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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การ
ด�าเนินการของ AEC นั้น จะน�าไปสู่คุณลักษณะที่ส�าคัญ 
4 ประการ คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

มีการเคลื่อนย้ายบริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมืออย่าง
เสร ีและเงนิทนุอย่างเสรมีากขึน้ รวมทัง้การส่งเสรมิการรวมกลุม่สาขา
ส�าคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยการด�าเนินการท่ีเกิดขึ้นแล้ว
ได้แก่ 

การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 สมาชิกอาเซียนเดิม 6 

ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) 
ได้ลดภาษีน�าเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็น  0% และ 
CLMV (CLMV คือ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เป็นประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุ
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนักได้ลดภาษี
สินค้ามาอยู่ที่ระดับ 0-5% แล้ว

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าของ
อาเซยีนให้ง่ายขึน้ เพือ่อ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายสนิค้าและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน
เพิ่มขึ้น

สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และไทย) ได้ยกเลิกมาตรการที่เป็นการกีดกันทางการค้าที่
มใิช่ภาษหีมดแล้ว ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2553 ส่วนฟิลปิปินส์จะ
ยกเลิกภายใน 1 มกราคม พ.ศ.2555 และ CLMV ภายใน 1 มกราคม 
พ.ศ.2558

ได้จัดท�า ASEAN Trade Facilitation Framework ซึ่งเป็น 
กรอบการด�าเนินงานด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า รวมถึง
แผนงานเพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่
มิใช่ภาษี ได้แก่ พิธีการศุลกากร กระบวนการทางการค้า มาตรฐาน
และการรบัรอง มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื ASEAN Single 
Window และ ASEAN Trade Repository เป็นต้น

การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี  
ประเทศในกลุม่อาเซยีนได้มกีารเจรจาเปิดตลาดการค้าบรกิาร

ไปแล้ว 5 รอบ โดยจัดท�าข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการไป 7 
ชุด ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด (Market Access) และการให ้
การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติเดียวกัน (National Treatment: NT) โดยมี
เป้าหมายการเปิดเสรสีาขาบรกิารส�าคญั 4 สาขา ได้แก่ ท่องเทีย่ว ICT 
สุขภาพ และสาขาการบิน ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) ส่วนสาขา 
โลจิสติกส์ ภายในปี พ.ศ.2556 ส�าหรับสาขาบริการอื่นๆ ได้ก�าหนด 
เป้าหมายไว้ภายในปี พ.ศ.2558

ปรับกระบวนทัศน์ IT ขององค์การ

ต้อนรับ AEC

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าข้อผูกพันฯ ชุดที่ 8 โดยรัฐมนตรี
เศรษฐกจิอาเซยีนได้ลงนามพธิสีารเพือ่อนมุตัข้ิอผกูพนัชดุที ่8 ภายใต้ 
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม

การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
มีการทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทนุอาเซยีน (Frame-

work Agreement of the ASEAN Investment Area: AIA) และความ
ตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน หรือ ASEAN IGA 
(ASEAN Agreement for the promotion and protection of Invest-
ment) และได้ปรบัปรงุผนวกความตกลงทัง้สอบฉบบัเป็น “ความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนเต็มรูปแบบของอาเซียน	(ASEAN	Comprehensive	
Investment	Agreement	ACIA)” มีสาระส�าคัญ 4 ด้าน คือ เปิดเสรี 
การส่งเสริม การอ�านวยความสะดวกและการคุ้มครองการลงทุน โดย
ครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) 
และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment)

ปัจจุบัน สมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นอินโดนีเซียและ
ไทย) ได้ให้สัตยาบันความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Agreement on Investment: ACIA) แล้ว ขณะนี้
อินโดนีเซียอยู่ระหว่างการจัดท�ารายการข้อสงวน (Reservation List) 
และไทยอยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อขอความเห็นชอบของคณะ
รฐัมนตรีเพือ่เสนอรัฐสภาพจิารณาให้ความเหน็ชอบ Reservation List 
และการให้สัตยาบัน

การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
ด�าเนนิงานตามแผนงานการรวมกลุม่ทางการเงนิและการคลงั

ของอาเซียน มีสาระส�าคัญ 3 ด้าน คือ 
1) การเปิดเสรบีรกิารทางการเงนิ (Financial Liberalization) 

เจรจาท�าข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการทางการเงินไปแล้ว 5 รอบการ
เปิดเสรีบัญชีทุน (Capital Account Liberalization) มีการผ่อนปรน
ข้อจ�ากัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน รวมถึงบัญชีเดินสะพัดและการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามความเหมาะสม

2) การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development) 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียน

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสร ี   
มีการจัดท�าและลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมใน

คุณสมบัติวิชาชีพ ส�าหรับ 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี 
วิศวกร พยาบาล สถาปนกิและนกัส�ารวจขณะนีอ้ยู่ระหว่างด�าเนนิการ
ให้มีผลใช้บังคับ

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

สูง 

มกีารประสานนโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 
เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนโยบายภาษี รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พลังงาน

3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่า

เทียมกัน 

ส่งเสรมิการพฒันาและการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของ SME และการลดช่องว่างการพฒันาทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการรเิริม่เพือ่การ
รวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)

4. การเปน็ภมูภิาคทีบ่รูณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 

เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน 
เช่น การจัดท�าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ 
เป็นต้น รวมทัง้การส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายในด้านการผลติ/จ�าหน่าย
ภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

ต่อฉบับหน้าอ่าน


