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AEC FOCUS
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 บรู ไนดารุสซาลาม	 เป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน	
(SEOM)	 ครั้งท่ี	 1/44	 และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่	 
20-22	 มกราคม	 2556	 โดยมี 
ผลการประชุมที่สำาคัญ	ดังนี้

 1.	 การดำาเนินการภายในอาเซียน

	 สมาชิกอาเซียนได้มีการหารือ

แนวทางเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม 

ทางเศรษฐกิจไปสู่	AEC	ได้แก่

	 	 1.1	 การค้าบริการ	 อาเซียน

ตั้ ง เป้ าหมายจะลงนาม ข้อผู กพัน 

การเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี	 9 

ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 

อาเซียนในเดือนสิงหาคม	2556	

	 	 1.2	 การสร้างความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	 คณะกรรมการ

รายสาขาต่างๆ	 ของอาเซียนอยู่ระหว่าง 

เตรยีมการเสนอกจิกรรมทีจ่ะเปน็ประโยชน ์

ตอ่การสง่เสรมิความรว่มมอืดา้น	SMEs	ความ

ร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค	 และการเข้าถึง

ด้านการเงิน	 (financial	 inclusion)	 เพื่อ

เสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 

พิจารณาต่อไป	

	 1.3	 มาตรฐานและความสอดคลอ้ง 

ที่ประชุมขอให้ประเทศสมาชิก 

เร่งดำาเนินการกระบวนการภายใน 

เพื่อให้	MRA	 for	 Electrical	 and	 

E l e c t r o n i c 	 E q u i pme n t	

(ASEAN	 EE	 MRA)	 และ	 ASEAN	

Harmonized	 Electrical	 and 

Electronic	 Equipment	 Re- 

gulatory	Regime	หรือ	AHEEERR		มี

ผลใช้บังคับ	

	 	 1.4	 การจดัทำา	ASEAN	Trade 

Review	and	Policy	Dialogue	(TRPD)	

ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเอกสารแนวคิด 

ในการจัดทำา	 TRPD	 โดยรวบรวมข้อมูล

แนวทางการทบทวนนโยบายการค้าซึ่ง 

ดำาเนินการอยู่ในเวทีต่างๆ	 และเห็นว่า 

การจัดทำา	 TRPD	 ของอาเซียนต้องไม่ 

ซำา้ซ้อนกบักลไกท่ีมอียูภ่ายใต้เวทรีะหว่าง

ประเทศอื่นๆ	 และอาจลงลึกในสาขาที่

คาดว่ามีอุปสรรคในการไปสู่	 AEC	 ในปี	

2558	 ทั้งนี้	 การจัดทำา	 TPRD	 ดังกล่าว 

เป็นไปตามข้อตัดสินใจของผู้นำาอาเซียน 

ที่เห็นชอบให้อาเซียนจัดทำา	 TRPD	 เพื่อ

สร้างความโปร่งใสในด้านการค้าสินค้า	

บริการ	และการลงทุนให้กับอาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) 
ครั้งที่ 1/44 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มประเทศ GMS กุญแจสำาคัญของเออีซี

	 AEC	 FOCUS	 ขอแนะนำาให้ท่าน 

ผูอ่้านรูจั้กกับความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

ในอนุ ภู มิภาคลุ ่มแม ่นำ้ า โขง	 GMS	 

(Greater	 Mekong	 Subregion)	 ซึ่ง 

 2.	 ความสัมพันธ์กับประเทศ 

คู่เจรจา 

	 	 2.1	 การเจรจาความตกลง

พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	

หรือ	 RCEP	 ที่ประชุมอยู่ ระหว่าง	

พิจารณาขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการเจรจาการค้า	 RCEP	

(Draft	Terms	of	Reference	 (TOR)	

for	 the	 RCEP	 Trade	 Negotiating	

Committee	 (RCEP-TNC))	 ซึ่งใกล้

จะสมบูรณ์แล้ว	 เหลือเพียงการสรุป

เรื่องนิยามของ	 “Chairmanship	 ของ

คณะกรรมการเจรจาการค้า	 RCEP”	

ที่ประชุมจึงมีมติให้ประเทศสมาชิก

อาเซียนกลับไปพิจารณาและเลือก 

รูปแบบ	“Chairmanship”	 เพื่อจัดทำา	

TOR	ให้เสร็จสิ้นต่อไป

	 	 2.2	 อาเซียนกับคู่เจรจา

	 	 	 -	 ท่ีประชุมขอให้ประเทศ 

สมาชิกอาเซียนแจ้งเวลาที่เหมาะสม 

ในช่วงเดือนกันยายนสำาหรับการเข้าร่วม 

AEM	Roadshow	to	China	เพ่ือนำาไปหารือ 

กับฝ่ายจีนในการประชุมคณะกรรมการ 

รว่มกำากบัการดำาเนนิงานภายใตค้วามตกลง

การค้าเสรีอาเซียน-จีน	 	 (ACFTA-JC)	ที่จะ 

จัดขึ้นในเดือนมีนาคม	2556	

	 	 	 -	 ทีป่ระชมุเหน็ควรจดั	AEM 

Roadshow	 to	 US	 ช่วงสัปดาห์สุดท้าย 

ของเดอืนพฤษภาคม	2556	และจะนำาเสนอ

สหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณากำาหนดการ 

ต่อไป

 3.	 การเตรียมการสำาหรับการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ	

(AEM	Retreat)	คร้ังท่ี	19	และการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการ

ยุโรป	(AEM-EU)	วันท่ี	8-9	มีนาคม	2556	

ณ	ประเทศเวียดนาม 

	 	 3.1	 ทีป่ระชมุรบัทราบวา่ประเดน็

ที่จะมีการหารือโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียน	 อาทิ 	 การจัดลำาดับความ

สำาคัญของกิจกรรมที่จะต้องดำาเนิน

การภายในปี	 2015	 มาตรการที่มิใช่

ภาษี	 การขอเข้าร่วมความตกลงการค้า 

เสรีอาเซียน-จีนของฮ่องกง	 การเจรจา

ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค	 หรือ	 RCEP	 	 การ

รับรอง	 work	 programme	 ของ 

อาเซียน-สหภาพยุ โรป	 สำ าหรับปี 	

2556-2557	 ทั้งนี้ 	 AEM	 มีกำาหนด 

จะประชุม ร่วมกับภาคเอกชนของ

อา เซี ยนและสหภาพยุ โรปในช่ ว ง 

การประชุมครั้งนี้ด้วย	

	 	 3.2	 เอกสารทีจ่ะมีการลงนาม

ในช่วง	 AEM	 Retreat	 ได้แก่	 พิธีสาร 

เพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจ 

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า	 และ

พิธีสารสำาหรับการปรับปรุงตาราง 

ข้ อส ง วนภาย ใต้ ค ว ามตกลงด้ าน 

การลงทุนของอาเซียน		

เพิ่งฉลองครบรอบ	20	ปี	เมื่อเดือนกันยายน	

2555	ที่ผ่านมา

	 ค ว าม ร ่ ว มมื อท า ง เ ศ รษฐกิ จ ใ น 

อนุภู มิ ภาคลุ ่ มแม ่นำ้ า โขง 	 (G rea te r	 

Mekong	Subregion-GMS)	ประกอบด้วย

สมาชิก	 6	 ประเทศ	 คือ	 ราชอาณาจักร 

กมัพชูา	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว	สาธารณรฐัสหภาพเมยีนมาร์	ประเทศไทย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 (มณฑลยูนนาน 

และเขตปกครองตนเองกวางสี)	

	 อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงมีพ้ืนที่รวมกัน

ประมาณ	 2.3	 ล้านตารางกิโลเมตร	 หรือมี

ขนาดเทียบเท่าภูมิภาคยุโรปตะวันตก	 

และมปีระชากรรวมกนักว่า	320	ล้านคน

	 ธนาคารพัฒนาเอเชยี	(เอดบี)ี	ยกให ้

กลุ่มประเทศ	 GMS	 เป็นตัวอย่างของ

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคท่ีมีการ 

บูรณาการทางเศรษฐกิจ	และหากมีการ

กระชับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป	

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการเป็น

อนุภูมิภาคที่มีความเจริญรุ่งเรือง	 และ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 โดยมีทำาเล 

ท่ีต้ังอยู	่บริเวณศนูยก์ลางของทวปีเอเชยี

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลวัตมากที่สุด

ของโลก
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	 ตั วอย ่ างการพัฒนาโครงข ่ าย

คมนาคมทีส่ำาคญัใน	GMS		เช่น	การสร้าง

เส้นทาง	R3A	(ไทย-สปป.ลาว-จีน)	โดย

มี จุ ด เริ่ มต ้ นจากคุ นหมิ ง - สิ บสอง 

ปันนา-บ่อหาน	 ของจีนเชื่อมกับแขวง 

บ่อเต็น-บ้านห้วยทราย	 แขวงบ่อแก้ว	

ประเทศ	 สปป.ลาว	 เข้ามาฝั่งไทยผ่าน

แม ่นำ้ าโขงตรงข ้ามอำาเภอเชียงของ	

จังหวัดเชียงราย	 ไปยังพิษณุโลกและ 

สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ	 ซึ่งสะพานข้ามแม่นำ้า

โขงแห่งที่	4	เชื่อมระหว่างเชียงของ	ของ

ประเทศไทย	 และห้วยทราย	 สปป.ลาว	

ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	

12	ธันวาคม	2555	ที่ผ่านมา		

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 คือ	 ถนนเส้นทาง	

R9	(พม่า-ไทย-สปป.ลาว	และเวียดนาม)	

เร่ิมต้นจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม	

ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว	 (Lao	

Bao)	 อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

เวียดนามซึ่งติดกับชายแดน	 สปป.ลาว	

เข้าแขวงสะหวันนะเขต	 ในสปป.ลาว	

ข้ามสะพานมิตรภาพ	 2	 (มุกดาหาร- 

สะหวันนะเขต)	 สู่จังหวัดมุกดาหาร	 

ผ่ า นจั ง ห วั ด ก าฬสิ น ธุ์ 	 ข อนแก่ น	

เพชรบูรณ์	 พิษณุโลก	 ไปสุดที่อำาเภอ

แม่สอด	 จังหวัดตาก	 และเข้าไปยัง

ประเทศพม่า	 ทะลุอ่าวเมาะตะมะท่ี 

เมืองเมาะลำาไย	หรือมะละแหม่ง	

	 นอกจากจะมกีารเชือ่มตอ่โครงขา่ย

คมนาคมเข้าด้วยกันแล้ว	 ยังมีกิจกรรม

สนับสนุนเศรษฐกิจภายในระหว่างกัน	 

เช่น	 การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน	 รวม

ถงึความรว่มมือดา้นการพฒันาท่องเท่ียว 

ในอนุภูมิภาค	

	 ผลของการพฒันาและความร่วมมอื	

ส่งผลให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงมีอัตรา

เติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ		6-8	ต่อปี	โดย

ประเทศท่ีมอีตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

มากท่ีสุดในโลกลำาดับต้นๆ	 ในขณะนี้ล้วน

เป ็นประเทศในอนุภูมิภาคนี้ 	 อาทิ	 จีน	 

สปป.ลาว	(ร้อยละ	8	ต่อเนื่องเป็นกว่า	2	ปี)	

กัมพูชา	(ร้อยละ	7)	รวมถึงประเทศเปิดใหม่

อย่างเมียนมาร์ท่ีมีความพร้อมในทุกด้าน	

ทำาให ้มีจำ านวนประชากรท่ีอยู ่ ในข ่าย 

ความยากจนลดลง	 รวมทั้ งมี รายได ้

ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้น	3	เท่า	

	 คำาถามคือประเทศเหล่านี้ใช้เงินจาก

ที่ไหนในการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าว	

	 ในสว่นของประเทศจนีหรอืไทยคงไมม่ี

ปัญหา	เพราะมงีบประมาณดำาเนนิการไดอ้ยู่

แล้ว	แต่อย่างพม่า	สปป.ลาว	หรือ	กัมพูชา	

ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่	 ยังไม่มีงบ

ประมาณเพียงพอในการสร้างถนนหนทาง	

หรอืพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วใหม่ๆ 	ขอเปล่ียน

เป็นต้องพยายามดึงดูดเงินลงทุนจากต่าง

ประเทศ	 ซ่ึงมีนักลงุทนจากท่ัวโลกต่างแห่

เข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้	 ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	

นอกจากนั้น	 ธนาคารพัฒนาเอเซียได้เป็น

เฟืองจักรสำาคัญการสนับสนุนเงินทุน	 เพื่อ

พฒันาระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	โดยเฉพาะ

เส้นทางคมนาคมต่างๆ	 	 (การสนับสนุน

สำาคัญจึงมาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย	

หรือ	เอดีบี	นั่นเอง)

	 ช่วง	2	ทศวรรษทีผ่่านมา	โครงการ

ความร ่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงได้ใช้เงิน	 1.5	

หมื่นล ้ านดอลลาร ์สหรัฐ	 สำ าหรับ

โครงการการพัฒนาและปรับปรุ ง

โครงสร้างพื้นฐานภายในอนุภูมิภาค	 

ทั้งถนน	 ท่าอากาศยาน	 เส้นทางรถไฟ	

โรงไฟฟ้า	 โครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ท่องเที่ยว	 และการป้องกันโรคติดต่อ	

โดยเอดีบีสนับสนุนเงินเป็นมูลค่ากว่า	 

5	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั		ทีเ่หลอืมาจาก

รฐับาลจนี	ไทย	เวยีดนาม	ร่วมกนัสมทบ

ในการประชุมสุดยอดผู้นำา	 6	 ประเทศ

ลุม่แม่นำา้โขง	ครัง้ที	่4	เมือ่เดือนธนัวาคม	

2554	ผู้นำาประเทศสมาชกิได้จดัทำาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นำ้าโขงสำาหรับ	 10	 ปีข้างหน้า	 (พ.ศ.	

2555-2565)	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

ด ้ านการลดป ัญหาอุปสรรคด ้ าน 

กฎระเบียบ	 การอำานวยความสะดวก

และการส่งเสริมศักยภาพด้านการค้า

และการลงทุนระหว่างกัน	

	 ห นึ่ ง ใ น เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 คือ	 การพัฒนา



ทีละคำ�

	 COW	 เป็นเวทีการประชุมขององค์กรรายสาขา	 

โดยเฉพาะองค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสาขาความ 

ร่วมมือภายใต้เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 อาทิ	 

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ	 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตร

และป่าไม้	 และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง	 เป็นต้น	 

การประชุม	 COW	 จึงเป็นเวทีที่ เปิดโอกาสให้องค์กร 

รายสาขาภายใต้ เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำาเนินงานของแต่ละ 

สาขา	 หารือปัญหาในการดำาเนินมาตรการต่างๆ	 รวมทั้ง

พิจารณาแนวทางจัดการประเด็นท่ีคาบเก่ียวกับหลายสาขาด้วย	

	 การประชุม	 COW	จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง	 โดยจัดต่อเนื่อง

กับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 

ครั้งแรกในแต่ละรอบปีการประชุม	

	 ในการประชุม	 COW	 ไม่มีประธานอย่างเป็นทางการ	 

แต่จะให้เจ้าหน้าท่ีของสำานักเลขาธิการอาเซียนทำาหน้าที่

ดำาเนินการประชุมให้

	 การประชุม	 COW	 ครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 	 20	 

มกราคม	2556	ณ	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

Committee of the Whole (COW) for the ASEAN Economic Community 
(การประชุมองค์กรรายสาขาภายใต้เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ที่ให้ความสำาคัญ

เรื่องการขยายและใช้เส้นทางขนส่ง 

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 ซึ่ง

จะเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจในภูมิภาค	 โดยรัฐบาลจีน 

ได้เสนอแนวทางการพัฒนา	5	ข้อ	 เพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น	ประกอบด้วย

	 ข้อ	 1	 การมีระบบคมนาคมที่ 

เชื่อมต่อกันได้ทุกช่องทาง	 โดยมีการ 

สง่เสรมิการพฒันาเสน้ทางถนนซปุเปอร์

ไฮเวย์เป็นลำาดับแรก

						ข้อ	2	การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม	

ซึ่งรัฐบาลจีนจะสนับสนุนการลงทุน

ผู้ ประกอบการจีน 	 และ เชิญชวน 

ผูป้ระกอบการของประเทศสมาชกิ	GMS	

มาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจร่วมกัน

						ข้ อ 	 3 	 ค ว าม ร่ ว มมื อ ท า ง ด้ า น

วิทยาศาสตร์การเกษตร	 เทคโนโลยีและ

การฝึกอบรมบุคลากร	ของประเทศสมาชิก	

GMS	 โดยการปรับปรุงเครือข่ายการแลก

เปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกัน

						ข้อ	 4	 ความร่วมมือเพ่ือลดความ

ยากจน	 โดยให้เอดีบีเพิ่มช่องทางการ

สนับสนุนทางการเงิน	 และการระดมทุน

จากประเทศพันธมิตรที่พัฒนาแล้ว	 ขณะที่

ประเทศจีนจะให้การสนับสนุนเงินจำานวน	

20	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ในกองทุนเพื่อลด

ความยากจนผ่านทางเอดีบี

						ข้อ	 5	 การวางแผนพัฒนาสังคมของ

รฐับาลทอ้งถิน่ในประเทศสมาชกิ	GMS	เพือ่

ใหม้กีฎ	ขอ้บงัคบั	และ	นโยบายทีโ่ปรง่ใส่

และเป็นธรรม	เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วน

รวมที่เท่าเทียมกัน

	 ความก้าวหน้าล่าสดุ	ได้มกีารประชมุ 

ระดับรัฐมนตรี	 6	 ประเทศ	 ครั้งที่	 18	

ระหว่างวันที่	10-13	ธันวาคม	2555	ที่

ผ่านมาที่นครหนานหนิง	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	ทีเ่น้นยำา้ความสำาคญัในการ 

ดำาเนินงานตามกรอบการพัฒนาแผนงาน 

GMS	ฉบบัใหม่	(New	Strategic	Frame 

work	2012-2022)	และการเตรียมการ

ภายใต้กรอบการลงทุนระดับภูมิภาค	

(Regional	 Investment	Framework	

2012-2022-RIF)	 เพื่อกระตุ้นให้เกิด 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์
เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บ�งกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Call Center 0 2507 7555  โทรส�ร 0 2547 5611


