
[ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ] 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 
ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ ประกอบด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ 
บรูไน  เพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงให้
อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานท่ีดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  ระดับโลก 
          ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกําเนิดข้ึน
อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคม
เดียวกันให้สําเร็ จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม 
หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่ 

            ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community – APSC) 

            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) 

            ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – 
ASCC) 

ความเป็นมาพอสังเขป  
 
          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เกิดข้ึนมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  ้ (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมีจํานวนประเทศ 10 
ประเทศ ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้นถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกัน เพ่ือทํา
ให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เหตุนี้เอง อาเซียนจึงกลายสภาพเป็น เออีซี ในท่ีสุด โดยจะ
ก่อต้ังเออีซีอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 เลื่อนเข้ามาจากเดิมคือ พ.ศ. 2563 
 
          อย่างไรก็ตาม อนาคตข้างหน้า เออีซีมีแนวโน้มขยายเป็น อาเซียน +3 คือ เพ่ิม จีน เกาหลีใต้ และ
ญ่ีปุ่น ก่อนท่ีจะเป็น อาเซียน +6 โดยเพ่ิม จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)  
          AEC หรือ ASEAN  Economic  Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการ
รวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานา จต่อรองกับคู่ค้า และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมี
ความเจริญม่ังค่ัง ม่ันคง ประชาชนอยู่ดีกินดี  
          โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ASEAN  Summit ครั้งท่ี  8  เม่ือ  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2545  ณ  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ท่ีได้เห็นชอบให้อาเซียนกําหนดทิศทาง ได้มีการดําเนินงานท่ีแน่
ชัดเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายท่ีชัดเจน  ได้แก่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยจะมีตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน  และจะมีการเคล่ือนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีสําหรับ



การตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กําหนดให้สําเร็จภายในปี พ.ศ. 2558  ( ค.ศ. 2015) 
เป้าหมายสําคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC  มี  4  ด้าน  คือ                                                                                                
                            
          1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  (Single Market and Production Base)    

            เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  ลงทุน  แรงงานฝีมือ  เงินทุน  อย่างเสรี 

            ส่วนนี้ จริงๆ เป็นการดําเนินตามพันธกรณีท่ีได้ตกลงและดําเนินการมากันอยู่แล้ว ท้ัง 
          * AFTA (ASEAN Free Trade Area)  เริ่มปี  2535 (1992) 
          * AFAS (ASEAN Framework Agreement on  Services)  กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการ ลงนามปี  2538  (1995)  ได้เจรจาเปิดเสรีเป็นรอบๆ  เจรจาไปแล้ว  5  รอบ 
          * AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ  ลงนามและมีผล
ต้ังแต่ 2541  (1998) 
          2. สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) 

            ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบาย ท่ีช่วยการรวมกลุ่ม  เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบาย
ภาษี , ทรัพย์สินทางปัญญา, พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

            ร่วมกันดําเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล  ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกัน 
          3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) 

            สนับสนุนการพัฒนา SMES 

            สร้างขีดความสามารถผ่านโครงการท่ีมีอยู่แล้ว 
          4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully  Integrated  into  Global Economy) 

            เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น  ทํา  FTA 
 

 กรอบความร่วมมือ  
 
          สําหรับกรอบความร่วมมือ ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือวันท่ี 21-22 
กันยายน 2547 ท่ีกรุงเทพฯ สามารถหาข้อสรุปในสาระสําคัญเก่ียวกับมาตรการร่วมท่ีจะใช้กับการ 
รวมกลุ่มสินค้าและบริการ  ได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอํานวยความ
สะดวกด้านการค้า และการลงทุนและการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
 
          (1) การค้าสินค้า - จะเร่งลดภาษีสินค้าใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/
ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เป็น 0% เร็วข้ึนจาก
กรอบ AFTA เดิม 3 ปี คือ จาก 2010 เป็นปี 2007 สําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ ปี 2015 



เป็น 2012 สําหรับประเทศ CLMV โดยได้กําหนดเพดานสําหรับสินค้าท้ังหมดใน Priority Sectors ไม่
ต้องการเร่งลดภาษี (Negative List) ไว้ท่ี 15% 
 
          (2) การค้าบริการ - จะเร่งเปิดเสรีสาขาบริการใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ, e-ASEAN, 
ท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ) ภายในปี ค.ศ. 2010 ท้ังนี้ ให้ใช้ ASEAN-X formula ได้ 
 
          (3) การลงทุน - จะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในปี 2010 สําหรับ
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 สําหรับเวียดนามและ 2015 สําหรับกัมพูชา ลาว และพม่า ท้ังนี้ ให้
ใช้ ASEAN-X formula ได้ และส่งเสริมการผลิตในอาเซียนโดยการจัดต้ังเครือข่าย ASEAN free trade 
zones เพ่ือส่งเสริมการซ้ือวัตถุดิบและชิ้นส่วนท่ีผลิตในอาเซียน  ; ; (outsourcing) และดําเนินมาตรการร่วม
เพ่ือดึงดูด FDI 
 
          (4) การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน - ซ่ึงประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ กฎว่าด้วย
แหล่งกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and conformance) การอํานวยความสะดวกด้าน
การขนส่ง และ logistics service สําหรับการขนส่ง การอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวในอาเซียน 
และ การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ และ แรงงานมีฝีมือ 
 
          (5) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา 
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของ
อาเซียน 11 สาขากําหนดมาตรการร่วม ซ่ึงคาบเก่ียวกับทุกสาขาเช่นเดียวกับในกรอบความตกลงฯ และ
มาตรการเฉพาะสําหรับการรวมกลุ่มแต่ละสาขานั้นๆ โดยรวมอยู่ในแผนการรวมกลุ่ม (Road map) ซ่ึงผนวก
อยู่กับพิธีสารฯ 
 
          ขณะท่ี เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผู้นําอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการ
รวมกลุ่มสาขาสําคั ญของอาเซียน (Framework Agreement for the Integration of the Priority 
Sectors)  และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของ อาเซียน 11 
ฉบับ (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 10 ท่ีเวียงจันทน์ ระหว่างวันท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2547  
 
          ท้ังนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 10 ทุกประเทศยํ้าความสําคัญของการดําเนินการต่างๆ 
เพ่ือนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้
ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นท่ีจะต้องเร่งรัดการรวมตัวของอาเซีย นให้เร็ว ข้ึน โดยอาจให้สําเร็จภายในปี 
2555 (ค.ศ. 2012) และได้เสนอแนวทางต่างๆ เพ่ือช่วยเร่งรัดการรวมตัว เช่น การใช้วิธีการ Two plus 
X ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เคยเสนอความจําเป็น และแนวทางนี้มาแล้วเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 ท่ีบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ก็ได้
สนับสนุนข้อเสนอแนะของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของไทย ท่ีให้เร่งรัดการจัดต้ัง AEC ด้วย 

 การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานําร่อง  
 



          การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานําร่อง ถือว่าเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ เพ่ือ
ส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียน
เป็นหลัก ตามความถนัด เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัตถุดิบท่ีไม่เหมือนกัน ถ้าจะให้ผลิตทุกอย่าง จะเป็นการ
เพ่ิมต้นทุนสินค้าแบบเสียเปล่า 

 สําหรับ 11 สาขานําร่องมีดังนี้ 
          1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร 
          2. สาขาประมง 
          3. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง 
          4. สาขาสิ่งทอ 
          5. สาขายานยนต์ 
          6. สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
          7. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
          8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          9. สาขาสุขภาพ 
          10. สาขาท่องเท่ียว 
          11. สาขาการบิน 
 
          อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้เพ่ิมสาขาท่ี 12 ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ เพ่ือทําให้การขนส่งวัตถุดิบต่าง ๆ ทํา
ได้สะดวกมากข้ึน 

 เม่ือแบ่งท้ัง 12 สาขา ตามประเทศท่ีรับผิดชอบ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
          1. พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง 
          2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 
          3. อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
          4. ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
          5. สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
          6. ไทย สาขาการท่องเท่ียวและสาขาการบิน 
          7. เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์ 

 ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  
          1. ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  จาการยกเลิกอุปสรรคภาษีและท่ีมิใช่ภาษีจะเปิดโอกาสให้
สิน ค้า  เคลื่อนย้ายเสรี 
          2. คาดว่า  การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ตํ่ากว่า 18 - 20%  ต่อปี 
          3. เปิดโอกาสการค้าบริการ  ในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง  เช่น  ท่องเท่ียว  โรงแรมและ
ร้านอาหาร  สุขภาพ  ทําให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
          4. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เม่ือมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่งข้ึน  อุปสรรคการลงทุนระหว่าง
อาเซียน จะลดลง  อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนท่ีน่าสนใจทัดเทียมจีนและอินเดี ย 



          5. เพ่ิมพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เม่ือมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจร่ว มกับอาเซียนอ่ืน ทําให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative 
Advantage)  และลดต้นทุนการผลิต 
          6. เพ่ิมอํานาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก  สร้างความเชื่อม่ันให้ประชาคมโลก 
          7. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงว่า AEC  จะทําให้รายได้ท่ี
แท้จริงของอาเซียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3  หรือคิดเป็นมูลค่า 69  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  
          1. การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแ ละผู้ประกอบการใน
ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันตํ่า  
          2. อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัว 

  ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรือ AEC  
          แนวทางท่ีประเทศไทยควรเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิด ข้ึนหากมีการรวมตัวเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คือ ภาครัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  โดยเฉพาะ
กิจการ/อุตสาหกรรมท่ีไม่มีความ  พร้อมในการแข่งขัน  โดยแผนงานรองรับผลกระทบท่ีได้มีการดําเนินงาน
มาแล้ว  ได้แก่ 
          1. การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรี ทางการค้า (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  8  พฤษภาคม  2550)  เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิต 
และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป  สินค้าอุตสาหกรรม  และบริการ  ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าให้สามารถปรับตัวหร  ือปรับเปลี่ยนให้สามารถแข่งขันได้  
          2. มาตรการป้องกันผลกระทบ  ก่อนหน้านี้  กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอจัดทํากฎหมายซ่ึงได้ผ่านสภา
นิติบัญญ  ัติออกมาเป็น  พรบ.  มาตรการปกป้องการนําเข้าท่ีเพ่ิมข้ึน (Safeguard  Measure)  ซ่ึงหากการ
ดําเนินการตาม AEC  Blueprint  ก่อให้เกิดผลกระทบก็สามารถนํากฎหมายนี้มาใช้ได้ 
          3. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน  (ตามคําสั่ง กนศ. ท่ี 1/2550  ลงวันท่ี  14  มิถุนายน  2550)  เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนงานและเตรียมการรองรับ ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานไปสู่การเป็น AEC โดยมีปลัดกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธาน 
 


