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วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงคR จัดสัมมนาเรื่อง “ASEAN Community: Challenges, Problems and
Prospects” โดยมีวัตถุประสงคRเพื่อสdงเสริมการรับรูhเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิติตdางๆ ทั้งดhานสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และกระตุhนใหhเกิดความเขhาใจอันดีระหวdางประเทศไทย และกลุdมประเทศในประชาคมอาเซียน
ดร.สุรินทรR พิศสุวรรณ กลdาวคําปราศรัยสําคัญและเปyดสัมมนาวdา การเขhาสูdประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปz 2558 ถือเป|นความทhาทายครั้งสําคัญสําหรับประเทศไทย ซึ่งยังมีป~ญหาดhานการปรับตัวในการเขhารdวมที่ไมdแข็งขันพอหาก
เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนดhวยกัน และอาจสdงผลกระทบโดยรวมตdอขีดความสามารถทางการแขdงขันของประเทศใน
ระยะยาว สําหรับความทhาทายที่สําคัญสําหรับอาเซียน ไดhแกd 1) การบริหารความหลากหลาย ความแตกตdางของประเทศ
สมาชิก สdงผลใหhการเปyดเสรียังมีความจํากัดสูง และยากในการบริหารจัดการ โดยภาพรวม AEC ยังแตกตdางจากสหภาพ
ยุโรป (EU) มาก เนื่องจากแตdละประเทศยังคงไวhซึ่งอํานาจอธิปไตย จึงทําเกิดความลdาชhาในการดําเนินนโยบายตdางๆ รdวมกัน
2) การสรhางอาเซียนใหhเป|นเวทีกลางในการบริหารจัดการภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคยังประสบป~ญหา
กรณีพิพาทระหวdางกันในเขตแดนทะเลจีนใตh และยังไมdมีวี่แวววdาจะหาขhอยุติไดh และ 3) การสรhาง
ความแข็งแกรdงใน
ภูมิภาค ซึ่งหากอาเซียนสามารถบริหารความหลากหลาย และสรhางความเป|นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อใหhเกิด การรวมตัวกัน
ภายใตh 3 เสาหลักไดh ก็จะสdงผลใหhเกิดความเป|นป…กแผdน และบรรลุซึ่งเป†าหมายการเป|นตลาดเดียวของภูมิภาคไดhอยdาง
แทhจริง
การสัมมนาเรื่อง “ASEAN Community: Challenge, Problems and Prospects”
1. ดHานประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC)
การรวมกลุdมของอาเซียนในป~จจุบันเริ่มอdอนแอลง เนื่องจากสาเหตุสําคัญ ไดhแกd 1) การขาดประเทศผูhนําที่
แข็งแกรdง 2) การขยายขอบเขตการรวมกลุdมของอาเซียน ซึ่งกdอใหhเกิดความยุdงยากในการบริหารจัดการ 3) ป~ญหากรณี
พิพ าททะเลจีนใตh สdงผลใหhป~ญหาความแตกแยกของอาเซียนขยายวงกวhางขึ้น โดยแนวทางการแกhไขของอาเซียน ไดhแกd
1) การใหhความสําคัญตdอการเสริมสรhางความแข็งแกรdงทางเศรษฐกิจรdวมกัน 2) การเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็น
ป~ญหาทางดhานความมั่นคงของภูมิภาคตdางๆ 3) การกําหนดประเทศผูhนําอาเซียนอยdางชัดเจน ทั้งนี้ สําหรับประเทศไทย
แมhวdาจะมีตลาดที่ คdอนขh างใหญd และมีที่ตั้ง ทางภูมิ ศาสตรRที่เหมาะสม แตdยัง ประสบป~ ญหาเสถียรภาพ และความมั่ นคง
ทางดhานการเมืองและเศรษฐกิจ และ 4) การสdงเสริมความรวมกลุdมทางเศรษฐกิจรdวมกับประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตdางๆ
อยdางตdอเนื่อง
สําหรับโอกาสของการรวมกลุdมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปz 58 มีดังนี้ 1) ตลาดขนาดใหญdกับมูลคdา
GDP ที่ 2.5 ลhานลhานเหรียญดอลลารRสรอ. ติดอันดับขนาดเศรษฐกิจใหญd 1 ใน 10 ของโลก 2) อาเซียนกําลังกลายเป|น
ศูนยRกลางของสถาป~ตยกรรมในภูมิภาค แทนที่องคRกรอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟyก 3) ปz 58 อาเซียนจะ
กลายเป|นตลาดฐานการผลิตเดียว ซึ่งสdงผลใหhอํานาจการตdอรองบนเวทีระหวdางประเทศของอาเซียนมีมากขึ้น สําหรับ
ความ
ทhาทาย อาทิ 1) การปกครองที่ยังไมdเป|นประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2) ความขัดแยhงทางการเมืองและความ
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-2/ 3มั่นคงอาเซียน 3) ป~ญหาชdองวdางระหวdางประเทศรวยกับประเทศจน สdงผลใหhการบูรณาการเศรษฐกิจรdวมกันเป|นไปไดhยาก
รวมถึ ง ประเทศในอาเซี ย นยั ง มองประเทศอื่ น เป| น คูd แ ขd ง ทางเศรษฐกิ จ มากกวd า ที่ จ ะเป| น หุh น สd ว นทางเศรษฐกิ จ
4) ความสามารถในการรวมกลุdมทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น (Deeper Integration) เพื่อเชื่อมโยงการคhาและการลงทุนที่แนdน
แฟ† น มากขึ้ น 5) การบู ร ณาการในเชิ ง กวh า ง เพื่ อ เพิ่ ม อํ า นาจการตd อ รอง แตd สd ง ผลใหh เ กิ ด การคานอํ า นาจระหวd า งกั น
6) การเป|นศูนยRกลางของสถาป~ตยกรรมในภูมิภาค ขณะที่ยังมีคูdแขdงที่สําคัญ อาทิ APEC และ TPP 7) การกhาวขhาม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 8) ดhานโครงสรhาง เพื่อใหhอาเซียนเป|นองคRกรที่มีประชาชนเป|น
ศู น ยR ก ลางอยd า งแทh จ ริ ง 9) ความอd อ นแอของกฎบั ต รอาเซี ย น ที่ ยั ง ขาดมาตรการการบั ง คั บ ใชh ที่ ชั ด เจนในบางเรื่ อ ง
10) ป~ญหาเสถียรภาพการเมืองของอาเซียนโดยรวม 11) นโยบายตdางประเทศของอาเซียนที่แตกตdาง และ
12)
ความสามารถในการผลักดันนโยบายรdวมกัน
นอกจากนี้ ป~จจุบันอาเซียนยังคงเพิกเฉยตdอความเป|นไปจากภายนอก และประสบป~ญหาอิทธิพลของ
ประเทศนอกกลุdม ที่อาเซียนจะตhองมีความเป|นกลาง (Stay neutral) รวมถึงตhองมีแนวทางแกhไขป~ญหาการออกเสียงใน
ภูมิภาค ซึ่งหากอาเซียนยังไมdนําระบบการลงคะแนนเสียงโดยยึดหลักเสียงขhางมากเป|นป~จจัยชี้ขาด ก็ยากที่อาเซียนจะมี
พัฒนาการไปในทิศทางเดียวกันไดh (Solidarity)
2. ดHานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
การเขhาสูdประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปz 2558 สdงผลใหhอาเซียน 1) เป|นตลาดฐานการผลิตเดียว โดยมี
การเคลื่อนยhายสินคhา บริการ การลงทุน แรงงานฝzมือ และเงินทุนอยdางเสรีมากขึ้น และมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญdขึ้น 2) เป|น
ภูมิภาคที่มีความไดhเปรียบทางการแขdงขัน ควรมีการปรับกฎเกณฑRตdางๆ ในอาเซียนใหhเป|นมาตรฐานที่เป|นสากลรdวมกัน
3) มีการพัฒนาโครงสรhางพื้นฐานรdวมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสdงสินคhา และลดตhนทุนทางธุรกิจ 4) มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยdางเสมอภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยเฉพาะภาค SMEs และลดชdองวdางการพัฒนาระหวdางสมาชิก
อาเซียน และ 5) สามารถบูรณาการเขhากับเศรษฐกิจโลกมีนโยบายเศรษฐกิจในการสรhางเครือขdายการผลิตจากตhนน้ําสูdปลาย
น้ํา รวมถึงมีการสdงเสริมความรdวมมือกับประเทศภายนอกภูมิภาคอื่นๆ
ทั้งนี้ อาเซียนในปz 2558 จะยังไมdเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก สําหรับการเขhาเป|น AEC เนื่องจากไดhมีการ
ปรับลดภาษีมาแลhวตั้งแตdปz 2536 โดยหากอาเซียนตhองการบรรลุเป†าหมายการรวมกลุdมทางเศรษฐกิจไดhนั้น อาเซียนควร
ตhองมีการบูรณาการเศรษฐกิจรdวมกันมากยิ่งขึ้น เชdน มีการปฏิรูปโครงสรhางกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคhา
และมีนโยบายตdางๆที่ชัดเจน เพื่อใหhสอดคลhองกับพันธกรณีที่ตกลงไวh และเพื่อวางยุทธศาสตรRและจุดยืนรdวมกันในเวทีตdางๆ
รวมถึงควรตhองพยายามลดชdองวdางของการพัฒนาระหวdางประเทศ และมีการเชื่อมโยงดhานโครงสรhางพื้นฐานเพื่อเชื่อมตdอใน
ภูมิภาคระหวdางกัน
ในสd ว นของประเทศไทย คื อ การสรh า งความตระหนั กรูh เนื่ องจากคนไทยกวd า รh อ ยละ 70 ยั งไมd เ ขh า ถึ ง
การเป|นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดีพอ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเรdงสdงเสริมความรูhความเขhาใจของทุกภาคสdวน ไดhแกd
1) การเตรี ยมความพรhอมในเรื่ องยุทธศาสตรR และนโยบายภาครัฐ เพื่ อสd งเสริ มความรd วมมือทั้งในประเทศและระหวdา ง
ประเทศ 2) การเตรียมความพรhอมภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs เพื่อการเติบโตในอาเซียนอยdางยั่งยืน และ 3) การเตรียม
ความพรhอมเรื่องคน เพื่อเตรียมความพรhอมเยาวชนและผูhประกอบการไทยเขhาสูd AEC ตdอไป
3. ดHานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
ดhานประชาสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนควรมีการเตรียมพรhอมเพื่อรับมือกับความทhาทายและป~ญหาทาง
สังคมที่เพิ่มขึ้น ไดhแกd 1) ควรสรhางความเป|นตัวตน (อัตลักษณR) รdวมกัน 2) มีการพัฒนาดhานสังคม อาทิ ป~ญหาสิทธิมนุษยชน และ

-3/ 33) มีการสรhางความเชื่อมโยงของ 3 เสาหลัก โดยไมdมุdงเนhนไปดhานใดดhานหนึ่งเพียงดhานเดียว ทั้งนี้ ป~ญหาการสรhางความรูhสึก
รdวมกัน (A Sense of Community) คือประเด็นสําคัญของการสรhางประชาคมอาเซียน เพื่อรdวมมือกันใน
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ยR สรhางสวัสดิการสังคม แกhไขป~ญหาตdางๆรdวมกันในอาเซียน โดยควรมีภ าคประชาชนเป|นศูนยRกลางการ
ขับเคลื่อน รวมถึงการลดชdองวdางการพัฒนา โดยเฉพาะกลุdมประเทศ CLMV
4. ขHอคิดเห็น/ ขHอเสนอแนะ
การเขhาสูdประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปz 2558 สdงผลใหhอาเซียนกลายเป|นตลาดฐานการผลิตเดียว และมี
ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญdขึ้นดhวยฐานประชากรกวdา 600 ลhานคน ซึ่งจะสdงผลดีตdออาเซียนในภาพรวมในดhานความไดhเปรียบ
ทางการแขdง ขัน และการสรh างอํา นาจการตdอ รองทางเศรษฐกิจของภู มิภ าค อยd างไรก็ตาม อุ ปสรรคสํา คัญของอาเซียน
คือการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่มีพื้นฐานนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตdางกัน ซึ่งหาก
อาเซียนสามารถบริหารความหลากหลาย และสรhางความเป|นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อใหhเกิดการรวมตัวกันภายใตh 3 เสาหลัก
ไดh ก็จะสdงผลใหhเกิดความเป|นป…กแผdน และบรรลุซึ่งเป†าหมายการเป|นตลาดเดียวกันของภูมิภาคไดhอยdางแทhจริง
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