สรุ ปผลโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง
อาเซียน : โอกาสทางการแข่ งขันของไทย

ร่ วมถ่ายภาพหมู่ระหว่างวิทยากร ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา และ คณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผา่ นมา ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่ อง “อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย” โดยเรี ยนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็ นวิทยากรใน
ประเด็นโอกาสของประเทศไทยในการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

มีผ้ เู ข้ าร่วม

ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ รวมกว่า 350 คน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ในช่วงต้ น หัวหน้ าโครงการสัมมนาวิชาการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

1

ได้

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาวิชาการในครัง้ นี ้ว่าเพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้ อมของประเทศไทยในการแข่งขัน

และเพื่อเป็ นการระดมความคิดเห็นเชิง

ยุทธศาสตร์ จากภาควิชาการและภาคธุรกิจ รวมทังเน้
้ นย ้าว่าการสัมมนาในครัง้ นี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นเวทีให้ สาธารณชนได้ มีสว่ น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโอกาสการแข่งขันของประเทศไทย จากนันได้
้ เรี ยนเชิญ
ท่านอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ขึ ้นกล่าวเปิ ดงาน

1

ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล หัวหน้ าโครงการสัมมนาวิชาการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ภาพ ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล หัวหน้ าโครงการสัมมนาวิชาการศูนย์อาเซียน และเอเชียศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2

กล่าวเปิ ดการประชุมสัมมนาวิชาการในครัง้ นี ้ โดยตอกย ้า ถึง

ความสาคัญในการก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจุดยืนของสถาบันฯ ทีถ่ ือเป็ นภารกิจสาคัญในการแสดง
บทบาทการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาของประชาคมอาเซียน เพื่อสร้ างองค์ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศและ
ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ ทางสถาบันฯ จึงได้ จดั ตัง้ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาเพื่อทาหน้ าที่ศกึ ษา วิจยั และสร้ างองค์
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้ การฝึ ก อบรม สัมมนา ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและเอเชีย ทังในด้
้ าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในส่วนการสัมมนาวิชาการครัง้ นี ้จึงนับว่าเป็ นการเริ่ มต้ นภารกิจของศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษาที่สาคัญสอดคล้ องกับความต้องการองค์ความรู้และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและทิศทางเศรษฐกิจ
ของไทยและอาเซียน
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รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ภาพ รศ. ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิ ดงานสัมมนา

ภาพ (เรียงจากซ้ ายไปขวา): รศ. ดร. สิทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์ วิทยากรจากศูนย์อาเซียน จุฬาฯ, คุณจินตนา ชัยยวรรณากร วิทยากรจาก
กระทรวงพาณิย์, ผศ. ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้ดาเนินรายการ, ดร. คมกฤช จองบุญวัฒนา วิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ และ รศ. ดร.
ประภัสสร์ เทพชาตรี วิทยากรจากศูนย์อาเซียน ธรรมศาสตร์
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ตัวแทนของกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์

3

ได้ ยกประเด็นเรื่ องพันธกรณีด้าน ASEAN

Economic Community (AEC) กับการเปิ ดเสรี ทางการค้ าที่ทาให้ ภาษี นาเข้ าและอุปสรรคทางการค้ าที่มิใช่ภาษีหมดไปรวมทัง้
ประเด็นเรื่ องการทาธุรกิจบริ การและการเคลือ่ นย้ ายลงทุนเสรี เพื่อนาไปสูม่ าตรฐานร่วมกันระหว่างอาเซียนอย่างเป็ นสากล ใน
ส่วนความพร้ อมของสินค้ าและบริ การนัน้ ได้ มีการจาแนกถึงสินค้ าและบริ การที่แข่ง

ขันได้ และแข่งขันไม่ได้ ของไทย โด

ย

แบ่งกลุม่ ของสินค้ าเป็ นแบบสินค้ าเกษตร สินค้ าอุตสาหกรรมและบริ การ นอกจากนี ้ มีการนาเสนอถึงผลกระทบจากการเปิ ดเสรี
ทางการค้ าว่ามีการเติบโตขึ ้นในส่วนตลาดส่งออกหลักของไทยกับอาเซียนซึง่ สอดคล้ องกับกันตัวเลขการนาเข้ าหลักของไทยกับ
อาเซียนที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน

ในตอนท้ ายของการสัมมนานันได้
้ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ที่เป็ นผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ

จาก AEC ต่อธุรกิจโดยรวมของไทย ส่วนของผลกระทบเชิงบวกนันรวมไปถึ
้
งการขยายฐานสินค้ าไปยังตลาดอาเซียนมากขึ ้น
และสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพกอปรกับเพิ่มโอกาสในการหาแรงงานและวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ มากขึ ้น
ในมุมมองเชิงวิชาการจากศูนย์อาเซียนศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นเรื่ องความ

หลากหลายทางปั จจัยของประชาคมอาเซียนที่สง่ ผลทาให้ เกิดความช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันของการเติบโตทางด้ าน
เศรษฐกิจทังในระดั
้
บประเทศและระดับสมาชิกของประชาคมอาเซียน ซึง่ นา

ไปสูป่ ระเด็นประชาคมอาเซียนในกระแสการ

เปลีย่ นแปลง โดยได้ มีการหยิบยกประเด็นจากงานวิจยั ของ Asian Development Bank ที่ได้ คาดการณ์ถึงประเด็น 4 ความท้ า
ทายทีอ่ าจเกิดขึ ้นกับประชาคมอาเซียนในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ประกอบไปด้ วย 1) การจัดการเศรษฐกิจมหภาคและ
เสถียรภาพทางการเงิน 2) การสนับสนุนบูรณาการทางเศรษฐกิจ การกระจายโอกาสและสร้ างความเท่าเทียม 3) การเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค และ 4) การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิง่ แวดล้ อม

ในขณะเดียวกัน

โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ

ประเด็นความท้ าทายของไทยต่อการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในแง่มมุ ของการเปลีย่ นแปลง

ซึง่ ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้นและทาให้ เกิดการพัฒนาที่ไม่สอดคล้ องกันระหว่างค่าจ้ างและ

โครงสร้ างประชากร รวมไปถึงการเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยของประเทศ
ในขณะที่ศนู ย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

มองว่าไทยจะได้ รับผลประโยชน์จากการรวมกลุม่ ในส่วน

ของประชาคมอาเซียน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประชาคมอาเซียนรวมกันจะเท่ากับ 2 ล้ านล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ เท่ากับว่าอาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 9 ของโลก ดังนันจากการที
้
่ไทยจาเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมใน
การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยให้ เกิดการปฎิรูประบบราชการ และพัฒนาขีดความสามารถของเอกชนไทยในการ
แข่งขันทังในระดั
้
บภูมิภาค และในระดับสากลได้
3

คุณจินตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

4

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพนั ธ์ จิราธิวฒ
ั น์ ผู้อานวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นอกจากนี ้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทา่ นนี ้ได้ วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบของไทยในการ
เข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี ้
ผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงลบ
-มีความร่ วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ ้น
-ปั ญหาข้ ามชาติสามารถเข้ ามาในไทยได้ ง่ายขึ ้น
-สินค้ าและบริ การของไทยมีความได้ เปรี ยบ และสามารถ - ไทยเสียเปรี ยบในบางสินค้ า ถ้ าหากไม่มีความพร้ อม
ส่งออกในอาเซียนได้ มากขึ ้น
เพราะการแข่งขันสูงขึ ้น
-ธุรกิจไทยสามารถลงทุนในอาเซียนได้ ง่ายขึ ้น
-ไทยยังมีปัญหาในโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ
-ไทยจะกลายเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในหลายๆด้ าน
-ไทยยังไม่มีความพร้ อมด้ านบุคลากรทังในภาครั
้
ฐ ธุรกิจ
และเอกชน

ในขณะที่ตวั แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่าง ประเทศ 6 ได้ อธิบายความสาคัญของอาเซียนที่มีตอ่ ไทย

3

ด้ าน

กล่าวคือ ด้ านเศรษฐกิจ อาเซียนเป็ นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยมาตังแต่
้ ปี 2545 และเป็ นแหล่งนาเข้ าอันดับ 2 มาตังแต่
้
ปี

2540

โดยที่การลงทุนในไทยของประเทศสมาชิกอาเซียนคิดเป็ น

20%

ของการลงทุนจากต่างประเทศทังหมดของไทย
้

สาหรับด้ านการเมืองนัน้ การเข้ าร่วมในประชาคมอาเซียนจะช่วยเพิ่มอานาจการต่อรองในเวทีระหว่างประเทศให้ กบั ไทย และ
ในด้ านสังคม อาเซียนจะช่วยส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และช่วยกันแก้ ไขปั ญหาข้ ามชาติในหมูป่ ระเทศสมาชิก
อาทิเช่น ปั ญหาการค้ ายาเสพติดข้ ามชาติ ปั ญหาโรคติดต่อข้ ามชาติ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ไทยเองก็มีความสาคัญต่ออาเซียนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ไทยมีความได้ เปรี ยบเชิงภูมิศาสตร์ จากการที่
ตังอยู
้ ศ่ นู ย์กลางในอาเซียน ไทยจึงเป็ นประตูสอู่ าเซียนที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้ ามาเป็ นหนึง่ เ ดียวกันในระดับภูมิภาค นอกจากนี ้
ไทยยังเป็ นตัวผลักดันแผนแม่บทว่าด้ วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ใน 3
ด้ าน คือ ด้ านกฎระเบียบ โครงสร้ างพื ้นฐาน และด้ านประชาชน รวมถึงการขยายความร่วมมือ และความเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค
อื่นๆในอนาคตต่อไปอีกด้ วย

6

ดร. คมกฤช จองบุญวัฒนา นักการทูตชานาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

สรุ ปผลโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง
อาเซียน : โอกาสทางการแข่ งขันของไทย

ภาพ ศ. ดร. สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ผู้อานวยการศูนย์อาเซียน และเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มอบของที่ระลึกแก่ วิทยากร ผู้ดาเนินรายการ และผู้สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการ

