โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว.
ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ของสกว.ได้เริม่ ดาเนินการเมื่อเดือนกันยายน
2554 เป็ นต้นมา โดยมีภาระหน้าทีห่ ลัก 2 ประการ คือ การเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละความเคลื่อนไหว
เกีย่ วกับอาเซียน และการพัฒนาโครงการวิจยั ทีจ่ ะสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน ซึง่ มีนยั เชิงนโยบาย
ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพือ่ ตอบสนองต่อการก้าวเข้าสูค่ วามเป็ นประชาคมอาเซียน
ทัง้ นี้ได้เล็งเห็นว่า ในประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน แต่การดาเนินการต่างๆ มีลกั ษณะต่างคนต่างทา มีความซ้าซ้อน ขาดการบูรณาการและสร้าง
เครือข่ายความรูร้ ว่ มกัน ในส่วนของภาควิชาการ แม้วา่ จะมีการทาวิจยั เกีย่ วกับอาเซียนอยูบ่ า้ งแต่เป็ นไป
อย่างกระจัดกระจายไม่เป็ นระบบ ตลอดจนยังไม่ครอบคลุมในอีกหลายมิตทิ ส่ี าคัญ อีกทัง้ ยังมักสนใจด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในขณะทีป่ ระชาคมอาเซียนยังประกอบด้วยอีก 2 เสาหลักคือ ประชาคม
การเมือง-ความมันคง
่ และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
ชุดโครงการ “จับตาอาเซียน” จึงมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
1) สร้างเครือข่ายระดมสมองติดตามและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของอาเซียนทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ไทย โดยมุ่งหวังให้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั และให้ขอ้ เสนอแนะ ตลอดจนทางเลือกเชิงนโยบายต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
ของไทย
2) พัฒ นาโจทย์วิจ ยั เกี่ย วกับ อาเซีย นที่มีผ ลกระทบต่ อ ไทยเพื่อ เป็ น แนวทางในการก าหนด
นโยบายของไทยในประเด็นสาคัญต่าง ๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้สงั คมไทยในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
3) สนับสนุนให้นกั วิจยั ทัง้ รุน่ ใหม่และรุน่ อาวุโส ทาการวิจยั เกีย่ วกับอาเซียน
4) ศึกษาและติดตามประเด็นสาคัญของอาเซียนเพื่อสร้างฐานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
เกีย่ วกับอาเซียนด้วยวิธกี ารต่าง ๆ (ระดมสมอง ติดตามข่าว ติดตามนโยบาย แปลและสรุปงานเขียนและ
งานวิจยั เป็ นต้น)
5) เผยแพร่อ งค์ค วามรู้ท่ีส าคัญ เกี่ย วกับ อาเซีย นสู่ส งั คมไทยเพื่อ สนับ สนุ น การท างานของ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและให้ส าธารณชนสามารถเข้า ถึง องค์ค วามรู้ด ัง กล่ า วอย่ า งทัว่ ถึง โดยผ่ า น
กระบวนการต่าง ๆ เช่น สัมมนา อภิปราย เอกสารวิชาการ หนังสือ เป็ นต้น
1

กรอบทิศทางหลักของการดาเนินโครงการฯ ได้กาหนดไว้ 3 ลักษณะคือ (1) การศึกษาถึงโอกาส
และผลกระทบต่อประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2) การพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ “รูเ้ ขา รู้เรา” และ (3) "การปรับตัว ” ของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อให้สงั คมไทยมีการเตรียมความพร้อมทีด่ ใี นการตอบสนองและรองรับกับการเปลีย่ นแปลงที่
จะเกิดขึน้ ในประชาคมอาเซียน อันจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
สร้างโครงการวิ จยั เกี่ยวกับอาเซียน
ทางโครงการฯ ได้จดั การประชุม ASEAN Forum ขึน้ หลายครัง้ เพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั ด้าน
อาเซียนจนสามารถสร้างโครงการวิจยั ทีด่ าเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้วหรือกาลังดาเนินการวิจยั อยู่จานวน
7 โครงการ คือ
1) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมอื ของประเทศฟิลปิ ปินส์”
โดย ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) โครงการวิจยั เรื่อง “การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย: ช่องว่างงานวิจยั
การนาไปสูภ่ าคปฏิบตั แิ ละทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ” โดย อาจารย์
ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) โครงการวิจยั เรื่อง “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศ
ไทยกั บ ต่ า งประเทศ ” โดย ผศ.ดร.กิ ริ ย า กุ ล กลการ อาจารย์ ป ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) โครงการวิจยั เรื่อง“ปญั หา อุปสรรค และแนวทางการลงทุนในอาเซียนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มไทยเปรี ย บเที ย บร้ า นอาหารไทยและอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ”
โดย อาจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ ์ ยาบุชติ ะ อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) โครงการวิจยั เรื่อง“การจัดการข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศในอาเซียน” โดยอาจารย์
อัครพงษ์ ค่าคูณ อาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติปรีดพี นมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) โครงการวิจยั เรื่อง “การศึกษาเรื่องการบริโภคละครไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศกึ ษา
ในประเทศพม่า กัมพูชาและเวียดนาม” โดยอาจารย์ ดร.อัมพร จิรฐั ติกร อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7) โครงการวิจยั เรื่อง “สถานะความรูภ้ ูมภิ าคศึกษาเปรียบเทียบ อาเซียน – สหภาพยุโรป” โดย
อาจารย์นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจยั และชุดโครงการวิจยั ทีก่ าลังอยูใ่ นขัน้ ตอนพิจารณาขึน้ โครงการใหม่
รวมทัง้ สิน้ 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการวิจยั เรื่อง “กองทัพไทยกับการรวมตัวประชาคมการเมืองความมันคงอาเซี
่
ยน” โดย
พ.ต.ดร. ยรรยงค์ อินนันชัย อาจารย์ประจาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2) โครงการวิจยั เรื่อง “ปญั หาและทางออกด้านการบริหารแรงงานของซัพพลายเออร์ไทยใน
อุตสาหกรรมยานยนต์” โดย อาจารย์ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ชุดโครงการวิจยั เรื่อง “ASEAN Country Focus: CLMV Economies” โดย อาจารย์ ดร.
เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร. กิรยิ า กุลกลการ อาจารย์ ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ ์ และอาจารย์ ดร. ชญานี
ชวะโนทย์ คณาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ซ้าย) ASEAN Forum ครัง้ ที่ 5 : “ความคุม้ ครองทางสังคมกับอาเซียน: ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน”
(ขวา) ASEAN Forum ครัง้ ที่ 7 : “โจทย์วจิ ยั อาเซียน: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการบริโภคละครไทยใน
ประเทศอาเซียน”
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นอกจากจะสร้างโครงการวิจยั ดังกล่าวขึน้ แล้ว ผูป้ ระสานงานโครงการฯ ยังได้เดินทางพบหารือ
กับนักวิชาการ นักวิจยั ตลอดจนภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศหลายครัง้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงพัฒนาความร่ว มมือในการทาวิจยั
ร่วมกันอีกด้วย

(ซ้า ย) การเยือ นสถาบัน การวิจ ัย และสถาบัน การศึก ษาในประเทศอิน โดนี เ ซีย และสิง คโปร์ เมื่อ กัน ยายน 2555
(ขวา) การเยือนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการในประเทศเมียนมาร์ เมือ่ มิถุนายน 2556

เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในส่วนการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซียนและชาติสมาชิก ได้รวบรวม
แหล่งข่าวและอัพเดทข่าวสารโดยมีการจัดทาเว็บไซต์ www.aseanwatch.org
และเฟซบุ๊ค
www.facebook.com/aseanwatch เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ขา่ วสารความเคลื่อนไหว
ของอาเซียนและกิจกรรมของโครงการฯ ทัง้ นี้ การเผยแพร่ในทัง้ สองช่องทางถือว่าได้รบั การตอบรับทีน่ ่า
พอใจ
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดทาเอกสารตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปของ “จุลสารจับตาอาเซียน” ทัง้ หมด
10 ฉบับ ฉบับละ 1,000 เล่ม โดยเป็ นเอกสารทีป่ ระมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของอาเซียนและกิจกรรม
ของโครงการฯ ซึ่งได้จดั ส่งให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทัง้ ระดับอุดมศึกษาและประถมมัธยมศึกษาทัวประเทศ
่
อีกทัง้ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ดว้ ย
นอกจากนัน้ ทางโครงการฯ ได้สร้างฐานข้อมูลงานวิจยั -งานเขียนตลอดจนสถาบันทางวิชาการ
และหน่ วยงานภาครัฐที่เกีย่ วกับอาเซียนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลงานวิจยั -งาน
เขียนกว่า 2,000 ชิน้ แล้วจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่งานวิจยั ต่างๆ อย่างเป็ นระบบและนาลงเว็บไซต์เพื่อให้
เข้าถึงได้ส ะดวกขึ้น อีกทัง้ ยังแปลสรุป งานเขียนเกี่ยวกั บอาเซียนจากต่ างประเทศอย่างต่ อเนื่ อง ผู้
ประสานโครงการฯ และผูช้ ่วย ตลอดจนนักวิจยั ในโครงการฯ ยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับอาเซียนลง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในคอลัมน์ “ASEAN Insight” เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรูท้ ไ่ี ด้
จากงานวิจยั และจากการติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและชาติสมาชิกอาเซียน
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สัมมนาประจาปี
ด้านการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักรับรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
ในปี 2555 ได้จดั นิทรรศการร่วมกับ สกว. ในงาน “มหกรรมวิชาการ สกว. วิจยั ตามรอยพระยุคลบาท”
และร่ว มจัด สัม มนาเรื่อ ง “ประชาคมอาเซีย นภายใต้ก ระแสบู ร พาภิว ัต น์ ” ส าหรับ ในปี 2556 ได้จ ัด
ประชุ ม สัม มนานานาชาติเ พื่อ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ับ นัก วิช าการชาติอ าเซีย นในหัว ข้อ “Assessing
ASEAN’s Readiness by Country: Opportunities, Concerns and Preparedness towards the AEC
2015” (เช็คความพร้อมอาเซียนรายประเทศ: โอกาส ข้อกังวล และการเตรียมตัวสู่ AEC 2558) โดยมี
นักวิชาการจากชาติอาเซียน 9 ชาติร่วมเป็ นวิทยากร อีกทัง้ มี ฯพณฯ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีต
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้เกียรติเป็ นองค์ปาฐกกิตติมศักดิ ์ โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 300 คนซึง่ ได้รบั การ
ตอบรับเป็ นอย่างดี

การประชุมสัมมนานานาชาติเมือ่ เดือนกันยายน 2556

แนวทางการดาเนิ นงาน
สาหรับแนวทางการดาเนินการ ในส่วนของการวิจยั จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็น “การปรับตัว” ของ
ไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนให้มากขึน้ ซึง่ แบ่งได้เป็ น 3 ส่วนดังนี้
1) การปรับ ตัว ของภาครัฐ ในเชิง โครงสร้า งเชิง สถาบัน และกฎหมาย 2) การปรับ ตัว ของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การลงทุน การตลาด การดาเนินงานโดยทัวไปในภู
่
มภิ าคอาเซียน
3) การปรับตัวของชุมชนในประเทศไทยอันสืบเนื่องจากผลกระทบต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน (เช่น
ชุมชนชายแดนหรือชุมชนที่มปี ระชาชนจากชาติอาเซียนมาทางานหรือเข้ามาอาศัยอยู่มาก) โดยให้
ความสาคัญกับการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
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ในด้านของกิจกรรมทีจ่ ะจัดขึน้ ได้แก่ การมุ่งนาเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซียนและ
ประเทศสมาชิก ให้กว้างขวางและน่ าสนใจมากขึ้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานเขียนและงานวิจยั
เกี่ยวกับอาเซียนให้ดยี งิ่ ขึ้น โดยการจัดระบบการนาเสนอฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นให้มากที่สุด
รวมทัง้ ยังเพิม่ ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล การนาเสนอสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ อาเซี ย นทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ย ัง ได้ ร วบรวมบทความจาก
วารสารวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาและอาเซียนศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัวโลก
่
เพือ่ ให้ได้ฐานข้อมูลทีค่ รบถ้วน หลากหลายและน่าสนใจยิง่ ขึน้
สาหรับเวทีการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ เป็ นการเน้นกลุ่มเป้าหมายและผลผลิตที่หลากหลาย
กว่าเดิม เชื่อมโยงการพัฒนาโจทย์วจิ ยั อันนาไปสูก่ ารสร้างโครงการวิจยั การเสนอแนะทางนโยบายและ
การเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ โดยเวทีสมั มนาแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบดังนี้คอื
เวทีสมั มนางานวิจยั ASEAN Research Forum เป็ นเวทีในการระดมสมองเพื่อนาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจยั รายงานความก้าวหน้าและผลสรุปงานวิจยั มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมประมาณครัง้ ละ 20-30 คน
ทัง้ นี้ได้จดั ขึน้ แล้ว 4 ครัง้ ได้แก่ เวที TRF-ASEAN Research Forum ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2557 เพื่อให้นักวิจยั ได้รายงานผลการวิจยั ในประเด็นแรงงานและการลงทุนในอาเซียนต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ได้รบั ทราบ เวที TRF-ASEAN Research Forum ครัง้ ที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักวิจยั ได้รายงานความก้าวหน้ าและผลการวิจยั ในประเด็นการ
บริโภคละครไทยในประเทศอาเซียนและรายงานผลการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้
ภูมภิ าคศึกษาอาเซียนและสหภาพยุโรป เวที TRF-ASEAN Research Forum ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2557 โดยเป็ นการนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั ใหม่เกี่ยวกับกองทัพไทยกับประชาคม
การเมืองความมันคงอาเซี
่
ยน และเวที TRF-ASEAN Research Forum ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2558 ซึง่ เป็ นการเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจยั เรื่อง “ASEAN Country Focus: CLMV
Economies”
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เวทีสมั มนาเชิงนโยบาย เวที TRF-ASEAN Research Forum
ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2558

เวทีสมั มนาเชิงนโยบาย ASEAN Policy Forum เป็ นเวทีในการระดมข้อมูล-ความคิดเห็น
ร่ว มกับผู้กาหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มสี ่ว นได้ส่ว นเสีย (เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)
กาหนดประเด็นที่มนี ัยเชิงนโยบายร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็ นโจทย์วจิ ยั รวมทัง้ นาเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายจากผลการวิจยั ตลอดจนถกอภิปรายในนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับอาเซียน มีจานวนผู้เข้าร่วม
ประมาณครัง้ ละ 50-60 คน ทัง้ นี้ได้จดั ขึน้ แล้วสองครัง้ ได้แก่ เวที TRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ภายใต้ช่อื “How ASEAN works and how to work with ASEAN”
ซึ่ง มีผู้เ ชี่ย วชาญชาวไทยที่เ คยท างานในส านั ก งานเลขาธิก ารอาเซีย นมาเป็ น วิท ยากร อีก ทัง้ มี
ดร. สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติเป็ นองค์ปาฐก และเวที TRF-ASEAN Policy
Forum ครัง้ ที่ 2/2557 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การต่างประเทศไทยในระยะเปลีย่ นผ่านทางการเมือง: ต่อชาติ
มหาอานาจและเพื่อนบ้านอาเซียน” ซึ่งเป็ นการสัมมนาโต๊ะกลมแบบปิ ด ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
ผู้ก าหนดนโยบายจากหน่ ว ยงานภาครัฐ และผู้เ กี่ย วข้อ งจากภาคเอกชนเพื่อ อภิป รายและน าเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยทีม่ ตี ่ออาเซียนและชาติมหาอานาจ

ซ้าย: เวทีสมั มนาเชิงนโยบาย เวที TRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2557
ขวา: เวทีสมั มนาเชิงนโยบาย เวที TRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
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เวทีสมั มนาสาธารณะ ASEAN Public Forum เป็ นเวทีในการเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนัก
รับรูแ้ ละรับฟงั ความคิดเห็นจากภาคประชาชนในประเด็นที่เป็ นผลสืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียน มีจานวนผู้เข้าร่วมประมาณครัง้ ละ 100-200
คน โดยจัดขึ้นมาแล้วหนึ่งครัง้ เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน” ซึ่งเป็ นการนาเสนอ
ผลการวิจยั ด้านแรงงานโดยคณะนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก สกว.

เวทีสมั มนาสาธารณะ ASEAN Public Forum ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
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