ตลาด AEC

1. ตลาดขนาดใหญ่ มปี ระชากร 600 ล้านคน และมีกาํ ลังซื้อเพิม่ ขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
- โอกาสทางการค้าที่เพิม่ ขึ้นจากการรวมเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการลดภาษีนาํ เข้า การลด
มาตรการกีดกันทางการค้า และการอํานวยความสะดวกทางการค้าต่างๆ ตาม AEC Blue Print
- ขนาดของตลาดประกอบจํานวนประชากรรวมกัน 608.8 ล้านคน มี GDP เป็ นมูลค่า 2,338.9 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (ปี 2012) หากรวมประชากรของประเทศที่อาเซียนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ได้แก่ จี น ญี่ปุ่น และเกาหลี
ขนาดตลาดจะมีจาํ นวน 2,145 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ของประชากรโลก
- IMF คาดว่าอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวมจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ในปี 2013
ทําให้เงินลงทุนจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน ไหลเข้ามาสู่ ภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

2. ความแตกต่ างหลากหลายของอาเซียนในเชิงโครงสร้ างและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม
ทําให้ เกิดความต้ องการสิ นค้ าและบริการทีแ่ ตกต่ างกัน
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ นสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
ซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับค่อนข้างตํ่า มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแรงงานจํานวนมาก
และค่าจ้างแรงงานยังถูกมาก รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีนโยบายชัดเจนในการเร่ งรัดพัฒนาประเทศในด้า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เปิ ดกว้างสําหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในภาคการผลิตและภาคบริ การ มีการ
ปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเป็ นสากลมากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศพัฒนาแล้ว
- กลุ่มสมาชิกอาเซียนเดิมที่มีการพัฒนาระดับกลาง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ง
ส่ วนใหญ่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมหรื อภาคบริ การ และเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าเพื่อ
ส่ งออกไปตลาดโลก ทําให้ในมุมหนึ่งอาจมองว่าเป็ นคู่แข่งขันทางการค้าของไทย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีโอกาสที่จะ
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการพัฒนาเครื อข่ายการผลิตร่ วมกัน เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก ซึ่งเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนในอุตสาหกรรมยานยนต์
- กลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีรายได้สูง ได้แก่ สิ งคโปร์ และบรู ไน เป็ นตลาดขนาดเล็กที่มีจาํ นวนประชากร
น้อย แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสู ง และมีการพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค รวมทั้งแรงงานจาก
ต่างประเทศ

3. อาเซียนถือเป็ นภูมภิ าคทีย่ งั มีปัจจัยการผลิตทีร่ าคาไม่ แพง ทั้งแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติทอี่ ดุ ม
สมบูรณ์
- อาเซียนประชากรที่อยูใ่ นวัยทํางานประมาณ 430 ล้านคน โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี
- ปริ มาณนํ้ามันสํารองในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในช่วง 10 ในขณะที่ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
และยังมีพลังงานจากนํ้า ซึ่งลาวถือว่าเป็ น Battery of Asia ในขณะที่พม่าก็มีการลงทุนสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นมาก
ส่ วนอินโดนีเซียก็เป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติและถ่านหินสําคัญ นอกจากนี้ หลายประเทศในอาเซียนยังมีแร่ ธาตุ
สําคัญต่างๆ ที่สาํ คัญต่อภาคอุตสาหกรรม
- มุมมองต่ออาเซียนไม่เฉพาะในระยะสั้นเพื่อจะบรรลุเป้ าหมายการส่ งออกไปยังตลาดนั้นๆ เพียงอย่างเดียว
แต่ควรคํานึงถึงอาเซียนในฐานะพันธมิตรการค้าการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยใช้ประโยชน์จาก
อาเซียนในการเป็ นฐานการลงทุน/ฐานการผลิตร่ วม แหล่งวัตถุดิบ/ทรัพยากร แรงงาน และพลังงาน เพื่อรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก
4. การเติบโตของชนชั้นกลางในวันทํางาน การปรับเปลีย่ นวิถีชีวติ สู่ สังคมเมือง และระบบการค้ าสมัยใหม่ ทจี่ ะ
มีอทิ ธิพลมากขึน้
- ระบบการค้าสมัยใหม่กาํ ลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในระบบตลาดอาเซียน โดยคาดว่าปัจจุบนั การค้าปลีกใน
ระบบการค้าสมัยใหม่ ผ่านซุปเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้อต่างๆ มีสัดส่ วนต่อ
การค้าปลีกรวมของอาเซียน คิดเป็ นร้อยละ 20 และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- ชนชั้นกลางในหลายประเทศในอาเซียนจํานวนเพิ่มมากขึ้นและเป็ นกําลังซื้อสําคัญในอนาคต

ยุทธศาสตร์ ตลาดอาเซียนของกระทรวงพาณิชย์
1. การส่ งเสริมให้ ผู้ประกอบการใช้ ประโยชน์ จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนา และส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้มีสมรรถนะ ความพร้อม และศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ ตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็ นแหล่งการลงทุน หรื อแหล่งปัจจัยและวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการบริ โภคภายในกลุ่ม
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก
1.1 สร้างและเพิม่ สมรรถนะให้กบั ผูป้ ระกอบการสิ นค้าและธุรกิจบริ การ ที่มีความพร้อมและมีศกั ยภาพในการ
ขยายธุรกิจไปสู่ ภูมิภาคอาเซียน
1.1.1 ให้ความรู ้และข้อมูลเชิงลึกจากการทําวิจยั รายอุตสาหกรรม
1.1.2 ฝึ กอบรมให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเจาะรายตลาด เร่ งรัดให้ความรู ้เกี่ยวกับโอกาสและช่องทางการส่ งออก
ไปตลาดอาเซียนแก่ผปู ้ ระกอบการ SMEs หรื อผูส้ ่ งออกรายใหม่ๆ โดยมีการกําหนดสิ นค้าเป้ าหมายในแต่ละตลาด
เป้ าหมายอย่างชัดเจน
1.1.3 สร้างพันธมิตรเครื อข่าย เรี ยนรู ้ประสบการณ์จากผูป้ ระกอบการที่มีความชํานาญ ในตลาดอาเซียน
1.1.4 เสริ มศักยภาพและยกระดับการให้บริ การข้อมูลของสํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ (สคร.)
ในภูมิภาคอาเซียน
1.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเข้าสู่ ตลาดอาเซียนกับผูป้ ระกอบการ SMEs และ/หรื อ ผูป้ ระกอบธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศรายใหม่ๆ
1.2.1 ระบบพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิคส์ (www.thaitrade.com)
1.2.2 ส่ งเสริ มการหาพันธมิตรทางธุรกิจในอาเซียน
1.2.3 ดึงกลุ่ม merchandisers หรื อ buyers ของห้างสําคัญในอาเซียนมาซื้อสิ นค้าไทย ( modern trade ใน
เอเชีย คิดเป็ น 50% ของการค้ารวม) อาทิ ห้าง NTUC , Isetan , Giant Hypermart , (สิ งคโปร์) , Senayan City
(อินโดนีเซีย), Lotte Mart , (เวียดนาม) , GMP, Sein Gay Har (พม่า)
1.2.4 เจาะตลาดใหม่ในเมืองท่า/เมืองรองที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจการค้า นอกเหนือจากเมืองหลัก/
เมืองหลวง อาทิ สุ ราบายา บันดุง เมดาน (อินโดนีเซีย) มัณฑะเลย์ มะริ ด (พม่า) ไฮฟอง ดานัง (เวียดนาม)
พระตะบอง เสี ยมเรี ยบ (กัมพูชา)
1.2.5 ผลักดันการขยายธุรกิจค้าปลีกไทยขยายสู่ อาเซียนเพื่อเป็ น หัวหอกทําตลาดให้ SMEs ไทย

1.3 ส่ งเสริ มการขยายการลงทุนระหว่างไทยและอาเซียน ในภาคการผลิตที่มีการเปิ ดเสรี การลงทุน ได้แก่
การเกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ และภาคอุตสาหกรรม
1.3.1 มุ่งเน้นการให้บริ การข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
1.3.2 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน จับคู่พนั ธมิตรในการร่ วมลงทุนในอาเซียน
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของนักธุรกิจไทยในต่างประเทศเพื่อเป็ นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สร้างเครื อข่าย
กับห้างค้าปลีกสมัยใหม่
1.3.3 บูรณาการการทํางานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กระทรวงการคลัง
1.4 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลการค้า การลงทุนอาเซียน เพื่อนํามาวิเคราะห์
ข้อได้เปรี ยบและข้อด้อยในการกําหนดชี้ช่องและโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาเซียน
1.4.1 ปรับปรุ งข้อมูลให้มีความทันสมัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
การกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ ผสู ้ ่ งออกไทยในเชิงรุ ก
1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์รายภาคอุตสาหกรรม
1.5 ส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าและธุรกิจบริ การไทยที่ตรงกับความต้องการของแต่ละตลาด
1.5.1 เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่มีกาํ ลังซื้อสู ง เช่น
- กลุ่มชาวมุสลิม (สิ นค้าฮาลาล แฟชัน่ มุสลิม)
- กลุ่ม Young working generation (เครื่ องสําอาง เทคโนโลยีอาหารสําเร็จรู ป สิ นค้าแฟชัน่
ระดับกลาง ของตกแต่งบ้าน)
- กลุ่ม High-end (แฟชัน่ brand ไทย สิ นค้านวัตกรรม อาหารสุ ขภาพ/ออร์แกนิค สิ นค้าไลฟสไตล์ที่
มีดีไซน์ ของเล่นปลอดภัย)
- กลุ่มผูส้ ู งอายุ (aging society) ในสิ งคโปร์
- กลุ่มนักท่องเที่ยว / EXPAT
1.5.2 การจัดงานแสดงสิ นค้าไทย การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า การจัดคณะผูแ้ ทนการค้าไปเยือนอาเซียน
หรื อจากอาเซียนมาเยือนไทยเพื่อเจรจาการค้า

1.6 เตรี ยมความพร้อมสมรรถนะผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยในการรองรับการแข่งขันใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
1.6.1 ส่ งเสริ มการนําเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าขั้นกลาง หรื อสิ นค้าทุน จากอาเซียนที่จะเป็ นประโยชน์ต่อไทยในการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต อันจะเสริ มสร้างขี ดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในตลาดโลก
1.6.2 สนับสนุนผูส้ ่ งออกไทยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นทําให้มีตน้ ทุนลดลง
โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงเส้นทางขนส่ งระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และ
ประเทศที่อาเซียนมีขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี รวมถึงสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรตลอดจนผลักดัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอํานวยความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
1.6.3 ส่ งเสริ มผูส้ ่ งออกไทยในการสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าที่จะส่ งออกไปภูมิภาคอาเซียนและ
ประเทศที่อาเซียนมีขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี เช่น การสร้างตราสิ นค้าของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
1.6.4 สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการปรับตัวสําหรับ การ
แข่งขันภายในประเทศ โดยบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการ
ค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นต้น
1.6.5 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของผูส้ ่ งออกของไทย เช่น การจัดตั้งสภาธุรกิจ การจัดตั้งชมรมผูป้ ระกอบการ
SMEs หรื อ SMEs Club เป็ นต้น เพื่อเป็ นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาด การถ่ายทอดประสบการณ์
และเป็ นกลไกในการผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
1.6.6 ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการไทยไปลงทุนผลิตสิ นค้า/จัดตั้งธุรกิจในอาเซียน เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้าน
ต้นทุนการผลิต/การขนส่ ง/เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาด/เลี่ยง NTBs หรื อเข้าไปใช้ประโยชน์จากแรงงาน/วัตถุดิบ/
ทรัพยากร/สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
1.7 การสร้างพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นระหว่างองค์กรของไทยกับองค์กรของประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.7.1 จัดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐของอาเซียนอย่างสมํ่าเสมอ การจัดคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของไทยเยือนอาเซียน และเชิญคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งภาครัฐของอาเซียนเยือน
1.7.2 สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกรอบความร่ วมมือต่างๆ เช่น การ
พัฒนาบุคลากรด้านการค้า และการสร้างช่องทางการตลาด ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

2. สร้ างความเชื่อมัน่ และการส่ งเสริมภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ สินค้ า สิ นค้ าบริการไทย
2.1 ตอกยํ้าความเชื่อมัน่ ต่อภาพพจน์สินค้าและบริ การของไทย
2.1.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ นค้าและธุรกิจบริ การไทยผ่านสื่ อต่างๆ/ใช้กลยุทธ์
Soft PR
2.1.2 PM Award / DE mark / TTM
2.2 สนับสนุนผูป้ ระกอบการไทยในการสร้างตราสิ นค้า และส่ งเสริ ม/รักษาภาพลักษณ์สินค้า/บริ การไทยด้าน
คุณภาพมาตรฐาน
2.3 ผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานบังคับเพื่อเป็ นเกณฑ์ ป้ องกันวัตถุดิบคุณภาพตํ่าเข้ามาหลัง 2015
3. การพัฒนาและส่ งเสริมให้ ไทยเป็ น Strategic Logistic Corridor ไปสู่ ตลาดด้ านตะวันตก และด้ านตะวันออก
3.1 การให้การอํานวยความสะดวกต่อผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
3.2 การพัฒนา และส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการธุรกิจการให้บริ การด้าน Trade Logistics
4. เตรียมความพร้ อมองค์ กร และบุคลากรขององค์ กร สู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4.1 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC และทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ รวมถึง
ภาษาอื่นที่ใช้ในอาเซียน
4.2 สร้างกลไกการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน/โครงการต่างๆในอาเซียน โดยการปรั บ
โครงสร้างองค์กร/บุคลากรภายในประเทศเพื่อรองรับการดําเนินงาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่สาํ นักงานส่ งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะด้านบุคลากร
4.3 สร้างช่องทางที่เป็ นรู ปธรรมในการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.4 การบูรณาการการดําเนินงาน/การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิ ชย์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อาทิ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมถึงกรมการค้าภายใน เป็ นต้นตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4.5 มีการจัดทํากลยุทธ์รายประเทศภายในอาเซียน

ASEAN +3 +6
ASEAN +3 +6 คืออะไร ?

นอกจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่ร่วมมือกันแล้ว ยังมีการร่ วมมือกับประเทศอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กนั
ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าอีกด้วย
"อาเซียน +6" ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, มาเลเซีย, ลาว, สิ งคโปร์, ไทย และ
เวียดนาม รวมกับประเทศที่อยูน่ อกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ
- จีน
- ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้
- ออสเตรเลีย
- นิวซีแลนด์
- อินเดีย
ซึ่งหากนับจํานวนประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน +6 มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน หรื อคิด
เป็ น 50% ของประชากรโลกเลยทีเดียว

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทําไมอาเซียนต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศนอกอาเซียนด้วย คําตอบก็คือ การ
รวมกลุ่มอาเซียน +6 นี้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทําการค้า ฯลฯ ให้มีศกั ยภาพสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยงั เป็ นการเตรี ยมทําข้อตกลงการเปิ ดการค้าเสรี ด้วยการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้น พร้อมกับผนวกกําลังของแต่ละกลุ่มการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถ
ดําเนินเศรษฐกิจได้อย่างมัน่ คงยิง่ ขึ้น
ส่ วน + อาเซียน"3" คือ การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกอาเซียน คือ
- จีน
- ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้

ก่อนที่จะมาเป็ นการรวมกลุ่มกับ 6 ประเทศนอกอาเซียน หรื อ อาเซียน +6 ในที่สุด

อาเซียน +3
กรอบความร่ วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็ นกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ
นอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ
เพื่อนําไปสู่ การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ
ภายใต้กรอบความร่ วมมืออาเซียน+3 เป็ นกลไกสําคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้ าหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10
ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่ วมมืออาเซียนบวกสามเมื่อปี 2007(พ.ศ.2550)
ผูน้ าํ ของประเทศสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่ วมมือเอเชียตะวันออกฉบับที่ 2 (Second
Joint Statement on East Asia Cooperation: Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation)
พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดทําแผนดําเนินงานเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation
Work Plan (2007 – 2017)) เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิดชุมชนอาเซียน (ASEAN
Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริ มความร่ วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมัน่ คง ด้านความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้านพลังงาน สิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศโลก และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้านสังคม วัฒนธรรม
และการพัฒนา และด้านการส่ งเสริ มกรอบการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆและกลไกต่างๆ ในการติดตามผล โดยแผนความร่ วมมือดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็ นการ
ประสานความร่ วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมาก
ยิง่ ขึ้น
อาเซียน +3 ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมี
ประชากรรวมทั้งสิ้ นกว่า 2,000 ล้านคน หรื อหนึ่งในสามของประชากรโลก แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) เข้าด้วยกัน จะทําให้มีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะที่
ยอดเงินสํารองต่างประเทศรวมกันจะสู งถึง 3.6 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสํารองต่างประเทศ
ของโลก โดยตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียน +3จะมีบทบาทเป็ นแรงขับเคลื่อน
สําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

อาเซียน +6 จัดตั้งขึน้ เพือ่ อะไร
สําหรับ "อาเซียน +6" ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ ทีป่ ระกอบไปด้ วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิ ลิปปิ นส์, มาเลเซีย, ลาว, สิ งคโปร์, ไทย และ
เวียดนาม รวมกับประเทศทีอ่ ยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย ซึ่งหากนับจํานวนประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน +6 มีประชากรรวมกันกว่ า 3 พันล้านคน หรือ
คิดเป็ น50%ของประชากรโลกเลยทีเดียว
หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทําไมอาเซียนต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศนอกอาเซียนด้วย คําตอบก็คือ การ
รวมกลุ่มอาเซียน +6 นี้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การทําการค้ า ฯลฯ ให้ มศี ักยภาพสามารถ
แข่ งขันกับภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่ น สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยงั เป็ นการเตรี ยมทําข้อตกลงการเปิ ดการค้าเสรี ด้วยการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้น พร้อมกับผนวกกําลังของแต่ละกลุ่มการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถ
ดําเนินเศรษฐกิจได้อย่างมัน่ คงยิง่ ขึ้น

ความเป็ นมาของอาเซียน+6
ที่มาของแนวคิด "อาเซียน +6" นี้ เริ่ มขึ้นครั้งแรกในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ญี่ปุ่น(AEM-METI) และ AEM+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( เมื่อเดือนสิ งหาคม พ .ศ.
2549 โดยญี่ปุ่นเสนอให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia Summit (EAS
ประกอบด้ วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย( ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
จัดตั้ง Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซึ่งเป็ น FTA ระหว่างประเทศอาเซียน+6
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

จากนั้น ในการประชุม East Asia Summit ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 15 มกราคม พ .ศ.2550 ณ เมืองเชบู ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ดาํ เนินการศึกษาเรื่ องดังกล่าว โดยประเทศญี่ปุ่นได้จดั ประชุมร่ วมกัน
ระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็ นตัวแทนของแต่ละประเทศครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ .ศ.2550 เพื่อศึกษาถึงความ
เป็ นไปได้ในการจัดทําความตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA)
ทั้งนี้ กลุ่มนักวิชาการได้ประชุมร่ วมกันทั้งหมด 6 ครั้ง ระหว่างปี พ .ศ.2550 – พ .ศ.2551 ก่อนจะได้ผล
สรุ ปว่า หากมีการจัดทําความตกลงการค้ าเสรีระหว่ างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) จะทําให้ เกิดความสะดวกใน
ด้ านการค้ าและการลงทุน ความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อได้ขอ้ สรุ ปดังนี้ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญจึงมีมติให้ศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ยวกับการจัดทําความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) ในระยะที่ 2 โดยเน้นเรื่ อง ความร่ วมมือ (Cooperation) , การอํานวยความ
สะดวก (Facilitation) และการเปิ ดเสรี (Liberalization) ที่จะช่วยสร้างความสามารถของประเทศสมาชิก เพื่อ
รองรับการเปิ ดเสรี ภายใต้อาเซียน+6 (CEPEA)
ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13-16 สิ งหาคม พ .ศ.2552 กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้ขอ้ สรุ ปว่า การจัดทําความตก
ลงการค้ าเสรีระหว่ างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) ควรให้ ความสํ าคัญเรื่องความร่ วมมือเป็ นอันดับแรก พร้อมกับ
เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transfer of Technology) และสร้าง
ความเข้มแข็งให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนเอเชียตะวันออก เพื่อ
ช่วยรองรับโครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและสร้างพื้นฐานสําหรับการพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ ของการรวมกลุ่มอาเซียน+6
จากรายงานการศึกษาของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อปี พ .ศ.2551 และ พ .ศ.2552 พบว่า การจัดทําความตกลง
การค้ าเสรีระหว่ างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) จะทําให้ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเอเชีย
ตะวันออกเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 2.11% หรื อหากวัดเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะ
เพิม่ ขึ้น 3.83% และเมื่อดูเฉพาะของประเทศไทยแล้วจะพบว่า ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเพิม่ ขึ้นถึง 4.78%
เลยทีเดียว ในขณะที่ประเทศ+6 มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิม่ ขึ้น 2.6%
นอกจากนี้ อาเซียน +6 จะช่ วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศสมาชิก ดังนี้
1. ขยายอุปสงค์ภายในภูมิภาค (Domestic demand within the region)
2. เพิ่มประสิ ทธิผลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นความชํานาญในการผลิตสิ นค้าของแต่ละประเทศ
(Product specialization)
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเรื่ อง
Logistics ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะนําไปสู่ การลดช่องว่างของระดับการพัฒนาในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นเฟ้ นยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ CEPEA จะช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกรรมทางการค้ าลง อันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (Harmonized market rules) ดังจะเห็นได้วา่ หัวใจสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการร่ วมกลุ่มกันเป็ น
อาเซียน +6 ก็คือ ผลประโยชน์ทางด้านความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหลัก ซึ่ง
แน่นอนว่า การรวมกลุ่มกันเช่นนี้จะช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์มหาศาล อีกทั้งยังเป็ นการยกระดับขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศให้สูงขึ้น เพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อีกด้วย

