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บทที่ 3
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) นับเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินงานในครัง้ นี้
เพราะนอกจากจะเป็ นกรอบแนวทางและแผนงานทีไ่ ทยจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ยัง
เป็ นเงื่อนไขที่ไทยจะต้องเตรียมการรองรับและหาแนวทางใช้ประโยชน์ จากมาตรการต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที โดยเฉพาะกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึง่
เป็ นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน จะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการและการ
เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านแรงงาน ดังนัน้ เพื่อให้เห็นถึงภูมหิ ลัง
เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน และวิวฒ
ั นาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน ในส่วนนี้จงึ เป็นการนาเสนอข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

3.1

สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East
Asian Nations : ASEAN)

3.1.1 ความเป็ นมา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations :
ASEAN) หรือ “อาเซียน” เป็นองค์กรทางภูมริ ฐั ศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ
ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ณ วังสราญรมย์
กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกเริม่ แรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.
2527 และได้มปี ระเทศสมาชิกเข้าร่วมเพิม่ เติม 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) รวมประเทศสมาชิก
ทัง้ หมด 10 ประเทศ มีพน้ื ทีร่ าว 4,435,830 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 591.84 ล้านคน
(Selected Basic ASEAN Indicators, 2011)
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รูปที่ 3.1-1 สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN)

3.1.2 วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ อาเซียน (ASEAN)
วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ อาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วย
1) ส่ งเสริม ความร่ว มมือ และความช่ว ยเหลือ ซึ่งกัน และกันในทางด้า นเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2) ส่งเสริมสันติภาพและความมันคงส่
่ วนภูมภิ าค
3) เสริมสร้างความเจริญรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิ าค
4) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
5) ให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในรูปของการฝึกอบรม การวิจยั และส่งเสริมการศึกษาด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) เพิม่ ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการ
ขนส่งและการคมนาคม
7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมภิ าคอื่นๆ
และองค์การระหว่างประเทศ
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จากวัตถุประสงค์เริม่ แรกของการก่อตัง้ เมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้ มกีดกัน
การค้ารุนแรง ทาให้อาเซียนได้หนั มามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
กันมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั คงไว้ซง่ึ วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
- ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิ าค
- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมันคงในภู
่
มภิ าค
- ใช้เป็ นเวทีแก้ไขปญั หาความขัดแย้งภายในภูมภิ าค

3.1.3 กลไกบริ หารของอาเซียน (ASEAN)
ปจั จัยสาคัญทีท่ าให้อาเซียนพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว คือ กลไกการบริหารของอาเซียน ทีช่ ่วย
ผลักดันให้กจิ กรรมของอาเซียนดาเนินไปตามจุดมุง่ หมาย กลไกทีส่ าคัญ ได้แก่
1) การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็ นการประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาล และ
เป็ นกลไกบริห ารสูงสุ ดของอาเซียนในการกาหนดนโยบายและแนวทางความร่ว มมือ ด้านการเมือ ง
เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างกัน มีกาหนดการประชุมเป็นทางการทุกปี
2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) เป็ นการ
ประชุมประจาปี เพื่อกาหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนข้อตัดสินใจ เพื่อมอบนโยบายและ
โครงการให้คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ดาเนินการต่อไป
3) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting: AEM)
เป็นการประชุมประจาปีของรัฐมนตรีทด่ี แู ลและรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
4) การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้านอื่นๆ (Other ASEAN Ministers' Meeting) ซึง่ จัดให้มขี น้ึ
ตามความจาเป็ น และเพื่อเร่งรัดการทางานของคณะกรรมการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ หารือเกี่ยวกับ
โครงการความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและป่าไม้ การศึกษา สวัสดิการสังคม พลังงาน
กฎหมาย สาธารณสุข แรงงาน สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขนส่ง โทรคมนาคม ฯลฯ
5) การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) โดยแยกเป็ นเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเฉพาะด้าน เช่น พัฒนาสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ สิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยาเสพติด ฯลฯ
6) คณะกรรมการประจาอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC) เป็ นการประชุม
ระดับอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทุก 2 เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไข
ปญั หาในโครงการความร่วมมือระหว่างกัน
7) สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็ นหน่ วยบริหารงานกลางของอาเซียน
ตัง้ อยูท่ ก่ี รุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีเลขาธิการอาเซียน ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกจากประเทศสมาชิก
ให้ดารงตาแหน่ งคราวละ 5 ปี เป็ นหัวหน้าสานักงาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน ดารงตาแหน่ ง
คราวละ 3 ปี
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8) สานักงานอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) คือ กรมอาเซียนในกระทรวง
การต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ภายในประเทศและ
ประเทศสมาชิกอื่นในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ

3.1.4 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของอาเซียนมีความคืบหน้า
ตามลาดับ โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่ เป็ นโอกาส
ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้ อาเซียน ผูน้ าของประเทศสมาชิกได้ให้การรับรอง “วิสยั ทัศน์อาเซียน
2020” หรือ ASEAN Vision 2020 ซึง่ มีสาระสาคัญว่า ภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมี
รูปแบบความร่วมมือทีพ่ ฒ
ั นาใกล้ชดิ กันมากยิง่ ขึน้ กล่าวคือ อาเซียนจะมีลกั ษณะ ดังนี้
1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations)
2) หุน้ ส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development)
3) มุง่ ปฏิสมั พันธ์กบั ประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN)
4) ชุมชนแห่งสังคมทีเ่ อือ้ อาทร (A Community of Caring Societies)
เพื่อดาเนินการต่างๆ ให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้
ที่ 9 เมือ่ ปี พ.ศ. 2546 ทีเ่ มืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ ากลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่า
ด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้ม ี
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยประชาคม
ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่
1) ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน (ASEAN Political - Security
Community: APSC) มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทาให้ประเทศในภูมภิ าคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปญั หาภายใน
ภูมภิ าคโดยสันติวธิ ี และยึดมันในหลั
่
กความมันคงรอบด้
่
าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคม
การเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยนจะดาเนินการดังนี้
1.1) ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนทีม่ อี ยู่แล้วในการเพิม่ ศักยภาพในการ
แก้ไขปญั หาข้อพิพาทภายในภูมภิ าค รวมทัง้ การต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอ่นื ๆ และการขจัดอาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูง
1.2) ริเริม่ กลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมันคง
่ และกาหนดรูปแบบใหม่สาหรับความ
ร่วมมือในด้านนี้ ซึง่ รวมไปถึงการกาหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท
และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาท
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1.3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมันคงทางทะเลซึ
่
ง่ อาเซียนยังไม่มคี วามร่วมมือด้านนี้
ทัง้ นี้ ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารของประเทศ
สมาชิกกับประเทศนอกภูมภิ าค
2) ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) กาหนด
วัตถุประสงค์ตามวิสยั ทัศน์อาเซียน 2020 ทีว่ ่า “อาเซียน ปี ค.ศ. 2020 เป็ นหุน้ ส่วนร่วมกันในการพัฒนา
อย่างมีพลวัต (ASEAN 2020: Partnership in Dynamic Development)” โดยจะให้ภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มคี วามมันคง
่ มังคั
่ ง่ และสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอื่นๆ ได้ ดังนี้
2.1) มุง่ ให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการลดปญั หาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคม ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.
2563)
2.2) มุ่งที่จะจัดตัง้ ให้อาเซียนเป็ นตลาดเดียวและเป็ นฐานการผลิต โดยจะริเริม่ กลไกและ
มาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ติ ามข้อริเริม่ ทางเศรษฐกิจทีม่ อี ยู่แล้วให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก
ใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับ
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
2.3) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และ
ตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความ
ร่ว มมือ ด้า นกฎหมาย การพัฒนาความร่ว มมือ ด้า นการเกษตร พลังงาน การท่อ งเที่ย ว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมอื
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC) มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน โดยครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านปราบปรามยาเสพติด การ
พัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิง่ แวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข และเยาวชน
เป็ นต้น ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เน้นการดาเนินการใน 4 ประเด็น
หลัก คือ
3.1) สร้างประชาคมแห่ งสังคมที่เ อื้อ อาทร โดยเน้ น การแก้ ไ ขปญั หาความยากจน
เสริมสร้างความเสมอภาค และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยใช้มาตรการระดับภูมภิ าค เพื่อส่งเสริม
การดาเนินการภายในประเทศในด้านต่างๆ
3.2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การมุ่งสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวโดยมิได้คานึงถึงผลกระทบทีต่ ามมาอาจทาให้เกิดปญั หาความ
ไม่เสมอภาคทางสังคมซึง่ สามารถสันคลอนเสถี
่
ยรภาพทางการเมืองต่อไป แผนการปฏิบตั กิ ารด้านสังคม
และวัฒนธรรม จึงเน้นการสร้างทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี คี วามสามารถในการแข่งขัน และสร้างระบบการ
ป้องกันทางสังคมเพื่อเป็ นหลักประกันความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาและ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3-5

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

ฝึกอบรม การพัฒนาฝีมอื แรงงาน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข โดยเน้นปญั หาทีม่ ากับโลกาภิวตั น์ เช่น โรคระบาด (ไข้หวัดนก
SARS มาลาเรีย และวัณโรค) เป็นต้น
3.3) ส่งเสริมความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อมและการจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างถูกต้อง โดย
มีกลไกเพื่อจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยพิบตั ดิ ้านสิง่ แวดล้อม
ั่
การป้องกันมลพิษจากหมอกควันที่ขา้ มแดน การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมชายฝงทะเล
การอนุ รกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและส่งเสริมความยังยื
่ นของทรัพยากรดิน น้า ปา่ ไม้ และแร่ธาตุ
3.4) เสริมสร้างรากฐานทีจ่ ะนาไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ซึง่ จะ
เป็นภูมภิ าคทีป่ ระชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์ (Identity) ร่วมกันของภูมภิ าค ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นทาง
วัฒนธรรมและปฏิสมั พันธ์ในหมู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักว่า ในท่ามกลางความหลากหลาย
ทางประสบการณ์ แ ละมรดกทางวัฒ นธรรมนั ้น ประชาชนอาเซีย นยัง มีค วามเชื่อ มโยงกัน ด้ า น
ประวัตศิ าสตร์ แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยในเขตทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ และความมุ่งหวังทีจ่ ะเห็นสันติภาพและความ
รุง่ เรืองของภูมภิ าคทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานของการสร้างอัตลักษณ์รว่ มกันของอาเซียนได้
ต่อมาในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนครัง้ ที่ 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ทีเ่ มืองเซบู
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ผู้นาอาเซียนได้ตกลงให้มกี ารจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ ภายในปี
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) จากเดิมทีไ่ ด้กาหนดไว้ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ตามปฏิญญาเซบูว่าด้วย
การเร่งรัดการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment
of an ASEAN Community by 2015) รวมทัง้ จัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับภารกิจและ
พันธกิจ แปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรทีม่ กี ารรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสร้างและพัฒนา
มาสู่สภาพการเป็ น “นิตบิ ุคคล” ซึง่ เป็ นทีม่ าของการนาหลักการนี้ไปร่างเป็ น “กฎบัตรอาเซียน (ASEAN
Charter)” ทาหน้าทีเ่ ป็ น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ และใน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนซึง่ จัดขึน้ ทีส่ านักงานเลขาธิการ
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนอย่างเป็ นทางการ ส่งผลให้
การดาเนินงานของอาเซียนเป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกันและปูทางไปสู่การสร้างตลาดเดียวในภูมภิ าค
ภายใน 7 ปี

3.2

ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

3.2.1 ความเป็ นมา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็ นหนึ่งในสามเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามมันคง
่
มังคั
่ ง่ และ
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สามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอื่นๆ ได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การ
ลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญั หาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคม
ภายในปี พ.ศ. 2558 มุ่งทีจ่ ะจัดตัง้ ให้อาเซียนเป็ นตลาดเดียวและเป็ นฐานการผลิต หรือ Single Market
and Production Base นัน่ คือจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดาเนิน
กระบวนการผลิตทีไ่ หนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทัง้ วัตถุดบิ และแรงงานมาร่วม
ในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน โดยจะริเริม่ กลไกและมาตรการใหม่ๆ ใน
การปฏิบตั ิตามข้อริเริม่ ทางเศรษฐกิจที่มอี ยู่แล้ว และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ
อาเซียน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา
และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมทัง้ ส่งเสริมความ
ร่วมมือในนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกันภัยและ
ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนา
ความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเทีย่ ว การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมอื ทัง้ นี้ อาเซียนได้ตกลงทีจ่ ะเปิดเสรีดา้ นการค้าสินค้าและการค้าบริการให้
เร็วขึน้ กว่ากาหนดการเดิม ในสาขาสินค้าและบริการสาคัญ 12 สาขา เพื่อเป็ นการนาร่อง และส่งเสริม
การผลิตสินค้า (Outsourcing) โดยใช้วตั ถุดบิ และชิน้ ส่วนทีผ่ ลิตภายในอาเซียน ซึง่ เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินการเพื่อมุง่ ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และได้มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทา
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นผูป้ ระสานงานหลัก (Country Coordinators) ดังนี้
- เมียนมาร์
สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง
- มาเลเซีย
สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิง่ ทอ
- อินโดนีเซีย
สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
- ฟิลปิ ปินส์
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
- สิงคโปร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
- ไทย
สาขาการท่องเทีย่ ว และสาขาการบิน

3.2.2 เป้ าหมายของการรวมกลุ่ม
อาเซียนจะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดย
กาหนดเป้าหมายให้มตี ลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) และมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื และการเคลื่อนย้ายเงินทุนทีเ่ สรีมากขึน้ (Free Flows
of Goods, Services, Investment and Skilled labors, and Freer Flow of Capital)
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3.2.3 แนวทางการดาเนิ นงานจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (AEC Blueprint)
เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนได้จดั ทาแผนงานเชิงบูรณาการ
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้เห็นการดาเนินงานในภาพรวมทีจ่ ะนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ได้อย่างชัดเจน แผนงานในเชิงบูรณาการนี้เปรียบเสมือนพิมพ์
เขียวทีจ่ ะช่วยบอกคุณลักษณะสาคัญและองค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า เมื่อดาเนินการ
เสร็จสิน้ แล้วจะมีรปู ร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการจัดทา AEC Blueprint
1) เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้ชดั เจนตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
จนบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
2) เพื่อสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกทีจ่ ะดาเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน
คุณลักษณะสาคัญของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนตาม AEC Blueprint
1) เป้าหมายสุ ด ท้ายของการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุ ไ ว้ภายใต้ว ิส ยั ทัศ น์ อ าเซียน
2020 คือ การดาเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ จะตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการประสาน
ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างมากขึน้
ผ่านความร่วมมือทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และแผนการดาเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีช่ ดั เจน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทาให้อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยกลไกและมาตรฐานการต่างๆ อาทิ การเร่งรัดการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในสาขาสาคัญ การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ แรงงานฝีมอื และผู้ม ี
ความสามารถพิเศษ ทัง้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านกลไกสถาบันของอาเซียน
3) ในขณะเดียวกัน การดาเนินงานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะให้ความสาคัญ
กับการลดช่องว่างการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ผ่านความร่วมมือภายใต้โครงการแผนงานการรวมกลุ่มของอาเซียน
(Initiative for ASEAN Integration: IAI) และแผนงานในกรอบภูมภิ าคอื่นๆ รวมทัง้ ส่งเสริมการ
ดาเนินงานแผนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร การยอมรับคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ การหารือในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางการเงิน มาตรการทางการค้าและการเงิน
การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงในการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(e-ASEAN) การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมการจัดซือ้ ภายใน และส่งเสริม
การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีคุณลักษณะทีส่ าคัญ คือ
- การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
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- การเป็ นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic
Region)
- การเป็ นภูมภิ าคที่มพี ฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Region of Equitable
Economic Development)
- การเป็ นภูมภิ าคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (Region Fully
Integrated into the Global Economy)
คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความเกีย่ วข้องและส่งผลเกื้อกูลซึง่ กันและกัน การรวบรวม
แผนงาน/มาตรการภายใต้คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ไว้ภายใต้พมิ พ์เขียวนี้ จะช่วยให้การดาเนินงาน
เป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันและมีความเป็ นเอกภาพ รวมทัง้ ช่วยให้การปฏิบตั ิตามแผนงานและการ
ประสานงานระหว่างผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
แผนงานสาคัญเพื่อดาเนิ นการไปสู่คณ
ุ ลักษณะสาคัญในแต่ละด้าน
1) การเป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดียวกัน
การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ (1) การ
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free Flow of Goods) (2) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี (Free Flow of
Service) (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี (Free Flow of Investment) (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรีมากขึน้ (Free Flow of Capital) และ (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรี (Free Flow of
Skilled Labour) นอกจากนี้ การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวได้รวมองค์ประกอบสาคัญอีก 2 ส่วน
คือ การรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียน (Priority Integration Sectors) และความร่วมมือด้านอาหาร
การเกษตร และปา่ ไม้ (Food, Agriculture and Forestry)
1.1) การเคลื่อนย้ายสิ นค้าอย่างเสรี
(1) การเคลื่อ นย้ า ยสิน ค้ า ที่เ สรีเ ป็ น หนึ่ ง ในหลัก การส าคัญ ที่จ ะส่ ง เสริม การไปสู่
จุดมุ่งหมายของการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็ นตลาดเดียวสาหรับสินค้า (และบริการ)
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมภิ าคและส่งเสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการที่
จะเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลก
(2) การดาเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ทาให้อาเซียนประสบความสาเร็จ
ทีส่ าคัญในการยกเลิกภาษีศุลกากร อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายสินค้าทีเ่ สรีไม่เพียงแต่การยกเลิกภาษี
ศุลกากรเท่านัน้ ยังต้องคานึงถึงการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มใิ ช่ภาษีด้วย นอกจากนี้
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างอื่นๆ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าทีเ่ สรี คือ มาตรการอานวยความ
สะดวกทางการค้า เช่น การบูรณาการด้านพิธกี ารศุลกากร การจัดตัง้ ระบบ ASEAN Single Window
และการส่งเสริมกฎว่าด้วยแหล่ง กาเนิดสินค้าภายใต้อตั ราภาษีพเิ ศษที่เท่ากัน (Common Effective
Preferential Tariff: CEPT) อย่างต่อเนื่อง ซึง่ รวมถึงระเบียบพิธกี ารในทางปฏิบตั ภิ ายใต้กฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้า และการปรับประสานมาตรฐานและความสอดคล้องในด้านพิธกี าร
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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(3) ความตกลงว่าด้วยการใช้อตั ราภาษีพเิ ศษที่เท่ากันสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
[Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free
Trade Area (AFTA)] จะถูกทบทวนและส่งเสริมให้เป็ นความตกลงทีม่ คี วามครอบคลุมเพื่อให้บรรลุการ
เคลื่อ นย้ายสินค้าที่เสรีแ ละสอดคล้อ งกับความประสงค์ของอาเซียนที่จะเร่งให้เกิดการรวมกลุ่ มทาง
เศรษฐกิจภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
(4) การยกเลิกภาษีศุลกากร (Elimination of Tariffs) ภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าภายใน
อาเซียนจะถูกยกเลิกให้สอดคล้องกับกรอบเวลาและพันธกรณีทร่ี ะบุไว้ภายใต้ความตกลง CEPT และ
ความตกลง/พิธสี ารอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มใิ ช่ภาษี (Elimination of Non-Tariff
Barriers) อาเซียนประสบความสาเร็จอย่างดีในการเปิดเสรีดา้ นภาษีศุลกากร ประเด็นสาคัญทีอ่ าเซียน
จะมุง่ ดาเนินการไปจนถึงปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คือ การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี
(NTBs) อย่างสมบูรณ์
(6) กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) ดาเนินการใช้กฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้าทีต่ อบสนองต่อพลวัตและการเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตของโลก เพื่ออานวยความ
สะดวกในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมเครือข่ายการผลิตระดับ
ภูมภิ าค สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลดช่องว่างการพัฒนา และส่งเสริมให้ม ี
การใช้สทิ ธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง CEPT ให้มากขึน้
(7) การอานวยความสะดวกในทางการค้า (Trade Facilitation) กระบวนการ ระเบียบ
พิธกี าร และการไหลเวียนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าและศุลกากรที่เรียบง่าย เป็ นรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน ได้รบั การคาดหวังว่า จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดขึน้ ในอาเซียน ซึ่งจะช่วย
ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และอานวยความสะดวกการรวมกลุ่มของ
อาเซียนให้เป็นตลาดเดียวสาหรับสินค้า บริการและการลงทุน และฐานการผลิตเดียวกัน
(8) การรวมกลุ่มทางศุลกากร (Customs Integration) จากการเร่งรัดการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การไปสู่วสิ ยั ทัศน์ดา้ นศุลกากรของอาเซียนปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ได้ถูก
เร่งรัดเป็ นปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์สาหรับการพัฒนาศุลกากรระหว่างปี
ค.ศ. 2005–2010 (พ.ศ. 2548-2553) มีจุดมุ่งหมาย (a) บูรณาการโครงสร้างศุลกากร (b) ปรับปรุงการ
จาแนกประเภทพิกดั ศุลกากร การประเมินราคาทางศุลกากร และการกาหนดแหล่งกาเนิดสินค้าให้
ทันสมัยและจัดทาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Customs) (c) ปรับระบบการ
ตรวจปล่อยสินค้าให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ (d) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (e) ส่งเสริมสร้างการเป็ น
หุน้ ส่วนกับองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง (f) ลดช่องว่างในการพัฒนาด้านศุลกากร และ (g) ยอมรับ
เทคนิคการบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit : PCA)
(9) ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ
จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) การใช้
กฎระเบียบ กระบวนการ รวมถึงขัน้ ตอนทางการค้าและศุลกากรทีเ่ ป็ นแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐาน
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ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุ กกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอานวยความ
สะดวกทางการค้า จะมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ซึ่งการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน คือ การเชื่อมต่อบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแห่งชาติของ
แต่ละประเทศสมาชิก บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแห่งชาติจะทาให้สามารถส่งข้อมูลเพียงครัง้ เดียว
ประมวลผลข้อมูลและข่าวสารในคราวเดียว และตัดสินใจตรวจปล่อยสินค้าได้ในคราวเดียว ซึง่ จะช่วยเร่ง
การตรวจปล่อยทางศุลกากร ลดต้นทุนและเวลาการทาธุรกรรม ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพทางการค้า
และความสามารถในการแข่งขัน
(10) มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Standards and Technical Barriers
to Trade) ระบบมาตรฐานคุณภาพการประกัน การรับรองระบบงาน และการวัดมีความสาคัญต่อการ
ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ ประสิทธิผลในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อการนาเข้า/ส่งออก
ภายในภูมภิ าค การดาเนินการปรับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและ
รับรองให้สอดคล้องกัน จะเป็ นไปตามแนวนโยบายด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียนเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสมากขึน้ มีการพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบและรับรอง โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน
1.2) การเคลื่อนย้ายบริ การอย่างเสรี
1) การเปิ ดเสรีการค้าบริการเป็ นองค์ประกอบทีม่ คี วามสาคัญส่วนหนึ่งต่อไปสู่การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดข้อจากัดต่อผูใ้ ห้บริการของอาเซียนในการให้บริการ
และเข้ามาจัดตัง้ กิจการในประเทศสมาชิกอื่นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ภายในประเทศ การเปิดเสรีการค้า
บริการดาเนินการโดยการเจรจาเป็ นรอบ ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้การเจรจาของคณะกรรมการการ
ประสานงานด้านการค้าบริการของอาเซียน (Coordinating Committee on Services) การเจรจาบาง
สาขา เช่น สาขาการเงิน และการขนส่งทางอากาศ รับผิดชอบโดยรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้อง ในการเจรจาเปิด
เสรีจะต้องไม่ดาเนินการเปิดเสรีในช่วงท้าย และเห็นชอบให้มคี วามยืดหยุ่นทีต่ กลงกันล่วงหน้าสาหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยให้เปิดเสรีการค้าบริการในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ได้ ทัง้ นี้ อาเซียน
อยู่ระหว่างดาเนินงานเพื่อยอมรับคุณสมบัตวิ ชิ าชีพ เพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน
ภูมภิ าค
การดาเนิ นงาน:
- ขจัดข้อจากัดต่อการค้าบริการอย่างมีนัยสาคัญสาหรับ 4 สาขาบริการสาคัญ
ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ และการท่องเทีย่ ว ภายในปี ค.ศ. 2010
(พ.ศ. 2553) และสาขาบริการสาคัญลาดับที่ 5 ได้แก่ โลจิสติกส์ ภายในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
- ขจัดข้อจากัดต่อการค้าบริการอย่างมีนัย สาคัญสาขาบริการทุกสาขาที่อยู่ภาย
ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
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- ดาเนินการเปิดเสรีโดยการเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็ นรอบ รอบละ 2 ปี จนถึงปี
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ตัวอย่างเช่นปี ค.ศ. 2008, 2010, 2012, 2014 และ 2015
- ตัง้ เป้าหมายจัดทาข้อผูกพันสาขาใหม่ขนั ้ ต่ าในแต่ละรอบการเจรจา โดยจานวน
10 สาขาในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551), จานวน 15 สาขาในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553), จานวน 20 สาขา
ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555), จานวน 20 สาขาในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) และ 7 สาขาในปี ค.ศ.
2015 (พ.ศ. 2558) โดยใช้ GATS W/120 เป็นพืน้ ฐานในการจาแนกสาขาบริการต่างๆ
- จัดทาตารางข้อผูกพันสาหรับทุกรอบการเจรจาตามเกณฑ์ทก่ี าหนด:
 ไม่มขี อ้ จากัดสาหรับการค้าบริการรูปแบบที่ 1 และ 2 ยกเว้นกรณีมเี หตุผล
อันสมควร (เช่น เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน) ซึง่ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไข
การตกลงระหว่างประเทศสมาชิกเป็นกรณีๆ ไป
 อนุ ญาตการถือหุน้ ของคนสัญชาติอาเซียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ในปี ค.ศ.
2008 (พ.ศ. 2551) และร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สาหรับ
สาขาบริการสาคัญ 4 สาขา และไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปี ค.ศ. 2008
(พ.ศ. 2551), ร้อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) และร้อยละ 70 ในปี
ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สาหรับสาขาโลจิสติกส์ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 49
ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551), ร้อยละ 51 ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) และ
ร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สาหรับสาขาบริการอื่นๆ
 ขจัดข้อจากัดอื่นๆ ในการเข้าสู่ตลาดสาหรับการค้าบริการรูปแบบที่ 3 อย่าง
ก้าวหน้าภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
- ตัง้ เป้าหมายการเปิ ดเสรีสาหรับข้อจากัดในด้านการปฏิบตั เิ ยีย่ งคนชาติ สาหรับ
การค้าบริการรูปแบบที่ 4 และข้อจากัดในข้อผูกพันในตารางผูกพันภาพรวม สาหรับการเจรจาแต่ละรอบ
ภายในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
- จัดทาข้อผูกพันให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ตี กลงกันสาหรับข้อจากัดในด้านการ
ปฏิบตั เิ ยีย่ งคนชาติ สาหรับการค้าบริการรูปแบบที่ 4 และข้อจากัดในตารางผูกพันภาพรวมภายในปี
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
- รวบรวมมาตรการที่เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การค้า บริก ารให้เ สร็จ สิ้น ภายในเดือ น
สิงหาคม ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
- อนุ ญาตให้มคี วามยืดหยุ่นในภาพรวมในการจัดทาตารางข้อผูกพันการเปิดเสรี
ซึ่งครอบคลุมสาขาที่จะยกเว้นจากการเปิ ดเสรีและสาขาที่ไม่ส ามารถเปิ ดเสรีได้ตามเกณฑ์ท่ี กาหนด
สาหรับการค้าบริการในแต่ละรูปแบบ ตารางข้อผูกพันสาหรับการเปิ ดเสรีในแต่ละรอบการเจรจาจะมี
ความยืดหยุน่ ได้ ดังนี้
 การจัดทาข้อผูกพันให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดสาหรับการเจรจาในรอบ
ถัดไป หากประเทศสมาชิกไม่สามารถจัดทาข้อผูกพันได้ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ในรอบก่อนหน้านี้
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 อนุ ญาตให้มกี ารทดแทนสาขาที่ได้มกี ารตกลงกันในการเปิ ดเสรีในรอบนัน้
แต่ประเทศสมาชิกไม่สามารถจัดทาข้อผูกพันสาหรับสาขานัน้ ได้ ด้วยสาขา
อื่นทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากทีต่ กลงกัน
 การเปิดเสรีโดยวิธกี าร ASEAN-X5
- ดาเนินการจัดทาข้อตกลงการยอมรับ ร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอเซียน
(MRAs) ทีก่ าลังเจรจาอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึง่ รวมการบริการสถาปตั ยกรรม บริการด้านบัญชี คุณสมบัติ
ผูส้ ารวจ บุคลากรด้านการแพทย์ ภายในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) และบุคลากรด้านทันตกรรมภายในปี
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
- ด าเนิ น การตามข้อ ตกลงยอมรับ ร่ ว มในคุ ณ สมบัตินั ก วิช าชีพ ของอาเซีย น
(MRAs) ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดในแต่ละข้อตกลง
- ให้ร ะบุ แ ละจัด ท าข้อ ตกลงยอมรับ ร่ว มในคุ ณ สมบัตินัก วิช าชีพ ของอาเซีย น
(MRAs) สาขาวิชาชีพอื่นๆ ภายในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ.
2015 (พ.ศ. 2558)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการค้าบริการ
สาหรับสาขาบริการด้านการเงิน
2) มาตรการเปิ ดเสรีสาหรับสาขาบริการด้านการเงินควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ประเทศ
สมาชิกสามารถดาเนินการพัฒนาสาขาการเงินตามลาดับอย่างเป็ นขัน้ ตอน และรักษาไว้ซง่ึ ความมันคง
่
ทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคม ประเทศสมาชิกจะดาเนินมาตรการตามหลักการทยอยเปิดเสรี ดังนี้
(1) การเปิดเสรีโดยหลักการ ASEAN-X ซึง่ ประเทศทีม่ คี วามพร้อมในการเปิดเสรี
สามารถเริม่ ดาเนินการได้ก่อน และประเทศสมาชิกทีเ่ หลือสามารถเข้าร่วมในภายหลัง
(2) ขัน้ ตอนการเปิ ด เสรีจ ะต้ อ งค านึ ง ถึง นโยบายของชาติแ ละระดับ การพัฒ นา
ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินของสมาชิกแต่ละประเทศ
การดาเนิ นงาน:
- ทยอยเปิ ดเสรีข้อ จากัด สาหรับสาขาย่อยต่ างๆ หรือ รูปแบบการให้บริการที่
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้ระบุไว้ ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
- ทยอยเปิ ดเสรีในข้อจากัดสาหรับสาขาย่อยหรือรูปแบบการให้บริการอื่นที่เหลือ
นอกจากทีร่ ะบุไว้ ภายใต้ “ความยืดหยุน่ ทีต่ กลงกันล่วงหน้า” ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)
1.3)

การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
(1) นโยบายการลงทุนทีเ่ สรีและเปิ ดกว้างเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ นับสนุ นความสามารถใน
การแข่งขันของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนระหว่างกันใน
อาเซียน การไหลเข้าของเงินลงทุนใหม่และการนาผลกาไรกลับมาลงทุนใหม่แบบยังยื
่ นจะสนับสนุ นและ
พัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน
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(2) ความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียนกาลังดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบความตกลง
เขตการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ในขณะทีก่ าร
คุม้ ครองการลงทุนอยูภ่ ายใต้ความตกลงทีแ่ ยกต่างหาก คือ ความตกลงด้านการส่งเสริมและการคุม้ ครอง
การลงทุนของอาเซียน ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) หรือทีอ่ ้างถึงโดยทัวไปในชื
่
่อความตกลงว่าด้วยการ
คุม้ ครองการลงทุนของอาเซียน (Investment Guarantee Agreement: IGA)
(3) ภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน ทุกอุตสาหกรรม (การผลิต
เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ และบริการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ 5 ภาคอุตสาหกรรม) จะเปิดเสรีและให้
การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนชาติแก่นักลงทุนทัง้ ก่อนและหลังการลงทุน โดยมีขอ้ ยกเว้นได้ตามรายการ ยกเว้น
ชัวคราว
่
(Temporary Exclusion List: TEL) และรายการอ่อนไหว (SL) ของประเทศสมาชิก รายการเว้น
ชัวคราวจะต้
่
องถูกยกเลิกภายในเวลาทีต่ กลงกัน ในขณะทีร่ ายการอ่อนไหวไม่มกี รอบเวลาในการยกเลิก
แต่จะมีการทบทวนรายการดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
(4) เพื่อสนับสนุ นการรวมกลุ่มในภูมภิ าคและการเป็ นเขตการลงทุนทีแ่ ข่งขันได้ จะต้อง
ทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน รวมทัง้ ความตกลงด้านการส่งเสริมและการคุม้ ครอง
การลงทุนของอาเซียนเพื่อ ให้มคี วามตกลงด้านการลงทุนเต็มรูปแบบ ซึง่ จะต้องมองไปข้างหน้า พร้อม
กับปรับปรุงคุณลักษณะ บทบัญญัติ และข้อผูกพันโดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best Practices) ระหว่าง
ประเทศ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความมันใจต่
่ อนักลงทุนอาเซียน ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึง่ จะจัดทาขึน้ โดยอิงความตกลงเขตการ
ลงทุนอาเซียน และความตกลงคุม้ ครองการลงทุนของอาเซียนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
การเคลื่อนย้ายเงิ นทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น
(1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาและการรวมตัวของตลาดทุนในอาเซียน
การดาเนิ นงาน:
- บรรลุความสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาดทุนในอาเซียนทีม่ ากขึน้ ในด้านการออก
กฎเกณฑ์ในการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อกาหนดในการเปิดเผยข้อมูล และหลักเกณฑ์การจัดจาหน่าย
- ส่งเสริมการจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วม หรือความตกลงสาหรับการยอมรับซึง่ กันและ
กันในคุณสมบัติ คุณวุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน
- มีค วามยืด หยุ่ น มากขึ้น ด้ า นภาษาและข้ อ ก าหนดที่ ใ ช้ บ ัง คับ ส าหรับ การออก
หลักทรัพย์
- ปรับปรุงโครงสร้างหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการขยายฐาน
นักลงทุนในตราสารหนี้ทอ่ี อกในอาเซียน
- ส่งเสริมให้ใช้ตลาดเป็ นตัวขับเคลื่อ นในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันเองใน
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกิจกรรมการระดมทุนข้ามพรมแดน
1.4)
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(2) การยินยอมให้มกี ารเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรียงิ่ ขึน้ การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ให้ดาเนินการตามหลักการ ดังนี้
2.1) ส่งเสริมการเปิดเสรีบญ
ั ชีทุนอย่างเป็ นขัน้ ตอนและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ
ตลอดจนความพร้อมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
2.2) เปิ ดโอกาสให้มมี าตรการปกป้องที่เพียงพอเพื่อรองรับผลกระทบจากปญั หา
ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค และความเสี่ยงเชิงระบบ ที่อาจเกิดจากการเปิ ดเสรีด้านเงินทุน
เคลื่อนย้าย รวมถึงการมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้มาตรการทีจ่ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
2.3) ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์จากการเปิ ด
เสรีดา้ นเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างทัวถึ
่ ง
การดาเนิ นงาน:
- ยกเลิก หรือผ่อนคลายข้อจากัด ตามความเป็ นไปได้และความเหมาะสม เพื่ออานวย
ความสะดวกในการจ่ายชาระเงินและการโอนเงินสาหรับการทาธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด
- ยกเลิก หรือผ่อนคลายข้อจากัดในการเคลื่อนย้ายทุน ตามความเป็ นไปได้และความ
เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและมาตรการริเริม่ ต่างๆ ในการส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน
1.5)

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี
(1) ให้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายหรืออานวยความสะดวกในการเดินทางสาหรับ
บุคคลธรรมดาทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของประเทศ
ผูร้ บั ซึง่ อาเซียนอยูร่ ะหว่างดาเนินการ เพื่อ
การดาเนิ นงาน:
- อานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุ ญาตทางานสาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพและแรงงานฝีมอื อาเซียน ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุน
(2) เพื่ออานวยความสะดวกในการเปิดเสรีการค้าบริการ (ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.
2558)) อาเซียนอยู่ระหว่างการดาเนินการประสานและสร้างมาตรฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรในภูมภิ าค
การดาเนิ นงาน:
- ส่ ง เสริม ความร่ ว มมือ ระหว่ า งสมาชิก ของเครือ ข่ า ยมหาวิท ยาลัย ของอาเซีย น
(ASEAN University Network : AUN) เพื่อเพิม่ การเคลื่อนย้ายทัง้ นักเรียนและเจ้าหน้าทีภ่ ายในภูมภิ าค
- พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัตขิ องงาน หรืออาชีพและ
ความชานาญของผูฝ้ ึกอบรมในสาขาบริการสาคัญ (ภายในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)) และสาขาบริการ
อื่นๆ (จากปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558))
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- เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยั ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุ น
ความชานาญ การเข้าทางาน และพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านตลาดแรงงานระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
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