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บทสรปุผู้บริหาร 

ขอ้ตกลงตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหรอื AEC เป็นหน่ึงในสามเสาหลกัในขอ้ตกลง
ประชาคมอาเซียน ควบคู่ไปกบัประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community: APSC) และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) แม ้AEC จะไมม่เีน้ือหาทีก่ล่าวถงึประเดน็ดา้นสงัคมโดยตรงดงัเช่น ASCC ก็
ตาม แต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิย่อมมผีลกระทบทางสงัคม เช่น มผีลต่อช่องว่างการพฒันาระหว่าง
ประเทศสมาชกิและความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศสมาชกิ และเน่ืองจาก ASCC ยงัไมม่คีวามกา้วหน้า
เท่าทีค่วรทัง้ในแงข่องแนวทางดาํเนินการและการตดิตามประเมนิผล ผลกระทบต่อสงัคมทางออ้มทีม่า
จาก AEC จงึอาจมคีวามสาํคญัและตอ้งการการวเิคราะหม์ากกว่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่มงีานวจิยัจาํนวน
ไม่น้อยที่แสดงความกงัวลถึงผลกระทบทางลบต่อมิติด้านสงัคมของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
รปูแบบต่างๆ เชน่ ต่อการใชแ้รงงานเดก็ ต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิผลต่อผูห้ญงิ เป็นตน้  

บทความน้ีทําการวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงต่อมติดิ้านสงัคมของผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก 
AEC ทีม่กีารศกึษามาก่อนหน้า โดยใชต้วัอยา่งของมติทิางสงัคมในดา้นช่องว่างรายไดแ้ละช่องว่างทาง
สงัคมระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน ส่วนในระดบัประเทศศึกษามติิความยากจน ความเหลื่อมลํ้า 
สุขภาพพืน้ฐาน การศกึษา และระดบัมลภาวะ โดยใชก้ารศกึษาแบบ panel regression analysis โดย
ศกึษาผลกระทบของการรวมกลุ่มภายใต ้AEC ในระดบัต่างๆ รวมทัง้ในกรณีทีม่กีารเพิม่การรวมกลุ่ม
ไปยงั ASEAN+6 คอืรวมประเทศจนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์ 

ผลการศกึษาพบว่า AEC มผีลทําใหต้วัแปรดา้นสงัคมทีศ่กึษาเกอืบทุกตวัดขีึน้ โดยยิง่มกีาร
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น ผลดีด้านสงัคมก็ดีขึ้นเช่นกนั แต่มีข้อยกเว้นในเรื่องผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม โดยพบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ขึน้ตามระดบัของการรวมกลุ่ม ใน
สว่นของความเหลื่อมลํ้านัน้แมจ้ะมแีนวโน้มดขีึน้สาํหรบักลุ่มประเทศ ASEAN51 แต่โดยรวมประเทศใน
กลุ่ม ASEAN ยงัตอ้งแกป้ญัหาความเหลื่อมต่อเน่ืองต่อไปภายใต ้AEC 

ผลทีน่่าสนใจคอื AEC ทาํใหช้อ่งวา่งทางสงัคมระหว่างประเทศสมาชกิเพิม่มากขึน้ สวนทางกบั
การลดลงของช่องว่างทางเศรษฐกจิ เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะการสง่ผา่นประโยชน์จากดา้นเศรษฐกจิไปสู่
ดา้นสงัคมนัน้มมีากกวา่ในประเทศทีม่รีายไดส้งูกวา่ (ประเทศ ASEAN5)  

บทความกล่าวถึงแนวนโยบายในการตกัตวงผลประโยชน์ดา้นสงัคม รวมทัง้ลดช่องว่างทาง
สงัคมระหว่างประเทศอาเซยีน ประกอบด้วยนโยบายด้านการพฒันาคน การคุ้มครองทางสงัคงและ
ประกนัสงัคม และนโยบายการลงทุนทีค่าํนึงถงึสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตมิากขึน้  

การศกึษาในบทความนี้ถอืเป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ ควรมกีารศกึษาอย่างละเอยีดเพิม่ขึน้ โดยเพิม่
มติดิา้นสงัคมอื่น เชน่ การใชแ้รงงานเดก็ กจิกรรมเศรษฐกจิใตด้นิหรอืผดิกฎหมาย การคา้มนุษย ์เป็นตน้ 
รวมทัง้ปรบัปรงุวธิกีารวเิคราะหใ์หร้อบดา้นมากขึน้  

                                                
1 ASEAN5 คอือาเซยีน 5 ประเทศแรก ซึง่ม ีอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย 



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 3 

Executive Summary 

ASEAN Economic Community or AEC is one the three pillars of ASEAN community together 
with ASEAN Political-Security Community or APSC and (ASEAN Socio-Cultural Community or 
ASCC.  Although AEC does not contain social dimension as in ASCC, but the agreed 
economic integration measures will certainly have social impacts, and some literature argue 
that some of those impacts are negative ones such as the impacts on child labor, women, 
environment, inequality.  And since ASCC has little progress, the social impacts of AEC 
certainly need more analysis.   

This paper investigates social impacts of AEC through indirect channels from its 
impacts on expansion of economic activities.  In addition to the impacts on income disparity 
among ASEAN countries, the paper studies six different social dimensions: poverty, inequality, 
basic health, basic education, and CO2 emission.  The methodology is simple panel 
regression analysis using database from World Development Indicator 2012. The coverage of 
the study is three different scenarios of AEC economic integration, plus one scenario of 
ASEAN+6 comprehensive integration.   

The study results indicate that, except for CO2 emission, all social dimensions improve 
along with degree of economic integration.  For inequality, although countries in ASEAN5 tend 
to along with AEC integration, the overall ASEAN continues to suffer from this problem in the 
foreseeable future.  The more interesting result is the widening of social disparity among 
ASEAN countries.  It indicates that social benefits from economic integration depend on the 
country’s initial income level, where richer countries like ASEAN5 tend to benefit more.   

Three policy responses to both leaping more social benefits and mitigating ASEAN-
wide social disparity are discussed.  They are human development, social protection and 
social insurance, and environment-friendly investment policy.  

This study is only a preliminary one on the social aspects of AEC.  More studies are 
needed both into other social dimensions such as child labor, human trafficking, illegal 
economic activities, and also with more sophisticated method.  
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AEC กบัผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
และช่องว่างทางรายได้ 

สมชยั จิตสชุน 

 
 
 

ข้อตกลงตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นหน่ึงในสามเสาหลักในข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน ควบคู่ไปกบัประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community: APSC) และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) แม ้AEC จะไม่มเีน้ือหาทีก่ล่าวถงึประเดน็ดา้นสงัคมโดยตรงดงัเช่น ASCC ก็
ตาม แต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิย่อมมผีลกระทบทางสงัคม เช่น มผีลต่อช่องว่างการพฒันาระหว่าง
ประเทศสมาชิกและช่องว่างทางรายได้ในแต่ละประเทศสมาชิก และเน่ืองจาก ASCC ยงัไม่มี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควร ทัง้ในแง่ของแนวทางดําเนินการและการติดตามประเมนิผล ผลกระทบต่อ
สงัคมทางออ้มทีม่าจาก AEC จงึอาจมคีวามสาํคญัและตอ้งการการวเิคราะหม์ากกวา่  

บทความน้ีเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลมาจากการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยใช้การศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มี
การศกึษามาก่อนหน้า แลว้วเิคราะหเ์พิม่เตมิถงึความเชื่อมโยงไปสู่มติดิา้นสงัคม และมติขิองช่องว่าง
รายได้และช่องว่างทางสงัคมระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมติิด้านสงัคมประกอบด้วยความ
ยากจน ความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศ สขุภาพพืน้ฐาน การศกึษา และระดบัมลภาวะ  

1. ผลกระทบทางสงัคมของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ: บทสาํรวจองคค์วามรู ้

เน่ืองจาก AEC ยงัไม่ไดเ้ริม่อย่างเตม็รูปแบบจนกว่าจะถงึปี 2015 (หรอืนานกว่านัน้หาก
ประเทศสมาชกิยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงที่สําคญัได้) จงึยงัไม่มงีานวจิยัที่ทําการวเิคราะห์
ผลกระทบทางสงัคมของ AEC ในลกัษณะศกึษาขอ้มลูยอ้นหลงัได ้อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก AEC เป็น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและเป็นส่วนหน่ึงของกระแสโลกาภวิตัน์เพราะมลีกัษณะเหมอืนกนัคอืการ
ขยายตวัของการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายปจัจยัการผลติ (ทุน แรงงาน) จงึสามารถศกึษา
ผลกระทบทางสงัคมของโลกาภวิตัน์และของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอื่นของโลกเพื่อนํามา
เป็นบทเรยีนได ้ตวัอยา่งเชน่กรณกีารรวมกลุ่มของประเทศยโุรป ทวปีอเมรกิา ลาตนิอเมรกิา เป็นตน้  

ในบรบิทของโลกาภวิตัน์นัน้ ตวัอยา่งคอื ในการเจรจาระดบัโลกของ WTO ทีม่กีารถกเถยีงกนั
ในเรื่องผลทางสงัคม ซึ่งมกัจะมคีวามเห็นแตกต่างกนัระหว่างประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศกําลงั
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พฒันา โดยฝ่ายหลงัมคีวามกงัวลถงึผลกระทบทางลบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของการขยายตวัดา้น
การคา้ ตวัอย่างเช่น งานวจิยัของ Gunter & Hoeven (2004) กล่าวถงึช่องทางผลกระทบทางลบที่
หลากหลายของกระแสโลกาภวิตัน์ เช่น ทําใหม้กีารใชแ้รงงานเดก็มากขึน้ในประเทศทีต่อ้งการส่งออก
มากขึ้น พร้อมๆ กบัการกดค่าแรงให้ตํ่า ซึ่งมผีลทางลบต่อปญัหาความยากจน การกระจายรายได ้
ความมัน่คงของแรงงาน และต่อการยา้ยถิน่ เป็นตน้ ตรงกบังานวจิยัของ Gärtner (2011) ทีร่ะบุว่าการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีม่กีารปล่อยใหแ้รงงานเคลื่อนยา้ยไดม้ากขึน้ทําใหเ้กดิการใชแ้รงงานเดก็มาก
ขึน้ ซึง่ในเรื่องแรงงานเดก็นัน้งานวจิยัทีท่ําอย่างค่อนขา้งเป็นระบบของ Ozcan & Acaroglu (2010) 
พบวา่การใชง้านแรงงานเดก็มคีวามสมัพนัธก์บัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (ซึง่อาจเป็นผลจากโลกาภวิตัน์) 
ในลกัษณะเสน้โคง้แบบตวั U กล่าวคอื มกีารใชแ้รงงานเดก็ในระยะแรก แต่ลดลงในช่วงหลงัเมื่อประเทศ
มรีายไดส้งูพอ  

Pelkman (2007) กล่าวว่าการวเิคราะห์ผลทางลบต่อมติดิ้านสงัคมที่มกีารศกึษานัน้มี
ขอ้บกพร่องในวธิกีารศกึษา และยนืยนัว่าในกรณีของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในยุโรปนัน้ ไม่พบว่า 
EU สง่ผลลบดา้นสงัคมอยา่งมนียัสาํคญั  

อกีหน่ึงความกงัวลคอืผลของการรวมกลุ่มต่อปญัหาความเหลื่อมลํ้าในประเทศทีเ่ขา้รว่มกลุ่ม มี
งานวจิยัในเรือ่งน้ีคอ่นขา้งมาก และมทีัง้ผลทางลบและทางบวก ตวัอยา่งเช่น Esteban (2004) กล่าวว่า
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของยุโรปทําใหเ้กดิความเหลื่อมลํ้าระหว่างพืน้ที ่(region) ภายในประเทศ 
และแนะวา่ควรมนีโยบายเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าในดา้นน้ี 

ในเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนัน้ Anderson (1996) กล่าวว่า ความเชื่อของกลุ่มประเทศ
กําลงัพฒันาที่คิดว่าการขยายการค้าจะทําให้เกิดผลเสยีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศตนนัน้ไม่ม ี
หลกัฐานรองรบัที่หนักแน่นพอ ในทางตรงขา้มหากความคลางแคลงดงักล่าวนําไปสู่การใชม้าตรการ 
กดีกนัการคา้รปูแบบต่างๆ แลว้ จะทําใหป้ระเทศกําลงัพฒันาไดร้บัผลกระทบทางลบทัง้ดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคม  

อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอื ผลของการรวมกลุ่มต่อทศิทางนโยบายสงัคม ซึ่ง Falkner (2009) 
กล่าวว่าการรวมกลุ่มของประเทศยุโรปซึง่เกดิแนวคดิตัง้แต่ปี 1957 ไม่มขีอ้ตกลงในมติดิา้นนโยบาย
สงัคมร่วมกนัของการรวมกลุ่มยุโรปเลย โดยปล่อยให้เป็นบทบาทของรฐับาลแต่ละประเทศในการ
ดําเนินนโยบายด้านสงัคมอย่างเป็นอิสระ แต่ผลจากการรวมกลุ่มก็ทําให้การดําเนินนโยบายด้าน
สวสัดกิารสงัคมของรฐัยุโรปมคีวามโน้มเอยีงเขา้หากนัมากขึน้ (more restricted variety of welfare 
state within EU) ซึง่ Deacon (2001) กล่าวว่าภูมภิาคอื่นมคีวามแตกต่างจากยุโรป โดยววิฒันาการ
ของนโยบายดา้นสงัคมเกดิขึน้จากระดบัล่าง (เช่นจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคม) ประสาน
กบัองคก์รระหว่างประเทศมากกว่าจะเป็นการรเิริม่จากภาครฐัเช่นในยุโรป ดงันัน้ผลของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิต่อนโยบายดา้นสงัคมจงึไมเ่ดน่ชดัเทา่ 
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2. ผลของ AEC ต่อช่องว่างทางรายได้ระหว่างประเทศอาเซียน 

พฒันาการของความเหลื่อมลํ้าในโลกน้ีในระยะหลงัสามารถสรุปได้ว่า (ก) ความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างประเทศมแีนวโน้มลดลง ทัง้น้ีเน่ืองจากประเทศทีเ่คยยากจนขนาดใหญ่ เช่นจนี อนิเดยี รสัเซยี 
ประสบความสําเรจ็ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหม้อีตัราการขยายตวัเรว็กว่าประเทศทีร่ํ่ารวยอยู่ก่อน 
รวมทัง้ประเทศรายไดป้านกลางสว่นใหญ่ดว้ย (ข) อยา่งไรกต็ามความเหลื่อมลํ้าในประเทศจาํนวนมาก
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ทัง้ประเทศทีร่ํ่ารวยเดมิและประเทศทีก่ําลงัจะรํ่ารวย ซึง่สาํหรบัปรากฏการณ์หลงัน้ี
มกัมกีารกล่าวว่าเป็นผลจากโลกาภวิตัน์ และเน่ืองจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในลกัษณะที่ AEC 
กาํลงัผลกัดนัใหเ้ป็นไปถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของกระบวนการโลกาภวิตัน์ จงึเป็นเรื่องทีต่อ้งใสใ่จ
ว่าการรวมกลุ่ม AEC จะก่อใหเ้กดิผลอยา่งไรต่อช่องว่างรายไดร้ะหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน และจะ
มผีลอยา่งไรต่อความเหลื่อมลํ้าภายในแต่ละประเทศเอง 

ในส่วนของผลต่อช่องว่างรายได้ระหว่างประเทศนัน้ หากวดักนัอย่างหยาบๆ ก็มกัจะใช้การ
เปลีย่นแปลงของรายไดป้ระชาชาตหิรอืรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัทีแ่ต่ละประเทศจะประสบเน่ืองจากการ
เขา้รว่มกระบวนการ AEC ซึง่มงีานวจิยัจาํนวนหน่ึงทีท่าํการศกึษาเรื่องน้ี โดยมผีลการศกึษาแตกต่าง
กนัตามวธิกีารศกึษา ความครอบคลุมของการศกึษา สมมตฐิานและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา เครื่องมอืที่
ใชใ้นการศกึษา ตวัอยา่งเชน่ Harrigan และคณะ (2006) ศกึษาเฉพาะผลกระทบของขอ้ตกลงดา้นภาษี
การคา้สาํหรบัประเทศอาเซยีนรุน่แรก 5 ประเทศและเวยีดนาม แต่แยกดูขนาดของกลุ่มประเทศทีท่ํา
ขอ้ตกลงวา่ประกอบดว้ยประเทศอะไรบา้ง พบวา่การลดภาษภีายในกลุ่มประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเองจะ
ให้ประโยชน์กบัประเทศมาเลเซียมากที่สุด ตามด้วยอินโดนีเซียและไทย ในขณะที่สงิคโปร์จะเสีย
ประโยชน์เลก็น้อย แต่หากเพิม่ความครอบคลุมของการลดภาษกีารคา้ไปสูป่ระเทศจนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้
อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนดด์ว้ย เวยีดนามจะไดป้ระโยชน์มากทีสุ่ด ตามดว้ยไทยและมาเลเซยี
ตามลําดบั (ดูตารางที ่1) โดยผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเพิม่ความครอบคลุมในกรณีประเทศจนี ญีปุ่่น
และเกาหลใีตจ้ะมากกวา่การเพิม่ประเทศอนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนดค์อ่นขา้งมาก 

ตารางท่ี 1 ผลต่อระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมของข้อตกลงด้านภาษี หรือ FTA 
(% เปล่ียนแปลงจากกรณีไม่มีข้อตกลงด้านภาษีการค้า) 

 ประเทศ 
กลุม่ประเทศทีท่าํขอ้ตกลง FTA 

ASEAN FTA ASEAN+3 FTA ASEAN+6 FTA 

อนิโดนีเซยี 0.29 0.38 0.94 
มาเลเซยี 0.34 2.36 3.70 
ฟิลปิปินส ์ 0.02 0.86 0.88 
สงิคโปร ์ -0.01 1.15 1.01 
ไทย 0.21 3.80 4.19 

เวยีดนาม 0.00 6.76 6.81 
อาเซยีนโดยรวม 0.57 2.01 2.45 

ทีม่า: คดัลอกบางสว่นจากผลการศกึษาของ Harrigan และคณะ (2006) 
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งานวจิยัอกีชิน้ทีศ่กึษาเรื่องน้ีคอื Lee and Palmer (2011) ซึง่ขยายผลการศกึษามากกว่าการ
ลดภาษีการค้าเท่านัน้ โดยเพิม่เรื่องการลดลงของต้นทุนการจดัการ มาตรการกดีกนัที่มใิช่ภาษี การ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติเน่ืองจากการคา้ทีเ่พิม่ขึน้ และการลดลงของตน้ทุนการคา้และการขนส่ง ผล
การศกึษาต่างจากของ Harrigan และคณะ (2006) พอสมควรในแงท่ีว่่าประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศที่
ไดป้ระโยชน์มากทีสุ่ด ตามดว้ยไทยและมาเลเซยี แต่การศกึษาน้ีไดแ้สดงว่าการลดต้นทุนการบรหิาร 
การคา้ การขนสง่ นัน้จะสง่ผลดมีากกว่าการลดภาษกีารคา้มาก (ดตูารางที ่2) อยา่งไรกต็ามงานวจิยัน้ี
ไมไ่ดศ้กึษาแยกประเทศสมาชกิอาเซยีนครบทุกประเทศ 

งานวจิยัที่ศกึษาผลต่อประเทศสมาชกิอาเซยีนทุกประเทศ ที่น่าจะมคีวามสมบูรณ์และล่าสุด
ทีสุ่ดคอื Itakura (2012) ซึง่ใชแ้บบจาํลอง Dynamic GTAP ทาํการศกึษา รวมทัง้มคีวามครอบคลุมทัง้
ในเรื่องชุดมาตรการหลายกรณีและครอบคลุมกลุ่มประเทศทีท่าํขอ้ตกลงทีห่ลากหลายดว้ย แต่ในทีน้ี่จะ
นําเสนอเฉพาะ 4 กรณคีอื  

กรณี 1 คอืกรณีผลกระทบเน่ืองจากการปรบัลดภาษกีารคา้ระหว่างประเทศสมาชกิตามกรอบ
ขอ้ตกลงใน AEC ซึง่อตัราภาษเีกอืบทุกประเภทลดลงเหลอืศนูย ์

กรณี 2 เหมอืนกบักรณี 1 แต่เพิม่การลดลงของตน้ทุนเน่ืองจากการเปิดเสรกีารคา้ภาคบรกิาร
มากขึน้  

กรณี 3 เหมอืนกบักรณี 2 แต่เพิม่การลดลงของตน้ทุนเน่ืองจากการลดลงของเวลาในการทํา
การคา้ระหวา่งประเทศ เชน่เวลาในกระบวนการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้  

กรณ ี4 เหมอืนกรณี 3 แต่ขยายความครอบคลุมถงึอกี 6 ประเทศคอืจนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้อนิเดยี 
ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์ซึง่เป็นกรณทีีอ่าจถอืไดว้า่มคีวามกา้วหน้าของการรวมกลุ่มมากทีส่ดุ  

ตารางท่ี 2 ผลต่อระดบัสวสัดิการทางเศรษฐกิจ (welfare effect) ของข้อตกลง AEC 
(% เปล่ียนแปลงจากกรณีไม่มีข้อตกลงด้านภาษีการค้า) 

ประเทศ 
ลดภาษกีารคา้
เหลอืศนูย ์

เหมอืนกรณแีรก 
แต่เพิม่การลดตน้ทุนการ
จดัการและสิง่กดีขวางทาง

เทคนิคลง 2.5% 

เหมอืนกรณสีอง  
แต่เพิม่การเพิม่ขึน้ของ
ประสทิธภิาพการผลติ 

เหมอืนกรณสีาม  
แต่เพิม่การลดลงของ
ตน้ทุนการขนสง่และ

การคา้ 
ASEANรวม 1.06 2.1 2.23 3.78 
อนิโดนีเซยี 0.12 0.46 0.53 1.13 
มาเลเซยี 1.72 3.38 3.45 5.66 
ฟิลปิปินส ์ 1.01 1.58 1.67 2.35 
สงิคโปร ์ 3.83 5.90 5.93 8.14 
ไทย 2.26 4.39 4.87 9.38 

ทีม่า: Lee and Plummer (2011) 
 

ผลต่อรายไดป้ระชาชาตขิอง Itakura (2012) แสดงในตารางที ่3 ในขณะทีต่ารางที ่4 แสดง
ระดบัรายไดป้ระชาชาตทิีป่รบัดว้ยความแตกต่างของค่าครองชพี (PPP หรอื purchasing power parity 
adjustment) แลว้ โดยใชอ้ตัราผลกระทบจากตารางที ่3 การศกึษาน้ีใหผ้ลของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิของ AEC น้อยกว่าผลของ Lee & Palmer (2011) แต่มผีลเพิม่เตมิว่าหากขยายขอ้ตกลง
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อยา่งรอบดา้นเช่นเดยีวกบั AEC ไปถงึอกี 6 ประเทศแลว้ ประโยชน์ทีป่ระเทศอาเซยีนจะไดร้บัจะสงู
กว่าการจาํกดัเพยีงภายในอาเซยีนมาก โดยประเทศเวยีดนามและกมัพชูาจะไดป้ระโยชน์ค่อนขา้งมาก
ในเกอืบทุกกรณ ีตามดว้ยอนิโดนีเซยีและไทย 

ตารางท่ี 3 ผลต่อรายได้ประชาชาติของข้อตกลง AEC (% เปล่ียนแปลงจากกรณีไม่มีข้อตกลง) 

ประเทศ 
4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี เพิม่เปิดเสรกีารคา้บรกิาร เพิม่การลดตน้ทุนดา้นเวลา ASEAN+6  

กมัพชูา 2.18 2.94 4.37 9.50 
ลาว 0.66 0.83 2.33 3.00 
พมา่ 0.86 0.92 1.51 2.30 

เวยีดนาม 0.82 2.67 3.52 13.40 
อนิโดนีเซยี 0.18 1.62 1.98 5.80 
มาเลเซยี 0.14 0.62 0.94 5.00 
ฟิลปิปินส ์ 0.38 0.82 0.99 3.40 
ไทย 0.38 1.24 1.52 8.30 

สงิคโปร ์ 0.34 1.37 1.65 2.90 
ทีม่า: Itakura (2012) 

ตารางท่ี 4 รายได้ประชาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ข้อตกลงต่างๆ (ดอลลารใ์นรปู PPP 
ค่าคงท่ีปี 2005) 

ประเทศ ปีฐาน (2010) 

4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 1,879 1,920 1,934 1,961 2,057 

ลาว 2,141 2,155 2,158 2,190 2,205 

พมา่ 1,596 1,610 1,611 1,620 1,633 

เวยีดนาม 2,721 2,743 2,793 2,816 3,085 

อนิโดนีเซยี 3,694 3,701 3,754 3,768 3,909 

มาเลเซยี 12,526 12,544 12,604 12,644 13,153 

ฟิลปิปินส ์ 3,364 3,377 3,392 3,398 3,479 

ไทย 7,160 7,187 7,249 7,269 7,754 

สงิคโปร ์ 46,211 46,368 46,844 46,973 47,551 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 9,032 11,076 11,178 11,213 11,509 

ค่าเฉล่ียCLMV-ASEAN5 12,507 12,529 12,644 12,663 12,924 

CV 4.5004 4.4970 4.5025 4.4974 4.4301 

CV (ไม่รวมสิงคโปร)์ 2.2502 2.2401 2.2347 2.2277 2.2315 
หมายเหต: CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดัชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 
ทีม่า: ปรบัใชอ้ตัราผลกระทบจากตาราง 3 กบัขอ้มลูรายไดป้ระชาชาตขิอง World Development Indicator 2012 
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เน่ืองจากงานของ Itakura (2012) ครอบคลุมประเทศอาเซยีนทุกประเทศ จงึสามารถแสดงผล
ต่อช่องว่างทางรายได้ระหว่างประเทศของ AEC ได้ ซึ่งในที่น้ีได้ใช้สมัประสทิธิค์วามแปรปรวน 
(coefficient of variation) เป็นตวัวดัชอ่งวา่งทางรายได ้โดยหากค่าสมัประสทิธิน้ี์สงูจะหมายถงึช่องว่าง
รายไดส้งู ซึง่จากตารางที ่4 จะเหน็ว่าโดยทัว่ไป AEC ทาํใหช้่องว่างรายไดร้ะหว่างประเทศสมาชกิ
ลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากที่ประเทศที่รายได้น้อยสองประเทศคือเวียดนามและกัมพูชาได้รบั
ประโยชน์จาก AEC ในกรณต่ีางๆ มากทีส่ดุ นอกจากน้ีแลว้ช่องว่างรายไดร้ะหว่างประเทศอาเซยีนเดมิ 
4 ประเทศ คอือนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินสแ์ละไทย เมื่อเทยีบกบัสงิคโปรก์ม็ชี่วงหา่งน้อยลงเช่นกนั 
เพราะสงิคโปรไ์ดร้บัประโยชน์จาก AEC น้อยกวา่ 

3. การวิเคราะหผ์ลกระทบทางสงัคมของข้อตกลง AEC 

การวเิคราะหผ์ลกระทบทางสงัคมของขอ้ตกลง AEC จะใชว้ธิวีเิคราะหอ์ย่างง่าย คอืนําผล
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านเดยีว คอืผลต่อรายได้ประชาชาติ มาเป็นแนวทางวเิคราะห์
เชื่อมโยงไปถงึผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในมติต่ิางๆ โดยวธิกีารศกึษาแสดงในรูปที่ 1 
ขา้งล่าง 

รปูที ่1 
วธิกีารศกึษาผลกระทบทางสงัคมของขอ้ตกลง AEC 

 

การสาํรวจองคค์วามรูใ้นสว่นที ่1 และ 2 ขา้งตน้ตรงกบัการทบทวนวรรณกรรมทีแ่สดงในรปูที ่1 
จงึเหลอืเพยีงการวเิคราะหเ์ชื่อมโยงผลทางเศรษฐกจิไปสู่มติทิางสงัคมโดยใชส้มการการวเิคราะหแ์บบ 
Panel Regression ในลกัษณะ 

Si  =  f (Ei) 
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โดย Si คอืตวัแปรดา้นสงัคมของประเทศ i และ Ei คอืตวัแปรดา้นเศรษฐกจิ และเน่ืองจากเป็น
สมการแบบ panel regression สมมตฐิานทีส่าํคญัคอืความสมัพนัธข์า้งตน้จะเหมอืนกนัในทุกประเทศที่
ใช้ในการประมาณการพรอ้มกนั ซึ่งมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ขอ้ดคีอืสามารถทําใหศ้กึษาตวัแปรทัง้ด้าน
สงัคมและดา้นเศรษฐกจิจาํนวนมากกวา่การเลอืกประมาณการทลีะประเทศ เน่ืองจากจะมจีาํนวนขอ้มลู
ให้ใช้มากกว่า ข้อเสียคือความสมัพนัธ์อาจไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศได้ (อย่างก็ตามในการ
ประมาณการไดก้ําหนดใหม้ตีวัแปร fixed effect ของแต่ละประเทศ ซึง่มสี่วนช่วยแยกความสมัพนัธ์
ของแต่ละประเทศไดร้ะดบัหน่ึง)  

เน่ืองจากการศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิมกัปรากฏในรปูของผลต่อรายไดป้ระชาชาต ิในทีน้ี่ 
Ei จงึแทนดว้ยตวัแปรน้ีเทา่นัน้ 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทดสอบสมการไดจ้าก World Development Indicator ปี 2012 (WDI 2012) 
ซึง่มขีอ้ดคีอืเป็นขอ้มลูทีค่่อนขา้งสมบูรณ์ทางดา้นตวัแปรเศรษฐกจิ และยงัมตีวัแปรดา้นสงัคมและดา้น
สิง่แวดลอ้มอกีจาํนวนหน่ึง ซึง่ในทีน้ี่ไดท้าํการทดลองเลอืกตวัแปรดา้นสงัคมมาทาํการศกึษา ดงัน้ี 

• มติดิา้นความยากจนในฐานขอ้มลู WDI 2012 มหีลายตวัแปรใหเ้ลอืก คอื สดัส่วนคนจน
รวม คนจนเมอืง คนจนชนบท (ทัง้สามตวัน้ีใชเ้สน้ความยากจนของแต่ละประเทศ สดัสว่น
คนจนโดยใชเ้สน้ความยากจนของธนาคารโลก (เช่นเท่ากบั 1.25 หรอื 2 ดอลลาร ์PPP 
ต่อวนัต่อคน) ชอ่งวา่งความยากจน (poverty gap)  

• มติดิา้นการกระจายรายได ้ประกอบดว้ยค่าสมัประสทิธิค์วามเหลื่อมลํ้า Gini coefficient 
สดัสว่นรายไดข้องกลุ่มคนแยกตามระดบัรายได ้ 

• มติดิา้นสุขภาพ มหีลายตวัแปรเช่นกนั เช่นอตัราการตายของทารกแรกเกดิ อตัราการตาย
ของเดก็อายไุมเ่กนิ 5 ปี อายขุยัเฉลีย่ อตัราการเจรญิพนัธุ ์เป็นตน้ 

• มิติด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรหลายตัว เช่นอตัราการเข้าเรียนระดบัต่าง ๆ 
(ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อุดมศกึษา) สดัสว่นครตู่อนกัเรยีน เป็นตน้  

• มติดิา้นสิง่แวดล้อม เช่น อตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ มลพษิทางน้ํา การใช้
พลงังานจากซาก fossil เป็นตน้  

อย่างไรกต็ามตวัแปรหลายตวักม็คีวามไม่สมบูรณ์หรอืมเีฉพาะในระยะหลงัเท่านัน้ ในรายงาน
ฉบบัน้ีจงึเลอืกตวัแปรทีค่อ่นขา้งสมบรูณ์มาทาํการวเิคราะห ์โดยประกอบดว้ยตวัแปร 6 ตวัคอื  

1. สดัสว่นคนจนทีใ่ชเ้สน้ความยากจนของแต่ละประเทศ  
2. สมัประสทิธิค์วามเหลื่อมลํ้า Gini Coefficient 
3. อตัราตายของทารกแรกเกดิ  
4. อายขุยัเฉลีย่ 
5. อตัราการเขา้เรยีนต่อระดบัมธัยมศกึษา 
6. อตัราการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อรายไดป้ระชาชาต ิ
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ส่วนการเลือกตวัแปรมาแทนระดบัรายได้ประชาชาตินัน้ ได้ทดลองหลายตวัแปรแล้วพบว่า 
ตวัแปรรายได้ประชาชาติที่วดัโดยปรบัด้วยค่าครองชีพที่ต่างกนัของแต่ละประเทศ หรือที่เรียกว่า 
purchasing power parity (PPP) มคีวามสามารถในการอธบิายตวัแปรดา้นสงัคมดทีีสุ่ด จงึเลอืกใช ้
ตวัแปรน้ีมาประยกุตใ์ช ้

สาํหรบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลจาก AEC นัน้ ไดเ้ลอืกใชผ้ลการศกึษาของ 
Itakura (2012) เน่ืองจากมคีวามครบถว้นของประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ และยงัมกีรณีศกึษาให้
เลอืกวเิคราะหไ์ดอ้กีดว้ย เมื่อปรบัใชก้บัรายไดป้ระชาชาตแิบบ PPP ผลของ AEC ต่อรายได้
ประชาชาตจิงึเทา่กบัทีแ่สดงไวแ้ลว้ในตารางที ่4  

ฐานขอ้มลูจาก WDI 2012 นัน้ครอบคลุมขอ้มลูตัง้แต่ปี 1961-2011 แต่ในการประมาณการจรงิ 
ตวัแปรทีเ่ลอืกมาใชส้ว่นใหญ่จะเริม่มขีอ้มลูตัง้แต่ปี 1980-2010  

ในการประมาณการ panel regression ไดแ้ยกเป็นสองกลุ่มประเทศในอาเซยีนคอื ASEAN5 
ประกอบดว้ยอนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย และสงิคโปร ์และกลุ่มประเทศ CLMV คอืกมัพชูา 
ลาว พม่า และเวยีดนาม เหตุทีท่ําเช่นนัน้เพราะพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดา้นสงัคมเกอืบทุก
ตวัแปรกบัรายได้ประชาชาตมิคีวามแตกต่างกนัระหว่างสองกลุ่มประเทศน้ี ดงันัน้จงึมสีมการ panel 
regression ทัง้สิน้ 12 สมการ คอื 2 สมการสาํหรบัแต่ละตวัแปรดา้นสงัคม 6 ตวัแปรทีเ่ลอืกมาศกึษา 

3.1 ผลการประมาณการผลกระทบด้านสงัคมของ AEC 

การประมาณผลกระทบดา้นสงัคมทําโดยปรบัใชส้มการ panel regression ทัง้ 12 สมการที่
ผ่านการประมาณทางเศรษฐมติแิลว้กบัขอ้มูลรายไดป้ระชาชาต ิPPP ของแต่ละประเทศในปี 2010 
ก่อนเพื่อคํานวณค่า ‘พยากรณ์’ ของตวัแปรดา้นสงัคมทัง้ 6 ตวัในปี 2010 จากนัน้กเ็ทยีบกบัค่า
พยากรณ์ในกรณีทีร่ายไดป้ระชาชาต ิPPP มคี่าใหมท่ีเ่ท่ากบัค่าทีไ่ดจ้ากผลของ AEC (ดงัปรากฏใน
ตารางที ่4) ผลต่างของคา่พยากรณ์ทัง้สองคอืผลกระทบดา้นสงัคมของ AEC นัน่เอง 

ตารางที ่5 ถงึตารางที ่10 แสดงผลกระทบของขอ้ตกลงรปูแบบต่างๆ ภายใต ้AEC 3 กรณ ี
และกรณีทีข่ยายขอ้ตกลงไปถงึอกี 6 ประเทศ (ตรงกบัตารางที ่3 และ 4) โดยค่าตวัแปรดา้นสงัคมได้
จากการรวมคา่ในปีฐานเขา้กบัผลกระทบดา้นสงัคมทีก่ล่าวถงึในยอ่หน้าก่อนหน้า 
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ตารางท่ี 5 ผลต่อสดัส่วนคนจน (% ประชากร) 

ประเทศ ปีฐาน 

4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 30.1 29.9 29.9 29.8 29.3 

ลาว 27.6 27.6 27.6 27.5 27.5 

เวยีดนาม 14.5 13.9 12.6 12.0 5.0 

อนิโดนีเซยี 15.4 15.3 14.6 14.4 12.4 

มาเลเซยี 3.8 3.8 3.7 3.6 2.8 

ฟิลปิปินส ์ 26.5 26.4 26.3 26.3 25.9 

ไทย 8.1 8.0 7.7 7.7 5.7 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 18.0 17.8 17.5 17.3 15.5 

ค่าเฉล่ีย CLV-ASEAN4 10.6 10.4 10.3 10.1 8.9 

CV 1.394 1.408 1.461 1.481 1.851 
หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั

ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 

ตารางท่ี 6 ผลต่อค่าสมัประสิทธ์ิความเหล่ือมลํา้ทางรายได้ (Gini Coefficient) ในประเทศ 

ประเทศ ปีฐาน 
4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 37.85 37.85 37.85 37.85 37.86 

ลาว 36.74 36.74 36.74 36.74 36.74 

เวยีดนาม 35.57 35.58 35.59 35.60 35.67 

อนิโดนีเซยี 34.01 34.00 33.95 33.94 33.80 

มาเลเซยี 46.21 46.21 46.20 46.20 46.14 

ฟิลปิปินส ์ 40.02 40.01 39.99 39.99 39.85 

ไทย 40.02 40.01 39.99 39.99 39.85 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 39.05 39.05 39.04 39.04 39.00 

ค่าเฉล่ีย ASEAN4-CLV 4.09 4.08 4.05 4.04 3.93 

CV 0.2709 0.2708 0.2712 0.2712 0.2710 
หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั

ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 
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ตารางท่ี 7 ผลต่ออตัราการตายทารก (คนต่อ 1,000 ทารกเกิดรอด) 

ประเทศ ปีฐาน 

4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 45.60 45.49 45.45 45.37 45.10 
ลาว 44.30 44.28 44.28 44.24 44.22 
พมา่ 52.20 52.07 52.06 51.97 51.85 
เวยีดนาม 19.30 18.92 18.05 17.65 13.03 
อนิโดนีเซยี 28.10 27.98 27.03 26.79 24.26 
มาเลเซยี 5.60 5.56 5.44 5.35 4.28 
ฟิลปิปินส ์ 23.90 23.81 23.71 23.67 23.11 
ไทย 11.60 11.46 11.14 11.04 8.51 
สงิคโปร ์ 2.10 2.04 1.86 1.81 1.59 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 25.86 20.26 19.90 19.75 18.09 

ค่าเฉล่ียCLMV-ASEAN5 26.09 26.02 26.12 26.08 26.20 

CV 1.9924 2.0022 2.0362 2.0480 2.2372 

CV (ไม่รวมสิงคโปร)์ 1.5588 1.5676 1.5980 1.6090 1.7965 
หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั

ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 

ตารางท่ี 8 ผลต่ออายขุยัเฉล่ีย (ปี) 

ประเทศ ปีฐาน 

4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 60.82 60.87 60.88 60.91 61.02 
ลาว 65.35 65.36 65.36 65.38 65.38 
พมา่ 62.66 62.71 62.72 62.75 62.80 
เวยีดนาม 72.69 72.85 73.20 73.36 75.25 
อนิโดนีเซยี 66.89 66.92 67.13 67.18 67.75 
มาเลเซยี 71.62 71.63 71.66 71.68 71.92 
ฟิลปิปินส ์ 64.95 64.97 64.99 65.00 65.12 
ไทย 70.45 70.48 70.55 70.58 71.14 
สงิคโปร ์ 78.90 78.91 78.95 78.96 79.01 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 68.26 69.78 69.89 69.93 70.43 

ค่าเฉล่ีย ASEAN5-CLMV 5.18 5.14 5.12 5.08 4.87 

CV 0.2348 0.2349 0.2362 0.2365 0.2448 

CV (ไม่รวมสิงคโปร)์ 0.1701 0.1706 0.1734 0.1743 0.1913 
หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั

ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 
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ตารางท่ี 9 ผลต่ออตัราการเรียนในชัน้มธัยมศึกษา (ร้อยละ) 

ประเทศ ปีฐาน 

4 กรณขีอ้ตกลง 

ลดภาษ ี
เพิม่เปิดเสรี
การคา้บรกิาร 

เพิม่การลด
ตน้ทุนดา้นเวลา 

ASEAN+6  

กมัพชูา 45.14 45.33 45.39 45.51 45.95 
ลาว 44.66 44.69 44.69 44.76 44.79 
พมา่ 53.25 53.46 53.48 53.62 53.82 
เวยีดนาม 76.20 76.83 78.24 78.89 86.41 
อนิโดนีเซยี 75.06 75.18 76.20 76.46 79.15 
มาเลเซยี 70.30 70.34 70.47 70.56 71.71 
ฟิลปิปินส ์ 84.82 84.92 85.03 85.07 85.67 
ไทย 76.09 76.24 76.59 76.70 79.38 

ค่าเฉล่ีย (อย่างง่าย) 65.69 68.81 69.24 69.44 71.56 

ค่าเฉล่ีย ASEAN4-CLMV 21.75 21.59 21.62 21.50 21.23 

CV 0.6301 0.6299 0.6372 0.6379 0.6773 

CV (ไม่รวมสิงคโปร)์ 45.14 45.33 45.39 45.51 45.95 
หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั

ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 

ตารางท่ี 10 ผลต่อการปล่อยกา๊ซ CO2 ต่อรายได้ประชาชาติ (กก. ต่อ 1 ดอลลารร์ายได้ประชาชาติในราคา 
PPP คงท่ีปี 2005) 

ประเทศ ปีฐาน 
4 กรณีข้อตกลง 

ลดภาษี เพ่ิมเปิดเสรีการค้า
บริการ 

เพ่ิมการลด
ต้นทุนด้านเวลา ASEAN+6  

กัมพูชา 0.175 0.176 0.176 0.176 0.177 
ลาว 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 
พม่า 0.186 0.186 0.186 0.187 0.187 
เวียดนาม 0.573 0.575 0.577 0.579 0.594 
อินโดนีเซีย 0.484 0.484 0.486 0.487 0.491 
มาเลเซีย 0.585 0.585 0.585 0.586 0.588 
ฟิลิปปินส์ 0.273 0.273 0.273 0.273 0.274 
ไทย 0.567 0.568 0.568 0.568 0.573 
สิงคโปร์ 0.139 0.139 0.139 0.140 0.140 
ค่าเฉลี่ย (อย่างง่าย) 0.345 0.401 0.402 0.403 0.407 
ค่าเฉลี่ย ASEAN5-CLMV 0.145 0.144 0.144 0.144 0.142 
CV 1.6586 1.6581 1.6598 1.6598 1.6711 
CV (ไม่รวมสิงคโปร์) 1.4263 1.4257 1.4275 1.4274 1.4374 

หมายเหตุ: (ก) ขอ้มลูปีฐานอยูใ่นชว่งปี 2008-2010 แลว้แต่ประเทศ (ข) CV คอืคา่สมัประสทิธค์วามแปรปรวน (coefficient of variation) ใชว้ดั
ชอ่งวา่งระหวา่งประเทศสมาชกิ 

 
ในแต่ละตารางที่ 5-10 นัน้ในทา้ยของตารางไดค้ํานวณค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (ไม่ถ่วงน้ําหนัก) 

ความต่างของคา่เฉลีย่ระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซยีนเริม่แรก 5 ประเทศ (หรอื 4 ประเทศกรณีไมม่ขีอ้มลู
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ประเทศสงิคโปร)์ และค่าเฉลีย่ของกลุ่มประเทศ CLMV รวมทัง้ค่าสมัประสทิธิค์วามแปรปรวนทัง้ทีร่วม
และไม่รวมประเทศสิงคโปร์ เหตุที่มีกรณีไม่รวมประเทศสิงคโปร์ด้วยเน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศ
สงิคโปรม์คีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญักบัประเทศอาเซยีนอื่นๆ จนอาจทําใหก้ารพจิารณาช่องว่าง
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอาเซยีนผดิเพีย้นไป 

ตารางที ่11 และ 12 และรปูที ่2-3 เป็นการสรุปภาพรวมของผลกระทบทางสงัคมทัง้ 6 มติใินที่
เดยีวกนั ซึง่อาจสรปุผลการวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

1. AEC มผีลทาํใหต้วัแปรดา้นสงัคมเกอืบทุกตวัดขีึน้โดยยิง่มกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิมาก
ขึน้ ผลดดีา้นสงัคมกด็ขีึน้เชน่กนั 

2. มขีอ้ยกเวน้ในเรื่องผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซึ่งแสดงอย่างชดัเจนในรูปที ่2 ซึง่การ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีไ่ดร้บั
การกระตุน้จาก AEC 

3. ค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของความเหลื่อมลํ้าภายในประเทศก็ปรบัตวัดีขึ้นด้วย (ตารางที่ 11)
อยา่งไรกต็ามหากพจิารณารายประเทศ (ตารางที ่6) พบว่าความเหลื่อมลํ้าในประเทศกลุ่ม 
CLMV ปรบัตวัแย่ลง (ยกเวน้พม่าซึ่งไม่มขีอ้มูล) ในขณะที่ความเหลื่อมลํ้าในประเทศ
อาเซยีนเดมิปรบัตวัลดลง แต่เน่ืองจากเป็นการปรบัตวัลงไมม่ากนกัจากระดบัความเหลื่อมลํ้า
ทีค่อ่นขา้งสงู ดงันัน้จงึยงัมปีญัหาความเหลื่อมลํ้าสงูอยูเ่มือ่รวมกบัความเหลื่อมลํ้าทีเ่พิม่ขึน้
ของประเทศกลุ่ม CLMV ทาํใหย้งัถอืว่าประเทศในกลุ่ม ASEAN โดยรวมยงัตอ้งแกป้ญัหา
ความเหลื่อมลํ้าต่อเน่ืองต่อไปภายใต ้AEC 

4. ผลอกีประการทีน่่าเป็นหว่งคอื โดยรวมแลว้ AEC ทาํใหช้่องว่างทางสงัคมระหว่างประเทศ
สมาชกิเพิม่มากขึน้ สวนทางกบัการลดลงของช่องว่างทางเศรษฐกจิ (รปูที ่3) กล่าวคอืแม้
ทุกประเทศจะไดป้ระโยชน์จาก AEC ดา้นสงัคมในเกอืบทุกมติ ิแต่ระดบัการไดป้ระโยชน์
ขึน้กบัรายได้ประเทศด้วย นอกจากน้ีช่องว่างทางสงัคมจะยิง่เพิม่มากขึน้ตามระดบัการ
รวมตวัทางเศรษฐกจิ (กรณ ี1 ถงึ กรณี 4) เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะการสง่ผา่นประโยชน์จาก
ด้านเศรษฐกิจไปสู่ด้านสังคมนัน้มีมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูงกว่า (ประเทศ 
ASEAN5) กล่าวอกีนยัหน่ึง แสดงถงึ marginal social benefit ของ economic growth มี
ลกัษณะกา้วหน้า (progressive) หรอืจะมผีลมากกต่็อเมื่อประเทศมรีายไดส้งูถงึระดบัหน่ึง 
ประเดน็น้ีควรมกีารทาํวจิยัเพือ่ยนืยนัต่อไป 

5. ยงัมมีติทิางดา้นสงัคมอกีมากทีไ่มไ่ดร้วมในการศกึษา panel regression น้ี เน่ืองจากยงัไม่
มขีอ้มูล หรอืขอ้มูลไม่สมบูรณ์พอ ตวัอย่างเช่นการใชแ้รงงานเดก็ที่อาจเพิม่ตามกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิและระดบัการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ กจิกรรมเศรษฐกจิผดิกฎหมายหรอืเศรษฐกจิใต้
ดนิก็อาจเพิม่มากขึน้ได้เช่นกนัเมื่อมกีารเปิดพรหมแดนให้การขนถ่ายสนิคา้และบรกิาร
เป็นไปงา่ยขึน้ 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกรณีต่างๆ 

ปัจจัยเศรษฐกิจ/สังคม ปีฐาน 

4 กรณีข้อตกลง 

ลดภาษี เพ่ิมเปิดเสรีการค้า
บริการ 

เพ่ิมการลด
ต้นทุนด้านเวลา ASEAN+6  

รายได้ประชาชาติ PPP 9,032 11,076 11,178 11,213 11,509 

ความยากจน 18.0 17.8 17.5 17.3 15.5 

ความเหล่ือมลํ้าในประเทศ 39.05 39.05 39.04 39.04 39.00 

การตายของทารก 25.86 20.26 19.90 19.75 18.09 

อายุขัยเฉลี่ย 68.26 69.78 69.89 69.93 70.43 

เรียนต่อมัธยม 65.69 68.81 69.24 69.44 71.56 

CO2 0.345 0.401 0.402 0.403 0.407 
ร้อยละการเปล่ียนแปลงจากปีฐาน (+ หมายถึงดีข้ึน) 
รายได้ประชาชาติ PPP  22.62 23.76 24.14 27.42 

ความยากจน  0.87 2.99 3.96 16.17 

ความเหล่ือมลํ้าในประเทศ  0.00 0.03 0.04 0.14 

การตายของทารก  27.60 29.94 30.88 42.92 

อายุขัยเฉลี่ย  2.23 2.38 2.45 3.18 

เรียนต่อมัธยม  4.75 5.41 5.70 8.94 

CO2  16.21 16.47 16.58 17.78 
 

รปูที ่2 
รอ้ยละการเปลีย่นแปลงจากปีฐานของคา่เฉลีย่ (+ หมายถงึดขีึน้) 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน (ช่องว่างทางเศรษฐกิจ/สงัคม) กรณีต่างๆ 

ปัจจัยเศรษฐกิจ/สังคม ปีฐาน 
4 กรณีข้อตกลง 

ลดภาษี เพ่ิมเปิดเสรีการค้า
บริการ 

เพ่ิมการลด
ต้นทุนด้านเวลา ASEAN+6  

รายได้ประชาชาติ PPP 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 

ความยากจน 1.4 1.4 1.5 1.5 1.9 

ความเหล่ือมลํ้าในประเทศ 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

การตายของทารก 1.56 1.57 1.60 1.61 1.80 

อายุขัยเฉลี่ย 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 

เรียนต่อมัธยม 0.63 0.63 0.64 0.64 0.68 

CO2 1.426 1.426 1.428 1.427 1.437 
ร้อยละการเปล่ียนแปลงจากปีฐาน (+ หมายถึงดีข้ึน) 
รายได้ประชาชาติ PPP  -0.010  -0.016  -0.022  -0.019  

ความยากจน  0.014  0.067  0.088  0.457  

ความเหล่ือมลํ้าในประเทศ  -0.000  0.000  0.000  0.000  

การตายของทารก  0.009  0.039  0.050  0.238  

อายุขัยเฉลี่ย  0.001  0.003  0.004  0.021  

เรียนต่อมัธยม  -0.000  0.007  0.008  0.047  

CO2  -0.001  0.001  0.001  0.011  
 

รปูที ่3 
การเปลีย่นแปลงของความแปรปรวนจากปีฐาน (+ หมายถงึแปรปรวนเพิม่ขึน้) 
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4. แนวทางเตรียมการด้านนโยบายสงัคมเพ่ือใช้ประโยชน์และรองรบั AEC 

การทีช่่องว่างทางสงัคมระหว่างประเทศสมาชกิมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ตามระดบัการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิ ทําใหจ้ําเป็นต้องมมีาตรการรองรบัทัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ ขอ้ดคีอืการ
จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนไดค้ํานึงถงึเรื่องน้ีไวด้ว้ย โดยการกําหนดใหม้ขีอ้ตกลงอาเซยีนดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม (ASEAN Social and Cultural Community หรอื ASCC) ซึง่ดกีว่าการจดัตัง้ EU ทีไ่มไ่ด้
คํานึงถงึผลกระทบดา้นสงัคมดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ในการทบทวนวรรณกรรม ขอ้ดอีกีประการคอื ประเทศ
อาเซียนยงัมเีวลาในการเตรยีมนโยบายในด้านน้ีพอควร เพราะความคบืหน้าของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิตามขอ้ตกลง AEC ยงัเป็นไปอยา่งชา้ โดยเฉพาะมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษี ขอ้จํากดัเรื่องการ
ลงทุนยงัคงมสีงู และการเคลื่อนยา้ยแรงงานมฝีีมอืกค็าดวา่จะมจีาํนวนจาํกดั  

ขอ้ที่น่ากงัวลคือ โดยปกติความคืบหน้าด้านนโยบายสงัคมมกัจะช้ากว่าความคืบหน้าด้าน
นโยบายเศรษฐกจิเสยีอกี ไม่ว่าจะเป็นระดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิาค ตวัอย่างที่ชดัเจนคอืขอ้ตกลง 
ASCC ยงัไมม่แีมก้ระทัง่การออกแบบ score card เพื่อกําหนดหลกัไมลข์องการดาํเนินการดา้นสงัคม 
ซึง่มเีน้ือหาทีค่่อนขา้งดแีละครบถว้น (ดูภาคผนวกประกอบ) และหากมกีารดําเนินการอย่างจรงิจงักจ็ะ
ทาํใหช้ว่ยลดชอ่งวา่งดา้นสงัคมระหวา่งประเทศสมาชกิได ้ 

ในที่น้ีจะกล่าวถงึแนวนโยบายดา้นสงัคมเพื่อใชป้ระโยชน์และรองรบั AEC เฉพาะในสาม
ประเด็นคอื นโยบายการพฒันาคน นโยบายการคุ้มครองทางสงัคมและสวสัดกิาร และนโยบายการ
ลงทุนเพือ่ลดผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม  

4.1 นโยบายด้านการพฒันาคน 

การพฒันาคนถูกวางไวเ้ป็นอนัดบัแรกของกลุ่มมาตรการแรกของ ASCC โดยมรีายละเอยีด
ประกอบด้วยด้านการศึกษา การพฒันาแรงงานและการจ้างงาน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
เขา้ถึงความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระยุกต์ ทกัษะการประกอบการ รวมถึงพฒันาคนใน
ระบบราชการ  

เรื่องเหล่าน้ีไดร้บัการกล่าวถงึอยู่เสมอในการพฒันาประเทศ และมคีวามสําคญัต่อการพฒันา
ดา้นสงัคมท่ามกลางการทวคีวามแนบแน่นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ ตวัอย่างเช่นผลต่อปญัหา
ความเหลื่อมลํ้า ซึ่งการวเิคราะห์ในบทความน้ีที่พบว่าหลายประเทศอาเซียนที่กําลงัเร่งพฒันา เช่น
ประเทศ CLMV มแีนวโน้มทีจ่ะพบกบัความรุนแรงของปญัหาความเหลื่อมลํ้าในประเทศ การเตรยีม
ความพร้อมในเรื่องน้ีเกี่ยวข้องกบัการพฒันาคนอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชดัคือบทเรียนจาก
ประเทศเกาหลีใต้ ที่มกีารพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ด้วยการเขา้ร่วมอย่างแขง็ขนัในกระแส 
โลกาภิวตัน์ จนทําให้เศรษฐกจิขยายตวัรวดเรว็ แต่ในขณะเดยีวกนัประเทศเกาหลีใต้ก็มไิด้ประสบ
ปญัหาความเหลื่อมลํ้าที่รุนแรงเหมอืนประเทศอื่นที่มอีตัราการขยายตวัเศรษฐกิจสูง โดยเคล็ดลบั
ความสาํเรจ็คอืการพฒันาการศกึษาอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง (Lee, Lee, Park (2012))โดยเฉพาะการ
ลงทุนในเรือ่งการศกึษาของภาครฐั  
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ความสาํคญัของการศกึษามไิดจ้ํากดัเพยีงกลุ่มประเทศ CLMV เท่านัน้ หลายประเทศในกลุ่ม 
ASEAN5 ก็ยงัมปีญัหาในเรื่องคุณภาพการศกึษา และมผีลต่อความเหลื่อมลํ้าที่คงอยู่ในระดบัสูง
ต่อเน่ืองหลายสิบปี เพราะหากระบบการศึกษาไม่ถูกปฏิรูปจนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพยงัไมเ่ทา่เทยีมกนั ระบบการศกึษาเองจะกลายเป็นเครือ่งมอืในการปกปกัรกัษาความเหลื่อมลํ้า
จากรุน่สูรุ่น่  

4.2 นโยบายการคุ้มครองทางสงัคม ประกนัสงัคม และการช่วยเหลือทางสงัคม 

ระบบการคุ้มครองทางสงัคม ประกนัสงัคม และการช่วยเหลอืทางสงัคม เป็นอกีมาตรการที่
นอกจากสามารถรองรบัผลกระทบทางสงัคมไดเ้ป็นอย่างดแีลว้ ยงัช่วยใหป้ระเทศอาเซยีนสามารถใช้
ประโยชน์จาก AEC ไดม้ากขึน้ เน่ืองจากหากสามารถลดความเสีย่ง ทัง้ทีม่าจากกระแสโลกาภวิตัน์หรอื
จากเหตุปจัจยัอื่น ย่อมทําใหก้ระบวนการสะสมทุนมนุษยเ์ป็นไปอย่างไม่สะดุดตดิขดั นอกจากนัน้แลว้
หากระบบการคุม้ครองทางสงัคมเป็นไปอย่างทัว่ถงึกจ็ะเป็นเครื่องมอืทางนโยบายทีท่รงประสทิธภิาพ
ในการลดความเหลื่อมลํ้าในสงัคม 

ในด้านน้ีประเทศอาเซียนยงัมคีวามแตกต่างกนัของความพร้อมในระบบคุ้มครองทางสงัคม 
ระบบประกนัสงัคม และการช่วยเหลอืทางสงัคม ดงัแสดงในตารางที ่13 และ 14 ตวัอยา่งเช่นประเทศ 
CLMV (ยกเวน้เวยีดนาม) ยงัไมม่รีะบบประกนัสุขภาพอยา่งถว้นหน้า ส่วนไทยกไ็มม่นีโยบายเงนิโอน
และเงนิอุดหนุน ยกเวน้ต่อผูส้งูอายุ ในสว่นของระบบประกนัสงัคม ประเทศกมัพชูายงัไมม่รีะบบน้ี และ
มเีพยีงไทยและเวยีดนามทีม่กีารประกนัการวา่งงาน เป็นตน้ 

จากประสบการณ์ของ EU ทีพ่บว่าระบบสวสัดกิารสงัคมของประเทศสมาชกิมแีนวโน้มทีจ่ะ
เคลื่อนตวัเขา้หากนั จงึอาจเป็นไปไดว้่าประเทศอาเซยีนจะมปีระสบการณ์เดยีวกนัในอนาคต โดยคาด
วา่เป็นผลจากการเคลื่อนยา้ยแรงงานและคนระหว่างประเทศทีม่ากขึน้ตราบใดทีป่ระเทศสมาชกิยงัไมม่ี
มาตรการกดีกัน้แรงงานต่างชาตอิยา่งรนุแรง  

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบระบบคุ้มครองทางสงัคมของชาติอาเซียนบางประเทศ 

ประเทศ กลยุทธ
ระดับชาติ 

ประกัน
สังคม 

ประกันสุขภาพ การช่วยเหลือทางสังคม 
บริการ

ทางสังคม 
ถ้วนหน้า ระดับ

ชุมชน 
กองทุน
สุขภาพ เงินโอน เงิน

อุดหนุน 
เงิน

ผู้สูงอาย ุ อาหาร จ้างงาน
โดยรัฐ 

กัมพูชา √ √   √ √ √ √   √ √ √ 
ลาว ? √   √ √       √ √ √ 
พม่า ? √   √ √       √ √ √ 
เวียดนาม √ √ √     √ √ √ √   √ 
อินโดนีเชีย ? √ √     √ √ √ √ √ √ 
ฟิลิปปินส์ ? √ √     √ √ √ √ √ √ 
ไทย ? √ √         √ √   √ 

ที่มา: Jones and Maria Stavropoulou (2012) 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบระบบประกนัสงัคมของชาติอาเซียนบางประเทศ 

ประเทศ เจ็บป่วย คลอด
บุตร ชราภาพ ทุพพล

ภาพ 
สงเคราะห์

บุตร เสียชีวิต 
บาดเจ็บ
จากการ
ทํางาน 

ว่างงาน 

กัมพูชา 
ลาว √ √ √ √ √ √ 
พม่า √ √ จํากัด จํากัด จํากัด √ 

เวียดนาม √ √ √ √ √ √ √ 
อินโดนีเชีย In-kind √ √ √ √ 
ฟิลิปปินส์ √ √ √ √ √ √ 

ไทย √ √ √ √ √ √ √ √ 
ที่มา: Jones and Maria Stavropoulou (2012) 

4.3 นโยบายการลงทุนโดยคาํนึงถึงสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ผลการศึกษาที่พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกประเทศ
อาเซียน และยิง่เพิม่มากตามระดบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้ AEC ทําให้จําเป็นต้องมี
แนวนโยบายในดา้นน้ี ซึง่แน่นอนว่าตอ้งประกอบดว้ยนโยบายหลายดา้น อย่างไรกต็ามในทีน้ี่จะเสนอ
ความเป็นไปไดห้น่ึงวา่การเพิม่ขึน้ของ CO2 นัน้สว่นหน่ึงเป็นผลจากนโยบายการสง่เสรมิการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยเห็นได้จากงานวิจยัจํานวนหน่ึงที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการลงทุนจาก
ต่างประเทศในประเทศกําลงัพฒันากบัระดบัความสูญเสยีทางสภาพแวดล้อมของประเทศเป้าหมาย 
(ตวัอยา่งเชน่ Sirivunnabood (2012) ในกรณปีระเทศไทย)  

รูปที่ 4 และ 5 แสดงให้เหน็ว่าการเพิม่ขึน้ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัการลงทุนจากต่างประเทศ กล่าวคอืประเทศมาเลเซยีและไทยประสบ
ปญัหา CO2 มากกว่าประเทศอื่น พรอ้มๆ กบัเป็นประเทศทีม่กีารส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างมาก อย่างไรกต็ามมไิดห้มายความว่า FDI ทีส่งูจะหมายถงึ CO2 ทีสู่งเสมอไป ตวัอย่างเช่น
ประเทศสงิคโปรก์ม็ ีFDI สูงมากแต่ไม่มปีญัหา CO2 ซึ่งอาจอธบิายไดว้่าเป็นเพราะการลงทุนใน
ประเทศสงิคโปร์เป็นการลงทุนในสาขาบรกิารมากกว่าสาขาการผลติอุตสาหกรรม นอกจากนัน้แล้ว
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ลว้นไดร้บั FDI สงู แต่มปีญัหา CO2 น้อย ดงันัน้อกีคาํอธบิายหน่ึงน่าจะเป็นเพราะ
ประเทศเหล่านัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองสภาพแวดลอ้มทีก่า้วหน้ากว่า และบงัคบัใชจ้รงิจงัมากกว่า จงึ
เป็นบทเรยีนเชงินโยบายสําหรบัประเทศอย่างไทยและมาเลเซยีที่ควรปรบัปรุงนโยบายส่งเสรมิการ
ลงทุนใหม้คีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้  
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รปูที ่4 
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(ตนัต่อหวัประชากร) 

 
ที่มา: สร้างจากฐานข้อมูล World Development Indicators 2012 

 
 

รปูที ่5 
สดัสว่นการลงทุนจากต่างประเทศต่อรายไดป้ระชาชาต ิ(สะสมนบัจากปี 1981) 

 
ที่มา: สร้างจากฐานข้อมูล World Development Indicators 2012 
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ภาคผนวก 
กรอบข้อตกลงของการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

อาเซียนได้จดัทําแผนการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) Blueprint)  ประกอบดว้ยความรว่มมอื 6 ดา้นไดแ้ก่ 

1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Development) 
2. การคุม้ครองและสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare and Protection) 
3. สทิธแิละความยตุธิรรมทางสงัคม (Social Justice and Rights) 
4. ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
5. การสรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน (Building an ASEAN Identity) 
6. การลดชอ่งวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Development) 
อาเซยีนจะส่งเสรมิความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติที่ดขีองประชาชนโดยใหป้ระชาชนมโีอกาสในการเขา้ถงึ

การพฒันามนุษยไ์ดอ้ย่างเท่าเทยีม โดยสง่เสรมิและลงทุนทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การฝึกอบรม
และการเสรมิสร้างขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบการส่งเสรมิการใช้
ภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาศาสตร์เชงิประยุกต์ และเทคโนโลยใีนการดําเนินกิจกรรมการพฒันา
ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 

1.1 ยกระดบัการศกึษา 
เน้นการบรูณาการดา้นการศกึษาใหเ้ป็นวาระการพฒันาของอาเซยีน การสรา้งสงัคมความรูโ้ดยสง่เสรมิการ

เขา้ถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึ สง่เสรมิการเลีย้งดแูละพฒันาเดก็ปฐมวยัและการสรา้งความตระหนกัรบัรูเ้รื่อง
อาเซยีนในกลุ่มเยาวชนผ่านทางการศกึษาและกจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน (ASEAN identical) บน
พืน้ฐานของมติรภาพและความรว่มมอืซึง่กนัและกนั 

1.2 การลงทุนในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยข์องอาเซยีนผา่นการดาํเนินกจิกรรมเชงิยทุธศาสตร ์และพฒันา

คุณสมบตัิความสามารถการเตรยีมความพร้อมที่ดใีห้กบัแรงงานอาเซียน เพื่อที่จะเอื้อต่อการได้รบัประโยชน์และ
เตรยีมพรอ้มต่อสิง่ทา้ทายต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จากการรวมกลุม่ในภมูภิาคได ้

1.3 สง่เสรมิการจา้งงานทีเ่หมาะสม 
เน้นส่งเสรมิให้รวมหลกัการการทํางานอย่างถูกต้องและเหมาะสมไวใ้นวฒันธรรมการทํางานของอาเซยีน 

รวมถงึสุขภาพและความปลอดภยัในที่ทํางาน และทําใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการส่งเสรมิการบรหิารกจิการจะเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายการจา้งงานของอาเซยีนเพือ่ใหบ้รรลุผลตามยทุธศาสตรก์ารจา้งงาน 

1.4 สง่เสรมิเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอซที)ี 
เน้นการดาํเนินโครงการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีส่ง่เสรมิการปฏบิตัติามขอ้รเิริม่ของภมูภิาคดา้นไอซที ี

1.5 การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีชงิประยุกต ์
พฒันานโยบายและกลไกเพื่อสนับสนุนความร่วมมอืในดา้นการวจิยั การพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีการถ่ายทอดเทคโนโลย ีรวมทัง้ในเชงิพาณิชย ์การจดัตัง้เครอืขา่ยสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดย
การมสีว่นรว่มของภาคเอกชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.6 เสรมิสรา้งทกัษะในการประกอบการสาํหรบัสตรเียาวชนผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
เน้นสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของสตร ีเยาวชน ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มชายขอบในกําลงั

แรงงานทีม่ผีลผลติ โดยการฝึกอบรมการฝีมอืเพือ่ปรบัปรงุคุณภาพความเป็นอยู ่ซึง่จะช่วยสง่เสรมิการพฒันาชาตแิละ
การรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 

1.7 พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ 
เน้นการจดัตัง้ระบบราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามน่าเชื่อถอื โดยการเพิม่

ขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซยีน และเพิม่ความรว่มมอืระหวา่งรฐัสมาชกิอาเซยีน 

2. การคุ้มครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) 
อาเซยีนมพีนัธกรณีในการสง่เสรมิความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนโดยลดความยากจนและ

ส่งเสรมิการคุ้มครองและสวสัดกิารสงัคมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ม ัน่คงปลอดภยัและปลอดยาเสพติดการเตรยีม
ความพรอ้มเรือ่งภยัพบิตัแิละการจดัการกบัขอ้กงัวลเกีย่วกบัการพฒันาสขุภาพ 

2.1 การลดความยากจน 
เน้นการแกไ้ขปญัหาความเหลื่อมลํ้าในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึการบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDG) ของสหประชาชาตใินดา้นการกาํจดัความยากจนและความหวิโหย 

2.2 เครอืขา่ยความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจากการรวมตวัอาเซยีนและโลกาภวิตัน์ 
ใหค้วามมัน่ใจวา่ประชาชนอาเซยีนทุกคนไดร้บัสวสัดกิารสงัคมและการคุม้กนัจากผลกระทบเชงิลบจากโลกาภวิตัน์ 

และการรวมตวั โดยพฒันาคุณภาพ ความครอบคลุม และความยัง่ยนืของการคุม้ครองทางสงัคม และเพิม่ความสามารถใน
การจดัการความเสีย่งทางดา้นสงัคม 

2.3 สง่เสรมิความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร 
ใหค้วามมัน่ใจว่าประชาชนอาเซยีนทุกคนมอีาหารเพยีงพอตลอดเวลา และใหค้วามมัน่ใจในความปลอดภยัดา้น

อาหารในรฐัสมาชกิอาเซยีน 

2.4 การเขา้ถงึการดแูลสขุภาพและสง่เสรมิการดาํรงชวีติทีม่สีขุภาพ 
เน้นการเข้าถึงการรกัษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และยาที่เพียงพอและราคาถูก และส่งเสริมให้

ประชาชนอาเซยีนดาํรงชวีติทีม่สีขุภาพสมบรูณ์ 

2.5 การเพิม่ศกัยภาพในการควบคุมโรคตดิต่อ 
เสรมิสรา้งความพรอ้มและประสทิธภิาพในระดบัภูมภิาค โดยบรูณาการแนวทางการป้องกนั การเฝ้าระวงั ควบคุม

และการสนองตอบทีท่นัเวลาเพือ่แกป้ญัหาโรคตดิต่อและโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่

2.6 รบัประกนัอาเซยีนทีป่ลอดยาเสพตดิ 
ลดการเสพยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายในหมู่ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรยีน เยาวชน และกลุ่มทีม่คีวาม

เสีย่งสงู โดยเน้นมาตรการป้องกนัและสง่เสรมิการเขา้ถงึวธิกีารรกัษา การฟ้ืนฟู เพื่อกลบัเขา้สูส่งัคมอกีครัง้ และการบรกิาร
หลงัการบาํบดัเพือ่ใหก้ลบัเขา้สูส่งัคมอยา่งเตม็ที ่โดยความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาสงัคม 

2.7 การสรา้งรฐัทีพ่รอ้มรบักบัภยัพบิตัแิละประชาคมทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 
เสรมิสรา้งกลไกใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถป้องกนัและลดการสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิทางสงัคม เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้มของรฐัสมาชกิอาเซยีนอนัเกดิจากภยัพบิตั ิและร่วมมอืกนัจดัการกบัภยัพบิตัฉุิกเฉินโดยใชค้วามพยายาม
ของรฐับาล และความรว่มมอืในระดบัภมูภิาคและระหวา่งประเทศ 
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3. ความยติุธรรมและสิทธิสงัคม (Social Justice and Rights) 
อาเซยีนมพีนัธกรณีในการสง่เสรมิความยุตธิรรมโดยใหส้ทิธขิองประชาชน สะทอ้นอยูใ่นนโยบายและทุกวถิี

ของชวีติ ซึ่งรวมถงึสทิธแิละสวสัดกิารสาํหรบักลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มทีอ่่อนแอ เช่น สตร ีเดก็ ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร และ
แรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน 

3.1 การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธแิละสวสัดกิารสาํหรบัสตร ีเดก็ ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร 
ปกป้องผลประโยชน์ สทิธ ิรวมทัง้ส่งเสรมิโอกาสอย่างเท่าเทยีม และยกระดบัคุณภาพชวีติ มาตรฐานการ

ดาํรงชพีสาํหรบัสตร ีเดก็ ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 

3.2 การคุม้ครองและสง่เสรมิสทิธแิรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน 
ส่งเสรมิให้นโยบายแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐานมคีวามครอบคลุมและมกีารคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย

ระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิก และการดําเนินการให้สอดคล้องกบัปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
คุม้ครองและสง่เสรมิสทิธขิองแรงงานโยกยา้ยถิน่ฐาน 

3.3 สง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ 
สง่เสรมิใหเ้รื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิรวมไวใ้นเรื่องทีภ่าคธุรกจิตอ้งดําเนินการเพื่อใหม้ี

สว่นในการสนบัสนุนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในรฐัสมาชกิอาเซยีน 

4. ส่งเสริมความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
อาเซยีนจะมุ่งสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืรวมทัง้ส่งเสรมิสิง่แวดลอ้มที่เขยีวและสะอาด โดยการปกป้องทรพัยากร

ทางธรรมชาตเิพื่อการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้การจดัการบรหิารอย่างยัง่ยนืและการอนุรกัษ์ดนิ น้ํา  
แรธ่าตุ พลงังาน ความหลากหลายทางชวีภาพ ป่าไม ้ทรพัยากรชายฝ ัง่ และทรพัยากรทางทะเล รวมทัง้การปรบัปรุง
คุณภาพน้ําและอากาศสาํหรบัภูมภิาคอาเซยีน อาเซยีนจะมสีว่นรว่มในความพยายามของโลกในการจดัการแกป้ญัหา
สิง่ทา้ทายสิง่แวดลอ้มโลก รวมทัง้การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศและคุม้ครองชัน้โอโซนเช่นเดยีวกบัการพฒันาและการ
ปรบัใชเ้ทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการพฒันาและสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

4.1 การจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มของโลก 
แก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมของโลกโดยปราศจากผลกระทบต่อหลกัการแข่งขนัและการพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมโดยอยู่บนพื้นฐานของหลกัความเท่าเทยีม ยดืหยุ่น มปีระสทิธภิาพ และหลกัการความรบัผดิชอบร่วมกนัใน
ระดบัทีแ่ตกต่าง โดยสะทอ้นถงึสภาพการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทีแ่ตกต่างกนั 

4.2 การจดัการและการป้องกนัปญัหามลพษิทางสิง่แวดลอ้มขา้มแดน 
ดําเนินมาตรการและส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัภูมภิาคและระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านปญัหามลพษิจาก

สิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึปญัหามลพษิหมอกควนัขา้มแดน การเคลื่อนยา้ยปฏกิลูอนัตรายขา้มแดน โดยการเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถ ส่งเสรมิการตระหนักรบัรูต่้อสาธารณชน เพิม่อํานาจการบงัคบัใชก้ฎหมาย และสนับสนุนปฏบิตักิาร
ดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื และดาํเนินการตามความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยมลพษิหมอกควนัขา้มแดน 

4.3 สง่เสรมิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มและการมสีว่นรว่มของประชาชน 
ทําให้อาเซียนเขยีวและสะอาด มัง่คัง่ด้วยประเพณีวฒันธรรม เป็นที่ซึ่งค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบตัิของ

ประชาชนสอดคลอ้ง กลมกลนื และประสานกบัธรรมชาต ิดว้ยการที่ประชาชนมคีวามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม เตม็ไปดว้ย
ชาตพินัธุ์ทางสิง่แวดลอ้ม และมคีวามตัง้ใจและความสามารถในการส่งเสรมิการพฒันาที่ย ัง่ยนืของภูมภิาคโดยผ่าน
ทางการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มและการมสีว่นรว่มของประชาชน 
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4.4 สง่เสรมิเทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้ม (EST) 
ใช้เทคโนโลยดี้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการพฒันาที่ย ัง่ยนืโดยให้มผีลกระทบน้อยที่สุดต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

4.5 สง่เสรมิคุณภาพมาตรฐานการดาํรงชวีติในเมอืงต่างๆ ของอาเซยีนและเขตเมอืง 
เพื่อรบัประกนัว่าเขตเมอืงและชุมชนในอาเซยีนมสีิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื รองรบัความตอ้งการของประชาชนใน

ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิได ้

4.6 การทาํการประสานกนัเรือ่งนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและฐานขอ้มลู 
สง่เสรมิความพยายามทีเ่หมาะสมทีจ่ะประสานนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มและฐานขอ้มลูทลีะขัน้ โดยคํานึงถงึ

สภาวะแวดล้อมระดบัชาตขิองรฐัสมาชกิ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และเป้าประสงค์ด้าน
เศรษฐกจิของภมูภิาค 

4.7 สง่เสรมิการใชท้รพัยากรชายฝ ัง่และทรพัยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยนื 
สรา้งหลกัประกนัเรือ่งสิง่แวดลอ้มทางทะเลและชายฝ ัง่วา่จะไดร้บัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ระบบนิเวศ ตวัอยา่ง

พชื และพื้นที่ดัง้เดิม ได้รบัการคุ้มครอง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รบัการจดัการอย่างยัง่ยนื และการ
ตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทางทะเลและชายฝ ัง่ไดร้บัการปลกูฝงั 

4.8 สง่เสรมิการจดัการเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื 
ให้ความมัน่ใจว่าความหลากหลายทางชวีภาพที่สมบูรณ์ของอาเซียนจะได้รบัการรกัษาและจดัการอย่าง

ยัง่ยนื โดยการเสรมิสรา้งสภาวะทีด่ทีางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม 

4.9 สง่เสรมิความยัง่ยนืของทรพัยากรน้ําจดื 
สง่เสรมิความยัง่ยนืของทรพัยากรน้ําจดื โดยใหค้วามเชื่อมัน่ในเรื่องการเขา้ถงึทรพัยากรน้ําอย่างเท่าเทยีม

กนั และคุณภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอเพือ่รองรบัความตอ้งการของประชาชนอาเซยีน 

4.10 การตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศและการจดัการต่อผลกระทบ 
ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมอิากาศ รวมทัง้ผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สุขภาพและสิง่แวดล้อมในรฐัสมาชกิอาเซยีน โดย
ดาํเนินมาตรการในการบรรเทาและการปรบัตวับนพืน้ฐานของหลกัความเป็นธรรม ความยดืหยุ่น การมปีระสทิธภิาพ
และความรบัผดิชอบร่วมกนั และแตกต่างกนัตามขดีความสามารถ รวมทัง้สะท้อนสภาวะที่แตกต่างทางสงัคมและ
เศรษฐกจิของแต่ละประเทศ 

4.11 สง่เสรมิการบรหิารจดัการปา่ไมท้ีย่ ัง่ยนื (SFM) 
สง่เสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมใ้นภูมภิาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยนืและขจดักจิกรรมทีไ่มย่ ัง่ยนื รวมถงึ

การดําเนินการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ การถ่ายโอนเทคโนโลย ีและสง่เสรมิการตระหนกัรบัรู ้และสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายและธรรมาภบิาล 

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 
อตัลกัษณ์อาเซยีนเป็นพืน้ฐานดา้นผลประโยชน์ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเป็นตวัตนร่วมกนั 

จารตี ค่านิยม และความเชื่อ รวมทัง้ความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซยีนอาเซยีน จะส่งเสรมิ ตระหนัก และมี
คา่นิยมรว่มกนัในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทา่มกลางความแตกต่างในทุกชัน้ของสงัคม 
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5.1 สง่เสรมิการตระหนกัรบัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและความรูส้กึของการเป็นประชาคม 
สรา้งความรูส้กึของความเป็นเจา้ของและการรวมกนัเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย และส่งเสรมิ

ความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีนในเรือ่งวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์ศาสนา และอารยธรรม 

5.2 การอนุรกัษ์และสง่เสรมิมรดกทางวฒันธรรมของอาเซยีน 
สง่เสรมิการสงวนและอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซยีน เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาคมว่าจะ

ส่งเสรมิความตระหนักรบัรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ที่เป็นเอกลกัษณ์ของภูมภิาค และ
ความคลา้ยคลงึกนัทางวฒันธรรม และความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศสมาชกิ รวมทัง้เพื่อปกป้องความเป็น
เอกลกัษณ์ของมรดกทางวฒันธรรมของอาเซยีนในภาพรวม 

5.3 สง่เสรมิการสรา้งสรรคด์า้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม 
สง่เสรมิอตัลกัษณ์อาเซยีนและการดํารงอยู่ร่วมกนัของอาเซยีน โดยการสรา้งสรรคท์างวฒันธรรม และการ

สง่เสรมิและรว่มมอืกนัในอุตสาหกรรมดา้นวฒันธรรม 

5.4 การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัชุมชน 
เพื่อปลูกฝงัอตัลกัษณ์อาเซียนและสร้างอาเซียนที่มปีระชาชนเป็นศูนย์กลางในการก่อตัง้ประชาคม โดย

สนบัสนุนทุกภาคสว่นใหม้สีว่นรว่ม 

6. การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 
เสรมิสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพฒันา โดยเฉพาะมิติการพฒันาด้านสงัคมระหว่างประเทศ

สมาชกิเก่า 6 ประเทศและประเทศสมาชกิใหม ่(CLMV) และในพืน้ทีข่องอาเซยีนทีถ่กูทอดทิง้และดอ้ยพฒันา 

 

ทีม่า: สรปุจากhttp://www.oae.go.th/biae/download/AEC_2558/ASEAN%20Socio-Cultural%20Community% 
20Blueprint.pdf 

Reference: www.aseansec.org/5187-19.pdf  ASCC Blueprint 
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