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  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) จะมีการจัดตั้งอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๘ 
โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและ
เป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือที่เสรีมากขึ้น มีการสร้างเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอ
ภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 การเข้าร่วมเป็นประชาคม อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นไปตามการ  
บูรณาการทางเศรษฐกิจ มี ๕ ขั้น คือ 

๑. Free trade area  คือ การที่สินค้าภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างเสรี ไม่ต้อง
เสียภาษีระหว่างกัน  

๒. Custom Union เหมือนกับ FTA แต่ก้าวหน้าไป
อีกขั้น คือ ประเทศสมาชิกใน Custom Union  ไม่เพียงแต่จะมี 
FTA ระหว่างกันตามที่กล่าวข้างต้น แต่จะมีก าแพงภาษีต่อ
ประเทศภายนอกในอัตราเดียวกันด้วย  

๓. Common Market ก็จะก้าวหน้ากว่า Custom 
Union ไปอีกขั้น คือภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ไม่เพียงแต่มี
การเคลื่ อนย้ ายอย่าง เสรีของสินค้า แต่รวมไปถึ งการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตสินค้า อันได้แก่      
ทุน แรงงาน และบริการ  

๔. Single Market  คือไม่เพียงแต่มีการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้าและปัจจัยการผลิต แต่หาทางลดอุปสรรค
ทางเทคนิคต่างๆ (เช่น ระบบ technical standard) เพ่ือจะ
ท าให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายได้อย่างสมบูรณ์  

๕ .  Economic Union คื อ ก า รบู ร ณ า กา ร ท า ง
เศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ เพราะไม่เพียงแต่มีการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้าและปัจจัยการผลิต แต่ประเทศสมาชิกยังมี
นโยบายการเงิน (fiscal policy) เช่น เรื่องภาษี และนโยบาย
การคลัง (monetary policy) เช่น การตั้งอัตราดอกเบี้ย และ
อัตราแลกเปลี่ยนร่วมกัน เป็นต้น 

 

Single Market : AEC ไทย...พร้อมแล้วหรือยัง? 

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน ๗ อาชีพ เป็นเพียงกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อน Single Market สู่ปลายทางคือการเป็น 
AEC ดังนั้นประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น Single Market  ร่วมกับประเทศอื่นในอาเซียนหรือยัง หรือให้ความส าคัญกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเท่านั้น ? 
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การเป็นตลาดและฐานการผลิต เดียวกัน เป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น     
โดยอาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ที่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่
แล้วเร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญ
ล าดับแรก อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล 
แรงงานฝีมือ ผู้เช่ียวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกในอาเซียน อีกทั้งการเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียว
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค 
และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตของโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียน ได้แก่ ยกเลิกภาษีศุลกากร ยกเลิกอุปสรรคทาง
การค้าที่มิใช่ภาษี ปรับพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงได้ รวมทั้งมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ท าให้นักลงทุนอาเซียนสามารถ
ลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น ซึ่งการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันของอาเซียน มี ๕ องค์ประกอบหลัก คือ 

  (๑) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 
  (๒) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี 
  (๓) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 
  (๔) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น 
  (๕) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 
 ส าหรับในปัจจุบันประเทศไทยมุ่งให้ความสนใจกับ

ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี  (Free    
Flow of Skilled Labor) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น    
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ใน ๗ อาชีพ
คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การส ารวจ แพทย์      
ทันตแพทย์ และนักบัญชี มีการคาดหมายว่าการเปิด AEC    
จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งใหญ่ในภูมิภาค เพราะ
ตลาดแรงงานมีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้มีสถานที่ท างานให้เลือก
มากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น ถ้าแรงงาน
นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้นท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เท่ากับเป็นโอกาสให้
แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือมากขึ้น และสามารถเคลื่อนย้าย
ไปประเทศใดก็ได้ภายใต้ระเบียบกฎหมายและมาตรฐานแบบ
เดียวกัน การที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีเป็นปัจจัยหลักในการเข้าร่วม AEC โดยหลงลืมไป
ว่าการเปิดเสรีใน ๗ อาชีพนั้นเป็นเพียงกลไกหนึ่งของการเข้า
ร่วม AEC  เท่านั้น  ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ หากประเทศใด
มีระบบเศรษฐกิจภายในประเทศที่มั่นคงก็ย่อมจะส่งผลให้
แรงงานมีฝีมือท างานในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ประเทศที่คาดว่าจะ
ดึงดูดแรงงานมีฝีมือจากประเทศอ่ืน เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงาน
สูง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่
ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน อย่างไรก็ตามภาวะ “สมองไหล” 
ของอาชีพต่างๆ เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่การเปิด AEC ท าให้
อาชีพต่างๆ สามารถเลือกได้อย่างเสรี จะยิ่งตอกย้ าให้ภาพ
ของการไหลเวียนแรงงานชัดขึ้นเท่านั้น  

 ดังนั้นประเทศไทยจึงควรค านึงถึงประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งจะ
เป็นตัวขับ เคลื่ อนให้ประเทศไทยประสบความส า เร็จ         
เมื่ออาเซียนก้าวเข้าสู่การเป็น Single Market อย่างเต็มตัว 
นอกเหนือจากประเด็น ๗ อาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายเสรี    
ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อ
บริบทใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์เพ่ือให้
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงมี
ความส าคัญยิ่ง 

 
เหลือเวลาอีกเพียง ๓ ปี...ไทย...พร้อมแล้วหรือยังกับ

การก้าวเข้าสู่ AEC ? 
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