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โลกในยุคปจจุบัน สภาวะการณระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
สงผล ใหประชาคมระหวางประเทศตางตองการความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสูงมากขึ้น
ในทุกมิติของความสัมพันธและความรวมมือ เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศทวีความซับซอนและขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ
ทําใหประชาคมระหวางประเทศตางๆ เห็นถึงความจําเปนในการจัดต้ังองคกรเพื่อรวมมือกัน
ในประเด็นตางๆ ในแตละภูมิภาค

ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิกการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการ
สรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in Asia – CICA) ซึ่งนายนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ
(Nursultan A. Narzabayev) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถานไดริเร่ิมเสนอแนวความคิด
ในการกอต้ังองคกรดังกลาวตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ คร้ังที่ 47 ณ นครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกลไกใน
การสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชีย เน่ืองจากเห็นวา เอเชียเปนทวีปเดียว
ที่ยังไมมีกลไกดังกลาว

การเขารวมเปนสมาชิก CICA ของไทยดังกลาวดูเปนเร่ืองที่หางไกลจากผลประโยชน
ของไทย  เน่ืองจาก  CICA นาจะเปนองคกรความรวมมือสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
ซึ่งประเด็นการหารือในเร่ืองตางๆ ไมนาจะมีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประกอบกับประเทศไทยเองเปนประเทศกอต้ัง และสมาชิกองคการระหวางประเทศที่มีบทบาท
สําคัญตอภูมิภาคเอเชียหลายแหง โดยเฉพาะองคกรที่มีภารกิจคลายกับ CICA  ไดแก การประชุม
อาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN
Regional Forum – ARF )  ซึ่งกอต้ังขึ้นในป 2537 และการประชุมความรวมมือเอเชีย (Asia
Cooperation Dialogue – ACD) ซึ่งประเทศไทยไดริเร่ิมกอต้ังขึ้นเองในป 2543 การเขารวมเปน
สมาชิก CICA ของไทยจึงมีคําถามที่ตามมาวา ไทยจะมีบทบาทและการรักษาและสงเสริม
ผลประโยชนของไทยไดอยางไรใน  CICA  ซึ่งไมสงผลกระทบในทางลบตอการสรางสรรค
และผลประโยชนของไทยในองคกรความรวมมือระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
หรือเปนประเทศกอต้ัง และยังสงเสริมบทบาทและผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ
อยางกวางขวาง



จ

รายงานการศึกษา เร่ือง “ บทบาทและผลประโยชนของไทยใน CICA” ซึ่งมุงหวังที่จะ
ศึกษาและวิเคราะหหาบทบาทที่ควรจะแสดง และผลประโยชนที่ควรจะรักษาและสงเสริมของไทย
ในการรวมมือกับ CICA  พบวา แมวาประเทศไทยจะเปนประเทศที่กอต้ังและผลักดันความรวมมือ
ในกรอบองคการระหวางประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมสันติภาพ ความรวมมือ และความมั่นคง
เสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในเอเชียหลายองคกร เชน  ASEAN,  East Asian
Community, ASEAN Regional Forum และ Asia Cooperation Dialogue แตการเปนสมาชิก CICA
และการแสดงบทบาทของไทยในการสนับสนุนกิจกรรมในกรอบของ CICA ไดยังประโยชนใหแก
ประเทศไทยในหลายเร่ืองทั้งในดานพหุภาคี และทวิภาคี อาทิ การเชื่อมโยงความสัมพันธและ
ความรวมมือระหวางเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันตก การมีประตูเปดสูการขยายความรวมมือ
ทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง การเรียนรูระหวางองคกร
การสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ การใชประโยชนในเวทีระหวาง
ประเทศสําหรับการชี้แจงสถานการณ หรือ จุดยืนของประเทศไทย ตลอดจนการสนับสนุน
ประเทศไทยในเวทีตางๆ ในภูมิภาค และระหวางประเทศ และการขยายความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวระหวางไทยกับประเทศเอเชียกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบัน  CICA ไดเติบโตเปนลําดับ มีสมาชิกรวม 23 ประเทศ  ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในเอเชีย
รวมถึงประเทศที่กอความขัดแยงสําคัญในภูมิภาคและของโลก ไดแก อินเดียกับปากีสถาน
อิสราเอลกับอิหราน อิสราเอลกับปาเลสไตน คาซัคสถานกับอุซเบกิสถาน และยังมีกลไกการประชุม
ระดับผูนําและรัฐมนตรีตางประเทศ ซึ่งเปนกลไกที่สามารถนําเจตนารมณทางการเมืองของ CICA
ไปปฏิบัติใหเกิดผลได ประเทศไทยจึงควรจะใชประโยชนจากการเปนสมาชิก CICA โดยการแสดง
บทบาทการใหการสนับสนุน และใหความรวมมือแก CICA อยางเต็มที่ ซึ่งจะทําใหประเทศไทย
ไดรับผลประโยชนในการมีมิตรประเทศในวงกวาง การไดรับการประติบัติในลักษณะของการเปน
พวกพองเดียวกัน และการขยายความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศสมาชิก CICA ในดานที่
เปนผลประโยชนรวมกัน
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กิตติกรรมประกาศ

หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารการทูต มีความเปนเอกลักษณ โดดเดน และเปนประโยชน
แกการนําไปปฏิบัติราชการทั้งในสวนของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และ
หนวยราชการอ่ืน ซึ่งมีมิติการติดตอและประสานงานกับตางประเทศ เน่ืองจากเร่ืองการตางประเทศ
ในปจจุบันมิใชเร่ืองที่ไกลตัวตอไปอีกแลวในยุคโลกาภิวัฒน แตเปนเร่ืองที่สามารถเชื่อมโยงและ
เกี่ยวของในภารกิจและงานประจําวันของหนวยราชการตางๆ และเกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
หลายหนวยงาน มิใชเพียงกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยราชการที่สามารถสงเสริมการดําเนิน
นโยบายการตางประเทศใหสัมฤทธิ์ผลเพียงหนวยงานเดียว

การเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรน้ี ทําใหผูอบรมมีความรอบรูในสภาวการณของโลก
ในอดีต ปจจุบัน และทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรูและประสบการณในการดําเนิน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ การวิเคราะหในเชิงเหตุและผล ความรูในการกําหนดยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการที่สามารถนําหนวยงานไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย และการไดรับ
การฝกและพัฒนาใหมีคุณสมบัติของความเปนนักบริหารที่พรอมจะนําองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีกวา อันกอใหเกิดประโยชนแกราชการ

ผูศึกษาขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการ ซึ่งไดจัดหลักสูตร
การฝกอบรมที่มีความสมบูรณทั้งในดานเน้ือหาวิชาการ ความรอบรูและทักษะในดานตางๆ ที่เปน
ประโยชนแกการปฏิบัติราชการดานการตางประเทศ  การเสริมสรางความสามัคคี และเครือขาย
ความสัมพันธระหวางผูเขาฝกอบรม ซึ่งเปนประโยชนตอการประสานขอราชการระหวางกันใน
อนาคต และการใหความสนใจดูแลอยางใกลชิด และความเอ้ืออาทร ซึ่งสรางความอบอุนและ
ความประทับใจใหแกผูเขารับการอบรมฯ ตลอดเวลาในชวงการฝกอบรม ตลอดจนการจัดวิทยากร
ที่ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา ซึ่งไดนําเอาความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณมาถายทอดให
ผูเขาอบรมใหมีความรูอยางรอบดาน โดยหวังใหผูเขาอบรมเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของราชการ
และปฏิบัติงานใหกอเกิดประโยชนแกประเทศชาติตอไป

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนพิเศษตอ ศาสตราจารย  ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ ชลารักษ และ รองศาสตราจารย ดร. อภิญญา
รัตนมงคลมาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเสียสละเวลาเปนอาจารยที่ปรึกษาในการใหความรู
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีใหสําเร็จ
สมบูรณดวยดี
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บทที ่1

บทนํา

1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา และความสําคัญ
การประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวาง

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia -
CICA) เกิดจากความริเร่ิมของประธานาธิบดีนูรสุลตาน อาบิวชุลี นาซาบาเยฟ (Nursultan Abushuly
Nazarbayev) แหงสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งไดเสนอแนวความคิดการกอต้ังองคกรดังกลาวตอ
ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 47 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 ณ นครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหเปนกลไกในการสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ
ในเอเชีย โดยมีเหตุผลวา เอเชียเปนทวีปเดียวที่ไมมีกลไกดังกลาว และไดเชิญชวนประเทศตางๆ
ที่มีดินแดนสวนใดสวนหน่ึงอยูในเอเชียสมัครเขารวมเปนสมาชิก ซึ่งมีประเทศตางๆ ในภาคพื้น
เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลางสมัครเขารวมเปนสมาชิก
อยางกวางขวาง รวม 23 ประเทศในปจจุบัน ไดแก สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหพันธรัสเซีย อาเซอรไบจาน สาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน อียิปต มองโกเลีย อิหราน อิสราเอล สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐคีรกิซ ตุรกี ปาเลสไตน ไทย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอาหรับอิมิเรตส จอรแดน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อิรัก  และลาสุด กัมพูชา ซึ่งสมัครเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2553 และมีประเทศ ที่สมัครเปนประเทศสังเกตการณในการประชุมของ CICA
9 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เลบานอน บังกลาเทศ มาเลเซีย ยูเครน
สหรัฐอเมริกา และกาตาร และองคการระหวางประเทศที่สมัครเปนองคกรสังเกตการณใน CICA
3 แหง ไดแก สันนิบาติอาหรับ (League of Arab States - LAS) องคการเพื่อความมั่นคงและ
ความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) และ
องคการสหประชาชาติ

ภายหลังการกอต้ัง CICA เมื่อป 2535 คาซัคสถานไดดํารงตําแหนงประธานของ CICA
มาอยางยาวนานติดตอกัน และเปนประเทศที่ใหการสนับสนุนทางการเงินรายใหญแก CICA และ
กิจกรรมตางๆ ในกรอบของ CICA รวมถึงการสนับสนุนการจัดต้ังสํานักเลขาธิการ CICA ขึ้นที่
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เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน เพื่อใหเปนกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานของ CICA อยาง
เปนรูปธรรม

ภายหลังการดํารงตําแหนงมาเปนเวลากวา 18 ป ในป 2553 คาซัคสถานไดแสดงความจํานง
ขอสงมอบตําแหนงประธาน  CICAใหแกประเทศอ่ืนเพื่อใหการสนับสนุนและรวมมือขับเคลื่อน
CICA ใหเปนของภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น โดยมิใชเปนกลไกเฉพาะของเอเชียกลาง ซึ่งตุรกีได
ยินยอมรับการดํารงตําแหนงประธานของ CICA เปนวาระ 2 ป ระหวางป 2553 -2555 ซึ่งใน
การประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 3 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน
2553 ที่ผานมา คาซัคสถานไดสงมอบตําแหนงประธานของ CICA ใหแกตุรกีอยางเปนทางการแลว

การดํารงตําแหนงประธาน CICA ของตุรกี ซึ่งเปนประเทศที่มีทําเลที่ต้ังอยูกึ่งกลางระหวาง
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป (Eurasia) และเปนประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกของทั้งสหภาพยุโรป  OSCE
และ CICA ซึ่งมีบทบาทและประสบการณอยางกวางขวางในการดําเนินการไกลเกลี่ยและเจรจา
ขอพิพาทในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ ปญหาปาเลสไตน  อิสราเอล-ซีเรีย สถานการณใน
เลบานอน อิสราเอลกับประเทศอาหรับ และอิหรานกับประเทศอาหรับ จึงเปนที่คาดวา การดํารง
ตําแหนงประธาน CICA ของตุรกีนาจะนําความเปลี่ยนแปลงใหมๆ มาสู CICA และขยายมิติความ
รวมมือและกิจกรรมของ CICA ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ถูกมองวา CICA ซึ่งอยู
ภายใตการบริหารของคาซัคสถานเปนเฉพาะองคกรสําหรับประเทศเอเชียกลาง

อยางไรก็ตาม เมื่อคํานึงวา เอเชียเปนดินแดนแหงความแตกตางหลากหลายในเชื้อชาติ
ศาสนา เผาพันธ วัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนระดับการพัฒนา และความหางไกลกันใน
ทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ และบางประเทศยังมีขอขัดแยงระหวางกันที่ยังคุกรุน
โดยไมมีทีทาจะหาขอยุติไดโดยงาย  ซึ่งสะทอนถึงความแตกตางหลากหลายในมุมมอง ทัศนะ
ทาที และผลประโยชนของประเทศตางๆ ที่แตกตางกัน การจัดต้ัง CICA เพื่อเปนกลไกในการ
สงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชียจึงมีความนาศึกษาถึงความสามารถใน
การดําเนินการใหบรรลุตามเปาประสงค การหลอหลอมประสานใหประเทศสมาชิก CICA มีความ
เขาใจที่ดี และความเชื่อมั่นไววางใจตอกัน และความสามารถในการดําเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธและ
มาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศสมาชิก CICA ใหบังเกิดเปนผลสําเร็จ
นอกจากน้ัน การจัดต้ัง CICA ยัง เปนที่นาจับตามองในดานทิศทางของ CICA และความยินยอม
พรอมใจของประเทศสมาชิกที่จะใหความรวมมือแก CICA ในการดําเนินการตางๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ไดมากนอยเพียงไร ในขณะที่  CICA เองก็จะตองพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่
อาจกอใหเกิดการปะทุของความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่เปนคูปรปกษ
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หรือ ประเทศที่มีผลประโยชนขัดแยงกันเสมอมา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินการและ
วัตถุประสงคของ CICA

ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิก CICA ในอันดับที่ 17 ในป 2547 ตามแนวนโยบาย
การดําเนินการทูตรอบทิศทาง (omni-directional policy) ของรัฐบาลไทยในสมัยดังกลาว ซึ่งมี
เปาประสงคเพื่อสงเสริมบทบาทและภาพลักษณที่ดีของไทยในเวทีระหวางประเทศในฐานะพลเมือง
โลกในการใหความรวมมือในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคและใน
ระดับโลก และกระชับความสัมพันธและขยายความรวมมือทวิภาคีกับมิตรประเทศในดานตางๆ
ประเด็นที่นาศึกษาตอไปจึงเปนเร่ืองบทบาทและผลประโยชนของไทยใน CICA ในขณะที่ประเทศ
ไทยเองเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศตางๆ ในเอเชียเปนจํานวนมากอยูแลว และบางแหง
ไทยเองไดมีสวนอยางสําคัญในการสนับสนุน และการกอต้ัง ไดแก  Asia Cooperation Dialogue
(ACD),  ASEAN Regional Forum (ARF),  Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical
and Economic Cooperation (BIMSTEC), Asia-Middle East Dialogue (AMED), Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
Ayeyawady- Chao Phraya –Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) และ ASEAN
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และ
การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum – ARF) ซึ่งประเทศไทยเปนทั้งประเทศสมาชิกกอต้ัง และประเทศที่มี
บทบาทนําในการขับเคลื่อนความรวมมือและกิจกรรมในกรอบความรวมมือดังกลาวใหมี
ความคืบหนา การเปนสมาชิก CICA ของไทยจึงมีคําถามตามมาวา ไทยควรจะวางบทบาทอยางไร
ใน CICA โดยมิทําใหบทบาทของไทยใน  ACD และ ARF ตองลดความสําคัญลง ทั้งยังไมสง
ผลกระทบในทางลบตอบทบาทและภาพลักษณของไทยในเวทีระหวางประเทศ

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงแนวความคิดในการกอต้ัง

กระบวนการดําเนินงาน และทิศทางการดําเนินงานของ CICA
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหขีดความสามารถ จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคใน

การดําเนินการตามเปาประสงคของ CICA
1.2.3 เพื่อศึกษาทาทีและปฏิกิริยาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตอประเด็นปญหาใน

ภูมิภาค และระหวางประเทศ
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1.2.4 เพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของการเขารวมเปนสมาชิก CICA ของไทย และกําหนด
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อรักษา และสงเสริมบทบาทและ
ผลประโยชนของไทยใน CICA

1.3 ขอบเขตการศึกษา/วิธีการดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 เนนการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดในการกอต้ัง CICA โดยศึกษาถึงสภาพการณ

แวดลอมดานการเมืองระหวางประเทศของประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน เอเชียกลาง และ
แนวคิดของนายนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ (Nursultan A. Nazarbayev) ประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งเปนผูริเร่ิมแนวคิดการกอต้ัง และผลักดันให CICA กอกําเนิด

1.3.2 ศึกษาโครงสรางภายในของ CICA  อาทิ กระบวนการทํางานของ CICA
แนวปฏิบัติของ CICA  การรับสมาชิก การสนับสนุนทางการเงิน ฯลฯ เพื่อใหทราบถึง
ขีดความสามารถ และอุปสรรคของ CICA ในการดําเนินการตามเปาประสงคในการสงเสริม
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียในชวงการกอต้ัง CICA เมื่อป 2535
จนถึงป 2553

1.3.3 ศึกษาทิศทางการดําเนินการและนโยบายของ CICA รูปแบบของกิจกรรม และ
ความรวมมือ แผนงานกิจกรรมและความรวมมือ และทาทีและปฏิกิริยาของประเทศสมาชิกตอ
แผนงานกิจกรรม และความรวมมือ ซึ่งจะเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ (competency)
และความเปนไปไดของ CICA ที่จะสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาประสงค และทําใหทราบถึง
ทาทีและผลประโยชนของแตละประเทศสมาชิกใน CICA ตอประเด็นระหวางประเทศตางๆ
อันเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการปฏิสัมพันธและแสวงหาแนวรวมของไทยเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรของไทยที่ควรปรับใชในการรวมมือกับ CICA และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับประเทศไทยในการสงเสริมและรักษาผลประโยชนของไทย และการใหความรวมมือแก
CICA ในการสงเสริมสันติภาพ ความรวมมือ และเสถียรภาพในโลก และในเอเชีย ในฐานะที่
ประเทศไทยเปนหน่ึงในพลเมืองที่ดีของโลก

1.3.4 ในดานระเบียบวิธีการศึกษา จะศึกษาคนควาจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสาร
รายงานการประชุม รายงานจากสถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวของ และเวบไซทของ CICA รวมทั้ง
เอกสารของสวนราชการของไทยและประเทศที่เกี่ยวของ การสัมภาษณทาทีและขอคิดเห็นจาก
ผูแทนประเทศสมาชิก CICA รวมทั้งผูแทนไทย ซึ่งเขารวมการประชุมและกิจกรรมในกรอบของ
CICA และการศึกษาคนควาขอมูลและขอคิดเห็นที่ปรากฏใน เวบไซทตางๆ จากน้ันจะนําขอสรุป
ที่ไดจากการวิเคราะหไปสังเคราะหหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกําหนดทาทีของไทยที่เหมาะสม
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ในการใหความรวมมือของไทยแก CICA เพื่อรักษา และสงเสริมบทบาทและผลประโยชนของไทย
ใน CICA ภายใตการใชจายทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.4 ประโยชนของการศึกษา
1) เพิ่มพูนความรู และทักษะและความชํานาญเชิงวิชาการของผูทําการศึกษาเพื่อ

นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานดานการทูตและการตางประเทศ โดยทํางานการศึกษาวิเคราะห
ที่ปฏิบัติจริงใหเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหสามารถคาดการณ เล็งเห็นเหตุและ
ผลของเหตุการณระหวางประเทศตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือ จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น อันจะ
เปนประโยชนแกราชการ และทําใหผูศึกษาเปนบุคลากรดานการตางประเทศที่มีความรอบรู
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลและประชาชน
ชาวไทยในการสงเสริม รักษา และปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ

2) เสริมสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งตอแนวคิดในการกอต้ังและกระบวนการ
ดําเนินการของ CICA  ตลอดจนประเด็นระหวางประเทศที่มีการหารือในกรอบของ CICA ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการพิจารณากําหนดทาทีและแนวนโยบายของไทยในการใหความรวมมือใน
กรอบของ CICA หรือ การสงเสริมและรักษาผลประโยชนของไทยในเวทีดังกลาว

3) เขาใจทัศนะและทาทีในเร่ืองตางๆ ของประเทศสมาชิก CICA ประเทศอ่ืนๆ หรือ
องคการระหวางประเทศที่เขารวมการประชุม กิจกรรม และความรวมมือระหวางประเทศใน
กรอบของ CICA อันจะเปนประโยชนในการดําเนินนโยบายการตางประเทศของไทยเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีและแนบแนนกับประเทศตางๆ  ไดอยางเปนรูปธรรม

4) เอกสารการศึกษาสวนบุคคลที่จัดทําขึ้นจะสามารถใชเปนประโยชนในการศึกษา
ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศในรุนตอๆ ไป ไดสามารถทําการศึกษา และมีความเขาใจ
อยางกระจางในเร่ือง CICA ไดอยางรวดเร็ว อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติราชการ

5) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการในแงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และการขอจัดต้ังงบประมาณที่เหมาะสมในการให
ความรวมมือในกรอบของ CICA  เพื่อรักษาและสงเสริมบทบาทและผลประโยชนของไทย



บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานการวิจัย/ศึกษาที่เก่ียวของ

บทน้ีจะกลาวถึงแนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนํามาเปนกรอบในการศึกษาและ
วิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการในการรักษาและสงเสริม
บทบาทและผลประโยชนของไทยใน CICA ดังน้ี

2.1 ทฤษฎีความรวมมือ (Cooperation Theory)
กรณีการกอต้ังการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือ

เชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ซึ่งเกิดจากความริเร่ิมของนายนูรสุลตาน อาบิวชูลี
นาซารบาเยฟ (Nursultan Abushuly Nazarbayev) ) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งเปน
ผูนําจากประเทศในเอเชียกลางที่ไดเสนอแนวคิดตอที่ประชุม สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
สมัยที่ 47 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 ภายหลังการไดรับเอกราชจาก
สหภาพโซเวียตเมื่อป 2534 สะทอนใหเห็นความพยายามของประเทศในเอเชียกลางในการจัดต้ัง
องคกรดังกลาวขึ้น และไดเชิญชวนประเทศที่มีดินแดนสวนใดสวนหน่ึงในเอเชียเขารวมเปนสมาชิก
ดวยเพื่อรวมผลักดันใหกลไกดังกลาวทําหนาที่ในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย สอดคลองกับแนวความคิดในเร่ืองทฤษฎีผลประโยชนและอํานาจ
ในทฤษฎีความรวมมือ  ซึ่งอธิบายวา แนวคิดของการรวมตัวของประเทศตางๆ เพื่อกระทํากิจการ
ใดๆ รวมกันในการปกปอง และรักษาผลประโยชนของประเทศเปนการรวมตัวกันตามทฤษฎีความ
รวมมือ (Cooperation Theory) 1 ในกรอบของทฤษฎีระบอบระหวางประเทศ (Theories of
International Regimes) ซึ่งนักคิดในกรอบทฤษฎีน้ี ไดแก นาย Andreas Hasenclever นาย Peter
Mayer และนาย Volker Rittberger ซึ่งเห็นวา ระบอบ (regime) เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผูแทน (agents)
รวมมือกัน ในทางการ ระบอบเปนหลักการที่อาจมีความชัดเจน หรือไมชัดเจน บรรทัดฐาน (norms)
กฎเกณฑ และกระบวนการตัดสินใจของความคาดหวัง
____________________________________________________________
1 http: www.cooperationcommons.com/node/414
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ของผูเลน ( actors) มารวมกัน ระบอบอาจเปนรูปแบบทั้งทางการ และไมทางการ และ
อาจรวมถึงสถาบัน และองคการ

ตามทฤษฎีความรวมมือระหวางประเทศ (ระบอบการปกครอง หรือ regimes )
มี 3 แนวความคิด ไดแก

2.1.1 ทฤษฎีผลประโยชน (Interested-based theories) สนใจความสามารถของผูแทน
(agent) ในการเอาชนะสภาวะความขัดแยงของการดําเนินการรวมกัน (collective action dilemma)
หรือ อีกนัยหน่ึง เปนสถานการณ ซึ่งผูใหความรวมมือหลีกเลี่ยงการไดรับผลลัพธที่ดอยกวา
ผูแทนเปนผูที่ตองแสวงหาผลประโยชนสูงสุดจากสิทธิพิเศษ (preference) ที่มีให บทบาทของ
ระบอบ/สถาบัน (regimes/institutions) มีความสําคัญในการออกแบบสิทธิพิเศษ (preferences)
และอํานวยความสะดวกแกความรวมมือ

ทฤษฎีผลประโยชนยอมรับการขยาย (spill over) ของ ผลจากความรวมมือใน
แตละดาน (functionalism) เน่ืองจากตนทุนในการสรางและรักษาสถาบัน การกอต้ังความรวมมือ
ในดานใดดานหน่ึงจะสงผลใหมีขอมติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งไมสามารถใชไดอีกในอีกเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ความรวมมือเปนผลจากการเจรจาของสถาบัน และผลจากการเจรจาความตกลง และ
พันธกิจ การยอมตาม หรือ การอยูในขางใดขางหน่ึงจากการเจรจาความตกลงกอใหเกิดผลลัพธ
สถานะที่จะกอใหเกิดความรวมมือตามผลประโยชนมีอยู 2 สภาวะ คือ

    ก. สถานะดานสถานการณ (situation-structural) เห็นวา การเลมเกมในปญหา
(game-theoretic properties) กอใหเกิดความรวมมือ

ข. สถานะดานปญหา (problem-structural) เห็นวา ปญหา หรือ ประเด็นในปญหา
กอใหเกิดความรวมมือ

2.1.2 ทฤษฎีอํานาจ (Power-based theories) ใหความสําคัญแกการมีขอหวงกังวลในเร่ือง
การไดผลรับที่ดี (gains) และความมั่นคงของผูแทน (agent)  การกระจายอํานาจและสภาพของ
การมีอนาธิปไตย (anarchy) หรือ การขาดองคกรที่มีอํานาจในการบังคับใชตามกฎหมาย เปน
เร่ืองสําคัญ เน่ืองจากขอหวงกังวลน้ีจะไมเปลี่ยนไปและเปนเร่ืองภายนอกที่ผูแทนมีความเกี่ยวของ
ทฤษฎีอํานาจสวนใหญมีสถานะคงที่ (static) และมองในแงดี (positivist) สถานะที่กอใหเกิด
ความรวมมือตามทฤษฎีอํานาจ ไดแก

    ก. ทฤษฎีการครองอํานาจ (Hegemonic Stability Theory) ซึ่งเห็นวา ผูมีอํานาจเปน
ผูแทนที่มีพลังความสามารถที่จะจัดหาสิ่งตางๆ ใหแกสาธารณะไดเพราะเปนผลประโยชนของตน
และมีความสามารถที่จะจัดหาสิ่งเหลาน้ัน
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ข. ทฤษฎีอํานาจ (Power-based Research Programme) ซึ่งเห็นวา ความรวมมือ
ไมไดสงผลใหมีการปรับแกรวมกันแตกอใหเกิดความตองการใหผูที่มีอํานาจนอยกวาทําตาม
ความตองการของผูมีอํานาจมากกวา  ดังน้ัน ความรวมมือและสถาบันเปนเพียงสิ่งที่ตอบสนองตอ
ผลประโยชนของผูมีอํานาจ

    ค. ทฤษฎีความจริง (Realist Theory Cooperation) อธิบายวา ความรวมมือเกิดจาก
ความหวงกังวลเปนอยางมากของรัฐตอความมั่นคง ความเปนเอกราช และอธิปไตย โดยไมเกี่ยวกับ
ความหวงกังวลตอผลลัพธทีจ่ะได แตเปนการไมอดทนตอการสูญเสียสิ่งใดๆ การกระทําใดๆ อาจ
สงผลใหเกิดการทําลายผูแทน ดังน้ัน ความไมสมดุลของอํานาจจึงพุงขึ้นสูงกวาขอหวงกังวลใด
ซึ่งในสถานการณเชนน้ี การไดผลลัพธสูงสุดจะไมเกิดขึ้น โดยจะมีขอหวงกังวลเสมอวา
“ใครจะไดมากกวา” ผลก็คือ ความพยายามปองกันสถานะ หรือ การไมยินยอมใหความรวมมือ
โดยผูแทนจะรวมมือเฉพาะเมื่อรูสึกวา เปนความจําเปนอยางมาก ความมีเหตุมีผลในเร่ืองน้ีจึงจํากัด
โดยความเกรงกลัวในการทําลายและการมีสภาพเปนอนาธิปไตย สถาบันมีความสําคัญเพียงเพราะ
จําเปนตองมีเพื่ออํานวยความสะดวกและควบคุมการใชอํานาจ

2.1.3 ทฤษฎีความรู (Knowledge-based theories) สนใจถึงความสามารถของผูแทนที่จะ
เอาชนะสภาวะความขัดแยงของการดําเนินการรวมกัน (collective action dilemmas) เปน
สถานการณ ซึ่งความรวมมือหลีกเลี่ยงการไมรับผลลัพธทีด่อยกวา ผูแทนเปนผูที่พยายามใช
ประโยชนสูงสุดจากสิทธิพิเศษที่มีอยู ความสนใจอยูที่บทบาทของระบอบการปกครอง/สถาบัน
ในการกําหนดสิทธิพิเศษ และการอํานวยความสะดวกความรวมมือ ทฤษฎีความรูอธิบายวา ความรู
โดยเฉพาะความรูจากการแลกเปลี่ยนระหวางกัน และความเชื่อกําหนดพฤติกรรมและเอกลักษณ
ของตัวแทน บรรทัดฐาน (norms) คือ ผลประโยชนสําคัญของทฤษฎีความรู

โดยสรุป ความรวมมือเปนเร่ือง ซึ่งมีที่มาจากปญหา ไมวาความรวมมือจะเปน เร่ืองที่
ปรารถนาหรือไม หรือทําไม และการที่จะสงเสริมความรวมมือ หรือการปองกันขึ้นอยูกับ
ขอสมมุติฐานวา ลักษณะธรรมชาติของผูแทนและการปฏิสัมพันธเปนอยางไร โดยมีหลักการ
โดยรวม ดังน้ี

- ความเปนไปไดที่จะมีความรวมมือเกิดจากการมีผูนํา ซึ่งอาจเปนผูนําตามโครงสราง
ผูนําที่มีความเฉลียวฉลาด หรือ ผูนําที่มีบารมี

- ความเปนไปไดที่จะความรวมมือเกิดจากสถานการณ 4 เร่ือง  คือ ขอขัดแยงในคุณคา
(โอกาสเกิดขึ้นนอย) ขอขัดแยงในวิธีการ (โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง) ขอขัดแยงในการไดรับ
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ผลลัพธปานกลาง (โอกาสเกิดขึ้นนอย) และขอขัดแยงในผลลัพธที่มีมาก (absolute gains)
(โอกาสเกิดขึ้นสูง)

- ความรวมมือในเร่ืองที่งายจะสนับสนุนความรวมมือในเร่ืองที่ยาก
- บรรทัดฐานของกลุมที่กําหนดคานิยามของพฤติกรรมที่มีเหตุมีผลมีอิทธิพลตอ

ความรวมมือ
- สถาบันสงเสริมความรวมมือในการปลูกฝง และแพรกระจายความรูและบรรทัดฐาน

2.2. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ  (SWOT Analysis)
หลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) เปนการมองและวิเคราะห

องคกรในลักษณะ outside-in เพื่อหาจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)
และอุปสรรค (threat) ขององคกรเพื่อกําหนดขอเสนอแนะและนโยบายที่เหมาะสมและแมนยําใน
การดําเนินการและนําพาองคกรใหบรรลุเปาประสงค  หลักการวิเคราะห SWOT Analysis เปน
แนวคิดที่ริเร่ิมจาก Harvard Business School เมื่อป 2503 และไดรับความนิยมนําไปใชวิเคราะหเชิง
ธุรกิจในสถาบันการศึกษาชั้นสูงและบริษัทเอกชนชั้นนําในประเทศตางๆ อยางแพรหลาย และไดมี
การนําไปใชวิเคราะหและสังเคราะหหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายและดําเนินการในการดําเนินงาน
ของหนวยงานราชการมากขึ้นเปนลําดับ

2.3. สรุปกรอบแนวความคิด
การอางอิงทฤษฎีความรวมมือ (cooperation theory) อธิบายการกอต้ัง CICA จะทําใหเห็น

ภาพรวม และมูลเหตุจูงใจของความตองการรวมตัวกันของบรรดาประเทศสมาชิก CICA
โดยเฉพาะกลุมประเทศจากเอเชียกลาง ซึ่งมีภูมิประเทศลอมรอบดวยประเทศมหาอํานาจ
เพื่อรักษาและสงเสริมบทบาทและผลประโยชนของตน

สําหรับการใชหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) ซึ่งเปนหลักการ
ที่นิยมใชวิเคราะหเชิงธุรกิจมาวิเคราะห CICA น้ัน จะทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของ CICA
ไดอยางชัดเจนในสถานะที่ CICA เปนเวทีรวมของความหลากหลายของการเปนตัวแทนของ
แตละภูมิภาค อันไดแก เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง
ซึ่งความตองการและผลประโยชน และมุมมองและทัศนะในเร่ืองตางๆ มีความหลากหลายและ
แตกตางกัน และเมื่อศึกษาถึงกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรของ CICA ตลอดจนทัศนะ
ของประเทศสมาชิก และประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตอ CICA และทิศทางการดําเนินงานของ
CICA โดยการวิเคราะหหาจุดออน (weakness) จุดแข็ง (strength) โอกาส (opportunity) และ
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ภัย (threat) ของ CICA ยิ่งจะทําใหสามารถเห็นทิศทางของ CICA ตลอดจนอุปสรรค โอกาสและ
ประโยชนที่จะไดจากการรวมมือกับ CICA อันจะทําใหสามารถจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
การดําเนินการในการรวมมือกับ CICA ที่เปนประโยชนในการรักษา หรือ สงเสริมบทบาท
และผลประโยชนใหแกประเทศไทยไดอยางชัดเจน



บทที่ 3

ผลการศึกษา

การเพิ่มขึ้นและความซับซอนของประเด็นปญหาระหวางประเทศ และจํานวนผูเลนใน
เวทีระหวางประเทศไดกอใหเกิดความตองการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการรวมตัวกันเปน
กลุมในประชาคมระหวางประเทศเพื่อรวมมือกันในวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึง สอดคลอง
กับแนวความคิดในทฤษฎีความรวมมือ (Cooperation Theory)  ซึ่งอธิบายวา ความรวมมือเกิดจาก
ความหวงกังวลเปนอยางมากของรัฐตอความมั่นคง ความเปนเอกราช และอธิปไตย โดยไม
หวงกังวลตอผลลัพธที่จะได แตเปนการไมอดทนตอการสูญเสียสิ่งใดๆ

แนวความคิดในการกอต้ังการประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสราง
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia – CICA) จึงสอดคลองและสนับสนุนแนวความคิดตามทฤษฎี
ความรวมมือ ซึ่งบรรดาประเทศที่มีขอหวงใยรวมกันไดจัดต้ังขึ้นเพื่อใหเปนกลไกในการดําเนินการ
ตามความมุงหวังของตน ซึ่ง ณ ที่น้ี คือ การสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชีย

ดังน้ัน การจะศึกษาถึงเหตุผลและความเปนมาของการกอต้ัง CICA ขีดความสามารถ
ของ CICA ในการดําเนินการตามเปาหมาย  และการกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการให
ความรวมมือแก CICA เพื่อรักษาและสงเสริมบทบาทและผลประโยชนของไทย น้ัน จึงจําเปน
ตองศึกษาภูมิหลังและความเปนมาและปจจัย และสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดแนวคิดที่กอใหเกิด
การกอต้ัง CICA เพื่อหาขอสรุปของความรวมมือ ซึ่งริเร่ิมจากประเทศหน่ึงในเอเชียกลาง และ
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางจากประเทศอ่ืนในเอเชีย ตลอดจนกลไกการดําเนินงานและ
กระบวนการของ CICA  บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอ CICA ทาทีและปฏิกิริยาของ
ประเทศสมาชิก CICA และขีดความสามารถของ CICA ในการดําเนินการตามเปาประสงค

3.1 ภูมิหลังและความเปนมา
3.1.1 การกอกําเนิดของ CICA

การประชุมวาดวยการสงเสริมปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in
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Asia – CICA) กอต้ังขึ้นในป 2535 โดยความริเร่ิมของนายนูรสุลตาน อาบิชุลี นาซารบาเยฟ
(Nursultan Abishuly Nazarbayev) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคาซัคสถานคนแรกต้ังแตการลมสลาย
ของสหภาพรัสเซีย และการเร่ิมกอต้ังสาธารณรัฐคาซัคสถานเปนประเทศเอกราชเมื่อป 2534 และ
ไดดํารงตําแหนงมาอยางยาวนานผานการไดรับเลือกต้ังอยางทวมทนเปนเวลาสามสมัยจนถึง
ปจจุบัน ไดเสนอแนวความคิดในการกอต้ัง CICA ตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly) สมัยที่ 47 ณ  นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกลไกในการสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง
และเสถียรภาพในเอเชีย โดยเห็นวา เอเชียเปนทวีปเดียวที่ยังไมมีกลไกดังกลาว

การกอต้ัง CICA ประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยสามารถชักชวนใหประเทศที่
มีดินแดนสวนใดสวนหน่ึงในเอเชียเขารวมเปนสมาชิกไดเปนจํานวนมาก ทั้งในภูมิภาคเอเชียกลาง
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออก เฉียงใต และตะวันออกกลาง แมวาบางประเทศมีทัศนะที่เปน
ปรปกษตอกันมาแตอดีต และยังมีความขัดแยงที่คุกรุนระหวางกันอยูในปจจุบัน และบางประเทศมี
ที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่เปนทั้งสวนหน่ึงของเอเชียและยุโรป รวม 23 ประเทศในปจจุบัน ไดแก
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สหพันธรัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ปากีสถาน
อาเซอรไบจาน อียิปต มองโกเลีย  สาธารณรัฐอิสลามอิหราน อิสราเอล สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน  สาธารณรัฐคีรกิซสถาน ตุรกี ปาเลสไตน ไทย
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอาหรับอิมิเรตส จอรแดน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อิรัก และลาสุด
กัมพูชาไดสมัครเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยประเทศไทยไดสมัครเปนประเทศ
สมาชิกของ CICA ในลําดับที่ 17 เมื่อป 2547

CICA ยังไดรับความสนใจจากประเทศและองคการระหวางประเทศเขารวม
สังเกตการณในการประชุมและการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยประเทศสังเกตการณ ไดแก
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ดารุสซาลาม ยูเครน เลบานอน ญ่ีปุน และ
บังกลาเทศ และองคการระหวางประเทศที่เปนผูสังเกตการณ ไดแก สันนิบาติอาหรับ (League of
Arab States – LAS) องคการเพื่อความมั่นและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and
Cooperation in Europe – OSCE) และองคการสหประชาชาติ

3.1.2 ดินแดนเอเชียกลาง
เมื่อกลาวถึงเอเชียกลาง หลายทานอาจจะยังไมคุนเคยวา ภูมิภาคน้ีอยูที่ใด มีประเทศ

ใดบาง แตเมื่อกลาวชื่อเปนรายประเทศ บางทานจะนึกภาพออกจากความเกงกาจของนักกีฬาจาก
ประเทศดังกลาวในดานกีฬาตางๆ อาทิ มวยสากลสมัครเลน วอลเลยบอล ฟุตบอล กรีฑา เทนนิส
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ชาวเอเชียกลางมีลักษณะหนาตาและรูปรางเปนทั้งชาวยุโรป และชาวเอเชีย โดยในสวนของ
ชาวเอเชีย จะมีหนาตาละมายคลายชาวจีน เกาหลี และมองโกล

ยอนไปในอดีต ดินแดนเอเชียกลางในสมัยกอนครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง มี
ชื่อเรียกวา อาณาจักรเตอรกิสถาน (Turkistan)  อยูระหวางจีน รัสเซีย อิหราน และตุรกี
ประกอบดวย คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน และคีรกิซสถาน และรวมไปถึง
ดินแดนสวนที่เปนอัฟกานิสถาน เปอรเซีย และอาณาจักรเตอรกิสถานตะวันออก (สวนที่เปนมณฑล
ตะวันตกของจีนในปจจุบัน) ดินแดนเอเชียกลางในอดีตเปนจุดพักของขบวนคาราวานขนสงสินคา
ในเสนทาง “สายไหม (silk road)” ซึ่งเปนเสนทางการคาในสมัยโบราณที่เชื่อมตอกรุงฉางอัน
(ปจจุบัน เรียกวา ซีอาน) ของจีนกับ อาณาจักรเปอรเซีย  หรือ อิหรานในปจจุบัน และยุโรป
ดินแดนเอเชียกลางจึงเปนภูมิรัฐศาสตรที่สําคัญในอดีต โดยไดมีกองทัพของมหาอํานาจในยุคตางๆ
เชน เติรก โรมัน มองโกล และอาหรับผลัดเปลี่ยนเขายึดครองดินแดนแหงน้ีมาโดยตลอดเพื่อ
ยึดครองเสนทางการขนสงสินคาตางๆ จากจีนไปยังยุโรป โดยเฉพาะสินคาผาไหมจากจีน
ซึ่งในสมัยดังกลาวไดรับความนิยมเปนอยางมาก และถือวา เปนสินคาสําหรับชนชั้นสูง โดยไดมี
ความนิยมใสในหมูผูนําของรัฐ ผูนําทางศาสนา และบุคคลชั้นสูงตางๆ รวมทั้งใชประดับใน
พระราชวัง ศาสนสถาน และเคหสถานของบุคคลระดับสูง โดยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชได
ยกกองทัพผานเอเชียกลางเพื่อบุกเขาอินเดียในศตวรรษที่ 3 กองทัพของชนเผาอาหรับบุกผานเขาไป
ยังเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 6  กองทัพของเจงกิส ขาน ผูนําชาวมองโกลไดยกทัพผานเขาไปยัง
ยุโรปในศตวรรษที่ 12 และในชวงสงครามเย็น (cold war) จักรวรรดิอังกฤษและจักรวรรดิรัสเซียได
พยายามดําเนินการเพื่อชวงชิงอิทธิพลเหนือดินแดนเอเชียกลาง ซึ่งเรียกกันวา  the great game

เมืองสําคัญในเอเชียกลางที่มีชื่อเสียงในอดีต ไดแก เมืองสมารกาน (Smarkan) ซึ่ง
เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดในโลกที่มีอายุเทียบเทากรุงโรมของอาณาจักรโรมันในอดีต หรือ
ประมาณ 2,750 ป เมืองบูคารา (Bukara) คีวา (Khiva)  และชาส (Shash) โดยเมืองเหลาน้ีปจจุบันอยู
ในเขตพื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยเมือง Shash เปลี่ยนชื่อเปนทาชเคนท
(Tashkent) และเปนเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในปจจุบัน

นับต้ังแตกองทัพของชาวอาหรับไดเขายึดครองดินแดนในกลุมเอเชียกลางใน
ชวงคร่ึงหลังของ ศตวรรษที่ 7  ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามไดแพรขยายออกไปครอบคลุม
ทั่วดินแดนในเอเชียกลาง มีการกอสรางมัสยิดขึ้นหลายแหงในเมืองตาง แตศาสนาอ่ืนๆ ไดแก
คริสเตียนออรทอดอกซ  ยิว และพุทธศาสนา ยังมีการยึดถือและมีการปฏิบัติตามพิธีการทางศานา
โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักฐานความรุงเรืองในอดีต ปรากฎเปนพระพุทธรูปยืน Mabiyan
ในเขตที่เปนพื้นที่ในประเทศอัฟกานิสถาน แตในปจจุบัน ไดถูกกลุมทาลีบันทําลายลงแลว และ
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พระพุทธรูปนอน ทําดวยดินเหนียว ยาว 13 เมตร สูง 2.85 เมตร หนัก 5 ตัน ในวัด Agina-Tepe
ในสาธารณรัฐทาจิกิสถาน จากน้ัน ในชวงศตวรรษที่ 16 - 17 การเดินทางขนสงสินคาโดยทางทะเล
ไดรับความนิยมมากขึ้นและไดทดแทนการขนสงสินคาทางบกในเสนทางสายไหม ซึ่งมี
ความยากลําบากในการเดินทางทั้งจากเสนทางภูมิประเทศที่เปนเทือกเขายาวซับซอน และภูมิอากาศ
ที่แปรปรวน ในฤดูรอน อุณหภูมิสูงถึง 50 องศา เซลเชียส และลบ 20 องศา เซลเชียสในฤดูหนาว
และการปลนสดมภจากโจรผูราย ทําใหการคาบนเสนทางสายไหมเสื่อมสลายลงไปพรอมกับ
การคาบนเสนทางการขนสงสินคาทางทะเลที่เขามาทดแทน อันทําใหดินแดนเอเชียกลางได
สูญเสียความสําคัญของการเปนศูนยกลางทางการคาที่เชื่อมตอเอเชียกับยุโรปที่รุงเรืองนับต้ังแตน้ัน
เปนตนมา จากน้ัน ในชวงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 17 ดินแดนในเอเชียกลางไดถูกผนวกเขาอยูกับ
อาณาจักรสหภาพรัสเซียเปนเวลากวา 70 ป จวบจนกระทั่งการลมสลายลงของอาณาจักร
สหภาพโซเวียตในป 2533 ซึ่งทําใหกลุมรัฐบริวารซึ่งอยูภายใตการปกครองของสหภาพรัสเซีย
รวมทั้งกลุมรัฐในดินแดนเอเชียกลางทั้งหมดไดแยกตัวออกเปนประเทศเอกราชในเวลาตอมา
ในป 2534

ดินแดนเอเชียกลางเปนดินแดนที่ไมมีทางออกสูทะเล (land-locked countries)
ที่อยูระหวางภูมิภาคตะวันออกกลางกับทวีปยุโรป ปจจุบันประกอบดวย สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน สาธารณรัฐเติรกเมนิสถาน และสาธารณรัฐคีรกิซ
ซึ่งทั้ง 5 ประเทศเปนประเทศอดีตสหภาพโซเวียต มีพื้นที่โดยรวมเกือบ 4 ลานตารางกิโลเมตร
(ใหญกวาไทย 8 เทา) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร แรธาตุตามธรรมชาติ นํ้ามัน
กาซธรรมชาติ และแหลงการปลูกผลผลิตทางเกษตรที่สําคัญ อาทิ คาซัคสถานมีนํ้ามันสํารอง
ในสัดสวน รอยละ 2 ของปริมาณนํ้ามันสํารองในโลก อุซเบกิสถาน สงออกฝายมากเปน
อันดับ 2 ของโลก และเปนแหลงผลิตทองคําอันดับ 8 ของโลก ทาจิกิสถานสามารถผลิตพลังงานนํ้า
ได รอยละ 4 ของผลผลิตพลังงานนํ้าในโลก และมีสินคาสงออกที่สําคัญ คือ ฝาย และอลูมีเนียม
เติรกเมนิสถานมีกาซธรรมชาติสํารองมากเปนอันดับ 5 ของโลก และคีรกิซสถาน มีทรัพยากรดาน
พลังนํ้า ทองคํา ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ และมีประชากรโดยรวม ประมาณ 59.20 ลานคน
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (gross domestic products) รวมกัน ประมาณ 370.71 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ และรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคน จํานวน 3,960 ดอลลารสหรัฐตอป

ดินแดนเอเชียกลางยังเปนดินแดนที่ประกอบดวยชนหลากหลายเชื้อชาติ และ
ศาสนา แมวา สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนหน่ี (Sunih) มีภาษาทองถิ่นของตนเอง เชน
คาซัค เติรกเมน อุซเบก คีรกิซ และทาจิก และเน่ืองจากประเทศในเอเชียกลางอยูภายใตการปกครอง
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ของสหภาพโซเวียตมาอยางยาวนานกวา 70 ป ทําใหชาวเอเชียกลางมีวิถีชีวิตและความเปนอยู
คลายคลึงกับชาวรัสเซีย อาทิ การด่ืมเหลาวอดกา และการใชภาษารัสเซียกันอยางแพรหลาย

3.1.3 สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งเปนประเทศที่เสนอแนวความคิดในการกอต้ัง CICA

ขึ้นมา น้ัน เปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญที่สุดในสมาพันธรัฐอิสระ (CIS) และใหญที่สุดเปนอันดับที่ 9
ของโลก รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย อินเดีย และอารเจนตินา
มีพรมแดนติดกับจีน 1,460 ก.ม. สาธาณรัฐคีรกิซ 980 ก.ม. สาธารณรัฐเติรกเมนิสถาน 380 ก.ม.
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 2,800 ก.ม. และรัสเซีย 6,477 ก.ม. เมืองหลวงชื่อ กรุงอัสตานา (Astana)
เมืองที่ใหญที่สุด คือ เมืองอัลมาตี (Almaty) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงเดิม ประชากร 15 ลานคน
ภูมิประเทศเปนที่ราบ รอยละ26 ทะเลทราย รอยละ 44 และกึ่งทะเลทราย รอยละ 14 มีชายฝงติด
ทะเลสาปแคสเปยน (Caspian sea) ซึ่งเปนทะเลสาปที่ใหญที่สุดในโลก 2,340 ก.ม. ในชวง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 คาซัคสถานเปนแหลงที่มีการอพยพเขาไปอยูอาศัยเปนจํานวนมากจากรัสเซีย
ยูเครน และเบโลรัสเซีย (Byelorossia) โดยคาดวา เปนจํานวนถึง 5.6 ลานคน  ในปจจุบัน ชนเผาที่
อาศัยอยูในคาซัคสถานมากที่สุด ไดแก ชาวคาซัค (Kazakhs) รอยละ 57.2 ชาวรัสเซีย รอยละ 27.2
ชาวยูเครน รอยละ 3.1 ชาวอุซเบก (Uzbeks) รอยละ 2.7 ชาวเยอรมัน รอยละ 1.6 ชาวตาตาร (tatar)
รอยละ 1.6 และชาวอุยกูร (Uigur) รอยละ 1.5 และประชากร รอยละ 88 นับถือศาสนาอิสลาม นิกาย
ซุนนีห โดยที่เหลือเปนผูนับถือศาสนาคริสเตียน ออรทอดอกซ
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สาธารณรัฐคาซัคสถานมีปริมาณนํ้ามันสํารองกวา 110 ลานบาเรล และคาดวา
จะผลิตนํ้ามันไดวันละ 1.2 – 1.3 ลานบาเรลภายในป 2558 ซึ่งเทียบเทาการผลิตของคูเวต
เปนหน่ึงในสิบประเทศที่สงออกถานหินมากที่สุดในโลก โดยมีสัดสวนการสงออก รอยละ 3
ในโลก ซึ่งสินคาสงออกสําคัญ คือ นํ้ามัน โดยตลาดสําคัญ คือ   สมาพันธรัฐอิสระ (CIS)
รอยละ 99.8 ซึ่งรัสเซียเปน ผูซื้อรายใหญ มีแรยูเรเนียม และทองคํา โดยเฉพาะแรยูเรเนียม
ซึ่งไดมีการประมาณการณวา คาซัคสถานมีปริมาณสํารองของแรยูเรเนียมมากเปนอันดับที่สอง
ของโลก และจะมีแรยูเรเนียมมากถึง รอยละ 30 ในตลาดแรยูเรเนียมของโลกภายในป 2558
ซึ่งหมายความวา หากโลกมีความตองการพลังงานนิวเคลียรมากขึ้น คาซัคสถานจะมี
อํานาจตอรองสูงในการขายแรยูเรเนียม ซึ่งจะกลายเปนแรธาตุที่มีคาสูงในโลก

สาธารณรัฐคาซัคสถานเคยมีอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางมหาศาล ซึ่งไดรับจาก
รัสเซียในอดีต คือ จรวด จํานวน 104 ชุด หัวรบอาวุธนิวเคลียร 1,216 หัว และสารประกอบที่
สามารถพัฒนาเปนอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ ซึ่งคาซัคสถานไดทดลองนิวเคลียร 459 คร้ัง
ทั้งใตดิน และบนดิน แตตอมาในป 2539 ไดทําลายสถานีทดลองอาวุธนิวเคลียร และ
ถอดหัวรบนิวเคลียรออกหมดแลว

นอกจากการเสนอกอต้ัง CICA คาซัคสถานไดพยายามขยายบทบาทในเวที
การเมืองระหวางประเทศยิ่งขึ้น โดยไดดํารงตําแหนงประธานองคการเพื่อความมั่นคงและ
ความรวมมือในยุโรป (OSCE) ในวาระป ค.ศ. 2010 และจะดํารงตําแหนงประธาน และ
เจาภาพการประชุมสภารัฐมนตรีขององคการการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic
Conference – OIC) คร้ังที่ 38 ในป ค.ศ. 2011 ตอจากทาจิกิสถาน ซึ่งไดรับเปนเจาภาพ
และประธานการประชุมดังกลาว คร้ังที่ 37 ณ กรุงดูชานเบ เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2553

3.1.4 นายนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน
การกอต้ัง CICA ไดมีการวิพากษวิจารณเหตุผลในการกอต้ัง CICA วา สวนหน่ึง

นาจะมาจากความทะเยอทะยานสูงของนายนูรสุลตาน อาบิชุลี นาซารบาเยฟ ประธานาธิบดี
คาซัคสถาน ผูนําที่มีอิทธิพลสูงสุดในคาซัคสถาน ซึ่งไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคาซัคสถาน
มาอยางยาวนานต้ังแตคาซัคสถานเร่ิมกอต้ังเปนประเทศเอกราชมาเปนเวลากวา 18 ป จนถึงปจจุบัน
โดยเปนผูที่มีแนวความคิดที่ประสงคจะผลักดันใหคาซัคสถานเปนประเทศที่พัฒนาแลวใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง และมีบทบาทสูงโดดเดนในเวทีโลก

การศึกษาถึงสาเหตุในการกอต้ัง CICA อยางลึกซึ้ง จึงจําเปนตองศึกษาภูมิหลัง
และแนวความคิดของประธานาธิบดีคาซัคสถาน ซึ่งในคาซัคสถาน ถือวา เปนบิดาของ CICA



17

นายนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1940 ที่
เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน ปจจุบัน อายุ 70 ป มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงในคาซัคสถาน ซึ่งเปน
เร่ืองปกติของเจาหนาที่รัฐในคาซัคสถานมาต้ังแตยุคการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับสูงดานโลหะจาก Karaganda metallurgical
complex และปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตรจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรแหงชาติในคาซัคสถาน
โดยมีประวัติการทํางาน ดังน้ี

- ค.ศ. 1930 – 1969 ทํางานใน Karaganda metallurgical complex
- ค.ศ. 1969 -1970 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตในคาซัคสถาน
- ค.ศ. 1973 -1977 เลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตสาขา Karaganda
- ค.ศ. 1977-1979 เลขาธิการ คนที่ 2 ของพรรคคอมมิวนิสต สาขา Karaganda
- ค.ศ. 1979-1984 เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตคาซัคสถาน
- ค.ศ. 1984-1989 ประธานคณะรัฐมนตรีคาซัคสถาน
- ค.ศ. 1989-1990 เลขาธิการ คนที่ 1 พรรคคอมมิวนิสตคาซัคสถาน /

ประธานคณะรัฐมนตรีคาซัคสถาน
- เม.ย. ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีคาซัคสถาน
- 1 ธ.ค. ค.ศ. 1991 ไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีคาซัคสถานในการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังแรกทั่วประเทศ ดวย
คะแนน รอยละ 98.7

- 29 เม.ย. ค.ศ 1995 ไดรับการขยายเวลาการดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
ออกไปถึงป ค.ศ .2000 โดยการทําประชามติ
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- 10 ม.ค. ค.ศ. 1999 ไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีเปน
คร้ังที่สอง ดวยคะแนน รอยละ 79.78 พรอมไดรับ

                   การแตงต้ังเปนประธานสภาประชาชนคาซัคสถาน และ
ผูบัญชาการทหารสูงสุดคาซัคสถาน

นายนาซารบาเยฟ ไดรับการวิพากษวิจารณวา  ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.
1991 ซึ่งไดรับคะแนนเสียงในการเลือกต้ังถึง รอยละ 98.7 น้ัน เน่ืองจากเปนผูสมัครเขาแขงขันเพียง
รายเดียว และในชวงแรกที่ดํารงตําแหนง ดูเหมือนจะเปนผูนําที่มีความเปนประชาธิปไตยและมี
นโยบายตอตานการฉอโกงเปนจุดขาย  แตในชวงหลัง ไดพยายามขยายอํานาจเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ
โดยในป ค.ศ. 1995 ไดผลักดันรัฐสภาแกไขรัฐธรรมนูญ ตออายุการดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
จากระยะเวลา  5 ป เปน 7 ป และยกเลิกการจํากัดระยะเวลาการดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
ติดตอกันไดโดยไมกําหนดเวลา ซึ่งไดรับคะแนนเสียงในการลงประชามติถึง รอยละ 95 และ
ในการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1999 โดยการสะกัดกั้นมิใหผูสมัครฝายคานที่สําคัญ
คือ นาย Akezhan Kazhegeldin เขารวมการแขงขัน ทําใหนายนาซารบาเยฟไดรับเลือกต้ังเปน
ประธานาธิบดีในสมัยที่สอง แตดวยคะแนนเสียงที่ลดลง เปน รอยละ 79.78

นายนาซารบาเยฟไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวา เปนผูสรางเสถียรภาพทางการเมือง
ใหแกคาซัคสถาน  แมวาจะเปนประเทศที่มีความแตกตางกันเปนอยางมากในดานเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณีของประชากร  และภูมิประเทศในแตละภูมิภาค  เปนผูสนับสนุนการยาย
เมืองหลวงจากกรุงอัลมาตี  (Almaty) ไปยังกรุงอัสตานา (Astana) และการดําเนินการที่ไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปยิ่งขึ้น คือ การที่นายนาซารบาเยฟไดยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียรของ
สหภาพโซเวียตในคาซัคสถานในทันทีที่สหภาพโซเวียตไดลมสลายลงในปลายป ค.ศ. 1991
และแมวา นายนาซารบาเยฟจะไดรับการกลาวหาวา เปนผูนําที่ฉอโกง และมีทรัพยสินที่รํ่ารวยที่สุด
ในโลก แตนายนาซารบาเยฟเปนคนเฉลียวฉลาด และเขาใจขอเท็จจริงทางภูมิรัฐศาสตร และ
สถานการณภายในภูมิภาค โดยพยายามแสดงภาพการปกครองคาซัคสถานในแบบฉบับ
“พอ (paternalistic autocrat)”  และทําลายคูแขงขันทางการเมือง โดยอาศัยชองทางทางกฎหมาย
หรือ กลยุทธทางดานการเมืองมากกวา โดยจะใชกําลังเปนมาตรการสุดทาย

นายนาซารบาเยฟดําเนินนโยบายการตางประเทศสายกลาง โดยใหการสนับสนุนทั้ง
รัสเซียและสหรัฐอเมริกา และแมจะเปนประเทศสมาชิกองคการการประชุมอิสลาม (OIC) แตก็มี
ความสัมพันธทางการทูตที่ดีกับอิสราเอล และนายนาซารบาเยฟไดเดินทางไปเยือนอิสราเอลถึง
2 คร้ังในป ค.ศ. 1995 และ ค.ศ. 2000 อยางไรก็ตาม นายนาซารบาเยฟไดรับการวิจารณถึงการ
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พยายามครอบครองอํานาจ โดยการตัดสินใจในนโยบายสําคัญในคาซัคสถานตกอยูในมือของ
นายนาซารบาเยฟ และคณะที่ปรึกษา โดยเฉพาะเร่ืองการขุดและผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
การขนสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติทางทอจากคาซัคสถานไปยังรัสเซีย และตุรกี และการผลิต
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยนายนาซารบาเยฟเปนผูตัดสินใจอนุญาตใหบริษัทนํ้ามันขามชาติไป
ลงทุนในคาซัคสถานได  และจากการคนพบบอนํ้ามัน Kashaganในป ค.ศ. 2002 ซึ่งคาดวา จะเปน
บอนํ้ามันแหงหน่ึงที่ใหญที่สุดในโลก ประธานาธิบดีคาซัคสถานไดมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลง
คาซัคสถานไปสูประเทศที่มั่งคั่ง และไดเสนอแนวความคิด “Eurasian Union” เพื่อแขงขันกับ
กลุมผลิตนํ้ามัน OPEC รวมทั้งการจัดต้ังกลุมความรวมมือทางทหารในภูมิภาค ซึ่งรวม
ประเทศเพื่อนบานเอเชีย และเอเชียกลางเพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในเอเชีย เมื่อรวมถึง
การที่นายนาซารบาเยฟมีแนวความคิดในการสนับสนุนการตอสูกับการกอการราย และการปองกัน
ภัยคุกคามตอสิ่งแวดลอม จึงทําใหนายนาซารบาเยฟไดรับการยอมรับและมีภาพลักษณจากการมอง
ของประชาชนภายในประเทศคาซัคสถานเองวา เปนบุคคลที่มีความสําคัญระดับโลก

อยางไรก็ตาม นายนาซารบาเยฟระมัดระวังเปนอยางมากที่จะมิใหการแสดงออกใน
เวทีระหวางประเทศและภายในประเทศเปนภัยคุกคามตอรัสเซีย โดยในระหวางผูนําประเทศมุสลิม
ที่เคยเปนรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต นายนาซารบาเยฟเปนบุคคลที่ใกลชิดและจงรักภักดีตอ
กรุงมอสโกมากที่สุด ซึ่งในสวนหน่ึงสะทอนการตระหนักถึงการมีชนชาติรัสเซียเปนจํานวนมาก
ในคาซัคสถาน และการยอมรับของนายนาซารบาเยฟวา รัสเซียเปนพันธมิตรที่ขาดไมไดของ
คาซัคสถานตลอดไป อยางไรก็ดี นายนาซารบาเยฟปฏิเสธแนวความคิดใหคาซัคสถานเขารวม
อยูในสหพันธรัสเซียอีกคร้ัง

3.2 กลไกและกระบวนการดําเนินการของ CICA
ประธานาธิบดีนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ ซึ่งเสนอแนวความคิดริเร่ิมในการกอต้ัง CICA

ตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 47 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 มีวัตถุประสงค
เพื่อให  CICA เปนกรอบการทํางานดานความมั่นคงในเอเชียในลักษณะเชนเดียวกับองคการเพื่อ
ความรวมมือและความมั่นคงในยุโรป (Organization for Security and Cooperation – OSCE)
โดยเห็นวา ในทวีปเอเชียยังไมมีกลไกที่ทําหนาที่ดังกลาว ซึ่งขอเสนอของประธานาธิบดี
คาซัคสถานไดรับการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ และสมาชิกองคการสหประชาชาติ
ซึ่งรวมถึงหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งองคการพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป
(OSCE)
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อยางไรก็ตาม ในระยะเร่ิมแรก ขอเสนอในการกอต้ัง  CICA ของคาซัคสถานยังไมเปน
ที่เขาใจและไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากประเทศตางๆ ในเอเชีย แมกระทั่งคาซัคสถานเองก็
ไมมีความชัดเจนในกระบวนการทํางานและทิศทาง ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของ CICA
ซึ่งประเทศสวนใหญเห็นวา ทําหนาที่ซ้ําซอนกับภารกิจขององคการสหประชาติ

ภายหลังการกอต้ังมาเปนเวลาเกือบ 10 ป  CICA จึงปรากฎเปนรูปราง  โดยเมื่อวันที่ 14
กันยายน 2542  ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ CICA จํานวน 15 ประเทศในขณะน้ันได
เห็นพองกันลงนามใน  Amaty Act และ ปฏิญญาวาดวยหลักการกําหนดความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมาชิก CICA ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน โดยยืนยันการเปนกลไกในการสงเสริมสันติภาพ
ความมั่นคง และเสถียรภาพระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยยึดในหลักการการเคารพและ
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก CICA โดยไมคํานึงถึงระบบการเมือง เศรษฐกิจ
หรือ สังคมของกันและกัน รวมทั้งขนาด ที่ต้ังทางภูมิศาสตร และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจบน
หลักการพื้นฐานตอไปน้ี 2

3.2.1 หลักการพื้นฐานของ CICA
3.2.1 หลักการ

1) ความเทาเทียมกันในอธิปไตย และการเคารพสิทธิตามอํานาจอธิปไตย
2) การงดเวนการขมขูคุกคาม หรือ การใชกําลัง

           3) การเคารพในบูรณภาพแหงดินแดนของประเทศสมาชิก
                                  4) การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี
                                  5) การไมแทรกแซงกิจการภายในของแตละประเทศ
                                  6) การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
                                  7) การเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
                        3.2.2 วัตถุประสงค

การดําเนินงานของ CICA มีวัตถุประสงค ดังน้ี
1) เพิ่มพูนความรวมมือโดยการรวมมือของหลายฝาย (multilateral

approaches) ในการสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชีย
2) ขจัดภัยคุกคามจากการกอการรายในทุกรูปแบบ
3) ตอตานการผลิต และการลักลอบคายาเสพติด

____________________________________
2 www.s-cica.org
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4) สงเสริมความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจเพื่อสงเสริม
ความมั่งคั่งและเสถียรภาพในเอเชีย

5) รวมมือกันในทุกปญหาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
6) ปองกันการผลิตและการกําจัดอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูง
7) พัฒนามาตรการแกไขปญหาดานมนุษยธรรม
8) สงเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน ความเขาใจอันดี และการอดกลั้นใน

ความสัมพันธระหวางอารยธรรม
ทั้งน้ี โดยมีกรอบการทํางานเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธและความไวเน้ือเชื่อใจ

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 5 ดาน ดังน้ี
1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานสิ่งแวดลอม
3) ดานการพัฒนามนุษย

                         4) ดานการตอตานสิ่งทาทายและภัยคุกคามใหม อันไดแก การกอการราย
การลักลอบคายาเสพติด อาชญากรรมขามพรมแดน การคามนุษย การฟอกเงิน การคาอาวุธขนาดเบา
และขนาดเล็ก
                         5) ดานการเมืองและการทหาร

3.2.2 กลไกในการดําเนินการ
CICA มีกลไกในการดําเนินการ  ดังน้ี

           3.2.2.1 กลไกบริหาร
1) ประธาน ประธานาธิบดีคาซัคสถานดํารงตําแหนงประธานของ CICA

มาอยางยาวนานตอเน่ืองนับต้ังแตการกอต้ัง CICA เมื่อป 2535 โดยในชวงแรก วาระการดํารง
ตําแหนง คราวละ 4 ป ตอมา ไดเปลี่ยนแปลงวาระการดํารงตําแหนงใหมใหสั้นลงเปนคราวละ 2 ป
ซึ่งในป 2553 น้ี นาย Abdullah Gul ประธานาธิบดีตุรกี ซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธานของ CICA
ตอจากคาซัคสถานจะมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป คือ ระหวางป 2553 – 2555

ประธานของ CICA มีภารกิจการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน นโยบาย
และประสานงานและติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในกรอบของ CICA รวมทั้งจัดการประชุม
ระดับผูนํา และการเปนผูประเทศสมาชิก CICA ในเวทีการประชุมกับองคการระหวางประเทศตางๆ

2) สํานักเลขาธิการ คาซัคสถานไดสนับสนุนการกอต้ังสํานักเลขาธิการ
CICA ขึ้นที่เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน โดยไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหารของ CICA ตลอดมา
อยางไรก็ตาม ในป 2553 ซึ่งตุรกีดํารงตําแหนงประธานของ CICA  ไดมีการคัดเลือกผูที่จะดํารง
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ตําแหนงผูอํานวยการบริหารคนใหม โดยนายซือนาร อัลเดมีร (Cinar Aldemir) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงดวยความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิก CICA โดยเอกฉันท

การดํารงตําแหนงในสํานักเลขาธิการ CICA ของผูอํานวยการบริหาร
และเจาหนาที่ในดานตางๆ ในสํานักเลขาธิการ CICA เปนไปโดยความสมัครใจ โดยประเทศสมาชิก
ที่สงเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานในสํานักเลขาธิการ CICA ใหการสนับสนุนทางการเงินและคาใชจาย
ทั้งหมดของเจาหนาที่ของตน ปจจุบัน ประเทศสมาชิกที่สงเจาหนาที่ของตนไปปฏิบัติงานในสํานัก
เลขาธิการ CICA  ไดแก คาซัคสถาน ตุรกี อิหราน และอินเดีย

3.2.2.2 การประชุม
1) การประชุมระดับผูนํา (CICA Summit) มีกําหนดการประชุมทุก 4 ป

โดย CICA มีการประชุมระดับผูนํามาแลว 3 คร้ัง ไดแก
ก. การประชุมระดับผูนํา คร้ังท่ี 1 ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน เมื่อ

วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2545  โดยคาซัคสถานไดเสนอใหมีการจัดการประชุมดังกลาวขึ้น โดยอางถึง
ความเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เน่ืองจากเปนชวงสิ้นสุดของการตอสูในรูปแบบสงครามเย็น
ระหวางลัทธิทุนนิยมกับคอมมิวนิสต และชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนผานการโยกยาย
ความสําคัญของแหลงที่ต้ังทางภูมิรัฐศาสตรในโลก อันเปนชวงเวลาที่ประเทศเอเชียควรทบทวน
การดําเนินการเพื่อตอสูกับสิ่งทาทายใหมๆ เพื่อสงเสริมการบรรลุถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
ระหวางประเทศ โดยในการประชุมคร้ังแรก ไดประสบความสําเร็จในการนําเอาประเทศที่มี
ขอขัดแยงระหวางกัน ไดแก อินเดียและปากีสถาน อิหราน ปาเลสไตน และอิสราเอล เขารวม
การหารือกัน ซึ่งในการประชุมดังกลาว วาระที่โดดเดน คือ การที่ผูนําของอินเดียและปากีสถาน
ไดมีโอกาสรับฟงขอคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาของกันและกันเปนคร้ังแรกในรอบ 5 เดือนภายหลัง
เกิดเหตุการณขอขัดแยงระหวางกัน และยังเปนเวทีการประชุมสําหรับประชาคมระหวางประเทศ
ไดมีบทบาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางอินเดียและปากีสถาน โดยในการประชุมคร้ังน้ัน
มีผูนําสําคัญของประเทศสมาชิก CICA เขารวมประชุม ไดแก นาย Hamid Karzai ประธานาธิบดี
อัฟกานิสถาน นาย Jiang Zemin ประธานาธิบดีจีน นาย  Atal Behari Vajpayee นายกรัฐมนตรี
อินเดีย นาย Nursultan A. Narzarbayev ประธานาธิบดีคาซัคสถาน นาย Askar Akayev
ประธานาธิบดีคีรกิซสถาน นาย Natsaglin Bagabandi ประธานาธิบดีมองโกเลีย พลเอก Pervez
Musharraf ประธานาธิบดีปากีสถาน นาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย นาย Ahmet Necdet
Sezer ประธานาธิบดีตุรกี และนาย Imomali Rakhmonov ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน  นายกรัฐมนตรี
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อาเซอรไบจาน นายกรัฐมนตรีอุซเบกิสถาน รองนายกรัฐมนตรีอิสราเอล และผูแทนพิเศษระดับสูง
จากอียิปต อิหราน และปาเลสไตน

ในการประชุมคร้ังน้ัน ผูนําของประเทศสมาชิก CICA จํานวน
16 ประเทศ ไดรวมกันลงนาม Almaty Act ซึ่งเปนเอกสารสําคัญกําหนดวัตถุประสงคความรวมมือ
ของ CICA ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชีย โดยมุงหวังที่จะ
ใหเกิดมีความมั่นคงอยางสมบูรณในเอเชีย ซึ่งประเทศตางๆ อยูรวมกันอยางสันติ  และประชาชน
ของกันและกันอยูอาศัยอยูในสภาวะของการมีสันติภาพ เสรีภาพ  ความมั่งคั่ง และความมั่นใจวา
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาเปนปจจัยที่เสริมสงกันและกัน

ทั้งน้ี ประเทศไทยไดมอบหมาย นายนิสสัย เวชชาชีวะ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุม
ระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 1  ในฐานะประเทศสังเกตการณ

ข. การประชุมระดับผูนํา คร้ังท่ี 2 ณ เมืองอัลมาตีคาซัคสถาน เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2549 มีความสําคัญกับไทยมาก เน่ืองจากไทยไดสมัครเปนสมาชิกของ CICA
ในอันดับที่ 17 แลวเมื่อป 2547 ประเทศไทยจึงเขารวมประชุมในฐานะสมาชิกของ CICA โดย
สมบูรณ โดยมีวาระสําคัญเพื่อขอเสียงสนับสนุนการลงสมัครของนายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรีในสมัยน้ันเพื่อเขารับเลือกต้ังเปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ในวาระ
ป 2549 – 2555 โดยเห็นวา การเขารวมการประชุมในคร้ังน้ัน จะเปนโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะ
ไดกระชับความสัมพันธกับประเทศสมาชิก CICA โดยเฉพาะกับประเทศเอเชียกลาง และประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งประเทศไทยยังมิไดจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตในกลุมประเทศดังกลาว เชน อัฟกานิสถาน
มองโกเลีย ปาเลสไตนเพื่อขอเสียงสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกต้ังในตําแหนงดังกลาว
ทั้งน้ี สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสงผูสมัครเขารับเลือกต้ังเปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติใน
สมัยเดียวกันกับไทย ไดสงนายบัน คี-มูน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ
สาธารณรัฐเกาหลีเปนผูแทนเขารวมการประชุมดังกลาวดวย

การประชุมในคร้ังน้ันมีสมาชิกเขารวม 18 ประเทศ โดยเปน
ผูนําระดับประธานาธิบดี 8 ประเทศ จากอัฟกานิสถาน อาเซอรไบจาน จีน คีรกิซสถาน
ปากีสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ระดับนายกรัฐมนตรี 1 ประเทศจากไทย
ระดับรองนายกรัฐมนตรี 3 ประเทศจากอิสราเอล มองโกเลีย และตุรกี และระดับรัฐมนตรี
จาก 3 ประเทศ ไดแก อิหราน อินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี และระดับผูชวยประธานาธิบดีจาก
ปาเลสไตน และระดับเอกอัครราชทูตจากอียิปต
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สําหรับประเทศไทย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดเขา
รวมการประชุมในคร้ังดังกลาว

ค. การประชุมระดับผูนํา คร้ังท่ี 3 ณ นครอิสตันบูล ตุรกี เมื่อวันที่
7 - 9 มิถุนายน 2553 เปนการประชุมระดับผูนําของ CICA นอกคาซัคสถานเปนคร้ังแรก มีสมาชิก
เขารวมประชุม 22 ประเทศ ไดแก นาย Hamid Karzai ประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน นาย Mahmood
Ahmadinhjad ประธานาธิบดีอิหราน นาย Tsahia Elbegdorj ประธานาธิบดีมองโกเลีย นาย Ilham
Aliyev ประธานาธิบดีมองโกเลีย นาย Mahmoud Abbas ประธานาธิบดีปาเลสไตน นายนูรสุลตาน
เอ. นาซารบาเยฟ  ประธานาธิบดีคาซัคสถาน นาย Abdullah Gul ประธานาธิบดีตุรกี นาย Nguyen
Thi Doan รองประธานาธิบดีเวียดนาม  นาย Tariq Ahmed Baker El Hasimi รองประธานาธิบดีอิรัก
นาย Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซีย นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีตางประเทศไทย ในฐานะผูแทน
พิเศษของนายกรัฐมนตรี นาย  Ruslan Kazabaev รัฐมนตรีตางประเทศคีรกิซสถาน นาย Nasser
Judeh รัฐมนตรีตางประเทศจอรแดน นาย Shah Mahmood Qureshi รัฐมนตรีตางประเทศปากีสถาน
Shaeikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส นาย Anand
Sharma รัฐมนตรีพาณิชยและอุตสาหกรรมอินเดีย นาย Zuhurov Sukurcan ประธานรัฐสภา
ทาจิกิสถาน นาย Dai Bingguo, State Counselor ของจีน นาย Levy Gabby เอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจําตุรกี นาย Shin Kak-Soo รัฐมนตรีชวยตางประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  นาย Abderahman
Salheldin เอกอัครราชทูตอียิปต (อุซเบกิสถานไมไดสงผูแทนเขารวมการประชุม)

การประชุมในคร้ังลาสุดน้ีมีความสําคัญ เน่ืองจากเปนการเปลี่ยน
ประธานของ CICA เปนคร้ังแรกจากคาซัคสถาน ซึ่งดํารงตําแหนงประธานของ CICA มาเปนเวลา
กวา 18 ป  โดยตุรกี ซึ่งรับมอบตําแหนงประธานของ CICA ในวาระ 2 ป (2553-2555) ไดแถลง
เจตนารมณวา จะสงเสริมความรวมมือและกิจกรรมในกรอบของ CICA  โดยเฉพาะประเด็น
มิติดานการเมืองและการทหารใหมากยิ่งขึ้นเพื่อสงเสริมการมีความมั่นคงที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม
(cooperative security) โดยใชกระบวนการพูดคุยหารือกัน (dialogue) โดยตุรกีเห็นวา ที่ผานมา
มิติความรวมมือดานการเมืองและการทหารในกรอบของ CICA ยังมีอยูนอย เปรียบเทียบกับ
มิติความรวมมือของ CICA ในดานอ่ืนๆ ทําให CICA ไมไดดําเนินการตามเปาประสงคใน
การสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพไดอยางแทจริง ทั้งน้ี มิติความรวมมือในกรอบ
ของ CICA มี 5 ดาน ไดแก มิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การพัฒนามนุษย การตอสูกับภัยคุกคาม
ใหมๆ เชน การตอตานการกอการราย การจัดการปญหาพรมแดน การคามนุษย และอาชญากรรม
ขามชาติ  และมิติตานการเมืองและการทหาร โดยมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศไดรับอาสาทําหนาที่
เปนประเทศประสานงานในการดําเนินโครงการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
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ระหวางสมาชิกในแตละดาน ซึ่งตุรกีไดรับอาสาทําหนาที่เปนประเทศประสานงานในมิติดาน
การเมืองและการทหารอยูแลว

ในการประชุมฯ ที่ประชุมไดรวมแถลงปฏิญญาของการประชุมฯ
ซึ่งแสดงทาที และทัศนะของประเทศสมาชิก CICA ตอประเด็นปญหาในภูมิภาค และระหวาง
ประเทศ ไดแก การตอตานการกอการราย การสนับสนุนการใหเอเชียกลางเปนเขตปลอดนิวเคลียร
และการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรที่เปนธรรม การสนับสนุนการกอต้ังรัฐปาเลสไตน การสนับสนุน
อธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของอัฟกานิสถาน และรวมลงนามอนุสัญญาการใหสิทธิพิเศษ
และความคุมกันแกสํานักเลขาธิการ CICA พรอมบุคลากรของ CICA และสมาชิกของ CICA ใน
การไดรับการอํานวยความสะดวกและความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ และการประชุม
ในประเทศสมาชิก

ประเด็นขอถกเถียงสําคัญระหวางประเทศในการประชุมคร้ังน้ี
คือ ที่ประชุมฯ พยายามออกแถลงการณประณามเหตุการณอิสราเอลโจมตีเรือบรรเทาสาธารณภัย
จากตุรกี ซึ่งบรรทุกสิ่งของสัมภาระบรรเทาทุกขไปมอบใหแกชาวปาเลสไตนในเขตฉนวนกาซา
อันทําใหเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยของตุรกีเสียชีวิต 8 คน เมื่อตนเดือนมิถุนายน 2553 แต
อิสราเอลพยายามคัดคานโดยใชหลักการตัดสินใจโดยเอกฉันทของ CICA ทําให CICA ไมสามารถ
มีขอมติรวมกันที่จะออกแถลงการณประณามอิสราเอลในการประชุมในคร้ังน้ี ตุรกีจึงไดเลี่ยงไป
ออกแถลงการณประณามเหตุการณดังกลาวในนามประเทศของตนไดโดยเฉพาะเทาน้ัน

การประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 4 กําหนดจะจัดขึ้นในป
2557 โดยยังมิไดระบุสถานที่

2) การประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศ  มีกําหนดการจัดขึ้น
ทุก 2 ป โดยที่ผานมา ไดจัดประชุมมาแลว 3 คร้ัง ไดแก

- คร้ังที่ 1 จัดขึ้น ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถานเมื่อวันที่ 14 กันยายน
2542 ซึ่งที่ประชุมไดลงนามปฏิญญาวาดวยหลักการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก
โดยในการประชุมคร้ังน้ี ประเทศไทยมิไดสงผูแทนเขารวมการประชุม เน่ืองจากไดรับแจงในเวลา
กระชั้นชิด แตไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีเขตอาณาดูแลคาซัคสถาน
คอยติดตามและรายงานผลการประชุมใหทราบ

-   คร้ังที่ 2 จัดขึ้น ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม
2547 โดย ในการประชุมในคร้ังน้ี ที่ประชุมไดมีมติรับประเทศไทยเปนสมาชิกอยางเปนทางการใน
อันดับที่ 17 โดยนายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูเขารวม
ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดลงนาม Almaty Act และเอกสารกําหนดกระบวนการดําเนินงาน ใน CICA
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เอกสารกําหนดรูปแบบของการดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศสมาชิก
และแถลงการณรวมของการประชุมฯ ซึ่งยืนยันเจตนารมณของประเทศสมาชิกที่จะรวมกัน
เสริมสรางสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย โดยเนนความสําคัญของความรวมมือในการแกไข
ปญหาตางๆ ในภูมิภาครวมกัน ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ และปญหา
ความมั่นคงแบบใหม

-   คร้ังที่ 3 จัดขึ้น ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2551 โดยนายมนัสพาสน ชูโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูแทนไทยเขา
รวมการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ัน นายบัน คี-มูน ในฐานะที่ไดรับเลือกต้ังเปนเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ ไดเขารวมประชุมในฐานะผูแทนองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนองคกร
สังเกตการณของ CICA ดวย โดยนายบัน คี-มูน ไดยกยอง CICA วา การเกิดขึ้นของ CICA เปน
องคกรคูขนานของการพัฒนาเติบโตอยางมีพลวัตรของเอเชีย

3) การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโส  มีกําหนดการจัดประชุมอยางนอยปละคร้ัง
เพื่อพิจารณาการดําเนินการตามมติของที่ประชุมระดับผูนํา และรัฐมนตรีตางประเทศ และพิจารณา
ทบทวนความรวมมือในกรอบของ CICA  และกํากับการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการ CICA

4) การประชุมคณะทํางานพิเศษ จัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของ
การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อดําเนินการในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งน้ี ในหลักเกณฑของ CICA ประเทศที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกของ CICA จะตองมี
ดินแดนสวนใดสวนหน่ึงอยูในเอเชีย และสงหนังสือแสดงเจตจํานงตอประธานของ CICA ใน
การเขารวมเปนสมาชิก และมีความพรอมที่จะทําตามหลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ของ CICA
ซึ่งสมาชิกเกาไดตกลงกันไวกอนหนา และประเทศที่สมัครเปนสมาชิกจะตองไดรับการรับรอง
การใหเขาเปนสมาชิกไดตอเมื่อสมาชิก CICA ทั้งหมดเห็นชอบเปนเอกฉันทในการประชุมระดับ
ผูนําของ CICA ซึ่งจัดขึ้นทุก 4 ป

ประเทศสังเกตการณ และองคกรสังเกตการณไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใน CICA และ
จะสามารถเสนอเอกสาร หรือ กลาวตอที่ประชุมของ CICA ไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิกของ CICA เปนเอกฉันท  สวนการจายคําบํารุง CICA เปนไปตามความสมัครใจ โดยในชั้นน้ี
คาซัคสถานเปนประเทศที่บริจาคเงินสนับสนุนแก CICA รายใหญ

ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิก CICA ในอันดับที่ 17 เมื่อป 2547 และไดเขารวมประชุมใน
กรอบของ CICA อยางแข็งขัน รวมทั้งยังไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ CICA โดยเปนเจาภาพ
จัดการประชุมคณะทํางานพิเศษและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA ขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 15 -14
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มีนาคม 2550 ซึ่งเปนการจัดการประชุมคณะทํางานพิเศษและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA
นอกคาซัคสถานเปนคร้ังแรก ซึ่งในการประชุมในคร้ังน้ัน ไดกําหนดแนวทางความรวมมือใน
การดําเนินการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสมาชิก CICA ไว 4 ดาน
ไดแก ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การพัฒนมนุษย และภัยคุกคามใหม และการจัดการประชุมหารือ
สามฝาย (ไทย ตุรกี และคาซัคสถาน) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณของไทยใน
การดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจในมิติดานการเมืองและการทหารในกรอบ ASEAN
Regional Forum (ARF) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 และลาสุด ในชวงเดือนตุลาคม
2553 น้ี ประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพจัดการประชุมหารือทางธุรกิจ (CICA Business Forum &
SMEs Networking) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมและขนาดเล็ก (SMEs) ระหวาง
สมาชิกของ CICA ที่กรุงเทพฯ

3.3 ทาทีและบทบาทของประเทศมหาอํานาจรอบภูมิภาคเอเชียกลาง และสมาชิก CICA
โดยที่ CICA ไดริเร่ิมมาจากขอเสนอของคาซัคสถาน ซึ่งเปนประเทศในเอเชียกลาง

การศึกษาการกอต้ัง CICA จึงจําเปนตองวิเคราะหสภาพการเมืองในเอเชียกลาง ทาทีและบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตอกลุมประเทศเอเชียกลาง รวมทั้งทาทีและบทบาทของ
สมาชิกของ CICA

3.3.1 สภาพการเมืองในเอเชียกลาง
พื้นที่ของกลุมประเทศเอเชียกลางกวา 4 ลานตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ

รอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ต้ังแตทะเลสาปแคสเปยนทงทิศตะวันตกไปจดถึง
ชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศตะวันออก และทิศเหนือจากไซบีเรียกลางจนถึง
อัฟกานิสถาน อิหราน และปากีสถานในทิศใต ขนาดของพื้นที่ของแตละประเทศก็แตกตางกัน
คาซัคสถานมีพื้นที่ใหญที่สุด คือ 2.7 ลานตารางกิโลเมตร หรือ เทากับ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง คีรกิซสถานมีพื้นที่นอยที่สุด คือ มี เพียง 198,500 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมี
ความแตกตางกันต้ังแตเขตทะเลทรายในพื้นที่ราบในคาซัคสถาน และเติรกเมนิสถานไปจนถึง
ที่สูงชันและที่ราบลุมแมนํ้าในเขตเทือกเขาในทาจิกิสถาน และคีรกิซสถาน

ภมูิภาคน้ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลเกษตรกรรม ทั้ง 5 ประเทศ
มีสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการกสิกรรม และยังอุดมไปดวยสินแร นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ
ประชากรสวนใหญมีการศึกษา และอานออกเขียนได แรงงานมีการฝกอบรมที่ดี มีความเจริญ
ทางดานวิทยาศาสตร อยางไรก็ตามในชวงการเปลี่ยนผานจากระบบคอมมิวนิสตไปสูเศรษฐกิจ
การตลาด ระบบการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศไมมีประสิทธิภาพ มีการแสวงหา
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ผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมมีการควบคุม ไดทําใหแหลงนํ้าสําคัญในภูมิภาคเกิด
มลภาวะ และการขาดแคลนนํ้าในการกสิกรรม อีกทั้งความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมยังมี
ความตกตํ่า ทําใหมีการวางงานเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟอสูง และการขาดแคลนสินคาพื้นฐาน

นอกจากน้ี แมวา ดินแดนเอเชียกลางจะมีประวัติศาสตรอันยิ่งใหญจากการรวมกัน
สรางของชนเผาและเชื้อชาติตางๆ กวา 2,500 ป แตในชวงภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต
การแบงเขตแดนของประเทศเหลาน้ี สหภาพรัสเซียมิไดคํานึงถึงประวัติศาสตร และความแตกตาง
ทางดานเชื้อชาติ และภาษาของเขตปกครอง มีผลทําใหคีรกิซสถานและเติรกเมนิสถานมี
ชนกลุมนอยชาวอุซเบกอาศัยอยูเปนจํานวนมากในประเทศทั้งสอง ในขณะที่ทาจิกิสถานและ
อุซเบกิสถานก็มีประชาชนของประเทศเพื่อนบานอาศัยอยูในประเทศของตนเปนจํานวนมากเชนกัน
มีเพียงคาซัคสถาน ซึ่งเดิมเปนเขตทะเลทรายที่กวางใหญไพศาล มีชนชาติของประเทศเพื่อนบาน
อาศัยอยูเปนจํานวนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยสวนใหญเปน
ชนกลุมนอยที่เปนชาวรัสเซีย ยูเครน และเยอรมัน ซึ่งไดอพยพเขาไปอยูในชวงภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่สอง

ในอดีต  ประเทศภายนอกภูมิภาคเอเชียกลางมองประเทศในเอเชียกลางในภาพรวมวา
มีลักษณะเดียวกัน อยางไรก็ดี ต้ังแต ค.ศ. 1991 ประเทศตะวันตกพบวา แตละประเทศเอเชียกลาง
ตางมีความแตกตางกันในหลายเร่ือง และเปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและแรธาตุ
ทองคํา และนํ้ามันอยางมากมาย ซึ่งเปนที่ตองการแสวงหาผลประโยชนเปนอยางมากจากประเทศ
ตะวันตก  โดยรัสเซียไดรับรูถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเอเชียกลางมากอน
และไดพยายามเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศดังกลาวมาโดยตลอดในชวงการปกครอง
ภูมิภาคเอเชียกลาง  และยังไดพยายามที่จะขยายอิทธิพลเขาครอบงําภูมิภาคเอเชียกลางในชวงที่
สหภาพโซเวียตไดลมสลาย โดยทั้ง 5 ประเทศของเอเชียกลางตางตระหนักในเร่ืองน้ี แตไมสามารถ
สลัดการครอบงําทางอิทธิพลและอํานาจทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองออกจากรัสเซีย
เน่ืองจากการเขาถึงแหลงทรัพยากรธรรมชาติของเอเชียกลางจะตองใชทางผานจากรัสเซียเทาน้ัน
ดังน้ัน แมวาจะไดแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตแลว  ประเทศทั้ง 5 ยังผูกโยงระบบการเงินไวกับ
รัสเซีย หรือที่เรียกวา “รูเบิ้ล โซน” ในชวง 2 ปแรก ตอมา จึงไดพัฒนาระบบการเงินของตนเอง
แตก็ยังผูกโยงใกลชิดกับระบบการเงินของรัสเซีย นอกจากน้ี ระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมของประเทศเหลาน้ียังตองพึ่งและเชื่อมโยงกับรัสเซีย เน่ืองจากรัสเซียเปนผูกอสราง
และออกแบบให เชน ระบบการวางสายเคเบิลไฟฟา เชื่อมโยงทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งรัสเซียออกแบบให
และโรงงานอุตสาหกรรมหนักในประเทศ ซึ่งตองใชแรงงานที่มีฝมือจากรัสเซียในการดําเนินการ
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ภายหลังจากการไดรับเอกราชและการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ. 1991
ไมมีผูนําของประเทศในเอเชียกลางประเทศใดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่เคย
สั่งสมประสบการณมาจากรัสเซีย ประธานาธิบดี 4 คน จาก 5 ประเทศ คือ คาซัคสถาน
อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และเติรกเมนิสถาน ลวนเปนผูนําที่ไดดํารงตําแหนงมาอยางยาวนาน
ตอเน่ืองนับต้ังแตประเทศดังกลาวไดรับเอกราชจากรัสเซีย เวนแตคีรกิซสถาน ซึ่งมีประธานาธิบดี
ใหมภายหลังการประทวงอยางรุนแรงภายในประเทศ และมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2548  แตตอมาไดมีการประทวงอยางรุนแรงอีกคร้ังในเดือนเมษายน 2553 ซึ่งมีผลให
นาย  Kurmanbek Bakiev ประธานาธิบดีคีรกิซสถานตองหลบหนีออกนอกประเทศ และนาง Roza
Otunbayeva อดีตรัฐมนตรีตางประเทศในคณะรัฐมนตรีของนาย Bakiev ซึ่งไดลาออกเปนฝายคาน
ทําหนาที่เปนผูนําประเทศชั่วคราว  จากน้ัน ไดมีการทําประชามติแกไขรัฐธรรมนูญ และนาง Roza
Otunbayeve ไดรับแตงต้ังเปนประธานาธิบดีสาธารณรัฐคีรกิซคนใหมเมื่อเดือนมิถุนายน 2553

โดยรวม อํานาจทางการเมืองของแตละประเทศมีพื้นฐานจากลุมพวกพอง และ
ผลประโยชนรวมกัน ซึ่งเปนจุดออนที่ไมสามารถสรางความสมานฉันทระหวางพรรคการเมืองตางๆ
ภายในประเทศดังกลาว การตอสูชวงชิงอํานาจของกลุมผลประโยชนเหลาน้ีไดนําไปสูสงครามกลาง
เมือง ซึ่งเคยเกิดขึ้นในทาจิกิสถาน และคีรกิซสถานมาแลว และแมวา ประเทศทั้ง 5 จะมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญใหมใชในการบริหารประเทศต้ังแตป ค.ศ. 1995 โดยจัดต้ังระบบอํานาจทางตุลาการแยก
ตางหาก  แตอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทางปฏิบัติยังอยูที่ฝายบริหาร พรรคฝายคานตางๆ มักจะถูก
กําจัดใหสูญสิ้นไปดวยการอางเหตุผลการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง และการปองกันเหตุกอการ
รายจากกลุมมุสลิมหัวรุนแรง

ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การฉอโกง และมาเฟยที่เปนเจาหนาที่ของรัฐเอง
ในประเทศทั้ง 5 ไดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เน่ืองจากหนวยงานบังคับใชอํานาจตามกฎหมายยังมี
ความลาหลังในการบริหารจัดการ รวมทั้งการขาดแคลนงบประมาณ เคร่ืองมือ และบุคลากรที่ผาน
การอบรมมาโดยเฉพาะ รวมทั้งระบบบริหารและตุลาการของประเทศยังไมสามารถพัฒนาหลุด
ออกมาจากความคิดแบบเดิมๆ ที่ตกทอดมาจากสหภาพโซเวียตที่มองฝายตรงขามเปนศัตรู ทําให
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหมๆ

นอกจากน้ี ประเทศในเอเชียกลางยังมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน ซึ่งนอกจากจะเปน
แหลงผลิตยาเสพติดรายใหญของโลกแลว ยังเปนถิ่นกําเนิดของกลุมมุสลิมหัวรุนแรงหลายกลุม เชน
กลุมทาลีบัน กลุมอัลเควดา กลุม Islamic Party of Turkistan หรือเดิม คือ  Islamic Movement of
Uzbekistan (IMU)  และ Hizb-ut Tahrir และยังตองประสบปญหาดานความมั่นคงหลายประการ
ที่สําคัญ ไดแก
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 ปญหาความมั่นคงท่ีมีปจจัยจากภายนอก
เอเชียกลางประสบเหตุการณความไมสงบมาอยางตอเน่ือง ทั้งจากสงคราม

กลางเมืองในทาจิกิสถานระหวางป 2535-2540 สงครามในอัฟกานิสถาน เหตุการณความไมสงบ
โดยกลุมกอการรายและกลุมมุสลิมหัวรุนแรง อาทิ การลอบวางระเบิดอาคารของรัฐบาล
อุซเบกิสถานหลายแหงในป 2542 และอาคารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล
ในกรุงทาชเคนท  อุซเบกิสถานในป 2547 สวนคีรกิซสถาน กลุมแนวรวมมุสลิมหัวรุนแรง  (IMU)
และกลุมกอความไมสงบอ่ืนๆ ไดบุกโจมตีคีรกิซสถานเมื่อเดือนสิงหาคม 2543 โดยจับชาวตางชาติ
เปนตัวประกัน ซึ่งเปนผลใหมีผูลี้ภัยนับพันคนโดยรัฐบาลคีรกิซสถานไดปราบปรามการ
กอความไมสงบไดสําเร็จในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม กลุม IMUไดลดการโจมตีลงเปนอยางมากใน
ระยะเวลาไมนานน้ี เน่ืองจากการสูญเสียกําลังพลจากการที่กลุม IMU เขารวมกับกลุมอัลเควดา และ
กลุมทาลีบันในอัฟกานิสถาน แตถูกกองกําลังของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรทําลายลงอยาง
ราบคาบ  นอกจากน้ี ประเทศในเอเชียกลางยังตองเผชิญปญหาการลักลอบขนสงยาเสพติด ซึ่งเปน
ปญหาที่รุนแรงในภูมิภาค โดยประมาณวา ยาเสพติด รอยละ 30 ที่ผลิตในอัฟกานิสถานใชเสนทาง
เอเชียกลางในการจัดสงตอไปยังรัสเซียและยุโรป ตลอดจนปญหาการแขงขันระหวางประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคเพื่อแยงชิงอํานาจทางเศรษฐกิจและทางการเมืองในเอเชียกลาง เชน รัสเซีย จีน
อิหราน และตุรกี

 ปญหาความมั่นคงท่ีมีปจจัยจากภายใน
ไดแก ปญหาอาชญากรรมและการทุจริตภายในประเทศ ซึ่งเปนปญหาทําให

การพัฒนาทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก โดยเอเชียกลางมีปญหาองคกรอาชญากรรมภายในประเทศ
ซึ่งไดขยายเครือขายไปสูการเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งลักลอบขนยาเสพติด คามนุษย
และอาวุธสงคราม  สวนการทุจริต มีรายงานวา ไดพบการทุจริตอยางแพรหลายในเจาหนาที่ของ
รัฐบาลทุกระดับ รวมถึงระดับระดับหัวหนารัฐบาล หรือ ประธานาธิบดี อาทิ เมื่อป 2542 - 2543
ที่เติรกเมนิสถาน มีการทุจริตกองทุนรายไดจากการขายกาซธรรมชาติของประเทศ รอยละ 50 หรือ
เรียกกันวา  Presidential Fund ซึ่งอยูภายใตการดูแลของประธานาธิบดีเติรกเมนิสถาน สวนใน
คาซัคสถาน เมื่อป 2542-2543 รัฐบาลสวิตเซอรแลนดไดอายัดบัญชีธนาคารของเจาหนาที่รัฐบาล
คาซัคสถาน รวมทั้งประธานาธิบดีคาซัคสถานในกรณีการติดสินบนของบริษัทเอกชนดานพลังงาน
ของสหรัฐอเมริกา  ปญหาความยากจน และความแตกตางทางสังคม เชน ชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนซึ่งมีชองหางระหวางกันมาก หรือ ความแตกตางในการดํารงชีวิตระหวางคนเมือง
กับคนชนบท เน่ืองจากประเทศในเอเชียกลางปกครองโดยระบบอํานาจแบบรวมศูนยอยูที่
ประธานาธิบดี การปกครองคอนขางไปทางเผด็จการทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ ทําใหการพัฒนา
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ทางการเมืองและสังคมไมกาวหนาไปเทาที่ควร ประชากรสวนใหญยังยากจน และมีความเปนอยูที่
แตกตางกันระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทสูง นอกจากน้ี ประเทศในเอเชียกลางยังตองเผชิญ
ปญหาความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณการกอความไมสงบจากฝายตอตานรัฐบาล  หรือ การกอ ความ
รุนแรงอันเน่ืองมาจากกระแสตอตานรัฐบาล โดยมีสาเหตุมาจากความไมพอใจตอนโยบายและการ
แกไขปญหาความยากจน การทุจริต การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ลาชาของรัฐบาล ลาสุด ไดมีการ
ปฏิวัติโคนลมรัฐบาลในคีรกิซสถานเมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยผูชุมนุมประทวงกวาหมื่นคนได
ชุมนุมปดลอมสถานที่ทําการของรัฐบาล และเกิดเหตุการณการปะทะกันระหวางเจาหนาที่และ
ประชาชน ทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก ทําใหประธานาธิบดีคีรกิซสถานหลบหนีออก
นอกประเทศ และมีการจัดต้ังรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศ และการแตงต้ังประธานาธิบดีคนใหม
บริหารประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน 2553  สวนอุซเบกิสถาน ไดมีเหตุการณประทวงตอตานรัฐบาล
ขึ้นเชนกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 ซึ่งรัฐบาลอุซเบกิสถานใชความรุนแรงเขาปราบปราม
โดยรัฐบาลอุซเบกิสถานไดกลาวหากลุมมุสลิมหัวรุนแรง (Hizb ut-Tahrir) อยูเบื้องหลังการกอเหตุ
จลาจลดังกลาว

3.3.2 การแผอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค และทาทีของสมาชิก CICA
กลุมประเทศเอเชียกลางมีพรมแดนติดตอกับรัสเซีย จีน อิหราน และตุรกี

ซึ่งลวนเปนประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค ซึ่งมีการแขงขันขยายอิทธิพลและอํานาจระหวางกัน
อยางสูงเพื่อแสวงหาผลประโยชนในเอเชียกลาง โดยแตละประเทศมีทาทีและบทบาทใน
การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียกลางที่สําคัญ ดังน้ี

3.3.2.1 รัสเซีย
กอนที่สหภาพโซเวียตลมสลาย รัสเซียมองกลุมประเทศเอเชียกลางวา

เปนภาระทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัสเซีย อยางไรก็ดี หลังจากป 2533 ประเทศ
ในเอเชียกลางเร่ิมตีตัวออกหางรัสเซีย โดยเร่ิมใหความสําคัญกับประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ มากขึ้น
โดยเฉพาะจีน และสหรัฐอเมริกา เชน การใหความรวมมือทางทหารแกสหรัฐอเมริกา  และ
การผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีน ทําใหรัสเซียเร่ิมใหความสําคัญกับเอเชียกลางเพิ่มมากขึ้นอยาง
เห็นไดชัด  โดยไดขยายความรวมมือและจัดทําความตกลงกับประเทศในเอเชียกลางในรูปแบบ
ทวิภาคีตางๆ อาทิ การลงทุนดานอุตสาหกรรมพลังงานนํ้า และอลูมิเนียมของรัสเซียในทาจิกิสถาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการต้ังฐานทัพ และการต้ังสถานีอวกาศของรัสเซียในทาจิกิสถาน การลงนามใน
Treaty of Strategic Partnership กับอุซเบกิสถาน เพื่อขยายความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศ
ในเอเชียกลาง  นอกจากน้ี รัสเซียยังพยายามที่จะใชกรอบพหุภาคีกระชับความสัมพันธกับประเทศ
ในเอเชียกลาง อาทิ การเขาเปนสมาชิก Conference on Interaction and Confidence Building
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Measures in Asia (CICA) เมื่อป 2535  the Central Asian Cooperation Organization (CACO)
เมื่อป 2547 การเขาไปมีบทบาทใน the Collective Security Treaty Organization (CSTO) และ
การกระชับความสัมพันธกับประเทศในเอเชียกลางในกรอบความรวมมือ Shanghai Cooperation
Organization (SCO) โดยเฉพาะการติดตามบทบาทของจีน ซึ่งเปนสมาชิก SCO ดวยเชนกัน
อยางใกลชิด

นโยบายของรัสเซียตอภูมิภาคเอเชียกลางเนนดานความมั่นคง โดยมุงให
ประเทศในเอเชียกลางมีนโยบายเปนพันธมิตรตอรัสเซีย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามรักษาและ
ขยายผลประโยชนดานเศรษฐกิจของรัสเซียอยางเต็มที่ สวนประเทศเอเชียกลางก็ใหความสําคัญ
กับรัสเซียอยางมาก แมวาประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ เชน จีน สหรัฐอเมริกา ไดพยายามเขาไปมี
บทบาทในภูมิภาคมากขึ้น แตรัสเซียยังคงเปนประเทศที่มีความสําคัญในอันดับแรกของประเทศ
ในเอเชียกลาง เน่ืองจากมีผลประโยชนรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมือง ความมั่นคง รวมทั้ง
อํานาจการปกครองของผูนําประเทศ เน่ืองจากผูนําประเทศเอเชียกลางมีความรูสึกวา สหรัฐอเมริกา
และประเทศตะวันตกเร่ิมเขามามีบทบาทกาวกายการเมืองภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะหลัง
เหตุการณปฏิวัติโคนลมรัฐบาลในคีรกิซสถาน ซึ่งทําใหผูนําประเทศเอเชียกลางอ่ืนๆ หวาดระแวง
วา ประเทศตะวันตกจะพยายามแทรกแซง และทําใหอํานาจการปกครองของตนสั่นคลอน จึงทําให
ผูนําประเทศเอเชียกลางหันกลับไปหารัสเซีย ซึ่งเปนพันธมิตรเกา  ทั้งน้ี ในชวงเวลาที่อดีตอาณาจักร
สหภาพโซเวียตลมสลาย และความสัมพันธระหวางรัสเซียกับประเทศในเอเชียกลางเร่ิมเหินหาง
เน่ืองจากรัสเซียอยูในภาวะเสียดุลในการรักษาอํานาจเดิมที่เคยมีอยู มีเพียงคาซัคสถานที่ถือวา
รัสเซียยังคงเปนพันธมิตรและใหความสําคัญและมีความผูกพันกับรัสเซียมากกวาประเทศอ่ืนๆ
ผูนํารัสเซียจึงใหความสําคัญในการรักษาและกระชับความสัมพันธที่ดีกับคาซัคสถานในทุกดาน

โดยรวม แมวาประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางทั้ง 5 ประเทศ จะไดรับ
เอกราชและสถาปนาเปนรัฐอิสระมาต้ังแตป ค.ศ. 1991 แตอิทธิพลของรัสเซียที่ครอบงําในบริเวณ
ดังกลาวทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยังคงมีอยู โดยอาจจะมีแนวโนมที่ลดลง หรือ
ถูกทาทายจากประเทศมหาอํานาจอ่ืนๆ ที่ตองการเขาไปแสวงหาผลประโยชนในดินแดนดังกลาว
บางก็ตาม แตทวารัสเซียยังคงมีความไดเปรียบในการรักษาฐานอํานาจในดินแดนดังกลาว
เน่ืองจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ

1) ความผูกพันทางประวัติศาสตรที่มีตอกันมาถึง 70 ป ที่ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียกลางถูกผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของอดีตสหภาพโซเวียต โดยประเทศเหลาน้ีไดรับ
ความชวยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไดรับการปลูกฝง
ใหเคยชินกับวิถีทาง ตลอดจนรูปแบบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมในแบบของรัสเซีย
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2) ผูนําประเทศทั้งหมดเคยเปนอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตโซเวียตที่มี
ความใกลชิดทางการเมืองกับรัสเซีย แมวาจะมีความออนไหว หรือ โอนออนไปทางตะวันตกบาง
แตก็ยังคงกลับมาหารัสเซีย และ

3) ประเทศในเอเชียกลางสวนใหญยังคงตองพึ่งพาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมจากรัสเซียอยูมาก โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน นอกจากน้ี บางประเทศ เชน
ทาจิกิสถาน และคีรกิซสถานยังคงรับความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากรัสเซียอยูมาก และลาสุด
เมื่อเกิดปญหาโคลนถลมที่ทาจิกิสถานเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2553 รัสเซียก็รีบใหความชวยเหลือ
ทันที สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธที่พึ่งพาอาศัยอยางใกลชิดระหวางกัน นอกจากน้ี แมวา
บางประเทศจะมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แตระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเปนการมุง
พัฒนาในอุตสาหกรรมนํ้ามันและกาซธรรมชาติในดานเดียว มิไดใหความสําคัญแกการพัฒนา
ความหลากหลายของการผลิตทางเศรษฐกิจในดานตางๆ  ทําใหประเทศในเอเชียกลางตองพึ่งพา
ตลาดการคาของรัสเซียเปนหลัก และอํานาจตอรองดานเศรษฐกิจก็ยังไมสามารถสูรัสเซียได

4) รัสเซียยังมีภาพเปน “พี่ใหญ” ในสายตาของประเทศในเอเชียกลาง
ซึ่งบางประเทศยังมีขอขัดแยงระหวางกันอยูและตองการใหรัสเซียเปนตัวกลางในการเจรจา
ไกลเกลี่ยปญหา ซึ่งจะเห็นไดชัดในเร่ืองปญหานํ้าขาดแคลนในภูมิภาคเอเชียกลางระหวาง
ประเทศตนนํ้า คือ ทาจิกิสถาน คีรกิซสถาน และคาซัคสถาน กับประเทศปลายนํ้า คือ อุซเบกิสถาน
เน่ืองจากอุซเบกิสถานตองการใหประเทศตนนํ้าปลอยนํ้าใหอุซเบกิสถานใชในการทํา
การเกษตรกรรมและครัวเรือนมากขึ้น แตประเทศตนนํ้า คือ  ทาจิกิสถานตองการใชนํ้าเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟา ซึ่งทําใหอุซเบกิสถานไมพอใจรัสเซียที่ไมใหการสนับสนุน แตอยางไรก็ตาม
ทาทีของอุซเบกิสถานไดออนลงเมื่อประธานาธิบดี Islam Karimov ของอุซเบกิสถานไดเดินทาง
ไปเยือนรัสเซียเมื่อเดือนเมษายน 2553  ที่ผานมา

สวนความสัมพันธระหวางรัสเซียกับทาจิกิสถาน และคีรกิซสถาน
เปนลักษณะผูใหและผูรับความชวยเหลือ เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีปญหาสงครามกลางเมือง
ผูนําประเทศออนแอ ประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน และมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมตํ่ากวาคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน จึงไมมีศักยภาพที่จะแข็งขอกับรัสเซียไดมากกวา
ประเทศทั้งสอง อยางไรก็ตาม คีรกิซสถานไดพยายามใชความไดเปรียบในเชิงภูมิรัฐศาสตร ซึ่งมี
ชายแดนติดตอกับอัฟกานิถานและมีเสนทางเชื่อมโยงไปยังอัฟกานิสถานที่สะดวกที่สุดในภูมิภาค
เปนสิ่งตอรองกับสหรัฐอเมริกา และรัสเซียในการต้ังฐานทัพในคีรกิซสถาน ซึ่งในที่สดุ ไดกลายเปน
ปญหาที่ทําใหประธานาธิบดีคีรกิซสถานตองถูกประทวงขับไลจากประชาชนคีรกิซสถานเมื่อเดือน
เมษายน 2553 ซึ่งสื่อตะวันตกคาดวา รัสเซียอาจจะอยูเบื้องหลัง
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รัสเซียเปนประเทศคูคาที่สําคัญที่สุดของประเทศในเอเชียกลาง โดยมีมูลคา
การคากับคาซัคสถานรวม 12.4 พันลานดอลลารสหรัฐ และกับอุซเบกิสถาน 4.5 พันลานดอลลาร
สหรัฐในป 2552  เปนประเทศที่ลงทุนในประเทศในเอเชียกลางมากที่สุด และเปนประเทศที่ใหเงินกู
และใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากน้ัน ในชวงที่ประเทศในเอเชียกลาง
ถูกผนวกเขากับอดีตสหภาพโซเวียต ไดมีชาวรัสเซียจํานวนมากอพยพไปต้ังถิ่นฐานอยูในเอเชียกลาง
จํานวนมาก เชน ในคาซัคสถานไดมีชาวรัสเซียอพยพเขาไปอาศัยอยูมากถึงหน่ึงลานคน ทําให
ชาวรัสเซียจํานวนมากที่อาศัยอยูในประเทศในเอเชียกลางมีความผูกพันใกลชิดกับชาวรัสเซียใน
สหพันธรัสเซียในปจจุบัน โดยมีโรงเรียน และสถาบันวิชาการหลายแหงที่เปดทําการเรียนการสอน
ในประเทศเอเชียกลางเปนภาษารัสเซีย

สําหรับ CICA รัสเซียแสดงบทบาทนําในกระบวนการของ CICA มาโดย
ตลอด โดยเปนแกนนําของบรรดาประเทศสมาชิกที่มาจากสมาพันธรัฐอิสระ (Commonwealth of
Independent States – CIS)  และแสดงบทบาทการเปนพันธมิตรกับคาซัคสถานอยางออกนอกหนา
ซึ่งคาซัคสถานไดตอบสนองดวยการใหความอลุมอลวยตอบทบาทของรัสเซียดวยดี ประเด็นที่
เห็นไดชัด คือ คาซัคสถานสนับสนุนขอเสนอของรัสเซียที่จะใหภาษารัสเซียเปนภาษาราชการของ
CICA ควบคูไปกับภาษาอังกฤษ แมจะไดรับการตอตานจากประเทศนอกกลุม CIS ซึ่งเห็นวา
CICA ทําตัวเสมือนเปนเขตอิทธิพลของรัสเซียอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม คาซัคสถานไดชวย
ผลักดันใหที่ประชุมของ CICA ยอมรับใหภาษารัสเซียเปนภาษาที่ใชในการสื่อสารในที่ประชุมของ
CICA แมจะไดไมไดรับการยอมรับใหเปนภาษาราชการของ CICA ก็ตาม นอกจากน้ัน การเขารวม
เปนสมาชิก CICA ของรัสเซียไดชักนําใหประเทศในเอเชียกลางอ่ืน หรือ ประเทศ CIS เขารวมเปน
สมาชิก CICA และใหการสนับสนุนทาทีของคาซัคสถาน หรือ รัสเซีย โดยไมมีทาทีแตกแยก

3.3.2.2 จีน
หลังจากจีนเปดประเทศสูระบบเศรษฐกิจการตลาด และเรงรัดปฏิรูป

โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหทันสมัย จีนมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธฉันทมิตรที่ดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งประเทศทั้ง 5 ในเอเชียกลางก็ถือเปนเปาหมายสําคัญของการดําเนินนโยบาย
การตางประเทศของจีน

โดยรวม การดําเนินนโยบายของจีนตอประเทศในเอเชียกลางมีเปาหมายที่
สําคัญ ดังน้ี

1) จีนเล็งเห็นวา ภูมิภาคเอเชียกลางเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในฐานะ
ประเทศเพื่อนบาน และเปนกลุมประเทศมุสลิม  และไดเพิ่มความสําคัญใหมากขึ้นในสถานะ
ดานเศรษฐกิจในชวงภายหลังศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในดานพลังงาน ซึ่งไดแก นํ้ามัน และ
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กาซธรรมชาติที่อาจใชประโยชนในการปอนความตองการพลังงานของจีน และตลาดโลก
นอกจากน้ี จีนมองวา ภูมิภาคเอเชียกลางเปน “Eurasia” เชื่อมตอระหวางเอเชียกับยุโรป
ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนสะพานที่สามารถเชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก จีนจึงให
ความสนใจดานเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาในภูมิภาคเอเชียกลาง
ซึ่งหากเกิดปญหาสภาวะความวุนวายในภูมิภาคน้ี ก็จะทําใหความรวมมือทางดานการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกไดรับผลกระทบไปดวย

2) จีนใหความสําคัญในการพัฒนาชายแดนจีนที่มีพรมแดนติดตอกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ไดแก แควนซินเจียง (Xinjiang) ซึ่งมีชนกลุมนอยมุสลิมอยูหนาแนน

3) จีนเคยติดตอคาขายกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางมาชานานต้ังแต
สมัยประวัติศาสตรในอดีตในเสนทาง “สายไหม” ซึ่งชวยใหประชาชนของทั้งสองฝายมี
ความใกลชิดกัน ในสมัยปจจุบัน จีนยังใหความสําคัญที่จะพัฒนาความสัมพันธในเสนทาง
“สายไหม” ใหมีความทันสมัยมากขึ้น

จีนเปนประเทศที่มีประชากรจํานวนมาก และมีความตองการเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาในประเทศ จึงมีความตองการพลังงานมาก โดยนับต้ังแต
ป 2536 จีนไดเปนผูนําเขาที่สําคัญสําหรับนํ้ามันที่มาจากประเทศในเอเชียกลาง โดยจีนไดสัมปทาน
ขุดเจาะนํ้ามันในคาซัคสถาน และไดสรางทอนํ้ามันจากคาซัคสถานถึงชายแดนจีนเปนระยะทาง
กวา 3,000 กิโลเมตร ซึ่งเปดใชแลวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 และยังไดดําเนินโครงการวางทอ
นํ้ามันและกาซธรรมชาติจากกลุมประเทศเอเชียกลางผานเติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และ
คาซัคสถาน ซึ่งมี ความยาวประมาณ 1,833 กิโลเมตร เขาสูจีนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
ปกครองตนเองซินเจียง  ซึ่งเร่ิมเปดใชแลวเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2552 เพื่อเชื่อมตอกับ
ทอลําเลียงภายในประเทศจีนไปจนถึงนครเซียงไฮ กวางโจว และฮองกง นอกจากน้ัน จีนยังได
เขาไปรวมลงทุนในดานนํ้ามันกับบริษัทนํ้ามันแหงชาติของคาซัคสถานดวย

ในดานการเมือง หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลาย  จีนไดเร่ิมมีความรวมมือ
ดานการทหารและความมั่นคงกับประเทศในเอเชียกลางมากยิ่งขึ้น เชน มีการประชุมระหวางกันเพื่อ
ลดอาวุธ และเสริมสรางความรวมมือดานการทหารบริเวณชายแดนในป 2536 จีนและคาซัคสถาน
ไดออกแถลงการณรวมในดานความรวมมือทางทหาร ในป 2539 จีน คาซัคสถาน คีรกิซสถาน
ทาจิกิสถาน และรัสเซียไดลงนามในความตกลงเสริมสรางความรวมมือทางทหารในเขตชายแดน
และในป 2541 จีน คาซัคสถาน คีรกิซสถาน ทาจิกิสถาน และรัสเซียไดมีการหารือกันที่เมืองอัลมาตี
คาซัคสถาน เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน รวมทั้ง
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ความรวมมือในการปราบปรามการกอการราย ลัทธิแบงแยกดินแดน กลุมมุสลิมหัวรุนแรง การคา
อาวุธผิดกฎหมาย และการปราบปรามยาเสพติด

จีนมองทาทีและบทบาทของประเทศมหาอํานาจที่พยายามแผขยายอิทธิพลใน
ภูมิภาคเอเชียกลางวา รัสเซียเปนผูค้ําประกันเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียกลางและ
ภูมิภาคใกลเคียง ทหารในกองทัพของประเทศในเอเชียกลางสวนใหญเคยดํารงตําแหนงทางทหาร
ในกองทัพรัสเซียมากอนในสมัยประเทศเหลาน้ีอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต ดังน้ัน
ทักษะและแนวความคิดทางทหาร รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณของประเทศเหลาน้ีลวนมาจากรัสเซีย
ทั้งสิ้น เมื่อประเทศเหลาน้ีไดรับเอกราช จึงยังคงตองการที่จะอยูภายใตความคุมกันทางดานความ
มั่นคงจากรัสเซีย  อยางไรก็ตาม ทั้งจีนและรัสเซียตางตองการเห็นภูมิภาคน้ีมีเสถียรภาพและ
สันติภาพ และไดตอตานการใหภูมิภาคน้ีอยูภายใตอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจใดมหาอํานาจ
หน่ึง โดยจีนและรัสเซียตางใหการสนับสนุนความรวมมือทางทหารแกประเทศในเอเชียกลาง

จีนคัดคานการที่สหรัฐอเมริกาต้ังฐานทัพในภูมิภาคเอเชียกลาง หรือ
การใชกําลังรวมกันกับประเทศเหลาน้ี เน่ืองจากเห็นวา จะเปนอันตรายตอความมั่นคงของจีนทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในป 2541 ซึ่งสหรัฐอเมริกาสงกองกําลังทหารไปโคนลมรัฐบาลทาลีบัน
ในอัฟกานิสถาน น้ัน จีนถือวาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของจีนเชนกัน

จีนไมคัดคานโดยตรงในการที่ 4 ประเทศในเอเชียกลาง ยกเวนทาจิกิสถาน
เขารวมในโครงการพันธมิตรเพื่อสันติภาพขององคการนาโต  แตจีนไดเฝามองอิทธิพลของนาโต
อยางใกลชิดในการเพิ่มการมีอิทธิพลตอประเทศในเอเชียกลาง และไมคัดคานการที่ประเทศใน
เอเชียกลางจะพัฒนาความรวมมือดานการทหารระหวางกัน โดยจีนไดสนับสนุนใหประเทศเหลาน้ี
พัฒนากองทัพของตนเอง รวมทั้งยินดีที่เห็นประเทศเหลาน้ีรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียกลางในกรอบความรวมมือ CICA  อยางไรก็ดี จีนมีผลประโยชนพิเศษที่
จะเขาไปเกี่ยวของกับประเทศในเอเชียกลางในกรอบความรวมมือดังกลาว โดยไมตองการเห็น
ประเทศในเอเชียกลางรวมตัวกันเพื่อนําไปสูการแขงขันสะสมอาวุธ หรือ การเผชิญหนาทางทหาร
ระหวางประเทศในภูมิภาคน้ี และการที่ประเทศภายนอกภูมิภาคจะเขาไปแทรกแซงกิจการเมือง
ภายในของประเทศเหลาน้ีโดยอาจทําใหเกิดอันตรายตอเอกราชและอธิปไตยของประเทศใน
เอเชียกลาง จีนไมตองการที่จะมีอิทธิพลในภูมิภาคน้ี แตไมประสงคที่จะใหมีกิจกรรมใดๆ ที่จะเปน
ภัยตออํานาจอธิปไตย หรือ นําไปสูการแตกแยกประเทศของจีน และสนับสนุนความรวมมือใดๆ
ที่เปนประโยชนตอสันติภาพ และการพัฒนาความเปนอยูที่ดีแกประเทศในภูมิภาคน้ี

อยางไรก็ตาม ในทัศนะของรัสเซีย เห็นวา จีนเปนภัยที่อาจกอใหเกิด
ความยุงยากแกรัสเซียมากกวาสหรัฐอเมริกา โดยรัสเซียไมประสงคที่จะเห็นกองทัพของ NATO
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อยูขนาบขางพรมแดนในสองดานของตน และเล็งเห็นวา สหรัฐอเมริกาไมนาเปนปญหาขอขัดของ
ของรัสเซีย เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาไมมีทีทาที่จะปกหลักลงรากฐานกองกําลังในเอเชียกลาง
อยางจริงจัง เพราะเปาหมายของสหรัฐอเมริกาอยูที่ความสําเร็จในการปราบปรามกลุมกอการราย
ในอัฟกานิสถาน ซึ่งหากประสบความสําเร็จ กองกําลังของสหรัฐอเมริกาจะถอนออกไป
โดยเห็นวา ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาจะอยูที่ตะวันออกกลางมากกวาในเอเชียกลาง  สวนจีน
ในทางตรงกันขามกลับพยายามทําลายการผูกขาดของรัสเซียในตลาดพลังงานในเอเชียกลาง โดยได
ดําเนินโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติจากเติรกเมนิสถานไปยังภาคตะวันตกของจีนผานดินแดนที่
เปนตัวแทนของรัสเซีย คือ  คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน เน่ืองจากสําหรับจีน การขนสงพลังงาน
ผานดินแดนเอเชียกลางจะมีคาขนสงที่ถูกกวา เร็วกวา และปลอดภัยกวาที่จะขนสงโดยทางเรือผาน
ชองแคบมะละกา ซึ่งเปนแหลงสองสุมของโจรสลัด

    สวนผูนําในเอเชียกลางมักชอบที่จะติดตอทําธุรกิจกับจีน เน่ืองจากจีนมีเงินมาก
และมีนโยบายการตางประเทศที่ไมผูกมัดดวยจริยธรรม และพรอมที่จะจัดสงกองกําลังทางเรือจาก
ทะเลจีนใตไปยังอาวเปอรเซียเพื่อใหการคุมกันการขนสงนํ้ามันจากเอเชียกลางไปยังจีน อยางไรก็ดี
ปญหาที่จีนหวาดหวั่นจากการขยายความสัมพันธกับประเทศในเอเชียกลาง คือ กลุมชน Uighur ซึ่ง
พูดภาษา Turkic ในแควนซินเกียงในภาคตะวันตกของจีนอาจกอความวุนวายในจีน และอาจ
หลบหนีไปอาศัยคีรกิซสถานเปนแหลงหลบซอน ซึ่งทําใหจีนไมอาจทําอะไรรุนแรงได
เน่ืองจากตองอาศัยกาซธรรมชาติจากเติรกเมนิสถาน และการที่ผูนําที่สําคัญในเอเชียกลาง 2 ประเทศ
คือ คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน มีอายุกวา 70 ป และมีสุขภาพไมแข็งแรงมากนัก และไมมีบุตร
เปนทายาท ซึ่งหากผูนําดังกลาวเสียชีวิตลง อาจจะเกิดเหตุการณความวุนวายขึ้นในประเทศทั้งสอง
และเปนผลใหจีนอาจตองใชความพยายามในการปกปองทอสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติจาก
เอเชียกลางไปยังจีนเพิ่มมากขึ้น

สําหรับทาทีของจีนใน CICA  นักการทูตมองโกเลีย ซึ่งเปนผูแทนที่เขารวม
ประชุมในกรอบของ CICA มาอยางยาวนานตอเน่ืองไดใหความเห็นวา เดิมจีนแสดงบทบาทที่
แข็งขันในการประชุม CICA เปนอยางมาก แตไดเฉื่อยชาลงในรอบปที่ผานมา ซึ่งมองโกเลียเห็นวา
นาจะมาจากการที่จีนไดสมประสงคแลว 3 ประการ คือ (1) มีโอกาสที่จะไดนํ้ามันจากคาซัคสถาน
คอนขางแนนอนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการสรางทอสงนํ้ามัน Ataucy-Akashankol จาก
คาซัคสถานไปยังภาคตะวันตกของจีนสําเร็จลงแลว (2) การที่จีนไดเปนที่ต้ังของสํานักเลขาธิการ
ขององคกร Shanghai Cooperation Organization (SCO) และ (3) ประเทศพันธมิตรในเอเชียกลาง
มีแนวโนมหันกลับมาตอตานการเขามาของสหรัฐอเมริกา และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาใน
เอเชียกลาง โดยเฉพาะการยื่นคําขาดของรัฐบาลอุซเบกิสถานที่ใหสหรัฐอเมริกาถอนฐานทัพ
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ออกจากอุซเบกิสถาน (จากการที่สหรัฐอเมริกาไดรวมประณามการปราบปรามประชาชนอยาง
รุนแรงของรัฐบาลอุซเบกิสถาน)  น้ัน จีนถือวา ปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาที่ตองการปดลอมจีน
และรัสเซียกําลังลมเหลวลง

3.3.2.3 สหรัฐอเมริกา
ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจ

ประเทศในเอเชียกลางมากขึ้น ทั้งในดานการเปนทําเลที่ต้ังทางภูมิยุทธศาสตรสําคัญในโลก และ
การมีแหลงพลังงานและแรธาตุจํานวนมาก โดยในเร่ิมแรก สหรัฐอเมริกาใชตุรกี ซึ่งเปนพันธมิตร
ที่ดีของสหรัฐอเมริกาและมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับประเทศในเอเชียกลางในการถวงดุลกับรัสเซีย
และอิหราน และเปดชองทางใหสหรัฐอเมริกาไปมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับประเทศในเอเชียกลาง
มากขึ้น  โดยสหรัฐอเมริกามีเปาหมายที่จะพยายามลดบทบาทและความสําคัญของจีนที่มีตอประเทศ
ในภูมิภาคน้ี นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายังมองเอเชียกลางในแงผลประโยชนทางยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง โดยตองการปองกันและสกัดกั้นกลุมมุสลิมหวัรุนแรง ดวยเกรงวา เอเชียกลางจะตกเปน
แหลงบมเพาะและอยูภายใตอิทธิพลของกลุมมุสลิมหัวรุนแรงจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเปน
ภัยคุกคามตอความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา

ปจจุบัน สหรัฐอเมริกามีฐานทัพอยูในคีรกิซสถาน และทาจิกิสถาน
โดยสหรัฐอเมริกาใชฐานทัพน้ีเปนการขนถายและเปลี่ยนกองกําลังทหารที่ปฏิบัติการใน
อัฟกานิสถาน รวมทั้งสําหรับเติมนํ้ามันเคร่ืองบินและเปนที่พักของเคร่ืองบินขนสงสัมภาระ
สําหรับฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอุซเบกิสถาน น้ัน สหรัฐอเมริกาไดถอนฐานทัพออกไปแลว
ตามความตกลงกับรัฐบาลอุซเบกิสถานจากความไมพอใจที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดรวมประณาม
รัฐบาลอุซเบกิสถานในการปราบปรามกบฏมุสลิมหัวรุนแรงที่เขตเมือง Andijan โดยสหรัฐอเมริกา
และประเทศตะวันตกเห็นวา รัฐบาลอุซเบกิสถานละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง และถือโอกาส
ปราบปรามประชาชนที่ไมพอใจการบริหารงานของรัฐบาลในปญหาความยากจน

นโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาตอภูมิภาคเอเชียกลางเปนการใหการ
สนับสนุนเพื่อใหประเทศในภูมิภาคสามารถสนับสนุนการดําเนินการของสหรัฐอเมริกาและ NATO
ตออัฟกานิสถาน ตลอดจนการตอตานการกอการราย การลดอาวุธ การลักลอบคาอาวุธและ
ยาเสพติด รวมทั้งการสงเสริมวาระของสหรัฐอเมริกา เชน ตลาดเสรี สิทธิมนุษยชน การพัฒนา
พลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหประเทศและประชาชนในภูมิภาคน้ีกลายเปนพวก
กลุมหัวรุนแรงตอตานตะวันตก และกอปญหาใหแกพันธมิตรในภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา เชน
ตุรกี  และยิ่งภายหลังเหตุการณ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 สหรัฐอเมริกายิ่งใหความสําคัญแกภูมิภาคน้ี
มากขึ้นเพื่อปองกันมิใหภูมิภาคน้ีที่เปน front-line states กลายเปนแหลงบมเพาะผูกอการราย ซึ่ง



39

สอดรับกับความตองการของประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเองดวย ซึ่งไมตองการเห็นอัฟกานิสถาน
กลายเปนแหลงกบดานของผูกอการรายและการคายาเสพติด และประเทศในเอเชียกลางเองตอง
เผชิญภัยคุกคามจากการกอการราย และการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศในเอเชียกลาง
จึงไดใหความรวมมือแกสหรัฐอเมริกาดวยดี และอนุญาตใหสหรัฐอเมริกาและ NATO สามารถ
ใชประเทศของตนเปนเสนทางผานในการขนสงวัสดุอุปกรณที่ไมเปนอันตรายผานไปยัง
อัฟกานิสถานได โดยอาจสรุปทาทีเฉพาะของสหรัฐอเมริกาที่มีตอแตละประเทศในเอเชียกลางได
ดังน้ี

- คาซัคสถาน  สหรัฐฯ ตองการกําจัดอาวุธนิวเคลียรและอาวุธชีวภาพในสมัย
อดีตสหภาพโซเวียต  และลงทุนดานพลังงานในคาซัคสถาน

- เติรกเมนิสถาน  สหรัฐฯ ตองการลงทุนดานพลังงาน โดยเฉพาะในดาน
กาซธรรมชาติ

- คีรกิซสถาน  สหรัฐฯ ใหความสนใจการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและ
ประชาธิปไตย

- ทาจิกิสถาน สหรัฐฯ ใหความสนใจการฟนฟูเศรษฐกิจภายหลังเหตุการณ
สงครามกลางเมืองในทาจิกิสถานเมื่อป ค.ศ. 1992 -1997

โดยรวม นโยบายหลักของสหรัฐอเมริกาตอเอเชียกลางอาจสรุปได ดังน้ี
1) เสริมสรางความรวมมือเพื่อสรางพันธมิตรในการตอตาน

การกอการรายในอัฟกานิสถาน และปากีสถาน
2) เพิ่มพูนการพัฒนาแหลงพลังงาน ตลอดจนเสนทางการขนสงพลังงาน

ในภูมิภาค
3) เสริมสรางการตระหนักถึงธรรมาธิบาลและการเคารพสิทธิมนุษยชน
4) พัฒนาระบบเศรษฐกิจการตลาด
5) ปองกันการเกิดรัฐที่ลมเหลวในทาจิกิสถาน และคีรกิซสถาน รวมถึง

การใหความชวยเหลือในดานความมั่นคงทางอาหาร
สําหรับบทบาทของสหรัฐอเมริกาใน CICA สหรัฐอเมริกาสมัครเปน

ประเทศสังเกตการณใน CICA โดยมีเปาหมายเพื่อรับทราบประเด็นและทาทีของประเทศสมาชิก
ในภูมิภาค และระหวางประเทศดานตางๆ  และสกัดกั้นบทบาทที่ผูกขาดของรัสเซียดานพลังงานใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง โดยสหรัฐอเมริกามีความมุงประสงคที่จะสรางทอสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
จากคาซัคสถานและเติรกเมนิสถานผานอัฟกานิสถานไปออกที่ปากีสถานเพื่อเปนเสนทางเลือกจาก
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การสรางทอสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติจากคาซัคสถานและเติรกเมนิสถานไปออกอาวเปอรเซียที่
อิหราน ซึ่งรัสเซียใหการสนับสนุน ทั้งน้ี เปนที่วิจารณกันวา เมื่อเหตุการณความไมสงบใน
อัฟกานิสถานยุติลง จะเปดโอกาสใหบริษัทนํ้ามัน UNOCAL ของสหรัฐอเมริกาไดเขาไปเปน
ผูสนับสนุนอํานาจทางการเมืองในอัฟกานิสถานอยางเต็มตัว โดยเฉพาะบทบาทของนาย Hamid
Kazai ประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน ซึ่งเคยเปนที่ปรึกษาของบริษัท UNOCAL และเปนผูแทนของ
บริษัทในการเจรจาเร่ืองการสรางทอสงนํ้ามันและกาซธรรมชาติกับกลุมทาลีบัน (Taliban) ใน
อัฟกานิสถานมาต้ังแตป 2540 มากอน นอกจากน้ัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดสงนาย Robert Finn
อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํากรุงบากู (Baku) อาเซอรไบจาน และเปนบุคคลสําคัญที่
กอใหเกิดการลงนาม “สัญญาแหงศตวรรษ” ในการสรางทอสงนํ้ามันระหวางอาเซอรไบจานกับ
บริษัทขามชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตกในป 2537 ไปเปนเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจํากรุงคาบุล (Kabul) อัฟกานิสถาน

3.3.2.4 ประเทศท่ีสําคัญอื่น
ก. ตุรกี

ตุรกีมีความใกลชิดกับประเทศในเอเชียกลางมากขึ้นภายหลังการลมสลาย
ลงของสหภาพโซเวียต โดยมีชนกลุมนอยเชื้อสายตุรกีอาศัยอยูในตอนเหนือของอุซเบกิสถาน
คาซัคสถาน คีรกิซสถาน (และแควนซินเกียงของจีน) ยกเวนทาจิกิสถาน ซึ่งชนกลุมนอยเหลาน้ีมี
ความผูกพันกันกับชาวตุรกี เพราะมีภาษา วัฒนธรรม และศาสนาเหมือนกัน รัฐบาลตุรกีจึงประสงค
ที่จะสรางความสัมพันธกับชนกลุมนอยเชื้อสายตุรกีในประเทศเอเชียกลางใหใกลชิด และมีนโยบาย
เปดตลาดใหแกสินคาจากประเทศเอเชียกลาง และถือวา ประเทศในเอเชียกลางเปนแหลงพลังงาน
และแหลงวัตถุดิบของตุรกี รวมทั้งไดพยายามหาหนทางใหมีการสรางทอนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
จากภูมิภาคเอเชียกลางผานไปตุรกีไปยังยุโรป แทนที่จะผานรัสเซีย และอิหราน ซึ่งจะมีผลทําใหตุรกี
มีเกียรติภูมิและอิทธิพลในภูมิภาคทะเลสาปแคสเปยนดวย นอกจากน้ี รัฐบาลตุรกีมีการลงนามความ
รวมมือดานการฝกฝนทางทหารกับประเทศในเอเชียกลาง และสนใจที่จะผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ
กับบางประเทศในเอเชียกลาง โดยมองวา ประเทศในภูมิภาคน้ีอาจเปนตลาดอาวุธของตุรกี ซึ่งมี
ความสามารถในการตอเรือรบ รถทหาร อาวุธเบา และระเบิด

นักธุรกิจตุรกีเองมีความต่ืนตัวในการที่จะเขาไปทําธุรกิจการคากับ
ประเทศในเอเชียกลางดวย โดยเห็นวา ตุรกีจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเอเชียกลางกับประเทศ
ยุโรปตะวันตกได โดยเฉพาะการวางทอนํ้ามันจากประเทศเอเชียกลางไปสูประเทศตะวันตกโดยผาน
ตุรกี ตุรกีจึงใหความสําคัญแกประเทศในเอเชียกลางที่มีแหลงนํ้ามันมาก เชน คาซัคสถาน
เติรกเมนิสถาน รวมทั้งอาเซอรไบจาน
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สําหรับบทบาทของตุรกีใน CICA   ตุรกีเปนประเทศแรกๆ ที่ไดแสดง
บทบาทอยางแข็งขันในภูมิภาคเอเชียกลางต้ังแตสหภาพโซเวียตลมสลายลง โดยเปนตัวแทนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกในการเขาไปยังภูมิภาคเอเชียกลางในชวงแรก
โดยเฉพาะการใหการสนับสนุนการฟนฟูและสงเสริมศิลปะวิทยาการและสถาปตยกรรมของอิสลาม
และการใหความชวยเหลือทางดานการศึกษา และการดําเนินการทูตในลักษณะ soft power 3

ตอประเทศในเอเชียกลางอยางแข็งขัน ความสําเร็จที่สําคัญของตุรกีในเอเชียกลางที่สําคัญ คือ
ความสามารถในการเขาไปครอบครองธุรกิจปโตรเลียม downstream ไดเกือบทั้งหมดในภูมิภาค
โดยเฉพาะความสําเร็จในการเปนสถานีของทอสงนํ้ามันจากคาซัคสถาน และเติรกเมนิสถาน และ
จากทอสงนํ้ามันใตทะเลของรัสเซียจาก Novorussysk ไปตุรกี รวมไปถึงธุรกิจบริการและ
โครงสรางพื้นฐานในภูมิภาค อาทิ กิจการธนาคารและการเงิน สํานักงานใหคําปรึกษาดานการลงทุน
โครงการกอสรางที่พักอาศัยและโรงแรม และงานการขนสง (logistics) ดานการคา (ตุรกีเปนผูปอน
สินคาอุปโภคและบริโภครายใหญที่สุดใหแกประเทศในเอเชียกลาง) ซึ่งในเร่ืองน้ี เอกอัครราชทูต
มาเลเซียประจํากรุงอังการา ตุรกี ไดเลาใหทราบวา สิงคโปรกําลังเขาไปในภาคธุรกิจดังกลาวเชนกัน
โดยการจัดต้ัง trading house เพื่อปอนสินคาอุปโภคและบริโภคใหแกเมืองที่มีนํ้ามันในคาซัคสถาน
หลายแหง ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยมีบริษัทของมาเลเซียและไทยรวมเปน sub-contractor ดวย

ข. อิหราน
อาณาจักรเปอรเชียเคยปกครองดินแดนแถบทาจิกิสถานมากอน

ในอดีต ชาวทาจิกิสถานจึงสามารถพูดภาษาฟารซีของอิหรานได อิหรานจึงมีความผูกพันกับ
ทาจิกิสถานมาก โดยเปนชาติแรกที่ใหการรับรองทาจิกิสถานเปนเอกราชภายหลังการลมสลายของ
อดีตสหภาพโซเวียต และมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือทาจิกิสถานในการยุติสงคราม
กลางเมืองในป ค.ศ. 1992 -1997 โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมตอประชาชน
ที่ลี้ภัยสงคราม และการเปนตัวกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยขอขัดแยง ในปจจุบัน อิหรานเปน
ประเทศที่ลงทุนในทาจิกิสถานมากเปนอันดับที่สองรองจากจีน โดยเปนการลงทุนในดานเหมืองแร
แรอลูมีเนียม และการปลูกฝาย และไดใหความชวยเหลือทาจิกิสถานในดานตางๆ เชน การสราง
โรงงานไฟฟาจากพลังนํ้า เสนทางรถไฟในทาจิกิสถานเพื่อเชื่อมตออิหราน และใหทุนการศึกษาแก
___________________________________________
3 การดําเนินการทูตเพื่อโนมนาวความนิยมของประชาชนในประเทศอ่ืน เชน การใช public
    diplomacy, cultural diplomacy
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นักเรียนนักศึกษาชาวทาจิกิสถานไปศึกษาตอในอิหรานในแตละปเปนจํานวนมาก  ทั้งน้ี แมวาจะ
ใชภาษาฟารซีเชนในอิหราน แตประชากรสวนใหญ หรือ รอยละ 95 ของทาจิกิสถานเปนชาวมุสลิม
นิกายซุนนี มีเพียง รอยละ 3 เปนชีอะห

อิหรานมีความสัมพันธทางการคากับคาซัคสถานกวา 2 พันลานดอลลาร
สหรัฐในป 2552 และทั้งสองประเทศมีความรวมมือในการวางทอนํ้ามันและกาซธรรมชาติเชื่อมตอ
ระหวางคาซัคสถาน เติรกเมนิสถาน และอิหรานผานอาวเปอรเซียเพื่อเปนประตูการสงออกนํ้ามัน
และกาซธรรมชาติของคาซัคสถานไปสูเอเชีย เติรกเมนิสถานเปนประเทศที่มีปริมาณการคาสูงสุด
กับอิหรานในเอเชียกลาง โดยมีมูลคาการคากวา 3.3 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2552 เพิ่มขึ้น
รอยละ 40 จากปที่ผานมา อิหรานไปลงทุนในดานอุตสาหกรรมเกษตรและการชลประทาน
การกลั่นนํ้ามัน การกอสรางถนนและวางสายโทรคมนาคม การสรางเขื่อน โรงงานแยก
กาซธรรมชาติเหลว และการกอสรางเสนทางรถไฟในเติรกเมนิสถานเพื่อเชื่อมตอคาซัคสถาน
เติรกเมนิสถาน และอิหราน อิหรานยังมีความรวมมือในการชวยสรางทอสงกาซธรรมชาติให
แกเติรกเมนิสถาน โดยมีเงื่อนไขใหเติรกเมนิสถานตองขายกาซธรรมชาติใหแกอิหรานอยางนอย
25 ลานลูกบาศกเมตรตอป

อิหรานเปนคูคาที่สําคัญที่สุดของอุซเบกิสถานในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยคาดวา จะมีมูลคาการคากวา 1 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2553 และมีการลงทุนใน
อุซเบกิสถานในดานการเกษตร การขนสง การผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติ การกอสราง
สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ และการธนาคาร และใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ชาวอุซเบกิสถานเปนประจํา สวนคีรกิซสถาน อิหรานใหเงินกูแกคีรกิซสถาน จํานวน 200 ลานยูโร
ในป 2551 และใหความชวยเหลือกอสรางทางหลวงระหวางกรุงบิชเคก (Bishkek) กับ
เมืองโอช (Osh)ในภาคใตของคีรกิซสถาน และใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวคีรกิซสถานเปน
ประจํา และสนับสนุนการจัดต้ังศูนยอิหรานศึกษาในมหาวิทยาลัยของคีรกิซสถาน

สําหรับบทบาทของอิหรานใน CICA  อิหรานเปนประเทศที่แสดงบทบาท
สนับสนุนกระบวนการของ CICA อยางเขมแข็งมาโดยตลอด แตเหตุผลที่อยูเบื้องหลัง คือ
นโยบายความรวมมือดานพลังงานระหวางอิหรานกับคาซัคสถาน โดยในระยะ 2 ปที่ผานมาน้ี
คณะผูแทนดานนํ้ามันของ 2 ประเทศไปมาหาสูกันมาก โดยนอกเหนือไปจากผลประโยชนรวมกัน
ในนโยบายการสรางทอสงนํ้ามันจากคาซัคสถานไปยังอิหรานแลว ประเทศทั้งสองยังร้ือฟน
การแลกเปลี่ยน (swap) นํ้ามัน ซึ่งเร่ิมดําเนินการต้ังแตป 2539 แตไดยุติลงชั่วคราว เน่ืองจาก
คาซัคสถานถูกสหรัฐอเมริกากดดันอยางหนัก โดยจากการบอกเลาของนักการทูตอิหราน
การแลกเปลี่ยนนํ้ามันเปนธุรกิจที่ใหผลประโยชนดวยกันแกทั้งสองฝาย กลาวคือ แมวาอิหราน
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จะมีนํ้ามันสํารองถึง 93 พันลานบาเรล แตแหลงนํ้ามันสวนใหญอยูทางตอนใตของประเทศ
ในขณะที่ประชากรสวนใหญกระจุกตัวอยูทางภาคเหนือและจะไมคุมคาทางเศรษฐกิจ หากอิหราน
จะขนถายนํ้ามันจากทางตอนใตของประเทศของตนไปใหประชาชนในภาคเหนือใช แตจะเปน
การคุมคามาก หากอิหรานจะใชนํ้ามันจากเมือง Aktau ของคาซัคสถานจากทะเลสาปแคสเปยนแทน
โดยการขนถายทาง tanker ไปลงที่ทาเรือ Neka ของอิหรานแลวสงผานทอไปยังกรุงเตหะรานของ
อิหราน ในขณะเดียวกันคาซัคสถานจะไดนํ้ามันของอิหรานตอนใต ซึ่งมีซัลเฟอร (sulfur) นอยกวา
ของคาซัคสถานมาก และสงออกขายไปยังตลาดโลกโดยออกทางอาวเปอรเซียเปนการทดแทน ทั้งน้ี
ภายหลังการเจรจา ทั้งสองประเทศไดตกลงกันในการแลกเปลี่ยนนํ้ามันแลว โดยในป 2548 จะทํา
การแลกเปลี่ยนในระยะเร่ิมแรก จํานวน 5 แสนตัน

ค. อินเดียกับปากีสถาน
อินเดียกับปากีสถานเปนสองประเทศคูขัดแยงในการประชุม CICA

บอยมาก และบางคร้ังไมสรางสรรคและมีผลทําใหพัฒนาการของ CICA ติดขัดและดําเนินไป
อยางลาชา ยิ่งการมีโครงการสรางทอสงนํ้ามันจากคาซัคสถานไปยังอิหรานก็นาจะมีสวนทําให
ระดับความขัดแยงระหวางสองประเทศเพิ่มความรุนแรงขึ้น โดยปากีสถานสนับสนุนการสราง
ทอสงนํ้ามันจากทะเลสาปแคสเปยนจากเติรกเมนิสถานและคาซัคสถานผานอัฟกานิสถานไป
ออกที่สถานี (terminal) ที่ทาเรือการาจี ของปากีสถาน ตามเสนทาง Heart-Kandahar-Karachi
ทั้งน้ี บริษัท Bridas ของอารเจนตินา ซึ่งมีฐานอยูที่เติรกเมนิสถาน และบริษัท UNOCAL ของ
สหรัฐอเมริกาไดเขาไปสํารวจความเปนไดของการสรางทอสงนํ้ามันแลวในทันทีที่กลุมทาลีบัน
ไดถูกโคนลมลงไปในอัฟกานิสถาน ในขณะที่อินเดียสนับสนุนการสราง ทอสงนํ้ามันของอิหราน
จากเติรกเมนิสถานและคาซัคสถานไปออกทางทาเรือในอิหราน

ง. อุซเบกิสถาน
คณะทูตในคาซัคสถานมีขอสังเกตวา มีการแขงบารมีระหวาง

ประธานาธิบดีนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟของคาซัคสถานกับ ประธานาธิบดี อิสลาม เอ. คารีมอฟ
(Islam A. Karimov) ของอุซเบกิสถาน เพื่อชิงความเปนผูนําของสองประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
แมวา คาซัคสถานจะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนําหนาอุซเบกิสถานอยางเห็นไดชัดก็ตาม
ในปจจุบัน แตตราบใดที่อุซเบกิสถานยังสามารถผลิตทองคําไดมากเปนลําดับที่ 4 ของโลก
การที่คาซัคสถานจะขึ้นเปนผูนําเด่ียวในภูมิภาคก็คงไมงายนัก ดังจะเห็นไดจากการที่อุซเบกิสถาน
มักไมคอยสงผูแทนเขารวมประชุมในกรอบของ CICA และหากสง มักจะสงเจาหนาที่การทูตใน
ระดับไมอาวุโสเขารวมการประชุม โดยอุซเบกิสถานตองการที่จะแสดงใหเห็นวา อุซเบกิสถาน
ไมกระตือรือรนกับบทบาทของและความพยายามของคาซัคสถานในการกอต้ังและผลักดัน  CICA
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ใหมีความคืบหนาเทาใดนัก และโดยเฉพาะอยางยิ่งอุซเบกิสถานไมเคยสงผูแทนเขารวมประชุม
ในคณะทํางานพิจารณาธรรมนูญการจัดต้ังสํานักเลขาธิการ CICA เน่ืองจากอุซเบกิสถานไม
สนับสนุนให CICA เปนเวทีระหวางประเทศที่มีตัวตน แตตองการใหเปนเวทีในการหารือและ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันเทาน้ัน

จ. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
นาย  Ibrahim Hassan Saif เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับอิมิเรตสประจํา

กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูแทนสหรัฐอาหรับอิมิเรตสเขารวม
การประชุมคณะทํางานพิเศษและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA ที่กรุงบากู ประเทศอาเซอรไบจาน
เมื่อเดือนเมษายน 2553 ใหความเห็นวา สหรัฐอาหรับอิมิเรตสมอง CICA เปนกระบวนการ
ดําเนินการทางการเมืองและการทูตระหวางประเทศของคาซัคสถาน ซึ่งยังไมมีผลที่ชัดเจนตอ
ตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับอิมิเรตสจึงจะยังคงสงวนทาทีการเปนสมาชิกของ CICA ใน
ลักษณะที ่low profile  และเฝาติดตามพัฒนาการของ CICA ไปกอน

ฉ. สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีสมัครเปนสมาชิกของ CICA ในอันดับที่ 18 ในป 2548

ภายหลังที่ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิกของ CICA อันดับที่ 17 ในป 2547 โดยอาจกลาวไดวา
เปาหมายแรกในการเขารวมเปนสมาชิกของ CICA ของสาธารณรัฐเกาหลี น้ัน อาจเพื่อหาเสียง
สนับสนุนการสมัครเปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติของนายบัน คี-มูน (Ban Ki-moon)
รัฐมนตรีตางประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี ในวาระการดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 2007 - 2011
โดยนายบัน คี-มูนเองเปนผูแทนสาธารณรัฐเกาหลีเขารวมการประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 2
ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน เมื่อป 2549 ซึ่งภายหลังจากนายบัน คี-มูนไดรับการเลือกต้ังแลว
สาธารณรัฐเกาหลีมีทาทีที่ low profile ลง แตก็คอยเฝาดูพัฒนาการของ CICA อยางใกลชิด
โดยสงผูแทนเขารวมประชุมในกรอบของ CICA เปนประจํา และยังไดมีสวนเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA ที่กรุงโซลดวย  ทั้งน้ี ความสนใจแก CICA
ของสาธารณรัฐเกาหลีสวนหน่ึงนาจะมาจากความตองการพลังงานจากประเทศในเอเชียกลาง
และจากการที่มีชนกลุมนอยสัญชาติเกาหลีอาศัยอยูเปนจํานวนมากในคาซัคสถานดวย

3.4 CICA และเปาหมายการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในเอเชีย
3.4.1 พัฒนาการของ CICA

แมแนวคิดในการจัดต้ัง CICA จะเร่ิมตนมีขึ้น และผลักดันโดยคาซัคสถานมาต้ังแต
ป 2535 แตกระบวนการดําเนินงานเพื่อจัดต้ัง CICA ใหมีสถานะเปนเวทีการหารือระหวางประเทศ



45

ดําเนินไปอยางเชื่องชา และกวาที่คาซัคสถานจะสามารถผลักดันให CICA สามารถกําหนดทิศทาง
และกระบวนการทํางานใหเปนที่เขาใจของประเทศสมาชิกได เวลาก็ลวงเลยไปแลว 10 ป โดยจะ
เห็นไดจากการที่ CICA สามารถจัดการประชุมระดับผูนําของ CICA ขึ้นเปนคร้ังแรก ณ
เมืองอัลมาตี คาซัคสถานไดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2545 ซึ่งไดมีผูนําจากสมาชิกเขารวมการประชุม
อยางคับคั่ง ไดแก รัสเซีย จีน คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน  คีรกิซสถาน มองโกเลีย
ตุรกี และทาจิกิสถาน โดยที่ประชุมฯ ซึ่งมีสมาชิกเขารวมทั้งหมด 16 ประเทศในขณะน้ัน ไดรวมกัน
ลงนามรับรอง Almaty Act ซึง่เปนเอกสารสําคัญของ CICA ในการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ของ CICA ที่จะเปนองคกรเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในเอเชีย
ดวยการดําเนินการสงเสริมการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย

พัฒนาการของ CICA ซึ่งไดดําเนินไปอยางลาชา น้ัน ในชั้นแรกเกิดจากคาซัคสถาน
และสมาชิกของ CICA เองดวย ซึ่งก็ยังไมมีความชัดเจนวา ตองการให CICA มุงหนาไปทางไหน
และจะใหบรรลุอะไร และแมวา จะมีชื่อวาเปนกระบวนการของทวีปเอเชีย แตดูเหมือน
การดําเนินการเปนกระบวนการดําเนินการทางการเมืองและระหวางประเทศของประเทศใน
เอเชียกลาง โดยมิไดขยายขอบเขตเกินออกไป  และหากจะถือวาเปนตัวแทนกลุมผลประโยชนของ
เอเชีย ภาพรวมของ CICA เองก็ไมชัดเจน เพราะสมาชิกมีความแตกตางหลากหลาย และมีที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตรของการรวมตัวแตกแยกกระจัดกระจายไมเปนรูปเปนราง ทั้งทุกประเทศในเอเชียก็มิได
เปนสมาชิก ตัวสมาชิกเองก็มิไดมีความคาดหวังอะไรจาก CICA เปนที่ชัดเจน รวมทั้งคาซัคสถาน
ซึ่งเปนประเทศที่ริเร่ิมแนวความคิด และผลักดันกระบวนการดําเนินงานของ CICA

นอกจากน้ัน โดยที่การรวมกลุมกันดังกลาวไดริเร่ิมมาจากประเทศคาซัคสถาน
ซึ่งไดแสดงบทบาทนําในการเสนอแนวความคิดในการกอต้ัง CICA ในโอกาสภายหลังที่เพิ่งไดรับ
เอกราชมาใหมๆ จากสหภาพรัสเซีย ซึ่งมีกลุมประเทศในเอเชียกลางอีก 4 ประเทศ (อุซเบกิสถาน
คีรกิซสถาน ทาจิกิสถาน และ เติรกเมนิสถาน ) ซึ่งไดรับเอกราชจากสหภาพโซเวียตในชวงเวลา
เดียวกันเขารวม พรอมทั้งมีรัสเซีย จีน และอินเดีย อิหราน ซึ่งเปนมหาอํานาจในภูมิภาคเขารวม
เปนสมาชิกดวย  แนวคิดในการรวมกลุมดังกลาวจึงนอกจากจะเปนการแสดงใหเห็นถึงการพยายาม
รวมตัวของรัฐตางๆ ที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกันเพื่อแสวงหาความรวมมือและการพัฒนารวมกัน
ตลอดจนเพื่อรักษาและสงเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาคตามแนวความคิดใน
ทฤษฎีความรวมมือเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของตนแลว  แนวคิดในการกอต้ัง CICA ของ
คาซัคสถานยังสะทอนใหเห็นถึงความหวาดระแวงแคลงใจ และความเกรงกลัวของประเทศใน
เอเชียกลางตออิทธิพลและอํานาจทางการเมืองและการทหารของรัสเซีย ซึ่งอาจจะหวนกลับไป
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ผนวกกลุมประเทศเอเชียกลางเขาไวในสหพันธรัสเซียอีก เน่ืองจากกลุมประเทศเอเชียกลางมี
ภูมิประเทศที่ต้ังอยูใกลชิดกับรัสเซีย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และ
เติรกเมนิสถาน ซึ่งตางเปนประเทศที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาตินํ้ามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุ
ที่มีคาจํานวนมาก อาทิ ทองคํา ยูเรเนียม ทังสเตน อันเปนที่ตองการของประเทศมหาอํานาจตางๆ
ตัวอยางที่เห็นไดชัดอีก คือ การที่กลุมประเทศดังกลาว แมวาไดรับเอกราชแลว แตก็ยังสมัครเปน
สมาชิกสมาพันธรัฐอิสระ (Commonwealth of Independent States – CIS) รวมกับสหพันธรัสเซีย
ในขณะที่เสนอแนวความคิดริเร่ิมในการกอต้ัง CICA ขึ้นมาดวยเชนกัน โดยเชิญรัสเซียเขาเปน
สมาชิกรวมกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียดวยบนหลักการใหประเทศที่มีสวนใดสวนหน่ึงใน
เอเชียสามารถสมัครเปนสมาชิกได และใหการตัดสินใจใดๆ ของ CICA  เปนไปตามหลักฉันทามติ
การเคารพในอธิปไตยและบูรภาพแหงดินแดนของสมาชิก และการไมแทรกแซงในกิจการภายใน
ของกันและกัน

ความประสงคที่ตองการดําเนินนโยบายการตางประเทศที่มีอิสระ และความ
ประสงคที่จะตองการมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ และความพยายามในการรักษาความสัมพันธ
ที่ถวงดุลอํานาจระหวางรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และจีน จึงอาจเปนทาทีที่แทจริงของคาซัคสถาน และ
กลุมประเทศในเอเชียกลางในการกอต้ัง CICA  ซึ่งมุงหวังที่จะพยายามรักษาความเปนเอกราช
อธิปไตย และความมีอิสระในการแสดงบทบาทในเวทีระหวางประเทศ พรอมกับการเปดประเทศ
เพื่อรับความรวมมือทางการคาและการลงทุน และการขยายความสัมพันธในดานตางๆ กับ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศใหเจริญกาวหนา  ดังน้ัน การกอต้ัง CICA
จึงอาจมองไดวา เพื่อเปนเกราะกําบังคุมครองรักษาผลประโยชนของประเทศคาซัคสถานและ
ประเทศอ่ืนในเอเชียกลาง โดยมีปจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดดังกลาว ดังน้ี

3.4.1.1 กลุมประเทศในเอเชียกลาง อันไดแก คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน
ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน และคีรกิซสถาน ลวนแตเปนประเทศบริวารของสหภาพโซเวียต
ในอดีตที่ถูกปกครองมาเปนเวลากวา 70 ป จึงมีความเกรงกลัวในอิทธิพลทางการเมืองและการทหาร
ของรัสเซีย แมวา อํานาจของสหภาพรัสเซียในอดีตจะไดลมสลายแลว แตสหพันธรัสเซียในปจจุบัน
ก็ยังมีกําลังทางทหารสูง

3.4.1.2 กลุมประเทศเอเชียกลางลอมรอบดวยประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค และ
ประกอบดวยชนชาติหลายเผาพันธ โดยเฉพาะชนชาติรัสเซีย ซี่งอาศัยอยูเปนจํานวนมากใน
กลุมประเทศเอเชียกลาง ซึ่งรัสเซียอาจอางเปนสาเหตุในการบุกยึดประเทศเอเชียกลางได
หากชนชาติรัสเซียในเอเชียกลางไดรวมตัวรองเรียนความไมเปนธรรมจากการกระทําของรัฐ
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3.4.1.3 กลุมประเทศเอเชียกลางมีทรัพยากรและแรธาตุตามธรรมชาติเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะนํ้ามัน และกาซธรรมชาติ ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหกลุมประเทศเอเชียกลาง
ถูกยึดครองโดยประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะรัสเซีย ซึ่งมองเอเชียกลางเปนเขตหลังบานของตน

สําหรับการที่ประเทศอ่ืนในเอเชียไดสมัครเปนสมาชิก CICA น้ัน ดูเหมือน
แตละประเทศจะมีวาระที่ซอนเรนแตกตางกันออกไป แตโดยรวมแลว นาจะประสงคที่จะมี
สวนเกี่ยวของในดานพลังงาน หรือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชียกลางมากกวา
ที่จะใหความรวมมือในการผลักดันเปาประสงคของการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่นคงในเอเชีย

3.4.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธของ CICA
นอกจากพัฒนาการของ CICA จะเปนไปอยางลาชา เน่ืองจากสมาชิกอยูในหลากหลาย

พื้นที่ และบางสมาชิกยังมีทาทีและทัศนะที่มีความหวาดระแวงแคลงใจตอกันอยูมาก หรือ ใน
ระดับที่รุนแรงที่สุด คือ มีทาทีที่เปนปรปกษระหวางกันอยางชัดเจน อาทิ อิสราเอลกับปาเลสไตน
อิสราเอลกับอิหราน อินเดียกับปากีสถาน คาซัคสถานกับอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานกับอุซเบกิสถาน
จีนกับอินเดีย เปนตน ซึ่งเปนที่เขาใจได แตการจะศึกษาวิเคราะหหาขีดความสามารถของ CICA ที่
จะดําเนินภารกิจในการเปนองคกรเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค
เอเชีย น้ัน เห็นควรใชวิธีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) กับ CICA
เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของ CICA ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึง
การเปนเวทีหารือเพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทําให
เห็นภาพรวม ความเปนไปได อุปสรรคและโอกาสของ CICA ในการดําเนินการตามเปาประสงค
ดังกลาว

3.4.2.1 จุดแข็ง (strength) ของ CICA
       ก. โครงสรางสมาชิกของ CICA ประกอบดวย   23 ประเทศในหลากหลายพื้นที่

ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก  จีน มองโกเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี ในเอเชียตะวันออก อินเดีย ปากีสถาน
อัฟกานิสถานในเอเชียใต  ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเพิ่งเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2553 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  อิหราน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส จอรแดน อิสราเอล ปาเลสไตน
อียิปต อิรัก ในตะวันออกกลาง  คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีรกิซสถาน ทาจิกิสถาน ในเอเชียกลาง
และรัสเซีย ตุรกี และอาเซอรไบจาน เปนประเทศที่มีที่ต้ังทั้งในเอเชียและยุโรป (Eurasia)
ซึ่งหมายความวา  CICA ไดครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียอยางกวางขวาง
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                           ข. การที่ CICA ครอบคลุมสมาชิกในทวีปเอเชียที่มีทาทีและทัศนะที่ยัง
หวาดระแวงแคลงใจ หรือ เปนปรปกษตอกันอยางชัดเจนมาแตอดีต และยังมิไดมีทาทีที่จะ
หาขอยุติระหวางกันไดโดยงายในอนาคตอันใกล ไดแก อินเดียกับปากีสถาน อินเดียกับจีน
จีนกับมองโกเลีย  จีนกับรัสเซีย อิสราเอลกับปาเลสไตน อิสราเอลกับอิหราน คาซัคสถานกับ
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถานกับคีรกิซสถาน  อิรักกับอิหราน ซึ่งในมุมหน่ึง สามารถมองเปน
จุดออนของ CICA ได เน่ืองจากประเทศดังกลาวจะทําใหพัฒนาการของ CICA เปนไปอยางลาชา
แตในอีกมุมหน่ึง การที่มี CICA ไดรวมเอาประเทศที่มีขอขัดแยงกันมาเปนสมาชิกรวมกันก็อาจ
นับเปนจุดแข็งของ  CICA ที่จะสามารถใช CICA เปนเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและทัศนะระหวาง
ประเทศที่เปนคูขัดแยงกันไดอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนยังเปนเวทีใหประเทศคูขัดแยงกันได
เผยแพรขอคิดเห็นของตนตอประชาคมระหวางประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกในภูมิภาคเดียวกัน
ซึ่งการดําเนินการดังกลาว แมวาจะไมชวยหาขอยุติในปญหาความขัดแยง แตอยางนอย จะชวย
ผอนคลายความตึงเครียดในภูมิภาค และลดอุณหภูมิความขัดแยงระหวางประเทศคูปรปกษมิให
ลุกลามไปจนถึงการใชกําลังอยางรุนแรงตอกัน ตลอดจนยังเปนเวทีใหประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
ไดมีบทบาทที่จะชวยไกลเกลีย่ขอพิพาทโดยมิทําใหประเทศที่เปนคูปรปกษระหวางกันตอง
เสียหนา หากฝายหน่ึงฝายใดยอมเลิกรา

ค. CICA ไดรับความสนใจจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และนอกภูมิภาคเอเชีย
ตลอดจนองคการระหวางประเทศสําคัญสมัครเปนผูสังเกตการณการประชุม  ไดแก ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เลบานอน มาเลเซีย ยูเครน สหรัฐอเมริกา กาตาร และบังกลาเทศ และ
องคการระหวางประเทศ ไดแก องคการสหประชาชาติ องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือ
ในยุโรป (OSCE) และสันนิบาติอาหรับ (Arab League) สะทอนใหเห็นถึงความสนใจของ
ประชาคมระหวางประเทศตอกระบวนการดําเนินงานของ CICA ในการเปนเวทีหารือเพื่อ
สงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชีย และเปนโอกาส และขอไดเปรียบของ
CICA ที่จะสามารถขอรับความรวมมือในดานตางๆ จากประเทศและองคการระหวางประเทศ
ดังกลาวเพื่อสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานของตน

ง. การดําเนินงานของ CICA ซึ่งเปนกระบวนการตัดสินใจโดยใชหลักมติเอกฉันท
การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน และการไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความปรองดอง การประนีประนอม และการโอนออนผอนปรน
ทาทีใหแกกันและกัน โดยเฉพาะหลักมติโดยเอกฉันท ซึ่งแมจะมองเปนจุดออนของ CICA
แตในอีกมุมหน่ึงก็เปนจุดแข็ง ซึ่งทําใหประเทศที่มีทัศนะที่รุนแรงตองผอนคลายทาที่ที่แข็งกราว
ของตนลงในเวทีการประชุมของ CICA เพื่อหาจุดรวมในการรวมมือกัน อันทําใหกระบวนการของ
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CICA สามารถดําเนินตอไปไดเร่ือยๆ แมวา จะไมสามารถนําผลประโยชนใหแกประเทศใด
ประเทศหน่ึงที่เปนคูขัดแยงกันไดอยางเปนรูปธรรม แตประเทศที่เปนคูขัดแยงกัน ตลอดจน
สมาชิกอ่ืนๆ ยังเห็นคุณประโยชนในการดํารงอยูของ CICA ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหมายความวา
CICA จะดํารงอยูเพื่อดําเนินการ หรือ สานความสัมพันธระหวางสมาชิกตอไปอยางตอเน่ือง และ
การดําเนินการสงเสริมการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสมาชิกของ
CICA จะยังเปนประโยชนในการทําใหบรรยากาศความขัดแยงในเอเชียไดมีการปลอย “ลมรอน”
ออกไป และประเทศที่เปนปรปกษตอกันมีเวทีที่จะหารือ และมีปฏิสัมพันธกันไดในระดับทวิภาคี
ในระหวางการเขารวมประชุมในกรอบของ CICA โดยปลอดจากกระแสผลักดันจากสังคมใน
แตละประเทศ ซึ่งจะเปนปจจัยยั่วยุและผลักดันใหเกิดความรุนแรงลุกลามขึ้นระหวางกันออกไปได
อยางแนบเนียน

จ. สมาชิกของ CICA ประกอบดวยมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย หรือ
ประเทศที่มีสวนไดเสีย (stakeholders) ตอความสงบและสันติภาพในเอเชียกลางอยางแทจริง
ไดแก รัสเซีย   จีน อินเดีย ปากีสถาน คาซัคสถาน อุซเบกสิถาน ไทย เวียดนาม ตุรกี อิยิปต อิสราเอล
จอรแดน อิหราน และอิรัก รวมทั้ง ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ออสเตรเลีย กาตาร และ
องคการสหประชาชาติ ในฐานะผูสังเกตการณ ซึ่งลวนมีความปรารถนาที่จะเห็นดินแดนใน
เอเชียกลางเปนภูมิภาคที่สงบ มีสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ปลอดจากการกอการราย และ
อาวุธนิวเคลียร ซึ่งหมายความวา ประเทศดังกลาวจะตองมีความพยายามอยางที่สุดที่จะสรรคสราง
ความรวมมือในกรอบของ CICA ใหเปนรูปธรรมมากที่สุด หน่ึงน้ัน เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจของ
แตละประเทศมหาอํานาจในเอเชียกลาง อีกหน่ึงน้ัน เพื่อพยายามรักษาใหมีบรรยากาศของความสงบ
สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในเอเชียกลางใหมากที่สุดเพื่อที่ประเทศของตนจะสามารถ
รักษาผลประโยชนของตนในเอเชียกลางไวอยางตอเน่ือง

ฉ. การที่ประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค เชน รัสเซีย จีน อินเดีย อิหราน ตุรกี
อิสราเอลเขารวมเปนสมาชิกของ CICA  และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขารวมดวยในฐานะประเทศ
สังเกตการณ น้ัน โดยแทที่จริงแลว วัตถุประสงคของการเขารวมเปนสมาชิกของ CICA ของ
แตละประเทศแตกตางออกไป แตประเด็นที่เหมือนกัน คือ ประเทศดังกลาวตางปรารถนาที่จะให
ภูมิภาคเอเชียกลางเปนดินแดนที่ปลอดจากการครอบงําของประเทศมหาอํานาจใดมหาอํานาจหน่ึง
ดังน้ัน ประเทศดังกลาวจึงจะตองพยายามประคับประคองให CICA สามารถดํารงอยู (sustain) และ
มีความเชื่อมโยง (relevancy) กับสมาชิกอยางตอเน่ืองตลอดไป เพื่อเปนองคกรพิทักษความเปนกลาง
ของดินแดนในเอเชียกลาง และการถวงดุลแหงอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค แมวา
CICA จะไมสามารถที่จะสงเสริม (contribute) ความรวมมือใดๆ ไดอยางเปนรูปธรรม
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3.4.2.2 จุดออน (weakness) ของ CICA
                    ก. สมาชิกของ CICA อยูกระจัดกระจายในหลากหลายพื้นที่ แมวา

จะครอบคุลมทวีปเอเชียไดอยางกวางขวาง แตหลายประเทศมีที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่หางไกลกัน
และไมไดครอบคลุมทุกประเทศในเอเชีย  โดยมีเพียงประเทศในเอเชียกลางและประเทศที่มี
พรมแดนรอบเอเชียกลางเทาน้ันที่มีที่ต้ังทางภูมิศาสตรใกลชิดกัน  ความแตกตางในทําเลที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และระดับการพัฒนา ทําใหสมาชิกของ CICA มี
ความคิดเห็น ทัศนะ และมุมมองที่แตกตางหลากหลายกันในประเด็นปญหาระหวางประเทศ
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึง  โดยประเทศหน่ึง หรือ กลุมประเทศหน่ึงอาจเห็นวา ประเด็นหน่ึงมี
ความสําคัญ แตอีกหลายประเทศที่อยูหางออกไป ยังไมเห็นวา ประเด็นดังกลาวมีความสําคัญ
เพียงพอ เปนตน ซึ่งในเร่ืองน้ี จะทําใหสมาชิกของ CICA ไมสามารถมีขอมติที่สอดคลองกัน
และเปนเอกภาพไดในเวลาอันรวดเร็ว

ข. การที่ CICA ประกอบดวยสมาชิกในหลากหลายพื้นทีใ่น
เอเชีย และยังประกอบดวยสมาชิกที่มีความขัดแยงตอกันมาต้ังแตในอดีต และยังมีทัศนะที่แตกตาง
และขัดแยงกันจนกระทั่งถึงการปะทะกันดวยกําลังในปจจุบัน โดยยังไมสามารถหาขอยุติได
เชน อินเดียกับปากีสถาน อิสราเอลกับอิหราน อิสราเอลกับปาเลสไตน น้ัน แมวาการที่ CICA
ไดรวมเอาประเทศที่มีขอขัดแยงกันดังกลาวมารวมอยูในกลุมเดียวกันไดจะเปนประโยชนและ
เปนจุดแข็งของ CICA ซึ่งทําให CICA มีความสําคัญมากขึ้น และเปนเวทีที่สามารถเอ้ืออํานวยให
ประเทศคูขัดแยงไดมีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น ทัศนะ และขอเสนอแนะเพื่อ
แกไขขัดแยงระหวางกันไดอยางแนบเนียนในเวทีการประชุมของ CICA โดยไมมีกระแสสังคม
ภายในของแตละประเทศ คอยผลักดัน กระตุน หรือ ยั่วยุ ซึ่งจะสงผลให  CICA มีบทบาทใน
การดําเนินการเพื่อสงเสริมการดําเนินการตามเปาหมายของการมีสันติภาพ เสถียรภาพและความ
มั่นคงในเอเชีย น้ัน การที่ CICA มีสมาชิกที่มีขอขัดแยงตอกันจะนับเปนจุดออนในการทําให
พัฒนาการของ CICA มีความลาชา และCICA จะไมสามารถมีทาทีและขอมติที่เปนเอกภาพ
และไมสามารถดําเนินมาตรการในการสงเสริมการปฏิสัมพันธและมาตรการในการสราง
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในเอเชียไดอยางมีประสิทธิผล

ค. กระบวนการดําเนินงานของ CICA ซึ่งตัดสินโดยมติเอกฉันท และ
ทั้ง CICA เองไมมีสถานะเหนือรัฐ (supra-national) ซึ่งสามารถบังคับใหสมาชิกปฏิบัติตาม ก็จะยิ่ง
ทําให CICA ไมสามารถมีทาทีรวมกันที่เปนเอกภาพไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณยิ่งขึ้น
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ง. การที่ CICA ประกอบดวยประเทศในหลากหลายพื้นที่ นอกจาก
จะทําใหแตละประเทศมีมุมมอง และทัศนะที่แตกตางกันออกไปอยางหลากหลายในประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงแลว ยังทําใหสมาชิกของ CICA ขาดความผูกพันรวมกันอยางจริงจังที่จะมีเจตนารมณ
ในการรวมมือกันในการสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชียตามเปาประสงค
อยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลายประเทศยังมีมุมมองวา องคการสหประชาชาตินาจะเปน
องคการระหวางประเทศของโลกในการปฏิบัติหนาที่และภารกิจดังกลาวที่เพียงพออยูแลว

จ. แมสมาชิกของ CICA ในปจจุบัน มีถึง 23 ประเทศ แตประเทศที่เปน
ผูสนับสนุนทางการเงินแก CICA ยังมีจํานวนนอย โดยมีเพียง คาซัคสถาน เปนผูสนับสนุนทาง
การเงินแก CICA เปนประจํารายใหญ  รองลงไป ไดแก รัสเซีย จีน อิหราน ซึ่งก็ยังใหการสนับสนุน
ทางการเงินในจํานวนไมมาก และในบางโอกาส โดยในป 2552 คาซัคสถานไดบริจาคเงินใหแก
CICA จํานวน 758,291 ดอลลารสหรัฐ  รัสเซีย 100,000 ดอลลารสหรัฐ   จีน 40,000 ดอลลารสหรัฐ
ตุรกี 40,000 ดอลลารสหรัฐ และอิสราเอล 20,000 ดอลลารสหรัฐ สะทอนถึงความเปราะบางของ
CICA ซึ่งสมาชิกสวนใหญเห็นวา ยังเปนเพียงองคกรสําหรับ คาซัคสถาน และเอเชียกลาง และยัง
มิไดใหการสนับสนุนทางการเงินเปนประจํา ซึ่งหากคาซัคสถานถอนการสนับสนุนทางการเงินลง
ก็นาจะสงผลกระทบใหสถานะของ  CICA สั่นคลอน และแผวเบาลง

ฉ. เจาหนาที่ประจําสํานักเลขาธิการ CICA ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน
เปนเจาหนาที่ทางการทูตที่ประเทศสมาชิกสงไปปฏิบัติงานโดยความสมัครใจ และการสนับสนุน
ทางการเงินของแตละประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ หากเจาหนาที่ดังกลาวยังไมมีความเปน “มืออาชีพ”
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานในสํานักเลขาธิการ CICA รวมถึงการจัดทําเอกสารรายงาน การจัดและ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ การติดตอประสานงาน ฯลฯ  ก็อาจจะทําใหการดําเนินงานของ
สํานักเลขาธิการ CICA มีความลาชา และไมมีประสิทธิภาพ และสงผลใหความคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานของ CICA ที่ลดนอยลง

3.4.2.3 โอกาส
ก. การกอต้ัง CICA เปนกลไกเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง

และเสถียรภาพในเอเชียเปนกลไกเสริมที่ดีตอการปฏิบัติงานขององคการสหประชาชาติใน
การดําเนินพันธกิจในการธํารงไวซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความรวมมือในโลก
โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งหลายประเทศยังมีขอขัดแยงระหวางกันมาแตอดีต และยังไมมีทีทาที่จะยุติได
ในอนาคตอันใกล และในปจจุบัน  ยังมีมีองคกรใดในเอเชียที่ทําหนาที่น้ี และครอบคลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียไดอยางกวางขวางเทากับ CICA โดย CICA จะทําหนาที่เสริมเปนเวทีใหเกิดบรรยากาศ
ของการหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเร่ืองที่ขัดแยงกันอยางตรงไปตรงมา และเปดโอกาสให
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ประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกันไดมีบทบาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศในเอเชียได
อยางมีประสิทธิผลมากกวา

ข. การที่ CICA มีเปาประสงคที่จะสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคงในเอเชีย โดยการสงเสริมการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
ระหวางสมาชิกผานการพูดคุยหารือ (dialogue) โดยในระยะเร่ิมแรก จะมุงสงเสริมการปฏิสัมพันธ
และมาตรการสรางความไวเน้ือ เชื่อใจระหวางกันในดานเศรษฐกิจ สังคม และภัยคุกคามใหมๆ กอน
โดยเชื่อวา ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม และในดานการตอตานภัยคุกคามใหมๆ จะมี
ความงายกวาที่จะดําเนินการระหวางสมาชิก และเปนฐานในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจตอกันใน
ระดับเบื้องตนกอนที่จะขยายความรวมมือออกไปในมิติดานการเมืองและการทหาร ซึ่งเปนเร่ืองที่
ออนไหว น้ัน สอดคลองตามแนวความคิดในทฤษฎีความรวมมือ ซึ่งเห็นวา การรวมกลุมของ
ประเทศใดๆ เพื่อดําเนินการตามเปาประสงคใดประสงคหน่ึง น้ัน เกิดจากกลุมประเทศดังกลาว
วิตกกังวลถึงความมั่นคงในอํานาจอธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแหงดินแดน และเสรีภาพของตน
และจะรวมมือในดานเศรษฐกิจและสังคมกอน โดยเชื่อวา ความรวมมือในดานดังกลาวจะนําไป
สูความรวมมือในดานการเมืองและการทหาร ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญ และซับซอน ตุรกี ในฐานะ
ประธานของ CICA ใหม ซึ่งไดดํารงตําแหนงแลวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ระหวางป 2553-2555 ก็ไดมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน โดยเห็นวา
ถึงเวลาแลวที่ CICA จะตองมีความรวมมือในมิติดานการเมืองและการทหารมากยิ่งขึ้นในชวงที่ตุรกี
ดํารงตําแหนงระหวางป 2553 - 2555 โดย ไดแสดงวิสัยทัศนเมื่อรับตําแหนงวา ตุรกีจะผลักดัน
ความรวมมือดานการเมืองและการทหารผานการพูดคุยหารือ (dialogue) และมติความเปนเอกฉันท
ระหวางสมาชิกเพื่อสรางสรรคความมั่นคงที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการใหความรวมมือ
(cooperative security) ซึ่งตุรกีเห็นวา จะชวยเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียไดอยางเปนรูปธรรม และสรางสรรคบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอความรวมมือในภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียใหมี
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง
                          3.4.2.4 อุปสรรค

ก. ขอขัดแยงที่ฝงรากลึกจากความเปนมาทางประวัติศาสตร เชื้อชาติ
เผาพันธ และศาสนามาอยางยาวนานในอดีตระหวางประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่เปน
ประเทศคูอริกันมาอยางยาวนาน เชน อินเดียกับปากีสถาน อิสราเอลกับปาเลสไตนจะเปนอุปสรรค
สําคัญตอ CICA ในการเปนกลไกที่จะดําเนินการใหสําเร็จตามเปาประสงคในการสงเสริมสันติภาพ
ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย
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ข. การแยงชิงอํานาจระหวางประเทศมหาอํานาจ ซึ่งกอใหเกิด
แนวรวมพันธมิตรหลายฝายใน CICA จะเปนอุปสรรคแกการดําเนินงานในภาพรวมของ CICA
เน่ืองจากประเทศมหาอํานาจดังกลาวจะชักจูงและผลักดัน CICA ใหเดินไปในทิศทางที่ตนตองการ
มากกวาที่จะมีความจริงใจในการใหความรวมมือแก CICA ในการดําเนินการตามเปาประสงคให
เปนรูปธรรม

ค. ในปจจุบัน ยังมีทรัพยากรนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุอยูเปน
จํานวนมากในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งดึงดูดใจใหประเทศสมาชิกใหความรวมมือแก CICA  แตหาก
เมื่อใดก็ตาม ทรัพยากรนํ้ามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงแรธาตุในเอเชียกลางหมดลง ก็อาจจะ
ทําใหประเทศในเอเชียกลางหมดความหมายลง และจะสงผลกระทบถึงความสําคัญของ CICA
ตอเปาหมายการเปนกลไกของภูมิภาคเอเชียในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ลดลง

ง. การรับชวงตําแหนงประธานของ CICA ซึ่งกอนที่คาซัคสถานจะ
สงมอบตําแหนงใหแกตุรกีดํารงตําแหนงระหวางป 2553 – 2555 น้ัน คาซัคสถานไดพยายาม
เชิญชวนหลายประเทศเขารับตําแหนงประธาน แตไมไดรับความสนใจจากประเทศดังกลาว
ดังน้ัน  หากคาซัคสถาน และตุรกีปฏิเสธที่จะไมดํารงตําแหนงประธานของ CICA ตอใน
วาระตอไป  CICA จะประสบปญหาความชะงักงันในการดําเนินการ

จ. CICA ยังมิไดเปนที่ยอมรับวา เปนองคกรความรวมมือของ
ภูมิภาคเอเชียทั้งทวีป  แมวาจะมีเปาประสงคที่จะสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ
ในภูมิภาคเอเชีย และไดรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในพื้นที่ตางๆ ของเอเชียสมัครเปน
สมาชิกเพิ่มเติม เน่ืองจากยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียมิไดเปนสมาชิก และหลายประเทศยัง
เห็นวา CICA กอต้ังขึ้นเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศในเอเชียกลาง  และแมกระทั่ง
ประเทศในเอชียกลางดวยกันเอง เชน อุซเบกิสถาน คาซัคสถานคีรกิซสถาน และทาจิกสิถานที่มี
พรมแดนติดตอกันก็ยังมีความสัมพันธที่เปราะบางตอกัน ทําให  CICA ไมไดรับความมั่นใจวา
จะประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามเปาประสงคต้ังแตแรก ซึ่งทําให CICA ไมคอยไดรับ
ความรวมมือจากประเทศสมาชิก ตลอดจนประชาคมระหวางประเทศในเอเชีย ซึ่งสอดคลองกับ
ขอคิดเห็นของ รองศาสตราจารย ดร. ประภัสสร เทพชาตรี 4     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเห็นวา
“ แนวโนมพัฒนาการของ CICA ที่ต้ังเปาจะเปนเวทีหารือของทวีปเอเชียทั้งทวีป น้ัน นาจะเปน
เร่ืองยากลําบาก เน่ืองจากมีปญหาสมาชิกที่ไมมี ความสมดุล  คือ สวนใหญเปนเอเชียกลาง และ
______________________________________________
4 โลกทรรศน หนงัสือพิมพสยามรัฐ สัปดาหวิจารณ ฉบับวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2553
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ตะวันออกกลาง มีประเทศจากเอเชียตะวันออกเพียงไมกี่ประเทศ CICA จึงไมอาจที่จะพูดไดเต็มปาก
วา เปนเวทีหารือของทวีปเอเชียทั้งทวีปไดอยางแทจริง และในระยะยาว  CICA อาจประสบปญหา
เชนเดียวกับการประชุมความรวมมือในเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)  ซึ่งเปนเวที
หารือที่ใหญเกินไป สมาชิกไมสมดุล ประเทศในเอเชียมีความหลากหลายและแตกตางกันมาก จึงทํา
ใหหาจุดรวม หรือ ผลประโยชนรวมกันไดยาก และทําให ACD ในระยะหลังๆ แผวลงไปเยอะ แทบ
จะไมมีใครพูดถึงอีกแลวในปจจุบัน และ CICA อาจจะประสบชตากรรมเชนเดียวกับ ACD หรือ ใน
ระยะยาว CICA อาจจะทําไดแคเปนเพียงเวทีหารืออยางหลวมๆ และในประเด็นกวางๆ แตคงไม
สามารถพัฒนาไปเปนองคกร หรือประชาคมที่มีความเขมแข็งได  CICA อาจจะยังเปนประโยชนอยู
บางสําหรับมหาอํานาจใหมที่จะใช CICA เปนเวทีในการถวงดุลกับสหรัฐอเมริกาในอนาคต”

3.5 ประเทศไทยกับ CICA
3.5.1 การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับกลุมประเทศเอเชียกลาง

ภายหลังการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียตในป 2534 และการแยกตัวเปน
เอกราชของประเทศในเอเชียกลาง อันไดแก คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีรกิซสถาน ทาจิกิสถาน
และเติรกเมนิสถาน ประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศดังกลาวพรอมกัน
ในป 2535 ซึ่งทําใหประเทศในเอเชียกลางพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย โดยเห็นวา
เปนการแสดงความเปนมิตรประเทศของประเทศไทยตอประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

อยางไรก็ตาม ในระยะเร่ิมแรกของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตของไทยกับ
กลุมประเทศในเอเชียกลาง การติดตอและความสัมพันธระหวางไทยกับกลุมประเทศเอเชียกลางยังมี
คอนขางนอยมาก เน่ืองจากระยะทางที่หางไกลกัน และการเดินทางระหวางกันคอนขางยากลําบาก
กอปรกับระบบเศรษฐกิจของกลุมประเทศในเอเชียกลางในระยะดังกลาวเปนแบบรวมศูนย
(centralized administration) อยูมากโดยผูนําประเทศและบริวารมีอํานาจสูงสุดใน การบริหารและ
ตัดสินใจ และรวมอํานาจ ทั้งขั้นตอนและกระบวนการทางธุรกิจในประเทศเอเชียกลางยังยุงยาก
ซับซอนตามระบบเศรษฐกิจด้ังเดิมของอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งเปดโอกาสใหมีการฉอโกงไดงาย
และการขาดความโปรงใส และยังไมเปดโอกาสใหนักธุรกิจตางชาติไปทําธุรกิจได ทําใหนักธุรกิจ
ไทยมองกลุมประเทศเอเชียกลางยังเปนประเทศ “มานเหล็ก” และไมสนใจที่จะไปบุกเบิกตลาดใน
กลุมประเทศดังกลาว

ตอเมื่อประเทศไทยไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกของ CICA เมื่อป 2547
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศเอเชียกลางจึงไดเพิ่มพูนมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยน
การเดินทางเยือนของผูแทนระดับสูงระหวางกัน มีการติดตอการคาในลักษณะ “ซื้อมาขายไป”
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โดยนักธุรกิจไทยยังเกรงกลัวที่จะไปบุกเบิกตลาดสินคา หรือ หาลูทางในการลงทุนในกลุมประเทศ
ในเอเชียกลาง มีการใหความรวมมือทางวิชาการ โดยประเทศไทยไดใหความรวมมือทางวิชาการ
แกประเทศในเอเชียกลางอยางตอเน่ืองโดยจัดหลักสูตรการฝกอบรมในสาขาที่เชี่ยวชาญใหแก
เจาหนาที่ของรัฐจากประเทศเอเชียกลางเปนประจํา เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทองเที่ยว
การปราบปรามยาเสพติด การเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง  และจากการที่ความสัมพันธระหวางกัน
ไดเปดมากขึ้น ทําใหมีการเปดเสนทางการบินระหวางกัน ซึ่งเปนผลใหชาวเอเชียกลางนิยมเดินทาง
มาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งอุณหภูมิ
ลดลงถึง ลบกวา 20 องศาเซลเชียส  โดยมีรายละเอียดแตละประเทศ ดังน้ี

 คาซัคสถาน ซึ่งเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญมากที่สุดในเอเชียกลาง มีประชากร
15.8 ลานคน มีปริมาณนํ้ามันสํารอง รอยละ 2.5 ของโลก และต้ังเปาวา จะสงออกนํ้ามันมากอยูใน
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายในป 2558 และมีปริมาณแรยูเรเนียมมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก
และต้ังเปาวา จะคุมสัดสวนการมีแรยูเรเนียมมากเปน รอยละ 30 ของโลกภายในป 2558 น้ัน
ประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับคาซัคสถานเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2535
โดยไดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันสม่ําเสมอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนคาซัคสถานเมื่อป 2548 นายนูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟ
เยือนไทยเมื่อป 2536 ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับคาซัคสถานยังมีมลูคานอย
ในป 2552 มูลคา 46.2 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 34.88 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา
11.37 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกของไทยไปคาซัคสถาน ไดแก เคร่ืองใชในครัวเรือน เชน
เคร่ืองซักผา เคร่ืองซักแหง เคร่ืองปรับอากาศ เสื้อผาสําเร็จรูป และอาหารกระปอง สวนสินคาที่
นําเขาที่สําคัญ ไดแก เหล็ก ชาวคาซัคสถานเดินทางมาไทย 25,386 คนในป 2552 และแรงงานไทย
ทํางานเปนชางเชื่อมโลหะในฐานขุดเจาะนํ้ามันในคาซัคสถาน  ประมาณ 221 คน สายการบินของ
คาซัคสถานทําการบินในเสนทางตรงระหวางเมืองอัลมาตี (Almaty) กับกรุงเทพฯ สัปดาหละ 6
เที่ยว และระหวางกรุงอัสตานา (Astana) กับกรุงเทพฯ สัปดาหละ 6 เที่ยว ประเทศไทยมอบหมาย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมคาซัคสถาน สวนคาซัคสถานไดเปดทํา
การสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ โดยระดับหัวหนาสํานักงานเปนระดับอุปทูตรักษาการ

 อุซเบกิสถาน  เปนประเทศที่มีอารยธรรมเกาแกที่สุดในเอเชียกลาง เปน
ศูนยกลางการคาในเสนทาง “สายไหม” ในอดีต  มีประชากร 27.6 ลานคน มากที่สุดในเอเชียกลาง
ผลิตฝายมากเปนอันดับที่ 5 และสงออกเปนอันดับที่ 2 ของโลก มีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองมาก
เปนอันดับที่ 13 ของโลก มีปริมาณแรทองคําสํารองมากเปนอันดับที่ 2 ของโลก และ เปนประเทศ 1
ใน 10 ที่ผลิตทองคําของโลก ประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับอุซเบกิสถานเมื่อ
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วันที่ 6 พฤษภาคม 2535 ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปนระยะ โดยสวนใหญเปน
ฝายไทยไปเยือน ที่สําคัญ คือ การเสด็จฯ เยือนอุซเบกิสถานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเมื่อป 2548 ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับอุซเบกิสถานยงัมีอยูนอย
มูลคาในป 2522 จํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 8.9 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา
1.10 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาออกสําคัญของไทย ไดแก เม็ดพลาสติก สิ่งทอ ลําโพงขยายเสียงและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑขาวสาลี อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว สวน
สินคาเขาที่สําคัญ ไดแก เสนใยใชในการทอ เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑทําจากยาง
ชาวอุซเบกิสถานเดินทางมาไทย 4,329 คนในป 2552 และมีคนไทยทํางานอยูในอุซเบกิสถาน
ประมาณ 2 คน สายการบินของอุซเบกิสถานทําการบินในเสนทางตรงระหวางกรุงทาชเคนต
(Tashkent) กับกรุงเทพฯ สัปดาหละ 4 เที่ยว ประเทศไทยมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมอสโกมีเขตอาณาครอบคลุมอุซเบกิสถาน สวนอุซเบกิสถานไดเปดเปนสถานกงสุลใหญที่
กรุงเทพฯ

 เติรกเมนิสถาน   มีประชากร 4.8 ลานคน มีรายไดจากการสงออกนํ้ามันและ
กาซธรรมชาติ ฝาย และพรม โดยเฉพาะกาซธรรมชาติมีปริมาณสํารองมากเปนอันดับที่ 5 ของโลก
ประเทศไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเติรกเมนิสถานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2535
ความสัมพันธระหวางกันมีคอนขางนอย ประกอบกับเติรกเมนิสถานไมไดเขารวมเปนสมาชิก CICA
เน่ืองจากดําเนินนโยบายการตางประเทศในลักษณะวางตัวเปนกลาง จึงทําใหทั้งสองประเทศไมมี
โอกาสที่จะดําเนินการปฏิสัมพันธระหวางกันมากนัก การคาระหวางไทยกับเติรกเมนิสถานยังมีนอย
โดยในป 2552 มีมูลคาเพียง 3.71 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 3.54 ลานดอลลารสหรัฐ และ
นําเขา 0.17 ลานดอลลารสหรัฐ  สินคาสงออกของไทย ไดแก เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ
เสื้อผาสําเร็จรูป ตูเย็น เตาอบไมโครเวฟ และเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหความรอน ผักกระปองและแปรรูป
เคร่ืองตัดตอและปองกันวงจรไฟฟาลัด  สวนสินคาเขา ไดแก สิ่งพิมพ และเคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด
ชาวเติรกเมนิสถานเดินทางมาทองเที่ยวไทย 2,377 คน ในป 2552  และประเทศไทยมอบหมายให
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการามีเขตอาณาครอบคลุมเติรกเมนิสถาน สวนเติรกเมนิสถาน
มอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตเติรกเมนิสถานประจํากรุงปกกิ่งมีเขตอาณาครอบคลุมไทย

 ทาจิกิสถาน มีประชากร 7.2 ลานคน มีรายไดจากการสงออกแรอลูมิเนียม
กระแสไฟฟาจากพลังนํ้า ฝาย และผลไม โดยเฉพาะไฟฟา เปนประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟาจาก
นํ้ามากเปนอันดับที่ 4 ของผลผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าของโลก เปนประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจ
คอนขางยากจนที่สุดในเอเชียกลาง แตสามารถจับกุมการลักลอบคายาเสพติดไดมากเปนอันดับ 3
ของโลกเน่ืองจากมีพรมแดนใกลชิดกับอัฟกานิสถาน  ประเทศไทยสถาปนาความสัมพนัธทาง
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การทูตกับทาจิกิสถานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปน
ระยะ นายเอโมมาลี ราหมอน (Emomali Rahmon) ประธานาธิบดีทาจิกิสถานเคยเยือนไทยเมื่อ
ป 2549 และไดรับพระราชทานวโรกาสใหเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย การคาระหวาง
ไทยกับทาจิกิสถานยังมีมูลคานอย โดยในป 2552 จํานวน 1.14 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก
0.65 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา 0.50 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาออกของไทย ไดแก  ตูเย็น
ตูแชแข็งและสวนประกอบ เคร่ืองซักผา และเคร่ืองซักแหงและสวนประกอบ สินคาเขา ไดแก
สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เสนใยใชในการทอ แรหินที่มีคาที่ใชทําเคร่ืองประดับ
ชาวทาจิกิสถานเดินทางมาไทย 88 คนในป 2552 และขณะน้ี สายการบินโซมอน (Somon) ของ
ทาจิกิสถานกําลังขอเปดทําการบินในเสนทางตรงระหวางกรุงดูชานเบ (Dushanbe) กับกรุงเทพฯ
โดยในระยะแรก จะเปดทําการบินสัปดาหละ 2 เที่ยวกอน และจะเพิ่มเปน 3 เที่ยวในฤดูหนาว
ประเทศไทยมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมทาจิกิสถาน
และทาจิกิสถานมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตทาจิกิสถานประจํากรุงปกกิ่งมีเขตอาณา
ครอบคลุมประเทศไทย ทาจิกิสถานมีโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่สําคัญ คือ มีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน ซึ่งปนดวยดินเหนียวที่ใหญที่สุดในเอเชียกลาง ยาว 13 เมตร สูง 2.85 เมตร

 คีรกิซสถาน  เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญกับทั้งรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา
เน่ืองจากมีพรมแดนติดตอกับอัฟกานิสถาน โดยทั้งสองประเทศตางมีฐานทัพอยูในประเทศน้ี
มีประชากร 5.3 ลานคน มีรายไดจากการสงออกทองคํา ปรอท ยูเรเนียม กาซธรรมชาติ ฝาย และ
ขนสัตว ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับคีรกิซเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2535
การติดตอกันคอนขางนอย การคากับไทยในป 2552 จํานวน 1.9 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทย
สงออก 1.28 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา 0.62 ลานดอลลารสหรัฐ  สินคาออกของไทย ไดแก
เสื้อผาสําเร็จรูป ผาผืน เคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑเซรามิก  อัญมณีและเคร่ืองประดับ โทรทัศน
สินคาเขาไดแก กลองเลนสและอุปกรณการถายรูปและถายภาพยนตร  เคร่ืองคอมพิวเตอร และ
สวนประกอบ  เคร่ืองไชไฟฟาชาวคีรกิซเดินทางมาไทย 1,035 คนในป 2552 ประเทศไทย
มอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกมีเขตอาณาครอบคลุมคีรกิซสถาน สวน
คีรกิซสถานมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตคีรกิซสถานประจํากรุงกัวลาลัมเปอรมี
เขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

3.5.2 การสมัครเปนสมาชิก CICA ของไทย
                         3.5.2.1 เปาประสงคของไทยใน CICA

ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิกของ CICA ในอันดับที่ 17 เมื่อป 2547
โดยมีวัตถุประสงคในทางหน่ึงเพื่อใหการสนับสนุนความรวมมือและความพยายามของประเทศ
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ในภูมิภาคเอเชีย ในการสงเสริมความรวมมือ ความมั่นคง และเสถียรภาพในเอเชียตามนโยบาย
การดําเนินการทูตรอบทิศทาง (omni-directional diplomacy) ของรัฐบาลไทยในสมัยดังกลาว
ซึ่งมีเปาหมายที่จะขยายบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ และความพยายามที่จะดําเนิน
การหาเสียงสนับสนุนประเทศไทยจากประเทศในภูมิภาคตางๆ ในการสมัครลงรับเลือกต้ังของ
นายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ในวาระ
ป 2550 – 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งรัฐบาลไทยไมมีตัวแทนทาง
การทูตในประเทศดังกลาว และประเทศที่ไมคอยมีการติดตอกัน เชน อัฟกานิสถานในอีกทางหน่ึง

ภายหลังการเลือกต้ังเลขาธิการองคการสหประชาชาติในป 2550 ซึ่งไทย
ไมประสบความสําเร็จ โดยนายบัน คี-มูน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีไดรับเลือกต้ัง เปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติในวาระดังกลาวโดยการสนับสนุน
อยางแข็งขันจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก ประเทศไทยยังคงมอง CICA
เปนเวทีระหวางประเทศที่นาสนใจเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ทาทีและทิศทางการดําเนิน
นโยบายการตางประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เปนสมาชิก CICA และเปนกลไก
ในการประสานความสัมพันธและแสวงหาความรวมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศใน
เอเชียกลาง ตลอดจนกับประเทศที่ประเทศไทยไมมีเวทีในการติดตอ โดยไดใหความสําคัญ
แกการใหความรวมมือแกกระบวนการดําเนินงานของ CICA อยางตอเน่ือง โดยการเขารวม
การประชุมในทุกระดับของ CICA มาโดยตลอด และสนับสนุนกิจกรรมของ CICA โดยเปน
เจาภาพการประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA ในป 2550 ซึ่งเปนการประชุม
ในกรอบความรวมมือของ CICA นอกคาซัคสถานเปนคร้ังแรก และยังเปนการประชุมของ
CICA คร้ังแรกที่มีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินมาตรการสราง
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นพอง และไดกําหนดให CICA มีความรวมมือ
ระหวางกันในดานการพัฒนามนุษย (human dimension) และการตอตางสิ่งทาทายใหมๆ ซึ่งเสนอ
โดยประเทศไทย และการจัดการหารือ 3 ฝาย (ไทย ตุรกี ในฐานะประเทศที่จะดํารงตําแหนง
ประธานของ CICA ระหวางป 2553 -2555 และคาซัคสถาน ในฐานะประธานของ CICA ถึง
ป 2553) ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมกราคม 2553 เพื่อขอรับการถายทอดแนวทางและประสบการณ
ของประเทศไทยในการดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจในดานการเมืองและการทหารใน
กรอบของ ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อนําไปปรับใชในกรอบของ CICA และลาสุด
ในประมาณตนเดือนตุลาคม 2553 น้ี ประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพที่จะจัดการประชุมหารือทาง
ธุรกิจของ CICA (CICA Business Forum) ที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือรวมกันในแนวทางการสนับสนุน
และพัฒนากิจการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสมาชิกของ CICA



59

3.5.2.2 ผลประโยชนของไทยใน CICA
แมวา เปาประสงคของการสมัครเปนสมาชิก CICA ของไทยจะมี

วาระซอนเรนที่สําคัญเพื่อหาเสียงสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนเลขาธิการองคการ
สหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยไดประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง โดยไดรับคะแนนเสียง
สนับสนุนสวนหน่ึงจากสมาชิกของ CICA  แตการเลือกต้ังเลขาธิการองคการสหประชาชาติอยู
ภายใตอิทธิพลและการบงการประเทศสมาชิกประเภทถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ซึ่งประกอบดวย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส จีน และรัสเซีย ซึ่งใชอิทธิพลของ
ตนผลักดันใหประเทศตางๆ เลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังเปนเลขาธิการองคการสหประชาชาติใน
การเลือกต้ังในสมัชชาใหญสหประชาชาติตามการบงการของตน ในขณะที่การเขารวม เปน
สมาชิก CICA อาจดูเหมือนวา ประเทศไทยจะไมไดอะไรเปนกอบเปนกํามากนักในเวทีดังกลาว
จากสภาวะความออนแอของ CICA เอง และการที่สมาชิกยังไมมีเปาหมายของการรวมมือกันที่
ชัดเจน ประกอบกับความขัดแยงระหวางสมาชิกดวยกัน

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดสามารถใชเวที CICA ในการแสวงหามิตร
ประเทศและความรวมมือ ตลอดจนการขยายความสัมพันธในดานตางๆ กับประเทศในเอเชียกลาง
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะกับคาซัคสถาน ซึ่งมีความพึงพอใจตอทาทีของประเทศไทยที่ได
รวมเปนสมาชิก และใหความรวมมือเปนอยางดีแก CICA ซึ่งคาซัคสถานถือเปนผลงานที่สําคัญของ
ตนในเวทีระหวางประเทศ โดยการสามารถเชิญชวนประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทนําที่
สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนตัวแทนหน่ึงเดียวจากอาเซียนในขณะน้ัน เขารวม
เปนสมาชิกของ CICA นับเปนการสรางความนาเชื่อถือที่สําคัญใหแก CICA เปนอันมาก

โดยรวม จากการเขารวมเปนสมาชิก CICA ของไทยไดนําผลประโยชนมาสู
ประเทศไทยในดานตางๆ ดังน้ี

ก. การมีความสัมพันธในระดับทวิภาคีท่ีเพิ่มพูนข้ึนกับประเทศ
ในเอเชียกลาง

 ประเทศไทยไดมีความสัมพันธทางการคาที่เพิ่มพูนขึ้นกับ
ประเทศในเอเชียกลาง โดยเฉพาะกับคาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน ซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทนํา
ในเอเชียกลาง โดยมีปริมาณการคากับคาซัคสถานถึง 46.2 ลานดอลลารสหรัฐ และอุซเบกิสถาน
10 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2552

 การมีเสนทางบินติดตอกันโดยตรง โดยคาซัคสถานมี
เสนทางการบินระหวางกรุงอัสตานามายังประเทศไทยสัปดาหละ 3 เที่ยว และจากเมืองอัลมาตี
มาประเทศไทยอีกสัปดาหละ 3 เที่ยว อุซเบกิสถานมีเสนทางการบินตรงจากกรุงทาชเคนตมายัง
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ประเทศไทย สัปดาหละ 3 เที่ยว และในตนป 2553 น้ี ทาจิกิสถานไดยื่นขอเปดทําการบินใน
เสนทางบินตรงระหวางกรุงดูชานเบมายังประเทศไทยอีกสัปดาหละ 2 เที่ยว ซึ่งการมีเสนทางบิน
ตรงระหวางกันจะเปนสวนสําคัญในการชวยอํานวยความสะดวกการเดินทางไปมาหาสูกัน และ
การสงเสริมการทองเที่ยวระหวางกัน

 การเปดสํานักงานตัวแทนทางการทูตในประเทศไทย
โดยคาซัคสถาน และอุซเบกิสถานไดเปดทําการสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
ประจําประเทศไทยตามลําดับที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ไทยมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมอสโกมีเขตอาณาดูแลประเทศทั้งสอง พรอมทั้งจัดต้ังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํา
เมืองอัลมาตี คาซัคสถาน และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจํากรุงทาชเคนตเปนสํานักงาน
ผูแทนของไทยในการสงเสริมความรวมมือกับคาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน

 การสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยชาวเอเชียกลางเดินทางมา
ทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น อาทิ คาซัคสถาน  25,386 คน อุซเบกิสถาน 1,826 คน ในป 2552 และคาดวา
หากสถานการณการเมืองภายในประเทศไทยสงบลง ในปลายป 2553 นาจะมีชาวเอเชียกลาง
เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเน่ืองจากมีความสะดวกในการเดินทางโดยมีสายการบิน
ของประเทศในเอเชียกลางทําการบินมายังประเทศไทยหลายเที่ยวตอสัปดาห

 ความนิยมไทย  โดยประเทศไทยไดใหความรวมมือทาง
วิชาการแกประเทศในเอเชียกลางในสาขาที่เชี่ยวชาญ เชน การปราบปรามยาเสพติด การทองเที่ยว
การเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนที่ตองการในประเทศเอเชียกลาง และเปนที่ประทับใจแก
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐจากประเทศในเอเชียกลาง โดยเฉพาะทาจิกิสถาน ซึ่งมีความซาบซึ้งมาก
โดยเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในสาม (จีน ญ่ีปุน และไทย) ที่ใหความรวมมือทางวิชาการ
ที่มีขอจํากัดนอยที่สุด เปรียบเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ซึ่งการใหความรวมมือ
ทางวิชาการดังกลาวนับเปนการดําเนินการทูตในลักษณะ soft power ซึ่งจะสรางความนิยมไทย และ
สรางเครือขายความสัมพันธระหวางเจาหนาที่รัฐของไทยกับประเทศในเอเชียกลาง อันเปน
ประโยชนในการติดตอประสานงาน และรวมมือกันในอนาคต

ข. ลูทางการประกอบการทางธุรกิจและการลงทุนท่ีเปดกวาง
ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

บริษัท ปตท สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)สนใจที่จะไปเสาะแสวงหาชองทางใน
การลงทุนและการประกอบการทางธุรกิจในอุซเบกิสถาน และเติรกเมนิสถาน ซึ่งเปนตลาดที่ยังไมมี
การแขงขันมากนัก และบรรษัทขามชาติของประเทศพัฒนาแลวตางๆ ยังมิไดใหความสนใจตลาดใน
ประเทศน้ี จึงเปนโอกาสที่หนวยงานภาครัฐของไทยจะนําภาคเอกชนของไทยไปบุกเบิกหาชองทาง
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ในการขยายความสัมพันธดานธุรกิจและการคากับประเทศดังกลาว โดยดําเนินการในระดับรัฐตอรัฐ
กอน เน่ืองจากประเทศดังกลาวยังมีระเบียบที่คอนขางจํากัดตอการเปดเสรีการสงเสริมการลงทุน
และการประกอบการในดานตางๆ ซึ่งจําเปนที่หนวยงานของรัฐของไทยจะตองนําภาคเอกชนไป
บุกเบิกหาชองทางกอนเพื่อเปนการประกันความเสี่ยงในการลงทุนและการประกอบการ ซึ่ง เมื่อ
ระหวางวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2553 นายอภิชาติ ชินวรรโณ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว โดยไดนําคณะผูแทนไทย ซึ่งประกอบดวยคณะเจาหนาที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ผูบริหารระดับสูงจากบริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทย
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และเจาหนาที่จากกระทรวงการตางประเทศเดินทาง
ไปเขาพบรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางประเทศ และผูวาการสํานักพลังงานของอุซเบกิสถาน
ซึ่งทั้งสองฝายไดมีการหารือกันอยางกวางขวางถึงลูทางการลงทุนในดานพลังงานในอุซเบกิสถาน
และการขยายความรวมมือและความสัมพันธระหวางไทยกับอุซเบกิสถาน

นอกจากน้ี ในดานอุซเบกิสถาน สภาหอการคาอุซเบกิสถานเคยมี
แผนการที่จะนําคณะผูแทนทางธุรกิจเดินทางมาเยือนไทยเพื่อหาลูทางในการขยายความรวมมือ
ดานการคาและการลงทุนกับไทย แตไดเลื่อนการเดินทางออกไป เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบ
ทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553  ซึ่งสถานกงสุลใหญอุซเบกิสถาน
ประจําประเทศไทยไดแจงใหทราบตอมาวา คณะฯ จะพิจารณากําหนดวันเดินทางมาเยือนไทยใหม

ประเทศไทยมีลูทางในการขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุน
กับประเทศในเอเชียกลางที่นาสนใจ เน่ืองจากประเทศดังกลาวยังไมมีการพัฒนาการผลิตสินคา
อุปโภคและบริโภคในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ระบบเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาการผลิต
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศ เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุตางๆ การผลิต
ทางดานเกษตรกรรมอาจจะอุดมสมบูรณ แตยังไมมีเทคโนโลยีในการแปรรูป และการทําใหมี
มูลคาเพิ่ม ชองวางทางธุรกิจดังกลาวจึงนาจะเปนชองทางตลาดของไทย ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยไดแสดงความสนใจที่จะเดินทางไปแสวงหาลูทางในการลงทุน และทําธุรกิจรวม
ในคาซัคสถาน  อุซเบกิสถาน และเติรกเมนิสถาน โดยเฉพาะในดานการปอนสินคาอุปโภคและ
บริโภคจากประเทศไทยแกประเทศในเอเชียกลาง  และการใหประเทศในเอเชียกลางเปนแหลง
วัตถุดิบปอนความตองการผลิตในประเทศไทย เชน ฝาย  แรธาตุ และผลิตภัณฑทางการเกษตรตางๆ
และลาสุด บริษัท ปโตรเลียมแหงประเทศไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดแสดง
ความสนใจที่จะไปลงทุนดาน การขุดเจาะสํารวจหาแหลงพลังงานในประเทศดังกลาว พรอมทั้ง
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การแสวงหาลูทางในการลงทุนรวมในดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีในอุซเบกิสถาน และ
เติรกเมนิสถาน ซึ่งมีกาซธรรมชาติสํารองเปนจํานวนมากดวย

ค. การสนับสนุนประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ
การเขารวมเปนสมาชิก CICA ยังทําใหประเทศไทยไดรับ

คะแนนเสียงสนับสนุนในการสมัครรับเลือกต้ังของไทยในเวทีระหวางประเทศตางๆ จากประเทศ
ในเอเชียกลางอยางสม่ําเสมอ เชน การลงสมัครรับเลือกต้ังของไทยเปนสมาชิกสภาองคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Council ) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 การลงสมัครรับ
เลือกต้ังของไทยเปนสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) วาระป ค.ศ. 2010 – 2013
โดยเฉพาะทาจิกิสถาน ซึ่งไดใหเสียงสนับสนุนไทยแบบใหเปลา โดยไมมีการขอแลกเปลี่ยนเสียง

ลาสุด ในการประชุมสภารัฐมนตรีตางประเทศขององคการการประชุม
อิสลาม (Organization for Islamic Conference – OIC) คร้ังที่ 37 ที่กรุงดูชานเบ ทาจิกิสถาน เมื่อวันที่
18 – 20 พฤษภาคม 2553 ประเทศในเอเชียกลางไดรวมกันคัดคานขอเสนอรางขอมติของเลขาธิการ
OIC เกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะในเร่ืองจังหวัดชายแดนภาคใต ตามคํารองขอจากประเทศไทย
ซึ่งเกรงวา ขอมติของเลขาธิการ OIC ดังกลาวจะสงภาพลักษณที่เปนลบตอความพยายามแกไข
ปญหาของไทย และกลุมผลประโยชน หรือ กลุมที่มีแนวความคิดหัวรุนแรงในประเทศไทยอาจใช
เปนขออางเพื่อนําไปใชประโยชนในทางการเมือง

3.6. สรุปผลการศึกษา
3.6.1 การลมสลายของสหภาพโซเวียตกอใหเกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงทาง

ภูมิรัฐศาสตรของโลก และทําใหเกิดประเทศใหมๆ ขึ้นในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งเปนตลาดใหมที่มี
ศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยในชวงทศวรรษ 90 สหภาพโซเวียตประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจอยางรุนแรง อันนําไปสูการลมสลายในที่สุด  โดยในชวงเวลาดังกลาว รัสเซียอยูในภาวะ
จํายอมใหประเทศในเอเชียกลางไดรับเอกราช เพราะออนแอ ประสบภาวะวิกฤต และมีปญหารุมเรา
รอบดาน โดยเฉพาะปญหาดานเศรษฐกิจ ดังน้ันในชวงแรกๆ เมื่อประเทศเหลาน้ีไดรับเอกราชใหมๆ
รัสเซียจึงมุงเนนเร่ืองการแกไขปญหาภายในประเทศ และไมไดสนใจที่จะรักษาอิทธิพลของตนมาก
นัก ซึ่งสวนหน่ึงอาจเปนเพราะรัสเซียยังมีทัศนคติที่ยังมองเห็นวา ประเทศเหลาน้ี คือ
เขตหลังบานของตัวเองที่รัสเซียยังคงมีอํานาจตอรองที่เหนือกวา และมีอิทธิพลที่ครอบงําได และ
เมื่อปญหาตางๆ ในรัสเซียคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นภายใตการนําของนายวลาดิเมียร ปูติน (Vladimir
Putin) ประธานาธิบดีรัสเซียในขณะน้ัน รัสเซียจึงเร่ิมมองเห็นวา เขตหลังบานของตนกลายเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญตอการเมืองและเศรษฐกิจโลก โดยไดรับความสนใจจากประเทศมหาอํานาจ
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อ่ืนๆ มากขึ้น ซึ่งสวนใหญเร่ิมคอยๆ แผอิทธิพลเขาไปในรูปแบบตางๆ กัน และมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป และจีน โดยเฉพาะการที่
เอเชียกลางเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ คือ นํ้ามัน และกาซธรรมชาติจํานวนมหาศาล
โดยประเทศดังกลาว เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป จีน และญ่ีปุนพยายามสกัดกั้นและทําลาย
บทบาทที่ผูกขาดของรัสเซียในบริเวณดังกลาว โดยการพยายามสรางทอสงนํ้ามัน และกาซธรรมชาติ
ใหมๆ เพื่อแขงขันกับรัสเซีย และวัตถุประสงคที่รองลงไป คือ ความพยายามในการปราบปราม
การกอการราย โดยภายหลังเหตุการณ 11 กันยายน 2544  ทําใหสหรัฐอเมริกา และประเทศยุโรป
ตองการที่จะเขาไปปราบปรามกลุมกอการรายในอัฟกานิสถาน ซึ่งเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอ
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง อาทิ มีพรมแดนติดตอกับทาจิกิสถาน 1,206 กิโลเมตร
เติรกเมนิสถาน 744 กิโลเมตร และอุซเบกิสถาน 137 กิโลเมตร

รัสเซียจึงตองการปกปองเขตหลังบานของตน โดยมีคานิยมวา ตนเปนพี่ใหญของ
ประเทศในเอเชียกลาง และไมตองการใหประเทศใดเขาไปมีอิทธิพลในพื้นที่ดังกลาวมากกวารัสเซีย
โดยอาจจะตองการรักษาผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจของตนในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งมี
ความสําคัญตอการรักษาสถานะและอิทธิพลของรัสเซียตอความมั่นคงดานพลังงานของโลก
โดยรัสเซียเปนประเทศที่ลงทุนในประเทศในเอเชียกลางมากที่สุด  และตองการรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงของประเทศ เน่ืองจากภูมิภาคเอเชียกลางเปรียบเสมือน “กันชน” ระหวาง
อัฟกานิสถาน ซึ่งรัสเซียมองวา เปนแหลงซองสุมยาเสพติดและกลุมกอการรายที่รายแรง
การคงอิทธิพลของรัสเซียในเอเชียกลางยอมเกื้อกูลตอการแกไขปญหาทั้งสองประการที่สําคัญ
และปองกันมิใหมีการเคลื่อนไหวของกลุมกอการราย  กลุมการคายาเสพติด  และกลุมขบวนการ
อาชญากรรมขามชาติเขาไปในรัสเซียไดโดยงาย

3.6.2 จากขอมูลที่ไดประมวลมาเปนลําดับ อาจกลาวในดานหน่ึงไดวา  CICA เปนเพียง
ความพยายามของคาซัคสถานที่จะเสริมสรางบารมีใหแกผูนําของตน และสงเสริมบทบาททาง
การเมืองของคาซัคสถานในเวทีการเมืองระหวางประเทศในฐานะผูนําประเทศในเอเชียกลาง
เสียมากกวา  สวนสมาชิกที่มบีทบาทนําใน CICA เชน รัสเซีย จีน ตุรกี อินเดีย อิหราน อิสราเอล
และปากีสถาน ตางมีผลประโยชนแหงชาติของตนในเอเชียกลางและกับคาซัคสถานมากกวาที่จะ
ชวยกันสงเสริมความรวมมือพหุภาคีในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเฉพาะผลประโยชนในธุรกิจดาน
นํ้ามัน และการเปนเสนทางผานของทอสงนํ้ามันจากคาซัคสถาน

สวนประเทศเอเชียกลางยังคงเกรงกลัวอํานาจทางการเมืองและการทหารของ
รัสเซียที่ยังคงมีอิทธิพลเหนือกวาในประเทศเหลาน้ีมาก และรัสเซียเองก็มองวา ตนเองเปนพี่ใหญ
และมักจะเขาไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศเหลาน้ี โดยเฉพาะในบางเวลาที่ประเทศ
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เหลาน้ีมีปญหาขอขัดแยงกัน โดยจะเขาไปไกลเกลี่ยแกไขปญหาในทันทีโดยอางวา เปนปญหา
ภายในภูมิภาคที่ตองแกไขปญหารวมกัน โดยประเทศอ่ืนไมควรเขาไปยุงเกี่ยว  โดยคาซัคสถาน น้ัน
กลาวไดวามีความใกลชิดกับรัสเซียมากที่สุดโดยดําเนินนโยบายการตางประเทศที่ใหความสมดุล
ระหวางรัสเซียกับประเทศมหาอํานาจอ่ืน แตมักโนมเอียงไปยังรัสเซีย เชน การเขารวมเปนสมาชิก
สหภาพศุลกากรที่รัสเซียกอต้ังขึ้น ซึ่งประกอบดวยรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส  ซึ่งทําใหรัสเซีย
สนับสนุนคาซัคสถานในการกอต้ัง CICA และการเปนประธานของคาซัคสถานในองคการเพื่อ
ความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) ในป 2553 น้ี ในขณะที่อุซเบกิสถานจะเหินหางกับ
รัสเซีย เพราอุซเบกิสถานไมพอใจรัสเซียที่ไมใหการสนับสนุนเร่ืองการแบงปนนํ้าในภูมิภาค
เอเชียกลาง และอุซเบกิสถานมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลประโยชนของรัสเซียในการจัดต้ัง
สหภาพศุลกากรดังกลาว อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางรัสเซียกับอุซเบกิสถานไดดีขึ้นเมื่อ
นาย Islam Karimov ประธานาธิบดีอุซเบกิสถานไดเดินทางไปเยือนรัสเซียเมื่อเดือนเมษายน 2553
คาซัคสถาน และอุซเบกิสถานจึงเปนสองประเทศในเอเชียกลางที่มีศักยภาพที่จะแข็งขอกับรัสเซียได
ในระดับหน่ึง

ทาจิกิสถาน และคีรกิซสถานเปนประเทศที่เศรษฐกิจคอนขางยากจน ผูนําออนแอ
มักเกิดปญหาสงครามกลางเมืองบอยคร้ัง และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจตํ่า รัสเซียจึงไมไดให
ความสนใจมาก โดยมองเปนเพียงประเทศผูรับความชวยเหลือจากรัสเซียเปนสวนใหญ
อยางไรก็ตาม ทั้งสองประเทศพยายามใชประโยชนจากการมีพรมแดนติดกับและไกลชิดกับ
อัฟกานิสถานอันมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรในเอเชียกลางตอรองกับรัสเซีย ทําใหคีรกิซสถาน
เปนที่ต้ังของฐานทัพของสหรัฐอมริกา และของรัสเซียทั้งคู  และเปนที่โจษขานกันวา เหตุการณ
สงครามกลางเมืองที่คีรกิซเมื่อเดือนเมษายน 2553 ซึ่งทําใหประธานาธิบดีคูมานเบ็ก บากิเยฟ
(Kurmanbek Bagiyev) ของคีรกิซตองหลบหนีออกนอกประเทศ และนาง Roza Otunbayeva
อดีตรัฐมนตรีตางประเทศในคณะรัฐมนตรีของนาย Bagiyev  ซึ่งตอมา ไดลาออกไปเปนฝายคาน
ไดรับแตงต้ังเปนประธานาธิบดีแทนเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 น้ัน เกิดจากการดําเนินการของ
ฝายรัสเซียเพื่อตอบโตการที่ประธานาธิบดี Bakiyev เอาใจออกหางไปสนับสนุนสหรัฐอเมริกา
มากขึ้น สวนทาจิกิสถานมีชายแดนติดตอกับอัฟกานิสถานถึง 1,206 กิโลเมตร โดยแมวาจะเปน
เสนทางที่ไมสะดวก และชายแดนติดตอกับอัฟกานิสถาน สวนใหญเปนแมนํ้าและเทือกเขา
สลับซับซอน แตสหรัฐอเมริกา ถือเปนจุดยุทธศาสตรดานภูมิรัฐศาสตรสําคัญ และใชเปนชองทาง
ในการขนสงสัมภาระและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่มิใชอาวุธยุทโธปกรณไปใหกองกําลังของ
สหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถาน ในขณะเดียวกัน การที่ทาจิกิสถานมีพรมแดนที่เปนแมนํ้าและ
เทือกเขาสลับซับซอน ซึ่งยากแกการควบคุมการลักลอบเขาเมือง และขนยาเสพติด ทําใหทั้งรัสเซีย
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และสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญในการใหความชวยเหลือทาจิกิสถานเพื่อปองกันมิใหมี
การลักลอบนํายาเสพติดไหลทะลักออกไปสูประเทศยุโรป และรัสเซียเองดวย

3.6.3 ประเทศในเอเชียกลางเอง อาทิ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน และ
คีรกิซสถาน แมจะเปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน แตก็ยังมีความสัมพันธระหวางกันที่
เปราะบาง โดยนอกจากอุซเบกิสถานจะมีความสัมพันธที่ไมดีกับคาซัคสถาน เน่ืองจากผูนําทั้งสอง
ประเทศไมชอบกันแลว อุซเบกิสถานยังมีปญหาเร่ืองการแบงปนทรัพยากรนํ้ากับทาจิกิสถาน ซึ่ง
เปนประเทศตนนํ้า และมีโครงการสรางเขื่อนกั้นนํ้าขนาดใหญทําใหนํ้าไหลลงไปอุซเบกิสถานนอย
เกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม สวนทาจิกิสถาน ซึ่งพึ่งพาการนําเขานํ้ามันและ
กาซธรรมชาติจากอุซเบกิสถานก็กลาวหาวา อุซเบกิสถานขายใหในราคาสูง หนักไปกวาน้ัน
ผูนําของประเทศทั้งสองยังมีความสัมพันธที่ไมดีตอกันเปนการสวนตัวอีก ทําใหรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศมักกลาวโจมตีกันเมื่อเกิดปญหาตางๆ และวา แตละประเทศบอนทําลายเศรษฐกิจของกัน
และกัน การเดินทางไปมาหาสูกันก็ลําบาก เน่ืองจากมีการวางกับระเบิดเปนจํานวนมากตามชายแดน
ระหวางสองประเทศ และจากความสัมพันธไมดีดังกลาว ทําใหไมมีการเปดเที่ยวบินตรงระหวางกัน
โดยการเดินทางระหวางกัน ตองเดินทางโดยทางรถยนต ซึ่งนาย Richard Norland 5 เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําอุซเบกิสถานไดใหขอมูลวา “อุซเบกิสถานขอใหนาย Dmitri Medevedev
ประธานาธิบดีรัสเซียชวยเจรจา แตประธานาธิบดีรัสเซียกลับพูดอยางหน่ึงทําอยางหน่ึง กลาวคือ
เมื่ออยูในอุซเบกิสถานก็วา จะชวยพูดมิใหทาจิกิสถานสรางเขื่อน แตเมื่ออยูในทาจิกิสถานก็วา
จะสนับสนุนทาจิกิสถานสรางเขื่อน ทําใหอุซเบกิสถานสงสัยวา รัสเซียพยายามมิใหอัฟกานิสถานมี
เสถียรภาพ ซึ่งจะทําใหอุซเบกิสถานไมสามารถพัฒนาเสนทางออกสูทะเลทางใต โดยเปนการบังคับ
ใหอุซเบกิสถานใชเสนทางผานรัสเซีย  อุซเบกิสถานยังเกรงปญหาการลักลอบการกอการรายจาก
กลุมมุสลิมหัวรุนแรง  (Islamic Movement of Uzbekistan – IMU)  ซึ่งไดพยายามกอการรายใน
อุซเบกิสถานหลายคร้ังแตไมสําเร็จ และหลบหนีไปปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบาน คือ
คีรกิซสถาน และทาจิกิสถาน ซึ่งเปนรัฐที่ออนแอ โดยกลุมมุสลิมหัวรุนแรงดังกลาวไดพยายามทํา
suicide bom แลว 2 คร้ัง  สวนกับคาซัคสถาน  ผูนําทั้ง 2 ประเทศน้ีไมชอบกันเปนสวนตัว โดย
ในป 2553 น้ี คาซัคสถานเปนประธานองคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)
อุซเบกิสถานก็ตองการแสดงถึงความสําคัญของตัวในภูมิภาคน้ีดวย โดยทุมเทการจัดการประชุม
ระดับผูนําของ Shanghai Cooperation Dialogue – SCO) ในเดือนมิถุนายน 2553 น้ีที่กรุงทาชเคนต
อยางยิ่งใหญ  อุซเบกิสถานมีเพื่อนที่ดีเพียงประเทศเดียวในเอเชียกลาง คือ เติรกเมนิสถาน ซึ่งมี
___________________________________________
5 กลาวในโอกาสที่นายสมปอง สงวนบรรพ อุปทูต ณ กรุงมอสโกเขาพบเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2553
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กาซธรรมชาติสํารองในอันดับ 5 ของโลก และปจจุบัน ประเทศทั้งสองมีความรวมมือใน
โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติจากเติรกเมนิสถาน ผานอุซเบกิสถานไปยังจีน ซึ่งกาซธรรมชาติ
จากเติรกเมนิสถานไดไปถึงจีนเปนคร้ังแรกแลวเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2553  การสนับสนุน
โครงการดังกลาว อุซเบกิสถานมีแผนที่จะพัฒนาการผลิตกาซธรรมชาติของตน โดยเร่ิมจากให
ทอสงกาซธรรมชาติผานอุซเบกิสถานกอน จากน้ัน อุซเบกิสถานจะสงกาซธรรมชาติของตน
เขาไปดวย ซึ่งจีนก็พอใจ อยางไรก็ตาม เห็นวา ความสัมพันธของประเทศในเอเชียกลางทั้ง 5
ประเทศเปนลักษณะความไมลงรอยกันระหวางญาติพี่นอง แตเมื่อมีวิกฤตการณ ประเทศเหลาน้ี
จะรวมใจกันเพื่อตกลงกันใหได”

3.6.4 แมคาซัคสถานจะมีความสัมพันธที่ดีกับรัสเซีย แตไมตองการใหถูกครอบงําโดย
รัสเซีย และพยายามคานอํานาจของรัสเซียในภูมิภาค โดยการเปดประตูรับและคบหารวมมือกับ
ฝายตรงขามกับรัสเซียเพื่อถวงดุลอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป จีน และญ่ีปุน โดย
ดําเนินนโยบายการตางประเทศที่มีความสมดุลระหวางสองฝาย  การกอต้ัง CICA ขึ้น จึงอาจมอง
ไดวา สวนหน่ึงเพื่อเปนเกราะกําบังตัวของคาซัคสถาน ซึ่งมีทรัพยากรนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ
แรยูเรเนียมจํานวนมาก โดยรวมมือกับประเทศอ่ืนในเอเชียกลาง ไดแก อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน
และคีรกิซสถาน รวมทั้งเพื่อปองกันมิใหประเทศในเอเชียกลางถูกครอบงําจากประเทศมหาอํานาจ
ในภูมิภาคประเทศใดประเทศหน่ึง และเปนกลไกถวงดุลอํานาจจากการชวงชิงระหวางประเทศ
มหาอํานาจที่ตองการแผอิทธิพลในเอเชียกลาง  ทั้งน้ี ยกเวนเติรกเมนิสถาน ซึ่งเปนประเทศที่มี
กาซธรรมชาติจํานวนมากที่ตองการหลุดพนจากการครอบงําของรัสเซีย โดยจะดําเนินนโยบายที่
เหินหางจากรัสเซีย และไมคอยเขารวมเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศที่รัสเซียมีบทบาทสําคัญ
มากนัก รวมทั้ง CICA ดวย สวนรัสเซียน้ัน โดยที่ แนวความคิดดังกลาวริเร่ิมโดยประธานาธิบดี
นูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟของคาซัคสถาน ซึ่งถือวา กลไกดังกลาวเปรียบเสมือนลูกหัวแกว
หัวแหวนของคาซัคสถาน รวมทั้ง แมวาคาซัคสถานจะเปนเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตนานแลว
ก็ตาม แตคาซัคสถานยังปฏิบัติตัวเปนบริวารของสหพันธรัสเซีย โดยเฉพาะประธานาธิบดี
นูรสุลตาน เอ. นาซารบาเยฟของคาซัคสถาน  การเขารวม CICA ของรัสเซียจึงมองไดวา เปนเพื่อ
ประโยชนในการเอาใจคาซัคสถาน และในขณะเดียวกัน ยังเปนประโยชนแกรัสเซียในการปกปอง
มิใหเอเชียกลางถูกครอบงําโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งสมประโยชนทั้งฝายรัสเซีย และจีน ซึ่งไมตองการ
ใหสหรัฐอเมริกาแผอิทธิพลและแนวความคิดทางตะวันตกเขาไปในประเทศของตนผานดินแดน
เอเชียกลาง และไมตองการใหสหรัฐอเมริกาปดลอม หรือ มีอิทธิพลเหนือเอเชียกลางอีกดวย
ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็ใชตุรกี และสาธารณรัฐเกาหลีเปนสมาชิก รวมทั้งตนเองไดเขารวม
เปนสมาชิกสังเกตการณของ CICA ดวยเพื่อรักษาผลประโยชนดานพลังงานของตนและประเทศ
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ตะวันตกในเอเชียกลาง ดังน้ัน CICA จึงเปนเพียงองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่รวมตัวกัน
แบบหลวมๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาง ไมอาจกลาวไดวา เปนองคกรตัวแทนของทวีปเอเชียทั้งทวีป
และไมอาจกลาวไดวา สมาชิกของ CICA ตางมีเจตนารมณที่จะสงเสริมความรวมมือระหวางกันเพื่อ
สงเสริมเปาหมายของการมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในเอเชียอยางจริงจัง

3.6.5 ในสวนของคาซัคสถานเองก็พยายามดําเนินนโยบายดานพลังงานอยางชาญฉลาด
โดยไดกระจายการสงออกนํ้ามันไปทุกทิศทางโดยพยายามไมผูกติดกับประเทศใดประเทศหน่ึง
นํ้ามันที่ผลิตไดจากทะเลสาปแคสเปยนจะสงไปออกในทิศทางตางๆ  ในดานยุโรป จะสงไปออกที่
ทาเรือทางฝงทะเลดําของรัสเซีย ในขณะที่สวนหน่ึง ขนถายผานเรือบรรทุกนํ้ามันไปออกยังทาเรือที่
กรุงบากู ประเทศอาเซอรไบจาน เพื่อสงผานทอนํ้ามันของอาเซอรไบจานไปออกที่ทาเรือในทะเล
เมดิเตอรเรเนียนของตุรกี ในดานเอเชีย คาซัคสถานสงนํ้ามันผานทอสงนํ้ามันของจีนไปออกยัง
ชายแดนดานตะวันตกของจีน และอีกสวนหน่ึง สงผานทอสงนํ้ามันไปออกอาวเปอรเซียที่ทาเรือ
ของอิหราน ซึ่งเสนทางหลังน้ีเปนที่สนใจของบรรดาประเทศนอกพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา และ
อังกฤษ โดยเฉพาะรัสเซีย และฝร่ังเศส เน่ืองจากบรรษัทนํ้ามันของสหรัฐอเมริกา และอังกฤษไมกลา
ที่จะเขาไปลงทุนในโครงการน้ีดวยเกรงวา สหรัฐอเมริกาจะใชมาตรการกีดกัน (sanction) อิหราน
ซึ่งจะสงผลกระทบตอบรรษัทของตน ในขณะที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การขนสงนํ้ามันจาก
ทะเลสาปแคสเปยนไปยังตลาดโลก น้ัน เสนทางที่สั้นและประหยัดที่สุด คือ เสนทางลง
อาวเปอรเซีย

โครงการสงนํ้ามันออกจากคาซัคสถานไปลงอาวเปอรเซียดังกลาวยังกอใหเกิดความ
ขัดแยงในผลประโยชน (conflict of interests) โดยโครงการฯ ไดรับการสนับสนุนจากจีนและอินเดีย
ซึ่งตอตานนโยบายทางเลือกของสหรัฐอเมริกา และปากีสถาน ซึ่งกําลังเสนอโครงการสรางทอสง
นํ้ามันจากคาซัคสถานผานอัฟกานิสถานไปออกที่ทะเลที่ปากีสถาน ดังน้ัน สถานการณใน CICA
จึงเปนการสรางแนวรวมพันธมิตรขึ้นมา 2 กลุม ขับเคี่ยวกันเพื่อแยงชิงการเปนผูกําหนดเสนทาง
สงออกนํ้ามันจากทะเลสาปแคสเปยน ไดแก คาซัคสถาน รัสเซีย อิหราน ฝร่ังเศส จีน และอินเดีย
และอีกกลุมหน่ึง ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อัฟกานิสถาน และปากีสถาน

3.6.6 แมวา CICA จะไมมีประสิทธิภาพพอในการเปนกลไกสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคงระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย แตการมี CICA ไวสําหรับประเทศสมาชิกในเอเชีย
ก็สามารถเปนชองระบาย “ ลมรอน” ในภูมิภาค อันเปนประโยชนในการชวยลดอุณหภูมิความ
ขัดแยงระหวางประเทศในเอเชียลงไดระดับหน่ึง ทั้งยังเปนเวทีในการเปดโอกาสใหสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียไดแสดงขอคิดเห็นและทัศนะตอประเด็นในภูมิภาค และประเด็นระหวางประเทศตางๆ
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ซึ่งเปนประโยชนในการหยั่งเชิง หรือ รับทราบทาทีและขอคิดเห็นของประเทศสมาชิกในประเด็น
ตางๆ ดังกลาว

3.6.7 ในการประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 3 ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อ
วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2553 ไดมีการยอมรับประเทศในภูมิภาคเอเชียสมัครเขาเปนสมาชิกของ CICA
เพิ่มเติม 2 ประเทศไดแก  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และอิรัก และบังกลาเทศสมัครเปน
ประเทศสังเกตการณ นอกจากน้ันเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2553 ราชอาณาจักรกัมพูชาไดแสดง
ความจํานงขอสมัครเปนสมาชิกของ CICA เพิ่มเติม ซึ่งสํานักเลขาธิการ CICA ไดมีหนังสือแจงเวียน
สมาชิกพิจารณาแจงความเห็นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 แลว และไดรับแจงไมขัดของจาก
สมาชิก ซึ่งตามหลักการการตัดสินโดยใชมติเปนเอกฉันทถือวา กัมพูชาไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกเดิมใหเปนสมาชิก  CICA แลว

นอกจากสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแลว ในสวนของประเทศและองคกรสังเกตการณของ
CICA  นอกจากบังกลาเทศ กาตาร ญ่ีปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ยูเครน องคการสหประชาชาติ
และสันนิบาติอาหรับ (LAS) แลว ยังมีประเทศและองคการระหวางประเทศที่ไดรับเชิญเขารวม
สังเกตการณในการประชุมคร้ังน้ีเพิ่มเติม ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส คูเวต ออสเตรเลีย มาซิโดเนีย
องคการการประชุมอิสลาม (OIC) องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)
องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เอเชียกลาง (ECO) องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศทะเลดํา
(BSEC) และสหภาพรัฐสภาแหงยุโรป (PACE)

การมีประเทศสมัครเปนสมาชิกเพิ่มเติม และการมีประเทศและองคการระหวาง
ประเทศแสดงความสนใจเขารวมสังเกตการณการประชุมของ CICA ดังกลาว สะทอนวา  CICA
กําลังไดรับความสนใจจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคตางๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งนอกจากจะมีประเทศไทยแลว ยังมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ราชอาณาจักรกัมพูชาเขารวมเปนสมาชิกของ CICA เพิ่มเติมดวย และยังมีประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศสมาชิกของอาเซียนเชนกันเขารวมเปนประเทศสังเกตการณของ
CICA อีกดวย และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ในการพบปะหารือระหวางนายกษิต ภิรมย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับ ดร. R.M. Marty M. Natalegawa รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย ณ กระทรวงการตางประเทศ
นายกษิตฯ ไดเชิญชวนอินโดนีเซียเขารวมเปนสมาชิก CICA โดยใหเหตุผลวา  CICA มีประเทศที่มี
ศักยภาพในการขยายความรวมมือ เชน คาซัคสถาน อาเซอรไบจาน ตุรกี และอิสราเอล และมี
การเชื่อมโยง  CICA กับองคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) อยางใกลชิด



69

การเปนสมาชิก CICA ของอินโดนีเซีย ซึ่งไดรับตําแหนงประธานของอาเซียนตอจากเวียดนามแลว
ในป 2553 จะสามารถเชื่อมโยงอาเซียนกับเอเชียกลางใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น

3.6.8 จากการเขารวมเปนสมาชิก CICA ไดสงผลประโยชนใหแกประเทศไทยทั้งในดาน
พหุภาคีและทวิภาคี โดยในดานพหุภาคี นอกจาก CICA จะเปนเวทีใหประเทศไทยรับทราบทาที
และขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ในภูมิภาคและระหวางประเทศ อันเปนประโยชนในการกลั่นกรอง
แนวความคิดของไทยเพื่อกําหนดเปนแนวนโยบายการตางประเทศที่สมดุลแลว  CICA ยังเปนเวที
ระหวางประเทศใหประเทศไทยไดชี้แจงสถานการณตางๆ ในประเทศ หรือแสดงจุดยืน หรือ
ถายทอดประสบการณและความเชี่ยวชาญของไทยในกรอบองคกรอ่ืนที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
หรือกอต้ัง เชน ASEAN, ASEAN Regional Forum, Asia Cooperation Dialogue ไหแก CICA ซึ่ง
เปนการสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยและการดําเนินการเชิงการทูตของไทย ตลอดจน
การรณรงคขอเสียงสนับสนุนไทยในเวทีพหุภาคี

ในดานทวิภาคี การเปนสมาชิก CICA ไดเปนประตูเปดใหแกไทยในการขยาย
ความรวมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศในเอเชียกลาง และประเทศอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยไมมี
สํานักงานตัวแทนทางการทูตต้ังอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนไทยใน
เวทีระหวางประเทศตางๆ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหวางไทยกับประเทศในเอเชียกลาง
มูลคาการคาที่เพิ่มพูนมากขึ้น การมีสํานักงานตัวแทนทางการทูตของคาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน
ในประเทศไทย การมีสํานักงานสถานกงสุลกิตติมศักด์ิไทยในคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน การมี
เสนทางการบินติดตอกันโดยตรงระหวางประเทศไทยกับประเทศในเอเชียกลาง การเดินทางไปมา
หาสูกันระหวางประชาชนที่เพิ่มขึ้น จํานวนชาวเอเชียกลางที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
ตลอดจนลูทางการประกอบการทางธุรกิจและการลงทุนที่เปดกวางมากขึ้นระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศในเอเชียกลางลวนเปนตัวอยางที่พิสูจนไดถึงประโยชนในการเปนสมาชิก CICA ของไทย



บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 ขอสรุป
แมวาการสมัครเปนสมาชิก  CICA ของไทยอาจจะดูเหมือนวา จะไมกอใหเกิดประโยชนแก

ประเทศไทยอยางชัดเจนจาก CICA แตอยางใด  แตในความเปนจริง ประเทศไทยไดรับ
ผลประโยชนจากการเขารวมเปนสมาชิกของ CICA และการใหความรวมมือของไทยแก CICA
อยางแข็งขันตลอดมา ซึ่งปรากฎตามขอสรุป ดังน้ี
        4.1.1 ความสัมพันธระหวางไทยกับแหลงภูมิรัฐศาสตรสําคัญแหงหน่ึงของโลก

CICA กอต้ังขึ้นตามทฤษฎีความรวมมือ (cooperation theory) ซึ่งมีแนวคิดวา
ประเทศตางๆ ไดรวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเมื่อมี
ความวิตกกังวลในความเปนเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของตน สอดคลองกับ
การที่ประเทศในเอเชียกลางไดรวมตัวกันขึ้นภายใตการนําของประธานาธิบดีคาซัคสถานภายหลัง
เพิ่งไดรับเอกราชจากการลมสลายลงของอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อป 2534 โดยการประกาศแนวคิด
ในการกอต้ัง CICA ในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 47 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2535 โดยทันที สะทอนใหเห็นถึงความวิตกกังวลของประเทศในเอเชียกลางดังกลาวตอความเปน
เอกราช การมีอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของตน โดยการใชการกอต้ัง CICA เปน
เกราะกําบังตนเพื่อปองกันประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค โดยเฉพาะรัสเซีย และจีน จะเขาไปมี
บทบาทและแผอิทธิพลเขาครอบงําประเทศในเอเชียกลาง โดยเฉพาะคาซัคสถาน ซึ่งมีแหลงปริมาณ
นํ้ามันสํารองมากเปนสัดสวน รอยละ 2.5 ของปริมาณนํ้ามันสํารองในโลก  กาซธรรมชาติ และ
แรยูเรเนียมซึ่งมีมากเปนอันดับ 2 ของโลก และอุซเบกิสถาน ซึ่งผลิตและสงออกฝายมากเปน
อันดับ 5 และ 2 ของโลกตามลําดับ และมีกาซธรรมชาติ รอยละ 13 ของโลก และแรทองคําสํารอง
มากเปนอันดับ 2 ของโลก  ดังน้ัน ดินแดนเอเชียกลางจึงเปนแหลงที่ต้ังที่สําคัญในดานภูมิรัฐศาสตร
แหงหน่ึงของโลก ซึ่งการเขารวมเปนสมาชิก CICA ทําใหประเทศไทยมีโอกาสและบทบาทที่จะ
แสดงออกเพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของโลก อันจะชวยเสริมสราง
ภาพลักษณดานการตางประเทศของไทย
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        4.1.2 การมีเวทีสําหรับแสดงจุดยืนของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
ประเทศไทยอาจใชประโยชนจากเวที CICA ในการหยั่งเชิงทาที และรับทราบ

ขอคิดเห็นของประเทศตางๆ ในประเด็นในภูมิภาคและระหวางประเทศ การชี้แจงสถานการณใน
ประเทศไทย เชน เหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย กรณีชาวโรฮิงยา หรือ สถานการณ
ความไมสงบในประเทศไทย หรือในประเด็นใดประเด็นหน่ึงที่สําคัญ ซึ่งประเทศไทยประสงคจะ
ผลักดันในเวทีระหวางประเทศ เน่ืองจากการที่ประเทศมหาอํานาจ และประเทศที่ไมมีพื้นที่ติดตอ
กับประเทศในเอเชียกลางไปรวมเปนสมาชิกของ CICA น้ัน ตางมีจุดประสงคที่แตกตางกัน แต
โดยรวมแลวอาจจะเปนเพื่อถวงและรักษาความสมดุลของการแยงชิงอํานาจและอิทธิพลในภูมิภาค
เอเชียกลาง  และเพื่อแสดงจุดยืนของตนในประเด็นตางๆ ทําให  CICA เปนเพียงเวทีเพื่อเนนจุดยืน
ของแตละประเทศมากกวาที่จะเปนเวทีเพื่อสงเสริมความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม
        4.1.3 บทบาทของไทยในการชวยลดอุณหภูมิความขัดแยงในภูมิภาค

CICA อาจจะดูมีพัฒนาการที่ลาชา แตก็เปนประโยชนในการเปนเวทีหารือระหวาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตอประเด็นปญหารวมกันของภูมิภาค และระหวางประเทศคูขัดแยงที่ชวย
ลดอุณหภูมิความตึงเครียดในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีคูขัดแยงตลอดกาลที่สําคัญที่มีอยูใน
ภูมิภาคเอเชียทั้งหมดรวมเปนสมาชิก เชน อินเดียกับปากีสถาน อิสราเอลกับปาเลสไตน อิสราเอล
กับอิหราน ซึ่งทําใหประเทศคูขัดแยงดังกลาวมีเวทีที่จะหารือระหวางกันโดยมิตองทําใหฝายใด
ฝายหน่ึงตองเสียหนา หากจะตองเจรจากัน  ทําใหประเทศไทย ในฐานะสมาชิก CICA ดวยกัน
มีโอกาสในการแสดงบทบาทการทูตระดับโลก โดยการเสนอเปนตัวกลางในการเจรจาไกลเกลี่ย
ความขัดแยงในภูมิภาค หรือเปนสถานที่ในการเจรจาหารือความขัดแยงดังกลาว

4.4.4 การปฏิสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ CICA
ในป 2553 น้ี ตุรกี ซึ่งไดรับที่จะเปนประธานของ CICA ในวาระป 2553 – 2555

อันเปนการเปลี่ยนการดํารงตําแหนงประธานของ CICA เปนคร้ังแรกหลังจากคาซัคสถานไดดํารง
ตําแหนงมาอยางยาวนานกวา 18 ป  ไดประกาศวา จะผลักดันให CICA มีการปฏิสัมพันธและ
มาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียในมิติดานการเมืองและการทหาร
เพิ่มขึ้นโดยใชวิธีการพูดคุย (dialogue) ระหวางสมาชิกเพื่อสรางความมั่นคงที่ทุกภาคสวนมีสวน
รวม (cooperative security) ซึ่งจากประสบการณและความเชี่ยวชาญของตุรกี ซึ่งเปนประเทศที่มี
บทบาทสําคัญในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทในตะวันออกกลาง และเปนประธานขององคการเพื่ อ
ความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) ในป 2553 มาแลว นาจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน
ให CICA มีการดําเนินกิจกรรมที่ทําใหเปาประสงคของ CICA ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง
ซึ่งการเปนสมาชิก CICA ของไทยจะเปนโอกาสเปดใหประเทศไทยไดมีบทบาทในการใหความ



72

รวมมือเพื่อสงเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย อันเปน
การเสริมสรางภาพลักษณของไทยในดานการตางประเทศ

นอกจากน้ี ประเทศไทยอาจใชประโยชนจากการเปนประเทศที่มีบทบาทนําในองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคที่ประเทศไทยมีบทบาทนํา ไดแก การประชุมอาเซียนวาดวย
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum-
ARF) และการประชุมความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ซึ่งประเทศไทยได
ริเร่ิมแนวคิดดังกลาว ในการสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวาง CICA กับองคกรดังกลาว ซึ่งจะทําให
องคกรความรวมมือดังกลาวมีความเขมแข็ง และมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
         4.4.5 การสงเสริมบรรยากาศของการหารือ

การที่หลายประเทศในเอเชียตางรวมเปนสมาชิกในองคกรความรวมมือทั้ง  CICA,
ARF และ ACD ซึ่งในสวนหน่ึง ดูเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา แตในสวนหน่ึง การเขา
รวมเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือทั้งสามจะเปนการกระตุนใหประเทศตางๆ ในเอเชียได
หันหนามาปรึกหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลและทัศนะระหวางกันในประเด็นตางๆ ในภูมิภาคและ
ระหวางประเทศในเวทีตางๆ ดังกลาวยิ่งขึ้น อันเปนชวยสรางเสริมบรรยากาศของความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือ อยางนอยที่สุด การมีความอดกลั้นตอความแตกตางใน
ความคิดเห็น และทัศนะของประเทศตางๆ ซึ่งการที่ไทยเขาเปนสมาชิกของ CICA จะชวยใหไทย
สามารถรับรูและกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายการตางประเทศที่ถูกตอง และทันกาลจาก
ขอมูลและการหารือ การถกเถียง และการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ จากสมาชิก
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสมาชิก ซึ่งประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค เชน รัสเซีย จีน อินเดีย และ
ประเทศที่สามารถสง ผลกระทบตอความมั่นคงในภาพรวมของเอเชีย ไดแก อิสราเอล ปาเลสไตน
อิหราน อินเดีย และปากีสถาน

  4.5.6 ความรวมมือไรพรมแดน
นอกจากความสัมพันธดานการคา การทองเที่ยว และโอกาสในการลงทุนที่เพิ่มพูน

ขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศเอเชียกลางจากการที่ไทยเปนสมาชิก CICA ประเทศไทยยังจะ
ไดรับประโยชนในการไดรับความรวมมือจากสมาชิก CICA ในการตอสูกับปญหาขามชาติ
(transnational issues) ตางๆ ซึ่งจําเปนตองไดรับความรวมมือจากนานาชาติ โดยอาศัยความเปน
พวกพองเดียวกัน และการประติบัติตางตอบแทน เชน ปญหาดานอาชญากรรมขามชาติ สิ่งแวดลอม
โรคติดตอระบาด การคาอาวุธ และการคามนุษย เปนตน อันจะทําใหประเทศไทยมีกลไก เครือขาย
และความรวมมือจากประเทศในภูมิภาคในการปองกัน ตอสู และแกไขในปญหาในลักษณะดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.2 ขอเสนอแนะ
โลกในยุคโลกาภิวัตนไดเชื่อมโยงประเทศตางๆ เขาเปนหมูบานเดียวกันในโลก ซึ่งมีการไหล

หมุนเวียนของขาวสารและขอมูล และการเดินทางติดตอระหวางกันไดอยางรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการเพิ่มพูนการเดินทาง การติดตอ การลงทุน การคา และการประกอบธุรกิจระหวางกัน
อยางกวางขวางจากความตองการพึ่งพาอาศัยกันที่เพิ่มขึ้น การเปนสมาชิก CICA ของไทยเปนที่
ยอมรับวา ไดสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ และการสงเสริมผลประโยชนใหแก
ประเทศไทยทั้งในดานพหุภาคี และทวิภาคี ซึ่งควรที่จะไดมีการดําเนินการในเชิงนโยบายและ
การดําเนินการเพื่อสรางเสริมบทบาทและผลประโยชนของไทยใน CICA ให บังเกิดผลเปน
รูปธรรมเพิ่มยิ่งขึ้น ดังน้ี
       4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

    4.2.1.1 การสรางพันธมิตรโดยรอบดาน
ในการดําเนินนโยบายการตางประเทศของประเทศใดประเทศหน่ึงให

สัมฤทธิ์ผลเพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชนของชาติ และอธิปไตย จําเปนที่ประเทศดังกลาว
จะตองพยายามเสริมสรางความเปนมิตร และสรางพันธมิตรโดยรอบดาน การเปนสมาชิก CICA
ของไทย อยางนอยที่สุด จึงเปนประโยชนในการมีมิตรประเทศอยางกวางขวาง ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนในการดําเนินนโยบายการตางประเทศของไทย อีกทั้งยังจะเปนเวทีระหวางประเทศใน
เอเชียใหประเทศไทยไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และทัศนะของประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เดียวกันตอประเด็นตางๆ ในภูมิภาคและระหวางประเทศ อันเปนประโยชนตอการกําหนดทาที
ของไทยที่สามารถสงผลประโยชนใหแกประเทศไดอยางเปนรูปธรรมแลว ยังจะเปนประโยชน
ในการเปนเวทีระหวางประเทศที่ประเทศไทยสามารถหยิบยกประเด็นตางๆ ที่เห็นสมควรขึ้น
ชี้แจงเพื่อใหประชาคมระหวางประเทศในเอเชียทราบ ผลักดัน และขอรับการสนับสนุน รวมทั้ง
การขอใหสมาชิก CICA สนับสนุนไทยในในเวทีองคการระหวางประเทศตางๆ โดยอาศัย
“ความเปนพวกพองเดียวกัน” และ “การประติบัติตางตอบแทน” เปนเคร่ืองมือทางการทูต อาทิ
ปญหาความไมสงบในประเทศไทย การตอตานการคามนุษย การตอตานการลักลอบคาอาวุธขนาด
เบาและขนาดเล็ก  ฯลฯ และการสมัครเปนสมาชิกประเภทไมถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติของไทยอีกวาระหน่ึง ในป ค.ศ. 2017 – 2019 โดยเฉพาะจากประเทศเอเชียกลาง
ซึ่งไทยยังไมมีตัวแทนทางการทูต และประเทศอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยไมคอยไดมีการติดตอ
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                 4.2.1.2 การกระชับความสัมพันธกับคาซัคสถาน
การที่ประเทศไทยสมัครเปนสมาชิก CICA และสงผูแทนเขารวมประชุม

ในกรอบของ CICA อยางแข็งขัน น้ัน ไดสรางความประทับใจใหแกคาซัคสถาน ซึ่งริเร่ิมกอต้ัง
CICA เปนอยางมาก และนาจะสงผลดีโดยตรงตอการดําเนินความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับ
คาซัคสถาน โดยเฉพาะไทยยังไมมีเวทีอ่ืนใดที่เหมาะสมที่จะดําเนินการปฏิสัมพันธกับคาซัคสถาน
ไดมากกวาน้ี ทั้งน้ี เมื่อคํานึงวา ในชวงไมกี่ปที่ผานมา เห็นไดชัดวา คาซัคสถานทะเยอทะยานที่จะ
ขยายบทบาทในเวทีระหวางประเทศมากขึ้น โดยตองการเปนผูนําภูมิภาคเอเชียกลาง ดวยถือวา
ที่ต้ังของประเทศที่ทําใหคาซัคสถานเปน Eurasia เชื่อมโยงระหวางสองทวีปในโลก คือ ยุโรป และ
เอเชียอยางแทจริง และคาซัคสถานไดมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2553 น้ี
คาซัคสถานไดดํารงตําแหนงประธานองคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)
และจะดํารงตําแหนงประธานองคการการประชุมอิสลาม (OIC) และเจาภาพจัด Asian Games
ฤดูหนาวในป 2554 คาซัคสถานยังประกาศวา จะเรงรัดพัฒนาประเทศใหเปนหน่ึงใน 50 ประเทศที่
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดภายในป 2573  ดังน้ัน หากประเทศไทยใหความรวมมือแก
CICA ซึ่งเปนกลไกที่คาซัคสถานปลุกปนขึ้นมาอยางแข็งขันและตอเน่ืองตอไป รวมทั้งการพิจารณา
ความเปนไปไดในการสงเจาหนาที่ทางการทูตของไทยไปประจําสํานักเลขาธิการ CICA รวมทั้ง
การพิจารณาเปดสํานักงานตัวแทนทางการทูตของไทยในคาซัคสถานก็นาจะเปนประโยชนใน
การกระชับความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับคาซัคสถาน ซึ่งจะเปนประเทศที่จะทวี
ความสําคัญยิ่งขึ้นในอนาคต ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

   4.2.1.3 การสงเสริมการเรียนรูระหวางองคกร
ในป 2545 ซึ่งประเทศไทยเขารวมการประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังแรก

ณ เมืองอัลมาตี คาซัคสถานโดยนายนิสสัย เวชชาชีวะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมประชุมในฐานะประเทศสังเกตการณ แมวา คาซัคสถาน
จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะใหประเทศในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขา
เปนสมาชิก CICA อยางสมบูรณในขณะน้ัน โดยเห็นวา ผลประโยชนของไทยที่จะไดรับโดยตรง
จากการเปนสมาชิก CICA ยังมีไมมากพอตอการสมัครเขาเปนสมาชิกอยางสมบูรณ  ซึ่งผูศึกษาเห็น
สอดคลองดวย อีกทั้งเหตุผลเพิ่มเติมวา ประเทศไทยยังเปนประเทศที่ผลักดันและประเทศที่ริเร่ิม
กอต้ังกรอบความรวมมือในลักษณะเดียวกันสําหรับภูมิภาคเอเชีย กลาวคือ การประชุมอาเซียนวา
ดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum
– ARF) และการประชุมความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) อยางไรก็ตาม เมื่อ
ไทยตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกของ CICA อยางเต็มตัวแลว ไทยควรจะใหความรวมมือแก CICA
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อยางแข็งขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนองตอความคาดหวังจากสมาชิกของ CICA วา ไทยจะ
ถายทอดประสบการณในการเปนตัวเชื่อมกลางและประสบการณของความรวมมือในกรอบของ
อาเซียน อาเซียนกับประเทศคูเจรจา และการดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวาง
ประเทศในกรอบความรวมมือของ ARF ใหแก CICA ซึ่งตรงกับถอยคําในคํากลาวสุนทรพจนตอ
ที่ประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 3 ณ  นครอิสตันบูล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ของ
นายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเขารวมประชุมฯ ในฐานะผูแทนพิเศษ
(special envoy) ของนายกรัฐมนตรี วา “ไทยในฐานะที่เปนประเทศจากอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่
เปนสมาชิกของ CICA มากวา 6 ป ยินดีที่จะถายทอดประสบการณระหวางอาเซียน ซึ่งกอต้ังมากวา
42 ป และ ARF ซึ่งกอต้ังมากวา 16 ป กับ CICA เพื่อประโยชนของทั้งสองฝายในการแสวงหาลูทาง
การขยายความรวมมือในรูปแบบตางๆ ระหวางกัน และหวังวา จะมีการเชื่อมโยงระหวางประเทศ
เอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออกใหมากยิ่งขึ้น”

  4.2.1.4 การเปดประตูสูเอเชียกลาง
การเปนสมาชิก CICA ของไทยเปนที่ยอมรับวา  เปนสวนสําคัญในการสรางเสริม

ความสัมพันธทวิภาคีกับประเทศในเอเชียกลางเพิ่มยิ่งขึ้น และเปน “ประตู” เปดไปสูการขยาย
ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งในชวงน้ี นับเปนโอกาสของไทย
เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจ ของประเทศในเอเชียกลางยังไมพัฒนา และมีชองวางทางธุรกิจจํานวนมาก
ที่ประเทศไทยสามารถแทรกเขาไปหยิบฉวยโอกาสใหเปนประโยชน โดยเฉพาะในธุรกิจที่
ประเทศไทยมีความชํานาญ อาทิ โทรคมนาคมและการสื่อสาร อินเตอรเน็ท การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย พลังงาน โครงสรางพื้นฐานและการบริการ การกอสราง การขนสง การจัดต้ัง
เครือขายโลจิสติกส การแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร เหมืองแร ธุรกิจการคาและ
การผลิตสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค เคร่ืองใชในครัวเรือน เคร่ืองใชไฟฟา รถยนตและ
สวนประกอบ อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง เสื้อผาและสิ่งทอ ธุรกิจสิ่งทอ และการทองเที่ยว
ทั้งน้ี ในระยะเร่ิมแรก กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหนวยงานภาครัฐของไทยควรจะเปน
หนวยงานนําภาคเอกชนไทยไปบุกเบิกหาชองทางในการทําธุรกิจเพื่อประกันความมั่นใจใน
การประกอบการของนักธุรกิจไทย ดังเชนการที่นายอภิชาติ ชินวรรโณ รองปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศไดนําคณะผูแทนไทย ซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหารระดับสูงจากบริษัทปโตรเลียม
แหงประเทศไทย สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และเจาหนาที่จากกระทรวงการ
ตางประเทศไปเยือนอุซเบกิสถานเพื่อหาลูทางการลงทุนดานพลังงานในอุซเบกิสถานเมื่อ
ระหวางวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2553
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นอกจากน้ัน โดยที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยม และชาวไทยมีอัธยาศรัยไมตรีในการตอนรับชาวตางชาติ ซึ่งไทยอาจใชขอไดเปรียบน้ี
ในการเขารวมงานนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวที่จัดขึ้นในประเทศเอเชียกลางเพื่อสงเสริม
การเดินทางไปมาหาสูกันระหวางภาคประชาชน และสงเสริมการทองเที่ยวไทย  รวมทั้ง
การพิจารณาเปดสํานักงานตัวแทนการทูตของไทยเพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ประเทศเอเชียกลาง โดยเฉพาะคาซัคสถาน  และอุซเบกิสถาน ซึ่งเปนประเทศที่มีบทบาทนําใน
เอเชียกลาง โดยคาซัคสถานมีรายไดจากการสงออกนํ้ามันและกาซธรรมชาติมากและตองการเรงรัด
การพัฒนาประเทศ สวนอุซเบกิสถานมีประชากรกวา 25 ลานคน มากที่สุดในเอเชียกลาง และยัง
เปนประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับทุกประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตลาดสําหรับ
การสงออก และศูนยกระจายสินคาของไทยในเอเชียกลาง และทั้งสองประเทศยังเปนประเทศที่มี
ลูทางในการลงทุนที่เปดกวางสําหรับผูประกอบการของไทยทั้งในดานพลังงาน อุตสาหกรรมตางๆ
รวมทั้งอุตสาหกรรมดานปโตรเคมี อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ตลอดจน
การบริการ

 4.2.1.5 การรวมมือในการตอตานปญหาขามชาติ
โลกในปจจุบัน ตองการความพึ่งพาอาศัยกันและกันมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก

ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นลวนซับซอน เชื่อมโยงกับหลายประเทศ และมีลักษณะเปนปญหา
ระดับโลก (global issues) ซึ่งยากแกประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถแกปญหาไดเพียงลําพัง
การเขารวมเปนสมาชิก CICA จะทําใหประเทศไทยมีมิตรประเทศในการรวมมือตอสูและแกไข
ปญหาในลักษณะขามชาติดังกลาว อาทิ การคามนุษย การลักลอบคายาเสพติด การแพรระบาดของ
โรคติดตอ การฟอกเงิน การกอการราย  เปนตน

4.2.1.6 การยกระดับการดําเนินการทูตของไทย
แมวา CICA จะประกอบดวยสมาชิกที่เปนคูขัดแยงระหวางกันตลอดกาล

และสงผลใหพัฒนาการของ CICA ลาชา แตก็เปนชองทางหน่ึงที่ประเทศไทยอาจจะใชประโยชน
จากการรวมเปนสมาชิก CICA ในการอาสาดําเนินการทูตของไทยโดยเสนอเปนตัวกลางจัดการ
เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศคูขัดแยง หรือ เสนอเปนสถานที่ในการเจรจาขอพิพาท
ระหวางประเทศคูขัดแยง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักในเวทีระหวางประเทศยิ่งขึ้น และ
ชวยยกระดับการดําเนินการทางการทูตของไทยใหมีชื่อเสียงกาวสูระดับโลก
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       4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ
4.2.2.1 การใหความรวมมือแก CICA อยางแข็งขัน

แมที่ผานมา  CICA จะมีพัฒนาการความรวมมือที่ยังไมเปนรูปธรรมมากนัก แต
การเปนสมาชิก CICA ทําใหไทยสามารถใชโอกาสใน CICA ไดหลายดาน อาทิ

ก. เปนเวทีที่ประเทศไทยสามารถไดรับฟงทาทีและความคิดเห็นที่แตกตาง
หลากหลายจากแตละประเทศสมาชิกที่มีผลประโยชนแตกตางหลากหลายในภูมิภาค ซึ่งขอมูลที่
ไดรับจากเวทีของ CICA จะเปนประโยชนในการประมวลเปนทาทีของประเทศไทย ตลอดจน
การกําหนดเปนนโยบายการตางประเทศของไทยสําหรับประเทศตางๆ ที่สอดรับกับทาทีของ
ประเทศดังกลาว อันเปนการเสริมสรางมิตรสัมพันธระหวางกัน  นอกจากน้ัน การเปนสมาชิก
CICA ยังเปนโอกาสใหประเทศไทยไดเสริมสรางและกระชับความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคี
กับประเทศสมาชิกของ CICA และยังเปนโอกาสใหประเทศไทยไดปฏิสัมพันธกับบางประเทศ ซึ่ง
ไมคอยไดมีการติดตอสัมพันธกันบอยนัก ในเวทีตางๆ  เพื่อหารือการขยายและสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกัน

ข. การเปนสมาชิก CICA จะเปนโอกาสและเวทีใหประเทศไทยสามารถใชใน
การชี้แจง หรือ เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย หรือ
ประเด็นตางๆ ที่เปนทาทีของประเทศไทยในเวทีประชาคมระหวางประเทศไดเพิ่มมากขึ้น

ค. การเปนสมาชิก CICA เปนโอกาสในการแบงปนประสบการณ และขยายความ
เชื่อมโยง (connectivity) ภายในภูมิภาค และระหวางภูมิภาค ทั้งน้ี หลายประเทศสมาชิกใน CICA
ตางเปนประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองระหวางประเทศสูง และยังเปนสมาชิกสําคัญในหลาย
องคกร อาทิ จีน รัสเซีย อินเดีย นอกจากน้ี อีกหลายประเทศไดขยายบทบาททางการเมืองและ
เศรษฐกิจทวีเพิ่มยิ่งขึ้นเปนลําดับ เชน สาธารณรัฐเกาหลี ตุรกี คาซัคสถาน โดยเฉพาะตุรกี  ซึ่งใน
ปจจุบันเร่ิมตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงกับทั้งยุโรป เอเชียกลาง
และตะวันออกกลาง รวมทั้งสามารถหารือไดกับทั้งอิรัก และอิหราน จึงเลือกที่จะดําเนินนโยบาย
การตางประเทศที่เปนของตนเองมากขึ้นเชนเดียวกับมหาอํานาจขนาดกลางที่เกิดใหม เชน อินเดีย
และบราซิล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ตุรกีกลาเผชิญหนากับอิสราเอล และมีการหารือกับอิหราน
เร่ืองนิวเคลียร รวมทั้งการแสดงบทบาทที่แข็งขันใน CICA ซี่งไดมีสวนชวยเสริมสรางสถานภาพ
ของตุรกีในเวทีระหวางประเทศ นอกจากน้ี การที่ CICA มีประเทศสังเกตการณและองคการระหวาง
ประเทศที่เปนองคกรสังเกตการณในกิจกรรมของ CICA เพิ่มขึ้นก็เปนโอกาสใหประเทศไทย
สามารถใชเปนชองทางในการขยายความรวมมือกับประเทศและองคกรดังกลาวใหเพิ่มมากขึ้นดวย
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ง. การเขารวมเปนสมาชิก CICA ซึ่งนับเปนพัฒนาการของการทูตเชิงปองกัน
(preventive diplomacy) อันทําใหมีการกอต้ังองคการระหวางประเทศ และกรอบความรวมมือ
หลายองคกรเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธและความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสมาชิก น้ัน หากประเทศ
ไทยจะไดรวบรวมวิธีการดําเนินการสงเสริมการปฏิสัมพันธและมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
ระหวางสมาชิก CICA นําไปประมวลเปนแนวทางการดําเนินการสงเสริมการปฏิสัมพันธและ
การดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศรวมกับการดําเนินการในกรอบองคกร
ความรวมมืออ่ืนที่ประเทศไทยเปนสมาชิก จะทําใหประเทศไทยมีความรอบรูและความชํานาญการ
ในการดําเนินการในดานดังกลาว ซึ่งไดเร่ิมทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นแลวในเวทีระหวางประเทศ
นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังสามารถนําเอาประสบการณการรวมดําเนินการสงเสริมการปฏิสัมพันธ
และมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในกรอบของ CICA ไปปรับใชและ
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในกรอบการทํางานขององคกรความรวมมืออ่ืนที่ประเทศไทย
เปนสมาชิก เชน อาเซียน และ ARF อันจะเปนการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวาง
ประเทศดังกลาวเพิ่มขึ้น

ดังน้ัน นอกจากประเทศไทยควรที่จะใหความสําคัญแก CICA โดยการเขารวม
การประชุม และการใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ CICA อยางแข็งขันดังเชนที่ได
ดําเนินการที่ผานมาอยางตอเน่ืองตอไปแลว ผูแทนไทยที่เขารวมประชุมและกิจกรรมในกรอบของ
CICA ควรจะหาโอกาสในการพบปะพูดคุยกับผูแทนจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศที่
ไมมีผูแทนสํานักงานตัวแทนทางการทูตในประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการสงเสริมและขยาย
ความรวมมือระหวางกัน ตลอดจนการจัดเก็บรวมรวมขอมูล ทาที ขอคิดเห็น และขอถกเถียงตางๆ
ระหวางสมาชิกในเวทีของ CICA อยางแนบเนียน และจัดทํารายงานในประเด็นดังกลาวควบคูไปกับ
การเขารวมกิจกรรมในกรอบของ CICA ใหกระทรวงการตางประเทศทราบ  นอกจากน้ัน เน่ืองจาก
CICA เปนเวทีของประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยูทุกภาคสวนของ
เอเชีย ซึ่งไทยสามารถใชประโยชนในการเชื่อมโยง และตอยอดจากกรอบความรวมมืออ่ืนๆ ใน
ลักษณะที่เกื้อหนุนตอกันได อาทิ การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) การประชุมความรวมมือเอเชีย
(Asia Cooperation Dialogue - ACD) การประชุมหารือเอเชีย-ตะวันออกกลาง (Asia-Middle East
Dialogue – AMED) หรือในองคกรที่ไทยเปนผูสังเกตการณ หรือ เปนหุนสวน (partner) ดวย อาทิ
องคการการประชุมอิสลาม (Organization for Islamic Conference – OIC) และองคการเพื่อความ
มั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe- OSCE)
เปนตน ประเทศไทยอาจจะพิจารณาความเปนไปไดในการจัดสงเจาหนาที่การทูตของไทยไป
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ปฏิบัติงานที่สํานักเลขาธิการ CICA อันจะเปนประโยชนทั้งในดานการสงเสริมภาพลักษณของไทย
ในการใหความรวมมือแกองคกรความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย การติดตามความเคลื่อนไหว
ของสถานการณตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลกไดอยางใกลชิดและรูลึก และการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศ

     4.2.2.2 การสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยราชการไทย
ประเทศไทย ซึ่งรับอาสาเปนประเทศประสานงานดานเศรษฐกิจของ

CICA รวมกับรัสเซีย และคาซัคสถานของ CICA ควรจะผลักดัน และกระตุนใหสวนราชการ หรือ
หนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของที่มีสวนเสริมสรางการปฏิสัมพันธและ
การสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางสมาชิก CICA อยางตอเน่ือง ทั้งเพื่อเผยแพรบทบาทของไทย
ในเวทีระหวางประเทศ และการสรางความนิยมไทยในหมูสมาชิก CICA อันเปนประโยชนใน
การขยายความรวมมือและความสัมพันธระหวางไทยกับสมาชิก CICA อยางรอบดาน อาทิ เชน
การที่ประเทศไทย  โดยกระทรวงการตางประเทศรวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรมไดรับที่จะเปนเจาภาพจัด CICA Business Forum & SMEs
Networking ในกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2553 เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสมาชิก CICA ซึ่งยอมจะเปนประโยชนในการ
สงเสริมเผยแพรภาพลักษณของไทยดานการทองเที่ยวไทย และการขยายตลาดการสงออก
สินคาไทยไปในตัว ทั้งน้ี นายวลาดิเมียร ปูติน (Vladimir Putin) นายกรัฐมนตรีรัสเซียยังได
กลาวถึงกิจกรรมดังกลาวในคํากลาวสุนทรพจนในการประชุมระดับผูนําของ CICA คร้ังที่ 3 ณ
นครอีสตันบุล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2553 และเชิญชวนสมาชิก CICA เขารวม
การประชุมดังกลาวอยางพรอมเพรียงกันดวย

นอกจากน้ี  กระทรวงการตางประเทศอาจมีบทบาทในการผลักดันและ
สงเสริมใหสวนราชการของไทยไดมีความสัมพันธและความรวมมือในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเทศในเอเชียกลางเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธในกรอบทวิภาคี อันจะเปนประโยชนตอ
ความรวมมือระหวางกันในกรอบพหุภาคีดวย เชน ความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด
การคามนุษย การฟอกเงิน การโอนตัวนักโทษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ซึ่งจะทําใหการดําเนินการของประเทศไทยในการแกไขปญหาดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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     4.2.2.3 การใหการสนับสนุนทางการเงินแก CICA
นับต้ังแตประเทศไทยสมัครเปนสมาชิก CICA เมื่อป 2547 จนถึงปจจุบัน

ป 2553 เปนเวลาเกือบ 7 ป ประเทศไทยยังมิไดใหการสนับสนุนทางการเงินอยางเปนทางการแก
CICA โดยมีเพียงคาซัคสถานเปนประเทศบริจาครายใหญประจําแก CICA รองลงไป ไดแก  จีน
รัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี อิหราน ซึ่งการใหการสนับสนุนทางการเงินดังกลาวเปนไปดวยความ
สมัครใจ ซึ่งสําหรับประเทศไทย แมจะไมไดใหการสนับสนุนทางการเงิน แตประเทศไทยไดให
ความรวมมือแก CICA ดวยดี โดยการใหความรวมมือในการเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางาน
พิเศษและเจาหนาที่อาวุโสของ CICA ที่กรุงเทพฯ ในป 2550 การหารือสามฝาย (ตุรกี คาซัคสถาน
และไทย) วาดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจดาน
การเมืองและการทหารในกรอบของ ARF ที่กรุงเทพฯ เมื่อตนเดือนมกราคม 2553 และลาสุด
การรับเปนเจาภาพจัด  CICA Business Forum & SMEs Networking ที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม
2553 อยางไรก็ตาม หากประเทศไทยจะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
CICA ในปงบประมาณใดที่ประเทศไทยมีความพรอมก็นาจะเปนการแสดงความมีนํ้าใจของไทย
และการใหความสําคัญของไทยแก CICA

     4.2.2.4 การผลักดันให CICA จัดทําปฏิทินกิจกรรมในแตละรอบป
CICA มีกิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบการสงเสริมปฏิสัมพันธและ

มาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียอยูมาก ซึ่งเสนอโดยสมาชิก
ในระยะเวลาที่ผานมา  สวนราชการของไทยมีสวนรวมคอนขางนอย เน่ืองจากไมทราบขอมูล
ลวงหนาของการจัดกิจกรรมดังกลาวในระยะเวลาที่นานพอที่จะเสนอขอต้ังงบประมาณสนับสนุน
การเดินทางไปรวมกิจกรรมตามกฎเกณฑของ CICA ซึ่งกําหนดใหแตละประเทศสมาชิกออก
คาใชจายในการเดินทางไปเขารวมกิจกรรมตางๆ เอง อาทิ การประชุมผูบัญชาการตํารวจของ CICA
ที่ตุรกี การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองนํ้าที่อิสราเอล  การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมที่คาซัคสถาน เปนตน ซึ่งลวนเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของสวนราชการที่
เกี่ยวของ ดังน้ัน หากประเทศไทยจะผลักดันใหสํานักเลขาธิการ CICA สามารถจัดทํากําหนดการ
ในปฏิทินของกิจกรรมความรวมมือในกรอบของ CICA ในแตละรอบปในระยะเวลาลวงหนา
ทั้งในสวนของกิจกรรม ซึ่งเสนอจัดโดยสํานักเลขาธิการ CICA หรือ สมาชิก CICA  และให
สํานักเลขาธิการ CICA แจงเวียนใหสมาชิกทราบและพิจารณากอนเปนการลวงหนาอยางนอย
6 เดือน  ก็นาจะเปนประโยชน ในการสนับสนุนสวนราชการของไทยไดสามารถขอต้ังงบประมาณ
หรือของบประมาณในการเดินทางไปเขารวมกิจกรรมดังกลาวได
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     4.2.2.5 การผลักดันการจัดตั้งวงหารือเชิงวิชาการของ CICA
เปนขอเท็จจริงที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวา การที่หนวยงานของรัฐ

ของแตละประเทศจะรวมมือกัน น้ัน จะขาดความยืดหยุนและความประนีประนอมผอนปรน
ในการหารือกันในประเด็นที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร หรือ ประเด็นที่อาจสงผลกระทบ
ในทางใดหรือทางหน่ึงใหแกประเทศของตน  ทางออกของหลายองคกรความรวมมือในภูมิภาค
และระหวางประเทศจึงไดจัดใหมีการประชุมเสวนาทางวิชาการ หรือ การประชุมรอบโตะ
(roundtable discussion) หรือ การระดมสมอง (brain storming) ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงที่มี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรของการรวมตัวระหวางประเทศ หรือ ประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอ
ภูมิภาคในดานตางๆ ระหวางนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิของแตละประเทศสมาชิก ซึ่งนับเปน
แนวทางที่ดีที่หนวยงานของรัฐของแตละประเทศจะไดรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
หลากหลาย ตลอดจนมุมมอง และวิสัยทัศนของนักวิชาการของแตละประเทศ อันเปนประโยชน
แกหนวยงานของรัฐของแตละประเทศสมาชิก และสํานักเลขาธิการ CICA จะพิจารณานําไปใช
ใหเปนประโยชน  เน่ืองจากนักวิชาการมักไมมีผลประโยชนแอบแฝง การแสดงขอคิดเห็นมักจะ
ตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริงและขอมูลที่ไดรับ และเปนเชิงวิชาการเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ภูมิภาค และบางนักวิชาการอาจมีมุมมองที่หนวยงานของรัฐคาดไมถึง ซึ่งอาจจะเปนประโยชนใน
การสงเสริมบรรยากาศของความรวมมือระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง CICA ประกอบดวย
สมาชิกที่หลายประเทศที่ยังเปนคูอริตอกัน  จึงยากที่จะหาขอมติที่เปนเอกภาพรวมกันในทางการ
ดังน้ัน ประเทศไทยจึงอาจจะนําเสนอตอที่ประชุมของ CICA พิจารณาสนับสนุนการจัดให
มีกลไกการหารือระหวางนักวิชาการจากสมาชิกในลักษณะ track II คูขนานไปกับการหารือใน
ระดับหนวยงานของรัฐของสมาชิก ซึ่งเรียกกันวา track I  โดยอาจจัดประชุมระดมสมองระหวาง
นักวิชาการระหวางสมาชิกเมื่อมีเหตุการณ หรือ สถานการณใดๆ เกิดขึ้น และอาจสงผลกระทบตอ
ภูมิภาคในวงกวาง หรือเปนประจําในชวงเวลากอนการจัดการประชุมระดับสําคัญของ CICA อาทิ
การประชุมระดับผูนําของ CICA เพื่อแสวงหาจุดรวมของสมาชิกในประเด็นดานตางๆ  และ
เสนอแนะยุทธศาสตรการพัฒนาในภูมิภาค ทั้งน้ี กลไกดังกลาวจะมีสวนในการสงเสริมการรับรู
และการตระหนัก (awareness) ของภาคประชาชนในประเทศสมาชิกตอการมีองคกร CICA ใน
ภูมิภาค ซึ่งในปจจุบัน ยังไมเปนที่รับรูกันกวางขวางมากนัก

    4.2.2.6 การผลักดันวาระของไทย
ในระยะเวลาที่ผานมา การทูตเชิงพหุภาคีของไทยในหลายองคกรระหวาง

ประเทศ รวมทั้งในองคการสหประชาชาตินับวาไมโดดเดนมากนัก โดยสวนใหญเปนการแสดง
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ทาทีคลอยตามเสียงสวนใหญของสมาชิก หรือ ขอคิดเห็นและทาทีของประเทศมหาอํานาจที่
ประเทศไทยมีความสัมพันธฉันทมิตรที่ดี หรือ การแสดงทาทีของการเปนพลเมืองดี (decent citizen)
ของโลกโดยไมประณามใคร หรือ ยืนยันเรียกรองในเร่ืองใดอยางเขมขน และจริงจัง และจะพลิ้ว
หรือ โอนออนไปตามเสียงสวนใหญ ซึ่งทําใหประเทศไทยไมมีจุดยืนที่เดนชัดและโดดเดนใน
เวทีระหวางประเทศ  การเขารวมเปนสมาชิก CICA ซึ่งเปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศที่มี
ผลประโยชนหางไกลของไทย นาจะ เปนเวทีระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยอาจจะพิจารณาใช
ประโยชนในการเปนเวทีสําหรับการ “โยนกอนหินถามทาง” โดยเสนอขอมติ หรือประเด็นใน
เร่ืองใดๆ ที่ประเทศไทยเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของประชาคมระหวางประเทศ
ซึ่งหากไดรับการสนับสนุนจากเวทีน้ี ประเทศไทยจะสามารถผลักดัน ในเวทีระหวางประเทศที่ใหญ
ขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ไทยไดเสนอตัวลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกประเภทไมถาวร
ในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาติ วาระป 2560 – 2562 น้ัน  จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทย
จะตองแสดงการมีวิสัยทัศนและจุดยืนที่โดดเดน และยึดมั่นในเวทีการเมืองระหวางประเทศที่ชัดเจน
เพื่อใหไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนที่เพียงพอ

แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับขอคิดเห็นของนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว 6

เอกอัครราชทูตคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซึ่งเห็นวา “ หาก
ประเทศไทยจะมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศ ประเทศไทยจะตองแสดงบทบาทมากขึ้น และ
ตองจัดภาพลักษณของไทยใหเปนที่รับทราบอยางชัดเจน และจะตองมีจุดยืนวา ตองการจะผลักดัน
เร่ืองอะไร และอาจตองจําเปนตองกําหนดใหมีการเพิ่มพูนบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวาง
ประเทศเปนยุทธศาสตรขอหน่ึงของนโยบายการตางประเทศของไทย โดยตองรวมมือและสราง
ความสัมพันธอยางใกลชิดกบัหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตองทันกาล
และกําหนดยุทธศาสตร และทาทีของไทยที่ชัดเจนที่จะผลักดันในประเด็นใดประเด็นหน่ึงในฐานะ
เปนสิ่งที่ประเทศไทยพึงกระทําในฐานะสมาชิกที่ดีของประชาคมระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน
ในแงของการดําเนินการ จําเปนที่จะตองสงเสริมหนวยงานของไทยที่เกี่ยวของใหมีความพรอม
อยางเต็มที่ที่จะดําเนินการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน การที่ประเทศไทยไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ในป 2553 น้ี ประเทศไทยจะตอง raise profile
และดําเนินการแกไขปญหาภายในประเทศที่สุมเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง และ
ตอเน่ือง เชน ปญหาความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  การสรางความปรองดองภายในชาติ
_________________________________________

6 กลาวในการบรรยายแกผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2553
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ภายหลังเหตุการณความไมสงบในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม
2553 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยตองมีทาทีและจุดยืนในการสนับสนุนการปกปองและตอตาน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในตางประเทศ โดยยึดหลักสายกลาง (moderate) และยึดมั่นในเร่ืองที่
สมเหตุสมผล”

    4.2.2.7 การสรางแนวรวมพันธมิตรประเทศมุสลิมสายกลาง
ประเทศในเอเชียกลางในปจจุบัน นอกจากจะมีความโดดเดนในการมี

ทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และสินแรตางๆ จํานวนมากแลว ประเทศใน
เอเชียกลางยังเปนที่ยอมรับในการเปนประเทศมุสลิมสายกลาง และการแบงแยกศาสนาออกจาก
การปกครองและบริหารประเทศ (secularism) อยางชัดเจน ประชากรสวนใหญ รอยละ 80 เปน
มุสลิม นิกายซุนนี แตเปดใหชนเผาหลายหลายเชื้อชาติ และเผาพันธนับถือและประกอบพิธีทาง
ศาสนาของตนไดอยางเสรี ซึ่งที่ผานมา ไมปรากฎมีขอขัดแยงทางศาสนาเกิดขึ้นในประเทศดังกลาว
มีแตเพียงกลุมมุสลิมหัวรุนแรงที่พยายามกอการราย แตรัฐบาลของประเทศดังกลาวไดทํา
การปราบปรามอยางเด็ดขาด และไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญ ทําใหกลุมมุสลิม
หัวรุนแรงตองหลบหนีไปอยูในประเทศอ่ืน  นอกจากน้ี ประเทศในเอเชียกลางไดมีบทบาทใน
เวทีระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก  โดยคาซัคสถานไดรับตําแหนงเปนประธานองคการ
เพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) ในป 2553 และจะรับเปนประธานองคการ
การประชุมอิสลาม (OIC) ในป 2554 อุซเบกิสถานเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ในเดือนพฤษภาคม 2553 และ  Shanghai Cooperation
Dialogue (SCO) ในเดือนมิถุนายน 2553 ทาจิกิสถานเปนประธานและเจาภาพจัดการประชุม
สภารัฐมนตรีตางประเทศขององคการการประชุมอิสลาม คร้ังที่ 37 ณ กรุงดูชานเบ เมื่อ
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2553 และการสัมมนาระดับชาติวาดวยการใชทรัพยากรนํ้าตามขอมติ
ขององคการสหประชาชาติเมื่อวันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2553  ประเทศไทยจึงควรพยายามสราง
ความใกลชิดกับประเทศในเอเชียกลางมากยิ่งขึ้น โดยการขยายความสัมพันธและความรวมมือ
ทวิภาคีอยางรอบดานกับประเทศดังกลาว โดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือระหวางไทยกับอุซเบกิสถาน ซึ่งยังไมไดมี
การจัดประชุมดังกลาวเลยนับต้ังแตไดมีการลงนามความตกลงจัดต้ังคณะกรรมาธิการฯ เมื่อป 2537
และการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือระหวางไทยกับคาซัคสถาน คร้ังที่ 2
ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ หลังจากคาซัคสถานไดเปนเจาภาพจัดการประชุม คร้ังที่ 1 เมื่อป 2545
โดยประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยควรจะตองสรางแนวรวมพันธมิตรกับประเทศในเอเชียกลาง
คือ การพัฒนาความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย การสงเสริมการผลิตอาหารฮาลาล
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และการขอรับการสนับสนุนจากประเทศดังกลาวในการคัดคานมิใหสํานักเลขาธิการ OIC มีมติ
เกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะในปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งสํานักเลขาธิการ OIC ได
พยายามเสนอรางขอมติดังกลาวตอที่ประชุมสภารัฐมนตรีตางประเทศของ OIC มาอยางตอเน่ือง
นับแตเกิดเหตุการณที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แตประเทศไทยไดขอความรวมมือจาก
มิตรประเทศ อาทิ บาหเรน กาตาร อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ซีเรีย ในการคัดคานรางขอมติดังกลาว
ใหเลื่อนออกไป แตสํานักเลขาธิการ OIC ยังพยายามเสนอรางขอมติดังกลาวเขาพิจารณาใน
ที่ประชุมสภารัฐมนตรีตางประเทศของ OIC มาโดยตลอดนับต้ังแตป 2549 รวมทั้งในการประชุม
สภารัฐมนตรีตางประเทศ ลาสุด คร้ังที่ 37 ที่ทาจิกิสถานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 และคาดวา
ในการประชุมคร้ังตอไปที่คาซัคสถานจะเปนเจาภาพ สํานักเลขาธิการ OIC นาจะยังคงผลักดัน
รางขอมติดังกลาวน้ีตอไป ทั้งน้ี จากการประเมินของไทย หาก OIC มีมติรับรางขอมติดังกลาว
นอกจากจะเปนการเปดชองให OIC ไดเขามามีบทบาทในการผลักดันรัฐบาลไทยในการแกไข
ปญหาจังหวัดภาคใตตามความประสงคของตน ซึ่งจะทําใหกลุมกอการรายในจังหวัดชายแดน
ภาคใตถือโอกาสอาศัยขอมติของ OIC ดังกลาวในการยืนยันความชอบธรรมในการปฏิบัติการ
ของตนในเวทีระหวางประเทศแลว ยังจะกอใหเกิดผลเสียตอภาพลักษณของความพยายามใน
การแกไขปญหาของรัฐบาลไทย

นอกจากน้ี การสรางแนวรวมพันธมิตรกับประเทศในเอเชียกลาง ซึง่เปน
ประเทศมุสลิมสายกลางยังเปนประโยชนแกประเทศไทยในการมีประเทศมุสลิมเปนพันธมิตรใน
เวทีระหวางประเทศของไทย  ซึ่งจะชวยถวงดุลการกลาวหาประเทศไทยในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
การศาสนาจากประเทศมุสลิมสายที่เครงครัด อาทิ ซาอุดีอาระเบีย และลิเบีย

* * * * *  * * * * * * * * * * *
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Almaty Act

Preamble

We, the Heads of State or Government of the Member States of the Conference
on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA),

Having met in Almaty at a time of profound changes which are taking place in
Asia and the world to set up our vision of security in Asia and enhance our capabilities
for co-operation on issues of common concern for our peoples;

Recognising the close link between peace, security and stability in Asia and in
the rest of the world;

Committing ourselves to working to ensure peace and security in Asia and
making it a region open to dialogue and co-operation;

Believing that the CICA process presents new opportunities for co-operation,
peace and security in Asia;

Declaring our determination to form in Asia a common and indivisible area of
security, where all states peacefully co-exist, and their peoples live in conditions of
peace, freedom and prosperity, and confident that peace, security and development
complement, sustain and reinforce each other;

Reaffirming our commitment to the UN Charter, as well as to the Declaration
on the Principles Guiding Relations Among CICA Member States, which is an integral
part of the Almaty Act, as the basis for our future co-operation;

Considering that all aspects of comprehensive security in Asia, including its
political and military aspects, confidence-building measures, economic and
environmental issues, humanitarian and cultural co-operation, are interdependent and
interrelated and should be pursued actively;

Confident that full, equal and comprehensive implementation and observance
of the principles, provisions and commitments enshrined in the Almaty Act  will
create the conditions for advanced co-operation among the CICA Member States and
will guide us towards a better future, which our peoples deserve;

Have adopted the following:
I. Security and co-operation

1. The main objective and thrust of the CICA will be to enhance co-operation
through elaborating multilateral approaches towards promoting peace, security and
stability in Asia.

2. In order to achieve this objective, the Member States will take the necessary
steps to develop the CICA as a forum for dialogue, consultations and adoption of
decisions and measures on the basis of consensus on security issues in Asia.

3. We call upon and continue to encourage all Member States who are parties
to a dispute to settle this peacefully in conformity with the principles envisaged in the
UN Charter.

4. Recognising the contribution which increased trade and economic co-
operation  can make for the prosperity and stability in Asia and to the well-being of
their peoples, we will make  further efforts to promote initiatives in these fields, as
mentioned in the Declaration on the Principles Guiding Relations among the CICA
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Member States.  We also recognise the need for better co-operation on all issues
which constitute risks to the environment.

5. The Member States reiterate their belief that protection of human rights and
fundamental freedoms in accordance with the UN Charter and the international
conventions and instruments to which they are parties contributes to the consolidation
of peace, security and stability in Asia. They also declare their readiness to further
their co-operation in this field in a spirit of friendliness.

6. We consider that humanitarian issues, such as natural disasters and refugee
flows, are areas of common concern since they also affect stability and security in the
region. The Member States are resolved to developing measures, where necessary, to
address these issues through co-operation in the region as well as with the UN and
other relevant international organisations.

7. We believe that enhancing mutual respect, mutual understanding and
tolerance in the relations among civilisations is an important goal for our times.
Noting with satisfaction the designation of the first year of the millennium as the year
of Dialogue among Civilisations, we shall encourage and strengthen this process.

8. We consider globalisation as a challenge of our time. While it could offer
certain opportunities for growth and development, at present the benefits of
globalisation are unevenly shared among the nations and much remains to be done to
ensure that its benefits be comprehensively and equitably distributed at the global
level.

9. Joint actions and co-ordinated responses are necessary to deal with
challenges and threats that our states and peoples are faced with.
II. Challenges to security

10. The Member States seek to promote regional and international security and
stability, which will also contribute to peaceful settlement of existing and prevention
of the emergence of new crisis situations and disputes.

11. The continuing existence and proliferation in all its aspects of nuclear
weapons, as well as chemical and biological weapons, pose a great threat to all
humanity. The Member States pledge to support the efforts for the global elimination
of all weapons of mass destruction (WMD) and therefore they commit themselves to
an increased co-operation for the prevention of proliferation of all such weapons,
including nuclear weapons, which constitute a particular danger to international peace
and security.

12. With the end of the Cold War, the opportunity now exists for the
international community to pursue nuclear disarmament as a matter of the highest
priority. We shall encourage all nations to keep all options open for achieving this aim,
including the possibilities of convening an international conference to identify ways of
eliminating nuclear dangers and negotiating a comprehensive and verifiable nuclear
weapons convention. We affirm the importance of the early realisation of the universal
adherence to the multilaterally negotiated instruments on the elimination of WMD,
and urge those states not yet party to these instruments to accede to them as soon as
possible.

13. We support the establishment of zones free from nuclear weapons and other
WMD in Asia on the basis of arrangements freely arrived at among the states of the
region concerned. The establishment of such zones in regions for which consensus
resolutions of the UN General Assembly exist, such as the Middle East and Central
Asia, should be encouraged; in this context, we invite adherence to internationally
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negotiated disarmament and non-proliferation instruments in accordance with all the
provisions of the relevant consensus resolutions of the UN and the positions of states
concerned on the implementation of these resolutions.

14. The Member States reaffirm their belief in the need of ensuring security at
the lowest level of armament and military forces. We recognise the necessity to curb
excessive and destabilising accumulation of conventional armaments. We emphasise
the importance of the maintenance of the international strategic stability to world
peace and security and to the continued progress of arms control and disarmament. We
emphasise the importance of multilateral negotiations on the prevention of an arms
race in outer space.

 15. We believe that direct or indirect threat or use of force in violation of the
UN Charter and international law against the sovereignty, territorial integrity and
political independence of the states; denial of the right to self-determination of peoples
which remain under foreign occupation (a right which has to be exercised in
accordance with the UN Charter and international law); interference in the internal
affairs of states and offensive strategic doctrines pose threats to regional and
international peace.

16. The Member States unconditionally and unequivocally condemn terrorism
in all its forms and manifestations as well as any support or acquiescence to it and the
failure to directly condemn it. The threat posed by terrorism has been increasingly
growing over the last decade. Terrorism in all its forms is a trans-national threat,
which endangers the lives of individuals and peoples and undermines the territorial
integrity, unity, sovereignty and security of states.  The menace of terrorism has been
magnified by its close links with drug trafficking, illicit trafficking of small arms and
light weapons (SALWs) and their transfers in any form to terrorist groups, racist
ideologies, separatism, all forms of extremism which present basic sources of
financing and providing manpower for terrorist activities. We regard as criminal all
acts, methods and practices of terrorism and declare our determination to co-operate
on bilateral as well as multilateral basis to combat terrorism including its possible
sources. In order to eradicate this menace to peace and security, we shall reinforce and
unite our efforts in order not to allow terrorism in any form to be prepared, assisted,
launched and financed from the territory of any state and we shall refuse to provide
terrorists with safe haven and protection.

17. We recognise that implementation of the UN Conventions will contribute
to tackling the problems of terrorism and support the elaboration of a Comprehensive
Convention on International Terrorism.

18. Separatism is one of the main threats and challenges to the security and
stability, sovereignty, unity and territorial integrity of states. The Member States shall
not support on the territory of another Member State any separatist movements and
entities, and, if such emerge, not to establish political, economic and other kinds of
relations with them, not to allow the territories and communications of the Member
States to be used by the above-mentioned movements and entities, and not to render
them any kind of economic, financial and other assistance. We reaffirm the right of
people living under foreign occupation for self-determination in accordance with the
UN Charter and international law.

19. We reject the use of religion as a pretext by terrorists and separatist
movements and groups to achieve their objectives. We also reject all forms of
extremism and will work to promote tolerance among our nations and peoples.
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20. Illicit drug trafficking represents a major threat to internal and international
stability and security of our states and our continent as a whole as well as to the well-
being of our peoples. This problem is closely linked with the socio-economic and
political situation in several regions, terrorist activities across the world, and
international criminal groups engaged in trans-national crime, money laundering and
illicit SALW trafficking. We recognise that there are several states in Asia which
require priority attention and assistance by the international community in order to
combat drug trafficking. We also recognise the need for effective strategies to reduce
production, supply and demand for drugs. In this respect, we will co-operate to
monitor suspicious financial flows, including issues related to incomes and
transparency of bank operations in accordance with the existing international legal
instruments, and to identify the sources of production, consumption and trafficking  of
drugs.  In order to assist the practical implementation of these tasks, multinational
training courses and exercises as well as exchange of information among the
competent authorities of the Member States will be promoted. We also call upon
major consuming countries to  play a more active role in providing equipment,
training and educational courses, rehabilitation, technical  and financial assistance to
Asian drug producing and transit countries. Adoption and implementation of crop
substitution plans and alternative development strategies in drug producing regions in
Asia should also be encouraged to tackle the menace of illicit drugs more effectively.

21. We also recognise corruption as a trans-national crime which calls for
concerted multilateral action. In this regard, we emphasise the need for banning the
transfer of illicit funds and wealth and also the need for enhanced international co-
operation in tracing and repatriating such assets.

22. The Member States recognise that illicit traffic in small arms and light
weapons poses a threat to peace and security and is directly linked with terrorist
activity, separatist movements, drug trafficking and armed conflicts. In this context,
we underline the importance of the Firearms Protocol reached in the framework of the
UN Convention against Transnational Organised Crime and the Programme of Action
adopted by the UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons
in All its Aspects which was held in New York in July 2001.

23. We are determined to co-operate with each other on bilateral and
multilateral basis to prevent such threats to peace and security in Asia.
III. Confidence Building Measures

24. In the context of achieving CICA objectives, we will take the necessary
steps for the elaboration and implementation of measures aimed at enhancing co-
operation and creating an atmosphere of peace, confidence and friendship. Such
measures should be in accordance with the principles of the UN Charter, CICA, and
international law. In doing so, we will take into account specific features and
characteristics in various regions in Asia and proceed on a gradual and voluntary
basis.

25. We encourage all states in the region having disputes to make efforts to
solve their disputes peacefully through negotiations in accordance with the principles
enshrined in the UN Charter and international law. We recognise that the resolution of
territorial and other disputes and implementation of arms control agreements may,
depending upon specific situations, facilitate implementation of confidence building
measures (CBMs); on the other hand, we also recognise that implementation of CBMs
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may, depending upon specific situations, facilitate, or create a conducive climate for,
the resolution of disputes and arms control agreements.

26. We recognise that disarmament and arms control, universality of all
internationally negotiated instruments on the elimination of weapons of mass
destruction, promoting non-proliferation, have a significant role in enhancing
confidence building among regional states. We affirm that being a State Party to the
relevant internationally negotiated instruments should not be interpreted as affecting
the inalienable right of all parties to those treaties to develop research, production and
use of nuclear technology, chemical and biological materials and equipment for
peaceful purposes in accordance with the provisions of these instruments. We reiterate
the importance of negative security assurances to the non-nuclear-weapon states and
express our readiness to consider further steps on this subject which could take the
form of an internationally legally binding instrument.

27. The Member States will prepare with mutual agreement a “CICA
Catalogue of Confidence Building Measures” and proceed on a gradual basis for its
implementation.  The Catalogue, which will be regularly reviewed and further
developed, may include, among others, measures in the military–political, economic
and environmental, humanitarian and cultural spheres.
IV. Structure and institutions of CICA

       28. In order to facilitate its efficient functioning, we have decided to provide
for CICA the necessary structure and institutions, consisting mainly of the
following:

1. Regular meetings
       29. The meetings of the Heads of State or Government will be convened every
four years in order to conduct consultations, review the progress of, and set
priorities for CICA activities. Special meetings may be convened as necessary by
consensus. Summit meetings will be preceded by meetings of the Ministers of
Foreign Affairs.
       30. The Ministers of Foreign Affairs will meet every two years. Their meetings
will be the central forum for consultations and examination of all issues related to
CICA activities. Special meetings may be convened as necessary by consensus.
       31. The Committee of Senior Officials will meet at least once a year to follow-
up on previous CICA decisions, carry out consultations on the current CICA issues,
oversee the work of Special Working Groups and co-ordinate the work of other
meetings. The Committee will also make the necessary preparations for the
organisation of the Summit and ministerial meetings, including elaboration of draft
documents.
       32. Special Working Groups will be established to study specific issues
relevant to CICA’s areas of interest and to carry out the tasks mandated to them.
They will submit the results of their work to the Committee of Senior Officials.

2. Specialised meetings
33. The Member States may agree to convene meetings of other ministers or of

the competent national agencies and institutions in order to discuss issues of a
specific and/or technical nature.

3. Academic and professional inputs
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     34. Opportunities will be provided as necessary for academic and professional
inputs and reports, as well as assistance and contributions to publications which
CICA may decide to produce.

4. Secretariat
35. In order to provide follow-up and administrative support for regular

meetings and political consultations and other activities mentioned in the Almaty
Act, we support the establishment of a Secretariat of the CICA. We task our
Ministers of Foreign Affairs to finalise the elaboration of all aspects related to the
establishment of the Secretariat.

Done in Almaty, June 4, 2002



ภาคผนวก ข.

Declaration on the Principles  Guiding Relations between the CICA Member-States, Almaty,
September 14, 1999
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DECLARATION ON THE PRINCIPLES GUIDING RELATIONS
BETWEEN THE CICA MEMBER-STATES

(Signed on the meeting of CICA ministers for foreign affairs on September 14,1999
in Almaty)

The member-states of the Conference on Interaction and Confidence-Building
Measures in Asia,
Reaffirming their commitment to the purposes and principles of the United Nations
Charter,
Considering the growing desire of their peoples to live in an atmosphere of peace.
friendship, understanding, good neighborliness and cooperation,
Reaffirming their objective of promoting better relations among themselves and
ensure conditions in which their peoples can live in true and lasting peace free from
any threat to their security,
Emphasizing the importance of conducting interstate relations on the basis of the
principle of sovereign equality as well as the UN Charter and all international law,
Recognizing, that the international legal basis of the CICA activity is the UN Charter
and international law,
Respecting bilateral and multilateral agreements which are in conformity with
principles and purposes of the UN Charter and norms of international law,
Considering, that better understanding and closer relations among them in all fields in
conformity with the purposes and principles of the UN Charter and the five principles
of peaceful со-existence would be beneficial for the strengthening of peace, stability
and security in Asia,
Giving due attention to the prevention of disputes and conflicts and to their peaceful
settlement,
Reaffirming, that the diversity of national characteristics, traditions, cultures and
values of the Asian States is not a divisive, but a valuable mutually enriching factor of
their relations,
Emphasizing importance of tolerance in international relations and the significant role
of a dialogue as a means to reach understanding, remove threats to peace and
strengthen interaction and exchange among civilizations,
Also reaffirming their determination to explore, fully taking into account the
individuality and diversity of their positions and views, the possibilities of combining
their efforts to enhance confidence and cooperation in the interests of stability,
economic and social development in their region and the whole world,
Recognizing the importance of indivisibility of security in Asia and expressing their
resolve to intensify joint efforts in this direction with a view to oppose the challengers
and threats to peace, security and stability in Asia,
Emphasizing the importance of confidence-building measures, which contributes to
safeguarding peace and enhancing security,
Recognizing the close link between peace, security and development in Asia and in
the world as a whole, and conscious of the need for each member-state to make its
contribution to the strengthening of world peace and security and to the promotion of
fundamental rights, economic and social progress and the well-being of all peoples,
Realizing their responsibility for a peaceful and prosperous future of their peoples,
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Reaffirming their commitment to achieve full, just and lasting relations of peace,
openness, mutual trust, security, stability and cooperation in Asia by eliminating
tensions, seeking peaceful settlement of disputes,
Recognizing the importance of global liquidation of all kinds of mass destruction
weapons and also the effective approach to destabilizing accumulation of conventional
armaments, as a way of achievement of the universal, strong and stable peace in Asia,
Welcoming initiatives and agreements aimed at strengthening peace, stability, security
and cooperation in Asia,
Declare their determination to respect and put into practice in their relations with each
other, irrespective of their political, economic and social systems as well as their size,
geographical location and economic development level, the following principles,
which are of fundamental significance and shall guide their relations:

I. Sovereign equality, respect for the rights inherent in sovereignty

The member-states shall respect each other's sovereign equality and individuality as
well as the rights inherent in and encompassed by its sovereignty including in
particular the rights of every state to judicial equality, territorial integrity, freedom and
political independence. They will also respect each other's right to freely choose and
develop its political, social, economic and cultural systems, as well as its right to
determine its laws and administrative regulations.
In the frames of the international law and in the spirit of the present Declaration all the
member-states have the equal rights and obligations. They will respect the right of
each other to define and to implement at their own discretion their relations with other
nations, international and regional organizations and also have the right on neutrality
member-states are building in such a way their relations on the basis of mutual benefit
and respect.

II. Refraining from the threat or use of force

The member-states shall refrain in their relations from the direct or indirect threat or
use of force against the sovereignty, territorial integrity and political independence of
the states, or any other manner inconsistent with UN Charter and with the present
Declaration. No considerations may be invoked to warrant resort to the threat or use of
force in contravention of this principle.
No such threat or use of force will be employed as a means of settling disputes, or
issues likely to give rise to between them. Nonetheless, in case of any aggression and
the violation of the sovereignty, territorial integrity and political independence of the
member-state, the country, which is subject to the aggression, preserves its right to
individual and collective self-defense, in accordance with the UN Charter and
international law.

III. Territorial integrity of the member-state

The member-states shall respect the territorial integrity of each other. They recognize
the inviolability of the state boundaries and therefore they will refrain at present and in
future any attempt to violate these boundaries. The member-states shall likewise
refrain from making each other's territory the object of military occupation or other
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direct or indirect use of force in contravention of international law or an object to
acquisition by means of such measures or the threat of their implementation. No such
occupation or acquisition will be recognized as legitimate.

IV. Peaceful settlement of disputes

The member-countries reaffirm their commitment to uphold and defend the principles
of the UN Charter and international law as well as the means envisaged in UN Charter
for peaceful settlement of disputes.
The parties to any dispute will immediately establish a contact and negotiate to
prevent the outbreak of a conflict and to settle the dispute in accordance with the
principles enshrined in this Declaration as well as in the UN Charter and international
law The member-states parties to a dispute as well as the other member-states shall
refrain from any actions, which might aggravate the situation.

V. Non-interference in internal affairs
The member-states shall refrain from any intervention in the internal affairs of another
member-state.
They will accordingly refrain from any form of armed intervention or the threat of
such an intervention against another member-state.
They shall likewise in all circumstances refrain from any act of military or political,
economic, or any other form of interference as means of resolving political problems
between them, or directed to subordinate to their own interests the exercise by another
member-state of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of
any kind.
Accordingly, the member-state shall refrain from direct or indirect assistance to
terrorist activities in all its forms, subversive or other activities directed towards
overthrowing the state system of another member-state or undermining sovereignty
and territorial integrity of other member-state.
They reiterate their determination to promote international and regional cooperation to
counter and eradicate all sources of terrorism. In this respect they emphasize the
importance of participation of all the states in this cooperation.
The member-state shall not support on the territory of another member- state any
separatist movements and entities, and, if such emerge, not to establish political,
economic and other kinds of relations with them, not to allow the territories and
communications of the member-state to be used by the above-mentioned movements
and entities and not to render them any kind of economic, financial and other
assistance. They will reaffirm the right of people living under foreign occupation for
self-determination in accordance with the UN Charter and international law

VI. Disarmament and Arms Control
The member-states emphasize that enhancement of security in Asia should be
achieved through cooperation of all states in the interest of peace, stability and
prosperity in conformity with purposes and principles of the UN Charter. A
comprehensive, non-discriminatory and balanced approach towards international
security should be adopted.
The member-states reaffirm their commitment to the goal of achieving general and
complete disarmament under effective control.
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They recognize that disarmament, arms control and confidence-building measures are
essential in achieving the goal of strengthening peace, security and stability in Asia
and the whole world. They, therefore, shall endeavor to develop appropriate measures
in theses fields. The member-states pledge to support the efforts for the global
elimination of all weapons of mass destruction and therefore they commit themselves
to an increased cooperation for the prevention of proliferation of all such weapons,
including nuclear weapons, which constitute a particular danger to international peace
and security. The member-states also emphasize the need to achieve a nuclear
weapons free world at an early date.
They support the establishment of zones free of nuclear weapons and other mass
destruction weapons in Asia on the basis of arrangements freely arrived at among the
states of the region concerned in conformity with the provisions of the Final
Document of SSOD-l.
The member-states reaffirm their belief in the need of ensuring security at the lowest
level of armament and military forces. They recognize the necessity to curb excessive
and destabilizing accumulation of conventional armaments. The member -states
emphasize that any bilateral or multilateral military arrangements should not be
directed at any third party nor should they undermine or pose threats to security of
other states.

VII. Economic, social and cultural cooperation

The member-state shall enhance the process of political consultations and develop
cooperation based on mutual interests in the economic, social, humanitarian,
environmental, information, and scientific and cultural spheres with each member
state making its contribution under conditions of full equality.
The member states affirm the inalienable right of all states to develop, achieve and
make use of science and technology for peaceful purposes aimed at progress in
economic, social and cultural fields.
The member-states stress that trade and economic cooperation on an equal, mutually
beneficial and non-discriminatory basis constitutes an essential element of their
relations and is a means of the construction of prosperous Asia. They shall endeavor
to elaborate appropriate measures and policies to promote trade and economic
cooperation, including, based on bilateral and multilateral agreements, providing
necessary transit, transport and communication facilities and contacts with regional
economic organizations. They emphasize the importance of the realization of
economic and cultural rights as well as the right to development.
The member-states emphasize the need for enhancement of the cooperation in social
fields such as fighting drug trafficking, drug abuse and organized crime; solution of
refugee problems, health care and disaster relief.
The member-states recognize the uniqueness and the diversity of the cultures of Asian
peoples and the contribution they can make to overcoming past differences. They
emphasize their determination to strive for the triumph of freedom and for the
protection and promotion of their cultural and spiritual heritage in all its richness and
diversity They shall make special efforts to promote better mutual understanding and
to enhance cultural exchanges and cooperation in the fields of education and tourism.
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The member-states shall pay attention to the creation of material, legal, political,
economic and other guarantees which will facilitate conditions for peace, harmony
mutual understanding and stability in the geographical space of the CICA.

VIII. Human rights and fundamental freedoms

The member-states, being committed to act in conformity with the purposes and
principles of the Charter of the United Nations, reaffirm in this context their
commitments to respect human rights and fundamental freedoms of all individuals
irrespective of their race, sex, and religion. They believe that respect, protection and
promotion of human rights and fundamental freedoms contribute to political and
social stability and peace, to the enrichment of the cultural and spiritual heritage of the
society as a whole and to the mutual understanding and friendly relations between
their peoples.
The member-states attach great importance to the principles of indivisibility of all
human rights and in this context emphasize the significance of the realization of all
aspects of this principle.
The member-states emphasize that in the process of the further elaboration of their
positions the present Declaration may be complemented with new principles of
international cooperation corresponding to the purposes and principles of the UN
Charter.

Almaty, September 14, 1999



ภาคผนวก ค.

Declaration of the Third Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building
Measures in Asia, Istanbul, 8 June 2010
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DECLARATION
of the Third Summit of the Conference on Interaction

and Confidence Building Measures in Asia

Constructing cooperative approach to interaction and security in
Asia

We, the Heads of State and Government of the Member States of the
Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA);

Having met in Istanbul, Republic of Turkey, for the Third CICA Summit on 8
June 2010 to strengthen joint efforts towards addressing common challenges, as
appropriate, through elaborating effective responses and initiatives thereof;

Reaffirming our commitment and adherence to the UN Charter and generally
recognised principles and norms of international law;

Reaffirming our commitment to the objectives and principles of CICA
enshrined in the basic documents, including Declaration on the Principles Guiding
Relations among the CICA Member States of 14 September 1999 and Almaty Act of 4
June 2002;

Mindful of mutual interests and common challenges faced by the CICA
Member States and convinced of the need to further strengthen the existing bonds of
Asian solidarity and cooperation;

Acknowledging diversity of traditions, culture and values in Asia as valuable
and mutually enriching factors in relations among the CICA Member States;

Recognising the central role of the United Nations in addressing international
issues;

Emphasising the importance of international law based multilateral approach
towards international issues to be pursued by all States;

Recognising that international and regional cooperation are important,
effective and efficient instruments in addressing the issues of common concern faced
by the global community;

Desiring to establish a firm foundation for common action to promote
cooperation in the CICA region in the spirit of equality and partnership and thereby
contribute towards peace, progress and prosperity in the region;
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Offering CICA, in this regard, as a multilateral forum for close cooperation,
inter alia political dialogue and interaction, comprehensive consultation and decision
making based on consensus;

Acknowledging further that globalisation, multilateralism and growing
interdependence among states require collective efforts within the framework of the
United Nations, with its leading role, and other international fora, for fostering peace,
understanding, tolerance and respect for diversity, good neighborliness, economic
well-being and mutually beneficial cooperation among all states and nations, as well
as for achieving a more just and democratic world order, based on the principles and
norms  of international law;

Underlining the importance of implementation of confidence building
measures in all dimensions, on voluntary and gradual basis,  as specified in the CICA
Catalogue of CBMs and other CICA documents, adopted by consensus;

Reaffirming the  resolve of the CICA Member States to create an environment
of comprehensive and indivisible security in Asia, where all States co-exist peacefully
and their peoples live in  peace, freedom and prosperity;

Reaffirming that the achievements of CICA, since its establishment, owe
greatly to its inclusiveness and the principle of consensus in its process, a practice
which should be upheld;

DECLARE THE FOLLOWING:

I

1. We recognise that the current global scenario presents great challenges in the
areas of peace, stability and security, economic and social development,
environment and culture.

2.1 We strongly and unequivocally condemn terrorism in all its forms and
manifestations, committed no matter when, where or by whom, as it
constitutes one of the most serious threats to international peace and security.
We are convinced that terrorism can not and should not be associated with any
religion, nationality, civilisation or ethnic group and we condemn any attempts
to do so. We consider that effective combating of terrorism is possible only by
joint efforts of all states by addressing conditions conducive to the spread of
terrorism, avoiding double standards and with the leading role of the United
Nations.

2.2   We intend to continue close cooperation to ensure gradual implementation of
the UN Global Counter Terrorism Strategy, international conventions and
other universal counter-terrorism-related legal instruments and resolutions
adopted by the General Assembly and the Security Council of the United
Nations.
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2.3 We welcome efforts in countering terrorism based on the regional instruments,
to which CICA members are Party, and encourage inter-regional cooperation
in this field.

2.4 We draw special attention to the necessity of preventing terrorism through
countering ideologies that justify it. We shall continue our efforts aimed at
finalising the negotiations on the draft comprehensive convention on
international terrorism within the framework of the United Nations.

2.5 We call upon all the states to encourage the civil society, private sector and
mass media to be involved in counter-terrorism efforts and to develop inter-
civilisational and inter-cultural dialogue and understanding for effectively
countering this problem.

3. We reaffirm our commitment to disarmament, non-proliferation and peaceful
uses of nuclear energy as stipulated in the relevant CICA documents signed
and adopted at Summit and Ministerial level.

4. We take note of the signing of treaty between the Russian Federation and the
United States of America on Measures for the Further Reduction and
Limitation of Strategic Offensive Arms on 8 April 2010 in Prague.

5. We take note of the Washington Nuclear Security Summit held on 13 April
2010.

6. We take note of the international conference on Disarmament and Non-
Proliferation with the motto “Nuclear Energy for All, Nuclear Weapon for
None” held in Tehran on 17-18 April 2010.

7.  We support the efforts to establish Nuclear-Weapons-Free zones on the basis
of arrangements freely arrived at by the States in the region, encourage
cooperation among such zones, and call upon the Nuclear Weapon States to
support them. We welcome establishment of a Nuclear-Weapons-Free zone in
Central Asia, the ongoing efforts to reinforce the Southeast Asia Nuclear-
Weapons-Free Zone and Mongolia’s Nuclear-Weapon-Free status as
contributing to security and confidence building measures in the CICA region.

8. We reiterate that effective measures must be taken to prevent, combat and
eradicate the illicit trade and trafficking of small arms and light weapons
(SALW), within the UN framework, which is linked to terrorism, drug
trafficking  and trans-national crime.  In this regard, we reaffirm our
commitment to implement the UN Programme of Action to prevent, combat
and eradicate the illicit trafficking in SALW in all its aspects, as well as to
implementing International Instrument to Enable States to Identify and Trace,
in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons.

9. We express grave concern at the worsening problem of illicit drug production
and its trafficking which has attained trans-national and global dimensions and
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is a serious threat to the entire international community. We reiterate that more
effective measures must be taken to prevent, combat and eradicate the global
drug problem in all its manifestations. We recognise that no government can
effectively combat this menace alone. We, therefore, call for cooperation, co-
ordination and committed action by all countries to curb it.

10. Trans-national organised crime adversely affects development, political
stability and social and cultural values. We reiterate our commitment to co-
ordinate our efforts and strategies at national, regional and international levels
against trans-national organised crime and to develop more effective methods
in combating crimes of this nature. In this regard we take note of the
declaration of the first CICA Chiefs of Police Meeting held in Antalya,
Republic of Turkey, on 27 May 2010.

We reaffirm that the respect to the territorial integrity and sovereignty of states
should form the basis for interstate relations. We also reaffirm that separatism
constitutes a major threat and challenge to the security and stability,
sovereignty, unity, territorial integrity and inviolability of borders of States.
CICA Member States will not support on the territory of another Member State
any separatist movements and entities. We also reiterate our resolve that our
territories will not be used by any separatist movements and entities and we
will not establish any kinds of relations and communications with separatists
and will not render them any kind of assistance. We reaffirm the principle on
the right of people to self-determination in accordance with the UN Charter
and international law.

11. We reaffirm and underscore CICA’s principled position concerning peaceful
settlement of disputes. We believe that direct or indirect threat or use of force
in violation of the UN Charter and international law against the sovereignty,
territorial integrity and political independence of the states, pose threats to
regional and international peace. It is imperative for all CICA Member States
to defend, preserve and promote principles of the UN Charter and generally
recognised principles and norms of international law.

12. We recognise the importance of energy security for sustainable development
and enhancing economic and social welfare. We emphasise the need for
cooperation to accelerate development, dissemination and deployment of
affordable and clean energy technologies and to expand the use of renewable
energy sources, stressing the need for transfer of such technologies by
developed countries to developing countries on favourable terms.

13. We express concern over the negative impact and far reaching consequences
of the global financial crisis. We also recognise that the crisis has further
accentuated the deficiencies and imbalances in the global financial and
economic governance systems and has shown that there is special urgency for
accelerating reformation of management systems of the international financial
institutions. We call upon the international community to continue sustained,
coordinated and comprehensive global response to the crisis, particularly by
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cooperation on macroeconomic policies, to minimize the negative impact of
the crisis on development efforts of developing countries, and to undertake
actions and initiatives to overcome these challenges. We support coordinated
efforts to reform the international financial institutions, to ensure dynamic,
sustainable and balanced growth of world economy, to reduce development
gaps and to ensure financial stability and sustainable development.

14. We take note of the aspiration of the States of the Central Asian Region to
promote efforts to resolve issues relating to safety of the storage facilities of
nuclear waste. At the same time we acknowledge the need for comprehensive
assistance in resolving these issues.

15. We are also concerned at the global threat posed by epidemics, such as HIV
and AIDS, pandemic influenza, AH1N1, malaria, tuberculosis and other
communicable diseases. In this context, we support the enhancement of
cooperation to curb and combat global public health threats.

II

16. We support the ongoing reform process of the UN system aimed at enhancing
its ability to address more effectively the challenges and needs of our time.

17. We reaffirm the importance of promotion and protection of human rights.  We
recognise that all human rights are universal, indivisible, interrelated and
interdependent.

18. Taking note of the fact that the year 2010 has been declared as the
International Year for the Rapprochement of Cultures, we reaffirm our
commitment to promotion of broad dialogue among cultures, civilisations and
religions to enhance respect and tolerance for diverse social and ethno-cultural
traditions and religions. In this respect we welcome the Three Forums of
Alliance of Civilisations, held on 15-16 January 2008 in Madrid, 6-7 April
2009 in Istanbul and 28-29 May 2010 in Rio de Janeiro. We support CICA
becoming a member of Group of Friends of Alliance of Civilisations.

19. We also welcome as an important contribution of the Republic of Kazakhstan,
the initiatives of President Nursultan Nazarbayev on convening the Congress
of Leaders of World and Traditional Religions in 2003, 2006, 2009 and the
Conference “Common World: Progress Through Diversity” held in Astana in
2008, which were concluded with the adoption of important documents,
calling for interfaith and inter-religious dialogue; and unity on the basis of
diversity, respectively.

III

20. We are concerned with the situation in the Middle East and call upon all
parties concerned to implement the United Nations resolutions to achieve
comprehensive, lasting and just peace, security and stability in this region by
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resuming negotiations to establish Palestinian State according to the UN
resolutions with the aim of achieving two state solution, living in peace and
security with the each other.

22.1 We reiterate our support to the independence, sovereignty, unity and territorial
integrity of Afghanistan. We would like to see Afghanistan as an economically
self-sufficient state, free from violence, terrorism and menace of drugs and
drug related crimes, as well as express our readiness to render to Afghanistan
as far as possible assistance, including humanitarian assistance, in achieving
this objective. We note with appreciation the efforts undertaken by the
international community and call upon for continuation of assistance to
Afghanistan as long as it needs, and to fully streamline their policies to
coordinate efforts with the Afghan Government as the main and ultimate
stakeholder.

22.2 We emphasise pernicious links between narcotics trade, terrorism and other
criminal activities. We reaffirm our commitment to strengthening regional and
international efforts to effectively and resolutely combat the drug problem.

22.3 We recognise that the challenges faced by Afghanistan and its people are
enormous. Achievement of lasting peace and stability in Afghanistan depends
on complementarity of Afghan-led and international stabilisation efforts in the
country. The efforts under way in Afghanistan must also include regional
approach reflecting friendship and cooperation.

22.4 We advocate addressing all issues relating to Afghanistan under the aegis of
UN with participation of other regional and international organizations and
fora in full coordination with Afghanistan government.

22.5 We welcome the promotion of effective regional cooperation among
Afghanistan and its neighbors. We take note of the Istanbul Statement.

22.6 We recognise the efforts of UN in addressing these issues and believe that UN
should play a leading role.

23. We welcome the progress in the Iraqi political process aimed at achieving the
national accord based on broad intra political dialogue and underscore that the
sovereignty, territorial integrity, political independence and national unity of
Iraq should be respected by the international community.

IV

24. We recognise the important role being played by CICA in meeting the
challenges faced by the world community in general and Asia in particular. In
this regard, we reaffirm our commitment to continue to develop CICA as a
forum for dialogue to enhance cooperation among CICA Member States.
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25. We reiterate our commitment to carry forward the CICA process to achieve
our shared objectives on the basis of consensus.

26. We recognise the importance of implementation of confidence building
measures. We note with satisfaction that the process of implementation of
confidence building measures was initiated with the adoption of Cooperative
Approach for Implementation of CICA CBMs in Bangkok on 14 March 2007.
We are pleased to note that the process of implementation of confidence
building measures in ten areas has commenced.   We task the Senior Officials
Committee and the Secretariat to take further steps for implementation of
confidence building measures. We encourage all the CICA Member States to
share the responsibility for implementation of confidence building measures
on voluntary basis.

27. We reaffirm the importance of initiating deliberations on security issues in
accordance with the provisions of the CICA Catalogue of CBMs.

28. We commend the good work carried out by the CICA Secretariat within a
short time since its inception. We support further strengthening the Secretariat
in order to enhance its effectiveness and make it more responsive with regard
to responsibilities entrusted to it. We appeal to all the CICA Member States to
make regular voluntary contributions to the budget of the Secretariat.

29. We request those CICA Member States, which have not done so already, to
ratify the Statute of the Secretariat of the Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in Asia on an expeditious basis.

30. We express our deep appreciation for the role of President Nursultan
Nazarbayev of the Republic of Kazakhstan in convening CICA and steering it
thus far as its founding Chairman. We acknowledge with appreciation that
mutual understanding among the CICA Members enabled its success since its
establishment.

31. We welcome assumption of Chairmanship of CICA by the Republic of Turkey.
We are confident that the Turkish Chairmanship, in close cooperation with the
Member States, will bring renewed dynamism to the CICA process. We
support regular rotation of Chairmanship every two years.

V

32. We recognise the importance of external relations of CICA and strengthening
cooperation with other regional and international organizations and fora. We
note with satisfaction that the process of establishing external relations of
CICA was initiated with the adoption of Guidelines for CICA’s External
Relations in Bangkok on 14 March 2007. We task our Ministers of Foreign
Affairs and the CICA Secretariat to continue implementation of the Guidelines



106

for the CICA’s External Relations in accordance with the format contained
therein.

33. We are pleased to note that the process of establishing external relations of
CICA with other regional and international organizations and fora has
commenced. In this regard we welcome signing Memoranda of Understanding
(MOUs) between the CICA Secretariat and administrative bodies of ECO,
EurAsEC and IOM.

34. We note the participation by the UN, OSCE and LAS in CICA activities as
observer organisations since 2002. In this regard, we welcome: United Nations
General Assembly (UNGA) Resolution No. 62/77 of 6 December 2007, which
granted observer status to the CICA in the UNGA; and efforts of CICA and its
observer organizations on mutual cooperation in the fields of common interests
and exploring new ways and means of strengthening mechanisms of such
interaction. We support the development of contacts between CICA and the
UN and SCO.

35. We recognise that the study of experience of multilateral institutions and
organisations may be beneficial for further promotion of CICA process.

36. We welcome the upcoming Third Asia–Middle East Dialogue Meeting which
will take place in Bangkok in December 2010 and earnestly wish the Meeting
a success to further strengthen the bond of friendship and close cooperation
among the CICA Member States, thus contributing to the stability and
economic development within the region.

37. We take note of the establishment of International Research Center for Land-
locked Developing Countries in Ulaan Baatar, Mongolia, and will explore
CICA’s cooperation.

VI

38. We are pleased to note an increasing interest in the CICA process. In this
regard, we welcome the Socialist Republic of Vietnam and the Republic of
Iraq as full members and the People’s Republic of Bangladesh as an observer
to the CICA.

VII

39. We agree to hold the Fourth Meeting of CICA Ministers of Foreign Affairs in
2012.

40. We agree to hold the Fourth CICA Summit in 2014.

VIII
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41. We believe that the CICA process has moved forward through adoption of
basic documents and implementation of confidence building measures. This
Declaration is reflective of our collective will to take the CICA process further
ahead by continuing to work towards building an atmosphere of confidence
and trust and enhancing cooperation in the region.

Istanbul, 8 June 2010



ประวัติผูทํารายงานฯ

นายธีรเทพ พรหมวงศานนท

วุฒิการศึกษา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 2
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณการรับราชการในกระทรวงการตางประเทศ
2521 - 2525 ผูชวยเลขานุการ กรมเศรษฐกิจ
2525 - 2529 เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
2530 – 2533 เลขานุการโท กรมเศรษฐกิจ
2533 – 2537 เลขานุการโท/เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม
2538 – 2540 เลขานุการเอก กรมอาเซียน
2540 – 2548 ที่ปรึกษา กรมอาเซียน
2548 – 2550 ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
2550 – 2552 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน และสถานท่ีทํางาน
2553 – ปจจุบัน หัวหนากลุมงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

                                                         * * * * * * * * * * * * * * * * *
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