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โดย : กองอาเซียน 3

1. ภูมิหลัง

อาเซียนมีพฒ
ั นาการด้านการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจเรือ่ ยมา เริม่ ตัง้ แต่การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ตัง้ แต่ปี
2535 และพยายามส่งเสริมให้มีความร่วมมือครอบคลุมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การค้าบริการ การลงทุน ซึ่งมีการจัดทำกรอบความ
ตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) และกรอบความตกลงว่าด้วย
เขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) เมื่อปี 2538 และ 2541 ตามลำดับ
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสนับสนุนการแบ่งสรรการผลิตและการใช้วัตถุดิบภายในภูมิภาค
ต่อมาผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และได้ประกาศปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนให้บรรลุผลจากเดิมทีก่ ำหนดไว้ใน ปี 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยในส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้จดั ทำแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนงานบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015)

2. เป้าหมายและองค์ประกอบ
อาเซียนตั้งเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยได้วางแผนงานในการ
ผลักดันการก้าวไปสูภ่ มู ภิ าคทีเ่ ป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึง่ จะก่อให้เกิดการเคลือ่ นย้ายทรัพยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่าง
เสรี เช่น ในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า อาเซียนจะดำเนินการลดภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
ให้หมดสิ้นไป สำหรับการค้าภาคบริการและการลงทุนนั้น อาเซียนมุ่งหน้าดำเนินการเปิดตลาดระหว่างกัน รวมถึงการจัดทำความ
ตกลงยอมรับร่วมในบริการวิชาชีพต่างๆ และสนับสนุนการลงทุนร่วมกันภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนการลงทุนที่มีความโปร่งใส
นอกจากนี้ อาเซียนยังเร่งสร้างความสามารถในการแข่งกันให้เกิดขึ้นในภูมิภาค และลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศ
สมาชิก โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งยังมีการพัฒนาที่ล้าหลังกว่า สามารถรับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน และอาเซียนยังเดินหน้าเจรจาขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกภูมิภาค โดยจัดทำ
ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับ
ประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อตกลง FTA ที่ไทยได้ทำกับประเทศคู่ค้าต่างๆ เหล่านี้ไปแล้วในระดับทวิภาคี ในแง่ของขอบเขตสินค้าที่ได้
รับสิทธิประโยชน์และการใช้แหล่งกำเนิดสินค้าสะสมภายในอาเซียนที่เพิ่มขึ้น
AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตาม
แถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่
		
2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน
มีฝมี อื อย่างเสรี และการเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ รวมทัง้ การส่งเสริมการรวมกลุม่ สาขาสำคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม
		
2.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพลังงาน)
		
2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่าง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
		
2.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมภิ าค เพือ่ ให้อาเซียนมีทา่ ทีรว่ มกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจาต่างๆ เป็นต้น
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานสามารถกำหนดให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละเรื่องไว้ล่วงหน้าได้ (pre-agreed flexibilities)
แต่เมื่อตกลงกันได้แล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันอย่างเคร่งครัดด้วย
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3. ข้อผูกพัน
ภายหลังจากการลงนามในแถลงการณ์ AEC Blueprint แล้ว ไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
ทั้งในด้านการเปิดตลาดสินค้า การเปิดตลาดการค้าบริการ และการลงทุนให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความร่วมมือ
ในด้านเศรษฐกิจต่างๆ ซึง่ การดำเนินงานจะเกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงานภายในประเทศ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกับอาเซียนได้ โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวของอาเซียน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพันธกรณีสำคัญ ดังนี้
3.1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า
ไทยได้ผูกพันสินค้าทุกรายการ จำนวน ไว้ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA)
โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ
			
1) สินค้าในบัญชีลดภาษี จำนวน 8,287 รายการ ซึ่งได้ลดภาษีลงเหลือ 0% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 และ
			
2) สินค้าในบัญชีออ่ นไหว ประกอบด้วย กาแฟ มันฝรัง่ มะพร้าวแห้ง และไม้ตดั ดอก จำนวน 13 รายการย่อย
			
ซึ่งลดภาษีลงเหลือ 5% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553
ทั้งนี้ การจะได้สิทธิลดภาษีในการส่งออกหรือนำเข้าตามอัตราดังกล่าวนั้น มีเงื่อนไขว่า
			
1) สินค้าที่จะส่งออกหรือนำเข้าต้องอยู่ในบัญชีลดภาษีของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนำเข้า
			
2) ต้องเป็นสินค้าทีม่ กี ารผลิตในอาเซียนในประเทศใดประเทศหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ ประเทศ (ASEAN Content)
			
รวมกันเป็นมูลค่าอย่างน้อย 40%
ล่าสุด อาเซียนได้ปรับปรุงความตกลง AFTA ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และได้จัดทำความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
(ASEAN Trade in Goods Agreement - ATIGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 17 พฤษภาคม 2553 โดยเป็นความตกลงที่ครอบคลุม
มาตรการสำคัญต่อการการส่งออกและนำเข้าสินค้าอย่างเสรี ได้แก่ ตารางการลดภาษีตามพันธกรณีในอาฟตา การกำหนดให้ใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษีเฉพาะในเรื่องที่จำเป็น การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า หลักปฏิบัติด้านศุลกากรกฎระเบียบ
ทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการเยียวยาทางการค้า
3.2 การเปิดเสรีการค้าบริการ
อาเซียนวางเป้าหมายจะทำการเปิดเสรีการค้าบริการเพิ่มเติมจาก 65 สาขาย่อย ที่ได้ดำเนินการแล้วในข้อผูกพันชุดที่ 7
โดยจะเปิดเสรีรวมทั้งสิ้น 12 สาขาใหญ่ ประกอบด้วย 128 สาขาย่อย ภายในปี 2558 โดยการยกเลิกอุปสรรคในการให้บริการ
ทุกรูปแบบและเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยแผนงานการเปิดเสรีการค้าบริการมี ดังนี้
สาขาบริการเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) ได้แก่ e-ASEAN (สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
สาขาสุขภาพ สาขาท่องเทีย่ ว และสาขาขนส่งทางอากาศ ในปี พ.ศ. 2553 ต้องอนุญาตให้ผใู้ ห้บริการมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุน
อาเซียนไม่ตำ่ กว่า 70% และยกเลิกข้อจำกัดการเข้าสูต่ ลาดและข้อจำกัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติทั้งหมด
สาขาโลจิสติกส์ ในปี พ.ศ. 2553 ต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนไม่ต่ำกว่า 51%
และลดข้อจำกัดการเข้าสู่ตลาด (Market Access - MA limitations) ให้เหลือ 2 ข้อจำกัด
ปี ค.ศ. (ปี พ.ศ.)

2010 (2553)

2013 (2556)

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียน

51%

70%

จำนวน MA limitations อื่นๆ ที่คงไว้ได้

2

0

สาขาบริการอื่น (Non-Priority Services Sector) ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ในทุกสาขาบริการและยกเลิกอุปสรรคทุกรูปแบบ
ปี ค.ศ. (ปี พ.ศ.)

2010 (2553)

2013 (2558)

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียน

51%

70%

จำนวน MA limitations อื่นๆ ที่คงไว้ได้

3

0

ขณะนี้ได้มีการลงนามในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 8 ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 17 โดยทุกประเทศกำลัง
อยู่ในระหว่างการจัดทำตารางข้อผูกพันชุดที่ 8 และในระหว่างนี้จะใช้ตารางข้อผูกพันชุดที่ 7 ซึ่งมีผลใช้บังคับในการผูกพันการเปิด
ตลาดบริการ 65 สาขา ให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายกำหนด
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3.3 การเปิดเสรีการลงทุน
อาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment
Area : AIA) ในปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน และมี
บรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส ต่อมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการเปิดเสรีการลงทุนในปี 2558 อาเซียน
ได้ทบทวนความตกลงด้านการลงทุน AIA ให้เป็นความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN comprehensive Investment
Agreement: ACIA) ที่มีขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยผนวกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนเข้าอยู่
ภายใน ACIA
ความตกลง ACIA ครอบคลุม 4 ประเด็นหลักใหญ่คอื การเปิดเสรี การส่งเสริม การอำนวยความสะดวกและการคุม้ ครอง
การลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio
Investment) นอกจากนี้ ขอบเขตของการเปิดเสรีครอบคลุมธุรกิจ 5 ภาคและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้
เหมืองแร่ และภาคการผลิต
พันธกรณีหลักของ ACIA ได้แก่ การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
ทีไ่ ด้รบั ความอนุเคราะห์ยง่ิ (Most-Favored –Nation Treatment) การห้ามกำหนดเงือ่ นไขการลงทุน (Prohibition of Performance
Requirements) และเงือ่ นไข การดำรงตำแหน่งบริหารอาวุโส และคณะกรรมการ (Senior Management and Board of Directors)
ทั้งนี้ หากไม่ต้องการเปิดเสรี ประเทศสมาชิกก็สามารถเขียนข้อสงวนมาตรการ / ธุรกิจไว้ในรายการข้อสงวนได้ โดยให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ แต่ระดับการเปิดเสรี จะต้องไม่นอ้ ยกว่าทีเ่ ปิดไว้เดิมภายใต้ AIA ส่วนด้านการคุม้ ครองการลงทุนใน ACIA ประกอบด้วย
การปฏิบัติที่เป็นธรรม การชดเชยในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การชดเชยในกรณีที่มีการเวนคืน การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน เป็นต้น
3.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี อาเซียนมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี โดยอำนวย
ความสะดวกการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ในด้านต่างๆ อาทิ การตรวจลงตรา
การออกใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภูมิภาค โดยได้ดำเนินการ 2 แนวทาง คือ
			
1) การจัดตั้งกรอบทักษะฝีมือแรงงานระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปสู่กรอบการยอมรับฝีมือ
แรงงานของอาเซียน และ
			
2) การจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริการ
การจัดทำร่างข้อตกลง MRA เป็นการดำเนินการเพื่อเสริมการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้า
บริการของอาเซียน (AFAS) โดย MRA ที่จัดทำขึ้นภายใต้กรอบการค้าบริการของอาเซียน จะเป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับ
ร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของแรงงานฝีมือ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เป็น
เงื่อนไขในการขอรับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต ที่ผ่านมา อาเซียนได้มี
การจัดทำข้อตกลง MRA แล้วทั้งหมด 8 ฉบับ ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ ท่องเที่ยว แพทย์ ทันตแพทย์
การบัญชี
3.5 การดำเนินงานตามความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านเกษตร อาหารและป่าไม้ ความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน) ความร่วมมือด้านเหมืองแร่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาเพื่อ
การรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานตาม แผนงาน / ข้อตกลงที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
เช่นกัน โดยมีรัฐมนตรีรายสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4. ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
4.1 อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามใกล้ชดิ ไทยมากทีส่ ดุ ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
เป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการ
ที่คล้ายคลึงกันซึ่งหากสามารถร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอำนาจการต่อรอง อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสำคัญยิ่ง
4.2 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถนำจุดแข็ง
ของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออกและบริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ
มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมี
ความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอำนาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น
4.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจาก
การผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่า
จะเป็นอุปสรรค์ด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี เนื่องจากประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/
ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
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4.4 ประชาคมเศรษฐกิจจะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อม กับสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
4.5 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศ จากการใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและ
การเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จากการขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
4.6 ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ภายในประเทศจากการดำเนินงานตามแผนงานในด้านการลดอุปสรรค
ทั้งด้านการค้าและการลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

4. ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

5. โอกาสและความท้าทายต่อผู้ประกอบการไทย

โอกาส
5.1 ไทยสามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียน เนือ่ งจากอุปสรรคทางการค้าทัง้ ทีเ่ ป็นภาษีและ
มิใช่ภาษีจะลดลงหรือหมดไป และกฎระเบียบต่างๆ จะมีการปรับประสานเพือ่ ให้สอดคล้องและเอือ้ ประโยชน์ในกลุม่ สมาชิกมากขึน้
5.2 การรวมตัวเป็นตลาดเดียว จะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาในอาเซียนรวมทัง้ ไทยมากขึน้
5.3 ผู้ประกอบการไทยในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว
การบริการด้านสุขภาพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเร่งศึกษาหาลู่ทางการปรับตัว และใช้โอกาสจากการลดอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ความท้าทาย
5.4 สำหรับสาขาอุตสาหกรรมทีไ่ ม่พร้อมในการแข่งขัน หรือทีไ่ ทยไม่มคี วามได้เปรียบในด้านต้นทุน คงได้รบั ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวและเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาครัฐจึงได้พยายามเจรจาผลักดันในประเด็นที่จะช่วย
รักษาผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้กับภาคเอกชนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเตรียมพร้อมและปรับตัวสำหรับอุตสาหกรรม
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
5.5 การเปิดตลาดภายในอาเซียนเป็นเรื่องที่มีการหารือ ประสานงาน และผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเวลานี้
ยังมีความยืดหยุ่นและผ่อนปรนให้กับสาขาที่อ่อนไหวสูงของประเทศสมาชิก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยก็จะเจรจาต่อรองด้วย
ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยเป็นสำคัญ และเพื่อลดโอกาสของการเกิดผลกระทบในทางลบให้ได้
มากที่สุด

6. แนวทางการรองรับผลกระทบของไทย
6.1 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในรูปของการจัดสัมมนารับฟังความเห็น การจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน การออกข่าวประชาสัมพันธ์
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงการออกไปบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปได้
6.2 การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในสินค้าเกษตรแปรรูป
สินค้าอุตสาหกรรม และบริการ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า โดยมีกรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6.3 ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งก็ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคณะทำงานดังกล่าวมีประธานผู้แทนการค้าไทยเป็นประธานและ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน
รวมทั้งภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมทั้งพิจารณามาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบในทางลบ ตลอดจนบูรณาการมาตรการเยียวยาของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
6.4 ปัจจุบันมีมาตรการเยียวยาทางการค้าหลัก 2 มาตรการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการ
ผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ และกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้
ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบอาจเข้ า ร่ ว มโครงการภายใต้ แ ผนแม่ บ ทเพื ่ อ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพของภาคอุ ต สาหกรรม
พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่ง
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สร้างความเชื่อมโยงในอาเซียน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ชาวไทย

โดย เอกอัครราชทูตประดาป พิบูลสงคราม ผู้แทนไทยในคณะกรรมการประสานงานของอาเซียน

“ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เมื่อปี 2552

มีการเสนอแนวความคิดริเริ่มแบบใหม่ที่จะช่วยพลิกโฉมของ
อาเซียน นั่นก็คือ การผลักดันให้อาเซียนมีความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน (ASEAN Connectivity) อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ทัง้ นี้ เพือ่ นำไปสูก่ ารเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 (ค.ศ. 2015) และเพื่อส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขันในเวทีโลก”
ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศเห็นชอบ
กับข้อเสนอของไทย และทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 15
ที่ชะอำ-หัวหิน ในปี 2552 ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และมีมติให้จัดตั้งคณะ
ทำงานระดับสูงฯ (High Level Task Force on ASEAN
Connectivity: HLTF-AC) เพื ่ อ จั ด ทำแผนแม่ บ ทฯ
(Master Plan on ASEAN Connectivity) ให้แล้วเสร็จ
ภายในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ที่กรุงฮานอย
ในปี 2553
ไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์อยู่แล้ว
ในเรือ่ งของการส่งเสริมความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค เนือ่ งจาก
ประเทศเราอยูใ่ นทีซ่ ง่ึ เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นทางคมนาคม
ทางบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็น
ตัวเชื่อมเส้นทางการค้าและการเดินทางระหว่างเอเชียใต้
กับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และระหว่างตลาดการค้า
ของอินเดียกับตลาดของจีน แต่ความท้าทายของไทยคือ
ทำอย่างไรฝ่ายไทยจะสามารถรวมความได้เปรียบดังกล่าว
ในแผนแม่ บ ทฯ นอกจากนี ้ การเชื ่ อ มโยงในอาเซี ย น
จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ
ฐานข้อมูล และปัจจัยอื่นๆ ด้วย ในการนี้ กระทรวง
การต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 20
หน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมกันพิจารณาหารือ
ท่าทีของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด				
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หากจะให้ยกตัวอย่างปัญหาง่ายๆ ก็คอื แม้วา่ เราจะมี
ถนนหนทางทีด่ ที ส่ี ดุ แต่หากพ่อค้าหรือนักท่องเทีย่ วต้องใช้
เวลารอคิวเป็นชั่วโมงตามจุดผ่านชายแดนต่างๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลประโยชน์ของความเชื่อมโยง
ในอาเซียนก็จะไม่ไปถึงประชาชนอย่างทันท่วงที
อีกปัญหาหนึง่ ทีเ่ ราต้องจับตามองคือ การทีอ่ าเซียน
จะต้องมีระบบบริหารการผ่านแดนทีด่ ี เพือ่ ช่วยป้องกันมิให้
เกิดอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามแดนต่างๆ รวมถึง
โรคติดต่อระหว่างกัน
ดังนัน้ ไทยจึงได้ตดั สินใจมีบทบาทในเชิงรุกตัง้ แต่
ต้น โดยได้เสนอ Concept Paper ว่าด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซี ย น (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)
ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือน มกราคม 2553
ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศสมาชิกอื่นๆ และเป็น
จุดกำเนิดของการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ในเวลาต่อมา

แผนแม่บท

ว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity)

หลังจากที่คณะ HLTF-AC ได้ประชุมกันมาหลาย
ครั้งในช่วงเวลา 6-7 เดือน ในปี 2553 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ธนาคารโลก
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
และ Economic Research Institute for ASEAN and
East Asia (ERIA) และสามารถเสนอร่างแผนแม่บทฯ
ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ในปี
2553 ให้การรับรอง โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวจะครอบ
คลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบและด้าน
ประชาชน แผนแม่บทฯ นี้ จึงเปรียบเสมือนแผนที่ ทีจ่ ะช่วย
นำอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่
เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการต่างๆ เช่น
การลงทุน ก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ
การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านไอซีที และ
การเชื ่ อ มโยงด้ า นพลั ง งานต่ า งๆ เช่ น ท่ อ ก๊ า ซ และ
ระบบไฟฟ้า
ด้านกฎระเบียบ แผนแม่บทฯ จะมีสว่ นช่วยในการ
ข้ามแดน เช่น พิธกี ารด้านศุลกากร พิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ฯลฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และนอกจากนี้

ยังมองถึงการวางกฎระเบียบเพื่อรับมือกับผลกระทบ
ด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น
อาชญากรรมข้ามชาติ และแรงงานผิดกฎหมาย
ด้านประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยเสริมสร้าง
การไปมาหาสู่ระหว่างกันของประชาชนให้สะดวกขึ ้ น
การเชือ่ มโยงทางสังคม วัฒนธรรม และการสร้างความรูส้ กึ
ของการเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มากขึ้น โดยเรียนรู้วิถีชีวิตและ ประวัติศาสตร์ ตลอดจน
สถานที่สำคัญของกันและกันให้ดีขึ้น

ก้าวต่อไปของอาเซียน
อาเซียนจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ของอาเซียนว่าด้วย การเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค
(ASEAN Connectivity Coordinating Committee – ACCC)
เพื่อติดตามการดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึง
การช่วยเจรจาจัดสรรทุนจากประเทศคู่เจรจา
นอกจากนี้ ไทยได้เสนอแนวคิด Connectivity
Plus หรือ Connectivity Beyond ASEAN โดยกล่าวถึง
ความสำคั ญ ของการเชื ่ อ มโยงไปภู ม ิ ภ าคต่ า งๆ อาทิ
เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอืน่ ๆ ต่อไป โดยเสนอให้จดั ตัง้
ASEAN + 3 Connectivity Partnership เป็นต้น โดยแนวคิดนี้
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
ที่เล็งเห็นเช่นเดียวกันว่า การเชื่อมโยงที่กว้างขึ้นจะนำ
ผลประโยชน์หลายด้าน เช่น การค้า การลงทุน และการ
แลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม ในเวลาเดียวกัน อาเซียนจะต้อง
จัดระบบการควบคุมผลข้างเคียงทางลบของการเชื่อมโยง
เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การคุกคามข้ามพรมแดน
และปัญหาต่างๆ เช่น มลพิษ และโรคระบาด ฯลฯ เป็นต้น
เข้ามาสู่ภูมิภาค

ข้อสรุป
ในปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย
การดำเนินการให้บรรลุผลตาม แผนแม่บทฯ จะทำให้การ
ติดต่อด้านการขนส่งและคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศ
อาเซียนอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งย่อมเป็นจุดดึงดูด
ให้ไทยเป็นแหล่งการลงทุน ธุรกิจทีน่ า่ สนใจยิง่ ขึน้ ในสายตา
ของประชาคมโลก โดยเฉพาะไทยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็น
จุดเชือ่ มต่อกับจีนและอินเดีย สองประเทศซึง่ จะช่วยผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้ยาวนานต่อไป
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โดย : อรวรรณ เพิ่มพูล
ในช่วงที่ประเทศยุโรปเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้เงินยูโร ซึ่งเป็นเงินสกุลใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นในปี 2542 นั้น
นั ก วิ ช าการก็ เริ ่ ม มองหา ‘optimum currency area’ แห่ ง อื ่ น ในโลกที ่ จ ะสามารถใช้ เ งิ น สกุ ล เดี ย วร่ ว มกั น ได้
เป็นที่ต่อไป ซึ่งอาเซียนก็เป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับความสนใจและมีการศึกษาความเป็นไปได้อย่างแพร่หลาย
Optimum currency area (OCA) คืออะไร กล่าวง่ายๆ คือ อาณาเขตที่มีความเหมาะสมกับการ
ใช้เงินสกุลเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการประหยัดต้นทุนธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนเงิน ถ้าจะมองภาพง่ายๆ ว่า
มีมูลค่าเท่าใดก็อาจจะพิจารณาจากรายได้ของธนาคารในการปริวรรตเงินตรา รวมถึงค่าธรรมเนียม
ในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่นการซื้อขายอนุพันธ์เงินตราอย่าง option ที่มีมูลค่า
หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ดังนั้น เงินก็จะทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
(medium of exchange) และหน่วยวัดค่า (numeraire) ได้ดขี น้ึ ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื จะมีการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศมากขึน้ ผูท้ ส่ี นับสนุนการค้าเสรีกค็ งจะชืน่ ชอบเพราะจะทำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกในสินค้ามากขึน้ ด้วยราคาทีถ่ กู ลง
เราจะพิจารณาความเหมาะสมในการใช้เงินสกุลเดียวได้
อย่างไร ตามหลักทฤษฎีแล้ว พื้นที่เศรษฐกิจที่ใช้เงินสกุลเดียวกันหมาย
ความว่าใช้นโยบายการเงินเดียวกันด้วย ซึ่งจะถูกกำหนดโดยธนาคาร
กลาง ผู้ควบคุมปริมาณเงินสกุลนั้น ดังนั้น เขตเศรษฐกิจเหล่านี้จึงควร
จะต้ อ งมี ว งจรเศรษฐกิ จ ที ่ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ หนึ ่ ง
(synchronized business cycle) กล่าวคือ หากเศรษฐกิจในพืน้ ที่
หนึ่งอยู่ในภาวะตกต่ำ แต่ในอีกเขตหนึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว การใช้
นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในที่หนึ่งก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อ
ในอีกที่หนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละเขตเศรษฐกิจก็สามารถใช้นโยบาย
การคลั ง ของตนเองเพื ่ อ ปรั บ สภาพเศรษฐกิ จ ตามความเหมาะสมไปพร้ อ มกั น กลุ ่ ม ประเทศสกุ ล เงิ น ยู โรก็ ม ี เ กณฑ์ ข อง
Maastricht Treaty ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่จะเข้าร่วมใช้เงินยูโรจะต้องทำให้ได้
นอกจากนั ้ น การไม่ ม ี อ ั ต ราแลกเปลี ่ ย นระหว่ า ง
2 ประเทศ ย่อมหมายถึง การขาดกลไกทางการเงินทีจ่ ะปรับสมดุล
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหว
ได้อย่างเสรี ประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าเงินจะอ่อนตัวลง
อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นการส่งออกของประเทศนั้นและเป็น
ปัจจัยเสริมในการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ เมือ่ ไม่มกี ลไกทางการเงิน
ย่อมหมายความว่า การปรับตัวต้องเกิดในภาคเศรษฐกิจจริง เช่น
การเคลื่อนย้ายแรงงานและฐานการผลิต ซึ่งมีความยุ่งยากและ
ใช้เวลานานกว่า แต่ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีได้
กลายมาเป็นเกณฑ์อีกข้อหนึ่งในการพิจารณาความเหมาะสม
ของการใช้เงินสกุลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจมีลกั ษณะ

เปิดมาก หรืออีกนัยหนึ่ง ภาคต่างประเทศอันมีสินค้านำเข้าและ
ส่งออกเป็นหลัก มีขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวม
เมื่อค่าเงินอ่อนตัวลงจะทำให้สินค้านำเข้ามีราคาสูงขึ้น และเงิน
เฟ้อเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นลบ
ล้างผลทีเ่ กิดจากการปรับตัวของอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ การไม่มี
อัตราแลกเปลีย่ นไว้ปรับสมดุลเศรษฐกิจ จึงไม่เป็นต้นทุนทีส่ งู นัก
สำหรับประเทศทีม่ สี ดั ส่วนการค้าสูง ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเป็นประเทศ
ขนาดเล็ก
กระนั้นก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้นก็ยัง
ไม่เป็นไร เนือ่ งจากเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการระบบเศรษฐกิจ
ก็เพื่อความอยู่ดีกินดีของผู้บริโภค ดังนั้น แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ
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จะยังคงทางใครทางมัน แต่หากประชาชนในแต่ละที่มีการ
บริโภคที่ไม่ผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ ก็ยังอนุโลมให้ใช้เงิน
สกุลเดียวได้อยู่ ปัจจัยสำคัญในทีน่ ค้ี อื เขตเศรษฐกิจเหล่านีต้ อ้ งมี
การรวมตัวทางการเงิน (financial integration) ที่ผู้บริโภค
สามารถป้องกันความเสีย่ งได้ (ex ante) อาทิ เมือ่ รายได้ลดลงตาม
สภาพเศรษฐกิจ ก็ยังมีเงินปันผลจากหุ้นของบริษัทที่อยู่ใน
ประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นมาชดเชย ในที่นี้ การที่
ประเทศใน OCA มีสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันกลับเป็นผลดี

มาถึ ง จุ ด นี ้

เขตเศรษฐกิ จ ไหนที ่ ย ั ง ไม่ เข้ า
เกณฑ์ทั้งหมดเสียทีเดียวก็ยังคงมีความหวังอยู่ เพราะการใช้เงิน
สกุลเดียวกันก็สง่ ผลให้ประเทศทีเ่ ข้าร่วมปรับตัวให้เข้าเกณฑ์ไปเอง
หรือเรียกว่า endogenous OCA โดยเงินสกุลเดียวจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณการค้า ซึ่งเป็นกลไกส่งผ่านสิ่งที่มากระทบเศรษฐกิจ
(หรือ shocks) ไปยังประเทศอืน่ (ตัวอย่างง่ายๆ คือ เมือ่ เศรษฐกิจใด
ถดถอย หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนช่วยปรับสมดุล ประเทศคู่ค้า
ก็จะส่งออกได้น้อยลง เศรษฐกิจก็จะซบเซาตามไปด้วย) ทำให้
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
นอกจากนั้น การประหยัดต้นทุนปริวรรตเงินตรายังจะกระตุ้น
ธุรกรรมในตลาดทุน และช่วยให้ประเทศขนาดเล็กมีช่องทาง
ทีจ่ ะระดมเงินจากตลาดทุนต่างประเทศได้มากขึน้ จากเดิมที่เป็น
การยากในการที่จะออกตราสารเพื่อกู้ยืมในเงินสกุลของตนเอง
(original sin) สหรัฐอเมริกาซึ่งมีเขตเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ในย่าน Mid-West และเกษตรกรรม
ในตอนกลางและใต้เป็นตัวอย่างของ OCA ทีม่ กี ารคลังส่วนกลาง

ในการสร้างเสถียรภาพทางรายได้ให้ผถู้ อื หุน้ (กรณีนถ้ี อื ว่าเป็นสิง่
ทีเ่ ป็นไปเอง (natural hedge) ไม่ตอ้ งมีการใช้นโยบายปรับสมดุล
จากทางการ ดังเช่นในกรณี synchronized business cycle
ข้างต้น) รวมทั้ง สามารถรักษาระดับการบริโภคได้ตามต้องการ
ด้วยการกู้ยืมหรือให้กู้ในตลาดทุนภายหลังมีสิ่งมากระทบ(ex
post) การเชื ่ อ มโยงของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นอาเซี ย นและ
การสร้างตลาดพันธบัตร ในภูมภิ าคทีก่ ำลังดำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการรวมตัวทางการเงิน
(fiscal federation) ซึง่ มีการปรับตัวมาเป็นระยะเวลากว่า 200 ปี
แนวคิ ด endogenous OCA นี ้ ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย สำคั ญ
อีกประการหนึ่ง คือ ความมุ่งมั่นทางการเมือง ซึ่งตัวเลขกลุ่ม
ประเทศยูโรตามเกณฑ์ Maastricht ในขณะนัน้ ก็อยูใ่ นระดับกลางๆ
สำหรับประเทศในยุโรปแล้ว เหตุผลเบือ้ งหลังประการหนึง่ คือ
การใช้เงินยูโรจะทำให้ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มมีมากจน
แน่ใจว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้น (unthinkable) ประเทศที่ไม่
สามารถทำตามเกณฑ์ได้ในขณะนัน้ ก็พยายามจะเข้าร่วม เพราะ
เกรงว่าจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง (second class citizen)
ในสหภาพยุโรปไป นอกจากนั้น การละทิ้งเงินสกุลตนมาใช้เงิน
สกุลร่วมยังได้ผลดีจากความน่าเชื่อถือในแง่ของการประกันว่า
ประเทศจะผูกกับอัตราแลกเปลีย่ นคงทีต่ ลอดไป (irreversible fix)
อันหมายถึง การรับวินัยด้านเศรษฐกิจจากภายนอก และจะได้
รับความช่วยเหลือจากธนาคารกลาง ซึ่งมีเงินทุนสำรองของ
ประเทศในกลุ่มทั้งหมด

สำหรับอาเซียน ผลการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยัง “ไม่คงที่” (not robust) โดยเปลี่ยนแปลงตามเทคนิคทาง

เศรษฐมิตทิ ใ่ี ช้ และงานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของอาเซียน +3 (จีน ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐเกาหลี) เนือ่ งจาก ภายใน
อาเซียนยังไม่มปี ระเทศซึง่ เป็นผูน้ ำ (hegemony) อย่างชัดเจน ดังเช่น เยอรมัน ซึง่ มีบทบาทเป็นแกนหลักของเงินยูโร เนือ่ งจาก มีวนิ ยั ทาง
การเงินเป็นเลิศ และเงิน Deutsche Mark ที่เป็นเงินสกุลหลักมีเสถียรภาพสูง ในขณะที่ความสอดคล้องของเศรษฐกิจของอาเซียน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญ่
นอกจากนี้ การรวมตัวทางการเงินในภูมิภาคยังอยู่ในระดับต่ำ และที่สำคัญ ประเทศในอาเซียน
ยังมีความเป็นอธิปไตยสูง จึงน่าจะเป็นไปได้ยากว่า ประเทศในภูมิภาคจะยอมยกเลิกการใช้เงินตรา
ของตน ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศ และยอมให้นโยบายการเงินกำหนดจาก
ภายนอก อีกทัง้ เจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศในอาเซียนต่อแนวคิดการใช้เงิน
สกุลเดียว ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับแรงผลักดันของประเทศกลุ่มยูโร
ในช่วงที่ไปสู่การใช้เงินยูโร ทั้งนี้ ปัญหาวิกฤตหนี้ของบางประเทศในยุโรปได้ชี้ให้
เห็นแล้วว่า แม้ความตัง้ ใจทางการเมืองจะเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำคัญของการใช้เงินสกุล
เดียว แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างหาก ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเงินสกุลดังกล่าว
จะคงอยู่ในระยะยาวได้หรือไม่
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โดย : กองอาเซียน 4

1. เป้าหมาย
ให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
รวมทั้ง ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน

2. สาระสำคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
		
		
		
		
		
		

1. การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

โดยมีองค์ประกอบย่อยของแต่ละด้าน คือ
		 A. การพัฒนามนุษย์
		 A1. ให้ความสำคัญกับการศึกษา
A2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
A3. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม
A4. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 A5. การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
A6. เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
A7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
		 B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
			 B1. การขจัดความยากจน
			 B2. เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุม้ กันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวฒ
ั น์
B3. ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหาร
B4. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ
			 B5. การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
B6. รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
B7. การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
		 C. ความยุติธรรมและสิทธิ
C1. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
C1. การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
C1. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
		 D. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
			 D1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
			 D2. การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
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		 E.
			
			
		

F.

D3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
D4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (อีเอสที)
D5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการดำรงชีวิตในเขตเมืองต่างๆ ของอาเซียน และเขตเมือง
D6. การทำการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล
D7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
D8. ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
D9. ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด
D10. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ
D11. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
E1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคม
E2. การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
E3. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
E4. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
การลดช่องว่างทางการพัฒนา

3. กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แบ่งเป็น 3 ระดับ
3.1 คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม ประชุ ม ปี ล ะ 2 ครั ้ ง และรายงานผลความคื บ หน้ า ในการ
ดำเนินการตาม ASCC Blueprint ต่อผู้นำในการประชุม Summit - รมว.กต.เป็นผู้แทนไทย
3.2 คณะกรรมการเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Committee of the Senior Officials
of - SOCA) ประชุมประมาณ 4 ครั้งต่อปี โดยจะสรุปรายงานผลการดำเนินการของ ASCC Blueprint ต่อ ASCC Council
3.3 Sectoral bodies ใน ASCC ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม ASCC Blueprint โดยกรอบการประชุมระดับ
รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงฯ) ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
		 1. สารนิเทศ (กรม ปชส. เป็น National Focal Point)
		 2. วัฒนธรรมและศิลปะ (กระทรวงวัฒนธรรม)
		 3. การศึกษา (ศธ)
		 4. ภัยพิบัติ (มท - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ) - ระดับกรรมการ ACDM
		 5. สิ่งแวดล้อม (ทส)
		 6. สมัชชารัฐภาคีความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควัน (ทส)
		 7. สาธารณสุข (สธ)
		 8. แรงงาน (รง)
		 9. พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (มท)
		 10. สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (พม)
		 11. เยาวชน (พม)
		 12. ข้าราชการพลเรือน (กพ)
		 13. สตรี (พม)
		 14. กีฬา (ก.ท่องเที่ยวและกีฬา)

