1

ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ได้รว่ มกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน
ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนินการไปได้เพียง
2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการ
แสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง แต่หากท่านหมายถึง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510
หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ
(The Bangkok Declaration)
โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่ง
ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย
1.นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
2.ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
3.นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
5.พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จาก
ประเทศไทย
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หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 ส.ค.2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิก
ใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลาดับได้แก่
-บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527
-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538
-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
-สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
-ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลก
มีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทาให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้ในปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์
และด้านการบริหาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิต
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
คาขวัญของประชาคมอาเซียน
“One Vision, One Identity, One Community”

เรี ยบเรี ยงโดย น.ส.อารี ยว์ รรณ ผลทรัพย์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

3

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
ตราสัญลักษณ์

รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้าเงินรวงข้าว 10
ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใน
เดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้าเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคา
ว่า “asean” สีน้าเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันเพื่อ
ความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีน้าเงิน
สีแดง
สีขาว
สีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สันติภาพและความมั่นคง
ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
ความบริสุทธิ์
ความเจริญรุ่งเรือง
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แผนที่อาเซียน

หลักการพื้นฐานของความร่วมมือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
หรือ TAC) ซึ่งประกอบด้วย
- การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการ
แห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจาชาติของทุกชาติ
- สิทธิของทุกรัฐในการดารงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่น
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ล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
- หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
- ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
- การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กาลัง และ
- ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก
โครงสร้างและกลไกการดาเนินงานขององค์กรของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นเอกสารหลักที่กาหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ไว้ใน
หมวดที่ 4 ดังนี้
1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย ประมุขหรือ
หัวหน้ารัฐบาล มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของ
อาเซียน และตัดสินใจในเรื่องสาคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 2 ครั้งต่อปี หรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็น
2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils :
ACCs)
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทาหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตก
ลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการ
ดาเนินงานและกิจการต่างๆ ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะมี
การประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
คณะมนตรีประชาคมอาเซียนประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคม 3 เสา
หลัก อันได้แก่คณะมนตรีการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนที่ประเทศ
สมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละเสาหลัก มีอานาจหน้าที่ในการประสานงานและ
เรี ยบเรี ยงโดย น.ส.อารี ยว์ รรณ ผลทรัพย์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

6

ติดตามการทางานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้นา มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานการประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากประเทศ
สมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียน
4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial
Bodies)
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา(เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน
กลาโหม ด้านการศึกษา ฯลฯ) ประกอบด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู่ในขอบข่ายการดาเนินงานของ
ตน และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน
5. เลขาธิการอาเซียนและสานักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of
ASEAN and ASEAN Secretariat)
สานักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี 2519 เพื่อทา
หน้าที่ประสานงานและดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาเซียน
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบัน
ต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าสานักงาน เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN
Secretary-General) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 5 ปี และต้องได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมุนเวียนตามลาดับ
ตัวอักษร ผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ ซึ่งมีวาระดารงตาแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555)
6. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน (Committee of Permanent
Representatives to ASEAN)
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน เป็นผู้แทนระดับเอกอัคราชทูตที่
แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้ประจาที่สานักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย มีหน้าที่สนับสนุนการทางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กร
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ระดับ รัฐมนตรีเฉพาะสาขา ประสานงานกับเลขาธิการสานักงานอาเซียนและสานักงาน
เลขาธิการอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับสานักงานเลขาธิการอาเซียน
แห่งชาติและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
7. สานักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National
Secretariat)
เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน สนับสนุน
ภารกิจและความร่วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ สาหรับประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

8. องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยความประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะทางานและ
อานาจหน้าที่จะได้กาหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อไป
9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดาเนินการร่วมกับองค์กร
ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความ
สานึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การ
ดาเนินงานร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้
เสียอื่นๆ ในอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก
เสาหลัก 1 ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN PoliticalSecurity Community หรือ APSC)
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ในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีเป้าหมายสาคัญคือการส่งเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสถานะที่จะอานวย
ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน ให้สาเร็จภายในปี 2558 ซึ่งจะทาให้ประชาคมอาเซียนใน
ด้านการเมืองความมั่นคงมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ ความร่วมมือด้านการเมืองความ
มั่นคงของอาเซียนที่สาคัญ ได้แก่
1. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC)
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทาขึ้นโดย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
เมื่อปี 2519 เพื่อกาหนดหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ และการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันของประเทศสมาชิกหลักการสาคัญของสนธิสัญญา ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
ยึดถือและยอมรับในการปฏิบัติตาม ได้แก่
1.1 เคารพในเอกราช การมีอานาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความมั่นคง
ทางดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของทุกประเทศ
1.2 ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก การโค่นล้มอธิปไตย หรือการบีบ
บังคับจากภายนอก
1.3 การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
1.4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
1.5 การยกเลิกการใช้การคุกคามและกองกาลัง
1.6 การมีความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างกัน
เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเพื่อเปิดทางให้ประเทศ
ที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าร่วมเป็นภาคีได้ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
โครงสร้างความมั่นคงและสันติภาพให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศที่เข้าร่วมเป็น
ภาคีในสนธิสัญญา TAC ได้แก่ สมาชิก อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจาของ
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อาเซียน และประเทศที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วย การเมืองและความมั่นคงใน
เอเชีย-แปซิฟิก เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
แคนาดา สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้แจ้งความจานงอยากเข้าร่วมเป็นภาคี
2. สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Free Zone : SEAN-FZ)
ประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามในการประชุมสนธิสัญญาในกรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 15ธันวาคม 2538 วัตถุประสงค์หลักของสนธิสัญญา คือ ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ โดยประเทศที่เป็นภาคีจะไม่พัฒนา ไม่ผลิต ไม่จัดซื้อ
ไม่ครอบครอง รวมทั้งไม่เป็นฐานการผลิต ไม่ทดสอบ ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และ
ไม่ให้รัฐใดปล่อยหรือทิ้งวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นกัมมันตภาพรังสีลงบนพื้นดิน ทะเลและอากาศ
นอกจากนี้ 5 ประเทศอาวุธนิวเคลียร์ ได้แก่ จีนสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหราช
อาณาจักร (ห้าสมาชิกผู้แทนถาวร ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ) ได้
ยอมรับและให้ความเคารพสนธิสัญญา โดยจะไม่ละเมิดและไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
ในภูมิภาคนี้
3. ปฏิญญากาหนดให้ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่ง
สันติภาพ
เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality หรือ ZOPFAN) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน ให้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ปลอดการแทรกแซงจากภายนอก เพื่อเป็นหลักประกันต่อ
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและเสนอให้อาเซียนขยายความร่วมมือให้ครอบคลุม
ทุกๆ ด้าน อันจะนามาซึ่งความแข็งแกร่ง ความเป็นปึกแผ่นและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างประเทศสมาชิก ได้ประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐสมาชิกอาเซียน
ซึ่งในขณะนั้นประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1971 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
4. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF)
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จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาหรับปรึกษาหารือ (Consultative forum) โดยมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพโดยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือ และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา และ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง โดยมี
ทั้งผู้แทนฝ่ายการทูตและการทหารเข้าร่วมการประชุมการหารือด้านการเมืองและความ
มั่นคงในกรอบ ARF ได้กาหนดพัฒนาการของกระบวนการ ARF เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence
Building)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy)
ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
การประชุมระดับรัฐมนตรี ARF ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2537 ปัจจุบัน ประเทศที่เป็นสมาชิกการประชุมว่าด้วยการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมี 27 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ คือ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ประเทศ ผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน และประเทศ
อื่นในภูมิภาค อันได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) มองโกเลีย
นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี รัสเซีย ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป

5. ASEAN Troika
ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา ผู้นาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ
ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี (ASEAN Troika) ซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการประจาของ
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อาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และจะหมุนเวียนกันไปตามการเป็นประธานการ
ประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มผู้ประสานงานเฉพาะกิจ ASEAN Trioka คือ
5.1 เป็นกลไกให้อาเซียนสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการหารือแก้ไข
ปัญหาทีส่ ่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยไม่ก้าวก่ายกิจการภายใน
ของประเทศสมาชิกเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนให้สูงขึ้น และเสริมสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
โดยรวม
5.2 เพื่อรองรับสถานการณ์ และจะดาเนินการโดยสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติในสนธิสัญญา และข้อตกลงต่างๆ ของอาเซียน เช่น สนธิสัญญาไมตรีและความ
ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ
TAC)
6. กรอบความร่วมมือทางทหาร (ASEAN Defense Ministerial
Meeting -ADMM) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างฝ่ายทหารของ
ประเทศสมาชิก ความร่วมมือ ด้านการป้องกันยาเสพติด การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้อาเซียนได้ลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ในปี 2550
7. ความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
สร้างความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงที่สมดุลและสร้างสรรค์ระหว่างกัน โดยผ่านเวที
หารือระหว่างอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจา ได้มีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East
Asia Summit – EAS) และกระบวนการอาเซียน+3
เสาหลัก 2 ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community
หรือ AEC)
อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยผู้นาอาเซียนได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดตั้งประชาคม
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อาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community – ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และเร่งรัด
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนาไปสู่การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2535 โดยได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ขึ้น และนับแต่นั้นมากิจกรรมของอาเซียนได้ขยายครอบคลุมไปสู่ทุกสาขาหลักทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งในด้านการค้าสินค้าและบริการการลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ทรัพย์สินทางปัญญา การขนส่ง พลังงาน และการเงินการคลัง เป็นต้น ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สาคัญ มีดังนี้
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เป็นข้อตกลงทางการค้า
สาหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ในฐานะที่เป็นการผลิตที่
สาคัญในการป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้า การลดภาษี และ
ยกเลิกอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น การจากัดโควต้านาเข้า รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออานวยต่อการค้าเสรี โดยข้อตกลงนีจ้ ะ
ครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ศีลธรรม ชีวิต และ
ศิลปะ อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกต้องให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบ
แทน หมายความว่าการที่ได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่นสาหรับสินค้า
ชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นต้องประกาศลดภาษีสาหรับสินค้าชนิดเดียวกัน
2. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ ได้
เห็นชอบให้จัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้เป็นเขตการลงทุนเสรีที่มี
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ศักยภาพ โปร่งใส เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค ความตกลงนี้
ครอบคลุมการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร
ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาการผลิตดังกล่าว
ยกเว้นการลงทุนด้านหลักทรัพย์และการลงทุนในด้านซึ่งครอบคลุมโดยความตกลงอาเซียน
อืน่ ๆเขตการลงทุนอาเซียน กาหนดให้ประเทศสมาชิกดาเนินการเปิดอุตสาหกรรมและให้
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนนอกอาเซียน โดยกาหนด
เป้าหมายจะเปิดเสรีด้านการลงทุนแก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และนักลงทุนนอก
อาเซียนภายในปี 2563การดาเนินการเพื่อจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนประกอบด้วย
โครงการความร่วมมือ 3 โครงการ คือ
- โครงการความร่วมมือและการอานวยความสะดวก (Co-operation and
Facilitation Programme)
- โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ (Promotion and Awareness
Programme)
- การเปิดเสรี (Liberalisation Programme)

3. ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration หรือ IAI)
อาเซียนได้ดาเนินการเพื่อเร่งรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยจัดทา “ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration)
เพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกเก่า (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย) กับสมาชิกใหม่ของอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)
โดยให้ประเทศสมาชิกเก่าร่วมกันจัดทาโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศใหม่
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะช่วยการพัฒนากรอบ
กฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ CLMV ใน
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การลดปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร พัฒนาระบบข้าราชการ
และเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันบนเวทีโลก
4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation
Scheme หรือ AICO)
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน หรือ AICO มุ่งส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต โดยยึดหลักของการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การแบ่งส่วนการผลิตตามความสามารถและความถนัด ตลอดจนส่งเสริมการลงทุน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งประเทศสมาชิกและประเทศนอกกลุ่มโดยใช้มาตรการ
ทางภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่ภาษีเป็นสิ่งจูงใจ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
4.1 จะต้องมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ประเทศ
4.2 มีบริษัทเข้าร่วมอย่างน้อย 1 บริษัทในแต่ละประเทศ
4.3 สินค้าที่ผลิตได้ขั้นสุดท้าย (AICO Final Product) จะได้รับการยอมรับ
เสมือนสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศและจะไม่ถูกจากัดด้วยระบบโควต้าหรือมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี
4.4 บริษัทที่จะขอรับสิทธิประโยชน์จาก AICO จะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น
ของคนชาติอาเซียนอย่างน้อยร้อยละ 30
4.5 ได้รับการลดภาษีนาเข้าในอัตราร้อยละ 0 – 5
5. กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement
on Services หรือ AFAS)
ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน หรือ AFAS) ซึ่งกาหนดให้เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ โดยจัดทาข้อ
ผูกพันในด้านการเปิดตลาด (market access) การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National
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Treatment) และด้านอื่นๆ(additional commitments) การเจรจาเสรีการค้าบริการ
ในช่วงปี 2539-2544 มุ่งเน้นการเปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ
คือ สาขาการเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การสื่อสาร
โทรคมนาคม การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ต่อมาในช่วงปี 25452549 ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีรวมทุกสาขา นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนยัง
ต้องเร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการที่เป็นสาขาสาคัญ 5สาขา ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบิน และสาขาบริการโล
จิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อให้อาเซียนมีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ต่อไป

6. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN
Framework Agreement)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่
24-25พฤศจิกายน 2543 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้นาของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกันลง
นามในกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (e-ASEAN Framework
Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กาหนดแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (Information Technology
and Communication-ICT) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในภูมิภาคให้
สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีมาตรการที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 5 ด้าน
คือ
6.1 การพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาเซียน(ASEAN Information Infrastructure) ให้สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างทั่วถึงกัน
และด้วยความเร็วสูงและพัฒนาความร่วมมือไปสู่การจัดตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Libraries) และแหล่งรวมข้อมูลท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ (Tourism Portals) รวมถึงการ
จัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Internet Exchanges) และการให้บริการเชื่อม
สัญญาณเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Gateways)
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6.2 การอานวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
โดยการออกกฎหมายและระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและพัฒนาวัฒนธรรมในการทาธุรกิจโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ยอมรับลายมือชื่อเล็กทรอนิกส์ซึ่งกันและกัน การชาระเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
6.3 ส่งเสริม และเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและ
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีสาหรับสินค้า ICT เช่น เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ
เครื่องโทรสาร เครื่องบันทึกเสียงสาหรับโทรศัพท์ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า
ฯลฯ ภายในปี 2548 สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม 6 ประเทศ และภายในปี
2553 สาหรับประเทศสมาชิกใหม่ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
6.4 สร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เสริมสร้างความสามารถและ
พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
IT ของบุคลากรในอาเซียน ลดความเหลื่อมล้าด้าน IT ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
สมาชิก อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานด้าน IT อย่างเสรี และส่งเสริมการ
ใช้ IT
6.5 สร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ส่งเสริมให้มีการใช้ ICT
ในการบริการของภาครัฐให้มากขึ้น เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การอานวยความสะดวก
ในเรื่องข้อมูลข่าวสารการให้บริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเสียภาษี
การจดทะเบียนการค้า พิธีการศุลกากรเป็นต้น
7. ความร่วมมือด้านการเงินการคลัง (Financial Cooperation)
7.1 อาเซียนได้จัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance
Process) ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2541 เพื่อสอดส่องดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค โดยให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในโลกโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้
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สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเงินทุนโดยการจัดการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ประเทศสมาชิก และในการจัดตั้ง ASEAN Surveillance Technical
Support Unit ในสานักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนับสนุนระบบดังกล่าว
7.2 การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนและเกื้อกูลระหว่างกันในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก (Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยได้
กาหนดแนวทางความร่วมมือกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่สาคัญ ได้แก่ จัดทาความตกลง
ทวิภาคีด้านการแลกเปลี่ยนการซื้อ-ขายคืนเงินตราหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หารือ
เกี่ยวกับการจัดตั้งระบบเตือนภัยในภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนการหารือเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจในภูมิภาค
7.3 ความริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ซึง่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2543 เป็นการปรับปรุงความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN
Swap Arrangement – ASA) ในด้านโครงสร้าง รูปแบบและวงเงิน และให้เสริมด้วย
เครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี
(Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยได้ขยายให้ ASA รวมประเทศอาเซียนทั้ง 10
ประเทศแล้ว
8. ความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และอาเซียน +3
ครอบคลุมความร่วมมือในด้านประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์ พืช และอาหาร เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงทางด้านอาหารและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในด้านอาหาร
การเกษตร และผลผลิตป่าไม้ โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศอาเซียน
+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ภายใต้สาขาต่างๆ ดังนี้
8.1 การขจัดความยากจนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชีย
8.2 การวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม้
8.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม้
8.4 การประสานงานและร่วมมือในระดับโลกและระดับภูมิภาคในประเด็น
ด้านอาหาร การเกษตร ประมง และป่าไม้
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8.5 การสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการเกษตร
8.6 การอานวยความสะดวกด้านการค้า
9. ความร่วมมือด้านการขนส่ง
9.1 โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network
Project) ลักษณะของโครงข่ายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่ว
ทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทามาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ป้ายจราจร สัญญาณ และ
ระบบหมายเลข)ให้เป็นแบบเดียวกันโดยกาหนดมาตรฐานทางหลวงอาเซียน เป็น 4 ระดับ
ได้แก่
- ชั้นพิเศษ-ทางด่วน ที่ควบคุมทางเข้า-ออก สมบูรณ์แบบ
- ชั้นที่ 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร
- ชั้นที่ 2 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 7 เมตร
- ชั้นที่ 3 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 6 เมตร
9.2 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวก ในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in
Transit) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอนุญาตให้รถยนต์ขนส่งที่จด
ทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังอีกประเทศหนึ่งได้
9.3 ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่ง
เฉพาะสินค้าของอาเซียน (Multilateral Agreement on the Full Liberalization of
All Cargo Air Services) มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการขนส่งสินค้าในอาเซียนด้วยกัน
โดยเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยไม่มีข้อจากัดทั้งในเรื่องของจานวนความจุความถี่ของบริการเส้นทางบินและสิทธิรับขน
การจราจร ซึ่งจะทาให้การขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นไปได้อย่างสะดวก
อันจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
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9.4 ความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศของอาเซียน (Multilateral Agreement on the Liberalization of
Passenger Air Services) การจัดทาความตกลงหลายฝ่ายว่าด้วยการเปิดเสรีการบินใน
ส่วนของเที่ยวบินขนส่งโดยสาร เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก
สินค้าของไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเปิดเสรีการบิน และ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ด้วย
10. ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการจัดหาพลังงาน การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจัดการด้านความต้องการพลังงาน
อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือกันในการ
แบ่งปันปิโตรเลียมในภาวะฉุกเฉิน โครงสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน ประกอบด้วย การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนคณะทางาน และคณะกรรมการ ใน 5 สาขา ได้แก่
10.1 คณะทางานด้านถ่านหิน
10.2 คณะทางานด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
10.3 คณะทางานด้านพลังงานใหม่และพลังงาน
10.4 คณะกรรมการด้านปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทน้ามันแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
10.5 คณะกรรมการด้านการไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าของ
แต่ละประเทศการดาเนินการระยะแรกของโครงการเครือข่ายด้านพลังงานอาเซียน
ครอบคลุม 2 โครงการหลัก คือ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน และ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน
11. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน + 3 ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 8 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ได้ลง
นามในความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) เพื่อ
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ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว โดยเน้นความร่วมมือใน 7 ด้าน
คือ การอานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ การอานวยความ
สะดวกด้านขนส่งการขยายตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย
และความมั่นคงของการท่องเที่ยว การตลาดและการส่งเสริมร่วมกัน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
อาเซียนจัดการประชุมด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism Forum หรือ ATF)
เป็นประจาทุกปีในเดือนมกราคม โดยหมุนเวียนจัดในประเทศสมาชิก นับเป็นการประชุม
ด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และประสบผลสาเร็จมากที่สุดในโลก โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว รวมถึงนักเขียนด้านการท่องเที่ยวมีโอกาสทาความรู้จักและเจรจาธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว และอาเซียนยังได้ริเริ่มความร่วมมือในการจัดทาความตกลงการตรวจลงตรา
เพียงครั้งเดียว (Single Visa) แต่ใช้เดินทางได้หลายประเทศโดยนาร่องโดยไทยและ
กัมพูชา
นอกจากนี้ ความตกลงด้านการท่องเที่ยวยังได้ขยายไปยังประเทศอาเซียน+3
เกาหลี จีน ญี่ปุ่น โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์การท่องเที่ยวของไทยกับของเกาหลีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย และให้ประเทศ+3 เสนอแนวทางความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
เสาหลัก 3 ความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community หรือASCC)
ความร่วมมือของอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“ความร่วมมือเฉพาะด้าน” คือ ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
โดย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค พัฒนาและ
เสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมถึงลดผลกระทบทาง
สังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์
ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก
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ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี 2546 ที่บาหลี ผู้นาประเทศอาเซียน
เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่
1. การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
2. แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง
4. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์
อาเซียน (ASEAN Identity)
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ 6 ด้าน
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) ให้
ความสาคัญกับการศึกษาการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่
เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสาหรับสตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ ความร่วมมือในด้านนี้
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and
Protection) ได้แก่ การขจัดความยากจน เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความ
คุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ ส่งเสริมความมั่นคง
และความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มี
สุขภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
ได้แก่ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ
4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
ได้แก่ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมข้ามแดน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการ
ดารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความ
ยั่งยืนของทรัพยากรน้าจืด การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
จัดการต่อผลกระทบ ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม การ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน
6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development
Gap) การดาเนินงานความร่วมมือเหล่านี้ อาเซียนได้ดาเนินการทั้งในรูปแบบของความตก
ลงในระดับต่างๆ (MOU/ Agreement/ Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทั้ง
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันและ ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจาทั้งในกรอบอาเซียน+1 และอาเซียน+3 และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร
กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทาให้อาเซียนมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดย
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นอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมา
ประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุง
แก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่
สาคัญในอาเซียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการดาเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถ
ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามที่ผู้นาอาเซียนได้ตกลงกันไว้
ทั้งนี้ผู้นาอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่
13เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการ
ก่อตั้งอาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนกาลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของอาเซียนที่กาลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10
ประเทศ และถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กร
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้
สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน2551 กฎบัตร
อาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทางานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตร
อาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล
(intergovernmental organization)
โครงสร้างและสาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่
หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน
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หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และ
การรับสมาชิกใหม่
หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน
หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน
หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์
หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ
หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน
หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดาเนินงาน
หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน
หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย
กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้าง
กลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็น
ประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร มี
ข้อกาหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างการทางานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา เช่น
1. กาหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ
2 ครั้ง เพื่อให้ผู้นามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมือง
ที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต
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2. มีการตั้งคณะมนตรีประจาประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
3. กาหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชทูตประจาอาเซียนไปประจา
ที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะทางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
ระหว่างประเทศสมาชิก
4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การ
ตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่ผู้นากาหนด
5. เพิ่มความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดย
มีข้อกาหนดว่าหากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และกาหนดให้ประธาน
อาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้
อย่างไร
กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดาเนินการตามความตกลง
ต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น
1. ให้อานาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคาตัดสิน
ขององค์กรระงับข้อพิพาท
2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ทาให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้น
ใหม่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี
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3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้นาอาเซียน
สามารถกาหนดมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณี
กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไรข้อบทต่างๆ ในกฎ
บัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกาลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง จึงกาหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่ง
ของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึ้น ทั้งยังกาหนดให้มี
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่าง
รัฐสภาของประเทศสมาชิกกาหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ความสาคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย
กฎบัตรอาเซียน ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศ
สมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่
ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ การปรับปรุงการดาเนินงานและโครงสร้าง
องค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสา
หลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานสาคัญที่จะทาให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอานาจต่อรอง และ
ภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถ
ผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น
- อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็น
ประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วย
เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย
นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และ
ไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลาง
ทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล
ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น
เรี ยบเรี ยงโดย น.ส.อารี ยว์ รรณ ผลทรัพย์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

27

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติดปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น
- อาเซียนจะช่วยเพิ่มอานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทย
สามารถใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น
ปัญหาพม่า ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุน
ความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3
จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญของประชาคมอาเซียน
1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตร
หรือแร่ธาตุที่คล้ายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแย่งตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป ทาให้ราคาสินค้าตกต่า นโยบายเขตการค้าเสรีใน
ภูมิภาคนี้จึงดาเนินไปอย่างช้ามากจะแก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องมีการแบ่งการผลิตตามความ
ถนัดของแต่ละประเทศแล้วนามาแลกเปลี่ยนกันจึงจะเกิดการรวมกลุ่มกันได้ แต่ถ้าต่างคน
ต่างผลิตโดยไม่มีการกาหนดมาตรฐานร่วมกันในการวางแผนการผลิตก็ถือว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ในการรวมกลุ่ม
2. สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนนั้นก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แต่
ละประเทศต่างก็มุ่งจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแบบอย่างตะวันตก
จึงต้องมีการจัดซื้อเทคโนโลยีชั้นสูง ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่พอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้
ก็คือสิงคโปร์ แต่ประเทศสมาชิกก็เกี่ยงว่ายังไม่มีคุณภาพ จึงจาเป็นที่จะต้องพึ่งพาสินค้า
จากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่มอาเซียน ทาให้การค้าขายระหว่างกันในกลุ่มอาเซียนทา
ได้ยาก วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกันทาและยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ดีขึ้น
3. ประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทน
การนาเข้า แต่ละประเทศพยายามส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ
ตน โดยการใช้กาแพงภาษีหรือกาหนดโควต้า ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุ่มและ
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ตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกมารวมกลุ่มกันต้องยกเลิกข้อเลือกปฏิบัติทางการ
ค้าระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดการค้าเสรี (Free Trade) ดังนั้นข้อตกลงใน AFTA ของ
อาเซียนหลายข้อจึงยังไม่ได้รับการปฏิบัติ
4. ประเทศสมาชิกยังคงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก และการ
หารายได้เข้าของรัฐประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือรายได้หลักของประเทศมา
จากการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าขาเข้าและขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
ให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกันหรือเก็บภาษีให้น้อยลง แต่ประเทศสมาชิกไม่สามารถ
สละรายได้ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากเป็นเงินที่ต้องนามาพัฒนาประเทศ การรวมกลุ่มเพื่อให้
เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศในภาคีจึงยังทาได้ยาก
5. ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนได้กาหนดไว้
ชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากวิถีทาง
รัฐธรรมนูญ การสร้างประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอันมีผลต่อความสงบเรียบร้อยทางการเมืองใน
ภูมิภาคด้วย แต่การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ
ประกอบด้วย
5.1 แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา
สิงคโปร์ และ มาเลเซีย
5.2 ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์
5.3 เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม
5.4 เผด็จการทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร์ หรือพม่า
5.5 สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 1 ประเทศ คือ บรูไน
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สมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกบางประเทศยังมีปัญหา
ด้านความเป็นประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการและต้องการรักษาอานาจ
ของตนไว้ ทาให้อาเซียนพัฒนาได้อย่างยากลาบาก
6. ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนยังมี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่ เช่น ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศไทย –
กัมพูชา ปัญหาพรมแดนระหว่าง มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย
7. ความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ดินแดนซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตาม
ศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศนับถือได้ ดังนี้
- ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย
- ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย
- ส่วนในฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
นอกเหนือจากความแตกต่างทางศาสนาแล้ว ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีจานวน
มาก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะมีความแตกต่างทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม ก็เป็น อุปสรรคต่อการหลอมรวมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

เรี ยบเรี ยงโดย น.ส.อารี ยว์ รรณ ผลทรัพย์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

30

คาศัพท์เกี่ยวกับอาเซียน
ACB (ASEANCompliance Body) หมายถึง องค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อ
ติดตามการดาเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่แต่ละประเทศแต่งตั้งขึ้น ทาหน้าที่พิจารณาและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับกรณีปัญหาและข้อพิพาทในการดาเนินการตามพันธกรณีอาเซียน โดย
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ประเทศสมาชิกสามารถใช้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกรณีพิพาทนั้นได้
ACBF (ASEAN Central Bank Forum) หรือการประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง
ของอาเซียน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางในประเทศสมาชิกอาเซียน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 ท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินที่
เกิดขึ้นในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศสมาชิก พิจารณาแนวนโยบายและผลกระทบจากการดาเนินการตาม
นโยบาย ตลอดจนผลักดันให้มีการดาเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
และการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หมายถึง ความ
ตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ซึ่งเป็นผนวกความตกลงด้านการลงทุนที่อาเซียนมีอยู่
เดิม 2 ฉบับ ที่กล่าวถึงการเปิดเสรี (AIA) และการให้ความคุ้มครองการลงทุน
(ASEAN IGA) ให้เป็นความตกลงฉบับสมบูรณ์ โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมลง
นามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ACCCP (ASEAN Coordinating Committee for Consumer Protection
) คือ คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวม
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ACCSQ (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียนทาหน้าที่ปรับประสาน
มาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่สินค้าสาคัญ 20 กลุ่ม
อาทิ ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดทา
ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement) ของอาเซียน
อีกด้วย

ACE (ASEAN Centre for Energy) หรือ ศูนย์พลังงานอาเซียน จัดตั้งขึ้นที่กรุง
จาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสมาชิก
อาเซียน และกับประเทศนอกภูมิภาคในการศึกษาวิจัยและดาเนินโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน
ACMECS (Ayeyawady, Chao Phraya, Mekong Economic Cooperation
Strategy) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว สหภาพพม่า ไทย
และเวียดนาม โดยมีการพัฒนาความร่วมมือ 6 สาขา ประกอบด้วย การอานวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
(HRD) และสาธารณสุข
ACT (ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment Issues
) หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน
อย่างเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
AEC Blueprint (ASEAN Economic Community Blueprint ) หรือ พิมพ์
เขียว การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการกาหนดแผนงานภาพรวมด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) ทั้งนี้ AEC Blueprint ได้กาหนดยุทธศาสตร์สาคัญ 4 ด้านหลักคือ (1) การเป็น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน (Single market and production base) ให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี (2) การสร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Highly competitive economic
region) โดยส่งเสริมกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขัน
ของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
(Region of equitable economic development) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ส่งเสริมโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มอาเซียน (AIA) เป็นต้น
(4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully integrated region into the global
economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอก
ภูมิภาค เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจาหน่าย
เป็นต้น
AEC Scorecard (ASEAN Economic Community Scorecard) คือ แผนงาน
และกลไกติดตามการดาเนินงาน (Monitoring Mechanism) เพื่อไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะวัดผลการดาเนินงานตาม AEC Blueprint เป็นรายสาขาทั้งใน
ระดับภูมิภาคและรายประเทศ
AEGC (ASEAN Experts Group on Competition) คือ คณะผู้เชี่ยวชายด้าน
นโยบายการแข่งขันของอาเซียน ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้าน
นโยบายการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
AEM (ASEAN Economic Ministers) หมายถึง รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเวียนซึ่งจะ
มีการประชุมเป็นประจาทุกปีโดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพการ
ประชุมตามลาดับอักษร เพื่อวางนโยบายและกาหนดแนวทางในการขยายขอบเขตความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
AEM Retreat หมายถึง การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการโดยปกติจะจัดขึ้นช่วงกลางปี โดยจะให้ความสาคัญในการพิจารณา
ประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ การเตรียมการหรือเสนอแนะประเด็นใหม่ๆ ที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้นาอาเซียนพิจารณา เป็นต้น
AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services ) หรือกรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการและเปิดเสรี
การค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้นกว่าการเปิดเสรีใน WTO ทั้งนี้ผู้นา
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อาเซียนมีมติที่จะเปิดตลาดการค้าบริการทุกสาขาบริการจนบรรลุเป้าหมายภายในปี 2015
(พ.ศ. 2558) โดยสมาชิกยังมีสิทธิ์ในการกากับดุแลการค้าบริการ โดยสามารถใช้
กฎระเบียบที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับทั้งคนต่างชาติและคนชาติตน
AFDM (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting) หรือการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน ประกอบด้วยปลัด
กระทรวงการคลังหรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการริเริ่มต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนาเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ต่อไป
AFMM (ASEAN Finance Ministers Meeting) หรือการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาเวียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียน 10 ประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลังระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการเงินการคลัง ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัว
ของตลาดเงินและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในช่วงต้น
AFMM มีการประชุมปีละครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์
- 1 มีนาคม 2540 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ต่อมาได้กาหนดให้มีการประชุม อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้
AFTA (ASEAN Free Trade Area) หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า
ซึ่งสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันโดยการขจัดอุปสรรค
ทางการค้า ทั้งทีเ่ ป็นมาตรการภาษีและมาตรการที่ใช่ภาษี เพื่อมุ่งให้การค้าระหว่างกัน
ขยายตัว ปัจจุบันอัตราภาษีภายใต้อาฟต้าของประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อย
ละ 0-5 แล้ว โดยสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ และบรูไนฯ) จะลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีทุกรายการเป็นร้อยละ 0 ในปี พ.ศ.
2553 และสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV : กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ในปี พ.ศ.
2558
AFTA Council (ASEAN Free Trade Area Council) หมายถึง การประชุม
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเยน ที่รับผิดชอบ
ดูแลการดาเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสาหรับเขต
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การค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff
Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ก่อนการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEM เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการและ
ติดตามผลการดาเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบอาฟต้า
AIA (ASEAN Investment Area) หมายถึง เขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งผู้นา
อาเซียนได้รินเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดุดการลงทุนทั้งจาก
ภายในและภายนอกอาเซียน โดยลงทุนภายในเขตการลงทุนอาเซียนให้เสร็จภายในปี พ.ศ.
2553 การลงทุนภายในเขตการลงทุนอาเซียนจะต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมคนในชาติ
หรือได้รับสิทธิพิเศษเท่าที่แต่ละประเทศอาเซียนจะให้ได้ ทั้งนี้ AIA จะสิ้นสุดลงเมื่อ ACIA
(ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน) มีผลบังคับใช้
AIA Council (ASEAN Investment Area Council) หรือคณะกรรมาธิการเขต
การลงทุนอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมการลงทุน
ปกติมีการประชุมปีละครั้ง
AICO (ASEAN Industrial Cooperation Scheme) หมายถึง โครงการความ
ร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อมุ่งขยายความ
ร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนของอาเซียนท เพิ่มพูนการลงทุนระหว่าง
อาเซียนและนอกอาเซียน สนับสนุนการแบ่งการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในอาเซียน โดยบริษัทอาเซียนตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปสามารถขออนุมัติ
แลกเปลี่ยนสินค้าและชิ้นส่วนระหว่างกันภายใต้โครงการ AICO ได้ โดยจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้อง
AIRM (ASEAN Insurance Regulators Meeting) หรือการประชุมผู้กากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน โดยที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนจะเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนร่วมกันพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันสาหรับประเทศ
สมาชิก การประชุมดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศบรูไน
AISP (ASEAN Integration System of Preferences) การให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรที่ประเทศสมาชิกเดิมอาเซียน 6 ประเทศให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างของ
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ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าที่กาหนด เป็นการให้แบบฝ่ายเดียวโดยไม่มีการเจรจา
ต่อรอง
AMAF (ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry) หมายถึง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อกาหนด
นโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน
AMBDC (ASEAN-MEKONG Basin Development Cooperation) ความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน - ลุ่มแม่น้าโขง จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงภายใต้กรอบความร่วมมือหลัก 8
สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานการค้าและการลงทุน การเกษตรทรัพยากรป่าไม้และแร่
ธาตุ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเน้นการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสิงคโปร์ - คุนห
มิง ในชั้นแรกจะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง โดยจะครอบคลุมประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน (มณฑลยูนนาน) มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศ และจีน
AMEM (ASEAN Ministers on Energy Meeting) หรือการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงาน จัดขึน้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อกาหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้านพลังงาน
AMM (ASEAN Ministerial Meeting) หมายถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของอาเซียน ซึ่งจะจัดเป็นประจาทุกปี เช่นเดียวกับการประชุม AEM โดยมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อกาหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและสังคมอาเซียน
ASC (ASEAN Standing Committee) หมายถึง คณะกรรมการประจา
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการอาเวียนและอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศ
สมาชิก ทาหน้าที่ดูแลดาเนินงานติดตามผลและพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ ของอาเซียน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการประจาอาเซียนปีละ 4 - 5
ครั้ง ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปีโดยเรียงลาดับ
ตัวอักษร
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ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) หรือ คณะมนตรีอาเซียนด้าน
ปิโตรเลียม เป็นกลไกการหารือระหว่างวิสาหกิจแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม มีการประชุมปีละ 2 - 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) หมายถึง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกย่อๆว่า อาเซียน เป็นองค์กรซึ่งถือ
กาเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ของผู้นาประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย ที่จะให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพอันนามาซึ่ง
เสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ต่อมาบรูไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลาดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเข้าเป็น
สมาชิกลาดับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 ลาวกับกัมพูชาเข่าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และสุดท้ายกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2542 ทาให้ปัจจุบัน
อาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 575 ล้านคน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง เสาหลักหนึ่งในสามเสาหลักของจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of
Southeast Asian Nations: ASEAN) หมายถึงกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม ที่
รวมตัวดาเนินนโยบายทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมร่วมกัน
พันธมิตรทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนารูปแบบ
ไปจากที่เคยมีมา โดยมีกรอบความร่วมมือที่กว้างขวางกว่าเขตการค้าเสรี
สนธิสัญญา หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ ซึง่ ได้ทาขึ้นระหว่างรัฐ หรือกับ
องค์การระหว่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตราสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับประกอบกัน และไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรก็ตาม โดยตราสารนั้น ต้องก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว่างประเทศขึ้น
ประเภทของสนธิสัญญาอาจแบ่งตามจานวนประเทศที่เป็นภาคี (ประเทศคู่สัญญา) ได้แก่
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1. สนธิสัญญาทวิภาคี (Bilateral Treaty) คือ สนธิสัญญาสองฝ่าย หรือ
สนธิสัญญาที่มีคู่ภาคี 2 ฝ่าย
2. สนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaty) คือ สนธิสัญญาที่มีผู้เข้าร่วม
เจรจาหรือร่วมลงนามมากกว่า 2 ฝ่ายขึ้นไป หรืออาจพิจารณาจากชื่อที่เรียก เช่น
(1) สนธิสัญญา (Treaty) เป็นข้อตกลงสาคัญเป็นทางการที่กระทา
โดยรัฐ มักเป็นความตกลงทางการเมือง
(2) อนุสัญญา (Convention) ปกติใช้กับเอกสารทางการที่มี
ลักษณะเป็นพหุภาคี หรือเอกสารความตกลงที่ร่างขึ้นโดยองค์การของสถาบันระหว่าง
ประเทศ
(3) พิธีสาร (Protocal) เป็นความตกลงที่มีลักษณะเป็นทางการ
น้อยกว่าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา และไม่ใช่ความตกลงที่กระทาโดยประมุขของรัฐ
(4) ความตกลง (Agreement) เป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นทางการ
น้อยกว่าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา และไม่ได้กระทาโดยประมุขของรัฐ ปกติใช้ความตกลง
ในลักษณะที่มีขอบเขตจากัด หรือมีลักษณะไม่ถาวร และมีภาคีน้อยกว่าภาคีในอนุสัญญา
ตามปกติ
(5) บันทึกหรือหนังสือแลกเปลี่ยน เป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการ โดยรัฐ
อาจจะแสดงเจตนารมณ์ว่ายอมรับพันธกรณีบางอย่าง
(6) ข้อตกลง (Arrangement) ใช้เรื่องความตกลงที่มีลักษณะ
ชั่วคราวหรือเฉพาะกาล หรืออาจพิจารณาจากฐานะของผู้เข้าร่วมการทาสนธิสัญญา เช่น
สนธิสัญญาที่ทาโดยประมุขของรัฐถือเป็นอัครภาคีผู้ทาสัญญา สนธิสัญญาที่ทาโดยรัฐบาล
เป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล สนธิสัญญาที่ทาโดยรัฐมนตรี สนธิสัญญาที่ทาโดย
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
เขตการค้าเสรี หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษี
ศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มที่ทาข้อตกลงลงให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0% และใช้
อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทาเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการ
เปิดเสรีด้านสินค้า (Goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่เขต
การค้าเสรีในระยะหลัง ๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (Service) และการลงทุน
ด้วย
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เขตการค้าเสรีอาเซียน หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างกันในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี โดยมี
เป้าหมายที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลือ 0-5% และยกเลิกมาตรการกีดกันทาง
การค้าอื่น ๆ
กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน หมายถึง ความตกลงรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
การเปิดเสรีการค้าบริการ (Liberalization of Trade in Services) ระหว่างประเทศ
สมาชิก การเปิดเสรีในด้านการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ด้านการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment) และข้อผูกพันซึ่งลด/เลิกมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก
เขตการลงทุนอาเซียน เป็นความร่วมมือเพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุน
ทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน มีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส โดยมี
เป้าหมายให้อาเซียนเดิม 6 ประเทศเปิดเสรีการลงทุนและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นัก
ลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ภายในปี 2558
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน เป็นความตกลงด้านการลงทุนฉบับใหม่ของ
อาเซียน โดยนาความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Agreement on the ASEAN
Investment Area: AIA) ผนวกกับความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment)
มาปรับปรุงให้ทันสมัยครอบคลุมและทัดเทียมกับกฎเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน คือ โครงการที่มี
ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ในประเทศอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน และสนับสนุนการแบ่งการผลิตภายในอาเซียน
รวมถึงการใช้วัตถุดิบภายในภูมิภาค
ความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน เป็นความตกลงที่ผลักดันให้สมาชิกอาเซียนตั้ง
National Single Window ในประเทศตนเอง ให้มีการยื่นเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้า-ส่งออก ณ จุดเดียว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่งออก
ให้ส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรเพื่อการตัดสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียว และ
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เมื่อสามารถจัดตั้ง National Single Window ขึ้นได้ จะมีการประสานกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยพัฒนานาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดการอานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) โดย
สรุปสาระสาคัญของความตกลงดังกล่าวได้ดังนี้ (1) ร่าง ASEAN Agreement to
Establish and Implement the ASEAN Single Window ซึ่งได้รับความเห็นชอบใน
หลักการจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว มีสาระสาคัญประกอบด้วย
เป้าหมายและหลักการ คาจากัดความ การพัฒนาของ ASEAN Single Window และการ
ดาเนินงาน (2) ร่างพิธีสารว่าด้วยการอานวยความด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN
Single Window) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ หลักการ คาจากัดความทั่วไป และคาจากัดความของ ASEAN
Single Window และ National Single Window ขอบเขตของการนาไปใช้ รูปแบบของ
เอกสาร พิธีการและการบริหารข้อมูล การนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลไปใช้ในธุรกิจ กระบวนการ บทบาทและหน้าที่ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ
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ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจปล่อยสินค้า ข้อกาหนดอื่นๆ เช่น การระงับข้อพิพาท การจัดการ
เกี่ยวกับหน่วยงาน และการบังคับใช้
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common Effective
Preferential Tariff: CEPT) เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นาเข้าระหว่างกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
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ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreements: MRAs) เป็นความ
ตกลงที่เสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าของกันและกันใน
การทาการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้ามีมาตรฐานบังคับที่แตกต่างกัน
ซึ่งแต่ละประเทศจะเปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิด
ที่จะทาการค้าของประเทศคู่ค้า โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซ้าอีกต่อไป
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) หมายถึง สินค้าที่อาจสร้างผลกระทบต่อเนื่องอย่าง
รุนแรงในทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้านั้น
ตัวอย่างของสินค้าประเภทนี้ในหลายประเทศ ได้แก่ สินค้าเกษตรบางรายการ สิ่งทอ และ
เหล็กกล้า
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) เป็นกฎระเบียบข้อบังคับ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยองค์การการค้าโลก (World Trade
Organization: WTO) อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม หรือมีสิทธิ์ใช้
เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจาเป็น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
พืชและสัตว์ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล หรือไม่มีผลต่อการกีดกัน
ทางการค้าอย่างแอบแฝง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงที่กากับดูแล
เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures:
SPS) มาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers to Trade: TBT)
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน
(Countervailing Duty: CVD) เป็นต้น
การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่รัฐบาลประเทศต่างๆ กาหนดขึ้น เพื่อเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศคู่
ค้า หรือเพื่อกีดกันการนาเข้าที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ การกาหนด
คุณภาพที่เกินมาตรฐานสากลหรือการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและใช้เวลา
ในการตรวจสอบนานมากจนอาจทาให้สินค้าเกิดความเสียหาย ตลอดจนการปฏิบัติด้านพิธี
การศุลกากรที่ไม่เป็นธรรม เช่น การบริหารโควตาภาษี (Tariffs Rate Quatas: TRQs)
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Traderelated Environmental Measures) การปิดฉลากสินค้าตัดแต่งสารพันธุกรรม
(Genetically Modified Organisms: GMOs) มาตรฐานแรงงาน (Trade and Labour
Standard) เป็นต้น
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กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) หมายถึง กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของสินค้า กาหนด
ขึ้นมาเพื่อใช้กาหนดสัญชาติ ที่แท้จริงของสินค้า ทาให้ประเทศคู่ค้าไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ป้องกันประเทศนอกกลุ่มสมาชิกสวมสิทธิแหล่งกาเนิด
สินค้าและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อให้ได้สิทธิแหล่งกาเนิดสินค้า
หลักความโปร่งใส (Transparency) เป็นหลักที่กาหนดให้ประเทศภาคีต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางการค้าและการลงทุนภายในประเทศ ยกเว้นข้อมูลลับหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงภายในประเทศ
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) เป็นข้อกาหนดหรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้การปฏิบัติแก่ต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจการค้าและการลงทุนในประเทศ
อย่างเท่าเทียมกับคนในชาติ
ข้อจากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation to National
Treatment) หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อต่างชาติด้อยกว่าคนในชาติตน ซึ่งมักจะเป็น
กฎหมาย/ระเบียบภายในที่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น กรณีที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเฉพาะคน
ชาติ หรือการกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์
ของตนแก่คนในชาติ เป็นต้น
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favored Nation
Treatment: MFN) การกาหนดให้สมาชิกขององค์การการค้าโลกต้องให้การปฏิบัติที่ดี
ที่สุดแก่สมาชิกทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียน (ASEAN Preferential Trading
Arrangements: ASEAN-PTA) หมายถึง การให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียนโดยการ
ลดอัตราภาษีนาเข้าลง ณ อัตราที่ได้ตกลงกันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวยิ่งขึ้น และขจัดอุปสรรคทางการค้าภายใน
อาเซียน อันจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) เป็น
การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการนาเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการ
ตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า
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ระบบนี้จะทาหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผู้ประกอบการ
สามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัตติ ลอด 24 ชั่วโมง
โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง
อาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งชุมชน
เอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามเมื่อปี
2007 (พ.ศ.2550)
ผู้นาของประเทศสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชีย
ตะวันออกฉบับที่ 2 (Second Joint Statement on East Asia Cooperation: Building
on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มี
การจัดทาแผนดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation
Work Plan (2007 – 2017)) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิด
ชุมชนอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการเงิน ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา และด้านการส่งเสริม
กรอบการดาเนินงานในด้านต่างๆและกลไกต่างๆ ในการติดตามผล โดยแผนความร่วมมือ
ดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น
อาเซียน +3 ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือหนึ่งในสามของ
ประชากรโลก แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เข้าด้วยกัน จะทาให้มีมูลค่าถึง
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9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะที่ยอดเงินสารอง
ต่างประเทศรวมกันจะสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสารอง
ต่างประเทศของโลก โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียน+
3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต
จากความร่วมมือดังกล่าวประเทศสมาชิกอาเซียน จะได้รับผลประโยชน์จากความ
ร่วมมือในกรอบของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก+3 (FTA Asian +3) มูลค่าประมาณ
62,186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์
มากที่สุด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,943 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อินโดนีเซียมีแนวโน้มจะได้
ประโยชน์ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 7,884 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเวียดนามคาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์มูลค่าประมาณ 5,293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สาหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ (Special ASEAN+3
Financial Ministers Meeting) ที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ทีผ่ ่านมา
ได้มีการสนับสนุนการใช้เวทีหารือด้านนโยบายและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ของ
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ ข้อริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) พร้อมทั้งเรียกร้อง
ให้รัฐมนตรีคลังสนับสนุนให้มีกระบวนการเฝ้าระวัง โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อริเริ่มเชียงใหม่ ที่รัฐมนตรีคลัง
อาเซียน+3 จาเป็นจะต้องเร่งรัดกระบวนการไป สู่ระดับพหุภาคี เพื่อเป็นกันชนรองรับ
เศรษฐกิจอ่อนแอในอนาคต
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จะขยายผลความตกลงริเริ่มเชียงใหม่ในการจัดตั้งกองทุน
สารองระหว่างประเทศร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน (Currency Swap) จากเดิม 80,000
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านล้านบาท
เบื้องต้นคาดว่า 3 ประเทศนอกกลุ่มอาเซียน คือจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จะลงเงินสารอง
ร้อยละ 80 ของวงเงิน รวม หรือ 9.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มประเทศอาเซียนอีก
ร้อยละ 20 หรือ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมีรูปแบบคล้ายกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund :IMF) แต่กไ็ ม่ใช่คู่แข่งของ
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IMF แต่จะเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของเอเชียที่จะมีกองทุนระหว่างประเทศเป็นของตนเอง
โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลงเงินรวมกันประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20
ที่เหลือกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะลงทุนร่วมกัน ขณะที่ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะต้องใส่เงินลงทุนมากกว่าอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน พม่า ลาว
เวียดนาม และกัมพูชา เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า โดยคาดว่าจะสามารถเสนอ
เรื่องเข้าสู่การพิจารณารัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 วาระปกติที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ใน
เดือนพฤษภาคม 2552
อาเซียน +6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AEM-METI) และ
AEM+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม
2549 ญี่ปุ่นเสนอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia
Summit (EAS ประกอบด้วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย) ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Comprehensive Economic
Partnership in East Asia (CEPEA) ซึ่งเป็น FTA ระหว่าง ประเทศอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
ที่ประชุม EAS ครั้ง ที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 ณ เมืองเชบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการศึกษาดังกล่าว โดยญี่ปุ่นจะจัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็นตัวแทนของ แต่ละประเทศครั้งแรกในเดือนมิถุนายน
2550
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ ของ CEPEA (รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญฯ ฝ่าย
ไทย) ได้ทาการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
อา เซียน+6 (CEPEA) โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2550 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2550 ที่โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
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ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2550 ที่กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2551 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้สรุปผลการศึกษา (Final report of CEPEA Track Two: Phase
I) และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้นาเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ในเดือน
ธันวาคม 2551 ณ กรุงเทพฯ โดยระบุว่าการจัดทา CEPEA นั้น จะทาให้ GDP ของ
ประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.11% โดยในส่วนของอาเซียนนั้น จะได้รับประโยชน์
มากกว่าโดย GDP ของอาเซียน เพิ่มขึ้น 3.83% ในส่วนของไทย GDP จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ
4.78%
นอกจากนี้ ผลการศึกษาได้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆสาคัญ ได้แก่ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ องค์ประกอบของ CEPEA ซึ่งประกอบด้วย การเปิดเสรีทางการค้าและการ
ลงทุน การอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ความ ร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ได้เสนอแนะ
แนวทางสู่การทาเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่มที่
เข้าใจหลักพื้นฐานและเป้าหมายของ CEPEA อันจะมุ่งไปสู่การเปิดเสรี การอานวยความ
สะดวก และความร่วมมือระหว่างกัน
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ตารางเปรียบเทียบการจัดทาเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก หรือ EAFTA (อาเซียน+3) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6
ประเทศ หรือ CEPEA
ที่

รายการ

1. ประชากร

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

2,068 ล้านคน

3,284 ล้านคน

(31% ของประชากรโลก)

(50% ของประชากรโลก)

หมายเหตุ
- กลุ่มประเทศอาเซียน +6 จะมี
ขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าอาเซียน +3
- แหล่งทรัพยากรในกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 มีมากกว่าอาเซียน +3
- คู่แข่งด้านการค้าการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน +6 ก็จะมากกว่า

2. GDP
3. จานวนประเทศ

9,901 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
(18% ของ GDP โลก)
13

12,250 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
(22% ของ GDP โลก)
16

- การเจรจาความตกลงอาเซียน +6
จะมีความซับซ้อนมากกว่าอาเซียน
+3 เนื่องจาก ประเทศคู่เจรจามี
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ที่

รายการ

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ
มากกว่า และมีกฎเกณฑ์ เช่น กฎว่า
ด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า แตกต่างกัน
ส่งผลให้การประสานกฎเกณฑ์ยาก
ยิ่งขึ้นไปด้วย
- ด้วยความตกลงอาเซียน +1 กับ
ประเทศคู่เจรจา+3 ทุกประเทศ ได้
เจรจาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ใน
กลุ่มประเทศ +6 อาเซียนยังมีปัญหา
ในการเจรจาความตกลงอาเซียน +1
กับประเทศอินเดีย ซึ่งจะส่งผลทาให้
การเจรจาความตกลงอาเซียน +6 มี
ความล่าช้า

4. ASEAN
Centrality

มีแนวโน้มจะสามารถรักษา
มีแนวโน้มจะสามารถรักษา ASEAN
ASEAN Centrality ในการเจรจา
Centrality ในการเจรจาได้น้อยกว่า
ได้มากกว่า
เนื่องจาก ประเทศคู่เจรจามีจานวนมากกว่า
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ที่

รายการ
(การให้อาเซียน
เป็นศูนย์กลางใน
การขยายการ
รวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ)

5. ความพร้อมใน
การเจรจา

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

ก่อให้เกิดแรงกดดันมากขึ้น

ความพร้อมในการเจรจามีมากกว่า - ความพร้อมมีน้อยกว่า เพราะอินเดียซึ่งมี
เพราะคู่เจรจาทั้ง 3 ประเทศ มี ตลาดขนาดใหญ่ ยังเจรจาทาความตกลง
FTAs กับอาเซียนอยู่แล้ว
FTAs กับอาเซียนยังไม่แล้วเสร็จ
- การเจรจาวงที่ใหญ่กว่าคือวง 16 ประเทศ
จะมีความยากและน่าจะใช้เวลามากกว่าวง
เล็ก และหากเร่งรัดการเจรจา ก็อาจทาให้
ความตกลงที่เป็นผลลัพธ์ใช้ประโยชน์ได้น้อย
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ที่

6.

รายการ

การคานอานาจ

7. ประโยชน์ที่จะ

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

ในการขยาย Market Access โดยเฉพาะ
เรื่อง Rules of Origin อาจจะเป็นอุปสรรค
สร้าง impact และอานาจต่อรอง - CEPEA สามารถคานน้าหนักกับ TPP ได้
ได้น้อยกว่า CEPEA
มากกว่า เพราะรวมอินเดียซึ่งไม่ได้เป็น
สมาชิกเอเปค จึงไม่ได้อยู่ในการเจรจา TPP
และ FTAAP ในอนาคต
- สร้าง Impact และการต่อรองได้มากกว่า
EAFTA ทั้งในด้านโอกาสและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการค้า แต่เนื่องจากอาเซียนมี FTA
กับจีนอยู่แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจากับ
อินเดีย impact ของ CEPEA จึงอาจจะไม่
รุนแรงนัก เมื่อเทียบกับกรณีสมมติที่อาเซียน
ยังไม่มี FTAs กับสองประเทศนี้
รายงานการศึกษาเรื่อง

รายงานการศึกษาเรื่อง Final report of
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ที่

รายการ
ได้รับ

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

“Towards an East Asia FTA: CEPEA Track Two: Phase I และ Phase
Modality and Road Map” เมื่อ II เมื่อปี 2008 และ 2009 ตามลาดับ โดย
ปี 2006 โดย Joint Expert กลุ่มผู้เชีย่ วชาญภาควิชาการ ระบุว่า
Group for Feasibility Study
การจัดทา CEPEA จะทาให้ GDP
on EAFTA ระบุว่า
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ประเทศสมาชิก EAFTA
ตะวันออก จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11
โดยรวม จะมี GDP
สาหรับอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และมี
กาลังพัฒนา จะได้รับประโยชน์
สวัสดิการทางเศรษฐกิจ
มากกว่า โดย GDP ของอาเซียน
(economic welfare)
เพิ่มขึ้น 3.83% และในส่วนของไทย
เพิ่มขึ้น 104.6 พันล้าน
GDP จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.78%
เหรียญสหรัฐฯ
ในขณะที่ประเทศ+6 เพิ่มขึ้นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
2.6
อาเซียนกับประเทศ+3
CEPEA จะช่วยปรับปรุงและพัฒนา
พบว่า อาเซียนจะได้รับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แก่
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ที่

รายการ

EAFTA (อาเซียน +3)
ประโยชน์มากกว่า คือ
อาเซียนจะมี GDP เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.6 ในขณะที่
ประเทศ+3 เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.9
สาหรับไทย จะมี GDP
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5
(เพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 2
รองจากมาเลเซียซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83) และ
มีwelfare เพิ่มขึ้น 8,798
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(เพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 2
ในอาเซียนรองจาก
มาเลเซียซึ่งเพิ่มขึ้น

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

ประเทศสมาชิก ดังนี้
(1) ขยายอุปสงค์ภายในภูมิภาค
(Domestic demand within the
region)
(2) เพิ่มประสิทธิผลทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยเน้นความชานาญในการ
ผลิตสินค้าของแต่ละประเทศ
(Product specialization) และ
(3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
มีการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยเฉพาะเรื่อง Logistics ซึ่ง
การพัฒนาเหล่านี้จะนาไปสู่การลด
ช่องว่างของระดับการพัฒนาในแต่ละ
ประเทศสมาชิก รวมถึงการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจที่แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น
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ที่

รายการ

EAFTA (อาเซียน +3)
10,420 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แต่น้อยกว่าญี่ปุ่น
เกาหลี และจีน ซึ่งเพิ่มขึ้น
29,844 18,845 และ
18,230 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามลาดับ)
ประเทศสมาชิกใน EAFTA
จะได้ประโยชน์สูงสุด ก็
ต่อเมื่อความตกลงฯ มี
ขอบเขตครอบคลุม
กว้างขวาง ทั้งการเปิดเสรี
การค้าสินค้า บริการ การ
ลงทุน รวมถึงการอานวย
ความสะดวกทางการค้า
และการลงทุน และความ

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

นอกจากนี้ CEPEA จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกรรมทาง
การค้าลง อันเนื่องมาจาก
กฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(Harmonized market rules)
จากผลการศึกษา CEPEA จะทาให้
GDP ในภูมิภาคเพิ่มมากกว่า EAFTA
การทา EAFTA และ CEPEA จะ
ส่งผลให้ GDP ของอาเซียนเพิ่ม
มากกว่าคู่เจรจาโดยเฉลี่ย
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ที่

รายการ

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

ร่วมมือ อันจะนาไปสู่การ
ขยายตัวทางการค้าและ
การลงทุน
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประโยชน์ที่แต่
ละประเทศจะ
ได้รับจาก EAFTA
คือ ระดับเริ่มต้น
ของอุปสรรคทาง
การค้าและ
ความสาคัญของ
การค้าระหว่าง
ประเทศต่อ
เศรษฐกิจของ
ประเทศ
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รายการ

EAFTA (อาเซียน +3)

CEPEA (อาเซียน +6)

หมายเหตุ

(Trade/GDP
ratio) กล่าวคือ
ประเทศที่มี
อุปสรรคทาง
การค้าในระยะ
เริ่มต้นมาก และมี
Trade/GDP ratio
สูง จะเห็น
ประโยชน์จะได้รับ
จาก EAFTA
ชัดเจนกว่า

เรี ยบเรี ยงโดย น.ส.อารี ยว์ รรณ ผลทรัพย์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

