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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)



7.1 ความเป็นมาของอาเซียน

บทที่ 7
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

7-1w w w . s m e . g o . t h

	 อาเซียน	หรือ	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2510	มีประเทศสมาชิกรวม	10	ประเทศ	แบ่งเป็นสมาชิกอาเซียนเดิม	6	ประเทศ	

คือ	บรูไน	ดารุสซาลาม	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	และไทย	และประเทศสมาชิกใหม่	4	ประเทศ	

คือ	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	หรือเรียกสั้นๆ	ว่ากลุ่ม	CLMV	(Cambodia,	Laos,	Myanmar,	

Vietnam)

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการด�าเนินงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนมีความคืบหน้ามา

ตามล�าดบั	ไม่ว่าจะเป็นการจดัท�าเขตการค้าเสรอีาเซยีน	ซึง่ได้ด�าเนนิการตัง้แต่ปี	2535	การเจรจาเพือ่เปิดตลาด

การค้าบรกิารและการลงทนุในภมูภิาคจนถงึปัจจบุนั	ผูน้�าอาเซยีนได้มุง่ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการเพือ่น�า

ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	หรือภายในปี	2558	(ค.ศ.2015)	ซึ่งเร็วขึ้นกว่าก�าหนดการเดิมที่ได้เคยประกาศ

เจตนารมย์ไว้ตามแถลงการณ์บาหลีถึง	5	ปี

ที่มา : www.aseansec.org

ตารางที่ 7.1 เส้นทางเวลาจากอาเซียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปท่ีริเร่ิมดำเนินการ แผนการดำเนินงาน ภายในป ปท่ีเกิดข้ึนจริง

1967 ASEAN-6

1992 ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2008 2003

1995 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) 2015

1995-1999 ASEAN-6 + ASEAN-4

1998 ASEAN Investment Area (AIA) 2015

2003 Bali Concord II : ASEAN Community (AC) 2020

   ASEAN Economics Community (AEC)

   ASEAN Political – Security Community (ASC)

   ASEAN Socio – Culture Community (ASCC)

2007 ASEAN Charter 2015

ASEAN Blueprint
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7.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

	 ในการประชุมผู้น�าอาเซียน	 ครั้งที่	9	 ระหว่างวันที่	7-8	 ตุลาคม	2546	 ที่เมืองบาหลี	 	 ประเทศ

อนิโดนเีซยี	ผูน้�าอาเซยีนได้ลงนามในปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอือาเซยีน	(Declaration	of	ASEAN	Concord	II	

หรือ	Bali	Concord	II)	และเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง	ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	ภายในปี	พ.ศ.	

2563	(ค.ศ.	2020)	 ซึ่งจะประกอบด้วย	3	 เสาหลัก	(pillars)	 ได้แก่	 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	 

Security	Community-ASC)	ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic	Community-AEC)	และประชาคม

สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community-ASCC)	ซึ่งต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น�า

อาเซียน	ครั้งที่	11	เมื่อเดือนธันวาคม	2548	ผู้น�าอาเซียนได้เป็นชอบให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเร่งรัด

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากเดิมที่ก�าหนดไว้ในปี	2020	ให้เร็วขึ้นอีก	5	ปีเป็นปี	2015	และในการ

ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	ครั้งที่	12	ในเดือนมกราคม	2550	ณ	เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์	ผู้น�าอาเซียนได้ 

ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (Cebu	

Declaration	on	the	Acceleration	of	the	Establishment	of	an	ASEAN	Community	by	2015)	เพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศอาเซียน

	 โดยที่ใน	3	 เสาหลักข้างต้นนั้น	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเรื่องที่ชัดเจนและจับต้องได้มาก

ที่สุดเมื่อ	เปรียบเทียบทั้งสามเสา	โดยในด้านเศรษฐกิจได้มีการด�าเนินงานในเรื่อง	AFTA	มีการเปิดเสรีด้านการ

ค้าบริการ	มีการส่งเสริมด้านการลงทุนร่วมกัน	และพยายามให้มีการใช้ทรัพยากรในภูมิภาคร่วมกัน	นอกจากนี้	

ในภาคของการขนส่งก็พยายามเชื่อมโยงตลาดต่างๆ	ในอาเซียนทั้ง	10	ประเทศให้เป็นตลาดเดียวกัน	โดยการ

เชื่อมโยงด้านการคมนาคม	เช่น	การจัดท�า	ASEAN	Highway	Network	เพื่อให้มีถนนหรือทางหลวงที่เชื่อมโยง

ระหว่างกนั		ในด้านพลงังานกม็คีวามร่วมมอืระหว่างกนัเพือ่รบัประกนัว่าพลงังานในภมูภิาคจะมใีช้เพือ่ขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ	เช่น	โครงการ	ASEAN	Power	Grid	ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าจากประเทศ

ต่างๆ	ในอาเซียน	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากการสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มแล้ว	 อาเซียนยังต้องขยายความร่วมมือไปยัง

ประเทศคู่เจรจาในทุกภูมิภาคทั่วโลก	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียใต้และเอเชีย)	 เพื่อให้ประเทศคู่เจรจาทั้งหลาย	

เข้ามามบีทบาทในการช่วยลดช่องว่างด้านการพฒันาระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน	และใช้ประโยชน์จากกรอบ

ความร่วมมือต่าง	ๆ 	ในภูมิภาคอาเซียน	เช่น	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(ACMECS)	ตลอดจนกลไกอื่นๆ	ในภูมิภาค

	 เป้าประสงค์ส�าคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 คือ	 เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	

บรกิาร	การลงทนุ	และแรงงานฝีมอือย่างเสรแีละการเคลือ่นย้ายเงนิทนุทีเ่สรมีากขึน้	โดยให้น�าร่องการรวมกลุม่

ทางเศรษฐกิจในสินค้าและบริการส�าคัญ	12	สาขา	(Priority	Integration	Sectors)	ภายในปี	2010/2013	ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์เกษตร	ผลิตภัณฑ์ประมง	ผลิตภัณฑ์ไม้	ผลิตภัณฑ์ยาง	ผลิตภัณฑ์ยานยนต์	สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	

อิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สุขภาพ	การท่องเที่ยว	การบินและโลจิสติกส์

	 นอกจากการเร่งรดัการรวมกลุม่	12	สาขาส�าคญั	ประเทศสมาชกิได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ระยะยาวของ

ภูมิภาค	4	ด้านร่วมกัน	คือ	การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	(A	Single	Market	and	Production	Base)	
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 7.3.1 องค์ประกอบของ AEC Blueprint

 7.3.2 การด�าเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC

7.3 ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)

นอกเหนือไปจากเป้าหมายการไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง	 (A	highly	Competitive	 

Economic	Region)	การเป็นภมูภิาคทีม่กีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค	(A	Region	of	Equitable	Economic	

Development)	และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	(A	Region	that	is	Fully	Integrated	

into	the	Global	Economy)

	 การด�าเนินการพัฒนา	SMEs	 ภายใต้	AEC	 นั้น	 ได้ยึดการด�าเนินงานตามพิมพ์เขียวนโยบายของ

อาเซียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(ASEAN	Policy	Blueprint	for	SMEs	Development	

:	APBSD)	2004	-	2014	ซึ่งได้ก�าหนดกรอบแนวทางส�าหรับการพัฒนา	SMEs	ในภูมิภาคอาเซียน	และประกอบ

ด้วยแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	มาตรการนโยบายต่างๆ	และผลลัพธ์	

	 เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 อาเซียนได้จัดท�าแผนงานเชิงบูรณาการ	

การด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ	 เพื่อให้เห็นการด�าเนินงานในภาพรวมที่จะน�าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี	ค.ศ.	2015	ได้อย่างชัดเจน	โดย	AEC	Blueprint	นี้มีเป้าหมายเพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน

ในด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดจนบรรลุเป้าหมาย	AEC	 ในปี	 ค.ศ.	2015	 และเพื่อ 

สร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะด�าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม	 โดยเป็นแผนงานที่จะส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย

สนิค้า	บรกิาร	การลงทนุ	และแรงงานฝีมอือย่างเสร	ีและการเคลือ่นย้ายเงนิทนุอย่างเสรมีากขึน้

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 เป็นแผนงานที่จะส่งเสริม

การสร้างความสามารถในด้านต่างๆ	 เช่น	 นโยบายการแข่งขัน	 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา		

นโยบายภาษี	และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	(การเงนิ	การขนส่ง	และเทคโนโลยสีารสนเทศ)

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เป็นแผนงานที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

สมาชิกและลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม	่ เช่น	 สนับสนุนการ

พัฒนา	SMEs

การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 เป็นแผนงานที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคม

โลกโดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	เช่น	 

การจัดท�าการค้าเสรี	และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต	/	จ�าหน่าย	เป็นต้น
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 7.3.3 ยุทธศาสตร์และกิจกรรมการด�าเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC

	 การด�าเนนิงานตามพมิพ์เขยีวนโยบายของอาเซยีนด้านการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(ASEAN	Policy	Blueprint	for	SMEs	Development	:	APBSD)	2004	–	2014

 

ภารกิจหลักที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการของ ASEAN SME Agencies Working Group

 1. การด�าเนินโครงการตาม ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint)

 

 

 

 2. การยกร่าง ASEAN Common White paper	ซึง่อยูร่ะหว่างการศกึษารปูแบบ	และข้อมลูพืน้ฐานที่

จะบรรจไุว้	ทัง้นีไ้ด้มกีารสมัมนาเชงิปฏบิตักิารไปแล้ว	1	ครัง้ถงึแนวทางในการด�าเนนิการดงักล่าว	ซึง่พบว่าปัญหา

หลักของการจัดท�า	White	paper	ของอาเซียน	คือ	การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	ที่ประชุมจึงได้

มอบหมายให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่าง	ASEAN	SME	Agencies	Working	Group	และ	Working	

Group	on	FDI	Statistics	เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

 3. การยกร่างดัชนีชี้วัด(KPI) ด้าน SMEs ของอาเซียน 

 4. การศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง ASEAN SME Regional Development Fund	ซึ่งเป็นโครงการ

ภายใต้	AEC	Blueprint	ซึ่งไทยเป็นประเทศหลักในการด�าเนินโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาใน

การด�าเนินการ	 ซึ่งคาดว่า	 จะด�าเนินโครงการในระยะที่	1	(ศึกษาแนวทางและรูปแบบของกองทุน)	 แล้วเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม	2552

จัดตั้งหลักสูตรร่วมกันส�าหรับผู้ประกอบการในอาเซียน	

จัดตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจรส�าหรับ	SMEs	 ที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและภูมิภาคย่อย

ของประเทศสมาชิก	 ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณจากกองทุน	Japan	-	ASEAN	 

Integration	Fund	(JAIF)

จัดตั้งการให้บริการทางการเงินส�าหรับธุรกิจ	SMEs	ในแต่ละประเทศสมาชิก	

จัดตั้งโปรแกรมส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาความ

เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่

จดัตัง้กองทนุเพือ่การพฒันา	SMEs	ในระดบัภมูภิาค	เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุส�าหรบั	SMEs	ทีป่ระกอบ 

ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน	

ส่งเสรมิเครอืข่าย	SMEs	และการมส่ีวนร่วมในการสร้างเครอืข่ายผลผลติและกระจายสนิค้าของ 

ภูมิภาค

ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา	SMEs	รวมถึงแหล่งเงินทุนของ	SMEs
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ตารางที่ 7.2 แผนการด�าเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC ในแผนการด�าเนินงานในปี 2008 - 2015 

และสถานะของโครงการ

ป โครงการ สถานะลาสุด

จัดต้ังหลักสูตรรวมกันสำหรับ

ผูประกอบการในอาเซียน

ท่ีประชุม ASEAN SME Agencies Working Group เห็นชอบท่ีจะดำเนิน

โครงการน้ี ควบคูไปกับโครงการ ASEAN Brand ท่ีทางญ่ีปุนไดเสนอมา

กอนหนานี้ โดยไดเสนอเพิ่มเติมวาคณะวิจัยจะตองหารือกับหนวยงาน

สงเสริม SMEs ในอาเซียนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการจัดทำ Curriculum

กอประโยชนแก SMEs ในอาเซียนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมท้ัง

การเสนอใหมี successful showcase เพื่อสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน

ไปสูแผนธุรกิจได และสามารถนำไปทดสอบกับการเขาสูตลาดตางประเทศ

อาทิเชน ญ่ีปุน

2008 - 2009

จัดต้ังศูนยใหบริการครบวงจร

สำหรับ SMEs ท่ีเช่ือมโยง

ระหวางภูมิภาคและภูมิภาคยอย

ของประเทศสมาชิก

ไทยไดจัดทำขอเสนอโครงการเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการขอ

งบประมาณสนับสนุนจาก Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) โดย

โครงการน้ีจะเปนการศึกษา Best Practices ในประเทศตางๆ อาทิเชน ญ่ีปุน

และสหรัฐฯ และนำรูปแบบการดำเนินการในประเทศเหลาน้ันมาประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับอาเซียนแตละประเทศ และสรางเครือขายระหวางหนวยงาน

ในอาเซียน ซ่ึงการสรางเครือขายท่ีจะเกิดข้ึนของโครงการน้ี จะเปนการ

เช่ือมโยงของขอมูลตางๆ ท่ีตองการโดยผานทาง website ของอาเซียนเขาไว

ดวยกัน โดยการศึกษาจะตองบงช้ี และแยกแยะขอมูลท่ีมีความเหมาะสมท่ี

จะบรรจุไว เพ่ือท่ีจะเปนประโยชนแกหนวยงานสงเสริม SMEs ท่ีจะใชให

บริการแก SMEs นอกจากน้ีจะตองสามารถแนะแนวทางวาศูนยบริการใน

ภูมิภาคน้ัน ควรจะมีแนวทางการใหบริการอยางใดบาง

2010 - 2011

จัดต้ังการใหบริการทางการเงิน

สำหรับธุรกิจ SMEs ในแตละ

ประเทศสมาชิก

เปนโครงการสนับสนุนใหประเทศตางๆ ในอาเซียนมีสถาบันทางการเงิน

เพ่ือ SMEs อาทิเชน SME Bank และ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอม โดยในสวนของไทยไดดำเนินการเสร็จส้ินแลว

ประเทศมาเลเซียไดแจงวา จะสงแบบสอบถาม (Fact Finding Survey)

ไปยัง focal point ของประเทศตางๆ ในอาเซียน เพ่ือสงตอไปยังสถาบัน /

องคกรทางการเงินท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือท่ีจะไดทราบสถานะและความ

ตองการของสถาบันทางการเงินเหลาน้ัน

จัดต้ังโปรแกรมสงเสริมการ

ฝกปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ี

ระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาความ

เช่ียวชาญของเจาหนาท่ี

อาเซียนมีความเห็นพองกันวาควรจะมีโครงการสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมี

มาตรฐานเดียวกัน โดยอาเซียนไดมอบหมายใหเมียนมารและฟลิปปนสเปน

ผูรวมกันดำเนินโครงการ โดยจะมีการจัดทำแบบฟอรม (template) ท่ีจะใช

ในการบันทึกและติดตามกิจกรรมการฝกอบรม การแลกเปล่ียนบุคลากรและ

การเย่ียมชม เพ่ือการฝกอบรมทักษะตางๆ ซ่ึงจะเสนอในท่ีประชุม ASEAN

SME Agencies Working Group คร้ังตอไป

2012 - 2013

จัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนา

SMEs ในระดับภูมิภาค เพ่ือเปน

แหลงเงินทุนสำหรับ SMEs ท่ี

ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

การจัดต้ังกองทุนดังกลาวเปนแนวคิดท่ีริเร่ิมในการสัมมนาระดับสูงเพ่ือ

สงเสริมการพัฒนา SMEs และการลงทุนในเอเชียตะวันออก คร้ังท่ี 1 ท่ีจัดข้ึน

ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไทยไดรับมอบหมายจากอาเซียน

ใหดำเนินโครงการน้ีรวมกับ สปป.ลาว โดยในขณะน้ีไดรับอนุมัติการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศแลว และอยูในระหวางการจัดจาง

คณะท่ีปรึกษาในการดำเนินการ ซ่ึงคาดวา จะดำเนินโครงการในระยะท่ี 1

(ศึกษาแนวทางและรูปแบบของกองทุน) แลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2552

2014 - 2015

-

-

-

-

-

-
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7.4 แนวทางน�าร่องสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.5 มาตรการส�าคัญในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ

	 แนวทางน�าร่องการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิเริม่ต้นจากการทดลองเร่งรดัการรวมกลุม่ใน	11		สาขาที่

ส�าคัญของอาเซียน	(11	priority	sectors)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

สาขาต่างๆ	ดงักล่าวอย่างเสร	ีและสร้างการรวมกลุม่ในด้านการผลติและการจดัซือ้วตัถดุบิ	เพือ่ส่งเสรมิการเป็น

ฐานร่วมของอาเซียน	และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 นอกจาก	11	สาขาที่กล่าวมาแล้ว	ต่อมาอาเซียนได้เพิ่มสาขาโลจิสติกส์	เป็นสาขาที่	12	ที่จะเร่งรัด

การรวมกลุม่ของอาเซยีน	โดยมเีวยีดนามเป็นประเทศผูป้ระสานงานหลกั	และได้จดัท�าแผนงานเพือ่การรวมกลุม่

ในสาขาดังกล่าวแล้ว	โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์	ภายในปี	2013

การเร่งลดภาษีศุลกากรน�าเข้าสินค้าใน 9 สาขาส�าคัญ	ให้เร็วกว่ากรอบ	AFTA	หรือเขตการค้าเสรี

อาเซียน	3	ปี	 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	6	ประเทศ	(บรูไนฯ	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 ไทย	

สิงคโปร์	มาเลเซีย)	มีก�าหนดจะลดภาษีสินค้าในสาขาดังกล่าวเหลือร้อยละ	0	ในวันที่	1	มกราคม	

พ.ศ.	2550	(ค.ศ.	2007)	ส่วน	สปป.ลาว	กัมพูชา	เมียนม่าร์	และเวียดนาม	จะต้องลดอัตราภาษี

เป็นร้อยละ	0	ในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2555	(ค.ศ.	2012)	

ตารางที่ 7.3 ประเทศผู้ประสานงานหลักในแต่ละสาขา 

ประเทศ สาขา

อินโดนีเซีย 1. ยานยนต

2. ผลิตภัณฑไม

มาเลเซีย 3. ผลิตภัณฑยาง

4. ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

เมียนมาร 5. ผลิตภัณฑเกษตร

6. ผลิตภัณฑประมง

ฟลิปปนส 7. อิเล็กทรอนิกส

สิงคโปร 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. สุขภาพ

ไทย 10. การทองเท่ียว

11. การบิน

 7.5.1 มาตรการเปิดเสรีการค้าสินค้า
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การยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff	Barriers	:	NTBs)	ตามแผนงานซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนแล้ว	โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	5	ประเทศ	(บรูไนฯ	

อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และไทย)	มีก�าหนดเวลาด�าเนินการภายในวันที่	1	มกราคม	2553	

(ค.ศ.2010)	โดยจะทยอยด�าเนินการเป็น	3	ระยะ	คือ	ปี	2008/2009/2010	

การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้องของผลติภณัฑ์ ได้จดัท�ามาตรฐานการยอมรบัร่วมส�าหรบั

ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง	และผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าแล้ว	ในระยะต่อไปจะพฒันา

ให้ครอบคลุมสินค้าอื่นๆ	 ภายใต้การรวมกลุ่มสาขาส�าคัญด้วย	 อาทิเช่น	 ผลิตภัณฑ์ไม้	 เครื่องมือ

แพทย์	ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ	

การน�าระบบการอ�านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด

เดียว (ASEAN	Single	Window)	มาใช้	 	 โดยก�าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	6	ประเทศ	 

จัดตั้ง	National	Single	Window	ให้แล้วเสร็จ	ภายในปี	ค.ศ.	2008	และประเทศสมาชิก	CLMV	

ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	ภายในปี	ค.ศ.	2012	เพื่อเชื่อมต่อเป็น	ASEAN	Single	Window	ต่อไป	

ทั้งนี้	 ในส่วนของไทยจะด�าเนินโครงการน�าร่องร่วมกับฟิลิปปินส์	 โดยในเบื้องต้นจะเริ่มใช้กับการ

รับส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและ	FORM	D	 ระหว่างกัน	ซึ่งตามแผนงานได้เริ่มโครงการน�าร่อง

แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน	2549	

การลดอุปสรรคข้อกีดกันการค้าบริการสาขาต่างๆในทุกรูปแบบของการค้า	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน

ประกอบกิจการ	 การอนุญาตให้เข้ามาท�างานของบุคลากร	 รวมทั้งการให้บริการข้ามพรมแดน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบเป้าหมายการลดข้อกีดกันบาง

ประการไว้แล้ว	 คือ	 จะทยอยเปิดให้นักลงทุนอาเซียนประกอบธุรกิจด้านบริการ	 โดยถือหุ้นได้ 

ร้อยละ	51	ภายในปี	พ.ศ.	2551	และเพิ่มเป็นร้อยละ	70	ภายในปี	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	ส�าหรับ

สาขาบริการที่เร่งรัดการรวมกลุ่ม	(ท่องเที่ยว	การบิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	บริการคอมพิวเตอร์	

และสุขภาพ)	 และภายในปี	 พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	 ส�าหรับบริการสาขาอื่นๆที่เหลือทุกสาขา	

ทั้งนี้	 อาจยกเว้นรายการธุรกิจบริการที่อ่อนไหว	 และคงเงื่อนไข/ข้อจ�ากัดที่จ�าเป็นไว้ได้บ้าง	(ทั้งนี้	 

รายละเอียดแผนการเปิดตลาดจะต้องเจรจากันต่อไป)	

การจดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดด้านบรกิาร	ทัง้นี	้ข้อผกูพนัการเปิดตลาดบรกิารของไทยยงัเป็นการ

เปิดเท่าที่กฎหมายปัจจุบันอนุญาตไว้	 	 ส่วนประเด็นรูปแบบของการเปิดตลาดบริการในอาเซียน

จนบรรลุเป้าหมายปี	2558	(ค.ศ.2015)	 คณะท�างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียน	(High	Level	Task	Force:	HLTF)	เมื่อ	พฤศจิกายน	2549		ได้หารือถึงความเป็นไป

ได้ที่จะน�าวิธีการเปิดตลาดแบบ	ยกเว้นเฉพาะสาขาที่ยังไม่พร้อม	(negative	list	approach)	มาใช้

กับบริการสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาที่เร่งรัดการรวมกลุ่ม	 แทนวิธีการเปิดตลาดแบบ	 ทยอยน�า

เฉพาะสาขาทีพ่ร้อมมาเปิดตลาดก่อน	(positive	list	approach)	ทีป่ระชมุเหน็พ้องว่า	ประเดน็ส�าคญั

ไม่ได้อยู่ที่วิธีการเปิดตลาด	แต่อยู่ที่การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	free	flow	of	services	ให้ได้

 7.5.2 มาตรการเปิดเสรีการค้าบริการ 
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จงึให้สมาชกิแต่ละประเทศจดัท�าแผนงานการเปิดตลาดทกุสาขาของตน	หรอื	Individual	Action	Plan	

(IAP)	โดยเลอืกสาขาทีม่คีวามอ่อนไหวน้อยมาเปิดก่อนได้	แต่การเปิดตลาดในแต่ละรอบต้องไม่น้อย

กว่าจ�านวนรายการขัน้ต�า่ทีก่�าหนด	โดยขณะนีไ้ทยได้เสนอข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบรกิารเพิม่

เติมต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	มาตรา	190	และได้

รับความเห็นชอบแล้ว	คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ยื่นข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 

ชุดที่	7	 ต่อส�านักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ประกอบด้วยสาขาบริการ	10	 สาขา	 

แบ่งเป็นสาขาบรกิารย่อย	143	รายการ	ได้แก่	บรกิารด้านธรุกจิการสือ่สาร	การก่อสร้าง	การจดัจ�าหน่าย	 

การศกึษา	สิง่แวดล้อม	สขุภาพ	การท่องเทีย่ว	นนัทนาการ	วฒันธรรมการกฬีา	การขนส่ง	และบรกิาร

อืน่ๆ	ทีไ่ม่จดัอยูใ่นบรกิารทีก่ล่าวมาข้างต้น	ซึง่อนญุาตให้ต่างชาตจิากประเทศสมาชกิอาเซยีนมสีทิธิ

ถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้ไม่เกินร้อยละ	49

การจดัท�าข้อตกลงยอมรบัร่วมในคณุสมบตัทิางวชิาชพี	(Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	

ในสาขาวิชาชีพหลักๆเพื่ออ�านวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน	(ASEAN	Comprehensive	Investment	Agreement	:	ACIA)		

ประกอบด้วย	4	หลักใหญ่	 ได้แก่	การเปิดเสรี	การให้ความคุ้มครอง	การส่งเสริมและการอ�านวย

ความสะดวกด้านการลงทุน	

อาเซียนได้เริ่มด�าเนินการส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนสัญชาติอาเซียนให้ลงทุนภายใน

อาเซียนมากขึ้น	 และแบ่งสรรการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 นอกจากนี้ยังส่งเสริม 

การสร้างเครือข่ายด้านการลงทุนของอาเซียน	 ซึ่งขณะนี้	 ได้จัดท�ารายชื่อเขตส่งเสริมการลงทุน

พิเศษ	 และเขตนิคมอุตสาหกรรมในอาเซียนแล้วเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการใช้

วัตถุดิบภายในภูมิภาค

 7.5.3 มาตรการด้านการลงทุน

ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ	5	สาขา	คือ	เกษตร	ประมง	ป่าไม้	เหมืองแร่	และอุตสาหกรรม 

การผลิต	รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ	5	สาขา

สามารถลงทุนได้ทั้งทางตรง	(FDI)	และลงทุนในหลักทรัพย์	(Portfolio)

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์	คือ	นักลงทุนอาเซียนและต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน

การเปิดเสรี	 รัฐผูกพันที่จะลด/เลิกข้อจ�ากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน	 หรือ 

ไม่ออกกฏระเบยีบใหม่ๆ	ทีเ่ข้มงวดกว่าระดบัทีผ่กูพนัไว้	ตามพนัธกรณว่ีาด้วยการปฏบิตัเิยืย่งคน

ชาต	ิNational	Treatment	(NT)	และการปฏบิตัเิยีย่งชาตทิีไ่ด้รบัความอนเุคราะห์ยิง่	Most-Favored- 

Nation	Treatment	(MFN)	 โดยการเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมัครใจ	 เลือกเปิดในสาขา/

เวลาที่พร้อม

การคุ้มครอง	 เช่น	 การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์	 เวนคืน	 หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ	 

การเคลื่อนย้ายเงินโดยเสรี	

-

-

-

-

-
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	 ในปัจจุบันนี้อาเซียนได้ก�าหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนา	SMEs	ภายใต้	AEC	ไว้ดังนี้

	 1)	Average	Labor	Productivity	of	SMEs	ซึ่งช่วยวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของ	SMEs

	 2)	Value	of	microfinance	loans	or	%	of	microfinance	loans	in	total	outstanding	loans	และ	 

	 Share	of	Small	Business	with	Bank	Loans	ซึ่งช่วยวัดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

	 ของ	SMEs

	 โดยที่ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่สามารถชี้วัดว่า	SMEs	มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไร	

ดังนั้นควรจะมีการเพิ่มตัวชี้วัดอีก	อย่างน้อย	2	ตัว	 เพื่อช่วยให้ภาครัฐตระหนักถึงความส�าคัญของ	SMEs	 ใน

ระบบเศรษฐกิจโดยรวม	ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	95	ในอาเซียน	และเพื่อเป็นการผลักดันให้

มีการพัฒนา	SMEs	ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตในอาเซียนได้	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการลดช่องว่างใน

การพัฒนาในอาเซียนได้ต่อไป	ตัวชี้วัดดังกล่าว	คือ

	 -	สัดส่วนการส่งออกของ	SMEs	ต่อปริมาณการส่งออกทั้งหมด	

	 -	สัดส่วนของ	GDP	ที่มาจาก	SMEs

การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือและผู้มีความสามารถ

พิเศษ		โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาจัดท�า	ASEAN	Business	Card	เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางให้แก่นักธุรกิจภายในภูมิภาค	

การอ�านวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในอาเซียน อยู่ระหว่างการปรับประสานกระบวนการ	/	

พิธีการในการตรวจลงตราให้กับนักเดินทางต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในอาเซียน	 รวมทั้งการยกเว้น

การตรวจลงตราให้กับผู้เดินทางสัญชาติอาเซียนที่เดินทางภายในอาเซียน

 7.5.4 มาตรการด้านอื่นๆ

7.6 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
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ประเทศ กิจการ
วิสาหกิจรายยอย

(Micro Enterprises)
วิสาหกิจขนาดยอม
(Small Enterprises)

วิสาหกิจขนาดกลาง
(Medium Enterprises)

Brunei 1-5 6-50 51-100

Cambodia 1-10 11-50 51-100

Indonesia 1-5 6-50 51-100

Lao PDR 1-19 20-99

Malaysia Manufacturing < 5 5-50 51-150

Services < 5 5-19 20-50

Myanmar < 9 10-50 51-100

Singapore < 200

< 300

Philippines 1-9 10 - 99 100 -199

Thailand Production 1-5 ≤ 50 51-200

Service 1-5 ≤ 50 51-200

Wholesale 1-5 ≤ 25 26-50

Retail 1-5 ≤ 15 16-30

Vietnam

ประเทศ กิจการ
วิสาหกิจรายยอย

(Micro Enterprises)
วิสาหกิจขนาดยอม
(Small Enterprises)

วิสาหกิจขนาดกลาง
(Medium Enterprises)

Cambodia Excluding land Less than US$50,000 US$50,000-250,000 US$25,000-500,000

Indonesia < Rp. 50 mil > Rp 50 mil & < Rp 

200 mil

Rp. 200 mil - Rp. 10 bio

Lao PDR < 250 mil Kip < 1,200 mil Kip

Myanmar < 1 mil Kyats 1 - 5 mil Kyats

Philippines Excluding land Up to PhP 3 mil > PhP 3 mil - 15 mil > Php 15 mil - 100 mil

Singapore < SGD 15 mil Fixed Productive Asset

Service - ≤ 50 mil baht > 50 - 200 mil baht

Thailand Production - ≤ 50 mil baht > 50 - 200 mil baht

Wholesale - ≤ 50 mil baht > 50 - 100 mil baht

Retail - ≤ 30 mil baht > 30 - 60 mil baht

Vietnam ≤ 10 billion Vietnam Dong (~USD 620.000)

 7.7.1 เกณฑ์จ�านวนการจ้างงาน

 7.7.2 เกณฑ์ตามทุน/สินทรัพย์ (Based on capital/ Assets)

7.7 ค�าจ�ากัดความของ SMEs ในอาเซียน
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ประเทศ กิจการ
วิสหกิจรายยอย

(Micro Enterprises)
วิสหกิจขนาดยอม

(Small Enterprises)
วิสหกิจขนาดกลาง

(Medium Enterprises)

Malaysia Annual Sales < RM 250,000 RM 250,000 - RM 10 mil RM 10 Mil- RM 25 Mil

Turnover -

Manufacturing

Annual Sales < RM 200,000 RM 200,001 - RM 1 mil > RM 1 Mil < RM 5 Mil

Turnover -

Manufacturing

Myanmar Based on annual < 2.5 mil Kyats 2.5 - 10 mil Kyats

production

Myanmar Based on < 3 Horse Power (HP) 3 - 25 HP 25 - 50 HP

Electricity

consumption

Lao PDR Turnover/ 400 mil Kip 1 bil Kip

 7.7.3 เกณฑ์อื่นๆ 

7.8 กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 และอาเซียน +6

 7.8.1 ภูมิหลัง

	 กรอบความร่วมมืออาเซียน	+3	 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี	2540	 ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาค

เอเซยีตะวนัออก	โดยมกีารหารอืระหว่างผูน้�าของประเทศสมาชกิอาเซยีนและผูน้�าของจนี	ญีปุ่น่	และสาธารณรฐั

เกาหลี	 เป็นครั้งแรก	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 เมื่อเดือนธันวาคม	2540	นับแต่นั้นเป็นต้นมา	 

การประชุมสุดยอดอาเซียน	+3	ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน

	 กรอบความร่วมมืออาเซียน	+3	 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างภายหลังการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความ 

ร่วมมือเอเซียตะวันออก	 ในปี	2542	 และการจัดตั้ง	East	Asia	Vision	Group	:	EAVG	 เพื่อวางวิสัยทัศน์ 

ความร่วมมือในเอเซียตะวันออก	EAVG	ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดตั้งประชาคมเอเซียตะวันออก	East	Asian	

community:	EAc	และมาตรการความร่วมมือในด้านต่างๆ	เพื่อน�าไปสู่การจัดตั้ง	EAc

 7.8.2 สถานการณ์ปัจจุบัน

	 ความร่วมมือกรอบอาเซียน+3	 ครอบคลุมความร่วมมือในสาขาต่างๆ	 มากกว่า	20	 สาขา	 ภาย

ใต้กรอบการประชุมในระดับต่างๆ	 ประมาณ	50	 การประชุม	 ความร่วมมือด้านการเงินภายใต้มาตรการริเริ่ม

เชียงใหม่	(Chiang	Mai	Initiative	:	CMI)	ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี	2543	เป็นสาขาความร่วมมือที่มีความก้าวหน้ามาก

ที่สุด	โดยเมื่อเดือน	พฤษภาคม	2551	ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน	+3	ครั้งที่	11	ได้เห็นชอบให้มีการพัฒนา

ความร่วมมือทวิภาคีภายใต้	CMI	เป็นความร่วมมือพหุภาคี	(CMI	Multilateralization	–	CMIM)	เพื่อเป็นกลไก
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ในการช่วยรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิในภมูภิาค	นอกจากนี	้ยงัมข้ีอรเิริม่จดัตัง้คลงัส�ารองข้าวฉกุเฉนิอาเซยีน

+3	เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค

	 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(East	Asia	Summit-EAS)	เดิมเป็นข้อริเริ่มในกรอบอาเซียน	

+3	โดยจะเป็นวิวัฒนาการของการประชุมสุดยอดอาเซียน	+3	ไปสู่การปรุชมสุดยอดเอเชียตะวันออก	อย่างไร

ก็ดี	 อาเซียนเห็นว่า	 ควรเปิดกว้างให้ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน	+3	 เข้าร่วมด้วย	 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 

3	ประการ	ส�าหรับการเข้าร่วม	ได้แก่

	 1.	การเป็นคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียน

	 2.	การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอาเซียน

	 3.	การภาคยานุวัติ	Treaty	of	Amity	and	Cooperation	in	Southeast		Asia		

	 ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมใน	EAS	16	ประเทศ	ได้แก่	อาเซียน	10	ประเทศ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	

อนิเดยี	ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์	และยงัมคีูเ่จรจาอืน่ๆ	ของอาเซยีน	เช่น	รสัเซยี	และสหภาพยโุรปได้แสดงความ

สนใจที่จะเข้าร่วม	EAS	ด้วย	

	 นอกจากนี้จากการประชุม	EAS	 ครั้งที่	2	 เมื่อเดือนมกราคม	2550	 ที่ประชุมเห็นชอบให้ก�าหนด

สาขาความร่วมมือที่มีความส�าคัญในล�าดับแรก	5	สาขา	ได้แก่	ไข้หวัดนก	ความมั่นคงด้านพลังงาน	การศึกษา	 

การเงิน	 และการจัดการภัยพิบัติ	 และมีข้อริเริ่มที่ส�าคัญในเวที	EAS	 อาทิ	 ญี่ปุ่นต้องการผลักดันการจัดตั้ง	

Economic	Research	Institute	for	ASEAN	and	East	Asia:	ERIA	 ซึ่งส�านักงานชั่วคราวอยู่ที่กรุงจาการ์ตา	

และการจัดท�า	Comprehensive	Economic	Partnership	in	East	Asia	(CEPEA)	ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความ

เป็นไปได้	 ในขณะที่อินเดียผลักดันแนวคิดที่จะฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา	 นิวซีแลนด์สนใจผลักดัน	Alliance	

of	Civilization	 ออสเตรเลียสนใจผลักดันความร่วมมือด้านการเงิน	 ซึ่งประเทศ	EAS	 เห็นว่าความร่วมมือ 

ด้านการเงินในเวที	EAS	 ไม่ควรซ�้าซ้อนกับความร่วมมือในกรอบและเวทีความร่วมมือต่างๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 ทั้งนี้	

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ	(Capacity	Building)	 เป็นสาขาความร่วมมือที่ประเทศ	EAS	 เห็นพ้องกันว่า

สามารถด�าเนินการได้ในเวที	EAS	อนึ่งในการประชุม	EAS	ในครั้งที่	4	ณ	ประเทศไทย	ออสเตรเลียได้เสนอ 

ให้มีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการเงินโลก	โดยได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์

	 จากการเผยแพร่ผลการศึกษาเรื่อง	ASEAN	+	3	or	ASEAN	+	6	:	Which	Way	Forward?		ของส่วน

วิจัยธนาคารพัฒนาเอเชีย	หรือ		Asian	Development	Bank	institute	:	ADBI1	มีสาระส�าคัญในการวิเคราะห์ผล

ของการจัดท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรีในรูปแบบต่างๆ	ที่ประกอบด้วย	ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน,	

อาเซียน-ญี่ปุ่น,	อาเซียน-เกาหลีใต้	รวมทั้งอาเซียน	+3	และอาเซียน	+6	พบว่า	การจัดท�าความตกลงเขตการ

ค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นผลดีต่อเอเชีย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�าความตกลงระหว่างอาเซียน	+6		ซึ่ง

ได้แก่	ออสเตรเลีย	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	และเกาหลีใต้	จะได้ประโยชน์มากกว่าความตกลงการค้าเสรี

อาเซียน-จีน,	อาเซียน-ญี่ปุ่น,	อาเซียน-เกาหลีใต้	และข้อตกลงเอฟทีเอในกลุ่มอาเซียน	+3		

1 ที่มา : http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q4/2007november22p7.htm
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	 หากข้อตกลงระหว่าง	16	ประเทศเกิดขึ้นจริงในปี	2560	จะเอื้อประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกในข้อ

ตกลงมูลค่ารวมกัน	2.85	แสนล้านดอลลาร์	มากกว่าตัวเลขประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�าข้อตกลง

เอฟทีเอในกลุ่มอาเซียน	+3	ที่ครอบคลุม	13	ประเทศสมาชิก	ที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงประมาณ	2.28	แสนล้าน

ดอลลาร์	

	 เมื่อพิจาณารายประเทศโดยเปรียบเทียบระหว่างการท�าข้อตกลงเอฟทีเอในกลุ่มอาเซียน	+6	 และ

การท�าข้อตกลงเอฟทเีอในกลุม่อาเซยีน	+3	พบว่าเฉพาะประเทศสมาชกิอาเซยีน		ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์

มากที่สุด	คิดเป็นมูลค่า	28,346	ล้านดอลลาร์	และ	26,728	ล้านดอลลาร์	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	12.9	และ	

12.1	ตามล�าดับ	รองลงมา	คือ	มาเลเซีย	ซึ่งมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมข้อตกลงเอฟทีเอในกลุ่ม

อาเซียน	+6	ประมาณ	11,869	ล้านดอลลาร์		โดยมีสิงคโปร์	และอินโดนีเซียได้รับประโยชน์รองลงไปในอันดับ	

3	และ	4

	 หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเอเซียตะวันออก	3	ประเทศ	ได้แก่	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	และจีน	พบว่า

ญีปุ่น่ยงัคงเป็นประเทศทีม่แีนวโน้มจะได้รบัประโยชน์สงุสดุจากข้อตกลงทัง้สองรปูแบบ	รองลงมาคอื	เกาหลใีต้	

และจีน

	 ส่วนอินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์ได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงทั้ง	2	รูปแบบแตกต่างกัน	

กล่าวคอื	อนิเดยีมแีนวโน้มจะได้รบัประโยชน์ในข้อตกลงเอฟทเีอในกลุม่อาเซยีน	+6	แต่จะสญูเสยีโอกาสทางการ

ค้าจากข้อตกลงเอฟทีเอในกลุ่มอาเซียน	+3	ในทางเดียวกัน	ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	หากไม่ได้ร่วมข้อตกลง

เอฟทเีอในกลุม่อาเซยีน	+3	จะสญูเสยีโอกาสทางการค้า	แต่จะได้ประโยชน์จากข้อตกลงเอฟทเีอในกลุม่อาเซยีน	

+6	เป็นรูปธรรม

	 อนึง่	จากข้อสงัเกตของผลงานวจิยั	กล่าวว่า	หากพจิารณาจากสมมตฐิานในการท�าข้อตกลงเอฟทเีอ

ในกลุม่อาเซยีน	+6	จะเอือ้ให้เกดิผลประโยชน์จากการท�าข้อตกลงการค้าเสรมีากทีส่ดุ	แต่การท�าข้อตกลงเอฟที

เอในกลุ่มอาเซียน	+3	นั้นจะเอื้อประโยชน์แบบครึ่งทาง	ซึ่งจะน�าไปสู่การรวมกลุ่มกันอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น


