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จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่  

“ธุรกิจค้าบริการ-เอสเอ็มอี-นวัตกรรม” มาแรง

การ
เปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน (AEC) อย่ำงเป็นทำงกำร 

ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นมำ ถือว่ำเป็นกำรบรรลุ

ตำมแผนกำรปฎบิตังิำนกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC 

Blueprint) ที่ก�ำหนดมำตรกำรให้ประเทศสมำชิก ประกอบด้วย ไทย 

มำเลเซยี อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ บรไูน กมัพชูำ ลำว พม่ำ และ

เวียดนำม ต้องด�ำเนินกำรตำมปฏิญญำกรุงเทพ เริ่มเมื่อสิงหำคม 

2510 เพื่อจัดตั้งสมำคมควำมร่วมมือกันในกำรเพิ่มอัตรำกำรเจริญ

เตบิโต ทำงเศรษฐกจิ กำรพฒันำสังคม กำรพฒันำวฒันธรรมในกลุม่

ประเทศสมำชกิ และกำรธ�ำรงรกัษำสนัตภิำพและควำมมัน่คงในพืน้ที่ 

และเป็นกำรเปิดโอกำสให้คลำยข้อพิพำทระหว่ำงประเทศสมำชิก

อย่ำงสันติของระดับภูมิภำคของประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย ก่อต้ังโดย

อำเซียน 5 ประเทศ คือ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

บรูไน และต่อมำเพิ่ม กัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม รวม 611 

มำตรกำร ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มีมำตรกำรส�ำคัญล�ำดับสูง 506 มำตรกำร 

ที่ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 2558 ดังนั้น ที่ผ่ำนมำจะเห็น

กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของสมำชิกในอำเซียน 

ที่น�ำร่องโดยประเทศสมำชิกเดิมก่อน คือ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และบรไูน มำโดยตลอด ตัง้แต่ 2551 จนถงึตลุำคม 

2558 ปรำกฏว่ำ มำตรกำรส�ำคัญล�ำดับสูง อำเซยีนท�ำไปแล้ว 92.7% 

หรอื 469 มำตรกำร แต่ไทยด�ำเนนิกำรได้มำกกว่ำถงึ 95.3% หรอื 482 

มำตรกำร 

หำกดูในภำพรวมมำตรกำรทั้งหมด 611 รำยกำร ปรำกฏว่ำ 

อำเซียนด�ำเนินกำรได้ 79.5% หรือ 486 มำตรกำร และไทยด�ำเนิน

กำรได้ 85.4% หรือ 522 มำตรกำร โดยมำตรกำรที่ได้ด�ำเนินกำรแล้ว 

เช่น กำรลดภำษีรำยกำรสินค้ำที่ค้ำขำยระหว่ำงกัน ให้เหลือ 0% 

ระหว่ำงกันแล้ว 95.99% จำก 8,500 รำยกำรสินค้ำ ยกเลิกมำตรกำร

โควต้ำภำษีตำมหลักองค์กำรกำรค้ำโลก (TRQ) กำรรบัรองถิน่ก�ำเนดิ

สนิค้ำด้วยตนเอง กำรริเร่ิมจัดท�ำระบบกำรเช่ือมโยงข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ 

ณ จุดเดียวของอำเซียน และคลังข้อมูลกำรค้ำอำเซียน กำรทยอยลด

ข้อจ�ำกดัในกำรเข้ำสูต่ลำดด้ำนบรกิำร และกำรลงทนุ กำรจดัท�ำแผน

ปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์เอสเอ็มอีของอำเซียน เน้นกำรสร้ำงสภำพ

แวดล้อมทำงนโยบำยที่สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจ และกำรเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถของเอสเอ็มอี ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ตลำด 

เทคโนโลยีนวัตกรรม และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

เปิดศักร�ช 2559 ต้อนรับ AEC
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

รวมถึงกำรจัดท�ำควำมตกลงยอมรับร่วม (MRAs) เพื่อให้มี

กำรยอมรับร่วมในผลกำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ จะช่วย

ลดกำรตรวจสอบสินค้ำหลำยครั้งก่อนน�ำมำจ�ำหน่ำยในประเทศ

สมำชิกอำเซียน เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ และ

ผลติภณัฑ์ยำ กำรจดัท�ำข้อตกลงยอมรบัร่วมเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก

กำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนทีม่ฝีีมอื ซึง่อำเซยีนได้จดัท�ำ MRA ใน 7 สำขำ

วชิำชพี ได้แก่ วศิวกร สถำปนิก แพทย์ ทนัตแพทย์ พยำบำล นกับญัชี 

และนกัส�ำรวจ และจดัท�ำควำมร่วมมอืเกีย่วกบับคุลำกรด้ำนกำรท่อง

เทีย่วโดยกำรจดัท�ำมำตรฐำนคณุสมบตั ิและสมรรถนะของผูท้ีท่�ำงำน 

กำรบังคับใช้กฎหมำยกำรแข่งขันของ 8 ประเทศสมำชิกอำเซียน คือ 

ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนำม มำเลเซีย พม่ำ บรูไน และ

ฟิลิปปินส์ ยกเว้นลำว และกัมพูชำ กำรเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่ง เช่น 

กำรสร้ำงทำงหลวงอำเซียน และกำรเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบ เช่น 

กำรจัดท�ำควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง

สินค้ำผ่ำนแดน กำรจัดท�ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีกับประเทศคู่เจรจำ 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และขณะนี้

ก�ำลงัอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำกับฮ่องกง และควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิ

ในภูมิภำคของอำเซียน (RCEP) 

ทิศทางอาเซียนหลังปี 2558

ก้ำวต่อจำกนี้ ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 27 เดือน

พฤศจิกำยน 2558 ที่กรุงกัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย ผู้น�ำอำเซียน ได้

ประกำศแผนงำนประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 2568 หรอื AEC Blue-

print 2025 เป็นกำรก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 

ระยะ 10 ปีข้ำงหน้ำของอำเซียน มีเป้ำหมำยสร้ำงควำมเป็น 

หนึ่งเดียวกันทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทุนภำยในภูมิภำค  

โดยต่อยอดหลังเปิด AEC ที่จะเพิ่มควำมเข้มข้น และประสิทธิภำพ 

พร้อมเดินหน้ำรวมตัวทำงเศรษฐกิจเชิงกว้ำง และเชิงลึก

ทัง้นี ้AEC Blueprint ฉบบัใหม่ได้เพิม่องค์ประกอบ “ด้ำนกำร

ส่งเสริมกำรเชื่อมโยง และควำมร่วมมือรำยสำขำ” โดยเชื่อมโยงกำร

ขนส่งในภูมิภำค โทรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ พลังงำน กำรเงิน รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมตัวรำยสำขำ 

ซึง่เป็นประเดน็ทีเ่พิม่จำกเดมิ AEC Blueprint 2015 ม ี4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 

1)  เศรษฐกิจที่มีกำรรวมตัว และเชื่อมโยงในระดับสูง  

มุ่งเน้น “เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรเปิดเสรีสินค้ำ” ยกเลิก/ลดมำตรกำร

ที่มิใช่ภำษี กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ พิธีกำรศุลกำกร  

และปรับมำตรฐำนให้สอดคล้องกัน 

โดยประเดน็ทีอ่ำเซยีนต้องเร่งผลกัดนั ได้แก่ กำรเปิดเสรภีำค

บริกำร ยกเลิก และลดมำตรกำรที่มิใช่ภำษี ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำ 

และกำรลงทุน ปรับประสำนมำตรฐำนสินค้ำ และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เสริมสร้ำงระบบกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรม และ

เทคโนโลยดิีจติอล ทัง้หมดคณะกรรมกำรรำยสำขำด้ำนเศรษฐกจิ ต้อง

เร่งจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรเชงิยทุธศำสตร์ในสำขำต่ำงๆ ให้เสร็จภำยใน

ไตรมำสแรกของปี 2559

ด้ำนกำรเปิดเสรีบริกำรกว้ำง และลึกขึ้น ทั้งเพิ่มสัดส่วนกำร

ให้นกัลงทนุต่ำงชำตถิอืหุน้มำกกว่ำ 70% และกำรยกเลกิกฎระเบยีบ

ที่เป็นอุปสรรคในกำรลงทุนในบำงประเทศ เช่น กำรถือครองที่ดิน, 

จ�ำนวนกรรมกำรในนิติบุคคล, ข้อก�ำหนดเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน 

ซึ่งบำงประเทศก�ำหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำหรือขั้นสูง เป็นต้น รวมถึงกำร

คุม้ครองกำรลงทนุมำกขึน้ และสร้ำงควำมโปร่งใสทำงกฎหมำย รวม

ถึงกำรเปิดเสรีทำงกำรเงินเพิ่มเติม กำรบูรณำกำร และพัฒนำตลำด

ทุน เพิ่ม MRA ในสำขำวิชำชีพใหม่ จำกปัจจุบันที่มี 7 สำขำ และจัด

ตัง้คณะกรรมกำรออกใบรบัรองวชิำชพีอำเซยีน ขึน้มำดแูลให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำน 

ดังนั้น นับจำกนี้จะเห็นควำมพยำยำมลดภำษีสินค้ำที่เหลือ 

และค้ำบรกิำร เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ส่งเสรมินวตักรรม

เทคโนยี กำรวิจัย และพัฒนำเพื่อให้ได้สินค้ำ และบริกำรใหม่ๆ กำร

ใช้บงัคับกฎหมำย และนโยบำยกำรแข่งขนั พฒันำนโยบำยทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำ ส่งเสริมควำมเชื่อมโยงด้ำนเศรษฐกิจ และควำมร่วมมือ

รำยสำขำ เช่น เชื่อมโยงกำรขนส่งในภูมิภำค โทรคมนำคม และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ พลังงำน กำรเงนิ อำหำร 

เกษตร ป่ำไม้ กำรท่องเที่ยว สุขภำพ เหมืองแร่ รวมถึงวิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสำขำใหม่ ที่เพิ่มเข้ำมำ

ที่มา: มติชนออนไลน์  ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์


