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อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) 

ริเร่ิมโดยประเทศไทย ก่อต้ังข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที	่
8 สิงหาคม 2510 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ	

ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร 
อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน

	 ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา มีประชากรในภูมิภาครวมกัน	
ประมาณ 600 ล้านคน	

	 ปัจจุบัน โลกของเราเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือ 40 กว่าปีก่อนท่ีเร่ิมก่อต้ังอาเซียนอย่างมาก 
อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ 
อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ รวมทั้งการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	 ดังนั้น อาเซียนจึงจำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และ	
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ัง	
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและสังคม และตอบสนองความต้องการของประชาชน	
อย่างแท้จริง ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น
เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได้มีวิสัยทัศน์และประกาศให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมา 	
โดยประชาคมอาเซียนที่จะสร้างขึ้นประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

	 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community)		
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community)	
	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community)

 เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน ดังนั้น ประชาคมอาเซียนจึงมิใช่เพียงเรื่อง 
เศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวิต 
ความเป็นอยู่ และการกินดีอยู่ดีของประชาชน 

อาเซียนได้กำหนดวันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

จุดเริ่มต้นของอาเซียน

อาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558
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 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของ	
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เพื่อให้ม	ี
ความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่ิงท้าทายได้ทุกด้านในโลก	
ปัจจุบัน ตลอดจนเพื ่อเพิ ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ	
ในการแข่งขันของอาเซียนทุกด้านในเวทีระหว่างประเทศ 

 การเป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยทำให้สมาชิกอาเซียนเป็น	
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่มีความแข็งแกร่ง ปลอดภัย มีสภาพ	
ความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน รวมท้ังสามารถ	
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ทำความรู้จักประชาคมอาเซียน

	 •	ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
	 	 (ASEAN Political-Security Community : APSC) 
 มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ ่ง	
สันติภาพและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค ตลอดจนทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน	
อย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยสันติวิธี

  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีลักษณะ 3 อย่าง คือ
 • ประชาชนในอาเซียนอยู่ในภูมิภาคที่มีกฎกติกาชัดเจน ยึดมั ่นแนวคิดและค่านิยม	
เดียวกัน เช่น หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล เพื่อช่วยส่งเสริม	
เสถียรภาพ และความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียน

	 • ประชาชนในอาเซียนสามารถอยู่ในภูมิภาคที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ปราศจาก	
สงครามและการสู้รบ	รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ร่วมกัน เช่น การก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และโจรสลัด

	 • ประเทศในอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
อินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ เพื่อให้ประเทศเหล่านี้ เป็นมิตรที่ดีของอาเซียน 
และเข้ามาสนับสนุนอาเซียนในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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 •	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  (ASEAN Economic Community : AEC)
 คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน	
ซ่ึงจะช่วยให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ และประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	
มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่ เขตการค้าเสรี หรือการเปิดเสรีในด้านต่างๆ 	
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้าน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน	
รวมตัวกันได้ใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีลักษณะ 4 อย่าง คือ
	 •	 ประเทศในอาเซียนสามารถค้าขายระหว่างกันได้โดยไม่เสียภาษีนำเข้า นอกจากสินค้า	
ไม่ก่ีรายการท่ีมีข้อยกเว้น สามารถทำธุรกิจด้านบริการบางสาขาในประเทศอาเซียนอ่ืนได้ และสามารถ	
เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ในสาขาการเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่และ	
อุตสาหกรรมการผลิต โดยได้รับการปฏิบัติเหมือนคนในประเทศนั้น นอกจากนี้จะมีการอำนวย	
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคลในวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร 
สถาปนิก บัญชี นักสำรวจ และการบริการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศอาเซียน โดยทั้งหมดนี	้
เพื่อเป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน

	 • ประเทศในอาเซียนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นนอกภูมิภาค โดยได้ดำเนินการเรื่อง	
เครือข่ายคมนาคมขนส่ง และอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน รวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน	
อ่ืนๆ เช่น พลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมนโยบายทรัพย์สิน	
ทางปัญญา การแข่งขันท่ีเป็นธรรม และการพัฒนาการค้าสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประเทศในอาเซียนมีระดับการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม (SMEs) ในแต่ละประเทศอาเซียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับตัวต่อ	
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

	 • นักธุรกิจในอาเซียนแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีการจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง	
อาเซียนกับประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ ซ่ึงขณะน้ีอาเซียนได้จัดทำ FTA แล้วกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 นอกจากนี้ อาเซียนยังอยู่ระหว่างเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP) ซึ่งจะเป็น FTA ระดับภูมิภาคซึ่งรวม FTA ที่อาเซียนมีกับ 6 ประเทศข้างต้นไว้ในฉบับเดียว 
โดย RCEP นี้จะเพิ่มโอกาสและช่วยขยายตลาดการค้าการลงทุนของไทยให้มากขึ้น

5



 •	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
 สะท้อนถึงมิติประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและ	
แบ่งปัน ประเทศต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และ	
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศให้ดีข้ึน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี นอกจากน้ี 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรู ้สึกร่วมกันของ	
ความเป็นพลเมืองอาเซียน เพื ่อส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชน	
ในอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีลักษณะ 6 อย่าง คือ
	 •	 ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีทักษะในการประกอบอาชีพ รวมท้ัง	
มีการส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยังมีการดำเนินการเก่ียวกับการเพ่ิม	
ขีดความสามารถของข้าราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม

	 • ประชาชนอาเซียนมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี กินดีอยู่ดี ปราศจากความยากจน 
อยู่ในสังคมที่ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งมีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องภัยพิบัติ

 • ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในอาเซียนมีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียม รวมท้ังกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	
มีสวัสดิการสังคมที่ดี แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

	 • ประเทศในอาเซียนจะร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

	 • ประชาชนอาเซียนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกัน	
แม้จะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา โดยดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมและกีฬา และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 • ประเทศในอาเซียนร่วมกันลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างกัน โดยการให้ความช่วยเหลือ	
ทั้งด้านการเกษตร การประมง อุตสาหกรรม และการพัฒนาชนบท

 ความร่วมมือภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต	
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยที่ผ่านมามีตัวอย่างการดำเนินการที่ชัดเจน ได้แก่ การควบคุม 
การระบาดของโรค SARS เมื่อปี 2546 รวมทั้งการร่วมกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย	
สึนามิในภูมิภาคเมื่อปี 2547 และไซโคลนนาร์กิสในเมียนมาร์เมื่อปี 2551

 พิมพ์คร้ังท่ี 1 : มีนาคม 2556
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ประโยชน์ที่ ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
1. ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง	
 ประเทศสมาชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค

2. ช่วยให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ	
 ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมการทำงานของ 	
 ภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ	
 ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ มากขึ้น

4. ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ภัยพิบัติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์

5. ช่วยสร้างอำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลก
  ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

6. ทำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับ	
 ประโยชน์ในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน	
  ในราคาถูกลง 

	 7.  ตลาดขนาดใหญ่ของอาเซียนกว่า 600 ล้านคน จะเป็นโอกาส	
	  ในการขยายการส่งออกสินค้าไทยมากขึ้น

8. ร่วมมือกันปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็น	
 ไปในท ิศทางเด ียวก ันและขจ ัดมาตรการก ีดก ันต ่างๆ 	
 เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

9. การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุนจาก	
 ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยมากข้ึน 	
 ซ่ึงจะช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน

10. ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ของไทย อาทิ ภาคธุรกิจ เกษตร	
  ท่องเที่ยว เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่กำลัง	
 เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

   11. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย

   12. การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดปัญหาการโยกย้าย	
  ถิ่นฐานของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า

   13. ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ความยากจนจะลดลง สามารถเข้าถึง	
  การศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

 พิมพ์คร้ังท่ี 1 : มีนาคม 2556
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การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. รับรู้ สร้างความเข้าใจข้อมูลประชาคมอาเซียน และข้อมูลประเทศ	
 สมาชิกอาเซียน

2. วิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งบวกและลบ

3. พร้อมปรับตัวและแข่งขันในเวทีภูมิภาคและระดับโลก

4. กำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง

5. รักษาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

6. ขยายผลสำหรับกลุ่มที่มีโอกาส ใช้จุดแข็งที่มี และสร้างภูมิคุ้มกัน	
 จุดด้อย

7. สร้างเครือข่ายการผลิตและพันธมิตรทางการค้ากับประเทศสมาชิก	
 อาเซียน

8. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

9. เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน

10. ประชาชนร่วมสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อน

11. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน

คำถามน่าสนใจก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

  แม้สหภาพยุโรปจะเป็นแรงบันดาลใจ แต่อาเซียนไม่เหมือน	
สหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นตลาดเดียวที่มีการเคลื่อนย้าย	
บุคคล สินค้า การบริการ และทุนอย่างเสรีและไร้พรมแดน รวมทั้ง	
มีนโยบายร่วมกันในบางเรื่อง อาทิ การค้าระหว่างประเทศ ศุลกากร 
การใช้เงินสกุลร่วม (เงินยูโร ซึ่งปัจจุบันใช้ใน 17 ประเทศ จาก 27 
ประเทศ) และใช้หลักการตัดสินใจแบบเสียงข้างมาก

    ในขณะที่ประชาคมอาเซียนเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ	
สมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในเรื่องต่างๆ โดยใช้หลักฉันทามติ 
และจะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังไม่มีนโยบาย	
การใช้เงินสกุลเดียวกัน

1. อาเซียนกับสหภาพยุโรป ต่างกันอย่างไร
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  แม้จะเป็นประชาคมอาเซียน ก็ยังต้องใช้หนังสือเดินทาง	
ในการเด ินทางไปประเทศสมาช ิกอาเซ ียนอ ื ่น ป ัจจ ุบ ัน	
ผู ้ถ ือหนังส ือเด ินทางไทยสามารถเด ินทางไปท่องเที ่ยว	
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ยกเว้น	
เมียนมาร์ โดยอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้ ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 
คือ 

  14 วัน สำหรับบรูไนดารุสซาลาม และกัมพูชา

  21 วัน สำหรับฟิลิปปินส์

  30 วัน สำหรับอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

  สำหรับเม ียนมาร์ ต ้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเม ียนมาร์ประจำประเทศไทย	
เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ตามระเบียบที่สถานทูตฯ กำหนด

2. เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ประชาชนในอาเซียนจะเดินทาง 

 ไปมาหาสู่กันได้โดย ไม่ต้องใช้ หนังสือเดินทางหรือวีซ่าจริงหรือ

3. เม่ือรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะสามารถเคล่ือนย้าย 
 แรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ

  ไม่จริง การเป็นประชาคมอาเซียนไม่ได้เป็นการเปิดให	้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างเสรี โดยยังต้องทำตามข้ันตอน	
และกระบวนการต่างๆ ตามที ่ทางการไทยกำหนด รวมถึง	
การข้ึนทะเบียน

  ในกรอบอาเซียนมีเพียงการเคล่ือนย้ายบุคคลวิชาชีพ 8 สาขา	
(แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก บัญชี นักสำรวจ 
และการบริการท่องเที่ยว) เท่านั้น แต่บุคคลในวิชาชีพเหล่านี	้
ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของไทย อาทิ การสอบ	
ใบประกอบวิชาชีพภาษาไทย
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4. เม่ือเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิ
        รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                 

           กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ

เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่ 

 สวัสดิการเหล่าน้ี รัฐบาลไทย
ให้เฉพาะประชาชนไทยที ่มีสิทธิ ์	
เท่านั ้น ซึ ่งเป็นไปตามนโยบาย	
ของรัฐบาลไทยในการสร้างเสริม	
สวัสดิการให้แก่ประชาชนชาวไทย 
และไม่ได้เป็นข้อตกลงของอาเซียน
ท่ีต้องทำ หรือใช้ด้วยกันทุกประเทศ	

5. เม่ือเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สินค้าเกษตรไทยจะถูกแย่งตลาด 
 จากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่

  การเป็นประชาคมอาเซียนไม่เกี ่ยวกับตลาดส่งออก	
นอกอาเซียน การขจัดหรือลดภาษีสินค้าต่างๆ ในกรอบ	
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้กับการส่งออกไปในประเทศ	
อาเซียนด้วยกันเท่านั้น สำหรับตลาดนอกภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น 
ยุโรป อเมริกา ยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ 
หรือข้อตกลงที่ไทยมีกับประเทศนั้นๆ

  อย่างไรก็ดี เกษตรกรไทยก็ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษา	
ตลาดและฐานลูกค้าในประเทศเหล่านี้

      สิ ่งที ่ร ัฐบาลไทยกำลังจะดำเนินการร่วมกับเพื ่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื ่นๆ	
คือ การหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าแต่ละประเทศให้ความช่วยเหลือหรือมีระบบสวัสดิการสังคม	
ให้ประชาชนอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	
ที่เหมาะสม มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่สุด
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