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ววิฒันาการของอาเซียนและความเปลีย่นแปลงด้านการผนึกก าลงั 
บทคดัย่อ 

 
ตั้งแต่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียนไดก่้อตั้งข้ึน การผนึก

ก าลงัระหว่างประเทศสมาชิกอยู่ในสภาวะท่ีไร้เสถียรมาโดยตลอด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความ

หลากหลายทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของเหล่าประเทศสมาชิกนั่นเอง 

บทความน้ีเน้นการสืบคน้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัการผนึกก าลงัในหมู่ประเทศสมาชิก

อาเซียนในแต่ละช่วงเวลา และวิเคราะห์ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ผูเ้ขียนใช้

ผลจากการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานในการจ าแนกปัจจยับวกท่ีท าให้การผนึกก าลงัในหมู่ประเทศ

สมาชิกเพิ่มสูงข้ึน และปัจจยัลบของการผนึกก าลงั และตามมาดว้ยการเสนอแนวทางท่ีถูกตอ้งใน

การเพิ่มการผนึกก าลงัในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงทา้ยสุดของบทความเจาะจงวิเคราะห์

คุณูปการของประเทศไทยท่ีมีต่อพฒันาการของการผนึกก าลังของอาเซียน พร้อมทั้ งได้ตั้ ง

ขอ้สังเกตวา่ประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศหลกัท่ีมีบทบาทส าคญัในอาเซียนไดห้รือไม่  

ค ำส ำคญั 
อาเซียน การผนึกก าลงั ปัจจยับวก ปัจจยัลบ ประเทศไทย 

บทน า 
 ในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 1960 การถกอภิปรายเร่ืองภูมิภาคนิยมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

นับเป็นเร่ืองเพอ้ฝัน และไม่มีใครจะเช่ือว่า 50 ปีต่อมา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้ก่อรูปเป็น

องค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคท่ีประกอบด้วยประเทศส าคัญถึง 10 ประเทศ มี

ประชากร 600 ลา้นคน มีมูลค่า GDP รวม 2.2 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 2012) และมีพื้นท่ี 4.5 

ลา้นตารางกิโลเมตร หรือมีจ านวนประชากรและขนาดพื้นท่ีมากกว่าสหภาพยุโรปซ่ึงเป็นองค์

กระดบัภูมิภาคท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในปัจจุบนั 

ในวนัน้ี แมร้ะดบัพฒันาการทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสังคมอารยธรรม และระดบั

การบูรณาการของอาเซียนยงัเทียบกบัสหภาพยุโรปไม่ได้ แต่หากพิจารณาถึงลกัษณะความ
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ซบัซอ้น ความแตกต่าง และความหลากหลายอนัน่าต่ืนตะลึงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

แลว้  เราจกัตอ้งช่ืนชมผลงานอนักา้วหนา้ของอาเซียนในวนัน้ีอยา่งมาก 

 แน่นอนว่าไม่มีภูมิภาคใดในโลกน้ีจักประกอบด้วยบรรดาประเทศซ่ึงมีลักษณะ

โครงสร้างเชิงพหุสังคมและพหุวฒันธรรมหลากหลายเฉกเช่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้ งน้ี

ภูมิภาคแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมนุมศรัทธาของศาสนาส าคัญของโลกถึงสามศาสนา คือ อิสลาม 

คริสต์ (คริสตเ์ตียนและคาทอลิก) และพุทธ มีระบอบการปกครองและคตินิยมทางการเมืองท่ี

ส าคญัของโลกอยูร่่วมกนั คือมีทั้งระบบรวมอ านาจเบด็เสร็จและระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย มี

ระบบเศรษฐกิจทั้งสังคมนิยมและทุนนิยม และประกอบดว้ยประเทศขนาดใหญ่ซ่ึงมีประชากร

มากกว่า 200 ลา้นคนกบัประเทศขนาดเล็กซ่ึงมีประชากรเพียง 400 ,000 คน นอกจากน้ีความ

หลากหลายทางชาติพนัธ์ุและการผสมผสานขา้มชาติพนัธ์ุกเ็ป็นลกัษณะเฉพาะของภูมิภาคน้ี 

 ความแตกต่างและหลากหลายท่ีมีอยู่มากมายขา้งตน้ โดยธรรมชาติแลว้จะก่อให้เกิด

ลกัษณะการกีดกนัซ่ึงกนัและกนั ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่เคยเช่ือมโยงเป็น

ส่วนเดียวกันมาก่อนในประวติัศาสตร์ เปรียบดังไข่มุกแพรวพราวท่ีกระจายตัวอยู่ตามฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิก การขาดปฏิสัมพนัธ์และความห่างเหินระหว่างกนัจึง

กลายเป็นลักษณะปกติของภูมิภาคน้ี ภายใตก้ารเข้ายึดครองพื้นท่ีของลทัธิอาณานิคม ท าให้

ประเทศในภูมิภาคน้ีถูกจดัแบ่งเป็นกลุ่มกอ้นโดยวิธีการของชาติอาณานิคม และเน่ืองจากแต่ละ

พื้นท่ีถูกปกครองโดยเจา้อาณานิคมท่ีต่างกนั จึงยิง่เพิ่มความแตกต่างระหว่างประเทศในภูมิภาคน้ี

มากข้ึนอีก ภายหลงัไดรั้บอิสรภาพ ประเทศในภูมิภาคน้ีจึงมีความแตกต่างทางโครงสร้างสังคม 

ไดก้ลายมาเป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ต่อการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเดียวกนั 

 ไม่เพียงเท่าน้ี ความขดัแยง้และแตกแยกท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัยงัมีส่วนเพิ่มอุปสรรคใน

การรวมกลุ่มภายในภูมิภาคยิ่งข้ึนอีก เน่ืองจากปัญหาท่ีมีมาช้านานและยงัคา้งคาอยู่ลว้นมีเหตุ

ปัจจยัจากประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทั้งส้ิน เช่น ปัญหาขอ้พิพาททางดินแดน ความบาดหมาง
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ทางศาสนา ความเป็นปฏิปักษก์นัทางอุดมการณ์ทางการเมือง และความสัมพนัธ์อนัตึงเครียด

ระหวา่งกนั  เป็นตน้ และปัญหาเหล่าน้ีไดน้ าไปสู่การปะทะ เป็นปฏิปักษ ์และไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

 อยา่งไรก็ดี แมป้ระเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้กัมีความแตกต่างและกีดกนัระหว่าง

กนั เคยมีความขดัแยง้ การเผชิญหนา้และเป็นปฏิปักษก์นัมากมาย แต่เหตุใดจึงยงัสามารถร่วมกนั

ก่อตั้งองค์กรระดบัภูมิภาคท่ีทัว่โลกตอ้งจบัตามอง และมีวิวฒันาการมากว่า 46 ปีโดยไม่เส่ือม

ก าลงัลงเลย คือ“สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน)”  สาเหตุแทจ้ริงอยูท่ี่การ

ผนึกก าลงักนัของอาเซียน การผนึกก าลงัน้ีเป็นแรงดึงดูดและหวัใจส าคญัท่ีร้อยรัดประเทศเหล่าน้ี

เขา้ไวด้ว้ยกนั และเป็นพื้นฐานแห่งการธ ารงอยูข่องอาเซียนเองดว้ย การผนึกก าลงัน้ีแทจ้ริงแลว้

ก าเนิดจากแหล่งใด ปรากฏให้เห็นอยา่งไร ระดบัผนึกก าลงัท่ีแทจ้ริงแข็งแกร่งเพียงใด และเม่ือ

ผนึกก าลงัแลว้จกัด ารงอยู่ไม่ผนัแปรตลอดไปหรือไม่ ปัญหาเหล่าน้ีคือประเด็นวิจยัหลกัของ

งานวจิยัช้ินน้ี 

 งานวิจัยช้ินน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงประวติัศาสตร์และวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นส าคัญ เพื่อ

วิเคราะห์แก่นแทท่ี้มาของการผนึกก าลงั อธิบายปัจจยัต่างๆท่ีก่อให้เกิดการผนึกก าลงั ส ารวจ

ปัจจยับวกเพื่อและปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการเผยให้เห็นวิถีแห่งการเปล่ียนแปลงของการ

ผนึกก าลงั ทั้งน้ีเราจกัตอ้งเช่ือมโยงทุกขั้นตอนของวิวฒันาการของอาเซียน ส ารวจสภาพการณ์

ระหว่างประเทศ สภาพการณ์ในภูมิภาคและสภาพการณ์ภายในประเทศในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ

วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญัและท่าทีพฤติกรรมทั้งมวลของวิวฒันาการอาเซียน จากนั้นวินิจฉัย

ระดบัของการผนึกก าลงัในแต่ละช่วงเวลา เพื่ออธิบายถึงวิถีการเปล่ียนแปลงของการผนึกก าลงั

ในทา้ยท่ีสุด 

เพื่อความสะดวกในงานวิจัย ผูว้ิจัยได้แบ่งขั้นตอนวิวฒันาการทั้ งมวลของอาเซียน

ออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดงัน้ี ช่วงระยะท่ีหน่ึงคือ ปี 1976-1978 ช่วงระยะท่ีสองคือ ปี 1978-1991 

ช่วงระยะท่ีสามคือ ปี 1991-2002 และช่วงระยะท่ีส่ีคือ ปี 2002-2013 หลกัฐานอา้งอิงส าคัญ
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ส าหรับใช้แบ่งช่วงเวลาคือ ความเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

และจุดพลิกผนัของภารกิจหลกัและประเดน็ปัญหาท่ีอาเซียนใหค้วามส าคญั 

 

ส่วนที่หน่ึง การประเมินวิวัฒนาการและการผนึกก าลังในช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้ ง

อาเซียน (ปี 1967-1978) 

 ทศวรรษแรกนับแต่ก่อตั้งอาเซียนเป็นช่วงระยะเร่ิมแรกของอาเซียน ขณะนั้นเป็นยุค

เข้มข้นของสงครามเย็นระหว่างโลกตะวนัตกกับตะวนัออก อาเซียนต้องเผชิญหน้ากับบท

ทดสอบท่ีรุนแรง นั่นคือ สงครามเวียดนามซ่ึงเป็นสงครามร้อนท่ามกลางสงครามเยน็ ด้วย

อาเซียนมีสถานภาพเป็นสัมพนัธมิตรกับค่ายตะวนัตก จึงมีบางประเทศได้เขา้ร่วมสงคราม

เวียดนามเพื่อช่วยเหลือสหรัฐฯ แต่แลว้ไม่นานนัก เม่ือสหรัฐฯพ่ายแพใ้นสงครามเวียดนาม 

ประกาศนโยบายหลักการนิกสัน  (Nixon Doctrine) และเร่ิมปรับลดยุทธศาสตร์ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ลง ต่อมาเม่ือตอ้งเผชิญกบัยุทธศาสตร์การขยายแสนยานุภาพคุกคามไปทัว่

โลกของสหภาพโซเวียต สหรัฐฯจึงเร่ิมฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับจีน จนเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วย

สถานการณ์ระหว่างประเทศเช่นน้ี ภาคีสมาชิกอาเซียนซ่ึงเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ จึงไดฟ้ื้นฟู

สัมพนัธภาพกบัจีนให้คืนสู่ภาวะปกติดว้ยเช่นกนั กล่าวโดยสรุปแลว้ ประเด็นสนใจหลกัของ

อาเซียนในช่วงระยะน้ีได้เร่ิมจาก “การต่อตา้นและป้องกนัภัยคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต์” 

ต่อมาจึงได้ฟ้ืนฟูสัมพันธภาพกับจีนเพื่อปรับยุทธศาสตร์ต่างประเทศให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ว่าดว้ยเร่ืองความร่วมมือกบัจีนต่อตา้นโซเวียต กระนั้นอาเซียนยงัได้

ด าเนินนโยบายต่างประเทศว่าดว้ยภูมิภาคแห่งความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดควบคู่ไปดว้ย จวบ

จนในปี 1978 เวียดนามซ่ึงอยู่ภายใต้การสนับสนุนของโซเวียตได้บุกกัมพูชา และพยายาม

สถาปนาสหพนัธ์อินโดจีนเพื่อครอบง าภูมิภาคน้ี เหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้บ่ียงเบนความสนใจของ

ชาติอาเซียน 
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หน่ึง  ววิฒันาการส าคญัของอาเซียน 
1.  การป้องกนั “ภยัคุกคามจากลทัธิคอมมวินิสต์” 

 หลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โลกไดเ้ขา้สู่ยคุสงครามเยน็ระหว่างค่ายตะวนัตกและ

ค่ายตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดก้ลายเป็นสมรภูมิส าคญัแห่งหน่ึงของสงครามเยน็ไป

โดยปริยาย ทั้งน้ีค่ายตะวนัตกน าโดยสหรัฐฯ มีวตัถุประสงคย์บัย ั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของลทัธิ

คอมมิวนิสต์เขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ แห่งสหรัฐฯ ได้

ประกาศนโยบายทฤษฏีโดมิโน (Domino theory) และก่อตั้งองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัภูมิภาค

เอ เชี ยตะวันออก เฉี ยงใต้  (Southeast Asia Treaty Organization: SEATO) ข้ึ น ใน ปี  1954 

ขณะเดียวกนั สหรัฐฯ ไดร้ณรงคใ์หต่้อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละต่อตา้นจีน พร้อมใหค้วามช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจและการทหารแก่บางประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อดึงประเทศเหล่าน้ีให้

ฝักใฝ่สหรัฐฯและต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต ์ทั้งน้ีช่วงระหวา่งทศวรรษท่ี 1950 และตน้ทศวรรษท่ี 

1960 นอกจากเวียดนามเหนือท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ กมัพูชาและพม่าท่ีประกาศตวัเป็นกลางไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด และอินโดนีเซียท่ีด าเนินนโยบายการทูตเชิงสนบัสนุนลทัธิสังคมนิยมแลว้ ประเทศ

อ่ืนในภูมิภาคน้ีลว้นเขา้ร่วมสนบัสนุนค่ายตะวนัตก โดยฟิลิปปินส์และไทยไดรั้บการชกัน าเขา้

เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกนัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีสหรัฐฯ เป็นผูน้  า 

ส่วนเวยีดนามใตซ่ึ้งเดิมอยูใ่นปกครองของฝร่ังเศสไดถู้กสหรัฐฯ รับไวใ้นอาณติัและไดก้ลายเป็น

เคร่ืองมือของสหรัฐฯ ในเวลาต่อมา ขณะท่ีสหพนัธรัฐมาลายา (มาเลเซียในเวลาต่อมา) ยงัคง

สัมพนัธภาพแน่นแฟ้นกบัองักฤษภายหลงัไดรั้บเอกราชแลว้ พร้อมพึ่งพิงองักฤษดา้นการปกป้อง

อธิปไตยแห่งดินแดน และร่วมกบัสิงคโปร์เขา้ร่วมขอ้ตกลงดา้นการป้องกนัประเทศระหว่าง 5 

ประเทศสมาชิก (Five Power Defence Arrangements) ซ่ึงมีอังกฤษเป็นผู ้ช้ีน า   ขณะท่ีการทูต

ของอินโดนีเซียได้เปล่ียนทิศทางมาสนับสนุนตะวนัตกภายหลังรัฐบาลซูฮาร์โตได้โค่นล้ม

อ านาจรัฐบาลซูการ์โนผูซ่ึ้งสนบัสนุนคอมมิวนิสต์ลงในปี 1965 ยงัผลให้การสนบัสนุนสหรัฐฯ 

เพื่อต่อตา้นคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แข็งแกร่งข้ึนอย่างมาก ด้วยสภาพการณ์

ขา้งตน้น้ีเอง ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียจึงได้กลายเป็นแนวรบร่วม
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เอกภาพสนับสนุนคู่ฝ่ายตะวนัตกต่อตา้นคอมมิวนิสต ์และมีผลประโยชน์ทางการทูตเป็นหน่ึง

เดียวกนัจนน าไปสู่การร่วมประกาศก่อตั้งอาเซียนข้ึนในปี 1967 อย่างไรก็ดี แมค้  าแถลงการณ์

ก่อตั้งอาเซียนไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องอาเซียนไวว้่า เพื่อเร่งรัดความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 

ความกา้วหน้าทางสังคม พฒันาการทางวฒันธรรม พร้อมส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ

ภายในภูมิภาคและสนบัสนุนความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกนัในทุกดา้น แต่เป้าประสงค์

หลกัท่ีแฝงเร้นไวแ้ทจ้ริงกลบัเป็นการผนึกก าลงัร่วมกนัป้องกนัภยัคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต์

นัน่เอง 

หลงัการก่อตั้งอาเซียนแลว้ ภาคีสมาชิกบางประเทศไดส้นบัสนุนสหรัฐฯ ดว้ยการเขา้ร่วม

สงครามเวยีดนามโดยตรงเพื่อวตัถุประสงคต่์อตา้นคอมมิวนิสต ์เช่น ฟิลิปปินส์และไทยไดจ้ดัส่ง

กองก าลงัเขา้ร่วมในสงครามเวยีดนาม พร้อมเสนอท่ีตั้งฐานทพัใหแ้ก่สหรัฐฯ   ดา้นเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ ภาคีอาเซียนได้ปรับจงัหวะทางการทูตให้สอดคลอ้งกบันโยบายของสหรัฐฯ 

ดว้ยการปฏิเสธการให้การรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีน เขา้ร่วมองคก์ารสหประชาชาติ และ

ด าเนินนโยบายปิดลอ้มและห้ามขนส่งสินคา้กบัจีนตามนโยบายของสหรัฐฯ ขณะเดียวกนัก็จุด

กระแสการกีดกนัและต่อตา้นจีนข้ึนภายในประเทศอีกดว้ย ดว้ยเหตุฉะน้ี จีนจึงมองว่า อาเซียน

ไดก้ลายเป็น “เคร่ืองมือรุกรานของเจา้ลทัธิจกัรวรรดินิยมสหรัฐฯ” ไปเสียแลว้ 

นโยบายร่วมกนัต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละจีนระยะแรกเร่ิมของอาเซียนไดบี้บบงัคบัใหจี้น

ละท้ิงนโยบาย “หลกัการสันติภาพห้าประการ” ท่ีจีนและอินเดียได้ร่วมรณรงคต่์อประเทศรอบ

ขา้ง และหนัมาใชย้ทุธศาสตร์ท่ีสุดขั้วคือ ด าเนินยทุธศาสตร์การส่งออก การปฏิวติัโดยสนบัสนุน

ให้เกิดการเคล่ือนไหวปลดปล่อยมวลชนในเอเชียและแอฟริกา โดยเฉพาะการปฏิวติัต่อสู้ดว้ย

ก าลงัอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(แน่นอนวา่ก าเนิดนโยบายสุดขั้วน้ี

กม็าจากสภาพการเมืองภายในท่ีซ้ายสุดขั้วของจีนเองดว้ย) ดงันั้นจีนจึงสนบัสนุนการต่อสู้ดว้ย

อาวุธแก่พรรคคอมมิวนิสตใ์นมาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์  เป็นตน้ ดว้ยการให้ความช่วยเหลือ

ทางการทหาร  ช่วยสร้างสถานีโทรคมนาคมลับ และช่วยจดัฝึกอบรมกองก าลัง ขณะท่ีส่ือ
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ทางการของจีนไดร้ายงานสถานการณ์และผลการสู้รบดว้ยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตเ์หล่าน้ี

ฉบับแล้วฉบับเล่า พร้อมสรรเสริญและสร้างขวญัก าลังแก่ชัยชนะของพวกเขา ภายใต้การ

สนบัสนุนจากจีน ท าใหก้องก าลงัคอมมิวนิสตใ์นประเทศเหล่าน้ีพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว และการ

ต่อสู้แบบกองโจรของพวกเขาไดส้ร้างภยัคุกคามต่อรัฐบาลประเทศนั้นๆอยา่งหนกั จนกลายเป็น

ภยัคุกคามร่วมกนัของภูมิภาค ท าให้ภาคีสมาชิกอาเซียนตอ้งเร่งเสริมความร่วมมือและสามคัคี

เพื่อต่อตา้นภยัคุกคามจากคอมมิวนิสตด์งักล่าว 

2.  ความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ：การปรับตัวทางการทูตขนานใหญ่ 

เม่ือเข้าสู่ทศวรรษท่ี 1970 อาเซียนได้ก้าวสู่วิวฒันาการคร้ังใหม่ กิจกรรมหลักของ

อาเซียนในช่วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 1970 ไดเ้นน้หนกัดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ โดย

แต่ละประเทศในอาเซียนไดท้ยอยปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัต่างชาติ และไดเ้ร่ิมด าเนินนโยบาย

ต่างประเทศอยา่งเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกนัเป็นคร้ังแรก 

ช่วงระยะน้ีสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ ประการ

แรก องักฤษและสหรัฐฯ ไดป้รับเปล่ียนยุทธศาสตร์ระดบัโลกของตน โดยองักฤษไดเ้ร่ิมถอน

ก าลงัทหารออกจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้น่ืองดว้ยความถดถอยทางอ านาจของตนลงอย่าง

ต่อเน่ือง ขณะท่ีสงครามเวียดนามซ่ึงกินเวลายาวนานไดดึ้งสหรัฐฯ ให้ถล าลึกลงเร่ือย ๆ ท าให้

สหรัฐฯ จ าเป็นตอ้งประกาศนโยบายหลกัการนิกสันปรับลดยทุธศาสตร์และทยอยถอนก าลงัออก

จากคาบสมุทรอินโดจีน พร้อมเสนอให้ประเทศในภูมิภาครับผิดชอบภารกิจดา้นการป้องกนั

ประเทศดว้ยตนเอง  

ประการท่ีสอง การปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศจีนได้พัฒนาข้ึนอย่างเป็น

ประวติัการณ์ หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับท่ีนั่งในองค์การสหประชาชาติอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายในปี 1971 และนานาประเทศส่วนใหญ่ไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการ

ทูตกบัจีน กระทัง่สหรัฐฯ มิอาจมองขา้มการด ารงอยูข่องประเทศขนาดใหญ่ท่ีมีจ  านวนประชากร

ถึง 1 ใน 4  ของโลกได้อีกต่อไป ดังนั้ นเม่ือปี 1972 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard 
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Milhous Nixon) ของสหรัฐฯ จึงไดเ้ดินทางเยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นปฏิปักษต่์อกนั

มานานกวา่ 20 ปี และเร่ิมฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพระหวา่งกนัใหคื้นสู่ภาวะปกติ 

ประการท่ีสาม สหภาพโซเวียตเร่งขยายแสนยานุภาพสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

เพื่อเขา้เติมเตม็สุญญากาศทางการเมืองท่ีสหรัฐฯ ไดท้ิ้งไวภ้ายหลงัการถอนก าลงัออกจากภูมิภาค 

ทั้งน้ีนายเลโอนิด อิลลิช เบรจเนฟ (Leonid IIIyich Brezhnev) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่ง

สหภาพโซเวียตได้เสนอโครงการ “ระบบความมั่นคงร่วมกันในเอเชีย (Asian Collective 

Security System)” ข้ึนเม่ือเดือน มิถุนายน 1969 และระบบความมัน่คงน้ีเองไดเ้ป็นกา้วยา่งส าคญั

แห่งการขยายอิทธิพลของโซเวยีตสู่ทัว่ทั้งทวปีเอเชีย 

ภาคีสมาชิกอาเซียนได้วิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยล าดับ และได้ลง

ความเห็นวา่ (1) ชาติมหาอ านาจฝ่ายตะวนัตกไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งพิง หรือขอรับการคุม้ครองใน

ภารกิจป้องกนัประเทศได้อีกต่อไป (2) สหรัฐฯ ได้ฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพกบัจีนแลว้ ดังนั้นภาคี

สมาชิกอาเซียนในฐานะพนัธมิตรของสหรัฐฯ จ าตอ้งปรับปรุงสัมพนัธภาพกบัจีนตามดว้ย (3) 

การต่อตา้นจีนไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ

สมาชิกอาเซียน แต่การฟ้ืนฟูสัมพันธภาพกับจีนอาจช่วยยบัย ั้งไม่ให้จีนสนับสนุนพรรค

คอมมิวนิสต์ในประเทศอาเซียนเหล่าน้ีได้ (4)  สหภาพโซเวียตเร่งรุดแทรกซึมและขยาย

แสนยานุภาพสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นคาบสมุทรอินโดจีน กระทัง่บงัเกิดเป็นภยัคุกคามคร้ัง

ใหม่ในภูมิภาคน้ี ดงันั้นอาเซียนจึงตอ้งเร่งเสริมแรงสกดัตา้นภยัคุกคามดงักล่าว 

ด้วยพื้นฐานความเขา้ใจร่วมกันขา้งต้น รัฐมนตรีต่างประเทศของห้าประเทศสมาชิก

อาเซียนไดร่้วมการประชุมท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์เม่ือเดือน พฤศจิกายน 1971 และร่วมอภิปรายเร่ือง 

“การกา้วร่วม” ในสภาพการณ์ท่ีเกิดใหม่ ซ่ึงส่งผลใหท่ี้ประชุมออกแถลงการณ์ “ปฏิญญาว่าดว้ย

เขตสั น ติภ าพ  อิส รภ าพ  และความ เป็ นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality 

Declaration)” หรือเรียกวา่ “ปฏิญญากวัลาลมัเปอร์” ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาส าคญั 3 ดา้น คือ (1) 

ให้ภูมิภาคน้ีด ารงความเป็นกลาง ทั้งไม่เป็นพนัธมิตรและไม่เป็นศตัรูกบัชาติมหาอ านาจนอก



10 

 

ภูมิภาค ขณะท่ีจกัธ ารงรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายภายในภูมิภาคน้ีของแต่ละ

ชาติมหาอ านาจ (2) เรียกร้องให้สหรัฐฯ สหภาพโซเวียต และจีนรับประกนัว่าจกัไม่แข่งขนักนั

ส าแดงแสนยานุภาพและไม่เขา้แทรกแซงกิจการภายในของภูมิภาค (3) ให้ประเทศในภูมิภาค

ร่วมมือกนัขจดัตน้เหตุแต่งความตึงเครียดทั้งปวง ปฏิญญายงัระบุว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตจ้กัเสริมสร้าง “ความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

และสังคมพร้อมรับประกนัความรุ่งเรืองของชาติตนดว้ยการพฒันาสันติภาพภายในภูมิภาค”  

ป้องกนั “การแทรกแซงจากภายนอกไม่ว่ารูปแบบใด” และ “ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชาติ

ตน” ตามอุดมการณ์และปณิธานแห่งชาติตนเอง ดว้ยเหตุน้ี ภาคีสมาชิกทั้ง 5 ประเทศจึงตดัสินใจ

ร่วมแรงแข็งขนักนัสร้างภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้เป็น “เขตสันติภาพ เสรีภาพ และ

ความเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงจากชาติมหาอ านาจภายนอกทุกรูปแบบ” 

การสถาปนาภูมิภาคให้ธ ารงความเป็นกลางได้กลายเป็นหน่ึงในภารกิจส าคัญของ

อาเซียนในช่วงเวลาน้ี การจกัปฏิบติัใหบ้รรลุตามเป้าหมายนั้น  ขั้นแรกตอ้งร่วมมือสกดักั้นระบบ

ความมัน่คงร่วมกนัแห่งเอเชียของสหภาพโซเวียต ซ่ึงอาเซียนเห็นตรงกนัในปัญหาน้ี โดยเม่ือ

เดือน มกราคม 1972 นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้กล่าวใน

รายงานแห่งชาติว่า “ความมัน่คงในทวีปเอเชียโดยพื้นฐานแลว้จ าเป็นตอ้งพึ่งพิงชาวเอเชียดว้ย

กนัเอง” ขณะท่ีพล.อ. ชาติชาย ชุณหะวณั ขณะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ของไทยไดช้ี้แจงไวเ้ม่ือปี 1974 ว่า “ไม่ว่า ระบบ ใด ประเทศไทยลว้นไม่ตอ้งการทั้งส้ิน” ส่วน

นายอาดมั มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียก็ไดก้ล่าวไวว้่า “ระบบความมัน่คงแห่ง

เอเชีย” ของสหภาพโซเวียตนั้นสถาปนาข้ึนบนพื้นฐาน “อ านาจครอบง าทางการเมือง” เพื่อเป็น

หลกัประกนัต่อสถานะของชาติมหาอ านาจท่ีมีอยู่ในทวีปเอเชีย นอกจากน้ี ท่ีประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 6 เม่ือเดือน เมษายน 1973 ไดห้ารือถึงปัญหาระบบความมัน่คงร่วมกนั

แห่งเอเชียเป็นกรณีพิเศษ และเห็นว่าระบบดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางการเมืองของอาเซียน ดงันั้นเห็นควรใหเ้ร่งด าเนินการปฏิเสธ และท่ีประชุมยงัเสนอใหเ้ลือก
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ด าเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อยบัย ั้งกิจกรรมการเผยแผ่อิทธิพลของชาติมหาอ านาจ

ภายในภูมิภาคอีกดว้ย 

ปฏิบติัการรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางอีกปฏิบติัการหน่ึงคือ การเร่งรัด

พฒันาสัมพนัธภาพความร่วมมืออนัดีและเสริมสร้างความสามคัคีร่วมกบัประเทศก าลงัพฒันา 

ล าดบัแรก อาเซียนได้เร่งฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพกบัจีน โดยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยไดท้ยอย

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในช่วงระหว่างปี 1974 - 1975 และนาย ลี กวนย ู

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กไ็ดเ้ดินทางเยอืนปักก่ิง ส่งผลใหก้ารคา้และความร่วมมือระหวา่งจีนกบั

อาเซียนไดรั้บการพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ือง ล าดบัต่อมา อาเซียนไดเ้สนอให้พฒันาความร่วมมือ

อนัดีกบัประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน โดยเม่ือสหรัฐฯ ไดล้งนามสนธิสัญญายุติสงครามกบั

เวียดนามในปี 1973 แลว้ ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไดก้ล่าวว่า ประเทศทั้งมวลไม่

วา่อุดมการณ์ทางการเมืองจกัแตกต่างกนัอยา่งไร กส็ามารถสถาปนาความสัมพนัธ์และสันติภาพ

อนัดีต่อกนัไดด้้วยพื้นฐานการเคารพในอ านาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนซ่ึงกนั ท่ี

ประชุมยงัรณรงคใ์ห้จดัตั้ง “การประชุมร่วม 10 ชาติอาเซียน” ท่ีประกอบดว้ยทุกประเทศในอิน

โดจีนพร้อมไดแ้ถลงว่ายนิดีจะเขา้ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ี นอกจากน้ี อาเซียนยงั

กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

อยา่งไรก็ดี ความสัมฤทธ์ิผลของแผนงานเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลางแห่ง

อาเซียนแทจ้ริงแลว้ข้ึนอยูก่บัพลงัสามคัคีภายในของอาเซียนเอง ดงันั้นการเสริมสร้างความเป็น

หน่ึงเดียวและความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัของแต่ละภาคีสมาชิกอาเซียนคือหัวใจส าคญัแห่ง

ความส าเร็จของแผนน้ี ภายหลงัการประกาศปฏิญญากวัลาลมัเปอร์ไดไ้ม่นาน ท่ีประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 5 เม่ือเดือน เมษายน 1972 ไดล้งความเห็นว่า ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศต่อภูมิภาคเป็นเง่ือนไขอนัดับแรกเพียงอย่างเดียวในการแกปั้ญหา “การสกดักั้นการ

แข่งขนักนัขยายแสนยานุภาพจากภายนอก” ภาคีสมาชิกอาเซียนเพียงแค่ “สามคัคีผนึกก าลงั จะ

สามารถยนืหยดัผา่นพน้ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และด ารงอยูท่่ามกลางความเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 
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ได้” ด้วยเหตุน้ี ท่ีประชุมจึงได้เสนอค าขวญั “พึ่ งพิงตนเอง” และสนับสนุนนโยบาย “ก้าว

ร่วมกนั” ทางเศรษฐกิจข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ี การใช้รูปแบบของปฏิญญาในการประกาศสถาปนาแผนงานเขตสันติภาพ 

เสรีภาพและความเป็นกลางของอาเซียนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของทุก

ภาคีประเทศในอาเซียน นบัเป็นปฏิบติัการส าคญัในการประกาศจุดยนือยา่งเป็นเอกภาพเดียวกนั

ต่อประเด็นปัญหาส าคัญ และนับเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามัคคีท่ีส าคญัประการแรกของ

อาเซียนนบัแต่ก่อตั้งอาเซียนเป็นตน้มา 

3.  ปณธิานความร่วมมอืทางการเมอืงและเศรษฐกจิของอาเซียน 

อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค แต่ระยะ 2 – 3 ปีแรกนั้ นภาคีสมาชิก

อาเซียนไม่ไดด้ าเนินแผนงานความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมใดๆ กระทัง่การประชุมสุดยอดผูน้  า

อาเซียนคร้ังแรกท่ีเกาะบาหลี  อินโดนีเซีย เม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ 1976 อาเซียนจึงไดเ้ร่ิมจดัท า

หมายก าหนดการแห่งความร่วมมือข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

เม่ือพรรคคอมมิวนิสต์ 3 ประเทศในอินโดจีนไดกุ้มอ านาจทางการเมืองของอินโดจีน

ทั้งหมดไวไ้ดใ้นปี 1975 แลว้นั้น สภาพการณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ปล่ียนแปลง

อยา่งขนานใหญ่ โดยสหรัฐฯ เร่งรัดถอนก าลงัออกจากทวีปเอเชีย ขณะท่ีวิกฤตเศรษฐกิจในชาติ

ตะวันตกอันมีสาเหตุจากวิกฤตการณ์น ้ ามันได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการค้า

ต่างประเทศของอาเซียน เม่ือตอ้งเผชิญสถานการณ์เช่นน้ี อาเซียนในฐานะองคก์รระดบัภูมิภาค

องคก์รเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งจ าเป็นตอ้งแลกเปล่ียนความเห็น ระดมความคิดให้เป็น

เอกภาพเพื่อก าหนดนโยบายรับมือต่อสถานการณ์ดงักล่าว ดงันั้นเม่ือผูน้  าภาคีสมาชิกอาเซียนได้

หารือระหว่างกนัเป็นการส่วนตวัแลว้ จึงไดมี้มติให้จดัการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนข้ึนเป็น

คร้ังแรกนบัแต่ก่อตั้งอาเซียนมา  
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การประชุมสุดยอดผูน้  าคร้ังแรกจดัข้ึนท่ีเกาะบาหลี อินโดนีเซียเม่ือเดือน กุมภาพนัธ์ 

1976 โดยหัวขอ้หลกัของการประชุมเน้นการวิเคราะห์สภาพการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

หลงัส้ินสุดสงครามอินโดจีนคร้ังท่ีสองเม่ือปี 1975 พร้อมหารือภารกิจเร่งด่วนท่ีอาเซียนก าลงั

เผชิญอยู ่ส่วนหวัขอ้หลกัในช่วงทา้ยการประชุมไดมุ่้งประเดน็ไปท่ีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท่ี

ประชุมเห็นพอ้งกนัว่า การเร่งกระตุน้พฒันาการทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานแห่งการแกไ้ขปัญหา

เสถียรภาพและความมัน่คงทางการเมืองและสังคม และวิธีการแกปั้ญหาในภูมิภาคจ าเป็นตอ้ง

แสวงหาหนทางภายในภูมิภาค ไม่ใช่พึ่งพิงความช่วยเหลือจากอิทธิพลภายนอก ฉะนั้น การ

เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคและการกระตุน้เศรษฐกิจของทุกประเทศ

สมาชิกใหก้า้วหนา้รุ่งเรืองจึงเป็นภารกิจเร่งด่วน และดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ท่ีประชุมจึงมีมติรับรอง

เอกสารประเภทหลกัการท่ีส าคญัสองฉบบั คือ “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC)” และ “ปฏิญญา

สมานฉนัทอ์าเซียน (The Declaration of ASEAN Concord)”  

เน้ือหาหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดใน “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต”้ คือ การก าหนดหลกัการพื้นฐานของความร่วมมือในอาเซียน ประกอบดว้ย การเคารพ

อ านาจอธิปไตยซ่ึงกนั ไม่กา้วก่ายกิจการภายในระหว่างกนั ละท้ิงการคุกคามและใชก้  าลงัอาวุธ 

และแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ภายในภูมิภาคดว้ยสันติวิธี ทั้งน้ีหลกัการเหล่าน้ีไดป้ระกอบเป็นสาระ

พื้นฐานของ “วิถีอาเซียน (ASEAN Way)” ในเวลาต่อมา ขณะท่ี “ปฏิญญาสมานฉันทอ์าเซียน” 

นบัเป็นคร้ังแรกท่ีอาเซียนไดเ้สนอแผนงานความร่วมมือครอบคลุมทุกดา้นรวมถึงความร่วมมือ

ทางการเมืองด้วย โดยปฏิญญาฯ ได้ระบุถึงการก าหนดรายละเอียดเน้ือหาและรูปแบบความ

ร่วมมือดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และความมัน่คง พร้อมก าหนดมาตรการท่ี

ปฏิบติัไดจ้ริง จึงยงัผลผลกัดนัให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเคยจ ากดัอยู่ในขั้นการหารือมา

ยาวนานใหก้า้วสู่ขั้นการปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ปฏิญญา ดงักล่าว ยงัระบุเนน้ย  ้า

เป็นพิเศษถึงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียนและการจดัตั้ง “ประชาคมอาเซียนอนั

แขง็แกร่ง” อีกดว้ย 
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การประชุมสุดยอดคร้ังน้ียงัประกอบดว้ยเน้ือหาส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การจดัตั้ ง

ส านกังานเลขาธิการอาเซียน แมว้่าอาเซียนจะเป็นองคก์รระดบัภูมิภาคท่ีก่อตั้งมากว่าสิบปีแลว้ 

แต่กลบัไม่มีหน่วยงานบริหารท่ีแน่นอน หน่วยงานก าหนดนโยบายสูงสุดของอาเซียนคือ ท่ี

ประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศของทุกประเทศสมาชิก ซ่ึงประธานท่ีประชุมมีก าหนดเวียน

กนัรายปีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทุกประเทศสมาชิก และเม่ือปิดการประชุม ท่ีประชุม

ระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศจะจดัให้มีคณะกรรมการประจ ารับผิดชอบภารกิจประจ าของสมยั

ประชุม โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเจา้ภาพเป็นประธาน และ

ให้เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกซ่ึงด ารงต าแหน่งในประเทศเจ้าภาพเป็นสมาชิก

คณะกรรมการประจ า อยา่งไรกดี็ ความจริงแลว้อาเซียนไม่ไดมี้หน่วยงานบริหารเฉพาะท่ีจดัตั้ง

ถาวรแน่นอนในขณะนั้น และการขาดหน่วยงานบริหารเฉพาะถาวรน้ีเองเป็นอุปสรรคใหญ่

หลวงต่อการเสริมสร้างความสามคัคี การบูรณาการ และความปรองดองภายในอาเซียน ดงันั้น

อาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งจดัตั้งหน่วยงานบริหารส่วนกลางเพื่อประสานงานแก่หน่วยงานภายใน

อาเซียนและปฏิบัติภารกิจของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุน้ี ผูน้  าของภาคี

สมาชิกทุกประเทศจึงไดร่้วมลงนาม “ความตกลงว่าดว้ยการจดัตั้งส านกังานเลขาธิการอาเซียน 

(Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat)” ระหว่างการประชุมสุดยอดคร้ัง

แรกน้ี ทั้งน้ีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนไดรั้บการแต่งตั้งโดยประเทศสมาชิกร่วมเสนอช่ือ

ต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เลขาธิการอาเซียนมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อสมยัประชุมของท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีประจ าปีและต่อคณะกรรมการ

ประจ าอาเซียนช่วงนอกสมยัการประชุมระดบัรัฐมนตรี บริหารส านกังานเลขาธิการอาเซียน และ

ปฏิบัติภารกิจทั้ งหมดท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมรัฐมนตรีฯ และคณะกรรมการประจ า 

อยา่งไรกดี็ ต  าแหน่งเลขาธิการไม่ใช่เลขาธิการแห่งอาเซียน (เพราะไม่ไดเ้ป็นโฆษกทางการเมือง

ของอาเซียน) แต่เป็นเพียงเลขาธิการของส านกังานเลขาธิการอาเซียน ดงันั้นขอบข่ายอ านาจจึง

จ ากดัอยูเ่ฉพาะในส านกังานเลขาธิการอาเซียน และท่าทีและการตดัสินใจของเลขาธิการอาเซียน

เป็นเพียงผูแ้ทนในนามของส านักงานเลขาธิการอาเซียนเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นผูแ้ทนในนามของ
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อาเซียนทั้งมวล ดงันั้น ส านกังานเลขาธิการอาเซียนจึงไม่ใช่หน่วยงานปฏิบติัการท่ีเป็นเอกเทศ 

แต่มีหนา้ท่ีหลกัเพียงการรับผิดชอบภารกิจประจ าวนัท่ีเป็นรูปธรรม และบริหารจดัการเอกสาร

และการคลงัของส านกังานเลขาธิการอาเซียนนัน่เอง 

การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกน้ีจึงมีนัยยะส าคัญทางประวติัวิวฒันาการของ

อาเซียน เพราะนอกจากปฏิบติัการส าคญั 3 ประการขา้งตน้แลว้ รูปแบบของการประชุมสุดยอด

ผูน้  าไดมี้นยัยะบุกเบิกสร้างสรรคย์ิง่ เน่ืองดว้ยแต่เดิมท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรี(ต่างประเทศ) เป็น

หน่วยงานก าหนดนโยบายสูงสุดของอาเซียน แต่ปัจจุบนัมีกลไกก าหนดนโยบายท่ีสูงข้ึนอีกขั้น

หน่ึงคือ “ท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน” ซ่ึงไดจ้ดัประชุมแบบไม่ก าหนดสมยัประชุมท่ีแน่นอน

อยู่หลายคร้ัง จวบจนได้ก าหนดให้การประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนมีระบบวาระการประชุม

ประจ าปีข้ึนในเวลาต่อมา 

 
สอง การประเมนิผลการผนึกก าลงั 

1. ปัจจัยต่างๆทีท่ าให้เกดิการผนึกก าลงั 
เม่ือยอ้นไปพิจารณาถึงวิวฒันาการของอาเซียนในช่วงระยะท่ีหน่ึงจะพบปัจจยัส าคญัท่ีมี

บทบาทต่อการผนึกก าลงักนัของอาเซียนดงัน้ี 

ประการแรก ความตอ้งการร่วมกนัด้านการป้องกนัและต่อตา้นคอมมิวนิสต์ส่งผลให้

อาเซียนตอ้งกระชับความสัมพนัธ์ และก่อรูปเป็นแนวรบร่วมเอกภาพเพื่อสกดักั้นการขยาย

อ านาจของลทัธิคอมมิวนิสต ์ทั้งน้ีภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุด ประเทศเอกราชใหม่ใน

ภูมิภาคไดท้ยอยเลือกขา้งสนับสนุนและเป็นพนัธมิตรกบัฝ่ายตะวนัตก แมจ้ะมีความแตกต่าง

ระหว่างการสนบัสนุนสหรัฐฯ กบัการสนบัสนุนองักฤษอยูบ่า้ง แต่ประเด็นต่อตา้นคอมมิวนิสต์

ยงัคงเป็นเอกฉนัท ์ดา้นหน่ึงเน่ืองดว้ยผูน้  าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค่้อนขา้งยอมรับอุดมการณ์

ทางการเมืองของตะวันตก ขณะท่ีอีกด้านหน่ึงเป็นผลจากการชักจูงและหลอกล่อด้วย

ผลประโยชน์จากประเทศเจา้อาณานิคมเดิมคือ สหรัฐฯ และองักฤษ กระนั้นแลว้สาเหตุท่ีส าคญั
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ยิ่งกว่าคือ การเผชิญกบัภยัคุกคามจากกบฏพรรคคอมมิวนิสต์ติดอาวุธภายในประเทศ ได้แก่ 

เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 1965 พรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียไดเ้ขา้ร่วมต่อสู้แย่งชิง

อ านาจและไดส้ังหารนายพลฝ่ายขวาท่ีต่อตา้นคอมมิวนิสตใ์นกองทพับกไปหลายคน ส่งผลให้

เม่ือซูฮาร์โตได้ข้ึนครองอ านาจทางการเมืองแลว้จึงปฏิบัติการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่าง

โหดเห้ียม ดว้ยเห็นว่าคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซียเป็นภยัคุกคามส าคญัต่อสังคมและประเทศชาติ 

ขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียถูกอังกฤษปราบปรามลงอย่างราบคาบภายหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุด และเม่ือสหพนัธรัฐมาลายาสถาปนาประเทศข้ึนในปี 1957 พรรค

คอมมิวนิสตม์าเลเซียก็ไดส้าบสูญไป กระทัง่ตน้ทศวรรษ 1960 พรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียได้

ฟ้ืนฟูกองก าลงัติดอาวุธและเร่ิมใชก้  าลงัต่อสู้ภายใตก้ารสนบัสนุนจากจีน จนสร้างความตึงเครียด

แก่รัฐบาลมาเลเซียอย่างยิง่ รัฐบาลมาเลเซียจึงตดัสินใจเขา้ร่วมผนึกก าลงักบัประเทศอ่ืนท่ีไดรั้บ

ภยัคุกคามจากคอมมิวนิสต ์ขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสตฟิ์ลิปปินส์ไดร้วมกลุ่มกนัอีกคร้ังเม่ือปี 1967 

หลงัจากเคยแตกแยกกนัก่อนหนา้นั้น พร้อมสถาปนากองทพัประชาชนใหม่และเร่ิมปฏิบติัการ

ต่อสู้ดว้ยก าลงัติดอาวุธภายใตก้ารช้ีน าของพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ ซ่ึงการต่อสู้ดังกล่าว

ยงัคงด าเนินต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน และรัฐบาลฟิลิปปินส์ยงัไม่สามารถปราบปรามกองทัพ

ประชาชนใหม่ซ่ึงยงัคงเป็นหอกข้างแคร่ของรัฐบาลฟิลิปปินส์อยู่ทุกสมัยลงได้ ส่วนพรรค

คอมมิวนิสตไ์ทยเร่ิมต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธท่ีภาคอีสานเม่ือปี 1965 และขยายไปสู่ภาคเหนือ ภาค

กลางและภาคใตใ้นเวลาต่อมา ส่งผลใหรั้ฐบาลถนอม กิตติขจรซ่ึงต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยูแ่ลว้ยิง่

มีจุดยนืต่อตา้นคอมมิวนิสตท่ี์แขง็กร้าวยิง่ข้ึน ขณะท่ีรัฐบาลของนายลี กวนยแูห่งสิงคโปร์กบัฝ่าย

ซา้ยท่ีสนบัสนุนคอมมิวนิสตไ์ดแ้ตกคอกนัในประเด็นการรวมประเทศสิงคโปร์เขา้กบัมาเลเซีย

เม่ือตน้ทศวรรษท่ี 1960 ส่งผลใหรั้ฐบาลมองฝ่ายท่ีสนิทสนมกบัคอมมิวนิสตว์่าเป็นภยัคุกคามต่อ

รัฐบาล 

  ฉะน้ีแลว้ “ภยัคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต์” ท่ีเปรียบเสมือนเชือกท่ีร้อยประเทศเหล่าน้ี

เขา้ไวด้ว้ยกนั 
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ประการท่ีสอง สถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ภาคีอาเซียนมี

ผลประโยชน์ทางการทูตท่ีเป็นเอกภาพ และใชเ้สียงเอกฉันทเ์สียงเดียวในการเจรจาต่างประเทศ 

ช่วงคร่ึงแรกของสงครามเยน็ระหว่างตะวนัตกกับตะวนัออก อาเซียนเป็นพนัธมิตรกับฝ่าย

ตะวนัตก มิตอ้งสงสัยเลยว่าดา้นการทูตได้เลือกขา้งฝ่ายตะวนัตก แต่เม่ือสถานการณ์ระหว่าง

ประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ 3 ประการคือ (1) พละก าลงัขององักฤษและสหรัฐฯ 

เส่ือมถอยลงจนตอ้งละท้ิงภารกิจให้ความคุม้ครองต่อพนัธมิตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(2) 

เกิดความแตกแยกในค่ายตะวนัออกเม่ือจีนและสหภาพโซเวียตเร่ิมเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั อีกทั้ง

สถานภาพของประเทศจีนในเวทีโลกไดพ้ฒันาข้ึนอย่างมาก (3) สหรัฐฯ กบัจีนมีความใกลชิ้ด

มากข้ึน เพื่อร่วมกนัต่อตา้นการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต สถานการณ์ดงักล่าวท าใหภ้าคี

สมาชิกอาเซียนตระหนกัรู้ร่วมกนัสองประการคือ  หน่ึง ความไม่เช่ือมัน่ต่อการพึ่งพิงมหาอ านาจ 

สอง อันตรายจากการเข้าร่วมต่อต้านมหาอ านาจ ด้วยเหตุน้ี อาเซียนจึงมีผลประโยชน์ทาง

ยทุธศาสตร์ทางการทูตอยา่งเป็นเอกภาพ นัน่คือ ความเป็นกลางของอาเซียน และรักษาสัมพนัธ์

ทางการทูตกบับรรดาชาติมหาอ านาจของโลกอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ยินยอมให้มหาอ านาจใดใด

ปะทะหรือแก่งแย่งกนัในภูมิภาคน้ี พร้อมสถาปนาให้ภูมิภาคน้ีเป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพและ

เป็นกลาง ดังนั้ นความเป็นเอกภาพของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์น้ีก็เป็นปัจจยัส าคัญท่ี

เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่การผนึกก าลงัของอาเซียน 

ประการท่ีสาม การสมคัรสมานสามคัคีเพื่อสร้างความแขง็แกร่งแก่ตนเอง กไ็ดก้ลายเป็น

เสียงปณิธานร่วมของทุกประเทศในอาเซียน และน่ีคือแรงขบัเคล่ือนภายในท่ีท าใหอ้าเซียนกา้วสู่

ความร่วมมือกนั ภาคีสมาชิกอาเซียนลว้นเป็นประเทศขนาดเลก็และอ่อนแอ การหลุดพน้จากการ

พึ่ งพิงมหาอ านาจและก้าวสู่หนทางแห่งความเป็นกลางนั้ นย่อมไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่อาเซียน

ตระหนกัดีว่า “สามคัคีคือพลงั” ดว้ยเหตุน้ี การสมคัรสมานสามคัคีกนัเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

แก่ตนเองจึงกลายเป็นหนทางท่ีอาเซียนพยายามร่วมกนั ส่วนจะท าอยา่งไรจึงจะใหค้วามสามคัคี

และการสร้างความแข็งแกร่งเกิดข้ึนจริงได ้กต็อ้งปฏิบติัการความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกดา้น

อนัไดแ้ก่ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความมัน่คงเป็นตน้ บนพื้นฐานหลกัการ
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เคารพอ านาจอธิปไตยซ่ึงกนั ไม่แทรกแซงกิจการภายใน อ านวยประโยชน์อย่างเท่าเทียม และ

แกไ้ขปัญหาและความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี ปณิธานความร่วมมืออนัแรงกลา้ขา้งตน้น้ีเองไดเ้ป็น

ส่วนเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่การผนึกก าลงัของอาเซียนยิง่ข้ึน ทั้งน้ี การจดัประชุมสุดยอดผูน้  า

อาเซียนคร้ังท่ีหน่ึงและฉนัทามติท่ีบรรลุร่วมกนักคื็อ ปรากฏการณ์ของการผนึกก าลงัดงักล่าว 

ประการสุดท้าย การยกระดับกลไกการท างานของอาเซียนมีผลช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งแก่การผนึกก าลงั การขาดหน่วยงานช้ีน าส่วนกลางท่ีถาวรแน่นอนในช่วงสิบปีแรก

ของการก่อตั้งอาเซียนโดยธรรมชาติแลว้ยอ่มไม่เป็นผลดีต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

การผนึกก าลังน้ี จวบจนเม่ืออาเซียนมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ ง

ส านกังานเลขาธิการอาเซียนแลว้ จึงจดัตั้งใหส้ านกังานเลขาธิการอาเซียนเป็นหน่วยบริหารงาน

ส่วนกลางถาวรซ่ึงมีภารกิจส าคญัอยา่งหน่ึงคือ รับผิดชอบประสานงานระหว่างภาคีสมาชิกทุก

ประเทศและส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน ขณะเดียวกันก็ทุ่มเทก าลังเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์ร่วมกันแห่งอาเซียน กลไกดังกล่าวน้ีได้ช่วยเสริมให้การผนึกก าลังของอาเซียน

แขง็แกร่งข้ึนอยา่งมิตอ้งสงสัย 

อปุสรรคต่างๆทีข่ดัขวางการผนึกก าลงั 

แมจ้ะมีแรงผลกัดันสู่ความสามัคคีร่วมมือกนัในอาเซียน แต่ก็จ  าเป็นตอ้งมองเห็นถึง

อุปสรรคและแรงต้านทานท่ีด ารงอยู่นานัปการ ประการแรกคือ กรณีพิพาทเร่ืองดินแดนท่ี

น าไปสู่การปะทะและบาดหมางระหว่างภาคีสมาชิก ไดแ้ก่ กรณีพิพาทเร่ืองอ านาจอธิปไตยบน

ดินแดนซาบาห์ระหว่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นปัญหาตกทอดทางประวติัศาสตร์ เน่ือง

ดว้ยเม่ือสถาปนาสหพนัธรัฐมาเลเซียในปี 1963 มาเลเซียไดผ้นวกรวมดินแดนซาบาห์เขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของมาเลเซีย ส่งผลให้ฟิลิปปินส์และมาเลเซียตดัสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างกนัใน

เวลาต่อมา เน่ืองด้วยฟิลิปปินส์ประกาศว่าอังกฤษเพียง “เช่ายืม” ซาบาห์ในปี  1878 ดังนั้ น

ฟิลิปปินส์จึงยงัมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนซาบาห์ ขณะท่ีมาเลเซียกลบัยืนยนัว่าอาณาจกัร

สุลต่านซูลูในเวลานั้นไดข้ายดินแดนซาบาห์ให้แก่องักฤษแลว้ หาใช่การให้เช่ายมืไม่ เม่ือสอง
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ประเทศต่างคุมเชิงไม่ยอมอ่อนขอ้ใหก้นั ส่งผลใหส้องฝ่ายตดัสัมพนัธ์ทางการทูตกนัอีกคร้ังในปี 

1968 และฟ้ืนฟูอีกคร้ังในปลายปี 1969 อยา่งไรก็ดี แมส้องประเทศไดป้ระนีประนอมกนัระดบั

หน่ึงแลว้ในท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ีสองในปี 1977 แต่ปัญหาท่ีแทจ้ริงยงัคงไม่ไดรั้บ

การแกไ้ข ขณะท่ีมาเลเซียเองก็มีปัญหาพิพาททางน่านน ้ ากบัอินโดนีเซีย เน่ืองดว้ยอินโดนีเซีย

ยดึถือ “ทฤษฎีรัฐหมู่เกาะ” ส าหรับก าหนดเขตน่านน ้ าของตนมาช้านานแลว้ โดยทฤษฎีระบุว่า 

ให้ลากเส้นตรงเช่ือมจุดซ่ึงอยู่นอกสุดของเกาะและแนวปะการังท่ีอยู่นอกสุดในหมู่เกาะมาใช้

เป็นเส้นฐานตรงก าหนดน่านน ้ าอาณาเขต ภายในเส้นฐานตรงท่ีลอ้มรอบหมู่เกาะและท าใหเ้กิด

น่านน ้ าไม่ว่าระดบัความลึกหรือระยะห่างจากชายฝ่ังจะเป็นเช่นใด ให้อินโดนีเซียมีอธิปไตย

เหนือน่านน ้ าดงักล่าวครอบคลุมถึงพื้นดินทอ้งทะเล พื้นท่ีใตดิ้น หว้งอวกาศเหนือน่านน ้ าอาณา

เขต และทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นท่ีอธิปไตยทั้ งหมด ซ่ึงทฤษฎีการก าหนดน่านน ้ าอาณาเขต

ดงักล่าวคุกคามต่อผลประโยชน์ของมาเลเซียอย่างใหญ่หลวง ส่งผลให้สองประเทศโตแ้ยง้กนั

เร่ือยมา จวบจนเม่ือเดือน กรกฎาคม 1981 สองประเทศจึงไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนั โดยขอ้ตกลง

ระบุให้มาเลเซียยอมรับว่าอินโดนีเซียมีอ านาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตน่านน ้ าระหว่างฝ่ัง

ตะวนัออกและตะวนัตกของมาเลเซีย ขณะท่ีอินโดนีเซียยอมรับสิทธิการท าประมงของ

ชาวประมงมาเลเซียและปฏิบติัการทางกองทพัมาเลเซียส าหรับคุม้ครองชาวประมงเหนือน่านน ้ า

ดงักล่าว นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงคโปร์และอินโดนีเซียเร่ิมเลวร้ายลงเม่ือสิงคโปร์ได้

ตดัสินประหารชีวิตนาวิกโยธินชาวอินโดนีเซียสองคนท่ีเขา้ก่อวินาศกรรมในสิงคโปร์ ขณะท่ี

ไทยและมาเลเซียก็มีกรณีพิพาททางน่านน ้ าระหว่างกนั ขอ้พิพาททั้งทางพื้นดินและน่านน ้ าจึง

บัน่ทอนการผนึกก าลงัของอาเซียนลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ประการต่อมา ระดบัความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างภาคีสมาชิกอาเซียนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเป็น

อุปสรรคต่อการเสริมสร้างการผนึกก าลงั เน่ืองดว้ยก่อนการก่อตั้งอาเซียนนั้น แต่ละประเทศไม่มี

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งบางประเทศยงัขดัแยง้และมีการปะทะกนัดว้ยอาวุธ เช่น “การ

เคล่ือนไหวต่อตา้นมาเลเซีย” ของอินโดนีเซีย ทั้งน้ีช่วงสิบปีแรกของการก่อตั้งอาเซียนเป็นช่วงท่ี

ภาคีสมาชิกยงัคงหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะความหวัน่วิตกของประเทศขนาดเลก็ท่ีมี
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ต่อประเทศขนาดใหญ่ และการขาดหน่วยงานบริหารงานส่วนกลางท่ีจดัตั้งอยา่งถาวร และถึงแม้

ได้จัดตั้ งส านักงานเลขาธิการอาเซียนข้ึนในภายหลังแล้ว แต่สมรรถนภาพและอ านาจของ

ส านกังานยงัคงจ ากดัอยูม่าก สาเหตุเน่ืองดว้ยประเทศขนาดเล็กวิตกว่าประเทศขนาดใหญ่จะเขา้

ครอบง าส านักงานเลขาธิการอาเซียน และวางอ านาจบาตรใหญ่จนท าลายหลกัการความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันของทุกประเทศ ช่วงเวลาดังกล่าวแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี

ความเห็นแตกต่างกันในปัญหาเร่ืองอ านาจของส านักงานเลขาธิการอาเซียน ทั้ งน้ีเน่ืองด้วย

ส านกังานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยูท่ี่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซียจึงคาดหวงัว่า

ตนจะมีอ านาจปฏิบติัการบางอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อส านกังาน ขณะท่ีประเทศสมาชิกอ่ืนโดยเฉพาะ

สิงคโปร์และมาเลเซียกลบัคดัคา้นอยา่งหนกัดว้ยเกรงวา่ประเทศของตนจะถูกครอบง าบงการ 

ระยะเปราะบางของการผนึกก าลงั 

การผนึกก าลงัของอาเซียนในระยะน้ีเปราะบางอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงไม่เพียงดว้ยอุปสรรค

นานปัการขา้งตน้ แต่ยงัควรตระหนกัดว้ยว่า ไม่ควรประเมินบทบาทปัจจยัสนบัสนุนการก่อตวั

ของการผนึกก าลงัสูงจนเกินไป ประการแรก เน่ืองจากอาเซียนมีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ือง

ความเป็นกลางไม่แบ่งฝักฝ่าย แมจ้ะมีการประกาศปฏิญญาอยา่งเป็นทางการแสดงจุดยนืเอกฉนัท์

ของภาคีสมาชิกเร่ือง “การสถาปนาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ และ

ความเป็นกลาง” กระนั้นแต่ละฝ่ายกลบัมีระดบัท่ียึดมัน่และความเขา้ใจในจุดยืนท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิดเร่ืองความเป็นกลางของอาเซียนนั้ นได้รับการเสนอโดยมาเลเซีย และมีอินโดนีเซีย

สนับสนุนแนวคิดน้ีเป็นประเทศแรก เน่ืองด้วยอินโดนีเซียเห็นว่าแนวคิดน้ีสอดคล้องกับ

เจตจ านงไม่ผกูสัมพนัธ์มิตรกบัฝ่ายใดซ่ึงตนไดร้ณรงคอ์ยู ่ขณะเดียวกนักเ็ห็นว่า อินโดนีเซียเป็น

ประเทศขนาดใหญ่ในภูมิภาค หากสามารถขจดัอิทธิพลจากมหาอ านาจภายนอกออกไปได ้

บทบาทผูน้  าแห่งภูมิภาคของอินโดนีเซียจะเป็นท่ีประจกัษไ์ดง่้ายข้ึน ขณะท่ีสิงคโปร์มีความเห็น

เร่ืองความเป็นกลางท่ีแตกต่างออกไป นายกรัฐมนตรีลี กวนยูเห็นว่าการแก่งแย่งระหว่าง

มหาอ านาจส่งผลกระทบต่อการเมืองโลก และกระทบไปทัว่ทุกมุมโลกดว้ย ใครท่ีคิดจะรักษา
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เขตแดนใดในโลกให้บริสุทธ์ิปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกย่อมเป็นเร่ืองเพอ้ฝัน ดงันั้น

สิงคโปร์จึงมีแนวโน้มยินยอมให้มหาอ านาจของโลกเขา้รักษาดุลยภาพในภูมิภาค เพื่อสร้าง

เสถียรภาพและความมัน่คงในภูมิภาคน้ี ขณะท่ีฟิลิปปินส์และไทยไดส้งวนท่าทีไวอ้ยา่งยิง่ เน่ือง

ดว้ยฟิลิปปินส์ไม่ปรารถนาเขา้ร่วมสนบัสนุนความเป็นกลางในภูมิภาคจนท าลายความสัมพนัธ์

ดา้นความมัน่คงกบัสหรัฐฯ เฉกเช่นไทยเองก็วิตกว่าความเป็นกลางจะกระทบต่อสัมพนัธ์ภาพ

ระหว่างตนกบัสหรัฐฯ และแมว้่าภาคีสมาชิกหลายประเทศยงัสงวนท่าทีต่อเร่ืองน้ีอยู่ แต่เม่ือ

พิจารณาสถานการณ์รอบดา้นแลว้ ภาคีสมาชิกอาเซียนยงัคงบรรลุความเขา้ใจซ่ึงกนัและประกาศ

แสดงจุดยืนอย่างเป็นเอกฉันทต่์อโลกภายนอกเร่ืองอาเซียนจกัสถาปนาเขตแห่งความเป็นกลาง

ไม่แบ่งฝักฝ่าย น่ีเพราะอาเซียนตระหนกัวา่ การสถาปนาเขตแห่งความเป็นกลางน้ีจะเป็นปณิธาน

และขอ้คิดเห็นทางการเมืองหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกระตุน้สร้างความสามคัคีในอาเซียน อีก

ทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานภาพทุกภาคส่วนของอาเซียนดว้ย ดว้ยเหตุขา้งตน้ แมมี้

ปฏิญญาท่ีภายนอกแสดงถึงความสามคัคีเป็นเอกฉันทแ์ลว้ แต่นั่นมิไดเ้ท่ากบัว่าอาเซียนมีผนึก

ก าลงัท่ีแขง็แกร่งแลว้ดว้ย 

ประการท่ีสอง แมค้วามร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งภาคีสมาชิกอาเซียนจะ

มีหลกัการและแผนงานท่ีครอบคลุมรอบดา้นแลว้ แต่หลกัการและแผนงานดงักล่าวยงัคงเป็น

เพียงขอ้ความดว้ยวาจาหรือดว้ยเอกสารท่ีมิไดก้  าหนดและลงมือปฏิบติัให้เป็นโครงการความ

ร่วมมือเชิงรูปธรรม การเอ้ืออ านวยต่อกนัยงัไม่ก่อเกิดเป็นความเช่ือมโยงทางผลประโยชน์แง่

เศรษฐกิจ ดว้ยเหตุน้ี การผนึกก าลงักนัในช่วงระยะน้ีจึงยงัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการสร้างปณิธาน

ร่วมกนั ไม่ใช่บนพื้นฐานผลประโยชนร่์วมกนัทางเศรษฐกิจ 

ประการสุดทา้ย การพฒันากลไกการท างานของอาเซียนยงัคงมีผลกระทบต่อการผนึก

ก าลงัของอาเซียนนอ้ยมาก 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ช่วงทศวรรษแรกหลงัการก่อตั้ งอาเซียนถือเป็นช่วงน าพาสมาชิก

อาเซียนท่ีต่างคนต่างอยู่ให้มารวมตวักนั รู้จกัซ่ึงกนั เขา้ใจและหลอมรวมเขา้หากนั และแมจ้ะ
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ตระหนักในเป้าหมายและผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกนั แต่การกา้วสู่หนทางแห่งความสมคัร

สมานสามคัคียงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ กอปรกบัความแตกต่างทางความคิดเห็น การกระทบกระทัง่

และไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั ส่งผลใหก้ารผนึกก าลงัของอาเซียนในช่วงเวลาน้ีเปราะบางอยา่ง

ยิง่ 

บททีส่อง ววิฒันาการของอาเซียนและการประเมนิการผนึกก าลงัในช่วงปลายยุคสงครามเยน็ 
 หลงัส้ินสุดสงครามอินโดจีนในปี 1975 แลว้ เวยีดนามเหนือและเวยีดนามใตไ้ดร้วมเป็น

ประเทศเดียวกนั และกลายเป็นประเทศท่ีมีแสนยานุภาพทางกองทพัแข็งแกร่งท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ช่วงดงักล่าวเป็นช่วงประจวบเหมาะกบัการแผ่ขยายอิทธิพลลทัธิครองความ

เป็นเจา้ไปทัว่โลกของโซเวียต โซเวียตจึงใช้ประโยชน์จากการผูกสัมพนัธมิตรกบัเวียดนาม

ในช่วงสงครามเวียดนาม เขา้สนับสนุนการสถาปนาสหพนัธ์อินโดจีนของเวียดนามเพื่อให้

เวียดนามมีบทบาทช้ีน าเหนือดินแดนอินโดจีน แต่เม่ือเขมรแดงต่อตา้นเป้าหมายดงักล่าวของ

เวียดนามอย่างหนักหน่วง  เวียดนามจึงไดส่้งกองก าลงักว่าแสนนายบุกยึดกมัพูชาอยู่เป็นเวลา

ยาวนาน สถานการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนใกลต้วัอาเซียนน้ีไดคุ้กคามต่อเสถียรภาพและความมัน่คง

ของภาคีสมาชิกอาเซียนอยา่งรุนแรง ดงันั้น การเรียกร้องใหเ้วียดนามถอนก าลงัออกจากกมัพูชา

และการใชว้ิธีทางการเมืองแกไ้ขปัญหากมัพูชาไดก้ลายเป็นภารกิจหลกัของอาเซียนตลอดระยะ

สิบปีท่ีเวียดนามยึดครองกมัพูชา และส่งผลให้อาเซียนไดแ้สดงบทบาทศูนยก์ลางส าคญัในการ

แก้ไขปัญหากัมพูชาในเวทีนานาชาติ เป็นคร้ังแรก พร้อมกันนั้ น  อาเซียนได้ปรับปรุง

ความสัมพันธ์ภายในระหว่างภาคีสมาชิก พัฒนาสัมพันธภาพกับทุกชาติมหาอ านาจ และ

สถาปนากลไกประเทศคู่เจรจาอย่างต่อเน่ือง กระทัง่ปลายปี 1989 เวียดนามจึงถูกบีบให้ถอน

ก าลงัทหารทั้งหมดออกจากกมัพูชา จวบจนการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกรุงปารีสเพื่อยติุ

ปัญหากมัพูชาเม่ือปี 1991 ไดเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งการแกไ้ขปัญหากมัพูชาแลว้เสร็จในท่ีสุด ดว้ย

เหตุน้ี การแกไ้ขปัญหากมัพชูาจึงเป็นผลงานส าคญัของอาเซียนท่ีมิอาจมองขา้มได ้
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 หน่ึง ววิฒันาการส าคญัของอาเซียน  
1. ช้ีน านานาชาติให้ใช้วธีิทางการเมอืงแก้ไขปัญหากมัพูชา 

 นับแต่ปลายทศวรรษ 1960 สหภาพโซเวียตได้มีความพยายามจะแทรกซึมเขา้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านการสถาปนาระบบความมัน่คงร่วมกนัแห่งเอเชีย แต่กลบัไม่ประสบ

ผลส าเร็จ อาเซียนไดม้องว่า การรุกรานกมัพูชาของเวียดนามคร้ังน้ีเป็นความพยายามอีกคร้ังของ

โซเวียตท่ีจะขยายอิทธิพลสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การครอบง าอินโดจีนของเวียดนามจึงเป็น

ภยัคุกคามร้ายแรงยิ่งต่อภูมิภาค และอาเซียนยงักงัวลว่า เป้าหมายต่อไปของเวียดนามอาจเป็น

ประเทศไทยซ่ึงเป็นภาคีสมาชิกหน่ึงของอาเซียน ด้วยเหตุน้ี ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจึง

ประณามพฤติกรรมการรุกรานของเวียดนามอย่างหนักนับแต่วนัแรกท่ีเวียดนามบุกยึดครอง

กมัพูชา อีกทั้งไดป้ระสานความสามคัคี มีจุดยืนท่ีแน่วแน่ บากบัน่ไม่ย่อทอ้ และทุ่มเทพยายาม

อย่างยิ่งตลอดช่วงระยะในการต่อตา้นการวางอ านาจบาตรใหญ่ของเวียดนาม พร้อมทั้ งการ

ผลกัดนัการใชว้ธีิทางการเมืองแกไ้ขปัญหากมัพชูา 

 ประการแรก ไดร่้วมกนัแถลงการณ์เพื่อโจมตีภยัคุกคามและความร้ายแรงจากลทัธิครอง

ความเป็นเจา้ของเวยีดนาม การเปิดโปงเร่ืองโป้ปด “ถอนก าลงับางส่วน” ของเวียดนาม และการ

ยนืหยดัเรียกร้องให้เวียดนามถอนก าลงัทั้งหมดออกจากกมัพูชา ทั้งน้ี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ์

นายกรัฐมนตรีไทยขณะนั้ นกล่าวว่า การรุกรานกัมพูชาของเวียดนามเป็นส่วนหน่ึงของ 

“แผนปฏิบติัการขยายแสนยานุภาพ” ของกรุงฮานอย ซ่ึงแผนดงักล่าวมีแนวโน้มสูงท่ีจะขยาย

แสนยานุภาพให้ครอบคลุมถึง 16 จงัหวดัในภาคอีสานของไทย...” ขณะท่ีนายเฟอร์ดินานด ์

มาร์กอส ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าววา่ เวยีดนามภายใตก้ารสนบัสนุนจากโซเวยีตเป็นภยั

คุกคามท่ีร้ายแรงท่ีสุดต่อความมัน่คงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะท่ีนายเอส ราชารัตนัม 

รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวว่า เร่ืองของกมัพูชาในวนัน้ี พรุ่งน้ีอาจเกิดข้ึนท่ีประเทศของเรา 

ขณะท่ีนาย Ghazali Shafei รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียได้กล่าวว่าเป้าหมายของกรุง

ฮานอยคือการสถาปนาอ านาจครอบง าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยเหตุน้ี ท่ีประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 16 จึงประกาศชัดเจนว่า การยึดครองกัมพูชาอย่างต่อเน่ืองของ
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เวยีดนามนั้นเป็นภยัคุกคามร้ายแรงต่อทั้งเสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้และต่อสันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ อีกทั้งชาติสมาชิกอาเซียนไดแ้ถลง

ชดัเจนว่า การเล่นเกมส์ “ถอนก าลงัเพียงบางส่วน” ของเวยีดนามเม่ือไดรั้บแรงวพิากษก์ดดนัจาก

ต่างชาตินั้นนับเป็นเพียงพฤติกรรมท่ีโป้ปดหลอกกนัเสียโดยแท ้ฉะนั้น อาเซียนจึงไดเ้สนอให้

เวียดนามจ าเป็นตอ้งถอนก าลงัทั้งหมดออกจากกมัพูชาก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยเอกสารรายงาน

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 14, 15 และ 16 และเอกสารบางฉบบัท่ียื่นต่อท่ี

ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกรณี “ปัญหากมัพูชา” ก็ลว้นระบุชัดเจนและเน้นย  ้าว่า 

เง่ือนไขส าคญัอนัดบัแรกในการแกไ้ขปัญหากมัพูชาคือ ความจ าเป็นตอ้งถอนกองก าลงัต่างชาติ

ออกจากกมัพชูาโดยทนัที  

ประการท่ีสอง การเร่งผลกัดนัให้กมัพูชาผนวกก าลงั และใช้วิธีการและโอกาสทั้งมวล

สนับสนุนการต่อตา้นเวียดนามของประชาชนกมัพูชา แน่นอนว่าการเช่ือมสามคัคีกนัระหว่าง

เขมรสามฝ่ายเป็นเหตุผลท าให้พลงัต่อตา้นเวียดนามของเขมรทั้งสามฝ่ายสามารถยืนหยดัจน

ประสบความส าเร็จไดใ้นท่ีสุด ขณะท่ีอาเซียนกลายเป็นแรงผลกัดันส่งเสริมจากภายนอกต่อการ

เช่ือมความสามคัคีดงักล่าวดว้ยการช่วยส่งมอบข่าวสารขอ้มูลและเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีประสานงาน

แก่กลุ่มก าลงัของเขมรทั้งสามฝ่าย เช่น การให้ใชสิ้งคโปร์เป็นสถานท่ีลงนาม  “ค าแถลงการณ์

ร่วม” ของผูน้  าเขมรสามฝ่ายว่าดว้ยความเห็นพอ้งใหจ้ดัตั้งรัฐบาลร่วมกนัเม่ือตน้ปี 1981  การให้

ใชก้รุงเทพฯ เป็นสถานท่ีจดัประชุมวาระต่าง ๆ ของคณะกรรมการพิเศษแห่งแนวร่วมเขมรสาม

ฝ่าย และการให้ใช้กรุงกวัลาลมัเปอร์เป็นสถานท่ีลงนาม “ค าแถลงการณ์สถาปนารัฐบาลผสม

กมัพูชาประชาธิปไตย” ของแนวร่วมเขมรสามฝ่ายเม่ือเดือนมิ.ย. 1982  เป็นตน้ อีกทั้งท่ีประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไดย้ืนยนัอยู่หลายคร้ังว่า อาเซียนสนับสนุนรัฐบาลผสมกมัพูชา

ประชาธิปไตย และบางประเทศสมาชิกอาเซียนยงัไดช่้วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารแก่

กลุ่มก าลงัต่อตา้นของกมัพชูาอีกดว้ย นอกจากน้ี อาเซียนยงัไดใ้ชเ้วทีระหวา่งประเทศและวธีิการ

ทางการทูตทุกประเภทสนับสนุนรัฐบาลผสมกมัพูชาประชาธิปไตย เช่น แสดงตนเป็นผูน้  า

เรียกร้องความถูกตอ้งใหแ้ก่รัฐบาลผสมกมัพูชาประชาธิปไตยในท่ีประชุมของกลุ่มประเทศไม่
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ฝักใฝ่ฝ่ายใด ท่ีประชุมองคก์ารสหประชาชาติ และท่ีประชุมกลุ่มประเทศมุสลิมเป็นตน้ ทั้งยงั

กระตือรือร้นผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ หันมาสนับสนุนจุดยืนของอาเซียนมากยิ่งข้ึน เช่น 

อาเซียนไดส่้งผูแ้ทนไปรณรงคจุ์ดยนืของอาเซียนต่อบางประเทศในทวปีแอฟริกาในคืนก่อนการ

ประชุมองคก์ารสหประชาชาติเม่ือปี 1985  ส่งผลใหรั้ฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตยไดรั้บการ

สนับสนุนเห็นใจยิ่งข้ึน กระทั่งส่งผลให้องค์การสหประชาชาติผ่านมติรับรองท่ีนั่งใน

สหประชาชาติอย่างชอบด้วยกฎหมายแก่ผูแ้ทนรัฐบาลผสมกมัพูชาประชาธิปไตยซ่ึงได้รับ

คะแนนเสียงสนบัสนุนขา้งมากอยูถึ่งสามส่ีคร้ัง ขณะเดียวกนั อาเซียนยงัร่วมมือกบัจีนในปัญหา

กมัพชูาอยา่งใกลชิ้ด โดยผูน้  าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกบัจีนต่างไดเ้ดินทางเยอืนกนัและกนั 

เพื่อแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ช้ีแจงสถานการณ์ พร้อมหารือและประสานจุดยนืกนัอยา่งใกลชิ้ดและ

ต่อเน่ือง อนัเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่รัฐบาลผสมกมัพชูาประชาธิปไตยอยา่งยิง่ 

 ประการสุดทา้ย การรณรงค์สนับสนุนให้ใช้วิธีทางการเมืองแกไ้ขปัญหากมัพูชา โดย

ริเร่ิมประเด็นปัญหากัมพูชาในท่ีประชุมระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อแสวงหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา เช่น เม่ือเดือน เมษายน 1986 ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแถลง

สนบัสนุนรัฐบาลผสมกมัพูชาประชาธิปไตยเก่ียวกบัขอ้เสนอแปดประการส าหรับการใชว้ธีิทาง

การเมืองแก้ไขปัญหากมัพูชา ขณะท่ีไทยได้เป็นผูริ้เร่ิมจดัการประชุมนานาชาติว่าด้วยเร่ือง

กมัพูชาคร้ังท่ี 3 ซ่ึงมีผูแ้ทนประเทศเขา้ร่วมประชุมกว่า 30 ประเทศเม่ือเดือน กรกฎาคม 1987 

ขณะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียและไทยเป็นตน้ไดป้ฏิสัมพนัธ์

กบัรัฐมนตรีต่างประเทศของเวยีดนามอยูห่ลายคร้ัง และอินโดนีเซียเองกริ็เร่ิมจดัประชุมอยา่งไม่

เป็นทางการให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในปัญหากมัพูชา นอกจากน้ีอาเซียนยงักระตือรือร้นท่ีจะ

ผลักดันการจัดการประชุมนานาชาติกรุงปารีสเม่ือเดือน กรกฎาคม 1989 โดยในท่ีประชุม 

อาเซียนไดเ้รียกร้องให้เวียดนามถอนก าลงัอย่างไม่มีเง่ือนไข อีกทั้งเรียกร้อยให้แกไ้ขปัญหา

กมัพชูาอยา่งรอบดา้น 
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 กล่าวโดยสรุปแลว้ หากไม่มีการรณรงค์สนับสนุน เขา้ร่วมการแกปั้ญหาและเป็นคน

กลางจากภาคีสมาชิกอาเซียน การใชว้ิธีทางการเมืองแกไ้ขปัญหากมัพูชาอาจตอ้งยืดเยื้อออกไป

อีกนาน ทั้งน้ีอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงความสมคัรสมานสามคัคี แถลงการณ์ด้วยฉันทามติ 

ประสานความร่วมมือและทุ่มเทพยายามร่วมกันจนกระทั่งใช้วิธีทางการเมืองแก้ไขปัญหา

กมัพูชาและรักษาสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วไ้ดใ้นท่ีสุด 

ฉะน้ีแลว้ การแกไ้ขปัญหากมัพูชาจึงเป็นคุณูปการและเป็นผลงานดา้นความมัน่คงของภูมิภาคท่ี

ยอดเยีย่มท่ีสุดของอาเซียนนบัแต่ก่อตั้งเป็นตน้มา 

ปฏบิัติการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระยะแรก 

หลงัการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังแรกแลว้ ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในเวลา

ต่อมาไดก้  าหนดและวางแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรม ประการ

แรกคือ การปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิ เศษทางการค้าระหว่างภาคีอาเซียน 

(Preferential Trade Agreement) ดว้ยวตัถุประสงคข์ยายสินคา้โภคภณัฑพ์ื้นฐานระหวา่งประเทศ

สมาชิก โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกการขยายการคา้สินคา้จ าพวกอาหาร พลงังาน และ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมของอาเซียน ทั้งน้ีเม่ือเดือน กรกฎาคม 1987 อาเซียนไดก้  าหนดใหข้ยาย

เพิ่มอตัราการลดพิกดัศุลกากรข้ึนเป็นร้อยละ 50 จากเดิมร้อยละ 25 แก่สินคา้สิทธิพิเศษของ

อาเซียน แต่ผลการกระตุน้การคา้ระหว่างกนัก็ยงัไม่ชัดเจนนกั โดยในปี 1987 มีประเภทสินคา้

สิทธิพิเศษซ่ึงครอบคลุมถึงผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมโซดาแอชทั้งส้ิน 18,000 กว่ารายการ แต่กลบั

มีมูลค่าการคา้สินคา้สิทธิพิเศษคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของมูลค่ารวมการน าเขา้ส่งออกภายใน

ภูมิภาค จวบจนปี 1992 มูลค่าของสินคา้สิทธิพิเศษยงัมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่ารวมการ

น าเขา้ส่งออกภายในภูมิภาค 

ประการท่ีสอง ความร่วมมือทางอาหารและพลงังานดว้ยการด าเนินการเชิงร่วมค านึง

ผลประโยชน์ระหว่างกัน เน่ืองด้วยสินคา้อาหารและพลงังานของสมาชิกอาเซียนมีลกัษณะ

เก้ือหนุนในส่วนต่างซ่ึงกนั สามารถร่วมมือแลกเปล่ียนในส่วนท่ีมีและขาดต่อกนัได้ สมาชิก
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อาเซียนจึงเห็นพอ้งกนัว่า ในภาวะท่ีโลกขาดแคลนอาหารและพลงังาน ใหไ้ทยและฟิลิปปินส์ซ่ึง

เป็นประเทศผูผ้ลิตขา้วจกัตอ้งให้สิทธิพิเศษส่งมอบขา้วแก่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ก่อนเป็นอนัดับแรก ขณะท่ีอินโดนีเซียและมาเลเซียซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัตอ้งให้สิทธิ

พิเศษส่งมอบน ้ ามนัแก่ไทยและฟิลิปปินส์ก่อนเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั และเม่ือสินคา้อาหารและ

พลงังานอยู่ในภาวะลน้ตลาดโลก ประเทศผูน้  าเขา้สินคา้ทั้งสองประเภทดงักล่าวจกัตอ้งสั่งซ้ือ

สินคา้จากภาคีสมาชิกอาเซียนก่อนเป็นกรณีพิเศษ 

ประการท่ีสาม ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมดว้ยการก่อตั้งกิจการร่วมทุน อาเซียนมีมติ

ให้แบ่งสรรโครงการอุตสาหกรรมส าหรับแต่ละประเทศรับไปด าเนินการ โดยอินโดนีเซียและ

มาเลเซียรับโครงการผลิตปุ๋ยยเูรีย ฟิลิปปินส์รับโครงการผลิตปุ๋ยฟอสเฟส สิงคโปร์รับโครงการ

ผลิตเคร่ืองยนตดี์เซล และไทยรับโครงการผลิตเกลือหินและโซดาแอช ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงค์

ระดมทุนและร่วมรับผลประโยชน์ทางตลาดพร้อมทั้งพฒันาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต

ร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ความจริงแลว้โครงการความร่วมมือทั้ง 5 โครงการ

กลบัไม่คืบหนา้เท่าท่ีควร มีเพียงโครงการโรงงานปุ๋ยยเูรียของอินโดนีเซียและมาเลเซียสองแห่ง

ท่ีไดล้งทุนก่อสร้างอย่างราบร่ืน นอกจากน้ี อาเซียนยงัไดก้  าหนด “โครงการแบ่งการผลิตทาง

อุตสาหกรรมแบบเก้ือหนุน” เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ท่ีใชข้อ้ไดเ้ปรียบทางการ

ผลิตและเทคโนโลยีของแต่ละประเทศสมาชิก แต่แลว้การด าเนินงานของโครงการดงักล่าวกลบั

ไม่คืบหนา้เท่าใดนกั 

ประการท่ีส่ี ความร่วมมือทางการเงิน ผลส าเร็จท่ีเห็นไดช้ดัคือ การก่อตั้งบรรษทัเงินทุน

อาเซียน ซ่ึงมีธนาคารและสถาบนัการเงินของหา้สมาชิกอาเซียนรวม 139 แห่งเป็นผูถื้อครองหุน้ 

ทั้งน้ีการก่อตั้งบรรษทัดงักล่าวถือเป็นการเปิดฉากความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนโฉมใหม่

ทีเดียว 
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การสร้างกลไกคู่เจรจากบัชาติมหาอ านาจนอกภูมภิาค 

แต่ละชาติสมาชิกอาเซียนลว้นเป็นประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอเม่ืออยู่โดยล าพงั จึง

จ าต้องตกอยู่ในสถานะท่ี อ่อนแอและยากล าบากยิ่งท่ีจะมีสถานะเท่าเทียมหรือได้รับ

ผลประโยชน์อย่างพอเพียงในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเม่ือตอ้ง

ติดต่อกับชาติมหาอ านาจ ดังนั้ นภาคีสมาชิกอาเซียนจึงสนับสนุนและพัฒนาการเจรจากับ

ประเทศตะวนัตกและประเทศพฒันาแลว้ในนามของอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่

สถานะก าลงัของตน และสร้างสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีเอ้ือประโยชนต่์อประเทศตนเอง

พร้อมเอ้ือให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติเพิ่มมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี อาเซียนจึงได้สถาปนา

ความสัมพนัธ์ลักษณะคู่เจรจากับญ่ีปุ่น (1973) ออสเตรเลีย (1974) แคนาดาและนิวซีแลนด ์

(1975) สหรัฐฯ (1977) และเกาหลีใต ้(1989) ตามล าดบั และไดริ้เร่ิมสถาปนากลไกคู่เจรจาระดบั

รัฐมนตรีระหวา่งอาเซียนและสหภาพยโุรปข้ึนเม่ือปี 1978 

ภายหลงัการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังแรกแลว้ อาเซียนไดจ้ดัการประชุมหารือกบั

ผูน้  าญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลการหารือคือ ญ่ีปุ่นเสนอให้เงินกูย้ืมแก่อาเซียน และ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตกลงลดอัตราก าแพงภาษีต่ออาเซียนลง โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชยญ่ี์ปุ่นได้เดินทางเยือนห้าประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างเดือน ตุลาคม – 

พฤศจิกายน 1980  พร้อมประกาศหลกัการใหค้วามช่วยเหลืออาเซียนส่ีประการคือ การช่วยเหลือ

ดา้นการพฒันาพลงังานโดยใหเ้งินสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานแก่ฟิลิปปินส์และ

ไทยจ านวน 400 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ การกระตุน้พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อาเซียนเพื่อแกไ้ขปัญหาการว่างงาน การสนับสนุนให้สินคา้ของอาเซียนกระจายเขา้สู่ตลาด

ญ่ีปุ่น และการเพิ่มความช่วยเหลือแก่ภาคีสมาชิกอาเซียนดา้นการศึกษา การบริหารจดัการและ

การฝึกฝนงานศิลปาชีพ ขณะท่ีการเจรจากับสหภาพยุโรปส่งผลให้เม่ือเดือน มีนาคม 1980 

อาเซียนและสหภาพยุโรปไดร่้วมลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมอย่าง

กวา้งขวาง โดยก าหนดให้สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษทางการคา้แก่อาเซียนตามการปฏิบติัเยีย่ง
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ชาติท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์ยิง่ กระตุน้ใหส้หภาพยโุรปลงทุนในอาเซียน และเพิ่มพนูการถ่ายโอน

เทคโนโลยเีป็นตน้ ขณะท่ีอาเซียนไดร่้วมเจรจากบัสหรัฐฯ อยูห่ลายคร้ังนบัแต่ปี 1977 เป็นตน้มา 

กระทั่งได้บรรลุข้อตกลงหลายประการกับสหรัฐฯ เม่ือเดือน กนัยายน 1980 เช่น การจดัตั้ ง

คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจอาเซียนและสหรัฐฯ เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจ และการ

จดัตั้งกองทุนร่วมท่ีสหรัฐฯ มอบเงินทุนเพื่อใชส้นบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ

อาเซียนประมาณ 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ อีกทั้ งธนาคารเพื่อการน าเขา้ส่งออกของสหรัฐฯ 

ก าหนดมอบเงิน 200,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐภายในระยะห้าปีเพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจนิติ

บุคคลของสหรัฐฯ เขา้มาคา้ขายและลงทุนกบัอาเซียน 

ความร่วมมือเหล่าน้ีไดพ้ิสูจนช้ี์ชดัว่า อาเซียนไดมี้บทบาทในขั้นตอนการเจรจาหารือดา้น

เศรษฐกิจกับมหาอ านาจตะวนัตกซ่ึงภาคีสมาชิกอาเซียนรายประเทศไม่สามารถมีบทบาท

ดงักล่าวไดเ้ลยหากด าเนินการโดยล าพงั 

 สอง การวเิคราะห์ปัจจัยส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการผนึกก าลงั 

ปัจจัยเสริมสร้างความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงั 

ปัจจยัเสริมสร้างการผนึกก าลงัของอาเซียนในช่วงระยะน้ีมีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยั

ภายใน แต่โดยภาพรวมแลว้ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างการผนึกก าลงัมากกว่า

ปัจจยัภายใน ทั้งน้ีปัจจยัภายนอกประการแรกคือ การใช้วิธีทางการเมืองแกไ้ขปัญหากมัพูชา 

เพราะการรุกรานและยดึครองกมัพูชาเป็นเวลายาวนานของเวียดนามภายใตก้ารสนบัสนุนของ

โซเวียตเป็นภยัคุกคามใหญ่หลวงท่ีสุดต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของภาคีสมาชิกอาเซียน 

และเป็นความทา้ทายจากภายนอกภูมิภาคคร้ังใหญ่ท่ีสุดนับแต่ก่อตั้งอาเซียนมา เน่ืองดว้ยการ

ครอบง าทั่วทั้ งดินแดนอินโดจีนของเวียดนามเป็น เพียงก้าวแรกของการแข่งกันส าแดง

แสนยานุภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องโซเวียตและสหรัฐฯ แน่นอนว่ากา้วต่อไปคือการ

แทรกซึมสู่ภาคีสมาชิกอาเซียน โดยไทยจะเป็นประเทศแรกท่ีถูกแทรกซึมน้ี แนวโน้มของ

สถานการณ์ดงักล่าวจึงบีบให้อาเซียนร่วมแรงร่วมใจ พร้อมเพรียงสามคัคีกนัรับมือภยัคุกคาม
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จากโซเวียตและเวียดนาม และภยัคุกคามน้ีเองคือสาเหตุแห่งความสามคัคีเป็นประวติัการณ์ของ

อาเซียน ส่งผลให้อาเซียนร่วมกนับีบบงัคบัให้เวียดนามถอนก าลงัออกไป ใช้วิธีทางการเมือง

แกไ้ขปัญหากมัพูชา แถลงการณ์ดว้ยมติเอกฉนัท ์และปฏิบติัการดว้ยจงัหวะพร้อมเพรียงกนัใน

เวทีระหวา่งประเทศ ภยัคุกคามจากภายนอกน้ีจึงไดผ้ลกัดนัเสริมสร้างการผนึกก าลงัของอาเซียน

ให้แข็งแกร่งข้ึนอย่างฉับพลนั ปัจจยัภายนอกประการต่อมาคือ การก่อตั้งกลไกคู่เจรจากบัชาติ

มหาอ านาจนอกภูมิภาคไดส่้งผลเสริมสร้างการผนึกก าลงัแก่อาเซียน ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ว่า 

ประเทศขนาดเลก็และอ่อนแอไม่สามารถอยูใ่นสถานะท่ีไดเ้ปรียบเม่ือตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัชาติ

มหาอ านาจ แต่หากรวมตัวเป็นองค์กรระดับภูมิภาคท่ีมีประชากรถึง 500 ล้านคนแล้วไซร้ 

อาเซียนจะถูกมองในอีกลกัษณะหน่ึง พร้อมไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ดงันั้น

ภาคีสมาชิกอาเซียนจึงควรกระตือรือร้นเสริมสร้างการตระหนกัรู้ในความเป็นอาเซียน กา้วโนม้

สู่ความสามคัคีพร้อมเพรียงกนัยิ่งข้ึนจนยงัผลให้การผนึกก าลงัอาเซียนกลา้แกร่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อ

สถานภาพและผลประโยชนท่ี์เพิ่มข้ึนดงักล่าว 

ปัจจยัภายในท่ีเสริมสร้างการผนึกก าลงัของอาเซียนคือ (1) การส าแดงบทบาทแกนน า

ส าคญัของผูน้  าท่ียิง่ใหญ่สามท่าน ช่วงทศวรรษท่ี 1980 การเมืองภายในของบางประเทศสมาชิก

อาเซียนยงัไร้ซ่ึงเสถียรภาพและอยู่ในช่วงผลดัเปล่ียนรัฐบาล มีเพียงสภาพการณ์ทางการเมือง

และเศรษฐกิจของสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียท่ีมีเสถียรภาพ และมีผูน้  าแข็งแกร่งทรง

บารมีสูงถึงสามท่าน คือ นายกรัฐมนตรีลี กวนยู นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด และ

ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ทั้งน้ีผูน้  าทั้งสามท่านมีลกัษณะพิเศษร่วมกนัคือ การยืนหยดัในศรัทธา

ความเช่ือ นิสัยท่ีแขง็กร้าว และท างานเด็ดขาด ดงันั้นผูน้  าแกร่งทั้งสามท่านน้ีจึงมกัมีบทบาทช้ีน า

อาเซียนร่วมกนั โดยผูน้  าแกร่งสองหรือสามท่านมกัใชกี้ฬาตีกอลฟ์หรือโอกาสท่ีไม่เป็นทางการ

อ่ืนร่วมหารือแลกเปล่ียนความเห็นในยุทธศาสตร์ส าคญักนัก่อน เม่ือมีฉันทามติร่วมกนัแลว้จึง

ค่อยขยายมติดงักล่าวสู่ผูน้  าภาคีอาเซียนประเทศอ่ืน วิธีก  าหนดยทุธศาสตร์ลกัษณะน้ีจึงตั้งอยูบ่น

พื้นฐานลกัษณะนิสัยท่ีแขง็แกร่งและเสน่ห์แห่งผูน้  าท่ีมีร่วมกนั พร้อมการหารือส่วนตวัระหว่าง

ผูน้  าทั้งสามท่าน  ดว้ยนัยยะขา้งตน้น้ีจึงกล่าวไดว้่าอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ลว้นเป็น
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ประเทศแกนน าส าคญัของอาเซียน ดงัสหภาพยโุรปท่ีมีแกนน าเยอรมนัและฝร่ังเศสสองประเทศ

เป็นดงัเคร่ืองยนตพ์ลงัขบัเคล่ือนคู่ฉนัใด อาเซียนกมี็พลงัขบัเคล่ือนจากก าลงัแรงมา้สามตวัน้ีฉนั

นั้น ฉะนั้น ปัจจยัดา้นบทบาทแกนน าจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัอนัเด่นชัดของการผนึกก าลงั

อาเซียนในช่วงระยะน้ี (2) การพฒันาสัมพนัธภาพภายในระหวา่งสมาชิกอาเซียนท่ีเด่นชดัในช่วง

ระยะน้ียงัผลกระตุน้ความสามคัคีภายในของอาเซียน (3) อาเซียนมีบทบาทสนบัสนุนการแกไ้ข

ปัญหาการปะทะขดัแยง้กนัภายในสมาชิกอาเซียน ซ่ึงยงัผลช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่การ

ผนึกก าลงัของอาเซียน เช่น ความพยายามร่วมกนัของทุกฝ่ายในการแกไ้ขกรณีพิพาทดินแดน

ซาร์บาห์ระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซีย กระทัง่บรรลุผลประนีประนอมกนัในท่ีประชุมสุดยอด

ผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ีสองเม่ือปี 1977 โดยฟิลิปปินส์ยินยอมละท้ิงขอ้เรียกร้องในอ านาจอธิปไตย

เหนือดินแดนซาร์บาห์ ขณะท่ีมาเลเซียรับประกนัจะไม่ใชซ้าร์บาห์เป็นฐานท่ีมัน่สนบัสนุนการ

ต่อต้านรัฐบาลฟิลิปปินส์ของกองก าลังชาวมุสลิมทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกัน

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีรัฐสภาของฟิลิปปินส์มีมติรับรองในปี 1987 ก็ได้ลบท้ิงขอ้ความใน

รัฐธรรมนูญฉบบัเก่าเก่ียวกบัซาร์บาห์ท่ีระบุว่า “เป็นดินแดนของฟิลิปปินส์อย่างถูกตอ้งทั้งทาง

กฎหมายและประวติัศาสตร์” อีกทั้งนางโคราซอน อากีโน ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยงัแถลงต่อ

สาธารณชนวา่ ฟิลิปปินส์ยนิยอมปฏิบติัการฝ่ายเดียวในการระงบัขอ้เรียกร้องอธิปไตยเหนือซาร์

บาห์อย่างเป็นทางการ ส่วนกรณีพิพาทน่านน ้ าอาณาเขตระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้น 

อาเซียนได้ร่วมหารือกบัทั้งสองประเทศอยู่หลายคร้ัง กระทั่งสองประเทศได้บรรลุขอ้ตกลง

พื้นฐานร่วมกนัในเดือน กรกฎาคม 1981 โดยมาเลเซียยอมรับให้อินโดนีเซียมีอ านาจอธิปไตย

เหนืออาณาเขตน่านน ้ าระหว่างฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของมาเลเซีย ขณะท่ีอินโดนีเซีย

ยอมรับสิทธิการสัญจรด้วยเรือหรือเคร่ืองบินทั้งทางน ้ าและทางอากาศอย่างเสรีของมาเลเซีย 

พร้อมยอมรับสิทธิการประมงของชาวประมงมาเลเซียและปฏิบัติการทางกองทัพมาเลเซีย

ส าหรับคุม้ครองชาวประมงเหนือน่านน ้ าดงักล่าว นอกจากน้ี ขอ้พิพาทน่านน ้ าระหว่างไทยและ

มาเลเซียกไ็ดรั้บการช้ีน าแกไ้ขตามจิตวิญญาณการหารือเพื่อใหไ้ดฉ้นัทามติร่วมกนัของอาเซียน 

บทบาทการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทเหล่าน้ีของอาเซียนจึงลว้นเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการเสริมสร้าง
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การผนึกก าลงัของอาเซียนอย่างมิตอ้งสงสัย (4) ช่วงระยะน้ีเป็นระยะแห่งการด าเนินงานความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน เน่ืองดว้ยโครงการและแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง 

ๆ กเ็ป็นศูนยชุ์มนุมแห่งการผนึกก าลงัของอาเซียนโดยตวัเองอยูแ่ลว้ จึงนบัเป็นอีกแรงผลกัดนัท่ี

เอ้ือต่อการผนึกก าลงัของอาเซียนดว้ย 

2. ระยะผนึกก าลงัแขง็แกร่งเป็นประวตัิการณ์ 

หากเทียบกบัระยะก่อนหนา้น้ีแลว้ ช่วงระยะน้ีมีปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง

การผนึกก าลงัของอาเซียนอยา่งเด่นชดั โดยเห็นไดช้ดัเจนจากฉนัทามติในนโยบายต่างประเทศ

และการใช้เสียงเอกฉันท์ในเวทีนานาชาติอยู่บ่อยคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวอย่างมัน่ใจไดว้่า การ

ผนึกก าลงัของอาเซียนในช่วงน้ีแขง็แกร่งอยา่งยิง่ อยา่งไรกดี็ แน่นอนว่าเรายงัจ าเป็นตอ้งเลง็เห็น

อุปสรรคปัจจยับางประการท่ียงัด ารงอยู่ เช่น แมอ้าเซียนจะมีหลกัการและกฎเกณฑ์การรณรงค์

ต่อนานาชาติในปัญหากมัพูชาท่ีเป็นเอกฉันท์พร้อมเพรียงกนั แต่ภาคีอาเซียนบางประเทศยงัมี

ความเห็นขดัแยง้กนัในบางประเด็น โดยไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียมีความเห็นว่า การขยาย

อิทธิพลในอินโดจีนของเวียดนามภายใตก้ารสนบัสนุนจากโซเวียตเป็นภยัคุกคามส าคญัต่อเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ขณะท่ีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กลับมองว่าภัยคุกคามจากจีนนั้ นน่า

หวาดกลวักว่ามาก จึงไม่ปรารถนาใหก้ าจดัอิทธิพลของเวยีดนามมากจนเกินไป เพื่อใชเ้วยีดนาม

เป็นฉากสกดักั้นอิทธิพลจากจีน อยา่งไรก็ดี เม่ือตอ้งเผชิญภยัคุกคามจากเวียดนามโดยตรง ภาคี

อาเซียนยงัคงหันปลายอาวุธพุ่งเล็งไปท่ีเวียดนามอยา่งพร้อมเพรียงกนั นอกจากน้ี ความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างกนัในอาเซียนยงัไม่เหมาะท่ีจะประเมินผลแง่ดีสูงจนเกินไป เน่ืองดว้ย

ความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ ผลลพัธ์ของความร่วมมือจึงยงัไม่ชดัเจนนกั 

แต่กระนั้น โดยภาพรวมแลว้ปรากฏการณ์แห่งการผนึกก าลงัของอาเซียนในระยะน้ีจดัอยู่ใน

ระดบัสูงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 



33 

 

ส่วนที่สาม วิวัฒนาการส าคัญและการประเมินการผนึกก าลงัของอาเซียนช่วงหลงัสงครามเย็น 

(ปี 1991 – 2002) 

 สถานการณ์โลกได้เปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิงเม่ือเข้าสู่ทศวรรษ 1990 โดยการ

เปล่ียนแปลงอย่างขนาดใหญ่ในยโุรปตะวนัออกและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตไดส่้งผล

ให้สงครามเยน็ท่ีด าเนินมากว่าส่ีสิบปีส้ินสุดลง สภาพการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปยอ่มส่งผลให้

สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เปล่ียนแปลงตาม ประการแรก เกิดภาวะสูญญากาศ

ทางการเมืองข้ึนอยา่งฉบัพลนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้นัเป็นสนามประลองและแยง่ชิงก าลงั

กนัของสองชาติมหาอ านาจ ส่งผลช่วยใหอ้าเซียนกา้วเขา้เติมเตม็ช่องวา่งแห่งสูญญากาศดงักล่าว

เพื่อก าหนดช้ีน าชะตากรรมแห่งภูมิภาคตนเอง ทั้งน้ีเม่ือสหภาพโซเวียตล่มสลายลง รัสเซียได้

เปล่ียนแปลงนโยบายการทูตของโซเวียตเดิมดว้ยการยติุการสนบัสนุนและช่วยเหลือเวียดนาม 

พร้อมถอนฐานทพัออกจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะเดียวกนัเม่ือลทัธิชาตินิยมในฟิลิปปินส์

ไดก้ระพือกระแสหนักหน่วงข้ึน สหรัฐฯ จึงไดถ้อนฐานทพัทางทะเลและทางอากาศออกจาก

ฟิลิปปินส์ในปี 1992  นบัเป็นการยติุการตั้งกองก าลงัของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้า

ยาวนานกว่าส่ีสิบปี ในท่ีสุด การถอนอิทธิพลของสหรัฐฯ และโซเวียตออกไปน้ีเองได้สร้าง

โอกาสทางยุทธศาสตร์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์แก่อาเซียนซ่ึงก าลงัเติบโตข้ึน 

ทั้งน้ีเน่ืองด้วยอาเซียนได้เลือกขา้งสนับสนุนค่ายตะวนัตกและมีบทบาทเป็นสัมพนัธมิตรกบั

สหรัฐฯ ในยุคสงครามเยน็ ส่งผลให้อาเซียนไร้ซ่ึงบทบาทต่อภูมิภาคท่ีเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง 

และไม่สามารถก าหนดช้ีน าอนาคตตนเองไดเ้ลย จวบจนการส้ินสุดของสงครามเยน็ไดส่้งผลให้

อาเซียนหลุดพน้จากขอ้ผูกมดัของชาติมหาอ านาจ กา้วรุดข้ึนมามีอิทธิพลต่อภูมิภาคตนอย่าง

อิสระ และไดเ้ร่ิมส าแดงบทบาทผูรั้กษาดุลยภาพระหวา่งมหาอ านาจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

 ประการท่ีสอง การผลัดเปล่ียนผูน้  าในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและสงครามใน

กมัพูชาได้เพิ่มแรงกดดันจากนานาชาติและภาระทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้เวียดนามต้อง

ปรับปรุงนโยบายภายในและระหว่างประเทศของตนอย่างส้ินเชิงในช่วงปลายทศวรรษ 1980  
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กอปรกบัโซเวียตได้ยุติการสนับสนุนช่วยเหลือเวียดนามลง เวียดนามจึงจ าต้องปรับเปล่ียน

นโยบายต่างประเทศของตนอย่างขนานใหญ่ โดยเวียดนามจ าตอ้งถอนก าลงัทั้งหมดออกจาก

กมัพูชาในปี 1990 ขณะท่ีกมัพูชาไดป้ระกาศจดัตั้งรัฐบาลท่ีเป็นอิสระของตนข้ึนในอีกสามปี

ต่อมา ดว้ยเหตุน้ี ปัญหากมัพูชาท่ีด าเนินมากว่าสิบปีจึงไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวิธีทางการเมืองใน

ท่ีสุด ทั้งยงัมีนยัยะหมายถึงภยัร้ายแรงท่ีเคยคุกคามต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของอาเซียนได้

สูญส้ินลงแลว้ นอกจากน้ี เจตจ านงแห่งการหลอมตนเขา้ร่วมบูรณาการภูมิภาคท่ีเพิ่มพูนข้ึนทุก

วนัและการกา้วย่างเขา้ใกลชิ้ดอาเซียนมากข้ึนเร่ือย ๆ ของสามประเทศในอินโดจีนและพม่า 

ส่งผลใหท้ั้งส่ีประเทศไดก้า้วเขา้ร่วมขั้นตอนการบูรณาการอาเซียนดว้ยการเขา้เป็นภาคีสมาชิก

ใหม่ของอาเซียนในท่ีสุด 

 ประการสุดท้ายคือ การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็วใน

ทศวรรษ 1990 ท าให้เศรษฐกิจจีนรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างโอกาสนานัปการแก่ทุก

สมาชิกประเทศอาเซียน การกา้วสู่ตลาดจีนและพฒันาสัมพนัธภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

กบัจีนจึงไดก้ลายเป็นความมุ่งหวงัร่วมกนัของสมาชิกอาเซียน  ขณะท่ีจีนเองก็เร่งฟ้ืนฟูสัมพนัธ์

ทางการทูตกบัอาเซียน เน่ืองดว้ยประเทศพฒันาแลว้ในตะวนัตกไดด้ าเนินนโยบายลงโทษทาง

เศรษฐกิจต่อจีนภายหลงัเหตุการณ์เทียนอนัเหมินในปี 1989 จนส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวาง

สัมพนัธภาพทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งกนั ดว้ยเหตุน้ี จีนจึงจ าตอ้งปรับความส าคญัทางการทูต

ไปสู่ประเทศขา้งเคียง โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์ทางการทูตกบัอาเซียนให้เป็นช่องทางทลาย

บทลงโทษทางเศรษฐกิจดงักล่าว ดงันั้นจึงเกิดกระแสการฟ้ืนฟูสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างจีน

กบัอาเซียนขนานใหญ่อีกระลอก โดยจีนไดฟ้ื้นฟูความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัอินโดนีเซียในปี 

1990 หลงัตดัสัมพนัธ์กนันานถึง 35 ปี พร้อมสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสิงคโปร์อยา่ง

เป็นทางการในปีเดียวกนั ต่อมาไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบับรูไนในปี 1991 พร้อม

ฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์กบัเวียดนามให้คืนสู่ระดบัปกติในปีเดียวกนัน้ีดว้ย ดว้ยเหตุน้ี จีนจึงไดร่้วม

สถาปนาและฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสมาชิกอาเซียนครบทุกประเทศ และการฟ้ืนฟู
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ความสัมพนัธ์กับจีนน้ีเองได้ปูเส้นทางให้อาเซียนก้าวสู่บทบาทการรักษาดุลยภาพระหว่าง

อิทธิพลของมหาอ านาจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

 หน่ึง ววิฒันาการส าคญัของอาเซียน 

การบรรลเุป้าหมายขยายจ านวนสมาชิกให้ครอบคลมุทัว่ทั้งภูมภิาคของอาเซียน 

  อาเซียนเป็นองค์กรอิสระทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีกา้วข้ึนสู่เวทีเศรษฐกิจการเมือง

แห่งภูมิภาคภายหลงัการส้ินสุดของสงครามเยน็ เน่ืองดว้ยอาเซียนประสงคจ์ะมีบทบาทส าคญัต่อ

เวทีระดับภูมิภาคมากข้ึน อาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งขยายจ านวนสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วทั้ ง 10 

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีบรูไนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกอาเซียนทนัทีภายหลงัไดรั้บเอก

ราชในปี 1984 อาเซียนจึงมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 6 ประเทศจากเดิม 5 ประเทศ ต่อมาผูแ้ทน

เจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูงและนกัวิชาการรวม 19 คนจากภาคีสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจาก

เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่าอีก 4 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุมท่ีกรุงมะนิลาประเทศ

ฟิลิปปินส์เม่ือเดือน พฤษภาคม 1994 เพื่อหารือเก่ียวกับปัญหาการก่อตั้ งประชาคมเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ให้ครอบคลุม 10 ประเทศ อน่ึง การประชุมคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังแรกใน

ประวติัศาสตร์อาเซียนท่ีทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้เขา้ร่วมหารือต่อกนั ทั้งน้ีท่ี

ประชุมไดมี้มติเอกฉันทใ์ห้จดัตั้งประชาคมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้นัมีสมาชิกครอบคลุม

ครบทั้ ง 10 ประเทศ พร้อมได้ประกาศ “แถลงการณ์ข้อพิจารณาก่อตั้ งประชาคมแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตค้รอบคลุม 10 ประเทศ” อีกดว้ย จากนั้นเวียดนามเป็นประเทศแรกท่ียื่นเร่ือง

ขอเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน และไดเ้ป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเม่ือเดือน กรกฎาคม 

1995 ขณะท่ีลาวและพม่าไดเ้ขา้เป็นสมาชิกเม่ือเดือน กรกฎาคม 1997 และกมัพูชาเป็นประเทศ

สุดทา้ยท่ีเขา้เป็นสมาชิกเม่ือเดือน เมษายน 1999 ดว้ยเหตุน้ี อาเซียนจึงไดบ้รรลุปณิธานการขยาย

จ านวนสมาชิกให้ครอบคลุมทุกประเทศทัว่ภูมิภาค ส่งผลให้สรรพก าลงัโดยรวมของอาเซียน

แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ด้วยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ 500 ล้านคน มีพื้นท่ีรวม 4.5 ล้านตาราง

กิโลเมตร มูลค่ารวม GDP 737,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และมีมูลค่าการคา้รวม 720,000 ลา้นดอล
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ล่าร์สหรัฐ แมพ้ฒันาการทางเศรษฐกิจของสมาชิกใหม่ยงัอยูใ่นระดบัไม่สูงนกั แต่กมี็ศกัยภาพท่ี

มิอาจมองขา้มได ้

การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ผูน้  าของประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศไดมี้มติร่วมกนัอยา่งเป็นทางการในท่ีประชุม

สุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์เม่ือเดือน ม.ค.1992 ก าหนดให้ลดอตัราภาษีศุลกากรลง

เหลือร้อยละ 0 – 5  และจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN, Free Trade Area, AFTA) ภายใน

เวลา 15 ปี (หรือก่อนปี 2008) พร้อมกันนั้ นได้ร่วมลงนาม “ข้อตกลงระบบศุลกากรร่วม 

(Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for AFTA)” ซ่ึงระบุขอบข่าย

ประเภทสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีอากร  ก าหนดเวลาการจดัลดอตัราภาษี และเร่ืองอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีระบุใหส้มาชิกอาเซียนเดิม (6 ประเทศ) ก าหนดลดอตัราภาษีลงเหลือร้อยละ 0 – 5 

นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 1993 ถึงก่อนปี 2008 ต่อมาเม่ือเดือน กนัยายน 1994 อาเซียนไดก้  าหนด

เล่ือนเวลาการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนให้เร็วข้ึนจากเดิมภายใน 15 ปีเป็นภายใน 10  ปี หรือ

ให้แลว้เสร็จก่อนปี 2003 จวบจนเม่ือเดือน ธันวาคม 1998 อาเซียนไดก้  าหนดเร่งรัดขั้นตอนอีก

คร้ัง โดยก าหนดใหส้มาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศตอ้งเล่ือนเวลาจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนให้

ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2002 และให้ก าหนดโครงการลดอัตราภาษี เป็นกรณีพิเศษตาม

สภาพการณ์ของประเทศสมาชิกใหม่ท่ีเขา้ร่วมอาเซียนในภายหลงั โดยก าหนดใหล้ดอตัราภาษี

ลงเหลือร้อยละ 0 - 5 ให้ไดม้ากรายการท่ีสุดก่อนปี 2003 ในเวียดนาม และก่อนปี 2005 ในลาว

และพม่า ทั้งน้ีเม่ือเดือน กนัยายน 1999 อาเซียนไดมี้มติใหด้ าเนินการสู่เป้าหมายขั้นสุดทา้ยของ

เขตการคา้เสรีอาเซียน นัน่คือ “ก าหนดเวลาการลดอตัราภาษีศุลกากรใหเ้หลือร้อยละ 0” โดยให้

สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จในปี 2015 และปี 2018 ตามล าดบั แต่

แลว้เม่ือเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกนั อาเซียนกลบัระบุให้สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่เล่ือน

ก าหนดการให้แลว้เสร็จเร็วข้ึนเป็นปี 2010 และปี 2015 ตามล าดบั อยา่งไรกดี็ อาเซียนไดแ้ถลง
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2002  วา่ สมาชิกอาเซียนเดิมทั้งหกประเทศไดบ้รรลุผลการจดัตั้งเขตการคา้

เสรีอาเซียนตามก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

กลไกช้ีน าการรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจ 

ยทุธศาสตร์ทางการทูตท่ีส าคญัของอาเซียนคือ การรักษาดุลยภาพทางผลประโยชน์และ

อิทธิพลของทุกชาติมหาอ านาจท่ีแผ่ขยายอยู่ภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อ

รับประกนัการธ ารงอยูข่องสันติภาพ เสถียรภาพความมัน่คง และความรุ่งเรืองของภูมิภาคน้ี ดว้ย

อาเซียนตระหนักดีว่าตนเป็นกลุ่มประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอท่ีมิอาจรักษาเสถียรภาพและ

ความมัน่คงในภูมิภาคได้ด้วยก าลงัของตนเอง จึงจ าตอ้งพึ่ งยืมก าลงัจากชาติมหาอ านาจนอก

ภูมิภาค แต่ทั้งน้ีจกัตอ้งไม่พึ่งพิงชาติมหาอ านาจแต่เพียงหน่ึงหรือสองประเทศ เพราะอาจสร้าง

ความกระวนกระวายใจหรือไม่สบอารมณ์กระทัง่ทา้ทายมหาอ านาจชาติอ่ืนได ้และผลลพัธ์ท่ีได้

คือการแก่งแย่งและปะทะกนัภายในภูมิภาคระหว่างชาติมหาอ านาจเป็นแน่ ซ่ึงผูรั้บเคราะห์ร้าย

จากสถานการณ์ดงักล่าวกคื็ออาเซียนนัน่เอง ดงันั้น การชกัน าอิทธิพลของทุกชาติมหาอ านาจเขา้

สู่ภูมิภาค และรักษาอิทธิพลนั้นใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล จึงจกัสามารถรับประกนัความมัน่คงของ

ภูมิภาคและช่วยใหอ้าเซียนไดรั้บผลประโยชน์จากบรรดาชาติมหาอ านาจเหล่าน้ี และท่ีส าคญัคือ 

เม่ืออาเซียนสร้างดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจไดแ้ลว้ อาเซียนตอ้งมีความชาญฉลาดในการ

ใช้ประโยชน์จากการขบัเค่ียวดุลอ านาจระหว่างชาติมหาอ านาจ ดว้ยการก าหนดสถานะตนให้

เป็นศูนยก์ลางแห่งการรักษาดุลยภาพ และเป็นผูช้ี้น ากลไกการรักษาดุลยภาพระหว่างชาติ

มหาอ านาจใหไ้ด ้ฉะน้ีแลว้ อาเซียนจึงจะสามารถแสดงบทบาทประเทศผูน้อ้ยช้ีน ามหาอ านาจได้

ในระดบัหน่ึง และยงัผลประโยชนสู์งสุดแก่อาเซียนเองดว้ย 

ขณะท่ีกลไกรักษาดุลยภาพดังกล่าวไม่อาจเกิดข้ึนได้เลยในยุคสงครามเยน็ เน่ืองด้วย

อาเซียนเป็นเพียงสัมพนัธมิตรและเคร่ืองมือของสหรัฐฯ ท่ีใชส้กดักั้นการขยายแสนยานุภาพของ

โซเวียตและเวียดนาม   จึงไม่มีช่องว่างให้อาเซียนไดพ้ฒันาหรือส าแดงอิทธิพลต่อภูมิภาคได้

อยา่งอิสระเลย กระทัง่เม่ือสงครามเยน็ส้ินสุดลงแลว้ สหรัฐฯ และโซเวยีตจึงไดถ้อนอิทธิพลของ
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ตนออกจากภูมิภาค ส่งผลโดยพลนัต่อการพฒันาสถานะของอาเซียนใหมี้อิทธิพลก าหนดชะตา

กรรมของภูมิภาคตนไดอ้ย่างอิสระ ขณะเดียวกนัเม่ือจีนไดป้รับปรุงนโยบายต่างประเทศและ

พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจแลว้ อาเซียนจึงไม่ใช้อุดมการณ์ทางการเมืองมาแบ่งแยกจีนอีก

ต่อไป แต่กลบัมองจีนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจกัช่วยใหบ้รรลุผลยทุธศาสตร์การรักษาดุลยภาพระหว่าง

ชาติมหาอ านาจ ฉะน้ีแลว้ การสร้างกลไกรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจจึงเป็นมาตรการ

ส าคญัในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ของอาเซียน  

อาเซียนด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างกลไกรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจ

ดงัน้ี มาตรการท่ีหน่ึง ขยายกลไกคู่เจรจากบัชาติมหาอ านาจเดิม และสถาปนาความสัมพนัธ์แบบ

ประเทศคู่เจรจากบัประเทศส าคญัทุกประเทศ ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ว่า อาเซียนไดส้ถาปนา

ความสัมพันธ์แบบประเทศคู่เจรจากับญ่ีปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหภาพยุโรปเป็นต้นใน

ทศวรรษท่ี 1970 - 1980  และไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์แบบประเทศคู่เจรจากบัเกาหลีใต ้อินเดีย 

จีน และรัสเซียเม่ือย่างเขา้สู่ทศวรรษท่ี 1990  ความสัมพนัธ์รูปแบบประเทศคู่เจรจาน้ีไม่เพียง

สร้างไมตรีใกลชิ้ดให้แก่อาเซียนและชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาคเท่านั้น แต่ยงัสร้างโอกาสใน

การหารือต่อปัญหาท่ีสนใจร่วมกนัระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาอีกด้วย ปัญหาเหล่าน้ี

ครอบคลุมถึงปัญหาการเมืองระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมถึงปัญหาความร่วมมือระดบัทวิ

ภาคีดว้ย ดว้ยการเจรจากนัน้ีเอง อาเซียนจึงไม่เพียงแค่เรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจาเห็นใจและ

สนบัสนุนอาเซียนดา้นการเมือง แต่ยงัคาดหวงัใหป้ระเทศคู่เจรจารับประกนัดา้นความมัน่คงดว้ย

การรักษาความสมดุลทางอิทธิพลก าลงัระหวา่งกนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

มาตรการท่ีสอง การจดัตั้งการประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความ

มัน่คงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ใหเ้ป็นกลไกระดบัพหุภาคี

แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอันมีอาเซียนเป็นผูช้ี้น า เน่ืองด้วยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกมี

ประเดน็ปัญหาร้อนแรงมากมายท่ีอาจน าไปสู่การปะทะกนัภายในภูมิภาค ไดแ้ก่ ปัญหานิวเคลียร์

ในเกาหลีเหนือ ปัญหาไตห้วนั ปัญหาขอ้พิพาทดินแดนระหว่างญ่ีปุ่นกบัประเทศขา้งเคียง และ
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ปัญหาในทะเลจีนใต ้ซ่ึงไม่ว่าความขดัแยง้จากปัญหาใดขา้งตน้ลว้นยงัผลท าลายเสถียรภาพและ

ความมัน่คงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทั้ งส้ิน ดงันั้น อาเซียนจึงจดัการประชุม ARF ข้ึนดว้ย

วตัถุประสงค์ให้ชาติมหาอ านาจเขา้ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาค 

ทั้งน้ีเม่ือสมาชิกประเทศอาเซียนได้บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองการจดัประชุม ARF เม่ือปี 

1992 แลว้ จึงไดย้ื่นเร่ืองขอความเห็นต่อประเทศคู่เจรจาและประเทศผูส้ังเกตการณ์ และไดรั้บ

การตอบรับด้วยดีจากประเทศเหล่าน้ี ด้วยเหตุน้ี การประชุม ARF คร้ังแรกจึงได้จัดข้ึนท่ี

กรุงเทพฯ เม่ือเดือน กรกฎาคม 1994 โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศจาก 18 ประเทศเขา้ร่วมประชุม 

ต่อมามีการเพิ่มสมาชิกในท่ีประชุมเป็น 27 ประเทศครอบคลุมชาติมหาอ านาจทั้งหมดและกลุ่ม

ประเทศขนาดใหญ่ไดแ้ก่ จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหภาพยโุรปเป็น

ตน้ ทั้งน้ีการประชุม ARF มีลกัษณะพิเศษส าคญัสามประการคือ (1) การน าอิทธิพลของทุกชาติ

มหาอ านาจเขา้สู่กรอบความร่วมมือดา้นความมัน่คงน้ี และใหป้ระเทศเหล่าน้ีร่วมกนัรับผิดชอบ

ต่อกรอบความมัน่คงดังกล่าว (2) การใช้ท่ีประชุมเป็นสถานท่ีให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปล่ียน

ความเห็น ท าความเขา้ใจและสร้างความไวว้างใจร่วมกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาความแตกแยกและขอ้

ขดัแยง้ไดท้นัท่วงที (3) บทบาทช้ีน าของอาเซียนในท่ีประชุม ARF ประกอบดว้ย การประชุม 

ARF ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต”้ และการประชุม ARF ทุกคร้ังตอ้งจดัข้ึนท่ีเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจดั

ประชุมคู่ขนานกบัการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และให้ประเทศเจา้ภาพอาเซียน

ด าเนินการประชุมและประกาศแถลงการณ์เม่ือส้ินสุดการประชุม ดว้ยเหตุน้ี การประชุม ARF 

จึงเป็นสัญลกัษณ์อนัเป็นแบบฉบบัของการทูตเชิงรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจของ

อาเซียน 

มาตรการท่ีสามคือ การรณรงคค์วามร่วมมือระหวา่งเอเชียและยโุรปและการจดัตั้งกลไก

การประชุมหารือระหว่างผูน้  าของสองทวีป ทั้งน้ีเม่ือท่ีประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ไดผ้ลกัดนัและพฒันาความร่วมมือระดบั

ภูมิภาคอยา่งมากมายนบัแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1990 แลว้ สหภาพยโุรปจึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
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ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ส่งผลใหน้ายเฮลมุท โคห์ล นายกรัฐมนตรีเยอรมนัไดเ้ดินทางเยอืน

นานาประเทศในเอเชียในช่วงตน้ปี 1993 และไดเ้ร่ิมเปิดฉากรุกสู่เอเชียดว้ยขอ้เสนอเร่งรัดความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกบัทวีปเอเชีย ต่อมาเม่ือเดือนตุลาคมของปีเดียวกนั นายโก๊ะ จ๊กตง 

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไดเ้สนอใหด้ าเนินการจดัการประชุมสุดยอดผูน้  าเอเชีย-ยโุรปข้ึนเป็นคร้ัง

แรก แต่นานาประเทศในยุโรปยงัไม่ได้ตอบรับในทนัที กระทัง่เม่ือคณะกรรมาธิการสหภาพ

ยโุรปไดแ้ถลงการณ์ “ยทุธศาสตร์ใหม่เพื่อกา้วสู่ทวีปเอเชีย” เม่ือเดือน กรกฎาคม 1994 ซ่ึงเสนอ

ให้สหภาพยุโรปร่วมเปิดการเจรจากบัเอเชียให้ครอบคลุมกวา้งขวาง พร้อมร่วมกนัสถาปนา

ความสัมพันธ์ เชิงหุ้นส่วนท่ีมีลักษณะสร้างสรรค์ มีเสถียรภาพ และเท่าเทียมกัน ขณะท่ี

นายกรัฐมนตรีโก๊ะ จ๊กตง ไดแ้ถลงเรียกร้องการจดัประชุมเอเชียยุโรปข้ึนอีกคร้ังขณะเดินทาง

เยอืนฝร่ังเศสในเดือนตุลาคมปีเดียวกนั ซ่ึงกไ็ดรั้บการสนบัสนุนตอบรับดว้ยดีในคร้ังน้ี กระทัง่

ต่อมาสหภาพยโุรปและอาเซียนจึงไดมี้มติร่วมกนัระหวา่ง “การประชุมเจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูงของ

อาเซียนและสหภาพยโุรป” ท่ีสิงคโปร์เม่ือเดือนพฤษภาคม 1995 เก่ียวกบัการก าหนดใหจ้ดั “การ

ประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนและสหภาพยโุรป” ข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ในเดือน มีนาคม 1996 แต่เน่ือง

ดว้ยผูน้  าสูงสุดของบางประเทศไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดใ้นภายหลงั สหภาพยโุรปและ

อาเซียนจึงแกไ้ขช่ือเรียกการประชุมในเวลาต่อมาเป็น “การประชุมเอเชียยุโรป (Asia Europe 

Meeting: ASEM)” อีกทั้ งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันจนมีมติให้ เชิญสามประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกคือ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใตเ้ขา้ร่วมท่ีประชุม ดว้ยเหตุน้ี การประชุมเอเชียยุโรปคร้ัง

แรกจึงจดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือนมี.ค. 1996 โดยมีผูน้  าประเทศจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

และ 3 ประเทศจากจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และ 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

พร้อมหารือปัญหาการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งสองทวปี หลงัจากนั้น การประชุม ASEM 

จึงจดัข้ึนเป็นประจ าทุกสองปีเวยีนกนัระหวา่งสองทวปี และกลายเป็นอีกกลไกความร่วมมือหน่ึง

ท่ีไดรั้บการผลกัดนัสนับสนุนจากอาเซียน อน่ึง การจดัตั้งกลไกดงักล่าวน้ีมีนัยยะส าคญัยิ่งต่อ

อาเซียน ประการแรกคือ ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์อนัส่งผลดีต่อการหลุดพน้จากการพึ่ งพิง

สหรัฐฯ มากจนเกินไป ทั้งน้ียุโรป เอเชียและสหรัฐฯ ก าลงัก่อตวัเป็นสามศูนยก์ลางเศรษฐกิจ
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ส าคญัของโลก ท่ามกลางความสัมพนัธ์ของสามฝ่ายน้ี ความสัมพนัธ์ทวิภาคีระหว่างยุโรปกบั

สหรัฐฯ และ เอเชียกบัสหรัฐฯ ลว้นมีกลไกความร่วมมือและการติดต่อทางเศรษฐกิจระหว่างกนั

ค่อนข้างมาก มีเพียงสายสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับเอเชียท่ียงัเปราะบางท่ีสุด ด้วยเหตุน้ีการ

เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างยุโรปกบัเอเชียจึงเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งเหมาะสม หากสหภาพยุโรป

ไดก้ลายเป็นก าลงัส าคญัใหอ้าเซียนไดพ้ึ่งพิงแลว้ แนวโนม้บทบาทช้ีน าของสหรัฐฯ ในท่ีประชุม 

APEC ก็จะถูกทัดทาน อีกทั้ งการกระชับสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปซ่ึงมีนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชนเชิงละมุนละม่อมนั้นยงัเป็นประโยชนต่์อการตา้นทานการโจมตีดา้นสิทธิมนุษยชนอนั

แขง็กร้าวของสหรัฐฯ ฉะนั้นจึงมิตอ้งสงสัยเลยวา่ การดึงสหภาพยโุรปเขา้ร่วมกลไกน้ีจกัช่วยลด

อิทธิพลท่ีกระทบกระทั่งกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ลงได้ ประการต่อมาคือ ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งกลไกความร่วมมือน้ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนเงินลงทุน เทคโนโลยี

และตลาดให้แก่อาเซียน และส่งผลกระตุน้เศรษฐกิจของอาเซียนให้พฒันายิ่งข้ึน ทั้งน้ีสหภาพ

ยโุรปเป็นองคก์รเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ี

กา้วหนา้และเงินทุนมากมายมหาศาล อีกทั้งมีลกัษณะเก้ือหนุนกนัทางเศรษฐกิจกบัอาเซียนอยา่ง

ยิ่ง หากองค์กรทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัคึกคกัอย่างอาเซียนและองค์กรเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด

อยา่งสหภาพยโุรปไดร่้วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดแลว้ เศรษฐกิจของอาเซียนจะไดรั้บการผลกัดนัให้

พฒันากา้วหน้าอย่างขนาดใหญ่เป็นแน่ ฉะนั้น โดยสรุปแลว้ การสถาปนากลไกความร่วมมือ

เอเชียยุโรปนอกจากเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้แก่อาเซียนเองแลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงมาตรการการ

รักษาดุลก าลงัภายในภูมิภาคอีกดว้ย 

มาตรการท่ีส่ี การก่อตั้งกลไกอาเซียน + 3  เม่ือนายริวทาโร ฮะชิโมะโตะ นายกรัฐมนตรี

ญ่ีปุ่นไดเ้ดินทางเยอืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นเดือน มกราคม 1997 นั้น ไดแ้ถลงค าปราศรัย

เก่ียวกบันโยบายท่ีเรียกขานวา่หลกัการริวทาโร ซ่ึงมีเน้ือหาส าคญัคือ ญ่ีปุ่นจะขยายความสัมพนัธ์

กบัอาเซียนจากดา้นเศรษฐกิจสู่ดา้นการเมืองและความมัน่คง เพื่อเร่งรัดให้ญ่ีปุ่นกา้วสู่การเป็น

มหาอ านาจทางการเมืองเร็วข้ึน ดว้ยเหตุน้ี นายกรัฐมนตรีริวทาโรจึงไดเ้สนอใหส้ร้างกลไกหารือ

ประจ าปีดว้ยการก าหนดสมยัการประชุมสุดยอดผูน้  าญ่ีปุ่น – อาเซียนข้ึน เพื่อสานความสัมพนัธ์
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พิเศษระหว่างญ่ีปุ่นและอาเซียนต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการปฏิเสธอย่าง

นุ่มนวลจากสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียน ยกเวน้บรูไนและเวียดนาม ดว้ยเหตุผลภาพลกัษณ์

ความสนิทสนมกบัญ่ีปุ่นท่ีเด่นชัดน้ีอาจสร้างความไม่พอใจต่อจีน กระนั้นอาเซียนก็ไม่ไดเ้มิน

เฉยต่อขอ้เสนอดงักล่าวเสียทีเดียว กลบัเสนอใหจ้ดัประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน + 3 อยา่งไม่เป็น

ทางการข้ึนเพื่อสนองตอบความมุ่งหมายของญ่ีปุ่นและเป็นการถนอมน ้ าใจต่อจีน ดว้ยเหตุน้ี ใน

วาระครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียนเม่ือเดือน ธันวาคม 1997 ผูน้  าประเทศจาก 9 ภาคีสมาชิก

อาเซียน และจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้3 ประเทศได้เขา้ร่วม “การประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน + 3 

“ คร้ังแรกซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยอาเซียนไดด้ าเนินนโยบาย “ให้ความยุติธรรมเท่า

เทียมต่อทุกฝ่าย” ในท่ีประชุม ทั้งน้ีผูน้  าประเทศของอาเซียนได้จดัการประชุมหารือลกัษณะ 

“อาเซียน + 1” กบันายเจียงเจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน และนายริวตะโรฯ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น

ตามล าดับ อีกทั้ งได้จดัแยกการแถลงการณ์ร่วมกนัตามล าดับด้วย ฉะน้ีแลว้ การจดัตั้ งกลไก

อาเซียน + 3 น้ีจึงเป็นการยงิปืนนดัเดียวไดน้กหลายตวัของอาเซียน นัน่คือ (1) การพฒันาสถานะ

ของอาเซียนในเอเชียตะวนัออก (2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญ่ีปุ่น (3) 

สภาพการณ์ถ่วงดุลอ านาจระหว่างจีนกับญ่ีปุ่นมีแนวโน้มก่อตัวข้ึน (4) ลดแรงกดดันทาง

การเมืองจากสหรัฐฯ   

กล่าวโดยสรุป กลไกสร้างดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจท่ีมีอาเซียนเป็นผูช้ี้น าไดเ้ป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญทางการทูตของอาเซียน และเป็นหน่ึงในความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ

อาเซียนตราบจนทุกวนัน้ี ทั้งน้ียุทธศาสตร์ดงักล่าวส าเร็จไดด้ว้ยดีเน่ืองจากการยึดถือหลกัการ

ส าคญั 3 ประการคือ (1) การให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางส าคญั และชาติมหาอ านาจอ่ืนตอ้งราย

ลอ้มรอบศูนยก์ลางน้ี (2)  ใหอ้าเซียนเป็นดงัหางเสือ ส าแดงบทบาทช้ีน าควบคุมทิศทางไดอ้ยา่ง

เตม็ก าลงั (3) การรักษาดุลยภาพระหวา่งอิทธิพลของบรรดาชาติมหาอ านาจ และป้องกนัมิใหช้าติ

หน่ึงใดส าแดงแสนยานุภาพอนัเกินควร 
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การโจมตอีาเซียนจากวกิฤตการณ์ทางการเงินเอเชียตะวนัออก 

ประเทศไทยไดป้ระกาศยกเลิกระบบอตัราแลกเปล่ียนประเภท “คงท่ีแบบอิงกบัตะกร้า

เงิน” มาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนประเภท “ลอยตวัแบบมีการจดัการ” เม่ือเดือน กรกฎาคม 

1997 ส่งผลใหเ้กิดวกิฤตการณ์ทางการเงินไปทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก โดยไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซียไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตคร้ังน้ีอยา่งใหญ่หลวง กระทัง่ปลายปี 1998 สกุลเงินต่าง 

ๆ ของสมาชิกประเทศอาเซียนไดเ้ส่ือมค่าลงอย่างยิง่ตลอดช่วงปีคร่ึงท่ีผ่านมา โดยเม่ือเทียบกบั

ช่วงก่อนการลดค่าเงินเม่ือเดือน มิถุนายน 1997 แลว้ ค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียอ่อนค่าลง

เกือบร้อยละ 69 ขณะท่ีค่าเงินเปโซของฟิลิปปินส์และริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงประมาณร้อย

ละ 33 และค่าเงินบาทของไทยและดอลล่าร์ของสิงคโปร์อ่อนค่าลงร้อยละ 30 และ 13 ตามล าดบั 

สกุลเงินของห้าสมาชิกประเทศอาเซียนโดยรวมอ่อนค่าลงร้อยละ 40 ในช่วงปีคร่ึงท่ีผ่านมา 

ความเส่ือมค่าลงอย่างฉับพลันของค่าเงินและการไหลออกของเงินทุนท าให้เศรษฐกิจของ

อาเซียนถูกโจมตีอยา่งสาหสั ดว้ยเหตุน้ี สมาชิกประเทศอาเซียนจึงไดท้ยอยตกลงสู่ตมแห่งความ

ถดถอยทางเศรษฐกิจนับแต่คร่ึงหลังของปี 1997 อีกทั้ งมูลค่ารวม GDP ในปี 1997 ของห้า

ประเทศสมาชิกอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) มีอตัราเติบโตร้อย

ละ 4.3 ต ่ากวา่ปี 1996 ซ่ึงมีอตัราเติบโตท่ีร้อยละ 7 และตกต ่าลงอยา่งฉบัพลนัอยูท่ี่ร้อยละ -7.8 ใน

ปี 1998 ดงันั้น วกิฤตเศรษฐกิจคร้ังน้ีถือเป็นความถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุดนบัแต่ก่อตั้ง

อาเซียนมา   

วกิฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียตะวนัออกเป็นเหตุการณ์คร้ังส าคญัยิง่ในววิฒันาการของ

อาเซียน เพราะไม่เพียงกระทบต่อเศรษฐกิจของอาเซียนเท่านั้น แต่ยงักระทบต่อตวัองคก์รของ

อาเซียนเองอยา่งยิง่ดว้ย จึงถือเป็นบททดสอบการผนึกก าลงัของกลุ่มอาเซียนเลยทีเดียว 
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สอง การประเมนิการผนึกก าลงั 

ปัจจัยเสริมสร้างความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงั 

ปัจจยัส าคญัสนบัสนุนการเสริมสร้างการผนึกก าลงัของอาเซียนในระยะน้ีประกอบดว้ย

พฒันาการส าคญัสามดา้นดงักล่าวไวข้า้งตน้คือ การบรรลุแผนการขยายจ านวนสมาชิกอาเซียน

ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งภูมิภาค การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน และการสร้างกลไกรักษาดุลยภาพ

ระหวา่งชาติมหาอ านาจ 

การบรรลุแผนการขยายจ านวนสมาชิกอาเซียนให้ครอบคลุมทั่วทั้ งภูมิภาคมีผลช่วย

พฒันาการผนึกก าลงัของอาเซียนอยา่งมิตอ้งสงสัย ทั้งน้ีผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจคือ การขยาย

จ านวนสมาชิกอาเซียนครอบคลุมทัว่ทั้ง 10 ประเทศจกัช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจ

แก่อาเซียน ช่วยใหอ้าเซียนมีอิทธิพลและสถานะทางเศรษฐกิจสูงข้ึนในเวทีเศรษฐกิจโลก พร้อม

ช่วยใหส้มาชิกอาเซียนช่วงชิงสถานะท่ีเอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไดม้ากข้ึนอีก

ดว้ย ขณะเดียวกนัการขยายขอบเขตของโครงการเขตการคา้เสรีอาเซียนให้ครอบคลุมทัว่ทั้ง 10 

ประเทศ และการขยายตลาดและการแบ่งสรรแรงงานระหวา่งกนัไดส่้งผลช่วยผลกัดนัพฒันาการ

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ขณะท่ีผลประโยชนด์า้นการเมืองคือ การเพิ่มบทบาทส าคญัในภูมิภาค

และเวทีระหว่างประเทศของอาเซียน โดยเฉพาะเอ้ือประโยชน์ให้อาเซียนเขา้เติมเตม็สูญญากาศ

ทางการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งสหรัฐฯ และโซเวยีตสองชาติมหาอ านาจไดถ้อนก าลงั

ออกไปภายหลงัสงครามเยน็ ขณะท่ีผลประโยชน์ดา้นความมัน่คงของภูมิภาคคือ การจดัสรรให้

พม่าและประเทศในอินโดจีนเขา้ร่วมภาคีกบัสมาชิกเดิมของอาเซียน ซ่ึงไม่เพียงช่วยเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและกระชบัไมตรีระหว่างกนัเพื่อป้องกนัการปะทะขดัแยง้กนัภายในภูมิภาคเท่านั้น 

ยงัช่วยเสริมสร้างการรวมพลงักนัเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคอีกดว้ย ฉะนั้น พละก าลงัอนั

แกร่งกลา้ข้ึนของอาเซียนน้ีเองไดช่้วยใหอ้าเซียนอยูใ่นสถานะท่ีไดเ้ปรียบยิง่ข้ึนเม่ือตอ้งติดต่อกบั

ชาติมหาอ านาจ ทั้งยงัช่วยใหส้มาชิกอาเซียนตกัตวงผลประโยชน์ไดม้ากข้ึน และเป็นประโยชน์

ต่อการเสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่การผนึกก าลงัของอาเซียนเองอีกดว้ย 
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การก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนมีนยัยะส าคญัยิง่ต่ออาเซียน ประการแรกคือ การปรับตวั

ให้สอดคลอ้งต่อแนวโน้มใหม่ของพฒันาการทางเศรษฐกิจโลกหลงัยุคสงครามเยน็ และการ

รับมือต่อแรงกดดนัจากวิวฒันาการภูมิภาคนิยมของภูมิภาคอ่ืน โดยเม่ือสงครามเยน็ส้ินสุดลง 

สันติภาพและการพฒันาไดก้ลายเป็นกระแสหลกัส าคญัของสถานการณ์การพฒันาทัว่ไปในโลก 

ขณะท่ี “การรวมตวัเป็นตลาดร่วมขนาดใหญ่ของยุโรปตะวนัตกและการจดัตั้งเขตการคา้เสรี

อเมริกาเหนือจักก่อผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสมาชิกประเทศอาเซียน อาเซียนจึง

จ าเป็นตอ้งจดัตั้งเขตการคา้เสรีของตนเองข้ึนเพื่อเป็นมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ดงักล่าว” 

ประการต่อมา การจดัตั้ งเขตการคา้เสรีจกัสามารถกระตุน้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใน

ภูมิภาค จดัสรรทรัพยากรในภูมิภาคให้เอ้ือประโยชน์ยิ่งข้ึน พร้อมลดอุปสรรคและต้นทุน

ทางการคา้เพื่อให้ภูมิภาคของอาเซียนกลายเป็นตลาดร่วมท่ีคึกคกั และมีบทบาทส าคญัต่อความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกไดม้ากยิ่งข้ึน ประการสุดทา้ยคือ ประโยชน์ต่อบูรณาการ

ทางเศรษฐกิจทั่วทั้ งภูมิภาคของอาเซียน โดยเฉพาะสัมพนัธภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง

ระหว่างภาคีสมาชิกเดิมของอาเซียนท่ีค่อนขา้งพฒันาแลว้และภาคีสมาชิกใหม่ซ่ึงยงัดอ้ยพฒันา 

เน่ืองดว้ยเม่ือระดบัการหลอมรวมทางเศรษฐกิจระหว่างกนัลึกซ้ึงข้ึน ผลประโยชน์ร่วมระหว่าง

กนัก็จะเพิ่มพูนข้ึนตาม ระดบัการพึ่งพากนัและความไวว้างใจต่อกนัก็จะเพิ่มสูงข้ึนตาม และ

ส่งผลใหก้ารผนึกก าลงัของอาเซียนแขง็แกร่งยิง่ข้ึนดว้ย นอกจากน้ี อาเซียนไม่เพียงเป็นองคก์ร

ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ยงัเป็นองค์กรทางการเมืองระดบัภูมิภาคท่ีมีบทบาทส าคญัในเวทีระดับ

ภูมิภาคและระดบัโลกในระดบัหน่ึงดว้ย แน่นอนว่าการส าแดงบทบาทขององคก์รจกัท าใหภ้าคี

สมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์ร่วมกนั และบทบาทและผลประโยชน์ร่วมกนัน้ีเองไดมี้ส่วนช่วย

เสริมความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงัของอาเซียนอีกดว้ย อยา่งไรกดี็ ยงัไม่สามารถประเมินแรง

ขบัเคล่ือนของการผนึกก าลงัท่ีเกิดจากการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนไวสู้งจนเกินไป เน่ืองดว้ย

คู่คา้หลกัของอาเซียนคือชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาค การคา้ภายในภูมิภาคคิดเป็นสัดส่วนเพียง

นอ้ยนิดของมูลค่ารวมการคา้ต่างประเทศของภาคีสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 
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เลขาธิการของส านักงานเลขาธิการอาเซียนไดแ้ถลงไวว้่า การคา้ภายในภูมิภาคอาเซียนคิดเป็น

สัดส่วนเพียงร้อยละ 25 ของมูลค่าการคา้รวมต่างประเทศของอาเซียน 

การสร้างกลไกรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจถือเป็นคุณูปการสนับสนุน

เสถียรภาพและการพฒันาของภูมิภาค และสรรสร้างนานาโอกาสแห่งความกา้วหนา้ท่ียิ่งใหญ่

มากข้ึนแก่อาเซียนดว้ย ความจริงไดป้ระจกัษแ์ลว้ว่า การรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจ

นั้นได้ส่งผลให้จีน สหรัฐฯ และญ่ีปุ่นทั้ งสามประเทศได้แข่งขันกันมอบผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่ออาเซียน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาสถานะทางยทุธศาสตร์ต่ออาเซียนของ

ตนให้เหนือกว่าฝ่ายอ่ืน ฉะน้ีแลว้ อาเซียนยิง่ส าแดงบทบาทผูรั้กษาดุลยภาพน้ีไดดี้เท่าไหร่ ภาคี

สมาชิกอาเซียนก็จะไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึนเท่านั้น และการผนึกก าลงัของอาเซียนก็จกัยิ่ง

แขง็แกร่งมากข้ึนนัน่เอง 

ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการผนึกก าลงั 

ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น แม้การขยายจ านวนสมาชิกอาเซียนมีส่วนสนับสนุนความ

แขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงัของอาเซียน แต่เรายงัจ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบแง่ลบของการ

ขยายจ านวนสมาชิกอาเซียนด้วย โดยผลกระทบแง่ลบด้านเศรษฐกิจคือ ความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจอยา่งสูงระหว่างสมาชิกอาเซียนเดิมหกประเทศและสมาชิกใหม่ส่ีประเทศ ยกตวัอย่าง

เช่น ปี 1996 สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศมีรายได้เฉล่ียต่อหัวรายปี 1,700 ดอลล่าร์สหรัฐ 

ขณะท่ี 4 สมาชิกใหม่คือเวียดนาม ลาว กมัพชูาและพม่ามีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัรายปีเพียง  271 ดอล

ล่าร์สหรัฐ หรือต่างกนักว่า 6 เท่า แลว้จะลดความแตกต่างดังกล่าวลงอย่างไร แน่นอนว่าทั้ ง

สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ของอาเซียนมีความเห็นแตกต่างกนัต่อการแสวงหามาตรการลด

ความแตกต่างทางเศรษฐกิจดงักล่าว นอกจากน้ี ระบบเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกเดิมและสมาชิก

ใหม่ของอาเซียนมีความแตกต่างกนัอยู ่การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนเพื่อปฏิบติัการบูรณาการ

ทางเศรษฐกิจจึงยงัเกิดการกระทบกระทัง่ซ่ึงกนัและกนั ขณะท่ีผลกระทบแง่ลบดา้นการเมืองคือ 

ระบอบการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นปฏิปักษต่์อกนัส่งผลใหแ้ต่ละฝ่ายมีจุดยนืและ
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ความเห็นต่อนานาปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนต่างกนั เช่น สมาชิก

เดิมและสมาชิกใหม่มีความเห็นต่างกนัโดยส้ินเชิงต่อปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยในพม่า อีก

ทั้งเม่ือประเทศไทยเป็นตน้ไดร้ณรงคเ์ร่ือง “นโยบายการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์” ก็เกิดขอ้

โตแ้ยง้นานาข้ึน โดยมาเลเซียและฟิลิปปินส์สนบัสนุนนโยบายดงักล่าว ขณะท่ีเวยีดนามและลาว

กลบัต่อตา้นไม่เห็นดว้ย ดงันั้น หากอิงกฎเกณฑ์ภววิสัยทัว่ไปแลว้ จ  านวนสมาชิกในองคก์รยิ่ง

นอ้ยราย การบรรลุความเป็นเอกฉนัท์ก็จกัยิง่ง่ายข้ึน และการผนึกก าลงักจ็กัยิง่แขง็แกร่งข้ึนตาม

ดว้ย ตรงกนัขา้ม จ านวนสมาชิกยิง่มาก การบรรลุความเป็นเอกฉันท์ก็จกัยิ่งยากตาม และส่งผล

ให้การผนึกก าลงัอ่อนลา้ลงตามดว้ย  โดยเฉพาะเม่ือสมาชิกท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมีจ านวนยิ่ง

มาก ความเป็นเอกฉนัทแ์ละการผนึกก าลงักจ็กัยิง่อ่อนดอ้ยลงนัน่เอง 

วกิฤตการณ์ทางการเงินส่งผลกระทบแง่ลบหลายประการต่อการผนึกก าลงัของอาเซียน  

ประการแรกคือ ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และความ

วุ่นวายทางสังคมของประเทศศูนยก์ลางแกนน าหลกัของอาเซียน  ได้แก่  ความแตกต่างทาง

นโยบายและความเขา้ใจต่อการจดัการวิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างนายมหาเธร์ โมฮมัหมดั

และนายอนัวาร์ อิบราฮิม นายกและรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียขณะนั้นไดส้ร้างความแตกร้าว

ระหว่างสองผูน้  า ส่งผลให้รองนายกรัฐมนตรีอนัวาร์ถูกปลดออกจากต าแหน่งและถูกตดัสิน

จ าคุกต่อมา ขณะท่ีเกิดความไม่สงบขนานใหญ่ในอินโดนีเซีย เน่ืองดว้ยวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ส่งผลให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียแทบล่มสลาย มาตรฐานการครองชีพของประชาชนตกต ่า 

กระทัง่ส่งผลให้เกิดการรณรงคต่์อตา้นทุกรูปแบบ และการก่อความไม่สงบของกลุ่มชาติพนัธ์ุ

ระลอกแลว้ระลอกเล่า กระทัง่ในท่ีสุดไดเ้กิดการประทว้งต่อตา้นรัฐบาลในหมู่นักศึกษาอย่าง

ขนานใหญ่ เสียงเรียกร้องใหป้ระธานาธิบดีซูฮาร์โตลาออกจากต าแหน่งดงัชดัข้ึนเร่ือย ๆ กระทัง่

การต่อตา้นของมวลชนและการตีตวัออกห่างของคนใกลชิ้ดท าใหป้ระธานาธิบดีซูฮาร์โตถูกโดด

เด่ียวและตอ้งยอมลาออกจากต าแหน่งประธานาธิบดีในทา้ยท่ีสุด และเม่ือประธานาธิบดีซูฮาร์โต

ลงจากต าแหน่งแลว้ พรรคการเมืองแต่ละพรรคจึงไดช่้วงชิงอิทธิพลกนัอย่างดุเดือด ส่งผลให้
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การเมืองภายในอินโดนีเซียไร้ซ่ึงเสถียรภาพ  ทั้งน้ีการลงจากอ านาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต

และสภาวะทางการเมืองท่ีไร้เสถียรภาพของอินโดนีเซียไดส่้งผลกระทบแง่ลบต่อพฒันาการของ

อาเซียนอยา่งมิอาจมองขา้มได ้เน่ืองดว้ยเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่

ประเทศเดียวในอาเซียนท่ีพอจะเรียกขานไดว้่าเป็นพญามงักรแห่งอาเซียน ปัญหาความวุ่นวาย

ภายในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้รัฐบาลจาการ์ตาไม่มีเวลาและพละก าลงัเพียงพอท่ีจะใส่ใจ

ต่อกิจธุระของอาเซียน ส่งผลให้อาเซียนตกอยู่ในสถานการณ์ดงัฝูงมงักรท่ีขาดพญามงักรช้ีน า

ทิศทาง นอกจากน้ี ประธานาธิบดีซูฮาร์โตยงัเป็นผูบ้ริหารงานในอาเซียนท่ียาวนานท่ีสุด และ

เป็นหน่ึงในสามแกนน าแกร่งกลา้แห่งอาเซียนท่ีอาวุโสท่ีสุดอีกดว้ย ดงันั้นการลงจากต าแหน่ง

ของประธานาธิบดีซูฮาร์โตนอกจากยิ่งส่งผลฉุดร้ังบทบาทช้ีน าของอินโดนีเซียแลว้ กลบัยิ่ง

ส่งผลให้อาเซียนขาดผูน้  าท่ีเป็นแกนน าส าคญัในอาเซียนอีกดว้ย ขณะท่ีมาเลเซียก็เป็นหน่ึงใน

ประเทศศูนยก์ลางแกนน าส าคัญของอาเซียน โดยมีฐานะรองจากอินโดนีเซีย วิกฤตการณ์

ทางการเงินได้ส่งผลให้มาเลเซียมีสภาพทางเศรษฐกิจตกต ่าและเกิดการต่อสู้ทางการเมือง

ภายในประเทศ กระทัง่ส่งผลบัน่ทอนบทบาทแกนน าอาเซียนของมาเลเซียลงอยา่งยิง่ ฉะน้ีแลว้ 

วิกฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงโจมตีเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศศูนยก์ลางแกนน าแห่ง

อาเซียน ไดส่้งผลใหอ้าเซียนตกอยูใ่นช่วงระยะตกต ่าท่ีสุดนบัแต่ก่อตั้งอาเซียนมา 

ประการท่ีสอง วิกฤตการณ์ทางการเงินได้ท าลายสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกอาเซียน 

โดยเฉพาะความสัมพนัธ์อนัเลวร้ายลงระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซียนั้นเห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุด แต่

เดิมนั้นอาเซียนได้ลงนามสนธิสัญญาให้ธนาคารกลางแห่งชาติของทุกภาคีสมาชิกอาเซียน

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั แต่เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินข้ึนแลว้ ธนาคารกลางแห่งชาติของ

แต่ละประเทศสมาชิกกลบัจดัการเฉพาะธุระส่วนตน ไม่ไดร่้วมกนัก าหนดมาตรการรับมือต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินน้ี เช่น กรณีมาเลเซียและสิงคโปร์ซ่ึงได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

วิกฤตการณ์ทางการเงินคร้ังน้ีก็ไม่ไดร่้วมกนัฝ่าฝันอุปสรรค แต่กลบัใช้วิธีตดัก าลงักนัเอง โดย

รัฐบาลมาเลเซียได้แถลงการณ์เม่ือเดือน กันยายน 1997 ก าหนดให้สินคา้ทุกประเภทท่ีผลิต

ภายในมาเลเซียตอ้งใชท่้าสินคา้และสนามบินของมาเลเซียส าหรับส่งออกสินคา้สู่ต่างประเทศ 
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ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการไหลออกของเงินสกุลต่างชาติ ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีไดท้ าลายผลประโยชนท่์าขน

ถ่ายสินค้าของสิงคโปร์อย่างเด่นชัดยิ่ง  ขณะท่ีธนาคารบางแห่งของสิงคโปร์ได้ปรับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 20-30 ในคราวเดียวเม่ือเดือน พฤษภาคม 1998 เพื่อดึงดูดการ

ฝากเงินสกุลริงกิตของมาเลเซีย ส่งผลให้เงินสกุลริงกิตไหลสู่สิงคโปร์อย่างรวดเร็ว จึงส่งผล

ซ ้ าเติมต่อภาคการเงินของมาเลเซียท่ีขาดสภาพคล่องอยู่แลว้อย่างมิตอ้งสงสัย อย่างไรก็ดี เม่ือ

เปรียบเทียบกนัแลว้ เศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้นแข็งแกร่งและทนต่อภาวะกดดนัไดสู้งกว่าของ

มาเลเซีย ขณะท่ีมาเลเซียตอ้งการเงินทุนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้เรียกร้องขอรับความ

ช่วยเหลือจากสิงคโปร์มาโดยตลอด และหวงัใหสิ้งคโปร์เขา้ช่วยมาเลเซียใหพ้น้จากสภาวะความ

ยากล าบากทางเศรษฐกิจคร้ังน้ีด้วยการอนุมัติให้มาเลเซียระดมเงินทุนในสิงคโปร์ได้ ทั้ งน้ี

นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ไดแ้ถลงไวว้่า มาเลเซียจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนช่วยเหลือสูงถึง 26,000 ลา้น

ดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจวบจนถึงปี 2000 แต่สิงคโปร์กลับเห็นว่าอันดับความ

น่าเช่ือถือในแวดวงการเงินนานาชาติต่อมาเลเซียอยูใ่นระดบัต ่าเกินไป กอปรกบัความผนัแปร

ทางการเมืองของมาเลเซียดว้ยแลว้ ส่งผลใหสิ้งคโปร์ไม่ยนิยอมเขา้ช่วยเหลือมาเลเซียโดยล าพงั

ฝ่ายเดียว แต่กลับให้เงินช่วยเหลือผ่านโครงการช่วยเหลือร่วมกันของนานาประเทศอย่าง

ระมดัระวงั นอกจากน้ี ดา้นมาตรการจดัการวิกฤตการณ์ทางการเงินนั้น สมาชิกอาเซียนต่างก็

จดัการปัญหาของประเทศตนโดยขาดการประสานงานกัน เช่น ท่ีประชุมรัฐมนตรีการคลัง

อาเซียนมีมติจัดตั้ ง “กลไกควบคุมการเงินระดับภูมิภาค” ข้ึนเม่ือเดือน กันยายน 1997 ด้วย

วตัถุประสงค์การมีบทบาทแจง้เตือนการณ์ล่วงหน้าและการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุน 

ระบบการธนาคาร และดชันีทางเศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประเทศสมาชิก แต่เน่ืองดว้ยสมาชิก

บางประเทศไม่ยนิยอมส่งมอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่อาเซียน ส่งผลใหต้อ้งเล่ือนการจดัตั้งกลไก

ดงักล่าวออกไป ขณะท่ีมาเลเซียไดด้ าเนินระบบควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราอยา่งเป็นเอกเทศ

เฉพาะประเทศตน ยงัผลเป็นอุปสรรคต่อการคา้และการท่องเท่ียวภายในอาเซียนด้วย อีกทั้ ง

นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ยงัได้เสนอให้จดัตั้ ง “ระบบเงินตราอาเซียน” ข้ึนเพื่อทดแทนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากประเทศต่าง ๆ เช่นสิงคโปร์เป็นต้นจนต้องระงบั
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ขอ้เสนอดงักล่าว นอกจากน้ี แต่ละสมาชิกอาเซียนยงัแข่งกนัลดค่าสกุลเงินของประเทศตนกนั

อยา่งดุเดือดเพื่อกระตุน้การขยายตวัของภาคการส่งออกของประเทศตน กระทัง่มองไม่เห็นจิต

วญิญาณความร่วมมือแห่งอาเซียนอีกเลย 

ประการท่ีสาม ปัญหาเก่าและปัญหาใหม่ท่ีประดังเข้าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่จากวิกฤต

เศรษฐกิจยิง่ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกอาเซียนเลวร้ายลง เช่น การลงจากอ านาจของ

นายอนัวาร์ อิบราฮิม รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอนัเน่ืองดว้ยวิกฤตการณ์ทางการเงินไดส่้งผล

ให้เกิด “ความวุ่นวายทางการทูตของนายอันวาร์” เน่ืองด้วยรองนายกรัฐมนตรีอันวาร์มี

ความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งดีกบัรัฐบาลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย กอปรกบัเม่ือนายกรัฐมนตรีมหา

เธร์ไดป้ฏิบติัต่อรองนายกรัฐมนตรีอนัวาร์เฉียบขาดจนเกินไป ส่งผลให้รัฐบาลฟิลิปปินส์และ

อินโดนีเซียอภิปรายและประณามต่อการปฏิบติัท่ีเฉียบขาดดงักล่าว ไม่เพียงเท่าน้ี ผูน้  าทั้งสอง

ประเทศยังได้ต  าหนิ รัฐบาลมาเลเซียอย่างเปิดเผยอีกด้วย โดยนายโจเซฟ เอสตราดา 

ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ไดเ้รียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ด าเนินการ  “ไต่สวนอย่าง

เป็นธรรม” มิเช่นนั้นอาจกระทบต่อสัมพนัธไมตรีระหวา่งมาเลเซียกบัสมาชิกประเทศอาเซียนได ้

อีกทั้งกล่าววา่ ตนจะพิจารณาเรียกร้องใหผู้น้  าอาเซียนอ่ืน ๆ กดดนันายกรัฐมนตรีมหาเธร์อีกดว้ย 

ขณะท่ีนายยูซุฟ ฮาบิบี  ประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์ของรอง

นายกรัฐมนตรีอนัวาร์ดว้ยการเล่ือนก าหนดการเยอืนมาเลเซียตามหมายก าหนดการเดิมออกไป 

ขณะท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรแห่งชาติของฟิลิปปินส์ยงัเร่งรัดใหอ้าเซียนจดัคณะสังเกตการณ์

ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละสมาชิกประเทศอาเซียนเขา้ร่วมฟังการไต่

สวนคดีของรองนายกรัฐมนตรีอนัวาร์ ดงันั้นมาเลเซียจึงไดต่้อตา้นการด าเนินการแทรกแซงทาง

การเมืองภายในมาเลเซียอย่างเด่นชัดเหล่าน้ีของฟิลิปปินส์อยู่หลายคร้ัง นอกจากน้ี ขอ้พิพาท

ดินแดนซาร์บาห์ซ่ึงเคยประนีประนอมกนัไดแ้ลว้นั้นก็กลบัเป็นประเด็นขดัแยง้กนัอีกคร้ังเม่ือ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟิลิปปินส์และมาเลเซียไดตึ้งเครียดข้ึน โดยฟิลิปปินส์กล่าววา่ตนไม่เคยละ

ท้ิงข้อเรียกร้องอ านาจอธิปไตยในดินแดนซาร์บาห์ ขณะท่ีมาเลเซียได้โตก้ลับว่าพฤติกรรม

ดงักล่าวเป็นการรุกรานอ านาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของมาเลเซีย ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิด
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ขอ้พิพาทดินแดนซาร์บาห์คร้ังใหม่ข้ึน ขณะท่ีวิกฤตการณ์ทางการเงินนอกจากได้ส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ไม่ลงรอยกนัแลว้ ยงัส่งผลให้เกิดขอ้โตแ้ยง้กนัใน

ปัญหาอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่น ปัญหาเร่ืองมาเลเซียข่มขู่จะไม่ส่งมอบน ้ าจืดให้สิงคโปร์ ปัญหาเร่ือง

มาเลเซียปฏิเสธไม่ใหสิ้งคโปร์ใชฐ้านทพัทางอากาศอีกต่อไป และปัญหาเร่ืองสิงคโปร์เรียกร้อง

ให้มาเลเซียเคล่ือนยา้ยสถานีรถไฟของมาเลเซียซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตแดนของสิงคโปร์ออกไป 

นอกจากน้ี ขณะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน แรงงานจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียได้

เค ล่ือนย้ายเข้าสู่ตลาดแรงงานในมาเลเซียทั้ งโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่เม่ือ

ความสัมพนัธ์ระหว่างมาเลเซียกบัฟิลิปปินส์และระหว่างมาเลเซียกบัอินโดนีเซียไดเ้กิดความตึง

เครียดข้ึนแลว้ รัฐบาลมาเลเซียจึงข่มขู่ว่าจะส่งแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีกลบัประเทศ ส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ทวภิาคีระหวา่งกนัตึงเครียดยิง่ข้ึนอีก 

ความสัมพนัธ์ท่ีตึงเครียดระหว่างสมาชิกอาเซียนอนัเป็นเหตุจากวกิฤตการณ์ทางการเงิน

นั้ นนับเป็นวิกฤตและความท้าทายต่อความสามัคคีของอาเซียนคร้ังใหญ่ท่ีสุดนับแต่ก่อตั้ ง

อาเซียนมา และยงัเป็นบททดสอบคร้ังส าคญัต่อสถานภาพ ก าลงัความสามารถ บทบาทและการ

ผนึกก าลงัของอาเซียนดว้ย อีกทั้งวิกฤตการณ์คร้ังน้ีท าให้ผูค้นโดยทัว่ไปเร่ิมแคลงใจต่อบทบาท

และความสามารถในฐานะองคก์รระดบัภูมิภาคของอาเซียน เน่ืองดว้ยองคก์รระดบัภูมิภาคควร

จะสามารถรักษาระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาค เม่ือตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์

ฉุกละหุกไม่คาดคิด คนทัว่ไปลว้นคาดหวงัว่าเม่ือตอ้งรับมือต่อวิกฤตคร้ังน้ี อาเซียนซ่ึงมีประวติั

มายาวนานกว่า 30 ปีจกัสามารถแสดงบทบาทองคก์รระดบัภูมิภาคดว้ยการประสานให้สมาชิก

อาเซียนมีฉันทามติร่วมกัน และพร้อมเพรียงกันในการด าเนินมาตรการลดแรงโจมตีจาก

วกิฤตการณ์ทางการเงินต่อสมาชิกอาเซียน  แต่แลว้อาเซียนกลบัอบัจนหนทาง ไม่สามารถส าแดง

บทบาทและไม่ได้ก  าหนดมาตรการเชิงรุกใดใดเลย จึงสร้างความผิดหวงัแก่ทุกฝ่ายเป็นท่ียิ่ง 

ฉะนั้น ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินคร้ังน้ีจึงช้ีให้เห็นว่า พื้นฐานความร่วมมือระหว่าง

ภาคีสมาชิกอาเซียนยงัไม่มัน่คงนกั การผนึกก าลงัของอาเซียนก็มีขอ้จ ากดัอย่างยิ่ง โดยเม่ือตอ้ง

รับมือต่อภยัคุกคามจากภายนอกหรือเม่ือตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกบัประเทศ
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ภายนอกภูมิภาค  อาเซียนจะสามคัคีพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจ และหารือดว้ยฉนัทามติ แต่เม่ือ

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ภายในภูมิภาคแลว้ สมาชิกประเทศอาเซียนกลบัก าหนดให้

ประเทศตนเป็นศูนยก์ลาง ให้ความส าคญัเฉพาะประโยชน์ของประเทศตนโดยไม่ค านึงความ

เสียหายทางผลประโยชน์ของประเทศอ่ืน ทั้งยงัค  านึงถึงมาตรการหรือผลประโยชน์ร่วมกนัใน

ระดบัภูมิภาคไดน้อ้ยมากทีเดียว ดว้ยเหตุน้ี เม่ือเกิดวิกฤตการณ์คร้ังน้ีข้ึน แต่ละสมาชิกประเทศ

อาเซียนต่างไดแ้ยกกนัด าเนินนโยบายตามความตอ้งการเฉพาะของประเทศตน ไร้ซ่ึงจิตวิญญาณ

แห่งความร่วมมือสามคัคีใดใด ไม่เพียงเท่าน้ี สมาชิกอาเซียนยงัน าขอ้พิพาทเก่าและขอ้พิพาท

ใหม่มาช าระร่วมกนัอีก ส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์เชิงทวภิาคีตอ้งตึงเครียดและเลวร้ายลงจนแทบจะ

เขา้ประหตัประหารต่อกนั ฉะน้ีแลว้ การผนึกก าลงัของอาเซียนจึงอ่อนลา้ลงอยา่งยิง่ 

การผนึกก าลงัทีแ่ขง็แกร่งได้อ่อนล้าลง 

นบัแต่ปี 1991 - 2002 การผนึกก าลงัของอาเซียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน โดยอาเซียน

มีความสามคัคีพร้อมเพรียงและมีกิจกรรมท่ีคึกคกัในช่วงก่อนปี 1997  เห็นไดช้ดัจากการด าเนิน

ยทุธศาสตร์การรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจ โดยนบัเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบไดย้ากยิ่ง 

เม่ือองคก์รระดบัภูมิภาคท่ีรวมตวัข้ึนจากประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอจกัสามารถระดมก าลงั

จากแทบทุกชาติมหาอ านาจของโลกใหเ้ขา้ร่วมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมัน่คง

ระดับภูมิภาคอนัมีประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอเป็นผูช้ี้น า จึงกล่าวไดว้่า การรักษาดุลก าลงั

ระหว่างชาติมหาอ านาจภายในภูมิภาคของอาเซียนประสบผลส าเร็จอย่างยิ่ง ส่งผลยกระดับ

สถานภาพระหว่างประเทศของอาเซียน ช่วงชิงอ านาจทางวาทกรรมกบันานาประเทศและส่งผล

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงสู่อาเซียนอย่างมาก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า 

ความส าเร็จดงักล่าวของอาเซียนน้ีเองไดเ้สริมสร้างความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงัของอาเซียน 

อยา่งไรกต็าม เม่ือถึงช่วงปลายของระยะน้ี โดยเฉพาะหลงัเกิดวกิฤตการณ์การเงินในปี 1997 แลว้ 

การผนึกก าลงัของอาเซียนไดล้ดต ่าลงอยา่งฉบัพลนั สาเหตุหลกัเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ไดโ้จมตีเศรษฐกิจของทุกประเทศอยา่งหนกั แต่ละประเทศจึงค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน 
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โดยการด าเนินนโยบายช่วยเหลือประเทศของตนเอง ไม่ค านึงวา่ผลประโยชนข์องประเทศตนได้

ตั้งอยู่บนความสูญเสียของประเทศอ่ืน อีกทั้งไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากพลงัของกลุ่มอาเซียนอยา่ง

เต็มท่ี ไม่ไดด้ าเนินมาตรการหารือร่วมกนัดว้ยฉันทามติและรับมือต่อวิกฤตเศรษฐกิจดว้ยการ

ส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมต่อทุกฝ่าย ดังนั้ น จึงเป็นธรรมดาท่ีส่งผลให้

สมาชิกอาเซียนแตกสามคัคีกนั และบัน่ทอนการผนึกก าลงัของอาเซียน ขณะท่ีความบอบช ้ าได้

เพิ่มข้ึนอีก เม่ือวิกฤตการณ์ทางการเงินไดส่้งผลให้แต่ละประเทศขดัแยง้และปะทะกนัทั้งในขอ้

พิพาทเดิมและขอ้พิพาทใหม่ ส่งผลใหก้ารแตกความสามคัคีกนัมีแนวโนม้สูงยิง่ข้ึนอีก 

ส่วนทีส่ี่ ววิฒันาการส าคญัและการประเมนิการผนึกก าลงัในระยะสิบปีทีผ่่านมา (ปี 2002-2013) 

ววิฒันาการส าคญัของอาเซียน 

ปัญหาข้อพพิาททะเลจีนใต้ 

ปัญหาเสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาคเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีอาเซียนให้ความ

สนใจมาโดยตลอด หลงัจากปัญหากมัพูชาซ่ึงคุกคามความมัน่คงของภูมิภาคไดรั้บการแกไ้ขเม่ือ

ตน้ทศวรรษท่ี 1990 แลว้นั้น อาเซียนจึงไดห้ันเหความสนใจไปสู่ปัญหาความมัน่คงของภูมิภาค

อีกปัญหาหน่ึง นั่นคือปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใต้ อนัเป็นปัญหาข้อพิพาทดินแดนอธิปไตย

ระหว่างจีนกบัหลายชาติสมาชิกอาเซียน ซ่ึงหากแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่เหมาะสมกจ็ะก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ระดบัภูมิภาคได้ ดว้ยเหตุน้ี ภาคีสมาชิกอาเซียนจึงไดร่้วมลงนาม “ปฏิญญาว่าดว้ยเร่ือง

ทะเลจีนใต ้(1992 ASEAN Declaration on the South China Sea)” ตั้ งแต่ปี 1992  ซ่ึงมีเน้ือหา

ระบุเนน้ย  ้าว่า จะแกไ้ขปัญหาอธิปไตยและอ านาจปกครองทางทะเลจีนใตด้ว้ยสันติวิธี ปราศจาก

การใช้ก  าลงัอาวุธ และเสนอให้ใช้หลกัการของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นพื้นฐานก าหนดหลกัปฏิบติัของนานาชาติในทะเลจีนใต ้นบัจากนั้นเป็น

ต้นมา อาเซียนจึงมุ่งหมายช้ีน าการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ในนามของกลุ่มประเทศ และ

แนวโน้มดงักล่าวยิ่งเห็นเด่นชัดข้ึนหลงัจากเวียดนามไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี 

1995 แมว้่าจีนจะยืนหยดัในหลกัการหารือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศคู่กรณี แต่ก็เห็นดว้ยกบั
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การจดัการประชุมแบบพหุภาคีระหวา่งจีนกบัอาเซียน อยา่งไรกดี็ ตามความเป็นจริงแลว้อาเซียน

กมิ็ไดเ้ป็นคู่พิพาทของฝ่ายใด เป้าหมายของอาเซียนอยูท่ี่การสร้างบทบาทถ่วงดุลก าลงัดว้ยการ

ด ารงสถานะผูช้ี้น าและกดดนัจีนต่อปัญหาดงักล่าว 

อาเซียนไดเ้ร่งรัดผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาทะเลจีนใตภ้ายหลงัเขา้สู่ศตวรรษใหม่แลว้ เห็น

ไดช้ดัเม่ืออาเซียนไดม้อบหมายให้ฟิลิปปินส์และเวียดนามร่าง “หลกัปฏิบติัในทะเลจีนใต”้ ข้ึน 

และผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ แมท่ี้ประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนไดมี้ฉันทามติต่อร่างดงักล่าวแลว้ แต่จีน

กลบัไม่ยอมรับร่างฉบบัน้ีจนตอ้งมีการหารือร่วมระหวา่งจีนและอาเซียนอยูห่ลายคร้ัง จนกระทัง่

ปี 2002 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมลงนาม “ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต ้

(Declaration on Conduct of Parties in South China Sea)” โดยมีเน้ือหาค่อนไปในเชิงหลกัการ

ซ่ึงระบุว่า ให้รัฐทุกฝ่ายให้ค  ามั่นสัญญาจะละเวน้และอดกลั้นต่อการกระท าอันกระทบต่อ

สันติภาพและท าใหส้ถานการณ์ซบัซอ้นและขาดความมัน่คงยิง่ข้ึน  และจะไม่ใชก้  าลงัอาวุธและ

การแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธีตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและ

กฎหมายระหวา่งประเทศ ต่อมาปัญหาทะเลจีนใตไ้ดก้ลบัเป็นประเด็นร้อนข้ึนอีกคร้ังในปี 2009 

เม่ืออาเซียนไดเ้รียกร้องให้ก าหนดหลกัปฏิบติัในทะเลจีนใตข้ึ้นอีกคร้ัง อีกทั้งไดใ้ชแ้ถลงการณ์

ของประธานท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนเรียกร้องให้อาเซียนรักษาความเป็นเอกภาพต่อ

ประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้อีกดว้ย พฤติกรรมของอาเซียนดงักล่าวไดช้ี้ให้เห็นว่า อาเซียนยงัคง

ตอ้งการใชรู้ปแบบของกลุ่มประเทศเขา้เก่ียวขอ้งในปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใต ้

นอกจากน้ี อาเซียนยงัมุ่งหมายน าปัญหาทะเลจีนใตเ้ขา้สู่กลไกความร่วมมือเชิงพหุภาคีท่ี

มีอาเซียนเป็นผูช้ี้น า เพื่อดึงอิทธิพลของชาติมหาอ านาจมาเก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะยิง่ส่งผลให้

ปัญหาทะเลจีนใตมี้แนวโนม้กลายเป็นปัญหาระดบันานาชาติ ทั้งน้ีช่วงระยะสิบปีมาน้ีขอ้พิพาท

ทางทะเลจีนใตไ้ดรั้บการจดัเป็นวาระการประชุมในเวทีการประชุม ARF การประชุมสุดยอด

เอเชียตะวนัออก และการประชุมเชิงพหุภาคีอ่ืน ๆ ท่ีมีอาเซียนเป็นผูช้ี้น า และการประชุมเหล่าน้ี

ถือเป็นการเปิดประตูเช้ือเชิญชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาคให้เขา้ร่วมเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาททาง
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ทะเลจีนใต ้โดยสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และกระทัง่อินเดียลว้นสนับสนุนให้จดัการถกหารือปัญหาขอ้

พิพาททะเลจีนใตใ้นกรอบหารือขนาดใหญ่ข้ึนดว้ยวตัถุประสงคต์อ้งการสกดักั้นอิทธิพลจากจีน 

ทั้งน้ีช่วงก่อนปี 2009 สหรัฐฯ ได้เคยกล่าวด้วยภาพลกัษณ์อนัดีว่าจะรักษาความเป็นกลางต่อ

ประเด็นปัญหาน้ี และเม่ือนายโรเบิร์ต เกตส์ (Robert Gates) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนกรุงมะนิลาเม่ือเดือน มิถุนายน 2009 ก็ได้แถลงต่อส่ือมวลชนว่า 

นโยบายการไม่เข้าแทรกแซงปัญหาขอ้พิพาทดินแดนทางทะเลจีนใตเ้ป็นนโยบายท่ีสหรัฐฯ 

ก าลงัด าเนินการอยู่ แต่ต่อมาเจา้หน้าท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ กลบัแถลงว่า ปัญหาทะเลจีนใต้

เก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชน์ของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จึงสนับสนุนจุดยืนการหารือเชิงพหุภาคีของ

อาเซียน ฉะนั้น พฤติกรรมดงักล่าวของสหรัฐฯ แทจ้ริงแลว้คือการเลือกสนบัสนุนฝ่ายอาเซียนให้

ต่อตา้นถ่วงดุลกบัจีน อีกทั้งหลายปีมาน้ี สหรัฐฯ ได้ใช้ประโยชน์จากสัมพนัธไมตรีอนัดีกบั

ฟิลิปปินส์มาปลุกเร้าสถานการณ์ในทะเลจีนใตใ้หตึ้งเครียดเลวร้ายลงกว่าเดิมดว้ยการสนบัสนุน

ด้านก าลังใจทางการทูต ให้ความช่วยเหลือทางก าลังทัพ ร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบ และ

รับประกนัความมัน่คงแก่ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกนัก็ย ัว่ยุฟิลิปปินส์ให้มีท่าทีรุกโจมตีจีนอย่าง

ต่อเน่ือง พร้อมยุแหย่ให้ปฏิบติัการต่อตา้นจีนในกรณีพิพาทหมู่เกาะสการ์โบโร (Scarborough 

Shoal ซ่ึงจีนเรียกวา่ เกาะหวงเอ๋ียนเต่า) 

อาเซียนมีท่าทีเปิดรับต่อปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใตใ้นกรอบพหุภาคี และเปิดโอกาสให้

ญ่ีปุ่นซ่ึงมีขอ้พิพาทดินแดนกบัจีนเช่นกนัไดดึ้งพนัธมิตรนานาชาติเขา้ร่วมในกรอบพหุภาคีดว้ย 

ทั้งน้ีนายชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นและคณะเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของญ่ีปุ่น

ไดเ้ดินทางเยอืนทุกประเทศในอาเซียนภายหลงัการเขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นตลอด

หน่ึงปีกว่าท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการเจริญสัมพนัธไมตรีใกลชิ้ดกบัฟิลิปปินส์และเวียดนาม และ

การใช้ขอ้พิพาทในทะเลจีนใตม้าแต่งแตม้เขา้กบัทฤษฎีภยัคุกคามจากจีน อีกทั้งญ่ีปุ่นยงัไดส่้ง

มอบเรือลาดตระเวน 10 ล าซ่ึงมีมูลค่าล าละ 11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐแก่หน่วยต ารวจลาดตระเวน

ชายฝ่ังของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับไมตรีญ่ีปุ่นและฟิลิปปินส์สองประเทศให้แนบแน่นยิ่งเป็น

ประวติัการณ์ 
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นอกจากสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นแลว้ ไม่ก่ีปีมาน้ีอินเดียก็แสดงท่าทีต่อปัญหาทางทะเลจีนใต้

อยูบ่่อยคร้ัง โดยนายเอส เอม็ กฤษณะ (S.M. Krishna) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อินเดียกล่าวไวเ้ม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2012 ว่า “อินเดียเสนอใหท้ะเลจีนใตเ้ป็นทรัพยส์มบติัร่วมกนั

ของโลก เส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใตจ้ะตอ้งไม่ถูกรบกวนจากประเทศใดๆ” 

ด้วยเหตุน้ี อาเซียนในฐานะผูช้ี้น าได้เร่งรัดผลกัดันการถกหารือปัญหาทะเลจีนใต้ใน

กรอบพหุภาคีท่ีตนมีบทบาทช้ีน า และยนิยอมใหช้าติมหาอ านาจนอกภูมิภาคเขา้ร่วมเล่นเกมส์ใน

ปัญหาน้ี ซ่ึงนบัเป็นมาตรการคร้ังส าคญัของอาเซียนนบัแต่กา้วสู่ศตวรรษใหม่เป็นตน้มา อยา่งไร

ก็ดี เน่ืองดว้ยการเขา้แทรกแซงจากชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาคในประเด็นอ่อนไหวและความ

ซบัซอ้นของตวัปัญหา  และการมุ่งใหค้วามสนใจต่อปัญหาน้ีมากจนเกินไปของอาเซียนลว้นได้

ส่งผลกระทบแง่ลบต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและต่อการสมานสามคัคีกนัของอาเซียน 

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ถึงการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asian 

Summit) 

เม่ือปี 2001 กลุ่มวิสัยทัศน์ เอเชียตะวันออก (East Asian Vision Group) ได้ส่งมอบ

รายงานวิจยัการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ประจ าปีซ่ึงระบุขอ้เสนอแนะประการหน่ึงคือ การ

พฒันา “การประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน + 3” ใหก้า้วสู่ “การประชุมสุดยอดผูน้  าในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออก” ดว้ยใหเ้หตุผลเขา้ใจง่ายว่า รูปแบบ “การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3” ไม่ใช่รูปแบบ

การประชุมท่ีเทียบเคียงได้กับการประชุมสุดยอดผูน้  าระดับนานาชาติ  เน่ืองด้วยกรอบการ

ประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน+3 น้ีระบุว่า เม่ือถึงวาระจดัประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนประจ าปี 

เจา้ภาพอาเซียนของปีนั้นจะเชิญผูน้  าจากจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใตส้ามประเทศเขา้ร่วมท่ีประชุมฯ 

ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่า อาเซียนด ารงสถานะเป็นเจา้ภาพของท่ีประชุม ขณะท่ีจีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้มี

สถานะเป็นแขกรับเชิญร่วมของท่ีประชุม ฉะนั้น กรอบ“การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3” จึงควร

ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ “การประชุมสุดยอดผูน้  าของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก” ท่ีมีลักษณะ
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หุน้ส่วนความร่วมมือท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเร่ือง “การจดัตั้งประชาคมเอเชีย

ตะวนัออก” ของกลุ่มวสิัยทศันฯ์ ขา้งตน้ 

ประเด็นท่ีควรให้ความส าคัญคือ รายงานวิจัยยงัระมัดระวงัเลือกเฟ้นการใช้ถ้อยค า 

“พฒันาสู่” เป็นพิเศษเพื่อบ่งช้ีขั้นตอนแห่งวิวฒันาการใหป้รากฏชดั อยา่งไรกดี็ เพียงสามปีต่อมา 

สมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกมัพูชาไดเ้สนอแนะว่าควรจดัการประชุม

สุดยอดเอเชียตะวนัออก และอาจเลือกสถานท่ีจดัประชุมในประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคอาเซียน 

ดงันั้นจีนจึงเสนอขอเป็นผูจ้ดัการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกคร้ังท่ีหน่ึง โดยก าหนดจดัข้ึน

ภายในปี 2007 เพื่อร าลึกวาระครบรอบสิบปีแห่งความร่วมมือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3” 

แต่แล้วมาเลเซียกลับกระตือรือร้นเสนอขอเป็นผู ้จัดการประชุมคร้ังแรกน้ีเอง โดยเล่ือน

ก าหนดการจดัประชุมให้เร็วข้ึนเป็นภายในปี 2005 (และเห็นดว้ยให้จีนจดัการประชุมสุดยอด

เอเชียตะวนัออกคร้ังท่ีสองในปี 2007) ดว้ยเหตุผลว่านายมหาเธร์ อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เป็นบุคคลแรกท่ีเสนอโครงการความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกข้ึนเม่ือปี 1990 

เม่ือแต่ละฝ่ายไดห้ารือกนัอยา่งรอบคอบแลว้จึงถือก าหนดใหจ้ดัการประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออกข้ึนดงัขา้งตน้ แต่แลว้มีความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองขอบข่ายสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ตามแผนการเดิมนั้ น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกได้จ  ากัดสมาชิกอยู่ท่ี 10 ประเทศ

อาเซียนและจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้อีก 3 ประเทศ ทั้ งน้ีญ่ีปุ่นได้พยายามเสนอให้ขยายขอบข่าย

ประเทศผูร่้วมประชุมให้ครอบคลุมถึงอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมา ซ่ึง

เบ้ืองตน้สมาชิกประเทศอาเซียนเองก็มีความคิดเห็นต่อประเด็นดงักล่าวแตกต่างกนั กระทัง่เม่ือ

หารือจนได้ฉันทามติแลว้จึงยอมรับขอ้เสนอของญ่ีปุ่นในท่ีสุด ขณะท่ีจีนก็ไดมี้มติคลอ้ยตาม

จุดยืนท่ีเป็นเอกภาพของอาเซียน ดว้ยเหตุน้ี การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกไดจ้ดัข้ึนอย่าง

ประสบความส าเร็จท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ในปี 2005 โดยมีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมครอบคลุมถึง

อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็นตน้รวม 16 ประเทศ หรือเรียกว่าการประชุมสุดยอด

อาเซียน + 6  กระทัง่ต่อมามีการขยายสมาชิกประเทศเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึง
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รัสเซียและสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการในปี 2010 หรือเรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน + 8 

อย่างไรก็ดี การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกยงัเปิดกวา้งต่อประเทศต่าง ๆ เพียงประเทศ

เหล่านั้นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของอาเซียนอนัไดแ้ก่การลงนาม “สนธิสัญญามิตรภาพและ

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ เป็นตน้ 

การก าหนดคุณลักษณะของท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกค่อนข้างชัดเจนคือ 

ก าหนดใหมี้คุณสมบติัเป็นการประชุมประจ าปีระหวา่งผูน้  าประเทศเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อย่างเปิดกวา้ง โปร่งใส และน้อมรับฟังและเข้าใจซ่ึงกนัต่อปัญหาท่ีสนใจร่วมกันทั้ งในเชิง

ยุทธศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจเป็นตน้ โดยใช้รูปแบบการประชุมประจ าปีระหว่างผูน้  า

ประเทศ โดยประเทศท่ีเวียนเป็นประธานอาเซียนในปีนั้นจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ปัจจุบนั

ไดมี้การจดัประชุมแลว้ทั้งส้ินรวม 7 คร้ัง อยา่งไรกดี็ ท่ีประชุมยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกลไกสนบัสนุนการ

บริหารงานให้ครอบคลุมทุกดา้นและทุกระดบัอย่างเป็นทางการ ยงัคงใช้การเขา้พบหารือกนั

ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูงเป็นส าคญั เพื่อทบทวนความร่วมมือท่ี

ระบุไวใ้นท่ีประชุมและแลกเปล่ียนความเห็นต่อทิศทางการพฒันาในอนาคต 

ดงันั้นจึงเห็นได้ว่า อาเซียนไดกุ้มอ านาจการมอบสิทธิเขา้ร่วมท่ีประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออกไวใ้นเง้ือมมือตนดว้ยวตัถุประสงค์ตอ้งการควบคุมอ านาจช้ีน าไดอ้ย่างมัน่คง โดย

อาเซียนไดก้  าหนดเง่ือนไขการเขา้ร่วมท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกไวส้ามประการ คือ ตอ้ง

เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ตอ้งร่วมลงนาม “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ และตอ้งมีสัมพนัธไมตรี “แนบแน่นอยา่งแทจ้ริง”กบัอาเซียน 

การก าหนดกฎบัตรอาเซียนและการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

ในวาระครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งอาเซียนเม่ือปี 2007 อาเซียนไดเ้ผชิญหน้ากบัความทา้

ทายคร้ังใหม่ (1) การผงาดเติบโตข้ึนของสองประเทศยกัษใ์หญ่อยา่งจีนและอินเดีย ซ่ึงมีศกัยภาพ

ในการพฒันามหาศาลและเติบโตกา้วหน้าอย่างรวดเร็วจนน่าตะลึง และยิ่งนานวนัยิ่งส่งผลให้

อาเซียนตระหนกัไดถึ้งแรงขบัเค่ียวและภาวะอนัไม่ปลอดภยั (2) ความทา้ทายใหม่จากกลุ่มความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ซ่ึงสหรัฐฯ 

ปรารถนาให้ APEC มีบทบาทลดความส าคญัหรือกระทัง่สามารถทดแทนกรอบความร่วมมือ

อาเซียน + 3 ท่ีอาเซียนมีบทบาทช้ีน า โดยสหรัฐฯ ไดทุ่้มเทก าลงัผลกัดนัเป้าหมายการจดัตั้งเขต

การคา้เสรีท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมกวา้งขวางยิ่งข้ึนในนามองค์กร APEC ซ่ึงเป็นองค์กรความ

ร่วมมือท่ีมีขอบข่ายและขนาดความร่วมมือท่ีกวา้งขวางยิง่ และเป้าหมายดงักล่าวของ APEC ท่ี

นับวนัยิ่งใกลบ้รรลุผลน้ีเองส่งผลให้อาเซียนตระหนักได้ว่าบทบาทของตนก าลงัถูกดูดกลืน

หายไป (3) ปัญหาพม่าอนัยุง่ยากส่งผลท าลายภาพลกัษณ์ของอาเซียนต่อนานาชาติ กระทัง่ส่งผล

ให้ความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัชาติมหาอ านาจตะวนัตกอยู่ในภาวะล่อแหลมและกระทบ

ต่อผลประโยชน์ของอาเซียนเองในท่ีสุด (4) ปัญหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ท่ียากต่อการแกไ้ข

และขบัเค่ียวอาเซียนมากข้ึนทุกขณะ ไดแ้ก่ ปัญหายาเสพติด การคา้มนุษย ์อาชญากรรมขา้มชาติ 

การแพร่ระบาดของโรคภยัไขเ้จบ็ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และลทัธิการก่อการร้ายลว้น

ไดก้ลายเป็นปัญหายุง่ยากปัญหาใหม่ของอาเซียน 

เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์คับขันข้างต้น ผู ้น าอาเซียนจึงตระหนักได้ถึงความ

จ าเป็นตอ้งปฏิรูปอาเซียน ดงัท่ีนายหล่ี เซียนหลุง (Li Xianlong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไดก้ล่าว

ไวใ้นพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 13 วา่ “สถานการณ์ในภูมิภาคไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอยา่งฉบัพลนั เช่น แหล่งเศรษฐกิจเกิดใหม่อยา่งจีนและอินเดียไดผ้งาดเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ในเวทีโลก ขณะท่ีโลกาภิวตัน์ท าให้แต่ละประเทศต้องพึ่ งพิงระหว่างกันมากข้ึน อีกทั้ งยงั

จ  าเป็นตอ้งพึ่งพิงระเบียบระดบัภูมิภาคท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึนดว้ย อาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวั

ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนเพื่อเผชิญต่อสภาพการณ์ทางยุทธศาสตร์คร้ังใหม่น้ี 

อาเซียนจึงตอ้งการโครงสร้างระบอบท่ีรวมศูนยจ์ากภายในมากข้ึนเพื่อใชค้วบคุมจดัการขอบข่าย

การด าเนินกิจกรรมท่ีนับวนัยิ่งขยายตวักวา้งขวางข้ึนเร่ือย ๆ ของอาเซียน ดังนั้น อาเซียนจึง

ต้องการรูปแบบระบบคิดท่ีแตกต่าง” และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น อาเซียนจึงได้

ก  าหนดให ้“กฎบตัรอาเซียนเป็นหน่ึงในกา้วส าคญัของววิฒันาการคร้ังน้ี”   
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ทั้งน้ีมีการลงนามรับรองกฎบตัรอาเซียนร่วมกนัในท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 13 เม่ือ

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2007 โดยกฎบตัรอาเซียนประกอบดว้ยบทบญัญติั 13 หมวด และ 55 ขอ้ 

อนัเป็นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีอ  านาจทางกฎหมายของกลุ่มอาเซียน 

 อย่างไรก็ดี กฎบตัรอาเซียนแทจ้ริงแลว้ไดสื้บทอดหลกัการและจิตวิญญาณพื้นฐานท่ี

อาเซียนเคยก าหนดไวใ้นรูปเอกสาร เช่น ปฏิญญาและสนธิสัญญาเชิงหลกัการพื้นฐาน พร้อมกนั

นั้นไดผ้นวกสถานการณ์และความทา้ทายคร้ังใหม่มาก าหนดทิศทาง ความตอ้งการ ระเบียบและ

มาตรการใหม่ ๆ ส าหรับการจดัตั้ งและพฒันาอาเซียน ทั้งน้ีกฎบตัรอาเซียนประกอบด้วยจิต

วิญญาณใหม่ ขอ้ก าหนดใหม่ ระบบลกัษณะใหม่ และมาตรการใหม่ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุป

สาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

(1) การก าหนดสถานะใหม่ของอาเซียน เน่ืองด้วยแต่เดิมอาเซียนเป็นกลุ่มองค์กรท่ี

รวมตวักนัในลกัษณะหลวม ๆ ไม่ผูกมดั ขณะท่ีกฎบตัรอาเซียนไดแ้ถลงชัดเจนว่า ก าหนดให้

อาเซียนเป็นองคก์รระหว่างรัฐท่ีมี “ลกัษณะนิติบุคคล” เพื่อก าหนดโครงสร้างทางกฎหมายและ

กลไกการท างานแก่อาเซียน กฎบตัรอาเซียนยงัไดก้  าหนดทิศทางการพฒันาอาเซียนอยา่งชดัเจน

วา่ จกัจดัตั้งอาเซียนใหเ้ป็นประชาคมท่ีมีหน่ึงวสิัยทศัน ์หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคมท่ีมีภราดร

ภาพร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั อีกทั้งเป็นองค์กรท่ีมี “ลกัษณะการผนึกก าลงักนัทางการเมือง บูรณา

การทางเศรษฐกิจ และเป็นประชาคมท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

(2) การสร้างองคก์รท่ีสมบูรณ์แบบ กฎบตัรอาเซียนไดก้  าหนดระบบการบริหารนโยบาย

จากส่วนกลางและระบบด าเนินงานท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์แบบแก่อาเซียน ทั้ งน้ี โครงสร้างการ

ด าเนินงานระดบับนสุดคือ ท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดนโยบายขั้น

สูงสุด โครงสร้างการด าเนินงานระดับท่ีสองคือ หน่วยงานตรวจสอบและประสานงาน ซ่ึง

ประกอบดว้ย คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Councils: ACCs) คณะ

มนตรีประชาคมอาเซียน 3 เสาหลกัซ่ึงประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(Economic Community Council) คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
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(Security Community Council) และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Social 

and Cultural Community Council) และเลขาธิการอาเซียน โครงสร้างการด าเนินงานระดบัท่ีสาม

คือ หน่วยงานดา้นธุรการ ประกอบดว้ย ส านกังานเลขาธิการอาเซียนและสถาบนัวิจยัอาเซียนซ่ึง

บริหารงานโดยเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนซ่ึงบริหารงานโดย

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน องคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral 

Ministerial Body) ซ่ึงแบ่งสรรการบริหารงานโดยคณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ 

และองคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นตน้ 

(3) การเสริมสร้างอ านาจหน้าท่ีแก่หน่วยงานก าหนดนโยบายจากส่วนกลาง โดยการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนซ่ึงเป็นกลไกก าหนดนโยบายสูงสุดนั้นมีก าหนดจดัการประชุมปีละ 2 

คร้ัง และมีหน้าท่ีรับผิดชอบการถกหารือและช้ีน าด้านนโยบาย ลงมติต่อปัญหาส าคัญของ

อาเซียน และแต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนยงัมีอ านาจลงมติตดัสินต่อกรณี

การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือมติของอาเซียน การละเมิดหลกัการพื้นฐานของอาเซียนและกฎ

บตัรอาเซียนอย่างร้ายแรง และการไม่น้อมรับมติและผลตดัสินตามท่ีกลไกแกไ้ขขอ้พิพาทได้

ก  าหนดไว ้ดว้ยเหตุน้ี อ  านาจหนา้ท่ีขา้งตน้จึงเพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงานก าหนดนโยบายจาก

ส่วนกลาง ขณะเดียวกนักเ็พิ่มประสิทธิภาพและอ านาจแก่เลขาธิการอาเซียนอีกดว้ย โดยกฎบตัร

อาเซียนได้ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า เลขาธิการอาเซียนเป็นประธานบริหารงานธุรการแก่

ประเทศเจ้าภาพอาเซียน ปฏิบัติหน้าท่ีทั้ งมวลตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมสุดยอด

อาเซียนและคณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะ และใหบ้ริการแก่หน่วยงานดงักล่าว ทั้งน้ี

เลขาธิการอาเซียนจะมีรองเลขาธิการอาเซียน 4 คนเป็นผูช่้วยสนับสนุนและรับผิดชอบต่อ

เลขาธิการอาเซียน ทั้งน้ีอ  านาจท่ีส าคญัท่ีสุดของเลขาธิการอาเซียนคือ การประสานงาน ผลกัดนั

และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังานในภารกิจทั้งมวลของอาเซียนท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ และ

จดัท ารายงานประจ าปีของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน อีกทั้งเขา้ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน 

การประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประสานงานเป็นตน้ พร้อม

ทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัประเทศคู่เจรจา และแสดงจุดยืนและความคิดเห็นในนามผูแ้ทนอาเซียน 
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อีกทั้งเลขาธิการยงัเขา้ร่วมขั้นตอนการก าหนดนโยบายในบางกรณีดว้ย ดงันั้น กฎบตัรอาเซียน

จึงไดมี้ผลเปล่ียนแปลงบทบาทการบริหารงานดั้งเดิมท่ีเคยจ ากดัเฉพาะส่วนธุรการของเลขาธิการ

อาเซียน 

(4) การบรรลุขั้นตอนก าหนดนโยบายดว้ยการยืนหยดัในหลกัการพื้นฐานการก าหนด

นโยบายดั้งเดิม กฎบตัรอาเซียนยืนหยดัในหลกัการก าหนดนโยบายดั้งเดิมของอาเซียน ไดแ้ก่ 

หลกัการหารือเพื่อให้ไดฉ้ันทามติ ไม่แทรกแซงปัญหาการเมืองภายใน และหลกัการยืดหยุ่นท่ี

เรียกว่าหลกัการ “อาเซียน-X” ขณะเดียวกนัก็จดัท าขั้นตอนการก าหนดนโยบายอย่างสมบูรณ์

แบบ ทั้งน้ีนอกจากกฎบตัรอาเซียนไดร้ะบุใหท่ี้ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอ านาจก าหนดนโยบาย

แลว้ ยงัก าหนดให้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนตอ้งรับรายงานการประชุมประจ าปีจากเลขาธิการ

อาเซียนและรายงานและขอ้คิดเห็นจากคณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้งสามคณะอีกดว้ย และท่ี

ประชุมสุดยอดอาเซียนจะน าขอ้คิดเห็นส าคญัจากรายงานเหล่าน้ีมาร่วมพิจารณาประกอบการ

ก าหนดนโยบาย 

(5) การจดัตั้งกลไกตรวจสอบและควบคุม กฎบตัรอาเซียนก าหนดให้อาเซียนตอ้งสร้าง

กลไกแกไ้ขขอ้พิพาท และยืนหยดัในวิธีหารือเจรจาเพื่อการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทดว้ยสันติวิธี 

และใหก้ลไกแกไ้ขขอ้พิพาทเป็นผูพ้ิจารณาการปรับใชห้รืออธิบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎบตัร

อาเซียนหรือเอกสารทางกฎหมายของอาเซียนอ่ืน ๆ ขณะท่ีเลขาธิการอาเซียนมีอ านาจตรวจสอบ

การลงมติและปฏิบัติตามมติอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิก อีกทั้ งมีอ  านาจตรวจตราการ

ปฏิบติัภารกิจดา้นค าตดัสิน การลงมติและขอ้คิดเห็นทั้งมวลของกลไกการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท 

และหากประเทศสมาชิกไม่สามารถปฏิบติัตามมติหรือค าตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งได ้ก็ให้น าเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งเสนอขอค าตดัสินต่อท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน 

ตามค าแถลงการณ์ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยประชาคมย่อย 3 

ประชาคมคือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความมัน่คง และประชาคมสังคมและ

วฒันธรรม  ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีสิงคโปร์เม่ือเดือน พฤศจิกายน 2007 
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ได้ลงนามในปฏิญญาร่วมกนัและมีมติก าหนด “แผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC Blueprint)” ซ่ึงเป็นโครงการภาพรวมการจดัตั้งการบูรณาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน ทั้งน้ีแผนพิมพเ์ขียวฯ ระบุให้จดัสร้างตลาดและฐานการผลิตร่วมเป็นเอกภาพเดียวกนั

ภายในอาเซียนก่อนถึงปี 2015 เพื่อการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุนและบุคลากรด้าน

เทคนิค รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างกนัไดอ้ย่างเสรียิง่ข้ึนตามกรอบขอ้ตกลงท่ีก าหนด

ร่วมกนั ขณะเดียวกนัตอ้งรับประกนัการพฒันาเศรษฐกิจอย่างสมดุล ขจดัความยากจนและลด

ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกนั นอกจากน้ี “แผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ยงัระบุชัดเจนว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจกัประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 

ประการคือ การร่วมจดัสร้างตลาดและฐานการผลิตให้เป็นเอกภาพเดียวกนั เขตเศรษฐกิจท่ีมี

ความสามารถในการแข่งขนัสูง เขตเศรษฐกิจท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล และเป็น

ภูมิภาคท่ีผนวกเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจทัว่โลก นอกจากน้ียงัระบุรายละเอียดเชิงรูปธรรมเก่ียวกบั

การสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งสินคา้ ขจดัอุปสรรคทางการคา้นอกเหนือจากก าแพงภาษี 

ปรับปรุงระบบศุลกากร การคา้การบริการและการลงทุนเป็นตน้ 

ก าเนิดกฎบตัรอาเซียนและโครงการจดัตั้งประชาคมอาเซียนจึงมีนัยยะต่อการแบ่งช่วง

ประวติัศาสตร์วิวฒันาการของอาเซียนเป็นอยา่งยิง่ และแน่นอนว่าจกัส่งผลกระทบส าคญัต่อการ

พฒันาการผนึกก าลงัในอาเซียนดว้ย 

สอง การประเมนิการผนึกก าลงั 

ปัจจัยเสริมสร้างความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงั 

การขยายการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ไปสู่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการผนึกก าลงัของอาเซียน เน่ืองดว้ยกลไกความร่วมมือแห่งการประชุม

สุดยอดอาเซียน + 3 และ อาเซียน + 1 เป็นกลไกความร่วมมือประสิทธิภาพสูงท่ีมีอาเซียนเป็นจุด

ศูนยก์ลางและมีบทบาทช้ีน า  ทั้งยงัเป็นแหล่งก าเนิดการผนึกก าลงัหน่ึงของอาเซียนดว้ย ขณะท่ี

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกเป็นการปรับใชแ้ละขยายขอบข่ายจากรูปแบบการประชุม
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อาเซียน + 3 ใหก้วา้งข้ึน และแมว้า่ขอบข่ายการประชุมจะขยายกวา้งข้ึนแลว้ แต่บทบาทช้ีน าและ

ผูรั้กษาดุลยภาพของอาเซียนไม่ไดล้ดน้อยลง ทั้งน้ีเพื่อรับประกนัให้บทบาทดงักล่าวธ ารงอยู ่

อาเซียนจึงมีมติดังน้ี (1) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกไม่สามารถทดแทนกรอบความ

ร่วมมืออาเซียน + 3 และ อาเซียน + 1 ท่ีมีอยู่เดิม ปฏิญญาของท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก

คร้ังท่ี 1 แถลงการณ์ดว้ยความเขา้ใจถ่องแทต่้อประเด็นน้ีว่า กรอบความร่วมมืออาเซียน 10 + 3 

จะมีบทบาทและเป็นช่องทางส าคัญต่อขั้นตอนการบรรลุสู่ประชาคมเอเชียตะวนัออก (2) 

อาเซียนไม่เพียงมีบทบาทช้ีน าในกรอบความร่วมมือ 10 + 3 ท่ีมีอยูเ่ดิมเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทดงั

ผูบ้ญัชาการในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือใหม่ดว้ย โดยจะ

จดัการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกข้ึนเป็นประจ าทุกปีต่อเน่ืองจากการประชุมสุดยอด

อาเซียนประจ าปีและการประชุมสุดยอด 10 + 3 ทั้งน้ีประเทศท่ีเป็นประธานอาเซียนจกัท าหนา้ท่ี

เป็นประธานประสานงานจดัการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกดว้ย ฉะนั้น หากการประชุมสุด

ยอดเอเชียตะวนัออกมีผลตรงตามวตัถุประสงคก์ารขยายผลประโยชน์ของอาเซียนแลว้ การผนึก

ก าลงัของอาเซียนกจ็ะแขง็แกร่งข้ึนอีกกา้วเป็นแน่ 

ผลดีจากกฎบตัรอาเซียนและประชาคมอาเซียน ก าเนิดกฎบตัรอาเซียนเป็นสัญลกัษณ์

แห่งการส้ินสุดสถานะเตรียมเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีลกัษณะหลวม ๆ ไม่ผูกมดัของ

อาเซียน พร้อมแสดงใหภู้มิภาคและโลกไดป้ระจกัษว์่า อาเซียนไดก้า้วสู่ลกัษณะองคก์รระหว่าง

ประเทศท่ีเติบโตมีวุฒิภาวะกว่า มีระบบกลไกบริหารงานชดัเจนกว่า และมีการผนึกก าลงัร้อยรัด

กนัมากข้ึน ดงันั้น กฎบตัรอาเซียนจึงมีผลกระทบและนัยยะลึกซ้ึงต่อลกัษณะภูมิภาคนิยมและ

การพฒันาองคก์รระดบัภูมิภาคของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งยิง่ดงัน้ี 

กรอบโครงสร้างดั้งเดิมของอาเซียนและวิถีอาเซียนเป็นผลิตผลแห่งยุคสมยัและผลิตผล

จ าเพาะภูมิภาค ทั้งน้ีวิถีอาเซียนเกิดจากการตกผลึกและความสร้างสรรคค์ร้ังส าคญัระหว่างการ

ด าเนินงานในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมาของอาเซียน ด้วยเหตุท่ีวิถีอาเซียนเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ของภูมิภาคในช่วงระยะนั้น จึงไม่เพียงร้อยรัดภูมิภาคอนัเต็มไปดว้ยพหุลกัษณ์อนั
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หลากหลายไวไ้ดจ้นทุกวนัน้ี แต่ยงัท าให้อาเซียนมีบทบาทส าคญัในเวทีระดบัภูมิภาคและระดบั

โลกจนกลายเป็นหน่ึงในองค์กรระดับภูมิภาคท่ีประสบความส าเร็จอีกด้วย แต่เม่ือยุคสมยัได้

เปล่ียนแปลงไป ความทา้ทายใหม่ท่ีนบัวนัยิง่เพิ่มข้ึนนั้นไดเ้รียกร้องและบีบรัดอาเซียนมากข้ึน

เร่ือย ๆ และขอ้ด้อยของวิถีอาเซียนก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดข้ึนเร่ือย ๆ ด้วย ด้วยเหตุน้ี วิถีอาเซียน

ดั้งเดิมจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปฏิรูปปรับปรุงข้ึนใหม่ และผูน้  าอาเซียนไดส้ังเกตสภาวการณ์

ดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงที จึงใช้โอกาสอนัเหมาะสมเร่ิมก าหนดสถานะของอาเซียนคร้ังใหม่ 

ดว้ยการปรับเปล่ียนองคก์รท่ีรวมตวักนัในลกัษณะหลวม ๆ ใหก้า้วสู่การรวมตวัในลกัษณะแน่น

แฟ้นยิง่ข้ึน และเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีนยัยะทางกฎหมายยิง่ข้ึน ดว้ย

เหตุน้ี การก่อตั้งประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของกฎบตัรอาเซียนจกัยิง่เป็นการพฒันาอยา่งกา้ว

กระโดดในเชิงคุณภาพทีเดียว 

กฎบัตรอาเซียนได้ให้ความส าคญัต่อกลไกก าหนดนโยบายจากส่วนกลางและกลไก

ตรวจสอบควบคุม เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดา้นการขาดประสิทธิภาพและอ านาจผกูมดัควบคุมของ

วิถีอาเซียน อย่างไรก็ดี กฎบัตรอาเซียนยงัสืบสานและรักษาหลักการท่ีมีประสิทธิภาพบาง

ประการของวิถีอาเซียนไว ้เช่น การหารือเพื่อแสวงหาฉันทามติ ไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึง

กนั แก้ไขขอ้พิพาทด้วยสันติวิธี และวิธีปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส เปิดรับต่อภายนอก เขา้ใจและ

ยืดหยุ่นยงัคงเป็นหลกัการพื้นฐานส าคญัท่ีสุดของอาเซียน ด้วยนัยยะดังกล่าวขา้งตน้ กฎบตัร

อาเซียนจึงมิไดเ้พิ่มเติมหลกัการใหม่ใหอ้าเซียนเท่าใดนกั นอกจากน้ี อาเซียนยงัหลีกเล่ียงการใช้

กลไกการนับคะแนนเสียงท่ีมีลักษณะควบคุมบังคับอันสะท้อนให้เห็นว่า ผูน้  าอาเซียนให้

ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการหลีกเล่ียงความแตกแยกภายในเพื่อความสามคัคีและสมบูรณ์พร้อม

แห่งอาเซียน 

การเสริมสร้างความกา้วหน้าทางประสิทธิภาพการบริหารงาน ขั้นตอนการบูรณาการ 

และอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน เน่ืองด้วยกฎบัตรอาเซียนได้เสริมสร้างกลไกการก าหนด
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นโยบาย จดัตั้งหน่วยบริหารงานเพิ่มเติม สร้างกลไกควบคุมและจดัการปัญหาขอ้พิพาท การ

ด าเนินงานเหล่าน้ีจึงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานแก่อาเซียนอยา่งมิตอ้งสงสัย 

กฎบตัรอาเซียนไดเ้น้นให้อาเซียนพฒันาการติดต่อกบัภายนอกภูมิภาค และมีบทบาท

สอดประสานและรักษาดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะบทบาทผูช้ี้น า

ท่ีเด่นชดัของอาเซียนต่อความร่วมมือระดบัภูมิภาคและกลไกคู่เจรจา   กฎบตัรอาเซียนได้ระบุ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า อาเซียนจะธ ารงตนในต าแหน่งศูนยก์ลาง แสดงพลงัแห่งการช้ีน า และ

ส าแดงบทบาทเชิงรุกต่อความร่วมมือกับชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาค ทั้ งน้ีอาเซียนจะใช้

ประโยชนจ์ากกลไกท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ การประชุมเอเชียยโุรป (ASEM) การประชุมอาเซียน

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ARF) การ

ประชุมสุดยอดอาเซียน + 3  (และอาเซียน + 1) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (EAS) 

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อกมุอ านาจการช้ีน าไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คง 

มิตอ้งสงสัยเลยว่า การสร้างประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของกฎบตัรอาเซียนจกัส่งผล

ช่วยให้อาเซียนกลายเป็นองคก์รทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัยิง่ข้ึนในระดบัภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกและกระทัง่ระดบัโลก และเป้าหมายแห่งการสร้างประชาคมอาเซียนดงักล่าวกไ็ด้

สร้างพลงัดึงดูดมากมายต่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงพลงัดึงดูดน้ีเองจกัแปรเปล่ียนเป็นการ

ผนึกก าลงัของอาเซียนอยา่งแน่นอน 

2.  ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการผนึกก าลงั 

ดังกล่าวข้างต้น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในรูปอาเซียน + 8 มีบทบาท

สนับสนุนการผนึกก าลงักนัของอาเซียน แต่แล้วส่ิงท่ีน่าเคลือบแคลงสงสัยคือ บางประเทศ

โดยเฉพาะสหรัฐฯ มีเจตนารมณ์เฉกเช่นอาเซียนหรือไม่ เม่ือค านึงถึงความหมายของช่ือการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกนั้นควรจะหมายถึงการประชุมสุดยอดของผูน้  าแต่ละประเทศใน

เอเชียตะวนัออก แต่แลว้การประชุมคร้ังแรกกลบัขยายเกินขอบเขตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

โดยครอบคลุมอินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในโอเชเนีย กระทัง่ถึง
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รัสเซียและสหรัฐ ช่ือเรียกจึงช่างขดัหูไม่ตรงกบัความจริง แต่คงมิเป็นไรหากคิดในแง่หลกัการ

ความร่วมมือของเอเชียตะวนัออกตั้งแต่แรกเร่ิมคือการยืนหยดัเปิดกวา้งต่อภายนอก กระนั้น

ปัญหากลับอยู่ท่ีการขยายจ านวนชาติสมาชิกได้สะท้อนถึงความคิดในการขบัเค่ียวก าลงักัน

ระหว่างชาติมหาอ านาจเหล่าน้ีอย่างชัดเจน สหรัฐฯ ซ่ึงอยู่ไกลถึงทวีปอเมริกาเหนือได้ให้

ความส าคญัอยา่งสูงต่อแนวโนม้ของความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกนบัแต่เร่ิมตน้ เน่ืองดว้ยไม่

ตอ้งการให้เกิดองค์กรระดบัภูมิภาคท่ีมีลกัษณะขจดัฝ่ายตรงขา้ม กระทัง่เบียดบงัหรือลดทอน

ผลประโยชน์และอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และน่ีคือเหตุผลท่ีเม่ือญ่ีปุ่น

รณรงค์จดัตั้ง “กองทุนการเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF). ภายหลงัเกิดวิกฤตการณ์

การเงินในเอเชียตะวนัออกแลว้กลบัถูกสหรัฐฯ ลอ้มกรอบคดัคา้น และเม่ือประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกไดห้ารือการก่อตั้งประชาคมเอเชียตะวนัออก สหรัฐฯ จึงยยุงสนบัสนุนใหญ่ี้ปุ่นเสนอ

ช่ือออสเตรเลียและนิวซีแลนดซ่ึ์งเป็นประเทศพนัธมิตรใกลชิ้ดกบัสหรัฐฯ เขา้ร่วมประชาคมดว้ย 

และแน่นอนว่าญ่ีปุ่นยินดีเต็มก าลงั เน่ืองดว้ยเล็งเห็นว่าอิทธิพลและไมตรีแนบแน่นระหว่างจีน

กบัอาเซียนเพิ่มพูนข้ึนทุกวนั จึงกงัวลวา่จีนจะกลายเป็นผูค้รอบง าเอเชียตะวนัออกในวนัขา้งหนา้ 

ญ่ีปุ่นจึงเกล้ียกล่อมอาเซียนคร้ังแลว้คร้ังเล่าให้พิจารณาเช้ือเชิญออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เขา้

ร่วมความร่วมมือดังกล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ถ่วงดุลอิทธิพลจากจีน ขณะท่ีออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดก์็เรียกร้องขอเขา้ร่วมดว้ยเลง็เห็นโอกาสท่ีจะไดรั้บจากความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกน้ี ขณะท่ีอินเดียค านึงถึงผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเป็นหลกั จึงไดเ้รียกร้องขอเขา้ร่วม

ในวิถีแห่งความร่วมมือเอเชียตะวนัออกน้ีอยูห่ลายคร้ังเช่นกนั ซ่ึงญ่ีปุ่นกไ็ดต้อบรับสนบัสนุนขอ้

เรียกร้องดงักล่าว เน่ืองดว้ยอินเดียนบัเป็นพลงัสนบัสนุนการสกดักั้นและตา้นทานอิทธิพลจาก

จีน เม่ือการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่ อร่วมมือ ความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่ อได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่หากเป้าหมายการเข้าร่วมอยู่ท่ีการเล่นเกมส์ทางการเมืองแลว้ การ

ประชุมสุดยอดผูน้  าเอเชียตะวนัออกคงไร้ซ่ึงอนาคตอนัรุ่งโรจน์ และบทบาทช้ีน าของอาเซียนใน

ท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกก็จะถูกบัน่ทอนลง กระทั่งส่งผลท าลายการผนึกก าลงัของ

อาเซียนเอง ขณะท่ีความทา้ทายคร้ังใหม่เม่ือไม่นานมาน้ีของอาเซียนคือการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกท่ี
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ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกของสหรัฐฯ อีกทั้งขณะน้ีสหรัฐฯ ไดก้ระตือรือร้นผลกัดนัการ

จดัตั้ ง “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 

Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ” ข้ึ น  ทั้ ง น้ี น า ง ฮิ ล ล า รี  ค ลิ น ตั น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เคยกล่าวไวช้ัดเจนว่า จะใช้ TPP เป็นส่วน

ส าคญัของยุทธศาสตร์กลบัคืนสู่ทวีปเอเชียอีกคร้ังของสหรัฐฯ โดยจะพยายามใช ้TPP เป็นจุด

ทะลวงสู่การก่อตั้งระบบความร่วมมือพาดขา้มทะเลแปซิฟิก APEC และการจดัตั้ง “เขตการคา้

เสรีเอเชียแปซิฟิก” ซ่ึงมีสหรัฐฯ เป็นผูช้ี้น าและผูไ้ด้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก เม่ือ

พิจารณาดงัน้ีแลว้ หากสหรัฐฯ เขา้ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกดว้ยเจตนารมณ์อ่ืน

แลว้ไซร้ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออกคงจะไม่มีบทบาทส าคญัมากเท่าใดนัก ฉะน้ีแลว้ 

การผนึกก าลงัของอาเซียนคงไม่กลา้แกร่งข้ึนจากการจดัตั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก 

การเขา้เก่ียวขอ้งเชิงลึกในปัญหาทะเลจีนใตน้ าไปสู่ความแตกแยกระหว่างภาคีสมาชิก

อาเซียน สาเหตุส าคญัท่ีปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใตเ้ป็นปัญหาซบัซอ้น อ่อนไหวและยากต่อการ

จดัการแกไ้ขอยา่งยิง่คือ  (1) เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจอธิปไตยเหนือพรมแดนประเทศ ยิง่

ประเทศในเอเชียตะวนัออกซ่ึงมีความเป็นชาตินิยมรุนแรงดว้ยแลว้ ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอ านาจ

อธิปไตยเหนือพรมแดนไม่ว่าประเด็นใดล้วนเป็นท่ีสนใจต่อประชาชนและผูน้  าประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งยิ่ง ผูใ้ดท่ียอมสละขอ้เรียกร้องในอ านาจอธิปไตยน้ี ผูน้ั้นอาจถูกประณามว่าเป็นผู ้

ทรยศขายชาติ (2) แต่ละประเทศท่ีเรียกร้องอ านาจอธิปไตยลว้นกล่าวว่าตนมีหลกัฐานท่ีพร้อม

เพรียงทั้งทางกฎหมายและประวติัศาสตร์ (3) ดินแดนท่ีแต่ละประเทศเรียกร้องอ านาจอธิปไตยมี

อาณาเขตพื้นท่ีทบัซอ้นกนัสูงมาก ไม่เพียงแต่ดินแดนทบัซอ้นระหว่างจีนกบัประเทศในอาเซียน 

แต่ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนัเองดว้ย (4) สาเหตุท่ีส าคญัยิง่คือ การเขา้แทรกแซงของ

ชาติมหาอ านาจเช่นสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ียิง่ส่งผลใหปั้ญหาทะเลจีนใตซ้บัซอ้นยิง่ข้ึน 

ด้วยสถานการณ์ข้างต้น หากแต่ละฝ่ายไม่ยอมถอยให้กันและประนีประนอมกันแล้วจะไม่

สามารถหาวิธีแกปั้ญหาใดใดไดเ้ลย ทั้งน้ีจีนเคยเสนอใหย้ติุขอ้พิพาททางอ านาจอธิปไตยชัว่คราว

แลว้หันมาร่วมมือพฒันาพื้นท่ีพิพาทกนั แต่ขอ้เสนอก็ไม่เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ดงันั้น เม่ือ
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พิจารณาจากสภาพการณ์ปัจจุบนัแลว้ แต่ละฝ่ายไม่สามารถหาทางประนีประนอมกนัไดเ้ลย และ

มีแนวโน้มดังเง่ือนตายท่ีหาวิธีคลายปมเง่ือนไม่ได้ไปตลอดกาล เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว เหตุใด

อาเซียนจึงยงัตั้งใจมุ่งมัน่และขอ้งเก่ียวเชิงลึกกบัปัญหาท่ีอ่อนไหวซบัซอ้นและไม่สามารถแกไ้ข

ไดน้ี้เล่า 

ความจริงแลว้ การเขา้พวัพนัปัญหาน้ีของอาเซียนไดน้ าไปสู่รอยร้าวในอาเซียนเอง เม่ือ

การจดัประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) และการประชุมรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ของอาเซียน

ซ่ึงจดัข้ึนต่อเน่ืองกนัท่ีกรุงพนมเปญ กมัพูชาเม่ือเดือน กรกฎาคม 2012 ฟิลิปปินส์และเวียดนาม

ยนืกรานใหน้ าขอ้พิพาททะเลจีนใตบ้นัทึกลงในแถลงการณ์ร่วม แต่ไดรั้บการคดัคา้นจากกมัพชูา

ซ่ึงเป็นประธานอาเซียนในปีนั้น กระทัง่ในท่ีสุดนบัเป็นคร้ังแรกในรอบประวติัศาสตร์ 45 ปีของ

การก่อตั้งอาเซียนท่ีอาเซียนไม่สามารถออกแถลงการณ์ปิดประชุมร่วมกนัตามธรรมเนียมปฏิบติั

ได ้ภายหลงัเหตุการณ์น้ีแลว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียไดข้อเขา้

พบหารือกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิกประเทศอาเซียนในลกัษณะ 

“เวยีนเขา้พบอยา่งรวดเร็ว” ภายในเวลา 36 ชัว่โมง โดยไดท้ยอยเขา้พบรัฐมนตรีต่างประเทศของ

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์และกมัพูชารวมห้าประเทศตามล าดบั และไดเ้ผยแพร่

ขอ้เสนอของอินโดนีเซียเร่ืองฉนัทามติร่วมของอาเซียนเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานหกประการใน

ขอ้พิพาททะเลจีนใต ้คือ การยืนหยดัอีกคร้ังต่อ “ปฏิญญาว่าดว้ยการปฏิบติัร่วมกนัในทะเลจีน

ใต”้ ความจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ี “ปฏิญญาฯ” ก  าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด การ

หารือร่วมกนัเพื่อบรรลุการจดัท า “แนวปฏิบติัร่วมกนัในทะเลจีนใต”้ การเคารพต่ออนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และการไม่ใชค้วามรุนแรงพร้อมแกไ้ขปัญหาขอ้

พิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ด้วยเหตุน้ี

วกิฤตการณ์ร้าวฉานจึงไดผ้่อนคลายลงชัว่คราว ขณะท่ีเหตุการณ์ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน + 1 

(อาเซียน + ญ่ีปุ่น) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีพนมเปญในเดือน พฤศจิกายน ของปีเดียวกนักลบัไดเ้พิ่มรอยร้าว

ให้ปรากฏสู่ภายนอกยิ่งข้ึน กล่าวคือ ช่วงทา้ยการประชุมไดเ้กิดเหตุการณ์ต่อปากต่อค ากนั โดย

ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้เร่ิมแถลงสรุปรายละเอียดวาระท่ีประชุม 
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ประธานาธิบดีอากีโนของฟิลิปปินส์ได้ยกมือขอกล่าวแทรกข้ึนอย่างฉับพลนั พร้อมโตแ้ยง้

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเร่ืองฉันทามติท่ีเคยตกลงกนัไดภ้ายในอาเซียนซ่ึงระบุว่า จะใชค้วามเป็น

เอกภาพเร่งรัดการหารือร่วมกบัจีนเร่ือง “แนวปฏิบติัร่วมกนัในทะเลจีนใต”้ พร้อมทั้งจดัขจดัการ

แทรกแซงจากประเทศนอกภูมิภาค น่ีนบัเป็นคร้ังแรกท่ีชาติสมาชิกอาเซียนแตกคอกนัในปัญหา

ท่ีมีความเห็นแตกแยกอยา่งเปิดเผยต่อนานาประเทศ ทั้งน้ีสาเหตุหน่ึงท่ีฟิลิปปินส์กลา้โตแ้ยง้ไม่

เห็นดว้ยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนอยา่งเปิดเผยและไม่รักษาธรรมเนียมมารยาทกเ็น่ืองจาก

การเขา้แทรกแซงเก่ียวขอ้งในปัญหาทะเลจีนใตข้องสหรัฐฯ แมส้หรัฐฯ ไดแ้สดงตนเป็นกลาง 

แต่ความจริงกลบัอยูห่ลงัม่านสนบัสนุนฟิลิปปินส์และเวียดนามใหท้า้ทายความอดทนขีดสุดทา้ย

ของจีนในประเด็นขอ้พิพาททะเลจีนใต ้อีกทั้งสหรัฐฯ ยอ่มปรีดาท่ีเห็นการเป็นปฏิปักษก์นัและ

ไม่ปรองดองกันเช่นน้ีเม่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศตน ทั้ งน้ีนางฮิลลารี คลินตัน

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ไดแ้ถลงต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีว่า อาเซียนโตแ้ยง้ไม่ลงรอยกนั

ในปัญหาท่ียุง่ยากเหล่าน้ีนบัเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงความจ าเริญเติบโตข้ึนทุกวนัของอาเซียนเอง 

หรือกล่าวไดว้า่ สหรัฐฯ เห็นการแตกแยกกนัในอาเซียนเป็นเร่ืองดี ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายใดๆ 

ดว้ยเหตุขา้งตน้จึงเห็นไดว้่า ปัญหาทะเลจีนใตไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงปัญหาขอ้พิพาททางอ านาจ

อธิปไตย แต่ยงัเป็นชนวนชกัน าสู่รอยร้าวแตกแยกในอาเซียน ปัญหาทะเลจีนใตเ้ดิมทีเป็นปัญหา

อ่อนไหวและยุง่ยากอยา่งยิง่อยูแ่ลว้ เม่ือกอปรกบัการแทรกแซงจากชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาค

แลว้ จึงยิง่ส่งผลซ ้ าเติมสัมพนัธภาพภายในอาเซียนซ่ึงปรากฏรอยร้าวอยูแ่ลว้ใหย้ิ่งเลวร้ายลงอีก 

ดว้ยเหตุน้ี เม่ืออาเซียนใจจดจ่อต่อปัญหาทะเลจีนใตม้ากจนเกินไปในช่วงระยะน้ี ยอ่มส่งผลต่อ

ความสามคัคีของอาเซียนใหต้กอยูใ่นภาวะวิกฤตแบบท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และเหตุขา้งตน้จะ

ไม่สร้างความเสียหายต่อการผนึกก าลงัอาเซียนคร้ังส าคญัเชียวหรือ 

การกา้วลงจากเวทีแห่งประวติัศาสตร์ของสามผูน้  าทรงอิทธิพลของอาเซียนส่งผลให้

ศูนยก์ลางแกนน าอาเซียนเส่ือมก าลงัลง ช่วงทศวรรษท่ี 1980 การเมืองภายในของภาคีสมาชิก

อาเซียนไม่สงบมั่นคง ยงัมีการผลัดเปล่ียนรัฐบาลอยู่ มีเพียงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
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การเมืองของสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพ กระทัง่สั่งสมและสร้าง

ช่ือเสียงบารมีอนัยิง่ใหญ่ใหแ้ก่สามผูน้  า คือ นายลี กวนย ูนายมหาเธร์ โมฮมัหมดั และนายซูฮาร์

โต โดยทั้งสามท่านมีลกัษณะพิเศษร่วมกนัคือ การยนืหยดัในศรัทธาความเช่ือ นิสัยท่ีแข็งกร้าว 

และท างานเด็ดขาด ผูน้  าแกร่งทั้งสามท่านน้ีจึงมกัมีบทบาทช้ีน าอาเซียนร่วมกนั ทั้งน้ีผูน้  าแกร่ง

สองหรือสามท่านมักใช้กีฬาตีกอล์ฟหรือโอกาสท่ีไม่เป็นทางการอ่ืนร่วมวางแผนหารือใน

ยุทธศาสตร์ส าคญักนัก่อน เม่ือมีฉันทามติร่วมกนัแลว้จึงค่อยขยายยุทธศาสตร์สู่ผูน้  าของภาคี

สมาชิกประเทศอ่ืน วิธีก  าหนดยทุธศาสตร์ลกัษณะน้ีจึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานลกัษณะนิสัยท่ีแขง็แกร่ง

และเสน่ห์แห่งผูน้  าท่ีมีร่วมกนั และการหารือส่วนตวัระหว่างผูน้  าทั้งสามท่าน  ดว้ยนยัยะขา้งตน้

จึงกล่าวไดว้่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ลว้นเป็นประเทศศูนยก์ลางส าคญัของอาเซียน 

ดงัสหภาพยโุรปท่ีมีผูน้  าเยอรมนัและฝร่ังเศสสองประเทศเป็นพลงัคู่ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตฉ์นัใด 

อาเซียนกมี็แรงขบัเคล่ือนจากพลงัแรงมา้หลกัทั้งสามตวัฉนันั้น 

อย่างไรกดี็ สภาพการณ์ของประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางส าคญัแห่งอาเซียนไดเ้ปล่ียนแปลง

อยา่งยิง่ภายหลงักา้วเขา้สู่ศตวรรษใหม่ ดงัน้ี (1) สามผูน้  าทรงอิทธิพลไดท้ยอยกนัสละต าแหน่งผู ้

ควบคุมทิศทางทางการเมือง โดยนายกรัฐมนตรีลี กวนยไูดเ้สนอสละต าแหน่งตนเพื่อเปิดโอกาส

แก่ผูมี้ความสามารถอ่ืนเขา้บริหารสิงคโปร์แทนในทศวรรษท่ี 1990 ขณะท่ีวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองของอินโดนีเซียไดก้ดดนัให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตสละอ านาจลงในปี 1998 ขณะท่ี

นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ฯ ไดถ้อนตวัออกจากวงการเมืองมาเลเซียในปี 2003 การถอนตวัของสาม

ผูน้  าทรงอิทธิพลท าให้ศูนยก์ลางพลังช้ีน าเส่ือมก าลังลงอย่างยิ่ง (2) ความเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ภายในประเทศของทั้งสามประเทศ โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์

ทางการเมืองภายในของอินโดนีเซียไดส่้งผลลบต่อศูนยก์ลางแกนน าในอาเซียน วิกฤตการณ์

ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนฉบัพลนัไม่เพียงโจมตีเศรษฐกิจของอินโดนีเซียอยา่งรุนแรงเท่านั้น แต่ยงัชกั

น าไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างร้ายแรง กระทัง่ส่งผลให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตผูท้รง

อิทธิพลตอ้งลงจากอ านาจ ตามมาดว้ยสภาวะทางการเมืองท่ีไร้เสถียรภาพและการผลดัเปล่ียน

รัฐบาลอยา่งไม่หยดุหยอ่น อีกทั้งการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนของขบวนการอาเจะห์เสรีท่ียงัไม่
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มีขอ้ยุติ ขบวนการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว การปะทะขดัแยง้ทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง

ของบริเวณหมู่ เกาะรอบนอกเกาะชวา  จวบจบไม่ก่ีปีมาน้ีสถานการณ์การเมืองภายใน

อินโดนีเซียจึงมีแนมโนม้สงบลง สถานการณ์ทั้งมวลน้ีส่งผลใหส้ถานะหน่ึงในประเทศแกนน า

ส าคญัแห่งอาเซียนของอินโดนีเซียตกต ่าลงอยา่งยิง่ อยา่งไรกดี็ หลงัจากสามผูน้  าทรงอิทธิพลลง

จากอ านาจแลว้กย็งัไม่เคยปรากฏแกนน าส าคญัในหมู่ผูน้  าอาเซียนท่ีมีเสถียรภาพระยะยาวข้ึนอีก

เลย ปัจจุบันน้ี แม้นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้พยายามฟ้ืนฟู

บทบาทผูช้ี้น าในอาเซียนของอินโดนีเซียข้ึน แต่เขาก็รู้สึกไดถึ้งก าลงัและอิทธิพลอนัน้อยนิด 

และความยากล าบากในการฟ้ืนฟูการผนึกก าลงัของอาเซียน 

3. การผนึกก าลงัอ่อนล้าลงอย่างต่อเน่ือง 

 นับแต่การผนึกก าลงัอาเซียนไดเ้ร่ิมอ่อนลา้ถดถอยลงต่อเน่ืองจากช่วงระยะก่อนหน้า 

ในช่วงระยะน้ีก็ไม่ไดมี้แนวโน้มดีข้ึนชดัเจนแต่อย่างใด แต่กลบัอ่อนก าลงัลงอีกอย่างต่อเน่ือง 

โดยความอ่อนลา้ของการผนึกก าลงัอาเซียนในช่วงระยะน้ีแสดงออกในรูปความแตกแยกและไม่

ปรองดองกนัในการแกไ้ขปัญหาทะเลจีนใต ้สาเหตุหลกัไดแ้ก่ (1) อาเซียนมัน่ใจตนเองต่อการ

แกไ้ขปัญหาทะเลจีนใตม้ากจนเกินไป และละเลยท่ีจะตระหนกัวา่ปัญหาน้ีไดส่้งผลแทรกซอ้นท่ี

กระทบต่อความสามคัคีภายในอาเซียน (2) อาเซียนขยายกลไกความร่วมมือการประชุมสุดยอด

เอเชียตะวนัออกอย่างไม่พิจารณาให้รอบคอบ ส่งผลให้นานาประเทศมหาอ านาจภายนอก

ภูมิภาคเขา้ร่วมแทรกแซงในปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใต ้กระทัง่ปรากฏชดัวา่ อาเซียนเร่ิมควบคุม

สถานการณ์รอบด้านดว้ยความยากล าบาก ขณะเดียวกนัก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าการผนึก

ก าลงัอาเซียนยงัไม่เขม้แขง็เพียงพอจะรับมือต่อการแทรกแซงดงักล่าว 

นอกจากน้ี  ปณิธานดั้ งเดิมในการบัญญัติและประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนคือการ

เสริมสร้างและพฒันาการผนึกก าลังของอาเซียน แต่ความจริงแล้วกลบัไม่ประจกัษ์ผลลพัธ์

ชัดเจนนัก กฎบัตรอาเซียนเน้นให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างกลไกก าหนดนโยบายจาก

ส่วนกลางและกลไกตรวจสอบควบคุม ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดา้นการขาดประสิทธิภาพและ
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ขาดอ านาจควบคุมบงัคบัของวิถีอาเซียน แต่ขณะเดียวกนักฎบตัรอาเซียนยงัสืบสานและรักษา

หลกัการท่ีมีประสิทธิภาพบางประการของวถีิอาเซียนไว ้โดยการหารือเพื่อแสวงหาฉนัทามติ ไม่

แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนั แกไ้ขขอ้พิพาทดว้ยสันติวิธี และวิธีปฏิบติังานท่ีโปร่งใส เปิดรับ

ต่อภายนอก เขา้ใจและยดืหยุน่เป็นตน้ยงัเป็นหลกัการพื้นฐานส าคญัท่ีสุดของอาเซียน ดว้ยนยัยะ

ขา้งตน้ กฎบตัรอาเซียนจึงมิไดก้  าหนดหลกัการใหม่เพิ่มเติมแก่อาเซียนเท่าใดนกั จึงเป็นเหตุให้

เม่ือประกาศใชก้ฎบตัรอาเซียนแลว้ แวดวงภายนอกมกัประเมินอยา่งต าหนิต่อกฎบตัรอาเซียนว่า 

กฎบตัรอาเซียนเพียงน าหลกัการท่ีปฏิบติัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมาเรียบเรียงและรวบรวมใหมี้ผลบงัคบั

ใชท้างกฎหมาย ไม่ไดป้ระกาศใชห้ลกัการใหม่แต่อยา่งใด แมก้ระทัง่บางชาติสมาชิกอาเซียนเอง

ก็ยงัแคลงใจต่อการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน โดยนางกลอเรีย อาร์โรโย ประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์ไดก้งัวลใจว่ากฎบตัรอาเซียนน้ีจะสามารถผ่านมติเห็นชอบจากรัฐสภาฟิลิปปินส์ได้

อย่างราบร่ืนหรือไม่ ฉะน้ีจึงเป็นท่ีแน่ชดัว่า เอกสารลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นทางการของกฎบตัร

อาเซียนนับเป็นการกา้วถอยให้ลา้หลงัลงอีกกา้วเม่ือเทียบกบัรายงานท่ีร่างโดยกลุ่มบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงกลุ่มยอ่ยแบบดั้งเดิม 

เม่ือดูตามสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงแลว้ ระเบียบขอ้ก าหนดในกฎบตัรอาเซียนแทจ้ริงเป็น

เพียงข้อก าหนดลอย ๆ ท่ีไม่มีบทบาทใด ยกตัวอย่างเช่น กฎบัตรระบุให้จัดตั้ งองค์กรสิทธิ

มนุษยชนอาเซียนข้ึนตามหลกัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

แต่องคก์รสิทธิมนุษยชนน้ีจะมีลกัษณะองคก์รเช่นไร มีระดบัการตรวจสอบควบคุมและส่งผล

กระทบต่อสภาพสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศสมาชิกมากนอ้ยเพียงไหน และจะจดัตั้งองคก์ร

ข้ึนเม่ือใดกย็งัไม่เป็นท่ีทราบชดั จึงพอคาดการณ์ไดว้า่ องคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียนน้ีไม่น่าจะมี

บทบาทตรวจสอบควบคุมโดยแท้จริงเท่าใดนัก อย่างมากคงเป็นแค่องค์กรท่ีมีลักษณะให้

ค  าปรึกษาหรือองคก์รประสานงาน อีกทั้งเม่ือพิจารณากฎบตัรอยา่งถ่องแทแ้ลว้ กฎบตัรอาเซียน

ทุกขอ้ก าหนดก็ไม่ไดมี้ลกัษณะผูกมดัควบคุมประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแทจ้ริงแต่อย่างไร 

ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของประชาคมอาเซียนจึงยงัเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสัยอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี 
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เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของอาเซียนตามล าดบัโดยเปรียบเทียบกบัช่วงท่ีผ่านมาแลว้ ในช่วง

ระยะน้ีไม่ปรากฏว่าอาเซียนมีความสามคัคีเป็นเอกภาพและแถลงการณ์ดว้ยเสียงฉนัทามติ เฉก

เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนระหว่างขั้นตอนการผลกัดนัการแกไ้ขปัญหากมัพูชาด้วยวิธีทางการเมืองใน

ทศวรรษท่ี 1980 และไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีอาเซียนร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งคึกคกั เฉกเช่นท่ีเคย

เกิดข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 1990 เม่ืออาเซียนระดมก าลงัใหแ้ต่ละชาติมหาอ านาจเขา้

ร่วมกลไกความร่วมมือแห่งภูมิภาคท่ีอาเซียนมีบทบาทช้ีน า ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่า การผนึก

ก าลงัของอาเซียนในช่วงระยะน้ีอยูใ่นภาวะอ่อนแอตกต ่า กระทัง่ยงักล่าวไดว้า่ ปัญหาทะเลจีนใต้

ไดท้  าใหก้ารผนึกก าลงัของอาเซียนยิง่อ่อนลา้โรยแรงลงอีก 

ส่วนทีห้่า ปัจจัยส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการผนึกก าลงั 

การผนึกเช่ือมก าลงักนัเป็นดงัเส้นช้ีชะตาชีวิตขององค์กรระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะเป็น

เส้นช้ีชะตาของอาเซียนอย่างยิ่ง ดังปฏิญญาของท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุง

มะนิลา ฟิลิปปินส์เม่ือปี 1987 ซ่ึงระบุว่า “การผนึกก าลงัภายในภูมิภาคส าคัญต่อเสถียรภาพ 

ความมัน่คง และการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิง่ อาเซียนจ าเป็นตอ้งยืนหยดัเป้าหมายการ

ผนึกก าลงักนัน้ี และแมมี้ความกดดนัหรือสัมพนัธภาพอนัตึงเครียดใดใดได้ทา้ทายต่ออาเซียน

แลว้ อาเซียนยิง่จ  าเป็นตอ้งยนืหยดัต่อเป้าหมายแห่งความสามคัคีภายในน้ีใหไ้ด”้ 

ความเขา้ใจเร่ืองความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของการผนึกก าลงัในองคก์รระดบัภูมิภาค 

การส ารวจกฎเกณฑ์การเปล่ียนแปลงของการผนึกก าลงั และการวิเคราะห์ปัจจยัทุกประเภทท่ี

ส่งผลเปล่ียนแปลงการผนึกก าลงัลว้นเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อองคก์รระดบัภูมิภาคแห่งน้ี มีเพียงความ

เขา้ใจถ่องแทถึ้งปัจจยัแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อความแข็งแกร่งหรืออ่อนลา้ของการผนึกก าลงั จึงจะ

สามารถตระหนกัตนใหเ้พิ่มปัจจยับวกและลดทอนปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อการผนึกก าลงัดงักล่าวได ้

มีเพียงวิธีดงักล่าว อาเซียนจึงจะเติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่เส่ือมถอยตามกาลเวลา เน้ือหาตอนท่ี

ห้าน้ี เราจะให้ความส าคญักบัการส ารวจวฏัจกัรแห่งวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของการ

ผนึกก าลงัแห่งอาเซียน พร้อมวิเคราะห์สรุปปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความแข็งแกร่งและอ่อนแอ
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ของการผนึกก าลงัอาเซียน สุดทา้ยจึงเสนอขอ้เสนอแนะบางประการส าหรับธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการ

ผนึกก าลงัอาเซียนน้ี  

หน่ึง ววิฒันาการและลกัษณะเด่นของการผนึกก าลงัในอาเซียน 

วฏัจักรแห่งววิฒันาการการผนึกก าลงัของอาเซียน 

ปัจจุบันอาเซียนได้มีวิว ัฒนาการมากว่า 47 ปีแล้ว เม่ือหวนร าลึกและวิเคราะห์

สถานการณ์การการผนึกก าลงัของอาเซียนในแต่ละช่วงเวลาจะพบว่า วิวฒันาการการผนึกก าลงั

ของอาเซียนมีลกัษณะดงัเส้นโคง้แบบ “ต ่า—สูง—ต ่า” ดงัไดว้เิคราะห์ไวข้า้งตน้แลว้วา่ ช่วงระยะ

ท่ีหน่ึง (ปี 1967-1978) การผนึกก าลงัในอาเซียนไม่ไดเ้ขม้แขง็มากนกั โดยปัจจยัก าเนิดการผนึก

ก าลงัท่ีส าคญัคือ ความมุ่งหวงัร่วมกนัต่อการสกดัตา้น “ภยัคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต”์ และแม้

มีการเรียกร้องให้พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่บา้ง แต่เม่ือมองจากประสิทธิภาพตาม

ความเป็นจริงแลว้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยงัไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีก่อเกิดการผนึกก าลงัของ

อาเซียนในช่วงระยะน้ี และแทบมิตอ้งเอ่ยถึงความไวว้างใจระหว่างประเทศสมาชิกดว้ยกนัท่ีอยู่

ในระดบัต ่ามากในช่วงระยะน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรรดาประเทศสมาชิกท่ียงัมีขอ้พิพาทขดัแยง้

ระหวา่งกนั เช่น ปัญหาขอ้พิพาทขดัแยง้ทางพรมแดนเป็นตน้ 

ช่วงระยะที่สอง (ปี 1978-1991) เป็นช่วงการผนึกก าลังอาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ประการแรกแสดงออกในรูปความสามคัคีเป็นเอกภาพของอาเซียน การใชเ้สียงฉนัทามติในเวที

ภูมิภาคและนานาชาติอย่างคึกคกั และการเร่งรัดผลกัดันการแกไ้ขปัญหากมัพูชาด้วยวิธีทาง

การเมืองอยา่งประสบความส าเร็จ ประการท่ีสอง อาเซียนใชพ้ลงัท่ีเป็นเอกภาพพฒันาการเจรจา

หารือกับทุกชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาค พร้อมก่อตั้ งกลไกคู่เจรจาท่ีมีเสถียรภาพระยะยาว 

ประการท่ีสาม อาเซียนเร่งรัดการริเร่ิมโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และใชม้าตรการ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ประการสุดทา้ยซ่ึงควรให้ความส าคญัยิง่คือ การ

ประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดแนบแน่นระหวา่งสามผูน้  าทรงอิทธิพลไดแ้ก่ ประธานาธิบดีซู
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ฮาร์โต นายกรัฐมนตรีลี กวนย ูและนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมัหมดั ไดส้ะทอ้นถึงความเป็น

ปึกแผน่ของการผนึกก าลงัในอาเซียน 

ช่วงระยะที่สาม (ปี 1991-2002) การผนึกก าลงัอาเซียนเขา้สู่ช่วงหวัเล้ียวหวัต่ออยา่งเห็น

ได้ชัด ทั้ งน้ีการผนึกก าลังได้แข็งแกร่งถึงขีดสุดในคร่ึงแรกของช่วงระยะน้ี โดยปรากฏเป็น

เหตุการณ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมายการขยายจ านวนสมาชิกให้ครอบคลุม 10 ประเทศ

ทัว่ภูมิภาค การเร่ิมด าเนินการก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน การด าเนินมาตรการยทุธศาสตร์รักษา

ดุลยภาพระหว่างชาติมหาอ านาจอย่างประสบความส าเร็จดว้ยการช้ีน ากรอบความร่วมมือท่ีมี

อาเซียนเป็นศูนยก์ลางส าคญัเช่น การประชุม  ARF การประชุม ASEM และการประชุมอาเซียน 

+ 3 (อาเซียน + 1 ) เป็นตน้ กล่าวไดว้่าระดบักิจกรรมท่ีคึกคกัและผลส าเร็จเป็นประวติัการณ์ของ

อาเซียนได้สะท้อนให้เห็นถึงการผนึกก าลงัอนัแข็งแกร่งของอาเซียนในระยะน้ี แต่แลว้เม่ือ

วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 1997 ไดป้ะทุข้ึน การผนึกก าลงัไดเ้ปล่ียนแปลงและอ่อนแรงลงอยา่ง

เห็นไดช้ัด ทั้ งน้ีวิกฤตการณ์การเงินไม่เพียงสร้างความขดัแยง้ในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ระหวา่งชาติสมาชิก แต่ยงัชกัน าความขดัแยง้เดิมในประวติัศาสตร์และความขดัแยง้ท่ีแฝงเร้นอยู่

ต่าง ๆ ให้ปะทุข้ึนจนส่งผลให้สัมพนัธภาพระหว่างชาติสมาชิกเลวร้ายลง ฉะนั้น การผนึกก าลงั

ในช่วงระยะน้ีจึงอ่อนลา้โรยแรงลงอยา่งยิง่ 

ช่วงระยะที่ ส่ี (ปี 2002- 2013) การผนึกก าลังของอาเซียนยงัอยู่ในภาวะตกต ่า หาก

กล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีพอแสดงใหเ้ห็นการผนึกก าลงัอาเซียนในช่วงระยะน้ีแลว้ ผลงานท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือ การก าหนดกฎบตัรอาเซียนและการประกาศจดัตั้งประชาคมอาเซียนซ่ึงส่งผลช่วยให้

ประเทศสมาชิกพัฒนาก้าวหน้าอย่างขนานใหญ่ และได้สะท้อนให้เห็นถึงการผนึกก าลังท่ี

แขง็แกร่งข้ึนของอาเซียนอยา่งมิตอ้งสงสัย อยา่งไรกดี็ ประชาคมอาเซียนมีอตัราความส าเร็จและ

ประสิทธิผลแทจ้ริงในทางปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด แมแ้ต่สมาชิกอาเซียนบางประเทศเองกย็งัไม่

มัน่ใจนกั ขณะท่ีเหตุการณ์ท่ียิง่สะทอ้นใหเ้ห็นความอ่อนแอของการผนึกก าลงัคือ ความแตกแยก

และความแตกร้าวของประเทศสมาชิกท่ีปรากฏข้ึนอย่างเปิดเผยระหว่างการจดัการปัญหาขอ้
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พิพาททะเลจีนใต ้ฉะนั้นแลว้ หากอาเซียนยงัใจจดจ่อต่อปัญหาทะเลจีนใตจี้น การผนึกก าลงัของ

อาเซียนกจ็ะถูกบัน่ทอนลงอีก 

ลกัษณะเปราะบางและระดับความตกต ่าของการผนึกก าลงัอาเซียน 

เราคน้พบลกัษณะเปราะบางและระดบัตกต ่าของการผนึกก าลงัอาเซียนดว้ยการส ารวจ

ประวติัศาสตร์การก่อตั้งอาเซียนมากว่า 40 ปี  ลกัษณะพิเศษของความเปราะบางและระดบัตกต ่า

ดงักล่าวปรากฏใหเ้ห็นในรูปการผนึกก าลงัท่ีไร้เสถียรภาพและขาดความเป็นปึกแผ่น กระทัง่ไม่

สามารถรับแรงปะทะแมเ้พียงนอ้ยนิดได ้วิกฤตการณ์ทางการเงินและปัญหาขอ้พิพาททะเลจีนใต้

ซ่ึงส่งผลกระทบแง่ลบต่ออาเซียนก็เพียงพอเป็นหลกัฐานแสดงความเปราะบางของการผนึก

ก าลงัในอาเซียน 

สาเหตุแท้จริงแห่งความเปราะบางของการผนึกก าลงัในอาเซียนคือ (1) ขาดลกัษณะ

เหมือนระหว่างกนั ซ่ึงเป็นข้อด้อยโดยธรรมชาติของอาเซียน สหภาพยุโรปนับเป็นตัวอย่าง

อา้งอิงท่ีดีในประเด็นน้ี ทั้งน้ีการผนึกก าลงัภายในของสหภาพยุโรปแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นกว่า

อาเซียนไดเ้พราะชาติสมาชิกสหภาพยโุรปมีอตัลกัษณ์ร่วมกนัในระดบัสูง โดยมีวฒันธรรมและ

ศาสนา ค่านิยม ระบบเศรษฐกิจสังคม และขั้นตอนวิวฒันาการท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนัโดย

พื้นฐาน ขณะท่ีอาเซียนมีสภาพการณ์ท่ีต่างออกไป วฒันธรรมและศาสนา ระบอบการเมืองและ

เศรษฐกิจ ระดบัพฒันาการทางสังคมท่ีแตกต่างกนัลิบลบั ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีการรวมตวั

ของเหล่าประเทศท่ีมีลกัษณะแตกต่างขนานใหญ่เช่นน้ีจะก่อตวัเป็นการผนึกก าลงัอนัแขง็แกร่ง

ได้ (2) ความขดัแยง้และความแตกแยกต่าง ๆ อนัเน่ืองจากมรดกทางประวติัศาสตร์ระหว่าง

สมาชิกอาเซียน ความขดัแยง้และแตกแยกเหล่าน้ีจะปรากฏข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะเม่ือ

เก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชน์พื้นฐาน ดงันั้นการพิพาทโตแ้ยง้จึงมกับัน่ทอนและกดักร่อนการผนึก

ก าลงัของอาเซียน (3) ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ก่อตั้งเป็นประเทศเอกราชท่ีมีอ านาจ

อธิปไตยภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ปัญหาอ านาจอธิปไตยยงัเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศ

สมาชิกอาเซียนใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก ดว้ยเหตุน้ีลทัธิชาตินิยมจึงยงัเป็นแรงฉุดร้ังต่อการ
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ก าเนิดของการผนึกก าลงัในอาเซียน กล่าวโดยสรุปแลว้ อาเซียนไม่สามารถหลีกเล่ียงลกัษณะอนั

เปราะบางของการผนึกก าลงัไดเ้ลย ดงันั้นการคาดหวงัต่อการผนึกก าลงัท่ีสูงจนเกินไปย่อมไม่

สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

สอง ปัจจัยเสริมสร้างความแขง็แกร่งต่อการผนึกก าลงั 

 เราไดว้ิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการผนึกก าลงัอาเซียนในแต่ละช่วงล าดบัเวลาตาม

บทตอนขา้งตน้ ในส่วนน้ีเราจะสรุปและเรียบเรียงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการผนึกก าลงั

ดงัน้ี 

ความกดดนัจากภายนอกภูมิภาค ความกดดนัจากภายนอกภูมิภาคยิง่มาก การผนึกก าลงัก็

ยิง่แกร่งตาม ทั้งน้ีการก่อตั้งอาเซียนแทจ้ริงแลว้เป็นผลจากความกดดนัจากภายนอกภูมิภาค โดย

ประเทศส าคญับางประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ผชิญกบัความกดดนัใหญ่หลวงสอง

เร่ืองในช่วงทศวรรษท่ี 1960 คือ (1) การก าเนิดและพัฒนาการของขบวนการคอมมิวนิสต์

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอนัเป็นภยัคุกคามส าคญัของรัฐบาลทุกประเทศ (2) องักฤษซ่ึงเคย

รับผิดชอบภารกิจความมั่นคงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ประกาศถอนก าลังทหารท่ี

ประจ าการอยู่ออกจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภายหลงัสงคราม ส่งผลให้ประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งวางแผนด าเนินการก่อตั้ งองค์กรอาเซียน ขณะท่ี

สหรัฐฯ ประกาศหลกัการนิกสันในปลายทศวรรษท่ี 1960 และเร่ิมปรับลดยทุธศาสตร์ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้พร้อมปรับลดภาระรับผดิชอบดา้นความมัน่คงต่อพนัธมิตร ส่งผลสร้างความ

กดดนัคร้ังใหม่ต่ออาเซียน และบีบให้อาเซียนตอ้งเลือกด าเนินยุทธศาสตร์ต่างประเทศดว้ยการ

แสวงหาความเป็นกลางไม่แบ่งฝักฝ่าย จวบจนเม่ือกา้วสู่ศตวรรษใหม่แลว้ การผงาดเติบโตข้ึน

ของชาติมหาอ านาจอย่างจีนและอินเดียได้กลายเป็นความท้าทายคร้ังใหม่ของอาเซียน และ

นบัเป็นความกดดนัจากภายนอกเช่นกนั เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าว อาเซียนไดเ้ลือก

ด าเนินมาตรการส าคญัส าหรับพฒันาการผนึกก าลงัอาเซียนให้แข็งแกร่งข้ึน นั่นคือการบญัญติั
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กฎบตัรอาเซียน และการจดัตั้งประชาคมอาเซียน เม่ือพิจารณาดงัน้ีแลว้ การเสริมสร้างการผนึก

ก าลงัในแต่ละกา้วของอาเซียนลว้นเก่ียวเน่ืองกบัความกดดนัท่ีไดรั้บจากภายนอกทั้งส้ิน 

ผลประโยชน์ ท่ี เป็นหน่ึงเดียวกันของประเทศสมาชิก แม้แต่ละประเทศล้วนมี

ผลประโยชน์ส่วนตน แต่มีผลประโยชน์บางประการเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของบรรดา

ประเทศสมาชิก และผลประโยชน์บางประการเป็นผลประโยชน์เฉพาะแต่ละประเทศสมาชิก 

ดังนั้ น เม่ือจดัการกบัปัญหาหน่ึงใดหรือเลือกใช้มาตรการประเภทใดนั้น หากผลประโยชน์

ร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชิกยิง่มากหรือมีระดบัผลประโยชน์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัสูง การผนึก

ก าลงักจ็ะยิง่แขง็แกร่งตาม หากผลประโยชนอ์ยูใ่นทิศทางตรงขา้ม การผนึกก าลงักจ็ะอ่อนแรงลง 

อาเซียนมีตวัอย่างทั้งเหตุการณ์ท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัและผลประโยชน์ขดัแยง้กนั ตวัอยา่ง

เหตุการณ์ท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้แก่ การผลักดันยุทธศาสตร์ถ่วงดุลยภาพระหว่าง

มหาอ านาจ และการจดัตั้งกรอบความร่วมมือพหุภาคีแห่งภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเป็นศูนยก์ลางและมี

บทบาทช้ีน า ทั้งสองยทุธศาสตร์น้ีลว้นเป็นผลงานท่ีควรค่าแก่ค าชมเชยท่ีสุดของอาเซียน เน่ือง

ดว้ยการติดต่อสมาคมกบัมหาอ านาจในฐานะกลุ่มคณะของประเทศขนาดเล็กและอ่อนแอไม่

เพียงน าผลประโยชน์มากมายสู่ประเทศสมาชิก แต่ยงัยกระดบัสถานภาพระหวา่งประเทศทั้งมวล

ของอาเซียนอีกดว้ย ปัจจยัความส าเร็จของยทุธศาสตร์ขา้งตน้และส่งผลใหก้ารผนึกก าลงัอาเซียน

แขง็แกร่งยิง่ข้ึนคือ มาตรการส าคญัขา้งตน้เป็นสัญลกัษณ์แห่งผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียน หรือกล่าวไดว้่า เน่ืองดว้ยผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกมีระดบัความเป็น

หน่ึงเดียวกนัสูงนั่นเอง ขณะท่ีตวัอย่างผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนั เห็นได้ชัดเจนจากกรณีการ

แกไ้ขขอ้พิพาททะเลจีนใตซ่ึ้งประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง เน่ืองดว้ย

บางประเทศเป็นประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในปัญหาขอ้พิพาทดงักล่าว ขณะท่ีบางประเทศไม่ไดมี้ส่วน

ได้เสียเก่ียวขอ้งใดใดต่อปัญหาดังกล่าวเลย ด้วยเหตุน้ีเม่ือตอ้งแสวงหาฉันทามติต่อปัญหาน้ี 

อาเซียนจึงมีความเห็นแตกแยกและขดัแยง้กนั ฉะนั้น ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นหน่ึงเดียวกนัน้ีเอง

ส่งผลใหก้ารผนึกก าลงัของอาเซียนอ่อนแอลง 
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ลกัษณะประนีประนอมเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั แต่ละประเทศสมาชิกในองค์กร

หน่ึง ๆ ล้วนมีจุดยืน ผลประโยชน์ และวิธีคิดพิจารณาของประเทศตน จึงยากจะหลีกเล่ียง

ความเห็นไม่ตรงกนัในปัญหาบางประการได ้แต่ในสถานการณ์หลายๆกรณี การรับรู้และความ

เขา้ใจท่ีแตกต่างกนัเป็นเร่ืองท่ีประนีประนอมกนั การแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างและการ

ประนีประนอมเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัต่อปัญหาท่ีไม่ใช่ประเด็นหลกันับเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผล

กระทบต่อการผนึกก าลงัขององคก์ร ความสันทดัในการประนีประนอมและแสวงหาจุดร่วมและ

สงวนจุดต่างจกัเป็นประโยชน์ต่อการเสริมการผนึกก าลงัใหแ้ขง็แกร่ง ตรงกนัขา้มหากขาดความ

สันทดัดา้นน้ีแลว้ การผนึกก าลงัก็จะถูกบัน่ทอนลง ตวัอย่างท่ีเป็นแบบฉบบัไดแ้ก่ การจดัการ

ปัญหาเวียดนามรุกรานกัมพูชาซ่ึงแต่ละประเทศสมาชิกมีความเห็นแตกต่างกัน โดยไทย 

มาเลเซีย และสิงคโปร์เห็นวา่ภยัคุกคามส าคญัของอาเซียนซ่ึงเป็นผลมาจากการส าแดงลทัธิครอง

ความเป็นเจา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องเวียดนามภายใตก้ารสนับสนุนจากโซเวียต ขณะท่ี

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียกลบัมองว่าจีนเป็นภยัคุกคามท่ีร้ายแรงกว่า จึงควรใช้เวียดนามเป็น

ก าลงัสกดัตา้นอิทธิพลจากจีน แต่เม่ือมีการถกอภิปรายและหารือกนัภายในอาเซียนแลว้ จึงเกิด

การประนีประนอมซ่ึงกนัและกนัจนไดจุ้ดยนืเดียวกนั และมีฉนัทามติใหก้ดดนัเวียดนามใหถ้อน

ก าลงัออกจากกมัพชูา และบรรลุผลการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิทางการเมือง อีกตวัอยา่งหน่ึงคือ เม่ือ

ประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซียเป็นตน้ไดเ้สนอนโยบายความเป็นกลางไม่แบ่งฝักฝ่ายแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้สิงคโปร์กลบัไม่เห็นเป็นเช่นนั้นและไม่เช่ือมัน่ว่าอาเซียนจะบรรลุการธ ารง

ความเป็นกลางไดอ้ย่างแทจ้ริง แต่กระนั้นสิงคโปร์ก็สงวนท่าทีของตน เคารพและสนับสนุน

อาเซียนให้ผ่านปฏิญญาความเป็นกลางไม่แบ่งฝักฝ่ายแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นทา้ยท่ีสุด 

หากไม่มีการประนีประนอมดงักล่าวแลว้ การผนึกก าลงัของอาเซียนจกัตอ้งถูกบัน่ทอนลงอย่าง

ยิง่ 

การประยกุตใ์ชว้ถีิอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดส้ร้างสรรคว์ิธีขบัเคล่ือนองคก์รท่ีมี

ลกัษณะพิเศษเรียกว่า “วิถีอาเซียน (ASEAN Way)” ตามค่านิยมของวฒันธรรมตะวนัออกและ

ลกัษณะพิเศษอนัเด่นชดัดา้นความแตกต่างอนัหลากหลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ลกัษณะ
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พิเศษของวิถีอาเซียนคือ ลกัษณะไม่เป็นทางการและให้ความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเป็นการส่วนตัวระหว่างผูน้  าอาเซียน  ลักษณะการหารือร่วมกนัเพื่อให้ได้ฉันทามติ 

แสวงหาความเป็นเอกฉันท์ด้วยการหารือร่วมกนัและไม่ใช้ระบบเสียงขา้งน้อยยอมจ านนต่อ

เสียงขา้งมาก ซ่ึงเป็นลกัษณะไม่บีบบงัคบั โดยรณรงคก์ารยอมรับมติอาเซียนดว้ยความสมคัรใจ

และไม่ใชม้าตรการลงโทษ ลกัษณะไม่ใชฐ้านะองคก์รอาเซียนเขา้แทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศสมาชิก และลกัษณะการแกไ้ขขอ้พิพาทดว้ยสันติวิธี วิถีอาเซียนเนน้ให้ความส าคญัต่อ

รูปแบบการขบัเคล่ือนองคก์รท่ีไม่บีบรัด เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และเคารพความแตกต่างระหว่าง

กนั และรูปแบบการขบัเคล่ือนประเภทน้ีเองไดเ้ป็นเหตุผลพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการธ ารง

รักษาอาเซียนนับแต่ก่อตั้งมากว่า 40 ปีไวไ้ดก้ระทัง่ทุกวนัน้ี ทั้งยงัเป็นสาเหตุท่ีกฎบตัรอาเซียน

ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อหลกัการพื้นฐานของวถีิอาเซียนอีกดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลของวถีิอาเซียนมี

พื้นฐานมาจากสภาพความซับซ้อนอนัหลากหลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หากละท้ิงวิถี

อาเซียนลงแลว้ กล่าวไดเ้ลยว่าอาเซียนคงพงัทลายลงตั้งนานแลว้ อยา่งไรกดี็ เราควรจะเห็นไดว้่า

วิถีอาเซียนน้ีเป็นเพียงหลกัประกนัการธ ารงไวซ่ึ้งการผนึกก าลงัระดบัต ่าท่ีสุดของอาเซียน ไม่

สามารถส่งเสริมใหก้ารผนึกก าลงัแขง็แกร่งข้ึนได ้กระนั้นแลว้ กย็งันบัไดว้่าวิถีอาเซียนไดส้ร้าง

คุณูปการต่อการธ ารงรักษาการผนึกก าลงัของอาเซียน 

บทบาทแกนน าส าคญัระหว่างผูน้  าองคก์รระหวา่งประเทศจะสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการผนึกก าลงัหรือไม่ในระดบัหน่ึงข้ึนอยู่ท่ีการมีศูนยก์ลางแกนน า

แขง็แกร่งหรือไม่ สาเหตุท่ีองคก์ารสหประชาชาติซ่ึงเป็นองคก์รระหว่างประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลกสามารถเป็นหน่ึงในองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดได้นั้นก็เน่ืองด้วย

องค์การสหประชาชาติมีคณะมนตรีความมัน่คงท่ีประกอบดว้ย 5 ประเทศสมาชิกถาวร หรือ

กล่าวไดว้่าเป็นห้าประเทศศูนยก์ลางส าคญัขององค์การสหประชาชาติ และประเทศศูนยก์ลาง

แกนน าน้ีเองไดรั้บประกนัให้สหประชาชาตินับวนัยิ่งด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ตลอดเกือบ 70 ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีสหภาพยโุรปมีเยอรมนัและฝร่ังเศสเป็นศูนยก์ลางแกนน าหลกั

อนัเสมือนพลงัขบัเคล่ือนคู่ท่ีรับประกนัการธ ารงอยูข่องการผนึกก าลงัแห่งสหภาพยโุรป ขณะท่ี
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อาเซียนกไ็ดอ้าศยัศนูยก์ลางแกนน าอนัประกอบดว้ย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซียเป็นเวลา

ยาวนานช่วงหน่ึงเช่นกนั  ซ่ึงเห็นไดจ้ากความร่วมมืออนัใกลชิ้ดแนบแน่นระหว่างสามผูน้  าทรง

อิทธิพลคือ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต นายกรัฐมนตรีลี กวนยู และนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮมั

หมดั ทั้งน้ีเม่ือแกนน าเหล่าน้ีไดร่้วมมือกนัมีบทบาทต่ออาเซียนแลว้ การผนึกก าลงัของอาเซียน

จะอยูใ่นระดบัสูง แต่เม่ือแกนน าส าคญัอ่อนแอหรือสลายตวัลงแลว้ การผนึกก าลงักนัในอาเซียน

กจ็ะตกต ่าลง 

สาม ข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงการผนึกก าลงัแห่งอาเซียน 

หลีกเลี่ยงการน ากรณีที่มีความแตกแยกทางผลประโยชน์ระดับสูงเข้าร่วมวาระการ

ประชุมของอาเซียน  ดังกล่าวไว้ข้างต้น หากมีผลประโยชน์ร่วมกันในระดับสูงก็ยิ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างการผนึกก าลงัในอาเซียน ดว้ยเหตุน้ี อาเซียนจึงควรหลีกเล่ียงการ

ขอ้งเก่ียวกบักรณีท่ีมีความแตกแยกทางผลประโยชน์กนัในระดบัสูง เช่น ปัญหาทะเลจีนใต ้ซ่ึง

เป็นปัญหาท่ีสร้างความแตกแยกทางผลประโยชน์อย่างเด่นชัด การถกหารือปัญหาประเภทน้ี

นอกจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ ยงัสร้างความแตกแยกระหว่างประทศสมาชิก และบัน่

ทอนการผนึกก าลงัของอาเซียนอีกดว้ย อาเซียนจึงควรรวบรวมพละก าลงัส าคญัมุ่งจดัการกรณีท่ี

มีผลประโยชน์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัสูง เช่น ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ และการบูรณาการ

ทางภูมิภาคเป็นตน้ 

ระมัดระวังชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาคเข้าแบ่งแยกอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทาง

ยุทธศาสตร์ของประเทศตน การขยายขอบข่ายสมาชิกของท่ีประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก

นบัเป็นดาบสองคม เน่ืองดว้ยมีผลช่วยยกสถานะและขยายอิทธิพลของอาเซียน ขณะเดียวกนัก็

ส่งผลลบให้การแก่งแย่งระหว่างมหาอ านาจขยายขอบเขตเข้าสู่การประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออกดว้ย ซ่ึงยงัผลบัน่ทอนอ านาจและประสิทธิภาพการช้ีน าของอาเซียน ขณะท่ีอีกดา้น

หน่ึงนั้น ชาติมหาอ านาจก็ใช้ประโยชน์และสร้างสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับบางประเทศเพื่อบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศตน ปัจจุบนัแนวโน้มดงักล่าวนับวนัยิ่งเด่นชัดข้ึน จีนไดใ้ช้
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ประเทศท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในปัญหาทะเลจีนใต้เช่น กัมพูชาและลาวเป็นต้นมาถ่วงดุล

ฟิลิปปินส์และเวียดนามซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีขอ้พิพาทขดัแยง้รุนแรงกบัจีน ขณะท่ีเม่ือเร็ว ๆ น้ี

ญ่ีปุ่นไดเ้ร่งกระชบัความสัมพนัธ์กบัฟิลิปปินส์และเวียดนามเพื่อให้ทั้งสองประเทศกลายเป็น

พนัธมิตรร่วมต่อตา้นจีนซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัทางยุทธศาสตร์ ขณะท่ีสหรัฐฯ ไดส้นับสนุน

ฟิลิปปินส์และเวียดนามให้สกัดต้านจีนอย่างลับ ๆ เพื่อวตัถุประสงค์สกดัต้านจีนและธ ารง

สถานะเจา้โลกของตน ฉะนั้น หากอาเซียนกลายเป็นสมรภูมิต่อสู้ระหว่างมหาอ านาจแลว้ไซร้ 

อาเซียนกจ็ะค่อยๆส้ินสุดลง มิตอ้งกล่าวถึงเร่ืองการผนึกก าลงัใดๆอีก 

ผลส าเร็จของประชาคมอาเซียนจะช่วยยกระดับการผนึกก าลังในอาเซียน ปัจจุบนัทุก

ประเทศสมาชิกอาเซียนก าลงัทุ่มเทพละก าลงัก่อตั้งประชาคมอาเซียน ปฏิญญาแห่งประชาคม

อาเซียนไดใ้ห้ค  ามัน่ไวว้่า จกัก่อตั้งประชาคมอาเซียนท่ีมีเสาหลกัประกอบดว้ยประชาคมดา้น

การเมืองและความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมวฒันธรรมให้แลว้เสร็จภายในปี 2015 

เพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งข้ึน สามคัคีมากข้ึน และการผนึกก าลงักนัมากข้ึน พร้อมทั้ง

รับมือต่อความทา้ทายทุกรูปแบบจากสถานการณ์ภายในภูมิภาคและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ

อนัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดดี้ยิง่ข้ึน เป้าหมายและแผนงานอนัยิง่ใหญ่ดงักล่าวไม่เพียงมีนยั

ยะส่งเสริมการยกระดบัการผนึกก าลงัในอาเซียน แต่ยงัมีนยัยะต่อการแบ่งยคุสมยัของภูมิภาคอีก

ดว้ย ดังนั้นทุกประเทศสมาชิกอาเซียนควรหลีกเล่ียงการถูกแทรกแซงทุกรูปแบบ และกา้วสู่

เป้าหมายอนัยิง่ใหญ่น้ีดว้ยความมุ่งมัน่ 

เร่งรัดให้เกดิศูนย์กลางแกนน าใหม่ให้เร็วที่สุด นบัแต่การลงจากอ านาจของสามผูน้  าทรง

อิทธิพล อาเซียนก็เผชิญกบัภาวะเควง้ควา้งขาดศูนยก์ลางแกนน า ปัจจุบนัน้ีอินโดนีเซียยงัคง

พยายามประคบัประคองสถานะผูช้ี้น าของตนไว ้แต่พละก าลงักไ็ม่อ านวยตามความตั้งใจ อีกทั้ง

ทุกวนัน้ีอินโดนีเซียยงัก าลงัเผชิญหนา้กบัการเลือกตั้งระดบัประเทศคร้ังใหญ่ เน่ืองดว้ยใกลค้รบ

วาระการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโนแลว้ และผูน้  าประเทศคนใหม่

ในอนาคตจะเป็นนกัการเมืองท่ีแขง็แกร่งหรือไม่กย็งัมิอาจประเมินได ้ทั้งน้ียงัไม่มีแกนน าส าคญั
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คนใหม่ระหวา่งผูน้  าใดใดในขณะน้ี และประเทศท่ีมีหวงัจะเป็นประเทศแกนน าหลกัในอาเซียน

ไดก้ลบัมีสถานการณ์การเมืองท่ีไม่น่าไวว้างใจนกั เช่น การเลือกตั้งระดบัประเทศของมาเลเซีย

เม่ือปีท่ีผ่านมา พรรคแนวร่วมแห่งชาติ (Barisan National : BN) ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลบริหาร

ประเทศกมี็สถานะภาพทางการเมืองภายในตกต ่าลงอีก และไดรั้บคะแนนเสียงโดยรวมนอ้ยกว่า

พรรคฝ่ายค้าน สถานภาพการบริหารประเทศตกอยู่ในภาวะอันตรายล่อแหลมมาก ขณะท่ี

ความจ ากดัในศกัยภาพทางเศรษฐกิจและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของฟิลิปปินส์ไดส่้งผล

ให้ฟิลิปปินส์เลือกเดินตามการช้ีน าของสหรัฐฯ อย่างใกลชิ้ด ไร้ซ่ึงอิทธิพลต่ออาเซียน ขณะท่ี

เวียดนามแมมี้เสถียรภาพทางการเมืองมัน่คง มีสภาพพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง แต่

อุดมการณ์ทางการเมืองกลบัแตกต่างกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน จึงยากท่ีจะกลายเป็น

ประเทศแกนน าส าคญัของอาเซียน ขณะท่ีสิงคโปร์แมไ้ม่มีคล่ืนแห่งความเปล่ียนแปลงมากนัก 

แต่ดว้ยเป็นประเทศขนาดเล็กและมีจ านวนประชากรน้อย จึงมีก าลงัจ  ากดัและไม่อาจรับภาระ

บทบาทแกนน าได ้ส าหรับประเทศไทยนั้นเล่า เราจะอภิปรายเป็นการเฉพาะในส่วนถดัไป 

ส่วนทีห่ก ประเทศไทยกบัการผนึกก าลงัของอาเซียน 

คุณูปการของไทยต่อการเสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่การผนึกก าลงัอาเซียน 

 ไทยเป็นหน่ึงในประเทศส าคญัท่ีผลกัดนัการบูรณาการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ทั้ งน้ี ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียสามประเทศได้ร่วมกนัจดัตั้ งองค์กรความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ “สมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asia : ASA)” ข้ึนในปี 

1961 ถือเป็นการทดลองความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคคร้ังแรก ต่อมาขณะท่ีนายเฟอร์

ดินานด ์มาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไดเ้ดินทางเยอืนไทยเม่ือเดือนมีนาคม 1966 นั้น สอง

ประเทศไดเ้ห็นพอ้งให้ก่อตั้งองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกบั 

“สมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคก์ารกระชบัความร่วมมือภายในภูมิภาค 

ดว้ยเหตุน้ีรัฐมนตรีต่างประเทศของห้าประเทศอนัไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

และสิงคโปร์ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือน สิงหาคม 1967 และประกาศ “ปฏิญญา
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กรุงเทพฯ” (หมายถึงปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ พร้อมแถลงการณ์

สถาปนา “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of Southeast Asian 

Nations : ASEAN)” ข้ึน จากนั้นประเทศไทยยงัคงสร้างคุณูปการอนัเด่นชัดต่อพฒันาการของ

อาเซียน และมีบทบาทสนบัสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่การผนึกก าลงัอาเซียนตลอด

ช่วงหลายทศวรรษถดัมา สรุปดงัน้ี 

บทบาทแกนกลางส าคญัในการประสานการแก้ไขปัญหากมัพูชา 

ผลงานท่ีเด่นชดัผลงานหน่ึงในวิวฒันาการกว่า 40 ปีของอาเซียนคือ การเร่งรัดผลกัดนั

การแกไ้ขปัญหากมัพูชาด้วยวิธีทางการเมือง และธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพ เสถียรภาพและความ

มัน่คงของภูมิภาค ซ่ึงไทยมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการปัญหาดงักล่าว ทั้งน้ีจีนและอาเซียน

มีจุดยืนคล้ายคลึงกนัในการแกไ้ขปัญหากมัพูชา ดังนั้นอาเซียนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกบัจีน  

ขณะท่ีไทยไดมี้บทบาทเป็นสะพานเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัจีนดงักล่าว  ดว้ย

การเป็นผูป้ระสานความร่วมมือของไทยน้ีเองส่งผลให้จีนและอาเซียนร่วมมือกนัผลกัดนัการ

แกไ้ขปัญหากมัพูชา ขณะท่ีฝ่ายจีนกไ็ดก้ระตือรือร้นร่วมมือกบัไทย และเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของ

สองฝ่ายได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันบ่อยคร้ัง 

ประสานจุดยนืร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และร่วมผลกัดนัขั้นตอนการแกไ้ขปัญหากมัพชูาดว้ยวธีิทาง

การเมืองสู่สังคมนานาประเทศ ทั้งน้ีรัฐมนตรีต่างประเทศของสองฝ่ายไดร่้วมกนัแถลงการณ์ว่า

ดว้ย “ขอ้เสนอแนะ 8 ประการ” เม่ือเดือน สิงหาคม 1987 กระทัง่ในท่ีสุดการผลกัดนัร่วมกนัของ

ทั้งไทย อาเซียนและจีนไดน้ าไปสู่การจดัประชุมสันติภาพท่ีกรุงปารีสว่าดว้ยปัญหากมัพูชาข้ึน

เม่ือเดือน สิงหาคม 1989 ซ่ึงมีผลช่วยบุกเบิกสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหากมัพชูา 

เน่ืองด้วยจุดยืนแข็งกร้าวของไทยต่อปัญหากัมพูชาท าให้จุดยืนทั้ งมวลของอาเซียน

ใกลเ้คียงกบัจุดยืนของจีนมากข้ึน อนัเป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนต่อการ

ผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขปัญหากมัพูชา ดว้ยเหตุน้ีบทบาทของไทยต่อปัญหากมัพูชาจึงไม่อาจ

มองขา้มได ้และเน่ืองดว้ยภยัคุกคามเสถียรภาพและความมัน่คงร่วมกนัต่อปัญหากมัพูชา ส่งผล
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ให้อาเซียนยิ่งสมานสามคัคีกนั อีกทั้งไทยเองก็มีไมตรีแนบแน่นระหว่างสมาชิกอาเซียนยิ่งข้ึน

ดว้ย 

การสร้างเวทคีวามร่วมมอืระดับอนุภูมภิาคภายใต้กรอบความร่วมมอือาเซียน 

สถานการณ์ระดบัภูมิภาคและระดบัโลกไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งขนานใหญ่ในช่วงทศวรรษ

ท่ี 1990 สงครามเยน็ทั่วโลกได้ยุติลงและเกิดสันติภาพข้ึนบนดินแดนอินโดจีน ปรากฏเป็น

จังหวะท่ีดียิ่งคร้ังแรกต่อสันติภาพและการพัฒนาบนคาบสมุทรน้ี และเม่ือพิจารณาถึงข้อ

ไดเ้ปรียบเชิงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ไทยจึงไดพ้ยายามจดัตั้งเวทีแห่งการพฒันา

ความร่วมมือระดบัอนุภูมิภาคข้ึนบนคาบสมุทรอินโดจีน ตลอดจนครอบคลุมถึงดินแดนส่วน

แผ่นดินใหญ่ทั้งหมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อผลกัดนัความกา้วหน้าและความรุ่งเรืองสู่

อนุภูมิภาคน้ี  

อย่างไรก็ดี ไทยไดต้ระหนักดีว่า การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เร่ืองความร่วมมือ

ระดบัอนุภูมิภาคจกัไม่สามารถกระท าไดด้ว้ยตนเองโดยปลีกตวัออกจากอาเซียน แต่จ าเป็นตอ้ง

พฒันาความร่วมมือดงักล่าวภายใตก้รอบความร่วมมือของอาเซียน ดงัท่ีนายอานนัท ์ปันยารชุน 

อดีตนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไวว้่า “นโยบายเชิงภูมิภาคของไทยจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก

อาเซียน และจ าเป็นตอ้งด าเนินการภายในกรอบภูมิภาคนิยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งจะ

สัมฤทธ์ิผลได”้ ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใหป้ระเทศในอินโดจีนและพม่าเขา้เป็นสมาชิกของอาเซียนอยา่ง

เป็นทางการให้ได้ก่อนในก้าวแรก ด้วยเหตุน้ีเม่ือเดือน กรกฎาคม 1994 นายชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรีขณะนั้นจึงไดเ้รียกร้องต่อท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียนให้ขยายจ านวนภาคี

สมาชิกอาเซียน และคาดหวงัให้ “เร่งรัดโดยเร็วเท่าท่ีสุด” ในการดึงดูดประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอาเซียน 

เม่ือนายทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ด าเนินนโยบายผลกัดัน 

“การทูตเชิงรุก” และผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือระดบัภูมิภาคอยา่งประจกัษช์ดั โดยไดริ้เร่ิมการ

ประชุมระดบัรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียลกัษณะ “คู่เจรจาความร่วมมือแห่งเอเชีย (Asia 
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Cooperation Dialogue : ACD)”  ข้ึนในปี 2002 และไดร้ณรงค ์“มาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ (Chiang 

Mai Initiative)” พร้อมจดัตั้ง “กองทุนพนัธบตัรเอเชีย” ข้ึนในปี 2003 อีกทั้งไทยไดร้ณรงคค์วาม

ร่วมมือกระทัง่น าไปสู่การประกาศ “ปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration)” ข้ึนในปี 2003 พร้อม

ประกาศการจดัตั้ งกลไกความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศคือ ไทย พม่า ลาว และกัมพูชาให้

ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขาคือ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนตามแนว

ชายแดน การบูรณาการการลงทุน การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและโครงการบา้นพี่เมืองน้อง และการให้ความช่วยเหลือ

ดา้นเทคโนโลย ีทั้งน้ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์สริมสร้างความร่วมมือและพฒันาศกัยภาพในการ

แข่งขนั สร้างโอกาสการจา้งงาน ลดช่องว่างทางรายได ้ด าเนินการให้เศรษฐกิจการคา้ตามแนว

ชานแดนเติบโต และสร้างเสถียรภาพความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองภายในอนุภูมิภาคได้

อย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี ไทยยงัได้สนับสนุนการประชุมสุดยอดผูน้  า  BIMSTEC คร้ังท่ี 1 

(กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคว่าด้วยความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ

หลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ : Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation : BIMSTEC) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือน กรกฎาคม 2004  ทั้งน้ี 

BIMSTEC เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อัน

ประกอบดว้ย 7 ประเทศสมาชิกคือ ไทย บงักลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล และศรีลงักา และ

ผูน้  าแต่ละประเทศท่ีเขา้ร่วมการประชุม BIMSTEC คร้ังแรกน้ีไดร่้วมแถลงการณ์ “ปฏิญญาท่ี

ประชุมสุดยอดผูน้  า BIMSTEC” และมีฉันทามติให้ความส าคญัต่อการเร่งรัดจดัท าการคา้เสรี

ภายในอนุภูมิภาคอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ระหวา่งการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการว่าดว้ยเร่ือง “โรค

ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (โรคซาร์ส)” ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 

2003  นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ยงัไดร้ณรงค์ยุทธศาสตร์คร้ังใหม่ต่อผูน้  าสามประเทศคือกมัพูชา 

ลาว และพม่า ว่าดว้ยเร่ือง “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง กมัพูชา ลาว พม่า 

แ ล ะ ไ ท ย  ( Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and 
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Thailand : ECS และปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี 

เจ้ า พ ร ะ ย า  แ ม่ โ ข ง , Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS)” ทั้งน้ี นอกจากวตัถุประสงค์เร่ืองการลดความแตกต่างและเร่งรัดความรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจภายในอินโดจีนแลว้ ยทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัมุ่งหวงัอยา่งยิง่ท่ีจะเสริมสร้างคุณค่าภายใน

อาเซียนเพื่อบรรลุสู่บูรณาการทางเศรษฐกิจทัว่ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ต่อมาไทยยงั

ไดเ้สนอใหเ้งินกูย้มืต่อประเทศเพื่อนบา้นส าหรับผลกัดนัการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

ขณะท่ีอีกด้านหน่ึงประเทศไทยได้ด าเนินการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรเพื่อกระตุ้นการ

ไหลเวยีนของปัจจยัการผลิตภายในภูมิภาค ทั้งน้ีดว้ยวตัถุประสงคใ์หไ้ทยไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

การผลิตแห่งคาบสมุทรอินโดจีน 

การทุ่มเทแสวงหาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคของไทยน้ี บางกรอบความร่วมมือ

ประสบความส าเร็จดว้ยดี แต่บางกรอบความร่วมมือกลบัชะงกังนัเน่ืองดว้ยการผลดัเปล่ียนผูน้  า

ภายในประเทศของไทยเอง อาเซียนไม่ไดต้  าหนิการเคล่ือนไหวเหล่าน้ีของไทยเลย เน่ืองดว้ย

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์โดยรวมของอาเซียนเองด้วย นั่นคือ

ผลประโยชน์ต่อการบูรณาการภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และดว้ยการผลกัดนัของไทยอีก

เช่นกนัท่ีส่งผลใหป้ระเทศในอินโดจีนและพม่าไดท้ยอยเขา้เป็นภาคีสมาชิกของอาเซียนในเวลา

ต่อมา นับเป็นการบรรลุเจตนารมณ์แห่งการขยายภาคีสมาชิกอาเซียนให้ครอบคลุมทัว่ทั้ ง 10 

ประเทศ 

การผลกัดันความก้าวหน้าแห่งการบูรณาการอาเซียน   

ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีมีบทบาทริเร่ิมการรณรงค์เร่ืองขั้นตอนการบูรณาการภูมิภาค

ของอาเซียน โดยเฉพาะสมยัรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ไทยไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาบูรณาการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทั้ งน้ีนายกรัฐมนตรีอานันท์ได้แถลง

ขอ้เสนอแนะเร่ืองเขตการคา้เสรีอาเซียนเป็นอนัดับแรก โดยระบุให้ด าเนินการลดพิกัดภาษี

ศุลกากรใหค้รอบคลุมทุกดา้นภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงต่อมาเม่ือเดือน 
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ตุลาคม 1991 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจึงไดมี้ฉันทามติระบุใหย้กเลิกพิกดัภาษีศุลกากรสินคา้ 

15 รายการภายในก าหนดเวลา 15 ปีนบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 1993 หลงัจากนั้นท่ีประชุมสุดยอด

ผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 4 ในเดือน มกราคม 1992 ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนให้แลว้

เสร็จภายในก าหนดเวลา 15 ปี อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 6 เม่ือเดือน 

ธนัวาคม 1998 ไดมี้มติให้ปรับเล่ือนก าหนดเวลาจดัตั้งเขตการคา้เสรีให้เร็วข้ึน โดยให้แลว้เสร็จ

ในปี 2002 

ไทยและสิงคโปร์ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่ในอาเซียนนั้น ไดมี้บทบาทอนัเป็น

แบบฉบบัส าคญัต่อการผลกัดนัการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน โดยไทยไดเ้ร่ิมปรับลดอตัราภาษี

สินคา้น าเขา้ลงร้อยละ 25 นับตั้งแต่เดือน มกราคม 1995 และเม่ือปลายเดือน มกราคม 1996 

รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัขอ้เสนอเร่ืองก าหนดการปรับลดอตัราภาษีสินคา้น าเขา้ 5,524 รายการของ

กระทรวงการคลงั  ต่อมาเม่ือเขตการคา้เสรีอาเซียนเร่ิมด าเนินการแลว้ ไดส่้งผลกระตุน้ใหก้ารคา้

ของอาเซียนเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ยกตวัอยา่งเช่น ภาคการส่งออกสู่ตลาดภายในอาเซียนของ

ฟิลิปปินส์มีอัตราเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 มาเลเซียและอินโดนีเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 และ

สิงคโปร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5   ขณะท่ีไทยมีอตัราเติบโตเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 22 หรือสูงกวา่ประเทศอ่ืน

ในภูมิภาค ทั้งน้ีนกัวจิยัระบุวา่ ไทยไดรั้บโอกาสทางการคา้และการขยายตลาดของตนในอาเซียน

อยา่งมากนบัแต่เขตการคา้เสรีอาเซียนเร่ิมด าเนินการ ฉะนั้น สัมพนัธภาพทางเศรษฐกิจระหว่าง

ไทยกบัอาเซียนท่ีนบัวนัยิง่แนบแน่นข้ึนเช่นน้ี โดยภววิสัยทัว่ไปแลว้ยอ่มส่งผลกระตุน้การการ

ผนึกรวมก าลงัจากภายในของอาเซียน 

ความกระตือรือร้นในการผลกัดนัเขตการคา้เสรีของไทยได้ทะยานข้ึนสูงอีกขั้นในช่วง

การบริหารประเทศของรัฐบาลทกัษิณ ทั้งน้ีไทยเป็นประเทศผูเ้ขา้ร่วมและผูผ้ลกัดนักรอบความ

ร่วมมืออาเซียน + 3 อย่างกระตือรือร้น และเม่ือจีนและอาเซียนได้เป็นประเทศผูน้  าบุกเบิกการ

ด าเนินขั้นตอนการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ไทยในฐานะภาคีสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกบัจีน

เป็นผูบุ้กเบิกการด าเนิน “โครงการการลดภาษีส่วนแรก” ซ่ึงระบุยกเลิกภาษีสินคา้ผกัและผลไม้
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ระหว่างกนั โดยใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2003 ขณะท่ีภาคีสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ได้

ทยอยเขา้สู่โครงการดงักล่าวในภายหลงั 

ผลงานการบูรณาการภายในอาเซียนของไทยมีความคึกคักเป็นพิเศษในสมัยรัฐบาล

ทกัษิณเขา้มาบริหารประเทศ โดยรัฐบาลไทยไดก้ระตือรือร้นกระชบัความร่วมมือกบัสิงคโปร์

และร่วมกนัทุ่มเทผลกัดนัจงัหวะกา้วแห่งการพฒันาในอาเซียน ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีทกัษิณและ

นายกรัฐมนตรีโก๊ะ จ๊กตง ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างไทยและสิงคโปร์ในกรอบความ

ร่วมมือ “สองประเทศ หน่ึงองค์รวมทางเศรษฐกิจ” เม่ือเดือน มกราคม 2003 ซ่ึงระบุให้บูรณา

การเศรษฐกิจของสองประเทศเขา้ดว้ยกนัพร้อมเปิดตลาดรองรับโภคภณัฑ์ซ่ึงกนั นอกจากน้ี

แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกบัสิงคโปร์ได้ช่วยเสริมสร้างจิตส านึกด้าน

ประชาคมเศรษฐกิจแก่อาเซียน เน่ืองดว้ยความจริงแลว้ความร่วมมือระหว่างไทยกบัสิงคโปร์คือ

การผลกัดนัอาเซียนให้กา้วสู่สถานะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเอง ทั้งน้ีท่ีประชุมสุดยอด

ผูน้  าอาเซียนคร้ังท่ี 9 ไดแ้ถลง “ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียนฉบบัท่ี 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II หรือ Bali Concord 2)” ข้ึนในปี 2003  และนายกรัฐมนตรีทักษิณได้เสนอต่อท่ี

ประชุมให้ปรับเล่ือนเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วข้ึน โดยให้แลว้เสร็จ

ภายในปี 2015 ทั้งยงัเสนอวิธีบูรณาการทางเศรษฐกิจในลกัษณะ “2+X” ซ่ึงหมายถึงสองประเทศ

ภาคีสมาชิกท่ีพร้อมบูรณาการทางเศรษฐกิจร่วมกนัในดา้นหน่ึงใดสามารถด าเนินการไดโ้ดยเสรี 

และจกัไม่ถือเป็นการท าลายความสามคัคีระหวา่งกนัในอาเซียน 

บทบาทช้ีน าการแก้ไขปัญหาพม่า 

นายอานนัท ์ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีไดเ้คยกล่าวเสนอนโยบายทางการทูตไทยต่อ

พม่าในลกัษณะ “ปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรค”์ เม่ือปี 1991 และนโยบายน้ีไดพ้ฒันาเป็นนโยบาย

ร่วมกนัของอาเซียนต่อปัญหาพม่าในเวลาต่อมา ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยพม่าเป็นประเทศเพื่อนบา้นของ

ไทย ไม่ว่าเกิดปัญหาใดใดข้ึนในพม่าย่อมตอ้งส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ขณะท่ีอาเซียนเห็น
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ว่านโยบายเชิงปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรคจ์กัสามารถส่งเสริมให้รัฐบาลทหารของพม่ายอมเขา้

ร่วมเจรจากบันางออง  ซาน ซูจีอีกคร้ังเพื่อยติุภาวะชะงกังนัทางการเมืองภายในของพม่าได ้

เม่ือไทยไดเ้วียนเป็นประธานอาเซียนในปี 1994 นาวาอากาศตรีประสงค ์สุ่นสิริ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นประสบความส าเร็จในการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของ

พม่าเขา้ร่วมท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ซ่ึงนบัเป็นผลส าเร็จคร้ังส าคญัของนโยบาย 

“ปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรค”์ ของไทย และยงัเป็นคร้ังแรกท่ีไทยด าเนินนโยบายดงักล่าวน้ีต่อ

พม่าอีกดว้ย ทั้งน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศประสงคไ์ดก้ล่าววา่ “นโยบายปฏิสัมพนัธ์

อยา่งสร้างสรรคน้ี์จกัน าพม่าเขา้สู่สังคมนานาประเทศ ส่งผลให้พม่าตอ้งเลือกด าเนินมาตรการ

ปรับปรุงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตนเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนชาว

พม่าภายใตก้ารปกครองแห่งระบอบประชาธิปไตย” 

รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National 

League for Democracy : NLD) ซ่ึงมีนางออง ซาน ซูจีเป็นตวัแทนพรรคไดก้ลายเป็นประเด็นท่ี

สหรัฐฯ และชาติตะวนัตกใหค้วามส าคญัยิง่ตลอดหลายปีมาน้ี เน่ืองดว้ยหลงัจากนางออง ซาน ซู

จีไดเ้ดินทางจากองักฤษกลบัสู่พม่าในปี 1988 แลว้ ไดถู้กรัฐบาลพม่ากกัตวัจ ากดัเสรีภาพอยูห่ลาย

คร้ัง ขณะท่ีสหรัฐฯ ก็ใชม้าตรการลงโทษพม่าอย่างเฉียบขาด ต่อมาเม่ือนางออง ซาน ซูจีไดรั้บ

รางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ การเมืองพม่าไดก้ลายเป็นประเด็นร้อนระหว่างนานาชาติยิ่งข้ึน 

และขบวนการเพื่อประชาธิปไตยในพม่าจึงเขา้สู่ภาวะชะงกังนัอีกคร้ัง 

ดว้ยสถานะองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคซ่ึงเติบโตข้ึนทุกวนัของอาเซียน ทุก

ประเทศสมาชิกของอาเซียนจึงลว้นมุ่งหวงัให้แก้ไขปัญหาพม่าด้วยการช้ีน าจากประเทศใน

ภูมิภาค ซ่ึงไทยไดมี้บทบาทเชิงรุกต่อเร่ืองน้ีอย่างยิ่ง โดยเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2003 ไทยได้

เสนอต่อภาคีสมาชิกอาเซียนว่าด้วยการแก้ไขปัญหาพม่าด้วยโครงการ “แผนแม่บท” อัน

ประกอบดว้ยขั้นตอนด าเนินงาน 3 ขั้นตอนคือ (1) ยุติการควบคุมตวันางออง ซาน ซูจีโดยเร็ว   

(2) เปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลทหารกบัตวัแทนจากพรรค NLD และชนกลุ่มน้อย เพื่อสร้าง
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ความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนัและผลกัดนัสู่ความปรองดองของรัฐและประชาชน (3) สนบัสนุน

ประชาธิปไตยในพม่า รวมถึงการรับประกนัเสรีภาพทางการเมืองของพรรค  NLD และการ

บญัญติัรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ดว้ยการให้ความส าคญัและสนบัสนุนพม่าทางออ้มโดยฝ่ายท่ีสาม

อนัไดแ้ก่อาเซียน สหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรปเป็นตน้ ทั้งน้ี “แผนแม่บท” มีลกัษณะแตกต่าง

จากท่าทีแข็งกร้าวของชาติตะวนัตก เน่ืองด้วยแผนแม่บทเป็นตัวแทนแห่งเสียงภายในของ

อาเซียนเอง ทั้งยงัเป็นตวัแทนแห่งวิถีอาเซียน ดว้ยความพยายามของอาเซียนและไทยดงักล่าวน้ี

เอง ส่งผลให้อาเซียนประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวพม่าให้เข้าร่วมท่ีประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศ 10 ประเทศอาเซียนสมยัพิเศษ ซ่ึงจดัข้ึนท่ีสิงคโปร์ระหว่างเหตุการณ์วาตภยัพายุ

ไซโคลนนาร์กีสท่ีพม่าเม่ือเดือน พฤษภาคม 2008 ทั้งน้ีภาคีสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซ่ึง

รวมถึงพม่าด้วยนั้นมีมติเห็นพอ้งให้จดัตั้งกลไกประสานความช่วยเหลือภยัพิบติัในพม่าอนัมี

อาเซียนเป็นผูช้ี้น า รวมถึงการจดัตั้งคณะท างานน าร่องซ่ึงสั่งการโดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 

เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับผดิชอบการขบัเคล่ือนกลไกน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม  ขณะท่ีพม่าไดย้นิยอม

ให้ภาคีสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจดัส่งหน่วยแพทยพ์ยาบาลบรรเทาทุกขเ์ขา้สู่พื้นท่ีประสบภยั

ของพม่าได ้จากนั้นไม่นาน อาเซียนและสหประชาชาติไดร่้วมมือจดัการประชุมนานาชาติว่า

ดว้ยการให้ความช่วยเหลือพม่าภายใตค้วามร่วมมือของอาเซียนและสหประชาชาติ  (ASEAN-

UN International Pledging Conference) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงยา่งกุง้  ต่อจากนั้น ประชาธิปไตยในพม่า

มีความกา้วหนา้ข้ึนพอสมควรซ่ึงแน่นอนวา่กเ็น่ืองดว้ยความพยายามของฝ่ายไทยอีกเช่นกนั 

ลกัษณะเด่นและลกัษณะด้อยต่อการก้าวเป็นประเทศแกนน าอาเซียนของไทย 

 เงื่อนไขสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางแกนน าแห่งองค์กรความร่วมมอืระดับภูมภิาค 

 “ประเทศยอ่มไม่ถูกแบ่งตามขนาดใหญ่นอ้ยหรือความแขง็แกร่งอ่อนแอ แต่ตอ้งเท่าเทียม

โดยทั่วกัน” คือบรรทัดฐานสากลอันเป็นท่ีนิยมชมชอบท่ีสุดของนานาประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนไดก้ลายเป็นหลกัการแห่งนโยบายต่างประเทศของบาง

ประเทศดว้ย มิตอ้งสงสัยเลยว่าบรรทดัฐานดงักล่าวไดป้รากฏเป็นระเบียบนานาชาติท่ียุติธรรม
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และสมเหตุสมผล แต่แล้วในโลกแห่งความจริงหรือแม้แต่โลกแห่งอนาคตท่ีคาดการณ์ได ้

หลกัการดงักล่าวยงัคงเป็นเพียงอุดมคติหน่ึงเท่านั้น 

 ปัจจุบันการเมืองลักษณะครองความเป็นเจ้า การเมืองลักษณะใช้อ  านาจบาตรใหญ่ 

การเมืองลกัษณะชาติมหาอ านาจยงัคงเป็นปรากฏการณ์ทัว่ไปในการเมืองระหว่างประเทศ แมว้่า

ผูค้นต่างไม่ปรารถนาจะพบเจอหรือยอมรับต่อปรากฏการณ์ดงักล่าว แต่การเมืองเชิงก าลงัอ านาจ

ยงัคงเป็นหลักการท่ีใช้กันโดยทั่วไป แม้การเมืองลักษณะครองความเป็นเจา้และการเมือง

ลกัษณะใช้อ  านาจบาตรใหญ่นบัวนัไดล้ดน้อยลงแลว้ แต่การเมืองลกัษณะชาติมหาอ านาจและ

หลกัการเชิงก าลงัอ านาจยงัปรากฏชดัอยูใ่นองคก์รระดบัภูมิภาค ขณะท่ี “ประเทศอ่อนแอยอ่มไม่

มีการทูต” ยงัคงเป็นความจริงท่ีไร้ความปรานีอยูว่นัยงัค  ่า โดยเห็นไดจ้ากบทบาทช้ีน าองคก์รของ

ชาติมหาอ านาจและประเทศแขง็แกร่งซ่ึงด ารงสถานะเป็นประเทศแกนน าในองคก์ร 

 ปัจจุบนัน้ี เกือบทุกองคก์รระหว่างประเทศท่ีเป่ียมดว้ยประสิทธิภาพในโลกลว้นมีชาติ

มหาอ านาจเป็นศูนย์กลางส าคัญ ร่วมมือกันแสดงบทบาทแกนน า ได้แก่ สหประชาชาติ

ประกอบด้วย 5 ประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ขณะท่ี

กองทุนการเงินระหวา่งประเทศและธนาคารโลกกมี็ประเทศท่ีมอบเงินทุนจ านวนมากแก่องคก์ร

เป็นประเทศผูมี้บทบาทช้ีน าไดแ้ก่ ประเทศพฒันาแลว้อยา่งสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น เยอรมนั และฝร่ังเศส

เป็นตน้ บทบาทแกนน าของชาติมหาอ านาจยงัประจกัษช์ดัแมใ้นองคก์รระดบัภูมิภาคท่ีค่อนขา้ง

ประสบความส าเร็จ เช่น เยอรมนัและฝร่ังเศสในสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และแคนาดาในเขต

การคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และจีนและรัสเซียในองคก์รความร่วมมือเซ่ียงไฮ ้(Shanghai 

Cooperation Organization) เป็นตน้ ลว้นเป็นประเทศท่ีมีบทบาทแกนน าแห่งองคก์รทั้งส้ิน 

 ประเทศแกนน าแห่งองค์กรระดับภูมิภาคไม่ได้มาจากการเลือกหรือการก าหนดจาก

ประเทศใด แต่อิงจากก าลงัและผลงานของแต่ละประเทศซ่ึงก่อตวัข้ึนโดยธรรมชาติ และไดรั้บ

การยอมรับจากนานาประเทศ 
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 เง่ือนไขเบ้ืองตน้ส าหรับการด ารงสถานะประเทศแกนน าขององคก์รความร่วมมือระดบั

ภูมิภาคคือ (1) เป็นหน่ึงในบรรดาประเทศขนาดใหญ่จ านวนไม่มากนกัท่ีมีประชากรจ านวนมาก 

ขนาดพื้นท่ีกวา้งใหญ่ และมีก าลงัทางเศรษฐกิจแขง็แกร่ง หรือโดยสรุปแลว้มีก าลงัโดยรวมของ

ประเทศท่ีแข็งแกร่งนั่นเอง (2) การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพระยะยาว อ านาจทาง

การเมืองมั่นคง มีผูน้  าท่ีแข็งแกร่ง (3) มีข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ท่ีตั้ ง เป็นศูนยก์ลางของ

ภูมิภาคและตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัภาคีสมาชิกอ่ืน ๆ อีกทั้งสามารถส่งผลกระทบหรือแรงผลกัดนัต่อ

ภาคีสมาชิกได ้(4) มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบและอตัลกัษณ์ร่วมกนัอย่างแรงกลา้ กระทัง่

สามารถเสนอช้ีน าทิศทางแก่องคก์รระดบัภูมิภาคได ้

ลกัษณะได้เปรียบและลกัษณะด้อยต่อการก้าวเป็นประเทศแกนน าอาเซียนของไทย 

 1) ลกัษณะไดเ้ปรียบต่อการเป็นแกนน าอาเซียนของไทย 

 เม่ือพิจารณามาตรฐานการเป็นประเทศแกนน าขององค์กรระดบัภูมิภาคขา้งตน้ ไทยมี

ลกัษณะเด่นท่ีไดเ้ปรียบดงัน้ี ประการแรก ดา้นศกัยภาพก าลงัของประเทศโดยรวม ขอ้มูลสถิติ

อาเซียนปี 2012 ระบุว่าไทยมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสาม (513,120 ตารางกิโลเมตร) รอง

จากอินโดนีเซีย (1.86 ลา้นตารางกิโลเมตร) และพม่า (676,577 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงและสองตามล าดบั ขณะท่ีไทยมีจ านวนประชากรมากเป็นล าดบัท่ีส่ี (67.6 

ลา้นคน) รองจากอินโดนีเซีย (237.67 ลา้นคน)  ฟิลิปปินส์ (87.84 ลา้นคน) และเวยีดนาม (87.84 

ลา้นคน) ซ่ึงมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง สองและสามตามล าดบั ขณะท่ีไทยมีมูลค่า GDP 

เฉล่ียต่อหวัมากเป็นอนัดบัท่ีส่ี (5,391 ดอลล่าร์สหรัฐ) รองจากสิงคโปร์ (52,069 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

บรูไน ( 42,445 ดอลล่าร์สหรัฐ) และมาเลเซีย (10,338 ดอลลาร์สหรัฐ) ตามล าดบั ขอ้มูลขา้งตน้

แสดงใหเ้ห็นวา่ ประเทศไทยนบัไดว้า่เป็นประเทศขนาดใหญ่ในภาคีสมาชิกอาเซียน 

 เม่ือพิจารณาดา้นภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง ไทยค่อนขา้งมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งน้ี

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นผืนแผ่นดินใหญ่และส่วนท่ีเป็นเกาะใน

มหาสมุทร โดยมีเพียงสามประเทศท่ีตั้งอยู่ในส่วนท่ีเป็นเกาะกลางมหาสมุทรคืออินโดนีเซีย 
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บรูไน และฟิลิปปินส์ ขณะท่ีประเทศในภูมิภาคส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่นผืนแผน่ดินใหญ่ซ่ึงเป็นหวัใจ

ส าคญัของอาเซียน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยกอ็ยูต่รงกลางของผนืแผน่ดินพอดี โดยทิศใต้

เช่ือมต่อกบัมาเลเซีย ทิศตะวนัออก ตะวนัตกและทิศเหนือเช่ือมต่อกบักมัพชูา พม่า และลาว และ

มีเส้นทางบกเช่ือมต่อถึงเวียดนามและสิงคโปร์ ภูมิศาสตร์ศูนยก์ลางของไทยน้ีง่ายต่อการ

ประกอบเป็นเครือข่ายความร่วมมือเช่ือมโยงภาคีสมาชิกอาเซียนจ านวนมาก และง่ายต่อการ

แสดงบทบาทขบัเคล่ือนและส่งผลกระทบต่อประเทศขา้งเคียงดว้ย ฉะนั้น ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์

ของไทยจึงเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ใหไ้ทยไดแ้สดงบทบาทประเทศแกนน าแห่งอาเซียน 

 ด้านความรับผิดชอบและอัตลักษณ์ร่วมของภูมิภาค ไทยนับเป็นประเทศแรก ๆ ใน

บรรดาประเทศในภูมิภาคไม่ก่ีประเทศท่ีตระหนักในภูมิภาคนิยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

โดยไทยไดร่้วมกบัฟิลิปปินส์ และมาเลเซียรณรงคค์วามร่วมมือระดบัภูมิภาค และเป็นหน่ึงใน

ประเทศผูริ้เร่ิมก่อตั้งอาเซียน ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ไทยไดอุ้ทิศคุณประโยชน์ต่อพฒันาการของ

อาเซียนอย่างประจกัษช์ัด และไม่เพียงมีวิสัยทศัน์ภูมิภาคนิยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี

กวา้งไกล ยงัได้เสนอขอ้ช้ีแนะท่ีมีลกัษณะบ่งทิศทางและช้ีน าการพฒันาของอาเซียน ได้แก่ 

ขอ้เสนอแนะเร่ืองการขยายจ านวนสมาชิกอาเซียนวา่ดว้ยการผลกัดนัใหป้ระเทศในอินโดจีนและ

พม่าเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิก ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนซ่ึงรัฐบาลไทย

เป็นประเทศแรกท่ีเสนอแนวคิดน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือรัฐบาลทกัษิณเขา้บริหารประเทศ ไทย

ไดมี้บทบาทส าคญัยิง่ข้ึนต่อขั้นตอนการพฒันาการบูรณาการอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีทกัษิณ

ไดเ้สนอใหป้รับเล่ือนก าหนดเวลาการจดัตั้งประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จเร็วข้ึน ซ่ึงภาคีสมาชิก

อาเซียนไดเ้ห็นพอ้งและลงมือด าเนินการในทา้ยท่ีสุด และผลงานเหล่าน้ีลว้นมีนยัยะแห่งหลกัชยั

ของอาเซียน และเน่ืองดว้ยผลงานของไทยดงักล่าวขา้งตน้ ประเทศไทยจึงไดรั้บการจบัตาวา่เป็น

หน่ึงในประเทศผูช้ี้น าแห่งอาเซียนประเทศใหม่อยู่ ทั้งน้ีนายโก๊ะ จ๊กตง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ได้เคยคาดการณ์ขณะให้สัมภาษณ์แก่นายพิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ บรรณาธิการอ านวยการ

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า “ไทยควรเป็นหน่ึงในประเทศผูช้ี้น า (แห่งอาเซียน)”  “ไทยมี

นายกรัฐมนตรีท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองและเช่ือมัน่ในประเทศของตนสูงยิ่งอยู่ผูห้น่ึง” นายก
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รัฐมนตรีโก๊ะ จ๊กตงยงัไดก้ล่าวว่า “ขา้พเจา้เห็นว่าผูท่ี้สามารถรับผิดชอบต่อภาระยิง่ใหญ่น้ีก็คือ

นายกรัฐมนตรีทกัษิณ” “เขามีวสิัยทศันย์าวไกลและมีความเดด็ขาด” 

2) ลกัษณะดอ้ยของการเป็นแกนน าอาเซียนของไทย 

ขอ้มูลการวิเคราะห์ขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทยมีคุณสมบติัเหมาะสมตามเง่ือนไขการเป็น

ประเทศแกนน าแห่งอาเซียนทั้งส้ิน 3 ขอ้จาก 4 เง่ือนไขขา้งตน้ แน่นอนว่าไทยเองก็มีลกัษณะ

อ่อนดอ้ยของตนซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีช้ีเป็นช้ีตายทีเดียว นัน่คือจุดอ่อนดา้นการเมืองภายในประเทศท่ี

ไร้เสถียรภาพมาเกือบ 10 ปี อ  านาจการเมืองไร้ความมัน่คง การต่อสู้แยง่ชิงอ านาจกนัอยา่งดุเดือด

ระหว่างอิทธิพลทางการเมืองแต่ละฝ่าย การเคล่ือนไหวประทว้งต่อตา้นตามทอ้งถนนท่ีเกิดข้ึน

ไม่หยุดหยอ่น  ฉะนั้น จึงไร้ซ่ึงรัฐบาลท่ีมัน่คง มีประสิทธิภาพ และบริหารประเทศไดร้ะยะยาว 

อีกทั้งไร้ซ่ึงผูน้  าทางการเมืองท่ีมีบทบาทและผลงาน ดังนั้น ประเทศใดไร้ซ่ึงเสถียรภาพและ

ความมัน่คงทางการเมืองระยะยาวแล้วไซร้ ประเทศนั้นจะไม่สามารถส าแดงบทบาทและมี

อิทธิพลต่อองคก์รระดบัภูมิภาค และจะไม่สามารถกลายเป็นประเทศแกนน าขององคก์รระดบั

ภูมิภาคไดเ้ลย 

 กล่าวโดยสรุป ไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพและเพียบพร้อมด้วยปัจจยัแห่งการเป็น

ประเทศแกนน าในอาเซียนอยา่งยิง่ แต่แลว้จุดอ่อนดอ้ยเพียงดา้นการเมืองภายในประเทศท าให้

ประเทศไทยประสบความยากล าบากในการสร้างบทบาทผลงานต่ออาเซียนในทุกวนัน้ี จึง

จ าตอ้งกล่าววา่ เป็นเร่ืองน่าเศร้าใจอยา่งยิง่ 
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