วิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังป 2015
• หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ขอมูลทั่วไป
ริเริ่มเมื่อ : พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
ภาพรวม :
- ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ผูน ําอาเซียนไดมอบหมายใหคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) ประสานกับคณะมนตรีของสามเสาหลัก
ประชาคมอาเซียน (การเมืองความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม) เพือ่ จัดทําวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน
ภายหลังป 2558
- ดานเศรษฐกิจ ที่ประชุมคณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (The High-Level
Task Force on ASEAN Economic Integration: HLTF-EI) ครั้งที่ 25 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2557 ไดจัดตัง้
คณะทํางานวาดวยการจัดทําวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังป 2558 (The HLTF-EI Working
Group on AEC Post-2015 Vision) โดยไดมีการประชุมมาแลว 7 ครั้ง (ครั้งลาสุด เมือ่ เดือนมกราคม 2558
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย)
• ความคืบหนาการดําเนินการ
- ขณะนี ้อ าเซี ย นอยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นหลั ง ป 2558 เพื ่อ
วางเปาหมายและกําหนดทิศทางการดําเนินการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอีก 10 ปขางหนา ซึ่งนอกเหนือจากการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่องและตอยอดมาตรการที่มีอยูเ ดิมแลว อาเซียนยังไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตองทบทวนและ
พิจารณาประเด็นสําคัญใหมๆ เพื่อรองรับสภาวการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการคาของโลก
และวิสัยทัศนดังกลาวจะใชเปน AEC Blueprint ฉบับใหมเพื่อกําหนดทิศทางการเดินหนาดานเศรษฐกิจของ
อาเซียน
- คณะทํางานวาดวยการจัดทําวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังป 2558 ไดจัดทําราง
เอกสารกรอบวิสัยทัศนที่มีชื่อวา "ASEAN Economic Community 2025: Consolidation and Going
Beyond) เพือ่ กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน หลังป 2558 ซึ่งมี
กรอบระยะเวลา 10 ป (2016-2025) โดยไดมีการนําผลการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนภายหลังป 2558 มาพิจารณาประกอบการจัดทํารางเอกสารฯ
• รางเอกสารกรอบวิสัยทัศน ภายหลังป 2015
- อาเซียนมุงหวังที่จะใหมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้น สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยัง่ ยืน โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีและพลังงานสีเขียว ลดชองวางดานการพัฒนา ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
(good governance) ความโปรงใส กฎเกณฑทางการคา (rule-based) และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลไกการแก ไ ขป ญ หาข อ พิ พ าทด า นเศรษฐกิ จ เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยสงเสริมการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเชื่อมโยงอาเซียน
เสริมสรางขีดความสามารถของอาเซียนในการปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและความทาทายใหมๆ ที่
เกิดขึ้น รักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียน เพิ่มบทบาทและหาทาทีรวมกันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจตางๆ
ของโลก เพื่อสะทอนผลประโยชนรวมกันของอาเซียน
- รางวิสัยทัศนฯ กําหนด 5 องคประกอบหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกําหนดระยะเวลา
10 ป (2016-2025) ดังนี้

-2องคประกอบหลักที่ 1 : มีการรวมตัวสูง (An Integrated and Highly Cohesive Economy)
ประกอบดวย การเปดเสรีสินคา โดยมุง เนนการอํานวยความสะดวกทางการคา ยกเลิก/ลดมาตรการทีม่ ิใชภาษี
ปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลการ ปรับประสานมาตรฐานใหสอดคลองกัน การเปดเสรีการคาบริการและการ
ลงทุนเพิม่ ขึน้ การเปดเสรีทางการเงินและการบูรณาการและพัฒนาตลาดทุน และการอํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและนักธุรกิจ
องค ประกอบหลั ก ที่ 2: ความสามารถการแขงขัน นวัตกรรม และพลวัต (Competitive,
Innovative and Dynamic ASEAN) มุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน นวัตกรรมและความ
พรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโภค ทรัพยสินทางปญญา การ
สงเสริมนวัตกรรมเทคโนยี ภาษีอากร (taxation issues) การยึดหลักธรรมาภิบาล ความสอดคลองกฎระเบียบ
ตา งๆ การหารื อเพื ่อหาท า ทีร วมกัน ของอาเซีย นในประเด็น การคาใหมๆ (การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ แรงงาน
สิ่งแวดลอม) และทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลก (global mega trends) เปนตน
องค ประกอบหลั กที ่ 3: ครอบคลุมทุกภาคสว น ยืดหยุน และมีป ระชาชนเปน ศูน ยกลาง
(Resilient, Inclusive, People-Oriented and People Centered ASEAN) มุงสรางความเขมเข็งแก SMEs
การเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของภาคเอกชน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public- Private
Partnership) การลดชองวางดานการพัฒนา การเขาถึงแหลงเงินอยางทั่วถึง และการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคม
องคประกอบหลั กที่ 4: ขยายความรวมมือและรวมตัวรายสาขา (Enhanced Sectoral
Integration and Cooperation) มุงเนนการรวมกลุมรายสาขาตางๆใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก การขนสง
โทรคมนาคม e-commerce การเงิน พลังงาน อาหาร เกษตร ปาไม การทองเทีย่ ว สุขภาพ เหมืองแร และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
องคประกอบหลักที่ 5: เปนสวนสําคัญของประชาคมโลก (Global ASEAN) การทบทวน/
ปรับปรุงความตกลงการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเ จรจา การขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
รวมมือกับประเทศตางๆ ทัง้ ในระดับภูมิภาคและโลก การเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีองคกรดานเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศเพื่อสะทอนถึงผลประโยชนของอาเซียน
- การจัดทํารางเอกสารกรอบวิสัยทัศน AEC ภายหลังป 2015 กําหนดไว 5 เปาหมาย โดยตอยอดจาก

AEC Blueprint 4 เปาหมายเดิม โดยไดเพิ่มประเด็นการรวมตัวรายสาขา (Enhanced Sectoral Integration
and Cooperation) ใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน การขนสง โทรคมนาคม e-commerce การเงิน พลังงาน
อาหาร เกษตร ปาไม การทองเที่ยว สุขภาพ เหมืองแร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งการจัดทํารางเอกสาร
กรอบวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 มีความคืบหนาไปมาก โดยขณะนี้อยูระหวางการประสาน
ขอมูล/ความเห็นกับองคกรรายสาขาดานเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหไดรางเอกสารวิสัยทัศนฯ ทีม่ ีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
---------------------------กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สํานักอาเซียน
กุมภาพันธ 2558

