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กรอบความร่วมมืออาเซียน 

 ASEAN+3  
 เป็นกรอบความร่วมมือเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและเสริมสรา้งความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง โดยประกอบดว้ยสมาชิก 13 ประเทศ ไดแ้ก ่

10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บวกกบั จนี ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้

 เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2540 ในช่วงท่ีเกิดวกิฤตทางการเงิน ในภมิูภาค

เอเชียตะวนัออกทาํใหค้วามร่วมมือดา้นการเงินเป็นสาขาท่ีมีความโดดเด่นมากท่ีสุดและ

นําไปสู่มาตรการริเร่ิมเชียงใหม ่(Chiangmai Initiative) ซ่ึงปัจจุบนัไดพ้ฒันาไปสู่

การเป็นพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกช่วยรกัษาเสถียรภาพทางการเงินในภมิูภาค 

 ขยายครอบคลุมกวา่ 20 สาขา รวมทั้งดา้นการเมืองความมัน่คง เศรษฐกิจ พลงังาน 

ส่ิงแวดลอ้ม เกษตรและป่าไม ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การศึกษา 

สาธารณสุข ท่องเท่ียว แรงงาน สวสัดิการสงัคมและการพฒันา และวฒันธรรม เป็นตน้ 

 



เขตการคา้เสรีอาเซียน  
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

 คือขอ้ตกลงทางการคา้สาํหรบัสินคา้ท่ีผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหก้ารคา้ในอาเซียนขยายตวัมากข้ึน 
และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซียนในฐานะฐานการผลิตท่ี
สาํคญัเพ่ือป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก 

 เขตการคา้เสรีอาเซียน ไดป้ระกาศจดัตั้งข้ึนโดย 6 ประเทศ (สมาชิกทั้งหมด
ของอาเซียนในขณะน้ัน) ในเดือนมกราคม 2535 

 ประเทศสมาชิกไดต้กลงในหลกัการเพ่ือลดอตัราภาษีศุลกากรสาํหรบัสินคา้
อุตสาหกรรมและสินคา้เกษตรแปรรปูท่ีคา้ขายระหวา่งกนัใหมี้อตัราภาษีตํา่สุด 
โดยมีกลไกในการดาํเนินการ คือ อตัราภาษีศุลกากรพิเศษท่ีมีผลร่วมกนั ซ่ึงมุง่
ลดภาษีศุลกากรของประเทศสมาชิกใหเ้หลือเพียง 0-5% ในขั้นแรก กอ่นท่ี
จะลดเป็น 0% เพ่ือเปิดเขตการคา้เสรีอยา่งเต็มรปูแบบในปี 2553 



เขตการคา้เสรีอาเซียน  
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

 ทั้งน้ี มีการกนัสินคา้หลายรายการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว 

น้ําตาล ออกไวเ้ป็นกลุ่มสินคา้ยกเวน้ กลุ่มสินคา้อ่อนไหว และกลุ่มสินคา้

อ่อนไหวสงู ซ่ึงจะไมมี่การลดภาษาศุลกากรมากจนเป็นศนูย ์เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบเม่ือเปิดเสรีระหวา่งกนั 

 ไทย กาํหนดสินคา้อ่อนไหวไว ้4 กลุ่ม คือ ปาลม์น้ํามนั เมล็ดกาแฟ มะพรา้ว 

และไมต้ดัดอก (โดยเฉพาะกลว้ยไม)้ 

 สาํหรบั กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์และเวยีดนาม ท่ีเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนหลงั

การประกาศจดัตั้งเขตเสรีการคา้อาเซียน อาเซียนไดก้าํหนดใหป้ระเทศเหล่าน้ี

เปิดเขตการคา้เสรีอยา่งเต็มรปูแบบในปี 2558 เพ่ือใหก้ารเปิดเขตเสรีการคา้

อาเซียนอยา่งเต็มรปูแบบทนัต่อการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 



กรอบความตกลงวา่ดว้ยการเปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน 

 เป็นหน่ึงในการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายการเป็นตลาด และฐานการผลิต

เดียวของ AEC Blueprint 
 สาระสาํคญัคือเพื่อเปิดตลาดการคา้ภาคบริการ ลดอุปสรรคในการเขา้สู่

ตลาดและเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ใหก้บับุคคลและนิติบุคคลสญัชาติอาเซียน

ในธุรกิจภาคบริการ 

 ธุรกิจภาคบริการครอบคลุมหลายกลุ่มวชิาชีพ ทั้งการกอ่สรา้ง การส่ือสาร 

การจดัจาํหน่าย การศึกษา สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม การเงิน การขนส่ง การ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ 



กรอบความตกลงวา่ดว้ยการเปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน 

 ขอ้ตกลงดงักล่าวกาํหนดใหทุ้กประเทศตอ้งเขา้ร่วมเจรจาเป็นรอบๆ ทุก 2 ปี 
โดยแต่ละประเทศยงัมีสิทธิออกกฎระเบียบภายในเพ่ือกาํกบัดแูลธุรกิจบริการ
ของตนใหมี้คุณภาพมากข้ึนได ้

 ปัจจุบนัอาเซียนกาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการไปสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงระบุให้
ทุกประเทศตอ้งเปิดตลาดภาคบริการตามเป้าหมายคือ พ.ศ. 2558 โดย
สาขาท่ีเร่งรดั ไดแ้ก ่

 ใน 4 สาขาบริการเร่งรดั ไดแ้ก ่การขนส่งทางอากาศ e-ASEAN 
(คอมพิวเตอรแ์ละโทรคมนาคม) สุขภาพ และการท่องเท่ียว ตอ้งอนุญาตให้
นักลงทุนอาเซียนเขา้มาถือหุน้ในนิติบุคคลท่ีใหบ้ริการไดไ้มน่อ้ยกวา่ 51% 
ในปี 2551 และเพ่ิมเป็น 70% ในปี 2556 

 สาขาโลจิสติกส ์ตอ้งเปิดใหถื้อหุน้ได ้70% ในปี 2556 
 สาขาอ่ืนๆ ตอ้งเปิดใหถื้อหุน้ได ้70% ในปี 2558 

 



สนธิสญัญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร ์

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 เป็นสนธิสญัญาระงบัอาวุธนิวเคลียรร์ะหวา่ง 10 ประเทศสมาขิกอาเซียน 

 มีการลงนามท่ี กรุงเทพฯ เม่ือ 15 ธนัวาคม 2538 และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 

28 มีนาคม 2540 
 มุง่หมายใหป้ระเทศภาคหา้มพฒันา ผลิต จดัซ้ือ ขนส่ง ทดสอบ หรือไดม้า 

ซ่ึงครอบครองหรือควบคุมเหนืออาวุธนิวเคลียร ์รวมถึงหา้มใหร้ฐัใดรฐัหน่ึง

ปล่อยหรือท้ิงวสัดุอุปกรณท่ี์เป็นกมัมนัตภาพรงัสีลงบนพื้ นดิน ทะเลและ

อากาศ 

 สนธิสญัญาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความพยายามของอาเซียนในการสนับสนุน

กระบวนการไมแ่พรก่ระจายอาวุธนิวเคลียรใ์นระดบัโลก 



ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั  

(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 

 หน่ึงในเป้าหมายของการรวมเป็นตลาดเดียวกนัของ 10 ประเทศสมาชิก

อาเซียน คือ การไหลเวยีนอยา่งเสรีของแรงงานมีฝีมือ ในระดบัวชิาชีพ ซ่ึง

หมายความถึงผูท่ี้มีวุฒิวชิาชีพท่ีอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั สามารถท่ี

จะเลือกทาํงานท่ีไหนก็ได ้ใน 10 ประเทศสมาชิก 

 ขอ้ตกลงน้ีเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้รงงานวชิาชีพในสาขาท่ีอาเซียน

กาํหนดร่วมกนั สามารถเคล่ือนยา้ยไปทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียน

ดว้ยกนัอยา่งสะดวกข้ึน โดยยงัคงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของ

ประเทศน้ันๆ ท่ีเขา้ไปทาํงาน 



ขอ้ตกลงยอมรบัร่วมกนั  
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 

 วชิาชีพท่ีมีการลงนามในขอ้ตกลงฯ ไปแลว้ มีอยู ่7 สาขาวชิาชีพ และ 1 สาขาบริการ 

 วศิวกรรม (Engineering Services) 
 พยาบาล (Nursing Services) 
 สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 
 การสาํรวจ (Surveying Qualifications) 
 แพทย ์(Medical Practitioners) 
 ทนัตแพทย ์(Dental Practitioners) 
 บญัชี (Accountancy Services) 
 การท่องเท่ียว (Tourism Professionals) ไทยลงนามแลว้เม่ือ 9 พ.ย. 2555 



กลุ่มรฐัสมาชิกใหมข่องอาเซียน (CLMV) 

ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์และ

เวยีดนาม 

ถือเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ในระดบัตํา่กวา่กลุ่มรฐัสมาชิกเกา่อยา่งมาเลเซีย 

สิงคโปร ์หรือฟิลิปปินส ์

 



 

จุดเด่น CLMV ในดา้นแรงงานและทรพัยากรธรรมชาติ 
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ASCC 

A 
B 
C 
D 
E 
F การลดช่องว่างการพฒันา การใหค้วามช่วยเหลือแก่กลุม่ประเทศ CLMV ในการเสรมิสรา้งขีด

ความสามารถเพ่ือการพฒันาและดาํเนินนโยบายทางสงัคม 



ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ASCC 

 มีความมุง่หมายในการจดัตั้งประชาคมฯ ภายใน พ.ศ. 2558 
 มีเป้าหมาย 6 ประการ คือ การพฒันามนุษย ์การคุม้ครองสวสัดิการสงัคม 

ความยุติธรรมและสิทธิ ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม การสรา้งอตัลกัษณ์

อาเซียน และการลดชอ่งวา่งทางการพฒันา 

 คณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน มีช่ือยอ่วา่ ASCC 
Council เป็นการประชุมระดบัรฐัมนตรีมีหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินงาน

ตามเป้าหมายของเสาหลกัดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เพื่อ

รายงานต่อผูนํ้าในการประชุมสุดยอดอาเซียน 



กลไกของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 แบ่งเป็น 3 ระดบั 

 คณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ประชุมปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานตามแผนงาน ASCC ต่อผูนํ้าในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ในส่วนของไทยมี รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นผูแ้ทนในคณะมนตรีฯ 

 คณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นสงัคมและวฒันธรรม (SOCA) เป็นการ
ประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโสประมาณ 4 ครั้งต่อปี เพ่ือติดตามความคืบหนา้ใน
การดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ ขององคก์รเฉพาะดา้นใน ASCC ตาม
แผนงานการจดัตั้งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนและสรุปรายงานผลการ
ดาํเนินการต่อคณะมนตรีฯ ในส่วนของประเทศไทยมีรองปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นผูแ้ทนใน SOCA 



กลไกของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 องคก์ารเฉพาะสาขา (Sectoral bodies) ใน ASCC ขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินการตาม ASCC Blueprint โดยกรอบการประชุมระดบัรฐัมนตรี
และเจา้หนา้ท่ีอาวุโสท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่

1. สารนิเทศ (ในส่วนของไทย มีกรมประชาสมัพนัธ ์เป็นผูป้ระสานงานหลกั) 

2. วฒันธรรมและศิลปะ (กระทรวงวฒันธรรม) 

3. การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) 

4. ภยัพิบติั (กระทรวงมหาดไทย) 

5. ส่ิงแวดลอ้ม (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

6. สมชัชารฐัภาคีความตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษหมอกควนั (กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



กลไกของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

7. สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) 

8. แรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 

9. พฒันาชนบทและขจดัความยากจน (กระทรวงมหาดไทย) 

10. สวสัดิการสงัคมและการพฒันา (ก.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 

11. เยาวชน (ก.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 

12. ขา้ราชการพลเรือน (สาํนักงาน ก.พ.) 

13. สตรี (ก.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 

14. กีฬา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 



ความคืบหนา้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 การศึกษา- การจดัทาํแผนการศึกษา 5 ปี การจดัทาํคูมื่อการจดัทาํหลกัสตูร
อาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ซ่ึงเป็นคูมื่อครท่ีู
จะใชใ้นการจดัทาํหลกัสตูรอาเซียน และการส่งเสริมระบบการโอนหน่วยกิ
ตในระดบัอุดมศึกษาของอาเซียน 

 การจดัการภยัพิบติั- จดัตั้งศนูยป์ระสานงานการใหค้วามช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรมของอาเซียน ท่ีกรุงจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย 

 แรงงานขา้มชาติ- อาเซียนกาํลงัยกร่างตราสาร เพ่ือกาํกบัดแูลแรงงานขา้มชาติ 
โดยคาดวา่จะดาํเนินการเสร็จใน พ.ศ. 2558 

 สาธารณสุข- ประกาศใหว้นัท่ี 15 มิถุนายน เป็นวนัไขเ้ลือดออกอาเซียน 

 สิทธิ- จดัตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ACWC) และประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียน (ค.ศ. 
2011-2020) 



สาํนึกความเป็นพลเมืองอาเซียน 

 เป้าหมายสงูสุดของการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน คือ การนําพา 10 
ประเทศสมาชิกท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายไปสู่ความเป็น ประชาคม
เดียว โดยยงัคงรกัษาอตัลกัษณข์องแต่ละคน แต่ละชาติ ไว ้แต่สรา้ง
ความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ของ 10 ชาติ ใหเ้กิดข้ึนใหไ้ด ้

 ตอ้งทาํใหทุ้กคนคิด และมองไปไกลเกินกวา่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนภายในขอบเขต
รั้วประเทศของตน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งใหค้วามสนใจกบัความเป็นไปในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกของอาเซียน 

 การทาํใหผู้ค้นตระหนักวา่ในท่ามกลางความหลากหลายและอตัลกัษณท่ี์
แตกต่าง ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมีความหมายร่วมกนัของทั้ง 10 ชาติ
สมาชิก 



สาํนึกความเป็นพลเมืองอาเซียน 

 สถาบนัทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัทาํโครงการ สาํนึก
ความเป็นพลเมืองอาเซียน เพื่อผลกัดนัการสรา้งความรูสึ้กเป็นประชาคม
เดียวกนัใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรปูธรรมในวงกวา้ง เพื่อเป็นการเตรียมพื้ นฐาน
ความพรอ้ม กอ่นจะนําไปสู่การสรา้งความเป็นพลเมืองอาเซียนอยา่งเป็น
ทางการ ผ่านการรณรงค ์ใน 5 มิติของแนวคิดท่ีควรมีร่วมกนั ซ่ึงเรียกช่ือยอ่
วา่ SHARE 

 S- Social Value คา่นิยมทางสงัคมท่ีดีงามร่วมกนัในระดบัภมิูภาค 
เชน่ ความรกัในสนัติภาพ การแบ่งปันระหวา่งกนั การใหค้วามสาํคญักบั
ครอบครวั การนับญาติ ความเคารพในผูใ้หญ่ การใหค้วามสาํคญักบัการ
ปฏิบติัตนในท่ีสาธารณะ การมีจิตสาธารณะ เป็นตน้ 



สาํนึกความเป็นพลเมืองอาเซียน 

H-Historical Perspective มุมมองทางประวติัศาสตรร์่วมกนั ให้
ความสาํคญักบัเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนกบัภาพรวมของทั้งภมิูภาคมากกวา่
ประวติัศาสตรท่ี์อาจสะทอ้นความขดัแยง้ของแต่ละประเทศ 

A-Art Appreciation ความช่ืนชมในศิลปะท่ีมีร่วมกนั นําเสนอความซาบซ้ึง
และช่ืนชมในศิลปะแขนงต่างๆ รปูแบบต่างๆ ท่ีมีร่วมกนัในระดบัภมิูภาค 

R-Religious Respect ความเคารพในศาสนาร่วมกนั มุง่สรา้งความเขา้ใจ
และความเคารพในศาสนาต่างๆ ท่ีแมจ้ะมีความแตกต่าง แต่ต่างทาํหนา้ท่ีเป็น
แนวทางในการดาํรงขีวติอยูร่่วมกนัในภมิูภาค 

E-Etiquette ขนบธรรมเนียมปฏิบติัร่วมกนัส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ขนบธรรมเนียมและวถีิทางสงัคม รวมถึงขอ้หา้มและขอ้พึงปฏิบติัท่ีถือวา่มี
ความสาํคญัในระดบัภมิูภาค 



การเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน  
(ASEAN Connectivity) 

 การเช่ือมโยงกนัในมิติต่างๆ ในระหวา่งประเทศสมาชิก จะส่งผลใหก้าร
ไหลเวยีนของทรพัยากรต่างๆ ภายในภมิูภาคเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สงูข้ึน และทาํใหป้ระชาคมอาเซียนกลายเป็นพื้ นท่ีท่ีน่าสนใจสาํหรบัการคา้ 
การลงทุน และการท่องเท่ียว 

 ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 17 เม่ือเดือนตุลาคม 2553 ไดมี้มติ
เห็นชอบ แผนแมบ่ทวา่ดว้ยการเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน ซ่ึงครอบคลุม 
84 มาตรการ ภายใต ้19 กลยุทธ ์

 การเช่ือมโยงดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน (7 กลยุทธ ์32 มาตรการ) 

 การเช่ือมโยงดา้นกฎระเบียบ (10 กลยุทธ ์32 มาตรการ) 

 การเช่ือมโยงดา้นประชาชน (2 กลยุทธ ์20 มาตรการ) 



การเช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน  
(ASEAN Connectivity) 

 มาตรการเช่ือมโยงดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ท่ีสาํคญัเชน่ เครือขา่ยทางหลวง

อาเซียน (ASEAN Highway Network) ซ่ึงกาํหนดแผนในการ

ปรบัปรุงและยกระดบัทางหลวงเบ้ืองตน้ไว ้16 เสน้ทางหลกั 

 มาตรการเช่ือมโยงดา้น กฎ ระเบียบ ท่ีสาํคญัเชน่ การอาํนวยความสะดวก

ในการขา้มแดนดว้ยรถไฟ โดยเฉพาะเพื่อการขนส่งสินคา้ขา้มแดน มาตรการ

วา่ดว้ย อาเซียนหนา้ต่างเดียว (ASEAN Single Window) ท่ีจะ

อาํนวยความสะดวกดว้ยระบบ และมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งภมิูภาค 

 มาตรการเช่ือมโยงดา้นประชาชน มีการเตรียมใชแ้ผนการตลาดการ

ท่องเท่ียวภายในอาเซียน ภายใตแ้นวคิด อาเซียนเพื่ออาเซียน 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

อดีตเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร ์พิศ

สุวรรณ 

นายสุวฒัน์ จิราพนัธุ ์เอกอคัรราชทตูและ

ผูแ้ทนถาวรไทยประจาํอาเซียน คนปัจจุบนั 

อ่ืนๆ 
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