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 ผูนำอาเซียนไดกำหนดใหประเทศสมาชิกเขารวมเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community : AC) ภายในป 2558 ดังนั้น ประเทศไทยและ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศจะตองเรงเตรียมความพรอมเพื่อ 
ใหการเปนประชาคมดังกลาวเปนไปอยางสมบูรณ โดยใหอาเซียนมีผลดำเนินงาน
ตามแผนงาน (Blueprint) ทั้งในดานการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม กาวหนา และเกิดประโยชนกับอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศและภูมิภาคมากที่สุด 

 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียน 
แหงชาติ และเลขานุการคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เล็งเห็นถึงความจำเปน 

ในการเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในกรุงเทพมหานคร 

และในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดรวบรวม 
คำตอบตอคำถาม 58 ขอ เก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีคนไทยสวนใหญมักสอบถาม
และอยากรูมากที่สุด หรือบางครั้งมีความเขาใจคลาดเคลื่อนหรือไมชัดเจน 

โดยคำถามสวนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมขึ้นจากสวนราชการตางๆ 

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากประสบการณการบรรยายเพื่อขยายองคความรูเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก และความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 
ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศไทยใหความสำคัญและผลักดันมาอยางตอเนื่อง 
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 กรมอาเซ ียน กระทรวงการตางประเทศ หวังเป นอยางย ิ ่งว า 
“หนังสือ 58 คำตอบ สูประชาคมอาเซียน 2558” ฉบับนี้ จะเปนคูมือฉบับ 
ประชาชนสำหรับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
ซึ่งไดถายทอดขอมูลที่นาสนใจและเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนในมิติตางๆ 
ไปสูประชาชนไทยในวงกวาง เพื่อใหประชาชนคนไทยไดกาวทันและหยิบฉวย 
โอกาสที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตามเจตนารมณของผูนำ 
ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนตอไป

         

 กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ

มีนาคม 2556   
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ÊÒÃºÑÞ
       คำถาม  หนา

ขอท่ี 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกตาง  14
  หรือเหมือนกันอยางไร

ขอท่ี 2 การเปนประชาคมอาเซียนจะเร่ิมตนเม่ือใดในป 2558  15

ขอท่ี 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางจาก  16
  ประชาคมอาเซียนอยางไร 

ขอท่ี 4  อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  18

ขอท่ี 5  แลวอาเซียนมีความรวมมือทางการเงินอะไรบาง  19

ขอท่ี 6 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  20

  เก่ียวของกับประชาชนอยางไร

ขอท่ี 7 อาเซียนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมความรวมมือ  21

  ดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

ขอท่ี 8 ASEAN Common Visa คืออะไร  22

ขอท่ี 9 คนไทยและประเทศไทยไดอะไรจากประชาคมอาเซียน  23 

ขอท่ี 10 อะไรคือความทาทายของไทยในการเขาสู  25
  ประชาคมอาเซียน

ÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
6



       คำถาม  หนา

ขอท่ี 11 ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติหรือไม  27
  และอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด

ขอท่ี 12 เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหนาท่ีอะไร  28
  และมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอยางไร

ขอท่ี 13 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติคืออะไร มีอำนาจหนาท่ีใด  30

ขอท่ี 14 เหตุใดประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการรวมตัว  31
  ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ขอท่ี 15 ในการเดินทางไปทองเท่ียวในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  33

  ผูถือหนังสือเดินทางไทยตองขอรับการตรวจลงตรา

  หรือท่ีเรียกวา วีซา (Visa) หรือไม อยางไรบาง

ขอท่ี 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport)  34

  แลวยังมีเอกสารผานแดนชนิดอ่ืนอีกหรือไม
  และคนไทยจะใชเอกสารผานแดนดังกลาวในโอกาสใด

ขอท่ี 17 อาเซียนดำเนินการอยางไรบางในการลดข้ันตอน  36

  ทางดานศุลกากร

(คูมือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558)
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       คำถาม   หนา

ขอท่ี 18 การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  38
  จะทำใหมีการคาขายภายในอาเซียนกันเองอยางเดียว
  ใชหรือไม

ขอท่ี 19 การเคล่ือนยายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไร  39
  ครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบาง

ขอท่ี 20 ชวยอธิบายดวยวา รูปแบบของการเปดเสรีการคาบริการ  40
  ของอาเซียนเปนอยางไร 

ขอท่ี 21 เม่ือรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว  42
  จะทำใหมีการเคล่ือนยายแรงงานไดอยางอิสระเสรีจริงหรือ

ขอท่ี 22 อะไรคือขอผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียน  44
  วาดวยการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดา
  (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons : MNP) 

ขอท่ี 23 คาจางแรงงาน 300 บาทมีผลเชนไร  46
  กับการเคล่ือนยายแรงงานในอาเซียน

ขอท่ี 24 เม่ือเปนประชาคมอาเซียนแลวการสงออกสินคาเกษตร  47

  ของไทยในอาเซียนภาษีเปนศูนยจริงหรือไม

ขอท่ี 25 สินคาไทยท่ีจะสามารถสงออกไปในตลาดอาเซียนมากข้ึน  50

  และท่ีอาจตองปรับตัวหลังการเปดเสรีการคาอาเซียน

  มีอะไรบาง

ขอท่ี 26 ภาคการเกษตรไทยจะไดประโยชนจาก  52
  การเขาสูประชาคมอาเซียน อยางไร

ขอท่ี 27 ภาคการเกษตรไทยมีศักยภาพการแขงขันในอาเซียนอยางไร  54
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       คำถาม  หนา

ขอท่ี 28 หากภาคเกษตรไดรับผลกระทบจาก AEC จะทำเชนใด  56
  จะไดรับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม 

ขอท่ี 29 อาเซียนมีความรวมมือดานมาตรฐานสินคาหรือไม  58
  และเหตุใดจึงไมกำหนดมาตรฐานสินคาเฉพาะอาเซียนเอง

ขอท่ี 30 อยากทราบวา อาเซียนมีความรวมมือดานการคุมครอง  60
  ผูบริโภคจริงหรือ

ขอท่ี 31 อะไรคือความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญาของอาเซียน  62

ขอท่ี 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  64
  จะเตรียมความพรอมอยางไรในการเขาสู AEC 

ขอท่ี 33 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำกรอบการเจรจา  66
  ความตกลงตางๆ ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
  หรือไม อยางไร

ขอท่ี 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ภาษาอังกฤษ  67
  เปนภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะตองปรับเปล่ียน

  ใหภาษาอังกฤษเปนภาษาทำงานของไทยดวยหรือไม

ขอท่ี 35 หนวยงานใดในประเทศไทยเปนหนวยงานหลักท่ีดูแล  68

  ความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียน

ขอท่ี 36 ประโยชนของความรวมมืออาเซียนดานการศึกษา  69

  ของอาเซียนมีอะไรบาง

ขอท่ี 37 ระบบการโอนหนวยกิตในระดับอุดมศึกษา  70
  ของอาเซียนคืออะไร

ขอท่ี 38 ทราบหรือไมวา เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร  71
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       คำถาม  หนา

ขอท่ี 39 คูมือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน  72
  (ASEAN Curriculum Sourcebook) คืออะไร 

ขอท่ี 40 คูมือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเน้ือหาสาระอยางไรบาง  73

ขอท่ี 41 จริงหรือไมท่ีประเทศไทยจะเล่ือนการเปด-ปดภาคการศึกษา  74
  เพ่ือใหสอดคลองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน
  และเราจะไดประโยชนอะไร

ขอท่ี 42 บทบาทของครูในการเขาสูประชาคมอาเซียนมีอะไรบาง  75

ขอท่ี 43 เหตุใดไทยจึงใหความสำคัญกับความเช่ือมโยงในอาเซียน  76

ขอท่ี 44 เราใชตราสัญลักษณอาเซียนและช่ืออาเซียน  78
  เปนเคร่ืองหมายการคาไดไหม

ขอท่ี 45 ทานรูจักธงอาเซียนหรือไม  79

ขอท่ี 46 จะติดธงอาเซียนคูกับธงชาติไทยไวที่บาน  80
  ท่ีทำการสวนราชการไทยหรือโรงเรียนไดไหม

ขอท่ี 47 เม่ือเปนประชาคมอาเซียนแลว คนชาติอ่ืนๆ จะไดรับสิทธิ  81

  รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เชนเดียวกับคนไทยหรือไม

ขอท่ี 48 อาเซียนมีกลไกเพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม  82

ขอท่ี 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนดานการสงเสริมและคุมครอง  84

  สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion

  and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) 

  มีกิจกรรมสงเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในดานใดบาง อยางไร
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ขอท่ี 50 อาเซียนมีความรวมมือเพ่ือสงเสริมสิทธิคนพิการอยางไร  85

ขอท่ี 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเร่ืองสตรีอยางไร  86 
  และประเทศไทยใหความสำคัญตอประเด็นใดในความรวมมือ
  อาเซียนดานสตรี

ขอท่ี 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนท่ัวไป  88
  ท่ีสนใจเร่ืองอาเซียนหรือไม

ขอท่ี 53 ในภาคเหนือและภาคใตของไทยจะพบปญหาหมอกควัน  89
  จากไฟปาท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบานเปนประจำทุกป
  อาเซียนจะชวยแกไขปญหานี้ไดหรือไม

ขอท่ี 54 ติมอร-เลสเต เปนประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม  90

ขอท่ี 55 อาเซียนมีความรวมมือทางดานสาธารณสุขหรือไม  91
  อยางไร และประเทศไทยมีบทบาทดานสาธารณสุข
  อาเซียนมากนอยเพียงใด

ขอท่ี 56 อัตลักษณอาเซียน (ASEAN Identity) จะทำใหเรา  93
  เสียวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ของไทย จริงหรือไม

ขอท่ี 57  ทราบหรือไมวา ดอกไมประจำประเทศสมาชิกอาเซียน  94

  ท้ัง 10 ประเทศมีอะไรบาง

ขอท่ี 58 สรุปแลวคนไทย จะตองเตรียมตัวอยางไรบาง    97

  สำหรับประชาคมอาเซียน

11





อาเซียน ถือกำเนิดท่ีประเทศไทยในป พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศ เปนผูกอต้ัง คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส และสิงคโปร และตอมามีสมาชิกเพ่ิมเติม คือ บรูไนฯ (พ.ศ. 2527) 
เวียดนาม (พ.ศ. 2538) ลาวและเมียนมาร (พ.ศ. 2540) กัมพูชา เปนประเทศ
สุดทายท่ีเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2542



 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN : 
Association of Southeast Asian Nations) เปนองคกรความรวมมือ 
ระดับภูมิภาคท่ีกอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 เพ่ือสงเสริมความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ 
ในภูมิภาค โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาอาเซียนมีความรวมมือในหลายดาน 
ที่ไดสนองตอบผลประโยชนและความตองการของประเทศสมาชิก 

 ในขณะที ่ ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community (AC) 
เปนเปาหมายความรวมมือ 3 ดานสำคัญ ประกอบดวย 

 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  (ASEAN Political-Security community : APSC)
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  (ASEAN Economic Community : AEC)
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

 ซึ่งผู นำอาเซียนไดตกลงกันในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกาะบาหล ี
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยการดำเนินงานไปสูเปาหมาย 
ทั้ง 3 ดานของประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ตอยอดจากความรวมมืออาเซียน 
ท่ีมีอยูแลว รวมท้ังมีการดำเนินงานใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความทาทายใหมท่ีเกิดข้ึน
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 การรวมตัวเพื่อเปนประชาคมอาเซียน ถือวาเปนกระบวนการที่ตองทำ 
อยางตอเนื่อง ไมใชเริ่มตน หรือ สิ้นสุดภายในป 2558 แตประเทศสมาชิก 

จะตองรวมมือและเสริมสรางการรวมตัวอยางตอเนื่องและใกลชิดมากขึ้นเรื่อยๆ 

ท้ังกอนป 2558 และภายหลังป 2558

 อยางไรก็ตาม ทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 21 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2555 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ไดตกลงกันวาประชาคมอาเซียนจะเร่ิมตน 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)

ไมใช
ประชาคมอาเซียน

(ASEAN Community : AC)

แตเปนเพียง 1 ใน 3 เสาความรวมมือภายใต

ประชาคมอาเซียน อีก 2 เสาความรวมมือ ไดแก

 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  (ASEAN Political-Security Community : APSC) และ
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มีเปาหมายในการสรางใหอาเซียน 
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน 
และแรงงานมีฝมือ (วิชาชีพ) และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้ง
การสงเสริมการรวมกลุมสาขาสำคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม มีขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน โดยใหความสำคัญกับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริม 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ซึ่งชวยสงเสริม

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดชองวางของระดับการพัฒนา 
ระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหมของอาเซียน และสามารถเชื่อมโยงเขากับ 
เศรษฐกิจโลก โดยประสานทาทีของประเทศสมาชิกในการเจรจาตอรองกับประเทศ 

นอกกลุม 

 ความรวมมือทั้ง 3 เสา คือ APSC, AEC และ ASCC มีความเชื่อมโยง 
และเกื้อกูลกันเพ่ือที่จะเปนประชาคมอาเซียน (AC) ที่สมบูรณ
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“อาเซียนดูแบบอยางการรวมตัวของสหภาพยุโรป
แตไมไดมีจุดมุงหมายที่จะเปนแบบสหภาพยุโรป”

 สหภาพยุโรปมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
อยางสมบูรณ ของ 27 ประเทศ เนนการเปนตลาดเดียวท่ีใหมีการเคลื่อนยาย 
บุคคล สินคา การบริการ และทุนโดยเสรี ประเทศที่มีการรวมกลุมเปนสหภาพ 
ทางเศรษฐกิจและการเงิน (17 จาก 27 ประเทศ สถานะป 2556) จะใชเงินสกุลเดียว 
คือ เงินยูโร มีธนาคารกลางยุโรปดูแลนโยบายการเงินรวมกัน รวมทั้งมีนโยบาย 
รวมดานการตางประเทศและความม่ันคง มีนโยบายดานความม่ันคงและการปองกัน
ประเทศ และมีความรวมมือในดานกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน 
โดยสหภาพยุโรปมีการบริหารงานที่มอบอำนาจบางอยางใหองคกรกลาง หรือให
กลไกของสหภาพยุโรปมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิก (Supra-national) 

 สวนอาเซียนเปนการรวมตัวกันเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ตามแนวทางและหลักการที ่ระบุไวในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
ประเทศสมาชิกมีความรวมมือกันในลักษณะความรวมมือระหวางประเทศ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยใชหลักการฉันทามติ (consensus) และจะไม
กาวกายกิจการภายในซึ่งกันและกัน (non-interference) รวมทั้งไมมีนโยบาย 

การใชเงินสกุลเดียวกัน หรือใหมีองคกรอาเซียนที่มีอำนาจเหนือรัฐสมาชิก

ÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
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 ในขณะที่อาเซียนไมมีแนวคิดที่จะใชเงินสกุลเดียวกันเหมือนประเทศ 
ท่ีมีการรวมกลุมเปนสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 17 ประเทศ (สถานะป 2556) 
ส่ิงท่ีอาเซียนใหความสำคัญเปนลำดับตนในขณะน้ี คือ

 การดำเนินการตามแผนงานการจัดตั ้ง AEC โดยความรวมมือ 
ทางการเงินของอาเซียนที่สำคัญ ไดแก

 · การพัฒนาตลาดทุนในอาเซียนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ
 · การเปดเสรีทางดานการคาบริการทางการเงิน
 · การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน
 · การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในอาเซียน
 · การจัดทำความรวมมือดานการประกันภัย ดานศุลกากร
  ดานการปองกันอาชญากรรมทางการเงิน
 · การตอตานการฟอกเงิน รวมถึงการจัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน 
(ASEAN Surveillance Mechanism) ตั้งเเตวิกฤตเศรษฐกิจเมี่อป 2540 
เพื่อสอดสองดูแลการเคลื่อนยายเงนิทุนในภูมิภาค

 นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือกับระหวางประเทศและประเทศ 
คูเจรจาดวย ที่สำคัญไดแก การประชุมรวมระหวางรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับจีน 
ญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งมีกิจกรรมความรวมมือ คือ มาตรการริเริ่มเชียงใหม 
ไปสูการเปนพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization : CMIM) และ 
มาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative 
: AMBI) 
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 วัตถุประสงคหลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คือ 
การสงเสริม รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
ความรวมมือในดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนกับประชาชน 

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนตองการใหประเทศสมาชิก 
มีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกันบนหลักการสำคัญท่ียึดม่ันควบคูกันไป
คือ การไมแทรกแซงกิจการภายในและการสงเสริมคานิยมของประชาคม เชน  
การเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ความโปรงใส การมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
และหลักการนิติธรรมในอาเซียน โดยมุงเนนประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง  
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนยังตองการใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ
สงบสุข และแข็งแกรง พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหา 
ความมั่นคงที่ครอบคลุมมิติตางๆ เพื่อประโยชนและความผาสุกของประชาชน  
โดยเฉพาะการรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม ไมวาจะเปนเรื่องการบริหาร 
จัดการภัยพิบัติ โรคระบาด การกอการราย ปญหาโจรสลัด อาชญากรรมขามชาติ 
เชน การคามนุษย ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร และการฟอกเงิน ฯลฯ 
นอกจากนี้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังมีเปาหมายที่จะให 
ภูมิภาคมีพลวัต มีปฏิสัมพันธกับประเทศหรือองคการระหวางประเทศอื่นๆ 
ภายนอกภูมิภาค โดยเนนการสรางความเปนหุนสวนท่ีใกลชิดข้ึนย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชน 
ของประชาคมและประชาชนอาเซียน
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 อาเซียนมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมความรวมมือเพื่อธำรงรักษา 
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยเมื่อป 2519 ไดจัดทำ 
สนธ ิ ส ัญญาม ิตรภาพและความร  วมม ื อ ใน เอ เช ี ยตะว ันออก เฉ ี ยง ใต  
(Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ซึ่งเปนการกำหนดหลักการ 
ดำเนินความสัมพันธในภูมิภาค และตอมาไดเชิญชวนใหประเทศนอกภูมิภาค 
เขาเปนภาคี TAC ดวย เพ่ือชวยเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจในการมีความสัมพันธ 
ระหวางกัน ปจจุบัน (สถานะเดือนกุมภาพันธ 2556) TAC มีภาคี 30 ประเทศ 
และ 1 กลุมประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร บรูไนฯ 
เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร ปาปวนิวกินี จีน อินเดีย ญี่ปุน ปากีสถาน 
เกาหลีใต รัสเซีย มองโกเลีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ติมอร-เลสเต 
ศรีลังกา บังกลาเทศ เกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ตุรกี แคนาดา สหภาพยุโรป 
สหราชอาณาจักรฯ และบราซิล โดยคาดวานอรเวยจะเขาเปนภาคีในป 2556 
เชนกัน

 นอกจากนี้ อาเซียนยังไดริเริ่มจัดการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟก หรือ ASEAN Regional Forum 
(ARF) ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา และประเทศอ่ืนๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก รวม 26 ประเทศและอีก 1 กลุมประเทศ เพื่อเปน 
เวทีหารือเพื ่อสงเสริมสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยการสราง 
ความไวเน้ือเชื่อใจ ความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางประเทศผูเขารวม
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 ASEAN Common Visa เปนขอริเริ่มที่มีวัตถุประสงคเพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขามาในอาเซียน โดยแทนที่ 
จะตองขอวีซาจากประเทศตางๆ เปนรายประเทศ ก็สามารถขอวีซาจากประเทศใด
ประเทศหนึ่งในอาเซียนเพื่อใชประกอบการเดินทางภายในกลุมประเทศสมาชิก 
อาเซียนไดเลย แตยังตองผานการตรวจการเดินทางเขา-ออกเมืองตามดานตางๆ 
ขณะนี้ อาเซียนกำลังศึกษาความเปนไปไดในการใช ASEAN Common Visa 
โดยจะประเมินผลดีผลเสีย ปญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกัน มีความจำเปน 

ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเตรียมความพรอมใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ตามจุดผานแดนตางๆ ดวย

 อยางไรก็ตาม ปจจุบัน ไทยและกัมพูชาไดเริ่มใช ACMECS Single Visa 

ซึ ่งนักทองเที ่ยวสามารถยื ่นขอเพื ่อใชเดินทางเขา ประเทศไทยและกัมพูชา 

ซึ่งถือวาเปนจุดเร่ิมตนสูการออกวีซาใหกับ 10 ประเทศในอนาคต

 ในสวนหนึ่ง การใช ASEAN Common Visa จะเปนความทาทาย 

กับอาเซียนและประเทศไทย โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือกับปญหาอาชญากรรม 

ขามชาติตางๆ เชน การลักลอบขนยาเสพติด การคามนุษย การกอการราย 
รวมถึงปญหาโรคระบาด โรคติดตอ

ÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹
22

¢ŒÍ·Õè 8



ผลประโยชนดาน APSC

 • สนับสนุนใหไทยมีความมั่นคงทางดานการเมือง โดยไทยเปนสวนหนึ่ง 
  ของภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ และมีการแกไขขอพาทตางๆ 
   ดวยสันติ
 • สรางความไวเนื ้อเชื ่อใจกันในการสงเสริมความรวมมือระหวาง 
  ประเทศสมาชิก
 • รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการแกไขปญหาอาชญากรรม 
  ขามชาติ หรือปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของภูมิภาค
 • สนับสนุนการมีทาทีรวมกันในเวทีระหวางประเทศ และเพิ่มอำนาจ 
  ตอรองในการเจรจากับประเทศและกลุมประเทศตางๆ โดยเสียงของ 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศยอมมีพลังมากกวาเสียงของ 
  เพียงประเทศเดียว
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ผลประโยชนดาน AEC

 • AEC จะทำใหเกิดการเพ่ิมพูนการคาสินคา เมื่อลดภาษีสินคา ผูบริโภค 
  จะไดประโยชนจากการที่ราคาสินคานำเขาถูกลง เพิ่มกำลังซื้อของ 
  ประชาชน 
 • AEC ทำใหเกิดตลาดขนาดใหญขึ้นโดยรวม 10 ประเทศ มีประชากร 
  กวา 600 ลานคน สินคาไทยและธุรกิจไทยที่มีความชำนาญ เชน  
  ทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร สุขภาพ สินคาเกษตร สินคารถยนต  
  และอิเล็กทรอนิกส จะมีโอกาสมากข้ึน ซ่ึงอาเซียนจะเปนฐานการสงออก 
  สำคัญไปยังตลาดภายนอก ไมวาจะเปนตลาดจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ฯลฯ  
  ดวย
 • ไดรับประโยชนจากความรวมมือในดานการปรับระเบียบ กฎเกณฑ 
  และมาตรฐานตางๆ ของอาเซียนที ่จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  มีการขจัดมาตรการและการกีดกันตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวก 
  ทางการคาและการลงทุนระหวางกัน
 • สงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือหรือวิชาชีพมากขึ้นในอนาคต 
  ไทยจะไดรับประโยชนจากสาขาวิชาชีพที ่อาเซียนไดตกลงรวมกัน 
  ในสาขาวิชาชีพท่ีไทยมีความเขมแข็งและมีศักยภาพ และจะชวยแกไขปญหา 
  การขาดแคลนแรงงานมีฝมือตอไป
 • AEC จะเปนแรงกระตุ นใหผู ประกอบการไทยปรับตัวและเตรียม 
  ความพรอมกับสภาพการแขงขันที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยตองเรงปรับ 
  คุณภาพและมาตรฐานของสินคา ซ่ึงผูบริโภคจะไดรับประโยชนโดยตรง

ผลประโยชนดาน ASCC

 • ผลักดันใหไทยเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ 
  สรางประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน โดยประชาชนเปนหัวใจของการ 
  สรางประชาคมอาเซียน
 • ไดรับประโยชนจากความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในการ 
  ดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้ง ASCC โดยเฉพาะการแกไขปญหา 
  ที ่ม ีผลกระทบตอสังคม เชน โรคระบาดตางๆ และยาเสพติด  
  การสงเสริมการคุมครองและสวัสดิการสังคม รวมถึงความรวมมือ 
  เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากส่ิงแวดลอม เชน ภัยพิบัติ เปนตน
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ความทาทายของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ดานการเมือง

 • ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยจะตองปรับการดำเนินการ 
ในภาครัฐใหสอดคลองกับหลักเกณฑของการเปนประชาคม โดยเฉพาะในดาน 
การมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความโปรงใส
 • ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื ่นจะตองมีทาทีที ่ใกลเคียงหรือ 
รวมกันมากขึ้นในประเด็นความทาทายระดับโลกตางๆ 
 • ประเทศสมาชิกอาเซียนตองรวมมือกันจัดการกับปญหาความมั่นคง 
รูปแบบใหมอยางใกลชิดกันมากขึ้น เชน อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย 
การคาอาวุธ และยาเสพติด เปนตน

ดานเศรษฐกิจ

 ในขณะท่ีสวนใหญเปนเร่ืองการปรับกฎระเบียบ / กฎหมายภายใน เพ่ือให 
สอดคลองกับขอผูกพันของไทยใน AEC เชน

 ดานการคาบริการ ผลการศึกษาพบวา ไทยยังคงปกปองภาคบริการ 
อยูมากและการเปดเสรีการคาบริการของไทยยังไมเกินไปกวาระดับที่กฎหมาย 
ที่มีอยูในปจจุบันอนุญาตใหทำได

 ดานการลงทุน ไทยอาจตองพยายามปรับนโยบายการลงทุนให 
สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนภายในประเทศและความเหมาะสม 
กับความตองการของเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น รวมทั้งควรจัดทำขอมูล 
เผยแพรเปนภาษาอังกฤษมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ในดานการพัฒนา SME  
ควรเสริมสรางขีดความสามารถของสถาบันการเงินและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
ของ SME มากขึ้น สวนเรื่องนโยบายการแขงขัน ผลการศึกษาพบวาไทยยังขาด
แนวทาง / วิธีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาที่ชัดเจน

ดานสังคมและวัฒนธรรม

 • ไทยจำเปนตองเรงปรับตัวเพื่อรับกับการที่ประชาชนจะมีความใกลชิด 
กันมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสรางอัตลักษณ (identity) รวมกัน 
ของอาเซียน ฯลฯ 
 • สรางความพรอมในการมีความรวมมือที่ใกลชิดขึ้นกับประเทศสมาชิก 
อาเซียนอ่ืน เพ่ือบริหารจัดการกับปญหาท่ีจะกระทบตอความม่ันคงของมนุษย เชน 
การจัดการกับภัยพิบัติ การแกไขปญหาใหกับผูดอยโอกาสในสังคม และการเช่ือมโยง 
ระบบการศึกษาระหวางกัน
 • และท่ีสำคัญมาก คือ การสรางความตระหนักรูเร่ืองอาเซียน เพ่ือรองรับ 
การเปนประชาคมอาเซียน
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 การเขาสูประชาคมอาเซียน ถือเปนวาระแหงชาติและทุกหนวยงาน 
ตองรวมมือกันทำงานอยางมีบูรณาการ เพ่ือนำประเทศไทยไปสูการเปนประชาคม 
อาเซียนในป 2558 อยางมีความพรอมและสมบูรณ “กรมอาเซียน กระทรวง 
การตางประเทศ” ดำเนินงานเปนสำนักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ มีหนาที่ 

เปนผู ประสานงานกลางแหงชาติ เปนผู ประสานงานระดับชาติเกี ่ยวกับ 

การดำเนินงานตามขอมติหรือขอตัดสินใจตางๆ ของอาเซียน เปนผูสนับสนุน 
การเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน โดยผานคณะกรรมการอาเซียน
แหงชาติ รวมทั้งชวยสงเสริมอัตลักษณและความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนและ 
การพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซียน

 สวนสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เปนองคกร 
ระหวางประเทศ ที่ทำหนาที่สนับสนุนงานความรวมมือของอาเซียนตั้งอยูที ่ 
กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
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 เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General) เปนหัวหนาสำนักเลขาธิการ 
อาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย  
มีหนาที ่กำกับดูแลงานของอาเซียนในภาพรวม อํานวยความสะดวก ดูแล 
ความคืบหนาในการดำเนินงานตามความตกลงและขอตัดสินใจของอาเซียน  
เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับงานและขอคิดเห็นของอาเซียน เขารวมการประชุม
กับประเทศคูเจรจาตามแนวนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบ และตามอำนาจหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายและเปนผูแทน (representative) ของอาเซียนในเวทีระหวาง 
ประเทศ 

 เลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผูสมัครใชหลักการ 
เวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก เลขาธิการอาเซียนจะดำรง 
ตำแหนงไดเพียง 1 สมัยและไมสามารถตออายุได (non-renewable term) 
มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง 5 ป ทั้งนี้ ในชวงป 2556-2560 (ค.ศ. 2013- 
2017) นาย เล เลือง มินห (Le Luong Minh) จากเวียดนามดำรงตำแหนง 
เลขาธิการอาเซียน ตอจาก ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ ของไทย ซึ่งดำรงตำแหนง 
ในชวงป 2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012) 

ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ นาย เล เลือง มินห
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 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เห็นชอบใหจัดตั้ง 
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เปนประธานและมีีปลัดกระทรวงหรือผูแทนจากทุกกระทรวง ผูแทนระดับสูงจาก

หนวยงานที่เกี ่ยวของ และผูแทนภาคเอกชน 3 สถาบันรวมเปนกรรมการ 

โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เปนเลขานุการ

 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติเปนกลไกสำหรับการตัดสินใจรวมกันของ 

หนวยงานไทยในดานนโยบาย เปนการประสานงานระดับสูงเพื่อเสริมสราง 

ความรวมมืออาเซียนใหเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีอำนาจหนาที ่
ในการกำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และทาทีของไทยในการเขารวม 
กรอบความรวมมืออาเซียน ประสานนโยบายและทาทีสำหรับการดำเนินการตางๆ

และเตรียมความพรอมใหหนวยงานเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 

ซึ่งอาเซยีนมีเปาหมายในป 2558  
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“ไทยเล็งเห็นความสำคัญของการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคมาตั้งแตแรก

เพื่อเสริมสรางอำนาจตอรอง

และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ” 

 โดยในป 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท ปนยารชุน ไดเสนอ 

ใหอาเซียนรวมมือกันในการเปดเสรีการคาอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area : AFTA) เพื่อสงเสริมปริมาณการคาในภูมิภาค ลดตนทุนในการผลิตและ 

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ

 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนมีความสำคัญกับประเทศไทยมากข้ึน
โดยตั ้งแตป  2545 อาเซียนกลายเปนตลาดสงออกใหญที ่ส ุดของไทย 

(ป 2556 ประมาณรอยละ 26) และไทยไดเปรียบดุลการคาตลอด การที่เขาสู 
AEC จะกลายเปนตลาดท่ีมีประชากรกวา 600 ลานคน และการขยายการรวมตัว 
ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด และอินเดีย ซึ่งจะทำใหเกิดตลาดที่มีประชากรรวมกวา 3 พันลานคน 

หรือประมาณรอยละ 50 ของประชากรโลกทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยตั้งอยู 

ในตำแหนงยุทธศาสตรสำคัญเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ในอาเซียนที่เอื้อใหไทย 

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาในภูมิภาคอันจะกอใหเกิดประโยชน 
โดยรวมกับคนไทยในสวนตางๆ ของประเทศ
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 • ปจจุบัน ผู ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปทองเที ่ยว 
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนไดโดยไมตองขอวีซา ยกเวนเมียนมาร โดยสามารถ 
พำนักอยูในประเทศน้ันๆ ได ไมเกินระยะเวลาที่กำหนดไว คือ 
  14 วัน สำหรับการเดินทางไปบรูไนฯ และกัมพูชา
  21 วัน สำหรับการเดินทางไปฟลิปปนส
  30 วัน สำหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร 
และเวียดนาม

 • สำหรับการเดินทางไปทองเที่ยวในเมียนมารนั้น ผูถือหนังสือเดินทาง 
ไทยตองติดตอสถานเอกอัครราชทูตเมียนมารประจำประเทศไทยเพื่อยื่นคำรอง 
ขอวีซา โดยจะตองมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน กอนการเดินทาง 
และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำรองตามที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร 
กำหนด
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 • รัฐบาลไทยจัดทำความตกลงวาดวยการสัญจรขามแดนกับประเทศ 
เพื่อนบาน (เมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) โดยมีเอกสารผานแดน 
ชนิดอื่นๆ ที่ไดจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกการสัญจรไปมาระหวาง 
คนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ไดแก

  (1) บัตรผานแดน (Border Pass) ออกใหสำหรับผูที่มีถิ่นลำเนา 
ถาวรอยูในพ้ืนที่ชายแดน มีอายุ ใชงาน 1-2 ป (แลวแตประเทศ) ใชไดหลายครั้ง 
โดยสามารถติดตอยื่นคำรองขอทำบัตรผานแดนไดที่ที ่วาการจังหวัด หรือที่ 
วาการอำเภอในพื้นที่ชายแดน โดยมีคาธรรมเนียม 200 บาท

  (2) บัตรผานแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ออกให 
สำหรับผูที่อาศัยอยูนอกเขตพื้นที่ชายแดน เฉพาะการเดินทางไทย-เมียนมาร 
และไทย-ลาว ใชไดเพียงคร้ังเดียว ออกโดยสำนักงานของรัฐ ณ บริเวณจุดผานแดน 

โดยมีคาธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท

 • เง่ือนไขในการใชบัตรผานแดนและบัตรผานแดนช่ัวคราว เชน หวงเวลา 
ในการพำนักในตางประเทศ และพื้นที่ ที่สามารถเดินทางเขาไปได จะเปนไปตาม 
ที่กำหนดไวในความตกลงระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานนั้นๆ 
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 ในปจจุบันแมวาจะมีการยกเลิกภาษีนำเขาสินคาระหวางกันแลวในอาเซียน 
ในสินคาหลายรายการ แตอาเซียนยังตองคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก 
ในการขนสงสินคาขามแดนระหวางกัน เพื่อใหการเปดเสรีการคามีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนมีมาตรการตางๆ เพื่อลดขั้นตอนทางดานศุลกากร 
เพื ่ออำนวยความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางกัน โดยมีการจัดทำเปน 
ลักษณะโครงการนำรอง เชน

 (1) โครงการนำรองเพื่อจัดต้ังระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว 
ของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) โดยเชื่อมโยงระบบขอมูล 
แบบบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีการย่ืน
เอกสารเพียงครั้งเดียว และสามารถตัดสินใจในการตรวจปลอยไดในคราวเดียว

 (2) โครงการนำรองระบบการรับรองถิ ่นกำเนิดสินคาดวยตนเอง 
(Self-Certification) ซึ่งจะชวยปรับลดระยะเวลาการรับรองถิ่นกำเนิดสินคา 
โดยใหธุรกิจที ่ไดร ับอนุญาต สามารถรับรองถิ ่นกำเนิดสินคาดวยตนเอง 
แทนหนวยงานภาครัฐ
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 (3) การใชใบขนสินคาอาเซียน (ASEAN Customs Declaration  
Document : ACDD) ที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหประเทศสมาชิกใชในการผาน 
พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเขา / สงออก และใชผานแดนภายในอาเซียน 
ซึ่งขณะนี้ กรมศุลกากรอยูในระหวางการพัฒนาขอมูลใบขนสินคาอาเซียน 
ใหสอดคลองควบคูไปกับการจัดทำระบบ ASEAN Single Window

 อาเซียนยังไดรวมกันจัดทำความตกลงอาเซียนดานศุลกากร (ASEAN 
Agreement on Customs) ซึ่งทุกประเทศไดลงนามรวมกันแลวเมื ่อเดือน 
มีนาคม 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และอยูระหวางรอใหประเทศ 
สมาชิกใหสัตยาบันเพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป       

 ในสวนของการดำเนินการในประเทศ ศุลกากรไทยไดเร่ิมนำแนวคิดของ 
Single Window มาประยุกตใชสำหรับการนำเขา การสงออกมาตั้งแตป 2541 
โดยระบบดังกลาว เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) ของประเทศไทย ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกรมศุลกากรและผูนำเขา
ผูสงออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผูรับขนสงสินคา บริษัทเรือ สายการบิน 
และธนาคารตางๆ และตอมาพัฒนาเปนระบบศุลกากรไรเอกสาร (e-Customs) 
ใหบริการทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเปนความสำเร็จสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และสงผลใหการจัดอันดับของธนาคารโลก 
เก่ียวกับการอำนวยความสะดวกทางดานการคาระหวางประเทศของไทยดีมากขึ้น 
ตามลำดับ
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 “ไมใช” AEC ยังมีเปาหมายที่จะรวมตัวเขากับเศรษฐกิจโลกดวย 
โดยอาเซียนมีการจัดทำเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศคูเจรจาตางๆ ไดแก จีน 
ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด นอกจากนี้ ผูนําประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและ 6 ประเทศพันธมิตรที่มีการจัดทำเขตการคา 
เสรีกับอาเซียนอยูแลว (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด) 
ไดประกาศเร่ิมการเจรจาการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจแบบรอบดานในระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในชวงตนป 
2556 โดยใหแลวเสร็จภายในป 2558 ซ่ึงการจัดทำ RCEP จะสนับสนุนให FTA 
ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาเปนรายประเทศมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น 

 การที่อาเซียนมี FTA กับประเทศคูเจรจาตางๆ จะทำใหอาเซียน 
สามารถขยายการสงออกและโอกาสทางการคา และเพิ่มพูนขีดความสามารถ 
ของผูประกอบการในแตละประเทศสมาชิก รวมทั้งยังจะเพิ่มอำนาจการตอรอง 
ของอาเซียนในเวทีการคาโลกจากการรวมกลุมท่ีเขมแข็งและชัดเจน อันจะสงผลดี 
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนและจะทำใหเกิดการจางงาน และ 
ยกระดับชีวิตความเปนอยูของพลเมืองตอไป
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดตกลงกันที่จะลด / เลิกขอจำกัดตอดาน 
การคาบริการภายในป 2553 ใน 4 สาขาบริการสำคัญ ไดแก e-ASEAN  
(บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม) การขนสงทางอากาศ สุขภาพ 
และการทองเท่ียว โดยเปนการเปดใหนักลงทุนอาเซียนเขามาจัดต้ังธุรกิจไดมากข้ึน 
ถึงรอยละ 70 และในป 2556 เพิ่มสาขาโลจิสติกส สำหรับสาขาบริการอื่นๆ 
ที่เหลือ เชน การบริการดานวิชาชีพ กอสราง การศึกษา และสิ่งแวดลอม 
จะมีความยืดหยุนการเปดเสรีไดภายในป 2558 
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การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการมี 4 รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบท่ี 1 : การบริการขามพรมแดน เปนการใหบริการจากพรมแดน 
ของประเทศผูใหบริการไปยังพรมแดนของประเทศที่เปนลูกคา โดยผูใหบริการ 
(ผูสงออก) ยังคงอยูในประเทศตน เชน การใหบริการโทรศัพททางไกลจาก  
สปป.ลาว มาประเทศไทยโดยบริษัทผูใหบริการต้ังอยูท่ีประเทศไทย การจายเงิน 
ออนไลน และจายเงินคาธรรมเนียมโอนเงินขามประเทศ 

 รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในตางประเทศ เปนการใหบริการที่เกิดขึ้น 
ในพรมแดนของประเทศผูใหบริการ โดยผูเปนลูกคาเดินทางจากประเทศตนเขามา 
ขอรับบริการในประเทศผูใหบริการ เชน ผูปวยชาวบรูไนฯ เดินทางมารับการผาตัด 
จากโรงพยาบาลที่อยูในประเทศไทย

 รูปแบบที่ 3 : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการ เปนการที่ผูใหบริการ 
เขาไปลงทุนหรือรวมลงทุนจัดตั้งธุรกิจ (นิติบุคคล) เพื่อใหบริการในประเทศ 

ลูกคาหรือเปนการเปดสาขาธุรกิจในตางประเทศ

 รูปแบบท่ี 4 : การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural 
Persons) เปนลักษณะของการที่บุคคลธรรมดาเดินทางเขาไปทำงานประกอบ 
วิชาชีพในสาขาบริการดานตางๆ ในประเทศลูกคา หรือการยายจากบริษัทแม 

ไปทำงานในสำนักงานของบริษัทเดิมในตางประเทศ

(ที่มา : เอกสารเผยแพร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย)
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“ไมจริง”
เนื่องจากในกรอบอาเซียนจะมีการเจรจาการเคลื่อนยายแรงงานประเภทวิชาชีพ 
(แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักสำรวจและ 
การทองเที่ยว) และบุคลากรระดับสูง (เชน ผูบริหาร ผูชำนาญการหรือ 
ผูเชี่ยวชาญ) ในลักษณะชั่วคราวที่เกี่ยวของกับภาคบริการและการลงทุนเทานั้น

 ไมใช การใหคนงานตางดาวเขามาหางานทำขอสัญชาติหรือถ่ินท่ีอยูและ

 ไมใช การอพยพแรงงานแบบถาวรในกิจการท่ีตองใชแรงงานจำนวนมาก 
เชน การเกษตร หรือประมง ทั้งนี้ การเคลื่อนยายแรงงานประเภทวิชาชีพและ 
บุคลากรระดับสูงดังกลาว เปนเพียงการยอมรับรวมในคุณสมบัติของแตละวิชาชีพ 
(Mutual Recognition Agreement : MRA) ไมไดเปนการอนุญาตใหเขามา 
ทำงานไดเลย ยังคงตองเปนไปตามกฎระเบียบภายในของแตละสภาวิชาชีพและ 
แตละประเทศ และไมหามหากประเทศใดจะมีการกำหนดมาตรการท่ีจำเปนสำหรับ 
กำกับดูแลการเขาเมืองของบุคคลเหลานี้ 

 กลุมวิชาชีพของไทยที่อาเซียนไดมีการจัดทำขอตกลงรวมจะมีโอกาสมาก
ขึ ้นในการเขาไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื ่นที ่ขาดแคลนแรงงาน 
ประเภทน้ัน เชน บรูไนฯ ขาดแรงงานวิชาชีพประเภท แพทย พยาบาล นักบัญชี 
และ IT อินโดนีเซียขาดแรงงานวิชาชีพประเภท แพทย ทันตแพทย และนักบัญชี 
สวนกัมพูชาขาดแรงงานวิชาชีพประเภท วิศวกร ชางสำรวจ และ IT เปนตน
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“MNP มีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวก
การเคล่ือนยายบุคลากร ที่ประสงคจะใหบริการในประเทศสมาชิก

ในสาขาเก่ียวกับการคาสินคา การคาบริการและการลงทุน
โดยเก่ียวของกับการเขาเมืองช่ัวคราว การพำนัก ชั่วคราว และ

การอนุญาตทำงานของบุคคลธรรมดา”

 ขอผูกพันของไทยจะอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายบุคลากร 2 ประเภท 
เทานั้น ไดแก

 (1) ผูเยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor : BV) ไดแก บุคคล 
ธรรมดา ที่จะเขามาพำนักในประเทศไทยดวยวัตถุประสงคดานประชุมหรือติดตอ

ทางธุรกิจ เขารวมสัญญาซื้อหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน โดยการพำนักดังกลาว 
จะอนุญาตในช้ันตนไมเกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาไดรวมไมเกิน 1 ป

 (2) ผูโอนยายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee : ICT) ไดแก 
ผูโอนยายระหวางบริษัทในเครือในระดับผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญ 
โดยบุคคลนั้นตองไดรับการจางโดยบริษัทดังกลาวนอกประเทศไทยมาเปนเวลา 

ไมนอยกวา 1 ปกอนเคลื่อนยายเขามาในประเทศไทย และตองผานเงื่อนไข 
ความจำเปนดานการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพำนักดังกลาว 

จะอนุญาตไมเกิน 1 ป และอาจขยายระยะเวลาไดอีก 3 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 1 ป

 • บุคลากรดังกลาวจะมีการเคลื่อนยายไดใน 25 สาขา ไดแก วิศวกรรม 
วิจัยตลาดและสำรวจความเห็น เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร โทรคมนาคม การเงิน 

คอมพิวเตอร บริหารจัดการ ที่ปรึกษา ผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน สุขภาพ 
วิจัยและพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซอมอุปกรณทางการแพทย กอสราง 

โรงแรม ใหเชา เกี่ยวเนื่องกับประมง การแปล การศึกษา กีฬา โฆษณา 

เกี่ยวเน่ืองกับปาไม จัดประชุม สิ่งแวดลอม และการขนสง

(ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย)
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 คาจางแรงงาน 300 บาทเปนคาจางข้ันต่ำสำหรับแรงงานท่ีจัดอยูในกลุม
แรงงานไรฝมือซ่ึงอาจเปนปจจัยหลักท่ีทำใหแรงงานไรฝมือในอาเซียนเขามาทำงาน 
ในประเทศไทยมากขึ้น ทดแทนการขาดแคลนแรงงานไรฝมือของไทย แตการ 
เปดเสรีดานการเคลื่อนยายวิชาชีพในกรอบอาเซียนไมไดรวมถึงแรงงานไรฝมือ 
ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว การเคล่ือนยายแรงงานมีผลมาจากอุปสงคและอุปทานของ
การจางงานในแตละประเทศที่มีความแตกตางกัน และเหตุผลดานอื่นๆ ประกอบ 
เชน คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน

 การเจรจาเปดเสรีดานการเคล่ือนยายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเปนเพียง 
การลดอุปสรรคใหกับกลุมบุคลากรและวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติ 
ครบถวนที ่จะสามารถเคลื ่อนยายไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื ่นๆ 
เทานั้น
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 • ภายใตความตกลงการคาสินคาอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement : ATIGA) กำหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเดิม ไดแก 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไนฯ และฟลิปปนส ตองยกเลิกภาษี 
นำเขาสินคาทุกรายการภายในป 2553 และใหประเทศสมาชิกใหม (เมียนมาร 
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ลดภาษีภายในป 2558 ซ่ึงรวมท้ังสินคาอุตสาหกรรม
และสินคาทางการเกษตร แตมีขอยกเวน ใหแตละประเทศสามารถกำหนดรายการ
สินคาออนไหวที่คงภาษีนำเขาไดไมเกินรอยละ 5 ในสวนของไทยไดกำหนดให 
เมล็ดกาแฟ มันฝร่ัง เน้ือมะพราวแหง และไมตัดดอก อยูในรายการสินคาออนไหว
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สินคาออนไหว (Sensitive List)

บรูไนฯ
(2 รายการ)

กาแฟ / ชา

กัมพูชา
(6 รายการ)

สัตวปกมีชีวิต / เนื้อสัตวปก / เนื้อปลา / กลวยไมและ 
ดอกไมตัดดอกบางชนิด / พืชผัก / ผลไม

ลาว
(16 รายการ)

สัตวมีชีวิตและสัตวเลี้ยงสำหรับใชงานและทำพันธุ / 
สัตวปกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อสวนอื่นที่บริโภคไดของโค กระบือ 
สุกร / เนื้อสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตวปก / ปลามีชีวิต /
ไขสัตวปกทั้งเปลือก / เครื่องในสัตว / พืชผักสด / 
พืชผักแชเย็นแชแข็ง / มันสำปะหลัง มันเทศ มันอื่นๆ / 
ลูกนัต สดหรือแหง และผสมผลไมแหง / ผลไม / ขาว / 
ออย / เมล็ดพืช / บุหรี่

มาเลเซีย
(13 รายการ)

สุกรมีชีวิต / สัตวปกมีชีวิต / เน้ือสุกร / เน้ือไกแชเย็นแชแข็ง 
ไมไดตัดเปนชิ้น / นมและครีมมีไขมันเกินรอยละ 6 / 
ไขไก ไขเปด / ตนยางติดตา / กะหล่ำ / ผลไม /
กาแฟไมไดคั่ว ไมไดสกัดคาแฟอีนออก / เมล็ดยาง / 
ไผ หวาย พืชใชถักสาน / ยาสูบ ซิการ บุหร่ี

เมียนมาร
(7 รายการ)

ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไมไดคั่ว / ชาเขียว / ขาว /
น้ำตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษไหม / ฝาย เศษฝาย

ฟลิปปนส
(7 รายการ)

สุกรมีชีวิต / สัตวปกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อสัตวปก
และเคร่ืองใน / มันสำปะหลัง มันเทศ / ขาวโพด 
ขาวซอรกัม / น้ำตาล

เวียดนาม
(9 รายการ)

สัตวปกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก ไกงวง เปด /
เนื้อและสวนอื่นที่บริโภคไดของกบ กระตาย / ไข / พืช 
กุหลาบ ตนโรโดเดนดรอน ตนชวนชม / สม มะนาว 
เกรปฟรุต / ขาว / ไสกรอก / น้ำตาลจากออยหรือหัวบีท

ไทย
(4 รายการ)

ไมตัดดอก / มันฝร่ัง / กาแฟ / เนื้อมะพราว

(สถานะ : กุมภาพันธ 2556)
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สินคาออนไหวสูง (High Sensitive List)

ประเทศ สินคา อัตราภาษี

อินโดนีเซีย

ขาว

น้ำตาล

ลดจาก 30% เปน
25% ในป 2015 (2558)

ลดจาก 30-40% เปน
5-10% ในป 2015 (2558)

ลดจาก 40% เปน
20% ตั้งแตป 2010 (2553)

อยูระหวางเจรจากับไทย
(ปจจุบัน 40% โควตานำเขา 
367,000 ตัน จะเหลือ 35% 

ในป 2015 (2558))

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

ขาว

ขาว

(สถานะ : กุมภาพันธ 2556)
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ตลาดสงออก สินคาที่ไทยไดเปรียบ สินคาที่ไทยตองปรับตัว

สปป. ลาว • ผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลัง 
• เคร่ืองด่ืม • เคร่ืองโทรสาร 
• โทรศัพทอุปกรณและสวน 
 ประกอบคอมพิวเตอร

• ผาผืน • หนังและผลิตภัณฑ 
 หนังฟอกและหนังอัด 
• เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนและ 
 สวนประกอบตูเย็นตูแชแข็ง

กัมพูชา • ผลิตภัณฑยาง • อาหารสัตวเล้ียง 
• เฟอรนิเจอร • ชิ้นสวนตูเย็น 
 ตูแชแข็งและสวนประกอบ 
• ผลิตภัณฑพลาสติก • เคมีภัณฑ

• ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
• ขาว • ขาวโพด • ดาย 
 และเสนใยประดิษฐ • ผาผืน

ฟลิปปนส • ขาวโพด • อาหารสัตวเล้ียง 
• เสนใยประดิษฐ • ตูเย็น 
 ตูแชแข็งและสวนประกอบ 
• ปูนซีเมนต

• ยางพารา • ดายและเสนใย 
 ประดิษฐ  • ผาผืน • เหล็ก 
• เหล็กกลา • ผลิตภัณฑมะพราว

เวียดนาม • ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
• น้ำตาลทราย • ขาวโพด  
• ผลิตภัณฑยาง • ผลไม  
• เฟอรนิเจอร และชิ้นสวน 
 เครื่องปรับอากาศ 
• ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 
• รถยนต • รถจักรยานยนต 
• ปูนซีเมนต

• ยางพารา • อาหารสัตวเล้ียง 
• เมล็ดกาแฟ • ขาว 
• เคร่ืองจักรกล • เฟอรนิเจอร 
• ผลิตภัณฑพลาสติก 
• สิ่งทอและเครื่องนุงหม

สิงคโปร • เครื่องดื่ม -

บรูไนฯ • ผลิตภัณฑยาง -

มาเลเซีย • เส้ือผาสำเร็จรูป • เฟอรนิเจอร  
 และช้ินสวนเคร่ืองปรับอากาศ 
• รถยนต อุปกรณและ 
 สวนประกอบ 
• สินคาเกษตรแปรรูป

• ขาวโพด • อาหารสัตวเล้ียง 
• ผาผืน • หนังและผลิตภัณฑ 
 หนังฟอกและหนังอัด 
• วงจรพิมพ • น้ำมันปาลม 
• เครื่องจักรกล • สินคา 
 อิเล็กทรอนิกส/เคร่ืองใชไฟฟา

อินโดนีเซีย • ขาวโพด • ผลิตภัณฑยาง 
• ผลไมสด แชเย็นและแชแข็ง 
• เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน 
 เครื่องปรับอากาศ 
• เครื่องสำอางและสบู 
• รถยนต • อุปกรณและ 
 สวนประกอบ 
• สินคาเกษตรแปรรูป

• ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง • ผาผืน 
• เม็ดพลาสติก 
• ผลิตภัณฑพลาสติก • ชา  
• น้ำมันปาลม • เหล็กโลหะ 
• ผลิตภัณฑสิ่งทอ

(ที่มา : ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย)
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 • ตลาดสงออกเปดกวางมากขึ้นจากการที่อาเซียนมีประชากรรวมกัน 
  กวา 600 ลานคน

 • สงออกสินคาเกษตรไดมากขึ้นจากภาษีที่ลดลง สินคาสงออกสำคัญ  
  เชน ขาว น้ำตาล นมและผลิตภัณฑ มันสำปะหลัง ไกแปรรูป  
  อาหารแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร เปนตน

 • สินคาวัตถุดิบนำเขาราคาถูกลง ทำใหลดตนทุนการผลิตเพ่ือการสงออก 
  เชน ปลา และสัตวน้ำ

 • สามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบใหมเพื่อตอบสนองความตองการบริโภค 
  ในประเทศ

 • สงเสริมการพัฒนาและการสรางมูลคาเพิ ่มของสินคาเกษตรและ 
  อาหารของไทย
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 • เสริมสรางโอกาสในการลงทุน เชน การขยายกิจการ หรือการยาย 
  ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื ่อนบานที ่ย ังคงมีทรัพยากร 
  ธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวาไทย ซึ่งจะเปน 
  การสรางความเขมแข็งใหกับหวงโซอุปทานสินคาเกษตรและอาหาร 
   ของไทย

 • สนับสนุนเปาหมายการเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสของไทยใน 
  อาเซียน ในการกระจายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ 
  อาหารและเกษตรแปรรูป

 • สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพบุคลากร / แรงงาน

 • ลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจการตอรองของ 
  ผูบริโภค

 

    

(ที่มา : เอกสารเผยแพรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
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มีศักยภาพ ไมมีศักยภาพ

1. การผลิต • มีพันธุพืชที่หลากหลาย

• สภาพแวดลอมเหมาะสม

 กับการเพาะปลูก

• มีการวิจัยและพัฒนา

 สายพันธุตอเนื่อง

• มีการพัฒนาเทคโนโลยี

 ดานการผลิตและการ

 จัดการหลังการเก็บเก่ียว

• ผลผลิตตอไรต่ำ

• คาแรงงานสูง

2. การแปรรูป • มีเทคโนโลยีการแปรรูป 

 ที่ทันสมัย
• สินคามีคุณภาพสูงตาม 

 ความตองการผูบริโภค

• สินคามีความหลากหลาย

• วัตถุดิบราคาสูงกวา เชน  

 มันสำปะหลัง    
 ขาวโพดเล้ียงสัตว   

 ยางพารา

 ปาลมน้ำมัน
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มีศักยภาพ ไมมีศักยภาพ

3. การตลาด • ไดเปรียบในการเปน

 ศูนยกลางโลจิสติกส

• นักธุรกิจมีประสบการณ

• มีภาพลักษณสินคา

 เกษตรดี และเปนที่ 

 ยอมรับของตลาดโลก

• ตนทุนการตลาดสูงกวา  

 เชน คาแรงงาน 

• การสงออกอาศัย 

 คนกลาง เชน สิงคโปร

4. เกษตรกร/
สถาบันเกษตรกร

• เกษตรกรมีองคความรู 

 ดานการเกษตรที่ดี
• มีระบบสหกรณที่เขมแข็ง

• มีกลุมเกษตรกร  
 วิสาหกิจชุมชน SMEs

(ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธันวาคม 2555)
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 • เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจำเปนตองปรับตัวใน 3 ดาน คือ  
  ปรับประสิทธิภาพการผลิต (ลดตนทุน เพิ่มผลผลิตตอไร) 
  ปรับคุณภาพสินคาใหเปนไปตามมาตรฐาน เชน มาตรฐานหลักปฏิบัติ  
ทางเกษตรท่ีดี (Good Agriculture of Practice : GAP) เพื่อใหสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาดและผูซื้อ และคุณภาพสากล รวมทั้ง
  ปรับภาพลักษณสินคาทั้งดานผลิตภัณฑใหม เลือกกลุ มเฉพาะ 
(niche market) สินคาที่มีโภชนาการสูง และปรับบรรจุภัณฑใหทันสมัย เปนตน

 • ภาคเกษตรที ่ไดรับผลกระทบ สามารถขอรับการสนับสนุนและ 
ความชวยเหลือจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพื ่อเพิ ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กองทุน FTA) ของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ซึ่งมีเปาหมายที่จะชวยปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต รวมท้ังแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิม 
สินคาเกษตร การชวยเหลือเยียวยาจะอยูในรูปแบบของการสนับสนุนปจจัย 
การผลิต เทคโนโลยี งานวิจัย/พัฒนา การฝกอบรม และการปรับโครงสราง 
การผลิต

 ผูสนใจติดตอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ กรุณาติดตอ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โทรศัพท 0-2561-4727 โทรสาร 0-2561-4726 
www.oae.go.th/FTA E-mail : FTA@oae.go.th
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 • อาเซียนไดจัดตั ้งคณะกรรมการเพื ่อดำเนินมาตรการลดหรือเลิก 
อุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการคาอันเนื ่องมาจากกฎระเบียบ 
ทางเทคนิคและมาตรฐานสินคา ตั้งแตป 2535 โดยคณะกรรมการดังกลาว 
มีหนาท่ีหารือกันเร่ืองการตรวจสอบ / รับรองมาตรฐานสินคา ปรับประสานมาตรฐาน 
และกฎระเบียบทางเทคนิคที่เปนอุปสรรคทางการคา 

 • อาเซียนมีแนวคิดที่จะไมกำหนดมาตรฐานสินคาเฉพาะอาเซียนเอง 
เนื่องจากจะใชเวลามาก และหากมีมาตรฐานของอาเซียนเองแลว อาจขายสินคา
ไดเฉพาะในอาเซียนเองเทานั้น แตอาจไมไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน 
องคกร ISO และ WTO-TBT Obligations ดังนั้น อาเซียนจึงพยายามยกระดับ
มาตรฐานสินคาของตนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซ่ึงจะชวยลดอุปสรรคทาง 
การคาไมเพียงแตในอาเซียนเอง แตยังเปนการขยายการคาในระดับระหวาง 
ประเทศไดโดยไมมีอุปสรรคดวย

 • ขณะนี้ อาเซียนไดเริ่มปรับประสานดานมาตรฐานสินคาโดยเริ่มจาก 
สาขาท ี ่ม ีความสำค ัญลำด ับแรกในการรวมกล ุ มเศรษฐก ิจก อน ได แก  
ผลิตภัณฑการเกษตร (อาหารแปรรูป) ยานยนต ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ (เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย ยา ยาแผนโบราณ 
ผลิตภัณฑอาหารเสริม) ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑไม โดยสาขาท่ีสามารถปรับ 
กฎระเบียบใหเปนแนวทางเดียวกันไดแลว คือ สาขาเครื่องสำอาง และสาขา 

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สวนสาขาเครื่องมือแพทย ยาแผนโบราณ 

ผลิตภัณฑอาหารเสริม กำลังอยูในระหวางการเจรจา

(ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ธันวาคม 2555)
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 • ประชาชนหรือผู บริโภคเปนหัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้น แผนงานการจัดตั้ง AEC จึงไดกำหนดแผนงานดานการคุมครองผูบริโภค
ซึ่งจะสนับสนุนการสรางความนาเชื่อถือและการแขงขันที่เปนธรรมระหวางกัน 
ในอาเซียนไว ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภค 
การจัดตั้งเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเพื่อแลกเปลี่ยน 
ขอมูล และการจัดหลักสูตรอบรมเจาหนาที ่ปฏิบัติงาน อาเซียนไดจัดตั ้ง 
คณะกรรมการเพื่อคุมครองผูบริโภค (ASEAN Committee on Consumer  
Protection : ACCP) เพ่ือเปนหนวยประสานงานหลักของอาเซียนในการดำเนินการ 
และกำกับติดตามการจัดทำกลไกการคุมครองผูบริโภคในระดับภูมิภาค เพ่ืออำนวย 
ความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรวมตัวเปนตลาดเดียวของอาเซียน
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 • ในป 2553-2555 ACCP ไดดำเนินมาตรการตางๆ ที่สำคัญ ไดแก 
การจัดทำกลไก / แนวทางการแจงและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกันเก่ียวกับสินคา 
ไมปลอดภัยที่มีการเรียกคืน / หามขายในประเทศสมาชิก การจัดทำเว็บไซต  
การเยียวยาผูบริโภคของอาเซียน (ACCP Website on Consumer Redress : 
www.aseanconsumer.org) เพื่อเปนจุดศูนยรวมในเรื่องการเยียวยาผูบริโภคของ
อาเซียน และการจัดทำและเผยแพรแผนพับเรื ่องการรองเรียนของผูบริโภค 
อาเซียน (ASEAN Consumer Complaints Leaflet) เพ่ือเปนขอมูลการเขาถึง 
หนวยงานหลักของประเทศสมาชิกในการรับเร่ืองรองเรียนผูบริโภค เปนตน

(ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ธันวาคม 2555)
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 • ภายใตแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
ไดกำหนดแนวทางความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก

 (1) การเขาเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศดานการจดทะเบียน 
สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ

 (2) การหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ในดานการเสริมสรางศักยภาพระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาในอาเซียน

 (3) การสงเสริมใหเกิดความรวมมือดานภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรชีวภาพ 
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่น
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 • อาเซียนยังมีความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญากับประเทศคูเจรจา
และองคกรระหวางประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
สหรัฐฯ และองคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) ดวย

 • อาเซียนจะไมกำหนดแนวทางการดำเนินการภายในของตนเอง 
แตจะสนับสนุนใหประเทศสมาชิกเขารวมเปนภาคีกับองคการระหวางประเทศ 
เพื ่อใหสามารถใชมาตรฐานเดียวกันไดกับทั ่วโลก ลาสุด อาเซียนเห็นชอบ 
ใหแตละประเทศสมาชิกเขาเปนภาคี

 (1) พิธีสารมาดริดดานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง 
   ประเทศ

 (2)  ความตกลงเฮกดานการจดทะเบียนสิทธิบ ัตรการออกแบบ 
   ระหวางประเทศ

 (3) สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation 
    Treaty : PCT) (ไทยเขาเปนภาคี PCT แลว)

 คาดวาจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด
และสนธิสัญญา PCT ไดภายในป 2558 แตสำหรับความตกลงเฮกประเทศ 
อาเซียนอยางนอย 7 ประเทศจะเขาเปนภาคีไดภายในป 2558

(ที่มา : กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ธันวาคม 2555)
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 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ 
ไทยเปนอยางมาก โดยธุรกิจรอยละ 99.76 ของไทยเปน SMEs ซึ่งกอใหเกิด 
การจางงานสูงถึงรอยละ 83.89 ของอัตราการจางงานทั้งหมด   

 • ในแผนงานการจัดตั้ง AEC ถือวาความรวมมือของอาเซียนดาน 
การพัฒนา SMEs เปนการชวยลดชองวางการพัฒนาในภูมิภาคดวย

 • การเขาสู AEC เปนความทาทายสำหรับ SMEs ในการเตรียม 
ความพรอมและสรางศักยภาพในการทำธุรกิจระหวางประเทศ โดย SMEs ควรเขาใจ 
ในขอตกลงตางๆ ภายใต AEC และพิจารณาถึงผลกระทบเชิงลึกที่อาจเกิดขึ้น 
กับธุรกิจของตนเอง โดยมุงเนนสาขาที่มีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบ เชน 
ธุรกิจบริการ ซึ่งขอตกลงภายใต AEC จะมีการเปดเสรีในระดับที่สูงขึ้น และ 
ธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขน (Labor intensive) เนื่องจากผูประกอบการจะม ี
การแขงขันสูงกับผูประกอบการภายในประเทศดวยกันเองและกับผูประกอบการ 
จากนอกประเทศ 
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 • ผูประกอบการจึงตองเรงปรับมาตรฐานและคุณภาพของสินคา รวมท้ัง 
สรางตราสินคาของตนใหมีความแข็งแกรง อีกทั้งควรแสวงหาโอกาสทางการคา 
และสรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจในตางประเทศ เชน การหาลูทาง 
การลงทุนในตางประเทศ ทั้งการลงทุนในการขยายหรือยายฐานการผลิตเพื่อ 
ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะในดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีตนทุน 
ต่ำกวาและการลงทุนในธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ เชน รานอาหาร สปา 
และนวดแผนไทย เปนตน

 • สำนักงานสงเสริมว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว . )  
ไดดำเนินการเตรียมความพรอมผูประกอบการในการเขาสู AEC มาต้ังแตป 2552 
โดยเนนการสรางโครงสรางพื้นฐานที่จะเปนสำหรับผูประกอบการ SMEs เชน 
การสรางเครือขายผูใหบริการ SMEs ในอาเซียนดานการสงออกและการลงทุน 
และการสรางเครือขายและการจัดทำฐานขอมูลดานการตลาด รวมทั้งยังไดทำ 
การศึกษาผลกระทบของ AEC ที่มีตอผูประกอบการ SMEs ในสาขาตางๆ  
เพ่ือนำมาเปนขอมูลในการดำเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบการ SMEs 
ไทยและผูประกอบการในประเทศอาเซียน +6 เปนประจำทุกป เพื่อขยายชองทาง 
ทางการคาและการลงทุนของผูประกอบการ SMEs ไทยดวย   

(ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธันวาคม 2555)
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 • หากความตกลงที่จะจัดทำเขาขายเปนความตกลงตามมาตรา 190 
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กลาวคือ 
เป นความตกลงที ่จะตองออกพระราชบัญญัต ิเพ ื ่อใหสามารถปฏิบ ัต ิตาม 
ความตกลงได หรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง 
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมี 
นัยสำคัญ ประชาชนจะมีสวนรวมใน 2 ขั้นตอน คือ 

  (1) กอนการเจรจาความตกลง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมี 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองช้ีแจงตอรัฐสภาเก่ียวกับความตกลง 
นั้น โดยจะตองเสนอกรอบการเจรจาความตกลงตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 
ดวย 

  (2) หลังจากท่ีเจรจาความตกลงดังกลาวเสร็จส้ินแลว กอนท่ีความตกลง
จะมีผลใชบังคับ คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของ 
ความตกลงนั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามความตกลงดังกลาวกอใหเกิดผล 
กระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรี 
ตองดำเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็วเหมาะสมและ 
เปนธรรม
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 ภาษาไทยเปนภาษาประจำชาติไทย ไมมีการเปล่ียนแปลง แตภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาทำงานที่ใชในการประชุมอาเซียนหรือติดตอกันเปนหลัก แมวาจะไมมี 
ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษก็เปนภาษาที่ใชแพรหลายในการติดตอกับ 
ตางประเทศท่ัวโลกมานานแลว ดังนั้น เยาวชนไทยควรจะเรงฝกฝนภาษาอังกฤษ
มากย่ิงข้ึน รวมท้ังภาษาประเทศเพ่ือนบานเพ่ือจะไดส่ือสารและทำงานกับเพ่ือนบาน
อาเซียนและกับประเทศอื่นๆ ไดดีขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนไทยควรเรียนภาษา 
ประจำชาติ เรียนรูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานใหมากย่ิงข้ึน 
เพื่อชวยเพิ่มโอกาสการทำงานและการติดตอระหวางกันในประชาคมอาเซียน 
สำหรับขาราชการหรือภาคเอกชนไทยที่มีสวนรวมกับกรอบความรวมมืออาเซียน 
ก็ควรเรียนรูภาษาอังกฤษมากขึ้นดวย เพื่อประโยชนสูงสุดในการติดตอเจรจา 
หรือรวมประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  
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 หนวยงานท่ีเปนผูประสานงานหลัก (National Focal Point) ของไทย
ท่ีดูแลความรวมมือของอาเซียนดานการศึกษา คือ สำนักความสัมพันธตางประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะทำหนาที่เปนผูประสานงาน สงผูแทน
เขารวมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนดานการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการ 
กิจกรรมตางๆ และเปนหนวยงานหลักในการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการศึกษา 
ของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education : SOM-ED) 
และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ( ASEAN Education Ministers Meeting 
: ASED) 

 นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดสงผูแทนเขารวมการประชุมตางๆ ในกรอบการประชุมของเครือขายมหาวิทยาลัย 
อาเซียน เพ่ือสรางความรวมมือในระดับอุดมศึกษา   
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 ความรวมมืออาเซียนดานการศึกษามีประโยชนหลายประการไมวา 
จะเปนการสนับสนุนใหเกิดความเขาใจเกี ่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศและสรางความรวมมือดานการศึกษา การสงเสริม 
การจัดทำคู มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum  
Sourcebook) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาเซียนของประเทศ 
สมาชิกใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนแนวทางสำหรับครูที่ตองการจะจัดทำ
หลักสูตรอาเซียน และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนและการใหทุนการศึกษา 
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสและไดรับประสบการณในการศึกษา ดูงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดฝกฝนการใชทักษะดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและ 
ภาษาประเทศเพ่ือนบาน 
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 ระบบการโอนหนวยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Credit 
Transfer System : ACTS) เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในเครือขาย 
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ซึ่งขณะนี้ 
เปนความรวมมือระหวาง 26 มหาวิทยาลัยใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในสาขาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยอมรับมาตรฐานหลักสูตร
วิชาระหวางกัน เปดใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัย 
ของประเทศอื่นในอาเซียนได และนับเปนหนวยกิตการเรียนตามที่เครือขาย 
มหาวิทยาลัยอาเซียนกำหนด  
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 เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) 
เปนโครงการความรวมมือระดับอุดมศึกษาที่สำคัญของอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อ 
ป 2538 สมาช ิกของเคร ือข ายประกอบดวยมหาว ิทยาล ัยในภ ูม ิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใตจำนวน 26 แหง ที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการ AUN  
อยูที ่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การสรางเครือขายนี้เปนความพยายามของ 
อาเซียนที่จะเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อชวย 
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษา การวิจัย การแลกเปล่ียนความรู ซึ่งจะมี 
สวนสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาค กิจกรรมที่สำคัญของเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน เชน การเชิญมหาวิทยาลัยชั ้นนำในภูมิภาคมารวมศึกษา วิจัย 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การเรียนรู รวมกันผานระบบสารสนเทศ 
ที่ผานมาเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนไดจัดทำกิจกรรมที่สำคัญตอการศึกษา 
มากมาย เชน ASEAN Study Programme, Student and Faculty Exchange 
Programme, Scholarships for Graduate Students at ASEAN Countries, 
Information Networking among ASEAN Universities และ Collaborative 
Research เปนตน
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 คูมือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) 
เปนคูมือสำหรับครูที่จะใชในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน เปนเอกสารตนแบบ 
หลักสูตรเก่ียวกับอาเซียนท่ีจัดทำข้ึนโดยความรวมมือของสำนักเลขาธิการอาเซียน 
องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ (USAID) สำนักเลขาธิการ 
SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 
และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไดมีการเปดตัวเอกสาร 
ดังกลาวในระหวางการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2555 ณ เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
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 คูมือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีหัวขอหลัก 5 หัวขอ ไดแก

 (1) การรูจักอาเซียน (Knowing ASEAN)

 (2) คุณคาของอัตลักษณและความหลากหลาย
   (Valuing Identity and Diversity)

 (3) การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น (Connecting Global and Local) 

 (4) การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
   (Promoting Equity and Justice)

 (5) การทำงานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
   (Working together for a Sustainable Future)

 นอกจากนี้ ยังมีแนวทาง (pathways) เพื่อการเรียนรู 4 แนวทาง ไดแก 
ประชาชน (people) สถานที่ (places) วัตถุ (materials) และแนวคิด (ideas)  
โดยแบงระดับการเรียนรูเปน 3 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา 
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย     
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 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีการพิจารณาเรื่องการเตรียม 
ความพรอมของมหาวิทยาลัยเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีมติใหปรับเปลี่ยน 
ชวงเวลาการเปด-ปดภาคเรียนใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของสากล  
โดยเริ่มตนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมที่จะปรับเปลี่ยนหรือมหาวิทยาลัย 
และสถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติ สามารถปรับเปลี่ยนการเปด-ปดภาคเรียน 
ไดตั้งแตป 2556 

 สำหรับป 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดขอความรวมมือ
ใหทุกหลักสูตรปรับเปลี่ยนการเปด-ปดภาคเรียนใหตรงกันทั้งหมด โดยกำหนด 
ใหภาคเรียนที่ 1 เปดเรียนกลางเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียน 
กลางเดือนมกราคม

 ประโยชนของการเล่ือนการเปด-ปดภาคเรียน คือ จะทำใหระบบการศึกษา 
สอดคลองกับระบบการศึกษาของอาเซียนและระบบการศึกษาสากล เพิ่มโอกาส 
ใหกับนิสิต นักศึกษา อาจารย ในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
อุดมศึกษาตางประเทศ ซึ่งจะมีชวงเวลาการเรียนการสอนที่สอดคลองตรงกัน
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 ควรเนนการพัฒนา “บุคลากร” การเปลี่ยนกรอบความคิดใหขามแดน 
การหลอหลอมอนาคตของอาเซียน การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนทั ้ง 
ประชาชนของประเทศและประชาชนของอาเซียน สงเสริมการเตรียมทักษะ  
การปรับทัศนคติและเพิ ่มสมรรถนะ การเตรียมพรอมดานทักษะภาษา 

ความรู เกี ่ยวกับอาเซียน การเรียนรู เรื ่องการอยู รวมกันบนความแตกตาง 
การเปดโลกทัศน เปนตน
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 ไทยเล็งเห็นความสำคัญของความเชื ่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) โดยประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่สำคัญ สามารถ 
เช่ือมโยงไดกับประเทศตางๆ ในกรอบอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และอาเซียนไดโดยสะดวก 
ทำใหเกิดประโยชนกับคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงไดผลักดัน 
ขอริเริ่มเรื่องความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนมาแตแรกเริ่มและเมื่อเดือน 
ตุลาคม 2553 ผูนำอาเซียนประกาศใหการรับรองแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยง 
ระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC)  
เพื่อเปนกรอบความรวมมือในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกันซึ่งประกอบดวย 
3 ดาน คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานกฎระเบียบ และดานประชาชน นอกจากน้ี 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ไทยยังได 
ผลักดันใหมีการรับรองเอกสาร ASEAN +3 Partnership on Connectivity  
ซึ่งตอยอดความรวมมือดานความเชื่อมโยงในอาเซียนไปยังกรอบอาเซียน +3 
ซึ่งรวมจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยความเชื่อมโยงเหลานี้ลวนมีสวนสำคัญ 
ในการสรางประชาคมอาเซียนในป 2558
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North-South Corridor
East-West Corridor 
Southern Corridor 
Southern Coastal Corridor 
Northeastern Corridor 
Central Corridor
Western Corridor
Eastern Corridor
Northern Corridor
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ตราสัญลักษณและช่ืออาเซียนเปนลิขสิทธ์ิของ

สำนักเลขาธิการอาเซียน “เอาไปใชไมไดหากไมไดรับอนุญาต”

 อาเซียนมีการกำหนดหลักเกณฑการขออนุญาตไว ก็เพื่อปองกันไมให 
มีการนำตราสัญลักษณ หรือชื่ออาเซียนไปใชในเชิงพาณิชยหรือเพื่อประโยชน 
สวนตัว ซึ่งอาจสรางความเสื่อมเสียตออาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศได ดังนั้น เอกสารหนังสือที่นำตราสัญลักษณอาเซียนไปใชในเชิง 
พาณิชยโดยไมไดรับอนุญาต จึงอาจเปนการกระทำผิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการขออนุญาตใชตราสัญลักษณ และชื่ออาเซียน 
ในเว็บไซตของสำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)   
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 · ธงอาเซียนเปนสัญลักษณของความ
สามัคคี และการสนับสนุนของประเทศสมาชิก
ตอหลักการและความพยายามของอาเซียน 
รวมท้ังเปนชองทางเพ่ือสงเสริมความตระหนักรู
และความเปนปกแผนยิ่งขึ้นของอาเซียน

 · ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของ
อาเซียน สีของธง ไดแก น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักของ 
ธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

  น้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
  แดง บงชี้ความกลาหาญและความกาวหนา
  ขาว แสดงความบริสุทธิ์
  เหลือง เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง

 · รวงขาวตรงกลางของตราสัญลักษณแสดงถึง ความใฝฝนของบรรดา
ผู กอตั ้งอาเซียนใหมีอาเซียนที่ประกอบดวยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ผูกพันกันอยางมีมิตรภาพและเปนหนึ่งเดียว

 · วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

หมายเหตุ : ธงอาเซียนเปนลิขสิทธ์ิของอาเซียน
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แนวทางการใชธงอาเซียน
(Guidelines on the Use of ASEAN Flag)

ระบุวา

 โดยปกติ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะติดธงอาเซียนที่สำนักเลขาธิการ 
อาเซียนแหงชาติ และสามารถติดธงอาเซียนคูธงชาติไดในงานตางๆ ท้ังภายในและ 
นอกอาคารเปนครั้งคราวได ในระหวางการประชุมอาเซียน งานเฉลิมฉลอง 
วันสถาปนาอาเซียน (8 สิงหาคม) งานพิธีการ นิทรรศการ หรืองานอื่นใด 
ที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมผลประโยชนของอาเซียน

 ธงชาติของทุกประเทศเปนของสูง เปนที่เคารพ ดังนั้น การติดธงชาต ิ
ประเทศตางๆ และธงอาเซียนตองตรวจสอบความถูกตองของธง ขนาดธงและ 
เสาธงที่เทาเทียมกัน เรียงลำดับการวางเสาธงที่ถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบ 
และศึกษาแนวทางการใชธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag) 
ที่ถูกตองและเหมาะสมไดที่เว็บไซตกรมอาเซียน (www.mfa.go.th/asean) หรือ 
สำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)
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 สวัสดิการเหลานี้ รัฐบาลไทยใหเฉพาะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์เทานั้น 
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสรางเสริมสวัสดิการใหแกประชาชน 
ชาวไทย และไมไดเปนขอตกลงของอาเซียนที่ตองทำ หรือใชดวยกันทุกประเทศ  
แตตามจังหวัดชายแดน เราจะเห็นคนของประเทศเพื่อนบานเขามารับการรักษา 
พยาบาล และหมอรับตรวจใหนั้น เปนเหตุผลดานมนุษยธรรม 

 ส่ิงท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกำลังจะดำเนินการ
รวมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ คือ การหาขอมูลเปรียบเทียบวา 
แตละประเทศใหความชวยเหลือหรือมีระบบสวัสดิการสังคมใหประชาชน 
อยางไรบาง เพื่อใชเปนแนวทางใหแตละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 
ที่เหมาะสม มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกันที่สุด  
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 อาเซียนมีกลไกเพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชน ไดแก

 (1) คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

อาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) 
จัดต้ังข้ึนเม่ือป 2552 ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน 
ผูแทนของประเทศไทยคนแรกใน AICHR คือ ดร. ศรีประภา เพ็ชรมีศรี 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล สวนผูแทนคนปจจุบัน (วาระป 2556-2558) คือ 

ดร. เสรี นนทสูติ รองเลขาธิการมูลนิธิสภาวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
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 (2) คณะกรรมาธิการอาเซียนดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the 
Rights of Women and Children : ACWC) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อป 2553  
ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 2 คน ดานสิทธิเด็ก 1 คน 
และดานสิทธิสตรี 2 คน รวมเปน 20 คน ผู แทนของประเทศไทย 
ไดแก ดร. สายสุรี จุติกุล ดานสิทธิเด็ก และนางกานดา วัชราภัย ดานสิทธิสตรี 
(วาระป 2553-2556)

 นอกจากนี้ ผูนำอาเซียนไดรับรองปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration : AHRD) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 

โดยประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากปฏิญญาฯ ฉบับน้ี คือ การสรางความตระหนักรู 

ความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานที่พึงมีและพึงไดรับการคุมครองในการ 
ดำเนินชีวิตประจำวัน และแมวาปฏิญญาฯ ไมใชตัวบทกฎหมายที่จะควบคุมและ 
ลงโทษผูที่กระทำผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตนับวาเปนความกาวหนา 
อยางยิ่งที่อาเซียนไดมีเอกสารพื้นฐานรวมกันในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ 

มนุษยชนในระดับภูมิภาค
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 คณะกรรมาธิการอาเซียนดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและ 
สิทธิเด็ก ใหความสำคัญกับประเด็นตางๆ ไดแก

 • การขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็ก
 • สิทธิของเด็กในการเขารวมในกิจกรรมที่มีผลตอเด็ก
 • การคาสตรีและเด็ก
 • การมีสวนรวมของสตรีในการเมืองและการตัดสินใจตางๆ ธรรมาภิบาล 
  และประชาธิปไตย
 • การสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ
 • ระบบการคุมครองเด็ก และสิทธิในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ของเด็กวัยกอนประถมศึกษา 
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 อาเซียน ไดประกาศทศวรรษอาเซียนของคนพิการ (ASEAN Decade of 
Persons with Disabilities 2011-2020) ซึ ่งเปนขอริเร ิ ่มของไทย 
และไดรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนใหบรรจุไวในกรอบยุทธศาสตร 
2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015) การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน 
ดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Senior Officials Meeting on 
Social Welfare and Development) โดยผูนำอาเซียนไดประกาศทศวรรษ 
ดังกลาวในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนตุลาคม 2554
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 • ประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสำคัญตอประเด็นสตรี โดยม ี
คณะกรรมการอาเซียนดานสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) 
เปนกลไกความรวมมือดานสตรีในระดับภูมิภาคอาเซียน เริ่มกอตั้งเปนโครงการ 
สตรีอาเซียน (ASEAN Women’s Programme : AWP) เมื ่อป 2524  
(ค.ศ. 1981) และมีการประชุมประจำป ปละหนึ่งครั้ง มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงานดานสตรีในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อพิจารณาโครงการ 
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 
จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพการประชุมตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศ 
ประเทศละ 3 ป
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ประเทศไทยใหความสำคัญ
และผลักดันเรื่องการพัฒนา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 
ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง การผนวกแผนพัฒนา

สตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การสงเสริมกองทุนสตรี และการสงเสริมบทบาท
สตรีในการเมืองและตำแหนงบริหารระดับสูง 

เปนตน

  
 • เม่ือป 2540 AWP ไดรับการยกฐานะเปนคณะอนุกรรมการอาเซียน
ดานสตรี (ASEAN Sub - Committee on Women : ASW) โดยประเทศสมาชิก 
อาเซียนเปนเจาภาพครั้งละ 2 ป ซึ่งตอมา ที่ประชุม ASW ครั้งที่ 20 
เห็นชอบใหปรับยกฐานะขึ ้นเปนคณะกรรมการอาเซียนดานสตรี (ASEAN 
Committee on Women : ACW) และที่ประชุม ACW ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 
2545 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดพิจารณาใหวาระเจาภาพ 
ของประเทศหมุนเวียนประเทศละ 1 ป
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 มีและมีกิจกรรมที่นาสนใจอยางสม่ำเสมอ ไทยเปนประเทศแรก 
ท่ีไดจัดต้ังสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยข้ึน เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2551 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อปฏิบัติ 
ภารกิจสนับสนุนการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนและความรูสึกของ 
การเปนประชาคม ประสานความรวมมือและปฏิสัมพนัธกับภาคประชาสังคมและ 
องคกรตางๆ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยไดจัดทำเอกสารจดหมายขาวเปนประจำ 
ทุก 3 เดือน เพ่ือเปนชองทางเผยแพรขอมูลท่ีนาสนใจเก่ียวกับอาเซียนแกประชาชน 
ทั่วไป
 ปจจุบัน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยตั้งอยูที่กระทรวงการตางประเทศ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ผูสนใจสามารถ 
ติดตามขอมูลตางๆ จากสมาคม ฯ ไดที่เว็บไซต www.aseanthailand.org และท่ี 
อีเมล aseanthailand@hotmail.com       
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 รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาโดยการเจรจากับประเทศเพื ่อนบาน 
ในทุกระดับอยางตอเนื ่อง และใชกรอบอาเซียนในการแกไขปญหาดวย 
ในสวนของอาเซียนไดมีขอตกลงอาเซียนเรื ่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน 
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยเปน 
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเพ่ือรวมกันแกไข ปองกัน ติดตาม บรรเทา 
ปญหาหมอกควันขามแดนรวมกันโดยวิธีตางๆ เชน ควบคุมแหลงที่เกิดไฟปา /
ไฟบนพื ้นดิน พัฒนาระบบประเมินสถานการณและการแจงเตือนลวงหนา 
การแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยี และการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เมื่อเกิดสถานการณ โดยทุกๆ ป รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมของไทย จะรวมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรวมมือ 
หาทางจัดการปญหาไฟปาและหมอกควันในภูมิภาค
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 ณ ปจจุบัน (มีนาคม 2556) ติมอร-เลสเตมิไดเปนประเทศสมาชิก 
อาเซียน แตติมอร-เลสเตไดแสดงความประสงคขอเขาเปนประเทศสมาชิกอาเซียน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 ซึ่งเปนเรื่องที่ประเทศอาเซียนกำลังพิจารณาหารือ 
กันอยู เพราะหลักเกณฑการรับสมาชิกใหม จะตองคำนึงถึงความพรอมของ 
ประเทศที่จะเขารวมในทุกๆ ดาน และการใหการสนับสนุนความรวมมือตางๆ  
รวมทั ้งการพิจารณารับประเทศใดประเทศหนึ ่งเขาเปนสมาชิก จะตองให 
ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบรวมกันดวย
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 • อาเซียนมีความรวมมือทางดานสาธารณสุข โดยดำเนินงานผานกลไก
การประชุม ในระดับตางๆ ไดแก การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 
(ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM) การประชุมระดับเจาหนาที ่
อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health  
Development : ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับคณะทำงาน /
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ รวม 10 ดาน ไดแก

 1. โรคติดตอ
 2. ความปลอดภัยดานอาหาร
 3. ความรวมมือดานเทคนิคเก่ียวกับยา
 4. การเตรียมพรอมและรับมือกับโรคระบาด
 5. การควบคุมยาสูบ
 6. เอดส
 7. สุขภาพจิต
 8. สุขภาพแมและเด็ก
 9. โรคไมติดตอ
 10. การแพทยดั้งเดิม 

 • การดำเนินงานดานสาธารณสุขอาเซียนมีกระทรวงสาธารณสุข 
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยประเทศไทยมีบทบาทนำที่แข็งขันในหลายดาน
เชน ดานการเตรียมพรอมและรับมือโรคระบาด โดยทำหนาที่เปนประธานและ 
“Coordinating Office” ของ “เครือขายฝกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม”  
ในกรอบความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต (ASEAN+3) 
ดานสุขภาพจิต ไทยไดริเริ ่มใหมีการจัดประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตขึ ้น 
เปนครั้งแรกในอาเซียน และไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงประธานคณะทำงาน 
สุขภาพจิตอาเซียน (ASEAN Task Force on Mental Health : AMT) 
ดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) 
ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง HIA เปนครั ้งแรกและ 
ดานการควบคุมยาสูบ โดยไทยเปนผูเสนอและผลักดันแนวคิด “Towards Smoke 
Free ASEAN Campaign” เมื่อป 2554 เปนตน
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 การมีอัตลักษณอาเซียน หมายถึง การยอมรับในความหลากหลาย 
(diversity) ในดานตางๆ อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาของประเทศสมาชิก 
อาเซียน ซึ่งถือเปนลักษณะเฉพาะของอาเซียนที่รวมตัวกันอยูบนความแตกตาง 
หลากหลาย ตัวอยางอัตลักษณอาเซียน เชน ธงและเพลงอาเซียน ประเทศสมาชิก 
อาเซียนแตละประเทศยังสามารถธำรงไวซึ่งเอกลักษณของตนได การมีอัตลักษณ
อาเซียนดังกลาวจึงมิใชความพยายามที่จะทำใหทุกประเทศสมาชิกมีวัฒนธรรม 
ประเพณี คานิยม เหมือนกันหรืออยางเดียวกัน
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“การเตรียมความพรอมของคนไทยมีความจำเปนอยางมากท่ีจะชวย
ใหคนไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงเพื่อแขงขันมิใชเพียงในอาเซียน 
แตยังสามารถแขงขันกับโลกภายนอกในฐานะเปนพลเมืองอาเซียนคนหน่ึงดวย”

คนไทยท่ีมีศักยภาพและความพรอมจะแขงขันจะตองมีคุณลักษณะสำคัญ ดังน้ี

 1. มีวิสัยทัศนท่ีกาวไกลและกาวหนา สามารถมองถึงโอกาสและส่ิงทาทาย 
และปรับตัวเองใหใชประโยชนจากโอกาสดังกลาว พรอมสรางภูมิคุ มกันตอ 
สิ่งทาทายท่ีอาจเกิดขึ้น

 2. เปลี่ยนมุมมองและวิธีการคิดใหมเปน “มากกวาประเทศไทย” และ 
“เราจะสรางประโยชนอะไรใหก ับอาเซียน” และขยายขอบเขตการคิด 
ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไมหยุดที่จะเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จำเปน 
สำหรับการปฏิบัติงานของตน
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 3. เรียนรูและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ 
เพื่อนบาน พัฒนาทักษะองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน ศึกษาขอมูลของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ ในอาเซียน ทำความรูจักและเขาใจ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน และมีอัธยาศัยที่ดีตอมิตรประเทศเหลานี้

 4. พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ตนทำงานอยู อาทิ 
เกษตรกรตองขวนขวายหาขอมูลเชิงลึก ขอมูลการเกษตรรอบตัวทาน ลักษณะ 
การทำการเกษตรในประเทศเพ่ือนบาน ตนทุนและผลผลิตตอไร ตลาดการสงออก 
วัตถุดิบที่ใช ฯลฯ โดยตองเนนการมีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความตองการ 
ของตลาดแรงงานท่ีสูงข้ึน พัฒนาสมรรถนะที่มุงสัมฤทธ์ิผล สมรรถนะการบริการ
ในระดับนานาชาติ (เปนมืออาชีพ) เพ่ือเปนแรงงานท่ีสำคัญของประชาคมอาเซียน

 5. ใชประโยชนจากจุดที่ตั ้งของไทยเพื่อเปนศูนยกลางของประชาคม 
อาเซียน และ “regional hub” พัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน วิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม และแรงงานไทยเพื่อแขงขันในตลาดอาเซียน สงเสริมการใช 
ประโยชนจากการทำเขตการคาเสรีตางๆ สงเสริมการสรางเครือขายนักธุรกิจ 
ในอาเซียน และจัดทำยุทธศาสตรเพ่ือลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปดเสรี 

 6. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนในชุมชนหรือสถาบัน 
การศึกษาของตน เพ ื ่อส งเสร ิมการตระหนักร ู และเปดโลกทัศนของตน 
ใหรับทราบขอมูลและพัฒนาการที ่สำคัญในอาเซียน เนื ่องจากโลกปจจุบัน  
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ปรับตัวทัน 
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