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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
พัฒนาการในอาเซียนสามารถแบงออกเปน 2 ชวงสําคัญกลาวคือ (1) ในชวงตนถึงกลาง
ทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 และ(2) ในชวงปลายทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 จนถึงปจจุบัน ซึ่งใน
ชวงแรกนั้น อาเซียนสามารถเนนนโยบายและกิจกรรมภายในคือการสรางประชาคมอาเซียน โดย
แรงผลักดันจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน กอปรกับการที่ไมมีแรงกดดัน
อาเซียนอยางไรจากประเทศนอกภูมิภาค สวนในชวงที่ 2 นั้น อาเซียนเผชิญหนากับแรงกดดันจาก
นอกภูมิภาคโดยประเทศตางๆ พยายามที่จะเพิ่มบทบาทและอิทธิพลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
อาเซียนจําเปนที่จะตองตานแรงกดดันดังกลาวโดยการดําเนินนโยบายภายนอกและการปรับการ
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริมโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคซึ่งมี
อาเซียนเปนศูนยกลางและมีลักษณะแบบเปด (inclusive ASEAN-centered regional architecture)
ในการนี้ การปรับตัวของอาเซียนตอแรงผลักดันของประเทศสมาชิกและแรงกดดันจาก
นอกภูมิภาคสะทอนถึงความพยายามขององคกรที่จะหาความสมดุลระหวางพัฒนาการภายในและ
ภายนอกอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อคงไวซึ่งผลประโยชนหลัก (core interests) และความเปนเอกเทศของ
ตนเอง ซึ่งอาจถือเปนตัวอยางของ model ในเรื่อง state adaptation ของ James N. Rosenau ที่มา
ประยุกตใชกับองคกรแบบอาเซียน
ในทั้ง 2 ช วงของพัฒนาการในอาเซี ยน ประเทศไทยไดมี บทบาทอย างแข็ งขั นมาโดย
ตลอด ไม ว าในเรื่ องการสร า งประชาคมอาเซี ย นหรื อการปรั บนโยบายส ง เสริ ม การปฏิสั ม พั นธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมองวาการมีประชาคมอาเซียนที่
เขมแข็งและสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปนประโยชนตอความมั่นคง
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่ประเทศไทยได
ประสบคือความไมเชื่อมโยง (disconnect) ระหวางนโยบายภายนอกของประเทศไทยตออาเซียน
และนโยบายภายในของไทยในการรองรับพันธกรณีตางๆ ในอาเซียนและการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 โดยนโยบายภายในยังไมสามารถรองรับและสนับสนุนนโยบาย
ภายนอกตออาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ช ว ยแก ไ ขป ญหาการขาดความเชื่ อ มโยงนี้ เ พื่ อ ให ป ระเทศไทยสามารถมี
บทบาทอย า งแข็ ง ขั น ในอาเซี ย นต อ ไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ประเทศไทยควรปรั บ โครงสร า งการ
ประสานงานเรื่องอาเซียนภายในประเทศ โดยใหมีการสรางความเชื่อมโยง (link) ระหวางการ
เตรี ย มท า ที และประสานงานเพื่ อใช ผลั ก ดั นผลประโยชนข องไทยในเวที อาเซี ย นและการปรั บ

จ
โครงสรางของหนวยงานภายในประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายอาเซียนของไทยและเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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บทที่ 1
บทนํา
ภายใตบ ริบ ทของการเปลี่ย นแปลงในสถานการณข องภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออก ซึ่ง มี
การแขง ขัน มากขึ้น โดยเฉพาะระหวา งประเทศมหาอํา นาจ เชน สหรัฐ อเมริก า และจีน และ
ความพยายามของอาเซียนที่จะคงไวซึ่งความเปนศูนยกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
(regional architecture) โดยการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2015 ประเทศ
ไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทนําในการกอตั้งอาเซียนจะสามารถดําเนินการอย างไร เพื่อ
ชวยขับเคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนในปจจุบัน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนในลักษณะที่
สงเสริมผลประโยชนของไทยมากที่สุด นอกจากนี้ โดยที่การเตรียมความพรอมของไทยเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซี ย นรวมถึ ง การรองรั บ การปฏิ บั ติตามพั นธกรณีตา งๆ ของอาเซี ย นในเรื่ องนี้ เป น
ประเด็นสํ าคัญในเรื่ องการเชื่อมโยงยุ ทธศาสตรภายนอกของไทยกั บยุทธศาสตรภายใน ไทยจึ ง
จําเปนตองมีแนวทางและกลไกประสานงานภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ และชวยเปนแนวทาง
ให หน วยราชการไทยสามารถดํา เนินภารกิจ ต างๆ ในเรื่ องการเตรี ยความพร อมเขา สู ประชาคม
อาเซียนอยางมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกัน
1.1 ภูมิหลัง และความสําคัญของปญหา
ในระดับอาเซียนเอง แมวา ประเทศตา งๆ มี นโยบายที่จะสนับ สนุนการเป นประชาคม
อาเซียน แตกระบวนการทั้งหมดตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งใน 2-3 ป ที่ผานมา ก็มีเหตุการณตางๆ ที่สรางความกังวลให
อาเซียนวา จะมีผลกระทบตอกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนหรือไม ไมวาจะเปนขอพิพาท
ระหวางไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน หรือขอพิพาทระหวงประเทศสมาชิกกันเองในเรื่องทะเล
จีนใต เปนตน
ในขณะเดียวกัน อาเซียนเองก็ไมสามารถเนนเพียงเรื่องการสรางประชาคมอาเซียนแต
เพียงอยางเดียว และดวยแรงกดดันจากประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนจึงมีความจําเปนที่จะตองเนน
เรื่องของนโยบายปฏิสัมพันธกับภายนอกเชนกัน โดยพยายามสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่มี
อาเซียนเปนศูนยกลาง และการสงเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ในระดับเอเชียตะวันออก
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นั้น มีแนวโนมที่ประเทศมหาอํานาจ เชน สหรัฐฯ และจีน จะพยายามเพิ่มบทบาทของตนเองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น และนําไปสูการแขงขันระหวางกันมากยิงขึ้น ไมวาจะเปน
(1) ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มอิทธิพลของตนเองในภูมิภาคและในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยลาสุดมุงไปที่พมา ซึ่งกําลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
(2) ความพยายามของจีนที่จะสรางกฎระเบียบในเอเชียตะวันออก โดยผานกระบวนการ
หารือจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี (โดยไมมีอาเซียน) และที่สําคัญที่สุด
(3) คือการเผชิญหนากันทางออม (indirect confrontation) ระหวางสหรัฐฯ กับจีนในทะเล
จีนใตและในพี้นที่อี่นๆ
ประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนมาตั้งแตตน ได
พยายามที่จะดําเนินการตางๆ เพื่อใหพัฒนาการของอาเซียน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียน
ประสบผลสํ า เร็ จ และส ง เสริ ม ผลประโยชน ข องไทยมากที่ สุ ด แต หากประเทศไทยจะประสบ
ผลสําเร็จในเรื่องนี้ ตองสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวาง (1) การดําเนินการภายนอก กลาวคือ
การเจรจาในกรอบอาเซี ย นเพื่ อสร า งประชาคมอาเซี ย นและความเป น ศู นย ก ลางในโครงสร า ง
สถาปตยกรรมในภูมิภาค และ (2) การดําเนินการภายใน กลาวคือการเตรียมความพรอมของไทย
เพื่อรองรับพันธกรณีตางๆ ในกรอบอาเซียนและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
แมวา ประเทศไทยไดมีสวนรวมอยางแข็งขันในการขับเคลื่อนกระบวนการตางๆ ในเวที
อาเซียน เพื่อใหอาเซียนสามารถเปนประชาคมที่มีกฎเกณฑเปนพื้นฐาน (rules-based) มีประสิทธิผล
(effective) และมี ป ระชาชานเป นศู นย ก ลาง (people centered) ภายในป ค.ศ. 2015 แต
ภายในประเทศไทยเองยัง มีปจจัยตางๆ ที่อาจเปนอุปสรรคในการนํานโยบายอาเซียนที่ไดตกลงกัน
ไวระดับภูมิภาคมาปฏิบัติซึ่งปจจัยตางๆ นั้น ประกอบดวย
(1) ความตระหนักรูในภาพรวมเรื่องอาเซียนยังไมเพียงพอและทั่วถึง
(2) การเปนประชาคมอาเซียนยังไมใชนโยบายที่มีความสําคัญ ในลําดับตนๆ ของประเทศ
ไทยในหลายปที่ผานมา และ
(3) การที่ประเทศไทยยังขาดกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยขับเคลื่อนการ
เตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนใหไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนภูมิที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางบริบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคอาเซียน และระดับชาติ

หมายเหตุ: การที่ทยจะเลนบทบาที่สรางสรรคในอาเซียนซึ่งรวมถึงการสรางประชาคมอาเซียน ตอง
คํ า นึ ง ถึ ง พั ฒนาการในระดั บ เอเชี ย ตะวั น ออก ระดั บ อาเซี ย นเอง และระดั บ ประเทศ ซึ่ ง มี ค วาม
เชื่อมโยงระหวางกัน อีกทั้งพัฒนาการในแตละระดับมี pace ที่ตางกัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การวิจัย จะเน นการทบทวนและวิเคราะห พัฒนาการของอาเซี ย นโดยเฉพาะการสร า ง
ประชาคมอาเซียนและการบริหารการปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคในชวงป
ค.ศ. 2010-2011 และบทบาทของไทยในการสงเสริมพัฒนาการอาเซียนและความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ในการนี้ การวิจัยจะศึกษาและพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางการ
ดําเนินการภายนอกของไทย ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายตออาเซียนและการดําเนินนโยบายภายใน
เรื่องการเตรียมความพรอมของไทยในการปฏิ บัติตามพันธกรณีตางๆ ของอาเซียนและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
ในสวนของบริบทของภูมิภาค (regional context) นั้น การศึกษาจะเนนพัฒนาการ
ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกที่มีสวนสําคัญโดยตรงตอกระบวนการสรางประชาคม
อาเซียนและทิศทางในอนาคตของภูมิภาค ซึ่งจะกระทบตอการดําเนินการของไทยเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยพิจารณาวา ไทยควรจะวางตําแหนงในเชิงยุทธศาสตร (strategic
positioning) ของตนเองอยา งไรในอาเซี ยนภายใตบริ บทของภูมิภาคที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยา ง
รวดเร็ ว ในการนี้ จะมี ก ารศึ ก ษาและวิ จั ย ข อ เสนอสํ า คั ญ ต า งๆ ของไทยในส ว นของการสร า ง
ประชาคมอาเซียนและปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคเพื่อพิจารณาพัฒนาการ
ของบทบาทไทยในอาเซียน
ในชวงสุดทาย การวิจัยจะพิจารณาดว ยวา ไทยมีความพรอมหรือไมที่จะรองรับ
นโยบายภายนอกของไทยตออาเซี ยน การสร างประชาคมอาเซีย นและการส งเสริ มปฏิสั มพั นธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคและพิจารณาถึงขอเสนอแนะที่อาจชวยขจัด disconnect
ระหว า งนโยบายไทยต อ อาเซี ย นและนโยบายภายในประเทศในการเตรี ย มความ พร อ มเข า สู
ประชาคมอาเซียน
1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึก ษาวิจัยจะเนนการใชแหลง ขอมูล ปฐมภูมิ (primary source materials)
เปนหลัก ไมวาจะเปนเอกสารการประชุม และเอกสารภูมิหลัง ในสวนของบริบททางภูมิภาคและ
ในสวนของการประสานงานของภาครัฐในการเตรียมความพร อมของไทยสูประชาคมอาเซีย น
นอกจากนี้ จะมีก ารใชแ หลง ขอ มูล ทุติย ภูมิ (secondary source materials) ตามที่มีรายงานจาก
สื่อมวลชนแขนงตางๆ เพื่อเปนขอมูลเสริมในการศีกษาวิจัย
1.4 ประโยชนของการศึกษา
ประโยชนของการศึกษาครั้งนี้ คือ การเห็น ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของบริบททางภูมิภาค ไม
วาจะเปนเรื่องของทิศทางในอนาคตของการสรางประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในเวที
ภูมิภาค และแนวโนมของสถานการณและพัฒนาการในเอเชียตะวันออกที่อาจสงผลกระทบตอ
ทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ การวิเคราะหขอเสนอของไทยและบทบาทของ
ไทยในการพยายามขับ เคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนโดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนและ
ปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินนโยบาย
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อาเซียนของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอนาคตและสอดคลองกับผลประโยชนของไทย
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากสามารถวิเคราะหถึ งปญหาของกลไกการประสานงานการเตรี ยมความ
พรอมของไทยสูประชาคมอาเซียน และสามารถหารูปแบบของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่สุดนั้น ประเทศไทยก็นาจะสามารถเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซี ยนได
อยางมีประสิทธิผลและสามารถมีความไดเปรียบมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นในวันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ ผลของการวิจัยศึกษาอาจใชตอไปเพื่อปรับบทบาทของกระทรวง
การตางประเทศในการเชื่อมโยงการดําเนินการของไทยในเวทีอาเซียนและการเตรียมความพรอม
ภายในประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดสําหรับประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
มีหลายทฤษฎีที่อาจใชในการชวยวิเคราะหเชน แนวความคิดที่วา การรวมตัวของกลุม
ประเทศเปนผลจากทั้งปจจัยภายนอกและภายในภูมิภาคเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความทาทาย
ตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต1
ในส ว นของบริ บ ทของภู มิ ภ าคนั้ น พั ฒ นาการในการสร า งประชาคมอาเซี ย นจะถู ก
ขับเคลื่อนโดยปจจัยภายนอก กลาวคือ แรงกดดันและสภาพการณในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตามที่ไดกลาวถึงขางตน และปจจัยภายใน กลาวคือ วิวัฒนาการภายในอาเซียนเองสืบเนื่อง
จากการที่อาเซียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางและรูปแบบของอาเซียนใหเปน
องคกรอยางเปนทางการยิ่งขึ้น ซึ่งอาเซียนจําเปนตองปรับตัวเองตอทั้งปจจัยภายนอกและภายในที่
อางถึง
ในสวนของการเตรียมความพรอมของไทยโดยเฉพาะในสวนของการจัดระบบกลไกการ
ประสานงานของภาครัฐ จะไดรับอิทธิพลจากทั้ง ปจจัยภายนอกหรือความเปลี่ยนแปลงในบริบท
ทางภูมิภาคโดยเฉพาะวิวัฒนาการของอาเซียนและปจจัยภายในประเทศตางๆ เชน วัฒนธรรมทาง
การเมือง นโยบายและโครงสรางสถาบันของไทย ซึ่งประเทศไทยจะดํา เนินการเพื่อป รับตัวใน
ลักษณะที่คลายกันกับกรณีการปรับตัวของอาเซียน เพียงแตเปนการปรับตัวในระดับประเทศ แตใน
กรณีนี้นั้น ปจจัยภายในอาจจะมีอิทธิพลและเปนปจจัยเดนมากกวาปจจัยภายนอก ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะกลไก ระบบ และสถาบัน ของภาครัฐในระดับประเทศ มีความแข็งแกรงพอสมควร เมื่ อเทียบ
กับกลไกและสถาบันของอาเซียนซึ่งยังมีความออนแอ
อาจสรุปไดวา ในสวนของบริบททางภูมิภาคนั้น ปจจัยภายนอกอาเซียนและปจจัยภายใน
อาเซียนเองตางมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนพัฒนาการของการสรางประชาคมอาเซียน สวนในเรื่อง
ของการเตรียมความพรอมของไทย โดยเฉพาะกลไกภาครัฐ เพื่อใหไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
ปจจัยภายในนาจะมีอิทธิพลอยางมาก
1

แนวความคิดเรื่อง functionalism ของ Ernst B. Haas สามารถใชเปนกรอบในการอธิบายวิวัฒนาการของอาเซียน
โดยเฉพาะในชวงแรกของอาเซียน
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ในการนี้ 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
แผนภูมิที่ 2 Simplified Rosenau Adaptation Model

หมายเหตุ: ใน model นี้ การดําเนินการของรัฐเพื่อคงไวซีง autonomy ของตนเองขึ้นกับการหา
equilibrium ที่เหมาะสมระหวางความกดดันจากภายในและภายนอก ในการนี้ ในกรณีตัวอยางที่
ความกดดันจากภายในสูงกวาความกดดันจากภายนอก เชนกรณีของรัฐใหญที่มีความตองการใช
ทรัพยากรธรรมชาติสูงหรือผลักดันอุดมการณกอปรกับประชาคมโลกมีกลไกความรวมมือระหวาง
กันที่อออนแอ รัฐนั้นจะปรับตนเองโดยมี่นโยบายการตางประเทศที่มีลักษณะ imposing ตอโลก
2

James N. Rosenau ไดเสนอแนวความคิดวา ประเทศจะดําเนินนโยบายตางประเทศในรูปแบบทีต่ างๆ กันซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับ interplay ระหวาง external environment/factors กับ internal environment/factors โดยการดําเนิน
นโยบายจะเปน adaptation strategy เพื่อปรับตนเองตอแรงกดดันทีม่ าจาก environments และ factors ดังกลาว
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การศึกษาวิจัยนี้จึงไดปรับใชแนวความคิด “adaptation model” ของ Rosenau ที่ใชกับรัฐ
มาประยุกใชกับองคกรในระดับภูมิภาคเชนอาเซียน (ในระดับ regional context)
แผนภูมิที่ 3 Modified Rosenau Model: Regional Context

หมายเหตู: ในกรณีการใช Rosenau model กับอาเซียนนั้น การปรันตั วของอาเซียนขึ้นอยูกับ
interplay ระหวาง (1) ปจจัยภายนองอาเซียน คือนโยบายจากประเทศสําคัญและพัฒนาการในเอเชีย
ตันออกและ (2) ปจจัยภายในคือความแข็งแกรงของสถาบันอาเชียน ความเปนเอกภาพของอาเซียน
และขอริเริ่มจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในการนี้ อาเซียนจะตองพยายามหา equilibrium ระหวาง 2
ปจจัยดังกลาว ในการนี้ หากประเทศสมาชิกใดตองการที่จะตานความกดดันตออาเซียนที่มาจาก
ภายนอก ประเทศสมาชิกนั้นตองมีขอริเริ่มหรือผลักดันใหอาเซียนมีทาทีที่แข็งแกรงในเรื่องนั้นๆ
ทั้งนี้ โดยอาจตองพิจารณาทฤษฎีอื่นๆ มาเสริม ไมวาทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับเรื่องภูมิภาค
นิยม (regionalism) หรือทฤษฎีในเรื่องของพฤติกรรมขององคกร (organizational behavior) ดวย
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาบริบทของภูมิภาค (regional context) ของสถานการณในเอเชียตะวันออก
กระบวนการสร างประชาคมอาเซี ย น ปฏิ สั ม พั นธระหว างอาเซี ยนกั บประเทศนอกภู มิภาคและ
บทบาทของไทยในพั ฒนาการในอาเซี ย นจะใช แหล ง ข อมู ล ปฐมภู มิ เป นหลั ก ซึ่ ง ประกอบด ว ย
เอกสารทางการของอาเซียน และของหนวยงานภาครัฐ เอกสารในลักษณะ “working papers” หรือ
เอกสารทาที (position papers)
ในการนี้ เอกสารสําคัญจะรวมถึงกฎบัตรอาเซียน แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน
ทั้ ง สามเสา ได แ ก การเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และสั ง คมและวั ฒ นธรรม เอกสารเชิ ง
ยุทธศาสตรของอาเซียนเรื่องความเปนแกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาค (ASEAN
Centrality in the Regional Architecture” เอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ อาทิ เอกสารแนวคิดเรื่องความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ผลการประชุมอาเซียนตางๆ ในเรื่องของการประเมินและวางแนวทางสําหรับ
การปรับอาเซียนในเรื่องของการปฏิสัม พันธกับ นอกภูมิภาค โดยเฉพาะกับ ประเทศมหาอํานาจ
ถอยแถลงของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพรอมของไทยใน
เรื่องนี้ และรายงานที่เกี่ยวของของเลขาธิการอาเซียน เปนตน
ในสวนของแหลงขอมูลทุติยภูมินั้น รายงานการวิเคราะหจากสื่อตางๆ และสถาบันวิจัย
ตางๆ จะใหอีกมุมมองหนึ่ง ทั้งในสวนของบริบททางภูมิภาค และการปรับตัวเตรียมความพรอม
ของไทย
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
การศึกษาทั้งบริบททางภูมิภาค และบทบาทของไทยที่จะชวยขับเคลื่อนพัฒนาการใน
อาเซียนรวมทั้งการสรางประชาคมอาเซียน โดยใชกรอบความคิดในเรื่องของ adaptation of States
ของ James N. Rosenau ปรับมาใชกับองคกรอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห การดําเนินการและบทบาท
ของไทยประโยชนสํา หรับ การเตรีย มความพรอมของไทยในการเขา สูป ระชาคมอาเซีย นในป
ค.ศ. 2015

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การสรางพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
ในช ว งทศวรรษ ค.ศ. 2000-2009 อาเซี ย นได ก า วสู ช ว งสํ า คั ญ ที่ สุ ด อั น หนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตรของอาเซียน โดยไดริเริ่มแนวความคิดของการสรางประชาคมอาเซียนที่มีระดับการ
รวมตัวมากขึ้น และมีลักษณะเปนสถาบันมากยิ่งขึ้น (institutionalized) ในทศวรรษนี้ อาจถือไดวา
อาเซี ย นมุ ง เน นการดํ า เนิ นการภายในองค ก รและมี ลั ก ษณะ “inward-looking” เพื่ อที่ จะระดม
ทรัพยากรตางๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อบรรลุเปาหมายของการเปนประชาคม ในการนี้ ปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในของอาเซียนตางมีบทบาทสําคัญในการชวยขับเคลื่อนอาเซียนใหเขามาอยู
ในวิวัฒนาการซึ่งเนนการสรางประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทยไดมีสวนสําคัญในชวยขับเคลื่อน
กระบวนการนี้อยางตอเนื่อง
3.1.1 พัฒนาการในภูมิภาคและนัยตอการสรางประชาคมอาเซียน
ในช ว งต น ทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 สถานการณ ใ นภู มิ ภ าคมี ลั ก ษณะที่ มี
เสถี ย รภาพ โดยประเทศที่ มี อํา นาจสํ า คั ญต า งๆ ไม ไ ด พ ยายามผลั ก ดั นแนวความคิ ดอั นใดหรื อ
พยายามสรางอิทธิพลของตนอยางมีนัยสําคัญเพื่อควบคุมพัฒ นาการในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใตและอาเซียนดังเชนในอดีต ประเทศเอเชียตะวันออกสําคัญ เชน จีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี
ตางดําเนินนโยบายการตางประเทศตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในลักษณะที่ระมัดระวัง และ
ไม ดํ า เนิ น การแบบเชิ ง รุ ก (non-proactive) ซึ่ ง อาจสื บ เนื่ อ งจากการที่ ป ระเทศดั ง กล า วกํ า ลั ง ให
ความสํ า คั ญกั บ การพยายามฟ นฟูจากวิ ก ฤตทางการเงิ นของเอเชี ย เมื่ อป ค.ศ. 1997 ในส วนของ
สหรั ฐ ฯ นั้ น ไม ไ ด มี แ นวความคิ ด อย า งใดที่ จ ะพยายามขยายบทบาทตนเองในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต สหภาพยุโรปเองมิไดพยายามที่จะสราง momentum จากกรอบความรวมมือ
อาเซียน - สหภาพยุโรป และเอเชีย -ยุโรปหรือ ASEM (Asia-Europe Meeting) เพื่อสรางอิทธิพลใน
ภูมิภาคนี้ ภายหลังจากที่ทราบวา APEC จะไมพัฒนาไปสูเขตการคาเสรีที่อาจทําใหสหภาพยุโรป
เสียเปรียบ เมื่อประเทศนอกภูมิภาคที่มีความสําคัญเหลานี้ ไมไดมีความสนใจหรือนโยบายที่จะเนน
การแขงขันสรางอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศเหลานี้ จึงพรอมที่จะรับสถานะใน
สภาวะป จจุ บัน (status quo) ในภูมิ ภาคนี้ โดยปล อยให อาเซี ยนพัฒนาตนเอง และมีบ ทบาท
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ขับเคลื่อนพัฒนาการตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเกิดสภาวะของการปราศจากอิทธิพลหรือ
แรงกดดั น ภายนอกจากภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก และเอเชี ย -แปซิ ฟ ก ต อ อาเซี ย นในช ว งเวลา
นี้ อาเซียนจึงมีพื้นที่ทางยุทธศาสตร (strategic space) ในระดับหนึ่งที่จะพัฒนาตนเองในทิศทางและ
ในลักษณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นสมควรโดยไมมีการแทรกแซงจากนอกภูมิภาคซึ่ งเปน
สถานการณเคยมีการวาดภาพไวในปฏิญญาวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone
of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN) ตั้งแตป ค.ศ.1971 ในการนี้ การที่ประเทศที่มี
อํานาจนอกภูมิภาคพรอมที่จะใหอาเซียนดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ
และความรุงเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งมีการริเริ่มใหมๆ ดานการตางประเทศ เชน การ
สนับสนุนใหอาเซียนภายใตการนําของไทยในฐานะประธานอาเซียนในป ค.ศ. 2000 เชิญเกาหลี
เหนือเขา รวมการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) เปนครั้งแรก ซึ่งฝายสหรัฐฯ (โดยมี
รัฐมนตรีตางประเทศ Madeleine Albright) เปนฝายโนมนาวใหใทย (รัฐมนตรีตางประเทศ สุรินทร
พิศสุวรรณ) ดึงเกาหลีเหนือใหมามีปฏิสัมพันธ กับประชาคมโลกในเอเซีย -แปซิฟก มากยิ่งขึ้น1 ใน
สวนของเกาหลีเหนือเองก็แสดงความชื่นชมตอไทยและอาเซียนในการเปนประตูใหต นมีสวนรวม
ในเอเซีย-แปซิฟกมากยิ่งขึ้น2
3.1.2 แนวคิดการสรางประชาคมอาเซียน
แนวคิ ดการสร า งประชาคมอาเซี ย นได เริ่ ม พั ฒนาจากแรงผลั ก ดั นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนกันเอง เพื่อตอบคําถามวาอาเซียนจะสามารถดําเนินการอยางไรเพื่อบริหารจัดการ
กิจกรรมอาเซียนที่เริ่มมีจํานวนมากขึ้นในแตละป ในการนี้ อาเซียนไดดําเนินการในสองเรื่องหลัก
เพื่อนําไปสูการสรางประชาคมอาเซียน กลาวคือ
1) การสร า งโครงสร า งใหม ข องอาเซี ย นเพื่ อ สามารถบริ ห ารจั ด การกิ จกรรม
อาเซียนในสาขาความรวมมือตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
2) การทําใหอาเซียนมีลักษณะการดําเนินการที่มีกฎหมาย และกฎระเบียบเปน
พื้นฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู “rules-based organization” อยางแทจริง
การสรางโครงสรางใหมของอาเซี ยนเป นพัฒนาการที่ สํานั กเลขาธิ การอาเซี ยนมี
บทบาทสําคัญเนื่องจากไดตระหนักวา กลไกอาเซียนที่มีอยูตอนนั้นไมสามารถรองรั บปริมาณงานที่
1

เลขาธิการอาเซียนในปจจุบัน ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ไดกลาวในหลายโอกาสวา ในขณะที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีตางประเทศ ตนไดรับการรองของจาก Dr. Madeleine Albright ใหเปนตัวเชื่อมใหเกาหลี เหนือเขาสู
เอเชีย-แปซิฟก โดยเฉพาะเวที ARF
2
อดีตเอกอัครราชทูตไทย นายไชยา จินดาวงษ ซึ่งทําหนาที่เปน liaison พิเศษประจํารัฐมนตรีตางประเทศเกาหลี
เหนือที่เขารวมการประชุม ARF ที่กรุงเทพฯ ในป 2000 ไดรบั ทราบเรื่องนี้จากการสนทนาระหวางกัน
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เพิ่มขึ้นไดของอาเซียน ในเวลาเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซียเริ่มมองวาจะทํา
อยางไรใหอาเซียนมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนเกราะสําหรับภูมิภาคจากอิทธิพลนอกภูมิภาค
ซึ่งในที่สุดการดําเนินการของทั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนไดนําไปสู
การลงนามใน Bali Concord II ในป คศ. 2003 ซึ่งเปนกรอบสําหรับการสรางประชาคมอาเซียนที่มี 3
เสาหลัก กลาวคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
ในเวลาเดียวกัน อาเซียนเริ่มมีแนวความคิดเรื่องการสรางกลไกใหเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น และมีลักษณะเปนสถาบันมากยิ่งขึ้น (institutionalized) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเปนผู
เริ่มจุดประกายแนวความคิดนี้โดยมีมาเลเซียเปนผูผลักดันสําคัญประเทศหนึ่ง 3 ในสวนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนนั้น ประเทศตางๆ เริ่มที่จะมองวาการที่อาเซียนเปนองคกรที่เนนการตัดสินใจใน
ลักษณะกึ่งไมเปนทางการอาจไมสามารถชวยใหอาเซียนพัฒนาไปสูขั้นตอไป กลาวคือเปนกลุม
ประเทศที่จะสามารถเจรจาเปนเสียงเดียวในเวทีระหวางประเทศและเปน “economic bloc” ที่จะเปน
“strategic partner” กับประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจไดอยางแทจริง ในการนี้ ประเด็นที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเริ่มมองวาเปนปญหาอุปสรรคที่สุดคือ การที่อาเซียนไมมีสถานะทางกฏหมาย (lack
of legal personality/ legal capacity) และไมมีระบบในลักษณะ rules based ที่ประเทศนอกภูมิภาค
สามารถมั่ นใจ ว า การดํ า เนิ นการของอาเซี ย นและความตกลงระหว า งอาเซี ย นกั บ ประเทศหรื อ
องคการตางๆ จะมี “sufficient legal certainty and continuity” ในระยะยาว จึงเริ่มมีแนวความคิดวา
อาเซียนควรมีกฎบัตร (ASEAN Charter)4
การเจรจาเรื่องกฎบัตรอาเซียนไดดําเนินการมาตั้งแตป ค.ศ. 2004 เปนตนมา แต
การยกรางกฎบัตรอาเซียนเริ่มเปนกิจลักษณะในชวงป ค.ศ. 2006-2007 โดยสํานักเลขาธิการอาเซียน
ได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการรวบรวมแนวความคิ ด ของประเทศสมาชิ ก ต า งๆ พร อ มทั้ ง เสนอ
แนวความคิดของตนเองในลักษณะ draft model charter โดยอาศัยตัวอยางจากองคการระหวาง
ประเทศ และภูมิภาคตางๆ5 ในที่สุดแนวความคิด และหลักการสําคัญตางๆ โดยเฉพาะการสงเสริม
3

สํานักเลขาธิการอาเซียน โดยเฉพาะในชวงที่ Ong Keng Yong เปนเลขาธิการอาเซียน (ค.ศ. 2003-2007) ไดเสนอ
แนวความคิดใหมในการใหอาเซียนมีลักษณะเปนสถาบัน มากยิ่งขึ้นภายใตหัวขอ Improving ASEAN’s
Institutional Framework สวนรัฐมนตรีตางประเทศมาเลเซียเริ่มมีขอ เสนอเปนรูปธรรมในการประชุม 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 ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียนครั้งลาสุด
3.1.3 บทบาทของไทย
ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของการสรางประชาคมอาเซียนตั้งแตตน และได
มีบทบาทอยางแข็งขันในการชวยวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับประชาคมอาเซียน ในมุมมองของไทย
นั้น การสรางประชาคมอาเซียนเปนการสราง “strategic space” ใหกับไทยในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ โดยอาเซีย นจะเปนทั้งเกราะปองกันสําหรับไทยจากความกดดั น และอิท ธิพลของ
ประเทศที่มีอํานาจสําคัญนอกภูมิภาค อีกทั้งเปนการสรางโอกาสในการขยายตลาดการคาและการ
ลงทุนในภูมิภาคตอเนื่องจากการริเริ่มเขตการค าเสรีอาเซียนโดยไทยตั้งแตป ค.ศ.1992 ซึ่งการ
ดําเนินการทั้งหมดมีความตอเนื่องกับนโยบายไทยที่สนับสนุนอาเซียนใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต
ไทยไดริเริ่มการกอตั้งอาเซียนในป ค.ศ. 1967
ดังนั้น ในสวนของการสร างประชาคมอาเซียน ไทยจึงไดมี บทบาทสํ าคัญใน 2
ประเด็นหลัก กลาวคือ
1) การยกรางกฎบัตรอาเซียนใหมีลักษณะที่สงเสริมหลักการประชาธิปไตย การ
เคารพและปกปองสิทธิมนุษยชน และผลักดันผลประโยชนของประชาคมในระดับภูมิภาค และ
2) การยกรางแผนปฏิบัติการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
บทบาทของไทยในการยกรางกฎบัตรอาเซียน
ในเรื่องของการยกรางกฎบัตรอาเซียนนั้น ไทยไดยึดแนวทางมาโดยตลอดวา กฎ
บั ตรอาเซี ย นจะต องวางกรอบให ป ระชาคมอาเซี ย นสามารถตอบสนองผลประโยชน ใ นระดั บ
ภูมิภาค (regional interests) ไดอยางแทจริง และสงเสริมผลประโยชนของประชาชน (people's
interest) ซึ่งหมายความวาการยกรางกฎบัตรอาเซียนจะไมใชเปนการ codification ของความตกลง
ตางๆ และกฎระเบียบตางๆ ของอาเซียนที่มีอยูแลว หากแตเปนการสรางคานิยม แนวความคิด และ
แนวปฏิบัติใหมๆ อีกทั้งเปนการพัฒนาอาเซียนใหมีสถานะทางกฎหมายระหวางประเทศและมี
ลักษณะที่เปน rules-based มากยิ่งขึ้น การดําเนินการดังกลาวสะทอนถึงความตองการของไทยที่จะ
ให อ าเซี ย นเป น องค ก รที่ ส ามารถมี บ ทบาทอย า งจริ ง จั ง ในการส ง เสริ ม ผลประโยชน ข อง
ประชาชน และชวยสงเสริมคานิยมของไทยไมวาจะเปนเรื่องประชาธิปไตยหรือเรื่องสิทธิมนุษยชน
ไทยจึงไดเปนประเทศแรกที่ไดเสนอแนวความคิดในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนในป
ค.ศ. 2004 ที่มีลักษณะ “progressive” โดยพยายามใชประโยชนจากตัวอยางของกฎบัตรขององคการ
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ระหวางประเทศ และในระดับภูมิภาคตางๆ6 ประเด็นสําคัญที่ไทยไดเสนอใหเปน input สําหรับการ
ยกรางกฎบัตรอาเซียนคือ การสรางแนวความคิด วาอาเซียนควรผลักดันผลประโยชนของประชาชน
และผลประโยชน ใ นระดั บ ภู มิ ภาค แทนที่ จะเน นแต เพี ย งผลประโยชน ร ะดั บ ชาติ ข องประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น เรื่ อ งนี้ เ ป นเรื่ อ งที่ มี ก ารถกเถี ย งอย า งมากในการเจรจายกร า งกฎบั ต รอาเซี ย น
เนื่องจากวาหลายประเทศ เชน เวียดนาม พมา และลาว ประสงคที่จะใหเรื่องของอธิปไตยของชาติ
และการไม แ ทรกแซงในกิจ การภายในประเทศสมาชิก อาเซีย นเปน หลัก การที ่สํา คัญ ที่สุด ใน
อาเซียน
อยางไรก็ตาม ไทยไดผลักดันมาโดยตลอดเพื่อสรางหลักการใหมของการมีความ
รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ซึ่งไทยมองวาเปนวิธีเดียวที่จะชวยใหอาเซียนเปนองคการในระดับ
ภูมิภาคอยางแทจริง ดังนั้นฝายไทยจึงไดยกราง และผลักดันขอบทสําคัญตางๆ ของกฎบัตรอาเซียน
ในเรื่องนี้เชน ขอบทที่ 2,2,b เรื่อง "shared commitment and collective responsibility in enhancing
regional peace, security, and prosperity" และที่ 2,2,g เรื่อง "enhanced consultations on matter
seriously affecting the common interest of ASEAN" เปนตน7 จนเปนที่ยอมรับของประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศในที่สุด
บทบาทของไทยในการยกรางแผนปฏิบัติการของประชาคม การเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียน (ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint)
ในสวนของการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้น ไทยไดมีสวน
รวมอยางมากในการวางรากฐานของประชาคมการเมืองและความมั่ นคงโดยการดํา เนินภารกิ จ
สําคัญ คือ การยกรางแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 8 ซึ่งประเด็น
สําคัญที่ไทยมองวาควรผลักดันในชวงตนคือ การสรางฉันทามติใน เปาหมาย และ เปาประสงค
หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคง ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมเหมือนกับกรณีประชาคม

6

กระผมและทีมงานไดรับมอบหมายใหศึกษากฎบัตรสหประชาชาติ, African Union, Organization of American
States และสนธิสัญญาสําคัญตางๆ ของสหภาพยุโรป ในการเสนอแนวความคิดในเรื่องกฎบัตรอาเซียนในป คศ.
2004 ซึ่งไดสะทอนใน Non-Paper ของไทยฉบับแรกในเรื่องกฎบัตรอาเซียน
7
คณะผูแทนไทยไดผลักดันขอบทดังกลาวมาโดยตลอดในการประชุมอาเซียนตางๆ โดยเฉพาะการประชุม
คณะทํางานระดับสูงเพื่อยกรางกฎบัตรอาเซียน
8
แมวาสิงคโปรไดเริ่มการเจรจาการจัดทํารางแผนงานการจัดตั้งฯ ในชวงที่สิงคโปรเปนประธานอาเซียนในตนป
ค.ศ.2008 แตโดยที่อาซียนไดตั้งเปาหมายวาจะรับรองแผนงานการจัดตั้งฯ ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียนในป
2009 คณะผูแทนไทย จึงไดรับมอบหมาย ใหเปนผูข ับเคลื่อนการยกรางแผนงานการจัดตั้งฯ ตัง้ แตตน
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เศรษฐกิจอาเซียน9 เพื่อที่จะเปนกรอบสําหรับ การกําหนดกิจกรรมสําคัญของอาเซียนที่เปนรูปธรรม
และหลีกเลี่ยงการหารือเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงในประเด็นที่ abstract
ในการนี้ คณะผูแทนไทยจึงไดวางยุทธศาสตร ใหที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส
(Senior Officials’ Meetings –SOM) ตกลงในเรื่องของเปาหมาย / เปาประสงค ที่ชัดเจนกอนที่จะ
ดําเนินการเจรจารางแผนงานการจัดตั้งฯ 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
ทั้งนี้ ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนเปาประสงคดังกลาวเพียงเล็กนอย โดยเพิ่มคําวา
‘’stable’’ ในข อ 2 และ เปลี่ ย นคํ า ว า ‘’globalized’’ เป น ‘’increasingly integrated and
interdependent world’’ ในขอ 3 โดยในที่สุดผูนําอาเซียนไดรับรองแผนการจัดตั้งฯ ในการประชุม
สุดยอดอาเซียนที่ ชะอํา-หัวหินในป ค.ศ. 2009
ผลลัพ ธข องการมีเปา หมาย / เปา ประสงค ที่ชัด เจนในแผนงานการจัดตั้ง ฯ
ตั้งแตตน คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มเสนอกิจกรรม และขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น และไปในทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายของอาเซียนเชน
1) ขอเสนอของไทยเรื่อง ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
2) ขอเสนอของไทยและอินโดนิเซีย เรื่อง ASEAN human rights body หรือ
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ในปจจุบัน (ซึ่งขอเสนอนี้ได
พัฒนามาจากแนวความคิดเสนอโดยผูแทนภาคประชาสังคม กลาวคือ ASEAN Working Group on
Human Rights ซึ่งตอมาไดเปน)
3) ขอเสนอของอินโนนีเซีย เรื่อง ASEAN Maritime Forum
4) ขอเสนอของสิงคโปร เรื่อง 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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ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนแตมีสวนใหประชาคมการเมืองและความมั่นคง มีรูปแบบที่เปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
จึงเห็นไดวาประเทศไทยไดมีบทบาทเชิงรุกในการชวยวางรากฐานสําหรับการ
สร า งประชาคมอาเซี ย นที่ จ ะสามารถตอบสนอง regional/community interests ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชวงที่อาเซียนมีนโยบายในลักษณะที่มีแนวโนมที่จะ “inward-looking”
โดยเนนการสรางประชาคม ภายใตบริบทของภูมิภาค ที่ปราศจากความกดดันจากนอกภูมิ ภาค
แผนภูมิที่ 4 สรุปพัฒนาการอาเซียนในชวงตนทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010
ชวงตนและกลางทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010
สถานการณในภูมิภาค
 Benign Tolerance
 ยอมรับ status quo และบทบาทนําของอาเซียน
พัฒนาการในการสรางประชาคมอาเซียน
 การวางรากฐานของประชาคมอาเซียนที่ institutionalized และ rules-based
 การสรางโครงสรางใหมของอาเซียน
บทบาทจของไทย
 ผลักดัน Community and people interests ในกฎบัตรอาเซียน
 กํา หนดเปา ประสงค ของประชาคมการเมือ งและความมั่นคงฯ เพื่ อ เปนพื้ นฐานของการมี
ประชาคมอาเซียนที่เขมแข็ง
หมายเหตุ: ในชวงของตนทศวรรษที่ ค.ศ. 2000-2010 หากพิจารณาความกดดันจากภายนอกภูมิภาค
ที่นอยมาก กอปรความตองการของอาเซีย นที่จะปฏิ รูปตนเองเพื่อให มีความแข็งแกรง ยิ่งขึ้นนั้ น
อาเซียนจึงไดดําเนินการนโยบายที่มีลักษณะ inward looking มากขึ้นโดยเนนการสรางประชาคม
อาเซียน ซึ่งไทยไดถือโอกาสนี้ผลักดันมิติของการสรางประชาคมอาเซียนที่เปนประโยชนตอไทย
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3.2 การบริหารปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 และตนทศวรรษปจจุบัน ในระหวางที่อาเซียน
กํา ลัง เรง การสรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาความรวมมือ ไดมีการเปลี่ ยนแปลงสําคัญใน
สิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค โดยประเทศที่มีอํานาจนอกภูมิภาคไดเริ่มพยายามสรางอิทธิพลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกครั้ง ซึ่งมีผลใหสรางความกดดันตออาเซียน ในการนี้ เมื่ออาเซียนได
เผชิญหนากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว อาเซียนไดตัดสินใจดําเนิ นยุทธศาสตรในเชิงรุกใน
เรื่องของการบริหารปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเนนการสรางโครงสรางสถาปตยกรรม
ในภูมิภาคที่เปด และมีอาเซียนเปนศูนยกลาง (inclusive ASEAN-centered regional architecture)
และในการนี้ 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) การที่ประเทศนอกภูมิภาคเริ่มเสนอ
แนวความคิดในเรื่องของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค (regional architecture) ที่ทาทายความ
เปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมนี้ เนื่องจากประเทศดังกลาวไมพอใจผลงาน
ของอาเซียนในการแกไขปญหาความทาทายตางๆในภูมิภาค
1) สหรัฐฯ เพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาค
ภายใตนโยบายของประธานธิบดี Obama ที่ประสงคจะสงเสริมปฎิสัมพันธิ์
มากยิ่งขึ้นระหวางสหรัฐฯ กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก11 รัฐมนตรีตางประเทศ Clinton ของสหรัฐฯ ได
เริ่มดําเนินนโยบายสรางอิทธิพลของสหรัฐฯใน 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 ระมัดระวังทีจ่ ะเปลี่ยน enhanced partnership กับอาเซียนใหเปน strategic partnership สืบเนือ่ งจาก
ความกังวลเรื่องนัยทางทหารของการเปน Strategic partner กับอาเซียน (หมายเหตุ: การสนทนากับเจาหนาที่
อาวุโสกระทรวงตางประเทศ และ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2010)
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Cooperation in Southeast Asia -- TAC) การริเริ่มแนวความคิดและกรอบความรวมมือ 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 เขารวมเปนประจําทุกป 13
ในหลั ก การ การที่ ส หรั ฐ ฯ กลั บ มามี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ในลักษณะของการมีปฎิสัมพันธแบบสรางสรรคเปนพัฒนาการที่เปนบวกตอ
อาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียนในภาพรวม เนื่องจากไดสราง strategic options ใหอาเซียน
มากยิ่งขึ้นในการปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ เชน จีนและญี่ปุน อีกทั้งสหรัฐฯ ไดให
ความสํ า คั ญ กั บ ความสํ า เร็ จ ของประชาคมอาเซี ย นในฐานะองค ก ารภู มิ ภ าคที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม
สันติภาพ ความมั่นคง และ ความเจริญรุงเรืองใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต
อยา งไรก็ตาม enhanced engagement ของสหรั ฐฯ กับ อาซี ยนและเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต จะมีลักษณะที่ uni-dimensional กลาวคือ สนับสนุนมิติดานการเมือง ความมั่นคง
และดานยุทธศาสตร เปนหลัก แมวาสหรัฐฯ จะพยายามขจัดภาพนี้โดยการสงเสริมความรวมมือใน
เรื่องของการพัฒนาโดยผาน LMI เปนตน แตมีหลายผายวิเคราะหวา แทที่จริงแลว LMI เปนความ
พยายามของสหรัฐฯ ที่จะทราบพัฒนาการลาสุดของการดําเนินการของประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ
ในลุมแมน้ําโขง และเปนการคานอิทธิพลของจีนในพื้นที่นี้ 14 นอกจากนี้ ในเรื่องของการสงเสริม
การคาและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตนนั้น สหรัฐฯมีนโยบายชัดเจนวาจะไม เจรจา
FTA กับอาเซียน อีกทั้งไมเขารวมใน CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia)
ภายใตกรอบของ EAS
ดว ยเหตุนี้ การเพิ่ม อิท ธิพ ลของสหรัฐ ฯ ในภูมิภ าคจึง ถูก ตี ค วามโดยบาง
ประเทศวา เปนการพยายาม contain จีนดวยเหตุผลทางดานยุทธศาตร และความมั่นคง ซึ่งเกี่ยวโยง
13

APEC เปนอีกเวทีความรวมมือในภูมิภาคเอเซียแปซิฝกที่ประธานธิบดีสหรัฐฯ เขารวมตั้งแตไดรเิ ริม่
แนวความคิดเรือ่ ง APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) ในสมัยที่ Bill Clinton เปนประธานธิบดีและเปน
เจาภาพ AELM ครั้งแรกที่ Blake Island ในป คศ. 1993
14
แมวาสหรัฐฯ จะประกาศมาโดยตลอดวาไมไดมีวัตถุประสงค ทีจ่ ะคานจีนในกลุมแมน้ําโขงแต จากการสนทนา
กับฝายกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ที่ยกรางแนวความคิด LMI ทราบวา วัตถุประสงคเดิมของ LMI คือ การ
เสริมสรางศักยภาพของเวียดนามเพื่อใหสามารถตอรองกับจีนไดในเรื่องความรวมมือในกลุมแมน้ําโขง (การหารือ
ที่กรุงวิชิงตันในป ค.ศ. 2009) นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดพยายามจัดเวทีการหารือกับกลุมประเทศทีใ่ หความชวยเหลือ
ประเทศลุมแมน้ําโขง เพื่อพยายามประสานทาทีเรื่องการใหความชวยเหลือ แตหลายประเทศไดมองวาเปนความ
พยายามของ สหรัฐฯ ที่จะรวบรวมขอมูลเรื่อง อิทธิพลของประเทศนอกภูมิภาคในพื้นทีน่ ี้
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กั บ พั ฒ นาการที่ สํ า คั ญ อี ก อั น หนึ่ ง คื อ สถานการณ ในทะเลจี น ใต ซึ่ ง มี แ นวโน ม ที่ จ ะถู ก
internationalized มากยิ่งขึ้น
2) ปญหาทะเลจีนใต
สถานการณในทะเลจีนใตอยู ในสภาวะที่มีความตึงเครียด 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 มองวาเรื่องนี้เปนเรื่องความมั่นคงในระดับภูมิภาค ที่ประเทศตางๆ มีสิทธิ์ที่จะมี
สวนรวมในการปองกันไมใหกระทบภูมิ ภาคโดยเฉพาะเสนทางการเดินเรือ และมากไปกวานั้น
สหรั ฐ ฯ ได ย้ํ า ว า การเจรจาในเรื่ อ งเขตทั บ ซ อ นในทะเลจี น ใต ค วรยึ ด ตามหลั ก เกณฑ ข อง UN
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ซึ่งทุกประเทศที่อางสิทธิเปนรัฐภาคี 15 โดย
หลายประเทศรวมถึงญี่ปุน ออสเตรเลีย และบัง กลาเทศ ไดกลาวสนับสนุนทาทีสหรัฐฯ จีนไดมี
ปฏิกริยาที่รุนแรงมากตอ intervention ของสหรัฐฯ โดยรัฐมนตรีตางประเทศจีน ไดตัดสินใจตอบโต
โดยใชภาษาอังกฤษเปนครั้งแรก เพื่อย้ําวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ประเทศผูอางสิทธิ์ สามารถ หาทางออก
รวมกันได จึงไมมีความจําเปนที่ประเทศนอกภูมิภาคจะมาเกี่ยวของ16
ตั้งแตเหตุการณครั้งนั้นเปนตนมา ระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต ไดมี
ระดับสูงขึ้น เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และจีน (รวมถึงประเทศนอกภูมิภาค) มองทะเลจีนใตเปนอีกเวที
หนึ่งที่สหรัฐฯ และจีนจะแขงขันกันเพื่อสรางอิทธิพล นอกจากนี้ มีบางประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
เฉพาะฟลิปปนส และสิงคโปร พรอมที่จะดึงสหรัฐฯ ใหมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในพื้นที่นี้ ซึ้งแมวา
สหรัฐฯ ไดประกาศมาโดยตลอดวา ไมประสงคที่จะเขาขางฝายใดในเรื่องปญหาการอางอธิปไตยใน
ทะเลจีนใต แตนโยบายและการกระทําบงบอกวา สหรัฐ ฯ พรอมที่จะใชเวทีทะเลจีนใตสรางความ
กดดันใหจีน และพยายามสรางอิทธิพลในอาเซียนในเวลาเดียวกัน 17
15

คํากลาวของนาง Hilary Clinton รัฐนนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ ในที่ประชุม ARF ที่กรุงฮานอย เดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2010
16
คํากลาวขอรัฐมนตรีตางประเทศจีนย้ําถึง 7 เหตุผลสําคัญที่ประเทศนอกภูมิภาคไมควรทําใหทะเลจีนใตเปน
ปญหาระดับภูมิภาค
17
ผูแทนสหรัฐ ไดพยายามทาบทามผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ในเวที Track II ในชวงป ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับต
วามเหมาะสมที่จะใหเรื่องทะเลจีนใตเปนเรื่องความมั่นคงในกรอบ ARF เพื่อเพิ่มบทบาทของ ARF ในการแกไข
ปญหาความทาทายในภูมิภาค
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ดังนั้น แมวาหลายประเทศอาเซียนพยายามที่จะจํากัด scope ของปญหาทะเล
จี นใต และไม ใ ห เ รื ่อ งนี ้เ ปน ปญ หาที ่ถ ูก internationalize โดยเรง ใหม ีค วามคืบ หนา ในกรอบ
อาเซียน-จีน ไมวาจะมีการนํา DoC มาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมหรือการจัดทํา Code of Conduct ใน
ทะเลจีนใต แตหากทั้งจีนและสหรัฐฯ (โดยไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนและออสเตรเลีย ) มอง
ทะเลจีนใตเปนเวทีที่ตองมีการแขงขันระหวางกันมากขึ้น บทบาทของอาเซียนในทะเลจีนใตก็จะถูก
marginalized ในที่สุด ซึ่งยอมไมเปนผลดีตออาเซียน
3) ข อ เสนอแนวคิ ด โครงสร า งสถาป ต ยกรรมในภู มิ ภ าคที่ ท า ทายความเป น
ศูนยกลางอาเซียน
พัฒนาการสําคัญในภูมิภาคที่สรางความกดดันใหกับอาเซียนอีกประการหนึ่ง
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ.2000 – 2010 คือความพยายามของบางประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย ที่จะ
สรางกรอบความรวมมือใหมในภูมิภาค ที่จะมาทดแทนกรอบความรวมมือตางๆ ที่อาเซียน ไดจัด
ตั้งขึ้น ไมวาจะเปน ARF หรือ EAS ซึ้งขอเสนอที่ไดสรางปญหามากที่สุดใหกับอาเซียนคือขอเสนอ
Asia-Pacific community (APc) ของ นาย Kevin Rudd อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดย APc จะ
เปนกรอบความรวมมือใหม ประกอบดวยประเทศสําคัญในภูมิภาค เชน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน
ญี่ปุน อินเดีย อินโนนีเซีย รัสเซีย เปนตน แตไมมีอาเซียน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของกรอบความรวมมือนี้
คือการสรางกลไกเพื่อเผชิญหนากับปญหาท าทายระดับภูมิภาคที่สําคัญ เชน ความมั่นคงทางทะเล
การกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง (WMD) เปนตน18 ซึ่งในที่สุดแลว APc
จะเขามาแทนที่กลไกอาเซียนตางๆ เชน ARF และ EAS
ญี่ปุนไดมีขอเสนอใหมเชนกันโดยมองวาความรวมมือระหวางจีนกับญี่ปุ น
ควรเปน core ของ East Asia Cooperation แทนอาเซียนซึ่งมีกลไกความรวมมือกับจีน ญี่ปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลีภายใตกรอบ อาเซียน +319
3.2.2 ปฏิกิริยาของอาเซียนตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
ในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000 – 2010 อาเซียนกําลังอยูในขั้นตอนสุดทา ยที่จะ
สร า งพื้ นฐาน สํ า หรั บ ประชาคมอาเซี ย น โดยการจั ดทํ า กฎบั ตรอาเซี ยนและแผนงานการจั ดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมในอีก 2 เสา ความรวมมือ แตเมื่ออาเซียน
เผชิ ญหน ากับ การเปลี่ ยนแปลงในสถานการณใ นภูมิ ภาค ซึ่ง ไดส รางความกดดันใหกับ อาเซีย น
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 ของกระทรวงการตางประเทศญีป่ ุน วันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2010
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สรางประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่องตอไป ในการนี้ อาเซียนไดดําเนิน 2 กลยุทธ เพื่อตอบโตกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณในภูมิภาค ดังนี้
(1) กลยุทธ ที่ 1 คือการเสริมสรางโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่เปดและมี
อาเซียนเปนศูนยกลาง (inclusive ASEAN-centered regional architecture) ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ง ขึ้น เพื่อใหป ระเทศนอกภูมิภาคคงไวซึ่ง ความมั่นใจในกลไกของอาเซีย นที่จะแกไ ขปญหา
ความทาทายตางๆ ในภูมิภาค
(2) กลยุทธที่ 2 คือการสงเสริมใหมีก ารปฏิบัติตามกฏบัตรอาเซียนอยางจริงจัง
และทําใหอาเซียนมีความเขมแข็งมากขึ้นเพื่อสามารถเปนประชาคมที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และที่สามารถบริหารการปฏิสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคในลักษณะ
ที่คงไวซึ่ง autonomy ของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและความเปน leading role ของ
อาเซียนในการพัฒนา regional architecture
กลยุท ธ ที่ 1: การเสริ มสรา งโครงสร างสถาปตยกรรมในภูมิ ภาคที่เปดและมี
อาเซียนเปนศูนยกลาง
ในสวนของกลยุ ทธ ที่ 1 นั้ น อาเซี ยนไดเร งการปรั บปรุง กลไกของอาเซีย นที่
เกี่ยวของกับประเทศนอกภูมิภาค ไมวาจะเปนการประชุมอาเซียน +1 อาเซียน +3 ARF หรือการ
ประชุม EAS เพื่อใหกลไกดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถชวยแกไขปญหาความทา
ทายของภูมิ ภาค ทั้ งนี้ เพื่ อใหป ระเทศนอกภูมิ ภาคหั นมาร วมมื อกั บ กลไกอาเซีย นและลดความ
นาสนใจของ alternative versions ของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค เสนอโดยออสเตรเลีย
และ ญี่ปุน
ดวยเหตุนี้ 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 ซึ่งยกรางโดยไทย ไดรับการ
รับรอง โดยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนใน ป ค.ศ. 2009
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แนวความคิด สํา คัญ ที่สุด ที่อาเซีย นไดดํา เนิน การเพื่อ ลดความกดดันจากนอก
ภูมิภาค คือการดึงสหรัฐฯ และรัสเซียมาเขารวมกรอบความรวมมือที่อาเซียนไดจัดตั้งขึ้นเพื่อคงไว
ซึ่ง inclusive ASEAN-centered regional architecture ในการนี้ อาเซียนไดประสบผลสําเร็จในการ
ดึงสหรั ฐฯ และ รัส เซี ย เขา รวมในการประชุม EAS ซึ่ง มีผลให แนวความคิดเรื่ อง APc ของ
ออสเตรเลีย และ EAC ของญี่ปุน ตกไปโดยปริยาย21 และบังคับใหประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ ยอมรับ
และสนับสนุน กลไกความรวมมือของอาเซียนในภูมิภาค
นอกจากนี้ อาเซียนไดจัดตั้งกลไกความรวมมือใหมในภูมิภาคเชนกลไก 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 นั้น อาเซียนไดเรงการดําเนินการตางๆ เพื่อนให jigsaw
ตางๆ ของประชาคมอาเซียนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหอาเซียน มี
ความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหประเทศนอกภูมิภาคมีความเชื่อมั่นในประชาคมอาเซียนมากขึ้น
ในการนี้ อาเซียนไดเรงการจั ดทํา dispute settlement mechanism ของอาเซียน การ
เรงใหอาเซียนมีลักษณะเปน rules-based organization มากยิ่งขึ้น เชนการสนับสนุนใหสํานัก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย นมี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ นในเรื่ อ งของการตี ค วามกฎบั ต รอาเซี ย น การเสริ ม สร า ง
ความสามารถของอาเซียนในการบริหารจัดการภัยพิ บัติโดยสงเสริมใหศูนย ASEAN Humanitarian
Assistance Centre ที่กรุงจาการตา สามารถเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดอยางแทจริง และ การเรงการสราง
single market and production base โดยการนํา ASEAN Single Window มาปฏิบัติ ฯลฯ อยางไรก็
ตาม การปรับยุทธศาสตรสําคัญที่สุ ดของอาเซียนในเรื่องของการปรับตัวของประชาคมอาเซียน คือ
การริเริ่มยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในอาเซียนและในภูมิภาค (ASEAN and regional
connectivity) ซึ่งเปนขอริเริ่มของไทยที่จะมีการวิเคราะหในรายละเอียดในชวงตอไป
3.2.3 บทบาทของไทย
ในชวงที่อาเซียนพบกับแรงกดดันจากพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไมวาจะ
เปนการเพิ่มบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาค การเผชิญหนากันระหวางจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต
และการเสนอแนวความคิดใหมๆ ในเรื่อง regional architecture ที่ทาทายความเปนศูนยกลางของ
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กอนหนานี้ อาเซียนยังไมมีฉันทามติวา regional architecture ของอาเซียน จะเปนรูปแบบใด โดยสิงคโปร
เสนอขอจัดตั้งกลไกใหมคือ ASEAN +8 สวนไทยเละประเทศอาเซียนอื่นๆ มองวา การขยาย EAS นาจะเปน
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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อาเซี ยน ไทยไดมีบ ทบาทสําคั ญในการส งเสริ มให ประชาคมอาเซี ยนปรับตัวเอง เพื่อสามารถมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารความทาทายจากประเทศนอกภูมิภาค เนื่องจากนโยบายของ
ไทยมองวา การสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งและมีบทบาทนําใน inclusive ASEAN-centered
regional architecture เปน priority issue สําหรับอาเซียนและเปนเงื่อนไขของการที่ประเทศนอก
ภูมิภาคจะมีความเชื่อมั่นวาป ระชาคมอาเซียนจะไมเปน เพียงแตเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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” นั้น ประเทศไทยได
สงเสริมการสราง value-added ใหกับกรอบความรวมมือในภูมิภาคของอาเซียนที่มีอยูแลว เพื่อให
ประเทศนอกภู มิ ภาคหั นกลั บ มาให ค วามสนใจต ออาเซี ย นและกลไกลอาเซี ย น อี ก ทั้ ง พยายาม
จัดรูปแบบของการ engage ของสหรัฐฯ กับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความสมดุลยระหวางความสัมพันธ
อาเซียน-จีน และความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ
ด ว ยเหตุ ผ ลนี้ ไทยจึ ง ได ดํ า เนิ น 2 เรื่ อ งควบคู กั น ไป กล า วคื อ สร า งรู ป แบบ
inclusive ASEAN-centered regional architecture ที่ อํ า นวยต อการสร า งความสมดุ ล ใน
ความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ-จีน และการสงเสริมใหสหรัฐฯ engage กับอาเซียนมากยิ่งขึ้นในเชิง
สรางสรรค
ในการปรับปรุง regional architecture ไทยไดเสนอมาตรการ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ
การขยายสมาชิกภาพของ EAS ใหรวมถึงสหรัฐฯ และรัสเซีย และให EAS เริ่มมี strategic dialogue
on strategic issues แทนที่จะเปนเพียงแคเวทีสําหรับสงเสริมความรวมมือตามรายสาขา 22 ซึ่งมีผลให
สหรัฐฯ และรัสเซียมีสวนรวมอยางสรางสรรคใน EAS และทําใหประเทศอื่นๆ หันมาสนับสนุน
EAS มากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ไทยก็ไดสงเสริมใหสหรัฐฯ มีความรวมมือที่สรางสรรคกับกลไก
อาเซี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น ไม ว า จะเป นการร วมมื อกั บ สหรั ฐฯ เพื่ อให ส หรั ฐฯ เป นรั ฐภาคี ส นธิ สั ญญา
มิตรภาพและความรวมมือในเอเซีย ตะวันออกเฉีย งใตหรือ TAC (ซึ่งจีนไดตั้ง ขอสังเกตวา เปน
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ทาทีไทยในเรื่องนี้ไดเสนอตอทีป่ ระชุมอาเซียนในระดับรัฐมนตรีและผูนําตั้งแตป ค.ศ. 2010 และไดเปน
ยุทธศาสตรอยางตอเนื่องของอาเซียนในป ค.ศ. 2011 (ASEAN Strategy for an expanded EAS)
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ครั้ง แรกที่สหรัฐฯ ยอมลงนามในสนธิสัญญที่สราง regional order)23 หรือการปรับโครงสรางกล
ไกล ARF ใหมีความสามารถแกไขปญหาภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 24
อย า งไรก็ ต าม ประเด็ น ที่ ไ ทยได มี บ ทบาทนํ า อย า งชั ด เจน ซึ่ ง มี ผ ลให อ าเซี ย น
ปรั บ ปรุ ง priorities ในเรื่ อ งของการสร า งประชาคมอาเซี ย นและยุ ท ธศาสตร ใ นการดํ า เนิ น
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค คือการริเริ่มแนวความคิดเรื่องความเชื่อมโยงในอาเซียนและใน
ภูมิภาค (enhanced ASEAN and regional connectivity) ซึ่งเรื่องนี้เปนการวาง strategic positioning
ของไทยในอาเซียนที่เปนประโยชนตอไทยและในเวลาเดียวกันไดเพิ่ม value-added ของประชาคม
อาเซียน
จากมุมมองของไทยนั้น การสรางความเชื่อมโยงในอาเซียนและภูมิภาคจะทําให
ประชาคมอาเซี ย นมี ขี ดความสามารถในการแข ง ขั นที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะทํ า ให ป ระเทศนอ กภู มิ ภาค
gravitate มาหาอาเซียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การสงเสริมความเชื่อมโยง โดยเฉพาะในมิติของการ
เชื่ อมโยงระหว า งประชาชนกั บ ประชาชน จะชวยให ป ระชาคมอาเซี ย นมี ความเป นอั นหนึ่ ง อั น
เดียวกันมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือการสงเสริม ASEAN and regional connectivity เกื้อกูลตอ
ผลประโยชนของไทยในระยะยาว สืบเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรของไทย ซึ่งเปนทางผานของ
เสนทางคมนาคมทางบกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ไทยไดเสนอแนวความคิดเรื่องการสงเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียนและภูมิภาค
ครั้งแรกในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซีย นที่ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 ซึ่ง
ไทยไดผลักดันใหเรื่องนี้เปนยุทธศาสตรอาเซียน25 โดยอาเซียนไดเห็นชอบกับแนวความคิดของไทย
และไดรับรอง Master Plan on ASEAN Connectivity ที่ตั้งบนพื้นฐานของเอกสารแนวความคิดของ
ไทยในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010
การสงเสริมใหยุทธศาสตร ASEAN and regional connectivity เปน priority
strategy ของอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียนเพื่อดึงใหประเทศนอกภูมิภาคเพิ่มปฏิสัมพันธ
กับอาเซียน “on ASEAN’s terms” มากยิ่งขึ้น ไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง อันเห็นไดจาก
การที่ จี น ญี่ ปุ น สาธารณรั ฐ เกาหลี อิ น เดี ย และสหรั ฐ ฯ เริ่ ม พิ จ ารณาโครงการในเรื่ อ งของ
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ขอสังเกตของคณะผูแทนจีนในชวงพิธีลงนามสนธิสัญญา TAC โดยสหรัฐฯ ที่ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
2009
24
ARF Vision Statement 2009 ซึ่งยกรางโดยไทย
25
แนวความคิดของไทยปรากฏในเอกสาร Possible Approaches Towards Enhancing Regional ConnectivityA Preliminary View - January 2010
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connectivity กับอาเซียนมากยิ่งขึ้น26 นอกจากนี้ เมื่อไทยเริ่มเสนอแนวคิดเรื่อง connectivity beyond
ASEAN ไมวาจะเปนในรูปแบบของการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกหรือ
ระหวางอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ ประเทศนอกภูมิภาคเริ่มที่จะมองอาเซียน ไมใชแตเปนเพียง single
market and production base สําหรับเอเซียตะวันออกเฉียงใต หากแตสามารถเปนฐานในการสงออก
ไปภูมิภาคอื่นๆ ดวย
โดยสรุป เรื่อง connectivity ไดชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน perception ใน
อาเซี ย นจากประเทศนอกภู มิ ภาคโดยประเทศดัง กลา วเริ่ มมองอาเซี ย นเป น potential strategic
partner มากยิ่งขึ้น และมีความเชื่อมั่นวาประชาคมอาเซียนจะสามารถบริหารจัดการความทาทายใน
ภูมิภาคไดดียิ่งขึ้น
แผนภูมิที่ 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
ระหว างจีนกับ สหรั ฐฯ หรือความพยายามของออสเตรเลีย ที่จะสรา งกฎระเบี ยบใหมใ นภู มิภาค
ดังนั้ น อาเซี ยนจึ งจํา เป นตองดํา เนินการเรง สร างประชาคมอาเซียน ควบคู ไปกั บการเสริมสรา ง
บทบาทของอาเซี ย นในปฏิ สั ม พันธ กั บ ประเทศนอกภู มิ ภาค ทั้ งนี้ เพื่ อตา นความกดดั นจากนอก
ภูมิภาค ซึ่งไทยไดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายปรับตัวของอาเซียนในชวงนี้ เชนกัน
26

ในชวงป ค.ศ. 2010-2011 ประเทศคูเจรจาตางๆ ของอาเซียน ไดเสนอโครงการความรวมมือในเรื่องของ
connectivity ในทีป่ ระชุมระดับผูน ําหรือรัฐมนตรี

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 ในสวนของอาเซียนเองนั้ น ก็มีเสถียรภาพพอสมควรโดยไมไดมีปญหาขัดแยงที่รายแรง
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ในสภาวะเชนนี้ โดยที่อาเซียนไมไดพบกับแรงกดดันจากภายนอกหรือภายในอาเซียนนั้น
อาเซียนจึงมีโอกาสและเวลาที่จะพยายามสรางวิสัยทั ศนในเรื่องภายในที่สําคัญสํ าหรับอาเซีย น
กลาวคือ การพัฒนาวิสัยทัศนและการวางรากฐานของการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งในชวงดังกลาว
อาเซียนไดเริ่มพิจารณาอยางจริงจังเกี่ยวกับการสรางประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาความรวมมือ
การยกรางกฏบัตรอาเซียน การพิจารณาใหอาเซียนเปนนิติบุคคลในกฏหมายระหวางประเทศและ
การปรั บ ปรุ ง กลไกอาเซี ย นต า งๆ เพื่ อให อาเซี ย นก า วไปสู ก ารเป นประชาคมที่ rules-based มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมุ ง เน น ผลประโยชน ข องประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น ในช ว งนี้ อาเซี ย นสามารถมี
ขอเสนอแนะในเรื่องภายในอาเซียนที่คอนขาง revolutionary เชน การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน
อาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR) และกลไกระงับขอ
พิพาทในอาเซียน เปนตน
ในทางกลับกัน สถานการณในชวงปลายทศวรรษ ค.ศ. 2000-2010 ประมาณชวงป ค.ศ.
2008 เป น ต น ไป ได เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลง โดยประเทศนอกภู มิ ภ าค ไม ว า จะเป น สหรั ฐ ฯ จี น หรื อ
ออสเตรเลีย เริ่มที่จะสรางความกดดันใหกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการตางๆ นอกจากนี้ ประเทศ
นอกภู มิ ภ าคเริ่ ม มองว า ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ ป น เวที ที่ สํ า หรั บ การแข ง ขั น เพื่ อ แย ง
ผลประโยชนระหวางกัน อีกทั้งเริ่มมองวากลไกตางๆ ของอาเซียนที่มีอยูไมสามารถที่จะชวยแกไข
ปญหาความทาทายตางๆ ในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในชวงเวลาดังกลาว ประเทศนอกภูมิภาคไดเปลี่ยนทัศนะตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกจาก
benign tolerance เปน impatience และมีพัฒนาการตางๆ ที่มีผลสรางแรงกดดันใหกับอาเซียนและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน (1) การเผชิญหนามากยิ่งขึ้นระหวางสหรัฐฯ (ซึ่งพยายาม
reclaim บทบาทตนในภู มิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต ) และจีน (ซึ่ งมองตนเป น established
dominant power ในภูมิภาคนี้และระแวงความพยายามของประเทศใดที่จะปดลอมหรือ contain จีน)
และ (2) การที่หลายประเทศพยายามมีบทบาทมากยิ่ งขึ้นในการพัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรมใน
ภูมิภาค (regional architecture) ที่ไมรับความเปนศูนยกลางของอาเซียน ในเวลาเดียวกันอาเซียนมี
ความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นจากความคืบหนาในเรื่องการสรางประชาคมอาเซียน
ดังนั้น สืบเนื่องจากสภาวะที่ มีแรงกดดันจากภายนอกและความเขมแข็งในระดับหนึ่ ง
ภายใน อาเซี ย นจึ ง พร อมที่ จ ะตอบโต กั บ แรงกดดั น จากภายนอกโดยการปรั บ นโยบายต อโลก
ภายนอกและภายในอาเซียนเองโดยการปรับปรุงกลไกระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและดึงสหรัฐฯ และรัสเซียเขามาอยูใน inclusive ASEAN-centered
regional architecture อยางเต็มรูปแบบ
ในเวลาเดียวกัน อาเซียนไดพยายามสราง added value ใหกับประชาคมอาเซียนโดยการ
สงเสริม ASEAN and regional connectivity ใหเปนยุทธศาสตรอันดับตนของเอเชีย ซึ่งยุทธศาสตรนี้
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 ในเรื่องของ state adaptation ที่มาประยุกตใชกับองคกรเชนอาเซียน ในการนี้
ในชวงที่ไมมีความกดดันจาก regional environment และไมมีความกดดันจากภายในรัฐหรือองคกร
ที่จะตอง dominate regional environment รัฐหรือองคการนั้นมีแนวโนมที่จะเนนเรื่องภายใน
มากกวาเรื่องภายนอก
แตเมื่อสถานการณในภูมิภาค เริ่มมี dynamics มากยิ่งขึ้นและสงผลใหมีการกดดันอาเซียน
และภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต และอาเซี ย นเองเริ่ ม มี ค วามมั่ นใจในตนเองสื บ เนื่ อ งจาก
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนในหลายปที่ผานมา ซึ่งมีผลใหอาเซียนมี regional resilience ที่
สูงขึ้น จึงทําใหอาเซียนพรอมที่จะตอบโตกับความกดดันดังกลาวตาม model ของ Rosenau โดยใน
สภาวะเชนนี้ รัฐหรือองคกรจะพยายามหาวิธีการตานความกดดันจากภายนอกโดยไดรับแรงหนุน
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จากภายใน โดยมี response ที่ interactive กับ external environment แทนที่จะยอมแพโดยการมี
response ในลักษณะ acquiescence
บทเรียนที่ไดรับจากการวิเคราะหพัฒนาการการสรางประชาคมอาเซียนภายใต regional
context ที่เปลี่ยนแปลงใน 10 ป ที่ผานมาคือการที่นโยบายภายนอกของอาเซียนในเรื่องการบริหาร
ปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการสราง regional architecture และนโยบายภายใน
ของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 มีความเกี่ยวโยง
ระหวางกันอยา งเห็นไดชัดและมีผลกระทบตอซึ่งกันและกันจนบางทีย ากที่จะแยกออกจากกัน
การมีประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งจะสงผลสําคัญตอการบริหารปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาค
สวนยุทธศาสตรของอาเซียนในเรื่องของ ASEAN and regional connectivity เปนทั้งยุทธศาสตร
ภายนอกและยุทธศาสตรภายในอาเซียน เปนตน
ในสวนของบทบาทไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาการในอาเซียนนั้น เห็นไดชัดวา ไทยมี
บทบาทที่ proactive ในเรื่ องของการสรางประชาคมอาเซี ยน แต บทบาทของไทยจะมี ลักษณะ
leading role มากขึ้นในเรื่องของการสงเสริมปฏิสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคเชนในเรื่องของ
regional architecture และในเรื่องของ ASEAN and regional connectivity
เหตุผลที่บทบาทของไทยมีลักษณะดังกลาวอาจสืบเนื่องจากการที่การสรางประชาคม
อาเซียนมีนัยตอการปรับนโยบายแลโครงสรางภายในประเทศสูง ซึ่งรวมถึงเรื่องการแกไขและออก
กฏหมายรองรับความตกลงอาเซียนตางๆ และความตกลงระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ดังนั้น
แมวาฝายไทยจะสามารถมีบทบาทที่ proactive ในการเจรจาเรื่องการสรางประชาคมอาเซียนในเวที
อาเซียนก็ตาม แตโดยที่หลายประเด็นมีนัยตอการดําเนินการภายในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนและปญหา
อุปสรรคในมิติตางๆ การที่ไทยจะมีขอเสนอแนะที่ revolutionary ในเรื่องของการสรางประชาคม
อาเซียนหรือมีบทบาท leading roleในการผลักดันขอเสนอแนะที่จะตองนํามาชึ่งการเปลี่ยนแปลง
อยางสูงและรวดเร็วภายในประเทศเปนเรื่องที่ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ ซึ่งมีผลใหฝายไทย
ไมสามารถเลนบทบาทนําไดอยางเต็มตัว
ในทางกลับ กัน การที่ ไทยสามารถเล นบทบาท leading role ในเรื่ องที่เกี่ยวข องกั บ
ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร กั บ ประเทศนอกภู มิ ภ าคเช น ในเรื่ อ งของการผลั ก ดั น inclusive
ASEAN-centered regional architecture หรือในเรื่องของ connectivity ภายในอาเซียนและระหวาง
อาเซี ย นกั บ นอกภู มิ ภ าคน า จะสื บ เนื่ อ งจากการที่ ข อ เสนอดั ง กล า วไม ไ ด มี นั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ การ
ดําเนินการภายในประเทศหรือในกรณีของ connectivity มีการดําเนินการภายในประเทศในระดับ
หนึ่งอยูแลว
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ปญหาดังกลาวสําหรับฝายไทยจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนโยบายภายนอก
และภายในของอาเซียนที่จะมีนัยตอเรื่องภายในประเทศของไทยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต องหาวิธี การที่ จะสามารถเชื่ องโยงการดํา เนิ นนโยบายของไทยในอาเซี ย นกั บนโยบาย
ภายในประเทศของไทยที่จะรองรับนโยบายอาเซียนและพันธที่ไทยมีตออาเซียนโดยเร็ว
แผนภูมิที่ 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
ในการนี้ ฝ า ยไทยจะต องหาระบบการประสานงานภายในประเทศที่ ส ามารถมี ค วาม
เชื่อมโยงที่ชัดเจนและมีประสิทิภาพ (effective interface) ระหวางการดําเนินนโยบายภายในกรอบ
อาเซียน โดยเฉพาะการสรางประชาคมอาเซียนกับการดําเนินนโยบายภายภายในประเทศเพื่อรองรับ
หรือขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน ปจจุบัน แมวาไทยจะมีคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติที่
ครอบคลุม ทุ ก หนวยราชการที่ เกี่ย วข องในเรื่ องของนโยบายอาเซี ย น แต อํา นาจและหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการดังกลาวจะเนนการประสานขอมูลและทาทีในเรื่องตางๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และ
การดําเนินการของแตละหนวยงานเปนหลัก แตมิไดมีความรับผิดชอบในเรื่องของการปรับนโยบาย
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และโครงสรางภายในประเทศที่จะรองรับกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่ จะมีปฏิสัมพันธกับโลก
ภายนอกมากยิ่ ง ขึ้ น ป จ จั ย สํ า คั ญ อี ก อั น หนึ่ ง คื อ ในป จจุ บั น กระทรวงการต า งประเทศเป น ฝ า ย
เลขานุการของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ แตไมมีอํานาจหนาที่อันใดในเรื่องภายในประเทศ
ดังนั้น หากฝายไทยประสงคจะรักษาบทบาทนําของไทยในเวทีอาเซียน ซึ่งนโยบายและ
กิจกรรมอาเซียนตางๆ จะมีนัยตอนโยบายและโครงสรางภายในของไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในประเทศเพื่อที่จะสามารถสราง
effective synergy ในการดําเนินการของไทยในทั้ง 2 เรื่อง กลาวคือ (1) การขับเคลื่อนนโยบายตางๆ
ของอาเซียนในเวทีอาเซียนและ (2) การขับเคลื่อนภายในประเทศเพื่อรองรับกับวิวัฒนาการใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการนี้ฝายไทยอาจจะตองพิจารณากลไกการประสานงานภายในประเทศ
แบบใหมที่ครอบคลุมการดําเนินการในกรอบอาเซียนและการดําเนินการภายในประเทศ โดยอาจ
พิจารณาใชกลไกการประสานงานเรื่องการบริหารจัดการน้ําของไทยเปนตัวอยาง ซึ่งปจจุบันมี 2-3
คณะกรรมการที่ตองประสานงานอยางไกลชิด นําโดย
(1) คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และเปนกลไกกําหนดนโยบาย (policy-level coordinating body)
(2) คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ท กภั ย (กบอ.) ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโยโลยีเปนประธานและรับผิดชอบเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการ (tactical level coordinating body)
(3) สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) ซึ่งจะทําหนาที
เปน single command ในการบริหารจัดการน้ําในชวงวิกฤติ กลาวคือเปน operational organization
ทีจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ไดกําหนดมา และ
(4) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งจะทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ํา (advisory body)
หากใช model นี้เปนแนวทางในการสรางกลไกประสานงานเรื่องอาเซียนของไทยเพื่อ
แก ไ ขป ญ หาช อ งว า งระหว า งการประสานงานเรื่ อ งนโยบายอาเซี ย นในเวที อ าเซี ย นกั บ การ
ประสานงานภายในประเทซเพื่ อรองรั บ นโยบายาเซี ย นและเตรี ย มความพร อมเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน ฝายไทยอาจตองพิจารณาปรับปรุงโครงสรางกลไกประสานงานอาเซียนดังนี้
(1) ยกระดับคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติใหเปนนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อให
เปน policy level coordinating body (เหมือนกับ กนอช.) และขยายอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม
นโยบายอาเซียน ทั้งในเวทีอาเซียนและการดําเนินการภายในประเทศ
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(2) ตั้ง คณะกรรมการนํ าโดยรั ฐมนตรี วา การกระทรวงการต างประเทศเพื่อประสาน
นโยบายอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียนในเวทีอาเซียนและตางประเทศ (tactical level
coordinating body 1)
(3) ตั้งคณะกรรมการนําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสม เพื่อประสานงานเรื่องการรองรับ นโยบายอาเซีย นและการปรับ
กฎหมายและโครงสรางภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (tactical level
coordinating body 2)
(4) ตั้งคณะที่ปรึกษาประกอบดวยผูทรงคุ ณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับ
อาเซียนใหกับคณะกรรมการระดับชาติ
(5) ใชประโยชนจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อชวยผลักดันประเด็นสําคัญตางๆ ที่
คณะกรรมการระดับชาติไมสามารถขับเคลื่อน โดยอาจเปนลักษณะของการประชุมคณะรัฐมนตรี
สมัยพิเศษ
ทั้งนี้ โดยยังไมมีความจําเปนที่ตองมี operational organization ในลักษณะ สบอช.
แผนภูมิที่ 7 โครงสรางกลไกประสานงานอาเซียนของไทยแบบใหม
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการดานนโยบายอาเซียน

คณะกรรมการดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซีย น
หมายเหตุ : โครงสรางใหมกลไกภายในของไทยเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวาง (1) การดําเนิน
นโยบายในกรอบอาเซี ย นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนการสร า งประชาคมอาเซี ย นและ (2) การปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบและโครงสรางหนวยราชการไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตออาเซียนและเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
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การจั ด โครงสร า งการประสานงานดั ง กล า วจะช ว ยแก ป ญ หาช อ งว า งระหว า งการ
ประสานงานเรื่องนโยบายอาเซียนในเวทีอ าเซียนกับการประสานงานภายในประเทศเพื่อรองรับ
นโยบายอาเซียนและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดในระดับหนึ่ง อีกทั้งชวยสราง
political impetus ในระดับการเมืองในเรื่องของการสงเสริมประชาคมอาเซียน ซึ่งจะชวยใหไทยมี
บทบาทนํามากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้
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