
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) 

 
1. นโยบายและเป้าประสงค์ 
 1.1 รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการด าเนนินโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ              
กับอาเซยีนในล าดับตน้ๆ ในฐานะมิตรประเทศทีม่ีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สดุ ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์             
ความใกล้เคียงกนัด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งมีมายาวนาน
และเหนยีวแน่นที่สุด 
 1.2 เป้าหมายในการเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว                 
ที่แข็งแกร่ง และดึงดูดการลงทนุจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค รวมทั้งไทยด้วย  
 1.3 จากเดิมที่อาเซียนเปน็คู่ค้าอันดบั 4 ของไทยในปี 2536 ผลจากความร่วมมือทางเศรษฐกจิ           
ที่ผ่านมาท าให้อาเซยีนกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน อาเซยีนยังเป็นตลาดส่งออก
ส าคัญอันดับหนึ่งของไทย น าหน้าตลาดเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง สถิติมูลค่าการค้ารวมล่าสุดระหว่างไทยและอาเซยีนในปี 2556 และ 2557 อยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้าน
ดอลลารส์หรัฐฯ1 ต่อปี โดยไทยยังคงได้ดุลการค้ากับอาเซียน  
 1.4 ในการประชุมสุดยอดอาเซยีนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ าอาเซียน                     
ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Bali Concord II) เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13                       
เมื่อเดือนมกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปนิส์ ผูน้ าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัด
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหบ้รรลุผลจากเดิมที่ก าหนดไว้ใน ปี 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
โดยในส่วนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน อาเซียนไดจ้ัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC Blueprint) เป็นแผนงานบูรณาการการด าเนนิงานดา้นเศรษฐกจิต่างๆ ทีจ่ะน าไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
 1.5 กรมอาเซียนท าหน้าทีเ่ปน็ส านักเลขาธิการอาเซยีนแหง่ชาติ (National ASEAN Secretariat)                   
โดยเปน็ไปตามข้อบทที่ 13 ของกฎบัตรอาเซยีน (ASEAN Charter) ซึ่งก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติเพื่อช่วยขับเคลื่อนการด าเนนิงานภายใต้ 3 เสาหลักไปในทศิทาง
เดียวกนั นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จดัตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง               
การต่างประเทศเป็นประธาน และมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเสาเศรษฐกิจ   
 1.6 ปัจจบุัน ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติได้จดัท ายทุธศาสตร์
ประเทศในภาพรวม ซึ่งให้ความส าคญักับการเตรยีมความพร้อมและการใช้โอกาสจากการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 อีกด้วย  
2. ข้อตกลงและพันธกรณีในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.1 อาเซียนได้จัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนงานบูรณาการ
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) AEC 
Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์
บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่ (1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
สาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคญัของอาเซียนใหเ้ปน็รูปธรรม (2)  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน           
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ          
                                                
1 ข้อมูลจากสถิติการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ (มิถุนายน 2558) 



 

เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) (3)  การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดช่องว่างของระดับ
การพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของอาเซียน เช่น การสนับสนุนการพัฒนา SMEs และการเสริมสร้าง            
ขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ความคิดริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN 
Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   (4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น              
การจัดท าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเ่จรจาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/
จ าหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก     
 2.2 กลไกหลักในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
เศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials’ Meeting - SEOM) และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Ministers’ Meeting - AEM) และเพื่อให้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนประสบ
ความส าเร็จตามทีต่ั้งไว้ ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยมีพันธกิจต้องด าเนนิการเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะการด าเนนิงานให้อาเซียนเปน็ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีความตกลงส าคญั               
3 ฉบับ ที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ คือ  

2.2.1 ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA) 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีให้ครบถ้วนภายในปี 2553 และใช้มาตรการ           
ที่มิใช่ภาษศีุลกากรได้เฉพาะเรื่องทีจ่ าเป็น โดยก าหนดให้ลดภาษีสินค้าทุกรายการเหลือร้อยละ 0 ยกเว้นสนิค้า
อ่อนไหวและสินค้าอ่อนไหวสูง ตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2553 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ 6 ประเทศ และ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซยีนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV) ในส่วนของไทย กาแฟ 
มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก อยูใ่นบญัชีสนิค้าอ่อนไหวซึ่งลดภาษเีหลือร้อยละ 5 ทั้งนี้ ยงัมีเรื่องเกี่ยวกบั
มาตรการกีดกนัที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures – NTMs) ที่อาเซยีนก าลังเร่งด าเนินการ 

2.2.2 กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบรกิารของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Service – AFAS) ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนทยอยเปิดตลาดบริการ ซึง่ตาม AEC Blueprint 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตลาดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนสามารถถือหุ้นไดถ้ึงร้อยละ 70 
ยกเว้นสาขาที่อ่อนไหว ปัจจุบัน นักลงทนุอาเซียนถือหุ้นไดร้้อยละ 70 ในสาขา e-ASEAN (ICT) สาขาสุขภาพ 
สาขาท่องเที่ยว และสาขาการบิน ซึ่งทั้ง 4 สาขาถือเปน็สาขาบริการเร่งรดั (Priority Integration Sector: PIS) 
ส าหรับสถานะล่าสดุประเทศสมาชกิอาเซยีน (ยกเว้นฟิลิปปนิส์) ได้ลงนามข้อผกูพนัชดุที่ 9 ภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยการบรกิารของอาเซียน (AFAS) แล้ว โดยอยู่ระหว่างการจัดท าข้อผูกพันชุดที่ 10 ซึ่งมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2558 

2.2.3 จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบตัิวิชาชีพ (Mutual Recognition Agreement – MRA) 
โดยปัจจุบันอาเซียนได้ลงนาม MRA ของคุณสมบัตนิักวิชาชีพแล้ว 7 สาขา คือ ทันตแพทย์ แพทย์ วิศวกร 
สถาปนิก นักบญัชี ช่างส ารวจ พยาบาล และ 1 กลุ่มวิชาชพี (เนน้ในมิติความร่วมมือ) ได้แก่ การท่องเทีย่ว โดย
ในส่วนบคุลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจ้ัดท า ASEAN Common Competency 
Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) ซึ่งเปน็กรอบสมรรถนะมาตรฐานของบคุลากรที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเทีย่ว ประกอบด้วยสมรรถนะร่วมส าหรับทุกกลุ่มสาขา (Common Core Competencies) และ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competencies) โดย MRA บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนครอบคลุม
ต าแหน่งงาน 32 ต าแหน่ง (ไม่รวมมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นอาชีพสงวนของไทย) ใน 2 สาขา คือ สาขาธุรกิจโรงแรม 
(Hotel Services) ประกอบด้วยแผนกต้อนรับ (Front Office) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) แผนกอาหาร 
(Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) และสาขาธุรกิจน าเทีย่ว 
(Travel Services) ในแผนกตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) และบริษัททัวร์ (Tour Operation) 



 

2.2.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - 
ACIA) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาที่ตกลงกัน 5 ประเภท 
คือ เกษตร ป่าไม ้ประมง เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งใหค้วามคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
อ านวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ประเทศสมาชิกอ่ืนใน 5 สาขาที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ปจัจุบนั ความตกลง
ด้านการลงทนุของอาเซียน (ACIA) มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยยังสามารถแก้ไขรายการข้อ
สงวนได้ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที ่ACIA มีผลบังคับใช้     
 2.3 สรุปได้ว่า อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าได้อย่างน่าพอใจ นับจาก 
AFTA ซึ่งถือเป็นช่วงแรกส าหรับพัฒนาการของ AEC จนถึงปัจจุบนั และภายในสิ้นปี 2558 อาเซียนก าลังเร่ง  
สานต่อการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสร ีรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้มี          
ความสอดคล้องกัน เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 

*********************** 
กองเศรษฐกจิ 
กรมอาเซียน 

มิถุนายน 2558 


