ความคืบหนาการดําเนินงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community - AEC)

(ประมวลขอมูลจากการบรรยายของผูแทนกระทรวงพาณิชยในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเขาสูการเปน AEC
ในป 2558 ของสภาผูแทนราษฎร ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555)

แผนพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดกําหนดเปาหมายหลัก 4 ประการ
ไดแก (1) การเปนตลาดและฐานการผลิตรวม (2) การเสริมสรางขีดความสามารถแขงขัน (3) การพัฒนา
เศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ (4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
1.1 การเคลือ่ นยายสินคาอยางเสรี
ตั้งแต 1 มกราคม 2553 สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) ไดลดภาษีสินคาเปนรอยละ 0 และ CLMV ไดลดภาษีสินคามาอยูท ี่ระดับ
รอยละ 0-5 แลว และจะลดลงเปนรอยละ 0 ทั้งหมดภายในป 2558 (มิไดหมายรวมถึงรายการสินคาที่มี
ความออนไหว) นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมการใชสิทธิประโยชนภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน อาเซียนยังได
ทบทวนและปรับปรุงกฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคาของอาเซียนใหงายขึ้น ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก
การเคลื่อนยายสินคาของอาเซียน
สําหรับอุปสรรคทางการคาอืน่ ๆ อาเซียนอยูระหวางรวบรวมอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี
และพิจารณาหาแนวทางในการยกเลิกอุปสรรคดังกลาว รวมทัง้ ไดเห็นชอบ ASEAN Trade Facilitation
Framework และแผนงานเพือ่ เปนแนวทางในการแกไขอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ไดแก พิธีการศุลกากร
กระบวนการทางการคา มาตรฐานการรับรอง อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช เปนตน
นอกจากนี้ เพือ่ ลดตนทุนทางธุรกรรมทางการคาในภูมิภาค อาเซียนยังอยูในระหวาง
ดําเนินการจัดตั้ง ASEAN Single Window (ASW) เพื่อลดระยะเวลาตรวจปลอยสินคา โดยไดเริ่มโครงการ
นํารองเพื่อทดลองเชื่อมตอระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิก
1.2 การเคลือ่ นยายบริการอยางเสรี
อาเซียนไดเจรจาลดขอจํากัดดานการคาบริการระหวางกันและจัดทําขอผูกพันเปดตลาด
มาแลวทั้งสิน้ รวม 7 ชุด โดยขอผูกพันเปดตลาดชุดที่ 7 มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552
ลาสุด อาเซียนกําลังจัดทําขอผูกพันฯ ชุดที่ 8
1.3 การเคลือ่ นยายการลงทุนอยางเสรี
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดใหสัตยาบันความตกลงดานการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Agreement on Investment – ACIA) แลว เปนความตกลงฉบับใหมที่ครอบคลุมเรื่อง
การเปดเสรี การสงเสริมและอํานวยความสะดวก และการคุมครองการลงทุน คาดวา จะมีผลบังคับใชกอน
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ (AEM Retreat) ปลายเดือนกุมภาพันธ 2555
1.4 การเคลือ่ นยายเงินทุนอยางเสรีมากขึน้
อาเซียนไดลงนามแผนการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2552 เพื่อสงเสริมการพัฒนาการ
รวมตัวของตลาดเงินทุนในอาเซียน โดยใหความสําคัญกับการยอมรับซึ่งกันและกันในคุณสมบัติของ
ผูประกอบวิชาชีพดานตลาดทุน การเชื่อมโยงตลาดทุนระหวางกัน และการพัฒนาตลาดพันธบัตร อีกทัง้
ไดมีมาตรการการเปดเสรีบญ
ั ชีทุนเพื่อใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาค และดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ
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1.5 การเคลือ่ นยายแรงงานฝมืออยางเสรี
ไดมีการลงนาม MRAs ในวิชาชีพ 8 สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย นักบัญชี วิศวกร
พยาบาล สถาปนิก นักสํารวจ และบริการทองเที่ยว ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหขอตกลงดังกลาว
มีผลบังคับใช (ไทยยังมิไดลงนาม MRA ดานการทองเทีย่ วเนื่องจากอยูระหวางการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี)
2. การเปนภูมิภาคที่มขี ดี ความสามารถในการแขงขัน
2.1 นโยบายการแขงขัน
อาเซียนไดจัดทําและเปดตัว ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy พรอม
คูมือดานกฎหมายและนโยบายการแขงขันในอาเซียนสําหรับธุรกิจ (Handbook on Competition Policy
and Law in ASEAN for Business) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 วัตถุประสงคหลักในการจัดทํา Guidelines
คือ เพื่อกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการออกกฎหมายดานการแขงขันเพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ยงั ไมมีหรือมีนโยบาย หรือออกกฎหมายดังกลาวนี้อยูแลว สามารถนําไปพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับ
เงื่อนไขการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมของแตละประเทศ ซึง่ แนวทางดังกลาวจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการปรับประสานกฎหมายและนโยบายการแขงขันของประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดคลองกัน
และสรางความเชื่อมั่นใหตางชาติเห็นวาอาเซียนเปนภูมภิ าคที่มีวฒ
ั นธรรมการแขงขันที่เปนธรรมและโปรงใส
2.2 การคุมครองผูบริโภค
อาเซียนไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานดานการคุมครองผูบริโภคเพื่อสงเสริมและ
ประสานงานเรื่องนี้ในภูมิภาค ปจจุบัน คณะกรรมการประสานงานฯ ไดวางแผนจะจัดตั้งกลไกการคุมครอง
และเยียวยาผูบ ริโภคในอาเซียน การจัดทําเว็ปไซตเพื่อรับการรองเรียน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพ
บุคคลากรดานการคุมครองผูบริโภคในอาเซียน
2.3 การคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญา
อาเซียนไดริเริ่มการเสริมสรางศักยภาพขององคกรและกรอบกฎหมายเพื่อคุมครองทรัพยสนิ
ทางปญญา อีกทัง้ เห็นชอบที่จะจัดทําเว็ปไซตเพื่อรวบรวมขอมูลและใหบริการดานทรัพยสินทางปญญา
ณ จุดเดียว สําหรับภาคธุรกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทัง้ ริเริ่มโครงการความรวมมือดานสิทธิบัตรใน
ภูมิภาคเปนครั้งแรก โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ อํานวยความสะดวกแกผปู ระกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมและนักประดิษฐในการขอสิทธิบัตรสําหรับนวัตกรรมใหม ๆ
2.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อาเซียนไดลงนามความตกลงดานโลจิสติกสสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก ความตกลงวาดวย
การบริการขนสงทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on Air Services) ความตกลงวาดวย
การเปดเสรีบริการการขนสงสินคาทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization
of Air Freight Services) และกรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกการขนสงขามแดน (ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport)
ความตกลง 2 ฉบับแรก เปนการสรางตลาดการขนสงทางอากาศเดียวในอาเซียนและเพิ่ม
โอกาสในการแขงขันสําหรับการขนสงทางอากาศ สวนความตกลงฉบับที่ 3 จะชวยเสริมสรางการอํานวย
ความสะดวกดานการขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาค ปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนอยูในระหวาง
การใหสัตยาบันความตกลงทั้ง 3 ฉบับ
2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
อาเซียนไดจัดทําแผนแมบทความรวมมือดาน ICT ในอาเซียนป 2554-2558 (ASEAN ICT
Master Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในสาขา ICT
เพื่อลดชองวางการพัฒนาดาน ICT ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน และเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ในอาเซียน
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2.6 พลังงาน
อาเซียนไดลงนามและใหสตั ยาบันบันทึกความเขาใจวาดวย ASEAN Power Grid เพื่อ
สงเสริมความมั่นคงดานพลังงานรวมกันในภูมิภาค และไดใหการรับรองความตกลงวาดวยความมัน่ คง
ดานปโตรเลียม ซึ่งจะสงเสริมความสามารถในการตอบสนองทั้งของแตละประเทศและรวมกันตอภาวะ
ฉุกเฉินดานพลังงานและลดผลกระทบจากภาวะดังกลาว
3. การเปนภูมิภาคที่มพ
ี ฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
3.1 การสงเสริมการมีสวนรวมและการขยายตัวของ SMEs
อาเซียนไดจัดทํายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการขยายตัวของ SMEs
และอยูระหวางทบทวนแผนนโยบายในการพัฒนา SMEs ป 2547-2557
3.2 ความรวมมือและการใหความชวยเหลือเพื่อลดชองวางการพัฒนา (Initiative for
ASEAN Integration – IAI)
เปนแผนงานการใหความชวยเหลือเพื่อลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินในระยะที่ 2 (ป 2552-2558) ซึ่งจะระบุโครงการความรวมมือในสาขา
ตาง ๆ ตามที่ระบุไวใน 3 เสาหลัก โดยคํานึงถึงความตองการของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม (CLMV) และ
เนนกิจกรรมทีส่ ําคัญและจําเปนตอการเรงรัดการรวมกลุม ของอาเซียน
อนึ่ง ที่ประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ไดรับรอง
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคของอาเซียน (ASEAN Framework for Equitable Economic
Development : Guiding Principles for Inclusive and Sustainable Growth) เพื่อสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค (equitable economic development) ของการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตาม AEC Blueprint
4. การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ
อาเซียนมีการรวมกลุมกับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดทํา FTA และ CEP กับประเทศคูเจรจาตาง ๆ
ไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ความคืบหนาสําคัญ มีดังนี้
4.1 อาเซียน-จีน
ความตกลงการคาสินคามีผลบังคับใชตั้งแตป 2549 ดานบริการในป 2550 โดยไดบรรลุ
เปาหมายการเปดเสรีการคาสินคาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 และลงนามความตกลงดานการลงทุนเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2552
4.2 อาเซียน-เกาหลี
ความตกลงการคาสินคาและบริการมีผลบังคับใชตั้งแตป 2550 (ยกเวนไทย ซึง่ มีผลบังคับ
ใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ตามลําดับ) ความตกลงดานการลงทุน ลงนามเมื่อ
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2552 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552
4.3 อาเซียน-ญี่ปุน
กรอบความตกลงการคาสินคา บริการและการลงทุน ลงนามเมื่อป 2551 สําหรับไทย มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552
4.4 อาเซียน-อินเดีย
ความตกลงการคาสินคาลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1
มกราคม 2553 และอยูระหวางการเจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทุน
4.5 อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
กรอบความตกลงการคาสินคา บริการและการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553
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การจัดทํา FTA และ CEP ของอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อาเซียนไดพิจารณาการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียน+3 (East Asia Free
Trade Area – EAFTA) หรืออาเซียน+6 (Comprehensive Economic Partnership in East Asia –
CEPEA) ซึ่งไดมีการทําการศึกษาความเปนไปไดของแตละกรอบแลวในระดับหนึ่ง ขณะนี้ อยูระหวาง
การจัดทํา Template for ASEAN ++ FTA ซึ่งจะใชเปนพื้นฐานสําหรับใชจัดทําความตกลง FTA อาเซียน ++
กับประเทศคูเจรจาเปนกลุมประเทศ โดยจะตองคํานึงถึงการคงความเปน ASEAN Centrality ไว
นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศและกลุม เศรษฐกิจภูมิภาคอื่น ๆ เชน
สหรัฐฯ แคนาดา สหภาพยุโรป GCC และ MERCOSUR ดวย
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