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ดร.วี ร ะศั ก ดิ์ จิ น ารั ต น์ อธิ ก ารบดี กิ ต ติ คุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย การจั ด การและเทคโนโลยี
อีสเทิร์นกลําวรายงานและกราบเรียนเชิญดร. จินติยา จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์นกลําวรายงาน
วิทยากรทรงคุณวุฒิคือศาสตราจารย์ .ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู๎อานวยการเครือขําย
จุฬานานาชาติและประธานศูนย์อาเซียนศึกษาแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุภัฒ สงวนดีกุล
ผู๎อานวยการสานักยุโรปและละตินอเมริกา กรมเจรจาการค๎าระหวํ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
อาจารย์ ส าธิ น สุ น ทรพั น ธ์ หั ว หน๎ า ภาควิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งประเทศ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย รามคาแหงและผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิ ย์ รักษาการผู๎อานวยการ
ศูนย์ยุโรปศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น รํวมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแหํงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดเสวนาเรื่อง "บทเรียนและข๎อคิดจากการบูรณาการสหภาพยุโรปสูํการจัดตั้งกลุํม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" นั้น เพื่อเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจการบูรณาการสหภาพยุโรปและ
แลกเปลี่ยนความรู๎ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากสาธารณชน ความรํวมมือด๎านวิชาการของ
ทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นสาคัญมาก เพราะเกิดประโยชน์แกํแวดวงวิชาการและการศึกษา ถือเป็น
จุดเริ่มต๎นและความหวังด๎านการรํวมมือทางวิชาการอื่น ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นวิกฤติหนี้
สาธารณะของยุ โ รป การก าลั ง เข๎ าเป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย นพุท ธศัก ราช
๒๕๕๘ นี้จึงควรเรียนรู๎อุทาหรณ์ตําง ๆ ของสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมพร๎อมและปรับใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง
ความมุํงหวังของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ กระจายความรู๎ด๎านยุโรปศึกษาและอาเซียนให๎
กว๎างขวางขึ้น นอกจากนี้ผู๎จัดได๎รับเกียรติจากคณะวิทยากรและผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งด๎านยุโรปและ
อาเซียนมารํวมเสวนา อีกทั้งผู๎เข๎ารํวมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะคณาจารย์นั้นล๎วนเป็นกาลัง
สาคัญที่จะเผยแพรํความรู๎เหลํานี้ตํอไป
วิกฤติยุโรปเป็นเรื่องพอจัดการได๎ ปัญหาปัจจุบันคือเรื่องเงินยูโรซึ่งยุโรปพยายามแก๎ไขอยูํ
กลําวคือเดิมประเทศสมาชิกแตํละประเทศมีสกุลเงินของตนเอง หากนักทํองเที่ยวจะไปประเทศใด
ต๎องแลกเงินตามประเทศนั้น ๆ เมื่อเปลี่ยนมาใช๎เงินสกุลเดียวกัน นักทํองเที่ยวหรือผู๎ประกอบการ
จะแลกคราวเดียวเป็นเงินสกุลยูโร การมีเงินสกุลเดียวนั้นทาให๎มีธนาคารกลางเดียวและดอกเบี้ย
อัตราเดียวกัน ประเทศบางประเทศจากที่เขม็ดแขมํจึงใช๎จํายมือเติบขึ้น เป็นสํวนหนึ่งของวิกฤตเงิน
ปัจจุบัน เชํน สเปนไมํสมดุลทางเศรษฐกิจ เนื่ องจากธนาคารลงทุ น อสังหาริมทรัพย์แล๎วเสี่ยง
รัฐบาลจึงเข๎าไปอุ๎ม หนี้เอกชนจึงกลายเป็นหนี้สาธารณะ รัฐบาลเองนอกจากจะอุ๎มตํอลาบากแล๎ว
เสถียรภาพของรัฐก็สั่นคลอนเชํนกัน เป็นต๎น

อาเซียนอาจไมํเกี่ยวข๎องโดยตรงกับปัญหาข๎างต๎น เนื่องจากไมํได๎ใช๎เงินยูโร แตํอาเซียนเอง
มีเงินออมอยูํ นําจะนาข๎อคิดจากการบริหารจัดการการข๎างต๎นมาปรับใช๎แกํภูมิภาคตน เชํน สร๎าง
ตลาดเดี่ยวของสหภาพยุโรป อาเซียนได๎ปรับใช๎ให๎เข๎ากับเขตการค๎าเสรีอาเซียน (AFTA- ASEAN
Free Trade Area) เขตการค๎าเสรีนี้ภาษีสูงกวําด๎านยุโรปและตั้งกิจการนั้นอาเซียนกาหนดไว๎วําให๎
เป็นไปตามกฎหมายของแตํละประเทศ อาจหมายความถึงการค๎าเสรีของอาเซียนยังไมํเต็มที่เสีย
ทีเดียว นอกจากนี้สิทธิการเคลื่อนย๎ายแรงงานและการขอวีซําระหวํางประเทศสมาชิกยังจากัด เห็น
ได๎จากปัญหาแรงงานตํางด๎าว ทาให๎อาเซียนแตกตํางจากตลาดยุโรป
คาวํา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “ประชาคมอาเซียน” มาจากสมาคมประชาชาติ
แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of South East Asian Nations) คือการรวมกลุํมของ
ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศประกอบด๎วยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน
ดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พมําและกัมพูชา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้นไมํใชํเป้าหมาย
สุ ด ท๎ า ยหรื อ เส๎ น ชั ย เป็ น เพี ย งประตู ก๎ า วข๎ า ม เพื่ อ มี “หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละหนึ่ ง
ประชาคม (One vision one identity one community)”
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงว่าเป็นยุโรปมีมาก เช่น ธงพื้นสีน้าเงินดาวล้อม (ขึ้นสู่ยอดเสา
พร้อมกับธงของแต่ละประเทศ) เพลงประจ้าสหภาพวันยุโรป ๙ พฤษภาคมของทุกปีและค้าขวัญ
‘United in diversity (ต่างอย่างมีเอกภาพ)’ เป็นต้น กล่าวคือธงนี้ดาว ๑ ดวงแทน ๑ ประเทศ
เริ่มแรกนั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศ ขณะนี้มีถึง ๒๗ ประเทศ ส่วนเพลงประจ้าสหภาพไม่ใช่เพลงชาติ
แต่เป็นเพลงของสหภาพ วันยุโรปซึ่งเฉลิมฉลองกันทั่วไปและค้าขวัญดังกล่าวข้างต้น อาเซียนเองก็
มีค้าขวัญความหมายคล้ายคลึงกันคือ ‘Unity in diversity’
ประวัติการก่อตั้งสหภาพยุโรปเกิดจากความคิดที่ว่าประเทศต่าง ๆ ยุโรปไม่ควรรบราฆ่า
ฟันกันดังสมัยสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง การก่อตั้งสหภาพจึงเป็นค้าตอบของสันติภาพและเสถียรภาพ
เมื่อก่ อตั้ง แล้ว มีจ้านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามโอกาสต่าง ๆ และมีคณะกรรมาธิการดูแลกิจการ
สหภาพยุโรปด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้น้าประเทศสมาชิก ขณะนี้
เรื่องที่ก้าลังเจรจาพิจารณาแก้ปัญหาอยู่นั้นคือเรื่องเงินยูโรและตลาด แต่ก่อนเรียกว่าตลาดร่วม
(Common market) ปัจจุบันเรียกตลาดเดียว (Single Market)) หมายถึงการค๎าทุกอยํางของ
สหภาพ ไมํมีกาแพงกั้นขวาง กลําวคือมีเสรีภาพ ๔ ประการหรือเคลื่อนย๎ายอยํางเสรี ๔ ประการคือ
สินค๎า บริการ คนและแรงงาน เมื่อกล่าวถึงรัฐบาลของสหภาพยุโรปอาจกล่าวได้ว่าเพื่อร่วมหารือ
ได้ประเด็นใด ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกจะรับไปด้าเนินการ นอกจากต้องให้ความส้าคั ญของ
กิจการแต่ละประเทศแล้ว สํวนรวมก็สาคัญเชํนกัน
ปัญหาของไทยจากมุมมองหลายฝ่าย โดยเฉพาะชาวตํางชาติหรือยุโรปได๎แกํ การจัดการ
แรงงานตํางด๎าวควรเรํงแก๎ปัญหาด๎านมนุษยธรรมและด๎านกฎหมายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปัญหา

ความสามารถแขํงขันได๎ควรเรํงพัฒนาให๎ทัดเทียมนานาประเทศอยํางเรํงดํวน เป็นต๎น เนื่องจาก
คูํแขํงที่สาคัญของภูมิภาคนี้คือมาเลเซียและเวียดนาม ทั้งสองประเทศกาลังสร๎างสาธารณูปโภค
และความรู๎ตําง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ ไทยควรตระหนักการเรํงพัฒนาของประเทศดังกลําว เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพด๎านตําง ๆ และทัดเทียมประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น
การเสวนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ การเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจึงต๎องขยายผล
ความรู๎ด๎านอาเซียนให๎กว๎างขวาง กอปรกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคริสตศักราช
๒๐๑๕ (พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘) รั ฐ บาลต๎ อ งการให๎ ป ระชาชนตื่ น ตั ว และรู๎ เ ข๎ า ใจมากขึ้ น เพื่ อ
เตรียมพร๎อมอยํางทันทํวงที วิธีหนึ่งที่จะสร๎างความเข๎าใจคือยกตัวอยํางที่มีอยูํ สหภาพยุโรปรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจมาหลายทศวรรษและอาเซียนนาบทเรียนและข๎อคิดมาใช๎ได๎ นอกจากที่จะ
เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นแล๎ ว ยั ง เป็ น ประชาคมสั ง คมประชาคมการเมื อ งและอื่ น ๆ
ขณะนี้ เ รื่ อ งเดํ น ที่ ผู๎ ค นทั่ ว โลกตํ า งติ ด ตามคื อ วิ ก ฤติ ห นี้ ส าธารณะของยุ โ รป การเข๎ า สูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ไทยตื่นตัวจากบทเรียนของยุโรป ที่ผํานมาไทยได๎ประโยชน์จาก
วิกฤติยุโรปด๎านการเงินและตลาดหุ๎น ยิ่งไปกวํานั้นปัจจุบันโลกาภิวัตน์ทาให๎ประเทศหนึ่งได๎รับ
ผลกระทบจากอีกประเทศหนึ่งไมํมากก็น๎อย
สหภาพยุโรปนั้นแม๎จะแตกตําง แตํใช๎เวลาไมํมากนักรวมตัว ที่นําสนใจคือเมื่อเป็นสหภาพ
แล๎ว ทางานกันอยํางไรและสัมพันธ์กับเราอยํางไรบ๎าง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันองค์กรความ
รํวมมือระหวํางประเทศที่ใหญํที่สุดของโลกคือยูเอ็น (UN-United Nation) รองลงมาคือสหภาพ
ยุโรป มี ๒๗ ประเทศ มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ล๎านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็น ๘ เทําของประเทศไทย
มีประชากรประมาณ ๕๐๐ ล๎านคนซึ่งอาเซียนมีประชากรเพียง ๕๘๐ ล๎านคนและมีภาษาทางการ
๒๓ ภาษา เพราะแตํละประเทศตํางยังรักษาเอกลักษณ์ประเทศตน นอกจากนี้ประเทศที่ใช๎เงินสกุล
เดียวกันมี ๑๗ ประเทศ อาจกลําวได๎วําขณะนี้สหภาพยุโรปเป็นเศรษฐกิจองค์รวมที่ใหญํที่สุดของ
โลก ใหญํกวําสหรัฐอเมริกา รายได๎เฉลี่ยตํอหัว ๓๔,๐๐๐ ดอลลาร์
เมื่อเทียบกับไทยประมาณ ๓ เทํา สหภาพยุโรปยังเป็นคูํค๎าอันดับ ๔ ของไทยอีกด๎วย การ
ทาเป็นประชาคมเศรษฐกิจขึ้น เพื่อค๎าขายระหวํางกันเองในกลุํมอาเซียนและนอกกลุํมเชํน เอเชีย
ญี่ปุ่นและจีน เป็นต๎น นอกจากนี้ยังสํงออกไปยุโรปเกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของการสํงออกทั้งหมด
หากไทยมีมูลคําการสํงออกสูงและประเทศคูํค๎ามีอัตราจีดีพี (GDP-Gross Domestic Product)
ติดลบเพิ่ม เชํน โปรตุเกสติดลบ ๒ เปอร์เซ็นต์ แตํสํงออกไปโปรตุเกสไมํมาก ฉะนั้นอาจกลําวได๎วํา
ยังไมํคํอยมีปัญหาเทําไร เป็นต๎น
ประเด็นหลักของความสัมพันธ์ไทยกับยุโรปคือด๎านการค๎า กลําวคือไทยสํงออกให๎ ยุโรป
ราว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของการสํงออกรวมทั้งหมด ประเทศคูํค๎าที่สาคัญปัจจุบันคือเยอรมนี อังกฤษ

เนเธอร์แลนด์และอิตาลี นอกจากนี้ข๎อมูลตําง ๆ สามารถสืบค๎นได๎จากฐานข๎อมูลกระทรวงพาณิชย์
และศูนย์สํงเสริมการลงทุน สินค๎าสํงออกที่สาคัญ เชํน กุ๎งแชํแข็ง ผักและผลไม๎ตําง ๆ เป็นต๎น
เมื่อคูํค๎าที่สาคัญกาลังมีปัญหาเศรษฐกิจภายในสหภาพอาจเกิดปัญหาหนี้สูญหรือเลิกค๎าขาย
เพราะจากข๎อมูลการค๎ามีแนวโน๎มวํา ลดลงเรื่อย ๆ แม๎อัตราการเพิ่มรายได๎ประชาชาติของประเทศ
แตํละประเทศจะเป็นบวกก็ตาม
เมื่อพิจารณารายประเทศเยอรมนีและอังกฤษไมํมีปัญหาด๎านเศรษฐกิจ เนื่องจากเยอรมนี
เศรษฐกิจคํอนข๎างมีเสถียรภาพและอังกฤษใช๎เงินปอนด์ (เงินปอนด์เองอาจมีปัญหาระบบของเงิน
ปอนด์) เนเธอร์แลนด์นั้นเริ่มมีปัญหาหนี้สาธารณะและอื่น ๆ และอิตาลีมีปัญหาจนต๎องสรรหา
รัฐบาลชุดใหมํเข๎ามาบริหารงานแทนชุดเกําที่เพิ่งออกไป
ด๎านการทํองเที่ยว ชาวยุโรปมาเที่ยวไทยเป็นอันดับ ๓ รองจากชาวจีนและชาวญี่ปุ่น แม๎
จานวนนักทํองเที่ยวจะไมํมาก แตํจัดได๎วําเป็นนักทํองเที่ยวชั้นดี
อาจารย์สุทัศน์ สงวนดีกุล ผู๎อานวยการสานัก ยุโรปและละตินอเมริกา กรมการค๎าระหวําง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลําวถึงเรื่องการเตรียมก๎าวสู๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพุทธศักราช
๒๕๕๘ วํ า ค าวํ า “ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” หรื อ “ประชาคมอาเซี ย น” นั้ น ชื่ อ อาเซี ย น
(ASEAN) นาพยัญชนะตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษมาเป็นชื่อ ชื่อภาษาไทยคือสมาคมประชาชาติ
แหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ๑๐ ประเทศรวมตัวกันอาจไมํใชํเพียงตลาด ๑๐ ประเทศ แตํทาเขต
การค๎าเสรีกับประเทศตําง ๆ ด๎วย เชํน จีนแม๎ไมํได๎อยูํในอาเซียน แตํอยูํในเอเชียก็ทาการค๎าได๎ เป็น
ต๎น คาขวัญคือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One vision, One identity, One
community)” แตํละประเทศมีเอกลักษณ์ตัวตนของแตํละประเทศ เมื่อมารวมกันเป็นหนึ่งชุมชน
คืออาเซียนแล๎วนั้น รวมเป็นหนึ่ง เพื่อมีวิสัยทัศน์เดียวและวิสัยทัศน์รํวมกัน
อาเซียนกํอตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐ หรือคริสตศักราช ๑๙๖๗ ขณะที่อียู (EU) กํอตั้ง
เมื่อคริสตศักราช ๑๙๕๒ อาเซียนแรกกํอตั้งมีเพียง ๕ ประเทศ รวมตัวกัน เพื่อให๎มีอานาจตํอรอง
ทางการเมืองจากภัย คุกคามคอมมิวนิ สต์ เชํน เดียวกับยุโรปที่กํอตั้ง หลัง สงครามโลกครั้ง ที่ ๒
เพื่อให๎ภูมิภาคมีสันติสุข นอกจากนี้ยังมีกลุํมประเทศ ๖ ประเทศรํวมกํอตั้งอาเซียนขึ้นเรียกวํา
อาเซียน ๖ ได๎แกํ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน หลังจากนั้นก็จะมีสมาชิก
ใหมํ ม าสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ตามล าดั บ ท๎ า ยที่ สุ ด คื อ กั ม พู ช า เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ กลํ า วคื อ
หลังจากการกํอตั้งมาถึง ๓๒ ปี สํวนกลุํมที่เข๎ารํวมภายหลัง ๔ ประเทศจะมีระดับพัฒนาช๎ากวําคือ
กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) มาเลเซีย (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เรียกยํอตาม
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกวําซีแอลเอ็มวี (CLMV) ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ
และมีประชากรรวมราว ๕๘๐ ล๎านคน
เมื่อแรกก่อตั้งนั้นอาเซียนมีฐานะเป็น “สมาคม” กล่าวคือแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันมาท้า

กิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันอาเซียนต้องการยกระดับเป็น “ประชาคม” กล่าวคือสมาชิก ๑๐ ประเทศ
มาอยู่ร่วมกันอย่างมีหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ที่ส้าคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข เรียกวํา
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตรนี้เป็นคล๎ายกฎหมายระหวํางประเทศนั่นเอง กาหนดไว๎
วําภายในพุทธศักราช ๒๕๕๘ จะตั้งประชาคม ๓ ประชาคมให๎สาเร็จขึ้นมาให๎ได๎คือ ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากนี้ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาคือการเมืองและความมั่นคง โครงสร๎างของอาเซียนนั้นมี
กลไกสูงสุดคือผู๎นา คล๎ายยุโรปที่มีคณะมนตรี ผู๎นาอาเซียน ๑๐ ประเทศเป็นผู๎ตัดสินใจ นอกจากนี้
ยังแบํงการบริหารออกเป็น ๓ เสาคือเสาด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านสังคมวัฒนธรรม
เนื่องจาก ๓ เสานี้ต๎องประสานกันจึงตั้งรัฐมนตรีขึ้นอีกองค์หนึ่ง เป็นรัฐมนตรีตํางประเทศของ
อาเซี ย นทั้ ง ๑๐ ประเทศ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาด๎ า นสั ง คม ด๎ า นเศรษฐกิ จ และด๎ า นความมั่ น คงให๎
สอดคล๎องกันและรายงานให๎ผู๎นาอาเซียนและผู๎นาของประเทศตนทราบ อีกทั้งอาเซียนเองมีทูต
ของแตํ ล ะประเทศเรี ย กยํ อ วํ า ซี ดี อ าร์ (CDR) สํ ง ไปประจ าส านั ก งานใหญํ ณ กรุ ง จาการ์ ต า
(Jakarta) ประเทศอินโดนีเซีย เรียกวําสานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary) ไทยเอง
สํงทูตไปประจา ๒ ทํานคือประจาอินโดนีเซียทํานหนึ่งและอีกทํานหนึ่งจะดูแลด๎านความสัมพันธ์
อาเซียน สํวนเลขาธิการอาเซียนที่เป็นคนไทยคือนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (กาลังจะหมดวาระ)
สํวนคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) อิสระจากหนํวยงานอื่น แม๎ชื่อเรียก
คล๎ายกัน แตํหน๎าที่เป็นเลขาธิการ เสมือนหัวใจหรือกลจักรขับเคลื่อนยุโรปทั้ง ๒๗ ประเทศ
เมื่ อ เท๎ า ความไปพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๐ นั้ น การรวมตั ว กั น มี เ หตุผ ลทางการเมื อ ง ตํ อ มา
พุทธศักราช ๒๕๓๕ นั้นรวมตัวกันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชํน การกํอตั้งอาฟต๎า (AFTA) ตั้งแตํยังมี
ประเทศสมาชิ ก ยั ง ไมํ ค รบ ๑๐ ประเทศ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๖ เริ่ ม ลดภาษี ร ะหวํ า งกั น เป็ น ต๎ น
นอกจากนี้ ยั ง มี ข๎ อ ตกลงการค๎ า การบริ ก าร เชํ น โรงแรม ร๎ า นอาหาร สปาและบริ ษั ท
ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต๎น ธุรกิจบริหารตํางตํางนานา มีทั้งข๎อตกลง เริ่มมาตั้งแตํพุทธศักราช
๒๕๓๘ และความตกลง เริ่มมาตั้งแตํพุทธศักราช ๒๕๔๑ เห็นได๎วําความรํวมมือเศรษฐกิจระหวําง
ประเทศเริ่มกันมานานแล๎ว เพียงแตํพัฒนาตํอและใช๎ชื่อใหมํวําเออีซี (AEC) เทํานั้นเอง สํวนความ
ตกลงอีกฉบับหนึ่งด๎านการลงทุน อาเซียนปรับปรุงใหมํ เรียกวําเอซีไอเอ (ACIA) ทั้งนี้ทุกความตก
ลงหรือการดาเนินการตําง ๆ ไมํวําจะดาเนินการนานแล๎วหรือเพิ่งดาเนินการจะแล๎วเสร็จภายใน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ อาจกลํ า วได๎ วํ า มี จุ ด มุํ ง หมายที่ แ จํ ม ชั ด รํ ว มกั น มากขึ้ น ๔ ประการดั ง นี้
ประการแรก ด๎านตลาดรํวมและฐานการผลิตรํวม กลําวคืออาเซียนเป็นตลาดรํวมและฐาน
การผลิตรํวมต๎องเปิดเสรีการค๎าระหวํางกัน ให๎สินค๎าเคลื่อนย๎ายได๎เสรี เชํน ยกเลิกภาษี เป็นต๎น
ประการสอง ด๎ า นธุ ร กิ จ บริ ก าร กลํ า วคื อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด๎ า นนี้ ที่ ใ ดก็ ไ ด๎ ใ นกลุํ ม อาเซี ย น
๑๐ ประเทศ ธุรกิจด๎านบริการเชํน โรงแรม โรงพยาบาลและโรงเรียน เป็นต๎น

ประการสาม ด๎ า นการลงทุ น กลํ า วคื อ ลงทุ น สุ จ ริ ต ประเภทใดก็ ไ ด๎ ใ นกลุํ ม อาเซี ย น
๑๐ ประเทศ นอกจากนี้การเคลื่อนย๎ายแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ (Skill Labour) หรือ
แรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญก็ต๎องเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีด๎วย แรงงานฝีมือหมายถึงกลุํม
วิชาชีพ เชํน แพทย์ พยาบาล วิศวกร นักกฎหมายและนักบัญชี เป็นต๎น กลุํมนี้ต๎องเรียนมาโดยตรง
และมีใบประกอบวิชาชีพ จึงได๎สิทธิเคลื่อนย๎ายเสรี แตํแรงงานทั่วไปอาจไมํได๎สิทธิดังกลําว เชํน
แรงงานพมําจะไปอยูํในเวียดนามอาจไมํใชํเรื่องงํายนัก เป็นต๎น นอกจากนี้อนาคตอาเซียนวางแผน
เปิดเสรีชําง ถือวําเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ เชํน ชํางซํอมรถ ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศ ชํางตัดผมและ
พํอครัวแมํครัว เป็นต๎น
ประการสี่ ด๎านเงินทุน กลําวคือทาให๎เงินของภูมิภาคนี้เคลื่อนอยํางเสรี เสรีที่วําคือเสรีกวํา
ปัจจุบัน เชํน หากจะกลําววําให๎เงินเคลื่อนย๎ายอยํางเสรี แล๎วบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะนาเงินออก
นอกประเทศมากเทําไรก็ได๎ แตํละประเทศคงไมํยอม แตํแตํละประเทศมีหน๎าที่มากาหนดรํวมกัน
อยํางเป็นรูปธรรมระดับหนึ่ง หากประเทศใดไมํยินยอม คาวํา “เสรี” จะเกิดขึ้นไมํได๎ เป็นต๎น หาก
การลงทุนไมํเกิดขึ้นการจะสร๎างตลาดรํวมและฐานการผลิตรํวมของอาเซียนจะเกิดขึ้นยากเชํนกัน
การทาอาเซียนให๎เป็นภูมิภาคที่แขํงขันได๎ กลําวคือต๎องรํวมกันทาแตํละด๎านที่กาหนดไว๎ ให๎ทุกคน
เกํงขึ้นและที่สาคัญคือสร๎างการพัฒนาที่เสมอภาค
อาเซียนมี ๒ กลุํม กลุํมอาเซียน ๖ กับกลุํมซีแอลเอ็มวี (CLMV) เมื่อจะมาอยูํรํวมกันเป็น
ชุมชนเดียวกัน ไมํควรมีคนที่เกํงกวํา เกํงน๎อยกวํา ไมํควรมีคนพัฒนามากกวํา พัฒนาล๎าหลังกวํา
ทุกคนจะต๎องอยูํระดับเดียวกัน จึงเป็นที่มาของเป้าหมายที่ต๎องชํวยเหลือ ๔ ประเทศคือซีแอลเอ็มวี
(CLMV) ข๎างต๎นให๎พัฒนาขึ้น นอกจากนี้เรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs – Small
and Medium Enterprises) ที่อาเซียนกาลังจะเปิดเสรีกันนั้นจะแขํงขันกับบริษัทใหญํ ๆ ซึ่งมีเงินลงทุน
ได๎หรือ จึงมีแนวคิดชํวยเหลือให๎วิสาหกิจเหลํานี้อยูํรอดได๎และสํวนเป้าหมายสุดท๎ายคือบูรณาการ
กับเศรษฐกิ จการค๎าโลก กลําวคือค๎าขายกับประเทศอื่น ๆ การค๎าแบบ ๑๐ ประเทศนี้ชํวยลด
อุปสรรคระหวํางประเทศและเพิ่มอานาจตํอรอง
อยํางแรกคือเรื่องของสินค๎า ตั้งแตํพุทธศักราช ๒๕๓๕ แล๎วที่ตกลงกันด๎านตําง ๆ การเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงยืนยันเจตนารมณ์ที่วําจะทาให๎เสร็จ เป้าหมายหลักของ ๖ ประเทศคือ
ลดภาษีนาเข๎าสินค๎าลงเป็นศูนย์ เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผํานมา ประเทศไทยเราอยูํหนึ่งในนั้น
ด๎วย สํวนอีก ๔ ประเทศที่เหลือ การลดภาษีเป็นศูนย์กระทาตํอเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ปีที่เป็นเออี
ซี (AEC) ฉะนั้นปัจจุบัน ๔ ประเทศที่วํานั้น ภาษียังไมํเป็นศูนย์ สมมติวําไทยนาเข๎าสินค๎าจาก
กัมพูชา ภาษีเป็นศูนย์ เพราะไทยภาษีเป็นศูนย์ แตํไทยสํงออกไปกัมพูชาซึ่งภาษียังไมํเป็นศูนย์
ความตํางตรงนี้เป็นประเด็นที่นํามองอยํางยิ่ง ประเด็นยํอยที่นําสนใจนั้นคือภาษีจะไมํได๎เป็นศูนย์
ทีเดียว จะลดภาษีลง แตํไมํเป็นศูนย์ กลุํมแรกคือกลุํมสินค๎าอํอนไหวและกลุํมที่สองคือกลุํมสินค๎า

อํอนไหวและสินค๎าอํอนไหวสูง แตํละประเทศมีสิทธิ์แจ๎งวําสินค๎าอะไรอํอนไหว ลดภาษีลงมาแล๎ว
นาเข๎า มากขึ้น เดือดร๎อนภายในประเทศ แตํละประเทศกาหนดไว๎ ๕ เปอร์เซ็น ต์ ประเทศไทย
กาหนดไว๎ ๔ อยํางคือกาแฟ มันฝรั่ง มะพร๎าวแห๎งและไม๎ตัดตํอ สํวนสินค๎าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต๎องการ
นาเข๎านั้น ภาษีเป็นศูนย์หมดแล๎ว นอกจากนี้สินค๎าอํอนไหวสูง การกาหนดภาษีอิสระมากมีเพียง
๓ ประเทศคือมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แจ๎งวําแตํละประเทศมีสินค๎า ๒ อยํางคือข๎าวและ
น้ าตาล กลํ า วคื อ อิ น โดนี เ ซี ย ก าหนดข๎ า วไว๎ ๒๕ เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละมาเลเซี ย ก าหนดข๎ า วไว๎ ๒๐
เปอร์ เ ซ็ น ต์ อิ น โดนี เ ซี ย ก าหนดน้ าตาลไว๎ ๔๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ชํ ว งนี้ จ ะไมํ ล ดเปอร์ เ ซ็ น ต์ อี ก จน
คริสตศักราช ๒๐๑๕ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ข๎อกาหนดนี้ประเทศไทยไมํยินยอม เพราะภาษีสูงมาก จึง
ตั้งภาษีแบบนี้ไมํได๎ อินโดนีเซียจึงเดือดร๎อนขอเจรจากับประเทศไทยโดยเฉพาะ กลําววําสํวนเกิน
จะชดเชยไทยคือทาสัญญาฉบับหนึ่งวําทุกปี จากนี้ไป อินโดนีเซียจะซื้อน้าตาลจากประเทศไทย ปี
ละประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ ตัน ไทยจึงยินยอม สํวนฟิลิปปินส์ก็เชํนเดียวกัน ภาษีน้าตาลคํอนข๎างสูง
ปัจจุบัน แตํแจ๎งวําจะคํอย ๆ ลดลงจนท๎ายที่สุดคริสตศักราช ๒๐๑๕ ไทยจึงยินยอม สํวนข๎าว
ฟิลิปปิน ส์ตั้ง ภาษี ๓๕ เปอร์เซ็นต์ คริสตศัก ราช ๒๐๑๕ จึง ลดลง ไทยไมํยิน ยอมจึงชดเชยคือ
สัญญาวําจะซื้อข๎าวจากประเทศไทยทุกปี ขั้นต่าปีละ ๓๖๗,๐๐๐ ตัน ไทยจึงยินยอม
เมื่อถึ งคริสตศัก ราช ๒๐๑๕ แล๎วภาษีน าเข๎าระหวํางกัน จะไมํมีอีก ยกเว๎น ๒ กลุํมคือ
บริการ ๑๒ สาขา แยกเป็นสาขายํอย ๑๒๘ สาขา สํวนประเภทใดไมํอยูํใน ๑๒ สาขาข๎างต๎น เรียก
การลงทุน มี ๕ ประเภทคือภาคการเกษตร การประมง การป่าไม๎ การเหมืองแรํและการผลิต
เมื่อไปตั้งโรงงานผลิตอะไรก็ตาม เรียกวําการผลิต แตํผลิตรองเท๎า เสื้อผ๎าและกระเป๋า ถือ
วําเป็นการลงทุน อาจกลําวได๎วําไปลงทุนประเทศนั้น ๆ สํวนธุรกิจภาคการเกษตร สมมติวําตั้ง
ธุรกิจที่ลาวและจ๎างคนลาวให๎ปลูกข๎าวโพดและเลี้ยงสัตว์ ถือวําเข๎าไปลงทุน อาจอธิบายได๎วําลงทุน
ที่ลาวและทาธุรกิจภาคการเกษตร การเข๎าไปลงทุนธุรกิจด๎านประมงนั้น สมมติเข๎าไปตั้งบริษัทที่
อินโดนีเซีย เดิมคนอินโดนีเซียเลี้ยงปลานิล เรียกวําธุรกิจภาคประมงและเรียกวําเข๎าไปลงทุนที่
อินโดนีเซีย ธุรกิจภาคป่าไม๎นั้น สมมติไปตั้งบริษัทที่พมําปลูกสวนยางพารา เรียกวําการลงทุน
เหตุที่ต๎องอธิบายความแตกตํางของการลงทุนและบริการ เพราะเมื่อเปิดเสรี ๒ ประการ
ข๎างต๎นจะตํางกัน การเปิดเสรีธุรกิจบริการต๎องลดและยกเลิกอุปสรรคตําง ๆ อุปสรรคด๎านการ
บริการจะมีมาก ทั้งการจัดสัดสํวนผู๎ถือหุ๎น ชาวตํางชาตินั้นสามารถถือหุ๎นได๎ไมํเกิน ๑๙ เปอร์เซ็นต์
หรือ ๔๑ เปอร์เซ็นต์ ถือวําจากัดการลงทุน สํวนอุปสรรคด๎านการค๎าสินค๎ามีเพียงภาษีที่เห็นชัด
การจากัดทางธุรกิจบริการ เชํน จากัดจานวนสถานบริการ กลําวคือสมมติให๎ถือหุ๎นได๎คน
ละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คนไทยตั้งโรงพยาบาลจะถือหุ๎นได๎ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แตํจากัดวํามีโรงพยาบาล
ได๎เพียงแหํงเดียว เชํนนี้ถือวําเป็นข๎อจากัด เป็นต๎น การถือหุ๎นอาเซียน ๑๐ ตกลงกันวําต๎องอนุญาต
ให๎คนอาเซียนเข๎ามาทาธุรกิจบริการ เป็นเถ๎าแกํและถือหุ๎นมากได๎ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นอยํางต่า

ภายในพุทธศักราช ๒๕๕๘ ระยะเวลาการปรับเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตํางกันไป ท๎ายที่สุดคือถือหุ๎น
ได๎ทุกสาขา สํวนการยกเว๎นนั้นมีข๎อยกเว๎น ๑๕ เปอร์เซ็นต์จะไมํกลําวถึงรายละเอียด ณ ที่นี้
เรื่องการลงทุนแบํงได๎เป็น ๕ สาขา เรื่องนี้นั้น สิ่งที่บุคคลภายนอกต๎องนาเข๎ามาคือเงิน
ต๎องเชําที่ดิน ต๎องสร๎างโรงงานและต๎องจ๎างคนงาน เหลํานี้เป็นสิ่งที่เกือบทุกประเทศต๎องการ ไมํ
กลําวถึงการอนุญาตการถือหุ๎น แตํจะอนุญาตมากน๎อยเพียงใดตามอิสระของแตํละประเทศ เพราะ
ทุกประเทศต๎องการให๎บุคคลภายนอกประเทศเข๎ามาลงทุน ตํางจากธุรกิจบริการที่เป็นบริษัทเล็ก
บริษัทน๎อย เชํน ร๎านซักแห๎งเป็นธุรกิจเล็ก ๆ น๎อย ๆ ไมํใช๎ทุนมาก ฉะนั้นจึงสงวนไว๎ให๎คนในประเทศ
เฉพาะทา เป็นต๎น นอกจากนี้ความตกลงที่ทากันกลําวโดยสรุปวําถ๎าเป็นนักลงทุนของอาเซียน เข๎า
ไปลงทุนเข๎าไปลงทุนในประเทศใดก็ตาม รัฐบาลของอาเซียนประเทศนั้นต๎องปฏิบัติเหมือนกับที่
ปฏิบัติกับนักลงทุนของประเทศนั้น ๆ และต๎องปฏิบัติอยํางเทําเทียมทุกประเทศอาเซียน ไมํวําจะ
เป็นผู๎ปฏิบัติและรับการปฏิบัติก็ตาม เชํน คนไทยลงทุนที่ลาว รัฐบาลลาวต๎องปฏิบัติกับนักลงทุน
ไทยเหมือนกับที่ปฏิบัติกับนักลงทุนลาวทุกประการ มี ๒ มาตรฐานไมํได๎ เป็นต๎น แม๎แตํละประเทศ
ตํางมีกฎหมายท๎องถิ่นของตนเองเรื่องการลงทุน เรื่องนี้กาหนดไว๎วําหากคนตั้งโรงงานเป็นชาติตน
และตํางชาติในอาเซียน ต๎องใช๎กฎเดียวกัน เพื่อการลงทุนและเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เรื่องการลงทุนนั้นมีเรื่องการคุ๎มครองและสํงเสริมการลงทุน สงวนสาขาที่ไมํต๎องการเปิด
เชํน ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนตํางด๎าว ไมํให๎ตํางชาติ
ลงทุ น สาขาดั ง กลํ า ว แม๎ ก ารเปิ ด เสรี อ าเซี ย นจะอนุ ญ าตให๎ ตํ า งชาติ ท าอาชี พ ตํ า ง ๆ ได๎ แตํ มี
ข๎อก าหนดคือสงวนบางอาชีพ ไว๎ ให๎ คนในชาติเชํน กัน เป็น ต๎น สํวนด๎านอื่น ๆ แตํละประเทศมี
ข๎อกาหนดตํางกันไป เชํน ไทยมีเงื่อนไขเรื่องการถือหุ๎นเพียง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นต๎น นอกจากนี้การ
ถือครองที่ดิน ไมํได๎หมายความวําชาติใดต๎องการที่ดินประเทศจะทาได๎ เพราะทุกประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ดินที่ไมํให๎ตํางชาติซื้อ บางกรณีอาจสงวนชั่วคราว เมื่อพุทธศักราช
๒๕๕๘ อาจยังไมํอนุญาตทั้งหมด หากกลําวโดยสรุปการเปิดเสรีระหวํางอาเซียนด๎วยกันยังไมํ
บริบูรณ์ แม๎ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๘ แล๎วก็ตาม รายละเอียดข๎อกาหนดนั้นต๎องดูเป็นรายประเทศไป
นอกจากนี้แรงงานก็เป็นเรื่องสาคัญ แรงงานฝีมือจึงมีโอกาสยามเปิดเสรี คาวํา “เสรี” ไมํได๎
หมายถึงเป็นแรงงานฝีมือแล๎วจะทางานประเทศอื่นได๎ แตํหมายถึงไปทางานประเทศอื่นสะดวกขึ้น
ทั้งเรื่องการออกวีซํา (VISA) และการออกใบอนุญาตสมัครงาน นอกจากนี้คือเรื่องความตกลงการ
ยอมรับรํวม (MRA) หมายถึงแตํละประเทศอาเซียนยอมรับคุณสมบัติซึ่งกันและกัน เชํน แพทย์
ประเทศไทย มีแพทยสภากาหนดคุณสมบัติให๎แพทย์ต๎องจบแพทยศาสตร์และต๎องประจาตาม
โรงพยาบาลที่กาหนดหลังจบ นอกจากนี้ต๎องมีใบประกอบโรคศิลป์ เป็นต๎น เมื่ออาเซียนตกลงวําจะ
ยอมรับคุณสมบัติซึ่งกันและกัน กลําวคือต๎อ งทาตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เพียงแตํขั้นตอน
แรกเรื่องของคุณสมบัติไมํต๎องทาอีก เชํน แพทย์ไทยเรียน ๔ ปี แพทย์สิงคโปร์เรียน ๕ ปี เมื่อแพทย์

ไทยต๎องการทางานที่สิงคโปร์ต๎องไปสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่นั่นให๎ผําน แตํอาจไมํต๎องเรียนเพิ่ม
อีก เป็นต๎น
การยอมรับคุณสมบัติซึ่งกันและกันข๎างต๎นกาหนดไว๎ ๗ สาขา (วิชาชีพ) และกาลังผลักดัน
สาขาที่ ๘ คือการทํองเที่ยว เมื่อผลักดันวิชาชีพแล๎วก็จะผลักดันระดับกึ่งวิชาชีพ เชํน ชํางซํอมรถ
ต๎องมีมาตรฐานรํวมอะไรบ๎าง เป็นต๎น ทั้งหมดที่กลําวมาคือเรื่องของแรงงานฝีมือ
เรื่องเงิ น ทุ น นั้ น เพื่ อ ให๎ เงิ น ทุ น นั้ น เคลื่อนย๎ ายเสรี มากขึ้น อาจต๎ องพ๎น ชํ วงพุท ธศักราช
๒๕๕๘ ไปกํอนจึงจะตกลงกันอยํางจริงจังระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องเปราะบาง ข๎อกาหนดของ
อีกประเทศหนึ่งอาจไมํเหมาะสมกับอีกประเทศหนึ่ง
เรื่องของเขตการค๎าเสรี (FTA) อาเซียนเปิดเสรีการค๎าระหวํางกัน ๑๐ ประเทศ ปัจจุบันอาจ
ไมํใชํเพียง ๑๐ ประเทศ เพราะกาลังเปิดเสรีกับประเทศอื่น ๆ ที่เปิดอยูํปัจจุบัน ๓ ประเทศคือจีน
ญี่ปุ่นและเกาหลี เรียกวําอาเซียนบวกสาม (ASEAN plus three) มีอีก ๓ ประเทศคือออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์และอินเดีย บวกเพิ่ม เรียกวําอาเซียนบวกหก (ASEAN plus six) เมื่อพูดถึงเรื่องเขต
การค๎าเสรีจะกลําวถึงสินค๎า การบริการและการลงทุน ปัจจุบันการเจรจาใกล๎แล๎วเสร็จแล๎ว เหลือ
เพียงอินเดียจะเจรจาให๎แล๎วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อให๎ครบบริบูรณ์ ๖ ประเทศ
เมื่อกลําวถึงเกาหลีนั้น ประเทศอาเซียนทั้ง ๙ ประเทศทาเขตการค๎าเสรีกับเกาหลีไป ตั้งแตํ
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สํวนไทยทาเขตการค๎าเสรี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒ ไทยรํวมเจรจาพร๎อม ๆ กับ
ทั้ง ๙ ประเทศ แตํเมื่อใกล๎เจรจาสาเร็จ เกาหลีไมํยอมเปิดการค๎าเสรีสิน ค๎าข๎าวให๎ไทย ไทยจึงไมํ
ยอมเจรจา อาเซียนจึงยกเลิกข๎อตกลงชั่วคราวและให๎ประเทศอื่นอี ก ๙ ประเทศเซ็นกํอนในเวลา
ตํอมา เหตุนี้สํงผลตํอสินค๎าอื่นของไทยด๎วย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ผู๎ผลิตไทยร๎องวําคนเกาหลีไมํซื้อ
สินค๎าไทย แตํหันไปซื้อสินค๎าอินโดนีเซีย เวียดนามและมาเลเซียแทน เพราะไทยยังไมํทาเขตการค๎า
เสรี กั บ เกาหลี เกาหลี จึ ง ยั ง ไมํ ล ดภาษี ใ ห๎ ไ ทย กลํ า วคื อ เมื่ อ สํ ง สิ น ค๎ า นี้ ไ ปเกาหลี เ ก็ บ ภาษี ๑๐
เปอร์เซ็นต์ แตํสินค๎าที่สํงมาจากอินโดนีเซีย เวียดนามและมาเลเซียไมํต๎องเสียภาษี ลักษณะเชํนนี้
คือผลของการเขตการค๎าเสรี อาจกลําวได๎วําได๎ประโยชน์ซึ่งกันและกันแล๎ว ต๎องดูคูํแขํงด๎วยวําทา
เขตการค๎าเสรีกับคูํค๎าหรือไมํ หากคูํแขํงทา แตํไทยไมํทา นับวําเสียเปรียบมหันต์
ปัจจุบันสหภาพยุโรปได๎รุกเจรจาเขตการค๎าเสรีกับประเทศอาเซียนตําง ๆ เชํน สิงคโปร์จะ
ประกาศผลภายในเดือน ๒ เดือนนี้และเวียดนามจะเริ่มเจรจาภายใน ๒ เดือนข๎างหน๎า เป็นต๎น
สํวนไทยนั้นยังเจรจาไมํได๎ เพราะต๎องนาเรื่องเข๎าสภาและอาจมีผลตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้
ประเทศที่เริ่มเจรจาและกาลังเจรจาเสร็จภายในปีนี้คือมาเลเซียและอินโดนีเซีย หากไทยไมํเรํง
สินค๎าไทยไทยจะไมํมีผู๎ซื้อหรือไปซื้อสินค๎าของอีก ๙ ประเทศแทน
การขยายเขตการค๎าเสรี เสรีขณะนี้อาเซียนกาลังพิจารณาวําควรขยายอีก ๓ ประเทศ
หรือไมํ อาจเรียกกลุํมที่จะเกิดขึ้นวํากลุํมเอฟทีเอ (FTA) ๑๓ ประเทศหรือ ๑๖ ประเทศ ให๎รํวมมือ

กันลดภาษีระหวํางกันดีหรือไมํ อีกความคิดหนึ่งคือเปิดให๎อีก ๖ ประเทศเข๎ามาเป็นเขตเศรษฐกิจ
ขนาดใหญํ เรียกวําซีบีดีเอ (CBDA) ขณะนี้อยูํระหวํางการตัดสินใจ หากสาเร็จประโยชน์คือ ภาษี
นาเข๎าลดลง ตลาดใหญํขึ้นและสร๎างฐานการผลิตรํวม ฐานการผลิตรํวมหมายถึงสมมติเป็นผู๎ผลิต
เสื้อผ๎าสาเร็จรูปและต๎องการนาเข๎าผ๎าจากมาเลเซีย จึงนาเข๎าแบบไมํเสียภาษี หากต๎องการปักลาย
บนผ๎าที่ประเทศไทย คําแรง ๓๐๐ บาท นอกจากนี้อาจประสบภาวะอุทกภัย จากปัญหาข๎างต๎นไทย
ควรตั้งโรงงานเล็ก ๆ คําแรงถูกรองรับข๎อบกพรํองดังกลําว
นอกจากนี้การนาคอปกสาเร็จรูปเข๎าฟิลิปปินส์ แบบบินตรง ไมํเสียภาษี ได๎ประโยชน์จาก
การเป็นประชาคมอยํางมาก ด๎านภาษี เมื่อนาเข๎าแล๎ว นาสํงกลับมาที่ไทยอีกครั้ง ไมํต๎องเสียภาษี
เพราะมาจากกัมพูชาเข๎าไทยซึ่งเป็นอาเซียนด๎วยกัน ไทยอาจนาเข๎ากระดุมจากเวียดนามอีก ผลิต
เป็นเสื้อสาเร็จรูปขึ้น ตัวอยํางเหลํานี้คือใช๎อาเซียนเป็นฐานการผลิตรํวม ถ๎าผลิตในประเทศใดแล๎วสู๎
คําแรงไมํไหวก็ผลิตประเทศที่คําแรงต่า แล๎วจึงนาเข๎าสินค๎านั้นเข๎ามาแบบปลอดภาษีดังได๎กลําวไป
เมื่อเข๎าสูํพุทธศักราช ๒๕๕๘ สินค๎าปลอดภาษี อาจต๎องเริ่มมองวํากํอนหน๎านั้น เหตุที่ไมํ
เก็บภาษีเพราะอะไร มีมาตรการอะไรบ๎าง แตํละมาตรการมีข๎อกาหนดอยํางไร มีใบอนุญาตนาเข๎า
หรือไมํ ผู๎ใดได๎รับอนุญาตบ๎าง ข๎อตกลงหรือข๎อกาหนดใดเกินความจาเป็น นอกจากนี้เมื่อถึงเวลา
นั้นอุปสรรคสาคัญอาจเป็นเรื่องดํานพรมแดน ถ๎าต๎องการนาสินค๎าผํานแบบปลอดภาษี ใช๎เวลา
๓ วัน อาจต๎องมองวําจะลดขั้นตอนการตรวจสินค๎าระหวํางพรมแดนได๎อยํางไร เพื่อให๎สะดวกและ
งํายขึ้น เมื่อพิจารณาสหภาพยุโรปซึ่งเกิดขึ้นกํอนนั้นจะเห็นวําไมํตรวจสินค๎าระหวํางผํานดําน
เรื่องของโครงสร๎างพื้นฐาน (infrastructure) นั้น เชํน การพัฒนาถนนตําง ๆ เมื่อปลอด
ภาษีอาจใช๎ถนนน๎อยลงหรือไมํ เป็นเรื่องที่ต๎องไตรํตรองตํอไป เป็นต๎น สํวนเรื่องการเงิน คาถามคือ
อาเซียนจะใช๎เงินสกุลเดียวกันหรือไมํ มุมมองนักวิชาการสํวนมากแล๎วเห็นวําเป็นไปได๎ยาก เพราะ
หลาย ๆ เหตุผล เหตุผลหนึ่งคืออุทาหรณ์ของเงินยูโรของยุโรปซึ่งปัจจุบันกาลังมีปัญหาอยูํนั่นเอง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์ได๎แสดงทัศนะวําสหภาพยุโรปเมื่อ แรกกํอตั้ง ประเทศที่
แข็งแรงกวํา เชํน เยอรมนี เป็นต๎น จะพยายามหาแรงงานคําแรงต่าจากประเทศอื่นในสหภาพ เชํน
ฮังการีและเช็กโกสโลวเกีย เป็นต๎น หรือขยายกิจการไปยังประเทศคําแรงต่าและปิดกิจการที่ อยูํที่
ประเทศคําแรงสูง คาถามคือหากประเทศใดคําแรงสูงจะจ๎างงานเพิ่มในประเทศนั้น ๆ หรือไมํ นัก
เศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจต๎องถาม ชาวกรุงเทพฯ อาจตอบวําไมํมีปัญหา แตํหากขึ้นคําแรงขั้นต่า
ทั่วประเทศจะสํงผลด๎านคําครองชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ความสามารถ
การแขํงขันของไทยนั้นยังแขํงขันได๎ดีอยูํ กลําวคือเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน แตํเมื่อพิจารณาราย
จังหวัดอาจต๎องหยิบยกประเด็นขึ้นมาถกและอภิปรายอยํางกว๎างขวางตํอไป
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลเสริ มวําจังหวัดอุบลราชธานีได๎รับผลกระทบจากอาเซียนมาก
ที่สุดจังหวัดหนึ่ง สํวนจังหวัดชายแดนตําง ๆ เชํน ธุรกิจซักแห๎งตํอไปอาจเป็นคนประเทศเพื่อนบ๎าน

มาทาแทน เป็นต๎น เรื่องตลาดแรงงาน ตํอไปนิสิตนักศึกษาที่จบออกไปอาจมีคูํแขํง เชํน นักบัญชี
ลาวเข๎ามาแขํงขันหางานกับนักบัญ ชีไทย เป็นต๎น นอกจากนี้หากจะสอบใบประกอบวิชาชีพที่
ประเทศใดก็ต๎องอํานเขียนภาษาของประเทศนั้นได๎ ประเด็นนี้ประเทศอื่น ๆ ได๎เปรียบไทยมาก
เพราะลาวหรือพมําสํวนใหญํอํานเขียนและพูดภาษาไทยได๎คลํอง ขณะที่ไทยละเลยการฝึกปรือ
ดังกลําว ฉะนั้นควรเตรียมตัวเสียเนิ่น ๆ แตํตอนนี้ดีที่สุด
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์ให๎ความเห็นวําอุบลราชธานีมีชื่อเสียงด๎านอาหาร
ญวน เชํน ยาหมูยอและแหนมเนือง เป็นต๎น นอกจากนี้อาจมีอาหารประจาชาติอื่น ๆ มาขยาย
กิจการเพิ่ม เชํน ส๎มตาที่วําอรํอยคือส๎มตาจาปาศักดิ์ เป็นต๎น คาถามคือไทยมีอะไรชูโรงด๎านตําง ๆ
เยาวชนรุํนใหมํที่ใกล๎สาเร็จการศึกษาทางอาจไมํได๎โรยด๎วยกลีบกุหลาบอยํางที่แล๎วมา ฉะนั้นรัฐ
ควรไตรํตรองและลดขั้นตอนการทางานลงให๎มาก เชํน สภาผู๎แทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญ การทาความตกลงใดก็ตามกับทางตํางประเทศซึ่งต๎องมีผลนั้นต๎องผํานหลายขั้น ตอน
มาก แม๎กระทั่งโครงการวิจัยบรรยากาศโลกยังหลุดลอยไปอยํางนําเสียดาย เป็นต๎น
นอกจากนี้ปัญหาการสํงออกข๎าว คนไทยผลิตข๎าวด๎วย “การทานา” หาใชํเป็นเชิงธุรกิจ แตํ
มักทากันในครัวเรือนและใช๎คนทามาก เนื่องมาจากเทคโนโลยีไมํสูงนัก หากพิจารณา “ครัวไทยสูํ
ครัวโลก” จึงนับวําเป็นโครงการเจาะกลุํมเป้าหมายวงแคบมากและยังไมํได๎รับการสนับสนุนอยําง
เต็มที่ เพราะแท๎จริงแล๎วสินค๎าสํงออกไปยุโรปสํวนใหญํของไทยเป็นสินค๎าอุตสาหกรรม
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลเสริมเรื่องเขตการค๎าเสรีวําคนสํวนมากมักคิดวําทาแล๎วไทยจะ
เสียเปรียบ แตํความเป็นจริงคือการทาเขตการค๎าเสรีมีทั้งข๎อได๎เปรียบและเสียเปรียบตํางกันไปแตํ
ละประเทศ รัฐกรุยพื้นที่ให๎เดินอยํางสะดวก หน๎าที่ของภาคธุรกิจไทยคือเดินตามข๎อตกลงนั้นอยําง
มีชั้นเชิง ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได๎ ถ๎าภาคธุรกิจไมํใช๎ประโยชน์ เชํน ไมํเปลี่ยนประเทศคูํค๎าและไมํ
พัฒนารูปแบบสินค๎าให๎ตรงตามความต๎องการของตลาด เป็นต๎น ที่รัฐทามายํอมไร๎ผล
ข๎อเสนอแนะจากผู๎รํว มการเสวนาทํ านหนึ่ ง คือเรื่องภาษาและแรงงานยัง แขํงขัน ไมํได๎
เนื่องจากภาษาตํางประเทศยังอํอนมาก สํวนแรงงานเพื่อนบ๎านล๎วนได๎เปรียบทั้งความอดทนสู๎งาน
และอื่น ๆ อาจอนุมานได๎วําการสื่อสารที่มีปัญหานี้สํงผลด๎านการตํอรองระยะยาวและใช๎เวลานาน
เพื่อปรับปรุงด๎านการสื่อสารให๎แขํงขันกับประเทศอื่น ๆ ได๎
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลกลําวเพิ่มวําคนไทยมักทระนงวํามีเอกราช ไมํเคยเป็นเมืองขึ้น
ของผู๎ใด ฉะนั้นจึงไมํยี่หระจะพัฒนาภาษาตํางประเทศอื่น ๆ เชํน ภาษาอังกฤษเรียนแตํไวยากรณ์
เพื่ อ สอบ แตํ สื่ อ สารจริ ง ไมํ ไ ด๎ เป็ น ต๎ น ทวํ า โลกแหํ ง ความเป็ น จริ ง นั้ น การค๎ า กั บ ตํ า งชาติ
ภาษาอังกฤษสาคัญ คนไทยต๎องรู๎และใช๎ภาษาอังกฤษสื่อสารให๎มากขึ้น หากต๎องการเตรียมตัวเข๎า
สูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล๎วด๎วยนั้นไทยต๎องเรียนภาษาท๎ องถิ่นอาเซียนเพิ่มด๎วย นอกจากนี้
ภาษาอื่น ๆ ก็สาคัญ เชํน ลาว กัมพูชาและพมํา เป็นต๎น เพราะหากไปทาธุรกิจยังตํางประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพหรือการสื่อสารใด ๆ ล๎วนเป็นภาษานั้น ๆ หมด หากจ๎างลํามเป็นคนพื้นถิ่นแล๎ว
นายจ๎างอาจได๎สาร แตํไมํอาจเข๎าใจความคิดลึกซึ้งหรือซํอ นเร๎นในสารนั้นครบถ๎วนได๎ เมื่อรู๎ไมํลึก
จะไมํสามารถวางกลยุทธ์และอุบายได๎อยํางแตกฉาน เมื่อมองระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎า ประเทศเพื่อน
บ๎านล๎วนอํานเขียนและพูดภาษาไทยได๎คลํองแคลํวมาก ข๎อได๎เปรียบคือประเทศเหลํานี้มีโอกาสตั้ง
ธุรกิจในไทยและประสบความสาเร็จมากกวําคนไทยที่ไปตั้งธุรกิจยังประเทศเพื่อนบ๎าน
นอกจากนี้ด๎านการคมนาคม ปัจจุบันอาเซียนมีแนวคิดจะเชื่อมโยงระหวํางกัน ที่รู๎จักกัน
มากคือเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor)
หรือเส๎นทางหมายเลข ๙ มีระยะทาง ๑,๔๕๐ กิโลเมตร อยูํในเขตไทยยาวที่ สุด เส๎นทางเริ่มจาก
เวียดนาม ผํานลาว เข๎าสูํไทย ข๎ามไปพมํา เสมือนเชื่อมทะเลจีนใต๎และมหาสมุทรอินเดียและ
ตะวันออกกลาง การลาเลียงสินค๎าไมํต๎องอ๎อมมะละกาขึ้นมา สินค๎าขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม จากนั้นขนขึ้นรถบรรทุกข๎ามประเทศเวียดนามหรือกัมพูชาเข๎ามาไทย ทะลุไปเมืองทวาย
หรือมะริดของพมําได๎ เรียกวําเป็นประโยชน์สูงสุดกับไทย หลายประเทศ เชํน ญี่ปุ่น เป็นต๎น สนใจ
ใช๎เส๎นทางนี้ขนสํงสินค๎าไปยุโรปและตั้งโรงงานตามประเทศคําแรงต่ารอบ ๆ ประเทศไทย เชํน
กัม พู ชา เป็ น ต๎น สํว นประเทศไทยจะได๎ การจ๎ างงานจากแรงงานมี ฝี มือ หรือ การผลิ ต ที่ ต๎อ งใช๎
เทคโนโลยี สูงขึ้น กวํา ประเทศเพื่อนบ๎านบางประเทศ ไทยจึง กลายเป็น ยุท ธศาสตร์สาคัญของ
ภูมิภาคและควรเตรียมพร๎อมใช๎ประโยชน์จากข๎อได๎เปรียบเหลํานี้
ผู๎รํวมการเสวนาทํานหนึ่งยกสหภาพยุโรปขึ้นมาเปรียบเทียบกับอาเซียนซึ่งกาลังจะเกิดขึ้นวํา
สหภาพยุ โ รปมี ก ฎเครํ ง ครั ด และเข๎ ม แข็ ง ทั้ ง ด๎ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ มีสติปัญญาแก๎ปัญหาตําง ๆ เชํน การแทรกแซงของอเมริกาและการ
คอรัปชั่น เป็นต๎น สํวนอาเซียนรวมกัน เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ เนื้อแท๎แล๎วแตํละประเทศมี
อัตลักษณ์ ปัญหาแตํละประเทศก็มีมาก เชํน การคอรัปชั่น เป็นต๎น หากประเทศใดประเทศหนึ่ง
ถอนตัวอาจต๎องลํมทั้งหมดและแก๎ปัญหายากกวําสหภาพยุโรป นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประเทศ
ไทยจะเห็นวําด๎านตําง ๆ ดีพอควร แตํด๎านสังคม คนไทยมีเอกลักษณ์และกรอบความคิดแบบไทย
กลําวคือไทยมีกฎ แตํผู๎ใช๎กฎใช๎ชั้นเชิงรํวมด๎วย เชํน การเปิดให๎ตํางชาติเข๎ามาทางานหรือตั้งกิจการ
ปัจจุบนั มีตวั แทนการถือหุ๎น (nominee) ขึ้นมากมาย ตํอไปอาจเกิดวิกฤติระบบเศรษฐกิจได๎ เรื่องที่
ส าคั ญ อี ก เรื่ อ งคื อ การเตรี ย มความพร๎ อ มของบุ ค ลากร บุ ค ลากรในที่ นี้ มิ ใ ชํ นั ก ธุ ร กิ จ แตํ เ ป็ น
ประชาชนระดับกลาง (SMEs) รัฐสํงเสริมการเตรียมความพร๎อมด๎านดังกลําวอยํางไร
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลเสริมวําบริบทของไทย อาเซียนและสหภาพยุโรปตํางกันมาก
ตั้ง แตํแรก กลําวคือสหภาพยุ โรปตั้งเป็น ธนาคารกลางของตน ตั้งคณะกรรมาธิการยุโรป (EU
Commission) เสมือนเลขาธิการอาเซียนคือทํานสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนจะยึดมติ
๑๐ ประเทศแล๎วนาไปปฏิบัติ แตํคณะกรรมาธิการยุโรปจะไตรํตรองและทาสิ่งที่ให๎ประโยชน์แกํ

สหภาพทุกประเทศ มิใชํประเทศใดประเทศหนึ่ง สหภาพยุโรปจะชักชวนให๎สมาชิกสนับสนุนการ
ออกกฎหรือข๎อก าหนด (lobby) กัน ภายใน เสีย งที่ ออกมาจะมีทิ ศทางเดียวกัน ยามเจรจากับ
ตํางชาติ คณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นผู๎มีบทบาท ชาติสมาชิกจะอยูํเบื้องหลัง ตํางกับอาเซียนที่
สมาชิกทั้งหมดจะไปรํวมเจรจา ประเด็นนี้มีผู๎เทียบกับสัญลักษณ์อาเซียนคือรวงข๎าว ๑๐ รวง
รวมกัน อาจกลําวได๎วําเป็นคนละชาติมาผูกกัน ไมํ ได๎รวมกันเป็นประชาคมเดียวกันอยํางแท๎จริง ที่
กลําวมานั้นอาจไมํได๎หมายความวําต๎องเลียนแบบสหภาพยุโรปทั้งหมด แตํอาจหมายถึงเรียนรู๎
จากความสาเร็จของสหภาพแล๎วมาปรับใช๎กับอาเซียนนั่นเอง
เรื่องคอรัปชั่นนั้นอาจมีมากกวําสหภาพยุโรป แตํไมํได๎หมายความวําสหภาพยุโรปไมํ มี
ปัญหาดังกลําว สํวนเรื่องการรักษากติกา สหภาพยุโรปมีบทลงโทษ ตํางกับอาเซียนที่ยังไมํมี เชํน
อาเซียนตกลงกันวําจะปลอดภาษีวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ แตํเมื่อถึงวันดังกลําว บางประเทศลด
ไมํ ไ ด๎ บทลงโทษไมํ มี มี เ พี ย งถามถึ ง ยามเข๎ า รํ ว มประชุ ม เทํ า นั้ น ที่ มี คื อ กฎบั ต รอาเซี ย น
(The ASEAN way) คือประชุมจนอีกฝ่ายยอมรับไปโดยดุษณี เป็นต๎น นอกจากนี้การตัดสินใจ
ตําง ๆ ล๎วนต๎องหารือ ประชุมข๎อตกลงหนึ่งอาจใช๎เวลานาน กวําจะได๎ข๎อสรุปและออกเป็นกฎ ตําง
จากสหภาพยุโรปที่สละอธิปไตยให๎สํวนกลางมีบทบาทตัดสินใจแทนแตํละประเทศ
เรื่องเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ไทยเตรียมตัวมานาน ตั้งแตํยังไมํมีผู๎รู๎จัก จน
บัดนี้รู๎จักกันกว๎างขวางขึ้น ตํอไปคือเตรียมความพร๎อมแตํละสาขา ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมมี
นโยบายให๎โรงงานตําง ๆ รํวมรํางแผนที่นาทาง (Roadmap) อนาคตธุรกิจของทํานจะเป็นอยํางไร
พิจารณาจุดแข็ง จุดอํอนและรายละเอียดเชิงลึกของธุรกิจแตํละประเภท ที่สาคัญคือภาคการศึกษา
ไทยเตรียมความพร๎อมช๎ากวําประเทศอื่น เชํน ผมไปพบเด็กกัมพูชาขายของที่ระลึกแกํนักทํองเที่ยว
ตํางชาติ เด็กใช๎ภาษาอังกฤษ เมื่อผมถามเรื่องอาเซียน เด็กตอบได๎วําอาเซียนมีกี่ประเทศ แตํละ
ประเทศเมืองหลวงคือเมืองอะไร เป็นต๎น ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเริ่มรํางหลักสูตรอาเซียนสูํ
เด็ ก นั ก เรี ย นทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง รํ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นตํ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศและกระทรวง
ตํางประเทศ สร๎างห๎องสมุดอาเซียน (ASEAN Library) ให๎ผู๎คนรู๎จักแตํละด๎านของแตํละประเทศ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์เสริมวําสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นคือจุดยืนของไทย กลําวคือ
ตํอไปจะเปิดเสรี ทีมฟุตบอลไทยอาจเต็มไปด๎วยผู๎เลํนจากสหประชาชาติ คนไทยควรหาจุดยืนของ
ตนให๎เจอ จะได๎ไมํหลงไปกับอัตลักษณ์ของแตํละประเทศ ยามต๎องมาอยูํรวมกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอีกไมํกี่ปีข๎างหน๎านี้
ดร.จิ น ติ ย า จิ น ารั ต น์ ก ลํ า ววํ า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น จั ง หวั ด ส าคั ญ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเสมือนประตูการเตรียมพร๎อมสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูํใกล๎หลาย
ประเทศ เชํ น ลาวและกั มพู ชา เป็น ต๎ น ปัญ หาที่ พ บคือ คนท๎ อ งถิ่ น ไมํ ท ราบวํา การเป็ น สมาชิ ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต๎องทาอยํางไร ทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงรํวมกันจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น

ทั้งภาครัฐและเอกชนต๎องรํวมกระจายความรู๎อยํางทั่วถึง โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตสหสาขาที่รํวมเสวนาวันนี้ เชํน ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นต๎น กลุํม
เหลํานี้จะเป็นผู๎นาสังคมของจังหวัดและภาคตํอไป การเตรียมความพร๎อมควรทาอยํางไร ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนนั้น หนํวยงานตําง ๆ รวมทั้งผู๎อานวยการและผู๎บริหาร จากสถาบันการศึกษา
ตําง ๆ ตั้งแตํระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปฏิบัติจริงเชิงรุกอยํางไร
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์กลําววําในนามวําผู๎อานวยการศูนย์ยุโรปศึกษา
แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีอยํางยิ่งที่มีโอกาสรํวมมือกับมหาวิทยาลันอีสเทิร์นฯ จัดการ
เสวนา ครั้งนี้มีทั้งผู๎อานวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์นี้ตั้งขึ้ นเพื่อ
ทางานเตรียมพร๎อมและงานวิจัยตําง ๆ ตํอไปคือทํานอาจารย์สาทิส สุนทรพรรณ ขณะนี้ดูแล
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหงและชํวยงานศูนย์ยุโรปศึกษาฯ ทํานอาจารย์
สุภัฒ สงวนภักดี จากกระทรวงพาณิชย์ ผู๎เจรจาเรื่องการเปิดเสรีการค๎าของอาเซียน ขณะนี้ดูแล
ด๎านยุโรป วันนี้แตํละทํานมาให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน ประชาคมอาเซียนตํอไปจะเป็น
อยํางไร นอกจากนี้ ยังกลําวถึงเรื่องการทาข๎อตกลงการค๎าตําง ๆ กับหลายประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ดาเนินการมาแล๎วสักระยะหนึ่ง ฉะนั้นจึงยินดีมากที่ได๎เชิญบุคลกรที่คร่าหวอดในวงการมา
ปันความรู๎ซึ่งกันและกัน เพื่อให๎ท๎องถิ่นเตรียมพร๎อมเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ถามวําประเด็นปัญหาหรือนําเสริมเติมเต็มของพื้นที่กับการก๎าวสูํประชาคม
อาเซียนมีอะไรบ๎าง
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์อธิบายวําพื้นที่ต๎องเข๎าใจชีวิตตามกรอบประชาคม
อาเซียนวําเป็นอยํางไร เปลี่ยนไปจากปัจจุบันหลายด๎านอยํางไร เชํน ทีมที่แขํงฟุตบอลโลกตํอไป
กติกาจะเปลี่ยนไปจากเดิม กลําวคือเดิมตั้งกันเอง แตํตํอไปกติกาต๎องมาจาก ๑๐ ประเทศ เป็นต๎น
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลเสริมวําในฐานะอดีตผู๎อานวยการ สานักงานอาเซียนที่กาลังกํอสร๎าง
เส๎ น ทางและประเทศไทยมี บ ทบาทส าคั ญ มาโดยตลอด การที่ ไ ทยจะเป็ น ผู๎ น าได๎ ทุ ก คนต๎ อ ง
ตระหนักรู๎วําจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อเตรียมตัวกํอนถึงพุทธศักราช ๒๕๕๘ สถาบันการศึกษามีสํวน
สาคัญและมีสํวนรวมได๎มากเพราะได๎เริ่มเรียนรู๎และเตรียมตัวได๎ทันทํวงที ฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยทา
กิจกรรมนี้ขึ้น เป็นประโยชน์มาก
อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์กลําววําในฐานะผู๎อานวยการ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง เห็นวําสหภาพยุโรปซึ่งกํอตั้งมานานและได๎ดาเนินการรูปแบบตําง ๆ อีกทั้งจัดตั้งภาค
ประชาชนนั้น อาเซียนได๎ประโยชน์คือเรียนรู๎ข๎อดีและนามาปรับให๎เข๎ากับประชาคม เด็กรุํนใหมํ ๆ
ตํางตระหนักรับรู๎เข๎าใจคํอนข๎างจากัดเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกราว ๒ - ๓ ปีข๎างหน๎ า
ผลกระทบคือเรื่องแรงงาน การลงทุนและการบริการ อาจกลําวได๎วําอาเซียนเป็นเรื่องของคนพื้นถิ่น
ฉะนั้นต๎องทาให๎ทุกคนตระหนักและทาเป็นรู ปธรรม โจทย์ที่แตํละคนมีเรื่องของอาเซียนนั้นตํางกัน

ทาหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด เพราะเมื่อเข๎าสูํประชาคมแล๎วจะอยูํเหมือนเดิมไมํได๎ การเสวนานี้เป็น
แรงบันดาลใจผลักดันการก๎าวไปข๎างหน๎า
ดร.ธรรมนิ ต ย์ วราภรณ์ ใ ห๎ ค วามเห็ น วํา กรณี หั ว ข๎ อบทเรี ยนและข๎อ คิ ดจากการบู รณาการของ
สหภาพยุโรปสูํการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ชํวงบํายนี้เป็นชํวงสนทนาเพิ่มเติมของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิ พัน ธ์ จิราธิวัฒน์ ผู๎อานวยการศูน ย์อาเซียนศึกษาแหํ ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ยุโรปและอาเซียนต๎องยอมรับวํามีสิ่งคล๎ายกันคือการรวมกลุํม (Integration) และ
การจัดการตําง ๆ จากประสบการณ์อาจแตกตํางกันบ๎าง เชํน ระยะเวลาเริ่มต๎นช๎ากวํากันราวสิบ
กวําปี เป็นต๎น หากย๎อนกลับไปมองประวัติศาสตร์นั้น ยุโรปพยายามรวมกลุํมตั้งแตํอดีตหรือยุค
โรมัน ขณะที่อาเซียนเองแตกตํางหลากหลาย เรื่องการรวมกลุํม มักมองยุโรปเป็นที่ตั้ง ความเป็น
จริงแล๎วควรเรียนรู๎ข๎อดีข๎อด๎อยซึ่งกันและกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ให๎ความรู๎วํายุโรปเพิ่งตกลงกันเรื่องของเงินชํวยเหลือ
๑๒๐ ล๎านยูโร เพื่อใช๎กอบกู๎เศรษฐกิจ อาเซียนเองที่กลําววําเป็นตลาดทุนนั้น ปัจจุบันได๎รํวมมือ
ด๎ า นการธนาคารมากมายภายในภู มิ ภ าคนี้ เชํ น ไทยมี ธ นาคารซี ไ อเอ็ ม บี (CIMB) เป็ น ต๎ น
นอกจากนี้ยังสํงเสริมให๎ประชากรอาเซียนซื้อหุ๎น เพื่อเป็นอาเซียนแหํงดัชนี (ASEAN of Index)
รํวมกัน ฉะนั้นมิติของประชาคมอาเซียนมีมากและปรับเปลี่ยนตลอด อยูํจังหวัดหนึ่งอาจไปซื้อหุ๎น
ตํางประเทศก็เป็นได๎ ขึ้นอยูกํ ับการมองวํามองจุดตํางกันหรือไมํ
ยุโรปทาสงคราม ๒ ครั้ง เสียหายมากจึงเป็นจุดกํอตั้งสหภาพขึ้น ป้องกันการทาสงคราม
แบบรบราฆําฟันดังอดีต เพื่อรํวมกันคิดและสร๎างข๎อตกลงรํวม เชํน ข๎อตกลงถํานหินและข๎อตกลง
เหล็ก เป็นต๎น เมื่อได๎ข๎อตกลงแล๎วจึงตั้งเป็นสนธิสัญญา อาเซียนเองไทยและพมํารบราฆําฟันกัน
มาช๎านาน เพื่อนบ๎านคือกัมพูชาและลาว ความสัมพันธ์กับไทยไมํได๎บาดหมางใหญํโตนักสมัย
อาณานิคม เมื่อตั้งอาเซียนสิ่งที่นําวิตกคือเรื่องคอมมิวนิสต์ ชํวงสงครามเวียดนาม เกิดปฏิญญา
กรุงเทพซึ่งเน๎นให๎ไทยเซ็นสัญญา ๑๐ ปีให๎หลัง เหตุดังกลําวจึงต๎องการการตัดสินใจระดับชาติ เชํน
รั ฐ สภาควรลดขั้ น ตอนตํ า ง ๆ ให๎ น๎ อ ยที่ สุ ด เป็ น ต๎ น นอกจากนี้ ห ากเที ย บระหวํ า งยุ โ รปซึ่ ง มี
คณะกรรมาธิการยุโรปคอยบริหารกับอาเซียนซึ่งมีเลขาธิการคอยทาหน๎าที่ตํางจากยุโรป กลําวคือ
อาเซียนไมํมีรัฐสภาจึงไมํมีตุลาการ มองเกือบทุกอยํางเป็ นความรํวมมือ (Cooperation) มากกวํา
ประชาคม (Community) ต๎องการให๎เกิดสันติสุขปราศจากคอมมิวนิสต์และเหตุผลทางเศรษฐกิจ
ตามลาดับ การเกาะกลุํ มของอาเซี ย นเริ่มจาก ๕ ประเทศทางใต๎ แม๎ จะมีปมขัดแย๎ง บ๎าง เชํ น
มาเลเซียขัดแย๎งกับอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์แบํงแยกดินแดน เป็นต๎น
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ คริสตศักราช
๑๙๗๖ หรือพุทธศักราช ๒๕๑๙ ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง ลาว
และกัมพูชาแยกออกจากกัน ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นสาคัญของเศรษฐกิจ เริ่มจากแลกเปลี่ยนสินค๎า

เล็ก ๆ น๎อย ๆ พัฒนาจนถึงระดับโครงการด๎านอุตสาหกรรมตําง ๆ ของอาเซียนด๎วยกัน ท๎ายที่สุด
คือการประชุม ระหวํางสุดยอดผู๎นาดังกลําว จัดขึ้น ๒ ครั้งติดกันคือคริสตศักราช ๑๙๗๖ และ
๑๙๗๗ เนื่องจากสงครามเวียดนามเพิ่งสิ้นสุด หลายประเทศยังหวาดกลัวภัย คอมมิวนิสต์ ตํอมา
เมื่อคอมมิวนิสต์เริ่มน๎อยลง การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓ คริสตศักราช ๑๙๘๗ นั้น ได๎จัด
หํางออกไป กลําวคือหํางจากครั้งที่ ๒ ราว ๑๐ ปี
ชํวงรอยตํอระหวํางการประชุมครั้งที่ ๒ และ ๓ นั้น อาจเป็นแนวคิดยุคคอมมิวนิสต์เรือง
อานาจ ไทยเองนิสิตนักศึกษาพากันเข๎าป่าและหวาดเกรงวําเวียดนามจะรุกเข๎ากัมพูชาตํอมาถึง
ไทย ประเทศอาเซียนอื่น ๆ เชํน มาเลเซียเวลานั้นเกรงภัยคอมมิวนิสต์จีนและวิตกปัญหาพิพาท
อินโดนีเซีย เป็นต๎น ฉะนั้นอาเซียนจึงไมํอาจเดินหน๎าทางเศรษฐกิจได๎เทําใดนัก เมื่อทุกอยํางเริ่ม
สงบ ประเทศอาเซียนจึงเริ่มกลับมาสนทนาเรื่องเศรษฐกิจกันอยํางจริงจังอีกครั้ง
หลังสิ้นสุด สงครามเย็น นับวําเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญอีกครั้งหนึ่ง ประเทศอาเซียนตําง
ตระหนักและรํวมกันหารือวําจะรํวมมือกันดังกํอนไมํได๎แล๎ว ทั้งโลกเริ่มเป็นกลุํมการค๎า สหภาพ
ยุโรปล๎วนเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วคิดสร๎างสรรค์สิ่งตําง ๆ ขณะเดียวกัน ตํางจากอาเซียนที่มอง
โลกเปลี่ยนแปลงไปแล๎วจึงคํอยปรับตัวให๎สอดคล๎องสถานการณ์ที่เปลี่ยน อยํางไรก็ตาม แม๎ทั้ง
สหภาพยุโรปและอาเซียนจะใช๎เวลาตํางกันตั้งประชาคมของตนขึ้น ทวําไมํช๎าก็จะเป็นรูปเป็นรําง
อยํางเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งจะก๎าวเข๎าสูํประชาคมเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๘
เรื่องของตลาดนั้น สหภาพยุโรปมีตลาดเดียวคือประชาคมเศรษฐกิจ แตํอาเซียนมีเสาหลัก
๓ เสา ประกอบด๎วยเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม เพราะอาเซียนต๎องการให๎ครอบคลุม
และมั่นคงมากที่สุด อาเซียนจึงรํางธรรมนูญขึ้น เรียกวํากฎบัตร (Charter) ทั้งผู๎นาและประชาชน
ต๎องเห็นสอดคล๎องกันไปทิศทางเดียวกัน หาใชํใครมองใครไมํ ดังคาขวัญของอาเซียนที่วํา “หนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One vision, One identity, One community)”
คาดการณ์กันวําอาเซียนพัฒนาต๎องเปิดพื้นที่และเป็นฐานการผลิต รวมทั้งรับชาติตําง ๆ
ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย ออสเตรีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังวางโครงการเปิดพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจอีกมากมาย ขณะเดียวกันก็รํวมมือกับภายนอก กลําวคือรุกทั้งเชิงลึกและเชิงกว๎าง
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์เพิ่มเติมวําการเริ่มต๎นของทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียน เหตุผลรํวม
คือความมั่นคง อาจแสดงออกรูปแบบของความรํวมมือหรือการบูรณาการตําง ๆ ทั้งสองประชาคม
มีทั้งเหมือนและตํางกัน สหภาพยุโรปเริ่มต๎นจากเดอะ ซิกส์ (The sixth) กํอน แล๎วจึงคํอย ๆ ขยาย
สํวนอาเซียนทั้งมุมมองรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นั้น เริ่มตั้งแตํแรกกํอตั้งสมาชิก ๕ ชาติแรก
ยกเว๎นไทย อีก ๔ ชาติที่เหลือเพิ่งได๎รับเอกราชมาไมํถึง ๑๐ ปีหรือมากกวํา ๑๐ ปีมาไมํมาก จึงเริ่ม
ใช๎อานาจรัฐตําง ๆ อดีตอาเซียนรวมกลุํมตําง ๆ เชํน ซีโต๎ (SEATO) และอาสา (ASA) เป็นต๎น

สํวนมากไมํประสบความสาเร็จ เพราะขัดแย๎งระหวํางประเทศสมาชิก เชํน มาเลเซียและอินโดนีเซีย
รวมทั้งฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นต๎น
นอกเหนือจากหลักการของปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) แล๎ว สนธิสัญญาที่
ประกาศขึ้น เมื่อคริสตศักราช ๑๙๗๗ นั้นมีหลักสาคัญ ๔ – ๕ ประการ ที่ทราบกันคือการแก๎ไข
ความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี การรักษาบูรณภาพของโลกอธิปไตยและการไมํแทรกแซงกิจการภายใน
ซึ่งกันและกัน (Non interference) เพราะภูมิหลังประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม แตํละชาติเคยอยูํใต๎
อานาจลัทธิลําอาณานิคมมานับร๎อยปี ชํวงเวลาดังกลําว เมืองแมํมักแทรกแซงกิจการภายในตําง ๆ
คํอนข๎างมาก ไมํวําเวียดนามหรือพมํา บางตาแหนํง หากเทียบกับไทย เชํน กานันหรือผู๎ใหญํบ๎าน
ปกติจะสืบสายโลหิต เมื่อเมืองแมํเข๎ามาจะใช๎การสอบ ผู๎เข๎าสอบจะเป็นคนของเมืองแมํ เป็นต๎น
กวําประเทศเหลํานี้จะได๎อานาจอธิปไตยคืนมา ต๎องตํอสู๎นานนับศตวรรษ
หลังสงครามเย็น ประมาณคริสตศักราช ๑๙๙๑ เรื่องอุดมการณ์การเมืองลดลงมาก แตํที่
แจํมชัดขึ้นคืออุดมการณ์เศรษฐกิจ มีลักษณะเป็นไปทิศทางเดียวกันมากขึ้น เชํน ฝ่ายคอมมิวนิสต์
เริ่มวิสาสะกับฝ่ายประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น เป็นต๎น เรื่องโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปิดเสรี
ตําง ๆ มีมากขึ้น สํวนการเงิน ยุโรปถึงแม๎ระยะแรกอาจไมํประสบความสาเร็จบ๎าง แตํ ด๎วยความ
พยายามไมํหยุดนิ่ง ทาให๎ผลตําง ๆ อยูํระดับที่หน๎าพึงพอใจ
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุ ลเปรียบเทียบระหวํางสหภาพยุโรปและอาเซียน ๒ ด๎านคือรูปแบบการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจ และกลไกที่ใช๎ลงทุนทางเศรษฐกิจ กลําวคือความแตกตํางของ “ตลาดเดียว
(Single Market)” คือสินค๎าประเภทใด ไมํวําอยูํที่ใด จะมีราคาและมีมาตรฐานเดียวกัน สํวน
“ตลาดรํวม (Common Market)” คือสํงสินค๎ากันไปมาระหวํางตลาดของคูํค๎าได๎
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์เสริมวําอาเซียนต๎องปรับตัวมากขึ้น ทุกคนทราบดี
วําตํอไปจะมี กติกาเดียวกั น และมีตลาดเดียว ตลาดที่วํานั้นปลอดภาษี เรื่องแรงงาน ประเทศ
สมาชิกใหมํสํวนใหญํเป็นคอมมิวนิสต์และมีประชากรวํางงานมาก แรงงานสํวนใหญํมีทั้งมีฝีมือ
และไร๎ฝีมือ สํวนยุโรปนั้นประชากรเคลื่อนย๎ายได๎ แม๎มีข๎อจากัดหลายประการ เชํน อังกฤษนั้นน๎อย
คนต๎องการเป็นคนขับรถโดยสารประจาทางหรือจะมีอยูํบ๎างคือคนอังกฤษเชื้อสายอินเดีย เอเชียใต๎
และปากีสถาน โดยมากบิดาเป็นคนขับรถโดยสารประจาทาง สํวนบุตรเรียนหนังสือแล๎วไปทางาน
ออฟฟิศ (Office) แตํก็มคี นขับรถจากโปแลนด์ข๎ามมาขับรถที่อังกฤษได๎ เป็นต๎น
คาถามคือทาอยํางไรให๎คนรุํนตํอไปปรับตัวให๎ทันการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ดังกลําว การก๎าว
เป็นมหาอานาจเศรษฐกิจของจีน และประชาคมอาเซียน ไทยจะก๎าวทันโลกที่ วําได๎อยํางทันทํวงที
นั้น ต๎องพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด๎านตําง ๆ อยํางไร
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์เสริมวํา หัวข๎ออภิปรายข๎างต๎นอาจยังไมํเห็นภาพชัดเจนนัก แตํเมื่อเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานแล๎ว จะพบวําอาจมีชาติอื่น ๆ เป็นคูํแขํง เชํน พมํา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม เป็น

ต๎น ด๎านนโยบายตําง ๆ ของอาเซียนจะมีลักษณะจากเบื้องบนสูํเบื้องลําง กลําวคือเบื้องลํางรับ
นโยบายจากเบื้องบนมาปฏิบัติ สํงผลให๎ปัจจุบันประชาชนตื่นตัวและเตรียมพร๎อมปรับตัวกันมาก
ขึ้น เชํน โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม๎จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ แตํมีธงอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติปักไว๎
หน๎าโรงเรียน มีสั ญลักษณ์ของอาเซียนและมีประวัติพอสังเขป เป็นต๎น เบื้องต๎นการให๎ความรู๎
อาเซียนอาจให๎ทํองจาไปกํอน เพื่อให๎มีข๎อมูล เมื่อประชาชนมีความรู๎แนํนขึ้นแล๎วจะกระจายความรู๎
จากระดับจุลภาคสูํระดับมหภาค ความรู๎ที่วําจะมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทาให๎ความรู๎
นั้นเข๎มแข็ง เหมาะกับอาเซียนและประสิทธิผลแท๎จริง เพื่อสํงไปยังภาครัฐบริหารจัดการตํอไป
นอกจากนี้เรื่องภาษา ปัจจุบันหาใชํภาษาอังกฤษที่สาคัญ ภาษาอื่น ๆ ก็สาคัญเชํนกัน คนอาเซียน
ชาติอื่น เชํน ปัจจุบันแรงงานพมําตํางจดรายการอาหารที่สั่งเป็นภาษาไทยและพูดอํานเขียนได๎
อยํางคลํองแคลํว ตํางกับคนไทยที่ไมํเข๎าใจภาษาพมําแม๎สักนิด นําคิดวําระดับมหภาคจะเป็น
อยํางไร หากระดับจุลภาคไมํพัฒนาตนเองเชํนวํานี้ เป็นต๎น สมควรยิ่งที่ไทยจะเริ่มเตรียมตัวได๎แล๎ว
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์กลําววํา แตํละประเทศอาเซี ยนสํวนใหญํพึ่งพา
เศรษฐกิจจากนอกอาเซียน ตลาดอาเซียนอาจสาคัญทางข๎อมูล แตํทางปฏิบัติอาจไมํเป็นเชํนนั้น
เชํน การค๎าสํงสินค๎า ทําเรือที่สํงคือสิงคโปร์ แตํเมื่อสํงจริงกลับเลยไปยังประเทศอื่น ๆ เชํน ตลาด
จีน ตลาดอเมริกาและตลาดญี่ปุ่น เป็นต๎น หากเป็นเชํนที่วํานี้การเปิดตลาดอาเซียนอาจไมํคํอย
สาคัญเทําใดนัก ปัญหาที่อาจเกิดคืออาจไมํมีผู๎มาเจรจาค๎าขายกับอาเซียนเป็นพิเศษและอาเซียน
อาจไมํต๎องการเจรจากับประเทศใดเป็นพิเศษ เมื่อเป็นเชํนนี้ สิ่งที่ต๎องทาคือทาให๎อาเซียนมีตัวตน
และไมํมีเลือกปฏิบัติระหวํางสมาชิก ทุกประเทศเทําเทียมกันทั้งสิ้น
ปัญหาตอนนี้ เชํน บางประเทศคือลาว เขมรและพมําสํงออกไปและนาเข๎ามาจากสหภาพ
ยุโรปแบบไมํเสี ย ภาษี เป็ น ต๎น ผลคือประเทศอาเซียนอื่น อาจเสี ยผลประโยชน์ ที่ พึง ได๎ เพราะ
อุตสาหกรรมหรือการสร๎างรายได๎ด๎านอื่น ๆ สํวนใหญํประเทศตําง ๆ ในอาเซียนจะมีคล๎าย ๆ กัน
เชํน อุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งอินโดนีเซียลาว และเวียดนามตํางมี เป็นต๎น เมื่อเกิดวิกฤติ
เชํน ภัยธรรมชาติ เป็นต๎น อาจเคลื่อนย๎ายแรงงานไปสูํภาคอุตสาหกรรมเดียวกันที่ประเทศอื่น ๆ
แทน เชํน เมื่อเกิดอุทกภัยที่ประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๔ แรงงานพมําตํางอพยพกลับ ยิ่ง
ปัจจุบันพมําเปิดประเทศแล๎ว การลงทุนอาจย๎ายฐาน อาจทาให๎ประเทศบางประเทศขาดแคลน
แรงงานก็เป็นได๎ เป็นต๎น ข๎อที่ยกมาข๎างต๎นนี้ อาจทาให๎หลายประเทศในอาเซียน ไมํอาจผนึกกาลัง
เป็นประชาคมได๎อยํางแท๎จริง
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์แสดงทัศนะเพิ่มวําเรื่องของการค๎าระหวํางกันนั้นอาจไมํมาก แตํที่มากคือ
ค๎ากับภายนอก สํวนที่ได๎ประโยชน์คือนาศักยภาพของทั้ง ๑๐ ประเทศมารวมกัน ปรับปรุงซึ่งกัน
และกัน เพื่อให๎ทัดเทียมกับประเทศนอกอาเซียนอื่น ๆ นอกนั้นเรื่องอื่นบางเรื่องอาจทาได๎เพียง
ระดับหนึ่ง เชํน กาแพงภาษีของประเทศไทย เป็นต๎น เรื่องรวมกันสร๎างความเข๎มแข็งและดึงการ

ลงทุนจากตํางชาติ เชํน เรื่องการผลิต กัมพูชาคําแรงถูกกวําไทยมาก อาจมอบหมายให๎กัมพูชาเป็น
ฐานการผลิต เรียกวํากระจายรายได๎กัน เป็นต๎น
สํวนเรื่องอาชีพที่เคลื่อนย๎ายกันได๎ในอาเซียน นําจะเปิดเวทีให๎แตํละอาชีพของแตํละชาติ
มาเปิดประเด็นแสดงความคิดเห็นกัน เพื่อให๎ได๎แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ลักษณะเชํนนี้พบได๎
ที่อังกฤษ แพทย์อังกฤษล๎วนแตํเป็นคนหลากเชื้อชาติ อาจกลําวได๎วําวิชาชีพแพทย์ตํางเคลื่อนย๎าย
แรงงานกันในสหภาพยุโรป นอกจากนี้เกิดการสมรสระหวํางคนพื้นถิ่นและคนชาติอื่น ทาให๎รักและ
ผูกพันกันมากขึ้น กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น สํงผลดีด๎านภาษาตํอไปอีกด๎วย เรื่อง
การปรับตัวให๎เข๎ากับอาเซียนในอีกไมํกี่ปีข๎างหน๎านี้นั้น นายกแพทยสภากาลังปรับข๎อสอบแพทย์ซึ่ง
ถือวําเป็นวิชาชีพสากลให๎เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให๎สอดรับกับอาเซียนด๎านการเคลื่อ นย๎ายแรงงาน
วิชาชีพ สํว นการเปิดสถานพยาบาลตํางแดนต๎องพิจารณาตํอไป หากเทียบละแวกเดียวกัน นี้
การแพทย์ไทยถือวําแขํงขันได๎ เนื่องจากมีคุณภาพ แม๎จะขาดแคลนบุคลากรก็ตาม อยํางไรก็ตาม
การขาดแคลนนี้ต๎องพัฒนาสร๎างบุคลากรกันตํอไป
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์ เลําเรื่องแพทย์ สอบใบประกอบโรคศิลป์ ที่ไทย
ขณะนีอ้ ุปสรรคสาคัญคือภาษา ไทยใช๎ภาษาไทยออกข๎อสอบ อาจเป็นอุปสรรคมิให๎ตํางชาติเข๎าถึง
วิชาชีพสากลได๎ หากเราปรับเปลี่ยนอุปสรรคนี้ อาจทาให๎การแพทย์ไทยพัฒนากวําที่เป็นอยูํได๎
เรื่องเขตการค๎าเสรี ขณะนี้เวียดนามตื่นตัวมาก หากเวียดนามได๎ทาเขตการค๎าเสรีกับสหภาพยุโรป
กํอนไทยและประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน อุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานทั้งหมด เชํน โรงงาน
ประกอบรถยนต์ ที่ ไ ทยขณะนี้ เป็ น ต๎ น อาจไปตั้ ง กิ จ การที่ เ วี ย ดนามทั้ ง สิ้ น สมญา
“ดีทรอยต์แหํงเอเชีย (Detroit of Asia)” หรือเมืองแหํงยานยนต์ของเอเชีย (The Motor City) นั้น
คงจะเป็นเพียงความฝัน ฝันที่วําไทยจะรุํงโรจน์ด๎านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เชํนเดียวกับเมือง
ชั้นนาบริเวณแมํน้าดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ย้าแนวโน๎มของไทยขณะนี้วําไทยกาลัง เข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัย เมื่อ
เศรษฐกิจดี แรงงานไมํพอ ไทยใช๎แรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน พมํา ลาวและเวียดนาม เป็น
ต๎น เมื่อเปิดเสรีอาเซียน เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนอื่น ๆ จะดีขึ้น แตํประเทศที่ประชากรมาก
แรงงานที่ วํ างงานจะมากตามไปด๎วย เชํน เวียดนามประชากรปัจจุบัน ประมาณ ๘๐ ล๎านคน
มากกวําไทยประมาณ ๑๐ ล๎านคน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศใหญํ ๆ เข๎าไปลงทุนมาก เพราะ
สามารถเลือกคุณสมบัติแรงงานได๎มาก ประเทศที่เข๎าไปลงทุน เชํน ญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต๎น สํวน
พมําเริ่มฟื้นตัว เปิดประเทศและปฏิรูปการเมือง นําจับตามองมากวําการบริหารประเทศด๎านตําง ๆ
จะเป็นไปในทิศทางใด ไมํนานนี้พมําประกาศนโยบายด๎านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าไว๎วําอีก ๔ – ๕ ปีจะ
เติบโต ๗.๗ เปอร์เซ็นต์ หมายความวําอัดฉีดด๎วยเงินเศรษฐกิจหลัก ๑ – ๒ ปีแรกอาจยังไมํเห็นผล
นัก แตํจะเติบโตอยํางรวดเร็วหลังจากนั้น ประชากรพมํามีวัยทางานราว ๓๐ ล๎านคน ถ๎าแรงงาน

พมํากลับประเทศอาจสํงผลกระทบกับประเทศไทย โจทย์ที่วําประเทศไทยต๎องเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาทักษะแรงงานนั้น ใชํจะเต็มไปด๎วยประชากรวัยทางานและมีทักษะการทางานหลายอยําง
พร๎อมกันในคนคนเดียว กลําวคือรับเงินเดือนสูงและมีทักษะตําง ๆ สูง แตํอาจจะดีคนละด๎านและ
กระจายกันทางานตามความถนัดและความสามารถของแตํละบุคคล
ปัจจุบนั ภาครัฐปรับยุทธศาสตร์ เพือ่ เตรียมพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน มิใชํภาครัฐเพียง
อยํางเดียว แตํละจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตํางตื่นตัวเชํนกัน โดยเฉพาะการสํงเสริมภาษา
พมําแกํภาคประชาชน สิ่งเหลํานี้เป็นรูปธรรมและสาคัญมาก สาคัญเสียกวําการติดธงอาเซียนหน๎า
โรงเรีย น แตํนั ก เรีย นหาได๎ตื่น ตัว จริง จัง และเรียนรู๎ลึกไมํ การเรียนรู๎ความรู๎ด๎านอาเซียนนี้ เป็น
ประโยชน์อยํางยิ่งแกํเยาวชนทศวรรษหน๎า เตรียมพร๎อมอยํางไรให๎เยาวชนก๎าวทันโลกอนาคต
พ.ต.ท.สุรชัย นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลั ยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น รุํนที่ ๑๐ สอบถามเรื่องการศึกษาระบบโรงเรียนและข๎อคิดการบริการของสหภาพยุโรป
รวมทั้งอาเซียนในฐานะศูนย์กลางด๎านสังคมและด๎านเศรษฐกิจ กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย
จากผลสารวจพบวํ า ผู๎ คนใฝ่ เ รีย นรู๎ แ ละมี คุ ณ ภาพการศึก ษาดี ตํอ เนื่ อ งและเพิ่ ม ขึ้ น กวํา ๑๐ ปี
นอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล๎ว ผู๎คนยังมีระเบียบวินัยและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
จากปัจจัย ดัง กลําวสะท๎ อนให๎ เห็ นวําไทยควรกระจายความรู๎ทั้ง ในและนอกโรงเรียน ทั้ งระดับ
รากหญ๎าและชนชั้นระดับตําง ๆ ของสังคมตามเกณฑ์การแบํงตําง ๆ
ข๎อกังขาของผู๎ซักถามคือขณะนี้ไทยควรเตรียมตัวด๎านใดและด๎านใดสาคัญที่สุด รวมทั้ง
การก๎าวสูํการเป็นประชาคมอาเซียนอีกไมํกี่ปีข๎างหน๎านั้น ณ เวลานั้นจะมีข๎อตกลงอะไรเพิ่มเติม
บ๎างจากที่มีอยูํและทิศทางข๎อตกลงระหวํางประเทศเป็นอยํางไร
ประเทศไทยขณะนี้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤติ ก ารเมื อ ง รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๐ เกี่ ย วกั บ
ข๎ อ ตกลงระหวํ า งประเทศและองค์ ก รระหวํ า งประเทศนั้ น ต๎ อ งเข๎ า สูํ รั ฐ สภา กระทั่ ง การท า
ประชาพิจารณ์ มีกฎหมายลูกรองรับ นับวํายุํงยากมาก หากจะเข๎าสูํอาเซียนแล๎ว ควรมีกระบวนที่มี
ประสิทธิภาพลดขั้นตอนดังกลําว
อาจารย์สุภัฒ สงวนดีกุลตอบข๎อซักถามวําสิ่งที่ไทยควรทาได๎ทาไปแล๎ว กลําวคือหลายปี
กํอนการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กาหนดการจัดขึ้นที่พัทยานั้น มีไทยประเทศเดียวที่ต๎องใช๎มติ
รัฐสภาพิจารณา สิ่ง ที่ต๎องเรํงทาคือลดขั้นตอนรัฐสภาและใช๎ประชาพิจารณ์ชํวยผลักดัน ด๎าน
เศรษฐกิจ พิมพ์เขียวอาเซียน (AEC blueprint) ระบุสิ่งที่ต๎องทาไว๎หมดแล๎ว เพื่อรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน ข๎อกาหนดเหลํานั้นผํานมติสภาเรียบร๎อยแล๎ว เพียงแตํรายละเอียดของแตํละ
ประการวําจะทาสิ่งใดกํอนหลังนั้นต๎องหารือตํอไป เชํน การเปิดเสรีบริการหรือข๎อผูกพันซึ่งแบํงเป็น
ชุด ๆ กลําวโดยสรุปวํา พุทธศักราช ๒๕๕๘ อาเซียนจะนาเข๎าและสํงออกอยํางปลอดภาษี ต๎อง
อนุญาตให๎ผ๎อู ื่นถือหุ๎นได๎ ๑๐ เปอร์เซ็นต์นั้น ณ ปีนั้นสาขาใดจะนารํอง ต๎องผํานความเห็นชอบของ

สภาอีกครั้ง แตํหากเป็นไปได๎และเพื่อความได๎เปรียบแล๎ว ควรเรํงผลักดันและลดขั้นตอนดังกลําว
ไปแล๎ว เป็นต๎น นอกจากนี้ผู๎ค๎ายังต๎องพัฒนาคุณภาพสินค๎าและตราสินค๎า รวมทั้งการออกแบบ
และรูปแบบการบรรจุหีบหํอให๎ดึงดูดใจ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือต๎องมีคุณภาพได๎มาตรฐาน การรู๎เขารู๎
เราเป็นสิ่งสาคัญ ควรให๎ประชาชนทราบวําคูํแขํงคือใครบ๎าง จุดอํอนและจุดแข็งของคูํแขํงและของ
เราคืออะไร เพื่ อพัฒนาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งตํอไป รัฐต๎องรุกตลาดธุรกิจตํางประเทศหรือให๎
เอกชนรุกและรัฐสนับสนุนอยํางจริงจัง เชํน จัดแสดงในงานแสดงสินค๎านานาชาติ เป็นต๎น
ควรมองอาเซียนเป็นฐานการผลิตรํวม หากลงทุนจะไปที่ใด หากปัญหาภายในประเทศมี
มาก เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด สํ ว นปั ญ หาวํ า งงานของแรงงานภายในประเทศ หากตั้ ง
ฐานการผลิตอื่นนั้น ภาครัฐควรถํายเทแรงงานเหลํานั้นสูํภาคอื่นแทน อาจอนุมานได๎วําควรมอง
๑๐ ประเทศเสมือน ๑ อาณาจักรการผลิต กลําวคือมองเพื่อนบ๎านเสมือนมองจังหวัดอื่น ๆ ของ
ประเทศตน เชํ น บริษั ท น้ าตาลมิ ตรผลย๎ า ยฐานการผลิต และใช๎แ รงงานลาว นอกจากนี้ ยัง ใช๎
ประโยชน์จากเขตการค๎าเสรีสํงน้าตาลไปยุโรป ทาให๎ไมํเสียภาษี เป็นต๎น
คุณนิมิต สิทธิ ไตรย์ ประธานหอการค๎าอุบลราชธานี และดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผู๎อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตอบคาถามที่วําเมื่ออุบลราชธานีเป็นประชาคม
อาเซียนแล๎ว จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะหอการค๎า ฯ เตรียมความพร๎อมอยํางไรบ๎างและมีกล
ยุทธ์ต๎อนรับการเคลื่อนย๎ายบุคลากรภายในอาเซียนอยํางไร
คุณนิมิต สิทธิไตรย์ กลําววําหอการค๎าฯ มองปัญหานี้กวํา ๒๐ ปีแล๎ว คนหัวเมืองชายแดน
ได๎เปรียบศักยภาพเชิงพื้นที่ ประเทศเพื่อนบ๎าน ทั้งลาว เวียดนามและกัมพูชาปิดประเทศมานาน
แตํ ไ ทยเป็ น เมื อ งที่ ข ยายเส๎ น ทางการค๎ า ไปถึ ง ทะเลจี น ใต๎ ไ ด๎ นอกจากนี้ ไ ทยมี ศั ก ยภาพด๎ า น
การตลาด ทาตลาด ๒ ด๎านคือด๎านการผลิตและการจาหนําย หากแบํงกลุํมเป้าหมายประชากร
เฉพาะซีกหนึ่งของอาเซียน คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ใช๎
เกณฑ์การแบํงตามเขตนั้นได๎จานวนกวํา ๘๐ ล๎านคน เรียกได๎วําเป็นตลาดขนาดใหญํ หากครอง
สํวนแบํงการตลาดสํวนใหญํนี้ได๎ ไทยก็มีโอกาสสูงที่จะได๎ผลประกอบการมากนั่นเอง
ความพร๎อมของคนอุบลราชธานีนั้นมีมากวํา ๒๕ ปีแล๎ว ชาวอุบลราชธานีตระหนักเสมอวํา
ตํอไปจะไปทิศทางใดจึงคิดทฤษฎีวงกลมเศรษฐกิจขึ้น วงกลมเป็นศูนย์กลาง แล๎วทาให๎เป็นวงรอบ
จากนั้นเริ่มออกสารวจ ทิศแรกคือทิศตะวันออก ขณะนั้นจากชํองเม็กไมํมีเส๎นทางใดที่จะเชื่อมโยง
เศรษฐกิจได๎ ตํอมาพบวําเส๎นทางที่เดินทางจากอุบลราชธานีผํานชํองเม็กและผํานปากเซปัจจุบันนี้
ออกสูํทะเลได๎ ๓ ทางหลักคือผํานอัตตะปือ (แขวงหนึ่งอยูํในเขตลาว) ลงไปด๎านวังวงเวียน ราว
๗๐๐ กิโลเมตรกวํา อีกเส๎นหนึ่งคือทางเซกอ ตัดออกไปทางดานัง ราว ๕๐๐ กิโลเมตรกวําและอีก
เส๎นหนึ่ง ตัดออกไปทางด๎านสาละวัน เรียกวําออกไปทางเวดานังได๎อีกเส๎นทางหนึ่ง
นอกจากเส๎ น ทางผํ า นดั ง กลํ า วแล๎ ว อาเซี ย นมอบหมายให๎ เ วี ย ดนามรั บ ผิ ด ชอบด๎ า น

โลจิสติกส์ (logistic) นําจะได๎ประโยชน์จากการเป็นผู๎รับผิดชอบด๎านเส๎นทางเศรษฐกิจนี้ไมํมากก็
น๎อย เพราะรับผิดชอบจานวน ๓ – ๔ เส๎นทาง นอกจากนี้มีผู๎เสนอแนะวําควรสร๎างสะพานเชื่อม
แถบเมืองเขมราฐ เพื่อเป็นจุดเชื่อมตํอระหวํางจังหวัดอุบลราชธานีผํานทางด๎านเวดานังได๎อีก จะ
เห็นได๎วําเป็นความคิดเชิงรุกทั้งสิ้น หากมองด๎านอุปสรรคคือการมุํงมั่นทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แกํ
ประเทศให๎ได๎มากที่สุดจะดีที่สุด การลงทุนแบบให๎เปลํากับลาวและกัมพูชา ไทยต๎องมองตนเอง
อยําทระนงวําตนเป็นประเทศศิวิไลซ์ แล๎วมองเพื่อนบ๎านต่ากวํา เพราะการลงทุนดังกลําวไทยไมํได๎
ประโยชน์ หากทานายความเจริญอีก ๕ ปีข๎างหน๎า อาจกลําวได๎วําปากเซ แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศ
ลาวจะมี ศั ก ยภาพเชิ ง ทํ อ งเที่ ย วหรื อ ทรั พ ยากรรองรั บ การบริ ก ารเหนื อ กวํ า ไทยเสี ย ด๎ ว ยซ้ า
อุบลราชธานีเองต๎องปรับตัวอยํางมาก เพื่อให๎ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะปัจจุบันนี้การคมนาคม
ขนสํงของอุบลราชธานีดีระดับหนึ่งทีเดียว เชํน มี รถไฟ มีรถโดยสารปรับอากาศเข๎ากรุงเทพฯ ๑๐
กวําสายตํอวัน มีสนามบินทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนเพราะ
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม (Hub) หลายรูปแบบ เพียงแตํต๎องคิดเชิงกลยุทธ์เพิ่มวําควรใช๎แบบใด
การประกาศกลยุทธ์ของจังหวัดวําเป็น เมืองนําลงทุน นําทํองเที่ยวและนําอยูํนั้นมีนโยบายรองรับ
อยํางไร ความพร๎อมนั้นพร๎อมทั้งภาครัฐและเอกชนหรือไมํ
ด๎านศักยภาพของประเทศไทย เมื่อค๎นคว๎าหาเส๎นทางออกตําง ๆ ไทยสามารถเชื่อมตํอ
ทะเลจีนใต๎ผํานอุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรีและเข๎าทวายได๎ รองรับเส๎นทาง ๒ สาย
ด๎านบน อีกสายคือ มุกดาหารผํานไปทางขอนแกํนออกไปพิษณุโลกด๎านที่เรียกวําแมํสาย สํวนอีก
เส๎นทางคือเลาะชายแดนที่ติดกับกัมพูชาเรียกวําสาย ๒ สี กลําวคือตัดออกจากทะเลจีนใต๎ผํานทาง
ชํองเม็กทะลุไปทวายได๎ จากเส๎นทางดังกลําวข๎างต๎นทาให๎ไทยทราบรูปแบบการค๎าหลากรูปแบบ
เพื่อปรับเปลี่ยนระเบีย บวิธี การตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับสถานที่จริง การแก๎ไขนั้น ต๎องมีกลไกที่
รวดเร็วและชัดเจนวําจะใช๎อะไรนารํองและติดตาม เพราะละแวกนี้ไทยถือวําเป็นประเทศที่มีชัยภูมิ
เอื้อที่จะพัฒนาด๎านตําง ๆ มากประเทศหนึ่ง
เรื่องของแรงงานและการเคลื่อนย๎ายการลงทุน ไทยต๎องปรับตัวให๎ได๎ หมายความวํา ต๎อง
ยอมรับเป็นสํวนหนึ่งของชีวิต แล๎วปรับตัว หากเทียบกับจีนแรงงานหรือประชากรจีนออกนอก
ประเทศ จะให๎ ทุ น ปลอดดอกเบี้ ย มี เ มื่ อ ใดจึ ง ใช๎ คื น แตํ ไ ทยสถาบั น การเงิ น หรื อ ภาครั ฐ ไมํ ไ ด๎
สนับสนุนเทําที่ควร จึง ไปลงทุนหรือไปตํางประเทศยาก สํวนด๎านการลงทุน ประเทศเวียดนาม
เอกชนบุกเบิก จากนั้นรัฐตามไปสนับสนุน เวียดนามมีผู๎นาศักยภาพสูง แม๎กระทั่งลาวอานาจ
ตัดสินใจบางเรื่องอยูํที่แขวงและบางเรื่องอยูํที่จังหวัด กัมพูชาเองก็เป็นลักษณะเดียวกัน จากจุดนี้
ไทยต๎องมองตนวําไทยเข๎าอาเซียนอยํางมีประสิทธิภาพได๎หรือไมํ การเข๎าอาเซียนนี้มีประโยชน์ตํอ
ประเทศหรือไมํ ประชาชนได๎อะไรบ๎าง นอกจากนี้นําคิดที่วําไทยเป็นประเทศแรกที่คิดให๎เกิดกลุํม
อาเซียน แตํประชากรไทยกลับรู๎เรื่องอาเซียนน๎อยที่สุด รวมทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งเป็น

ภาษาที่ ๒ หรือภาษากลางให๎ใช๎สื่อสารให๎ได๎ เพื่อพัฒนาภาษาที่ ๓ คือภาษาอื่น ๆ ตํอไป ให๎ไทยมี
โอกาสเทําเทียม อีกประการหนึ่งที่ต๎องตระหนักคือลาว เวียดนามและกัมพูชาได๎สิทธิพิเศษเรื่อง
ภาษีกับสหภาพยุโรป หากไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศเหลํานั้นและสื่อสารภาษาประเทศดังกลําว
ได๎ นํายินดีเหลือเกินวําไทยจะได๎รับผลประโยชน์จากการลงทุนครั้งนี้มากเพียงใด
ดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียวกลําววําทํานดูแลการศึกษาระดับมัธยมในจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
ความเห็นของทํานแล๎ว ทรัพยากรบุคคลสาคัญที่สุด เพราะเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะขับเคลื่อน
ไทยให๎ อ ยูํ ใ นประชาคมได๎ อ ยํ า งภาคภู มิ ฝ่ า ยการศึ ก ษาของไทยก าหนดให๎ เ ขต ๒๙ จั ง หวั ด
อุบลราชธานีและอานาจเจริญ รวม ๘๑ โรงเรียนซึ่งมีนักเรียน ๘ หมื่นกวําคน ได๎รับการพัฒนาให๎รู๎
เข๎าใจอาเซียนมากขึ้น ขัน้ ตํอไปต๎องวิเคราะห์เรื่องอาเซียนทุกประเด็นได๎ กลําวคือทราบจุดอํอนและ
จุดแข็งของเรื่องตําง ๆ ของประเทศอาเซียนตําง ๆ เมื่อรู๎และวิเคราะห์ได๎ ต๎องสร๎างรูปแบบหรือ
วางแผนพัฒนาให๎บุคคลากรมีประสิทธิภาพ สร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลมีความรู๎ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับอาเซียน จัดเป็นมาตรฐานตัวชี้วัด
เครื่องมือสาคัญที่สุดนั้นคือมี และวิเคราะห์ หลักสูตรได๎ กระบวนการที่ ๑ คือจัดหนํวย
เรียนรู๎เข๎าไปทุกกลุํมสาระ รวมทั้งสอดแทรกเรื่องอาเซียนเข๎าไป ไมํใชํทํองจาเพียงอยํางเดียว
กระบวนการที่ ๒ คือฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู๎เรื่องของอาเซียน ทั้งทักษะพื้นฐานตําง ๆ
ที่กฎบัตรอาเซียนกาหนดไว๎ เชํน ภาษา อาชีพ การอยูํในสังคมและการพัฒนา เป็นต๎น
กระบวนการที่ ๓ คือสร๎างทัศนคติให๎อยูํในอาเซียนให๎ได๎ เรื่องภาษานั้นได๎กาหนดให๎ทุกวัน
จันทร์คนในสานักงานเขตและคนในทุกโรงเรียนจะต๎องสื่อสารกันเป็นภาษาอั งกฤษ เน๎นการกล๎า
สื่อสาร สํวนปัญหาที่พบปัจจุบันคือผู๎สอนมีความรู๎ด๎านอาเซียนน๎อย
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ ทุกโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลําวคือ
สอดแทรกเนื้อหาอาเซียนทุกรายวิชาและติดตามผลอยํางเป็น รูปธรรม การติดตามผลที่วําคือ
ศึกษานิเทศก์จะประเมินผลทุก ๒ เดือน สํวนภาคการศึกษาหน๎าจะเผยแพรํความรู๎อาเซียนที่อยูํใน
โรงเรียนนั้นออกสูํผู๎เกี่ยวข๎องและประชาชนทั่วไป
คุณนิมิต สิทธิไตรย์ปิดท๎ายวําหากอาเซียนคือโอกาส จงมองหาโอกาสให๎พบ ยกตัวอยําง
จังหวัดอุบลราชธานี อดีตติดชายแดนปิดอับ ความคิดที่วําหากอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของทุก
อยํางจะเป็นอยํางไร อุบลราชธานีถนัดการค๎าจึงหาลูํทางการค๎าดังที่ได๎กลําวไปข๎างต๎น การสารวจ
และเจรจาจึงเกิดขึ้น เทคนิคคือศึกษาวัฒนธรรมและรูปแบบการค๎าของคูํค๎าให๎แจ๎งใจ สมมติฐาน
ที่วําตะวันออกเชื่อมกับตะวันตกนั้น หากเชื่อวําเส๎นทางของกรีนิชซึ่งผํานเรื่อยมาจนถึงดานังทาง
กาฬสินธุ์ ทะลุพิษณุโลกด๎านพมํา ที่แมํสอด จังหวัดตาก เส๎นทางนี้พมําชิงความได๎เปรียบกํอน
กลําวคือเคลื่อนความเจริญของเมืองทําลงมาที่ทวายแทน หากลากเชื่อมเส๎น ๓ เส๎นด๎านเว๎และ
ดานัง เชื่อมผํานปากเซ ผํานอุบลราชธานี เข๎าสูํสุรินทร์ ไลํมานครราชสีมาไปทวายได๎ เพราะโอกาส

การค๎าของอาเซียนคือการหาชํองทาง สุดท๎ายคือชํองเม็กเดิมมีผู๎เดินทางข๎ามไปมา ๓ – ๔ แสน แตํ
ปัจจุบัน สิ้นปีนี้ ประมาณวํา จานวนอาจถึง ๑ ล๎าน สิน ค๎า มีทั้ง น าเข๎า และสํง ออก แตํสํง ออกจะ
มากกวํานาเข๎า คาดการณ์วําปีนี้นําจะถึงหมื่นล๎ าน จากข๎อเท็จจริงดังกลําวข๎างต๎น หากชาติใด
ตื่นตัวกํอนและนาศักยภาพออกมาใช๎มาก โอกาสและประโยชน์ก็จะเป็นของชาตินั้นอยํางแนํนอน

