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Review: ASEAN
• อาเซียนคืออะไร

• วตัถปุระสงค์ของการรวมกลุม่อาเซียน

• ประเทศไทยมีบทบาทและมีความส าคญั
อย่างไรในอาเซียน





Reviews: Change
ลักษณะทั่วไปของการเปล่ียนแปลง 

“ทนัท”ี 

“ค่อย ๆ เป็นไป”

“ใช้เวลายาวนาน”



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
1. ปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การออกกฎระเบยีบ การสร้าง

ข้อจ ากัด การปรับโครงสร้าง กลยุทธ์การบริหารจดัการ 
ฯลฯ

2. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โลกาภวิัฒน์ ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ฯลฯ

- ข้อดีและข้อเสียของการเปล่ียนแปลง

- เราจะรับมืออย่างไร



กระแสความเปลีย่นแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
• ประชาธิปไตย (Democracy)

• การค้าเสรี (Free Trade)

• สิทธิมนุษย์ชน (Human Rights)

• การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

• ทรัพสินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) 

• พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)

• การส่ือสารไร้พรมแดน (Borderless Communication)



การเปลีย่นแปลงใน 3 นัยยะทีส่ าคญั

1.การเมือง

2.เศรษฐกจิ
3. สังคมและวัฒนธรรม



Introduction: ASEAN Community 2015



40 ปี แห่งการก่อตัง้อาเซียน
พฒันาการสู่ประชาคมอาเซียน 2015



ท าไมต้องประชาคมอาเซียน?
1. ความเปลี่ยนแปลงในโลกยคุปัจจบุนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สงัคมท าให้อาเซียนต้องเผชิญกบัความท้าทายใหม่ๆ  มากมาย เช่นโรค
ระบาด การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ พิบตัิภยัธรรมชาติเช่น 
คลื่นยกัษ์สนึามิ ปัญหาสิง่แวดล้อม ภาวะโลกร้อน 



2. ความเสี่ยงท่ีอาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืนๆ ได้
โดยเฉพาะจีน อินเดีย และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึง่มีอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอยา่งก้าวกระโดด 

ดงันัน้ อาเซียนจึงตอ้งปรบัตวัเพือ่ใหร้ับมือกบัส่ิงต่างๆ เหล่านีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนใหไ้ด้





เม่ือเดือนตลุาคม 2003 ผู้น าอาเซียน
ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาวา่ด้วย
ความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกวา่ 
ข้อตกลงบาหลี 2 (Bali Concord 2)

เห็นชอบให้จดัตัง้ประชาคมอาเซียน 
คือ การให้อาเซียนรวมตัวเป็น
ชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้
ส าเร็จภายในปี 2020 แต่ต่อมาได้
ตกลงร่นระยะเวลาจัดต้ังให้เสร็จ
ในปี 2015 โดยจะเป็นประชาคมท่ี
ประกอบด้วย 3 เสาหลกัซึง่เก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กนั ดงันี ้



ASEAN Economic Community 2015
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2558

ASEAN Community

by 2015

ASEAN Political 
Security 

Community

ASEAN 
Economic 

Community

ASEAN Socio-
cultural 

Community



1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
มุง่ให้ประเทศในภมิูภาคอยูร่่วมกนัอย่างสนัติ มีระบบแก้ไข
ความขดัแย้งระหวา่งกนัได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มี
กรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกบัภยัคกุคามความมัน่คงทัง้รูป
แบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยั
และมัน่คง 



2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
มุ่งให้เกิดการรวมตวักันทางเศรษฐกิจ และการอ านวย
ความสะดวกในการตดิต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้
ภมูิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง และสามารถแข่งขันกับภมูิภาค
อ่ืนๆ ได้ เพื่อความอยู่ดกีนิดขีองประชาชนในประเทศ
อาเซียน



3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

เพ่ือให้ประชาชนแตล่ะประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใต้
แนวคิดสงัคมท่ีเอือ้อาทร มีสวสัดิการทางสงัคมท่ีดี และมี
ความมัน่คงทางสงัคม 



AEC 
Blueprint

ASEAN Leaders 
adopted the 

ASEAN Economic 
Blueprint at the 

13th ASEAN 
Summit on 20 

November 2007 
in Singapore 







Source: www.aseansec.org 







• The ASEAN Economic Community (AEC) shall be 
the goal of regional economic integration by 
2015

• AEC envisages the following key characteristics: 

- Single market and production base 

- Highly competitive economic region 

- Region of equitable economic development and 

- Region fully integrated into the global economy

Key issues



รายละเอยีดสาขาความร่วมมือ (1)

• การอ านวยความสะดวกด้านการค้า (Trade and Facilitation)

• การค้าบริการ (Trade in Services)

• การลงทนุ (Investment)

• การร่วมกลุม่ทางการเงิน (Financial Integration)

• อาหาร เกษตร และป่าไม้ (Food, Agriculture and Forestry)

• นโยบายการแข่งขนั (Competition Policy)



รายละเอยีดสาขาความร่วมมือ (2)

• การปกปอ้งผู้บริโภค (Consumer Protection)

• ทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN Intellectual Property)

• การพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน (Infrastructure Development)

• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises)

• การมีสว่นร่วมของภาคธุรกิจ (Public-Private Sector Engagement)

• การลดช่องวา่งการพฒันา (Narrowing the Development Gap)

• ข้อตกลงทางการค้า (FTA Agreements)



ส่ิงทีส่ าคญัส าหรับประเทศไทย

• ความรู้ความเข้าใจในวถิีของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015”

• การปรับตัวของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ

• การใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีในทุกมิติ

• การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ

• การเตรียมความพร้อมของ “ทุนมนุษย์” และ “ทุนทาง
ปัญญา”



Assignments

1. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน หาข่าวต่างประเทศ
ที่มีความน่าสนใจมารายงานในชัน้เรียน
กลุ่มละ 1 ข่าว ก่อนเร่ิมเรียน

2. เตรียมค าถามหรือข้อคดิเหน็ในคลาสใหญ่
วันเสาร์ กลุ่มละ 2-3 ค าถามในแต่สัปดาห์





การติดต่ออาจารย์ผู้สอน


