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บทความวิชาการ 
 

เปิดประตูสูป่ระชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 

จิฬติกาล  พลบัติ1 
จิฏติภักษ์  แก้วพันธ์ุบุตร2 

 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างมากมายในหลายด้าน ทั้งทางด้านสังคม 
ด้านการเมือง  และด้านเศรษฐกิจ  ทําให้
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ 
มากมาย เช่น การก่อความไม่สงบในสาม
จั งหวัดชายแดนภาคใ ต้  การก่อการร้ าย 
ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ภาวะโลก
ร้อน พิบัติภัยธรรมชาติ สึนามิ น้ําท่วมหนัก 
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น ค่าเงินบาท 
มูลการการนําเข้าส่งออกสินค้า การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่ งมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวรวดเร็ว 
เป็นต้น ทําให้ไทยต้องยอมรับและปรับตัวเพื่อ
เตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นกลไก
สํ าคัญในการรับมือกับการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว 

ประชาคมอาเซียน  หรือ  สมาคม
ประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian 
Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์  ไ ด้ร่วมกันจัด ต้ัง  สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เมื่อ พ.ศ. 

2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่ดําเนินการไปได้เพียง 2 ปี 
ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผัน
ทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์
ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการ
แสวงหาหนทางความร่ วมมือกันอีกครั้ ง 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ จึงก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 
หลั งจากการลงนามในปฎิญญาสมาคม
ประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็น
ที่รู้จักกันในอีกช่ือหนึ่งว่า “ปฏิญญากรุงเทพ” 
(The Bangkok Declaration)โดยสมาชิกผู้
ก่อต้ังมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 
ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ 
ประกอบด้วย 

1. นายอาดั ม  มาลิ ก  รั ฐ มนตรี
ต่างประเทศอินโดนีเซีย 

2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย 

3. นายนาซิ โซ  รามอส  รัฐมนตรี
ต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

4. นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรี
ต่างประเทศสิงคโปร์ 

1  หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาํบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา 
2  อาจารย์ประจาํคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จาก
ประเทศไทย 

หลังจากจัดต้ัง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 
8 สิงหาคม 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับ
สมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลําดับ
ได้แก่ 

-บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิก
เมื่อ 8 มกราคม 2527 

-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้า
เป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538 

-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 

-สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 
กรกฏาคม 2540 

-ราชอาณาจักรกั ม พูชา  เข้ า เป็น
สมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยสังเขปของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ดังนี้ 
ประเทศอินโดนีเซีย 
เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตา เ ป็น

ประเทศที่มีขนาดและจํานวนประชากรมาก
ที่สุดในกลุ่มอาเซียน ประชากร ประกอบด้วย 
ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม ใช้ภาษาอินโดนีเซีย 
เป็นภาษาราชการ มีภาษามากกว่า 583 ภาษา 
ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา นับถือ
ศาสนาอิสลามและคริสต์ การปกครองเป็น
แบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็น
ประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ประเทศมาเลเซีย 
เมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของไทย และมี
ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ภาษาที่ใช้
ไ ด้ แ ก่ ภ าษามา เ ลย์  เ ป็ นภาษาร าชการ 
รองลงมาเป็นอั งกฤษและจีน  ประชากร 

ประกอบด้วย มาเลย์ จีน อินเดีย และชน
พ้ืนเมืองเกาะบอร์เนียว นับถือศาสนาอิสลาม 
พุทธ และคริสต์ การปกครองเป็นแบบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 

ประเทศฟิลิปปินส์ 
ฟิลิปปินส์ เป็นหมู่เกาะที่ได้รับอิทธิพล

และวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก เมือง
หลวง คือ กรุงมะนิลา ภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษาฟิ
ลิปิโนและภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ 
รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว 
ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจําชาติคือ ภาษาตา
กาล็อก ประชากร ประกอบด้วย มาเลย์ จีน 
อินเดีย และชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว นับถือ
ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก คริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ และอิสลาม การปกครองเป็น
แบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็น
ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ประเทศสิงคโปร์ 
ช่ือเต็มคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จุดเด่น

คือเป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงสุด 
เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ ใช้ภาษามาเลย์ เป็น
ภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้
พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ 
เพื่อติดต่องานและชีวิตประจําวัน ประชากร 
ประกอบด้วยชาวจีน มาเลย์ อินเดีย นับถือ
ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู และไม่นับถือ
ศาสนา การปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ 
(ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรี
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ประเทศไทย 
ภูมิศาสตร์ของไทย ต้ังอยู่ตรงกลาง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้
สามารถติดต่อประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง
สะดวก เมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร ใช้
ภาษาไทย  เ ป็นภาษาราชการ  ประชากร 
ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ นับถือ
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ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อิสลาม และอื่นๆ  
การปกครองเป็นแบบระบบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเทศบรูไน 
ช่ือเต็มคือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

เมืองหลวง คือ บันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็น
ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด แต่มีแหล่ง
วัตถุดิบด้านพลังงานที่สําคัญ ภาษาที่ใช้ได้แก่
ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น
อังกฤษและจีน  ประชากร  ประกอบด้วย 
มาเลย์ จีน และอื่นๆ นับถือศาสนาอิสลาม 
พุทธ คริสต์ การปกครองเป็นแบบระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชย์ 

ประเทศเวียดนาม 
ช่ือเต็ม ว่า  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม เมืองหลวง คือ กรุงฮานอย เป็น
ประเทศที่มีอัตราการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูง ใช้ภาษาเวียดนาม เป็นภาษา
ราชการ ประชากรประกอบด้วยชาวเวียด 
เขมร นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน คริสต์ 
ระบบการปกครองเป็นแบบระบบสังคมนิยม 
โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว 

ประเทศลาว 
ช่ือเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมืองหลวง คือ นครหลวงเวียง
จันทร์ ใช้ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ 
ประชากรประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม ลาวเทิง 
ลาวสูง รวมประมาณ 68 ชนเผ่า ด้านศาสนา
นับถือพุทธ นับถือผีและอื่นๆ การปกครองเป็น
แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คํา
ว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน) ลาวเป็น
ประเทศที่มีความใกล้เคียงทางภาษาและ
วัฒนธรรมกับประเทศไทย 

ประเทศพม่า 
สหภาพพม่า เมืองหลวง คือ เมืองเน

ปีดอ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าไม้ พลังงาน และแร่

ธ า ตุ  ใ ช้ ภ าษาพม่ า  เ ป็ นภาษาร าชกา ร 
ประชากรประกอบด้วยเผ่าพันธ์ุ 135 มี 8 เชื้อ
ชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า ไทยใหญ่ กระเหรี่
ยง ยะไข่ จีน มอญ อินเดีย นับถือศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม การปกครองเป็นแบบเผด็จการ
ทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้
สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 

ประเทศกัมพูชา 
ช่ือเต็ม ว่า  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ ใช้ภาษาเขมร 
เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ , 
ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน ประชากร
ประกอบด้วย ชาวเขมร จีน และอื่นๆ นับถือ
ศาสนาพุทธเถรวาท เป็นหลัก การปกครอง
เป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระ
มหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 
วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน ก่อต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนํามาซึ่ง
เ ส ถี ย ร ภ า พท า ง ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศใน
โลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทําให้
อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น 
วัตถุประสงค์หลักที่ กําหนดไว้ ในปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 
ประการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ความก้าวหน้าทางสั งคมและ
วัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ
และความมั่นคงของภูมิภาค 
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3. ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง
เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  วัฒนธร รม  วิ ช าก า ร 
วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 

4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและ
กันในการฝึกอบรมและการวิจัย 

5. ส่ ง เสริมความร่ วมมือ ในด้ าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การ
คมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน
การดํารงชีวิต 

6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 

 

 
 
สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวง

ข้าวสีเหลือง 10 ต้น บนพื้นวงกลมสีแดง ขอบ
สีขาวและสีน้ําเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง 
ประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สี
เหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง งอกงาม สี
แดง หมายถึง ความกล้าหาญและมีพลัง สีขาว 
หมายถึง ความบริสุทธ์ิ และสีน้ําเงิน หมายถึง 
สันติภาพและความมั่นคง 

 

 
 

ต่อมาในเดือน ตุลาคม 2546 จากการ
ประ ชุมสุ ดยอดผู้ นํ า อ า เซี ยนที่ ป ระ เทศ
อินโดนีเซีย เหล่าผู้นําอาเซียนได้ร่วมกันลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่
เรียกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” เห็นชอบให้จัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ
การให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม
เดียวกันในทุกด้านภายในปี 2563 ซึ่งต่อมา
เหล่าผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบให้การรวมตัว
ประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ 
ต้องจัด ต้ังให้ เสร็จในปี  2558 โดยจะเป็น
ประชาคมที่ประกอบด้วย  3 เสาหลักซึ่ ง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ 

1) ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community หรือ APSC) มุ่งให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่เน้นการรวมตัว
ของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ 
และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนใน
อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจาก
ภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง  

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ 
AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ 
และการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ค้าขายระหว่ างกัน  ผู้นํ าประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เห็นชอบ ให้จัดต้ัง “ประชาคม
เศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 มี
ประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ  ไ ด้  เพื่อความอยู่ ดี กินดีของ
ประชาชนในประเทศอาเซียน 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
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หรือASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้อ
อาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี มีความมั่นคง
ทางสังคม มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่ งยืน  รวมทั้ ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) 

AEC เป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียนเริ่มมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนําไปสู่
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน นับต้ังแต่การประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 
2535 โดยได้มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) ขึ้น และนับแต่นั้นมากิจกรรมของ
อาเซียนได้ขยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลัก
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในด้านการค้าสินค้าและ
บริการการลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา การขนส่ง 
พลังงาน และการเงินการคลัง เป็นต้น ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สําคัญมี
ดังนี้ 

1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area หรือ AFTA) เป็นข้อตกลง
ทางการค้าสําหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทําขึ้นเมื่อปี พ .ศ . 
2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียน ในฐานะที่เป็นการ
ผลิตที่สําคัญในการป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดย
อาศัยการเปิดเสรีด้านการค้า การลดภาษี และ
ยกเลิกอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่
ภาษี เช่น การจํากัดโควต้านําเข้า รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่ อ
เอื้ออํานวยต่อการค้าเสรี โดยข้อตกลงนี้จะ
ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้าที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง ศีลธรรม ชีวิต และ
ศิลปะ อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกต้องให้
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบ
แทน หมายความว่าการที่ได้สิทธิประโยชน์จาก
การลดภาษีของประเทศอื่นสําหรับสินค้าชนิด
ใด ประเทศสมาชิกนั้นต้องประกาศลดภาษี
สําหรับสินค้าชนิดเดียวกัน 

2. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Investment Area หรือ AIA) ที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 
ที่กรุงเทพฯ ได้เห็นชอบให้จัดต้ังเขตการลงทุน
อาเซียนเพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้เป็นเขตการ
ลงทุนเสรีที่มีศักยภาพ โปร่งใส เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค 
ค ว า มตกล งนี้ ค ร อบคลุ ม ก า ร ล งทุ น ใ น
อุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ 
และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาการ
ผลิตดังกล่าวยกเว้นการลงทุนด้านหลักทรัพย์
และการลงทุนในด้านซึ่งครอบคลุมโดยความ
ตกลงอาเซียนอื่น ๆเขตการลงทุนอาเซียน 
กําหนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการเปิด
อุตสาหกรรมและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่
นักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนนอกอาเซียน 
โดยกําหนดเป้าหมายจะเปิดเสรีด้านการลงทุน
แก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และนัก
ลงทุนนอกอา เซี ยนภายในปี  2563 การ
ดําเนินการเพื่อจัดต้ังเขตการลงทุนอาเซียน
ประกอบด้ วย โครงการความร่ วมมื อ  3 
โครงการ คือ โครงการความร่วมมือและการ
อํานวยความสะดวก (Co-operation and 
Facilitation Programme) โครงการส่งเสริม
และสร้างความเข้าใจ (Promotion and 
Awareness Programme) และ การเปิดเสรี 
(Liberalisation Programme)  

3. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme 
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ห รื อ  AICO) มุ่ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต 
โดยยึดหลักของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การ
แบ่งส่วนการผลิตตามความสามารถและความ
ถนัด ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งประเทศสมาชิกและ
ประเทศนอกกลุ่มโดยใช้มาตรการทางภาษี 
และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่ภาษีเป็นสิ่งจูงใจ  

4. กรอบความตกลงด้านการค้า
บริการ (ASEAN Framework Agreement 
on Services หรือ AFAS) ในที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้ งที่ 5 เดือนธันวาคม 2538 ที่
กรุงเทพฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน หรือ AFAS) 
ซึ่งกําหนดให้เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ โดย
จัดทําข้อผูกพันในด้านการเปิดตลาด (market 
access) การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) และด้านอื่นๆ
(additional commitments) การเจรจาเสรี
การค้าบริการในช่วงปี 2539-2544 มุ่งเน้นการ
เปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ คือ สาขาการเงิน 
การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การ
สื่อสารโทรคมนาคม  การท่องเที่ยว  การ
ก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ต่อมาในช่วงปี 
2545-2549 ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจา
เปิดเสรีรวมทุกสาขา นอกจากนี้ สมาชิก
อาเซียนยังต้องเร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการ
ที่ เ ป็นสาขาสํ าคัญ  5 สาขา  ไ ด้แ ก่  สาขา
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
สุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบิน และ
สาขาบริการโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อให้อาเซียนมี
ความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อไป 

นอกจากนี้ ยั งมีความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและอิ เล็กทรอนิกส์    
(e-ASEAN Framework Agreement) ความ

ร่ วมมื อ ด้ านการ เ งิ นการคลั ง  ( Financial 
Cooperation) ความร่วมมือด้านการเกษตร
และป่าไม้ของอาเซียน และอาเซียน +3 (จีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ความร่วมมือด้านการ
ขนส่ง โครงข่ายทางหลวงอาเซียน ความ
ร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน  (ASEAN 
Energy Cooperation) และ ความตกลงด้าน
การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Agreement) และอาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้) 
 
ปัญหาและอุปสรรค์ที่สําคัญของประชาคม
อาเซียน 
 เนื่องจากประชาคมอาเซียน เป็นการ
รวมตัวกันของประเทศต่างๆ 10 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความ
แตกต่างกัน ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรค์
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพ
ภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตรหรือ
แร่ธาตุที่คล้ายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแย่ง
ตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิต
ทางการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป ทําให้ราคา
สินค้าตกตํ่า นโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาค
นี้จึงดําเนินไปอย่างช้ามากจะแก้ไขปัญหานี้ได้
จะต้องมีการแบ่งการผลิตตามความถนัดของ
แต่ละประเทศแล้วนํามาแลกเปลี่ยนกันจึงจะ
เกิดการรวมกลุ่มกันได้  

2. สิ น ค้ า อุ ต ส าหก ร ร ม ใ นกลุ่ ม
อา เซี ยนนั้ นก็ เป็นอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน แต่ละประเทศต่างก็มุ่งจะพัฒนา
ประเทศให้ เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วตาม
แบบอย่ า งตะวันตก  จึ ง ต้องมีการจั ดซื้ อ
เทคโนโลยีช้ันสูง ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
พอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้ก็คือสิงคโปร์ แต่
ประเทศสมาชิกก็เกี่ยงว่ายังไม่มีคุณภาพ จึง
จํา เ ป็นที่จะต้องพึ่ งพาสินค้าจากประเทศ
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อุตสาหกรรมนอกกลุ่มอาเซียน ทําให้การ
ค้าขายระหว่างกันในกลุ่มอาเซียนทําได้ยาก 
วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกันทําและ
ยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
รวมทั้ งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ดีขึ้น 

3. ประเทศในอาเซียนพยายาม
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่ อ
ทดแทนการนําเข้า แต่ละประเทศพยายาม
ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองอุตสาหกรรมใน
ประเทศตน โดยการใช้กําแพงภาษีหรือกําหนด
โควต้า ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุ่ม
และตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกมา
รวมกลุ่มกันต้องยกเลิกข้อเลือกปฏิบัติทางการ
ค้าระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดการค้าเสรี 
(Free Trade) ดังนั้นข้อตกลงใน AFTA ของ
อาเซียนหลายข้อจึงยังไม่ได้รับการปฏิบัติ 

4. ประเทศสมาชิกยังคงปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก และการ
หารายได้ เข้าของรัฐประเทศในอาเซียนมี
ลักษณะเหมือนกัน คือรายได้หลักของประเทศ
มาจากการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าขาเข้าและ
ขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
ให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกันหรือเก็บภาษี
ให้น้อยลง การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการค้าเสรี
ระหว่างประเทศในภาคีจึงยังทําได้ยาก 

5. ความแตกต่างกันทางการเมือง
และการปกครอง การสร้างประชาคมความ
มั่นคงอาเซียนก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือ
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ
อันมีผลต่อความสงบเรียบร้อยทางการเมืองใน
ภูมิภาคด้วย สมาชิกบางประเทศยังมีปัญหา
ด้านความเป็นประชาธิปไตย และยังปกครอง
ในรูปแบบเผด็จการและต้องการรักษาอํานาจ
ของตนไว้  ทํา ให้อา เซียนพัฒนาไ ด้อย่ าง
ยากลําบาก 

6. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
อาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนยังมี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่ เช่น 
ปัญหาพรมแดนระหว่ างประเทศไทย  – 
กัมพูชา ปัญหาพรมแดนระหว่าง มาเลเซีย – 
ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย 

7. ความแตกต่างด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นดินแดนซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา นอกจากความแตกต่างทางศาสนาแล้ว 
ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีจํานวนมาก ซึ่งแน่นอน
ว่าย่อมจะมีความแตกต่างทางความเชื่อ วิถี
ชี วิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ก็เป็น อุปสรรคต่อการหลอมรวม
สร้างความเป็นหนึ่งเดียว 
 

ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในหลายประการโดยควร
เริ่มที่การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้อาเซียนใน
สถานศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประชาคม
อาเซียน เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ประเทศสมาชิก ประวัติความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ที่ควร
ทราบ รวมทั้งการเพิ่มบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาเซียนเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้วย ทั้งนี้ รัฐควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก 
ต่างกับประเทศสมาชิกบางประเทศที่มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต้ังแต่ต้นปี 2554 ที่ผ่านมา เช่น ประเทศลาว 
ได้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ปรับปรุงถนน ระบบไฟฟ้า ตลอดจน
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อาคารสํ านักงานของหน่วยงานราชการ
ภายในประเทศให้ดีขึ้น  

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรมีการ
จัดต้ังหน่วยงานกลาง ทําหน้าที่ ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจน

การติดต่อประสานงานกับประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน เสมือนเป็นประตูหน้าด่าน เชื่อมโยง
ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
ที่จะถึงในอกี 4 ปีข้างหน้า 
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