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Association of South East Asian Nations 
บทท่ี ๖  

ประชาคมอาเซียน 

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 



๑. ภูมหิลงัอาเซียน/ เร่ิมต้น / รวมตัว /วตัถุประสงส์ / ธงอาเซียน  

Group Activity 

๒. ประชาคมอาเซียน /ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

๓. ๔ เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพือ่ประสานกลายเป็นหน่ึงเดยีว คอื 



สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ    
(Bangkok Declaration)  เมื่อ  8  สิงหาคม  ค.ศ.1967 (พ.ศ. 2510) 

 

จุดเร่ิมต้นอาเซียน 



1. ไทย  
2. สิงคโปร์  
3. มาเลเซีย   

4. ฟิลปิปินส์     โดย นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ)  
5. อนิโดนีเซีย   โดย นายอาดมั มาลกิ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)  

โดย พนัเอก (พเิศษ) ถนัด คอมนัตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)  
โดย นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ) 

 โดย ตุน อบัดุล ราชัก บนิ ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและ 
 รัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการแห่งชาติ) 

ก่อตั้งขึน้โดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510  
โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ 
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อาเซียน ASEAN  

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2527 

อาเซียน 6 

ปี 2540 

ปี 2542 

ปี 2540 

ปี 2538 

สมาชิกใหม่ CLMV 

• ก่อตัง้เม่ือปี 2510(1967)  ครบรอบ 40 ปีเม่ือปีท่ีแล้ว (2550) 

• จดุประสงคเ์ร่ิมแรก – สร้างความมัน่คง เพ่ือต้านภยัคกุคามคอมมิวนิสต ์

สมาชิก และปีทีเ่ข้าเป็นสมาชิก 



วตัถุประสงค์ของอาเซียน 

• ส่งเสริมความเข้าใจอนัดรีะหว่างประเทศสมาชิก 

• ธ ารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมัน่คง 

• เสริมสร้างเศรษฐกจิและความอยู่ดกีนิดขีองประชาชน 

• พฒันาสังคมและวฒันธรรม 

• ส่งเสริมความร่วมมือกบัภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ 

 



ธงอาเซียน 

เป็นส่ิงทีแ่สดงถึงความมั่นคง  สันติภาพ  ความเป็นเอกภาพ   

และพลวัตของอาเซียน 

สีน า้เงิน  สันติภาพและความมั่นคง                

สีแดง  ความกล้าหาญและก้าวหน้า 

สีเหลอืง  ความเจริญรุ่งเรือง   

ขาว  ความบริสุทธ์ิ 



ค าขวญั 

"One Vision , One Identity , One Community 
(หน่ึงวสัิยทัศน์  หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงประชาคม) 

 
 

 
 



อาเซียนด้านเศรษฐกจิจากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต 
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 2510 : ก าเนิดอาเซียน 

 2535 : เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า (AFTA) 

2538 : ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) 

2552 : ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) 

 2541 : เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) 
 2550 : ASEAN Charter   
            กฎบตัรอาเซียน / ธรรมนูญอาเซียน 

2554 : ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน(ACIA) 

     หลงั 2558 

2558 : เป้าหมายเป็น AEC 
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อาเซียนในมิติใหม่ 

 -- การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- 

AEC 
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ประชาคมอาเซียน 
 ปี 2558 (2015) 

ตารางด าเนินการ 
Strategic 
Schedule 

•พิมพเ์ขียว AEC 
•AEC Blueprint 

ประชาคม 
เศรษฐกิจ 

อาเซียน (AEC) 

ประชาคม 
สงัคม-วฒันธรรม 

อาเซยีน  
(ASCC) 

ประชาคม 
ความมัน่คง 

อาเซยีน (ASC) 
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เป้าหมาย AEC  

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

มุ่งด าเนินการให้เกิด……. 

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี เคลือ่นยา้ยบริการอย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยการลงทุนอย่างเสรี เคลือ่นยา้ยแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน 

AEC 

แผนงานส าคญัภายใต้ AEC Blueprint 
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Single Market and  

production base 

High competitive  

economic region 

Equitable  

economic  

development 

Fully Integrated 

 into  

global economy 

AEC Blueprint 

แผนงานสง่เสรมิการ 
เคลื่อนยา้ยสนิคา้ 
บรกิาร การลงทุน 
แรงงาน และ 
เงนิทุนทีเ่สร ีโดยลด 
อุปสรรคในดา้นต่างๆ 

วตัถุประสงค ์4 ดา้น 

แผนงานสง่เสรมิขดี 
ความสามารถในดา้น 
ต่างๆ เชน่ นโยบาย 
การแขง่ขนั  
ทรพัยส์นิทางปญัญา  
e-commerce ฯลฯ 

- แผนงานสง่เสรมิการ 
รวมกลุ่มของประเทศ 
สมาชกิ 
- ลดชอ่งวา่ง/ความ 
แตกต่างของระดบั 
การพฒันาระหวา่ง 
สมาชกิเก่าและใหม ่

- แผนงานสง่เสรมิการ 
รวมกลุ่มเขา้กบั 
ประชาคมโลก 
-ปรบัประสานนโยบาย 
ในระดบัภมูภิาค 
- สรา้งเครอืขา่ยการ 
ผลติ/จ าหน่าย 

14 
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เป้าหมาย AEC  

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

มุ่งด าเนินการให้เกิด……. 

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี เคลือ่นยา้ยบริการอย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยการลงทุนอย่างเสรี เคลือ่นยา้ยแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลือ่นยา้ยเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน 

AEC 

แผนงานส าคญัภายใต้ AEC Blueprint 
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เป้าหมาย AEC  

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขนั 

e-ASEAN นโยบายภาษี 

สิทธิทรพัยสิ์นทางปัญญา นโยบายการแข่งขนั 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ความร่วมมือในด้านต่างๆ 

AEC 

การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
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เป้าหมาย AEC  

3. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพฒันา SMEs 

ลดช่องว่างการพฒันาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่ 

AEC 
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เป้าหมาย AEC  

4. การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 

จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

สรา้งเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

AEC ASEAN - China 

ASEAN - Korea 

ASEAN- Japan 

ASEAN- India 

ASEAN- EU 

ASEAN- US (TIFA) 

ASEAN- AUS/NZ 



ประชาคมอาเซียน 

ได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยการร่วมมือทีจ่ะ  
จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ภายในปี พ.ศ. 2558  เพือ่ผนึกก าลงัเป็นหน่ึงเดยีว  

คอื “สิบชาติ  หน่ึงอาเซียน” 
ในฐานะทีเ่ราเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน   

จึงต้องศึกษาเร่ืองของอาเซียนให้เข้าใจ  เพือ่จะได้
ปฏิบัตตินอย่างถูกต้อง 



ประชาคมการเมอืง
และความมัน่คง

อาเซียน 
ASCC Blueprint   

ประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน 
A E C  B l u e p r i n t   

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม

อาเซียน  
APSC Blueprint  

เช่ือมโยงทางกายภาพ 

เช่ือมโยงด้านกฎระเบยีบ 

เช่ือมโยงระหว่างกนัของ
ประชาชน 

3 เสาหลกัของอาเซียน 

20 

connectivity 



ผู้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน 

  กฎบัตรอาเซียนซ่ึงผู้น าสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ลงนามกันที่โรงแรมแชงกรีลาในสิงคโปร์ซิตี  เมื่อวันที่  20  พ.ย. 2550  
ตวัแทนจากประเทศไทย  คอื   พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=H-VrznrAnSiSwM&tbnid=i1W8PZhv671FuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.siammedia.org%2Fnews%2Fthailand%2F20071123_06.php&ei=JcqCUvCSF4eQrgeK4ICABQ&bvm=bv.56343320,d.bmk&psig=AFQjCNH1odPyaJ3g2ZqMgTIqTLwDmq4lJw&ust=1384389525573538


ท าไมจงึต้องเรียนรู้เร่ืองอาเซียน  
  เราต้องรู้จักตนเองและเรียนรู้เพือ่นบ้าน  โดยเฉพาะภูมหิลงัและวฒันธรรมของ 

แต่ละประเทศ 

 เพิม่ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ  เพราะอาเซียนก าหนดให้เป็นภาษากลาง 

ของประชาคม 

 ต้องเข้าใจภาษา  รู้กฎหมายทัว่ไปและวฒันธรรม  ของประเทศอาเซียนทีเ่ราจะ 

ไปท างานและถ้าจะไปท าธุรกจิ  ต้องรู้กฎหมายเฉพาะ  รวมทั้งระเบียบท้องถิ่นด้วย 

 ในฐานะเจ้าบ้าน  เราต้องปฏิบัตต่ิอนักธุรกจิอาเซียนและแรงงานอาเซียนทีม่า 

ท างานบ้านเรา  เหมอืนปฏิบัตต่ิอคนไทยด้วยกนั 

 แรงงานไทยต้องพฒันาไปเป็นแรงงานฝีมือ ให้เหนือกว่าแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้า 

มาเพือ่หนีภาวะการว่างงาน 

 



ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community 

     สับสนกบั 2 ค านีอ้ยู่หรือไม่?     แล้ว 2 ค านีต่้างกนัอย่างไร? 
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ASEAN Economic Community 

   "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN 
Community)    เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกนั
ของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 
2015) ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลกั 
(Pillar) คอื ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และ
ประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน 

  อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนภายในปี 2558 โดยมเีป้าหมายให้อาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั มกีารเคลือ่นย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงนิทุน และแรงงานมฝีีมอือย่างเสรี 



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 

     เพือ่ให้ประชาชนของประเทศสมาชิก 

มีการค้าขายระหว่างกนัมากขึน้ 

มกีารไปมาหาสู่กนัได้อย่างสะดวก  

และมศัีกยภาพในการแข่งขัน 

24 



AEC Blueprint : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. มีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม 

4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพือ่ประสานกลายเป็นหน่ึงเดยีว คอื 

อาเซียน 

AEC 
Blueprint 

4. บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 
ได้อย่างสมบูรณ์ 
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1. เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 
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คุณลกัษณะประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน 

1. เป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

เคลือ่นย้ายสินค้าเสรี 

เคลือ่นย้ายบริการอย่างเสรี 

เคลือ่นย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลือ่นย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

ท าให้การเคลือ่นย้ายเงนิทุนเสรีขึน้ 



เป้าหมายที่1  >> เป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 
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• ภาษนี าเข้าเป็นศูนย์/อุปสรรคทีไ่ม่ใช่ภาษลีดลง 

• มคีวามตกลงว่าด้วยการ ใช้อตัราภาษเีป็น 0% ในปี 2553 และ CLMV     
ในปี 2558 

สินค้า 

• ท าธุรกจิบริการระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนได้อย่างเสรียิง่ขึน้ บริการ 

• การลงทุนในอาเซียนมอีุปสรรคน้อยลง 

• เขตการลงทนุอาเซียน (AIA) เร่ิมปี 2541      ACIA   
การลงทุน 

• ท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สาขาวชิาชีพหลกั 

• การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมือเป็นไปอย่างสะดวกยิง่ขึน้                           
(ยงัไม่ครอบคลุมถึงแรงงานไม่มฝีีมอื) 

แรงงาน
ฝีมือ 

• การเคลือ่นย้ายเงนิทุนอย่างเสรียิง่ขึน้ เงินทุน 

• ความมัน่คงด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ และ ASEAN Connectivity ฯลฯ ความร่วมมือ 



1. ภาษีน าเข้าสินค้า – ต้องเป็นศูนย์ (ลดเป็นล าดบัตั้งแต่ปี 2536) 
     - 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 
98.4%) 
      - 58 อาเซียน 4 (CLMV) 

1.1 ลดอุปสรรคภาษี และ NTB เพือ่ท าให้ อาเซียนเป็นตลาดเดียวมากขึน้  

2. อุปสรรคทางการค้าทีมิ่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 
      

3. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกบัระบบสากลและระหว่างอาเซียน 
 

4. พธีิการทางศุลกากรทีท่นัสมัย - อ านวยความสะดวกทางการค้า 
      - ASEAN Single Window, Self-Certification 

28 



อาหาร 

เกษตร 

ป่าไม้ 

• สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
• เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

• พฒันามาตรฐานการผลติ  
• ก าหนดเกณฑ์รับรองสินค้าปศุสัตว์ 

• สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร 
• สร้างความเข้มแข็งของการบงัคบัใช้กฏหมาย 

29 

อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมอื  
เช่น ในกรอบการเกษตร ป่าไม้ และ AMAF 
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AEC Blueprint : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. มีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม 

4.  เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพือ่ประสานกลายเป็นหน่ึงเดยีว คอื 

อาเซียน 

AEC 
Blueprint 

1. เป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

4. บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

30 



31 

คุณลกัษณะประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน 

2. มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

นโยบายด้านภาษี e – ASEAN   

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา   

การพฒันา ICT  

การคุ้มครองผู้บริโภคและพลงังาน 



• นโยบายการแข่งขัน  มีนโยบายและกฎหมายการแข่งขนั 
• การคุ้มครองผู้บริโภค พฒันามาตรการดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค จดัตั้ง

คณะกรรมการเพื่อเป็นศนูยก์ลางประสานงานในการปฏิบติั/ตรวจสอบกลไก 
ภายในภมิูภาค 

• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บงัคบัใชแ้ผนปฏิบติัการสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
และแผนงานดา้นลิขสิทธ์ิ จดัตั้งระบบการจดัเกบ็เอกสารส าหรับการออกแบบ 

• โครงสร้างพืน้ฐาน จดัท าแผนยทุธศาสตร์ดา้นการขนส่งและอ านวยความสะดวก 
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ จดัท าแผนปฏิบติัการส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังาน 
(ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) 

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  จดัท าแผนแม่บทดา้น ICT ก าหนด
มาตรการเพื่ออ  านวยความสะดวกดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ภายใตก้รอบความตก
ลง e-ASEAN 

32 

เป้าหมายที ่2 >> ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิม่สูงขึน้ 
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AEC Blueprint : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. มีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม 

4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพือ่ประสานกลายเป็นหน่ึงเดยีว คอื 

อาเซียน 

AEC 
Blueprint 

1. เป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

4. บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

33 
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คุณลกัษณะประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน 

3. มีพฒันาการทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและการขยายตัว 
ของ SMEs  
 
ให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) 



SMEs 

•จัดตั้งศูนย์บริการ SMEs เพือ่เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค  
• ให้บริการทางการเงนิส าหรับธุรกจิ SMEs ในแต่ละประเทศ  
•จัดท าโครงการส่งเสริมการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าที่เพือ่พฒันาความเช่ียวชาญ  
•จัดตั้งกองทุนเพือ่การพฒันา SMEs ในระดบัภูมิภาค  

IAI 

•จัดท าความคดิริเร่ิมในการรวมกลุ่มอาเซียน เพือ่ลดช่องว่างการพฒันาและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 
•จัดตั้งเวทีความร่วมมือเพือ่การพฒันา เปิดโอกาสให้ประเทศอืน่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
หารือ 

PPE 

•สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในรูปแบบของการประชุมประจ าปี การ
จัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า เพือ่ปรับปรุงความสอดคล้องกนั/ความโปร่งใส เสริมสร้าง
แรงผลกัดนัของนโยบายรัฐบาลและกจิกรรมทางธุรกจิระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ 

35 

เป้าหมายที ่3 >> อาเซียนจะเป็นภูมภิาคทีม่ีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั 
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AEC Blueprint : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. มีการพฒันาทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม 

4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพือ่ประสานกลายเป็นหน่ึงเดยีว คอื 

อาเซียน 

AEC 
Blueprint 

1. เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว 

4. บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 
ได้อย่างสมบูรณ์ 

36 
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คุณลกัษณะประชาคม 
เศรษฐกจิอาเซียน 

4. การบรูณาการเข้ากบั

เศรษฐกจิโลก  ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิของ 
อาเซยีนกบัประเทศภายนอกภมูภิาค  
 
ส่งเสรมิการสร้างเครอืขา่ยในดา้น 
การผลติ/จ าหน่ายภายในภมูภิาค 

A S E A N 



5 FTAs ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาปัจจุบัน 

AEC 

จีน 

AK
FT

A 

อนิเดยี 

ญีปุ่่น 

เกาหล ี

นิวซีแลนด์ 

ออสเตรเลยี 
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เป้าหมายที ่4  >> อาเซียนจะรวมอยู่ในเศรษฐกจิโลก 



ข้อตกลงการค้าเสรีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก! 

39 

Regional Comprehensive  
Economic Partnership  

RCEP 

อาเซียน – จีน FTA 

อาเซียน – เกาหล ีFTA 

อาเซียน – ญีปุ่่น FTA 

อาเซียน – อนิเดยี FTA 

อาเซียน – นิวซีแลนด์ - ออสเตรเลยี FTA 

18 

ขนาดของตลาด 
AEC : 639 ล้าน 

RCEP : 3,445 ล้าน  
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18 

ความตกลงการค้าเสรี 
วนัทีม่ีการลงนาม

สัญญา 
วนัทีม่ีผล
บังคบัใช้ 

อาเซียน AFTA 28 มกราคม 2535 1 มกราคม 2536 

อาเซียน – จีน ACFTA 29 พฤศจิกายน 2547 20 กรกฎาคม 2548 

อาเซียน – ญี่ปุ่น AJCEP 11 เมษายน 2551 1 มถุินายน 2552 

อาเซียน – เกาหลใีต้ AKFTA 27 กมุภาพนัธ์ 2552 1 มกราคม 2553 

อาเซียน – อนิเดยี AIFTA 13 สิงหาคม 2552 1 มกราคม 2553 

อาเซียน-ออสเตรเลยี-นิวซีแลนด์  AANFTA 27 กมุภาพนัธ์ 2552 12 มีนาคม 2553 

5 FTAs ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาปัจจุบัน 



AEC / AEC Blueprint (พมิพ์เขยีว) คอื…? 

 ASEAN Economic Community หรือ  
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

 

 เป็นเป้าหมายการรวมตัวกนัของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกจิระดับโลก 

AEC 
Blueprint 

  แผนพมิพ์เขียว 
 แผนด าเนินงานด้านเศรษฐกจิเพือ่มุ่งสู่ AEC 
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AEC Scorecard ฉบับเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
มีมาตรการเสร็จสิน้แล้ว 91.5%  
หรือ 463 จาก 506 มาตรการ 



ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

เป็นความตกลงระหว่างประเทศคู่เจรจาทีม่กีารจัดท า FTA กบัอาเซียน ได้แก่  

จีน ญีปุ่่น สาธารณรัฐเกาหล ีอนิเดีย ออสเตรเลยี และ นิวซีแลนด์  

(FTA ทีย่งัไม่เสร็จสมบูรณ์คอื อาเซียน-ญี่ปุ่น และอาเซียน-ฮ่องกง) 



 

  

  เพือ่ให้อาเซียนเป็นสังคมทีม่เีอกภาพ  มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั  

มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีพฒันาทุกด้าน และมคีวามมัน่คงทางสังคม 

44 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 



การคุ้มครองและสวสัดกิารสังคม การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

การส่งเสริมความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม ความยุตธิรรมและสิทธิ 

การลดช่องว่างทางการพฒันา การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน 
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การศึกษา  

การจ้างงานทีเ่หมาะสม  

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

การเข้าถึงวทิยาศาสตร์ 
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ขจัดความยากจน  
ส่งเสริมความมัน่คงและ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร  
ดูแลสุขภาพ/ ควบคุมโรคติดต่อ  
ขจัดยาเสพติด 
รับมอืภัยพบิตัิ 
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สิทธิและสวสัดกิารส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส 

และกลุ่มทีอ่่อนแอ  

คุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ  



49 

จัดการมลพษิส่ิงแวดล้อมข้ามแดน  

และพฒันาที่ยั่งยนื  

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

climate change  

ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้  
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ส่งเสริมและตระหนักการเป็นประชาคม             

อนุรักษ์มรดกวฒันธรรมอาเซียน  

ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวฒันธรรม 

และอุตสาหกรรม  

การมส่ีวนเกีย่วข้องกบัชุมชน  
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เสริมสร้างความร่วมมอืเพือ่ลดช่องว่าง 
การพฒันาระหว่างสมาชิกเก่า 6 ประเทศ 
กบัประเทศสมาชิกใหม่  



บทบาทของไทยในอาเซียน 
(ด้านสังคมวฒันธรรม) 

บทบาทหลกัในเร่ืองการปราบปรามยาเสพตดิ  
ด้านสาธารณสุข การศึกษา การพฒันาเยาวชน และสนับสนุน 

การจัดท าปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 

ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วย 

การปกป้องและส่งเสริมสิทธิของสตรีและเดก็ (ACWC) 

และผลกัดนัทศวรรษคนพกิารอาเซียน 



มาตรการภายใต้เสา ASCC  
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

• ส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลติอาหารปลอดภัย       

   (อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยสาขาสาธารณสุข) 

• สร้างเครือข่ายของห้องปฏิบตัิการด้านอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน  

(อยู่ระหว่างการด าเนินการโดยสาขาสาธารณสุข) 
 



• เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมและการพร้อมรับมอืกบัภัยพบิตัิในชุมชน  
 

• ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิหรือเคร่ืองมอืทางกฎหมาย 

เพือ่เป็นเอกสารอ้างองิส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 

มาตรการภายใต้เสา ASCC  
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



• ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนกจิกรรมรายสาขาต่าง ๆ  

      และมูลนิธิอาเซียนในด้านความรับผดิชอบต่อสังคม  

• การด าเนินการตามมาตรฐานสากลในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม  

• การส่งเสริมความยัง่ยนืทางด้านส่ิงแวดล้อม  

 

มาตรการภายใต้เสา ASCC  
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



   Truly people-centered / 
          people oriented 
   Rules based/norms based 
   Politically cohesive 
   economically integrated 
   Socially responsible 

 ประชาคมอาเซียนภายหลงัปี 2558 
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ประโยชนจ์ากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

AEC 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 

ตลาดขนาดใหญ่ 

 ประชากรกว่า 560 ล้านคน 

 ดึงดดูการค้าการลงทุนจากภายนอกอาเซียน 

 Economy of Scale 

ผลประโยชนจ์ากการเปิดเสรีการคา้สินคา้ บริการและการลงทุน 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 

กลุ่มท่ีมีความถนัด 
ด้านเทคโนโลยี 

กลุ่มท่ีเป็นฐานการผลิต 
กลุ่มท่ีมีวตัถดิุบและ 

แรงงาน 

 ได้ประโยชน์จากทรพัยากรในภมิูภาคอาเซียน 

 วตัถุดิบถูกลง ตน้ทุนผลิตสินคา้ต า่ลง ขีดความสามารถแข่งขนัสูงข้ึน 

ส่งเสริมแหล่งวตัถุดิบ 

 เลือกหาวตัถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี และสถานทีผ่ลิตทีไ่ดเ้ปรียบทีสุ่ด 

เวยีดนาม กมัพชูา 
พมา่ ลาว 

สงิคโปร ์
มาเลเซยี ไทย 

ไทย มาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 

ผลประโยชนจ์ากการเปิดเสรีการคา้สินคา้และลงทุน 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 

เพิม่ก าลงัการต่อรอง 

 10 เสียง ดงักว่าเสียงเดียว 

 แนวร่วมในการเจรจาต่อรอง ในเวทีการค้าโลก เช่น WTO 

ผลประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มของอาเซียน 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 

FTA อาเซียน-คู่เจรจา 

 เป็นท่ีน่าสนใจส าหรบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีจะท า FTA กบัอาเซียน 

 ให้ประโยชน์ท่ีมากขึน้ กว่า FTA ทวิภาคีของไทยกบัประเทศคู่ค้า   
    โดยการใช้แหล่งก าเนิดสินค้าสะสมในอาเซียน 

ผลประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มของอาเซียน 

อาเซยีน – ญีปุ่น่ AJFTA อาเซยีน – เกาหล ีAKFTA 

อาเซยีน – EU 

อาเซยีน – อนิเดยี AIFTA 

อาเซยีน – CER(ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด ์
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ญีปุ่่น 

ออสเตรเลีย 
 นิวซีแลนด ์

สหภาพยุโรป 
 EU 

เกาหล ี

ประโยชนข์องการท าขอ้ตกลงการคา้เสรี(FTA)ร่วมกนัของอาเซียน 

อาเซียน 

ผา้มาเลเซยี 

กระดุมเวยีดนาม 

สง่ไปปกัในกมัพชูา 
ลกูไมถ้กัฟิลปิปินส ์

โรงงานผลติในไทย 

อนิเดีย 
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www.dtn.go.th 
www.thaifta.com 

Tel   : 02 507 7246 

Fax : 02 547 5614 

ติดต่อข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัอาเซียน : 

http://www.dtn.go.th/


Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


