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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประชาคมอาเซียน รหสัวิชา GEN1143 ประกอบดว้ย
หัวข้อเร่ืองท่ีส าคญั 8 หัวเร่ือง ได้แก่ พฒันาการประชาคมอาเซียน  การรวมกลุ่มของประชาคม
อาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน  พนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียน ปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และประเทศไทยในการปรับตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เน้ือหาในการ
เรียนวิชาน้ีจะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคญั ส าหรับนักศึกษาทุกคนท่ีสามารถน าไปปฏิบติัในการ
ด ารงชีวติประจ าวนัในสังคมท่ีมีสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป
ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 

ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จึงได้ก าหนดให้วิชาน้ีเป็น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ส าหรับนกัศึกษาทุกคนไดเ้รียน เพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการแนวคิดเก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเตรียมพร้อมสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน  และเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลดีต่อประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
ส านกัวชิาสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  
มิถุนายน 2557 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี  หนา้ 

   
1.1 แผนท่ีแสดงประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 5 
1.2 สัญลกัษณ์อาเซียน 5 
2.1 การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 18  วนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2554 

ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย 
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แห่ง สันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง 27 พฤศจิกายน 2514 
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41 
2.6 แผนท่ีแสดงระบบเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติในอาเซียน 
41 

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                        ส านกัวชิาสังคมศาสตร์ 
    

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1.รหสัและช่ือรายวชิา                     

ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 

 
2. จ  านวนหน่วยกิต                               

3  หน่วยกิต (3-0-6) 
 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา        

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    

อาจารย ์ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ (ผูป้ระสานงานรายวชิา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลกาญจน์ อ ่าบวั 

อาจารย ์ดร.ชาญชยั ฤทธิร่วม 
อาจารยว์ชิรวชิญ ์วรชิษณุพงศ ์
อาจารยน์พชยั ฟองอิสสระ 

                                   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นกัศึกษาชั้นปี 1 
 
6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน 

ไม่มี 
 



ญ 

 

7. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 

 
8. สถานท่ีเรียน 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

ปีการศึกษา 2557 
 
 

หมวดที ่2 จุดหมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1) เพื่ อ ให้ผู ้ เ รี ยน เ กิดความ รู้และเข้าใจ เ ชิง ลึก เ ก่ียวกับประวัติความเ ป็นมา   ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  การเมือง และส่ิงแวดลอ้มของประเทศในประชาคมอาเซียน 

2) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และเขา้ใจถึงการพฒันาการของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน 

3) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและการเมือง
ในอาเซียน  ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 

4) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และเข้าใจในบทบาทและแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยใน
ประชาคมอาเซียน   ความเป็นพลเมืองอาเซียน  แนวทางท่ีท าใหค้วามร่วมมือประชาคมอาเซียนบรรลุผลส าเร็จ  

5) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนท่ีเป็นผลดีต่อประเทศไทย 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่าง
เหมาะสม และมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 



ฎ 

 

หมวดที ่ 3 และการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับประวติัความเป็นมา  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม  การเมือง และส่ิงแวดล้อมของประเทศในประชาคมอาเซียน การพฒันาการของการ
รวมก ลุ่มเ ป็นประชาคมอาเ ซียน   ข้อ มูล ท่ีจ า เ ป็นของประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการเมืองในอาเซียน  ผลกระทบของ
การรวมกลุ่ม  บทบาทและแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยในประชาคมอาเซียน ความเป็น
พลเมืองอาเซียน  แนวทางท่ีท าให้ความร่วมมือประชาคมอาเซียนบรรลุผลส าเร็จ และเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลดีต่อประเทศไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน 
2. จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย 

 
สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย 
ไม่มี 90 ชัว่โมง 

 
3. จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค  าปรึกษาผ่านทางเวบ็ไซต์ส านกัวิชาสังคมศาสตร์ และ
เฟสบุค๊ประจ ารายวชิา 

- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
 

หมวดที ่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1) เป็นผูมี้ความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 



ฏ 

 

2) มีความอดทนและรับผดิชอบ 
 
     1.2 วธีิการสอน 

1) อธิบายและอภิปรายความรู้ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้น
สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ  ประวติัศาสตร์  ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม รวมถึงพฒันาการการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคน้ี 

2) ก าหนดให้นักศึกษา ท าการศึกษาค้นคว้าเ ก่ียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตด้า้นต่าง ๆ พร้อมทั้งมาน าเสนอทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
     1.3 วธีิการประเมิน    

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน   การส่งงาน 
3) ประเมินผลการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม 
 

2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1)  สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

2)  พฒันาการทางประวติัศาสตร์และความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3)  การรวมกลุ่มและความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

     2.2 วธีิการสอน 
เน้นการศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ด้านต่าง ๆ  เป็นกลุ่มและ

รายบุคคล  พร้อมทั้งน าเสนอ โดยการบรรยาย  อภิปราย  จดันิทรรศการองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ เนน้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
     2.3  วธีิการประเมินผล 

1)  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
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2)  สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3)  การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 
4)  ตรวจผลงาน 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
     3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  เพื่อน า
ความรู้  ท่ีไดศึ้กษาไปใชใ้นการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น  ฝึกให้นกัศึกษาท างานอยา่งเป็นระบบ  มองเห็น
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในการใชชี้วติร่วมกนัในสังคมอยา่งสันติสุข 
     3.2  วธีิการสอน 

1)  ศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
2)  อภิปรายกลุ่ม  โดยเน้นให้อธิบายด้านภูมิศาสตร์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         

พฒันาการทางประวติัศาสตร์  ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  
 
     3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษา 

1)  สังเกตพฤติกรรม  การแกปั้ญหา 
2)  สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย 
3)  ตรวจผลงาน   

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งการพฒันา  
1)  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
2)  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
3)  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น    

ตามก าหนด 
4.2 วธีิการสอน 

1)  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2)  มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3)  การน าเสนอผลงาน 
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4.3 วธีิการประเมิน 
1)  ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นก าหนด 
2)  สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3)  ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
1)  ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงาน  การน าเสนอ     

ในชั้นเรียน 
2)  ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
3)  ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4)  ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
5)  ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 

5.2 วธีิการสอน 
1)  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน  
2)  ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3)  น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.3 วธีิการประเมิน  
1)  สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
2)  ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
3)  ตรวจผลงาน 
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หมวดที ่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวชิา 
บทที ่1 พฒันาการ
ประชาคมอาเซียน  

- ความเป็นมาของ
อาเซียน 

- วตัถุประสงคใ์น
การก่อตั้งและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

- ประชาคมอาเซียน 
- กฎบตัรอาเซียน  

 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
Powerpoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 
 

 

2 บทที ่2  การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียน  

- โครงสร้างและ
กลไกการด าเนินงานของ
อาเซียน 

- ความร่วมมือใน
ดา้นการเมืองและความ
มัน่คงของอาเซียน 

 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
Powerpoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 

 

3 
 

บทที ่2  การรวมกลุ่มของ
ประชาคมอาเซียน (ต่อ)  

- ความร่วมมือใน
ดา้นเศรษฐกิจของ

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

อาเซียน 
- ความร่วมมือดา้น

สังคมและ
วฒันธรรมของ
อาเซียน 

Powerpoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 

4 
 

บทที ่3 ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน    

- ความหมายและ
วตัถุประสงคข์องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

- เป้าหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint วดีีทศัน์ 
500 เร่ืองน่ารู้ 
ประชาคมอาเซียน 
 

 

5 
 

บทที ่3 ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (ต่อ)   

- แนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

- ประโยชน์ท่ี
ประเทศไทยไดรั้บจากการ
เขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint วดีีทศัน์ 
500 เร่ืองน่ารู้ 
ประชาคมอาเซียน 
 

 

6 
 

บทที ่4 ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน  

- พฒันาการความ

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 

 



ด 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ร่วมมือดา้นการเมืองและ
ความมัน่คงอาเซียน 

- การจดัตั้ง
ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คงอาเซียน 

 

ใชส่ื้อ Microsoft 
Powerpoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 

7 
 

บทที ่4 ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน 
(ต่อ) 

- การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมัน่คงอาเซียน 

- ความกา้วหนา้ใน
การจดัตั้งประชาคม
การเมืองและความมัน่คง
อาเซียน 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
Powerpoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 

 

8 
 

สอบกลางภาค 
 

3   

9 บทที ่5 ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน  

- พฒันาการความ
ร่วมมือดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของอาเซียน 

- การจดัตั้ง
ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 

 



ต 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- วตัถุประสงคข์อง
การจดัตั้งประชาคมสังคม
และวฒันธรรม 

 
10 บทที ่5 ประชาคมสังคม

และวฒันธรรมอาเซียน 
(ต่อ)  

- สาระส าคญัของ
แผนการจดัตั้งประชาคม
สังคมและวฒันธรรม
อาเซียน 

- การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน 

- ความกา้วหนา้ใน
การจดัตั้งประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 

 

11 บทที ่6 พนัธมิตรและคู่
เจรจาของอาเซียน 

- ความสัมพนัธ์
อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา 

- ความร่วมมือใน
กรอบอาเซียน+3 

- ความร่วมมือใน
กรอบอาเซียน+6 

-  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

12 บทที ่6 พนัธมิตรและคู่
เจรจาของอาเซียน (ต่อ) 

- ความสัมพนัธ์
อาเซียนกบัสหประชาชาติ 

- ความสัมพนัธ์
อาเซียนกบัสหภาพยโุรป 

- ความร่วมมือใน
เวทีการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวนัออก 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใชส่ื้อ Microsoft 
PowerPoint กระดาษ
ปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
กระดาษกาวยน่ 
 

 

13 บทที ่7 ปัญหาและทิศทาง
ในอนาคตจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

- จุดแขง็-จุดอ่อน-
เบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆ
ในประชาคมอาเซียน 

- ปัญหากฎบตัร
อาเซียน 

- ปัญหาสามเสาหลกั
ของประชาคมอาเซียน  
ปัญหาสหภาพอาเซียน  
ทิศทางในอนาคตของ
อาเซียน 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 
ใ ช้ ส่ื อ  Microsoft 
PowerPoint  วี ดี โ อ
ร อ บ รู้ ป ร ะ ช า ค ม
อา เ ซี ยน  กระดาษ
ป รู๊ ฟ  ป า ก ก า เ ค มี 
กระดาษกาวยน่ 
 

 

14 บทที ่8 ประเทศไทยในการ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย
กลุ่มจากกรณีศึกษา 

 



ท 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้  

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- กลไก
ระดบัประเทศ 

- ยทุธศาสตร์ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 กบั
อาเซียน 

- ความกา้วหนา้
ของการด าเนินการท่ีผา่นมา 

- ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางด าเนินการ
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 
 

ใ ช้ ส่ื อ  Microsoft 
PowerPoint  วี ดี โ อ
ร อ บ รู้ ป ร ะ ช า ค ม
อา เ ซี ยน  กระดาษ
ป รู๊ ฟ  ป า ก ก า เ ค มี 
กระดาษกาวยน่ 
 

15 สอบปลายภาค 3   

 รวม 45   
     
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้* กจิกรรมการประเมิน   
(เช่น การเขียนรายงาน กจิกรรม 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผล 

 

1.1,1.3,2.1,2.2, 
2.3,3.1,4.1,5.1 

ทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
8 

15 

70% 

1.1,1.2,1.3,2.1, 
2.3,3.1,3.2,4.1, 

4.2,4.3,5.1,5.2, 5.3 

ความสนใจในชั้นเรียน 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
10% 



ธ 

 

ผลการเรียนรู้* กจิกรรมการประเมิน   
(เช่น การเขียนรายงาน กจิกรรม 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผล 

 

1.1,1.2,1.3,2.1, 
2.3,3.1,3.2,4.1, 

4.2,4.3,5.1,5.2, 5.3 

วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การ
น าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

    
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 

เอกสารประกอบการสอนวชิาประชาคมอาเซียน 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์  
- www.google.com   
- www.wikipedia.com   
- http://www.asean.org 
- http://www.aseansec.org 
- http://www.mfa.go.th/asean  

 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
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(HIV/AIDS). [ออนไลน์]. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 21 เมษายน 2557. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9897-HIVAIDS.html. 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ. (2553). ศูนย์วสัดุสัมผสัอาหารแห่งเดียวของอาเซียน. [ออนไลน์]. 
วนัท่ีคน้ขอ้มูล 21 เมษายน 2557. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/science. 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ (2554). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย.์ 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสะทอ้นความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยผ์ูส้อน แต่อาจารยท่ี์ทวนสอบตอ้งมีความรู้ในวชิาน้ี  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 7.4 
- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนทุกปี เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนน้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารยห์รือสถานการณ์ต่าง ๆ ชีวิตจริง
ได ้ 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 1 : พฒันาการประชาคมอาเซียน 
 
เน้ือหา 

ความเป็นมาของอาเซียน 
วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน 
กฎบตัรอาเซียน  
บทสรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. เขา้ใจความเป็นมาของอาเซียน 
2. เกิดความรู้ในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองความหมาย ความส าคญั ของประชาคมอาเซียน 
4. เกิดความรู้ในเร่ืองกฎบตัรอาเซียน  

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

1. บอกประวติัความเป็นมาของอาเซียนได ้
2. อธิบายวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน 
3. บอกความส าคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียนได ้
 

วธีิการสอนและกจิกรรม 
1. แจกแนวการสอน แนะน ารายวิชาและแนวทางปฏิบติัตนพร้อมทั้งก าหนดข้อตกลง

เบ้ืองตน้ในการเรียนร่วมกนั 
2. ให้นกัศึกษาอภิปรายความเป็นมา และประวติัของอาเซียนบนัทึกและสรุปในรูปแบบ

ของแผนภูมิจินตภาพ  
3. ผู ้สอนน าเสนอ บทท่ี 1 พัฒนาการประชาคมอาเซียน ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
4. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 5 - 6 คนและมอบหมายงานใหว้เิคราะห์ค าหลกั (Keyword) ท่ี

อยูใ่นเน้ือหาหลกัในส่วนของความส าคญัของประชาคมอาเซียนและกฎบตัรอาเซียน และเช่ือมโยง
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ความสัมพนัธ์ บนัทึกในรูปแบบแผนภูมิจินตภาพในกระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให้ และนัดหมายการ
น าเสนอในสัปดาห์หนา้ 

5. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
6. สรุปเช่ือมโยงความเป็นมาและความส าคญัของประชาคมอาเซียน และมอบหมายให้

นกัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ือง พฒันาการประชาคมอาเซียน 
2. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 
   
  

 
 

              



บทที ่1 
พฒันาการประชาคมอาเซียน 

 
อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและเป็นตวัอยา่งของการ

รวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลัง ต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ความกา้วหนา้ของอาเซียนมีปัจจยัจากความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งรัฐสมาชิก อนัก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีสร้างสรรค์และเอ้ือต่อความร่วมมือระหวา่งกนั ทาํให้สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ดเ้ปล่ียนผา่นจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหนา้ในยุคสงครามเยน็มาสู่ความ
มีเสถียรภาพ ความมัน่คงและความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดในปัจจุบนั 

เน้ือหาความรู้ในบทท่ี 1 เป็นการทาํความเขา้ใจความเป็นมาของอาเซียน วตัถุประสงค์ใน
การก่อตั้งและประเทศสมาชิกอาเซียน ความหมาย ความสําคญัของประชาคมอาเซียน และกฎบตัร
อาเซียน (ASEAN Charter) ซ่ึงจะทาํให้เขา้ใจถึงความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน
อยา่งถูกตอ้ง 
 
ภูมิหลงั 
 องค์การอาเซียนเกิดข้ึนในปี 1967 ถึงแมว้า่ในช่วง 10-20 ปีแรก ไม่มีความสําคญัในดา้น
กิจกรรมการเมืองหรือความมั่นคง แต่วตัถุประสงค์หลักของการก่อตั้ งสมาคมอาเซียนมีเร่ือง
การเมือง ความมัน่คงแอบแฝงอยู ่ในช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนไม่มีกิจกรรมความ
ร่วมมือท่ีสําคญัมากนกั แต่วา่จุดเปล่ียนท่ีสําคญัของสมาคมอาเซียนเกิดข้ึนในปี 1975 ปีท่ีเวียดนาม 
ลาว เขมร ตกอยู่ในการปกครองของลทัธิคอมมิวนิสต์ ทาํให้ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
ไทยท่ีถือว่าเป็นประเทศด่านหน้า เม่ือมีอะไรเกิดข้ึนมา ในแง่การรุกรานจากลัทธิคอมมิวนิสต ์
ประเทศไทยจะตอ้งรับก่อน เพราะมีพรมแดนติดต่อกบัทั้ง ลาว เขมร และเวียดนามก็ไม่ไกลนกั จีน
ก็อยูไ่ม่ไกล ไทยจึงไดช้วนประเทศในอาเซียนซ่ึงมีความเห็นเช่นเดียวกนัถึงภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจาก
การแพร่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต ์
 ในการประชุมสุดยอดคร้ังแรกท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในปี 1976 อาเซียนไดแ้สดงพลงั
ใหเ้ห็นออกมาชดัเจนวา่ อาเซียนสามคัคีกนัมากและลงในสนธิสัญญาความตกลงในดา้นต่างๆ อยา่ง
ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ก่อนหนา้นั้นและหลงัจากนั้น ซ่ึงคงจะเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการต่ืนตวั
ท่ีมีจากภยัคอมมิวนิสตใ์นยคุนั้น 
 ปีถดัมา ปี 1977 มีการประชุมสุดยอดติดต่อกนัปีต่อปี คือ ปี 1976 คร้ังท่ี 1 ปี 1977 คร้ังท่ี 2 
ท่ีตอ้งประชุมติดกนัเพื่อท่ีจะแสดงให้ประเทศในอินโดจีนเห็นวา่ อาเซียนเอาจริงละมีความสามคัคี
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กนั ในปี 1976 ประชุมท่ีบาหลีคร้ังท่ี 1 ปี 1977 กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประชุมคร้ังท่ี 2 
แลว้หายไปอีก 10 ปี ประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 3 ปี 1987 ท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลงัจากปี 
1978 อาเซียนเร่ิมคลายความวิตกกงัวลลง ภายในไทยเองก็เช่นกนั หลงัปี 1978-1979 ไปแล้ว 
บรรยากาศสังคมไทยเร่ืองของการต่ืนกลวัภยัคอมมิวนิสต์เร่ิมลดลง เร่ิมเขา้สู่ยุคของรัฐบาล พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ ต่อเน่ืองมาจนเปล่ียนมาเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ งในแบบระบอบ
ประชาธิปไตยในยุคต่อมา ในช่วงก่อนหนา้นั้นจะเห็นวา่มีการทาํรัฐประหาร โดยฝ่ายรัฐบาลทหาร 
เป็นเพราะกลวัภยัคอมมิวนิสตใ์นตอนนั้นดว้ย 
 ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์เร่ิมท่ีจะแสดงออกมาให้เห็นว่า ต้องการท่ีจะอยู่ร่วมกลุ่มกับ
ประเทศอ่ืนๆ อยา่งสันติ อยา่งไรก็ตาม มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนในช่วงปี 1978 คือ การท่ีเวียดนามบุก
เขา้ยดึเขมร  
 ในการประชุมสุดยอดคร้ังต่อมาปี 1987 ท่ีมะนิลา เป็นการประชุมท่ีไม่มีเร่ืองทางดา้นความ
มัน่คงมากนกั ในช่วงระหวา่งปี 1977-1987 อาเซียนในแง่ความมัน่คงไดเ้ป็นเร่ืองของความพยายาม
ท่ีจะให้เวียดนามถอนทหารออกจากเขมร พยายามท่ีจะถ่วงดุลอาํนาจเวียดนาม พยายามกดดัน
เวยีดนามใหอ้อกจากเขมร 
 ในการประชุมท่ีมะนิลา ปัญหาเขมรเร่ิมคล่ีคลายไปมาก เป็นปลายยุคสงครามเยน็ การท่ี
เวียดนามฮึกเหิมปัจจยัหน่ึงมาจากการหนุนหลงัของรัสเซีย ในตอนนั้นรัสเซียหนุนเวียดนามเต็มท่ี 
รัสเซียรู้ว่าเวียดนามจะเป็นตัวคานอํานาจท่ีดีกับจีน ซ่ึงขณะนั้ นรัสเซียกับจีนเป็นศัตรูกัน 
นอกจากนั้นรัสเซียเองยงัไดป้ระโยชน์ในการขยายอิทธิพลมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ มาตั้ง
ฐานทพัเรือท่ีอ่าวคมัรานในเวียดนาม แต่ในปลายปีทศวรรษ 1980 คือ ช่วงปี 1987 เหตุการณ์ใน
รัสเซียเร่ิมเปล่ียนไปมาก ในสมัยกอร์บาชอฟมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปนโยบาย
ต่างประเทศ รัสเซียเร่ิมท่ีจะไม่อยากดาํเนินนโยบายเชิงก้าวร้าว เชิงรุกราน ในเชิงขยายอิทธิพล
ต่อไปอีก  น่ีคือปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ปี 1989 เวียดนามถอนทหารออกจากเขมร หลงัจากนั้นก็ส้ินสุด
สงครามเยน็ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ตน้ทศวรรษ 1990 รัสเซียล่มสลาย พรรคคอมมิวนิสตล่์ม
สลายไปหมด พอเขา้ทศวรรษ 1990 เป็นยุคหลงัสงครามเยน็ ในยุคน้ีเป็นยุคใหม่ของอาเซียนดา้น
ความมัน่คง เม่ือสงครามเยน็ส้ินสุดแลว้ อาเซียนจะมีบทบาทอยา่งไรทางดา้นความมัน่คง ในยุคน้ี                 
ในเอเซียเกิดช่องวา่งของอาํนาจข้ึนมาในเร่ืองดุลยภาพแห่งอาํนาจในภูมิภาคคือ ในสมยัสงครามเยน็ 
ตวัแสดงคือ รัสเซียและอเมริกาแข่งขนักนัเร่ืองสงครามเยน็ สงครามร้อนท่ีเกิดข้ึน เช่น สงคราม
เวียดนาม สงครามเกาหลี ก็เป็นสงครามระหวา่งสองค่าย เกาหลีเหนือท่ีเป็นคอมมิวนิสตก์บัเกาหลี
ใต้ท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ เวียดนามเหนือคอมมิวนิสต์ เวียดนามใต้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ แต่พอหลัง
สงครามเยน็ สงครามเหล่าน้ีก็หายไป ความขดัแยง้ต่างๆ หายไปหมด เป็นยุคท่ีไม่มีใครเป็นศตัรูกบั
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ใครอีกต่อไป ไทยกบัจีน และไทยกับเวียดนามไม่ได้เป็นศตัรูกนัอีกต่อไปแล้ว ไทยประกาศว่า 
ต่อไปน้ีจะเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้ ในยุคน้ีจึงเป็นยุคท่ีอาเซียนจะทาํอะไรท่ีใช้โอกาส
ในช่วงหลงัสงครามเยน็ สร้างกลไกการหารือทางดา้นความมัน่คงในภูมิภาคข้ึนมา 
 การประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์ ในปี 1992 เป็นการประชุมสุดยอดท่ีสําคญัใน
ประวติัศาสตร์ของอาเซียน เพราะเป็นการประชุมคร้ังแรกในยุคหลงัสงครามเยน็ ในการประชุมท่ี
สิงคโปร์น้ีมีการตกลงกนัวา่ อาเซียนจะจดัตั้งกลไกทางดา้นความมัน่คงในภูมิภาคข้ึนมา ต่อมากลาย
มาเป็นกลไกท่ีเรียกวา่ ASEAN Regional Forum (ARF) ซ่ึงประชุมคร้ังแรกในปี 1994 ท่ีกรุงเทพฯ 
นอกจากน้ีในการประชุมสุดยอดท่ีสิงคโปร์ ยงัมีประวติัศาสตร์ท่ีสําคัญอีกด้านหน่ึงคือ ด้าน
เศรษฐกิจไดต้กลงวา่จะมีการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนข้ึนมาท่ีเรียกวา่ AFTA  

3 ปีถดัมา มีการประชุมสุดยอดท่ีกรุงเทพฯ ในปี 1995 จะเห็นไดว้า่ รูปแบบของการประชุม
สุดยอดของอาเซียนไดเ้ปล่ียนไปเร่ือยๆ ช่วงแรกไม่มีกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน จากการประชุมปีต่อปี 
แลว้หายไป 10 ปี ประชุม 1 คร้ัง พอการประชุมท่ีมะนิลา อาเซียนจึงเห็นวา่ ตอ้งกาํหนดให้แน่นอน
ว่าจะประชุมก่ีปีต่อคร้ัง โดยท่ีประชุมตกลงกนัว่า 5 ปีให้มีการประชุมสุดยอดหน่ึงคร้ังคือ จากปี 
1987 มาเป็นปี 1992 แต่พอมาประชุมในปี 1992 ก็รู้สึกวา่ 5 ปียาวนานเกินไป จึงเปล่ียนเป็น 3 ปี 
ประชุม 1 คร้ัง คือ จากปี 1992 เป็น 1995 จากการประชุมปี 1995 ยงัรู้สึกวา่ 3 ปียาวนานเกินไป เลย
กลายเป็นวา่ การประชุมอยา่งเป็นทางการมีทุก 3 ปี แต่มีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการทุกปี การ
ประชุมสุดยอดท่ีกรุงเทพฯ ไม่มีอะไรเป็นเร่ืองเด่น ยกเวน้การลงนามในสนธิสัญญาการจดัตั้งเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ในการประชุมสุดยอดท่ีเวียดนามในปี 1998 นั้น เป็นการประชุมสุดยอดท่ี
เกิดข้ึนท่ามกลางบรรยากาศของความซึมเซาในยคุวกิฤตเศรษฐกิจ เพราะทุกประเทศย ํ่าแยจ่ากวิกฤต
เศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการท่ีกรุงมะนิลาในปี 1999 นั้น เห็นได้ว่า 
บรรยากาศต่างๆ เร่ิมดีข้ึน เศรษฐกิจของประเทศสมาคมอาเซียนเร่ิมฟ้ืนตวั นั้นจึงเป็นบรรยากาศของ
การท่ีอาเซียนจะมาประสานรอยร้าวกนั ต่อมาอาเซียนสามารถผ่านพน้มรสุมดงักล่าวไปได ้และ
ศกัราชใหม่ของความร่วมมืออาเซียนก็เกิดข้ึน ในปี 2003 ในการประชุมสุดยอดท่ีบาหลี อาเซียนได้
เดินหนา้บูรณาการในเชิงลึกดว้ยการตั้งเป้าหมายวา่ จะพฒันาไปเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมี 3 
เสาหลกัคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะพฒันาไปเป็นตลาดร่วมภายในปี 2015 นอกจากนั้นยงั
มีการกาํหนดเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมความมัน่คงอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน 
 กล่าวโดยสรุป ตลอดระยะเวลา 40 ปีท่ีผา่นมา อาจกล่าวไดว้า่ อาเซียนประสบความสําเร็จ 
โดยอาเซียนถือได้ว่าเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสุดองคก์รหน่ึงในโลก (ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2555: 1-6) 
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ความเป็นมาของอาเซียน 

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 

Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นองคก์รระหวา่งประเทศระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มี
จุดเร่ิมตน้โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ไดร่้วมกนัจดัตั้ง สมาคมอาสา (Association of 
South East Asia) ข้ึน เม่ือเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2504 เพื่อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม แต่ดาํเนินการไดเ้พียง 2 ปี ก็ตอ้งหยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกผนัทางการเมืองระหวา่ง 
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมีการฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพระหวา่งประเทศข้ึน จึงไดมี้
การแสวงหาลู่ทางจดัตั้งองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาค 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จึงก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 
หลงัจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Declaration of 
ASEAN Concord) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือหน่ึงวา่ ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 
โดยสมาชิกผูก่้อตั้งมี 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงผูแ้ทนทั้ง  5 
ประเทศ ท่ีร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ  ประกอบดว้ย 

นายอาดมั  มาลิก   รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 
ตุน อบัดุล ราชกั บิน ฮุสเซน  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและ

รัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการแห่งชาติมาเลเซีย 
นายนาซิโซ  รามอส   รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 
นายเอส  ราชารัตนมั   รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 
พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จาก

ประเทศไทย 

หลงัจากจดัตั้งอาเซียนเม่ือ 8 สิงหาคม 2510 แลว้ อาเซียนไดเ้ปิดรับสมาชิกใหม่จาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มเติมเป็นระยะ ตามลาํดบัไดแ้ก่ 

บรูไนดารุสซาลาม   เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม 2527 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ 28 กรกฏาคม  2538 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฎาคม 2540 
สหภาพพม่า   เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ 23 กรกฏาคม 2540 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา   เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ 30 เมษายน 2542 
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การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่าน้ี  ทาํให้อาเซียนมีสมาชิก
ครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้สอดคล้องกบัปฎิญญาอาเชียน ซ่ึงระบุว่า 
อาเซียน   พร้อมรับทุกประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีพร้อมท่ีจะรับเป้าหมาย 
หลกัการและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นสมาชิก 

ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบนั (สถิติในปี 2550) นั้น ประกอบดว้ยประชากรประมาณ     567      ลา้น
คน มีพื้นท่ีโดยรวม 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พนัลา้น
ดอลลาร์ และรายไดโ้ดยรวมจากการคา้ประมาณ 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร์   และมีสํานกัเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการ
ตามนโยบายของผูน้าํอาเซียนในดา้นต่าง ๆ อาํนวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดบั 
เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน 
มีท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 

 
 
 
รูปท่ี  1.1   แผนท่ีแสดงประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 
ท่ีมา : (ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555) 
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สัญลกัษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงขา้ว สีเหลืองบนพื้นสีแดง ลอ้มรอบดว้ยวงกลมสีขาว สี
นํ้าเงิน โดยมีความหมายดงัน้ี 

- ตน้ขา้ว 10 ตน้ หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
- สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและการมีพลวติั 
- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 
- สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพเเละความมัน่คง 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  1.2   สัญลกัษณ์อาเซียน 
ท่ีมา : (อณฎณ เช้ือไทย, 2555) 
 
วตัถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน 

อาเซียน ก่อตั้ ง ข้ึนโดยมีว ัตถุประสงค์เร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้อนันาํมาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม และเม่ือการคา้ระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกนัการคา้รุนแรงข้ึน ทาํให้
อาเซียนได ้  หันมามุ่งเน้นกระชบัและขยายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้ระหว่างกนัมากข้ึน 
วตัถุประสงคห์ลกัท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคมและวฒันธรรม 
2.  ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค 
3.  ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และดา้น

การบริหาร 
4.  ส่งเสริมความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการฝึกอบรมและการวจิยั 
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5.  ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม           
การส่ือสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดาํรงชีวติ 

6.  ส่งเสริมการมีหลกัสูตรการศึกษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
7.  ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระดบัภูมิภาคและองคก์รระหวา่งประเทศ 

 
ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน มีดงัต่อไปน้ี 

 
1.   ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
 

 
 

ท่ีตั้ง   ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ทิศตะวนัออกติดกบั
ประเทศลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศ
ตะวนัตกติดกบัทะเลอนัดามนัและประเทศพม่า ทิศเหนือติดกบัประเทศพม่า
และลาว 

พื้นท่ี   513,120 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 50 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
ประชากร   ประมาณ 66.79 ลา้นคน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 19 ของโลก 
ภาษา   ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ 
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ศาสนา   ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4  
ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอ่ืนประมาณร้อยละ 1 

การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประมุข   พระมหากษตัริย ์องค์ปัจจุบนัคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 แห่งราชวงคจ์กัรี 

ผูน้าํรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ดาํรงตาํเเหน่งวาระละ 4 ปี ปัจจุบนั (พ.ศ.2557)  คือ   
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

หน่วยเงินตรา   บาท (Baht ) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท 

 
2.  สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Malaysia) 
 

 
 
ท่ีตั้ง   ตั้งอยูใ่นเขตเส้นศูนยสู์ตร ประกอบดว้ยดินแดนสองส่วน คือ 

- มาเลเซียตะวนัตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทิศเหนือติดกบัประเทศไทย 
และทิศใตติ้ดกบัสิงคโปร์ 

- มาเลเซียตะวนัออก ตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียว (กาลิมนัตนั) ทิศใตติ้ดประเทศ
อินโดนีเซีย และมีดินแดนลอ้มรอบประเทศบรูไน 

พื้นท่ี   330,803 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 66 ของโลก 
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เมืองหลวง   กรุงกวัลาลมัเปอร์ (Kuala Lumpur) 
ประชากร   ประมาณ 29.24 ลา้นคน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 44 ของโลก 
ภาษา   ภาษามาเลย ์เป็นภาษาราชการ 
ศาสนา   อิสลาม ร้อยละ 60  พุทธ ร้อยละ 19    และคริสต ์ร้อยละ 12 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
ประมุข   สมเด็จพระราชาธิบดี เจา้ผูป้กครองรัฐผลดัเปล่ียนกนัข้ึนดาํรงตาํแหน่ง วาระ

ละ 5 ปี ปัจจุบนัคือ สมเด็จพระราชาธิบดีอลัวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนลั อิบนี 
อลัมาร์ฮุม สุลต่านมะห์มูด  อลัมุกดาฟี  บิลลาห์  ซาห์  จากรัฐตรังกานู ทรง
เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 13  ของมาเลเซีย 

ผูน้าํรัฐบาล  นายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) คือ ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮมัมดั นาจิบ บิน ตุน 
อบัดุล ราซกั 

หน่วยเงินตรา   ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท ) 
 
3.   สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
 

 
 

ท่ีตั้ง   ตั้งอยูบ่นเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทรอินเดีย ทิศ
เหนือติดทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติด
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวนัออกติดติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้
ติดทะเลติมอร์  เป็นสะพานเช่ือมระหวา่งทวปีเอเซียกบัออสเตรเลีย จึงควบคุม
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เส้นทางติดต่อระหวา่งมหาสมุทรทั้งสองผา่นช่องแคบท่ีสําคญั เช่น ช่องแคบ
มะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก 

พื้นท่ี   เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,508 
เกาะ  รวมพื้นท่ีประมาณ 1,910,931 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 16 ของ
โลก 

เมืองหลวง   กรุงจาการ์ตา (Jakarta) 
ประชากร   ประมาณ 246.9 ลา้นคน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลก 
ภาษา   อินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ 
ศาสนา   ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 85.2  นบัถือศาสนาอิสลาม นอกนั้นเป็นคริสตนิ์กาย

โปร แตสแตน   คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ฮินดู พุทธ และศาสนาอ่ืน ๆ 
การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย 
ประมุข   ประธานาธิบดี  ปัจจุบนั (พ.ศ.2557)  คือ ดร. ซูซิโล บมับงั ยโูดโยโน 
ผูน้าํรัฐบาล ประธานาธิบดี  ปัจจุบนั คือ ดร. ซูซิโล บมับงั ยโูดโยโน 
หน่วยเงินตรา   รูเปียห์ (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 38 บาท) 

 
4.   สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
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ท่ีตั้ง   เป็นเกาะตั้งอยูท่างตอนใตข้องคาบสมุทรมาเลย ์ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 
137 กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกบัรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย ทิศตะวนัออก
ติดทะเล  จีนใต ้ทิศตะวนัตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใตติ้ดช่อง
แคบมะละกา อยูท่างเหนือของเกาะเรียล(Riau) ของอินโดนีเซีย 

พื้นท่ี   ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง มีพื้นท่ีรวม 
710.2 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่าเกาะภูเก็ต) เป็นอนัดบัท่ี 188 ของโลก 

เมืองหลวง   สิงคโปร์ (Singapore) 
ประชากร   ประมาณ 5.312 ลา้นคน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 115 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย ์จีนกลาง และองักฤษ สิงคโปร์สนับสนุนให้

ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะท่ีใช้ภาษาองักฤษในการ
ติดต่องานและชีวติประจาํวนั 

ศาสนา   พุทธร้อยละ 42.5  อิสลามร้อยละ 14.9  ฮินดูร้อยละ 4 ไม่นบัถือศาสนาร้อยละ 
25 

ประมุข   ประธานาธิบดี (วาระ 6 ปี) ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) คือ นายเอส อาร์ นาธาน 
ผูน้าํรัฐบาล  นายกรัฐมนตรีเป็นผูน้าํรัฐบาล (วาระ 5 ปี) ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557)  คือ นายลี

เซียน ลุง 
การปกครอง   สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 
สกุลเงิน   ดอลลาร์สิงคโปร์ ( Singapore Dollar : SGD )  1 SGD ประมาณ 23.47 บาท 

 
5.  รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 
 

 



 14 

 
ท่ีตั้ง   ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดท่ี 5 เหนือเส้นศูนย์

สูตร)ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ชายฝ่ังทางดา้นเหนือจรดทะเลจีนใต ้
พรมแดนทางบกท่ีเหลือจากนั้นถูกลอ้มรอบดว้ย รัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย 

พื้นท่ี   5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 171 ของโลก 
เมืองหลวง   บนัดาร์เสรีเบกาวนั (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร   ประมาณ 412,238 คน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 172 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย ์รองลงมาเป็นภาษาองักฤษและจีน 
ศาสนา   ส่วนใหญ่นบัศาสนาอิสลามนิกายสุหน่ี 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน 13% ศาสนาคริสต ์10% ศาสนาฮินดู ความเช่ือพื้นเมืองและอ่ืนๆ 
การปกครอง   ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  รัฐธรรมนูญปัจจุบนัซ่ึงแก้ไขล่าสุดเม่ือ 1 

มกราคม พ.ศ. 2527 กาํหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย ์คือเป็นทั้งประมุข 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะตอ้ง
เป็นชาวบรูไนเช้ือสายมาเลยโ์ดยกาํเนิด และจะตอ้งเป็นมุสลิมนิกายสุหน่ี 

ประมุข   สุลต่าน องค์ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานัล 
โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาเลาะห์ ทรงเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี 
ผูน้าํรัฐบาล 

สกุลเงิน   ดอลลาร์บรูไน ( Brunei Dollar : BND )  1 BND ประมาณ 23.47 บาท (ใช้
อตัราแลกเปล่ียนเดียวกบัสิงคโปร์ และสามารถใช้เงินสิงคโปร์ในบรูไนได้
โดยทัว่ไป) 
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6.  สาธารณรัฐฟิลปิปินส์  (Republic of Philippines) 
 

 
 
ท่ีตั้ง   เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะจาํนวน 7,107 เกาะ ตั้ งอยู่ใน

มหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ประมาณ 100 กม.และเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดต่อระหวา่งกนั
ยาวมากท่ีสุดในโลก         ทิศตะวนัตกและทิศเหนือติดกบัทะเลจีนใต ้ทิศ
ตะวนัออกและทิศใตติ้ดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก 

พื้นท่ี   ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 72 ของโลก 
เมืองหลวง   กรุงมะนิลา (Manila) 
ประชากร   ประมาณ 96.71 ลา้นคน (ปี 2555) เป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาตากาล็อกและองักฤษ 
ศาสนา   ส่วนใหญ่นบัศาสนาคริสต ์ นิกายโรมนัคาทอลิก ร้อยละ 83  นิกายโปรแตส

เตนทร้์อยละ 9  อิสลาม ร้อยละ 5  ศาสนาพุทธและอ่ืน ๆ ร้อยละ 3 
การปกครอง   ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร (ดาํรง

ตาํแหน่งวาระละ 6 ปี 
ประมุข   ประธานาธิบดี คนปัจจุบนั (พ.ศ. 2557)  คือ ประธานาธิบดีเบนิกโน ซีเมยอน 

โกฮวงโก อาคีโน ท่ีสาม (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III) 
ผูน้าํรัฐบาล ประธานาธิบดี 
สกุลเงิน   ฟิลิปปินส์เปโซ (Philipino Peso : PHP )  1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท 
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7.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  (Socialist Republic of Vietnam) 
 

 
ท่ีตั้ง   เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตั้ งอยู่ทางด้านตะวนัออกสุดของ

คาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกบัประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว 
และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวนัตก และอ่าวตงัเก๋ีย ทะเลจีนใต้ ทางทิศ
ตะวนัออก หรือในภาษาเวยีดนามเรียกวา่ ทะเลตะวนัออก 

พื้นท่ี   331,212 ตารางกิโลเมตร เป็นอนัดบัท่ี 65 ของโลก 
เมืองหลวง   ฮานอย  (Hanoi) 
ประชากร   88.78 ลา้นคน (ประมาณการเม่ือปี 2555)  เป็นอนัดบั 13 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเวยีดนาม 
ศาสนา   ไม่มีศาสนาประจาํชาติ เน่ืองจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผูแ้สดง

ตนวา่นบัถือศาสนาต่างๆ 15.65 ลา้นคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจาํนวน
ผูน้บัถือมากท่ีสุด (ร้อยละ 9.3) 

การปกครอง   ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนาม (Communist Party of 
Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอาํนาจสูงสุด 

ประมุข   ประธานาธิบดี คนปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) คือ นายเหวียน มิง เจ๊ียต (Nguyen 
Minh Triet) 

ผูน้าํรัฐบาล นายเหวยีน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) 
สกุลเงิน   เงินด่ง (Vietnam Dong : DNG) 1 บาท ประมาณ 625 ด่ง 
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8.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 
 

 
ท่ีตั้ง   ประเทศลาวตั้งอยู่ทางเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่บน       

ใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ลอ้มรอบดว้ยประเทศเพื่อนบา้น 5 ประเทศ 
เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือติดกบัประเทศจีน          
ทิศตะวนัตกติดกบัพม่าและไทย ทิศตะวนัออกติดกบัเวียดนาม และทิศใตติ้ด
กบักมัพูชา 

พื้นท่ี   236,800 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 83 ของโลก 
เมืองหลวง   นครเวยีงจนัทน์ (Vientiane) 
ประชากร   ประมาณ 6.646 ลา้นคน (ปี 2555)  เป็นอนัดบั 103 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว 
ศาสนา   ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนบัถือความเช่ือทอ้งถ่ิน ร้อยละ 16-17 
การปกครอง   ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์(ทางการลาวใชค้าํว่า ระบอบประชาธิปไตย

ประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวติัลาวเป็นองคก์รช้ีนาํประเทศ 
ประมุข   ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี ปัจจุบนั 

(พ.ศ. 2557)  คือ พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (ดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการใหญ่
คณะบริหารงานศูนยก์ลางพรรคประชาชนปฏิวติัลาวอีกตาํแหน่งหน่ึง) 

ผูน้าํรัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557)  คือ นายทองสิง ทาํมะวง 
สกุลเงิน   กีบ   (Lao Kip : LAK) 1 บาท เท่ากบัประมาณ 250 กีบ 

 



 18 

9.   สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) 
 

 
ท่ีตั้ง   ทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัประเทศจีน ทิศตะวนัออกเฉียงใตติ้ด

กบัลาวและไทย ทิศตะวนัตกติดกบัอินเดียและบงักลาเทศ ทิศใตติ้ดกบัทะเล
อนัดามนัและอ่าวเบงกอล 

พื้นท่ี   676,578 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 40 ของโลก 
เมืองหลวง   เนปีดอ (Naypyidaw) 
ประชากร   ประมาณ 52.8 ลา้นคน (ปี 2555)  เป็นอนัดบั 26 ของโลก 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาพม่า 
ศาสนา   ศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.3  ศาสนาคริสต์ร้อยละ 4 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3 

ศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.7 
การปกครอง  รัฐบาลทหารภายใตส้ภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (State Peace and 

Development Council – SPDC) 
ประมุข   ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) คือ                   

พล.อ.อาวโุส ตาน ฉ่วย 
ผูน้าํรัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557)  คือ นายเตง็ เส่ง (U Thein Sein) 
สกุลเงิน   จัต๊ (Myanmar Kyat : MMK)  1 บาท เท่ากบัประมาณ 32.86 จัต๊ 
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10.  ราชอาณาจักรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) 
 

 
 
ท่ีตั้ง   ทิศใตจ้รดกบัอ่าวไทย ทางทิศตะวนัตกติดกบัประเทศไทย ทางทิศเหนือติด

กบัประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวนัออกติดกบัเวยีดนาม 
พื้นท่ี   181,035 ตารางกิโลเมตร  เป็นอนัดบัท่ี 89 ของโลก 
เมืองหลวง   พนมเปญ (Phnom Penh) 
ประชากร   ประมาณ 14.86 ลา้นคน (ปี 2555) 
ภาษา   ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร 
ศาสนา   ศาสนาพุทธร้อยละ 95 ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 3  ศาสนาคริสตร้์อยละ 1.7 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3 
การปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใต้

รัฐธรรมนูญ 
ประมุข   พระมหากษตัริย ์ปัจจุบนัคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี 
ผูน้าํรัฐบาล นายกรัฐมนตรี  ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557)  คือ สมเด็จอคัมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน 
สกุลเงิน   เรียล (Riel : KHR) 1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท 
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ในยคุท่ีสถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การรวมตวักนัของประเทศใน
กลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เขม้แข็ง จะทาํให้ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและปัญหาไดดี้ยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั เพราะการท่ีมีสมาชิกถึง 10 ประเทศ มีท่าทีเป็นหน่ึงเดียวในเวทีระหวา่งประเทศ จะทาํ
ใหป้ระเทศในกลุ่มความร่วมมืออ่ืนๆ ให้ความเช่ือถือในอาเซียนมากข้ึน และทาํให้อาเซียนมีอาํนาจ
ต่อรองในเวทีระหวา่งประเทศมากข้ึนดว้ย 

ในการประชุมผูน้าํอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังท่ี 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ท่ีบาหลี 
ผูน้าํอาเซียนต่างเห็นพอ้งกนัวา่ อาเซียนควรร่วมมือกนัให้เหนียวแน่น เขม้แข็ง และมัน่คงยิ่งข้ึน จึง
ไดล้งนามในปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali 
Concord II) เพื่อกาํหนดใหมี้การสร้าง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ข้ึนภายในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ซ่ึงไดมี้การเล่ือนกาํหนดเวลาสําหรับการรวมตวัให้เร็วข้ึนเป็นปี พ.ศ. 2558 โดย
ประชาคมอาเชียน ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั   อนัไดแ้ก่ 

 

 
 
1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ  

APSC) 
ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสําคญัในการพฒันาด้านอ่ืนๆ  

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนจึงเป็นเสาหลกัความร่วมมือหน่ึงในสามเสาหลกั ท่ีเนน้
การรวมตวัของอาเซียนเพื่อสร้างความมัน่ใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชน
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ในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภยัคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ ประชาคมการเมืองความมัน่คง
อาเซียน          มีเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1 สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกนัในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของ
แนวคิด และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางของนโยบายและกิจกรรมภายใตเ้สาการเมืองและ
ความมัน่คง 

1.2 ให้อาเซียนสามารถเผชิญกบัภยัคุกคามความมัน่คงในรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ และส่งเสริมความมัน่คงของมนุษย ์

1.3 ให้อาเซียนมีปฎิสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดย
อาเซียนมีบทบาทเป็นผูน้าํในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมัน่คงของภูมิภาค 

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลพัธ์ประการสําคญัท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก็คือ การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน
จะมีกลไกและเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิกดว้ยกนัเอง ซ่ึง
จะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงประเทศใดประเทศหน่ึงไม่
สามารถแก้ไขได้โดยลาํพงั เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และ
อาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ 

2.  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง     

อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเองเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึง
การรวมกลุ่มการคา้กนัของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ ผูน้าํ
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ้ห็นชอบ ให้จดัตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 มี
ประสงคท่ี์จะใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ 
ได ้โดย 

2.1  มุ่งท่ีจะจดัตั้งใหอ้าเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกนั 
2.2  มุ่งให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้  การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหวา่ง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 
2.3  ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และ

เวียดนาม หรือ CLMV)  เพื่อลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้
ประเทศสมาชิกเหล่าน้ี เขา้ร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  ส่งเสริมให้อาเซียน
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สามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะท่ีเสียเปรียบ และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน 

2.4 ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือด้านการเกษตร 
พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันาฝีมือ 

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยขยายปริมาณการคา้
และการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่ งพาตลาดในประเทศท่ีสาม สร้างอาํนาจการต่อรองและ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวสัดิการและยกระดบัความเป็นอยู่
ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 
ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
อาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
เวยีงจนัทน์ ซ่ึงประกอบดว้ยความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1  การพฒันามนุษย ์(Human Development) 
3.2 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
3.3 สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
3.4 ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
3.5 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) 
3.6 การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

 
กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) 

กฎบตัรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียน ท่ี
จะทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน   โดยนอกจากจะ
ประมวลส่ิงท่ีถือเป็นค่านิยม หลกัการ และแนวปฏิบติัในอดีตของ
อาเซียนมาประกอบกนัเป็นขอ้ปฏิบติัอย่างเป็นทางการของประเทศ
สมาชิกแล้ว ยงัมีการปรับปรุงแก้ไข และสร้างกลไกใหม่ข้ึน พร้อมกาํหนดขอบเขตหน้าท่ีความ
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รับผิดชอบขององค์กรท่ีสําคญัในอาเชียน ตลอดจนความสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานขององค์กร
เหล่าน้ี ให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้
สามารถดาํเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัเคล่ือนการ
รวมตวัของประชาคมอาเซียน ใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ.2558  ตามท่ีผูน้าํอาเซียนไดต้กลงกนัไว ้

ทั้งน้ีผูน้าํอาเซียนไดล้งนามรับรองกฎบตัรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน คร้ังท่ี 
13 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน  2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้ง
อาเซียน แสดงใหเ้ห็นวา่อาเซียนกาํลงัแสดงใหป้ระชาคมโลกไดเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของอาเซียนท่ี
กาํลงัจะกา้วเดินไปดว้ยกนัอย่างมัน่ใจระหวา่งประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ  และถือเป็น
เอกสารประวติัศาสตร์    ช้ินสําคญัท่ีจะปรับเปล่ียนอาเซียนให้เป็นองค์กรท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล
ในฐานะท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกไดใ้ห้สัตยาบนักฎบตัรอาเซียน ครบทั้ง 10 
ประเทศแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบตัรอาเซียนจึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธ.ค. 2551 
เป็นตน้ไป 

วตัถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน 
วตัถุประสงค์อของกฎบตัรอาเซียน คือ ทาํให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิกาพ มี

ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และเคารพกฎกติกาในการทาํงานมากข้ึน นอกจากน้ี กฎบตัรอาเซียนจะให้
สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองคก์รระหวา่งรัฐบาล (intergovernmental organization) 

โครงสร้างและสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 
กฏบตัรอาเชียน ประกอบดว้ยบทบญัญติั 13 หมวด 55 ขอ้  ไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1   ความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของอาเซียน 
หมวดท่ี 2   สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน 
หมวดท่ี 3   สมาชิกภาพ  (รัฐสมาชิก สิทธิและพนัธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับ

สมาชิกใหม่ 
หมวดท่ี 4   โครงสร้างองคก์รของอาเซียน 
หมวดท่ี 5   องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน 
หมวดท่ี 6   การคุม้กนัและเอกสิทธ์ิ 
หมวดท่ี 7   กระบวนการตดัสินใจ 
หมวดท่ี 8   การระงบัขอ้พิพาท 
หมวดท่ี 9   งบประมาณและการเงิน 
หมวดท่ี 10 การบริหารและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
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หมวดท่ี 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของอาเซียน 
หมวดท่ี 12 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
หมวดท่ี 13 บทบญัญติัทัว่ไปและบทบญัญติัสุดทา้ย 
กฎบตัรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เสริมสร้างกลไก

การติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพื่อ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

ประโยชน์ของกฎบัตรอาเชียนต่อการท างานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
 มีขอ้กาํหนดใหม่ๆ ท่ีช่วยปรับปรุงโครงสร้างการทาํงานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพิ่มความยดืหยุน่ในการแกไ้ขปัญหา เช่น 
1. กาํหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 คร้ัง เป็นปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้

ผูน้าํมีโอกาสหารือกนัมากข้ึน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจาํนงทางการเมืองท่ีจะผลกัดนัอาเซียน
ไปสู่การรวมตวักนัเป็นประชาคมในอนาคต 

2. มีการตั้งคณะมนตรีประจาํประชาคมอาเซียนตามเสาหลกัทั้ง 3 ดา้น คือ การเมืองความ
มัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

3. กําหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้ งเอกอัคราชฑูตประจาํอาเซียนไปประจาํท่ีกรุง
จาการ์ตา ซ่ึงไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนท่ีจะทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปร่วมประชุมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่งประเทศสมาชิก 

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกนัได้โดยหลกัฉันทามติ ให้ใช้การตดัสินใจ
รูปแบบอ่ืนๆ ไดต้ามท่ีผูน้าํกาํหนด 

5.  เพิ่มความยืดหยุน่ในการตีความหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีขอ้กาํหนด
ว่า หากเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประเทศสมาชิกตอ้งหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และกาํหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว 

ข้อจ ากดัของกฎบัตรอาเชียนต่อการท างานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
ประภสัสร์ เทพชาตรี (2555) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัขอ้จาํกดัของกฎบตัรอาเซียนต่อการ

ทาํงานของอาเซียนใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถสรุปไดว้า่ 
1. ตลาดร่วมอาเซียนอาจจะไม่ใช่ตลาดร่วมท่ีเขา้ใจตามหลกัสากลคือ ตามทฤษฎีแล้ว

ตลาดร่วมจะตอ้งมีเสรี 4 ตวั คือ เสรีการคา้ เสรีภาคบริการ เสรีในการไหลเวียนของเงินทุน  และเสรี
ในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน แต่ปรากฏว่าในกฎบตัรอาเซียนไดเ้ขียนไวเ้พียงแต่การมีเสรีดา้นการคา้
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และการบริการเท่านั้น ส่วนในดา้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรี ก็เพียงแต่เขียนวา่ จะส่งเสริมให้
การเคล่ือนย้ายแรงงานมีความสะดวกมากข้ึนเท่านั้ น ส่วนในด้านการเคล่ือนย้ายเงินทุนก็
เช่นเดียวกนัไม่มีการเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะมีการเปิดเสรีใหมี้การเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรี 

2. แนวคิดของการจดัตั้งสหภาพอาเซียนเหมือนกบัสหภาพยุโรป อาเซียนตั้งเป้าหมายวา่ 
ภายในปี 2015 จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ แต่หลงัจากปี 2015 อาเซียนจะเป็นอะไรต่อไปก็ยงัวา่ง
เปล่าอยู ่และอาเซียนก็ไม่กลา้ท่ีจะตั้งเป้าหมายระยะยาวท่ีจะพฒันาไปเป็นสหภาพอาเซียน 

3. สําหรับในเร่ืองหลกัการ หรือ principle ในมาตรา 2 นั้น มีการกาํหนดหลกัการกวา้งๆ 
ของความร่วมมืออาเซียน ซ่ึงไม่ได้มีอะไรใหม่  นอกจากการเพิ่มเ ร่ืองของหลักการด้าน
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แต่หลักการท่ีเป็นประเด็นคือ หลักการไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจการ
ภายในของประเทศสมาชิก ซ่ึงอาเซียนยงัคงหลกัการน้ีไวเ้ป็นกฎเหล็กของอาเซียนต่อไป ทั้งๆ ท่ี
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาไดมี้การถกเถียงกนัอย่างมากว่า วิถีของอาเซียน โดยเฉพาะหลกัการไม่ยุ่ง
เก่ียวกบักิจการภายในนั้นควรจะมีการยืดหยุน่ และอาเซียนควรท่ีจะมีสิทธิเขา้ไปยุง่เก่ียวกบักิจการ
ภายในของประเทศสมาชิกได ้และในทางปฏิบติัอาเซียนก็ไดเ้ขา้ไปยุ่งเก่ียวกบักิจการภายในของ
ประเทศสมาชิก อยา่งเช่นในกรณีพม่าอยูแ่ลว้ 

4. กลไกและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดขอ้ตกลง และการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ของอาเซียน ซ่ึงถูกตดัทิ้งออกไปจากกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงจริงๆ แลว้กฎบตัรอาเซียนควรจะมีการระบุ
ถึงกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และมาตรการในการลงโทษประเทศสมาชิกท่ีละเมิด หรือไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง อยา่งไรก็ตาม ประเทศนอ้งใหม่อยา่งเช่น พม่าคงกลวัวา่ จะถูกลงโทษจึงคงจะ
คดัคา้นเตม็ท่ี และตดัแนวคิดเร่ืองเหล่าน้ีออกไปหมด  

การเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมตามกฎบัตร
อาเซียน 

กฎบตัรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดาํเนินการตามความตกลงต่างๆ 
ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

1.  ให้อาํนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบติัตามพนัธกรณีและคาํตดัสินขององค์กร
ระงบัขอ้พิพาท 

2. หากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ ทาํใหเ้กิดขอ้พิพาทระหวา่งรัฐสมาชิก 
สามารถใชก้ลไกและขั้นตอนระงบัขอ้พิพาททั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีจะตั้งข้ึนใหม่เพื่อแกไ้ขขอ้พิพาทท่ี
เกิดข้ึนโดยสันติวธีิ 

3.  หากมีการละเมิดพนัธกรณีในกฎบตัรฯ อย่างร้ายแรง ผูน้าํอาเซียนสามารถกาํหนด
มาตรการใดๆ ท่ีเหมาะสมวา่จะดาํเนินการอยา่งไรต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณี 
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ความส าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย 
กฎบตัรอาเซียน ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามพนัธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซ่ึง

จะช่วยสร้างเสริมหลกัประกนัให้กบัไทยว่า จะสามารถไดรั้บผลประโยชน์ตามท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่ง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากน้ี การปรับปรุงการดาํเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียนจะ
เป็นฐานสําคญัท่ีจะทาํให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและผลประโยชน์ของรัฐ
สมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอาํนาจต่อรอง และภาพลกัษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่าง
ประเทศไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือให้ไทยสามารถผลกัดนัและไดรั้บผลประโยชน์ดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน
ดว้ย ตวัอยา่งเช่น 

-  อาเซียนขยายตลาดให้กบัสินคา้ไทยจากประชาชนไทย 60 ลา้นคน เป็นประชาชน
อาเซียนกวา่ 550 ลา้นคน ประกอบกบัการขยายความร่วมมือเพื่อเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการคา้และการ
ลงทุนให้กบัไทย นอกจากน้ี อาเซียนยงัเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และ
ไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการ
คมนาคมและขนส่งของประชาคม ซ่ึงมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศ
สมาชิกท่ีสะดวกข้ึน 

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกบัภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไขห้วดันก การคา้มนุษย ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หมอกควนั ยาเสพติด 
ปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นตน้ 

- อาเซียนจะช่วยเพิ่มอาํนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีท่ีไทยสามารถใชใ้น
การผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านท่ีกระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ใน
ขณะเดียวกนั ความสัมพนัธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเก้ือหนุนความสัมพนัธ์ของไทยในกรอบทวิ
ภาคี เช่น ความร่วมมือกบัมาเลเซียในการแกไ้ขปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนใตด้ว้ย 
 
บทสรุป 

อาเซียน ในปัจจุบนัประกอบด้วยสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
จาํนวน 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 601 ลา้นคน (ปี 2553)  ประเทศสมาชิกประกอบดว้ย 

สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 6) ไดแ้ก่ สมาชิกก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2510   จาํนวน 5 
ประเทศ คือ  ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศซ่ึงเขา้มาเป็นสมาชิก เม่ือ
ปี 2527 คือ บรูไน 
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สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)  ไดแ้ก่ เวียดนาม เขา้มาเป็นสมาชิกเม่ือปี 2538  
พม่า ลาว เขา้มาเป็นสมาชิก เม่ือปี 2540  และกมัพูชา เขา้มาเป็นสมาชิก เม่ือปี 2542 
 

ค าถามท้ายบท 
1. ในระยะแรกท่ีมีการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียนมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร เพื่ออะไร 
2. ทาํไมจึงมีความจาํเป็นตอ้งก่อตั้งประชาคมอาเซียน 
3. การเขา้ร่วมเป็นประเทศสมาชิกใหม่ มีความสอดคลอ้งกบัปฏิญญาอาเซียนอยา่งไร 
4. ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นวา่อะไรคือความสาํเร็จของอาเซียน 
5. กฎบตัรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างไร และมี

ขอ้กาํหนดใหม่ ๆ ท่ีช่วยปรับโครงสร้าง การทาํงานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 2 : การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
 
เน้ือหา 

 โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 

ความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน 
ความร่วมมือในดา้นเศรษฐกิจของอาเซียน 

ความร่วมมือในดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน 
 บทสรุป 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 
2. เกิดความรู้ในเร่ืองความร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนในด้าน

เศรษฐกิจ และดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

1. อธิบายความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียนได ้
2. อธิบายเร่ืองความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนในดา้นเศรษฐกิจ 

และดา้นสังคมและวฒันธรรมได ้
3. วิเคราะห์ผลของความร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนในด้าน

เศรษฐกิจ และดา้นสังคมและวฒันธรรมได ้
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ยกตวัอย่างสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกก่อนการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน และใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวทั้งทางบวกและทางลบ 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 2 การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนด้วยโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 - 4 คน และมอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกข่าว
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และให้วิเคราะห์กลไกการด าเนินงานของอาเซียน บนัทึกในรูปแบบแผนภูมิ  
จินตภาพในกระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให ้และนดัหมายการน าเสนอในสัปดาห์หนา้ 
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4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุป และอภิปรายร่วมกนั 
6. มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ือง การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
2. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 
   
  

 
 

              



บทที ่2 
การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 

 
 ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง 
อนัส่งผลให้ให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตวัเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงการรวมกลุ่มการคา้กนัของประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคา้เสรีอเมริกา
เหนือ ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบเม่ือปี 2545 ให้จดัตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซียน” ภายในปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ย
เงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี ส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน ลดช่องว่างของระดับการพฒันาของประเทศสมาชิก
อาเซียน และส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตวัเขา้กับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะ ท่ี
เสียเปรียบ 

ในบทท่ี 2 เร่ืองการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน จึงเป็นการท าความเขา้ใจถึง
โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน ความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงของ
อาเซียน ความร่วมมือของอาเซียนในดา้นเศรษฐกิจ และความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรม  เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการท าความเขา้ใจการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 

กฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2551 เป็นเอกสารหลกัท่ีก าหนดโครงสร้างองคก์รของอาเซียน ไวใ้นหมวดท่ี 4 ดงัน้ื 

1. ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)  
ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบดว้ย ประมุขหรือหวัหนา้รัฐบาล            

มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน  และตดัสินใจ
ในเร่ืองส าคญั โดยใหป้ระเทศสมาชิกซ่ึงเป็นประธานอาเซียนเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 2 คร้ังต่อปี 
หรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเม่ือมีความจ าเป็น 
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รูปท่ี  2.1   การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 18  วนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงจาร์กาตา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 
 

2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน  ท าหนา้ท่ีเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและขอ้ตดัสินใจของท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานระหวา่ง 3 เสาหลกั ดูแลการด าเนินงานและกิจการต่างๆ ของ
อาเซียนในภาพรวม  คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 

3.  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย คณะมนตรีประชาคม 3 เสาหลกั อนัไดแ้ก่

คณะมนตรีการเมืองและความมัน่คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  ซ่ึงเป็นผูแ้ทนท่ีประเทศสมาชิกแต่งตั้ งให้เป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่ละเสาหลกั มีอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานและติดตามการท างานตามนโยบาย 
โดยเสนอรายงานและขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุมผูน้ า มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง ประธาน
การประชุมเป็นรัฐมนตรีท่ีเหมาะสมจากประเทศสมาชิกซ่ึงเป็นประธานอาเซียน  

4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
องค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา(เช่น  ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้าน

การศึกษา ฯลฯ) ประกอบดว้ยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลงและขอ้ตดัสินใจ
ของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีอยูใ่นขอบข่ายการด าเนินงานของตน และเสริมสร้างความร่วมมือใน
สาขาของแต่ละองคก์รใหเ้ขม้แขง็ข้ึน เพื่อสนบัสนุนการรวมตวัของประชาคมอาเซียน  
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5. เลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN and 
ASEAN Secretariat)  

ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จดัตั้งข้ึนตามข้อตกลงท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียนในระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 1 ในปี 2519  เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อ
ระหวา่งสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบนัต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

ส านักเลขาธิการอาเซียนตั้ งอยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้า
ส านกังานเรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretary-General)  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี และตอ้งไดรั้บเลือกจากคนชาติของรัฐ
สมาชิก โดยหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร ผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบนัเป็น               
คนเวยีดนาม คือ นายเล เลือง มินห์ เร่ิมด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 

 
 
รูปท่ี  2.2   อาคารส านกังานเลขานุการอาเซียน ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 

6. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN) 

คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน เป็นผูแ้ทนระดบัเอกอคัราชฑูตท่ีแต่งตั้งจาก
ประเทศสมาชิกให้ประจ าท่ีส านักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าท่ี
สนับสนุนการท างานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดบั รัฐมนตรีเฉพาะสาขา 
ประสานงานกบัเลขาธิการส านกังานอาเซียนและส านกังานเลขาธิการอาเซียนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
และประสานงานกบัส านกังานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและองคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา 
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7. ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)  
เป็นหน่วยงานระดบักรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงแต่

ละประเทศไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีรับผดิชอบประสานงาน สนบัสนุนภารกิจและความร่วมมือต่าง 
ๆ  เก่ียวกบัอาเซียนในประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

8. องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)  
เป็นองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยความประสงค์และหลกัการของกฎบตัรอาเซียนเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคณะท างานและอ านาจหนา้ท่ีจะได้
ก าหนดโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อไป 

9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  
มูลนิธิอาเซียนสนบัสนุนเลขาธิการอาเซียนและด าเนินการร่วมกบัองค์กรของอาเซียนท่ี

เก่ียวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความส านึกท่ีเพิ่มข้ึน
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชน การด าเนินงานร่วมกนัท่ีใกลชิ้ด
ระหวา่งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นกัวชิาการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 

ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  

อาเซียนก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้อนัน ามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม โดยผูน้ าอาเซียนไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 
AC) ท่ีประกอบดว้ย 3 เสาหลกั อนัไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - 
ASCC) และเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558  

ในดา้นการเมืองและความมัน่คง อาเซียนมีเป้าหมายส าคญัคือการส่งเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อสร้างสถานะท่ีจะอ านวยต่อการสร้างประชาคม
อาเซียน ใหส้ าเร็จภายในปี 2558  ซ่ึงจะท าให้ประชาคมอาเซียนในดา้นการเมืองความมัน่คงมีความ
แขง็แกร่งและน่าเช่ือถือ ความร่วมมือดา้นการเมืองความมัน่คงของอาเซียนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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1. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of 
Amity and Cooperation หรือ TAC) 

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จดัท าข้ึนโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ  คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เม่ือปี 2519 เพื่อ
ก าหนดหลกัการพื้นฐานของความร่วมมือ และการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของประเทศ
สมาชิก หลกัการส าคญัของสนธิสัญญา ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือและยอมรับในการปฏิบติั
ตาม ไดแ้ก่  

1.1  เคารพในเอกราช การมีอ านาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความมั่นคงทาง
ดินแดนและเอกลกัษณ์แห่งชาติของทุกประเทศ 

1.2 ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก การโค่นลม้อธิปไตย หรือการบีบบงัคบัจาก
ภายนอก  

1.3 การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั 
1.4 การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ 
1.5 การยกเลิกการใชก้ารคุกคามและกองก าลงั 
1.6 การมีความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งกนั 

เม่ือเดือนธันวาคม 2530 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเพื่อเปิดทางให้ประเทศท่ีอยู่นอก
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้ามารถเขา้ร่วมเป็นภาคีได ้ซ่ึงช่วยเสริมสร้างโครงสร้างความมัน่คง
และสันติภาพใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ปัจจุบนัประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญา TAC ไดแ้ก่ 
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ   ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และประเทศท่ีเขา้ร่วมการประชุม
อาเซียนว่าดว้ยการเมืองและความมัน่คงในเอเชีย-แปซิฟิก เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต ้
และนิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  แคนาดา สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไดแ้จง้ความจ านงอยากเขา้ร่วม
เป็นภาคี  

2. สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear-Free Zone : SEAN-FZ)  

ประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามในการประชุมสนธิสัญญาในกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2538  วตัถุประสงคห์ลกัของสนธิสัญญา คือ ให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ โดยประเทศท่ีเป็นภาคีจะไม่พฒันา ไม่ผลิต ไม่จดัซ้ือ ไม่ครอบครอง รวมทั้ง
ไม่เป็นฐานการผลิต ไม่ทดสอบ ไม่ใชอ้าวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และไม่ให้รัฐใดปล่อยหรือทิ้งวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเป็น    กมัมนัภาพรังสีลงบนพื้นดิน ทะเลและอากาศ นอกจากน้ี 5 ประเทศอาวุธนิวเคลียร์  
ไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส  รัสเซีย และสหราชอาณาจกัร (ห้าสมาชิกผูแ้ทนถาวร ของคณะ
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มนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ) ไดย้อมรับและให้ความเคารพสนธิสัญญา โดยจะไม่ละเมิด
และไม่แพร่กระจายอาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาคน้ี 

3.  ปฏิญญาก าหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ 
และความเป็นกลาง  (Zone of Peace,Freedom and Neutrality หรือ ZOPFAN)  

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน ให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคท่ี
ปลอดการแทรกแซงจากภายนอก เพื่อเป็นหลกัประกนัต่อสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาคและ
เสนอใหอ้าเซียนขยายความร่วมมือใหค้รอบคลุมทุกๆ ดา้น อนัจะน ามาซ่ึงความแข็งแกร่ง ความเป็น
ปึกแผ่นและความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก ได้ประกาศลงนามโดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศของรัฐสมาชิกอาเซียน ซ่ึงในขณะนั้นประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 1971 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  2.3    พิธีลงนามปฏิญญาวา่ดว้ยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่ง สันติภาพ เสรีภาพ

และความเป็นกลาง 27 พฤศจิกายน 2514 
ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 
 

4. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF)  

จดัข้ึนเพื่อเป็นเวทีส าหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่ง
ส่งเสริมสันติภาพโดยการเสริมสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความร่วมมือ และความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศอาเซียนกบัคู่เจรจา และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเมืองและความมัน่คง โดยมีทั้งผูแ้ทนฝ่ายการทูตและการทหารเขา้ร่วม
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การประชุม การหารือด้านการเมืองและความมัน่คงในกรอบ ARF ได้ก าหนดพฒันาการของ
กระบวนการ ARF เป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นตอนท่ี 1  ส่งเสริมการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั (Confidence Building)  
ขั้นตอนท่ี 2   การพฒันาการทูตเชิงป้องกนั (Preventive Diplomacy) 
ขั้นตอนท่ี 3   การแกไ้ขความขดัแยง้ (Conflict Resolution) 

การประชุมระดับรัฐมนตรี ARF คร้ังแรกจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือว ันท่ี                      
25 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบนั ประเทศท่ีเป็นสมาชิกการประชุมวา่ดว้ยการเมืองและความมัน่คงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี  27 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย 
บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม  ประเทศคู่เจรจา
ของอาเซียน ประเทศ ผูส้ังเกตการณ์ของอาเซียน และประเทศอ่ืนในภูมิภาค  อนัไดแ้ก่  ออสเตรเลีย 
บงัคลาเทศ แคนาดา จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) มองโกเลียนิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี รัสเซีย ติมอร์-เลสเต 
ศรีลงักา สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป   

5. ASEAN Troika  ผู้ประสานงานเฉพาะกจิ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุง

มะนิลา ผูน้ าของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ้ห็นชอบ ในการจดัตั้งกลุ่มผูป้ระสานงานเฉพาะกิจ  ใน
ระดบัรัฐมนตรี  (ASEAN Troika)  ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการประจ าของอาเซียนในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต และจะหมุนเวียนกนัไปตามการเป็น
ประธานการประชุม  วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกลุ่มผูป้ระสานงานเฉพาะกิจ ASEAN Trioka  คือ 

5.1 เป็นการประชุมเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐสมาชิก
อาเซียน เช่น ปัญหาความขอ้แยง้ขอ้พิพาทระหวา่งไทย-กมัพูชา ในปี พ.ศ. 2554 

5.2 เป็นกลไกให้อาเซียนสามารถร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดในการหารือแกไ้ขปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศ
สมาชิก เป็นการยกระดบัความร่วมมือของอาเซียนให้สูงข้ึน และเสริมสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของอาเซียน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานโดยรวม 

5.3  เพื่อรองรับสถานการณ์ และจะด าเนินการโดยสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัใน
สนธิสัญญา และขอ้ตกลงต่างๆ ของอาเซียน เช่น สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC)  

6. กรอบความร่วมมือทางทหาร (ASEAN Defense Ministerial Meeting -ADMM) เพื่อ
สร้างเครือข่ายและความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวา่งฝ่ายทหารของประเทศสมาชิก ความร่วมมือ ดา้น
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การป้องกนัยาเสพติด การต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย โดยเฉพาะประเด็นหลงั
น้ี อาเซียนไดล้งนามในอนุสัญญาอาเซียนวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้าย ในปี 2550 

7. ความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อสร้างความร่วมมือ
ดา้นการเมืองความมัน่คงท่ีสมดุลและสร้างสรรคร์ะหวา่งกนั โดยผา่นเวทีหารือระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศคู่เจรจา จึงไดมี้การประชุมสุดยอดเอเซียตะวนัออก (East Asia Summit – EAS) และ
กระบวนการอาเซียน+3 : Asean+3 Summit หรือ อาเซียนพลสัทรี ซ่ึงเป็นการด าเนินความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมกบัอีก 3 ประเทศนอกอาเซียน ไดแ้ก่ ประเทศ
จีน ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลีใต ้

 
ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 

อาเซียนก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้อนัน ามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม โดยผูน้ าอาเซียนไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 
AC) ท่ีประกอบดว้ย 3 เสาหลกั อนัไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC)  ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - 
ASCC) และเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558  

ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของอาเซียนเร่ิมมีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะน าไปสู่การรวมตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน นบัตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 4 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ เม่ือปี 2535 โดยได้มีการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ข้ึน และนับแต่นั้นมา
กิจกรรมของอาเซียนได้ขยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลกัทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งในด้านการค้า
สินคา้และบริการ   การลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตร ทรัพยสิ์นทางปัญญา การ
ขนส่ง พลงังาน และการเงินการคลงั เป็นตน้  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

1.  เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)   
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน หรือ AFTA มีเป้าหมายส าคญัเพื่อเปล่ียนวตัถุประสงคก์าร

รวมกลุ่มทางการเมืองขยายสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการลดอตัราภาษีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได ้0% ในสินคา้ 20 รายการในปี พ.ศ. 2551 อีกทั้งยงัเป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ส าหรับสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ท าข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2535 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน ในฐานะท่ีเป็นการผลิตท่ีส าคญัใน
การป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรีดา้นการคา้ การลดภาษี และยกเลิกอุปสรรคขอ้กีด
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ขวางทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (Non-tariff barriers)  เช่น การจ ากดัโควตาน าเขา้ (Import Quotas)  
รวมทั้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการค้าเสรี โดยข้อตกลงน้ีจะ
ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ยกเวน้สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง ศีลธรรม ชีวิต และศิลปะ 
อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกต้องให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน 
หมายความวา่การท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอ่ืนส าหรับสินคา้ชนิดใด ประเทศ
สมาชิกนั้นตอ้งประกาศลดภาษีส าหรับสินคา้ชนิดเดียวกนั 

2.  เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)  
ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 5 เม่ือเดือนธันวาคม 2538 ท่ีกรุงเทพฯ ไดเ้ห็นชอบให้

จดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้เป็นเขตการลงทุนเสรีท่ีมีศกัยภาพ  โปร่งใส 
เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค ความตกลงน้ีครอบคลุมการลงทุนใน
อุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม ้และเหมืองแร่ และภาค
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 5 สาขาการผลิตดงักล่าว ยกเวน้การลงทุนดา้นหลกัทรัพยแ์ละการลงทุนใน
ดา้นซ่ึงครอบคลุมโดยความตกลงอาเซียนอ่ืน ๆ   

เขตการลงทุนอาเซียน ก าหนดให้ประเทศสมาชิกด าเนินการเปิดอุตสาหกรรมและให้การ
ปฏิบติัเยี่ยงคนชาติแก่นกัลงทุนอาเซียนและนกัลงทุนนอกอาเซียน โดยก าหนดเป้าหมายจะเปิดเสรี
ดา้นการลงทุนแก่นกัลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และนกัลงทุนนอกอาเซียนภายในปี 2563       การ
ด าเนินการเพื่อจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียนประกอบดว้ยโครงการความร่วมมือ 3 โครงการ คือ  

- โครงการความร่วมมือและการอ านวยความสะดวก (Co-operation and Facilitation 
Programme) 

- โครงการส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจ (Promotion and Awareness Programme) 
- การเปิดเสรี (Liberalisation Programme) 

 3. ความริเร่ิมเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration หรือ 
IAI) 

อาเซียนไดด้ าเนินการเพื่อเร่งรัดการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยจดัท า “ความ
ริเร่ิมเพื่อการรวมตวัของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration) เพื่อลดช่องวา่งดา้นการ
พฒันาระหว่างประเทศสมาชิกเก่า (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย) กบั
สมาชิกใหม่ของอาเซียน (พม่า ลาว กมัพูชา และเวียดนาม) โดยให้ประเทศสมาชิกเก่าร่วมกนัจดัท า
โครงการใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศใหม่ ครอบคลุม 4 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรวมตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะช่วยการ
พฒันากรอบกฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ CLMV 
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ในการลดปัญหาความยากจน ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากร พฒันาระบบขา้ราชการ และ
เตรียมความพร้อมต่อการแข่งขนับนเวทีโลก 

 
4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ 

AICO)  
โครงการความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมของอาเซียน  หรือ AICO มุ่งส่งเสริมการลงทุน

ในอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานการผลิต โดยยึดหลกัของการใชท้รัพยากรร่วมกนั การแบ่ง
ส่วนการผลิตตามความสามารถและความถนัด ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากทั้งประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่มโดยใช้มาตรการทางภาษี และสิทธิพิเศษ
อ่ืนๆ ท่ีมิใช่ภาษีเป็นส่ิงจูงใจ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  

4.1 จะตอ้งมีประเทศสมาชิกเขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 2 ประเทศ 
4.2 มีบริษทัเขา้ร่วมอยา่งนอ้ย 1 บริษทัในแต่ละประเทศ 
4.3 สินคา้ท่ีผลิตไดข้ั้นสุดทา้ย (AICO Final Product) จะไดรั้บการยอมรับเสมือน

สินคา้ท่ีผลิตไดใ้นประเทศและจะไม่ถูกจ ากดัดว้ยระบบโควตา้หรือมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่
ภาษี 

4.4 บริษทัท่ีจะขอรับสิทธิประโยชน์จาก AICO จะตอ้งมีสัดส่วนการถือหุ้นของคน
ชาติอาเซียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 

4.5 ไดรั้บการลดภาษีน าเขา้ในอตัราร้อยละ 0 - 5 
5.  กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services 

หรือ AFAS) 
ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 5 เดือนธนัวาคม 2538 ท่ีกรุงเทพฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามในกรอบความตกลงว่าดว้ยการคา้บริการของอาเซียน หรือ  
AFAS) ซ่ึงก าหนดให้เจรจาเปิดเสรีการคา้บริการ โดยจดัท าขอ้ผูกพนัในดา้นการเปิดตลาด (market 
access) การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และด้านอ่ืนๆ(additional 
commitments) การเจรจาเสรีการคา้บริการในช่วงปี 2539-2544 มุ่งเนน้การเปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ 
คือ สาขาการเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม การท่องเท่ียว    
การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ต่อมาในช่วงปี 2545-2549 ไดมี้การขยายขอบเขตการเจรจาเปิด
เสรีรวมทุกสาขา นอกจากน้ี สมาชิกอาเซียนยงัตอ้งเร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการท่ีเป็นสาขาส าคญั 
5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเท่ียว สาขา
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การบิน และสาขาบริการโลจิสติกส์ ทั้ งน้ีเพื่อให้อาเซียนมีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อไป  

6. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN Framework 
Agreement)  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่ เป็นทางการ คร้ังท่ี 4 ระหว่างว ันท่ี 24-25 
พฤศจิกายน 2543 ท่ีประเทศสิงคโปร์  ผูน้  าของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกนัลงนามในกรอบ
ความ   ตกลงดา้นอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลง
ท่ีก าหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร(Information Technology and Communication-ICT) เพื่อพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสาร ในภูมิภาคให้สอดคลอ้งกนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีมาตรการท่ี
ครอบคลุมดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น คือ 

6.1 การพฒันาเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 
(ASEAN Information Infrastructure) ใหส้ามารถติดต่อถึงกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึงกนัและดว้ยความเร็วสูง 
และพฒันาความร่วมมือไปสู่การจดัตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Libraries) และแหล่งรวม
ขอ้มูลท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ (Tourism Portals) รวมทั้งการจดัตั้งศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
(Internet Exchanges) และการให้บริการเช่ือมสัญญาณเครือข่ายขอ้มูลอินเตอร์เน็ต (Internet 
Gateways) 

6.2 การอ านวยความสะดวกดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการออก
กฏหมายและระเบียบดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ และมี
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคและพฒันา
วฒันธรรมในการท าธุรกิจโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยอมรับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงกนั
และกนั การช าระเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูล
ส่วนบุคคล เป็นตน้ 

6.3  ส่งเสริม และเปิดเสรีด้านการคา้สินคา้ บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคา้
ท่ีมิใช่ภาษีส าหรับสินคา้ ICT เช่น เคร่ืองประมวลผลอตัโนมติั เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง
ส าหรับโทรศพัท์ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ภายในปี 2548 ส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียนดั้งเดิม 6 ประเทศ และภายในปี 2553 ส าหรับประเทศสมาชิกใหม่ คือ กมัพูชา ลาว 
พม่า และเวยีดนาม  

6.4 สร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เสริมสร้างความสามารถและพฒันา
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อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถดา้น IT ของบุคลากร
ในอาเซียน ลดความเหล่ือมล ้ าดา้น IT ภายในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก อ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงานดา้น IT อยา่งเสรี และส่งเสริมการใช ้IT  

6.5 สร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ส่งเสริมให้มีการใช้ ICT ในการ
บริการของภาครัฐให้มากข้ึน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ การอ านวยความสะดวกในเร่ืองขอ้มูล
ข่าวสาร การให้บริการของภาครัฐผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเสียภาษี การจดทะเบียนการคา้ 
พิธีการศุลกากร เป็นตน้ 

7. ความร่วมมือด้านการเงินการคลงั (Financial Cooperation) 
7.1 อาเซียนไดจ้ดัตั้งระบบระวงัภยัอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ข้ึน  เม่ือ

วนัท่ี  4 ตุลาคม 2541 เพื่อสอดส่องดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการเคล่ือนยา้ยเงินทุนในภูมิภาค โดย
ให้มีการหารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และ
ในโลก      โดยธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ไดส้นบัสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
เงินทุนโดยการจดัการฝึกอบรมดา้นเทคนิคแก่เจา้หนา้ท่ีประเทศสมาชิก และในการจดัตั้ง ASEAN 
Surveillance Technical Support Unit ในส านกังานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนบัสนุนระบบดงักล่าว  

7.2 การเสริมสร้างกลไกสนบัสนุนและเก้ือกูลระหวา่งกนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
(Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยไดก้ าหนดแนวทางความร่วมมือ
กบั จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จดัท าความตกลงทวภิาคีดา้นการแลกเปล่ียนการซ้ือ-ขาย
คืนเงินตราหรือหลกัทรัพยต่์างประเทศ หารือเก่ียวกบัการจดัตั้งระบบเตือนภยัในภูมิภาค และการ
แลกเปล่ียนการหารือเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค   

7.3  ความริเร่ิมเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2543 เป็นการปรับปรุงความตกลงแลกเปล่ียนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA) 
ในดา้นโครงสร้าง รูปแบบและวงเงิน และให้เสริมดว้ยเครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหวา่งประเทศ
อาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยไดข้ยายให ้
ASA รวมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแลว้ 

8. ความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และอาเซียน +3 
ครอบคลุมความร่วมมือในดา้นประมง ป่าไม ้ปศุสัตว ์พืช และอาหาร เพื่อส่งเสริมความ

มัน่คงทางดา้นอาหารและความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในดา้นอาหารการเกษตรและ
ผลผลิตป่าไม ้ โครงการความร่วมมือระหวา่งอาเซียนและประเทศอาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี
ใต)้ ภายใตส้าขาต่างๆ  ดงัน้ี  

8.1  การขจดัความยากจนและสร้างความมัน่คงดา้นอาหารในภูมิภาคเอเชีย 
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8.2 การวจิยัและพฒันาดา้นอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม ้
8.3 การพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม ้
8.4 การประสานงานและร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคในประเด็นด้าน

อาหารการเกษตร ประมง และป่าไม ้
8.5 การสร้างเครือข่ายขอ้มูลดา้นการเกษตร 
8.6 การอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ 

9.  ความร่วมมือด้านการขนส่ง 
9.1  โครงการพฒันาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)  ลกัษณะ

ของโครงข่ายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทัว่ทั้งภูมิภาคอาเซียน และจดัท า
มาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ป้ายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข)ให้เป็นแบบเดียวกัน           
โดยก าหนดมาตรฐานทางหลวงอาเซียน เป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

-  ชั้นพิเศษ-ทางด่วน ท่ีควบคุมทางเขา้-ออก สมบูรณ์แบบ 
-   ชั้นท่ี 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
-  ชั้นท่ี 2 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผวิทางกวา้ง 7 เมตร 
-  ชั้นท่ี 3 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผวิทางกวา้ง 6 เมตร 
 

 
 

รูปท่ี  2.4    แผนท่ีแสดงทางหลวงอาเซียน และสภาพทางด่วนในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ไทย 

ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 
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9.2   กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้า       
ผา่นแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) มีวตัถุประสงค์
ท่ีจะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้รถยนต์ขนส่งท่ีจดทะเบียนในประเทศสมาชิกหน่ึง
สามารถขนส่งสินคา้ผา่นแดนไปยงัอีกประเทศหน่ึงได ้ 

9.3 ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารวา่ดว้ยการเปิดเสรีบริการขนส่งเฉพาะสินคา้ของ
อาเซียน (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of All Cargo Air Services) มี
วตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการขนส่งสินคา้ในอาเซียนด้วยกนั โดยเปิดเสรีเท่ียวบินขนส่งเฉพาะ
สินคา้ระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยไม่มีขอ้จ ากดัทั้งในเร่ืองของจ านวนความ
จุความถ่ีของบริการเส้นทางบินและสิทธิรับขนการจราจร ซ่ึงจะท าให้การขนถ่ายสินคา้ระหว่าง
ประเทศในอาเซียนเป็นไปได้อย่างสะดวก อันจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาค
สามารถเจริญเติบโตข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

9.4  ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าดว้ยการเปิดเสรีบริการขนส่งผูโ้ดยสารทาง
อากาศของอาเซียน (Multilateral Agreement on the Liberalization of Passenger Air Services) การ
จดัท าความตกลงหลายฝ่ายว่าดว้ยการเปิดเสรีการบินในส่วนของเท่ียวบินขนส่งโดยสาร เป็นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการส่งออกสินคา้ของไทยและสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลท่ีตอ้งการให้มีการเปิดเสรีการบิน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบินใน
ภูมิภาคน้ีดว้ย 

10.  ความร่วมมือด้านพลงังานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 
มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงและความย ัง่ยืนในการจดัหาพลงังาน การใช้

พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจดัการดา้นความตอ้งการพลงังานอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม และการช่วยเหลือกนัในการแบ่งปันปิโตรเลียม
ในภาวะฉุกเฉิน โครงสร้างความร่วมมือด้านพลงังาน ประกอบด้วย การประชุมระดบัรัฐมนตรี
อาเซียน คณะท างาน และคณะกรรมการ ใน 5 สาขา ไดแ้ก่  

10.1  คณะท างานดา้นถ่านหิน  
10.2 คณะท างานดา้นประสิทธิภาพพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน  
10.3 คณะท างานดา้นพลงังานใหม่และพลงังาน 
10.4 คณะกรรมการด้านปิโตรเลียม ซ่ึงประกอบด้วยบริษทัน ้ ามนัแห่งชาติของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน  
10.5 คณะกรรมการด้านการไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วยผูว้่าการการไฟฟ้าของแต่ละ

ประเทศ  
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การด าเนินการระยะแรกของโครงการเครือข่ายด้านพลงังานอาเซียนครอบคลุม 2 
โครงการหลกั คือ โครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
อาเซียน  

 

 
 
รูปท่ี  2.5    แผนท่ีเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline หรือ 

TAGP) 
ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 

 

 
 
รูปท่ี  2.6    แผนท่ีแสดงระบบเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และแหล่งก๊าซธรรมชาติในอาเซียน 
ท่ีมา : (http://www.aseansec.org) 

11. ความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมในอาเซียน 
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 อาเซียนเร่ิมมีความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2520  ซ่ึงอาเซียนได้รับความ
ร่วมมือโครงการส่ิงแวดล้อมของอนุภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Sub-regional Environment 
Programme – ASEP) ระยะท่ี 1 จากสหประชาชาติ (United Nations Environment  Programme – 
UNEP) และเม่ือกา้วเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ประเด็นปัญหาเร่ิมมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยกลุ่มประเทศสมาชิกไดเ้ร่ิมเจรจากนัถึงขอ้ตกลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
ลงนามในความตกลงอาเซียนว่าดว้ยมลพิษจากหมอกควนัขา้มแดน (พ.ศ. 2545)  ปฏิญญาเซบูว่า
ดว้ยความมัน่คงทางพลงังานเอเชียตะวนัออก เครือข่ายก ากบัดูแลสัตวป่์าอาเซียน (พ.ศ. 2549) และ
หุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศเพื่อตอบสนองต่อ
ปรากฏการณ์โลกร้อนและผลกระทบทางดา้นลบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (พ.ศ. 2550) 
   11.1 ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
  หน่ึงในสามของเสาหลกัของประชาคมอาเซียน   คือ การจดัตั้ง ประชาคมสังคม-
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)  จะประกอบดว้ยความร่วมมือ
ในดา้นต่างๆ 6 ดา้น  ซ่ึงความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability)  คือหน่ึงในหก
ของความร่วมมือ โดยมีสาระส าคญั คือ การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก การจดัการและการ
ป้องกันปัญหามลพิษ ทางส่ิงแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยการศึกษาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วม ของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานการด ารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและฐานขอ้มูล ส่งเสริม
การใชท้รัพยากรชายฝ่ัง และทรัพยากร ทางทะเลอยา่งย ัง่ยืน ส่งเสริมการจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย ทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมความย ัง่ยืนของทรัพยากร
น ้าจืด การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศและการจดัการต่อผลกระทบ ส่งเสริมการ
บริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

11.2 ร่างขอ้มติกรุงเทพฯ วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มอาเซียน 
สาระส าคญัของร่างขอ้มติกรุงเทพฯ วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มอาเซียน 

เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัเพื่อจดัการกบัความทา้ทายจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลก อาทิ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษจากหมอกควนัขา้มแดน และการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันด าเนินการตามพันธสัญญาอาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs) ตลอดจนผลจากการ
ประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Rio+20) รวมถึงกระตุน้ใหมี้ ความพยายามอยา่ง
จริงจังท่ีจะปกป้อง อนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนอย่างย ัง่ยืน โดย
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับปี 2554-2563 และ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
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เป้าหมายไอจิ ว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการจดัการทรัพยากรน ้ าอย่าง
ย ัง่ยืน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างกนัให้มากข้ึนเพื่อป้องกนัไฟป่าและลดมลพิษจากหมอกควนั
ข้ามแดน โดยการเฝ้าระวงัและการด าเนินกิจกรรมป้องกันอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการฟ้ืนฟูสภาพป่าและลดการตดัไมท้  าลายป่า เพื่อป้องกนัความสูญเสีย
ทางความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มแหล่งกกัเก็บคาร์บอนในภูมิภาค 

12. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)  ความ
ร่วมมือด้านการท่องเทีย่วในกรอบอาเซียนและอาเซียน+3 

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 8 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 
2545 ไดล้งนามในความตกลงดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) เพื่อ
ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว โดยเน้นความร่วมมือใน 7 ดา้น คือ การ
อ านวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหวา่งประเทศ การอ านวยความสะดวกดา้นขนส่ง 
การขยายตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภยัและความมัน่คงของการ
ท่องเท่ียว การตลาดและการส่งเสริมร่วมกนั และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

อาเซียนจดัการประชุมดา้นการท่องเท่ียว (ASEAN Tourism Forum หรือ ATF) เป็น
ประจ าทุกปีในเดือนมกราคม โดยหมุนเวียนจดัในประเทศสมาชิก นับเ ป็นการประชุมด้านการ
ท่องเท่ียวท่ียิ่งใหญ่และประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดในโลก โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
ท่องเท่ียวของอาเซียน โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ผูป้ระกอบการด้านการท่องเท่ียว รวมถึง
นกัเขียนดา้นการท่องเท่ียวมีโอกาสท าความรู้จกัและเจรจาธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว และอาเซียนยงั
ไดริ้เร่ิมความร่วมมือในการจดัท าความตกลงการตรวจลงตราเพียงคร้ังเดียว   (Single Visa)  แต่ใช้
เดินทางไดห้ลายประเทศ โดยน าร่องโดยไทยและกมัพูชา 

นอกจากน้ี ความตกลงดา้นการท่องเท่ียวยงัไดข้ยายไปยงัประเทศอาเซียน+3 เกาหลี จีน 
ญ่ีปุ่น โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์การท่องเท่ียวของไทยกบัของเกาหลีเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
มคัคุเทศก์ไทย และให้ประเทศ+3 เสนอแนวทางความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีชดัเจน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนั 

 
ความร่วมมือในด้านสังคมและวฒันธรรม 

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสังคมและวฒันธรรม หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ความ
ร่วมมือเฉพาะดา้น” คือ ความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบในระดบัภูมิภาค พฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชากรในภูมิภาคใหดี้ข้ึน รวมถึงลดผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตวักนัทาง
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เศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลกัษณ์ ประเพณีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก 

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 9 ปี 2546 ท่ีบาหลี ผูน้ าประเทศอาเซียน เห็นชอบให้จดัตั้ง
ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 
ไดแ้ก่  

1. การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร  
2. แกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ  
3. ส่งเสริมความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและการจดัการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง  
4. ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประชาชนในระดบัรากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงเอกลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 
แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ยความร่วมมือใน

ดา้นต่างๆ  6 ดา้น  
1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) ให้ความส าคญักบัการศึกษาการ

ลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกตเ์สริมสร้างทกัษะใน
การประกอบการส าหรับสตรี เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผูพ้ิการ พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ  
ความร่วมมือในดา้นน้ี  

2. การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ไดแ้ก่ การขจดั
ความยากจน เครือข่ายความปลอดภยัทางสังคมและความคุม้กนัจากผลกระทบด้านลบจากการ
รวมตวัอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร การเขา้ถึงการ
ดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ 
รับประกนัอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด การสร้างรัฐท่ีพร้อมรับกบัภยัพิบติัและประชาคมท่ีปลอดภยั
ยิง่ข้ึน   

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ไดแ้ก่ การส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิและสวสัดิการส าหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ การคุม้ครองและ ส่งเสริม
แรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 

4. ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) ไดแ้ก่ การจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของโลก การจดัการและการป้องกนัปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มขา้มแดน ส่งเสริมการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยี



 49 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด ารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมและฐานขอ้มูล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง และทรัพยากรทางทะเลอย่างย ัง่ยืน 
ส่งเสริมการจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
ย ัง่ยืน ส่งเสริมความย ัง่ยืนของทรัพยากรน ้ าจืด การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจดัการต่อผลกระทบ ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) ส่งเสริมการตระหนกัรับรู้
เก่ียวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวฒันธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

6. การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) การด าเนินงาน
ความร่วมมือเหล่าน้ี อาเซียนได้ด าเนินการทั้งในรูปแบบของความตกลงในระดบัต่างๆ (MOU/ 
Agreement/ Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทั้งระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั
และ ระหว่างอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจา ทั้งในกรอบ
อาเซียน+1 (อาเซียน+ประเทศใดประเทศหน่ึงใน 8 ประเทศคู่เจรจา ไดแ้ก่ จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลีใต,้ 
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, รัสเซีย, สหรัฐอมริกา ค าน้ีใช้ในกรณีท่ีมีการประชุมระหว่าง
อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาประเทศหน่ึงประเทศเดียว) และอาเซียน+3 (จีน, ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต)้ 
และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ความร่วมมือทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 
 

บทสรุป 
 อาเซียนมีเป้าหมายจะกา้วไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ท่ี
ประกอบดว้ยสามเสาหลกั ไดแ้ก่ การเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรม 
วสิัยทศัน์ร่วมของผูน้ าอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง 
มีกฎเกณฑ์กติกาท่ีชดัเจน และมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยเม่ือปี 2551 ไดมี้การจดัท าแผนงาน
การจดัตั้งประชาคมอาเซียน (Roadmap) ในทั้งสามเสาหลกั ทั้งน้ี เป้าหมายหลกัของการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียน คือการสร้างประชาคมท่ีมีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่ิงทา้
ทายทั้งดา้นการเมืองความมัน่คง เศรษฐกิจ และภยัคุกคามรูปแบบใหม่ โดยให้ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งสะดวกมากยิ่งข้ึน และประชาชนใน
อาเซียนมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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ค าถามท้ายบท 
1. ประชาคมอาเซียนมีท่ีมาอยา่งไร 
2. เสาหลกัของประชาคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
3. อาเซียนมีการส่งเสริมความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงอยา่งไร 
4. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาภูมิภาคอยา่งไร 
5. ประชาคมสังคม วฒันธรรมอาเซียนใหค้วามร่วมมือดา้นใดบา้ง 



เอกสารอ้างองิ 
 
ทีมวชิาการนิช. (2556). ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน เล่ม 1. กรุงเทพฯ: นิช. 
ประภสัสร์ เทพชาตรี. (2555). ประชาคมอาเซียน. (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร. (2555). อาเซียน 2558 (2015). กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 
อณฎณ เช้ือไทย. (2555). AEC ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
อภิญญา เฉ่ือนฉว.ี (2556). ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน เล่ม 2. กรุงเทพฯ: นิช. 
http://www.asean.org 
http://www.aseansec.org 
http://www.mfa.go.th/asean 
 
 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3 : ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
เน้ือหา 

ความหมายและวตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
บทสรุป 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
1. เกิดความรู้ในเร่ืองความหมายและวตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. เกิดความรู้ในเร่ืองเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น  
4. เกิดความรู้ในเร่ืองประโยชน์ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

1. อธิบายความหมายและวตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็นและยกตวัอยา่งประกอบได ้
4. อธิบายประโยชน์ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้

 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ให้นกัศึกษาชมวิดีทศัน์ 500 เร่ืองน่ารู้ ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งตั้งประเด็นอภิปราย
ร่วมกนัในเร่ืองวตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดว้ยโปรแกรมMicrosoft Powerpoint 
ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 

3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 5 - 6 คน และมอบหมายงานให้นกัศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
ในเร่ืองประโยชน์ท่ีประเทศสมาชิกไดรั้บจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนดัหมาย
การน าเสนอในสัปดาห์หนา้ 
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4. น าเสนอการแสดงบทบาทสมมติ อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุปเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ประเทศสมาชิกและการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและมอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. วดีีทศัน์ 500 เร่ืองน่ารู้ ประชาคมอาเซียน 
 

การวดัผลและประเมินผล 
1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 
   
  

 
 

              



บทที ่3 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 
กระบวนการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเสาหลกัในการท่ีจะท าให้

อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ภายในปี 2558 มีรากฐานมาจากน าความร่วมมือและ
ความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียนไดด้ าเนินการ มาระยะหน่ึงแลว้ มาต่อยอดให้มีผลเป็นรูปธรรม
และมีความแบบแผนมากยิง่ข้ึน อาทิ ความตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ความตกลง
ดา้นการส่งเสริมการลงทุนอาเซียน ความตกลงด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน และความตกลงว่า
ดว้ยความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยขยายปริมาณการคา้และ
การลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ีสาม สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพ
ในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวสัดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน บนหลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ การ
ประหยดัต่อขนาด การแบ่งงานกนัท า และการพฒันาความช านาญในการผลิตของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ส าหรับบทท่ี 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นการท าความเขา้ใจถึงความหมายและ
วตัถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนว
ทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ความหมายและวตัถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการรวมกลุ่ม
ของประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยให้ความส าคญัในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง หลงัจากการด าเนินการไปสู่การจดัตั้งเขตการคา้เสรี
อาเซียน หรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ไดบ้รรลุเป้าหมายในปี 2546 ท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเ้ห็นชอบให้อาเซียนก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic 
Community: EEC) และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในของอาเซียนให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ผูน้ าอาเซียนไดอ้อกแถลงการณ์ 
Bali Concord II เห็นชอบใหมี้การรวมตวัไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายใน
ปี 2563 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินคา้และบริการส าคญั 11 สาขา (priority sectors) 
ได้แก่ การท่องเท่ียว การบิน ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม ้ผลิตภณัฑ์ยาง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้
เกษตร ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ และสุขภาพ และต่อมาไดเ้พิ่มสาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาท่ี 12  

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนยงัจะช่วยกระชบัความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบ โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปัญหาความ
ยากจน โรคติดต่อ ยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม ภยัพิบติัทางธรรมชาติ แรงงาน ผูด้้อยโอกาส โดยส่ิง
เหล่าน้ีจะน าให้ประชาชนไทย และอาเซียน จะอยู่ในสังคมท่ีมีความแข็งแกร่งมีจริยธรรมและ             
ธรรมมาภิบาล และก่อใหเ้กิดความพอเพียงในการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข  
 
เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศอาเซียน  และให้ความส าคญัในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง หลังจากการด าเนินการไปสู่การจดัตั้ งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ไดบ้รรลุเป้าหมายในปี 2546 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) คร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดเ้ห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community : AEC) 
ภายในปี 2563 และให้อาเซียนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ต่อมาไดเ้ร่งเป้าหมายเป็นปี 2558 

การไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวภ้ายใตว้ิสัยทศัน์
อาเซียน 2020 ซ่ึงจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวา้งขวางมากข้ึน ผ่านความร่วมมือท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีชดัเจน  โดยเป้าหมายในการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบบัท่ี 2  (Bali Concord II) มีดงัน้ี 

1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม โดยใหมี้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงจะให้
ความส าคญักบัประเด็นดา้นนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบ
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นโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ( การเงิน    การขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

3. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สนบัสนุนการพฒันา SMEs และเสริมสร้างขีด
ความสามารถผา่นโครงการต่างๆ เช่น  IAI (Initiative for ASEAN Integration ) และ ASEAN-help-
ASEAN Programs เป็นตน้ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจดัท าเขตการคา้เสรี การให้สิทธิพิเศษดา้นการลงทุน
ภายใตเ้ขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กบันกัลงทุนภายนอกอาเซียน และการสร้างเครือข่ายในดา้น
การผลิต/จ าหน่าย เป็นตน้  

หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดส้ าเร็จ  ไทยจะไดป้ระโยชน์จาก
การ ขยายการส่งออก  โอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความ
เขม้แขง็ เช่น การท่องเท่ียว โรงแรมและภตัตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  ซ่ึงอาเซียนยงัมีความตอ้งการดา้น
การบริการเหล่าน้ีอีกมาก นอกจากน้ียงัจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมายงัอาเซียน  ซ่ึงจะเพิ่มอ านาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการคา้โลก  และยกระดบั
ความเป็นอยูข่องประชาชนในอาเซียนโดยรวม 
 
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเป้าหมายท่ีทา้ทายส าหรับไทย ซ่ึงไทย
จ าเป็นตอ้งเร่งด าเนินการและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งน้ีการด าเนินงานเขตการคา้เสรี
อาเซียน (AFTA) ท่ีผ่านมาถือว่าประสบผลส าเร็จพอสมควร เห็นได้จากปริมาณการคา้ภายใน
อาเซียนท่ีขยายตวัมากข้ึน อยา่งไรก็ดี ในดา้นการลงทุนยงัไม่บรรลุผล เน่ืองจากปริมาณการลงทุน
ทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียนยงัอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

นอกจากน้ี ประเทศจีนและอินเดียเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาค และเป็นแหล่งดึงดูดใน
ดา้นเศรษฐกิจส าคญั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอาเซียนแต่ละประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเล็กมาก จึงมี
ความจ าเป็นท่ีอาเซียนจะตอ้งเร่งด าเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในเพื่อไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในลกัษณะเดียวกบั EU โดยจะต้องจดัท าแผนงานและด าเนินการตามอย่าง
เคร่งครัด และจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑต่์าง ๆ ร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก 

ทั้งน้ี อาเซียนไดต้กลงท่ีจะเปิดเสรีดา้นการคา้ สินคา้และบริการให้เร็วข้ึนกวา่ก าหนดการ
เดิม ในสาขาสินคา้และบริการส าคญั 11 สาขา ซ่ึงต่อมาไดเ้พิ่มสาขาท่ี 12 คือ สาขาโลจิสติกส์ เพื่อ
เป็นการ  น าร่อง และส่งเสริมการผลิตสินคา้ โดยใช้วตัถุดิบและช้ินส่วนท่ีผลิตภายในอาเซียน ซ่ึง
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เป็นไปตามแผนการด าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC และไดม้อบหมายให้ประเทศต่างๆ ท า
หนา้ท่ีรับผดิชอบเป็นผูป้ระสานงานหลกั (Country Coordinators) ในแต่ละสาขาดงัน้ี  

-  พม่า สาขาผลิตภณัฑเ์กษตร และสาขาประมง  
-  มาเลเซีย สาขาผลิตภณัฑย์าง และสาขาส่ิงทอ  
-   อินโดนีเซีย สาขายานยนต ์และสาขาผลิตภณัฑไ์ม ้ 
-  ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
-  สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาสุขภาพ  
-  ไทย สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบิน  
-  เวยีดนาม สาขาโลจิสติกส์  
การท่ีไทยได้รับเป็นประเทศผูป้ระสานงานหลกัในสาขาการท่องเท่ียวและการบินนั้น 

สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวและการบิน
ในภูมิภาคน้ี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ไดเ้ห็นชอบและมอบหมายให้ท่ีประชุม
ระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส (SEOM) จดัท าพิมพเ์ขียว AEC Blueprint เพื่อเป็นแผนงานภาพรวมท่ีจะระบุ
กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งสินคา้/บริการ การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนท่ีจะเปิดเสรี
มากข้ึนในอนาคต เพื่อจะก าหนดทิศทาง แผนงานในดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้งด าเนินงานให้ชดัเจนตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดจนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของ 12 สาขาส าคัญ  
1. การเร่งลดภาษีสินคา้ใน 9 สาขา (ผลิตภณัฑ์เกษตร/ ประมง/ ผลิตภณัฑ์ไม/้ ผลิตภณัฑ์

ยาง/ ส่ิงทอ/ยานยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ สาขาสุขภาพ) ให้เร็วข้ึนจากกรอบ
อาฟตา 3 ปี โดย ประเทศสมาชิกเก่าจากเดิมปี 2553 เป็นปี 2550 และอาเซียนใหม่ (CLMV) จากปี 
2558 เป็นปี 2555 

2. การขจดัมาตรการท่ีมิใช่ภาษี โดยการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใต ้WTO ในเร่ือง
อุปสรรคทางเทคนิคมาตรฐานสุขอนามยั และการขออนุญาตน าเขา้ รวมทั้งพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมในเร่ืองดงักล่าวส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่การลด/เลิก
มาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการคา้ 

3. การปรับปรุงกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานท่ีเป็นสากล 
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เอกชนมากข้ึน  

4. การคา้บริการ ตั้งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการคา้บริการอย่างชดัเจน เพื่อให้การคา้
บริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากข้ึน และพฒันาระบบการยอมรับร่วมกนั เพื่ออ านวยความ
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สะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนของอาเซียนไปยงั
ประเทศท่ีสาม 

5. การลงทุน เร่งเปิดเสรีสาขาการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนของ
อาเซียน โดยการลด/ยกเลิกข้อจ ากัดด้านการลงทุนต่างๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขา
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ และสร้างเครือข่ายดา้นการลงทุนของอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. การอ านวยความสะดวกดา้นพิธีการดา้นศุลกากร ในการคา้ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศ
นอกกลุ่ม และพฒันาระบบพิธีการศุลกากร เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการคา้ให้มากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งพฒันาเอกสารดา้นการคา้และศุลกากรใหมี้ความเรียบง่ายและสอดคลอ้งกนั 

7. การพฒันามาตรฐานและความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑ์ พฒันาการยอมรับมาตรฐาน     
ซ่ึงกนัและกัน ในด้านคุณภาพสินคา้ การตรวจสอบ การออกใบรับรอง และปรับปรุงกฎเกณฑ ์
กฎระเบียบขอ้ก าหนดส าหรับผลิตภณัฑส์าขาต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัมากยิง่ข้ึน 

8. การเคล่ือนยา้ยของนักธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผูมี้
ความสามารถพิเศษเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นกัธุรกิจ อาทิ การปรับประสาน
พิธีการตรวจลงตรา การจดัท า ASEAN Business Card และการเร่งพฒันามาตรฐานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเขา้มาประกอบวิชาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผูมี้
ความสามารถพิเศษภายในอาเซียน 

นอกจากมาตรการขา้งตน้แลว้ ก็ยงัมีเร่ืองของการพฒันาระบบขอ้มูล/สถิติการคา้และการ
ลงทุนภายในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรม (Industrial Complementation) 
การพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การส่งเสริมสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และการอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางภายในอาเซียนอีกดว้ย 

แผนงานส าคัญเพ่ือด าเนินการไปสู่คุณลกัษณะส าคัญในแต่ละด้าน 
1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

1.1 การเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่
ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

การลด/ยกเลิกภาษ ี
- ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

ไทย และบรูไนดารุสซาลาม ตอ้งยกเลิกอตัราภาษีสินคา้ทุกรายการให้เหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ.2553 
ยกเวน้สินคา้อ่อนไหว 

- ส าหรับประเทศสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม ลาว เมียนมาร์ และกมัพูชา 
ตอ้งยกเลิกอตัราภาษีสินคา้บางรายการเหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ.2558 และสินคา้บางรายการจ านวน 
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ไม่เกินร้อยละ 7 ของสินคา้ทั้งหมดและจะลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี พ.ศ.2561 
การขจัดมาตรการทีม่ิใช่ภาษี 
- ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน

ดารุสซาลาม ตอ้งยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี พ.ศ.2553 
- ประเทศฟิลิปปินส์ ยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี พ.ศ.2555 
- ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกมัพูชา ตอ้ง

ยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษีภายในปี พ.ศ.2558-2561 โดยปฏิบติัตามภายใตอ้งค์การการคา้โลก 
(World Trade Organization : WTO) ในเร่ืองอุปสรรคทางเทคนิคมาตรฐานสุขอนามยั และการขอ
อนุญาตน าเขา้ รวมทั้งพฒันาแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในเร่ืองดงักล่าวส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่การลด/เลิกมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการคา้ 

การก าหนดกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าให้มีความโปร่งใส มี

มาตรฐานท่ีเป็นสากล และอ านวยความสะดวกให้แก่เอกชนมากข้ึน เช่น การจดัท ากฎการได้
แหล่งก าเนิดสินคา้โดยวิธีการแปรสภาพอยา่งเพียงพอ (substantial transformation) และกฎการได้
แหล่งก าเนิดสินคา้ของอาเซียนแบบสะสมบางส่วน (partial cumulation rule of origin) มาใชเ้ป็น
ทางเลือกส าหรับการค านวณแหล่งก าเนิดสินคา้  

1.2 การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี 
ผูแ้ทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตั้ งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการค้า

บริการอยา่งชดัเจน เพื่อให้การคา้บริการของอาเซียนเป็นไปอยา่งเสรีภาพมากข้ึนและพฒันาระบบ
การยอมรับร่วมกนัเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาบริการ รวมทั้งส่งเสริม
การร่วมลงทุนของอาเซียนไปยงัประเทศท่ีสาม 

1.3 การเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนล้วนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มและรักษาระดับ

ความสามารถในการดึงดูดให้ต่างประเทศมาลงทุนในอาเซียน และการลงทุนในอาเซียนโดย
อาเซียนเอง ดงันั้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อาเซียนไดท้บทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุน
อาเซียน (AIA : ASEAN Investment Area) ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นความตกลงใหม่คือ ความตกลงดา้นการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA: ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน
และเปิดเสรี พนัธกรณีความตกลงของ ACIA นั้นจะครอบคลุมประเด็นหลกัใหญ่ๆ 4 ประเด็น คือ 
การเปิดเสรี การส่งเสริม การอ านวยความสะดวก และการคุม้ครองการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการ
ลงทุนทางตรงและการลงทุนในหลกัทรัพย ์
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1.4 การเคล่ือนย้ายเงินทุนทีเ่สรีมากขึน้ 
โดยส่งเสริมการพฒันาและการรวมกลุ่มตลาดทุนของอาเซียน เช่น การปรับ

ประสานมาตรฐานดา้นตลาดทุนในอาเซียนในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ์ในการเสนอขายตราสาร
หน้ีขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูล และกฎเกณฑ์การจดัจ าหน่ายระหวา่งกนัให้มากข้ึน การอนุญาต
การเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน เช่น ยกเลิกหรือผอ่นคลายขอ้ก าหนดในการเคล่ือนยา้ยทุน เป็น
ตน้ 

1.5 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
การสร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของแรงงานมีฝีมือ และอ านวยความสะดวกให้กบั

แรงงานมีฝีมือท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกได้ง่ายข้ึน เช่น อ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตท างาน
ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขา้มพรมแดน เป็นตน้ 

1.6 การรวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียน 
ในระยะแรกอาเซียนจะมุ่งใช้ทรัพยากรในการพฒันาการรวมกลุ่มท่ีจ ากดัในบาง

สาขาส าคญัจ านวน 12 สาขา เพื่อเป็นแรงกระตุน้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียน 
โดยประเทศสมาชิกหลายประเทศไดรั้บหนา้ท่ีการเป็นผูป้ระสานงานในแต่ละสาขา โดยสาขาส าคญั
แต่ละสาขาจะมีแผนงานซ่ึงรวมมาตรการเฉพาะสาขา และมาตรการในภาพรวมท่ีคาบเก่ียวการ
ด าเนินงานทุกสาขา เช่น มาตรการอ านวยความสะดวกทางการคา้_ 

1.7 ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 
ยกระดบัการคา้ภายในและภายนอกอาเซียน และความสามารถในการแข่งขนัของ

สินคา้/ผลิตภณัฑอ์าหาร เกษตร และป่าไม ้ในระยะยาว ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือ แนวทาง
ร่วมและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนกบัองค์การระดบันานาชาติ ระดบัภูมิภาคและ
ภาคเอกชนและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรของอาเซียน 

2. การน าไปสู่ภูมิภาคทีม่ีความสามารถในการแข่งขันสูง 
2.1 นโยบายการแข่งขัน 
เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการแข่งขนัอยา่งยุติธรรมภายในภูมิภาค เช่น ผลกัดนั

ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีนโยบายดา้นการแข่งขนัทางการคา้ภายในปี พ.ศ.2558 
จดัตั้งเครือข่ายหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นนโยบายการแข่งขนั เพื่อเป็นเวทีส าหรับหารือ
และประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการแข่งขนั เป็นตน้ 
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2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค 
ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้ น 

มาตรการทั้งหลายท่ีน าไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะตอ้งไม่ละเลยความส าคญัของผูบ้ริโภค 
ดงันั้น อาเซียน จึงด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในอาเซียน  และ
จดัตั้ งเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผูบ้ริโภคเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล 

2.3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นแรงผลักดันท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการประดิษฐ์คิดคน้ และเอ้ืออ านวยให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและรายใหม่สามารถเขา้ถึงและไดรั้บประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี
อย่างเท่าเทียมกนัความร่วมมือในภูมิภาคดา้นสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาไดมี้การด าเนินการตาม
แนวทางของแผนปฏิบติัการด้านสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอาเซียน  (ASEAN Intellectual 
Property Rights Action Plan 2011-2015) และแผนงานความร่วมมืออาเซียนดา้นลิขสิทธ์ิ (ASEAN 
Cooperation on Copyrights) ซ่ึงมุ่งพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้และนวตักรรมใหม่ๆ ภายใต้
บรรยากาศแห่งความร่วมมือกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นนกัธุรกิจ 
นกัลงทุน นกัประดิษฐ ์และผูคิ้ดคน้ในอาเซียน 

2.4 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
การขนส่งในระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ มัน่คงและบูรณาการในอาเซียนเป็น

ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยพฒันาใช้ศกัยภาพของเขตการคา้เสรีอาเซียนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ลดช่องวา่งของการ
พฒันาและจะช่วยเช่ือมโยงอาเซียนกบัประเทศเพื่อนบา้นทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือและเอเชียใต ้
ในการน้ีอาเซียนมีแผนปฏิบติัการด้านการขนส่งของอาเซียน แผนปฏิบติัการด้านการขนส่ง 
(ASEAN Transport Action Plan : ATAP 2005-2010) ซ่ึงครอบคลุมการขนส่งทางน ้ า ทางบก และ
ทางอากาศ และการอ านวยความสะดวกดา้นการขนส่ง 

2.5 ภาษีอากร 
ด าเนินการให้มีการสร้างเครือข่ายของความตกลงวา่ดว้ยการหลีกเล่ียงการจดัเก็บ

ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศสมาชิกภายในปี พ.ศ.2553 เท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได ้
2.6 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
วางนโยบายและโครงสร้างทางกฎหมายส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และช่วยให้

เกิดการคา้สินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์) ภายในอาเซียน โดยการปฏิบติัตาม
กรอบความตกลง e-ASEAN และบนพื้นฐานของกรอบความตกลงร่วมอ่ืนๆ เช่น ด าเนินนโยบาย
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การแข่งขนัด้านโทรคมนาคม โดยใช้แนวทางการปฏิบติัท่ีดีและสนับสนุนการออกกฎหมาย
ภายในประเทศดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. การพฒันาเศรษฐกจิอย่างเท่าเทียมกนั 
3.1 การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ด าเนินการตามพิมพเ์ขียวนโยบายของอาเซียนดา้นการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (ASEAN Policy Blueprint for SME Development : APBSD 2004-2014) เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั การปรับตวั และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาค 

3.2 ความริเร่ิมเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 
ก าหนดแนวทางและเน้นความพยายามร่วมกนัในการลดระดบัช่องว่างของการ

พฒันาทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกบัประเทศอ่ืนๆ โดยครอบคลุมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พลงังาน บรรยากาศการลงทุน การ
ท่องเท่ียว การลดระดบัความยากจน และการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 

4. การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 
4.1 แนวทางการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัต่อปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกจิกบั

ภายนอก 
ทบทวนพนัธกรณีของ FTA/ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด (Closer 

Economic Partnership : CEP) เทียบกบัพนัธกรณีของการรวมกลุ่มภายในอาเซียน และด าเนินการ
ให้มีระบบท่ีจะสนบัสนุนการประสานงานมากข้ึนในการเจรจาการคา้กบัประเทศคู่เจรจาภายนอก
อาเซียน และในเวทีการเจรจาการคา้ในระดบัภูมิภาคและระดบัพหุภาคีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรลุ
กรอบท่าทีการเจรจาร่วมกนั 

4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานของโลก 
รับหลักปฏิบติัสากลท่ีดีและมาตรฐานในการผลิตและจ าหน่ายมาใช้ในภูมิภาค

อยา่งต่อเน่ืองและพฒันาความช่วยเหลือทางวชิาการเพื่อยกระดบัขีดความสามารถและผลิตภาพดา้น
อุตสาหกรรมและส่งเสริมการเขา้มามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มระดบัภูมิภาคและระดบัโลกให้กบั
ประเทศสมาชิกท่ีมีระดบัการพฒันาต ่ากวา่ของอาเซียน (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ส านกั
นโยบายและแผน, 2555: 24-30) 
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ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซียน 
ความส าเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัหลาย

ประการ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีน่าจะมีส่วนส าคญัต่อการด าเนินงานเห็นจะเป็นความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ
ประเทศสมาชิกภายในกลุ่มท่ีจะตอ้งยึดมัน่และถือมัน่เป้าหมายในระดบัภูมิภาคร่วมกนัอยา่งจริงจงั 
ยอมสละผลประโยชน์บางประการของแต่ละประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมในระดบัภูมิภาค
ร่วมกนั มิเช่นนั้น คงไม่สามารถผลกัดนัให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง
ข้ึนมาได ้นอกจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และสร้างขีดความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคให้โดดเด่น 
ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค โดยเฉพาะระบบการขนส่งท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงถึงกนัใน
ระดบัภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และผูค้นไดอ้ยา่งสะดวกตลอดเส้นทาง รวมถึงการ
อ านวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดนต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจงัในสาขาท่ีมีผล
เช่ือมโยงต่อการพฒันาสาขาอ่ืนๆ (spin over effect) ในอาเซียน เช่น สาขาพลงังาน สาขาการ
คมนาคม และการศึกษา เป็นตน้ 

2. นโยบายร่วมในระดบัภูมิภาค อาเซียนจ าเป็นตอ้งพิจารณาแนวทางการก าหนดนโยบาย
ดา้นเศรษฐกิจร่วมกนัในระดบัภูมิภาคเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาต่อรอง รวมถึงสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันในระดับภูมิภาค ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละประเทศจะต้องให้
ความส าคญักบัการปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบ/กฎหมายภายในให้สอดคล้องกบัความตกลง
อาเซียนท่ีมีอยูด่ว้ย 

3. กลไกการตดัสินใจ อาเซียนควรพิจารณารูปแบบการตดัสินใจแบบอ่ืนๆ ในการพิจารณา
ก าหนดนโยบายหรือตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมภายในของอาเซียน นอกเหนือจากระบบฉนัทามติ
(consensus) ท่ีใชม้าตั้งแต่เร่ิมตน้ของการรวมตวัทางเศรษฐกิจ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้
จะผลกัดนัให้มีการน าเอาระบบเสียงส่วนใหญ่ (majority vote) มาใชก้บักระบวนการตดัสินใจของ
อาเซียน แต่สมาชิกคงตอ้งหารือท่ีจะก าหนดแนวทางและขอบเขตของระบบเสียงส่วนใหญ่เพื่อให้มี
ความชดัเจนและโปร่งใสในการพิจารณาเร่ืองส าคญัๆ ท่ีประเทศสมาชิกจะไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 

4. การสร้างสังคมกฎระเบียบ อาเซียนจ าเป็นตอ้งพฒันาไปสู่สังคมกฎระเบียบ (Rule-based 
Society) และสร้างนโยบายดา้นการคา้และการลงทุนท่ีสอดประสานในระดบัภูมิภาค โดยใชจุ้ดแข็ง
ของประเทศสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างขีดความสามารถและข้อไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัใหก้บัอาเซียน และเนน้ย  ้าการปฏิบติัตามพนัธกรณีของประเทศสมาชิกอยา่งเคร่งครัด 
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ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  

ไทยจะไดป้ระโยชน์หลายประการ เช่น 
1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการคา้  จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและท่ีมิใช่ภาษีจะ

เปิดโอกาสใหสิ้นคา้เคล่ือนยา้ยเสรี 
2. คาดวา่การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตวัไดไ้ม่ต ่ากวา่ 18 - 20%  ต่อปี 
3. เปิดโอกาสการคา้บริการ  ในสาขาท่ีไทยมีความเขม้แข็ง  เช่น  ท่องเท่ียว  โรงแรมและ

ร้านปีอาหาร  สุขภาพ  ท าใหไ้ทยมีรายไดจ้ากการคา้บริการไปต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนไดเ้สรียิ่งข้ึน  อุปสรรคการ

ลงทุนระหว่างอาเซียนจะลดลง  อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนท่ีน่าสนใจทดัเทียมประเทศจีนและ
อินเดีย 

5. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผูป้ระกอบการไทย เม่ือมีการใช้ทรัพยากรการผลิต
ร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืนๆ ท าให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
(Comparative Advantage)  และลดตน้ทุนการผลิต 

6. เพิ่มอ านาจการต่อรองของไทยในเวทีการคา้โลก  สร้างความเช่ือมัน่ใหป้ระชาคมโลก 
7. ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงวา่ AEC  จะท า

ใหร้ายไดท่ี้แทจ้ริงของอาเซียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3  หรือคิดเป็นมูลค่า 69  พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตวัในด้าน
การคา้และการลงทุนอนัเน่ืองมาจากการลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด ทั้งดา้นมาตรการภาษีและ
มาตรการท่ีมิใช่ภาษี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้และการ
ลงทุน ดงันั้นจึงนบัเป็นโอกาสส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีจะตอ้งเร่งปรับตวัและใชโ้อกาส
จากการลดอุปสรรคทางการคา้และการลงทุนต่างๆ ลง ให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะใน
สาขาท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง อยา่งเช่น สาขาผลิตภณัฑ์อาหาร 
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาบริการ อาทิ สาขาการท่องเท่ียว การ
บริการสาขาสุขภาพ และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงสาขาต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นสาขาท่ีอาเซียน
จะเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2010 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมท่ีไม่พร้อมในการแข่งขนัหรือไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในดา้นตน้ทุน คงหลีกหนีไม่พน้กบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการลดอุปสรรคในดา้น
การคา้และการลงทุนต่างๆ ลง ท าให้ผูป้ระกอบการจากต่างชาติสามารถเขา้สู่ตลาดไดส้ะดวกมาก
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ข้ึน และเพิ่มการแข่งขนัในตลาดให้สูงข้ึน ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีความพร้อม หรือมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัต ่าอาจถูกกดดนัให้ตอ้งออกจากตลาดไป ภาครัฐจึงจ าเป็นตอ้งเตรียม
แผนการรองรับท่ีรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การจดัตั้งกองทุนเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ การก าหนดแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจในระดบัมหภาค
ท่ีชดัเจน ซ่ึงจะช่วยส่งสัญญาณให้ภาคเอกชนไดรั้บทราบและเตรียมความพร้อมในการปรับตวัได้
อีกทางหน่ึง 

 
โอกาสของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายของภาครัฐต่ออาเซียน 

ภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินงานของอาเซียนเป็นล าดบัแรกมาโดยตลอดในฐานะ
ท่ีอาเซียนเป็นกลุ่มภูมิภาคท่ีมีความใกลชิ้ดทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดย
รัฐบาลไดใ้ช้นโยบาย ASEAN First Policy คือ อาเซียนตอ้งมาก่อน เน่ืองจากเห็นวา่ การรวม

สร้างตลาดขนาดใหญ่ 

- ประชากรมากกวา่ 550 ลา้น
คน 

- สร้างความน่าสนใจและดึงดูด
การคา้/การลงทุน 

การค้าของไทยกบัอาเซียน  
ปี 25550 

Exp. 
ตลาดส่งออกอนัดบั 1 
มูลค่า 32,520 mil./US$ 

Imp. 
แหล่งน าเขา้อนัดบัสอง
รองจากญ่ีปุ่ น มูลค่า 

25,070 mil./US$ 

ส่งเสริมแหล่งวตัถุดิบ 

- ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร
ในภูมิภาค 
- สร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 
- ส่งเสริม competitive 

advantage 

A 
S 
E 
A 
N 

กลุ่มท่ีมีความถนดัดา้น
เทคโนโลย ี

กลุ่มท่ีมีฐานการผลิต 

กลุ่มท่ีมีวตัถุดิบและ
แรงงาน 

เพิม่อ านาจการต่อรอง 

- การสร้างท่าทีร่วมในระดบั
ภูมิภาค 

- สร้างพนัธมิตรร่วมในดา้น
เศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาค
และอนุภูมิภาค 

- ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางของ
อาเซียน 

A 
S 
E 
A 
N 

WTO 

Regional Coop. 

FTA partners 
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ตวัอยา่งแน่นแฟ้นของอาเซียนจะช่วยเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของอาเซียนรวมทั้งไทยในการดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วยสร้างอ านาจในการต่อรองในกรอบการเจรจาระดบั
ภูมิภาค และพหุภาคี และจากพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งน้ี จะท าให้การเช่ือมโยงกบัประเทศอ่ืนๆ ของไทย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

รัฐบาลมีโครงการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางธุรกิจในอาเซียน หรือ ASEAN 
Hub โดยมีกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหน่วยงานรับผดิชอบซ่ึงก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมีต่ออาเซียนไว ้4 
ดา้น คือ 

1) การเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วน คือ ตอ้งท าให้อาเซียนเป็นทั้งพนัธมิตรและหุ้นส่วน
เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็น gateway ของอาเซียน ทั้งการคา้และการลงทุน โดยการใชเ้วทีทวภิาคีท่ีมีอยู ่
และความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น ACMECS GMS และ IMT-GT เป็นตวัช่วยผลกัดนั 
และตอ้งเปล่ียนแนวคิดการมองอาเซียนจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วน โดยการสร้างความไวว้างใจให้
เกิดข้ึนทั้งแก่คนไทย และผูป้ระกอบการไทย โดยการใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบา้น การ
เขา้ไปลงทุนผลิตสินคา้เกษตรท่ีขาดแคลน และการชกัจูงประเทศท่ีสามเขา้ร่วมในการพฒันา เป็น
ตน้ 

2) การเป็นแหล่งวตัถุดิบทีส่ าคัญ คงตอ้งยอมรับวา่ ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลาย
และความพร้อมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัไป มีทั้งกลุ่มท่ีมีความช านาญในดา้นเทคโนโลยี กลุ่มท่ี
เป็นฐานการผลิต และกลุ่มท่ีมีทรัพยากรและแรงงาน ส าหรับการผลิต ดงันั้น ไทยจึงจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาเลือกใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีอยูข่องแต่ละประเทศใหเ้หมาะสม 

3) การเป็นฐานการผลิตให้อุตสาหกรรมไทย ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาเร่ืองการยา้ยฐาน
การผลิตของบางอุตสาหกรรมออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงาน และแรงงานก่ึงฝีมือ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ส่ิงทอ 
เฟอร์นิเจอร์ แปรรูปผลิตภณัฑไ์ม ้หรือการร่วมลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้น 

4) การเป็นตลาดทีม่ีประชากรกว่า 550 ล้านคน ซ่ึงไทยจะตอ้งรักษาตลาดเดิมน้ีไวใ้ห้มัน่คง 
และพยายามขยายออกไปใหก้วา้งขวางมากข้ึน 
 
แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซียน 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของประเทศภายในกลุ่ม
แลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสทางดา้นการคา้และการลงทุนภายในภูมิภาคให้กวา้งขวางข้ึน อยา่งไรก็
ตาม ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีการลดอุปสรรคต่างๆ ลง เพื่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
บริการ การลงทุน และแรงงานไดอ้ยา่งเสรี ยอ่มส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน และหลีกเล่ียง
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ไม่พน้ท่ีผูป้ระกอบการภายในประเทศจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยหลีกเล่ียง/บรรเทา
ผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงช่วยให้สามารถใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี โดยแนวทางการปรับตวัท่ีภาคเอกชนสามารถน ามาใชอ้าจพิจารณา ไดท้ั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
อาทิ 

การปรับตัวในเชิงรุก 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) การสร้าง 

brandname ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2. ด าเนินกลยุทธ์การตลาดในเชิงรุก โดยเจาะถึงตลาดผูซ้ื้อในต่างประเทศ และศึกษาความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อ เพื่อพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
3. น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะ

เทคโนโลยดีา้นสารสนเทศท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ และให้ความส าคญักบั
เร่ืองการวจิยัและพฒันา (R&D) ใหม้ากข้ึน เพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

4. พฒันาและสร้างความสัมพนัธ์กบัภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เพื่อสร้าง
เครือข่าย หรือพนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจ และสร้างอ านาจในการเจรจาต่อรองทางการคา้ 

5. ศึกษากฎระเบียบในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละหากพบอุปสรรค
เก่ียวกบัมาตรการกีดกนัทางการคา้ใหป้ระสานแจง้หน่วยงานภาครัฐทราบเพื่อแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

การปรับตัวในเชิงรับ 
1. เตรียมแผนการรองรับส าหรับสินคา้ท่ีไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนั เช่น การพฒันา

เทคโนโลย ีการพฒันาระบบบริหารจดัการ การทบทวน/วเิคราะห์ดา้นก าลงัคน เป็นตน้ 
2. พฒันาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ และช่างเทคนิค ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ในแต่ละสาขาและระดบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการมีความรู้ความสามารถในการ
ใช ้ICT ตรวจสอบกฎระเบียบท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการเปิดตลาด 

3. ศึกษาลู่ทางการคา้ใหม่ๆ รวมถึงช่องทางในดา้นธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
4. ทบทวนนโยบายการด าเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุน่ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปไดใ้น

การร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการจากต่างชาติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะส าคัญเพ่ือใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซียน 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางด าเนินงาน 
1. ใชป้ระโยชน์จากการลดภาษี 
สินคา้ภายใตก้รอบอาเซียน 

- ศึกษารายการสินคา้ท่ีสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ภายใต ้
AFTA (สามารถเรียกดูรายการสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิ 
Common Effective Preferential Tariff (CEPT) ของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้าก (www.aseansec.org) 
- ขอรับสิทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีส าหรับสินคา้ภายใต้
ความตกลงไดท่ี้กรมการคา้ต่างประเทศ (สามารถศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ (www.dft.go.th) 
หมายเหตุ สินคา้ท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จะตอ้งมีแหล่ง 
ก าเนิดสินคา้ในอาเซียน (รายละเอียดเร่ืองแหล่งก าเนิด 
สินคา้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้กรมศุลกากร 
หรือ กรมการคา้ต่างประเทศ) 

2. ขยายตลาดการคา้บริการไปยงั 
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

- วเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ทั้งใน
ดา้น 
ความพร้อมของเทคโนโลยีและ  know-how ศึกษา
ขอ้ก าหนด/กฎเกณฑ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขา
บริการท่ีสนใจ รวมทั้งขอ้ผูกพนัในการเปิดตลาดการคา้
บริการภายใตอ้าเซียน 

3. ใชป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่ม 
12 สาขาส าคญัของอาเซียน
(เกษตร/ ประมง/ ไม/้ ยาง/ 
ส่ิงทอ/ ยานยนต/์ 
อิเล็กทรอนิกส์/ สุขภาพ/ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
การท่องเท่ียว/ การบิน/ 
โลจิสติกส์) 

- ศึกษาแผนงานการรวมกลุ่ม 12 สาขาส าคญัของอาเซียน 
(12 Priority Sectors) เพื่อใชป้ระโยชน์จากการลดอุปสรรค
ในด้านภาษีและมาตรการท่ีมิใช่ภาษี รวมทั้งมาตรการ
อ านวยความสะดวกทางการคา้ต่างๆ ทั้งน้ี สินคา้ท่ีอยู่
ภายใตก้ารรวมกลุ่ม 12 สาขาส าคญั ไดล้ดภาษีเป็นร้อยละ 0 
แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

4. การลงทุนในสาขา
อุตสาหกรรม 

- ศึกษารายละเอียดแผนงานการเปิดตลาดดา้นการลงทุน
ภายใตค้วามตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ซ่ึงประเทศ
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ข้อเสนอแนะ แนวทางด าเนินงาน 
ท่ีมีศกัยภาพในประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืน 

สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ มีเป้าหมายเปิดเสรีภาคการ
ลงทุนทั้งหมดภายในปี 2553 ในขณะท่ีสมาชิกอาเซียนใหม่
มีความยดืหยุน่ไดถึ้งปี 2558 

5. การออกไปประกอบวชิาชีพ
ยงัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

- บุคลากรในประเทศท่ีมีความสนใจจะออกไปประกอบ
วชิาชีพดา้นวศิวกรและพยาบาลในประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืน สามารถสอบถามขั้นตอนและแนวทางได้จากสภา
วิศวกร และสภาการพยาบาล ซ่ึงขณะน้ี ไดมี้การจดัท า
ขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (MRA) ในสาขาวิชาชีพดงักล่าว
ของอาเซียนแลว้ 

6. การใชสิ้ทธิประโยชน์ภายใต ้
โครงการความร่วมมือดา้น
อุตสาหกรรมของอาเซียน 
(AICO) 

- ผูป้ระกอบการสามารถขอใชสิ้ทธิประโยชน์เพื่อยกเวน้ /
ลดภาษีส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้ภายใตโ้ครงการ  AICO ได้
จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม 

7. การใชสิ้ทธิประโยชน์ภายใต ้
เขตการคา้เสรีระหวา่งอาเซียน 
กบัประเทศคู่เจรจาต่างๆ 

- ผูป้ระกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์การลดภาษี
สินคา้ท่ีอยู่ภายใตค้วามตกลง FTA ระหว่างอาเซียนกบั
ประเทศคู่เจรจาต่างๆ ซ่ึงขณะน้ีท่ีเจรจาแล้วเสร็จและ
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ไดแ้ลว้ คือ ภายใตก้รอบ
อาเซียน-จีน และส าหรับกรอบ อาเซียน-ญ่ีปุ่น รวมทั้ง 
อาเซียน-เกาหลี คาดวา่จะสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ไดภ้าน
ในตน้ปี 2552 

8. ใชป้ระโยชน์จากการจดัท า 
มาตรฐานการยอมรับร่วม 
(MRA) ในสินคา้อุตสาหกรรม 
ของอาเซียน 

- ศึกษากฎเกณฑ/์ขอ้ก าหนดในดา้นมาตรฐานส าหรับสินคา้
ท่ีอาเซียนได้จดัท า MRA ร่วมกนัแล้วเพื่อลดขั้นตอน/
ระยะเวลาในการตรวจสอบ ซ่ึงขณะน้ี สินคา้ท่ีจดัท า MRA 
แล้วเสร็จ ได้แก่ เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

9. การแกไ้ขปัญหาดา้นการคา้
และ 
การลงทุนในกรอบอาเซียน 

- ผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหาดา้นการคา้และการลงทุน
ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) สามารถแจง้ปัญหา/
อุปสรรคให้หน่วยงานภาครัฐทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว โดยสามารถติดต่อไดท่ี้กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
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ข้อเสนอแนะ แนวทางด าเนินงาน 
ประเทศในฐานะ National AFTA Unit ของไทย 

 
ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) 

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนั้นส่งผลกระทบกบัประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศโดย
สามารถยา้ยแรงงานฝีมืออย่างเสรีระหว่างกนัในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in 
ASEAN community) ในปี พ.ศ. 2558 โดยวิชาชีพท่ีมีการตกลงให้เคล่ือนยา้ยหรือแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศสมาชิกไดน้ั้น มี 8 วชิาชีพดงัน้ี 

1. สาขาวศิวกรรม 
คุณสมบัติ 
- ส าเร็จระดับปริญญาทางวิศวกรรมท่ีได้รับการยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรอง

วศิวกรรมวชิาชีพ 
- มีการข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาตท่ียงัมีผลในปัจจุบนั 
- มีประสบการณ์ในภาคปฎิบติัและมีความหลากหลายมาไม่ต ่ากว่า 7 ปี หลงัจบการศึกษา

และจะตอ้งไดรั้บผดิชอบงานดา้นวศิวกรรมท่ีเด่นชดัอยา่งนอ้ย 2 ปีดว้ย 
- ได้รับใบรับรองจากผูมี้อ  านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ(PRA-Professional Regulatory 

Authority)ของประเทศแหล่งก าเนิดและไม่มีประวติัการกระท าผดิอยา่งร้ายแรง 
- วิศวกรท่ีมีคุณสมบติัครบมีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร

วชิาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นวศิวกรวชิาชีพอาเซียน (ACPER) 
- วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ( ACPE) จะมีสิทธ์ิสมคัรต่อผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลดา้นวิชาชีพต่าง

ดา้วจดทะเบียน (REPE) 
- จะตอ้งไม่เป็นการประกอบวิชาชีพเพียงล าพงั แต่จะตอ้งประกอบวิชาชีพร่วมกบัวิศวกร

วชิาชีพท่ีไดรั้บมอบหมายของประเทศผูรั้บ 
(ตวัอยา่ง) หน่วยงาน PRA ของสาขาวชิาชีพวศิวกรรม 
- บรูไน ดารุสซาราม (กระทรวงพฒันา) 
- มาเลเซีย (คณะกรรมการวศิวกรมาเลเซีย) 
- พม่า(ส านกังานใหญ่งานสาธารณะ กระทรวงการก่อสร้าง) 
- สิงคโปร์ (คณะกรรมการวศิวกรวชิาชีพสิงคโปร์) 
- ไทย (สภาวศิวกร) 
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- ฟิลิปปินส์ (คณะกรรมาธิการดา้นกฎระเบียบวิชาชีพและคณะกรรมการก ากบัดูแลวิชาชีพ
ดา้นวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) 

- ลาว (สหภาพลาวแห่งสมาคมวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม) 
2. สาขานกัส ารวจ 
คุณสมบัติ 
อยู่ในระหว่างการก าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานโดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐาน

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์เร่ืองการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับระบบ
ขอ้มูลเอกสาร ระเบียบวนิยัและหลกัจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบติัสากล 

ในส่วนของประเทศไทยองค์กรท่ี มีอ านาจหน้า ท่ี รับผิดชอบก ากับดูแล การ
ประกอบการบริการดา้นส ารวจและข้ึนทะเบียน ออกใบอนุญาตนกัส ารวจคือ สภาวศิวกร   

3. สาขาสถาปัตยกรรม 
คุณสมบัติ 
เปิดให้สถาปนิกท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน 

(ASEAN Architect) ซ่ึ งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนอ่ืนไดโ้ดยตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ซ่ึง
บางประเทศรวมทั้ งไทยก าหนดให้สถาปนิกอาเซียนต้องปฏิบติังานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ิน 
สถาปนิกท่ีต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการก ากับดูแล
(Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยจะด าเนินการโดยสภา
สถาปนิก การด าเนินงานในเร่ืองน้ีของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน 
(ASEAN Architect Council) ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก Monitoring Committee ของประเทศ
สมาชิก 

4. สาขาแพทย ์
คุณสมบัติ 
- ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพแพทย ์
- จดทะเบียน และ/หรือไดรั้บใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิดท่ียงัมีผลในปัจจุบนั 
- มีประสบการณ์ในภาคปฎิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเน่ืองในประเทศ

แหล่งก าเนิด ก่อนท่ีจะสมคัรขอข้ึนทะเบียน 
- ปฎิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศ

แหล่งก าเนิดในระดบัท่ีน่าพอใจ 
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- ได้รับใบรับรองจากผูมี้อ  านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์(PMRA)ของประเทศ
แหล่งก าเนิดวา่ไม่มีประวติัการกระท าผดิอยา่งร้ายแรง 

5. สาขาทนัตแพทย ์
คุณสมบัติ 
เปิดให้ทันตแพทย์ท่ี มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนัตแพทยใ์นประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนั้นๆดว้ยซ่ึงทนัตแพทยต่์างชาติท่ีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ
อ่ืนตอ้งผา่นการประเมินและอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลในประเทศ  ท่ีรับให้ท างาน
(ของประเทศไทยคือทนัตแพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุข) การด าเนินงานในเร่ืองน้ีของ
อาเซียนจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ ASEAN Joint  Coordinating Committee on Dental Practitioners 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศสมาชิก  

6. สาขาพยาบาล 
คุณสมบัติ 
- ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพการพยาบาล 
- จดทะเบียน และ/หรือไดรั้บใบอนุญาตจากประเทศแหล่งก าเนิดท่ียงัมีผลในปัจจุบนั 
- มีประสบการณ์ในภาคปฎิบติัวชิาชีพพยาบาลไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีต่อเน่ือง ก่อนท่ีจะสมคัร

ขอข้ึนทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 
- ปฎิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของประเทศ

แหล่งก าเนิดในระดบัท่ีน่าพอใจ 
- ได้รับใบรับรองจากผูมี้อ  านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล(NRA)จากประเทศ

แหล่งก าเนิดวา่ไม่มีประวติัการกระท าผดิอยา่งร้ายแรง 
7. สาขานกับญัชี 
คุณสมบัติ 
- นกับญัชีอาชีพ(PPA-Practising Professional Accountant)ตอ้งไดรั้บการศึกษาตาม

เง่ือนไขท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นประเทศแหล่งก าเนิด ซ่ึงหนงัสือรับรองการศึกษาของบุคคลนั้นอาจถูก
ประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี(NAB-National 
Accountancy Body)และ/หรือสภาวิชาชีพบญัชี(PRA)ของประเทศผูรั้บว่าผ่านเกณฑ์เง่ือนไขทาง
การศึกษาในประเทศผูรั้บ 

- ตอ้งมีใบอนุญาตอ่ืนๆในการประกอบวชิาชีพ 
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- ต้องมีการก าหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA)ซ่ึงขอให้มีการยอมรับในประเทศนั้น 
แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่านักบญัชีอาชีพ
(PPA)มีความรู้ความสามารถครบถว้นตามกฎระเบียบภายในของประเทศผูรั้บ 

- นกับญัชีอาชีพ(PPA)ท่ีตอ้งการให้มีการยอมรับจะตอ้งมีประสบการณ์ครบถว้นตาม
ความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยประเทศผูรั้บ 

8. สาขาวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงไทยลงนามเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 
คุณสมบัติ 
ค าวา่บุคลากรดา้นการท่องเท่ียว มีความหมายคลอบคลุม 32 ต าแหน่งงานท่ีมีอยู่ใน 2 

กลุ่มธุรกิจคือ 
1. ธุรกิจโรงแรม( Hotel Services) 
2. ธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว(Travel Services) 

ประเทศสมาชิกจะร่วมกนัจดัท าสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวแห่ง
อาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ซ่ึงจะมี
ประกาศนียบตัรให้แก่บุคลากรท่ีมีสถานะตามท่ีก าหนด ต าแหน่งงานในธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Services) เช่น 

- Front Office Manager/Front Office Supervisor 
- Receptionist /Telephone Operator 
- Bell Boy/ Laundry Attendant 
- Room Attendant/Public Area Cleaner 
- Executive Chef/Baker 
- Butcher/F&B Director 
- Bartender/Waiter 

 
คู่มือการค้าและการลงทุน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์(2554) 
1.   ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 
เพื่อบรรเทาภาระด้านการคลังของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ก าหนดนโยบายส่งเสริม
การลงทุน ดงัน้ี 
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1. เพิ่มประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการใช้สิทธิและประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิ
และประโยชน์แก่โครงการท่ีมีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างแทจ้ริงใช้หลกัการบริหารและการ
จดัการองคก์รท่ีดี (Good Governance) ในการให้สิทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากรโดยก าหนดให้ผู ้
ไดรั้บการส่งเสริม ตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เพื่อให้ส านกังาน
ไดต้รวจสอบ ก่อนใชสิ้ทธิและประโยชน์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปีนั้นๆ 

2. สนบัสนุนให้อุตสาหกรรมพฒันาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตเพื่อแข่งขนัใน
ตลาดโลก โดยก าหนดให้ผูไ้ด้รับการส่งเสริมทุกรายท่ีมีโครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
(ไม่รวมค่าท่ีดินหรือทุนหมุนเวียน) ตอ้งด าเนินการให้ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

3. ปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นการคา้ และการลงทุน
ระหวา่งประเทศโดยการยกเลิกเง่ือนไขการส่งออกและการใชช้ิ้นส่วนในประเทศ 

4. สนบัสนุนการลงทุนเป็นพิเศษในภูมิภาค หรือทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดต้  ่า และมีส่ิงเอ้ืออ านวย
ต่อการลงทุนนอ้ย โดยใหสิ้ทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากรสูงสุด 

5. ให้ความส าคญักับการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยก าหนด
เง่ือนไขเงินลงทุนขั้นต ่าของโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเพียง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวยีน) ส าหรับกิจการตามประกาศคณะกรรมการท่ี 1/2553 และไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท (ไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) ส าหรับกิจการอ่ืน 

6. ให้ความส าคญัแก่กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษย ์กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการพื้นฐาน 
กิจการป้องกนัและรักษาส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการมีแนวทางการพจิารณา ดงัน้ี 

1. พิจารณาอนุมติัโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1.1 จะต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ ยกเว้นการผลิตผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และโครงการท่ี
คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ 

1.2 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส าหรับโครงการริเร่ิม ส่วน
โครงการขยายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป 

1.3 ใช้กรรมวิธีการผลิตท่ีทนัสมยัและใชเ้คร่ืองจกัรใหม่ ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองจกัรเก่าจะตอ้ง
ใหส้ถาบนัท่ีเช่ือถือไดรั้บรองประสิทธิภาพ และคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ 
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1.4 มีระบบป้องกนัสภาพแวดลอ้มเป็นพิษท่ีเพียงพอ โครงการท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเร่ืองสถานท่ีตั้งและวิธีการจดัการมลพิษ
ส าหรับ 

1.5 โครงการท่ีมีเงินลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 
จะตอ้งแนบรายงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

2. ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บสัมปทาน และกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจะใชแ้นว
ทางการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 

2.1 โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 จะไม่อยู่
ในข่ายท่ีจะได้รับการส่งเสริมโครงการท่ีได้รับสัมปทานท่ีเอกชนด าเนินการ โดยจะต้องโอน
กรรมสิทธ์ิให้แก่รัฐ (Build Transfer Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐท่ีเป็น
เจา้ของโครงการดงักล่าว ท่ีประสงคจ์ะให้ผูไ้ดรั้บสัมปทานไดรั้บสิทธิและประโยชน์ การส่งเสริม
การลงทุนจะตอ้งเสนอโครงการ ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ 
ก่อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนเขา้ร่วมประมูล และในขั้นการประมูลจะตอ้งมีประกาศระบุโดย
ชดัเจนวา่ เอกชนจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ใดบา้ง ในหลกัการคณะกรรมการจะไม่ใหก้ารส่งเสริม
กรณีเอกชนต้องจ่ายผลตอบแทน ให้แก่รัฐในการรับสัมปทาน เว ้นแต่เป็นผลตอบแทนท่ี
สมเหตุสมผลกบัการลงทุนท่ีรัฐใชไ้ปในโครงการนั้น 

2.2 โครงการของรัฐท่ีให้เอกชนลงทุน และเป็นเจา้ของ (Build Own Operate) รวมทั้งให้
เอกชนเช่าหรือบริหาร โดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลกัษณะค่าเช่า คณะกรรมการจะพิจารณาให้
การส่งเสริมตามหลกัเกณฑป์กติ 

2.3 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจ าเป็นตอ้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐควรพิจารณาตั้ง
งบประมาณท่ีเหมาะสมภายหลงัจากการแปรรูปจากรัฐวสิาหกิจเป็นบริษทัจ ากดัตามพระราชบญัญติั
ทุนรัฐวสิากิจ พ.ศ.2542 แลว้ หากตอ้งการขยายงาน จะขอรับการส่งเสริมไดเ้ฉพาะส่วนท่ีลงทุนเพิ่ม 
โดยจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ปกติ 

หลกัเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ ในการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการจะผอ่นคลายมาตรการจ ากดัถือหุน้โดยใชแ้นวทางการพิจารณา ดงัน้ี 
1. โครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม การเล้ียงสัตว ์การประมง การส ารวจและการท า

เหมืองแร่ และการให้บริการตามท่ีปรากฏในบญัชีหน่ึงทา้ยพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2542 จะตอ้งมีผูมี้สัญชาติไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
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2. โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นขา้งมากหรือทั้งส้ินได้
ไม่วา่ตั้งในเขตใด 

3. เม่ือมีเหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการอาจก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ เป็น
การเฉพาะส าหรับกิจการท่ีใหก้ารส่งเสริมบางประเภท 

การแบ่งเขตการลงทุน 
1. คณะกรรมการไดแ้บ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยใชร้ายได้

และส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานของแต่ละจงัหวดัเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 
เขต 1    ประกอบดว้ย 6 จงัหวดัในส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม  นนทบุรี  

ปทุมธานี  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
เขต 2    ประกอบด้วย 12 จังหวดั ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก 

พระนครศรีอยธุยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 
เขต 3    ประกอบด้วย 58 จงัหวดั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 36 จงัหวดั และ 22 จงัหวดั 

รายไดต้  ่า ดงัน้ี 36 จงัหวดั ไดแ้ก่ กระบ่ี ก าแพงเพชร ขอนแก่น จนัทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์ประจวบคีรีขนัธ์ ปราจีนบุรี 
พงังา พทัลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ล าปาง  
ล าพูน เลย สงขลา สระแกว้ สิงห์บุรี สุโขทยั สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี 
22 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาฬสินธ์ุ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย ์ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม 
ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สูตล สุรินทร์ หนองบัวล าภู ชัยภูมิ หนองคาย 
อุบลราชธานี อุดรธานี และอ านาจเจริญ 

2. ใหท้อ้งท่ีทุกจงัหวดัในเขต 3 เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามเขตการลงทุน 
1. เขต 1 โครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
1.1 ให้ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมี

อากรขาเขา้ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 10 
1.2 ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ส าหรับโครงการท่ีตั้ง

สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บ
การส่งเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุน ตั้ งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียน) จะตอ้งด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
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มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได ้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1 ปี 

1.3 ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2. เขต 2 โครงการท่ีตั้ งสถานประกอบการในจังหวดักาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
นครนายก พระนครศรีอยธุยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 

2.1 ให้ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีมี
อากรขาเข้าไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 10 และ *ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร หากตั้ งสถาน
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

2.2 ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี และ *เพิ่มเป็น 7 ปี 
หากตั้งสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี 
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน) จะตอ้งด าเนินการให้ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการไดจ้ะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1 ปี 

2.3 ให้ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น ส าหรับส่วนท่ี
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

3. เขต 3 ทุกโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทอ้งท่ี 58 จงัหวดั 
3.1 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อาการขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร 
3.2 ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้ งน้ี ผูไ้ด้รับการ

ส่งเสริมในโครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้ งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียน) จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได ้จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1 ปี 

3.3 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น ส่วนท่ีผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

3.4 อนุญาตใหห้กัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก จากก าไรสุทธิร้อย
ละ 25 ของเงินลงทุน ในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมโดยผูไ้ดรั้บการส่งเสริม จะเลือกหักจากก าไร
สุทธิของปีใดปีหน่ึง หรือหลายปีก็ไดภ้ายใน 10 ปีนบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 
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3.5 เฉพาะโครงการท่ีตั้ งในสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรม ท่ีได้รับการส่งเสริมใน 36 จงัหวดั ได้แก่ กระบ่ี ก าแพงเพชร ขอนแก่น จนัทบุรี 
ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มุกดาหาร 
แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ล าปาง  ล าพูน เลย สงขลา สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทยั สุราษฎร์ธานี 
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
อุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากรตามขอ้ 3.1 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 
ขอ้ 3.4 และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดงัน้ี 

- ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา การยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

- อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่ วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น ท่ี
เขา้มาผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคณะกรรมการจะอนุมติัให้คราวละ 1 ปี 
แต่วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นนั้น ตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตหรือมีก าเนิดในราชอาณาจกัรซ่ึง มีคุณภาพ
ใกลเ้คียงกนักบัชนิดท่ีจะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามาใชไ้ด ้ยกเวน้
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมใน
จงัหวดัระยอง 

3.6 เฉพาะโครงการท่ีตั้งสถานประกอบการในทอ้งท่ี 22 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาฬสินธ์ุ 
ชยัภูมิ นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย ์ปัตตานี พะเยา แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรี
สะเกษ สกลนคร สูตล สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และอุดรธานี ให้
ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากร ตามขอ้ 3.1 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 ขอ้ 3.4 และสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

3.7 ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุน
ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

3.8 อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 



 80 

3.9  หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมให้ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติ ส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุ
จ าเป็น ท่ีน าเขา้มาผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคณะกรรมการจะอนุมติัให้
คราวละ 1 ปี แต่วตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นนั้น ตอ้งไม่เป็นของท่ีผลิตหรือมีก าเนิดในราชอาณาจกัร ซ่ึง
มีคุณภาพใกลเ้คียงกนักบั ชนิดท่ีจะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะจดัหามา
ใชไ้ด ้

หลกัเกณฑ์การส่งเสริมการโยกย้ายสถานประกอบการ 
เพื่อสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่

กิจการท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ในส่วนกลาง ไม่วา่จะเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมอยูเ่ดิมหรือไม่เคยไดรั้บการ
ส่งเสริมก็ตาม หากโยกยา้ยสถานประกอบการไปสู่ภูมิภาค โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

1. จะตอ้งยา้ยสถานประกอบการจากเขต 1 ไปเขต 2 หรือจากเขต 1 หรือเขต 2 ไปเขต 3 
2. จะตอ้งยา้ยสถานประกอบการเขา้ไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม 
3. จะตอ้งเป็นประเภทกิจการท่ีคณะกรรมการให้การส่งเสริม และมีขนาดการลงทุนตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด 
4. จะตอ้งปิดกิจการในท่ีตั้งเดิม และพร้อมท่ีจะเปิดด าเนินการในท่ีตั้งแห่งใหม่ ภายใน 2 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 
5. ให้ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอากร 

ตามหลกัเกณฑใ์นท่ีตั้ง  แห่งใหม่ ดงัน้ี 
5.1 กรณียา้ยไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม

ใน เขต 2 ยกเวน้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมในจงัหวดัระยองให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ทั้งน้ี โครงการท่ีมี
ขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตอ้งด าเนินการให้
ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน 2 
ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการในท่ีตั้งแห่งใหม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิ
และประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1 ปี 

5.2 กรณียา้ยเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรม หรือ เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
ส่งเสริมในเขต 3 รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมในจงัหวดัระยองใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัน้ี 
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(1) ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้ งน้ี ผูไ้ด้รับการส่งเสริมใน
โครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) จะตอ้ง
ด าเนินการให้ไดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ี
เทียบเท่าภายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการในท่ีตั้งแห่งใหม่ หากไม่สามารถด าเนินการได ้จะ
ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1 ปี 

(2) ให้ไดล้ดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล 

(3) อนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมี
รายได ้

(4) อนุญาตให้หักค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก จากก าไรสุทธิร้อยละ 25 
ของเงินลงทุน ในกิจการท่ีรับการส่งเสริม โดยผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใด
ปีหน่ึง หรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ทั้งน้ี
นอกเหนือจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

5.3 ส าหรับกิจการท่ีมีการก าหนดไวใ้นประเภทกิจการ ท่ีให้การส่งเสริมว่าจะ
ไม่ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จะไม่ใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล กรณีโยกยา้ยสถานประกอบการดว้ย 

6. การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ให้นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการใน
ท่ีตั้งแห่งใหม่ 
 
2.  สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Malaysia) 
  หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านการลงทุนคือ Malaysian Industrial Development 
Authority (MIDA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัของ Ministry of Trade andIndustry (MITI) 
กิจการท่ีรัฐบาลใหก้ารส่งเสริมการลงทุนจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยออ้มภายใต้
กฎหมายท่ี ส าคญัไดแ้ก่ Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 
1967, Sales Tax Act 1972, Excise Act 1976 และ Free Zones Act 1990 ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ี
ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการและการท่องเท่ียว ทั้งน้ี สิทธิประโยชน์หลัก
ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ “Pioneer Status” และ “Investment 
Tax Allowance (ITA)” ซ่ึงนกัลงทุนสามารถเลือกอยา่งใดอยา่ง หน่ึงท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ท่ีสุดได ้
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เช่น หากการลงทุนนั้นตอ้งเนน้การซ้ือ เคร่ืองจกัรหรือโรงงาน อาจเลือกสิทธิประโยชน์แบบท่ีสอง
ไดแ้ละไม่มีการแบ่งแยกระหวา่งนกัลงทุนต่างชาติและนกัลงทุนทอ้งถ่ิน 
 
3.   สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

  กฎระเบียบใช้เหมือนกนัหมดทุกพื้นท่ี  เน่ืองจากรัฐบาลกลางเป็นผูก้  ากบัดูแล  และนัก
ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน  100%  ไดใ้นเกือบทุกธุรกิจ  ส าหรับธุรกิจท่ียกเวน้สามารถลงทุนใน
รูปแบบ Joint Venture ได ้อินโดนีเซียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  เน่ืองจาก
ตอ้งการให้การลงทุนจากต่างประเทศผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยจะเน้นส่งเสริม
การลงทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส าคญั  ทั้งน้ีอินโดนีเซียไดป้รับปรุงกฎหมายการ
ลงทุน  และไดอ้อกกฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่  โดยสร้างบรรยากาศการลงทุนเพื่อดึงดูดนกัลงทุน
จากต่างประเทศ  รวมทั้งไดป้รับปรุงกฎระเบียบให้มีความชดัเจนมากข้ึน  นอกจากน้ีอินโดนีเซียยงั
มีการขยายการลงทุนในการพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน  (PPP)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการลงทุน  ตั้งแต่การเสนอแนะ  
ด าเนินนโยบาย  และส่งเสริมการลงทุน คือ  BKPM  (Investment  Coordinating  Board)  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี  และต าแหน่งประธาน  BKPM  ก็เป็นต าแหน่งท่ีแต่งตั้งโดย 
ประธานาธิบดี 

การลงทุนจากต่างประเทศ 
สถิติการลงทุนของอินโดนีเซียในปี  2553  และแนวโนม้การลงทุนปี 2554 

   1. มูลค่าการลงทุนในอินโดนีเซียในปี 2553  สูงกว่าปี 2552 ร้อยละ 54 คิดเป็นมูลค่า 
ประมาณ 2.3 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเกินกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ  52  ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุนจากภายในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 60.1 
เน่ืองจาก  

(1) ภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซียท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและทศันคติเชิงบวกของนกัลงทุน  
ซ่ึง  International  Credit  Rating  Agency หลายแห่งไดจ้ดัล าดบัความน่าเช่ือถือไวท่ี้ระดบัท่ีดีข้ึน  
    (2) บริการทางการลงทุนโดย  BKPM  ซ่ึงไดจ้ดัตั้ง  one  stop investment  service  center  
ในหน่วยงานบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นการส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนจากภายในประเทศ  
และจากต่างประเทศในพื้นท่ีนอกเกาะชวาและบนเกาะชวา ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 

2. การลงทุนจากนกัลงทุนต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ  71  ของยอดการลงทุนทั้งหมดหรือ  
1.7  หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ในขณะท่ียอดการลงทุนโดยนกัลงทุนภายในประเทศ  คิดเป็นมูลค่า  
6.9  พันล้านเหรียญ  ส าหรับสัดส่วนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากนักลงทุน
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ภายในประเทศ  ได้แก่ สาขาอาหารและเคร่ืองด่ืม  ร้อยละ  27.1  สาขาการขนส่ง  การส่ือสาร                   
และคลงัสินคา้  ร้อยละ  22.7  และสาขาโรงงาน  พนัธ์ุพืชและอาหาร  ร้อยละ  14.4 ส าหรับสัดส่วน
ของภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากนกัลงทุนต่างประเทศ  ไดแ้ก่  ดา้น ขนส่ง การส่ือสาร และคลงัสินค้า 
ร้อยละ 31.1 โครงการเหมืองแร่ ร้อยละ 13.8 และโครงการไฟฟ้า ก๊าซ และน ้าประปา ร้อยละ 8.8 
   3. ประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในอินโดนีเซียมากท่ีสุดปี  2553  ไดแ้ก่ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 
30.9 มีมูลค่า 5.01 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมา คือ สหราชอาณาจกัร ร้อยละ 11.7 คิดเป็น
มูลค่า 1.89 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และสหรัฐฯ ร้อยละ 5.7 คิดเป็นมูลค่า 930 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
ส าหรับพื้นท่ีการลงทุนในอินโดนีเซียท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุดในปัจจุบนั ได้แก่ เขตชวาตะวนัตก  
เขตชวาตะวันออก  และเขตกาลิมันตันตะวันออก  ในขณะท่ีเขตการลงทุนของนักลงทุน
ต่างประเทศ  ไดแ้ก่  เขตจาการ์ตา  เขตชวาตะวนัออก เขตชวาตะวนัตกตามล าดบั   
   4. แนวโนม้การลงทุนในปี  2554  จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 15  คิดเป็นมูลค่า  240  ลา้นลา้นรูเปียห์  
โดยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ  65 และการลงทุน ในประเทศ ร้อยละ 35 
 
4.   สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

กฎระเบียบการลงทุน 

  สิงคโปร์ไม่จ  ากดัในการลงทุนขั้นเร่ิมแรก นกัลงทุนจ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไป ได้ใน
การลงทุนกิจการ (Feasibility Study) อาทิ ประเภทของกิจการหรือธุรกิจท่ีสนใจและเดินทางไป
ส ารวจลู่ทางการลงทุนด้วยตนเองหรือรับค าแนะน าจากบริษทั ท่ีปรึกษา โดยปกติการลงทุนใน
สิงคโปร์ ผูล้งทุนสามารถตดัสินใจวา่จะลงทุนเอง ทั้งหมด หรือลงทุนร่วมกับผู ้ประกอบการ
ทอ้งถ่ิน แล้วจึงจัดท ารายงานข้อเสนอโครงการ(Proposalเพื่อยื่นขอจดทะเบียนบริษัทต่อ 
Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซ่ึง ACRA จะใช้ เวลาในการพิจารณา
อนุมติัจดัตั้ง บริษทัประมาณ 14-60 วนั เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงสามารถจัดตั้ งบริษัทพร้อมจัดหา
แรงงาน หากเป็นแรงงานต่างชาติตอ้งขอใบอนุญาตท างานจากกระทรวง แรงงาน (Ministry of 
Manpower) หากมีการน า เข้าหรือส่งออกสินค้า  ต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน 
InternationalEnterprise Singapore (IE Singa-pore) ดว้ยการลงทุนโดยการจดัตั้งบริษทัในสิงคโปร์
สามารถมีผูถื้อหุน้ต่างชาติไดท้ั้งหมด โดยยื่นขอจดทะเบียนบริษทัต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจ
(Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA เพื่อจดทะเบียนการจดัตั้งบริษทั/ธุรกิจ
ภายใต ้ Business Registration Act Cap 32 ซ่ึงบุคคลท่ีจะจดัตั้งบริษทั ตอ้งจดทะเบียนกบั ACRAใน
ธุรกิจทุกสาขา รวมถึง trade, commerce, crafts-manship, profession or anyactivity carried on 
for the purpose of gain  
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5.  รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) 
นโยบายการค้าและการลงทุน  
ภายใต้รัฐธรรมนูญของบรูไน (1984) เม่ือสุลต่านได้ให้สัตยาบนัความตกลงระหว่าง

ประเทศทุกความตกลง รวมถึงความตกลง WTO แล้ว จะตอ้งน้าไปบรรจุไวก้ฎหมายแห่งชาติ 
เพื่อใหมี้ผลบงัคบัใชภ้ายในประเทศ แต่จนถึงปัจจุบนั นอกจากกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รัฐบาลบรูไนยงัไม่มีดา้เนินการดา้นกฎหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของ WTO ซ่ึงการดา้
เนินการตามขอ้ผูกพนัของ WTO จะทา้ในลกัษณะ “good faith” หรือ “best efforts” กระทรวง
อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานของบรูไนมีหนา้ท่ีจดัทา้และดา้เนินการนโยบายการคา้ โดย 
มีกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งร่วมดว้ย อาทิ กระทรวงการคลงั และมีการหารือกบัภาคเอกชนเป็นคร้ังคราว 
แต่ยงัไม่มีหน่วยงานอิสระท่ีทา้หน้าประเมินนโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลในหลาย
สาขาท่ีส้าคญั ทา้ให้เป็นอุปสรรคต่อการจดัทา้และการประเมินนโยบายและมาตรการทางการคา้
และท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ บรูไนให้ความส้าคญักบัการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงมีบทบาทส้าคญัใน
การพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลจึงอนุญาตการลงทุนจากต่างประเทศเกือบ
ทุกสาขา รวมถึงการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในทุกสาขา ยกเวน้ อุตสาหกรรมท่ีใช้
ทรัพยากรภายในประเทศและท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่ค’ทางอาหารแห่งชาติ ซ่ึงยงัตอ้งมีผูถื้อหุ้น
ภายในประเทศ โดยต้องมีอย่างน้อย 30% ในสาขาการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหาร 
อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีคา้นิยามท่ีชดัเจนวา่สาขาใดท่ีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้ภายในประเทศ ข้ึนอยูก่บั 

การตดัสินใจของทางการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลไดใ้ห้สิทธิพิเศษทาง
ภาษี เช่น ภายใตโ้ครงการผูบุ้กเบิก (The Pioneer Status Programme) บริษทัจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล โดยปกติ 30% ส้าหรับบริษทัท่ีไม่ไดท้า้ธุรกิจน้้ ามนั เป็นเวลาถึง 8 ปี และไดรั้บยกเวน้
ภาษีนา้เขา้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงงาน 
 
6.  สาธารณรัฐฟิลปิปินส์  (Republic of Philippines) 

กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ   
รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยมี  Foreign  Investment Act  1991 เป็น

กฎหมายหลกั  มีการใหสิ้ทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนกัลงทุน ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ต่อมาใน
ปี 1996 มีการแกไ้ขกฎหมาย การลงทุนโดยผ่อนปรนเง่ือนไขการลงทุนขั้นต ่า เพื่อชกัจูงการลงทุน
จาก ต่างประเทศมากข้ึน  

ตาม Foreign Investment Act 1991 นกัลงทุนต่างชาตสามารถ เป็นเจา้ของกิจการโดยไม่
ตอ้งมีคนทอ้งถ่ินร่วมทุนยกเวน้ธุรกิจท่ีอยู่ใน รายการธุรกิจตอ้งห้าม (The  Foreign  Investment  



 85 

Negative  List) เช่น ธุรกิจบริการ ร้านอาหา เป็นตน้ โดยสัดส่วนการถือหุ้นท่ีอนุญาตให้คน
ต่างชาติถือครองแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจ ตามกฎหมาย  Special  Economic  Zone  Act  
of  1995  ไดก้  าหนด เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุน้การพฒันาเศรษฐกิจ  เรียกว่า  “Ecozones” 
ภายในการก ากบัดูแลของ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายดงักล่าว  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  อาจแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ (ขอ้มูลเพิ่มเติม 
www.peza.gov.ph) 

  1.  Industrial Estate (IEs) คือ นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงมีโครงการพื้นฐาน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับอุตสาหกรรมอาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ 

  2.  Export  Processing  Zone  (EPZs)  เป็นนิคมอุตสาหกรรมพิเศษ ซ่ึงบริษทัท่ีอยูใ่น
นิคมน้ีส่วนใหญ่ผลิตสินคา้เพื่อส่งออก  จะไดสิ้ทธิประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษีน าเขา้เคร่ืองจกัร 
วตัถุดิบ และช้ินส่วน 

  3.  Free  Trade  Zone  (FTZs)  เป็นเขตท่ีอยูใ่กลท้างเขา้ประเทศ  เช่น ท่าเรือ  และท่า
อากาศยาน  สินคา้ท่ีน าเขา้มาในเขตน้ีเพื่อรอการขนถ่าย  เปล่ียน บรรจุภณัฑ์  จดัเรียงใหม่  หรือ
อ่ืนๆ  ไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้  ยกเวน้เม่ือน าออก จากเขตน้ี 

  4.  Tourism Ecozones  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีตอ้งส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม  เช่น  ศูนยกี์ฬา  แหล่งบนัเทิง  ท่ีพกัอาศยั  อาคารแสดงสินคา้และ
วฒันธรรม  ร้านอาหาร  และร้านคา้พาณิชยอ่ื์นๆ เป็นตน้ 

  5.  IT  Parks  &  IT  Building  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส าหรับโครงการ ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ ซ่ึงประกอบด้วยอาคาร  IT  และส่ิงอ านวย ความสะดวก
ส าหรับผูล้งทุนดา้น IT 
 
7.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  (Socialist Republic of Vietnam) 

Law  on  Foreign  Direct  Investment  ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือการประชุมสมชัชาพรรคคร้ังท่ี 7 
เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2530  และไดเ้ปล่ียนเป็น Investment Law  เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 โดย
กฎหมายการลงทุน จากต่างประเทศของเวียดนามให้การรับประกนัว่าจะให้การปฏิบติัอย่างเป็น
ธรรม และเท่าเทียมกนัต่อนกัลงทุนต่างชาติท่ีลงทุนในเวยีดนามในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   1. ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของ รัฐ ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการลงทุน 
   2.  ใหก้ารรับประกนัวา่จะปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม  และ ผลประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนเวยีดนาม 
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   3. รัฐบาลจะปกป้องผลประโยชน์ของนกัลงทุนอยา่งสมเหตุสมผล หาก มีการเปล่ียนแปลง
กฎหมายใดๆท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัลงทุน เช่น หาก กฎหมายท่ีประกาศใชภ้ายหลงั ท าให้
ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุน ท่ีลงทุนก่อนหน้าท่ีกฎหมายใหม่ประกาศใช้มีสิทธิ
เลือกใชสิ้ทธิประโยชน์ตาม กฎหมายเดิมได ้
   4. รัฐบาลรับประกนัการใหสิ้ทธิการโอนยา้ยไปต่างประเทศไดแ้ก่ 
    - ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ 
    - เงินท่ีไดรั้บจากการจดัเตรียมเทคโนโลยแีละการบริการ 
    - เงินตน้และดอกเบ้ียของเงินกูจ้ากต่างประเทศในระหวา่งด าเนินกิจการลงทุน 
    - เงินและทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
    - รายไดห้ลงัหกัภาษีรายไดข้องแรงงานต่างชาติท่ีท างานในเวยีดนาม 
   5. เม่ือเกิดข้อพิพาทระหว่างผูร่้วมทุน หรือระหว่างบริษทัต่างชาติกบัสถาบนัใดๆ ของ
เวยีดนาม และไม่สามารถตกลงกนัได ้สามารถเสนอใหอ้นุญาโต ตุลาการหรือองคก์รอ่ืนๆ ตามท่ีตก
ลงกนัเป็นผูไ้กล่เกล่ียหรือประนีประนอมได ้
   6. อนุญาตใหบ้ริษทัต่างชาติด าเนินการลงทุนได ้50 ปี และสามารถ  
ต่อเวลาไดถึ้ง 70 ปี 
หมายเหตุ  :  *  ประเด็นเก่ียวกบักฎระเบียบการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนในหนงัสือคู่มือการคา้การ
ลงทุนฉบบัน้ี  เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับ ผูล้งทุนอนัจะท าให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของโครงสร้างการ
ลงทุน   อยา่งไร ก็ตามการลงทุนในเวยีดนามมีขอ้ควรค านึง 2 ประเด็น ดว้ยกนั คือ 

   1. ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง ดงันั้นผู ้
ลงทุนควรตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆกบัเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินซ่ึงรับผิดชอบพื้นท่ีท่ีลงทุน
ก่อนเสมอ 
   2.  ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจงัหวดัต่างๆในประเทศเวียดนามมีความแตกต่างกนั  
โดยอ านาจการตดัสินใจสุดทา้ยในการปรับเปล่ียนกฎเกณฑต่์างๆ ข้ึนอยูก่บัผูว้า่ราชการจงัหวดันั้นๆ 
 
8.   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) 
ประเทศลาว 
กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
 สปป.ลาว มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อการลงทุนด าเนินการธุรกิจ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย
การลงทุนดงัน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Committee for Promotion and Management of 
Investment:CPMI) ทั้ งในส่วนกลาง และภูมิภาค หรือแขวงท าหน้าท่ีดูแลนักลงทุนต่างประเทศ
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อนุญาตการลงทุน พิจารณา ความเป็นไปไดข้องโครงการ พิ จ ารณา เ งินกู้แ ละ เ งิน ช่วย เห ลื อ
ต่างประเทศ และ อนุมติัโครงการดว้ยนอกจากน้ีแลว้รัฐบาล  สปป.ลาว อนุญาตให้เจ้าแขวงทุก
แขวง มีอ านาจอนุมติัโครงการลงทุนท่ีมีมูลค่าไม่เกิน  3  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และอนุญาตให้เจา้
แขวงใหญ่  4  แขวง  ไดแ้ก่  นครหลวงเวียงจนัทน์ หลวงพระบาง  จ  าปาสัก  และสะหวนันะเขต  
สามารถอนุมติัโครงการลงทุน ท่ีมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพื่อให้แขวง
สามารถสร้าง บรรยากาศใหเ้อ้ืออ านวยต่อการลงทุนไดอิ้สระมากข้ึน 
  กรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department: IPD) ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการและปฏิบติังานในรูปแบบครบวงจร  (One Stop Service Unit: OSU) ส่วนภูมิภาค
หรือแขวงมีเจา้แขวง (The  Provincial Governor) หรือเจา้แขวงนครหลวงเวียงจนัทน์เป็นประธาน
และมีแผนกแผนการและการลงทุนแขวง ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการในรูปแบบครอบวงจร 
มีส านกังานท่ีตั้งอยูใ่นทุกแขวงของประเทศ 
  อยา่งไรก็ตาม เขตการลงทุนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีการแบ่งการ 
ลงทุนเป็น 2 ประเภทหลักคือ เขตส่งเสริมการลงทุน  และเขตเศรษฐกิจ พิเศษ  ซ่ึงจะมีสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีต่อผูล้งทุนแตกต่างกนัออกไป     
 ประเภทการลงทุนท่ีมีศกัยภาพและควรส่งเสริมใหมี้การลงทุน 
  1)ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
  2) ธุรกิจดา้นการโรงแรม การท่องเท่ียวและสปา 
  3) ธุรกิจประกอบรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินคา้ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
  4) การเพาะปลูกสินคา้เกษตรกรรมเพื่อเป็นวตัถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง ขา้ว และท่ีไม่ใช่อาหารสัตว ์เช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนัและละหุ่ง 
  5) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก เช่น ผกัและ ผลไมด้อง ห รื อ บ ร ร จุ
กระป๋อง 
  6) สินคา้หตัถกรรมท่ีผลิตจากไม ้ ไมไ้ผแ่ละหวาย เพื่อการส่งออก 
  7) อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับสิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร (GSP) จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น เส้ือผา้ส าเร็จรูป รองเทา้ อญัมณี และเคร่ืองประดบั 

เขตส่งเสริมการลงทุน 
  ระดบัการส่งเสริมโดยพิจารณาจากการเป็นกิจการท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
แกไ้ขความทุกขย์าก และการยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ารสร้างงานและอ่ืนๆมี  3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 : กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมสูงสุด 
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  ระดบัท่ี 2 : กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมปานกลาง 
  ระดบัท่ี 3 : กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมต ่า 
  สปป.ลาว พิจารณาเขตส่งเสริมการลงทุนภายใต้พื้นฐานของสภาพ ของลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงมี 3 เขต โดยแต่ละเขตจะมีผลต่อการจดัเก็บภาษีรายไดแ้ตกต่าง
กนัดงัน้ี 
   เขต 1 : เป็นเขตท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ- สังคม ท่ียงัไม่มี ส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
นกัลงทุนและภูมิประเทศส่วนใหญ่ยงัเป็นเขตภูดอย  ห่างไกลทุรกันดาร เขตดังกล่าวจะได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในระดบัสูงสุด (ระดบั 1)ซ่ึงมีประมาณ 52 อ าเภอ 
  เขต 2 : เป็นเขตท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ – สังคม ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกแก่
การลงทุนและภูมิประเทศไม่ทุรกนัดารเท่ากบัเขตท่ี  1 เขตดงักล่าวจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในระดบัปานกลาง (ระดบั 2) ซ่ึงมีประมาณ 26 อ าเภอ 

เขต  3  :  เป็นเขตท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ-  สังคม  ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมแก่การลงทุน เขตดงักล่าวจึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในระดบัต ่า (ระดบั 3) 
 
9.   สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) 

กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์ 
   เมียนมาร์ไดอ้อกกฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Myanmar Investment Law : MIL) ซ่ึง
ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
  1.การจดัสรรทรัพยากรของประเทศตั้งอยูบ่นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจตลาด 
  2.การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ  และส่งเสริมกิจกรรมของ
ผูป้ระกอบการ  
  3.การด าเนินการเศรษฐกิจแบบเปิดเพื่อการคา้และการลงทุนกบัต่างประเทศ โดยภายใต้
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ของเมียนมาร์  ซ่ึ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ก า ร
ควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการ ส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment 
Commission : MIC) มีหลกัประกนัและการคุม้ครอง ดงัน้ี  
    3.1 อนุญาตใหน้ าเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกได ้
    3.2 อนุญาตให้ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในเมียนมาร์ส่งเงินกลบัไดห้ลงัจากหัก
ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
    3.3 ธุรกิจท่ีด าเนินการภายใต้กฎหมายการลงทุนของต่างชาติจะ ได้รับการ
คุม้ครองว่าจะไม่ถูกยึดและครอบครองโดยรัฐและนอกจากน้ีนักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าพื้นท่ี
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ด าเนินการระยะยาว (Long term lease) ไดจ้ากรัฐบาลเมียนมาร์โดยค่าเช่าพื้นท่ีในพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
(Industries Zone) ของรัฐบาลอยูใ่นอตัรา 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางเมตรต่อปี 

นโยบายการลงทุน  
  รัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ   
(Foreign Direct Investment : FDI) และไดป้ระกาศใชก้ฎหมายกาส่งเสริม การลงทุนจากต่างชาติ
หรือ Myanmar Foreign Investment Law (FIL) เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีเป้าหมายให้
นักลงทุน ลงทุนในทรัพยากร ธรรมชาติของเมียนมาร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา
ประเทศ ทั้งดา้น การกระจายรายไดป้ระชากร พฒันาฝีมือแรงงาน และพฒันาเทคโนโลยีการผลิต 
ชั้นสูงในประเทศ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์การลงทุนตามกฎหมาย FIL เพ่ือให้เกดิการพฒันาประเทศ มีดังนี ้
 - เป็นการลงทุนท่ีส่งเสริมและขยายการส่งออก 
  - เป็นการลงทุนท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจ านวนมาก  
  - เป็นการลงทุนท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงเพื่อสร้างและพฒันาการใชเ้ทคโนโลย ี  
  - เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีสนบัสนุนภาคการผลิตและภาคบริการ 
  - เป็นการลงทุนท่ีสร้างโอกาสการจา้งงานภายในประเทศ  
  - เป็นการลงทุนท่ีมีการท างานเพื่อพฒันาและประหยดัพลงังาน  
 - เป็นการลงทุนท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศสู่ระดบัภูมิภาคได ้
 
10.  ราชอาณาจักรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) 
  การส่งเสริมการลงทุน 
  รัฐบาลกมัพูชาใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในประเทศอยา่งมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและ
ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบการลงทุนท่ีเอ้ือต่อนกัลงทุนต่างชาติ เช่น การอ านวยความสะดวกและการ
ใหสิ้ทธิต่าง ๆ แก่โครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมอนุญาตใหน้กัลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่ง
เสรีเพื่อจูงใจให้นกัลงทุนต่างชาติ เขา้มาลงทุนอนัจะส่งผลต่อการสร้างงานท่ีก่อให้เกิดรายไดก้บั
ประชาชนและเร่งรัด การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุก
อยา่ง ยกเวน้ท่ีดินแต่ก็สามารถเช่าไดน้านถึง 99 ปี และอนุญาตใหน้กัลงทุนเป็นเจา้ของ กิจการบาง
ประเภทไดร้้อยละ 100 และให้การรับประกนันกัลงทุนในการก าหนด ราคาสินคา้ท่ีผลิตข้ึน การให้
สิทธิในการส่งออกเงินทุน ผลก าไรของกิจการ และยงัสามารถลงทุนดว้ยเงินทุนของตนเองทั้งหมด
 นอกจากนั้น ในกรณีท่ีขาดแรงงานท่ีมีฝีมือภายในประเทศก็สามารถจา้งแรงงานต่างชาติท่ีมี
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ฝีมือมาท างานได ้รวมทั้งไดเ้ร่งปรับปรุงกฎระเบียบ ให้มีความโปร่งใสและลดขั้ นตอนการขอ
ใบอนุญาต ประกอบการลงทุนมากข้ึน 
  เพื่อจูงใจใหน้กัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อให้ เ กิด  รายได้กับ
ประชาชนและเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รั ฐบาลกัมพู ช า  ได้ออกกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ 2546) ให้ความมัน่ใจ แก่นกัลงทุนวา่จะไดรั้บการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นในทุกๆ ดา้นเท่าเทียมกบับุคคลในชาติ  และไม่ใช้นโยบายก าหนดราคาสินคา้
หรือบริการกบัโครงการลงทุนท่ีไดรั้บการ ส่งเสริม พร้อมใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆ อาทิ  
  - การยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากก าไร (Tax holiday)  
  - การยกเวน้อากรน าเขา้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง  
ส าหรับโครงการท่ีผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้และการยกเวน้อากรน าเขา้วตัถุดิบสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป
และส่วนประกอบส าหรับการผลิตเพื่อส่งออกและการผลิต สินค้าท่ีต่อเน่ืองกัน (Supporting 
Industry)  
  - การรับสิทธิลดอตัราภาษีเงินไดจ้ากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9 ภายหลงัจากการยกเวน้ภาษี
เงินได ้  
  - สามารถจา้งและน าคนต่างดา้วเขา้มาอยูแ่ละท างานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการ  
ช่างเทคนิค ช่างฝีมือผูช้  านาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว  
  - สามารถเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีไดรั้บสัมปทานจากภาครัฐ หรือ ท่ีเช่าจากเอกชน และ
น าท่ีดินดงักล่าวไปเป็นหลกัประกนัการกูเ้งินในระยะเวลาท่ีได ้
รับสัมปทานหรือเช่า ยกเวน้ท่ีดินท่ีไดรั้บสัมปทาน แต่ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา 
  - สามารถซ้ือและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อช าระค่าสินคา้ เงินตน้ ดอกเบ้ีย ค่าใชสิ้ทธิ 
ค่าจดัการ รวมทั้งส่งออกก าไรหรือเงินทุนกลบัประเทศได้ทั้งระหว่างและภายหลงัเลิกโครงการ 
ทั้งน้ีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีน าเขา้โดยปลอด อากรไม่ถึง 5 ปี เม่ือเลิกโครงการแต่ตอ้งช าระอากรท่ี
พึงมี 
 

บทสรุป 
 อาเซียนจ าเป็นตอ้งเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในหรือเร่งจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ และแนวโน้มการท าขอ้ตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ มากข้ึน ท าให้อาเซียนตอ้งเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มดว้ยความมัน่คงมากข้ึนกวา่แต่ก่อน
และปรับปรุงการด าเนินงานให้ทนักระแสการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระแสการ
แข่งขนัทางการคา้และการแข่งขนัเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน
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และมีแนวโน้มจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย และรัสเซียมากข้ึน การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก เน่ืองจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรี
การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้น
การคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึงความร่วมมือในดา้นการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้และการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางดา้นการคา้ การลงทุน ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานการครองชีพและความกินดีอยูดี่ของประชาชน
ภายในประเทศ และลดช่องวา่งความเหล่ือมล ้าทางสังคมใหน้อ้ยลง 
 
ค าถามท้ายบท 

1. นกัศึกษามีความเขา้ใจต่อวตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร 
2. จงอธิบายโอกาสท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
3. ประเทศไทยไดผ้ลประโยชน์จากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร 
4. ในทศันะของนกัศึกษาคิดวา่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อตนเอง

อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 4 : ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
 
เน้ือหา 

พฒันาการความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

การจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

ความกา้วหนา้ในการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

บทสรุป 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
1. เกิดความรู้ในเร่ืองพฒันาการความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

2. เกิดความรู้ในเร่ืองการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน 

4. เกิดความรู้ในเร่ืองความก้าวหน้าในการจัดตั้ งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

1. อธิบายพฒันาการความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
3. บอกการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนได ้
4. อธิบายความก้าวหน้าในการจดัตั้ งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนและ

ยกตวัอยา่งประกอบได ้
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ยกตวัอย่างสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกก่อนการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน และใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวทั้งทางบวกและทางลบ 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 5 ประชาคมการเมืองและความมัน่คงด้วยโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
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3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 - 4 คน และมอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกข่าว
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และให้วิเคราะห์กลไกการด าเนินงานของอาเซียน บนัทึกในรูปแบบแผนภูมิ 
จินตภาพในกระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให ้และนดัหมายการน าเสนอในสัปดาห์หนา้ 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุป และอภิปรายร่วมกนั 
6. มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ือง ประชาคมการเมืองและความมัน่คง 
2. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1.  ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2.  การตอบค าถามทา้ยบท 

 
   
 



บทที ่4  
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

 
ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางการเมืองระหวา่งประเทศท่ีปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ไดน้ ามา

ซ่ึงทั้งโอกาสและความท้าทายท่ีอาเซียนตอ้งเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงของ อาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน หรือการเผชิญกบัภยัคุกคาม
ท่ีมาในรูปแบบใหม่ อาทิ การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายขา้มชาติ 

ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดเ้ห็นชอบให้จดัตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ภายในปี 2558
เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการจดัตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คงของอาเซียน เป็นหน่ึงในสามเสาความร่วมมือส าคญัของประชาคมอาเซียน 

ในบทท่ี 4 เร่ืองประชาคมการเมืองและความมัน่คง เราจะไดท้ราบถึงพฒันาการความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คง การจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน การ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ความก้าวหน้าในการจัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจต่อหน่ึงใน
สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียนต่อไป 

 
พฒันาการความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไดเ้ปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว นอกเหนือจากการท่ีมีรัฐเอกราชใหม่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากแลว้ การท่ีศูนยอ์  านาจใน
ระบบการเมืองโลกไดแ้ปรเปล่ียนจากระบบ 2 ขั้วอ านาจ (bipolarity) ท่ีมีสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
โซเวียตเป็นผูกุ้มอ านาจและเผชิญหนา้กนัอยูใ่นลกัษณะสงครามเยน็ (Cold War) ไดก้ลายมาเป็น
ระบบหลายขั้วอ านาจ (multipolarity) สภาวะดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคได้เร่ิมปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน บางประเทศได้เขา้ผูกพนักบัประเทศ
มหาอ านาจภายนอก เช่น การเข้าร่วมในคณะกรรมการเศรษฐกิจส าหรับภาคพื้นเอเชียและ
ตะวนัออกไกล (Economic Committee for Asia and Far East : ECAFE) การเขา้เป็นสมาชิกของ
แผนการโคลมัโบ (Columbo Plan) รวมทั้งการเขา้เป็นภาคีองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัร่วมกนัแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization : SEATO) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.2493 เป็นตน้  



 96 

ส าหรับบางประเทศซ่ึงมีความภาคภูมิใจต่อเอกราชและอิสรภาพซ่ึงตนเพิ่งจะไดรั้บไม่วา่จะ
ดว้ยวิธีการรุนแรงหรือสันติ หรือดว้ยเหตุท่ีระบบจกัรวรรดินิยมเส่ือมลง ก็ไดห้าวิธีการเสริมสร้าง
พลังต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศมหาอ านาจภายนอกโดยได้ริเร่ิมจดัตั้ งกลุ่ม
ประเทศในโลกท่ีสามข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2490 โดยใช้ช่ือว่า “ขบวนการกลุ่มประเทศเอเชีย-แอฟริกา” 
(AFROASIAN Movement) ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นขบวนการกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-
Aligned Movement : NAM) อนัเป็นขบวนการท่ีมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งในวงการ
การเมืองระหวา่งประเทศในปัจจุบนั 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น ประเทศต่างๆ ก็ไดต่ื้นตวัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่นอ้ยไป
กวา่ประเทศในเขตภูมิภาคอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูน้ าในภูมิภาคน้ีต่างมีทศันคติท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ือง 
การต่อตา้นลทัธิจกัรวรรดิในทุกรูปแบบและมุ่งเนน้การด าเนินนโยบายต่างประเทศอยา่งเป็นอิสระ
เพื่อใชเ้ป็นเกราะก าบงัภยัคุกคามจากภายนอก อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูน้ าทั้งหลายต่างตระหนกัดีวา่ 
การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวนั้น ไม่อาจกระท าไดโ้ดยล าพงั ในขณะท่ีการกลบัไป
พึ่งพิงมหาอ านาจก็ยงัเป็นส่ิงท่ีน่าหวาดระแวง ดว้ยสาเหตุดงักล่าวท าให้ประเทศต่างๆ พยายาม
แสวงหาลู่ทางท่ีจะกระชบัความร่วมมือกนัเฉพาะภายในภูมิภาค เพื่อให้บงัเกิดผลในการพฒันา
ตนเอง ในแต่ละประเทศ ประกอบกบัแนวความคิดเก่ียวกบั “ภูมิภาคนิยม” ในยุคนั้นก็ก าลงัมี
อิทธิพลและเติบโตข้ึนโดยล าดบั (พิษณุ สุวรรณะชฎ, 2540: 29) 

ภายหลงัจากท่ี 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุผลในการก่อตั้งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : 
ASEAN) ข้ึนไดใ้นท่ีสุดเม่ือปี พ.ศ.2510 แลว้นั้น ความเคล่ือนไหวและบทบาทของอาเซียนทั้งใน
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็เพิ่มพูนข้ึนโดยล าดบั พฒันาการของอาเซียนแต่ละขั้นตอนเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่อาเซียนเป็นองคก์ารระหวา่งประเทศอีกองคก์ารหน่ึงซ่ึงมีกิจกรรมดา้นการเมือง
อย่างต่อเน่ือง และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากข้ึน พร้อมกนันั้นความสัมพนัธ์ของ
ประเทศต่างๆ ภายในอาเซียนก็ไดรั้บการกระชบัข้ึนจนแน่นแฟ้น ทั้งน้ี เพื่อให้ความพยายามร่วมกนั
ท่ีจะใหค้วามร่วมมือส่วนภูมิภาคบรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งจริงจงั 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าในเอกสารทางราชการของอาเซียนจะระบุวา่อาเซียนเป็นองคก์าร
ความร่วมมือระดบัภูมิภาค ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม แต่ส่ิงท่ีไดรั้บการเนน้หนกัเป็นพิเศษไม่วา่จะเป็นเน้ือหาในปฏิญญา
กรุงเทพฯ หรือท่าทีท่ีแสดงออกโดยผูน้ าอาเซียนในยุคนั้นกลับกลายเป็นถ้อยความท่ีเก่ียวกับ
สันติภาพ (peace) เสรีภาพ (freedom) เสถียรภาพ (stability) และความมัน่คง (security) ของภูมิภาค 
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โดยเน้นเฉพาะภยัคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงซ่ึงเกิดจากการแทรกแซงจากภายนอกทุก
รูปแบบ รวมทั้งระบุถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัฐานทพัต่างประเทศซ่ึงยงัตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกบาง
ประเทศ อนัเป็นการช้ีให้เห็นวา่มูลเหตุจูงใจทางดา้นการเมืองตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวกบัเสถียรภาพ
และความมัน่คงเป็นตวัแปรหลกัท่ีมีอิทธิพลผลกัดนัให้ประเทศภาคีทั้ง 5 ประเทศตกลงใจร่วมกนัท่ี
จะก่อตั้งอาเซียนข้ึน 

ในการจดัตั้งกลไกเฉพาะเก่ียวกบัการพิจารณาปัญหาความมัน่คงในภูมิภาคน้ี อาเซียนได้
เร่ิมหารือกนัอยา่งจริงจงัในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 4 ท่ีประเทศสิงคโปร์ เม่ือปี พ.ศ.2535 
โดยท่ีประชุมไดเ้สนอใหพ้ฒันากลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะการประชุมระหวา่งอาเซียน
กบัคู่เจรจาภายหลงัการประชุมระดบัรัฐมนตรี (ASEAN Post-Ministerial Conference : PMC) ซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าหรับจดัตั้ งเวทีการหารือในประเด็นด้านการเมืองและความมัน่คงต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติ  (United Nations 
: UN) โดยมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ในการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยและแบบแผนทางพฤติกรรมแก่
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัการหารือร่วมกนัอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพื่อหลีกเล่ียง
ความเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลของความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งเพื่อสร้างสรรค์
สภาวะแวดลอ้มท่ีเก้ือกูลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความมัน่คงของภูมิภาค 

ในปี พ.ศ.2537 ระหวา่งการประชุมประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จึงไดเ้กิด 
“การประชุมวา่ดว้ยการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก” (ASEAN Regional Forum : 
ARF) ข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2537 โดยไดรั้บความร่วมมือจาก 17
ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก ไดแ้ก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 
ลาว ปาปัวนิวกินี จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และ
อีก 1 กลุ่มประเทศ คือ สหภาพยโุรป ซ่ึงในการประชุมคร้ังแรกน้ี อาเซียนประสบความส าเร็จในการ
ผลกัดนัให้ท่ีประชุมรับรองหลกัการต่างๆ ตามท่ีระบุในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ให้เป็นแบบ
แผนการปฏิบติัและกลไกทางการทูตเพื่อสนับสนุนการทูตเชิงป้องกัน และความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมัน่คง รวมทั้งเสริมสร้างความมัน่ใจระหวา่งสมาชิก ARF 

ภายหลงัการประชุมคร้ังแรก ARF ไดพ้ฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง โดยไดเ้กิดการประชุมระดบั
ต่างๆ ภายใตก้รอบของ ARF อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้น ประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกเขตเอเชีย-
แปซิฟิก (อินเดีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ พม่า สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส) ไดแ้สดงความสนใจและ
ยื่นความจ านงท่ีจะขอเขา้เป็นสมาชิก ARF ดว้ย ส่วนในดา้นเน้ือหาไดมี้การขยายขอบเขตความ
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ร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงออกไปอย่างกวา้งขวาง เช่น มีการหารือกนัในหัวขอ้
เก่ียวกบัปฏิบติัการรักษาสันติภาพ ความร่วมมือในการคน้หาและกูภ้ยั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี อาเซียนยงัมีความพยายามเสมอมาท่ีจะสร้างเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้เป็นเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ แต่ความพยายามดงักล่าวของอาเซียนประสบอุปสรรคมากมายในช่วง
สงครามเยน็ เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัอิทธิพลและการคดัคา้นของประเทศมหาอ านาจท่ีครอบครอง
อาวุธนิวเคลียร์ ซ่ึงยงัแข่งขนัช่วงชิงความเป็นใหญ่อยูใ่นภูมิภาคในขณะนั้น ภายหลงัการส้ินสุดลง
ของสงครามเย็น สภาวการณ์ระหว่างประเทศเป็นไปในลกัษณะเอ้ืออ านวยต่อเจตนารมณ์ของ
อาเซียนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกระแสการเมืองระหวา่งประเทศท่ีคดัคา้นการทดลอง ผลิต พฒันา และ
การครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ ส าหรับประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทุ้กประเทศต่างตระหนกั
ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างภูมิภาคใหเ้ป็นเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์อยา่งจริงจงั 

ดงันั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 5 ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ.2538 ผูน้ าอาเซียนทั้ง 7 
ประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของลาว กมัพูชา และพม่าไดร่้วมลงนามในสนธิสัญญาวา่ดว้ยเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone : SEANWFZ) ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ การจดัตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ซ่ึงประกอบด้วยดินแดนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีปของทั้ง 10 ประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยภาคีสมาชิกมีพนัธกรณีท่ีจะไม่พฒันา ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ 
และจะไม่อนุญาตให้รัฐอ่ืนเขา้มาพฒันา ผลิต หรือเก็บอาวุธนิวเคลียร์ไวใ้นดินแดนของตน ยกเวน้
แต่เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการใช้พลงังานปรมาณูเพื่อสันติ ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก นอกจากนั้น ยงัตกลงจดัตั้ งคณะกรรมาธิการข้ึน
ประกอบดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิก เพื่อดูแลการปฏิบติัต่างๆ ให้
เป็นไปตามสนธิสัญญา SEANWFZ รวมทั้งก ากบัดูแลการแกไ้ขกรณีพิพาทต่างๆ ระหวา่งสมาชิก
ดว้ยการลงนามในสนธิสัญญา SEANWFZ ถือไดว้า่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองคร้ัง
ประวติัศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประชาคมระหว่างประเทศท่ีต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดี
วตัถุประสงค์ของอาเซียนจะบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ได้ก็ต่อเม่ือได้รับความร่วมมือจากประเทศ             
ผูค้รอบครองอาวธุนิวเคลียร์ (สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และจีน) ซ่ึงอาเซียนไดร้ณรงค ์
ในเร่ืองน้ีต่อไปอยา่งแขง็ขนั  

ประโยชน์ส าคญัยิง่ท่ีอาเซียนไดรั้บจากความร่วมมือดา้นการเมืองในระยะเวลาท่ีผา่นมาคือ 
การท่ีอาเซียนสามารถสร้างธรรมเนียมปฏิบติัของตนเองเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้พิพาทระหวา่งกนับน
พื้นฐานของการอยูร่่วมกนัโดยสันติ กล่าวคือ สมาชิกต่างรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท า
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ใดๆ ท่ีเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนสมาชิก แต่เม่ือเกิดขอ้พิพาทระหวา่งกนัข้ึน สมาชิก
ก็หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าแต่หันมาแกไ้ขปัญหาระหว่างกนัดว้ยการปรึกษาหารือโดยสันติวิธี การ
เคารพในเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกอยา่งเคร่งครัด
สมาชิกอาเซียนยงัไดป้ระโยชน์จากความร่วมมือดา้นการเมืองในลกัษณะอ่ืนๆ ดว้ย อาทิ การท่ี
สมาชิกแต่ละประเทศพน้จากการอยูโ่ดดเด่ียวตามล าพงั นอกจากนั้น อาเซียนยงัไดก้ลายเป็นเวที
ส าหรับประเทศสมาชิกในการแลกเปล่ียนทศันะและประสบการณ์ระหวา่งกนัอยา่งตรงไปตรงมาซ่ึง
ยงัผลใหเ้กิดการกลัน่กรองนโยบายของแต่ละประเทศอยา่งรัดกุม ในขณะท่ีลดความแตกต่างกนัใน
เร่ืองผลประโยชน์ลง ประการสุดทา้ย ความใกลชิ้ดกนัระหวา่งสมาชิกในอาเซียนท าให้สมาชิกแต่
ละประเทศสามารถแสดงท่าทีต่อประเด็นทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเปิดเผย ก่อนท่ีจะสรุปเป็นท่าที 
ร่วมกนัของอาเซียน ซ่ึงมีผลเพิ่มน ้าหนกัและอ านาจการต่อรองใหแ้ก่ท่าทีร่วมดงักล่าวดว้ย 

ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนก่อนการ 
ก่อตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) 
นั้น ตอ้งพิจารณาไปถึงภูมิหลังของอาเซียนในช่วงก่อนการก่อตั้งองค์การ ทั้งเร่ืองนโยบาย
ต่างประเทศและผลประโยชน์ของประเทศผูก่้อตั้งทั้ง 5 ประเทศ ตลอดจนองคก์ารระดบัภูมิภาคท่ี
ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในยุคก่อนหนา้นั้น ไดแ้ก่ องคก์าร SEATO และสมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asia : ASA) การจดัตั้งองคก์ารเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่ การจดัตั้งอาเซียนเป็น
ผลมาจากความหวงัร่วมกนัของสมาชิกผูก่้อตั้งท่ีจะอาศยัองคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นเคร่ืองค ้าประกนั 

ความมัน่คงของแต่ละประเทศ ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นขณะนั้น
ก าลงัเป็นเวทีของความขดัแยง้ดา้นอุดมการณ์อยา่งรุนแรงระหว่างมหาอ านาจ ซ่ึงประเทศผูก่้อตั้ง
อาเซียนเห็นว่าหนทางท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของแต่ละประเทศ คือ การสร้างภูมิภาคให้มี
เสถียรภาพและพึ่งพาตนเองแทนการพึ่งพามหาอ านาจดงัเช่นท่ีเคยเป็นมา ดงันั้น อาเซียนจึงไดอ้าศยั
ความลม้เหลวขององค์การท่ีจดัตั้งข้ึนก่อนหน้าเป็นอุทาหรณ์ในการก าหนดแนวทางความร่วมมือ
เพื่อป้องกนัความลม้เหลว ตวัอยา่งเช่นการจ ากดัสมาชิกไวเ้ฉพาะประเทศภายในภูมิภาคเท่านั้น หรือ
การจดัโครงสร้างองคก์ารให้เป็นไปอยา่งหลวมๆ และยืดหยุน่ เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวไดช่้วย
เก้ือกูลและเปิดโอกาสใหอ้าเซียนถือก าเนิดข้ึนและสามารถพฒันาไปอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนเร่ืองความร่วมมือในดา้นการเมืองและความมัน่คงนั้น โดยเหตุท่ีอาเซียนก่อตั้งข้ึนดว้ย
มูลเหตุทางการเมืองเป็นส าคญั แมว้า่ถอ้ยค าท่ีระบุในปฏิญญากรุงเทพฯ พ.ศ.2510 อนัเป็นเอกสาร
พื้นฐานในการก่อตั้งจะระบุถึงเร่ืองผลประโยชน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ดงันั้นในช่วง
ทศวรรษแรกอาเซียนจึงทุ่มเทเวลาและก าลงังานให้แก่การระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิก 
ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ความพยายามในการระงบัขอ้พิพาทท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นได้
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พฒันามาจนกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของอาเซียนในการแกไ้ขขอ้พิพาทโดยสันติวิธีแปรสภาพ
จากการเผชิญหน้าเพื่อเอาชนะซ่ึงกนัและกนั มาเป็นการปรึกษาหารือเพื่อคล่ีคลายปัญหาเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนั นอกจากน้ี บทบาทของอาเซียนต่อปัญหาระหวา่งประเทศอ่ืนๆ สะทอ้นให้
เห็นถึงบทบาทส าคญัของอาเซียนต่อการค ้าประกนัสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค อาทิ ปัญหา
กมัพูชาในช่วงปีพ.ศ. 2522 – พ.ศ.2534 การให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตสันติภาพ  เสรีภาพ 
และความเป็นกลาง การจดัการประชุม ARF และการประกาศให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขต
ปลอดอาวธุนิวเคลียร์ เป็นตน้ (พิษณุ สุวรรณะชฎ, 2540: 114-115) 
 
การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมีพฒันาการจากความร่วมมืออนัใกลชิ้ดและ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมานานกวา่ 40 ปี โดยผูน้ าอาเซียนในท่ีประชุมสุดยอดอยา่งไม่เป็น
ทางการท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือปี พ.ศ.2540 ไดร่้วมประกาศ “วิสัยทศัน์อาเซียน
ค.ศ.2020/พ.ศ.2563” (ASEAN Vision 2020) ซ่ึงเห็นพอ้งใหก้ลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้มองไปสู่โลกภายนอก อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ มีเสถียรภาพและมีความมัง่คัง่ ผูกพนักนัดว้ย
ความเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาอนัเป็นพลวตัและในประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร ดงันั้นเพื่อให้
วิสัยทศัน์อาเซียน พ.ศ.2563 มีผลอยา่งเป็นรูปธรรม ผูน้ าอาเซียนไดรั้บรองปฏิญญาวา่ดว้ยความ
ร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (The Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เม่ือปี
พ.ศ.2546 เพื่อจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2563 โดยประชาคมอาเซียนท่ีจดัตั้งข้ึน
ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 

ผูน้ าอาเซียนตระหนกัว่าการส่งเสริมการรวมตวัของอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึนโดยการเร่ง
จดัตั้งประชาคมอาเซียนจะช่วยส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนและบทบาทขบัเคล่ือนการ
สร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ดงันั้น ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 เม่ือเดือน
มกราคม พ.ศ.2550 ท่ีเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผูน้ าอาเซียนจึงตดัสินใจท่ีจะเร่งรัดการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนให้เป็นผลส าเร็จในปี พ.ศ.2558 ต่อมาในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ผูน้ าอาเซียนไดล้งนามในกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงแสดง
เจตนารมณ์ในการเร่งสร้างประชาคมอาเซียน โดยการเสริมสร้างความร่วมมือและการรวมตวัใน
ภูมิภาค ในการน้ี ผูน้ าไดม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีและเจา้หนา้ท่ีจดัท าร่างแผนงานการจดัตั้งประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint : APSC 
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Blueprint) ซ่ึงไดมี้การรับรองในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 14 เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 ท่ี
อ าเภอชะอ า-หวัหิน ประเทศไทย APSC Blueprint ยึดหลกัการในกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงพฒันาจาก
เอกสารแผนปฏิบติัการส าหรับการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (APSC Plan of 
Action) แผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์ (Vientiane Action Program : VAP) และขอ้ตดัสินใจต่างๆ จาก
องคก์รเฉพาะดา้นของอาเซียน APSC Plan of Action เป็นเอกสารหลกัท่ีระบุกิจกรรมท่ีจ าเป็นใน
การบรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ในขณะท่ี
แผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์เป็นเอกสารท่ีวางมาตรการท่ีจ าเป็นระหว่างปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2553 
เอกสารทั้ง 2 ฉบบัเป็นเอกสารอา้งอิงท่ีส าคญัในการสานต่อความร่วมมือทางการเมืองและความ
มัน่คง ดงันั้น APSC Blueprint จึงเป็นแผนงานและกรอบเวลาส าหรับการจดัตั้งประชาคมการเมือง
และความมัน่คงอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 นอกจากน้ี APSC Blueprint ยงัมีความยืดหยุน่ท่ีจะสาน
ต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะด าเนินการหลงัปี พ.ศ.2558 ดว้ย เพื่อให้คงไวซ่ึ้งความส าคญัและความย ัง่ยืน 
(กรมอาเซียน, 2553: 3-4) 

คุณลักษณะและองค์ประกอบของแผนการจัดตั้ งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

เป็นความมุ่งหวงัวา่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จะท าให้ความร่วมมือดา้น
การเมืองและความมัน่คงของอาเซียนมีการพฒันามากยิ่งข้ึน โดยเป็นหลกัประกนัต่อประชาชนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกนัและกบัโลกภายนอกในบรรยากาศของความ
เป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรมและการมีความปรองดองต่อกนั จากหลกัการขา้งตน้ ประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียนประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ก) ประชาคมท่ีมีกติกาและมีการพฒันาค่านิยมและบรรทดัฐานร่วมกนั 
ข) ประชาคมท่ีท าใหภู้มิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่งพร้อมทั้ง

มีความรับผดิชอบร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาความมัน่คงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ 
ค) ประชาคมท่ีท าให้เป็นภูมิภาคท่ีมีพลวตัและมองไปยงัโลกภายนอกท่ีมีการรวมตวัและ

ลกัษณะพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน 
คุณลกัษณะเหล่าน้ีมีความเก่ียวโยงกนัและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และควรด าเนินการ 
อยา่งสมดุลและสม ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน APSC 
Blueprint จึงเป็นเอกสารท่ีมุ่งการปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุผลและตระหนกัถึงศกัยภาพและความสามารถ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (กรมอาเซียน, 2553: 4-6) 
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1. ประชาคมทีม่ีกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั 
1.1 ความร่วมมือด้านการพฒันาการทางการเมือง 

1.1.1 ส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบอบการเมืองต่างๆ 
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีกิจกรรม เช่น จดัสัมมนา/การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัสถาบนัประชาธิปไตย การให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็นกระแสหลกั
ในนโยบายและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.1.2 ปูทางส าหรับกรอบองคก์รเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการไหลเวียน
ของขอ้มูลโดยเสรี เพื่อการสนบัสนุนและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีกิจกรรม เช่น ให้มีการฝึกงาน ทุนฝึกงาน มอบทุนการศึกษา การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การศึกษา ดูงานและการแลกเปล่ียนผูส่ื้อข่าว เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความเป็นมืออาชีพ
ดา้นส่ือในภูมิภาค โดยเนน้กระบวนการของการด าเนินการตามแผนงานน้ี 

1.1.3 จดัท าแผนงานเพื่อสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการพฒันายุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างหลกันิติธรรม ระบบ
ยุติธรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย โดยมีกิจกรรม เช่น จดัท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ส าหรับผูร่้างกฎหมายในการประกาศใชก้ฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

1.1.4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรม เช่น ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูลและรวบรวมแนวทางปฏิบติัท่ีดีเลิศในเร่ืองธรรมาภิบาลของภูมิภาค 

1.1.5 ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรม เช่น รวบรวม
ขอ้มูลเร่ืองกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งองคก์รเฉพาะดา้น เพื่อส่งเสริม
สิทธิสตรีและเด็กภายในปี พ.ศ.2552 

1.1.6 เพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กับอาเซียนท่ี
เก่ียวข้องต่อการขบัเคล่ือนความคิดริเร่ิมเพื่อพฒันาการทางการเมืองของอาเซียนให้ด าเนินไป
ขา้งหนา้ โดยมีกิจกรรม เช่น ส่งเสริมการศึกษาวิจยั และสนบัสนุนทุนจดัพิมพข์องการริเร่ิมพฒันา
ทางการเมืองอาเซียน 

1.1.7 ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรม เช่น ก าหนดกลไก
ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติักบักิจกรรมเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และสร้างเสริมความ
เช่ือมโยงและความร่วมมือระหวา่งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.8 ส่งเสริมหลกัการประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรม เช่น การจดั
ท าการศึกษาวิจยัเป็นรายปีเพื่อรวบรวมประสบการณ์ดา้นประชาธิปไตยและเพื่อส่งเสริมการยึดมัน่
ในหลกัการของประชาธิปไตย 
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1.1.9 ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยมีกิจกรรม เช่น
พฒันาใหมี้กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนวฒันธรรมเพื่อสันติภาพ และการหารือระหวา่งศาสนาและภายใน 
ศาสนาในภูมิภาค 

2.2 การสร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม 
2.2.1 ปรับกรอบสถาบนัของอาเซียนให้เป็นไปตามกฎบตัรอาเซียน โดยมี

กิจกรรม เช่น จดัเตรียมและด าเนินการตามแผนงานในช่วงเปล่ียนผา่นวา่ดว้ยการปฏิรูปสถาบนัท่ี 
จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามกฎบตัรอาเซียน 

2.2.2 เสริมสร้างความร่วมมือภายใตส้นธิสัญญา TAC โดยมีกิจกรรม เช่น
จดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการและการสัมมนาเพื่อประเมินความกา้วหนา้ของการด าเนินงานของ 
สนธิสัญญา TAC และหาทางในการพฒันากลไกการด าเนินการต่อไป 

2.2.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการอยา่งสมบูรณ์ตามปฏิญญาวา่ดว้ยทะเล
จีนใต ้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) เพื่อสันติภาพและ
เสถียรภาพในทะเลจีนใต้ โดยมีกิจกรรม เช่น ด าเนินการตามวิธีปฏิบติัท่ีมีอยู่ของอาเซียนโดย
ประเทศสมาชิก เพื่อให้มีการปรึกษาหารืออย่างใกลชิ้ดและให้การด าเนินการของปฏิญญาว่าดว้ย
ทะเลจีนใตบ้รรลุผลอยา่งเตม็ท่ี 

2.2.4 ส่งเสริมให้มัน่ใจในการด าเนินการตามสนธิสัญญา SEANWFZ 
และแผนปฏิบติัการภายใตส้นธิสัญญาน้ี โดยมีกิจกรรม เช่น สนบัสนุนให้มีการภาคยานุวตัรพิธีสาร
ของสนธิสัญญา SEANWFZ ส าหรับกลุ่มประเทศท่ีครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ 

2.2.5 ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอาเซียน โดยมีกิจกรรม เช่น จดัการ
ประชุมเวทีหารืออาเซียนเร่ืองความร่วมมือทางทะเล 

2. ภูมิภาคทีม่ีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงทีค่รอบคลุมในทุกมิติ 

ในการสร้างประชาคมการเมืองและความมัน่คงท่ีมีความเป็นเอกภาพ สงบสุขและ
แขง็แกร่ง อาเซียนยดึมัน่กบัหลกัการความมัน่คงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ ซ่ึงครอบคลุมมากกวา่แง่มุม
ความมัน่คงในรูปแบบเดิม แต่ค านึงถึงความมัน่คงในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความ
แขง็แกร่งในระดบัประเทศและภูมิภาค เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของการ
พฒันา อาเซียนยงัคงยึดมัน่ต่อการป้องกนัความขดัแยง้/มาตรการการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ            
การทูตเชิงป้องกนั และการสร้างสันติภาพหลงัความขดัแยง้ 

 
 



 104 

2.1 ป้องกนัความขัดแย้งและมาตรการการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ 
2.1.1 เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ โดยมีกิจกรรม เช่น 

ส่งเสริมการแลกเปล่ียนผูส้ังเกตการณ์ในการฝึกทหาร โดยเป็นไปตามความสามารถและเง่ือนไข 
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.1.2 ส่งเสริมความโปร่งใสและความเขา้ใจในนโยบายกลาโหมและ
มุมมองดา้นความมัน่คง โดยมีกิจกรรม เช่น มุ่งไปสู่การพฒันาและตีพิมพมุ์มมองสถานการณ์ความ 
มัน่คงประจ าปีของอาเซียน 

ข.1.3 สร้างกรอบการด าเนินการทางสถาบนัท่ีจ าเป็นเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการภายใตก้รอบการประชุม ARF เพื่อสนับสนุนประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนโดยมีกิจกรรม เช่น ติดตามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการทบทวนความร่วมมือดา้นการเมืองและ
ความมัน่คงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก 

2.1.4 เสริมสร้างความพยายามในการธ ารงความเคารพในบูรณภาพแห่ง
ดินแดนอธิปไตย และเอกภาพของประเทศสมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการแห่ง
กฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ฉนัท์มิตรและความร่วมมือโดยเป็นไปตามกฎบตัร
สหประชาชาติ โดยมีกิจกรรม เช่น ส่งเสริมต่อไปและเพิ่มความตระหนกัต่อประเด็นเหล่าน้ีเพื่อ
เร่งรัดการสร้างประชาคมและยกระดบัการเป็นท่ียอมรับเป็นท่ีรู้จกัของอาเซียนในเวทีโลก 

ข.1.5 ส่งเสริมการพฒันาบรรทดัฐานเพื่อสร้างความรวมมือด้านการ
ป้องกนัทางทหารและความมัน่คงอาเซียน โดยมีกิจกรรม เช่น ริเร่ิมงานเตรียมการส าหรับการพฒันา
โครงการความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมระหวา่งหน่วยงานทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.2 การแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพพิาทโดยสันติ 
2.2.1 พฒันารูปแบบการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติ เพิ่มเติมจากรูปแบบท่ีมี

อยู่และพิจารณาเสริมสร้างรูปแบบดงักล่าวให้เขม้แข็งข้ึนดว้ยกลไกเพิ่มเติม โดยมีกิจกรรม เช่น 
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการระงบัข้อพิพาทโดยสันติท่ีมีอยู่ และ/หรือกลไกเพิ่มเติม เพื่อ
เสริมสร้างกลไกในภูมิภาคในการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติ 

2.2.2 เสริมสร้างกิจกรรมการคน้ควา้วิจยัเร่ืองสันติภาพ การจดัการความ
ขดัแยง้และการแกไ้ขความขดัแยง้ โดยมีกิจกรรม เช่น พิจารณาจดัตั้งสถาบนัอาเซียนส าหรับ
สันติภาพและสมานฉนัท ์

2.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพและ
เสถียรภาพ โดยมีกิจกรรม เช่น ระบุหน่วยงานหลกัของประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือดา้น
สันติภาพและเสถียรภาพในระดบัภูมิภาค 
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2.3 การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง 
2.3.1 เสริมสร้างความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมอาเซียน โดยมีกิจกรรม 

เช่น ให้การบริการและความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาทุกขแ์ก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความ
ขดัแยง้ โดยตอ้งปรึกษากบัประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบ 

2.3.2 ด าเนินการตามโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีด
ความสามารถในพื้นท่ีภายหลงัความขดัแยง้ โดยมีกิจกรรม เช่น ร่างแนวทางการประเมินความ
ตอ้งการการฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

2.3.3 เพิ่มความร่วมมือในดา้นการไกล่เกล่ียประนีประนอมและค่านิยมท่ี
มีสันติภาพเป็นศูนยก์ลาง โดยมีกิจกรรม เช่น ด าเนินการศึกษาเพื่อเพิ่มความร่วมมือดา้นการ
สมานฉนัทแ์ละส่งเสริมค่านิยมท่ีมีสันติภาพเป็นศูนยก์ลาง 

2.4 ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
2.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือประเด็นปัญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเร่ืองการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติและความทา้ทายขา้มแดนอ่ืนๆ โดยมี
กิจกรรม เช่น ด าเนินการในประเด็นส าคญัในแผนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

2.4.2 เพิ่มความพยายามในการต่อตา้นการก่อการร้ายโดยการให้สัตยาบนั
โดยเร็วและด าเนินการอย่างเต็มท่ีตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อตา้นการก่อการร้าย โดยมี
กิจกรรม เช่น ด าเนินการเพื่อให้อนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัใชภ้ายในปี พ.ศ.2552 การให้สัตยาบนั โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ 

2.5 เสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ  และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรม เช่น พฒันาแนวทางยทุธศาสตร์ของความร่วมมือ 
ดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกส าหรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและ 
ความร่วมมือดา้นการบรรเทาภยัพิบติั 

2.6 การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันกาลต่อประเด็นเร่งด่วนหรือ
สถานการณ์วกิฤติที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียน โดยมีกิจกรรม เช่น จดัการประชุมสมยัพิเศษในระดบั
ผูน้ า หรือรัฐมนตรี ในเหตุการณ์วิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่ออาเซียน และพฒันา
กรอบการด าเนินการเพื่อจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งทนัท่วงที 
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3. ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มีการรวมตัวและพึ่งพา
อาศัยกันยิ่งขึน้ โดยมีกิจกรรม เช่น อาเซียนส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็น
ประโยชน์ร่วมกันกับประเทศภายนอก เพ่ือให้ความมั่นใจว่าประชาชนและประเทศสมาชิกของ
อาเซียนสามารถอยู่อย่างสันติในโลก 

3.1 การส่งเสริมอาเซียนใหเ้ป็นศูนยก์ลางในความร่วมมือระดบัภูมิภาค
และการสร้างประชาคม โดยมีกิจกรรม เช่น เพิ่มพูนการประสานงานในการด าเนินความสัมพนัธ์
ภายนอกของอาเซียนตลอดจนการประชุมในระดบัภูมิภาคและในระดบัพหุภาคี 

3.2 ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มพูนกบัประเทศภายนอก โดยมีกิจกรรม 
เช่น แสวงหาโครงการความร่วมมือกบัองคก์ารระดบัภูมิภาค 

3.3 เสริมสร้างการปรึกษาหารือและความร่วมมือในประเด็นพหุภาคีท่ีเป็น
ความกงัวลร่วมกนั โดยมีกิจกรรม เช่น เพิ่มพูนการปรึกษาหารือภายในอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการ
แต่งตั้งผูแ้ทนถาวรของประเทศอาเซียนประจ าสหประชาชาติและองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืนๆ เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน (กรมอาเซียน, 2553: 6-28) 
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

หน่วยราชการไทยท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน โดยไดจ้ดักิจกรรมและโครงการต่างๆ ตาม APSC Blueprint ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การสร้างความต่ืนตวั ตระหนกัรู้ เก่ียวกบัประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
1.1 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญา

อาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
1.2 สถาบนัอาเซียนเพื่อสันติภาพและสมานฉนัท ์
1.3 การสร้างความตระหนกัรู้ในกลไกระงบัขอ้พิพาทและสนธิสัญญา TAC 

2. การพฒันาขีดความสามารถของสถาบนัวจิยัของไทยในเร่ืองการเมืองและความมัน่คง 
2.1 สนบัสนุนการจดัตั้งเครือข่ายสถาบนัท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงทางทะเล 
2.2 สนับสนุนการจัดตั้ งเครือข่ายสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความ

สมานฉนัท ์
2.3 การควบคุมการแพร่ขยายอาวธุนิวเคลียร์ 
2.4 ความปลอดภยัทางดา้นนิวเคลียร์ 
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3. การฝึกอบรมขา้ราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบติัตามพนัธกรณีต่างๆ ของอาเซียน 
3.1 การเข้าร่วมปฏิบติังานในศูนย์ประสานงานอาเซียนส าหรับการให้ความ

ช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในการจดัการภยัพิบติั 
3.2 การปฏิบติัตามอนุสัญญาอาเซียนวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้าย 
3.3 การลดผลกระทบด้านลบจากการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน (กรม

อาเซียน, 2555) 
นอกจากน้ี ประเด็นส าคญัท่ีประเทศไทยให้ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ  ในการสร้าง

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน คือ 
1) ส่งเสริมค่านิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลกัการนิติธรรมในอาเซียน โดย

มุ่งเนน้ประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
2) ส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคประชาสังคมในงานของประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน โดยใช้หวัขอ้การหารือเป็นตวัตั้งในการเชิญองคก์รท่ีมิใช่ของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา
ความมัน่คงรูปแบบใหม่ เช่น เร่ืองการบริหารจดัการภยัพิบติั อาชญากรรมขา้มชาติ เช่น การคา้ยา
เสพติดและการคา้มนุษย ์เป็นตน้ และมุ่งด าเนินภารกิจทางมนุษยธรรมมากกวา่ดา้นการเมือง 

3) ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสมากข้ึนระหว่างฝ่ายกลาโหมอาเซียน โดยการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเร่ือง Arms Modernization และการส่งผูส้ังเกตการณ์ในการซ้อมรบ ควรมีความร่วมมือกนัให้
มากยิง่ข้ึนในเร่ืองการบริหารจดัการภยัพิบติัและการปฏิบติัการรักษาสันติภาพ 

4) ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการแกปั้ญหาร่วมกนั เช่นในเร่ืองของ (1) การ
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (2) การบริหารจดัการภยัพิบติั โดยเฉพาะการจดัท าระบบและยุทธศาสตร์ 
บูรณาการโดยประสานการท างานของฝ่ายพลเรือน ฝ่ายกลาโหมอาเซียน และส านกัเลขาธิการ
อาเซียน และ (3) การส่งเสริมความมัน่คงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลดั (กรมอาเซียน กอง
อาเซียน 1, 2554: 30) 

แผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
จาก APSC Blueprint ท่ีประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบสามารถก าหนด

เป็นแผน กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
1. ประชาคมทีม่ีกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั มุ่งเนน้กิจกรรมดงัน้ี 
- โครงการเสริมสร้างความตระหนกัรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียนเพื่อรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
- โครงการการจดัสัมมนาระดบัประเทศในเร่ือง ASEAN Declaration on Human Rights 

(ADHR) 
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- โครงการสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองสนธิสัญญา SEANWFZ และกลไกต่างๆ ภายใต้
สนธิสัญญาดงักล่าว 

- การส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือเพื่อน าขอ้มูลมาปฏิบติั โดยเฉพาะในสาขาความร่วมมือ
หลกัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้มูล เช่น การวจิยัร่วม และการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางทะเล เป็น
ตน้ 

- การส่งเสริมความตระหนกัรู้และเขา้ใจในเร่ืองสนธิสัญญา SEANWFZ และการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- การสร้างความตระหนกัรู้ในกิจกรรมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อปฏิบติัตามนโยบายความมัน่คงทางทะเลของไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม 
ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกิจกรรมความร่วมมืออ่ืนๆ ในภูมิภาค 

2. ภูมิภาคทีม่ีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผดิชอบ
ร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงทีค่รอบคลุมในทุกมิติ โดยมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

- การเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมมาตรการส่งเสริมความไวเ้น้ือเช่ือใจในอาเซียนและ
ภูมิภาค 

- การสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองกลไกระงบัขอ้พิพาทในภูมิภาคและจดัเตรียมบุคลากร
และองคก์ารซ่ึงอาจมีส่วนร่วมในกลไกระงบัขอ้พิพาทในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการวิจยัแนวโน้มพฒันาการความมัน่คงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
โดยสถาบนัวิจยัของไทย ภูมิภาค และระหวา่งประเทศ และส่งเสริมการจดัตั้ง ASEAN Institute for 
Peace and Reconciliation พร้อมทั้งการส่งบุคลากรไทยให้เขา้ร่วมในการบริหาร รวมทั้งกิจกรรม
ของสถาบนั 

- การสร้างศกัยภาพของหน่วยงาน/องคก์รไทยในการเขา้ร่วมกลไกไกล่เกล่ียในภูมิภาค 
- การเตรียมความพร้อมและสร้างศกัยภาพของหน่วยงานไทยในการปฏิบติัตามอนุสัญญา

อาเซียนวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้าย 
- การสร้างขีดความสามารถและศกัยภาพของหน่วยงานไทยในการเขา้ร่วมในระบบการ

บริหารจดัการภยัพิบติัของอาเซียนและในระดบัภูมิภาค 
- ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจดัการภยัพิบติัในระดบัภูมิภาคใหเ้ป็นบูรณการโดยให้ไทย

เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางของความร่วมมือในภูมิภาค 
- ส่งเสริมองคก์รในประเทศไทย เช่น Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ

ศูนยอ่ื์นๆ ในประเทศไทยใหมี้บทบาทส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการภยัพิบติัในภูมิภาค 
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3. ภูมิภาคที่มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มีการรวมตัวและพึ่งพาอาศัยกัน
ยิง่ขึน้ ไดก้ าหนดกิจกรรมหรือโครงการ เช่น 

- การส่งเสริมการวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของแนวโน้มของพฒันาการในโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค 

- การส่งเสริมศกัยภาพของหน่วยงานไทยในการก าหนดและขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
อาเซียนในเร่ืองความสัมพนัธ์นอกภูมิภาค 

- การส่งเสริมใหห้น่วยงานไทยมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึนในการช่วยก าหนดท่าทีของอาเซียนใน
เวทีพหุภาคี (กรมอาเซียน, 2555) 

หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกบัการด าเนินความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน 
การด าเนินการเพื่อรองรับประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนในระดบันโยบายของ

ไทย ซ่ึงมีส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ไดจ้ดัท าร่าง
ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินการด้านการเมืองและความมัน่คงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ คือ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมือง 
2. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบรรทดัฐานความร่วมมือดา้นความมัน่คงในภูมิภาค 
3. ยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีลกัษณะขา้มชาติ 
4. ยทุธศาสตร์การจดัการกบัภยัพิบติัท่ีส่งผลกระทบรุนแรง 
5. ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค 
6. ยทุธศาสตร์ความสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจ 
ทั้งน้ีในร่างยทุธศาสตร์ดงักล่าว จะก าหนดมาตรการในการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์

ซ่ึงปรากฏอยู่ในร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในส่วนของ
กระทรวงกลาโหมไดใ้ชก้ลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting : ADMM) เป็นส่วนเสริมสร้างเพื่อน าไปสู่การจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ซ่ึงจากผลของการประชุม ADMM ท่ีผา่นมา ไดเ้ห็นชอบร่วมกนัให้มีกิจกรรมความร่วมมือ
ท่ีส าคญั คือ 

- ความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกบัองค์กรภาคประชาสังคมในดา้นความมัน่คง
รูปแบบใหม่ 

- การใชท้รัพยากรและศกัยภาพทางทหารอาเซียนในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม
และการบรรเทาภยัพิบติั 
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- ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของอาเซียน นอกจากความร่วมมือใน
กรอบของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนดงักล่าวแลว้ ยงัมีกรอบความร่วมมือของการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) อีก 8 ประเทศไดแ้ก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย 
ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต ้รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2553 รัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาไดเ้ห็นชอบในการด าเนินการดา้นความร่วมมือเพื่อความมัน่คง 
5 ดา้น คือ 

1. การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภยั (Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief – HA/DR) 

2. ความมัน่คงทางทะเล (Maritime Security) 
3. การแพทยท์หาร (Military Medical) 
4. การต่อตา้นการก่อการร้าย (Counter Terrorism) 

 5. การปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operations) 
ส าหรับการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือของแต่ละดา้นนั้น ประเทศในอาเซียนจะได้

ด ารงต าแหน่งประธานคณะท างานอยา่งนอ้ย 1 ดา้น และ 1 วาระ (มีวาระ 2 – 3 ปี) ซ่ึงแต่ละดา้นจะมี
ประธานร่วมระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา ดงัน้ี 

- การให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภยั มีเวียดนามและจีนเป็น
ประธาน 

- ความมัน่คงทางทะเล มีมาเลเซียและออสเตรเลียเป็นประธาน 
- การแพทยท์หาร มีสิงคโปร์และญ่ีปุ่นเป็นประธาน 
- การต่อตา้นการก่อการร้าย มีอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน 
- การปฏิบติัการรักษาสันติภาพ มีฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์เป็นประธาน โดยไทยมี

แนวทางในการเขา้ร่วมเป็นคณะท างานทุกด้าน และเพื่อสนบัสนุนกรอบความร่วมมือดงักล่าว 
กระทรวงกลาโหมของไทยไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นเพื่อท าหนา้ท่ีก าหนด
แนวทาง วางแผนการปฏิบติัและเป็นศูนยก์ลางการติดต่อประสานงานกบักลาโหมอาเซียนและ
กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ภุชงค ์ประดิษฐธีระ, 2554: 66–67) 
 
ความก้าวหน้าในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

กระบวนการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมีรากฐานมาจากน าความ
ร่วมมือและความตกลงของอาเซียนดา้นการเมืองและความมัน่คงท่ีไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้
มาต่อยอดใหมี้ผลเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมากยิ่งข้ึน อาทิ ขอ้บทต่างๆ ภายใตส้นธิสัญญา TAC
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สนธิสัญญา SEANWFZ และปฏิญญาก าหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตแห่ง
สันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) และ
รวมถึงผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม ARF (ศูนยข์่าวการศึกษาไทย, 2555) 

ปัจจุบนั การสร้างประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมีความคืบหน้าในการ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสานท่าทีมากยิ่งข้ึนในเร่ืองท่ีมีนยัทางนโยบายและการเมือง
ของภูมิภาค โดยมีคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community Council) เป็นผูด้  าเนินการขบัเคล่ือน ส าหรับประเด็นดา้นการเมืองและความ
มัน่คงท่ีไดรั้บความสนใจในช่วง 1 - 2 ปี ท่ีผา่นมา คือ การส่งเสริมกลไกอาเซียนต่างๆ (Sectoral 
Bodies) และเนน้การประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นประเด็นท่ีคาบเก่ียวกบักลไกต่างๆ (cross-
cutting issues) ตวัอยา่งส าคญัท่ีอาเซียนก าลงัพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองคือ ความเส่ียงของการส่งเสริม
ความเช่ือมโยงในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงอาชญากรรมขา้มชาติและผลกระทบทางดา้นลบต่างๆ เช่น
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและปัญหาสาธารณสุข ซ่ึงเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(nontraditional threats) 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนยงัไม่มีความกา้วหน้ามากนกัเม่ือเทียบกบัการเตรียมความพร้อมในมิติของเศรษฐกิจ และ
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาอุปสรรคส าคญัท่ีสุดในการสร้างประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนคือ การสร้างค่านิยมร่วมกนั เน่ืองจากความหลากหลายของวฒันธรรมการเมืองของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการท่ีแต่ละประเทศยงัไม่มุ่งไปสู่การสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัของประชาคม
อาเซียนอยา่งชดัเจน ส่วนหน่ึงของปัญหาเกิดจากการท่ีระบบสถาบนัของอาเซียนท่ีจะช่วยส่งเสริม
ค่านิยมอาเซียนยงัอ่อนแอ โดยเฉพาะส านกัเลขาธิการอาเซียน ความทา้ทายส าคญัอีกประการหน่ึง
คือ การท่ียงัมีประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวสูงในแต่ละประเทศ สมาชิกหรือระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียน ซ่ึงสร้างขอ้จ ากดัให้อาเซียนในการใชก้ลไกของตนได ้เช่น กรณีท่ีเกือบทุกประเทศไม่
ประสงค์ท่ีจะให้อาเซียนมายุ่งเก่ียวกบัปัญหาภายในประเทศ แมว้่าปัญหาดงักล่าวจะมีนัยหรือ
ผลกระทบในระดบัภูมิภาคก็ตาม เช่น เร่ืองพฒันาการทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์ 
หรือปัญหาหมอกควนั เป็นตน้ อีกทั้งไม่ประสงคใ์ห้อาเซียนมายุง่เก่ียวกบัปัญหาทวิภาคีโดยเฉพาะ
ปัญหาเขตแดน อยา่งเช่น กรณีความขดัแยง้ระหวา่ง สิงค์โปร์กบัมาเลเซียในปีพ.ศ.2552 ทั้งสอง
ประเทศไดใ้ชก้ลไกของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice : ICJ) มากกวา่
การใชก้ลไกของอาเซียนในการแกข้อ้พิพาททางเขตแดน 

แมว้่าประเทศสมาชิกจะพยายามให้อาเซียนเป็นศูนยก์ลางของการขบัเคล่ือน (ASEAN 
Centrality) ในภูมิภาค แต่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมหาอ านาจไดส้ร้างขอ้จ ากดัใหก้บัอาเซียนในการท่ีจะ 
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ผลกัดนัให้กลไกต่างๆ ในภูมิภาคเป็นเร่ืองของความมัน่คงในภูมิภาค นอกจากน้ี เน่ืองจากความ
มัน่คงในภูมิภาคยงัตอ้งพึ่งพาอาศยับทบาทของประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งสร้าง
หุ้นส่วนส าคญักบัประเทศนอกภูมิภาค และในบางกรณียงัตอ้งใช้วิธีการคานอ านาจเพื่อไม่ให้
มหาอ านาจใดมาครอบง าภูมิภาค ปัญหาอุปสรรคอีกประการหน่ึงคือ การท่ียงัไม่มีความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจากประเทศต่างๆ ยงัอยู่ในสภาพท่ีตอ้งแข่งขนัแย่งชิง
ผลประโยชน์ระหวา่งกนั ตวัอยา่งเช่น เร่ืองการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล  ซ่ึงมี
ส่วนใหเ้กิดความตึงเครียดมากข้ึนในทะเลจีนใต ้เป็นตน้ (กรมอาเซียน กองอาเซียน 1, 2554 : 30) 
 
บทสรุป 

การเป็นประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอัน ถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้างค่านิยมและแนวปฏิบติัร่วมกนัของอาเซียนในดา้น ต่างๆ เสริมสร้างขีด
ความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกบัภยัคุกคามความมัน่คงทั้งใน รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 
บนพื้นฐานของหลักการว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้อาเซียนมีบทบาทน าในภูมิภาค 
นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแลว้ ผลลพัธ์ประการส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
จดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก็คือ การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและ
เคร่ืองมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาความขดัแยง้ดา้นการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกบัรัฐสมาชิกดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ข
โดยสันติวิธี หรือปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแกไ้ขได้
โดยล าพงั เช่น การก่อการร้าย การลกัลอบคา้ยาเสพติด และอาชญากรรมขา้มชาติ เป็นตน้ 

 
ค าถามท้ายบท 

1. นักศึกษามีความเขา้ใจต่อวตัถุประสงค์ของประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน
อยา่งไร 

2. จงอธิบายโอกาสท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการรวมกลุ่มประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน 

3. ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนอยา่งไร 

4. ในทศันะของนกัศึกษาคิดวา่การรวมกลุ่มประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนส่งผล
ต่อตนเองอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 5 : ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
เน้ือหา 

พฒันาการความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน 

การจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
สาระส าคญัของแผนการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ความกา้วหนา้ในการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

บทสรุป 
  
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. เกิดความรู้ในเร่ืองพฒันาการความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

2. เกิดความรู้ในเร่ืองการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

3. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

4. เกิดความรู้ในเร่ืองความกา้วหนา้ในการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

  
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

1. อธิบายพฒันาการความร่วมมือดา้นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
3. บอกการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนได ้
4. อธิบายความก้าวหน้าในการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนและ

ยกตวัอยา่งประกอบได ้
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ยกตวัอยา่งสถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกก่อนการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวทั้งทางบวกและทางลบ 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 6 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
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3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 - 4 คน และมอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกข่าว
สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน และให้วิเคราะห์กลไกการด าเนินงานของอาเซียน บนัทึกในรูปแบบ
แผนภูมิจินตภาพในกระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให ้และนดัหมายการน าเสนอในสัปดาห์หนา้ 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุป และอภิปรายร่วมกนั 
6. มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ืองประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
2. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1.  ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2.  การตอบค าถามทา้ยบท 

  
 

 

              



บทที ่5 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 
อาเซียนมุ่งหวงัประโยชน์จาการรวมตวักนัเพื่อท าให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจาก

โรคภยัไข้เจ็บมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน 
(funtional cooperation) ภายใตป้ระเด็นเชิงสังคมและวฒันธรรมท่ีครอบคลุมในหลายดา้นไดแ้ก่ 
เยาวชน การศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวสัดิการสังคมและการพฒันา 
วฒันธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเขา้เมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจดัการ
ภยัพิบติั สิทธิมนุษยชน โดยมีคณะท างานอาเซียนรับผดิชอบการด าเนินความร่วมมือในแต่ละดา้น 

ในบทท่ี 5 เร่ืองประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  จะท าความเข้าใจเก่ียวกับ
พฒันาการความร่วมมือด้านสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน การจดัตั้ งประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน สาระส าคญั
ของแผนการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน และความกา้วหนา้ในการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 
พฒันาการความร่วมมือด้านสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน 

นบัตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งอาเซียนเม่ือปี พ.ศ.2510 นั้น ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ดมี้ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมมาอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ทางดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข ดา้นสารสนเทศ ดา้นการพฒันาสตรี เด็ก และ
เยาวชน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดา้นการขจดัความยากจน ดา้นการพฒันา
ชนบท ดา้นการพฒันาและส่งเสริมสวสัดิการสังคม ดา้นการจดัการดา้นภยัพิบติั ดา้นแรงงานและ
ดา้นอ่ืนๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. ด้านสังคม ไดมี้การกระชบัความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขในภูมิภาค โดยมีความร่วมมือ
กนัในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ การคา้ยาเสพติด การคา้มนุษย ์การก่อการร้าย การคา้
อาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อเป็นกลไกส าคญัในการลดช่องวา่งระหวา่งประเทศ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 
2555 ค) 

2. ด้านการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษาไดเ้กิดเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN 
University Network : AUN) ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องภูมิภาค  และมีการ
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จดัตั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและนกัวิชาการ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียน มีการสนบัสนุนการ
จดัท าโครงข่ายรองรับทางสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการ
ก่อตั้งองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asian Ministers of Education 
Organization : SEAMEO) ข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2508 (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ข) 

3. ด้านสาธารณสุข มีความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจงัตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2515 จนถึงปี พ.ศ.2541 และต่อมาไดมี้มติให้ ปี พ.ศ.2545 – พ.ศ.2546 เป็นปีแห่งการปลูก
จิตส านึกในการต่อตา้นยาเสพติดในอาเซียน และท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไดล้งนาม
ในปฏิญญาว่าดว้ยการปลอดยาเสพติดอาเซียนในปี พ.ศ.2563 (กระทรวงการต่างประเทศ กรม
อาเซียน, 2548) 

นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตระหนักถึงภยัอนัเกิดจากการแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วของโรคเอดส์ในเอเชียและผลกระทบท่ีจะมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดงันั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 จึงไดก้ าหนด
ระเบียบวาระโดยเฉพาะส าหรับหารือเร่ืองโรคเอดส์ (ASEAN Summit Session on HIV/AIDS) และ
ท่ีประชุมยงัไดรั้บรองปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียนว่าดว้ยโรคเอดส์ ปี พ.ศ.2545 – 
พ.ศ.2548 (7th ASEAN Summit Declaration on HIV/AIDS 2002 – 2005) ดว้ย (กรมองคก์าร
ระหวา่งประเทศกองการสังคม, 2548) 

4. ด้านสารสนเทศ ไดมี้การก่อตั้งสภาบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
(Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL) ข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์เม่ือปี พ.ศ.2513 
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อความร่วมมือในระหวา่งประเทศสมาชิกเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการพฒันา
หอ้งสมุดของแต่ละประเทศ (ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ, 2555) 

5. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เกิดโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย ์ (Ship for 
Southeast Asian Youth Program) ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งเยาวชนญ่ีปุ่นและเยาวชนอาเซียนเม่ือปี พ.ศ.2527 (ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ, 2555: 1) 

6. ด้านส่ิงแวดล้อม ได้เร่ิมโครงการความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเป็นคร้ังแรกในปี
พ.ศ.2520 และได้จดัท าโครงการส่ิงแวดล้อมของอนุภูมิภาคอาเซียน ระยะท่ี 1 (ASEAN 
Subregional Environment Programme I : ASEP I) โดยคณะกรรมการดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของอาเซียน (การด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยภายใตก้รอบอาเซียน, 
2555) 
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7. ด้านอ่ืนๆ เช่น ความร่วมมือดา้นกีฬาซีเกมส์ มหกรรมนาฎศิลป์อาเซียน วรรณกรรมซีไรต์
และดนตรีอาเซียน เป็นตน้ 
 
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 9 ปี พ.ศ.2549 ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ า
อาเซียนไดแ้สดงเจตนารมณ์ในปฏิญญาวา่ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Declaration of 
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้จดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2563 
(ค.ศ.2020) ซ่ึงประกอบดว้ยประชาคม 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural 
Community : ASCC) ในส่วนของประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนมีเป้าหมายใหอ้าเซียนเป็น
ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดี และมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการให้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน ทั้งน้ีไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการ
ดา้นสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงเนน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร 2) แกไ้ข
ผลกระทบต่อสังคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 3) ส่งเสริมความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม
และการจดัการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง และ 4) ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประชาชนในระดบั
รากหญา้ การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีจะ
น าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 ผูน้ าอาเซียนไดล้ง
นามในปฏิญญาเซบูวา่ดว้ยการเร่งรัดการจดัตั้งประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 (Cebu Declaration on 
the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เพื่อเร่งรัดการเป็น
ประชาคมอาเซียนเร็วข้ึนอีก 5 ปี คือ จากปี พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ.2558 (ส านกับริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาท่ี 3, 2555) ปัจจุบนัอาเซียนอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนงานการ
จดัตั้งประชาคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) และมี
กลไกด าเนินงาน ไดแ้ก่ การประชุมรายสาขา (Sectoral Meeting) ระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส (Senior 
Offcials Meeting) ระดบัรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) คณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Council) รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดา้น
สังคมและวฒันธรรม (Senior officials Comittee for ASEAN Socio-Cultural Community) 
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วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนมีเป้าหมายหลกัคือ การยกระดบัคุณภาพชีวิตในทุก

ดา้นให้ประชาชนมีความอยูดี่กินดีในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความมัน่คงทางสังคม และพร้อมรับมือกบั
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั มีส านึก
ความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์มรดกทางวฒันธรรมและมีส านึกร่วมในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค เพื่อ
สร้างใหเ้กิดส านึก 

การเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีและมีความรับผิดชอบ อนัจะน าไปสู่การสร้างให้ประชาคมอาเซียน
เป็นสังคมแห่งความห่วงใยช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยมีแผนงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. พฒันาทรัพยากรมนุษยด์้วยการสนับสนุนการศึกษา  สนับสนุนให้ประชาชนใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากข้ึนตลอดจนสนบัสนุนให้ประชาชนเสริมทกัษะในการ
เป็นผูป้ระกอบการใหม้ากข้ึน 

2. ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์ว้ยการยกระดบัความเป็นอยูใ่ห้พน้
จากความยากจน เสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อรับมือกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กระบวนการพฒันาและการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมความมัน่คงดา้นอาหาร พฒันา
ระบบสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีใหก้บัประชาชน ต่อตา้นยาเสพติดและให้อาเซียนเป็น
สังคมท่ีพร้อมรับมือกบัภยัพิบติัได ้

3. ส่งเสริมความยุติธรรมและสิทธิทางสังคมดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิ ตลอดจน
สวสัดิการของประชาชนและแรงงานอพยพ 

4. ส่งเสริมความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการและการป้องกนัปัญหามลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้มขา้มแดน เช่น มลพิษหมอกควนัขา้มแดน มลพิษจากของเสียท่ีมีพิษขา้มแดน เป็นตน้ 

5. สร้างอตัลกัษณ์อาเซียนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเกิดส านึกร่วมในเอกภาพ
ท่ามกลางความหลากหลาย ส่งเสริมใหป้ระชาชนอาเซียนเกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัทั้งในดา้น
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์และศาสนา ส่งเสริมให้เกิดส านึกร่วมในความเป็นเจา้ของมรดกทาง
วฒันธรรมของอาเซียน และส่งเสริมให้มีการพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรมและสินคา้วฒันธรรม
ของอาเซียน (ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2555 ก) 

ในการน้ี เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหลกัขา้งตน้ อาเซียนจึงเนน้การส่งเสริม
ความร่วมมือในดา้นสังคมและวฒันธรรมต่างๆ เช่น 

1. การพฒันาสังคม โดยการยกระดบัความเป็นอยู่ของผูด้อ้ยโอกาสและผูท่ี้อาศยัในถ่ิน
ทุรกนัดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
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2. การพฒันาการฝึกอบรม การศึกษาระดบัพื้นฐานและสูงกวา่การพฒันาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีการสร้างงาน และการคุม้ครองทางสังคม 

3. การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่การป้องกนัและควบคุม 
โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 

4. การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม_ 
5. การส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค (ศูนย์

เทคโนโลยทีางการศึกษา, 2555) 
 
สาระส าคัญของแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ในการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน คราวประชุมสุดยอด
อาเซียน คร้ังท่ี 13 ท่ีประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ไดเ้ห็นพอ้งให้จดัท า
แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
Blueprint) เพื่อรองรับการด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจดัตั้งประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ยความร่วมมือใน 6 
ดา้น ไดแ้ก่ (กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน, 2555 ก) 

1. การพฒันามนุษย ์(human development) 
2. การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (social welfare and protection) 
3. สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (social justice and rights) 
4. ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental sustainability) 
5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (building an ASEAN identity) 
6. การลดช่องวา่งทางการพฒันา (narrowing the development gap) 
โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละดา้น ดงัน้ี (กระทรวงมหาดไทย ส านกับริหารการ

ทะเบียน, 2552) 
1. การพฒันามนุษย์ 
อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยประชาชนเขา้ถึง

โอกาสอยา่งเท่ียงธรรมในการพฒันามนุษย ์มีการส่งเสริมและลงทุนในดา้นการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ  ส่งเสริมนวตักรรมและการ
ประกอบการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และ
เทคโนโลยใีนการด าเนินกิจกรรมการพฒันาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 



 122 

1.1 ให้ความส าคญักบัการศึกษาเน้นการบูรณาการดา้นการศึกษาให้เป็นวาระการ
พฒันาของอาเซียน การสร้างสังคมความรู้โดยส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั และการสร้างความตระหนกัรับรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่ม
เยาวชน ผา่นทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพ
และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 

1.2 การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน  โดยด าเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณสมบัติ 
ความสามารถ การเตรียมความพร้อมท่ีดีให้กบัแรงงานอาเซียน เพื่อท่ีจะเอ้ือต่อการรับมือกบั
ประโยชน์และกบัส่ิงทา้ทายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมตวัในภูมิภาคได ้

1.3 ส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม เนน้ส่งเสริมให้รวมหลกัการการท างานอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมไวใ้นวฒันธรรมการท างานของอาเซียน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภยัใน
ท่ีท างาน และท าให้เกิดความมัน่ใจวา่การส่งเสริมการบริหารกิจการจะเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
การจา้งงานของอาเซียนเพื่อใหบ้รรลุผลตามยทุธศาสตร์การจา้งงาน 

1.4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการด าเนินโครงการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์ส่งเสริมการปฏิบติัตามขอ้ริเร่ิมของภูมิภาคดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.5 การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
พฒันานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านการวิจัย การพฒันาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งในเชิงพาณิชย ์ การจดัตั้งเครือข่าย
สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6 เสริมสร้างทกัษะในการประกอบการส าหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ
เนน้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มชายขอบ
ในก าลงัแรงงานท่ีมีผลผลิต โดยการฝึกอบรมการฝีมือเพื่อปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยูซ่ึ่งจะช่วย
ส่งเสริมการพฒันาชาติและการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

1.7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ เน้นการจัดตั้ งระบบราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบและมีความน่าเช่ือถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือระหวา่งรัฐสมาชิกอาเซียน 

2. การคุ้มครองและสวสัดิการสังคม 
อาเซียนมีพนัธกรณีในการส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนโดยลด

ความยากจนและส่งเสริมการคุม้ครองและสวสัดิการสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมัน่คง 
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ปลอดภยัและปลอดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมเร่ืองภยัพิบติั และการจดัการกบัขอ้กงัวล
เก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ 

2.1 การขจดัความยากจน เน้นการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าในดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals : MDGs) ของสหประชาชาติในดา้นการก าจดัความยากจนและ
ความหิวโหย 

2.2 เครือข่ายความปลอดภยัทางสังคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจาก
การรวมตวัอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ ให้ความมัน่ใจว่าประชาชนอาเซียนทุกคนได้รับสวสัดิการ
สังคมและการคุม้กนัจากผลกระทบเชิงลบจากโลกาภิวตัน์และการรวมตวั โดยพฒันาคุณภาพ ความ
ครอบคลุม และความย ัง่ยืนของการคุม้ครองทางสังคม และเพิ่มความสามารถในการจดัการความ
เส่ียงทางดา้นสังคม 

2.3 ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหารให้ความมัน่ใจวา่ประชาชน
อาเซียนทุกคนมีอาหารเพียงพอตลอดเวลา และให้ความมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นอาหารใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.4 การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ เน้น
การเขา้ถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทยแ์ละยาท่ีเพียงพอและราคาถูก และส่งเสริมให้
ประชาชนอาเซียนด ารงชีวติท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ 

2.5 การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อเสริมสร้างความพร้อมและ
ประสิทธิภาพในระดบัภูมิภาค โดยบูรณาการแนวทางการป้องกนัการเฝ้าระวงั ควบคุม และการ
สนองตอบท่ีทนัเวลาเพื่อแกปั้ญหาโรคติดต่อและโรคติดเช้ืออุบติัใหม่ 

2.6 รับประกนัอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด ลดการเสพยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายในหมู่
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียน เยาวชน และกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง โดยเนน้มาตรการ
ป้องกนัและส่งเสริมการเขา้ถึงวิธีการรักษา การฟ้ืนฟู เพื่อกลบัเขา้สู่สังคมอีกคร้ัง และการบริการ
หลงัการบ าบดัเพื่อให้กลบัเขา้สู่สังคมอยา่งเต็มท่ีโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องคก์รภาคประชาสังคม 

2.7 การสร้างรัฐท่ีพร้อมรับกบัภยัพิบติัและประชาคมท่ีปลอดภยัยิ่งข้ึนเสริมสร้าง
กลไกให้มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกนัและลดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสิ์นทางสังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของประเทศสมาชิกอาเซียนอนัเกิดจากภยัพิบติั และร่วมมือกนัจดัการกบั
ภยัพิบติัฉุกเฉินโดยใช้ความพยายามของรัฐบาล  และความร่วมมือในระดบัภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ 
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3. ความยุติธรรมและสิทธิ 
อาเซียนมีพนัธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยให้สิทธิของประชาชนสะทอ้นอยูใ่น

นโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิทธิและสวสัดิการส าหรับกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มท่ี
อ่อนแอ เช่น สตรี เด็ก ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้ 

3.1 การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการส าหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ 
และผูพ้ิการ ปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสอยา่งเท่าเทียม และยกระดบัคุณภาพ
ชีวติ มาตรฐานการด ารงชีพส าหรับสตรี เด็ก ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

3.2 การคุม้ครองและส่งเสริมแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน ส่งเสริมให้นโยบายแรงงาน
โยกยา้ยถ่ินฐานมีความครอบคลุมและมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสม ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ของแต่ละประเทศสมาชิก และการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยการคุม้ครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน 

3.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ส่งเสริมให้เร่ืองความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจรวมไวใ้นเร่ืองท่ีภาคธุรกิจตอ้งด าเนินการเพื่อให้มีส่วนในการ
สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. ส่งเสริมความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
อาเซียนจะมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีเขียวและสะอาดโดย การ

ปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจดัการบริหาร
อยา่งย ัง่ยืนและการอนุรักษดิ์น น ้ า แร่ธาตุ พลงังาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม ้ทรัพยากร
ชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน ้ าและอากาศส าหรับภูมิภาคอาเซียน
อาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของโลก ในการจดัการแกปั้ญหาส่ิงทา้ทายส่ิงแวดลอ้มโลก
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและคุม้ครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกบัการพฒันาและการปรับใช้
เทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับการพฒันาและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

4.1 การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลกโดย
ปราศจากผลกระทบต่อหลกัการแข่งขนัและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยอยูบ่นพื้นฐานของ
หลกัความเท่าเทียม ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และหลกัการความรับผิดชอบร่วมกนัในระดบัท่ี
แตกต่าง โดยสะทอ้นถึงสภาพการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีแตกต่างกนั 

4.2 การจดัการและการป้องกันปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อมข้ามแดนด าเนิน
มาตรการและส่งเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ เพื่อต่อตา้นปัญหามลพิษจาก
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงปัญหามลพิษหมอกควนัขา้มแดน การเคล่ือนยา้ยปฏิกูลอนัตรายขา้มแดน 
โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมการตระหนกัรับรู้ต่อสาธารณชนเพิ่มอ านาจการบงัคบั
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ใช้กฎหมาย และสนับสนุนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน และด าเนินการตามความตกลง
อาเซียนวา่ดว้ยมลพิษหมอกควนัขา้มแดน 

4.3 ส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท าให้อาเซียนมีสภาพแวดลอ้มเขียวและสะอาด มัง่คัง่ดว้ยประเพณีวฒันธรรม เป็นท่ี
ซ่ึงค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบติัของประชาชนสอดคลอ้งกลมกลืน และประสานกบัธรรมชาติดว้ย
การท่ีประชาชนมีความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เตม็ไปดว้ยชาติพนัธ์ุทางส่ิงแวดลอ้มและมีความตั้งใจและ
ความสามารถในการส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของภูมิภาค โดยผา่นทางการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.4 ส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้ทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยใหมี้ผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.5 ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด ารงชีวติในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียน และเขต
ชุมชนเพื่อรับประกนัวา่เขตเมืองและชุมชนในอาเซียน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน รองรับความตอ้งการ
ของประชาชนในดา้นสังคมและเศรษฐกิจได ้

4.6 การท าการประสานกนัเร่ืองนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและฐานขอ้มูลส่งเสริม
ความพยายามท่ีเหมาะสมท่ีจะประสานนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและฐานขอ้มูลทีละขั้น โดยค านึงถึง
สภาวะแวดลอ้มระดบัชาติของประเทศสมาชิก เพื่อสนบัสนุนการบูรณาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม
และเป้าประสงคด์า้นเศรษฐกิจของภูมิภาค 

4.7 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ่ัง และทรัพยากรทางทะเลอย่างย ัง่ยืน สร้าง
หลกัประกนัเร่ืองส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังว่าจะได้รับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ระบบนิเวศ
ตวัอยา่ง พืชและพื้นท่ีดั้งเดิมไดรั้บการคุม้ครอง การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรั้บการจดัการ
อยา่งย ัง่ยนื และการตระหนกัรับรู้และไดรั้บการปลูกฝังเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง 

4.8 ส่งเสริมการจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืนให้ความมัน่ใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ของ
อาเซียนจะได้รับการรักษาและจดัการอย่างย ัง่ยืนโดยการเสริมสร้างสภาวะท่ีดีทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

4.9 ส่งเสริมความย ัง่ยืนของทรัพยากรน ้ าจืด ส่งเสริมความย ัง่ยืนของทรัพยากรน ้ า
จืด โดยให้ความเช่ือมัน่ในเร่ืองการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ าอย่างเท่าเทียมกนั และคุณภาพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับไดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อรองรับความตอ้งการของประชาชนอาเซียน 

4.10 การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจดัการต่อ
ผลกระทบส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
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เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยด าเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรับตวับน
พื้นฐานของหลกัความเป็นธรรม ความยดืหยุน่ การมีประสิทธิภาพและความรับผดิชอบร่วมกนั และ
แตกต่างกนัตามขีดความสามารถ รวมทั้งสะทอ้นสภาวะท่ีแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศ 

4.11 ส่งเสริมการบริหารจดัการป่าไม้อย่างย ัง่ยืนส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไมใ้นภูมิภาคอาเซียนอย่างย ัง่ยืนและขจดักิจกรรมท่ีไม่ย ัง่ยืน รวมถึงการด าเนินการ
ปราบปรามการลักลอบตดัไม้ท่ีผิดกฎหมายและการค้าท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ การถ่ายโอนเทคโนโลยีและส่งเสริมการตระหนักรับรู้และส่งเสริมการบงัคบัใช้
กฎหมายและธรรมาภิบาล 

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
อตัลกัษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานดา้นผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดย

เป็นตวัตนร่วมกนั จารีต ค่านิยม และความเช่ือ รวมทั้งความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน 
อาเซียนจะส่งเสริมใหต้ระหนกัและมีค่านิยมร่วมกนัในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ามกลางความ
แตกต่างในทุกชั้นของสังคม 

5.1 ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เก่ียวกบัอาเซียน และความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม สร้างความรู้สึกของความเป็นเจา้ของ  และการรวมกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความ
หลากหลายและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเร่ืองวฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรม 

5.2 การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการ
สงวนและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาคมว่าจะ
ส่งเสริมความตระหนกัรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของภูมิภาค และความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรมและความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศ
สมาชิก รวมทั้งเพื่อปกป้องความเป็นเอกลกัษณ์ของมรดกทางวฒันธรรมของอาเซียนในภาพรวม 

5.3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม ส่งเสริมอตัลกัษณ์
อาเซียนและการด ารงอยูร่่วมกนัของอาเซียน โดยการสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม และการส่งเสริม
และร่วมมือกนัในอุตสาหกรรมดา้นวฒันธรรม 

5.4 การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน เพื่อปลูกฝังอตัลกัษณ์อาเซียนและสร้างอาเซียนท่ี
มีประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการก่อตั้งประชาคมโดยสนบัสนุนทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วม 
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6. การลดช่องว่างทางการพฒันา 
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพฒันาโดยเฉพาะมิติการพฒันาด้านสังคม 

ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (Cambodia-Laos-Myanmar-
Vietnam : CLMV) และในพื้นท่ีของอาเซียนท่ีถูกทอดทิ้งและดอ้ยพฒันา 
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2559) ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไวค้รอบคลุม
ทั้งดา้นการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรม ในส่วนของสังคมและ
วฒันธรรม แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดก้ล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมไวใ้นยทุธศาสตร์เช่นกนั โดยขอน าเสนอส่วนท่ีส าคญั ดงัน้ี (ทศพนธ์ นรทศัน์, 2555) 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่11 
การเตรียมความพร้อมในการเป็น 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรม 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมร่วมกบั 
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพ่ือให ้
เกิดการไหลเวียนทางวฒันธรรมในรูปแบบการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจะช่วยลดความเหล่ือมล ้าทาง
ความคิดและค่านิยม และเพ่ือประโยชน์ในการ
พฒันาประชาคมอาเซียนร่วมกนั 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกจิและความมั่นคงในภูมภิาค 

- ยกระดบัการให้บริการดา้นสุขภาพและบริการ
ดา้นสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให ้
บริการ เพ่ือกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาค (medical hub) 
- เสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบนัการศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานและทกัษะดา้นภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียนร่วมกบั
ประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 11 

การเตรียมความพร้อมในการเป็น 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรม 

3 . ยุทธศาสตร์การจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

- การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะความร่วมมือในการ
พฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตวั รวมทั้งการบริหาร
จดัการและการใชท้รัพยากรธรรมชาติร่วมกนัอย่าง
ย ัง่ยืน อาทิ ดา้นทรัพยากรน ้า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนสร้างแนวร่วม เพ่ือสร้างอ านาจ
ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศดา้นการค้า การ
ลงทุนและส่ิงแวดลอ้ม 

 
นอกจากน้ี มีหลายหน่วยงานของภาครัฐท่ีรับผดิชอบในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

สังคมและวฒันธรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
1. คณะท างานการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับคณะท างานการเกษตร และ

สหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จดัสัมมนาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและการเกษตร เพื่อศึกษารวบรวมขอ้เท็จจริงทั้งประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ
ตลอดจนศกัยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและดา้นการเกษตรกรรม
รวมทั้งแนวทางการป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน (ประชาไท, 2554) 

2. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบดา้น
การพฒันามนุษย  ์ ในหวัขอ้การพฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ หรือการสร้างศกัยภาพของ
ระบบราชการ (building civil service capability) และดา้นสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมใน
หัวข้อการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Promoting Corporate 
SocialResponsibility : CSR) ซ่ึงส านกังาน ก.พ. ไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง (ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน, 2554) 

3. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ความส าคญักบัประชาคมอาเซียนกบั
อุดมศึกษาไทยเป็นอยา่งยิ่ง เพราะสถาบนัอุดมศึกษาเป็นสถานท่ีให้ความรู้และพฒันาศกัยภาพของ
บณัฑิตให้ออกไปสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมต่อ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี ทปอ. ไดจ้ดัปาฐกถาพิเศษในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ 
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ประจ าปี พ.ศ.2554 เร่ือง “การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” (สถาบนัระหวา่งประเทศ
เพื่อการคา้และการพฒันา, 2555) 

4. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัปลดักระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและขององค์กรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) และ
กระทรวงศึกษาธิการยงัไดจ้ดัโครงการ Coporate Social Responsibility for Kids ปีแห่งการพูด
องักฤษในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นโครงการรณรงคก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลกั
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (ไทยโพสต,์ 2555) 

5. กระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์  ไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนวา่ดว้ยวฒันธรรมและสารสนเทศ คร้ังท่ี 46 โดยมีผูแ้ทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ และผูแ้ทนส านกัเลขาธิการอาเซียนเขา้ร่วมประชุมระหว่างวนัท่ี 10 - 12
มกราคม พ.ศ.2555 ณ จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ยการประชุม 2 คณะ ไดแ้ก่ การประชุม
คณะอนุกรรมการอาเซียนดา้นวฒันธรรม และการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนดา้นสารสนเทศ
ซ่ึงมีการน าเสนอโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในเร่ืองอาเซียน อาทิ 
โครงการค่ายเยาวชน โครงการส่งเสริมเครือข่ายดา้นศิลปวฒันธรรมระดบัประชาชน โครงการ
อาเซียนทีว ีและโครงการเวบ็ไซตอ์าเซียน (กระทรวงวฒันธรรม, 2555: 4-10) 

6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดังานภายใตแ้นวความคิด “120 ปี กรม
วิทยาศาสตร์บริการ แหล่งรวมความเช่ียวชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อแสดงให้เห็น
พฒันาการ ผลงาน และความกา้วหนา้ของงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์
บริการ ท่ีพร้อมให้บริการและส่งเสริมสนบัสนุนความกา้วหนา้ภาคเศรษฐกิจ สังคมของประเทศท่ี
ก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นการผลกัดนัให้เกิด
ศูนยเ์ช่ียวชาญ ศูนยท์ดสอบเฉพาะทางของกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีสามารถให้บริการไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการของผูป้ระกอบการไทยควบคู่กับการให้ค  าปรึกษาหรือ
ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ การช่วยแกปั้ญหา การพฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งยงัสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เป็นมิติใหม่การให้บริการ
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้กา้วทนักบัความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมการผลกัดนังานบริการดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการพฒันาภาคการผลิต การคา้ และการบริการ เป็นการช่วยเพิ่มศกัยภาพ
การแข่งขนัในส่วนของกรมวทิยาศาสตร์บริการ (กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงัไดจ้ดัตั้ง “ศูนยเ์ช่ียวชาญดา้นวสัดุสัมผสัอาหาร
แห่งเดียวของอาเซียน” (ASEAN Center for Expertise in Food Contact Materials) ซ่ึงศูนยน้ี์เป็น
ห้องปฏิบติัการกลางดา้นวสัดุสัมผสัอาหารระดบัชาติ เป็นแหล่งอา้งอิงและรับรองทางวิชาการดา้น
วสัดุสัมผสัอาหารแก่ผูป้ระกอบการส่งออกอาหาร ตั้งเป้าพฒันาเพิ่มศกัยภาพขีดความสามารถใน
การแข่งขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารจ านวนมากสู่ตลาดโลกซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ (กรมวทิยาศาสตร์บริการ, 2553) 

7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จดัท าแผนกลยุทธ์ส านักงาน
ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 –
พ.ศ.2559) ทั้งน้ี สถาบนัการพฒันาสังคมไดมี้การจดัประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานในสังกดั
ส านกังานปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ระหว่างวนัท่ี 3 - 5 ตุลาคม 
พ.ศ.2554 เพื่อให้หวัหนา้หน่วยงานในสังกดัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทราบถึงบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากประชาคมอาเซียน รวมทั้งไดรั้บทกัษะและความรู้ในการน าเสนอ การถ่ายทอด 
การสอนงาน การบริหารจดัการบุคลากร และการสร้างเครือข่ายร่วมกนัในการปฏิบติังานแบบ
บูรณาการ 

นอกจากน้ี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ยงัไดเ้ปิดเวทีวิชาการ 
“เปิดเสรีอาเซียน ปี 2558 : สังคมไทยกา้วทนัการเปล่ียนแปลง” เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
สังคม ชีวติความเป็นอยู ่ตลอดจนการพฒันาสังคมและจดัสวสัดิการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยมีผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล แกนน ากลุ่มองค์กร ผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษา และผูแ้ทนจาก
สถานทูตในกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ร่วมงาน (ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์, 2555) 

8. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 11 ณ กรุงเนปิดอว ์ประเทศเมียนมาร์ ระหวา่ง
วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม พ.ศ.2554 โดยท่ีประชุมไดรั้บทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานตาม แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) ในปี
แรก ซ่ึงมีโครงการรองรับการด าเนินงานจ านวน 17 โครงการ เช่น โครงการ ASEAN CIOs Forum 
โครงการ ASEAN ICT Awards โครงการความมัน่คงปลอดภยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network 
security) โครงการการน าไอซีทีมาใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ICT adoption by 
SMEs) โครงการเขตพื้นท่ีกระจายสัญญาณเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงในอาเซียน (ASEAN 
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Broadband Corridor) เป็นตน้ โดยโครงการเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาไอซี
ทีเพื่อมุ่งสู่การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน และท่ีประชุมฯ ยงัได้พิจารณาอนุมติังบประมาณ
จ านวน 450,000 เหรียญสหรัฐ จากกองทุนไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Fund)เพื่อใชส้ าหรับด าเนิน
โครงการตามแผนแม่บทฯ ระหวา่งปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2556 ดว้ย (ความคืบหนา้โครงการ, 2555) 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขา้ร่วมการประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้ม
อาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ คร้ังท่ี 13 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ระหวา่งวนัท่ี 16 – 20 ตุลาคม
พ.ศ.2554 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา และการประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มอาเซียน+3 คร้ังท่ี 
11 เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.2555 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2555) 

10. กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัท ากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การแปลงกรอบยุทธศาสตร์การพฒันา
สุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบติั ปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 เม่ือวนัท่ี 29 - 30 
สิงหาคม พ.ศ.2554 และส านกัการสาธารณสุขระหวา่งประเทศก็ไดจ้ดัอบรมความรู้ใหก้บัขา้ราชการ
ในหวัขอ้กระทรวงสาธารณสุขและอาเซียน (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 
ความก้าวหน้าในการจัดตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดร่้วมด าเนินการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. การอนุวัติข้อผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซียน (realizing the commitments under the 
ASEAN Charter) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ.2551 โดยเฉพาะในเร่ืองการยกร่างขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รต่างๆ ท่ีจะจดัข้ึน ไดแ้ก่ กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร
ประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เป็นตน้ 

2. การฟ้ืนฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมทีม่ีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร้าง
ความตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนในหมู่ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซียน 

3. การเสริมสร้างการพฒันาและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค
โดยส่งเสริมให้การด าเนินความร่วมมือของอาเซียนตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนมาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาทา้ทายต่าง ๆ เช่น ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติเป็นตน้ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555 ก) 
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4. โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) มีวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอความคืบหนา้
เก่ียวกบัอาเซียน ส่วนหน่ึงของโครงการน้ีไดมี้การระดมสมอง แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นและ
ก าหนดโจทยว์จิยัเก่ียวกบัอาเซียนออกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1) การวจิยัเพื่อจุดมุ่งหมายเชิงปฏิบติั หรือนโยบาย 
2) การวจิยัเพื่อมุ่งเนน้เชิงวชิาการ โดยเป็นการต่อยอดความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆ 
3) การวจิยัเชิงทางเลือก ซ่ึงให้ความส าคญักบักลุ่มคนอ่ืนๆ ท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ

สังคมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมทั้งมีการจดัท าเวบ็ไซต ์ www.aseanwatch.org เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความคืบหนา้ของโครงการน้ี (ความคืบหนา้โครงการ, 2555) 

5. การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุ
เป้าหมายการจดัตั้งประชาคมอาเซียน โดยในปี พ.ศ.2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการระดบัชาติ ไดใ้ห้
ความเห็นชอบร่างนโยบายเพื่อด าเนินงานตามปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ดา้นการศึกษา จ านวน 5
นโยบาย ดงัน้ี 

นโยบายท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัอาเซียน 
นโยบายท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพของนักเรียน นกัศึกษาและประชาชนให้มีทกัษะท่ี

เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
นโยบายท่ี 3 การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนกัศึกษาและครู

อาจารยใ์นอาเซียน 
นโยบายท่ี 4 การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการกา้วสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นโยบายท่ี 5 การพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน

(ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, 2555) 
6. การพัฒนาเยาวชนอาเซียน มีการด าเนินการโครงการเก่ียวกบัการพฒันาเยาวชนเกิดข้ึน

มากมาย เช่น การด าเนินโครงการพฒันาผูน้ าเยาวชนอาเซียน การด าเนินการกีฬามหาวิทยาลยั
อาเซียน การจดัตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียนเพื่อส่งเสริมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนใน
อาเซียน การจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเครือข่ายและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัวิธีการและกลยุทธ์ในการ
พฒันาเด็กและเยาวชน การศึกษาและจดัท า ASEAN Youth Development Index เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์และประสิทธิผลโครงการเยาวชนภายในภูมิภาคอาเซียน  (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555 ข) 

7. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีการจดัการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและ
ความร่วมมือระหว่างกนั อาทิ การด าเนินโครงการระดบัภูมิภาคในการจดัการศึกษาส าหรับ
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ผูด้อ้ยโอกาส การฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนและยเูนสโก การทบทวนโครงการทุนอาเซียน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่งเสริมการจดัการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต การ
ส่งเสริมความเสมอภาคดา้นการศึกษาแก่สตรีและเด็กผูห้ญิง การแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรความเสมอภาคทางเพศในโรงเรียน การส่งเสริมความร่วมมือกบั
องคก์รดา้นการศึกษาในระดบัภูมิภาคและนานาชาติ การสอนดา้นค่านิยมและมรดกวฒันธรรมใน
หลกัสูตรโรงเรียน การพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียน การสนบัสนุนการเรียนภาษา
อาเซียนและส่งเสริมการแลกเปล่ียนนกัภาษาศาสตร์ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555ก) 

8. สถาบันนาฏศิลป์ของไทยและลาว ไดมี้การลงนามบนัทึกความตกลงร่วมกนัระหว่าง
วทิยาลยันาฏศิลป์ (สายอีสาน) และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว (ASEAN Watch, 2555) 

9. เจ้าหน้าทีต่ ารวจอาเซียนพฒันาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม มีการ
จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง Joint ASEAN Senior Police Officers Course and Technology 
Enabled Crime Workshop คร้ังท่ี 21 เพื่อป้องกนัและรับมือกบัอาชญากรรมขา้มชาติทุกประเภทเพื่อ
การเสริมสร้างสันติภาพ มิตรภาพ ความเป็นอิสระ และความร่วมมือระหวา่งกนั (ASEAN Watch, 
2555) 

10. คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
(ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : 
ACWC) เปิดการหารือกบัองคก์รภาคประชาสังคมระดบัชาติและระดบัภูมิภาคกวา่ 40 องคก์ร เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกบัความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงความทา้
ทายในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว (ASEAN Watch, 2555) 

11. ความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ มีโครงการรองรับการด าเนินการจ านวน
17 โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาดา้นโทรคมนาคม สารสนเทศและการส่ือสาร มุ่งสู่
การรวมตวัเป็นประชากรอาเซียน เช่น การประชุมผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 
(ASEAN CIOs Forum) โครงการรางวลัไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Awards) โครงการความ
มัน่คงปลอดภยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการการน าไอซีทีมาใชใ้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม เป็นตน้ (ASEAN Watch, 2555) 

12. สถานีโทรทัศน์แห่งอาเซียน (ASEAN Television) หรือ อาเซียนทีวี เป็นช่องรายการท่ี
ผลิตโดย บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ในนามสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเอม็คอท ร่วมกบับริษทั 
เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั ตามมติของคณะรัฐมนตรี อาเซียนทีวีเร่ิมออกอากาศ เม่ือ
การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 14 ท่ีอ  าเภอชะอ า-หวัหิน ประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 หลงัจาก
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นั้นอาเซียนทีวีมีรายการท่ีเก่ียวกบัอาเซียนและการถ่ายทอดสดส าคญัๆ (เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์
เปอร์เรชัน่, 2555) 

13. ความร่วมมือด้านกฬีา รัฐมนตรีกีฬาของอาเซียนไดร่้วมลงนามในความตกลง 11 ฉบบั 
ซ่ึงรวมถึงความเป็นไปไดท่ี้จะขยายการจดัการแข่งขนักีฬา โดยให้เพิ่มการแข่งขนัฟุตบอลและ การ
แข่งขนัวอลเลยบ์อล ตลอดจนให้สมาพนัธ์ฟุตบอลอาเซียนศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลกในปี พ.ศ.2573 อีกทั้งก าหนดให้ปี พ.ศ.2556 
เป็นปีแห่งอุตสาหกรรมกีฬาอาเซียน (ASEAN Watch, 2555) 
 
บทสรุป 

อาเซียนไดต้ั้งเป้าการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนในปี 2558 โดยมุ่งหวงั
ให้เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มีสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้น เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนรวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน อาเซียไดจ้ดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซ่ึงประกอบดว้ย
ความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม สิทธิ
และความยติุธรรมทางสังคม ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน โดยมีกล
ไกลด าเนินงาน ไดแ้ก่ การประชุมรายสาขา (Sectoral) ระดบัเจา้หน้าท่ีอาวุโส (Senior Offcials 
Meeting) ระดบัรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) คณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio Cultural Community Council) รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการดา้นสังคมและ
วฒันธรรม (Senior officials Comittee for ASEAN Socio-Cultural Community) 
 
ค าถามท้ายบท 

1. นกัศึกษามีความเขา้ใจต่อวตัถุประสงคข์องประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนอยา่งไร 
2. จงอธิบายโอกาสท่ีประเทศไทยได้รับจากการรวมกลุ่มประชาคมประชาคมสังคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 
3. ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน

อยา่งไร 
4. ในทศันะของนกัศึกษาคิดวา่การรวมกลุ่มประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนส่งผลต่อ

ตนเองอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 6 : พนัธมติรและคู่เจรจาของอาเซียน 
 
เน้ือหา 

ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา 
ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 
ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+6 
ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหประชาชาติ 
ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหภาพยโุรป 
ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก 
บทสรุป 

  
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

เกิดความรู้ในเร่ืองความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียน 

  
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 

อธิบายความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียนไดถู้กตอ้ง 
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ยกตวัอยา่งการประชุมความร่วมมือระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน และ
ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวทั้งทางบวกและทางลบ 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 6 พนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียนด้วยโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 - 4 คน และมอบหมายงานให้นักศึกษาเลือกข่าว
สถานการณ์การประชุมความร่วมมือระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั และให้วิเคราะห์ถึงประโยชน์และอุปสรรคท่ีประชาคมอาเซียนและประเทศไทยได้รับ 
บนัทึกในรูปแบบแผนภูมิจินตภาพในกระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให้ และนดัหมายการน าเสนอในสัปดาห์
หนา้ 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุป และอภิปรายร่วมกนั 
6. มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. Microsoft Powerpoint เร่ือง พนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียน 
2. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1.  ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2.  การตอบค าถามทา้ยบท 

  
 

 

              



บทที ่6  
พนัธมติรและคู่เจรจาของอาเซียน 

 
เน่ืองจากสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ปล่ียนจากสภาวะแห่งความตึง

เครียดและการเผชิญหนา้กนัมาสู่สภาวะท่ีมีเสถียรภาพ ความมัน่คง และความร่วมมือกนั จนเป็นภูมิ
ประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นตวัอย่างของการรวมกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ท าให้อาเซียนมีบทบาทและพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากข้ึน และท าให้หลายประเทศในโลกสนใจท่ีจะเข้ามามีความสัมพนัธ์และ
กระชบัความร่วมมือกบัอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา 

ในบทท่ี 6 เร่ืองพนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียนจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+6 
ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหประชาชาติ ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหภาพยุโรป และความร่วมมือ
ในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัประเทศอ่ืนๆ นอกกลุ่มประเทศสมาชิกมากยิง่ข้ึน 
 
ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-ออสเตรเลยี 

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกท่ีได้สถาปนาความสัมพนัธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่
เจรจาเม่ือปี 2517 (ค.ศ. 1974) และด าเนินความสัมพนัธ์กนัอยา่งราบร่ืนและรอบดา้นตลอดมา โดยมี
การประชุมสุดยอดสมยัพิเศษในปี 2547 ณ เวียงจนัทน์ เพื่อฉลองความสัมพนัธ์ครบรอบ 30 ปี 
(ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit) นอกจากนั้น อาเซียน-ออสเตรเลีย 
ไดมี้การประชุมสุดยอด (ASEAN-Australia Summit) เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย เพื่อ
ทบทวนแนวทางการด าเนินการความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายมากยิง่ข้ึน 

ในด้านการเมืองและความมัน่คง ออสเตรเลียได้เป็นภาคีความตกลงหรือภาคยานุวติั
สนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในเอเชียตะวนัออก (Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia - TAC) ในเดือนธนัวาคม 2548 และมีบทบาทในกรอบ ASEAN Regional Forum 
(ARF) อยา่งแข็งขนั ในดา้นเศรษฐกิจ อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไดร่้วมลงนามความตก
ลง ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 
และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับไทยตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2553 
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ดา้นความร่วมมือดา้นการพฒันา ออสเตรเลียให้ความช่วยเหลืออาเซียนภายใต ้ ASEAN-
Australia Development Cooperation Program (AADCP) โดยโครงการระยะท่ี 1 (2545-2551) มี
มูลค่าประมาณ 45 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย และโครงการระยะท่ี 2 (2552-2558) มีมูลค่าประมาณ 
57 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากน้ี อาเซียนและออสเตรเลียไดล้งนามเอกสาร Joint Declaration 
on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
กบัออสเตรเลีย เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2550 ท่ีกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยเอกสารดงักล่าวถือเป็น
แนวทางในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัออสเตรเลียท่ีครอบคลุมถึงดา้นการเมือง
และความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ และการพฒันา ทั้งน้ีโดยอาเซียนและออสเตรเลียไดจ้ดัท าแผนปฏิบติั
การเพื่อด าเนินการความร่วมมืออาเซียน-ออสเตรเลียระหว่างปี 2551-2556 (Plan of Action to 
Implement the Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership 2008-2013) 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์เร่ิมตั้งแต่ปี 2518 โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจา
ล าดบัท่ี 2 ของอาเซียนหลงัจากออสเตรเลีย ในระยะแรกความสัมพนัธ์เป็นไปในลกัษณะประเทศ
ผูรั้บกบัประเทศผูใ้ห ้โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัคือความร่วมมือเพื่อการพฒันา ในเวลาต่อมาจึงไดมี้การ
หารือและปรับแนวทางความร่วมมือเป็นระยะๆ และขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกดา้น ใน
ส่วนของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ในดา้นการเมืองความมัน่คงนั้น นิวซีแลนด์
ไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia - TAC) ในเดือนธนัวาคม2548 และในดา้นเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้
ร่วมลงนามความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and 
New Zealand Free Trade Agreement : AANZFTA) ในปี 2548 โดยมีผลบงัคบัใชก้บัไทยตั้งแต่ 12 
มีนาคม 2553 

โดยในปี 2553 นั้น การคา้สินคา้ระหวา่งอาเซียนและนิวซีแลนด์มีมูลค่ารวมประมาณ 7,622
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนส่งสินคา้ไปนิวซีแลนด์เป็นมูลค่า 4,453 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ
อาเซียนน าเขา้สินคา้จากนิวซีแลนด์เป็นมูลค่า 3,168 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี ในดา้นการ
พฒันา อาเซียนและนิวซีแลนด์ไดจ้ดัท าเอกสารความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 
2553-2558 (ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2010-2015) เพื่อขยายแนวทาง
ความร่วมมือดา้นการพฒันาระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ และเพื่อรองรับการจดัตั้งประชาคม
อาเซียนในปี 2558 โดยใหค้วามส าคญักบัความร่วมมือในดา้นการจดัการภยัพิบติั การรับมือกบัโรค
ระบาดและโรคติดต่อ การแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ การ
ส่งเสริม Asia-Pacific Interfaith Dialogue และการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์อาเซียน-ญีปุ่่น 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียน-ญ่ีปุ่น เร่ิมตน้อย่างเป็นทางการของอาเซียนในปี 2520 
หลงัจากนั้น ไดมี้พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2546 ไดมี้การประชุมสุดยอดอาเซียน-
ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan Commemorative Summit) สมยัพิเศษ ท่ีกรุงโตเกียวในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ความสัมพนัธ์อาเซียน-ญ่ีปุ่น และไดมี้การลงนาม Tokyo Declaration for the Dynamic and 
Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium และรับรอง ASEAN-Japan Plan of 
Action เพื่อก าหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ญ่ีปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกท่ี
จดัตั้งคณะผูแ้ทนถาวรญ่ีปุ่น ประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 

ในดา้นการเมือง ญ่ีปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาล าดบัท่ี 4 ท่ีไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-
TAC) ในปี 2547 และเป็นประเทศแรกท่ีจดัตั้งกรอบการประชุมความร่วมมือดา้นการต่อตา้นการก่อ
การร้าย (Counter Terrorism Dialogue) อยา่งเป็นทางการกบัอาเซียนในปี 2547 

ในดา้นเศรษฐกิจ เม่ือเดือนเมษายน 2551 อาเซียนและญ่ีปุ่นไดล้งนามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan Closer Economic Partnership -AJCEP) ซ่ึงเป็นเสมือนการ
รวมเอาความตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศกับญ่ีปุ่นเข้าไว้
ดว้ยกนั โดยไทยไม่ไดเ้ปิดตลาดสินคา้มากไปกว่าท่ีเปิดให้ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 

ในดา้นสังคมและวฒันธรรม ญ่ีปุ่นให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนระหว่างประชาชน
โดยเฉพาะในระดบัเยาวชนโดยในปี 2550 ไดเ้ร่ิมจดัโครงการเชิญเยาวชนจากประเทศอาเซียนเขา้
ร่วมโครงการ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา และการพฒันาบุคลากรของอาเซียน โดย ณ เดือนกนัยายน 2553 ญ่ีปุ่นไดรั้บ
เยาวชนจากอาเซียนเยือนญ่ีปุ่นภายใตโ้ครงการดงักล่าวแลว้ทั้งส้ิน 26,993 คน และไดส่้งเยาวชน
ญ่ีปุ่นเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 5,374 คน นอกจากน้ี ในดา้นสาธารณสุข ญ่ีปุ่นให้ความ
ช่วยเหลืออาเซียนในการส ารองยา Tamiflu และ Presonal Protective Equipment (PPE) เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมส าหรับการแพร่ระบาดของไขห้วดันก ไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นแหล่ง
ลงทุนท่ีส าคญัของญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่น สนใจร่วมมือกบัไทยเพื่อพฒันาอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงโดยเฉพาะ
ดา้นการพฒันาความเช่ือมโยง ทั้งในดา้น Hardware และ Software เพื่อส่งเสริมการลดช่องวา่ง
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV) เพื่อ
มุ่งไปสู่เป้าหมายของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใน 2558 โดยไทยสนบัสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์จากสถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่อาทิ สถาบนัแม่โขง (MI) สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 



 144 

และ ERIA และขอให้ญ่ีปุ่นมีบทบาทน าในการพฒันา software infrastructure และการส่งเสริม 
public-private partnership 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-จีน 
ความสัมพนัธ์อาเซียน-จีน เร่ิมตน้อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม 2539 ท่ีกรุง

จาการ์ตา ในดา้นการเมืองและความมัน่คง จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนท่ีภาคยานุวติั
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (TAC) ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน – จีน คร้ังท่ี 7 ในเดือน ตุลาคม 2546 และยงัเป็นประเทศแรกท่ีแสดงความพร้อมท่ีจะลง
นามในพิธีสารต่อทา้ยสนธิสัญญาวา่ดว้ยการจดัตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้(SEANWFZ) 

ในด้านเศรษฐกิจ จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกท่ีเสนอให้มีการจดัตั้งเขตการคา้เสรีกับ
อาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายไดล้งนามใน Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation ในเดือนพฤศจิกายน 2545 ซ่ึงวางเป้าหมายให้จดัตั้งเขตเสรีการคา้อาเซียน – จีน กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า (6 ประเทศ) ให้แลว้เสร็จภายในปี 2553 และกบัประเทศสมาชิกใหม่ (4 
ประเทศ) ภายในปี 2558 ต่อจากนั้น ทั้งสองฝ่ายไดล้งนามในความตกลงวา่ดว้ยการคา้สินคา้และ
กลไกการระงบัขอ้พิพาท ในปี 2547 ความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการในปี 2550 และความตกลงวา่
ดว้ยการลงทุน ในปี 2552 

ในปี 2553 จีนเป็นประเทศคู่คา้อนัดบั 1 ของอาเซียน โดยมีมูลค่าการคา้รวมเท่ากบั 292.78 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของมูลค่าการคา้ทั้งหมดของอาเซียน ในขณะท่ีอาเซียน
เป็นคู่คา้อนัดบั 4 ของจีน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของมูลค่าการคา้ทั้งหมดของจีน โดยมูลค่าการส่งออก
จากอาเซียนไปจีน เท่ากบั 154.56 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 44.8 จากปี 2552 และมูลค่า
การน าเขา้สินคา้จากจีนเท่ากบั 138.22พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.1 

ความร่วมมือดา้นการพฒันา สังคม และวฒันธรรม อาเซียนและจีนตกลงท่ีจะร่วมมือใน 11 
สาขาหลกั ไดแ้ก่ (1) การเกษตร (2) ICT (3) การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์(4) การพฒันาลุ่มแม่น ้ าโขง 
(5) การลงทุน (6) พลงังาน (7) การขนส่ง (8) วฒันธรรม (9) สาธารณสุข (10) การท่องเท่ียว และ
(11) ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนย ์ ASEAN – China Environmental Protection Cooperation ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25
พฤษภาคม 2554 ท่ีกรุงปักก่ิง ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรองยทุธศาสตร์วา่ดว้ยความร่วมมือเพื่อพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (2552 – 2558) ในปี 2552 และเป็นความริเร่ิมของนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน คร้ังท่ี 11 เม่ือปี 2550 โดยศูนยฯ์ เป็นสถาบนัหลกัในการ
ด าเนินยทุธศาสตร์ ท าหนา้ท่ีประสานท่าที ส่งเสริมมาตราการความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มอาเซียน
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กบัจีน และเป็นแรงกระตุน้ให้อาเซียนและจีนเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลไกความร่วมมือท่ีมี
อยู่แลว้ อาทิ (1) การสร้างความตระหนกัรู้ต่อสาธารณชน และการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2) 
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ(3) การติดฉลากส่ิงแวดลอ้มและการผลิตท่ีสะอาด รวมทั้ง
ในด้านใหม่ๆ ได้แก่ (4) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  (5) การเสริมสร้างขีด
ความสามารถดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (6) สินคา้และบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ (7) ประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐเกาหลีเร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียนในปี 2532 ในฐานะคู่เจรจาเฉพาะดา้น 

และไดรั้บสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาเต็มรูปแบบในปี 2534 ซ่ึงต่อมาในปี 2547 ทั้งสองฝ่ายไดล้ง
นาม Joint Declaration on Comprehensive Partnership เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีรอบดา้นใน
ปี 2552 จนกระทัง่ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี คร้ังท่ี 13 ท่ีกรุงฮานอย เม่ือเดือนตุลาคม 
2553 อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี  ได้เห็นชอบให้ยกระดบัความสัมพนัธ์  จากหุ้นส่วนท่ี
ครอบคลุมทุกดา้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และไดรั้บรอง Joint Declaration on ASEAN-
Republic of Korea Strategic Partnership for Peace and Prosperity 

ในดา้นการเมืองความมัน่คงสาธารณรัฐเกาหลีไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (TAC) ในปี 2547 และไดล้งนามใน Joint Declaration for 
Cooperation to Combat International Terrorism กบัอาเซียนในปี 2548 

ในดา้นเศรษฐกิจ อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีไดล้งนามใน Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation ในปี 2548 ซ่ึงก าหนดใหมี้การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน-
เกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายไดล้งนามในความตกลงวา่ดว้ยการคา้สินคา้ในปี 2549 ความตกลงวา่ดว้ย
การคา้บริการในปี 2550 และความตกลงวา่ดว้ยการลงทุนในปี 2552 

ในดา้นความร่วมมือดา้นการพฒันา สาธารณรัฐเกาหลีได้จดัตั้งกองทุน ASEANROK 
Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) และกองทุน ASEAN-ROK Special Cooperation 
Fund (SCF) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัสาธารณรัฐเกาหลี 

ความสัมพนัธ์อาเซียน – อนิเดีย 

อาเซียนกบัอินเดียเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการในปี 2535 ในลกัษณะคู่เจรจา
เฉพาะดา้นและยกระดบัข้ึนเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เม่ือปี 2538 ต่อมาไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์สู่
ระดบัการประชุมสุดยอดคร้ังแรก เม่ือ 5 พฤศจิกายน 2545 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา อาเซียน
และอินเดียจะมีการประชุมสุดยอดสมยัพิเศษเพื่อฉลองความสัมพนัธ์ครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 
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ความสัมพนัธ์อาเซียน – อินเดีย เป็นความสัมพนัธ์อย่างรอบดา้นในฐานะหุ้นส่วนโดยมี
เอกสารความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน – อินเดีย เพื่อสันติภาพ ความกา้วหน้าและความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกนั (ASEAN – India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity) 
ก าหนดแนวทางในการด าเนินความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งกนั 

ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพฒันา โดยมีแผนปฏิบติัการรองรับ
ปัจจุบนั อยูภ่ายใตแ้ผนปฏิบติัการ พ.ศ. 2553 – 2558 ทั้งสองฝ่ายไดจ้ดัตั้งกองทุนอาเซียน – อินเดีย 
(ASEAN India Fund) เพื่อใชส้นบัสนุนการด าเนินความร่วมมือดงักล่าว ในดา้นการเมืองและความ
มัน่คง อินเดียไดเ้ขา้ร่วมการประชุมอาเซียนว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตั้งแต่ปี 2539 โดยมีบทบาทในเร่ืองความร่วมมือดา้นความมัน่คงทางทะเล 
และไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือปี 2546 อีกทั้งไดรั้บรองแถลงการณ์ร่วมกบัอาเซียนวา่ดว้ย
ความร่วมมือเพื่อต่อตา้นการก่อการร้ายสากลในปีเดียวกนั นอกจากนั้น อินเดียยงัไดเ้ขา้เป็นสมาชิก
ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ในปี 2548 ในดา้นเศรษฐกิจ อาเซียนและอินเดียไดล้งนาม
กรอบความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยา่งรอบดา้นในปี 2546 ซ่ึงครอบคลุมการเปิด
เสรีการคา้สินคา้บริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ และไดบ้รรลุผลการ
เจรจาจดัท าความตกลงดา้นการคา้สินคา้ในเดือนสิงหาคม 2552 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 
2553 อาเซียน – อินเดียตั้งเป้าหมายท่ีจะขยายมูลค่าการคา้ระหวา่งกนัเป็น 70 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2555 จากมูลค่าการคา้เม่ือปี 2551 – 2552 ประมาณ 46.8 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียน
เป็นฝ่ายไดดุ้ลการคา้ประมาณ 7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ในดา้นสังคมและการพฒันา อินเดียใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนการพฒันาและลดช่องวา่งใน
อาเซียน โดยจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมภาษาองักฤษและศูนยฝึ์กอบรมผูป้ระกอบการในประเทศกมัพูชา 
ลาว พม่า และเวยีดนาม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกบัอาเซียน ในสาขาท่ีอินเดียมีศกัยภาพ เช่น
ในดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี IT รวมทั้งการแพทยแ์ละเภสัชกร โดยไดจ้ดัตั้งกองทุน ASEAN – 
India Science & Technology Fund ดว้ยเงินตั้งตน้ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพฒันาความร่วมมือใน
ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมดา้น IT การตั้งกองทุน ASEAN – India Green Fund เพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมในการส่งเสริมการปรับตวัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
ภูมิภาค โดยอินเดียออกเงินตั้งตน้ 5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ การพฒันาความร่วมมือดา้นการแพทยแ์ผน
โบราณ การให้ทุนการฝึกอบรมดา้นอายุรเวชแก่บุคลากรของอาเซียน โครงการความร่วมมือดา้น
การผลิตยา นอกจากนั้น เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ภาคประชาสังคมอาเซียนและอินเดียมีโครงการ
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ประจ าปีเพื่อแลกเปล่ียนระหวา่งประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งนกัศึกษา ผูส่ื้อข่าว และนกัการทูต อีกทั้ง
ก าลงัจะริเร่ิมใหมี้การเยอืนระหวา่งสมาชิกรัฐสภาดว้ย 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-แคนาดา 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาในฐานะประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) 
เร่ิมตน้อย่างเป็นทางการในปี 2520 (ค.ศ. 1977) โดยท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินความร่วมมือท่ี
ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งดา้นการเมืองและความมัน่คง การคา้และการลงทุนความร่วมมือเพื่อการ
พฒันา และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระดบัประชาชนอาเซียนและแคนาดามีกลไกความร่วมมือ
ทางการ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) การประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศ (ASEAN Post Ministerial 
Conference 10+1 Session with Canada หรือ PMC) 2) ระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส (ASEAN-Canada 
Dialogue) และ 3) ระดบัเอกอคัรราชทูต (Joint Coordination Committee หรือ JCC ซ่ึงแต่เดิม
เรียกวา่ Informal Coordination Mechanism หรือ ICM) 

นอกจากน้ี ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา อาเซียนและแคนาดาไดต้กลงจดัท าเอกสารส าคญัหลาย
ฉบบัเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดแ้ก่ 1) ปฏิญญาว่าดว้ยความเป็น
หุน้ส่วนท่ีเพิ่มพูนระหวา่งอาเซียนกบัแคนาดา (Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced 
Partnership) เม่ือกรกฎาคม 2552 2) แผนปฏิบติัการเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิญญาร่วมฯ ปี 
2553-2558 (Plan of Action to Implement the Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced 
Partnership 2010-2015) 

เม่ือกรกฎาคม 2553 3) แคนาดาไดเ้ขา้เป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) เม่ือ
กรกฎาคม 2553 และต่อมาไดล้งนามในพิธีสารท่ี 3 (Third Protocol Amending the TAC) เม่ือ
กรกฎาคม 2554 และ 4) แถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยการคา้และการลงทุน (Joint Declaration on Trade 
and Investment) เม่ือตุลาคม 2553 ประเทศไทยท าหน้าท่ีประเทศผูป้ระสานงาน  (Country 
Coordinator) ของความสัมพนัธ์อาเซียน-แคนาดาในระหวา่งกรกฎาคม 2552 - กรกฎาคม 2555 และ
ไดมี้บทบาทน าท่ีแขง็ขนัในการกระชบัความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน และไดพ้ยายามผลกัดนัให้
มีความคืบหน้าในการด าเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ีผ่านมาแคนาดาได้ให้การ
สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมความร่วมมือในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ 
การจดัการและบรรเทาภยัพิบติั และการควบคุมโรคระบาด ในขณะท่ีอาเซียนได้เชิญชวนให้
แคนาดาขยายความร่วมมือกับอาเซียนในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community Building) และการเสริมสร้างการเช่ือมโยงในภูมิภาค (Connectivity) รวมทั้งความ
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ร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงแคนาดามีศกัยภาพและความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ พลงังาน การจดัการขา้มแดน 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม การศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ 

รัฐบาลแคนาดาชุดปัจจุบนัยืนยนัเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการขยายบทบาทของแคนาดาใน
เอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2555 ผูส้ าเร็จราชการ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านของแคนาดา
ไดเ้ดินทางเยือนภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง อาทิ นายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ และรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาเดินทางเยือนเมียนมาร์เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ใน
เดือนมีนาคม 2555 นอกจากน้ี แคนาดายงัไดมี้ท่าทีในเชิงบวกต่อพฒันาการในเมียนมาร์ โดยได้
ยกเลิกการคว  ่ าบาตรด้านเศรษฐกิจการเงิน และได้แต่งตั้ งเอกอัครราชทูตและเปิดสถาน
เอกอคัรราชทูตในเมียนมาร์เป็นคร้ังแรก 

อาเซียนและแคนาดาไดฉ้ลองโอกาสครบรอบ 35 ปีของความสัมพนัธ์ในปี 2555 โดยจดั
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การจดัการประกวดออกแบบตราสัญลกัษณ์ ส าหรับโอกาส
ดงักล่าว การเปิดตวัการฉลองครบรอบ 35 ปีและตราสัญลกัษณ์ท่ีกรุงจาการ์ตา เม่ือเดือนมกราคม 
2555 นายกรัฐมนตรีไทยและแคนาดาร่วมแสดงความยินดีต่อโอกาสดงักล่าวในระหว่างการเยือน
ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแคนาดาเม่ือเดือนมีนาคม 2555 และประเทศไทย
เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ASEAN Canada Dialogue คร้ังท่ี 9 และการสัมมนาเร่ือง ‚ความเช่ือมโยง
ระหวา่งประชาชน : บทบาทของการศึกษาและการวจิยั‛ (People-to-People Connectivity : Roles of 
Education and Research) ควบคู่กนัไปเม่ือเดือนมิถุนายน ท่ีกรุงเทพฯ ทั้งน้ี ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศผูป้ระสานงานไดมี้บทบาทน าในการใชโ้อกาสเหล่าน้ียกระดบัความสัมพนัธ์และเสริมสร้าง
ความตระหนกัรู้ในหมู่สาธารณชนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์อาเซียน-แคนาดา 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัสหรัฐฯ เร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการเม่ือปี 2520 (ค.ศ. 1977) 
โดยในระยะแรกเนน้ความร่วมมือดา้นการพฒันา ต่อมาขยายถึงความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การคา้
และการลงทุน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนประสงค์ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจกบั
สหรัฐฯ ทั้งในระดบัทวภิาคีและในลกัษณะกลุ่มประเทศ ทั้งน้ีสหรัฐฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อประเด็น
ดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย และยงัคงตอ้งการมีบทบาทส าคญัเชิงเชิงยุทธศาสตร์
ในภูมิภาคตลอดมา ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ งสองฝ่ายบรรลุถึงจุดสูงสุดเม่ือมีการประกาศ
แถลงการณ์วิสัยทศัน์ร่วมวา่ดว้ยความเป็นหุ้นส่วนท่ีเพิ่มพูน (Joint Vision Statement on ASEAN-
U.S. Enhanced Partnership) เม่ือปี 2548 และการจดัท าแผนปฏิบติัการฯ ร่วมกนัเม่ือปี 2549 ในช่วง
ท่ีไทยเป็นประเทศผูป้ระสานงานความสัมพนัธ์อาเซียน-สหรัฐฯ (กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2549) 
อาเซียนและสหรัฐฯ มีความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดในดา้นการต่อตา้นการก่อการร้าย โดยมีการจดัท า 
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ปฏิญญาร่วมอาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อความร่วมมือในการต่อตา้นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
(ASEAN-U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) ในปี 2545 
และร่วมมือกนัในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF) ในดา้นเศรษฐกิจ อาเซียนและสหรัฐฯ ได้
ลงนามในเอกสารช่ือกรอบความตกลงการคา้และการลงทุน  (ASEAN-U.S. Trade and Investment 
Framework Arrangement – TIFA) ในปี 2549 

ในปัจจุบนั รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความส าคญัมากข้ึนกบัภูมิภาคเอเชียและเล็งเห็นความส าคญั
ของอาเซียนทั้งในดา้นการเมือง ความมัน่คง และเศรษฐกิจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีประธานาธิบดี
Barack Obama ไดเ้ขาร่วมการประชุมผูน้ าอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-US Leaders’ Meeting) คร้ังท่ี 
1 ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 ท่ีสิงคโปร์ คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ท่ีนครนิวยอร์ก และ
คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 ท่ีบาหลี โดยย  ้าเจตนารมณ์ของสหรัฐฯ ท่ีจะเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี การท่ีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขา้ร่วมการประชุมผูน้ าอาเซียน-
สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3 และ East Asia Summit (EAS) คร้ังท่ี 6 ในเดือน พฤศจิกายน 2554 ท่ีบาหลี
อินโดนีเซีย นบัเป็นคร้ังแรกท่ีผูน้ าสหรัฐฯ เขา้ร่วม EAS โดยประธานาธิบดี Obama ไดย้  ้าเสมอวา่ 
สหรัฐฯ เป็นส่วนหน่ึงของแปซิฟิก (Pacific Nation) และแสดงเจตนารมณ์ของสหรัฐท่ีจะเขา้มามี
บทบาทมากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย 

ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ (Post Ministerial Conference 
10+1 Session with the U.S.) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2552 ท่ีจงัหวดัภูเก็ต สหรัฐฯ ไดภ้าคยานุวติั
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia - TAC) และไดริ้เร่ิมจดัการประชุม Lower Mekong Initiative (LMI) 
Ministerial Meeting เป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี สหรัฐฯ เป็นประเทศแรกท่ีแต่งตั้งเอกอคัรราชทูตประจ า
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา นอกจากน้ีท่ีประชุมผูน้ าอาเซียน-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 1 ยงัไดก้ าหนดให้มีการ
จดัตั้ง ASEAN-U.S. Eminent Persons Group (EPG) โดยมอบหมายภารกิจให้ EPG เสนอแนะ
แนวทางการยกระดบัความสัมพนัธ์อาเซียน-สหรัฐฯ จาก ‘enhanced partnership’ เป็น ‘strategic 
partnership’ อาเซียนและสหรัฐฯ มีกลไกด าเนินความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การประชุมสุดยอด
ผูน้ าอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Leaders’ Meeting) 2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-สหรัฐฯ (PMC) 3) การประชุม ASEAN-US Dialogue ซ่ึงเป็นการประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ี
อาวุโส (SOM) 4) ASEAN-US Joint Cooperation Committee (JCC) ซ่ึงเป็นการประชุมระดบั ออท. 
ประจ าอาเซียน และ 5) ASEAN-US Working Group Meeting ซ่ึงเป็นการประชุมในระดบัเจา้หนา้ท่ี
ของประเทศสมาชิกเพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือระหวา่งอาเซียนและสหรัฐฯ ในดา้นต่างๆ 
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ขณะน้ีอาเซียนและสหรัฐฯ ก าลงัด าเนินความร่วมมือตาม Plan of Action to Implement the 
ASEAN - US Strategic Partnership for Enduing Peace and Prospecity (2011 - 2015) ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งสามเสาหลกัของอาเซียน นอกจากน้ี ไดมี้การจดัการประชุม EPG คร้ังท่ี 1 เม่ือเดือน พฤษภาคม
2555 โดย EGP ก าหนดจะเสนอรายงานต่อท่ีประชุมผูน้ าคร้ังท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน 2555 ท่ีกรุง
พนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

ความสัมพนัธ์อาเซียน-รัสเซีย 
ความสัมพนัธ์อาเซียน-รัสเซีย เร่ิมตน้จากการท่ีรัสเซียไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ในฐานะคู่

หารือ (Consultative relations) กบัอาเซียนในปี 2534 และพฒันาความสัมพนัธ์จนไดรั้บสถานะ
ประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) กบัอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมยัท่ี 
29 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2539 ท่ีกรุงจาการ์ตา ซ่ึงขณะน้ีมาเลเซียเป็นผูป้ระสานงานความสัมพนัธ์ต่อ
จากเมียนม่าร์ในปี2555 (2012) - 2558 (2015) 

ส าหรับกลไกของความสัมพนัธ์จะประกอบดว้ย (1) ASEAN-Russia Summit (ระดบัผูน้ า) 
จดัข้ึน 1 คร้ังเม่ือปี 2548 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ และคร้ังท่ี 2 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 
17 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (2) ASEAN PMC + 1(ระดบั
รัฐมนตรี) ประชุมปีละคร้ัง (3) ASEAN-Russia SOM (ระดบัปลดั) ประชุมทุก 18 เดือน ตั้ง Open-
Ended WG endorsed by PMC+1 (4) ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (CPR) ประชุม
ปีละคร้ัง (5) ASEAN-Russia Joint Planning and Management Committee (CPR) ประชุมปีละคร้ัง 

ในส่วนของสาขาความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างอาเซียนกบัรัสเซีย ดังนี ้
- ความร่วมมือดา้นการเมืองความมัน่คง อาเซียนและรัสเซียไดล้งนามในเอกสารส าคญั

หลายฉบบั ไดแ้ก่ ปฏิญญาร่วมอาเซียน-รัสเซียวา่ดว้ยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพความมัน่คง 
ความมัง่คัง่ และการพฒันาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2003) แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-รัสเซียวา่ดว้ย
ความร่วมมือในการต่อตา้นการก่อการร้าย (2004) และรัสเซียไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (TAC) (2004) และจดัท าแผนงานอาเซียน-รัสเซีย วา่
ดว้ยการต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ (2009) 

- ความร่วมมือดา้นการพฒันา ในปี 2548 ผูน้ าอาเซียนและรัสเซียไดล้งนามใน Joint 
Declaration of the Heads of State/Government of the Member Countries of ASEAN and the Head 
of State of the Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership และไดรั้บรอง 
Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and the Russian 
Federation (2005-2015) ซ่ึงอาเซียนและรัสเซียได้จดัตั้ งกองทุน ASEAN-Russia Dialogue 
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Partnership Financial Fund (DPFF) ข้ึนเพื่อใชใ้นการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ โดยรัสเซีย
เป็นผูม้อบเงินเขา้กองทุนฝ่ายเดียว (ขณะน้ี กองทุนมีเงินประมาณ 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

- ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและรัสเซียไดล้งนามใน
ความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ปี 2548 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ในปี 2553 
มูลค่าการคา้ระหว่างอาเซียน-รัสเซียประมาณ 9,060 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ สินคา้ส าคญัท่ีรัสเซีย
ส่งออกมาอาเซียนไดแ้ก่ ช้ินส่วนประกอบโลหะเคมีภณัฑ์ และสินคา้ประกอบจากสินแร่ ในขณะท่ี
อาเซียนส่งออกสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัร เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ อาหารส าเร็จรูป น ้ ามนัประกอบ
อาหารไปรัสเซีย รัสเซียถือเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพส าหรับการขยายตลาดของอาเซียนและจะ
เป็นประตูกระจายสินคา้อาเซียนไปยงักลุ่มประเทศ CIS ไดใ้นอนาคต 

- การจดัตั้ง ASEAN Centre เลขาธิการอาเซียน (แทนประเทศสมาชิกอาเซียน) ร่วมกบั
อธิการบดี Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) ไดล้งนามบนัทึกความ
เขา้ใจเพื่อจดัตั้งศูนยอ์าเซียนในกรุงมอสโก เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2552 และมีพิธีเปิดอยา่งเป็น
ทางการท่ี MGIMO กรุงมอสโก เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 
 
ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 

กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือปี 2540 
ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก โดยมีการพบหารือระหว่างผูน้ าของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและผูน้ าของจีน ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีเป็นคร้ังแรก ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือเดือนธนัวาคม 2540 นบัแต่นั้นเป็นตน้มา การประชุมสุดยอด
อาเซียน+3 ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดียวกบัการ 

ประชุมสุดยอดอาเซียน กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างภายหลงัการออก
แถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือเอเชียตะวนัออกเม่ือปี 2542 และการจดัตั้ง East Asia Vision 
Group (EAVG) ในปี 2542 เพื่อวางวิสัยทศัน์ความร่วมมือในเอเชียตะวนัออก EAVG ไดเ้สนอแนะ
แนวคิดการจดัตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก (East Asian community- EAc) และมาตรการความ
ร่วมมือในดา้นต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การจดัตั้ง EAc ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังท่ี 9 ณ 
กรุงกวัลาลมัเปอร์ เม่ือปี 2548 ผูน้ าไดล้งนามในปฏิญญากรุงกวัลาลมัเปอร์ วา่ดว้ยการประชุมสุด
ยอดอาเซียน+3 (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN+3 Summit) ก าหนดให้การจดัตั้ง
ประชาคมเอเชียตะวนัออกเป็นเป้าหมายระยะยาว และให้กรอบอาเซียน+3 เป็นกลไกหลกัในการ
น าไปสู่เป้าหมายระยะยาวดงักล่าว และในโอกาสครบรอบ 10 ปีของกรอบอาเซียน+3 ในปี 2550 
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ไดมี้การออกแถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยความร่วมมือเอเชียตะวนัออก ฉบบัท่ี 2 และ แผนงานความ
ร่วมมืออาเซียน+3 (ปี 2550-2560) 

ประเทศไทยไดเ้ป็นประธานและเจา้ภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 
24 ตุลาคม 2552 ท่ีชะอ า หวัหิน โดยท่ีประชุมฯ ไดรั้บรองแถลงการณ์ ชะอ า หวัหิน วา่ดว้ยความ
มัน่คงดา้นอาหารและการพฒันาพลงังานชีวภาพในกรอบอาเซียน+3 (Chaam Hua Hin Statement 
on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านอาหารและพลงังาน ซ่ึงรวมถึงการจดัตั้ งระบบส ารองขา้วฉุกเฉินอาเซียน+3 
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve – APTERR) เพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงดา้น
อาหารในภูมิภาค และการจดัท ายุทธศาสตร์แบบบูรณาการเก่ียวกบัการผลิตและการบริโภคอาหาร
และพลงังานชีวภาพท่ีย ัง่ยืนและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และท่ีประชุมฯ ยงัไดส้นบัสนุนประเทศ
ไทยท่ีจะเป็นผูผ้ลกัดนัการจดัตั้งกลไกความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน+3  

นอกจากน้ีไทยในฐานะประเทศผูป้ระสานงานอาเซียน+3 ไดอ้อกแถลงข่าวว่าดว้ยความ
ร่วมมืออาเซียน+3 เพื่อรับมือกบัวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 ใน
ปัจจุบนัความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 ครอบคลุมความร่วมมือในสาขาต่างๆ ประมาณ 20 สาขา 
ภายใตก้รอบการประชุมในระดับต่าง ๆ มากกว่า 50 การประชุมความร่วมมือดา้นการเงินภายใต้
มาตรการริเร่ิมเชียงใหม ่(Chiang Mai Initiative-CMI) ซ่ึงริเร่ิมข้ึนเม่ือปี 2543 เป็นสาขาความร่วมมือ
ท่ีมีความกา้วหนา้มากท่ีสุด โดยไดมี้การจดัตั้งกองทุนส ารองพหุภาคีภายใต ้ CMI หรือท่ีเรียกว่า 
‚CMI Multilateralization (CMIM)‛ ซ่ึงมีการขยายวงเงินเป็น 2.4 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ และจะมี
การจดัตั้ง ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ท่ีสิงคโปร์ เพื่อวิเคราะห์และ
ติดตามสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและสนบัสนุน CMIM นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งหน่วยงาน
ประกนัเครดิตและการลงทุน Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อสนบัสนุนการ
ออกพนัธบตัรของภาคเอกชน โดยมีวงเงินเร่ิมตน้ 700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ประเทศอาเซียน+3 ยงัได้
จดัตั้งกองทุน ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF) ซ่ึงมีเงินทุนเร่ิมตน้จ านวน 3 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นกองทุนร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินมาตรการต่างๆ ภายใตแ้ผนงาน
ความร่วมมืออาเซียน+3 (ปี 2550-2560) รวมทั้งการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน+3 

 
ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+6 

ส าหรับ "อาเซียน +6" ก็คือ การรวมกลุ่มกนัของ 16 ประเทศ ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, กมัพูชา, อินโดนีเซีย, 
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ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม รวมกบัประเทศท่ีอยูน่อกอาเซียนอีก 6 
ประเทศ คือ จีน, ญ่ีปุ่น, เกาหลีใต,้ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซ่ึงหากนบัจ านวนประชากร
ในกลุ่มน้ีแลว้ จะพบวา่ อาเซียน +6 มีประชากรรวมกนักวา่ 3 พนัลา้นคน หรือคิดเป็น 50% ของ
ประชากรโลกเลยทีเดียว หลายคนอาจจะสงสัยวา่ ท าไมอาเซียนตอ้งรวมกลุ่มกบัอีก 6 ประเทศนอก
อาเซียนดว้ย ค าตอบก็คือ การรวมกลุ่มอาเซียน +6 น้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการ
ลงทุน การท าการคา้ ฯลฯ ให้มีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น สหภาพยุโรป 
นอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมท าขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี ดว้ยการจดัตั้งประชาคมอาเซียนข้ึน 
พร้อมกบัผนวกก าลงัของแต่ละกลุ่มการคา้เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถด าเนิน
เศรษฐกิจไดอ้ยา่งมัน่คงยิ่งข้ึน ความเป็นมาของอาเซียน+6 ท่ีมาของแนวคิด "อาเซียน +6" น้ี เร่ิมข้ึน
คร้ังแรกในระหวา่งการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่น (AEM-METI) และ AEM+3 (จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลี) ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยญ่ีปุ่นเสนอ
ให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia Summit (EAS ประกอบดว้ย
อาเซียน จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
จดัตั้ง Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซ่ึงเป็น FTA ระหวา่งประเทศ
อาเซียน+6 (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)์ 

จากนั้น ในการประชุม East Asia Summit คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ เมือง
เชบู ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีประชุมก็มีมติเห็นชอบใหด้าเนินการศึกษาเร่ืองดงักล่าว โดยประเทศญ่ีปุ่น
ไดจ้ดัประชุมร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละประเทศคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2550 เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหว่างประเทศ
อาเซียน+6 (CEPEA) ทั้งน้ี กลุ่มนกัวิชาการไดป้ระชุมร่วมกนัทั้งหมด 6 คร้ัง ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 
พ.ศ. 2551 ก่อนจะไดผ้ลสรุปวา่ หากมีการจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหวา่งประเทศอาเซียน+6 
(CEPEA) จะท าให้เกิดความสะดวกในดา้นการคา้และการลงทุน ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ 
พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือไดข้อ้สรุปดงัน้ี กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจึงมีมติให้ศึกษา
ความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหวา่งประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) ใน
ระยะท่ี 2 โดยเนน้เร่ืองความร่วมมือ (Cooperation), การอ านวยความสะดวก (Facilitation) และการ
เปิดเสรี (Liberalization) ท่ีจะช่วยสร้างความสามารถของประเทศสมาชิก เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ภายใตอ้าเซียน+6 (CEPEA) ทั้งน้ี ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญก็ไดข้อ้สรุปวา่ การจดัท าความตกลงการคา้เสรีระหวา่งประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) 
ควรให้ความส าคญัเร่ืองความร่วมมือเป็นอนัดบัแรก พร้อมกบัเนน้พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
ประเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transfer of Technology) และสร้างความเขม้แข็งให้
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วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) รวมทั้งควรพิจารณาจดัตั้งกองทุนเอเชียตะวนัออก เพื่อ
ช่วยรองรับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน และสร้างพื้นฐานส าหรับการพฒันา
ต่อไป ประโยชน์ของการรวมกลุ่มอาเซียน+6 จากรายงานการศึกษาของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือปี พ.ศ. 
2551 และ พ.ศ. 2552 พบวา่ การจดัทาความตกลงการคา้เสรีระหวา่งประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) 
จะท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเอเชียตะวนัออกเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2.11% 
หรือหากวดัเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแลว้ ค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ จะเพิ่มข้ึน 3.83% 
และเม่ือดูเฉพาะของประเทศไทยแลว้จะพบวา่ ค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศจะเพิ่มข้ึนถึง 4.78% 
เลยทีเดียว ในขณะท่ีประเทศ+6 มีค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เพิ่มข้ึน 2.6%  

นอกจากน้ี อาเซียน +6 จะช่วยปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
สมาชิก ดงัน้ี  

1. ขยายอุปสงคภ์ายในภูมิภาค (Domestic demand within the region) 2. เพิ่มประสิทธิผล
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นความช านาญในการผลิตสินคา้ของแต่ละประเทศ (Product 
specialization) 3. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเช่ือมโยงกนัระหว่างประเทศสมาชิก 
โดยเฉพาะเร่ือง Logistics ซ่ึงการพฒันาเหล่าน้ีจะนาไปสู่การลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาในแต่
ละประเทศสมาชิก รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีแน่นเฟ้นยิ่งข้ึน นอกจากน้ี CEPEA จะช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ลง อนัเน่ืองมาจากกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
(Harmonized market rules) ดงัจะเห็นไดว้า่ หวัใจส าคญัท่ีท าให้เกิดการร่วมกลุ่มกนัเป็นอาเซียน +6 
ก็คือ ผลประโยชน์ทางดา้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหลกั ซ่ึง
แน่นอนวา่ การรวมกลุ่มกนัเช่นน้ีจะช่วยให้ประเทศสมาชิกไดป้ระโยชน์มหาศาล อีกทั้งยงัเป็นการ
ยกระดบัขีดความสามารถของแต่ละประเทศใหสู้งข้ึน เพื่อแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 
 
ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหประชาชาติ 

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัสหประชาชาติเร่ิมข้ึนบนพื้นฐานของความร่วมมือด้าน
วิชาการระหวา่งอาเซียนกบั UNDP ซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนในช่วงปี 2513 และต่อมา UNDP ไดรั้บสถานะคู่
เจรจา (Dialogue Partner) ของอาเซียนในปี 2520 ต่อมาสหประชาชาติพยายามท่ีจะพฒันาความ
ร่วมมือกบัอาเซียน โดยส่งเสริมให้มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 องคก์รภายใตยุ้ทธศาสตร์ของส านกังาน
เลขาธิการสหประชาชาติ ท่ีจะส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนกบัองค์การระดบัภูมิภาคทัว่โลก เพื่อช่วย
แกไ้ขปัญหาระดบัโลกและภูมิภาค ในชั้นน้ี สหประชาชาติยงัไม่มีสถานะเป็นคู่เจรจากบัอาเซียน 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ คร้ังที่ 1 จดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี12 
กุมภาพนัธ์ 2543 ในระหว่างการประชุม UNCTAD X โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อส่งเสริม
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ความสัมพนัธ์และสร้างการเช่ือมโยงท่ีต่อเน่ืองระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัสหประชาชาติ
และเพื่อสนบัสนุนการท างานของท่ีประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันาสมยัท่ี 10 (มี
เลขาธิการอาเซียนและหวัหนา้องคก์รต่างๆ ภายใตก้รอบสหประชาชาติเขา้ร่วมดว้ย) ท่ีประชุมได้
หารือใน 3 หวัขอ้หลกัคือ 1) ประเด็นดา้นการเมืองและความมัน่คง 2) ประเด็นดา้นการพฒันา และ 
3) ความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบัสหประชาชาติ ในเร่ืองของการเมืองและความมัน่คง 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ คร้ังที่ 2 จดัข้ึนท่ีนครนิวยอร์กเม่ือวนัท่ี 13 
กนัยายน 2548 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบั UN เพื่อให้อาเซียน
เป็นท่ียอมรับมากยิ่งข้ึนในเวทีระหวา่งประเทศ รวมทั้งเพื่อติดตามผลการประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 1 
โดยมีประเด็นหารือท่ีส าคญั คือ (1) การสนบัสนุนระบบพหุภาคีนิยม (Multilateralism) และการ
ปฏิรูป UN ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและให้ความส าคญักบัการขจดัความ
ยากจน (2) การสนบัสนุนการพฒันาและการขยายสมาชิกภาพของสภาความมัน่คงสหประชาชาติ 
(UNSC) โดยยึดหลกัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ (3) ความร่วมมือเพื่อช่วยประเทศสมาชิก
อาเซียนบรรลุ Millennium Development Goals (MDGs) ในปี 2558 (4) ความร่วมมือเพื่อช่วย
อาเซียนในการจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ทั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (5) ความร่วมมือ
ในประเด็นเฉพาะดา้น เช่นการจดัการภยัพิบติั HIV/AIDs และไขห้วดันก (6) การสร้างสันติภาพ
และความมัน่คง 

ปัจจุบนัอาเซียนไดรั้บสถานะผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในองคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับนบัถือบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของอาเซียนภายในภูมิภาคว่าสอดคลอ้ง
รองรับกบัความพยายามในประชาคมโลกท่ีจะร่วมมือกนัสร้างความสงบสุขและส่งเสริมการพฒันา
ท่ีเท่าเทียม 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาติ คร้ังที่ 3 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 ระหวา่ง
การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 17 ท่ีกรุงฮานอย โดยทั้งสองฝ่ายไดห้ารือในเร่ือง 1) ความร่วมมือ
ระหวา่งอาเซียนกบัสหประชาชาติเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายการ
พฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals) ภายในปี 2558 ซ่ึงการบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเสริมสร้างการรวมตวัของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในดา้นการลด
ช่องวา่งระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 2) การให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึง
รวมถึงการสาธารณสุข การศึกษาและสิทธิมนุษยชน 3) การเขา้มามีส่วนร่วมของสหประชาชาติและ
องค์กรระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความเช่ือมโยงในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
โดยเฉพาะการป้องกนัและแกปั้ญหาผลกระทบขา้งเคียงสืบเน่ืองจากการมีความเช่ือมโยงระหว่าง
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ประเทศ เช่น อาชญากรรมขา้มชาติ การก่อการร้าย และยาเสพติด เป็นตน้ และ 4) การมีส่วนร่วม
ของสหประชาชาติในการเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บัประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับปฏิบติัการรักษา
สันติภาพและการบริหารจดัการภยัพิบติั 
 

ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัสหภาพยุโรป 

อาเซียนกบัสหภาพยุโรป (EU) มีความสัมพนัธ์ในระดบักลุ่มระหวา่งกนัมาเป็นเวลานาน
และ EU ถือเป็นคู่เจรจา (dialogue partner) กบั อาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 และ
ไดพ้ฒันาเป็นคู่เจรจาอยา่งเป็นทางการ ในปีพ.ศ. 2520 ทั้งน้ี กลไกหลกัในการด าเนินความสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ 1) การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนและคู่เจรจา 2) การประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียน-
สหภาพยุโรป 3) การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป และ 4) การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมอาเซียน-ประชาคมยโุรป 

ในส่วนของความสัมพนัธ์ทางการเมือง อาเซียนและ EU มี Joint Declaration on Combat 
Terrorism (2546/2003) และทั้งสองฝ่ายด าเนินโครงการความร่วมมือในเร่ืองการจดัการชายแดน
ภายใตแ้ผน Regional Indicative Programme (RIP) 2005-2006 ซ่ึงเป็นแผนความร่วมมือระยะกลาง
ระหวา่งอาเซียนและ EU ทั้งน้ี EU ไดเ้ขา้ร่วมใน ARF โดยใหค้วามสนใจเร่ือง Energy Security และ
ไดภ้าคยานุวติัสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia (TAC) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 

ในส่วนความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ EU เป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของอาเซียน โดยเป็นตลาดท่ี
ส าคญัอนัดบัสามของอาเซียนรองจากสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น และเป็นแหล่งลงทุนโดยตรง (FDI) 
อนัดบัหน่ึงของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีส าคญัส าหรับอาเซียนในการส่งออกไปยงัยุโรป 
ไดแ้ก่ กฎ ระเบียบต่างๆ ของ EU ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายไดจ้ดัตั้งกลไก Trans Regional EU-ASEAN 
Trade Initiative (TREATI) ข้ึนเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ของสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายยงัไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าความตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียน-EU ซ่ึงแสดงผลในทางบวกท่ีจะใหมี้การจดัท าความตกลงฯ อีกดว้ย 

ในส่วนของความร่วมมือดา้นการพฒันา นั้น EU ไดอ้อกออกเอกสารยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ซ่ึงใชช่ื้อวา่ A New Partnership with South East Asia เพื่อวางแนวทางการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสองภูมิภาคในอนาคตผา่นกระบวนการและกลไกความร่วมมือท่ีมีอยู่
ทั้งระดบัทวิภาคีและระดบัภูมิภาค และก าหนดกลไก Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument 
(READI) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในดา้นท่ีไม่ใช่การคา้ โดยสหภาพยุโรปเป็นคู่เจรจาท่ีให้ความ
ร่วมมือเพื่อการพฒันาแก่อาเซียนมากท่ีสุด 
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ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit-EAS) เดิมทีเป็นขอ้ริเร่ิมในกรอบ

อาเซียน+3 โดยจะเป็นการวิวฒันาการของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ไปสู่การประชุมสุดยอด
เอเชียตะวนัออก อยา่งไรก็ดี อาเซียนเห็นวา่ ควรเปิดกวา้งให้ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน+3 เขา้ร่วม
ดว้ย ในปัจจุบนัมีประเทศท่ีเขา้ร่วมใน EAS จ านวน 18 ประเทศ ไดแ้ก่ อาเซียน 10 ประเทศ 
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา และสหพนัธรัฐรัสเซีย 
ในการประชุม EAS คร้ังท่ี 1 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548 ไดมี้
การลงนามปฏิญญากรุงกวัลาลมัเปอร์วา่ดว้ยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (Kuala Lumpur 
Declaration on the East Asia Summit) ก าหนดให้ EAS เป็นเวทีหารือทางยุทธศาสตร์ท่ีเปิดกวา้ง 
โปร่งใส และครอบคลุม และไดเ้ห็นพอ้งกบัแนวความคิดของไทยท่ีให้ EAS เป็นเวทีของผูน้ าท่ีจะ
แลกเปล่ียนความเห็นและวิสัยทศัน์ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในลกัษณะ  top-down การประชุม 
EAS มีข้ึนเป็นประจ าทุกปีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีประเทศท่ีเป็นประธานอาเซียน
เป็นประธานการประชุมฯ 

ในการประชุม EAS คร้ังท่ี 2 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือเดือนมกราคม 2550 ท่ี
ประชุมฯ เห็นชอบใหก้ าหนดสาขาความร่วมมือท่ีมีความส าคญัในล าดบัแรก 5 สาขา ไดแ้ก่ ไขห้วดั
นก ความมัน่คงดา้นพลงังาน การศึกษา การเงิน และการจดัการภยัพิบติั ประเทศไทยไดเ้ป็น
ประธานและเจา้ภาพการประชุม EAS คร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2552 ท่ีชะอ า หวัหิน โดยท่ี
ประชุมฯ ไดรั้บรองแถลงการณ์ชะอ า หวัหินวา่ดว้ยการจดัการภยัพิบติั (Cha-am Hua Hin Statement 
on EAS Disaster Management) เพื่อส่งเสริมการพฒันาการเตรียมความพร้อมท่ีรอบดา้นและเพิ่ม
ศกัยภาพการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัในภูมิภาค ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง
เครือข่ายการประสานงานการตอบสนองภยัพิบติัในระดบัภูมิภาค ผา่นกรอบและกลไกอาเซียนและ
ภูมิภาคท่ีมีอยู ่เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติในภูมิภาค นอกจากน้ี ไทยในฐานะประเทศผู ้
ประสานงาน EAS ไดอ้อกแถลงข่าวร่วมของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกว่าดว้ยวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินโลก เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 เพื่อแสดงเจตนาร่วมกนัของประเทศ EAS ท่ี
จะร่วมมือกนัรับมือกบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ีอุบติัข้ึนเม่ือปี 2551 

ปัจจุบนั ประเด็นท่ีผูน้ า EAS ให้ความสนใจ ไดแ้ก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงิน 
การคา้และการลงทุน (การประชุมสุดยอด G-20 การเจรจาการคา้รอบโดฮา การส่งเสริมสินเช่ือเพื่อ
การคา้ และการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบดา้นในเอเชียตะวนัออก) และความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาค (regional connectivity) และให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัทิศทาง



 158 

ความร่วมมือในอนาคตของ EAS ในบริบทโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค (regional architecture) 
รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบั EAS เพื่อให้ EAS สามารถตอบสนองความทา้ทายใหม่ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในขณะท่ีควรคงลกัษณะการเป็นเวทีการหารือดา้นยุทธศาสตร์ส าหรับ
ผูน้ าท่ีมีความยดืหยุน่ไว ้
 
บทสรุป 

อาเซียนเร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัประเทศนอกกลุ่มเป็นคร้ังแรกกบัสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 
2515 จนถึงปัจจุบนั อาเซียนมีคู่เจรจาจ านวน 9 ประเทศและ 1 องคก์ร โดยมีเป้าหมายคือ การขอให้
ประเทศคู่เจรจาท่ีมีสถานะท่ีดีกว่าให้ความช่วยเหลือทางดา้นการพฒันาแก่อาเซียน ในการด าเนิน
ความสัมพนัธ์กบัประเทศคู่เจรจานั้น ในแต่ละปี อาเซียนจะจดัประชุมระดบัผูน้ าหรือรัฐมนตรีคู่
เจรจาเหล่าน้ี เพือ่ก าหนดนโยบายและทิศทางการผสานความร่วมมือ  
  นอกจากน้ี อาเซียนย ังได้จัดตั้ งคณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสาม (ASEAN 
Committee in Third Countries) ซ่ึงประกอบดว้ยเอกอคัรราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี
ประจ าอยูใ่นประเทศคู่เจรจา ตลอดจน ในประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาเซียนเห็นสมควรเพื่อท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูล
และวิเคราะห์ท่าทีของประเทศท่ีคณะกรรมการอาเซียนเหล่าน้ีตั้งอยู่ เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
ความสัมพนัธ์ต่อไป 
 
ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายสาระส าคญัของวตัถุประสงคข์องอาเซียนกบัประเทศนอกสมาชิกมาโดยสังเขป 
2. จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 และความ

ร่วมมือในกรอบอาเซียน+6 
3. ในทศันะของนกัศึกษาคิดวา่ประชาคมอาเซียนไดรั้บประโยชน์ในดา้นใดบา้งจากการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรและคู่เจรจาของอาเซียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 7 : ปัญหาและทศิทางในอนาคตจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 
เน้ือหา 

จุดแขง็-จุดอ่อน-เบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 

ปัญหากฎบตัรอาเซียน 

ปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน  
ปัญหาสหภาพอาเซียน  
ทิศทางในอนาคตของอาเซียน 
บทสรุป 

  
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองจุดแข็ง-จุดอ่อน-เบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 

2. เกิดความรู้ในเร่ืองปัญหากฎบตัรอาเซียน 
3. เกิดความรู้ในเร่ืองปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน  
4. เกิดความรู้ในเร่ืองปัญหาสหภาพอาเซียน  
5. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองทิศทางในอนาคตของอาเซียน 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
1. อธิบายจุดแขง็-จุดอ่อน-เบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนได ้

2. อธิบายปัญหากฎบตัรอาเซียน ปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน และปัญหา
สหภาพอาเซียนได ้

3. บอกทิศทางในอนาคตของอาเซียนได ้
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ให้นกัศึกษาดูวีดีโอรอบรู้ประชาคมอาเซียน และให้นกัศึกษาวิเคราะห์ว่า ทิศทางของ
อาเซียนในความคิดนกัศึกษาจะเป็นอยา่งไร 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 7 ปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 
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3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 5 - 6 คน และมอบหมายงานให้วิเคราะห์ค าหลกั (Key Word) 
ท่ีอยู่ในเน้ือหาหลกัในส่วนของปัญหากฎบตัรอาเซียน ปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน 
และปัญหาสหภาพอาเซียน เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และบนัทึกในรูปแบบแผนภูมิจินตภาพใน
กระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให ้และนดัหมายการน า เสนอในสัปดาห์หนา้ 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุปเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ของปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและมอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ย 
  

ส่ือการเรียนการสอน 
1. Microsoft Powerpoint เร่ือง ปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการรวมกลุ่มประชาคม

อาเซียน 
2. วดีีโอรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
3. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 

 
   
  

 
 

              



บทที ่7 
ปัญหาและทศิทางในอนาคตจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
 ท่ามกลางสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพลวตัสูง การเผชิญกบัความทา้ทาย
ใหม่ๆ รวมถึงการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ทาให้อาเซียนซ่ึงในปัจจุบนัมีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ไทย 
เวยีดนาม ลาว เมียนมาร์ และกมัพูชา จ าเป็นตอ้งรวมตวักนัใหเ้หนียวแน่น เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง ลด
การพึ่งพาเศรษฐกิจโลก และเพิ่มความสามารถการแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศและความสามารถ
การแกไ้ขปัญหาในมิติต่างๆ ร่วมกนั โดยการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างใหอ้าเซียนมีความแข็งแกร่ง มัน่คง และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจยิ่งข้ึน สามารถ
สร้างโอกาสในการพฒันา รับมือกบัส่ิงทา้ทายและภยัคุกคามรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งรอบดา้น โดยให้
ประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความเป็นอยูท่ี่ดี และประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อให้การขบัเคล่ือนหรือด าเนินการให้เป็นไปตามพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทยบรรลุตามวตัถุประสงค ์การท าความเขา้ใจปัญหาและทิศทางในอนาคต
จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบท่ีจะเกิดข้ึนก็ยอ่มจะเป็นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัหรือเป็นแรงสนับสนุนท่ีจะท าให้การเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ในบทท่ี 7 ปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงเป็น
การอธิบายถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน-เบ้ืองตน้ ของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน ปัญหากฎบตัร
อาเซียน ปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน ปัญหาสหภาพอาเซียน และทิศทางในอนาคต
ของอาเซียน 

 

จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 

 จุดแขง็-จุดอ่อน-เบ้ืองตน้ ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป็นขอ้มูล
ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ของนักศึกษา นักวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปไดด้งัน้ี (ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร, 2555) 
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1. ประเทศสิงคโปร์ 
จุดแข็ง 

„ รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอนัดบั 15 ของโลก 
„ การเมืองมีเสถียรภาพ 
„ เป็นศูนยก์ลางทางการเงินระหวา่งประเทศ 
„ แรงงานมีทกัษะสูง 
„ ช านาญดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ 
„ มีท่ีตั้งเอ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางเดินเรือ 

จุดอ่อน 
„ พึ่งพาการน าเขา้วตัถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดบัล่าง 
„ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจสูง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายงัภาคบริการมากข้ึน เพื่อลดการพึ่งพาการ

ส่งออกสินคา้ 
2.  ประเทศอนิโดนีเซีย 
จุดแข็ง 

„ ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
„ ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก และมากท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต)้ 
„ มีชาวมุสลิมมากท่ีสุดในโลก 
„ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจ านวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น ้ามนั ก๊าซ

ธรรมชาติ โลหะต่างๆ 
„ ระบบธนาคารค่อนขา้งแขง็แกร่ง 

จุดอ่อน 
„ ท่ีตั้งเป็นเกาะและกระจายตวั 

„ สาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการ
เช่ือมโยงระหวา่งประเทศ 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ การลงทุนส่วนใหญ่เนน้ใชท้รัพยากรในประเทศเป็นหลกั 
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3. ประเทศมาเลเซีย 
จุดแข็ง 

„ รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีอยูใ่นอนัดบั 3 ของอาเซียน 
„ มีปริมาณส ารองน ้ามนัมากเป็นอนัดบั 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอนัดบั 2 ของ

เอเชียแปซิฟิก 
„ ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร 
„ แรงงานมีทกัษะ 

จุดอ่อน 
„ จ านวนประชากรค่อนขา้งนอ้ย ท าใหข้าดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดบัล่าง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพฒันาแลว้” ในปี 2563 
„ ฐานการผลิตและส่งออกสินคา้ส าคญัท่ีคลา้ยคลึงกบัไทย 
„ มีนโยบายพฒันาการผลิตดว้ยเทคโนโลยขีั้นสูงอยา่งจริงจงั 

4. ประเทศบรูไน 
จุดแข็ง 

„  รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีอยูใ่นอนัดบั 2 ของอาเซียน และอนัดบั 26 ของโลก 
„ การเมืองค่อนขา้งมัน่คง 
„ เป็นผูส่้งออกน ้ามนั และมีปริมาณส ารองน ้ามนัอนัดบั 4 ของอาเซียน 

จุดอ่อน 
„ ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน 
„ ขาดแคลนแรงงาน 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ มีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจใกลชิ้ดกบัสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
„ การขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลกั 
„ ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทางอาหารค่อนขา้งมาก 

5. ประเทศฟิลปิปินส์ 
จุดแข็ง 

„ ประชากรจ านวนมากอนัดบั 12 ของโลก (>100 ลา้นคน) 
„ แรงงานทัว่ไปมีความรู้-ส่ือสารภาษาองักฤษได ้
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จุดอ่อน 
„ ท่ีตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
„ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวสัดิภาพทางสังคมยงัไมพ่ฒันาเท่าท่ีควร 

ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
„ สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนขา้งมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยูเ่สมอ 
„ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความตอ้งการภายในประเทศเป็นหลกั 

6. ประเทศเวยีดนาม 
จุดแข็ง 

„ ประชากรจ านวนมากอนัดบั 14 ของโลก (~90 ลา้นคน) 
„ มีปริมาณส ารองน ้ามนัมากเป็นอนัดบั 2 ของเอเชียแปซิฟิก 
„ มีแนวชายฝ่ังทะเลยาวกวา่ 3,200 กิโลเมตร 
„ การเมืองมีเสถียรภาพ 
„ ค่าจา้งแรงงานเกือบต ่าสุดในอาเซียน รองจากกมัพูชา 

จุดอ่อน 
„ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร 
„ ตน้ทุนท่ีดินและค่าเช่าส านกังานค่อนขา้งสูง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ มีรายไดแ้ละความตอ้งการสูงข้ึนจากเศรษฐกิจท่ีโตเร็ว 

7. ประเทศกมัพูชา 
จุดแข็ง 

„ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้า ป่าไม ้และแร่
ชนิดต่างๆ 

„ ค่าจา้งแรงงานต ่าสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) 
จุดอ่อน 

„ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
„ ตน้ทุนสาธารณูปโภค (น ้า ไฟฟ้า และการส่ือสาร) ค่อนขา้งสูง 
„ ขาดแคลนแรงงานมีทกัษะ 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ ประเด็นขดัแยง้ระหวา่งไทย-กมัพูชาอาจบัน่ทอนโอกาสการขยายการคา้-การ

ลงทุนระหวา่งกนัในอนาคตได ้
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8. ประเทศลาว 
จุดแข็ง 

„ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน ้าและแร่ชนิด
ต่างๆ 

„ การเมืองมีเสถียรภาพ 
„ ค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งต ่า (2.06 USD/day) 

จุดอ่อน 
„ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
„ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่

ทะเล 
ประเด็นที่น่าสนใจ 

„ การลงทุนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลงังานน ้า และเหมืองแร่ 
9. ประเทศพม่า 
จุดแข็ง 

„ มีทรัพยากรธรรมชาติ น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจ านวนมาก 
„ มีพรมแดนเช่ือมโยงจีนและอินเดีย 
„ ค่าจา้งแรงงานค่อนขา้งต ่า (2.5 USD/day) 

จุดอ่อน 
„ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 
„ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ การพฒันาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง 

และท่าเรือ 
10. ประเทศไทย 
จุดแข็ง 

„ เป็นฐานการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้เกษตรหลายรายการรายใหญ่ของ
โลก 

„ ท่ีตั้งเอ้ือต่อการเป็นศูนยก์ลางโครงข่ายเช่ือมโยงคมนาคมดา้นต่างๆ 
„ สาธารณูปโภคพื้นฐานทัว่ถึง 
„ ระบบธนาคารค่อนขา้งเขม้แขง็ 
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„ แรงงานจ านวนมาก 
จุดอ่อน 

„ แรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะ 
„ เทคโนโลยกีารผลิตส่วนใหญ่ยงัเป็นขั้นกลาง 

ประเด็นที่น่าสนใจ 
„ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และ

ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว 
„ ด าเนินงานตามแผนปรับตวัสู่ AEC ปี 53-54 ได ้64% สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ียของ

อาเซียนท่ี 53% สะทอ้นการเตรียมพร้อมอยา่งจริงจงั 
 
ปัญหากฎบัตรอาเซียน 

 ประภสัสร์ เทพชาตรี (2554) กล่าววา่ ปัญหาท่ีท าให้อาเซียนยงัไม่ใช่ประชาคมอยา่งแทจ้ริง
คือ เร่ืองกฎบตัรอาเซียน ถึงแมใ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีหวัหิน ค าขวญัหรือสโลแกนของการ
ประชุมคือ “กฎบตัรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน” แต่กฎบตัรอาเซียนยงัมีจอ้บกพร่องหลายเร่ือง  
 ในมาตรา 2 ของกฎบตัร อาเซียนยงัคงยึดหลกัการไม่ยุ่งเก่ียวกิจการภายในของประเทศ
สมาชิก เป็นกฎเหล็กของอาเซียนต่อไป ทั้งๆ ท่ีในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาไดมี้การถกเถียงกนัอยา่งมาก 
หลกัการดงักล่าวควรจะมีความยืดหยุน่ และอาเซียนควรจะมีสิทธิเขา้ไปยุ่งเก่ียวกิจการภายในของ
สมาชิกได ้หากเร่ืองท่ีถือวา่เป็นเร่ืองภายใน ส่งผลกระทบต่อเซียนโดยรวม 
 แต่ปัญหาใหญ่ท่ีท าให้กฎบตัรยงัไม่ใช่กฎบตัรของประชาชนอาเซียนคือ ในกฎบตัรไม่มี
การระบุถึงกลไกท่ีจะให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจกรรมของอาเซียน 
นอกจากน้ีในกฎบตัรไม่ไดมี้การก าหนดกลไกทางดา้นนิติบญัญติั และกลไกทางดา้นตุลาการของ
อาเซียน 
 ในมาตรา 20 ของกฎบตัรไดร้ะบุว่า การตดัสินใจของอาเซียนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ฉนัทามติ ซ่ึงเป็นการถอยหลงัลงคลองของอาเซียน เพราะท่ีผา่นมาไดมี้การถกเถียงกนัอยา่งมากว่า 
ถึงเวลาแล้วท่ีอาเซียนจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการตดัสินใจ โดยในบางเร่ืองอาจจะตอ้งใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียง แต่ในท่ีสุดขอ้เสนอการลงคะแนนเสียงถูกตดัออกไปหมดจากกฎบตัร ระบบฉนัทา
มตินั้น หมายความวา่ ถา้ 9 ประเทศเอา แต่พม่าไม่เอา ก็คือ ไม่เอา 
 นอกจากน้ี ในกฎบตัรไม่มีการพูดถึงกลไก และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดขอ้ตกลง
และการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของอาเซียน 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ผลกัดนัให้มีการแก้กฎบตัรอาเซียน เพื่อให้เป็นกฎบตัรของประชาชนอาเซียนอย่าง

แทจ้ริง 
2. แกม้าตรา 2 เพื่อใหห้ลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในมีความยดืหยุน่มากข้ึน 
3. เพิ่มในกฎบตัร กลไกท่ีภาคประชาสังคมจะเขา้มามีบทบาท ขอเสนอให้มีการจดัตั้ ง 

“สภาท่ีปรึกษา” หรือ Consultative Council 
4. ในระยะยาวควรมีการผลักดันให้เพิ่มในกฎบัตร การจัดตั้ งสภาอาเซียน (ASEAN 

Parliament) ตามแบบอย่าง European Parliament และจดัตั้งศาลสถิตยุติธรรมอาเซียน (ASEAN 
Court of Justice) 

5. แกม้าตรา 20 โดยใหเ้พิ่มวา่ ในบางกรณีอาเซียนอาจตดัสินใจดว้ยการลงคะแนนเสียง 
6. เพิ่มในกฎบตัรใหมี้กลไกในการตรวจสอบ ลงมาตรการลงโทษประเทศสมาชิกท่ีละเมิด 

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎบตัรหรือขอ้ตกลงของอาเซียน 
7. แกม้าตรา 14 เพื่อใหห้ลๆกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
8. แกก้ฎบตัรเพื่อเพิ่มบทบาทของเลขาธิการอาเซียน UN และส านกัเลขาธิการ UN เป็น

เกณฑ ์
 
ปัญหาสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน 

ปัญหาประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 ประภสัสร์ เทพชาตรี (2554) กล่าววา่ ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตั้งเป้าหมายวา่
จะเป็นตลาดร่วมในปี 2015 นั้น แต่ถา้ดูให้ดีแลว้ ตลาดร่วมอาเซียนจะเป็นตลาดร่วมท่ีไม่สมบูรณ์ 
เพราะตลาดร่วมอาเซียนจะมีแค่เสรีการคา้และบริการ แต่จะยงัไม่เสรีในเร่ืองการเคล่ือนยา้ยทุนและ
แรงงาน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองช่องวา่งระหวา่งประเทศรวยประเทศจน ประเทศอาเซียนยงัมอง
ประเทศสมาชิกอ่ืนเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจ และอาเซียนยงัมีปัญหาทั้งบูรณาการในเชิงลึก และเชิง
กวา้ง 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรใหมี้การปรับแก ้Blueprint ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ผลกัดนัใหอ้าเซียนพฒันาไปเป็นตลาดร่วมท่ีสมบูรณ์แบบ 
3. ผลกัดนัใหภ้ายหลงัปี 2015 อาเซียนจะพฒันาไปเป็นสหภาพอาเซียน (ASEAN Union) 

ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัสหภาพยโุรปในปัจจุบนั 
4. แกปั้ญหาเร่ืองช่องวา่งระหวา่งประเทศรวยกบัประเทศจน 
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5. ใหป้ระเทศอาเซียนมองประเทศสมาชิกอ่ืนเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ 
6. ใหมี้การบูรณาการทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง 
7. ให้ประชาชนอาเซียนและภาคประชาสังคมอาเซียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการ

จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 
 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ปัญหาอีกประการท่ียงัท าให้อาเซียนยงัไม่ใช่ประชาคมอย่างแทจ้ริงคือ เร่ืองเก่ียวกบัการ

จดัตั้งประชาคมอาเซียน ซ่ึงยงัมีขอ้บงพร่องหลายเร่ือง ส าหรับประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) นั้น ค านิยามและรูปร่างหน้าตาของ 
APSC ท่ีได้รับการนิยามจากรัฐบาลของอาเซียนนั้น แตกต่างไปอย่างมากจากค านิยามของ
นกัวิชาการ โดยประเด็นหลกัท่ีนกัวิชาการให้ความส าคญั แต่ขาดหายไปจาก APSC คือ ประชาคม
ความมัน่คงจะตอ้งมีการก าหนดนโยบายร่วมกนั การรับรู้ถึงภยัคุกคามร่วมกนั มีอตัลกัษณ์ร่วม มี
ความร่วมมือทางทหาร ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และมีสถาบนัท่ี
เป็นทางการ 

กลไกการป้องกันและแก้ไขความขดัแยง้ของ APSC มีลกัษณะมุ่งเน้นแก้ความขดัแยง้
ระหวา่งรัฐ แต่ในปัจจุบนัและอนาคต ความขดัแยง้ส่วนใหญ่จะเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐ 
แต่มีลกัษณะขา้มชาติ ดงันั้นกลไกอาเซียนจึงไม่มีประสิทธิภาพรองรับความขดัแยง้ในรูปแบบใหม่ 
นอกจากน้ีความร่วมมือทางทหารของอาเซียนก็เบาบางมาก อาเซียนก่อตั้งมา 42 ปี แต่เพิ่งจะมีการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไปเพียง 3 คร้ัง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับแก ้Blueprint หรือแผนงานของ APSC 
2. ปรับค านิยามใหม่ของ APSC โดยให้เพิ่มการมีนโยบายร่วม การรับรู้ภยัคุกคามร่วม 

การมีอตัลกัษณ์ร่วม เพิ่มความร่วมมือทางทหาร และสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั 
3. เพิ่มกลไกแกไ้ขความขดัแยง้ในรูปแบบใหม่คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐ แต่มี

ลกัษณะขา้มชาติ และกระทบต่ออาเซียนโดยรวม 
4. จดัตั้งกองก าลงัรักษาสันติภาพของอาเซียนข้ึน ในลกัษณะกองก าลงัเดียวกบักองก าลงั

รักษาสันติภาพของ UN 
5. แก้ปัญหาความขัดแยง้ทางการเมือง แก้ปัญหากรณีพิพาทเร่ืองพรมแดนระหว่าง

ประเทศสมาชิก 
6. ก าหนดยทุธศาสตร์ทางทหารใหม่ โดยใหเ้ลิกมองประเทศเพื่อนบา้นวา่อาจจะเป็นศตัรู 



 171 

7. ใหภ้าคประชาสังคมและประชาชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการพฒันา APSC 
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
ส าหรับประชาสังคมและวฒันธรรมนั้น ภาษาองักฤษเรียกว่า ASEAN Socio-Cultural 

Community เรียกย่อว่า ASCC ซ่ึงในการประชุมสุดยอดท่ีชะอ า-หัวหิน ได้มีการลงนามใน 
Blueprint ของ ASCC ไปแลว้ แต่เม่ือดู Blueprint จะเห็นไดว้า่ ความร่วมมือของอาเซียนในการการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร ส่วนความร่วมมือในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ก าลงั
เป็นส่ิงทา้ทายอาเซียนอยา่งมาก เพราะในทางปฏิบติั อาเซียนจะประสบปัญหาหลายเร่ือง โดยเฉพาะ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั และกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศสมาชิก ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ
พอในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ส่วนการสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนดูเป็นเร่ืองยาก เพราะแต่ละ
ประเทศยงัมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก นอกจากน้ีอาเซียนยงัมีปัญหาในระดบัรากหญา้ท่ีประชาชน
ยงัมีความขดัแยง้และไม่ไวว้างใจกนั ปัญหาการท าให้ประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
และปัญหาการท่ีประชาชนไม่มีความรู้เร่ืองอาเซียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับแก ้Blueprint ของ ASCC 
2. Blueprint ควรให้ความส าคัญกับเร่ืองของสิทธิมนุษยชนมากกว่าน้ี โดยน่าจะ

ครอบคลุมถึงเร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตย และการติดต่อในระดบัประชาชนต่อประชาชน 
3. ส าหรับในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรแกปั้ญหาการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั และการ

ปรับกฎระเบียบต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. ผลกัดนัใหมี้การสร้างประชาคมอาเซียน โดยมีอตัลกัษณ์ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 
5. การสร้างจิตส านึกเชิงบวกต่อประเทศเพื่อนบา้น ทั้งจากสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งสร้างทศันคติท่ีดีต่อประเทศเพื่อนบา้น ในฐานเพื่อนร่วมมิตร 
พลเมืองอาเซียน โดยมองขา้มบาดแผลทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะศตัรูคู่ตรงขา้ม 

6. แก้ปัญหาการท่ีประชาชนในระดับรากหญ้าของอาเซียนยงัมีความขดัแยง้และไม่
ไวว้างใจกนั 

7. ผลกัดนัใหป้ระชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้ริง 
8. ใหป้ระชาชนอาเซียนมีความรู้เร่ืองอาเซียนอยา่งทัว่ถึง 
9. สร้างความเป็นหุน้ส่วนกบัภาคประชาสังคม 
10. ในการสร้าง ASCC ควรมีการจดัตั้งกลไกอาเซียนท่ีใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม 
11. ควรมีมาตรการส่งเสริม track III ของอาเซียน หรือ track ของภาคประชาสังคมของ

อาเซียนอยา่งจริงจงั 
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ปัญหาสหภาพอาเซียน 
 ประเด็นส าคญัอนัหน่ึงคือ โจทยท่ี์วา่ หลงัจากปี 2015 ซ่ึงในตอนนั้นอาเซียนจะพฒันา
ไปเป็นประชาคมอาเซียน โจทยคื์อ แลว้หลงัจากนั้นอาเซียนจะพฒันาไปเป็นอะไรต่อไป ประภสัสร์ 
เทพชาตรี (2554) เสนอว่า ภายหลงัปี 2015 อาเซียนควรพฒันาไปเป็นสหภาพอาเซียน (ASEAN 
Union) ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบัสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เร่ืองสหภาพอาเซียนนั้นเป็นเร่ือง
ใหญ่และระยะยาว ดงันั้นจึงควรมีการศึกษากนัอย่างลึกซ้ึง ถึงผลดี ผลเสีย ความเป็นไปได้ และ
อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในมุมมองของประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับองคป์ระกอบของสหภาพอาเซียนควรจะมีประเด็นเหล่าน้ี 

1. ควรจะมีการพฒันาระบบการเงินอาเซียนให้เป็นระบบเดียวกนัคือ ให้มีการจดัตั้ง
สหภาพการเงินอาเซียน หรือ ASEAN Monetary Union ซ่ึงในระยะยาวจะพฒันาไปเป็นเงินสกุล
อาเซียน และมีการจดัตั้งธนาคารกลางอาเซียนข้ึนดว้ย 

2. ตอ้งมีการก าหนดนโยบายร่วมท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายการคา้ 
ควรจะมีท่าทีร่วมกนัเป็นนโยบายการคา้ของอาเซียน นอกจากนั้นอาเซียนคงจะตอ้งมีนโยบายร่วม
ในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย ไม่วา่จะเป็นนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายเกษตร และนโยบายต่างประเทศ 

3. ส าหรับกลไกด้านสถาบนันั้น อาเซียนควรจะต้องพฒันาจากสมาคมท่ีหารือกัน
เฉพาะขา้ราชการไปสู่ประชาคมและสหภาพท่ีเป็นของประชาชน และลงลึกสู่ระดบัรากหญา้อยา่ง
แทจ้ริง 

4. ควรจะพิจารณาจดัตั้งรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Parliament) 
5. จดัตั้งศาลสถิตยติุธรรมอาเซียน (ASEAN Court of Justice) 
6. จดัตั้งสภาท่ีปรึกษาอาเซียน (ASEAN Consultation Council) ซ่ึงจะเปิดให้ภาค

ประชาสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายต่างๆ ของอาเซียน 
7. เพิ่มบทบาทเลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียนให้มากข้ึน โดย

เปรียบเทียบกบัสหประชาชาติ ซ่ึงเลขาธิการสหประชาชาติมีบทบาทท่ีโดดเด่นมาก 
8. สหภาพอาเซียนจะตอ้งมีธรรมาภิบาลและเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย

แบบเต็มรูปแบบคือ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นประชาสังคม NGO 
ภาคเอกชน พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน รัฐสภา ส่ือมวลชน และประชาชน 

9. ในระยะยาวอาเซียนจะตอ้งบูรณาการในเชิงกวา้ง โดยขณะน้ีความเป็นไปไดคื้อ การ
ขยายฐานออกไปในกรอบอาเซียน +3 คือดึงเอาญ่ีปุ่น จีน เกาหลี เขา้มารวมดว้ย และพฒันาไปเป็น
ประชาคมเอเชียตะวนัออก หรือสหภาพเอเชียตะวนัออก 
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ทศิทางในอนาคตของอาเซียน  
 นบัตั้งแต่การก่อตั้ง ASEAN เม่ือปี 2510 จนถึงปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้า่อาเซียนประสบ
ความส าเร็จใน การบรรลุถึง เป้าหมายส าคญัๆ และเจตนารมยท่ี์ก าหนดไวใ้นปฏิญญากรุงเทพฯ 
อย่างน่าพอใจ ทั้งใน ดา้นการเมืองและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นการพฒันา
ความสัมพนัธ์กบัโลก ภายนอก ความส าเร็จประการหน่ึงน่าจะได้แก่การด าเนินการเพื่อให้ทุก
ประเทศในเอเชีย ตะวนัออก เฉียงใต ้หันหน้าเขา้หากนั และร่วมมือกนั มากข้ึนในฐานะประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซ่ึงการรวมตวักนั ของประเทศ ใน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตก้รอบ ความ
ร่วมมือ อาเซียนก าลงัพฒันาเป็นรูปเป็น ร่างอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม อาเซียนในวยั 33 
ปี ก าลงัประสบกบัเง่ือนไขใหม่ๆ หลายประการทั้งจากปัจจยั ภายใน และภายนอกภูมิภาคซ่ึงทา้ทาย
กระบวนการ รวมตวัและความเป็น ปึกแผ่นของ ประเทศสมาชิก และบัน่ทอนความน่าเช่ือถือและ
บทบาทขององคก์รอาเซียนดว้ย จึงมีความ จ าเป็นท่ีประเทศสมาชิกจะตอ้ง มีความต่ืนตวัและให้
ความสนใจในการร่วมกันแสวงหาแนวทางในการ เผชิญกับส่ิงท้าทายต่างๆเหล่าน้ีต่อไป 
  ความมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาค ภายหลงัจากสงครามเยน็ยติุลง และการแกไ้ขปัญหา
กมัพูชา สถานการณ์ความมัน่คงทาง การเมืองใน ภูมิภาคโดย ส่วนรวม เร่ิมดีข้ึนและยงัคงมี
แนวโนม้ในทางบวกต่อไป โดยประเทศในอินโดจีนได ้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนครบ ทุกประเทศ
แลว้ โดยกมัพูชาเขา้ร่วมเป็นประเทศสมาชิกล าดบัท่ี 10 เม่ือปี 2542 ส่วนสถานการณ์ในติมอร์
ตะวนัออก ก าลงัพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนขณะเดียวกนั อาเซียนได้ผลกัดนัการจดัท าเอกสาร
แนวทางปฏิบติัระดบัภูมิภาคในทะเล จีนใต ้(Regional Code of Conduct on the South China Sea) 
ระหวา่งอาเซียนกบัจีนซ่ึงจะช่วย สร้างความ ไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ ประเทศนอกภูมิภาค นอกจากนั้น อาเซียนยงัคง ให้ความสนใจต่อสถานการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลี โดยล่าสุด ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่การฯ ไดเ้ชิญรมว.กต. เกาหลีเหนือมา เยือนไทย
ในช่วงการประชุม AMM คร้ังท่ี 33 ในเดือน กรกฎาคม 2543 เพื่อจกัได้มีโอกาส สัมผสักบั
บรรยากาศ ของการประชุมและกระบวนการ ร่วมมือระดบัภูมิภาค และมีโอกาสไดพ้บปะกบั
ประเทศอ่ืนรวมทั้งประเทศท่ีมีบทบาท เก่ียวขอ้งกบั ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีดว้ย ทั้งน้ี อาเซียน
ยงัคงมีบทบาทน าในการประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือทางการเมือง และความมัน่ในเอเชีย-
แปซิฟิก (ARF) โดยมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นกลไก ในการสร้างเสถียรภาพ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และ
ป้องกนัมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ ในภูมิภาค ทั้งน้ี ยงัไดด้ าเนินการเพื่อส่งเสริมให้สนธิ สัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(TAC) เป็นหลกัในการด าเนินความสัมพนัธ์ใน
ภูมิภาค อีกทั้งได้พยายามเร่งการปฏิบติัตามสนธิสัญญา เขตปลอดอาวุธ นิวเคลียร์ในเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEANWFZ) และโนม้นา้วใหป้ระเทศท่ีมี อาวธุนิวเคลียร์เขา้ร่วมใน สนธิสัญญา
ดงักล่าว 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความมัน่คงในภูมิภาคยงัคงมีความแปรปรวนสืบเน่ืองจาก
ปัญหาในทะเลจีน ใต้ ความขดัแยง้ ในคาบสมุทรเกาหลี ความตึงเครียดระหว่างจีน-ไต้หวนั 
ตลอดจนปัญหาภายในของบาง ประเทศ ในอาเซียน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพม่าและอินโดนีเซีย ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของภูมิภาค ในขณะเดียวกนั อาเซียนยงัตอ้งเผชิญกบัส่ิงทา้ทายใหม่ๆ 
อาทิ ปัญหาขา้มชาติซ่ึงทวคีวาม รุนแรง มากยิง่ข้ึนและตอ้งอาศยัความ ร่วมมือ อยา่งเป็นรูปธรรมใน
ระดบัภูมิภาค เพื่อแกไ้ขปัญหา 
 ความร่วมมือด้านเศรษฐกจิในอาเซียน 
 ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของอาเซียนเร่ิมมีเป้าหมายชัดเจนท่ีจะน าไปสู่การรวม ตวั
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ในภูมิภาค นบัตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 4 ณ สิงคโปร์ เม่ือ
ปี 2535 มีด าริจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA)  
 นบัแต่นั้นมากิจกรรมของอาเซียนไดข้ยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลกั ทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งในดา้น การคา้ สินคา้และบริการ การลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตร ทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา การขนส่ง พลงังาน และการเงิน การคลงั เป็นตน้ โดยมีการก าหนดทิศทางโครงร่างและ 
แผนงานความร่วมมือ ตลอดจนระยะเวลาบรรลุผลท่ีชดัเจน ภายใตว้สิัยทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และ
แผนปฏิบติั การฮานอย (Hanoi Plan of Action) ซ่ึงก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้อาเซียนเป็นเขต 
เศรษฐกิจ ท่ีมีการไหลเวียนของสินคา้ การบริการ และการลงทุนอยา่ง เสรี พฒันาการท่ีส าคญัๆ มี
ดงัน้ี 
 ภายใต ้AFTA มีการร่นระยะเวลาการลดภาษีศุลกากรของ 6 ประเทศสมาชิกดั้งเดิม 
ส าหรับสินคา้ อุตสาหกรรม ให้เหลืออตัรา 0-5% ภายในปี ค.ศ. 2002 และ 0% ภายในปี ค.ศ. 2010 
และส าหรับ สินคา้เกษตรใหเ้หลือ 0-5% ภายในปี ค.ศ. 2010 
 มีการเจรจาเปิดเสรีดา้นการคา้บริการใน 7 สาขา (การขนส่งทางทะเล การขนส่งทาง
อากาศ การเงิน การคลงั วชิาชีพธุรกิจ การก่อสร้าง โทรคมนาคม และการท่องเท่ียว)เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกเปิดเสรี ดา้นการบริการ มากกวา่ท่ีผกูพนัไวใ้นกรอบ WTO ขณะน้ี อาเซียนไดเ้ร่ิมเจรจารอบ
ใหม่โดยมี เป้าหมายให้การเปิดเสรี ครอบคลุมทุกสาขาการบริการ (รวม 12 สาขา) ภายในปี ค.ศ. 
2020 
 มีการร่นเวลาการจดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) จากเดิมปี ค.ศ. 2010 เป็นปี ค.ศ. 
2003 ซ่ึงมี จุดประสงคเ์พื่อ จดัตั้งเขตการลงทุนอาเซียนท่ีมีความไดเ้ปรียบและดึงดูดการลงทุนจาก
ภายในและ ภายนอกภูมิภาค โดยครอบคลุมการ  ลงทุนโดยตรงทั้งหมดยกเวน้การลงทุนด้าน
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หลกัทรัพย ์ทั้งน้ีประเทศ สมาชิกอาเซียนจะตอ้งเปิดอุตสาหกรรม (Market Access) ในทุกสาขาท่ีไม่
มีการขอยกเวน้ไว ้และให้การปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) แก่นักลงทุนอาเซียน 
กล่าวคือคนชาติของรัฐสมาชิกหรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิก โดยทนัทีส าหรับ 7 ประเทศสมาชิก 
ทั้งน้ี ความตกลง AIA มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2542 ซ่ึงส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ท่ีมีการขอยกเวน้ชัว่คราว ประเทศสมาชิกจะตอ้งยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2003 มีการก าหนดมาตรการ 
เช่ือมโยง เส้นทางถนนหลวง 23 สาย สนามบินศุลกากร 36 แห่ง และท่าเรือ 46 แห่งทัว่ภูมิภาค ให้
อยู่ในระบบ โครงข่าย การขนส่งอาเซียน และจะมีการ อนุญาตและอ านวยความสะดวกให้
ผูป้ระกอบการขนส่งใน แต่ละประเทศสามารถด าเนิน การขนส่งสินคา้ผา่นแดน (Goods in Transit) 
ทัว่อาเซียนภายในปลายปีน้ี โดยจะขยายไปถึงการขนส่ง ขา้มแดน (Inter-state Transport) และการ
ขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) ดว้ย ในอนาคตอนัใกลน้ี้ มีการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร แก่บริษทัต่างๆ ในอาเซียนท่ีมีการ แลกเปล่ียนวตัถุดิบ/ส่วนประกอบระหวา่งกนัเพื่อน าไป
ผลิตสินคา้ส าเร็จรูป /ก่ึง ส าเร็จรูปตามโครงการ ความร่วมมือทางอุตสาหกรรม (AICO) แลว้ 40 
โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิต รถยนตข์อง บริษทัญ่ีปุ่น 
 การรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียนดงักล่าวขา้งตน้มีผลในทางบวกต่อการคา้และการ  
ลงทุนอย่างชดัเจน โดยตลาดอาเซียนมีประชากรถึง 500 ลา้นคน มีผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) รวมกนัประมาณ 800 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการคา้ภายในภูมิภาคได้ ขยายตวัจาก 44 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2536 (ก่อนความตกลง AFTA มีผลบงัคบัใช้) เป็น 73.4 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2541 และมูลค่าการลงทุน จากต่างชาติโดยเฉล่ียต่อปีไดข้ยายตวัเช่นกนัจาก 7.8 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2529-2534 เป็น 22 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2536-2540 
 อยา่งไรก็ตาม ในระยะหลงัมีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการรวมตวั
ทางเศรษฐกิจ ของ อาเซียน อาทิการรับประเทศสมาชิกใหม่ซ่ึงท าให้ตลาดของอาเซียนใหญ่ข้ึนแต่
ในขณะเดียว กนัก็แบ่งออก เป็น 2 กลุ่ม (two-tier) โดยปริยายเน่ืองจากระดบัการพฒันาท่ีแตกต่าง
กนัมาก วิกฤตการณ์ทาง เศรษฐกิจและการเงินใน เอเชีย ก็ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุก
ประเทศสมาชิกและต่อขีด ความ สามารถในการด าเนินโครงการ ท่ีตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากอีกทั้ง
ถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งโดยภาค เอกชนในทอ้งถ่ินให้มีการชะลอการเปิดเสรีทาง การคา้สินคา้และบริการ
ดว้ย นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อาทิ ความพยายามท่ีจะให้ มีการคา้รอบใหม่ ในกรอบ WTO การ
เร่งเปิดเสรีในกรอบ APEC และการท่ี จีนกลายเป็นคู่แข่งส าคญัทางการคา้ และการลงทุนของ 
อาเซียนล่าสุด มีบางประเทศท่ีเร่ิมขอชะลอการ ลดภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้บางรายการในรายการ
ยกเวน้ การลดภาษีชั่วคราว (Temporary Exclusion List : TEL) ซ่ึงมีก าหนดจะตอ้งน าเขา้สู่
กระบวนการลดภาษี ภายในปี ค.ศ. 2000 น้ี และทยอยลดภาษีให้เหลือ 0-5% ภายในปี ค.ศ. 2002 
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ตามพนัธกรณีภายใต้ AFTA แล้ว โดยมาเลเซียขอชะลอ การลดภาษีส าหรับสินคา้ชุดประกอบ
รถยนต์ (Completely Knocked-Down: CKD) และรถยนตป์ระกอบแลว้ (Completely Built-Unit: 
CBU) โดยอา้งวา่อุตสาหกรรมรถยนตข์องมาเลเซีย ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ
จึงตอ้ง มีการปกป้อง ไปอีกระยะหน่ึง ซ่ึงไทยไดพ้ยายามขอให้มาเลเซีย ทบทวนท่าทีดงักล่าวมา
โดย ตลอดเพราะเห็นวา่ประเทศสมาชิก ควรตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีอยา่งเคร่งครัดมิฉะนั้น จะเป็น
การสร้าง กรณีตวัอยา่ง และส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และความน่าเช่ือถือ ของอาเซียน นอกจากนั้น 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ไดแ้จง้วา่จะขอ ชะลอการลดภาษีส าหรับสินคา้น ้ าตาล ซ่ึงอยูใ่น รายการ 
TEL โดยจะขอโอนยา้ย ไปสู่รายการสินคา้อ่อนไหว (sensitive list) แทนซ่ึงก าหนดจะตอ้งเร่ิมลด
ภาษี ในช่วงระหวา่ง ปี ค.ศ. 2001-2003 โดยทยอยการลดภาษี ใหเ้หลือ 0-5% ภายในปี ค.ศ. 2010 
 ความร่วมมือด้านสังคม 
 ความร่วมมือด้านสังคมของอาเซียนในปัจจุบนัมีความหลากหลายมาก  รวมถึงการ
พฒันาสังคม วฒันธรรม การศึกษา สาธารณสุข วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการรณรงคต่์อตา้น
ยาเสพติด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความ เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วสืบเน่ืองจาก
กระแสโลกาภิวตัน์ กอรปกบัค่านิยมของ ประชาชนทัว่ภูมิภาคท่ีเร่ิมมี ความคาดหวงัในเร่ือง
ประชาธิปไตยและสิทธิขั้น พื้นฐานอ่ืนๆ มากข้ึน ตลอดจน ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทาง 
เศรษฐกิจท่ีไดส้ร้างปัญหาการวา่งงานและ ความยากจนท่ีขยายช่องวา่งระหว่าง คนรวยกบัคนจน
มากยิ่งข้ึน อาเซียนจึงไดเ้ร่ิมให้ความส าคญัล าดบัตน้ ต่อการร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทาง
สังคม และการพฒันา ทรัพยากรมนุษย ์
 ทศิทางในอนาคต 
 เพื่อให้ ASEAN สามารถเผชิญกบัส่ิงทา้ทายต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้และในขณะเดียวกนั
เพื่อเป็นการ เสริมสร้าง รากฐาน แห่ง ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคในกรอบอาเซียน อาเซียน
จ าเป็นตอ้ง ผลกัดนัความร่วมมือในสาขาต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าข้ึนและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ของประชาชน จึงไดใ้หค้วามส าคญั ในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 เสริมสร้างบทบาทของเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ 
ความมัน่คงใน ภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็นกลไกป้องกนัแกไ้ขความขดัแยง้ในภูมิภาค ตลอดจน
พฒันา บทบาท และการมีส่วนร่วมของ อาเซียนในการแกไ้ข ป้องกนัปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ภูมิภาคไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ ซ่ึงในเร่ืองน้ี ไทยไดเ้สนอ ให้มีการจดัตั้ง กลุ่มผูป้ระสานงาน อาเซียน 
(ASEAN Troika) เพื่อเป็นแกนน าในการส่งเสริม ใหอ้าเซียนสามารถ เผชิญส่ิงทา้ทายต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 
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 ผลกัดนัการรวมตวัทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขยายการคา้ภายใน 
ภูมิภาคและ ชกัจูงการลงทุน จากต่างชาติ ซ่ึงหมายความวา่จะตอ้งมีการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใต้
ความตกลง ทางเศรษฐกิจของอาเซียน อยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมีการพิจารณาแนวทางความร่วมมือ 
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะใชเ้ป็นพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียน ต่อเน่ืองจากท่ีมีการจดัตั้ง AFTA และ 
AIA แลว้ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงในเร่ืองน้ี อาจรวมถึงการเปิดเสรีเต็ม รูปแบบ ส าหรับสินคา้บาง
รายการท่ีอาเซียนมี ขีดความสามารถ ในการแข่งขนัสูงระดบัโลก (ASEAN Product Community) 
และการเปิดเสรีทาง พาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส์ภายใน อาเซียน เป็นตน้ 
 เสริมสร้างการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศ/กลุ่มประเทศนอกภูมิภาคเพิ่ม เติมจาก
กรอบ APEC และกบั สหภาพยุโรปในกรอบ ASEM โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศในเอเชีย
ตะวนัออก ในกรอบ ASEAN+3: East Asia Cooperation ซ่ึงเป็นด าริจากท่ีประชุมสุดยอด ระหวา่ง
ผูน้ าอาเซียน และผูน้ าจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้โดยเสถียรภาพของอาเซียน+3 (จีน, ญ่ีปุ่น และเกาลี
ใต)้ ก าลงัถูกบัน่ทอนจากบาดแผลทางประวติัศาสตร์ท่ีญ่ีปุ่นไดส้ร้างไวใ้นช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี 2 
โดยเฉพาะในแถวเอเชียตะวนัออก กรณีนางบ าเรอ (Comfort woman) โดยจะเห็นไดว้่า เกาหลีใต ้
และจีนจะมีปฏิกิริยาเชิงลบอยา่งมาก เม่ือผูน้ าคนส าคญัของญ่ีปุ่นเดินทางไปสักการะศาลเจา้ยะสุกุนิ 
(Yasukuni) ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บอฐิัของทหารญ่ีปุ่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นอกจากน้ีกรณี
ดงักล่าวยงัไดส้ร้างบาดแผลใหก้บัประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้หลงัจากการเขา้บุกยึดใน
สงครามมหาเอเชียบูรพา เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น และการพฒันาความร่วมมือกบัเขต
เศรษฐกิจอ่ืนๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจระหวา่ง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (CER) และกลุ่มประเทศละติน
อเมริกา เป็นตน้ 
 เร่งรัดความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน ้ าโขง โดยรณรงคใ์ห้ช่วง
ระหวา่ง ปีค.ศ. 2000-2010 เป็นทศวรรษแห่งความร่วมมือเพื่อพฒันาเศรษฐกิจในประเทศในลุ่มน ้ า
โขง เพื่อยก ระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชน ในประเทศสมาชิกใหม่และสนบัสนุนการ
รวมตวัทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เหล่าน้ีให้สอดคลอ้งกบั ตลาดของอาเซียน ทั้งน้ี โดยระดมความ
ร่วมมือจากประเทศนอก ภูมิภาค องคก์ารระหวา่ง ประเทศและภาคเอกชนดว้ย 
 ร่วมกนัเสริมสร้างโครงข่ายรองรับทางสังคม (Social Safety Nets) เพื่อเป็นมาตรการ
เสริมการ พฒันาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเนน้การขจดัความยากจน การเพิ่มการจา้งงานท่ีมีผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
และการ คุม้ครอง กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ทั้งน้ี โดยระดมความร่วมมือและการสนบัสนุนจาก
ต่างประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ และองคก์ารท่ีมิใช่ของ รัฐบาลดว้ย 
 เร่งก าหนดแผนงานความร่วมมือเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาคท่ี 
มุ่งเน้นการ พฒันาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสามารถปรับตวัเขา้กบัวิทยาการ
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สมยัใหม ่และสภาพทางเศรษฐกิจตลอดจน ความตอ้งการของภาคธุรกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ี โดยการร่วมมือกบัประเทศท่ีสามในลกัษณะของ ความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือ ในกรอบ 
เหล่ียมเศรษฐกิจต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือสามเส้า นอกจากนั้น ตอ้งมีการร่วมมือดา้นการศึกษา 
ในระดับ ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจดัท าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network) เพื่อเช่ือมโยงมหาวิทยาลยัของ ภูมิภาค และการพิจารณาจดัตั้ง มหาวิทยาลยั 
ASEAN Virtual University เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลยั และ สถาบนั วิจยัโดยใช ้
อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลอ่ืนๆ 
 
บทสรุป 

ตลอด 33 ปี ท่ีผา่นมา อาจกล่าวไดว้่าอาเซียนไดว้ิวฒันาการมาจากสภาวะความจ าเป็นทาง
การเมือง เพื่อเป็นเวที ความร่วมมือในการเสริมสร้าง สันติภาพและความมัน่คงให้บงัเกิดข้ึนใน
ภูมิภาค โดยต่อมาอีกระยะหน่ึงเม่ือ สถานการณ์ทางการเมืองและ ความมัน่คงเร่ิมพฒันาไปในทางท่ี
ดีข้ึน อาเซียนก็ไดมุ้่งเนน้ความสนใจไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยมีการจดัตั้ง AFTA 
เพื่อน าไปสู่การรวมตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกในสภาวะท่ีการแข่งขนัทาง การคา้ระหวา่ง
ประเทศทวีความรุนแรงข้ึน โดยจนถึงปัจจุบนั ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้ขยาย 
เพิ่มข้ึนทั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึก และขณะน้ี อาเซียนไดเ้ร่ิมให้ความสนใจ มากข้ึนท่ีจะร่วมมือเพื่อ
การพฒันาสังคม และปรับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน และก าลงัจะหาทางพฒันา ความ
ร่วมมือในเชิงคุณภาพเพื่อใหทุ้กฝ่าย และสังคมทุกระดบัมีจิตส านึกของความเป็น ประชาคมอาเซียน
มากยิ่งข้ึน โดยให้อาเซียนเป็นองค์กรการท่ีสามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนในภูมิภาคน้ี 

 
ค าถามท้ายบท 

1. นกัศึกษาคิดว่าจุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีผลต่อการรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนอยา่งไร 

2. จงอธิบายปัญหากฎบตัรอาเซียนท่ีนกัศึกษาเห็นวา่มีผลโดยตรงต่อประเทศไทย และแสดง
แนวทางแกไ้ขในประเด็นดงักล่าว 

3. นกัศึกษาคิดวา่ปัญหาในเร่ืองใดของสามเสาหลกัประชาคมอาเซียนท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข
โดยเร่งด่วน เพราะเหตุใด 

4. ในทศันะของนกัศึกษาคิดวา่ทิศทางในอนาคตของอาเซียนจะเป็นอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 8 : ประเทศไทยในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
เน้ือหา 

 กลไกระดบัประเทศ 
 ยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 กบัอาเซียน 
 ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและยทุธศาสตร์ประเทศ 
 ความกา้วหนา้ของการด าเนินการท่ีผา่นมา 
 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 
บทสรุป 

  
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองกลไกระดบัประเทศ ยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 กบั
อาเซียน และยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและยทุธศาสตร์ประเทศ 

2. เกิดความรู้ในเร่ืองความกา้วหนา้ของการด าเนินการท่ีผา่นมา 
3. เกิดความเขา้ใจในเร่ืองปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
1. อธิบายกลไกระดบัประเทศ ยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 กบัอาเซียน และ

ยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและยทุธศาสตร์ประเทศได ้
2. อธิบายความกา้วหนา้ของการด าเนินการท่ีผา่นมาได ้
3. บอกปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558ได ้

 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ให้นกัศึกษาดูวีดีโอรอบรู้ประชาคมอาเซียน และให้นกัศึกษาวิเคราะห์ว่า ทิศทางของ
อาเซียนกบัการพฒันาประเทศไทยในความคิดนกัศึกษาจะเป็นอยา่งไร 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 8 ประเทศไทยในการปรับตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 

3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 5 - 6 คน และมอบหมายงานให้นกัศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
ในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของนกัศึกษาในฐานะพลเมืองอาเซียน  และนดัหมายการน าเสนอในสัปดาห์
หนา้ 
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4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุปเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ของปัญหาและทิศทางในอนาคตจากการ

รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนและมอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ย 
  

ส่ือการเรียนการสอน 
1. Microsoft Powerpoint เร่ือง ประเทศไทยในการปรับตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2. วดีีโอรอบรู้ประชาคมอาเซียน 
3. กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 

   
  

 
 

              



บทที ่8  
ประเทศไทยในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดบัทวิภาคี พหุภาคี และ

ภูมิภาคมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการจดัตั้งประชาคมอาเซียนซ่ึงมี
เป้าหมายในการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในภูมิภาคอาเซียนดว้ย
การกระชบัความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรม ให้
ใกลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน 

ด้วยเหตุดงักล่าว กรอบนโยบายและทิศทางการพฒันาของประเทศท่ีได้ก าหนดไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 และนโยบายรัฐบาลจึงไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
เตรียมการและการพฒันาประเทศให้มีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 
2558 และสามารถกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมัน่คง รวมทั้งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกภาคส่วน 
 ในบทท่ี 8 จะเป็นการท าความเข้าใจในเร่ืองกลไกระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 กบัอาเซียน ความกา้วหนา้ของการด าเนินการท่ีผา่นมา และปัญหาอุปสรรค
และแนวทางด าเนินการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการปรับตวัเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และ สามารถน าความรู้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการด ารงชีวิตใน
ฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนต่อไป 

 
กลไกระดับประเทศ : คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นหัวใจส าคญัของนโยบายรัฐบาลและนโยบายดา้นการ
ต่างประเทศของไทยในปัจจุบนั และประเทศไทยไดมี้บทบาทส าคญัในการด าเนินงานความร่วมมือ
ภายใต้กรอบอาเซียนอย่างต่อเน่ืองมาตลอด การขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานการจดัตั้งประชาคมอาเซียนจึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะตอ้ง
ด าเนินการใหบ้รรลุผล ดงันั้นเพื่อใหมี้กลไกระดบัประเทศท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกลไกการตดัสินใจร่วมกนั
เชิงนโยบายและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถเร่งรัดด าเนินการตามกระบวนการ
สร้างประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 
24 สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนเป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงทุกกระทรวง ผูแ้ทนระดบัสูง และผูแ้ทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการ โดย
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทางและ
ท่าทีของไทยในการเขา้ร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประสานนโยบายและท่าทีในการด าเนินการ
ต่างๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆในการเร่งรัด
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 

นอกจากนั้น ยงัมีการจดัตั้งกลไกการด าเนินงานภายใตค้ณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติอีก 5 
คณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือจัดตั้ งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ด าเนินการก าหนดแนวทางยทุธศาสตร์และขอ้เสนอแนะการด าเนินการเพื่อจดัตั้งประชาคมการเมือง
และความมัน่คงอาเซียน ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน และก าหนดแนวทางในการประสานงาน
กบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ และส านกัเลขาธิการอาเซียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คณะอนุกรรมการดาเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ด าเนินการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Blueprint) และเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินงานไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบดา้นกฎหมายและดา้นเศรษฐกิจของการปฏิบติัตาม 
AEC Blueprint ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการรับรู้และการให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการจดัทาแผนการดาเนินงานของไทยเพื่อบรรลุการจดัตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ด าเนินการ
สร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน สร้างสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน 

4. คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ด าเนินการติดตามและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการด าเนินการไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความ
เช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน และเสนอแนะแนวทางและท่าทีไทยในการปฏิบติัตามแผนแม่บท
วา่ดว้ยความเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน 

5. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ด าเนินการประสาน
นโยบายการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความ
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ตระหนักรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน จดัท าแผนและด าเนินการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมอาเซียน และรายงานผลการด าเนินภารกิจต่อคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่11 กบัอาเซียน 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา 6 
ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์เหล่าน้ีใหค้วามส าคญักบัการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และประชาคม
การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ดงัน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหารและพลงังาน และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยัง่ยืน ใหค้วามส าคญักบัการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 

1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เนน้ในเร่ืองการเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการเช่ือมโยงทิศทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลง
ในโลกอาเซียน และอนุภูมิภาค และพฒันามาตรฐานระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคเพื่อการคุม้ครอง
ภายในประเทศและรองรับการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ และขอ้มูลข่าวสารอยา่งเสรีในประชาคม
อาเซียน 

1.2 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เนน้ใน
เร่ืองส่งเสริมใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรและอาหารจากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและ
ทวภิาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิต
การตลาด ปรับปรุงกฎระเบียบ และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลไกท่ีมีอยู ่ เพื่อให้เกิดความ
มัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 

1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
เน้นในเร่ืองการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพทั้งตลาดเอเชียและแอฟริกา รวมทั้งเพิ่มบทบาทของสกุลเงินเอเชียในตลาดระหวา่งประเทศ 
ส่งเสริมใหมี้การซ้ือขายแลกเปล่ียนดว้ยเงินสกุลเอเชียท่ีมีศกัยภาพ เพื่อน าไปสู่การเป็นเงินสกุลกลาง
ส าหรับการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน ให้ความส าคญั
กบัการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนไดแ้ก่ 
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2.1 การพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง โดย 
(1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งดา้นวิชาการ 
ทกัษะชีวิต และนนัทนาการท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วฒันธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเป็นไทยและเร่ืองอาเซียน 

(2) ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งควบคู่
กบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลกั รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนท่ีเหมาะสม 
และภาษาประเทศเพื่อนบา้นควบคู่กบัการเรียนรู้วฒันธรรม และสร้างความเขา้ใจในวิถีชีวิตของคน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.2 การพัฒนากาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ผลติและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดย 

(1) จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้างระบบความเช่ือมโยงระหวา่งคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตามระดบัการเรียนรู้กบัคุณวุฒิวิชาชีพตามระดบัความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการก าลังคนท่ีเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพท่ีชดัเจน ตลอดจนสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีดา้น
แรงงานภายใตก้รอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

(2) สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้
สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจา้งงาน และเตรียมพร้อมสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(3) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ การ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพท่ีเช่ือมโยงกบั
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลงัแรงงานกบัภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบนัเฉพาะ
ทาง ควบคู่กบัการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบันานาชาติ 

(4) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามา
พร้อมกบัการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการ
ออกไปท างานต่างประเทศ ยกระดบัทกัษะด้านอาชีพและทกัษะดา้นภาษา ควบคู่กบัการสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางสังคมจากผลกระทบของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี รวมทั้งเร่งปรับปรุงการบริหาร
จดัการแรงงานขา้มชาติใหเ้ป็นระบบ 
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2.3 การสร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่าง
ของความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ทางความคิด และสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมร่วมกบัประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวฒันธรรมในรูปแบบการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมและการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคญั
กบัการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนดงัน้ี 

3.1 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนัดว้ยการพฒันาเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อรับมือกบัความ
ทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งตลาด
คาร์บอนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ดว้ยการพฒันาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศคู่คา้ส าคญั เพื่อประโยชน์ร่วมกนัโดยเฉพาะความร่วมมือในการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว การบริหารจัดการ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนั และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอ านาจต่อรองในเวทีระหวา่งประเทศดา้น
การคา้ การลงทุน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัเตรียมแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศทั้ งในระดับภาคและ
ระดบัประเทศ 

3.3 การควบคุมและลดมลพิษ ดว้ยการพฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการคา้เสรีภายในกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ อาทิ อาเซียน-จีน เป็นตน้ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ดงัน้ี 

4.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(1) การพฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน โดย 
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(1.1) พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง 
และการขนส่งทางน ้ า/การเดินเรือชายฝ่ัง ตลอดจนการพฒันาด่านศุลกากรชายแดน ศูนยเ์ศรษฐกิจ
ชายแดน และการอ านวยความสะดวกการผ่านแดนท่ีรวดเร็ว โดยรัฐลงทุนน าในโครงการท่ีมี
ความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสการร่วม
ลงทุนแบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 

(1.2) ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจ านวน
เอกสาร ตน้ทุนการดาเนินงาน และระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการขนส่งผา่นแดนและขา้มแดน โดย
ไทยใหค้วามสนบัสนุนทางวชิาการกบัประเทศเพื่อนบา้นในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

(1.3) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ภาคเอกชนไทยทั้งในดา้นทกัษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ดา้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 
รวมทั้งพฒันาผูป้ระกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้มีความรู้ดา้นศกัยภาพ
การพฒันาธุรกิจร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นและความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงตามแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพฒันาสมรรถนะการเป็น
ผูป้ระกอบการของไทยในระดบัสากลเพื่อให้สามารถริเร่ิมธุรกิจระหว่างประเทศได ้ โดยไทยให้
ความสนบัสนุนทางวิชาการกบัประเทศเพื่อนบา้นในการพฒันาบุคลากรดา้นธุรกิจการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ดว้ยในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

(1.4) เ ช่ือ ม โ ย ง ก า ร พฒั น า เ ศ ร ษ ฐ กิจ ต า ม แ น ว พื้น ที่ช า ย แ ด น 
เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกบัพื้นท่ีตอนในของประเทศ โดยเช่ือมโยง
เครือข่ายการขนส่งท่ีเช่ือมโยงปัจจยัการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหวา่งประเทศ และ
ประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
กบัพื้นท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการพฒันาในประเทศเพื่อนบา้นกบัเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจตอนใน ทั้งน้ีโดยมีศูนยป์ระสานงานระหวา่งไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นบริเวณเมือง
ชายแดนท่ีส าคญั 

(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนโดย 

(2.1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและ
การแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวในภูมิภาค โดยมีแผนงานเชิงรุกท่ีรู้เท่าทนัต่อการด าเนิน
นโยบายของมหาอ านาจในภูมิภาคดา้นการลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น 
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(2.2) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็น
ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีพฒันาต่อเน่ืองและ
พื้นท่ีใหม่ โดยเฉพาะการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและ
การอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและผูป้ระกอบการ
ทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาการคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว 

(2.3) บูรณาการแผนพฒันาพืน้ทีเ่ช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเช่ือมโยง
แผนพฒันาเพื่อใหบ้รรลุประโยชน์ร่วมทั้งในดา้นความมัน่คงและเสถียรภาพของพื้นท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยั
เร่ิมแรกของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน และเพื่อให้เกิดการพฒันาจากระบบการผลิตร่วมท่ี
สร้างสรรค์ประโยชน์ท่ีทัดเทียมระหว่างกัน จากการให้บริการ การจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานร่วมกนั 

(3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย 
(3.1) พฒันาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ใน

การร่วมพฒันาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้ง
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองประชาคม
อาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งภาษา 
ขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมเพื่อให้มีความเขา้ใจชดัเจน เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการ
แข่งขนัในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการไดป้ระโยชน์จากความเป็นเสรีทั้งดา้น
การคา้ การลงทุนและบริการ การเสริมสร้างความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนแนวทางการ
ขยายตลาดตามโอกาสและขอ้ตกลงใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมทั้งมีระบบการเยยีวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขนั 

(3.2) ก าหนดมาตรฐานข้ันพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อป้องกนั
สินคา้และบริการน าเขา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ภยัอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการก าหนดระบบ
บริหารจดัการร่วมดา้นการพฒันาทกัษะและดา้นคุณสมบติัของแรงงานน าเขา้ เพื่อให้ไดแ้รงงานท่ีมี
คุณภาพ และตรงกบัความตอ้งการสาหรับทุกประเทศ 

(4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมี
บทบาททีส่ร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก โดย 

(4.1) รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบ
ความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ เช่น เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก รวมทั้งเฝ้าติดตาม
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พฒันาการ และพิจารณาเขา้ร่วมกรอบท่ีเป็นทางเลือกใหม่ เช่น กรอบ Asia-Middle East Dialogue 
(AMED) และกรอบความตกลง Trans Pacific Partnership (TPP) ในลกัษณะเชิงรุก 

(4.2) รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและ
มหาอ านาจใหม่ เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย ัง่ยืน โอกาสในการเข้าถึง
นวตักรรม และโอกาสในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้ง 

(5) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศเพื่อนบา้น เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศ และใชป้ระโยชน์
จากสิทธิพิเศษของประเทศเพื่อนบา้นในการผลิตเพื่อส่งออก โดยการสร้างตราสัญลกัษณ์ และสร้าง
เครือข่ายธุรกิจโดยการหาตวัแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศ การสนบัสนุนดา้นสินเช่ือ การให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัตั้งธุรกิจและการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การจดัตั้งหอการคา้และสมาคมธุรกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศ จดัตั้งเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กบัสภา
ธุรกิจของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค และศูนยป์ระสานงานระดบัทอ้งถ่ินกบัประเทศเพื่อนบา้น
บริเวณชายแดน การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการและผูส่้งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าตาม
ขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆ 

(6) การผลกัดันการจัดทาความตกลงการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะ
เกดิขึน้ โดยเร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจผา่นความตกลงเขตการคา้เสรี และก าหนดมาตรการ
การให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้กบัภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู ้
ไดรั้บผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบเพื่อให้สามารถพฒันาศกัยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้
ประโยชน์จากการเปิดการคา้เสรี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการ
สนบัสนุน เยยีวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นั 

(7) การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
และการสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทีไ่ม่แสวงหาก าไร โดย 

(7.1) สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติใช้สิทธิประโยชน์การจดัตั้งส านกังาน
ปฏิบติัการภูมิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้ประเทศไทยเป็นจุดส าคญัของการลงทุนในภูมิภาคและน า
เงินตราต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยมากข้ึน 

(7.2) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหา
ก าไรให้มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการใช้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพื่อการพฒันาประเทศใน
ภูมิภาค 
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4.2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน ทกัษะดา้นภาษาและความ
รอบรู้ดา้นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเขา้
สู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนาในอาเซียนร่วมกบัประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ 

(2) ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย เพื่อ
สร้างความใกลชิ้ดทางสังคม วฒันธรรม และปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศในอนุภูมิภาค 

(3) เร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ เพื่อ
อ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาค  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยและประเทศเพื่อนบา้นไปพร้อมกนั และจดัท าแผนบูรณาการกบัประเทศเพื่อนบา้นดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและทกัษะแรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและอนุภูมิภาค และการเตรียมการด้านก าลงัแรงงานเพื่อรองรับการเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายขุองไทย 

(4) คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยการให้
ความรู้ดา้นกฎหมายทอ้งถ่ิน สนบัสนุนกิจกรรมคนไทย เสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้อยู่
ไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สนบัสนุนการฝึกอบรมทกัษะฝีมือและทกัษะการใช้ภาษา 
การสร้างหลกัประกนั การคุม้ครองดูแลการจดัส่งแรงงานไปทางานในต่างประเทศ และการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือคนไทยท่ีประสบปัญหาในต่างประเทศ และคุม้ครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยใน
ต่างประเทศใหไ้ดรั้บประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(5) ร่วมมือในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ในโลก โดยสร้างศกัยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลดา้นสาธารณสุข  รวมทั้งการ
แพร่ระบาดของโรคอุบติัใหม่และโรคระบาดซ ้ า 

(6) ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เช่น 
แผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตก้รอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ และความร่วมมือซ่ึงการพฒันาแม่น ้าโขงอยา่งย ัง่ยนืและระดบัภูมิภาค เช่น 
มติท่ีประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มอาเซียน รวมทั้งพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ือง 
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4.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(1) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการพฒันาองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้ งส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจท่ีดีต่อกันในระดับ
ประชาชนโดยผา่นการเช่ือมโยงเครือข่ายทางชุมชนและวฒันธรรม 

(2) สนับสนุนกลไกการพฒันาระดับพืน้ที ่โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั
แบบบูรณาการ (กบจ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบก.) คณะกรรมการ
กรอ. จงัหวดั และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจงัหวดั รวมทั้งหน่วยงานดา้นความมัน่คงในพื้นท่ีใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดน ให้มี
วสิัยทศัน์ท่ีกา้วทนัโลกและสามารถพฒันาเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายการพฒันาร่วมกนัระหวา่งประเทศ 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินการทีผ่่านมา 

การด าเนินการตามกลไกระหว่างประเทศ 
  1. ความก้าวหน้าในการด าเนินการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.1  การออก/ปรับปรุงกฎหมาย ไดแ้ก่ 1) กฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินงานตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross Border 
Transport Agreement : CBTA) โดยมีกฎหมายท่ีจ าเป็นตอ้งจดัท าข้ึนใหม่รวม 5 ฉบบั ประกาศใช้
แลว้ 1 ฉบบั เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ฉบบั อยูร่ะหวา่งรัฐสภา
พิจารณา 1 ฉบบั และอีก 2 ฉบบั สานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาเสร็จแลว้ 
เตรียมนาส่งรัฐสภา ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวจะสามารถสนบัสนุนการด าเนินงานตามกรอบความตกลง
อาเซียนวา่ดว้ยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินคา้ผา่นแดน และกรอบความตกลงอาเซียน
วา่ดว้ยการอานวยความสะดวกในการขนส่งขา้มแดน 2) การทบทวนเกณฑ์ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมี
อ านาจเหนือตลาด การปรับแกก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้ กรณีรัฐวิสาหกิจไดรั้บการยกเวน้มิให้ใช้
บงัคบัตาม พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2542 ซ่ึง สคก. ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่ง
น าเสนอ ครม. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 3) ร่าง พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธุรกิจ กระทรวงการคลงัอยู่
ระหวา่งน าเสนอ ครม. 4) อนุสัญญาภาษีซอ้นไทย-บรูไน รอน าเขา้รัฐสภาพิจารณา และ 5) กฎหมาย
คุม้ครองลิขสิทธ์ิบนอินเทอร์เน็ต อยูร่ะหวา่งรอนาเสนอสภาผูแ้ทนฯ พิจารณา 

1.2  การสร้าง/ปรับปรุงด่านการค้าชายแดน 40 แห่งทัว่ประเทศ (รวม 7 ด่าน ส าคญั
เช่ือมโยงอาเซียน ไดแ้ก่ แม่สอด เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร อรัญประเทศ ปาดงัเบซาร์ และ
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สะเดา ยกเวน้แม่สาย) เป็นโครงการก่อสร้างด่านใหม่หรือพฒันาส่ิงอานวยความสะดวกบริเวณด่าน 
ภายใตร่้างพระราชบญัญติัให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น
การคมนาคมและขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ลา้นลา้นบาท 

1.3  การเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) วนัท่ี 
27 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการพฒันาระบบการบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการของ
ประเทศ (กบส.) เห็นชอบร่างระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการเช่ือมโยงขอ้มูลแบบบูรณาการ
สาหรับการน าเขา้ การส่งออก การน าผา่น และโลจิสติกส์ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.... 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการน าเสนอ ครม. พิจารณา 

1.4 การพฒันาโครงข่ายคมนาคม 1) พฒันาระบบทางหลวงภายในเช่ือมโยงกบัทาง
หลวงอาเซียนผา่น 8 ด่านส าคญั และด่านท่ีมีศกัยภาพอีก 3 ด่าน (นครพนม ช่องจอม บา้นพุนา้ร้อน)
กรมทางหลวงอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพฒันาทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจรในด่านส าคญั เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพรองรับการผ่านแดนของคนและสินคา้ให้สามารถรองรับการขนส่งสินคา้ภายใตห้ลกัการ 
Single Stop Inspection ตามขอ้ตกลง GMS CBTA 2) พฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการออกแบบรายระเอียดเพื่อก าหนดขอ้ก าหนดการจดัจา้งท่ีปรึกษา 3) ก่อสร้าง
ถนนมอเตอร์เวยบ์างใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเช่ือมโยงท่าเรือทวาย ปัจจุบนัศึกษาความ
เหมาะสมโครงการแลว้เสร็จ 4) เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง อยูร่ะหวา่งการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 5) พฒันาระบบรถไฟทางคู่ 
6 เส้นทาง จะเร่ิมการศึกษาความเหมาะสมในปี 2557 และ 6) ฝึกอบรมพนกังานขบัรถโดยสารและ
รถบรรทุกขา้มแดน โดยกระทรวงคมนาคม 

1.5 การค้าสินค้าและบริการ มีการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมในเร่ืองการ
ตรวจสอบมาตรฐานในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองส าอาง และยา รวมทั้งอยูร่ะหวา่งการ
เจรจาในสินคา้ยานยนตแ์ละช้ินส่วน อาหารแปรรูป วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองมือแพทย ์ ยาแผนโบราณ
และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ในเร่ืองการคา้บริการ ขณะน้ีไทยเปิดเสรีไปแลว้ 80 สาขา และกระทรวง
พาณิชยอ์ยูใ่นระหวา่งการจดัตั้งคลงัขอ้มูลการคา้ (National Trade Repository : NTR) เพื่อน าไปรวม
กบัของประเทศสมาชิกอ่ืนเป็น ASEAN Trade Repository (ATR) 

1.6 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใตก้รอบนโยบาย
การพฒันา SMEs อาเซียน ไดมี้ดาเนินโครงการฝึกอบรม SMEs และเจา้หนา้ท่ีรัฐในเร่ือง Trading 
House ในแต่ละประเทศ 

1.7  การเปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือใน 7 สาขาวิชาชีพช้ันสูง และ 1 กลุ่มอาชีพใน
สาขาบริการท่องเที่ยว โดยในวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์
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ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้ดัทามาตรฐานคุณสมบติัวิชาชีพไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ อาทิ คุณสมบติัดา้น
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน การมีใบอนุญาตภายในประเทศ และเร่ืองจริยธรรม นกัวิชาชีพท่ี
มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเดินทางไปขอใบรับรองจากสภาวิชาชีพของประเทศอาเซียนเพื่อเขา้
ไปปฏิบติังานในประเทศนั้นๆ ได ้ขณะท่ีในสาขาวิชาชีพดา้นการส ารวจและบญัชี ไม่ไดจ้ดัท า
ขอ้ตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบติั เน่ืองจากแต่ละประเทศยงัมีรูปแบบการศึกษาและวิธีการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนั จึงได้วางกรอบแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ไปทางาน อาทิ ด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ มาตรฐานและแนวปฏิบติัสากล เม่ือสมาชิก
อาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเขา้ร่วมเจรจายอมรับคุณสมบติัของกนัและกนั ส่วนในสาขา
บริการท่องเท่ียว ไดจ้ดัท าขอ้ตกลงในการก าหนดคุณสมบติัโดยพิจารณาจากสมรรถนะเป็นหลกั
(Competency-based) ในสาขาท่ีพกัและสาขาการเดินทาง รวมทั้งส้ิน 32 ต าแหน่งงาน ผูผ้า่นการ
รับรองคุณสมบติัและไดรั้บใบรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเท่ียว
แห่งชาติ มีสิทธิไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งไรก็ตาม แรงงานใน 8 สาขาดงักล่าวยงั
ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีเดินทางเขา้ไปทางาน 

1.8  ข้อมูลธุรกจิอาเซียน กระทรวงพาณิชย ์เปิดศูนยพ์ฒันาการคา้และธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Business Support Center) ในส่วนกลางจะอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และในต่างประเทศ 9 แห่ง อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนยก์ลางการให้บริการขอ้มูล
และค าปรึกษา การจดัหาแหล่งวตัถุดิบในอาเซียน เร่ืองกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการให้ค  าแนะน า
ต่างๆ และกระทรวงการคลงัเปิดให้บริการ “โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลงั” ทัว่ประเทศ 
บูรณาการความรู้ดา้นภาษีอากรแบบออนไลน์ เช่ือมโยงองคค์วามรู้ดา้นภาษีอากรจากกรมสรรพากร 
กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตแบบศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริการให้ความรู้
และค าปรึกษาดา้นภาษีแก่ SMEs รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศเปิด "ศูนยธุ์รกิจสัมพนัธ์" และ
เวบ็ไซต ์Thaibiz.net เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการคา้การลงทุนในต่างประเทศ 

2. ความก้าวหน้าในการด าเนินการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
2.1  การเตรียมพร้อมด้านภาษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่งเสริมการจดั

การศึกษาและการพฒันาทกัษาภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ืองในทุกระดบั/ประเภท โดยมีการจดั
การศึกษาภาคองักฤษระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา จดัการศึกษานอกระบบภาค
ภาษาอังกฤษแปลหลักสูตรและหนังสือเรียนของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 9 รายวิชา รวมทั้งไดส้ ารวจความตอ้งการการพฒันาทกัษะภาษากลุ่ม
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ประเทศเพื่อนบา้นและภาษาอ่ืนท่ีจ าเป็นกบัการพฒันาในกลุ่มประชาชน (แรงงาน) ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจดัท าแผนและพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

2.2  การสร้างความตระหนักรู้เร่ืองอาเซียน ศธ. จดัหลกัสูตร Preparation for the 
ASEAN Community in 2015 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 35,000 คน เพื่อฝึกฝนทกัษะ
ภาษาองักฤษระดบัต่างๆ และฝึกอบรมปฏิบติัการนานาชาติประชาคมอาเซียนให้แก่ครูนักเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งจดัท าเวบ็ไซตโ์ครงการ Spirit of 
ASEAN 

2.3 การเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ศธ. ไดป้รับเวลาเปิดเทอมโรงเรียนในสังกดั
เป็นวนัท่ี 10 มิถุนายนในปีการศึกษา 2557 ส่วนมหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้ปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทิน
อาเซียนคือ ระหวา่งกลางเดือนสิงหาคม-กนัยายน ส่งผลให้ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกบัอุดมศึกษาห่างกนัถึง 2 เดือน และจดัท าขอ้มูลความตอ้งการก าลงัคนและศกัยภาพการ
ผลิตก าลงัคนเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนกาลงัคนแลว้เสร็จ รวมทั้งไดจ้ดัหลกัสูตรการศึกษาสาย
อาชีพร่วมกบัประเทศสมาชิก AEC (ลาว เวียดนาม ไทย) เพื่อให้สามารถเขา้ท างานไดใ้นสาม
ประเทศ 

2.4 การจัดตั้ง ASEAN Unit หน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัตั้ง ASEAN Unit ในกระทรวง
เพื่อประสานงานเร่ืองอาเซียนโดยเฉพาะ อาทิ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรมประชาสัมพนัธ์ 

3. ความก้าวหน้าในการด าเนินการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
3.1 การปรับปรุงระบบยุติธรรม กระทรวงยติุธรรมไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมและ 

สนบัสนุนกิจกรรมดา้นยติุธรรมชุมชน และอยูร่ะหวา่งจดัท าคู่มือยุติธรรมชุมชน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ คู่มือ
การจดัตั้งและบริหารศูนยย์ุติธรรมชุมชน และคู่มือการเขา้ถึงความยุติธรรม และกระทรวงการ
ต่างประเทศได้จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่
ประชาคมอาเซียนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 

3.2 การส่งเสริมธรรมาภิบาล คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมี์มติเห็นชอบ
หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนไทยให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance 

3.3 การแก้ปัญหายาเสพติด ไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัรัฐมนตรีดา้น
ยาเสพติดสมยัพิเศษ คร้ังท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2555 และบรูไนฯ จะเป็นเจา้ภาพ คร้ังท่ี 2 ในเดือน
กนัยายน 2556 นอกจากน้ี ไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นยาเสพติดกบัประเทศ
เพื่อนบา้น และมีแผนการฝึกอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.4 การแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการหน่วยข่าวประเทศอาเซียนเม่ือ 24–26 มิถุนายน 2556 เร่ือง Border–
Crossing Challenges ด าเนินมาตรการทางการข่าวในการต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ขา้มชาติตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

3.5  การแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ส านกังานต ารวจแห่งชาติจดัท าแผน
ปราบปรามคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง และประสานความร่วมมือกบัเพื่อนบา้นตามเขตชายแดน
เพื่อแกปั้ญหาผูล้ี้ภยัหรือการยา้ยถ่ินฐานโดยไม่ปกติ เช่น มง้ ลาว และส านกังานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ จดัตั้ งศูนยข์้อมูลบุคคล เพื่อสนับสนุนการตรวจตราบุคคลเข้าเมืองด้วยการติดตั้ง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเช่ือมโยงกบัด่านตรวจคนเขา้เมืองใน 8 ด่านชายแดน และท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 3.6 การบรรเทากบัภัยพบิัติ ไทยเป็นเจา้ภาพกบัเกาหลีใตจ้ดัฝึกซ้อมการบรรเทาภยั
พิบติัในกรอบ ARF (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise 2013) คร้ังท่ี 3 เม่ือ 7-11 
พฤษภาคม 2556 โดยเป็นการซอ้มร่วมระหวา่งทหารและพลเรือน 

3.7 การต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทยไดผ้ลกัดนัให้มีการจดัท าแผนปฏิบติัการระดบั
ภูมิภาควา่ดว้ยเร่ืองการต่อตา้นการคา้มนุษย ์ (Regional Plan of Action to Combat Trafficking in 
Persons) 

3.8 สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และ
การน า ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) ไปสู่การปฏิบติั รวมถึงการเผยแพร่หลกัการ
สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นไปตามหลกัสากล 
 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 

ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกมีปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีอาจส่งผลให ้

การบรรลุเป้าหมายของการรวมกลุ่มและความเช่ือมโยงระหวา่งประเทศสมาชิกเป็นไปค่อนขา้งช้า
ซ่ึงปัญหาอุปสรรคส าคญัท่ีประเทศไทยจะตอ้งเผชิญนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ปัญหา
อุปสรรคร่วมระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน และปัญหาอุปสรรคของประเทศไทยเอง สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาอุปสรรคร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ขอ้จ ากดัท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั หากไม่ไดรั้บความร่วมมือ

จากประเทศสมาชิกในการหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจงั อาจส่งผลให้เป้าหมายของการเป็น
ประชาคมอาเซียนไม่สามารถบรรลุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการท่ีไทยและอาเซียนยงั
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ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่เกิดจากความ
ล่าชา้ในการใหส้ัตยาบนัของแต่ละประเทศท าใหค้วามตกลงบางฉบบัยงัไม่มีผลบงัคบัใชค้วามล่าชา้
ในการแกไ้ขกฎหมายในประเทศเพื่อด าเนินการตามพนัธกรณีการพฒันาระบบศุลกากร (อาทิ การ
จดัตั้ง ASEAN Single Window – ASW ตามเป้าหมายท่ีให้แลว้เสร็จภายในปี 2556 ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยงระบบขอ้มูลแบบบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์) การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบดา้น
เทคนิคและการเปิดเสรีการคา้บริการ 

นอกจากนั้ นโครงสร้างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของอาเซียนยงัต้องพึ่ งพา                
นกัลงทุนนอกอาเซียนเป็นหลกั ประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จาก
ตลาดทุนในการระดมทุนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการคา้
ระหวา่งประเทศของสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการแข่งขนัมากกวา่การพึ่งพา ซ่ึงเป็น
ผลมาจากพื้นฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมท่ี
ใกล้เคียงกนัของประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะท่ีการคา้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
ประเทศพฒันาแลว้ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการพึ่งพาและเป็นคู่คา้ซ่ึงกนัและกนัมากกวา่ 

2.  ปัญหาอุปสรรคของประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยท่ีผา่นมา ทุกภาคส่วนมีความต่ืนตวัและมีความกา้วหน้า

ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในหลายๆ มิติ อยา่งไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยงัมีความไม่สมบูรณ์หรือมีขอ้จากดัในบางประเด็นส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ดงัน้ี 

(1) ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ทั้งการขนส่งทางบก ราง นา้ และอากาศท่ียงัให้บริการไดอ้ยา่งจ ากดัและมีความแออดัใน
บางพื้นท่ี ขอ้จ ากดัของศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์มีความล่าชา้ กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งและโลจิสติกส์ยงัไม่
ชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

(2) โครงสร้างพื้นฐานและระบบการค้าระหว่างประเทศยังไม่เอื้ออ านวย โดย
ด่านชายแดนท่ีเป็นประตูทางการค้าอาเซียนย ังขาดความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความแออดัในการใหบ้ริการ เส้นทางเช่ือมโยงส าคญัระหวา่งประเทศทั้งทางบกและ
รางยงัไม่สามารถเช่ือมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกฎระเบียบการค้าข้ามพรมแดนยงัตอ้ง
ปรับปรุงใหส้ามารถอ านวยความสะดวกในการขนส่งและใหมี้ความเป็นสากลมากข้ึน 
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(3) ผลิตภาพของแรงงานของไทยอยู่ในระดับที่ต ่า มีขอ้จ ากดัดา้นการพฒันา
คุณภาพและทกัษะของก าลงัแรงงาน รวมทั้งความเสียเปรียบในดา้นทกัษะทางภาษาองักฤษซ่ึงเป็น
ภาษากลางในการส่ือสารและติดต่อธุรกิจการคา้ของโลก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้ 
พฒันาศกัยภาพยกระดบัคุณภาพชีวิต และแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งอาเซียนดว้ยกนัให้เป็นไป
อยา่งไม่ราบร่ืน 

(4) การคุ้มครองทางสังคมยังมีปัญหาการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมในบาง
กลุ่ม โดยแรงงานนอกระบบซ่ึงเป็นแรงงานส่วนใหญ่รวมทั้งแรงงานขา้มชาติทกัษะต ่ายงัไม่
สามารถเขา้ถึงหลกัประกนัทางสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง อนัเน่ืองมาจากขอ้จากดัดา้นกฎระเบียบต่างๆ 
ความชดัเจนในนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและสวสัดิการทางสังคมท่ียงัไม่เอ้ืออานวยต่อกลุ่มแรงงานอยา่ง
ทัว่ถึง ซ่ึงอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการพฒันาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 

ประเด็นเร่งด่วนทีต้่องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 
1. ด้านเศรษฐกจิ 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ประสิทธิภาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศท่ีเป็นตน้ทุนส าคญัของธุรกิจ และเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับประชาชนในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง
ประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอาเซียนโดยให้ความส าคญักบั 1) พฒันาระบบทางหลวงภายใน
เช่ือมโยงกบัทางหลวงอาเซียนผ่านพฒันาด่านท่ีส าคญั 2) ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวยบ์างใหญ่-
กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเช่ือมโยงท่าเรือทวาย 3) เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง และ 4) 
พฒันาระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพด่านท่ีเป็นประตูเช่ือมโยงการคา้
อาเซียน และเร่งรัดการจดัทาความตกลงการขนส่งสินคา้ขา้มแดน รวมทั้งเร่งเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหวา่ง National Single Window กบัระบบภายในของหน่วยราชการ 

1.2  เร่งผลักดันการออก/ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เช่น กฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินงานตามความตกลงวา่ดว้ยการขนส่งขา้ม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้โขง กฎหมายเก่ียวกบัการแข่งขนัทางการคา้ หลกัประกนัทางธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ รวมถึงกฎหมายกากบัดูแลธุรกิจบริการท่ีมีขอ้จากดัดา้นสัดส่วนผูถื้อ
หุน้ของต่างชาติ เป็นตน้ 

2. ด้านสังคม วฒันธรรม และการศึกษา 
2.1 ให้การคุ้มครองทางสังคม จดับริการสาธารณะและปรับระบบ

สวสัดิการสังคมท่ีจ าเป็นแก่แรงงานต่างดา้วอยา่งเท่าเทียม 
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2.2 พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาส าคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน โดย
จดัท าการสอนและโปรแกรมสอนภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ 
SMEs และประชาชนทัว่ไป 

2.3  น าร่องการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกันกับประเทศอาเซียน 
รวมทั้งจดัท าแผนการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน 

2.4  ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

3. การเมืองและความมั่นคง 
3.1 พัฒนาระบบยุติธรรมและปรับปรุงกฎหมาย ให้มีความน่าเช่ือถือและ

ส่งเสริมการเขา้ถึงระบบยติุธรรมของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน เช่น การใชแ้นวปฏิบติัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (ASEAN Corporate Government) ในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการต่อตา้นการฟอกเงิน 

3.3 แก้ปัญหายาเสพติด โดยจดัตั้งและใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายอาเซียน
ต่อตา้นยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรม และต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และการคา้
มนุษย ์ร่วมกบัประเทศภาคีสมาชิกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) รวมทั้ง
ควบคุมการลกัลอบเข้าเมืองผดิกฎหมาย อยา่งเขม้งวดร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น 

3.4 เร่งพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐให้เป็น E-Government และการ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบ E-Service เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
รวมทั้งอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนไทยและอาเซียน 

3.5 เร่งจัดตั้ง ASEAN Unit และพัฒนาบุคลากร ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีมีเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อประสานงานเร่ืองอาเซียนโดยเฉพาะ 
 
บทสรุป 
  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหา้ของสมาชิกผูก่้อตั้งและเป็นจุดก าเนิดของเอเซียน ไทยมีบทบาท
อยา่งแข็งขนัในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยงัมีส่วนผลกัดนัให้อาเซียนมีโครงการความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีทนัการณ์ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ระหวา่งประเทศ 
อาทิ การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) การประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมือง
และความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะเดียวกนัอาเซียนก็มีความส าคญัต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้าง
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พนัธมิตรและความเป็นปึกแผน่ ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแลว้ ยงัช่วยเพิ่มอ านาจ
ต่อรองในการเจรจาระหวา่งประเทศ และร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาขา้มชาติ และการพฒันาขั้น
พื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนไดเ้ปิดโอกาสให้มีการขยายตวัดา้นการคา้และการลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึง
น าผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศอาเซียนโดยส่วนรวม 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายใดในการน าประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 
2558 อยา่งสมบูรณ์  

2. ให้นกัศึกษาอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ในประเด็นต่อไปน้ี 

2.1  การเตรียมความพร้อมภาครัฐบาล 
2.2  การเตรียมความพร้อมภาคประชาชน 

3. ในฐานะท่ีนกัศึกษาเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน นกัศึกษาคิดว่าจะเตรียมความ
พร้อมของตนเองเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งไร 
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