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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

พัฒนาการในอาเซียนสามารถแบงออกเปน 2 ชวงสําคัญกลาวคือ (1) ในชวงตนถึงกลาง
ทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 และ(2) ในชวงปลายทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 จนถึงปจจุบัน ซึ่งใน
ชวงแรกน้ัน อาเซียนสามารถเนนนโยบายและกิจกรรมภายในคือการสรางประชาคมอาเซียน โดย
แรงผลักดันจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน กอปรกับการที่ไมมีแรงกดดัน
อาเซียนอยางไรจากประเทศนอกภูมิภาค  สวนในชวงที่ 2 น้ัน อาเซียนเผชิญหนากับแรงกดดันจาก
นอกภูมิภาคโดยประเทศตางๆ พยายามที่จะเพิ่มบทบาทและอิทธิพลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
อาเซียนจําเปนที่จะตองตานแรงกดดันดังกลาวโดยการดําเนินนโยบายภายนอกและการปรับการ
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริมโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคซึ่งมี
อาเซียนเปนศูนยกลางและมีลักษณะแบบเปด (inclusive ASEAN-centered regional architecture)

ในการน้ี การปรับตัวของอาเซียนตอแรงผลักดันของประเทศสมาชิกและแรงกดดันจาก
นอกภูมิภาคสะทอนถึงความพยายามขององคกรที่จะหาความสมดุลระหวางพัฒนาการภายในและ
ภายนอกอาเซียน ทั้งน้ี เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนหลัก (core interests) และความเปนเอกเทศของ
ตนเอง ซึ่งอาจถือเปนตัวอยางของ model ในเร่ือง state adaptation ของ James N. Rosenau ที่มา
ประยุกตใชกับองคกรแบบอาเซียน

ในทั้ง 2 ชวงของพัฒนาการในอาเซียน ประเทศไทยไดมีบทบาทอยางแข็งขันมาโดย
ตลอด ไมวาในเร่ืองการสรางประชาคมอาเซียนหรือการปรับนโยบายสงเสริมการปฏิสัมพันธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค เน่ืองจากประเทศไทยมองวาการมีประช าคมอาเซียนที่
เขมแข็งและสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปนประโยชนตอความมั่นคง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่ประเทศไทยได
ประสบคือความไมเชื่อมโยง (disconnect) ระหวางนโยบายภายนอกของประเทศไทยตออาเซียน
และนโยบายภายในของไทยในการรองรับพันธกรณีตางๆ ในอาเซียนและการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 โดยนโยบายภายในยังไมสามารถรองรับและสนับสนุนนโยบาย
ภายนอกตออาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังน้ัน เพื่อชวยแกไขปญหาการขาดความเชื่อมโยงน้ีเพื่อใหประเ ทศไทยสามารถมี
บทบาทอยางแข็งขันในอาเซียนตอไปไดอยางตอเน่ือง ประเทศไทยควรปรับโครงสรางการ
ประสานงานเร่ืองอาเซียนภายในประเทศ โดยใหมีการสรางความเชื่อมโยง (link) ระหวางการ
เตรียมทาทีและประสานงานเพื่อใชผลักดันผลประโยชนของไทยในเวทีอาเซียนและการปรับ



จ

โครงสรางของหนวยงานภายในประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายอาเซียนของไทยและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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บทที่ 1
บทนํา

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณของภูมิภาคเอเชียตะวันอ อก ซึ่งมี
การแขงขันมากขึ้น โดยเฉพาะระหวางประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา และจีน และ
ความพยายามของอาเซียนที่จะคงไวซึ่งความเปนศูนยกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
(regional architecture) โดยการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2015 ประเทศ
ไทยในฐานะหน่ึงในประเทศที่มีบทบาทนําในการกอต้ังอาเซียนจะสามารถดําเนินการอยางไร เพื่อ
ชวยขับเคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนในปจจุบัน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนในลักษณะที่
สงเสริมผลประโยชนของไทยมากที่สุด นอกจากน้ี โดยที่การเตรียมความพรอมของไทยเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนรวมถึงการรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ของอาเซียนในเร่ืองน้ี เปน
ประเด็นสําคัญในเร่ืองการเชื่อมโยงยุทธศาสตรภายนอกของไทยกับยุทธศาสตรภายใน  ไทยจึง
จําเปนตองมีแนวทางและกลไกประสานงานภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ และชวยเปนแนวทาง
ใหหนวยราชการไทยสามารถดําเนินภารกิจตางๆ ในเร่ืองการเตรียความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนอยางมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกัน

1.1 ภูมิหลัง และความสําคัญของปญหา
ในระดับอาเซียนเอง แมวาประเทศตางๆ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการเปนประชาคม

อาเซียน แตกระบวนการทั้งหมดต้ังอยูบนพื้นฐานของการมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งใน 2-3 ป ที่ผานมา ก็มีเหตุการณตางๆ ที่สรางความกังวลให
อาเซียนวา จะมีผลกระทบตอกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนหรือไม ไมวาจะเปนขอพิพาท
ระหวางไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน หรือขอพิพาทระหวงประเทศสมาชิกกันเองในเรื่องทะเล
จีนใต เปนตน

ในขณะเดียวกัน อาเซียนเองก็ไมสามารถเนนเพียงเร่ืองการสรางประชาคมอาเซียน แต
เพียงอยางเดียว และดวยแรงกดดันจากประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนจึงมีความจําเปนที่จะตองเนน
เร่ืองของนโยบายปฏิสัมพันธกับภายนอกเชนกัน โดยพยายามสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่มี
อาเซียนเปนศูนยกลาง และการสงเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ในระดับเอเชียตะวันออก
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น้ัน มีแนวโนมที่ประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐฯ และจีน จะพยายามเพิ่มบทบาทของตนเองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น และนําไปสูการแขงขันระหวางกันมากยิงขึ้น ไมวาจะเปน

(1) ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มอิทธิพลของตนเองในภูมิภาคและในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยลาสุดมุงไปที่พมา ซึ่งกําลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

(2) ความพยายามของจีนที่จะสรางกฎระเบียบในเอเชียตะวันออก โดยผานกระบวนการ
หารือจีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี (โดยไมมีอาเซียน) และที่สําคัญที่สุด

(3) คือการเผชิญหนากันทางออม (indirect confrontation) ระหวางสหรัฐฯ กับจีนในทะเล
จีนใตและในพี้นที่อ่ีนๆ

ประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนมาต้ังแตตน ได
พยายามที่จะดําเนินการตางๆ เพื่อใหพัฒนาการของอาเซียน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียน
ประสบผลสําเร็จและสงเสริมผลประโยชนของไทยมากที่สุด แตหากประเทศไทยจะประสบ
ผลสําเร็จในเร่ืองน้ี ตองสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวาง (1) การดําเนินการภายนอก กลาวคือ
การเจรจาในกรอบอาเซียนเพื่อสรางประชาคมอาเซียนและความเปนศูนยกลางในโครงสราง
สถาปตยกรรมในภูมิภาค และ (2) การดําเนินการภายใน กลาวคือการเตรียมความพรอมของไทย
เพื่อรองรับพันธกรณีตางๆ ในกรอบอาเซียนและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

แมวา ประเทศไทยไดมีสวนรวมอยางแข็งขันในการขับเคลื่อนกระบวนการตางๆ ในเวที
อาเซียน เพื่อใหอาเซียนสามารถเปนประชาคมที่มีกฎเกณฑเปนพื้นฐาน (rules-based) มีประสิทธิผล
(effective) และมีประชาชานเปนศูนยกลาง (people centered) ภายในป ค.ศ. 2015 แต
ภายในประเทศไทยเองยังมีปจจัยตางๆ ที่อาจเปนอุปสรรคในการนํานโยบายอาเซียนที่ไดตกลงกัน
ไวระดับภูมิภาคมาปฏิบัติซึ่งปจจัยตางๆ น้ัน ประกอบดวย

(1) ความตระหนักรูในภาพรวมเร่ืองอาเซียนยังไมเพียงพอและทั่วถึง
(2) การเปนประชาคมอาเซียนยังไมใชนโยบายที่มีความสําคัญในลําดับตนๆ ของประเทศ

ไทยในหลายปที่ผานมา และ
(3) การที่ประเทศไทยยังขาดกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยขับเคลื่อนการ

เตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนใหไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนภูมิท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหวางบริบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคอาเซียน และระดับชาติ

หมายเหตุ: การที่ทยจะเลนบทบาที่สรางสรรคในอาเซียนซึ่งรวมถึงการสรางประชาคมอาเซียน ตอง
คํานึงถึงพัฒนาการในระดับเอเชียตะวันออก ระดับอาเซียนเอง และระดับประเทศ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงระหวางกัน อีกทั้งพัฒนาการในแตละระดับมี pace ที่ตางกัน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การวิจัยจะเนนการทบทวนและวิเคราะหพัฒนาการของอาเซียนโดยเฉพาะการสราง

ประชาคมอาเซียนและการบริหารการปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคในชวงป
ค.ศ. 2010-2011 และบทบาทของไทยในการสงเสริมพัฒนาการอาเซียนและความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ในการน้ี การวิจัยจะศึกษาและพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางการ
ดําเนินการภายนอกของไทย ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายตออาเซียนและการดําเนินนโยบายภายใน
เร่ืองการเตรียมความพรอมของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ของอาเซียนและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา

ในสวนของบริบทของภูมิภาค (regional context) น้ัน การศึกษาจะเนนพัฒนาการ
ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีสวนสําคัญโดยตรงตอกระบวนการสรางประชาคม
อาเซียนและทิศทางในอนาคตของภูมิภาค ซึ่งจะกระทบตอการดําเนินการของไทยเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยพิจารณาวา ไทยควรจะวางตําแหนงในเชิงยุทธศาสตร (strategic
positioning) ของตนเองอยางไรในอาเซียนภายใตบริบทของภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ในการน้ี จะมีการศึกษาและวิจัยขอเสนอสําคัญตางๆ ของไทยในสวนของการสราง
ประชาคมอาเซียนและปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเพื่อพิจารณาพัฒนาการ
ของบทบาทไทยในอาเซียน

ในชวงสุดทาย การวิจัยจะพิจารณาดวยวา ไทยมีความพรอมหรือไมที่จะรองรับ
นโยบายภายนอกของไทยตออาเซียน การสรางประชาคมอาเซียนและการสงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคและพิจารณาถึงขอเสนอแนะที่อาจชวยขจัด disconnect
ระหวางนโยบายไทยตออาเซียนและนโยบายภายในประเทศในการเตรียมความ พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยจะเนนการใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary source materials)

เปนหลัก ไมวาจะเปนเอกสารการประชุม และเอกสารภูมิหลัง ในสวนของบริบททางภูมิภาคและ
ในสวนของการประสานงานของภาครัฐในการเตรียมความพรอมของไทยสูประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ จะมีการใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary source materials) ตามที่มีรายงานจาก
สื่อมวลชนแขนงตางๆ เพื่อเปนขอมูลเสริมในการศีกษาวิจัย

1.4 ประโยชนของการศึกษา
ประโยชนของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของบริบททางภูมิภาค ไม

วาจะเปนเร่ืองของทิศทางในอนาคตของการสรางประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในเวที
ภูมิภาค และแนวโนมของสถานการณและพัฒนาการในเอเชียตะวันออกที่อาจสงผลกระทบตอ
ทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี การวิเคราะหขอเสนอของไทยและบทบาทของ
ไทยในการพยายามขับเคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนโดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนและ
ปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินนโยบาย
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อาเซียนของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตและสอดคลองกับผลประโยชนของไทย
มากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี หากสามารถวิเคราะหถึงปญหาของกลไกการประสานงานการเตรียมความ
พรอมของไทยสูประชาคมอาเซียน และสามารถหารูปแบบของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่สุดน้ัน ประเทศไทยก็นาจะสามารถเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนได
อยางมีประสิทธิผลและสามารถมีความไดเปรียบมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในวันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2015 นอกจากน้ี ผลของการวิจัยศึกษาอาจใชตอไปเพื่อปรับบทบาทของกระทรวง
การตางประเทศในการเชื่อมโยงการดําเนินการของไทยในเวทีอาเซียนและการเตรียมความพรอม
ภายในประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดสําหรับประเทศไทย



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
มีหลายทฤษฎีที่อาจใชในการชวยวิเคราะหเชน แนวความคิดที่วา การรวมตัวของกลุม

ประเทศเปนผลจากทั้งปจจัยภายนอกและภายในภูมิภาคเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความทาทาย
ตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต1

ในสวนของบริบทของภูมิภาคน้ัน พัฒนาการในการสรางประชาคมอาเซียนจะถูก
ขับเคลื่อนโดยปจจัยภายนอก กลาวคือ แรงกดดันและสภาพการณในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตามที่ไดกลาวถึงขางตน และปจจัยภายใน กลาวคือ วิวัฒนาการภายในอาเซียนเองสืบเน่ือง
จากการที่อาเซียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางและรูปแบบของอาเซียนใหเปน
องคกรอยางเปนทางการยิ่งขึ้น ซึ่งอาเซียนจําเปนตองปรับตัวเองตอทั้งปจจัยภายนอกและภายในที่
อางถึง

ในสวนของการเตรียมความพรอมของไทยโดยเฉพาะในสวนของการจัดระบบกลไกการ
ประสานงานของภาครัฐ จะไดรับอิทธิพลจากทั้งปจจัยภายนอกหรือความเปลี่ยนแปลงในบริบท
ทางภูมิภาคโดยเฉพาะวิวัฒนาการของอาเซียนและปจจัยภายในประเทศตางๆ เชน วัฒนธรรมทาง
การเมือง นโยบายและโครงสรางสถาบันของไทย ซึ่งประเทศไทยจะดําเนินการเพื่อป รับตัวใน
ลักษณะที่คลายกันกับกรณีการปรับตัวของอาเซียน เพียงแตเปนการปรับตัวในระดับประเทศ แตใน
กรณีน้ีน้ัน ปจจัยภายในอาจจะมีอิทธิพลและเปนปจจัยเดนมากกวาปจจัยภายนอก ทั้งน้ี อาจเปน
เพราะกลไก ระบบ และสถาบัน ของภาครัฐในระดับประเทศ มีความแข็งแกรงพอสมควร เมื่ อเทียบ
กับกลไกและสถาบันของอาเซียนซึ่งยังมีความออนแอ

อาจสรุปไดวา ในสวนของบริบททางภูมิภาคน้ัน ปจจัยภายนอกอาเซียนและปจจัยภายใน
อาเซียนเองตางมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนพัฒนาการของการสรางประชาคมอาเซียน สวนในเร่ือง
ของการเตรียมความพรอมของไทย โดยเฉพาะกลไกภาครัฐ เพื่อใหไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ปจจัยภายในนาจะมีอิทธิพลอยางมาก

1 แนวความคิดเรื่อง functionalism ของ Ernst B. Haas สามารถใชเปนกรอบในการอธิบายวิวัฒนาการของอาเซียน
โดยเฉพาะในชวงแรกของอาเซียน
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ในการน้ี ทฤษฎีที่อาจใชในการอธิบายการดําเนินการขององคกรเพื่อตอบสนองตอความ
กดดันจากภายนอกและวิวัฒนการภายในองคกรเอง (หรือที่เรียกกันวา ปจจัยภายนอก และปจจัย
ภายใน) เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตอไปได คือ แนวความคิด “adaptation strategies” ของ
James N. Rosenau2 ซึ่งมองวารัฐจะมียุทธศาสตรที่แตกตงกันในการปรับตัวเอง (adapt) ตอ
สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) และสภาพแวดลอมภายใน (internal environment)
ซึ่งขึ้นอยูกับความสมดุลของสภาพแวดลอมทั้งสอง

แผนภูมิท่ี 2  Simplified Rosenau Adaptation Model

หมายเหตุ: ใน model น้ี การดําเนินการของรัฐเพื่อคงไวซีง autonomy ของตนเองขึ้นกับการหา
equilibrium ที่เหมาะสมระหวางความกดดันจากภายในและภายนอก ในการน้ี ในกรณีตัวอยางที่
ความกดดันจากภายในสูงกวาความกดดันจากภายนอก เชนกรณีของรัฐใหญที่มีความตองการใช
ทรัพยากรธรรมชาติสูงหรือผลักดันอุดมการณกอปรกับประชาคมโลกมีกลไกความรวมมือระหวาง
กันที่อออนแอ รัฐน้ันจะปรับตนเองโดยมี่นโยบายการตางประเทศที่มีลักษณะ imposing ตอโลก

2 James N. Rosenau ไดเสนอแนวความคิดวา ประเทศจะดําเนินนโยบายตางประเทศในรปูแบบทีต่างๆ กันซ่ึงจะ
ขึ้นอยูกับ interplay ระหวาง external environment/factors กับ internal environment/factors โดยการดําเนิน
นโยบายจะเปน adaptation strategy เพ่ือปรับตนเองตอแรงกดดนัทีม่าจาก environments และ factors ดังกลาว
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การศึกษาวิจัยน้ีจึงไดปรับใชแนวความคิด “adaptation model” ของ Rosenau ที่ใชกับรัฐ
มาประยุกใชกับองคกรในระดับภูมิภาคเชนอาเซียน (ในระดับ regional context)

แผนภูมิท่ี 3 Modified Rosenau Model: Regional Context

หมายเหตู: ในกรณีการใช Rosenau model กับอาเซียนน้ัน การปรันตัวของอาเซียนขึ้นอยูกับ
interplay ระหวาง (1) ปจจัยภายนองอาเซียน คือนโยบายจากประเทศสําคัญและพัฒนาการในเอเชีย
ตันออกและ (2) ปจจัยภายในคือความแข็งแกรงของสถาบันอาเชียน ความเปนเอกภาพของอาเซียน
และขอริเร่ิมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในการน้ี อาเซียนจะตองพยายามหา equilibrium ระหวาง 2
ปจจัยดังกลาว ในการน้ี หากประเทศสมาชิกใดตองการที่จะตานความกดดันตออาเซียนที่มาจาก
ภายนอก ประเทศสมาชิกน้ันตองมีขอริเร่ิมหรือผลักดันใหอาเซียนมีทาทีที่แข็งแกรงในเร่ืองน้ันๆ

ทั้งน้ี โดยอาจตองพิจารณาทฤษฎีอ่ืนๆ มาเสริม ไมวาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองภูมิภาค
นิยม (regionalism) หรือทฤษฎีในเร่ืองของพฤติกรรมขององคกร (organizational behavior) ดวย
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาบริบทของภูมิภาค (regional context) ของสถานการณในเอเชียตะวันออก

กระบวนการสรางประชาคมอาเซียน ปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคและ
บทบาทของไทยในพัฒนาการในอาเซียนจะใชแหลงขอมูลปฐมภูมิเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย
เอกสารทางการของอาเซียน และของหนวยงานภาครัฐ เอกสารในลักษณะ “working papers” หรือ
เอกสารทาที (position papers)

ในการน้ี เอกสารสําคัญจะรวมถึงกฎบัตรอาเซียน แผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใน
ทั้งสามเสา ไดแก การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เอกสารเชิง
ยุทธศาสตรของอาเซียนเร่ืองความเปนแกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาค (ASEAN
Centrality in the Regional Architecture” เอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ อาทิ เอกสารแนวคิดเร่ืองความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ผลการประชุมอาเซียนตางๆ ในเร่ืองของการประเมินและวางแนวทางสําหรับ
การปรับอาเซียนในเรื่องของการปฏิสัมพันธกับนอกภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจ
ถอยแถลงของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพรอมของไทยใน
เร่ืองน้ี และรายงานที่เกี่ยวของของเลขาธิการอาเซียน เปนตน

ในสวนของแหลงขอมูลทุติยภูมิน้ัน รายงานการวิเคราะหจากสื่อตางๆ และสถาบันวิจัย
ตางๆ จะใหอีกมุมมองหน่ึง ทั้งในสวนของบริบททางภูมิภาค และการปรับตัวเตรียมความพรอม
ของไทย

2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
การศึกษาทั้งบริบททางภูมิภาค และบทบาทของไทยที่จะชวยขับเคลื่อนพัฒนาการใน

อาเซียนรวมทั้งการสรางประชาคมอาเซียน โดยใชกรอบความคิดในเร่ืองของ adaptation of States
ของ James N. Rosenau ปรับมาใชกับองคกรอาเซียน ทั้งน้ี เพื่อวิเคราะหการดําเนินการและบทบาท
ของไทยประโยชนสําหรับการเตรียมความพรอมของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป
ค.ศ. 2015



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 การสรางพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
ในชวงทศวรรษ ค.ศ. 2000-2009 อาเซียนไดกาวสูชวงสําคัญที่สุดอันหน่ึงใน

ประวัติศาสตรของอาเซียน โดยไดริเร่ิมแนวความคิดของการสรางประชาคมอาเซียนที่มีระดับการ
รวมตัวมากขึ้น และมีลักษณะเปนสถาบันมากยิ่งขึ้น (institutionalized) ในทศวรรษน้ี อาจถือไดวา
อาเซียนมุงเนนการดําเนินการภายในองคกรและมีลักษณะ “inward-looking” เพื่อที่จะระดม
ทรัพยากรตางๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อบรรลุเปาหมายของการเปนประชาคม ในการน้ี ปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในของอาเซียนตางมีบทบาทสําคัญในการชวยขับเคลื่อนอาเซียนใหเขามาอยู
ในวิวัฒนาการซึ่งเนนการสรางประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทยไดมีสวนสําคัญในชวยขับเคลื่อน
กระบวนการน้ีอยางตอเน่ือง

3.1.1 พัฒนาการในภูมิภาคและนัยตอการสรางประชาคมอาเซียน
ในชวงตนทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 สถานการณในภูมิภาคมีลักษณะที่มี

เสถียรภาพ โดยประเทศที่มีอํานาจสําคัญตางๆ ไมไดพยายามผลักดันแนวความคิดอันใดหรือ
พยายามสรางอิทธิพลของตนอยางมีนัยสําคัญเพื่อควบคุมพัฒนาการในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใตและอาเซียนดังเชนในอดีต ประเทศเอเชียตะวันออกสําคัญ เชน จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี
ตางดําเนินนโยบายการตางประเทศตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในลักษณะที่ระมัดระวัง และ
ไมดําเนินการแบบเชิงรุก (non-proactive) ซึ่งอาจสืบเน่ืองจากการที่ประเทศดังกลาวกําลังให
ความสําคัญกับการพยายามฟนฟูจากวิกฤตทางการเงินของเอเชียเมื่อป ค .ศ. 1997 ในสวนของ
สหรัฐฯ น้ัน ไมไดมีแนวความคิดอยางใดที่จะพยายามขยายบทบาทตนเองในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สหภาพยุโรปเองมิไดพยายามที่จะสราง momentum จากกรอบความรวมมือ
อาเซียน - สหภาพยุโรป และเอเชีย-ยุโรปหรือ ASEM (Asia-Europe Meeting) เพื่อสรางอิทธิพลใน
ภูมิภาคน้ี ภายหลังจากที่ทราบวา APEC จะไมพัฒนาไปสูเขตการคาเสรีที่อาจทําใหสหภาพยุโรป
เสียเปรียบ เมื่อประเทศนอกภูมิภาคที่มีความสําคัญเหลาน้ี ไมไดมีความสนใจหรือนโยบายที่จะเนน
การแขงขันสรางอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศเหลาน้ี จึงพรอมที่จะรับสถานะใน
สภาวะปจจุบัน (status quo) ในภูมิภาคน้ี โดยปลอยใหอาเซียนพัฒนาตนเอง และมีบทบาท
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ขับเคลื่อนพัฒนาการตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเกิดสภาวะของการปราศจากอิทธิพลหรือ
แรงกดดันภายนอกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชีย -แปซิฟก ตออาเซียนในชวงเวลา
น้ี อาเซียนจึงมีพื้นที่ทางยุทธศาสตร (strategic space) ในระดับหน่ึงที่จะพัฒนาตนเองในทิศทางและ
ในลักษณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นสมควรโดยไมมีการแทรกแซงจากนอกภูมิภาคซึ่ งเปน
สถานการณเคยมีการวาดภาพไวในปฏิญญาวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone
of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN) ตั้งแตป ค.ศ.1971 ในการน้ี การที่ประเทศที่มี
อํานาจนอกภูมิภาคพรอมที่จะใหอาเซียนดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ
และความรุงเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งมีการริเร่ิมใหมๆ ดานการตางประเทศ เชน การ
สนับสนุนใหอาเซียนภายใตการนําของไทยในฐานะประธานอาเซียนในป ค .ศ. 2000 เชิญเกาหลี
เหนือเขารวมการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) เปนคร้ังแรก ซึ่งฝายสหรัฐฯ (โดยมี
รัฐมนตรีตางประเทศ Madeleine Albright) เปนฝายโนมนาวใหใทย (รัฐมนตรีตางประเทศ สุรินทร
พิศสุวรรณ) ดึงเกาหลีเหนือใหมามีปฏิสัมพันธ กับประชาคมโลกในเอเซีย-แปซิฟก มากยิ่งขึ้น1 ใน
สวนของเกาหลีเหนือเองก็แสดงความชื่นชมตอไทยและอาเซียนในการเปนประตูใหตนมีสวนรวม
ในเอเซีย-แปซิฟกมากยิ่งขึ้น2

3.1.2 แนวคิดการสรางประชาคมอาเซียน
แนวคิดการสรางประชาคมอาเซียนไดเร่ิมพัฒนาจากแรงผลักดันของประเทศ

สมาชิกอาเซียนกันเอง เพื่อตอบคําถามวาอาเซียนจะสามารถดําเนินการอยางไรเพื่อบริหารจัดการ
กิจกรรมอาเซียนที่เร่ิมมีจํานวนมากขึ้นในแตละป ในการน้ี อาเซียนไดดําเนินการในสองเร่ืองหลัก
เพื่อนําไปสูการสรางประชาคมอาเซียน กลาวคือ

1) การสรางโครงสรางใหมของอาเซียนเพื่อสามารถบริหารจัดการกิจกรรม
อาเซียนในสาขาความรวมมือตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ

2) การทําใหอาเซียนมีลักษณะการดําเนินการที่มีกฎหมาย และกฎระเบียบเปน
พื้นฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู “rules-based organization” อยางแทจริง

การสรางโครงสรางใหมของอาเซียนเปนพัฒนาการที่สํานักเลขาธิการอาเซียนมี
บทบาทสําคัญเน่ืองจากไดตระหนักวา กลไกอาเซียนที่มีอยูตอนน้ันไมสามารถรองรับปริมาณงานที่

1 เลขาธิการอาเซียนในปจจุบัน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ไดกลาวในหลายโอกาสวา ในขณะที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีตางประเทศ ตนไดรับการรองของจาก Dr. Madeleine Albright ใหเปนตัวเช่ือมใหเกาหลีเหนือเขาสู
เอเชีย-แปซิฟก โดยเฉพาะเวที ARF
2 อดีตเอกอัครราชทตูไทย นายไชยา จินดาวงษ ซ่ึงทําหนาที่เปน liaison พิเศษประจํารัฐมนตรีตางประเทศเกาหลี
เหนือที่เขารวมการประชุม ARF ที่กรุงเทพฯ ในป 2000 ไดรบัทราบเรื่องนี้จากการสนทนาระหวางกัน
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เพิ่มขึ้นไดของอาเซียน ในเวลาเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซียเร่ิมมองวาจะทํา
อยางไรใหอาเซียนมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนเกราะสําหรับภูมิภาคจากอิทธิพลนอกภูมิภาค
ซึ่งในที่สุดการดําเนินการของทั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนไดนําไปสู
การลงนามใน Bali Concord II ในป คศ. 2003 ซึ่งเปนกรอบสําหรับการสรางประชาคมอาเซียนที่มี 3
เสาหลัก กลาวคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม

ในเวลาเดียวกัน อาเซียนเร่ิมมีแนวความคิดเร่ืองการสรางกลไกใหเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น และมีลักษณะเปนสถาบันมากยิ่งขึ้น (institutionalized) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเปนผู
เร่ิมจุดประกายแนวความคิดน้ีโดยมีมาเลเซียเปนผูผลักดันสําคัญประเทศหน่ึง 3 ในสวนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนน้ัน ประเทศตางๆ เร่ิมที่จะมองวาการที่อาเซียนเปนองคกรที่เนนการตัดสินใจใน
ลักษณะกึ่งไมเปนทางการอาจไมสามารถชวยใหอาเซียนพัฒนาไปสูขั้นตอไป กลาวคือเปนกลุม
ประเทศที่จะสามารถเจรจาเปนเสียงเดียวในเวทีระหวางประเทศและเปน “economic bloc” ที่จะเปน
“strategic partner” กับประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจไดอยางแทจริง ในการน้ี ประเด็นที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเร่ิมมองวาเปนปญหาอุปสรรคที่สุดคือ การที่อาเซียนไมมีสถานะทางกฏหมาย (lack
of legal personality/ legal capacity) และไมมีระบบในลักษณะ rules based ที่ประเทศนอกภูมิภาค
สามารถมั่นใจ วาการดําเนินการของอาเซียนและความตกลงระหวางอาเซียนกับประเทศหรือ
องคการตางๆ จะมี “sufficient legal certainty and continuity” ในระยะยาว จึงเร่ิมมีแนวความคิดวา
อาเซียนควรมีกฎบัตร (ASEAN Charter)4

การเจรจาเรื่องกฎบัตรอาเซียนไดดําเนินการมาตั้งแตป ค .ศ. 2004 เปนตนมา แต
การยกรางกฎบัตรอาเซียนเร่ิมเปนกิจลักษณะในชวงป ค.ศ. 2006-2007 โดยสํานักเลขาธิการอาเซียน
ไดมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมแนวความคิดของประเทศสมาชิกตางๆ พรอมทั้งเสนอ
แนวความคิดของตนเองในลักษณะ draft model charter โดยอาศัยตัวอยางจากองคการระหวาง
ประเทศ และภูมิภาคตางๆ5 ในที่สุดแนวความคิด และหลักการสําคัญตางๆ โดยเฉพาะการสงเสริม

3 สํานักเลขาธิการอาเซียน โดยเฉพาะในชวงที่ Ong Keng Yong เปนเลขาธิการอาเซียน (ค.ศ. 2003-2007) ไดเสนอ
แนวความคิดใหมในการใหอาเซียนมีลักษณะเปนสถาบัน มากย่ิงขึ้นภายใตหัวขอ Improving ASEAN’s
Institutional Framework สวนรัฐมนตรีตางประเทศมาเลเซียเริ่มมีขอเสนอเปนรูปธรรมในการประชุม ASEAN
Foreign Ministers’ Retreat ที่ Ha Long Bay ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2004
4 ASEAN Secretariat, “Review of ASEAN Institutional Framework: A Summary”, 2 September 2004
5 สํานักงานเลขาธิการอาเซียนไดรวบรวมประเด็นสําคัญตางๆ สําหรับกฎบัตรอาเซียนในป ค.ศ. 2005 ในเอกสาร
Desirable Elements for an ASEAN Charter.
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ผลประโยชนของประชาคม การสงเสริมและปองกันสิทธิมนุษยชน และการใหอาเซียนเปนองคกร
ที่มีสักษณะ rules-based ก็ไดเกิดขึ้น โดยมีการลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อป คศ. 2007 และมีผล
บังคับใชในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียนคร้ังลาสุด

3.1.3 บทบาทของไทย
ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของการสรางประชาคมอาเซียนตั้งแตตน และได

มีบทบาทอยางแข็งขันในการชวยวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับประชาคมอาเซียน ในมุมมองของไทย
น้ัน การสรางประชาคมอาเซียนเปนการสราง “strategic space” ใหกับไทยในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ โดยอาเซียนจะเปนทั้งเกราะปองกันสําหรับไทยจากความกดดัน และอิทธิพลของ
ประเทศที่มีอํานาจสําคัญนอกภูมิภาค อีกทั้งเปนการสรางโอกาสในการขยายตลาดการคาและการ
ลงทุนในภูมิภาคตอเน่ืองจากการริเร่ิมเขตการคาเสรีอาเซียนโดยไทยต้ังแตป ค.ศ.1992 ซึ่งการ
ดําเนินการทั้งหมดมีความตอเน่ืองกับนโยบายไทยที่สนับสนุนอาเซียนใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นต้ังแต
ไทยไดริเร่ิมการกอต้ังอาเซียนในป ค.ศ. 1967

ดังน้ัน ในสวนของการสรางประชาคมอาเซียน ไทยจึงไดมีบทบาทสําคัญใน 2
ประเด็นหลัก กลาวคือ

1) การยกรางกฎบัตรอาเซียนใหมีลักษณะที่สงเสริมหลักการประชาธิปไตย การ
เคารพและปกปองสิทธิมนุษยชน และผลักดันผลประโยชนของประชาคมในระดับภูมิภาค และ

2) การยกรางแผนปฏิบัติการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
บทบาทของไทยในการยกรางกฎบัตรอาเซียน
ในเร่ืองของการยกรางกฎบัตรอาเซียนน้ัน ไทยไดยึดแนวทางมาโดยตลอดวา กฎ

บัตรอาเซียนจะตองวางกรอบใหประชาคมอาเซียนสามารถตอบสนองผลประโยชน ในระดับ
ภูมิภาค (regional interests) ไดอยางแทจริง และสงเสริมผลประโยชนของประชาชน (people's
interest) ซึ่งหมายความวาการยกรางกฎบัตรอาเซียนจะไมใชเปนการ codification ของความตกลง
ตางๆ และกฎระเบียบตางๆ ของอาเซียนที่มีอยูแลว หากแตเปนการสรางคานิยม แนวความคิด และ
แนวปฏิบัติใหมๆ อีกทั้งเปนการพัฒนาอาเซียนใหมีสถานะทางกฎหมายระหวางประเทศและมี
ลักษณะที่เปน rules-based มากยิ่งขึ้น การดําเนินการดังกลาวสะทอนถึงความตองการของไทยที่จะ
ใหอาเซียนเปนองคกรที่สามารถมีบทบาทอยางจริงจังในการสงเสริมผลประโยชนของ
ประชาชน และชวยสงเสริมคานิยมของไทยไมวาจะเปนเร่ืองประชาธิปไตยหรือเร่ืองสิทธิมนุษยชน

ไทยจึงไดเปนประเทศแรกที่ไดเสนอแนวความคิดในเร่ืองของกฎบัตรอาเซียนในป
ค.ศ. 2004 ที่มีลักษณะ “progressive” โดยพยายามใชประโยชนจากตัวอยางของกฎบัตรขององคการ
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ระหวางประเทศ และในระดับภูมิภาคตางๆ6 ประเด็นสําคัญที่ไทยไดเสนอใหเปน input สําหรับการ
ยกรางกฎบัตรอาเซียนคือ การสรางแนวความคิดวาอาเซียนควรผลักดันผลประโยชนของประชาชน
และผลประโยชนในระดับภูมิภาค แทนที่จะเนนแตเพียงผลประโยชนระดับชาติของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เร่ืองน้ีเปนเร่ืองที่มีการถกเถียงอยางมากในการเจรจายกรางกฎบัตรอาเซียน
เน่ืองจากวาหลายประเทศ เชน เวียดนาม พมา และลาว ประสงคที่จะใหเร่ืองของอธิปไตยของชาติ
และการไมแทรกแซงในกิจการภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเปนหลักการที ่สําคัญที่สุดใน
อาเซียน

อยางไรก็ตาม ไทยไดผลักดันมาโดยตลอดเพื่อสรางหลักการใหมของการมีความ
รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ซึ่งไทยมองวาเปนวิธีเดียวที่จะชวยใหอาเซียนเปนองคการในระดับ
ภูมิภาคอยางแทจริง ดังน้ันฝายไทยจึงไดยกราง และผลักดันขอบทสําคัญตางๆ ของกฎบัตรอาเซียน
ในเร่ืองน้ีเชน ขอบทที่ 2,2,b เร่ือง "shared commitment and collective responsibility in enhancing
regional peace, security, and prosperity" และที่ 2,2,g เร่ือง "enhanced consultations on matter
seriously affecting the common interest of ASEAN" เปนตน7 จนเปนที่ยอมรับของประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศในที่สุด

บทบาทของไทยในการยกรางแผนปฏิบัติการของประชาคม การเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียน (ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint)

ในสวนของการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนน้ัน ไทยไดมีสวน
รวมอยางมากในการวางรากฐานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงโดยการดําเนินภารกิจ
สําคัญ คือ การยกรางแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 8 ซึ่งประเด็น
สําคัญที่ไทยมองวาควรผลักดันในชวงตนคือ การสรางฉันทามติใน เปาหมาย และ เปาประสงค
หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคง ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมเหมือนกับกรณีประชาคม

6 กระผมและทีมงานไดรับมอบหมายใหศึกษากฎบตัรสหประชาชาติ, African Union, Organization of American
States และสนธิสัญญาสําคัญตางๆ ของสหภาพยุโรป ในการเสนอแนวความคิดในเรื่องกฎบัตรอาเซียนในป คศ.
2004 ซ่ึงไดสะทอนใน Non-Paper ของไทยฉบับแรกในเรื่องกฎบัตรอาเซียน
7 คณะผูแทนไทยไดผลักดันขอบทดังกลาวมาโดยตลอดในการประชุมอาเซียนตางๆ โดยเฉพาะการประชุม
คณะทํางานระดับสูงเพ่ือยกรางกฎบัตรอาเซียน
8 แมวาสิงคโปรไดเริ่มการเจรจาการจัดทํารางแผนงานการจัดตั้งฯ ในชวงที่สิงคโปรเปนประธานอาเซียนในตนป
ค.ศ.2008 แตโดยที่อาซียนไดตั้งเปาหมายวาจะรับรองแผนงานการจัดตั้งฯ ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียนในป
2009 คณะผูแทนไทย จึงไดรับมอบหมาย ใหเปนผูขับเคล่ือนการยกรางแผนงานการจดัตั้งฯ ตัง้แตตน
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เศรษฐกิจอาเซียน9 เพื่อที่จะเปนกรอบสําหรับ การกําหนดกิจกรรมสําคัญของอาเซียนที่เปนรูปธรรม
และหลีกเลี่ยงการหารือเร่ืองประชาคมการเมืองและความมั่นคงในประเด็นที่ abstract

ในการน้ี คณะผูแทนไทยจึงไดวางยุทธศาสตร ใหที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส
(Senior Officials’ Meetings –SOM) ตกลงในเร่ืองของเปาหมาย / เปาประสงค ที่ชัดเจนกอนที่จะ
ดําเนินการเจรจารางแผนงานการจัดต้ังฯ ซึ่งประเทศไทยไดประสบผลสําเร็จ ในป ค.ศ. 2008 ในการ
ประชุม Special SOM ที่ Putrajaya เมื่ออาเซียนไดใหความเห็นชอบกับขอเสนอของไทยที่จะให
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง มี 3 เปาหมายหลักคือ

1) Rules-based Community of shared values and norms
2) Cohesive, Peaceful, and Resilient Region with shared responsibility for

comprehensive security และ
3) Dynamic and Outward looking Region in globalized world10

ทั้งน้ี ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนเปาประสงคดังกลาวเพียงเล็กนอย โดยเพิ่มคําวา
‘’stable’’ ในขอ 2 และ เปลี่ยนคําวา ‘’globalized’’ เปน ‘’increasingly integrated and
interdependent world’’ ในขอ 3 โดยในที่สุดผูนําอาเซียนไดรับรองแผนการจัดต้ังฯ ในการประชุม
สุดยอดอาเซียนที่ ชะอํา-หัวหินในป ค.ศ. 2009

ผลลัพธของการมีเปาหมาย / เปาประสงค ที่ชัดเจนในแผนงานการจัดตั้งฯ
ต้ังแตตน คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ิมเสนอกิจกรรม และขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น และไปในทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายของอาเซียนเชน

1) ขอเสนอของไทยเร่ือง ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
2) ขอเสนอของไทยและอินโดนิเซีย เร่ือง ASEAN human rights body หรือ

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ในปจจุบัน (ซึ่งขอเสนอน้ีได
พัฒนามาจากแนวความคิดเสนอโดยผูแทนภาคประชาสังคม กลาวคือ ASEAN Working Group on
Human Rights ซึ่งตอมาไดเปน)

3) ขอเสนอของอินโนนีเซีย เร่ือง ASEAN Maritime Forum
4) ขอเสนอของสิงคโปร เร่ือง ASEAN dispute settlement mechanism เปนตน

9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนมีเปาหมายและเปาประสงคที่ชัดเจน คือ การสราง (1) single market and
production base (2) competitive economic region (3) equitable economic development และ (4) integration into
the global economy
10 Summary of agreed goals of the draft APSC Blueprint from Putrajaya SOM as proposed by Thailand,
prepared by Singapore ASEAN Chair
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ซึ่งทั้งหมดน้ีลวนแตมีสวนใหประชาคมการเมืองและความมั่นคง มีรูปแบบที่เปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

จึงเห็นไดวาประเทศไทยไดมีบทบาทเชิงรุกในการชวยวางรากฐานสําหรับการ
สรางประชาคมอาเซียนที่จะสามารถตอบสนอง regional/community interests ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชวงที่อาเซียนมีนโยบายในลักษณะที่มีแนวโนมที่จะ “inward-looking”
โดยเนนการสรางประชาคม ภายใตบริบทของภูมิภาค ที่ปราศจากความกดดันจากนอกภูมิภาค

แผนภูมิท่ี 4 สรุปพัฒนาการอาเซียนในชวงตนทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010

ชวงตนและกลางทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010
สถานการณในภูมิภาค
 Benign Tolerance
 ยอมรับ status quo และบทบาทนําของอาเซียน
พัฒนาการในการสรางประชาคมอาเซียน
 การวางรากฐานของประชาคมอาเซียนท่ี institutionalized และ rules-based
 การสรางโครงสรางใหมของอาเซียน
บทบาทจของไทย
 ผลักดัน Community and people interests ในกฎบัตรอาเซียน
 กําหนดเปาประสงคของประชาคมการเมืองและความมั่นคงฯ เพื่อเปนพื้นฐานของการมี
ประชาคมอาเซียนท่ีเขมแข็ง

หมายเหตุ: ในชวงของตนทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 หากพิจารณาความกดดันจากภายนอกภูมิภาค
ที่นอยมาก กอปรความตองการของอาเซียนที่จะปฏิรูปตนเองเพื่อใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้นน้ัน
อาเซียนจึงไดดําเนินการนโยบายที่มีลักษณะ inward looking มากขึ้นโดยเนนการสรางประชาคม
อาเซียน ซึ่งไทยไดถือโอกาสน้ีผลักดันมิติของการสรางประชาคมอาเซียนที่เปนประโยชนตอไทย
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3.2 การบริหารปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 และตนทศวรรษปจจุบัน ในระหวางที่อาเซียน

กําลังเรงการสรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาความรวมมือ ไดมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญใน
สิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค โดยประเทศที่มีอํานาจนอกภูมิภาคไดเร่ิมพยายามสรางอิทธิพลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกคร้ัง ซึ่งมีผลใหสรางความกดดันตออาเซียน ในการน้ี เมื่ออาเซียนได
เผชิญหนากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว อาเซียนไดตัดสินใจดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกใน
เร่ืองของการบริหารปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเนนการสรางโครงสรางสถาปตยกรรม
ในภูมิภาคที่เปด และมีอาเซียนเปนศูนยกลาง (inclusive ASEAN-centered regional architecture)
และในการน้ี ไดปรับ priority areas ในเรื่องของยุทธศาสตรของการสรางประชาคมอาเซียน ซึ่ง
เนนการสรางความเชื่อมโยงในประชาคมและในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในสถานการณในภูมิภาค
มีพัฒนาการสําคัญ 3 ประการในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ที่ไดมีผลกระทบอยาง

กวางขวางตอภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตและการพัฒนาประชาคมอาเซียน ในชวงประมาณป
ค.ศ. 2008 จนถึงปจจุบัน พัฒนาความสําคัญดังกลาว ประกอบดวย (1) การที่สหรัฐฯ ภายใตการนํา
ของประธานธิบดี Obama พยายามเพิ่มบทบาทตนเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (2) ความ
พยายามที่จะ internationalize สถานการณในทะเลจีนใต (3) การที่ประเทศนอกภูมิภาคเร่ิมเสนอ
แนวความคิดในเร่ืองของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค (regional architecture) ที่ทาทายความ
เปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมน้ี เน่ืองจากประเทศดังกลาวไมพอใจผลงาน
ของอาเซียนในการแกไขปญหาความทาทายตางๆในภูมิภาค

1) สหรัฐฯ เพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาค
ภายใตนโยบายของประธานธิบดี Obama ที่ประสงคจะสงเสริมปฎิสัมพันธิ์

มากยิ่งขึ้นระหวางสหรัฐฯ กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก11 รัฐมนตรีตางประเทศ Clinton ของสหรัฐฯ ได
เร่ิมดําเนินนโยบายสรางอิทธิพลของสหรัฐฯใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการตอบสนอง
ความตองการของอาเซียนที่จะพัฒนาความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ ใหไปสู strategic level12 การลง
นามในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and

11 รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มประกาศในชวงสมัยของ ประธานธิบดี Obama วา สหรัฐฯ ไมเปนเพียง Pacific power แต
เปน resident power ของเอเชีย-แปซิฟก โดยใชเวทีสําคัญเชน Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปรในป ค.ศ. 2009
12 สหรัฐฯ ระมัดระวังทีจ่ะเปล่ียน enhanced partnership กับอาเซียนใหเปน strategic partnership สืบเนือ่งจาก
ความกังวลเรื่องนัยทางทหารของการเปน Strategic partner กับอาเซียน (หมายเหต:ุ การสนทนากับเจาหนาที่
อาวุโสกระทรวงตางประเทศ และ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2010)
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Cooperation in Southeast Asia -- TAC) การริเร่ิมแนวความคิดและกรอบความรวมมือ Lower
Mekong Initiative (LMI) การสนับสนุนการพัฒนาของประชาคมอาเซียนในภาพรวม และการ
สนับสนุนกรอบความรวมมือของ อาเซียนตางๆ โดยเฉพาะ ASEAN Regional Forum (ARF) และ
สําคัญที่สุด การที่สหรัฐฯตัดสินใจเขารวมเวที East Asia Summit (EAS) ซึ่งเปน 1 ใน 2 กรอบความ
รวมมือในเอเชีย-แปซิฟก ที่ประธานธิบดีสหรัฐฯ เขารวมเปนประจําทุกป13

ในหลักการ การที่สหรัฐฯ กลับมามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในลักษณะของการมีปฎิสัมพันธแบบสรางสรรคเปนพัฒนาการที่เปนบวกตอ
อาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียนในภาพรวม เน่ืองจากไดสราง strategic options ใหอาเซียน
มากยิ่งขึ้นในการปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคอ่ืนๆ เชน จีนและญ่ีปุน อีกทั้งสหรัฐฯ ไดให
ความสําคัญกับความสําเร็จของประชาคมอาเซียนในฐานะองคการภูมิภาคที่จะชวยสงเสริม
สันติภาพ ความมั่นคง และ ความเจริญรุงเรืองใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต

อยางไรก็ตาม enhanced engagement ของสหรัฐฯ กับอาซียนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จะมีลักษณะที่ uni-dimensional กลาวคือ สนับสนุนมิติดานการเมือง ความมั่นคง
และดานยุทธศาสตร เปนหลัก แมวาสหรัฐฯ จะพยายามขจัดภาพน้ีโดยการสงเสริมความรวมมือใน
เร่ืองของการพัฒนาโดยผาน LMI เปนตน แตมีหลายผายวิเคราะหวา แทที่จริงแลว LMI เปนความ
พยายามของสหรัฐฯ ที่จะทราบพัฒนาการลาสุดของการดําเนินการของประเทศนอกภูมิภาคอ่ืนๆ
ในลุมแมนํ้าโขง และเปนการคานอิทธิพลของจีนในพื้นที่น้ี 14 นอกจากน้ี ในเร่ืองของการสงเสริม
การคาและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตนน้ัน สหรัฐฯมีนโยบายชัดเจนวาจะไม เจรจา
FTA กับอาเซียน อีกทั้งไมเขารวมใน CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia)
ภายใตกรอบของ EAS

ดวยเหตุนี้ การเพิ่มอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคจึงถูกตีความโดยบาง
ประเทศวา เปนการพยายาม contain จีนดวยเหตุผลทางดานยุทธศาตร และความมั่นคง ซึ่งเกี่ยวโยง

13 APEC เปนอีกเวทคีวามรวมมือในภูมิภาคเอเซียแปซิฝกที่ประธานธิบดีสหรัฐฯ เขารวมตั้งแตไดรเิริม่
แนวความคิดเรือ่ง APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) ในสมัยที่ Bill Clinton เปนประธานธิบดีและเปน
เจาภาพ AELM ครั้งแรกที่ Blake Island ในป คศ. 1993
14 แมวาสหรัฐฯ จะประกาศมาโดยตลอดวาไมไดมีวัตถุประสงค ทีจ่ะคานจนีในกลุมแมน้ําโขงแต จากการสนทนา
กับฝายกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ที่ยกรางแนวความคดิ LMI ทราบวา วัตถุประสงคเดิมของ LMI คือ การ
เสริมสรางศักยภาพของเวียดนามเพ่ือใหสามารถตอรองกับจนีไดในเรื่องความรวมมือในกลุมแมน้ําโขง (การหารือ
ที่กรุงวิชิงตันในป ค.ศ. 2009) นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดพยายามจัดเวทีการหารือกับกลุมประเทศทีใ่หความชวยเหลือ
ประเทศลุมแมน้ําโขง เพ่ือพยายามประสานทาทเีรื่องการใหความชวยเหลือ แตหลายประเทศไดมองวาเปนความ
พยายามของ สหรัฐฯ ที่จะรวบรวมขอมูลเรื่อง อทิธิพลของประเทศนอกภูมิภาคในพ้ืนทีน่ี้



19

กับพัฒนาการที่สําคัญอีกอันหน่ึง คือ สถานการณ  ในทะเลจีนใต  ซึ่ งมีแนวโนมที่จะถูก
internationalized มากยิ่งขึ้น

2) ปญหาทะเลจีนใต
สถานการณในทะเลจีนใตอยูในสภาวะที่มีความตึงเครียด ในระดับหนึ่งเปน

บางชวงแตไมถึงขั้นที่มีการสูรบหรือปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะภายหลังจากที่อาเซียนและ
จีนไดลงนามใน Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) ในป
ค.ศ. 2002 แตในป ค.ศ. 2010 สถานการณในทะเลจีนใต ไดมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นภายหลัง
จากที่สหรัฐฯ ประกาศในการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีที่กรุงฮานอยในเดือนกรกฎาคมคม ค.ศ.
2010 วา สหรัฐฯ มองวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองความมั่นคงในระดับภูมิภาค ที่ประเทศตางๆ มีสิทธิ์ที่จะมี
สวนรวมในการปองกันไมใหกระทบภูมิภาคโดยเฉพาะเสนทางการเดินเรือ และมากไปกวาน้ัน
สหรัฐฯ ไดย้ําวาการเจรจาในเร่ืองเขตทับซอนในทะเลจีนใตควรยึดตามหลักเกณฑของ UN
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ซึ่งทุกประเทศที่อางสิทธิเปนรัฐภาคี15 โดย
หลายประเทศรวมถึงญ่ีปุน ออสเตรเลีย และบังกลาเทศ ไดกลาวสนับสนุนทาทีสหรัฐฯ จีนไดมี
ปฏิกริยาที่รุนแรงมากตอ intervention ของสหรัฐฯ โดยรัฐมนตรีตางประเทศจีน ไดตัดสินใจตอบโต
โดยใชภาษาอังกฤษเปนคร้ังแรก เพื่อย้ําวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองที่ประเทศผูอางสิทธิ์ สามารถ หาทางออก
รวมกันได จึงไมมีความจําเปนที่ประเทศนอกภูมิภาคจะมาเกี่ยวของ16

ต้ังแตเหตุการณคร้ังน้ันเปนตนมา ระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต ไดมี
ระดับสูงขึ้น เน่ืองจากทั้งสหรัฐฯ และจีน (รวมถึงประเทศนอกภูมิภาค) มองทะเลจีนใตเปนอีกเวที
หน่ึงที่สหรัฐฯ และจีนจะแขงขันกันเพื่อสรางอิทธิพล นอกจากน้ี มีบางประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
เฉพาะฟลิปปนส และสิงคโปร พรอมที่จะดึงสหรัฐฯ ใหมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในพื้นที่น้ี ซึ้งแมวา
สหรัฐฯ ไดประกาศมาโดยตลอดวา ไมประสงคที่จะเขาขางฝายใดในเร่ืองปญหาการอางอธิปไตยใน
ทะเลจีนใต แตนโยบายและการกระทําบงบอกวา สหรัฐฯ พรอมที่จะใชเวทีทะเลจีนใตสรางความ
กดดันใหจีน และพยายามสรางอิทธิพลในอาเซียนในเวลาเดียวกัน17

15 คํากลาวของนาง Hilary Clinton รัฐนนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ ในที่ประชุม ARF ที่กรุงฮานอย เดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2010
16 คํากลาวขอรัฐมนตรีตางประเทศจีนยํ้าถึง 7 เหตุผลสําคัญที่ประเทศนอกภูมิภาคไมควรทําใหทะเลจนีใตเปน
ปญหาระดับภูมิภาค
17 ผูแทนสหรัฐ ไดพยายามทาบทามผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ในเวที Track II ในชวงป ค.ศ. 2009 เก่ียวกับต
วามเหมาะสมที่จะใหเรื่องทะเลจนีใตเปนเรื่องความม่ันคงในกรอบ ARF เพ่ือเพ่ิมบทบาทของ ARF ในการแกไข
ปญหาความทาทายในภูมิภาค
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ดังน้ัน แมวาหลายประเทศอาเซียนพยายามที่จะจํากัด scope ของปญหาทะเล
จีนใตและไมใหเรื ่องนี้เปนปญหาที ่ถูก internationalize โดยเรงใหมีความคืบหนาในกรอบ
อาเซียน-จีน ไมวาจะมีการนํา DoC มาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมหรือการจัดทํา Code of Conduct ใน
ทะเลจีนใต แตหากทั้งจีนและสหรัฐฯ (โดยไดรับการสนับสนุนจากญ่ีปุนและออสเตรเลีย) มอง
ทะเลจีนใตเปนเวทีที่ตองมีการแขงขันระหวางกันมากขึ้น บทบาทของอาเซียนในทะเลจีนใตก็จะถูก
marginalized ในที่สุด ซึ่งยอมไมเปนผลดีตออาเซียน

3) ขอเสนอแนวคิดโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่ทาทายความเปน
ศูนยกลางอาเซียน

พัฒนาการสําคัญในภูมิภาคที่สรางความกดดันใหกับอาเซียนอีกประการหน่ึง
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ.2000 – 2010 คือความพยายามของบางประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย ที่จะ
สรางกรอบความรวมมือใหมในภูมิภาค ที่จะมาทดแทนกรอบความรวมมือตางๆ ที่อาเซียน ไดจัด
ต้ังขึ้น ไมวาจะเปน ARF หรือ EAS ซึ้งขอเสนอที่ไดสรางปญหามากที่สุดใหกับอาเซียนคือขอเสนอ
Asia-Pacific community (APc) ของ นาย Kevin Rudd อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดย APc จะ
เปนกรอบความรวมมือใหม ประกอบดวยประเทศสําคัญในภูมิภาค เชน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน
ญ่ีปุน อินเดีย อินโนนีเซีย รัสเซีย เปนตน แตไมมีอาเซียน ทั้งน้ี ภารกิจหลักของกรอบความรวมมือน้ี
คือการสรางกลไกเพื่อเผชิญหนากับปญหาทาทายระดับภูมิภาคที่สําคัญ เชน ความมั่นคงทางทะเล
การกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง (WMD) เปนตน18 ซึ่งในที่สุดแลว APc
จะเขามาแทนที่กลไกอาเซียนตางๆ เชน ARF และ EAS

ญ่ีปุนไดมีขอเสนอใหมเชนกันโดยมองวาความรวมมือระหวางจีนกับญ่ีปุน
ควรเปน core ของ East Asia Cooperation แทนอาเซียนซึ่งมีกลไกความรวมมือกับจีน ญ่ีปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลีภายใตกรอบ อาเซียน +319

3.2.2 ปฏิกิริยาของอาเซียนตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000 – 2010 อาเซียนกําลังอยูในขั้นตอนสุดทายที่จะ

สรางพื้นฐาน สําหรับประชาคมอาเซียน โดยการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมในอีก 2 เสา ความรวมมือ แตเมื่ออาเซียน
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณในภูมิภาค ซึ่งไดสรางความกดดันใหกับอาเซียน
โดยตรง อาเซียนจําเปนตองปรับกลยุทธเพื่อสามารถควบคุมสถานการณในภูมิภาคใหอํานวยตอการ

18 Australian proposals ที่เสนอในการสัมมนา Asia-Pacific a community for the 21st century ที่นคร Sydney วันที่
4-5 ธันวาคม ค.ศ. 2009 โดยเฉพาะถอยแภลงของนาย Kevin Rudd
19 Extract Press Release ของกระทรวงการตางประเทศญีปุ่น วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2010
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สรางประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ืองตอไป ในการน้ี อาเซียนไดดําเนิน 2 กลยุทธ เพื่อตอบโตกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณในภูมิภาค ดังน้ี

(1) กลยุทธ ที่ 1 คือการเสริมสรางโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่เปดและมี
อาเซียนเปนศูนยกลาง (inclusive ASEAN-centered regional architecture) ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อใหประเทศนอกภูมิภาคคงไวซึ่งความมั่นใจในกลไกของอาเซียนที่จะแกไขปญหา
ความทาทายตางๆ ในภูมิภาค

(2) กลยุทธที่ 2 คือการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฏบัตรอาเซียนอยางจริงจัง
และทําใหอาเซียนมีความเขมแข็งมากขึ้นเพื่อสามารถเปนประชาคมที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และที่สามารถบริหารการปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคในลักษณะ
ที่คงไวซึ่ง autonomy ของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและความเปน leading role ของ
อาเซียนในการพัฒนา regional architecture

กลยุทธ ที่ 1: การเสริมสรางโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่เปดและมี
อาเซียนเปนศูนยกลาง

ในสวนของกลยุทธที่ 1 น้ัน อาเซียนไดเรงการปรับปรุงกลไกของอาเซียนที่
เกี่ยวของกับประเทศนอกภูมิภาค ไมวาจะเปนการประชุมอาเซียน +1 อาเซียน +3 ARF หรือการ
ประชุม EAS เพื่อใหกลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถชวยแกไขปญหาความทา
ทายของภูมิภาค ทั้งน้ี เพื่อใหประเทศนอกภูมิภาคหันมารวมมือกับกลไกอาเซียนและลดความ
นาสนใจของ alternative versions ของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค เสนอโดยออสเตรเลีย
และ ญ่ีปุน

ดวยเหตุน้ี อาเซียนจึงไดจัดทํายุทธศาสตรใหม เพื่อคงไวซึ่งความเปนศูนยกลาง
ของอาเซียนในภูมิภาค ซึ่งสิงคโปรไดมีบทบาทยกรางยุทธศาสตรดังกลาวตอนตน แตภายใตการ
เปนประธานของไทย อาเซียนไดปรับยุทศาสตรดังกลาว ใหมีลักษณะ comprehensive มากยิ่งขึ้น
ซึ้งในที่สุด อาเซียนไดตกลงในยุทธศาสตร ASEAN Work Plan on Maintaining and Enhancing
ASEAN Centrality ในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเสนอแนะใหอาเซียน

(1) เรงการสรางประชาคมอาเซียน รวมทั้งสรางระบบการระดมทุนและทรัพยากร
ภายในภูมิภาคแทนที่จะพึ่งพาการสนับสนุนจากนอกภูมิภาค และ

(2) เสริมสรางกลไกปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะโครงสราง
ความสัมพันธ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก20

20 เอกสาร ASEAN Work Plan on Maintaining and Enhancing ASEAN Centrality ซ่ึงยกรางโดยไทย ไดรับการ
รับรอง โดยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนใน ป ค.ศ. 2009
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แนวความคิดสําคัญที่สุดที่อาเซียนไดดําเนินการเพื่อลดความกดดันจากนอก
ภูมิภาค คือการดึงสหรัฐฯ และรัสเซียมาเขารวมกรอบความรวมมือที่อาเซียนไดจัดต้ังขึ้นเพื่อคงไว
ซึ่ง inclusive ASEAN-centered regional architecture ในการน้ี อาเซียนไดประสบผลสําเร็จในการ
ดึงสหรัฐฯ และ รัสเซีย เขารวมในการประชุม EAS ซึ่งมีผลใหแนวความคิดเร่ือง APc ของ
ออสเตรเลีย และ EAC ของญ่ีปุน ตกไปโดยปริยาย21 และบังคับใหประเทศนอกภูมิภาคอ่ืนๆ ยอมรับ
และสนับสนุน กลไกความรวมมือของอาเซียนในภูมิภาค

นอกจากน้ี อาเซียนไดจัดต้ังกลไกความรวมมือใหมในภูมิภาคเชนกลไก ASEAN
Defense Ministers’ Meeting (ADMM) Plus ซึ่งดึงรัฐมนตรีกลาโหมจาก 8 ประเทศนอกภูมิภาค
สําคัญๆ มารวมกับอาเซียนเพื่อหามาตรการที่ฝายทหารสามารถทํางานรวมกันในการแกไขปญหา
ในภูมิภาค เชน ความมั่นคงทางทะเล และการบริหารจัดการภัยพิบัติ เปนตน

กลยุทธ ที่ 2: การสงเสริมใหประชาคมอาเซียนมี added value มากยิ่งขึ้น
ในสวนของกลยุทธที่ 2 น้ัน อาเซียนไดเรงการดําเนินการตางๆ เพื่อนให jigsaw

ตางๆ ของประชาคมอาเซียนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพื่อใหอาเซียน มี
ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหประเทศนอกภูมิภาคมีความเชื่อมั่นในประชาคมอาเซียนมากขึ้น

ในการน้ี อาเซียนไดเรงการจัดทํา dispute settlement mechanism ของอาเซียน การ
เรงใหอาเซียนมีลักษณะเปน rules-based organization มากยิ่งขึ้น เชนการสนับสนุนใหสํานัก
เลขาธิการอาเซียนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเร่ืองของการตีความกฎบัตรอาเซียน การเสริมสราง
ความสามารถของอาเซียนในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยสงเสริมใหศูนย ASEAN Humanitarian
Assistance Centre ที่กรุงจาการตา สามารถเร่ิมปฏิบัติหนาที่ไดอยางแทจริง และ การเรงการสราง
single market and production base โดยการนํา ASEAN Single Window มาปฏิบัติ ฯลฯ อยางไรก็
ตาม การปรับยุทธศาสตรสําคัญที่สุดของอาเซียนในเร่ืองของการปรับตัวของประชาคมอาเซียน คือ
การริเร่ิมยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในอาเซียนและในภูมิภาค (ASEAN and regional
connectivity) ซึ่งเปนขอริเร่ิมของไทยที่จะมีการวิเคราะหในรายละเอียดในชวงตอไป

3.2.3 บทบาทของไทย
ในชวงที่อาเซียนพบกับแรงกดดันจากพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไมวาจะ

เปนการเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค การเผชิญหนากันระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต
และการเสนอแนวความคิดใหมๆ ในเร่ือง regional architecture ที่ทาทายความเปนศูนยกลางของ

21 กอนหนานี้ อาเซียนยังไมมีฉันทามติวา regional architecture ของอาเซียน จะเปนรูปแบบใด โดยสิงคโปร
เสนอขอจัดตั้งกลไกใหมคือ ASEAN +8 สวนไทยเละประเทศอาเซียนอื่นๆ มองวา การขยาย EAS นาจะเปน
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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อาเซียน ไทยไดมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหประชาคมอาเซียนปรับตัวเอง เพื่อสามารถมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารความทาทายจากประเทศนอกภูมิภาค เนื่องจากนโยบายของ
ไทยมองวา การสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งและมีบทบาทนําใน inclusive ASEAN-centered
regional architecture เปน priority issue สําหรับอาเซียนและเปนเงื่อนไขของการที่ประเทศนอก
ภูมิภาคจะมีความเชื่อมั่นวาป ระชาคมอาเซียนจะไมเปนเพียงแตเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากแต
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรที่จะชวยแกไขปญหาและความทาทายตางๆ ในภูมิภาคอยางแทจริง

ในสวนของการสราง inclusive ASEAN-centered regional architecture เพื่อเปน
กรอบการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาค (framework for regional order) และ rules of the game
สําหรับใหประเทศนอกภูมิภาคมา engage กับอาเซียน “on ASEAN’s terms” น้ัน ประเทศไทยได
สงเสริมการสราง value-added ใหกับกรอบความรวมมือในภูมิภาคของอาเซียนที่มีอยูแลว เพื่อให
ประเทศนอกภูมิภาคหันกลับมาใหความสนใจตออาเซียนและกลไกลอาเซียน อีกทั้งพยายาม
จัดรูปแบบของการ engage ของสหรัฐฯ กับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความสมดุลยระหวางความสัมพันธ
อาเซียน-จีน และความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ

ดวยเหตุผลน้ี ไทยจึงไดดําเนิน 2 เร่ืองควบคูกันไป กลาวคือ สรางรูปแบบ
inclusive ASEAN-centered regional architecture ที่อํานวยตอการสรางความสมดุลใน
ความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ-จีน และการสงเสริมใหสหรัฐฯ engage กับอาเซียนมากยิ่งขึ้นในเชิง
สรางสรรค

ในการปรับปรุง regional architecture ไทยไดเสนอมาตรการ 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือ
การขยายสมาชิกภาพของ EAS ใหรวมถึงสหรัฐฯ และรัสเซีย และให EAS เร่ิมมี strategic dialogue
on strategic issues แทนที่จะเปนเพียงแคเวทีสําหรับสงเสริมความรวมมือตามรายสาขา22 ซึ่งมีผลให
สหรัฐฯ และรัสเซียมีสวนรวมอยางสรางสรรคใน EAS และทําใหประเทศอ่ืนๆ หันมาสนับสนุน
EAS มากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ไทยก็ไดสงเสริมใหสหรัฐฯ มีความรวมมือที่สรางสรรคกับกลไก
อาเซียนมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการรวมมือกับสหรัฐฯ เพื่อใหสหรัฐฯ เปนรัฐภาคีสนธิสัญญา
มิตรภาพและความรวมมือในเอเซียตะวันออกเฉียงใตหรือ TAC (ซึ่งจีนไดตั้งขอสังเกตวา เปน

22 ทาทีไทยในเรื่องนี้ไดเสนอตอทีป่ระชุมอาเซียนในระดบัรัฐมนตรแีละผูนําตั้งแตป ค.ศ. 2010 และไดเปน
ยุทธศาสตรอยางตอเนื่องของอาเซียนในป ค.ศ. 2011 (ASEAN Strategy for an expanded EAS)



24

ครั้งแรกที่สหรัฐฯ ยอมลงนามในสนธิสัญญที่สราง regional order)23 หรือการปรับโครงสรางกล
ไกล ARF ใหมีความสามารถแกไขปญหาภูมิภาคมากยิ่งขึ้น24

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ไทยไดมีบทบาทนําอยางชัดเ จน ซึ่งมีผลใหอาเซียน
ปรับปรุง priorities ในเร่ืองของการสรางประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตรในการดําเนิน
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค คือการริเร่ิมแนวความคิดเร่ืองความเชื่อมโยงในอาเซียนและใน
ภูมิภาค (enhanced ASEAN and regional connectivity) ซึ่งเร่ืองน้ีเปนการวาง strategic positioning
ของไทยในอาเซียนที่เปนประโยชนตอไทยและในเวลาเดียวกันไดเพิ่ม value-added ของประชาคม
อาเซียน

จากมุมมองของไทยน้ัน การสรางความเชื่อมโยงในอาเซียนและภูมิภาคจะทําให
ประชาคมอาเซียนมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําใหประเทศนอ กภูมิภาค
gravitate มาหาอาเซียนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี การสงเสริมความเชื่อมโยง โดยเฉพาะในมิติของการ
เชื่อมโยงระหวางประชาชนกับประชาชน จะชวยใหประชาคมอาเซียนมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือการสงเสริม ASEAN and regional connectivity เกื้อกูลตอ
ผลประโยชนของไทยในระยะยาว สืบเน่ืองจากที่ต้ังทางภูมิศาสตรของไทย ซึ่งเปนทางผานของ
เสนทางคมนาคมทางบกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต

ไทยไดเสนอแนวความคิดเร่ืองการสงเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนและภูมิภาค
คร้ังแรกในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนที่ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 ซึ่ง
ไทยไดผลักดันใหเร่ืองน้ีเปนยุทธศาสตรอาเซียน25 โดยอาเซียนไดเห็นชอบกับแนวความคิดของไทย
และไดรับรอง Master Plan on ASEAN Connectivity ที่ต้ังบนพื้นฐานของเอกสารแนวความคิดของ
ไทยในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010

การสงเสริมใหยุทธศาสตร ASEAN and regional connectivity เปน priority
strategy ของอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียนเพื่อดึงใหประเทศนอกภูมิภาคเพิ่มปฏิสัมพันธ
กับอาเซียน “on ASEAN’s terms” มากยิ่งขึ้น ไดประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง อันเห็นไดจาก
การที่ จีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และสหรัฐฯ เร่ิมพิจารณาโครงการในเร่ืองของ

23 ขอสังเกตของคณะผูแทนจีนในชวงพิธีลงนามสนธิสัญญา TAC โดยสหรัฐฯ ที่ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
2009
24 ARF Vision Statement 2009 ซ่ึงยกรางโดยไทย
25 แนวความคิดของไทยปรากฏในเอกสาร Possible Approaches Towards Enhancing Regional Connectivity-
A Preliminary View - January 2010
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connectivity กับอาเซียนมากยิ่งขึ้น26 นอกจากน้ี เมื่อไทยเร่ิมเสนอแนวคิดเร่ือง connectivity beyond
ASEAN ไมวาจะเปนในรูปแบบของการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกหรือ
ระหวางอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประเทศนอกภูมิภาคเร่ิมที่จะมองอาเซียน ไมใชแตเปนเพียง single
market and production base สําหรับเอเซียตะวันออกเฉียงใต หากแตสามารถเปนฐานในการสงออก
ไปภูมิภาคอ่ืนๆ ดวย

โดยสรุป เร่ือง connectivity ไดชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน perception ใน
อาเซียนจากประเทศนอกภูมิภาคโดยประเทศดังกลาวเร่ิมมองอาเซียนเปน potential strategic
partner มากยิ่งขึ้น และมีความเชื่อมั่นวาประชาคมอาเซียนจะสามารถบริหารจัดการความทาทายใน
ภูมิภาคไดดียิ่งขึ้น

แผนภูมิท่ี 5 สรุปพัฒนาการในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 ถึงปจจุบัน

ชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 ถึงปจจุบัน
สถานการณในภูมิภาค
 การเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯ
 ปญหาในทะเลจีนใต
 Alternate versions of regional architecture
พัฒนาการในการในอาเซียน
 การปรับปรุง inclusive ASEAN-centered regional architecture
 การเรงการสรางประชาคมอาเซียน
บทบาทของไทย
 การสงเสริม expanded East Asia Summit และ revitalized ARF
 การสงเสริม ASEAN and regional connectivity
หมายเหตุ : ในชวงดังกลาว อาเซียนไดพบกับแรงกดดันสูงจากนอกภูมิภาค ไมวาจะเปนการแขงขัน
ระหวางจีนกับสหรัฐฯ หรือความพยายามของออสเตรเลียที่จะสรางกฎระเบียบใหมในภูมิภาค
ดังน้ัน อาเซียนจึงจําเปนตองดําเนินการเรงสรางประชาคมอาเซียน ควบคูไปกับการเสริมสราง
บทบาทของอาเซียนในปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค ทั้งน้ีเพื่อตานความกดดันจากนอก
ภูมิภาค ซึ่งไทยไดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายปรับตัวของอาเซียนในชวงน้ี เชนกัน

26 ในชวงป ค.ศ. 2010-2011 ประเทศคูเจรจาตางๆ ของอาเซียน ไดเสนอโครงการความรวมมือในเรื่องของ
connectivity ในทีป่ระชุมระดบัผูนําหรือรัฐมนตรี



บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลของการศึกษา
ในชวงตนทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 สถานการณในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเชีย-

แปซิฟก มีลักษณะที่มีเสถียรภาพโดยประเทศที่มีอํานาจนอกภูมิภาคไมไดพยายามสรางความกดดัน
ใหกับอาเซียน หากแตพรอมที่จะรับ status quo แมประเทศดังกลาวมองวาอาเซียนและกลไก
อาเซียนตางๆ ยังไมสามารถบริหารจัดการปญหาความทาทายตางๆ ในภูมิภาคอยางดีเทาที่ควร
โดยสรุปคือประเทศนอกภูมิภาคมีทัศนะและทาทีตออาเซียนในลักษณะ benign tolerance ในชวง
ดังกลาว ในสวนของอาเซียนเองน้ัน ก็มีเสถียรภาพพอสมควรโดยไมไดมีปญหาขัดแยงที่รายแรง
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

ในสภาวะเชนน้ี โดยที่อาเซียนไมไดพบกับแรงกดดันจากภายนอกหรือภายในอาเซียนน้ัน
อาเซียนจึงมีโอกาสและเวลาที่จะพยายามสรางวิสัยทัศนในเร่ืองภายในที่สําคัญสําหรับอาเซียน
กลาวคือ การพัฒนาวิสัยทัศนและการวางรากฐานของการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งในชวงดังกลาว
อาเซียนไดเร่ิมพิจารณาอยางจริงจังเกี่ยวกับการสรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาความรวมมือ
การยกรางกฏบัตรอาเซียน การพิจารณาใหอาเซียนเปนนิติบุคคลในกฏหมายระหวางประเทศและ
การปรับปรุงกลไกอาเซียนตางๆ เพื่อใหอาเซียนกาวไปสูการเปนประชาคมที่ rules-based มี
ประสิทธิภาพและมุงเนนผลประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น ในชวงน้ี อาเซียนสามารถมี
ขอเสนอแนะในเร่ืองภายในอาเซียนที่คอนขาง revolutionary เชน การจัดต้ังกลไกสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR) และกลไกระงับขอ
พิพาทในอาเซียน เปนตน

ในทางกลับกัน สถานการณในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 ประมาณชวงป ค.ศ.
2008 เปนตนไป ไดเร่ิมเปลี่ยนแปลง โดยประเทศนอกภูมิภาค ไมวาจะเปนสหรัฐฯ จีน หรือ
ออสเตรเลีย เร่ิมที่จะสรางความกดดันใหกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการตางๆ นอกจากน้ี ประเทศ
นอกภูมิภาคเร่ิมมองวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเวทีที่สําหรับการแขงขันเพื่อแยง
ผลประโยชนระหวางกัน อีกทั้งเร่ิมมองวากลไกตางๆ ของอาเซียนที่มีอยูไมสามารถที่จะชวยแกไข
ปญหาความทาทายตางๆ ในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในชวงเวลาดังกลาว ประเทศนอกภูมิภาคไดเปลี่ยนทัศนะตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกจาก
benign tolerance เปน impatience และมีพัฒนาการตางๆ ที่มีผลสรางแรงกดดันใหกับอาเซียนและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน (1) การเผชิญหนามากยิ่งขึ้นระหวางสหรัฐฯ (ซึ่งพยายาม
reclaim บทบาทตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ) และจีน (ซึ่งมองตนเปน established
dominant power ในภูมิภาคน้ีและระแวงความพยายามของประเทศใดที่จะปดลอมหรือ contain จีน)
และ (2) การที่หลายประเทศพยายามมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรมใน
ภูมิภาค (regional architecture) ที่ไมรับความเปนศูนยกลางของอาเซียน ในเวลาเดียวกันอาเซียนมี
ความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นจากความคืบหนาในเร่ืองการสรางประชาคมอาเซียน

ดังน้ัน สืบเน่ืองจากสภาวะที่มีแรงกดดันจากภายนอกและความเขมแข็งในระดับหน่ึง
ภายใน อาเซียนจึงพรอมที่จะตอบโตกับแรงกดดันจากภายนอกโดยการปรับนโยบายตอโลก
ภายนอกและภายในอาเซียนเองโดยการปรับปรุงกลไกระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและดึงสหรัฐฯ และรัสเซียเขามาอยูใน inclusive ASEAN-centered
regional architecture อยางเต็มรูปแบบ

ในเวลาเดียวกัน อาเซียนไดพยายามสราง added value ใหกับประชาคมอาเซียนโดยการ
สงเสริม ASEAN and regional connectivity ใหเปนยุทธศาสตรอันดับตนของเอเชีย ซึ่งยุทธศาสตรน้ี
เปนการ “ยิงปนนัดเดียว ไดนกสองตัว” โดย (1) เปนการชวยดึงใหประเทศนอกภูมิภาคมา engage
กับอาเซียนและยอมรับ inclusive ASEAN-centered regional architecture เพื่อลดแนวโนมของการ
เผชิญหนากันระหวางประเทศนอกภูมิภาค และ (2) เปนการชวยสรางความแข็งแกรงของอาเซียนให
เปน integrated community ที่มีทั้ง resilience และ competitiveness มากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกัน

พัฒนาการของอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียนในทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 และ
response ของอาเซียนตอการเปลี่ยนแปลงใน regional context ในชวงเวลาดังกลาวเปนตัวอยางของ
Rosenau model ในเร่ืองของ state adaptation ที่มาประยุกตใชกับองคกรเชนอาเซียน ในการน้ี
ในชวงที่ไมมีความกดดันจาก regional environment และไมมีความกดดันจากภายในรัฐหรือองคกร
ที่จะตอง dominate regional environment รัฐหรือองคการน้ันมีแนวโนมที่จะเนนเร่ืองภายใน
มากกวาเร่ืองภายนอก

แตเมื่อสถานการณในภูมิภาค เร่ิมมี dynamics มากยิ่งขึ้นและสงผลใหมีการกดดันอาเซียน
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาเซียนเองเร่ิมมีความมั่นใจในตนเองสืบเน่ืองจาก
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนในหลายปที่ผานมา ซึ่งมีผลใหอาเซียนมี regional resilience ที่
สูงขึ้น จึงทําใหอาเซียนพรอมที่จะตอบโตกับความกดดันดังกลาวตาม model ของ Rosenau โดยใน
สภาวะเชนน้ี รัฐหรือองคกรจะพยายามหาวิธีการตานความกดดันจากภายนอกโดยไดรับแรงหนุน
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จากภายใน โดยมี response ที่ interactive กับ external environment แทนที่จะยอมแพโดยการมี
response ในลักษณะ acquiescence

บทเรียนที่ไดรับจากการวิเคราะหพัฒนาการการสรางประชาคมอาเซียนภายใต regional
context ที่เปลี่ยนแปลงใน 10 ป ที่ผานมาคือการที่นโยบายภายนอกของอาเซียนในเร่ืองการบริหาร
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการสราง regional architecture และนโยบายภายใน
ของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางประชาคมอาเซียนภายในป ค .ศ. 2015 มีความเกี่ยวโยง
ระหวางกันอยางเห็นไดชัดและมีผลกระทบตอซึ่งกันและกันจนบางทียากที่จะแยกออกจากกัน
การมีประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งจะสงผลสําคัญตอการบริหารปฏิสัมพันธกับประเทศนอก ภูมิภาค
สวนยุทธศาสตรของอาเซียนในเร่ืองของ ASEAN and regional connectivity เปนทั้งยุทธศาสตร
ภายนอกและยุทธศาสตรภายในอาเซียน เปนตน

ในสวนของบทบาทไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนน้ัน เห็นไดชัดวา ไทยมี
บทบาทที่ proactive ในเร่ืองของการสรางประชาคมอาเซียน แตบทบาทของไทยจะมีลักษณะ
leading role มากขึ้นในเร่ืองของการสงเสริมปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคเชนในเร่ืองของ
regional architecture และในเร่ืองของ ASEAN and regional connectivity

เหตุผลที่บทบาทของไทยมีลักษณะดังกลาวอาจสืบเน่ืองจากการที่การสรางประ ชาคม
อาเซียนมีนัยตอการปรับนโยบายแลโครงสรางภายในประเทศสูง ซึ่งรวมถึงเร่ืองการแกไขและออก
กฏหมายรองรับความตกลงอาเซียนตางๆ และความตกลงระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ดังน้ัน
แมวาฝายไทยจะสามารถมีบทบาทที่ proactive ในการเจรจาเร่ืองการสรางประชาคมอาเซียนในเวที
อาเซียนก็ตาม แตโดยที่หลายประเด็นมีนัยตอการดําเนินการภายในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนและปญหา
อุปสรรคในมิติตางๆ การที่ไทยจะมีขอเสนอแนะที่ revolutionary ในเร่ืองของการสรางประชาคม
อาเซียนหรือมีบทบาท leading roleในการผลักดันขอเสนอแนะที่จะตองนํามาชึ่งการเปลี่ยนแปลง
อยางสูงและรวดเร็วภายในประเทศเปนเร่ืองที่ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ ซึ่งมีผลใหฝายไทย
ไมสามารถเลนบทบาทนําไดอยางเต็มตัว

ในทางกลับกัน การที่ไทยสามารถเลนบทบาท leading role ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
ปฏิสัมพันธในเชิงยุทธศาสตรกับประเทศนอกภูมิภาคเชนในเร่ือ งของการผลักดัน inclusive
ASEAN-centered regional architecture หรือในเร่ืองของ connectivity ภายในอาเซียนและระหวาง
อาเซียนกับนอกภูมิภาคนาจะสืบเน่ืองจากการที่ขอเสนอดังกลาวไมไดมีนัยที่สําคัญตอการ
ดําเนินการภายในประเทศหรือในกรณีของ connectivity มีการดําเนินการภายในประเทศในระดับ
หน่ึงอยูแลว
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ปญหาดังกลาวสําหรับฝายไทยจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากนโยบายภายนอก
และภายในของอาเซียนที่จะมีนัยตอเร่ืองภายในประเทศของไทยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งประเทศ
ไทยจะตองหาวิธีการที่จะสามารถเชื่องโยงการดําเนินนโยบายของไทยในอาเซี ยนกับนโยบาย
ภายในประเทศของไทยที่จะรองรับนโยบายอาเซียนและพันธที่ไทยมีตออาเซียนโดยเร็ว

แผนภูมิท่ี 6 ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายของไทยตออาเซียนและการดําเนินนโยบายภายใน
ของไทยเพื่อรองรับนโยบายไทยตออาเซียน

ASEAN External Policy ASEAN Internal Policy

Domestic Adjustment and Restructuring

หมายเหตุ :
ASEAN External Policy: นโยบายอาเซียนตอประเทศนอกภูมิภาคซึ่งรวมถึงการสราง

inclusive and AEAN-centered regional architecture
ASEAN Internal Policy: การสรางประชาคมอาเซียน
Domestic Adjustment and Restructuring: การปรับนโยบายและโครงสรางภายในของ

ไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ของอาเซียน

4.2 ขอเสนอแนะ
ในการน้ี ฝายไทยจะตองหาระบบการประสานงานภายในประเทศที่สามารถมีความ

เชื่อมโยงที่ชัดเจนและมีประสิทิภาพ (effective interface) ระหวางการดําเนินนโยบายภายในกรอบ
อาเซียน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนกับการดําเนินนโยบายภายภายในประเทศเพื่อรองรับ
หรือขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน ปจจุบัน แมวาไทยจะมีคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติที่
ครอบคลุมทุกหนวยราชการที่เกี่ยวของในเร่ืองของนโยบายอาเซียน แตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการดังกลาวจะเนนการประสานขอมูลและทาทีในเร่ืองตางๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และ
การดําเนินการของแตละหนวยงานเปนหลัก แตมิไดมีความรับผิดชอบในเร่ืองของการปรับนโยบาย
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และโครงสรางภายในประเทศที่จะรองรับกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่จะมีปฏิสัมพันธกับโลก
ภายนอกมากยิ่งขึ้น ปจจัยสําคัญอีกอันหน่ึงคือในปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศเปนฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ แตไมมีอํานาจหนาที่อันใดในเร่ืองภายในประเทศ

ดังน้ัน หากฝายไทยประสงคจะรักษาบทบาทนําของไทยในเวทีอาเซียน ซึ่งนโยบายและ
กิจกรรมอาเซียนตางๆ จะมีนัยตอนโยบายและโครงสรางภายในของไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในประเทศเพื่อที่จะสามารถสราง
effective synergy ในการดําเนินการของไทยในทั้ง 2 เร่ือง กลาวคือ (1) การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ
ของอาเซียนในเวทีอาเซียนและ (2) การขับเคลื่อนภายในประเทศเพื่อรองรับกับวิวัฒนาการใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการน้ีฝายไทยอาจจะตองพิจารณากลไกการประสานงานภายในประเทศ
แบบใหมที่ครอบคลุมการดําเนินการในกรอบอาเซียนและการดําเนินการภายในประเทศ โดยอาจ
พิจารณาใชกลไกการประสานงานเร่ืองการบริหารจัดการนํ้าของไทยเปนตัวอยาง ซึ่งปจจุบันมี 2-3
คณะกรรมการที่ตองประสานงานอยางไกลชิด นําโดย

(1) คณะกรรมการนโยบายนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และเปนกลไกกําหนดนโยบาย (policy-level coordinating body)

(2) คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ซึ่ งมี รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโยโลยีเปนประธานและรับผิดชอบเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการ (tactical level coordinating body)

(3) สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) ซึ่งจะทําหนาที
เปน single command ในการบริหารจัดการนํ้าในชวงวิกฤติ กลาวคือเปน operational organization
ทีจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ไดกําหนดมา และ

(4) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งจะทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาเร่ืองการบริหารจัดการนํ้า (advisory body)

หากใช model น้ีเปนแนวทางในการสรางกลไกประสานงานเร่ืองอาเซียนของไทยเพื่อ
แกไขปญหาชองวางระหวางการประสานงานเร่ืองนโยบายอาเซียนในเวทีอาเซียนกับการ
ประสานงานภายในประเทซเพื่อรองรับนโยบายาเซียนและเตรียมความพรอมเข าสูประชาคม
อาเซียน ฝายไทยอาจตองพิจารณาปรับปรุงโครงสรางกลไกประสานงานอาเซียนดังน้ี

(1) ยกระดับคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติใหเปนนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อให
เปน policy level coordinating body (เหมือนกับ กนอช.) และขยายอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม
นโยบายอาเซียน ทั้งในเวทีอาเซียนและการดําเนินการภายในประเทศ
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(2) ต้ังคณะกรรมการนําโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเพื่อประสาน
นโยบายอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียนในเวทีอาเซียนและตางประเทศ (tactical level
coordinating body 1)

(3) ต้ังคณะกรรมการนําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสม เพื่อประสานงานเรื่องการรองรับนโยบายอาเซียนและการ ปรับ
กฎหมายและโครงสรางภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (tactical level
coordinating body 2)

(4) ต้ังคณะที่ปรึกษาประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาในทุกเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
อาเซียนใหกับคณะกรรมการระดับชาติ

(5) ใชประโยชนจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อชวยผลักดันประเด็นสําคัญตางๆ ที่
คณะกรรมการระดับชาติไมสามารถขับเคลื่อน โดยอาจเปนลักษณะของการประชุมคณะรัฐมนตรี
สมัยพิเศษ

ทั้งน้ี โดยยังไมมีความจําเปนที่ตองมี operational organization ในลักษณะ สบอช.

แผนภูมิท่ี 7 โครงสรางกลไกประสานงานอาเซียนของไทยแบบใหม

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการดานนโยบายอาเซียน

คณะกรรมการดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

หมายเหตุ : โครงสรางใหมกลไกภายในของไทยเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวาง (1) การดําเนิน
นโยบายในกรอบอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียนและ (2) การปรับปรุง
กฎระเบียบและโครงสรางหนวยราชการไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตออาเซียนและเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
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การจัดโครงสรางการประสานงานดังกลาวจะชวยแกปญหาชองวางระหวางการ
ประสานงานเร่ืองนโยบายอาเซียนในเวทีอาเซียนกับการประสานงานภายในประเทศเพื่อรองรับ
นโยบายอาเซียนและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดในระดับหน่ึง อีกทั้งชวยสราง
political impetus ในระดับการเมืองในเร่ืองของการสงเสริมประชาคมอาเซียน ซึ่งจะชวยใหไทยมี
บทบาทนํามากยิ่งขึ้นในเร่ืองน้ี
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