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จาก
ท่ีได้น�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ 
AEC มาหลายฉบับ ทุกท่าน

คงรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน หรือ AEC กันมากพอสมควรแล้ว
ว่าคืออะไร ตั้งขึ้นเพื่ออะไรแล้ว รู้ทัน AEC ใน
ฉบบัน้ี จะขอน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัตวัชีว้ดัความ
ส�าเร็จของ AEC ซึ่งเป็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศ หรือ TDRI ได้ท�าการส�ารวจและเก็บข้อมูลจากบริษัท
เอกชน 30 แห่งเพื่อส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ภาคเอกชน
ให้ความสนใจในการสร้างตลาดและฐานผลิตร่วมกันในอาเซียน

การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมุ่งไปที่การเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วมกันนั้น AEC จ�าเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดด้านการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมือระหว่าง
กันอย่างเสรี รวมถึงตัวชี้วัดในเรื่องของการขนส่ง ICT และด้าน
พลังงานอีกด้วย โดยตัวชี้วัดที่บริษัทเอกชนเห็นว่ามีส�าคัญและควร
ท�าให้ส�าเร็จภายในปี 2015 คือ

➠ การพฒันากระบวนการน�าเข้าสนิค้าและการจดัการภาษี
น�าเข้าให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

➠ การพัฒนากระบวนการน�าเข้าสินค้าและระบบจัดเก็บ
ภาษีอากรให้เป็นระบบและมีความรวดเร็วมากขึ้น

➠ การประสานงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง
องค์กรในการออกสิทธิบัตรต่างๆ

➠  การท�าให้กฎแหล่งก�าเนิดสินค้า (rules of origin) มีความ

AEC: กับตัวชี้วัดความส�าเร็จ
ประชาคมอาเซียน

ยืดหยุ่นและง่ายขึ้นต่อการท�าธุรกิจมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังระบุตัวชี้วัดส�าคัญอื่นๆ ที่มีผล

ส�าคัญต่อความส�าเร็จของ AEC ดังนี้

1. ตัวชี้วัดในภาคบริการ (Services 

Sector)

ASEAN Framework Agreement on Services 
(AFAS) ระบุว่า การเปิดเสรีภาคบริการต้องไม่มีข้อจ�ากัดต่อผู้ให้
บริการในการจัดตั้งธุรกิจบริการในอาเซียน แต่ทั้งนี้ การเปิดเสรีภาค
บรกิารขึน้อยูก่บักฎหมายภายในของแต่ละประเทศด้วย โดยงานวจิยั
ได้ระบวุ่า ธรุกจิภาคบรกิารในแถบประเทศอาเซยีนยงัถกูควบคมุโดย
กฎหมายภายในประเทศเป็นจ�านวนมาก ปัจจบุนัประเทศสงิคโปร์เป็น
เพียงประเทศเดียวที่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเปิดเสรีภาค
บริการได้ ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจในการเปิด
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เสรภีาคบรกิารโดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยแีละเงนิทนุ 
นอกจากนี้ รัฐยังต้องพิจารณากฎหมายและข้อจ�ากัดภายในประเทศ
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีภาคบริการอีกด้วย

2. ตัวช้ีวัดในข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual 

Recognition Agreement) ในคุณสมบัตินัก

วิชาชีพของอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

อย่างเสรี (MRAs and Labour mobility) 

ในกรอบข้อตกลงมกีารก�าหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงานอาเซยีน
อย่างชัดเจนและอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศสมาชิก เช่น การยกเลิกวีซ่าส�าหรับ Short-term visit 
และทั้งนี้ได้มีการลงนามใน MRA 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักส�ารวจและนักบัญชี รัฐบาลต้องมี
ความชดัเจนในการสนับสนนุนกัวชิาชพี โดยมกีารจดัสรรงบประมาณ
ในการสนบัสนนุและส่งเสรมิในเรือ่งการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี
และส่งเสริมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนให้เป็นวาระแห่งชาติ

 
3. ตัวชี้วัดในมาตรฐานทางเทคนิคและการบังคับใช้ 

(Standards and conformance)

ปัจจุบันมาตรฐานทางเทคนิคของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
ประเทศไทย (เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องส�าอางค์และ
ผลติภณัฑ์ยา เป็นต้น) ได้รบัการพฒันาให้เท่าเทียมกับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมนานาชาติ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ากัดภายในประเทศอยู่ 
2 ระดับ ดังนี้

ระดับชาติ: 1) มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ท�าให้
กระบวนการ MRA ใช้เวลาด�าเนินการนานขึน้และ 2) ด้วยงบประมาณ
แผ่นดินท่ีจ�ากัด ระบบการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตยังเป็น
อุปสรรคที่ชะลอการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิค

ระดบัภมูภิาค: จากกฎเกณฑ์ทีไ่มไ่ด้มาตรฐานและก่อให้เกดิ
ความยุง่ยากในทางปฏิบตั ิข้อจ�ากัดใหญ่อีกประการในระดบัภมูภิาค 
คือ ความไม่เท่าเทียมขององค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่และประเทศ

ข้อเสนอแนะ: รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการประสานงาน MRA และส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการน�ามาตรฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติให้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ อาเซียน
ควรมีการด�าเนินการเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของมาตรฐานทาง
เทคนิคและการบังคับใช้ของแต่ละประเทศสมาชิกอีกด้วย

4. ตัวช้ีวัดในการอำานวยความสะดวกในการ

ลงทุน (Investment facilitation) 

กรอบข้อตกลง ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA) ได้ก�าหนดข้อเสนอสี่ประการเพื่อที่จะอ�านวย
ความสะดวกในการลงทุนได้แก่ 1) การก�ากับดูแลการลงทุน 2) การ
อ�านวยความสะดวกและการให้ความร่วมมือในการลงทุน 3) การ
สนับสนุนและสร้างความตระหนักต่อการลงทุน และ 4) การเปิดเสรี
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ในการลงทุน
ส�าหรบัประเทศไทย ปัจจบุนัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทนุ (Board of Investment) มหีน้าทีห่ลกัในการก�ากบัดแูลและ
ส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ดีจากงานวิจัยของ TDRI พบว่า BOI ยัง
มีข้อจ�ากัดในการส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนจากมุมมองของภาค
เอกชน การพฒันาส่งเสรมิความรูท้างธรุกจิเชงิลกึและการพฒันางาน
วิจัยภายในองค์กร

ข้อเสนอแนะ: BOI ควรศึกษาช่องว่างของภาคธุรกิจภายใน
ประเทศและมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนที่เพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ BOI 
ควรจะสร้างการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนต่างชาติ รวมท้ังพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาภายในประเทศ

5. ตัวชี้วัดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

(IPR) 

ASEAN IPR Action Plant 2004 - 2010 และ Work Plan for 
ASEAN Cooperation on Copyrights มุ่งส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าใจและการยอมรบัในการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญา การ
ประสานงานและสร้างเครอืข่ายสนบัสนนุการคุ้มครอง การเสรมิสร้าง
บรบิทของการสร้างมาตรฐานทีด่ใีนการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา
เพื่อพัฒนาการแข่งขันในภูมิภาค

ข้อจ�ากัด: ตัวชี้วัดนี้มีข้อจ�ากัด 3 ประการประกอบด้วย 1) 
ความไม่พร้อมของบุคลากรในการตรวจสอบและวัดผล 2) แต่ละ
ประเทศมีความเข้าใจในความหมายและการบังคับใช้ของกฎหมาย
การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญาทีแ่ตกต่างกนัมาก และ 3) การบงัคบั
ใช้กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นเรื่องที่ละเอียด
อ่อนในหลายองค์กรและยงัมคีวามท้าทายในการน�าไปปฏบิตัอิยูม่าก

ข้อเสนอแนะ: องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาควรได้รับการเผยแพร่และเน้นไปที่กลุ่มเป้า-
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นี้ องค์กรดังกล่าวจะสามารถน�านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็น
รปูธรรมได้จรงิ อกีทัง้รฐับาลควรจดัให้มกีารพฒันาทกัษะบคุลากรโดย
เฉพาะด้าน IT แก่บคุลากรในองค์กรทีต้่องมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน

7. ตัวชี้วัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขยาย

ตัวของ SMEs

ปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ยังขาดทักษะในการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดความรู้
ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม ความต้องการของผู้บริโภคและ
มาตรการต่างๆ ของประเทศที่จะเข้าไปลงทุน ASEAN Policy Blue-
print for SME Development from 2004-2009 และ ASEAN Stra-
tegic Action Plan for SME Development (2010-2015) ได้วางกรอบ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาความมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs โดยเน้น
ในเรื่องของการเงิน การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนงานของ 
SMEs ในต่างประเทศ

ข้อจ�ากัด - ธรุกิจ SMEs ไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลไทย
เท่าทีค่วร ทัง้ในด้านเงนิทนุและการพฒันาศกัยภาพองค์กร รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรที่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้

ข้อเสนอแนะ - รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นควรจัดสรรงบ
ประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SMEs และควรจัด
ต้ังหน่วยงานกลางที่จะท�าหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างภาค
เอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐและสมาคม SMEs เพื่อสร้าง 
เครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็และเสรมิความเชือ่มัน่ใน SMEs นอกจากนี ้รฐับาล
ยังควรผลักดันให้การพัฒนา SMEs ได้รับการบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ
อีกด้วย

ที่มา:	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	หรือ	TDRI

หมาย นอกจากนี้ องค์กรท่ีควบคุมดูแลเก่ียวกับ IP ควรจะให้ความ
ส�าคญัต่อการพฒันาระบบทีม่มีาตรฐานและเชือ่มโยงระหว่างผูบ้กุเบกิ
ความคดิและนกัธรุกจิได้ นอกจากนี ้การบงัคบัใช้กฎหมายควรเป็นไป
อย่างเข้มงวด โปร่งใสเพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามมากขึ้น

6. ตัวช้ีวัดในการอำานวยความสะดวกทางการคา้ใน

แบบ National Single Window (NSW) และ 

ASEAN Single Window (ASW)

เป้าหมายของการอ�านวยความสะดวกทางการค้า คอื การลด
ต้นทุนในการน�าเข้าและส่งออกแก่ผู ้ประกอบการ ซึ่งมีกลยุทธ์ 5 
ประการเพือ่บรรลเุป้าหมายดงักล่าว 1) พฒันาการจดัการระบบข้อมลู
การน�าเข้า/ส่งออกแบบ e-Logistics และ NSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
การค้าระหว่างประเทศ; 2) พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและพิธี
ศลุกากรให้มคีวามสะดวกรวดเรว็มากขึน้; 3) สร้างศนูย์กระจายสินค้า
เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ; 
4) สนับสนุนและเสริมสร้างธุรกิจ e-Commerce เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินการ รวมถึงพัฒนากฎหมายธุรกิจ e-Commerce และ 5) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าและท�าให้การตรวจ
สอบมีมาตรฐานเพื่อลดเวลาและความซับซ้อนในการด�าเนินงาน

ข้อจ�ากดั: จากการส�ารวจความคดิเห็นของภาคเอกชน ปรากฏ
ว่าส่วนใหญ่ยังไม่เห็นการเปล่ียนแปลงของระบบการอ�านวยการค้า
โดยเฉพาะด่านพิธีศุลกากรเพื่อน�าสินค้าเข้าประเทศ นอกจากนี้ กว่า 
40-50% ของผู้ถูกส�ารวจกล่าวว่า ระบบภาษีอากรน�าเข้าและส่งออก
ยังไม่สะดวกและรวดเร็วเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ: รัฐบาลควรแต่งตั้งกรมศุลกากรให้เป็นหน่วย
งานหลักในการด�าเนินนโยบาย National Single Window เพื่อความ
รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพในการบรหิารจดัการงบประมาณ นอกจาก
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