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สิงหาคม๒๕๕๔


คำนำ

	 เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization)		 

อันเป็นการสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	 และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทย	

	 สถาบันดำรงราชานุภาพ	 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		 

ได้จัดทำ	 “เอกสารความรู้	 สดร.”	 ฉบับที่	 ๑๕/ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๔		 

เรื่อง	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 โดย	 น.ส.	 กฤตญาภัค	 อุ่นเสรี		 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 ชำนาญการ	 สำนักพัฒนาและส่งเสริม	 

การบรหิารราชการจงัหวดั	สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	 เพือ่แจกจา่ย 

เผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ได้รับทราบข้อมูล	 

ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการปฏิบัติราชการต่อไป	

	 เอกสารความรู้	 สดร.	 ฉบับนี้	 สถาบันดำรงราชานุภาพ	 เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์	www.stabundamrong.go.th	ด้วย		
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๑	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด		 
	 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ความเป็นมาของอาเซียน

 อาเซียน	 หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(Association	 of	 Southeast	 Asia	Nations	 หรือ	 ASEAN)	 เป็นองค์กร	 

ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ	 (The	Bangkok	Declaration)	 เมื่อวันที่	

๘	 สิงหาคม	๒๕๑๐	 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง	 ๕	ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	

มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย		

 ในเวลาต่อมา	 ได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม	 ได้แก่	 บรูไน-	 

ดารุสซาลาม	 (เป็นสมาชิกเมื่อ	๗	มกราคม	๒๕๒๗)	และประเทศสมาชิก

อาเซียนใหม่	๔	ประเทศคือ	 กัมพูชา	 (วันที่	 ๓๐	 เมษายน	๒๕๔๒),	 ลาว,	

พม่า	 (วันที่	 ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๔๐)	

และ	 เวยีดนาม	 (วนัที	่๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๓๘)	หรอืเรยีกสัน้ๆ	วา่	กลุม่	CLMV 

(Cambodia,	 Laos,	 Myanmar,	

Vietnam)	ทำใหอ้าเซยีนมสีมาชกิครบ	

๑๐	ประเทศในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC:ASEANEconomicCommunity

กฤตชญาภัค อุ่นเสรี ๑
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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 อาเซียน	 ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง	

เศรษฐกิจและสังคม	ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง	 และความเจริญ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 และเมื่อการค้าระหว่าง

ประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น	 ทำให้อาเซียนได้หันมา

มุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

มากขึ้น		

	 สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ	 รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง	 

ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน	รวงข้าว	๑๐	ต้นหมายถึง	ประเทศ

สมาชกิ	๑๐	ประเทศ	สเีหลอืงหมายถงึ	ความเจรญิรุง่เรอืง	สแีดงหมายถงึ

ความกล้าหาญและการมีพลวัต	 สีขาวหมายถึง	 ความบริสุทธิ์	 และ

สีน้ำเงินหมายถึง	 สันติภาพและความมั่นคง	 อย่างไรก็ตาม	อาเซียนก็ยัง	 

คงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก	๓	ประการ	ดังนี้	

 ๑.	 สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรมในภมูภิาค	

	 ๒.	 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค	

	 ๓.	 ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค	

 อาเซยีนครบรอบ	๔๐	ป	ีของการจดัตัง้ในวนัที	่๘	สงิหาคม	๒๕๕๐ 

โดยมีคำขวัญที่ตั้งขึ้นจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน		 

เมือ่เดอืนกรกฎาคม	๒๕๔๙	และใชก้นัทัว่อาเซยีนวา่	“OneASEANatthe

heartofdynamicAsia”	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเปน็หนึง่เดยีวของอาเซยีน 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ	ในภูมิภาค		
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นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน

 นโยบายการดำเนินงาน

ของอาเซียน	 จะเป็นผลจากการ

ประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล	

ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซยีน	การประชมุสดุยอด	(ASEAN 

Summit)	 หรือการประชุมของผู้นำ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	 เป็นการประชุมระดับสูงสุด	 เพื่อกำหนดแนว

นโยบายในภาพรวมและเปน็โอกาสทีป่ระเทศสมาชกิจะไดร้ว่มกนัประกาศ

เปา้หมายและแผนงานของอาเซยีนในระยะยาว	โดยจดัทำเอกสารในรปูแบบ

ต่างๆ	 อาทิ	 แผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 แถลงการณ์ร่วม	 (Joint	

Declaration)	ปฏิญญา	 (Declaration)	 ความตกลง	 (Agreement)	 หรือ

อนุสัญญา	 (Convention)	 ส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่

อาวโุสจะเปน็การประชมุเพือ่พจิารณาทัง้นโยบายในภาพรวมและนโยบาย

เฉพาะด้าน	

 ดา้นการเมอืงและความมัน่คง	อาเซยีนไดจ้ดัทำปฏญิญากำหนด

ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ	 เสรีภาพและ

ความเป็นกลาง	 (Zone	of	peace,	Freedom	and	Neutrality-ZOPFAN)	

ในปี	 ๒๕๑๔	 การจัดทำสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	 of	 Amity	 and	 Cooperation-TAC)		 

ในปี	 ๒๕๑๙	 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย	 

ตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	on	 the	Southeast	Asia	Nuclear	Weapon-

Free	Zone-SEANWFZ)	 ในปี	๒๕๓๘	และการริเริ่มการประชุมอาเซียน	 



� ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC:ASEANEconomicCommunity

วา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิคิ 

(ASEAN	Regional	Forum-ARF)		

 ด้านเศรษฐกิจ	 อาเซียนได้ลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	

(ASEAN	 Free	 Trade	Area-AFTA)	 ในปี	 ๒๕๓๕	 เพื่อลดภาษีศุลกากร

ระหว่างกัน	 เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น		 

ลดต้นทุนการผลิตสินค้า	 และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 รวมทั้งได้

ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม	 เพื่อให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจ

สมบูรณ์แบบ	และมีทิศทางชัดเจนโดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน	(ASEAN	

Investment	Area-AIA)	

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 อาเซียนมีความร่วมมือเฉพาะด้าน	

(Functional	 Cooperation)	 ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุม	 

ในหลายด้าน	 เพื่อให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา

ในทุกด้าน	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการประสานงาน

	 หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและติดตามผลการ

ดำเนินงานของอาเซียน	ประกอบด้วย	สำนักเลขาธิการอาเซียน	 (ASEAN	

Secretariat)	ทีก่รงุจาการต์า	ประเทศอนิโดนเีซยี	เปน็ศนูยก์ลางในการตดิตอ่

ระหว่างประเทศสมาชิก	โดยมีเลขาธิการอาเซียน	(Secretary-General	of	

ASEAN)	 เป็นหัวหน้าสำนักงาน	 ดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๕	 ปี	 และ

สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ	 หรือ	 ASEAN	National	 Secretariat	 เป็น

หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน	 มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้น	 และติดตามผล



�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC:ASEANEconomicCommunity

การดำเนินงาน	 สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ	 กรม

อาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	และคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำ

อาเซียน	(Committee	of	Permanent	Representative-CPR)	

ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community : AC)

 ผูน้ำอาเซยีน	ไดล้งนามในปฏญิญาวา่ดว้ยความรว่มมอืในอาเซยีน 

ฉบับที่	๒	 (Declaration	 of	ASEAN	Concord	 II	หรือ	Bali	Concord	 II)	

เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	Community)	 ภายในปี	

๒๕๖๓	 (ค.ศ.	๒๐๒๐)	 โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่าง

รอบด้าน	 โดยในด้านการเมืองให้จัดตั้ง	 “ประชาคมการเมืองความมั่นคง

อาเซียน”	 หรือ	 ASEAN	 Political	 Security	 Community	 (APSC),		 

ด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้ง	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 หรือ	 ASEAN	

Economic	Community	 (AEC)	 และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง	

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”	 หรือ	ASEAN	Socio-Cultural	

Community	 (ASCC)	 โดยมี	กฎบัตรอาเซียน (ASEANCharter)	 เป็น	 

กรอบพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ	 ซึ่งจะสร้างกฎเกณฑ์สำหรับองค์กร

อาเซียนให้สมาชิกมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตาม	(Legal	Binding)	

	 ต่อมา	 ผู้นำอาเซียนได้

เหน็ชอบใหเ้รง่รดัการเปน็ประชาคม

อาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก	๕	ปี	

เป็นปี	๒๕๕๘	และในระหว่างการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 ๑๔	

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 เมื่อปี	
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๒๕๕๒	ผูน้ำอาเซยีนไดร้ว่มลงนามในปฏญิญาชะอำหวัหนิวา่ดว้ยแผนงาน

สำหรับประชาคมอาเซียนปี	๒๕๕๒-๒๕๕๘																																																																													

 ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	Community	 :	AC)	ประกอบด้วย	

๓	 เสาหลัก	 คือ	 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม		

 ๑. ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน (ASEANPolitical-

SecurityCommunity:APSC)

		 	 อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความ

มั่นคง	 เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค	

เพือ่ใหป้ระเทศในภมูภิาคอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ	และสามารถแกไ้ขปญัหา

และความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคง	 อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community	Blueprint)	

โดยเน้น	๓	ประการคือ		

	 	 ๑.๑	 การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน	 ครอบคลุมถึง

กิจกรรมต่างๆ	 ที่จะร่วมกันทำ	 เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคม	

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก	 ส่งเสริม

พัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน	 เช่น	หลักการประชาธิปไตย	

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาสังคม	 การต่อต้านการทุจริต	 การส่งเสริมหลักนิติธรรมและ

ธรรมาภิบาล	
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	 	 ๑.๒	 ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการ

รักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน	 ครอบคลุม

ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม	 ซึ่งหมายถึง

มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ		 

เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข

และไม่มีความหวาดระแวง	นอกจากนี้	 ยังขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้าน

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 เช่น	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 อาชญากรรม	 

ข้ามชาติต่างๆ	 ยาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 ตลอดจนการเตรียมความพร้อม

เพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ			

	 	 ๑.๓	 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก	 กำหนด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค	

เช่น	 กรอบ	 ASEAN+๓	 กับจีน	 ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 และการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	 ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ	 

มิตรประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ	เช่น	สหประชาชาติ	

 ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic

Community:AEC)

	 		 อาเซียนจะรวมตัวทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนภายในปี	๒๕๕๘	อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	Community	Blueprint)	 ซึ่งเป็น

แผนงานบรูณาการการดำเนนิงานในดา้นเศรษฐกจิ	 เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค	์

๔	ด้าน	คือ		
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 	 ๒.๑		 การเปน็ตลาดและฐานการผลติรว่มกนั	(Single	Market	

and	 Single	 Production	Base)	 โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	

การลงทุน	 เงินลงทุน	และแรงงานฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น	 ผู้บริโภคสามารถ

เลือกสรรสินค้า	 บริการได้อย่างหลากหลายภายในภูมิภาค	 และสามารถ

เดินทางในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น	 (Free	 flows	 of	

goods,	 services,	 investment,	 and	 skilled	 labors,	 and	 free	 flow	of	

capital)	 รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนให้เป็น

รูปธรรม	 โดยได้กำหนดเวลาที่จะลด	หรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็น

ระยะ	ทั้งนี้	 กำหนดให้ลดภาษีสินค้าเป็น	 ๐%	และลดหรือเลิกมาตรการ	 

ที่มิใช่ภาษี	 เปิดเสรีการลงทุน	 และเปิดตลาดภาคบริการทั้งหมดภายใน	 

ปี	๒๕๕๘	ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่สำคัญของอาเซียนที่จะต้องร่วมแรง

ร่วมใจ	และช่วยกันนำพาอาเซียนไปสู่เป้าหมาย	

 	 ๒.๒		 การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ

ของอาเซียน	 โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริม

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	เช่น	นโยบายการแข่งขัน	การคุ้มครองผู้บริโภค	

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 นโยบายภาษี	 และ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 (การเงิน	 การขนส่ง	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และพลังงาน)		

	 	 ๒.๓		 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 ให้มีการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	และการเสริมสร้างขีดความ

สามารถผ่านโครงการต่างๆ	 เช่น	 ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน	

(Initiative	 for	 ASEAN	 Integration-IAI)	 เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก		
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	 	 ๒.๔	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เน้นการปรับ

ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค		 

เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน	 เช่น	 การจัดทำเขตการค้าเสรี

ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ	 รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย	 

ในด้านการผลิต/จำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก		

 ๓. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEANSocio-

CulturalCommunity)

	 	 อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัว	 เพื่อทำให้ประชาชน

มีการอยู่ดีกินดี	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	และมีความรู้สึก

เป็นอันหนึ่งอันเดียว	 โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน	 (Functional	

Cooperation)	 ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน	

ได้แก่	 เยาวชน	การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	สิทธิมนุษยชน	

สาธารณสุข	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 สตรี	 แรงงาน		 

การขจัดความยากจน	 สวัสดิการสังคมและการพัฒนา	 วัฒนธรรมและ	 

สารนิเทศ	กิจการพลเรือน	การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล	ยาเสพติด	และ

การจัดการภัยพิบัติ	 โดยมีคณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบการดำเนิน	 

ความร่วมมือในแต่ละด้าน	 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายเป็นประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน	

	 ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาใน	 

ทุกด้าน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน	 (ASEAN	

Identity)	 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	
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อาเซยีนไดจ้ดัทำแผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

(ASEAN	 Socio-Cultural	 Community	 Blueprint)	 ซึ่งประกอบด้วย	 

ความร่วมมือ	๖	ด้าน	ได้แก่		

	 	 ๓.๑		 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Human	Development)		

	 	 ๓.๒		 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม	 (Social	Welfare	

and	Protection)		

	 	 ๓.๓		 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม	 (Social	 Justice	

and	Rights)		

	 	 ๓.๔		 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental 

Sustainability)		

	 	 ๓.๕		 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	 (Building	 an	 ASEAN	

Identity)		

	 	 ๓.๖		 การลดช่องว่างทางการพัฒนา	 (Narrowing	 the	

Development	 Gap)	 โดยมีกลไกการดำเนินงาน	 ได้แก่	 การประชุม	 

รายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส	 (Senior	Officials	Meeting)	 และระดับ

รัฐมนตรี	 (Ministerial	 Meeting)	 และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	Council)	

ทำไมต้องจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 บริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การเปลี่ยนแปลงของ

อาเซียนที่จะถึงนี้	 อาจต้องประสบกับวิกฤตความเสี่ยงระดับโลก	 (Global	

Risks)	ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ	สงัคมและการเมอืง	 เชน่	ความไมม่เีสถยีรภาพ

ของระบบการเงินโลก	การเพิ่มของราคาพลังงาน	ความมั่นคงด้านอาหาร	
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การ เคลื่ อนย้ ายแรงงานข้ าม

พรมแดน	โรคระบาดขา้มพรมแดน 

โลกร้อน	 ภัยธรรมชาติ	 การก่อ	 

การร้าย	 เป็นต้น	 รวมถึงการเกิด

ความร่วมมือในระดับภูมิภาค		 

อันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ด้าน

ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 การค้า	 และการต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ	 รวมถึง

เปน็การสรา้งโอกาสและอำนาจตอ่รอง	และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

ทางเศรษฐกิจ	

 การรวมกันเป็นตลาดเดียวของประชาคมอาเซียน	 จะเป็น	 

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับกลุ่ม

ประเทศมหาอำนาจ	เชน่	จนี	อนิเดยี	ประเทศขนาดเลก็ไดร้บัความคุม้ครอง 

เป็นกระบอกเสียงในเวทีโลก	 เนื่องด้วยอาเซียนจะมีประชากรรวมเกือบ	

๖๐๐	ล้านคน	หรือคิดเป็น	๑	ใน	๑๐	ของประชากรโลก	และมี	GDP	รวม

ประมาณ	๒.๗	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือคิดเป็น	๒.๖	 ของ	GDP	 โลก	

โดยเฉพาะผลของประชาคมเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยนั้น	 จะช่วยให้

ประเทศของเราสามารถเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของการค้าขายกับ

ตลาดภายในภูมิภาค	 และเป็นฐานของภูมิภาคในการออกไปสู่ประเทศ

อื่นๆ	ได้	ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	

 อาเซียน	 จำเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายใน	หรือเร่งรัดจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์	 และแนวโน้ม

การทำข้อตกลงการรวมกลุ่ม	 ด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน	 และ

ปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งกระแสการแข่งขันทางการค้า	และการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุน

โดยตรง	 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มจะถ่ายโอนไป	 

สู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น	เช่น	จีน	อินเดีย	และรัสเซีย	เป็นต้น	

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจัยสำคัญ	 

ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ	และเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก	 เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการ	 

เปิดตลาดเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่ลึกซึ้งและ

กว้างขวางยิ่งขึ้น	ทั้งในด้านการค้าสินค้า	การค้าบริการ	การลงทุน	 เงินทุน	

และแรงงาน	รวมถงึความรว่มมอืในดา้นการอำนวยความสะดวกทางการคา้ 

และการลงทุน	 เพื่อลดอุปสรรคทาง

ด้านการค้า	 และการลงทุนในเหลือ

น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ซึ่งจะนำ

ไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพ

และความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ภายในประเทศ	 และลดช่องว่างการ

เหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลง	

AEC : Blueprint...พมิพเ์ขยีวเพือ่จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

 เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย	 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

อาเซยีนไดจ้ดัทำแผนงานในเชงิบรูณาการ	การดำเนนิงานในดา้นเศรษฐกจิ

ตา่งๆ	 เพือ่ใหเ้หน็การดำเนนิงานในภาพรวมทีจ่ะนำไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนภายในปี	 ค.ศ.	๒๐๑๕	 ได้อย่างชัดเจน	ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับ
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การสรา้งบา้น	แผนงานนีเ้ปรยีบเสมอืนพมิพเ์ขยีวทีจ่ะชว่ยบอกองคป์ระกอบ

ของบ้านหลังนี้ว่า	จะมีรูปร่างอย่างไร	

 ๑. ทำไมต้องจัดทำAEC:Blueprint

  ๑.๑ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน	 ในด้านเศรษฐกิจ

ให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจนบรรลุเป้าหมาย	 AEC	 ในปี	

ค.ศ.	๒๐๑๕	

  ๑.๒ เพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิก	 ที่จะ

ดำเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน	

 ๒. องค์ประกอบสำคัญของAEC:Blueprint

  การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน	 แผนงานที่

จะส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือและ

การเคลื่อนย้ายเงินทุกอย่างเสรีมากขึ้น	

  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียน	 แผนงานที่จะเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ	 เช่น	

นโยบายการแข่งขัน	 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	นโยบายภาษี	 และการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การเงิน	การขนส่ง	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

  การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งเสมอภาค	แผนงานทีจ่ะสง่เสรมิ

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิของสมาขกิและลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันา

ระหว่างสมาขิกเก่าและใหม่	และการสนับสนุนการพัฒนา	SMEs	

  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 แผนงานที่จะส่งเสริม	 

การรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก	 โดยเน้นการปรับประสานนโยบาย
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เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	 เช่น	 การจัดทำเขต	 

การค้าเสรี	และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตและจำหน่าย	เป็นต้น	

	 	 สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ	 ได้แก่	 การปรับปรุงกลไกด้าน

สถาบัน โดยการจัดตั้งกลไกการหารือระดับสูง ประกอบด้วย ผู้แทน

ระดับรัฐมนตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนอาเซียน

ตลอดจนการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบ ติดตามผลการ

ดำเนินงาน และจัดหาแหล่งทรัพยากรสำหรับการดำเนินงาน

กิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๑๓	 เมื่อเดือน

พฤศจกิายน	๒๕๕๐	ณ	ประเทศสงิคโปร	์ผูน้ำอาเซยีนไดล้งนามในปฏญิญา

ว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ประกอบด้วย	

แผนการดำเนนิงาน	AEC	:	Blueprint	และตารางกำหนดการเวลาดำเนนิงาน 

(Strategic	 Schedule)	 ซึ่งเป็นเอกสารผนวก	 จึงนับได้ว่าขณะนี้อาเซียน	 

ไดท้ำพมิพเ์ขยีวของการดำเนนิงานไปสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ขั้นต่อไปคือ	 การเริ่มลงมือดำเนินงานตามแผนงาน	 

ในด้านต่างๆ	 เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน	 

ต่อไป	

เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 “เพือ่ใหป้ระชาชนของประเทศสมาชกิมกีารคา้ขายระหวา่งกนั

มากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการ

แข่งขันกับโลกภายนอกได้”		โดย	
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ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘

 ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีอัตราการเติบโต	 จาก	๑.๗		

ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 (ในปี	 ๒๕๕๓)	 เป็น	๒.๗	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ		 

(ในปี	๒๕๕๘)	 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ	๗-๘%	 โดยประเทศที่มีอัตราการเติบโต

เร็วที่สุดคือ	กัมพูชา	เวียดนาม	และอินโดนีเซีย	

ข้อมูล	:	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า	การบริการ	การลงทุน		
เงินทุน	และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี	



มขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงู
เน้นการดำเนินงานนโยบายการแข่งขัน	การพัฒนา	
โครงสรา้งพืน้ฐาน	การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา 
การพัฒนา	ICT	และพลังงาน	

มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

ที่เท่าเทียมกัน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ	SMEs	
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่มาชกิใหม	่(CLMV)	เพือ่ชว่ย 
ลดช่องว่างของระดับการพัฒนา	

บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ได้อย่างสมบูรณ์
เน้นการจัดทำ	FTA	และ	CEP	กับประเทศคู่เจรจา	
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 จำนวนประชากรในอาเซยีน	จะเพิม่ขึน้จากป	ี๒๕๕๓	ประมาณ 

๖๐๐	ล้านคน	 จะเพิ่มขึ้นเป็น	 ๖๔๑	ล้านคน	 ในปี	 ๒๕๕๘	 โดยประเทศ

ฟิลิปปินส์จะมีประชากรสูงถึง	 ๑๐๐	 ล้านคน	 เวียดนามจะมีประชากร		 

๙๔	ล้านคน	แต่สำหรับไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น	๖๘	ล้านคนเท่านั้น	

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มขึ้นจาก	 ๒,๖๑๒	

เหรียญสหรัฐ	เป็น	๓,๒๗๔	เหรียญสหรัฐ	

 แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน +๖๒	 ในปี	๒๕๕๘	นั้น	 เศรษฐกิจ

จีนจะเติบโตเร็วและยิ่งใหญ่กว่าประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ	๔๓	 (โดยจีน

ร้อยละ	๘.๒๘	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 และญี่ปุ่นร้อยละ	๕.๕	 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ)	

ปัจจัยต่อความสำเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน

	 ความสำเร็จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 ในระดับภูมิภาค	 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ	 แต่สิ่งหนึ่งที่จะมีส่วนสำคัญต่อ	 

การดำเนินงานคือ	 “ความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิกภายใน

กลุ่มที่จะต้องยึดมั่นและถือมั่นเป้าหมายในระดับภูมิภาคร่วมกันอย่าง

จรงิจงัยอมสละผลประโยชนบ์างประการของแตล่ะประเทศเพือ่ผลประโยชน์

ส่วนรวมในระดับภูมิภาคร่วมกัน”

๒	ได้แก่	ประเทศจีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	อินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	
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ประชาคม
สังคมและ
วัฒนธรรม
(ASCC)

ประชาคม
เศรษฐกิจ

อาเซียน(AEC)

ปัจจัยที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 ใหเ้หน็ผลเปน็รปูธรรมและสรา้งขดีความสามารถทางดา้นเศรษฐกจิ

ในระดับภูมิภาคให้โดดเด่น	ได้แก่	

 ๑. โครงสรา้งพืน้ฐานภายในภมูภิาค	 โดยเฉพาะระบบการขนสง่

ที่จะต้องเชื่อมโยงถึงกันในระดับภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า	

และผู้คนได้อย่างสะดวกตลอดเส้นทาง	 รวมถึงการอำนวยความสะดวก		 

ณ	จุดผ่านแดนต่างๆ	 และส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังในสาขาที่มี	 

ผลเชื่อมโยงต่อการพัฒนาสาขาอื่นๆ	 (Spin	 over	 effect)	 ในอาเซียน	 เช่น	

สาขาพลังงาน	สาขาการคมนาคม	และการศึกษา	เป็นต้น	

 ๒. นโยบายรว่มในระดบัภมูภิาคอาเซยีน	จำเปน็ตอ้งพจิารณา

แนวทางการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจร่วมกันในระดับภูมิภาค		 

เพือ่ชว่ยเพิม่ขดีความสามารรถในการเจรจาตอ่รอง	รวมถงึสรา้งผลประโยชน์

ร่วมกันในระดับภูมิภาค	 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้อง

ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์	 กฎระเบียบ	 กฎหมายภายใน	 

ให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียนที่มีอยู่ด้วย	

ประชาคม
ความมั่นคง

อาเซียน(ASC)
กฏบัตรอาเซียน พิมพ์เขียว

AEC:Blueprint

ตารางดำเนินการ
StrategicSchedule
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 ๓. กลไกการตดัสนิใจอาเซยีนควรพจิารณารปูแบบการตดัสนิใจ

แบบอืน่ๆ	ในการพจิารณาการกำหนดนโยบาย	หรอืตดัสนิใจเกีย่วกบักจิกรรม

ภายในของอาเซียน	นอกเหนือจากระบบฉันทามติ	 (Consensus)	ที่ใช้มา

ตัง้แตเ่ริม่ตน้ของการรวมตวัทางเศรษฐกจิจนถงึปจัจบุนั	ซึง่มคีวามเปน็ไปได	้ 

ที่จะผลักดันให้มีการนำระบบเสียงส่วนใหญ่	 (Majority	 vote)	 มาใช้กับ

กระบวนการตัดสินใจของอาเซียน	 แต่สมาชิกคงต้องหารือที่จะกำหนด

แนวทางและขอบเขตของระบบเสียงส่วนใหญ่	 เพื่อให้มีความชัดเจนและ

โปร่งใสในการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ	ที่ประเทศสมาชิกจะได้รับประโยชน์

ร่วมกัน	

 ๔. การสร้างสังคมกฎระเบียบ	 อาเซียนจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่

สังคมกฎระเบียบ	 (Rule-based	Society)	 และสร้างนโยบายด้านการค้า	

และการลงทุนที่สอดประสานในระดับภูมิภาค	 โดยใช้จุดแข็งของประเทศ

สมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อสร้างขีดความสามารถและข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันให้กับอาเซียน	 และเน้นย้ำการปฏิบัติตามพันธกรณีของ

ประเทศสมาชิกอย่างเคร่งครัด	

โอกาสและผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน : นัยต่อไทย

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 ในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมาจากการลด

อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี	

รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ	 เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและ

การลงทุน	 ดังนั้น	 จึงนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะ
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ตอ้งเรง่ปรบัตวั	และใชโ้อกาสจากการลดอปุสรรคทางการคา้และการลงทนุ

ต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อม

และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	 เช่น	 สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร	

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์	 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงสาขาบริการ	 อาทิ	

สาขาการทอ่งเทีย่ว	การบรกิาร	สาขาสขุภาพ	และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ซึ่งสาขาต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนเป็นสาขาที่อาเซียนจะเร่งรัดการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕		

 สำหรบัสาขาอตุสาหกรรม	ทีไ่มม่คีวามพรอ้มในการแขง่ขนั	หรอื

ไม่มีความได้เปรียบในด้านต้นทุน	คงหลีกไม่พ้นกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

อนัเนือ่งมาจากการลดอปุสรรคในดา้นการคา้และการลงทนุตา่งๆ	ลง	ทำให้

ผู้ประกอบการจากต่างชาติสามารถเข้าสู่ตลาดได้สะดวกมากขึ้น	 และ	 

เพิ่มการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อม		 

หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ	 อาจถูกกดดันให้ต้องออกจาก

ตลาดไป	ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเตรียมแผนการรองรับที่รอบคอบและรัดกุม

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบ

จากการเปดิเสรทีางการคา้การกำหนดแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิในระดบั

มหภาคทีช่ดัเจนซึง่จะชว่ยสง่สญัญาณใหภ้าคเอกชนไดร้บัทราบและเตรยีม

ความพร้อมในการปรับตัวได้อีกทางหนึ่ง
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โอกาสของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ                        

แนวทางการปรบัตวัและการใชป้ระโยชนจ์ากการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 เป็นการเปิดโอกาสทางด้านการค้า

และการลงทนุภายในภมูภิาคใหก้วา้งขวางขึน้	ในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ

ที่มีการลดอุปสรรคต่างๆ	 ลง	 เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ		 

การลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีนั้น	 ย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่ม

สูงขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ผู้ประกอบการภายในประเทศจะต้องปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	

 การเตรียมความพร้อม	 เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง	จึงเป็น

สิ่งสำคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยง	บรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น	

สร้างตลาดขนาดใหญ่ ส่งเสริมแหล่งวัตถุ เพิ่มอำนาจการต่อรอง

-	ประชากรกว่า	๕๘๐	ล้านคน	
-	สร้างความน่าสนใจและดึงดูด	 
	 การค้าและการลงทุน	

-	ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	
	 ในภูมิภาค	
-	สร้างความได้เปรียบ	
	 ในการแข่งขัน	
-	ส่งเสริม	Competitive		
	 advantage	
 

-	การสร้างท่าทีร่วมในระดับ	
	 ภูมิภาค						
-	สร้างพันธมิตรร่วมในด้าน	
	 เศรษฐกิจ	ทั้งในระดับภูมิภาค	
	 และอนุภูมิภาค	
-	ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง	
	 ของอาเซียน		

การค้าของไทยในอาเซียน
ปี๒๕๕๑

ตลาดส่งออกอันดับ	๑	
มลูคา่	๔๐.๑๕๐	mil.US$ 
แหล่งนำเข้าลำดับ	๒	
รองจากญี่ปุ่น	มูลค่า	
๓๐.๑๔๐	mil.US$	
 
 

EXP.

IMP.

A

S
E
A
N

กลุ่มที่มีความถนัดด้าน
เทคโนโลยี					
กลุ่มที่มีฐานการผลิต																																																																																																																				
กลุ่มที่มีวัตถุดิบและ
แรงงาน			

A
S
E
A
N

WTO	
 

Regional	Coop.	
 

FTA	Partners	
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รวมถึงช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่		 

โดยแนวทางการปรับตัวที่ภาคเอกชนสามารถนำมาใช้อาจพิจารณาได้	 

ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ	ดังนี้	

 ✥	 การปรับตัวในเชิงรุก

	 	 ๑.	 ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน	 AEC	 :	 นำเข้าวัตถุดิบ	 

	 	 	 	 สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน	 AEC	 ที่มีความ	 

	 	 	 	 ได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ	

	 	 ๒.	 การศึกษารสนิยมความต้องการใน	AEC	 :	 เพิ่มการขาย	 

	 	 	 	 ให้ตลาดใหญ่ขึ้น	และใช้ประโยชน์	Economy	of	scale		

	 	 ๓.	 ดูความเป็นไปได้เรื่องการย้ายฐานการผลิต	 :	 มีความ	 

	 	 	 	 สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็น	 

	 	 	 	 แหล่งผลิต	

	 	 ๔.	 หันมามองกลุ่มประเทศ	CLMV	:	การใช้	CLMV	เป็นฐาน	 

	 	 	 	 การส่งออกไปนอก	 AEC	 เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะ		 

	 	 	 	 Least	Developed	Countries	:	LDCs		

	 	 ๕.	 พัฒนาและปรับตัวระบบต่างๆ	ของบริษัทให้ใช้ประโยชน์	 

 	 	 	 โลจสิตกิสไ์ดเ้ตม็ที	่ :	การพฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นภมูภิาค   

	 	 	 	 ทำให้สะดวกและถูกลง		 	

  ๖.	 ศกึษา	 เสาะหาความเปน็ไปไดก้ารตัง้ธรุกจิใชแ้รงงานจาก   

	 	 	 	 AEC	 :	 ฐานธุรกิจอยู่ที่ใดก็ได้ในอาเซียน	 ซึ่งสามารถใช้	 

    แรงงานจาก	AEC	ทำใหแ้กป้ญัหาขาดแคลนแรงงานฝมีอื	

	 	 ๗.	 การเปิด	 เจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน	 :	 เพื่อสร้างความ	 

	 	 	 	 ได้เปรียบทางภาษีนำเข้ามากกว่าคู่แข่งอื่นนอกอาเซียน	
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 ✥ การปรับตัวในเชิงรับ

	 	 ๑.	 การเรียนรู้คู่แข่ง	:	เมื่อเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน	 	

  ๒.	 ไมล่ะเลยการลดตน้ทนุ	:	ตน้ทนุของคูแ่ขง่อาจตำ่ลงเชน่กนั	

	 	 ๓.	 เร่งเสริมจุดแข็ง	 ลดจุดอ่อน	 :	 คู่แข่งจะเข้ามาถึงเขตแดน	 

	 	 	 	 เมื่อไรก็ได้	

  ๔.		ผกูมดัใจลกูคา้ในทกุรปูแบบ	 :	บรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม	 

    รองรับหรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่	 อาจถูกแย่งลูกค้าโดย	 

	 	 	 	 คูแ่ขง่ในประเทศอืน่ทีไ่ดเ้ปรยีบกวา่ในการเปน็ฐานการผลติ 

  ๕.	 ต้องคิด	 ทำอย่างไรให้เขาอยู่	 (กับเรา)	 เพื่อป้องกันการ	 

	 	 	 	 ถูกแย่งแรงงานฝีมือ	

	 	 ๖.	 เรียนรู้คู่แข่งทุกคน	 วิเคราะห์	 SWOT:	 นอกเหนือจาก	 

	 	 	 	 คู่แข่ง	 ๙	 ประเทศอาเซียนแล้ว	 ยังมีเพิ่มอีก	 ๓	 หรือ	 ๖		 

	 	 	 	 ที่ต้องเรียนรู้	

นโยบายของภาครัฐต่ออาเซียน

 ภาครัฐได้ให้ความสำคัญ	 กับการดำเนินงานของอาเซียน	 

เป็นลำดับแรกมาโดยตลอด	 ในฐานะที่อาเซียนเป็นกลุ่มภูมิภาคที่มีความ

ใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง	 ด้านเศรษฐกิจ	 และด้านสังคมและวัฒนธรรม	

โดยรัฐบาลได้ใช้นโยบาย	ASEAN	First	 Policy	คือ	 อาเซียนต้องมาก่อน	

เนือ่งจากเหน็วา่การรวมตวัอยา่งแนน่แฟน้ของอาเซยีน	จะชว่ยเพิม่ศกัยภาพ

การแข่งขันของอาเซียนรวมทั้งไทย	 ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก	 

ต่างประเทศ	 รวมทั้งช่วยสร้างอำนาจในการต่อรองในกรอบการเจรจา

ระดบัภมูภิาค	และพหภุาค	ีและพืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่นี	้ จะทำใหก้ารเชือ่มโยง

กับประเทศอื่นๆ	ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	
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 รัฐบาลมีโครงสร้างเครือข่าย	 และขยายความร่วมมือทางธุรกิจ
ในอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	Hub	 โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงาน	 
รับผิดชอบ	ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีต่ออาเซียนไว้	๔	ด้าน	ดังนี้	

 ๑. การเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วน	 คือ	 ต้องทำให้อาเซียนเป็น
ทั้งพันธมิตรและหุ้นส่วน	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็น	Gateway	 ของอาเซียน
ทั้งการค้าและการลงทุน	 โดยการใช้เวทีทวิภาคีที่มีอยู่และความร่วมมือ	 
ในกรอบอนุภูมิภาคต่างๆ	 เช่น	 ACMECS๓,	 GMS๔	 และ	 IMT-GT๕   
เป็นตัวช่วยผลักดัน	 และต้องเปลี่ยนแนวคิดการมองอาเซียนจากคู่แข่ง	 
มาเป็นหุ้นส่วน	 โดยการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทั้งแก่คนไทย	และ	 
ผู้ประกอบการไทย	 โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน		 
การเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าเกษตรที่ขาดแคลน	 และการชักจูงประเทศ	 
ที่สามเข้าร่วมในการพัฒนา	เป็นต้น	
 ๒. การเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ	 ประเทศในอาเซียนมีความ
หลากหลายและความพร้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป	 มีทั้งกลุ่ม	 
ที่มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยี	 กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต	และกลุ่มที่มี
ทรพัยากรและแรงงงานสำหรบัการผลติ	ดงันัน้	 ไทยจงึจำเปน็ตอ้งพจิารณา
เลือกใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ของแต่ละประเทศให้เหมาะสม	
 ๓. การเป็นฐานการผลิตให้อุตสาหกรรมไทย	 ซึ่งอาจจำเป็น
ต้องพิจารณาเรื่องการย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน	และแรงงานกึ่งฝีมือ	 เช่น	 อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร	 สิ่งทอ	 เฟอร์นิเจอร์	 แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้หรือการร่วมลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

๓	Ayeyawady	Chao	Phraya	Mekong	Economic	Cooperation	Strategy	 
๔	Greater	Mekong	Subregion	 
๕	Indonesia	-	Malaysia	Thailand	Growth	Triangle	
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 ๔. การเปน็ตลาดทีม่ปีระชากรกวา่๕๘๐ลา้นคน	ซึง่ไทยจะตอ้ง
รกัษาตลาดเดมินีไ้วใ้หม้ัน่คง	และพยายามขยายออกไปใหก้วา้งขวางมากขึน้	 

การปรับตัวของประเทศไทยและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ของไทย

 เศรษฐกิจไทย	 กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการค้า	 การลงทุน		 
โดยสร้างความสัมพันธ์กับเอเซียเพิ่มขึ้น	 และต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป	ดังนี้	

 ๑. สร้างความสัมพันธ์พิเศษ	กับ		
    ✥	ASEAN	 โดยเฉพาะกัมพูชา	 ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม		 
(CLMV)	 โดยร่วมสร้างความเข้มแข็งให้	 ASEAN	และ	GMS	และทำให้	 
ข้อตกลงทางการค้า	การลงทุน	การเงิน	มีผลบังคับใช้	
     ✥	 เอเชียตะวันออก	 โดยเฉพาะญี่ปุ่น	 จีน	 และอินเดีย	 ผ่าน	 
กลไก	ASEAN+๓,	ASEAN+๖	รวมถึงกลไกของ	APEC	และ	ASME		
  ✥	 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	 เพื่อเพิ่มตลาดสินค้า	 
และบริการ	และโอกาสการลงทุน	

 ๒.ปรับกลยุทธ์ด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ	โดย		

  ✥	 สร้างความพร้อมรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีการค้า	
การลงทุนภายใต้กรอบ	AEC	
  ✥		ขยายกำลังการผลิต	 พลังงาน	 วัตถุดิบการเกษตรและ	 
อุตสาหกรรมหลัก	โดยร่วมมือกับประเทศใน	GMS	และ	IMT-GT		
  ✥	 ขยายตลาดกับเอเชีย	โดยใช้	AEC	เป็นกลไกผลักดัน	
  ✥	 สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบการทำงานทีช่ว่ยการคา้	 
การลงทุนกับประเทศเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกา 
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    ✥	 ส่งเสริมให้ เอกชนทำการค้า	 การลงทุนกับเอเชีย   
(ดร.ณรงค์ชัย	 อัครเศรณี,	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”)	

กลไกการดำเนินการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เป้าหมายคือ	 การเป็นตลาดเดียวในปี	 ๒๕๕๘	 โดยแผนการ
ดำเนนิการจะปรากฏในพมิพเ์ขยีวของประชาคมอาเซยีน	 (AEC	Blueprint) 
ซึ่งประเทศไทยได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภามี	๔	ด้านคือ	

	 ๑.	 การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม	 ส่งเสริมให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	และแรงงานฝีมืออย่างเสรี	 และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น	
		 ๒.	 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน	 เช่น	นโยบายการแข่งขัน	สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	นโยบาย
ภาษี	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
	 ๓.		 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 ลดช่องว่างของระดับ
การพฒันาระหวา่งสมาชกิเกา่และใหม	่เชน่	สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม
ขนาดย่อม	
	 ๔.	 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	โดยเน้นการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	 เช่น	 การจัด
ทำการค้าเสรี	และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่าย	เป็นต้น	 	
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โครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี๒๕๕๘(ค.ศ.๒๐๑๕)

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน

เปิดเสรี
	 -	ลดอุปสรรคด้าน	
	 	 ภาษีและ	
	 	 มาตราการที่มิใช่	
	 	 ภาษี	

มีความสามารถ
แข่งขันสูง

สร้างความเท่าเทียม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างสมาชิกอาเซียน

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาเซียนเข้ากับ
ประชาคมโลก

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
กรอบนโยบาย
การแข่งขัน ลดช่องว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประสานการดำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจกับ
ประเทศนอกอาเซียน

การอำนวย
ความสะดวก

	 -	บูรณาการพิธีการ	
	 	 ศุลกากร	
	 -	มาตรฐาน/	 	
	 	 ความสอดคล้อง	
	 	 พิธีการศุลกากร	

-	ต่อต้านพฤติกรรมที่เกิดกับ	 	
	 การแข่งขัน	
-	สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย	
	 องค์กรดูแลการแข่งขัน	

จัดทำโครงการเพื่อลดช่องว่าง
ระหวา่งอาเซยีนเดมิกบักมัพชูา 
ลาว	พม่า	และเวียดนาม		
ภายใต้โครงการ	IAI	

-	สร้างแนวทางการเจรจา	 	
	 เขตการค้าเสรีในภูมิภาค	
-	เสริมสร้างศักยภาพใน	 	
	 การเจรจาเขตการค้าเสรี	 	
	 สองฝ่าย	
-	กำหนดท่าทีร่วมต่อสนธิ	 	
	 สัญญาระหว่างประเทศ	

เข้าร่วมเครือข่าย
การผลิต

-	สร้างมูลค่าเพิ่ม	 	
	 ประสิทธิภาพการผลิต	 	
	 ตลอดจนการวิจัยและ	 	
	 พัฒนาเชิงพาณิชย์	
-	ใช้แนวทางการปฏิบัติ	
	 ที่เป็นเลิศด้านการผลิต	 	
	 และการตลาด	

พัฒนาSMEs

พัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจ	
ขนาดกลางและขนาดย่อม	

ทรัพย์สินทางปัญญา

-	ส่งเสริมความคิดริเริ่ม	 	
	 สร้างสรรค์	
-	ให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	
-	เป็นพันธมิตรกับองค์กร	
	 ที่เกี่ยวข้อง	

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้านขนส่ง	ข้อมูลข่าวสาร	
พลังงาน	และการเงิน	

ภาษี

-	นิยามภาษีร่วม	หลีกเลี่ยง	 	
	 การเก็บภาษีซ้ำซ้อน	
-	ความตกลงว่าด้วยภาษี	 	
	 ซ้ำซ้อนของอาเซียน	

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์

-	ปรบัประสานกรอบกฎหมาย  
	 เกี่ยวกับการค้าสัญญา		
	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	และ	 	
	 วิธีการระงับข้อพิพาท	

เปิดเสรี
	 -	 เปิดตลาดอย่าง	
	 	 ไม่มีเงื่อนไข	
	 -	ปฏิบัติสมาชิก	
	 	 อย่างเท่าเทียม	
	 -	ขจัดอุปสรรคทาง	
	 	 การค้า	

เคลื่อนย้ายบริการเสรี

การอำนวย
ความสะดวก

	 -	จัดทำความตกลง	
	 	 ยอมรับร่วม	
	 	 ในบริการวิชาชีพ	
	 -	จัดทำโครงการ	
	 	 แลกเปลี่ยน	 	
	 	 บุคลากรวิชาชีพ	

เปิดเสรี
	 -	ทุกอุตสาหกรรม	
	 -	บริการที่เกี่ยวเนื่อง	
	 	 กับภาค	 	
	 	 อุตสาหกรรม	

เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี

การอำนวย
ความสะดวก

	 -	สร้างความโปร่งใส	
	 	 ด้านกฎระเบียบ	
	 	 และขั้นตอนการ	
	 	 ลงทุน	
	 -	สนับสนุนการ	
	 	 ส่งเสริมการลงทุน	
	 	 ร่วมกัน	

เปิดเสรี
	 -	ผอ่นคลายขอ้กดีกนั	
  การไหลเวียน	
	 	 เงินทุน	
	 -	 สง่เสรมิการเชือ่มโยง	
  ตลาดหลักทรัพย์	

เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรียิ่งขึ้น

การอำนวย
ความสะดวก

	 -	แลกเปลี่ยนข้อมูล	
	 	 และศึกษา	
	 	 ผลกระทบ	

เปิดเสรี
	 -	ยกเลกิการกดีกนั	
	 	 การจา้งงาน	

เคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรี

การอำนวย
ความสะดวก

	 -	ปรับประสาน	
	 	 มาตรฐานการศกึษา	
  และฝึกงาน	
	 -	สร้างความเข้าใจ	 
	 	 ร่วมด้านการฝึก	
	 	 อบรมระดับอาชีวะ		

การรวมกลุ่มสาขาสำคัญปัจจุบันมี๑๒สาขา

พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก พัฒนาทรัพยากรบุคคล วิจัยและพัฒนา

กุญแจสำคัญสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปีค.ศ.๒๐๑๕
-	เจตนารมณ์ทางการเมือง	
-	ความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร	
-	การดำเนินการตามพันธกรณี	
-	การเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างองค์กร	
	 ให้เข้มแข็ง	
-	การหารือระหว่างภาครัฐและเอกชน	
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	 กล่าวได้ว่า	 AEC	 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 ราชการควรมี	 

การปรบับทบาทใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล	และความตอ้งการในพืน้ที	่

การเข้าใจกฎ	 ระเบียบทางการค้า	 การลงทุน	 และเข้าใจสถานการณ์ของ

สินค้าต่างๆ	 รวมถึงต้องดูแลผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม	 

มากขึ้น	

ที่มาของข้อมูล

๑.	กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ	

๒.	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	

๓.		สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิ

 

 



คณะผู้จัดทำ

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	สถาบันดำรงราชานุภาพ	

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	โทร.	๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘,	๕๐๕๕๖	(สื่อสาร	สป.มท.)	

 

 “บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆที่ปรากฏในเอกสารความรู้สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย”

บรรณาธิการบริหาร

	 นายกมลโลจฒน์		เชียงวงค์	 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

	 นายสงวน		ธีระกุล	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 นางณิทฐา		แสวงทอง	 ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันาและบรหิารจดัการความรู	้

กองบรรณาธิการ

	 นางวันเพ็ญ		ทรงวิวัฒน์	 นางณิรมล		เกิดแก้ว	

	 นางกาญจนา		แจ่มมินทร์	 นางสาวสุภาพ		ป้อมมะลัง		

ศิลปกรรม/จัดทำรูปเล่ม

	 นางสาวอัจนา		เตชะพันธุ์	




