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การเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ดวงตราอาเซียนเป็น รูปมัดรวงข๎าว สีเหลืองบนพื้นวงกลม สีแดงล๎อมรอบด๎ววง
กลมสีขาว และสีน้ําเงิน
รวงข๎าวสีเหลือง 10 ต๎น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ทั้ง 10
ประเทศ ให๎มีอาเซียนที่ผูกพันกันอยํางมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว
วงกลม เป็นสัญลักษณ๑แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน
ตัวอักษรคําวํา asean สีน้ําเงิน อยูํใต๎ภาพรวงข๎าว แสดงถึงความมุํงมั่นที่จะทํางานรํวมกันเพื่อความ
มั่นคง สันติภพ เอกภาพ และความก๎าวหน๎าของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีเหลือง : หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง
สีแดง : หมายถึง ความกล๎าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว : หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ําเงิน : หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
คําวํา “อาเซียน” มาจากตัวยํอ ASEAN ในชื่อภาษาอังกฤษของ “สมาคมประชาชาติแหํงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎” คือ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมดังกลําวถือกําเนิดจากการ
ประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพ” ( Bangkok Declaration) ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๑๐ เพื่อให๎เป็นสมาคม
ความรํวมมือในระดับภูมิภาคของประเทศตํางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มกํอตั้ง ๕
ประเทศ ได๎แกํ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส๑ และสิงคโปร๑
ในอดีตกลุํมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็นกลุํมประเทศอาเซียน
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา สมาคมแหํงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ( The Association of Southern
Asian Nations-ASEAN) แตํในการรวมตัวเป็นอาเซียนนั้น ก็ยังไมํสามารถรวมเป็นพลังที่เข๎มแข็งพอที่จะไป
ตํอรองในระดับประเทศยักษ๑ใหญํในเวทีโลก จึงได๎มีดําริรํวมกันที่จะรวมตัวกันอยํางเหนียวแนํนเป็นระบบมาก
ขึ้น เป็นองค๑กรที่เป็นที่ยอมรับของชาวโลก เชํนเดียวกับการรวมตัวของประเทศในซีกโลกตะวันตกในนาม
สหภาพยุโรป
ประชาคมอาเซียน (
ASEAN Community) จึงเกิดขึ้นภายใต๎พื้นฐานความเป็นอาเซียนที่มีมาแตํเดิม
โดยประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ( Bangkok Declaration) รํวมกันเพื่อสํงเสริมความรํวมมือซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร๑และการบริการ
ความเป็นประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายที่จะให๎ประชากรในกลุํมประเทศสมาชิกในอาเซียน มีชีวิต
ความเป็นอยูํที่ดี มั่นคงปลอดภัย ในแตํละประเทศในกลุํมอาเซียนมีการติดตํอสัมพันธ๑กันได๎อยํางสะดวกกวําใน
อดีตที่ผํานมา และที่สําคัญที่เป็นพลังผลักดันให๎กลุํมประเทศอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนก็
คือ ความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดปัญหาใหมํตํางๆที่อาเซียนต๎องเผชิญ
เชํน ภาวะเศรษฐกิจโลก โรคระบาด อาชญากรรมข๎ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ภาวะโลก
ร๎อน เป็นต๎น โดยเฉพาะการแขํงขันทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นๆทั้งประเทศในแถบตะวันตก หรือในเอเชียด๎วย
กันเอง อยํางจีน อินเดีย ซึ่งล๎วนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยํางก๎าวกระโดด
ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอยํางเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ
.ศ.๒๕๔๖ จากการที่ผู๎นําอาเซียน
ได๎รํวมลงนามในปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมืออาเซียน ที่เรียกวํา ข๎อตกลงบาหลี ( Declaration Of ASEAN
Concord II หรือ Bali Concord) ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เห็นชอบให๎จัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ตํอมาในการประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ที่เซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส๑ ผู๎นําอาเซียนได๎ตกลงกันให๎มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให๎แล๎วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ตราสัญลักษณ์ของอาเซียนและความหมาย
ตราสัญลักษณ๑ของอาเซียนเป็นต๎นข๎าวสีเหลือง ๑๐ ต๎นมัดรวมกัน หมายถึงการรํวมมือรํวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวในกลุํมสมาขิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหํง
สหภาพเมียนมาร๑ สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร๑
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
สีเหลืองของรวงข๎าวหมายถึงความเจริญรุํงเรือง อยูํบนพื้นสีแดง อันหมายถึงความกล๎าหาญและ
ความก๎าวหน๎าโดยมีขอบเส๎นวงกลมสีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ ทั้งหมดวางอยูํบนสีน้ําเงิน อันหมายถึง
สันติภาพและความมั่นคง
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ใครบ้างอยู่ในประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ประกอบด๎วยประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ดังตํอไปนี้
๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ราชอาณาจักรกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่อยูํทางตะวันตกเฉียงใต๎ของประเทศไทย มี
ขนาดพื้นที่ ๑๘๑ ,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดหนึ่งในสามของประเทศไทย และเนื่องจากอยูํในเขต
ภูมิอากาศเดียวกับประเทศไทย จึงเป็นประเทศร๎อนชื้นมีฤดูฝนยาวนาน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดย
เฉลี่ย ๒๐ – ๓๐ องศาเซลเซียส มีประชากรประมาณ ๑๔ ล๎านคนสํวนใหญํ (ร๎อยละ 90 เป็นคนเขมร ที่เหลือ
เป็นเวียดนาม จีน และอื่นๆ สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (ร๎อยละ95) และมีผู๎นับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสต๑อยูํเป็นสํวนน๎อย มีภาษาราชการคือภาษาเขมร แตํภาษาที่ใช๎งานทั่วไปคือ ภาษาเขมร
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และภาษาไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชามีเมืองหลวงคือ
กรุงพนมเปญ และมีเมืองสําคัญได๎แกํ กําปงจาม ซึ่งเป็นเมืองทํา
และเมืองการค๎าที่สําคัญ เมืองเสียมราฐเป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
นครวัดและนครธม ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย๑ของโลก เมืองพระตะบอง เป็นเมืองกระจายสินค๎า และเมืองสีหนุวิลล๑
เป็นเมืองทําการค๎าและการทํองเที่ยว
ราชอาณาจักรกัมพูชามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
เป็นอาณาจักรที่ใหญํและทรงอิทธิพลมากใน
อดีต มีถาวรวัตถุที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ๑และถึงแม๎จะผํานชํวงเวลาสงครามมายาวนาน แตํในปัจจุบัน
รัฐบาลได๎ทะนุบํารุงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก
ในทางเศรษฐกิจ
ราชอาณาจักรกัมพูชามีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 12,861 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
33,463 พันล๎านเหรียญสหรัฐ มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominalper capita) 2,239 ดอลลาร๑
สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศพ.ศ. 2554) และ คําเงินของกัมพูชาคือ เงินเรียล
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม และรองเท๎า และสํงออกวัตถุดิบที่สําคัญ
ได๎แกํ ไม๎ซุง ยางพารา ข๎าว ใบยาสูบและปลา สํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือ ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมี ทองคํา วัสดุ
กํอสร๎าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เภสัชภัณฑ๑

-3๒. เนการาบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

บรูไนดารุสซาลาม
หรือประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก อยูํบนเกาะบอร๑เนียวมีเขตแดนติดกับ
ประเทศมาเลเซีย และเนื่องจากอยูํในเขตมรสุม จึงมีฤดูฝนยาวนานฝนตกเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ประเทศบรูไนมีประชากรประมาณสี่แสนคนสํวนใหญํ (ร๎อยละ 67) มีเชื้อสาย
มาเลย๑ ที่เหลือเป็นคนจีน คนพื้นเมือง และอื่น ๆ สํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม (ร๎อยละ 67) และมีผู๎นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต๑อยูํเป็นสํวนน๎อย มีภาษาราชการคือภาษามาเลย๑ แตํภาษาที่ใช๎งานทั่วไปคือ
มาเลย๑ อังกฤษ และภาษาจีน
บรูไนมีเมืองหลวงคือ
บันดาร๑เสรีเบกาวัน และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรน๎อย แตํมี
ทรัพยากรธรรมชาติคํอนข๎างมาก จึงเป็นประเทศที่คํอนข๎างร่ํารวย ประเทศบรูไนเพิ่งได๎เอกราชจากอังกฤษมา
ไมํนาน และมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑
ในทางเศรษฐกิจ
ประเทศบรูไนมีฐานะร่ํารวยจากการสํงออกน้ํามันมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติ
ประมาณ 15,533 พันล๎านเหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing
power parity หรือPPP) เทํากับ 20, 969 พันล๎านเหรียญสหรัฐ มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP
nominal per capita) 49,536 ดอลลาร๑สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ. 2554 )
คําเงินของบรูไนคือ ดอลลาร๑บรูไน ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับดอลลาร๑สิงคโปร๑ และมักใช๎แทนกันได๎ในทางปฏิบัติ
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ น้ํามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ และปิโตรเลียมกลั่น นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลขึ้นในประเทศ สํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือ เครื่องจักรและอุปกรณ๑การขนสํง
อาหาร และเคมีภัณฑ๑

-4๓. มาเลเซีย (Malaysia)

ประเทศมาเลเซีย แบํงออกเป็นสองสํวนคือสํวนที่อยูํที่คาบสมุทรมาเลย๑ทางตอนใต๎ของประเทศไทย
และสํวนที่อยูํบนเกาะบอร๑เนียวมีขนาดพื้นที่ 330,257 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากอยูํในเขตมรสุมถึง
สองทิศทางคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มาเลเซียจึงมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี
อุณภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส มีประชากรประมาณ 26.24 ล๎านคน ซึ่งมีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติมาก แตํสํวนใหญํ (ร๎อยละ 50.4) เป็นคนมาเลย๑ จีน (ร๎อยละ 23) ชนพื้นเมือง (ร๎อยละ 11)และ
อินเดีย (ร๎อยละ 7.1) สํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม (ร๎อยละ 60.4) และมีผู๎นับถือศาสนาพุทธ คริสต๑ และ
ฮินดูอยูํเป็นสํวนน๎อย มีภาษาราชการคือภาษามาเลย๑ แตํภาษาที่ใช๎งานทั่วไปคือ ภาษามาเลย๑ อังกฤษ จีน
(สําเนียงตํางๆ) จีนกลาง ไทย และภาษาท๎องถิ่น
เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียคือ กรุงกัวลาลัมเปอร๑ แตํมีเมืองปุตราจายา เป็นเมืองราชการ มีมะละ
กา เป็นเมืองทําที่สําคัญซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่นําสนใจ และเป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงศึกษาทาง
ประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง
มีผลิตภัณฑ๑มวลรวม
ประชาชาติประมาณ 278,680 พันล๎านเหรียญสหรัฐและมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ
(purchasing power parityหรือ PPP) เทํากับ 447,279 พันล๎านเหรียญสหรัฐ มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอ
ปี (GDP nominal per capita) 16,240 ดอลลาร๑สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ.
2554) มีอัตราคําเงินเรียกวํา เงินริงกิต
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส๑เครื่องจักรกล ปิโตรเลียม ก๏าซธรรมชาติ
เหลว ไม๎และผลิตภัณฑ๑ไม๎ น้ํามันปาล๑ม ยางพารา สิ่งทอ และผลิตภัณฑ๑เคมี สํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือ
อิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม เหล็ก และเหล็กกล๎าพลาสติก ผลิตภัณฑ๑เคมี และยานพาหนะ

-5๔. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ 513,254ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดประเทศเมียนมาร๑ ลาว กัมพูชา
และอยูํทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยมีภูมิอากาศหลากหลาย ในเขตที่อยูํในคาบสมุทรจะได๎
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากมหาสมุทรอินเดียซึ่งทําให๎มีฝนตกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทะเลจีนใต๎ทําให๎มีอากาศคํอนข๎างเย็นอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 8-34 องศาเซลเซียส มีประชากรประมาณ
63ล๎านคน สํวนใหญํ (ร๎อยละ 75) เป็นคนไทย ที่เหลือเป็นคน จีน และอื่นๆสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาท (ร๎อยละ 94.6) และมีผู๎นับถือศาสนาอิสลาม (ร๎อยละ 4.6) และศาสนาคริสต๑ (ร๎อยละ 0.6) และ
ศาสนาอื่นๆมีภาษาราชการคือภาษาไทย
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่สํงออกสินค๎าเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง แตํใน
ปัจจุบันด๎วยมูลคําของสินค๎าและการปรับฐานการผลิตของประเทศ ทําให๎สินค๎าที่สํงออกเป็นอันดับหนึ่งคือ
สินค๎าอุตสาหกรรม อยํางไรก็ดีรายได๎ประชาชาติตํอหัวยังอยูํในระดับปานกลางในอาเซียน มีผลิตภัณฑ๑มวลรวม
ประชาชาติประมาณ 345,649 พันล๎านเหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ
(purchasing powerparity หรือ PPP) เทํากับ 616,783 พันล๎านเหรียญสหรัฐมีรายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอ
ปี (GDP nominal per capita) 9,398 ดอลลาร๑สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ.
2554) คําเงินของประเทศไทยใช๎เงินบาท
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ คอมพิวเตอร๑ รถยนต๑ อุปกรณ๑และสํวนประกอบรถยนต๑ น้ํามัน
สําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ยางพาราสํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือ น้ํามันดิบ เครื่องจักรกลและ
สํวนประกอบเคมีภัณฑ๑ เครื่องจักรไฟฟ้า สํวนประกอบเหล็ก เหล็กกล๎า และผลิตภัณฑ๑แผงวงจรไฟฟ้า

-6๕. สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar)

ประเทศสหภาพเมียนมาร๑
หรือประเทศเมียนมาร๑มีขนาดพื้นที่ใหญํกวําประเทศไทยเล็กน๎อย
678,500 ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร๎อน ได๎รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จาก
มหาสมุทรอินเดียมีประชากรประมาณ 47.4 ล๎านคน ประกอบด๎วยเผําพันธุ๑ตํางๆ คํอนข๎างหลากหลายถึง
135 เผําพันธุ๑ ประกอบด๎วย เชื้อชาติหลักๆ แปดกลุํมคือเมียนมาร๑ (ร๎อยละ 68) ไทยใหญํ (ร๎อยละ 8)
กะเหรี่ยง (ร๎อยละ7) ยะไขํ(ร๎อยละ 4) จีน (ร๎อยละ 3) มอญ (ร๎อยละ 2) อินเดีย (ร๎อยละ 2) มีผู๎นับถือศาสนา
พุทธมากที่สุด (ร๎อยละ 90) รองลงมาคือศาสนาคริสต๑ (ร๎อยละ 4)อิสลาม(ร๎อยละ 3) ฮินดู(ร๎อยละ 0.7) อื่น ๆ
(ร๎อยละ2.3) ภาษาราชการคือภาษาเมียนมาร๑ และมีการใช๎ภาษากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง
เมืองหลวงของเมียนมาร๑เป็นเมืองหลวงใหมํคือ เนปิดอ ตั้งอยูํหํางกรุงยํางกุ๎งไปทางตอนเหนือราว
320 กิโลเมตร สํวนยํางกุ๎ง เป็นเมืองหลวงเกําของประเทศ และเป็นเมืองศูนย๑กลางการคมนาคม เมียนมาร๑มี
เมืองทําหรือเมืองค๎าขายชายแดนที่สําคัญได๎แกํ มัณฑะเลย๑ เมียวดี ทําขี้เหล็กเกาะสอง และมูเซ
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศเมียนมาร๑ยังพึ่งพาตัวเองในทางเศรษฐกิจเนื่องจากได๎ปิดประเทศมานาน แตํ
ในปัจจุบันได๎มีการลงทุนจากตํางประเทศขึ้นมาก เนื่องจากรัฐบาลทหารได๎ผํอนคลายความขัดแย๎งทางการเมือง
และสร๎างเสถียรภาพและประชาธิปไตย มีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 12,861 พันล๎านเหรียญ
สหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
33,463 พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita) 824ดอลลาร๑
สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ. 2554)
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ
ก๏าซธรรมชาติ ไม๎ และผลิตภัณฑ๑ถั่วตํางๆ สินค๎าประมง ข๎าว สํวน
สินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือ ผ๎าผืน ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม ปุ๋ย พลาสติก เครื่องจักรกล อุปกรณ๑การขนสํง

-7๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ประเทศเวียดนามมีขนาดพื้นที่
331,689 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางตอนเหนือติดประเทศจีน
ทางตะวันตกติดประเทศลาวและกัมพูชา เป็นประเทศที่มีฤดูกาลแตกตํางกันโดยทางตอนเหนือคํอนข๎างหนาว
และมีสี่ฤดูสํวนทางตอนใต๎มีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี มีประชากรประมาณ 85.3 ล๎านคนสํวนใหญํ (ร๎อยละ 8590) เป็นคนเวียดนาม ที่เหลือเป็นคน จีน ไทย เขมรและอื่น ๆ สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน
(ร๎อยละ70) ที่เหลือสํวนใหญํนับถือศาสนาคริสต๑ และอื่นๆ
เมืองหลวงของเวียดนามคือกรุงฮานอย
แตํมีเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
ทํองเที่ยวและประวัติศาสตร๑ที่สําคัญหลายแหํงเชํน เมืองไฮฟอง กวํางนินท๑ เว๎ กวํางนัม -ดานัง โฮจิมินห๑ ดํองไน
เกิ่นเธอเตี่ยงยาง และ บาเรีย-วุํงเตํา โดยเฉพาะเมืองเตี่ยงยาง เป็นเมืองที่สามารถผลิตผลไม๎เมืองร๎อน ได๎คล๎าย
ประเทศไทย เชํน ทุเรียน มะมํวง เป็นต๎น
ในทางเศรษฐกิจ
ประเทศเวียดนาม มีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 122,722 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
299,985 พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita) 3,359ดอลลาร๑
สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ. 2554)
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ๑ประมง ข๎าว กาแฟ ยางพารา ชา เสื้อผ๎า
สําเร็จรูป รองเท๎า สํวนสินค๎านําเข๎าที่สําคัญคือเครื่องจักร ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม ปุ๋ย ผลิตภัณฑ๑เหล็ก ฝ้าย เมล็ด
ธัญพืช ปูนซีเมนต๑ และจักรยานยนต๑

-8๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์(The Republic of Phillippines)

ประเทศฟิลิปปินส๑เป็นประเทศหมูํเกาะมีพื้นที่ดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร ประกอบ
ด๎วยเกาะตํางๆ จํานวน 7,107 เกาะ เกาะที่สําคัญได๎แกํ เกาะลูซอน (Luzon) หมูํเกาะ
วิสซายา (Visayas) และเกาะมินดาเนา (Mindanao) เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร๎อนชื้น โดยได๎รับความชุํมชื้น
จากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูเชํนเดียวกับมาเลเซีย เมืองที่มีฝนตกมากที่สุดคือเมืองบาเกียว ซึ่งเป็นเมืองที่มีฝนตกมาก
ที่สุดในอาเซียน เนื่องจากสํวนใหญํนับถือศาสนาคริสต๑นิกายโรมันคาธอลิก จึงไมํคํอยประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมอัตราการเกิด ปัจจุบันฟิลิปปินส๑มีประชากร 91 ล๎านคน ประกอบด๎วยคนสํวนใหญํคือ ตากาล็อก (ร๎อย
ละ 28.1) เซบูอานา (ร๎อยละ 13.1)อิโลคาโน (ร๎อยละ 9) และอื่น ศาสนาที่นับถือมากที่สุดคือศาสนาคริสต๑
นิกายโรมันคาธอลิก (ร๎อยละ 83) ซึ่งถือเป็นประเทศใหญํอันดับสี่ของโลกที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต๑
นิกายโรมันคาธอลิก มีการใช๎ภาษาราชการ2 ภาษาคือ ภาษาตากาลอก และภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ที่ใช๎มาก
ในประเทศฟิลิปปินส๑คือ ภาษาสเปน จีนกลาง ฮกเกี้ยน จีนแต๎จิ๋ว มาเลย๑เป็นต๎น สํวนในประเทศมีภาษาอื่นๆ
ใช๎พูดอีกมากกวํา 170 ภาษา โดยสํวนใหญํเป็นภาษาตระกูลภาษายํอยมาลาโยโปลินิเซียนตะวันตก
เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส๑คือ กรุงมะนิลา และมีเมืองสําคัญเชํน เซบู ดาเวา บาเกียว
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศฟิลิปปินส๑มีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 213,129 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
390,408พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita)4,080 ดอลลาร๑
สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ.2554) โดยในปัจจุบันนี้ ภาคบริการมีการขยายตัว
มาก โดยเฉพาะในธุรกิจCall Center ซึ่งฟิลิปปินส๑มีลูกค๎าทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส๑ใชคําเงินเป
โซ
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ ผลิตภัณฑ๑อิเล็กทรอนิกส๑เครื่องจักรกล เสื้อผ๎าสําเร็จรูป และสินค๎า
นําเข๎าที่สําคัญได๎แกํ ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องจักรกล น้ํามันเชื้อเพลง เหล็ก ยานพาหนะ และ
พลาสติก

-9๘. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
(The Lao People’s Democratic Republic or Lao PDR)

ประเทศลาวมีอาณาเขต 236,800ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร๎อนชื้น มีฝนตกชุกชํวงเดือน พ.ค. – ก.ย. เชํนเดียวกับประเทศไทย มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ25-37 ปัจจุบันประเทศลาวประชากรราว 6.5 ล๎านคน แบํงเป็นเชื้อชาติลาวลุํม (ร๎อยละ 68) ลาว
เทิง (ร๎อยละ 22)เมืองหลวงของประเทศลาวคือนครเวียงจันทน๑ ซึ่งอยูํตรงข๎ามจังหวัดหนองคาย สํวนเมืองที่
สําคัญและมีประชากรมากเชํน แขวงสะหวันนะเขตแขวงจําปาสัก แขวงคํามํวน
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศลาวมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 7,891 พันล๎านเหรียญสหรัฐ
และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ 17,433
พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita) 2,768ดอลลาร๑สหรัฐ
(ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ. 2554)สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ เครื่องนุํงหํม ไม๎
และผลิตภัณฑ๑กาแฟ กระแสไฟฟ้า ดีบกุ และสินค๎านําเข๎าที่สําคัญได๎แกํ เครื่องจักรยานพาหนะ ผลิตภัณฑ๑
ปิโตรเลียม สินค๎าอุปโภค บริโภค

- 10 ๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

ประเทศสิงคโปร๑มีอาณาเขต 699 ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศร๎อนชื้น และมีฝนตก
ตลอดทั้งปี ปัจจุบันสิงคโปร๑มีประชากรราว 4.6 ล๎านคน แบํงเป็นหลากหลายเชื้อชาติเชื้อชาติที่มีมากที่สุดคือ
จีน (ร๎อยละ 76) มาเลย๑ (ร๎อยละ 14%) อินเดีย (ร๎อยละ 8.3) และอื่น ๆ (ร๎อยละ 1.7) สํวนศาสนานั้น ชาว
สิงคโปร๑นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด (42.5) รองลงมาคืออิสลาม (14.9) คริสต๑ (14.5) ฮินดู(4) ภาษาประจํา
ชาติ คือ ภาษามาเลย๑ ภาษาที่ใช๎เป็นทางการคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษามาเลย๑ จีน
กลาง ทมิฬ และอังกฤษ
ในทางภูมิศาสตร๑นั้น ประเทศสิงคโปร๑เป็นประเทศขนาดเล็กมีลักษณะเป็นเกาะอยูํใต๎สุดของคาบสมุทร
มาลายา ทางเหนือติดกับรัฐยะโฮมารูห๑ ของประเทศมาเลเซีย
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศสิงคโปร๑มีมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 259,849 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
314,911พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita)59,710
ดอลลาร๑สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ.2554)
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศได๎แกํ เครื่องจักรกล เครื่องใช๎ไฟฟ้าเคมีภัณฑ๑ เสื้อผ๎า และสินค๎านําเข๎า
ที่สําคัญได๎แกํ เครื่องจักรกล ชิ้นสํวนอุปกรณ๑ไฟฟ้า น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ๑ เสื้อผ๎า
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๑๐. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (The Republic of Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซียมีอาณาเขตใหญํและกว๎างยาวที่สุดในอาเซียน โดยมีพื้นที่
1,919,440 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด๎วยพื้นดิน 1,826,440 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ํา93,000 ตาราง
กิโลเมตร มีภูมิอากาศร๎อนชื้นแบบศูนย๑สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล๎ง (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน (พ.ย.-เม.ย.)ปัจจุบัน
ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรราว 240 ล๎านคน นับวําเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน และ
ร๎อยละ 61 ของจํานวนประชากรอาศัยอยูํบนเกาะชวา ประชากรชาวอินโดนีเซียประกอบไปด๎วยคนเชื้อสาย
จาวาร๎อยละ 40.6 ซุนดาร๎อยละ 15 มาดูร๎อยละ 3.3 มาเลย๑ร๎อยละ 7.5 และอื่นๆ ร๎อยละ 26% สํวน
ศาสนานั้นประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู๎นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรนับถือ
ศาสนาตํางๆดังนี้ อิสลามร๎อยละ 87 คริสต๑นิกายโปรแตสแตนท๑ร๎อยละ 6 คริสต๑นิกายแคทอลิกร๎อยละ 3.5
ฮินดูร๎อยละ 1.8 และพุทธร๎อยละ 1.3 ประเทศอินโดนีเซียมี Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ
(ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย๑) อังกฤษ ดัทช๑ และภาษาพื้นเมืองกวํา 583ภาษา (สํวนใหญํพูดภาษาจาวา)
ในทางเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียมีผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติประมาณ 845,680 พันล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีตามหลักความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) เทํากับ
1,124,000พันล๎านเหรียญสหรัฐ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี (GDP nominal per capita)4,666
ดอลลาร๑สหรัฐ (ข๎อมูลจากองค๑การการเงินระหวํางประเทศ พ.ศ.2554)
สินค๎าออกที่สําคัญของประเทศคือ : น้ํามันและก๏าซ เครื่องใช๎ไฟฟ้าไม๎อัด เสื้อผ๎าสําเร็จรูปยางพารา
และสินค๎านําเข๎าที่สําคัญได๎แกํ เครื่องจักรและอุปกรณ๑ เคมีภัณฑ๑ น้ํามันและก๏าซ อาหาร
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รูปแบบของประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประกอบด๎วย 3 เสาหลัก ได๎แกํเสาหลักด๎านเศรษฐกิจ เสาหลักด๎านการเมืองความ
มั่นคง และเสาหลักด๎านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแบบแผนการจัดตั้งประชาคมในแตํละเสาหลักแบํงออกได๎
ดังนี้
เสาหลักด้านเศรษฐกิจ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ได๎จัดทําพิมพ๑เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “AEC Blueprint”
โดยมีเป้าหมายให๎ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค๎าขายระหวํางกันมากขึ้น มีการไปมาหาสูํกันได๎อยําง
สะดวก มีศักยภาพในการแขํงขันกับโลกภายนอกได๎ และเชื่อมโยงผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนเข๎าด๎วยกัน โดยมีวัตถุประสงค๑หลัก 4 ประการดังนี้
1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
1.1 การเปิดเสรีด้านสินค้า การเปิดเสรีด๎านสินค๎า มีวัตถุประสงค๑เพื่อที่จะนําไปสูํการใช๎กฎระเบียบ
การค๎าในประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นอยํางเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งใน
ด๎านมาตรฐานคุณภาพ ราคา อัตราภาษีรวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและการกีดกัน
ตํางๆ รวมถึงมาตรการการอํานวยความสะดวกทางการค๎าการอํานวยความสะดวกทางการค๎า ลดขั้นตอนพิธี
การศุลกากรและเงื่อนไขการเคลื่อนย๎ายบุคคลสัญชาติอาเซียน ประเภทการบริการและการลงทุนที่เสรีมากขึ้น
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553ที่ผํานมา ในหกประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียนที่มีอัตราภาษีเป็นร๎อยละ
ศูนย๑ไปแล๎ว ได๎แกํ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส๑ สิงคโปร๑ และประเทศไทย สํวนประเทศสมาชิก
กัมพูชา ลาวเมียนมาร๑ และเวียดนาม (CLMV) ที่เข๎ามาใหมํนั้น ได๎ลดภาษีสินค๎าอยูํที่ระดับร๎อยละ 0-5 และใน
พ.ศ. 2558 ภาษีสินค๎าสินค๎าจะเหลือ ร๎อยละ 0 ยกเว๎นสินค๎าบางรายการที่มีจํานวนไมํเกินร๎อยละ 7 ของ
บัญชีลดภาษี อาจยืดหยุํนให๎เหลือร๎อยละ 0
1.2 การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี ตามกรอบความตกลงวําด๎วยการค๎าบริการของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Services-AFAS) มีหลักการที่สําคัญคือ ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต๎องเปิดเสรี
อยํางก๎าวหน๎าเป็นลําดับ (progressive _iberalization) ตามรอบการเจรจา โดยสมาชิกอาเซียนมีสิทธิในการ
ใช๎กฎระเบียบภายในประเทศเพื่อการกํากับดูแลธุรกิจบริการภายในประเทศของตนได๎ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิด
เสรีด๎านการบริการ ลดอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาดในด๎านตํางๆ และเพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎นให๎กับบุคคล /นิติ
บุคคลที่มีสัญชาติอาเซียน ทั้งนี้การใช๎กฎระเบียบภายในประเทศของประเทศสมาชิกแตํละประเทศนั้น ต๎องทํา
ตามเงื่อนไขที่วําให๎ใช๎กฎหมายบังคับที่เทําเทียมกันทั้งกับคนในชาติและคนตํางชาติ กรณีกฎหมายที่จําเป็น
อยํางยิ่งหรือที่ทุกประเทศมีการบังคับใช๎ สามารถขอสงวนในตารางข๎อผูกพันได๎ โดยต๎องมีการตกลงกับสมาชิก
กํอนในการประชุมกรรมการประสานงานด๎านการบริการของอาเซียน (Coordinating Committee on
Services: CCS) สาขาบริการที่กําหนดเปิดเสรีในพ .ศ. 2553 ปัจจุบันอยูํระหวํางดําเนินการนําเสนอรัฐสภา
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในเรื่องการเพิ่มสัดสํวนการถือหุ๎นสํวนของคนสัญชาติอาเซียนในธุรกิจบริการ
โดยตํางชาติสามารถถือหุ๎นได๎ร๎อยละ 70 ในด๎านคอมพิวเตอร๑ /โทรคมนาคมสุขภาพ ทํองเที่ยว และขนสํงทา
อากาศ
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1.3 การเปิดเสรีด้านการลงทุน
ตามกรอบความตกลงด๎านการลงทุนอาเซียน
(ASEAN
Comprehensive Investment Agreement –ACIA) ซึ่งมีจุดมุํงหมายเพื่อเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถ
ในการดึงดูดการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของอาเซียนเองโดยเป็น
ความตกลงที่มาจากการปรับปรุงข๎อตกลงด๎านการลงทุนที่มีอยูํเดิมคือเขตการลงทุนอาเซียน
(ASEAN
Investment Area-AIA) ให๎มีขอบเขตกว๎างขึ้น มีความครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุน การคุ๎มครองการลงทุน
การสํงเสริมและอํานวยความสะดวกในภาคการผลิต การเกษตร การประมงการป่าไม๎ เหมืองแรํ การบริการที่
เกี่ยวข๎องกับห๎าสาขาข๎างต๎น แตํไมํครอบคลุมสาขาการบริการ และเป็นการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งการลงทุน
ทางตรง (direct investment) และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ (portfolio investment) ให๎นักลงทุน
อาเซียนและนักลงทุนตํางชาติที่มีกิจการอยูํในอาเซียนและต๎องการขยายการลงทุนในประเทศสมาชิกอื่นได๎รับ
สิทธิประโยชน๑จากความตกลง ACIA
1.4 ผ่อนคลายมาตรการด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายมากขึ้น (Freer Flow of Capital) การผํอนคลาย
มาตรการด๎านเงินทุนเคลื่อนย๎ายมากขึ้นมีเป้าหมายเพื่อการลดหรือยกเลิกกฎระเบียบมาตรการเป็นอุปสรรค
ของการเคลื่อนย๎ายเงินทุน ตามความพร๎อมของประเทศตํางๆ โดยตั้งกรอบกว๎างๆเพื่อวางเป้าหมายในการ
เชื่อมโยงตลาดทุน การเข๎าถึงตลาดทุน และรวมถึงสภาพคลํองในตลาด เพื่อนําไปสูํการพัฒนาตลาดการเงิน
ของภูมิภาค และแผนการเชื่อมโยงการลงทุนของอาเซียน
1.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี พิมพ๑เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได๎ทําการลงนามใน
ข๎อตกลงรํวมกัน (Mutual Recognition Arrangement -MRAs)สําหรับแรงงานมีฝีมือไว๎แปดกลุํมวิชาชีพ
ได๎แกํ แพทย๑ ทันตแพทย๑ นักบัญชีวิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสํารวจ และบริการการทํองเที่ยว ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อการอํานวยความสะดวกออกวีซําและใบอนุญาตทํางานให๎กับแรงงานมีฝีมือและผู๎ประกอบ
วิชาชีพในอาเซียน ที่มีกิจกรรมการค๎าและการลงทุน หรือกิจกรรมอื่นๆ ข๎ามดินแดน และการอํานวยความ
สะดวกในเรื่องการบริการตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาความสามารถหลัก (core competencies) และ
คุณภาพในการทํางานสําหรับวิชาชีพ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะตํางๆ สําหรับผู๎ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการ
สํงเสริมความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยในอาเซียน (ASEAN University Network) เพื่อให๎ นักศึกษาและ
พนักงานและอาจารย๑สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนระหวํางมหาวิทยาลัยได๎อยํางสะดวกและคลํองตัวมากขึ้น
และการสํงเสริมความสามารถด๎านการวิจัยในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มทักษะด๎านวิชาชีพการจ๎างงาน
และปรับปรุงข๎อมูลด๎านตลาดแรงงานทั่วอาเซียนให๎เป็นเครือขํายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในพ.ศ. 2558 จะได๎มีการลง
นามใน MRAs ให๎ครบในกลุํมวิชาชีพ ตลอดจนมีการจัดทําเอกสารแสดงสมรรถนะหลักให๎ครบทุกวิชาชีพ
2. มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
2.1 นโยบายการแข่งขัน เพื่อกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการออกกฎหมายด๎านการแขํงขัน
เพื่อให๎ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไมํมี หรือมีนโยบาย หรือออกกฎหมายดังกลําวนี้อยูํแล๎วสามารถนําไป
พิจารณาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับเงื่อนไขการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล๎อมของแตํละประเทศซึ่ง
แนวทางดังกลําวจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับประสานกฎหมายและนโยบายการแขํงขันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให๎สอดคล๎องกัน และสร๎างความเชื่อมั่นให๎ตํางชาติเห็นวําอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมการ
แขํงขันที่เป็นธรรมและโปรํงใส
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2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค อาเซียนได๎จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภคเพื่อ
สํงเสริมและประสานงานในเรื่องดังกลําวในภูมิภาค ปัจจุบัน คณะกรรมการประสานงานฯได๎วางแผนที่จะจัดตั้ง
กลไกการคุ๎มครองและเยียวยาผู๎บริโภคในอาเซียน การจัดทําเว็บไซด๑เพื่อรับการร๎องเรียน รวมถึงการเสริมสร๎าง
ศักยภาพบุคคลากรด๎านการคุ๎มครองผู๎บริโภคในอาเซียน
2.3 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนได๎ริเริ่มการเสริมสร๎างศักยภาพขององค๑กรและกรอบ
กฎหมายเพื่อคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา อีกทั้งเห็นชอบที่จะจัดทําเว็บไซด๑เพื่อรวบรวมข๎อมูลและให๎บริการ
ด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา ณ จุดเดียว สําหรับภาคธุรกิจและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งริเริ่มโครงการความ
รํวมมือด๎านสิทธิบัตรในภูมิภาคเป็นครั้งแรก โดยวัตถุประสงค๑เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎ประกอบการ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมและนักประดิษฐ๑ในการขอสิทธิบัตรสําหรับนวัตกรรมใหมํๆ
2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียนได๎ลงนามความตกลงด๎านโลจิสติกส๑สําคัญสามฉบับ ได๎แกํ
ความ ตกลงวําด๎วยการบริการขนสํงทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on Air Services) ความ
ตกลงวําด๎วยการเปิดเสรีบริการการขนสํงสินค๎าทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on the Full
Liberalization of Air Freight Services) และกรอบความตกลงวําด๎วยการอํานวยความสะดวกการขนสํงข๎าม
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport) ความตกลงสอง
ฉบับแรก เป็นการสร๎างตลาดการขนสํงทางอากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่มโอกาสในการแขํงขันสําหรับการ
ขนสํงทางอากาศ ความตกลงฉบับที่สามจะชํวยเสริมสร๎างการอํานวยความสะดวกด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑
ในภูมิภาค ปัจจุบัน สมาชิกอาเซียนอยูํระหวํางการให๎สัตยาบันความตกลงทั้งสามฉบับ
2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (ICT) อาเซียนได๎จัดทําแผนแมํบทความรํวมมือด๎าน ICT ใน
อาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 (ASEAN ICT Master Plan) มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาและเสริมสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขันของอาเซียนในสาขา ICT เพื่อลดชํองวํางการพัฒนาด๎าน ICT ระหวํางประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน และเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎าน ICT ใน
อาเซียน
2.6 พลังงาน อาเซียนได๎ลงนามและให๎สัตยาบันบันทึกความเข๎าใจวําด๎วย ASEAN Power Grid เพื่อ
สํงเสริมความมั่นคงด๎านพลังงานรํวมกันในภูมิภาค และได๎ให๎การรับรองความตกลงวําด๎วยความมั่นคงด๎าน
ปิโตรเลียมซึ่งจะสํงเสริมความสามารถในการตอบสนอง ทั้งของแตํละประเทศและรํวมกัน ตํอภาวการณ๑ฉุกเฉิน
ด๎านพลังงานและลดผลกระทบจากภาวการณ๑ดังกลําว
3. มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
อาเซียนได๎จัดทํายุทธศาสตร๑เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมและการขยายตัวของ SMEs และได๎จัดทําหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู๎ประกอบการที่สามารถใช๎รํวมกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และอยูํระหวํางทบทวนแผนนโยบายใน
การพัฒนา SMEs (พ.ศ. 2547 – 2557)
3.2 ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา (Initiative for ASEAN
Integration: IAI) เป็นแผนงานการให๎ความชํวยเหลือเพื่อลดชํองวํางการพัฒนาระหวํางประเทศสมาชิก
อาเซียนปัจจุบันอยูํระหวํางดําเนินการในระยะที่สอง (ปี 2552 – 2558) ซึ่งจะระบุโครงการความรํวมมือใน
สาขาตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ในสามเสาหลัก โดยคํานึงถึงความต๎องการของประเทศสมาชิกอาเซียนใหมํ (กัมพูชา
ลาว เมียนมาร๑เวียดนาม) และเน๎นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นตํอการเรํงรัดการรวมกลุํมของอาเซียน
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อาเซียนมีการรวมกลุํมกับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดทําความตกลงการค๎าเสรี (FTA) และความตกลงการเป็น
หุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจ (CEP) กับประเทศคูํเจรจาตํางๆ ได๎แกํ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด๑ นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศและกลุํมเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ เชํน
สหรัฐ แคนาดา สหภาพยุโรป เชํน กลุํมประเทศบริเวณอําวเปอร๑เซีย (Gulf Cooperation Council หรือ
GCC) และกลุํมประเทศอเมริกาใต๎ (MERCOSUR) เป็นต๎น
เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
อีกเสาหลักที่สําคัญของอาเซียนคือเสาหลักด๎านความรํวมมือในด๎านการเมืองและความมั่นคง
ซึ่งถือ
เป็นเสาหลักแรกที่มีความสําคัญอยํางยิ่งยวดเพราะหากปราศจากเสาหลักนี้ ความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม จะประสบอุปสรรคในประชาคมอาเซียน ในเสาหลักนี้นั้นอาเซียนมีเป้าหมายสําคัญคือการ
สํงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อสร๎างสถานะที่จะอํานวยตํอการสร๎าง
ประชาคมอาเซียน ให๎สําเร็จภายใน พ.ศ. 2558
1. เป็นชุมชนที่มีกฎระเบียบร่วมกัน มีค่านิยมและบรรทัดฐานเดียวกัน
ในฐานะที่เป็นชุมชนที่มีกฎระเบียบรํวมกัน
มีคํานิยมและบรรทัดฐานเดียวกันหมายความวํา
วัตถุประสงค๑ของอาเซียนคือ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับประชาธิปไตย สํงเสริมธรรมาภิบาล หลักสันติธรรม
การสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยสร๎างกฎเกณฑ๑รํวมกันที่อยูํบนบรรทัดฐาน
และคํานิยมรํวมกันของสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้จะกระทําโดยผํานความรํวมมือในการพัฒนาการเมือง โดยเพิ่ม
ความรํวมมือขององค๑กรตํางๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เชํน มหาวิทยาลัย กลุํมนักคิดผู๎มีอิทธิพลตํอสังคม
องค๑กรพลเมืองตํางๆ ให๎มีบทบาทเข๎ามาติดตํอสื่อสารและทําความรู๎จักกันมากขึ้น โดยเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ความรู๎ความเข๎าใจประวัติศาสตร๑ และระบบการเมืองของประเทศตํางๆ เพื่อที่จะสร๎างความ
เข๎าใจอันดีระหวํางกันของประชาชนในอาเซียน
2. ภูมิภาคที่ยืดหยุ่น มีเสถียรภาพ มีสันติ และเป็นอันหนึ่งอันเดียว และมีความรับผิดชอบร่วมกันในความ
มั่นคงทั้งระบบ
ในการสร๎างภูมิภาคที่ยืดหยุํนและมีเสถียรภาพนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต๎องคํานึงถึงความมั่นคง
รํวมกัน ซึ่งไปไกลยิ่งกวําความมั่นคงแบบดั้งเดิมทั่วไป และความมั่นคงสมัยใหมํ ซึ่งมีความสําคัญตํอการปรับตัว
ของภูมิภาคและประเทศสมาชิก ไมํวําจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและมิติด๎านสิ่งแวดล๎อม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังรํวมมือกันสร๎างกลไกในการป้องกันความขัดแย๎ง การสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิง
ป้องกันและการสร๎างสันติภาพภายหลังความขัดแย๎งในการป้องกันความขัดแย๎ง และสร๎างมาตรการในการสร๎าง
ความไว๎เนื้อเชื่อใจนั้น เป็นกลไกที่สําคัญในการป้องกันความขัดแย๎ง ทั้งระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน
3. ภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหว และมองออกไปข้างนอกมีความสัมพันธ์อย่างสนิทแนบแน่นและพึ่งพา
อาศัยกันกับโลกภายนอก
ในการสร๎างอาเซียนให๎เป็นภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหวและมองออกไปข๎างนอกนั้น
อาเซียนมุํง
ปรารถนาที่จะเป็นภูมิภาคแบบเปิด คือ มุํงสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลกอยํางไมํแบํงฝักฝ่าย
และให๎ความสําคัญเป็นอยํางยิ่งกับการสร๎างสันติภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคนอกจากนี้ อาเซียนยัง
เสนอให๎มีการแก๎ไขความขัดแย๎งตํางๆ ด๎วยสันติวิธีตามแนวทางของสหประชาชาติอีกด๎วย

- ๑๖ เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในเสาหลักสุดท๎าย
ซึ่งมีความสําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวําอีกสองเสาหลักแรกคือ คือ เสาหลักด๎านสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนนั้น ในเสาหลักนี้อาเซียนมุํงหวังประโยชน๑จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให๎ประชาชนมีความอยูํดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดีและมีความรู๎สึก
เป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน๎นการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจระหวํางประเทศสมาชิกในด๎านความเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร๑มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ระดับภูมิภาครํวมกันทั้งนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
โดยให๎ความสําคัญกับการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ สํงเสริมการจ๎างงานที่เหมาะสม
สํงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอํานวยความสะดวกในการเข๎าถึงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเชิงประยุกต๑
เสริมสร๎างทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ และการพัฒนาสมรรถภาพของ
ระบบราชการ
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
โดยเน๎นการขจัดความยากจน การสร๎างเครือขํายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ๎มกันจากผลกระทบด๎าน
ลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน๑ สํงเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด๎านอาหาร การเข๎าถึงการ
ดูแลสุขภาพและสํงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตํอ การรับประกัน
อาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และการสร๎างรัฐที่พร๎อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 3. สิทธิและ
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
การสํงเสริมและคุ๎มครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ การคุ๎มครองและ
สํงเสริมแรงงานโยกย๎ายถิ่นฐาน และสํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กรธุรกิจ (CSR)
4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)
ประชาคมอาเซียนเน๎นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อมของโลกการจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล๎อมข๎ามแดน สํงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม
และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน สํงเสริมเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมคุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมืองตํางๆ ของ
อาเซียน และเขตเมือง การทําการประสานกันเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมและฐานข๎อมูล สํงเสริมการใช๎
ทรัพยากรชายฝั่ง
และทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน
สํงเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน สํงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด การ
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการตํอผลกระทบ สํงเสริมการบริหารจัดการป่าไม๎
อยํางยั่งยืน
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
โดยการสํงเสริมการตระหนักรับรู๎เกี่ยวกับอาเซียน และความรู๎สึกของการเป็นประชาคม การสํงเสริมและการ
อนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน สํงเสริมการสร๎างสรรค๑ด๎านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับชุมชน
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเน๎นให๎มีการสํงเสริมปฏิสัมพันธ๑ระหวํางนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร๎างความ
ตระหนักรู๎เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ทั้งนี้ ไทยจะได๎ประโยชน๑อยํางมากจากการ
ที่รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเข๎าใจซึ่งกันและกัน และเข๎าใจถึงผลประโยชน๑ที่มี
รํวมกัน ซึ่งจะมีสํวนชํวยให๎การสร๎างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความสําเร็จอยํางยั่งยืนด๎วย

- ๑๗ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
1. ป้องกันความขัดแย๎งและสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจระหวํางประเทศสมาชิก เพื่อชํวยสํงเสริมสันติภาพใน
ภูมิภาค
2. ชํวยให๎มีการสํงเสริมและคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมการ
ทํางานของภาครัฐให๎มีความโปรํงใสยิ่งขึ้น
3. ชํวยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและรํวมแก๎ไขปัญหาตํางๆ มากขึ้น
4. ชํวยให๎ไทยสามารถแก๎ไขปัญหาและความท๎าทายได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชํน ภัยพิบัติ ยาเสพติด
การค๎ามนุษย๑
5. ชํวยสร๎างอํานาจตํอรองแกํประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทั้งด๎านเศรษฐกิจและการเมือง
6. ทําให๎ตัวเลขการค๎าขายสินค๎าเพิ่มสูงขึ้น และผู๎บริโภคจะได๎รับประโยชน๑ในการซื้อสินค๎านําเข๎าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง
7. ตลาดขนาดใหญํของอาเซียนกวํา 600 ล๎านคน จะเป็นโอกาสในการขยายการสํงออกสินค๎าไทยมากขึ้น
8. รํวมมือกันปรับระเบียบและกฎเกณฑ๑ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขจัดมาตรการกีดกัน
ตํางๆเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค๎าและการลงทุนระหวํางกัน
9. การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะชํวยดึงดูดการลงทุนจากตํางประเทศให๎เข๎ามาลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศ
ไทยมากขึ้นซึ่งจะชํวยสร๎างงานและรายได๎แกํประชาชน
10. ชํวยกระตุ๎นให๎ภาคสํวนตํางๆ ของไทย อาทิ ภาคธุรกิจ เกษตรทํองเที่ยว เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับ
เศรษฐกิจโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว
11. ชํวยสร๎างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ๑ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
12. การลดชํองวํางด๎านการพัฒนาระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนจะชํวยลดปัญหาการโยกย๎ายถิ่นฐานของ
ประเทศที่พัฒนาน๎อยกวํา
13. ชํวยให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความยากจนจะลดลง สามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎
อยํางทั่วถึง มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงและมีสภาพแวดล๎อมที่ดีขึ้น

- ๑๘ ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน
บรูไน
• ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปบรูไนในชํวง Hari Raya ซึ่งเป็นชํวงปลายเดือนของการถือศีลอดของชาวมุสลิม
หรือชํวงตรุษจีน เพราะเป็นชํวงที่ธุรกิจตํางๆ ปิดทําการ
• เวลาเชิญชาวบรูไนไปทานข๎าว ควรขอให๎แขกเชิญเป็นผู๎เลือกร๎านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาหารที่เป็นข๎อ
ห๎ามของชาวมุสลิม
• หลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ศาสนา และการเมือง
• เมื่อไปบ๎านของชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย๑หรือจีน ควรถอดรองเท๎ากํอนเข๎าไปในบ๎าน
มารยาททางสังคมกับชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์
• ถือเป็นการไมํสุภาพหากยกปลายเท๎าไปทางคูํสนทนา และไมํควรนั่งไขวํห๎าง ทางที่ดีคือนั่งวางเท๎าราบกับพื้น
• ใช๎มือขวาทุกครั้งในการมอบหรือรับของ
• ไมํควรแตะตัวหรือใช๎นิ้วมือชี้ หากจําเป็นต๎องการชี้บอก ควรใช๎นิ้วโป้งขวาชี้บอกโดยนิ้วอื่นๆ กําหุบไว๎
• ตามธรรมเนียมบรูไน จะไมํมีการจับมือกับเพศตรงข๎าม จึงควรรอให๎ชาวบรูไนยื่นมือให๎จับกํอน
มารยาททางสังคมกับชาวบรูไนเชื้อจีน
• เวลารับหรือมอบของ เชํน นามบัตร ควรใช๎ทั้งสองมือในการรับหรือมอบให๎
• หลีกเลี่ยงการแตะตัวหรือยกนิ้วมือชี้ทาง
• อยํานั่งกํอนที่เจ๎าภาพ/เจ๎าบ๎านจะเชิญให๎นั่ง
ฟิลิปปินส์
• การใช๎นามบัตรเป็นเรื่องสําคัญ แตํไมํมีข๎อปฏิบัติพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการมอบนามบัตร ซึ่งต๎องระมัดระวังเรื่อง
นี้ในบางประเทศในเอเชีย
• เสื้อแขนยาวผูกไทถือเป็นเครื่องแตํงกายที่เป็นที่ยอมรับสําหรับการประชุมทางธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อประชุม
กับนักธุรกิจฟิลิปปินส๑เชื้อสายจีน ชุดสูทเหมาะสําหรับการประชุมที่เป็นทางการกับระดับผู๎บริหารหรืองานเลี้ยง
อาหารค่ํา สําหรับเครื่องแตํงกายหญิงในการประชุมธุรกิจนั้น ให๎ใช๎ประเภท smart casual (กระโปรงกับเสื้อ
หรือกางเกงกับเสื้อ) และประเภท western style business (กระโปรงชุดหรือชุดเสื้อกางเกงพร๎อมสูท)
• ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในฟิลิปปินส๑และเป็นภาษาที่ใช๎ในธุรกิจ ชาวฟิลิปปินส๑สํวนใหญํอํานและเขียน
ภาษาอังกฤษได๎
• ในการพบปะชาวฟิลิปปินส๑ครั้งแรก ให๎เรียกนามสกุลของผู๎นั้น ตํอเมื่อคุ๎นเคยกันแล๎ว จึงเรียกชื่อตัว เชํน
Mr.Antonio Lopez เมื่อพบกันครั้งแรก ต๎องเรียกชื่อ Mr.Lopez ตํอเมื่อสนิทกันแล๎วจึงเรียก “Antonio”
มาเลเซีย
• การแลกเปลี่ยนนามบัตรเป็นเรื่องปฏิบัติตามปกติ จึงควรพกนามบัตรติดตัวให๎เพียงพอ เวลามอบนามบัตรให๎
นักธุรกิจมาเลเซียเชื้อสายจีน ให๎ใชํสองมือถือนามบัตรยื่นให๎เพื่อเป็นการให๎เกียรติผู๎รับ เวลารับมอบนามบัตร
จากชาวมาเลเซีย ควรอํานรายละเอียดสักครูํกํอนเก็บ
• เวลามอบนามบัตรให๎ชาวมุสลิม ให๎ใช๎มือขวาถือนามบัตรโดยมือซ๎ายแตะหรือประคองข๎อศอกขวายื่นนามบัตร
ให๎ หรือใช๎ทั้งสองมือถือนามบัตรยื่นมอบให๎ก็ได๎
• ไมํควรใช๎มือซ๎ายในการหยิบของหรือสํงของ/นามบัตรให๎แกํชาวมุสลิม เพราะถือวําไมํสุภาพ
• เสื้อแขนยาวผูกไทถือเป็นเครื่องแตํงการที่เป็นที่ยอมรับสําหรับการประชุมทางธุรกิจ ใช๎เสื้อสูทสําหรับงานลี้ยง
ตอนค่ํา เสื้อบาติกแขนยาวใช๎กับงานพิธีการได๎เชํนกัน หากไมํแนํใจ ขอให๎สอบถามเจ๎าภาพ

- ๑๙ • สังคมชาวมาเลย๑เน๎นความสุภาพและความเกรงใจ
• นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมักมีคํานําหน๎าชื่อ เชํน Tan Sri (ตันศรี ) หรือ Dato (ดาโต๏ะ ) เวลาเรียกชื่อบุคคลเหลํานี้
ควรเรียกนามสกุลและคํานําหน๎าชื่อ เชํน Tan Sri หรือ Dato Lim หรือใช๎ชื่อเรียกแบบตะวันตกก็ได๎ เชํน
Mr./Miss/Mrs. Lim
• สําหรับคําเรียกนําหน๎าชื่อนักธุรกิจทั่วไปชาวมาเลย๑ มีดังนี้
- ชาย = Encik (อิน-ซิก) + นามสกุล
- หญิง (แตํงงานแล๎ว) = Puan (ปวน) + นามสกุล
- หญิง (โสด) = Cik (ซิก) + นามสกุล
• ห๎ามแตะศรีษะชาวมาเลย๑โดยเด็ดขาด เพราะถือเป็นการหยาบคาย
ลาว
• ขนบธรรมเนียมประเพณีของลาวคล๎ายคลึงกับไทยมาก เชํน การยกมือไหว๎ทักทาย ศีรษะถือเป็นของสูงห๎าม
แตะต๎องเลํน เท๎าถือเป็นของต่ํา เวลานั่งสนทนาจึงต๎องเก็บปลายเท๎าให๎เรียบร๎อย การรักษา“หน๎า” การแตํง
กายสุภาพเรียบร๎อย การให๎เกียรติผู๎อาวุโส ความสุภาพอํอนน๎อม การมอบของด๎วยมือขวาการไมํใสํรองเท๎าเข๎า
บ๎าน เป็นต๎น
• การตํอรองราคาถือเป็นเรื่องปกติ
• สําหรับการประชุมหารือทางธุรกิจ เสื้อเชิ้ตและกางเกงถือเป็นเครื่องแตํงกายที่สุภาพสําหรับชายสําหรับหญิง
ควรสวมกระโปรงยาวและเสื้อมีแขน/ไมํมีแขน ชุดสูทสําหรับโอกาสที่เป็นทางการเทํานั้น
• การมอบของที่ระลึกเป็นการแสดงน้ําใจและชํวยสร๎างมิตรภาพ
สิงคโปร์
• ร๎อยละ 75 ของชาวสิงคโปร๑มีเชื้อสายจีน ร๎อยละ 15 เป็นชาวมาเลย๑ และร๎อยละ 9 เป็นชาวอินเดียทําให๎มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบประเพณี อยํางไรก็ตาม ชาวสิงคโปร๑สํวนใหญํพูดได๎สองภาษา คือ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ก็มีภาษาฮกเกี้ยน มาเลย๑ และทมิฬ
• นามบัตรเป็นสิ่งสําคัญในการพบปะเจรจาธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยนนามบัตรควรกระทําด๎วยทําทีที่สุภาพแสดง
ถึงการให๎เกียรติกัน ได๎แกํ ควรยื่นและมอบนามบัตรให๎ด๎วยมือทั้งสอง และเมื่อได๎รับมอบนามบัตร ควรอําน
รายละเอียดในนามบัตรสักครูํ แล๎ววางไว๎บนโต๏ะประชุม ไมํควรเก็บเข๎ากระเป๋าทันที
• เครื่องแตํงกายสําหรับการเจรจาทางธุรกิจ ผู๎ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกไท สําหรับผู๎หญิง ควรสวมชุดสูท
หรือกระโปรงกับเสื้อสุภาพ
• ในการสนทนาขอให๎สังเกตอากัปกิริยาของคูํสนทนา เพราะชาวสิงคโปร๑มักไมํพูดออกมาตรงๆ เมื่อไมํเห็นด๎วย
เนื่องจากความเกรงใจ
• ในการนําเสนอข๎อมูล (presentation) ในการประชุม ควรจัดเตรียมข๎อมูลอยํางเรียบงํายและกระชับสําหรับ
การนําเสนอไมํเกิน 20-30 นาที และมีสําเนาแจก ควรเตรียมอุปกรณ๑สําหรับการนําเสนอให๎พร๎อมและจบการ
นําเสนอด๎วยการถาม -ตอบ หากมีคําถามเกี่ยวกับราคา ควรสอบถามเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจชัดเจนตรงกันกํอน
ให๎คําตอบ หรืออาจชะลอการให๎คําตอบเพื่อให๎มีการติดตํอกันตํอไปอีกระยะหนึ่งกํอน
• การเชิญทานอาหารเป็นวิธีที่ได๎ผลในการสร๎างความสัมพันธ๑ให๎เกิดขึ้น

- ๒๐ อินโดนีเซีย
1. ข้อปฏิบัติ
• ชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวเกาะชวาถือมากในเรื่องการให๎ความเคารพและการให๎เกียรติซึ่งกันและกัน
• เนื่องจากบํอยครั้งที่ชาวอินโดนีเซียมักจะตัดสินใจตามมติเอกฉันท๑ ดังนั้น ในการเจรจา จึงไมํควรรบเร๎าให๎คูํ
เจรจาตัดสินใจในทันที เพราะจะไมํเป็นผลดีตํอการเจรจา
• ชาวอินโดนีเซียไมํคํอยเครํงครัดในเรื่องเวลา การประชุมจึงไมํอาจตรงเวลาได๎ และในกรณีที่เชิญแขกชาว
อินโดนีเซีย อาจเป็นไปได๎ที่แขกผู๎รับเชิญจะมางานพร๎อมด๎วยเพื่อนคนอื่นๆ ไมํได๎รับเชิญด๎วย
• เมื่อมีข๎อสงสัย ชาวอินโดนีเซียมักจะไมํถามเพื่อให๎หายข๎องใจ และมักจะให๎คําตอบเพื่อทําให๎ผู๎ฟังสบายใจ
นอกจากนี้ การตอบรับวํา “คํะ/ครับ (Yes)” อาจมีความหมายเพียงแคํ “คํะ/ครับ รับฟังที่คุณพูด ”ซึ่งไมํใชํ
“คํะ/ครับ เห็นด๎วยกับคุณ” ดังนั้น จึงควรถามย้ําเพื่อให๎มั่นใจวําทั้งสองฝ่ายเข๎าใจตรงกัน
• ควรพกนามบัตรติดตัวให๎มาก เวลารับนามบัตรจากชาวอินโดนีเซีย ควรรับด๎วยทําทีที่ให๎เกียรติและห๎ามมอบ
ของหรือนามบัตรให๎แกํชาวอินโดนีเซียด๎วยมือซ๎าย เพราะถือวํามือซ๎ายไมํสุภาพ
• ชายชาวอินโดนีเซียรวมทั้งนักธุรกิจมักนิยมสวมใสํเสื้อบาติกแขนยาว โดยถือเป็นเครื่องแตํงกายทางการ
เชํนเดียวกับชุดสูทสีเข๎ม ชุดสูทพร๎อมเนคไทจัดเป็นเครื่องแตํงกายสุภาพทางการสําหรับชาย สํวนผู๎หญิงควร
หลีกเลี่ยงการสวมใสํเสื้อไมํมีแขนหรือกางเกงขาสั้น
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑และเนื้อหมูเป็นของต๎องห๎ามตามหลักศาสนา แตํโดยทั่วไปชาวอินโดนีเซียไมํคํอย
เครํงครัดมากเรื่องการดื่มแอลกอฮอล๑
• เมื่อเจ๎าภาพชาวอินโดนีเซียเสิร๑ฟกาแฟหรือชาให๎ ควรรอให๎เจ๎าภาพดื่มกํอน และเป็นมารยาทที่ควรดื่มหรือ
ทานอาหารที่เจ๎าภาพหยิบยื่นให๎ ในกรณีการประชุม จะไมํมีการแตะต๎องเครื่องดื่มหรือของวํางที่จัดเตรียมไว๎
จนกวําจะเสร็จสิ้นการประชุม
• กิริยาที่ถือวําหยาบคายได๎แกํ การยกมือชี้นิ้ว การแตะศรีษะผู๎อื่น การวางมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอกบํง
บอกอาการโกรธหรือไมํพอใจ อีกทั้งควรระวังไมํทําให๎คูํสนทนารู๎สึกเสียหน๎า
• เวลานั่ง ให๎ระวังไมํหันฝ่าเท๎าไปทางคูํสนทนาเพราะถือเป็นการไมํสุภาพ ทางที่ดีควรวางเท๎าลงกับพื้น
• ควรเตรียมของที่ระลึกสําหรับมอบให๎กับคูํเจรจา

- ๒๑ คาถามน่าสนใจก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
1. อาเซียนกับสหภาพยุโรป ต่างกันอย่างไร
แม๎สหภาพยุโรปจะเป็นแรงบันดาลใจ แตํอาเซียนไมํเหมือนสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็น
ตลาดเดียวที่มีการเคลื่อนย๎ายบุคคล สินค๎า การบริการ และทุนอยํางเสรีและไร๎พรมแดน รวมทั้งมีนโยบาย
รํวมกันในบางเรื่อง อาทิ การค๎าระหวํางประเทศ ศุลกากรการใช๎เงินสกุลรํวม (เงินยูโร ซึ่งปัจจุบันใช๎ใน 17
ประเทศ จาก 27 ประเทศ) และใช๎หลักการตัดสินใจแบบเสียงข๎างมากในขณะที่ประชาคมอาเซียนเป็นความ
รํวมมือระหวํางประเทศสมาชิก เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายรํวมกันในเรื่องตํางๆ โดยใช๎หลักฉันทามติและจะไมํก๎าว
กํายกิจการภายในซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังไมํมีนโยบายการใช๎เงินสกุลเดียวกันแม๎จะเป็นประชาคมอาเซียน ก็
ยังต๎องใช๎หนังสือเดินทางในการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ปัจจุบันผู๎ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถ
เดินทางไปทํองเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได๎โดยไมํต๎องขอวีซํา ยกเว้น เมียนมาร๑ โดยอยูํในประเทศ
นั้นๆ ได๎ ไมํเกินระยะเวลาที่กําหนดคือ
14 วัน สําหรับบรูไนดารุสซาลาม และกัมพูชา
21 วัน สําหรับฟิลิปปินส๑
30 วัน สําหรับอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร๑ และเวียดนาม
สําหรับเมียนมาร๑ ต๎องติดตํอสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร๑ประจําประเทศไทยเพื่อยื่นคําร๎องขอวีซํา ตาม
ระเบียบที่สถานทูตฯ กําหนด
2.เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ประชาชนในอาเซียนจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดย ไม่ต้องใช้ หนังสือ
เดินทางหรือวีซ่าจริงหรือ
แม๎จะเป็นประชาคมอาเซียน ก็ยังต๎องใช๎หนังสือเดินทางในการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
ปัจจุบันผู๎ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปทํองเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได๎โดยไมํต๎องขอวีซํา
ยกเว้นเมียนมาร๑ โดยอยูํในประเทศนั้นๆ ได๎ ไมํเกินระยะเวลาที่กําหนดคือ
14 วัน สําหรับบรูไนดารุสซาลาม และกัมพูชา
21 วัน สําหรับฟิลิปปินส๑
30 วัน สําหรับอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร๑ และเวียดนาม
สําหรับเมียนมาร๑ ต๎องติดตํอสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร๑ประจําประเทศไทยเพื่อยื่นคําร๎องขอวีซํา ตาม
ระเบียบที่สถานทูตฯ กําหนด
3. เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริง
หรือ
ไม่จริง การเป็นประชาคมอาเซียนไมํได๎เป็นการเปิดให๎แรงงานตํางด๎าวเข๎ามาทํางานอยํางเสรี โดยยัง
ต๎องทําตามขั้นตอนและกระบวนการตํางๆ ตามที่ทางการไทยกําหนด รวมถึงการขึ้นทะเบียนในกรอบอาเซียนมี
เพียงการเคลื่อนย๎ายบุคคล วิชาชีพ 8 สาขา (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก บัญชี นัก
สารวจและการบริการท่องเที่ยว) เท่านั้น แตํบุคคลในวิชาชีพเหลํานี้ก็ยังต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบตํางๆ ของ
ไทย อาทิ การสอบใบประกอบวิชาชีพภาษาไทย

- ๒๒ 4. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯเช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่
สวัสดิการเหลํานี้ รัฐบาลไทยให๎เฉพาะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์เทํานั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ไทยในการสร๎างเสริมสวัสดิการให๎แกํประชาชนชาวไทยและไมํได๎เป็นข๎อตกลงของอาเซียนที่ต๎องทํา หรือใช๎
ด๎วยกันทุกประเทศสิ่งที่รัฐบาลไทยกําลังจะดําเนินการรํวมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆคือ การหา
ข๎อมูลเปรียบเทียบวําแตํละประเทศให๎ความชํวยเหลือหรือมีระบบสวัสดิการสังคมให๎ประชาชนอยํางไรบ๎าง เพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางให๎แตํละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือ
ใกล๎เคียงกันที่สุด
5. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สินค้าเกษตรไทยจะถูกแย่งตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
การเป็นประชาคมอาเซียนไมํเกี่ยวกับตลาดสํงออกนอกอาเซียน การขจัดหรือลดภาษีสินค๎าตํางๆ ใน
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช๎กับการสํงออกไปในประเทศอาเซียนด๎วยกันเทํานั้น สําหรับตลาดนอก
ภูมิภาค เชํน ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา ยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆหรือข๎อตกลงที่ไทยมีกับ
ประเทศนั้นๆอยํางไรก็ดี เกษตรกรไทยก็ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าเกษตรของไทย รวมทั้งปรับปรุง
ให๎ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาตลาดและฐานลูกค๎าในประเทศเหลํานี้
ถ้อยคาที่ใช้สื่อสารกล่าวทักทายของแต่ละประเทศ
๑. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
พบกันใหมํ เบอจัมปา ลากิ
ลากํอน เซลามัต ติงกัลป์
๒. ประเทศกัมพูชา
สวัสดี จุม
-เรียป ซัว
สบายดีไหม ซก ซ๏อป
-บาย เจีย เต
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เตรก ออ แดล บาน
ขอบคุณ ออ
-กุน
พบกันใหมํ ขจุ๏บคะเนียใหมํ
ลากํอน โซว๑ม เลีย เฮย
\

- ๒๓ ๓. ประเทศอินโดนีเซีย
สวัสดี เซลามัทปากิ (ตอนเช๎า)
เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
เซลามัทซอร๑ (ตอนเย็น)
เซลามัทมายัม (ตอนค่ํา)
สบายดีไหม อพาร๑ คาบาร๑
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เซลามัน เบอร๑จัมพา เดนกัน อันดา
ขอบคุณ เทริมากาสิ
พบกันใหมํ ซัมไพ จําพา ลากิ
ลากํอน บาย บาย
๔. ประเทศลาว
สวัสดี สะบายดี
สบายดีไหม สบายดีบํ
ยินดีที่ได๎รู๎จัก ยินดีที่ฮู๎จัก
ขอบคุณ ขอบใจ
พบกันใหมํ เห็นกันใหมํ
ลากํอน ลากํอน
๕. ประเทศมาเลเซีย
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
พบกันใหมํ เบอจัมปา ลากิ
ลากํอน เซลามัต ติงกัล
๖. ประเทศพม่า
สวัสดี มิงกะลาบา
สบายดีไหม เนก็องบาตะล๎า
ยินดีที่ได๎รู๎จัก ตุ๏ยยาดา หวันตาบําแด
ขอบคุณ เจซูติน บาแด
พบกันใหมํ อะติดตุ๏ย
ลากํอน เจ๏ะ โจร แมํ

- ๒๔ ๗. ประเทศฟิลิปปินส์
สวัสดี กูมูสต๎า
สบายดีไหม กูมูสต๎า กา
ยินดีที่ได๎รู๎จัก นาตูตูวา นาอลัม โม
ขอบคุณ ซาลามัต
พบกันใหมํ มากิตา คายอง มูลิ
ลากํอน ปาอาลัม
๘. ประเทศเวียดนาม
สวัสดี ซินจําว
สบายดีไหม แอง
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง
ขอบคุณ ก๏าม เอิน
พบกันใหมํ แหนกัปหลาย
ลากํอน ต๐ามเบียด
๙. ประเทศสิงคโปร์
สวัสดี หนี หําว
สบายดีไหม หนี หําว
ยินดีที่ได๎รู๎จัก เหิ่น เกา ซิ่ง ชื่อ หนี่
ขอบคุณ ซี่ยย เซี่ย
พบกันใหมํ ไจ๎เจี้ยน
ลากํอน ไจ๎เจี้ยน
๑๐. ประเทศไทย
สวัสดี สวัสดี
สบายดีไหม สวัสดี
ยินดีที่ได๎รู๎จัก ยินดีที่ได๎รู๎จัก
ขอบคุณ ขอบคุณ
พบกันใหมํ พบกันใหมํ
ลากํอน ลากํอน
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