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ประชาคมอาเซยีน
(ASEAN Community) 

คอือะไร 





ประชาคมอาเซยีน 
(Association of South 

East Asia Nations 
: ASEAN) 

  

กอ่ต ัง้เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 
พ.ศ. 2510 เกดิจากการ
รวมต ัวกนัของประ เทศ
สมาชิกในภูมภิาคเอเชีย
ต ะ ว ั น อ อ ก เ ฉี ย ง
ใต ้ เร ิม่แรกมปีระเทศทีเ่ขา้
ร่วมก่อต ัง้ 5 ประเทศ และ
ในเวลาตอ่มามปีระเทศเขา้
รว่มเป็นสมาชกิท ัง้หมด 10 
ประเทศ  



วตัถปุระสงคใ์นการจดัต ัง้ “อาเซยีน” (ASEAN) 
 
1. เพือ่การกนิด ีอยูด่ ีบนพืน้ฐานความเสมอภาคและ

ผลประโยชนร์ว่มกนัในหมูส่มาชกิท ัง้ 10 ประเทศ 
 

2. เพื่อส่งเสร ิมความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศ
สมาชกิ 
 

3. เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการ
พฒันาอยา่งสรา้งสรรคใ์นดา้นสงัคมและวฒันธรรม
ของหมูส่มาชกิ 



1. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน 
 มวีตัถุประสงค์เพือ่เสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันตภิาพ
และความมัน่คงของภูมภิาค เพือ่ให้ประเทศในภูมภิาคอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขดัแย้ง โดยสันติ
วธีิ 

2.ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 มวีตัถุประสงค์เพือ่ท าให้อาเซียนมตีลาดและฐานการ
ผลติเดยีวกนัและมกีารเคลือ่นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงนิทุน 
และแรงงานมฝีีมอือย่างเสรี 

3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน ในปี 2558 โดยมุ่งหวงัเป็นประชาคมทีม่ปีระชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มสัีงคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็นอยู่ทีด่แีละมกีารพฒันาในทุกด้านเพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน 



 กฎบตัรอาเซยีน  (ASEAN Charter) เปรยีบไดก้บั 
"ธรรมนูญของอาเซยีน" ซึง่เป็นร่างสนธสิัญญาทีป่ระเทศ
สมาชกิอาเซยีนท าร่วมกัน เพื่อเป็นการวางกรอบกฎหมาย 
แนวปฏิบัติ ขอบเขต ความรับผิดชอบต่าง ๆ รวมทั ้ง
โครงสรา้งองคก์รใหก้ับอาเซยีน ใหเ้ป็นไปภายใตก้ฎหมาย
เดียวกัน ซึง่สามารถปรับปรุง แกไ้ข และสรา้งกลไกใหม่
ขึน้มาได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจบุนั  







ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
- มีความมั่นคง
ทางด้านการเมือง 

- มีท่าทร่ีวมกันใน
เวทรีะหว่างประเทศ 

- เพิ่มอ านาจต่อรอง
ในการเจรจากับ ปท. 
และกลุ่มประเทศ
ต่างๆ 
 

- เพิ่มการค้า ลงทุน 

- ลดต้นทุนการผลิต 
(วัตถุดบิ แรงงาน 
เงนิทุน) 

- ขยายตลาดการค้า 

- FTA ระหว่างกลุ่ม 
 

- แก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคม 
เช่นโรคระบาดต่างๆ 
ยาเสพตดิ 

- ร่วมมือกันในการ
ลดผลกระทบที่เกิด
จากสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภยัพบิัต ิฯลฯ 



แรงงาน  

นักธุรกิจ 

ผู้ค้า 

นักวิชาชีพ 

เกษตรกร 

 ผู้บริโภค 

ประชาชน 

 ใครบา้งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจาก ASEAN ? 



ขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน 

ภาษีน าเข้าเปน็ศูนย ์

อุปสรรคที่มิใชภ่าษหีมดไป 
โอกาสส่งออกสินค้าท่ีเคยมีภาษีสูงไปยังตลาดอาเซียน 

สามารถน าเข้าวัตถุดิบ /กึ่งส าเร็จรูป จากอาเซียนที่มี

ความได้เปรียบกว่าด้านราคา/คุณภาพ 

สินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่ง 

ตลาด 10 ประเทศรวมเปน็หนึ่ง 
ตลาดใหญ่ขึ้น: เกิด economy of scale 

ต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ าลงด้วย  

ท าธุรกิจบริการ 

ในอาเซียนได้อย่างเสร ี

ไปตั้งธุรกิจ หรือขยายบริการในอาเซียนได้  

ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ามาแข่งในไทย  

แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายโดยเสร ี 
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

อาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ถ้าที่อื่นมีสิ่งจูงใจกว่า  

AEC & โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 



การลงทนุเสรใีนอาเซยีน 

ใช้ AEC เป็นฐานการผลติรว่ม 

สามารถย้ายฐานการผลติทั้งหมด/บางส่วนไปยัง

อาเซียนอืน่ที่เหมาะเปน็แหลง่ผลติ                                 

เพื่อเสริมความสามารถแขง่ขนั   

คู่แข่งอาเซยีนอาจจะเขา้มาแขง่ในเขตแดนเรา

เพื่อมาใชค้วามไดเ้ปรยีบ ของปัจจัยการผลติ

บางอย่าง 

ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC  

FTA อาเซยีนกบัคูค่า้ตา่งๆ 

ASEAN +1, +3, +6 

ได้เปรยีบดา้นภาษนี าเขา้เมื่อเทียบกบัสินคา้ของ

ประเทศคูแ่ขง่อื่นในตลาดคู่ค้าเหลา่นี้ 

นอกเหนอืจากคูแ่ขง่ 9 ประเทศอาเซยีนแล้วยงัมี

คู่แข่งเพิม่จากประเทศ +3 หรือ +6  

ระบบโลจิสตกิส์ในภมูภิาคสะดวกและถูกลง  
ความรว่มมอืดา้น 

การอ านวยความสะดวกทางการคา้ ต้นทุนโลจสิตกิสข์องคูแ่ขง่ในอาเซยีนกจ็ะลดลง

ด้วย หากเขาดกีวา่ 

AEC & โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 



สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชมุชนทอ้งถิน่ 

ผูป้ระกอบการ 
SMEs 

ธรุกจิภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

ประชาชน 

†  สามารถน าเข้าวตัถุดบิจากอาเซียน ภาษ ี0% 
†  มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน 
†  มีโอกาสสร้างพนัธมิตรธุรกจิกบัผู้ประกอบการใน

อาเซียน 
― คู่แข่งทางธุรกจิในอาเซียนมากขึน้ อาจถูกแย่งตลาดไป 

 

† สามารถน าเข้าวตัถุดบิจากอาเซียน ภาษี 0% 
† มีโอกาสขยายตลาดสินค้าและบริการในอาเซียน 
† มีโอกาสสร้างพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการในอาเซียน 
― ความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 

†  มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมในอาเซียนมากข้ึน 
†  โอกาสเลือกซ้ือสินคา้ บริการหลากหลาย ราคายติุธรรม 
― อาจไดรั้บผลกระทบจากสินคา้และบริการท่ีไม่ได้

มาตรฐาน 



สนิค้าท ีไ่ทยได้เปรยีบ/เสยีเปรยีบ 

สินค้าท่ีไทยได้เปรียบ         สินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว ธัญพืช 

                                        ผลไม้สดและแปรรูป อาหาร                                

                          สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าไหม ของตกแต่งบ้าน 

สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 

รถยนต์และชิ้นส่วน 

สินค้าท่ีไทยเสียเปรียบ          สินค้าท่ีมีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิด 

                                         เสรีการค้าในอาเซียน เช่น น้ ามันปาล์ม  (มาเลเซีย) 

                                         เมล็ดกาแฟ  (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส)์ และ 

                                         ชา (อินโดนีเซีย) 
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 สรปุ 



  
 1 .  ที่ ผ่ า น ม า ก า ร น า เ ส น อ ภ า พ 
“อาเซียน” ถูกน าเสนอแต่ในแง่มุมที่ดี เป็นมา
ยาคติที่ว่าจะท าให้ก้าวข้ามพ้นกรอบรัฐชาติ 
เป็นการสร้างพืน้ทีท่างการค้าการลงทุนให้ใหญ่ 
และเกิดตลาดใหญ่อาเซียนโผล่ขึ้นมา เหมือน
อ่างปลาทีจ่ะถูกขยายให้ใหญ่ขึน้ 
 
  2. เมื่อฟังอย่างผิวเผินอาจเหมือนเป็น
โอกาส แต่ต้องไม่ลืมประเด็น “ปลาใหญ่กิน
ปลาเล็ก” นายทุนใหญ่ทุกประเทศจะมีโอกาส
ขยายตัว ข้ามออกเขตพื้นที่ของรัฐชาติไป
แสวงหาประโยชน์ในประเทศเพือ่นบ้าน  
 

  



 
 3.  เมื่อส ารวจแล้วคนที่ไ ด้ รับประโยชน์หลัก 
ได้แก่  “กลุ่มยอดบนภูเขา” ส าหรับประเทศไทยแล้วมี
จ านวนอยู่ไม่เกนิ 6,000 คน และแรงงานมีฝีมืออกีประมาณ 
1.5 ล้านคน ซ่ึงคนเหล่านี้จะได้รับโอกาสที่จะเคลื่อนย้าย
แรงงานไปได้หลายที ่ 
 
 4. ในความเป็นจริงประเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 67 ล้านคน เป็นวัยท างาน 30 ล้านคน จึงถือได้ว่า
คนกลุ่ มน้อยเท่าน้ันที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี
อาเซียน ส่วนคนที่จะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล คือ 
ภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นอาชีพของคนเล็กคน
น้อย ที่ถือเป็น “แรงงานอาเซียน” ในประเทศไทยมีอยู่ถึง
ร้อยละ 65  



 5. ทางออกคือ  “อาเซียนภาคประชาชน” ซ่ึงเป็นหนทางท่ีจะสามารถ
สร้างอ านาจต่อรองของคนตัวเล็กตัวน้อยได้ เช่น ชาวประมงพื้นบ้านไทย-
มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ตอ้งจบักลุ่มกนั ชาวสวนยางตอ้งไม่วางขาไวบ้นสวนยาง
เท่านั้น แต่ตอ้งมองไปถึงการแปรรูปดว้ย เช่น ท าทั้งยางน ้า ยางแผ่น และยางแก้ว 
เพือ่ยกระดับสินค้า ส่วนชาวประมงกต้็องท าทั้งสามขา คือ ประมง เพาะเลีย้ง และ
แปรรูป เพือ่ให้เป็นสินค้าทีมี่คุณค่าและหาได้ยากมากกว่าปกติ ซ่ึงกลุ่มต่างๆ ที่เป็น
กลุ่มคนเลก็คนน้อยจะต้องสร้างเครือข่ายให้แน่นในสาขาอาชีพของตนเอง 




