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วิ่งสู้ฟัด! สานฝัน

สู่ “ประชาคมอาเซียน”

อี

กเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้
ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ท�ำนองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนต่างต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติ
หนึ่งอาเซียน ภายใต้ค�ำขวัญ ‘วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว’ (One
Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยก�ำลังขยับ
ตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ ไทยแลนด์

ท�ำไมอาเซียนต้องเป็นประชาคมเดียว
อาเซี ย นเป็ น การรวมตั ว ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่ละประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมทุกปี รูปธรรมที่ส�ำคัญของอาเซียนกว่า 40 ปีที่ผ่านมาคือ
การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ความคิ ด ของอาเซี ย นที่ จ ะ
รวมตั ว กั น เป็ น หนึ่ ง ประชาคมนั้ น
เริม่ ปรากฏเป็นจริงเมือ่ มีการประกาศ
“วิสยั ทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN
Vision 2020) ในการประชุ ม ที่
ประเทศมาเลเซีย เมือ่ เดือนธันวาคม
2540 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546
ก็ มี ก ารลงนามในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมืออาเซียน (หรือ Bali
Concord II) ในการประชุ ม ผู ้ น� ำ
อาเซียนทีบ่ าหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น
(ASEAN Community) ภายใน
ปี พ.ศ. 2563 และตกลงกั น ใน
การประชุมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี 2550
ว่าจะเร่งให้เกิดขึ้นภายในปี 2558
การรวมตัวที่ผ่านมา มิเพียง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
ที่ ท� ำ ให้ อ าเซี ย นรวมตั ว เป็ น หนึ่ ง
ประชาคม การเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และ
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ขนานใหญ่ของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ท�ำให้อาเซียนต้องรับมือกับความท้าทายและภาวะ
เสี่ยงภัยใหม่ที่มีลักษณะข้ามชาติและส่งผลกระทบทั่ว
ถึงกันมากขึน้ ทัง้ เรือ่ งโรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ปัญหาสิง่ แวดล้อม ฯลฯ การเป็น
ประชาคมอาเซียนจึงเป็นรูปธรรมล่าสุดของการขยาย
ความร่วมมือระหว่างสิบชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประชากรรวมกว่า 590 ล้านคน

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่าง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ
บูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนให้เชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจ
โลก
ทั้งนี้ ได้มีการจัดท�ำกรอบความตกลงว่าด้วยการ
รวมกลุ่มสินค้าและบริการใน 11 สาขาน�ำร่อง ส�ำหรับ
การเปิดเสรีการค้า บริการ การลงทุน การอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือ
ด้านอืน่ ๆ โดยแต่ละรัฐสมาชิกต้องร่วมรับผิดชอบประสาน
สามเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน
งานจัดท�ำ Roadmap ในแต่ละสาขา กล่าวคือ ไทย:
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือส�ำคัญ การท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ พม่า: สินค้า
3 ด้านที่เรียกกันว่า 3 เสาหลัก1 นั่นคือ
เกษตรและประมง อินโดนีเซีย: ยานยนต์แ ละผลิตภัณฑ์ไม้
หนึง่ ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN มาเลเซี ย : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและสิ่ ง ทอ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ :
อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์: เทคโนโลยีสารสนเทศและ
Political-Security Community – APSC)
บริการด้านสุขภาพ
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน2 มีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การสร้างเสถียรภาพ สาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
ทางการเมืองของรัฐสมาชิกให้มีความมั่นคง อยู่ร่วมกัน Socio-Cultural Community – ASCC)
อย่างสันติภายใต้หลักประชาธิป ไตย สิทธิมนุษยชน
แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
แก้ ไขข้อพิพาทภายในภูมิภาคอย่างสันติวิธี ส่งเสริม อาเซียน4 ระบุแนวทางไว้ดังนี้ คือ การสร้างสังคม
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังพัฒนา เอื้ออาทรด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปั ญ หา
ความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ความยากจน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม และพัฒนา
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ยาเสพติด การ ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา พัฒนา
ค้ามนุษย์ รวมทั้งการรับมือภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ระบบสาธารณสุข สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
และสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับต่างๆ สถาบั น เพื่ อ แก้ ไขผลกระทบทางสั ง คมที่ เ กิ ด จาก
ทั้งภายในภูมิภาค ทวีป ระดับโลก และองค์กรระหว่าง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเทศต่างๆ อีกด้วย
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
สอง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผชิญร่วมกัน เช่น มลพิษ หมอกควัน
สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
Economic Community – AEC)
การส่งเสริมความยัง่ ยืนของดิน น�ำ้ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น
สาระส�ำคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสร้างเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN
อาเซียน3 คือ การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นทั้งตลาดและ Identity) ผ่านความร่วมมือหลากหลายสาขา เช่น การ
ฐานการผลิตเดียวที่สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างปฏิสัมพันธ์
การลงทุน แรงงาน สินค้า และบริการได้อย่างเสรี โดย ระหว่างประชาชนของทุกชาติสมาชิก เพื่อให้เห็นความ
ไม่มีข้อจ�ำกัดทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นก�ำแพงภาษีหรือ เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศใน
ระบบโควต้า อันจะท�ำให้อาเซียนมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ภูมิภาค
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริ โภค สิทธิ ในทรัพย์สิน จากพิมพ์เขียวสู่การปฏิบัติ
ทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และ
ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนาข้างต้น โครงการความ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ด้านการเงิน การขนส่ง ร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ หลากหลายจึงเกิดขึ้นภายใต้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน นอกจากนี้ ยังเน้น
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การเตรียมความพร้อมเพือ่ มุง่ หน้าไปสูก่ ารสร้างประชาคม
อาเซียน หลายภาคส่วนต้องปรับตัวขนานใหญ่ ภาคธุรกิจ
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่อาจ
เป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจาก
แม้วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน และเงินทุน
จะเคลื่อนย้ายขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันก็สูงขึ้น
ตามมาด้วยเช่นกัน
ภาครัฐได้เดินหน้าเตรียมพร้อมผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนเป็นฐาน ซึง่ ก�ำหนดความเชือ่ มโยง
ใน 3 ลักษณะ คือ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและพลังงาน กลไกทางกฎหมายและข้อตกลง
ร่วม และความเชือ่ มโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน
เพื่อผสานความเข้าใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
การเคลื่อนย้ายของคนภายในอาเซียน ทั้งทางสังคม
วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา5
การเปลี่ยนแปลงในไทยจากพิมพ์เขียวด้านต่างๆ
เหล่ า นี้ ป รากฏแล้ ว ในหลายภาคส่ ว น โดยเฉพาะ
ภาคเศรษฐกิจการค้าทีท่ ยอยปรับตัวไปก่อนแล้วล่วงหน้า
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขยายธุ ร กิ จ ไปลงทุ น ข้ า มพรมแดน
การใช้ประโยชน์จากมาตรการทางภาษี การพิจารณา
ปรั บ อั ต ราภาษี ใ ห้ เ ท่ า เที ย มกั บ อาเซี ย น การพั ฒ นา
บุคลากร การก�ำหนดมาตรฐานแรงงาน เพื่อรองรับ
การเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ
จะเห็นว่าภาคเศรษฐกิจนัน้ ได้รบั อานิสงส์มากจาก
การรวมตัวเป็นประชาคมเดียว โดยมูลค่าการค้ารวมของ
อาเซียนปี 2553 (62.7 ล้านล้านบาท) เพิม่ ขึน้ อย่างก้าว
กระโดดจากปีก่อนหน้า (46.2 ล้านล้านบาท) ตัวเลข
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จาก
1.13 ล้านล้านบาทในปี 2552 เป็น 2.25 ล้านล้านบาท
ในปี 25536 ในระดับพื้นที่เองก็พบว่าเศรษฐกิจการค้า
ในจังหวัดชายแดนของไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงและ
จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเต็มรูปแบบ
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ดูจะเป็นฝันที่ ใกล้ความจริงที่สุดในบรรดา 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนก็ตาม แต่การช่วงชิงความได้เปรียบ
จากการเป็นหนึ่งตลาดหนึ่งฐานการผลิตนี้ก็เป็นได้ทั้ง

โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจในแต่ละประเทศ
หากเกิดการไหลเวียนเสรีทั้งด้านการค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะ
8 สาขา ซึ่งอาจน�ำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานในสาขา
ที่จ�ำเป็นได้ โดยเฉพาะแพทย์ซึ่งมีต้นทุนในการผลิต
ต่อหัวสูง และมี โอกาสที่จะไหลออกไปสู่ภาคเอกชนและ
ต่างประเทศสูงเช่นกัน ถึงแม้จะมีการลงนามยอมรับ
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition
Arrangements) ในคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพ 7 สาขาแรก
ให้มอี งค์กรก�ำกับดูแลการขออนุญาตทัง้ ในประเทศต้นทาง
และปลายทาง แต่การเข้าเมืองและท�ำงานยังได้กำ� หนด
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก
และก�ำหนดประสบการณ์ขนั้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งประกอบวิชาชีพใน
ประเทศต้นก�ำเนิดอีกระยะหนึ่งด้วย เช่น วิศวกร ต้องมี
ประสบการณ์ทำ� งาน 7 ปี มีผลงานโดดเด่น 2 ปี สถาปนิก
มีประสบการณ์ท�ำงาน 10 ปี ท�ำงานต่อเนื่อง 5 ปี
มีผลงานโดดเด่น 2 ปี นักวิชาชีพสุขภาพ คือ แพทย์
ทันตแพทย์ และพยาบาลนัน้ ต้องมีประสบการณ์ทำ� งาน
3-5 ปี เป็นต้น
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังรวมถึงการก�ำหนด
มาตรการด้านการเงินการคลังใหม่ เช่น การเปิดเสรี
ทางการเงิน สกุลเงินร่วม การเข้าถึงอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
การถ่ายโอนก�ำไร มาตรฐานฝีมอื แรงงานอาเซียน กลไก
การตัดสินข้อพิพาททีจ่ ะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก โครงสร้างและสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ปรับลดภาษีนิติบุคคล ลดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนทีม่ ากเกินไป ซึง่ จะผลักให้ ไทยต้องหันไปพึง่ พา
ภาษีฐานการบริโภคมากขึ้น นั่นคือ เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7

การศึกษา: รากฐานส�ำคัญของ
การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมประชาชนอาเซียนให้พร้อมกับการเป็น
ประชาคมเดียวกัน ดูจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษใน
วงวิชาการศึกษา ผ่านโครงการความร่วมมือ 4 ลักษณะ
คือ (1) การส่งเสริมความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในหมู่พลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน ผ่านการเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน (2) การเสริม
สร้างอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการศึกษา (3) การสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาการศึกษา และ (4) การสร้าง
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เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2538
ปัจจุบนั มีสมาชิกจาก 22 มหาวิทยาลัย8 โดยมีจฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้
ด้วย
วงวิชาการศึกษาของไทยก�ำหนดแนวทางขับเคลือ่ น
สู่ประชาคมอาเซียนไว้อย่างไม่ลังเลเช่นกัน ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ให้มีทักษะที่เหมาะสม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างมาตรฐาน
ด้านการศึกษาเทียบเท่านานาชาติ โดยการจัดท�ำกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของไทย หรือ TQF (Thailand
Qualification Framework) ในสายอาชีวศึกษาเรียกว่า
TVQ (Thailand Vocational Qualification)9 นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้มีระบบการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับ
ชาติ หรือ V-NET (Vocational National Education
Test) มาใช้ ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา เพือ่ ชีว้ ดั ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนของนักเรียนอาชีวะให้สามารถแข่งขันในตลาด
แรงงานของประชาคมอาเซียน
นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีความเห็นต่างในเรือ่ งก�ำหนด
เปิด-ปิดภาคเรียนของระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ขณะที่
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นว่าควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล
คือภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนกันยายน-ธันวาคม และภาค
เรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม ซึ่งก�ำหนดปรับ
เลือ่ นปฏิทนิ การศึกษาใหม่ตงั้ แต่ปี 2556 ส�ำหรับหลักสูตร
นานาชาติ และปี 2557 ส�ำหรับทุกหลักสูตรของ 27
มหาวิทยาลัย10
แต่ก็มีเสียงแย้งว่า การเปิดปิดภาคเรียนเป็นการ
ยึดตามหลักภูมิศาสตร์ ฤดูกาล วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ไทย ไม่ ใช่สาระส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
หรือบุคลากรแต่อย่างใด และต้องสัมพันธ์กับระบบ
การศึกษาทุกระดับ ไม่ ใช่เพียงระดับอุดมศึกษาเท่านั้น11
อีกทัง้ มีเพียงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเท่านัน้
ที่เปิดเทอมในเดือนกันยายน ขณะที่สิงคโปร์และบรูไน
เปิดเทอมเดือนสิงหาคม ส่วนกัมพูชาเปิดเทอมในเดือน
ตุลาคม12

ส�ำหรับประเด็นเรือ่ งภาษาที่ ใช้สอื่ สารในประชาคม
อาเซียน ที่จริงนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษแล้ว สัดส่วน
ของประชากรในอาเซียนทีพ่ ดู ภาษามลายูนนั้ มีอยูป่ ระมาณ
ครึ่งหนึ่ง หรือ 300 ล้านคนทีเดียว13 จากผลการวิจัย
ของโครงการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมด้านการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคน เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
เสรี ภ ายใต้ ก รอบประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ของ
ทีดีอาร์ไอ พบว่า ขีดความสามารถด้านการศึกษาของ
ไทยอยู่อันดับ 6 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษ
ของคนไทยอยูอ่ นั ดับที่ 43 ของเอเชีย ต�ำ่ กว่าทัง้ สิงคโปร์
(อันดับ 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ16) มาเลเซีย (อันดับ 23)
และอินโดนีเซีย (อันดับ 42)14
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้ปกี ารศึกษา
2555 เป็นปีแห่งการเริม่ ต้นพูดภาษาอังกฤษ เพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางสื่ อ สารภายในอาเซี ย น โดยก� ำ หนดให้
สถานศึกษาทัว่ ประเทศสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์
ละ 1 วัน15

ข้อท้าทายประชาคมอาเซียน:
ท�ำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน
1. ค� ำ ถามส� ำ คั ญ ก็ คื อ การรวมตั ว เป็ น หนึ่ ง
ประชาคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหวังว่า
จะเป็นผูท้ ี่ ได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ รวมทัง้ ความมุง่ หมาย
ทีต่ อ้ งการแก้ ไขปัญหาความยากจน บรรเทาความเหลือ่ ม
ล�้ำทางสังคม และลดช่องว่างเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
นั้น จะเกิดขึ้นจริงได้ดังหวังหรือไม่
2. สถานะและบทบาทของอาเซียนในการจัดการ
กับข้อพิพาทระหว่างรัฐ กรณีของสหภาพยุโรปนัน้ แต่ละ
ประเทศต้องสละอ�ำนาจอธิป ไตยบางส่วนด้วยการตั้ง
องค์กรกลางขึน้ มาก�ำหนดนโยบาย แต่อาเซียนห้ามสมาชิก
ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน ยิง่ ไปกว่านัน้
หลายประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี ร ะบบการเมื อ ง
การปกครองที่ ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่ ให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บทบาทของอาเซียน
ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติภายใน
ภูมิภาคจึงเป็นเรื่องที่ ไร้ทางออกอย่างยิ่ง
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ตารางแสดงล�ำดับความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ.
สถานที่/ประเทศเจ้าภาพ
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องการประชาคมอาเซียน
ธันวาคม 2540 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ประกาศ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020)
ตุลาคม 2546 บาหลี อินโดนีเซีย
ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN
Concord II หรือ Bali Concord II) ตกลงร่วมกันว่าจะให้เกิดประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
พฤศจิกายน
เวียงจันทน์ ลาว
ประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) สนับสนุน
2547
การจัดท�ำกฎบัตรอาเซียน รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2020
ธันวาคม 2548 บาหลี อินโดนีเซีย
ประกาศหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำกฎบัตรอาเซียน และให้ “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ”
(Eminent Persons Group) จากแต่ละประเทศสมาชิก จัดท�ำข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นของกฎบัตรอาเซียน
มกราคม 2550 เซบู ฟิลิปปินส์
ตกลงว่าจะเร่งรัดให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
สิงคโปร์
ลงนามในกฎบัตรอาเซียน
พฤศจิกายน
2550
15 ธันวาคม
จาการ์ตา อินโดนีเซีย
บังคับใช้กฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการ
2551
กุมภาพันธ์ 2552 ชะอ�ำ-หัวหิน ไทย
รับรองปฏิญญาชะอ�ำ-หัวหิน ว่าด้วยการจัดตั้งแผนงานส�ำหรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก

3. แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นเสาหลัก
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด และดู เ หมื อ นจะมี ก ารขยั บ ปรั บ ตั ว ไป
ล่วงหน้าแล้วพอสมควร แต่กย็ งั มีเสียงทักท้วงถึงรูปแบบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างก้าวกระโดด มุ่ง
หน้าสูก่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยไม่ศกึ ษา
บทเรียนจากสหภาพยุโรปที่ก�ำลังประสบปัญหาขณะนี้
ปัญหาท้าทายอาเซียนก็คือ การมองให้ทะลุและเท่าทัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าสูงยิ่งไว้ เช่น
ทางออกของการข้ามขั้นตอนสหภาพศุลกากร ที่ต้อง
ตกลงภาษีจากภายนอกกลุม่ ซึง่ อาจส่งผลเสียต่ออาเซียน
โดยรวม
4. การเปิดเสรีขา้ งต้นยังจะน�ำมาซึง่ อาชญากรรม
ข้ามชาติ ทีแ่ ม้จะมีการขึน้ บัญชีภยั คุกคามของภูมิภาค 6
ประเภท คือ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหา
แรงงานสตรีและเด็กข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และปัญหาการก่อการร้าย16
ซึ่ ง มี ก ารประสานงานเตรี ย มความพร้ อ มระหว่ า ง
หน่วยงานด้านความปลอดภัยของภูมิภาค แต่ค�ำถาม
ส�ำคัญก็ยังพุ่งตรงไปที่ศักยภาพและความพร้อมของ
หน่วยงานรับผิดชอบในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติเหล่านั้นที่คงจะเพิ่มความซับซ้อนและยากแก่
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
5. การรวมตัวเป็นหนึง่ ประชาคมอาเซียนยังต้อง
เผชิญกับประเด็นอ่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองในหลายแง่มมุ ด้วยกัน เช่น อคติระหว่างวัฒนธรรม
ที่มองว่าชาติตนดีกว่า ยิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นๆ ซึ่งยังคง
ถ่ายทอดผ่านระบบการศึกษาและการหล่อหลอมทาง
สังคม
ว่าไปแล้ว ประชาคมอาเซียนดูจะเป็นเมืองสวยงาม
อยู่ ในความฝันอันเลือนลาง ที่ชัดเจนเสมอมาก็คือ การ
เร่งพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ทุกวันนี้ตลาดภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ต้องขยายไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก ด้วย
ความหวังซ่อนเร้นว่าจะช่วยท�ำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ดีขึ้น
เสียงประโคมโห่รอ้ งให้เตรียมปรับตัวสูป่ ระชาคม
อาเซียนในอีกสามปีข้างหน้านี้ดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ กลบ
เสียงทักท้วงถึงความพร้อม หรือแม้กระทั่งการทบทวน
แนวทางพัฒนาหรือปรัชญาเศรษฐกิจที่จะกระทบชีวิต
ผู้คนอีกไม่น้อยให้เบาลงจนไม่ ได้ยิน

