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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน และประเมิน
ความเป็นไปได้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดย
เฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อน�ำเสนอปัญหาและอุปสรรค
ที่ท้าทายต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน และ 4) เพื่อเสนอข้อแนะน�ำ
เชิงนโยบายทีจ่ ะช่วยผลักดันให้การด�ำเนินการตามแผนงานของการจัดตัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนบรรลุเป้าหมายตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ ได้มกี ารศึกษาด้วยวิธกี าร
วิจยั เอกสาร (documentary research) และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive
analysis) โดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(secondary data) จนได้ข้อค้นพบและวิเคราะห์เป็นผลการศึกษาดังนี้
จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการ
จัดตั้ง AEC พบว่า 1) อาเซียนมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง AEC
นับตั้งแต่ผู้น�ำอาเซียนได้ออกแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II) เมื่อ

ค.ศ. 2003 โดยอาเซียนได้ริเริ่มกลไกการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติ
การเวียงจันทน์ (VAP) การก�ำหนดให้มี AEC Blueprint การสร้าง AEC Scorecard
และการสร้างแผนแม่บท MPAC ซึ่งกลไกต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC ตามเป้าหมายทีอ่ าเซียนได้วางไว้ 2) การขยายตัว
ของตลาดในมิติด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศภายในอาเซียน เป็น
อีกปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดตั้ง AEC โดยการค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ รวมทั้ง
การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment:
FDI) สู่อาเซียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกได้ก้าวขึ้น
สู่การเป็นแหล่งที่มาของ FDI ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ และ 3) การขยายตัว
ของตลาดท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์แห่งชาติในทิศทางที่
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิงคโปร์มมี ลู ค่าการค้าสูงทีส่ ดุ ของการค้าทัง้ หมด
ของอาเซียน ตามมาด้วยประเทศไทยและมาเลเซีย ประเทศเหล่านี้จึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการจัดตัง้ AEC โดยได้รบั การสนับสนุนจากประเทศสมาชิก
อื่นๆ ที่ได้รับผลประโยชน์แห่งชาติเพิ่มขึ้นด้วย
จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดตั้ง AEC พบว่า 1) ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเป็นผล
มาจากความแตกต่างของระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกเก่ากับกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเปิด
โอกาสให้ใช้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้
อาจเป็นเหตุผลให้ประเทศสมาชิกไม่ยอมปฏิบัติตามความตกลงและยังสามารถ
ท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของอาเซียนได้ และ 2) แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำเนิน
นโยบายปกป้องทางการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศ
สมาชิกค่อยๆ ด�ำเนินการลดภาษีศุลกากรจนเหลือร้อยละ 0-5 แต่ประเทศต่างๆ ได้
น�ำมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) มาใช้เป็นมาตรการเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ซึ่งท�ำให้กระบวนการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจเกิดความ
ล่าช้า ดังนั้น ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการไปสู่ AEC ใน ค.ศ. 2015 จึงขึ้นอยู่กับ
เจตนารมย์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน

Abstract
This research aims at studying factors of international political
economy affecting the establishment of the ASEAN Economic Community
(AEC). The four main objectives are; 1) to study the development of
economic integration of ASEAN and assess the possibility of AEC;
2) to analyze the factors of international political economy influencing
on the economic integration of ASEAN; 3) to present problems and
obstacles which challenge ASEAN economic integration and; 4) to propose some policies in order to successfully implement the AEC Blueprint
to achieve the AEC established goals. This research is undergone through
documentary research and descriptive analysis by using primary as well
as secondary data. Results from the findings are as follows:
From the study of the factors of international political economy
which promote the establishment of AEC, the results revealed that 1)
ASEAN has played a vital role in establishing the AEC since ASEAN
leaders endorsed the Bali Concord II in 2003. Moreover, ASEAN initiated
the important implementation mechanisms by creating Vientiane Action
programme (VAP), AEC Blueprint, AEC Scorecard, and Master Plan on
ASEAN Connectivity (MPAC). These mechanisms will enhance economic
integration to achieve the AEC by 2015. 2) The expanding ASEAN market
of international trade and investment is another vital factor to promote
the establishment of AEC. The value of trade in goods and services of
ASEAN increases continuously. In addition, total FDI inflows in ASEAN
have increased; especially, intra-ASEAN investment has become the single
largest investor in the region. And 3) the expansion of market has
contributed national interests to all ASEAN member countries as well.

Particularly, Singapore has received the highest value of ASEAN’s total trade,
followed by Thailand and Malaysia. These countries have the important roles
in forcing the establishment of AEC while other member countries, which
have more national interests, are willing to support them.
Regarding the factors of international political economy that
impede AEC establishment, it was found that 1) the economic disparity in
the region has become one of the most important factors. The disparity has
resulted from the different stages of economic development between the
ASEAN–6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand,
and the Philippines) and four newer members (Cambodia, Lao PDR,
Myanmar, and Viet Nam: CLMV) . Therefore, the AEC has allowed some
flexibility in complying with the agreed commitments. However, this could
have been an excuse for some member countries for non-compliance,
and could undermine ASEAN’s credibility. And 2) the implementation of
protective policies has been prevailed among ASEAN member countries
to protect their national interests. Although tariffs have been gradually
reduced and eliminated to 0-5 % for each member country, NTMs and
NTBs have been replaced tariffs as protective measures for domestic
industries which could delay the economic integration process. In sum, the
successful establishment of AEC by 2015 depends upon ASEAN member
countries’ political wills.
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บทที่ 1
บทน�ำ
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association
of South East Asia Nations: ASEAN) เป็นสถาบันหลักในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ และไทย ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ณ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 โดยมีเอกสาร 2 หน้าแสดงถึง
วัตถุประสงค์ของอาเซียนเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง
สังคม การพัฒนาด้านวัฒนธรรม สันติภาพ และเสถียรภาพ ตลอดจนความร่วมมือ
ในขอบเขตกว้างๆ ในแต่ละประเด็นทีม่ เี ป้าหมายร่วมกัน ทัง้ นีอ้ าเซียนยึดมัน่ หลักการ
พืน้ ฐาน 3 ประการคือ 1) การละเว้นการคุกคามหรือการใช้ก�ำลังบังคับ 2) การแก้ไข
ข้อพิพาทโดยสันติวิธี และ 3) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น1 ใน
ค.ศ. 1984 อาเซียนรับบรูไนดารุสซาลาม2 เข้าเป็นสมาชิกและเรียกประเทศบรูไน
Rodolfo C. Severino, “The Association of Southeast Asian Nations”, in Rodolfo C.
Severino, Elspeth Thomson, and Mark Hong, eds., Southeast Asia in a New Era: Ten
Countries, One Region in ASEAN (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,
2009), pp. 241-242.
2
บรูไนดารุสซาลาม หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม นัน้ เป็นชือ่ อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม
วิทยานิพนธ์นจี้ ะเรียกชือ่ ประเทศนีว้ า่ “บรูไน” ซึง่ โดยทัว่ ไปเป็นชือ่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ในเอกสารภาษา
ไทย
1

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

1

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6
ประเทศ ต่อมาได้เปิดรับประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศที่เรียกว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) ได้แก่ เวียดนาม
ที่เข้าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1995 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3 และ
เมียนม่าร์ (พม่า) ที่เข้าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 1997 รวมทั้งกัมพูชาที่เข้าเป็นสมาชิก
ใน ค.ศ. 19994
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ระบบการเมืองโลกได้เข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็น
(Post Cold War Era) และเคลื่อนมายังยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ได้รับ
อิทธิพลจากการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเช่นนี้ได้สร้างแรง
กดดันต่อการปรับตัวในการแข่งขัน และการปรับตัวในเรื่องของความได้เปรียบ
เสียเปรียบเชิงการแข่งขัน (Changing Comparative Advantage) นอกจากนัน้ ยังมี
แรงกดดันจากการเปิดเสรีในด้านการค้าและการลงทุน อันเป็นผลมาจากแรงกระตุน้
ของการขยายตัวของการค้าและการลงทุนในกรอบของโลกาภิวัตน์ ท�ำให้ประเทศ
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ด้วยการ
ด�ำเนินมาตรการที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) จนน�ำไปสู่
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5
ปัจจุบันภูมิภาคนี้มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน และมีมูลค่า
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ
วิทยานิพนธ์นจี้ ะเรียกชือ่ ประเทศนีว้ า่ “ลาว” ซึง่ โดยทัว่ ไปเป็นชือ่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ในเอกสารภาษา
ไทย
4
Marn-Heong Wong, Rakhi Shankar, and Ruby Toh, ASEAN Competitive Report 2010
(Singapore: Asia Competitiveness Institute, 2011), p. 2.
5
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, “การเมืองการปกครองไทยหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น 1989”, ใน
สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุด
สงครามเย็น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), น. 5.
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2.17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ6 คุณลักษณะโดดเด่นของอาเซียน คือการเพิม่ ขึน้ ของ
จ�ำนวนประชากรที่เป็นวัยแรงงานและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงอ�ำนาจซื้อ
(Purchasing Power) และความต้องการทีข่ ยายตัวมากขึน้ ส�ำหรับสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพสูง จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างมากที่จะเร่งรัดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อ
ช่วยบรรเทาผลกระทบของภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก 7 กล่าวได้ว่าการที่
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา นับจากวิกฤตการเงิน
เอเชีย ใน ค.ศ. 1997 การผงาดขึ้นทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย และการปะทุ
ขึ้นของวิกฤตการเงินโลกในช่วงปลาย ค.ศ. 2008 รวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการ
เคลื่อนย้ายของอ�ำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกมาสู่ทวีปเอเชีย ตลอดจนอาเซียน
ได้ตงั้ เป้าหมายเพือ่ การบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เพิม่
มากขึน้ และรวดเร็วกว่าเดิม ในฐานะทีเ่ ป็นวิถที างทีจ่ ะยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภูมภิ าคนี8้ การเร่งรัดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคและขยายไป
ในเชิงลึก จะช่วยเพิม่ ระดับของการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศให้กบั
อาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตระดับโลก และยังก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็น
หนึง่ เดียวในภูมภิ าค อันจะท�ำให้อำ� นาจในการต่อรองและอิทธิพลทางภูมริ ฐั ศาสตร์
(Geopolitical Influence) ของอาเซียนเข้มแข็งขึ้น9
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2013), p. 2.
7
Julien Chaisse and Philippe Gugler, “The ASEAN in a New Era: Unveiling the Promises”,
in Gugler and Julien Chaisse, eds., Competitiveness of the ASEAN Countries:
Corporate and Regulatory Drivers (Philippe Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Limited, 2010), p. 1.
8
Marn-Heong Wong, Rakhi Shankar, and Ruby Toh, ASEAN Competitive Report 2010,
p. 2.
9
Hadi Soesastro, “ASEAN Economic Community: Concept, Costs, and Benefits”, in
Denis Hew, ed., Roadmap to an ASEAN Economic Community (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2005), p. 22.
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนทีส่ ำ� คัญเกิดขึน้ ใน ค.ศ. 1977 อาเซียน
ได้จัดตั้งการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกัน (Preferential Trading Agreements: PTA) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และใช้
การลดภาษีแบบสัดส่วน (Margin of Preference: MOP) หรืออัตราภาษีที่เท่ากัน
(Preferential Tariff Rate)10 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
กันมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าต่อสินค้า (a Product-by-Product
Approach) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบูรณาการ ซึง่ สินค้าเกือบจะทุกรายการทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการกระตุ้นการค้าได้รับการยกเว้น และแม้จะมีความพยายามที่จะท�ำให้การ
ให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกันดีขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเพิ่มการค้าภายใน
ภูมิภาคได้
ต่อมาในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 4 ณ สิงคโปร์ เมื่อ ค.ศ. 1992 อาเซียน
เห็นชอบกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ท่ามกลางลัทธิการปกป้องการค้าที่เป็นภัยคุกคามจากประเทศตะวันตกและการ
ปรากฏขึ้นของประเทศก�ำลังพัฒนาที่ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งใหม่ที่น่าเกรงขามดังเช่น
จีน โดยก�ำหนดเป้าหมายให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
ทั้งหมดและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ค้าขายระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน
ค.ศ. 2003 รวมถึงการด�ำเนินการเพื่อขจัดข้อจ�ำกัดทางการค้าเชิงปริมาณทั้งหมด
(Quantitative Restriction) และขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
(Non-Tariff Barriers: NTBs) ท่ามกลางการด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้นนั้ กลางปี ค.ศ. 1997 ก็ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ซึง่ สร้างความ
ไม่แน่นอนและท้าทายต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค11
Nattapong Thongpakde, “ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”, in Mya
Than, ed., ASEAN Beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2001), p. 49.
11
Seiji F. Naya and Michael G. Plummer, “Economic Co-operation after 30 Years of
ASEAN”, ASEAN Economic Bulletin 2(November 1997): 117-125.
10
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ใน ค.ศ. 2002 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ Goh Chok Tong เป็นผู้น�ำของชาติ
สมาชิกอาเซียนคนแรกที่เสนอความคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในการประชุมสุดยอดที่กรุงพนมเปญ
ต่อมาในการประชุมสุดยอดที่เกาะบาหลี เมื่อ ค.ศ. 2003 ผู้นำ� อาเซียนเห็นชอบที่
จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายใน ค.ศ. 2020 โดย AEC เป็น
หนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ส่วนอีกสองเสา
หลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community: APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC)12 แต่ใน ค.ศ. 2007 อาเซียนได้เร่งรัดการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ เป็นภายใน ค.ศ. 2015 เพือ่ ให้อาเซียน
มีการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงินทุนอย่างเสรี โดยด�ำเนิน
งานตามพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ซึ่งจะท�ำให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ 1) การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง
3) การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในภู มิ ภ าค และ
4) การบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์13
ทัง้ นี้ นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เคยแสดงความคิดเห็น
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 ว่าอาเซียนสามารถท�ำให้ภารกิจของการเป็น
ประชาคมเดียวกันใน ค.ศ. 2015 เป็นจริงได้ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ด้วยการมีความ
สัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นท่ามกลางรัฐสมาชิก เจตนารมณ์ทางการเมืองอันแรงกล้า และ
Denis Hew and Hadi Soesastro, “Realizing the ASEAN Economic Community by
2020: ISEAS and ASEAN-ISIS Approaches”, ASEAN Economic Bulletin 3(December
2003):292.
13
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One
Identity, One Community (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2554), น. 7.

12
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ทรัพยากรที่เพียงพอ ข้าพเจ้าคิดว่ามีโอกาสที่อาเซียนสามารถท�ำให้เป้าหมายของ
การไปเป็นประชาคมเดียวกันภายใน ค.ศ. 2015 เป็นจริงได้”14
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนมิได้เข้มงวดเหมือน
กับกรณีของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC)
และอาเซียนมีการบริหารจัดการแบบองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental
Organization) กล่าวคือ แต่ละประเทศยังคงอ�ำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการ
ประเทศ และออกนโยบายและกฎหมายภายในของตน ไม่ได้มอบอ� ำนาจให้
อาเซียนตัดสินใจแทน ดังจะเห็นได้จากการด�ำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
นโยบายการตัง้ ก�ำแพงภาษีกบั ประเทศนอกกลุม่ ท�ำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อาเซียนแตกต่างจากสหภาพยุโรปที่มีความเป็นองค์กรเหนือชาติ (Supranational
Organization) ที่ทุกประเทศต้องใช้นโยบายจากส่วนกลางที่มีอ�ำนาจ15 นอกจากนี้
ยังคงมีอปุ สรรคหลายประการทีอ่ าจส่งผลต่อการมุง่ ไปสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เช่น ช่องว่างระหว่างประเทศรวยและประเทศยากจน สมาชิกอาเซียนยัง
มองประเทศสมาชิกอื่นเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาบูรณาการในเชิงลึก จึงเป็น
สิง่ ยากยิง่ ทีอ่ าเซียนจะบรรลุเป้าหมายการจัดตัง้ ตลาดร่วมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ
รวมทั้งปัญหาการบูรณาการในเชิงกว้าง คือ อาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศ
เท่านั้น อาเซียนจึงไม่สามารถขยายการบูรณาการในเชิงกว้างออกไปได้อีก16
อาเซียนเป็นทีร่ จู้ กั และถูกรับรูใ้ นฐานะทีเ่ ป็นองค์การส�ำคัญในเวทีเศรษฐกิจ
และการเมืองโลก แต่อาเซียนเป็นกลุ่มซึ่งมีลักษณะที่แตกออกเป็นส่วนๆ เพราะ
Nusa Dua, “Time for ASEAN to Go Global, Ban Ki-moon”, <http://www.antaranews.
com/ en/news/77737/time-for-asean-to-go-global-ban-ki-moon> [Retrieved November
19, 2012].
15
บลจ. บัวหลวง, “ทิศทางประเทศไทยภายใต้ใบเรือ AEC”, โพสต์ทูเดย์ (18 พฤศจิกายน
2554):A11.
16
ประภัสสร์ เทพชาตรี, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2552),
น. 61.; ประภัสสร์ เทพชาตรี, ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2554),
น. 58.
14

6

ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

มีความขัดแย้งทางการเมืองและอุดมการณ์ และเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายแห่ง
ชาตินิยมที่คับแคบ (Narrow Nationalistic Objective)17 ทั้งนี้อาเซียนเป็นภูมิภาค
ที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ มรดกและ
ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Legacies and Experiences) ระดับ
ของการพัฒนา หลักปรัชญาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการคาดการณ์
ในอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) ซึ่งความหลากหลายทั้งหมดนี้ได้
สร้างทัง้ ความเจริญและความยุง่ ยากภายในประเทศและในระดับภูมภิ าค18 นอกจาก
นัน้ อาเซียนยังมีอตั ลักษณ์สำ� คัญคือ “วิถอี าเซียน” (ASEAN Way) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับฉันทามติ (Consensus) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก
อืน่ และการบังคับทีเ่ ป็นไปตามความสมัครใจของการตัดสินในระดับภูมภิ าค หลักการ
ทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนการปกป้องอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิก19 มองในเชิง
บวกได้ว่า “วิถีอาเซียน” ให้ความส�ำคัญกับความกลมเกลียว (Harmony) ความ
เป็นปึกแผ่น (Solidarity) และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เผชิญหน้ากันโดยตรง
(Avoiding any Direct Face-to-Face Conflict)20 ประกอบกับบทบาทในการตัดสินใจ
จะอยู่ที่ชาติสมาชิก อาเซียนจึงยังคงลักษณะของความยืดหยุ่นแห่งชาติ (National
Resilience) โดยให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�ำคัญ มักใช้แบบแผน
ทีไ่ ม่มกี ารผูกมัดและใช้การชีน้ �ำ (Guideline) มากกว่าสนธิสญ
ั ญาและข้อตกลงทีม่ ี
ผลผูกพัน อันกล่าวได้วา่ คุณลักษณะเช่นนีท้ ำ� ให้อาเซียนยังคงรวมตัวกันได้มาจนถึง
ปัจจุบัน แต่หากพิจารณาในทางกลับกันจะพบว่าคุณลักษณะทั้งหมดนี้กลับแสดง
Marn-Heong Wong, Rakhi Shankar, and Ruby Toh, ASEAN Competitive Report 2010,
p. 2.
18
Rodolfo C. Severino, “The Association of Southeast Asian Nations”, p. 242.
19
Sheldon Simon, “ASEAN and Multilateralism: the Long Bumpy Road to Community”,
Contemporary Southeast Asia 30(2008):264.
20
Gerald W. Fry, The Association of Southeast Asian Nations (New York: Infobase
Publishing, 2008), p. 58.
17
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ถึงความเป็นสถาบันที่น้อยมาก (Minimal Institution) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคของการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจได้ด้วย21
เมื่อพิจารณาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนตลอดระยะเวลา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
ได้เพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ และอาเซียนได้สร้างกลไกด้านต่างๆ ก�ำหนดแผนปฏิบัติ
และยุทธศาสตร์ จัดตัง้ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ รวมถึงด�ำเนินการ
ตามแผนงานที่ได้ก� ำหนดไว้ ทั้งนี้ก็ด้วยความคาดหวังที่จะสร้างผลประโยชน์
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน แต่บนเส้นทางของ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรากฏความ
ขัดแย้งและปัญหาระหว่างชาติสมาชิกรวมถึงอุปสรรคในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ
การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสามารถ
สั่นคลอนต่อความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนใน
ฐานะตัวแสดงทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและในเวทีโลกได้เช่นเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
3. เพือ่ น�ำเสนอปัญหาและอุปสรรคทีท่ า้ ทายต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

21
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Simon S. C. Tay, “Institutions and Processes: Dilemmas and Possibilities”, in
Simon S. C. Tay, Jesus P. Estanislao, and Hadi Soesastro, eds., Reinventing ASEAN
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), p. 247.
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4. เพื่อเสนอข้อแนะน�ำเชิงนโยบายที่จะช่วยผลักดันให้การด�ำเนินการตาม
แผนงานของการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุเป้าหมายตามทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้

3. สมมติฐานของการวิจัย

1. สถาบั น ระหว่ า งประเทศจะส่ ง ผลกระทบในเชิ ง บวกต่ อ การจั ด ตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การขยายตัวของตลาดจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. ผลประโยชน์แห่งชาติจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
4. ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. การด�ำเนินนโยบายการปกป้องทางการค้าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน นับตั้งแต่มีความ
ตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกัน (Agreement on ASEAN
Preferential Trading Agreements: ASEAN PTA) ในปี ค.ศ. 1977 และการจัดตัง้
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ในปี ค.ศ. 1992 และ
โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะวิเคราะห์ปจั จัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศทีม่ ผี ลต่อการขับเคลือ่ นแผนการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ในระยะที่เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 2003 จนถึง
ปัจจุบัน
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5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมติต่างๆ และข้อตกลงของ
อาเซียน แถลงการณ์ ค�ำปราศรัย สุนทรพจน์ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก รายงานการประชุม จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาเซียน รวมถึง
ค�ำให้สัมภาษณ์ของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการสัมภาษณ์นักวิชาการที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารการวิจัยที่ค้นคว้าจาก
หนังสือ ต�ำราวิชาการ บทความจากวารสารวิชาการต่างๆ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์
ข่ า วและบทความวิ เ คราะห์ จ ากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
รายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจาก
อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวม จะถูกน� ำมาวิเคราะห์และเรียบเรียง
น�ำเสนอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Alfredo C. Robles, JR. ศึกษาเรื่อง “The ASEAN Free Trade Area and
the Construction of a Southeast Asian Economic Community in East Asia”22
ได้วิเคราะห์พัฒนาการของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:
AFTA) ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการ
22
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Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a
Southeast Asian Economic Community in East Asia”, Asian Journal of Political
Science 12(December, 2004):79-102.
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ศึกษาพบว่า ในต้นคริสต์ทศวรรษ 1990s อาเซียนตัดสินใจที่จะก่อตั้ง AFTA เพื่อ
ตอบสนองต่อกระแสการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังเกิดขึ้น เช่น การเร่งรัด
ขัน้ ตอนของการบูรณาการในอเมริกาเหนือ โดยได้กอ่ ตัง้ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
(North American Free Trade Area: NAFTA) และในยุโรปโดยผ่านกฎหมายยุโรป
ตลาดเดียว (the Single European Market) รวมทั้งแรงกดดันจากบรรษัทข้ามชาติ
ทีเ่ ข้าไปลงทุนในจีนเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการถดถอยของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังมี
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินเอเชีย ท�ำให้อาเซียนมีจุดมุ่งหมายว่า AFTA จะท�ำให้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งการลงทุนที่แตกต่างจากที่อื่นในฐานะที่เป็น
ภูมิภาคหนึ่งเดียว (Single Region) มากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันของ
พื้นที่การลงทุนในแต่ละประเทศด้วยการเสนอโครงการต่างๆ ได้แก่ ความตกลง
ว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Common
Effective Preferential Tariff: CEPT AFTA) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของ
อาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO) และกรอบความตกลงว่าด้วย
เขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment
Area: AIA) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมโลก ได้แก่ 1) การถดถอย
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 2) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการหันเหการ
ลงทุนออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ประเทศจีน และ 3) การระบาดของโรค
ซาส์ (SARS Epidemic) ปัจจัยทัง้ หมดนีส้ ง่ ผลกระทบด้านลบต่ออาเซียน และท�ำให้
อาเซียนจ�ำเป็นต้องเร่งรัดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลึกและเร็วขึ้น
กว่าเดิม จนน�ำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Alfredo C. Robles, JR. สรุปว่า อาเซียนอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออก (Dilemma) นั่นคืออยู่ในฐานะที่เป็น “เขตการค้าเสรีที่มีพันธกรณีเพิ่มขึ้น”
(Free Trade Plus) และ “ตลาดร่วมที่ไม่สมบูรณ์ตามทฤษฎี” (Common Market
minus) และ AEC จะไม่เป็นไปตามหลักการของสหภาพศุลกากร (Customs Union)
และจะไม่เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของปัจจัยต่างๆ ทางการผลิต อย่างไรก็ตาม
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อาเซียนได้พยายามจัดตั้งแนวทางใหม่เพื่อการมุ่งไปสู่ AEC โดยการก�ำหนดสาขา
สินค้าและบริการส�ำคัญ 11 สาขา (11 Priority Sectors) ที่จะเร่งด�ำเนินการโดย
ด่วน พร้อมทัง้ ก�ำหนดประเทศผูป้ ระสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแต่ละ
สาขา รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันต่างๆ ของอาเซียนโดยการก่อตัง้ 3
หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานทีป่ รึกษาทางกฎหมาย (an Advisory Legal Unit) ภายใน
ส�ำนักงานเลขานุการอาเซียนส�ำหรับข้อพิพาททางการค้า 2) กลไกให้ค�ำปรึกษา
(a Consultative Mechanism) เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้าและการลงทุน และ
3) คณะผูต้ ดิ ตามและตรวจสอบการด�ำเนินงานของอาเซียน (ASEAN Compliance
body) แต่แผนการต่างๆ ก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รวมกลุม่ ในสาขาหนึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผูค้ นจ�ำนวนมาก และกระทบต่อรายได้
ของรัฐบาลในหลายประเทศ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นต้องลดการผลิตในสาขา
ที่ตนขาดประสิทธิภาพ จนอาจจะท�ำให้เกิดการต่อต้านจากผู้ผลิตในสาขานั้นๆ
ก็ได้ รวมทั้งการด�ำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่ AEC อย่างล่าช้า อาจจะท�ำให้สิงคโปร์และ
ไทยตัดสินใจด�ำเนินข้อตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคีกบั ประเทศนอกภูมภิ าค และ
สิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างมากอีกประการก็คือรัฐสมาชิกใหม่ของอาเซียนมีแนวโน้ม
ที่จะด�ำเนินการอย่างล่าช้า เพราะเกรงว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจจะท�ำให้
ประเทศตนสูญเสียรายได้ซึ่งได้รับจากภาษีศุลกากร และจะไม่ได้รับผลประโยชน์
เท่าเทียมกับประเทศที่ก้าวหน้ากว่า
Hadi Soesastro ศึกษาเรื่อง “ASEAN Economic Community: Concept,
Costs, and Benefits”23 ซึ่งเป็นการศึกษาและเสนอแนะการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
Soesastro เริม่ ต้นด้วยการตัง้ ค�ำถามทีน่ า่ สนใจว่ารัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
จะประเมินผลก�ำไรและต้นทุน หรือผลประโยชน์และความสูญเสียจากการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในอาเซียนนี้อย่างไร ต่อมา Soesastro ได้เสนอความคิดต่างๆ
23

12

Hadi Soesastro, “ASEAN Economic Community: Concept, Costs, and Benefits”, in
Roadmap to an ASEAN Economic Community, pp. 13-30.
ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

เริ่มจากต้นทุนและผลก�ำไรของ AEC สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมเมื่อมี
แผนงาน (Blueprint) แล้วเท่านัน้ เนือ่ งจากแผนงานจะเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการ
ของการเจรจาทีจ่ ะรวบรวมผลประโยชน์และความวิตกกังวล (Concerns) ของสมาชิก
ที่เกิดขึ้นเข้าไว้ในแผนงาน รวมทั้ง AEC ต้องการค�ำมั่นสัญญาที่เข้มแข็งและ
หนักแน่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทีจ่ ะเดินหน้าต่อไปในแนวทางทีน่ า่ เชือ่ ถือและ
เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ส�ำหรับการก�ำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อไปสู่การ
บูรณาการในเชิงลึกนัน้ สิง่ ส�ำคัญคือการประเมินสภาพแรกเริม่ (Initial Conditions)
ของภูมิภาค ส�ำหรับการบูรณาการในกรณีของอาเซียน เป็นที่สังเกตว่าการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนในเวลาเดียวกันควรจะเป็นช่องทางหลัก (Main Vehicle)
และจะเห็นได้ว่าอาเซียนได้เริ่มต้นอย่างเหมาะสมกับการเปิดเสรีทางการค้าและ
การลงทุนผ่าน AFTA และกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนของอาเซียน
(Framework Agreement on ASEAN Investment Area: AIA) แผนการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นอาจจะต้ อ งเสนอกลไกที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น ซึ่ ง อยู ่ บ น
ฐานของหลักการที่ชัดเจน และต้องแน่ใจได้ว่ากลไกที่ท�ำหน้าที่ป้องกันเหล่านั้น
จะไม่กลายมาเป็นอุปสรรคต่อความพยายามที่จะเปิดเสรีทางการค้าในระยะยาว
นอกจากนัน้ อาเซียนควรพิจารณาการน�ำเสนอหลักการใหม่สำ� หรับการกระจายรายได้
หรือทรัพยากร ซึ่งสามารถท�ำได้ในรูปแบบของโครงการชดเชย (Compensation
Schemes) หรือความพยายามร่วมกันทีจ่ ะท�ำให้สนิ ค้าสาธารณะในภูมภิ าคสามารถ
เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ แก่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ ของอาเซียน ส่วนปัจจัยพืน้ ฐาน
ส�ำคัญของแผนการบูรณาการ ก็คือ การก่อตั้งพิธีสารว่าด้วยกลไกการแก้ไข
ข้อพิพาท (Protocol on Dispute Settlement Mechanism) ซึง่ ใน ค.ศ. 1996 อาเซียน
เริ่มมีกลไกการแก้ไขข้อพิพาทที่ถูกท�ำให้เป็นทางการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลไก
ระงับข้อพิพาทภายในอาเซียนควรจะถูกน�ำออกจากขอบเขตของการเมืองและถูกน�ำ
เข้าไปอยูใ่ นขอบเขตของกฎหมาย และในท้ายสุดการสร้างหน่วยงานระดับภูมภิ าค
(Regional Units) เป็นก้าวแรกทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารพัฒนาเชิงสถาบันในภูมภิ าค (Regional
Institutional Development) หน่วยงานระดับภูมิภาคหรือองค์การระดับภูมิภาค
ที่เป็นอิสระได้เกิดเป็นคณะท�ำงานโดยพลเมืองของชาติต่างๆ ผู้ซึ่งเป็นอิสระจาก
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รัฐบาลอย่างเป็นทางการ หน่วยงานระดับภูมภิ าคเหล่านีค้ วรจะได้รบั มอบหมายใน
เบื้องต้นให้รับผิดชอบส่วนต่างๆ ตามแนวทางนโยบายที่มีร่วมกัน
Mari Pangestu ศึกษาเรื่อง “Southeast Asian Regional and International Economic Cooperation”24 เพื่อน�ำเสนอถึงความเป็นมาของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และผลประโยชน์ร่วมกันหลายประการที่ชาติสมาชิกจะ
ได้รับจากการจัดตั้ง AEC นั่นคือ ประการแรก AEC สามารถจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
เพือ่ รักษาให้อาเซียนรวมตัวกันได้ตอ่ ไป และมีความส�ำคัญส�ำหรับอาเซียนในฐานะ
ที่เป็นเวทีเฉพาะของประเทศในอาเซียน (Caucus) ที่ก�ำลังเผชิญกับการคุกคาม
ทางเศรษฐกิจจากภายนอก และสร้างโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนัน้ การบูรณาการทางเศรษฐกิจทีเ่ หนียวแน่น
(Cohesiveness) จะท� ำ ให้ อ� ำ นาจการต่ อ รองของอาเซี ย นและอิ ท ธิ พ ลทาง
ภูมิรัฐศาสตร์เข้มแข็งขึ้น ประการต่อมา AEC ช่วยสร้างฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียนเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของอาเซียนทีจ่ ะสามารถแข่งขันในตลาดโลกซึง่ มีการ
แข่งขันเพิม่ มากขึน้ ประการทีส่ าม การทีอ่ าเซียนเป็นแกนหลักของการเกาะกลุม่ กัน
และมีความเข้มแข็งจะส่งผลให้สามารถท�ำการเจรจาข้อตกลงในนามของอาเซียน
กับประเทศคู่ค้าที่อยู่ภายนอกอาเซียนทั้งแบบพหุภาคี (Multilaterally) และแบบ
ทวิภาคี (Bilaterally) ได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ Pangestu ได้เสนอประเด็นส�ำคัญที่
จ�ำเป็นต้องถูกยกขึน้ มากล่าวเพือ่ ท�ำให้ AEC เป็นจริงขึน้ มาได้ นัน่ คือ วิสยั ทัศน์ทยี่ งั
คงขาดรายละเอียดในด้านองค์ประกอบส�ำคัญรวมถึงแผนการ (Roadmap) และการ
ที่ AEC จะมีความส�ำคัญขึ้นมาได้จะต้องมีขอบเขตของการด�ำเนินงานที่ครอบคลุม
และในการคาดการณ์ถึงอนาคตของ AEC นั้น Pangestu ได้แสดงถึงความกังวล
ต่อการก้าวไปสู่ AEC เพราะอาเซียนยังมีปัญหาหลายอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไข
24
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อันจะท�ำให้การพัฒนาต้องล่าช้า โดยเฉพาะปัญหาของการขาดเจตจ�ำนงทาง
การเมืองและความเป็นผู้น�ำในอาเซียน ในท้ายที่สุดแทนที่จะบรรลุเป้าหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกัน (Collective ASEAN Economic Community)
ก็อาจจะถูกแซงหน้าโดยข้อตกลงภายนอก ซึ่งสมาชิกอาเซียนได้จัดท�ำเขตการค้า
เสรีกับประเทศนอกอาเซียนแบบทวิภาคีหรือในรูปแบบพหุภาคีที่ขยายไปไกลกว่า
อาเซียน (Extending Beyond ASEAN)
ส�ำหรับบทน�ำของหนังสือ “Introduction: Brick by Brick - The Building
of an ASEAN Economic Community” เขียนโดย Denis Hew25 น�ำเสนอถึงความ
เป็นมาของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการด�ำเนินการเพื่อ
ก้าวไปสู่ AEC นั้น จะเห็นได้ว่า AEC มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับไปสู่การ
พัฒนาเชิงสถาบันและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และสาเหตุที่ท�ำให้
เกิด AEC เพราะอาเซียนสูญเสียการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับจีน โดยเฉพาะจีน
มีแรงงานที่มีค่าแรงต�่ำจึงท�ำให้สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ไปจากอาเซียน และในระยะยาวก็มีแนวโน้มที่จะแซงหน้าอาเซียน ใน ค.ศ.
2003 คณะท�ำงานระดับสูงอาเซียน (the ASEAN High Level Task Force: HLTF)
เสนอข้อริเริ่มจ�ำนวนมากส�ำหรับแผนการ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก�ำหนดสาขา
สินค้าและบริการส�ำคัญ 11 สาขาที่จะด�ำเนินการเร่งด่วน และต่อมาใน ค.ศ. 2007
ได้เพิม่ สาขาโลจิสติกส์ ส�ำหรับในด้านการค้านัน้ เจ้าหน้าทีอ่ าเซียนเสนอให้ปรับปรุง
อัตราภาษีพเิ ศษทีเ่ ท่ากันส�ำหรับกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Common Effective
Preferential Tariffs Scheme’s Rules of Origin: ROO) นอกจากนั้น คณะท�ำงาน
ระดับสูงได้ให้ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญในการยกระดับกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน
(ASEAN Dispute Settlement Mechanism: DSM) เพื่อให้การด�ำเนินการ AEC
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผนการทีเ่ ป็นขัน้ ตอนระยะยาว 6 ปี (a Six-Year Action
25
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Plan) ได้ถูกน�ำเสนอออกมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ เวียงจันทน์ ประเทศ
ลาว ใน ค.ศ. 2004
อาเซียนมีกลุ่มต่างๆ ที่ส่งเสริมการก้าวไปสู่ AEC ได้แก่ เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA), กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนของอาเซียน (ASEAN
Investment Area: AIA) และกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS) กล่าวได้ว่า เมื่อด�ำเนินการตาม
ข้อตกลง AFTA ได้อย่างสมบูรณ์ใน ค.ศ. 2015 จะเป็นการวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งให้
กับ AEC ส่วนกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนของอาเซียนก็จะท�ำให้เกิดการ
ไหลเวียนของ FDI ทัง้ จากนักลงทุนในอาเซียนและนอกอาเซียน โดยเฉพาะนักลงทุน
จากประเทศในอาเซียนที่รับเอายุทธศาสตร์การลงทุนในภูมิภาคมาใช้และส่งเสริม
เครือข่ายการผลิตในภูมิภาค ส�ำหรับกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน
เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภาคบริการระหว่างประเทศในอาเซียนโดยการ
ขจัดข้อจ�ำกัดทางการค้าภายในภูมภิ าคและช่วยให้มกี ารไหลเวียนของบริการอย่าง
เสรีภายใน ค.ศ. 2015 ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน ได้ใช้
ข้อตกลง GATS บวก (GATS-plus Agreement) และหลักการ ASEAN-X26 นอกจากนัน้
ความร่วมมือในภูมิภาคด้านการบริการได้ด�ำเนินการในขั้นตอนที่ส�ำคัญด้วยการ
ท�ำความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRAs) ซึ่งจะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กับการเคลื่อนย้ายภาคบริการที่เป็นวิชาชีพ (Professional
Services) ในภูมิภาคอีกด้วย

26
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เป็นหลักการในการด�ำเนินการตามพันธกรณีความตกลง/โครงการความร่วมมือของอาเซียน
(Implementation) ที่ก�ำหนดให้สมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมสามารถเริ่มปฏิบัติตาม
พันธกรณีความตกลง/โครงการก่อนได้ทนั ที โดยไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการพร้อมกันครบทัง้ 10
ประเทศ. อ้างถึงใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ค�ำศัพท์เศรษฐกิจ
(นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2555), น. 20.
ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

Razeen Sally ศึกษาเรื่อง “The ASEAN Charter and the ASEAN
Economic Community: A Watershed for Regional Economic Integration?27
ซึง่ เป็นมุมมองจากภาคเอกชนได้ตงั้ ข้อสังเกตต่อการรวมตัวกันส�ำหรับสินค้า บริการ
การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะภายใน ค.ศ. 2015 จะท�ำให้อาเซียนกลายไป
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างแท้จริงได้หรือไม่ ทั้งนี้ อาเซียนไม่มี
“ตลาดเดียวกัน” เหมือนกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจในยุโรปหรือแม้แต่ในทวีป
อเมริกาเหนือ นั่นคือ จะเป็นเพียงการผลิตในภูมิภาคเพื่อการบริโภคในภูมิภาค
และยังห่างไกลจากตัวแบบของสหภาพยุโรปในรูปแบบของการสร้างสถาบันร่วมกัน
และการท� ำ ให้ น โยบายที่ มี ร ่ ว มกั น เข้ ม แข็ ง กล่ า วได้ ว ่ า ช่ อ งว่ า งทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสถาบันในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถ่างกว้างมากกว่ากรณีของยุโรป รวมทัง้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั มีวฒ
ั นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันน้อยมาก
ส�ำหรับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods:
ATIGA) มีข้อสังเกตว่าการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี จะด�ำเนิน
การตามห้วงเวลาที่ก�ำหนดไว้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน ได้เรียกร้องการจัดตั้งฐานข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN Trade
Repository: ATR) ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นความคิดทีด่ ี Razeen Sally ยังเห็นว่า
ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement: ACIA) เป็นความตกลงทีเ่ ป็นประโยชน์ และข้อดีทเี่ ป็นไปได้ของ ACIA
คือ การขยายนโยบายการลงทุนให้เสรีและเปิดกว้างมากขึน้ ส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนตั้งแต่เริ่มต้น การขยายขอบเขตของการลงทุนให้กว้าง
กว่าเดิม การระบุสาขาการลงทุน ที่ไม่พร้อมเปิดตลาดไว้ในชุดเดียวกัน (a Single
Negative List for Scheduling Reservations) และการปรับปรุงตัวบทส�ำหรับกลไก
27

Razen Sally, “The ASEAN Charter and the ASEAN Economic Community: A Watershed
for Regional Economic Integration?”, in S. Tiwari, ed., ASEAN: Life after the Charter
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), pp. 113-123.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
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การยุติข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดการข้อพิพาท
ระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะ
สามารถท�ำให้การเปิดเสรีทางการลงทุนและการปกป้องนักลงทุนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ในบทความวิจัย เรื่อง “The ASEAN Economic Community and New
Regionalism: A Neorealist Analysis” ของ William J. Jones28 ใช้แนวคิดภูมภิ าค
นิยมใหม่ (New Regionalism) ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยลัทธิชาตินิยม (Nationalism)
และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ในการประเมินพัฒนาการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบว่า
อาเซียนมีความตั้งใจที่จะสร้าง AEC อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงการขยายแนวคิด
Neo-realism ดังแนวปฏิบัติที่รัฐสมาชิกอาเซียนนิยมท�ำสืบต่อกันมา จากแนวคิด
ภูมิภาคนิยมใหม่ท�ำให้พบว่า AEC ตามโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกใช้เพื่อ
รักษาและเพิ่มระเบียบแห่งชาติ (National Order) และแสวงหาผลประโยชน์ ใน
ยามทีป่ ระเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับพลังของโลกาภิวตั น์ทจี่ ะท�ำให้สถานะทางการเมือง
หรือเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขาดความมั่นคง และยังพบว่าการพัฒนาของ
AEC เป็นการขยายการเปิดเสรีทางการค้าของรัฐสมาชิกในอาเซียน คุณสมบัติ
เฉพาะที่เด่นชัดของ AEC คือการสนับสนุนสถานะเดิม (Status Quo) ของสมาชิก
อาเซียนในการค้าระหว่างประเทศ มากกว่าการใช้ตัวแบบที่ส่งเสริมการเติบโตของ
ประชาคม (Symbiotic Community Growth Model)
นอกจากนั้ น บทความวิ จั ย ดั ง กล่ า วยั ง ประเมิ น เสาหลั ก ทางเศรษฐกิ จ
ของอาเซียน ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของภูมิภาคนิยมใหม่จากมุมมองของ
Neo-Realism ท�ำให้พบว่าเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผลมาจากแนวคิด
ภูมิภาคนิยมใหม่ โดยปราศจากปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งเสริมประชาคมทางเศรษฐกิจ
28
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William J. Jones, “The ASEAN Economic Community and New Regionalism: A
Neorealist Analysis”, ASIEN: The German Journal on Contemporary Asia 119 (April
2011):49-66.
ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

เชิงสถาบัน Jones จึงประเมินว่าการพัฒนาของเสาหลักทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ยังให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ (State Sovereignty) ซึง่ เป็นแนวทางที่
สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสูก่ ารเป็นประชาคมทีแ่ ท้จริง นอกจากนัน้ รูปแบบของ
AEC ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดวางต�ำแหน่งในระดับภูมิภาคที่ต้องการแข่งขัน
กับองค์การทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ แต่กลับเป็นกลไกในการตั้งรับของบรรดา
รัฐสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมการแข่งขันกันเองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึง่ การแข่งขันในรูปแบบนีจ้ ะสร้างความเสียหายให้กบั การบูรณาการและการพึง่ พา
อาศัยที่แท้จริง เมื่อมองจากแนวคิดภูมิภาคนิยมใหม่ท�ำให้กล่าวได้ว่าอาเซียนได้
เผยให้เห็นถึงการพัฒนาของภูมิภาคที่สอดคล้องกับแนวคิด Structural Realism
ของการปฏิบัติของรัฐและการให้ความส�ำคัญสูงสุดแก่รัฐ
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง “กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ของ ดาริกา โพธิรุกข์29 ศึกษาพัฒนาการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สำ� คัญของอาเซียน และแนวความคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ตลอดจนขัน้ ตอนและโครงสร้างการด�ำเนินงาน พันธกรณีทเี่ กีย่ วข้อง
กลไกในการระงับข้อพิพาท และผลทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิก จากการศึกษาพบว่า
ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีกลไกทางกฎหมายที่ส�ำคัญคือกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความส�ำคัญ เปรียบเสมือนธรรมนูญ
ของอาเซี ย นในการบั ง คั บ รั ฐ สมาชิ ก ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ต ามที่ ก� ำ หนดไว้
และกฎบัตรอาเซียนยังมีบทบัญญัตใิ นการรับรองสถานะทางกฎหมายของอาเซียนให้
อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล จะเห็นได้ว่าอาเซียนได้ปรับปรุงกลไกในการระงับ
ข้อพิพาทท�ำให้มีล�ำดับและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และมีการก�ำหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และให้มีการบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ท�ำให้รัฐสมาชิกเกิดความมั่นใจว่าหากมีการละเมิดพันธกรณี
หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณี รัฐสมาชิกก็สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
29

ดาริกา โพธิรุกข์, “กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, (ปริญญา
นิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553).
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
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ระงับข้อพิพาท หรือใช้กระบวนการตอบโต้ให้คกู่ รณีปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามทีไ่ ด้มี
การก�ำหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ
ว่ารัฐสมาชิกจะปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้จึงท�ำให้อาเซียน
ในปัจจุบนั แตกต่างจากอาเซียนเดิมเพราะมีการบูรณาการเป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการจัดท�ำพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ให้มคี วามยืดหยุน่ โดยการเปิดเสรีแบบ ASEANX คือ ให้ประเทศที่มีความพร้อมที่จะเปิดเสรีสาขาบริการใดๆ ก็สามารถกระท� ำ
ได้ก่อน และเมื่อประเทศใดมีความพร้อมจึงค่อยเข้าร่วมในภายหลัง
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง “ASEAN Community 2015: Roadmap
and Future Prospects” (2010) ของ Varintorn Srithong30 ใช้ทฤษฎีภูมิภาคนิยม
(Regionalism) ในการศึกษายุทธศาสตร์ในการผลักดันให้อาเซียนบรรลุเป้าหมาย
ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ผลการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์
ที่ช่วยผลักดันให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียน ก็คือ การ
สร้างการป้องกันร่วมกันในระดับภูมิภาค (Regional Collective Defence) รวมทั้ง
แนวคิดของวิถอี าเซียน (ASEAN Way) อันเป็นทีร่ จู้ กั กันในฐานะทีเ่ ป็นหลักการของ
นโยบายการไม่แทรกแซงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสมาชิก ก็ถกู พิจารณา
ว่าเป็นทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ด้วยเหตุนี้แนวทางที่จะท�ำให้รัฐสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศสามารถท�ำงานร่วมกันได้คือการรับเอา “วิถีอาเซียนแบบใหม่”
(New ASEAN Way) มาใช้ ส�ำหรับความคาดหวังในอนาคตในส่วนของเสาหลัก
ด้านเศรษฐกิจ ผู้ศึกษาได้อธิบายว่า AEC จะยกระดับการเจริญเติบโตและความ
มั่งคั่งในอาเซียน การท�ำให้ AEC เป็นจริงขึ้นมาภายในปี ค.ศ. 2015 จะเปิดโอกาส
อันยิ่งใหญ่ส�ำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน
จากการส�ำรวจเอกสารวิชาการข้างต้น พบว่าบทความและงานวิจัยข้างต้น
ได้ศึกษาความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลประโยชน์
30
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ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่อาเซียนจะได้รับจากการพัฒนาหรือการขยาย
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แต่รัฐสมาชิกในอาเซียนก็ยังคงให้ความ
ส�ำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของตน รวมทัง้ การด�ำเนินการตามข้อตกลง แผนการ
และโครงการต่างๆ ก็ประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะส่งผลให้การมุ่งไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล่าช้าออกไปหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม บทความและงานศึกษาวิจยั ข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาในภาพรวม
และยังขาดรายละเอียดของข้อมูลในด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของ
รัฐสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะไม่ได้วิเคราะห์ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาพัฒนาการ
ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงการด�ำเนินการตามแผนงาน
ต่างๆ เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้มมุ มองทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์รว่ มกัน
ของรัฐสมาชิกอาเซียน ตลอดจนน� ำเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ
ที่เป็นความท้าทายต่อความพยายามในการด�ำเนินการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นแนวทางใน
การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ภายในปี ค.ศ. 2015 ต่อไป

7. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์
ถึงพัฒนาการของการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียน ตลอดจนท� ำการ
ประเมินความเป็นไปได้ของการก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ
ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy: IPE)
โดยเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความหมายและความส�ำคัญ
ของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และ 2) ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ
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7.1		 ความหมายและความส� ำ คั ญ ของทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ระหว่างประเทศ
แนวคิดว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political
Economy: IPE) ประกอบด้วยแบบแผนของปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างสาระ
ส�ำคัญสามด้าน คือ “ระหว่างประเทศ” (I) อันหมายถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ทั้งในด้านของความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มรัฐชาติด้วย
กันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงอื่นๆ ที่มีบทบาทอยู่ในบริบทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ “การเมือง” (P) อันหมายถึงรัฐในฐานะที่เป็น
สถาบันทางการเมืองสมัยใหม่และการใช้อ�ำนาจตัดสินใจทางการเมือง ตลอดจน
กระบวนการของการก�ำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์
ของรัฐอีกด้วย ส่วน “เศรษฐกิจ” (E) หมายถึงระบบตลาดและประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดการทรัพยากรที่จ�ำกัดว่าจะถูกจัดสรรให้เกิดรายได้
ความมั่งคั่ง และการกระจายผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้จากระบบดังกล่าว31
ในขณะที่ Woods32 เสนอว่าหัวใจส�ำคัญของเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ คือการศึกษาบทบาทของการเมืองและเศรษฐกิจในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ แต่เราไม่อาจสรุปได้อย่างง่ายๆ ว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โคริน เฟื่องเกษม, แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), น. 131; David N. Balaam and Michael Veseth,
“What Is International Political Economy?”, in Introduction to International Political
Economy, 2nd edition (New Jersey: Prentice Hall, 2001), pp. 4-5; Robert Jackson
and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical Theories”, in
Robert Jackson and Georg Sorensen, eds., Introduction to International Relations:
Theories and Approaches (New York: Oxford University Press, 2003), p. 178.
32
Ngaire Woods, ”International Political Economy in an Age of Globalization”, in John
Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens, eds., The Globalization of World Politics:
An Introduction to International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2008), p.
244.
31
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ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปะทะกันระหว่างรัฐและตลาดเท่านั้น เพราะ “ตลาด”
ในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากกว่าตลาดภายในประเทศ
และตลาดระหว่างประเทศก็ไม่สามารถเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
และการแลกเปลี่ยนโดยเสรีได้เท่ากับตลาดภายในประเทศ ซึ่งข้อจ�ำกัดดังกล่าว
มิได้เป็นผลมาจากอุปสรรคของการเมืองหรือรัฐแต่ฝ่ายเดียว เพราะปัจจัยทาง
การเมืองเหล่านี้ก็ไม่สามารถครอบง�ำกิจกรรมของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้ตามที่ต้องการเช่นกัน
นักเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ จึงให้ความส�ำคัญกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจทีเ่ ป็นไปอย่างสลับซับซ้อนในบริบทระหว่างประเทศ
รวมทั้งยังพยายามตรวจสอบว่าการเมืองสามารถถูกใช้เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายทางเศรษฐกิจได้อย่างไร และเครื่องมือทางเศรษฐกิจจะถูกใช้ประโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองได้อย่างไร33 ดังที่ Gilpin34 นิยามความหมายของ
เศรษฐกิจการเมืองว่าเป็นสาขาวิชาทีว่ เิ คราะห์ถงึ ปัญหาจากพลวัต (Dynamic) ของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” และ “ตลาด” ในโลกสมัยใหม่ เช่นเดียวกับที่ Maddock35
ระบุวา่ เศรษฐกิจการเมืองถือเป็นสาขาวิชาทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญา (Intellectual Discipline)
ในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
และเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศก็เป็นการขยายออกไปของการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวในบริบทระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ Susan Strange อธิบายว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
และเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
Karan A. Mingst, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton &
Company, 2008), p. 247.
34
Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (New Jersey: Princeton
University Press, 1987), p. 8.
35
Rowland Maddock, “The Global Political Economy”, in John Baylis and N.J. Rengger,
eds., Dilemmas of World Politics: International Issues in a Changing World (Oxford:
Claredon press, 1992), p. 107.
33
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ระบบโลกในเรื่องการผลิต การแลกเปลี่ยน และการกระจายผลผลิต รวมถึงการ
ผสมผสานค่านิยมทีส่ ะท้อนให้เห็นในเรือ่ งนัน้ ๆ”36 และยังอธิบายเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศว่าสะท้อนให้เห็น “อ�ำนาจเชิงความสัมพันธ์” (Relational Power)
ซึ่งตัวแสดงหนึ่งมีอิทธิพลให้อีกตัวแสดงหนึ่งกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการบางด้าน
อ�ำนาจรูปแบบนีถ้ กู เรียกว่า “อ�ำนาจเชิงโครงสร้าง” (Structural Power) ทีเ่ ป็นอ�ำนาจ
ทีท่ ำ� ให้เกิดรูปแบบและก�ำหนดโครงสร้าง (Structures) ของเศรษฐกิจการเมืองโลก
ซึง่ ประกอบด้วยสถาบัน ข้อตกลง และกฎระเบียบต่างๆ ทีค่ อยควบคุมพฤติกรรมของ
รัฐและตลาดในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ37
Balaam and Veseth38 มองว่า “ความตึงเครียด” (Tension) ระหว่างรัฐและ
ตลาดยังเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญของการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ โดย
รัฐถือเป็นสถาบันทางการเมืองของรัฐชาติสมัยใหม่ ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลผูกมัดตนเอง
กับการกระท�ำรวมหมู่ (Collective Action) ส่วนตลาดเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ
ของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ และเป็นปริมณฑลของกิจกรรมที่ปัจเจกบุคคลเข้าร่วม
โดยคาดหวังผลประโยชน์สว่ นตนอันเกิดจากแรงกระตุน้ ของการแข่งขัน จึงกล่าวได้
ว่าการด�ำรงอยูอ่ ย่างคูข่ นานกันของรัฐและตลาด ได้สร้างความตึงเครียดทีแ่ สดงให้
เห็นคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของการเมืองและเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่ารัฐและตลาดมิได้
เป็นคูส่ มั พันธ์ทขี่ ดั แย้งกันเสมอไป แต่ความตึงเครียดดังกล่าวมีพนื้ ฐานมาจากความ
แตกต่างทางด้านค่านิยมหรือผลประโยชน์ของรัฐและตลาด ซึ่งสามารถจัดการได้
ด้วยวิธีการและจังหวะเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม รัฐมีอิทธิพลต่อตลาดและ
ตลาดก็มีอิทธิพลต่อรัฐ โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและตลาดมีลักษณะเป็นพลวัต
ที่สามารถผันแปรไปได้เมื่อเวลาผ่านไป

Susan Strange, States and Markets (London: Continuum, 1994), p. 18.
Ibid., pp. 24-25.
38
David N. Balaam and Michael Veseth, “What Is International Political Economy?”,
pp. 6-7.
36
37
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นักเศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบันยอมรับตรงกันว่าการเมืองและเศรษฐกิจ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งแนบแน่ น แนวโน้ ม ดั ง กล่ า วนี้ เ กิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่
คริสต์ทศวรรษที่ 1970 เมื่อได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ได้
น�ำมาสู่ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ39 ผล
กระทบจากปัจจัยทางการเมืองที่ส�ำคัญในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 คือ การยกเลิก
ระบบเบรตตันวูดส์ (Bretton Woods System) ซึ่งเป็นการใช้มาตรการทางการ
เมืองเพื่อควบคุมการแข่งขันในตลาดของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ด�ำเนิน
มานับตัง้ แต่สนิ้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และการปลดปล่อยประเทศในอาณานิคม
ให้เป็นเอกราช (Decolonization) และกลุ่มประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชส่วนใหญ่
ไม่พอใจต่อสถานภาพที่ด้อยกว่าในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเรียกร้อง
ให้มีระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ (New International Economic
Order)40 ส่วนผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในคริสต์ทศวรรษที่ 1970
นอกจากการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำ� ทางเศรษฐกิจเสรี
ระหว่างประเทศ ท�ำให้ประเทศต่างๆ สร้างมาตรการป้องกันทางเศรษฐกิจของตนเอง
องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเคยถูกแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ผลก็คือนักรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่มักจะละเลยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์โดย
ส่วนใหญ่กม็ กั จะเพิกเฉยต่อปัจจัยทางการเมืองในกระบวนการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จนเกิดเป็นสาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่
แยกขาดออกจากกัน แม้กระทั่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงต้นช่วงแรกของคริสต์ทศวรรษที่ 1960 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักรัฐศาสตร์ก็ยังรวมศูนย์อยู่ที่
ประเด็นเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพหรือความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยมีรัฐชาติเป็น
ตัวแสดงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในระบบการเมืองระหว่างประเทศ. โปรดดู Joan Edelman Spero, The
Politics of International Economic Relations (London: Routledge, 1990), p. 2.
40
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: ส�ำนักสัจนิยม”, ใน รัฐศาสตร์
สาร 30 (มกราคม-เมษายน 2552):197-200.; โคริน เฟื่องเกษม, แนวคิดและทฤษฎีความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ, น. 132-133.; Robert Jackson and Georg Sorensen, “Introduction to International Relations: Theories and Approaches”, p. 178.
39
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ขึน้ มาแล้ว การเมืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังได้รบั ผลกระทบจากการเคลือ่ นย้าย
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโลกจากฝัง่ มหาสมุทรแอตแลนติกไปสูฝ่ ง่ั มหาสมุทรแปซิฟกิ
รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำทางเศรษฐกิจโลก
และสถานการณ์วิกฤตน�้ำมัน (Oil Shock)41
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970
และสถานการณ์ทดี่ ำ� เนินมาจนถึงยุคหลังสงครามเย็นและกระบวนการโลกาภิวตั น์
นี้ท�ำให้นักวิชาการตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องขจัดช่องว่างระหว่างรัฐศาสตร์
กับเศรษฐศาสตร์ ท�ำให้เกิดการผสมผสานองค์ความรู้ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และหลังจากนั้นเป็นต้นมาทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น42 นักทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่า
ทฤษฎีดงั กล่าวมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการท�ำความเข้าใจผลกระทบจากการเมือง
และเศรษฐกิจในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน43 ซึ่งข้อเสนอ
ของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ มิได้จ�ำกัดอยูเ่ พียงแค่ประเด็นค�ำถาม
ที่ว่าการเมืองและเศรษฐกิจหรือรัฐและตลาดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่
และประเด็นที่ว่าการเมืองและเศรษฐกิจมีบทบาทต่อกันและกันอย่างไร แต่ยังเกิด
ข้อถกเถียงทีเ่ กีย่ วข้องกับค่านิยมว่าด้วยบทบาทของการเมืองและเศรษฐกิจในบริบท
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย
การที่ รั ฐ ต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ
เพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบ ท�ำให้เชื่อกันว่าเศรษฐกิจหรือตลาดเข้ามามีบทบาท
ในกิจกรรมทางการเมืองของรัฐต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจ (Economic Transaction) ระหว่างรัฐต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทาง
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: ส�ำนักสัจนิยม”, น.198-200.;
Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, pp. 5-6.
42
Joan Edelman Spero, The Politics of International Economic Relations, p. 3.
43
David N. Balaam and Michael Veseth, “What Is International Political Economy?”,
pp. 4-5.		
41
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ด้านการค้า การลงทุน และการให้กู้ยืมที่ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น
พลเมืองของแต่ละประเทศมีความคาดหวังให้รัฐบาลของตนหันมาให้ความสนใจ
กับนโยบายทางเศรษฐกิจมากกว่าทีจ่ ะให้ความส�ำคัญแต่เฉพาะนโยบายทางการเมือง
เท่านั้น และนโยบายทางเศรษฐกิจเหล่านั้นมักจะถูกตรวจสอบ ถกเถียง และ
อภิปรายในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจ�ำเป็นที่รัฐจะต้อง
ด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น44
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศบางท่านเชื่อมั่นว่า
รัฐมีบทบาทหลักในการก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนั ดังที่ Joan Edelman Spero45 ให้เหตุผลว่าปัจจัยทางการเมืองยังมีอทิ ธิพล
ต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างน้อย 3 ด้าน คือ (1) “ระบบทางการเมือง
ก�ำหนดระบบเศรษฐกิจ” เนื่องจากโครงสร้างและปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศยังคงถูกก�ำหนดโดยโครงสร้างและปฏิบัติการของระบบการเมือง
ระหว่างประเทศ (2) “การเมืองก�ำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ” เนื่องจากนโยบาย
ทางเศรษฐกิจยังคงถูกควบคุมให้ตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองตลอดมา และ
(3) “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ทางการเมือง”
เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีแนวทางเดียวกับปฏิสัมพันธ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศ และรัฐยังเป็นตัวแสดงหลักทีม่ บี ทบาทในการด�ำเนินการ
และจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงในประเด็นทีว่ า่ ด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจหรือรัฐและตลาดยิ่งจะ
มีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นในส่วนของมุมมองทางทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศที่จะกล่าวถึงต่อไป46
Karan A. Mingst, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton &
Company, 2008), pp. 247-248.
45
Joan Edelman Spero, The Politics of International Economic Relations, p. 4.
46
Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical
Theories”, p. 176.
44
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7.2		 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
มุมมองทางทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมีหลายแนวทาง
แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะให้ความส�ำคัญกับมุมมองของ Liberalism และ Realism
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.2.1 Liberalism
Liberalism เชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะร่วมมือกัน ความ
ก้าวหน้าจะเกิดขึน้ ผ่านการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์เพือ่ ก่อให้เกิดความเจริญรุง่ เรือง
มากขึ้น และท�ำให้เสรีภาพของปัจเจกขยายออกไป ทฤษฎีนี้มองว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะสร้างสวัสดิการให้แก่โลก (Global Welfare) และสามารถแก้ปัญหา
ของระบบทุนนิยมได้47 ถ้ายึดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก นักเศรษฐศาสตร์
ส่วนใหญ่เชื่อว่า ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของสภาวะตลาดเสรีที่กลไกตลาดจะเป็นตัวก�ำหนด
ราคา อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และยิ่งมีความสัมพันธ์กันมากเท่าไร
ก็จะท�ำให้การค้าขายขยายตัวมากขึน้ เท่านัน้ 48 Liberalism เห็นว่าเศรษฐกิจมีอทิ ธิพล
เหนือการเมืองและให้ความส�ำคัญกับตลาดเสรี (Free Market) ที่มีบทบาทให้
เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเสรีตามความสมัครใจ49 และยังมีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่น
ว่าตลาดและรัฐเป็นอิสระต่อกัน จึงเสนอให้แยกเศรษฐกิจออกจากการเมือง
เพื่อให้กลไกตลาดสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด50 ดังที่ Adam
Smith บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอธิบายว่ารัฐควรแทรกแซงตลาดให้นอ้ ยทีส่ ดุ
Charles W. Kegley Jr. and Shannon L. Blanton, World Politics: Trend and
Transformation (Canada: Wadsworth, 2012), p. 366.
48
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น”, ใน ประมวลสาระชุด
วิชากระแสโลกศึกษา (World Currents Study) (หน่วยที่ 4) (นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), น. 4-9.
49
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 249.
50
Karan A. Mingst, Essentials of International Relations, p. 249, 251.
47
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และปล่อยให้ตลาดขยายตัวออกไปตามกฎธรรมชาติ (Natural Law) และให้
กลไกตลาดตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกันและมีความสอดคล้องกัน (Harmony of
Interest) ซึ่งปัจเจกบุคคลจะได้รับผลประโยชน์ตามความต้องการของตนได้อย่าง
เต็มทีจ่ นเป็นทีพ่ งึ พอใจ Smith เชือ่ ว่าตลาดเสรีจะเป็นแหล่งส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความ
ก้าวหน้า ความร่วมมือ และความเจริญรุ่งเรือง แต่การใช้กฎระเบียบต่างๆ ของ
รัฐหรือการแทรกแซงทางการเมืองจะเป็นอุปสรรคของความเติบโตทางเศรษฐกิจ
นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมมองระบบเศรษฐกิจว่ายิ่งเปิดเสรีมากเท่าใด ก็จะยิ่ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากเท่านัน้ 51 แม้กระนัน้ Smith ก็ยอมรับบทบาทอย่างจ�ำกัดของ
รัฐในการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความมั่นคง และเพื่อตอบโต้
การเสียเปรียบทางค้ากับต่างชาติ52 อย่างไรก็ตาม บทบาทของรัฐถูกให้ความส�ำคัญ
มากขึ้นในมุมมองของ John Maynard Keynes แม้เขาเชื่อว่าตลาดเสรีน�ำมาซึ่งผล
ประโยชน์มหาศาลต่อมนุษย์ แต่กอ็ าจเกิดความไม่แน่นอนและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นได้ ในสถานการณ์เช่นนี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้อง
เข้ า มาจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แม้ ว ่ า Keynes เชื่ อ มั่ น ในความริ เ ริ่ ม ของ
ปัจเจกบุคคลและประสิทธิภาพของตลาด แต่ก็ยอมรับว่าการบริหารจัดการที่ดี
เยี่ยมของรัฐจะช่วยสนับสนุนมากกว่าที่จะขัดขวางการท�ำหน้าที่อันมีประสิทธิภาพ
ของตลาดเช่นกัน53
ในประเด็ น เศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศ Liberalist เชื่ อ มั่ น ใน
Non-Zero-Sum Game โดยมีมมุ มองว่ารัฐต่างๆ สามารถมีผลประโยชน์รว่ มกัน เช่น
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: ส�ำนักสัจนิยม”, น.182.;
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น”, น. 4-6.; Robert Jackson
and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical Theories”,
p. 181.
52
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice (New York:
Addison Wesley Longman, 2000), p. 85.
53
Ibid., pp. 85-86.; Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political
Economy (IPE): Classical Theories”, p. 183.
51
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เดียวกับที่ปัจเจกบุคคลจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ผ่านการด�ำเนินการอย่าง
เป็นอิสระของเศรษฐกิจตลาดเสรีและระบบทุนนิยม (Capitalism) ทั้งในระดับของ
แต่ละประเทศและที่ขยายตัวข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ54 ทั้งยังมีแนวคิดใน
ท�ำนองเดียวกันว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะมีความสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐ หากรัฐส่งเสริมการไหลเวียนอย่างเสรีของ
การค้า และไม่เข้ามาแทรกแซงตลาดทีส่ ามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั มากขึน้ ในทีส่ ดุ
จะท�ำให้ทกุ รัฐทีไ่ ด้เข้าร่วมมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้ รัฐจึงควรมีบทบาท
ส่งเสริมให้เกิดการค้าและการแข่งขันเสรี รวมถึงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ถนนหนทางและเส้นทางรถไฟเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั การผลิตและการขนส่ง
สินค้า เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการน�ำทรัพยากรที่จ�ำกัดมาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ55
การที่แต่ละรัฐมีปัจจัยทางการผลิตทั้งที่ดิน แรงงาน และเงินทุนในระดับ
แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ถ้ารัฐต่างๆ เข้าร่วมในการค้าระหว่างประเทศ
จะท�ำให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสูงสุดไปทั่วโลก ทั้งนี้ การผลิตตามความช�ำนาญ
เฉพาะ (Specialization) จากหลักการแบ่งงานกันตามธรรมชาติ (Natural Division
of Labor) ตามแนวคิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส�ำหรับรัฐทั้งหมดของ David Ricardo ซึ่งเสนอว่ารัฐ
ที่เข้าร่วมในการค้าระหว่างประเทศควรจะมีความสามารถทางการผลิตสินค้า
เฉพาะอย่าง เนื่องจากเงื่อนไขทางทรัพยากร ปริมาณเงินทุน ลักษณะของแรงงาน
และมูลค่าทีด่ นิ แตกต่างกัน ท�ำให้แต่ละรัฐควรจะผลิตและส่งออกสินค้าทีต่ นสามารถ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐอื่น และน�ำเข้าสินค้าที่
Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical
Theories”, p. 182.
55
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, p. 83.; Karan A.
Mingst, Essentials of International Relations, p. 249.
54
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รัฐอื่นสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า56 นอกจากนั้น การค้าและการ
เคลื่อนที่อย่างเสรีของเงินทุน จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนจะเคลื่อนไปยังที่ซึ่งให้
ผลก�ำไรสูงสุดต่อการลงทุน การค้าเสรีจะเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจลื่นไหลและสร้าง
กลไกราคาที่เป็นเสมือนกับมือที่มองไม่เห็น (Invisible Hand) จึงมีการกระจาย
สินค้าและบริการที่ได้ประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมไปทั้งระบบเศรษฐกิจโลก
โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐและสถาบันต่างๆ ที่น้อยที่สุดเพื่อให้ตลาดท�ำงาน
อย่างอิสระมากที่สุด57
ส�ำหรับการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของ Jacob Viner58 นักเศรษฐศาสตร์ซงึ่ เป็นผูร้ เิ ริม่ ศึกษาการจัดตัง้ สหภาพศุลกากร
ได้ วิ เคราะห์ ถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึน้ 2 ประการ ได้แก่ การสร้างปริมาณการค้า (Trade Creation) และการเบีย่ งเบน
ทิศทางการค้า (Trade Diversion) ประการแรก “การสร้างปริมาณการค้า” หมายถึง
การทีป่ ระเทศสมาชิกประเทศหนึง่ สามารถผลิตสินค้าชนิดหนึง่ ด้วยต้นทุนต�ำ่ กว่าอีก
ประเทศหนึ่ง จึงรับหน้าที่ในการผลิตสินค้านั้นและส่งไปขายในประเทศสมาชิกอื่น
ส่วนประเทศที่เคยผลิตสินค้านั้นด้วยต้นทุนสูงกว่า ก็ลดหรือยุติการผลิตสินค้านั้น
แล้วน�ำทรัพยากรไปผลิตสินค้าอื่น ถ้าประเทศสมาชิกทั้งหลายมีการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตอย่างเต็มที่ทั้งก่อนและหลังการบูรณาการ การแบ่งงานข้างต้นตาม
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจะมีผลท�ำให้สวัสดิการเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
Ibid., pp. 83-84.; Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy
(IPE): Classical Theories”, p. 182.; Karan A. Mingst, Essentials of International
Relations, p. 251.
57
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 249.
58
Jacob Viner, The Customs Unions Issue (New York: Carnegie Endowment for
International Peace, 1950), p. 46, 51. อ้างถึงใน สมนึก แตงเจริญ, ทฤษฎีและนโยบาย
การค้ าระหว่ างประเทศ (กรุงเทพฯ: โครงการส่ง เสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2538), น. 376-377.; วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2548), น. 77-79.
56
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โดยรวมดีขนึ้ เพราะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้
ผู้บริโภคในประเทศสมาชิกจะมีโอกาสมากขึ้นในการซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตที่มี
ต้นทุนและราคาต�ำ่ สุด จึงมีการบริโภคสินค้ามากขึ้น ท�ำให้สวัสดิการของผู้บริโภค
สูงขึ้น และ
ประการที่สอง “การเบี่ยงเบนทิศทางการค้า” หมายถึงในกรณีที่ยังไม่มี
การบูรณาการนัน้ แต่ละประเทศก็จะซือ้ สินค้าทีม่ าจากแหล่งทีม่ ตี น้ ทุนต�่ำสุด แต่เมือ่
มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ก็ได้ท�ำการยกเลิกภาษีสินค้าน�ำเข้าระหว่างประเทศ
สมาชิกทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ในขณะเดียวกันก็ยงั คงมีการเก็บภาษีสนิ ค้าน�ำเข้าจากประเทศ
นอกกลุม่ ดังนัน้ ถึงแม้วา่ ประเทศนอกกลุม่ จะผลิตสินค้าทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่าแต่เมือ่ ต้อง
เสียภาษีสนิ ค้าขาเข้าก็จะท�ำให้ราคาสินค้าสูงกว่าสินค้าทีผ่ ลิตจากประเทศสมาชิกที่
มีต้นทุนสูงกว่าและท�ำให้ประเทศสมาชิกต้องเปลี่ยนทิศทางของการซื้อสินค้าจาก
ประเทศนอกกลุ่มมาสู่การซื้อสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้
ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะประเทศนอกกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
สูงกว่าจะต้องลดจ�ำนวนการผลิตลง
ในปัจจุบัน ทฤษฎี Liberalism หันมาให้ความส�ำคัญกับสถาบันระหว่าง
ประเทศมากขึ้น โดยพยายามอธิบายบทบาทของสถาบันในประเด็นต่างๆ ว่า
สถาบันได้ทำ� การตอบสนองตามหน้าที่ และน�ำมาซึง่ ผลประโยชน์จากความร่วมมือ
มากขึ้นกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเดิม อันเนื่องมาจากอิทธิพลกระแส
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและโลกหลังยุคสงครามเย็น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวนี้จึงน�ำไปสู่
การสร้างสถาบันระหว่างประเทศ ซึ่ง Neo-Liberalist (โดยเฉพาะกลุ่ม Neo-liberal
institutionalism) เชื่อว่ารัฐจะร่วมมือกันสร้างสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมา
เมือ่ รัฐเชือ่ ว่าผลประโยชน์ของรัฐจะบรรลุผลส�ำเร็จสูงสุดโดยผ่านความร่วมมือกับรัฐ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในกรอบแนวคิดที่ถูกท�ำให้เป็นสถาบันและมีโครงสร้างพร้อมกับ
การมีสมาชิก กฎระเบียบ เป้าหมาย ขั้นตอนการด�ำเนินงาน และบรรทัดฐาน
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ของพฤติกรรมที่ชัดเจน59 ทฤษฎีนี้สนับสนุนบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศ
ในการที่จะจัดการกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ และเห็นว่า
สถาบันจะช่วยแก้ปญ
ั หาช่องว่างและความล้มเหลวในการด�ำเนินการของตลาด (ใน
แง่ทกี่ ลไกตลาดไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ) โดยที่รัฐหรือการเมืองยังมีบทบาทในการสร้างสถาบันระหว่างประเทศ
เพราะรัฐจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือ
จึงมีแนวโน้มที่รัฐจะร่วมมือกันสนับสนุนให้เศรษฐกิจโลกเคลื่อนเข้าไปสู่รูปแบบ
ตลาดเสรีมากยิ่งขึ้น การที่สถาบันมีอิทธิพลต่อการเมืองระหว่างประเทศ เพราะ
สถาบันเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างกัน และยังเปิด
ช่องทางให้รฐั ต่างๆ ได้แสดงออกถึงความพยายามทีจ่ ะแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ
ของตนในแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม รวมทั้งยัง
สนับสนุนให้มกี ารเจรจาระหว่างรัฐ ท�ำให้เกิดการประนีประนอมโดยแต่ละฝ่ายยอม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน60
มีงานวิชาการจ�ำนวนมากท�ำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการยกระดับ
การบู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศที่ ลึ ก ลงมากขึ้ น (Deepening
International Economic Integration) ซึง่ ส่งผลบวกต่อประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกหลาย
ประการ คือ 1) การเปิดเสรีทางการค้าจะสร้างผลประโยชน์ให้กบั ทุกฝ่าย (Win-Win
Game) มากกว่าที่จะมีฝ่ายใดได้ผลประโยชน์และท�ำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสีย
ผลประโยชน์ (Zero-Sum Game) 2) ประเทศทีเ่ ข้าร่วมในกระแสของการค้าระหว่าง
ประเทศจะได้รบั ผลประโยชน์อย่างแน่นอน และถึงแม้วา่ ประเทศนัน้ ด�ำเนินการเปิด
เสรีทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว ก็ยังจะได้รับผลประโยชน์เพราะจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และ 3) การบูรณาการทางเศรษฐกิจจะส่ง
ผลดีต่อการลดความยากจน ประเทศที่เข้าร่วมในเส้นทางของการเปิดเสรีทาง
James A. Caporaso and Mary Anne Madeira, Globalization, Institutions & Governance, pp. 101-102.
60
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 251.
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การค้าทีล่ กึ และกว้างมากกว่าเดิม จะช่วยให้ประเทศสามารถแสวงหาประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศตนได้ดขี นึ้ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะส่งผลให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึน้ และ
ลดอัตราการเกิดความยากจนให้น้อยลง61
ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงที่น�ำไปสู่การก่อตั้งเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) และ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ในยุโรปตะวันตก อันเป็นตัวอย่าง
ที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จากความตกลงทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Economic Arrangements) เช่นเดียวกับประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ประสบความส�ำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก (Robust
Economic Performance) ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียน ตลอดจน
ข้อตกลงต่างๆ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Arrangements) ได้
สร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก จนท�ำให้ผู้ก�ำหนดโยบายใน
ภูมิภาคนี้ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ขยายออกไปมากขึ้น62
7.2.2 Realism
Realism เสนอว่าระบบระหว่างประเทศมีสภาวะอนาธิปไตย (Anarchy)
และภายใต้สภาวะดังกล่าวย่อมไม่มีอ�ำนาจใดที่จะป้องกันรัฐจากความก้าวร้าว
หรือความรุนแรงซึ่งแต่ละรัฐกระท�ำต่อกันได้ ส่งผลให้รัฐหนึ่งๆ ถูกคุกคามอย่าง
ต่อเนือ่ งจากการด�ำรงอยูข่ องรัฐอืน่ ด้วยเหตุทรี่ ฐั ถูกขับเคลือ่ นโดยความต้องการทีจ่ ะ
อยู่รอดในสภาวะอนาธิปไตย รัฐต่างๆ จึงวิตกกังวลเกี่ยวกับอ�ำนาจของตนเอง และ
การพัฒนาความสามารถต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากการแสดงความก้าวร้าว
Vo Tri Thanh, “Winners and Losers in ASEAN Economic Integration: A Perspective
from Vietnam”, in ASEAN-Canada Forum: Eegional Economic Integration: ASEAN
and Canadian Perspectives (Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 143.
62
Dean A. DeRosa, Regional Trading Arrangements among Developing Countries:
the ASEAN Example (Washington D.C.: International Food Policy Research Institute,
1995), pp. 1-2.
61
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ของรัฐอืน่ เหตุผลดังกล่าวท�ำให้แต่ละรัฐต้องช่วยเหลือตนเอง (Self-Helped) เพือ่ ความ
อยู่รอด (Survival) และความมั่นคง (Security)63 นอกจากนั้น สภาวะอนาธิปไตย
ของระบบระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ท่ามกลางรัฐต่างๆ ทีม่ กั จะไม่สนใจผลประโยชน์รว่ มกัน (Common Interest) ความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะอยู่ในรูปของการแข่งขันที่มีลักษณะเป็น
Zero-Sum Game ซึ่งการที่รัฐหนึ่งได้ผลประโยชน์จะท�ำให้รัฐอื่นเสียผลประโยชน์64
ทั้งยังเชื่อว่ารัฐที่มีอ�ำนาจมากที่สุดจะก�ำหนดกฎระเบียบต่างๆ และข้อจ�ำกัดของ
ระบบผ่านการครองความเป็นเจ้า (Hegemony) การเป็นพันธมิตร (Alliances)
และการรักษาดุลอ�ำนาจ (Balances of Power) ในความเป็นจริงแล้วเสถียรภาพ
และระเบียบต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งที่ครองความเป็นเจ้าหรือการที่
รัฐใดรัฐหนึง่ เต็มใจและมีความพร้อมทีจ่ ะสร้าง ด�ำรงรักษา และบังคับใช้กฎระเบียบ
ต่างๆ ด้วยเหตุนนี้ โยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลหนึง่ ๆ จะยอมจ�ำนน (Subservient)
ต่อการเรียกร้องของรัฐบาลทีม่ อี ำ� นาจน�ำเพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั อ�ำนาจอธิปไตย
ของตน65
อาจกล่าวได้วา่ อ�ำนาจกลายเป็นวิธที สี่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ส�ำหรับรัฐทีจ่ ะบรรลุถงึ
ความมัน่ คง ดังนัน้ รัฐจะแสวงหาอ�ำนาจและพยายามป้องกันตนเองโดยการกีดกัน
มิให้รัฐอื่นกลายเป็นรัฐที่มีอ�ำนาจมากกว่า นอกจากนั้น ผลประโยชน์เชิงสัมพันธ์
(Relative Gain) จะจูงใจรัฐให้เพิม่ ความสามารถทางด้านอ�ำนาจเมือ่ ต้องไปสัมพันธ์
กับรัฐอืน่ และรัฐจะป้องกันตนเองด้วยการสร้างผลประโยชน์ทเี่ หนือกว่าจากศักยภาพ
ทางทหารและเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะท�ำให้รัฐหนึ่งๆ

Kenneth Waltz, “From Theory of International Politics”, in John A. Vasquez, ed.,
Classics of International Relations (New Jersey: Prentice Hall, 1990), p. 287.
64
Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical
Theories”, p. 179.
65
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 249.
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มีอำ� นาจและอิทธิพลเพียงพอทีจ่ ะคุกคามการด�ำรงอยูแ่ ละผลประโยชน์ของรัฐอืน่ ได้66
รัฐให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงสัมพันธ์ (Relative Economic
Gain) เพราะยิง่ รัฐสะสมความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจมากเท่าใด ก็ยงิ่ จะท�ำให้มอี ำ� นาจ
ทางการเมืองและการทหารมากขึน้ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอ�ำนาจทางการเมือง
และการทหารเป็นเป้าหมายที่ส่งเสริมกัน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของรัฐในทางการเมืองและการทหาร
ในขณะเดียวกันอ�ำนาจทางการเมืองและการทหารจะช่วยส่งเสริมและท�ำให้อำ� นาจ
ทางเศรษฐกิจของรัฐเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้รัฐซึ่งท�ำหน้าที่ปกป้องและพัฒนา
ผลประโยชน์แห่งชาติให้กา้ วหน้าต่อไปจะควบคุมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเอกชน
รัฐควรจะหลีกเลี่ยงการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อรัฐอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงขัดแย้งกัน รัฐจะให้ความส�ำคัญกับ
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงเป็นส�ำคัญ67
Realism มีแนวโน้มทีจ่ ะมองว่าเศรษฐกิจเป็นเครือ่ งมือของการเมืองและเป็น
ฐานของอ�ำนาจทางการเมือง และมีขอ้ สันนิษฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ
โลกและการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่มีความสลับซับซ้อนจึงสามารถท�ำความเข้าใจได้ตาม
หลักการส�ำคัญที่ว่า “การเมืองก�ำหนดเศรษฐกิจ”68 คงต้องยอมรับว่ารัฐมีศักยภาพ
มากทีจ่ ะก�ำหนดโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเวทีระหว่างประเทศ69
โดย Realism เชื่อว่าการกระจายอ�ำนาจระหว่างรัฐเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมากที่สุดใน
การก�ำหนดว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่70
Kenneth Waltz, “From Theory of International Politics”, p. 287.
Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical
Theories”, pp. 179-181.
68
Roger Tooze, “Conceptualizing the Global Economy”, in Anthony G. McGrew and
Paul Lewis, eds., Global Politics: Globalization and the Nation-State (Cambridge:
Polity Press, 1992), p. 234.
69
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, p. 62.
70
Ibid., p. 67.
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จากข้อสันนิษฐานที่ว่าเศรษฐกิจโลกเป็นพื้นที่ของการแข่งขันระหว่างรัฐต่างๆ
เพื่อแสวงหาความเข้มแข็งและอ�ำนาจเชิงสัมพันธ์ให้มากที่สุด ในระบบระหว่าง
ประเทศแต่ละรัฐต้องด�ำเนินการทุกอย่างให้สามารถอยู่รอดได้ และทุกรัฐก็มี
จุดประสงค์ทตี่ อ้ งการเพิม่ ความมัง่ คัง่ และความเป็นอิสระให้มากทีส่ ดุ นโยบายทาง
เศรษฐกิจของแต่ละรัฐจึงมุ่งสร้างผลประโยชน์แห่งชาติ รัฐจะส่งเสริมการเติบโต
ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสนับสนุนให้มีการส่งออกมากกว่าการน�ำเข้า
รวมทั้งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวที
ระหว่างประเทศได้มากขึน้ นอกจากนัน้ รัฐยังด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพือ่ การ
ปกป้องทางการค้า โดยก�ำหนดมาตรการหลายรูปแบบ ได้แก่ การขึ้นภาษีสินค้า
น�ำเข้า (Tariffs) การจ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้า (Import Quotas) การจ�ำกัดปริมาณ
การส่งออก (Export Quotas) โดยความสมัครใจของประเทศผู้ส่งออก (Voluntary
Export Restraints) การให้เงินอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidies) การลดค่าเงิน
(Currency Devaluations) มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff
Barriers: NTBs) การสร้างความได้เปรียบเชิงการค้า (Strategic Trade Practices)
การทุ่มตลาด (Dumping) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Countervailing Trade
Practices) การปกป้องการน�ำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards) และส่งเสริมการลงทุน
เฉพาะด้าน (Selective Investments)71
แม้กระทั่งในกรณีของตลาดเสรี ถึงแม้ว่ารัฐจะรับรู้ถึงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีเพื่อเพิ่มพูนอ�ำนาจของตน แต่การค้าเสรี
อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศ รัฐจึงมีบทบาทอย่างมาก
ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบางประเภทด้วยการให้เงินอุดหนุนหรือ
ช่วยเหลือ (Subsidizing) และให้การปกป้อง (Protecting) อุตสาหกรรมเหล่านีจ้ าก
คู่แข่งต่างประเทศ (Foreign Competition) แม้แต่รัฐที่ยึดถือแนวทางการค้าเสรี
71

โปรดดูรายละเอียดใน ประภัสสร์ เทพชาตรี, “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น”,
น. 4-27.; Karan A. Mingst, Essentials of International Relations, p. 261. และโปรดดู
รายละเอียดใน ประภัสสร์ เทพชาตรี, “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น”, น. 4-27,
4-28.; David N. Balaam and Michael Veseth, “International Trade”, p. 115.
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แบบ Liberalism ดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ก็ยงั คงใช้ลทั ธิการปกป้อง
ทางการค้าส�ำหรับอุตสาหกรรมบางประเภททีย่ งั ไม่เข้มแข็งพอส�ำหรับการแข่งขัน72
โดยสหรัฐอเมริกามักใช้การอุดหนุนการส่งออกเพือ่ ช่วยเหลือการส่งออกสินค้าเกษตร
ของประเทศ เพราะว่าต้องการตอบโต้สหภาพยุโรป (EU) ที่ใช้การอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งในตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของ EU นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังใช้การ
จ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้าเพือ่ ก�ำหนดปริมาณของน�้ำตาลทีผ่ บู้ ริโภคอเมริกนั สามารถ
ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยผู้ผลิตน�้ำตาลในประเทศให้สามารถแข่งขันกับ
ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลต่างประเทศ73 จึงเป็นเรือ่ งปกติในทางการค้าระหว่างประเทศทีร่ ฐั บาล
จะเข้าแทรกแซงการค้าเสรี เช่น การควบคุมธุรกรรมทางการเงินในตลาดเงินตรา
(Currency Market) โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเพื่อ
ที่จะก�ำหนดอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติอันเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการด�ำเนินการทางการเมือง
เพราะถึงที่สุดแล้วรัฐจะให้ความส�ำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ทางการเมือง
มากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ74
นอกจากนั้น การที่รัฐหนึ่งจะต้องตัดสินใจในการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า
ใหม่ๆ หรือสนับสนุนการตัดสินใจของสถาบันระหว่างประเทศหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
การที่รัฐได้พิจารณาถึงผลประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ (Relative Gains) ที่จะได้รับจาก
ข้อตกลงนัน้ ๆ75 เพราะรัฐย่อมมีความกังวลอยูต่ ลอดเวลาว่าจะได้รบั ผลประโยชน์นอ้ ย
กว่ารัฐอื่น รัฐเหล่านี้จะเกิดความลังเลมากที่จะยอมถ่ายโอนอ�ำนาจให้กับสถาบัน
Charles W. Kegley Jr. and Shannon L. Blanton, World Politics: Trend and
Transformation (Canada: Wadsworth, 2012), pp. 369-370.
73
David N. Balaam and Michael Veseth, “Wealth and Power: Mercantilism and Economic
Nationalism”, p. 33.
74
Karan A. Mingst, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton &
Company, 2008), p. 247.
75
Ibid., p. 257.
72
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ระหว่างประเทศ76 แม้กระทั่งเมื่อแต่ละรัฐได้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ก็อาจล้มเหลวที่จะร่วมมือกันเพราะความหวาดกลัวว่ารัฐอื่นจะได้รับผลประโยชน์
จากความร่วมมือมากกว่าตนเอง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์เชิงสัมพัทธ์
มักจะขัดขวางความร่วมมือ ทั้งที่ความร่วมมือสามารถสร้างผลลัพธ์ในทางบวกให้
กับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมก็ตาม และท�ำให้สถาบันระหว่างประเทศไร้ความสามารถใน
การร่วมมือกันในระยะยาว ถ้าหากรัฐใดรัฐหนึ่งลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะรัฐทีม่ อี ำ� นาจกลับรูส้ กึ ในเวลาต่อมาว่าตนเองจะต้องสูญเสียผลประโยชน์
ทีเ่ คยได้รบั หรือรัฐอืน่ ก�ำลังเก็บเกีย่ วผลประโยชน์ทเี่ กิดจากความร่วมมือระหว่างกัน
ได้มากกว่า Realism จึงคาดการณ์วา่ รัฐนัน้ จะถอนตัวออกจากข้อตกลงหรือล้มเลิก
การยินยอมที่จะท�ำตามข้อตกลงนั้น เพราะรัฐที่มีอ�ำนาจไม่จ�ำเป็นต้องผูกมัดกับ
ข้อตกลงนัน้ เสมอไป77 หรือกล่าวได้วา่ การร่วมมือกันระหว่างรัฐจะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่
ความร่วมมือเหล่านั้นสามารถท�ำให้ผลประโยชน์แห่งชาติที่หลากหลาย (Various
National Interests) เป็นจริงขึน้ มาได้เท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารทีร่ ฐั ตัดสินใจเข้าร่วมในความ
ร่วมมือระดับภูมภิ าค ก็แสดงให้เห็นถึงการน�ำเอาผลประโยชน์ของรัฐชาติเข้าสูพ่ นื้ ที่
ระหว่างประเทศที่กว้างมากขึ้น78
Realism เชื่อว่ารัฐมีบทบาทอย่างมากต่อการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ 79
แม้กระทั่ง Neo-liberal institutionalism ก็ยอมรับว่าสถาบันระหว่างประเทศเป็น
กลไกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐ แต่แนวคิดนี้เชื่อว่าสถาบันดังกล่าวเกิดขึ้น
เพราะรัฐต่างๆ เชื่อมั่นว่าได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือและการประสานงาน
กัน (Coordination) ภายใต้ข้อตกลงที่ก�ำหนดขึ้น รัฐจึงยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดย
กฎระเบียบและบรรทัดฐานที่แน่นอน หรือเคารพการตัดสินใจของสถาบันระหว่าง
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, p. 76.		
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 257.;
James A. Caporaso and Mary Anne Madeira, Globalization, Institutions & Governance,
pp. 109-110.
78
Christopher M. Dent, East Asian Regionalism (Abingdon: Routledge, 2008), p. 28.
79
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, p. 62.
76
77
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ประเทศ ซึ่ง Realism/Neo-Realism เห็นแย้งว่าความร่วมมือภายใต้กลไกสถาบัน
ระหว่างประเทศ มิได้หมายความว่ารัฐที่มีอ�ำนาจมากที่สุดในระบบจะต้องเชื่อฟัง
กฎระเบียบเสมอไป 80 ในความเป็นจริงแล้ว สถาบันระหว่างประเทศจะรับใช้
ผลประโยชน์ของบรรดาประเทศทีส่ ามารถควบคุมสถาบันไว้ได้ และสถาบันระหว่าง
ประเทศไม่สามารถบังคับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรัฐได้ นอกจากนั้น สถาบัน
ก็มิได้ปรากฏขึ้นในฐานะที่เป็นวิธีแก้ปัญหาสากล (Universal Problems) หรือเป็น
กลไกของการแก้ไขความล้มเหลวของตลาด แต่สถาบันระหว่างประเทศจะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของรัฐที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าภายในระบบความสัมพันธ์
ดังกล่าว สถาบันระหว่างประเทศได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อรัฐที่มีอ�ำนาจปรารถนาที่
จะประสานนโยบายกับรัฐอื่นๆ สถาบันเหล่านี้จึงมิได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการ
แสวงหาผลประโยชน์ของรัฐ และสถาบันจะมีประสิทธิภาพตราบเท่าที่ไม่พยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ หรือท�ำให้อ�ำนาจของรัฐที่เคยมี
เหนือกว่ารัฐอื่นลดน้อยลงไป81

80
81
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ตารางที่ 1.1
เปรียบเทียบ Liberalism และ Realism
ประเด็นในการวิเคราะห์
Liberalism
Realism
1. ธรรมชาติของเศรษฐกิจ ทุกคนมีผลประโยชน์
เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการ
ระหว่างประเทศ
สอดคล้องกัน และจะได้รับ แข่งขันเพือ่ เพิ่มอ�ำนาจให้
ผลประโยชน์ร่วมกัน
กับรัฐ และเป็นเรื่องของ
ความขัดแย้ง ไม่มีองค์กร
และสถาบันระหว่าง
ประเทศเข้ามามีบทบาท
อย่างแท้จริง
2. ตัวแสดง
สถาบันระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
องค์กรธุรกิจ และเอกชน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จึงมีรัฐเป็น
ตัวแสดงหลัก
3. ผลประโยชน์
ตอบสนองผลประโยชน์
ตอบสนองผลประโยชน์
ร่วมกันของเอกชน
แห่งชาติ
4. วัตถุประสงค์ของ
สร้างความมั่งคั่งสูงสุด
สร้างความมั่งคั่งสูงสุด
การด�ำเนินการทาง
ให้แก่เอกชน
ให้แก่รัฐ
เศรษฐกิจ
5. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง เศรษฐกิจอยูเ่ หนือการเมือง การเมืองเป็นตัวก�ำหนด
การเมืองและเศรษฐกิจ และส่ ง ผลกระทบต่ อ การ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจเป็น
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพียงเครือ่ งมือทางการเมือง
รัฐควรปล่อยให้กลไกตลาด ดังนั้นรัฐหรือการเมือง
ท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้องเข้ามาแทรกแซง
โดยเข้ า มาแทรกแซงให้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
น้อยที่สุด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

41

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
เปรียบเทียบ Liberalism และ Realism
ประเด็นในการวิเคราะห์
Liberalism
6. ความต้ อ งการพื้ น ฐาน รัฐมีหน้าทีห่ ลักในการรักษา
ของหน่วยการเมือง
ระเบียบและกฎหมาย
(Order and Law) แต่ไม่ควร
มีบทบาททางเศรษฐกิจ
7. เกม

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เปรียบเสมือนตลาดภายใน
ประเทศที่ทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
(Non-Zero Sum Game)

8. เงื่อนไขของความ
ร่วมมือ

เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยรัฐต่างๆ คิดค�ำนวณ
อย่างมีเหตุผลแล้ว
การสร้างสถาบันระหว่าง
ประเทศที่มาจากความ
ร่วมมือและประสานงานกัน
ระหว่างรัฐจะเป็นกลไกเพือ่
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่
เสรีมากยิ่งขึ้น

9. การตอบสนองต่อ
โลกาภิวัตน์
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Realism
รัฐต้องการความมั่นคง
ทางการเมือง-การทหาร
เศรษฐกิจ และจิตวิทยา
จึงต้องท�ำหน้าที่ควบคุม
เศรษฐกิจหรือตลาดด้วย
เป็นเกมแบบแพ้-ชนะ
(Zero-Sum Game)
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศ
และประเทศที่ได้รับ
ประโยชน์จะมีอ�ำนาจ
เพิ่มขึ้น
เมื่อสถานะเชิงสัมพันธ์ของ
ความร่วมมือไม่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ
สถาบั น ต่ า งๆ จะจั ด การ
กั บ โลกาภิ วั ต น์ ต ามผล
ประโยชน์ของรัฐที่ครอบง�ำ
และมีอ�ำนาจเหนือกว่า

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
เปรียบเทียบ Liberalism และ Realism
ประเด็นในการวิเคราะห์
Liberalism
Realism
10. ผลกระทบต่ อ ความ ขยายความร่วมมือออกไป ส่งเสริมความร่วมมือทาง
สัมพันธ์ระหว่าง
ให้มากที่สุด
นโยบายและการปฏิบัติ
ประเทศ
ต่างๆ ตราบเท่าที่ไม่
ไปเปลี่ยนแปลงดุลอ�ำนาจ
(Balance of Power)
ภายในกลุ่ม
ที่มา: ปรับปรุงจาก ประภัสสร์ เทพชาตรี, “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: ส�ำนัก
สัจนิยม”, น. 191-193.; Ngaire Woods, “International Political Economy in An Age
of Globalization”, in John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens, eds., The
Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Oxford:
Oxford University Press, 2008), p. 257.

7.2.3 ทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Liberalism และ Realism มีความส�ำคัญอย่างมากในการศึกษาเศรษฐกิจ
การเมื อ งระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีทฤษฎีอื่นๆ โดยเฉพาะ Marxism และ
Constructivism ทีใ่ ห้มมุ มองทางทฤษฎีทแี่ ตกต่างออกไป กล่าวคือ Marxism ปฏิเสธ
แนวคิด Liberalism ที่มองว่าเศรษฐกิจมีลักษณะเป็น Positive-Sum Game นั่นคือ
ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ทว่า Marxism มองว่าเศรษฐกิจเป็นแหล่ง
ของการขูดรีดและน�ำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น ด้วยเหตุนี้ Marxism จึง
เสนอว่าเศรษฐกิจเป็นความสัมพันธ์ทางชนชั้นแทนที่จะมองว่าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ Marxism ยืนยันว่าระบบเศรษฐกิจโลกเป็นพืน้ ทีข่ องการแข่งขัน แต่ไม่ใช่
การแข่งขันระหว่างรัฐต่างๆ หากมีลัทธิทุนนิยม (Capitalism) เป็นพลังขับเคลื่อน
ในระบบเศรษฐกิจโลก อันหมายความว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับโลก
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สามารถท�ำความเข้าใจได้ในฐานะทีเ่ ป็นเวทีของการต่อสูท้ างชนชัน้ (Class Struggle)
ระหว่างผู้กดขี่ (Oppressor) คือชนชั้นกฎุมพี (Bourgeoisie) ที่เป็นเจ้าของวิถี
การผลิตและผู้ถูกกดขี่ (Oppressed) คือชนชั้นแรงงาน (Proletariat)82 โดยอธิบาย
ว่าชนชั้นนายทุนครอบง�ำเศรษฐกิจระบบทุนนิยมผ่านการควบคุมวิถีการผลิต และ
เข้าครอบง�ำพื้นที่ทางการเมืองด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของการเมือง83
แนวการวิเคราะห์ของ Marxism มีบทบาทในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ ส�ำหรับ Marxism ความขัดแย้งทางชนชั้นเป็นรากฐานส�ำคัญ (Fundamental) มากกว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐ เพราะแต่ละรัฐจะให้ความส�ำคัญกับ
การขับเคลื่อนรัฐทุนนิยม (Capitalist State) ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันระหว่าง
รัฐต่างๆ รวมถึงการท�ำสงครามจะถูกมองในบริบทของการต่อสูท้ างชนชัน้ หรือกล่าว
ได้ว่ารัฐไม่มีเจตจ�ำนงเป็นของตนเอง โดยเชื่อว่าผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนรัฐหรือไม่ก็เชื่อว่ารัฐมีอิสระเชิงสัมพัทธ์ (Relative Autonomous)
จากชนชั้นนายทุน84
อาจกล่าวได้ว่า Marxism ให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นตัว
ก�ำหนดการเมือง เช่นเดียวกับ Liberalism แต่ Marxism ให้ความส�ำคัญเฉพาะปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องทางชนชั้น85 และยังไม่ให้ความสนใจอย่างเพียงพอต่อการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค เพราะ Marxism มักจะเน้นการวิเคราะห์ไป
ทีบ่ ทบาทของทุนระหว่างประเทศ เช่น บรรษัทข้ามชาติและทุนจากภายนอกภูมภิ าค
แต่ให้ความส�ำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศน้อยมาก ในขณะที่ Liberalism เห็น
ว่าสถาบันระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันในระดับภูมภิ าค ถูกต่อตัง้ ขึน้
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 249.
Robert Jackson and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical
Theories”, p. 185.
84
Ibid.
85
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น”, น. 4-9.; Robert Jackson
and Georg Sorensen, “International Political Economy (IPE): Classical Theories”,
p. 184.
82

83
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ภายใต้สมมติฐานของพฤติกรรมด้านที่เป็นความร่วมมือกัน (Co-Operative
Behavior) และเป็นการจัดการการพึ่งพาระหว่างกันอย่างซับซ้อน (Complex
Interdependence) ระหว่างความเชื่อมโยงที่แนบแน่นของรัฐชาติภายในภูมิภาค
เดียวกัน86 ในแง่นี้ มุมมองแบบ Liberal จึงมีความเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้
ที่เน้นศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจผ่าน
สถาบันระดับภูมิภาค มากกว่าการวิเคราะห์ในแนวทางแบบ Marxism
ในขณะที่ Constructivism ซึ่ ง ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ค ่ อ นข้ า งใหม่ ใ น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ87 ทฤษฎี Constructivism อธิบายแหล่งทีม่ า
ของอ�ำนาจในเชิงวาทกรรม (Discursive Terms) โดยเน้นไปที่อ�ำนาจที่ก�ำเนิด
มาจากความคิด วัฒนธรรม และภาษา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการก�ำหนดและ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ (Identity) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว่านโยบายเศรษฐกิจโลก
จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา (Historical and
Sociological Factors) นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรมของตัวแสดง
ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่าตัวแสดงได้ซึมซับบรรทัดฐานผ่าน
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ภายในประชาคมการเมืองที่ตนเองสังกัด
อยู่ บรรทัดฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่จ�ำกัดขอบเขตของพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น
แต่ยงั สถาปนาอัตลักษณ์และค่านิยมของตัวแสดงทีป่ ระกอบขึน้ จากโครงสร้างทาง
สังคม ความเชือ่ และความคิดเชิงปทัสฐานต่างๆ ของตัวแสดงอีกด้วย สิง่ เหล่านีถ้ กู
สร้างสรรค์ขนึ้ มาภายในประชาคมการเมืองหรือบริบทแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional setting) จนสามารถก�ำหนดและปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของรัฐให้เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา88
Christopher M. Dent, East Asian Regionalism, p. 31.
James A Caporaso and Mary Anne Madeira, Globalization, Institutions & Governance,
p. 41.
88
Ngaire Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, p. 258.;
James A Caporaso and Mary Anne Madeira, Globalization, Institutions & Governance,
p. 116.
86
87
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ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าทฤษฎี Constructivism ยังมีขอ้ จ�ำกัดทีจ่ ะใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้ เพราะแม้ว่าทฤษฎี Constructivism เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับการ
วิเคราะห์อ�ำนาจ แต่มีมุมมองที่แตกต่างกับทฤษฎีอื่นๆ ในประเด็นเรื่องแหล่งที่มา
ของอ�ำนาจ เพราะทฤษฎี Constructivism มองอ�ำนาจที่ก�ำเนิดมาจากความคิด
วัฒนธรรม และภาษาเหล่านีม้ ดี �ำรงอยูใ่ นทุกการแลกเปลีย่ นระหว่างตัวแสดงต่างๆ
ในขณะที่ Realism และ Liberalism (รวมทั้ง Marxism) มองว่าแหล่งของอ�ำนาจมี
ความเป็นรูปธรรม (Material Terms) เช่น อ�ำนาจทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจทางการ
เมือง89
เมื่ อ พิ จ ารณาจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู ้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า
Liberalism และ Realism ได้ให้มุมมองที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เพราะมีคำ� อธิบายที่เพียงพอ
ต่อการท�ำความเข้าใจต่อบทบาทของปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งยังคงมีปัญหาเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการที่ทฤษฎีทั้งสองมีฐานการ
วิเคราะห์บทบาทของการเมืองและเศรษฐกิจไปในทางคู่ขนานและมุ่งที่จะหักล้าง
สมมติฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง จะท�ำให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ ซึง่ ให้ความสนใจกับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน นับ
ตัง้ แต่มคี วามตกลงว่าด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าระหว่างกัน (Agreement on
ASEAN Preferential Trading Agreements: ASEAN PTA) ในปี ค.ศ. 1977 และ
การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ในปี ค.ศ. 1992
และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ที่ด�ำเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 2003 และ
ก�ำลังจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในปี ค.ศ. 2015
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7.2.4 สรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ น� ำ ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศ ได้ แ ก่
Liberalism และ Realism มาวิเคราะห์การบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียน ซึ่ง
ทฤษฎีทงั้ สองต่างก็ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน โดย Liberalism อธิบายว่าเศรษฐกิจก�ำหนดการเมือง กล่าวคือตลาด
เป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและการเมือง ส่วน Realism อธิบายว่าการเมืองก�ำหนด
เศรษฐกิจ กล่าวคือ รัฐเป็นตัวแสดงทางการเมืองและมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทฤษฎีทั้งสองนี้มีแนวความคิดตรงกันว่าการเมืองและเศรษฐกิจมีความ
สัมพันธ์กันและเป็นพลังขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
หนึ่งๆ รวมถึงการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
Liberalism เชือ่ ว่ากลไกตลาดจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันกับทุก
ฝ่าย (Absolute Gains) ในขณะที่ Realism เชือ่ ว่ารัฐจะค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีลักษณะของผลประโยชน์เชิงสัมพันธ์
(Relative Gains) เพราะฉะนั้น ความเป็นไปได้ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจจึง
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบหรือมองว่าตนจะได้ผลประโยชน์
แห่งชาติเพิม่ ขึน้ จากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน การบูรณาการทาง
เศรษฐกิจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หากรัฐตระหนักว่าตนต้องสูญเสียผลประโยชน์
แห่งชาติและ/หรือไม่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
ภูมิหลังการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการของอาเซียน และ
พัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึง่ จะแบ่งออกเป็นประเด็น
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนก่อนทศวรรษ 1970 ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในทศวรรษ 1970-1980 และการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในทศวรรษ 1990 ถึง ค.ศ. 2002 เพือ่ จะน�ำเสนอให้เห็นภูมหิ ลังการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในช่วงระยะเวลา
ก่อนการด�ำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนก่อนทศวรรษ 1970

ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงพัฒนาการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ซึ่งหากพิจารณาถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา จะพบว่า
อาเซียนมีความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังจะพัฒนา
ไปสู่ขนั้ ตอนของตลาดร่วมในการจัดตั้ง AEC ใน ค.ศ. 2015 ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) จากค�ำอธิบายของ
Bela Balassa1 และ Theodore H. Cohn2 ทีแ่ บ่งระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (Illinois: Richard D. Irwin, Inc,
1961), pp. 1-2.
2
Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice (New York:
Addison Wesley Longman, 2000), pp. 35-37.

1
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1) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นขั้นตอนที่ทำ� การยกเลิก
ภาษีศุลกากรและข้อจ�ำกัดของปริมาณสินค้าระหว่างรัฐสมาชิก แต่รัฐสมาชิก
ต่างๆ ยังคงสามารถก�ำหนดนโยบายในการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าน�ำเข้าจากรัฐ
ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกได้ดว้ ยตนเอง ถือเป็นขัน้ ตอนทีร่ ฐั สมาชิกมีความก้าวหน้าในการ
ขจัดอุปสรรคทางภาษีศุลกากรในทางการค้าระหว่างกัน แต่ประเทศต่างๆ ยังคงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะด�ำเนินนโยบายทางการค้าของตนต่อรัฐอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เขต
การค้าเสรีจะคุกคามอ�ำนาจอธิปไตยแห่งชาติ (National Sovereignty) ในระดับทีต่ ำ�่
และมีแนวโน้มที่รัฐจะยอมรับได้มากกว่าขั้นตอนอื่นๆ การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
โดยส่วนใหญ่จึงมักอยู่ภายใต้ความตกลงทางด้านการค้าเสรี
2) สหภาพศุลกากร (Customs Union: CU) เป็นขั้นตอนที่นอกจากจะ
มีการยกเลิกภาษีศลุ กากรส�ำหรับการน�ำเข้าสินค้าระหว่างรัฐสมาชิกในสหภาพ และ
มีข้อก�ำหนดให้รัฐสมาชิกเรียกเก็บภาษีศุลกากรทางการค้ากับรัฐอื่นที่อยู่นอกกลุ่ม
ความร่วมมือในอัตราที่เท่ากัน (Common External Tariff) ท�ำให้รัฐสมาชิกต้อง
แสดงการยินยอมในมาตรการกีดกันทางการค้าร่วมกัน (Common Trade Barriers)
หากเปรียบเทียบกับจ�ำนวนของเขตการค้าเสรีก็จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนของสหภาพ
ศุลกากรจะมีจ�ำนวนน้อยกว่า
3) ตลาดร่วม (Common Market) เป็นขัน้ ตอนทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับสหภาพ
ศุลกากร แต่ถือว่าเป็นรูปแบบของการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า เพราะได้
เพิ่มข้อตกลงในการยกเลิกข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิต
(Factor Movement) ระหว่างรัฐสมาชิก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุน
เนื่องจากตลาดร่วมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะ
ขจัดความได้เปรียบและเสียเปรียบในการแข่งขัน ด้วยการจัดตัง้ มาตรฐานทางด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย การศึกษา และความมัน่ คงทางสังคมให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
4) สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นขั้นตอนที่มีลักษณะของ
ตลาดร่ ว ม แต่ ไ ด้ ส ร้ า งความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของนโยบายทางด้ า น
อุตสาหกรรม นโยบายระดับภูมิภาค นโยบายด้านการคมนาคม นโยบายการคลัง
นโยบายการเงิน และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยขจัดข้อกีดกัน
ระหว่างรัฐสมาชิกที่ยังด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
สหภาพเศรษฐกิจทีส่ มบูรณ์แบบยังประกอบด้วยสหภาพการเงิน (Monetary Union)
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โดยรัฐสมาชิกได้รับเอาสกุลเงินเดียวกันมาใช้แทนสกุลเงินเดิม
5) ขั้นตอนสุดท้าย Balassa เสนอว่าจะเป็นขั้นตอนที่มีการบูรณาการทาง
ด้านเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จ (Total Economic Integration) ที่แสดงถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกันของนโยบายทางด้านการเงิน การคลัง สังคม และนโยบายแก้ปัญหา
ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ (Countercyclical Policy) นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง
องค์กรที่มีอ�ำนาจเหนือชาติ (Supra-National Authority) ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจและ
มีผลผูกมัดให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม Cohn3 ได้ปรับปรุงเพือ่ เสนอ
กรอบการวิเคราะห์พัฒนาการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ Balassa ว่าในขั้นตอน
สุดท้ายจะเป็นขัน้ ตอนทีค่ วรจะขยายออกไปสูก่ ารรวมกันเป็นหนึง่ เดียวทางการเมือง
เรียกว่าสหภาพการเมือง (Political Union) ที่มีการด�ำเนินนโยบายบางด้านร่วมกัน
เช่น นโยบายต่างประเทศและนโยบายการป้องกันประเทศ ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่ม
แบบสหพันธรัฐ (Federal Political System) มากกว่าที่จะเป็นเพียงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐเอกราช (Sovereign States) เท่านั้น
ทัง้ นี้ พัฒนาการของความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ปรากฏชัดเจนขึ้นภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง4 กล่าวคือ ใน ค.ศ.
3
4

Ibid., pp. 35-37.
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มที ศิ เหนือติดกับจีนและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดีย
และมีทวีปออสเตรเลียอยู่ทางด้านใต้ ภูมิภาคนี้มีพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ภาคพืน้ ทวีป (ซึง่ มีพนื้ ทีค่ รอบคลุมทัง้ หมดเกือบ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร) และส่วนทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะ
ตลอดจนมีเส้นทางทะเลทีเ่ ชือ่ มต่อมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟกิ ซึง่ มีความส�ำคัญ
ส�ำหรับการค้าและการพาณิชย์ (Trade and Commerce) รวมทัง้ การเคลือ่ นกองก�ำลังทางเรือ
(Naval Movements) ของประเทศมหาอ�ำนาจ ท�ำให้ภูมิภาคนี้มีการค้าขายกับโลกภายนอก
อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามส�ำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งหนึง่ ในยุคอาณานิคม ชาติ
ตะวันตกจึงได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากดินแดนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ และ
เข้ายึดครองดินแดนส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมยกเว้นแต่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน John Bastin and Harry J. Benda, “Post-Colonial Southeast
Asia”, in complied by K.S. Sandhu, Sharon Siddique, Chandran Jeshurun, Ananda
Rajah, Joseph L.H. Tan, and Pushpa Thambipillai, The ASEAN Reader (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1992), pp. 16-19.
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1947 ฝรั่งเศสสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อินโดจีน5 ในการจัดตัง้ “Pan-Southeast Asian Union” ซึง่ เน้นความร่วมมือทางด้าน
การชลประทาน การประมง การสือ่ สารและทรัพยากรต่างๆ แต่แผนการนีต้ อ้ งล้มเลิก
เพราะเกิดรัฐประหารในประเทศไทยเมือ่ ค.ศ. 19486 นอกจากนัน้ ประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคก็มีแนวความคิดที่หลากหลายในการก่อตั้งกลุ่มระดับภูมิภาค เช่น แนวคิด
การจัดตั้ง “Southeast Asia League” ของบรรดาผู้น�ำฝ่ายซ้ายของไทย ข้อเสนอ
ให้จัดตั้ง “Pan-Malay” ของประธานาธิบดี Soetan Sjahrir แห่งพรรคสังคมนิยม
อินโดนีเซีย (The Indonesian Socialist Party) ข้อเสนอให้จัดตั้ง “Pan-Asia” จาก
ประธานาธิบดี Quirino ของฟิลิปปินส์และข้อเสนอให้จัดตั้ง “Southeast Asian
Unions” ของ Tunku Abdul Rahman นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เป็นต้น7
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�ำคัญของความร่วมมือในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950
ก็คอื นโยบายต่างประเทศทีน่ ำ� ไปสูค่ วามขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆ ภายในภูมภิ าค
อย่างต่อเนื่อง8 จนกระทั่งถึงช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1960 จึงมีการก่อตัง้ กลุ่มระดับ
อินโดจีน ประกอบด้วยกัมพูชา ลาวและเวียดนาม
Milton Meyer, “Regional Cooperation in Southeast Asia”, Journal of International
Affairs 3(1949):7, quoted in Sarinna Areethamsirikul, “The Impact of ASEAN
Enlargement on Economic Integration: Successes and Impediments under
ASEAN Political Institution”, (Doctoral thesis, Development Studies, University of
Wisconsin-Madison, 2008), p. 44.
7
Amry Vandenbosch and Richard A. Butwell, Southeast Asia among the World
Powers, (Lexington: University of Kentucky Press, 1957), pp. 249-250, quoted
in Sarinna Areethamsirikul, “The Impact of ASEAN Enlargement on Economic
Integration: Successes and Impediments under ASEAN Political Institution”, p. 44.
8
เช่น กรณีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในเกาะซาบาห์ ระหว่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย หลังจาก
การก่อตั้งมาเลเซีย ผู้น�ำสิงคโปร์และมาเลย์มีแนวทางที่แตกต่างในการด�ำเนินนโยบายด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ จนท�ำให้สิงคโปร์ถอนตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ในเดือนสิงหาคม
ค.ศ. 1965 และความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศก็เกิดขึน้ ตามมาอย่างต่อเนือ่ งอีกหลายปี. โปรด
ดู Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, in Alison Broinowski,
ed., Understanding ASEAN (Hong Kong: The MACMILLAN PRESS Ltd, 1982), p. 11.
5
6
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ภูมิภาค 2 กลุ่ม ได้แก่ “สมาคมอาสา” และ “มาฟิลินโด” (Maphilindo) กลุ่มแรก
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาสา (the Association of Southeast
Asia: ASA) เกิดขึ้นจากการประชุมในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1961
ประกอบด้ ว ยมาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และไทย 9 ทั้ ง นี้ สมาคมอาสาไม่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จมากนัก เพราะมีจำ� นวนสมาชิกทีจ่ ำ� กัด และภายใต้แรงจูงใจอันเกิดจาก
แรงกดดันทางการเมือง ถือเป็นการรวมตัวกันเพือ่ สนับสนุนโลกตะวันตกเพือ่ ต่อต้าน
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ท�ำให้ถูกมองว่าขาดความเป็นกลาง ในที่สุดกิจกรรมของสมาคม
อาสาที่มีชาติสมาชิกเพียงสามประเทศก็ต้องหยุดชะงักลงในช่วงปลาย ค.ศ. 1963
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์10
แม้ว่าจะรวมกลุ่มกันในระยะสั้น แต่มติร่วมกันบางด้านของสมาคมอาสา
ก็ถอื เป็นความคิดริเริม่ ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ 1) การจัดตัง้
กองทุนส�ำหรับโครงการต่างๆ ของสมาคมอาสาที่มีมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2) การปรึกษาหารือในเรือ่ งของข้อตกลงเกีย่ วกับการค้าและการเดินเรือ 3) การศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ทจี่ ะด�ำเนินการผ่อนปรนข้อจ�ำกัดทางการค้า (Trade Restrictions)
4) การส�ำรวจถึงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีโดยเริ่มจากสินค้า
โภคภัณฑ์บางชนิดก่อน 5) การศึกษาถึงการสร้างสายการบินแห่งสมาคมอาสา
ข้อเสนอเบื้องต้นส�ำหรับสมาคมอาสาได้รับความเห็นชอบในช่วงระหว่างที่ Tunku Abdul
Rahman นายกรัฐมนตรีมลายาเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1959 ใน
ฐานะแขกของประธานาธิบดี Garcia วัตถุประสงค์ทไี่ ด้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการของสมาคม
คือการให้ความส�ำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการบริหารอย่างไรก็ตาม สมาคมอาสาพยายามที่จะไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศสมาชิกและวางแนวทาง การปฏิบัติที่อะลุ่มอะล่วย
ระหว่ า งกั น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใ นความพยายามที่ จ ะสร้ า งความร่ ว มมื อ
ในภูมิภาค. โปรดดู Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, p. 9.
10
กรณีข้อพิพาทจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะบอร์เนียวเหนือ (North Borneo) ซึ่งถูกเรียก
ใหม่ว่าซาบาห์ (Sabah). โปรดดู Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 19671975”, p. 9.
9
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(ASA airline) และสายการเดินเรือ (Shipping line) 6) การเร่งการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 7) การให้ความส�ำคัญกับการวิจัยเฉพาะเรื่องในประเทศ
สมาชิกที่เจาะจง และ 8) การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสร้าง
ส�ำนักงานเลขาธิการ (Secretariat)11 ในขณะทีก่ ลุม่ ต่อมา “มาฟิลนิ โด” (Maphilindo)
เป็นความร่วมมือระหว่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเริ่มก่อตั้งจาก
ผลการประชุมผูน้ ำ� ทัง้ สามประเทศ (Tripartite) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
ค.ศ. 1963 ณ มะนิลา และ “มาฟิลินโด” เป็นการน�ำเอาพยางค์ตัวแรกของประเทศ
สมาชิกมารวมกัน (Malaya, the Philippines และ Indonesia) ความร่วมมือ
ดังกล่าวถือเป็นการสานต่อแนวความคิดเรือ่ ง “Greater Malay Confederation” ซึง่
ให้ความส�ำคัญกับชาติพนั ธุม์ าเลย์ (Malay Origins) เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งเสริม
การขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้12
เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้มีขนาดค่อนข้างเล็ก (ยกเว้นอินโดนีเซีย)
หนทางที่จะท�ำให้สถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศเข้มแข็ง
มากขึน้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือเพือ่ ให้บรรลุผลประโยชน์รว่ มกันใน 3 ประการคือ
1) ความกลัวหรือความวิตกกังวลต่ออิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ทแี่ พร่หลายภายใน
ภูมิภาค 2) ความคาดหวังต่อความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจาก สหรัฐอเมริกา
อังกฤษและญี่ปุ่น และ 3) ความหวังของการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคขึ้น
มาใหม่13 นอกจากจะมีความร่วมมือทางการเมืองแล้ว ก็ยังปรากฏความพยายาม
หลายครัง้ ทีจ่ ะสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายในภูมภิ าคให้ใกล้ชดิ กันมากขึน้
Nicholas Tarling, “ASA and ASEAN”, in Regionalism in Southeast Asia: To Foster the
Political Will (New York: Routledge, 2006), pp. 116-117.
12
Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, pp. 9-10.
13
Yoshiyuki Hagiwara, “The Formation of ASEAN”, in complied by K.S. Sandhu,
Sharon Siddique, Chandran Jeshurun, Ananda Rajah, Joseph L.H. Tan, and Pushpa
Thambipillai, The ASEAN Reader (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,
1992), pp. 35-36.; Gerald W. Fry, The Association of Southeast Asian Nations (New
York: Infobase Publishing, 2008), p. 42.
11
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กล่าวได้ว่ามีโครงการในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นหลายโครงการในช่วงทศวรรษ 1960
เช่น ศูนย์กลางการพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast
Asian Fisheries Development Centre) ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของการประชุม
รัฐมนตรีตา่ งประเทศเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The
Ministerial Conference for the Economic Development of Southeast Asia:
MCEDSEA) โดยญี่ปุ่นริเริ่มให้มีการจัดตั้งในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 196614 อย่างไร
ก็ตาม ความร่วมมือครั้งนี้ท�ำได้แค่เพียงการวิจัยเชิงเทคนิค การอบรม และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูล แต่ยงั คงละเลยประเด็นส�ำคัญอย่างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ15
พัฒนาการของความร่วมมือในภูมิภาคที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรากฐานของ
การสถาปนาอาเซียน ประกอบกับการคลี่คลายของความขัดแย้งและข้อพิพาท
ภายในภูมิภาค โดยเฉพาะการลดการเผชิญหน้ากันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์16 น�ำมาสู่การก่อตั้งอาเซียนที่เริ่มต้นขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศของไทย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการหารือเพื่อจัดตั้งองค์กร
ระดับภูมภิ าคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนึ้ มาใหม่ และได้มกี ารลงนามในปฏิญญา
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Co-operation: Transition and Transformation
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997), p. 17.
15
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand (London: Macmillan Press, 1979),
p. 4.
16
ตัง้ แต่ปลาย ค.ศ. 1965 ถึงช่วงต้น ค.ศ. 1966 มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่
ของมาเลซียและอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายที่จะยุติการเผชิญหน้าระหว่างกัน การสนทนา
เหล่านีไ้ ด้นำ� ไปสูก่ ารพูดคุยอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 1 มิถนุ ายน ค.ศ.1966
ระหว่าง Tun Abdul Razak รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกับนาย Adam Malik รัฐมนตรี
ต่างประเทศอินโดนีเซีย โดยนายถนัด คอมันต์ รัฐมนตรีตา่ งประเทศของไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมในกรุงเทพฯ ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1966 มาเลเซียและอินโดนีเซียได้ขอ้ ตกลงที่
จะยุตินโยบายเผชิญหน้ากัน(Confrontation) อย่างเป็นทางการ. โปรดดู Roger Irvine, The
Formative Years of ASEAN: 1967-1975, p. 10.
14
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อาเซียน (ASEAN Declaration) หรือปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในองค์กรระดับภูมภิ าค โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ครอบคลุมทัง้ มิติ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่17
1) เร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนา
ทางวัฒนธรรม
2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค
3) สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคนิ ค
วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
4) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการฝึกอบรมและการวิจัย
5) ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การค้า การขนส่ง
และการสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ
ประเทศสมาชิก
6) ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
7) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์การระหว่าง
ประเทศ
กล่าวได้ว่าปัจจัยทางการเมืองมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพยายามในการ
แสวงหาความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะแรก แต่อาเซียนก็มคี วามคิด
ที่จะขยายความร่วมมือออกไปสู่มิติทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปรากฏผล
อย่างจริงจังในเวลาต่อมา

17
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2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในทศวรรษ 1970-1980

นับตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน ได้เกิดความคิดเห็นหลากหลายที่ต้องการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดภายในภูมิภาค ดังที่ประธานาธิบดี
Marcos ได้กล่าวในการเปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 4 ใน ค.ศ. 1971
ณ มะนิลา ว่าเป้าหมายสูงสุดของการก่อตั้งอาเซียนคือการมีตลาดร่วมอาเซียน
(ASEAN Common Market) และรูปแบบที่ควรจะส่งเสริมให้มีการด� ำเนินการ
ในขัน้ ตอนแรกๆ คือการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีทมี่ ขี อบเขตจ�ำกัด (Limited Free Trade
Area) โดยเลือกสินค้าโภคภัณฑ์เพียงบางรายการ และควรก่อตัง้ สหภาพทางระบบ
การช�ำระเงิน (Payments Union) ภายในภูมภิ าคอาเซียน18 ทัง้ นี้ ก่อนหน้านัน้ ก็เคยมี
การศึกษาถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน โดยรัฐมนตรีตา่ งประเทศในการ
ประชุมประจ�ำปี ค.ศ. 1969 มอบหมายให้คณะท�ำงานของสหประชาชาติ (United
NationsTeam) เป็นผู้ด�ำเนินการศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน และ
ได้จดั ท�ำรายงานเบือ้ งต้นทีม่ ชี อื่ ว่า “การประเมินเบือ้ งต้นของความเป็นไปได้ในความ
ร่วมมือและเครือ่ งมือทางนโยบายส�ำหรับอาเซียน” (A Preliminary Assessment of
Co-operation Possibilities and Policy Instruments for ASEAN) รายงานฉบับนี้
ได้กลายมาเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ส�ำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
อาเซียนในระยะต่อมา19
คณะท�ำงานของสหประชาชาติระบุความจ�ำเป็นในการปรับตัวของอาเซียน
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีข้อเสนอให้อาเซียน
เร่งเพิ่มผลผลิต และการด�ำเนินการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ขนาด

ASEAN, “Joint Communiqué Of The Fourth ASEAN Ministerial Meeting Manila,
12-13 March 1971”, <http://www.asean.org/communities/asean-political-securitycommunity/item/joint-communique-of-the-fourth-asean-ministerial-meeting-manila12-13-march-1971> [Retrieved December 7, 2012].
19
Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, p. 23.
18
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ตลาดภายในประเทศของแต่ละชาติสมาชิกเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญ และยังมีอุปสรรค
ในการขยายการส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งก�ำลังประสบกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว20 รายงานฉบับนี้ได้ให้เหตุผลที่ส�ำคัญของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนว่า
การยกระดับของการด�ำเนินการทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และอัตรา
การเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนใหญ่
มาจากการใช้ผลประโยชน์ของการผลิตทีม่ ขี นาดใหญ่ และผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ว่าบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมี
แหล่งวัตถุดบิ ความสามารถทางทักษะและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมือน
กัน และมีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ที่มี
ความเป็นไปได้ทั้ง 2 ประการนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยผ่านการ
แบ่งการผลิตตามความเชีย่ วชาญ การขยายการค้าและการท�ำให้ตลาด
ขยายตัวมากขึ้น กล่าวได้ว่า ผลประโยชน์ทั้ง 2 ประการนี้ขึ้นอยู่กับการ
ขยายการค้าให้มากกว่าเดิม รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น
ด้วย ภายในประเทศหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และร�่ำรวยมาก การขยายตัว
ของตลาดทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นนัน้ สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ภายในเขตแดน
ของประเทศนัน้ เอง แต่สำ� หรับกลุม่ ประเทศซึง่ ค่อนข้างมีขนาดเล็กหรือมี
รายได้ตอ่ หัวค่อนข้างต�ำ่ ย่อมมีตลาดขนาดเล็กไปด้วย ดังนัน้ การขยาย
ตลาดให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการค้าทีข่ า้ มเขตแดนของ
ประเทศต่างๆ และความร่วมมือระหว่างประเทศในบางด้าน21
Amado Castro, “ASEAN Economic Co-operation”, in Alison Broinowski, ed.,
Understanding ASEAN (Hong Kong: The MACMILLAN PRESS, 1982), p. 75.; Hadi
Soesastro, “ASEAN in 2030: The Long View”, in Simon S. C. Tay, Jesus P. Estanislao,
and Hadi Soesastro, eds., Reinventing ASEAN (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2001), pp. 289-290.
21
United Nations, “Economic Cooperation among Member Countries of the Association of South East Asian Nations”, Report of a United Nations Team, Journal of
Development Planning 7(1974):52, quoted in Amado Castro, “ASEAN Economic
Co-operation”, p. 76.
20
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ผลการศึกษาดังกล่าว ท�ำให้อาเซียนเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่ออาเซียนในช่วงนี้ มี 5 ประการ
ส�ำคัญ ได้แก่ 1) อิทธิพลของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแนวใหม่ (New
International Economic Order: NIEO) ที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจน เช่น ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันระหว่างประเทศ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ภายในประเทศ และโครงสร้างระหว่างประเทศของการค้า
และการปกป้องทางการค้า 2) เกิดความผันผวนทางการเงินและการไร้เสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการล่มสลายของระบบ
เบรตตันวูดส์ 3) อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง เนือ่ งจากวิกฤตการณ์
น�้ำมันใน ค.ศ. 1973-1974 และ ค.ศ. 1979-1980 4) ประเทศต่างๆ หันมาใช้ลัทธิ
การปกป้องทางการค้า (Protectionism) เพิ่มมากขึ้น และ 5) ประเทศก�ำลังพัฒนา
ต้องประสบกับปัญหาหนี้ต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมหาศาล22
เป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจของอาเซียนมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ23 จากแถลงการณ์ร่วมของ
การประชุมระดับรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนครัง้ ที่ 7 ณ จาการ์ตา เมือ่ ค.ศ. 1974
ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก จนเห็น
พ้องกันว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ตามล�ำพัง
Pradumna B. Rana and Florian A. Alburo, “Overview”, in Pradumna B. Rana and
Florian A. Alburo, eds., Economic Stabilization Policies in ASEAN Countries (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1987), pp. 1-2.; ดูรายละเอียดใน Lim Chong Yah,
Southeast Asia: the Long Road Ahead (Singapore: World Scientific Publishing, 2001),
pp. 170-176.; Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International
Order: Europe and Southeast Asia (England: Ashgate Publishing Limited, 2007),
p. 85.
23
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 13.
22
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อีกต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เสียแต่เนิ่นๆ และขยายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง
รวดเร็วและเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ประชุมยังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีด�ำเนินการที่เหมาะสม
ส�ำหรับความร่วมมือในอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเปิดเสรีทางการค้า (Trade
Liberali-Zation) 2) การมีข้อตกลงร่วมกัน และ 3) ความตกลงที่เป็นข้อตกลงรวม
และข้อตกลงที่ส่งเสริมกัน (Complementary Agreements and Package Deal
Arrangements) 24
ใน ค.ศ. 1975 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่และจ�ำนวนประชากรมาก
ที่สุดในอาเซียน ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุดใน
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน คือ 17,490 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GNP) ต่อหัวต�ำ่ ทีส่ ดุ ในอาเซียน คือ 260 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่และจ�ำนวนประชากรน้อยที่สุด แต่กลับมี GNP ต่อหัว
สูงทีส่ ดุ ในอาเซียน คือ 2,500 เหรียญสหรัฐฯ เนือ่ งจากสิงคโปร์มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เป็นอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศอื่นๆ และยังมีการค้าระหว่างท่าเรือที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี (Entrepôt Trade) ส่วนประเทศอืน่ ๆ คือ ไทย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ มีพนื้ ที่
มากเป็นอันดับสอง สามและสี่ ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาจาก GNP ต่อหัวก็จะ
พบว่ามาเลเซียมีสัดส่วนด้านนี้มากกว่าฟิลิปปินส์และไทย (ดูตารางที่ 2.1)
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60

ASEAN, “Joint Communique of The Seventh ASEAN Ministerial Meeting Jakarta, 7-9
May 1974”, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community
/item/joint-communique-of-the-seventh-asean-ministerial-meeting-jakarta-7-9may-1974> [Retrieved December 7, 2012].
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ตารางที่ 2.1
ข้อมูลทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนใน ค.ศ. 1975

ประเทศ

GDP
GNP per
พื้นที่
ประชากร (ล้านเหรียญ
capita
(ตาราง Index
Index
Index
(ล้านคน)
สหรัฐฯ)
(เหรียญ
กิโลเมตร)
สหรัฐฯ)

อินโดนีเซีย 1,904,345

62.5

136.0

17,490

41.3

260

32

มาเลเซีย

329,749

10.8

11.9

6,130

14.4

750

91

ฟิลิปปินส์

300,000

9.8

42.5

7,030

16.6

350

43

588

0.02

2.3

3,520

8.3

2,500

292

514,000

16.8

41.9

8,230

19.4

350

43

3,048,682

100

234.6

424,000

100

อาเซียน
โดยเฉลี่ย
= 842

100

สิงคโปร์
ไทย
อาเซียน

ที่มา: John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand (London: Macmillan Press,
1979), p. 133, 135.
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เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าหลักของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน จะพบว่าใน ค.ศ. 1974 การค้าและรูปแบบการผลิตที่มีอยู่ของ
อาเซียนไม่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศสามารถสร้างศักยภาพส�ำหรับการส่งออก
สินค้าส�ำคัญระหว่างกัน อาทิเช่น ยาง ดีบุก น�้ำมันปาล์ม และมะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่
ของสินค้าเหล่านีไ้ ด้ถกู ส่งออกไปยังประเทศทีอ่ ยูน่ อกภูมภิ าค นอกจากนัน้ อาเซียน
ต้องประสบปัญหาด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพราะประเทศสมาชิกอาเซียน
ยกเว้นสิงคโปร์ มีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ประเทศสมาชิก
ส่วนใหญ่ของอาเซียนส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรเป็นหลักเช่น ยางพารา ดีบกุ
น�ำ้ มันพืช และไม้ เป็นต้น รูปแบบของการส่งออกนีส้ ง่ ผลให้สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่
มีความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจทีก่ ว้างขวางมากกับญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึง่
มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเชิงอุตสาหกรรม จึงมีแนวโน้มทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
จะแข่งขันกันในการเข้าสู่ตลาดภายนอกภูมิภาค ท�ำให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ไม่ก้าวหน้าและไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากแต่ละประเทศต้องการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาค25 (ดูตาราง
ที่ 2.2)
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วินิตา ศุกรเสพย์, “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อาเซียน”, ใน เอเชียรายปี
(กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), น. 97; Frank Frost,
“Introduction: ASEAN since 1967”, in Alison Broinowski, ed., ASEAN into the 1990s
(Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press, 1990), p. 11.
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ตารางที่ 2.2
สินค้าส่งออกส�ำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนใน ค.ศ. 1974
(ร้อยละของการส่งออกทั้งหมด)
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

น�้ำมันดิบ 70.2 ยางพารา 30.1
ยางพารา

6.5

กาแฟ

*

ดีบุก

14.7

ฟิลิปปินส์
มะพร้าว
ตากแห้ง

สิงคโปร์

ไทย

5.1 ผลิตภัณฑ์จาก 25.8
น�้ำมันดิบ

ข้าว

19.4

น�้ำตาลทราย

27.0

ยางดิบ

14.3

ยางพารา

10.0

ไม้ซุงเลื่อย 8.8

ทองแดง

14.4

เสื้อผ้า

2.2

ดีบุก

6.2

สินแร่ ดีบุก 1.5 ไม้แปรรูป 4.5

ไม้ซุงและ
ไม้ท่อน

9.0

ข้าวโพด

12.1

2.5
น�้ำมันพืช
ไม่ระเหย (fixed
vegetable oil)

ไม้

9.8

น�้ำมัน
ปาล์ม

10.7 น�้ำมันมะพร้าว 14.0 เครื่องจักรและ 16.2 มันส�ำปะหลัง 7.6
อุปกรณ์

อื่น ๆ

12.0

อื่น ๆ

31.2

อื่น ๆ

30.5

อื่น ๆ

38.0

อื่น ๆ

44.7

รวม

100

รวม

100

รวม

100

รวม

100

รวม

100

ที่มา: John Wong, The ASEAN Economies: Development Outlook for the 1980s
(Singapore: Chopmen Enterprises, 1977) p. 14.
* หมายถึง ค่าทางสถิติไม่มีนัยส�ำคัญ

อย่างไรก็ตาม บทบาทที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
พัฒนาขึน้ มาตามล�ำดับ นับตัง้ แต่ในทศวรรษ 1960 กลุม่ ประเทศอาเซียนมีแนวโน้ม
ที่จะด�ำเนินนโยบายการทดแทนการน�ำเข้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (Industrialization) ส่วนในทศวรรษ 1970 มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์และไทย
ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผ่านการสนับสนุนการส่งออก ในขณะที่ยังคงใช้นโยบายการทดแทนการน�ำเข้า
กับสินค้าบางประเภท และการผลิตซึ่งใช้แรงงานจ� ำนวนมากเพื่อการส่งออก
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เป็นวิธกี ารเพือ่ รับมือกับปัญหาการว่างงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในขณะทีอ่ นิ โดนีเซียยังคง
ให้ความส�ำคัญกับการทดแทนการน�ำเข้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปเป็นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม จนกระทัง่ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ได้เริม่ เปลีย่ นแปลงนโยบายไปสู่
การส่งเสริมการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ส�ำหรับสิงคโปร์
มีเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งจากมีปจั จัยพืน้ ฐานอยูท่ กี่ ารใช้แรงงาน
ที่มีทักษะและเทคโนโนโลยีขั้นสูง ท�ำให้สามารถเปลี่ยนนโยบายจากการทดแทน
การน�ำเข้าและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งออก ไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตของประเทศและภาคบริการได้อย่างรวดเร็ว26
ใน ค.ศ. 1974 ภูมภิ าคอาเซียนได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกทีท่ ำ� ให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอยไปทัว่ โลก ต่อเนือ่ งมาจนปลาย
ค.ศ. 1977 เศรษฐกิจของอาเซียนต้องรอคอยสัญญาณการฟื้นตัวของประเทศ
อุตสาหกรรมในโลกตะวันตกและญี่ปุ่น ซึ่งมีการใช้มาตรการของการปกป้องทาง
การค้าเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ต่อต้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน27 ลัทธิการ
ปกป้องทางการค้า (Protectionism) ถือเป็นอุปสรรคที่แท้จริงต่อการพัฒนาของ
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่หลายของการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) การก�ำหนดปริมาณการน�ำเข้า (Quotas) และ
ความตกลงว่าด้วยระเบียบทางการตลาด (Orderly Marketing Arrangements)
เป็นปัญหาอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินการในกระบวนการของการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การส่งออกของกลุ่มประเทศอาเซียน28 ในขณะที่ประเทศ
Amado Castro, “ASEAN Economic Co-operation”, pp. 72-73.
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 23.; Frank Frost, “Introduction:
ASEAN since 1967”, p.11.
28
Laurence D. Stifel, “ASEAN Cooperation and Economic Growth in South-east Asia”,
in Asia, Pacific Community (Spring - Early Summer 1979), pp. 126-127., quoted in
David Irvine, “Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975”, in Alison Broinowski,
ed., Understanding ASEAN (London: Macmillan Press, 1982), p. 39.
26

27
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อาเซียนยังต้องพึง่ พารายได้จากการส่งออกเพือ่ น�ำเงินมาพัฒนาประเทศ นอกจากนัน้
การเติบโตของประชากรวัยแรงงานอย่างรวดเร็ว ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องรองรับ
ปัญหานีด้ ว้ ยมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้วยการขยายตลาด รัฐบาลในแต่ละประเทศ
ต้องเร่งกระบวนการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม และกระบวนการกลายเป็นเมือง
(Urbanization) แต่กระบวนการเหล่านี้จ�ำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนทั้งในและ
นอกประเทศส�ำหรับการลงทุน29
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1975 อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
และการวางแผนอาเซียน (the ASEAN Economic and Planning Ministers) ขึ้น
เป็นครัง้ แรก ณ จาการ์ตา โดยจัดท�ำร่างข้อเสนอส�ำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ซึ่งยึดถือตามรายงานของคณะท�ำงานของสหประชาชาติเป็นหลัก 30 ข้อเสนอ
ดังกล่าวเน้นความร่วมมือในสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน โครงการอุตสาหกรรม
การค้า และประเด็นระหว่างประเทศ รวมทั้งมีข้อเสนอว่าสินค้าที่ผลิตจากโครงการ
อุตสาหกรรมร่วมกัน ควรจะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร และอาเซียนควรจัดตัง้
ความตกลงสิทธิพิเศษทางภาษีภายในภูมิภาค31 อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการ
ทางด้านการค้าและความร่วมมือทางอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า จนกระทัง่ ทิศทาง
การด�ำเนินงานของอาเซียนเริม่ ชัดเจนขึน้ เมือ่ ผูน้ �ำอาเซียนได้จดั การประชุมสุดยอด
บาหลี (The Bali Summit) ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรก ระหว่างวันที่
23-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ให้ความส�ำคัญอย่างมาก
กับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจจนน�ำไปสู่สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Narongchai Akrasanee, ASEAN Economies and ASEAN Economic Cooperation
(Philippines: The Asian Development Bank, 1984), p. 16.
30
Amado A. Castro, “Economic Cooperation and the Development of an ASEAN
Culture”, in Ram Prakash Anand and Purificacion V. Quisumbing, eds., ASEAN:
Identity, Development & Culture (the Philippines: University of the Philippines Law
Center & East-West Center Culture Learning Institute, 1981), p. 229.
31
Roger Irvine, “The Formative Years of ASEAN: 1967-1975”, p. 43.
29
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Asia: TAC) ที่มีหลักการว่าประเทศสมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่าควรประสานความ
ร่วมมือและใช้ยทุ ธศาสตร์ทเี่ หมาะสมเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน32
การบรรลุซงึ่ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN
Concord) หรือ ปฏิญญาบาหลี (Bali Concord) เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการ
ต่อข้อเสนอในรายงานของคณะท�ำงานของสหประชาชาติ โดยอาเซียนเห็นด้วยทีจ่ ะ
สร้างความร่วมมือในการด�ำเนินการแผนการต่างๆ ทัง้ นี้ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียน ได้ก�ำหนดโครงสร้างความร่วมมือของอาเซียนไว้อย่างกว้างๆ ในสองด้าน
คือ ความร่วมมือทางการค้าและทางอุตสาหกรรม ดังนี33้
1) ความร่วมมือทางด้านการค้า
		 ก. ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันด้านการค้า เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาและ
ความเจริญ เติบโตของผลิตภัณฑ์และการค้าใหม่ๆ และเพือ่ ปรับปรุง
โครงสร้างทางการค้าของแต่ละรัฐและระหว่างบรรดาประเทศ
อาเซียน ที่น�ำไปสู่การพัฒนาต่อไป และเพื่อป้องกัน รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
รายได้จากเงินตราต่างประเทศและทุนส�ำรอง
		 ข. ประเทศสมาชิกจะสร้างความก้าวหน้าให้กับความตกลงว่าด้วยการ
ให้สิทธิพิเศษทางการค้า ในฐานะที่เป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวบน
พื้นฐาน ซึ่งถือว่าสมควรไม่ว่าในเวลาใด ผ่านการเจรจาภายใต้การ
เห็นชอบโดยเอกฉันท์ของประเทศสมาชิก
ASEAN, 10 Years ASEAN (Jakarta: ASEAN, 1978), p. 38. ดูรายละเอียดของสนธิสญ
ั ญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิม่ ใน ASEAN, “Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 February 1976”, <http://www.asean.
org/news/item/treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-indonesia-24february-1976-3> [Retrieved December 15, 2012].
33
ASEAN, “First Pre-ASEAN Summit Ministerial Meeting”, <http://www.asean.org/
news/item/ declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976> [Retrieved
December 8, 2012].

32
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		 ค. การขยายการค้าระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกจะได้รับการอ�ำนวย
ความสะดวก โดยผ่านการร่วมมือในผลิตภัณฑ์มูลฐาน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งอาหารและพลั ง งาน และผ่ า นความร่ ว มมื อ ใน
โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน
		 ง. ประเทศสมาชิกจะเร่งรัดความพยายามในความร่วมมือทีจ่ ะหาตลาด
นอกอาเซียน ส�ำหรับวัตถุดิบและผลผลิตส�ำเร็จรูป โดยการก�ำจัด
อุปสรรคการค้าทั้งหมดในประเทศเหล่านั้น และการพัฒนาการ
ใช้ผลผลิตเหล่านั้นในทางใหม่ๆ โดยการใช้วิธีการและการด�ำเนิน
การร่วมกันในการติดต่อกับกลุ่มภูมิภาคและมหาอ�ำนาจในทาง
เศรษฐกิจแต่ละประเทศ
		 จ. ความพยายามเช่นว่านั้นจะน�ำไปสู่ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี
และกรรมวิธีในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิตที่ส่งเป็นสินค้าออก รวมทั้งพัฒนาผลผลิตใหม่ที่มีความ
หลากหลายส�ำหรับส่งไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศด้วย
2) ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม
		 ก. ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาเซียน
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำเป็นในภูมิภาค
		 ข. ประเทศสมาชิกจะให้สทิ ธิพเิ ศษก่อนกับโครงการซึง่ ใช้วตั ถุทมี่ อี ยูใ่ น
ประเทศสมาชิก ช่วยเพิม่ การผลิตอาหาร และเพิม่ รายได้จากเงินตรา
ต่างประเทศหรือรักษาไว้ซงึ่ การแสวงหาเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้
สร้างการจ้างงาน
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ท�ำให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกตั้งใจที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
แต่ละประเทศ โดยใช้วิธีการ (Means) ที่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน และความเสมอภาคแห่งอ�ำนาจอธิปไตย
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(Sovereign Equality) กล่าวได้ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจถูกใช้ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Ends) ซึ่งก็คือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจใน
แต่ละประเทศสมาชิก34
ภายหลังปฏิญญาบาหลี อาเซียนยังคงแสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เริม่ จากท�ำการจัดตัง้ ความตกลงว่าด้วยการ
ให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Preferential Trading Arrangement:
ASEAN PTA) ใน ค.ศ. 1977 และมีโครงการด้านอุตสาหกรรม รวม 3 โครงการ ได้แก่
โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project: AIP) เกิดขึ้นใน ค.ศ.
1980 โครงการแบ่งผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Complementation: AIC) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1981 และโครงการร่วมลงทุนทางอุตสาหกรรม
อาเซียน (ASEAN Industrial Joint Venture: AIJV) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1983
2.1 ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซียน
(ASEAN Preferential Trading Arrangement: ASEAN PTA)
ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (PTA) เป็นเครื่องมือ
ทางการทูตที่ส�ำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ
การเมืองและความมั่นคง35 ASEAN PTA มีที่มาจากข้อเสนอของคณะท�ำงานของ
สหประชาชาติใน ค.ศ. 1974 คณะท�ำงานชุดดังกล่าวเสนอแนวทางที่นำ� ไปสู่การ
จัดตั้ง PTA ต่ออาเซียน โดยพิจารณาว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่พร้อมส�ำหรับ
การบูรณาการทีม่ คี วามใกล้ชดิ กันมาก เช่น ในรูปแบบของเขตการค้าเสรีหรือสหภาพ
ศุลกากร กล่าวในทางทฤษฎีการบูรณาการทางเศรษฐกิจ จะถือว่า PTA เป็นรูปแบบ
Narongchai Akrasanee, ASEAN Economies and ASEAN Economic Cooperation,
p.21.
35
Leu Guanyi, “ASEAN’s Preferential Trade Agreements (PTA) Strategy”, Journal of
Current Southeast Asian Affairs 30(2011):37.
34
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หนึ่งของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และถือว่าเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ขั้นต้น36
ASEAN PTA เริ่มต้นจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 3
ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 ณ มะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ คณะรัฐมนตรีได้
อนุมตั ริ า่ งของข้อตกลงว่าด้วยการจัดเตรียมการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้า (the Draft
Agreement on Preferential Trading Arrangements) ตามปฏิญญาบาหลี เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์37 และได้มีการบรรลุ
ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าเพิ่มมากขึ้นในการประชุมอาเซียน
ครั้งต่อมา กล่าวได้ว่า ASEAN PTA แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของอาเซียน และเป็นรูปแบบที่อาเซียนใช้
ในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในเวลาต่อมา (ได้แก่ เขต
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA), ความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP))38
อาเซียนจัดตั้ง ASEAN PTA ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 ณ
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์
แก่กันและกันในทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
ในภูมภิ าคอาเซียนให้มากทีส่ ดุ โดยมีความคาดหวังว่าความตกลงนีจ้ ะช่วยผลักดัน
ความเจริญรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐสมาชิก จากการขยายการลงทุนและโอกาส
ทางการผลิต การค้าและการไหลเข้ามาของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับ

Mya Than, Myanmar in ASEAN: Regional Cooperation in ASEAN (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2005), p. 26.
37
ASEAN, 10 Years ASEAN, p. 39.
38
Leu Guanyi, “ASEAN’s Preferential Trade Agreements (PTA) Strategy”, p. 38.
36
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ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา โดยสาระส�ำคัญของความตกลง
มีดังนี้39
มาตรการในการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ก�ำหนดไว้ 5 มาตรการ ได้แก่ 1)
การท�ำสัญญาซื้อขายด้านปริมาณสินค้าในระยะยาว 2) การสนับสนุนทางการเงิน
ส�ำหรับการจัดซื้อสินค้าในภูมิภาค โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ให้สิทธิพิเศษ 3) การให้
สิทธิพเิ ศษในการจัดซือ้ โดยหน่วยงานรัฐ 4) การให้สทิ ธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากร
และ 5) การเปิดเสรีด้วยการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร
บนพื้นฐานของการให้สิทธิพิเศษระหว่างกันและมาตรการอื่นๆ40
การให้สทิ ธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากรส�ำหรับ 5 มาตรการดังกล่าวทีส่ ำ� คัญ
น�ำมาใช้ในทางปฏิบตั ิ คือ การให้สทิ ธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากรแก่ประเทศสมาชิก
โดยการลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรขาเข้า ส�ำหรับสินค้าบางอย่าง (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา) มีลักษณะที่น่าสนใจดังนี้
		 1) ลักษณะการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร มี 2 ลักษณะ คือการ
ลดหย่อนภาษีขาเข้าในลักษณะของการให้ส่วนลดของสิทธิพิเศษ
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กระทรวงพาณิชย์, เขตการค้าเสรีอาเซียนและการใช้สทิ ธิพเิ ศษ
(กรุงเทพฯ: กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2540),
น. 1-3.; กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เขตการค้าเสรีอาเซียน (นนทบุร:ี กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2542), น. 1-2.; Ooi Guat Tin, The ASEAN Preferential
Trading Arrangements (PTA): An Analysis of Potential Effects on Intra-ASEAN Trade
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1981), p. 1.
40
Amado A. Castro, “ASEAN Economic Co-operation”, p. 82.; Hadi Soesstro, “ASEAN in
2030: The Long View”, in Simon S. C. Tay, Jesus P. Estanislao, and Hadi Soesastro,
eds., Reinventing ASEAN, p. 290.และดูรายละเอียดของความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิ
พิเศษทางการค้าอาเซียนเพิ่มใน Centre for International Law of National University
of Singapore, “1977 AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING
ARRANGEMENTS”, <http://cil.nus.edu.sg/1977/1977-agreement-on-asean-preferential-trading-arrangements-signed-on-24-february-1977-in-manila-the-philippines-bythe-foreign-ministers/> [Retrieved December 15, 2012].
39
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			 จากอัตราภาษีขาเข้าปกติ (Margin Of Preferences: MOP) และ
การผูกพันภาษีขาเข้าไว้ในอัตราทีเ่ รียกเก็บ (Binding) หมายถึงการที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่ง ตกลงที่จะผูกพันอัตราภาษี
ขาเข้าที่เรียกเก็บจากประเทศอาเซียนอื่นไว้ในอัตราเดิมที่เรียกเก็บ
อยู่ในขณะนั้นส� ำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
จะเป็นการผูกพันไว้ในอัตราร้อยละ 0
		 2) คุณสมบัติของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ได้แก่
สินค้าจะต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ตกลงให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหว่างกันและสินค้าจะต้อง
มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Rules of
Origin) หลักเกณฑ์การขนส่งโดยตรง (Direct of Consignment)
ภายใต้ข้อตกลง ASEAN PTA และ สินค้าจะต้องมีหนังสือรับรอง
แหล่งก�ำเนิดสินค้าแบบซี (Form C) ที่กรมการค้าต่างประเทศเป็น
ผู้ออกให้เพื่อน�ำไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้น�ำเข้า
		 3) กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า ได้แก่ เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยผู้ส่งออกใช้วัตถุดิบภายในประเทศนั้นเอง
ทั้งหมด และสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน
หรือส่วนประกอบทีน่ ำ� เข้ามาจากประเทศนอกอาเซียน จะได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรก็ต่อเมื่อมูลค่าของวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนที่
น�ำเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า เมือ่ รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 50
ของราคา F.O.B.41 ของสินค้าที่ส่งออก และการผลิตขั้นสุดท้ายของ
สินค้าจะต้องกระท�ำในประเทศผู้ส่งออกนั้นด้วย
41

Free on board (F.O.B.) คือ “ราคาสินค้าซึ่งผู้ขายก�ำหนด โดยผู้ขายน�ำส่งสินค้าลงเรือหรือ
บนรถ และผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนับแต่จุดนั้น”. อ้างถึงใน ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร,
ค�ำอธิบายประมวลศัพท์ธรุ กิจทีใ่ ช้ทวั่ ไปในภาษาอังกฤษ, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540), น. 149.
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		 4) กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้าแบบสะสมวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง
ตามกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้าแบบปกติ และประเทศสมาชิก
อาเซียนประเทศหนึ่งน�ำเข้าเพื่อผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปแล้วส่งไป
ขายยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น สินค้าส�ำเร็จรูปนั้นจะได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร ถ้าหากว่ามูลค่าวัตถุดิบที่มีแหล่งก�ำเนิดใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันแล้วไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 60 ของราคา
สินค้า F.O.B.
		 5) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการขนส่งโดยตรง ได้แก่ สินค้านั้นถูกส่งไปยัง
ประเทศผู้น�ำเข้า โดยไม่ผ่านประเทศนอกสมาชิกอาเซียนประเทศ
อืน่ และกรณีทสี่ นิ ค้าถูกส่งผ่านประเทศนอกอาเซียน เนือ่ งจากความ
จ�ำเป็นทางภูมิศาสตร์หรือเส้นทางขนส่งบังคับ สินค้าจะต้องไม่ถูก
น�ำออกซื้อขาย หรือใช้บริโภคในประเทศที่สินค้าถูกส่งผ่าน และจะ
ต้องไม่ถูกกระท�ำการอื่นใดมากไปกว่าการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลง
ยานพาหนะ หรือการกระท�ำใดๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ รักษาสภาพของสินค้า
ให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มให้สิทธิพิเศษทางการค้าด้วยการลดหย่อน
อัตราภาษีศุลกากร (MOP) หรือยกเว้นภาษีขาเข้าส�ำหรับสินค้าบางประเภท เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1978 อัตราภาษีทมี่ กี ารลดให้แก่สนิ ค้าดังกล่าวอยูใ่ นช่วงร้อยละ
1042 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาเซียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในรายละเอียดของ
PTA กล่าวคือก่อนการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม ค.ศ. 1977 ณ
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทางด้านประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยเห็น
ด้วยกับแผนการของการเปิดเสรีการค้าที่ขยายออกไปซึ่งจะมีการลดหย่อนภาษี
42
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กระทรวงการต่างประเทศ, 20 ปี อาเซียน (8 สิงหาคม 2530), ไม่ได้ระบุหน้า. อ้างถึงใน
วรนั น ท์ กิ ต ติ อั ม พานนท์ , การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของบางประเทศในเอเชี ย (กรุ ง เทพฯ:
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531),
น. 322.
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ขาเข้าร้อยละ 10 กับสินค้าทั้งหมด 1,751 รายการ แต่ประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียปฏิเสธข้อเสนอนี้ (ในทีส่ ดุ จากหนังสือแถลงการณ์ของการประชุมสุดยอด
ครั้งที่ 2 ก็มีการเสนอสินค้าเพียง 71 รายการ) รวมทั้งมีการก�ำหนดขั้นตอนของการ
ให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านวิธีการของการแลก
เปลีย่ นระหว่างสินค้าต่อสินค้า (a Product-By-Product Approach) ทีเ่ ป็นการเลือก
อย่างสมัครใจ ทั้งนี้ ผลสรุปนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสร้างความสัมพันธ์
ทางการค้าภายในอาเซียนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นยังคงมีอุปสรรค และความคาดหวัง
ของสมาชิกบางประเทศยังคงสูงกว่าศักยภาพขององค์กรอาเซียนที่จะท�ำให้เป็น
จริงขึ้นมาได้43
ในช่วงหลังการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1977) ถึงก่อนการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ค.ศ. 1980 ณ
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศสมาชิกได้บรรลุข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ไปมากกว่า 2,700 รายการ และเมื่อรวมกับที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนอนุมัติการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับสินค้าอีก 1,498 รายการ
ท�ำให้มีจ�ำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกแลกเปลี่ยนภายใต้ ASEAN PTA เท่ากับ 4,325
รายการ44 และตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1982 เป็นต้นไป ก็เริ่มใช้การแลกเปลี่ยน
สิทธิพิเศษตามค�ำขอของแต่ละประเทศ และการแลกเปลี่ยนแบบลดรวด (Acrossthe-Board Approach) แทนที่วิธีการเลือกรายการสินค้าจากการแลกเปลี่ยนสิทธิ
พิเศษด้วยความสมัครใจ45 นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1983 ได้มกี ารขยายการลดภาษีศลุ กากร
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 40.
44
ASEAN, “Joint Communique of The Thirteenth ASEAN Ministerial Meeting Kuala
Lumpur, 25-26 June1980”, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-thirteenth-asean-ministerial-meetingkuala-lumpur-25-26-june-1980> [Retrieved December 15, 2012].
45
สุ ท ธิ พั น ธ์ จิ ร าธิ วั ฒ น์ , “อาเซี ย น”, ใน เอเชี ย รายปี (กรุ ง เทพฯ: สถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), น. 30.
43

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

73

โดยอัตโนมัติร้อยละ 20 ถึง 25 ครอบคลุมรายการทั้งหมดที่มีมูลค่าการน�ำเข้ารวม
กันเท่ากับ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือน้อยกว่าต่อปี และยังเสนอให้มีการลดอัตรา
ภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ 50 ส�ำหรับสินค้าทั้งหมดที่เหลือด้วย46
2.2		 ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 1 ค.ศ. 1976 ได้วางรากฐานความร่วมมือ
ทางด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนบนพื้นฐานของหลักการ คือการน�ำทรัพยากร
ที่มีอยู่ในภูมิภาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม และการผลิตสินค้าเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของตลาดภายในภูมภิ าคซึง่ น�ำไปสูโ่ ครงการความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN
Industrial Projects: AIP) โครงการแบ่งการผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN
Industrial Complementation: AIC) และโครงการร่วมลงทุนทางอุตสาหกรรม
อาเซียน (ASEAN Industrial Joint Ventures: AIJV)47 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Projects: AIP)
ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1970 จนถึงคริสต์ทศวรรษ 1980 ตลาดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีแนวโน้มทีเ่ หมือนเดิมและมีขนาดเล็กเกินไปทีจ่ ะด�ำเนิน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อาเซียนจึง
ริเริ่มการก�ำหนดมาตรการของความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก เพื่อเปิดโอกาสที่จะขายผลผลิตในตลาดภายในภูมิภาค วิธีการก็คือการ
จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศหนึ่ง เพื่อผลิตสินค้าตามความ
Ryokichi Hirono, “Future Prospects for Economic Cooperation in Asia and the Pacific
Region”, in Robert A. Scalapino and Masataka Kosaka, eds., Peace, Politics & Economics in Asia: The Challenge to Cooperate (Washington, D.C.: Pergamon-Brassey’s
International Defense Publishers, 1988), p. 94.
47
กระทรวงการต่างประเทศ, 20 ปี อาเซียน. อ้างถึงใน วรนันท์ กิตติอัมพานนท์, การพัฒนา
เศรษฐกิจของบางประเทศในเอเชีย, น. 324-325.
46
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ต้องการของภูมิภาค โดยแต่ละประเทศจะต้องมีโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
1 โครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภูมิภาคได้ และสมาชิกอาเซียน
รับประกันว่าจะซื้อและให้สิทธิพิเศษทางภาษีในสินค้าอุตสาหกรรมนั้นๆ48
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครัง้ ที่ 2 ณ กัวลาลัมเปอร์ เดือนมีนาคม
ค.ศ. 1976 และต่อมาการประชุมสุดยอดบาหลีเห็นด้วยกับการด�ำเนินโครงการด้าน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยแต่ละประเทศจะเป็นผูด้ �ำเนินการผลิตภายใต้ระยะเวลา
ทีจ่ ำ� กัดและเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด เพือ่ ทีจ่ ะสร้างมาตรการเปิดเสรีทางการค้าทีเ่ ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ในทีส่ ดุ โครงการด้านอุตสาหกรรมระดับภูมภิ าคก็ได้ถกู ก�ำหนดขึน้
5 โครงการ ดังนี้ มาเลเซียและอินโดนีเซียรับผิดชอบการผลิตปุ๋ยยูเรีย ฟิลิปปินส์
รับผิดชอบผลิตปุย๋ ฟอสเฟต สิงคโปร์รบั ผิดชอบผลิตเครือ่ งยนต์ดเี ซล และประเทศไทย
รับผิดชอบผลิตเกลือหินและแร่โซดาแอช นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังเห็นด้วยกับ
หลักการทีว่ า่ อุตสาหกรรมทัง้ 5 โครงการจะเป็นการร่วมลงทุนโดยใช้เงินทุนประมาณ
200-300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อโครงการและประเทศสมาชิกทัง้ 5 ประเทศจะร่วมกัน
รับผิดชอบทั้งผลก�ำไรและความเสี่ยง โดยประเทศที่เป็นผู้ผลิต (Host Country) จะ
ถือหุ้นร้อยละ 60 และอีก 4 ประเทศจะถือหุ้นเท่ากันคือร้อยละ 1049 อย่างไรก็ตาม
ในปลาย ค.ศ. 1978 สิงคโปร์ต้องการยกเลิกการถือหุ้นใน 4 โครงการอุตสาหกรรม
อาเซียนของประเทศสมาชิกอื่น เพราะสิงคโปร์ไม่มีตลาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับ
สินค้าของประเทศสมาชิกอื่นๆ แต่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าประเทศที่เป็นผู้ผลิตยังคง
ถือหุ้นร้อยละ 60 และ 3 ประเทศสมาชิกถือหุ้นร้อยละ 13 ส่วนสิงคโปร์มีหุ้น
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 42.; Amado Castro, “ASEAN
Economic Co-operation”, p. 84.
49
The Association of Southeast Nations, “ASEAN Cooperation in Industry and Trade”,
in ASEAN-CCI Handbook (Bangkok: Business Information and Research Company,
1978), pp. 33-34.; John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative
Study of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 42.
48
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ร้อยละ 150 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนทั้ง 5
โครงการนั้นขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นทั้งในด้านเทคนิค ด้านการเงิน และ
การด�ำเนินการ ซึ่งการเจรจาขอความช่วยเหลือนั้นจะเป็นแบบทวิภาคีโดยรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิกจะเจรจากับญี่ปุ่นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการของ
ประเทศตนเอง51
เมื่อพิจารณาวิธีการจัดสรรโครงการต่างๆ ในภูมิภาคก็ดูจะยุติธรรมทั้งใน
เกณฑ์ของสถานที่ตั้งโครงการ ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ โครงสร้างอุตสาหกรรม การ
จัดหาวัตถุดิบและศักยภาพของตลาด ดังจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์มีความเหมาะสม
จะได้รับโครงการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล เพราะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบชุมชน
เมืองและโครงสร้างทางอุตสาหกรรมทีม่ เี สถียรภาพ ในขณะทีโ่ ครงการอุตสาหกรรม
ที่เหลือนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานทรัพยากรทางการเกษตร ซึ่งเหมาะส�ำหรับ
4 ประเทศอาเซียนที่ท�ำเกษตรกรรม และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้การแปรรูปทาง
เทคนิคในการเกษตรกรรมของประเทศ ในการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 เดือนสิงหาคม
ค.ศ. 1977 ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงยืนยันต่อข้อตกลงร่วมกัน แต่ยังมีปัญหา
ในทางปฏิบตั อิ ย่างมาก กล่าวได้วา่ มีเพียงโครงการของอินโดนีเซียเท่านัน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ไปได้ด้วยดีเพราะมีโครงการภายในประเทศที่เริ่มต้นอยู่ก่อนแล้ว และต่อมา
ก็ถกู พัฒนามาเป็นโครงการระดับภูมภิ าค ส่วนโครงการของมาเลเซียก็ด�ำเนินการไป
ได้ระดับหนึ่ง แต่โครงการอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอื่นต้องยุติลง52
ปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญของ AIP ที่นอกเหนือจากปัญหาทางการเงิน
ก็คอื ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางเทคนิค เช่น ปัญหาของส่วนแบ่งการตลาด
Marjorie L. Suriyamongkol, Politics of ASEAN Economic Co-operation: the Case of
ASEAN Industrial Projects (New York: Oxford University Press, 1988), p. 181.
51
โปรดดูรายละเอียดของแต่ละโครงการใน Marjorie L. Suriyamongkol, Politics of ASEAN
Economic Co-operation: the Case of ASEAN Industrial Projects, pp. 179-215.
52
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, pp. 42-43.; Jose L. Tongzon, The
Economies of Southeast Asia: Before and After the Crisis (Cheltenham, UK: Edward
Elgar, 2002), p. 57.
50
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การก�ำหนดราคา การผลิตสินค้าทีเ่ หมือนกัน เป็นต้น การประชุมสุดยอดครัง้ ที่ 2 ของ
อาเซียนได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีการเสนอข้อตกลงที่เป็นความก้าวหน้าใดๆ อาจกล่าว
ได้ว่า AIP ได้รับการส่งเสริมน้อยที่สุดในบรรดาแผนการทั้งหมดส�ำหรับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนและยังต้องประสบปัญหาและอุปสรรคจากการ
ทีย่ งั เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศสามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับที่
ประเทศอื่นได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ยังมีการผลิตสินค้าซ�้ำซ้อนกัน53
นอกจากนัน้ หากพิจารณาจากโครงการต่างๆ ของประเทศสมาชิก จะพบว่า
แนวทาง การปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดของ AIP
กล่าวคือ โครงการของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียท�ำเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ.
1984 และ ค.ศ. 1985 ตามล�ำดับ ต้องเผชิญกับปัญหาราคาตกต�ำ่ ในตลาดโลก และ
ตลาดหลักส�ำหรับการส่งออกสินค้าคือไทย ก็มีแผนการที่จะสร้างโรงงานผลิตยูเรีย
แห่งชาติขนึ้ มา และต่อมาไทยตัดสินใจล้มเลิกโครงการทีร่ บั ผิดชอบคือการผลิตโซดาแอช
ใน ค.ศ. 1986 เนื่องจากปัญหาการถอนหุ้นของประเทศผู้ร่วมทุน54 ส่วนประเทศ
ฟิลิปปินส์ยุติโครงการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตด้วยเหตุผลที่ว่าตลาดอาเซียนไม่ใหญ่พอที่
จะรองรับผลผลิตจ�ำนวนมากได้ แต่ตอ่ มาก็ลม้ เลิกการผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษ
เพราะรัฐบาลลงความเห็นว่าประเทศไม่มีทรัพยากรป่าไม้เพียงพอส�ำหรับโครงการ
นี้ ทางรัฐบาลจึงเสนอโครงการผลิตทองแดงที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติ (Copper
Fabrication) ขึน้ มาแทน ส�ำหรับสิงคโปร์ได้ยกเลิกข้อเสนอส�ำหรับโครงการทีจ่ ะสร้าง
โรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล เพราะต้องเผชิญกับการคัดค้านและมาตรการกีดกัน
John Wong, ASEAN Economies in Perspective: A Comparative Study of Indonesia,
Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, p. 43.; Ryokichi Hirono, “Future
Prospects for Economic Cooperation in Asia and the Pacific Region”, p. 95.
54
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีข้อพิพาทกับประเทศอินโดนีเซียที่วางแผนจะพัฒนาโครงการ
โซดาแอช แห่งชาติขึ้นมาซึ่งจะแล้วเสร็จใน ค.ศ. 1985 อันเป็นปีเดียวกันกับการที่โรงงาน
อาเซียนของไทยมีแผนการทีจ่ ะเริม่ การผลิตโซดาแอช ในทีส่ ดุ โครงการของไทยก็ลม้ เลิกไปเมือ่
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1986. อ้างถึงใน Marjorie L. Suriyamongkol, Politics of ASEAN
Economic Co-operation: the Case of ASEAN Industrial Projects, pp. 193-198.
53
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ต่างๆ จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลปิ ปินส์ทตี่ อ้ งการปกป้องอุตสาหกรรม
เครื่องยนต์ดีเซลภายในประเทศของตน กล่าวคืออินโดนีเซียคัดค้านแผนการผลิต
เครือ่ งยนต์ดเี ซลของสิงคโปร์ เพราะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของโรงงาน
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลในอินโดนีเซีย แต่ต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ก็แก้ปัญหาด้วยการเสนอให้สิงคโปร์สามารถผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 200-500
แรงม้า แต่อนิ โดนีเซียได้สร้างเงือ่ นไขเพิม่ ขึน้ มาในการทีจ่ ะไม่ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษี
ศุลกากรส�ำหรับสินค้าประเภทนี้กับสิงคโปร์ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
อินโดนีเซียเป็นกรณีพเิ ศษ เช่นเดียวกับมาเลเซียและฟิลปิ ปินส์กไ็ ม่ตอ้ งการขยายการ
ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรส�ำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็กของสิงคโปร์เพราะ
ต้องการปกป้องอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลภายในประเทศ จนถึงขั้นที่สิงคโปร์
แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ว่า ความก้าวหน้าของโครงการผลิตเครื่องยนต์
ดีเซลจะเกิดขึน้ ไม่ได้ จนกว่าจะสามารถก�ำหนดขอบเขตของแรงม้าส�ำหรับการผลิต
เครือ่ งยนต์ดเี ซลและมีตลาดใหญ่พอทีจ่ ะรองรับสินค้า รวมทัง้ ยังมองว่าความร่วมมือ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมของอาเซียนจะก้าวหน้าต่อไปได้ เมื่อประเทศสมาชิก
ยอมละทิ้งการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตน (National Protectionism)55
2) โครงการแบ่งการผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial
Complementation: AIC)
แนวทางปฏิบตั ิ (Guidelines) ส�ำหรับ AIC ได้รบั การยอมรับจากการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่ 8 ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1978 และได้ส่งผ่านไปยังกลุ่ม
ท�ำงานของภาคเอกชน เกิดจากข้อเสนอของคณะท�ำงานของสหประชาชาติที่ได้
เสนอรูปแบบของความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการแบ่งการผลิตทางอุตสาหกรรม (ซึ่ง
55
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Narongchai Akrasanee, ASEAN Economies and ASEAN Economic Cooperation,
p. 32.; โปรดดูรายละเอียดใน Marjorie L. Suriyamongkol, Politics of ASEAN Economic
Co-operation: the Case of ASEAN Industrial Projects (New York: Oxford University
Press, 1988), pp. 199-207.
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ก�ำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งภายในประเทศหนึ่งๆ ท�ำการผลิตสินค้า
ประเภทหนึง่ ตามความต้องการของอาเซียน) และให้แต่ละประเทศผลิตชิน้ ส่วนตาม
ความเชีย่ วชาญ ซึง่ จะถูกน�ำไปประกอบเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเดียวกันของอาเซียน
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวยังได้รวมเอาข้อเสนอให้มีการลดอุปสรรคทางการค้าและ
เพิ่มความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกภายในอาเซียน หลังจากกระบวนการ
พิจารณาที่ใช้เวลายาวนาน ในที่สุด AIC ก็เข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1980 ต่อมาอาเซียนจัดตั้ง AIC ขึ้นใน ค.ศ. 1981 และเริ่มด�ำเนิน
แผนการแรกใน ค.ศ. 1983 โดยก�ำหนดให้อินโดนีเซียผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและ
เพลารถจักรยานยนต์ มาเลเซียผลิตโซ่ล้อรถจักรยานยนต์ ฟิลิปปินส์ผลิตชิ้นส่วน
ตัวถังรถยนต์และกระปุกเกียร์ สิงคโปร์ผลิตสายพานและข้อต่อเพลาและไทยผลิต
ตัวถังรถยนต์ขนาดหนึง่ ตันขึน้ ไป โดยผลิตภัณฑ์ใน AIC จะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี
ศุลกากรร้อยละ 50 จากประเทศสมาชิก56
จุดประสงค์ของ AIC คือ การจัดสรรขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันของ
อุตสาหกรรมระหว่างสมาชิกอาเซียน ดังนั้น การผลิตชิ้นส่วนในแต่ละประเทศจะ
เข้าเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในตลาดของประเทศ
สมาชิกอื่น โดยให้เวลา 2 ปี ส�ำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้วและ 3 ปี ส�ำหรับสินค้าใหม่
ถ้าการผลิตได้รับความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ การ
แลกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ทางอุตสาหกรรมนี้จะเป็นการผลิตรถยนต์ของอาเซียน
(ASEAN car)57 AIC เป็นวิธกี ารส�ำคัญของการทดแทนการน�ำเข้าสินค้าประเภททุน
และสามารถท�ำให้ประเทศในอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้าประเภท
Amado Castro, “ASEAN Economic Co-operation”, p. 85.; Jose L. Tongzon,
The Economies of Southeast Asia: before and after the Crisis, p. 57, 85.; Mya Than,
Myanmar in ASEAN: Regional Cooperation in ASEAN, p. 28.; สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์,
“อาเซียน”, น. 32.
57
Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a
Southeast Asian Economic Community in East Asia”, Asian Journal of Political
Science 12(December 2004):90.
56
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ทุนส่งเสริมการพัฒนาภายในภูมิภาคได้ด้วยตนเอง ความส�ำเร็จของการแบ่งการ
ผลิตใน AIC จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐบาลที่จะจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่
จ�ำเป็น รวมทั้งเป็นผู้น�ำในการขับเคลื่อนและริเริ่มโครงการต่างๆ ให้กับภาคเอกชน
ของอาเซียน58 กล่าวได้ว่า AIC จะสร้างผลประโยชน์ที่หลากหลายให้กับภูมิภาค
เช่น อาเซียนจะได้ผลประโยชน์จากการขยายตลาดระดับภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้นส�ำหรับ
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งจะได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อไปได้ ตลอดจนส่งเสริมการค้าที่เน้นการผลิต
ทางด้านอุตสาหกรรมภายในอาเซียน และช่วยเหลือชาติสมาชิกที่มีอุตสาหกรรม
ล้าหลัง ให้สามารถพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ จนสามารถผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานระหว่างประเทศ59
อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญของ AIC ที่ปรากฏอย่างชัดเจน
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1982-1985 พบว่า สินค้าในโครงการดังกล่าวมียอดจ�ำหน่าย
จากแผนการแรกเพียง 13.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ มีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
มูลค่าการค้าภายในอาเซียนในช่วงเวลานี้ จึงถือเป็นความล้มเหลวส่งผลให้ต้อง
ชะลอโครงการชุดต่อมา ความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากอุปสรรคต่างๆ คือ ประเทศ
สมาชิกมีทศั นะทีแ่ ตกต่างกันในการแบ่งตลาดสินค้า ทุกประเทศต้องการผลิตชิน้ ส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่าชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มต�่ำ และการด�ำเนิน AIC มีความ
ยุ่งยาก เพราะในโครงการหนึ่งต้องแบ่งการผลิตโดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมอย่าง
น้อย 4 ประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการต้องรอให้รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามที่
ตกลงกัน ในทีส่ ดุ AIC ไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะไม่เพียงมาเลเซียได้วางแผนทีจ่ ะ
ผลิตรถยนต์ประจ�ำชาติใน ค.ศ. 1982 แต่ยังมีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ (ยกเว้น

58
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สิงคโปร์) ได้พัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของตนเอง โดยมีบรรษัทรถยนต์ข้ามชาติ
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย60
3) โครงการร่วมลงทุนทางอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial
Joint Ventures: AIJV)
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกาศ AIC สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
ของอาเซียน (ASEAN Chambers of Commerce and Industry: ASEAN-CCI)61
ได้ประชุมกันที่จาการ์ตา ในปลาย ค.ศ. 1980 เพื่อเสนอโครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมใหม่ทดแทนความล้มเหลวใน AIP และ AIC62 ต่อมามีการลงนามใน
ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการร่วมลงทุนทางอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic
Mya Than, Myanmar in ASEAN: Regional Cooperation in ASEAN, p. 28.; สุทธิพันธ์
จิราธิวัฒน์, “อาเซียน”, น. 32; Jose L. Tongzon, The Economies of Southeast Asia:
before and after the Crisis, p. 60.; Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade
Area and the Construction of a Southeast Asian Economic Community in East Asia”,
p. 90.
61
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN-CCI) ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนเมษายน
ค.ศ. 1972 โครงสร้างองค์กรมี 4 ระดับ เริ่มจากระดับสูงสุดไปจนถึงระดับล่างสุด คือ 1) คณะ
มนตรีสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน ( ASEAN-CCI Council) 2) คณะท�ำงาน
ในด้านต่าง ๆ (Various Working Groups) 3) ชมรมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค (Regional
Industry Clubs: RICs) และชมรมสินค้าระดับภูมภิ าค (Regional Commodity Clubs: RCCs)
และ 4) ชมรมอุตสาหกรรมระดับชาติ (National Industry Clubs: NICs) และชมรมสินค้าระดับ
ชาติ (National Commodity Clubs: NCCs) ในภาพรวม ASEAN-CCI ท�ำหน้าทีศ่ กึ ษาติดตาม
การด�ำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าของภาครัฐอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน.
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Co-operation:
Transition and Transformatio, pp. 113-125.
62
Jose L. Tongzon, The Economies of Southeast Asia: before and after the Crisis, pp.
60-61.
60
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Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures: BAAIJV) โดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1983 มี
วัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ภาคเอกชนด� ำเนินโครงการแทน AIP ที่
ด�ำเนินการระหว่างรัฐกับรัฐ63 โดย AIJV ไม่จำ� เป็นต้องมีเจ้าของทีม่ าจากประเทศสมาชิก
อาเซียน แต่เปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนสามารถเข้าร่วมโครงการ
นี้ได้ และเจ้าของที่เป็นประเทศอาเซียนสามารถยกเลิก ตราบเท่าที่โครงการยังมี
ประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุ้นอยู่อย่างน้อยร้อยละ 5164
ภายใต้โครงการร่วมนี้ ประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรกับสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผลิตจากบริษัทที่ก่อตั้งโดยอาเซียน (ASEAN Firms)
ซึ่งหุ้นข้างมากต้องมาจากประเทศสมาชิกที่มีตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยประเทศ
ทีเ่ ข้าร่วมในโครงการนีจ้ ะให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรแก่สนิ ค้าทีร่ ว่ มกันผลิต และ
เมื่อผลิตได้มานาน 4 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะต้องให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีแบบเดียวกันแก่สินค้าดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นแล้ว AIJV จะ
มีลกั ษณะพิเศษคือ ผูร้ ว่ มลงทุนจากประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการนีส้ ามารถเลือกสถาน
ที่ตั้งของโรงงานได้65 ต่อมาใน ค.ศ. 1986 ได้มีการเสนอ 9 โครงการที่มีความเป็น
ไปได้ที่จะเกิดการร่วมลงทุนและมี 2 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ ใน ค.ศ. 1987 คือ โครงการหลอดไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ระหว่างมาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ และโครงการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ระหว่าง
มาเลเซียและไทย66
Mya Than, Myanmar in ASEAN: Regional Cooperation in ASEAN, p. 29.
Jose L. Tongzon, The Economies of Southeast Asia: before and after the Crisis, p.
61.
65
Ryokichi Hirono, “Future Prospects for Economic Cooperation in Asia and the Pacific
Region”, p. 95.
66
Srikanta Chatterjee, “ASEAN Economic Co-operation in the 1980s and 1990s”, in
Alison Broinowski, ed., ASEAN into the 1990s, p. 70.
63
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82

ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

อย่างไรก็ตาม AIJV มีผลต่อการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน
น้อยมาก เนือ่ งจากการท�ำงานของระบบราชการทีล่ า่ ช้า ตัง้ แต่ขนั้ ตอนของการเลือก
โครงการ รวมทั้งการจัดตั้งและการอนุมัติที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนของการน�ำ
แผนการไปปฏิบตั ทิ ยี่ งุ่ ยาก เช่น โครงการหนึง่ ต้องใช้เวลา 3 ปีกว่าจะได้รบั ความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีของอาเซียนให้เริ่มข้อตกลงของ AIJV ได้ นอกจากนั้น การให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีไม่มแี รงจูงใจเพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้เอกชนด�ำเนินโครงการ และปัญหา
และอุปสรรคที่ส�ำคัญอีกประการคือ ประเทศสมาชิกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมใน
โครงการร่วมทุน ซึ่งอาจคุกคามต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ท้ายที่สุด AIJV ไม่
ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางอุตสาหกรรมตามที่
มุ่งหวังไว้67
อาเซียนมีความพยายามที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มีความ
ก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในด้านการค้าและด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนที่เริ่มขึ้นใน
ปลายทศวรรษ 1970 ถึงทศวรรษ 1980 แต่สว่ นแบ่งของการค้าระดับพหุภาคีทงั้ หมด
ของประเทศสมาชิกอาเซียนยังอยูใ่ นระดับต�่ำ โดยใน ค.ศ. 1991 สัดส่วนการน�ำเข้า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีประมาณร้อยละ 17.5 ของการน�ำเข้ารวมทัง้ หมด
และสัดส่วนของการส่งออกระหว่างประเทศอาเซียนมีประมาณร้อยละ 20 ของการ
ส่งออกรวมทั้งหมด การเจริญเติบโตของการค้าภายในภูมิภาคในช่วง ค.ศ. 19811991 มีการเพิ่มขึ้นในส่วนแบ่งของการค้าภายในอาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์และ
มาเลเซียมีส่วนแบ่งของการค้าภายในอาเซียนสูงที่สุด โดยมาเลเซียมีการน�ำเข้า
สินค้าภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 21 ระหว่าง ค.ศ. 19811991 และมีการส่งออกภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.5 เป็นร้อยละ 29
ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีส่วนแบ่งของการค้าภายในภูมิภาคต�่ำมาก
อันเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรทีค่ ล้ายคลึงกันทัง้ ในการเกษตรและอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดการแข่งขันกัน
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน68 (ดูตารางที่ 2.3)
Jose L. Tongzon, The Economies of Southeast Asia: before and after the Crisis, p.
61.; Mya Than, Myanmar in ASEAN: Regional Cooperation in ASEAN, p. 29.
68
Jayant Menon, Adjusting towards AFTA: the Dynamics of Trade in ASEAN (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1996), pp. 13-17.
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ตารางที่ 2.3
ส่วนแบ่งของการค้าภายในอาเซียนที่เกิดขึ้นในการค้าระดับพหุภาคีทั้งหมด
ของประเทศสมาชิกอาเซียนใน ค.ศ. 1981, 1986 และ 1991
ประเทศ
สิงคโปร์

ทิศทางการค้า
1981
1986
1991
การน�ำเข้า
22.37
21.79
22.56
การส่งออก
27.04
23.85
25.22
การค้าทั้งหมด
24.39
22.76
23.81
ไทย
การน�ำเข้า
10.48
12.19
13.87
การส่งออก
14.60
14.14
11.22
การค้าทั้งหมด
12.18
13.15
12.73
มาเลเซีย
การน�ำเข้า
17.95
20.64
21.11
การส่งออก
26.53
22.02
28.89
การค้าทั้งหมด
22.28
21.41
24.99
อินโดนีเซีย
การน�ำเข้า
12.82
10.44
9.52
การส่งออก
12.77
9.41
10.79
การค้าทั้งหมด
12.79
9.82
10.20
ฟิลิปปินส์
การน�ำเข้า
6.57
9.44
9.05
การส่งออก
7.29
7.24
7.02
การค้าทั้งหมด
6.86
8.41
8.23
อาเซียน
การน�ำเข้า
16.30
17.11
17.55
การส่งออก
19.32
17.44
19.86
การค้าทั้งหมด
17.77
17.28
18.65
ที่มา: Comtrade database, United Nations; trade statistic of ASEAN countries, quoted in
Prema-Chandra Athukorala and Jayant Menon, “Foreign Direct Investment in ASEAN:
Can AFTA Make a Difference?”, in Joseph L.H. Tan, ed., AFTA in the Changing
International Economy (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1996),
p. 81.
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะการค้าด้านอุตสาหกรรมภายในอาเซียน
พบว่าการค้าด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความส�ำคัญต่อ
การเติบโตของการค้าทั้งหมดระหว่าง ค.ศ. 1986-1991 ส่วนแบ่งของการน�ำเข้า
สินค้าอุตสาหกรรมภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 58 เช่นเดียว
กับส่วนแบ่งของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
17 ใน ค.ศ. 1981 เป็นร้อยละ 56.5 ใน ค.ศ. 1991 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมภายในอาเซียน จากข้อมูลใน ค.ศ. 1991 พบว่าทุกประเทศมี
ส่วนแบ่งเกือบถึงร้อยละ 50 หรือมากกว่า ส�ำหรับประเทศไทยมีการเติบโตของการค้า
ด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณร้อยละ 75 ฟิลิปปินส์
มีถึงร้อยละ 70 ส่วนตัวเลขของมาเลเซียมีร้อยละ 63 อินโดนีเซียมีร้อยละ 52 และ
สิงคโปร์มเี กือบร้อยละ 50 ปัจจัยทีท่ ำ� ให้การค้าทางด้านอุตสาหกรรมภายในอาเซียน
เพิม่ ขึน้ มาจากการเติบโตของตลาดภายในประเทศอาเซียน และการให้ความส�ำคัญ
กับสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วง ค.ศ. 1980-1990 ท�ำให้เกิดความหลากหลาย
ของสินค้ามากขึน้ รวมทัง้ การผลักดันกระบวนการเปิดเสรีทางการค้าได้ลดระดับการ
ปกป้องทางการค้าลง69
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1970-1980
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งมีการประกาศจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ขึน้ ในปี ค.ศ. 1992 ซึง่ นับเป็นจุดเริม่ ต้น
ส�ำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบนั และต่อมายังได้จดั ท�ำกรอบความตกลงด้านเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ตามมา
อาทิ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework
Agreement on Services: AFAS) และโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
อาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO ใน ค.ศ.1995 รวมทั้ง
69

Ibid., pp. 17-19, 65-67.; Seiji Naya and Pearl Imada, “The Long and Winding Road
ahead for AFTA”, in Pearl Imada and Seiji Naya, eds., AFTA: the Way ahead (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1992), p. 56.
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กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on
ASEAN Investment Area: AIA) ใน ค.ศ. 1998

3. การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2002

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการสิ้นสุด
ของสงครามเย็น และการได้รับอิทธิพลจากแรงผลักดันที่หลากหลากของยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้าในการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าที่มีความรวดเร็วมากกว่าเดิมและ
ต้นทุนที่ตำ�่ ลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดโลกาภิวัตน์ทางการเงินมากยิ่งขึ้น
และมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปสู่การผ่อนคลายกฎระเบียบทางการค้า (Deregulation)
การเปิดเสรีทางการค้า (Liberalization) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
รวมทั้งในช่วงเวลานี้อาเซียนประสบความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในกัมพูชา ท�ำให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้อาเซียนเปลี่ยนบทบาท จากที่เคยให้ความส� ำคัญกับความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงไปสู่การแสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น70 กล่าวได้ว่า
นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นมา แรงจูงใจที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาค
ไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมือง (Political Motivation) อีกต่อไป แต่เป็นแรงจูงใจทาง
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Suthiphand Chirathivat, “ASEAN Economic Integration with the World through AFTA”,
in Joseph L.H. Tan, ed., AFTA in the Changing International Economy (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1996), p. 36.; Narongchai Akrasanee, ASEAN
in the Past Thirty-Three Years: Lessons for Economic Co-operation, p. 39.; Hank
Lim, “Regional Trade Agreements and Conflict: the Case of Southeast Asia”, in
Shaheen Rafi Khan, ed., Regional Trade Integration and Conflict Resolution (London:
Routledge, 2009), p. 102.
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ด้านเศรษฐกิจ (Economic Motivation)71
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลานี้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันและการกีดกันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
ประกอบกับมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ อันเป็นผลมา
จากลัทธิภูมิภาคนิยม (Regionalism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาเหนือ
และยุโรป กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเริ่มเจรจาเพื่อการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งประกอบไปด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก
อาเซียนกังวลว่าการที่เม็กซิโกเป็นหนึ่งในสมาชิกของ NAFTA จะท�ำให้เกิดการ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางด้านการส่งออกในตลาดสหรัฐฯ เพราะ
โครงสร้างทรัพยากรของเม็กซิโกคล้ายคลึงกับอาเซียน ในขณะที่ประเทศในทวีป
ยุโรปตะวันตกได้ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่สหภาพยุโรป (European
Union) ผ่านการปฏิบัติตามกฎหมายยุโรปเดียว (the Single European Act) และ
สนธิสัญญามาสทริชท์ (the Maastricht Treaty) ส่งผลให้อาเซียนต้องเผชิญการ
แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น และอาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าใน
ยุโรปตะวันออกทีเ่ ปลีย่ นระบบเศรษฐกิจไปสูก่ ารใช้นโยบายตลาดเสรี ได้รบั อภิสทิ ธิ์
ในการส่งออกไปยังตลาดของประเทศในองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (the Organization for Economic Cooperation and Development:
OECD) นอกจากนั้น กลุ่มประเทศที่เคยด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
และการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ทั้งในกลุ่มยุโรปตะวันออกและในเอเชีย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปรับตัวมาสู่แนวคิดเสรีนิยมและผนวก
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Lee Tsao Yuan, “ASEAN: Where Do We Go From Here? Some Thoughts on Economic
Cooperation”, in IPS Report Series (Singapore: The Institute of Policy Studies, January
1991), p. 5.; Rajah Rasiah and Johannes Dragsbaek Schmidt, “Introduction”, in
Rajah Rasiah and Johannes Dragsbaek Schmidt, eds., The New Political Economy
of Southeast Asia (Cheltenham: Edward Elgar, 2010), p. 2.
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ประเทศเข้าสูเ่ ศรษฐกิจโลกมากขึน้ ท�ำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign
Direct Investment: FDI) ไหลออกจากอาเซียนไปสู่ประเทศเหล่านี72้
3.1		 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา มีการปรึกษาหารือหลายครั้งถึง
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีระดับภูมิภาค เช่น การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ครัง้ ที่ 18 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1986 ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์ มีขอ้ เสนอให้ขยายการ
เปิดเสรีของความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (PTA Liberalization)
การใช้อัตราภาษีต่อประเทศภายนอกกลุ่มร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญและใน
ทีส่ ดุ จะน�ำไปสู่การจัดตั้งสหภาพศุลกากรอาเซียน (ASEAN Customs Union) และ
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 22 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 ณ
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นด้วยกับแผนการใหม่ของการใช้อัตราภาษีพิเศษ
ทีเ่ ท่ากัน (Common Effective Preferential Tariff: CEPT) ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรม
บางรายการ73 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 จึงเริ่มปรึกษาหารือที่จะยกระดับของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค นอกจากนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, การรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าของโลกและปัญหา
การค้าของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2536), น. 1, 14. รายละเอียด
เพิ่มเติมโปรดดู Rolf J. Langhammer, “Shaping Factors and Business Conditions in
the Post-Fourth ASEAN Summit Period”, in Pearl Imada and Seiji Naya, eds., AFTA:
the Way ahead, pp. 8-9.; Jayant Menon, Adjusting towards AFTA: the Dynamics of
Trade in ASEAN, p. 3.; Rolf J. Langhammer, “Shaping Factors and Business Conditions in the Post-Fourth ASEAN Summit Period”, p. 6.; Richard Stubbs, “Signing on to
Liberalization: AFTA and the Politics of Regional Economic Cooperation”, The Pacific
Review 13(2000):309.; Lim Chong Yah, Southeast Asia: The Long Road ahead, pp.
191-192.; อาชนัน เกาะไพบูลย์, การประเมินผลการด�ำเนินงานของเขตการค้าเสรีอาเซียน
กับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2550), น. 1.
73
Christopher M. Dent, East Asian Regionalism (Abingdon: Routledge, 2008), p. 92.
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ทั้งหมดใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปิดเศรษฐกิจออกสู่ข้างนอกเหมือนกัน และ
ยังสามารถลดการต่อต้านการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจ74
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปรับตัว
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แข็งแกร่ง และใน ค.ศ. 1991 รัฐบาลไทย
จึงเสนอความคิดในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:
AFTA) และส่งคณะผู้แทนไทยไปหารือกับภาคีอาเซียนอีก 5 ประเทศ ต่อมาในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม ค.ศ. 1992 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ผู้น�ำของประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของไทย โดยมี
มติในการก่อตัง้ AFTA75 และได้ลงนามในความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN
Economic Cooperation) ที่ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันส�ำหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียนหรือ “ความตกลง CEPT AFTA” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปฏิญญาสิงคโปร์
Michael G. Plummer and Pearl Imada-Iboshi, “AFTA, NAFTA, and U.S. Interests”, in
Joseph L.H. Tan, ed., AFTA in the Changing International Economy, p. 127.
75
ค�ำแถลงการณ์บางส่วนของนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ในการเปิดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครัง้ ที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1992 คือ “การเป็นเขตการค้า
เสรีอาเซียนจะต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก โดยในระยะสั้น ชาติสมาชิกจะสูญเสียรายได้
ของประเทศ ภาคธุรกิจที่มีศักยภาพต�่ ำอาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน การปรับ
โครงสร้างและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอาจจะน�ำไปสู่ภาวะว่างงานในบางประเทศ
แต่ผลประโยชน์ระยะยาวของ AFTA จะมีมากกว่าผลกระทบที่ประเทศสมาชิกได้รับใน
ระยะสั้น”. โปรดดู Ministry of Foreign Affairs, Opening Statement by H.E. Mr. Anand
Panyarachun, “Prime Minister of Thailand at the Fourth Meeting of the ASEAN Heads
of Government, Singapore”, (27 January 1992), <http://www.mfa.go.th/asean/thai/
summit/summit4.htm> [Retrieved January 29, 2013].
74
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ค.ศ. 1992” (Singapore Declaration of 1992) ที่มีสาระส�ำคัญคือการก�ำหนด
ทิศทางของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในอาเซียนให้
มากขึ้น โดยอาเซียนจะใช้มาตรการใหม่ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและอาเซียนจะ
สร้าง AFTA โดยใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) โดยจะให้อัตราภาษีในท้าย
ที่สุดเหลือร้อยละ 0-5 เป็นกลไกหลักที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จภายใน 15 ปี
เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993
นอกจากนี้ อาเซียนจะขยายการลงทุนโดยการแสวงหาความร่วมมือทาง
อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาความร่วมมือด้านตลาดเงินทุน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เงินทุนและหลักทรัพย์ทางการเงิน สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี โดย
อาเซียนจะยึดถือหลักการค้าที่เสรีและเปิดกว้างในข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และ
เสริมสร้างระบบการค้าแบบพหุภาคี รวมทั้งจะด� ำเนินการร่วมกันในการรักษา
ผลประโยชน์และความส�ำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในการเจรจาการค้าหลายฝ่าย
รอบอุรุกวัย โดยใช้ร่างแนวการเจรจาขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1991
เป็นฐานส�ำหรับการท�ำให้การเจรจาสมบูรณ์ อาเซียนยอมรับถึงความตกลงในระดับ
อนุภูมิภาคที่ท�ำขึ้นระหว่างสมาชิกหรือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ
นอกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค
รวมทัง้ ในองค์การระหว่างประเทศและกลุม่ ภูมภิ าคต่างๆ ในส่วนของภาคเอกชนนัน้
อาเซียนจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนให้มากขึ้นระหว่างภาค
เอกชนของอาเซียน และด�ำเนินนโยบายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการลงทุนภายในอาเซียน
และอาเซียนจะส่งเสริมการค้าและการเจรจาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของอาเซียน
ให้มีความสามารถในการแข่งขันและรักษาการขยายตัวในการส่งออกสู่ตลาด
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ จะแสวงหาความร่วมมือในสาขาทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับภาษีและ
ไม่เกีย่ วข้องกับการควบคุมพรมแดน ตลอดจนจะร่วมมือกันให้มเี ครือข่ายโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคม การสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมและไปรษณีย์ รวมทั้ง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์76 อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการภายใต้
ข้อตกลง AFTA คือจะสงวนสิทธิ์ในความร่วมมือที่จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร
ของแต่ละประเทศ และ “ใช้มาตรการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน คุม้ ครองชีวติ และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์หรือพืช คุม้ ครองวัตถุทมี่ คี ณ
ุ ค่า
ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี” รวมทั้ง “ในกรณีฉุกเฉิน ประเทศสมาชิก
อาจขอการยกเว้นภาษี หรือยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษีศลุ กากรได้
เป็นการชั่วคราว เมื่อการน�ำเข้าสินค้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
อุตสาหกรรมภายใน และเมื่อเกิดปัญหาเงินทุนส�ำรองลดลงอย่างร้ายแรง จนต้อง
ใช้มาตรการควบคุมการน�ำเข้า” ได้เช่นเดียวกัน77
การทีอ่ าเซียนจัดตัง้ AFTA ได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากการเปิดเสรีการค้าโลก
เพราะ AFTA เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมการบูรณาการทางการตลาดจะตอบสนอง
ต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และการสร้างภูมิภาคนี้
ให้เป็นเขตการค้าและการลงทุนระดับโลก วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของ AFTA คือเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิต ประสิทธิผลทางต้นทุนและส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการและกฎระเบียบของ GATT เพื่อน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จในการท�ำธุรกรรมของภูมภิ าค และเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคีสมาชิกแต่ละประเทศตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก และ
เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็น
ฐานการผลิตให้กับตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ เชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้
จะบรรลุผลส�ำเร็จได้ โดยผ่านกลไกการเชื่อมโยงด้านการค้าและอุตสาหกรรม การ
ASEAN, “Singapore Declaration Of 1992 Singapore, 28 January 1992”, <http://www.
asean.org/asean/asean-summit/item/singapore-declaration-of-1992-singapore-28january-1992> [Retrieved January 7, 2013].
77
กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, อาฟต้าศักราชใหม่ “อาเซียน”: เบื้องหลังที่มาของเขตการ
ค้าเสรีพร้อมลายแทงทิศทางแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ: ประชาชาติธุรกิจ, 2535),
น. 41.
76
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แบ่งงานกันท�ำตามความช�ำนาญ (Specialization) อันจะน�ำไปสู่การประหยัดจาก
ขนาดการผลิต (Economies of Scales) รวมไปถึงการสนับสนุนสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนให้มศี กั ยภาพทีจ่ ะรองรับการลงทุน และเชือ่ ว่าการ
ขยายตัวของการค้าภายในภูมภิ าคจะท�ำให้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคมีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ กว่า
เดิม โดยมีขั้นตอนส�ำคัญคือการเปิดเสรีทางการค้าผ่านการขจัดภาษีศุลกากร และ
NTBs ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน78
AFTA เป็นข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีระหว่างประเทศสมาชิกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน และเป็นข้อตกลงที่มีความผูกพันที่ครอบคลุมและ
แนบแน่นทีส่ ดุ ส�ำหรับภาคีแต่ละประเทศ นับเป็นครัง้ แรกทีผ่ นู้ �ำอาเซียนมีเจตจ�ำนงทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอย่างจริงจัง ประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ได้ร่วมก่อตั้ง AFTA ซึ่งในขณะนั้นยังมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย79 ต่อมาอาเซียนจึงได้ขยายจ�ำนวน
สมาชิกเป็น 10 ประเทศ โดยเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล�ำดับที่ 7 ใน ค.ศ.
1995 ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 8 และ 9 ใน ค.ศ. 1997 และกัมพูชา
เข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 10 ใน ค.ศ. 199980 อาเซียนจึงขยายตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ
Suthiphand Chirathivat, “ASEAN Economic Integration with the World through
AFTA,” pp. 27, 38.; ASEAN Economic Into-View (A quarterly bulletin of the Bureau
of Economic Cooperation, ASEAN Secretariat) 2(September 1994):10., quoted in
Suthiphand Chirathivat, “ASEAN Economic Integration with the World through AFTA”,
p. 36.; ASEAN (November, 1999), “ASEAN Free Trade Area (AFTA): An Update”,
<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-freetrade-area-afta-an-update> [Retrieved January 21, 2013].
79
บรูไน เข้ามาเป็นสมาชิกภาคีอาเซียนในล�ำดับที่ 6 เมื่อ ค.ศ. 1984 ต่อไปจะเรียกว่า “ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ” ส�ำหรับสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนามลาว พม่าและ
กัมพูชา ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV”.
80
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ประวัติความเป็นมา ASEAN”, <http://www.dtn.go.th/
index.php?option=com_content&view=article&id=7064%3A-asean&catid=304%3A
aecasean&Itemid=792&lang=th> [Retrieved January 5, 2013].
78
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ที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลกมีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน โดยมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศสมาชิกทั้งหมดประมาณ 737
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ดูตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน ใน ค.ศ. 1999
ประเทศ

พื้นที่ทั้งหมด
(ตาราง
กิโลเมตร)

ประชากร
(ล้านคน)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

บรูไน

5,770

0.3

7.07

กัมพูชา

181,040

11.5

2.00

อินโดนีเซีย

1,919,440

200

232.00

ลาว

236,800

4.9

1.90

มาเลเซีย

329,750

22.18

95.5

พม่า

678,500

46.4

14.31

ฟิลิปปินส์

300,000

68.6

83.30

สิงคโปร์

632.6

3.87

92.10

ไทย

514,000

61.81

186.00

เวียดนาม

329,560

78

23.30

รวม

4,495,493

497.56

737.48

ที่มา: ASEAN Secretariat, Southeast Asia: A Free Trade Area (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2002), p. 7.
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ส�ำหรับก�ำหนดการและขัน้ ตอนการลดภาษี ความตกลง AFTA เดิมมีหลักการ
ที่จะลดอัตราภาษีของสินค้าที่มาจากประเทศสมาชิกให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน
15 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993) อย่างไรก็ตาม ในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครัง้ ที่ 26 ในเดือนกันยายน
ค.ศ. 1994 ที่ประชุมได้มีมติให้เร่งการด�ำเนินการจัดตั้ง AFTA จากเดิมก�ำหนด
ไว้ 15 ปีเป็น 10 ปี (ภายใน ค.ศ. 2003) เพื่อให้ทันกับระยะเวลาการลดภาษีใน
กรอบ GATT ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปีและครอบคลุมสินค้ามากกว่า AFTA รวมทั้ง
ให้นำ� สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรแปรรูปในรายการที่ได้รับการยกเว้นการ
ลดภาษีเป็นการชั่วคราวและสินค้าเกษตรไม่แปรรูปเข้ามาลดภาษีภายใต้ AFTA
ด้วย81 และในการประชุม AEM ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ค.ศ. 1995
ณ ประเทศบรูไน ได้มีมติเร่งรัด AFTA โดยการขยายรายการสินค้าที่จะลดภาษีให้
เหลือร้อยละ 0-5 และเพิ่มจ�ำนวนรายการที่จะลดให้เหลืออัตราร้อยละ 0 ให้มาก
ที่สุด ภายใน ค.ศ. 200082
ทัง้ นี้ ประเภทสินค้าและระยะเวลาในการลดภาษี ในกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม
และเกษตรแปรรูปภายในอาเซียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 บัญชี คือ
1) บัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ สินค้า ได้แก่
กลุม่ สินค้าเร่งลดภาษี (Fast Track) และกลุม่ สินค้าทีล่ ดภาษีปกติ (Normal Track)83
Suthiphand Chirathivat, ASEAN Economic Integration with the World through AFTA”,
p. 26, 33.; ASEAN, “New Time Frame: Acceleration of Tariff Reduction”, <http://www.
asean.org/ news/item/ new-time-frame-acceleration-of-tariff-reduction> [Retrieved
January 28, 2013].
82
กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ, “ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับอาเซียนและการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 5”, (ตุลาคม 2538), ไม่ระบุเลขหน้า.
83
กลุ่มสินค้าเร่งลดภาษีประกอบด้วยสินค้า 15 กลุ่ม ได้แก่ น�้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ ซีเมนต์
เยื่อกระดาษ ปุ๋ย สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว เครื่องไฟฟ้าท�ำจากทองแดง อิเลกทรอนิกส์และ
เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย
81
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โดยกลุม่ สินค้าเร่งลดภาษีมหี ลักการลดคือ สินค้าทีม่ อี ตั ราภาษีสงู กว่าร้อยละ 20 ให้
ลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 และส�ำหรับสินค้าที่มีอัตรา
ภาษีเท่ากับร้อยละ 20 หรือต�่ำกว่าให้ลดลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายในเดือนมกราคม
ค.ศ. 1998 ส�ำหรับกลุ่มสินค้าที่ลดภาษีปกติ ประกอบด้วยสินค้าส่วนใหญ่ภายใต้
AFTA มีขั้นตอนในการลดคือ สินค้าที่มีอัตราภาษีสูงกว่าร้อยละ 20 ให้ลดเหลือ
ร้อยละ 20 ภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 1998 และลดต่อไปให้เหลือร้อยละ 0-5
ภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 ส่วนสินค้าที่มีอัตราภาษีเท่ากับหรือต�่ำกว่า
ร้อยละ 20 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000
2) บัญชียกเว้นลดภาษีชั่วคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ให้
ทยอยน�ำรายการสินค้าเหล่านี้มาไว้ในตารางการลดภาษีของ AFTA จ�ำนวน
ร้อยละ 20 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี โดยเริ่มลดภาษีสินค้างวดแรกตั้งแต่ 1
มกราคม ค.ศ. 1996 และงวดสุดท้ายใน ค.ศ. 2000 โดยสินค้าจะต้องมีภาษีเหลือ
ที่อัตราร้อยละ 0-5 ใน ค.ศ. 2003 ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
และส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV เริ่ม 1 มกราคม ค.ศ. 2006-2010
ส�ำหรับสินค้าเกษตรไม่แปรรูป เริม่ ต้นใน ค.ศ. 1996 ส�ำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ ค.ศ. 1999-2003 ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
CLMV แต่จะต้องสิ้นสุดพร้อมกันกับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป คือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ สิ้นสุดใน ค.ศ. 2003 และประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ CLMV สิน้ สุดใน ค.ศ. 2006-2010 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง
โดยการลดภาษีจะแบ่งออกเป็น 3 บัญชี คือ
1) บัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) ประเทศสมาชิกต้องลดภาษีสินค้าใน
บัญชีนี้ลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 1996 - 1 มกราคม ค.ศ. 2003
ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ 1 มกราคม ค.ศ. 1999-2003
ถึง 1 มกราคม ค.ศ. 2006-2010 ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV
2) บัญชียกเว้นลดภาษีชั่วคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ต้อง
ทยอยน�ำสินค้าในบัญชีนี้เข้ามาลดภาษีในแต่ละปี เป็นจ�ำนวนเท่าๆ กัน และลด
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ภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ภายในเวลา 6 ปี โดยเริ่มลดภาษีช้ากว่าสินค้าใน IL 1 ปี และ
สิ้นสุดพร้อมกับ IL
3) บัญชีออ่ นไหว (Sensitive List: SL) เริม่ น�ำมาลดภาษีใน ค.ศ. 2001-2003
และให้คงเหลือภาษีที่อัตราร้อยละ 0-5 ใน ค.ศ. 201084
ทั้งนี้ สินค้าที่จะถูกแยกออกมาจาก AFTA อย่างถาวรจะจัดอยู่ในบัญชี
ยกเว้นทั่วไป (General Exception List: GE) เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวติ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สัตว์และพืช ทรัพย์สินมีค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1998
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ผู้น�ำอาเซียนได้เร่งรัดการด�ำเนินการ AFTA ให้เร็วขึ้น
จากเดิมคือ ค.ศ. 2003 มาเป็น ค.ศ. 2002 ซึง่ เป็นการช่วยกระตุน้ การลงทุนจากต่าง
ประเทศและยกระดับการแข่งขันของภูมิภาคเพื่อการผลิต ที่มุ่งไปสู่ตลาดโลกผ่าน
การลดภาษีศลุ กากรและการขจัด NTBs โดยก�ำหนด การลดภาษีในบัญชีตา่ งๆ ของ
AFTA85 (ดูตารางที่ 2.5 และ 2.6) และในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้น�ำอาเซียนได้ตกลงให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดภาษีเหลือ
ร้อยละ 0 ทุกรายการ ภายใน ค.ศ. 2010 และขยายเวลาออกไปส�ำหรับประเทศ
สมาชิกใหม่ CLMV ถึง ค.ศ. 201886
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ไทยกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (กรุงเทพฯ:
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป.), น. 7-9.; ASEAN, “New Time
Frame: Acceleration of Tariff Reduction”, <http://www.asean.org/news/item/new-timeframe-acceleration-of-tariff-reduction> [Retrieved January 28, 2013].
85
กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์, เขตการค้าเสรีอาเซียน (นนทบุรี: กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2542), น. 4.; ASEAN, “STATEMENT ON BOLD MEASURES 6th ASEAN Summit, Hanoi, 16 December 1998”, <http://www.asean.org/news/
item/statement-on-bold-measures-6th-asean-summit-hanoi-16-december-1998>
[Retrieved March 1, 2012].
86
เรื่องเดียวกัน, น. 4.
84
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ตารางที่ 2.5
การลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
ปี 2000

ปี 2001

ร้อยละ 85 ของ
IL มีอัตราอากร
ร้อยละ 0-5

ร้อยละ 90
ของ IL
มีอัตราอากร
ร้อยละ 0-5

ปี 2002

ปี 2003

ปี 2010

ทุกรายการ
ทุกรายการใน
ใน IL
ILมีอัตราอากรร้อยละ
มีอัตราอากร 0-5 และร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ 0-5 ILมีอัตราอากรร้อยละ 0
(ยืดหยุ่น
บางรายการ)

ทุกรายการ
ใน IL มีอัตรา
อากรร้อยละ 0

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์, เขตการค้าเสรีอาเซียน (นนทบุรี: กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2542), น. 4.

ตารางที่ 2.6
กรอบเวลาของการลดภาษีส�ำหรับสินค้าภายใต้ข้อตกลง CEPT
ประเทศ

สินค้าอุตสาหกรรมและ
เกษตรแปรรูป
IL

สินค้าเกษตรไม่แปรรูป

TEL

IL

TEL

SL

สมาชิกอาเซียนเดิม 1993-2003

1996-2003

1996-2003

1997-2003

2001-2010

เวียดนาม

1996-2006

1999-2006

1999-2006

2000-2006

2004-2013

ลาวและพม่า

1998-2008

2001-2008

2001-2008

2002-2008

2006-2015

กัมพูชา

2000-2010

2003-2010

2003-2010

2004-2010

2008-2017

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ไทยกับเขตการค้าเสรีอาเซียน,
(นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์), น. 9.
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นอกจากมาตรการทางภาษีแล้ว อาเซียนยังมีความพยายามที่จะยกเลิก
NTBs ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ GATT ที่เรียกร้องให้รัฐสมาชิกในเขตการค้า
เสรี ขจัด NTBs อันเป็นการจ�ำกัดทางการค้าและเป็นอุปสรรคของการค้าภายในเขต
การค้าเสรี จากพันธกรณีในการขจัด NTBs ใน AFTA ภายใต้ความตกลง CEPT ได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) การขจัดข้อจ�ำกัดเชิงปริมาณ (Quantitative Restrictions) และ 2) การขจัด NTBs อื่นๆ ความตกลง CEPT ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
ยกเลิกมาตรการจ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้าสินค้าที่อยู่ใน IL ทันที เมื่อสินค้าได้ถูก
น�ำเข้ามาอยู่ในแผนการลดภาษี และได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอืน่ แล้ว รวมทัง้ ขจัด NTBs ภายใน 5 ปี หลังจากได้รบั ประโยชน์จาก
การลดภาษีของสมาชิกอาเซียนอื่นแล้ว87
ประเทศสมาชิกร่วมมือกันพัฒนาแผนการท�ำงานเพือ่ การขจัด NTBs ส�ำหรับ
ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 รับรองอย่าง
เป็นทางการ โดยการมอบหมายให้คณะท�ำงานด้านเทคนิคเฉพาะกิจว่าด้วยแผนการ
CEPT ส�ำหรับ AFTA (the Interim Technical Working Group (ITWG) on the
CEPT Scheme for AFTA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึง่ จะรายงานตรงต่อเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Senior Economic Officials: SEO) ส� ำหรับ
กระบวนการของการระบุ NTBs มีขั้นตอนที่ส�ำคัญ โดยขั้นตอนแรกคือการก�ำหนด
นิยามของ NTBs ต้องได้รับความเห็นชอบโดย ITWG เป็นคณะท�ำงานที่ก�ำหนด
นิยามของ NTBs ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการแยกประเภทของ NTBs ที่ได้รับการพัฒนา
โดย การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations
Conference on Trade and Development: UNCTAD) และขั้นตอนที่สองคือการ
ตัดสินใจที่มุ่งไปเฉพาะ NTBs เหล่านั้นว่า NTBs ใดส่งผลกระทบกระเทือนอย่าง
87
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ASEAN, “Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for
the ASEAN Free Trade Area (AFTA)”, <http://www.asean.org/communities/aseaneconomic-community/item/agreement-on-the-common-effective-preferential-tariffcept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta> [Retrieved March 15, 2013].
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กว้างขวางมากทีส่ ดุ ต่อสินค้าทีม่ กี ารค้าภายในอาเซียน หลังจากนัน้ ส�ำนักเลขาธิการ
อาเซียนจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ NTBs จากหลายแหล่งที่แตกต่างกัน รวมถึง
การเสนอข้อมูลทีม่ าจากประเทศสมาชิก การทบทวนนโยบายทางการค้าของ GATT
การเสนอข้อมูลทีม่ าจาก ASEAN-CCI และฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศและการ
วิเคราะห์การค้าของ UNCTAD หรือ “UNCTAD’s Trade Analysis and Information
System (TRAINS) Database”88
ในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 4
ค.ศ. 1992 เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลว่าด้วยมาตรการที่เป็นอุปสรรค
ต่อการค้า โดยเฉพาะ ค่าธรรมเนียมพิเศษการน�ำเข้า89 และมาตรการทางเทคนิค90
ที่เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่เป็นมาตรการหลัก (Major NTBs)
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการค้าภายในอาเซียน ต่อมาในการประชุมคณะมนตรีเขตการค้า
เสรีอาเซียนครั้งที่ 8 ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขจัด NTBs อย่างช้าไม่เกิน ค.ศ.
2003 และคณะท�ำงานด้านเทคนิคเฉพาะกิจว่าด้วยแผนการ CEPT ส�ำหรับ AFTA
ระบุถึง NTBs ที่ใช้อย่างแพร่หลายในการกีดกันทางการค้าภายในอาเซียน ได้แก่
ASEAN, “Non-Tariff Barriers”, <http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity/item/non-tariff-barriers> [Retrieved March 15, 2013].
89
“ค่าธรรมเนียมพิเศษการน�ำเข้า” (Customs Surcharges) ยังถูกเรียกว่า “การเก็บภาษีเพิ่ม
เติม” (surtax or additional duty) ซึ่งเป็นเครื่องมือของนโยบายทางด้านการค้าโดยเฉพาะ
เพือ่ ทีจ่ ะหารายได้เข้าประเทศมากขึน้ หรือเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ, Quoted in
ASEAN, “Non-Tariff Barriers”, <http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity/item/non-tariff-barriers> [Retrieved March 15, 2013].
90
มาตรการทางเทคนิค (Technical Measures) เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
สินค้า (Product Characteristics) เช่น คุณภาพ ความปลอดภัยหรือปริมาตรสินค้า (Dimensions) นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎ ระเบียบในการบริหารจัดการ (Administrative Provisions)
และครอบคลุมเงื่อนไขในเรื่องค�ำศัพท์ทางการค้า (Terminology) สัญลักษณ์ การทดสอบ
และวิธีการทดสอบการบรรจุหีบห่อ การแสดงเครื่องหมาย และการติดฉลาก, quoted in
ASEAN, “Non-Tariff Barriers”, <http://www.asean.org/communities/asean-economiccommunity/item/non-tariff-barriers> [Retrieved March 15, 2013].
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มาตรการค่าธรรมเนียมพิเศษการน�ำเข้า มาตรการทางเทคนิคและข้อเรียกร้องต่างๆ
ของคุณลักษณะของสินค้าและมาตรการกึ่งผูกขาด (Monopolistic Measures) ซึ่ง
อาเซียนเห็นว่าควรยกเลิกมาตรการค่าธรรมเนียมพิเศษการน�ำเข้าทัง้ หมดทีก่ ระทบ
ต่อสินค้าภายใต้ CEPT ตัง้ แต่สนิ้ ปี ค.ศ. 199691 ทัง้ นี้ ประเทศสมาชิกยังต้องให้การ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้การด�ำเนินงานของ AFTA มีประสิทธิผลมากขึ้น โดย
มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญคือ น�ำระบบประเมินราคาศุลกากรของ GATT มาใช้ใน
ค.ศ. 1997 และใช้ระบบช่องทางศุลกากรพิเศษส�ำหรับสินค้า AFTA (Green Lane
System) ตัง้ แต่ 1 มกราคม ค.ศ.1996 เป็นต้นไป รวมทัง้ อาเซียนได้ด�ำเนินการอย่าง
จริงจังเพือ่ ยกเลิก NTBs โดยให้มกี ระบวนการแจ้งข้ามประเทศ (Cross-Notification)
ซึ่งประเทศสมาชิกและภาคเอกชนสามารถแจ้ง NTBs ที่ประเทศอื่นใช้อยู่ต่อส�ำนัก
เลขาธิการอาเซียน เพือ่ รวบรวม ตรวจสอบ แล้วให้ประเทศสมาชิกทีถ่ กู แจ้งนัน้ ชีแ้ จง
และด�ำเนินการยกเลิกต่อไป ถ้าพบว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าและไม่สอดคล้องกับ
ความตกลง CEPT92
แม้ว่า AFTA จะเป็นกลไกหลักที่ช่วยส่งเสริมการบูรณาทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนได้ในระดับหนึ่ง แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาของ
การลดภาษีศุลกากรตามโครงการ CEPT รวมทั้งการใช้ NTBs อาเซียนจึงได้สร้าง
กลไกอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคให้ลกึ มากขึน้
ได้แก่ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework
Jayant Menon, “The Expansion of AFTA”, in The 2nd ASEAN Reader, complied by
Sharon Siddique and Sree Kumar (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,
2003), p. 222. และโปรดดูรายละเอียดของจ�ำนวนสินค้าขาเข้าทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
NTBs แต่ละประเภทได้ใน ASEAN, “Elimination of Other Non-Tariff Barriers”, <http://
www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/elimination-of-othernon-tariff-barriers> [Retrieved March 15, 2013].
92
ภัควรัทย์ เลิศวิรยิ ะนุกลุ , “ผลกระทบของการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนทีม่ ตี อ่ การส่งออกและ
สวัสดิการของประเทศอาเซียน”, (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2551), น. 52.
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Agreement on Services: AFAS) โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) และเขตการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Investment Area: AIA)
3.2		 กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS)
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม ค.ศ. 1995 ณ กรุงเทพฯ โดย AFAS เป็นกรอบความตกลงที่รัฐสมาชิก
อาเซียนได้อาศัยความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreements on Trade
in Services: GATS) เป็นแม่บทของความร่วมมือ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง
ปฏิบัติตามหลักการของ GATS เพื่อขจัดข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงตลาดทั้งหมดและ
ข้อห้ามที่เกิดขึ้นจากรูปแบบใหม่ของการแบ่งแยกทางการตลาด93 แต่ AFAS ได้มี
ข้อตกลงที่จะขยายการให้สิทธิพิเศษแก่กันในการค้าบริการมากกว่าที่ด�ำเนินการ
ภายใต้ความตกลง GATS ใน WTO ซึ่งเรียกว่า “GATS-Plus”94 การเปิดเสรีการค้า
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจ�ำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
1) ข้อจ�ำกัดในการเข้าสู่ตลาด และ 2) ข้อจ�ำกัดในการให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติ ใน กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “การค้าบริการในเวทีอาเซียน”, จุลสาร
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (นนทบุร:ี กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป.):3.
94
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One
Identity, One Community (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์,
2554), น. 23.; Nattapong Thongpakde, “ASEAN Free Trade Area: Progress and
Challenges”, in Mya Than, ed., ASEAN beyond the Regional Crisis: Challenges and
Initiatives, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), p.54.; ASEAN,
“ASEAN Framework Agreement on Services”, <http://www.asean.org/ news/item/
asean-framework-agreement-on-services> [Retrieved March 25, 2013].
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บริการของอาเซียนเลือกใช้วธิ กี ารแบบระบุประเภทสาขาหรือสาขาย่อยทีพ่ ร้อมเปิด
เสรี (Positive List or Bottom up Approach) โดยแต่ละประเทศสมาชิกจัดท�ำเป็น
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ ซึง่ ระบุเงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าสูต่ ลาดและข้อจ�ำกัด
ในการให้การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติของผูป้ ระกอบการต่างชาติ ข้อผูกพันเฉพาะอาจ
จะได้รบั การแก้ไขและยกเลิกหลังจากช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การเจรจาเรือ่ งการ
ชดเชยทีเ่ หมาะสม การเปิดเสรีบรรลุผลส�ำเร็จแบบก้าวหน้าเป็นล�ำดับผ่านการเจรจา
เป็นรอบๆ ระหว่างประเทศสมาชิก95
AFAS ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกมีมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในการบริการต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัย
และการพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี และการท�ำการตลาดและ
การจัดซื้อร่วมกัน และส่วนที่สองมีมาตรการต่างๆ ของการเปิดเสรี ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่าง
สมาชิกอาเซียน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
การค้าบริการของอาเซียน และกระจายศักยภาพด้านการผลิต และการให้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน การขจัดอุปสรรคที่มีต่อการค้าบริการอย่างมีนัย
สําคัญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการเปิดเสรีการค้าบริการ โดยการขยาย
ขอบเขตและความลึกของการเปิดเสรี96
การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนภายใต้ AFAS เป็นการด�ำเนินงาน
ในสายการบังคับบัญชาและก�ำกับดูแลของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(AEM) โดยมีกลไกรองรับในระดับปฏิบัติ คือคณะกรรมการประสานงานด้าน
Sherry Stephenson and Deunden Nikomborirak, “Liberalization of Trade in Services:
East Asia and the Western Hemisphere”, paper presented at Regional Trading
Arrangements: Stocktake and Next Steps Trade Policy Forum, Bangkok, Thailand,
12-13 June 2001, p. 2. <http://www.pecc.org/publications/ papers/trade-papers/3_
SIP/5-stephenson.PDF> [Retrieved March 26, 2013].
96
Nattapong Thongpakde, “ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”,
p. 54.
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102 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

การค้าบริการ (Coordinating Committee on Services: CCS) ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
โดยมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Senior Economic
Official Meeting: SEOM) ใน ค.ศ. 1995 มีหน้าที่ติดตามการเจรจาเปิดเสรีด้าน
การค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องรายงานความก้าวหน้าให้ AEM
และ SEOM เป็นระยะ97 โดยตัวแทนของประเทศสมาชิกในการเจรจาในเวทีระดับ
อาเซียนจะรับผิดชอบหลักการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้ GATS ด้วย ส�ำหรับการ
ประชุม CCS ในต้นปี ค.ศ. 1997 ได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกเสนอมาตรการเปิด
เสรีส�ำหรับภาคบริการในแต่ละสาขาโดยสมัครใจ เพื่อที่จะน�ำมาสรุปเป็นข้อผูกพัน
การเปิดเสรีเบื้องต้น (Initial Package of Commitment) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 1997 หลังจากนั้นในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1998 ณ จาการ์ตา ได้มีข้อสรุปส�ำหรับข้อผูกพันการเปิดเสรีเบื้องต้น ดังที่ได้แสดง
ไว้ในตารางที่ 2.798

ยกเว้น สาขาการเงินทีด่ ำ� เนินการโดยคณะท�ำงานเปิดเสรีดา้ นการเงิน ภายใต้ทปี่ ระชุมรัฐมนตรี
คลังอาเซียน และสาขาการขนส่งทางอากาศที่ด�ำเนินการโดยคณะท�ำงานอาเซียนด้าน
การขนส่ง ภายใต้ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน. อ้างถึงใน เพชร & มุก (นามปากกา), “การ
เจรจาการค้าบริการในกรอบอาเซียน”, วารสารการค้าโลก 4 (เมษายน-มิถุนายน 2549):3.
98
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจ
ของอาเซียน: ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), น. 45-46, 242.
97
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ตารางที่ 2.7
ข้อผูกพันเบื้องต้นแสดงเป็นรายประเทศและสาขาบริการ
ประเทศ

บรูไน
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า100
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

การขนส่ง
ทางอากาศ
✓

การบริการ
ทางธุรกิจ

✓

สาขาบริการ
การขนส่ง โทรคมนาคม การท่องเที่ยว99
ทางทะเล
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ที่มา: ปรับจาก รายงานการประชุมครั้งที่ 4 ของ CCS. อ้างถึงใน ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ,
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน: ภาคการค้าบริการ
และภาคการลงทุน (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), น. 47.; World Bank, quoted in Nattapong Thongpakde,
“ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”, in ASEAN beyond the
Regional Crisis: Challenges and Initiatives, ed. Mya Than (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2001), p. 55.
สาขาการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ.
อ้างถึงใน Sherry Stephenson and Deunden Nikomborirak, “Liberalization of Trade in
Services: East Asia and the Western Hemisphere”, <http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/3_SIP/5-stephenson.PDF>, p. 4.
100
ประเทศลาวและพม่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ โดยลาวได้ยื่นข้อเสนอในสาขาการท่องเที่ยว
เพียงสาขาเดียว ส่วนพม่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใด ๆ
99
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ต่อมาที่ประชุม CCS ได้มีการขยายข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการเป็น
7 สาขา โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นคือการก่อสร้างและการบริการด้านการเงิน และมีการ
ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับวิธกี ารทีเ่ ป็นทางเลือกต่อการเจรจาในการค้า
บริการ รวมถึงตัวแปรเพื่อการชี้น�ำการเปิดเสรีต่อไปในด้านการค้าบริการ ในเวลา
ต่อมาได้ก�ำหนดให้มีการเจรจาจัดท�ำข้อผูกพันเป็น 2 ระยะ คือการจัดท�ำข้อผูกพัน
เปิดเสรีการค้าบริการให้แก่กันในบางสาขาในระยะสั้นระหว่าง ค.ศ. 1999-2001
(Short-Term 1999-2001) และการจัดท�ำข้อผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการให้แก่กัน
ในทุกสาขาในระยะยาว ระหว่าง ค.ศ. 2002-2020101 (Long-Term 2002-2020)
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์แห่งชาติและปัจจัยพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกันในการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ท�ำให้ AFAS ประสบปัญหา
ส�ำคัญต่างๆ เช่น อาเซียนไม่อาจหาดุลยภาพระหว่างท่าทีในการปกป้องผลประโยชน์
ระดับประเทศ และการประสานประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค บางประเทศไม่ได้ส่ง
ผูแ้ ทนของตนเข้าร่วมการประชุมระดับผูเ้ ชีย่ วชาญรายสาขาภายใต้ AFAS และปัญหา
ความต่อเนือ่ งของการเป็นผูแ้ ทนของประเทศของผูเ้ ข้าร่วมในการเจรจาแต่ละสาขา
บริการ รวมทัง้ เกิดความล่าช้าของกระบวนการด�ำเนินการบริหารความตกลงในสาขา
ต่างๆ ของการค้าบริการ เพราะความพร้อมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิก
ตลอดจนแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างด้านกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอน
การด�ำเนินงาน รวมทัง้ ความแตกต่างด้านข้อก�ำหนดทางเทคนิคของการค้าบริการ102
นอกจากนั้น มีข้อจ�ำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและ
ให้บริการของผู้ให้บริการระหว่างประเทศอาเซียน โดยประเภทของข้อจ�ำกัดที่มีการ
ใช้ร่วมกันมากที่สุด (the Most Common Type of Restriction) คือการจ�ำกัดการ
ถือหุ้นในการลงทุนของต่างชาติ รองลงมาคือประเภทของบริษัท/สถาบันพาณิชย์
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของ
อาเซียน: ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน, น. 45.
102
เรื่องเดียวกัน, น. 243.
101
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(Commercial Establishment) ที่บริษัทต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการ
และอันดับสามคือ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
อุปสรรคจ�ำนวนมากซึ่งจ�ำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานข้ามพรมแดน
ยังคงเกิดขึน้ ระหว่างประเทศอาเซียน ข้อจ�ำกัดเหล่านัน้ ได้ชว่ ยปกป้องการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กบั ธุรกิจท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี และคุม้ ครองการจ้างงานของประชาชน
ในท้องถิน่ แต่ขอ้ จ�ำกัดเหล่านัน้ ได้สง่ ผลต่อความไม่มปี ระสิทธิภาพและการไร้ความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการของภูมิภาค โดยสรุปการไม่มีความ
ก้าวหน้าใน AFAS มีสาเหตุจากปัจจัยส�ำคัญสี่ประการ คือ การขาดเจตจ�ำนงทาง
การเมือง (the Lack of pPolitical Will) การไม่มีค�ำมั่นสัญญาที่จริงใจ (Genuine
Commitment) ทีจ่ ะเปิดตลาดบริการ ความไร้สมรรถภาพในกรอบการเจรจา รวมทัง้
ข้อจ�ำกัดทางกฎหมายและขีดจ�ำกัดทางสถาบัน (Institutional Limitations)103
3.3 โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO)
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (AICO) ได้รับการรับรอง
จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 ในขณะที่
ข้อตกลงพืน้ ฐานว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (The Basic
Agreement on ASEAN Industrial Cooperation (AICO) scheme) ได้รบั การลงนาม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1996 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ณ ประเทศสิงคโปร์ และเริ่มด�ำเนินการเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996104
Sherry Stephenson and Deunden Nikomborirak, “Liberalization of Trade in Services:
East Asia and the Western Hemisphere”, <http://www.pecc.org/publications/papers/
trade-papers/3_SIP/5-stephenson.PDF>, pp. 8-9.
104
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Co-operation: Transition and Transformation,
p. 204.
103
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AICO เป็นโครงการความร่วมมือด้านการลงทุนและแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน
การผลิตที่มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ภาคเอกชนของอาเซียน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต โดยการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน105 และการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแผนการของ AICO มีพนื้ ฐาน
อยู่บน CEPT ของ AFTA และการให้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่มิใช่ในเรื่องภาษีเป็นแรง
จูงใจ สิทธิพิเศษส�ำหรับบริษัทที่ด�ำเนินการจัดตั้งข้อตกลง AICO จะได้รับ คือสินค้า
ทีส่ ง่ ออกขายภายในอาเซียนจะได้รบั การลดอัตราภาษีศลุ กากรลงเหลือร้อยละ 0-5
โดยไม่ต้องเป็นไปตามแผน การด�ำเนินการภายใต้ AFTA และสามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ตามที่ประเทศสมาชิกให้แก่บริษัทในชาติของตน เงื่อนไขระบุว่าการ
จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 2 บริษทั ทีม่ าจากประเทศอาเซียน
2 ประเทศขึ้นไป โดยแต่ละบริษัทจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 รวมทั้งจะต้อง
ผลิตสินค้าที่ไม่อยู่ใน Exclusion List ภายใต้ CEPT ของ AFTA และสินค้านั้นจะ

105

กฎเกณฑ์ของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือการดึงทรัพยากรมารวมกัน (Resource Pooling)
เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าขั้นสุดท้ายและขั้นกลางที่ผลิตใน AICO เช่น
อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งการน�ำสินค้าเหล่านี้มาผลิตเป็นสินค้าที่เป็นผลผลิตสุดท้าย
(Final Outcome) ทีเ่ กิดจากการร่วมมือกันระหว่างประเทศอาเซียน นอกจากนี้ การร่วมมือกัน
ยังรวมไปถึงการแลกเปลีย่ นในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายโอนของเทคโนโลยี การจัดการทางการ
ตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. อ้างถึงใน Suratchaya Palawongse, “ASEAN
Economic Cooperation and Regime Theory: the Case Studies of AFTA and AICO”,
(Master’s thesis, Faculty of Political Science, Thammasat University, 2005), pp. 5758.
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ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้าของ CEPT คือต้องมีสัดส่วนการผลิต
ภายในอาเซียนอย่างน้อยร้อยละ 40106
ส�ำหรับเกณฑ์ (Term) ของขั้นตอนการตัดสินใจ ได้ถูกก�ำหนดขึ้นในการ
ประชุมครัง้ ที่ 21 ของคณะท�ำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน
(ASEAN Working Group on Industrial Cooperation) ระหว่างวันที่ 19-20
พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 มีมติให้ลดกรอบเวลาส�ำหรับการอนุมัติข้อตกลงให้เหลือ
ภายใน 45 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 วัน และเมื่อโครงการได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนจะออกใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (the
Certificate of Eligibility: COE) ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลา
ถึง 14 วัน หลังจากประเทศสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มกี ารอนุมตั 107
ิ อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนในการอนุมัติทั้งหมดใช้ระยะเวลามากกว่ากรอบเวลาที่ก�ำหนดไว้ เพราะ
ระบบราชการของแต่ละประเทศสมาชิกท�ำงานอย่างล่าช้าและมีความซับซ้อน จน
ลดความน่าดึงดูดใจของแผนการ AICO ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจ�ำนวนของ AICO ที่
ได้รบั การอนุมตั นิ อ้ ยกว่าทีค่ วรจะเป็น นอกจากนี้ AICO ยังประสบปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ
กฎเกณฑ์ (Rule) ส�ำหรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กล่าวได้วา่ AICO ไม่กา้ วหน้าอย่าง
ที่คาดหวัง ความน่าดึงดูดใจของ AICO ได้ลดลงเพราะสินค้าที่ผลิตใน AICO ได้รับ
ผลประโยชน์จากอัตราภาษีศุลกากรในช่วงร้อยละ 0-5 ซึ่งเป็นอัตราของ CEPT
ในขัน้ สุดท้ายทีม่ ผี ลใน ค.ศ. 2003 (หรือ ค.ศ. 2002) ทีก่ ำ� หนดให้กบั สินค้าส่วนใหญ่
ยกเว้นก็แต่อุตสาหกรรมยานยนต์108
นัฐยา ยวงใย, “การศึกษาผลกระทบของการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA) ต่อปริมาณ
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอาเซียน”, (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), น. 46.; Lim Chong Yah, Southeast Asia:
the Long Road Ahead, pp. 189-190.
107
Suratchaya Palawongse, “ASEAN Economic Cooperation and Regime Theory: the
Case Studies of AFTA and AICO”, p. 90.
108
Ibid., pp. 58, 89-90.; Hadi Soesstro, “ASEAN in 2030: The Long View”, p. 305.
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3.4 เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA)
การทีอ่ าเซียนประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในเอเชีย ท�ำให้อาเซียน
กูย้ มื เงินจากตลาดหนีต้ า่ งประเทศได้ยากมากขึน้ อาเซียนจึงต้องเร่งรัดด�ำเนินการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจ เพือ่ ส่งเสริมการค้าเสรีและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีความส�ำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่างๆ รวมถึงความมัน่ คงของระบบการเงิน
การคลังของทุกประเทศสมาชิกด้วย 109 ที่ผ่านมาอาเซียนมีกรอบความตกลงที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุนและรองรับการลงทุนคือ ความตกลงเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครอง
การลงทุนของอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection
of Investment) ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1987 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการถ่ายทอด
วิทยาการและการลงทุนด้วยการสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยการลงทุนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เนื้อหาสาระของความตกลงนี้ มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแก่
การลงทุน โดยการก�ำหนดวิธีปฏิบัติของประเทศผู้รับการลงทุนต่อนักลงทุน เช่น
ข้อจ�ำกัดและข้อปฏิบตั ใิ นการยึดหรือโอนกิจการเป็นของรัฐ การให้หลักประกันเกีย่ วกับ
การโอนเงินทุน ผลก�ำไร เงินปันผล ออกนอกประเทศ รวมถึงกระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้านการลงทุน (ทั้งในระหว่างประเทศสมาชิกกันเอง และในระหว่างประเทศ
สมาชิกกับผู้ลงทุนของประเทศสมาชิกอื่น) เพื่อเป็นหลักประกันให้นักลงทุนมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้น
ต่อมาใน ค.ศ. 1996 มีการจัดท�ำความตกลงที่เรียกว่า “The 1996 Protocol
to Amend the 1987 Agreement for the Promotion and Protection of
Investment” ซึง่ ความตกลงนีม้ สี าระส�ำคัญเพิม่ อีก 3 ประการ คือ 1) ให้กระบวนการ
อนุมัติการลงทุนและการด�ำเนินการลงทุนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2) ให้จัด
ท�ำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนมีความทันสมัย
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ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของ
อาเซียน : ภาคการลงทุน, น. 12, 32, 153.
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อย่างต่อเนื่องเปิดเผยต่อสาธารณะในวงกว้างและมีความโปร่งใส และ 3) ก�ำหนด
ให้กลไกระงับข้อพิพาทในกลุ่มอาเซียนตามที่ปรากฏใน “the Protocol on ASEAN
Dispute Settlement Mechanism” ทีเ่ ป็นทางเลือกหนึง่ ในการระงับข้อพิพาทเกีย่ วกับ
การลงทุน110
ส�ำหรับการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA)
เป็นไปตามเจตนารมณ์ (Directive) ของการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียนครัง้ ที่ 5 เมือ่
วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1995 ณ กรุงเทพฯ เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะช่วย
ส่งเสริม FDI และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคนี้ รวมถึงการ
ส่งเสริม FDI ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยท�ำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศ
มีการพัฒนาและการเจริญเติบโต อาเซียนหวังไว้ว่า AIA จะช่วยจูงใจนักลงทุนให้
เข้ามาลงทุนในอาเซียน และเลือกใช้ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและเครือข่ายของการ
ด�ำเนินธุรกิจระดับภูมิภาคบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศใน
อาเซียน111 ต่อมาอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน
(Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) เมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1998 ที่มะนิลา และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1999 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกที่
เสรีและโปร่งใสมากขึน้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ การไหลเข้าของการลงทุนทัง้ จากแหล่งภายใน
และภายนอกอาเซียน รวมถึงเพือ่ ลดหรือขจัดเงือ่ นไขและกฎระเบียบของการลงทุน
ที่เป็นอุปสรรคของการลงทุน ทั้งนี้ อาเซียนต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใน ค.ศ.
2020 โดยจะครอบคลุมเฉพาะการลงทุนโดยตรงและบริการทีเ่ กีย่ วข้องในสาขาการ

110
111

เรื่องเดียวกัน, น. 54-55.
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Co-operation: Transition and Transformation,
pp. 204-205.; ASEAN, “Bangkok Summit Declaration of 1995 Bangkok, 14-15
December 1995”, <http://www.asean.org/news/item/bangkok-summit-declarationof-1995-bangkok14-15-december-1995> [Retrieved March 1, 2013].
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ผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ แต่ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio
Investment) และการลงทุนภายใต้ความตกลงอื่นๆ ของอาเซียน112
ลักษณะส�ำคัญ (Features) ของ AIA มี 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การมี
โครงการความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกัน 2) การให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) แก่นักลงทุนอาเซียนภายใน ค.ศ. 2010 และแก่นักลงทุน
ทัว่ ไปภายใน ค.ศ. 2020 3) การเปิดอุตสาหกรรมทุกประเภทให้แก่นกั ลงทุนอาเซียน
ภายใน ค.ศ. 2010 และแก่นักลงทุนทั่วไปภายใน ค.ศ. 2020 4) การให้ภาคธุรกิจ
มีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการพัฒนา AIA และ 5) การเป็นแหล่งลงทุนที่มีการ
ไหลเวียนของเงินทุน แรงงานที่มีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่
เสรีมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก113
ส�ำหรับการบริหารจัดการในการจัดตัง้ AIA เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกรอบ
ความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียนว่าด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Arrangements) ซึ่งจะมีกลไกที่กำ� กับดูแลการด�ำเนินงาน AIA ประกอบ
ด้วย 1) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตการลงทุน
อาเซียน (AIA Council) อันประกอบด้วยรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบด้านการลงทุน
เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
ประสานงาน ทบทวนการปฏิบตั แิ ละให้ความช่วยเหลือ AEM ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Nick J. Freeman, “ASEAN Investment Area: Progress and Challenges”, in Mya Than,
ed., ASEAN beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives, pp. 82-83.;
Supachai Panitchpakdi, Globalization and Trade in the New Millennium (Bangkok:
Graphic, 2001), p. 114.; ASEAN, “Framework Agreement on the ASEAN Investment
Area”, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/framework-agreement-on-the-asean-investment-area-2> [Retrieved March 1, 2013].
113
Nick J. Freeman, “ASEAN Investment Area: Progress and Challenges”, p. 83.; โปรด
ดูรายละเอียดใน ASEAN, “Framework Agreement on the ASEAN Investment Area”,
<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/frameworkagreement-on-the-asean-investment-area-2> [Retrieved March 1, 2013].
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ความตกลง และ 2) AIA Council ได้จดั ตัง้ กลไกทีเ่ รียกว่าคณะกรรมการประสานงาน
ด้านการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่อาวุโสรับผิดชอบด้านการลงทุนและจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่
ช่วยเหลือ AIA Council และรายงานการด�ำเนินงานต่อ AIA Council โดยผ่านที่
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน114
AIA จะเป็นผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV โดยประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เช่น
สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขยายการลงทุนไปในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่มีต้นทุนแรงงานต�่ำและมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากได้ ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV และประเทศทีม่ ี
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต�ำ่ กว่าจะได้รบั เงินลงทุนจากประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ การเคลือ่ นย้ายเงินทุนภายใต้ AIA จะเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมภิ าคพร้อมๆ กันได้115 นอกจากนี้ AIA ยังมีขอ้ ก�ำหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิดตลาดอุตสาหกรรมและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ โดยมีสาระ
ส�ำคัญคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุนอาเซียนเท่าเทียมกับที่
ปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุนทีเ่ ป็นคนชาติตนและประเทศสมาชิกต้องเปิดอุตสาหกรรมทัง้ หมด
ให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อยกเว้นได้ โดยประเทศ
สมาชิกต้องยืน่ รายการประเภทกิจการทีข่ อยกเว้นชั่วคราว (Temporary Exclusion
List: TEL) และรายการประเภทกิจการที่มีความอ่อนไหว (Sensitive List: SL) แต่
ประเทศสมาชิกจะต้องมีการทบทวน TEL ทุก 2 ปี และต้องทยอยยกเลิกจนหมดสิน้
ภายใน ค.ศ. 2010 (ยกเว้นเวียดนาม ภายใน ค.ศ. 2013 ลาวและพม่าภายใน ค.ศ.
ASEAN, “Framework Agreement on the ASEAN Investment Area”, <http://www.
asean.org/communities/asean-economic-community/item/framework-agreementon-the-asean-investment-area-2> [Retrieved March 1, 2013].
115
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของ
อาเซียน : ภาคการลงทุน, น. 166.
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2015) ส�ำหรับ SLจะต้องมีการทบทวนภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003116
ในการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียนครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1998
ณ ประเทศเวียดนาม มีการออกแถลงการณ์รว่ มของผูน้ ำ� อาเซียน เพือ่ ทีจ่ ะเสริมสร้าง
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการ และเปิด
เสรีการลงทุนเพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ กล่าวคือประเทศสมาชิกอาเซียน
เดิม 6 ประเทศและพม่า ได้ตกลงร่นระยะเวลาของการเปิดเสรีการลงทุนที่ให้กับ
นักลงทุนอาเซียนเร็วขึน้ เป็น ค.ศ. 2003 จากก�ำหนดเดิมในกรอบความตกลง AIA คือ
ค.ศ. 2010 ส่วนลาว กัมพูชาและเวียดนามสามารถยืดหยุน่ เวลาไปจนถึง ค.ศ. 2010
นอกจากนี้ ยังได้ผอ่ นผันเป็นพิเศษแก่นกั ลงทุนอาเซียนและนักลงทุนนอกอาเซียนที่
ยื่นขอรับสิทธิการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 - 31 ธันวาคม ค.ศ. 2000
โดยให้รับการยกเว้นภาษีรายได้อย่างน้อย 3 ปี และให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นได้
ร้อยละ 100 รวมทัง้ จะยกเว้นภาษีน�ำเข้าแก่สนิ ค้าทุนและเครือ่ งจักร การให้ตา่ งชาติ
เช่าที่ดินเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 30 ปี เป็นต้น117
แม้ว่า AIA เป็นกลไกส�ำคัญหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เข้าสู่ภูมิภาค แต่ความพยายามในการจัดตั้ง AIA ยังไม่ก้าวหน้ามากเท่าที่ควร
เพราะปัญหาเกิดจากกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ASEAN Economic Community: AEC ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2551), น.
15. และโปรดดูมาตราอื่น ๆ ใน ASEAN, “Framework Agreement on the ASEAN Investment Area”, <http://www.asean.org/communities/ asean-economic-community/
item/framework-agreement-on-the-asean-investment-area-2> [Retrieved March 1,
2013].
117
“แผนผู้น�ำกระตุ้นเศรษฐกิจอาเซียน ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดล่อนักลงทุน”, ผู้จัดการรายวัน
(19 ธันวาคม 2541):5. และโปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการระยะสั้นเพื่อส่งเสริม
บรรยากาศการลงทุนของอาเซียน (Short-Term Measures to Enhance ASEAN Investment
Climate) ใน ASEAN, “STATEMENT ON BOLD MEASURES 6th ASEAN Summit, Hanoi,
16 December 1998”, <http://www.asean.org/news/item/statement-on-bold-measures6th-asean-summit-hanoi-16-december-1998> [Retrieved March 2, 2013].
116

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 113

จนเป็นอุปสรรคต่อการก�ำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตัง้ AIA ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก118 ด้วยปัจจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เอื้อ
ต่อการลงทุน เงินลงทุนโดยตรงจากภายในและภายนอกภูมิภาคนี้จึงมีลักษณะที่
กระจุกตัว โดยเฉพาะสิงคโปร์ได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศถึงร้อยละ 30
และเมื่อคิดรวม 4 ประเทศหลักที่ได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากที่สุด
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมกันคิดเป็นร้อยละ 83 ในขณะที่
มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศบรูไน ลาว พม่าและกัมพูชาไม่ถึง
ร้อยละ 2 ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด119

4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลต่อการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน

นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา อาเซียนได้ให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือ
และการบูรณาการทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นล�ำดับ เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
ว่าการขยายตัวของตลาดในอาเซียนได้สร้างแรงจูงใจให้กับประเทศสมาชิกที่มี
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของ
อาเซียน : ภาคการลงทุน, น. 187-188.
119
การจัดตัง้ AIA จะท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์ แต่การพัฒนา
กรอบความตกลงในระดับภูมภิ าคนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศทีร่ บั การลงทุนบางประเทศได้รบั
ผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่า ซึ่งหากมองในแง่ลบ ถ้าประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่เห็น
ว่า AIA ได้สร้างผลประโยชน์ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญบางประเภทของประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่อาจตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามกรอบความตกลงที่ได้
ลงนามไปแล้ว ในทางตรงกันข้าม เมือ่ พิจารณาการบูรณาการทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าประเทศที่เป็นแกนกลาง (Core Countries) มีสัดส่วนของการ
ได้รบั เงินลงทุนทีไ่ หลเข้ามาในภูมภิ าคมากกว่าอย่างต่อเนือ่ ง แต่ประเทศสมาชิกอียทู มี่ รี ะดับ
รายได้ต�่ำและมีเศรษฐกิจที่ล้าหลังกว่า ก็มีความพอใจกับผลประโยชน์จ�ำนวนหนึ่งที่ได้จาก
การไหลเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นรายใหม่, quoted in Nick J. Freeman,
“ASEAN Investment Area: Progress and Challenges”, p. 102.
118
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ความก้าวหน้าทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ และการ
สนับสนุนของประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่คาดหวังว่าการขยายตัวของตลาดและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่กระชับแน่นยิ่งขึ้นจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์แห่งชาติทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กล่าวได้ว่าอาเซียนได้พยายามที่จะสร้างความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจทัง้ การค้าและการลงทุนอุตสาหกรรม ซึง่ มีการพัฒนาไปได้ระดับ
หนึง่ แต่ยงั ไม่ถอื ว่าอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ โดยมีอปุ สรรคส�ำคัญในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่น�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและการกีดกันทางการค้า
เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ
เนือ้ หาในส่วนนีจ้ ะน�ำเสนอว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ได้สง่ ผลต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงตัง้ แต่ทศวรรษ 1970 ถึง
ค.ศ. 2002 ในประการทีน่ า่ สนใจอย่างไรบ้าง โดยมุง่ เน้นไปทีป่ จั จัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงเวลานี้ ได้แก่ สถาบันระหว่างประเทศ
การขยายตัวของตลาด และผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน รวม
ทัง้ ปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้แก่ อุปสรรค
จากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 สถาบันระหว่างประเทศ
อาเซียนพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความร่วมมือในภูมภิ าคผ่าน
การสร้างหรือปรับกลไกเชิงสถาบันเพื่อการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ทุกประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาเซียน
จนเข้าสูท่ ศวรรษ 1970 มีการเปลีย่ นแปลงในวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของอาเซียน
จากเดิมทีเ่ น้นความร่วมมือทางการเมืองและให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจเป็นล�ำดับ
รอง มาสู่การยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับการเมืองมากขึ้น
ซึ่งสามารถท�ำความเข้าใจได้จากรูปแบบของโครงสร้างองค์กรหรือกลไกความ
ร่วมมือของอาเซียน ในช่วงตัง้ แต่การก่อตัง้ อาเซียนได้กำ� หนดให้การประชุมรัฐมนตรี
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ต่างประเทศเป็นองค์กรสูงสุดของอาเซียน แต่หลังจากการประชุมสุดยอดบาหลี ค.ศ.
1976 อาเซียนก�ำหนดให้ที่ประชุมสุดยอดผู้น�ำของแต่ละประเทศเป็นองค์กรสูงสุด
และจัดตั้งกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะขึ้น
กลไกความร่วมมือของอาเซียนตั้งแต่ ค.ศ. 1967-1975 ถูกออกแบบมา
เพื่อรองรับการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ 7 ข้อที่ได้ตั้งไว้ ในช่วงแรกของการ
ก่อตั้งอาเซียนนั้น มีคณะกรรมการถาวร (Permanent Committees) 7 คณะจาก
ทั้งหมด 11 คณะที่ดูแลกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจได้แก่ คณะกรรมการถาวรด้าน
อาหารและการเกษตร คณะกรรมการถาวรด้านการขนส่งทางอากาศฝ่ายพลเรือน
คณะกรรมการถาวรด้านการเดินเรือ คณะกรรมการถาวรด้านการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม คณะกรรมการถาวรด้านการคลัง คณะกรรมการถาวรด้านการท่องเทีย่ ว
และคณะกรรมการถาวรด้านการขนส่งและคมนาคม โดยคณะกรรมการทีม่ บี ทบาท
มากที่สุดคือคณะกรรมการถาวรด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เพราะได้
รับมอบหมายในการเตรียมการส�ำหรับความตกลงว่าด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการ
ค้าระหว่างกัน (Preferential Trading Arrangements) และแผนการส่งเสริม
อุตสาหกรรม (Industrial Complementation Schemes)120
กลไกความร่วมมือในระยะแรกก�ำหนดให้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
เป็นองค์กรสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายหรือวางแนวทาง
การปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศสมาชิก โดยมีคณะกรรมการประจ�ำของอาเซียน (ASEAN
Standing Committee) เป็นองค์กรด�ำเนินงานและให้คำ� ปรึกษา โดยปกติการประชุม
รัฐมนตรีตา่ งประเทศจะจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี มีเจ้าภาพด�ำเนินการหมุนเวียนไปตาม
ล�ำดับตัวอักษร ส่วนการประชุมสมัยพิเศษจะเกิดขึน้ เมือ่ มีการเรียกร้องจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง กลไกความร่วมมือในระยะนี้จึงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งอาเซียนที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือทางการเมืองมากกว่าความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ เพราะกิจกรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจจะถูกตัดสินใจโดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้เกี่ยวข้องแทบจะไม่มีส่วนร่วมในการ
120

ASEAN, 10 Years ASEAN, pp. 117-122.
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ตัดสินใจและได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจน้อยมาก121 (ดูแผนภาพที่ 2.1)

121

Amado A. Castro, “Economic Cooperation and the Development of an ASEAN
Culture”, p. 229.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 117

แผนภาพที่ 2.1
โครงสร้างองค์กรของอาเซียน (กลไกความร่วมมือ) ค.ศ. 1967-1975

ที่มา: ปรับจาก David Irvine, “Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975”, in
Understanding ASEAN, p. 53.; ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Co-operation:
Transition and Transformation, p. 22.
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การเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของโครงสร้างภายในองค์กรของอาเซียนทัง้ ด้าน
การเมืองและด้านเศรษฐกิจ เป็นผลมาจากปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนที่
เกิดจากการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ใน ค.ศ. 1976 กล่าวคือ ด้านการเมืองจะ
มีการประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกเรียกว่า “การประชุมสุดยอด”
(ASEAN summit) ถือเป็นองค์กรสูงสุดของอาเซียน122 และด้านเศรษฐกิจได้จัดตั้ง
กลไกความร่วมมือที่ส�ำคัญขึ้นมาใหม่เพื่อก�ำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นั่นคือ
“รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Minister: AEM) แสดงให้เห็นว่า
อาเซียนได้ตระหนักถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
อาเซียนมากขึน้ โดยก�ำหนดให้การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีเป็นประจ�ำทุกปีหรือ
ตามวาระพิเศษ ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะก�ำหนดนโยบายทางด้านความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทัง้ ระดับภูมภิ าคอาเซียน และระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม ข้อเสนอแนะ
และข้อเสนอที่มาจากโครงการความร่วมมือของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจทั้ง
5 ด้าน123
กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, อาฟต้าศักราชใหม่ “อาเซียน”: เบื้องหลังที่มาของเขต
การค้าเสรีพร้อม ลายแทงทิศทางแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรม, น. 33.
123
ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1977 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 3 มีมติจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad-Hoc Committee) ซึ่งปรับจากโครงสร้างของคณะกรรมการ
ถาวรอาเซียน (ASEAN Permanent) และคณะกรรมการพิเศษและเฉพาะกิจ (Special and
Ad-Hoc Committees) ทีอ่ ยูใ่ นกลไกความร่วมมือในช่วงแรกเริม่ การก่อตัง้ และคณะกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจทัง้ 5 คณะได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการท่องเทีย่ ว (The Committee
on Trade and Tourism: COTT) คณะกรรมการว่าด้วยอุตสาหกรรม แร่ธาตุและพลังงาน
(The Committee on Industry, Minerals and Energy: COIME) คณะกรรมการว่าด้วย
อาหาร การเกษตรและป่าไม้ (The Committee on Food, Agriculture and Forestry:
COFAF) คณะกรรมการว่าด้วยการคลังและการธนาคาร (The Committee on Finance and
Banking: COFAB) คณะกรรมการว่าด้วยการสือ่ สารและการคมนาคม (The Committee on
Communications and Transportation: COTAC). อ้างถึงใน ASEAN, 10 Years ASEAN,
pp. 39-43.; Amado A. Castro, “Economic Cooperation and the Development of an
ASEAN Culture”, p. 230.
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การปรับกลไกความร่วมมือของอาเซียนท�ำให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
มีบทบาทในการก�ำกับดูแลกรอบความตกลงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ASEAN PTA,
AIP, AIC และ AIJV ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้กลไกความร่วมมือดังกล่าวในช่วง
ค.ศ. 1977-1990 ส่งผลให้อาเซียนสามารถท�ำหน้าที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการเป็นตัวกลาง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และการ
เป็นผู้ก�ำหนดกรอบในการด�ำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
โดยสอดรับกับความต้องการของประเทศสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศได้อีกด้วย (ดูแผนภาพที่ 2.2)
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แผนภาพที่ 2.2
โครงสร้างองค์กรของอาเซียน (กลไกความร่วมมือ) ตั้งแต่ ค.ศ. 1977-1990

ที่มา: ปรับจาก David Irvine, “Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975”, in
Understanding ASEAN, p. 60.
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ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ค.ศ.1992 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้
มีการปรับกลไกความร่วมมือของอาเซียนอีกครั้ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น และปรับ
บทบาทของอาเซียนจากเดิมที่เน้นส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน
(ภาคเกษตรและโครงสร้างพืน้ ฐาน) ให้มบี ทบาทครอบคลุมภาคเศรษฐกิจในทุกด้าน
ทัง้ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทัง้ การปรับกลไกความร่วมมือ
ที่ส�ำคัญคือการมอบหมายให้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (Senior
Economic Officials Meeting: SEOM) เป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานในกรอบ
ความตกลงทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AFTA, AFAS, AICO และ AIA
เป็นต้น124 (ดูแผนภาพที่ 2.3)

124

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, “บทบาทของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น: วิเคราะห์กรณีการ
ปรับกลไกความร่วมมืออาเซียน ศึกษากรณีการก่อตัง้ ARF และ AFTA”, (ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎี
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), น. 64-65, 266.
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แผนภาพที่ 2.3
กลไกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ ค.ศ. 1991-2002

ที่มา: ปรับจาก ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, “บทบาทของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น:
วิเคราะห์กรณีการปรับกลไกความร่วมมืออาเซียน ศึกษากรณีการก่อตัง้ ARF และ AFTA”,
(ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), น. 266.

การปรั บ กลไกดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ อ าเซี ย นสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ช่วงหลังจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.
1997 และ ค.ศ. 1998 อาเซียนได้ใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่เร่งรัดความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการด�ำเนินการ AFTA ให้เร็วขึ้น ความพยายามที่ชัดเจน
ของอาเซียนเริ่มขึ้นจากการประชุมครั้งที่ 11 ของ AFTA Council เมื่อวันที่ 15
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ตุลาคม ค.ศ. 1997 ได้ยืนยันถึงข้อผูกพันของอาเซียนที่จะท�ำให้ AFTA เป็นจริงได้
ภายใน ค.ศ. 2003 หรือเร็วกว่านี้ และข้อเสนอดังกล่าวก็ได้รับการลงนามรับรอง
จากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1997
ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย AEM ยืนยันถึงความส�ำคัญของการยังคง
ด�ำเนินนโยบายเปิดเศรษฐกิจออกสู่ภายนอกและมุ่งเน้นไปยังตลาดที่มีก�ำลังซื้อ
จ�ำนวนมาก ซึง่ จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และขยายปริมาณการส่งออกได้ นอกจากที่ประชุมได้เน้นถึงความพยายามที่จะ
ท�ำให้ระบบการเงินของภูมิภาคมีความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผา่ นการศึกษาและการอบรมแล้ว รัฐมนตรีเศรษฐกิจยังให้ความส�ำคัญอย่างยิง่
กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนผ่าน AFTA, AFAS, AICO และ AIA
เพื่อช่วยให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแข็งแกร่ง
เพิ่มขึ้นอีกด้วย125
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ท�ำให้เชื่อกันว่าประเทศต่างๆ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะน�ำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้มากขึน้ แต่สำ� หรับประเทศสมาชิกอาเซียน
นั้นถือว่าวิกฤตการเงินในครั้งนี้ได้ส่งผลในทางบวกต่อการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ กล่าวคือ
วิกฤตทางการเงินได้แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีความเข้มแข็งและ
เหนียวแน่นเท่าที่ควร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกยังมีขนาด
เล็ก-กลาง เมื่ออยู่ในระบบการเงินโลก ท�ำให้ชนชั้นน�ำทางการเมือง
125

Hadi Soesastro, “ASEAN during the Crisis”, in H.W. Arndt and Hal Hill, eds., Southeast Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons and the Way forward (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1999), pp. 165-166.; Manuel F. Montes, “The
ASEAN Economic Miracle Unravels”, in Southeast Asian Affairs (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 1999), p. 20.; SupachaiPanitchpakdi, Globalization and
Trade in the New Millennium, p. 241.
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และเศรษฐกิจของอาเซียนต้องกลับมาไตร่ตรองถึงแนวทางทีจ่ ะกระชับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในภูมภิ าคให้มคี วามเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
และท�ำให้อาเซียนมีจดุ ยืนของตนเองในเวทีระหว่างประเทศ ซึง่ ผลลัพธ์
ที่จะได้จากการพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์ของความร่วมมือภายใน
ภูมภิ าค คือประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รบั ผลประโยชน์ทเี่ พิม่ มากขึน้ 126
นอกจากนัน้ อาเซียนยังมีวาระส�ำคัญทีเ่ กิดจากในการประชุมสุดยอดอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 1997 ณ กัวลาลัมเปอร์ ที่น�ำเสนอ “วิสัยทัศน์
อาเซียน ค.ศ. 2020” (ASEAN Vision 2020) ซึง่ เป็นวิสยั ทัศน์ทถี่ กู ก�ำหนดให้มคี วาม
ครอบคลุมทัง้ หมด 3 ด้านคือ ด้านการเมืองและความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม127 กล่าวเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้น ที่ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนได้ร่วมกัน
ก�ำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งหน้าไปสู่ ปี ค.ศ. 2020 จะต้องมี
ความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัต เพื่อสร้างการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากขึ้น และใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ะยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้
ความส�ำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกันและยัง่ ยืน และพัฒนา
ความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 ยังได้ให้ค�ำสัญญา
ว่าจะสนับสนุนให้อาเซียนด�ำเนินการทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างระดับของความ
เจริญเติบโตที่สูงขึ้น ด้วยการท�ำงานสานต่อจากความร่วมมืออย่างจริงจังในด้าน
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ การรวมเป็นหนึง่ เดียวกันเพือ่ การบรรลุผลส�ำเร็จ การขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกและการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งหมดนี้
Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order: Europe
and Southeast Asia, p. 127.
127
โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN, “ASEAN Vision 2020”, <http://www.asean.org/news/
item/asean-vision-2020> [Retrieved January 17, 2013].
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ก็เพื่อน�ำมาซึ่งผลส�ำเร็จต่อประเทศสมาชิกอย่างทั่วถึง ในเวลาเดียวกัน ที่ประชุม
ก็ยึดมั่นกับสัญญาทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามเป็นปึกแผ่นและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงความพยายามที่จะท�ำให้ช่องว่างของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนลดน้อยลง อาเซียนจึงให้การรับรองใน
เรื่องของระบบทางการค้าแบบพหุภาคีที่จะคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและการเปิดเสรี
และเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป
ทั้งนี้ การประชุมได้มีมติก�ำหนดข้อตกลงต่างๆ ในการด�ำเนินการตาม
แผนการทางด้านเศรษฐกิจขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองและความ
สามารถในการแข่งขันที่สูงให้กับภูมิภาคนี้ ด้วยการเปิดเสรีทางด้านการค้าสินค้า
การบริการและการลงทุน โดยให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากกว่าเดิม
มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีส่วนในการช่วย
ลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับข้อตกลงทัง้ หมดด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในวิสยั ทัศน์อาเซียน
ค.ศ. 2020 ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย
ทางด้านการเงิน 2) การเร่งสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนให้ประสบความส�ำเร็จและ
การจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน 3) การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือภาค
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 4) การสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายแรงงานได้อย่างสรี 5) การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงิน ตลาดทุน การ
ภาษี การประกันภัยและด้านพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 6) การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 7) ความร่วมมือทางด้านพลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน�ำ้
8) การสร้างมาตรการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เกษตรและป่าไม้เพื่อ
ให้สามารถเข้าแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ 9) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม การขนส่งและการสื่อสาร 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพในทุกภาคเศรษฐกิจ 11) การจัดตัง้ ระบบมาตรฐานสากลและการประสาน
ระบบเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับการค้าเสรีภายในอาเซียน 12) การใช้มูลนิธิ
อาเซียนแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 13) การส่งเสริม
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ความร่วมมือทางด้านศุลกากรของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 14) การสร้างความ
ร่วมมือทางด้านทรัพยากรธรณี128
นอกจากนัน้ วิสยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ได้ชใี้ ห้เห็นถึงแนวทางทีม่ ลี กั ษณะ
ส�ำคัญ 5 ประการคือ 1) เป็นวิสัยทัศน์ที่สานต่อแนวทางของอาเซียนในทศวรรษที่
3 ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 2) เป็น
วิสัยทัศน์ที่ให้ความชัดเจน ส�ำหรับการเพิ่มขยายเป้าหมายของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจสู่ความสามารถที่จะแข่งขันได้ในทุกด้านในตลาดโลก 3) เป็นวิสัยทัศน์ที่
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่จะท�ำให้ภูมิภาคมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ในรูปของ
การเปิดเสรีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจต่อกัน ทัง้ ในด้านการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค การค้า
สินค้าบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�ำคัญกับการเปิดเสรีด้านเงินทุน
ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดที่จะจัดตั้งเขตการลงทุนเสรีอาเซียนขึ้นในภูมิภาคนี้
เพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด คือการเป็นเขตการลงทุนที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากภูมิภาค
ต่างๆ มีศักยภาพในการผลิตและมีศักยภาพทางด้านการตลาดส�ำหรับรองรับ
การผลิต 4) เป็นวิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับแนวทางและยุทธวิธีที่อาเซียน
ได้ด�ำเนินอยู่ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และ 5) เป็นวิสัยทัศน์ที่ให้ความส�ำคัญกับการ
บูรณาการทางความคิด โดยการผนวกแนวคิดเรื่องความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้ามาอยู่ในกรอบงานของความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจ129
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม ค.ศ.
1998 ณ ฮานอย ผู้น�ำประเทศอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์จะยกระดับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคให้เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ท�ำให้อาเซียนมีศกั ยภาพมากขึน้
โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN, “ASEAN Vision 2020”, <http://www.asean.org/news/
item/asean-vision-2020> [Retrieved January 17, 2013].
129
โปรดดูรายละเอียดใน พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, “อาเซียนใหม่?”, ใน อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
(บรรณาธิการ), อาเซียนใหม่ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), น. 37-54.
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ในการจัดการกับความท้าทายจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และการเข้าร่วมในเวทีโลกซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น การประชุมครัง้ นีใ้ ห้ความ
ส�ำคัญมากกับด้านเศรษฐกิจ และได้เสนอเอกสารส�ำคัญ 3 ฉบับคือ “ปฏิญญา
ฮานอย” (Ha Noi Declaration) “แผนปฏิบัติการฮานอย” (Hanoi Plan of Action)
และ “แถลงการณ์มาตรการเข้มข้น” (Bold Measures Statement) เอกสารเหล่านี้
ให้ความส�ำคัญกับมาตรการต่างๆ ที่จะยกระดับความร่วมมือภายในภูมิภาคและ
การเปิดเสรี และยังมีการด�ำเนินการเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การเปิดเสรีทางการค้าและการสร้างระบบการเงินให้มีความเข้มแข็ง การ
เร่งรัดแผนการของ AFTA และการกระตุ้นการปฏิบัติ AIA ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
อย่างจริงจัง130
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนปฏิบัติการฮานอยถือเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และเป็นแผนปฏิบัติการที่ก�ำหนด
กรอบระยะเวลาในการด�ำเนินงาน 6 ปี (ค.ศ. 1999-2004) และให้มีการทบทวน
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินการในแผนปฏิบัติการดังกล่าวทุก 3 ปี พร้อมกับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยแผนปฏิบัติการฮานอยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอาเซียนจ�ำนวน 10 ข้อ คือ 1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน 2) การส่งเสริม
การบูรณาการทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การเร่งรัดการด�ำเนินการของ
AFTA การด�ำเนินงานตามกรอบความตกลงจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน การเปิด
เสรีการค้าบริการ การเร่งรัดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น 3) การส่งเสริม
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและการจัดการผลกระทบ
ทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง ค.ศ. 1997-1998 5) การส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 6) การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
130

Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order: Europe
and Southeast Asia, p. 127.
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7) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสันติภาพและความมัน่ คงในภูมภิ าค 8) การยก
ระดับบทบาทของอาเซียนในฐานะทีเ่ ป็นพลังขับเคลือ่ นอันน�ำมาซึง่ สันติภาพ ความ
ยุตธิ รรมและการไม่ใช้ความรุนแรงในระดับโลก 9) การส่งเสริมและตระหนักในความ
เป็นอาเซียน รวมทั้งสถานะของอาเซียนในประชาคมโลกและ 10) การปรับปรุง
โครงสร้างของอาเซียนและกลไกอื่นๆ131
จากการประกาศแผนปฏิบตั กิ ารฮานอย แสดงให้เห็นว่าอาเซียนจะให้ความ
ส�ำคัญกับนโยบายการเปิดตลาด การอ�ำนวยความสะดวกและการเปิดเสรีทางการค้า
และการลงทุนต่อไป เพราะตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนใน
ระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญที่จะท�ำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็ง
และมั่นคง ทั้งนี้ วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นท�ำให้ประเทศอาเซียนเกิดการรับรู้ใน “ชะตา
กรรมร่วมกัน” (Shared Destiny) จึงมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจให้กระชับแน่นมากยิง่ ขึน้ โดยการยกระดับการพึง่ พาทางเศรษฐกิจระหว่าง
กันและให้ความส�ำคัญกับการประสานนโยบายร่วมกัน132 นอกจากนัน้ อาเซียนยังได้
ด�ำเนินการอย่างจริงจังในการเร่งปฏิบัติแผนการต่างๆ ของ AFTA, AICO และ AIA
ผ่านนโยบายและกฎหมายการลงทุน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจให้กลับ
มามีสว่ นร่วมในการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเจริญเติบโตของภูมภิ าค133
Chang Li Lin and Ramkishen S. Rajan, “Regional Responses to the Southeast Asian
Economic Crisis: A Case of Self-Help or No Help?”, in IPS Working Papers (Singapore:
The Institute of Policy Studies, June 1999), pp. 12-13.; Supachai Panitchpakdi,
Globalization and Trade in the New Millennium, p. 8.; Mohamed Ariff, “Trade, Investment, and Interdependence”, in Reinventing ASEAN, pp. 53-54. ส�ำหรับรายละเอียด
ต่าง ๆ ในแต่ละข้อ. โปรดดู ASEAN, “Hanoi Plan of Action”, <http://www.asean.org/
news/item/hanoi-plan-of-action> [Retrieved January 17, 2013].
132
Jose L. Tongzon, “Singapore’s Extra-ASEAN Free Trade Agreements and Their
Implications for ASEAN”, in Fredrik Sjöholm and Jose Tongzon, eds., Institutional
Change in Southeast Asia (New York: RoutledgeCurzon, 2005), p. 151.
133
C.P.F. Luhulima, “ASEAN’s Relevance: Has It Become Questionable?”, in Mya Than,
ed., ASEAN beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives, pp. 279-280.
131

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 129

4.2 การขยายตัวของตลาด
แม้วา่ Lee Kuan Yew ได้กล่าวว่าการรวมตัวของรัฐต่างๆ ในภูมภิ าคในระยะ
เริ่มแรกถูกผลักดันจากวัตถุประสงค์ทางการเมือง เสถียรภาพและความมั่นคง
(Political Objectives, Stability and Security) ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจมี
ความส�ำคัญเป็นอันดับรองลงมา134 แต่พลังผลักดันทางการตลาดมีความส�ำคัญมาก
ขึน้ ประกอบกับปัญหาทางการเมืองในภูมภิ าคทีล่ ดลงในปลายทศวรรษ 1980 ท�ำให้
รัฐบาลบางประเทศพยายามลดบทบาทของรัฐในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ และ
บางประเทศมีการแปรรูปกิจการภาครัฐให้เป็นของเอกชน (Privatization) ตลอดจน
ด�ำเนินแผนการเปิดเสรี (Liberalization) และการลดระเบียบกฎเกณฑ์ (Deregulation) ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ135 ประกอบกับอิทธิพลจากสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในโลกยุคหลังสงครามเย็น และ
ปัจจัยจากข้อบังคับของสถาบันระหว่างประเทศ ดังเช่นการทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของ GATT ต่างก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมการรวมตัว
ทางการค้า และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะ AFTA ซึ่งเป็นกลไกที่อาเซียนมีการปรับเปลี่ยนก�ำหนดการและ
ขัน้ ตอนการลดภาษีมาเป็นระยะ การประเมินผลการด�ำเนินงานของ AFTA ดูได้จาก
ความก้าวหน้าของแผนการ CEPT ซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ AFTA บรรลุผล
ส�ำเร็จ ส�ำหรับแผนการ CEPT ซึ่งเริ่มมีการบังคับใช้ใน ค.ศ. 1993 มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ อัตราเฉลี่ยของ CEPT ลดลงจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.44
ใน ค.ศ. 1993 ลงมาเหลือร้อยละ 2.93 ใน ค.ศ. 2002 ส�ำหรับสมาชิกอาเซียนเดิม
6 ประเทศ (ดูตารางที่ 2.8)
Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story, 1965-2000 (New
York: HarperCollins, 2000), p. 370.
135
Stephen Chee, “Southeast Asia in 1988: Portents for the Future”, in Southeast Asia
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989), p. 13.; Norbert Wagner, “The
Market Economies of Southeast Asia: Market Forces on the Rise?”, in Southeast Asia,
p. 37.
134
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ตารางที่ 2.8
อัตราเฉลี่ยของ CEPT ตั้งแต่ ค.ศ. 1993-2002
(ร้อยละ)

ที่มา: ASEAN Secretariat ในการประชุมของ CCCA136 ครั้งที่ 21. อ้างถึงใน Suratchaya
Palawongse, “ASEAN Economic Cooperation and Regime Theory: The Case
Studies of AFTA and AICO”, (Master’s thesis, Faculty of Political Science, Thammasat
University, 2005), p. 70.

ใน ค.ศ. 2000 จ�ำนวนสินค้าที่อยู่ในบัญชีลดภาษี (IL) มีมากถึง 53,229
รายการ ซึ่งค�ำนวณได้ประมาณร้อยละ 83 ของรายการสินค้าทั้งหมดของ CEPT
ส�ำหรับรายการสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีชั่วคราว (TEL) ค�ำนวณได้ประมาณร้อยละ
15 ของรายการสินค้าทั้งหมดของ CEPT ส่วนบัญชียกเว้นทั่วไป (GE) ค�ำนวณได้
ประมาณร้อยละ 1.6 ของรายการสินค้าทั้งหมดของ CEPT และสินค้าที่อยู่ในบัญชี
อ่อนไหว (SL) มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือประมาณร้อยละ 0.57 จากตัวเลขทั้งหมดนี้
136

คณะกรรมการประสานการด�ำเนินการภายใต้ความตกลง CEPT ส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
(Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA:
CCCA)
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แสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการลดภาษี ท�ำให้รายการสินค้าที่อยู่ใน IL มีจ�ำนวนมากที่สุดเพื่อให้ AFTA
บรรลุผลส�ำเร็จ รวมทั้งการด�ำเนินการทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้การค้าภายในภูมิภาค
เพิ่มสูงขึ้นด้วย (ดูตารางที่ 2.9)
ตารางที่ 2.9
รายการสินค้าภายใต้ CEPT ของ AFTA ใน ค.ศ. 2000

ที่มา: ASEAN Secretariat official website, quoted in Christopher M. Dent, East Asian
Regionalism, (Abingdon: Routledge, 2008), p. 94.

ในภาพรวม มูลค่าการค้าภายในกลุ่มอาเซียน (intra-ASEAN trade) ยังมี
ปริมาณเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แสดงถึงแนวโน้มทางบวกของการค้าขายระหว่าง
ประเทศสมาชิก อันเป็นผลจากการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียนยังคงมี
ดุลการค้าเกินดุลในการค้าภายนอกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้าส่งออกของ
อาเซียนยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดภายนอกภูมิภาค (ดูตารางที่ 2.10)
132 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ตารางที่ 2.10
การค้าทั้งหมดของอาเซียน ใน ค.ศ. 1998, 2000 และ 2003

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Trade Statistics Database, as of October 2011, quoted in ASEAN
Secretariat, ASEAN Community in Figures 2011, (Jakarta: ASEAN Secretariat,
April, 2012), p. 9.

4.3 ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
Ong Keng Yong อดีตเลขาธิการอาเซียนอธิบายถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
ของสมาชิกอาเซียนว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีอำ� นาจอธิปไตยและ
มีสถานภาพแห่งการเป็นสมาชิกอาเซียนที่มีความเท่าเทียมกัน แต่ละประเทศจึงมี
สิทธิทกุ อย่างทีจ่ ะก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งชาติของตนเองได้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม
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ของประเทศนัน้ เพือ่ จะรับใช้ผลประโยชน์แห่งชาติของตนให้ดที สี่ ดุ 137 แม้วา่ ในระยะ
เริม่ ต้นกลุม่ ประเทศอาเซียนจะรวมกลุม่ กันภายใต้เหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก และ
ได้รบั อิทธิพลจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจรองลงมา แต่การเปลีย่ นแปลงของบริบท
ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ
หันมาให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจ (National Economic
Interest) มากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือกรณีของไทย รัฐบาลของ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รเิ ริม่ นโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค้าโดยหันไป
แสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอินโดจีนที่ก� ำลังปรับแนว
นโยบายเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ของไทยคือกระทรวงการต่างประเทศ จะไม่เห็นด้วยที่จะลดความส� ำคัญของ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางการเมืองลงมาเป็นรองผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจ
แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจและสื่อมวลชนที่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับทาง
เศรษฐกิจ จนนโยบายดังกล่าวสามารถด�ำเนินการต่อไปได้138
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกเดิมทั้ง 6 ประเทศ
ประสบความส�ำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่
ก่อตัง้ อาเซียน ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้สร้างผลประโยชน์
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก จนท�ำให้ผู้ท�ำนโยบายในภูมิภาคนี้ตระหนักถึง

Ong Keng Yong, “The Future of ASEAN”, (Singapore: Institute of International Affairs (SIIA), 22 March, 2003, quoted in Suratchaya Palawongse, “ASEAN Economic
Cooperation and Regime Theory: the Case Studies of AFTA and AICO”, (Master’s
thesis, Faculty of Political Science, Thammasat University, 2005), p. 30.
138
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, “การเมืองการปกครองไทยหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น1989”, ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น, น. 6-7.; พวงทอง
ภวัครพันธุ์, “ความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ค้ารายย่อยอีกต่อไป”,
รัฐศาสตร์สาร 30 ปี 30(2552):77-78.
137
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ผลประโยชน์ที่ขยายออกไปมากขึ้น139 กล่าวได้ว่าอาเซียนต้องการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ด้วยการพึ่งพากันมากขึ้นระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Inward-Oriented) พร้อมกับการเปิดเศรษฐกิจออกไปสู่ภายนอก
มากขึ้น (Outward-Oriented) เพื่อให้อาเซียนสามารถขยายตลาดและมีช่อง
ทางในการติดต่อกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ140 เนื่องจากอาเซียนมี
บทบาทส�ำคัญในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น อาเซียนต้องรักษา
ผลประโยชน์ทสี่ ำ� คัญในเวทีการค้าโลก ซึง่ บรรดาประเทศพัฒนาแล้วใช้อำ� นาจต่อรอง
กับประเทศต่างๆ ที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับประเทศตน ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในระดับสมัชชาสหประชาชาติ หรือการเจรจาการค้าหลายฝ่ายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากรและการค้าหรือ GATT รวมทั้งการเจรจาในกรอบ “Post Ministerial
Conferences: PMC” ของอาเซียนเอง แม้กระทั่งการเจรจาในระดับทวิภาคี ซึ่งการ
ที่อาเซียนมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นส�ำคัญต่างๆ หรือหากอาเซียนสามารถรวม
ตัวกันได้เป็นตลาดเดียวจะท�ำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งพอในการเผชิญหน้ากับ
ประเทศที่มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่า และเพิ่มอ�ำนาจการเจรจาต่อรองทาง
การค้าให้มากขึ้น141
Dean A. DeRosa, Regional Trading Arrangements among Developing Countries:
the ASEAN Example (Washington D.C.: International Food Policy Research Institute,
1995), pp. 1-2.
140
พัชราวลัย วงศ์บญ
ุ สิน, “อาเซียนใหม่?”, ใน อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ (บรรณาธิการ), อาเซียนใหม่,
น. 26-27.
141
ธนาคารกรุงไทย, เขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area: AFTA) (กรุงเทพฯ:        
ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), 2539), น. 32.; H.S.
Kartadjoemena, “ASEAN and the International Trading System: Regional Trade
Arrangement vs. the WTO”, in Mya Than, ed., ASEAN beyond the Regional Crisis:
Challenges and Initiatives, pp. 230-231.; Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism,
Globalisation and International Order: Europe and Southeast Asia, p. 113.
139
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ในขณะเดียวกันความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารูปแบบทางการค้า
ของอาเซียนในทศวรรษ 1970 จะพบว่าประเทศต่างๆ ยังพึ่งพาการค้ากับประเทศ
นอกภูมิภาคสูงมากและระดับของการค้าภายในภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกันกลับมีน้อย โดยมีมูลค่าทั้งหมดของการค้าไม่เกินร้อยละ 20 หรือ
มีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 15 ของการค้าต่างประเทศทั้งหมดของอาเซียน ดังที่
การค้าภายในภูมิภาคทั้งหมดใน ค.ศ. 1976 มีมูลค่าเพียง 8,276 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในขณะที่การค้ากับโลกมีสูงมากถึง 52,256 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจาก
นี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าภายในภูมิภาคระหว่าง 5 ประเทศสมาชิกของ
อาเซียน พบว่าใน ค.ศ. 1970, 1973 และ 1976 สิงคโปร์มีการค้ากับอาเซียนสูง
ที่สุดในกลุ่มเพราะสิงคโปร์เป็นเมืองท่าที่รวบรวมสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ส่งออกไปจ�ำหน่ายนอกภูมิภาค ในขณะที่ฟิลิปปินส์มีมูลค่าการค้ากับภูมิภาคน้อย
ที่สุด ท�ำให้ฟิลิปปินส์สนับสนุนให้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะลดการพึ่งพาทางการค้ากับประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
ความพยายามของฟิลปิ ปินส์เป็นอีกกรณีหนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าการแสวงหาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน เป็นตัวเลือกทีส่ ำ� คัญในการสร้างความเข้มแข็ง
และอ�ำนาจเชิงสัมพัทธ์ (Relative Economic Gain) เพื่อเพิม่ ความมั่งคั่งและความ
เป็นอิสระให้กับประเทศสมาชิก142 (ดูตารางที่ 2.11)

142

John Wong, The ASEAN Economies: Development Outlook for the 1980s (Singapore:
Chopmen Enterprises, 1977), p. 19.; Karan A. Mingst, Essentials of International
Relations (New York: W.W. Norton & Company, 2008), p. 261.
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ตารางที่ 2.11
รูปแบบของการค้าอาเซียนใน ค.ศ. 1970, 1973 และ 1976
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: Direction of Trade Annual 1970-1976, quoted in The Association of Southeast
Nations, “Patterns of Regional Trade”, ASEAN-CCI Handbook (Bangkok:
Business Information and Research Company, 1978), p. 21.
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ปัจจัยที่ท�ำให้การค้าภายในอาเซียนเพิ่มขึ้น มาจากการเติบโตของตลาด
ภายในประเทศอาเซียน และการให้ความส�ำคัญกับสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
ในช่ ว ง ค.ศ. 1980-1990 ท� ำ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายของสิ น ค้ า มากขึ้ น 143
เมื่อพิจารณาถึงการค้าทางด้านอุตสาหกรรมภายในอาเซียน จะพบว่าการค้าทาง
ด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความส�ำคัญต่อการเติบโตของ
การค้าทัง้ หมดระหว่าง ค.ศ. 1986-1991 ส่วนแบ่งของการน�ำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 58 โดยส่วนแบ่งของการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ใน ค.ศ. 1981 เป็น
ร้อยละ 56.5 ใน ค.ศ. 1991 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมภายใน
อาเซียน จากข้อมูลใน ค.ศ. 1991 พบว่าทุกประเทศมีส่วนแบ่งเกือบถึงร้อยละ 50
หรือมากกว่า ส�ำหรับประเทศไทยมีการเติบโตของการค้าภายในอาเซียนประมาณ
ร้อยละ 75 เป็นผลมาจากการค้าด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในขณะที่ฟิลิปปินส์มีส่วนแบ่งร้อยละ 70 ส่วนตัวเลขของมาเลเซียก็สูงกว่าร้อยละ
60144 กล่าวได้ว่าการที่ประเทศต่างๆ ได้รับผลประโยชน์แห่งชาติเพิ่มขึ้นจากการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียน ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนมากขึ้น นอกจากแรงจูงใจที่เกิดจากผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางเศรษฐกิจที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญต่อเสถียรภาพของระบอบการปกครองของประเทศสมาชิก
ผู้น�ำอาเซียนจึงมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความร่วมมือโดยการส่งเสริมการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจเป็นล�ำดับแรกๆ145
Seiji Naya and Pearl Imada, “The Long and Winding Road ahead for AFTA”, in Pearl
Imada and Seiji Naya, eds., AFTA: the Way ahead, p. 56.; Jayant Menon, Adjusting
towards AFTA: the Dynamics of Trade in ASEAN, pp. 65-67.
144
Jayant Menon, Adjusting towards AFTA: the Dynamics of Trade in ASEAN, p. 17.
145
Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order: Europe
and Southeast Asia, p. 112.
143
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การบูรณาการทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ท�ำให้การค้าภายในอาเซียนมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการให้ใช้อตั ราภาษีพเิ ศษทีเ่ ท่ากัน (CEPT) ภายใต้
กรอบ AFTA ท�ำให้มูลค่าการส่งออกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนใน ค.ศ. 1993
มีประมาณ 32.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และใน ค.ศ. 1994 ระดับของการส่งออก
เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 52 โดยมีมูลค่าประมาณ 49.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับ
การน�ำเข้าสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าใน ค.ศ. 1993 มีมูลค่าการ
น�ำเข้าประมาณ 30.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ค.ศ. 1994 ระดับของการน�ำเข้าเพิม่
ขึ้นมากกว่าร้อยละ 41 มีมูลค่าประมาณ 42.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากข้อมูล
ของการค้าระหว่าง ค.ศ. 1993-1994 พบว่าสิงคโปร์และไทยมีการน�ำเข้าสูงที่สุด
ในขณะทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์และสิงคโปร์มกี ารส่งออกสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากสิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีการค้าระหว่างท่าเรือที่ได้รับการยกเว้นภาษี ท�ำให้สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศ
ผูส้ ง่ ออกทีส่ ำ� คัญต่อภูมภิ าคด้วยการมีมลู ค่าการส่งออกภายในภูมภิ าคมากกว่าร้อยละ
54.2 ถั ด มาเป็ น มาเลเซี ย ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกภายในภู มิ ภ าคเป็ น อั น ดั บ สอง
คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ในขณะทีส่ งิ คโปร์ยงั คงเป็นประเทศผูน้ ำ� เข้าหลักของสินค้า
อาเซียน โดยใน ค.ศ. 1994 มีการน�ำเข้าประมาณร้อยละ 60.5 ของการน�ำเข้าภายใน
ภูมิภาคทั้งหมด เมื่อพิจารณาการค้าทั้งหมดใน ค.ศ. 1994 พบว่ารายการสินค้า
ภายใต้ CEPT มีมูลค่าประมาณ 92.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการค้าภายใน
ภูมิภาคของสินค้าทั้งหมดทั้งที่อยู่ภายใต้ CEPT และไม่อยู่ภายใต้ CEPT เฉพาะใน
ค.ศ. 1994 มีมลู ค่า 111.099 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 จากมูลค่า
ใน ค.ศ. 1993 ที่มี 79.073 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และใน ค.ศ. 1995 มีมูลค่าของ
การส่งออกภายในภูมิภาค 68.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 77.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1996 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.4 และประเทศทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโต
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สูงที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 28.7) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 25.9) และมาเลเซีย
(ร้อยละ 23.8)146
นักวิชาการวิเคราะห์วา่ การทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนเร่งรัดกระบวนการเปิด
เสรีทางการค้าภายใต้ AFTA โดยยินยอมที่จะด�ำเนินการลดภาษีเพียงฝ่ายเดียว
มีเหตุผลมาจากความเชือ่ มัน่ ว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ประเทศของตน147 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้า
อันเกิดจากการขยายตัวของตลาดภายในภูมภิ าค ส่งผลโดยตรงให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในรายประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Per Capita GNP) ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนีด้ ว้ ย โดยเฉพาะหลังจากการก่อตัง้ AFTA และการด�ำเนินการตามโครงการ
CEPT อาเซียนมีมลู ค่าของการค้าภายในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ ทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง แต่เมือ่
อาเซียนต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในช่วงกลางปี ค.ศ. 1997 ท�ำให้
อัตราการเจริญ เติบโตของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศลดลง และลดลง
ทั้งหมดเป็นร้อยละ -8.8 ใน ค.ศ. 1998 แต่ใน ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านี้ก็กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง และเมื่อพิจารณาตัวเลขของประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ CLMV กล่าวได้ว่าทุกประเทศมีอัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น โดยการค้าของ CLMV มีมูลค่า ประมาณ 38,029 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ใน ค.ศ. 1998 และเพิม่ ขึน้ เป็น 58,051 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2003 หรือกล่าว
โปรดดู ASEAN, “AFTA Reader Volume III (September, 1995)”, <http://www.asean.
org/news/item/trade-values> [Retrieved January 20, 2013].; ASEAN, “Joint Press
Statement the Eleventh AFTA Council Meeting 15 October 1997, Subang Jaya,
Malaysia”, <http://www.asean.org/images/2012/Economic/AFTA/joint_statement/
11%20JOINT%20PRESS%20 STATEMENT% 20THE%20ELEVENTH%20AFTA%20
COUNCIL%20MEETING%20.pdf> [Retrieved January 20, 2013].
147
Jose L. Tongzon, “Singapore’s Extra-ASEAN Free Trade Agreements and Their
Implications for ASEAN”, in Fredrik Sjöholm and Jose Tongzon, eds., Institutional
Change in Southeast Asia, p. 154.
146

140 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ได้วา่ การเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของ CLMV ได้สร้างผลประโยชน์ให้กบั ประเทศ
เหล่านี้ เพราะช่วยเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ
การค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (ดูตารางที่ 2.12)
ตารางที่ 2.12
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของอาเซียน
และส่วนแบ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV
ใน ค.ศ. 1998, 2000 และ 2003
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ตารางที่ 2.12 (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเจริญเติบโตของอาเซียน
และส่วนแบ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV
ใน ค.ศ. 1998, 2000 และ 2003

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and
IMF-World Economic Outlook April 2011 และ ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and IMF-World Economic Outlook April 2012,
quoted in ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2011 (Jakarta:
ASEAN Secretariat, 2012), p. 4.

เป็นที่ชัดเจนว่าการด�ำเนินการลดภาษีตามแผนการ CEPT ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV ส่งผลให้ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม (ยกเว้น
พม่า) สูญเสียรายได้หลักด้านภาษีศลุ กากรส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าจากประเทศอาเซียน
ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 3-15 ของรายได้ของรัฐบาลทั้งหมด (Total Government
Revenue) จากการคาดการณ์จะพบว่าลาวต้องสูญเสียรายได้ประมาณ 36 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ คิดรวมกันเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 83 ของรายได้จากภาษีศลุ กากร
ของอาเซียนทัง้ หมด (Total ASEAN Customs Revenue) โดยเทียบเท่าได้ประมาณ
ร้อยละ 16 ของรายได้ของรัฐบาลทั้งหมด ส่วนเวียดนามจะต้องสูญเสียรายได้จาก
การลดภาษีตามแผนการ CEPT ประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าเทียบ
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เท่าร้อยละ 9 ของรายได้จากภาษีศุลกากรทั้งหมดของรัฐบาลที่เป็นการน�ำเข้าจาก
อาเซียน ส�ำหรับพม่าเป็นประเทศเดียวที่มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลในทางบวก
จากการปฏิบตั ติ ามแผนการ CEPT คือจะมีรายได้จากภาษีศลุ กากร 67 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (มากกว่าร้อยละ 93 ของรายได้จากภาษีศุลกากรของอาเซียนทั้งหมด)
ทัง้ ทีม่ กี ารลดอัตราภาษีภายใต้แผนการ CEPT อย่างไรก็ตาม รายได้ในส่วนนีน้ บั เป็น
มูลค่าที่ค่อนข้างน้อยเมื่อคิดจากรายได้ทั้งหมดของพม่า (หรือมีมูลค่าน้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ของรัฐบาลทั้งหมด)148 (ดูตารางที่ 2.13 และ 2.14)

148

ose L. Tongzon and Habibullah Khan, “Challenge of Economic Integration for
Transitional Economies of Southeast Asia”, in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The
Building of an ASEAN Economic Community (Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2007),
pp. 46-48.
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ตารางที่ 2.13
การประเมินผลกระทบที่มีต่อรายได้ของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV

ที่มา: ปรับจาก Jose L. Tongzon and Habibullah Khan, “Challenge of Economic Integration for Transitional Economies of Southeast Asia”, in Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community, ed. Denis Hew (Pasir Panjang: ISEAS
Publishing, 2007), p. 46.

การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการน�ำเข้า
สินค้าของประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน (Non-ASEAN Imports) เป็นการช่วย
ลดผลกระทบของการสูญเสียรายได้จากภาษีศุลกากรได้อย่างมาก หากเศรษฐกิจ
ของประเทศเหล่านี้ยังสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
ได้ต่อไป (ร้อยละ 5-7 ต่อปี) รายได้ของรัฐบาลทั้งหมด (ในรูปของภาษีและไม่ใช่
ภาษี) ก็จะยิง่ เพิม่ สูงมากขึน้ กว่าช่วงทีผ่ า่ นมา แม้วา่ รัฐบาลได้ลดอัตราภาษีศลุ กากร
ตามแผนการ CEPT แล้วก็ตาม ดังจะพบว่ารายได้ของทุกประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
น่าสนใจ กล่าวคือกัมพูชามีรายได้รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 302 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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(มากกว่าร้อยละ 70) แม้ว่าจะมีรายได้จากภาษีศุลกากรในระยะสั้นลดลงก็ตาม ใน
ขณะที่ลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากการลดลงของรายได้
ในรูปภาษีศลุ กากร แต่กย็ งั จะมีรายได้รวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 70 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ทงั้ หมด) ส่วนพม่าได้รบั การคาดการณ์วา่ จะมี
รายได้ทงั้ หมดเพิม่ ขึน้ เกือบร้อยละ 67 และเวียดนามมีแนวโน้มทีจ่ ะมีรายได้ทงั้ หมด
เป็นจ�ำนวนมหาศาลประมาณ 4,770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบร้อยละ 86 ของ
รายได้ทั้งหมด149 (ดูตารางที่ 2.14)
ตารางที่ 2.14
การเปลี่ยนแปลงในภาษีศุลกากรของอาเซียนและ
รายได้รวมทั้งหมดเนื่องจาก CEPT

ที่มา: ปรับจาก Jose L. Tongzon and Habibullah Khan, “Challenge of Economic
Integration for Transitional Economies of Southeast Asia”, in Brick by Brick: The
Building of an ASEAN Economic Community, ed. Denis Hew (Pasir Panjang:
ISEAS Publishing, 2007), p. 47.
149

Jose L. Tongzon and Habibullah Khan, “Challenge of Economic Integration for
Transitional Economies of Southeast Asia”, p. 48.
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4.4 อุปสรรคจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นถู ก ยึ ด เหนี่ ย วเข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น โดยเงื่ อ นไขทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) แต่ก็เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายในหลายด้าน
เช่น ขนาด ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตและ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ความหลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้
และผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความยุ่งยากมากขึ้นในการบรรลุถึงฉันทามติ
ว่าด้วยเรื่องกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Modalities of Economic Cooperation)150 เมือ่ พิจารณาถึงปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจจากดัชนีจำ� นวนประชากร
และระดับรายได้ของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าอินโดนีเซียมีจ�ำนวนประชากร
มากที่สุดในอาเซียน มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่เป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจน (หรือ
กล่าวได้วา่ มีความเจริญน้อยทีส่ ดุ ในอาเซียน) ฟิลปิ ปินส์และไทยมีจำ� นวนประชากร
และรายได้ระดับปานกลาง มาเลเซียมีขนาดเศรษฐกิจระดับปานกลาง อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและค่อนข้างจะร�ำ่ รวย สิงคโปร์เป็นรัฐทีม่ ขี นาดเล็กท�ำให้
มีเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่มภี าคการผลิตอุตสาหกรรมสูงมาก (หรือกล่าวได้วา่ มีความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ ในอาเซียน) ในขณะทีบ่ รูไน มีรายได้จำ� นวน
มหาศาลจากน�้ำมันดิบ151 (ดูตารางที่ 2.15)

Chia Siow Yue, “Progress and Issues in ASEAN Economic Integration”, in Toshihiko
Kawagoe and SueoSekiguchi, eds., East Asian Economies: Transformation and
Challenges (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995), p. 266.
151
Frank Frost, “Introduction: ASEAN since 1967”, in ASEAN into the 1990s, p. 11.;
Srikanta Chatterjee, “ASEAN Economic Co-operation in the 1980s and 1990s”,
p. 67.; Dean A. DeRosa, Regional Trading Arrangements among Developing Countries:
The ASEAN Examples, p. 15.
150
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ตารางที่ 2.15
ตัวชี้วัดโครงสร้างของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค.ศ. 1987-1988

ที่มา: ปรับจาก Norbert Wagner, “The Market Economies of Southeast Asia: Market
Forces on the Rise?” in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 1989), p. 38.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในช่วงดังกล่าวนี้
มีอตั ราถ่างกว้างอย่างมาก จนสามารถจัดกลุม่ ประเทศต่างๆ ออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ทีม่ รี ายได้สงู ประกอบด้วยสิงคโปร์ทเี่ ป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country: NIC) และบรูไนทีเ่ ป็นประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มัน กลุม่ ประเทศทีม่ ี
รายได้ปานกลางกลุม่ บน (Upper Middle Income Countries) คือมาเลเซีย และกลุม่
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางกลุ่มล่าง (Lower Middle Income Countries) ได้แก่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย152 ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ส่งผลให้
ประเทศสมาชิกมีทศั นคติตอ่ ระบอบการค้าระหว่างประเทศแตกต่างกันไป กล่าวคือ
152

Amina Tyabji, “The Six Asian Economies: 1980-88”, in Alison Broinowski, ed., ASEAN
into the 1990s, pp. 34-35.
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สิงคโปร์และบรูไนที่มีระบบเศรษฐกิจที่ดีจะมีมุมมองที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะ
บูรณาการกับประเทศอื่นๆ อย่างเต็มที่ ในขณะที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย
อยู่ในระยะปรับภาคการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม จึงมีการเก็บภาษีศุลกากรสูง
และใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ส่วนยุทธศาสตร์การปรับภาคการผลิตให้เป็น
อุตสาหกรรมของมาเลเซีย ก็ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการจ�ำกัดปริมาณการค้าทีม่ รี ะดับ
สูงกว่าอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์และไทย การมีคณ
ุ ลักษณะทางโครงสร้างทีห่ ลากหลาย
ของอาเซียน ท�ำให้นโยบายของการเปิดเสรีทางการค้าไม่สามารถประสบความส�ำเร็จ
ได้ เว้นเสียแต่ว่าประเทศสมาชิกจะต้องให้ความร่วมมือกันมากขึ้นกับยุทธศาสตร์
ด้านอุตสาหกรรม153 จนกระทั่ง ค.ศ. 1990 ระดับของการพัฒนาในอาเซียนก็ยัง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม 6
ประเทศ จะพบว่าประเทศอาเซียนมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทีถ่ า่ งกว้างมากระหว่างสิงคโปร์
ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 11,245 เหรียญสหรัฐฯ กับอินโดนีเซียที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวเพียงแค่ 560 เหรียญสหรัฐฯ และต่อมาเมื่ออาเซียนรับสมาชิกใหม่เข้ามา
ก็ยงิ่ ชัดเจนว่าประเทศสมาชิกต่างๆ มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างและ
มีสัดส่วนความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจที่ถ่างกว้างมากขึ้น
การเปรียบเทียบ GDP ต่อหัวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) กับ
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป (EU) และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
พบว่าในอาเซียนมีความแตกต่างกว้างมากกว่าใน EU และ NAFTA เช่น GDP ต่อหัว
ของลาวคิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP ต่อหัวของอินโดนีเซียและคิดเป็นร้อยละ 1 ของ
GDP ต่อหัวของสิงคโปร์ และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) ที่ค�ำนวณจาก GDP ต่อหัว โดยเปรียบเทียบตัวเลขของดัชนี
ดังกล่าวนี้ ระหว่าง ASEAN, EU และ NAFTA จะพบว่า ASEAN มีตัวเลขสูง
มากกว่า ซึ่งแสดงว่า ASEAN มีความแตกต่างของ GDP ต่อหัวระหว่างประเทศ
สมาชิกมากกว่า GDP ต่อหัวของ EU และ NAFTA (ดูตารางที่ 2.16) นอกจากนี้
153

Srikanta Chatterjee, “ASEAN Economic Co-operation in the 1980s and 1990s”,
p. 67.
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ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนความแตกต่างอย่างมากของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่จะสร้างความยุ่งยากในการหาข้อสรุปในความตกลงต่างๆ ของอาเซียน เช่น
บางประเทศอาจเห็นว่ากฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกัน และ
อาจไม่เชื่อมั่นว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรี ด้วยเหตุนี้ประเทศที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจด้อยกว่าจึงชะลอการเปิดเสรี เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับ
ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงกว่า และในอีกด้านหนึ่งก็ยังมีอุปสรรค
จากประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าเพราะบางประเทศไม่เต็มใจที่
จะเข้าร่วมท�ำสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตลาดไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้ง
(Exclusive Arrangements) กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่มี
ประสิทธิภาพอาเซียนจึงจ�ำเป็นจะต้องแก้ไขโดยก�ำหนดกรอบความตกลงทีย่ ดื หยุน่
เพื่อให้เหมาะสมกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่แตกต่าง
กันอย่างมากด้วย154

154

Nattapong Thongpakde, “ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”, in
MyaThan, ed., ASEAN beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives,
p. 70.; Narongchai Akrasanee and David Stifel, “The Political Economy of the ASEAN
Free Trade Area”, in Pearl Imada and Seiji Naya, eds., AFTA: the Way ahead, p. 33;
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และคณะ, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของ
อาเซียน: ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน, น. 62-63, 178-179.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 149

ตารางที่ 2.16
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (Per Capita GDP) ของ ASEAN, EU
และ NAFTA ใน ค.ศ. 1997
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิก์ ารกระจาย
(Coefficient of variation)

ที่มา: ปรับจาก www.un.org/Depts/unsd/social, quoted in Nattapong Thongpakde,
“ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”, in Mya Than, ed., ASEAN
beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2001), p.69.
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4.5 อุปสรรคจากการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า
นโยบายการทดแทนการน�ำเข้า ถือเป็นแนวทางที่ประเทศอาเซียนเกือบทุก
ประเทศ (ยกเว้นสิงคโปร์) ด�ำเนินนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปสรรค
ต่อความร่วมมือกันในด้านอุตสาหกรรมระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน เนื่องจาก
รัฐบาลและผู้ผลิตมักจะขัดขวางการลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่
จะเปิดโอกาสให้สนิ ค้าจากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ เข้ามาแข่งขันกับสินค้าอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ155 ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าปัจจัยทางการเมืองยังมีอทิ ธิพลอย่าง
มากต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
มีหลายประการ เช่น การควบคุมปริมาณการน�ำเข้า และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่
ภาษีตอ่ การน�ำเข้า รวมทัง้ การกีดกันสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพือ่ ปกป้อง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศ แม้แต่ประเทศสิงคโปร์ทสี่ นับสนุนการ
เปิดเสรีมากที่สุดก็ยังด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าเช่นเดียวกัน156
ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้า โดยการ
ผลักดันความตกลงว่าด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN PTA)
ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนรายปีเพื่อชี้วัดระดับความก้าวหน้าของ
การค้าภายในภูมิภาค แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าการให้สิทธิพิเศษทางการค้า ไม่สามารถ
ลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าภายในภูมิภาคได้ เนื่องจากรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ (ในฐานะผู้จัดท�ำนโยบายของอาเซียน) ละเลยที่จะด�ำเนินการกับ

Narongchai Akrasanee, ASEAN Economies and ASEAN Economic Cooperation,
p. 33.
156
Amina Tyabji, “The Six Asian Economies: 1980-88”, in Alison Broinowski, ed., ASEAN
into the 1990s, p. 32.; Dean A. DeRosa, Regional Trading Arrangements among
Developing Countries: the ASEAN Example, pp. 1-2.
155
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การให้สิทธิพิเศษทางการค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดภาษีศุลกากรจึงมักจะ
ด�ำเนินการไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถทีจ่ ะกระตุน้ ให้การค้าภายในภูมภิ าคเพิม่ มาก
ขึน้ 157 ปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินโครงการ ASEAN PTA ก็คอื อาเซียนถูกวิพากษ์
วิจารณ์ว่าไม่ได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังที่จะผลักดันให้ PTA เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การเจรจาไม่ได้เกิดขึน้ ในลักษณะองค์รวมแต่เป็นการแลกเปลีย่ นแบบ
สินค้าต่อสินค้า
นอกจากนัน้ ประเทศต่างๆ ยังชิงไหวชิงพริบทางการเมืองในการบรรจุรายการ
สินค้าที่น�ำมาลดภาษีภายใต้ PTA มีการเสนอรายการสินค้าที่จะให้สิทธิพิเศษ
ทางศุลกากรแก่ประเทศอื่นๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
กัน เนื่องจากแต่ละประเทศจะไม่เสนอลดภาษีน�ำเข้าให้แก่สินค้าที่มีศักยภาพที่
จะค้าขายภายในภูมิภาคอาเซียน แต่จะเสนอให้สิทธิพิเศษทางภาษีในรายการที่
ไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้ เช่น ประเทศไทยเสนอที่จะลดภาษีศุลกากรให้
กับสินค้าประเภทไม้ (ซึ่งไทยไม่เคยน�ำเข้าและเป็นสินค้าที่ไม่มีการผลิตในประเทศ
สมาชิก) มาเลเซียให้สิทธิพิเศษแก่สินค้ากลุ่มยางพารา (ทั้งที่มาเลเซียเป็นผู้ผลิต
สินค้ารายใหญ่) และอินโดนีเซียเสนอสิทธิพิเศษให้แก่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ส่วนฟิลิปปินส์ก็เสนอสิทธิพิเศษให้แก่รถกวาดหิมะ ปรากฏว่าในช่วงก่อน ค.ศ.
1986 มีการใช้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าด้วยการลดหย่อนอัตราภาษีศลุ กากรเพียง 337
รายการ (จากรายการภายใต้ PTA ทั้งสิ้น 12,783 รายการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6
และมีเพียงร้อยละ 19 ของมูลค่าการค้าใน 337 รายการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ
พิเศษทางการค้า158
โปรดดูรายละเอียดใน Suthiphand Chirathivat, “ASEAN Economic Integration with the
World through AFTA”, in Joseph L.H. Tan, ed., AFTA in the Changing International
Economy, pp. 23-24.
158
Gerald Tan, Trade Liberalization in ASEAN (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 1982), pp. 44-45.; Mari Pangestu, Hadi Soesastro and Mubariq Ahmad,
“A New Look at Intra-ASEAN Economic Co-operation”, ASEAN Economic Bulletin
8(March, 1992):335-336.; Chia Siow Yue, “Progress and Issues in ASEAN Economic
Integration”, in East Asian Economies: Transformation and Challenges, p. 279.
157
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แม้ว่าอาเซียนน�ำวิธีการเลือกรายการสินค้าแบบใหม่มาใช้ แต่ประเทศ
สมาชิกก็ได้เปิดโอกาสให้มีข้อยกเว้นส�ำหรับสินค้าบางรายการจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า
สงวนสิทธิ์ (Exclusion Lists) ซึ่งไม่ต้องให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สะท้อนให้
เห็นถึงการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถแข่งขันในการ
ส่งออก และการคุ้มครองทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศตามแนวนโยบาย
การสนับสนุนอุตสาหกรรม ท�ำให้จ�ำนวนรายการสงวนสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่สินค้า
ดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการค้าของอาเซียน สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพราะ
ประเทศอาเซียนทั้งหมด (ยกเว้นสิงคโปร์) ต้องพึ่งพาภาษีอากรจากการน�ำเข้าใน
ฐานะที่เป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญมากของรัฐบาล กระทรวงการคลังของประเทศ
สมาชิกจึงคัดค้านการลดภาษีศลุ กากร เพราะกลัวว่ารัฐจะต้องสูญเสียรายได้จำ� นวน
มหาศาล159
นอกจากนั้น การที่ประเทศสมาชิกรับเอายุทธศาสตร์ที่หลากหลายมาใช้ ก็
ส่งผลกระทบต่อทัศนคติทมี่ ตี อ่ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ กรณีของอินโดนีเซียทีย่ งั คงพึง่ พาการทดแทนการน�ำเข้า ก�ำหนด
อัตราการคุ้มครองทางภาษีที่สูงมาก ส่วนฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย แม้จะมี
การด�ำเนินนโยบายที่แตกต่างออกไปบ้างแต่ก็มีระดับของการคุ้มครองค่อนข้างสูง
ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่เพิ่ง
เกิดใหม่ และก�ำหนดระดับภาษีศุลกากรต�่ำส�ำหรับการน�ำเข้าสินค้าทุน (Capital
Imports) ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนนโยบายของสิงคโปร์
ได้รับอิทธิพลจากหลักปฏิบัติของการค้าเสรีและการเปิดรับการลงทุนจากต่าง
ประเทศ การใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ท�ำให้อาเซียนต้องรับเอาแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปในการเปิดการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศสมาชิกของอาเซียน160 ส่วนความต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือทาง
สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, “อาเซียน”, น. 30.; Narongchai Akrasanee, ASEAN Economies
and ASEAN Economic Cooperation, p. 34.
160
Amado Castro, “ASEAN Economic Co-operation”, pp. 72-73.
159
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การค้าโดยการจัดตั้งตลาดร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะท�ำให้ไม่มีภาษี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใน ค.ศ. 2000 ก็ต้องหยุดชะงักในช่วงการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครัง้ ที่ 19 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถนุ ายน ค.ศ. 1986
เนือ่ งจากในการพิจารณาวาระดังกล่าว ปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่เห็นด้วยกับแผนการ
นี้ โดยอ้างว่าประเทศมีรายได้ตอ่ หัวต�ำ่ กว่าประเทศอืน่ ๆ และมีอตุ สาหกรรมทีเ่ พิง่ เกิด
ขึ้นใหม่จึงต้องปกป้องด้วยการใช้มาตรการทางภาษีที่สูง161
กล่าวได้ว่า การที่ประเทศในภูมิภาคให้การคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมใหม่
โดยที่การตั้งก�ำแพงภาษีทางการค้าเป็นอุปสรรคอันส�ำคัญต่อความร่วมมือใน
ภูมิภาค และอาจพิจารณาได้ว่าเป็นผลอันสืบเนื่องมาจาก “ลัทธิชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจ” (Economic Nationalism) ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละประเทศ162 เนื่องจากอาเซียนไม่ได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับสินค้าที่มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเพียงพอ ท�ำให้ประเทศส่วนใหญ่ใช้ NTBs
เพิม่ ขึน้ เช่น การห้ามการน�ำเข้าและการส่งออก การก�ำหนดโควต้า การออกใบอนุญาต
ที่เข้มงวด การผูกขาดการน�ำเข้าโดยรัฐ ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานสินค้า การ
จ�ำกัดช่องทางของการกระจายสินค้า และพิธกี ารศุลกากรทีส่ ร้างปัญหาต่างๆ เช่น วิธี
การประเมินราคาศุลกากร การแยกประเภททางศุลกากร การท�ำพิธกี ารทางศุลกากร
เป็นมาตรการที่เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการค้าภายในภูมิภาค163
วินิตา ศุกรเสพย์, “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อาเซียน”, น. 97.
อุษณีย์ กรรณสูต และพัชรี สิโรรส, พื้นฐานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, พิมพ์ครัง้ ที่ 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2516), น. 425.; Robert Gilpin,
The Political Economy of International Relations (New Jersey: Princeton University
Press, 1987), น. 31-34.
163
โปรดดูรายละเอียดได้ใน Srikanta Chatterjee, “ASEAN Economic Co-operation in
the 1980s and 1990s”, p. 66.; Sree Kumar, “Policy Issues and the formation of the
ASEAN Free Trade Area”, in Pearl Imada and Seiji Naya, eds., AFTA: The Way ahead,
pp. 83-84.; Thamavit Terdudomtham, “The Effects of ASEAN Preferential Trading
arrangements on Intra-ASEAN: 1978-1985”, (Master’s thesis, Faculty of Economics,
Thammasat University, 1988), pp. 130-137.
161
162
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ส�ำหรับ NTBs ที่เกิดขึ้นใน ASEAN PTA ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว
ทางการค้าภายในอาเซียน ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 ทีส่ ำ� คัญคือ 1) ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์) ใช้วิธีการที่มิใช่ภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และการใช้นโยบายการทดแทนการน�ำเข้า ในทศวรรษ 1970 ได้
เพิ่มการปกป้องตลาดภายในประเทศ โดยใช้มาตรการทางภาษี และมักเสริมด้วย
การใช้ NTBs นอกจากนั้น บางประเทศใช้ NTBs กับการน�ำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์
ซึง่ จัดอยูใ่ นรายการสินค้าทีไ่ ด้รบั การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าจาก PTA อาทิ
เช่น ฟิลิปปินส์ห้ามการน�ำเข้า มันฝรั่ง ข้าวโพด เมล็ดธัญพืช ส่วนอินโดนีเซีย
ห้ามการน�ำเข้าตูเ้ ย็น จักรเย็บผ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ แม้วา่ ฟิลปิ ปินส์
และอินโดนีเซียให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ก็ตาม และ 2)
ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ NTBs ส�ำหรับการส่งออกวัตถุดิบ เช่น การห้ามการ
ส่งออก การจ�ำกัดปริมาณการส่งออก และข้อก�ำหนดในใบอนุญาตส่งออก เพื่อ
ลดการส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปไปสู่การเพิ่มการส่งออกสินค้าที่ผ่าน
การแปรรูปมากขึ้น อาทิ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ห้ามส่งออกไม้ซุงและจ�ำกัดการ
ส่งออกไม้ยาวทีท่ ำ� จากหวาย ส่วนอินโดนีเซียจ�ำกัดการส่งออกหนังสัตว์ทยี่ งั ไม่ผา่ น
การฟอก164
อย่างไรก็ตาม ประเทศอาเซียนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และพยายามลด
อุปสรรคจากการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในการประชุมสุดยอดผู้น�ำ
อาเซียน ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 ที่ประชุมให้ความส�ำคัญกับ
มาตรการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และมีมติให้ใช้วิธีการเพื่อลดมาตรการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ของประเทศสมาชิก165 แต่มาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกก็ยงั เป็นอุปสรรคส�ำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อมา การด�ำเนินการจัดตั้ง AFTA ได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันกับแนวทาง
Thamavit Terdudomtham, “The Effects of ASEAN Preferential Trading arrangements
on Intra-ASEAN: 1978-1985”, pp. 137-138.
165
โปรดดูรายละเอียดใน สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, “อาเซียน”, น. 30-31.
164
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ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของ GATT กล่าวคือ ใน CEPT ได้ก�ำหนดพันธกรณี
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องด�ำเนินการขจัดภาษีและอุปสรรคอื่นที่มิใช่ภาษี
ซึ่งปรากฏอยู่ในการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในก�ำหนดระยะเวลา
9 ปี และได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า ที่มีความเคร่งครัด
เพียงพอทีจ่ ะป้องกันมิให้ประเทศอืน่ ทีม่ ใิ ช่สมาชิกได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีเหล่านี้166
มาตรการกีดกันทางการค้าทางภาษีศุลกากรและ NTBs ถือเป็นอุปสรรค
ในกรอบความร่วมมือ AFTA อย่างมาก เนื่องจากข้อตกลง AFTA ที่มีข้อก�ำหนด
(Provision) ให้สามารถยกเว้นสินค้าบางรายการในข้อตกลงการค้าเสรีใดๆ ก็ได้
สิง่ นีท้ ำ� ให้ผสู้ นับสนุนการค้าเสรีเกิดความหวาดระแวงว่าจะน�ำไปสูก่ ารใช้ขอ้ ก�ำหนด
นี้ในฐานะที่เป็นมาตรการป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติที่ประเทศผู้น�ำเข้าใช้ในการ
ปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามาตรการเร่งด่วน
ต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีได้
ชัว่ คราว ถ้าการน�ำเข้าสินค้าซึง่ ใช้ขอ้ ตกลง CEPT ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อ
ผูผ้ ลิตภายในประเทศ และในสถานการณ์ทจี่ ำ� เป็นก็ได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก
สามารถก�ำหนดหรือเพิ่มการจ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้า เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของ
เงินทุนส�ำรองของประเทศ ดังเช่นภายหลังจากการจัดตัง้ AFTA ผูผ้ ลิตสินค้าของไทย
และมาเลเซียเกิดความกลัวการไหลเข้ามาของสินค้าน�ำเข้าจ�ำนวนมาก และเรียกร้อง
ให้มีการปกป้องทางการค้ามากขึ้น167 กรณีตัวอย่างที่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด
ต่อการด�ำเนินการตามข้อตกลงของ AFTA คือการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
โปรดดูรายละเอียดเกีย่ วกับหลักกฎหมายและประเด็นข้อกฎหมายเกีย่ วกับการก่อตัง้ และการ
อนุมตั กิ ารโครงการเขตการค้าเสรีอาเซียน เช่น ความสอดคล้องของ AFTA กับกฏหมายการค้า
ระหว่างประเทศในระดับสากล ภายใต้กรอบของ GATT และองค์การการค้าโลก. อ้างถึงใน
นิ่มนวล ผิวทองงาม, “เขตการค้าเสรีอาเซียน”, (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542).
167
Sree Kumar, “Policy Issues and the Formation of the ASEAN Free Trade Area” in
Pearl Imada and Seiji Naya, eds.,  AFTA: The Way Ahead, p. 72.; Jayant Menon,
Adjusting towards AFTA: the Dynamics of Trade in ASEAN, p. 4.
166
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ของรัฐบาลมาเลเซีย ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1994 มาเลเซียเริ่มใช้ระบบใบอนุญาต
ควบคุมการน�ำเข้า (Approved Permit System: APS) ซึ่งเป็นการจ�ำกัดการน�ำเข้า
แบบใหม่ตอ่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นปิโตรเคมี ระบบนีเ้ รียกร้องให้บริษทั มาเลเซียทีเ่ ป็นผูน้ �ำเข้า
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลก่อนที่จะท�ำการน�ำเข้ายางเรซินที่ใช้ในการผลิต
พลาสติก แม้ว่าผู้น�ำเข้าได้จ่ายภาษีศุลกากรร้อยละ 30 แล้วก็ตาม168
แม้ว่าในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 มีข้อตกลงที่จะผลักดันให้เกิด
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนมากขึ้น แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยัง
ด�ำเนินนโยบายปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองในระดับที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น
มาเลเซียเริม่ ใช้นโยบายกึง่ ปกป้อง (Semi-Protectionism) ในการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อตอบโต้ความพยายามของสิงคโปร์ที่เริ่มใช้การท�ำข้อตกลงการค้าเสรีเป็นกลไก
หลักในการเปิดเสรี ในขณะทีส่ งิ คโปร์ดำ� เนินนโยบายตามกลไกดังกล่าว เพราะกังวล
ว่าการทีม่ าเลเซียตัดสินใจใช้นโยบายกึง่ ปกป้องตนเองจะส่งผลให้กระบวนการเปิด
เสรีในภูมภิ าคชะงักลง ส่วนฟิลปิ ปินส์กด็ ำ� เนินนโยบายปกป้องทางการค้าโดยรัฐบาล
ได้ออกค�ำสั่งพิเศษที่ 63 (Executive Order 63) ใน ค.ศ. 1999 เนื่องจากวิตกกังวล
กับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของประเทศ และจ�ำกัดผลกระทบที่เกิด
จากค่าเงินของไทยและอินโดนีเซียที่อ่อนค่าลง แม้ว่าค�ำสั่งนี้จะมีด�ำเนินการใน
ระยะสัน้ แต่กม็ ผี ลให้สนิ ค้าจ�ำนวนประมาณ 694 รายการมีอตั ราภาษีศลุ กากรเพิม่ ขึน้
ในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของฟิลิปปินส์ ยังกดดัน
ให้รัฐบาลยกเลิกการลดภาษีตามพันธกรณีของ AFTA ท�ำให้ไทยในฐานะผู้ส่งออก
รายใหญ่ ใ นกลุ่มสินค้าดังกล่าวนี้ ต้องสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดของ
ฟิลิปปินส์169

168
169

Jayant Menon, Adjusting towards AFTA: the Dynamics of Trade in ASEAN, p. 3, 9.
สมคิด พุทธศรี, ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ (กรุงเทพฯ: โครงการ WTO
Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551, น. 46-84, 103.; “มาเลย์ป่วนอาฟต้า ไทย
กระอัก แบนอีกแป้งข้าวเจ้ายันเส้นหมี่”, ฐานเศรษฐกิจ (7 พฤศจิกายน 2545):1, 2.
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยังท� ำให้บางประเทศไม่ยอมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการลดภาษีภายใต้กรอบความตกลง CEPT ซึ่งเป็นการแสดงถึงความ
พยายามในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในของประเทศต่างๆ ดังทีร่ ฐั บาลมาเลเซีย
เจรจาขอชะลอการลดภาษีศุลกากรส�ำหรับสินค้าชุดประกอบรถยนต์ (Completely
Knocked-Down: CKD) ท�ำให้มาเลเซียไม่ต้องลดภาษีสินค้ายานยนต์ลงเหลือ
ร้อยละ 20 ใน ค.ศ. 2000 และเหลือร้อยละ 0-5 ใน ค.ศ. 2003 ตามพันธกรณีภายใต้
AFTA (โดยมาเลเซียได้ขอชะลอการลดภาษีรถยนต์ออกไปเป็น ค.ศ. 2005) รวมทั้ง
ยังได้ขอชะลอการน�ำสินค้าบางรายการในรายการยกเว้นการลดภาษีชวั่ คราว (TEL)
เข้าสูบ่ ญ
ั ชีลดภาษี (IL) ในกลุม่ รถยนต์ประกอบแล้ว (Completely Built-Unit: CBU)
โดยใช้ข้ออ้างว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซียได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้รฐั ต้องใช้นโยบายคุม้ ครองตลาดรถยนต์ในประเทศไปอีกระยะ
หนึ่ง นอกจากนั้น ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 รัฐบาลมาเลเซียได้เปลี่ยนแปลง
กฏหมายการน�ำเข้าสินค้าเกษตร 2 รายการคือ เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวและแป้งข้าวเจ้า
จากเดิมทีไ่ ม่กำ� หนดให้ผนู้ ำ� เข้าสินค้าประเภทนีข้ อใบอนุญาตน�ำเข้าเป็นการก�ำหนด
ให้ต้องขอใบอนุญาตน�ำเข้า ซึ่งในทางปฏิบัติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ต่างประเทศของมาเลเซียกลับมีค�ำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตน�ำเข้าสินค้า
ดังกล่าว170
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002 ฟิลิปปินส์ได้ขอชะลอการลดภาษีตามข้อ
ตกลง CEPT ส�ำหรับสินค้าปิโตรเคมี จ�ำนวน 11 รายการ ซึ่งในข้อตกลง CEPT
บังคับให้ต้องลดภาษีลงเหลือร้อยละ 5 แต่ฟิลิปปินส์ต้องการคงอัตราภาษีไว้ที่
ร้อยละ 7-10 เช่นเดิม ส่วนเวียดนามขอเลือ่ นการลดภาษีศลุ กากรส�ำหรับส่วนประกอบ
ยานยนตร์ 14 รายการ ด้วยเหตุผลว่าประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
170

“มาเลย์ ป ่ ว นอาฟต้ า ไทยกระอั ก แบนอี ก แป้ ง ข้ า วเจ้ า ยั น เส้ น หมี่ ” , ฐานเศรษฐกิ จ
(7 พฤศจิกายน 2545):1, 2.; Hidetaka Yoshimatsu, “Collective Action Problems and
Regional Integration in ASEAN”, CSGR Working Paper No 198/06 (March 2006):
9-10.
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รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาธารณะที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์
ด้านภาษีศุลกากร และอุบัติเหตุจากการคมนาคม นอกจากนี้ การที่อาเซียนต้อง
ด�ำเนินนโยบายเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเปิดเสรีทางการค้าด้านสินค้า
โภคภัณฑ์ เช่น ข้าวและน�ำ้ ตาล กล่าวคืออินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ได้แจ้งชะลอการ
ลดภาษีสำ� หรับสินค้าน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูใ่ นรายการ TEL สินค้าเกษตรไม่แปรรูป โดยจะขอ
โอนย้ายไปสู่รายการสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List: HSL) และสินค้า
อ่อนไหว (Sensitive List: SL) ตามล�ำดับ ซึ่งก�ำหนดจะต้องเริ่มลดภาษีในช่วง
ระหว่าง ค.ศ. 2001-2003 โดยทยอยลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน ค.ศ.
2010 ส�ำหรับสินค้าในบัญชี SL และอัตราภาษีสุดท้ายร้อยละ 20 ส�ำหรับสินค้าใน
บัญชี HSL171
การที่ประเทศสมาชิกใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเกิดจากแรงกดดัน
ภายในประเทศเป็นหลัก จนส่งผลท�ำให้การด�ำเนินการลดภาษีภายใต้ CEPT ของ
สินค้าบางรายการต้องล่าช้าออกไป นอกจากนี้ จากการประชุมของ AFTA Council
ระบุว่า NTBs ยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการค้า และส�ำนักเลขาธิการอาเซียนได้
ท�ำการรวบรวมประเด็นปัญหาของ NTBs ที่ประเทศสมาชิกน�ำมาใช้ โดยบริษัทใน
อาเซียนได้ดำ� เนินการส�ำรวจตัวอย่างของข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การประเมินราคา
ศุลกากร กระบวนการทางศุลกากร มาตรฐานการออกใบอนุญาต และการจ�ำกัด
ปริมาณการน�ำเข้า172 (ดูตารางที่ 2.17)
ภั ค วรั ท ย์ เลิ ศ วิ ริ ย ะนุ กุ ล , “ผลกระทบของการจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย นที่ มี ต ่ อ การ
ส่งออกและสวัสดิการของประเทศอาเซียน”, (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 56.; Suratchaya Palawongse, “ASEAN Economic
Cooperation and Regime Theory: the Case Studies of AFTA and AICO”, (Master’s
thesis, Faculty of Political Science, Thammasat University, 2005), pp. 79-80.;
Hidetaka Yoshimatsu, “Collective Action Problems and Regional Integration in
ASEAN”, p. 10.
172
Nattapong Thongpakde, “ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”,
pp.74-75.
171
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ตารางที่ 2.17
ประเด็นทางมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากรในอาเซียน
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ตารางที่ 2.17 (ต่อ)
ประเด็นทางมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากรในอาเซียน

ที่มา: ASEAN Secretariat, Report of the Thirteenth Meeting of the ASEAN Free Trade
Area (AFTA) Council, 29 September 1999, quoted in Nattapong Thongpakde,
“ASEAN Free Trade Area: Progress and Challenges”, in Mya Than, ed., ASEAN
beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives, (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2001), p. 75.
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5. สรุป

จากภูมิหลังของความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอาเซียนก่อนทศวรรษ 1970 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ในทศวรรษ 1970-1980 และการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในทศวรรษ
1990 ถึง ค.ศ. 2002 ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 จะ
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากประเทศ
สมาชิกให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมืองในยุค
สงครามเย็น แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่ออาเซียน
มากขึน้ ในเวลาต่อมา ท�ำให้มกี ารปรับตัวในการแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกให้มากขึ้น
กล่ า วได้ ว ่ า ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นเริ่ ม เห็ น เป็ น
รูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น ในช่วงระหว่างทศวรรษ 1970-1980 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือทางการค้าและทางอุตสาหกรรมได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังภายหลังการ
ประชุมสุดยอดครั้งแรกที่เกาะบาหลี (The Bali Summit) ในปี ค.ศ. 1976 ซึ่งน�ำมา
สู่ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนหรือปฏิญญาบาหลี (Bali Concord) และ
อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยการ
จัดตั้งความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN PTA)
ใน ค.ศ. 1977 และมีความร่วมมือในโครงการด้านอุตสาหกรรม รวม 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (AIP) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1980 โครงการแบ่ง
การผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (AIC) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1981 และโครงการร่วม
ลงทุนทางอุตสาหกรรมอาเซียน (AIJV) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1983 ความร่วมมือทาง
ด้านเศรษฐกิจในอาเซียนได้ยกระดับเข้าสู่รูปแบบของการบูรณาการอย่างจริงจัง
มากขึ้นในทศวรรษ 1990 เมื่อมีการประกาศจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ในปี ค.ศ. 1992 และมีการจัดท�ำกรอบความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ตามมา อาทิ
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) และโครงการความ
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ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (AICO) ใน ค.ศ.1995 รวมทั้งเขตการลงทุน
อาเซียน (AIA) ใน ค.ศ. 1998
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศทีด่ ขี นึ้ ในโลกหลังสงครามเย็น การได้รบั อิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวตั น์ การเปิดเสรีการค้าโลก รวมทัง้ กฎระเบียบของ GATT และการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ ในภูมภิ าคต่างๆ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินเป้าหมายของการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนให้ประสบความส�ำเร็จ และท�ำให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียน
เปิดรับกลุ่ม CLMV เข้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ท�ำให้อาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่
มีขนาดใหญ่ เพราะในปลายทศวรรษ 1990 อาเซียนมีประชากรรวมกันเกือบ 500
ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งภูมิภาครวมกันประมาณ 737 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองทีม่ ผี ลผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบอาเซียนที่ส�ำคัญคือกลไกทางสถาบันของอาเซียน ซึ่งนับตั้งแต่ ค.ศ.
1976 อาเซียนได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
เพือ่ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับกลไกทางการเมือง คือ
การประชุมสุดยอดระดับผู้น�ำรัฐบาลที่เป็นองค์กรสูงสุดของอาเซียน การปรับกลไก
ความร่วมมือดังกล่าวท�ำให้อาเซียนสามารถท�ำหน้าที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในเวลาต่อมาก็มี
การปรับบทบาทของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอีกหลายครั้งเพื่อให้ครอบคลุมภาค
เศรษฐกิจในทุกด้าน
กลไกทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ สถาบั น ของอาเซี ย นยั ง มี บ ทบาทในการ
เร่งรัดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AFTA ให้เร็วขึ้นในช่วงหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1997 ซึ่งเป็นการใช้กลไกที่มีอยู่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อย่าง
น่าพอใจ นอกจากนั้น วาระทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกลไก
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ทางการเมืองของอาเซียนในระดับการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเสนอ “วิสยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020” (ASEAN Vision
2020) ใน ค.ศ. 1997 และการน�ำเสนอ “แผนปฏิบัติการฮานอย” (Hanoi Plan of
Action) ใน ค.ศ. 1998 ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนในการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจเพื่อที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและยั่งยืน
และพัฒนาความสามารถในการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
ภูมภิ าค กล่าวได้วา่ การทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมาในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับของการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ท�ำให้ประเทศต่างๆ เชื่อมั่นได้ว่าการขยายตัวของตลาดจะ
ส่งผลโดยตรงให้เกิดการขยายตัวของผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจ ถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความพยายามในการพัฒนาแผนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้น
อย่างไรก็ตามอุปสรรคส�ำคัญที่ขัดขวางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนไม่ไห้พัฒนาไปเท่าที่ควรเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศสองประการคือ ประการแรก ความเหลื่อมล�้ำในระดับของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนเปิดรับสมาชิกใหม่ใน
กลุ่ม CLMV ซึ่งมีระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ล้าหลังกว่าประเทศสมาชิก
เดิมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNP
per capita) และรายได้เฉลี่ยต่อหัวมีความแตกต่างกันมาก และประการต่อมา
อาเซียนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทาง
ภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (NTBs) ซึ่งส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อความก้าวหน้าของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา
ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
บูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้รับการพิจารณามากขึ้นในระยะต่อมา เมื่อ
อาเซียนได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
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ภูมภิ าคไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ค.ศ. 2015 กล่าวคือมีกระบวนการต่างๆ
เพือ่ สร้างความสอดคล้องระหว่างการขยายตัวของตลาดและผลประโยชน์แห่งชาติ
ของแต่ละประเทศ พร้อมกับวางมาตรการในการขจัดปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการด�ำเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆ ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในบทต่อไป
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บทที่ 3
การด�ำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการด�ำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในประการส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II) แผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ (Vientiane
Action Programme: VAP) กรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการสาขาส�ำคัญของ
อาเซียน การจัดท�ำแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
เครื่องมือติดตามวัดผลการด�ำเนินการ (AEC Scorecard) และแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity:
MPAC) ทั้งนี้ เพื่อที่จะน�ำเสนอถึงขั้นตอน กระบวนการ และแผนการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ในการจัดตั้ง AEC ใน ค.ศ. 2015 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

ในช่วงระหว่างวิกฤตการเงิน ค.ศ. 1997 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด แต่มีระดับที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศอินโดนีเซีย ไทยและ
มาเลเซียได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ส่วนสิงคโปร์และฟิลปิ ปินส์ได้รับผลกระทบน้อย
กว่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของวิกฤตทีข่ ยายวงกว้างออกไปและยาวนาน ได้สง่
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างรุนแรง และเป็นสิ่งที่ฉุดอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ แม้แต่เวียดนามและลาวซึ่งค่อนข้าง
แยกตัวออกมาจากอาเซียนมากกว่า ก็ยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทาง
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เศรษฐกิจในภูมภิ าคนี1้ ผูน้ ำ� อาเซียนได้พบปะกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่าง
ไม่เป็นทางการครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ เดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 ณ กัวลาลัมเปอร์ และ
มีผลการประชุมทีส่ ำ� คัญ คือข้อตกลงเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN
Vision 2020) ทั้งนี้เพื่อตอบโต้ต่อความแตกแยกที่เกิดขึ้นของประเทศอาเซียน
อันเกิดจากวิกฤตการเงิน ผูน้ ำ� อาเซียนจึงพยายามทีจ่ ะแสดงให้เห็นความเป็นแนวร่วม
ที่แนบแน่นยิ่งกว่าเดิมโดยการแสดงเจตจ�ำนงต่อ “การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น” (Closer Economic Integration) และการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งถูกผูกมัดโดยลักษณะเฉพาะทางภูมิภาคที่มี
ร่วมกัน (Common Regional Identity) ด้วยวิธกี ารของ “วงสมานฉันท์แห่งชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” (Concert of Southeast Asian Nations)2
กล่าวได้ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ยังคง
พึ่งพาการส่งออกสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีความ
อ่อนไหวอย่างมากจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เมื่อประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงจากผลของวิกฤตทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกส�ำคัญของประเทศในอาเซียน ผนวกกับการเติบโตของจีนในฐานะตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market) ทีส่ ำ� คัญ และมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�ำให้จีนเป็นประเทศคู่แข่งที่มีความสามารถอย่างมากในการ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้าน FDI เป็น
ประเด็นทีอ่ าเซียนให้ความส�ำคัญอย่างมาก การทีอ่ าเซียนต้องสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจไปให้กับตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศจีน ได้กลาย
Hadi Soesastro, “ASEAN during the Crisis”, in H.W. Arndt and Hal Hill, eds., Southeast
Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons and the Way forward (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 1999), p. 158.
2
Christopher B. Roberts, ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and
Institution-alisation (London: Routledge, 2012), p. 94.
1
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เป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญให้อาเซียนพยายามที่จะเร่งการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนที่ด�ำเนินการโดยบริษัท McKinsey & Company
พบว่าอาเซียนสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทีเ่ กีย่ วข้องกับต้นทุนของแรงงาน
ให้กบั จีน นอกจากนี้ จีนยังก้าวขึน้ มาทันและแซงหน้าอาเซียนกลายเป็นประเทศทีร่ บั
FDI อันดับหนึง่ ของโลก (the World’s Prime Location of FDIs)3 เงินลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่จีนระหว่าง ค.ศ. 2001-2005 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 57.2
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่อาเซียนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 24.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ4 เป็นปัจจัยเสีย่ งอย่างมากต่อสถานการณ์ดา้ นการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ในระยะกลางถึงระยะยาว เพราะ FDI มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี้5
ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเช่นนี้ ท�ำให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนกังวลว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับที่ด�ำเนินการ
ภายใต้กรอบ AFTA จะไม่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศที่เป็นอยู่ได้ ประกอบกับแนวโน้มการท�ำข้อตกลงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีมากขึ้น จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่ท�ำให้อาเซียน
ต้องพยายามเร่งการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงการด�ำเนินงานในเชิงสถาบัน
ของอาเซียนให้สามารถแข่งขันทางการค้าและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
Denis Hew, “Introduction: Brick by Brick-The Bulding of an ASEAN Economic
Community”, in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic
Community (Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2007), p. 2.
4
Siow Yue Chia, “Accelerating ASEAN Trade and Investment Cooperation and
Integration: Progress and Challenges”, in Philippe Gugler and Julien Chaisse,
eds., Competitiveness of the ASEAN Countries: Corporate and Regulatory Drivers
(Cheltenham: Edward Elgar, 2010), p. 118.
5
Nick J. Freeman and Denis Hew, “Introductory Overview: Rethinking the East Asian
Development Model”, ASEAN Economic Bulletin 19(April, 2002):1-2.
3
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ต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและอ�ำนาจต่อรองให้กับประเทศสมาชิก
อาเซียนในระยะเวลานี6้   

2. สถาบันระหว่างประเทศ

2.1		 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน
หลังจากก่อตั้งอาเซียนขึ้นใน ค.ศ. 1976 อาเซียนได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรครั้งส�ำคัญมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นผลจากปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียนหรือปฏิญญาบาหลี (Bali Concord) จากการประชุมสุดยอดอาเซียน
ที่บาหลี เมื่อ ค.ศ. 1976 และการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากการรับรอง
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13
เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกฎบัตรอาเซียนทีม่ ผี ล
บังคับใช้เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 มีผลท�ำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล
โดยกฎบัตรอาเซียนได้วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งมี
การปรับปรุงและสร้างกลไกใหม่ทไี่ ด้กำ� หนดขอบเขต ภาระหน้าทีข่ ององค์กรส�ำคัญ
ต่างๆ เพือ่ ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และสร้างเสริมความเป็น

6

Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a
Southeast Asian Economic Community in East Asia”, Asian Journal of Political science
12(December, 2004):98.; Nick J. Freeman and Denis Hew, “Introductory Overview:
Rethinking the East Asian Development Model”, pp. 1-5., quoted in Sanchita Basu
Das and Aekapol Chongvilaivan, “Rationale for Free Trade Agreements (FTAs) in
Southeast Asia”, in Rajah Rasiah and Johannes Dragsbaek Schmidt, eds., The New
Political Economy of Southeast Asia (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010), p.
271.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “จากวันนั้น...ถึงวันนี้ 40 ปีของ
อาเซียน”, วารสารการค้าโลก 5 (เมษายน-มิถุนายน 2550):7.; กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ASEAN Economic Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2551), น. 35.
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อันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิก ตลอดจนยกระดับการรวมตัวในภูมิภาค
ไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 20157  
ทั้งนี้ กฎบัตรอาเซียนได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของอาเซียน 9 องค์กร
ได้แก่ 1) ที่ประชุม สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 2) คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 3) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community Councils) 4) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 5) เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General
of ASEAN) และส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 6) คณะ
กรรมการผูแ้ ทนถาวรประจ�ำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
to ASEAN) 7) ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariats)
8) องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) และ 9) มูลนิธิ
อาเซียน (ASEAN Foundation) กล่าวเฉพาะสาระส�ำคัญพอสังเขปขององค์กรที่ 1-7
ซึ่งมีบทบาทต่อการด�ำเนินงานของ AEC มีดังนี8้   

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2552), น. 39.; Christopher B.
Roberts, “Regionalism anew? Institutional Outcomes and the Limitations to Change”,
in ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and Institutionalization (New York:
Routledge, 2012), p. 153.
8
ดาริกา โพธิรุกข์, “กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, (ปริญญา
นิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 38-42.; ASEAN
Secretariat, The ASEAN Charter (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), pp. 10-19.;
David Carpenter, Izyani Zulkifli and Mark McGillivray, “Narrowing the Development
Gap in ASEAN: Context and Approach”, in Mark McGillivray and David Carpenter,
eds., Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drivers and Policy Options (New
York: Routledge, 2012), pp. 11-16.

7

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 171

1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับ
หัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขของรัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นองค์กรสูงสุด
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของอาเซียน รวมถึงเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินทีก่ ระทบต่ออาเซียนโดยการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม
และยังมีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารจัดตัง้ และการยุบองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
รวมถึงการแต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ได้ ก�ำหนดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
โดยประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ และสามารถเรียกประชุม
พิเศษหรือเฉพาะกิจในกรณีที่มีความจ�ำเป็นได้
2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council)
ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของทั้ง 3 เสาหลัก เพื่อ
ส่งเสริมความสอดคล้องของนโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่าง
กัน เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานการด�ำเนินการความ
ตกลงและการตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน รวมทั้งพิจารณารายงาน
ของเลขาธิการอาเซียนว่าด้วยงานของอาเซียนและการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเห็นชอบการแต่งตั้งและ
การยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน
มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3. คณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community Councils)
ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดยแต่ ล ะคณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นจะรั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การตาม
ข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และท�ำหน้าที่เสนอรายงานและข้อเสนอ
แนะต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายการด�ำเนินงาน
ของตน รวมทัง้ ประสานการปฏิบตั งิ านของสาขาต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการด�ำเนินงาน
ของตนและในประเด็นที่คาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ ทั้งนี้ คณะมนตรี
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ประชาคมอาเซียนแต่ละคณะประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และมีประธานการ
ประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียน
4. องค์ ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies) ด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่ ปฏิบัติ
ตามความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู่ในขอบข่ายการ
ด�ำเนินงานของแต่ละองค์กร และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กร
ให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบูรณาการของอาเซียนและการสร้างประชาคม
อาเซียน รวมทั้งเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีประชาคมอาเซียน
ของแต่ละองค์กร นอกจากนั้น องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาแต่ละองค์กรอาจ
มีเจ้าหน้าที่อาวุโสและองค์กรย่อยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการด�ำเนินงานของตนได้
5. เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) และส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ส�ำหรับเลขาธิการอาเซียนมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 5 ปีทไี่ ม่สามารถต่ออายุได้ และให้ได้รบั การเลือกจากคนชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึง่ จะหมุนเวียนตามล�ำดับตัวอักษรเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเป็นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎบัตรอาเซียนและตราสาร พิธสี าร รวมทัง้ แนวปฏิบตั ขิ องอาเซียน
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียน รวมทั้งเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
ตลอดจนน�ำเสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมกับภาคีภายนอก
นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ
อาเซียนด้วย โดยเลขาธิการอาเซียนได้รบั การสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียน 4
คน โดยทัง้ 4 คนต้องมีสญ
ั ชาติทแี่ ตกต่างจากเลขาธิการอาเซียนและมาจากประเทศ
ทีต่ า่ งกัน ในส่วนของส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ได้รบั การ
แต่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อ ค.ศ. 1976
เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานและด�ำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมของอาเซียน
ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
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6. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียน (Committee of Permanent
Representatives to ASEAN) มาจากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่งตั้งผู้แทน
ถาวรประจ�ำอาเซียน 1 คนในระดับเอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพ�ำนัก ณ จาการ์ตา โดย
ผู้แทนถาวรจะรวมกันตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการผู้แทนถาวร ท�ำหน้าที่สนับสนุนการ
ท�ำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา ประสานงานกับส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และองค์กรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขาอื่นๆ ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนอาจ
มอบหมาย
7. ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariats) เป็น
หน่วยงานซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกได้จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้กระทรวงต่างประเทศ
ท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลระดับชาติที่เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมด รวมทั้งประสานงานและ
สนับสนุนการเตรียมการประชุมระดับชาติในเรื่องของอาเซียน ตลอดจนส่งเสริม
อัตลักษณ์ของอาเซียนและความตระหนักรู้ในระดับชาติ (ดูความสัมพันธ์ของ 7
องค์กรในแผนภาพที่ 3.1)
นอกจากนี้ องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาทีอ่ ยูภ่ ายใต้คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสและองค์กรย่อยต่างๆ
ดังนี9้
1. ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
- คณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วยการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
- ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
2. คณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน
9

ASEAN Secretariat, The ASEAN Charter, pp. 42-43 David Carpenter, Izyani Zulkifli
and Mark McGillivray, “Narrowing the Development Gap in ASEAN: Context and
Approach”, p. 14.
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3. คณะกรรมการเขตการลงทุนอาเซียน
4. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการคลังอาเซียน
- ทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสธนาคารกลางและกระทรวงการคลังอาเซียน
- ที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน
5. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน
- ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้
อาเซียน
- เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้อาเซียน
6. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน
- ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน
7. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน
- ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน
8. ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน
9. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
- ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
- คณะกรรมการผู้ตรวจด้านโทรคมนาคมอาเซียน
10. ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน
- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการขนส่ง
11. การประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
- การประชุมองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน
12. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่น�้ำโขง
- คณะกรรมการเตรียมการประชุมความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาอาเซียนลุ่มแม่น�้ำโขง
- คณะกรรมการระดับสูงการคลัง
13. ศูนย์พลังงานอาเซียน
14. ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว
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แผนภาพที่ 3.1
โครงสร้างของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน (หลังจาก ค.ศ. 2008)

ที่มา: ปรับจาก David Carpenter, Izyani Zulkifli and Mark McGillivray, “Narrowing the
Development Gap in ASEAN: Context and Approach”, in Mark McGillivray and
David Carpenter, eds., Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drivers and
Policy Options (New York: Routledge, 2012), p. 14.
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2.2		 การด�ำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การด�ำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยการประชุม
ในระดับต่างๆ ซึ่งประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันรับต�ำแหน่งประธาน และเป็น
เจ้าภาพการประชุม โดยระดับของการประชุมมีดังนี้10
- การประชุมระดับรัฐมนตรีสาขาต่างๆ (Ministerial Bodies) เช่น รัฐมนตรี
ต่างประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน คณะมนตรีเขต
การลงทุนอาเซียน รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ รัฐมนตรีพลังงาน รัฐมนตรีการท่องเทีย่ ว
รัฐมนตรีแรงงาน รัฐมนตรีการศึกษา รัฐมนตรีสาธารณสุข รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Bodies) เช่น
ด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและป่าไม้ ด้านพลังงาน
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
- คณะกรรมการประจ�ำอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC)
ประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก
ท�ำหน้าที่ดูแล ด�ำเนินงาน ติดตามผล และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานของ
อาเซียน เพื่อประสานงานและดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ
นอกจากนัน้ อาเซียนยังมีองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลงานด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 3.2)
1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister:
AEM) ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน
เพือ่ ก�ำหนดนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พิจารณาขยายกรอบหรือริเริม่ ความ
ร่วมมือ ใหม่ๆ รวมทัง้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจา และมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM
Retreat) อีกปีละครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม เพือ่ ให้แนวทางและแก้ไขปัญหาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจทีเ่ ร่งด่วนหรือเป็นกรณีพเิ ศษ นอกจากนัน้ ยังอาจมีการประชุม
10

ดาริกา โพธิรุกข์, “กลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, น. 42-44.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 177

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal AEM) หรือสมัยพิเศษ
ตามความจ�ำเป็น
2. คณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วยการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(High Level Task Force on ASEAN Economic Integration: HLTF-EI) จะประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ข้อเสนอด้านนโยบายในการด�ำเนินงานไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. การประชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สด้ า นเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Senior
Officials Economic Meeting: SEOM) จะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งเพื่อ
ก�ำหนดการด�ำเนินงาน การขยาย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนทุกด้านและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา
นอกจากนั้น อาเซียนยังได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
ที่แต่งตั้งโดย SEOM ได้แก่
3.1 คณะกรรมการประสานงานด�ำเนินการภายใต้ความตกลง CEPT
ส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Coordinating Committee on the Implementation
of the CEPT Scheme for AFTA: CCCA) ท�ำหน้าที่ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา
ในการด�ำเนินการยกเลิกมาตรการภาษีและมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษีให้เป็นไปตามความ
ตกลง CEPT ส�ำหรับ AFTA และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 คณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (Coordinating
Committee on Services: CCS) ด�ำเนินการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน
3.3 คณะกรรมการประสานงานด้ า นการลงทุ น (Coordinating
Committee on Investment: CCI) มีหน้าที่ติดตามและดูแลการด�ำเนินการต่างๆ
ภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ซึ่งรวมถึงการเจรจาเปิดเสรีด้านการลงทุน
ภายในอาเซียนด้วย
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3.4 คณะท�ำงานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (Working
Group on Industrial Cooperation: WGIC) เพือ่ ด�ำเนินโครงการความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมต่างๆ ของอาเซียน
จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน
องค์กรที่ท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการด�ำเนินงานยังคงมีอยู่ต่อไป ได้แก่ การประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะท�ำงานระดับสูงด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
อาเซียน การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนและคณะกรรมการ/
คณะท�ำงานต่างๆ ส�ำหรับองค์กรที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นกลไกในการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ คือ คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคณะกรรมการ
ผูแ้ ทนถาวรประจ�ำอาเซียน ซึง่ กฎบัตรอาเซียนก�ำหนดให้รฐั มนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
รายงานการด�ำเนินงานต่อคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งก�ำหนด
ให้มีการประสานงานระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคณะกรรมการผู้แทน
ถาวรประจ�ำอาเซียน
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แผนภาพที่ 3.2
กลไกการด�ำเนินงานการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาส
ทางการค้าและการลงทุนของไทย (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2548), น. 143.
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3. การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2

แม้ว่าแนวโน้มของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนเริ่มปรากฏขึ้น
ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 แต่ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
(Informal ASEAN Summit) ครั้งที่ 2 ณ กัวลาลัมเปอร์ ผู้น�ำอาเซียนได้ประกาศ
เป้าหมายของการบูรณาการของอาเซียนไว้ใน “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” โดยยัง
ไม่ระบุเป้าหมายสุดท้ายทางเศรษฐกิจไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด อย่างไร
ก็ตาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 8 ค.ศ. 2002 ณ พนมเปญ นายโก๊ะ จ๊ก ตง
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ได้เสนอให้อาเซียนก�ำหนดเป้าหมายสุดท้ายทาง
เศรษฐกิจทีช่ ดั เจน และวางแนวทางการด�ำเนินงานไปสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในฐานะ 1 ใน 3 เสาหลักร่วมกับ
อีก 2 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งจะบูรณาการร่วมกันเพื่อไปสู่การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 202011
ทั้งนี้ การด�ำเนินการไปสู่ AEC ตามมติของผู้น�ำอาเซียน ได้ยึดถือตาม
รายงานผลการศึกษาที่สำ� คัญ 3 ฉบับ กล่าวคือ รายงานฉบับแรกชื่อ “การศึกษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน” (ASEAN Competitive Study: ACS)
ซึง่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบให้มกี ารว่าจ้างบริษทั McKinsey & Company
ท�ำการศึกษา พบว่าผู้บริหารและนักลงทุนต่างชาติมีความคิดเห็นว่าการที่อาเซียน
ยังไม่เป็นตลาดเดียว จะท�ำให้อาเซียนไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของภาคเอกชนภายในภูมิภาคได้ และยังพบด้วย
ว่าการขาดเจตจ�ำนงทางการเมือง (Political Will) ที่จะรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ
การมีสถาบันระดับภูมิภาคที่อ่อนแอ ท�ำให้การลดภาษีศุลกากร การขจัดมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคไม่ประสบ
11

ภาวิญญ์ เถลิงศรี, “บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, วารสาร
การค้าโลก 5 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549):26-27.
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ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้น วิถีอาเซียน (ASEAN way) ซึ่งเน้น
การประนีประนอมภายในภูมิภาค กลายเป็นอุปสรรคส�ำหรับการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันด้านการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ นอกจาก
ผู้น�ำอาเซียนจะต้องแสดงออกถึงเจตจ�ำนงทางการเมืองที่จะด�ำเนินการให้เกิดการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเร่งรัด
การบูรณาการทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึ้น โดยมีข้อแนะน�ำ
ให้เน้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นรายสาขา (a Sector-Based Approach)
รวมทัง้ การปฏิรปู สถาบันและกระบวนการด�ำเนินงานของอาเซียนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถจัดการกับภารกิจที่เร่งด่วนและซับซ้อนได้12  
รายงานอีกสองฉบับที่ใช้ในการเตรียมการส�ำหรับวางหลักการของ AEC
ได้แก่ ความคิดเห็นจากสถาบันภายในภูมิภาคคือ Institute of Southeast Asian
Studies (ISEAS) และ ASEAN Institute of Strategic and International
Studies (ASEAN ISIS) โดยรายงานผลการศึกษาของ ISEAS13  เสนอว่าเป้าหมาย
สุดท้ายของ AEC จะไม่ได้อยูใ่ นขัน้ ของการเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union)
อย่างเช่นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ซึ่งเกิดขึ้นในทศวรรษ 1950 ซึ่ง ISEAS
คาดการณ์วา่ AEC จะมีสถานะตามพันธกรณีทเี่ รียกว่า “เขตการค้าเสรีทมี่ พี นั ธกรณี
เพิ่มขึ้น” (FTA-Plus) ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ 1) การเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุนและเงินทุนอย่างเสรี รวมทั้งการเป็นเขตการค้าเสรีที่ลด
ภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ 0 และการขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษีได้ทั้งหมด 2) การ
เป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคที่สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Adam Schwarz and Roland Villinger, “Integrating Southeast Asia’s Economies”,
McKinsey Quarterly 1(2004):36-47.
13
Denis Hew and Hadi Soesastro, “Realizing the ASEAN Economic Community by
2020: ISEAS and ASEAN-ISIS Approaches”, ASEAN Economic Bulletin 3(December
2003):293-294.
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3) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเสรี 4) การเดิน
ทางอย่างเสรีของนักท่องเที่ยวสัญชาติอาเซียน 5) การด�ำเนินพิธีการศุลกากรให้
เป็นรูปแบบเดียวกันและการลดข้อก�ำหนดทางศุลกากรให้เหลือน้อยที่สุด 6) การ
ปรับประสานมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ 7) การพัฒนา
สถาบันและโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน
นอกจากนี้ รายงานผลการศึกษาของ ISEAS ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย
ทีส่ ำ� คัญอีก 8 ประการคือ 1) การก�ำหนดเวลาทีช่ ดั เจนส�ำหรับการด�ำเนินการเปิดเสรี
การค้าบริการภายใต้ AFAS 2) ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ หมดควรจะยึดมัน่ ต่อการ
ปฏิรูปภาคบริการภายในประเทศ 3) หน่วยงานต่างๆ ด้านศุลกากรแห่งชาติควรจะ
ถูกเชื่อมโยงกันทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) การยกเลิกการขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
คนงานสัญชาติอาเซียนที่มีฝีมือและความสามารถพิเศษ 5) การสร้างอาเซียนให้
เป็นภูมภิ าคทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาติอาเซียนไม่ตอ้ งขอวีซา่ 6) การท�ำให้สำ� นักเลขาธิการ
อาเซียนมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถประสานงาน ด�ำเนินการและบังคับใช้
นโยบาย ข้อตกลงและพิธีสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) จัดตั้งสถาบันที่เหมาะสม
พร้อมกับอ�ำนาจเหนือรัฐ (Supranational Powers) เพือ่ สนับสนุนการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจ และ 8) จัดตั้งระบบกลไกติดตามและประเมินผล (Scorecard System)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานของ ASEAN ISIS14  มีขอ้ เสนอหลักๆ ว่าอาเซียน
ควรน�ำแนวทาง “ตลาดร่วมที่ไม่สมบูรณ์” (Common Market Minus) มาใช้
โดยให้เหตุผลว่าแนวทางดังกล่าวจะท�ำให้เกิดเสรีมากกว่าแนวทาง “เขตการค้าเสรี
ที่มีพันธกรณีเพิ่มขึ้น” ที่ ISEAS เสนอไว้ อีกทั้งอาเซียนควรเน้นความส�ำคัญไปที่
การเคลื่อนย้ายทางการค้าและการลงทุนที่เสรีอย่างสมบูรณ์ ในฐานะที่ทั้งสองด้าน
นี้เป็นเครื่องมือหลักส�ำหรับการบูรณาทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในกรณีที่มีการใช้

14

Ibid., pp. 294-295.
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อัตราภาษีศุลกากรที่แตกต่างกันและมีระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่หลาก
หลายภายในภูมิภาคนั้น ASEAN ISIS เสนอแนะให้อาเซียนใช้สูตร “ASEAN-X”15  
ทั้งนี้ ASEAN ISIS ได้น�ำเสนอมาตรการ 9 ประการ เพื่อให้ AEC ประสบ
ความส�ำเร็จภายใน ค.ศ. 2020 ได้แก่ 1) การด�ำเนินและการเร่งรัดแผนงานต่างๆ
ของ AFTA และ AIA ควรมีความสอดคล้องกัน 2) อาเซียนควรใช้มาตรการเพือ่ ขจัด
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างจริงจัง 3) การจัดเก็บภาษีต่อประเทศ
นอกกลุ่มที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันต้องถูกน�ำเข้าสู่วาระของอาเซียนโดยเร็ว 4)
อาเซียนต้องด�ำเนินมาตรการต่างๆ ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก เช่น การด�ำเนินพิธกี าร
ศุลกากรและมาตรฐานต่างๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่ได้
เสนอไว้ในรายงานของ ISEAS และการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียน (ACS) ในอีก 2 ปี 5) อาเซียนควรจัดตัง้ กลไกการระงับข้อพิพาททีน่ า่ เชือ่ ถือ
ขึ้นภายใน 2 ปี 6) ผู้จัดท�ำนโยบายของอาเซียนควรรับเอาหลักการ Two-Speed
ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจใน 2 ระดับ 7) ผู้จัดท�ำนโยบายของ
อาเซียนควรสนับสนุนการสร้าง “หน่วยงานระดับภูมภิ าค” (Regional Unit) ในฐานะ
ที่เป็นก้าวแรกที่มุ่งไปสู่การบูรณาการเชิงสถาบัน (Institutional Integration) โดย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับภูมิภาคนี้จะมาจากชาติในอาเซียน และท�ำงานเป็น
อิสระจากรัฐบาลต่างๆ 8) อาเซียนควรเห็นด้วยกับการน�ำเสนอกลไกทีเ่ ป็นมาตรการ
ปกป้อง (Safeguard Mechanisms) แต่มอบหมายให้หน่วยงานระดับภูมิภาคท�ำ
หน้าที่บริหารมาตรการปกป้องเหล่านี้ และ 9) หน่วยงานระดับภูมิภาคควรได้รับ
มอบหมายให้จัดการด้านอื่นๆ ที่มีการใช้แนวทางนโยบายร่วมกัน ดังนั้น อาเซียน
ควรเร่งจัดตั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคเพื่อดูแลความร่วมมือในการพัฒนาและการ
วัดความก้าวหน้าทันที

15

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ ISEAS และ ASEAN-ISIS ที่มีตรงกันประการหนึ่งคือให้อาเซียน
ร่วมกันสร้างสถาบันเหนือชาติที่เหมาะสม (Appropriate Supranational Institutions) ซึ่ง
คณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วยการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนไม่ได้ตอบรับแนวคิดนี้
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ทัง้ นี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้เห็นชอบให้จดั ตัง้ “คณะท�ำงานระดับสูง
ว่าด้วยการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน” (High Level Task Force on
ASEAN Economic Integration: HLTF) ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงการค้า
ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางของการเป็น
AEC ภายหลังจาก HLTF ได้ด�ำเนินการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ก็เสนอรายงาน
ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 35 เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2003
ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9
เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ ำ� อาเซียนได้รว่ ม
ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN
Concord II) หรือแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II)16  
สาระส�ำคัญในส่วนของ AEC ที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 ได้
สะท้อนมุมมองของแนวทางบูรณาการทางเศรษฐกิจแบบ Neo-Liberal Institutionalism ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี17้
1) AEC คือการท�ำให้เป้าหมายสุดท้ายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ที่ถูกระบุไว้ในวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้ภายใน
อาเซียนมีการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุนอย่างเสรี และมีการเคลือ่ นย้ายเงิน
ทุนที่เสรีมากขึ้น รวมทั้งการสร้างภูมิภาคทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่มั่นคง เจริญ
รุ่งเรือง และมีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ ท่าเทียมกัน การลดความยากจนและความแตกต่างทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ภายใน ค.ศ. 2020
ภาวิญญ์ เถลิงศรี, “ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, รายงานวิจยั
ส�ำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นนทบุร:ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,
2551), น. 40.
17
ASEAN, “Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)”, <http://www.asean.
org/news/item/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii> [Retrieved June 25,
2013].
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2) AEC ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึง่ พยายามทีจ่ ะท�ำให้การบูรณาการทางเศรษฐกิจลึกขึน้ และกว้างมากขึน้
โดยผ่านการริเริ่มแผนการใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมการก�ำหนดกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจน
3) AEC ควรจะสร้ า งอาเซี ย นให้ เ ป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกั น
และเปลี่ยนความหลากหลายของประเทศสมาชิกให้กลายเป็นโอกาสส�ำหรับการ
ส่งเสริมธุรกิจ อันจะท�ำให้อาเซียนเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทานของโลกทีม่ พี ลวัต
และแข็งแกร่งมากขึ้น แถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 เสนอว่ายุทธศาสตร์ของอาเซียน
ควรจะประกอบด้วยการบูรณาการของอาเซียน (Integration of ASEAN) และการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในการมุ่งไปสู่
AEC โดยการสร้างกลไกและมาตรการทีส่ ง่ เสริมการด�ำเนินแผนงานของข้อริเริม่ ทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการด�ำเนินงานของ AFTA, AFAS,
และ AIA รวมทั้งการเร่งรัดการบูรณาการในสาขาส�ำคัญ การอ�ำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ แรงงานฝีมือและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และเสริม
สร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลไกสถาบันของอาเซียน รวมถึงการปรับปรุงกลไกระงับ
ข้อพิพาท ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีพันธะผูกพันทางกฎหมาย
นอกจากนี้เพื่อให้ AEC เกิดขึ้นจริง อาเซียนควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ HLTF
ที่แสดงไว้ในภาคผนวกของแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 นี้ด้วย
4) การบูรณาการไปสู่ AEC ควรจะเน้นความร่วมมือด้านเทคนิคและการ
พัฒนา โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างหรือความเหลื่อมล�ำ้ ของระดับการพัฒนา และ
เร่งการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV ผ่านแผน
งานความริเริ่มเพื่อการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration:
IAI) และแผนงานการบูรณาการของอาเซียน (Roadmap for the Integration of
ASEAN: RIA) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้รับผลประโยชน์จากการบูรณาการ
ของอาเซียนอย่างทั่วถึง และท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวหน้าไปในทิศทาง
เดียวกัน
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5) การบูรณาการไปสู่ AEC อย่างสมบูรณ์ได้ อาเซียนต้องด�ำเนินการเปิด
เสรีและใช้มาตรการด้านความร่วมมือ และต้องส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรม
ทีเ่ ป็นการบูรณาการในส่วนอืน่ ๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ การรับรองคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพ การปรึกษาหารือที่
ใกล้ชดิ ในเรือ่ งเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางการเงิน มาตรการทางการค้าและ
การเงิน การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงในการติดต่อสื่อสาร การ
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น e-ASEAN การบูรณาการอุตสาหกรรมทัว่ ภูมภิ าค
เพือ่ ส่งเสริมการจัดซือ้ ในภูมภิ าค และสนับสนุนการเข้ามามีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
ในภาคผนวกของแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 ได้บรรจุความคิดเห็นที่ส�ำคัญ
ของ HLTF ซึง่ แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ในการเร่งรัดกระบวนการของการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC โดยมีข้อเสนอแนะ 5 ด้าน ดังนี18้
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ความริเริม่ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบันในด้านต่างๆ ได้แก่
(1) การค้าสินค้า มีการปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้าภายใต้
แผนการของการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน (CEPT Scheme Rules of OriginROO) ให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ปี ค.ศ. 2004 ซึง่ จะท�ำให้กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า
(ROO) มีความโปร่งใส สามารถคาดการณ์ได้ และมีมาตรฐานมากขึน้ โดยพิจารณา
จากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของข้อตกลงทางการค้าของภูมิภาคอื่น รวม
ถึง ROO ขององค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสของ
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และอาเซียนต้องด�ำเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ ในการขจัด NTMs เช่น การจัดตั้งฐานข้อมูลด้าน NTMs ของ
18

Denis Hew and Hadi Soesastro, “Realizing the ASEAN Economic Community by
2020: ISEAS and ASEAN-ISIS Approaches”, ASEAN Economic Bulletin 3(December
2003): 292-293.; โปรดดูรายละเอียดใน .ASEAN, “Recommendations of the High-Level
Task Force on ASEAN Economic Integration”, <http://www.asean.org/news/item/
recommendations-of-the-high-level-task-force-on-asean-economic-integration>
[Retrieved June 25, 2013].
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อาเซียน (ASEAN Database of NTMs) ภายในกลางปี ค.ศ. 2004 การสร้างเกณฑ์
ส�ำหรับมาตรการที่ถูกระบุว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้า ภายในกลางปี ค.ศ. 2005
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะด้านศุลกากร เช่น เสนอให้มีการใช้ระบบช่องทางศุลกากร
พิเศษ (Green Lane System) ส�ำหรับสินค้าภายใต้ CEPT ณ จุดน�ำเข้าของ
ทุกประเทศสมาชิก ภายใน ค.ศ. 2004 การยอมรับข้อตกลงของ WTO ว่าด้วย
การประเมินราคาทางศุลกากรมาใช้และการพัฒนา การด�ำเนินตามการชี้น� ำ 
(Quidelines) ที่เหมาะสมส�ำหรับอาเซียน ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2004 รวมทั้งการใช้
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window Approach) ซึ่งรวม
ถึงกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารการค้าทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
ข้อเสนอแนะในส่วนของมาตรฐานต่างๆ เช่น เร่งรัดการด�ำเนินการตาม
ข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ส�ำหรับ
สาขาส�ำคัญทีไ่ ด้ระบุไว้ 5 สาขา คือ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งส�ำอาง
เภสัชกรรม เครื่องมือโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูป ภายใน ค.ศ.
2004/2005 และสาขาอื่นที่มีความเป็นไปได้ส�ำหรับการค้า รวมทั้งการก�ำหนด
เป้าหมายเฉพาะของมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิคในสาขาทีม่ มี ลู ค่าการค้า
สูงและสาขาที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการค้าระหว่างกันในอนาคต เป็นต้น
(2) การค้าบริการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ก�ำหนดเป้าหมายและตาราง
เวลาที่ชัดเจนส�ำหรับการเปิดเสรีการค้าบริการในแต่ละสาขาและในแต่ละรอบ
ในขณะที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเสนออาณัติ (Mandate) ในทุกรอบของการ
เจรจาการค้าบริการ รวมทัง้ ก�ำหนดให้การเคลือ่ นย้ายบริการเสรีบรรลุผลส�ำเร็จก่อน
ค.ศ. 2020 2) เร่งรัดการเปิดเสรีการค้าบริการเฉพาะรายสาขาตามความพร้อมของ
แต่ละประเทศตามสูตร ASEAN-X 3) จัดท�ำ MRAs ส�ำหรับคุณสมบัตวิ ชิ าชีพทีส่ ำ� คัญ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกกับผูป้ ระกอบวิชาชีพ/แรงงานฝีมอื /ผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ภายใน ค.ศ. 2008 4) ส่งเสริมการใช้การบริการทางวิชาชีพของอาเซียน (ASEAN
Professional Services) ผ่านการจัดตัง้ “การแลกเปลีย่ นทางวิชาชีพ (Professional
Exchange)” ภายใน ค.ศ. 2008 5) ยอมรับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะเป็น
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ผู้ประสานงานส�ำหรับการเปิดเสรีการค้าบริการในทุกสาขา และ 6) เจ้าหน้าที่
อาวุโสซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศได้รับมอบอ�ำนาจพื่อท�ำการเจรจาในนาม
ของรัฐบาล
(3) การลงทุน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) เร่งการน�ำสาขาที่อยู่ในรายการ
ประเภทกิจการที่มีความอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ย้ายไปสู่รายการประเภท
กิจการทีข่ อยกเว้นชัว่ คราว (Temporary Exclusion List: TEL) โดยใช้สตู ร ASEANX ซึ่งเริ่มต้นใน ค.ศ. 2004 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เคลื่อนย้ายอยู่
ภายในอาเซียน และควรมีการให้สิ่งจูงใจพิเศษตามความเหมาะสม 3) จัดตั้งกลไก
ตรวจสอบกิจกรรมเฉพาะและระยะเวลาที่แต่ละประเทศรับผิดชอบ โดยเทียบกับ
กิจกรรมตามแผนรายปี 4) จัดตั้งเครือข่ายเขตปลอดภาษีของอาเซียน (ASEAN
Free Trade Zones: FTZs)19 เพือ่ ให้บริษทั ต่างๆ สร้างกระบวนการผลิตกระจายอยู่
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ จะท�ำให้บริษทั เหล่านีไ้ ด้ผลประโยชน์จากจุดแข็งของ
แต่ละประเทศ (Comparative Strengths) และ 5) ด�ำเนินมาตรการส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกร่วมกันของอาเซียนที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และพัฒนาแหล่ง
ใหม่ส�ำหรับ FDI โดยเฉพาะจากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต้
(4) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีข้อเสนอแนะให้อาเซียนด�ำเนินความ
ร่วมมือด้านนีใ้ ห้ไกลกว่าเรือ่ งเครือ่ งหมายการค้าและสิทธิบตั ร โดยรวมถึงความร่วมมือ
ในการบังคับใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในทางลิขสิทธิ์ใน ค.ศ. 2004
(5) การเคลื่อนย้ายเงินทุน มีข้อเสนอแนะให้เร่งการด�ำเนินแผนงาน
ส�ำหรับการบูรณาการของอาเซียนทางด้านการเงิน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้ามาของการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
19

FTZs เป็นอาณาบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ซึง่ อนุญาตให้นำ� เข้าได้โดยไม่
ต้องเสียภาษีน�ำเข้า ทั้งนี้ อาจเป็นการน�ำเข้าเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม หรือน�ำเข้าเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าส�ำหรับส่งออกตามที่กฎหมายก�ำหนด วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง FTZs ก็เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าของประเทศนั้นๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น.
อ้างถึงใน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, “ค�ำศัพท์ค�ำย่อ”, <http://www.mfa.go.th/dvifa/th/code?c=f> [Retrieved June 27, 2013].
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2) ความริเริม่ และมาตรการใหม่ในสาขาสินค้าและบริการส�ำคัญ 11 สาขา
คือ ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ
3) การสร้างสถาบันให้มคี วามแข็งแกร่ง (Institutional Strengthening) โดย
การสร้ า งกลไกระงั บ ข้ อ พิ พ าทของอาเซี ย น (ASEAN Dispute Settlement
Mechanism: DSM) ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
4) การขยายโครงการต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้นกั ธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ
มีความเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
5) การพัฒนาและความร่วมมือทางเทคนิคเพือ่ จัดการปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศกับประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ CLMV รวมทั้งการเร่งการบูรณาการทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
CLMV

4. แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme: VAP)

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004
ณ เวียงจันทน์ เป็นการประชุมที่อยู่ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “การพัฒนาครอบครัว
อาเซียนที่มีพลวัตและความมั่นคงผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกภาพ
มากขึ้ น และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางสั ง คม” (Advancing a Secure and
Dynamic ASEAN Family through Greater Solidarity Economic Integration
and Social Progress) ได้มีแถลงการณ์ของประธานอาเซียนที่สะท้อนให้เห็นว่า
อาเซียนก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ทา้ ทายทัง้ ภายในและภายนอกภูมภิ าคทีส่ ำ� คัญ
หลายเหตุการณ์ เช่น ลัทธิการก่อการร้ายสากล ราคาน�้ำมันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
และการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ นี้ ผูน้ ำ� อาเซียนได้รว่ มลงนามในแผนปฏิบตั กิ ารฉบับที่ 2
สืบต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย เรียกว่า “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane
Action Programme: VAP)” ซึ่งมีกรอบการด�ำเนินงาน 6 ปี (ระหว่าง ค.ศ. 2004190 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

2010) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020
และแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 ภายใต้แนวคิดหลักของแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
ที่ว่า “ไปสู่ความมั่งคั่งและจุดหมายร่วมกันในประชาคมอาเซียนที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีสันติสุขและเอื้ออาทร” (Towards Shared Prosperity and Destiny
in an Integrated, Peaceful and Caring ASEAN Community)20
แนวคิดหลักของแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ คือการให้ความส�ำคัญกับสาม
เสาหลักของอาเซียน ทั้งในด้านการบูรณาการทางการเมืองและความมั่นคง การ
บูรณาการทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการทางสังคม-วัฒนธรรม ส�ำหรับการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจ แผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ได้บรรจุยทุ ธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
1) การด�ำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดผลในทางรูปธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เสร็จสิ้นภายในหรือก่อน ค.ศ.
2010 และริเริ่มโครงการหรือมาตรการใหม่ๆ เพื่อเร่งรัดการบูรณาการใน 11 สาขา
ส�ำคัญตามที่ HLTF ได้เสนอไว้ในแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2
2) การขจัดอุปสรรคที่มีต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ภายใน ค.ศ. 2010 และ
3) การพัฒนาและการด�ำเนินมาตรการอืน่ ๆ เพือ่ ให้ปจั จัยส�ำคัญหรือเงือ่ นไข
ที่จ�ำเป็นทั้งหมดส�ำหรับอาเซียนสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันของสาขาส�ำคัญ ภายใน ค.ศ. 2010 มาตรการเหล่านี้ยังรวมถึง
การยกระดับอาเซียนให้เป็นแหล่งที่น่าดึงดูดส�ำหรับการลงทุน การเร่งการเปิดเสรี
ทางการค้าสินค้าให้เร็วขึ้น การปรับปรุงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและ
ธุรกิจ การลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมทางการค้า การส่งเสริมการค้าบริการของภูมภิ าค
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
20

ASEAN Secretariat, ASEAN Documents Series 2004 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2005), p. 1.; Hidetaka Yoshimatsu, “Collective Action Problems and Regional
Integration in ASEAN”, CSGR Working Paper No 198/06 (March 2006):11.;
สุภาค์พรรณ ตัง้ ตรงไพโรจน์, อาเซียนบนเส้นทางสูก่ ารเป็นประชาคมในปี 2015: ทีเ่ ป็นอยูแ่ ละ
สิ่งท้าทาย (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), น. 4.
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การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และมาตรการอื่นๆ
ที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ทัง้ นี้ การน�ำแผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ไปปฏิบตั จิ ะต้องค�ำนึงถึงพืน้ ฐานของ
การด�ำเนินการทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และที่ก�ำลังจะด�ำเนินการต่อไป ทั้งหมด 12
ด้าน ดังนี้21  
1) การบูรณาการจะกระท�ำใน 11 สาขาส�ำคัญแรกเริ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เกษตร ยานยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประมง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง สิ่ ง ทอและเครื่ อ ง
นุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) สุขภาพ และการ
ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากเป็นสาขาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ทางด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะ
แรงงานและการมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็นสาขาที่จะช่วยสนับสนุนให้
เกิดมูลค่าเพิม่ ต่อเศรษฐกิจอาเซียน ในการนีอ้ าเซียนได้ให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบูรณาการทางเศรษฐกิจของแต่ละสาขาด้วย
2) เขตการลงทุนอาเซียนที่เสรีและเปิดกว้างเป็นกลไกส�ำคัญที่จะยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตเดียวกัน การ
ไหลเข้าของการลงทุนที่ยั่งยืนจะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของการผลิตและ
การกระจายสินค้าของภูมิภาค และเขตการลงทุนอาเซียนจะบรรลุผลส�ำเร็จได้
ด้วยการเปิดเสรีการลงทุน (Investment Liberalization) การอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการลงทุน (Investment Facilitation) และการส่งเสริมการลงทุน (Investment
Promotion)
3) การค้ า สิ น ค้ า ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า อย่ า งเสรี ใ นตลาดอาเซี ย น
จะต้องขจัดอุปสรรคทีเ่ ป็นภาษีและมิใช่ภาษี โดยประเทศสมาชิกตามกรอบเวลาทีไ่ ด้
21

สุภาค์พรรณ ตัง้ ตรงไพโรจน์, อาเซียนบนเส้นทางสูก่ ารเป็นประชาคมในปี 2015: ทีเ่ ป็นอยูแ่ ละ
สิง่ ท้าทาย, น. 4-6.; โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN Secretariat, ASEAN Documents Series
2004, pp. 20-50.; ASEAN, “Vientiane Action Programme”, <http://www.asean.org/
images/archive/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf> [Retrieved May 15, 2013].
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ก�ำหนดไว้ การอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า เช่น ศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิด
สินค้า (ROO) การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ ความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ
4) การค้าบริการทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายบริการอย่างเสรี เช่น การเงิน การขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นการสนับสนุนทีส่ �ำคัญมากต่อการผลิต
และการค้าสินค้า ส�ำหรับการเปิดเสรีด้านบริการจะถูกเร่งรัดเพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง
ตลาดบริการเดียวกันก่อน ค.ศ. 2020 และด�ำเนินการโดยการเจรจาเป็นรอบ รวมทัง้
การใช้วิธีการ ASEAN-X ส่วนการท่องเที่ยวจะเกิดความสะดวกในการเดินทางก็ต่อ
เมื่อ 1) ลดข้อจ�ำกัด (Restrictions) ที่มีต่ออาชีพทางธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
ด้านการเดินทาง 2) ยกระดับการพัฒนาและการส่งเสริมอาเซียนในฐานะที่เป็น
จุดหมายปลายทางเดียวกันในการท่องเที่ยว 3) สร้างความร่วมมือให้มากขึ้นเพื่อที่
จะพัฒนาและขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการอ�ำนวยความสะดวกด้านการ
เดินทาง และ 4) สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้กบั ภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมมากยิง่ ขึน้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว การเดินทางภายในอาเซียน
และการลงทุนในการอ�ำนวยความสะดวกและการบริการด้านการท่องเที่ยว
5) ความร่วมมือด้านการเงินโดยการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางการเงินในภูมิภาค ผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก
การตรวจสอบ การยกระดับระบบการเงินภายในประเทศ และการสนับสนุนการ
พัฒนาและการบูรณาการตลาดการเงินอย่างมีแบบแผนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางเพื่อการบูรณาการด้านการเงินและการคลังของอาเซียน (Roadmap
for Financial and Monetary Integration of ASEAN)
6) การขนส่งในอาเซียนได้ถูกเสริมสร้างให้มีการบูรณาการและท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแผนปฏิบัติการด้านการขนส่งในช่วงระหว่าง ค.ศ. 20052010 (ASEN Transport Action Plan for 2005-2010) ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ จึงมุ่งเน้นถึงการอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบ
ไร้พรมแดน การเร่งการบูรณาการและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งหลายรูปแบบ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการบริการ การเร่งให้เกิดความ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 193

ตกลงว่าด้วยการเปิดน่านฟ้าเสรี และการพัฒนาการเปิดเสรีด้านการบริการขนส่ง
ทางอากาศและทางทะเล
7) การโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสร้างความเชื่อมโยง
และความมั่นคงใน AEC การด�ำเนินมาตรการต่างๆ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และการเชือ่ มโยงกับประเทศนอกภูมภิ าคอย่างเหนียวแน่น
8) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การยกระดับความกินดี
อยูด่ ภี ายในประชาคมและการส่งเสริมการบูรณาการในอาเซียน โดยผ่านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิจยั และเทคโนโลยี นอกจากนี้ การให้บริการทางเทคนิคยังช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การใช้เครือ่ งมือ
และวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งเสริมการวางแผนทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
9) พลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนภายใต้แผนปฏิบัติ
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ค.ศ. 2004-2009 มีโครงการหลัก ได้แก่
การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซของอาเซียน
ถ่านหิน การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของพลังงาน พลังงานที่น�ำมาใช้ใหม่ได้
และนโยบายและการวางแผนพลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้ การเน้นถึงความ
ร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจาผ่านแผนงานกิจกรรมต่างๆ เพือ่
ปรับปรุงการบูรณาการของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงานของภูมภิ าค และส่งเสริม
ความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต้น
10) สาขาอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการค้าทั้งภายในอาเซียนและระหว่าง
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมภิ าค รวมทัง้ การลงทุนจากภาคเอกชนทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในสาขาอาหาร เกษตรกรรมและป่าไม้
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11) การสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน เช่น การก�ำหนดกลไกระงับ
ข้อพิพาท การจัดท�ำข้อมูลสถิติและเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกรับทราบ เป็นต้น
12) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา เป็นการบูรณาการ
อาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดท�ำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTAs) และ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnerships: CEPs) กับ
ประเทศคู่ค้าส�ำคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป และอินเดีย เพือ่ ดึงดูดการลงทุนจ�ำนวนมหาศาลซึง่ มีความ
จ�ำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืน

5. กรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียน

ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นถึงบทบาทของคณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วยการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน หลังจากผูน้ ำ� อาเซียนได้เห็นชอบให้อาเซียนก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8 เดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2002 ทีพ่ นมเปญ ประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้ HLTF เป็นคณะท�ำงานทีถ่ กู มอบหมาย
ให้ท�ำการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
ในที่สุด HLTF มีความเห็นพ้องกับแนวทางของบริษัท McKinsey & Company
ที่เสนอแนะให้อาเซียนใช้แนวทางใหม่เพื่อเร่งรัดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
โดยคัดเลือกสาขาทีเ่ ร่งรัดการเปิดเสรีภายในอาเซียน22  ซงึ่ HLTF ได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะ

22

ศรีรัตน์ รัษฐปานะ, อาเซียนกับอนาคตใหม่: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายงานวิจัย,
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 ประจ�ำปีการศึกษา พุทธศักราช 2548-2549),
น. 83.
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ให้อาเซียนเร่งรัดการบูรณาการกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขาส�ำคัญที่อาเซียน
มีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยมี 5 ขั้นตอน23  คือ
1) การลดภาษีศุลกากรเหลือศูนย์
2) การขจัดอุปสรรคทางการค้าโดยทันที
3) การด�ำเนินพิธีการศุลกากรให้เร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้น
4) การเร่งพัฒนาความตกลงการยอมรับร่วมกัน และ
5) การปรับประสานมาตรฐานสินค้าและกฎระเบียบทางเทคนิค
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 ณ บาหลี
ผู้น�ำอาเซียนตอบรับกับแนวทางดังกล่าว โดยเห็นชอบให้ใช้แนวทางการรวมกลุ่ม
แบบรายสาขา (Sector-Based Approach) โดยใช้มาตรการส่งเสริมการจัดซื้อ
วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (Outsourcing) หรือการ
ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน โดยใช้หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มสินค้าและบริการส�ำคัญ (Priority Sectors) จากความได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีแรงงานฝีมอื ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และ
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้มสี นิ ค้าและบริการส�ำคัญทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกให้ด�ำเนินการเป็นการน�ำร่องก่อน ทัง้ หมด 11 สาขา ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
เกษตร 2) การประมง 3) ผลิตภัณฑ์ไม้ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
6) ยานยนต์ 7) อิเล็กทรอนิกส์ 8) การท่องเทีย่ ว 9) การบิน 10) เทคโนโลยีสารสนเทศ
23

เรื่องเดียวกัน, น. 83.; ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: อะไร อย่างไร
เมือ่ ไร?”, จุลสารธนาคารกรุงเทพ (กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจยั ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน), 2553),
น. 27.; Hank Lim, “Regional Trade Agreements and Conflict: the Case of Southeast
Asia”, in Shaheen Rafi Khan, ed., Regional Trade Integration and Conflict Resolution
(New York: Routledge, 2009), p. 122. และโปรดดูรายละเอียดของข้อเสนอแนะในส่วน
ของ Priority Integration Sectors ใน ASEAN, “Recommendations of the High-Level
Task Force on ASEAN Economic Integration”, <http://www.asean.org/news/item/
recommendations-of-the-high-level-task-force-on-asean-economic-integration>
[Retrieved June 25, 2013].
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และ 11) สุขภาพ ซึ่งสินค้าและบริการในสาขาเหล่านี้มีสัดส่วนรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าภายในกลุ่มอาเซียนใน ค.ศ. 2003 โดยเป็นมูลค่า
ส่งออกรวม 48.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นมูลค่าน�ำเข้ารวม 43.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ24
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ
เวียงจันทน์ ผูน้ ำ� อาเซียนได้ลงนามใน “กรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการสาขา
ส�ำคัญของอาเซียน” (ASEAN Framework Agreement for the Integration of
Priority Sectors)25 ซึ่งกรอบความตกลงดังกล่าวถูกก�ำหนดให้มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2005 กล่าวได้ว่ากรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการ
สาขาส�ำคัญของอาเซียนเป็นเสมือนโครงการน�ำร่องสู่การจัดตั้ง AEC ภายใน ค.ศ.
2020 โดยอาเซียนจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยการซือ้ วัตถุดบิ และชิน้ ส่วนที่
ผลิตในประเทศสมาชิก รวมทัง้ จะมีการเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ สินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น ต่อมาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่
12 เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น�ำอาเซียนได้รับรอง
(Endorse) ให้โลจิสติกส์เป็นสาขาที่ 12 เพิ่มเติมจากสินค้าและบริการส�ำคัญ 11
สาขาเดิม26 นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เป็นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ส�ำหรับแต่ละสาขา ดังนี้
ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: อะไร อย่างไร เมื่อไร?”, น. 27-28.
ในการประชุมสุดยอดครัง้ นี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในพิธสี ารเพือ่ การบูรณาการ
รายสาขาส�ำคัญ (ASEAN Sectoral Integration Protocol) ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เป็นรายสาขา ในแต่ละ
ฉบับมีแผนการด�ำเนินงาน (roadmap) ซึง่ จัดท�ำขึน้ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และก�ำหนด
เวลาอย่างชัดเจนเป็นภาคผนวกด้วย. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ASEAN Secretariat,
ASEAN Documents Series 2004, pp. 72-77.
26
Denis Hew, “Introduction: Brick by Brick - The Building of an ASEAN Economic
Community”, in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic
Community, p. 4.
24
25
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ตารางที่ 3.1
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบสินค้าและบริการส�ำคัญรายสาขา
ประเทศผู้ประสานงานหลัก
(country coordinators)
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

สาขาที่รับผิดชอบ
ยานยนต์, ผลิตภัณฑ์ไม้
ผลิตภัณฑ์ยาง, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ผลิตภัณฑ์เกษตร, ประมง
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สุขภาพ
การท่องเที่ยว, การบิน
โลจิสติกส์

ที่มา: เพชร & มุก (นามปากกา), “การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 และการหารือระหว่าง
ผู้น�ำอาเซียนกับคู่เจรจา”, วารสารการค้าโลก 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547):3-4.; ศรีรัตน์
รัษฐปานะ, อาเซียนกับอนาคตใหม่: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายงานวิจยั , หลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 48 ประจ�ำปีการศึกษา พุทธศักราช 2548-2549), น. 67- 68.; ไพโรจน์
วงศ์วฒ
ุ วิ ฒ
ั น์, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: อะไร อย่างไร เมือ่ ไร?”, จุลสารธนาคารกรุงเทพ
(กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน), 2553), น. 27-28.

ส�ำหรับความคืบหน้าของการด�ำเนินงานเร่งรัดการบูรณาการสินค้าและ
บริการส�ำคัญ 12 สาขา ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว มีรายละเอียดที่น่าสนใจพอสรุปได้
ดังต่อไปนี27้
เพชร & มุก (นามปากกา), “การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 และการหารือระหว่างผู้น�ำ
อาเซียนกับคูเ่ จรจา”, น. 3-4.; ศรีรตั น์ รัษฐปานะ, อาเซียนกับอนาคตใหม่: ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน, น. 68-75.; ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: อะไร อย่างไร
เมือ่ ไร?”, น. 29-31.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,  ASEAN Economic
Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, น. 28-31.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One Identity, One Community (นนทบุร:ี
กระทรวงพาณิชย์, 2554), น. 16-17, 26.
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1) การเร่งรัดการลดภาษีศุลกากรให้กับสินค้าและบริการส�ำคัญ 9 สาขา
คือ ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่ม อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ประเทศสมาชิก
เดิม 6 ประเทศมีอัตราภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษี (Coverage) เป็นร้อยละ 0 ในวัน
ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2007 (เร็วขึ้น 3 ปี จากกรอบ AFTA ที่ก�ำหนดไว้เดิมคือ วันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2010) ส�ำหรับประเทศสมาชิกใหม่ CLMV เก็บอัตราภาษีเป็นร้อยละ
0 ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 (จากก�ำหนดเดิมคือ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015)
โดยมีสินค้าและบริการทั้งหมด 4,272 รายการ ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถสงวน
รายการที่ไม่พร้อมลดภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ�ำนวนรายการสินค้าทั้งหมด
2) การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)28 โดย
จัดท�ำฐานข้อมูลเกีย่ วกับ NTMs ของสมาชิกเป็นรายประเทศ และจัดท�ำหลักเกณฑ์
การจ�ำแนก NTMs ว่ามาตรการใดสามารถกระท�ำได้หรือไม่ และศึกษาความ
สอดคล้องกับพันธกรณีตาม WTO เกีย่ วกับอุปสรรคทางเทคนิค มาตรฐานสุขอนามัย
และการขออนุญาตการน�ำเข้า รวมทั้งพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
28

การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 19 ใน ค.ศ. 2005 ได้
ให้การรับรองหลักเกณฑ์ในการจ�ำแนก NTMs ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ 1) Red Box เป็น
กลุม่ มาตรการทีต่ อ้ งยกเลิกทันที ได้แก่ NTMs ทีไ่ ม่โปร่งใส หรือเลือก ปฏิบตั ิ ไม่มหี ลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 2) Amber Box เป็นกลุ่มมาตรการที่ไม่ชัดเจนว่า ประเทศสมาชิกได้ด�ำเนินการ
กีดกันทางการค้า เพราะมีความโปร่งใสแต่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศอื่น และ
เป็นกลุม่ มาตรการทีม่ กั ใช้กบั สินค้าส่วนใหญ่ทปี่ ระเทศสมาชิกค้าขายระหว่างกัน หรือสินค้าที่
อยู่ใน 9 สาขาส�ำคัญ และ 3) Green Box เป็นกลุ่มมาตรการที่อนุญาตให้ใช้ต่อไปได้ เพราะ
มีความโปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีเหตุผลด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางศาสนาและชาติ. อ้างถึงใน
Loreli C. de Dios, “Non-tariff Barriers to Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors”,
in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community,
p. 88.;   Myrna S. Austria, “Tackling Non-Tariff Barriers in ASEAN”, in ASEAN
Economic Community Blueprint (Singapore: Institute of Sourhteast Asian Studies,
2009), pp. 22-23.
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ส�ำหรับประเทศสมาชิก และได้ให้ความเห็นชอบแผนงานการขจัด NTMs โดยประเทศ
สมาชิกเดิม 5 ประเทศ มีก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2010 ส่วนฟิลิปปินส์
ภายใน ค.ศ. 2012 และประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ภายใน ค.ศ. 2015
3) การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้าให้มคี วามโปร่งใส มีมาตรฐาน
ที่เป็นสากล และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนมากขึ้น นอกเหนือจาก
กฎร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้าแล้ว อาเซียนได้จัดท�ำกฎการได้แหล่งก�ำเนิดสินค้า
โดยวิธีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ส�ำหรับการ
ค�ำนวณแหล่งก�ำเนิดสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ อลูมิเนียม เหล็ก และผลิตภัณฑ์ไม้ และ
เริ่มใช้วิธีการค�ำนวณแหล่งก�ำเนิดสินค้าแบบสะสมบางส่วน (Partial Cumulative
Rules of Origin) ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าสินค้าที่มีสัดส่วนการผลิตต�่ำกว่าร้อยละ 20
สามารถน�ำมานับรวมในการค�ำนวณแหล่งก�ำเนิดสินค้าแบบสะสมได้
4) ด้ า นการค้ า บริ ก าร อาเซี ยนตั้ ง เป้ า หมายการเจรจาเปิ ด เสรี การค้ า
บริการอย่างชัดเจน และพัฒนาระบบการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition
Arrangements: MRAs) เพื่อลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้า
อันเนือ่ งมาจากกฎระเบียบทางเทคนิค (Technical Regulations) หรือมาตรฐานบังคับ
(Mandatory Standards) และอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขา
บริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมลงทุนของอาเซียนไปยังประเทศที่สาม นอกจากนั้น
ที่ผ่านมาอาเซียนได้บรรลุผลการเจรจาลดข้อจ�ำกัดด้านการค้าบริการระหว่างกัน
และจัดท�ำข้อผูกพันเปิดตลาดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับด�ำเนินการตั้งแต่ ค.ศ.
2007 เป็นต้นมา ได้มีการเจรจาจัดท�ำข้อผูกพันเปิดตลาดครอบคลุมสาขาบริการ
4 สาขาได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว และการบิน ลงนามไปเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ส่วนสาขาโลจิสติกส์ มีแผนจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ค.ศ. 2013 และสาขาบริการอื่นๆ ที่เหลือภายใน ค.ศ. 2015
5) ด้านการลงทุน อาเซียนส่งเสริมการลงทุนภายในภูมิภาค โดยยกเลิก
ข้อจ�ำกัดด้านการลงทุน และร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายด้านการลงทุนอาเซียน เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงด้านการผลิตและการ
ใช้วัตถุดิบในภูมิภาค
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6) การอ�ำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร โดยสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างระบบการปฏิบัติงานและระหว่างระบบข้อมูลสารสนเทศระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นระบบศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของ
อาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) ตามกรอบความตกลงว่าด้วยการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
(Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) เมื่อ
ค.ศ. 2005 ซึ่งก�ำหนดให้สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศพัฒนาระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวแห่งชาติ (National Single Window: NSW) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ค.ศ. 2008 และประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ภายใน ค.ศ. 2012 ทัง้ นี้ อาเซียน
ได้พฒ
ั นาโครงการน�ำร่อง (Pilot Projects) ของ ASW โดยมีกลุม่ ประเทศสมาชิกเดิม
6 ประเทศและเวียดนามเข้าร่วมมาตั้งแต่ ค.ศ. 2010
7) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า
การตรวจสอบ และการออกใบรับรอง ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และข้อก�ำหนดส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์สาขาต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจให้มีความ
สอดคล้องกัน ซึง่ มีการจัดท�ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เสร็จสิน้ แล้วใน ค.ศ. 2002 และผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางใน ค.ศ. 2003 ส่วนการจัดท�ำ
มาตรฐานสินค้าอืน่ ๆ ทีม่ รี ะยะด�ำเนินการต่อมา เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ไม้
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์ ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น
8) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในอาเซียน โดยอาเซียน
ตกลงที่จะจัดท�ำบัตรเดินทางของนักธุรกิจอาเซียน (ASEAN business card) และ
ปรั บ กระบวนการและพิ ธี ก ารในการตรวจลงตราให้ กั บ นั ก เดิ น ทางต่ า งชาติ ที่
เดินทางเข้ามาในอาเซียน รวมทั้งการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้เดินทางสัญชาติอาเซียนที่
เดินทางภายในอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนได้เร่งพัฒนามาตรฐานการยอมรับร่วม
ส�ำหรับบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและ
การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งได้มีการจัดท�ำข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิศวกรรม
ใน ค.ศ. 2005 พยาบาล ใน ค.ศ. 2006 สถาปนิกและนักส�ำรวจ ใน ค.ศ. 2007 นักบัญชี
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แพทย์ ทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ใน ค.ศ. 2009 ซึ่งจะ
จัดท�ำข้อตกลงส�ำหรับวิชาชีพอื่นๆ (เช่น นักกฎหมาย) ในระยะต่อไป

6. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

จุดเปลี่ยนส�ำคัญของการจัดตั้ง AEC ที่มีการริเริ่มอย่างเป็นทางการมา
ตั้งแต่ครั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8 (ค.ศ. 2002) ได้เกิดขึ้นในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 11 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005 ณ กัวลาลัมเปอร์ โดย
ผู้น�ำอาเซียนได้เห็นชอบให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเร่งรัดการจัดตั้ง AEC
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ ภายในปี ค.ศ. 2015 จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ใน ค.ศ.
2020 เนือ่ งด้วยเหตุผลส�ำคัญ 2 ประการคือ 1) อาเซียนต้องตอบสนองต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียในฐานะทีเ่ ป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นใหม่ (New Economic Powers) และ 2) อาเซียนจ�ำเป็นต้องสร้างภูมิภาคนี้
ให้มีเศรษฐกิจที่สามารถปรับตัวได้ดีและยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายพิจารณาหารือใน
รายละเอียด
ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 38 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.
2006 ณ กัวลาลัมเปอร์ ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียนทีม่ คี วามคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทัง้ ด้านเขตการค้าเสรีอาเซียน การค้าบริการ
และการลงทุน จึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเร่งรัดเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งใน
การจัดท�ำ FTA กับประเทศคู่เจรจาก็มีแนวโน้มที่จะเร่งรัดการเปิดเสรีด้านต่างๆ ได้
เร็วขึน้ อาเซียนจึงมีความพร้อมในการผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจให้เร็วขึน้
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบทีจ่ ะจัดท�ำแผนงานเชิงบูรณาการทีม่ คี วามเป็น
หนึ่งเดียวเพื่อเร่งรัดการจัดตั้ง AEC โดยระบุคุณลักษณะและองค์ประกอบส�ำคัญ
ของ AEC ที่จะจัดตั้งขึ้นภายใน ค.ศ. 2015 ซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์บาหลีฉบับ
ที่ 2 โดยระบุเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินมาตรการต่างๆ พร้อมทั้ง

202 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ความยืดหยุ่นที่จะตกลงกันล่วงหน้าเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ลงตัวส�ำหรับประเทศ
สมาชิกทั้งหมด29  
นอกจากนั้น การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 38 ได้เห็นชอบ
ที่จะจัดท�ำแผนงานเพื่อการจัดตั้ง AEC และในปีถัดมามีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับการเร่งรัดการจัดตั้ง AEC อยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 ที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ผู้น�ำอาเซียนได้ลงนามใน “ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายใน ค.ศ. 2015” (Cebu Declaration on the Acceleration
of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) และในส่วนการเร่งรัด
การจัดตั้ง AEC ภายในปี ค.ศ. 2015 นั้น ผู้น�ำอาเซียนได้เห็นชอบที่จะเปลี่ยนแปลง
อาเซียนให้เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่าง
เสรี และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น30  
ความคื บ หน้ า อย่ า งมากของการเร่ ง รั ด การจั ด ตั้ ง AEC อยู ่ ใ นช่ ว งการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ณ ประเทศ
ส�ำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, พิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์, 2550), น. 1.; ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาส
และความท้าทาย”, วารสารส่งเสริมการลงทุน, 23(มีนาคม 2555):7.; ASEAN Secretariat,
ASEAN Economic Community Blueprint (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), p. 5.;
Yati Kurniati and Aida S. Budiman, “Embracing ASEAN Economic Integration 2015: A
Quest for an ASEAN Business Cycle from Indonesia’s Point of View”, in Aris Ananta,
Muljana Soekarni, and Sjamsul Arifin, eds., The Indonesia Economy: Entering a New
Era (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2011), p. 316.
30
โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN, “Cebu Declaration on the Acceleration of the
Establishment of an ASEAN Community by 2015”, <http://www.asean.org/news/item/
cebu-declaration-on-the-acceleration-of-the-establishment-of-an-asean-communityby-2015> [Retrieved June 27, 2013].
29
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สิงคโปร์ โดยผู้น�ำอาเซียนมีการลงนามใน “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” (Declaration on the ASEAN Economic
Community Blueprint) หรือ “AEC Blueprint” ในฐานะที่เป็นแผนแม่บทที่ยืนยัน
ถึงความตกลงที่จะเร่งรัดการจัดตั้ง AEC ภายใน ค.ศ. 2015 โดยระบุคุณลักษณะ
และองค์ประกอบส�ำคัญของ AEC สอดคล้องกับสาระส�ำคัญของแถลงการณ์บาหลี
ฉบับที่ 2 และยังมีตารางเวลาด�ำเนินงาน (Strategic Schedule) ที่ชัดเจนส�ำหรับ
การด�ำเนินมาตรการต่างๆ เป็นเอกสารผนวกแนบท้าย กล่าวในทางหลักการ AEC
Blueprint ถือเป็นปฏิญญาทีผ่ ูกมัด (Binding Declaration) ทีม่ ีขอ้ ก�ำหนดให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรจะปฏิบตั ติ ามและด�ำเนินการให้ AEC ประสบผลส�ำเร็จ
ใน ค.ศ. 2015 ซึง่ AEC มีเป้าหมายหรือคุณลักษณะส�ำคัญ 4 ประการของ AEC ทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint คือ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การ
เป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง 3) การเป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 4) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลกได้อย่างสมบูรณ์ โดยเป้าหมายหรือคุณลักษณะส�ำคัญทั้ง 4 ประการของ AEC
ที่ได้ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint มีสาระส�ำคัญพอสังเขปดังนี้  
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
อาเซียนได้ตงั้ เป้าหมายให้ AEC บรรลุสกู่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
(Single Market and Production Base) โดยการก�ำหนดกลไกและมาตรการ
ใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนได้ให้ความ
ส�ำคัญอย่างมากกับหลักการหรือองค์ประกอบส�ำคัญต่างๆ 7 ประการ ได้แก่ 1) การ
เคลือ่ นย้ายสินค้าอย่างเสรี 2) การเคลือ่ นย้ายบริการอย่างเสรี 3) การเคลือ่ นย้ายการ
ลงทุนอย่างเสรี 4) การเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ 5) การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
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ฝีมืออย่างเสรี 6) การบูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียน และ 7) ความร่วมมือด้าน
อาหาร การเกษตร และป่าไม้ ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี31้
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ประกอบด้วยการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ 7 ประการ คือ
(1) การยกเลิกภาษีศุลกากรส�ำหรับสินค้าในอาเซียนให้สอดคล้องกับ
กรอบเวลาและพันธกรณีที่ระบุไว้ภายใต้ความตกลง CEPT และความตกลงหรือ
พิธสี ารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การยกเลิกศุลกากรขาเข้าส�ำหรับสินค้าทุกรายการ (ยกเว้น
สินค้าที่โอนย้ายมาจากบัญชีอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง) ภายใน ค.ศ. 2010 ส�ำหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และภายใน ค.ศ. 2015 ส�ำหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV (โดยมีความยืดหยุ่นได้ในสินค้าอ่อนไหวบางรายการ
ภายใน ค.ศ. 2018) การยกเลิกอากรศุลกากรขาเข้าที่อยู่ในสาขาส�ำคัญภายใน
ค.ศ. 2007 ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และภายใน ค.ศ. 2012
ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV การโอนย้ายสินค้าในบัญชีอ่อนไหว
เข้าสู่ CEPT และภาษีศลุ กากรให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010
ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013
ส�ำหรับเวียดนามภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ส�ำหรับลาวและพม่า และ
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ส�ำหรับกัมพูชา และโอนย้ายสินค้าออกจากบัญชียกเว้น
ทั่วไปตามที่ระบุไว้ภายใต้ความตกลง CEPT
(2) การยกเว้นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) อย่าง
สมบูรณ์ โดยมีการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมความโปร่งใสโดยยึดมัน่
กับพิธีสารว่าด้วยกระบวนการแจ้งและการจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
31

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint,
pp. 6-18.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ASEAN Economic
Community: AEC” ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นนทบุรี: กระทรวงพาณิชย์, 2551), น. 97119.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision,
One Identity, One Community, น. 10-43.
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การยึดถือพันธกรณีทจี่ ะไม่เพิม่ เติมและลดจ�ำนวน NTBs การยกเลิก NTBs ทัง้ หมด
ภายใน ค.ศ. 2010 ส� ำ หรั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเดิ ม 5 ประเทศ ยกเว้ น
ฟิลิปปินส์ภายใน ค.ศ. 2012 ส่วนกลุ่มประเทศสมาชิก CLMV จะด�ำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2015 โดยมีความยืดหยุน่ ได้ถงึ ค.ศ. 2018 รวมทัง้ การส่งเสริม
ความโปร่งใสของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) และการปรับปรุงกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบระดับภูมิภาคให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเท่าที่จะ
สามารถกระท�ำได้
(3) การด�ำเนินการใช้กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า (ROO) โดยมีการ
ด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิรูปและผลักดันการพัฒนา ROO ภายใต้
CEPT เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตภายในภูมิภาค การ
ท�ำให้ระเบียบพิธีการในทางปฏิบัติภายใต้ ROO ของ CEPT ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งกระบวนการอ�ำนวยความสะดวกในลักษณะอื่นๆ การทบทวน ROO ที่ใช้
ในทางปฏิบัติในสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
(4) การอ�ำนวยความสะดวกในทางการค้า ทั้งในด้านกระบวนการ
ระเบียบพิธีการ และการไหลเวียนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการค้าและศุลกากร
ที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในอาเซียน
(5) การรวมกลุ่มทางศุลกากรให้ทันการเร่งรัด AEC ภายใน ค.ศ.
2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์ส�ำหรับการพัฒนาศุลกากรระหว่าง ค.ศ.
2005-2010 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือ (ก) บูรณาการโครงสร้างศุลกากร (ข) ปรับปรุงการ
จ�ำแนกประเภทพิกดั ศุลกากร การประเมินราคาทางศุลกากร และการก�ำหนดแหล่ง
ก�ำเนิดสินค้าให้ทันสมัยและการจัดท�ำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
(ค) การปรับปรุงระบบการตรวจปล่อยสินค้า (ง) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จ) การ
ส่งเสริมการเป็นหุน้ ส่วนกับองค์กรระหว่างประเทศ (ฉ) การลดช่องว่างในการพัฒนา
ด้านศุลกากร และ (ช) การยอมรับเทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
หลังการปล่อย
ทั้งนี้ โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ คือ การพัฒนาเทคนิค
ทางศุลกากรให้ทันสมัย มีระเบียบพิธีการที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น การจัดท�ำระบบส่งสินค้าผ่านแดนของ
ศุลกากรอาเซียน การจัดท�ำระบบศุลกากรของอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบงานด้าน
ศุลกากรในกรณีพเิ ศษ เช่น การน�ำเข้าชัว่ คราว การผลิตภายในประเทศ และการผลิต
นอกเขตประเทศ เป็นต้น การยอมรับมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศ
การด�ำเนินการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และการร่วมมือกันพัฒนา
ระบบศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6) พัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW)
โดยการใช้กฎระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนที่มีมาตรฐานและใช้เทคโนโลยีใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งมีแผนการด�ำเนินงานหลักคือ ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ
เริ่มด�ำเนินการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวแห่งชาติ (NSW) ในแต่ละ
ประเทศภายใน ค.ศ. 2008 ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ CLMV เริ่มด�ำเนินการ NSW
ภายใน ค.ศ. 2012 รวมทั้งการจัดท�ำองค์ประกอบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ WCO Data Model และ WCO Data Set และสารบัญข้อมูลการค้าของ
สหประชาชาติ (United Nations Trade Data Elements Directory: UNITDED)
และน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
(7) การปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบด้านเทคนิค และกระบวนการ
ตรวจสอบและการรับรองให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องกันและมีความโปร่งใสมากขึน้
โดยมี แ ผนการด�ำ เนิ น งานหลั ก คื อ การปรั บ มาตรฐานกฎระเบี ย บทางเทคนิ ค
กระบวนการตรวจสอบและรับรองให้สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ริ ะหว่างประเทศ การจัดท�ำ
และด�ำเนินการตามความตกลงการยอมรับร่วม (MRA) การเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคนิคและปรับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทดสอบ การสอบเทียบ
การตรวจ การรับรองระบบงานให้เป็นทีย่ อมรับและสอดคล้องกับสากล การส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใสในมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจ
สอบและการรับรอง เพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้าภายใต้ WTO และแนวนโยบายด้านมาตรฐานและการรับรองของอาเซียน
รวมทั้งการพัฒนาระบบตรวจติดตามผลหลังการวางตลาดให้แข็งแกร่ง และการ
จัดท�ำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุตามแผนการด�ำเนินงาน
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2) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนการ
ด�ำเนินงาน 2 ด้าน คือ32  
(1) การด�ำเนินงานเพื่อยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการเคลือ่ นย้ายบุคลากรในภูมภิ าค โดยให้ความส�ำคัญกับการลดข้อจ�ำกัด
ต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ และการเข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศ
สมาชิกอืน่ ตามเงือ่ นไขกฎเกณฑ์ภายในประเทศ ตลอดจนมีการเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้
ให้กบั บุคคลหรือนิตบิ คุ คลสัญชาติอาเซียน การเปิดเสรีการค้าบริการด�ำเนินการโดย
การเจรจาเป็นรอบ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การเจรจาของคณะกรรมการประสานงาน
ด้านการค้าบริการของอาเซียน (the Coordinating Committee on Services)
ส่วนการเจรจาบางสาขา เช่น สาขาการเงินและการขนส่งทางอากาศ จะมีรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ อาเซียนตัง้ เป้าหมายในการเปิดเสรีการค้าบริการภายใน
ค.ศ. 2015 และได้เร่งรัดการเปิดเสรีการค้าบริการใน 4 สาขาส�ำคัญ คือ การขนส่ง
ทางอากาศ e-ASEAN (บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม) สุขภาพ
และการท่องเที่ยวภายใน ค.ศ. 2010 ส�ำหรับสาขาโลจิสติกส์ภายใน ค.ศ. 2013
และจะเปิดเสรีในสาขาที่เหลือทั้งหมดภายใน ค.ศ. 2015 โดยการเปิดเสรีจะใช้สูตร
ASEAN-X และ
(2) การอ�ำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการวิชาชีพใน
อาเซียนในการเข้ามาท�ำงานและพ�ำนัก โดยจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับคุณสมบัตริ ว่ ม
ของบริการวิชาชีพต่างๆ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)33  อาเซียน
ตั้งเป้าหมายไว้ให้แล้วเสร็จส�ำหรับการบริการสถาปัตยกรรม บริการด้านบัญชี
คุณสมบัติด้านผู้ส�ำรวจ บุคลากรด้านการแพทย์ภายใน ค.ศ. 2008 และบุคลากร
ด้านทันตแพทย์ภายใน ค.ศ. 2009 ตลอดจนมีการระบุและจัดท�ำข้อตกลงยอมรับ
อาเซียนมีความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) เป็นหนึ่งในความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนที่มีความส�ำคัญต่อการมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
33
MRA ในส่วนของการค้าบริการ หมายถึง การทีผ่ ใู้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณสมบัตวิ ชิ าชีพ
โดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในประเทศตน จะได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจใน
ประเทศอาเซียนอื่น โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

32
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คุณสมบัตวิ ชิ าชีพส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพอืน่ ๆ ภายใน ค.ศ. 2012 และด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2015 ในส่วนของการเปิดเสรีส�ำหรับสาขาบริการด้าน
การเงิน อาเซียนจะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถด�ำเนินการพัฒนาสาขา
การเงินตามล�ำดับอย่างเป็นขัน้ ตอน และด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพทางการเงิน เศรษฐกิจ
และสังคม ประเทศสมาชิกจะด�ำเนินการโดยใช้สตู ร ASEAN-X และขัน้ ตอนการเปิดเสรี
จะต้องค�ำนึงถึงนโยบายของชาติและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านการเงิน
ของแต่ละประเทศสมาชิก
3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทางความ
ตกลงด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนระหว่างกันในอาเซียนเพิม่ มากขึน้ โดยทีผ่ า่ นมา
ความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียนมีกรอบที่ใช้ในการเปิดเสรีและคุ้มครอง
การลงทุนของประเทศอาเซียน 2 ฉบับ คือ “ความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการ
ลงทุนของอาเซียน” (ASEAN Investment Guarantee Agreement: ASEAN IGA)
เมื่อ ค.ศ. 1987 และ “ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน” (AIA) ที่เน้นเรื่องการเปิด
เสรีเมื่อ ค.ศ. 1998 อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้ทบทวนความตกลง 2 ฉบับข้างต้น
และจัดตั้งกรอบความตกลงใหม่ที่คาดหวังว่าจะส่งเสริมให้อาเซียนสามารถตอบ
สนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม่ กี ารแข่งขันกันมากขึน้ รวมทัง้
การเพิม่ และรักษาระดับความสามารถในการดึงดูด FDI ตลอดจนการลงทุนภายใน
ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลงทุนที่เปิดกว้างและเสรีภายใน ค.ศ.
2015 เรียกว่า “ความตกลงด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน” (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 200934  โดยความตกลงด้านการลงทุน
ฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
  
34

โปรดดูสาระส�ำคัญและความก้าวหน้าของข้อบทต่างๆ ของ ACIA ตลอดจนผลประโยชน์ที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รบั จากความตกลงนีใ้ น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One Identity, One Community, น. 27-29.
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(1) การให้ความคุม้ ครองการลงทุน (Investment Protection) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มความคุ้มครองแก่นักลงทุนเอกชนมากขึ้น เช่น การปรับปรุงกลไก
ระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับภาครัฐ การชดเชยผลประโยชน์และการเวนคืน
ที่มีความโปร่งใส การชดเชยความเสียหายจากการจราจล ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุน
มีความมั่นใจต่อการเข้ามาลงทุนในอาเซียน เป็นต้น
(2) การอ�ำนวยความสะดวกและความร่วมมือ (Facilitation and
Cooperation) โดยมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในด้านกฎระเบียบ นโยบาย
ด้านการลงทุนที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกัน การท�ำให้ขั้นตอนของ
การรับการลงทุนและการขออนุญาตง่ายขึน้ รวมทัง้ การร่วมมือกันเผยแพร่และการ
จัดท�ำฐานข้อมูลด้านการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือศูนย์บริการ
ลงทุนแห่งเดียว (One-Stop Investment Centre)
(3) การส่งเสริมและการสร้างความรับรู้ในด้านการลงทุน (Promotion
and Awareness) โดยให้อาเซียนบูรณาการด้านการลงทุนและเป็นเครือข่ายการ
ผลิตร่วมกัน ผ่านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เป็นต้น
(4) การเปิดเสรีการลงทุน (liberalisation) โดยการเร่งรัดการด�ำเนิน
มาตรการไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-Discriminatory Treatment) และการประติบตั เิ ยีย่ ง
คนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งแก่นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาส�ำคัญ
4) การเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ ประกอบด้วยแผนการด�ำเนินงาน
หลักสองประการ คือ
(1) อาเซียนด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาและการ
บูรณาการตลาดเงินทุนของอาเซียน เช่น การผลักดันให้เกิดการประสานมาตรฐาน
ด้านตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในการออกกฎเกณฑ์ส�ำหรับการเสนอขาย
ตราสารหนี้ ข้อก�ำหนดในการเปิดเผยข้อมูลและระเบียบข้อบังคับในการกระจาย
สินค้าในภูมภิ าค การอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ความตกลงยอมรับทีม่ รี ว่ มกัน หรือ
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ความตกลงส�ำหรับการยอมรับระหว่างประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ การ
ศึกษาและประสบการณ์ของการประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน การเสนอให้มคี วาม
ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมในการใช้ภาษาและข้อก�ำหนดทางกฎหมายส�ำหรับการออก
หลักทรัพย์ เป็นต้น และ
(2) การอนุญาตให้มกี ารเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ มีหลักการ
คือการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการเปิดเสรีทางบัญชีทนุ อย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
กับวาระแห่งชาติและความพร้อมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมทัง้ การเปิด
โอกาสให้ใช้มาตรการปกป้องที่เพียงพอเพื่อรับมือกับบผลกระทบจากปัญหาความ
ผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค และความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่   (Systemic Risk)
ที่อาจเกิดจากการเปิดเสรีด้านเงินทุน รวมทั้งการมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จ�ำเป็น
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นว่า
ทุกประเทศอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านเงินทุน
เพื่อบรรลุแผนการด�ำเนินงานหลักสองประการนี้ อาเซียนได้ด�ำเนินการ
ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจ�ำกัดตามความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการจ่ายช�ำระเงินและการโอนเงินส�ำหรับการท�ำธุรกรรมทางบัญชี
เดินสะพัด และการยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนย้ายทุน ตาม
ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ เพือ่ สนับสนุน FDI และริเริม่ แผนการต่างๆ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
5) การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี มีแผนการด�ำเนินงานหลัก
สองประการ คือ
(1) การอ�ำนวยความสะดวกให้กับบุคคลธรรมดาที่ท�ำงานในธุรกิจ
เกี่ยวกับการค้าสินค้า การบริการและการลงทุน ในการเดินทางเข้ามาท�ำงานใน
ประเทศปลายทาง (Receiving Country) โดยอาเซียนส่งเสริมให้เกิดการเคลือ่ นย้าย
แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ด้วยการออกวีซ่าและใบอนุญาต
ท�ำงานส�ำหรับคนต่างชาติระดับวิชาชีพและระดับบริหาร (Employment Pass) ที่
มีสญ
ั ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และท�ำงานเกีย่ วข้องกับการค้าข้ามเขตแดน
และงานด้านการลงทุน
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(2) การอ�ำนวยความสะดวกให้กับการเปิดเสรีทางด้านการบริการ
(ภายใน ค.ศ. 2015) อาเซียนก�ำลังปรับประสานกฎระเบียบและการสร้างให้
เกิดมาตรฐานเดียวกัน โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย
มหาวิทยาลัยของอาเซียน เพื่อเพิ่มการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายใน
อาเซียน การพัฒนาความสามารถ (Competencies) และคุณสมบัติ (Qualifications)
ในระดับอาชีพ (Occupations) หรือระดับงาน (Jobs) และทักษะของผู้ฝึกอบรมใน
สาขาบริการส�ำคัญ (ภายใน ค.ศ. 2009) และสาขาบริการอื่นๆ (จาก ค.ศ. 2010 ถึง
ค.ศ. 2015) นอกจากนี้ อาเซียนยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยั ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก เพือ่ ยกระดับทักษะและการจัดหาบุคลากรเข้าสูต่ ลาดแรงงานตาม
ความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
6) การบูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียน ในระยะแรกอาเซียนจะมุ่งใช้
ทรัพยากรในการบูรณาการที่จ�ำกัดอยู่เฉพาะบางสาขาส�ำคัญ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในแต่ละ 12 สาขา โดยสาขาส�ำคัญแต่ละสาขาจะ
มีแผนงานซึ่งรวมมาตรการเฉพาะสาขา และมาตรการในภาพรวมที่คาบเกี่ยวการ
ด�ำเนินงานทุกสาขา เช่น มาตรการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีกรอบการ
ด�ำเนินงานหลักคือ
(1) การทบทวนการด�ำเนินงานทุก 2 ปี เพื่อตรวจสอบสถานการณ์
ด�ำเนินงาน ความคืบหน้า และประสิทธิภาพของแผนงานในการบูรณาการสาขา
ส�ำคัญให้เป็นไปตามก�ำหนดเวลา
(2) ระบุโครงการเฉพาะสาขา ผ่านการหารืออย่างสม�่ำเสมอกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือกับภาคเอกชน
7) ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ มีความร่วมมือสาม
ประการ คือ
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(1) ยกระดับการค้าภายในและภายนอกอาเซียนและความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า/ผลิตภัณฑ์อาหาร เกษตร และป่าไม้ในระยะยาว ภายใต้
แผนด�ำเนินงานต่างๆ เช่น การพัฒนาและใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประมง การปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตัวอย่าง
การปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพส�ำหรับผลิตภัณฑ์
เกษตรที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือ
มาตรฐานสากลที่สามารถปฏิบัติได้ และการพัฒนากรอบอ้างอิงระดับภูมิภาค
ว่าด้วยเรื่องระเบียบขั้นตอน และการออกใบรับรองด้านป่าไม้ เป็นต้น
(2) ส่งเสริมความร่วมมือ แนวทางร่วมกันและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมภิ าคและ
ภาคเอกชน เช่น ความร่วมมือด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
ส่งเสริมความพยายามในการต่อต้านการค้าไม้และการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย
เป็นต้น
(3) ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรของอาเซียนในฐานะที่เป็นวิธีการเพิ่ม
อ�ำนาจและส่งเสริมการเข้าสูต่ ลาดของผลิตภัณฑ์เกษตร เพือ่ สร้างกลไกทีเ่ ป็นเครือข่าย
ในการเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร และเพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
การเกษตรในการสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรในภูมิภาค เช่น การจัดตั้งการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในอาเซียน เป็นต้น
2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน
อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายให้ AEC เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภูมิภาคให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Economic Region) โดยการพัฒนา
ให้ภูมิภาคนี้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่ง AEC blueprint ได้เสนอ
หลักการหรือองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประการคือ 1) นโยบายการแข่งขัน (Competition
Policy) 2) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 3) สิทธิในทรัพย์สิน
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ทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPR) 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Development) 5) ภาษีอากร (Taxation) และ 6) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึง่ แต่ละองค์ประกอบมีสาระส�ำคัญพอสังเขปดังนี้35
1) นโยบายการแข่งขัน มีประวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวัฒนธรรมการแข่งขัน
ที่ยุติธรรมในภาคธุรกิจ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะยาว
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องเร่งด�ำเนินการพัฒนากฎหมายและนโยบายการ
แข่งขัน (Competition Policy and Law) ทางการค้าภายใน ค.ศ. 2015 โดยอาเซียน
ต้องให้การสนับสนุนแผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิกที่จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนานโยบายการแข่งขัน และภายใน ค.ศ. 2010 อาเซียนด�ำเนิน
การพัฒนาแนวทางนโยบายการแข่งขันระดับภูมภิ าค บนพืน้ ฐานจากประสบการณ์
ของประเทศสมาชิกและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศ (International Best
Practices) ในขณะเดียวกัน อาเซียนยังต้องจัดตัง้ หน่วยงานซึง่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการแข่งขันและเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ใช้ส�ำหรับ
การปรึกษาหารือ
2) การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกมาตรการส�ำคัญที่อาเซียนก�ำลังพัฒนา
ไปพร้อมกับมาตรการทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะอาเซียนได้ตระหนักว่าการมุ่งไป
สู่ AEC จะต้องให้ความส�ำคัญกับประชาชนหรือผู้บริโภคด้วย อาเซียนจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคในอาเซี ย น (ASEAN
Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCCP) และจัดตั้ง
เครือข่ายของหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในแบ่งปัน
35

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint,
pp. 18-23.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ASEAN Economic
Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, น. 119-129.; กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One Identity, One Community,
น. 9, 44-55.
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และแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมระดับภูมิภาคส�ำหรับผู้น�ำ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
เตรียมพร้อมส�ำหรับตลาดบูรณาการของอาเซียน (Integrated ASEAN Market)
3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
วัฒนธรรมการเรียนรู้และการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ภายใต้การส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างนักธุรกิจ นักลงทุน นักประดิษฐ์และผู้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ใน
อาเซียน โดยความร่วมมือนี้ได้ด�ำเนินการตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้าน
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ค.ศ. 2004-2010 (ASEAN IPR Action
Plan 2004-2010) และแผนงานความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ของอาเซียน (ASEAN
Cooperation on Copyrights) รวมทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น
การปรึกษา หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแรงผลักดันส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถของอาเซียนในการยกระดับเขตการค้าเสรีให้ก้าวไปสู่ AEC
ประเทศสมาชิกจึงเร่งสร้างความร่วมมือด้านการขนส่ง โดยการสนับสนุนการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการขนส่งและบริการ การสนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเปิดเสรีสาขาการขนส่ง
ทางอากาศและทางน�้ำ  การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ นอกจากนี้ อาเซียนได้จัดตั้งแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง
อาเซียน (ASEAN Transport Action Plan: ATAP) ค.ศ. 2005-2010 ซึ่งครอบคลุม
การขนส่งทางน�้ำ  ทางบกและทางอากาศ ส�ำหรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อาเซียนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินโครงการเชือ่ มโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์คุณหมิง และโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network:
AHN projects) รวมทั้ง อาเซียนได้น�ำหลักการและกรอบการท�ำงานส�ำหรับ
การบูรณาการ ตลาดการขนส่งทางเรือของอาเซียน (ASEAN Single Shipping
Market) มาใช้พร้อมกับการพัฒนาและการด� ำเนินการตลาดการบินเดียวของ
อาเซียน (ASESAN Single Aviation Market) ในด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
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อาเซียนส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน (Interconnectivity) และความ
สามารถในการท�ำงานร่วมกันทางเทคนิค (Technical Interoperability) ระหว่าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา การเชื่อมต่อความเร็วสูง
ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การ
ที่พลังงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของ
อาเซียนได้พฒ
ั นาต่อไปอย่างมัน่ คง อาเซียนจึงต้องสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน
ด้วยการสร้างโครงการต่างๆ คือ โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน
และโครงการเครือข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ภาค
เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ไม่ได้ละเลยปัญหา
สิง่ แวดล้อม จึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนทีส่ ามารถน�ำกลับ
มาใช้ได้ใหม่ เช่น ไบโอดีเซล เป็นต้น จากโครงการต่างๆ ข้างต้น ท�ำให้อาเซียนมี
ความจ�ำเป็นต้องใช้เงินจ�ำนวนมหาศาล อาเซียนจึงพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชน
และองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการเงินให้กับ
อาเซียนมากขึ้น เช่น การเข้ามาลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการยกเลิกหรือการ
ลดอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค
5) ภาษีอากรได้ถูกด�ำเนินการโดยประเทศสมาชิกผ่านความตกลงว่าด้วย
การหลีกเลีย่ งการเก็บภาษีซอ้ น (Double Taxation) ระหว่างประเทศสมาชิกภายใน
ค.ศ. 2010 เท่าที่จะสามารถด�ำเนินการได้
6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการวางนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกฎหมายส�ำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการส่งเสริมให้การค้าสินค้าทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประสบความส�ำเร็จ โดยผ่านการปฏิบัติตามกรอบความ
ตกลง e-ASEAN และบนพืน้ ฐานของกรอบความตกลงร่วมอืน่ ๆ เช่น ด�ำเนินนโยบาย
การแข่งขันด้านโทรคมนาคมโดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดี การสนับสนุนการออก
กฎหมายภายในประเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับประสานโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางกฎหมายส�ำหรับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น
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3. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายให้ AEC น�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
(Equitable Economic Development) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน36  ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่มีหลักการหรือองค์ประกอบส�ำคัญสองประการ คือ 1) การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด�ำเนินการตามแผนงานนโยบายของ
อาเซียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN Strategic
Action Plan for SME Development) ค.ศ. 2004-2014 เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการปรับตัวของ SMEs รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ SMEs
ในการมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของภูมิภาค และ 2) ความริเริ่ม
เพื่อการบูรณาการของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)37  
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน  ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint,
pp. 24-25.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ASEAN Economic
Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, น. 130-132.; กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One Identity, One Community,
น. 9, 56-61.
37
Goh Chok Tong นายกรัฐมนตรีสงิ คโปร์ได้เสนอการจัดตัง้ IAI ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อ ค.ศ. 2000 เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม 6 ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV และได้รบั การรับรองจากผูน้ ำ�
อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อ ค.ศ. 2002 ส�ำหรับแผนงาน IAI ระยะแรก
(ค.ศ. 2002-2008) และมีการรับรองจากผู้น�ำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
เมื่อ ค.ศ. 2009 ส�ำหรับแผนงาน IAI ระยะที่สอง (ค.ศ. 2009-2015) นอกจากนี้ ในแผนงาน
ระยะแรกนั้น 6 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมได้ช่วยบริจาคเป็นจ�ำนวนเงินทั้งหมด 33.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับ 177 โครงการ โดยมีสิงคโปร์บริจาคมากที่สุดถึง 24.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส�ำหรับ 59 โครงการ รองลงมาคือมาเลเซียบริจาคประมาณ 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส�ำหรับ 66 โครงการ และฟิลปิ ปินส์บริจาคประมาณ 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับ  9 โครงการ
ตามล�ำดับ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน David Carpenter, Rokiah Alavi and Izyani
Zulkifli, “Regional Development Cooperation and Narrowing the Development Gap in
ASEAN”, in Mark McGillivray and David Carpenter, eds., Narrowing the Development
Gap in ASEAN: Drivers and Policy Options, pp.163-166.

36
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เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับคลือ่ นการลดช่องว่างของการพัฒนา (โดยเฉพาะ
ในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ทัง้ ในระดับ SME ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV โดยได้ดำ� เนิน
การเร่งการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ให้รวดเร็วมาก
ขึน้ การเน้นความพยายามร่วมกันในการลดระดับช่องว่างของการพัฒนาทัง้ ภายใน
อาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พลั ง งาน
บรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว การลดระดับความยากจนและการปรับปรุง
คุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทุ ก ประเทศได้ รั บ ผลประโยชน์
จากการบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคกัน
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
เป็นการตัง้ เป้าหมายให้ AEC น�ำภูมภิ าคอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก (Integration into the Global Economy)38  เป็นเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมอาเซียน
ให้มีพลวัต (Dynamic) เพิ่มขึ้น และมีสถานะเป็นผู้ผลิตที่แข็งแกร่งของโลก ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในการค้าระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าตลาดภายในภูมิภาคนี้ยังสามารถดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ตอ่ ไป อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
โดยมีหลักการหรือองค์ประกอบส�ำคัญสองประการ คือ
1) แนวทางการสร้างความเป็นหนึง่ เดียวกันต่อความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจ
กับภายนอกภูมภิ าค ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำเขตการค้าเสรี (FTA) และความเป็นหุน้ ส่วน
38

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community
Blueprint, pp. 25-26.; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ASEAN Economic
Community: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, น. 132-133.; กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One Identity, One Community,
น. 9, 64-73.
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ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (Comprehensive Economic Partnership: CEP) กับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค และ
2) การพัฒนาการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานของโลก หรือกล่าวได้ว่า
อาเซียนต้องพยายามสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตหรือการจ�ำหน่ายภายในภูมภิ าค
ให้เชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก ผ่านการรับหลักปฏิบตั สิ ากลทีด่ แี ละมาตรฐานในการ
ผลิตและจ�ำหน่ายมาใช้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคอย่างครอบคลุมทุกด้านให้กับประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนาด้อยกว่า
เพื่อยกระดับศักยภาพและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและเพื่อส่งเสริมการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการริเริ่มการบูรณาการระดับภูมิภาคและระดับโลก
นอกจากเป้าหมายหรือคุณลักษณะที่ส�ำคัญของ AEC ที่ก�ำหนดไว้ใน AEC
Blueprint แล้ว ควรจะกล่าวด้วยว่า AEC Blueprint ประกอบไปด้วย 17 องค์
ประกอบหลัก (Core Elements) (ดูในตารางที่ 3.2) และได้บรรจุไว้ซึ่งแผนด�ำเนิน
การเร่งด่วน (Priority Actions) 176 ข้อ ทีจ่ ะได้รบั การปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้ระบุไว้ในตาราง
เวลาด�ำเนินงาน ที่มีระยะเวลาในการด�ำเนินการ 4 ช่วง คือ 1) ค.ศ. 2008-2009
2) ค.ศ. 2010-2011 3) ค.ศ. 2012-2013 และ 4) ค.ศ. 2014-201539

39

Barend Frielink and Mylene Buerano, The Contribution of ADB to the ASEAN Economic
Community Blueprint, Southeast Asia Working Paper Series No.3 (Manila: Asian
Development Bank, 2009), p. 1.; Sanchita Basu Das, “Assessing the Progress and
Impediments towards an ASEAN Economic Community”, in Sanchita Basu Das, ed.,
ASEAN Economic Community Scorecard: Performance and Perception (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2013), pp. 1-2.
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ตารางที่ 3.2
17 องค์ประกอบหลักของพิมพ์เขียวเพือ่ การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเป็นตลาดและ การเป็นภูมิภาคที่มี
ฐานการผลิตเดียวกัน ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาเศรษฐกิจ การบูรณาการเข้ากับ
ที่เท่าเทียมกัน
เศรษฐกิจโลก

1. การเคลื่ อ นย้ า ย 8. นโยบายการ
สินค้าอย่างเสรี
แข่งขัน

14. การพัฒนา
วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

2. การเคลื่อนย้าย
บริการอย่างเสรี

9. การคุ้มครอง
ผู้บริโภค

3. การเคลื่อนย้าย     
การลงทุนอย่างเสรี
4. การเคลือ่ นย้ายเงิน
ทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น
5. การเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานฝีมือ
อย่างเสรี
6. การเร่งรัดการ
บู ร ณาการสาขา
ส�ำคัญของอาเซียน
7. อาหารเกษตรกรรม
และป่าไม้

10. สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น         
ทางปัญญา
11. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
12. ภาษีอากร

16. แนวทางการสร้าง
ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันต่อความ
สัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจกับ
ภายนอก ภูมิภาค
15. ความริเริ่ม
17. การพัฒนาการ
มีส่วนร่วมใน
เพื่อการบูรณาการ
เครือข่ายอุปทาน
ของอาเซียน
ของโลก

13. พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: Sanchita Basu Das, “Assessing the Progress and Impediments towards an
ASEAN Economic Community”, in Sanchita Basu Das, ed., ASEAN Economic
Community Scorecard: Performance and Perception (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2013), p. x.
220 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

7. เครื่องมือติดตามวัดผลการด�ำเนินการ (AEC Scorecard)

เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ความริเริม่ ต่างๆ ของ AEC จะถูกด�ำเนินการตรงตามเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ใน ค.ศ. 2015 อาเซียนจึงได้จัดตั้งเครื่องมือติดตามการด�ำเนินงาน
ตามพันธกรณีของสมาชิกอาเซียนตามที่ได้แสดงไว้ในตารางเวลาด�ำเนินงานของ
AEC (AEC Strategic Schedule) ทีส่ ว่ นแนบท้าย AEC Blueprint โดยเรียกเครือ่ งมือ
ในส่วนนี้ว่า “AEC Scorecard” ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับรอง AEC
Scorecard เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 โดย AEC Scorecard จะเป็นกลไก
ก�ำกับความก้าวหน้าของการด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อไปสู่การเป็น AEC ใน ค.ศ.
2015 โดยการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามข้อผูกมัดและ
มาตรการต่างๆ ของ AEC ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าคให้เกิดประสิทธิภาพ
ตลอดจนคาดหวังให้ AEC Scorecard สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของ
การด�ำเนินงานไปพร้อมกันด้วย40  
โดย AEC Scorecard มีสว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญสามประการคือ41  1) มาตรการ
ที่แสดงถึงการบ่งบอกเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative
Indications) ของการให้สัตยาบัน การรับเอาแผนงานมาด�ำเนินการ และการน�ำ
ข้อตกลงต่างๆ มาปรับเปลี่ยนและก�ำหนดเป็นกฎหมาย ข้อบังคับ และกระบวนวิธี
ปฏิบตั ทิ างราชการของประเทศสมาชิกทีเ่ ป็นไปตามภาระผูกพันและพันธสัญญาทีไ่ ด้
ตกลงไว้แล้ว ภายในกรอบระยะเวลาทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint 2) มาตรการ
ที่เป็นการติดตามการด�ำเนินการตามข้อตกลงและพันธสัญญา และการบรรลุเป้า
หมายของตารางปฏิบัติตามกิจกรรม (Milestones) ในตารางเวลาด�ำเนินงานของ
AEC และ 3) มาตรการ ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งบ่งชีท้ างสถิตทิ เี่ กีย่ วกับ AEC
Rodolfo C. Severino, “ASEAN in 2010”, in Southeast Asian Affairs (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2011), p. 27.
41
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard (Jakarta: ASEAN Secretariat, March 2012), pp. 1-2.; Aladdin D. Rillo, “Monitoring the ASEAN Economic
Community: Issues and Challenges”, in Sanchita Basu Das, ed., ASEAN Economic
Community Scorecard: Performance and Perception, p. 21.

40
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ทั้งนี้การติดตามตรวจสอบ AEC โดยการใช้กลไกการให้คะแนนได้เริ่มขึ้นตั้งแต่
ค.ศ. 2008 และรายงานต่อผู้น�ำอาเซียนเป็นประจ�ำ 
ทัง้ นี้ การวัดผลตาม AEC Scorecard จะแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 4 ระยะ
ระยะละ 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2008-2015 กล่าวคือ ระยะที่ 1 (ค.ศ. 2008-2009) ระยะ
ที่ 2 (ค.ศ. 2010- 2011) ระยะที่ 3 (ค.ศ. 2012-2013) และระยะที่ 4 (ค.ศ. 20142015) โดยจะมีการประเมินผลคะแนนในรูปของเปอร์เซ็นต์ทปี่ ระเทศสมาชิกสามารถ
ทําได้ตามแผนงานโดยเทียบกับแผนงานที่ต้องทําทั้งหมด ซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนจะท�ำงานร่วมกับองค์กรรายสาขาระดับคณะท�ำงาน/คณะกรรมการต่างๆ
ของอาเซียน จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกสิน้ ปี
พร้อมกับให้คะแนนในภาพรวมของอาเซียนและคะแนนเป็นรายประเทศ โดยเสนอ
รายงานการติดตามประเมินผลต่อที่ประชุมระดับสูง เช่น ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบและพิจารณา
ประเด็นส�ำคัญก่อนเสนอให้คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council)
น�ำเสนอเป็นรายงานให้ผู้น�ำอาเซียนทราบในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนอีก
ขั้นตอนหนึ่ง42
จากผลการติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพือ่ การมุง่ ไปสู่ AEC
ตาม AEC Scorecard พบว่าในระยะที่ 1 (ตัง้ แต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008 - 31 ธันวาคม
ค.ศ. 2009) มีการก�ำหนดมาตรการทีเ่ ป็นเป้าหมายรวมทัง้ หมด 105 มาตรการ และ
มี 91 มาตรการที่ได้รับการปฏิบัติแล้ว ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ของอัตราการปฏิบัติเท่ากับ
ร้อยละ 86.7 ส่วนในระยะที่ 2 (ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 - 31 ธันวาคม ค.ศ.
2011) มีการก�ำหนดมาตรการทีเ่ ป็นเป้าหมายรวมทัง้ หมด 172 มาตรการ แต่มเี พียง
96 มาตรการที่ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน ซึ่งค�ำนวณเป็นผลลัพธ์ของอัตราการ
ปฏิบัติได้เท่ากับร้อยละ 55.8 และเมื่อวัดผลการปฏิบัติมาตรการทั้งหมดในระยะ

42

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ทีละค�ำ”, จุลสารร่วมสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS 1(สิงหาคม 2554):4.
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ที่ 1 และระยะที่ 2 (ตัง้ แต่ ค.ศ. 2008-2011) พบว่ามีเพียงร้อยละ 67.5 ของมาตรการ
ทั้งหมดภายใต้ AEC Blueprint ที่ได้รับการปฏิบัติจนบรรลุผลส�ำเร็จ43  
โดยส�ำนักเลขาธิการอาเซียนได้รายงานการบรรลุเป้าหมายส�ำคัญ 4 ประการ
ของ AEC จากการประเมินผลการด�ำเนินงานใน AEC Scorecard ไว้ดังนี44้
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ได้คะแนนเฉลีย่ รวม 2 ระยะ คิดเป็น
ร้อยละ 65.9 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 ระยะของเป้าหมายนี้อยู่ในระดับต�่ำที่สุด
เมื่อเทียบกับเป้าหมายอื่น โดยหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดภายใต้
เป้าหมายนี้คือการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ซึ่งมีอุปสรรคส�ำคัญ ได้แก่ ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำของระดับการพัฒนา และการตั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (NTBs) (ดูตารางที่ 3.3)

43
44

ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard, p. 16.
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จิตทิพย์ มงคลชัยอรัญญา, “ครึ่งทาง AEC: “สอบได้” หรือ
“สอบตก”?”, จุลสาร ASEAN Watch “จับตาอาเซียน” 1(มิถุนายน-กันยายน 2555):30-35.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 223

ตารางที่ 3.3
ผลการด�ำเนินการของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

องค์ประกอบส�ำคัญ

ระยะที่ 1
(ค.ศ. 2008-2009)

ระยะที่ 2
(ค.ศ. 2010-2011)

มาตรการทั้งหมด

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี

9

0

23

24

32

24

การเคลือ่ นย้ายบริการอย่างเสรี

10

3

13

17

23

20

การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่าง
เสรี

5

1

5

8

10

9

การเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น อย่ า ง
เสรีมากขึ้น

1

0

5

0

6

0

การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ
อย่างเสรี

-

-

1

0

1

0

การบูรณาการสาขาส�ำคัญ

28

0

1

0

29

0

อาหาร การเกษตรและป่าไม้

8

0

5

6

13

6

จ�ำนวนมาตรการทั้งหมด

61

4

53

55

114

59

อัตราการปฎิบัติ* (ร้อยละ)

93.8

49.1

65.9

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012), p. 8.
หมายเหตุ: * อัตราการปฏิบตั คิ ำ� นวณจากอัตราส่วนของมาตรการทีถ่ กู ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนต่อ
จ�ำนวนมาตรการทั้งหมดที่กำ� หนดไว้ และสัญลักษณ์ (-) แสดงว่า ในระยะนี้ไม่มี
มาตรการที่ก�ำหนดไว้
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2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 67.9 ประเด็นส�ำคัญทีอ่ าเซียนให้ความส�ำคัญมากที่สุด
ภายใต้เป้าหมายนี้คือ การพัฒนาด้านการขนส่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ การเชือ่ มโยงสินค้า บริหาร ทุน และแรงงานระหว่างกัน แม้วา่
อาเซียนได้ร่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master
Plan on ASEAN Connectivity) ใน ค.ศ. 2010 แต่การด�ำเนินงานตามแผนแม่บท
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมหาศาล ซึง่ ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) ได้ประเมินไว้วา่ อาเซียนต้องใช้เงินจ�ำนวน 60 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วง ค.ศ. 2010-2020
(ดูตารางที่ 3.4)
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ตารางที่ 3.4
ผลการด�ำเนินการของการเป็นภูมิภาคที่มีขีคความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ

องค์ประกอบส�ำคัญ

ระยะที่ 1
(ค.ศ. 2008-2009)

ระยะที่ 2
(ค.ศ. 2010-2011)

มาตรการทั้งหมด

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฎิบัติ
อย่างครบถ้วน

นโยบายการแข่งขัน

2

0

2

0

4

0

การคุ้มครองผู้บริโภค

2

0

5

4

7

4

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

-

-

4

1

4

1

การขนส่ง

15

10

6

8

21

18

พลังงาน

0

0

2

1

2

1

เหมืองแร่

1

0

7

0

8

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสาร

2

0

4

0

6

0

ภาษีอากร

-

-

0

1

0

1

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-

-

1

0

1

0

22

10

31

15

53

25

จ�ำนวนมาตรการทั้งหมด
อัตราการปฎิบัติ* (ร้อยละ)

68.7

67.4

67.9

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012), p. 11.
หมายเหตุ: * อัตราการปฏิบตั คิ ำ� นวณจากอัตราส่วนของมาตรการทีถ่ กู ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนต่อ
จ�ำนวนมาตรการทัง้ หมดทีก่ ำ� หนดไว้ และสัญลักษณ์ (-) แสดงว่า ในระยะนีไ้ ม่มมี าตรการ
ที่ก�ำหนดไว้ การไม่ปฎิบัติอย่างครบถ้วน
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3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ได้คะแนน
เฉลีย่ รวม 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ทัง้ นี้ อาเซียนได้ให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ ความสามารถในการเข้า
ถึงทุนและเทคโนโลยีของ SMEs อาเซียนทีย่ งั จ�ำกัดและยังขาดทักษะด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งอัตราการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศที่มีระดับสูง ท�ำให้
อาเซียนต้องแข่งขันด้าน SMEs กับทั้งบรรษัทข้ามชาติ และ SMEs ของประเทศอื่น
ที่มีขีดความสามารถเหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในขณะ
ที่มาตรการในการส่งเสริมความริเริ่มเพื่อการบูรณาการของอาเซียน (IAI) หลาย
ประการยังไม่เอือ้ อ�ำนวยกับการด�ำเนินงานของกลุม่ ประเทศ CLMV ส่งผลให้ประเทศ
เหล่านี้ท�ำการขอยกเว้นหรือไม่ลงนามในแผนปฏิบัติหลายข้อ (ดูตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5
ผลการด�ำเนินการของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน

องค์ประกอบส�ำคัญ

ระยะที่ 1
(ค.ศ. 2008-2009)

ระยะที่ 2
(ค.ศ. 2010-2011)

มาตรการทั้งหมด

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

1

0

4

3

5

3

ความริเริ่มเพื่อการบูรณาการ
ของอาเซียน (IAI)

2

0

1

1

3

1

จ�ำนวนมาตรการทั้งหมด

3

0

5

4

8

4

อัตราการปฏิบัติ* (ร้อยละ)

100

55.5

66.7

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012), p. 13.
หมายเหตุ: * อัตราการปฏิบตั คิ ำ� นวณจากอัตราส่วนของมาตรการทีถ่ กู ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนต่อ
จ�ำนวนมาตรการทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้
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4) การเป็นภูมิ ภาคที่บู รณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 85.7 เป้าหมายดังกล่าวนี้มีความ
คืบหน้าในการด�ำเนินงานมากทีส่ ดุ อันเป็นผลจากการทีอ่ าเซียนมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับภายนอกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนได้จัดท�ำความตกลง
เขตการค้าเสรี (FTA) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Closer
Economic Partnership: CEP) กับประเทศในเอเชียตะวันออก (East Asia Summit:
EAS) ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ เขตการค้าเสรีเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA) อันประกอบด้วย อาเซียนรวม
กับจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น (ASEAN+3) และความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมกว้างขวางในเอเชียตะวันออก (Comprehensive Economic Partnership
on East Asia: CEPEA) ประกอบด้วย ASEAN+3 รวมกับ อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ (ASEAN+6) เป็นต้น (ดูตารางที่ 3.6)
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ตารางที่ 3.6
ผลการด�ำเนินการของการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

องค์ประกอบส�ำคัญ

ระยะที่ 1
(ค.ศ. 2008-2009)

ระยะที่ 2
(ค.ศ. 2010-2011)

มาตรการทั้งหมด

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

การไม่ปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ภายนอก

5

0

7

2

12

2

จ�ำนวนมาตรการทั้งหมด

5

0

7

2

12

2

อัตราการปฏิบัติ* (ร้อยละ)

100

77.8

85.7

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Scorecard (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012), p. 15.
หมายเหตุ: * อัตราการปฏิบตั คิ ำ� นวณจากอัตราส่วนของมาตรการทีถ่ กู ปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนต่อ
จ�ำนวนมาตรการทั้งหมดที่ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่อาเซียนเริ่มด�ำเนินการตาม AEC Blueprint ระหว่างวันที่
1 มกราคม ค.ศ. 2008 ถึง 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 มีมาตรการที่ถูกปฏิบัติได้
ร้อยละ 79.43 ซึง่ ในภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้ามากพอสมควร โดยรายงานความ
ก้าวหน้าของการด�ำเนินงานระบุว่าการวัดผลในช่วง ค.ศ. 2008-2009 อาเซียน
สามารถด�ำเนินการตาม AEC Blueprint ได้ร้อยละ 89.5 ส�ำหรับการวัดผลในช่วง
ค.ศ. 2010-2011 อาเซียนด�ำเนินการตาม AEC Blueprint ได้ร้อยละ 74.55 และ
ส�ำหรับการวัดผลในช่วง ค.ศ. 2012 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 อาเซียนด�ำเนินการ
ตาม AEC Blueprint ได้ร้อยละ 76.2545
45

ข้อมูลเกีย่ วกับความคืบหน้าของการด�ำเนินการไปสู่ AEC ได้รบั จากคุณอรุณี พูลแก้ว, ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2557.
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ถึงแม้ว่า AEC Scorecard เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดผลการ
ด�ำเนินงานของการบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิกในภูมภิ าคและความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือส�ำหรับการ
ประเมินที่เที่ยงตรง เป็นกลาง และปลอดจากอคติ (Unbiased Assessment) โดย
AEC Scorecard ได้รับการพัฒนาโดยตั้งอยู่บนความริเริ่มที่คล้ายคลึงกับ EU
Internal Market Scorecard หรือ EU Internal Market Scoreboard ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ตดิ ตามการด�ำเนินงานตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ในการน�ำกฎระเบียบทางการตลาดทีก่ ำ� หนดไว้ ในขณะทีอ่ าเซียนต้องการใช้เครือ่ งมือ
ดังกล่าวนี้ในการกระตุ้นการด�ำเนินงานตาม AEC Blueprint อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล46 แต่ AEC Scorecard ยังคงมีข้อบกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพิจารณาจากการติดตามการปฏิบัติมาตรการต่างๆ เพื่อการมุ่งไปสู่ AEC ใน
ระยะที่ 1 (ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008 - 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009) ซึ่งท�ำให้ AEC
Scorecard ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดความสมบูรณ์และไม่มีประสิทธิภาพ
มากนัก โดยมีการระบุว่าข้อบกพร่องที่ส�ำคัญของ AEC Scorecard มีอยู่ 3
ประการ ดังนี47้
1) ผลคะแนนรวมไม่สามารถแสดงถึงระดับที่แท้จริง (True Rate) ของ
การด�ำเนินการในแต่ละประเทศสมาชิก เนื่องจากผลคะแนนไม่สามารถบอกได้
ถึงสถานะการด�ำเนินงานของแต่ละประเทศ โดยผลคะแนนแสดงเพียงแค่จ�ำนวน
Sanchita Basu Das, “Assessing the Progress and Impediments towards an ASEAN
Economic Community”, in Sanchita Basu Das, ed., ASEAN Economic Community
Scorecard: Performance and Perception, p. 18.
47
Ibid., pp. 2-3, 16-17.; Aladdin D. Rillo, “Monitoring the ASEAN Economic Community:
Issues and Challenges”, in ASEAN Economic Community Scorecard: Performance
and Perception, p. 30.; Sanchita Basu Das, “A critical look at the ASEAN Economic
Community Scorecard”, East Asia Forum, 1st June 2012 (Singapore: Institute of South
East Asian Studies), <http://www.eastasiaforum. org/2012/06/01/a-critical-look-at-theasean-economic-community-scorecard/> [Retrieved April 9, 2013].
46
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มาตรการทีส่ ามารถท�ำได้หรือไม่สามารถท�ำได้ ดังมีการวิจารณ์วา่ ผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่างๆ ในระยะที่ 1 ซึ่งมีผลการปฏิบัติในอัตราที่สูงมาก (มี 91 มาตรการ
ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั แิ ล้วจากมาตรการทัง้ หมด 105 มาตรการ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 86.7)
ทั้งที่ในทางปฏิบัติส�ำหรับบางมาตรการมีระดับการด�ำเนินการหลายขั้นตอน ใน
ขณะที่ขั้นตอนการด�ำเนินงานของแต่ละประเทศอาจไม่จ�ำเป็นต้องเท่ากัน และการ
วัดผลการด�ำเนินงานก็มีความยุ่งยากซับซ้อน จนไม่สามารถระบุได้ว่ามาตรการ
ต่างๆ ที่ได้รับการปฏิบัติแล้วในประเทศต่างๆ จะถือได้ว่าเป็นผลส�ำเร็จได้อย่าง
แท้จริงแล้วหรือไม่
2) ผลคะแนนรวมทัง้ หมดของ AEC Scorecard ยังไม่ได้ให้เหตุผลของการ
ด�ำเนินการทีล่ า่ ช้าของประเทศสมาชิกอาเซียน และไม่ได้รายงานถึงการหยุดปฏิบตั ิ
มาตรการต่างๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก ซึง่ ขัน้ ตอนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนมักจะมีอปุ สรรคจากความล่าช้าในการให้สตั ยาบันต่อความตกลงต่างๆ ของ
อาเซียนทีไ่ ด้มกี ารลงนามแล้ว และความล่าช้าในการน�ำความตกลงต่างๆ มาบูรณาการ
เข้ากับกฎหมายแห่งชาติของประเทศสมาชิก รวมทั้งความล่าช้าในการด�ำเนิน
ความริเริ่มที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น อาเซียนใช้เวลามากกว่า 2 ปีเพื่อที่จะให้
สัตยาบันต่อความตกลงด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน (ACIA) ซึง่ เป็น
หนึง่ ในข้อตกลงทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการบูรณาการ และยังจะช่วยส่งเสริมการเคลือ่ นย้าย
การลงทุนในภูมิภาคด้วย
3) การน�ำเสนอในรูปของผลคะแนน ยังเป็นการรายงานผลการประเมินที่
กว้างเกินไป ในขณะเดียวกันก็ให้ขอ้ มูลอย่างสรุปย่อมากเกินไป ท�ำให้ขาดรายละเอียด
ปลีกย่อยจ�ำนวนมากที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย
ของอาเซียน
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ในเดือนตุลาคม ค.ศ.
2010 ณ ฮานอย ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการปรับปรุง AEC Scorecard โดยที่
ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ปรับปรุงวิธีการวัดผล
การด�ำเนินงานของอาเซียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การค�ำนึงถึงระยะเวลา
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ของการด�ำเนินมาตรการ ความแตกต่างของขนาดของการด�ำเนินการของประเทศ
เล็กและใหญ่ และการกระจายน�้ำหนักระหว่างมาตรการต่างๆ และต้องการให้ทุก
ประเทศสมาชิกจัดท�ำแผนงานระดับชาติ ที่จ�ำแนกรายละเอียดของขั้นตอนการ
ด�ำเนินงาน และกรอบเวลาในการด�ำเนินงาน และประเทศสมาชิกควรจัดท�ำรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการตามแผนงานของประเทศด้วย48  
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ความสมบูรณ์ของรูปแบบและวิธกี ารประเมินตาม AEC
Scorecard จะได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึน้ ในระยะแรกของการบังคับใช้
แต่ยงั คงมีคำ� ถามถึงประสิทธิภาพของ AEC Scorecard ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความ
พยายามในการจัดตัง้ AEC ให้สมบูรณ์ตามกรอบระยะเวลา นักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าการใช้ AEC Scorecard เป็นเครื่องมือนี้จ�ำเป็นต้องใช้ร่วม
กับมาตรวัดอื่นๆ ที่สามารถติดตามสถานการณ์การด�ำเนินงานและผลกระทบของ
การเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น AEC
Scorecard ควรมีความโปร่งใสและมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ ซึ่งจะเอื้ออ�ำนวย
ประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนในอาเซียนได้อย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจน AEC Scorecard ควรที่จะสามารถแปลผลประโยชน์ของข้อตกลง
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น ผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับราคาและต้นทุนทีล่ ดลงในภูมภิ าค
ซึง่ ประเด็นต่างๆ เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั ความตระหนักมากขึน้ ด้วย49 เพราะด้วยผล
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 67.5 ใน 2 ระยะแรก ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
อย่างมากที่อาเซียนจะต้องเร่งรัดการด�ำเนินการในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลส�ำเร็จตาม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส�ำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, “สรุปผลการประชุมคณะ
มนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม”, น. 1-2, <http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/aec_5-28oct531.pdf>
[สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556].
49
Sanchita Basu Das, “A critical look at the ASEAN Economic Community Scorecard”,
East Asia Forum, 1st June, 2012, (Singapore: Institute of South East Asian Studies),
pp. 2-3, <http://www.eastasiaforum.org/2012/06/01/a-critical-look-at-the-aseaneconomic-community-scorecard/> [Retrieved April 9, 2013].
48
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แผนงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ค.ศ. 2008-2011) และอาเซียนยังจะต้อง
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่มีความยากและท้าทายในเชิงปฏิบัติมากกว่าเดิม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานตาม AEC Scorecard ในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 (ค.ศ.
2012-2015) อีกด้วย50  

8. แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan
on ASEAN Connectivity)

การเชื่อมโยงระหว่างกันภายในอาเซียนเป็นหนึ่งในปัจจัยเพื่อการมุ่งไป
สู่ AEC ความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้หมายถึง การขจัดภาษีศุลกากรรวมถึงการก�ำจัด
มาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี การลดอุปสรรคในการลงทุน และการผ่อนคลาย
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีต่อการค้าบริการ นอกจากนี้ ยังหมายถึง การเชื่อมสมาชิก
อาเซียนผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จ�ำเป็น โดยใช้ความได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ที่อาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคด้านการขนส่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการท่องเที่ยว เพราะตั้งอยู่ใจกลาง
ของภูมภิ าคทีม่ คี วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  ได้แก่ อินเดีย จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์51  

โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN Watch, “ครึ่งทาง AEC: “สอบได้” หรือ “สอบตก”?”, <http://
aseanwatch.org/2012/10/03/ครึ่งทาง-aec-สอบได้-หรือ/> [สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2556].
51
ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2011), pp. 1-2.; BamBang Susantono, “Challenges for Building Better Transportation Infrastructure Linkages Across ASEAN: Indonesia’s Perspectives Towards an
Integrated Asian Economic Community”, in Sanchita Basu Das, ed., Enhancing
ASEAN’s Connectivity (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013), pp.
59-60.; Nguyen The Phuong, “Current State of ASEAN Infrastructure”, in Sanchita
Basu Das, ed., Enhancing ASEAN’s Connectivity, p. 9.

50
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การพัฒนาแผนเม่บทเริ่มขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เมื่อวัน
ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ณ ชะอ�ำ-หัวหิน ประเทศไทย โดยผู้น�ำอาเซียนเห็นชอบ
กับแนวคิดของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) และ
ให้การรับรองแถลงการณ์ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Statement
on ASEAN Connectivity)52 ต่อมาไทยได้เสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept
Paper) ว่าด้วยการเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียนต่อทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers retreat) ในเดือนมกราคม
ค.ศ. 2010 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการจัดท�ำร่างแผน
แม่บท และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 8-9 เมษายน ค.ศ. 2010
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม53  
ผู้น�ำอาเซียนมีมติให้จัดตั้งและมอบหมายให้คณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN
Connectivity: HLTF-AC)   ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) ด้วยการ
ขอค�ำปรึกษาและความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (ADB) สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก
(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) คณะกรรมการ

โปรดดูเนื้อหาของแถลงการณ์ฉบับนี้ใน ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN
Connectivity, p. 69.
53
ประดาป พิบูลสงคราม, “สร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทย”, ASEAN Hightlights 2011 (กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554),
น. 51.; ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity, pp. 1-2.; BamBang
Susantono, “Challenges for Building Better Transportation Infrastructure Linkages
Across ASEAN: Indonesia’s Perspectives Towards an Integrated Asian Economic
Community”, pp. 59-60.

52
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific: ESCAP) และธนาคารโลก (World Bank)54
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2010
ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ผู้น�ำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบและรับรอง
MPAC55 ซึง่ มีเนือ้ หาทีส่ �ำคัญให้ก�ำหนดการเชือ่ มโยงครอบคลุม 3 มิติ ประกอบด้วย
1. การเชื่ อ มโยงด้ า นกายภาพหรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Physical
connectivity) มี 3 ด้านที่ส�ำคัญได้แก่ 1) ด้านการขนส่ง (Transportation) เน้น
การพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนน ทางราง การขนส่งทางทะเล และการ
ขนส่งทางอากาศ 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communications Technology: ICT infrastructure) เน้นการยกระดับและปรับปรุง
การเชื่อมโครงข่ายการสื่อสารเข้าด้วยกัน และการก�ำหนดกฎระเบียบด้านการ
สื่อสารในแต่ละประเทศสมาชิก และ 3) ด้านพลังงาน (Energy Infrastructure)
เน้นการพัฒนาโครงการเชือ่ มโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas
Pipeline: TAGP) และการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power
Grid: APG)56   

ประดาป พิบูลสงคราม, “สร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทย”, น. 51.; Somsak Pipoppinyo, “Master Plan on ASEAN Connectivity “From Plan
to Implementation””, in Sanchita Basu Das, ed., Enhancing ASEAN’s Connectivity,
pp. 165-166.
55
BamBang Susantono, “Challenges for Building Better Transportation Infrastructure
Linkages Across ASEAN: Indonesia’s Perspectives Towards an Integrated Asian
Economic Community”, p. 60. และดูเนื้อหาของ ปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการรับรองแผน
เม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ใน ASEAN Secretariat, Master Plan on
ASEAN Connectivity, ไม่ระบุเลขหน้า แต่อยู่ในหน้าแรกของหนังสือ
56
โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity,
pp. 11-18.
54
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นอกจากนี้ การเชือ่ มโยงด้านกายภาพมี 7 ยุทธศาสตร์สำ� คัญ คือ 1) ก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network: AHN) ให้แล้วเสร็จ
2) เร่งรัดโครงการสร้างเส้นทางรถไฟสิงคโปร์-คุณหมิง (Singapore Kunming Rail
Link (SKRL) project) ให้แล้วเสร็จ 3) สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งทางน�ำ้ บนภาค
พืน้ ทวีปทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเชือ่ มโยงกัน 4) สร้างระบบการขนส่งทางทะเลทีเ่ ชือ่ มโยง
กันอย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ 5) สร้างระบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่คล่องตัว เพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออก 6) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และการบริการในแต่ละประเทศสมาชิก และ 7) ให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนที่จะแก้
ปัญหาของประเด็นต่างๆ ทางด้าน กฎระเบียบในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานของอาเซียน57
2. การเชื่อมโยงด้านสถาบันหรือกฎระเบียบ (Institutional Connectivity) การเชื่อมโยงในมิตินี้จะครอบคลุมข้อตกลงและพิธีสารในระดับนานาชาติ
หรือระดับภูมภิ าค ทีจ่ ะสนับสนุนการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศเกีย่ วกับสินค้าและ
บริการ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาข้ามพรมแดน โดยมี 6 หัวข้อย่อย คือ
1) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและคมนาคม (Transport Facilitation)
เน้นกฎเกณฑ์ดา้ นคมนาคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศภายในอาเซียนด้วยกัน 2)
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free Flow of Goods) เพื่อส่งเสริมการค้าภายใน
ภูมภิ าค 3) การเคลือ่ นย้ายบริการอย่างเสรี (Free Flow of Services) 4) การเคลือ่ นย้าย
การลงทุนอย่างเสรี (Free Flow of Investment) 5) การเคลือ่ นย้ายแรงงานทีม่ ที กั ษะ
และการพัฒนามนุษย์ (Free Flow of Skilled Labour and Human Development) และ
6) ขั้นตอนการผ่านแดน (Cross-border Procedures) เพื่อให้การเดินทางข้าม
ประเทศสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น58

57
58

โปรดูรายละเอียดใน Ibid., pp. 38-43.
โปรดูรายละเอียดใน Ibid., pp. 18-27.
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ส�ำหรับการเชื่อมโยงเชิงสถาบันมี 10 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ คือ 1) ด�ำเนินการ
อย่างเต็มที่ตามกรอบความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งทั้ง
3 กรอบ59 2) เริ่มด�ำเนินโครงการการอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งผู้โดยสาร
ในโครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่าง 3) สร้างตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN
Single Aviation Market: ASAM) 4) สร้างการขนส่งทางทะเลของอาเซียนเป็น
ตลาดเดียว (ASEAN Single Shipping Market) 5) เพิม่ การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่าง
เสรีภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการขจัดอุปสรรคทางการค้าสินค้าภายในภูมิภาค
6) เร่ ง รั ด การพั ฒ นาภาคบริ ก ารด้ า นโลจิ ติ ก ส์ โดยเฉพาะในสาขาการขนส่ ง
โทรคมนาคม และการบริการด้านการเชื่อมโยงอื่นๆ ในภูมิภาค 7) ปรับปรุงการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาค 8) ยกระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการข้ามพรมแดน 9) เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุน
จากภายในและภายนอกภูมิภาค ภายใต้กฎระเบียบการลงทุนที่เป็นธรรม และ
10) เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎระเบียบในพื้นที่
หรือประเทศทีม่ กี ารพัฒนาล้าหลังกว่าในภูมภิ าค และปรับปรุงการประสานงานด้าน
นโยบาย แผนงาน และโครงการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค60
3. การเชื่อมโยงด้านประชาชน (People-to-People Connectivity)
เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศสมาชิก
อาเซียน การให้ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน (ASEAN
Awareness) ระหว่างพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะเยาวชน การสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการ
กรอบความตกลงประกอบด้วย 1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าผ่านแดน  (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods
in Transit: AFAFGT) 2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State
Transport: AFAFIST) และ 3) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ
(ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT)
60
โปรดูรายละเอียดใน Ibid., pp. 43-51.
59
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ศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network: AUN) รวมทั้งการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ในการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนอาเซียน โดยการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เช่น
การยกเว้นวีซา่ ระหว่างกันและการท่องเทีย่ วภายในอาเซียน ในส่วนของการเชือ่ มโยง
ด้านประชาชนมี 2 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ คือ 1) ส่งเสริมความเข้าใจทางสังคม
และวัฒนธรรมภายในอาเซียน และ 2) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชาชนภายใน
อาเซียน61
กล่าวเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคจะช่วยให้รัฐ
สมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสร้าง
ตลาดทีม่ กี ารบูรณาการและขยายใหญ่กว่าเดิม รวมทัง้ ก่อให้เกิดเครือข่ายการผลิต
และการกระจายสินค้ามากขึน้ สิง่ นีจ้ ะช่วยท�ำให้เขตการค้าเสรีอาเซียนสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับอาเซียนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถดึงดูดการลงทุน และ
ส่งเสริมการเชือ่ มโยงกับภูมภิ าคอืน่ ๆ รวมทัง้ ท�ำให้เกิดประสิทธิผลของเครือข่ายของ
เขตการค้าเสรีตา่ งๆ ทีม่ อี าเซียนเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค รวมทัง้
เร่งการพัฒนาของความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP)62 (ดูแผนภาพที่ 3.7)
MPAC ได้กำ� หนดเป้าหมาย (Goal) ของความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน
ไว้ดังนี้ 1) ยกระดับการบูรณาการและความร่วมมือของอาเซียน 2) ยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันในระดับโลกผ่านเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็งกว่าเดิม 3)
ปรับปรุงสวัสดิภาพและการด�ำรงชีวติ ของประชาชนอาเซียน 4) ปรับปรุงกฎระเบียบ
และธรรมาภิบาลส�ำหรับอาเซียน 5) เสริมสร้างการเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภายในแต่ละรัฐสมาชิกและลดช่องว่าง
61
62

โปรดูรายละเอียดใน Ibid., pp. 52-55.
Ong Keng Yong, “Forward”, in Sanchita Basu Das, ed., Enhancing ASEAN’s
Connectivity, p. vii.; Sanchita Basu Das, “Understanding the MPAC”, in Sanchita Basu
Das, ed., Enhancing ASEAN’s Connectivity, p. 3. Somsak Pipoppinyo, “Master Plan
on ASEAN Connectivity “From Plan to Implementation””, p. 166.
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การพั ฒ นา 6) ยกระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
7) ยกระดับความพยายามที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 8) เสนอให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการ
เชื่อมโยง63
นอกจากนี้ MPAC ยังน�ำเสนอวัตถุประสงค์ส�ำหรับการเชื่อมโยงทั้ง 3 มิต64ิ
คือ
1) ความเชื่อมโยงด้านกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนา การขนส่งที่ได้รับการบูรณาการและเป็นการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป
ที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนเครือข่ายด้านพลังงานในอาเซียน
2) ความเชื่อมโยงด้านสถาบันหรือกฎระเบียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อวาง
ยุทธศาสตร์และสร้างข้อตกลง กลไกทางสถาบันเพื่อท�ำให้ความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียนเป็นจริงขึ้นมาและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้กลไกท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับการค้าสินค้าและการค้าบริการ ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม
ของนโยบายการลงทุน และกรอบกฎหมายด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน และ
3) ความเชื่อมโยงด้านประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อริเริ่ม ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมและลงทุนในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผลักดันนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการด�ำเนินการภายใต้ MPAC นัน้ ประเทศสมาชิกจะใช้งบประมาณ
แผ่นดินของชาติ (National Government Budgets) ซึ่งเป็นแหล่งการเงินที่ส�ำคัญ
ของโครงการการเชื่อมโยงด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
63
64

ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity, pp. 5-6.
Ibid., p. 7.
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โลกท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดทางการคลังสาธารณะที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างขั้น
พืน้ ฐานในหลายประเทศ ผูน้ ำ� อาเซียนได้รอ้ งขอไปทางประเทศคูค่ า้ ภายนอกภูมภิ าค
และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Banks)
ซึ่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งอิสลาม (Islamic Development Bank) รวมทัง้ กองทุนระดับภูมภิ าคและ
กองทุนโลก ตลอดจนภาคเอกชนและกลุม่ อืน่ ๆ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ภายใต้ MPAC ด้วย65

65

Somsak Pipoppinyo, “Master Plan on ASEAN Connectivity “From Plan to Implementation””, p. 166. โปรดดูรายละเอียดใน ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN
Connectivity, pp. 57-62.
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แผนภาพที่ 3.3
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน

ที่มา: ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2011), p. 3.
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ส�ำหรับกลไกในการด�ำเนินการ MPAC นั้น อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานของอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN
Connectivity Coordinating Committee - ACCC) เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
ตาม MPAC รวมถึงการช่วยเจรจาจัดสรรทุนจากประเทศคู่เจรจา ทั้งนี้ ACCC จะ
ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประสานงานระดับชาติ (ASEAN Connectivity National
Coordinator) และหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนในสาขาที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการส�ำคัญทีร่ ะบุไว้ นอกจากนัน้
ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะ (Connectivity Unit) ในส�ำนักเลขาธิการอาเซียนเพือ่
ให้การสนับสนุน  ACCC ในการประสาน ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด และรายงานผล
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการตาม MPAC ต่อผู้น�ำอาเซียนผ่านคณะกรรมาธิการ
ประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC)66  (ดูแผนภาพที่ 3.4)

66

กองอาเซียน 3 กระทรวงการต่างประเทศ, ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN
Connictivity) (ฉบับย่อ) (กรุงเทพฯ: กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ,
2554), น. 42-43.; ประดาป พิบลู สงคราม, “สร้างความเชือ่ มโยงในอาเซียนเพือ่ ประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทย”, น. 51.
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แผนภาพที่ 3.4
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทความเชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน

ที่มา: ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2011), p. 65. และ Somsak Pipoppinyo, “Master Plan on ASEAN
Connectivity “From Plan to Implementation””, in Sanchita Basu Das, ed., Enhancing
ASEAN’s Connectivity (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013),
p. 168.
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9. สรุป

การด�ำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์
กับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญของประเทศในอาเซียน และความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของจีนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในฐานะตลาดเกิดใหม่ทสี่ ำ� คัญ และจีนมีศกั ยภาพ
ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แซงหน้าอาเซียนในเวลา
ไม่กปี่ ี ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศดังกล่าวนีไ้ ด้สง่ ผลกระทบอย่าง
มากต่อสถานการณ์ดา้ นการลงทุนของประเทศในอาเซียน และจะส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะกลางถึงระยะยาว ประกอบ
กับแนวโน้มการท�ำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เป็นแรง
ขับเคลือ่ นส�ำคัญให้อาเซียนมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับทีใ่ กล้ชดิ กันมากขึน้
จนน�ำไปสู่การริเริ่มอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8 (ค.ศ.
2002) ให้จัดตั้ง AEC ในฐานะ 1 ใน 3 เสาหลักของการบูรณาการไปสู่การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2020
อาเซียนพยายามที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้กว้างและลึก
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การปรับโครงสร้างองค์กรของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยสร้าง
กลไกการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจใหม่ๆ ทีส่ ามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานสู่ AEC
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด กล่าวได้วา่ แนวทางทีช่ ดั เจนของการจัดตัง้ AEC มีความ
คืบหน้ามากขึน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 9 (ค.ศ. 2003) เมือ่ ผูน้ ำ� อาเซียน
ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 หรือแถลงการณ์
บาหลีฉบับที่ 2 ซึ่งได้สะท้อนมุมมองของแนวทางบูรณาการทางเศรษฐกิจแบบ
Neo-liberal institutionalism ด้วยการก�ำหนดให้ AEC เป็นเป้าหมายสุดท้ายของ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคตามวิสยั ทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 โดยค�ำนึงถึง
การประสานผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน การลดความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิดบน
ฐานของการสร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน นอกจาก
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นั้น อาเซียนได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ที่ให้ความส�ำคัญกับสามเสาหลัก
ของอาเซียน และวางยุทธศาสตร์ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการริเริ่ม
มาตรการในการเร่งรัดการบูรณาการใน 11 สาขาส�ำคัญตามที่ HLTF ได้เสนอไว้
ในแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 ซึ่งต่อมาอาเซียนได้ก�ำหนดกรอบความตกลงว่าด้วย
การบูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียนเป็นเสมือนโครงการน�ำร่องสูก่ ารจัดตัง้ AEC
ภายใน ค.ศ. 2020 และขยายเป็น 12 สาขาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12
(ค.ศ. 2007)
ความตกลงที่จะเร่งรัดการจัดตั้ง AEC ภายใน ค.ศ. 2015 ในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 (ค.ศ. 2007) แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะ
เร่งรัดการจัดตั้ง AEC ตามแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ โดยผู้น�ำอาเซียนลงนามใน “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC Blueprint) ซึง่ เป็นปฏิญญาทีผ่ กู มัดให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนควรจะปฏิบัติตามและด�ำเนินการให้ AEC ประสบผลส�ำเร็จใน
ค.ศ. 2015 ตามเป้าหมายหรือคุณลักษณะส�ำคัญ 4 ประการของ AEC คือ 1) การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง 3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ
4) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนั้น อาเซียนได้ก�ำหนด AEC Scorecard เป็นเครื่องมือก�ำกับ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดและมาตรการต่างๆ ของ AEC Blueprint
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการต่างๆ เพื่อการมุ่งไปสู่ AEC ตาม AEC Scorecard ในระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 (ตัง้ แต่ ค.ศ. 2008-2011) พบว่ามีเพียงร้อยละ 67.5 ของมาตรการทัง้ หมด
ภายใต้ AEC Blueprint ที่ได้รับการ ปฏิบัติจนบรรลุผลส�ำเร็จ โดยส�ำนักเลขาธิการ
อาเซียนได้รายงานการบรรลุเป้าหมายส�ำคัญ 4 ประการของ AEC จากการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานใน AEC Scorecard ในเป้าหมายส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถ
ในการแข่งขันสูง 3) การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
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และ 4) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 65.9, ร้อยละ 67.9, ร้อยละ 66.7 และ
ร้อยละ 85.7 ตามล�ำดับ ในขณะทีเ่ ป้าหมายด้านการเป็นภูมภิ าคทีบ่ รู ณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์มีความคืบหน้าในการด�ำเนินงานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 อันเป็นผลจากการที่อาเซียนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอก
เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะให้การขยายตัวของ
สถาบันภายในภูมภิ าคเชือ่ มต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แต่สำ� หรับเป้าหมายส�ำคัญ
ประการหนึ่งของการก้าวไปสู่ AEC คือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้คะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 65.9
ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเป้าหมายอื่น
การด�ำเนินงานตาม MPAC เพือ่ เชือ่ มโยงอาเซียนเข้าไว้ดว้ ยกันทัง้ ในมิตดิ า้ น
กายภาพ สถาบัน และประชาชน เป็นอีกกลไกหนึง่ ของการก้าวไปสู่ AEC ทีส่ มบูรณ์
ภายใต้เป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของภูมภิ าค ซึง่ จะส่งเสริม
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ อย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ แต่ประเด็น
ปัญหาทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ ของเป้าหมายในด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันคือ อาเซียนเผชิญกับอุปสรรคจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญ 2 ประการคือ ความเหลื่อมล�้ำของระดับการพัฒนา และการตั้ง
มาตรการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี
(NTBs) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบ
ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจไปสูก่ ารเป็น AEC ใน ค.ศ.
2015 จะได้รับการวิเคราะห์อย่างจริงจังในบทต่อไป
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บทที่ 4
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื้ อ หาในบทนี้จะศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณา
ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การขยายตัวของตลาด และผลประโยชน์
แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้แก่ อุปสรรคจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และอุปสรรคจากการ
ด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การขยายตัวของตลาด

อาเซียนจัดตั้ง AEC ขึ้น ใน ค.ศ. 2003 ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งภูมิภาค
ประมาณ 537 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกัน
685,889 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ใน ค.ศ. 2011 จ�ำนวนประชากรของอาเซียนเพิ่ม
ขึ้นเป็น 604.8 ล้านคน มี GDP รวมกันได้ 2,178 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้
อาเซียนทีร่ วมกันเป็นหนึง่ เดียวมีการขยายตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่มากขึน้ ส�ำหรับการค้า
และการลงทุน ตลอดจนการมีผู้บริโภคที่ร�่ำรวยและมีอ�ำนาจการซื้อเพิ่มมากขึ้น
โดยสิ่งนี้จะเป็นแรงดึงดูดภาคธุรกิจทั้งภายในและภายนอกอาเซียนให้สนใจที่จะ
ลงทุนและด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น (ดูตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ใน ค.ศ. 2003

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Statistical Yearbook 2004, ASEAN Secretariat, World Bank 2003,
2004 / ASIAN Development Bank. อ้างถึงใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย (นนทบุร:ี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2548), น. 130.
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ถึงแม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถดถอยลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 211  
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่กลับยังคงมีอัตราการเติบโตของ GDP ประจ�ำปี
ที่สูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยของโลก ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2011
ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกมีความ
แตกต่างกัน ภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ใน ค.ศ.
2011 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่มีเพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น
การเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง (Strong Growth) ของอาเซียน ใน ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2011
ได้บอกเป็นนัยถึงการขยายตัวของตลาด (Expanding Market) สภาพแวดล้อม
1

นับตัง้ แต่ ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาได้ประสบกับวิกฤตสินเชือ่ ซับไพรม์ (subprime
mortgage crisis) หรือวิกฤตสินเชือ่ ด้อยคุณภาพขึน้ ภายในสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา
โดยผลจากความล้มเหลวในการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จน
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Bush ต้องด�ำเนินมาตรการฟื้นฟู
ภาคการเงินมากกว่า 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภาคสถาบัน
การเงิน แต่สถาบันทางการเงินหลายแห่งก็ตอ้ งล้มละลาย (เช่น Lehman Brothers) และวิกฤต
ทางการเงินยังขยายตัวสูภ่ าคอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทัง้ ภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ วิกฤตสินเชือ่
ด้อยคุณภาพส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2008 และ 2009
ติดลบร้อยละ 0.3 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.1 ตามล�ำดับ กล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญ
กับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ในทศวรรษ 1930 นอกจาก
นี้ วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกายังได้ลุกลามเข้าไปในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้เงิน
ยูโร 17 ประเทศ (Eurozone) โดยเริ่มจากปัญหาวิกฤตหนี้สินของกรีซ ไอร์แลนด์ โปรตุเกส
รวมทั้งอิตาลีและสเปนในเวลาต่อมา ในที่สุดก็ขยายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจนกลายเป็น
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 70 ปี โดยจะเห็นได้จากจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 2009 ติดลบถึงร้อยละ 4.4 ในขณะทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ก็มกี าร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 2008 และ 2009 ติดลบร้อยละ 1.0 และ 5.5 ตามล�ำดับ. อ้างถึง
ใน ประภัสสร์ เทพชาตรี, “สรุปสถานการณ์โลกในปี 2551 (ตอนที่ 1)”, สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
56 (26 ธันวาคม 2551-1 มกราคม 2552): 25-26.; ประภัสสร์ เทพชาตรี, สถานการณ์โลกปี
2011-2012 (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2555), น. 10-11.; ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายสถิตแิ ละ
ข้อสนเทศ ส�ำนักสถิติ, เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ (กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2556), น. 2.
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ทางธุรกิจที่น่าดึงดูด และสถานที่ตั้งทางอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ
(Dynamic Industrial Setting) ขนาดของตลาดที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(Combined Market Size) ของภูมิภาคนี้มีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2011 ซึง่ มากกว่าขนาดตลาดใน ค.ศ. 2004 ถึง 2.5 เท่า2  (ดูตารางที่
4.2)
ตารางที่ 4.2
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนและขนาดตลาดในช่วงระหว่าง
ค.ศ. 2004-2011

ที่มา: ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI
Landscape (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 9.
2

ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape
(Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 8.
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การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ส�ำคัญเริ่มจากเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 1990 อาเซียนได้สร้างความ
ตกลงใหม่ที่ไปไกลกว่าแค่การลดภาษีทางศุลกากรและการขจัด NTBs ในการค้า
สินค้าซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลง CEPT โดยขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจออก
ไปสูก่ ารเปิดเสรีทางด้านการลงทุนและการค้าบริการ หรือกล่าวได้วา่ กลไกของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญมากของอาเซียน คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) และเขตการลงทุน
อาเซียน (AIA) โดยกลไกทั้งสองนี้ซึ่งถูกเรียกว่า “AFTA Plus” จะท�ำให้อาเซียนได้
รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า3  
การด�ำเนินงานตามกลไกส�ำคัญของอาเซียนทีเ่ สนอไว้ขา้ งต้น ได้นำ� ไปสูก่ าร
ขยายตัวของตลาดใน 2 มิติ ได้แก่
1.1 การขยายตัวในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศ
1.2  การขยายตัวในมิติด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
1.1 การขยายตัวในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศ
อาเซียนมีเป้าหมายส�ำคัญคือต้องการที่จะพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกมากยิง่ ขึน้ ไปอีก และเพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั การเคลือ่ นย้าย
สินค้าได้อย่างเสรี และเพื่อส่งเสริมเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคในอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นชอบกับการใช้แผนด�ำเนินการด้านการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าของอาเซียน (Trade Facilitation Work Programme) ใน ค.ศ.
2008 และต่อมาได้เห็นชอบกับการใช้ตัวชี้วัดการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า

3

Hadi Soesastro, “Towards an East Asian Regional Trading Arrangement”, in Simon
S. C. Tay, Jesus P. Estanislao, and Hadi Soesastro, eds., Reinventing ASEAN
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), p. 234.
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(Trade Facilitation Indicators) ใน ค.ศ. 20094 AEC Blueprint ได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศด�ำเนินการยกเลิกภาษีศุลกากร
ขาเข้าส�ำหรับสินค้าทุกรายการ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงภายใน ค.ศ.
2010 ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV ให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ค.ศ. 2015 แต่มีความยืดหยุ่นได้ส�ำหรับสินค้าอ่อนไหวบางรายการภายใน ค.ศ.
2018 นอกจากนี้ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods:
ATIGA) ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทนที่ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน
ส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT AFTA) และมีเนือ้ หาครอบคลุมกว้างกว่าความ
ตกลง CEPT AFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับการขจัดภาษีศุลกากรขาเข้า มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) และการ
ท�ำให้กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า (ROO) มีความง่ายขึ้นในการน�ำไปปฏิบัติใช้
ทัง้ นีม้ กี ารประเมินว่าเมือ่ อาเซียนได้บรู ณาการจนภาษีศลุ กากรลดลงเหลือร้อยละ 0
จะสามารถเพิ่ม GDP ของอาเซียนได้อย่างน้อยร้อยละ 10 และสามารถลดต้นทุน
การด�ำเนินงาน (Operational Costs) ได้ถึงร้อยละ 205  

ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Factbook (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2011), p. 3.; The World Bank, World Bank East Asia and Pacific
Economic Update 2010, Volume 1: Emerging Stronger from the Crisis (Washington
DC: The World Bank, 2010), p. 31. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/2455/544360PUB0EPI010BOX349416B01PUBLIC1.pdf?sequence=1>
[Retrieved July 1, 2013].
5
McKinsey and Company, ASEAN Competitiveness Study: Final Report (2003);
as cited in Chia Siow Yue, “Association of Southeast Asian Nations Economic
Integration: Developments and Challenges”, Asian Economic Policy Review
6(2011):56.
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หากพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของการค้าทั้งหมดของอาเซียนทั้งในมิติ
ด้านการค้าสินค้าและด้านการค้าบริการ จะพบว่าการขยายตัวของการค้าในภูมภิ าค
ที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะประเทศสมาชิกมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานตามความตกลง
ว่าด้วยการใช้ภาษีพเิ ศษทีเ่ ท่ากันส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT AFTA) อย่าง
ต่อเนื่อง หรือกล่าวได้ว่าอาเซียนประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการลดอัตราภาษี
ระหว่างกัน โดยใน ค.ศ. 2010 การค้าของอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้คิดเป็นร้อยละ 33.1 เป็นเพราะการขยายตัวของ
ทั้งการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศ
คู่ค้านอกภูมิภาค ส่วนแบ่งของการค้าภายในอาเซียนเมื่อเทียบกับการค้าทั้งหมด
ของอาเซียน ใน ค.ศ. 2010 มีร้อยละ 25.4 โดยเพิ่มมากกว่าที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 2009
เล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 24.5 ในขณะเดียวกัน การค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศ
คู่ค้านอกภูมิภาคก็มีส่วนแบ่งถึง 3 ใน 4 ของการค้าทั้งหมดของอาเซียน ซึ่งเติบโต
ร้อยละ 31.5 ใน ค.ศ. 2010 อันแสดงถึงการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008
นอกจากนี้ ส่วนแบ่งของการส่งออกของ GDP มีมลู ค่ามากกว่าส่วนแบ่งของ
การน�ำเข้าของ GDP ท�ำให้อาเซียนมีดุลการค้าเกินดุล (Trade Surplus) ประมาณ
96 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2010 และ
ค.ศ. 2011 ตามล�ำดับ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะสินค้าส่งออกของอาเซียนยังคงเป็นทีต่ อ้ งการ
ในตลาดระหว่างประเทศ การค้าของอาเซียนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมลู ค่า
สูงถึงเกือบ 2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2011 เพราะการมีศกั ยภาพทีเ่ ข้มแข็ง
ทั้งในการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันและการค้าระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่ค้านอกภูมิภาค (ดูตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3
การค้าทั้งหมดของอาเซียนระหว่าง ค.ศ. 2008-2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012, (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2013), p. 9.
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อาเซียนบรรลุผลส�ำเร็จในการปฏิบตั ติ าม ATIGA ซึง่ เริม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยมีถึงร้อยละ 98.6 ของจ�ำนวนรายการสินค้า
ทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีขาเข้ารวมกันได้ 88,152 รายการร่วมกับอัตราภาษีศุลกากร
ของการน�ำเข้าภายในอาเซียนที่ไม่เกินร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่ของรายการเหล่านี้
ลดภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ 0 แล้ว6 ทั้งนี้อาเซียนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนแบ่งของ
การค้าขายระหว่างกันในส่วนของการน�ำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ (Parts and Components) และสินค้าทุน (Capital
Goods) ซึ่งภายใต้การจัดซื้อสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Products) ที่มีแหล่ง
ก�ำเนิดภายในอาเซียน ได้สะท้อนถึงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาค
(Regional Production Networks) ร่วมกันในอาเซียน7  
ส�ำหรับการขยายตัวในมิติด้านการค้าบริการ ในฐานะที่เป็นตลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) โครงสร้างส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจอาเซียนค่อยๆ เปลี่ยนจาก
ภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเข้าไปสู่ภาคบริการ ส่งผลให้การจ้าง
งานในภาคบริการมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 2000
สิ่งนี้แสดงถึงความส�ำคัญของภาคบริการที่มีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รายงานประจ�ำปี
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ซึ่ง
ระบุถึงแนวโน้มของแรงงานและสังคมในอาเซียนใน ค.ศ. 2008 โดยเป็นข้อมูลใน
ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2006-2007 ได้เน้นให้เห็นว่าภาคบริการมีจ�ำนวนคนงานเพิ่มขึ้น
มากกว่าภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรม
ยังคงมีบทบาทมากกว่าภาคบริการเมื่อพิจารณาถึงร้อยละของการเติบโตของการ
จ้างงาน ซึง่ แสดงว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนในภาพรวมทัง้ หมด
ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape,
p. 15.
7
Misa Okabe and Shujiro Urata, “The Impact of AFTA on Intra-AFTA Trade”, Economic
Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (May 2013):10, <http://www.eria.
org/ERIA-DP-2013-05.pdf> [Retrieved October 1, 2013].
6
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ยังคงถูกขับเคลือ่ นโดยภาคอุตสาหกรรมการผลิต แต่ภาคบริการซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะใช้
แรงงานเป็นหลัก (Labour Intensive) ก็มคี วามส�ำคัญต่อการจ้างงานของภูมภิ าคนี้
ดังนัน้ การเติบโตทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในภาคบริการสามารถช่วยเพิม่ การจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับประเทศสมาชิก8 (ดูตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4
การจ้างงานเป็นรายภาคในอาเซียน ระหว่าง ค.ศ. 2006-2007

ที่มา: รายงานประจ�ำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: แนวโน้มของแรงงานและสังคม
ในอาเซียนใน ค.ศ. 2008. อ้างถึงใน Deunden Nikomborirak and Supunnavadee
Jitdumrong, “ASEAN Trade in Services”, in Sanchita Basu Das, Jayant
Menon, Rodolfo Severino, and Omkar Lal Shrestha, eds., The ASEAN Economic
Community: a Work in Progress, (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2013), p. 99.

การเปิดตลาดบริการให้กบั การแข่งขันจากต่างประเทศ (Foreign Competition)
จะสร้างผลประโยชน์เช่นเดียวกับการเปิดตลาดสินค้า เนื่องจากผู้ให้บริการต่างชาติ
(Foreign Suppliers) สามารถเสนอบริการในราคาที่มีต้นทุนต�่ำกว่าหรือคุณภาพ
สูงกว่า รวมทั้งบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในภาคบริการจะน� ำทรัพยากร
8

Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “ASEAN Trade in Services”,
in Sanchita Basu Das, Jayant Menon, Rodolfo Severino, and Omkar Lal Shrestha,
eds., The ASEAN Economic Community: a Work in Progress (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2013), pp. 98-100.
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ในรูปแบบของเงินทุนและความเชีย่ วชาญเข้ามาในประเทศทีร่ บั การลงทุน ตลอดจน
บริษทั เหล่านีย้ งั จะได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีด่ กี ว่าด้วย การขจัด
รูปแบบทั้งหมดที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการต่างชาติจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพื่อที่จะน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเป็นตลาดเดียวกัน9
ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา อาเซียนมีสว่ นแบ่งในการค้าบริการของโลกทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2000 อาเซียนมีส่วนแบ่งร้อยละ 4.6 และเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 8 ใน ค.ศ. 201210   ระบอบการเปิดเสรีส�ำหรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีทักษะใน AEC ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศอาเซียนหลาย
ประการ เช่น อาเซียนจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ การส่งเสริมการยอมรับ
ร่วมในคุณสมบัตนิ กั วิชาชีพ และการก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมภิ าคระหว่าง
สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ขาดแคลนแรงงานก็อาจจะได้รับประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งแรงงานวิชาชีพและ
มีทักษะ (Professional and Skilled Workers) จะสามารถแสวงหางานที่ดีกว่า
และมีรายได้สูงขึ้น นอกจากนั้น การลดลงของข้อจ�ำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่มีทักษะจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการค้าบริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การเติบโตของ GDP ต่อไป11  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าบริการเป็นองค์ประกอบ
Philippa Dee, “Services Liberalization toward the ASEAN Economic Community”, in
Jennifer Corbett and So Umezaki, eds., Deepening East Asian Economic Integration,
Research Project Report 2008-1 (Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN
and East Asia, 2009), pp. 81-82.
10
Pierre Sauvé, “Services Trade and the ASEAN Economic Community, ADB Seminar
Series on Regional Economic Integration and the Asian International Economists
Network (AIEN) Speaker Series”, (18 July 2013), p. 6. <http://aienetwork.org/
speaker-series/005-pierre-sauve/services-trade-and-the-asean-economiccommunity-pierre-sauve.pdf> [Retrieved September 25, 2013].
11
Ong Keng Yong, “ASEAN Economic Integration: Perspective from Singapore”,
p. 134.
9
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หลักของ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 40-60 ของ GDP
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มูลค่าของการค้าบริการ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีอตั ราส่วนเพิม่ ขึน้ ใน GDP ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน มูลค่าการส่งออกและการน�ำเข้าการค้าบริการของอาเซียนได้ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 182 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2003 เป็น 343
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 200912  
ในกรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement for the Integration of Priority Secotrs) เพื่อน�ำร่อง
ไปสู่การเป็น AEC ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดการบูรณาการในสาขาสินค้า
และบริการส�ำคัญ 12 สาขาให้เกิดขึ้นก่อนนั้น ได้มีสาขาบริการ 5 สาขา คือ การ
ท่องเทีย่ ว การบิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสาขาการท่องเที่ยวได้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรายได้
จ�ำนวนมากให้กับภูมิภาคนี้อย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นส่วนประกอบ (Component) ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานจ�ำนวน
มาก เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งของการจ้างงานโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะใน
เขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ประชาชาติ
และก่อให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ช่วยน�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาอย่าง
ทันทีทันใด กระจายผลประโยชน์ไปสู่หลายพื้นที่ของประเทศ ท�ำให้เกิดการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ อาเซียนยังใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้อง
ร่วมมือกันส่งเสริมอาเซียนในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเดียวกัน (Single Des12

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One
Identity, One Community (นนทบุร:ี กระทรวงพาณิชย์, 2554), น. 23.; Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “An Assessment of Services Sector Liberalization
in ASEAN”, in Sanchita Basu Das, ed., ASEAN Economic Community Scorecard:
Performance and Perception, p. 50.
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tination) ด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน (Common Competency
Standards) ส�ำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว13  
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008-2011 ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะใน ค.ศ. 2011 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาในอาเซียนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 10 โดยมีประมาณ 81 ล้านคน เนือ่ งจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของอาเซียนมีศักยภาพสูง จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป14
(ดูตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอาเซียนระหว่าง ค.ศ. 2008-2011
   

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, March, 2103), p. 42.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาส
ทางการค้าและการลงทุนของไทย (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, 2548), น. 113.; Rodolfo C. Severino, “Integrating the Regional Economy”, in
Southeast Asia in Search of an ASEAN Community (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2006), pp. 240-241.
14
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2013), p. 42.
13
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จากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอาเซียน นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของนักท่องเที่ยว โดยมีตัวเลขเกือบจะ
ร้อยละ 50 ของส่วนแบ่งของทัง้ หมดทัง้ ใน ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2011 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด การ
เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศสมาชิกและนโยบายวีซ่า15 นอกจากนี้ จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน) ก็มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน (ดูตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6
แหล่งทีม่ าของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาในอาเซียนใน ค.ศ. 2010 และ 2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2013), p. 44.
15

Ibid., p. 44.
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1.2		 การขยายตัวในมิติด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
แนวทางที่ชัดเจนของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท�ำให้มีการ
ไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มาสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
หากพิจารณาในรายละเอียดก็จะพบว่าเหตุผลที่นักลงทุนต้องการจัดตั้งธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการผลิตเพิม่ มากขึน้ ในอาเซียน เพราะต้องการทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์
จากการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) และฐานการบริโภค
ที่ขยายใหญ่ขึ้น รวมทั้งการด�ำเนินการความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA)
ได้ขจัดอุปสรรคต่างๆ ส�ำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่ดำ� เนินการ
ในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานาน จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทของประเทศ
อาเซียน และ AEC จะส่งผลต่อการเพิม่ จ�ำนวนหุน้ ของ FDI ในแต่ละประเทศสมาชิก
การเติบโตของรายได้ในแต่ละปีของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มขึ้นระหว่าง
ร้อยละ 0.5 และ 1 ของ GDP ต่อปี16  
ก่อนการเกิดวิกฤตการเงินโลก ใน ค.ศ. 2007 มีการไหลเข้ามาของ FDI สู่
อาเซียนประมาณ 75,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ FDI
ของโลก ต่อมาท่ามกลางการเกิดวิกฤตการเงินโลกใน ค.ศ. 2008 และ ค.ศ. 2009
การไหลเข้ามาของ FDI ลดลงอย่างมาก โดยลงมาอยูท่ ี่ 47,076 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และ 37,881 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�ำดับ หรือเมื่อค�ำนวณจากอัตราของการ
เปลี่ยนแปลงแบบปีต่อปีซึ่งคิดเป็นร้อยละ -37.8 และ -19.5 ตามล�ำดับ17 (ดูตาราง
ที่ 4.7) แม้ว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเริ่มคลี่คลายและมีการฟื้นตัวของ
การค้าโลก แต่ส�ำหรับการลงทุนโลกไม่ได้กลับมารุ่งเรืองอยู่ในระดับเดียวกับที่เคย
เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงิน รวมทั้งแหล่งที่ตั้งส�ำหรับการลงทุนระดับโลกยัง
ได้มีการเปลี่ยนแปลง วิกฤตการเงินในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกฎเกณฑ์
Ong Keng Yong, “ASEAN Economic Integration: Perspective from Singapore”,
p. 134.
17
ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2011: Sustaining FDI Flows in a
Post-crisis World (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2011), p. 29.
16
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พื้นฐาน (Fundamentals) ของการตัดสินใจเลือกสถานที่เพื่อรับการลงทุนจากต่าง
ประเทศ แต่ยังเปลี่ยนแปลงกระแสเงินลงทุนทั่วโลก (Global Liquidity) ซึ่งจะมีผล
ต่อการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศ และมีแนวโน้ม ที่การแข่งขันใน FDI
มีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ 18 อย่างไรก็ตาม FDI ใน ค.ศ. 2010 ทัง้ หมดทีไ่ หลเข้ามาใน
ภูมภิ าคนีเ้ พิม่ ขึน้ เกือบร้อยละ 100 และมีมลู ค่าการลงทุนสูงถึง 75,758 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ FDI ของโลก (ดูตารางที่ 4.7) หรือกล่าวได้วา่ ใน
ค.ศ. 2010-2011 อาเซียนมีการไหลเข้ามาของ FDI คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของการไหลเข้า
ของ FDI ระดับโลก และร้อยละ 16.1 ของการไหลเข้าของ FDI ที่เข้ามาสู่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วง ค.ศ. 2000-2003 ซึ่งมีการ
ไหลของ FDI ระดับโลกเข้ามาสู่อาเซียนเพียงร้อยละ 2.7 และร้อยละ 11 ของการ
ไหลเข้าของ FDI ที่เข้ามาสู่ประเทศก�ำลังพัฒนาเท่านั้น19

18
19

Ibid., p. 1.
ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape,
p. 4.
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ตารางที่ 4.7
การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่อาเซียนระหว่าง
ค.ศ. 2007-2010

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2011: Sustaining FDI
Flows in a Post-crisis World (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2011), p. 29.

อาเซียนยังต้องพึ่งพาแหล่งเงินลงทุนที่มาจากภายนอกภูมิภาคเป็นหลัก
ซึ่งประเทศ/ภูมิภาคที่เข้ามาลงทุนเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน ได้แก่ สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะสหภาพยุโรปมีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดใน
อาเซียน ในช่วง ค.ศ. 2005-2010 ส่วนประเทศจีนและญีป่ นุ่ มีมลู ค่าการลงทุนเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอาเซียนที่มีมูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
(Intra-ASEAN Investment) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ค.ศ. 2003 แต่มี
มูลค่าของการลงทุนลดน้อยลง ใน ค.ศ. 2009 เนือ่ งจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก อย่างไร
ก็ตามใน ค.ศ. 2011 การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ
หนึ่งของการเป็นแหล่งที่มาของ FDI ในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยเกิด
ขึ้นในอาเซียน (ดูตารางที่ 4.8) หรือกล่าวได้ว่า ใน ค.ศ. 2011 มีการลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 จากปี ค.ศ. 2010 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ
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26.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของ FDI ทัง้ หมดทีไ่ หลเข้ามาใน
อาเซียน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี (Annual Average) ที่มีเพียง
ร้อยละ 10 ใน ค.ศ. 2000-2005 และร้อยละ 14 ใน ค.ศ. 2006-200920  
FDI ในอุตสาหกรรมการบริการยังคงมีการเติบโตและและเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
สม�่ำเสมอระหว่าง ค.ศ. 2000-2002 การบริการคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ
50 ของ FDI ที่มีการไหลเข้ามาทั้งหมดในภูมิภาคนี้ โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่
ในสาขาการเงินและสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม FDI ในภาคบริการเติบโตขึ้น
เป็น 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยประจ�ำปีที่มีประมาณ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ.
2000-2002 ไปสูค่ า่ เฉลีย่ ประจ�ำปีทเี่ พิม่ มากขึน้ ประมาณ 48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ใน ค.ศ. 2009-201121  

20
21

Ibid., p. 8.
ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape,
p. 30.
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ตารางที่ 4.8
แหล่งเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 10 อันดับแรกที่ไหลเข้ามา
ในอาเซียนระหว่าง ค.ศ. 2005-2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI
Landscape (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 29.
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FDI ได้ชว่ ยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของเครือข่ายการผลิตระดับภูมภิ าคของ
อาเซียน เครือข่ายเหล่านีเ้ ป็นหัวใจส�ำคัญมากของการค้าภายในภูมภิ าคและการไหล
เข้ามาของการลงทุน และเป็นตัวขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอาเซียน พร้อมไปกับการบูรณาการเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออก22 นอกจากนี้
FDI จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพที่จะขยายห่วงโซ่คุณค่าการผลิต
ที่มีอยู่ (Existing Production Value Chains) และยังสามารถขยายเข้าไปสู่ห่วงโซ่
คุณค่าการผลิตใหม่ดว้ ย การสร้างโอกาสส�ำหรับเครือข่ายการผลิตและการกระจาย
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้ช่วยยกระดับความสามารถในการผลิต
และลดช่องว่างของการพัฒนาในภูมิภาคนี23้
นอกจาก AEC จะช่วยขยายการค้าสินค้าของอาเซียนด้วยการมีมูลค่า
การส่งออกมากกว่ามูลค่าการน�ำเข้าเกือบจะในทุกสาขา และเพื่อให้บรรลุถึง
การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ ตามเป้าหมาย
หรือคุณลักษณะส�ำคัญของ AEC ประการหนึ่งดังที่ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint
อาเซียนได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการระบบเศรษฐกิจของอาเซียนเข้า
กับระบบเศรษฐกิจภายนอกภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้มีการท�ำการค้าเพิ่มขึ้นและจะ
เพิ่มผลประโยชน์มากขึ้นให้กับประเทศอาเซียน ตลอดจนยกระดับบทบาทในการ
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนขึ้นจากเดิม และเพิ่มอ�ำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองของ
อาเซียนในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาศัยบทบาทของอาเซียน
ในการเป็นแกนกลางขับเคลื่อนการบูรณาการเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค โดย
การเปิดเป็นตลาดเดียวกัน (Single Open Market) สามารถสร้างผลประโยชน์
ส�ำหรับอาเซียนบวกเขตการค้าเสรีอนื่ ๆ (ASEAN plus FTAs) ซึง่ มีการริเริม่ ทีส่ �ำคัญ
Rafaelita M. Aldabe, Josef T. Yap, and Peter A. Petri, “The AEC and Investment
and Capital Flows”, in Michael G. Plummer and Chia Siow Yue, eds., Realizing the
ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2009), p. 86.
23
Ong Keng Yong, “ASEAN Economic Integration: Perspective from Singapore”,
p. 134.
22
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คือ “ความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนท�ำกับคู่เจรจา+1” (ASEAN Plus One Free
Trade Agreements - FTAs) รวมทั้งอาเซียนยังคงเล่นบทบาทของ “ผู้สร้างการ
เชือ่ มต่อ” (Bridge Builder) ระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก โดยอาเซียน
ได้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
เรียกว่า “อาเซียน+3” และการขยายกรอบความร่วมมือไปสู่ “อาเซียน+6” หรือ
“การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก” (East Asia Summit) ซึ่งมี 16 ประเทศ
ที่เข้าร่วม ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์24  
นอกจากนั้น อาเซียนได้ริเริ่มขยายการบูรณาการในภูมิภาค โดยการจัดท�ำ
ความตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับเดียว เรียกว่า “ความตกลงพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 RCEP เป็นการรวมประเทศคูภ่ าคีในความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน+1 ใน 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญี่ปุ่น, อาเซียนเกาหลี, อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึง่ RCEP ทีม่ อี าเซียน
เป็นศูนย์กลางนีจ้ ะมีประชากรรวมกันถึง 3,358 ล้านคน และมี GDP รวมกันทัง้ หมด
16,761 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ค.ศ. 2011) ถือว่ามีการขยายตัวของตลาด
เพิม่ ขึน้ ไปอีกและ RCEP จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ใน
โลก โดยมีเป้าหมายส�ำคัญที่จะท�ำให้ความตกลง RCEP เป็นความตกลงที่มีความ
ร่วมมือทัง้ เชิงลึกและเชิงกว้าง เพือ่ ให้ครอบคลุมประเด็นทางการค้าระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน ซึ่งอาเซียนได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำแนวทางการเจรจาในด้าน
24

Ong Keng Yong, “ASEAN Economic Integration: Perspective from Singapore”,
in Sanchita Basu Das, ed., Achieving the ASEAN Economic Community 2015:
Challenges for Member Countries and Businesses (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2012), p. 133.; Sanchita Basu Das, “Assessing the Progress and
Impediments Towards an ASEAN Economic Community”, in Sanchita Basu Das, ed.,
ASEAN Economic Community Scorecard: Performance and Perception, pp. 15-16.
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การค้าสินค้า ด้านการค้าบริการ และด้านการลงทุน โดยวางกรอบเวลาเบื้องต้น
ส�ำหรับด�ำเนินการเจรจาไว้ในช่วง ค.ศ. 2013-201525

2. ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นสอดคล้องกันในการผลักดันให้การจัดตัง้
AEC บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากทุกประเทศสมาชิกต่าง
ก็ตระหนักถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่ประเทศตนจะได้รับจากการก้าวหน้าไปอีก
ขั้นของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน หรือกล่าวได้ว่า ประเทศสมาชิก
อาเซียนริเริ่มและจัดตั้ง AEC ขึ้นเพื่อรักษาและเพิ่มระเบียบแห่งชาติ (National
Order) และแสวงหาผลประโยชน์ ในยามที่ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ที่ท�ำให้สถานะทางการเมืองหรือ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนขาดความมั่นคง และการพัฒนาของ AEC
เป็นการขยายการเปิดเสรีทางการค้าของรัฐสมาชิกในอาเซียน คุณสมบัติเฉพาะที่
เด่นชัดของ AEC คือการสนับสนุนสถานะเดิม (Status Quo) ของสมาชิกอาเซียน
ในการค้าระหว่างประเทศ26
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)”, จุลสารร่วม
สร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 (ไม่ระบุปี): 1.; กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21”, จุลสาร
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 (ไม่ระบุป)ี :1.; สมเกียรติ
ตั้งกิจวาณิชย์, เสาวรัจ รัตนค�ำฟู, สุนทร ตันมันทอง และพลอย ธรรมาภิรานนท์, ประเทศไทย
ในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย, การสัมมนาวิชาการประจ�ำ
ปี 2555 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย”
(ASEAN Economic Community: Myths, Reality, Potentials and Challenges) (กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555), น. 35.
26
William J. Jones, “The ASEAN Economic Community and New Regionalism:                        
A Neorealist Analysis”, ASIEN: The German Journal on Contemporary Asia 119
(April 2011):51-53.
25
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นอกจากนั้น การบูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC จะก่อให้เกิดตลาดใหม่
และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยคาดหมายได้ว่าทุกประเทศ
จะได้รับผลประโยชน์แบบถ้วนหน้า เช่น ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง
จากต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตรงกลางของการเชื่อมต่อ
ทางด้านการคมนาคมขนส่ง ส่วนผลประโยชน์ที่กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ CLMV
ได้รับคือความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น ด้านวิชาการ
โดยมีการจัดการอบรมให้กับบุคลากรของประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
ล้าหลังกว่า การบูรณาการทางเศรษฐกิจจะเปิดโอกาสให้ประเทศ CLMV ได้เข้าสู่
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น เมื่อได้เข้าสู่แผนงานของ AEC รวมทั้งการได้รับการปฏิบัติที่
เป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ เช่น การได้รับสิทธิ
ยืดหยุ่นในการด�ำเนินการลดภาษีศุลกากรส�ำหรับสินค้าขาเข้าให้ล่าช้าออกไปได้
มากกว่าประเทศสมาชิกเดิม เป็นต้น27
ที่ผ่านมา เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเงินได้ขยายวงกว้างจนน�ำไปสู่วิกฤต
เศรษฐกิจโลกในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008-2009 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนเกือบ
ทั้งหมด จากข้อมูลใน ค.ศ. 2009 พบว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศถดถอยลง ยกเว้นพม่า แต่ใน ค.ศ. 2010 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมดสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและยังคงรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจนถึง ค.ศ. 2011 และจาก 10 ประเทศสมาชิกพบว่ามี
เพียงประเทศพม่าทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตเป็นเลขสองหลัก (Double-Digit Growth)
ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 1 เนื่องจากการเกิด
มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่วนกัมพูชา ลาว และเวียดนามมีอัตราการเติบโตมากกว่า
ร้อยละ 5 ซึ่งท�ำให้อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของประเทศสมาชิกใหม่ CLMV อยู่ที่
ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 ประเทศสมาชิกเดิมที่มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 4.4 (ดูตารางที่ 4.9)
27

สัมภาษณ์, อรุณี พูลแก้ว, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557.
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ตารางที่ 4.9
อัตราการเจริญเติบโตของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่าง ค.ศ. 2008-2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and
IMF-World Economic Outlook April 2012, quoted in ASEAN Secretariat, ASEAN
Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 4.

ในส่วนต่อไปจะน�ำเสนอถึงผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ใน 2 มิติ คือ การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับทิศทางในการขยายตัวของตลาดในภูมิภาค
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2.1		 ผลประโยชน์แห่งชาติในมิติการค้าระหว่างประเทศ
การลดและยกเลิกภาษีศุลกากรขาเข้าตามตารางเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน AEC
Blueprint ได้นั้นแสดงว่าประเทศสมาชิกอาเซียนประสบความส� ำเร็จอย่างยิ่ง
กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2010 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ มีจ�ำนวนรายการ
สินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าทั้งหมด (Tariff Lines) ที่ลดภาษีศุลกากรเหลือร้อยละ 0
มากกว่าจ�ำนวนสินค้าในบัญชีลดภาษี (Inclusion list: IL) ซึง่ ถูกก�ำหนดไว้ในตาราง
เวลาทีก่ �ำหนดให้ปลอดจากการเสียภาษีศลุ กากรขาเข้า ซึง่ แสดงว่าประเทศสมาชิก
เหล่านีไ้ ม่เพียงปฏิบตั ติ ามตารางเวลาของการลดภาษีศลุ กากรทีร่ ะบุไว้ในพิมพ์เขียว
แต่ยังได้ด�ำเนินการเปิดเสรีไปมากกว่าที่ระบุไว้ในตารางที่กำ� หนดไว้อีกด้วย28 โดย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศด�ำเนินการขจัดภาษี
ศุลกากรรวมทัง้ สิน้ 7,881 รายการของจ�ำนวนรายการสินค้าทีอ่ ยูใ่ นรายการลดภาษี
ทัง้ หมด ท�ำให้จำ� นวนรายการสินค้าทีอ่ ยูใ่ นรายการลดภาษีทงั้ หมดทีม่ ภี าษีรอ้ ยละ 0
รวมทั้งหมด 54,467 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 99.65 ของรายการสินค้าที่อยู่
ในรายการลดภาษีทั้งหมดภายใต้ CEPT AFTA จากการเพิ่มขึ้นถึง 7,881 รายการ
ของรายการสินค้าทีอ่ ยูใ่ นรายการลดภาษีทงั้ หมดทีม่ ภี าษีรอ้ ยละ 0 ปรากฏว่าสินค้า
ภายใต้การเร่งรัดการบูรณาการสาขาส�ำคัญมีจ�ำนวนร้อยละ 24.15 ของรายการ
สินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีทั้งหมด โดยเหล็กและเหล็กกล้ามีจ�ำนวนร้อยละ
14.92 เครือ่ งจักรและเครือ่ งใช้กลอืน่ ๆ (Machinery and Mechanical Appliances)
มีจำ� นวนร้อยละ 8.93 สารเคมีมจี ำ� นวนร้อยละ 8.3 เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชา ลาว
พม่าและเวียดนาม ก็มกี ารเพิม่ ขึน้ ของรายการสินค้าทีอ่ ยูใ่ นรายการลดภาษีทงั้ หมด

28

Pratiwi Kartika and Raymond Atje, “Towards AEC 2015: Free Flow of Goods within
ASEAN”, in Sanchita Basu Das, ed., ASEAN Economic Community Scorecard:
Performance and Perception (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013),
p. 32.
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2,003 รายการทีไ่ ด้ท�ำการลดภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ท�ำให้จำ� นวนของรายการสินค้า
ที่อยู่ในรายการลดภาษีทั้งหมดมี 34,691 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.9629
การทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามความตกลง
CEPT AFTA และ ATIGA ได้สง่ ผลกระทบทีส่ ำ� คัญต่อการผลักดันการค้าภายในกลุม่
ประเทศสมาชิกอาเซียน (intra-ASEAN trade) ให้ขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
ให้ขยายตัวสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของการค้าขายภายในกลุ่มอาเซียนต่อ
การค้าต่างประเทศทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ
22 ใน ค.ศ. 2000 มาเป็นร้อยละ 25 ใน ค.ศ. 201130 แสดงให้เห็นว่าการค้าขาย
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทมากขึ้นตามล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงระหว่าง ค.ศ. 2009-2011 การค้าภายในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง กล่าวคือใน ค.ศ. 2009 มีมลู ค่าทัง้ หมด 376,207 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
มูลค่าการส่งออก 199.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าระหว่าง
กัน 176.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ31 ส่วนใน ค.ศ. 2010 มีมูลค่าทั้งหมด 519,805
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 268 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่า
การน�ำเข้าสินค้าระหว่างกัน 251.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ32 และใน ค.ศ. 2011
มีมูลค่าทั้งหมด 598,242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 327.5
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าระหว่างกัน 270.7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ33
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Factbook, p. 3.; The World Bank,
World Bank East Asia and Pacific Economic Update 2010, Volume 1: Emerging
Stronger from the Crisis, p. 31.
30
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012, p. 9.
31
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2010 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2011), p. 9, 16-17.
32
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2011 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2012), p. 9, 16-17.
33
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012, p. 9, 16-17.
29
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กล่าวคือ
ใน ค.ศ. 2009 มูลค่าการค้าของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ลดลง โดยเฉพาะประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศรวมทัง้ เวียดนาม ในขณะทีป่ ระเทศพม่าได้รบั ผลกระทบ
น้อยมาก แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ซึ่งได้แก่ กัมพูชา และลาว กลับไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ แต่เมือ่ เข้าสู่ ค.ศ. 2010 ทุกประเทศสมาชิกมีการขยายตัวของการค้า
เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั และขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจนถึง ค.ศ. 2011 โดยสิงคโปร์เป็น
ประเทศทีม่ มี ลู ค่าการค้าสูงทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ไทยและมาเลเซีย (ดูตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10
มูลค่าการค้าทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่าง ค.ศ. 2008-2011
          (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and
IMF-World Economic Outlook April 2012, quoted in ASEAN Secretariat, ASEAN
Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 11.
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จากมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน เมื่อพิจารณาจากประเทศที่เป็นคู่ค้า
กับอาเซียน พบว่าระหว่าง ค.ศ. 2008-2011 อาเซียนมีมูลค่าการค้าภายใน
ระหว่างประเทศสมาชิก (intra-ASEAN trade) คือ 470,112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ร้อยละ 24.8) 376,177 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 24.5) 519,805 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ร้อยละ 25.4) และ 598,242 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 25.0) ตามล�ำดับ34
นักวิเคราะห์เชื่อว่าแรงจูงใจจากผลประโยชน์แห่งชาติที่จะเกิดขึ้นจากการขยายตัว
ของการค้า ท�ำให้สิงคโปร์แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่ต้องการให้อาเซียนมีการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจไปในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์35 โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่
มีอทิ ธิพลต่อการไหลเวียนของการค้าภายในระหว่างประเทศสมาชิก (intra-ASEAN
trade flows) กล่าวคือ การไหลเวียนของการค้าที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นระหว่างสิงคโปร์
และมาเลเซีย เช่นเดียวกับที่ผ่านมาการค้าระหว่างสิงคโปร์กับอินโดนีเซียและไทย
ก็มีมูลค่ามากช่นเดียวกัน ส่วนมาเลเซียมีการไหลเวียนของการค้าเป็นอันดับที่สอง
ของภูมภิ าค โดยเฉพาะการค้ากับประเทศทีม่ เี ขตแดนติดกัน คือ ไทยและอินโดนีเซีย
อาเซียนมีความส�ำคัญต่อการค้าทั้งหมดของแต่ละประเทศสมาชิกแตกต่างกันไป
ส�ำหรับสิงคโปร์และมาเลเซีย มีมูลค่าการค้ารวมมากกว่าหนึ่งในสี่ของการส่งออก
ทัง้ หมดของตลาดอาเซียน ในขณะทีอ่ นิ โดนีเซียมีสว่ นแบ่งในการส่งออกต�่ำกว่ามาก
ซึง่ การส่งออกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปยังตลาดนอกภูมภิ าคมีความส�ำคัญ
และในห้าประเทศสมาชิกแรกเริ่มที่ก่อตั้งอาเซียน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีมูลค่า
ของการค้าน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา36 (ดูตารางที่ 4.11)
ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012, pp. 14-15.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาส
ทางการค้าและการลงทุนของไทย, น. 130.
36
Hal Hill and Jayant Menon, ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments,
Failures and the Future, ADB Working Paper Series on Regional Economic
Integration, No. 69 (Philippines: Asian Development Bank, 2010), p. 14.
34
35
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ตารางที่ 4.11
การไหลเวียนของการค้าภายในอาเซียนที่ส�ำคัญใน ค.ศ. 2008

ที่มา: ปรับจาก Hal Hill and Jayant Menon, ASEAN Economic Integration: Features,
Fulfillments, Failures and the Future, ADB Working Paper Series on Regional
Economic Integration, No. 69 (Philippines: Asian Development Bank, 2010),
p. 15.
หมายเหตุ: ตัวเลขสีเข้มคือ 9 อันดับแรกของการไหลเวียนของการค้า

ใน ค.ศ. 2011 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละของการส่งออก
ไปยังคู่ค้าทางการค้า (Trade Partners) ซึ่งได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป 27 ประเทศ อินเดีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา และส่วนทีเ่ หลือของโลก พบว่าประเทศทีม่ สี ว่ นแบ่งจากการค้าภายใน
ระหว่างประเทศสมาชิกในภาคการส่งออกสูงสุด 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ ลาว (ร้อยละ
54.96) พม่า (ร้อยละ 48.74) ไทย (ร้อยละ 31.56) สิงคโปร์ (ร้อยละ 31.15) และ
มาเลเซีย (ร้อยละ 24.56) ส�ำหรับในภาคการน�ำเข้าสูงสุด 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ ลาว
(ร้อยละ 71.08) บรูไน (ร้อยละ 48.42) พม่า (ร้อยละ 47.76) กัมพูชา (ร้อยละ 35.38)
และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 32.27)37 ทัง้ นี้ ลาวและพม่าเป็นประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พาการค้า
37

ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012, pp. 22-23.
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ภายในภูมิภาคมากกว่าการค้ากับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่นเดียวกับประเทศ
บรูไน การเกิดวิกฤตการเงินโลกที่ยังคงด�ำเนินอยู่ต่อไป รวมทั้งราคาอาหารและ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วซึง่ เกิดขึน้ ในปลาย ค.ศ. 2008 ท�ำให้รฐั บาลของ
บรูไนเปลีย่ นทิศทางของการด�ำเนินเศรษฐกิจ โดยพยายามทีจ่ ะลดการพึง่ พาอาหาร
และบริการจากประเทศนอกภูมภิ าค และหันมาเพิม่ ผลประโยชน์ให้กบั ประเทศด้วย
การยกระดับความก้าวหน้าทีส่ ร้างขึน้ ภายในอาเซียนเพือ่ พัฒนาการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวของประเทศ นอกจากนี้ การค้าภายในภูมภิ าคระหว่างบรูไนและ
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การส่งออก
จากบรูไนไปยังประเทศอาเซียนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.54 ระหว่าง ค.ศ. 2005-2008
ในเวลาเดียวกันบรูไนมีการน�ำเข้าจากประเทศอาเซียนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9038
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการค้าภายในระหว่างประเทศสมาชิก (intraASEAN) จากการค้าทั้งหมดของอาเซียน+3 (total ASEAN+3)  ใน ค.ศ. 2011
พบว่าประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย
โดยคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 78 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของ
การค้าภายในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของประเทศที่เป็นผู้น�ำเข้า
หลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นอกจากนี้ สิงคโปร์
เป็นประเทศทีม่ มี ลู ค่าการค้ามากทีส่ ดุ คือ 205.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 34.38 ตามมาด้วยประเทศไทยมี 111.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.63 และมาเลเซียมี 108.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ
18.08 ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 4.12)

38

Lim Jock Hoi, “Achieving the AEC 2015: Challenges for Brunei Darussalam”, in Sanchita Basu Das, ed.,  Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Challenges
for Member Countries and Businesses, p. 23.
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ตารางที่ 4.12
การส่งออกและการน�ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจากการค้า
ทั้งหมดของอาเซียน+3 ใน ค.ศ. 2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2013), pp. 16-18.

ปริมาณการส่งออกและน�ำเข้าดังกล่าวถูกวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากการที่
สิงคโปร์  ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียต่างก็มกี ำ� ลังซือ้ ในเกณฑ์ดี และการทีป่ ระเทศ
เหล่านีเ้ ป็นฐานการผลิตในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมส�ำคัญของโลก อาทิ เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ จึงท�ำให้กลุ่มประเทศดังกล่าวมี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 277

บทบาทเป็นผูส้ ง่ ออกและน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน39 นอกจากนี้
การที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างกันภายใน
อาเซียนนัน้ แตกต่างกันไป เป็นสิง่ สะท้อนความต้องการสินค้าและสะท้อนศักยภาพ
การผลิตสินค้าของแต่ละประเทศ
ข้อมูลของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย40 ระบุวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
มีการส่งออกและน�ำเข้าสินค้าภายในอาเซียน ใน ค.ศ. 2011 ดังนี้ บรูไนมีสินค้า
ส่งออกหลักเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันแร่กว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกรวม
ขณะทีย่ งั พึง่ พาการน�ำเข้าเครือ่ งจักรและสินค้าส�ำเร็จรูป อินโดนีเซียมีสนิ ค้าส่งออก
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน แต่ยังต้องพึ่งการน�ำเข้าสินค้าเพื่อใช้
อุปโภคบริโภคบางรายการ มาเลเซียมีสนิ ค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
ที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิต ในขณะที่ยังมีการน�ำเข้าสินค้าขั้นกลาง/วัตถุดิบเป็น
กลุม่ หลัก ฟิลปิ ปินส์มสี นิ ค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงจร
รวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ เกือบร้อยละ 80 ของการส่งออกทั้งหมด แต่ก็ยังต้อง
พึ่งพาการน�ำเข้าชิ้นส่วนเพื่อผลิตสินค้าส่งออก สิงคโปร์มีสินค้าส่งออก-น�ำเข้าเป็น
สินค้าในหมวดเดียวกัน แต่สนิ ค้าน�ำเข้าส่วนใหญ่เป็นชิน้ ส่วน/ส่วนประกอบ และไทย
มีสินค้าส่งออกหลักเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
สินค้าเกษตรที่กระจายในหลายรายการ อาทิ ยางพารา อ้อยและน�้ำตาล ขณะที่ยัง
ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ในด้านของประเทศสมาชิกใหม่ CLMV
นั้น ข้อมูลใน ค.ศ. 2008 ระบุว่ากัมพูชามีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อาศัย
แรงงานเข้มข้น แต่ยงั ต้องพึง่ พาการน�ำเข้าสินค้าขัน้ กลาง/วัตถุดบิ เพือ่ ใช้ผลิตสินค้า
ส่งออก เวียดนามมีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อาศัยแรงงานเข้มข้นและ
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก ในขณะที่ยังต้องพึ่งพาการน�ำเข้าสินค้าขั้นกลาง/
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “Intra-ASEAN Trade: แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...ที่ไม่ควรมองข้าม”,
(มิถนุ ายน 2555), <www.ksmecare.com/Article/82/27699/Intra-ASEAN-Trade> [สืบค้น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556].
40
เรื่องเดียวกัน.
39
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วัตถุดิบ ส่วนลาวและพม่ามีสินค้าส่งออกเป็นกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ก๊าซ
ธรรมชาติ แร่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ แต่ตอ้ งพึง่ พาการน�ำเข้าเครือ่ งจักรและสินค้า
อุปโภคบริโภค เป็นหลัก (ดูตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13
สินค้าที่มีการส่งออกและการน�ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

สินค้าน�ำเข้า 5 อันดับแรก

บรูไน

1. น�้ำมันดิบ
2. เสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม
3. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
(เครื่องขุด/เจาะ)
4. ส่วนประกอบอากาศยาน/
เฮลิคอปเตอร์
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ยานพาหนะ
(รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)
3. เหล็กและเหล็กกล้า
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์การสื่อสาร/โทรศัพท์)
5. เวชภัณฑ์

อินโดนีเซีย

1. ก๊าซธรรมชาติ
2. ถ่านหิน
3. น�้ำมันปาล์มและสารสกัด
จากปาล์มน�้ำมัน
4. น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
5. ตะกั่ว

1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันและน�้ำมัน
ส�ำเร็จรูป
2. น�้ำมันดิบ
3. ข้าว
4. รถยนต์และส่วนประกอบ
5. พลาสติกและผลิตภัณฑ์

มาเลเซีย

1. น�้ำมันส�ำเร็จรูป (light petroleum)
2. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
3. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์/
เครื่องจักร (แผงวงจรพิมพ์
ที่ประกอบแล้ว/ส่วนประกอบทีวี
และวิทยุ)
4. น�้ำมันดิบ/น�้ำมันแนฟทา/น�้ำมัน
ดีเซล
5. น�้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการแยกส่วนของน�้ำมันปาล์ม

1. น�ำ้ มันปิโตรเลียม (Light Petroleum)
2. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
(วงจรไฮบริด)
3. ยางพารา
4. น�้ำมันปาล์มดิบ
5. ถ่านหิน
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
สินค้าที่มีการส่งออกและการน�ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

สินค้าน�ำเข้า 5 อันดับแรก

ฟิลิปปินส์

1. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์          
(เซมิคอนดักเตอร์/monolithic)
2. ส่วนประกอบรถยนต์ (ถังเชื้อเพลิง
ที่ยังไม่ได้ประกอบ/กระปุกเกียร์)
3. ทองแดงบริสุทธิ์และทองแดง
ที่ยังไม่ขึ้นรูป
4. น�้ำมันปิโตรเลียม
(light petroleum)
5. ส่ ว นประกอบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครือ่ งจักร (อุปกรณ์รบั เข้า-ส่งออก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์)

1. น�้ำมันปิโตรเลียม (light
petroleum, aviatin petroleum)
2. รถยนต์ (รถยนต์ 1,500-3,000 ซีซ)ี
4. วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิส์
(ชิ้นส่วน IC-Frame/lead frame/
วงจรรวมชนิด monolithic)
5. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และ
เครื่องจักร (แผงวงจรพิมพ์
ที่ประกอบแล้ว)

สิงคโปร์

1. น�้ำมันรถยนต์ไร้สารตะกั่ว/น�้ำมัน
ดีเซลอื่นๆ
2. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
(หน่ ว ยความจ� ำ /ตั ว ควบคุ ม และ
ประมวลผล)
3. อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารและชิ้ น ส่ ว น
(โทรศัพท์เครือข่ายเซลลูลาร์/
เครือข่ายไร้สายอื่นๆ)
4. คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำ� หรับ
พกพา/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา
ขนาดเล็ก)
5. ส่วนประกอบเครื่องจักร
(เครื่องจักรอัติโนมัติ/ลิฟท์)

1. น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันดีเซลหมุน
เร็ว/น�้ำมันแนฟทา
2. วงจรรวมทีใ่ ช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
(ตัวประมวลผลและตัวควบคุม)
3. ก๊าซธรรมชาติ
4. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และ
เครื่องจักรส�ำนักงาน
(ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ/วงจรการพิมพ์)
5. ไดโอด ทรานซิสเตอร์
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
สินค้าที่มีการส่งออกและการน�ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ
ไทย

กัมพูชา

เวียดนาม

ลาวและ
พม่า

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก
สินค้าน�ำเข้า 5 อันดับแรก
1. น�้ ำ มั น ส� ำ เร็ จ รู ป (ดี เ ซลหมุ น เร็ ว /             1. ก๊าซปิโตรเลียม
น�้ำมันหนัก)
2. เคมีภัณฑ์
2. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3. น�้ำมันดิบ
3. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
4. เคมีภัณฑ์
ส่วนประกอบ (วงจรรวม/
5. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
หน่วยประมวลผล)
ส่วนประกอบ (ตัวควบคุม/ตัว
5. สินแร่/เศษโลหะ
ประมวลผล/ดิสก์ไดร์ฟ)
1. เสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม
1. ผ้าผืน
2. สิ่งพิมพ์/กระดาษ
2. ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)
3. เกลือ ก�ำมะถัน หิน ซีเมนต์
3. วัสดุเย็บปัก
4. รองเท้าและส่วนประกอบ
4. เส้นใยสั้น
5. สินค้าเกษตร (ถั่วเหลือง/ข้าวโพด/ 5. น�้ำมันเชื้อเพลิง
ยาสูบ)
(ดีเซลหมุนเร็ว/น�้ำมันจากแร่)
1. เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น�้ำมันแร่
1. เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น�้ำมันแร่
2. รองเท้าและส่วนประกอบ
2. เครื่องจักรกล
3. เสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม
3. เหล็กและเหล็กกล้า
4. ปลาและสัตว์น�้ำ
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(วงจรรวม/โทรทัศน์)
(มอเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร/
5. พลาสติกและผลิตภัณฑ์
ส่งแฟกซ์)
สินค้าส่งออกเป็นกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ แร่ ไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ในขณะที่ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าเครื่องจักร และสินค้าอุปโภค
บริโภค เป็นหลัก

ที่มา: ปรับจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “Intra-ASEAN Trade: แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...ที่ไม่ควร
มองข้าม”, (มิถุนายน 2555), <www.ksmecare.com/Article/82/27699/Intra-ASEANTrade> [สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556].
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ส�ำหรับผลประโยชน์แห่งชาติในด้านการค้าบริการทีผ่ า่ นมานัน้ การค้าบริการ
มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งอาเซียนไม่น้อยไปกว่า
การค้าสินค้า โดย Asian Development Bank รายงานว่า สัดส่วนของภาคบริการ
เฉลี่ย เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 20002007 อยู่ระหว่างร้อยละ 28.1-70.1 โดยสิงคโปร์มีสัดส่วนของภาคบริการใน GDP
สูงสุด คือ ร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 50.3 มาเลเซีย ร้อยละ 50
ไทย ร้อยละ 47.7 และ เวียดนาม ร้อยละ 43.3 ในภาพรวมแล้ว ธุรกิจค้าส่งและ
ค้าปลีกมีส่วนแบ่งมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเงินและการประกันภัย ในด้าน
การจ้างงาน สิงคโปร์มีการจ้างงานในภาคบริการมากที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย41 หรือกล่าวได้ว่าทุกประเทศของอาเซียนมีจ�ำนวน
แรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตลาดของภาคบริการ โดย
เฉพาะประเทศสิงคโปร์มจี ำ� นวนแรงงานมากกว่า 2 ใน 3 ในภาคบริการ42 (ดูตารางที่
4.14)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “การค้าบริการในเวทีอาเซียน”, จุลสาร
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS 2(สิงหาคม ไม่ระบุปี):2.
42
Lim Chong Yah, Southeast Asia: The Long Road Ahead, 3rd ed. (Singapore: World
Scientific, 2009), p. 50.

41
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ตารางที่ 4.14
ร้อยละของแรงงานในภาคบริการใน ค.ศ. 1965 และ 2005

ที่มา: ปรับจาก Lim Chong Yah, Southeast Asia: The Long Road Ahead, 3rd edition
(Singapore: World Scientific, 2009), p. 49.

ส�ำหรับกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ในกรณีของสิงคโปร์นนั้ ภาคบริการ
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2006 สิงคโปร์มี
ส่วนแบ่งของการค้าบริการของโลกร้อยละ 2.1 ทัง้ นี้ สิงคโปร์ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเกือบสามเท่าของรายได้มีที่มา
จากการท่องเทีย่ ว43 นอกจากนี้ ภาคบริการมีบทบาทส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ต่อเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซีย ส่วนแบ่งของภาคบริการใน GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ใน ค.ศ. 2000
ไปถึงร้อยละ 52 ใน ค.ศ. 2009 และในระหว่างเวลานี้ ส่วนแบ่งของภาคบริการเติบโต
ขึ้นร้อยละ 9.2 ต่อปี หากเปรียบเทียบกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เติบโตร้อยละ 4 และ 3.9 ตามล�ำดับ การเติบโตโดยเฉลี่ยของการค้าบริการ
43

Ibid., p. 179.
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ระหว่าง ค.ศ. 2000-2008 คือ ร้อยละ 15.8 ซึง่ สูงกว่าการเติบโตโดยเฉลีย่ ของการค้า
สินค้าที่มีร้อยละ 12  ในช่วงเวลาเดียวกันนี44้ เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ เช่น กัมพูชา ภาคบริการซึง่ ค�ำนวณได้ประมาณร้อยละ 45 ของ GDP เพิม่ สูงขึน้
ร้อยละ 11.6 ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2007 เนื่องจากมีการขยายตัวของการค้า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร รวมทั้งบริการอื่นๆ สาขาเหล่านี้
ซึง่ ได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของการท่องเทีย่ ว การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั้งหมด เติบโตขึ้นร้อยละ 7.7, 17.3
และ 16.4 ตามล�ำดับ ตลอดจนสาขาย่อย คือ การขนส่งและการสื่อสารก็เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.3 ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกัมพูชามากขึ้น
ระหว่าง ค.ศ. 2004-2007 เช่นเดียวกับ สาขาการเงินได้ขยายตัวในอัตราต่อปีที่มี
ถึงร้อยละ 21.5 อันเป็นผลจากการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารของ
กัมพูชาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วย45  
อุตสาหกรรมบริการทีเ่ กิดใหม่ของอาเซียนทีน่ า่ สนใจคือการท่องเทีย่ ว ซึง่ เกิดขึน้
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ทุกประเทศในอาเซียนมีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในด้านการท่องเที่ยว จึงมีการส่งเสริมความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้ด้วย
การลงทุนทางด้านการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้างโอกาสให้กบั การจ้างงานทีม่ ากขึน้
และเพิ่มรายรับที่ได้จากเงินตราต่างประเทศของนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ของประเทศต่างๆ46 แม้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เคยได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก ซึง่ ท�ำให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วลดลงใน ค.ศ. 2009 ใน
Hadi Soesastro and Raymond Atje, “Deadline 2015: Assessing Indonesia’s Progress
towards the AEC”, in Sanchita Basu Das, ed., Achieving the ASEAN Economic
Community 2015: Challenges for Member Countries and Businesses, pp. 76-77.
45
Chan Sophal and Larry Strange, “Achieving the AEC 2015: Challenges for Cambodia
and its Businesses”, in Sanchita Basu Das, ed., Achieving the ASEAN Economic
Community 2015: Challenges for Member Countries and Businesses, pp. 38-40.
46
Lim Chong Yah, Southeast Asia: The Long Road Ahead, 3rd ed., p. 179.
44
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ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม แต่ทว่า ใน ค.ศ.
2010 และ ค.ศ. 2011 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาเพิ่มขึ้นในทุกประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย ไทยและสิงคโปร์ยังคงเป็นจุดหมายปลาย
ทางที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ ของอาเซียน (ดูตารางที่
4.15) ใน ค.ศ. 2011 อาเซียนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 68,639 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือร้อยละ 4.6 ของ GDP โดยประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก
ที่สุด คือ 26,256 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยมาเลเซียมีรายได้ 18,259 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และสิงคโปร์มีรายได้ 17,990 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเมื่อพิจารณา
สัดส่วนของรายรับจากการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประเทศกัมพูชามีรายรับจากการท่องเทีย่ วคิดเป็นร้อยละ 15 ซึง่ มากทีส่ ดุ ในอาเซียน
รองลงมาคือ ไทยและสิงคโปร์ ตามล�ำดับ (ดูตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.15
การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ระหว่าง ค.ศ. 2008-2011

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures 2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, March, 2103), p. 42.
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ตารางที่ 4.16
รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ใน ค.ศ. 2011

ที่มา: ปรับจาก World Economic Forum; UNWTO 2012; IMF, World Economic Outlook
(April 2012); and authors’ calculations;as cited in World Economic Forum, The
ASEAN Travel & Tourism Competitiveness Report 2012: Fostering Prosperity
and Regional Integration through Travel and Tourism (Thailand, World Economic Forum, 2012), p. 1, <http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_ASEAN_
Report_2012.pdf> [Retrieved October 8, 2013].
หมายเหตุ: * เป็นข้อมูลของ ค.ศ. 2009 และ ** เป็นข้อมูลของ ค.ศ. 2010

ใน ค.ศ. 2012 สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม อยู่ใน 40 อันดับแรกของผู้ส่งออกการค้า
บริการของโลก อย่างไรก็ตาม การค้าบริการของอาเซียนได้กระจุกตัวอยู่กับบาง
ประเทศในสัดส่วนทีม่ าก คือ สิงคโปร์ มีรอ้ ยละ 51 มาเลเซีย มีรอ้ ยละ 16 และไทยมี
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ร้อยละ 15 ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นสี่ในห้าหรือร้อยละ 82 ของการส่งออกการบริการ
ของอาเซียน โดยระดับนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ ค.ศ. 200047 เมื่อ
เปรียบเทียบภาคบริการในประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบนั ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทีป่ ระเทศต่างๆ ได้รบั จากการขยายตัวของตลาดในอาเซียนจะเป็นไปตามระดับการ
พัฒนาด้านการค้าบริการทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ คี วามพร้อม
มากที่สุดและจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการในภาพรวมมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย และไทย ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ บรูไน และ
เวียดนาม น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ล�ำดับ
หลัง ได้แก่ กัมพูชา ลาว และพม่า ตามล�ำดับ48  
จากโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาของอาเซียนในอีก 2 ทศวรรษ
ข้างหน้า โดยธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย (ADB) ร่วมมือกับส�ำนักเลขาธิการอาเซียน
และนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาวิจัย และจัดประชุมสัมมนาขึ้น
หลายครัง้ จนเกิดเป็นเอกสารชือ่ “ASEAN 2030: Toward a Borderless Economic
Community” เมื่อ ค.ศ. 2012 ซึ่งมีการก�ำหนดเป้าหมายของอาเซียนใน ค.ศ. 2030
ให้อาเซียนเป็นภูมภิ าคแห่งความมัง่ คัง่ ร่วมกัน (RICH ASEAN) ซึง่ เป็นแนวคิดแบบ
องค์รวมของการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ โดย
มุ่งเน้นที่องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่น (R - Resilience) การพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิก (I - Inclusiveness) ความสามารถในการแข่งขัน
(C - Competitiveness) และความสามัคคีปรองดอง (H - Harmony) โดยโครงการ
ศึกษาดังกล่าวได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนตาม
ศักยภาพและแนวโน้มการพัฒนาของแต่ละประเทศ เพือ่ ให้สมาชิกอาเซียนยกระดับ
ขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง
Pierre Sauvé, Services Trade and the ASEAN Economic Community, ADB Seminar
Series on Regional Economic Integration and the Asian International Economists
Network (AIEN) Speaker Series, (18 July 2013), p. 6.
48
วิภานันท์ ประสบปลืม้ , “อาเซียน: ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 8 (2)”, กรุงเทพธุรกิจ
(24 เมษายน 2556):10.

47
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ทั้งนี้ การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและเป้าหมาย
ที่ปรารถนาใน ค.ศ. 2030 ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไป
จากปัจจุบันเกือบสี่เท่า คือจาก 1.858 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2010 เพิ่ม
เป็น 6.732 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2030 และรายได้ต่อหัวของประชากร
ในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นอีกราวสามเท่าจาก 3,105 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 9,435 เหรียญ
สหรัฐฯ โครงการศึกษาได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน
เช่น กัมพูชาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุด
ในอาเซียน และคาดการณ์ว่าสิงคโปร์ จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.3
ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงปี ค.ศ. 2030 สิงคโปร์จะยังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อ
หัวสูงที่สุดถึง 87,725 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าไทย
จะยังคงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย
เช่นเดิม โดยไทยจะมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี และรายได้ต่อหัวของคนไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ
สามเท่าของปัจจุบนั ขึน้ ไปอยูท่ ี่ 14,997 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็นระดับทีส่ งู เป็นอันดับสี่
ในภูมิภาค รองจาก สิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซีย49  (ดูตารางที่ 4.17)

49

สักกรินทร์ นิยมศิลป์, “ประชาคมอาเซียนกับการก้าวสูภ่ มู ภิ าคแห่งความมัง่ คัง่ ร่วมกันในปี พ.ศ.
2573 (The ASEAN Community and the Next Move towards “RICH” ASEAN in 2030)”,
ประชากรและการพัฒนา  33(เมษายน-พฤษภาคม 2556): 1-2.; Giovanni Capannelli,
“Explanation of the Analytical Framework”, CLMV Project Training Program (Mekong
Institute, Khon Kaen, Thailand on 11-15 December 2012), p. 9, <http://www.adbi.
org/files/2012.12.11.cpp.day.1.sess5.1.capannelli.explanation. analytical.framework.
pdf> [Retrieved July 20, 2013].
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ตารางที่ 4.17
การคาดคะเนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและเป้าหมาย
ที่ปรารถนา ใน ค.ศ. 2030

ที่มา: Giovanni Capannelli, “Explanation of the Analytical Framework”, CLMV Project
Training Program (Mekong Institute, Khon Kaen, Thailand on 11-15 December
2012), p. 9.<http://www.adbi.org/files/2012.12.11.cpp.day.1.sess5.1.capannelli.
explanation.analytical.framework.pdf> [Retrieved July 20, 2013].
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2.2		 ผลประโยชน์แห่งชาติในมิติด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
อาเซียนประกอบด้วยประเทศที่มีเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนาขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง FDI ที่ไหลเข้าประเทศอาเซียนจึงช่วยสร้างการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิต
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากนอกภูมิภาค50 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เปิด
โอกาสให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะความรู้ด้านการจัดการจากต่างประเทศ ก่อให้
เกิดการขยายโอกาสส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในฐานะทีเ่ ป็น
ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบท้องถิ่น โดยผ่านการท�ำสัญญารับช่วง (Subcontracting) การ
อบรม และการบริหารจัดการ รวมทัง้ กระตุน้ การแข่งขันทางนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์
(Beneficial Policy Competition) ตลอดจน FDI ยังได้สนับสนุนการบูรณาการของ
ประเทศอาเซียนที่มีการพัฒนาน้อยกว่าและ SMEs ผ่านเครือข่ายการผลิต51 ใน
ขณะเดียวกัน บทบาทของผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และทิศทางในการก�ำหนดนโยบาย
ภายในประเทศของประเทศสมาชิก มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการสร้างศักยภาพ
(Capacity) ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก52 โดยทั่วไปแล้ว
นโยบายการเปิดเสรีดา้ นการค้าและการลงทุนของแต่ละประเทศสมาชิกได้สง่ เสริม
ความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานภายในประเทศ การลดต้นทุนในการด�ำเนิน
ธุรกิจและการเพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ การเพิม่ ความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability)
สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยดึงดูดความสนใจจากบรรษัทข้ามชาติให้เข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิม่ มากขึน้ เพราะนักลงทุนจะได้รบั ผลประโยชน์จากความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantages) ของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งน�ำ

Chia Siow Yue, “Association of Southeast Asian Nations Economic Integration:
Developments and Challenges”, p. 44.
51
Ibid., p. 48.
52
สัมภาษณ์, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, วันที่ 12 มีนาคม 2557.
50
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ไปสู่การผลิตที่เน้นความช�ำนาญเฉพาะด้านและการประหยัดจากการขยายขนาด
การผลิต (Economies of Scale)53  
ส�ำหรับประเทศที่ได้รับ FDI มากที่สุดใน ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2011 คือ
ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เช่นเดียวกับในกลุ่มของประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั การลงทุนเพิม่ ขึน้ โดยใน ค.ศ. 2010
มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ค.ศ. 2009 เป็น 9,565 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ดูตาราง
ที่ 4.18) และกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีแนวโน้มที่จะได้รับส่วนแบ่งของ
การลงทุนภายในอาเซียนเพิ่มขึ้น หรือกล่าวได้ว่าภาพรวมของ FDI ภายในอาเซียน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มที่ประเทศเหล่านี้จะผลักดันการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไป เพราะคาดหวังต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่จะได้รับมากขึ้น ดังกรณีของความตกลงทางด้านการลงทุนระดับภูมิภาคได้นำ�
ไปสู่การเร่งเปิดอุตสาหกรรมส�ำหรับการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
ให้มจี ำ� นวนมากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นามาเป็นความตกลงด้านการลงทุนอย่างเต็ม
รูปแบบของอาเซียน (ACIA) รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงด�ำเนินมาตรการ
ระดับประเทศและระดับภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการ
ลงทุนและเพื่อบรรลุพันธกรณีในการเปิดเสรี การอ�ำนวยความสะดวก การส่งเสริม
การปกป้อง ตลอดจนการเน้นความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านการลงทุน54
สมาชิกอาเซียนบางประเทศสามารถดึงดูดการไหลของ FDI จ�ำนวนมาก
เข้ามาสู่อุตสาหกรรมของประเทศ กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2011 FDI ที่ไหลเข้าประเทศ
บรูไนประมาณร้อยละ 88 อยู่ในอุตสาหกรรมที่น�ำหรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติ
Myrna S. Austria, “Trade and Investment Issues in ASEAN Economic Integration”, in
Institute of Southeast Asian Studies, ed., ASEAN-Canada Forum: Regional Economic
Integration: ASEAN and Canadian Perspectives (Institute of Southeast Asian Studies,
2010), p. 33.
54
ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape,
p. 35.

53
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มาผลิตเป็นสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่คืออุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ในกรณีของกัมพูชา
ส่วนแบ่งของ FDI ได้ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องไปสู่อุตสาหกรรมการผลิต การเงิน และ
การเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมการเกษตร ในกรณีของ
อินโดนีเซีย FDI โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่น�ำ
หรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้า ซึ่งสองอุตสาหกรรมนี้คิดรวมกันได้
เป็นร้อยละ 63 ของการไหลเข้ามาทั้งหมดของ FDI ในกรณีของลาว FDI มากกว่า
ร้อยละ 50 ได้ไหลเข้าในภาคบริการ รวมทัง้ การลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ อย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่มาเลเซียได้รับ FDI โดยส่วนใหญ่ประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อยูใ่ นอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะเหมืองแร่
และเหมืองหิน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เริ่มต้นของทศวรรษที่ 21
ส�ำหรับพม่า ซึ่งยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ได้ดึงดูด FDI จ�ำนวนมาก
ให้ไหลเข้ามาสู่อุตสาหกรรมที่น�ำหรือสกัดทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้า
ในกรณีของฟิลปิ ปินส์ อุตสาหกรรมการบริการรวมถึงการเงิน เป็นอุตสาหกรรมหลักที่
ได้รบั FDI จ�ำนวนมาก ในกรณีของสิงคโปร์ FDI ส่วนใหญ่ได้ไหลเข้ามาสูภ่ าคบริการ
ส่วนประเทศไทยได้รับ FDI ประมาณ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
55 ของ FDI ที่ไหลเข้ามาในประเทศ) อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ในกรณีของเวียดนาม
มี 3 อุตสาหกรรมส�ำคัญ คือ อุตสาหกรรมการผลิต การบริการและการก่อสร้าง
คิดรวมกันได้ร้อยละ 87 ของการไหลเข้ามาของ FDI นอกจากนี้ FDI ที่ไหลเข้ามา
ในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 47 และในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 ในภาพรวมของอาเซียนมีการไหลของ FDI ที่เข้ามาสู่ภาค
ปฐมภูมิ คือ การเกษตรและการท�ำเหมืองแร่ ได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52 โดยมียอดรวมถึง
8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 201155  
การไหลเข้ามาของ FDI ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหม่ CLMV จะได้
55

Ibid., pp. 4-6. และโปรดดูรายละเอียดใน p. 5.
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รับผลประโยชน์อย่างมากจากการเพิ่มสูงขึ้นของ FDI ในตลาดของประเทศตนเอง
และตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนามากกว่า ตลอดจนประเทศ
สมาชิกใหม่ CLMV จะได้รบั ผลประโยชน์จากการเข้าถึงห่วงโซ่การผลิต (Production
chains) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาตลาดทุน นอกจากนี้ การไหลเข้า
มาของ FDI ทีม่ ากขึน้ จะส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะและไม่มที กั ษะ
เพิ่มขึ้นด้วยในประเทศสมาชิก ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น56  

56

Rafaelita M. Aldabe, Josef T. Yap, and Peter A. Petri, “The AEC and Investment and
Capital Flows”, p. 114.
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ตารางที่ 4.18
การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแต่ละประเทศสมาชิก
ที่รับการลงทุนระหว่าง ค.ศ. 2007-2011
           (หน่วย: ล้านเหรียฐสหรัฐฯ)

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Invest Report 2012: The Changing FDI
Landscape (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 5.
หมายเหตุ * เป็นตัวเลขเบื้องต้น (preliminary)
** ปีงบประมาณของพม่าเริ่มวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมของ
ปีต่อมา ข้อมูลส�ำหรับ ค.ศ. 2011 จึงยังไม่สามารถสืบค้นได้
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ใน ค.ศ. 2012 มีบริษัทในอาเซียนจ�ำนวนมากขึ้นที่ได้ให้ความสนใจที่จะ
ขยายหรือลงทุนในภูมิภาค เนื่องจากโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์
ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบของการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC ตลอดจนผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการท�ำเขตการค้า
เสรีกับประเทศคู่ค้ารายใหญ่ เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์57 ส�ำหรับประเทศซึง่ ได้รบั การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมาก
ทีส่ ดุ สองอันดับแรก คือ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยระหว่าง ค.ศ. 2007-2011 มูลค่า
รวมกันของสองประเทศนี้คิดได้ประมาณร้อยละ 65 ของการไหลเข้าของการลงทุน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีมาเลเซีย เวียดนาม และไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 3, 4 และ 5 ตามล�ำดับ และเมื่อคิดมูลค่าการลงทุนใน 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน
เหล่านี้รวมกัน จะสูงถึงร้อยละ 97 ในช่วงเวลาดังกล่าว (ดูตารางที่ 4.19)

57

ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape,
pp. 4-6. และโปรดดูรายละเอียดใน p. 55.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 295

ตารางที่ 4.19
การไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน แยกตามประเทศสมาชิกที่เป็นผู้รับการลงทุน
ระหว่าง ค.ศ. 2007-2011
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: ปรับจาก ASEAN Secretariat, ASEAN Invest Report 2012: The Changing FDI
Landscape (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2013), p. 55.
หมายเหตุ * ปีงบประมาณของพม่าเริ่มวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมของ
   ปีต่อมา ข้อมูลส�ำหรับ ค.ศ. 2011 จึงยังไม่สามารถหาได้
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ส�ำหรับการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนัน้ สิงคโปร์ซงึ่ เป็นประเทศ
ที่มีอัตราการออมและเงินส�ำรองระหว่างประเทศสูงเป็นพิเศษ รวมทั้งรัฐบาลมี
หุ้นส่วนมากในภาคธุรกิจ ได้กลายมาเป็นประเทศผู้ลงทุนในต่างประเทศที่สำ� คัญ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยมีขนาดการลงทุนที่ติดอยู่ใน 3 อันดับ
แรกของนักลงทุนต่างชาติในหลายประเทศอาเซียน การลงทุนของสิงคโปร์มี
ขอบเขตกว้างขวาง รวมไปถึงการธนาคาร การสื่อสารโทรคมนาคม โรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางส�ำหรับบรรษัทข้ามชาติระดับภูมิภาคที่
ส�ำคัญ สิงคโปร์ยังเป็นฐานส�ำหรับบริษัทเหล่านี้ ที่จะไปลงทุนในที่อื่นๆ ในภูมิภาค
และส�ำหรับการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Outward FDI: OFDI) ของ
สิงคโปร์ในอาเซียนมีประมาณหนึ่งในสี่ของหุ้นที่ไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
ใน ค.ศ. 2010 เช่นเดียวกับมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กลายมาเป็นประเทศ
ผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราการออมสูงและมีบริษัทที่
ภาครัฐเข้าไปเป็นผูถ้ อื หุน้ หลัก (Government-Linked Company: GLC) ซึง่ สิงคโปร์
และมาเลเซียเป็นประเทศผู้ลงทุนที่ส�ำคัญในอินโดนีเซียมาตลอดทศวรรษที่แล้วใน
หลายสาขา อาทิ การธนาคาร น�้ำมันปาล์ม โรงแรม การสื่อสารโทรคมนาคม โดย
เฉพาะในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008-2011 FDI ของมาเลเซียที่ไหลเข้ามาในอาเซียนมี
ประมาณร้อยละ 40 และในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเป็นประเทศผู้ลงทุนที่ส�ำคัญ
ในประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมทั้งในภาคการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต และ
การด�ำเนินการบนฐานการใช้ทรัพยากร โดยในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2006-2011 FDI
ของไทยที่ไหลเข้ามาในอาเซียนมีมากกว่าร้อยละ 35 นอกจากนี้ สัดส่วนของการ
ออกไปลงทุนในต่างประเทศของเวียดนามมีความส�ำคัญในประเทศกัมพูชาและ
ลาว โดยในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2008-2011 ประมาณร้อยละ 33 ของการไหลเข้ามา
ของ FDI สู่กัมพูชา และประมาณร้อยละ 25 ที่เข้ามาสู่ลาว เป็นการลงทุนที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น58  
58

Hal Hill and Jayant Menon, ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments,
Failures and the Future, p. 17.; ASEAN Secretariat, ASEAN Investment Report 2012:
The Changing FDI Landscape, p. 55.
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โดยเฉพาะสิงคโปร์มักจะเป็นประเทศที่มักจะริเริ่มกลไกเพื่อยกระดับการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมทัง้ กระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกอืน่ ด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อสิงคโปร์ให้สัตยาบันใน ACIA สิงคโปร์ก็ได้เร่งเร้าให้
ประเทศอาเซียนอื่นรีบให้สัตยาบันภายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 ทั้งนี้สิงคโปร์
เชื่อว่าอาเซียนที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้อาเซียนสามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้ม
ที่จะสร้างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้
สิงคโปร์ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในประเทศสมาชิกของอาเซียน เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ มีการเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการเข้าสู่ AEC ที่จะเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2015 โดยสิงคโปร์ได้จ่ายเงินมากกว่า
120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการริเริ่มโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อที่จะช่วยลด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน59 เป็นที่น่าสังเกตว่าสิงคโปร์
และไทยมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้ง AEC ทั้งสิงคโปร์และไทยมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า อาเซียนควรตั้งเป้าหมายให้สูงเกี่ยวกับการบูรณาการ
ในระดับที่มากกว่าการเปิดเสรีสินค้า บริการและการลงทุน โดยมีการพัฒนาไปถึง
ขั้นการจัดตั้งสหภาพศุลกากร เพื่อให้มีอ�ำนาจในการต่อรองมากขึ้น และตัดปัญหา
เรือ่ งการแอบอ้างถิน่ ก�ำเนิดสินค้าจากประเทศอืน่ ซึง่ จะท�ำให้อาเซียนก็ไม่ตอ้ งกังวล
เรื่องแหล่งก�ำเนิดสินค้า และผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะอย่าง
เสรีภายในภูมิภาค60
กล่าวได้ว่า ผลประโยชน์แห่งชาติในมิติต่างๆ ที่แต่ละประเทศจะได้รับ
อาจอยู่ในรูปแบบและมีความจ�ำเป็นที่แตกต่างกัน ส�ำหรับในมิติด้านการลงทุนนั้น
การผงาดขึน้ ของจีนท�ำให้สมาชิกอาเซียนใดเพียงประเทศเดียวไม่สามารถดึงดูดการ
Ong Keng Yong, “ASEAN Economic Integration: Perspective from Singapore”,                  
pp. 132-133.
60
ภาวิญญ์ เถลิงศรี, “บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, วารสาร
การค้าโลก (ตุลาคม -ธันวาคม, 2549):27.
59
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ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศด้วยตนเองได้ การบูรณาการทางเศรษฐกิจจะเป็น
ตัวดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมภิ าคได้มากยิง่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบ
ต่อประเทศในอาเซียนมากขึ้น ประเทศในภูมิภาคจึงจ�ำเป็นต้องสร้างพันธมิตรและ
ผนึกก�ำลังในอาเซียนเพื่อเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองให้มากขึ้น61
ผลประโยชน์แห่งชาติที่จะได้รับท�ำให้ประเทศสมาชิกตัดสินใจเข้าร่วม
หรื อ ผลั ก ดั น ให้ ก ารบู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไปอี ก ขั้ น แน่ น อนว่ า
ผลประโยชน์ทแี่ ต่ละประเทศจะได้รบั คงไม่เท่ากัน แต่อย่างน้อยทุกประเทศก็เชือ่ ว่า
ตนจะได้รับผลประโยชน์แน่นอน เป็นที่น่าสังเกตว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนด�ำเนินมาได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่มปี ระเทศสมาชิกใดสามารถแสดงบทบาท
ในการครองความเป็นเจ้าอย่างแท้จริง ดังที่มักจะเกิดขึ้นกับ IPE ในระดับโลกหรือ
ในการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นๆ (เช่น ใน NAFTA มีสหรัฐฯ ครอง
ความเป็นเจ้า ในยุโรปมีเยอรมันครองความเป็นเจ้า) ในกรณีของอาเซียน ประเทศปลาย
ทางการลงทุนที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้อย่างโดดเด่น
คือกลุม่ ประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ซึง่ มีนำ�้ หนักในการดึงดูดการไหลเข้ามาของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 7
ใน ค.ศ. 2005 เป็นประมาณร้อยละ 13 ใน ค.ศ. 201262 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า
ความสามารถในการดึงดูด FDI ของกลุม่ ประเทศสมาชิกเดิมทีม่ บี ทบาทอย่างแข็งขัน
ในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC

เพชร & มุก (นามปากกา), “ครบรอบ 39 ปี ของอาเซียน อาเซียนฮับ (ASEAN Hub):
ยุทธศาสตร์สู่ความแข็งแกร่งทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค”, วารสารการค้า
โลก 4(กรกฎาคม-กันยายน, 2549):4-5.
62
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “เศรษฐกิจโตเร็วกว่าโครงสร้างพืน้ ฐาน”,
AEC News Alert, (2 กันยายน  2556):1, <http://www.dtn.go.th/filesupload/2_May_2013.
pdf> [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556].
61
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3. อุปสรรคจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ

ประเทศอาเซียนมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Economic Diversity)
โดยมีความแตกต่างทางพืน้ ฐานในด้านต่างๆ คือ ขนาด ทรัพยากรของประเทศ ระดับ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขีดความสามารถทางเทคนิค และการเปิดของระบอบ
ทางการค้าและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งสถาบันและการด�ำเนินการทางด้าน
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนได้ขยายออกไปและเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพะอย่างยิ่ง
การเปิดรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV ซึ่งมีอัตราของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน ก็ยงิ่ ท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อาเซียนเพิม่ สูงขึน้ 63  ซึง่ ผลเสียประการส�ำคัญของการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกอาเซียนคือ
การก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เดิม 6 ประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV กล่าวคืออาเซียนจะกลาย
เป็นองค์กรทีม่ โี ครงสร้าง 2 ระดับ (Two-Tiered Structure) ซึง่ ประกอบด้วยประเทศ
ที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหรือประเทศมั่งมี (the haves) และประเทศที่มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจล้าหลังกว่าหรือยังเป็นประเทศยากจน (The Have-Nots)64  
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศร�่ำรวยกับประเทศยากจน
ของภูมิภาคนี้ สังเกตได้จาก GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศกับ
ประเทศสมาชิกใหม่ CLMV65 นอกเหนือไปจากมาตรการวัดทาง GDP แล้วการ
แบ่งแยกทีช่ ดั เจนอย่างมากคือ ขนาดเศรษฐกิจของชาติตา่ งๆ และอ�ำนาจการซือ้ ของ

Chia Siow Yue, “Association of Southeast Asian Nations Economic Integration:
Developments and Challenges”, p. 44.
64
Carlyle A. Thayer, “Southeast Asia: Challenges to Unity and Regime Legitimacy”,
in Southeast Asian Affairs (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999),
p. 18.
65
โปรดดูในตารางที่ 4.1 ของบทที่ 4
63
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สกุลเงินภายในเศรษฐกิจเหล่านั้น66 ใน ค.ศ. 2009 และ 2010 ประชากรในแต่ละ
ประเทศอาเซียนยังคงมีระดับรายได้ทหี่ ลากหลาย ซึง่ อาจสามารถจ�ำแนกตามเกณฑ์
ธนาคารโลก67 ได้เป็น 4 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ได้แก่ สิงคโปร์และ
บรูไน กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง ได้แก่ มาเลเซียและไทย กลุ่มประเทศ
ทีม่ รี ายได้ปานกลาง-ต�ำ 
่ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์และเวียดนาม และกลุม่ ประเทศ
ที่มีรายได้ต�่ำ  ได้แก่ ลาว กัมพูชาและพม่า (ไม่ปรากฏข้อมูลจากการรายงานของ
ธนาคารโลก) (ดูตารางที่ 4.20)

Mellissa G. Curley and Nicholas Thomas, “Advancing East Asian Regionalism:              
An Introduction”, in Mellissa G. Curley and Nicholas Thomas, eds., Advancing East
Asian Regionalism (New York: Routledge, 2007), p. 20.
67
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ�ำแนกระดับรายได้ของ
ประเทศต่างๆ ใหม่โดยอยู่บนพื้นฐานของการประเมินจากรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI
per capita) โดยใช้วิธีที่เรียกว่า Atlas method ดังนี้ ประเทศที่มีระดับรายได้สูง (highincome economies)  คือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากกว่า 12,276 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป
ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง-สูง (upper-middle-income economies) มีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีระหว่าง 3,976-12,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศที่มีระดับรายได้ ปานกลาง-ต�่ำ 
(lower-middle-income economies) มีรายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปีระหว่าง 1,006-3,975 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และประเทศทีม่ รี ะดับรายได้ตำ 
�่ (low-income economies) มีรายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปีไม่
เกิน 1,005 ดอลลาร์สหรัฐฯ. โปรดดูรายละเอียดใน “Changes in Country Classifications”,
<http://data.worldbank.org/news/2010-GNI-income-classifications> [Retrieved July
15, 2013].
66
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ตารางที่ 4.20
รายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศอาเซียนใน ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2010

ที่มา: The World Bank, “Data: GNI per capita, Atlas method (current US$)”,
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries?display=default>
[Retrieved July 15, 2013].

ความแตกต่างของ GDP ต่อหัวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6
ประเทศ กับประเทศสมาชิกใหม่ CLMV จึงเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน โดยใน ค.ศ. 2011 GDP ต่อหัวของ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน
เดิม คิดเป็นประมาณ 24 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
CLMV โดยสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ร�่ำรวยที่สุดมี GDP ต่อหัวประมาณ 54 เท่า
ของพม่าซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในอาเซียน ลักษณะดังกล่าวนี้อาจแบ่ง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนออกเป็น 2 ระดับ (two-tier) แต่ปัญหาของ
302 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในอาเซียนไม่ได้มีอยู่แค่นี้ เพราะยังมีความแตกต่าง
ของ GDP ต่อหัวระหว่างประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศด้วย กล่าวคือ GDP ต่อ
หัวของสิงคโปร์คิดเป็นประมาณ 5 เท่า 13 เท่า และ 20 เท่าของ GDP ต่อหัวของ
มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ตามล�ำดับ หรือกล่าวได้ว่าอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์มีการพัฒนาที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่น (ดูตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียน ใน ค.ศ. 2011

ที่มา: ปรับจาก ศุภวุฒิ สายเชื้อ, “เศรษฐกิจอาเซียน”, กรุงเทพธุรกิจ (4 กุมภาพันธ์ 2556),
<http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/ceo-blogs/
supavut/20130204/488508/เศรษฐกิจอาเซียน.html> [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2556].
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ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มี 2 ระดับของอาเซียน เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการด�ำเนินแผนงานของ
AEC Blueprint กล่าวคือ ประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีกรอบระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่าในการขจัดอุปสรรคที่มีต่อการค้าและการลงทุน การสร้างกรอบระยะเวลา
เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เวลากับประเทศสมาชิก CLMV ได้ปรับตัวในการด�ำเนินการ
ตามข้อผูกมัดต่างๆ ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจเพื่อการก้าวไปสู่ AEC รวมทั้ง
ประเทศเหล่านี้ยังมีข้อจ�ำกัดทางด้านศักยภาพที่จะด�ำเนินการ ประเทศที่ยากจน
กว่าจะเข้าร่วมในกระบวนการทางเศรษฐกิจและการค้าโลกและภูมิภาคน้อยกว่า
ซึง่ สิง่ นีห้ มายความว่าไม่เพียงแต่ประเทศเหล่านีม้ ที รัพยากรทีน่ อ้ ยกว่าทีจ่ ะน�ำมาใช้
ในแผนการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค แต่ประเทศเหล่านี้จะ
ให้ค�ำมั่นสัญญาต่อแผนการทางเศรษฐกิจของอาเซียนน้อยกว่าด้วย จึงมีแนวโน้ม
ว่าไม่ใช่ทกุ ประเทศสมาชิกของอาเซียนจะสามารถด�ำเนินการตามแผนงานใน AEC
Blueprint ได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด กลุ่ม CLMV ยังมีแนวโน้มที่จะด�ำเนินการ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างล่าช้า เพราะกลัวว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
จะท� ำ ให้ ป ระเทศตนสู ญ เสี ย รายได้ ซึ่ ง ได้ รั บ จากภาษี ศุ ล กากร และจะได้ รั บ
ผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับประเทศอาเซียนที่มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากกว่า68
จากการด�ำเนินการในระยะทีผ่ า่ นมาก็พบว่าประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ทีม่ ี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีล่ า้ หลังกว่ามีสว่ นทีเ่ ป็นอุปสรรคหรือท�ำให้การจัดตัง้ AEC
ไม่เป็นไปตาม AEC Blueprint ทั้งนี้ การลดช่องว่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
68

Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a
Southeast Asian Economic Community in East Asia”, Asian Journal of Political
Science 12(December 2004):102.; Mellissa G. Curley and Nicholas Thomas,
“Advancing East Asian regionalism: an introduction”, in Mellissa G. Curley and
Nicholas Thomas, eds., Advancing East Asian Regionalism, p. 20.; Dionisius Narjoko,
Pratiwi Kartika, and Teguh Wicaksono, “Narrowing the Development Gap in ASEAN”,
in Michael G. Plummer and Chia Siow Yue, eds., Realizing the ASEAN Economic
Community: A Comprehensive Assessment, p. 137.
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ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของ AEC โดยคาดหวัง
ให้ประเทศที่พัฒนามากกว่ามีบทบาทช่วยเหลือประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า ซึ่ง
ประเทศที่พัฒนามากกว่าคือสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การมีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการที่สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจสูงกว่า ได้เข้าไปลงทุนในภาคธนาคาร การบริการ อุตสาหกรรมการผลิต
การสือ่ สาร และการด�ำเนินการบนฐานการใช้ทรัพยากร ส่วนประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
ระดับกลางอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังขาดศักยภาพในการช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกใหม่ แต่เวียดนามก็ได้เข้าไปลงทุนในกัมพูชาและลาวเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีส่วน
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจทีต่ ำ�่ ของกลุม่ ประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ท�ำให้ประเทศเหล่านีม้ คี วาม
ต้องการทางด้านตลาดและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาวได้จัดท�ำกฎระเบียบ
ภายในที่ได้มาตรฐาน เพื่อรับ FDI มากกว่าอีกหลายประเทศ และกลุ่มประเทศ
สมาชิกใหม่ CLMV ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเปิดตลาดมากกว่าประเทศทีม่ กี ารพัฒนาระดับ
กลางที่ยังมีการปกป้องทางการค้าสูง69  
ความท้าทายส�ำหรับอาเซียนที่จะต้องลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค มิเช่นนั้นแล้วความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจจะน�ำไปสู่การแข่งขันกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก เนือ่ งจากประเทศสมาชิกจะผลิตสินค้าทีม่ คี วามคล้ายคลึง
กันทั้งสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่
มีเทคโนโลยีต�่ำ  ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ โดยแต่ละ
ประเทศจะด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้าแทนที่จะแสวงหาความร่วมมือกัน70  
การลดความแตกต่างในระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนเดิมกับ

สัมภาษณ์, เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557.; สัมภาษณ์, พรศิลป์
พัชรินทร์ตนะกุล, วันที่ 14 มีนาคม 2557.
70
สัมภาษณ์, พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, วันที่ 14 มีนาคม 2557.
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กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่จะน�ำมาซึ่งผลส�ำเร็จของการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคในท้ายที่สุด71

4. อุปสรรคจากการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ด�ำเนินนโยบายที่มีพื้นฐานอยู่บนผลประโยชน์
แห่งชาติและการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตยมาโดยตลอด และหากย้อนกลับ
ไปดูประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์อนั ยาวนานของประเทศสมาชิกอาเซียน ก็จะพบว่า
เมื่อใดก็ตามที่เกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ หรืออ�ำนาจ
อธิปไตยของประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะท�ำให้ประเทศสมาชิกนั้น
ต้องด�ำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติและความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง โดยประเทศสมาชิกอืน่ สามารถเข้าใจและยอมรับกับการกระท�ำนัน้
ได้ ปรากฏการณ์นสี้ อดคล้องกับความคิดเห็นของ Ong Keng Yong อดีตเลขาธิการ
อาเซียน เมื่อครั้งที่ได้รับเชิญจาก Singapore Institute of International Affairs
(SIIA) มีใจความส�ำคัญช่วงหนึ่งว่า “ในอาเซียน เรามีประเทศที่มีอ�ำนาจอธิปไตย
10 ประเทศเข้าร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่เท่าเทียมกัน แต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะ
วางแผนและก�ำหนดประเด็นระดับชาติของตนเอง โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ที่จะอ�ำนวยให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติที่ดีที่สุดให้กับประเทศของตนเอง”72

Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a
Southeast Asian Economic Community in East Asia”, Asian Journal of Political
Science 12(December  2004):102.
72
“In ASEAN we have 10 sovereign countries participating as equal members.
Each member has every right to formulate its own national position, based on its
circumstances that will best serve its own national interest.”, as cited in Ong Keng
Yong, (22 March 2003), “The Future of ASEAN”, <http://www.asean.org/resources/
2012-02-10-08-47-56/speeches-statements-of-the-former-secretaries-general-ofasean/item/the-future-of-asean-2> [Retrieved March 7, 2013].
71
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ความพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศเป็น
ปัญหาทีส่ ามารถเข้าใจได้จากบริบทของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เพราะ
กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ
จะพยายามกดดันให้รัฐบาลของตนด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า และคง
ข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจเอาไว้เสมอ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า
ที่ยังคงมีอยู่จะขัดขวางการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในระยะเวลาอันใกล้ทผี่ า่ นมาเมือ่ ครัง้ ทีเ่ กิดวิกฤตการเงิน ใน ค.ศ. 2008 สมาชิก
ของอาเซียนหลายประเทศได้ดำ� เนินนโยบายเพื่อปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศ
ดังเช่น กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ออกกฎเกณฑ์จ�ำกัดการน�ำเข้า เนื่องจาก
ความวิตกกังวลในการทุ่มตลาดข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน และในค�ำสัมภาษณ์
Abdulah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งให้ความคิดเห็นว่า
“ลัทธิการปกป้องการค้าเป็นการตอบโต้ทปี่ กติ ซึง่ มีการใช้กนั ในประเทศทีอ่ ยูใ่ นช่วง
สภาวะวิกฤต” และยังกล่าวต่อว่า “รัฐบาลต้องปกป้องประชาชน” ส�ำหรับกัมพูชา
และลาวใช้คำ� ขวัญ “ซือ้ สินค้าท้องถิน่ ” (Buy Local) และฟิลปิ ปินส์มคี ำ� ขวัญว่า “ซือ้
สินค้าของคนฟิลิปปินส์ ซื้อสินค้าท้องถิ่น” (Buy Pinoy, Buy Local) จากตัวอย่าง
เหล่านีแ้ สดงถึงอุปสรรคส�ำคัญทีท่ า้ ทายการด�ำเนินการต่อต้านลัทธิการปกป้องการค้า
ของอาเซียน73  
ส�ำหรับการน�ำเสนอถึงอุปสรรคจากการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า
ผู้ศึกษาได้เน้นไปที่อุปสรรคจากมาตรการต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
มาตรการกีดกันการค้าสินค้า และมาตรการกีดกันการค้าบริการ

73

Jenny D. Balboa, Fatima Lourdes E. Del Prado, and Josef T. Yap, “Achieving the
AEC 2015: Challenges for the Philippines”, in Sanchita Basu Das, ed., Achieving
the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries and
Businesses, p. 118.
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4.1		 มาตรการกีดกันการค้าสินค้า
ประเทศสมาชิกอาเซียนมักจะใช้มาตรการต่างๆ ในการด�ำเนินนโยบาย
ปกป้องทาง การค้า ได้แก่ มาตรการทางภาษีศุลกากร และมาตรการทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) กล่าวได้ว่า การด�ำเนินนโยบายปกป้อง
ทางการค้าโดยใช้มาตรการทางภาษีศุลกากรได้ผ่อนคลายลงไปตามล�ำดับ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ ATIGA ที่ตกลงให้ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศได้ด�ำเนิน
การทยอยลดภาษีศุลกากรจากสินค้าที่ผลิตในอาเซียนให้เหลือร้อยละ 0 ใน ค.ศ.
2010 ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ CLMV จะทยอยลดภาษีศุลกากรจนเหลือร้อยละ 0
จากสินค้าที่ผลิตในอาเซียน ใน ค.ศ. 2015 และยังคงมีสินค้าจ�ำนวนน้อยที่จะต้อง
ลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0 ใน ค.ศ. 2018
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการเรียกเก็บภาษีศลุ กากรในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ของอาเซียนนั้น เพราะต้องการที่จะปกป้องธุรกิจของผู้ผลิตภายในประเทศ และให้
เวลากับผู้ผลิตในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันจากภายนอก โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่างก็ได้กำ� หนดสินค้าเกษตรจ�ำนวนหนึง่ ไว้ในบัญชีทจี่ ดั ว่าเป็นสินค้า
อ่อนไหวในการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยที่อัตราภาษีจะไม่
ลดลงจนเหลือร้อยละ 0 แต่ประเทศสามารถเรียกเก็บภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ
5 ได้ตลอดไป (ดูตารางที่ 4.22) นอกจากนี้ มี 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสินค้า
อ่อนไหวสูงเพียง 2 รายการ ได้แก่ ข้าวและน�ำ้ ตาลซึง่ สามารถเรียกเก็บภาษีได้สงู กว่า
ร้อยละ 574 (ดูในตารางที่ 4.23)

74

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของ
อาเซียน”, จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
(นนทบุรี: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป.), น. 3.
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ตารางที่ 4.22
รายการสินค้าอ่อนไหวของประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา: ปรับจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)”, จุลสารร่วมสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป.), น. 3.
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ตารางที่ 4.23
รายการสินค้าอ่อนไหวสูงของบางประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา: ปรับจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “ความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)”, จุลสารร่วมสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 (นนทบุรี: กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป.), น. 3.

ทั้งนี้ หลังจาก ค.ศ. 2015 สินค้าประเภทข้าวและน�้ำตาลก็จะยังไม่มีการ
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 เพราะมีข้ออ้างถึงการคุ้มครองเกษตรกรในประเทศ และ
สินค้าประเภทนีย้ งั ไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วรจึงท�ำให้ตอ้ งเลือ่ นการลดอัตราภาษี
ศุลกากรขาเข้าเหลือร้อยละ 0 ออกไปก่อน และยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถลดเหลือ
ร้อยละ 0 ได้ หากประเทศสมาชิกยังไม่มีความพร้อม75 นอกจากนี้ ความเห็นจาก
นักวิชาการและภาคเอกชนมีสอดคล้องกันว่ามาตรการทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTMs)
ถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อระบบการค้าโลกและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ทั้งยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคมากยิ่งกว่ามาตรการทางภาษีศุลกากร76 ถึง
แม้ว่ามีการลดภาษีศุลกากรผ่านการเจรจาการค้าพหุภาคีหลายรอบในช่วงที่ผ่าน
มา แต่ NTMs ได้เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นทางเลือกเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายใน
75
76

สัมภาษณ์, พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, วันที่ 14 มีนาคม 2557.
สัมภาษณ์, อรินทร์ จิรา, วันที่ 13 มีนาคม 2557.
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ประเทศ77 และกล่าวได้ว่าเหตุผลประการหนึ่งที่เป็นข้ออ้างของการเพิ่ม NTMs คือ
เนื่องด้วยการลดและการขจัดภาษีศุลกากร ท�ำให้ประเทศสมาชิกให้การปกป้อง
แก่อุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อให้สามารถอยู่รอดจากการแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้า
โดยเฉพาะ NTMs ก�ำลังกลายมาเป็นข้อจ�ำกัดอย่างมากต่อการค้าภายในอาเซียน
ในขณะที่อัตราของภาษีศุลกากรได้ลดลง78
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United
Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) แบ่ง NTMs เป็น
7 ประเภท ได้แก่ มาตรการกึง่ ภาษี มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุมทางการเงิน
มาตรการการออกใบอนุ ญ าตอั ต โนมั ติ มาตรการควบคุ ม ปริ ม าณ มาตรการ
กึง่ ผูกขาด และมาตรการทางเทคนิค ทัง้ นีม้ าตรการหลักในการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่
ภาษี (core NTMs) ประกอบด้วย มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุมทางการเงิน
และมาตรการควบคุ ม ปริ ม าณ ซึ่ ง หากน� ำ มาใช้ จ ะเป็ น มาตรการกี ด กั น ทาง

Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff Measures
in ASEAN - Evidences from the Inventory Approach”, in Mia Mikic and Martin
Wermelinger, eds., Rising Non-Tariff Protectionism and Crisis Recovery: A Study
by Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT) (Bangkok:
United Nations, 2010), p. 27. <http://www.unescap.org/tid/publication/tipub2587.pdf>
[Retrieved August 1, 2013].
78
Jenny D. Balboa, Fatima Lourdes E. Del Prado, and Josef T. Yap, “Achieving the
AEC 2015: Challenges for the Philippines”, in Sanchita Basu Das, ed., Achieving
the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries and
Businesses, p. 113.; Loreli C. de Dios, “Non-tariff Barriers to Trade in the ASEAN
Priority Goods Sectors”, in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The Building of an ASEAN
Economic Community (Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2007), p. 101.
77
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การค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs)79 ในขณะที่มาตรการที่มิใช่ภาษี
ที่ไม่ได้เป็นมาตรการหลัก (non-core NTMS) ประกอบไปด้วยมาตรการที่เหลือ
ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าหรือไม่ก็ได้ แต่มักจะถูกใช้เป็น
มาตรการในการลดการน�ำเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ80
ภาษีศุลกากรโดยพื้นฐานเกิดขึ้นในรูปแบบของอากรตามราคา ซึ่งระบุ
ถึงระดับของการปกป้อง และประเทศสมาชิกสามารถเจรจาเพือ่ ลดภาษีระหว่างกัน
ค่อนข้างง่าย ในทางตรงกันข้าม NTMs สามารถรวมถึงมาตรการใดก็ได้ที่มากไป
กว่าภาษีศลุ กากร ซึง่ บิดเบือนการค้าระหว่างประเทศ และแม้แต่นโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลทีม่ คี วามชอบธรรมในการปฏิบตั ิ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบการค้าพหุภาคี หรือ
สามารถอธิบายถึงเหตุผลของการด�ำเนินการได้ ก็ยังถูกมองได้ว่าเป็นการซ่อนเร้น
ข้ อ จ� ำ กั ด ทางการค้า เมื่อนโยบายเหล่านั้นถูกด� ำเนินการโดยมี เป้าหมายเพื่อ
ขัดขวางการค้าและปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงไม่เป็นเรื่องง่ายที่จะ
ระบุระดับของการปกป้องที่เกิดจากการใช้ NTMs และเป็นเรื่องยากที่จะวัดและ
ควบคุม NTMs81  

“มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ที่ใช้เพื่อปกป้องตัวเอง ซึ่งถือว่า
ไม่ขัดกับข้อยกเว้นทั่วไปของความตกลงของ  WTO ที่แต่ละประเทศสามารถออกกฎระเบียบ
ได้ แต่หากออกมาแล้วกลายเป็นอุปสรรคทางการค้า ประเทศคู่ค้าไม่สามารถปฏิบัติได้ถือ
เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี หรือ NTBs”. อ้างถึงใน กองบรรณาธิการฐาน
เศรษฐกิจ, “คอลัมน์ : ข่าวหน้า 1: อาเซียนซ่อนดาบ ออกกฎกีดกันค้า”, ฐานเศรษฐกิจ, (10
มีนาคม 2013), <http://www.thanonline.com/index. php?option =com_content&amp;
view=article&amp;id=173108:2013-03-09-04-51-07&amp;catid=85:2009-02-08-1122-45&amp;Itemid=417> [สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556].
80
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, เสาวรัจ รัตนค�ำฟู, สุนทร ตันมันทอง และพลอย ธรรมาภิรานนท์,
ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย, น. 7.
81
Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff Measures in
ASEAN - Evidences from the Inventory Approach”, pp. 27-28.
79
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จากข้อมูลของ NTMs ที่ได้ท�ำการรวบรวมไว้ใน ค.ศ. 2007 แสดงถึง
ความแพร่หลายของการใช้ NTMs ทั้งหมดในอาเซียนซึ่งมีประมาณร้อยละ 49
หรือหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าทั้งหมดใน
อาเซียนจะเชื่อมโยงกับ NTMs อย่างน้อยที่สุด 1 มาตรการ อย่างไรก็ตาม NTMs ที่
มีการใช้ในอาเซียนไม่ใช่มาตรการทางการค้าหลักทีม่ ใิ ช่ภาษี (core NTMs) ทัง้ หมด
ในอาเซียน มีการใช้ core NTMs มากกว่าหนึง่ ในสีข่ องรายการสินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษี
ขาเข้าทั้งหมด ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศพม่า อินโดนีเซีย และ
ฟิลปิ ปินส์ใช้ NTMs มากทีส่ ดุ โดย NTMs ทัง้ หมดทีพ่ ม่าใช้อาจจะจัดอยูใ่ นประเภท
ของ core NTMs ส�ำหรับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใช้ core NTMs มากที่สุดเป็น
อันดับสองรองจากพม่า โดยเกือบจะครึง่ หนึง่ ของรายการสินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีขาเข้า
ของอินโดนีเซียใช้ core NTMs แต่เมือ่ มองภาพรวมทัง้ หมด อินโดนีเซียใช้มาตรการ
ที่มิใช่ภาษีที่ไม่ได้เป็นมาตรการหลัก (non-core NTMs) มากกว่า core NTMs ใน
ทางตรงกันข้าม ถึงแม้ว่า ร้อยละ 100 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของ
ฟิลิปปินส์จะใช้ NTMs แต่มีเพียงร้อยละ 5 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้า
เท่านั้นที่ใช้ core NTMs ส่วนในอีกด้านหนึ่ง กัมพูชาและไทยเป็นประเทศที่ใช้การ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบของ NTMs น้อยทีส่ ดุ ในอาเซียน ส�ำหรับประเทศกัมพูชา
ใช้ core NTMs ร้อยละ 4 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าเท่านั้น และมี
NTMs ทัง้ หมดของรายการสินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีขาเข้าร้อยละ 6 ส่วนประเทศไทยใช้
core NTMs ร้อยละ 4 ของรายการสินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีขาเข้า และมี NTMs ทัง้ หมด
ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าร้อยละ 1182 (ดูตารางที่ 24)
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคได้ใช้การกีดกันในรูปแบบของ
NTMs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีข้อจ�ำกัดมากที่สุด
โดยอุตสาหกรรมอาหารมีถึงร้อยละ 63 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าที่
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Pratiwi Kartika and Raymond Atje, “Towards AEC 2015: Free Flow of Goods within
ASEAN”, pp. 33-34.
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ใช้ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการและประมาณครึ่งหนึ่งจะใช้ core NTMs ส่วน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีร้อยละ 59 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าที่ใช้
NTMs และเกือบจะร้อยละ 40 ใช้ core NTMs ในอีกด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมโลหะ
และอุตสาหกรรมเบา (Light Manufacturing Industries)83 มีขอ้ จ�ำกัดน้อยทีส่ ดุ โดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมโลหะ มีการใช้ NTMs ทั้งหมดและ core NTMs ร้อยละ 37
และร้อยละ 15 ตามล�ำดับ84 ส่วนในอุตสาหกรรมเบามีการใช้ NTMs ทั้งหมดและ
core NTMs ร้อยละ 39 และร้อยละ 18 ตามล�ำดับ  (ดูตารางที่ 4.24)

อุตสาหกรรมเบา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก
การใช้แรงงานน้อยกว่าอุตสาหกรรมหนัก เช่น การถลุงเหล็ก เป็นต้น อ้างอิงจาก ส�ำนักนโยบาย
การออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง, “ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษกิจ”, <http://www.fpo.
go.th/S-I/Source/word/Word.php? Language=Thai&BeginRec= 2346&NumRecShow
=8&sort=1&search> [Retrieved September 10, 2013].
84
Pratiwi Kartika and Raymond Atje, “Towards AEC 2015: Free Flow of Goods within
ASEAN”, pp. 34-35.
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ตารางที่ 4.24
การแพร่หลายของการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน: อัตราส่วนความถี่ (ร้อยละ) ใน ค.ศ. 2007

ที่มา: ปรับจาก Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff
Measures in ASEAN - Evidences from the Inventory Approach”, in Mia Mikic and
Martin Wermelinger, eds., Rising Non-Tariff Protectionism and Crisis Recovery:
A Study by Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT),
(Bangkok: United Nations, 2010), p. 34, <http://www.unescap.org/tid/publication/
tipub2587.pdf> [Retrieved August 1, 2013].
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ส�ำหรับข้อมูลของ 21 อุตสาหกรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน จะมีลกั ษณะ
เฉพาะ (Features) ของอัตราการเกิดมาตราทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTM Incidence)
ดังต่อไปนี้85 ในกรณีของบรูไน มีการปกป้องสูงมากในอุตสาหกรรมต่าง ได้แก่
1) สารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ 2) อาหารทีท่ ำ� จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3) พืช ผักและผลไม้
4) ไขมันและน�ำ้ มันทีไ่ ด้จากสัตว์หรือพืช 5) เครือ่ งจักรทัว่ ไปหรือเครือ่ งจักรไฟฟ้า และ
6) เครือ่ งอุปกรณ์ส�ำหรับการขนส่ง ซึง่ ในแต่ละอุตสาหกรรมนีม้ กี ารใช้ NTMs แต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไป กล่าวคือ ส�ำหรับสารเคมีและเคมีภัณฑ์ มีการใช้มาตรการ
การออกใบอนุญาตอัตโนมัติกับรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าทั้งหมด และ
ร้อยละ 70 จะอยูภ่ ายใต้การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติ (Non-Automatic Licensing)
ในขณะที่มากกว่าร้อยละ 95 ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ พืชและอาหาร จะใช้
ข้อบังคับทางเทคนิค เช่น ข้อบังคับเกีย่ วกับสุขภาพ/สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ
รวมทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และร้อยละ 90 ของอาหารที่ท�ำ
จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติ (ร้อยละ 54)
หรือไม่ก็ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพ/สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ (ร้อยละ 50)
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุม
ปริมาณ เช่น โควตา (ร้อยละ 64) หรือไม่ก็มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ
(ร้อยละ 36) และประมาณร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครือ่ งอุปกรณ์
ส�ำหรับการขนส่งต้องอยู่ภายใต้มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ นอกจากนี้
เกือบจะร้อยละ 90 ของอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ทที่ �ำจากไม้อยูภ่ ายใต้การใช้
2 มาตรการร่วมกัน คือมาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัตแิ ละมาตรการควบคุม
ปริมาณ รวมถึงการไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติและการก�ำหนดโควตา
ในกรณีของกัมพูชา มีการรายงานถึงการใช้ NTMs น้อยมาก และมีรายการ
สินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าจ�ำนวนน้อยที่ต้องอยู่ภายใต้ NTMs ถึงแม้ว่าควรจะมี
ความรอบคอบในการตีความข้อมูลจากรายงานนี้ แต่อตั ราส่วนความถีก่ ไ็ ด้แสดงถึง
85

Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff Measures in
ASEAN - Evidences from the Inventory Approach”, pp. 40-49.
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ลักษณะเฉพาะ 2 ข้อ คือ 1) ร้อยละ 80 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของ
อุตสาหกรรมอาหารทีท่ ำ� จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องอยูภ่ ายใต้การใช้ขอ้ บังคับเกีย่ วกับ
สุขภาพ/สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ และประมาณครึ่งหนึ่งต้องอยู่ภายใต้
การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติ และ 2) หนึ่งในสี่ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ขาเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ส�ำหรับการขนส่ง ต้องอยู่ภายใต้การไม่ออก
ใบอนุญาตอัตโนมัติ
ในกรณีของอินโดนีเซีย ในขั้นแรก สินค้าน�ำเข้าทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้
มาตรการกึ่งภาษี นั่นคือการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 และภาษีเงินได้ร้อยละ
2.5 ส�ำหรับผูน้ ำ� เข้าทีไ่ ด้รบั อนุญาต (Licensed Importers) และร้อยละ 7.5 ส�ำหรับ
ผู้น�ำเข้าอื่นๆ ตลอดจนเกือบร้อยละ 90 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของ
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และร้อยละ 100 ของรายการสินค้าที่
ต้องเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมสารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ ร้อยละ 100 ของ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วไปหรือเครื่องจักรไฟฟ้าได้ถูกห้ามน�ำเข้า นอกจากนี้ การ
ห้ามการน�ำเข้ายังรวมถึง วัตถุตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสือ นิตยสาร
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่เป็นอันตรายต่อศีลธรรม สารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เครื่องถ่ายเอกสารสีและเครื่องจักรที่ใช้แล้ว
เครือ่ งอุปกรณ์และสินค้าประเภททุน (พร้อมกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการน�ำเข้า
ณ ท่าที่ขนสินค้าขึ้น) นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 60 ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
พลาสติกและยาง และร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมเครือ่ งอุปกรณ์สำ� หรับการขนส่ง
ต้องอยู่ภายใต้การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติ และเหมือนกันกับประเทศอื่น คือ
อุตสาหกรรมอาหาร (อาหารที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์, พืชและผัก, ไขมันและ
น�ำ้ มัน, และอาหารแปรรูป) มีแนวโน้มทีจ่ ะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับทางเทคนิคหลาย
รูปแบบ เช่น ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการทดสอบและตรวจสอบด้านสุขอนามัย มาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพ/สุขอนามัยและ
มาตรฐานคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งก็มีการใช้รวมกันกับการไม่ออกใบ
อนุญาตอัตโนมัติ
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ในกรณีของลาว มีการรายงานเพียงการใช้ข้อบังคับทางเทคนิคเท่านั้น โดย
มากกว่าร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วกับอาหารทีท่ �ำจากผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับเกีย่ วกับสุขภาพ/สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ
และประมาณร้อยละ 60 ของอุตสาหกรรมสารเคมีและเคมีภัณฑ์ต้องอยู่ภายใต้
ความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มากกว่าครึง่ หนึง่ ของรายการ
สินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมเครือ่ งอุปกรณ์สำ� หรับการขนส่งยังต้อง
อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางเทคนิค แม้ว่าจะไม่มีการระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์
ในกรณีของมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์
พืชและอาหารต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับทางเทคนิค เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพ/
สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ กล่าวคือ มากกว่าร้อยละ 90 ของรายการ
สินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมอาหารที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์
อุตสาหกรรมพืช ผักและผลไม้ และอุตสาหกรรมไขมันและน�้ำมันที่ได้จากสัตว์
หรือพืช รวมทั้งมากกว่าร้อยละ 80 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มต้องอยู่ภายใต้ NTMs เหล่านี้ ท่ามกลาง
การบังคับใช้ NTMs หลายประเภท การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติเป็นมาตรการ
ที่ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยมีอัตราส่วนความถี่สูงเป็นพิเศษ เช่น
ร้อยละ 95 ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มากกว่า
ร้อยละ 60 ส�ำหรับอุตสาหกรรมพืช ผักและผลไม้ เกือบจะร้อยละ 80 ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ร้อยละ 65 ส�ำหรับอุตสาหกรรมไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ และประมาณร้อยละ 80 ส�ำหรับอุตสาหกรรมสารเคมี
และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 60 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษี
ขาเข้าของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางต้องอยูภ่ ายใต้มาตรการห้าม (Prohibition
Measures) คือเป็นมาตรการห้ามส�ำหรับสินค้าอ่อนไหว
ในกรณีของพม่า มีข้อมูลของการใช้ NTMs ค่อนข้างจ�ำกัด อย่างไรก็ตาม
การใช้ NTMs หลายประเภทได้กีดกันการค้าอย่างรุนแรง ซึ่งมีหลายประการ คือ
1) การน�ำเข้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติ
และการก�ำหนดโควตาซึง่ ยึดผลประกอบการส่งออก (Export Performance) เป็นหลัก
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2) พม่ า เป็ น ประเทศเดี ย วที่ มี ก ารใช้ ม าตรการควบคุ ม ทางการเงิ น และมี
อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราส�ำหรับการน�ำเข้าซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์
ถึงแม้วา่ ภาษีศลุ กากรของพม่าซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.6 ไม่ได้สงู มากนัก แต่การ
ใช้มาตรการเหล่านี้ เป็นอุปสรรคส�ำคัญของการค้าภายในประเทศ นอกจากนี้ เกือบ
จะร้อยละ 40 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ทั่วไปหรือเครื่องจักรไฟฟ้า ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (Safety/Industrial Standards)
ในกรณีฟิลิปปินส์ มาตรการกึ่งภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกน�ำมาใช้
กับผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดยังต้องอยูภ่ ายใต้การมีชอ่ งทางเดียว
ส�ำหรับการน�ำเข้า (มาตรการกึง่ ผูกขาด) ตัวอย่างเช่น เรือทีม่ ธี งชาติตอ้ งใช้การจัดซือ้
จัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement) นอกจากนี้ สินค้าน�ำเข้าทั้งหมดต้อง
เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ (Processing
Fees) เกี่ ย วกั บ การเรี ย กร้ อ งปกติ เ พื่ อ การขอรั บ เงิ น คื น ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
ลงทะเบียนส�ำหรับการเข้าร่วมการขายโดยการประมูล (Public Auction Sales)
ค่าธรรมเนียมทางห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการบริการทีจ่ ดั ท�ำให้โดยหน่วยห้องปฏิบตั กิ าร
ทางศุลกากร (Custom Laboratory Unit) และค่านายหน้าส�ำหรับตัวแทนออกของ
ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Customs Brokers) ถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะมี
มูลค่าไม่สูงมาก เช่น 100-200 เปโซต่อหน่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ แต่ก็เป็นการ
เพิ่มต้นทุนทางการบริหารและเสียเวลากับมาตรการเหล่านี้ ส�ำหรับอุตสาหกรรม มี
อัตราส่วนความถี่ค่อนข้างสูงคือ มีการใช้การไม่ออกใบอนุญาตอัตโนมัติประมาณ
ร้อยละ 60 ในอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ส�ำหรับการขนส่ง และมีการใช้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรม ร้อยละ 100 ในอุตสาหกรรมโลหะ
สามัญและผลิตภัณฑ์จากโลหะสามัญ (Industry of Base Metals and Base Metal
Products)
ในกรณีสิงคโปร์ มีสัดส่วนของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าที่อยู่
ภายใต้ NTMs ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม มากว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า
ที่ต้องเสียภาษีขาเข้าส� ำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ท� ำจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์
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ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ อีกทั้ง สิงคโปร์ได้ด�ำเนิน
การห้ามน�ำเข้าส�ำหรับอุตสาหกรรมสารเคมีและเคมีภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 เช่น
ยารักษาโรค/ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องส�ำอางที่บรรจุสารต้องห้าม ด้วยเหตุผล
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และสารเคมีเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Oranic Pollutants) (ในความร่วมมือกับ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน) รวมทั้งสารท�ำลาย
ชัน้ บรรยากาศโอโซนส�ำหรับการจ�ำหน่ายหรือการบริโภคเฉพาะท้องถิน่ ด้วยเหตุผล
เพือ่ การปกป้องสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 60 ของรายการสินค้าทีต่ อ้ ง
เสียภาษีขาเข้าส�ำหรับอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ส�ำหรับการขนส่งต้องอยู่ภายใต้
มาตรการห้าม พร้อมด้วยข้อบังคับทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามน�ำเข้า
รถยนต์ที่มีการใช้เกินกว่า 3 ปี ด้วยเหตุผลเพื่อลดการจราจรแออัดและมลภาวะ
เป็นพิษ รวมทั้งความปลอดภัยทางถนน
ในกรณีเวียดนาม มีการใช้มาตรการห้ามกับหลายอุตสาหกรรม กล่าวคือ
มากกว่าร้อยละ 80 ของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครือ่ งแต่งกาย และประมาณร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมรองเท้าต้องอยูภ่ ายใต้
มาตรการห้าม ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีเจตนาไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้ว ด้วย
เหตุผลเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ อัตราส่วนความถี่
ของการใช้มาตรการห้ามอยูท่ รี่ อ้ ยละ 20 หรือมากกว่านัน้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมอืน่ ซึง่
มีอตุ สาหกรรมเครือ่ งอุปกรณ์สำ� หรับการขนส่ง อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์จาก
หนัง อุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการวัดความเที่ยง และอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ทั่วไปหรือเครื่องจักรไฟฟ้า โดยเฉพาะประมาณร้อยละ 70 ของรายการสินค้าที่ต้อง
เสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการวัดความเที่ยงต้องอยู่ภายใต้
มาตรการการออกใบอนุญาตอัตโนมัติ และประมาณร้อยละ 60 ของรายการสินค้า
ที่ต้องเสียภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมพืช ผักและผลไม้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขอนามัย และมาตรฐานคุณภาพ
ในกรณีไทย ขอบเขตของการใช้ NTMs ค่อนข้างจ�ำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอาเซียนอื่น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีการใช้
320 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ข้อจ�ำกัดจ�ำนวนผูป้ ระกอบการ หรือมาตรการควบคุมปริมาณ ประเภทของมาตรการ
เหล่านี้ได้ถูกใช้กับรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีขาเข้าส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปและเครือ่ งดืม่ มากกว่าร้อยละ 20 และประมาณร้อยละ 10 ของอุตสาหกรรม
ไขมันและน�้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช ด้วยเหตุผลของมาตรฐานคุณภาพ เนื่องจาก
มาตรการนี้เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้น�ำเข้าที่จดทะเบียน (Registered Importers)
สามารถน�ำสินค้าเข้ามาได้ตราบเท่าที่คุณภาพและมาตรฐานยังเป็นที่น่าพอใจ
เงือ่ นไขนีจ้ งึ สมควรถูกตีความได้วา่ เป็นประเภทหนึง่ ของการจ�ำกัดการน�ำเข้าว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติและไม่มีหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ส่วนอุตสาหกรรมอาหาร
(อาหารที่ท�ำจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์, พืชและผัก, ไขมันและน�้ำมัน, และอาหาร
แปรรูป) มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นอัตราส่วนความถี่ของการใช้ NTMs สูงกว่า
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยเฉพาะมีการใช้โควตาการน�ำเข้า ข้อจ�ำกัดจ�ำนวนผูป้ ระกอบการ
หรือข้อบังคับทางเทคนิค เช่น ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบด้าน
สุขอนามัย รวมทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพ/สุขอนามัยและมาตรฐานคุณภาพ
ภายใต้ AEC Blueprint ซึง่ ได้กำ� หนดแผนการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการขจัด
NTBs ไว้ด้วยกัน 5 ข้อคือ 1) การส่งเสริมความโปร่งใสโดยยึดมั่นกับพิธีสารว่าด้วย
กระบวนการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ (Protocal on Notification Procedure)
และการจัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิผล 2) การยึดตามพันธกรณีที่จะไม่
เพิม่ เติมและลดจ�ำนวน NTBs (a Atandstill and Rollback on NTBs) 3) ประเทศบรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย ขจัด NTBs ทั้งหมดภายใน ค.ศ. 2010 ส่วน
ฟิลปิ ปินส์ภายใน ค.ศ. 2012 ส�ำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนามภายใน
ค.ศ. 2015 (สามารถขยายเวลาออกไปได้ถึง ค.ศ. 2018 ส�ำหรับสินค้าอ่อนไหวบาง
รายการ) 4) การส่งเสริมความโปร่งใสของมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)
และ 5) การด�ำเนินงานที่เป็นไปได้เพื่อให้มีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบระดับภูมิภาค
ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในระดับสากล86  
86

ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2008), p. 7.; Pratiwi Kartika and Raymond Atje, “Towards AEC 2015: Free
Flow of Goods within ASEAN”, p. 33.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 321

ความก้าวหน้าในการขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของอาเซียนใน
ระยะที่ผ่านมา ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ87 หลังจากที่ได้มี
การด�ำเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ NTBs ของ AEC Blueprint ดูเหมือนว่าอาเซียนได้
ยกเลิก (Abandon) หลักการที่จะไม่เพิ่มเติมและลดจ�ำนวน NTBs ตามที่ระบุไว้ใน
AEC Blueprint รวมทัง้ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ก็ไม่ได้กล่าวถึง
หลักการนี้ขึ้นมาอีก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาเซียนคงตระหนักรู้และเข้าใจแล้วว่า
อาเซียนไม่สามารถบังคับใช้หลักการนี้ และอาเซียนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับ
การใช้ NTBs ในภูมิภาคนี้ เนื่องจากอาเซียนยังคงอยู่ในกระบวนการของการเก็บ
รวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลของ NTMs จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบการ
ใช้หลักการนี้ได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า AEC Scorecard ได้รายงานถึงความก้าวหน้า
ในการขจัด NTBs แต่ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นทีน่ า่ พอใจ โดยภายใต้
ATIGA ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยต้องยกเลิก NTBs ใน 3
งวด คือ ค.ศ. 2008, 2009 และ 2010 ในขณะทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ตอ้ งด�ำเนินการเช่นเดียวกัน
ใน ค.ศ. 2010, 2011 และ 2012 เพราะฉะนัน้ 5 ประเทศอาเซียนควรจะยกเลิก NTM
ทั้งหมดภายใน ค.ศ. 2010 และฟิลิปปินส์ควรจะยกเลิก NTM ของงวดที่ 2 ได้อย่าง
สมบูรณ์ภายใน ค.ศ. 2011 อย่างไรก็ตาม AEC Scorecard เพียงแต่รายงานว่าการ
ยกเลิก NTBs ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการของทัง้ 3 งวด (Three Tranches) ก�ำลังเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และยังได้รายงานว่ามาเลเซียและไทย
ได้ขจัด NTBs ของประเทศตนซึ่งเป็นงวดที่ 3 ใน ค.ศ. 2011 แต่ในรายงานไม่ได้ให้
ข้อมูลของประเทศบรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้มีค�ำอธิบายที่เป็น
ไปได้ว่าบรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ล้มเหลวที่จะด�ำเนินตามทุก
พันธกรณี และมีเพียงมาเลเซียและไทยที่ปฏิบัติตามได้โดยมีการด�ำเนินการล่าช้า
กว่าก�ำหนดไป 1 ปี88  
Christopher Findlay,David Parsons, and Herb Plunkett, “An Assessment of ASEAN’s
Priority Sectors for Fast-track Integration”, in Denis Hew, ed., Brick by Brick: The
Building of an ASEAN Economic Community, p. 121.
88
Pratiwi Kartika and Raymond Atje, “Towards AEC 2015: Free Flow of Goods within
ASEAN”, pp. 35-36.
87
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ส�ำหรับ NTMs ที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.25 และ 4.26 ไม่ได้เป็นมาตรการ
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงในการค้าของอาเซียน เพราะในขณะที่บางประเทศให้ข้อมูลด้าน
NTMs พร้อมกับการอธิบายทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับการด�ำเนินงานและจุดประสงค์
หรือเหตุผล แต่บางประเทศไม่สามารถแยกแยะ (Recognize) ได้อย่างครบถ้วนว่า
สิ่งเหล่านั้นเป็น NTMs หรืออาจจะไม่สามารถบันทึกการใช้ NTMs ที่เกิดขึ้นตาม
จริงได้อย่างเพียงพอ หรืออาจจะไม่เต็มใจที่จะรายงานข้อมูลด้าน NTMs อย่างเช่น
ในกรณีของสมาชิกบางประเทศ คือ กัมพูชา ลาวและพม่า ได้รายงานข้อมูลซึ่งมี
จ�ำนวนน้อยเกี่ยวกับการใช้ NTMs อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า
ระดับของการปกป้องการค้าในความเป็นจริงจะมีน้อยตามไปด้วย89  

89

Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff Measures in
ASEAN - Evidences from the Inventory Approach”, p. 30.
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ตารางที่ 4.25
การด�ำเนินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม

้
้

้
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ)
การด�ำเนินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม

ที่มา: ปรับจาก Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff
Measures in ASEAN - evidences from the Inventory Approach”, in Mia Mikic and
Martin Wermelinger, eds., Rising Non-Tariff Protectionism and Crisis Recovery:
A Study by Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)
(Bangkok: United Nations, 2010), p. 31. <http://www.unescap.org/tid/publication/
tipub2587.pdf> [Retrieved August 1, 2013].
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ตารางที่ 4.26
การด�ำเนินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)
ในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่

้
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
การด�ำเนินมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs)
ในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่

ที่มา: ปรับจาก Mitsuyo Ando and Ayako Obashi, “The Pervasiveness of Non-tariff
Measures in ASEAN - evidences from the Inventory Approach”, in Mia Mikic and
Martin Wermelinger, eds., Rising Non-Tariff Protectionism and Crisis Recovery:
A Study by Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)
(Bangkok: United Nations, 2010), p. 31. <http://www.unescap.org/tid/publication/
tipub2587.pdf> [Retrieved August 1, 2013].

แม้ว่าการยกเลิกภาษีศุลกากรมีความก้าวหน้าไปพอสมควร แต่การขจัด
NTBs ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนือ่ งจากอาเซียนต้องใช้เวลามากใน
การรวบรวม NTBs เพือ่ จัดท�ำเป็นฐานข้อมูล ส�ำหรับ NTBs ตามทีไ่ ด้นำ� เสนอไว้ขา้ งต้น
นั้น ประเทศสมาชิกมักอ้างว่ากฎระเบียบต่างๆ ก�ำหนดไว้เพื่อเป็นการรับประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) และมาตรฐานความปลอดภัย แต่ก็สามารถเข้าใจ
ได้วา่ เป็นการปิดบังเจตนาทีจ่ ะปกป้องการค้าของประเทศ แม้วา่ อาเซียนได้พยายาม
ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรม (Transaction Costs) ด้วยการปรับประสานมาตรฐาน
ต่างๆ ทั่วทั้งอาเซียน หรือการด�ำเนินการความตกลงการยอมรับร่วม (MRAs) แต่
ในทางปฏิบัติ การมีมาตรฐานต่างๆ ร่วมกันและ MRAs ไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จได้ เนื่องจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจที่ห่างกันมากระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนามากกว่ามีแนวโน้มที่จะก�ำหนด
มาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่า90 ในที่สุดการก�ำหนดมาตรฐานสินค้าก็จะกลายเป็น
90

Chia Siow Yue, “Association of Southeast Asian Nations Economic Integration:
Developments and Challenges”, p. 52.
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มาตรการกีดกันทางการค้าที่น�ำมาใช้ตอบโต้ระหว่างกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์
แห่งชาติของประเทศสมาชิก จนเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ในอาเซียน สอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์ ทีก่ ล่าวว่า
NTBs ที่จะกระทบต่อ AEC ก็คือมาตรฐานสินค้า ซึ่งขณะนี้หลาย
ประเทศอาจจะใช้วิธีนี้ อย่างเช่นไทยเปิดเสรีให้สินค้าข้าว แต่เรากลัว
ข้าวของเวียดนามเข้ามา ก็จะมีการตั้งค่ามาตรฐานสินค้าให้ต่างกันไป
เพราะฉะนั้นมาตรการนี้จะส่งผลกระทบ ท�ำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า
ไม่ลื่นไหล ผมคิดว่าในอนาคตทุกประเทศสมาชิกจะต้องมีการปรับ
มาตรฐานสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียวแบบในสหภาพยุโรป-ประชาคมยุโรป
หากในอนาคต ถ้าไม่มีการปรับให้เป็นมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ก็จะกลายเป็นข้ออ้างทีจ่ ะท�ำให้อกี ฝ่ายหนึง่ ก็จะแก้เผ็ด ไทยใช้มาตรฐาน
กีดกันข้าวเขา พอเราส่งสินค้าเข้าไปขายที่เวียดนาม ชนะสินค้าของ
เวียดนาม เขาก็ตั้งมาตรฐานกีดกันสินค้าจากไทย ซึ่งบทเรียนของการ
บูรณาการเศรษฐกิจในยุโรปก็สอนให้เรารู้แล้วว่า ในที่สุดก็ต้องมีการ
ปรับมาตรฐาน ให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อจะท�ำให้การกีดกันลดน้อย
ลงไป91
4.2		 มาตรการกีดกันการค้าบริการ
การด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้าบริการอย่างเสรี ภายใน
ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหรือองค์ประกอบหลักประการแรกของ AEC
Blueprint ในระยะทีผ่ า่ นมายังมีความคืบหน้าค่อนข้างช้า สาเหตุประการหนึง่ เพราะ
อาเซียนยังมีระดับการพัฒนาด้านการค้าบริการที่แตกต่างกัน และยังมีเงื่อนไข
ส�ำคัญมาจากข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายภายในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีเจตนาที่จะใช้เงื่อนไขดังกล่าวเพื่อปกป้อง
91

สัมภาษณ์, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, วันที่ 12 มีนาคม 2557.
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ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งท�ำให้เกิดอุปสรรคในการด�ำเนินงานเพื่อจัดตั้ง AEC ตาม
ที่ก�ำหนดไว้92
เมื่อพิจารณาจากข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ภายใต้ AFAS ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายในการด�ำเนินงานด้านการเคลือ่ นย้ายการค้าบริการอย่างเสรี
ของ AEC Blueprint จะพบว่าหลักการโดยส่วนใหญ่ของการเปิดเสรีการค้าบริการ
ในอาเซียนภายใต้ AFAS มีที่มาจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้กำ� หนดนิยามการค้าบริการระหว่างประเทศไว้ 4 รูปแบบ
(Mode of Supply) คือ93 1) “รูปแบบที่ 1” (Mode 1) หมายถึง การให้ บริการ
ข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) คือ การให้บริการข้ามพรมแดนโดยที่ผู้ให้
บริการและผูร้ บั บริการไม่ตอ้ งเดินทางข้ามพรมแดน แต่การบริการเคลือ่ นย้ายไปยัง
ผู้รับบริการ โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การบริการโทรคมนาคม การส่งข้อมูล
ออนไลน์ เป็นต้น 2) “รูปแบบที่ 2” (Mode 2) หมายถึง การบริโภคในต่างประเทศ
(Consumption Abroad) เมื่อผู้รับบริการเคลื่อนย้ายไปรับบริการในประเทศผู้ให้
บริการ เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยว การไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 3)
“รูปแบบที่ 3” (Mode 3) หมายถึง การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial
presence) เป็นการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจบริการในต่างประเทศเพื่อให้บริการ
ในประเทศลูกค้า และ 4) “รูปแบบที่ 4” (Mode 4) หมายถึง การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Presence of Natural Person) คือการที่บุคคลธรรมดาของประเทศหนึ่ง
เดินทางเข้าไปท�ำงานประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในสาขาบริการเป็นการชั่วคราวใน
อีกประเทศหนึ่ง

กลุ่มงานการค้าบริการอาเซียน ส�ำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน, “ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับ AFAS”, (2553). <http://www.dtn.go.th/images/stories/Services_and_Investment/2_1_1_1.pdf> [Retrieved January 5, 2013].
93
โปรดดูรายละเอียดใน เพชร & มุก (นามปากกา), “การเปิดเสรีการค้าบริการของไทยในกรอบ
องค์การการค้าโลก”, น. 4-5.
92
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ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานตามข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 มีความ
ก้าวหน้าในส่วนของการยกเลิกข้อจ�ำกัดการให้บริการข้ามพรมแดน และการบริโภค
ในต่างประเทศ (รูปแบบที่ 1 และ 2) และการผูกพันการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ
ต่างชาติ (รูปแบบที่ 3) รวมทั้งการยกเลิกข้อจ�ำกัดอื่นแบบก้าวหน้า94 อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนอาเซียนยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของธุรกิจ
ทัง้ หมด กล่าวคือ บริษทั ต่างชาติทมี่ สี ญ
ั ชาติอาเซียน (Foreign ASEAN Companies)
จะถูกก�ำหนดให้มีสัดส่วนในการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 เท่านั้น กล่าวคือ การ
อนุ ญ าตการถื อ หุ ้ น ของคนสั ญ ชาติ อ าเซี ย นในสาขาบริ ก ารส�ำ คั ญ ที่ เ ร่ ง รั ด การ
บูรณาการ 4 สาขา ได้แก่ สาขาท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ใน ค.ศ.
2008 และร้อยละ 70 ใน ค.ศ. 2010 ส�ำหรับสาขาโลจิสติกส์ ได้ก�ำหนดว่า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 49 ใน ค.ศ. 2008 ร้อยละ 51 ใน ค.ศ. 2010 และร้อยละ 70 ใน ค.ศ.
2013 ส�ำหรับสาขาบริการอื่นๆ ได้ก�ำหนดว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ใน ค.ศ. 2008
ร้อยละ 51 ใน ค.ศ. 2010 และร้อยละ 70 ใน ค.ศ. 201595 การด�ำเนินงานในส่วนนี้
ยังเป็นไปอย่างล่าช้าในเกือบทุกประเทศยกเว้นสิงคโปร์ และแต่ละประเทศยังมี
ข้อจ�ำกัดทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สัดส่วนการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ การถือ
ครองที่ดิน การออกใบอนุญาต (Licensing) และข้อจ�ำกัดทางกฎหมายอื่นๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการลงทุนในการบริการภายในอาเซียน96
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, AEC Fact Book: One Vision, One
Identity, One Community, น. 24.
95
ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint, pp. 10-11.
96
Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “An Assessment of Services
Sector Liberalization in ASEAN”, p. 58, 72.; Sherry Stephenson and Deunden Nikomborirak, “Liberalization of Trade in Services: East Asia and the Western Hemisphere”,
(paper presented at Regional Trading Arrangements: Stocktake and Next Steps
Trade Policy Forum, Bangkok, Thailand, 12-13 June 2001), p. 7. <http://www.pecc.
org/publications/papers/trade-papers/3_SIP/5-stephenson.PDF> [Retrieved March
26, 2013].
94
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ส�ำหรับการเปิดเสรีการค้าบริการ ในรูปแบบที่ 4 (Mode 4) มีความก้าวหน้า
ไปอย่างล่าช้า โดยที่ผ่านมามีความพยายามที่จะส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงาน
มีฝีมือผ่านการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRAs) ของสาขาบริการวิชาชีพ
(Professional Service) ข้อตกลงการยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangements: MRAs) เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
เพือ่ ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายผูป้ ระกอบวิชาชีพภายในภูมภิ าค บนฐานของความสมัครใจ
ของประเทศสมาชิกที่จะเปิดเสรีการบริการด้านวิชาชีพ มากกว่าที่จะเป็นการ
บังคับให้ต้องยึดมั่นกับข้อผูกพัน และ MRAs ไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพชาวต่างชาติอย่างไร้ขอ้ จ�ำกัด เพราะประเทศสมาชิกยังคงมีการใช้
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศของตนอยู่97 นอกจากนัน้ ประเทศอาเซียน
ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือต่างชาติอย่างเสรี ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อแรงงานวิชาชีพในท้องถิน่ และแม้วา่ จะมีการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศให้
กับนักท่องเที่ยวในอาเซียน แต่ยังคงมีข้อจ�ำกัดในการเข้าเมือง และยังไม่มีการเปิด
เสรีให้กับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ ซึ่งโดยปกติการจ้างแรงงานต่างด้าว
ของประเทศต่างๆ จะต้องมีการขอใบอนุญาตการท�ำงานเป็นการเฉพาะเท่านั้น98
ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามรับรอง MRAs ไปแล้วทั้งสิ้น 8
ฉบับ ซึง่ ครอบคลุมสาขาบริการวิชาชีพดังนีค้ อื วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส�ำรวจ
นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรด้านวิชาชีพท่องเที่ยว99 อย่างไรก็ตาม
Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “An Assessment of Services
Sector Liberalization in ASEAN”, pp. 55-56.
98
Nipon Poapongsakorn, “Achieving the AEC 2015: Challenges for Thailand”, in
Sanchita Basu Das, ed., Achieving the ASEAN Economic Community 2015:
Challenges for Member Countries and Businesses, p. 143.; Chia Siow Yue, “Cross-Border
Labour Migration in ASEAN: Issues and Challenges”, in ASEAN-Canada Forum:
Regional Economic Integration: ASEAN and Canadian Perspectives, p. 195.
99
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, เสาวรัจ รัตนค�ำฟู, สุนทร ตันมันทอง และพลอย ธรรมาภิรานนท์,
ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย, น. 13.
97
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ยังมีเฉพาะสาขาบริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารยอมรับ
มาตรฐานเกี่ยวกับระดับฝีมือของสถาปนิกและวิศวกรวิชาชีพของอาเซียน ทั้งนี้
MRAs สาขาวิศวกรรมของอาเซียนท�ำให้เกิดคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordination
Committee: ACPECC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการด้านวิศวกรระดับภูมิภาคที่ควบคุม
การขึ้นทะเบียนอันเป็นมาตรฐานของวิศวกรและเป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิก
อาเซียน วิศวกรที่ส�ำเร็จการศึกษาในประเทศอาเซียนต้องผ่านการสอบภายใน
ประเทศด้านวิศวกรรม และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน
ประเทศ ก่อนที่จะสมัครวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
Engineers: ACPEs) เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในฐานะเป็นวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineers:
RFPEs) ภายใต้ผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ (Professional Regulatory
Authorities: PRA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม ซึ่งนอกจากในส่วน
ของฟิลิปปินส์ก�ำหนดให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมอยู่ในรายการกิจกรรมที่สงวนไว้
ตามกฎหมายส�ำหรับชาวฟิลิปปินส์ (Negative List) แล้ว ในประเทศอื่นๆ ยังมี
แนวโน้มว่าวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายภายในของ
ประเทศต่างๆ อีกหลายประการในการทีจ่ ะได้รบั ใบอนุญาตให้ท�ำงานได้100 ในขณะที่
100

ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดเงื่อนไขว่าสมาชิก
สามัญต้องมีสัญชาติไทย เพราะฉะนั้น วิศวกรต่างชาติที่จดทะเบียนจึงมีคุณสมบัติเป็นได้
เพียงสมาชิกวิสามัญเท่านั้น ส่วนในมาเลเซีย วิศวกรต่างชาติอาจจะได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการวิศวกร (the Board of Engineers) ส�ำหรับโครงการทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Specific
Projects) และต้องได้รับการค�้ำประกัน (Sponsor) โดยบริษัทของมาเลเซียที่เป็นผู้ด�ำเนิน
โครงการ ซึ่งโดยทางปฏิบัติบริษัทมาเลเซียต้องอธิบายต่อคณะกรรมการวิศวกรว่าบริษัทไม่
สามารถหาวิศวกรท้องถิน่ ส�ำหรับงานทีจ่ ะท�ำได้ และนอกจากวิศวกรต่างชาติตอ้ งเป็นวิศวกร
ที่จดทะเบียนในประเทศต้นทาง (Home Country) ของตนแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์การ
ท�ำงานอย่างน้อย 10 ปี รวมทั้งได้อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างน้อย 180 วันอีกด้วย. โปรดดู
รายละเอียดใน Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “An
Assessment of Services Sector Liberalization in ASEAN”, pp. 73-74.
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สภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC) ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมการจดทะเบียนของสถาปนิกในอาเซียน โดยมีการ
ก�ำหนดคุณสมบัติของสถาปนิกวิชาชีพอาเซียนว่าจะต้องได้รับใบอนุญาตภายใน
ประเทศจากผู้มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ในประเทศตนเอง และ
มีประสบการณ์การท�ำงาน จึงจะมีสิทธิ์ขอสมัครต่อสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
ซึ่งการที่จะได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในฐานะสถาปนิกต่างชาติหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับ
กฎหมายและระเบียบภายในประเทศของแต่ละประเทศที่มักจะก�ำหนดเงื่อนไขไว้
อย่างเคร่งครัด101
ส�ำหรับ MRAs ด้านอืน่ ๆ เช่น วิชาชีพแพทย์และพยาบาล มักจะมีขอ้ ก�ำหนด
ทางด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับในการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และการ
เลือกปฏิบตั เิ ฉพาะชาติ (National Treatment Discrimination) โดยอาศัยข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง102 และในกรณีของพยาบาลวิชาชีพ ถึงแม้ว่า MRAs ได้
ให้โอกาสมากส�ำหรับพยาบาลในภูมภิ าคทีจ่ ะได้รบั ประสบการณ์จากการไปท�ำงาน
ในประเทศสมาชิกอื่น แต่พยาบาลยังจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ภายในประเทศที่ควบคุมการขึ้นทะเบียนของพยาบาล ซึ่งก�ำหนดโดยองค์กรก�ำกับ
ดูแลวิชาชีพพยาบาลแห่งชาติ เช่น พยาบาลชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องการจะประกอบ
วิชาชีพในประเทศไทย ผูส้ มัครต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพแห่งชาติซงึ่ เป็น
ภาษาไทย ดังนั้นหลักเกณฑ์ที่ยังต้องปฏิบัติตามที่กฎระเบียบของแต่ละประเทศ
ก�ำหนดเช่นนี้ ท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งการ
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่กำ� หนดข้อจ�ำกัดบางอย่างว่าด้วยการมีถนิ่ พ�ำนักถาวร (Residency)
หรือสัญชาติ (Nationality) เพือ่ การเป็นสถาปนิกทีม่ ใี บอนุญาตอย่างสมบูรณ์ (Fully Licensed
Architects) ในบางประเทศสถาปนิกต่างชาติมักจะได้รับอนุญาตให้ท�ำงานเฉพาะโครงการ
และผูจ้ า้ งต้องยืน่ หลักฐานทีแ่ สดงว่าไม่สามารถหาสถาปนิกทีเ่ ป็นคนในประเทศซึง่ เหมาะสม
ส�ำหรับงานนี้ได้ โปรดดูรายละเอียดใน Deunden Nikomborirak and Supunnavadee
Jitdumrong, “An Assessment of Services Sector Liberalization in ASEAN”, p. 74.
102
Zakariah Rashid, Fan Zhai, Peter A. Petri, Michael G. Plummer, and Chia Siow Yue,
p. 52.
101
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เคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะเป็นอย่างมาก103
ข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบและการออกใบอนุญาต
ทางเทคนิค และข้อก�ำหนดทางคุณสมบัติที่ประเทศอาเซียนก�ำหนดขึ้น จึงเป็น
อีกลักษณะหนึ่งของการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า เพื่อท�ำให้ผู้ให้บริการ
ต่างชาติต้องประสบกับข้อเรียกร้องที่มากเกินควรและยุ่งยากมากกว่าผู้ให้บริการ
ที่เป็นคนท้องถิ่น การเปิดเสรีและการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าบริการใน
อาเซียนจึงมีความก้าวหน้าน้อยกว่าการเปิดเสรีดา้ นการค้าสินค้าอย่างเห็นได้ชดั 104  
แม้ว่าอาเซียนจะพยายามขจัด NTBs แต่ในความเป็นจริงอาเซียนไม่
สามารถยกเลิกหรือขจัด NTBs ได้จริง และจะเห็นได้ว่าการด�ำเนินการขจัด NTBs
ท�ำได้ช้ากว่าที่ก�ำหนดไว้ในแผนงาน105 คงต้องยอมรับว่าเหตุที่ NTBs เป็นอุปสรรค
ที่แก้ไขได้ยากนั้นอาจมีสาเหตุจากหลายประการ รวมทั้งเป็นปัญหาจาก “ค่านิยม
อาเซียน” (ASEAN Values) ที่เคารพอ�ำนาจอธิปไตย (Respect for Sovereignty)
การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-Interference) การตัดสินใจทีย่ ดึ หลักฉันทามติ
(Consensus Mode of Decision-Making) และมีความไม่เป็นทางการ (Informality)
เป็นค่านิยมที่เปิดโอกาสหรือแม้แต่ส่งเสริมให้สมาชิกด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติของตนมากกว่าผลประโยชน์แห่งภูมภิ าค การเปิดเสรีทางการค้าทีด่ ำ� เนินไป
ได้อย่างล่าช้าด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ
จึงกลายเป็นอุปสรรคส�ำคัญทีท่ า้ ทายต่อเป้าหมายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, เสาวรัจ รัตนค�ำฟู, สุนทร ตันมันทอง และพลอย ธรรมาภิรานนท์,
ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย, น. 13.;
Deunden Nikomborirak and Supunnavadee Jitdumrong, “An Assessment of Services
Sector Liberalization in ASEAN”, p. 75.
104
Michael G. Plummer and Chia Siow Yue, “Benefits of the AEC”, in Michael G.
Plummer and Chia Siow Yue, eds., Realizing the ASEAN Economic Community: A
Comprehensive Assessment, p. 167.
105
สัมภาษณ์, อรุณี พูลแก้ว, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557.
103

334 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

ไปสู่ AEC ตามทีค่ าดหวังไว้106 อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจได้ให้ความคิดเห็นไปในทางที่
มีความหวังว่าแนวโน้มของการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจะลดลงหรือเพิม่ มากขึน้
ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
และ NTBs เหล่านี้จะหมดไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประเทศสมาชิกที่
มองว่าข้อตกลงทาง การค้าต่างๆ จะสร้างผลประโยชน์แห่งชาติให้กับประเทศต่อ
ไปในอนาคตได้อย่างไร แม้มคี วามเป็นไปได้วา่ ประเทศต่างๆ จะยังคง NTBs ไว้ แต่
อาจจะปรับมาตรการปกป้องทางการค้าเพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับประเทศคูค่ า้ ใน
ภูมิภาค ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องมีการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และ
คงต้องให้เวลากับประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับลดมาตรการกีดกันทางการค้า107   

5. สรุป

เนื้อหาในบทนี้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่
ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้ศึกษา
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
การศึกษาถึงสถาบันระหว่างประเทศ การขยายตัวของตลาด และผล
ประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาจสรุปได้วา่ การด�ำเนินการไปสู่ AEC ท�ำให้ตลาดในภูมภิ าคอาเซียนมีการขยายตัว
ในมิติด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งการขยายตัวในมิติด้าน
Shaun Narine, Explaining ASEAN, Regionalism in Southeast Asia (Boulder: Lynne
Rienner Publishers, 2002); as cited in Alfredo C. Robles, JR., “The ASEAN Free Trade
Area and the Construction of a Southeast Asian Economic Community in East Asia”,
Asian Journal of Political Science 12(December, 2004):98.; Deunden Nikomborirak
and Supunnavadee Jitdumrong, “An Assessment of Services Sector Liberalization
in ASEAN”, pp. 75-76.
107
สัมภาษณ์, พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, วันที่ 14 มีนาคม 2557.
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การค้าสินค้าเป็นไปได้ดว้ ยดี จากผลส�ำเร็จในการลดและยกเลิกภาษีศลุ กากรขาเข้า
ตามความตกลง CEPT AFTA และ ATIGA ท�ำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าภายใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Intra-ASEAN Trade) ซึ่งมีสัดส่วนของการค้าขาย
ภายในกลุ่มอาเซียนต่อการค้าต่างประเทศทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพิม่ ขึน้ และอาเซียนยังมีบทบาทในการเป็นแกนกลางขับเคลือ่ นการบูรณาการเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่ขึ้น และแสดงบทบาทในฐานะผู้สร้างการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ นอก
ภูมภิ าคอีกด้วย นอกจากนี้ อาเซียนประสบความส�ำเร็จในการขยายตลาดในมิตดิ า้ น
การค้าบริการ ที่มุ่งเน้นในสาขาบริการ 5 สาขา คือ การท่องเที่ยว การบิน สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ และการเร่งรัดการบูรณาการในสาขาสินค้า
และบริการส�ำคัญ 12 สาขา ส�ำหรับการขยายตลาดในมิติด้านการลงทุน ด้วยการ
ขจัดอุปสรรคส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ ท�ำให้มกี ารไหลเข้าของการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI) มาสูอ่ าเซียนเพิม่ มากขึน้ โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสาขาการเงิน
สาขาการสือ่ สารโทรคมนาคม และภาคบริการ ซึง่ การบูรณาการทางเศรษฐกิจท�ำให้
การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกมีการขยายตัวมากขึ้นด้วย
การขยายตัวของตลาดในภูมิภาค เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับผล
ประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนในมิตดิ า้ นการค้าสินค้า การค้าบริการ
และการลงทุน ส�ำหรับในมิตกิ ารค้าสินค้า พบว่าการขยายตัวของการค้าในภูมิภาค
ได้สร้างแรงจูงใจให้ประเทศต่างๆ สนับสนุนการด�ำเนินงานไปสู่ AEC โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดตาม
ล�ำดับ มักจะมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และ
ยังได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลประโยชน์แห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวของการค้าสินค้าในภูมิภาคด้วย เช่นเดียวกับในมิติด้านการค้าบริการ
ซึ่งสัดส่วนของภาคบริการในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการขยายตัวและมีบทบาท
ต่อเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับในมิติด้านการลงทุน พบว่ากลุ่มประเทศสมาชิก
เดิม เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นกลุ่มที่ได้รับ FDI มากที่สุด ใน
ขณะที่กลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีแนวโน้มที่จะได้รับ FDI จากประเทศ
นอกภูมิภาคและการลงทุนภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นด้วย
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ส�ำหรับอุปสรรคจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และอุปสรรคจากการ
ด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจสรุป
ได้วา่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอาเซียน เป็นปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแตกต่างจากระดับ
ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศกับกลุ่ม
ประเทศสมาชิกใหม่ คือ ลาว กัมพูชา และพม่า (ยกเว้นเวียดนามที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลาง-ต�่ำ) ท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคให้
อาเซียนจ�ำเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นในการจัดท�ำข้อตกลงและการด�ำเนินการไปสู่
AEC ในขณะที่อุปสรรคจากการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า พบว่าในส่วน
ของการด�ำเนินนโยบายเพื่อกีดกันการค้าสินค้า ประกอบด้วยมาตรการทางภาษี
ศุลกากร และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) แม้ว่าอุปสรรคจาก
มาตรการทางภาษีศลุ กากรได้ผอ่ นคลายลงจากการด�ำเนินงานภายใต้ ATIGA แต่ยงั
มีอปุ สรรคอย่างมากจากการทีป่ ระเทศต่างๆ ใช้ NTMs เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์แห่ง
ชาติของตนเอง นอกจากนัน้ ในส่วนของมาตรการกีดกันการค้าบริการ ส่งผลให้การ
เคลือ่ นย้ายการค้าบริการอย่างเสรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลือ่ นย้ายแรงงานมีฝมี อื
และแรงงานไม่มฝี มี อื ด�ำเนินการไปอย่างล่าช้า เพราะอาเซียนยังมีระดับการพัฒนา
ด้านการค้าบริการทีแ่ ตกต่างกัน และประเทศต่างๆ ยังคงไว้ซงึ่ ข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย
ภายใน เช่น การใช้กฎระเบียบในการออกใบอนุญาต และข้อก�ำหนดทางคุณสมบัติ
ทีป่ ระเทศอาเซียนก�ำหนดขึน้ ซึง่ เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการด�ำเนินนโยบายปกป้อง
ทางการค้าเพือ่ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานเพือ่
จัดตั้ง AEC ให้เกิดขึ้นตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปี ค.ศ. 2015 ได้
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการด�ำเนินงานของการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ผ่านมุมมองของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3) เพือ่ น�ำเสนอปัญหาและอุปสรรคทีท่ า้ ทายต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 4) เพื่อเสนอ
ข้อแนะน�ำเชิงนโยบายทีจ่ ะช่วยผลักดันให้การด�ำเนินการตามแผนงานของการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุป
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการศึกษา

1.1		 ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศที่ ส ่ ง ผลต่ อ
พัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ผู้ศึกษาได้ใช้มุมมองของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศแบบ
Liberalism และ Realism โดยแนวคิดของ Liberalism เห็นว่าเศรษฐกิจมีอิทธิพล
เหนือการเมือง และให้ความส�ำคัญกับตลาดเสรีที่มีบทบาทให้เกิดการแลกเปลี่ยน
อย่างเสรีตามความสมัครใจ และให้ความส�ำคัญกับบทบาทของสถาบันที่ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และน�ำมาซึ่งผลประโยชน์จาก
ความร่วมมือมากขึน้ กว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่
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Neo-Liberal Institutionalism มองว่าสถาบันระหว่างประเทศเป็นกลไกทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความร่วมมือของรัฐ แต่แนวคิดนีเ้ ชือ่ ว่าสถาบันเกิดขึน้ เพราะรัฐต่างๆ เชือ่ มัน่ ว่าได้รบั
ผลประโยชน์จากความร่วมมือและการประสานงานกันภายใต้ขอ้ ตกลงทีก่ ำ� หนดขึน้
รัฐจึงยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยกฎระเบียบและบรรทัดฐานที่แน่นอน หรือเคารพ
การตัดสินใจของสถาบันระหว่างประเทศ ในขณะที่ แนวคิดของ Realism มองว่า
เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือของการเมืองและเป็นฐานของอ�ำนาจทางการเมือง ซึ่งรัฐ
มีแนวโน้มที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และในการให้ความร่วมมือใดๆ กับรัฐ
อืน่ ๆ รวมทัง้ สถาบันระหว่างประเทศจะเกิดขึน้ เมือ่ รัฐนัน้ ได้พจิ ารณาถึงผลประโยชน์
เชิงสัมพัทธ์ (Relative Gains) ทีจ่ ะได้รบั จากความร่วมมือระหว่างกัน อย่างไรก็ดี เมือ่
การค้าเสรีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมภายในประเทศ
รัฐจะก�ำหนดมาตรการต่างๆ หรือก�ำหนดนโยบายเพือ่ ปกป้องธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ภายในประเทศจากคู่แข่งต่างประเทศ
มุมมองของ Liberalism และ Realism มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจทีเ่ ป็นไปอย่างสลับซับซ้อนในบริบท
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถอธิบายบทบาทของการเมืองและเศรษฐกิจในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศได้ส่งผล
กระทบต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยมีการใช้กระบวนการต่างๆ
เพือ่ สร้างความสอดคล้องระหว่างการขยายตัวของตลาดและผลประโยชน์แห่งชาติ
ของแต่ละประเทศสมาชิก พร้อมกับวางมาตรการในการขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และจากภูมิหลังของความร่วมมือและ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้การก่อตัง้ อาเซียน
ใน ค.ศ. 1967 จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในยุคสงครามเย็น แต่ปจั จัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศได้มอี ทิ ธิพลต่อ
อาเซียนมากขึ้นในเวลาต่อมา
อาเซียนมีบทบาทส�ำคัญในฐานะสถาบันระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค และมีบทบาทในการก�ำหนด
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ผลประโยชน์รว่ มกันของประเทศสมาชิก ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
เริ่มมีรูปธรรมมากขึ้น ในช่วงระหว่างทศวรรษ 1970-1980 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ริเริ่มความร่วมมือทางการค้าและทางอุตสาหกรรม ภายหลังการประชุมสุดยอด
ครัง้ แรกทีเ่ กาะบาหลี (The Bali Summit) ใน ค.ศ. 1976 ซึง่ น�ำมาสูป่ ฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียนหรือปฏิญญาบาหลี (Bali Concord) อาเซียนยังจัดตัง้ กลไก
ความร่วมมือระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกลไกทางการเมืองคือการประชุมสุดยอดระดับ
ผู้น�ำรัฐบาลที่เป็นองค์กรสูงสุดของอาเซียน ในช่วงเวลาดังกล่าว อาเซียนได้ขยาย
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การจัดตั้งความตกลง
ว่าด้วยการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN PTA) ใน ค.ศ. 1977 และ
มีความร่วมมือในโครงการด้านอุตสาหกรรม รวม 3 โครงการ คือ โครงการอุตสาหกรรม
อาเซียน (AIP) ใน ค.ศ.1980 โครงการแบ่งผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (AIC) ใน
ค.ศ. 1981 และโครงการร่วมลงทุนทางอุตสาหกรรมอาเซียน (AIJV) ใน ค.ศ. 1983
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งในด้านการค้าและด้าน
อุตสาหกรรมในช่วงนีไ้ ม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร เพราะว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ยังคงต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ของประเทศ จึงใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี เช่น
การห้ามการน�ำเข้าและการส่งออก การก�ำหนดโควต้า การออกใบอนุญาตทีเ่ ข้มงวด
การผูกขาดการน�ำเข้าโดยรัฐ การจ�ำกัดช่องทางการกระจายสินค้า และพิธกี ารศุลกากร
ที่สร้างปัญหาต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้อาเซียนมีส่วนแบ่งทางการค้า
ภายในภู มิ ภ าคค่ อ นข้ า งต�่ ำ  นอกจากนี้ โ ครงการต่ า งๆ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ รวมทั้งมีบางโครงการต้องล้มเลิกในที่สุด
อาเซียนได้ยกระดับไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 1990 โดย
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ใน ค.ศ. 1992 และมีการจัดท�ำกรอบความ
ตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ตามมา อาทิ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ
อาเซียน (AFAS) และโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (AICO)
รวมทั้งเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กล่าวได้ว่าระหว่างทศวรรษ 1980 กับ 1990
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การค้าภายในอาเซียนมีปริมาณเพิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดภายใน
ประเทศอาเซียน และการให้ความส�ำคัญกับสินค้าอุตสาหกรรมที่ท�ำให้เกิดความ
หลากหลายของสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการผลักดันกระบวนการเปิดเสรีทางการค้า
ท�ำให้ลดระดับการปกป้องทางการค้าของประเทศต่างๆ ลงได้ อย่างไรก็ตาม
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่ประเทศสมาชิกน�ำมาใช้ เช่น การประเมิน
ราคาศุลกากร กระบวนการทางศุลกากร มาตรฐานการออกใบอนุญาต และการ
จ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้า เป็นต้น ก็ยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการค้าภายในภูมิภาค
ส่วนการค้าบริการมีข้อจ�ำกัดที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพและการไร้ความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการของภูมภิ าค เช่น การจ�ำกัดการถือหุน้
ในการลงทุนของต่างชาติ ประเภทของการจัดตั้งเชิงพาณิชย์ที่บริษัทต่างชาติจะได้
รับอนุญาตให้ดำ� เนินการ และการเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดาระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนยังมีอุปสรรคที่ส�ำคัญคือความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ท�ำให้บางประเทศไม่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะสามารถแข่งขันกับ
ประเทศสมาชิกอื่น และส่งผลต่อการบรรลุเขตการค้าเสรีตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ในคริสต์ทศวรรษ 1990 บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศใน
โลกหลังสงครามเย็น รวมทั้งอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีการค้าโลก
และกฎระเบียบของ GATT ท�ำให้อาเซียนต้องแสดงบทบาทในเวทีการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกในเวทีการค้า
โลก ประเทศต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการแสดงจุดยืนร่วมกันในประเด็นทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ และเห็นความส�ำคัญของการรวมตัวเป็นตลาดเดียวกัน
ทีจ่ ะท�ำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจและเพิม่ อ�ำนาจการเจรจาต่อรอง
ได้มากขึน้ นอกจากนี้ กลไกทางเศรษฐกิจในระดับสถาบันของอาเซียนยังมีบทบาท
ในการเร่งรัดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AFTA ให้เร็วขึ้นในช่วงหลัง
จากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1997 ซึ่งวาระทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนจากกลไกทางการเมืองของอาเซียนในระดับการประชุมสุดยอดอาเซียน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จนน�ำไปสู่การประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน
ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ใน ค.ศ. 1997 และการน�ำเสนอแผนปฏิบัติการ
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ฮานอย (Hanoi Plan of Action) ใน ค.ศ. 1998 ซึง่ แนวโน้มต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นรากฐาน
ที่ส�ำคัญของพัฒนาการด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าประเทศ
สมาชิกต่างๆ ใช้เวทีอาเซียนในการขับเคลือ่ นการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
และบทบาทในเชิ ง สถาบั น ของอาเซี ย นได้ ถู ก ขั บ เคลื่ อ นโดยประเทศสมาชิ ก ที่
คาดหวังถึงผลประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ (relative gains) ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหา
ความร่วมมือภายในภูมิภาคอย่างชัดเจน จนท�ำให้อาเซียนสามารถบรรลุข้อตกลง
ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 9 เมื่อ ค.ศ. 2003
1.2		 ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ศึกษาได้ใช้มุมมองของทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อ
ประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบ ทั้งในด้านที่
เป็นปัจจัยส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1.2.1 ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งระหว่ า งประเทศที่ ส ่ ง เสริ ม
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบใน
เชิงบวกต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ สถาบันระหว่างประเทศ
การขยายตัวของตลาด และผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
มีข้อสรุปดังกล่าวได้ต่อไปนี้
1) สถาบันระหว่างประเทศ
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี เมื่อ ค.ศ. 2003 ผู้น�ำ
อาเซียนเห็นชอบที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใน ค.ศ. 2020
โดย AEC เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ร่วมกับอีกสองเสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
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Political - Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community) หากพิจารณาจากหลักการเบื้องต้นของ
การจัดตัง้ AEC ทีบ่ รรจุไว้ในแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 (Bali Concord II) จากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 นี้ จะพบว่าแนวทางบูรณาการทางเศรษฐกิจแบบ
Neo-liberal institutionalism มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการจัดตัง้ AEC ดังสามารถสรุป
ได้ว่า 1) AEC คือการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่จะท�ำให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุนอย่างเสรี และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น รวมทั้ง
การสร้างภูมภิ าคทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มคี วามสามารถในการแข่งขันสูง โดย
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การลดความยากจนและความแตกต่าง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 2) AEC มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 3) AEC คือการบูรณาการให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน 4) AEC เป็นการบูรณาการที่เน้นความร่วมมือด้านเทคนิค
และการพัฒนา ที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดจากระดับการ
พัฒนาภายในภูมภิ าค และ 5) การบูรณาการไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์
ได้ อาเซียนต้องด�ำเนินการเปิดเสรีและใช้มาตรการด้านความร่วมมือในด้านต่างๆ
และการสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ต่อมาใน ค.ศ. 2007 อาเซียนได้เร่งรัดการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็นปี 2015 และก�ำหนดพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นปฏิญญาที่ผูกมัดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนปฏิบัติและด�ำเนินการให้ AEC ประสบผลส�ำเร็จในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2015 และต่อมาในการประชุมสุดยอดผูน้ �ำอาเซียนครัง้ ที่ 21 มีมติเลือ่ นก�ำหนดการ
เปิด AEC ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ก�ำหนดเวลาที่มักจะยืดหยุ่นและ
ขาดความแน่นอนของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ เป็นผลจากความคืบหน้าและ
อุปสรรคของการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้ม
ของความพร้อมในภาพรวมของการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจไปสู่ AEC ซึง่ อาเซียน
มีวตั ถุประสงค์ตาม AEC Blueprint ด้วยการท�ำให้ AEC มีลกั ษณะส�ำคัญคือ 1) การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2) การเป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการ
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แข่งขันสูง 3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในภูมภิ าค และ
4) การบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนั้น อาเซียนยังได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (VAP) ซึ่งมี
กรอบการด�ำเนินงาน 6 ปี (ระหว่าง ค.ศ. 2004-2010) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2000 และแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2
ทัง้ นีแ้ ผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ให้ความส�ำคัญกับสามเสาหลักของอาเซียนและวาง
ยุทธศาสตร์ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การริเริม่ มาตรการในการเร่งรัด
การบูรณาการใน 11 สาขาส�ำคัญตามที่คณะท�ำงานระดับสูงว่าด้วยการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF) ได้เสนอไว้ในแถลงการณ์บาหลีฉบับที่ 2 และ
ต่อมาอาเซียนได้ก�ำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการบูรณาการสาขาส�ำคัญของ
อาเซียน ซึ่งเป็นโครงการน�ำร่องสู่การจัดตั้ง AEC โดยได้คัดเลือกสินค้าและบริการ
ทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด 12 สาขา ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เกษตร 2) การประมง 3) ผลิตภัณฑ์ไม้
4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 6) ยานยนต์ 7) อิเล็กทรอนิกส์
8) การท่องเทีย่ ว 9) การบิน 10) เทคโนโลยีสารสนเทศ 11) สุขภาพ และ12) โลจิสติกส์
อาเซียนได้สร้างเครื่องมือติดตามวัดผลการด�ำเนินงาน (AEC Scorecard)
ซึ่งจะเป็นกลไกก�ำกับความก้าวหน้าของการด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อไปสู่การ
เป็น AEC ใน ค.ศ. 2015 โดยจะท�ำการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามข้อผูกมัดและมาตรการต่างๆ ของ AEC ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนคาดหวังให้ AEC Scorecard สะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินงานไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ AEC Scorecard
จะสร้างความมั่นใจได้ว่าความริเริ่มต่างๆ ของ AEC จะถูกด�ำเนินการตรงตามเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ใน ค.ศ. 2015 นอกจากนั้น อาเซียนได้สร้างแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งต่อการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจภายใต้ AEC และการมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมความสามารถของอาเซียนในการแข่งขันและจัดการกับความท้าทาย
ในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น
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2) การขยายตัวของตลาด
ในระยะที่ผ่านมา อาเซียนมีความคืบหน้าในการด�ำเนินงานทางเศรษฐกิจ
ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดตลาดร่วมในภูมภิ าค โดยมีการขยายตัวของตลาดในสองมิติ ได้แก่
มิตดิ า้ นการค้าระหว่างประเทศและมิตดิ า้ นการลงทุนระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ แนวโน้ม
ของการขยายตัวในมิติด้านการค้าสินค้าเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากประเทศสมาชิก
อาเซียนประสบความส�ำเร็จในการลดและยกเลิกภาษีศุลกากรขาเข้าตามตาราง
เวลาที่ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวทางการค้า
ภายในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน (intra-ASEAN trade) ซึง่ เป็นผลจากการความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบตั ติ ามความตกลง CEPT AFTA และ
ATIGA โดยการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มีสัดส่วนของการค้าขาย
ภายในกลุม่ อาเซียนต่อการค้าต่างประเทศทัง้ หมดของประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ พิม่
ขึน้ จากระดับร้อยละ 22 ใน ค.ศ. 2000 มาเป็นร้อยละ 25 ใน ค.ศ. 2011 นอกจากนัน้
อาเซียนยังมีบทบาทในการเป็นแกนกลางขับเคลือ่ นการบูรณาการเศรษฐกิจทีใ่ หญ่
ขึ้นในภูมิภาค เช่น การเปิดเป็นตลาดเดียวกัน โดยอาเซียนบวกเขตการค้าเสรีอื่นๆ
(ASEAN plus FTAs) และแสดงบทบาทในฐานะผู้สร้างการเชื่อมต่อกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเป็น “อาเซียน+3” และการขยายกรอบความร่วมมือไปสู่ “อาเซียน+6”
รวมทั้งการจัดท�ำความตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับเดียวในนามของ “ความ
ตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011
ส่วนการขยายตัวในมิติด้านการค้าบริการ อาเซียนประสบความส�ำเร็จ
ในการบูรณาการอย่างน่าพอใจในสาขาบริการ 5 สาขา คือ การท่องเที่ยว การบิน
สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์ และมีกรอบความตกลงว่าด้วยการ
บูรณาการสาขาส�ำคัญของอาเซียน เพื่อน�ำร่องไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีการเร่งรัดการบูรณาการในสาขาสินค้าและบริการส�ำคัญ 12 สาขา
ซึ่งในระยะที่ผ่านมา พบว่าการขยายตัวของตลาดในภาคบริการมีความส�ำคัญใน
ภูมิภาคมากขึ้น จนการค้าบริการกลายเป็นองค์ประกอบหลักของ GDP ที่มีสัดส่วน
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ร้อยละ 40-60 ของประเทศสมาชิกอาเซียน และมูลค่าการส่งออกและการน�ำเข้า
การค้าบริการของอาเซียนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการขยายตัวในมิติด้านการลงทุน ซึ่งอาเซียนมีเป้าหมายให้ AEC
เป็นตัวผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) การศึกษาครั้งนี้พบว่าผลประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต และฐานการบริโภคที่ขยายใหญ่ขึ้น รวมทั้งการขจัดอุปสรรคส�ำหรับนักลงทุน
ต่างประเทศ อันเป็นผลจากการด�ำเนินการเพื่อจัดตั้ง AEC ท�ำให้มีการไหลเข้าของ
FDI มาสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสาขาการเงินและสาขาการ
สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งในภาคบริการที่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ การบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ท�ำให้การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกได้ก้าวขึ้นสู่การ
เป็นแหล่งที่มาของ FDI ในอันดับที่หนึ่งของภูมิภาคใน ค.ศ. 2011
3) ผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลประโยชน์แห่งชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ ทีส่ ง่ ผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวได้วา่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินงานไปสู่ AEC ในปัจจุบัน ได้เอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน และท�ำให้ประเทศต่างๆ มีอตั รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ของการค้าอันเกิดจากการขยายตัวของตลาดภายในภูมิภาค โดยเฉพาะหลังจาก
การก่อตั้ง AFTA และการด�ำเนินการตามโครงการ CEPT ส่งผลโดยตรงให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในรายประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GNP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Per Capita GNP)
ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ด้วย
เมื่ออาเซียนเปิดรับกลุ่ม CLMV เข้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ท�ำให้อาเซียนกลาย
เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2012 ภูมิภาคนี้
มีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคนและมี GDP ประมาณ US$ 2.17 ล้านล้าน
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เหรียญสหรัฐ และเมื่อพิจารณาตัวเลขของประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)
กล่าวได้วา่ ทุกประเทศมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ หรือกล่าวได้วา่
การเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของ CLMV ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศ
เหล่านี้ เพราะช่วยเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ
การค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ในระยะทีผ่ า่ นมา จึงมีลกั ษณะทีส่ อดคล้องกับระดับของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าค ท�ำให้ประเทศต่างๆ เชือ่ มัน่ ได้วา่ การขยายตัวของตลาดจะส่งผลโดยตรง
ให้เกิดการขยายตัวของผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งเสริมให้เกิดความพยายามในการพัฒนาแผนการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่จะ
ใกล้ชิดกันมากขึ้น ดังเห็นได้จากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งรัดกระบวนการ
เปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTA โดยยินยอมทีจ่ ะด�ำเนินการลดภาษีเพียงฝ่ายเดียว
มีเหตุผลมาจากความเชือ่ มัน่ ว่าการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวให้แก่ประเทศของตน และแรงผลักดันที่ส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญมาจากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่มสมาชิกเดิมทั้ง 6 ประเทศ ประสบความส�ำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากใน
ช่วง 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก จนท�ำให้
ผู้ท�ำนโยบายในภูมิภาคนี้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ขยายออกไปมากขึ้น และผู้น�ำ
อาเซียนจึงมีแนวโน้มที่จะแสวงหาความร่วมมือโดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
การบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เมือ่ ประเทศต่างๆ ได้รบั ผลประโยชน์แห่งชาติ
เพิ่มขึ้นจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียน ส่งผลให้เกิดการสนับสนุน
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนมากขึ้น นอกจากแรงจูงใจที่เกิดจาก
ผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนมากขึน้ แล้ว การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญต่อเสถียรภาพของระบอบการปกครองของ
ประเทศสมาชิกในท้ายที่สุดด้วย

348 ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จะได้รับจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC ซึ่งจะมีการขยายตัว
ของตลาดในมิตดิ า้ นการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน พบว่าผลประโยชน์
แห่งชาติในมิติการค้าสินค้าจะมีอัตราสูงขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของ
การค้าในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะมีการขยายตัวของการค้าระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่ค้านอกภูมิภาค และการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ หลังจากการลดอัตราภาษีระหว่างกันตามข้อตกลง CEPT และ AFTA อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีสว่ นแบ่งถึง 1 ใน 4 ของการค้า
ทั้งหมด ทั้งนี้ แรงจูงใจจากผลประโยชน์แห่งชาติที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของ
การค้า มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานไปสู่ AEC โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย ตามล�ำดับ
มักจะมีบทบาทส� ำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งความ
พยายามดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ ที่ต่างก็มองว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์แห่งชาติจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค เช่น ลาว และพม่า
ซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาการค้าภายในภูมิภาคในระดับสูงด้วย
ส่วนผลประโยชน์แห่งชาติในมิตดิ า้ นการค้าบริการ พบว่าผลของการขยายตัว
ของตลาดภาคบริการในภูมิภาค ท�ำให้สัดส่วนของภาคบริการในประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ การเปิดเสรีดา้ นการค้าบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วของอาเซียน
ท�ำให้ทุกประเทศของอาเซียนมีจ�ำนวนแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น และประเทศ
ต่างๆ ได้รบั ผลประโยชน์แห่งชาติในรูปของรายได้จากการท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก
และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของรายรับจากการท่องเที่ยวต่อ GDP ประเทศที่มีรายรับ
จากการท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในอาเซียน คือ กัมพูชา ไทย และสิงคโปร์ ตามล�ำดับ โดย
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ แม้วา่ ในปัจจุบนั ผลประโยชน์แห่งชาติ
ที่ประเทศต่างๆ ได้รับจากการขยายตัวของตลาดในอาเซียนจะเป็นไปตามระดับ
การพัฒนาด้านการค้าบริการที่แตกต่างกัน กล่าวคือประเทศสมาชิกเดิมจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการในภาพรวมมากกว่ากลุม่ ประเทศสมาชิกใหม่
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แต่มีการคาดหมายว่าการขยายตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ AEC ไประยะหนึ่ง
แล้ว จะเอื้อให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติแก่ประเทศสมาชิกใหม่ในอนาคตจนเป็น
ที่น่าพอใจด้วย
ในขณะที่ผลประโยชน์แห่งชาติในมิติด้านการลงทุน พบว่าผลจากความ
ตกลงการลงทุนของอาเซียน (ACIA) ภายในภูมิภาค ท�ำให้เงินลงทุนโดยตรงจาก
นอกภูมภิ าคไหลเข้าประเทศต่างๆ มากขึน้ โดยข้อมูลในปัจจุบนั ระบุวา่ กลุม่ ประเทศ
สมาชิกเดิม เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นกลุ่มที่ได้รับ FDI มาก
ที่สุด ในขณะที่กลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ CLMV มีแนวโน้มที่จะได้รับ FDI จาก
ประเทศนอกภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ และเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ โี อกาสทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งของ
การลงทุนภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นด้วย
1.2.2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียนได้จดั ตัง้ กลไกติดตามการด�ำเนินงาน (AEC Scorecard) เป็นเครือ่ งมือ
ในการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของประเทศสมาชิ ก และภาพรวมในระดั บ
ภูมิภาค ตามกรอบระยะเวลาโดยใช้มาตรการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของ
การด�ำเนินการต่างๆ ตลอดจนการติดตามผลการด�ำเนินงานตาม ตารางเวลาด�ำเนินงาน
และการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าภายใต้กลไกความร่วมมือและมาตรการต่างๆ
ที่ก�ำหนดขึ้น ท�ำให้อาเซียนสามารถท�ำหน้าที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค และการก�ำหนดผลประโยชน์รว่ มกันของภูมภิ าคได้ แม้วา่
อาเซียนมักจะมีลักษณะการประสานงานที่ยืดหยุ่นและมักจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์
อยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานของอาเซียน
(AEC Scorecard) บ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานไปสู่การเป็น AEC ไม่
ได้อาศัยแรงขับดันจากสถาบันในภูมภิ าคเพียงฝ่ายเดียว แต่จำ� เป็นจะต้องได้รบั การ
สนับสนุนจากรัฐสมาชิก เนือ่ งจากอาเซียนถูกวิจารณ์วา่ มีระดับความเป็นสถาบันต�่ำ 
(Minimal Institution) และมีอัตลักษณ์ที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” (ASEAN Way) ที่ให้
ความส�ำคัญกับฉันทามติ (Consensus) ยึดถือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
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ประเทศสมาชิกอื่น และเน้นความสมัครใจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นหลักการส่งเสริม
การปกป้องอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกและให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์
แห่งชาติ ดังที่นักวิชาการบางท่านน�ำเสนอไว้ว่าการจัดตั้ง AEC เป็นการส่งเสริม
สถานะเดิม (Status Quo) ของสมาชิกอาเซียนในการค้าระหว่างประเทศ มากกว่า
การใช้ตัวแบบที่ส่งเสริมการเติบโตของประชาคมทางเศรษฐกิจเชิงสถาบัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างจริงจังถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท�ำให้พบว่าอุปสรรคของการด�ำเนินงานไปสู่ AEC เกิดขึน้ จากทัง้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และ
การด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
1) ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
อาเซียนตระหนักดีถึงปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีห่ ลากหลายภายในภูมภิ าค ดังที่ ASEAN ISIS แนะน�ำให้
อาเซียนใช้รปู แบบตลาดร่วมทีไ่ ม่สมบูรณ์ (Common Market Minus) ในการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจไปสู่ AEC และเสนอให้ใช้สูตร “ASEAN-X” ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ขับเคลือ่ นความร่วมมืออาเซียนทีม่ คี วามยืดหยุน่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้สามารถริเริม่ ความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งรอให้ ทุ ก ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเข้ า ร่ ว ม
พร้อมกัน และการด�ำเนินงานในระยะทีผ่ า่ นมานัน้ อาเซียนได้ตงั้ เป้าหมายให้ AEC น�ำไป
สูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และพยายาม
ลดระดับช่องว่างของการพัฒนาทัง้ ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศ
อื่นๆ โดยเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแผนงาน
นโยบายของอาเซียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (APBSD)
ค.ศ. 2004-2014 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของ
SMEs รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ SMEs ในการมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันของภูมภิ าค และความริเริม่ เพือ่ การบูรณาการของอาเซียน (IAI) ที่
เน้นขับเคลือ่ นการลดช่องว่างของการพัฒนาทีค่ รอบคลุมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พลังงาน บรรยากาศ
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การลงทุน การท่องเที่ยว การลดระดับความยากจนและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์จากการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาคกัน
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญประการแรกของการด�ำเนินงานไปสู่ AEC ความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเศรษฐกิ จ ดัง กล่าวเกิด ขึ้นจากความหลากหลายทางเศรษฐกิ จ ในภูมิ ภาค
โดยสามารถสังเกตได้จากตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศ หรือมาตรการวัดทาง
ขนาดเศรษฐกิจ และอ�ำนาจการซือ้ ของสกุลเงิน ประเทศสมาชิกสามารถถูกจ�ำแนก
ออกเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ได้แก่ สิงคโปร์และบรูไน กลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้
ปานกลาง-สูง ได้แก่ มาเลเซียและไทย กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-ต�่ำ ได้แก่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม และกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต�่ำ  ได้แก่ กัมพูชา
ลาว และพม่า ซึง่ สะท้อนถึงความแตกต่างอย่างมากระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกเดิม
6 ประเทศกับกลุม่ ประเทศสมาชิกใหม่ คือ ลาว กัมพูชา และพม่า (ยกเว้นเวียดนาม
ที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง-ต�่ำ) ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจเป็น
อุปสรรคต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจในขัน้ ตอนต่างๆ ท�ำให้อาเซียนจ�ำเป็นต้องใช้
ความยืดหยุน่ ในการจัดท�ำข้อตกลงและการด�ำเนินการไปสู่ AEC ตามแผนงานของ
AEC Blueprint โดยมีการก�ำหนดกรอบระยะเวลาที่ยืดหยุ่นให้กับประเทศสมาชิก
CLMV ปรับตัวในการด�ำเนินการ เพื่อจะลดการสูญเสียรายได้จากภาษีศุลกากร
และจะไม่เสียเปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมซึ่งมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากกว่า
2) การด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า
ในขณะทีก่ ารด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้าเป็นอุปสรรคทีส่ �ำคัญประการ
ต่อมาของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ด�ำเนินนโยบายที่มีพื้นฐานอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติและการด�ำรงรักษาไว้
ซึง่ อ�ำนาจอธิปไตย ซึง่ การด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้าทีย่ งั คงมีอยูจ่ ะขัดขวาง
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ศึกษาพบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้า
สินค้าและการค้าบริการ ในส่วนของการด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้าเพื่อ
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กีดกันการค้าสินค้า ได้แก่ มาตรการทางภาษีศุลกากร และมาตรการทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (NTMs) ซึง่ ทีผ่ า่ นมาอุปสรรคจากมาตรการทางภาษีศลุ กากรได้ผอ่ นคลาย
ลงจากการด�ำเนินงานภายใต้ข้อตกลง CEPT และ ATIGA แต่การบูรณาการทาง
เศรษฐกิจไปสู่ AEC ยังมีอุปสรรคจากมาตรการ NTMs ที่ประเทศต่างๆ ใช้ปกป้อง
ผลประโยชน์แห่งชาติ เนือ่ งจากบริบททางเศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบนั ท�ำให้การค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ ประเทศในภูมภิ าค
ต่างๆ รวมทัง้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้น�ำมาตรการ NTMs มาใช้ทดแทนมาตรการ
ทางภาษีเพื่อคงไว้ซึ่งการกีดกันและลดการแข่งขันของสินค้าบริการ และการลงทุน
จากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าพม่า อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ใช้ NTMs มากที่สุด ในขณะที่กัมพูชาและไทย เป็นประเทศที่ใช้การ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบของ NTMs น้อยที่สุดในอาเซียน
อาเซียนได้ตงั้ เป้าหมายให้ AEC บรรลุสกู่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ดังที่ได้ก�ำหนดไว้ใน AEC Blueprint โดยก�ำหนดให้ประเทศต่างๆ ยกเว้นมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) อย่างสมบูรณ์ โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
เดิม 5 ประเทศมีพันธกรณีที่จะไม่เพิ่มเติมและลดจ�ำนวน NTBs การยกเลิก NTBs
ทั้งหมดภายในปี 2010 (ยกเว้นฟิลิปปินส์ภายใน ค.ศ. 2012) ส่วนกลุ่มประเทศ
CLMV จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ค.ศ. 2015 และมีการยืดหยุ่นได้ถึง ค.ศ.
2018 รวมทั้งการส่งเสริมความโปร่งใสของมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NonTariff Measures) และการปรับปรุงกฎเกณฑ์และกฎระเบียบระดับภูมิภาคให้
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับสากลเท่าทีจ่ ะสามารถกระท�ำได้ แม้วา่ อาเซียน
จะพยายามเสนอมาตรการเพื่อขจัด NTBs แต่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้
ตามเป้าหมาย เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น
เรื่องยากที่จะวัดและควบคุม NTBs ได้อย่างชัดเจน
ส�ำหรับอุปสรรคจากมาตรการกีดกันการค้าบริการในปัจจุบัน พบว่าการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้าบริการอย่างเสรี ภายใน ค.ศ. 2015 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเป้าหมายหรือองค์ประกอบหลักประการแรกของ AEC Blueprint ใน
ระยะที่ผ่านมายังมีความคืบหน้าอย่างล่าช้า สาเหตุประการหนึ่งเพราะอาเซียนยัง
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มีระดับการพัฒนาด้านการค้าบริการที่แตกต่างกัน และยังมีเงื่อนไขส�ำคัญมาจาก
ข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายภายในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก
ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ ภายใต้ AFAS ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานด้านการเคลือ่ นย้ายการค้าบริการอย่างเสรีของ AEC Blueprint พบว่าการ
ด�ำเนินงานตามข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 มีความก้าวหน้าในบางด้าน
แต่ยังมีอุปสรรคจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เช่น
สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ การถือครองที่ดิน การออกใบอนุญาต และ
ข้อจ�ำกัดทางกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในการบริการภายในอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนยังมีอุปสรรคในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมี
ฝีมือผ่านการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRAs) ของการสาขาบริการวิชาชีพ
ในขณะเดียวกันก็มีการใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อกีดกัน
แรงงานไร้ฝีมืออย่างกว้างขวาง การใช้กฎระเบียบในการออกใบอนุญาต และ
ข้อก�ำหนดทางคุณสมบัตทิ ปี่ ระเทศอาเซียนก�ำหนดขึน้ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการ
ด�ำเนินนโยบายปกป้องทางการค้าเพือ่ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึง่ ท�ำให้การเปิด
เสรีทางการค้าบริการด�ำเนินไปได้อย่างล่าช้า และเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
เพื่อจัดตั้ง AEC ตามที่ได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษามีความสอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ในประการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) สถาบันระหว่าง
ประเทศจะส่ ง ผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) การขยายตัวของตลาดจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3) ผลประโยชน์แห่งชาติจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการจัดตัง้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 4) ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 5) การด�ำเนินนโยบายการปกป้องทาง
การค้าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในสองระดับ ได้แก่ ข้อเสนอ
แนะระดับนโยบาย และข้อเสนอแนะทางวิชาการส�ำหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ดังต่อ
ไปนี้
2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
1) กลไกต่างๆ ของอาเซียนมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจ การด�ำเนินงานของอาเซียนให้ประสบความส�ำเร็จจึง
ต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และ
ส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกให้ได้รับโอกาสอย่างเป็นที่พอใจ
โดยอาเซียนจะต้องด�ำเนินงานตามพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นตลาด
ร่วมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกเพื่อให้สามารถบูรณาการอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจ
โลกได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนควรค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ที่จะได้รับจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
2) อาเซียนจ�ำเป็นต้องสร้างความมัน่ ใจได้วา่ อาเซียนมีนโยบายทีส่ อดคล้อง
กันและมีการท�ำงานประสานกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้งหมด หรือกล่าวได้
ว่าแต่ละประเทศสมาชิกต้องด�ำเนินการให้นโยบายแห่งชาติของประเทศตนเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดในแรกเริม่ การจัดตัง้ AEC เพราะสิง่ นีจ้ ะเปิดโอกาส
ให้บริษัทจากประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่น
ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจในประเทศเหล่านั้น
3) อาเซียนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิก ทัง้ นี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ CLMV ไม่จ�ำเป็นต้องเร่ง
พัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้ทดั เทียมกับประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ เพียงแต่ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 355

สมาชิกใหม่ควรจะยกระดับของการพัฒนาที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศได้เข้าร่วมใน
กระบวนการของ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กลุ่มประเทศ CLMV ต้องพัฒนาระบบในการรวบรวมข้อมูลและตัวเลข
ทางสถิติ เพือ่ จะได้สะดวกต่อการด�ำเนินการส�ำรวจ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับระบบ
ภาษี หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลทางสถิติควรจะได้รับการยกระดับและจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการประสานงานกันระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อสร้างชุดของตัวเลขทางสถิติ
ที่สอดคล้องกัน เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการประเมิน ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ควรจะให้ความ
ช่วยเหลือกับแผนกหรือหน่วยงานทางด้านสถิติของประเทศเหล่านี้ ในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท�ำงาน รวมถึงการจัดอบรมให้กับบุคลากรที่ทำ� งาน
ด้านนี้ นอกจากนี้ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนควรจะด�ำเนินการตรวจตรากระบวนการ
ของการรวบรวมข้อมูลทางสถิติในทุกประเทศสมาชิก และให้การสนับสนุนด้าน
การวางแผน การด�ำเนินการและการควบคุมการท�ำงานของหน่วยงาน รวมทั้งการ
บริหารจัดการข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ส�ำหรับการค้นคว้าวิจัย
ทางนโยบายในภูมิภาคนี้
5) การส่งเสริมให้มกี ารเพิม่ การลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ
สนามบิน การสือ่ สาร โทรคมนาคม เป็นต้น ในภูมภิ าคให้มากยิง่ ขึน้ เพราะการลงทุน
เหล่านีเ้ ป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนและยังเป็นกุญแจส�ำคัญต่อ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะยาว และ
6) อาเซียนควรให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับมาตรการต่างๆ ที่อ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะควรให้ความส�ำคัญ
กับการบูรณาการด้านศุลกากรและระบบโลจิสติกส์ที่มีความคล่องตัวมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ อาเซียนควรทบทวนความก้าวหน้าและความมีประสิทธิผลของระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลางของอาเซียนที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
(NTBs) รวมทั้งการปฏิบัติใช้ข้อมูลในฐานระบบ
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2.2		 ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนในครั้งต่อไป อาจ
พิจารณาใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศผ่านมุมมองของ Liberalism
และ Realism ในสองประการ
1) ศึกษาเป็นรายประเทศหรือศึกษารายกลุ่มประเทศสมาชิก เช่น กลุ่ม
ประเทศ CLMV ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถศึกษาลงลึกถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศนั้นๆ ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ทัง้ ในด้านของภูมหิ ลังหรือความเป็นมาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง พัฒนาการ
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียน
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน เป็นต้น และ
2) ศึกษาบทบาทของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นรายประเด็น เช่น ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ
หรือการลงทุน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น และจะก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป
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