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มุมมองว่าอาเซียนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนี้  
นอกจากจะสอดคล้องกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มี
มาโดยตลอดวา่ “อาเซยีนเปน็องคก์รทีป่ระชาชน 
เข้าไม่ถึง” แล้ว ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนในประเทศ 
สมาชกิอาเซยีนเกีย่วกบัทศันคตแิละการตระหนกั 
รู้ในเรื่องอาเซียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจ 

ข้อคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจัดทำข้ึนในช่วงต้นปี 
๒๕๕๑ หรือผลสำรวจที่ผู้เขียนเองมีโอกาสได้ 
จัดทำในโอกาสการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับอาเซียนให้สื่อมวลชนท้องถิ่นของไทย 
ในชว่งปลายป ี๒๕๕๑ ในกรณขีองทศันคตเิกีย่วกบั 
การรับรู้เรื่องอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

คนไทยกับอาเซียน

ในปัจจุบันประชาชนโดยทั่วไปของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึง 
คนไทย ยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็น  
“พลเมืองอาเซียน” มากนัก ซึ่งเหตุ 
ผลสำคัญน่าจะมาจากการที่ประชาชน 
เห็นว่าอาเซียนเป็นเรื่องที่ “ไกลตัว” 
เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ  
และยังไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์ 
โดยตรงจากความร่วมมือของ 
อาเซียนเท่าใดนัก เข้าทำนองว่า “รู้จัก 
อาเซียนมากขึ้นไปก็เท่านั้น เพราะไม่ได้ 
ทำให้ชีวิตดีขึ้น”

ผู้เขียน โกศล สถิตธรรมจิตร
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ ๓๒ 
  ฉบับที่ ๑๑๓๐๐ คอลัมน์กระแสทรรศน์
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ข้อมูลที่ได้รับค่อนข้างเป็นที่น่าประหลาดใจว่า  
นักศึกษาของประเทศสมาชิกก่อตั้งอาเซียน  
รวมถึงไทย ความรู้สึกว่าตนเองเป็น “พลเมือง 
อาเซียน” ไม่ถึงร้อยละ ๖๕ โดยเฉพาะในกรณี 
ของสิงคโปร์นั้น นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คิดว่าตนเองเป็นพลเมืองของ 
อาเซียน ในกรณีของการสำรวจข้อคิดเห็นของ 
สื่อมวลชนท้องถิ่นในไทยเกี่ยวกับการรับรู้เรื่อง 
อาเซียน ผู้สื่อข่าวที่ตอบแบบสอบถามกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ยอมรับว่ารู้จักอาเซียนน้อยมาก 
ในขณะที่เมื่อถูกถามว่า ท่านได้รับประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรมโดยตรงจากการที่ไทยเป็นสมาชิก 
อาเซยีนหรอืไม ่กวา่รอ้ยละ ๕๔ ตอบวา่ ไมเ่หน็วา่ 
ไทยได้รับประโยชน์

นอกจากนี้ เมื่อถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึง 
พัฒนาการที่สำคัญของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น 
การบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนหรือการจัดตั้ง 
ประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย ๒๕๕๘  
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของไทยกว่าร้อยละ ๗๐ ตอบว่า  
ไม่เคยรับทราบถึงพัฒนาการเหล่านี้ อย่างไรก็ดี 
คงจะไม่ยุติธรรมนัก หากจะประเมินผลการ 
ดำเนินงานกว่า ๔๑ ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจาก 
ผลการสำรวจข้างต้น เนื่องจากนับตั้ งแต่  
การกอ่ตัง้ในป ี๒๕๑๐ อาเซยีนไดร้เิริม่ความรว่มมอื 
ด้านต่าง ๆ  มากมายที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวพัน 
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม กับการดำเนินชีวิตของ 
ประชาชนโดยทั่วไป และความร่วมมือเหล่านั้นก ็
ประสบความสำเรจ็หรอืมคีวามคบืหนา้พอสมควร  
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการเมืองและ 
ความมัน่คงทีท่ำใหต้ลอด ๔๐ ปทีีผ่า่นมา ประเทศ 
สมาชิกอาเซียนไม่มีสงครามใหญ่ระหว่างกันเลย  
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ได้มีการจัดตั้งเขต 
การค้าเสรีอาเซียน ไปจนถึงความร่วมมือด้านสังคม 
และวัฒนธรรมดังเช่นการร่วมมือกันแก้ ไข 

ปญัหายาเสพตดิหรอืดา้นการทอ่งเทีย่วทีป่จัจบุนั 
คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในทุกประเทศ 
สมาชิกอาเซียน ยกเว้นกัมพูชาและพม่า ได้โดย 
ไม่ต้องใช้วีซ่า

การที่ประชาชนโดยทั่วไปยังรู้สึกว่า 
อาเซียนเป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่เห็นประโยชน์ 
ของการเรียนรู้ เพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร 
และพัฒนาการของอาเซียน ในขณะที่อาเซียน 
มผีลงานทีเ่ปน็รปูธรรมหลายเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชน ์
โดยตรงต่อประชาชน แต่ประชาชนอาจจะไม่ 
รบัรูห้รอืยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์ถอืเปน็ความทา้ทาย 
สำคัญที่ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ควรหา 
แนวทางเชื่อมช่องว่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการ 
บรรจุเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนลงในแบบเรียนภาค
บังคับ การจัดทำข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัด 
ว่าประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์ที่เป็น 
รูปธรรมหรือจะต้องปรับตัวอย่างไรจากกรอบ 
ความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงการ 
ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ เกี่ยวกับอาเซียนอย่าง 
ต่อเนื่อง

ในขณะที่อาเซียนมีผลงานที่เป็น
รปูธรรมหลายเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนโ์ดย
ตรงตอ่ประชาชน แตป่ระชาชนอาจจะไม่
รับรู้หรือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
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รูว้า่สามารถเดนิทางไปประกอบอาชพีในประเทศ 
สมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีโดยที่ความร่วมมือ 
ต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนเป็นทั้งโอกาสและ 
ความท้าทาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมองที่มุมใด ดังนั้น  
การเรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกับอาเซียนจะเป็นประโยชน์ 
อย่างมากในการปรับตัว เช่น หากท่านเป็นผู้ซื้อ  
ท่านอาจได้รับประโยชน์จากการซื้อแอปเปิ้ล 
ในราคาท่ีถูกลงอันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือ 
ว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน แต่สำหรับ 
เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคา 
ขายปลีกของแอปเปิ้ลจากจีน ก็จะเป็นผู้เสีย 
ประโยชน์มาก และอาจต้องล้มละลายไปหาก 
ปรับตัวไม่ได้

 ๒. การเรียนรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้น  
จะทำให้คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนด 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาของอาเซียน  
โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งกฎบัตรอาเซียน หรือ 

กฎหมายสูงสุดขององค์กรมีผลบังคับใช้แล้ว 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียน 
ได้จัดตั้งกลไกใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
อาเซียนได้มากยิ่งขึ้น เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชน 
อาเซียน

 นอกจากนี ้กฎบตัรอาเซยีนยงัเปดิโอกาส 
ให้ภาคประชาชน รวมถึงรัฐสภา องค์กรภาค 
ประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของอาเซียนมากย่ิงข้ึน 

๑๒๓

หากจะถามว่า การที่คนไทยต้องรู้เรื่อง 
อาเซยีนมากยิง่ขึน้มคีวามจำเปน็มากนอ้ยเพยีงใด  
และจะเป็นประโยชน์อย่างไร ก็น่าจะพอสรุป 
คำตอบเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

 ๑.  การรู้ เ รื่ อ งอา เซี ยนมากยิ่ ง ขึ้ น  
จ ะท ำ ให้ ส า ม า ร ถ รู้ จั ก ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก 
ความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงสามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบ 
ที่ อาจมีขึ้ นจากความร่ วมมือของอาเซียน 
ไดเ้ชน่กนั การทำความเขา้ใจแงม่มุตา่ง ๆ  ของเขต 
การค้าเสรีอาเซียน จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากสิทธิ 
การยกเวน้ภาษอีากรของสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศ 
สมาชกิอาเซยีน ซึง่หากทา่นเปน็นกัธรุกจิ กจ็ะทำให ้
ท่านได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าที่ไม่รู้ถึงสิทธิ 
ประโยชน์เหล่านั้น และจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
วางแผนการดำเนินธุรกิจของท่าน 

การเรียนรู้เรื่ององค์กรสิทธิมนุษยชน 
อาเซียนที่มีกำหนดจะดำเนินการได้ภายในปี 
๒๕๕๒ นี้ จะช่วยให้ท่านรู้จักช่องทางเพิ่มเติม 
ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง

การเรียนรู้เก่ียวกับความตกลงของอาเซียน 
ว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานร่วมกันในวิชาชีพ
ต่าง ๆ เช่น นักการบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ 
และพยาบาล จะทำให้ท่านที่อยู่ในวิชาชีพเหล่านี้ 

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผลไม้
ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคาขายปลีกของ 
แอป เปิ้ ลจากจี น  ก็ จ ะ เป็ นผู้ เ สี ย 
ประโยชน์มากและอาจต้องล้มละลายไป
หากปรับตัวไม่ได้
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โดยในแตล่ะป ีประเทศทีเ่ปน็เจา้ภาพการประชมุ 
สุดยอดผู้นำอาเซียน ก็จะพยายามจัดให้ผู้นำ 
ประ เทศสมาชิก ได้พบกับผู้ แทนของภาค 
ประชาสังคม เยาวชน ภาคธุรกิจ และรัฐสภา 
อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา 
อาเซียน

ดังน้ัน การขาดความรู้เร่ืองเก่ียวกับอาเซียน  
ก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสของตนเองในการ 
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาอาเซียน ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการ 
ขาดโอกาสในการกำหนดชวีติของตนเอง เมือ่คำนงึ 
ว่าคนไทยทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน  
หากหยิบยกกรณีข้างต้นเก่ียวกับการท่ีเกษตรกรไทย 
ที่ไม่สามารถค้าขายแข่งขันกับเกษตรกรจีนที่ 
ปลูกแอปเปิ้ลมาเป็นตัวอย่าง การเรียนรู้มากขึ้น 
เกี่ยวกับอาเซียน ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้ 
เกษตรกรไทยเหลา่นีส้ามารถแจง้ขอ้กงัวลของตน 
ได้ก่อนที่นโยบายการยกเว้นภาษีอากรแอปเปิ้ล 
จากจนีจะมผีลบงัคบัใช ้อนัจะชว่ยบรรเทาปญัหา 
หรือช่วยให้เกษตรกรเหล่าน้ีปรับตัวได้ในระดับหน่ึง

 ๓. การที่คนไทยเรียนรู้เรื่องอาเซียน 
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา 
อาเซียนในขั้นต่อไป เพราะประชาชนเป็น 
องคป์ระกอบทีส่ำคญัทีส่ดุของการพฒันาอาเซยีน  
โดยเฉพาะเป้าหมายของอาเซียนที่จะทำให้ 

๑๒๔

ประเทศสมาชิกทั้งสิบรวมตัวกันเป็น “ประชาคม 
อาเซียน” ภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งในด้านการเมือง 
และความมั่ น ค ง  เ ศ รษฐกิ จ  และสั ง คม 
และวัฒนธรรม

 กลา่วโดยยอ่ “ประชาคมอาเซยีน” กค็อื 
เป้าหมายในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก 
อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และขีด 
ความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที 
ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถ 
ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลก 
ที่ส่ งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ภาวะโลกร้อน การก่อการร้ายหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง การเป็นประชาคมอาเซียน คือการ
ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันเป็น  
“ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่ง และ 
มีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัว 
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และมีการ 
แบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงสามารถ 
ทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 ดงันัน้ การทีค่นไทยรูจ้กัอาเซยีนมากขึน้ 
จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการบรรลุ 
เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน การที่ไทย
ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒  
รวมถงึการเปน็เจา้ภาพการประชมุระดบัผูน้ำของ 
อาเซียน ถือเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้รู้จัก 
อาเซยีนมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในภาครัฐ มีเป้าหมายในการทำให้อาเซียน 
เป็นที่รู้จักของคนไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 

การที่ คน ไทยรู้ จั กอา เซี ยน 
มากขึ้น จึง เป็นพื้นฐานที่สำคัญ 
อย่างยิ่งของการบรรลุ เป้าหมาย 
การเป็นประชาคมอาเซียน
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ประชาชนโดยทั่วไปก็มีความตื่นตัวกับการที่ไทย 
เปน็ประธานอาเซยีนและเปน็เจา้ภาพการประชมุ
ตา่ง ๆ  ของอาเซยีน ในสว่นของรฐับาล ไดก้ำหนด 
เป้าหมายหลักในช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนไว้  
๓ ประการ ได้แก่

๑. การอนุวัติข้อผูกพันภายใต้กฎบัตร 
อาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การนำข้อบท 
ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน มาทำให้ 
มีผล เป็นรูปธรรม เช่น  การจัดตั้ งกลไก 
สิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อปกป้องและส่งเสริม 
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และการจัด 
ให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ผู้นำประเทศ 
สมาชิกอาเซียนจะพบกันเพียงปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ 
กเ็พือ่ใหผู้น้ำไดม้โีอกาสพบปะกนัเพือ่รว่มกนัแกไ้ข
ปัญหาของภูมิภาคได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น

๒. การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มี 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชนทั่วไป และการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

๓. การเสริมสร้ างการพัฒนาและ 
ความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนทุกคน 
ในอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำให้ 
ผลการดำเนนิงานภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่ง ๆ  
ของอาเซยีน เกดิประโยชนต์อ่ประชาชนมากทีส่ดุ 
โดยเฉพาะการทำให้ความร่วมมือของอาเซียน 
สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนได้โดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน 
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเสริม
สร้างเสถียรภาพด้านการเงินในภูมิภาค

 เป็นความจริงที่ว่า มติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ทีใ่หเ้ลือ่นการประชมุ 

สุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่เดิมกำหนดไว้
ให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน เนื่องจาก 
สถานการณ์การเมืองไทยในขณะนั้น ซึ่งได้เป็น 
ข่าวใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์อาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ 
ในชว่งทีไ่ทยเปน็ประธานอาเซยีน ไดท้ำใหค้นไทย 
โดยทัว่ไปรูจ้กัอาเซยีนมากขึน้ แตก่ารรูจ้กัดงักลา่ว 
อาจเป็นไปเพียง “ผิวเผิน” หากการเรียนรู้ไม่มี
ความต่อเนื่อง ดังนั้น ประเด็นสำคัญในขณะนี้ 
คือ จะทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เรื่องอาเซียนต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้คนไทยรู้เรื่อง 
อาเซยีนอยา่งกวา้งและลกึซึง้ขึน้ คำตอบในเรือ่งนี ้
อยู่ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
และเหนืออื่นใด ก็คือ เรา ๆ ท่าน ๆ นี่เอง ที่ต้อง 
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอาเซียนและ 
ติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
โดยตรงของเราเอง 
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