คำกล่ ำวเปิ ดกำร
(โดย ท่านอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ )
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง
“อำเซียน : โอกำสทำงกำรแข่ งขันของไทย”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น
ณ ห้ อง ประชุมจีระ บุญมาก ชัน้ ๓ อาคารสยามบรมราชกุมา อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)

********************
ท่าน ผู้อานวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.
สมบัติ ธารงธัญวงศ์) ท่าน ผู้อานวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภัส สร์ เทพชาตรี ) ท่า น ผู้อ านวยการบริ ห ารศูน ย์ อ าเซี ย นศึก ษา จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย (รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุ ท ธิ พัน ธ์ จิ ร าธิ วัฒ น์ )
ท่ า นผู้ แทนจาก รองอธิ บ ดี ก รมอาเซี ย น กระทรวงการ
ต่างประเทศ (นักการทูตชานาญการ ดร. คมกฤช จองบุญวัฒนา) ท่าน รองอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (คุณจินตนา ชัยยวรรณาการ) ท่าน ประธานชมรมดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ นิด้า และ กรรมการผู้จัดการบริ ษัท Asia-Pacific Link จากัด (ดร. พรพธู รู ปจาลอง) คณาจารย์
นักวิชาการ ผู้ร่วมงานสัมมนา และ แขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้ มาเป็ นประธานในการเปิ ดการประชุม สัมมนาวิชาการ
เรื่ อง “อำเซียน : โอกำสทำงกำรแข่ งขันของไทย” ในวันนี ้ จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ ว่า การ
จัด สัม มนาวิ ช าการในเรื่ อ งนี ้ เป็ นเรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละความสนใจของผู้ ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในเกือบทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม
การก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะ
ส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยและประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
เป้าหมายด้ านเศรษฐกิจหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนความร่ วมมือระหว่างอาเซียน ภายหลังการลง
นามจัดตังเขตการค้
้
าเสรี อาเซียนประชาคมเศรษฐกิจจะมีองค์ประกอบสาคัญ คือ การเป็ นตลาดและ
เป็ นฐานการผลิตร่ วมกัน และเงินลงทุนที่เสรี มากขึ ้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่ งสร้ างความ
เท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริ มการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ ากับ
ประชาคมโลก จะเป็ น “โอกาส” หรื อเป็ น “อุปสรรค” ทางการแข่งขันของไทย? เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและ
ท้ าทายความพร้ อมของผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยอย่างยิ่ง

-2สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ถือเป็ นภารกิจสาคัญที่จะแสดงบทบาทในการเผยแพร่
ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาของประชาคมอาเซียน เพื่อสร้ างองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
และประชาคมอาเซียน ในการดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในทุกด้ าน สถาบันฯ จึงได้ จดั ตัง้ ศูนย์
อาเซียนและเอเชียศึกษา เพื่อ ทาหน้ าที่ศึกษา วิจัย และสร้ างองค์ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และนอกจากนีเ้ มื่อประชาคมอาเซียนจะพัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศเป็ น อาเซียน+๓ และ
อาเซียน+๖ แล้ ว การศึกษา วิจัย และสร้ างองค์ ความรู้ นีก้ ็จะขยายขอบเขตไปในระดับเอเซียด้ วย
เพื่อให้ ครอบคลุมบริ บทของความร่ วมมือในระดับภูมิภาค การจัดตังศู
้ นย์อาเซียนและเอเซียศึกษาเพื่อ
ท าหน้ า ที่ ใ นการศึ ก ษา วิ จัย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การฝึ กอบรม สัม มนา ตลอดจนการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและเอเชีย ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และสนับสนุนการสร้ างงานวิจัยให้ กับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายและการ
พัฒนาของประเทศต่อไป
ในการสัมมนาวิชาการเรื่ อง “อำเซียน : โอกำสทำงกำรแข่ งขันของไทย” ในวันนีจ้ ึง
นับว่าเป็ นการเริ่ มต้ นภารกิจของศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาที่สาคัญสอดคล้ องกับความต้ องการองค์
ความรู้ และข้ อมูลสาคัญๆ เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและทิศทางเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน ผมมี
ความเชื่อมัน่ ว่าการสัมมนาวิชาการในวันนี ้ได้ ยงั ประโยชน์ ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้ อมของประเทศไทยในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นที่แนวนโยบายจากภาครัฐ แนวความคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ และแลกเปลี่ยนมุมมองและเป็ นประโยชน์ ต่อโอกาสการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของประเทศไทย และได้ ใช้ เป็ นเวที แสดงความคิดเห็น และมี ส่วนร่ วมเกี่ ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและต่อโอกาสการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
ในโอกาสนี ้ ผมขอขอบคุณ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ส นับ สนุนการจัด งานสัม มนา
วิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ร่วมงานสัมมนา และ แขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมการ
สัมมนาในวันนี ้ และขอให้ การสัมมนาวิชาการในวันนี ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ
บัดนี ้ ได้ เวลาอันเป็ นมงคลฤกษ์ แล้ ว ผมขอเปิ ดการประชุมสัมมนาวิชาการวิชาการเรื่ อง
“อำเซียน : โอกำสทำงกำรแข่ งขันของไทย” ณ บัดนี ้
********************

