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ท�าไมอาเซียนต้องเป็นประชาคมเดียว

อำเซียนเป็นกำรรวมตัวของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่ละประเทศสมำชิกหมุนเวียนเป็นเจ้ำภำพ 
จัดประชุมทุกปี รูปธรรมที่ส�ำคัญของอำเซียนกว่ำ 40 ปีที่ผ่ำนมำคือ  
กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ควำมคิดของอำเซียนที่จะ 
รวมตัวกันเป็นหนึ่งประชำคมนั้น 
เริม่ปรำกฏเป็นจรงิเมือ่มกีำรประกำศ 
“วสิยัทศัน์อำเซยีน 2020” (ASEAN 
Vision 2020) ในกำรประชุมที่
ประเทศมำเลเซยี เมือ่เดอืนธนัวำคม 
2540 ต่อมำในเดือนตุลำคม 2546 
ก็มีกำรลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วย
ควำมร่วมมืออำเซียน (หรือ Bali 
Concord II) ในกำรประชุมผู ้น�ำ
อำเซยีนทีบ่ำหล ีประเทศอนิโดนเีซยี 
เพื่ อ จั ดตั้ ง ป ระช ำคมอำ เ ซี ยน 
(ASEAN Community) ภำยใน 
ปี พ.ศ. 2563 และตกลงกันใน 
กำรประชุมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี 2550 
ว่ำจะเร่งให้เกิดขึ้นภำยในปี 2558

กำรรวมตัวที่ผำ่นมำ มิเพียง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนั้น 
ที่ท�ำให ้อำเซียนรวมตัวเป ็นหนึ่ง
ประชำคม กำร เผชิญกับกำร
เปลี่ยนแปลงอย ่ำงรวดเร็วและ 

อี
กเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ 

ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ท�านองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนต่างต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติ 

หนึ่งอาเซียน ภายใต้ค�าขวัญ ‘วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว’ (One  

Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยก�าลังขยับ 

ตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ไทยแลนด์

วิ่งสู้ฟัด! สานฝัน 

สู่ “ประชำคมอำเซียน”

http://aseanwatch.org
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ขนำนใหญ่ของโลก ทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ท�ำให้อำเซยีนต้องรบัมอืกบัควำมท้ำทำยและภำวะ
เสี่ยงภัยใหม่ที่มีลักษณะข้ำมชำติและส่งผลกระทบทั่ว
ถงึกนัมำกขึน้ ทัง้เรือ่งโรคระบำด อำชญำกรรมข้ำมชำติ 
ภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิปัญหำสิง่แวดล้อม ฯลฯ กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนจึงเป็นรูปธรรมล่ำสุดของกำรขยำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสิบชำติสมำชิกในภูมิภำคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประชำกรรวมกว่ำ 590 ล้ำนคน

สามเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน

ประชำคมอำเซยีนประกอบด้วยควำมร่วมมอืส�ำคญั 
3 ด้ำนที่เรียกกันว่ำ 3 เสำหลัก1 นั่นคือ 

หนึง่ ประชาคมการเมอืง-ความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN 

Political-Security Community – APSC) 

กำรสร้ำงประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซียน2 มีเป้ำหมำยส�ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงเสถียรภำพ
ทำงกำรเมืองของรัฐสมำชิกให้มีควำมมั่นคง อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติภำยใต้หลักประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน  
แก้ ไขข้อพิพำทภำยในภูมิภำคอย่ำงสันติวิธี ส่งเสริม 
หลักนิติธรรมและธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ ยังพัฒนำ
ควำมร่วมมือเพื่อต่อต้ำนภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ เช่น 
อำชญำกรรมขำ้มชำติ กำรก่อกำรร้ำย ยำเสพติด กำร
ค้ำมนุษย์ รวมทั้งกำรรับมือภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ 
และสร้ำงบทบำทของอำเซยีนในควำมร่วมมอืระดบัต่ำงๆ 
ทั้งภำยในภูมิภำค ทวีป ระดับโลก และองค์กรระหว่ำง
ประเทศต่ำงๆ อีกด้วย

สอง ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (ASEAN  

Economic Community – AEC) 

สำระส�ำคัญของกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน3 คือ กำรส่งเสริมให้อำเซียนเป็นทั้งตลำดและ
ฐำนกำรผลิตเดียวที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิต 
กำรลงทนุ แรงงำน สนิค้ำ และบรกิำรได้อย่ำงเสร ีโดย
ไม่มีข้อจ�ำกัดทำงกำรค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นก�ำแพงภำษีหรือ
ระบบโควต้ำ อนัจะท�ำให้อำเซยีนมศีกัยภำพในกำรแข่งขนั
ทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ผ่ำนนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำย
กำรแข่งขัน กำรคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบำยภำษี และ
กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรขนส่ง 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และพลังงำน นอกจำกนี้ ยังเน้น

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค เพื่อลดช่องว่ำง 
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศสมำชิก และ
บรูณำกำรเศรษฐกจิของอำเซยีนให้เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิ
โลก

ทั้งนี้ ได้มีกำรจัดท�ำกรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำร
รวมกลุ่มสินคำ้และบริกำรใน 11 สำขำน�ำร่อง ส�ำหรับ
กำรเปิดเสรกีำรค้ำ บรกิำร กำรลงทนุ กำรอ�ำนวยควำม
สะดวกด้้ำนกำรค้้ำและกำรลงทุน และควำมร่วมมือ 
ด้ำนอืน่ๆ โดยแต่ละรฐัสมำชกิต้องร่วมรบัผดิชอบประสำน
งำนจัดท�ำ Roadmap ในแต่่ละสำขำ กล่ำวคือ ไทย:  
กำรท่่องเที่ยวและกำรขนส่งทำงอำกำศ พม่ำ: สินค้ำ
เกษตรและประมง อนิโดนเีซยี: ยำนยนต์์และผลติภณัฑ์์ไม้้ 
มำเลเซีย: ผลิตภัณฑ์ยำงและสิ่งทอ ฟิลิปปินส์: 
อิเล็กทรอนิกส์์ สิงคโปร์์: เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
บริกำรด้้ำนสุขภำพ

สาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community – ASCC) 

แผนปฏิบัติกำรประชำคมสังคมและวัฒนธรรม
อำเซียน4 ระบุแนวทำงไว้ดังนี้ คือ กำรสร้ำงสังคม 
เอื้ออำทรด้วยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ลดปัญหำ 
ควำมยำกจน สร้ำงควำมเสมอภำคเท่ำเทยีม และพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ พัฒนำ
ระบบสำธำรณสุข สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่ง
สถำบัน เพื่อแก้ ไขผลกระทบทำงสังคมที่เกิดจำก 
กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ ให้มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งกำรป้องกันและจัดกำรภัยพิบัติ 
ดำ้นสิ่งแวดล้อมที่เผชิญร่วมกัน เช่น มลพิษ หมอกควัน 
สิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
กำรส่งเสรมิควำมยัง่ยนืของดนิ น�ำ้ ป่ำไม้ แร่ธำต ุเป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังสร้ำงเสริมอัตลักษณ์์อำเซียน (ASEAN 
Identity) ผ่ำนควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำ เช่น กำร
ศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม สรำ้งปฏิสัมพันธ์
ระหวำ่งประชำชนของทุกชำติสมำชิก เพื่อให้เห็นควำม
เชื่อมโยงทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภำค

จากพิมพ์เขียวสู่การปฏิบัติ

ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนำข้ำงต้น โครงกำรควำม
ร่วมมือและกิจกรรมตำ่งๆ หลำกหลำยจึงเกิดขึ้นภำยใต้
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กำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่มุง่หน้ำไปสูก่ำรสร้ำงประชำคม
อำเซยีน หลำยภำคส่วนต้องปรบัตวัขนำนใหญ่ ภำคธรุกจิ
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรเข้ำสู่ตลำดอำเซียนที่อำจ
เป็นได้ทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ เนื่องจำก 
แม้วัตถุดิบ เทคโนโลยีกำรผลิต แรงงำน และเงินทุน 
จะเคลื่อนย้ำยขยำยตัวเพิ่มขึ้น แต่กำรแข่งขันก็สูงขึ้น 
ตำมมำด้วยเช่นกัน 

ภำครัฐได้เดินหน้ำเตรียมพร้อมผ่ำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยอำศัยแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงกนัในอำเซยีนเป็นฐำน ซึง่ก�ำหนดควำมเชือ่มโยง
ใน 3 ลกัษณะ คอื โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยกีำร
สื่อสำรและพลังงำน กลไกทำงกฎหมำยและข้อตกลง
ร่วม และควำมเชือ่มโยงระหว่ำงประชำชนกบัประชำชน 
เพื่อผสำนควำมเข้ำใจ ควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 
กำรเคลื่อนย้ำยของคนภำยในอำเซียน ทั้งทำงสังคม 
วัฒนธรรม กีฬำ และกำรศึกษำ5 

กำรเปลี่ยนแปลงในไทยจำกพิมพ์เขียวดำ้นต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ปรำกฏแล้วในหลำยภำคส่วน โดยเฉพำะ 
ภำคเศรษฐกจิกำรค้ำทีท่ยอยปรบัตวัไปก่อนแล้วล่วงหน้ำ 
ไม่ว ่ำจะเป็นกำรขยำยธุรกิจไปลงทุนข้ำมพรมแดน  
กำรใช้ประโยชน์จำกมำตรกำรทำงภำษี กำรพิจำรณำ
ปรับอัตรำภำษี ให้เท่ำเทียมกับอำเซียน กำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรก�ำหนดมำตรฐำนแรงงำน เพื่อรองรับ 
กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน ฯลฯ 

จะเหน็ว่ำภำคเศรษฐกจินัน้ได้รบัอำนสิงส์มำกจำก
กำรรวมตวัเป็นประชำคมเดยีว โดยมลูค่ำกำรค้ำรวมของ
อำเซยีนปี 2553 (62.7 ล้ำนล้ำนบำท) เพิม่ขึน้อย่ำงก้ำว
กระโดดจำกปีก่อนหน้ำ (46.2 ล้ำนล้ำนบำท) ตัวเลข 
กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศกข็ยำยตวัเพิม่ขึน้จำก 
1.13 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2552 เป็น 2.25 ล้ำนล้ำนบำท
ในปี 25536 ในระดับพื้นที่เองก็พบว่ำเศรษฐกิจกำรค้ำ
ในจังหวัดชำยแดนของไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มสูงและ 
จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนเต็มรูปแบบ 

อย่ำงไรก็ดี แม้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ดูจะเป็นฝันที่ ใกล้ควำมจริงที่สุดในบรรดำ 3 เสำหลัก 
ของประชำคมอำเซยีนกต็ำม แต่กำรช่วงชงิควำมได้เปรยีบ
จำกกำรเป็นหนึ่งตลำดหนึ่งฐำนกำรผลิตนี้ก็เป็นได้ทั้ง 

โอกำสและควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจในแต่ละประเทศ 
หำกเกิดกำรไหลเวียนเสรีทั้งด้ำนกำรค้ำ บริกำร กำร
ลงทุน เงินทุน และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมีทักษะ  
8 สำขำ ซึ่งอำจน�ำไปสู่ภำวะขำดแคลนแรงงำนในสำขำ
ที่จ�ำเป็นได้ โดยเฉพำะแพทย์ซึ่งมีต้นทุนในกำรผลิต 
ต่อหัวสูง และมีโอกำสที่จะไหลออกไปสู่ภำคเอกชนและ 
ต่ำงประเทศสูงเช่นกัน ถึงแม้จะมีกำรลงนำมยอมรับ 
ข้อตกลงกำรยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition  
Arrangements) ในคณุสมบตัขิองนกัวชิำชพี 7 สำขำแรก 
ให้มอีงค์กรก�ำกบัดแูลกำรขออนญุำตทัง้ในประเทศต้นทำง
และปลำยทำง แต่กำรเข้ำเมอืงและท�ำงำนยงัได้ก�ำหนด
ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมำชิก  
และก�ำหนดประสบกำรณ์ขัน้ต�ำ่ทีต้่องประกอบวชิำชพีใน
ประเทศต้นก�ำเนิดอีกระยะหนึ่งด้วย เช่น วิศวกร ต้องมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 7 ปี มผีลงำนโดดเด่น 2 ปี สถำปนกิ 
มีประสบกำรณ์ท�ำงำน 10 ปี ท�ำงำนต่อเนื่อง 5 ปี  
มีผลงำนโดดเด่น 2 ปี นักวิชำชีพสุขภำพ คือ แพทย์ 
ทนัตแพทย์ และพยำบำลนัน้ ต้องมปีระสบกำรณ์ท�ำงำน 
3-5 ปี เป็นต้น 

ขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงนี้ ยังรวมถึงกำรก�ำหนด
มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังใหม่ เช่น กำรเปิดเสรี
ทำงกำรเงนิ สกลุเงนิร่วม กำรเข้ำถงึอนสุญัญำภำษซ้ีอน 
กำรถ่ำยโอนก�ำไร มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนอำเซยีน กลไก
กำรตดัสนิข้อพพิำททีจ่ะไม่กระทบต่อเศรษฐกจิและควำม
สมัพนัธ์ระหว่ำงรฐัสมำชกิ โครงสร้ำงและสทิธปิระโยชน์
ทำงภำษี ปรับลดภำษีนิติบุคคล ลดมำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทนุทีม่ำกเกนิไป ซึง่จะผลกัให้ไทยต้องหนัไปพึง่พำ
ภำษีฐำนกำรบริโภคมำกขึ้น นั่นคือ เพิ่มภำษีมูลคำ่เพิ่ม 
ภำษีสรรพสำมิต และภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง7 

การศึกษา: รากฐานส�าคัญของ 

การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

กำรเตรยีมประชำชนอำเซยีนให้พร้อมกบักำรเป็น
ประชำคมเดียวกัน ดูจะได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษใน 
วงวชิำกำรศกึษำ ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมอื 4 ลกัษณะ 
คือ (1) กำรส่งเสริมควำมตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอำเซียน
ในหมู่พลเมืองโดยเฉพำะเยำวชน ผ่ำนกำรเผยแพร่ 
ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอำเซียน (2) กำรเสริม
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนผ่ำนกำรศึกษำ (3) กำรสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ ในสำขำกำรศึกษำ และ (4) กำรสร้ำง
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เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 
ปัจจบุนัมสีมำชกิจำก 22 มหำวทิยำลยั8 โดยมจีฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
และมหำวทิยำลยับรูพำ ร่วมเป็นสมำชกิของเครอืข่ำยนี้
ด้วย 

วงวชิำกำรศกึษำของไทยก�ำหนดแนวทำงขบัเคลือ่น
สู่ประชำคมอำเซียนไว้อย่ำงไม่ลังเลเช่นกัน ได้แก่ กำร
พัฒนำศักยภำพของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน
ให้มีทักษะที่เหมำะสม โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ภำษำ
เพื่อนบ้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงมำตรฐำน
ด้ำนกำรศึกษำเทียบเทำ่นำนำชำติ โดยกำรจัดท�ำกรอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำของไทย หรือ TQF (Thailand 
Qualification Framework) ในสำยอำชวีศกึษำเรยีกว่ำ 
TVQ (Thailand Vocational Qualification)9 นอกจำกนี้ 
ยังก�ำหนดให้มีระบบกำรจัดทดสอบอำชีวศึกษำระดับ
ชำติ หรือ V-NET (Vocational National Education 
Test) มำใช้ ในสถำบนักำรศกึษำอำชวีศกึษำ เพือ่ชีว้ดัผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียน
กำรสอนของนักเรียนอำชีวะให้สำมำรถแข่งขันในตลำด
แรงงำนของประชำคมอำเซียน

นอกจำกนีแ้ล้ว ยงัมคีวำมเหน็ต่ำงในเรือ่งก�ำหนด
เปิด-ปิดภำคเรยีนของระดบัอดุมศกึษำ กล่ำวคอื ขณะที่
ทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) เหน็ว่ำควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำเปิด-ปิดภำคเรียนให้ตรงกับสำกล 
คือภำคเรียนที่ 1 เปิดเรียนกันยำยน-ธันวำคม และภำค
เรียนที่ 2 เดือนมกรำคม-พฤษภำคม ซึ่งก�ำหนดปรับ
เลือ่นปฏทินิกำรศกึษำใหม่ตัง้แต่ปี 2556 ส�ำหรบัหลกัสตูร
นำนำชำติ และปี 2557 ส�ำหรับทุกหลักสูตรของ 27 
มหำวิทยำลัย10 

แต่ก็มีเสียงแย้งว่ำ กำรเปิดปิดภำคเรียนเป็นกำร
ยึดตำมหลักภูมิศำสตร์ ฤดูกำล วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ไทย ไม่ใช่สำระส�ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมบัณฑิต
หรือบุคลำกรแต่อย่ำงใด และต้องสัมพันธ์กับระบบ 
กำรศึกษำทุกระดับ ไม่ใช่เพียงระดับอุดมศึกษำเท่ำนั้น11 
อกีทัง้มีเพยีงมำเลเซยี อนิโดนีเซยี และเวยีดนำมเท่ำนัน้
ที่เปิดเทอมในเดือนกันยำยน ขณะที่สิงคโปร์และบรูไน
เปิดเทอมเดือนสิงหำคม ส่วนกัมพูชำเปิดเทอมในเดือน
ตุลำคม12 

ส�ำหรบัประเดน็เรือ่งภำษำที่ ใช้สือ่สำรในประชำคม
อำเซียน ที่จริงนอกจำกจะใช้ภำษำอังกฤษแล้ว สัดส่วน
ของประชำกรในอำเซยีนทีพ่ดูภำษำมลำยนูัน้มอียูป่ระมำณ
ครึ่งหนึ่ง หรือ 300 ล้ำนคนทีเดียว13 จำกผลกำรวิจัย
ของโครงกำรศกึษำเพือ่เตรยีมควำมพร้อมด้ำนกำรผลติ 
และพฒันำก�ำลงัคน เพือ่รองรบักำรเคลือ่นย้ำยแรงงำน
เสรีภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ของ 
ทีดีอำร์ไอ พบว่ำ ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำของ
ไทยอยู่อันดับ 6 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย และเวียดนำม ขณะที่ทักษะภำษำอังกฤษ 
ของคนไทยอยูอ่นัดบัที ่43 ของเอเชยี ต�ำ่กว่ำทัง้สงิคโปร์ 
(อันดับ 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ16) มำเลเซีย (อันดับ 23) 
และอินโดนีเซีย (อันดับ 42)14 

กระทรวงศกึษำธกิำร จงึมนีโยบำยให้ปีกำรศกึษำ 
2555 เป็นปีแห่งกำรเริม่ต้นพดูภำษำองักฤษ เพือ่รองรบั
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำกลำงสื่อสำรภำยในอำเซียน โดยก�ำหนดให้ 
สถำนศกึษำทัว่ประเทศสือ่สำรด้วยภำษำองักฤษสปัดำห์
ละ 1 วัน15 

ข้อท้าทายประชาคมอาเซียน:  

ท�าอย่างไรเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน

1. ค�ำถำมส�ำคัญก็คือ กำรรวมตัวเป็นหนึ่ง
ประชำคม โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง และหวังวำ่
จะเป็นผูท้ี่ ได้รบัประโยชน์มำกทีส่ดุ รวมทัง้ควำมมุง่หมำย
ทีต้่องกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน บรรเทำควำมเหลือ่ม
ล�้ำทำงสังคม และลดช่องว่ำงเศรษฐกิจภำยในภูมิภำค
นั้น จะเกิดขึ้นจริงได้ดังหวังหรือไม่ 

2. สถำนะและบทบำทของอำเซยีนในกำรจดักำร
กบัข้อพพิำทระหว่ำงรฐั กรณขีองสหภำพยโุรปนัน้ แต่ละ
ประเทศต้องสละอ�ำนำจอธิปไตยบำงส่วนด้วยกำรตั้ง
องค์กรกลำงขึน้มำก�ำหนดนโยบำย แต่อำเซยีนห้ำมสมำชกิ
ก้ำวก่ำยแทรกแซงกจิกำรภำยในระหว่ำงกนั ยิง่ไปกว่ำนัน้  
หลำยประเทศสมำชิกอำเซียนมีระบบกำรเมือง 
กำรปกครองที่ ไม่เป็นประชำธปิไตย และไม่ให้ควำมส�ำคญั
กับประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บทบำทของอำเซียน 
ในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมขัดแย้งอย่ำงสันติภำยใน
ภูมิภำคจึงเป็นเรื่องที่ ไร้ทำงออกอย่ำงยิ่ง
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3. แม้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนจะเป็นเสำหลกั
ที่ส�ำคัญที่สุด และดูเหมือนจะมีกำรขยับปรับตัวไป 
ล่วงหน้ำแล้วพอสมควร แต่กย็งัมเีสยีงทกัท้วงถงึรปูแบบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงก้ำวกระโดด มุ่ง
หน้ำสูก่ำรเปน็ตลำดและฐำนกำรผลติเดยีวโดยไม่ศกึษำ
บทเรียนจำกสหภำพยุโรปที่ก�ำลังประสบปัญหำขณะนี้ 
ปัญหำท้ำทำยอำเซียนก็คือ กำรมองให้ทะลุและเทำ่ทัน
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจำกวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้ำสูงยิ่งไว้ เช่น 
ทำงออกของกำรข้ำมขั้นตอนสหภำพศุลกำกร ที่ต้อง
ตกลงภำษจีำกภำยนอกกลุม่ ซึง่อำจส่งผลเสยีต่ออำเซยีน
โดยรวม 

4. กำรเปิดเสรข้ีำงต้นยงัจะน�ำมำซึง่อำชญำกรรม
ข้ำมชำต ิทีแ่มจ้ะมีกำรขึน้บญัชีภยัคกุคำมของภมูิภำค 6 
ประเภท คือ ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ปัญหำ
แรงงำนสตรแีละเดก็ข้ำมชำต ิอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ 
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ีและปัญหำกำรก่อกำรร้ำย16 
ซึ่งมีกำรประสำนงำนเตรียมควำมพร้อมระหว่ำง 
หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยของภูมิภำค แต่ค�ำถำม
ส�ำคัญก็ยังพุ่งตรงไปที่ศักยภำพและควำมพร้อมของ 
หน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรรบัมอืกบัปัญหำอำชญำกรรม

ตำรำงแสดงล�ำดับควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

ปี พ.ศ. สถานที่/ประเทศเจ้าภาพ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องการประชาคมอาเซียน

ธันวำคม 2540 กัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย ประกำศ “วิสัยทัศน์อำเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020)

ตุลำคม 2546 บำหลี อินโดนีเซีย ลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord II) ตกลงร่วมกันว่ำจะให้เกิดประชำคมอำเซียน 
(ASEAN Community) ภำยในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

พฤศจิกำยน 
2547

เวียงจันทน์ ลำว ประกำศแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) สนับสนุน
กำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียน รองรับกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนในปี 2020

ธันวำคม 2548 บำหลี อินโดนีเซีย ประกำศหลักกำรส�ำคัญในกำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียน และให้ “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ” 
(Eminent Persons Group) จำกแต่ละประเทศสมำชิก จัดท�ำข้อเสนอแนะ 
เบื้องต้นของกฎบัตรอำเซียน

มกรำคม 2550 เซบู ฟิลิปปินส์ ตกลงว่ำจะเร่งรัดให้เกิดประชำคมอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2558

พฤศจิกำยน 
2550

สิงคโปร์ ลงนำมในกฎบัตรอำเซียน

15 ธันวำคม 
2551

จำกำร์ตำ อินโดนีเซีย บังคับใช้กฎบัตรอำเซียนอยำ่งเป็นทำงกำร 

กุมภำพันธ์ 2552 ชะอ�ำ-หัวหิน ไทย รับรองปฏิญญำชะอ�ำ-หัวหิน วำ่ด้วยกำรจัดตั้งแผนงำนส�ำหรับกำรจัดตั้ง
ประชำคมอำเซียนทั้ง 3 เสำหลัก

ข้ำมชำติเหล่ำนั้นที่คงจะเพิ่มควำมซับซ้อนและยำกแก่ 
กำรตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น 

5. กำรรวมตวัเป็นหนึง่ประชำคมอำเซยีนยงัต้อง
เผชิญกับประเด็นอ่อนไหวทำงสังคม วัฒนธรรม และ
กำรเมอืงในหลำยแง่มมุด้วยกนั เช่น อคตริะหว่ำงวฒันธรรม  
ที่มองว่ำชำติตนดีกว่ำ ยิ่งใหญ่กว่ำชำติอื่นๆ ซึ่งยังคง
ถ่ำยทอดผ่ำนระบบกำรศึกษำและกำรหล่อหลอมทำง
สังคม 

ว่าไปแล้ว ประชาคมอาเซยีนดจูะเป็นเมอืงสวยงาม
อยู่ในความฝันอันเลือนลาง ที่ชัดเจนเสมอมาก็คือ การ
เร่งพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ทุกวันนี้ตลาดภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ต้องขยายไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก ด้วย
ความหวังซ่อนเร้นว่าจะช่วยท�าให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ดีขึ้น 

เสยีงประโคมโห่ร้องให้เตรยีมปรบัตวัสูป่ระชาคม
อาเซียนในอีกสามปีข้างหน้านี้ดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ กลบ
เสียงทักท้วงถึงความพร้อม หรือแม้กระทั่งการทบทวน
แนวทางพัฒนาหรือปรัชญาเศรษฐกิจที่จะกระทบชีวิต
ผู้คนอีกไม่น้อยให้เบาลงจนไม่ได้ยิน 
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