
Hello ASEAN
รู้จักอาเซียน



A – ASEAN 
เรียนรู้อาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations) 
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง 
และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อ
การค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลกมีแนวโน้มกีดกันทางการค้า
รุนแรงขึ้น ทำาให้อาเซียนหันมามุ่งกระชับและขยายความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น

B – Business
การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจะง่ายมากขึ้น โดยอาศัย
ประโยชน์จากประชาคมสำาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
ประชาคมเศรษฐกิจ  
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

C – Community
ประชาคมอาเซียน ประชาคมแห่งความมั่นคง
และมั่งคั่ง โดยมุ่งให้ทั้ง 10 ประเทศ รวมเป็น
หนึ่งเดียวกัน

D– Dynamism
พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
อาเซียนจะเป็นโอกาสธุรกิจที่สำาคัญ  
หากคนไทยรู้เท่าทัน

E - Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)
  มีเป้าหมายสู่การเป็นภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง มีความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ลดความยากจน รวมถึง
ความแตกต่างด้านสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย 

องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  
ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
เงินทุนได้อย่างเสรี มีการลดภาษีนำาเข้าเหลือ 0% นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถใน 
การแข่งขันสูง 
ผลักดันนโยบายการค้าที่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจแก่     
ผู้บริโภคสินค้าและบริการจากกลุ่มอาเซียน ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมสร้างสรรค์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ประสานนโยบายด้านภาษีระหว่างประเทศ
สมาชิก รวมถึงวางนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย
สำาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในภูมิภาค

3. การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
ทำาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้าสำาคัญ ได้แก่ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์



F – Free Trade  
Agreement (FTA)
การเปิดการค้าเสรี
  ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) คือความตกลงระหว่าง 
2 ประเทศข้ึนไป เพ่ือลด/เลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการอำานวยความสะดวกทาง 
การค้า
  ข้อตกลงการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะลึกและกว้างกว่า FTA ทั่วไป เพราะนอกจาก
จะทำาข้อตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกันแล้ว ยังมีการทำา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาค
อีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย

G – Growth
การเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

H – Home
ประชาชนชาวอาเซียนมีบ้านหลังเดียวกัน

I – Identity & Slogan
สัญลักษณ์และคำาขวัญของอาเซียน
• ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง  

การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อมิตรภาพและ
      ความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียว
• สีนำ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
• สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
• สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
• สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คำาขวัญอาเซียน
“One Vision, One Identity, One Community”

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

J – Join
การรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาค 

K – Knowledge
ปรับความรู้เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

L – Labor
แรงงานทักษะสามารถไปทำางานในอาเซียน 
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 7 วิชาชีพ และ   
1 กลุ่มอาชีพด้วยกัน ได้แก่
• วิศวกร (Engineering Services)
• นักสำารวจ (Surveying Qualifications)
• สถาปนิก (Architectural Services)
• นักบัญชี (Accountancy Services)
• แพทย์ (Medical Practitioners)
• ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
• พยาบาล (Nursing Services)
• อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว (Tourism)



M – Member
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 
10 ประเทศ ได้แก่
สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปีพ.ศ.2510 ทั้งสิ้น 5 ประเทศ
• ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (The Republic of Indonesia)
• มาเลเซีย (Malaysia)
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of Philippines)
• สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
ประเทศสมาชิกเพิ่มเติม 5 ประเทศ
• บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic 

of Vietnam)
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s 

Democratic Republic)
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the 

Union of Myanmar)
• ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)

N – Network
เครือข่ายความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
อาเซียน

O – Opportunity
เราจะมีโอกาสแห่งอนาคตร่วมกัน

P – Political-Security 
Community
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community: APSC)
มีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีกติกา มีการพัฒนา
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ 
สงบสุข แข็งแกร่ง พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้งเป็นภูมิภาคที่มีพลวัต
และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัว และพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการจัดตั้ง
• สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) 
• สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย-   

ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of the Southeast Asia Nuclear 
Weapon-Free Zone: SEANWFZ)

• การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (ASEAN Regional 
Forum: ARF)

• การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence 
Minister’s Meeting: ADMM)

• การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)

Q – Quick
การเชื่อมโยงถึงกันสะดวกรวดเร็วด้วย 
การคมนาคมที่รุดหน้า

R – Record
สถิติที่น่าสนใจในภูมิภาคอาเซียน
ประชากร 616. 6 ล้านคน
พื้นที่  4. 4 ล้าน ตร.กม.
GDP รวม 2, 311 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการค้ารวม  2, 476 พันล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนจากต่างประเทศ 110 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ที่มา : ข้อมูลปี 2012 สำานักเลขาธิการอาเซียน 



S – Socio-Cultural 
Community
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- 
Cultural Community: ASCC)
  มีเป้าหมายหลักที่จะทำาให้ประชาคมอาเซียน มีประชาชน  
เป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 
(Caring & Sharing Society) ซ่ึงจะทำาให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทั้งสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีแผนการ-
จัดตั้ง
• การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
• การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and  

Protection)
• สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
• ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability)
• การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
• การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the  

Development Gap)

T – Three pillars
โครงสร้างประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
3 เสาหลัก
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC)
• ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio-Cultural Community: ASCC)
• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN  

Political-Security Community: APSC) 
 
ทั้ง 3 เสาตั้งอยู่บนรากฐานของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อม
โยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
กายภาพด้านสถาบัน และด้านประชาชน

U – Unity
การพัฒนาภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป้าหมาย 
สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

V – Vision
วิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นหัวใจสู่อาเซียน

W – What we have 
done for AEC
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในด้านเศรษฐกิจ
• ภาษีนำาเข้าส่วนใหญ่ลดลงเหลือ 0% แล้ว ที่เหลือจะเป็น 0%  

ในปีพ.ศ.2558
• ทยอยเปิดการค้าเสรีการค้าบริการอย่างต่อเนื่อง
• จัดทำาความตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพ  

8 สาขา ได้แก่ วิศวกร การสำารวจ สถาปนิก นักบัญชี แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

• จัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

• จัดตั้งศูนย์บริการ SME เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและ 
อนุภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน

• จัดทำาความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
• และอื่น ๆ

X – (e)Xport
โอกาสและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 
อย่างมหาศาล

Y – Yield
ผลผลิตแห่งภูมิภาคเพื่อการเติบโต 
ในกระแสโลก

Z – Zeal
มาร่วมกันเตรียมพร้อมอย่างแข็งขัน 
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน



  จุดเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
พัฒนาจาก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 ตาม ปฏิญญา
อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ 
(The Bangkok Declaration) มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

  การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งแรก  
เกิดขึ้น ณ กรุงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อกำาหนดทิศทางการทำางานของอาเซียน 
ให้ชัดเจนตามหลักการความเห็นชอบของสมาชิก 

  ประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เข้าร่วมเป็นสมาชิก

  ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกลำาดับล่าสุด 

  ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN Concord 
II หรือ Bali Concord II) 
ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เพื่อวางแผนจัดตั้ง 
ประชาคมอาเซียน เพื่อความเป็นเอกภาพ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคง-

ของชาติ รวมถึงความคล่องตัวทางการค้า โดยกำาหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2568

  ปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน 
(Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter) 
ที่ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการเร่งจัดตั้งประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558 เพื่อเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นจากปี 2563 เป็นปี 2558 
รวมถึงออก ปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน 

วิวัฒนาการ
ประชาคมอาเซียน

พ.ศ.2510

พ.ศ.2519

พ.ศ.2520

พ.ศ.2542

พ.ศ.2550

พ.ศ.2540

พ.ศ.2538

พ.ศ.2546



  พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
เพื่อให้เห็นภาพรวมในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 รวมทั้ง 
ให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า เพื่อสร้างพันธะสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิก

  พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)  
เพ่ือรับรองแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีแผนการจัดต้ัง 
• การพัฒนามนุษย์ (Human Development) 
• การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
• สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
• ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
• การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 
• การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

  พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
(ASEAN Political-Security Community Blueprint) 
เพื่อรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
โดยมีแผนการจัดตั้ง 
• สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity  
 and Cooperation in Southeast Asia: TAC) 
• สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of  
 the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) 
• การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค 
 เอเชีย-แปซิฟิค (ASEAN Regional Forum: ARF) 
• การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Minister’s Meeting:  
 ADMM) 
• การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)

  แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
(Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านสถาบัน และ
ด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2552

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553



 สิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน  
(ASEAN Preferential Trading Arrangements: ASEAN PTA)  
การให้สิทธิพิเศษโดยสมัครใจและแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า การลดภาษีศุลกากรขาเข้า  

และการผูกพันอัตราอากรขาเข้า ณ อัตราที่เรียกเก็บอยู่ 

 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนให้มีความชัดเจน โปร่งใส โดยเฉพาะการกำาหนดและปรับลดอัตรา

ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

 ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Services: AFAS) 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการภายในภูมิภาค เปิดตลาดและลดข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรคต่อ

ผู้ให้บริการในกลุ่มประเทศสมาชิก

 ความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework 
Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 
เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค 

 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-CHINA 
Free Trade Agreement: ACFTA)  
การลงนามเพื่อเป็นกรอบและแนวทางสำาหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ครอบคลุมเรื่องการ

เปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community: AEC) 
ผู้นำาอาเซียนประกาศปฏิญญาจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิวัฒนาการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พ.ศ.2520

พ.ศ.2520

พ.ศ.2538

พ.ศ.2541

พ.ศ.2545

พ.ศ.2546



 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  
(ASEAN and India Free Trade Agreement: AIFTA) 
 การลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้าน
การเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน กลไกระงับข้อพิพาท และส่งเสริม 
ความร่วมมือการอำานวยการทางการค้า 

 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan  
Comprehensive Economic Partnership Agreement: 
AJCEP)  
การลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน 
ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางการค้า การอำานวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ 

เช่น SMEs, ICT, HR 

 กรอบแนวทางการจัดทำาเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade 
Area: AANZFTA) 
การลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยครอบคลุมเรื่องการลดภาษีและเปิดเสรีการลงทุน 

 กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
(ASEAN - Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน- เกาหลี ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 

 ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาเซียน +6)  
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
การเจรจาข้อริเริ่มการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยการจัดทำาความตกลงการค้าเสร ี
ร่วมกันเป็นฉบับเดียว มีประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศนอกภูมิภาค 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียเข้าร่วม 

พ.ศ.2546

พ.ศ.2547

พ.ศ.2548

พ.ศ.2555

พ.ศ.2546



วิวัฒนาการ
ประชาคมอาเซียน



AA
A AA

A A A
ระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ 
AEC แตกตางจากสหภาพยุโรปมาก เพราะ 
สหภาพยุโรปมีการจัดตั้งหนวยงานที่มี 
อำนาจเหนือรัฐ แต AEC นั้น แตละประเทศ 
ยังมีอำนาจอธิปไตย การตัดสินใจ 
ดำเนินการใด ๆ ของอาเซียนตองอาศัยหลัก 
ฉันทามติ (consensus) จากประเทศสมาชิก 
ทั้งหมดกอน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คลายคลึงสหภาพยุโรป

 จึงอาจมีความเสี่ยง
 ในลักษณะเดียวกัน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินของไทย คนตางดาว 
ไมวาบุคคลธรรมดาหร�อนิติบุคคล ไมมีสิทธิ 
ถือครองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ในประเทศไทย เวนแตนักลงทุนที่ ไดรับสิทธิ 
ตามกฎหมายพ�เศษ โดยอาจถือกรรมสิทธิ์ได 
เฉพาะตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสร�มเทานั้น

ปจจ�บันอาเซียนยังไมมีแนวคิดในการใช
หนังสือเดินทางรวมกัน หร�อยกเลิกการใช 
หนังสือเดินทาง แตการเดินทางของคน 
ในอาเซียนจะสะดวกข�น้ เพราะมีขอตกลง 
ในการยกเลิกว�ซาระหวางประเทศสมาชิก 
ยกเวนประเทศเมียนมารท่ียังจำเปนตองใชว�ซา

การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน ไมได 
หมายรวมถึงการอนุญาตใหคนในประเทศ 
สมาชิกเขามาตั้งถิ�นฐานในประเทศไทย 
ไดอยางเสร� แตหากประชาชนของประเทศ 
สมาชิกตองการตั้งถิ�นฐานในประเทศไทย 
ก็ตองปฏิบัติตามเง�่อนไขและกฎหมาย 
ภายในประเทศอยางเครงครัด

ขอตกลงในปจจ�บัน 
จะสามารถเคลื่อนยาย 
แรงงาน ไดเฉพาะ 7 ว�ชาชีพ 
และอีก 1 กลุมว�ชาชีพ ไดแก 
แพทย ทันตแพทย พยาบาล 
ว�ศวกร สถาปนิก นักบัญชี ชางสำรวจ 
และกลุมอาชีพการทองเที่ยว ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติ 
ตามที่อาเซียนตกลงรวมกัน สวนแรงงานตางชาติ 
จำนวนมากในประเทศไทยปจจ�บันนั้นมาจาก 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
ไมเกี่ยวของกับAEC

พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521 ไดกำหนดอาชีพสงวนไว 39 อาชีพ 
เชน งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไม 
งานประมง งานชางไม เปนตน อาชีพทำนา 
จึงเปนอาชีพท่ีสงวนไว สำหรับชาวไทยเทาน้ัน

ขอตกลงของ 
อาเซียนในปจจ�บัน 
ยังไมมีแนวคิดในการใชเง�นสกุลเดียวกัน 
การเปดเสร�ดานการเง�น (Financial 
Service Liberalization) ของ AEC นั้น 
มีเปาหมาย เพ�ยงแคการบร�หารจัดการ 
ระบบการเคลื่อนยายบัญชีทุนใหสะดวกข�้น 
และมีตลาดทุนเชื่อมโยงระหวางกันเพ�่อ 
อำนวยความสะดวกทางการคา

อาเซียนไดจัดตั้งเขตการคาเสร� 
อาเซียนหร�ออาฟตา (AFTA) 

มาตั้งแตป 2535 และไดลดภาษีนำเขาเปน 0% 
เกือบทุกรายการแลวตั้งแตป 2553 รวมถึงไดเร� ่ม 
เปดเสร�การคาบร�การมาตั้งแตป 2538 เปดเสร� 
การลงทุนในป 2541 จนกระทั่งประกาศการจัดตั้ง 
AEC ในป 2546 ยอมเทากับวาไดมีการเปล่ียนแปลง 
เกิดข�้นมาโดยลำดับ ดังนั้นการเปด AEC ในป 2558 
จึงเปนอีกเปาหมายหนึ่งในการรวมกลุมของอาเซียน

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?
ประชาชนจากประเทศสมาชิกอื่น

 สามารถเขามา

 ในประเทศไทย
ไดอยางเสร�

ชาวอาเซียนจะมา
ประกอบอาชีพทำนา

ในเมืองไทยได

เมื่อเปนประชาคมอาเซียน

ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถเดินทาง
ไปยังประเทศสมาชิกอื่นได
 โดยไมตองใชหนังสือเดินทาง

(Passport)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไมมีงานทำ
จะทำใหคนไทย

กวานซื้อที่ดิน
ในเมืองไทย

ชาวตางชาตจิะเขามา

 (European Union : EU)

อาเซียนจะใช
เง�นสกุลเดียวกัน

แบบ EU

ตั้งถิ�นฐาน

จร�งหร�อไม?
ทันทีที่ประเทศไทย
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเทศไทย
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ

อยางฉับพลัน

จริงหรือไม่? 
เกร็ดปัญหาอาเซียน



AA
A AA

A A A
ระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ 
AEC แตกตางจากสหภาพยุโรปมาก เพราะ 
สหภาพยุโรปมีการจัดตั้งหนวยงานที่มี 
อำนาจเหนือรัฐ แต AEC นั้น แตละประเทศ 
ยังมีอำนาจอธิปไตย การตัดสินใจ 
ดำเนินการใด ๆ ของอาเซียนตองอาศัยหลัก 
ฉันทามติ (consensus) จากประเทศสมาชิก 
ทั้งหมดกอน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คลายคลึงสหภาพยุโรป

 จึงอาจมีความเสี่ยง
 ในลักษณะเดียวกัน

ตามประมวลกฎหมายที่ดินของไทย คนตางดาว 
ไมวาบุคคลธรรมดาหร�อนิติบุคคล ไมมีสิทธิ 
ถือครองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ในประเทศไทย เวนแตนักลงทุนที่ ไดรับสิทธิ 
ตามกฎหมายพ�เศษ โดยอาจถือกรรมสิทธิ์ได 
เฉพาะตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสร�มเทานั้น

ปจจ�บันอาเซียนยังไมมีแนวคิดในการใช
หนังสือเดินทางรวมกัน หร�อยกเลิกการใช 
หนังสือเดินทาง แตการเดินทางของคน 
ในอาเซียนจะสะดวกข�น้ เพราะมีขอตกลง 
ในการยกเลิกว�ซาระหวางประเทศสมาชิก 
ยกเวนประเทศเมียนมารท่ียังจำเปนตองใชว�ซา

การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน ไมได 
หมายรวมถึงการอนุญาตใหคนในประเทศ 
สมาชิกเขามาตั้งถิ�นฐานในประเทศไทย 
ไดอยางเสร� แตหากประชาชนของประเทศ 
สมาชิกตองการตั้งถิ�นฐานในประเทศไทย 
ก็ตองปฏิบัติตามเง�่อนไขและกฎหมาย 
ภายในประเทศอยางเครงครัด

ขอตกลงในปจจ�บัน 
จะสามารถเคลื่อนยาย 
แรงงาน ไดเฉพาะ 7 ว�ชาชีพ 
และอีก 1 กลุมว�ชาชีพ ไดแก 
แพทย ทันตแพทย พยาบาล 
ว�ศวกร สถาปนิก นักบัญชี ชางสำรวจ 
และกลุมอาชีพการทองเที่ยว ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติ 
ตามที่อาเซียนตกลงรวมกัน สวนแรงงานตางชาติ 
จำนวนมากในประเทศไทยปจจ�บันนั้นมาจาก 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
ไมเกี่ยวของกับAEC

พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2521 ไดกำหนดอาชีพสงวนไว 39 อาชีพ 
เชน งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งานปาไม 
งานประมง งานชางไม เปนตน อาชีพทำนา 
จึงเปนอาชีพท่ีสงวนไว สำหรับชาวไทยเทาน้ัน

ขอตกลงของ 
อาเซียนในปจจ�บัน 
ยังไมมีแนวคิดในการใชเง�นสกุลเดียวกัน 
การเปดเสร�ดานการเง�น (Financial 
Service Liberalization) ของ AEC นั้น 
มีเปาหมาย เพ�ยงแคการบร�หารจัดการ 
ระบบการเคลื่อนยายบัญชีทุนใหสะดวกข�้น 
และมีตลาดทุนเชื่อมโยงระหวางกันเพ�่อ 
อำนวยความสะดวกทางการคา

อาเซียนไดจัดตั้งเขตการคาเสร� 
อาเซียนหร�ออาฟตา (AFTA) 

มาตั้งแตป 2535 และไดลดภาษีนำเขาเปน 0% 
เกือบทุกรายการแลวตั้งแตป 2553 รวมถึงไดเร� ่ม 
เปดเสร�การคาบร�การมาตั้งแตป 2538 เปดเสร� 
การลงทุนในป 2541 จนกระทั่งประกาศการจัดตั้ง 
AEC ในป 2546 ยอมเทากับวาไดมีการเปล่ียนแปลง 
เกิดข�้นมาโดยลำดับ ดังนั้นการเปด AEC ในป 2558 
จึงเปนอีกเปาหมายหนึ่งในการรวมกลุมของอาเซียน

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?

จร�งหร�อไม?
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จร�งหร�อไม?
ประชาชนจากประเทศสมาชิกอื่น

 สามารถเขามา

 ในประเทศไทย
ไดอยางเสร�

ชาวอาเซียนจะมา
ประกอบอาชีพทำนา

ในเมืองไทยได

เมื่อเปนประชาคมอาเซียน

ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

สามารถเดินทาง
ไปยังประเทศสมาชิกอื่นได
 โดยไมตองใชหนังสือเดินทาง

(Passport)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไมมีงานทำ
จะทำใหคนไทย

กวานซื้อที่ดิน
ในเมืองไทย

ชาวตางชาตจิะเขามา

 (European Union : EU)

อาเซียนจะใช
เง�นสกุลเดียวกัน

แบบ EU

ตั้งถิ�นฐาน

จร�งหร�อไม?
ทันทีที่ประเทศไทย
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเทศไทย
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ

อยางฉับพลัน
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รู้จักอาเซียน


