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คำ�นำ�
โครงการสัมมนา TU-ASEAN Forum เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ ส�ำคั ญ และ
น่าสนใจ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และ
สาธารณชนทั่วไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดการสัมมนา
TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025”
โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มา
กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้องานดังกล่าว งานสัมมนาในครั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง “เดินหน้า
ประเทศไทยสู่อาเซียน 2025” เป็นอย่างดี มาร่วมงานสัมมนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รวบรวมประเด็นเนื้อหา
สาระจากการสัมมนาในครั้งนี้ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา โดยศูนย์ฯ จะขอเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนคนไทยและประเทศไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในโอกาสต่อๆ ไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน 2559
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ค�ำกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน
รศ. ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และท่าน ศ. ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ก่อนอื่นในนามของศูนย์อาเซียนศึกษาผมขอกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน TU ASEAN
Forum ครั้งที่ 12 ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมงานในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นในปี 2554 ขึ้นเพื่อ
เป็นกลไกหลักการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเวียนโดยวิสยั ทัศน์ของศูนย์คอื การ
เป็นคลังสมองหรือ think tank เรื่องอาเซียนศึกษาทั้งในระดับชาติ ในระดับภูมิภาค
และในระดับสากล โดยมีพนั ธกิจ 5 ด้าน ด้วยการ ได้แก่ การเป็นศูนย์ฝกึ อบรม การเป็น
คลังสมองหรือ think tank การเป็นศูนย์วจิ ยั การเป็นศูนย์ขอ้ มูล ศูนย์ในการเรียนรู้ และ
เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาของไทยและของภูมิภาคอาเซียนด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมของศูนย์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ
มากมายหลายโครงการ อาทิ การจัดประชุมระดมสมองไปแล้ว 7 ครั้ง เป็นปรึกษาให้
กับหน่วยงานราชการต่างๆ ในการจัดท�ำแผนการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จัดการประชุม
TU ASEAN Forum ไปแล้ว 11 ครั้ง จัด TU ASEAN international Forum ไปแล้ว
2 ครั้ง จัดประชุมสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาโดยได้มีการจัดตั้ง Network of
ASEAN Studies ขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 10 ประเทศสมาชิก
อาเซียน และได้มีการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาภายในประเทศ โดยได้มีการสร้าง
เครือข่ายขึ้นมาแล้วทั่วทุกภาคทั้ง 4 ภาค มีการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training มา
แล้วกว่า 10 หลักสูตร และได้มกี ารจัดฝึกอบรมแบบ In – House Training ให้กบั หลาย
หน่วยงาน มีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาแล้ว 25 เล่ม เป็น
เดินหน้าประเทศไทย สู่ ASEAN 2025
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ศูนย์ข้อมูลศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยการจัดท�ำเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์
ข้อมูลด้านอาเซียนของประเทศ
ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมตั้งเป้าว่า จะพัฒนาไปเป็นศูนย์อาเซียน
ศึกษาในระดับชาติและในระดับภูมภิ าคต่อไป และศูนย์ฯ จะมีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
กลไกหลักในการขับเคลือ่ นประเทศไทยในประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป ประชาคม
อาเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวัน 31 ธันวาคม 2015 การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนถือ
ได้วา่ เป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ของเรา และจะส่งผลกระทบต่อไปอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทย อาเซียนมีความส�ำคัญมากที่สุด เป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งของ
ไทย เป็นตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของไทย เป็นฐานการผลิตทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของไทย ไทย
จะมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางหรือเป็น “HUB” ของประชาคมอาเซียน ไทยมี
ทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์อยูต่ รงกลางประชาคมอาเซียน ไทยจึงจะได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ จาก
ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ ไทยจะต้องตืน่ ตัว มียทุ ธศาสตร์ มีวสิ ยั ทัศน์ชดั เจน และพร้อม
ทีจ่ ะเดินหน้ามีบทบาทน�ำในการขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะ
ในช่วง 10 ปีข้างหน้า คือ ในช่วงปี 2016 – 2025
ขณะนี้ได้มีการจัดท�ำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 และแผนงานหรือ
blueprint ประชาคมอาเซียน 2016 – 2025 ศูนย์อาเซียนศึกษาเห็นความส�ำคัญในเรือ่ งนี้
จึงได้จัดการสัมมนา TU ASEAN Forum ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทย
สูอ่ าเซียน 2025” ในวันนีข้ นึ้ โดยก�ำหนดการการสัมมนาในช่วงเช้าทางศูนย์ฯ ได้รบั เกียรติ
อย่างยิ่งจากท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนจะมา เป็นองค์ปาฐก
กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว หลังจากนัน้ พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภัยการเมืองกับ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025” ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมาบรรยายน�ำเสนอวิสัยทัศน์ “ไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2025” และท่านอาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
ไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมาบรรยายเรือ่ ง “ไทยกับประชาคม สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 2025”
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ส�ำหรับก�ำหนดการในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาโดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่
ท่ า นจิ ร าพร สุ ด านิ ช ผู ้ อ� ำ นวยการกองการเมื อ งและความมั่ น คง กรมอาเซี ย น
กระทรวงการต่างประเทศ จะมาบรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับ APSC 2025 ท่าน
วิทัต วัชโรบล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ AEC 2025 และ
ท่านศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะมาบรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ASCC 2025 ด้วย
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การสั ม มนาในวั น นี้ จ ะฉายภาพให้ เ ห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ไ ทย
ได้ประโยชน์สูงสุดจากประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะต้องมีบทบาทอย่างไร
ในประชาคมอาเซียนในอีกสิบปีข้างหน้า และจะฉายภาพให้เห็นว่าไทยจะต้องท� ำ
อย่างไร เพื่อที่จะท�ำให้ประชาคมอาเซียนกลายเป็นประชาคมที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
ไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นประชาคมที่ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าคในอนาคตต่อไป ขอบคุณครับ
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กล่าวเปิดการสัมมนา
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่านรองศาสตราจารย์ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ท่านอดีตเลขาธิการอาเซียน ท่าน
ธรรมศาสตราจารย์ของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับ ท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านครับ
อาเซียนรวมตัวกันเมื่อปีที่แล้ว ปี 2015 ท�ำให้เกิดพันธมิตรที่ส�ำคัญเกิดขึ้น
ความจริงการเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ยิ่งดีใหญ่ ปรากฏการณ์
เมื่อเดือนที่แล้วของ EU ที่อังกฤษออกจาก EU น่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่หลายคนคุยกัน
ด้วยว่ามีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไรบ้าง ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ 2025 หมายความว่า
แผนสิบปีของอาเซียนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่เราคนไทยจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ ให้เข้าใจ เพื่อ
น�ำประโยชน์และความรู้นั้นไปพัฒนาประเทศไทย พัฒนาสังคมไทยให้เป็นประเทศที่
ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียนทั้งหลาย
พอได้ฟังค�ำกล่าวรายงานของท่านอาจารย์ประภัสสร์ เทพชาตรี ก็พบว่า
วิทยากรที่มาบรรยายให้ท่านผู้ฟังนั้นเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ แล้วก็จะให้
ความรู้แก่ท่านได้เป็นอย่างดี วิทยากรหลายท่านติดต่อได้ยาก ไม่ใช่ง่ายๆ แต่ท่าน
ก็มาบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ ให้มองเห็นประเทศไทยในอีกสิบปี
ข้างหน้าในประชาคมอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ผมคิดว่าการรับฟังการสัมมนาใน
ครั้งนี้จะประสบความส�ำเร็จอย่างดีเยี่ยม ท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้พอสมควร
ไปข้างหน้าอีกสิบปี
ขออนุญาตเปิดการสัมมนาเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน 2025 ณ บัดนี้ครับ
ขอบคุณครับ
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ปาฐกถาพิเศษ
“เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025”
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน

ท่านศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านรองศาสตราจารย์ประภัสสร์ เทพชาตรี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันอาเซียนศึกษา (ASEAN
Studies Centre) ท่านรองสถาบันยุทธศาสตร์ฯ แห่งกองทัพไทย และท่านผู้เข้าร่วม
สัมมนาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
ปัญหาก็คอื เรือ่ งเดิมประเด็นเดิมในบริบททีม่ นั เปลีย่ นแปลงไปทีอ่ าจารย์สมคิด
พูดถึง คือ อาเซียนเป็นประชาคมแล้ว (ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เป็น) หลายท่านอาจจะมี
ความรู้สึก “Anti – Climax” กล่าวคือ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมแล้ว
แต่กลับมีความรู้สึกว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้น รู้สึกว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เช่นที่ได้เคย
กล่าวว่า “พระอาทิตย์ยังจะขึ้นในทางตะวันออกอยู่เหมือนเดิม แต่กระบวนการเดิม
ของการบูรณาการเข้าหากัน มันก็จะด�ำเนินการต่อไป”
ค�ำที่เขียนว่า “Truly ASEAN” ที่ติดอยู่บนเครื่องบินของบริษัทสายการบิน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Lion Air, Air Asia, Nok Air, หรือ Silk Air, และสายการบินที่มี
ใน Landscape ที่เรียกว่าเป็น “low cost” ทั้งหมดล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอาเซียน ในส่วนของภาคธนาคารทัง้ หลายโดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพภายใต้
สโลแกน “Bangkok Bank = AEC” ก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความผูกพัน
กับระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ (ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วมีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ในขณะที่ค�ำว่า “regional presents” อันแปลว่า “เราปรากฏอยู่ทั่วทุก
เศรษฐกิจ 10 เศรษฐกิจ” ในป้ายโฆษณาเดียวกันของธนาคารกรุงเทพนี้ก็แสดงให้เห็น
ถึงความผูกพันดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทใหญ่อย่าง CMB, CP, Thai Bev, และ
กระทัง่ SCG ก็พดู อย่างเดียวกันว่า ตลาดของเรา ลูกค้าของเรา เขตปฏิบตั กิ ารของเราคือ
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ASEAN 10 ประเทศ GDP ของเรามี GDP รวมกัน 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์ GDP เพราะ
ฉะนั้นแล้วถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่า กระบวนการในการที่จะบูรณาการ
เข้าหากันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว มันด�ำรงอยู่และยังคงต่อเนื่องต่อไปข้างหน้า
และหากต้องพูดถึง ASEAN 2025 ซึ่งของเดิมก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงที่ปี 2015
(หรือ ASEAN 2015) ในขณะที่เราก�ำลังเริ่มคิดหรือเริ่มมองเป็นวิสัยทัศน์ไปข้างหน้า
ประชาคมโลกก�ำลังคิดถึง “Post 2015 Agenda” หรือ “ภารกิจหลัง 2015” ที่
ประชาคมโลกต้องปฏิบัติต่อเนื่องจากภารกิจ 8 ประเด็นที่เรียกว่า Millennium
Development Goals ทีต่ กลงกันเมือ่ ปี 2000 ก็คอื เรือ่ งความยากจน เรือ่ งน�ำ 
้ เรือ่ งการ
ศึกษา เรื่องอัตราการให้ก�ำเนิดบุตรในอัตราสูงภายในภูมิภาค เรื่องเด็ก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
เป็นสิง่ ที่ “Very Simple Goals” แต่กระนัน้ ประชาคมโลกไม่สามารถทีจ่ ะจัดการกับมัน
ได้เพราะความไม่เท่าเทียมกันในเรือ่ งของการพัฒนา การบริหาร และรวมไปถึงเรือ่ งของ
การจัดการ เพราะฉะนัน้ ภารกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) ภายใต้ทา่ นเลขาธิการ
โคฟี อันนัน จึงพยายามที่จะท�ำให้มีภารกิจชัดๆ วัดได้ ควบคุมได้ ติดตามได้เกิดขึ้น
เพื่อให้เราสามารถที่จะประสบความส�ำเร็จร่วมกัน กล่าวคือ เด็กต้องมีที่เรียน เด็กต้อง
ไม่ตายก่อนถือก�ำเนิดเป็นทารก แม่ต้องไม่ตายก่อนให้ก�ำเนิด ต้องมีน�้ำสะอาดให้ทาน
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ สิง่ เหล่านีค้ อื สิง่ ที่ “very simple” แต่ทว่าก็ยงั ไม่สามารถ
ท�ำให้ปรากฏขึ้นได้ ผลก็คือมันน�ำไปสู่การมี “Eight Millennium Development
Goals” ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนสหัสวรรษ แล้วเรื่องนี้จะต้องท�ำให้ได้ภายใน 2015
เพราะฉะนัน้ ก่อน 2015 ค�ำถามทีว่ า่ “อะไรคือจารีตของประชาคมโลกทีน่ ำ� โดยองค์การ
สหประชาชาติ (What is tradition of the global community led by the UN?)”
ก็ดูจะเป็นค�ำถามที่ประชาคมโลกจะต้องมาคิดต่อ
ทั้งหมดนี้น�ำมาสู่การพูดถึงหลัง 2015 (Post 2015) ของประชาคมโลก
และในฐานะผู้น�ำอาเซียนเองก็มีความตื่นตัวด้วยเพราะต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
แม้กระนั้นอาเซียนเราเอาแค่ 10 ปีเท่านั้นคือถึงปี 2025 ในขณะที่ประชาคมโลก
เปลี่ยนจาก Post 2015 มาเป็น 2030 แปลว่านับ 15 ปีหลังจากนี้ไป ซึ่งผลของการ
สนใจในการเปลี่ยนแปลงหลัง 2015 ก็ท�ำให้ประชาคมโลกมีการจัดท�ำ “Agenda For
Sustainable Development” เพื่อให้โลกมีความยั่งยืนโดยจะต้องท�ำ 17 เรื่อง 169
14
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เป้าหมาย โดยในจ�ำนวนนั้นต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การลดความยากจน จะท�ำ
อย่างไรให้เกิดความเสมอภาค (equity) จะท�ำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียม (equality)
ขึ้นในประชาคมโลก เป็นต้น
ภายใน 10 ปี สิ่งที่เราจ�ำเป็นจะต้องเดินหน้าดูจะไม่พ้นการสร้างประชาคมนี้
ให้เป็นประชาคมที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆ ประเทศอื่นๆ และ
ภูมภิ าคอืน่ ๆ เนือ่ งเพราะสาเหตุทเี่ กิดประชาคมนีก้ เ็ พราะว่า แรกเริม่ เราต้องแข่งขันกับ
จีนและอินเดีย แม้กระนัน้ การทีเ่ กิดจีนกับอินเดียส่วนหนึง่ มันก็ชว่ ยให้อาเซียนสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองได้มากยิง่ ขึน้ โดยการส่งสินค้าให้กบั สองประเทศนีเ้ พราะสอง
ประเทศนีถ้ อื ได้วา่ เป็น “Emerging Market” หรือ “Emerging Economies” ของโลก
ซึ่งมีประชากรจ�ำนวนพอๆ กันคือราวๆ 1,300 – 1,400 ล้านคน
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม เรื่องที่ผู้น�ำอาเซียนตระหนักมากประการหนึ่งก็คือ การ
ลงทุนจากต่างประเทศที่ดูจะลดลง จากภูมิภาคอาเซียนที่ซึ่งเคยมีเงินลงทุนไหลเทมา
จากไต้หวัน ญีป่ นุ่ ยุโรป และกระทัง่ อเมริกา แต่พอจีนเปิด พออินเดียเปิด ผูน้ ำ� อาเซียน
ก็ใช้ค�ำว่า “Oxygen” of Foreign Direct Investment (FDI) แปลว่า Oxygen ของ
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มันควรจะอยู่ในอาเซียนมันเริ่มถูกดึงดูดออกไปสู่
ที่อื่น และพอมันเกิดเป็น Oxygen ขึ้นแล้ว อาเซียนเราก็รู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบายใจ
อาเซียนเรามีความรู้สึกว่าอนาคตสงสัยจะไม่สดใสเหมือนที่เคยคิดไว้ ท�ำให้จากเดิมที่
อาเซียนเคยอยู่กันเป็นเพียงแค่สมาคม (Association) จึงริเริ่มที่จะขอเป็นให้เปลี่ยน
เป็นประชาคม (Community) และพอเป็นประชาคมก็ต้องมีการบูรณาการเข้าหากัน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นี้ก็คือความคิดหรือที่มาของการเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งแต่เดิมเราอยู่กันอย่างหลวมๆ แต่ทว่า
เมื่อความรุนแรงของการแข่งขันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาเซียนจึงต้องมีวิสัยทัศน์
2025 ส�ำหรับการที่จะเดินหน้าต่อไป
ทีนี้ถ้าเรามองอาเซียนว่าเป็นประชาคม และทุกๆ ประเทศที่อยู่ในอาเซียนควร
จะได้ประโยชน์จากการมีตลาดเดียว ควรจะได้ประโยชน์จากการมีเขตลงทุนเดียว หรือ
อีกนัยหนึง่ คือการรวมตัวกันแล้วเพิม่ อ�ำนาจในการซือ้ ให้กบั ชนชัน้ กลางทีข่ ยายตัวมาก
ขึ้น ชนชั้นกลางผู้ที่จะมีเงินเหลือเก็บที่จะคิดว่าปิดภาคเรียนนี้จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหน
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อย่างไรก็ตามนีค่ อื เรือ่ งของชนชัน้ กลาง ชนชัน้ ล่างคิดไม่ได้เพราะไม่มโี อกาสทีจ่ ะเอือ้ ให้
เขาได้คิด และไม่มีโอกาสที่เขาจะสามารถบริโภคสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นเรื่องของการบริการ
เรื่องของสุขภาพต้องดีกว่านี้ เรื่องของการศึกษาต้องดีกว่านี้ เรื่องของ entertain ต้อง
ดีกว่านี้ เพราะถ้าหากว่าเรามีกำ� ลังซื้อมากขึ้น เราก็จะสามารถเลือกหาสิ่งเหล่านี้เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอาเซียน
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยแล้ ว ก็ ต ้ อ งมองว่ า กรอบของอาเซี ย นเป็ น เวที ที่ ใ ห้
ประเทศไทยสามารถที่จะออกไปหาประโยชน์จากก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากตลาดที่เป็น
อันเดียวกันมากยิง่ ขึน้ และจาก life style เปลีย่ นแปลงไปของคนในภูมภิ าค ในขณะที่
ประเทศพม่ามีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารไทย มีนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น
มีการผลิตทีม่ คี วามเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ คนในประเทศมีกำ� ลังซือ้ มากขึน้ สินค้าอุปโภค
บริโภคของใช้ดขี นึ้ ประเด็นทีป่ ระเทศไทยต้องขบคิดก็คอื เราจะเตรียมตัว เอาประโยชน์
ต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในบริบทหรือกรอบของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับพวกเรา แต่ปญ
ั หาก็คอื ประเทศไทยเราคิดว่า เราคือสังคมทีค่ อ่ นข้าง
จะสะดวกสบายมาตลอด ไม่จ�ำเป็นต้องดิ้นรนอะไรมากนัก เพื่อนเขามาหาเราเปิด
บ้านตอนรับให้เขามาลงทุน ให้เข้ามาว่าจ้างแรงงานเรา ใช้ฐานประเทศของเราเป็นที่
ส่งออก เราเองเป็นเจ้าบ้านรอรับ ไม่เหมือนประเทศอื่นที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มา
ซึง่ เอกราชสูญเสียชีวติ เลือดเนือ้ อีกทัง้ ยังจ�ำเป็นจะต้องดิน้ รนเพือ่ แสดงให้ประเทศอืน่ ๆ
เห็นว่า ประเทศเขามีความพร้อมมีความสามารถยืนหยัดเป็นเอกราช ประเทศไทยไม่มี
อะไรจะต้องพิสูจน์ พวกเราอยู่กันอย่างสะดวกสบายไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรน ไม่ได้เตรียม
ตัวเพื่อการแข่งขัน
ในแง่นี้เราจึงจ�ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน Mentality และ Mindset เสียใหม่
เพราะขณะนี้เราจะเป็นจะต้องออกไปหาประโยชน์ข้างนอก ไม่มีเศรษฐกิจไหนที่จะ
อยู่ได้โดยไม่ต้องออกไปค้าขาย ออกไปลงทุน แล้วเอาผลก�ำไรกลับมา นั่นคือเศรษฐกิจ
ในยุคปัจจุบัน หรือยุคโลกาภิวัตน์ ญี่ปุ่นเขาท�ำอย่างนี้กับเรา เกาหลีใต้เขาท�ำอย่างนี้
กับเรา ไต้หวันเขาท�ำอย่างนี้กับเรา
สองวันที่ผ่านมานี้ เพิ่งทราบข้อมูลสถิติจากส�ำนักเศรษฐกิจไต้หวันประจ�ำ
ประเทศไทย มีคนไต้หวันอยู่ในไทย 150,000 คน พวกเขามาพร้อมกับอุตสาหกรรม
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โรงงานทอผ้าและโรงงานฟอกย้อม เพราะที่นั่นพื้นที่แคบ เพราะที่นั่นธุรกิจเหล่านี้ถูก
เรียกว่า “Sunset” หรือ “ตะวันก�ำลังตกดิน” กล่าวคือ ทั้งต้องจ้างแรงงานราคาแพง
และยังท�ำลายสิ่งแวดล้อม แม้กระนั้น โรงงานเหล่านี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการและรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร ขณะนีม้ คี นไต้หวันอยูใ่ นประเทศไทย 140,000 กว่าคน ลูกหลาน
รุน่ ทีส่ องของคนไต้หวันนัน้ เข้าเรียนในโรงเรียนระดับแนวหน้าของประเทศ พอจบออก
ไปแล้วก็ไปเรียนต่อ MIT ต่อที่ Oxford ฯลฯ เป็นแสนๆ คน นั่นคือ สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ในไทย ปัญหาก็คอื เราในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าบ้านนัน้ เราเรียนรูแ้ ละเตรียมพร้อมทีจ่ ะแข่งขัน
ในบริบทเช่นนี้ต่อไปอย่างไร ถ้าเรามองว่ากรอบอาเซียนคือ กรอบที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
ภูมิภาคนี้ครั้งยิ่งใหญ่เช่นที่อาจารย์สมคิดกล่าว อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง (transform) ต่อเนื่องจากการเสร็จสิ้นของสงครามโลกที่สอง อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่หลังจากการสิ้นสุดสงครามอินโดจีน 1975 ค�ำถามก็คือ คนไทยพร้อมที่จะ
ออกไปเตรียมตัวรับการแข่งขันกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหน
และถึงแม้วา่ อาเซียนได้วางกรอบนีเ้ อาไว้แล้ว แต่กต็ อ้ งมีการบูรณาการกันมาก
ยิ่งขึ้น ต้องค้าขายกันมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะที่ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่า
การค้าโดยรวมของอาเซียน 10 ประเทศ เราค้าขายกันเองเพียงแค่ 1 ใน 4 ของจ�ำนวนนี้
เท่านั้น ในอัตราส่วน 75% เราค้าขายกับตลาดอเมริกา เราส่งสินค้าไปขายตลาด EU
เราส่งไปขายกับจีน เราส่งไปขายกับญีป่ นุ่ แต่ทว่าเราซือ้ ขายกันเองเพียงแค่ 25% หรือ
ประมาณ 500,000 กว่าล้านดอลล่าร์เท่านั้น (ซึ่งในจ�ำนวนนี้ตัวเลขมันเพิ่งเพิ่มขึ้น)
ดังนั้นแล้วถ้าในปี 2025 เกิดเป็นจริงขึ้นมา ตัวเลข % ที่เราค้าขายกันเองควรจะต้อง
เพิ่มเป็น 30% จะต้องเป็น 35% จะต้องเป็น 40% เรากับเขมร เรากับพม่า เรากับ
มาเลเซีย เรากับทุกประเทศจะต้องท�ำการค้าขายกันให้มากยิง่ ขึน้ ปัญหาก็คอื เราพร้อม
หรือไม่ เรามีความตั้งใจที่จะออกไปสู้ในสนามรบที่เป็นสนามการค้าได้หรือไม่ ดังนั้น
สิ่งที่จะต้องพิจารณามีอยู่ 2 เรื่อง
1) วิธีคิด (Mindset) ของคนไทย หมายถึงทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการ
ไม่ต้องไปดิ้นรนแสดงความสามารถกับใครทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ด้วยเพราะ
เราคิดว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ความรู้สึกที่ว่าไม่จ�ำเป็นต้องแข่งขันกับใครอยู่
ข้างในสบายดีแล้ว อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเปลีย่ น เพราะกระแสโลกาภิวตั น์กำ� ลังเข้ามา บวก
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กับประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังบังคับให้มีการเปิดพื้นที่ของแต่ละประเทศซึ่งจะน�ำไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และลูกหลานของเราจะได้มีการข้าม
พื้นที่ (space) ของอาเซียนได้สะดวกและไปแสวงหาแสวงโชคไปใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างๆ
เหล่านั้น โลกจะกว้างขึ้น ทางเลือกก็จะมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นในชีวิต
นั่นคือสิ่งที่ประชาคมโลกก�ำลังเป็น
ในบริบทเช่นนี้ ปัญหาก็คือเรามีความพร้อมในการที่จะออกไปแสวงหาโอกาส
เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนในแง่นี้ความสามารถในการแข่งขันมันจะต้องถูกท� ำให้
เพิม่ ขึน้ และวิธคี ดิ (Mindset) หรือความคิด (Mentality) ว่าประเทศทีอ่ ยูต่ รงนีน้ นั้ สะดวก
สบายดีพออยู่แล้ว ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ควรจะต้องถูกเปลี่ยน บริษัทใหญ่ๆ หลาย
บริษัท เช่น Thai Bev เขาพูดชัดเจนว่า ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถ แต่
สิง่ ทีเ่ ราขาดคือความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะออกไปแข่งในบริบททีเ่ ราไม่เคยชิน เราอยากจะอยูต่ รงนี้
เราอยากจะแข่งกันเองในประเทศไทย เราไม่พร้อมที่จะออกไป claim พื้นที่ที่คนอื่น
เขาก�ำลัง claim อยู่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต เพราะถ้าเราไม่ออก
ไปแข่งขันภายนอก ประเทศภายนอกก็จะเข้ามาแข่งขันกับเราอยู่ดี ค�ำถามคือแล้วเรา
จะท�ำอย่างไร ฉะนั้นแล้ว Mindset แบบเดิมๆ จะต้องถูกเปลี่ยน เหมือนกับที่ธนาคาร
กรุงเทพกล่าวว่า “Business Over Markets” หรือเหมือนกับ Air Asia ที่กล่าวว่า
“บินได้ทกุ ที”่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสายการบินต่างๆ ทีจ่ ะเชือ่ มพืน้ ที่
การเดินทางและการคมนาคมขนส่งเข้าหากันในทุกๆ พืน้ ทีข่ องอาเซียนซึง่ คือ ตลาดใหญ่
ของ 600 กว่าล้านคน นอกจากนี้ Thai Bev ยังกล่าวว่า เราหาคนที่มีความพร้อมไม่ใช่
ความพร้อมในเรือ่ งของความรูค้ วามสามารถ (เพราะเรามีอยูแ่ ล้วมากมาย) แต่ทว่าเป็น
พร้อมทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิทยา (psychology) เพื่อออกไปสู้ในตลาดของต่าง
ประเทศ ออกไปสูใ้ นตลาดของเวียดนาม ออกไปสูใ้ นอินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ก็ตรง
กับบริษทั Toyota หรือ Nissan และบริษทั อืน่ ๆ ของญีป่ นุ่ ทีม่ าลงทุนในประเทศไทยที่
บอกว่าคนไทยมีศกั ยภาพเพียงพอและสามารถทีจ่ ะออกไปเป็นผูแ้ ทนของบริษทั ของเขา
ประจ�ำประเทศนัน้ ๆ แต่คนไทยเลือกทีจ่ ะไม่ไป นีค่ อื ปัญหาทีจ่ ำ� เป็นจะต้องแก้ไขในการ
เข้าร่วมกระบวนการในการเข้าสู่ ASEAN 2025 ซึง่ จะมีการบูรณาการเข้าหากันมากขึน้
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2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการศึกษาของเรายังไม่ท�ำให้เราเป็น
“Inter” ยังไม่ท�ำให้เรามีความเป็น “สากล (cosmopolitan)” เพียงพอ การศึกษา
ของเรายังไม่สามารถทีจ่ ะเปิด Mentality เดิมๆ ทีม่ อี ยู่ ยังไม่เข้าใจบริบทของโลก และ
ยังไม่สนใจว่าโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พวกเรายังคงมีความสุขและพวกเรา
ไม่ค่อยสนใจคนอื่น นี้คือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
ผมไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ประภัสสร์ทราบหรือไม่ ไม่รวู้ า่ ท่านรองผูอ้ �ำนวยการ
ทราบหรือไม่ โลกและองค์การสหประชาชาติเรียกเมืองหลวงของ Asia Pacific ตั้งแต่
ปี 1953 เขาย้ า ยจาก Shanghai (เพราะจี น กลายเป็ น คอมมิ ว นิ ส ต์ ) มาอยู ่
กรุงเทพมหานคร เพราะเขายอมรับว่ากรุงเทพฯ มีศักยภาพที่จะเป็นเมืองหลวง
มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองหลวงของ Asia pacific แต่ทว่านับตั้งแต่นั้นมาเราไม่ได้ท�ำ
อะไรให้เป็นเมืองหลวง ถึงแม้จะมีร่างพระราชบัญญัติคล้ายๆ กับเป็นเจนีวาสอง ที่ว่า
กรุงเทพมหานครจะต้องเป็นเมืองหลวงขององค์กรระหว่างประเทศใน Asia Pacific
แต่สิ่งที่ท�ำให้กรุงเทพเป็นเจนีวาสองไม่ได้ ทั้งๆ ที่เขายอมรับเราตั้งแต่ 1953 ดูจะเป็น
กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยว่าการจัดตั้งส�ำนักงาน และศูนย์ขององค์กรระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยการจัดการประชุม สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้อ�ำนวยความสะดวกให้
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับฝรั่ง ไม่พร้อมที่จะยุ่งกับใคร อยู่
ของเราสบายแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นสากลของไทยผ่านวิธีคิด
ของระบบราชการ
และในขณะที่โลกมันก�ำลังแบนอย่างที่ Thomas Friedman แห่ง New
York Times นั้นกล่าวว่าโลกขณะนี้เป็นโลกที่ประการแรกนั้น “ร้อน” ประการที่สอง
“crowed” คือมีคนหนาแน่นมากขึ้น จาก 2,700 กว่าล้าน เป็น 7,300 ล้านคน และ
ประการที่สาม “flat” คือ เขตแดนมีความส�ำคัญน้อยลง แปลว่ากรมศุลกากรก�ำลังจะ
หมดเงิน แปลว่าภาษีศลุ กากรจะมีความส�ำคัญน้อยลง แปลว่าต่อไปนีเ้ ราไม่ได้เก็บภาษี
ระหว่างกัน เราเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้างในประเทศ เราเก็บภาษีการบริโภคข้างใน
ประเทศ รายได้ของชาติจะลดลงจากการต้องไปเก็บภาษีสินค้าเข้า – ออก นี่คือสิ่งที่
ก�ำลังเกิดขึ้น
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และในขณะที่โลก flat มากขึ้น, ร้อนขึ้น, และมีคนอยู่หนาแน่นมากขึ้น
(crowed) หรือมีประชากรมากขึ้น คนไทยต้องพร้อมที่จะออกไปและมีอาวุธหรือ
มีเครื่องมือ นั่นคือเรื่องของการเตรียมทางด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เราจะไปไม่ถึง 2025 ถ้าประเทศไทยและคนไทยไม่เป็นสากลมากกว่านี้ หลายท่าน
ในที่นี้อาจจะถามว่าการเป็นสากลหมายถึงลืมความเป็นไทยใช่ไหม ค�ำตอบคือไม่ใช่
เราสามารถที่จะรักษาลักษณะคุณสมบัติที่ดีๆ ของความเป็นไทย รักษารอยยิ้มอยู่ได้
เหมือนเดิม แต่มีความสามารถที่จะหยัดยืน ประกัน และสามารถต่อสู้เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติได้ เพราะฉะนั้นจะท�ำอย่างไรให้กรุงเทพฯ เป็นสากลมากยิ่งขึ้น
ท�ำอย่างไรให้ประเทศไทย คนไทยเป็นคน “Cosmopolitan” มากขึน้ พร้อมทีจ่ ะออกไป
ต่อสูแ้ ละออกไปหาประโยชน์จากพืน้ ทีท่ เี่ ปิดมากขึน้ และจากโอกาสทีม่ นั มากขึน้ ถ้ายัง
คิดว่าอยูต่ รงนีท้ นี่ สี่ บายพอ “We are not ready for ASEAN” “We are not ready for
globalized world” “We are not ready competition” และถ้าคุณภาพของคน
ของเรายังไม่มสี มรรถนะไม่มสี มรรถภาพ เราจึงจ�ำเป็นจะต้องพูดถึงเรือ่ งการปฏิรปู การ
ศึกษา, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, นวัตกรรม, การสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หา
สิ่งเหล่านี้จะต้องท�ำต่อเนื่องเพื่อให้คนของเรามีความพร้อมที่จะไปเอาประโยชน์จาก
ASEAN 2025 ที่จะเราเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมที่มีการบูรณาการเข้าหากันมากยิ่งขึ้น
ประชาคมอาเซียนมีอยู่ด้วยกันถึงสามเสาหลัก แต่ที่แล้วมาผมพูดในเรื่อง
เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี อีกเสาหลักทีส่ ำ� คัญคือเรือ่ ง “สังคมและวัฒนธรรม”
ถ้าประชาคมนี้จะเป็นประชาคม เราต้องเข้าใจความหลากหลายของประชาคมนี้ว่า
มันมีความหลากหลายอยูม่ าก จะเห็นว่า 4% ของผิวโลกคือพืน้ ทีอ่ าเซียนซึง่ มีประชากร
อยู่ 600 กว่าล้านคนในแผนทีโ่ ลก และไม่มพี นื้ ทีไ่ หนในโลกทีป่ ระชากร 600 กว่าล้านคน
มีความหลากหลายเท่าภูมิภาคอาเซียน ค�ำถามก็คือ แล้วเราจะสร้างประชาคมได้
อย่างไร เพราะจะเห็นว่าภาษาต่างประเทศในอาเซียนเราเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
นอกอาเซียนมากกว่าภาษาในอาเซียนเอง
เมื่อตอนที่ผมไปพม่ารัฐมนตรีพม่าบอกผมว่า เด็กพม่าเรียนภาษาไทยมากกว่า
เด็กไทยสนใจจะเรียนภาษาพม่าเสียอีก ในขณะที่ประเทศไทยเราบอกว่าเราไม่มี
ปัญหา เราไม่เคยเป็นเมืองขึน้ ของใคร ดังนัน้ ไม่ตอ้ งเรียนภาษาของคนอืน่ เขาก็ได้ นีเ่ ป็น
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mindset ที่ผิด เพราะถ้าต้องการที่จะขายสินค้าเราจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม
ของเขา ต้องเข้าใจรสนิยมของเขา อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นประชาคม
วัฒนธรรมจึงมีความจ�ำเป็น อันทีจ่ ริงส�ำหรับผมแล้วควรจะเป็นเสาหลักเสาทีห่ นึง่ ด้วยซ�ำ้
เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจที่จะเรียนรู้ภาษาของกันและกัน ไม่เข้าใจวัฒนธรรมและ
ค่านิยมของกันและกัน มันก็ยากที่จะกลายเป็นประชาคม
ความส�ำคัญของการเรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านสะท้อนออกมาในเรื่อง
ของการศึกษาที่มีการเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาให้พร้อมทั้ง 10 ประเทศ เพื่อจะให้ช่วง
summer ตรงกัน เพื่อที่จะให้นักเรียนอินโดนีเซียมาที่ไทยได้ เพื่อที่จะให้นักเรียนไทย
ไปอินโดนีเซียได้ และเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมกันมากขึ้น นักเรียนเราต้อง
พร้อม ผู้ปกครองเราต้องพร้อมว่าต่อไปลูกจะต้องออกไปแสวงหาความรู้ในพื้นที่ที่มัน
กว้างขึ้นไม่เฉพาะในโรงเรียนของตัวเอง ในมหาวิทยาลัยของตัวเอง ในบ้านของตัวเอง
ต่อไปนี้พื้นที่อาเซียนทั้งหมดคือเขตการศึกษา เราจะต้องเรียนรู้พื้นที่ตรงนี้เพื่อเตรียม
การเข้าสูก่ ารบูรณาการทีม่ ากขึน้ เรือ่ งสาธารณสุข เรือ่ งการศึกษา เรือ่ งศิลปวัฒนธรรม
เรื่องภาษา เรื่องประวัติศาสตร์ของกันและกัน
สิ่งเหล่านี้จ� ำเป็นที่จะเตรียมพร้อม เพื่อให้คนของเราพร้อม หรือหากว่า
ถ้าไม่ cosmopolitan ก็ขอให้เป็น regional ถ้าไม่เป็น Inter ก็ขอให้เป็นภูมิภาคก็ได้
คือให้มคี วามเข้าใจพืน้ ทีต่ รงนีม้ ากขึน้ เพือ่ เตรียมทีจ่ ะออกไปหาประโยชน์จากพืน้ ทีท่ มี่ นั
เปิดกว้าง เพราะฉะนัน้ การรูเ้ รือ่ งภาษาของกันและกันจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรู้
เพือ่ ความสะดวกและความคล่องตัว เช่น การรูภ้ าษาเวียดนาม ประเทศเวียดนามทีก่ ำ� ลัง
globalized และเป็นประเทศที่มีตลาดที่ก�ำลังเติบโตเนื่องมาจากการลงทุนไหลเข้าไป
มากขึน้ โดยเฉพาะจากญีป่ นุ่ ซึง่ ญีป่ นุ่ เข้ามาลงทุนในเวียดนามหลายต่อหลายโครงการ
ทั้งๆ ที่การลงทุนนั้นควรจะมาประเทศไทย นอกจากนี้หลายโครงการแต่เดิมทีอยู่ใน
ประเทศไทยก็เริม่ โยกย้ายฐานการผลิตไปทีเ่ วียดนาม ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เปลี่ยนวิธีคิดในบริบทที่เราไม่เคยชินนี้ “Comfort Zone” ซึ่งหมายถึง เขตที่ท�ำให้เรา
รู้สึกมั่นใจ พอใจ สะดวกใจ และสบายใจ จะต้องขยายออกไปให้กว้างกว่านี้ เพราะเรา
จะต้องออกไปแข่งขันกับคนอื่นในเวทีที่กว้างกว่านี้ในอนาคต
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เรื่องต่อไปเป็นเรื่องซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้สนใจแต่เป็นเรื่องส�ำคัญ ก็คือ
เรือ่ ง “ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง” ในอาเซียน 10 ประเทศนีไ้ ม่เหมือนประเทศ
ในโลก เพราะล้วนแล้วแต่มีทุกรูปแบบการปกครองในภูมิภาค สมบูรณาญาสิทธิราชย์
(Absolute Monarchy) ยังอยูใ่ นนีค้ อื บรูไน ระบอบคอมมิวนิสต์ (Communism) สอง
ประเทศยังอยู่ที่นี่คือลาวกับเวียดนาม ประธานาธิบดียุดโดโยโน่ของอินโดนีเซียเคยใช้
ค�ำว่า “Noisy Democracy” หรือทีแ่ ปลว่า “ประชาธิปไตยทีท่ ะเลาะกันไม่หยุด”ยังอยู่
ทีน่ คี่ อื ประเทศของเขา ประเทศไทย และประเทศฟิลปิ ปินส์ พม่าเคยใช้รปู แบบของการ
ปกครองโดยทหารเบ็ดเสร็จ แต่กเ็ ปลีย่ นไปแล้ว ในขณะทีไ่ ทยกลับไปแทนทีพ่ ม่า เพราะ
ฉะนัน้ รูปแบบของการปกครอง (governance) มีความแตกต่างหลากหลายอยูใ่ นพืน้ ที่
เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการจะเป็นประชาคมมันจะต้องเคลือ่ นทีพ่ ร้อมกัน มันจะต้อง
มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคล้ายคลึงกันเหมือนกัน มันจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ
ค่านิยม เช่น ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน, และคุณค่าสากล (universal values) หรือ
ปทัสถานสากล (universal norms) ต่างๆ ที่ทุกประเทศจะต้องพยายามพัฒนาตัวเอง
เข้าสูป่ ทัสถาน (norms) หรือเข้าสูม่ าตรฐานเดียวกัน เพราะถ้าปราศจากการมีมาตรฐาน
เดียวกันแล้ว มันก็ยากที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วสร้างประชาคมให้เกิดขึ้น นอกจากนี้
ในแง่ภายในประเทศแต่ละประเทศก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และในแง่ระหว่างประเทศก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
- ในแง่ต่างประเทศ เรากับเขมร มาเลเซียกับอินโดนีเซีย รวมไปถึงพม่า
รวมไปถึงฟิลิปปินส์กับจีน เวียดนามกับจีนในทะเลจีนใต้ เรากับพม่าใน 2,400 ตาราง
กิโลเมตรตามแนวเขตแดนก็ยังไม่ชัดเจน แต่ด้วย spirit ของอาเซียน ก็ท�ำให้สิ่งเหล่านี้
ไม่ถกู ท�ำให้เป็นปัญหา แทนทีด่ ว้ ยการพูดเรือ่ งการค้าขาย การลงทุน เรือ่ งการท่องเทีย่ ว
ก่อน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามท้ายที่สุดมันต้องมีกลไกที่จะช่วยในการแก้ไขความขัดแย้ง
หรือความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือ “ประชาคมทางด้านการเมือง
และความมั่นคง” ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น ในหมู่พวกเรา
กันเอง 10 ประเทศ มันก็จะกระทบต่อบรรยากาศของการลงทุนและความเชื่อมั่นใน
การลงทุน มิพักกล่าวถึงเรื่องของการย้ายฐานการลงทุน หรือการมีนักท่องเที่ยวมา
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เที่ยวซึ่งก็จะกระทบกระเทือน เพราะฉะนั้นประชาคมทางด้านนี้คือเรื่องส�ำคัญที่จะ
ต้องสร้างให้เกิดขึ้น
- ในแง่ภายในประเทศของเราเอง ก็จะต้องมีความเป็นระเบียบ สงบ
เรียบร้อยมากกว่าทีเ่ คยเป็นมา ประเทศนีเ้ ป็นเจ้าของความคิดเรือ่ งอาเซียน แต่ประเทศนี้
เป็นประเทศสุดท้ายที่จะไปตกลงอะไรกับเขาได้ อาจารย์โครินทร์ ทราบไหมครับว่า
ตอนที่เขามีการเฉลิมฉลองการใช้กฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยไม่ได้ส่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศไป เหตุเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เหตุเพราะมีความ
วุน่ วายอยูต่ ามท้องถนน เหตุเพราะรัฐมนตรีตา่ งประเทศของเราไม่สามารถลงทีส่ นามบิน
กรุงเทพได้ (เพราะมีการปิดสนามบิน) ต้องไปลงทีเ่ ชียงใหม่ และอยูใ่ นช่วงของหัวเลีย้ ว
หั ว ต่ อ ของการเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล ASEAN Coordinating Council แปลว่ า
จั ก รกลที่ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ การรวมตั ว ของอาเซี ย นซึ่ ง ก็ คื อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี
ต่างประเทศ เพราะฉะนัน้ คนทีค่ วรไปเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของการมีกฎบัตรอาเซียน
เมื่อปี 2008 ก็ควรจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เพราะรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นกัปตัน
ใหญ่ ทว่าเรากลับส่งรัฐมนตรีแรงงานไปแทน (เพราะคนทีไ่ ปจะต้องเป็นระดับรัฐมนตรี
เท่านั้น) เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เราส่งรัฐมนตรีแรงงานไปประชุม เพราะคนอื่น
ไม่สามารถทีจ่ ะร่วมงานได้เพราะความวุน่ วายทางการเมืองภายใน ค�ำถามคือ ประเทศไทย
จะต้องอยูใ่ นสภาพเช่นนัน้ อีกนานแค่ไหน เราจะอยูก่ นั ต่อไปอย่างไร ทุกครัง้ ทีจ่ ะต้องมี
การตัดสินใจเราจะต้องอยูห่ ลังคนอืน่ อยูเ่ สมอ เพราะเราทะเลาะกันไม่เสร็จ นอกจากนี้
ทุกครัง้ ทีเ่ รือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอาเซียนก�ำลังจะจ่อเข้าสภาอยูส่ วู่ าระแรกก็มกั จะต้องหล่นลงอยู่
เป็นวาระถัดไปเสมอเพราะทะเลาะกันไม่จบ
ถ้าเราอยากจะเข้าสู่ ASEAN 2025 เราจ�ำเป็นจะต้องจัดการระบบภายในให้
มีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับโลกและแสวงหาโอกาสต่างๆ จากบริบท
เหล่านั้น ช้าไปลูกหลานจะเสียประโยชน์ ช้าไปจะตอบรุ่นลูกรุ่นหลาน 30 หรือ 40 ปี
ข้างหน้าอย่างไรว่า เมือ่ ปี 2559 - 2560 คุณลุง คุณปู่ คุณย่าท�ำอะไรกันอยู่ ท�ำไมเราถึง
ไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ท�ำไมเราถึงไม่สามารถไปสู่โลกภายนอกได้ นั่นคือสิ่งที่
จะเกิดขึ้น
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อย่าให้คนรุ่นหลังผิดหวังและหันกลับมาบอกว่า “you fail us” แปลว่า “ท่าน
ทั้งหลายท�ำให้เราผิดหวัง” นั่นคือภารกิจของอาจารย์ประภัสสร์ นั่นคือภารกิจของเรา
นัน่ คือความส�ำคัญของการเตรียมตัวเข้าประชาคม ASEAN 2025 สิบปีตอ่ ไปนีค้ อื สิบปี
ที่ทะเลาะกันไม่ได้แล้ว สิบปีต่อไปนี้คือสิบปีเราต้องมองหน้าเข้าหากัน และเสริมสร้าง
ความสามารถให้คนของเราพร้อมที่จะหาประโยชน์จากกลไกต่างๆ ที่เราสร้างมันขึ้น
มาเพื่อผลประโยชน์ของทุกประเทศ แต่ประเทศไทยควรจะได้มากกว่า เพราะเราคือ
เจ้าของความคิด เพราะเราเป็นประเทศมาตลอดประวัติศาสตร์ เพราะตอนที่เราเริ่ม
ทดลองการเป็นประชาธิปไตย ประเทศต่างๆ หลายประเทศยังเป็นวุ้นอยู่เลย ยังเป็น
เมืองขึ้นของคนอื่นอยู่ ผมทิ้งไว้เพียงประโยคเดียว “…ช่วยกันหล่อหลอมให้เป็นเทียน
และช่วยกันปัน้ เทียนให้เป็นธง ธงแห่งชัยชนะ ธงแห่งความพร้อม ธงแห่งความสามารถ
ในการแข่งขัน ธงทีจ่ ะน�ำเราเข้าไปสูพ่ นื้ ทีข่ อง ASEAN 2025 อย่างมีศกั ดิศ์ รี อย่างภาคภูมิ
สมกับที่เราเป็นเจ้าของความคิด และไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ฝากไว้เท่านั้น
ขอให้ประสบความส�ำเร็จ สวัสดีครับ…”
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“ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2025”
พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
รองผู้บัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่องของ “ยุทธศาสตร์อาเซียน” ในด้าน “เสาแห่งความมั่นคง” เสานี้มีความ
ร่วมมือกันไม่มาก ถ้าหากเปรียบเทียบกับเสาอื่น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเสาเดียว
ทีท่ กุ คนบอกว่าอาเซียนจะอยูก่ นั แบบเพือ่ นได้หรือไม่ หรือยังคงต้องระแวงต้องแข่งขัน
กันอยู่หรือไม่ และจากที่ได้รับค�ำถามซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถามอย่างเดียวกันไปบรรยาย
ที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศของจีน ก็คือว่า ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความส�ำเร็จของ
ประเทศไทยในการเข้าสู่ปีแรกของอาเซียนหรือ ASEAN community ในด้านความ
มั่นคงอย่างไร
พอพู ด ถึ ง ความมั่ น คงก็ อ ดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ก่ อ นว่ า
ความมั่นคง มั่นคงอย่างไร ในขณะนี้เป็นกระบวนการที่มีการพูดถึงว่า ในศตวรรษที่
16 – 18 เป็ น ศตวรรษของความร่ ว มมื อ ความมั่ น คงหรื อ ความขั ด แย้ ง ในทะเล
เมดิเตอริเนียน พอในศตวรรษที่ 19 – 20 ก็ว่าด้วยที่แอตแลนติก แต่ในขณะนี้ก็เป็นที่
แน่นอนในเอเชียแปซิฟกิ หรือบางคนเรียกว่าอินโด – เอเชียแปซิฟกิ การสูญเสียทัง้ หมด
จะพบว่ามีจ�ำนวนมาก เราเห็นประเด็นเรื่อง BREXIT ในยุโรป และประเด็นเรื่องว่าใคร
จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่าน Donald Trump จะขึ้นมาหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
อาจจะเป็นประเด็นที่มาจากเรื่องความมั่นคงหรือไม่ แต่ก่อนนี้เราเคยเห็นการขึ้นมา
ของฝ่ายซ้าย (คอมมิวนิสต์) แต่ถ้ากลางขึ้นมาหรือขวาขึ้นมา (เช่น Adoft Hitler ใน
เยอรมนีชว่ งหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1) มันจะเกิดอะไร ดังนัน้ เราจึงพอจะต้องมองเช่นนัน้
ได้อยู่บ้าง
ทุกวันนี้ผลของการร่วมมือด้านความมั่นคง ในบางครั้งกับความรู้สึกความรู้สึก
ขัดแย้ง ความรูส้ กึ ทีม่ อี ะไรต้องมีอะไรแข่งขันมันก็เกิดขึน้ มาอยูเ่ รือ่ ยๆ ศูนย์ศกึ ษาสถาบัน
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ยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศเพิ่งได้จัดไปเมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมา เราเอา think
tank ระดับที่ส�ำคัญของโลก เขาพูดตรงกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้หนี
ไม่พ้นการที่เมื่อก่อนเรามีปัญหาในเรื่องของ Big Brother is Watching you ! แต่
ขณะนี้มี little people is watching you ส่วนที่เรียกว่าเป็น little people นี้
ก็เพราะว่าพวกนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือพอสมควร เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเวลาต่อไปอาจ
จะเรียกได้ว่ามีทั้ง Big Brother is watching you และ little people is watching
you เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในความเข้าใจของพวกเราเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของประชาคม
อาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีและจะท�ำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรนั้นก็คงต้อง
พูดก่อนว่า ก่อนที่จะมาเป็น 2025 ความร่วมมือด้านความมั่นคงมีมานานแล้ว ยืนยัน
ได้ว่าฝ่ายประชาคมไทย และกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงอื่นๆ อีกมากมายได้
ท�ำงานร่วมกันในการเข้าไปร่างเบิก “แผนแม่บท” หรือ “blueprint” ร่วมกัน และ
ก็ท�ำเรื่องนี้กันมาโดยตลอด ในระดับรัฐมนตรีและในระดับย่อยลงไป ไม่ได้ทิ้งไปไหน
ทว่าผูค้ นกลับมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนีน้ อ้ ยมาก ผูค้ นไม่รวู้ า่ ทางกลาโหมของเราไปร่วมมือ
กับทางกลาโหมของต่างชาติในอาเซียนมากน้อยเท่าไร
แผนแม่บทของประชาคมความมั่นและความมั่นคงอาเซียน 2025
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แต่อย่างไรก็ตาม สิง่ เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่างานของความมัน่ คงและความร่วมมือ
นัน้ เกิดขึน้ และมีมานานแล้ว โดยเฉพาะความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศ กระทรวง
กลาโหม และกระทรวงอื่นๆ ซึ่งน�ำไปสู่วิสัยทัศน์ของอาเซียน
ถ้ า มองในเรื่ อ งของการเมื อ งอาเซี ย นมี ก ารเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น มาก
การทหารก็มีแอบทะเลาะกันบ้าง แต่ถ้าความร่วมมือก็เยอะ ความมั่นคงที่ก�ำลังปรับ
อยู่ก็มี ถ้าอย่างนั้นเราจะมาตั้งเป้าใหม่ 4 เรื่องนี้อย่างไร และเราจะไปสู่ 2025 นั้น
อย่างไร คือเป้าหมายเรื่องที่บอกว่า อยู่รวมกันอย่าตีกันนะ ไม่ว่าจะทางบก ทางน�้ำ 
ทางอากาศ จะท�ำอย่างไรเราจึงจะมีความสามารถใกล้เคียงกันหรือร่วมกัน ในการทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เราถูกคุกคามทั้งในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงของ
สังคมของเราเองให้เกิดขึน้ ด้วยกัน ในขณะเดียวกันเราจะรักษาความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนอย่างไร ในแง่นกี้ ห็ มายความว่าทางด้านความมัน่ คงเราจะดูแล เราจะไม่ออกไป
ยุง่ วุน่ วายกับข้างนอก และไม่ให้คนข้างนอกเข้ามายุง่ ได้จริงหรือเปล่า ในขณะทีอ่ าเซียน
รวมกันแล้วจะสามารถกันคนอืน่ เข้ามาได้จริงหรือไม่นนั้ 2 – 3 วันทีผ่ า่ นมาดูจะป้องกัน
ไม่ได้ แต่เราจะสามารถไปด้วยกันคือป้องกัน Big Brother กันได้อย่างไร Big Brother
จะไปด้วยกันได้อย่างไร และสุดท้ายก็คือเรื่องกลไกที่จะเอามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพ
เรื่องกลไกเราพูดถึงเป้าหมายวิธีการจ�ำนวนมาก แต่เมื่อไม่มีกลไก ไม่มีตัวที่น�ำเอา
สิง่ นีไ้ ปปฏิบตั ใิ ห้เกิดการเคลือ่ นไหวทางด้านคน และการเคลือ่ นไหวของทรัพยากรจริงๆ
มันคงจะเป็นไปได้ยาก
เสาทีม่ คี วามคาบเกีย่ วกันกับทางด้านความมัน่ คงอย่างมากและเกีย่ วกันกับทาง
ด้านการข้ามพรมแดนก็คอื เสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันทาง
ด้านความมัน่ คงเองก็มแี ผนทางด้านความร่วมมือทางด้านนีเ้ ข้ามาอยูแ่ ล้วมาตลอด ก็คอื
การให้การศึกษาด้านความมั่นคง
นอกจากนีแ้ ล้ว หากเราลองเปรียบเทียบอาเซียนกับเหตุการณ์ BREXIT ในยุโรป
แล้วนั้น
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อยากจะให้เห็นว่า ในด้านของการทีเ่ ราจะรวมกันมันคล้ายๆ กันคือเราจะท�ำท่า
คล้ายๆ สหภาพยุโรป พอเรามาเป็นประชาคมอาเซียนเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ความเหมือนมีอยู่ไม่มากนัก ความต่างของเรายังมีอยู่เยอะพอสมควร สิ่งนี้
เป็นเหมือนโครงสร้างหลัก เป็นเหมือนร่างกายของเราที่องค์ประกอบของร่างกายที่
แตกต่างกันมาก ดังนั้น สิ่งที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
ที่เห็นได้ชัดมากในเรื่องหนึ่งก็คือว่า ถามว่าเรารวมกันแบบหลวมๆ คุยกันเฉพาะเรื่อง
ที่คุยได้ แล้วต่อไปค่อยมากลมเกลียวกันมันท�ำได้จริงหรือไม่ ในส่วนตัวผมใช้ค�ำว่าเป็น
“Strategic Cultural” เป็นวัฒนธรรมในเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนมากกว่า กล่าวคือ
เราไม่ได้เทไปด้วยกันทัง้ หมด จนกระทัง่ มองเห็นเรือ่ งใช้กำ� ลังทางทหารอย่างรุนแรงต่อ
ประชาคม หมายความว่าเราไม่เทอะไรไปง่ายๆ เพราะฉะนัน้ ค�ำว่าเป็นลักษณะของการ
หลอมรวมแบบเทลงไปเลยนัน้ ประชาคมอาเซียนคงจะไม่ใช่เช่นนัน้ สิง่ นีเ้ องถือเป็นจุดดี
อันหนึ่ง และสิ่งที่เราศึกษามานั้นก็ท�ำให้เห็นแล้วว่าเราก็อยู่มาได้นานพอสมควร แต่
สิ่งที่แตกต่างกันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะอยู่บนสิ่งที่เป็นกฎกติกาของโลก แต่ใน
โครงสร้างของสหภาพยุโรปกับประชาคมอาเซียนนัน้ ความเข้มข้นในทางกฎหมายหรือ
อะไรต่างๆ นั้นแตกต่างกันมาก
28
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ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่า เลขาธิการอาเซียนไม่ใช่ประธานสภา และก็ไม่สามารถ
ทีจ่ ะไปออกกฎหมายหรือระเบียบแม่แบบอะไรได้เหมือนประธานสภายุโรป เพราะฉะนัน้
เรือ่ งทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ฎหรือระเบียบกติกาอย่างเข้มข้น ถ้าให้ประเมินในตอนนีค้ ดิ ว่าเรายัง
ไม่สามารถท�ำได้
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หากกล่าวถึงความเป็นไปได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีปรากฏการณ์ BREXIT
เกิดขึ้น และเราก็เห็นแล้วว่ามันมีบางอย่างที่กำ� ลังจะท�ำให้เกิดผลสะเทือนต่ออาเซียน
ก็คือ การรักษากฎที่คนอื่นออกโดยที่เราไม่เห็นด้วย หรือผลกระทบต่อปัจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อตัวเราอย่างหนักในความคิดของอังกฤษที่จ�ำเป็นต้องออกจาก EU
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะเริ่มกันไปเรื่อยๆ เช่น การป้องกันเศรษฐกิจ หรือการกระท�ำ
นอกกฎก็จะต้องมีขึ้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คงอยู่ที่ก�ำลังของสถาบันในทางเศรษฐกิจว่า
จะแข็งแกร่งสักแค่ไหน จะสามารถใช้ตัว back up ที่เป็นปัจจัยภายนอกอื่นๆ หรือ
สถาบัน หรือองค์กร หรือระเบียบของโลกใหม่ที่เกิดขึ้นทางด้านการเงินมาช่วย back
up ได้มากน้อยแค่ไหน
ประเด็นส�ำคัญอันหนึง่ ทีค่ ดิ ว่าอยากจะแชร์กนั ก็คอื ว่า ถ้าถามว่าปัจจุบนั นีค้ วาม
เห็นร่วมหรือความท้าทายร่วมกันนัน้ มีเหมือนกันหรือยัง กระทัง่ มีเวทีในการพูดคุยเรือ่ ง
ความคุกคามร่วมกันหรือยังนั้น พบว่ามีอยู่ แต่ด้วยเหตุเพราะว่า กลไกที่จะน�ำมาใช้มี
ความแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ จึงน�ำไปสูค่ ำ� ถามทีว่ า่ เราจะสร้างหรือแสวงหาขีด
ความสามารถอย่างไร และท�ำไปด้วยกันได้อย่างไร ดร.สุรนิ ทร์ ได้พดู ถึงความส�ำคัญของ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในก็คอื “Mindset” หรือ “วิธคี ดิ ” จริงๆ แล้ว Mindset
ของคนนั้น เราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าแต่ละคนจะมี mindset เหมือนกัน แล้วแต่ละชาติ
จะมีความใกล้เคียงกัน แต่อย่างน้อยความร่วมกันเป็นเพือ่ นกัน ต้องมีมากกว่าความรูส้ กึ
ของการเป็นศัตรูกนั ซึง่ จะสามารถช่วยให้ไปในทางเดียวกันได้พอสมควร ทีผ่ มพูดเช่นนี้
เพราะว่าเราก็มีตัวอย่างที่เราจะพูดต่อไปก็คือว่า พอเราเกิดความรู้สึกเป็นเพื่อน พื้นที่
ทีเ่ ป็นปัญหามันก็ไม่มปี ญ
ั หา อยูก่ นั ได้สบายมาก ยกตัวอย่างเช่น ไทยกับมาเลเซียเพราะ
เราไม่ได้รสู้ กึ ว่าเป็นศัตรูกนั ถึงแม้วา่ จะมีพนื้ ทีท่ เี่ ราคาบเกีย่ วกันแต่เราก็สามารถพัฒนา
ร่วมกันได้
ภาพนี้อาจจะดูคุ้นอยู่พอสมควรว่าตัวอาเซียนนั้นมีสถาบันด้านความมั่นคงมา
เกี่ยวข้องกันอยู่เยอะมาก พอเดินเข้ามาในโรงแรมก็จะเห็นที่ท่าน อ.ประภัสสร์ วาดไว้
ให้เราดูวา่ มีวงคร่อมกันอยูเ่ ยอะมาก จนกระทัง่ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าไม่รจู้ ะไปอยูใ่ นวงไหนดี แต่
การทีร่ สู้ กึ ว่าไม่รจู้ ะไปอยูใ่ นวงไหนดีนนั้ เป็นสิง่ ทีด่ ี สิง่ นีท้ ำ� ให้รสู้ กึ ว่าเราได้อยูร่ ว่ มกันกับ
ความหลากหลาย หรือแสดงให้เห็นถึงความเป็น “unity of diversity”
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เปรียบเทียบสถาบันด้านความมั่นคงระหว่าง EU และ ASEAN

ทั้งหมดนี้ก็เป็นความส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่า เรื่องอินโด-เอเชียแปซิฟิกนั้น
เป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นจริงนานมาแล้ว แต่เราอาจจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญสักเท่าไรนัก
โดยเฉพาะพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเป็นพื้นที่ระหว่าง Main land กับ Maritime
ระหว่างครึง่ บนทีเ่ ราเรียกว่า CLMV กับ พืน้ ทีต่ ดิ ทะเล 2 ทะเล 1,500 ไมล์ทะเลสองฝัง่
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แม้กระนั้นก็ตาม เราควรจะพูดถึง “Main land” มากสักนิดหนึ่งเพื่อความ
สัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงของอาเซียนทีซ่ งึ่ ประชาคมอาเซียนให้ความร่วมมือกันอย่าง
มากที่สุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง main land อันเป็นพื้นที่ที่เรามีความใกล้เคียงกัน
มาก มีคนถามว่าในอนาคตจะมีความแตกต่างจากอดีตมากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่าต่าง
แต่ค�ำถามก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณภาพมันจะเป็นอย่างไร พวกเราอาจ
จะชอบเด็กๆ ที่ว่านอนสอนง่ายและคิดว่าพวกเขาจะสามารถเข้ากับสังคมและเพื่อนๆ
ได้งา่ ยกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั เด็กทีช่ า่ ง
ถามซึง่ พวกเขาอาจจะเห็นไม่เหมือนเราได้ และเราอาจจะต้องตัง้ ค�ำถามว่าเราจะมีพนื้ ที่
ของการฟังอย่างตั้งใจให้คนรุ่นใหม่พวกนี้มากน้อยเพียงใด
หากเรามาพูดในแง่ของความมั่นคงจะเห็นว่า อันที่จริงแล้ว (แรงงาน) ในบ้าน
เรามีศักยภาพและความสามารถไม่น้อย เราก�ำลังพูดถึงความร่วมมือที่จะเอาอาชีพ
แต่ละอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี ประเทศที่เจริญแล้วและ
ประเทศที่เราอ้างว่ายังไม่เจริญก็ก�ำลังคิดถึงว่าแรงงานของเขาจะถูกจ้างงานไปบ้าง
หรือไม่ หลายประเทศก�ำลังพูดเรื่องนี้ ในความรับรู้ของพวกเรา เราพยายามที่จะพูด
เสมอว่าค�ำว่า labor force ในประเทศในทางลบ แต่ถา้ หากว่าเมือ่ เราสามารถฝึกเขาได้
ให้ความคิด ให้เครื่องมือที่ดีแก่เขาท้ายสุดก็จะส่งผลดีแก่ผู้ฝึกเองก็คือประเทศไทยเรา
เอง อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดเช่นนี้เพิ่งมีมาได้ไม่นาน ซึ่งจาก
สิง่ เหล่านีเ้ ราอาจจะต้องพิจารณาเรือ่ งของการมีศนู ย์ฝกึ ต่างๆ เพือ่ ฝึกอาชีพ เราคงไม่ได้
ไปฝึกให้เขามารบกันหรือฝึกให้ถือปืน เพียงแต่เราฝึกอาชีพให้เขา ปัจจุบันมีศูนย์ฝึก
อาชีพทีเ่ ป็นหน่วยทหารพัฒนา 36 ศูนย์ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ประเทศทีส่ ามารถทีจ่ ะด�ำเนินการ
ได้ ซึ่งขณะนี้กองทัพก็ก�ำลังพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่นในเรื่องของ
Connectivity และสิง่ ทีจ่ ะเป็นการแลกเปลีย่ นทางด้านคนงาน หรือด้านอืน่ ๆ หน่วยงาน
ทางด้านความมั่นคงก็จะยังคงเป็นผู้ดูแลต่อไป
ประเทศไทยยังคงไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นผู้น�ำในเรื่องเสาหลักด้านความมั่นคง
เพราะเรารวมกันอยู่ แต่สิ่งที่เราจะให้กับเพื่อนบ้านของเรา คือ ความเป็นศูนย์ในเรื่อง
ของการบริการ ความเป็นศูนย์ฝึกที่จะท�ำให้เกิดกองก�ำลังร่วมของอาเซียนเพื่อที่จะ
ส่งต่อให้กับส่วนกลางเพื่อที่จะน�ำไปสู่การเกิดขึ้นของ Peace Keeping Force ใน
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ภูมิภาคซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่จะ
ต้องร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน และประเทศที่จะเข้ามา
plus (+) อาเซียนก็จะเข้ามาช่วยอาเซียนเองในด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของ
mind action ฯลฯ หากกล่าวโดยสรุปก็คือ ความคืบหน้าในการประเมินความส�ำเร็จ
ของเรานั้น ผมคิดว่าอีกไม่เกิน 5 ปี เรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยน
กันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
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“ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025”
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกเป็นอาเซียนหรือ
สปิริตของอาเซียน อยากจะแชร์ข้อมูลกับพวกเราในเชิงเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป
ทีท่ า่ นนายพลได้กล่าวไป ว่ามันต่างกันอย่างไร และตอนที่ “เรา” ออกแบบอาเซียนเรา
ออกแบบกันในกรอบของประวัตศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างกันอย่างไร ผมใช้คำ� ว่า “เรา” เพราะ
ตัวผมนัน้ เป็นสมาชิกของ “task force” ทีท่ ำ� เรือ่ งความร่วมมือของอาเซียนเมือ่ 1984
โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ซึ่งอันนั้นจะเป็น blue print ที่แท้จริงที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่เหมือน หรือว่าเรา
เปรียบเทียบกับยุโรปอย่างไร
ยุโรปเกิดขึน้ มาจากความพินาศของสงครามระหว่างกันอย่างรุนแรงทีส่ ดุ ซึง่ เรา
ไม่มีแบบนั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ได้มีการร�ำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อร้อยปีที่แล้วที่อังกฤษ
ฝรัง่ เศสร่วมกันรบกับเยอรมนีในปี 1916 ตายไปล้านกว่าคน เราไม่เคยมีการฆ่ากันล้าน
กว่าคนในอาเซียน สาเหตุทตี่ ายกันเยอะ (สงครามในยุโรป) เพราะมีการใช้รถถัง (tank)
เพราะอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาอุสาหกรรม (industrialization) ของอาวุธร้ายแรง
มีการใช้ปนื กลซึง่ ทหารอังกฤษไม่คดิ ว่าเยอรมนีจะสามารถใช้ปนื กลได้มากมายขนาดนัน้
สมัยก่อนเวลามีการรบกันนัน้ ทหารเดินชนกันก็ตายลูกเดียวเหมือนกับทีท่ า่ นดูหนังเรือ่ ง
The Last Samurai ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการเดินชนกระสุนนั้นมันเป็นอย่างไร
เมือ่ สองเดือนทีแ่ ล้วมีการฉลอง 6 รอบ 72 ปี ของการขึน้ ฝัง่ นอมังดีซงึ่ มีจำ� นวน
ผู้ตายในภารกิจนั้นเป็นจ�ำนวนนับหมื่นนับแสน ทั้งหมดนี้เกิดมาจากการที่เยอรมนี
ต้องการทีจ่ ะเป็น imperialist ในยุโรปจนกระทัง่ น�ำไปสูส่ งครามโลกครัง้ ที่ 1 แม้กระนัน้
ก็ตาม ทีเ่ ยอรมนีคดิ ว่าสงครามมิดเวย์แพ้นนั้ เป็นเพราะปัจจัยส�ำคัญคือพวกยิวทีเ่ ข้าไป
ช่วยกล่าวคือประเทศทีเ่ ป็นอริศตั รูกบั เยอรมนี และเพราะฉะนัน้ เมือ่ นาซีเยอรมนีเข้ามา
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ฮิตเลอร์เข้ามา ก็น�ำไปสู่การฆ่ายิวทิ้งเสียให้หมด เพื่อที่จะชนะให้ได้ ทีนี้เมื่อเยอรมนี
แพ้ถึงสองครั้งก็ท�ำให้เกิดความคิดว่าจะท�ำให้ยุโรปกลายเป็นยูโรเปียนทั้งหมดหรือ
ท�ำให้เกิดเป็น EU ขึ้นมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น “เรา” หรือ “อาเซียน” ไม่เคยรบกันขนาดนั้น
เหตุผลเพราะเขาไม่อนุญาตให้เรารบกัน ถามว่าใครไม่อนุญาต ค�ำตอบคือเจ้าอาณานิคม
ไม่อนุญาต เพราะฉะนัน้ มันก็เป็นอย่างที่ ดร.สุรนิ ทร์ พูดไว้กค็ อื เราเพิง่ จะเป็นอิสรภาพ
เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที 2 นี้เอง 1946 เป็นต้นมา
ดร.สุรินทร์ กล่าวว่าเราไม่เคยเป็นอาณานิคมไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเรามีอิสรภาพ
มาโดยตลอด อันที่จริงก็เป็นค�ำพูดที่จริงเพียงครึ่งเดียว ถ้าท่านดูละครข้าบดินทร์หรือ
อะไรก็ตามจะเห็นว่าต่างประเทศได้เข้ามาก�ำกับหลายเรือ่ งในประเทศไทย เพราะฉะนัน้
ในแง่นแี้ ล้วอาเซียนจึงไม่มเี วลาทีจ่ ะสร้างความแค้นเคืองทีม่ รี ะหว่างกัน ตัวอย่างทีค่ ดิ ว่า
รุนแรงทีส่ ดุ อาจจะเป็นตอนสงครามเวียดนาม แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ตาม เมือ่ วานนีไ้ ด้อยูก่ บั
ท่านนายกฯ ลาว ท่านก็ไม่ได้พดู ด้วยความแค้นเลยว่าในช่วงสงครามเวียดนามมีระเบิด
ไปลงที่พรมแดนระหว่างลาวกับเวียดนาม 3 ล้านตัน ท่านบอกว่ามีคนลาวตอนนั้น
3 ล้านคนมีระเบิดอยู่ 3 ล้านตัน เท่ากับคนลาว 1 คนต้องรับระเบิด 1 ตัน ท่าน
ก็พดู ไปแล้วก็ยมิ้ ไป ไม่ได้ทา่ ทีแค้นเคืองอะไร ส่วนในปี 1978 ในสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์
เวียดนามยกทัพมาถึงสระแก้วแต่ก็ไม่บุกเข้ามาที่ไทย ตราบจนกระทั่งตอนนี้เวียดนาม
ก็ไม่ได้แค้นเคืองอะไร ด้วยเพราะว่าเราช่วยโฮจิมินต์เอาไว้ โฮจิมนิ ต์อยูท่ นี่ ครพนม 9 ปี
ในตอนทีเ่ วียดนามพยายามทีจ่ ะมีอสิ รภาพ โฮจิมนิ ต์ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์บญ
ั ชาการ
เพราะฉะนัน้ ตอนทีเ่ ราสร้าง ASEAN เราเติบโตมากับประวัตศิ าสตร์ซงึ่ ก่อนทีฝ่ รัง่ จะมา
บุกเรา ซึง่ จะเห็นว่าแม้ฝรัง่ จะเข้ามาในช่วงศตวรรษ 15 – 16 แต่กระนัน้ ฝรัง่ มาบุกและ
มายึดครองจริงๆ ก็คอื ในช่วงศตวรรษที่ 17 เท่านัน้ พอเขา (ยุโรป) เข้ามา เขาก็จบั พวก
เราแยกกันหมด
ถามว่าเรามีเชื้อสายระหว่างกันไหมในอาเซียน ค�ำตอบคือเรามีเลือดร่วมกัน
แทบทุกชาติ นอกจากนี้จะเห็นว่าอันที่จริงแล้ว แต่เดิมทีกรุงเทพฯ เป็นเมืองมอญกับ
จีน ไม่ใช่เมืองไทย (เพราะไทยเป็นของใหม่) ราชวงศ์จักรีเป็นมอญเป็นส่วนใหญ่ แต่
ก็เป็นจีนเพียงส่วนน้อยเท่านั้น นอกจากนี้เรายังมี “จาม” มานานแล้ว ซึ่งมาขึ้นบกที่
เวียดนามที่ดานังและขยายแผ่อิทธิพลเข้ามาในเขมรและขึ้นไปในกัมปงจามและขึ้นไป
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จนถึงวัดภูจ�ำปาสัก โดยมีวัฒนธรรมเริ่มต้นที่เป็นวัฒนธรรมแบบขอมต่อเนื่องกันมา
จนกระทั่งเจ้าสามพระยาไปเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาปกครองกรุงศรีอยุธยา
จะเห็นว่าพม่ากับไทยนี่ก็พี่น้องกัน และมอญกับไทยนี่ยิ่งกว่าพี่น้องกันอีก และ
เพราะพม่าเขาไม่ชอบมอญ ดังนั้นมอญก็เลยมาอยู่ไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ เราอยู่กันมา
เป็นเวลานานแล้วหากเราไปดูในประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ในภูมิภาค
อุษาคเนย์เรามีเลือดผสมผสานกันหมดมาก่อนแล้ว แล้วจีนก็เข้ามาผสมด้วยใน
ภายหลัง คือหลังจากที่จีนมีปัญหาภายในประเทศเกิดขึ้นรุนแรง อีกทั้งก่อนหน้านั้น
ก็ไม่ค่อยมีแขก แขกไม่ค่อยเยอะในสังคมอุษาคเนย์ ด้วยเพราะเรารับเอาวัฒนธรรม
(แขก) มามากกว่าสายเลือด เลือดที่เข้ามาเยอะที่มานี่ก็คือจีน จีนมาเพราะเหตุว่าจีน
มีปัญหาวุ่นวายในประเทศของเขา ในสมัยราชวงศ์ชิงที่อังกฤษเข้าไปรุกราน เข้าไป
ค้าขายกับจีน ค้าขายแล้วติดลบซึ่งต่อมาน�ำไปสู่สงครามฝิ่นในช่วงศตวรรษที่ 19 และ
ในช่วงสงครามฝิ่นครั้งสองนี้เองก็เกิดกบฏไทผิงในจีนน�ำไปสู่การอพยพของชาวจีน
จ�ำนวนมากซึ่งตรงกันกับในสมัยของรัชกาลที่ 5 ในการอพยพดังกล่าวมีคนจีนอพยพ
มาอยู่ในกรุงเทพฯ จ�ำนวนกว่า 300,000 กว่าคน ซึ่งประชากรไทยตอนนั้นมีแค่ล้าน
เดียว เพราะฉะนั้นไม่อยากจะบอกว่าตอนเราคิดจะท�ำอาเซียน เราแค่ไม่อยากให้เกิด
Conflict เราไม่ได้ตอ้ งการหลอมรวมให้เหมือนกัน เพราะจะเห็นว่าตอนทีเ่ ราเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรากระทบกระทั่งที่พรมแดน เช่น ปัญหาเรื่องเขาพระวิหาร ปัญหาใน
อินโดนีเซีย แต่หลังจากนัน้ เราก็รวมตัวกันเป็นอาเซียนเพือ่ ไม่ให้เกิดการกระทบกระทัง่
กัน เพราะฉะนั้นจาก background พวกนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นและทยอย
มาเป็นล�ำดับ
หากกล่าวถึงในประเด็นส�ำคัญที่สุดที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันอย่างไร ที่อยู่
ในแผนกรุงเทพฯ ซึง่ ปีนแี้ ผนที่ 11 ก�ำลังจะจบและเราก�ำลังจะเริม่ ต้นแผนที่ 12 และเรา
ก็จะต่อยอดต่อไป จุดนีเ้ พือ่ แสดงให้เห็นว่าเพือ่ ตอกย�ำ้ ทีท่ า่ นทัง้ หลายได้ฟงั มาว่า เราได้
ตัง้ เป้าใหม่หลังจากทีเ่ ราได้มกี ารตกลงทีจ่ ะเป็น community กันเรียบร้อยเมือ่ ปี 2015
และเราได้ตั้งเป้าไปอีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร เราต้องการที่จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าอย่างแท้จริงอย่างไร ถ้าถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ผมคิดว่าอาจจะพอ
เกิดขึน้ ได้บา้ งแต่จะให้ตามเป้าหมายทุกอย่างนัน้ ไม่นา่ จะเป็นไปได้ เพราะว่ามันยากเกินไป
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ที่จะให้เป็นเช่นนั้น และไม่เป็นก็ไม่เป็นไร ยกตัวอย่างเช่น เราบอกว่าจะเป็น “Highly
Integrated Cohesive Economy” พบว่า integrated เพิม่ ขึน้ แต่วา่ highly นัน้ จะมี
มากน้อยแค่ไหนยังไม่แน่ใจนัก ส่วนเรื่อง competitive และ innovative economic
ASEAN แต่ละประเทศต่างก็ท�ำเรื่องนี้ และไทยก็ท�ำเรื่องนี้อยู่ซึ่งอันที่จริงเราเริ่มมาตั้ง
หลายปีแล้ว แต่ทว่าก็ไปได้ไม่ไกลเท่าสิงคโปร์ ส่วนเรื่อง connectivity เป็นสิ่งที่ท�ำได้
ง่ายที่สุดและเป็นกลไกหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่อง centre ASEAN ดูจะเป็นภาษา
เพราะ เรื่อง Global ASEAN นั้นเราก็เป็นไปหมดแล้ว
การรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
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ในเรื่องของการพัฒนาและเจริญในเขตเมือง ทั้งนี้จะเห็นว่าเวลาเราเดินทาง
ไปพักที่ไหนในอาเซียนไม่มีโรงแรมที่ไหนเลยที่ไม่มีความเป็นยุโรปซึ่งแตกต่างจาก
สมัยก่อนมาก เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าอาเซียนเรามีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของความเป็นเมือง
(Urban) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากเมื่อปี 2000 เพียง 18% แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น
47% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ นอกจากนี้ trend ที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจน
ก็คือ ทุกคนที่เติบโตขึ้นต้องการที่จะอยู่ในเมืองมากกว่าที่จะอยู่ในชนบท ประชากร
ของอาเซียน 600 กว่าล้านคนซึ่งกระจายตัวอยู่ในเมือง 47% และมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ทุกปี การเปลี่ยนแปลงของประชากรนี้ต่างกันกับของประเทศเราในขณะที่ฟิลิปปินส์
มีประชากรอยู่ 104 ล้านคน แต่ของไทยเรานั้น 65.7 ล้านคนซึ่งต่างจากการประเมิน
ว่าไทยจะมีประชากรราว 68 ล้านคนในปัจจุบนั ซึง่ ในทางหนึง่ ก็ผลมาจากการทีผ่ หู้ ญิง
ไทยแต่งงานน้อยลง ผู้หญิงไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกันมากขึ้น
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ทั้งหมดนี้คือรูปแบบของประชากรของเรา เศรษฐกิจก็มีความเชื่อมโยงมากขึ้น
ทุกวัน ยืนยันว่ามีการค้ามากขึน้ วิธกี ารทีเ่ ราท�ำก็คอื การเกิดขึน้ ของ AFTA เมือ่ ปี 1993
ซึ่งเราเคยตั้งเป้าไว้ว่าพอเราตั้ง AFTA ได้อย่างอื่นก็จะตามมาเอง เพราะเมื่อมี AFTA
แล้วภาคธุรกิจและการลงทุนก็จะด�ำเนินการโดยตัวมันเอง ดังจะเห็นว่าสิงคโปร์ลงทุน
ในแง่ของเงินมากที่สุด และเราลงทุนในแง่โครงการมากที่สุด ที่บอกว่าไทยลงทุนน้อย
แต่ถ้าเราเอาผลรวมของประเทศเพื่อนบ้านมารวมจะพบว่าเราลงทุนไม่น้อยเลย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานนั้น เราลงทุนในลาวเยอะมาก ตอนนี้เราซื้อไฟฟ้าจาก
ลาว 5,000 เมก ต่อคน เราลงทุนแต่ละโครงการนับแสนล้าน ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะเห็น
เศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมายหลังจากการเกิดขึ้นของ AFTA
ทีนี้เรามาดูว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร วิธีการที่เรามองตอนที่เราท�ำแผน 11
ก็ คือ เมื่ อเรามี การท�ำข้อตกลงทางการค้าเราใช้หลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการ
specialization และในเรือ่ งของความได้เปรียบเสียเปรียบในการใช้ปจั จัยการผลิตเป็น
อย่างไรนั้นจะให้ตลาดเป็นตัวตัดสิน เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเสรีทางด้านการลงทุน
ใน ASEAN community ที่เปิดไว้โดยแบ่งเจตนาออกเป็นอย่างสาม ได้แก่
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อันแรก เป็นสิง่ ทีใ่ กล้เราทีส่ ดุ คือ GMS เวียดนาม ลาว เขมร พม่า ไทย เราถือว่า
เป็นการขยายพื้นที่ทางการค้าและการผลิตของไทย เราให้ความส�ำคัญของการขยาย
ฐานการผลิตนี้ออกไป จะเห็นว่าเราให้ความส�ำคัญกับประเทศเหล่านี้ในฐานะ Top
Priority
อันที่สอง เพื่อให้ประเทศใน ASEAN ตัดสินใจว่าที่ไหนประหยัดปลอดภัยที่สุด
โดยวิธกี ารก�ำหนดให้ไม่มแี พงก�ำแพงภาษี อันเป็นการส่งเสริมให้มกี ารลงทุนระหว่างกัน
อันสุดท้าย คือ Global ซึ่งเราโยงไปหา Asia Pacific และไปหา ASEAN + 3,
+6 และ APEC รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการท�ำงานร่วมกันโดยมี
การก�ำจัดอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป

ส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN ขอเรียนว่าประเทศไทย
นั้นท�ำมากกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ แล้วธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ท�ำ
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยอื่นก็เช่นกัน
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เพราะฉะนั้นสรุปว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ประชาคมอาเซียน 2025 อย่างไรนั้น
ก็คือ การที่เราขยายฐานด้วยวิธีการ connectivity ในเรื่องของการท�ำถนน เช่น เรา
มีสะพานข้ามแม่น�้ำโขงระหว่างไทยกับลาวซึ่งออสเตรเลียเป็นคนจัด เรามีสะพาน
อันทีส่ องทีจ่ ำ� ปาสักญีป่ นุ่ เป็นคนจ่ายอยูใ่ นลาวเท่านัน้ สะพานทีส่ ามไทยกับญีป่ นุ่ เป็นคน
จ่ายอยูท่ มี่ กุ ดาหาร สะพานทีส่ ไี่ ทยเป็นคนจ่ายอยูท่ นี่ ครพนม สะพานทีห่ า้ อยูท่ เี่ ชียงราย
ไทยกับจีนเป็นคนจ่าย จะเห็นว่าพอเชือ่ มสะพานเหล่านีไ้ ม่มใี ครขัดข้องเลย ไทยกับพม่า
ก็มีถนนที่ดีขึ้น สะพานก็ดีขึ้น เพราะฉะนั้น connectivity คือเรื่องส�ำคัญประการแรก
อีกอันทีส่ ำ� คัญก็คอื connectivity ในเรือ่ งของพลังงาน เพราะเราพึง่ พากันและ
กันในเรื่องของพลังงานเป็นอย่างมาก เราใช้ก๊าซธรรมชาติปั่นไฟฟ้าวันละ 5,000 ล้าน
คิว จากพม่า 1,000 ล้านคิว เราใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 30,000 เมก เราใช้จากลาว 5,000
เมก และในภาคใต้จังหวัดภูเก็ตเราซื้อไฟฟ้ามาจากมาเลเซียซึ่งเขาก็ขายในราคาที่สูง
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามี connectivity แบบนี้ภาคธุรกิจจะตามมาเอง
ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว กุญแจส�ำคัญของไปสู่ 2025 ก็คือคล้ายๆ กับที่เรา
ก�ำลังจะเข้าสู่ 2015 ในขณะที่ตอนนั้นเราเอา AFTA เป็นตัวขับเคลื่อน วันนี้เราเอา
connectivity เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วอย่างอื่นจะตามมาเอง

42

TU-ASEAN Forum 12

“ไทยกับประชาคม สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน 2025”
ดร.อนุชา ทีรคานนท์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาเราเที่ยวไปที่ต่างๆ ในอาเซียนเรารู้จักประเทศเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด
เราได้เห็นแต่ละประเทศนั้นให้ความส�ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมของชาติตัวเองอย่างไร
หัวข้อที่จะพูดเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับสังคมไทย มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเริ่มพูดถึงกันเมื่อไม่กี่วันมานี้โดย
เฉพาะอย่างยิ่งใน social media ท่านจะพบว่าในหลายๆ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในหน้า
facebook ของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องการน�ำเอาโขนไปขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เพราะว่าเราเพิ่งจะได้รับ
อนุมัติให้เข้าร่วมในภาคีอนุสัญญาในเรื่องดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง ท�ำให้นับจากนี้
ไปเราก็จะต้องเริม่ นับหนึง่ ในการทีจ่ ะน�ำเอามรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้เข้าไปสู่
เวทีโลก แต่เราช้าไปหลาย step เนือ่ งจากเพือ่ นบ้านเราได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีพ้ อ
สมควรและก็เดินหน้าไปก่อนเราเร็วมาก ไม่วา่ จะเป็นกัมพูชา มาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิง่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
มรดกโลกในประเทศไทยเรามี 5 แห่งด้วยกันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 แห่ง และทางธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ มรดกโลกทางวัฒนธรรมมีที่ หนึ่ง อยุธยา
สอง สุโขทัย (และเมืองที่เป็นเมืองรายล้อมสุโขทัย เช่น ก�ำแพงเพชร พิษณุโลก
ศรีสชั นาลัย) และ สาม บ้านเชียง และมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ หนึง่ ทุง่ ใหญ่นเรศวร
และ สอง เขาใหญ่
นอกจากนี้ ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ ในอาเซี ย นยั ง มี ม รดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติอยู่รวมกันถึง 30 กว่าแห่ง (ซึ่งอยู่ในไทย 5 แห่ง) แต่
อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “มรดกโลก” นีเ้ ป็นค�ำใหม่ เวลาทีเ่ ราน�ำเอามรดกทางวัฒนธรรมขึน้
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ทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น เราจะเรียกว่าเป็นรายการตัวแทนทางมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้
ก่อนที่จะทราบว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นมีอะไรบ้าง เรามา
ท�ำความเข้าใจนิยามค�ำว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ก่อนว่ามันหมายถึงอะไร
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นเป็นค�ำใหม่แต่ก็ปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ที่ได้ผ่านไป
เรียบร้อยและมีผลบังคับใช้ อันหมายถึง
“การปฏิบัติ การแสดงออกทางความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ
วัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรม (cultural landscape)
อันเกี่ยวเนื่องกับชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีเป็นปัจเจกชนที่
ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนั้น เป็นสิ่ง
ที่ชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม�่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสมั พันธ์ของพวกเขาทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติ
และประวัตศิ าสตร์ของตน และท�ำให้คนเหล่านัน้ เกิดความภูมใิ จและ
ความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์”
จะเห็นว่าเป็นนิยามที่ค่อนข้างยาวแต่ทว่าสากล เพราะมันจะสอดคล้องกับ
อนุสัญญาของ UNESCO
อย่างไรก็ตาม ในพระราชบัญญัตทิ วี่ า่ ด้วยเรือ่ งมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้
ของไทยจัดแบ่งเอาไว้เป็น 7 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) ภาษาและภาษาถิ่น ประกอบด้วย ‘กลุ่มภาษา’ ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยอยู่
5 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก มอญ เขมร จีน ทิเบตัน และพม่า โดย
กลุม่ ภาษา 5 ภาษานีย้ งั แยกย่อยออกเป็นภาษาต่างๆ อีกเป็นจ�ำนวนหลาย 10 ภาษา แต่
กระนั้นก็ตามภาษาเหนือ กลาง และใต้ ก็เป็นแค่ส�ำเนียงไม่ใช่ภาษา และภาษาที่เราใช้
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กันอยูแ่ ทบทุกวันนี้ ก็คอื กลุม่ ภาษาในตระกูลภาษาไตหรือภาษาไทยทีม่ นั มีมายาวนาน
ตระกูลหนึ่งเท่านั้น
2) วรรณกรรมพื้นบ้าน ประกอบด้วย เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นมุขปาฐะ (พูดกัน
ปากต่อปาก) วรรณกรรมต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร
3) ศิลปะการแสดง ประกอบด้วย การแสดงที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
เรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อ ผ่านเสียง ผ่านค�ำร้องดนตรี ร่ายร�ำ  การเต้น การแสดงท่าทาง
ต่างๆ ทั้งที่เปล่งเสียงและไม่เปล่งเสียง เพลงพื้นบ้านก็ดี การแสดงพื้นบ้านต่างๆ ก็ดี
รวมทัง้ การแสดงในราชส�ำนักในแบบของราชส�ำนักกรุงเทพฯ ก็ดี ล้วนเข้าอยูใ่ นประเภท
ที่สามนี้
4) แนวปฏิบัติทางสังคม ประกอบด้วย พิธีกรรม งานเทศกาลประเพณี
การประพฤติ การด�ำเนินวิถีชีวิตต่างๆ เพื่อให้เกิดมงคลชีวิต เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
ประเพณีตั้งแต่เกิดจนตายของเรานั้นจะอยู่ในประเภทที่สี่ นอกจากนี้เรื่องการไหว้ครู
ก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม
5) งานฝีมือดั้งเดิม ประกอบด้วย งานช่างประเภทต่างๆ เช่น ช่างท้องถิ่น
ช่างพื้นบ้าน งานแกะสลัก ไปจนกระทั่งถึงงานช่างชั้นสูง งานปักสะดึงตึงไหม งานท�ำ
เครื่องถม งานคร�่ำ เป็นต้น
6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประกอบด้วย
ความรูท้ เี่ กีย่ วกับโหราศาสตร์ ดวงดาว และการท�ำนายทายทักต่างๆ ประเพณีการทรงเจ้า
เข้าผี ซึ่งถ้าหากว่าความรู้ที่เกี่ยวกับการท�ำนายทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์
ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงต�ำรายาสมุนไพร (local remedy)
7) กีฬาและภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย การละเล่นต่างๆ ศิลปะการต่อสู้
เป็นต้น
ทั้งหมดนี้คือ 7 ประเภทที่เราก�ำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม
UNESCO จัดประเภทเอาไว้ 5 อย่างได้แก่
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1. Oral Tradition หมายถึง วัฒนธรรมมุขปาฐะทัง้ หลาย การแสดงออกทัง้ ที่
เป็น verbal และ non verbal รวมทั้งภาษาที่ใช้เป็นพาหะในการน�ำพาไปสู่การสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
2. กลุ่มศิลปะการแสดง
3. วิถีปฏิบัติหรือประเพณีต่างๆ
4. ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาและธรรมชาติ ซึ่งจะอยู่ในเรื่องของญาณ
ทั้งหลาย และโหราศาสตร์ หรือศาสตร์ของฮวงจุ้ยทั้งหลาย ฯลฯ
5. งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
อย่างที่ได้บอกไปว่า เราช้าไปหลายขั้นตอน กัมพูชาเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วม
ในภาคีอนุสญ
ั ญาและได้นำ� เอาวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของชาติ
เข้าไปอยู่ในรายการตัวแทน ซึ่งในแง่หนึ่งไม่ได้หมายถึงการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
หากแต่หมายถึงการที่โลกได้รับรู้ถึงการมีอยู่ และเป็นการสร้างการตระหนักรับรู้
ร่วมกันเพื่อให้มีการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้กับมนุษยชาติ
สิ่งที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนไปแล้วได้แก่
“ละครหลวง (royal ballet)” ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ละครไทยไปสู่
ราชส�ำนักเขมร และมีบทบาทส�ำคัญในราชส�ำนัก เมือ่ เขมรเกิดสงครามสิง่ เหล่านีก้ เ็ กือบ
จะสูญหายไป แต่กระนัน้ เมือ่ สิน้ สุดสงครามละครก็ได้รบั การฟืน้ ฟูขนึ้ มาอีกครัง้ หนึง่ และ
ก็เป็นรายการแรกๆ ทีไ่ ด้เข้าไปอยูใ่ นรายการตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ของ UNESCO ละครหลวงนั้นรวมเอาละครในและโขนผู้หญิงหรือการเล่นละคร
รามเกียรติท์ ใี่ ช้ผหู้ ญิงล้วนของราชส�ำนักเขมร ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับของเรามากเพราะ
มีการถ่ายทอดกันไปกันมาอยูต่ ลอด ซึง่ บางทีพบว่าครูละครในราชส�ำนักเขมรก็มชี อื่ ไทย
“ระบ�ำอัปสรา” ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นมาในช่วงปี 1960 โดยเจ้าหญิงบุพผาเทวี
โดยประดิษฐ์ท่าร�ำขึ้นจากแผ่นดินของนครวัด
“หนังใหญ่” ก็ได้รบั การขึน้ ทะเบียนไปอยูใ่ นรายการตัวแทนเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่
ปี 2009 – 2010 ผมคิดว่าหนังใหญ่ของกัมพูชาและไทยแทบจะไม่มอี ะไรแตกต่างกันเลย
ผมจ�ำได้ว่าเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วผมเข้าไปในเขมรคนท�ำหนังใหญ่เหลืออยู่แค่ 1 – 2 คน
เท่านั้น
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“ชัคเย่อ” เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ชัคเย่อ
ยังคงเป็นแหล่งร่วมกันของประเทศอาเซียนที่ส�ำคัญ เนื่องจากว่าชัคเย่อ (พจนานุกรม
ราชบัณฑิต) นัน้ ขึน้ ทะเบียนพร้อมกัน 4 ประเทศ เป็นประเทศอาเซียน + 1 ก็คอื กัมพูชา
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ เกาหลี โดยมีการขึ้นทะเบียนนี้เป็นรายการแรกที่มีการ
ขึ้นทะเบียนร่วมกัน เพราะว่าถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วม
ส�ำหรับอินโดนีเซียนั้น ได้มีการขึ้นทะเบียน “ไวยัน”, ขึ้น “กริช” แต่ทว่าเป็น
อินโดนีเซียน กริช ซึง่ ก็หมายความว่า “กริช” เป็นวัฒนธรรมร่วมกัน ไม่ได้หมายความว่า
อีกหน่อยเราจะขึน้ ทะเบียนกริชของเราไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียจะขึน้ ทะเบียน
กริชของเขาไม่ได้, “ผ้าบาติก” แบบอินโดนีเชียนบาติก ซึง่ ส�ำหรับผ้าบาติกนัน้ ก็มคี วาม
แตกต่างกัน ในแต่ละประเทศเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซียหรือทางภาคใต้ของไทย แม้จะ
มีผ้าบาติกเหมือนกันแต่ก็มีลวดลายที่แตกต่างกัน, “อังกะลุง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้จักกัน
ดีว่าเป็นเครื่องดนตรีไทย คือตั้งแต่ส�ำเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่เสด็จไปน�ำเอา
อังกะลุงเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย, “นาฏศิลป์ 3 ประเภทของบาลี” ซึง่ จะหมายถึง
นาฏศิลป์ที่เป็นพิธีกรรมล้วนๆ และนาฏศิลป์กึ่งพิธีกรรมและเชิงบันเทิง, “ซามัน” ซึ่ง
เป็นสิง่ ทีค่ ล้ายกับลิเกฮูลู แต่ทว่ามีความสนุกสนานเมามันกว่าลิเกฮูลมู าก โดยจะมีการ
นั่งตบขา ตบเข่า ตบอก มีการโยกศรีษะไปมา ซึ่งเป็นศิลปะของกลุ่มชนที่อยู่ในพื้นที่
เขตอาเจ๊ะห์ของอินโดนีเซีย, “น๊อคเทน” คือการขึ้นทะเบียนการจักสานประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป็นการสานถุงโดยใช้ใยธรรมชาติประเภทต้นหญ้าหรือเป็นเชือกที่มาจากต้นกล้วย
ซึ่งเป็นของชนเผ่าในปากัวนิวกินี
มาเลเซีย ขึ้นทะเบียน “มักเกิ้ล” หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินค�ำนี้มาก่อน
แต่ทว่ามักเกิล้ นัน้ มีในประเทศไทย ล่าสุดผมลงไปปัตตานีเมือ่ 2 เดือนก่อน ไปถามชาวบ้าน
ที่นั่น มักเกิ้ลแทบจะสูญหายไปแล้วจะมีก็แต่ผู้แสดงอยู่คณะเดียว ส�ำหรับมักเกิ้ลนั้น
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการรักษาคนไข้ และเชื่อว่าเป็นการแสดงที่มีก่อน
การเข้ามาของอิสลามซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ ในขณะที่ประเทศไทย
มักเกิ้ลก�ำลังจะสูญหายไปแล้ว แต่มาเลเซียมีการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงมีการเปิด
การเรียนการสอนอยูใ่ นบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนเหนือของมาเลเซียซึง่ ก็เป็น
จังหวัดที่ต่อเนื่องกับทางตอนใต้ของประเทศไทย
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ฟิลิปปินส์ ขึ้นทะเบียน “เพลงอู้ดฮู้ด” ของชาวอุรุเตาเป็นกลุ่มชนที่อยู่
ตอนกลางของประเทศ, ขึ้น “เพลงตะรังเก็ง” ซึ่งเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงเรื่องของชาว
มุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
เวียดนาม ขึ้นทะเบียนวัฒนธรรม “ประเพณีการตีฆ้อง” ซึ่งความส�ำคัญของ
ประเพณีนี้ในเวียดนามก็คือ แต่ละบ้านของภาคกลางในประเทศเวียดนามคือ ทุกบ้าน
ต้องมีฆ้อง และเมื่อถึงงานหมู่บ้านประจ�ำปี หรืองานวัดประจ�ำปี ต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว
หรือว่าท้ายฤดูกาลเก็บเกี่ยวของตัวเอง ทุกคนจะมารวมกันรวมทั้งน�ำฆ้องของตัวเอง
มาตีดว้ ยจังหวะทีส่ ามารถบอกหรือแยกแยกเลยได้วา่ ท�ำนองแบบนีม้ าจากหมูบ่ า้ นไหน
สิ่งที่เวียดนามน�ำไปขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนอีกก็คือ วงดนตรีแบบ
ราชส�ำนักเว๊ ซึง่ เรียกว่า “แหงแหง่ก”, “เพลงพืน้ บ้านควานเหาะ” ซึง่ เป็นเพลงพืน้ บ้าน
ที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปีและมีความน่าตื่นเต้นมาก กล่าวคือ แต่ละหมู่บ้านจะมี
ท�ำนองการร้องเป็นของตนเอง และในหมู่บ้านที่มีความเป็นมิตรต่อกันจะมีการร้อง
เพลงคู่ระหว่างหมู่บ้าน, “เพลงพื้นบ้านทาทู” ซึ่งก็เป็นเพลงพื้นบ้านทางตอนใต้ของ
เวียดนาม, นอกจากนีส้ งิ่ ทีเ่ วียดนามน�ำไปขึน้ ทะเบียนอีกก็คอื “เทศกาลไหว้เจ้าพ่อซ้อง”
เจ้าพ่อซ้องเป็นกษัตริยใ์ นต�ำนานทีม่ คี วามกล้าหาญและรักษาเวียดนามเอาไว้จากศัตรู,
“เทศกาลร้องเพลงเซา” ที่จังหวัดฟูถอก โดยสิ่งที่สวยงามของการร้องเพลงเซานี้ก็คือ
การเอาแคร่ออกมาแห่กนั ในแต่ละหมูบ่ า้ น โดยแต่ละหมูบ่ า้ นจะมีการประดิษฐ์ออกมา
แข่งขันกันทีว่ ดั ซึง่ ในแต่ละปีกจ็ ะมีความยิง่ ใหญ่, นอกจากนีก้ ย็ งั มี “เทศกาลการไหว้เจ้า
พ่ออุ้ม” ของฟูถอกซึ่งเป็นการไหว้โดยมีการจัดอาหารอย่างสวยสดงดงาม, “วงดนตรี
วบังคไททู” อันเป็นของวงดนตรีภาคใต้เวียดนามซึ่งเป็นวงมโหรีหรือเป็นวงเครื่องสาย
ทัง้ วง, นอกจากนีก้ ย็ งั มี “การร้องเพลงพืน้ บ้าน ยี - กะซ�ำ” ซึง่ มีความคล้ายคลึงกับเพลง
เกีย่ วข้าวของบ้านเรา ซึง่ จะมีการร้องเวลาไปท�ำนา ร้องเวลาทีเ่ มือ่ ผูห้ ญิงไปซักผ้าร่วมกัน
ที่แม่น�้ำ  ผู้ชายก็ร้องเพลงเวลาปลูกบ้าน ส�ำหรับเพลงยี - กะซ�ำ  นั้น เป็นบทเพลงที่มี
ความไพเพราะมาก เพลงยี กะซ�ำมีท�ำนองเพลงที่คล้ายกับเพลงไทยเดิม หรือถ้าท่าน
เคยได้ยนิ เพลงไทยเดิมนัน้ จะเห็นว่ามีเพลงภาษาญวณอยูห่ ลายเพลง สิง่ เหล่านีส้ บื ทอด
มาตั้งแต่กลุ่มญวณได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หรือตั้งแต่
ที่พระเจ้าเวียดนามเข้ามาเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของรัชกาลที่ 1 กับทั้งยังน�ำเอา
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พระราชประเพณีเดิมของเวียดนามเดิมเข้ามาด้วยเช่น ระบ�ำญวณ ญวนร�ำกระถาง ฯลฯ
เข้ามาในประเทศไทยด้วย
ทั้งหมดนี้คือ “รายการตัวแทน (Representative List)” ของ UNESCO ที่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้ความส�ำคัญ และก่อนที่เราจะไปในปี 2025 นั้น ผมอยาก
จะขอให้ทกุ ท่านลองกลับเข้าไปดูใน 7 รายการทีไ่ ด้เสนอข้างต้นว่า เรามีอะไรทีเ่ ป็นของ
เราในการที่จะสร้างการรับรู้ให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน
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“อนาคตของไทย ในประชาคมอาเซียน”
จิราพร สุดานิช

ผู้อ�ำนายการกองการเงินและความมั่นคง
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยสามเสา ในส่วน
ของการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับเสาการเมืองและความมั่นคง คือ ภายหลังที่เราเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม เรามีการด�ำเนินการอย่างไรบ้าง
จะเห็นว่าความส�ำคัญระหว่างอาเซียนกับไทย เสาการเมืองและความมั่นคง
ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นกลไกในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ รักษาสันติภาพและรักษา
เสถียรภาพในภูมิภาค
การที่เรารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมีปัญหาท้าทายอะไรบ้าง? จะพบว่า
ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ และศาสนาของทั้ง 10 ประเทศก็คือ ประการแรก
อาจจะมีจุดร่วมทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศที่ทุกประเทศมีแตกต่างกันไป ประการที่สอง การแข่งขันด้านทรัพยากร การ
ลงทุน หรือการแย่งชิงทรัพยากรภายในประเทศยังมีอยู่ ประการที่สาม เรื่องความ
แตกต่างทางด้านผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ของประเทศยังคงมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นความท้าทายคือโครงสร้างสถาบันทีม่ คี วามอ่อนแอ ในทีน่ หี้ มายถึง
ตัวองค์กรอาเซียนเอง
ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรามีความท้าทายต่างๆ และความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาเซียนพยายามให้มีฉันทามติต่างๆ และยังมีปัจจัย
ทางภายนอกภูมิภาค เช่น เรื่องการแข่งขันของต่างชาติที่พยายามเข้ามามีบทบาท
ในภูมภิ าค ตอนนีท้ กี่ ำ� ลังพูดถึงกันมากคือ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอาเซียนทีก่ ำ� ลัง
มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นมีการขาดการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ที่บ้านเรา
ก็มี ที่ผ่านมาเราก็มีการพยายามเข้าสู่การเป็นประชาคม
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อาเซี ย นปี ห น้ า 2560 ก็ จ ะครบการก่ อ ตั้ ง 50 ปี อ าเซี ย นให้ ร ะลึ ก ถึ ง
การปฏิญาณตั้งแต่ 2510 จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้ประชาคมอาเซียนเรามีจุดยืนที่ส�ำคัญ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 เราจะเน้นประชาคมที่จะท�ำให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมให้ได้มากที่สุด และอีกอย่างที่ส�ำคัญอาเซียนมักจะเต็มไปด้วยตัวย่อ เราจะคุ้นเคย
เวลามีการประชุมจะได้เห็นว่ามีตัวย่อเต็มไปหมด ซึ่งก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้อง
จดจ�ำให้ได้มากที่สุด

ในแง่เป้าหมายของประชาคมการเมืองและความมัน่ คงนัน้ มีอยูห่ ลายประการ
กล่าวคือ
1. การมีค่านิยมไปในทิศทางเดียว คือ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องการให้มีสิทธิร่วมกัน ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ต้องมี
กฎกติการ่วมกันว่าจะท�ำอย่างไรให้มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้
มีความมั่นคง ซึ่งความมั่นคงในที่นี้หมายถึงความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งปัญหา
ต่างๆ นี้ท�ำให้เรื่องของความมั่นคงถูกตีความไปในหลายๆ ด้าน
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2. การท�ำให้ภูมิภาคมีพลวัตในการมองไปยังโลกภายนอกที่มีลักษณะในการ
พึ่งพากัน เพราะเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแล้ว เมื่อเราอยู่ในบริบทที่โลก
มันแคบลง ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กัน
ในส่วนของความท้าทายทางด้านการเมืองและความมั่นคง
- ความท้าทายด้านการเมือง นอกจากความหลายหลายทางด้านเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม อาจจะท�ำให้ความเข้าใจกันมีน้อยหากเกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น เมื่อ
มีการก่อการร้ายเกิดขึน้ ดังนัน้ แล้ว เราก็จะต้องมีการร่วมมือกัน ในการผ่อนปรน หรือว่า
หาแนวทางปฏิบัติให้ดีที่สุด แลกเปลี่ยนกันในการขจัดภัย ต้องส่งเสริมและคิดรวมกัน
ว่าสิ่งไหนที่เป็นภัย และหาทางออกร่วมกัน
- ความท้าทายด้านความมั่นคงแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ traditional และ
nontraditional
1) Traditional คือ สิ่งที่เป็นการตีความด้านความมั่นคงในแบบดั้งเดิม
เช่น ความขัดแย้งทางชายแดน การมีสงคราม เช่น การตั้งสิทธิซับซ้อนในทะเลจีนใต้
ก็ยังอยู่ในกรอบของ Asian regional forum หรือในหลายๆ กรอบ
2) Nontraditional ซึ่งได้รับการพูดถึงอย่างมากมาย ก็คือ เรื่องของความ
มัน่ คงทีไ่ ม่ใช่ใช้กำ� ลังต่อสูแ้ ล้ว แต่มาในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ซึง่ ตรงนี้
เราก็มีความร่วมมือจากหลายๆ ประเทศนอกภูมิภาค ตอนนี้เราพยายามที่จะลดการ
เกิดแนวคิดที่รุนแรงหรือสุดโต่ง ตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้น นอกจากนี้แล้วก็มีเรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเรื่องภัยธรรมชาติหลายๆ ประเทศ ที่มีการตีความว่าเป็น
เรื่องของภัยมั่นคง ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศเดียวแต่ส่งผลกระทบในหลายๆ ประเทศ
และมีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือจากหลายๆ ประเทศ ก็อาจจะน�ำมาซึ่งภัย
คุกคามได้ เคยมีกรณีทเี่ คยเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ นประเทศหนึง่ แล้วมีความพยายามทีจ่ ะ
เข้าไปช่วยเหลือจากหลายๆ ประเทศ ซึ่งพอช่วยเหลือแล้ว อาจจะเรียกร้องในสิ่งที่
ตัวเองอยากจะเข้าไปมีอทิ ธิพลได้ รวมทัง้ ภัยคุกคามข้ามพรมแดนอืน่ ๆ ด้วย เช่น โจรสลัด
อีกเรื่องคือเรื่องการก่อการร้าย ที่ก�ำลังเป็นประเด็นน่ากลัว ล่าสุด IS (Islamic State)
ก็เริม่ จะประกาศสงครามกับหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย
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มันก็เริ่มจะเข้ามาใกล้กับภูมิภาคเราเรื่อยๆ และเรื่องความมั่นคงทางทะเล ในส่วนของ
การเจรจาหารือ เราพยายามที่จะไม่เชื่อมต่อกับความมั่นคงทางทะเล เช่น การไปท�ำ
ประมงในพื้นที่ทับซ้อน โจรสลัด ส่วนการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ตอนนี้
เมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ที่ทุกคนได้ยินบ่อยๆ คือ connectivity พอเรา
เชื่อมต่อกัน ทุกอย่างมันเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการเข้ามาผิดกฎหมายก็เป็นภัย
คุกคามเช่นกัน
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การเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน (Connectivity in ASEAN)

ในกรอบของอาเซียนมีการประชุมอย่างหนึง่ ทีเ่ รียกว่า การประชุมระดับรัฐมนตรี
ว่าด้วย “อาชญากรรมข้ามชาติ (ANTC)” ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการแบ่งประเทศ
ในอาเซียนให้เป็นผู้น�ำส�ำหรับจัดการปัญหา ที่เป็นประเทศที่คิดว่าตนเองที่จะสามารถ
มีบทบาทน�ำในการจัดการ เราต้องการให้เห็นว่าปัญหานี้มีอะไรบ้างและมีความเห็น
ร่วมกันในการจัดการ เช่น ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ยาเสพติด รวมทัง้ เรือ่ งของการค้าสัตว์ปา่
และพันธุ์พืช อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ล่าสุดในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมาได้มีมติให้ไทยเป็น leader ในเรื่องนี้
นอกจากนี้ยังมีปัญหาสาธารณสุข มีการน�ำเข้ายาที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่าง
ประเทศ ที่นี้อยากจะให้ทราบถึงพัฒนาการและการด�ำเนินการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเราท�ำอะไรไปบ้าง จะขอแบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ระดับประเทศ 2. ระดับนโยบาย
3. ระดับภูมิภาค
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1. ระดับประเทศ มีการด�ำเนินการสองระยะ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ตั้งศูนย์อ�ำนวยการเตรียมความพร้อมระดับประเทศ เมื่อปี 2557 ในการเข้าสู่
ประชามติการเมืองและความมั่นคง และเราก็ได้แบ่งการด�ำเนินการในการเข้าสู่เสานี้
เป็น 3 ระยะ
- ระยะเฉพาะหน้า เพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์ในการรองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
การเมืองและความมั่นคง
- ระยะเร่งด่วน เพื่อด�ำเนินการไปตาม blueprint โดยในระยะเร่งด่วน
จะมีด้วยกัน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการบริหารจัดการชายแดน ความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเสริมสร้างการ
ปฏิบัติการทางการทหารร่วมกัน
- ระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนและความต่อเนื่องในการ
ก�ำหนดงบประมาณ โครสร้าง บริหารจัดการต่างๆ
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2. ระดับนโยบาย เราจะจัดท�ำเอกสารทางยุทธศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนของไทย แผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของไทย ภายหลังปี 2558 และแผนความมั่งคง
แห่งชาติทางทะเล
3. ระดับภูมภิ าค ซึง่ ดูแลในเรือ่ ง ความมัน่ คงทางนิวเคลียร์ การขจัดทุน่ ระเบิด
สันติภาพและความปรองดอง และการแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ โดยในปัจจุบันเรา
ก็มีความคืบหน้าหลักๆ ในการด�ำเนินการในเสาความมั่นคง เช่น เรื่องของความมั่นคง
ทางนิวเคลียร์ อาเซียนตอนนี้ได้ตั้งเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้นิวเคลียร์
อย่างสันติ โดยเครือข่ายนี้พิเศษตรงเป็นเรื่องของการนิวเคลียร์ในทางสันติ เช่น จะเริ่ม
มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งหลายๆ ประเทศก็ใช้ อย่างเพื่อนบ้านก็มีส�ำรวจการใช้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่จะน�ำมาพัฒนาบ้านเขา ตอนนี้อาเซียนก็ได้รับรองสถานะ
ขององค์กรนี้ให้เป็นองค์กรที่เป็นทางการของอาเซียน สองเรื่องคือ
1) เรื่องการก�ำจัดทุ่นระเบิด ซึ่งเป็นการเสนอของกัมพูชา เพราะกัมพูชา
ก็เคยมีความไม่สงบในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการมีทุ่นระเบิดในประเทศ
อย่างมาก ซึ่งอาเซียนก็ได้จัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่า ARMAC ที่กัมพูชา เพื่อให้ความร่วมมือ
ในการก�ำจัดทุ่นระเบิดในอาเซียนและให้การช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อของทุ่นระเบิด
2) เรื่องของสันติภาพและความปรองดอง ซึ่งอินโดนีเซียเสนอ เป็นการ
ส่งเสริมการวิจยั ในด้านต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการมีสนั ติภาพและมีความปรองดอง ร่วมไปถึง
การแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ เรามีการจัดตั้งอาเซียนมาโค หรือเป็นที่แรกที่เก็บ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการค้ามนุษย์ ไทยเป็นประเทศที่ประสบความส�ำเร็จที่จัดท�ำแผน
ระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ควบคู่ไปกับกาจัดท�ำอนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการค้ามนุษย์ซึ่งล่าสุด ครม. มีมติเมื่อ 21 มิถุนายน 2559 ให้ความเห็นชอบ
ในการให้สัตยาบัน ในการให้สัตยาบันนี้และเราก็ก�ำลังจะมีการประชุมคณะมนตรี
อาเซียนที่เวียงจันทร์ในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านี้แล้วเราก็จะมีการลงนามสัญญานี้
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน เรามีการด�ำเนินการก้าวหน้า โดยเน้นการสร้างความ
ตระหนักรู้ และมีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน หรือที่เรียกว่า ICHA มีแผนงาน
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ซึ่งก�ำลังด�ำเนินงาน ทุกปีที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เราก็จะรับรอง
แผนด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่องความมั่นคงทางทะเล ก็จะเป็นเรื่องที่มีการตั้งองค์กรเช่นกัน เรียกว่า
ASEAN Maritime Forum เป็นการเสริมสร้างด้านความมัน่ คงทางทะเลระดับภูมภิ าค
ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องทะเลจีนใต้ด้วย ซึ่งตอนนี้เราก็มีความพยายามให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจในภูมิภาค หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินว่าจะมีการตั้งปฏิญญาที่เกี่ยวกับการ
จัดการทะเลจีนใต้ หรือย่อคือ DOC หลักส�ำคัญคือ ขอให้ทกุ ฝ่ายยับยัง้ ชัง่ ใจให้มากทีส่ ดุ
หากเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันที่ผ่านมา ซึ่ง DOC ก�ำลังจะมีการเร่งรัดปฏิบัติ
ที่เรียกว่า COC ให้แล้วเสร็จ
ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการชายแดน ตัวนี้เป็นประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์
ของไทย เป็นเรื่องที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในปีที่ผ่านมา โดยการ
เชื่อมต่อนี้มันอาจจะน�ำมาซึ่งประเด็นปัญหาความท้าทายต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่อาเซียน
จะต้องร่วมมือกัน ไม่วา่ จะเป็นการลาดตระเวนร่วมหรือร่วมกันลาดตระเวนก็แล้วแต่ ซึง่
สิ่งเหล่านี้ก็จะน�ำไปสู่การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง
แผนงานประชาคมอาเซียนทีไ่ ด้มกี ารจัดการท�ำ ทีไ่ ด้ลงนามปฏิญญาทีก่ วั ลาลัมเปอร์
เมื่อปีที่แล้ว 22 พฤศจิกายน ก็มีจะองค์ประกอบหลักที่มีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์ที่เน้น
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นประชาคมทีส่ ามารถตอบสนองต่อความมัน่ คงทัง้ ใน
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกมิติ ประเด็นต่อมาคือการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน หรือ ASEAN
Centre ในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค
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แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025

ประการสุดท้ายคือ สถาบันและกลไกอาเซียน รวมถึงเลขาธิการอาเซียน
ที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแผนงานอันนี้จะมีในเรื่องการสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงครอบคลุมรอบด้าน เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างความเป็น
แกนกลางของอาเซียนในทุกประดับและสร้างความเป็นสถาบัน อย่างที่กล่าวไป
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“พัฒนาความพร้อมการค้าไทย
สู่อาเซียน 2025”
วิทัต วัชโรบล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาความพร้อมการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ส�ำหรับสิ่งแรกนั้น ค�ำถามที่ว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอาเซียน
บ้างไหม หรือรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงคนไทย จะพบว่าสิ่งที่สัมผัสได้คือประเทศอื่น
จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนอาเซียนมากกว่าคนไทย ยกตัวอย่างเช่น หากฟุตบอลไทย
ชิงกับพม่า ก็เป็นเรื่องการขุดเรื่องการสู้รบในอดีตมาโจมตี ทั้งๆ ที่เวลาคุยกับคนพม่า
ก็บอกว่าเขาไม่เคยรบกับไทย แต่ไทยก็ยงั คงยึดอยูก่ บั เรือ่ งอดีตเดิมๆ เสมอ บางคนไหว้
เจดีย์ชเวดากองแล้วชี้ว่าพม่าเอาทองจากไทยไปสร้างก็มี เป็นต้น
ในแง่นี้แล้ว เรื่อง “คน” จึงเป็นเรื่องใหญ่ ว่าเอาเข้าจริงแล้วเราสัมผัสถึงความ
เป็นอาเซียนได้แค่ไหน นี่คือเรื่องยาก ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่ายกว่านั้น เพราะ
เราเอาเงินและผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง ดังนั้น ถ้าจะประเมินกันว่าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2015 ส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จอย่างไร จะต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้
ก่อนอื่นเราจะเห็นว่าเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 มี 4
อย่าง คือ
1. อาเซียนเป็นตลาดและมาตรฐานการเงินร่วมกัน พูดง่ายๆ คือเปิดเสรี
ทั้งหมด ทั้งเสรีทางด้านการค้า เสรีทางด้านบริการ เสรีการเคลื่อนย้ายสินค้า และเสรี
ทางด้านอาชีพ แต่ถามว่าปีที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็จไหม ในด้านการเคลื่อนย้าย
สินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม ไม่มีปัญหาเลย ไหลไปได้เต็มที่ แต่ทว่าสินค้า
เกษตรยังคงเป็นปัญหา ถึงแม้จะมีการลดอัตราภาษี
ส�ำหรับประเทศไทยด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ เราไม่สามารถน�ำเข้าได้เลย คือ
มันเป็นปัญหาระดับต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ และในขณะทีเ่ ราก�ำลังคุม้ ครองต้นน�ำ้
อยู่เราก็ได้รับผลกระทบไปเรื่อยๆ นี่คือประเด็นหนึ่งที่ท้าทายรัฐบาล ซึ่งช่วงที่ผ่านมา
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ถ้าติดตามตัวเลข ผูท้ ปี่ ลูกข้าวหายไปเลยสามล้านไร่ แปลว่าจริงๆ เราไม่ได้เกีย่ งเรือ่ งการ
ปลูกข้าว ถ้าไปดูเรื่องตัวเลขจริงๆ แต่ผลผลิตเฉลี่ยไม่ถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่
ประเทศอื่นอย่างอินโดนีเซียปลูกได้ 700 กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้งยังใช้พื้นที่ปลูกมากกว่า
ด้วยความที่รัฐบาลไปสนับสนุนให้ปลูก
และถ้าเกิดพูดถึง 2015 ก็พลันนึกถึง 2025 ไปด้วย สิ่งที่เป็นต้นน�้ำที่สมัยก่อน
เราอยู่ได้ เพราะรอบบ้านเราอย่างพม่าปิดประเทศ กัมพูชามีสงครามกลางเมือง ลาว
พม่า ก็ภัยพิบัติ เวียดนามก็มีสงครามมาตลอด พอประเทศเหล่านั้นหันกลับมาพัฒนา
ประเทศตนเอง สิ่งที่เขาท�ำคือ เดินตามประเทศไทยมาเลย นั่นคือ สนับสนุนภาค
เกษตร กระทั่งท�ำให้เศรษฐกิจตามมา ดังนั้นประเด็นที่ท้าทายส�ำหรับประเทศไทย
ก็คือ มาตรการทางด้านภาษี
ส่วนในเรื่องของการค้าบริการก็มีประเด็นอื่นๆ เกิดขึ้น สิ่งเกิดขึ้นคือ TPP
(Trans - Pacific Partnership) ที่เราคิดว่าการเจรจาต้องใช้เวลาอีกนาน แต่ก็สามารถ
สรุปผลงานการเจรจาออกมาได้ ทีนี้ผลการเจรจาภาพรวมของ TPP ก็ถูกเสนอในที่
ประชุมอาเซียนด้วย มี 4 ชาติสมาชิกอาเซียนที่เป็นสมาชิกของ TPP ด้วย นี่ก็เป็น
แนวทางการเจรจาภาคบริการของเรา ปัจจุบันอาเซียนก็มีการส่งเสริมภาคบริการว่า
ด้วยเราจะเปิดอะไรบ้าง เตรียมจะเปิดสาขาอะไร และในรูปแบบการจัดการสมัยใหม่
ถ้าไม่บอกว่าปิด ทุกอย่างก็ต้องเปิด ดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับอาเซียน
2. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่จะต้องไป
ปรับในเรือ่ งกฎระเบียบ กฎหมายระหว่างประเทศ ตอนนีค้ อ่ นข้างท�ำได้ประมาณ 80%
แล้ว โดยส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือ เรื่องภาษี ทั้งภาษีภายในประเทศยังมีความ
ไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำกัน และภาษีส่วนบุคคลแต่ละประเทศก็ไม่
เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุน บ้านเราได้แต่ค่าแรง เวลาขายหรือเวลาผลิต
สินค้าก็ผลิตในประเทศไทย แต่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เวลาขาย
ก็ประเทศสิงคโปร์เป็นคนขาย ก�ำไรก็เกิดทีป่ ระเทศสิงคโปร์ กระนัน้ บริษทั ไทยก็ท�ำแบบ
เดียวกัน สามารถไปดูได้วา่ บริษทั ไทยลงทุนทีผ่ ลิตและส่งออกไปขายในอาเซียนมากทีส่ ดุ
คือประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากปัจจัยเรื่องภาษี แต่เรื่องนี้อาเซียนก็ยังไม่มีการพูดคุยกัน
3. อาเซียนจะมีการพัฒนาในระดับภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน เรายังมี
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ประเทศทีร่ ำ�่ รวยในกลุม่ อาเซียน ประเทศกลางๆ อย่างไทย แต่ไทยก็ปานกลางมากนาน
แล้ว ไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนามาหลายปี ขณะนีก้ ก็ ำ� ลังพัฒนาอยู่ และยังมีประเทศ
ทีย่ ากจน ในขณะทีป่ ระเทศสิงคโปร์กไ็ ปไกลแล้ว รายได้ตอ่ หัวสูงกว่าประเทศอืน่ ๆ หรือ
มากกว่าในแถบยุโรปหรืออเมริกาด้วยซ�ำ 
้ แต่กเ็ ป็นไปได้ถา้ เราตัดสิงคโปร์หรือมาเลเซีย
ออกไป ทัง้ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม ก็คงเท่ากับไทยหมดแล้ว เพราะถ้าดูตวั เลข
เศรษฐกิจเมื่อสิบปีที่แล้ว สมมติเรามี 100 บาท ตอนนี้คิดดูว่าเราจะมีเท่าไร ตอบว่า
มี 130 บาท ถามว่าสูงไหม ทางเศรษฐศาสตร์ให้ดูว่าสูงหรือไม่ใช้วิธีเปรียบเทียบ ไปดู
ประเทศในอาเซียน เวียดนามมี 180 บาท จาก 10 ปีที่แล้วที่มี 100 บาท ในขณะที่
อินโดนีเซียจากปีที่แล้วมี 100 บาท ปีนี้มี 175 บาท ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาส่วนตัวของ
ประเทศไทยเอง
4. อาเซียนจะเป็นส่วนหนึง่ ของเศรษฐกิจโลก อาเซียนมีการตกลงการค้าเสรี
6 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ปัจจุบนั นีม้ ขี อ้ ตกลงฉบับเดียวอยูท่ เี่ รียกว่า RCEP ซึง่ ถือว่าก็เป็นคูแ่ ข่งของ TPP
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ด้วย ถามว่าใครดีกว่ากัน ผมคิดว่าปัจจุบัน RCEP ดีกว่า โดยเฉพาะจะเห็นว่าจีนเป็น
ผู้ผลิตหลักของโลก และข้อหนึ่งที่สงสัยว่าเราจะเข้า TPP หรือไม่ สิ่งหนึ่งที่เป็นค�ำตอบ
คือ ต่อให้เราไม่เข้า TPP เราก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้น เป้าหมายเดียวของไทยเราก็คือ
Thailand 4.0 ซึ่งถ้าเราพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายทางด้านการค้าของไทย
และของอาเซียนก็ดูค่อนข้างที่จะสอดคล้องกัน
ทีนมี้ าดูเป้าหมายของปี 2025 อาเซียนก็ด�ำเนินไปได้มาก เพิม่ มามี 5 เป้าหมาย

1) อาเซียนมีเศรษฐกิจที่เคลื่อนตัวได้สูง (A Highly Integrated and
Cohesive Economy) กล่าวคือ จะมีการจัดการมาตรการทางด้านภาษีและมีการ
เปิดเสรีการค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่อาเซียนต้องการให้ส�ำเร็จในอีก 10 ปีข้างหน้า
2) อาเซียนจะเป็นภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในนวัตกรรม (Innovative)
การแข่งขัน (Competitive) แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือการมีนวัตกรมที่เป็นพลวัตของ
อาเซียน (ASEAN Dynamic Innovative) ซึ่งสอดคล้องตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศได้กล่าวไว้ว่า การมีพลวัต คือ การเคลื่อนที่แบบไม่หยุดนิ่ง และที่ไทย
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บอกว่าจะมี Thailand 4.0 ก็คือ เราจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและนวัตกรรม โดยเป็น
อุตสาหกรรมทีต่ อบสนองต่อผูบ้ ริโภคก่อน หากฟังนโยบายของรัฐบาลจะพบว่า มันเป็น
ปรากฏการณ์ที่เราก�ำลังเดินไปตามนั้น
3) จะมีการเชือ่ มโยงในระดับสูงขึน้ (Enhancing Economics Connectivity
and Sectorial Integration) แต่กระนั้นก็มีบางสาขาที่อาเซียนยังไม่เปิดเสรี เช่น
สาขาเกษตร ประมง เหมืองแร่ เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายแล้วย่อมหนีไม่พ้นที่จะถูกเปิด
เสรี ดังนั้นก่อนที่เราจะมีการเปิดเสรีเราต้องมีการสร้างความเข้มแข็ง ก่อน คือ ความ
ร่วมมือในสาขาเหล่านี้ ให้มีความเชื่อมโยงกันเพิ่มมากขึ้น
4) ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วนและการให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Resilient, Inclusive and People – Oriented, People –
Centered ASEAN) ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
5) การทีอ่ าเซียนจะเป็นส่วนทีส่ �ำคัญต่อโลกเศรษฐกิจ (A Global ASEAN)
ด้วยความที่เรามีการลงนามในข้อตกลงหลายๆ ฉบับ และก�ำลังจะลงนามใน RCEP
ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ผลลัพธ์ในบางบทมันมีความก้าวหน้าขึน้ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีอ่ าเซียนต้อง
ท�ำในปี 2015 คือ ต้องไปว่าทีเ่ ราท�ำข้อตกลงต่างๆ ต้องน�ำมาปรับยังไงให้มนั ดีขนึ้ และ
ในส่วนสมาชิก TPP ที่ตอนนี้อาเซียนมีเพียง 4 ประเทศ คือ เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน
และฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียก็ประกาศเจตนารมณ์แล้วว่าจะเข้าร่วม TPP ด้วย
แต่สำ� หรับประเทศไทยตอนนีก้ ย็ งั ไม่กล้าฟันธงว่าจะเข้าหรือไม่ เนือ่ งด้วยรัฐบาล
นี้ก็อาจจะยังไม่มีท่าทีแน่ว่า หรืออาจจะก�ำลังอยู่ในกระบวนการอยู่ ทั้งนี้ก็เพราะว่า
ประการแรก เพราะศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ที่เอเชีย (Economics Trends)
ในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สิ่งนี้
เปรียบเสมือนของดีที่ ไทยไม่รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไร ไทยมีที่ตั้งที่ดี ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของ
มหาอ�ำนาจใหม่ จีนและอินเดีย เพราะฉะนั้นภายใน 15 ปีข้างหน้า 50% ของ TPP
จะอยูท่ เี่ อเชีย ยกตัวอย่างเวลาเดินทางไปต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ มีเจ้าของธุรกิจทีเ่ ป็น
คนเอเชีย โดยเฉพาะคนจีนมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เช่น ในอเมริกา ออสเตรเลีย ก็มชี มุ ชน
จีนขนาดใหญ่ นักศึกษาก็เป็นชาวจีนอยู่มากในประเทศเหล่านี้
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (Demographic Change)
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) ทีช่ ดั เจนมาก เช่น ไทยบอกว่า
ในอีก 10 ปีข้างหน้า จ�ำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าผู้ที่เข้าสู่วัยท�ำงาน เพราะฉะนั้น
นี่คือผู้ซื้อในอนาคต สินค้าที่ไทยท�ำตามที่ประกาศใน Thailand 4.0 แล้วมีใครบ้าง
มีนวัตกรรมส�ำหรับคนสูงวัย มีสินค้าและบริการ จะจัดการอย่างไรในแง่ธุรกิจ ตอนนี้
สิง่ ทีเ่ ราท�ำมันกลายเป็นแค่การต่ออายุจากเดิมทีเ่ ราจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุภายใน 10 ปี
ก็กลายเป็น 15 ปี ซึง่ ภายในปี 2065 ไทยก็นา่ จะเริม่ กลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุเต็มตัวแล้ว
ประการทีส่ าม การขึน้ มามีบทบาทของผูห้ ญิง (Women Rise) มีการคาดการณ์วา่
ในปี 2016 เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยสองปัจจัย คือ นักท่องเที่ยวจีน และที่ส�ำคัญ
คือผู้หญิง ที่มีการบริโภคกว่าผู้ชาย มีงานวิจัยบอกว่า รายได้ที่ผู้หญิงหาได้ 30% ของ
ชีวิตทั้งหมด จะหมดไปกับความสวยงาม บางคนก็บอก 50% นี่ก็คือเทรน
ประการทีส่ ี่ ความเป็นปัจเจกชนนิยม (Individualism and Pluralism Value)
และค่านิยมความหลากหลายของคนรุ่นใหม่ที่ก�ำลังมาแทนคนรุ่นก่อน
ประการทีห่ า้ ความคิดเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม (Smart is the New Green)
หรือการที่คนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังให้รักธรรมชาติมากขึ้น ที่มาของสินค้าถูกผูกโยง
กับคุณค่าดังกล่าว
ประการที่หก ความเป็นเมืองที่เพิ่มมากขึ้น (Urbanization)
ประการที่เจ็ด การเชื่อมต่อกันมากขึ้น (Connectivity and Convergence)
ทั้งหมดนี้คือความท้าทายในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการที่เราจะ
บริหารและจะสามารถผลักดันองค์กรอย่างไรให้ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ตลาดก็จะกลายเป็นตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเนือ่ งจากความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละ
คนสูงขึน้ และอีกปัญหาหนึง่ คือการค้ามนุษย์หากเราแก้ไม่ได้ แปลว่าอุตสาหกรรมไทย
ทั้งประเทศก็จะได้รับตรวจสอบมากขึ้น อุตสาหกรรมเราจะต้องถูกตรวจสอบว่าที่มา
ผลิตภัณฑ์ของเรามาจากการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้แล้วอีกเทรนที่ส�ำคัญก็คือ ประการที่แปด โลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ซึ่งเวลา และพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เช่น ตลาดต่างประเทศ เช่นที่จีน
คุนหมิง กวางโจว การท�ำการตลาดต่างๆ สุดท้ายคือด้านเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์
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มือถือ แท็บเล็ต และเทคโนโลยีต่างๆ ในส่วนอุตสาหกรรมก็เชื่อมกัน
สรุปสุดท้ายคือ อาเซียนต้องมีแผนปฏิบัติงาน (action plan) ให้ชัดเจนว่าจะ
ท�ำอะไรเพื่อที่จะรับมือต่อสภาพการณ์เช่นนี้ต่อไป

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
สู่อาเซียน 2025”
ศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ

กองอาเซียน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

เสาที่สามในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น
มี ก ารดู แ ลเรื่ อ ง “คน” จริ ง ๆ แล้ ว เรื่ อ งอาเซี ย นเท่ า ที่ ผ มฟั ง แล้ ว ก็ นึ ก ถึ ง เรื่ อ ง
“กายวิภาคศาสตร์” (anatomy)
ถ้าจะเปรียบเทียบคนคนหนึ่งเป็นอาเซียน ส่วนหัวก็คือ charter อาจเปรียบ
ได้กับส่วนที่เป็นเอกสารหรือรัฐธรรมนูญของอาเซียน ในส่วนของที่เป็นล�ำตัวและ
กระดูกสันหลังนั้น ก็อาจเปรียบได้กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็คือ เรื่องที่วิทยากรทั้งสอง
พูดซึง่ ก็คอื “แผนงาน (blueprint)” ซึง่ แต่ละเสาก็มี blueprint เป็นของตัวเองในการ
ขับเคลือ่ นไปสูอ่ กี 10 ปีขา้ งหน้าหรือ 2025 และในส่วนของมือนัน้ เปรียบได้กบั ASEAN
Organs หรือองค์กรของอาเซียน และองค์กรเฉพาะสาขายิบย่อยลงไปที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ จะขับเคลือ่ นอาเซียนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ นอกจากนีใ้ นส่วนของเท้าซึง่ จะพาเราไปทิศทาง
ใดนั้น เป็นเรื่องของ ASEAN members state หรือประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
และเลขาธิการอาเซียน ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกคือ ติมอร์เลสเต
ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนของกายวิภาคศาสตร์ของอาเซียนที่ผมคิดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งจะท�ำให้
เห็นภาพมากขึ้น
ในส่วนของเสาทีส่ าม ASCC ถ้าจะพูดให้เข้ากับบรรยากาศตอนนีซ้ งึ่ ก�ำลังมีการ
แข่งขันฟุตบอลยูโร ถ้าเปรียบเป็นต�ำแหน่งแล้วก็อาจเปรียบได้ว่า กองหลัง – ผู้รักษา
ประตู ก็คือ กระทรวงการต่างประเทศ – กลาโหม กองหน้า – ปีก ซึ่งเป็นส่วนทะลุ
ทะลวงและท�ำคะแนน ก็คอื AEC นอกจากนีใ้ นส่วนของ ASCC ของเราก็อาจจะเปรียบ
ได้กับกองกลาง ซึ่งมีหน้าที่จ่ายให้ผู้รักษาประตูบ้าง จ่ายออกปีกบ้าง หรือกระทั่งข่าย
ไปกองหน้าบ้าง
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ในส่วนของการขับเคลือ่ นด�ำเนินการของเสาทีส่ ามนัน้ กลไกก็คงคล้ายๆ กับอีก
2 เสา คือมี blueprint มีแผนงานในการเคลื่อนการท�ำงาน ซึ่งที่ผ่านมานั้น แผนงาน
ขับเคลือ่ นส่วนทีห่ นึง่ เพิง่ จะเสร็จสิน้ ลงเมือ่ ปีทแี่ ล้วคือ 2015 และแผนงานฉบับได้เริม่ ต้น
ในปีนี้ 2016 ไปสิ้นสุดอีก 10 ปีข้างหน้า คือ 2025
ถ้าเราติดตามข่าว BREXIT เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ซึ่งก็อาจจะเป็น case study ของเราก็ได้ก็คือการที่หนังสือพิมพ์ Diplomat
วิเคราะห์และตั้งค�ำถามส�ำคัญไว้ว่า BREXIT ที่เกิดขึ้นและปัญหาในยูเครนมีโอกาส
เกิดขึ้นในอาเซียนหรือไม่? ซึ่ง Diplomat มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในยูเครน
และ BREXIT นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในอนาคตอันใกล้ในอาเซียนด้วยสาเหตุ 4
ข้อคือ
1. อาเซียนมีนัยต่อการเมืองในประเทศอาเซียนน้อยมาก คงไม่มีใครกล้า
ที่จะเอาอนาคตการเมืองของตัวเองไปเสี่ยงในการ referendum ในอาเซียน
2. อาเซียนแตกต่างจาก EU ตรงทีร่ ะดับของความเข้มข้นของ Economic
Integration ซึ่งถ้าเปรียบให้เป็นบันได 5 ขั้นแล้ว อาเซียนเปรียบได้กับบันไดขั้นแรก
เท่านัน้ กล่าวคือ เป็นแค่เขตการค้าเสรี (FTA) ในขณะที่ EU อยูท่ บี่ นั ไดขัน้ ทีส่ ี่ ซึง่ จะเป็น
ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปถึงขั้นในอุดมคติซึ่งก็คือขั้นสหภาพทางการเมือง (Political
Union) อันเป็นการรวมตัวที่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
3. อาเซียนไม่มอี งค์กรหรือรัฐบาลของประเทศสมาชิกทัง้ หมด อีกทัง้ ยังไม่มี
หลักการเรื่องการแทรกแซงภายในระหว่างกัน เพราะฉะนั้นโอกาสที่แต่ละประเทศจะ
จ�ำยอมมาตรการที่อาเซียนก�ำหนดขึ้นมาจึงไม่มี เราจ�ำไม่เป็นต้องส่งเงินของเราเข้า
กองทุนอาเซียน หรือยอมรับผู้อพยพต่างๆ จะยังไม่มีในอนาคตอันใกล้
4. ปัญหาเชิงเทคนิคของ ASEAN Charter ถึงแม้ว่าอยากจะออก แต่ทว่า
ASEAN Charter ก็ไม่มขี อ้ ก�ำหนดให้ถอดตัว เหตุเพราะไม่มขี อ้ ไหนใน ASEAN Charter
ระบุเรื่องการถอนตัวจากการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
จากเหตุผลเหล่านี้นั้นเองท�ำให้ปรากฏการณ์เช่น BREXIT จะยังไม่เกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ในอาเซียนอย่างแน่นอน และเหตุผลส่วนตัวที่ผมมองอีกก็คือว่า ถ้า
เปรียบอาเซียนเป็นคูห่ ญิงชายทัว่ ไป คูห่ ญิงชายคูน่ เี้ พิง่ จะแต่งงานและมีการสมรสกันเอง
70

TU-ASEAN Forum 12

ไม่นาน และถึงแม้ว่าอาเซียนจะอยู่กินกันมาแบบ de facto relationship กว่า 49 ปี
แต่กเ็ พิง่ จะมาจดทะเบียนสมรสและแต่งงานเป็นเรือ่ งเป็นราวเมือ่ ปีทแี่ ล้วนี่ เพราะฉะนัน้
โอกาสที่จะเกิด BREXIT น้อยมาก
หลังจากที่ลงนามในปฏิญญาระหว่างประเทศไปแล้ว ท่านถนัด คอมันตร์ ก็ได้
กล่าววลีซึ่งผมคิดว่ามีความส�ำคัญกล่าวคือ
“What we have decided today is only a small beginning
of what we hope will be a long and continuous sequence
of accomplishments of which we ourselves, those who
will join us later and the generations to come, can be
proud.”
ข้อความนี้ยังคงเป็นจริงอยู่ อาเซียนก็ยังเป็นหนทางอาเซียน (ASEAN Way)
เราไม่ใช่รถ Formula One เราจะไปแบบช้าๆ แต่ว่ามั่นคง แต่สิ่งที่ส�ำคัญนั้นคือว่า
การด�ำเนินการที่ท่านถนัด คอมันตร์ไว้ตั้งแต่ปี 2510 เป็นสิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจและ
จะต้องรักษาสปิริตนี้ไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน ฉะนั้น อาเซียนแน่นอนครับมีความส�ำคัญ
ต่อประเทศไทยใน 10 ประเทศ หรืออนาคตอาจจะมีอีกสักประเทศหนึ่งก็เป็นได้
หลายคนอาจจะมองและคิดว่าอาเซียนนัน้ ประโยชน์ของมันทีจ่ บั ต้องได้คอื อะไร
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของเราคืออะไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ใน
ส่วนของทางวัฒนธรรมนั้นเราจะมองได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม เสาหลักที่สามหรือ
เสาวัฒนธรรมนี้ก็ถูกมองว่าเป็น “version of grand hope” ที่ส�ำคัญ ด้วยเพราะว่า
ถ้าเสาทีห่ นึง่ (การเมืองและความมัน่ คง) กับเสาทีส่ อง (เศรษฐกิจ) ไม่เข้าพวกกัน เราก็มา
หย่อนลงทีเ่ สาทีส่ าม นอกจากนีป้ ระโยชน์นนั้ มีแน่นอนไม่วา่ จะในทางตรงหรือทางอ้อม
ดังที่ปรากฏใน sector ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ใช้แรงงาน คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง
รับผิดชอบในส่วนของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ก็ได้รับผลประโยชน์
แน่นอน เพียงแต่ว่าผลประโยชน์โดยตรงนั้นอาจจะมองยาก แต่ทว่าในอนาคตนั้น
มีแน่นอน
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ในส่วนของประชาคมสังคมวัฒนธรรม (ASCC) อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกนั้น
เราเน้นย�ำ้ เรือ่ ง “คน” กล่าวคือการเป็น “caring and sharing society” อันเป็นสังคม
ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน จะท�ำอย่างไรที่จะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า จะ
ท�ำอย่างไรทีจ่ ะเปลีย่ นจากคูแ่ ข่งให้เป็นหุน้ ส่วน เป็นเพือ่ น ลดความแคลงใจ และความ
ไม่ ไว้ ใจในภู มิ ภ าค สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ หน้ า ที่ ข องเสาที่ ส าม และถ้ า หากพู ด ถึ ง ผลิ ต ผล
(productivity) ของเรานั้นก็คือ people to people connectivity
อันนี้คือภาพในสิ่งที่ผมจะถึงวันนี้ ทางฝั่งซ้ายนั้นคือ blueprint ฉบับเก่าที่
สิ้นสุดลงในปี 2015 ฝั่งขวาคือ blueprint ฉบับใหม่ และขวาล่างคือการด�ำเนินการ
ในประเทศของเรา และค�ำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งท่าน
เน้นย�้ำกับทั้งสามเสาเลยว่า ท่านเน้นย�้ำว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่จับต้องได้ภายใน 3
เดือน 6 เดือน 9 เดือนข้างหน้า นอกจากนั้นท่านได้บอกอีกว่าประเทศไทยของเราเป็น
ผูก้ อ่ การดี เราเป็นผูจ้ ดุ ประกายเรือ่ งของอาเซียนตัง้ แต่ 2510 ดังนัน้ สปิรติ ของการเป็นผูน้ ำ�
ต้องรักษาไว้ ท่านได้บอกต่ออีกว่าไทยเราจะต้องเป็นผูน้ ำ� เชิงพฤตินยั ให้ได้ ถึงแม้วา่ เราจะ
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ไม่ได้เป็นผู้น�ำในเชิงนิตินัย อีกทั้งในแถบ CLMV เรามีบทบาทน�ำในหลายเรื่องเราจะ
ต้องรักษาเรื่องเหล่านั้นไว้

ในทางฝั่งซ้ายของเรานั้นก็คือ blueprint ฉบับเก่าซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน
ได้ แ ก่ 1. การพั ฒ นามนุ ษ ย์ 2. สวั ส ดิ ก ารสั ง คม 3. ความยุ ติ ธ รรมและสิ ท ธิ
4. สิ่งแวดล้อม 5. อัตลักษณ์อาเซียน และ 6. การลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งหมดนี้คือ
ฉบับเก่า 339 มาตรการซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้ว
ส�ำหรับมาตรการตัวใหม่อยู่ฝั่งขวาบนจาก 6 ด้านในตัวเก่า เหลือ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน (Engages and
Benefits the People) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
2. ครอบคลุม (Inclusive) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ตลอดทุกช่วงวัย
3. ความยั่งยืน (Sustainable) ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมบนความสมดุล
กับสิ่งแวดล้อม
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4. มีภูมิคุ้มกัน (Resilient) รับมือต่อภัยพิบัติ ภัยคุกคาม และความท้าทาย
ต่างๆ ในรูปแบบใหม่
5. มี พ ลวั ต (Dynamic) เสริมสร้างให้คนและองค์กรปรับตัวมีความคิด
สร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ท่าน ดร.สุรินทร์ พูดเมื่อเช้าว่าอาเซียนแม้จะมีแค่ 4% แต่
เราจะต้องปักธงในเวทีโลกให้ได้ เราจะต้องมีนวัตกรรมที่จะต้องท�ำให้เวลาเราพูด
ทั่วโลกจะต้องรับฟังเรา
ในส่วนของกล่องด้านขวานั่นก็คือนโยบายที่ขับเคลื่อนงานในเรื่องของสังคม
วัฒนธรรม หลักๆ นั้นมีอยู่ 5 – 6 ข้อ ได้แก่
1. เร่งรัดการด�ำเนินงานตามมาตรการที่ก�ำหนด
2. สร้ า งความเข้ า ใจในประชาคมอาเซี ย นให้ สั ง คมได้ ต ระหนั ก เกี่ ย วกั บ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
3. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและกรอบความร่วมมืออื่นๆ กับบทบาท G77
4. ยกระดับขัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
5. ก�ำหนดมาตรการรองรับผู้ได้รับกระทบจากปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
และจัดสรรงบประมาณรองรับรวมทั้งผลักดันเรื่องกองทุนอาเซียน
6. ก�ำหนดยุทธศาสตร์เรือ่ งอาเซียนไว้ในแผนพัฒนาระดับต่างๆ และสนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินงานตาม ASCC Roadmap ของไทย
และในส่วนของกระทรวงที่รับผิดชอบทั้งหมดนั้นมี 9 กระทรวง 13 กรม
โดยเฉพาะส�ำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในด้านของการ
ด�ำเนินการก็คือ จะต้องอาศัยการประสานงาน มีการประชุมอย่างต่อเนื่องมีการจัดท�ำ
รายงานเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีทุกๆ 3 เดือน ซึ่งในส่วนนี้ทางเรามีการด�ำเนินการอยู่
โดยตลอดเพื่อให้ประเทศไทยเราได้รับผลประโยชน์จากอาเซียน 2025 มากที่สุด
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