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บทคัดย่อ

	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN:	Association	of	South	East	Asian	
Nations)	ในรูปแบบของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC:	ASEAN	Economic	Community)	ที่ก�าหนดจะก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	
2558	(2015)	นัน้	มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะท�าให้ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	กลายเป็นตลาดร่วมของการส่งออกสนิค้าและบรกิารไปสูต่ลาด
โลก	ที่มีขนาดใหญ่	มีความมั่นคงและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	ได้	รวมถึงได้มีการมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็น
ฐานการผลติแห่งใหญ่ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกนั	ภายใต้กรอบการค้าแบบเสร	ีและมสีถานะการพฒันาทางเศรษฐกจิในกลุม่สมาชกิทีเ่ท่าเทยีมกนั	
รวมทั้งยังจะเป็นการผลักดันให้ความเป็นอยู่ของประชากรในทุกประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่ง
ในประเทศสมาชิก	ASEAN	ที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ดังนั้นการจะท�าให้ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 และประสบผลส�าเร็จทางด้านความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิก	
รวมถึงการจะผลักดันให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการค้าให้เหมือนกับกลุ่มสหภาพยุโรป	(EU:	
European	Union)	ได้นั้น	ภาครัฐบาลและภาคผู้ประกอบการเอกชนของไทยจะต้องมีการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการร่วมกัน	รวม
ถงึต้องมกีารเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ	เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของระบบเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคในอนาคตอนัใกล้นี้	

Abstract

	 ASEAN	Economic	Community	(AEC)	will	be	officially	established	by	2015	to	solidify	ASEAN’s	business	negotiating	
power	through	the	community’s	functioning	as	a	single	huge	market	and	the	world’s	production	base	with	sustainability.	
There	will	be	huge	business	and	market	opportunities.	Not	only	free	movement	of	goods	and	services	but	the	association	
will	also	achieve	free	movement	of	investment	and	trade	via	its	free	trade	agreements.	There	are	three	main	objectives,	
including	promotion	of	competitiveness,	equal	economic	and	social	development,	and	integration	with	the	global	economy.	
It	is	now	time	for	Thai	entrepreneurs	to	adjust	their	international	business	plans	and	strategies,	develop	a	network	of	strategic	
partners	or	business	agreements	within	the	region	and	stress	the	importance	of	market	access.	In	the	future	ASEAN	could	
be	as	competitive	as	the	European	Union.	

ที่มาของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

	 โอกาสทางการตลาดและทางธรุกจิทีม่าพร้อมกบัรปูแบบการค้าแบบไร้พรมแดน	ท�าให้ประเทศสมาชกิในกลุม่ภมูภิาคอาเซยีนต้อง
มกีารปรบัตวัอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้สอดคล้องกบักระแสความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องมกีารเตรยีมความพร้อม
รับมือกับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอาจไม่สามารถแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการจาก
ประเทศอื่นๆ	ในเวทีการค้าโลกได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการจีนและอินเดีย	ซึ่งในปัจจุบันทั้งสองประเทศดังกล่าวมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด	ดังนั้น	ปัจจัยแห่งข้อจ�ากัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศดังกล่าวจึงน�ามาซึ่งความเห็น
ชอบร่วมกนัของสมาชกิอาเซยีนในการรวมตวักนัเป็นชมุชนแห่งความร่วมมอืหรอืประชาคมเดยีวกนั	โดยทีก่ารประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน	
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ครั้งที่	9	ปี	2546	ที่เมืองบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	ผู้น�าอาเซียน
ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	(Declaration	
of	ASEAN	Concord	II	หรือ	Bali	Concord)	เห็นชอบให้มีการจัด
ตั้ง	“ประชาคมอาเซียน”	(ASEAN	Community)	ภายในปี	2563	
(2020)	ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	ครั้งที่	12	ปี	2550	
ที่เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์	ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงร่นระยะเวลา
จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เสร็จสิ้นภายในปี	2558	(2015)1	 ทั้งนี้	
การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	3	ความร่วมมือ
หลักที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือ	
	 1.	ประชาคมความมัน่คง	(ASEAN	Security	Community-	
ASC)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่เน้นให้ประเทศสมาชกิอยูร่่วมกนัอย่าง
สงบสันติ		มีระบบและกฎเกณฑ์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง
กันได้ด้วยดี	มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน	มีกรอบความร่วมมือเพื่อ
รบัมอืกบัภยัคกุคามทางด้านความมัน่คงทัง้รปูแบบเดมิและรปูแบบ
ใหม่ๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
อย่างทั่วถึงกัน	
	 2.	ประชาคมเศรษฐกจิ		(ASEAN	Economic	Community-	
AEC)	 มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกเกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ	 อีกทั้งยังจะเป็นการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อ
สื่อสารและค้าขายระหว่างกัน	 อันจะท�าให้ภูมิภาคมีความเจริญ
มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	 ได้	 นอกจากนั้นยังจะ
เป็นการน�ามาซึ่งการพัฒนาและสร้างให้เกิดความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนในประเทศอาเซียนอย่างทัดเทียม
	 3.	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	 (ASEAN	 Socio-
Cultural	Community)	เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดทางสังคมที่เอื้ออาทรและมีน�้าใจ
ไมตรีที่ดีระหว่างกัน	รวมถึงมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี	และมีความ
มั่นคงทางสังคมในระยะยาว	

ปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community)

	 กระแสโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	 และความรุนแรง
ทางการแข่งขนัของระบบการค้าระหว่างประเทศทีน่�ามาซึง่การรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ	 รวมถึงการดึงดูดการลงทุนที่
มีแนวโน้มถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	 อย่างเช่น	 จีน	

อนิเดยี	และรสัเซยี	จดัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้เกดิการรวม
ตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ขณะที่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของ	ASEAN	ที่มีอยู่ทั้งในด้านการค้า	การบริการและการ
ลงทุนระหว่างกัน	 ยังอยู่ในระดับจ�ากัดและไม่ทันต่อกระแสความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ท�าให้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนจ�าเป็น
ต้องเร่งให้เกดิการร่วมมอืระหว่างกนัมากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่	เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างอ�านาจการต่อรองในเวที
การค้าโลกให้มากยิ่งขึ้น
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ	AEC	มีจุดเริ่มต้นมาจาก
กรอบความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจที่กลุ่มประเทศ
อาเซยีนได้ด�าเนนิการมาระยะหนึง่แล้ว	ไม่ว่าจะเป็นความตกลงว่า
ด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	(AFTA:	ASEAN	Free	Trade	
Agreement)	ความตกลงด้านการส่งเสรมิการลงทนุอาเซยีน	(AIA:	
ASEAN	 Investment	Area)	 ความตกลงด้านการท่องเที่ยวของ
อาเซียน	 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน	(AFAS:	
ASEAN	Framework	Agreement	on	Services)	และความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน	(AICO:	ASEAN	
Industrial	Cooperation	Scheme)	โดยน�าความตกลงดังกล่าวมา
ต่อยอดให้เหน็ผลเป็นรปูธรรม	มรีะดบัความเข้มข้นและมคีวามเป็น
ระเบยีบแบบแผนมากยิง่ขึน้	ด้วยวตัถปุระสงค์ในการก่อให้เกดิการ
ค้าขาย	การลงทุนและธุรกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ	อันจะน�า
ไปสู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อ
ไป2 
	 นอกเหนือจากประเด็นทางด้านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
อาเซียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความจ�าเป็นต้องให้ความ
ส�าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น	
ยังมีเหตุผลส�าคัญอื่นๆ	 ที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
สมาชิก	AEC	กับอีก	9	ประเทศสมาชิก	ได้แก่	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	บรูไน	เวียดนาม	ลาว	พม่า	และกัมพูชา3	

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
	 1.	ประเทศไทยมีการด�าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเปิด	ด้วยการพึง่พาภาคการส่งออกไปยงัต่างประเทศเป็นหลกั	
โดยจะเหน็ได้จากยอดการส่งออกสนิค้าของไทยในช่วง	6	เดอืนแรก
ของปี	2553	 ว่า	 มีมูลค่ารวมสูงถึง	93,066	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	36.6	โดยเป็นผลจากการส่งออกของไทยทีม่กีาร

1	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	(http://www.dtn.moc.go.th/dtn/tradeinfo/dtn_3_4_asean_menu4.php)
2	กระทรวงพานิชย์	(www.2.moc.go.th)
3	 http://www.thaifta.com
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ขยายตวัสงูขึน้	โดยเฉพาะสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเพิม่ขึน้ร้อยละ	
33.3	สนิค้ากลุม่ยานยนต์ขยายตวัร้อยละ	92.5	ส่วนอญัมณแีละเครือ่งประดบัขยาย
ตัวร้อยละ	191.1	และทองค�าไม่ขึ้นรูป	มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ	534.64	ดังนั้น
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรจะต้องให้ความส�าคัญกับการ
สร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลกให้มากขึ้นไป
อนาคต
	 2.	กลุม่ประเทศอาเซยีนจดัว่าเป็นตลาดส่งออกทีส่�าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
ไทยในปัจจุบัน	 ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน	(9	ประเทศ)	ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2553	มียอดการส่งออกถึง	
703,850.52	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	23.30	 ซึ่งจัดว่าเป็นยอดการส่งออกที่
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกที่ส�าคัญอื่นๆ	 ของไทย	 นอกจาก
นัน้	จากภาพที	่1	จะเหน็ได้ว่าตวัเลขการส่งออกของไทยไปยงัประเทศคูค้่าในกลุม่
อาเซยีนมอีตัราการเจรญิเตบิโตในระดบัทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	แสดงให้เหน็ว่าภาค
การส่งออกของไทยได้รบัประโยชน์อย่างมากจากเขตการค้าเสร	ีโดยเฉพาะผลจาก	
AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Agreement)	ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการส่งออกสินค้า
ไทยไปสูป่ระเทศคูค้่าในภมูภิาคอาเซยีนให้เพิม่สงูขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากยอดการส่ง
ออกไปยังอาเซียนของไทยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ	44.80	 ในครึ่งปีแรกของปี	
2553	ด้วยเช่นกัน5

	 3.	 จากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
เศรษฐกิจของโลก	 ประเทศต่างๆ	 หันมาให้ความ
ส�าคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น	ไม่ว่า
จะเป็นในทวีปอเมริกาเหนือที่มีนาฟต้า	(NAFTA)	
ทวีปอเมริกาใต้มีกลุ่มเมอร์โคซูร์	(MERCOSUR)	ที่
ประกอบด้วยประเทศอาร ์ เจนตินา	 บราซิล		
ปารากวยั	อรุกุวยั	รวมถงึในเอเชยีใต้กม็กีลุม่บมิสเทค	
(BIMSTEC:	Bay	of	Bengal	Initiative	for	Multi	
Sectoral	Technical	and	Economic	Cooperation)	
ที่มีสมาชิก	7	ประเทศ	ได้แก่	บังกลาเทศ	ภูฏาน	
อินเดีย	 พม่า	 เนปาล	 ศรีลังกา	 และไทย	 ด้วย
ประชากรรวมกันกว่า	1,300	ล้านคน	เป็นต้น	อีก
ทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าว
จะช่วยส่งผลดีให้กับประเทศผู้ร่วมค้าอีกด้วย	
	 4.	ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 ก็คือ	
บทบาททางการค้าระหว่างประเทศของประเทศจนี
และอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคและในเวทีการ
ค้าโลก	 หากอาเซียนไม่เร่งรัดการรวมกลุ่มให้เข้ม
แข็ง	 ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ในอนาคตอัน
ใกล้จะสูญเสียตลาดทั้งด้านการค้าและการลงทุน
ให้กับทั้งสองประเทศนี้

เป้าหมายของการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน

	 วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่ประเทศสมาชิกใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ต้องการมุง่ไปสูก่าร
สร้างความร่วมมือในการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	ประกอบด้วย	
	 1.	การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชกิอาเซยีนกลายเป็น	“ตลาดและฐานการผลติ
เดียวกัน”	 ที่มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุน	 สินค้า	
บริการ	 การลงทุน	 และแรงงานที่มีฝีมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกได้โดยเสรี	

ภาพที่	1	มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน6

4	กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ	กระทรวงพาณิชย์	(http://www2.ops3.moc.go.th/)
5	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร	(http://www2.ops3.moc.go.th/
	 export/market_export/report.asp)
6	ส�านักอาเซียน	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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	 2.	การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียน	 ทั้งทางด้านวัตถุดิบ	 ต้นทุน	 คุณภาพสินค้า	 กิจกรรม
ทางการตลาด	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละทกัษะความรู้	รวมถงึ
กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพทดัเทยีม
กับภูมิภาคอื่นๆ	ในเวทีการค้าระดับโลก
	 3.	ช่วยให้เกิดการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความใกล้เคียงกัน	 ทั้งทางด้าน
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน	สิง่อ�านวยความสะดวก	ระบบการศกึษา	
รปูแบบการบรกิารทางด้านสาธารณสขุและมาตรฐานการด�ารงชวีติ
	 4.	ส่งเสรมิให้อาเซยีนสามารถรวมตวัเข้ากบัประชาคมโลก
ได้อย่างไม่อยูใ่นภาวะทีเ่สยีเปรยีบ	อนัเนือ่งมาจากการมอี�านาจใน
การต่อรองที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก

กระบวนการเพื่อมุ่งสู่ AEC 

	 ในปี	2550	ทีผ่่านมา	ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ร่วมกนัจดั
ท�าแผนการด�าเนนิงานทางด้านเศรษฐกจิขึน้มา	เพือ่ให้เหน็รปูแบบ
การด�าเนินงานในภาพรวมที่จะน�าไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจที่ชัดเจน	ซึ่งแผนงานดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า	พิมพ์เขียวว่า
ด้วยการด�าเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	หรือ	
“ASEAN	Economic	Blueprint”	หรือ	“AEC	Blueprint”	ที่แสดง
ให้เหน็ถงึองค์ประกอบ	โครงสร้าง	และขัน้ตอนต่างๆ	ของการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ	ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะกลายมาเป็นตัวก�าหนด
กรอบ	 ทิศทางและกิจกรรมที่จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้า
หมายในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี	2558	แผนงานนี้ยัง
ถือเป็นพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะผูกพัน	 เพื่อให้เกิด
การด�าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	 	 โดยสาระส�าคัญของ	AEC	
Blueprint7	 ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนก�าลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติ
ตามมีรายละเอียดโดยสังเขป	ดังนี้
	 1.	เร่งรัดการด�าเนินการเปิดเสรีด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวสินค้า	ภาคบริการ	และภาคการลงทุน	ที่อาเซียนด�าเนินการมา
ตั้งแต่ในอดีต	 ได้แก่	 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน	(AFTA)	
ความตกลงอาเซียนด้านการค้าบริการ	(AFAS)	 และความตกลง
อาเซียนว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน	(AIA)		
	 2.	การตกีรอบการด�าเนนิงานและก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั	
รวมถึงก�าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเกี่ยวกับการด�าเนินการให้
อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน		โดยต้องการให้

มีการลดภาษีศุลกากร	และมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี	(NTBs)	
รวมทัง้การเปิดเสรภีาคบรกิาร	และการลงทนุภายในอาเซยีนให้ได้
ภายในปี	2558	(2015)			
	 3.	ร่วมมือกันสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนให้สูงขึ้น		รวมถึงต้องการผลัก
ดันให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
สมาชิก		และสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์	

ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน 
	 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 หรือ	AEC	
เพื่อเป็นตลาดเดียวหรือฐานการผลิตเดียว8	 จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยภาพรวม	และส่งผลดต่ีอผูป้ระกอบและ
ภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 1.	ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	
เนือ่งจากเมือ่มรีวมกลุม่ทางเศรษฐกจิขึน้ภายในภมูภิาค	การเคลือ่น
ย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 เงินทุน	 และแรงงานก็จะสามารถ
ท�าได้อย่างเสรมีากยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัจะเป็นการช่วยลดต้นทนุทางการ
ผลติให้กบัผูป้ระกอบการ	อนัเนือ่งมาจากการมนีโยบายส่งเสรมิให้
ใช้วตัถดุบิและชิน้ส่วนทีผ่ลติขึน้เองภายในภมูภิาค		นอกจากนีก้าร
รวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนนี้จะก่อให้เกดิตลาดขนาดใหญท่ี่
มีประชากรมากกว่า	580	ล้านคน		ซึ่งจะสามารถช่วยดึงดูดการค้า
และการลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนภายนอกภูมิภาคได้เป็นอย่างดีอีก
ด้วย	ด้วยอุปสรรคทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างอาเซียนถูก
ยกเลิกไปจึงเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้ายถึงกันได้อย่างเสรี	และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกจากภาษีน�าเข้าของ
ประเทศคู่เจรจาที่ลดลง	 ท�าให้ไทยจะมีโอกาสที่ขยายการส่งออก
ไปยงัอาเซยีนได้มากขึน้	และยงัเป็นประตกูารค้าสูภ่มูภิาคใกล้เคยีง
ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้	เอเชียตะวันออก	อย่างเช่น	จีน	ญี่ปุ่น	
และเกาหลี	เป็นต้น
	 2.	เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 อันเป็นผล
จากการประหยดัจากขนาด	(Economy	of	Scale)	การแบ่งงานกนั
ท�า	(Division	of	Labor)	และการพัฒนาความช�านาญในการผลิต	
(Specialization)	รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	ร่วมกัน	โดย
ผูป้ระกอบการสามารถน�าเข้าวตัถดุบิทีม่รีะดบัราคาทีถ่กูลง	อนัจะ
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้	 รวมถึงสามารถใช้
ประโยชน์จาก	“Supply	Chain”	หรือ	“ห่วงโซ่อุปทาน”	ในอาเซียน

7	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/582/ItemID/4374/Default.aspx	
8	www.dft.go.th
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ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด	เช่น	การใช้วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งส�าเร็จรูปจากประเทศอาเซียนอื่นๆ	ที่มีความพร้อม	หรืออาจโยก
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียนที่มีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและแรงงานในระดับราคาต�่า	 หรือเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความได้
เปรยีบสงูสดุจากประเทศอาเซยีนทีม่คีวามเชีย่วชาญหรอืความช�านาญพเิศษในแต่ละด้านได้	ด้วยการพจิาณาถงึจดุเด่นของแต่ละประเทศ
สมาชิก	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 •	ลาว	พม่า	และบรูไน	 มีจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ	
	 •	กัมพูชา	เวียดนาม	 มีจุดเด่นในด้านระดับราคาค่าจ้างแรงงานต�่า	
	 •	สิงคโปร์	มาเลเซีย	 มีจุดเด่นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
	 •	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	 มีจุดเด่นทางด้านการเป็นฐานการผลิต	

	 3.	เสรมิสร้างอ�านาจการต่อรองและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	การรวมตวัของอาเซยีนจะก่อให้เกดิพนัธมติรและหุน้ส่วน
ทางธุรกิจ	ลดการพึ่งพาตลาดภายนอก	ซึ่งจะช่วยเพิ่มอ�านาจต่อรองในเวทีเจรจาทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี	และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของแต่ละประเทศ	อันเป็นผลจากขนาดตลาดและความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ	ระหว่างกัน
	 4.	ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้บริโภค	 ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหาสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ถูกลง	
และยังได้รับความคุ้มครอง	จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของอาเซียน
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