1

บทที่

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
Problems and Obstacles of ASEAN Community :
Foundations of Education’s Perspective

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
Suwichai Kosaiyawat

บทที่ 1

2

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

1

บทที่

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
Problems and Obstacles of ASEAN Community :
Foundations of Education’s Perspective

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ 1
Suwichai Kosaiyawat

บทคัดย่อ
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของ 10 ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เมือ่ พิจารณาจากแนวพินจิ ของสาขาพืน้ ฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวพันกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พบว่า ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น
ระบบการเมืองภายในของแต่ละประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ ศาสนา
ประเพณี ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และเวลาที่แตกต่างกัน การได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ
ให้ครบทุกด้าน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้มากขึ้นในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : พื้นฐานการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ประชาคมอาเซียน

Abstract
The obligation of the ten countries in the Southeast Asia regional
area will lead to the ASEAN Community in B.E.2558/2015 C.E. By
using the foundations of education’s perspectives to analyze socioeconomic, political, and cultural system of each country, the author
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ความน�ำ
พืน้ ฐานการศึกษา (Foundations of Education) คือ ศาสตร์แขนงหนึง่ ของ
สาขาการศึกษา ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงของการศึกษากับผลกระทบในบริบท
(Context) ของสังคม เพื่อให้เห็นมุมมองโดยรอบและโดยรวมระหว่างการศึกษา
กับสภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
แต่ละเหตุการณ์ ท�ำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นความเคลือ่ นไหวได้อย่างชัดเจน
ประกอบด้วยรายวิชาหลายวิชา อาทิ ปรัชญาการศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา
สังคมวิทยาการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา รัฐศาสตร์การศึกษา มานุษยวิทยา
การศึกษา กฎหมายการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างประเทศ
เป็นต้น การให้มุมมองที่หลากหลายจากแง่มุมของศาสตร์แขนงต่างๆ จะช่วยให้
พิจารณาเรื่องราวที่กว้างขวางและลึกซึ้งในประเด็นที่พิจารณาได้ชัดเจน มีเหตุผล
และมองได้รอบด้านมากขึ้น ส่งผลให้เป็นพื้นฐานในการเปิดประเด็น หรือเจาะลึก
เพือ่ พิจารณารายละเอียดต่างๆ ได้ตอ่ ไป โดยเฉพาะเรือ่ งการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558
หรือ ค.ศ. 2015 ยังมีแง่มุมอีกหลายประการที่ควรพิจารณาให้ละเอียด อันจะเป็น
ประโยชน์ดา้ นความเข้าใจ การศึกษา การลงทุน การท่องเทีย่ ว และการติดต่อสือ่ สาร
กันด้วยมิตรภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

บทที่ 1

argue that there are some problems and obstacles of this obligation.
The problems included internal politics of each country, economics,
social system, race, religion, tradition, geographical latitude and
longitude make the difference of time. It is necessary to take into
consideration of these issues in order to enhance good understanding,
to prepare the readiness, to exchange learning, and to strengthen
the relationship within the community in the future.
Key words : Foundations of Education, Problems and Obstacles,
ASEAN Community
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การเป็นประชาคมอาเซียน : พืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์และปรัชญา
เป็นที่ทราบและตระหนักกันดีในประเทศสมาชิกแล้วว่า ปี พ.ศ. 2558 หรือ
ค.ศ. 2015 เป็นปีแห่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือการเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ร่วมให้สัญญากันไว้ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้น�ำแต่ละ
ประเทศได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนใน
การวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด คือ ท�ำให้อาเซียนเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกา
ในการบริหารจัดการ ด�ำเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน กฎบัตรอาเซียนยังให้สถานะ
นิติบุคคลแก่องค์การอาเซียนในฐานะเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล มีความเป็นกลาง
และมีอ�ำนาจดูแลปกป้องให้ความเป็นธรรมแก่ประเทศสมาชิกทุกประเทศ
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วย ประเด็นต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศสมาชิก ดังนี้ (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2553 : 4)
1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2. การให้อำ� นาจแก่เลขาธิการอาเซียน ก�ำกับดูแลและรายงานการปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงของรัฐสมาชิก
3. การจัดตั้งกลไกส�ำหรับการระงับข้อปัญหาต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
4. การให้ผบู้ ริหารองค์กรเป็นผูต้ ดั สินเกีย่ วกับการด�ำเนินการหรือมีมาตรการ
ด�ำเนินการแก่รัฐที่ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง
5. การเปิดโอกาสให้พิจารณาหารูปแบบหรือวิธีการอื่นในการตัดสินใจ
หากไม่มีฉันทามติจากสมาชิก
6. การส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค
7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รีบด่วนได้อย่างทันท่วงที
8. การเปิดโอกาสให้อาเซียนได้มชี อ่ งทางทีส่ ามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรอืน่
ในภาคประชาสังคมได้มากขึ้น
9. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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10. การจัดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 2 ครั้ง
ต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละเสาหลักของอาเซียน
ทั้ง 3 เสาหลัก และให้มีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียนที่ส�ำนักงาน ณ
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุม
อาเซียน
กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบัน จากนั้นได้มีการจัดประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2553 : 7)
เป็นการรวมระดับผู้น�ำอาเซียนครั้งแรกหลังจากที่บังคับใช้กฎบัตร
การผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก่อประโยชน์ในด้านการลงทุน การพัฒนา
การท�ำธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน เพื่อน�ำพา
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้แก่ภมู ภิ าคและประเทศสมาชิกในสภาวะการแข่งขัน
แห่งยุคทุนนิยม เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลือ่ นและผลักดันให้ทกุ ประเทศมีการแข่งขัน
และก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทุกประเทศต้องมีการพึ่งพาและพึ่งพิงกัน อยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้อีกต่อไป การรวมกลุ่มของประเทศใน
แต่ละภูมิภาคจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีโลกและเวทีระหว่างประเทศ ท�ำให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์รว่ มกันและ
พัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมกัน (ผ่านพบ ปลั่งประยูร, 2555 : สัมภาษณ์)
ด้วยเหตุนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข้อตกลงที่จะรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนให้ส�ำเร็จภายใน ปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เพื่อยืนหยัดบน
เวทีโลกทัง้ ขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
สมาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 หรือ ค.ศ. 1967 เป็นเวลานานกว่า
40 ปี อาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอันมาก
โดยเฉพาะเมือ่ ได้รว่ มกันจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area
: AFTA) ซึ่งเป็นการริเริ่มของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
ได้เสนอให้มกี ารจัดตัง้ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึน้ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ.2535 หรือ ค.ศ.1992 น�ำไปสู่การ
ลงนามในปฏิญญาสิงคโปร์ (Singapore Declaration) ผู้น�ำอาเซียนขณะนั้นมี
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มติเห็นชอบให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้นภายใน 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2536 หรือ ค.ศ. 1993 สาระส�ำคัญของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน คือ
การลดอัตราภาษีศุลกากร และข้อจ�ำกัดทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี (กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ, 2551 : 8)
การก�ำหนดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เป็นความส�ำเร็จประการหนึง่
ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้วยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่าง
ประเทศสมาชิก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้าในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
ทุกปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 หรือ ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ความส�ำเร็จของเขต
การค้าเสรีอาเซียน ท�ำให้ชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น แนวคิดในการสถาปนาการรวมกันเป็น
ประชาคมอาเซียนจึงได้รับการน�ำเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี พ.ศ.
2540 หรือ ค.ศ. 1997 จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 ผู้น�ำ 10 ชาติ
อาเซียนมีมติร่วมกันเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแนวคิดในการสถาปนาประชาคม
อาเซียน ด้วยการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2
(Declaration of ASEAN Concord II) นับเป็นจุดก�ำเนิดของการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีการวางกรอบความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความก้าวหน้า และความมีเสถียรภาพแห่ง
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รว่ มกัน มีแนวทางก้าวไปสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ภายใต้ค�ำขวัญว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึง่ อัตลักษณ์ หนึง่ ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)
มีโครงสร้างประกอบด้วย 3 เสาหลัก หรือ 3 ประชาคมร่วมกัน ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community
: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community : ASCC) และผู้น�ำทั้ง 10 ชาติ ได้ลงนามรับรองในการประชุม ณ
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ภายใต้ชื่อปฏิญญาชะอ�ำ-หัวหิน ในวันที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ค.ศ. 2009-2015 เพือ่ จัดตัง้ ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015
ให้ส�ำเร็จต่อไป (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2553 : 12)
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โครงสร้างทีป่ ระกอบด้วย 3 เสาหลัก หรือ 3 ประชาคมดังกล่าว แต่ละเสาหลัก
มีจุดมุ่งหมายในด้านต่างๆ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้
ทุกประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบการแก้ไขความขัดแย้งที่ดี
ระหว่างกันให้สิ้นสุดลงด้วยดี การเมืองมีเสถียรภาพ มีกรอบความร่วมมือกัน
เพื่อปกป้องภัยคุมคามที่จะมีผลต่อความมั่นได้ ทั้งภัยคุกคามในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ข้ามชาติ การขจัดอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ความร่วมมือทางทหาร ความ
ร่วมมือทางทะเล การป้องกันการเกิดข้อพิพาทเพื่อให้ทุกประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ ปลอดภัยและมีความมั่นคงในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้
เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน
ขจัดปัญหาอุปสรรคที่จะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อความกินดี
อยู่ดีของประชาชน มีความเจริญมั่นคงสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ ผลักดันให้
เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจน และความเหลือ่ มล�ำ้ ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ.
2020 ท�ำให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว และเป็นฐานการผลิตทีจ่ ะช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาให้ทุกประเทศเข้าร่วมกระบวนการการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจได้ และส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเงิน การตลาด
เงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ส�ำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ, 2552 : 18) มุ่งให้เกิดความเอื้ออาทรในภูมิภาค ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาสังคม ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัย
ในถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคมใน
แต่ละประเทศ พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การสร้างงาน การคุ้มครองทางสังคม
การจัดสวัสดิการที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือด้านการสาธารณสุข การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด และศิลปินในภูมิภาค พัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 ผู้น�ำชาติอาเซียนยังมีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจทีล่ กึ ซึง้ มากกว่าการเป็นเขต
การค้าเสรีอาเซียน ซึง่ แนวคิดนีส้ บื เนือ่ งมาจากการที่ นายโก๊ะ จ๊ก ตง นายกรัฐมนตรี
ของสิงคโปร์ ในขณะนั้น ได้น�ำเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 ณ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ. 2002
อันเป็นที่มาของการจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) ให้มีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เป็นการบูรการ
ทางเศรษฐกิจ ขั้นตอนที่ 3 ให้อาเซียนเป็นตลาดร่วม (Common Market) เพื่อ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศท�ำการตกลงร่วมกันในการขจัดอุปสรรคทางการค้า ไม่ว่าจะ
เป็นอุปสรรคทางด้านภาษีหรือประเภทสินค้า โดยการไม่เก็บภาษีศุลกากร ไม่มีการ
จ�ำกัดโควต้าสินค้าระหว่างกัน และตลาดร่วมยังสนับสนุนให้สินค้าและปัจจัยการ
ผลิตอื่นๆ ได้แก่ แรงงาน บริการ เงินทุน การลงทุน สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกัน
ได้อย่างเสรี (Free Flow of Economic Factors) ในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกัน (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2552 : 6)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการ
ผลิตร่วม (Single Market and Production Base) มีสาระส�ำคัญคือ (จุฑาทิพ
คล้ายทับทิม, 2555 : 11) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน
ทุน และแรงงานฝีมือ ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 เป็นการขยายกรอบ
ความร่วมมือในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน และบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกด้วยการปรับเปลีย่ น
และประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค สามารถ
สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจได้กว้างขึ้นกว่าเดิม
จากความเป็นมาและหลักการดังกล่าว แม้วา่ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน
จะก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม
แต่การที่สมาชิกถึง 10 ประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันในปัจจัยพื้นฐานแต่เดิม
ต้องมาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และองค์กรเดียวกัน อีกทั้งจุดมุ่งหมายที่มีทิศทางใน
การขับเคลื่อนโดยใช้เสาหลักทางเศรษฐกิจเพียงเสาเดียวเป็นตัวน�ำในการก�ำหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนา ท�ำให้เกิดความไม่ครอบคลุมและไม่สมดุลขึน้ ได้
และจะส่งผลให้เกิดปัญหา อุปสรรคตามมาได้อีกเช่นกัน โดยเฉพาะผลกระทบกับ
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ปัญหาและอุปสรรคบางประการ : พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ
แม้ว่าประเด็นเศรษฐกิจได้รับการพิจารณาจัดอันดับให้เป็นประเด็นหลักใน
การเป็นประชาคมอาเซียน ท�ำให้เกิดการตื่นตัวของการลงทุนทางด้านธุรกิจ การ
บริการ การท่องเที่ยว และการขยายตัวของตลาดการค้าเป็นอย่างมากในระยะเวลา
ประมาณ 4-5 ปี ที่ผ่านมา แต่ประเด็นนี้เป็นความเหมือนในความต่างของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคโดยตรง ดังที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั้ง 10
ประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าเงินในแต่ละสกุล ราคา
สินค้าและบริการ ตลอดจนรายได้ประชาชาติของประชากรในแต่ละประเทศ การ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในกิจการภายในของแต่ละประเทศ การเป็นหนีส้ าธารณะ
การส่งออกและน�ำเข้าสินค้าของแต่ละประเทศ ทั้งในด้านความต้องการเชิงปริมาณ
ของสินค้า และประเภทของสินค้า ซึ่งสามารถพิจารณาประเด็นปัญหาได้ ดังนี้
1. ประเทศสมาชิก 9 ใน 10 ประเทศ ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศ
เกษตรกรรม มีการผลิตสินค้าทางการเกษตรชนิดเดียวกัน บางครั้งเกิดการแข่งขัน
กันเองในด้านการตลาด มีการแย่งตลาดการค้ากันเกิดขึ้นทั้งภายในภูมิภาคและ
ภายนอกภูมิภาค สินค้าทางการเกษตรส่วนมากเป็นวัตถุดิบยังไม่ได้แปรรูป เมื่อ
มีผลผลิตจ�ำนวนมากในบางปี ท�ำให้ราคาสินค้าตกต�่ำ การก�ำหนดนโยบายประกัน
ราคาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศด�ำเนินการได้ยาก กระท�ำได้
เพียงภายในของแต่ละประเทศเท่านัน้ ท�ำให้แต่ละประเทศยังคงยึดถือผลประโยชน์
แห่งชาติ (National Interest) ของตนเป็นส�ำคัญ ปัญหานี้จะต้องมีการแบ่งการ
ผลิตตามความถนัดของแต่ละประเทศ แล้วน�ำมาแลกเปลี่ยนกัน จึงจะเกิดการรวม
กลุ่มตามประเภทสินค้าได้ (สุวิทย์ มังคละ, 2553 : สัมภาษณ์) หากแต่ละประเทศ
มุ่งผลิตของตนเองโดยไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานหรือร่วมกันวางแผนจะเกิดปัญหา
ในการรวมกลุ่มและเกิดการแข่งขันกันเองต่อไป
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อีกสองเสาหลัก คือด้านการเมืองและความมั่นคง กับด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของประชากรในแต่ละประเทศโดยตรงที่อาจถูก
มองข้าม ไม่เห็นความส�ำคัญ หรือให้ความส�ำคัญเป็นอันดับรองลงไป ราวกับว่ามี
ความส�ำคัญน้อยกว่าด้านเศรษฐกิจ อาจท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคและน�ำมาซึ่ง
ปัญหาด้านอื่นตามมา จึงควรตระหนักและเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคไว้
เพื่อการเตรียมการที่ดีต่อไปในอนาคต
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2. นอกจากสินค้าทางการเกษตรแล้ว สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก
ยังเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เนื่องจากแต่ละประเทศมุ่งพัฒนาให้มีความ
ทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตก การเปลี่ยนถ่ายจากความเป็นเกษตรกรรมไปสู่
ความเป็นอุตสาหกรรม จึงมีการวางแผนพัฒนาการผลิตสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน
น�ำเข้าเทคโนโลยีทางการผลิตจากต่างประเทศในประเภทเดียวกันเกือบทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันทุกประเภทเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ย่อมเกิดการแย่งชิง
การตลาดกัน ประเทศแต่ละประเทศมีการอ้างอิงว่าสินค้าจากประเทศสมาชิก
บางประเทศด้วยกันเองไม่มีคุณภาพ หรือมีคุณภาพต�่ำกว่าของตน ท�ำให้การค้า
ระหว่างกันประสบปัญหา (บุญชัย ใจเย็น, 2555 : 37) ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการ
แบ่งงานกันท�ำ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและยอมรับในคุณภาพของกันและกัน
มากขึ้น จ�ำกัดหรือลดการพึ่งพาน�ำเข้าสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่ม
ภูมิภาคและหาวิธีการร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่มกันเองให้มากขึ้น
เพื่อเป็นฐานการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศภายนอกภูมิภาคต่อไป
3. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ของตนเพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากประเทศทางตะวันตก ท�ำให้แต่ละประเทศมีการ
ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศของตน มีการก�ำหนดก�ำแพง
ภาษีหรือโควต้าภายในประเทศ ซึ่งขัดกับหลักการในการวมกลุ่มและการเปิดตลาด
เสรีทสี่ มาชิกต้องยกเลิกตามข้อตกลงใน AFTA ท�ำให้เกิดตลาดมืดหรือการลักลอบ
ขนส่ง จ�ำหน่ายสินค้ากันอย่างไม่ถูกต้องตามแนวชายแดนรอยต่อระหว่างประเทศ
ท�ำให้เกิดปัญหากระทบด้านการเมืองและสังคมขึ้น (วุฒิเกียรติ ศรีทอง, 2553 :
สัมภาษณ์)
4. ประเทศสมาชิกยังคงยึดถือปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ อัตราค่าเงินของแต่ละประเทศไม่เท่ากันและมีความ
แตกต่างกันมากในการแลกเปลี่ยนเงินแต่ละสกุล ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้
สกุลเงินใดหรือมาตรการใดเป็นหลักการที่เป็นกลางและเป็นธรรมกับทุกประเทศ
ดังนั้นการใช้อัตราเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกามาเป็นสกุลเงินในการด�ำเนินทาง
ธุรกิจหรือบริการ (ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา, 2556 : สัมภาษณ์) จึงสร้างปัญหา
ความไม่เสมอภาคและโอกาสในการได้เปรียบเสียเปรียบกันสูงขึน้ เมือ่ ต้องแลกเป็น
สกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
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ปัญหาและอุปสรรคบางประการ : พืน้ ฐานด้านการเมืองการปกครอง
ประเด็นการเมืองการปกครองเป็นหนึ่งในเสาหลักการเข้าเป็นประชาคม
อาเซียน หากพิจารณาตามล�ำดับประเด็นนี้เป็นข้อแรกของโครงสร้างใน 3 ข้อ
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ประเทศในภูมภิ าคด�ำรงอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ แก้ไขปัญหาภายใน
ภูมิภาคด้วยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักของความมั่นคงแห่งภูมิภาคร่วมกัน กฎบัตร
อาเซียนได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตย ให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อ
รัฐบาลทีม่ าจากวิถที างรัฐธรรมนูญ ท�ำให้ประชาคมมีความมัน่ คงช่วยยกระดับความ
ร่วมมือกัน ส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ อันมีผลต่อความสงบเรียบร้อย
ทางการเมืองในภูมิภาคด้วย แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าระบบการปกครอง
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5. ประเทศสมาชิกหลายประเทศยังมีรายได้หลักจากการเก็บภาษีศุลกากร
สินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก ซึง่ ตามข้อตกลงให้มกี ารยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกัน
หรือเก็บภาษีให้น้อยลง แต่ประเทศสมาชิกบางประเทศไม่สามารถสละรายได้ใน
ส่วนนี้ลงไป เพราะเป็นรายได้ที่ต้องน�ำไปพัฒนาประเทศและด�ำเนินกิจการภายใน
ของตน แม้ว่าจะกระท�ำได้บางส่วนตามกฎเกณฑ์ของประชาคม แต่หลายประเทศ
ได้หาวิธีการอื่นมาทดแทนรายได้จากภาษีที่เสียไป (ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, 2555
: 44) เช่น การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการในราคาสูงขึ้นกว่าปกติส�ำหรับคนต่างชาติ
ซึง่ ผลดังกล่าวกระทบต่อการท่องเทีย่ วดังทีป่ ระสบกันในกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งจ่าย
แพงกว่าคนพื้นเมือง
6. ประเทศสมาชิ ก หลายประเทศยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เสรี ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการทางการเงิน เห็นได้ชดั เจนว่าความพร้อมของระบบ
การเงินการธนาคารยังไม่มีมาตรฐานและเป็นระบบสากล อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตราในสกุลของบางประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่อย่างต่อเนื่องไม่คงที่
แม้การแลกเปลีย่ นภายในประเทศยังประสบปัญหาราคาค่าเงินซึง่ ไม่เท่ากันในแต่ละ
เมืองหรือแต่ละชุมชน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม อีกทัง้ มีการแลกเปลีย่ น
กันเองในตลาดมืดหรือนอกระบบของสถาบันการเงินที่ยากแก่การควบคุมดูแล แต่
บางประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน มีระบบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
สากลและอัตราการเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดช่องว่างและระดับการพัฒนา
ที่แตกต่างกันมากหากจะต้องมีการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน
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ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีรูปแบบการเมืองที่หลากหลาย อาทิ (สุรินทร์
พิศสุวรรณ, 2555 : 55)
1. แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามี 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย
และสิงคโปร์ ซึ่งยังมีความแตกต่างในรูปแบบ ได้แก่ แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยการสืบสันตติวงศ์ในรูปแบบรัฐเดี่ยว (Unitary
State) คือ ไทย กัมพูชา แบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์สืบสันตติวงศ์
ภายในรัฐ แต่ละรัฐในรูปแบบสหพันธรัฐ (Federal State) มีวาระหมุนเวียนด�ำรง
ต�ำแหน่งประมุขของประเทศคราวละ 5 ปี คือ มาเลเซีย และแบบประชาธิปไตยใน
รูปแบบสาธารณรัฐ (Republic State) โดยไม่มีสถาบันกษัตริย์ คือ สิงคโปร์
2. แบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี มี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์
3. แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ บริหารประเทศโดยพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียว มี 2 ประเทศ คือ ลาว และเวียดนาม
4. แบบเผด็จการทหาร มี 1 ประเทศ คือ เมียนมาร์
5. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มี 1 ประเทศ คือ บรูไน
รูปแบบที่แตกต่างอาจพิจาณาในแง่มุมของความหลากหลายอันเป็นลักษณะ
เฉพาะของแต่ละประเทศได้ประการหนึ่ง แต่อีกนัยหนึ่ง ความแตกต่างอาจสร้าง
ความแตกแยก ความไม่สงบภายในประเทศและลุกลามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้
บางประเทศประสบปัญหาในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยท�ำให้นานาประเทศ
และอารยประเทศไม่ยอมรับ ระงับความช่วยเหลือหรือด�ำเนินมาตรการคว�่ำบาตร
ทางการค้า จ�ำกัดสิทธิ งดการติดต่อร่วมมือเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งด�ำเนิน
นโยบายปิดประเทศ พัฒนาตนเองอย่างโดดเดี่ยวตามรูปแบบของตน บางประเทศ
ประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองถึงขั้นก่อการจลาจล ประท้วง ก่อความ
ไม่สงบหลายครั้ง บางประเทศประสบปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต สร้างความ
ไม่พอใจและไม่เป็นที่ยอมรับของฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง น�ำมาซึ่งความวุ่นวาย
ภายในประเทศหลายครั้ง และบางประเทศประสบปัญหาการผูกขาดอ�ำนาจทาง
การเมือง การบริหารประเทศจ�ำกัดอยู่เพียงบางกลุ่มหรือเพียงกลุ่มผู้น�ำกลุ่มเดียว
ท�ำให้ประสบปัญหาการบริหารที่ไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม ประชาชนขาดการเรียนรู้และขาดความเข้าใจในวิถีทางการเมืองที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา

13

บทที่ 1

ปั ญ หาดั ง กล่ า วเหล่ า นี้ แม้ เ ป็ น เรื่ อ งภายในของแต่ ล ะประเทศ แต่ เ มื่ อ
รวมกันเป็นหนึ่งประชาคม ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมของภูมิภาค
ก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ ไม่ไว้วางใจและไม่แน่ใจในเสถียรภาพ น�ำมาซึ่งความ
ไม่แน่นอน ไม่มั่นคง ไม่กล้าเสี่ยงในการลงทุน การท�ำธุรกิจการท่องเที่ยว การ
เดินทาง การค้าระหว่างประเทศได้ในภาพรวม รวมไปถึงการพัฒนาการเมือง
ภายในประเทศของบางประเทศให้มีความมั่นคงและเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
ยังต้องใช้เวลาไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งเป็นสมาคม
อาเซียน ตั้งแต่เริ่มปี พ.ศ. 2510 หรือ ค.ศ. 1967 ด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงมีสมาชิกอีก 5 ประเทศ
มาเข้าร่วมในระยะเวลาทีต่ า่ งกัน คือ บรูไน (พ.ศ. 2527 หรือ ค.ศ. 1984) เวียดนาม
(พ.ศ. 2538 หรือ ค.ศ. 1995) ลาว และเมียนมาร์ (พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997) และ
กัมพูชาเป็นประเทศสุดท้าย (พ.ศ. 2542 หรือ ค.ศ. 1999) รวม 10 ประเทศ ใช้เวลา
นานกว่า 30 ปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศนั้น
ด้วยเป็นส�ำคัญ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมได้อย่าง
สมบูรณ์
นอกจากนีป้ ระเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียนยังคงมีปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศกันอยู่ โดยเฉพาะปัญหาพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล ที่ท�ำให้เกิด
กรณีพิพาทกันขึ้นนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนทางบก ได้แก่
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2540 : 16-18) พรมแดนไทยกับเมียนมาร์ ไทยกับลาว
ไทยกับกัมพูชา ลาวกับเมียนมาร์ ลาวกับกัมพูชา ลาวกับเวียดนาม เวียดนามกับ
กัมพูชา ไทยกับมาเลเซีย และบริเวณชายแดนบรูไนกับมาเลเซียบนเกาะกาลิมนั ตัน
ด้วย ข้อพิพาททางทะเล ได้แก่ ดินแดนไหล่ทวีปในทะเลจีนใต้ระหว่างอินโดนีเซีย
กับมาเลเซีย บริเวณช่องแคบมะละกากับทะเลอันดามันระหว่างไทยกับมาเลเซีย
มาเลเซียกับอินโดนีเซีย และอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ ไทยกับเมียนมาร์ ในทะเล
อันดามัน เวียดนามกับกัมพูชาในทะเลจีนใต้ และหมู่เกาะฟูก๊วก (Phu Quoc
Island) มาเลเซียกับเวียดนาม มีเขตทับซ้อนไหล่ทวีปในทะเลจีนใต้ ไทยกับ
เวียดนาม บริเวณไหล่ทวีปในทะเลจีนใต้ จุดเชื่อมต่อกับอ่าวไทย ไทยกับกัมพูชา มี
พื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทย มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ มีกรณีพิพาทในทะเลซูลู และ
อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะสแปรต (Spratly Archipelago) ซึ่งบางส่วนของหมู่เกาะนี้ บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม ได้อ้างสิทธิ์ด้วย
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บรูไนกับมาเลเซียมีกรณีพิพาทเขตแดนทางทะเลจีนใต้ อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์
ยังมีเขตแดนทางทะเลทีท่ บั ซ้อน มิได้ปกั ปันเขตให้ชดั เจนอีกหลายแห่ง อินโดนีเซียกับ
เวียดนามยังมีเขตไหล่ทวีปที่ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ และบริเวณสองฝั่งแม่น�้ำโขง
มีกรณีพิพาทของดินแดนระหว่างเมียนมาร์กับลาว ไทยกับลาว กัมพูชากับลาว และ
กัมพูชากับเวียดนาม อีกทั้งบางพื้นที่เป็นรอยต่อของสามประเทศ ท�ำให้มีปัญหา
กระทบกันระหว่างแนวพรมแดนอีกหลายแห่ง (ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ 2554 : 44-48)
เช่น บริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ ระหว่างเมียนมาร์ ไทย และลาว ดินแดนตอนใต้
ของปากแม่น�้ำโขง ระหว่างลาว กัมพูชา และเวียดนาม ช่องแคบมะละกาและ
หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ หมู่เกาะใน
ทะเลจีนใต้และพรมแดนทางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ รวมถึงหมูเ่ กาะและพรมแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ ทีเ่ หลือ่ มทับกันระหว่าง
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น
แม้วา่ ปัญหาพรมแดนทัง้ ทางบกและทางทะเล อาจได้รบั การคลีค่ ลาย ตกลงกัน
ได้ดว้ ยดีเมือ่ มีการรวมตัวเข้าเป็นประชาคมอาเซียน อันเป็นความหวังทีต่ อ้ งการขจัด
ความขัดแย้งและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในฐานที่เป็นสมาชิกของประชาคมเดียวกัน
(อัครพงษ์ ค�ำ่ คูณ, 2546 : 17) แต่พรมแดนทัง้ ทางบกและทางทะเลมีเรือ่ งเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ เส้นทางคมนาคม เข้ามาเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศที่ได้รับด้วยโดยตรง ดังนั้นการตกลงกันอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
อย่างที่เข้าใจ เพราะทุกประเทศย่อมไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตน
และไม่ยอมอยู่ในฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างแน่นอน จึงท�ำให้เป็นปัญหาและอุปสรรค
ได้อีกเช่นกัน

ปัญหาและอุปสรรคบางประการ : พืน้ ฐานด้านสังคมและวัฒนธรรม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม กล่าวได้วา่ เป็นดินแดนพหุสงั คม พหุวฒ
ั นธรรม (Plural Society,
Plural Culture) ประกอบด้วยประชากรหลายศาสนา หลายเชื้อชาติ หลายภาษา
สามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือในแต่ละประเทศ
ได้ 3 กลุ่ม คือ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และบรูไน ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ ไทย
ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และสิงคโปร์ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
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ศาสนาคริสต์ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังประกอบด้วยชนเผ่า
อีกหลายเชื้อชาติ เช่น เมียนมาร์ มีไม่ต�่ำกว่า 70 ชนเผ่า ในจ�ำนวนนี้มีชนเผ่าที่เป็น
เชือ้ ชาติหลัก ได้แก่ เมียนมาร์ มอญ กะเหรีย่ ง ไทยใหญ่ ฉิน่ คะฉิน่ คยา อันมีบทบาท
ในทางการเมือง และการปกครองประเทศด้วย ในประเทศไทย ลาว เวียดนาม
กัมพูชา ยังประกอบด้วยกลุ่มชนเผ่าต่างๆ อีก ไม่ตำ�่ กว่า 50 ชนเผ่า ในมาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันในสังคม
เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวสิงหล ชาวทมิฬ และชนพื้นเมือง อีกทั้งแต่ละชนเผ่า
ยังมีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันเป็นอันมาก
ความหลากหลายดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ภูมภิ าคมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ เพือ่ ศึกษาความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ ชาติพนั ธุ์
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี หรือจะพิจารณาในเชิง
ธุรกิจ เพื่อเป็นจุดสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นอันมาก แต่ท่ามกลางความแตกต่างของวัฒนธรรม
ศาสนา และเชื้อชาติน�ำมาซึ่งปัญหาการเมือง ความขัดแย้ง ภัยคุกคามต่อความ
สงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการภายในประเทศเป็นอย่างมาก บางประเทศมี
กฎหมายกีดกั้นเชื้อชาติ ศาสนา ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ตามมาด้วย
ความแตกแยกเกี่ยวกับปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ถูกจ�ำกัดสิทธิและโอกาสทางสังคม
ได้รับความเสียเปรียบและความไม่เสมอภาคในการได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
อันพึงได้ทรี่ ฐั บาลซึง่ เป็นผูบ้ ริหารด�ำเนินการปกครองประเทศ ตัวอย่างเช่นเมียนมาร์
ที่มีแนวคิดในการจัดตั้งสภาชนเผ่า เพื่อให้มีตัวแทนของแต่ละชาติพันธุ์มีส่วนร่วม
ในการบริหารประเทศ แม้กระทั่งในมาเลเซีย ได้มีการออกกฎหมายให้ผู้มีสิทธิ์ได้
รับเลือกเป็นผู้บริหารประเทศจะต้องมีเชื้อสายมาเลย์ในสัดส่วนที่มากกว่าเชื้อชาติ
อื่น ก�ำหนดให้ชาวมาเลย์เป็นภูมิบุตร (Bumiputra) อันหมายถึงบุตรของเจ้าของ
ประเทศ หรือบุตรของแผ่นดิน (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555 : 67) ดังนั้น เชื้อชาติ
อื่นในมาเลเซีย ได้แก่ จีน อินเดีย ทมิฬ ฮินดู ฯลฯ จึงถูกจัดให้เป็นประชาชนชั้นรอง
สร้างความไม่พอใจและความขัดแย้งในการบริหารประเทศอีกเช่นกัน
นอกจากนี้ความแตกต่างด้านภาษา ยังมีความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์
แต่เป็นปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสือ่ สารได้ แม้วา่ ยังไม่มกี ารก�ำหนดให้ชดั เจนว่า
จะใช้ภาษาใดเป็นภาษากลางในการติดต่อระหว่างกัน แต่ที่ปฏิบัติกันอย่างแน่นอน
อยู่แล้ว คือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆ
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ภาษาจีนเป็นภาษาทีใ่ ช้กนั รองลงมา โดยเฉพาะในกลุม่ นักธุรกิจเชือ้ สายจีน (ธีรวัฒน์
ภูมิจิตร, 2555 : สัมภาษณ์) ในความหลากหลายดังกล่าวยังมีความน่าสนใจ อาทิ
ไทยกับลาวสามารถเจรจาสือ่ สารกันได้ดว้ ยภาษาของตน เนือ่ งจากมีความคล้ายคลึง
กันมาก ไม่ต้องใช้ภาษาอื่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน สื่อสารกันได้ด้วยภาษา
บาฮาซา ซึง่ คล้ายคลึงกัน ประชาชนตามแนวชายแดนของแต่ละประเทศ (สุภลักษณ์
กาญจนาขุนดี, 2556 : 58-60) เช่น ไทยกับเมียนมาร์ ไทยกับกัมพูชา ไทยกับ
มาเลเซีย สามารถสือ่ สารกันได้ดว้ ยภาษาแม่และภาษาเพือ่ นบ้านคูก่ นั ไปเป็นลักษณะ
ทวิภาษา (Bilingual People) และบางคนได้รับสองสัญชาติ (Binationality
People) มีภูมิล�ำเนาอยู่ในสองประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และ
ฟิลิปปินส์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงมีความคล่องแคล่วด้านทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าชาติอนื่ ทีใ่ ช้ภาษาประจ�ำชาติ แต่การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ท�ำให้ทุกชาติมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกันมากขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษา
ที่ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว หลายประเทศมีการเตรียม
ศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เช่น ไทยมีการศึกษาภาษาเมียนมาร์
ลาว เขมร เวียดนามเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร การท่องเที่ยว ธุรกิจ และ
เพือ่ การศึกษาในเชิงวิชาการส�ำหรับค้นคว้า วิจยั งานด้านประวัตศิ าสตร์ ภาษาศาสตร์
วรรณคดี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สังคมและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านให้
หลากหลายแง่มุมทั้งกว้างและลึกต่อไป อันเป็นนิมิตที่ดีของวงวิชาการในอนาคต
วงการธุรกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน มีการศึกษาภาษาบาฮาซา (Bahasa)
กันมาก เพราะสามารถใช้ได้ถึง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน
(ธีรวัฒน์ ภูมจิ ติ ร, 2555 : สัมภาษณ์) มีประชากรรวมกันมากกว่าครึง่ ของประชากร
ทั้งหมดในประชาคม นับว่าเป็นประโยชน์มากเช่นกัน
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรเรียนรู้เรื่อง
ราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ทั้งภาษาและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกัน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ประชากรส่วนมากของ
ประเทศนับถือศาสนาอิสลาม มีจ�ำนวนมากประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร
อาเซียนทั้งหมด ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับชาวมุสลิมจึงจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศที่จะ
ติดต่อด้วย อาทิ การไม่รับประทานเนื้อสุกร (หมู) การประกอบพิธีฮัจจ์ในเดือน
รอมฎอนตามหลักศาสนา หรือการท�ำพิธีละหมาดในทุกบ่ายวันศุกร์ ฉะนั้นการมี
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ปัญหาและอุปสรรคบางประการ : พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10
องศาใต้ ถึง 30 องศาเหนือ มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์หลายประการ ไม่ว่า
จะเป็นที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ เวลา ซึ่งจะมีผลต่อการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร
การใช้เวลา ความสะดวก ระยะทางใกล้ไกล และภูมิอากาศ ที่จะท�ำให้เกิดปัญหา
หรือในทางตรงข้าม อาจเป็นโอกาสให้ประเทศสมาชิกใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป
ลักษณะโดยรวมด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีประเทศสมาชิก 6 ประเทศที่ตั้งอยู่
บนภาคพืน้ ทวีปหรือคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และมาเลเซีย ส�ำหรับอีก 4 ประเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เป็น
เกาะแยกออกจากภาคพื้นดิน ประเทศที่ตั้งบนภาคพื้นทวีปมีพรมแดนติดต่อกัน
ท�ำให้สะดวกในด้านการเดินทางทางบก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การขนส่งสินค้าและการติดต่อสือ่ สารได้เป็นอันมาก แต่ประสบปัญหาการมีพรมแดน
เหลื่อมทับซ้อนกันในหลายประเทศ อันเป็นที่มาของความขัดแย้งและปัญหาการ
ปักปันเขตแดนระหว่างกัน ส�ำหรับประเทศที่เป็นเกาะและหมู่เกาะห่างไกลออกไป
จากคาบสมุทร ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการเดินทาง เพราะต้องใช้การคมนาคมทาง
อากาศและทางน�้ำส�ำหรับขนส่งสินค้า ซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าทางบก
บางครั้งประสบปัญหาสภาวะอากาศแปรปรวนและบางฤดูกาลมีพายุพาดผ่าน
เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นทางของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงประสบปัญหา
มรสุมคลื่นลมแรงทุกปี นอกจากนี้ประเทศที่เป็นหมู่เกาะยังมีปัญหาเรื่องอาณาเขต
ทางทะเลที่มีน่านน�้ำชายฝั่ง อันเป็นทะเลอาณาเขตของแต่ละประเทศที่ทับซ้อนกัน
อีกหลายประเทศ ท�ำให้ประสบปัญหาทีย่ งั ไม่อาจตกลงกันได้อกี หลายพืน้ ที่ ปัญหานี้

บทที่ 1

ร้านอาหารฮาร์ลาล หรือการเตรียมสถานที่ส�ำหรับประกอบศาสนกิจ และการงด
กิจกรรมอื่นเพื่อให้สมาชิกได้ท�ำพิธีกรรมตามหลักศาสนาเวลาบ่ายวันศุกร์จึงเป็น
เรื่องที่จ�ำเป็น และส�ำหรับสมาชิกชาวคริสเตียนจะต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนา
ในวันอาทิตย์ช่วงเช้าที่ศาสนสถาน การปฏิบัติกิจกรรมอื่นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจ
ต้องงดเว้นให้ส�ำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน การเรียนรู้ความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรม จะท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความ
หลากหลายที่ไม่ท�ำให้เกิดความแปลกแยกตามมา
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

มีความหวังเมือ่ รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะพบทางออกทีต่ กลงกันได้ดว้ ยดี
ต่อไป
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันในด้านเวลาที่ไม่ตรงกัน
แม้ว่าจะต่างกันไม่มาก แต่ในวงการธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและการเดินทางมี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นไปตามประเทศทีต่ ดิ ต่อกัน (สุกญ
ั ญา มกราวุธ, 2552
: 50-51) อาทิ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เฉพาะที่เกาะสุมาตรา
และเกาะชวา มีเวลาตรงกัน เมียนมาร์มีเวลาช้ากว่าไทย 30 นาที มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไน ฟิลิปปินส์ เกาะบอร์เนียว และเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย มีเวลาเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง ส�ำหรับหมู่เกาะโมลุกกะ (Moluccas) เกาะปาปัว บริเวณ
เกาะอีเรียนจายา (Papua and Irianjaya) ของอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย
2 ชัว่ โมง ดังนัน้ เฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเดียวมีเวลาต่างกันภายในประเทศ
3 ชั่วโมงตามที่ตั้งแต่ละเกาะที่ห่างไกลกัน
ด้านภูมอิ ากาศ แม้วา่ โดยรวมทุกประเทศตัง้ อยูใ่ นเขตลมมรสุม ได้รบั อิทธิพล
จากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย อากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น โดยปกติ
แบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน แต่ละฤดูไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก โดยเฉพาะประเทศทีเ่ ป็นเกาะและหมูเ่ กาะ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปทางตอนใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทะเล ได้แก่ ไทยภาคใต้ มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนามตอนใต้ โดยรวมมีอากาศ
ร้อนชื้น มีฝนตกชุกในฤดูฝน เป็นเส้นทางผ่านของลมมรสุมและพายุในทะเลจีนใต้
มักได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่าน ฝนฟ้าคะนอง ประสบอุทกภัยเป็นประจ�ำ
ลักษณะอากาศกล่าวได้ว่าเสมือนมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน เพราะใน
ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวเย็นมาก บางปีมีฝนตก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นบนที่สูง เช่น ยอดเขาที่มีความสูงเกิน 1,000 เมตร ขึ้นไป ที่มีอากาศหนาว
เย็นกว่าพื้นที่ราบ แต่ส�ำหรับประเทศในภาคพื้นทวีป เช่น เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม
โดยเฉพาะทางเหนือ และลาว มีอากาศร้อนสลับแล้ง และมีความแตกต่างของ
ฤดูกาลมากกว่าประเทศทีเ่ ป็นเกาะ โดยเฉพาะในฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
บริเวณบนภูเขาสูงมักเกิดน�้ำค้างแข็งขึ้นตามยอดดอยของไทย ทางตอนเหนือของ
เมียนมาร์ และเวียดนาม มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิต�่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
มีหมิ ะปกคลุมยอดเขาในรัฐคะฉิน่ (Kachin) ของเมียนมาร์ โดยเฉพาะทีเ่ มืองปูเตา
(Putao) มียอดเขาข่ากาโบราซี (Hhakaborazi) สูงถึง 5,881 เมตร และยอด
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เขาแกมลังราซี (Gamlangrazi) สูง 5,871 เมตร อันเป็นแนวเทือกเขาเดียวกับ
เทือกเขาหิมาลัย และเมืองซาปา (Sapa) เมืองลาวไก๋ (Lao Cai) ของเวียดนาม
แม้ในเมืองหลวง คือ ฮานอย บางปีมีหิมะตก อุณหภูมิต�่ำว่า 0 องศา ทางตอนเหนือ
ของเวียดนามได้แบ่งภูมิอากาศออกเป็น 4 ฤดู เหมือนประเทศในเขตหนาว คือ
มีฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วม และฤดูหนาว แม้ไม่ชัดเจนตรงตามภูมิอากาศ
ของประเทศในเขตหนาว แต่มีความคล้ายคลึง เช่น ช่วงต่อระหว่างฤดูจะมีใบไม้
เปลี่ยนสี ใบไม้ผลิ มีฝนตก และใบไม้ร่วงมีอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้น มีระยะเวลา
ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนผ่านฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในแต่ละปี
ลักษณะที่แตกต่างทางภูมิศาสตร์อีกบางประการของภูมิภาคอาเซียน คือ
ประเทศหมู่เกาะ เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ยังเป็นที่ตั้งของแนวแผ่นดินไหว
และเกาะหลายเกาะยังมีภเู ขาไฟทีย่ งั ไม่ดบั ได้แก่ เกาะลูซอนและเกาะมินดาเนาของ
ฟิลิปปินส์ เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี ของอินโดนีเซีย ท�ำให้ประสบปัญหา
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นประจ�ำ อีกทั้งยังประสบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
จากเปลือกโลกใต้ทะเลเคลื่อนตัว หรือแผ่นดินไหวในมหาสมุทร ท�ำให้เกิดคลื่น
ขนาดใหญ่ คือ สึนามิ (Tsunami) เข้าพัดถล่มชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลเพราะอยู่ใน
แนวทางของการเคลื่อนตัว เช่น เมียนมาร์ตอนใต้ ไทยตอนใต้ มาเลเซียฝั่งตะวันตก
เกาะสุมาตรา เกาะชวา ของอินโดนีเซีย นับเป็นภัยธรรมชาติที่ท�ำให้ประเทศสมาชิก
ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนในหลายประเทศ
แม้ว่าประเทศทุกประเทศมีอาณาเขตติดทะเล ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล
อย่างทั่วถึง ยกเว้นลาวเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล แต่มีระยะทาง
ไม่ห่างไกลจากทะเลจีนใต้ ตามแนวพรมแดนของเวียดนามมากนัก คือ ประมาณ
300 กิโลเมตร จากลาวตอนใต้ในแขวงสะหวันนะเขตไปทางตะวันออกสุดที่เมือง
เว้ (Hue) และเมืองดานัง (Danang) ของเวียดนาม ท�ำให้ได้รับลมทะเลเช่นกัน
ทุกประเทศในภูมิภาคจึงไม่มีลักษณะเป็นทะเลทราย แต่มีลักษณะกึ่งทะเลทราย
อากาศร้อนแห้งสลับแล้ง ในเขตเมืองมุยเน่ (Muine) เวียดนามตอนใต้ เป็นทีร่ าบสูง
มีเทือกเขาทอดยาวบังทางลมทะเล ท�ำให้บริเวณด้านหลังเป็นที่อับลม มีความชื้น
น้อยกว่าส่วนอืน่ พืน้ ทีแ่ นวกว้างเกิดจากการกระท�ำของพายุพดั ทรายมารวมไว้ ท�ำให้
มีลกั ษณะเป็นเนินทรายกว้างใหญ่ มีทรายสีแดงและสีขาวเป็นแนวยาว คล้ายดินแดน
ทะเลทรายอันเป็นลักษณะเด่นของเวียดนามอีกแห่งหนึง่ และอินโดนีเซีย ประกอบ
ด้วยหมู่เกาะและเกาะอีกนับ 1,000 เกาะ มีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลาง ท�ำให้มีอากาศ
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ร้อนชื้น ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ บางเกาะยังมีลักษณะเป็นป่าทึบ มีชนพื้นเมือง
อาศัยอยู่และยังมีวิถีชีวิตแบบชนเผ่าดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน เช่น ในเกาะสุลาเวสี
(Sulawesi) และหมู่เกาะอีเรียนจายา (Irianjaya) เป็นต้น
ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว อาจเป็น
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ในแต่ละฤดูกาล ขณะเดียวกันเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติทางการศึกษา วัฒนธรรม และธุรกิจการบริการได้เป็นอย่างดี
เนือ่ งจากประเทศในกลุม่ สมาชิกได้มขี อ้ ตกลงกันเรือ่ งการผ่านแดนโดยไม่ตอ้ งใช้วซี า่
ท�ำให้การเดินทางติดต่อระหว่างกันสะดวกมากขึ้น การเรียนรู้ระหว่างกันจึงรวดเร็ว
และกว้างไกลได้มากขึน้ ด้วยตามมา แต่เนือ่ งจากความไม่เท่าเทียมกันของการเติบโต
ทางเทคโนโลยี การคมนาคม การสื่อสาร ตลอดจนข้อก�ำหนดทางกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศ จึงท�ำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การรับข่าวสารและติดต่อกันแม้ระยะทางไม่ห่างไกลกัน

บทสรุป : ความเหมือนที่ต่าง และความต่างที่เหมือน
แม้ว่าประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศจะมีความเหมือนกัน
หลายประเทศด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ลักษณะทางประชากร เชื้อชาติ
สังคม วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ทมี่ มี าร่วมกันยาวนาน แต่การรับรูผ้ า่ นระบบการ
ศึกษา การติดต่อสือ่ สารและระดับความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ แต่ละประเทศยัง
มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่แตกต่างกันไป
ซึ่งการรับรู้ผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเป็นเสมือนดาบ
สองคมที่มีมุมมองต่างกันและสอดแทรกด้วยคติชาตินิยมควบคู่มา ท�ำให้มีทัศนะ
ต่อประเทศเพือ่ นบ้านทีแ่ ตกต่างไป จนกระทัง่ เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศ ท�ำให้บางประเทศต้องปิดประเทศไปยาวนาน ไม่ได้ติดต่อกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน จึงท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันต้องถอยห่างออกไปและก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดเพราะลัทธิการปกครองที่แตกต่างกัน ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ของประเทศแต่ละประเทศจึงผิดพลาดไปด้วยตามมา ดังนั้นหากมีความรู้ในข้อมูล
ที่มีความแตกต่างกันเพื่อเป็นพื้นฐานของการรับรู้ ท�ำความเข้าใจและเข้าถึงความ
แตกต่างที่มีอยู่โดยธรรมชาติของมนุษย์และสภาพของดินแดน ย่อมน�ำมาซึ่ง
ประโยชน์ในการรวมตัวกันเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีจุดหมายเดียวกัน
สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปลี่ยนความคิดในเรื่องความแตกต่างให้

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของประชาคมอาเซียน :
ข้อสังเกตจากมุมมองของพื้นฐานการศึกษา
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