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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา  อาเซียนเบ้ืองตน้ 

 

หน่วยที ่3  พฒันาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรก 

 

ตอนที ่

    3.1 การก่อตั้งอาเซียนและพฒันาการช่วงทศวรรษแรก 

   3.2 สู่ทศวรรษท่ี 2: อาเซียนภายหลงัสงครามเวยีดนาม 

   3.3 อาเซียนในทศวรรษท่ี 3: อาเซียนในบรรยากาศสงครามเยน็คร้ังใหม่ 

    3.4 อาเซียนในทศวรรษท่ี 4: จากความร่วมมือสู่บูรณาการ 

 

แนวคิด 

    1. การก่อตั้งอาเซียนเป็นการแสวงหาแนวทางใหม่ในความร่วมมือระดบัภูมิภาคท่ีมิใช่พนัธมิตรทาง

ทหาร แต่มีความส าคญัด้านความมัน่คง ทั้งในดา้นการป้องกนัการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์และการลด

ความขดัแยง้และสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในบรราดาประเทศสมาชิก 

    2. ความร่วมมือในช่วงประมาณ 10 แรกภายหลงัการก่อตั้งยงัไม่มีความก่าวหน้ามากนกั แต่ภายหลงั

สงครามเวียดนามยุติและประเทศอินโดจีนทั้ งหมดตกอยู่ภายใต้ระบอบปกครองคอมมิวนิสต์ จึงมีความ

เคล่ือนไหวท่ีจะให้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง มีผลอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นการรับมือกบัสถานการณ์ในภูมิภาคท่ีเปล่ียนไปอยา่งส าคญัคร้ังน้ี 

    3. สถานการณ์ในภูมิภาคเร่ิมคล่ีคลายเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ โลกก็เขา้สู่ความตึงเครัยดในสงคราม

เยน็คร้ังใหม่เม่ือส้ินทศวรรษ 1970 อนัเป็นผลจาการขยายอ านาจของสหภาพโซเวียตท่ีลงเอยดว้ยการรุกรานใน 

ค.ศ. 1979 เหตุการณ์ส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัคือการรุกรานกมัพูชาและยึด

ครองประเทศน้ีไวด้ว้ยก าลงัทหารโดยเวียดนาม อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือของอาเซียนในการเรียกร้องกดดนั

ให้เวียดนามถอนทหารออกไปจากกมัพูชาท าให้อาเซียนมีความเป็นปึกแผน่มากข้ึนและมีบทบาทโดดเด่นเป็นท่ี

ยอมรับในโลก 

    4. ปัญหากมัพูชายุติลงพร้อมกบัการส้ินสุดของสงครามเย็นเม่ือส้ินทศวรรษ 1990 ถึงช่วงน้ีกระแส

โลกาภิวตัน์มีความเขม้ขน้และแผ่ขยายกวา้งขวางมากข้ึน ชาติ เช่น จีนและอินเดียข้ึนมามีบทบาทโดดเด่น ใน
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ขณะเดียวกนัสถานการณ์ในภูมิภาคก็เปล่ียนไปจากความขดัแยง้มาเป็นความร่วมมือ ในท่ามกลางสถานการณ์ทั้ง

ในโลกและในภูมิภาคน้ีเองท่ีอาเซียนจ าเป็นตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ในภูมิภาคจากความร่วมมือไปสู่บูรณาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการก่อตั้งและพฒันาการของอาเซียนในช่วงทศวรรษแรกได ้

2. อธิบายพฒันาการของอาเซียนช่วงหลงัสงครามเวยีดนามได ้

3. อธิบายบทบาทและพฒันาการของอาเซียนในช่วงสงครามเยน็คร้ังใหม่ได ้

4. อธิบายสถานการณ์ในโลกและภูมิภาคท่ีท าใหอ้าเซียนพฒันาจากความร่วมมือไปสู่บูรณาการได ้

 

กิจกรรมระหวา่งเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 3.1-3.4 

3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี)  

5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 

6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 3 

 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏิบติั 

3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 

4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 

3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 
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เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที ่3 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

 

 

 

บทน า 

 

    อดีตนกัการทูตสิงคโปร์ไดร่้วมกบัเพื่อนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาเขียนหนงัสือข้ึน

เล่มหน่ึงเก่ียวกับอาเซียนและตั้งช่ือผลงานส าคญัช้ินน้ีว่า “อาเซียนส่ิงมหัศจรรย”์ (ASEAN Miracle)1 ความ

มหศัจรรยป์ระการหน่ึง ซ่ึงผูเ้ขียนระบุไว ้และปรากฏรายละเอียดในบทท่ี 2 ของหนงัสือเล่มน้ี คือ ส่ิงซ่ึงผูเ้ขียน

เรียกวา่ “ระบบนิเวศแห่งสันติภาพของอาเซียน” (ASEAN ecosystem of peace) แต่ความหศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงท่ี

ผูส้นใจศึกษาอาเซียนไม่ควรมองขา้ม คือ ความส าเร็จของอาเซียนในการพฒันาความร่วมมือและบูรณาการระดบั

ภูมิภาคไดใ้นระดบัท่ีไม่มีใครคาดคิดโดยส้ินเชิง มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวต้ั้งแต่เม่ืออาเซียนยงัมีอายุไม่

ถึง 40 ปีไวด้งัน้ี 

    “การด ารงอยู่ของอาเซียนท้าทายการคาดหมายส่วนมาก เม่ือได้รับการก่อตั้งขึน้มา

ใน ค.ศ. 1967 นั้น น้อยคนนักท่ีคาดหมายว่าอาเซียนจะด ารงอยู่ได้ครบปี ไม่ต้องพูดถึงว่า

จะอยู่ ได้เกือบ 40 ปีแล้ว เม่ือพิจารณาสภาพความไม่แน่นอนของของความสัมพันธ์

ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์กับนอกภูมิภาค กระนั้นกต็าม 

ไม่เพียงแต่อาเซียนได้เห็นความร่วมมือใกล้ชิดย่ิงขึน้ เติบโตขึน้ และขยายตัวกว้างขวาง

ไปสู่ด้านการเมืองและความมั่นคงซ่ึงคร้ังหน่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหว

แม้กระท่ังจะกล่าวถึงเท่านั้น แต่อาเซียนยังพบด้วยว่า ตนเองเป็นศูนย์กลางการ

ด าเนินงานใหม่ๆ ท่ีขยายออกไปจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้”2 

                                                           

    1 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. (2017). The ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace. 

Singapore: Ridge Books.  

    2Alice D. Ba. (2009). [Re]Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the 

Association of Southeast Asian Nations. Singapore: NUS Press. pp. 17-18. 
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    ประเด็นท่ีน่าสนใจยิ่งจึงไดแ้ก่ประเด็นท่ีว่า อาเซียนไดพ้ฒันาข้ึนมาในฐานะองคก์ารระดบัภูมิภาคซ่ึง

ประสบความส าเร็จเหนือการคาดหมายไดอ้ย่างไร พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของอาเซียนด าเนินมาอยา่งไร 

และมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีช่วยส่งเสริมและ/หรือเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการดงักล่าวน้ีบา้ง หน่วยท่ี 3 น้ีจะเป็นการ

พิจารณาพฒันาการของอาเซียนในช่วง 4 ทศวรรษแรกของการด ารงอยูเ่ป็นส าคญั และจะพยายามช้ีให้เห็นดว้ย

ว่า พฒันาการในช่วง 4 ทศวรรษดังกล่าวเป็นรากฐานประชาคมอาเซียนปัจจุบนัและลู่ทางการพฒันาต่อไป

ขา้งหนา้อยา่งไรบา้ง 

 

ตอนที ่3.1  

การก่อตั้งอาเซียนและพฒันาการช่วงทศวรรษแรก 

 

 โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

   3.3.1 ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของการก่อตั้งอาเซียน 

   3.1.2 อาเซียนในยคุสงครามเยน็ 

   3.1.3 อาเซียนกบัผลกระทบจากหลกัการนิกสัน 

 

แนวคิด 

    1. การเขา้ใจความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจทั้งภูมิหลงัทางความคิดภูมิภาคนิยมใน

เอเชียและสภาพเง่ือนไขและพฒันาการต่างๆ ในภูมิภาคขณะนั้นท่ีท าให้ผูน้  าชาติในภูมิภาครวม 5 ชาติตดัสินใจ

ร่วมมือกนัก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งน้ี 

    2. อาเซียนก่อตั้งข้ึนในยุคสงครามเยน็ โดยท่ีปีท่ีมีการก่อตั้งอาเซียนข้ึนนั้น สภาวะสงครามเยน็ตามท่ี

ปรากฏในสงครามเวียดนามมีความรุนแรงสูงสุด ความเข้าใจอาเซียนจ าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าว

ขณะนั้นดว้ย 

    3. พฒันาการส าคญัท่ีท าให้อาเซียนจ าเป็นตอ้งหาปรับตวัในสถานการณ์ท่ีก าลงัเปล่ียนไป คือ การท่ี

สหรัฐอเมริกาประกาศหลกัการท่ีจะถอนตวัไปจากเวยีดนาม คือ “หลกัการนิกสัน” ใน ค.ศ. 1969  

 

วตัถุประสงค์ 
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    เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของการก่อตั้งอาเซียนได ้

2. อธิบายบทบาทและพฒันาการของอาเซียนในยคุสงครามเยน็ได ้

3. อธิบายผลกระทบของหลกัการนิกสันท่ีมีต่ออาเซียได ้

 

 

 

 

ความน า 

 

    ช่วงประมาณ 1 ทศวรรษแรกของอาเซียนกล่าวไดว้่าไม่มีพฒันาการส าคญัใดๆ มากนัก แต่ในช่วงน้ี

อยา่งน้อยมีความเคล่ือนไหวทั้งในดา้นการเมืองและความมัน่คง ตลอดจนดา้นเศรษฐกิจท่ีจะเป็นรากฐานของ

พฒันาการในเวลาต่อมา อยา่งไรก็ตาม ประเด็นส าคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของตอนน้ีก็คือ อาเซียน

ถือก าเนิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มีสภาพเง่ือนไขหรือแรงจูงใจอะไรท่ีท าให้ผูน้  าประเทศผูก่้อตั้งอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ

ตดัสินใจท่ีจะใหมี้องคก์ารความร่วมมือระดบัภูมิภาคช้ึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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เร่ืองที ่3.1.1  

ภูมิหลงัทางประวตัิศาสตร์ของการก่อตั้งอาเซียน 

 

ภูมิภาคนิยมในเอเชียในการกล่าวถึงภูมิหลงัความเป็นมาของอาเซียนนั้น มีประเด็นท่ีน่าสนใจประการ

หน่ึง คือ ความคิดเร่ืองภูมิภาคนิยมเอเชีย อาเซียนเป็นรูปแบบหน่ึงของภูมิภาคนิยม (regionalism) จึงเป็นท่ี

น่าสนใจว่า ปรากฏการณ์อาเซียนสะทอ้นส านึกแห่งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

หรือภูมิภาคเอเชียโดยรวมหรือไม่อยา่งไร 

    ในการพิจารณาเร่ืองน้ีเราคงตอ้งยอมรับเลยว่า เอเชียต่างกบัยุโรป ซ่ึงมีความคิดเก่ียวกบั “ความเป็น

อนัหน่ึงอันเดียวกันของยุโรป” (European Unity) มายาวนาน3 แต่เอเชียไม่มีประเพณีทางความคิดเก่ียวกับ 

“ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเอเชีย” (Asian Unity) ในส่วนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น หากจะกล่าวได้

วา่มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดประการใด นัน่ก็คือความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) ท่ียากจะมีภูมิภาคใดในโลก

เสมอเหมือน ดงันั้น ผูเ้ขียน “อาเซียนส่ิงมหัศจรรย”์ จึงเห็นว่า ภูมิภาคน้ีนบัเป็น “ภูมิภาคท่ีมีลู่ทางน้อยท่ีสุดใน

โลก”4 ท่ีจะประสบความส าเร็จในการรวมตวัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้

    ความมหศัจรรยข์องอาเซียน คือ อาเซียนสามารถท าเช่นนั้นได ้การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) จึงนับไดว้่าเป็นการแสดง

ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคร้ังแรกของ “ภูมิภาคนิยม” (Regionalism) และจริงๆ แล้วอาเซียนก็มิได้แสดงถึง

ภูมิภาคนิยมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ท่านั้น แต่เป็นภูมิภาคนิยมของเอเชียโดยรวมเลยทีเดียว เพราะไม่เคยมี

ปรากฏการณ์เช่นน้ีมาก่อนหนา้นั้น 

    ท่ีกล่าวเช่นน้ีมิไดห้มายความว่า ไม่เคยมี “ความคิด” ใดๆ เลยเก่ียวกบัความเป็นเอกภาพของภูมิภาค

เอเชียมาก่อนหน้าท่ีจะมีการก่อตั้งอาเซียน ความคิดและโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ

เอเชียเคยมีมาก่อนท่ีจะมีการก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ตวัอยา่งแนวคิดและโครงการเช่นนั้น ไดแ้ก่ 

     - ความคิดและขอ้เสนอของญ่ีปุ่นท่ีประกาศเป็นทางการในช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา คือใน

เดือนมิถุนายน 1940 เร่ืองการจดัตั้ ง “วงไพบูลยร่์วมแห่งมหาเอเชียบูรพา” (Greater East Asia Co-prosperity 

Sphere) 

                                                           

    3 ผูส้นใจความคิดเร่ือง “ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของยุโรป” โปรดดู Kevin Wilson and Jan van 

der Dussen (eds.). (1993). The History of the Idea of Europe. London: New and New York: Routledge.  

    4 Ibid. p. 6. 
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     - ขอ้เสนอของ ดร. ปรีดี พนมยงค ์ผูน้ าไทยช่วงหลงัสงครามท่ีจะให้มีการจดัตั้งสันนิบาตชาติเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asian Nations League) 

     - แมก้ระทัง่อาเซียนเองก็มีแนวคิดและโครงการท่ีถือว่าเป็นตน้แบบมาก่อน โดยเฉพาะ “สมาคม

อาสา” (Association of Southeast Asia – ASA) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม 1961 ประกอบด้วยมาเลเซีย 

(ขณะนั้นยงัเป็นสหพนัธ์มลายา) ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย และองคก์าร MAPHILINDO ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในเดือน

กรกฎาคม 1963 ประกอบดว้ยมาเลเซีย (ในขณะนั้นยงัเป็นสหพนัธ์มลายา) ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อแสดง

ถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มชนเช้ือสายมาเลย ์

    ยงัมีความคิดและความเคล่ือนไหวอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 25

อย่างไรก็ตาม ความคิดและโครงการเหล่าน้ีมิไดมี้ผลในทางปฏิบติั หรือมิไดด้ าเนินต่อมาอย่างย ัง่ยืน เพราะได้

สลายไปในท่ีสุด เหตุผลส่วนหน่ึงเพราะความขดัแยง้และความผนัผวนของสถานการณ์ในภูมิภาค และก็อาจจะ

เป็นเพราะเอเชียไม่เคยมีประเพณีทางความคิดว่าดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงัไดก้ล่าวแล้ว การก่อตั้ง

อาเซียนจึงเป็นทั้งการแสดงถึงกระแสความตอ้งการของการมีเอกภาพเช่นนั้นท่ีเร่ิมปรากฏ และเป็นโครงการท่ีมี

การด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั (ค.ศ. 2017) เป็นเวลา 50 ปีแลว้6 

    ส่ิงท่ีจะตอ้งย  ้าในท่ีน้ีคือ กระแสความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีปรากฏและน าไปสู่การก่อตั้งอาเซียนมิไดเ้ป็น

ปรากฏการณ์ของทั้งภูมิภาคเอเชียเพราะเป็นกระแสท่ีเร่ิมข้ึนจากเพียงไม่ก่ีชาติในส่วนหน่ึงของเอเชียตะวนัออก 

และดินแดนส่วนน้ีของเอเชียตะวนัออกก็เพิ่งจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นภูมิภาคหน่ึงในโลกในช่วงสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 น่ีเอง คือ “เอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ และแมก้ระทัง่ในภูมิภาคน้ี กระแสความตอ้งการท่ีจะให้มีความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็ปรากฏในส่วนหน่ึงของชาติในภูมิภาคน้ีเท่านั้น อาเซียนจึงเร่ิมตน้ดว้ยสมาชิกเพียง 5 ชาติ 

ก่อนจะกลายเป็นกลุ่มภูมิภาคท่ีรวมทุกชาติในภูมิภาคอย่างแทจ้ริงเม่ือส้ินทศวรรษ 1990 และชาติซ่ึงไดรั้บเอก

ราชหลงัจากนั้นอีกชาติหน่ึง คือ ติมอร์-เลสเต ก็จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกภายในอนาคตอนัใกล ้

    การก่อตั้งอาเซียน การจะเขา้ใจวา่อาเซียนก่อตั้งอยา่งไร มีสภาพเง่ือนไขและ/หรือแรงผลกัดนัอะไร ซ่ึง

น าไปสู่การรวมกลุ่มกนัในภูมิภาคคร้ังน้ี เราคงตอ้งเขา้ใจสภาวะสงครามเยน็ท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศและความ

เคล่ือนไหวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ณะนั้น ในท่ีน้ีจะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดวา่สงครามเยน็เกิดข้ึนอยา่งไร 

                                                           

    5 ดูสรุปความคิดและความเคล่ือนไหวเหล่าน้ีใน Alice D. Ba. Ibid. pp. 42-48. 

    6 ดูเพิ่มเติมในประเด็นน้ีไดใ้น Donald Weatherbee. (2010). International Relations in Southeast 

Asia: The Struggle for Autonomy. Second Edition. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. pp. 17-18. 
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และขยายมาสู่เอเชีย รวมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร เพียงแต่ตอ้งย  ้าวา่ ปรากฏการณ์สงครามเย็นมีผลใน

การก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนองจากชาติในภูมิภาคในลกัษณะต่างๆ กนั7 

    บางชาติในภูมิภาคไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของค่ายอ านาจค่ายใดค่ายหน่ึงท่ีขดัแยง้กนัในสงครามเยน็ 

คือ “ค่ายโลกเสรี” (Free World) มีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ า และ “ค่ายคอมมิวนิสต์” ซ่ึงมีสหภาพโซเวียตเป็นผูน้ า 

และมีจีนเป็นก าลงัส าคญัอีกชาติหน่ึง ประเทศไทยและฟิลิปปินส์เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรทางทหารซ่ึงก่อตั้งข้ึนดว้ย

การผลักดันของสหรัฐอเมริกา คือ องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกันเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 

Treaty Organization: SEATO) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนกนัยายน 1954 แมว้า่มลายาและสิงคโปร์จะมิไดเ้ขา้ร่วมเป็น

สมาชิกองค์การน้ี แต่แมก้ระทัง่ภายหลงัเอกราชทั้ง 2 ชาติก็ยงัมีความผูกพนัใกล้ชิดด้านความมัน่คงและการ

ป้องกนัประเทศกบัองักฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์

    เวียดนามในขณะนั้นแบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 

(Democratic Republic of Vietnam – DRV) และเวียดนามใต ้หรือสาธารณรัฐเวียดนาม (Republic of Vietnam) 

เวียดนามเหนือเป็นส่วนหน่ึงของค่ายคอมมิวนิสต์ เวียดนามใตแ้มจ้ะไม่ไดเ้ป็นสมาชิก SEATO แต่ก็ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากสหรัฐอเมริกา ลาวแมจ้ะใกลชิ้ดกบัตะวนัตก และไดรั้บความช่วยเหลือจากฝ่ายน้ีอยา่งมาก แต่ก็

พยายามวางตวัเป็นกลาง ก่อนท่ีคอมมิวนิสต์ลาวจะยึดอ านาจไดแ้ละกลายเป็นส่วนหน่ึงของค่ายคอมมิวนิสต์

ภายหลงัสงครามเวยีดนาม 

    ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะกมัพูชา อินโดนีเซีย และเมียนมา เลือกด าเนินนโยบายเป็นกลาง

แบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) กล่าวคือ ไม่ร่วมกบัค่ายอ านาจใดในสงครามเยน็ แต่รับความช่วยเหลือ 

“ท่ีไม่มีเง่ือนไข” Aid Without Strings) จากทั้ ง 2 ค่าย ชาติทั้ งสามน้ี ร่วมกับกลุ่มชาติเอเชียและแอฟริกาอีก

จ านวนหน่ึง ตอ้งการท่ีจะรวมกนัเป็น “พลงัท่ีสาม” (Third Force) ในการเมืองระหว่างประเทศ โดยหวงัจะเป็น

พลงัเหน่ียวร้ังไม่ให้ความขดัแยง้ในสงครามเยน็ลุกลามมากข้ึน มีการจดัประชุมชาติเอเชียและแอฟริกาเป็นคร้ัง

แรกท่ีนครบนัดุงในชวาตะวนัตก ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือเดือนเมษายน 1955 การประชุมคร้ังน้ีมีผลน าไปสู่การ

จดัตั้งขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement – NAM) ข้ึนในเวลาต่อมา ในสภาวะและบรรยากาศ

                                                           

    7 ในเร่ืองสงครามเยน็ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อตั้งอาเซียน โปรดดู Ibid. pp. 64-

68. 
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ของความขัดแยง้ในสงครามเย็นนั้ น ความมุ่งหมายของชาติเหล่าน้ี  ซ่ึงสะท้อนอยู่ในหลักการ 10 ข้อใน

แถลงการณ์สุดทา้ย (Final Communiqué) ไดแ้ก่8 

     - การเคารพต่ออธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของทุกชาติ 

     - การยอมรับความเท่าเทียมของทุกเช้ือชาติและทุกชาติ ไม่วา่จะเป็นชาติใหญ่หรือเล็ก  

     - หลีกเล่ียงการแทรกแซงของมหาอ านาจภายนอก (ไม่วา่จะเป็นมหาอ านาจตะวนัตกหรือจากค่าย

คอมมิวนิสต)์ ในภารกิจสร้างชาติ และหาทางจดัการกบัความขดัแยง้ของมหาอ านาจท่ีเขา้มามีบทบาทในภูมิภาค 

     - การงดเวน้จากการเขา้แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอ่ืน 

     - การยอมรับวา่กรณีพิพาทระหวา่งชาติทั้งหมดควรจะระงบัโดยวธีิการสันติ 

    ความมุ่งหมายและแรงบนัดาลใจท่ีเกิดจากการประชุมบนัดุงไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ “เจตนารมณ์

แห่งบนัดุง” (Bandung Spirit) และก็มีส่วนไม่นอ้ยในการสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูน้ าชาติเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตท่ี้จะร่วมมือกนัก่อตั้งอาเซียนในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราจะเห็นต่อไปวา่ อาเซียนก่อตั้งข้ึนในลกัษณะ

ท่ีเป็น “ทางเลือก” (Alternative) ท่ีจะเขา้มาทดแทนพนัธมิตรทางทหารอย่าง SEATO ซ่ึงเม่ือถึงช่วงนั้นดูจะไม่

สอดคลอ้งสภาพเง่ือนไขและความจ าเป็นของสถานการณ์ในภูมิภาคอีกต่อไปแลว้ 

    ปัจจยัท่ีน าไปสู่การก่อตั้งอาเซียนเป็นปัจจยัดา้นการเมืองและความมัน่คงเป็นส าคญั และก็มีทั้งปัจจยั

ภายในและภายนอกภูมิภาค และโดยเฉพาะปัจจยัภายในของบางประเทศท่ีจะเขา้มาร่วมเป็นผูก่้อตั้งอาเซียน 

จนกระทัง่ในช่วงหลายปีต่อมาหลงัจากท่ีอาเซียนถือก าเนิดข้ึนมาแลว้นัน่เอง ท่ีอาเซียนเร่ิมเปล่ียนไปในทิศทาง

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและบูรณาการในท่ีสุด แมก้ระทัง่ปัจจุบนัความกงัวลดา้นการเมืองและความมัน่คงก็ยงั

โดดเด่น เราจะพิจารณาอยา่งยอ่ๆ ต่อไปวา่ อาเซียนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และมีพฒันาการในระยะแรกอยา่งไร โดย

จะไดพ้ิจารณาววิฒันาการของอาเซียนในขั้นตอนต่างๆ ในรายละเอียดมากข้ึนภายหลงั 

    ความเปล่ียนแปลงในช่วงประมาณกลางทศวรรษ 1960 กล่าวไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีน าไปสู่การ

ก่อตั้งอาเซียน จริงๆ แลว้ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลในแง่ของการเปิดโอกาสให้แก่ความคิดใหม่ของชน

ชั้นน าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระดบัภูมิภาคและองคก์ารระดบัภูมิภาคดว้ย9 อยา่งไรก็ดี 

ในท่ีน้ีจะมุ่งความสนใจไปท่ีเหตุการณ์และพฒันาการท่ีส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจของผูน้ าทางการเมือง

ในช่วงนั้นท่ีจะก่อตั้งอาเซียน 

                                                           

    8Volker Matthies. (1985). “The ‘Spirit of Bandung’ 1955-1985: Thirty Years since the Bandung 

Conference”. Intereconomics. Vol. 20 (5), September/October 1985: 207 Available at Springer Link 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02926965 สืบคน้เม่ือ 

    9 ในประเด็นน้ีโปรดดู Alice D. Ba. Ibid. pp. 53-62. 
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    ปัจจยัท่ีอาจจะถือไดว้า่ส าคญัท่ีสุดช่วงนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นปัจจยัท่ีเช่ือมโยงระหวา่งสถานการณ์

ทางสากลและพฒันาการทางการเมืองภายใน คือ ความหวัน่เกรงภยัคอมมิวนิสต ์ความรุนแรงเขม้ขน้ของปัจจยัน้ี

เห็นไดก้รณีการ “เล่นเกมอ านาจ” (power play)10 ของพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia 

– PKI) ความพยายามของ PKI ท่ีจะยดึอ านาจในช่วงคืนวนัท่ี 30 กนัยายนต่อกบัวนัท่ี 1 ตุลาคม 1965 (เหตุการณ์

น้ีเป็นท่ี รู้จักในนาม “Gestapu” หรือ “the 30 September Movement”) แสดงให้ เห็นถึงภัยคุกคามจากลัทธิ

คอมมิวนิสต์ท่ีมาจากภายในประเทศแต่เช่ือมโยงกบัพลังนอกประเทศ Alice Ba ช้ีให้เห็นประเด็นน้ีไวอ้ย่าง

ชดัเจน ดงัน้ี 

“...เหตุการณ์ นี้  [Gestapu] เป็นข้ออ้างให้กองทัพจัดการกับก าลังของซูการ์โน 

(Sukarno) หลังจากโยงพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย...กับการเล่นเกมอ านาจคร้ังนี้

แล้ว กองทัพก็ด าเนินการกวาดล้างองค์การนี้ให้หมดไปจากการเมืองอินโดนีเซีย 

นอกจากนั้น กองทัพยังระงับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนท่ีจะ

ด าเนินมาตรการก าจัดซูการ์โนโดยตรง การท่ีซูการ์โนเข้าไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ลัทธิคอมมิวนิสต์ PKI และจีนได้กลายเป็นความวิตกกังวลเพ่ิมมากขึน้ กล่าวคือ เม่ือ

เห็น “ความเช่ือมโยงท่ีเป็นภัยคุกคามระหว่างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและ

พัฒนาการภายในการเมืองในประเทศ [PKI ท่ี เข้มแข็งย่ิงขึ้นทุกที]” กองทัพก็ได้

บทสรุปว่า การเมืองแนวปฏิวัติของซูการ์โนและการเอนเอียงไปทางฝ่ายคอมมิวนิสต์

ย่ิงขึน้ทุกที “มิได้เป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ของอินโดนีเซีย แต่เป็นผลประโยชน์

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน PKI และคนเชื้อสายจีนในอินโดนีเซีย”11 

    พฒันาการของการเมืองภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อตั้งอาเซียนอีกกรณีหน่ึง คือ การท่ี เฟอร์ดินานด ์

มาร์กอส (Ferdinand E. Marcos) ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ใน ค.ศ. 1965 ผูน้ าก่อนหน้าน้ี คือ 

ประธานาธิบดีมาคาปากลั (Diosdado Pangan Macapagal) อา้งวา่ดินแดนบอร์เนียวเหนือ หรือซาบาห์ (Sabah) ท่ี

รวมเป็นส่วนหน่ึงของมาเลเซียมีความส าคญัยิ่งต่อความมัน่คงของฟิลิปปินส์12 ดงันั้น เม่ืออินโดนีเซียด าเนิน

                                                           

    10Ibid. pp. 48-49. 

    11 Ibid. p. 49. 

    12 ทุกวนัน้ีฟิลิปปินส์ยงัคงอา้งสิทธ์ิเหนือดินแดนน้ี แต่เป็นการอา้งสิทธ์ิโดยมิไดมี้การด าเนินการเพื่อ

เรียกร้องดินแดนแต่อยา่งใด (Dormant Claim)  
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นโยบายเผชิญหน้ากับมาเลเซีย (Konfrontasi) ตั้ งแต่ช่วงต้น ค.ศ. 196313 ผูน้  าฟิลิปปินส์ตดัสินใจสนับสนุน

อินโดนีเซียท่ีเอนเอียงไปทางนิยมคอมมิวนิสตแ์ละต่อตา้นมาเลเซียซ่ึงมีนโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสตอ์ยา่งมัน่คง 

นโยบายของมาคาปากลัถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากในฟิลิปปินส์ (จริงๆ แลว้ฟิลิปปินส์มีนโยบายต่างประเทศท่ี

ต่อต้านคอมมิวนิสต์) เม่ือผู ้ท่ีวิพากษ์วิจารณ์ เขาอย่างรุนแรงคนหน่ึง คือ มาร์กอส ได้รับเลือกตั้ งเป็น

ประธานาธิบดีในเดือนธนัวาคม 1965 ก็นบัเป็นการปูทางส าหรับการคืนดีระหวา่งฟิลิปปินส์และมาเลเซีย  

    สถานการณ์ระหวา่งประเทศขณะนั้นก็กล่าวไดว้า่เป็นแรงผลกัดนัส าคญั การขยายสงครามในอินโดจีน

สร้างความหวัน่เกรงเก่ียวกบัโอกาสและลู่ทางความเป็นไปไดข้องความแตกแยกภายในท่ีน าไปสู่การแทรกแซง

จากภายนอก เพราะทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีขบวนการคอมมิวนิสต์เคล่ือนไหวอยู ่(ในประเทศ

ไทย “วนัเสียงปืนแตก” คือ การเร่ิมตน้ต่อสู้ดว้ยอาวุธของฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็เกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม 1965) จึง

เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีจะมีความกงัวลในบรรดาประเทศท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ว่าตนจะกลายเป็น “เวียดนาม” อีก

ประเทศหน่ึง14 

    อาเซียนจึงก่อตั้งข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มต่อตา้นคอมมิวนิสตท์ั้งในแง่ความมุ่งหมายและแนวทางการ

ด าเนินงาน ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า อาเซียนไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเพื่อให้เป็นทางเลือกซ่ึงไม่ใช่เป็นพนัธมิตรทางทหาร 

เช่น SEATO เพราะเป็นท่ีปรากฏชดัก่อนหนา้ท่ีจะมีการจดัตั้งอาเซียนข้ึนแลว้วา่พนัธมิตรทางทหาร ท่ีมีลกัษณะ

ของความร่วมมือในการต่อตา้นการรุกรานจากภายนอก (เช่น กรณีการรุกรานเกาหลีใตโ้ดยเกาหลีเหนือจนเกิด

สงครามเกาหลีในช่วง ค.ศ. 1950-1953) ไม่มีผลต่อการต่อตา้นคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็น

ปัญหาจากภายในประเทศเป็นส าคญั เช่น กรณีของอินโดนีเซีย แมจ้ะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมิติทางภายนอกดว้ย

ดงักล่าวกล่าวแลว้ก็ตาม 

    เห็นไดช้ดัเจนวา่พนัธมิตรทางทหารไม่อาจจดัการกบัภยัคุกคามในลกัษณะนั้นได ้จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

หาทางสร้างความเขม้แข็งท่ีมิไดอ้าศยัก าลงัทหาร แต่เป็นสภาพเง่ือนไขซ่ึงจะท าให้ชาติในภูมิภาค และภูมิภาคน้ี

โดยรวม มี “ภูมิคุ้มกัน” ทั้ งต่อการขยายตวัของลัทธิคอมมิวนิสต์และส่ิงคุกคามท้าทายอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภยั

คุกคามท่ีมาจากภายในหรือภายนอก อาเซียนใช้ค  าว่า “resilience” หรือความเขม้แข็งยืดหยุ่น เพื่อหมายถึงการ

การมีสภาวะและความสามารถในลกัษณะนั้น 

                                                           

    13 อินโดนีเซียภายใตซู้การ์โนขณะนั้น ต่อตา้นการก่อตั้งมาเลเซียใน ค.ศ. 1963 เพราะอินโดนีเซียก าลงั

ด าเนินนโยบายต่อตา้นจกัรวรรดินิยมอย่างรุนแรง และเห็นว่ามาเลเซียจะเป็นเคร่ืองมือในการขยายอ านาจของ

จกัรวรรดินิยมในภูมิภาคน้ี 

    14 ดูเพิ่มเติมประเด็นน้ีไดใ้น Alice D. Ba. Ibid. pp. 50-51. 
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    กล่าวโดยสรุป นอกจากความหวัน่เกรงภยัคอมมิวนิสต ์ส่ิงท่ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นความกงัวลสนใจมาก

ท่ีสุดขณะนั้นของผูน้ าประเทศท่ีจะร่วมมือกนัก่อตั้งอาเซียน คือ การหาทางสร้างเอกภาพระหวา่งกนัในภูมิภาค 

ความกงัวลดงักล่าวน้ีมาจากความขดัแยง้ท่ีมีอย ูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอินโดนีเซียท่ีด าเนินนโยบาย “เผชิญหนา้” กบั

มาเลเซียในช่วงตน้ทศวรรษ 1960 จนกระทัง่ซูการ์โนส้ินอ านาจใน ค.ศ. 1966 และกรณีพิพาทระหวา่งฟิลิปปินส์

กบัมาเลเซียเหนือดินแดนซาบาห์หรือบอร์เนียวเหนือ ทั้งความขดัแยง้และกรณีพิพาทเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผล

บ่อนท าลายเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างมาก แต่เม่ือถึงกลางทศวรรษ 1960 สภาพเง่ือนไขต่างๆ ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตก้็เปล่ียนไปอยา่งส าคญั และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปน้ีเองท่ีมีผลท าใหก้ารก่อตั้งอาเซียนเกิดข้ึน

ไดใ้นท่ีสุด  

    อยา่งไรก็ตาม ทา้ยท่ีสุดน้ี เราคงตอ้งยอมรับดว้ยวา่ ผูน้  าไทยมีบทบาทส าคญัในเร่ืองน้ีดว้ย โดยเฉพาะ

บทบาทของ พนัเอก ถนดั คอมตัร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นในการเป็นคน

กลางประสานชาติต่างๆ ท่ีจะกลายมาเป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนเขา้ดว้ยกนั เพราะประเทศไทยมีความสัมพนัธ์

ฉันท์มิตรกบัทุกฝ่าย ดว้ยบทบาทของไทยดงักล่าวน้ีเอง ท่ีท าให้มีการลงนามใน “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN 

Declaration) ท่ีกรุงเทพฯ และเรียกปฏิญญาน้ีวา่ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) นบัแต่นั้น 

    อาเซียนถือก าเนิดข้ึนเม่ือมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 1967 จากท่ีกล่าวแลว้

ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ อาเซียนก่อตั้งข้ึนดว้ยความมุ่งหมายดา้นการเมืองและความมั่นคงเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ (Aims and Purposes) ทั้ ง 7 ข้อท่ีระบุไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ ไม่มีค  าว่า 

“การเมือง” (Politics/political) และความมั่นคง (Security) เลย มีเพียงข้อ 2 เท่านั้ นท่ีกล่าวถึงการส่งเสริม 

“สันติภาพและเสถียรภาพ” (Peace and Stability) ในภูมิภาค แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ี ความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความกา้วหนา้ทางสังคม และพฒันาการดา้นวฒันธรรม15 เหตุใดปฏิญญากรุงเทพฯ จึงมุ่งเน้นมิติดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม? เหตุผลส าคญั คือ 

     - เพื่อขจดัความหวาดระแวงหรือความเขา้ใจวา่ อาเซียนจะมีลกัษณะเป็นกลุ่มร่วมมือทางทหารหรือ

ดา้นการป้องกนัประเทศ 

     - เพื่อย  ้าใหเ้ห็นถึงพนัธกิจของชาติสมาชิกในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจ 

     - เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคเขา้ใจและเช่ือวา่การยกระดบัความเป็นอยูข่องพวกเขาเป็นเป้าหมาย

สูงสุดท่ีอยูใ่นใจของรัฐบาลของพวกเขา 

                                                           

    15 โปรดดู “ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8 August 1967”, Association of 

Southeast Asian Nations, http://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/ 

สืบคน้เม่ือ 28 กนัยายน 2560. 
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กจิกรรม 3.1.1 

    ปัจจยัส าคญัในภูมิภาคท่ีน าไปสู่การก่อตั้งอาเซียนข้ึนในท่ีสุดมีอะไรบา้ง? 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.1.1 

    ปัจจยัส าคญัดงักล่าวมีหลายประการ โดยเฉพาะ 1) ความหวัน่เกรงภยัคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ

ขยายอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซียในช่วงท่ีซูการ์โนเป็นผูน้ าประเทศน้ี 2) ซูการ์โนซ่ึงใกลชิ้ดกบัทั้ง

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียและจีนคอมมิวนิสตข์ณะนั้น ด าเนินนโยบายเผชิญหนา้กบัมาเลเซีย เม่ือซูการ์โน

ส้ินอ านาจไปพร้อมกบัการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซียใน ค.ศ. 1965 ความตึงเครียดในภูมิภาคก็

เร่ิมผอ่นคลาย 3) การเปล่ียนผูน้ าในฟิลิปปินส์ซ่ึงเรียกร้องสิทธ์ิเหนือดินแดนซาบาห์หรือบอรเนียวเหนือ ท าให้ผู ้

ใหม่ของฟิลิปปินส์เปล่ียนรท่าทีน้ีดว้ย และ 4) บทบาทในการเป็นคนกลางไกล่เกล่ียและดึงชาติเพื่อนบา้นเขา้หา

กนัจนน าไปสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 1967 
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เร่ืองที ่3.1.2  

อาเซียนในยุคสงครามเยน็ 

 

    อาเซียนถือก าเนิดข้ึนมาในช่วงท่ีบรรยากาศสงครามเยน็ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ึ้นสู่จุดสูงสุด การ

ขยายสงครามเวียดนามตั้งแต่แต่กลางทศวรรษ 1960 ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเขา้ไปแทรกแซงในเวียดนามทาง

ทหารอยา่งเต็มตวั เม่ือถึง ค.ศ. 1967 สหรัฐอเมริกามีก าลงัทหารอยูใ่นเวียดนามใตถึ้งประมาณ 500,000 คน และ

เราก็ไดเ้ห็นแลว้วา่ บรรยากาศและสถานการณ์เช่นน้ีส่งผลต่อความคิดและท่าทีของชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ท่ีมิใช่คอมมิวนิสต์อย่างมาก อย่างไรก็ดี แมบ้รรยากาศสงครามเย็นจะเป็นปัจจยัหลกัส่วนหน่ึงท่ีน าไปสู่การ

ก่อตั้งอาเซียน แต่ในช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้ง อาเซียนดูจะไม่มีพฒันาการส าคญัใดๆ มากนกั 

    ในการกล่าวถึงอาเซียนในยุคสงครามเยน็เราคงตอ้งกล่าวถึงปรากฏการณ์ส าคญัน้ีสักเล็กนอ้ยเก่ียวกบั

ประเด็นท่ีว่า สงครามเยน็เขา้มาสู่เอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ย่างไร สงครามเยน็เป็นความขดัแยง้ทาง

การเมืองและอุดมการณ์ท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในยุโรปตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1946-194716 แต่มามีผลกระทบหรือขยายเขา้มาใน

เอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไรก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจยิง่17  

    ดงักล่าวแลว้วา่ สงครามเยน็เร่ิมข้ึนในยุโรป ซ่ึงโดยพื้นฐานแลว้เป็นความขดัแยง้ในทางการเมืองและ

อุดมการณ์ระหว่างค่ายตะวนัตก หรือ “โลกเสรี” (Free World) ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวนัตกเป็นผูน้ า 

และค่ายตะวนัออกหรือค่ายคอมมิวนิสต์ ประกอบดว้ยสหภาพโซเวียตและชาติยุโรปตะวนัออกท่ีฝ่ายตะวนัตก

สมยันั้นมกัเรียกว่า “รัฐบริวาร” (Satellites) ของสหภาพโซเวียต ในทางประวติัศาสตร์สงครามเยน็ปรากฏข้ึน

ในช่วง ค.ศ. 1946-1947 อนัเป็นผลมาจากความเขา้ใจของฝ่ายตะวนัตกเก่ียวกบัการขยายอ านาจของสหภาพโซ

เวยีตในยโุรปตะวนัออก และการคุกคามกดดนัต่อกรีซ ตุรกี และอิหร่าน 

    ผลท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นความขดัแยง้ในสงครามเยน็มีลกัษณะของปฏิกิริยาตอบโตร้ะหว่างกนั โดยท่ีการ

ตอบโตจ้ากฝ่ายตะวนัตกคือการใช้นโยบายสกดักั้น (Containment Policy) นโยบายน้ีปรากฏอยู่ในสุนทรพจน์

ของประธานาธิบดีทรูแมน (Harry S. Truman) ต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในเดือนมีนาคม 1947 แนวทาง

                                                           

    16 มีผลงานการศึกษาคน้ควา้มากมายเก่ียวกบัเร่ืองน้ี รวมทั้งมีเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลและการวเิคราะห์ท่ี

เป็นประโยชน์จ านวนมาก แต่บทความสั้นกระชบัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คือ Lawrence Freedman. (1998)”. “The 

Confrontation of the Superpowers, 1945-1990”. in Michael Howard and Wm. Roger Louis (eds.). The 

Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press. pp. 153-163. 

    17 ในประเด็นน้ีโปรดดู Akira Iriye. (1974). The Cold War in Asia: A Historical Introduction. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
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ในการตอบโตฝ่้ายคอมมิวนิสตด์งัท่ีปรากฏในสุนทรพจน์น้ีเป็นท่ีรู้จกัหรือเรียกกนัต่อมาว่า “หลกัการทรูแมน” 

(Truman Doctrine) 

    ประเด็นท่ีเป็นความสนใจของเราในท่ีน้ี คือ สงครามเยน็เขา้มาสู่เอเชียเม่ือใด จุดเปล่ียนท่ีถือวา่เป็นการ

เร่ิมตน้ของสงครามเยน็ในเอเชีย คือ ชัยชนะของคอมมิวนิสต์บนแผ่นดินใหญ่จีน และการก่อตั้งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (People’s Republic of China) เม่ือเดือนตุลาคม 1949 การท่ีประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก 

(ขณะนั้นจีนมีประชากรประมาณ 450 ล้านคน) ตกไปอยู่ใตร้ะบอบปกครองคอมมิวนิสต์ มีผลท าให้ดุลแห่ง

อ านาจในโลกเปล่ียนไปอย่างส าคญัในแง่ท่ีท าให้ค่ายคอมมิวนิสต์มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึนอย่างมาก ดังนั้ น 

ภายหลัง ค.ศ. 1949 ฝ่ายตะวนัตกจึงมองว่า จีนเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีจะตอ้งสกดักั้นเพื่อไม่ให้เป็นตวัน าการ

ขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต ์

    จริงๆ แลว้มีการถกเถียงกนัภายในค่ายตะวนัตกเองวา่ จีนจะกลายไปเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวยีต

หรือไม่ แต่เม่ือจีนตดัสินใจท่ีจะ “อิงขา้งเดียว” (Leaning to One Side) ด้วยการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ

และความร่วมมือ (Treaty of Friendship and Cooperation) กบัสหภาพโซเวียตในเดือนกุมภาพนัธ์ 1950 ความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้ง “สกดักั้น” จีนก็ถือวา่ไดรั้บการยนืยนัแน่ชดั ในช่วงเวลาเดียวกนัชาติตะวนัตกก็เพ่งเล็งขบวนการ

คอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ว่าเป็น “ภยัคุกคาม” ด้วย ทั้งๆ ท่ีส่วนหน่ึงของขบวนการ

เหล่าน้ี เช่น ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม ก าลงัต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของ

ขบวนการชาตินิยมในภูมิภาคน้ี คือ มกัจะมีคอมมิวนิสตร่์วมอยูด่ว้ย  

    ในบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอินโดนีเซียและเวียดนาม ขบวนคอมมิวนิสต์มีความเขม้แข็งและ

ทรงพลงัอย่างยิ่ง ขบวนการเวียดมินห์ (Viet-Minh) ซ่ึงมีคอมมิวนิสต์เป็นแกนน าส าคญั น าเวียดนามไปสู่การ

ปฏิวติัเดือนสิงหาคม (August Revolution) หลงัจากญ่ีปุ่นประกาศยอมจ านนในเดือนสิงหาคม 1945 โฮจิมินห์ 

(Ho Chi Minh) ผู ้น าขบวนการน้ีประกาศเอกราชของเวียดนามในวนัท่ี 2 กันยายนต่อมา พร้อมกับก่อตั้ ง 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม” (Democratic Republic of Vietnam – DRV) ในอินโดนีเซีย PKI ลุกฮือก่อ

การกบฏข้ึนท่ีมาดิอุน (Madiun) ในจงัหวดัชวาตะวนัออก ใน ค.ศ. 1948 แต่ก็ถูกปราบปรามอยา่งราบคาบโดย

กองทพัสาธารณรัฐซ่ึงก าลงัต่อสู้เพื่อเอกราชอยูข่ณะนั้น ความส าเร็จในการปราบปราบฝ่ายคอมมิวนิสต์คร้ังน้ี 

ส่งผลใหซู้การ์โนผูน้ าฝ่ายสาธารณรัฐ ไดรั้บการยอมรับจากค่ายตะวนัตก และเอกราชของอินโดนีเซียก็ไดรั้บการ

สนบัสนุนและยอมรับอยา่งเป็นทางการในท่ีสุดใน ค.ศ. 1949 

    นอกจากขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีเขม้แข็งใน 2 ประเทศน้ีแลว้ ทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ลว้นแลว้แต่มีขบวนการคอมมิวนิสตเ์คล่ือนไหวอยูท่ ั้งส้ิน ความหวัน่เกรงการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสตน่ี์เอง

ท่ีท าให้สหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซงโดยตรงในช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ 1950 (สหรัฐอเมริกาเขา้มาเก่ียวขอ้ง
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ในช่วงก่อนหน้าน้ีแล้วด้วยการให้การสนับสนุนฝร่ังเศสในสงครามกับเวียดมินห์ (Franco-Vietminh War) 

ในช่วง ค.ศ. 1946-1954 แมอ้าจจะถือว่าสงครามเย็นได้เขา้มาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อย่างน้อยตั้งแต่ส้ิน

ทศวรรษ 1940 แต่ในช่วงประมาณกลางทศวรรษ 1950 น่ีเองท่ีผลกระทบของสงครามเยน็ในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตป้รากฏชดัเจน18 

    ในท่ีน้ีเราจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดวา่สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้มาแทรกแซงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อย่างไร ประเด็นส าคญัท่ีจะย  ้าอีกคร้ังหน่ึงก็คือ เม่ือมีการก่อตั้งอาเซียนข้ึนนั้น สงครามเยน็ในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตอ้ยูใ่นระดบัสูงสุด ชาติในภูมิภาคท่ีเป็นพนัธมิตรทางทหารกบัสหรัฐอเมริกา คือ ฟิลิปปินส์และประเทศ

ไทย (2 ชาติในภูมิภาคท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก SEATO) ดงันั้น ในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีมีการก่อตั้งอาเซียนนั้น ไทยก็

ส่งทหารไปช่วยฝ่ายเวยีดนามใตร้บกบัฝ่ายคอมมิวนิสต ์ขณะเดียวกนั แมว้า่สมาชิกอาเซียนอีก 3 ประเทศจะมิได้

เป็นสมาชิก SEATO แต่ท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์ของประเทศเหล่าน้ีก็ปรากฏชัด (ในขณะนั้นมาเลเซียและ

สิงคโปร์ยงัมีความผกูพนัทางทหารใกลชิ้ดอยูก่บัองักฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จนกระทัง่องักฤษถอนตวั

ออกไปหลงั ค.ศ. 1968)  

    ในช่วงระยะแรกของการก่อตั้ง ภาพลกัษณ์ของอาเซียนในการเป็นกลุ่มต่อตา้นคอมมิวนิสตจึ์งปรากฏ

ชดั กล่าวอีกนยัหน่ึง อาเซียนอยูค่นละฝ่ายกบัเวียดนาม และแมอ้าเซียนจะมิไดเ้ป็นพนัธมิตรทางทหาร แต่ฝ่าย

คอมมิวนิสตโ์ดยเฉพาะเวียดนามก็เห็นวา่อาเซียนโดยเน้ือแทแ้ลว้มิไดแ้ตกต่างไปจาก SEATO สภาพเช่นน้ีด ารง

อยู่จนส้ินทศวรรษ 1960 ความลม้เหลวของนโยบายสหรัฐในเวียดนามเร่ิมปรากฏชดัตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 

สหรัฐไม่อาจเอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามได้ และเม่ือริชาร์ด นิกสัน (Richard M. Nixon) ข้ึนมาด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม 1969 นโยบายหลกัของเขาคือการถอนตวัไปจากเวียดนาม ช่วงน้ีเองท่ี

อาเซียนท่ีตระหนกัถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตอ้งเร่ิมกระบวนการหาทางปรับตวัคร้ังส าคญั 

 

กจิกรรม 3.1.2 

    อาเซียนด ารงสถานะอยา่งไรในยคุสงครามเยน็? 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.1.2 

    เอเชียตะวนัออกเฉียงใตช่้วงสงครามเยน็แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย อาเซียนอยู่คนละฝ่ายกบัเวียดนาม ซ่ึงมี

จีนและสหภาพโซเวียตใหก้ารสนบัสนุน แมอ้าเซียนมิไดเ้ป็นพนัธมิตรทางทหาร แต่ฝ่ายคอมมิวนิสตโ์ดยเฉพาะ

                                                           

    18 ในประเด็นสงครามเยน็ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โปรดดู Weatherbee. International Relations in 

Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. pp. 64-70. 
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เวียดนามก็เห็นวา่อาเซียนโดยเน้ือแทแ้ลว้มิไดแ้ตกต่างไปจากพนัธมิตรทางทหารเช่น SEATO สภาพเช่นน้ีด ารง

อยู่จนส้ินทศวรรษ 1960 ความลม้เหลวของนโยบายสหรัฐในเวียดนามเร่ิมปรากฏชดัตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 

สหรัฐไม่อาจเอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นเวียดนามได ้และเม่ือริชาร์ด นิกสันข้ึนมาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี

ในเดือนมกราคม 1969 นโยบายหลกัของเขาคือการถอนตวัไปจากเวียดนาม ช่วงน้ีเองท่ีอาเซียนท่ีตระหนักถึง

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปตอ้งเร่ิมกระบวนการหาทางปรับตวัคร้ังส าคญั 
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เร่ืองที ่3.1.3  

อาเซียนกบัผลกระทบจากหลกัการนิกสัน 

 

    ประธานาธิบดีนิกสันเขา้รับต าแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม 1969 ปัญหาส าคญัส าหรับผูน้ า

คนใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็คือ จะหาทางยติุสงครามเวียดนาม “อยา่งมีเกียรติ” อยา่งไร เพราะเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบั

ทั้งเกียรติภูมิและความน่าเช่ือของสหรัฐอเมริกาทั้งในแง่ของการรักษาพนัธกรณีหรือค ามัน่สัญญาต่างๆ และการ

มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ท่ีจะเผชิญกบัการคุกคามทา้ทายทั้งหลาย ประเด็นทางนโยบายส าคญัจึงไดแ้ก่ การหาทาง

ถอนตวัจากสงครามโดยไม่ใหเ้ป็นการแสดงวา่สหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายยอมจ านน 

    นโยบายของนิกสันมี 2 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ การใหเ้วยีดนามใตเ้ขา้รับภาระสงครามแทน (หรือท่ีใช้

ภาษาทางการทูตในตอนนั้นว่า “Vietnamization”) และการตกลงยุติสงครามดว้ยการเจรจากบัเวียดนามเหนือ 

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในการเขา้สู่การเจรจาไม่ต่างจากของฝ่ายเวียดนามเหนือ นิกสันและเฮนรี คิสซิน

เจอร์ (Henry Kissinger) ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คงซ่ึงเป็นผูแ้ทนสหรัฐอเมริกาในการเจรจาท่ีปารีส (และเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลาต่อมา) ย่อมไม่ยอมถอนตวัออกมาแต่ฝ่ายเดียวโดยส้ินเชิง 

เพราะจะเป็นการทอดทิ้งเวียดนามใตอ้ย่างเลือดเยน็และท าลายช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสหรัฐอเมริกาเอง แต่

รัฐบาลนิกสันก็ไม่ตอ้งการจะขยายสงครามออกไปอีก รัฐบาลสหรัฐจึงมุ่งมัน่ท่ีจะใหมี้ความตกลงในการเจรจาท่ี

กรุงปารีส  

    สถานการณ์ระหวา่งประเทศขณะนั้น ซ่ึงมีพฒันาการส าคญัคือความขดัแยง้จีน-โซเวยีต (จะไม่กล่าวถึง

ในรายละเอียดในท่ีน่ี) ท่ีผลกัดนัให้จีนแสวงหาลู่ทางคืนดีกบัสหรัฐอเมริกา และการเร่ิมไม่ลงรอยกนัของจีนกบั

เวียดนามเหนือ เอ้ือต่อการทูตของสหรัฐอเมริกาในช่วงน้ีอย่างมาก และปูทางให้แก่การเดินทางไป “เปิด” จีน

ของนิกสันในเดือนกุมภาพนัธ์ 1972 ความส าเร็จทางการทูตของสหรัฐอเมริกาในคร้ังน้ีท าให้สงครามเวียดนามท่ี

เคยเป็นปัญหาหลกัในการเมืองระหว่างประเทศลดความส าคญัลงไป และความลม้เหลวของสหรัฐอเมริกาใน

เวยีดนามก็ถูกกลบเกล่ือนโดยความส าเร็จดงักล่าวน้ี 

    ในช่วงปลาย ค.ศ. 1972 ในระหว่างท่ีมีการทิ้งระเบิดเวียดนามเหนืออย่างหนักโดยสหรัฐอเมริกา

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ผูน้ าคอมมิวนิสต์เวียดนามคงจะรู้สึกโดดเด่ียวและถูกผลกัดนัไปในทิศทางของการ

ยอมรับการตกลงเจรจาท่ีปารีส ท าให้ฝ่ายคอมมิวนิสตย์อมลงนามในขอ้ตกลงน้ี (Agreement on Ending the War 

and Restoration of Peace in Vietnam) ในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ค.ศ. 1973 ซ่ึงกลายเป็นเพียงเป็นเพียงการ

เร่ิมตน้ของฉากสุดทา้ยของสงครามเวยีดนาม  
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    คอมมิวนิสตเ์ปิดฉากรุกใหญ่ใน ค.ศ. 1975 (เล่ือนข้ึนมาจากท่ีก าหนดไวเ้ดิมใน ค.ศ. 1976) ภายในไม่ก่ี

สัปดาห์ผูน้ าคอมมิวนิสต์ก็มัน่ใจว่าจะไดรั้บชยัชนะทางทหารโดยเด็ดขาด จึงตดัสินใจท่ีจะใช้ก าลงัโจมตีศูนย์

อ านาจของฝ่ายศตัรูคือไซ่ง่อน โดยตรงเลยทีเดียว กองทพัเวียดนามใตพ้่ายแพอ้ย่างง่ายดายจนฝ่ายคอมมิวนิสต์

เองก็คาดไม่ถึง สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 2 หรือสงครามเวยีดนามก็ยติุลง 

    ผูน้ าอาเซียนตระหนกัในการเปล่ียนแปลงส าคญัของสถานการณ์ตั้งแต่มีการประกาศหลกัการนิกสัน

ในเดือนกรกฎาคม 1969 ปฏิกิริยาของอาเซียน ซ่ึงปรากฏเม่ืออีก 2 ปีต่อมา คือ การประกาศให้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ป็น “เขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง” (Zone of Peace Freedom and Neutrality – ZOPFAN) 

    ประเด็นเก่ียวกบันโยบายและความสนใจของชาติมหาอ านาจท่ีมีต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเร่ืองท่ี

ผูน้ าชาติต่างๆ ในภูมิภาคพิจารณาถกเถียงกนัมาโดยตลอด เร่ืองน้ีมีประเด็นท่ีเรียกกนัวา่ “ความล าบากใจอนัเกิด

จากชาติมหาอ านาจ” (Great Power Dilemma) กล่าวคือ ในฐานะท่ีเป็นประเทศเล็กและมีขอ้จ ากดัในทางวตัถุ 

สมาชิกอาเซียนเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้มหาอ านาจเขา้มามีบทบาททั้งดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คง แต่

การยอมรับให้มหาอ านาจเขา้มามีบทบาทก็อาจตอ้งแลกดว้ยการท่ีผลประโยชน์ของชาติตนถูกท าให้ส าคญันอ้ย

กว่าผลประโยชน์และความต้องการของมหาอ านาจ นอกจากนั้น การพึ่ งพาชาติมหาอ านาจยงัขัดกับความ

ตอ้งการท่ีจะเป็นตวัของตวัเองในการก าหนดอนาคตทั้งดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงของตนและยงัอาจจะตอ้ง

ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมหาอ านาจมากเกินไป19 

    เม่ือเกิดความไม่แน่นอนเก่ียวกบันโยบายของมหาอ านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การถกเถียงจึงได้

ตามมาเก่ียวกบับทบาทของชาติเหล่าน้ีในภูมิภาค มีทศันะและความเห็นแตกต่างกนัหลากหลายเก่ียวกบัวา่จะให้

มหาอ านาจเขา้มามีบทบาทขนิดไหน และในจุดใดท่ีบทบาทเช่นนั้นจะถือเป็นการทา้ทายหลกัการพื้นฐานของ

การเป็นตวัของตวัเอง20 ขอ้เสนอประการหน่ึงมาจาก ตน อิสไมล์ [Tun Ismail ขณะนั้นเป็นสมาชิกรัฐสภาและ

ต่อมาจะข้ึนด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของตน ราซัค (Tun Razak) ท่ีข้ึนมาด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีแทนตนกู อบัดุล เราะห์มาน (Tunku Abdul Rahman)] ตน อิสไมล์กล่าวถึงสถานการณ์ในอินโด

จีนท่ีเส่ือมทรามลงพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงดา้นสถานะและท่าทีของมหาอ านาจ และเสนอวา่ “ถึงเวลาแลว้ท่ี

ประเทศในภูมิภาคน้ีจะร่วมกนัประกาศให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นกลาง”21 และเม่ือตน ราซัคข้ึนมาด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี การสร้างความเป็นกลางให้แก่ภูมิภาคน้ีก็กลายเป็นนโยบายทางการของมาเลเซีย 

                                                           

    19 Alice D. Ba. Ibid. p. 70. 

    20 ความต้องการท่ีจะเป็นตัวของตัวเองของชาติอาเซียนสะท้อนอยู่ในช่ือรองของหนังสือของ 

Weatherbee ท่ีอา้งแลว้ขา้งตน้ คือ “the struggle for autonomy” 

    21 อา้งใน Alice D. Ba. Ibid. p. 71. 
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นโยบายน้ีสะทอ้นความพยายามของมาเลเซียท่ีจะเบ่ียงเบนจากท่าทีนิยมองักฤษและนิยมตะวนัตกของผูน้ าคน

ก่อนหนา้น้ี คือ ตนก ูอบัดุล เราะห์มาน  

    อยา่งไรก็ตาม นโยบายน้ีถูกต่อตา้นทั้งจากชาติมหาอ านาจท่ีหวัน่เกรงวา่ จะส่งผลในแง่จ ากดัทางเลือก

ของตนในภูมิภาคน้ี จากชาติท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกอาเซียนซ่ึงหวาดระแวงไม่ใจอาเซียนอยูแ่ลว้ และท่ีส าคญัคือจาก

สมาชิกอ่ืนๆ ของอาเซียนดว้ยกนัเอง เราจะไม่พิจารณารายละเอียดการถกกนัในเถียงประเด็นน้ีในอาเซียน22 ท่ี

ส าคญัคือ พฒันาการเก่ียวกบัการคืนดีระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน (โดยเฉพาะเม่ือมีการประกาศในช่วงฤดูร้อน 

ค.ศ. 1971 วา่ประธานาธิบดีนิกสันจะเดินทางไปเยือนจีน) ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลวา่สหรัฐอเมริกาจะถอนตวั

ออกไปดว้ยการเปิดโอกาสให้จีนเขา้มาขยายอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความหวัน่เกรงเช่นน้ีน่ีเองท่ีท า

ใหอ้าเซียนตอ้งหนัมาพิจารณาแนวทางการสร้างความร่วมมือและจดัระเบียบในภูมิภาค 

    ในเดือนตุลาคม 1971 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจดัการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาพฒันาการ

ดา้นต่างประเทศและผลประทบท่ีจะมีต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมาชิกอาเซียนทุกประเทศเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่

การคืนดีจีน-สหรัฐท าให้อาเซียนจ าเป็นตอ้งอยา่งนอ้ยพิจารณาทบทวนความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัทั้งจีนและ

สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ประเทศอาเซียนมีความเห็นแตกต่างกนัอีกเช่นเคยโดยมีการเสนอแนวทางอีก

หลากหลายนอกจากความคิดของมาเลเซียเร่ืองการก าหนดให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นกลาง เม่ือไม่สามารถ

บรรลุความตกลงร่วมกนัได ้จึงก าหนดให้มีการพบปะกนัใหม่ท่ีกวัลาลมัเปอร์ในช่วงวนัท่ี 16-17 พฤศจิกายน

ต่อมา ท่ีประชุมยงัคงถกเถียงกนัอยา่งเผด็ร้อน มาเลเซียยืนยนัมัน่คงในเร่ืองการให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น

กลาง ขณะท่ีฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ไม่เห็นดว้ย  

    อย่างไรก็ตาม แมจ้ะยงัมีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมาก แต่ในท่ีสุดในเดือนนั้นอาเซียนก็ประกาศว่า 

“การก าหนดให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นกลาง” เป็น “เป้าหมายท่ีพึงประสงค์” และพร้อมกนันั้นก็ประกาศ

ความตั้งใจท่ีจะ “ใชค้วามพยายามเท่าท่ีจะจ าเป็นท่ีจะท าให้มีการยอมรับและเคารพต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้น

ฐานะท่ีเป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง”23 ขอ้ท่ีน่าสังเกตคือ ZOPFAN ท่ีมีการประกาศในคร้ังน้ีก็

เช่นเดียวกบัปฏิญญากรุงเทพฯ เม่ือ 4 ปีก่อนหน้านั้น คือ สั้ นและค่อนขา้งคลุมเครือ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความไม่ลง

รอยท่ียงัมีอยู ่กระนั้นก็ตาม การท่ีอาเซียนท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัสามารถจะบรรลุท่าทีร่วมกนัไดเ้ช่นน้ีถือวา่มี

ความส าคญัยิ่ง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ประเด็นเร่ืองการประกาศ ZOPFAN มิได้อยู่ท่ีว่า เม่ือมีการประกาศแล้ว 

ZOPFAN จะก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญใดๆ แต่อยู่ท่ีวิธีการด าเนินงานของอาเซียนซ่ึงจะเป็นรากฐานของ

พฒันาการของอาเซียนในเวลาต่อมา Alice Ba สรุปประเด็นน้ีไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

                                                           

    22 โปรดดูเร่ืองน้ีได ้Ibid. pp. 73-74. 

    23Ibid. pp. 75-76. 
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“...ปฏิญญา ZOPFAN ช่วยย า้ยืนยันพันธกรณีท่ีมีต่อกันในช่วงท่ีความสัมพันธ์

ในระดับภูมิภาคยังคงอยู่ ในความไม่แน่นอน น่ีเป็นพันธกรณีต่อความคิดท่ีว่าด้วย

อาเซียน-เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท้ังๆ ท่ียงัมีความต้องการท่ีแตกต่างกันกันอยู่อย่างส าคัญ 

น่ียังเป็นพันธกรณีมีท่ีต่อการแสวงหาความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและความตกลง

ร่วมกันมากขึน้ ประเดน็นีไ้ด้รับการยืนยันโดยข้อเท็จจริงท่ีว่า การประชุมใน ค.ศ. 1971 

ท่ีก่อให้เกิด ปฏิญญา ZOPFAN นั่นเอง ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีอาวสุโส 

(senior officials committee – SOM) ศึกษา ZOPFAN ในเชิงแนวคิดและในเชิงปฏิบัติ 

ตลอดจนแนวทางต่างๆ ท่ีอาจจะท าให้เป็น “แนวคิดท่ีน าไปปฏิบัติได้” มองในแง่นี้

ปฏิญญา ค.ศ. 1971 จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ดีกว่าในแง่ท่ีเป็นความตกลงว่าด้วยกระบวนการ – 

นั่นคือ กระบวนการของการหาฉันทามติ – มากกว่าจะเป็นความตกลงเพ่ือท าให้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นกลาง24 

 

กจิกรรม 3.1.3 

    อาเซียนปรับตวัอยา่งไรเม่ือเผชิญกบัผลกระทบจากหลกัการนิกสัน? 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.1.3 

    สถานการณ์ท่ีเกิอดข้ึนภายหลงัการประกาศหลกัการนิกสัน คือ ความไม่แน่นอนเก่ียวกบันโยบายของ

มหาอ านาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การถกเถียงในอาเซียนจึงไดต้ามมาเก่ียวกบับทบาทของชาติเหล่าน้ีใน

ภูมิภาค มีทศันะและความเห็นแตกต่างกนัหลากหลายเก่ียวกบัวา่จะให้มหาอ านาจเขา้มามีบทบาทขนิดไหน และ

ในจุดใดท่ีบทบาทเช่นนั้นจะถือเป็นการทา้ทายหลกัการพื้นฐานของการเป็นตวัของตวัเอง อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุด

ผูน้ าอาเซียนก็ตกลงท่ีจะออกปฏิญญาวา่ดว้ย “สันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง” (Zone of Peace, Freedom 

and Beutrality – ZOPFAN) ในเดือนพฤศจิกายน 1971 

 

 

 

 

 

                                                           

    24 Ibid. p. 76. 
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ตอนที ่3.2  

สู่ทศวรรษที ่2: อาเซียนภายหลงัสงครามเวยีดนาม 

 

 โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องหน่วยท่ี 3.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

    3.2.1 บาหลี 1976 กบัการปรับตวัและขยายความร่วมมือในอาเซียน 

    3.2.2 ระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

    3.2.3 ระยะแรกของการขยายความร่วมมือนอกภูมิภาค 

 

แนวคิด 

    1. การประชุมสุดยอดคร้ังแรกของอาเซียนท่ีบาหลีเป็นความเคล่ือนไหวส าคญัหลงัสงครามเวียดนาม

เพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปโดยเฉพาะดว้ยการกระชบัความสัมพนัธ์ในอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึนและ

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในดา้นการคา้และอุตสาหกรรม 

    2. ระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนยงัไม่ไดก้า้วไปถึงระดบับูรณาการ แต่ก็มีด าริ

ส าคญั เช่น โครงการอุตสาหกรรมอาเซียนและความตกลงว่าดว้ยสิทธิพิเศษทางการคา้ ซ่ึงกล่าวได้วา่เป็นการ

วางรากฐานส าหรับความร่วมมือท่ีใกลชิ้ดยิง่ข้ึนและพฒันาการในลกัษณะบูรณาการเม่ือส้ินทศวรรษ 1980 

    3. ช่วงระยะตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 1970 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการขยายความร่วมมืออกไปสู่

ระดบักวา้งนอกเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย โดยเฉพาะในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนคู่เจรจากบัมหาอ านาจ

ต่างๆ พฒันาการในลกัษณะน้ีสะทอ้นความเติบโตกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนจนสามารถเปล่ียน

สถานะจากผูรั้บความช่วยเหลือมาเป็น “คู่เจรจา” กบัมหาอ านาจ 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลกัษณะการปรับตวัและการขยายความร่วมมือในอาเซียนได ้

2. อธิบายแนวทางและรูปแบบควารมร่วมมือทางเศรษฐกิจระยะแรกในอาเซียนได ้
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3. อธิบายการขยายความร่วมมือนอกภูมิภาคในระยะแรกของอาเซียนได ้

 

 

 

 

ความน า 

 

    จุดเปล่ียนผา่นท่ีส าคญัจุดหน่ึงในพฒันาการช่วงแรกของอาเซียน คือ ช่วงหลงัสงครามเวยีดนาม ซ่ึงยุติ

ลงเม่ือฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดกรุงไซ่ง่อน (นครโฮจิมินห์ปัจจุบนั) ไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 1975 ช่วงน้ีกล่าวไดว้่า

อาเซียนอยูใ่นสถานการณ์ยากล าบาก แต่ดงัจะไดเ้ห็นต่อไปวา่ ทั้งสถานการณ์ทางภายนอกและการปรับตวัของ

อาเซียนในช่วงน้ีส่งผลอยา่งส าคญัต่อทั้งการปรับความสัมพนัธ์กบัเวียดนามและประเทศอินโดจีนอีก 2 ประเทศ

และท าให้อินโดจีน (และเมียนมา) เขา้มารวมอยูใ่นกลุ่มภูมิภาคท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไดใ้นท่ีสุด นอกจากนั้น 

ช่วงเวลาน้ีก็กล่าวไดว้า่เป็นช่วงเร่ิมตน้ส าคญัของทั้งการขยายความร่วมมือและการข้ึนมามีบทบาทโดดเด่นของ

อาเซียนในเวลาต่อมา 
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เร่ืองที ่3.2.1  

บาหล ี1976 กบัการปรับตัวและขยายความร่วมมือในอาเซียน 

 

    ดังได้กล่าวแล้วว่า เม่ือมีการก่อตั้ งอาเซียนข้ึนในเดือนสิงหาคม 1967 นั้น ความขัดแยง้ท่ีเรียกว่า

สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 2 ก าลงัอยู่ในช่วงสูงสุด สหรัฐอเมริกาเขา้ไปแทรกแซงทางทหารในเวียดนามโดยตรง

และสงครามทางอากาศต่อเวียดนามเหนือท่ีเร่ิมมาตั้งแต่ช่วงตน้ ค.ศ. 1965 ก็ยงัด าเนินอยูอ่ยา่งเต็มก าลงั ท่ีส าคญั

คือ ในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีมีการก่อตั้งอาเซียนนั้น ไทยก็ส่งทหารไปช่วยฝ่ายเวียดนามใตร้บกบัฝ่ายคอมมิวนิสต์25 

(ประเทศอาเซียนอีกประเทศท่ีส่งทหารไปรบในเวียดนาม คือ ฟิลิปปินส์) แมว้า่อาเซียนจะจดัตั้งข้ึนในลกัษณะท่ี

มิใช่เป็นพนัธมิตรทางทหาร เช่น SEATO ท่ีมีมาก่อนหน้านั้ นแล้ว แต่การเป็นกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ของ

อาเซียนในขณะนั้นก็ปราศจากขอ้สงสัยใดๆ26  

    เวียดนามท่ีเห็นวา่อาเซียนโดยเน้ือแทแ้ลว้มิไดแ้ตกต่างไปจาก SEATO จึงอยูค่นละฝ่ายกบัอาเซียนมา

แต่ตน้และประณามอาเซียนอยา่งรุนแรงวา่เป็น “สมุนรับใชจ้กัรวรรดินิยมสหรัฐ”27 ช่วงระยะเวลาหลงัสงคราม

เวียดนามจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความยากล าบากในการปรับความสัมพนัธ์กบัเวียดนาม ท่ีก าลงัอยูใ่นภาวะฮึกเหิม

จากการไดรั้บชยัชนะในสงคราม 

    อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองในโลกและในภูมิภาคขณะนั้น โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่ง

จีนและสหภาพโซเวียตท่ีเช่ือมโยงมาถึงความขดัแยง้จีน-เวียดนาม มีส่วนอยูไ่ม่น้อยในการช่วยให้อาเซียนและ

                                                           

    25 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงกลาโหมจดัก าลงัรบภาคพื้นดินเพื่อไป

ปฏิบติัการในเวียดนามใตใ้นลกัษณะของกรมทหารอาสาสมคัรใชช่ื้อรหสัวา่ “จงอางศึก” (Queen’s Cobra Unit) 

ต่อมามีการเพิ่มก าลงัจากขนาดกรมเป็นกองพล จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2510 ก็มีการจดัตั้งกองบญัชาการกอง

ก าลงัทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต)้ มี พลตรี ยศ เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา เป็นผูบ้ญัชาการ 

ก าลงัพลผลดัท่ี 1 ของกองก าลงัอาสาสมคัรดงักล่าวน้ีออกเดินทางไปเวียดนามใตต้ั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-

สิงหาคม 2510 เม่ือสถานการณ์ในเวยีดนามตกอยูใ่นภาวะคบัขนัมากข้ึน กองบญัชากาทหารสูงสุดก็มีค  าสั่งใหยุ้ติ

ปฏิบติัการของทหารไทยในเวยีดนามตั้งแต่เดือนมีนาคม 2416 

    26 ธีระ นุชเป่ียม. (2555). “ความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนามในกรอบอาเซียน”. ใน เอเชียปริทัศน์. ปีท่ี 33 

ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. น. 170. 

    27 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 173 
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เวียดนามสามารถปรับความสัมพันธ์กนัไดใ้นท่ีสุดภายใน ค.ศ. 197628 ในส่วนของอาเซียนเองนั้น กล่าวไดว้่า

ช่วงหลงัสงครามเวยีดนามเป็นช่วยเวลาแห่งการปรับตวัคร้ังส าคญั และผลจากการปรับตวัคร้ังน้ีก็ท  าให้อาเซียน

ท่ีในช่วงเกือบ 1 ทศวรรษก่อนหนา้นั้นแทบจะไม่มีบทบาทส าคญัใดๆ ร่วมมือกนัเป็นปึกแผน่มากข้ึนจนกล่าวได้

วา่เป็นรากฐานส าคญัยิง่ส าหรับการมีบทบาทโดดเด่นบนเวทีโลกและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในเวลาต่อมา การ

เคล่ือนไหวเพื่อการปรับตวัคร้ังส าคญัน้ีคือการประชุมสุดยอดคร้ังแรกท่ีบาหลีในเดือนกุมภาพนัธ์ 1976  

    แรงผลักดันส าคัญท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีคือชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน 

โดยเฉพาะเม่ืออินโดจีนทั้งหมดตกไปอยู่ภายใตร้ะบอบปกครองคอมมิวนิสตส้ิ์น ค.ศ. 1975 ความหวัน่เกรงการ

ขยายตวัของคอมมิวนิสต์ไปสู่ส่วนอ่ืนๆ ของภูมิภาคดงัท่ีเคยมีการเปรียบเทียบไวอ้ย่างชัดเจนในลกัษณะของ 

“โดมิโนท่ีล้มตามกนั” (Falling Dominos) ก็ดูจะมีความเข้มขน้รุนแรงไม่น้อย ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีอาเซียน

จะตอ้งหาหนทางร่วมมือดา้นความมัน่คงใกลชิ้ดยิง่ข้ึนจึงเกิดข้ึน ในเดือนกุมภาพนัธ์ 1976 ผูน้ ารัฐบาลอาเซียนจึง

ไดร่้วมประชุมกนัท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงนบัเป็นการประชุมสุดยอดคร้ังแรกของอาเซียน ความส าคญั

ของการประชุมคร้ังน้ีอยูท่ี่การวาง “รากฐานส าหรับความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็งยิ่งข้ึนใน

อาเซียนโดยมิไดปิ้ดประตูส าหรับการคืนนดีกบัรัฐอินโดจีน”29 

    การประชุมคร้ังน้ีให้ความเห็นชอบเอกสารส าคญั 2 ฉบบั ฉบบัแรก คือ ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน 

(Declaration of ASEAN Concord)30 เอกสารฉบบัน้ีเป็นโครงการทางการเมืองซ่ึงเรียกร้องให้มี “การสร้างความ

เขม้แข็งให้แก่เอกภาพทางการเมืองโดยการส่งเสริมความสอดคลอ้งกลมกลืนดา้นทศันะ การประสานท่าทีและ

หากเป็นไปไดแ้ละเป็นท่ีพึงประสงค์ การด าเนินการร่วมกนั” โครงการเช่นน้ีท่ีจริงเร่ิมปรากฏข้ึนแลว้จากการ

ประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในเดือนเมษายน 1972 ซ่ึงตกลงท่ีจะให้มีการ

พบปะกนัอย่างน้อยปีละคร้ังเพื่อร่วมกนัพิจารณาพฒันาการระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อเอเชียตะวนัออก

                                                           

    28 ความขดัแยง้ตึงเครียดกบัจีนท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้จีนตดัความช่วยเหลือทั้งหมดแก่เวียดนามในปี

นั้น ท าให้เวยีดนามเองก็ตอ้งการแสวงหามิตรในภูมิภาคน้ีมากกวา่จะคงความเป็นศตัรูกบัอาเซียนไวใ้ห้เน่ินนาน

ออกไป และนอกจากนั้นเวียดนามท่ีเพิ่งจะผา่นพน้สงครามท่ีต่อเน่ืองกนัมายาวนานถึงประมาณ 3 ทศวรรษ ก็คง

ตอ้งการมุ่งไปท่ีการฟ้ืนฟูบูรณะและพฒันาประเทศเป็นส าคญั 

    29 Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. p. 76 

    30 “The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976”, http://asean.org/ 

?static_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976 สืบคน้เม่ือ 28 กนัยายน 2560. 



 27 

เฉียงใต ้การพบปะเช่นน้ีต่อมากลายมาเป็นการประชุมหารืออยา่งเป็นกนัเองประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน (ASEAN Foreign Ministers’ Rretreat)31 

    เอกสารฉบบัท่ีสองซ่ึงท่ีประชุมสุดยอดบาหลีให้ความเห็นชอบ คือ สนธิสัญญาทางไมตรีและความ

ร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ในทางกฎหมาย

ความส าคญัของ TAC อยูท่ี่การยกระดบัความร่วมมือในอาเซียนข้ึนสู่การมีสนธิสัญญาระหวา่งกนัจากการท่ีเคยมี

เพียง “ปฏิญญา” หรือค าประกาศเท่านั้นคือ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ท่ีก่อตั้งอาเซียน TAC ซ่ึงก าหนดให้ประเทศ

ภาคีร่วมมือกนัเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค ยึดมัน่ในหลกัสันติวิธี ไม่มีการแทรกแซงกิจการภายใน หรือ

ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีคุกคามประเทศอ่ืน เพื่อสร้างสันติสุข เสถียรภาพและความมัน่คงท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ สร้างความมั่นคัง่ให้เกิดข้ึนในภูมิภาคน้ีโดยรวม นับเป็นการ “สร้างรากฐานส าหรับประชาคมท่ี

เขม้แข็งและย ัง่ยืนของชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ส่วนท่ีอาจจะถือไดว้า่ส าคญัท่ีสุดของสนธิสัญญาฉบบัน้ี 

คือการ “เปิดให้รัฐอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้มาร่วมเป็นสมาชิกได”้32 ในสถานการณ์ขณะนั้นเห็นได้

ชดัวา่ “TAC เป็นท่าทีชดัเจนท่ีบ่งบอกความเต็มใจส าหรับการอยูร่่วมกนัโดยสันติระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตส่้วนท่ีเป็นอาเซียนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนท่ีเป็นคอมมิวนิสต”์33 

    นอกจากน้ี หากมองผลในเวลาต่อมาก็จะเห็นไดว้า่ หลกัการและบทบญัญติัต่างๆ ใน TAC นบัเป็นการ

วางรากฐานส าหรับให้อาเซียนเป็นกลุ่มภูมิภาคอยา่งแทจ้ริงท่ีประกอบดว้ยทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตใ้นท่ีสุด แมว้่าอาเซียนจะตอ้งใช้เวลาอีกกวา่ 2 ทศวรรษจึงจะบรรลุปณิธานท่ีก าหนดไวน้ี้ก็ตาม และแน่นอน

การเป็นกลุ่มภูมิภาคเช่นนั้นย่อมสามารถท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคัญท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือและจรรโลง

สันติภาพและความมัน่คงแห่งภูมิภาคไปพร้อมกนั จึงถือไดว้า่อาเซียนมีส่วนส าคญัในการสร้างเง่ือนไขส าหรับ

การท่ีชาติต่างๆ ในภูมิภาคจะปรับความสัมพนัธ์ต่อกนัและร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดต่อไป34 

    ความส าคญัอีกประการหน่ึงของ TAC ท่ีจะตอ้งกล่าวถึงดว้ย คือ การยกระดบั “วิถีอาเซียน” (ASEAN 

Way) ด้วยการบรรจุเร่ืองน้ีไวใ้นสนธิสัญญาด้วย วิถีอาเซียนนั้นถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินงานของ

อาเซียนตั้งแต่แรกก่อตั้ง เม่ือค านึงถึงวา่อาเซียนถือก าเนิดข้ึนจากความกงัวลดา้นความมัน่คงในขณะนั้น (ทั้งการ

คุกคามของลทัธิคอมมิวนิสต์และความบาดหมางขดัแยง้ในบรรดาชาติในภูมิภาค) เป็นส าคญั วิถีอาเซียนไม่

                                                           

    31 Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. p. 77 

    32 “Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia” Association of Southeast Asian Nations  

http://www.asean.org/1217.htm สืบคน้เม่ือ 28 กนัยายน 2560. 

    33 Weatherbee. Ibid. p. 77. 

    34 ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 172. 
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เพียงแต่เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างระเบียบแห่งภูมิภาคเท่านั้น แต่กล่าวไดว้า่เป็นรากฐานหรือเหตุผลแห่งการ

ด ารงอยูข่องอาเซียนเองเลยทีเดียว ความร่วมมือดา้นความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(และมีความพยายาม

ขยายออกไปจากภูมิภาคน้ีดว้ย) จึงกล่าวไดว้า่อาศยัแนวทางแห่งวถีิอาเซียนเป็นส าคญั 

    ลกัษณะการด าเนินงานของอาเซียนท่ีปรากฏตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง คือ ความตอ้งการท่ีจะหล่อหลอมความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันบนพื้นฐานความเห็นพ้อง หรือการยึดมั่นในการมีฉันทามติและการด าเนินงานใน

ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ (Informality) แนวทางน้ีจะกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีอาเซียน  ซ่ึงแสดงถึง

ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนัของบรรดาชาติสมาชิกท่ีจะให้มีระเบียบแห่งภูมิภาคท่ีสันติสุข เป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั และมีเสถียรภาพ ในการท่ีจะธ ารงระเบียบเช่นนั้นไวส้มาชิกอาเซียนจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัโดย

พื้นฐานแห่งการยอมรับปทสัถานร่วมกนัซ่ึงปรากฏอยูใ่นค าภาษาอินโดนีเซีย 2 ค า คือ35 

     - Musjawarah หมายถึง การปรึกษาหารือ 

     - Musfakat หมายถึง ฉนัทามติ 

    วถีิอาเซียนโดยพื้นฐานแลว้มิใชก้ลไกในการแกปั้ญหา ความมุ่งหมายหลกัของอาศยัแนวทางน้ีในการ

ด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติในภูมิภาค คือ 1) ป้องกนัมิให้ความขดัแยง้ระดบัทวิภาคของชาติอาเซียนเขา้มา

มีผลในแง่ของการสร้างความยุง่ยากหรือท าลายเสถียรภาพและการด าเนินงานของอาเซียน และ 2) ป้องกนัไม่ให้

ประเด็นปัญหาในระดบัทวิภาคีระหวา่งชาติอาเซียนดว้ยกนัเองหรือกบัประเทศท่ีอยูน่อกกลุ่มเขา้มามีผลกระทบ

ในทางลบต่อความสัมพนัธ์ภายในอาเซียน36 ววิฒันาการของปทสัถาน (norms) ท่ีเป็นรากฐานของวถีิอาเซียนถือ

ไดว้า่เป็นส่วนส าคญัในพฒันาการของอาเซียนเลยทีเดียว วิถีดงักล่าวน้ีท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการมาแต่แรกเร่ิม 

ไดก้ลายมาเป็นแบบแผนทางการหรือ “สถาบนั” เม่ือมีการลงนามใน TAC และหลกัการท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั

อย่างไม่ เป็นทางการดังกล่าวได้ถูกบรรจุในมาตรา 2 ของสนธิสัญญาฉบับน้ีเพื่อเป็นหลักการก าหนด

ความสัมพนัธ์ทั้งระหวา่งชาติอาเซียนและกบัชาติอ่ืนๆ นอกภูมิภาค หลกัการดงักล่าวไดแ้ก่ 

     - การเคารพซ่ึงกนัและกนัในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมกนั บูรณภาพทางดินแดนและอตั

ลกัษณ์แห่งชาติ  

     - สิทธิของแต่ละรัฐท่ีจะด ารงอยู่โดยปราศจากการถูกแทรกแซง การล้มล้างท าลาย หรือการบีบ

บงัคบัจากภายนอก 

     - การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั 

     - การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ 

                                                           

    35 Ibid. p. 128. 

    36 Ibid. 
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     - การยกเลิกการใชก้ารข่มขู่คุกคามวา่จะใชแ้ละการใชก้ าลงั 

     - การมีความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผลระหวา่งกนั 

    แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผนความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ี กล่าวไดว้่ามีส่วนอยา่งมากต่อการไม่มีความ

ขดัแยง้รุนแรงในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียน แมว้่าตั้ งแต่ประมาณคร่ึงหลงัทศวรรษ 1970 จนถึงตน้ทศวรรษ 

1990 จะมีความขดัแยง้รุนแรงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งในส่วนท่ีเรียกวา่ “สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 3” (Third 

Indochina War) และสงครามกลางเมืองในกมัพชูาก็ตาม 

 

กจิกรรม 3.2.1  

    แรงจูงใจส าคญัท่ีน าไปสู่การประชุมสุดยอดคร้ังท่ีบาหลีคืออะไร? 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.2.1 

    แรงผลักดันส าคัญท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีคือชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน 

โดยเฉพาะเม่ืออินโดจีนทั้งหมดตกไปอยู่ภายใตร้ะบอบปกครองคอมมิวนิสตส้ิ์น ค.ศ. 1975 ความหวัน่เกรงการ

ขยายตวัของคอมมิวนิสต์ไปสู่ส่วนอ่ืนๆ ของภูมิภาคดงัท่ีเคยมีการเปรียบเทียบไวอ้ย่างชัดเจนในลกัษณะของ 

“โดมิโนท่ีล้มตามกัน” ก็ดูจะมีความเข้มข้นรุนแรงไม่น้อย ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีอาเซียนจะต้องหาหนทาง

ร่วมมือดา้นความมัน่คงใกลชิ้ดยิ่งข้ึนจึงเกิดข้ึน ในเดือนกุมภาพนัธ์ 1976 ผูน้ ารัฐบาลอาเซียนจึงไดร่้วมประชุม

กนัท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงนบัเป็นการประชุมสุดยอดคร้ังแรกของอาเซียน ความส าคญัของการประชุม

คร้ังน้ีอยูท่ี่การวางรากฐานส าหรับความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็ยิง่ข้ึนในอาเซียนโดยมิไดปิ้ด

ประตูส าหรับการคืนนดีกบัประเทศในอินโดจีน 
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เร่ืองที ่3.2.2  

ระยะแรกของความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ 

 

    จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีดูเหมือนวา่ แนวทางและเป้าหมายของอาเซียนในช่วงแรกของวิวฒันาการ มี

ลกัษณะขดัแยง้กนัในตวั กล่าวคือ เป้าหมายลึกๆ แลว้อยูท่ี่ดา้นการเมืองและความมัน่คง แต่ส่ิงท่ีแสดงออกกลบั

มุ่งไปในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม จริงๆ แลว้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพิ่งจะเร่ิมอยา่งจริงจงัในช่วง

กลางทศวรรษ 1970 ช่วงแรกๆ นั้นไม่มีแมก้ระทัง่ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กิจการอาเซียนทั้งหมดอยูใ่นความ

รับผิดชอบของรัฐมนตรีต่างประเทศ และเม่ือมีการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจก็จะมุ่งท่ี “ความร่วมมือ” โดยยงัไม่มี

ด าริหรือความคิดเก่ียวกบั “บูรณาการทางเศรษฐกิจ” (Economic Integration) แต่อย่างใดทั้งส้ิน ลี กวน ยู (Lee 

Kuan Yew) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์สมยันั้นกล่าวย  ้า ณ ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนใน ค.ศ. 1972 ว่า “อาเซียน

ขณะน้ีไม่มีความมุ่งหวงัท่ีจะใหมี้บูรณาการดา้นเศรษฐกิจของภูมิภาค”37  

    อยา่งไรก็ดี ดงัจะเห็นต่อไปวา่ ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 ก็มีความกา้วหน้าดา้นความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจจนน าไปสู่เส้นทางบูรณาการในท่ีสุดในปัจจุบนั  

  ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ว่า ความเปล่ียนแปลงส าคญัในทิศทางของอาเซียนเกิดข้ึนในช่วงประมาณกลาง

ทศวรรษ 1970 ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากการมุ่งความสนใจไปท่ีดา้นการเมืองและความมัน่คงท่ีเป็นแนวทางหลกั

ของอาเซียนมาตั้งแต่แรกเร่ิมมาเน้นท่ีด้านเศรษฐกิจมากข้ึน มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียน

ทิศทางในคร้ังน้ี38 

    ท่ีส าคญัก็คือ การเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ดา้นความมัน่คงในภูมิภาคภายหลงัการยติุสงครามอินโดจีน

คร้ังท่ี 2 (สงครามเวียดนาม) ใน ค.ศ. 1975 มีผลในแง่ของการผลกัดนัให้อาเซียนตอ้งกระชบัความร่วมมือใกล้

และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันมากข้ึน โดยคาดหวงัว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะมีส่วนส าคญัในการสร้าง
                                                           

    37 อ้างใน Rodolfo C. Severino. (2008). ASEAN. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. p. 

42. 

    38 Linda Low. (2004). ASEAN. Economic Co-operation and Challenges. Singapore: Institute of  

Southeast Asian Studies. pp. 13-14. 
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เอกภาพเช่นนั้น อยา่งไรก็ดี มีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีดว้ยรวมทั้งสถานการณ์ใหม่

ในทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียนตอ้งเผชิญอยูข่ณะนั้น 

    เม่ือมีการจดัประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกข้ึนท่ีบาหลีใน ค.ศ. 1976 ประเทศต่างๆ ในอาเซียนก าลงั

ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในช่วง ค.ศ. 1974-1975 อนัเป็นผลจากวิกฤตการณ์น ้ ามนัคร้ังแรก ท่ี

เกิดจากการท่ีกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ ามัน (OPEC) ข้ึนราคาน ้ ามันถึง 4 เท่าตัวใน ค.ศ. 1973 วิกฤตคร้ังน้ี

ก่อให้เกิดสภาวะท่ีเรียกวา่ “Stagflation” อนัเป็นสภาวะเศรษฐกิจซบเซา (Economic Stagnation) พร้อมๆ กบัการ

มีภาวะวา่งงานและอตัราเงินเฟ้อในระดบัสูง ซ่ึงส่งผลอีกทอดหน่ึงต่อการลดอุปทานและการผลิตเพราะอุปสงค์

ไม่กระเต้ืองข้ึน ก่อใหเ้กิดผลกระทบในลกัษณะท่ีเป็นวฎัจกัร 

    จริงอยู ่ไม่ใช่วา่ประเทศอาเซียนทุกประเทศจะไดรั้บผลกระทบในทางลบโดยวิกฤตการณ์น ้ ามนัและ

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีตามมาในคร้ังน้ี ในอาเซียนมีประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัอยูด่ว้ย คือ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

(ยงัมีสิงคโปร์ซ่ึงมีโรงงานกลั่นน ้ ามันใหญ่ ท่ี สุดล าดับ ท่ี  3 ของโลกรองจากโรงกลั่นท่ี เมืองฮุสตันใน

สหรัฐอเมริกา และเมืองรอตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์) ประเทศเหล่าน้ีไดรั้บประโยชน์อยา่งมากจากราคา

น ้ามนัท่ีสูงข้ึน แต่ประเทศเหล่าน้ีก็ไดรั้บผลกระทบโดยทัว่ไปของวกิฤตการณ์ขณะนั้นดว้ย คือ ความถดถอยทาง

เศรษฐกิจ 

    พฒันาการอีกประการหน่ึงในช่วงน้ีมีความส าคญัต่อการปรับเปล่ียนท่าทีของอาเซียนดว้ย นัน่คือ เม่ือ

ถึง ค.ศ. 1976 ความกงัวลสนใจดา้นการเมืองและความมัน่คงของอาเซียนไดล้ดนอ้ยลงไปบา้งแลว้ อนัเป็นผลมา

จากการท่ีประเทศต่างๆ ในอาเซียนประสบความส าเร็จในการปรับความสัมพนัธ์กบัประเทศคอมมิวนิสตใ์นอิน

โดจีน (น่ีเป็นสถานการณ์ดา้นการเมืองและความมัน่คงก่อนท่ีวิกฤตคร้ังใหม่จะเกิดข้ึนเมืองส้ินทศวรรษ 1970 

อนัเป็นผลจาก “สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 3” ซ่ึงจะด ารงอยู่ถึง 10 ปีเต็ม) นอกจากนั้น เม่ือถึงช่วงน้ีจีนก็ประสบ

ความส าเร็จในการปรับความสัมพนัธ์กบัประเทศอาเซียนดว้ยเช่นกนั ยกเวน้อินโดนีเซียและสิงคโปร์เท่านั้นท่ี

การปรับความสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนเม่ืออีกหลายปีต่อมา การท่ีจีนเปิดความสัมพนัธ์กบัประเทศท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผลมาจากปัจจยัหลากหลาย แต่ท่ีกล่าวได้ว่าส าคญัท่ีสุด ก็คือการท่ีจีนได้ปรับ

ความสัมพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกา หลงัจากประธานาธิบดีนิกสันเดินทางไปเยอืนจีนในเดือนกุมภาพนัธ์ 1972 ความ

เคล่ือนไหวทั้งหมดน้ีเป็นการวางรากฐานส่วนหน่ึงส าหรับการเปิดความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกบัโลก

ภายนอกตั้ งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 ตามนโยบาย “ส่ีทันสมัย” (Four Modernizations) ของเต้ิง เส่ียวผิง 

(Deng Xiaoping) ประกอบดว้ย การเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกนัประเทศ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    พฒันาการต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและในโลกส่งผลต่อการท าให้อาเซียนตอ้งเตรียมการส าหรับการเขา้สู่

ขัน้ตอนใหม่ในพฒันาการของกลุ่มภูมิภาคน้ี กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เม่ือความกงัวลสนใจดา้นการเมืองและความ
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มัน่คงลดน้อยลงไป ประเทศต่างๆ ในอาเซียนก็พร้อมท่ีจะให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งข้ึนเพื่อ

กระตุน้การพฒันาและสร้างความรุ่งเรืองมัง่คัง่ โดยไม่นานหลงัจากนั้นประเทศเหล่าน้ีก็เปล่ียนไปใชยุ้ทธศาสตร์

ใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจ คือ การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก (export-oriented industrialization) ในท่ีน้ี

เราจะพิจารณาวา่ ช่วงระยะแรกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจน้ี มีความกา้วหนา้ส าคญัในดา้นใดบา้ง39 

    เม่ือมีการก่อตั้งอาเซียนข้ึนนั้น การคา้ในบรรดาชาติสมาชิกดว้ยกนัมีนอ้ยมาก ตวัเลขประมาณการของ

ช่วง ค.ศ. 1967-ต้นทศวรรษ 1970 ช้ีชัดว่า สัดส่วนของการคา้ระหว่างชาติอาเซียนเม่ือเทียบกับมูลค่าการค้า

ทั้งหมดของกลุ่มอาเซียนมีอยู่เพียงร้อยละ 12-15 เท่านั้น40 สภาพเช่นน้ีส่วนหน่ึงกล่าวได้ว่าเป็นมรดกจากช่วง

สมยัอาณานิคมดว้ย 

    รูปแบบหลกัทางการคา้ของช่วงสมยัอาณานิคม คือ การให้ดินแดนภายใตร้ะบอบปกครองอาณานิคม

ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบไปยงัมหาอ านาจอาณานิคมท่ีเป็นประเทศอุตสาหกรรม ขณะเดียวกนั

ดินแดนอาณานิคมก็น าเขา้สินคา้ส าเร็จรูปจากประเทศเหล่าน้ี หลงัจากไดรั้บเอกราช ประเทศเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตห้ลายประเทศก็ยงัคงรักษาความผูกพนัท่ีมีอยู่เดิมกบัอดีตประเทศเมืองแม่ของตน ยกเวน้เพียงเมียนมา

และเวียดนามเท่านั้นท่ีมิไดรั้กษาความผกูพนัเดิมท่ีมีอยู่ รูปแบบทางการคา้ในสมยัอาณานิคมมีลกัษณะพื้นฐาน

เป็นการตกัตวงผลประโยชน์จากดินแดนอาณานิยมอย่างเอารัดเอาเปรียบ จึงแทบไม่มีการวางรากฐานส าหรับ

การพฒันาอุตสาหกรรมไวใ้นดินแดนเหล่าน้ีเลย ท าให้เม่ือไดรั้บเอกราช ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจึงเห็นความ

จ าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาอุตสาหกรรมของตนเองเพื่อเป็นรากฐานส าหรับพฒันาการในดา้นอ่ืนๆ ต่อไปดว้ย 

     นอกจากผลกระทบจากช่วงสมยัอาณานิคมแลว้ สภาพเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนก็ท าให้การคา้

ระหว่างกนัมีอยู่ในระดบัต ่าด้วย กล่าวคือ ชาติต่างๆ เหล่าน้ีมีผลผลิตท่ีมาจากทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบ

คลา้ยๆ กนั หลงัจากเร่ิมมีการพฒันาอุตสาหกรรมแลว้นัน่เอง การคา้ระหว่างกนัทั้งในดา้นสินคา้และบริการจึง

เร่ิมเกิดข้ึนบา้ง แต่ถึงกระนั้น การท่ีการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะแรกๆ มุ่งไปท่ีการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อ

ทดแทนการน าเขา้ (import-substitution industrialization) จึงไม่ส่งผลต่อการคา้ภายในอาเซียนเท่าใดนกั 

กรณียกเวน้ส าคญัในเร่ืองน้ี คือ สิงคโปร์ท่ีมีปริมาณการคา้กบัประเทศอาเซียนดว้ยกนัอยูใ่นระดบัสูง อนั

เป็นผลมาจากบทบาทการเป็นเมืองท่าท่ีเป็นแหล่งพกัสินคา้มายาวนานในอดีต กล่าวคือ สิงคโปร์ท าหนา้ท่ีเป็น

แหล่งพกัสินคา้ส าหรับชาติเพื่อนบา้นอ่ืนๆ สินคา้ท่ีน าเขา้และส่งออกผา่นท่าเรือและท่าอากาศยานสิงคโปร์ คือ 

สินคา้ (โดยเฉพาะท่ีเป็นผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุ ดิบ) ท่ีน าเขา้มาเพื่อส่งออกต่ออีกทอดหน่ึง 

สินคา้เหล่าน้ีน าเขา้มาเพื่อแปรรูปขั้นตน้ จดัระดบั และบรรจุหีบห่อก่อนส่งออกสู่ตลาดโลก ซ่ึงรวมไปถึงตลาด

                                                           

    39 โปรดดูสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีใน เร่ืองเดียวกัน. น. 14-20. 

    40 เร่ืองเดียวกัน. น. 14-15. 
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สหรัฐ ยุโรป และญ่ีปุ่น นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัเป็นแหล่งพกัสินคา้อีกทางหน่ึงดว้ย คือ เม่ือชาติเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย น าเขา้สินคา้ประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมต่างๆ 

จากตลาดนอกภูมิภาค สินคา้ต่างๆ เหล่าน้ีก็มกัจะน าเขา้มาโดยผา่นสิงคโปร์เช่นกนั  

    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนกล่าวไดเ้ร่ิมอยา่งจริงจงัในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 น่ีเองและมี

ผลคืบหน้าตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษเป็นตน้มา โดยเฉพาะใน ค.ศ. 1975 ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนเรียกร้องให้มีการก าหนดความส าคญัเร่งด่วนเร่ือง “การเปิดเสรีทางการคา้ในบางดา้นและการแบ่งกนัท า

การผลิตดา้นอุตสาหกรรม (selective trade liberalization and industrial complementation) ด าริดงักล่าวน้ีน าไปสู่

การก าหนดความตกลงว่าดว้ยสิทธิพิเศษทางการคา้ (Preferential Trading Arrangements – PTA) และโครงการ

อุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project: AIP) ในเวลาต่อมา 

    AIP เร่ิมจากด าริของคณะนกัเศรษฐศาสตร์สหประชาชาติท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนใน ค.ศ. 1969 ให้ศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองน้ี นกัเศรษฐศาสตร์คณะน้ีด าเนินการแล้ว

เสร็จใน ค.ศ. 1972 แต่โครงการน้ีมาไดรั้บความเห็นชอบในหลกัการเมือมีการประชุมสุดยอดคร้ังแรกท่ีบาหลีใน 

ค.ศ. 1976 น่ีเอง41 ภายใตโ้ครงการ AIP อาเซียนมีนโยบายท่ีจะจดัสรรโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปใน

บรรดาชาติสมาชิกต่างๆ แต่ละชาติเหล่าน้ีตอ้งมีส่วนร่วมทุนในแต่ละโครงการ ผลผลิตจากโครงการจะไดรั้บ

การคุม้ครองจากการแข่งขนัและหลกัประกนัการผกูขาดตลาดของภูมิภาค ท่ีสุดยอดท่ีบาหลีตกลงในเบ้ืองตน้วา่  

     - โครงการผลิตปุ๋ยยเูรีย (Urea Fertilizer) จดัสรรใหแ้ก่อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

     - โครงการผลิตซุปเปอร์ฟอซเฟท (Superphosphates คือ ฟอซเฟทชนิดเพิ่มกรดก ามะถนั ท าให้

ละลายน ้าง่าย ใชเ้ป็นปุ๋ยแทนกระดูก) จดัสรรใหแ้ก่ประเทศฟิลิปปินส์ 

     - โครงการผลิตเคร่ืองยนตดี์เซล (Diesel Engine) จดัสรรใหแ้ก่สิงคโปร์ 

     - โครงการผลิตโซดาแอช (Soda Ash หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ โซดาไฟ) จดัสรรใหแ้ก่ประเทศไทย 

    อยา่งไรก็ดี ในทา้ยท่ีสุดแลว้มีเพียงโรงงานผลิตปุ๋ยยเูรียในอาเจะห์บนเกาะสุมตรา อินโดนีเซีย และท่ี

บินตูลู มาเลเซีย เท่านั้นท่ีมีการด าเนินการต่อมา42 โครงการอ่ืนๆ ประสบปัญหาตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหลายคร้ัง 

ผลประโยชน์ของชาติต่างๆ ท่ีไม่ตรงกนั และโดยเฉพาะสิงคโปร์ไม่เห็นดว้ยกบันโยบายอุตสาหกรรมท่ีก ากบั

โดยรัฐและการให้การคุม้ครองจากการแข่งขนั นอกจากนั้น ความช่วยเหลือจากญ่ีปุ่นจ านวน 1 พนัลา้นเหรียญ

                                                           

    41 Weatherbee. Ibid. pp. 202-203. 

    42 โรงงานผลิตปุ๋ยในอินโดนีเซียสร้างแลว้เสร็จ ค.ศ. 1983 และในมาเลเซีย ค.ศ. 1986 Kishore 

Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 131. 
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สหรัฐท่ีนายกรัฐมนตรีทาเคโอะ ฟูกูดะ (Takeo Fukuda) ให้ค  ามั่นไวเ้ม่ือคร้ังเดินทางมาเยือนอาเซียนทั้ ง 5 

ประเทศและเมียนมาใน ค.ศ. 1977 ก็ไม่มีความชดัเจนและเป็นไปตามค ามัน่ท่ีใหไ้ว้43 

    อย่างไรก็ดี โครงการ AIP ซ่ึงในท่ีสุดแล้วกล่าวได้ว่าล้มเหลวสาเหตุส าคัญน่าจะเป็นเพราะไม่

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงส าคญัในภูมิภาค คือ การเปล่ียนจากการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการ

น าเขา้มาเป็นการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก ซ่ึงเร่ิมข้ึนในช่วงระยะนั้นเช่นกนั ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการพฒันา อาเซียนจึงเร่ิมการเปิดเสรีด้านการคา้ภายในภูมิภาคดว้ยความตกลง PTA ใน 

ค.ศ. 197744 PTA ก าหนดใหมี้การให้สิทธิพิเศษโดยสมคัรใจและแลกเปล่ียนสินคา้กบัสินคา้ สิทธิพิเศษส่วนใหญ่

เป็นการลดภาษีศุลกากรขาเขา้แต่ละรายการซ่ึงตอ้งอาศยัการเจรจาท่ีมกัยือเยื้อ สินคา้ภายใตโ้ครงการน้ีได้แก่

อาหารและพลงังาน ผลผลิตจากโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน และสินคา้อ่ืนๆ ซ่ึงจะข้ึนบญัช้ีไวต้ามท่ีจะตกลง

กนั แมว้า่จะมีการขยายบญัชีรายการสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษออกไป และสิทธิพิเศษท่ีให้ก็มีมากข้ึน แต่โครงการ

น้ีก็มิไดมี้ผลในแง่ของการเปิดเสรี และน าไปสู่การขยายปริมาณการคา้ภายในอาเซียนมากนกั  

    ลกัษณะส าคญัของการด าเนินงาน คือ มิไดมี้การก าหนดการลดพิกดัอตัราภาษีศุลกากรเป็นจ านวนร้อย

ละ หากแต่เป็นการลดในลักษณะท่ีเรียกว่า “Margin of Preference (MOP)”45 ดังนั้ น พิกัดอตัราภาษีซ่ึงอยู่ใน

ระดบัสูงอยูแ่ลว้ก่อนการเจรจาท าความตกลง ก็ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงภายหลงัการเจรจาท าความตกลง 

นอกจากน้ี ประเทศอาเซียนยงัมีอตัราภาษีศุลกากรท่ีต่างกนั และสิทธิพิเศษก็จ  ากดัอยูแ่ต่เฉพาะสินคา้ท่ีระบุไวใ้น

รายการท่ีได้มีการเจรจาท าความตกลงกันเท่านั้น โดยมิได้มีผลครอบคลุมทัว่ไปทั้ งหมด การด าเนินงานใน

ลกัษณะน้ี ซ่ึงสะทอ้นเจตนารมณ์ลทัธิคุม้ครองการคา้ (Protectionism) ในสมยันั้น ท าให้มีการข้ึนบญัชีสินคา้ท่ี

ไดรั้บสิทธิพิเศษอนัเป็นสินคา้ซ่ึงจริงๆ แลว้ไม่มีประเทศใดในอาเซียนน าเขา้46 Donald Weatherbee สรุปผลการ

ด าเนินงานภายใตโ้ครงการ PTA ไวด้งัน้ี 

     “การน าเอา PTA ไปปฏิบัติต้องมีการเจรจาท่ียือเยือ้ว่าสินค้าใดจะน าเข้ามารวม

ไว้ในบัญชีและสินค้าใดจะไม่น า้เข้ามารวม ผลท่ีเกิดขึน้คือเป็นการจ ากัดความส าคัญ

                                                           

    43 Ibid. pp. 130-131. 

    44 โปรดดูสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีใน Low. Ibid. pp. 15-21. 

    45 MOP หมายถึงส่วนต่างระหวา่งอตัราภาษีน าเขา้ปกติท่ีประเทศสมาชิกไดผ้กูพนัไวก้บัองคก์ารการคา้

โลก (Most Favoured Nation Rate: MFN rate) กบัอตัราภาษีน าเขา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษซ่ึงเรียกเก็บจากสินคา้ชนิด

เดียวกนัภายใตก้ารเจรจารความตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆโดยทัว่โป MOP มกั

แสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของ MFN rate 

    46 Severino. Ibid. pp. 44-45. 



 35 

ของการค้าภายในอาเซียนอย่างมาก เม่ือมีการประชุมสุดยอดท่ีกรุงมนิลาใน ค.ศ. 

1987 มีเพียงร้อยละ 5 ของสินค้าท่ีได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ PTA เท่านั้นท่ีมีการซ้ือขาย

กันอย่างจริงจัง ผลกระทบจากโครงการนี้มีน้อยแค่ไหนเห็นได้จากข้อเท็จจริงท่ีว่า 

สินค้าท่ีซ้ือขายภายใต้โครงการนีมี้สัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของการค้าภายในอาเซียน

เท่านั้น และการค้าภายในอาเซียนก็มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17 ของการค้าอาเซียน

ท้ังหมด”47 

    อยา่งไรก็ตาม แมใ้นแง่ของผลท่ีไดรั้บความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่วงแรกน้ีจะไม่มีความกา้วหน้ามาก

นกั แต่ความส าคญัของช่วงน้ีอยู่ท่ีการวางรากฐานไวส้ าหรับความร่วมมือท่ีเขม้ขน้ข้ึนในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ

จากการมีด าริเร่ืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก็มีพฒันาการในดา้นกลไกทางสถาบนัส าหรับการด าเนินความ

ร่วมมือดงักล่าวน้ีดว้ย พฒันาการส าคญัท่ีสุดภายหลงัการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกท่ีบาหลี คือการจดัให้มี

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Ministers: AEM) เพิ่ ม ข้ึนจากการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศ พร้อมกบัการจดัตั้งคณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึนจ านวนหน่ึงเพื่อพิจารณา

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาการดงักล่าวน้ีถือไดว้่าเป็นพฒันาการเชิงสถาบนั (institutional development) ของ

อาเซียนในระยะแรกๆ 

    มีการจดัตั้งคณะกรรมการถาวร (Permanent Committees) ข้ึนรวมทั้งหมด 11 ชุด ไดแ้ก่ การขนส่งทาง

อากาศของพลเรือน การส่ือสารดา้นการจราจรทางอากาศ อาหารและการเกษตร การเดินเรือ การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม การเงิน การส่ือสารมวลชน การท่องเท่ียว การขนส่งทางบกและโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกิจกรรมด้านสังคมและวฒันธรรม คณะกรรมการเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การก ากบัของรัฐสมาชิก 

นอกจากนั้น ยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ตามความจ าเป็นเก่ียวกบัสินคา้เฉพาะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัหลายฝ่าย คณะกรรมการเหล่าน้ีประสานงานโดยคณะกรรมการ

ประจ า (Standing Committee)48 

 

กจิกรรม 3.2.2 

    ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระยะแรกในอาเซียนมีความส าคญัในแง่ใดบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.2.2 

                                                           

    47 Weatherbee. Ibid. p. 204. 

    48 Low. Ibid. p. 14 
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    แม้ในแง่ของผลท่ีได้รับความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่วงแรกน้ีไม่ มีความก้าวหน้ามากนัก แต่

ความส าคญัของช่วงน้ีอยูท่ี่การวางรากฐานไวส้ าหรับความร่วมมือท่ีเขม้ขน้ข้ึนในเวลาต่อมา โดยเฉพาะจากการมี

ด าริเร่ืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก็มีพฒันาการในด้านกลไกทางสถาบนัส าหรับการด าเนินความร่วมมือ

ดงักล่าวน้ีดว้ย พฒันาการส าคญัท่ีสุดภายหลงัการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกท่ีบาหลี คือการจดัให้มีการ

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Ministers – AEM) เพิ่มข้ึนจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

พร้อมกบัการจดัตั้งคณะกรรมการประจ าและคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึนจ านวนหน่ึงเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง พฒันาการดงักล่าวน้ีถือไดว้า่เป็นพฒันาการเชิงสถาบนัของอาเซียนในระยะแรกๆ 
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เร่ืองที ่3.2.3  

ระยะแรกของการขยายความร่วมมือนอกภูมิภาค 

 

    ความสัมพนัธ์นอกภูมิภาคระยะแรกๆ ของอาเซียนปรากฏในรูปแบบของความสัมพนัธ์แบบหุน้ส่วนท่ี

เป็นคู่เจรจา (Dialogue Partnership) ความสัมพันธ์ในลักษณะน้ีเร่ิมเม่ือประมาณช่วงกลางทศษวรรษ 1970 

เช่นเดียวกนั ประเทศแรกท่ีท าความตกลงในลกัษณะน้ีกบัอาเซียนเม่ือ ค.ศ. 1974 ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย 

ปัจจุบนัประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ของอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน 

อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากช่วง 2 

ทศวรรษแรกของอาเซียนยงัไม่มีความร่วมมือนอกภูมิภาคมากนกั และการท าความเขา้ใจเร่ืองน้ีจ าเป็นตอ้งเห็น

พฒันาการของช่วงระยะต่อมาดว้ย ในท่ีน้ีจึงจะเป็นการมองภาพรวมเฉพาะความสัมพนัธ์กบัประเทศคู่เจรจาท่ี

คาบเก่ียวมาถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ดว้ยเท่านั้น49  

    พฒันาการส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบัประเทศคู่เจรจา คือ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนกบัรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจา (Post-Ministerial Conference: PMC) ซ่ึงจดัข้ึนภายหลงัการประชุม

ประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน

คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงมนิลาในเดือนธนัวาคม 1987 ผูน้ ารัฐบาลของอาเซียนไดป้ระชุมพบปะกบันายกรัฐมนตรี

ของออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และนิวซีแลนด์ ในปีต่อมา หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม AMM ประจ าปีนั้น รัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนก็ประชุม PMC ร่วมกบัรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดา สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

นอกเหนือไปจากรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และนิวซีแลนด์ นบัตั้งแต่นั้นมาก็มีชาติคู่เจรจาเพิ่มข้ึน

อีก 4 ชาติ คือ เกาหลีใต ้จีน อินเดีย และรัสเซีย นอกจากนั้น ผูบ้ริหารของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme: UNDP) ก็ไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม PMC ในฐานะแขกของประธาน

อาเซียนดว้ย 

    กระบวนการ PMC ด าเนินการใน 2 ขั้นตอนดว้ยกนั ในขั้นตอนแรกรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วม

ประชุมกบัรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจาทั้งหมด (ASEAN + 10) ขั้นตอนน้ีเป็นการประชุมแบบปิด ซ่ึงพิจารณา
                                                           

    49 ดูสรุปภาพรวมของประเด็นน้ีไดใ้น Weatherbee. Ibid. pp. 79-91. 
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ประเด็นระหวา่งประเทศต่างๆ กวา้งขวางทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่คง จากนั้นในขั้นท่ีสองจะ

เป็นการประชุมระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศ (ASEAN + 1) เพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์

ระดบัทวภิาคีระหวา่งอาเซียนกบัประเทศนั้นๆ เดิมนั้นวาระการเจรจาจ ากดัอยูท่ี่ความร่วมมือในเร่ืองเฉพาะดา้น

ต่างๆ เพราะอาเซียนต่อตา้นความพยายามแรกๆ ท่ีจะขยายขอบเขต PMC ให้รวมถึงด้านการเมืองและความ

มัน่คงด้วย อย่างไรก็ตาม ดว้ยเหตุท่ีประเด็นดา้นน้ีในระดบัภูมิภาคมีน ้ าหนักความส าคญัเพิ่มมากข้ึนส าหรับคู่

เจรจาบางชาติ และเพื่อท าใหก้ารเจรจายงัคงมีความหมายและความส าคญัอยูต่่อไป จึงไดมี้การขยายการเจาจาให้

รวมถึงเร่ืองความมัน่คงระดบัภูมิภาคดว้ย มิติดา้นน้ีของ PMC นัน่เองท่ีเป็นท่ีมาของการเจรจาดา้นความมัน่คง

ประจ าปีซ่ึงจดัข้ึนต่างหากในส่วนของเวทีการประชุมอาเซียนว่าดว้ยความร่วมมือในดา้นการเมืองและความ

มัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในตอนต่อไป 

    ในช่วงปีก่อนท่ีจะมีการประชุม PMC แต่ละคร้ัง จะมีการเจรจาท่ีด าเนินอยู่ระดบัต่างๆ ของการติดต่อ

ประสานงานของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งคณะกรรมการอาเซียน (ASEAN Committees) ท่ีประจ าอยูใ่นนครหลวงของ

ประเทศคู่เจรจา คณะกรรมการเหล่าน้ี ซ่ึงถือกนัว่าเป็น “ด่านหน้า” ของอาเซียนประกอบด้วยเอกอคัรราชทูต

อาเซียนท่ีประจ าอยูใ่นประเทศนั้นๆ นอกจากนั้นยงัมีคณะกรรมการอาเซียนท่ีประจ าอยูท่ี่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ

เบลเยียม ซ่ึงเป็นศูนยก์ารบริหารของสหภาพยโุรป และส านกังานงานใหญ่ของหน่วยงานสหประชาชาติท่ีตั้งอยู่

ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การเจรจากบัคู่เจรจาแต่ละประเทศจะมีประเทศผูป้ระสานงานอาเซียน 

(ASEAN Country Coordinator) การเจรจากบัจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ได้รับการเสริมสร้างให้เขม้แข็ง

ยิ่งข้ึนดว้ยการน าไปผนวกกบัการประชุมสุดยอดอาเซียนประจ าปี คือ ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประชุม

สุดยอดอาเซียน + 1 ในบรรดาประเทศคู่เจรจาเหล่าน้ีมีเพียงแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นท่ีมิไดมี้การประชุม

สุดยอดอยา่งเป็นทางการกบัผูน้ ารัฐบาลอาเซียน Weatherbee สรุปความส าคญัของความสัมพนัธ์อาเซียน-คู่เจรจา

ไวด้งัน้ี 

“กระบวนการเจรจาของอาเซียน [กับประเทศคู่เจรจา] นับเป็นการเสริมความสนใจ

ของรัฐสมาชิกท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจา ซ่ึงมีความส าคัญ

เร่งด่วนมากกว่าในเชิงปฏิบัติท้ังในทางการเมืองปละเศรษฐกิจ ความตกลงต่างๆ ใน

ระดับอาเซียนจะน ามาปฏิบัติในระดับทวิภาคีเป็นส าคัญ ในหลายกรณีประเทศคู่เจรจา

ได้เจรจาโครงการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในระดับทวิภาคี ซ่ึงสะท้อนค าแถลง

ของการเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียนในระดับภูมิภาค ประเทศคู่เจรจายงัต้องพิจารณาด้วยว่า 
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ปัญหาต่างๆ ในระดับทวิภาคีอาจจะมีอิทธิพลต่อการเจรจาในระดับภูมิภาคซ่ึงยึดความ

เป็นเอกภาพของอาเซียนเป็นหลักอย่างไร”50 

 

กจิกรรม 3.2.3 

    ความสัมพนัธ์แบบหุ้นส่วนคู่เจรจาเร่ิมข่ึนเม่ือใด และปัจจุบนัประเทศท่ีเป็นคู่เจรจาของอาเซียนมีก่ี

ประเทศ 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.2.2 

    ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีเร่ิมเม่ือประมาณช่วงกลางทศษวรรษ 1970 ประเทศแรกท่ีท าความตกลงใน

ลกัษณะน้ีกบัอาเซียนเม่ือ ค.ศ. 1974 คือ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนัประเทศคู่เจรจาของอาเซียนมีทั้งหมด 10 

ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต ้สหรัฐอเมริกา และสหภาพ

ยโุรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
50 Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, p. 111 
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ตอนที ่3.3  

อาเซียนในทศวรรษที ่3: อาเซียนในบรรยากาศสงครามเยน็คร้ังใหม่ 

 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

    3.3.1 อาเซียนกบัวกิฤตการณ์อินโดจีนคร้ังใหม่ 

  3.3.2 อาเซียนกบัมหาอ านาจ 

3.3.3 สู่ระเบียบภูมิภาคใหม่เม่ือสงครามเยน็ยติุ 

 

แนวคิด 

    1. วิกฤตการณ์อินโดจีนคร้ังใหม่เกิดจากรุกรานของเวียดนามต่อกมัพูชาในช่วงปลายเดือนธันวาคม 

1978 และยดึครองประเทศน้ีไวด้ว้ยก าลงัทหารอยูถึ่ง 10 ปี อาเซียนเห็นวา่การกระท าเช่นนั้นผิดกฎหมายระหวา่ง

ประเทศและไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางไม่แทรกแซงในกิจการภายในท่ีอาเซียนยึดมัน่ จึงด าเนินการทางการทูต

กดดนัใหเ้วยีดนามถอนตวัไปจากกมัพชูา 

    2. ความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัชาติมหาอ านาจเป็นประเด็นใหญ่ในพฒันาการของอาเซียนมาแต่

แรกเร่ิม ความเคล่ือนไหว เช่น การออกปฏิญญา ZOPFAN ใน ค.ศ. 1971 และการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนแบบ 

“คู่เจรจา” ตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 1970 เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัมหาอ านาจเป็นส าคญั 

ช่วงทศวรรษ 1980 สัมพันธภาพดังกล่าวน้ีมีพัฒนาการส าคัญท่ีท าให้ทั้ งสถานะและบทบาทของอาเซียน

เปล่ียนไปอยา่งมาก รูปแบบความสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจก็เปล่ียนไปอยา่งส าคญัเช่นกนั 

    3. ความตกลงในปัญหากมัพูชาเม่ือเดือนตุลาคม 1991 นบัเป็นการปูทางไปสู่การยติุการเผชิญหนา้ท่ีได้

ด าเนินมาตลอด 1 ทศวรรษก่อนหนา้นั้น การยุติความขดัแยง้คร้ังน้ีซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเดียวกบัท่ีสงครามเยน็ยติุลง

ไดน้ าเอเชียตะวนัออกเฉียงเขา้สู่ยุคใหม่ อนัเป็นยุคแห่งความร่วมมือภายหลงัยุคแห่งความขดัแยง้ยืดเยิอ้ยาวนาน 

เม่ือถึงช่วงน้ีอาเซียนท่ีเคยมีส่วนส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคมาแลว้ก็จะมีบทบาทในการ

สร้างระเบียบใหม่ ข้ึนทั้ งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคท่ีกว้างออกไป คือ เอเชีย-แปซิฟิก ใน

ขณะเดียวกนัความสมัพนัธ์ภายในอาเซียนก็เร่ิมกา้วไปสู่อีกระดบัหน่ึง คือ บูรณาการ 
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วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

     1. อธิบายผลกระทบและบทบาทอาเซียนในช่วงวกิฤตการณ์กมัพชูาได ้

     2. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัมหาอ านาจส าคญับาวชาติได ้

     3. อธิบายพฒันาการของอาเซียนภายหลงัปัญหากมัพชูาและสงครามเยน็ยติุ 
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ความน า 

 

    ช่วงส้ินทศวรรษ 1970 นบัเป็นจุดเปล่ียนผา่นส าคญัอีกคร้ังหน่ึงทั้งในโลกและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ในระดบัโลกนั้นการรุกรานของสหภาพโซเวยีตต่ออฟักานิสถานในเดือนธนัวาคม 1979 กล่าวไดว้า่มีผล

ท าให้บรรยากาศการเมืองระหวา่งประเทศหวนกลบัไปสู่สงครามเยน็คร้ังใหม่ [และจริงๆ แลว้เกือบตลอดช่วง

ทศวรรษ 1970 สหภาพโซเวียตได้พยายามขยายอิทธิพลของตนโดยเฉพาะในโลกท่ีสาม  (Third World) อย่าง

กวา้งขวาง] ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้วามขดัแยง้จีน-เวียดนาม ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงความขดัแยง้จีน-โซเวียต ก็

เขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อความขดัแยง้เวียดนาม-กมัพูชาซ่ึงปะทุข้ึนเกือบจะในทนัทีท่ีสงครามเวียดนามส้ินสุด

ลงใน ค.ศ. 1975 การรุกรานของเวยีดนามต่อกมัพูชาในเดือนธนัวาคม 1978 ประกอบกบับรรยากาศตึงเครียดใน

โลกในช่วงปีต่อมา กล่าวไดว้า่อาเซียนตกไปอยูใ่นบรรกาศสงครามเยน็อีกคร้ังหน่ึง  

    ในท่ีน้ีจะมุ่งความสนใจไปท่ีความขดัแยง้และเผชิญหน้าท่ีเกิดข้ึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายหลงั

การรุกรานของเวียดนามเท่านั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คือ ในบรรยากาศสงครามเยน็คร้ังใหม่ชาติท่ี

เคยเป็นมิตรและศตัรูในสงครามเยน็ท่ีด าเนินมาก่อนหน้าน้ี ไดเ้ปล่ียนขา้งเปล่ียนฝ่ายกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจีน

และเวียดนามกลบักลายมาเป็นศตัรูกนั และไดห้นัไปคืนดีกบัสหรัฐอเมริกาเม่ือสัมพนัธภาพกบัสหภาพโซเวียต

ถึงจุดแตกหกัเม่ือ 1 ทศวรรษก่อนหนา้นั้น ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจึงให้การสนบัสนุนอาเซ๊ยนในการเผชิญกบั

เวียดนามท่ียึดครองกมัพูชาไวด้ว้ยก าลงัทหารตั้งแต่ตน้ ค.ศ. 1979 ในเร่ืองสุดทา้ยของตอนน้ีเราจะพิจารณาว่า

อาเซียนไดเ้ขา้สู่ระเบียบใหม่ในภูมิภาคภายหลงัสงครามเยน็อยา่งไร 
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เร่ืองที ่3.3.1  

อาเซียนกบัวกิฤตการณ์อนิโดจีนคร้ังใหม่ 

 

    ความขดัแยง้คร้ังใหม่ในอินโดจีน ซ่ึงมกัเรียกกนัในขณะนั้นวา่ “สงครามอินโดจีนคร้ังท่ี 3” เป็นผลมา

จากความขดัแยง้ระหวา่งจีนกบัเวยีดนามดา้นหน่ึง ซ่ึงเช่ือมโยงมาถึงความขดัแยง้ระหวา่งเวยีดนามกบักมัพูชาอีก

ดา้นหน่ึง ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ความขดัแยง้ทั้ง 2 ดา้นน้ีมีความเป็นมายาวนานและซบัซอ้น51 อยา่งไรก็ตามปัญหา

ท่ีเผชิญหนา้อาเซียนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 จนถึงตน้ทศวรรษ 1990 คือปัญหากมัพูชาท่ีเป็นผลมาจากการ

ท่ีเวียดนามใช้ก าลงัทหารโค่นลม้ระบอบปกครองพลพต (Pol Pot)52 และจดัตั้งรัฐบาลท่ีสนบัสนุนเวียดนามข้ึน

ในพนมเปญในเดือนมกราคม 1979 ปฏิกิริยาของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอาเซียนขณะนั้น 

จึงออกมาในลกัษณะของการมีท่าทีหวาดระแวงและต่อตา้น ดงันั้น ขณะท่ีเวียดนามยืนยนัมัน่คงหนักแน่นว่า

สถานการณ์ในกมัพชูาเปล่ียนแปลงกลบักลายไม่ไดแ้ลว้ (Irreversible) อาเซียนไม่มีหนทางเลือกอ่ืนใดนอกจาก

จะยอมรับสภาพท่ีเกิดข้ึน อาเซียนก็ยืนยนัหนกัแน่นเช่นกนัวา่ เวียดนามตอ้งถอนทหารออกไปจากกมัพูชาโดย

ไม่มีเง่ือนไข53 

    สถานการณ์หลงั ค.ศ. 1979 จึงเป็นการเผชิญหน้าทางการเมืองและการทูตระหวา่งฝ่ายเวียดนามและ

ระบอบปกครองใหม่ท่ีมีการจดัตั้งข้ึนในพนมเปญและมีช่ือเรียกขณะนั้นว่า “สาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา” 

(People’s Republic of Kampuchea: PRK) กับอาเซียน ฝ่ายเวียดนาม-PRK มีกลุ่มโซเวียตให้การสนับสนุน 

ขณะท่ีอาเซียนไดรั้บความร่วมมือจากจีนและสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี เขมรแดงท่ีน าก าลงัส่วนใหญ่หนีไปทาง

พรมแดนไทยก่อนท่ีกองทพัเวยีดนามจะรุกถึงกรุงพนมเปญ ก็สามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและกลบัมาต่อสู้ใน

แบบกองโจรกบัฝ่ายเวียดนาม-PRK สถานการณ์ดงักล่าวน้ีด าเนินยืดเยื้อเป็นเวลาตลอดช่วงทศวรรษภายหลงั 

ค.ศ. 1979 

                                                           

    51 ผูส้นใจประเด็นเร่ืองน้ีโปรดดู Nayan Chanda. (1988). Brother Enemy: The War After the War, A 

History of Indochina Since the Fall of Saigon. New York: Collier Books. 

    52 ช่ือทางการของระบอบปกครองน้ี คือ กมัพชูาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea) แต่มกัเป็นท่ี

รู้จกักนัทัว่ไปวา่ “เขมรแดง” (Khmer Rouge) ซ่ึงมีพลพต [ช่ือเดิม ซาลต ซอร์ (Saloth Sar)] เป็นผูน้ า 

    53 ข้อเขียนท่ีสะท้อนท่าทีทางนโยบายของอาเซียนขณะนั้นได้อย่างชัดเจนมีเหตุผลน่าฟังท่ีสุดคือ 

Kishore Mahbubani. “The Kampuchean Problem: A Southeast Asian Perception”. Foreign Affairs. Winter 

1983-1984. 
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    ผูท่ี้ไม่ยอมรับความชอบธรรมของระบอบ PRK นอกจากจะไดแ้ก่อาเซียนและประชาคมโลกส่วนใหญ่

แล้ว ท่ีส าคญัคือกลุ่มต่อต้านท่ีเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันเอง กลุ่มต่อต้านเหล่าน้ีท่ีส าคญั ได้แก่ กลุ่มเขมรเสรี 

(Khmer Serei) ท่ี มี ช่ือทางการว่า “แนวร่วมปลดแอกแห่งชาติประชาชนเขมร” (Khmer People’s National 

Liberation Front: KPNLF)” มีนายซอน ซานน์ (Son Sann) อดีตนักการเมืองท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคญัรวมทั้ง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัเจา้สีหนุ (Sihanouk)54 เป็นผูน้ า อีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มเจา้สีหนุท่ีมีช่ือทางการวา่ “แนว

ร่วมแห่งชาติเพื่อกมัพูชาท่ีเป็นเอกราช เป็นกลาง สันติและร่วมมือ” (National United Front for an Independent, 

Neutral, Peaceful and Co-operative Cambodia) หรือเป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปขณะนั้ นในช่ือย่อจากภาษาฝร่ังเศส 

“FUNCINPEC” อย่างไรก็ดี กลุ่มท่ีเป็นก าลงัต่อตา้นท่ีเขม้แข็งท่ีสุดก็ยงัคงไดแ้ก่เขมรแดง ท่ีมาใชช่ื้อว่า “พรรค

กมัพชูาประชาธิปไตย” (Party of Democratic Kampuchea – PDK)55 

    กลุ่มต่อตา้นเหล่าน้ีมิไดมี้ความผกูพนัหรือมีการร่วมประสานงานกนัแต่อยา่งใด แต่ละกลุ่มนอกจากจะ

มีกองก าลงัของตนเองแลว้ยงัแบ่งกนัควบคุมค่ายผูล้ี้ภยัท่ีอยูต่ามแนวชายแดนไทย-กมัพูชาดว้ย อย่างไรก็ดี ใน

เดือนมิถุนายน 1982 อาเซียน โดยเฉพาะรัฐบาลสิงคโปร์และไทย ไดก้ดดนักลุ่มต่อตา้นเหล่าน้ีให้ร่วมกนัจดัตั้ง 

“รัฐบาลผสมกมัพูชาประชาธิปไตย” (Coalition Government of Democratic Kampuchea – CGDK) โดยมีเจา้สี

หนุเป็นผูน้ าเพื่อผลในทางการทูต กล่าวคือ การจดัตั้ งรัฐบาลผสมคร้ังน้ีมิได้หวงัผลในแง่ของการร่วมมือ

ประสานการสู้รบ (อาเซียนย  ้ายืนยนัโดยตลอดวา่ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง) มากเท่ากบัในแง่ของการยอมรับ

ทางสากล ทั้งน้ีเพราะหากมิให้ฝ่ายต่อต่อตา้นอีก 2 ฝ่าย คือ เขมรเสรีและกลุ่มเจา้สีหนุ เขา้มาร่วมเป็นรัฐบาลผสม 

ก็คงยากท่ีจะรณรงคท์างการทูตเพื่อรักษาท่ีนัง่ของกมัพชูาประชาธิปไตยในสหประชาชาติไว ้การรักษาท่ีนัง่น้ีไว้

ยอ่มมีผลเท่ากบัเป็นการไม่ใหก้ารรับรองระบอบ PRK ในพนมเปญ56 

    สถานการณ์เผชิญหนา้ทั้งทางการทูตและทางทหารด าเนินยืดเยื้อจนกลายเป็นภาวะชงกังนั แมว้า่ฝ่าย

เวียดนาม-PRK จะประสบความส าเร็จในการก าจดักวาดลา้งกองก าลงัฝ่ายต่อตา้นตามฐานท่ีมัน่ส าคญัๆ ในช่วง 

ค.ศ. 1984-1985 แต่ก็ยงัไม่สามารถจะเอาชนะได้เด็ดขาด ในท านองเดียวกัน แม้ว่าฝ่ายอาเซียนจะประสบ

ความส าเร็จในการระดมเสียงสนบัสนุนในสหประชาชาติในการรักษาท่ีนัง่ของกมัพชูาประชาธิปไตยในองคก์าร

                                                           

    54 สมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จข้ึนครองราชยต์ั้งแต่ ค.ศ. 1941 ขณะท่ีกัมพูชายงัอยู่ภายใตร้ะบอบ

ปกครองอาณานิคมฝร่ังเศส แต่ทรงสละราชสมบติัใน ค.ศ. 1955 เพื่อจะเขา้มีบทบาททางการเมือง และเสด็จ

กลบัมาข้ึนครองราชยใ์หม่อีกภายหลงัการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1993 ในท่ีน้ีจะเรียกพระนามของพระองคข์ณะท่ีมิได้

ทรงอยูใ่นราชสมบติัวา่ “เจา้สีหนุ” 

    55 ธีระ นุชเป่ียม. (2542). การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองกัมพูชา. กรุงเทพฯ: คบไฟ. น. 146-150. 

    56 เร่ืองเดียวกัน. น. 150. 
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น้ีไวไ้ดโ้ดยตลอด แต่ความส าเร็จดงักล่าวน้ีก็มิไดท้  าใหเ้วยีดนามเปล่ียนท่าทียนืหยดัท่ีจะใหป้ระชาคมโลกใหก้าร

รับรอง PRK 

    จนกระทัง่ช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ 1980 เม่ือมีความเปล่ียนแปลงส าคญัทั้งในบรรยากาศของการเมือง

ระหวา่งประเทศและในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ นัน่เอง ท่ีปัญหากมัพูชาซ่ึงเป็นการเผชิญหนา้กนัทางทหารและ

ทางการทูตเร่ิมคลีคลายไปในทิศทางการแสวงหาวิธีการเจรจาท าความตกลงเพื่อ “การปรองดองแห่งชาติ” 

(National Reconciliation) ความเคล่ือนไหวในทิศทางน้ี ซ่ึงต่อมาเรียกเป็นภาษาทางการทูตว่า “กระบวนการ

สันติภาพ” (Peace Process) ประกอบดว้ยการเจรจาหลายต่อหลายคร้ัง ตั้งแต่การพบปะเจรจาระหว่างเจา้สีหนุ

และฮุนเซน (Hun Sen) นายกรัฐมนตรีของ PRK57 ไปจนถึงการประชุมเจรจาอยา่งเป็นทางการระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

ข้ึนท่ีกรุงปารีส (Paris Conference on Cambodia: PCC) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 1990 โดยมีอินโดนีเซีย

และฝร่ังเศสเป็นประธานร่วม และมีชาติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเขา้ร่วมการประชุมดว้ย58 

    เราจะไม่กล่าวถึงความเคล่ือนไหวต่างๆ เหล่าน้ีในรายละเอียด จึงเพียงแต่จะสรุปวา่ การเจรจาหลายต่อ

หลายคร้ังท่ีเกิดข้ึน ไม่สามารถท าให้กมัพูชาฝ่ายต่างๆ ตกลงกนัได ้ท าให้ในท่ีสุดมหาอ านาจท่ีเป็นสมาชิกถาวร

ในคณะมนตรีความมัน่คงสหประชาชาติ (Perm Five) จึงตดัสินใจเขา้มาจดัการปัญหากมัพูชา คณะมนตรีความ

มั่นคงได้ประชุมกันในปัญหากัมพูชาเป็นคร้ังแรกในเดือนมกราคม 1990 และตกลงในหลักการให้

สหประชาชาติเขา้ไปมีบทบาทในการฟ้ืนฟูสันติภาพและก่อใหเ้กิดความปรองดองแห่งชาติข้ึนในประเทศน้ี  

    ความเคล่ือนไหวส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้สามารถบรรลุความตกลงในปัญหากมัพูชาไดใ้นท่ีสุด

คือการถอนทหารของเวียดนามไปจากกมัพูชา เวียดนามแสดงเจตนารมณ์ดงักล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 1989 ว่า

จะถอนก าลงัของตนออกไปในกนัยายนปีเดียวกนันั้น ในเดือนเดียวกบัท่ีเวยีดนามแสดงเจตนารมณ์ดงักล่าวน้ีฮุน 

เซนก็เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อพบปะกนัพลเอกชาติชาย ชุณหวณั นายกรัฐมนตรีของไทยขณะนั้น ท่ีก่อนหนา้น้ี

ไดแ้สดงความมุ่งหวงัท่ีจะ “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามคา้” ความเคล่ือนไหวเหล่าน้ีแสดงถึงสถานการณ์ท่ีผอ่น

คลายลงในช่วงท่ีสหภาพโซเวยีตใกลล่้มสลาย และในสถานการณ์น้ีเองท่ีเวยีดนามถอนทหารของตนออกไปจาก

กมัพชูาเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 198959 

                                                           

    57 การเจรจาดงักล่าวน้ีมีข้ึนหลายคร้ังตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 1987 เม่ือเร่ิมมีการเจรจาคร้ังแรกท่ีกรุงปารีส

จนกระทัง่มีการเจรจาคร้ังสุดทา้ยท่ีกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม 1990 การพบปะเจรจาหลายต่อหลายคร้ังโดย

สลบัไปมาระหวา่งปารีส จาการ์ตาและกรุงเทพฯ มิไดส่้งผลในแง่ท่ีเป็นความตกลงในเร่ืองส าคญัใดๆ 

    58 ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 161-166. และโปรดดูเพิ่มเติมใน Sebastian Strangio. (2014). Hun 

Sen’s Cambodia. Chiang Mai: Silkworms. pp. 37-41. 

    59 Strangio. Ibid. p. 39. 
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    ด าริท่ีจะให้สหประชาชาติเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหากมัพูชามาจากนายแกเรธ เอฟเวนส์ (Gareth 

Evans) รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียในขณะนั้น อนัเป็นขอ้เสนอท่ีจะให้สหประชาชาติเขา้ไป “ปกครอง” 

กมัพูชาเป็นการชั่วคราวก่อนท่ีจะมีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่รัฐบาลท่ีชอบธรรมและได้รับการยอมรับข้ึนมา

ปกครองบริหารประเทศต่อไป โดยอาศยัขอ้เสนอน้ีเองท่ีในท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 1990 คณะมนตรีความมัน่คงก็

ให้ความเห็นชอบแผนสันติภาพสหประชาชาติ (UN Peace Plan) ท่ีก าหนดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็น “กรอบการ

ด าเนินงาน” (Framework Document) ส าหรับให้มีการตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 

Political Settlement) ในกมัพชูา สาระส าคญัของ “กรอบ” ดงักล่าวมีดงัน้ี 

     - การด าเนินการชัว่คราวดา้นการปกครองบริหารกมัพชูาก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง 

     - การจดัการดา้นการทหารในช่วงเวลาดงักล่าว 

     - การจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยการอ านวยการของสหประชาชาติ 

     - การใหก้ารคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชน 

     - การใหห้ลกัประกนัโดยนานาชาติ 

    คณะมนตรีความมั่นคงเสนอแผนสันติภาพดังกล่าวน้ีให้แก่กัมพูชาฝ่ายต่างๆ ท่ีขดัแยง้กันอยู่ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการยื่นค าขาดว่า หากจะยอมรับแผนน้ีก็จะตอ้งรับไปทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข กลุ่มกมัพูชาทั้ง 4 

ฝ่ายตกลงยอมรับหลกัการทั้งหมดของแผนสันติภาพสหประชาชาติเม่ือเดือนธนัวาคม 1990 แต่กวา่จะมีการตก

ลงกนัไดใ้นรายละเอียดต่างๆ ในขั้นสุดทา้ยก็ล่วงมาถึงเดือนสิงหาคมปีต่อมา หลงัจากมีการเจรจาต่อรองกนัอีก

หลายต่อหลายรอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเจรจาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมท่ีพทัยาและปักก่ิง ความตกลงน้ี

เองท่ีท าให้ในท่ีสุดมีการจดัท าสนธิสัญญาท่ีมีช่ือทางการวา่ “ขอ้ตกลงเร่ืองความตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบ

ในปัญหาความขัดแย้งกัมพูชา” (Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian 

Conflict” หรือท่ีมักเรียกกันย่อๆ ตามสถานท่ีท่ีมีการลงนามเม่ือวนัท่ี  23 ตุลาคม 1991 คือ กรุงปารีส ว่า 

“ขอ้ตกลงปารีส” (Paris Agreements) ขอ้ตกลงน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

     - ขอ้ตกลงใหมี้การตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบและให้สหประชาชาติเขา้ไปรักษาสันติภาพโดย

การจดัตั้ งหน่วยงานท่ีเรียกว่า “องค์อ านาจชั่วคราวสหประชาชาติในกมัพูชา” (UN Transitional Authority in 

Cambodia – UNTAC)  

     - ขอ้ตกลงยนืยนัเอกราช อธิปไตย บูรณภาพทางดินแดน และความเป็นกลางของกมัพชูา 

     - ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อการพฒันาและฟ้ืนฟูประเทศกมัพูชาภายหลงัการเขา้ไป

ด าเนินงานของสหประชาชาติ 

     - “The Final Act” ซ่ึงเป็นบทเกร่ินน าขอ้ตกลงทั้ง 3 ฉบบัขา้งตน้ 
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    ฉากสุดทา้ยของปัญหากมัพูชาคือการท่ี UNTAC เขา้ไปด าเนินการตามภารกิจท่ีก าหนด ภารกิจส าคญั 

ซ่ึงสามารถด าเนินการลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คือ การจดัการเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนในกมัพูชาเม่ือเดือนพฤษภาคม 1993 

เพื่อให้ประชาชนไดต้ดัสินใจก าหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของตนเอง เราจะไม่กล่าวถึงการด าเนินงานในช่วง

สุดท้ายน้ี60 แต่ต้องย  ้าว่า ถึงแม้ภารกิจขั้นสุดท้ายในกมัพูชาจะอยู่ในความรับผิดชอบของสหประชาชาติ แต่

อาเซียนมีบทบาทส าคญัยิ่งในการปูทางไวส้ าหรับการตกลงกนัในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะดว้ยการท าให้กมัพูชาฝ่าย

ต่างๆ เข้ามาเจรจาจนสามารถตกลงกันเองได้ในท่ีสุด (แมว้่าต่อมาฝ่ายเขมรแดงจะถอนตวัจากกระบวนการ

สันติภาพ) และการไม่ปล่อยใหก้ารรุกรานและยดึกมัพชูาเป็นส่ิงท่ีส าเร็จไปแลว้และตอ้งเป็นท่ียอมรับ  

 

กจิกรรม 3.3.1 

    วกิฤตการณ์ปัญหากมัพชูามีลกัษณะอยา่งไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.3.1 

    วิกฤตการณ์กมัพูชาเกิดจากการรุกรานและยึดครองประเทศน้ีไวโ้ดยเวียดนามในช่วงส้ิน ค.ศ. 1978 

สถานการณ์หลงั ค.ศ. 1979 จึงเป็นการเผชิญหน้าทั้งทางการเมืองและการทูตระหว่างฝ่ายเวียดนามและระบอบ

ปกครองใหม่ท่ีมีการจดัตั้งข้ึนในพนมเปญและมีช่ือเรียกขณะนั้นวา่ “สาธารณรัฐประชาชนกมัพูชา” กบัอาเซียน 

ฝ่ายเวียดนาม-PRK มีกลุ่มโซเวียตให้การสนบัสนุน ขณะท่ีอาเซียนไดรั้บความร่วมมือจากจีนและสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ี เขมรแดงท่ีน าก าลงัส่วนใหญ่หนีไปทางพรมแดนไทยก่อนท่ีกองทพัเวียดนามจะรุกถึงกรุงพนมเปญ 

ก็สามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเร็วและกลบัมาต่อสู้ในแบบกองโจรกบัฝ่ายเวียดนาม-PRK สถานการณ์ดงักล่าวน้ี

ด าเนินยดืเยื้อเป็นเวลาตลอดช่วงทศวรรษภายหลงั ค.ศ. 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

    60 โปรดดูสรุปการด าเนินงานของ UNTAC ใน ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 42-61. 
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เร่ืองที ่3.3.2  

อาเซียนกบัมหาอ านาจ 

 

    ความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัชาติมหาอ านาจเป็นประเด็นใหญ่ในพฒันาการของอาเซียนมาแต่แรกเร่ิม 

เราได้เห็นแล้วว่า ความเคล่ือนไหว เช่น การออกปฏิญญา ZOPFAN ใน ค.ศ. 1971 และการพฒันาความเป็น

หุ้นส่วนแบบ “คู่ เจรจา” ตั้ งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 1970 เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับ

มหาอ านาจเป็นส าคญั ในช่วงทศวรรษ 1980 สัมพนัธภาพดงักล่าวน้ีมีพฒันาการส าคญัท่ีท าให้ทั้งสถานะและ

บทบาทของอาเซียนเปล่ียนไปอยา่งมาก รูปแบบความสัมพนัธ์กบัมหาอ านาจก็เปล่ียนไปอยา่งส าคญัเช่นกนั 

    ปัญหากมัพูชาท่ีเกิดจากการรุกรานของเวียดนามต่อประเทศน้ีในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นบท

ทดสอบส าคญัของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในอาเซียน เราไดเ้ห็นแลว้วา่ปัญหาน้ีท าให้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใตต้อ้งหวนกลบัไปสู่การแบ่งฝ่ายเผชิญหนา้กนัอีกตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 จนส้ินทศวรรษต่อมา ฝ่าย

หน่ึงคืออาเซียน ซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาและจีน (ท่ีกลบัมาคืนดีกบัสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 1970) ให้การ

สนับสนุน และอีกฝ่ายหน่ึงคือเวียดนามและชาติพนัธมิตรอินโดจีนท่ีสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศยุโรป

ตะวนัออก (รวมทั้งชาติอ่ืนๆ อีกบางชาติ เช่น อินเดีย) ใหก้ารสนบัสนุน 

    ความขดัแยง้คร้ังน้ีแสดงให้เห็นความสามารถของอาเซียนทั้งในดา้นการมีบทบาททางการทูตร่วมกนั 

และในการจดัการกบัความขดัแยง้ ประสบการณ์ของช่วงทศวรรษ 1980 เม่ือประกอบกบัความส าเร็จดา้นการ

พฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศน้ีในช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ ส่งผลต่ออาเซียนในหลายดา้นดว้ยกนั โดยเฉพาะท่ี

ท าใหส้ถานะและบทบาทระหวา่งประเทศของอาเซียนโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับอยา่งมาก  

    ส่ิงท่ีตามมากบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว คือ ความมัน่ใจในตวัเองของอาเซียนมีมากข้ึน ทั้งความส าเร็จ
ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการไดรั้บการยอมรับเช่นนั้นท าให้อาเซียนมัน่ใจวา่จะสามารถจดัการกบัการคุกคาม
ต่อเสถียรภาพและความมัน่คงในภูมิภาค (อยา่งท่ีเคยประสบความส าเร็จมาแลว้ในการจดัการกบัปัญหากมัพูชา) 
ความมัน่ใจเช่นน้ีท่ีมีส่วนท าใหอ้าเซียนพยายามขยายความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงออกไปสู่ภูมิภาค
ระดบักวา้งข้ึน คือ เอเชียแปซิฟิก ทั้งประสบการณ์ความสัมพนัธ์ในบรรดาชาติสมาชิกดว้ยกนัเอง และบทบาทใน
การแกไ้ขปัญหากมัพูชาท าให้ชาติอาเซียนตระหนกัในความส าคญัของการด าเนินงานโดยอาศยัความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ การสร้างความมัน่ใจแก่กนั และการมีฉันทานุมติัหรือความเห็นพอ้งร่วมกนั อนัเป็นรากฐานของวิถีอาเซียน 
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และมัน่ใจวา่การด าเนินงานในแนวทางน้ีสามารถจะขยายไปสู่ภูมิภาคในระดบักวา้งดงักล่าวได ้เราจะขยายความ
ในประเด็นน้ีต่อในเร่ืองต่อไป 
    ความส าเร็จทางเศรษฐกิจและสถานะดา้นความมัน่คงท่ีสร้างความมัน่ใจดงักล่าวแลว้ ยงัมีผลให้ชาติ
อาเซียนตระหนกัในความสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได ้นยัส าคญัโดยเฉพาะในความสัมพนัธ์กบัชาติมหาอ านาจก็
คือ การมุ่งท่ี “การเจรจา” (Dialogue) มากกวา่ “การพึ่งพา” (Dependence) อยา่งท่ีเคยเป็นมาในอดีต การขยายแวด
วงประเทศ “คู่เจรจา” ออกไปในหลายภูมิภาค ครอบคลุมทั้งประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย แสดงให้
เห็นศกัยภาพและความส าคญัของอาเซียนทั้งดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ 
    ในท่ีน้ีเราคงไม่สามารถกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของอาเซียนกบัชาติมหาอ านาจแต่ละชาติได ้(เฉพาะชาติ
ท่ีเป็นคู่เจรจาก็มีถึง 10 ชาติ)61 อยา่งไรก็ตาม มีบางชาติท่ีควรกล่าวถึงในท่ีน้ีพอเป็นสังเขป คือ สหรัฐอเมริกา จีน 
และญ่ีปุ่น62 เพื่อให้ภาพรวมกวา้งๆ โดยเฉพาะในช่วงหัวเล้ียวต่อส าคญัช่วงหน่ึงในพฒันาการของอาเซียน ว่า 
ชาติเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งไรและมีผลกระทบส าคญัอะไรต่ออาเซียนบา้ง 
    สหรัฐอเมริกาเขา้มามีบทบาทส าคญัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่ประมาณส้ินทศวรรษ 1940 เรา
ได้เห็นแล้วว่า การเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกามีความเก่ียวข้องอย่างส าคญักับสงครามเย็นในเอเชีย
ภายหลงัชยัชนะของคอมมิวนิสตบ์นแผ่นดินใหญ่จีน สหรัฐอเมริกานั้นถือไดว้า่เป็นแรงกระตุน้เร่ิมแรกให้เกิด
การเคล่ือนไหวในแนวภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พราะมีบทบาทส าคญัในการก่อตั้ง SEATO ข้ึนใน 
ค.ศ. 1954 แมว้า่องคก์ารระดบัภูมิภาคท่ีจดัตั้งข้ึนน้ีจะมีลกัษณะเป็นพนัธมิตรทางการ และมีชาติในภูมิภาคเพียง 2 
ชาติ คือ ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เขา้ร่วมเป็นสมาชิก แต่ก็ถือไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้ส าคญัก่อนท่ีจะมีองค์การ
ระดบัภูมิภาคแทจ้ริง คือ อาเซียนเกิดข้ึนในเวลาต่อมา 
    สหรัฐอเมริกามีแนวนโยบายชดัเจนในการสนบัสนุนบูรณาการทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคเหมือนเช่น
ท่ีได้สนับสนุนบูรณาการระดับภูมิภาคในยุโรปมาตั้งแต่ส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในด้านความสัมพนัธ์กับ
อาเซียนนั้ นสหรัฐอเมริกามีฐานะเป็นคู่เจรจามาแล้วถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) เป็นเวลา 40 ปี เหตุการณ์และ
พฒันาการส าคญับางส่วนในความสัมพนัธ์อาเซียน-สหรัฐ ไดแ้ก่ การร่วมเป็นประเทศคู่เจรจากบัอาเซียนใน ค.ศ. 
1977 ในปีต่อมาประธานาธิบดีคาร์เตอร์ (Jimmy Carter) ได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนท่ีกรุง
วอชิงตนั ซ่ึงนบัเป็นการประชุมระดบัรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐคร้ังแรก การประชุมคร้ังน้ีถือเป็น “การเจรจา” ใน
ฐานะคู่เจรจาเป็นคร้ังแรก ใน ค.ศ. 1979 รัฐมนตรีต่างประเทศไซรัส แวนซ์ (Cyrus Vance) เข้าร่วมประชุม

                                                           

    61 Weatherbee ให้ภาพชาติมหาอ านาจท่ีเข้ามามีบทบาทส าคญับางชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

โปรดดู Weatherbee. Ibid. pp. 45-53. 

    62 ภาพรวมความสัมพนัธ์อาเซียนกบัมหาอ านาจส าคญัหลายชาติโดยเฉพาะจากขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็น

ประสบการณ์ส่วนตวัในฐานะนักการทูตของกิชอร์ มาห์บูบานี ได้น าเสนอไวใ้น Kishore Mahbubani and 

Jeffrey Sng. Ibid.  



 50 

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนท่ีบาหลี ซ่ึงเป็นการเจรจาอยา่งเป็นทางการระหวา่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและ
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และในช่วง ค.ศ. 1980-2000 ทั้ง 2 ฝ่ายจดัใหมี้การเจรจาทั้งส้ิน 16 คร้ัง63 
    ช่วงหลงัจากนั้นความสัมพนัธ์ก็ด าเนินต่อมาอยา่งต่อเน่ืองโดยมีพฒันาการส าคญัๆ เช่น ใน ค.ศ. 2008 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกนอกอาเซียนท่ีแต่งตั้งเอกอคัรราชทูตดูแลอาเซียนโดยตรง และมีการจดัตั้งคณะ

ทูตประจ าอาเซียนท่ีจาการ์ตาใน ค.ศ. 2010 และแต่งตั้งเอกอคัรราชทูตมาประจ าในปีต่อมา นอกจากนั้น ใน ค.ศ. 

2009 สหรัฐอเมริกาก็เขา้ร่วมในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ (TAC) ซ่ึงท าให้สหรัฐอเมริกาสามารถเขา้

ร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit) ได้64 

    จีน มีความสัมพนัธ์กบัชาติต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ายาวนานกวา่ชาติใด (ยกเวน้อินเดีย) แต่

สัมพนัธภาพทางการระหวา่งจีนกบัประเทศอาเซียนเดิม 5 ประเทศ (ยกเวน้อินโดนีเซียและสิงคโปร์) เร่ิมตน้ข้ึน

เม่ือประมาณกลางทศวรรษ 1970 น่ีเอง และจนกระทัง่ปลายทศวรรษจึงมีความร่วมมือใกลชิ้ดในกรณีกมัพูชา 

ก่อนหน้าท่ีจะมีสัมพนัธภาพทางการทูตกนันั้นจีนและอาเซียนอยู่กนัคนละค่ายทางการเมืองและอุดมการณ์ใน

สงครามเยน็65 แต่แมก้ระทัง่เม่ือมีความร่วมมือใกลชิ้ดในปัญหากมัพูชาก็ยงัมีบางชาติในอาเซียน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง อินโดนีเซีย ท่ียงัหวาดระแวงไม่ไวใ้จจีนอย่างมาก ในกรณีของอินโดนีเซียนั้นความหวาดระแวงมีตน้ตอมา

จากการท่ีจีนถูกมองวา่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ Gestapu ใน ค.ศ. 1965 ท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้ 

    ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งจีนกบัอาเซียนกล่าวไดว้า่เร่ิมข้ึนในช่วงหลงัสงครามเยน็น่ีเอง โดยเฉพาะ

เม่ือนายเฉียน ฉีเฉิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีต่างประเทศจีนขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ในเดือนกรกฎาคม 1991 ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ในคร้ังนั้นเขาไดแ้สดง

ความสนใจท่ีจะร่วมมือกบัอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั จากการริเร่ิมในคร้ังน้ีเองท่ีท าให้จีนไดเ้ป็นคู่เจรจา

ของอาเซียนโดยสมบูรณ์เม่ือมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตาในเดือนกรกฎาคม 1996 

                                                           

    63 “United States-ASEAN: 40th Anniversary Facts”, U.S. Mission to ASEAN https://asean.usmission. 

gov/united-states-asean-40th-anniversary/ สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน 2560. 

    64 เร่ืองเดียวกัน. 

    65 ดู ธีระ นุชเป่ียม. (2542). “จีนกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้. ใน จีนในโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลง. ประ

ทุมพร วชัรเสถียร และไชยวัฒน์ ค ้ าชู  (บรรณาธิการ). ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. น. 274-308. 



 51 

และจากนั้นความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งกนัก็พฒันาเร่ือยมา66 โดยเฉพาะในปีต่อมาหลงัจากเกิดวิกฤตการเงิน

เอเชียในปีนั้น จีนมีส่วนส าคญัท่ีท าให้มีการจดัตั้งอาเซียน + 3 และท่ีส าคญัคือจีนเป็นชาติมหาอ านาจชาติแรกท่ี

เสนอให้มีการท าความตกลงการคา้เสรีจีน-อาเซียน (free trade agreement: FTA) นายกรัฐมนตรีจู หรงจี (Zhu 

Rongji) เสนอความคิดเร่ืองน้ี ณ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนท่ีสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2000 และในปี

ต่อมาจีนก็เสนอเร่ืองน้ีมาอย่างเป็นทางการให้แก่ท่ีประชุมอาเซียนท่ีบรูไน การด าเนินการจดัตั้งเขตการคา้เสรี

จีน-อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area) ด าเนินการเสร็จส้ินและมีผลด าเนินงานเม่ือเดือนมกราคม 201067 

    แมว้า่เม่ือถึงปัจจุบนัจีนกบัชาติอาเซียนหลายชาติมีกรณีพิพาทจากการอา้งสิทธ์ิทบัซ้อนในทะเลจีนใต ้

แต่ขอ้สังเกตของ Weatheerbee เม่ือหลายปีก่อนก็น่าจะยงัมีความส าคญัอยู ่นัน่คือ “...มีส านึกปรากฏอยูใ่นเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตว้่า จีน – ซ่ึงเป็นประเทศใหญ่โตและอยู่ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ – จะเป็นมหาอ านาจท่ีต้อง

ค านึงถึงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในอนาคต ความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับตวัเข้ากับอนาคตเช่นนั้นจะมีอิทธิพลต่อ

ความสัมพนัธ์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้-จีนในปัจจุบนั”68 ปัจจุบนัปัญหาใหญ่ท่ีอาเซียนตอ้งค านึงถึงนอกจากจะ

ไดแ้ก่ความขดัแยง้ในทะเลจีนใตแ้ลว้ คือการแข่งขนัทางอ านาจระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคน้ี โดยท่ี

ในขณะน้ีฝ่ายสหรัฐรู้สึกวา่ก าลงัเป็นฝ่ายสูญเสียอิทธิพลในการแข่งคร้ังน้ี69 

    ญ่ีปุ่น เป็นอีกชาติหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ายาวนาน ในยุคสมยัของเรานั้น

ทุนญ่ีปุ่นมีส่วนส าคัญยิ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค จนกล่าวกันว่า “คร้ังหน่ึงญ่ีปุ่นเคยเป็น

เคร่ืองยนตท์างเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนการเติบโตของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ความสัมพนัธ์ทางการคา้ การลงทุน

โดยตรง (FDI) และความช่วยเหลือด้านการพฒันาอย่างเป็นทางการ (ODA) ได้ท าให้ญ่ีปุ่นเป็นหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจหลกั [ของภูมิภาคน้ี]”70 

                                                           

    66 “Overview of ASEAN-China Dialogue Relations”, ASEAN Secretariat Information Paper, April 

2017, available at http://asean.org/storage/2016/01/Overview-of-ASEAN-China-Relations-April-2017.pdf 

สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน 2560. 

    67 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid. pp. 99-100. 

    68 Weatherbee. Ibid. p. 48. 

    69 Mark Valencia, “Is America Losing the Soft Power Contest in Southeast Asia?”, The Diplomat, 

12 August 2017 https://thediplomat.com/2017/08/is-america-losing-the-soft-power-contest-in-southeast-asia/ 

สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน 2560. 

    70 Weatherbee. Ibid. p. 49. 
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    ความสัมพนัธ์ของญ่ีปุ่นในฐานะคู่เจรจาอย่างไม่เป็นทางการของอาเซียเร่ิมมาตั้งแต่ ค.ศ. 1973 และ

ต่อมาสัมพนัธภาพดงักล่าวไดรั้บการยกระดบัเป็นทางการในเดือนมีนาคม 1977 เม่ือมีการจดัประชุมอาเซียน-

ญ่ีปุ่น (ASEAN-Japan Forum) ข้ึน จากนั้นสัมพนัธภาพก็มีความกา้วหนา้ส าคญัทุกดา้นทั้งการเมือง-ความมัน่คง 

เศรษฐกิจ-การเงิน และสังคม-วฒันธรรม71 

    ญ่ีปุ่นแสดงท่าทีทางนโยบายของตนต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งชดัเจนเป็นคร้ังแรกในระหว่าง

การเยอืนภูมิภาคน้ีของนายกรัฐมนตรีฟูกูดะ เขาไดเ้ขา้ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุ่นท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ ซ่ึง

เป็นการประชุดสุดยอดคร้ังแรกของผูน้ าอาเซียนและผูน้ าประเทศท่ีมิได้เป็นสมาชิกอาเซียน หลงัจากนั้น ใน

ระหวา่งการเยอืนประเทศฟิลิปปินส์ฟูกูดะมีค าแถลงท่ีเรียกกนัต่อมาวา่ “หลกัการฟูกูดะ” (Fukuda Doctrine) อนั

เป็นหลกัการดา้นการทูตของญ่ีปุ่นต่ออาเซียน ประกอบดว้ย 1) ญ่ีปุ่นปฏิเสธบทบาทมหาอ านาจทางทหาร 2) ญ่ี

ป่นจะเสริมสร้างสัมพนัธภาพแห่งการมีความมัน่ใจและไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนัแบบ “ใจถึงใจ” (heart-to-heart) และ 

3) ญ่ีปุ่นจะเป็นหุ้นส่วนท่ีเท่าเทียมของอาเซียน ในปีต่อมามีการจดัประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญ่ีปุ่น 

อนันบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของความร่วมมือในฐานะท่ีเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน72 

   ญ่ีปุ่นก็เช่นเดียวกบัมหาอ านาจอีก 2 ชาติท่ีไดก้ล่าวแลว้ คือ จะยงัเป็นมหาอ านาจส าคญัในภูมิภาคน้ี

ต่อไปในอนาคตแมว้า่อิทธิพลญ่ีปุ่นจะตกต ่าลงไปในปัจจุบนั จากบางทศันะปัญหาส าคญัประการหน่ึงของญ่ีปุ่น

เป็นปัญหาทางวฒันธรรม นัน่คือ การขาดการเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อย่าง “ใจถึงใจ” อย่างแทจ้ริงเพราะญ่ีปุน

ปิดกั้นตนเองจากคนอ่ืนท่ีคนญ่ีปุ่นมองว่าดอ้ยกวา่ในทางวฒันธรรม กล่าวอย่างตรงไปตรงมาคือ “ญ่ีปุ่นไม่เคย

ปฏิบติัต่ออาเซียนอย่างให้การเคารพ”73 นอกจากนั้น ญ่ีปุ่นก็เช่นเดียวกบัสหรัฐอเมริกาท่ีตอ้งเผชิญกบัการกา้ว

ข้ึนมามีบทบาทโดดเด่นของจีน ส าหรับอาเซียนนั้นการแข่งขนัทางอ านาจระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่นก็จะเป็นประเด็น

ทา้ทายท่ีส าคญัอีกกรณีหน่ึงเช่นกนั 

 

กจิกรรม 3.3.2 

                                                           

    71 “Overview of ASEAN-Japan Dialogue Relations”, 8 March 2017  

Available at http://asean.org/storage/2012/05/Overview-ASEAN-Japan-Relations-As-of-8-March-2017.pdf 

สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน 2560. 

    72 “Japan-ASEAN Friendship and Cooperation: Shared Vision, Shared Identity, Shared Future”, 

Mission of Japan to ASEAN (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015). p. 2.  

http://www.asean.emb-japan.go.jp/documents/20150402%20pamphlet.pdf สืบคน้เม่ือ 30 กนัยายน 2560. 

    73 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 120. 
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    ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งจีนกบัอาเซียนเร่ิมข้ึนเม่ือใด 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.3.2 

    ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งจีนกบัอาเซียนกล่าวไดว้า่เร่ิมข้ึนในช่วงหลงัสงครามเยน็น่ีเอง โดยเฉพาะ

เม่ือนายเฉียน ฉีเฉิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีต่างประเทศจีนขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ในเดือนกรกฎาคม 1991 ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ในคร้ังนั้นเขาไดแ้สดง

ความสนใจท่ีจะร่วมมือกบัอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั จากการริเร่ิมในคร้ังน้ีเองท่ีท าให้จีนไดเ้ป็นคู่เจรจา

ของอาเซียนโดยสมบูรณ์เม่ือมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตาในเดือนกรกฎาคม 1996 

และจากนั้นความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งกนัก็พฒันาเร่ือยมา  
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เร่ืองที ่3.3.3  

สู่ระเบียบภูมิภาคใหม่เมื่อสงครามเยน็ยุติ 

 

    ความตกลงในปัญหากมัพูชาเม่ือเดือนตุลาคม 1991 นบัเป็นการปูทางไปสู่การยุติการเผชิญหน้าท่ีได้

ด าเนินมาตลอด 1 ทศวรรษก่อนหน้านั้น (และส าหรับกมัพูชาก็เป็นการยุติสงครามกลางเมืองท่ีด าเนินมาตั้งแต่

ประมาณตน้ทศวรรษ 1970) การยุติความขดัแยง้คร้ังน้ีซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเดียวกบัท่ีสงครามเยน็ยุติลงไดน้ าเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงเขา้สู่ยุคใหม่ ซ่ึงอาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นยุคแห่งความร่วมมือภายหลงัยุคแห่งความขดัแยง้ยืดเยิ้อ

ยาวนาน เม่ือถึงช่วงน้ีอาเซียนท่ีเคยมีส่วนส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาคมาแลว้ก็จะมีบทบาท

ในการสร้างระเบียบใหม่ข้ึนทั้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภูมิภาคท่ีกวา้งออกไป คือ เอเชีย-แปซิฟิก เราจะมา

ดูท่ีระเบียบใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อนวา่เม่ือสงครามเยน็ยติุลงแลว้ เปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้ง 

    ปฏิญญากรุงเทพฯ จริงๆ แลว้เปิดกวา้งให้ทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกได้

หากยอมรับเป้าหมาย หลกัการ และวตัถุประสงค์ของอาเซียน ดงัเช่นท่ีอดีตเลขาธิการอาเซียนชาวฟิลิปปินส์ 

Rodolfo Severino กล่าวย  ้าว่า “...อาเซียนมิได้จ  ากดัความมุ่งหวงัและเป้าหมายของตนในฐานะองค์การระดับ

ภูมิภาคและไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ส าหรับความร่วมมือในภูมิภาคท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง...อาเซียนประกาศ

ชดัเจนเปิดเผยว่าเปิดรับทุกชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้เป็นสมาชิก จริงๆ แลว้รัฐมนตรีของชาติผูก่้อตั้ง

อาเซียนไดพ้ยายามท่ีจะให้พม่าและกมัพูชาเขา้มาเป็นสมาชิกแรกเร่ิม อย่างไรก็ดี ทั้งประเทศปฏิเสธค าเชิญน้ี

เพราะมุ่งมัน่อย่างเด็ดเด่ียวท่ีจะคงสถานะความเป็นชาติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไวแ้ละหวาดระแวงว่าสมาคมใหม่น้ีจะ

กา้วไปในทิศทางใดในสงครามเยน็ท่ีก าลงัอยูใ่นขั้นสูงสุดขณะนั้น”74 ดว้ยการมีท่าทีเปิดกวา้งดงักล่าว ดงันั้นเม่ือ

บรูไนไดรั้บเอกราชใน ค.ศ. 1984 ก็ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกแทบจะในทนัทีทนัใด  

    เม่ือสงครามเวียดนามยุติลงอาเซียนก็แสดงท่าทีท่ีจะให้ประเทศอินโดจีนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก แต่ความ

มุ่งหวงัดงักล่าวก็ตอ้งหยุดชงกัลงเม่ือเกิดปัญหาจากการรุกรานของเวียดนามต่อกมัพูชา และเม่ือปัญหาน้ียติุลงใน 

ค.ศ. 1991 อาเซียนก็เร่ิมกระบวนการขยายสมาชิกภาพใหม่อีก เราจึงกล่าวไดว้า่เป้าหมาย “ASEAN-10” หรือการ

ขยายกรอบความร่วมมือของอาเซียนออกไปใหค้รอบคลุมทุกชาติในภูมิภาค ถือไดว้า่เป็นปณิธานของอาเซียนมา

โดยตลอด ดังนั้น ภายหลังการยุติปัญหากัมพูชา แม้ต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคบางประการ  เช่น ปัญหา

การเมืองภายในเมียนมา ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในกมัพูชาท่ียงัด ารงอยูเ่กือบตลอดช่วง

ทศวรรษ 1990 แต่อาเซียนก็ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุปณิธานดงักล่าว 

                                                           

    74 Severino. Ibid. p. 3. 
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    ระหวา่งท่ีความขดัแยง้ในปัญหากมัพูชายงัด าเนินอยูน่ั้นอาเซียนก็ไดเ้สนอเร่ืองการรับเวียดนามเขา้มา

เป็นสมาชิกระหวา่งการเจรจาปัญหาเพื่อเป็นแรงจูงใจท่ีจะให้เวยีดนามยติุความขดัแยง้ จากนั้นใน ค.ศ. 1992 ลาว

ก็ไดรั้บสถานะผูส้ังเกตการณ์ในอาเซียน ตามมาดว้ยกมัพูชาและเมียนมาท่ีไดรั้บสถานะเช่นน้ีใน ค.ศ. 1994 และ 

1996 ตามล าดบั หมุดหมายส าคญัคือการตดัสินใจรับเวียดนามเขา้เป็นสมาชิกเม่ือมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

ในเดือนกรกฎาคม 199575 การรับเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกนับได้ว่าเป็นการอุด “ช่องว่าง” ระหว่างเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นคอมมิวนิสต์และท่ีไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ จากนั้นท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือน

ธนัวาคม 1995 ก็ลงมติท่ีจะบรรลุ “เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นหน่ึงเดียว” (one Southeast Asia) ภายใน ค.ศ. 

2000 แต่ท่ีประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการปีต่อมาได้เล่ือนระยะเวลาการรับอีก 3 ประเทศท่ียงัไม่ได้เป็น

สมาชิก คือ กมัพูชา ลาว และเมียนมา (ขณะนั้นติมอร์-เลสเตยงัไม่เป็นเอกราช) เขา้มาเป็นสมาชิกพร้อมกนัเม่ือมี

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนใน ค.ศ. 199776 

    แมว้า่ปัญหาทางการเมืองภายในของกมัพชูาจะท าใหป้ระเทศน้ีไม่ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียนในปีนั้น 

แต่อีก 2 ปีต่อมา คือ ใน ค.ศ. 1999 กมัพูชาก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการ ดงันั้น เราจึงกล่าวไดว้า่ภายใน

ระยะเพียงช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ 1990 อาเซียนก็ประสบความส าเร็จในการน าประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้ก 

4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย ท าให้อาเซียนซ่ึงก่อนหน้านั้นมี

สมาชิก 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย กลายเป็นกลุ่มภูมิภาคท่ี

ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอย่างแทจ้ริง (region-wide grouping) เพราะรวมประเทศในภูมิภาคทั้ง 10 ประเทศเขา้ไว้

เป็นสมาชิก โดยท่ีติมอร์เลสเต ซ่ึงเพิ่งไดรั้บเอกราชอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ. 2002 คงจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกดว้ย

ในไม่ชา้  

    การบรรลุเป้าหมาย “ASEAN-10” นับเป็นการน าไปสู่การมีระเบียบใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตอ้ยา่งแทจ้ริง ท่ีส าคญัดงัไดก้ล่าวแลว้คือ “ช่องวา่ง” ระหว่างเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นคอมมิวนิสต์

และท่ีมิไดเ้ป็นคอมมิวนิสตไ์ม่มีอยูแ่ลว้ เวียดนามย  ้ายนืยนัวา่ความแตกต่างทางการเมืองและอุดมการณ์มิไดเ้ป็น

อุปสรรคต่อการมีความร่วมมือใกลชิ้ด นอกจากนั้น ท่ีส าคญัไม่นอ้ยเช่นกนัคือ การน าเมียนมาเขา้มาเป็นสมาชิก 

ซ่ึงในระยะแรกถูกต่อตา้นทั้งจากวงการภายในอาเซียนท่ียึดมัน่ในหลกัการประชาธิปไตยและจากมหาอ านาจ

                                                           

    75 “Joint Communique of the Twenty-Eighth ASEAN Ministerial Meeting, Bandar Seri Begawan, 

29-30 July 1995”, Association of Southeast Asian Nations http://asean.org/?static_post=joint-communique-of-

the-twenty-eighth-asean-ministerial-meeting-bandar-seri-begawan-29-30-july-1995 สืบค้น เม่ื อ  30 กัน ยายน 

2560. 

    76 Weatherbee. Ibid. pp. 94-95. 
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ตะวนัตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป กลบัท าให้ในท่ีสุดมีส่วนช่วยให้เกิด “การเปล่ียนผา่นไปสู่

ประชาธิปไตย” (Democratic Transition) ข้ึนในประเทศน้ี77 

    ความส าเร็จในการสร้างระเบียบใหม่ข้ึนภายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้มีความพยายามจะขยาย

แนวทางของอาเซียนออกไปในระดบักวา้งดว้ย เม่ือถึงช่วงทศวรรษ 1990 การส้ินสุดของสงครามเยน็ไดท้  าให้

ปัญหาความมัน่คงในลักษณะเดิมลดน้อยลงไป และแนวทางของอาเซียนในเร่ืองความมัน่คงดูจะกลายเป็น

แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับยุคหลงัสงครามเยน็ แนวทางของอาเซียนคือการเป็นกลไกลดความตึงเครียดขดัแยง้ 

และก าหนดแบบแผนความสัมพนัธ์ต่อกนัในบรรดาชาติสมาชิกท่ีจะมีผลในแง่ของการส่งเสริมเสถียรภาพและ

ความมัน่คงของภูมิภาค แนวทางหลกัของอาเซียนในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ท่ี

การทหาร แต่อยู่ท่ีการสร้างความมัน่คงเขม้แข็งทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวทางน้ีสะท้อนอยู่ในความคิดท่ี

เรียกวา่ “ความเขม้แข็งยืดหยุน่ระดบัชาติและภูมิภาค” (National and Regional Resilience) นอกจากน้ีก็ยงัมีส่ิงท่ี

เรียกว่า “วิถีอาเซียน” ท่ีได้กล่าวถึงแล้ว อนัเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีวิวฒันาการข้ึนจากการด าเนินความร่วมมือ

ระหวา่งกนัภายในอาเซียน 

    ด าริส าคญัในเร่ืองน้ีคือการจดัตั้งเวทีการประชุมอาเซียนว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความ

มัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซ่ึงมีการจดัประชุมคร้ังแรกในกรุงเทพฯ ใน

เดือนกรกฎาคม 1994 รวมทั้ งการจดัท า “สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” 

(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) ในปีต่อมา และมีผลบงัคบัใชใ้น ค.ศ. 1997 

    ในเร่ืองเศรษฐกิจมีการจดัตั้ ง “เขตการค้าเสรีอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ข้ึนใน 

ค.ศ. 1992 ซ่ึงจะกลายมาเป็นรากฐานส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาต่อมา นอกจากน้ี ยงัมีการ

ขยายความร่วมมือออกไปในกรอบของอาเซียน + 3 อาเซียน + 6 และข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade 

Agreements: FTAs) กบัประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆ จ านวนมาก ตลอดจนการจดัท ากรอบความร่วมมือระดบั

อนุภูมิภาค (sub-region) ข้ึนอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: 

GMS) ซ่ึงมีโครงการสร้างเขตเศรษฐกิจ (economic corridors) ท่ีเช่ือมโยงชาติต่างๆ ในอนุภูมิภาคน้ีเขา้ดว้ยกนัทั้ง

ในทางกายภาพ (เครือข่ายเส้นทางขนส่งคมนาคมต่างๆ) และโครงการความร่วมมือเฉพาะดา้นจ านวนมาก ช่วง

ทศวรรษ 1990 กล่าวไดว้่า อาเซียนไดว้างรากฐานส าคญัไวส้ าหรับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งใน

ภูมิภาคและในระดบักวา้งออกไป เราจะกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของ ARF และการขยายเครือข่ายความร่วมมือดา้น

เศรษฐกิจในระดบักวา้ง โดยเฉพาะในเอเชีย-แปซิฟิก ในตอนท่ี 3.4 

                                                           

    77 การเกิดการเปล่ียนผา่นดงักล่าวน้ี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความส าเร็จท่ีอาเซียนมีส่วนอยู่ไม่น้อย ไดรั้บการ

เนน้ย  ้าและกล่าวไวใ้นหลายท่ีใน Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid.  
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กจิกรรม 3.3.3 

    ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงระเบียบใหม่ในภูมิภาคเม่ือสงครามเยน็ยติุคืออะไร? 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.3.3 

    การบรรลุเป้าหมาย “ASEAN-10” คือ การรับทุกชาติในภูมิภาคเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน (ยกเวน้เพียง

ติมอร์ตะวนัออกท่ียงัมิไดเ้ป็นเอกราช) นบัเป็นการน าไปสู่การมีระเบียบใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อย่างแท้จริง ท่ีส าคญัคือ “ช่องว่าง” ระหว่างชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเป็นคอมมิวนิสต์และท่ีมิได้เป็น

คอมมิวนิสตไ์ม่มีอยูแ่ลว้ เวยีดนามย  ้ายืนยนัวา่ความแตกต่างทางการเมืองและอุดมการณ์มิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

มีความร่วมมือใกลชิ้ด นอกจากน้ี ท่ีส าคญัไม่นอ้ยเช่นกนัคือการน าเมียนมาเขา้มาเป็นสมาชิกท าใหใ้นท่ีสุดมีส่วน

ช่วยใหเ้กิด “การเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตย” ข้ึนในประเทศน้ี 
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ตอนที ่3.4  

อาเซียนในทศวรรษที ่4: จากความร่วมมือสู่บูรณาการ 

 

 โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 

    3.4.1 อาเซียนกบัความร่วมมือดา้นการเมือง ความมัน่ และเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก 

  3.4.2 การจดัตั้งและพฒันาการของเขตการคา้เสรี 

3.4.3 สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

แนวคิด 

    1. ในช่วงหลงัสงครามเยน็อาเซียนขยายกรอบความร่วมมือออกไปในเอเชีย-แปซิฟิกทั้งดา้นการเมือง 

ความมัน่คง และดา้นเศรษฐกิจ เพื่อใหส้อดรับกบัสถานการณ์ทั้งในโลกและในภูมิภาคท่ีเปล่ียนไปอยา่งมาก 

    2. ในส่วนของอาเซียนเองนั้นพฒันาการส าคญัยิ่งคือการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงเป็น

การแสดงให้เห็นวา่อาเซียนไดก้า้วหนา้จากความร่วมมือไปสู่ระดบัเร่ิมตน้ของบูรณาการ ซ่ึงจะเป็นรากฐานของ

พฒันาการระดบัสูงข้ึนไปอีก 

    3. เม่ือปลายทศวรรษ 1990 อาเซียนก็มีด าริท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็น “ประชาคม” และเม่ือถึงช่วงตน้

สหสัวรรษใหม่ด าริน้ีไดรั้บการยกระดบัข้ึนไปเป็นแผนการพฒันา “ประชาคมอาเซียน” อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

วตัถุประสงค์ 

    เม่ือศึกษาตอนท่ี 3.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

     1. อธิบายการขยายความร่วมมือดา้นต่างๆ ของอาเซียนไปสู่เอเชีย-แปซิฟิกได ้

     2. อธิบายการก่อตั้งเขตการค่าเสรีอาเซียนได ้

     3. อธิบายด าริและแผนการท่ีจะพฒันาไปเป็น “ประชาคมอาเซียน” ได ้
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ความน า 

 

    ภูมิทศัน์ทั้งดา้นการเมือง ความมัน่คง และเศรษฐกิจในโลกและในเอเชียโดยรวมไดเ้ปล่ียนไปอย่าง

มากในช่วงหลงัสงครามเยน็ ตอนสุดทา้ยของหน่วยน้ีส่วนหน่ึงจะเป็นมองภูมิทศัน์ท่ีเปล่ียนไปดงักล่าว และ

อาเซียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนในความร่วมมือดา้นการเมือง ความมัน่คง และเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยายตวัมากข้ึนอยา่งไร 

สุดท้ายจะพยายามช้ีให้เห็นว่า ในสภาวการณ์ทั้งในโลกและในภูมิภาคเอเชียโดยรวมท่ีเปล่ียนไปน้ีอาเซียน

จ าเป็นตอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ีมิไดอ้าศยัแค่เพียงความร่วมมือระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาล หากตอ้งกา้ว

ไปสู่บูรณาการท่ีจะท าใหมีความเป็นปึกแผน่มากยิง่ข้ึนดว้ย 
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เร่ืองที ่3.4.1  

อาเซียนกบัความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกจิในเอเชีย-แปซิฟิก 

 

    การขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในช่วงหลงัสงครามเยน็ปัญหาดา้นความมัน่คงทั้ง

ในโลกและในภูมิภาคไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมาก โดยมีลกัษณะส าคญัอยูท่ี่ปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์

ต่างๆ อาเซียนจึงจดัตั้งกลไกเพื่อจดัการกบัปัญหาความมัน่คงของภูมิภาค คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ

ร่วมมือดา้นความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ARF ข้ึนดงัไดก้ล่าวแลว้ กลไกน้ีสะทอ้นความพยายามท่ี

จะขยาย “วิถีอาเซียน” ออกไปในขอบเขตท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึนให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้งหมด โดยมี

ชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสนใจปัญหาความมัน่คงในภูมิภาค (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน) เขา้มามีส่วน

ร่วม ปัจจุบนักล่าวไดว้่าอาเซียนเป็น “แกน” ส าคญัของการทูตแบบพหุภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งชาติสมาชิกและ

ไม่ใช่สมาชิกทั้งเร่ืองความมัน่คงและเศรษฐกิจ (ท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป) 

    แมด้ าริท่ีจะให้มีการกลไกความร่วมมือแบบ ARF จะมาจากอาเซียน แต่การจดัตั้งเวทีน้ีข้ึนก็ตอ้งอาศยั

ทั้งสภาพแวดลอ้มในภูมิภาคท่ีเปล่ียนไปและความเห็นชอบของมหาอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย หากพิจารณาในแง่

ของการเปล่ียนแปลงของภูมิทศัน์ดา้นความมัน่คง การจดัตั้ง ARF กล่าวไดว้า่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในดา้น

การกระจายอ านาจท่ีเกิดข้ึนในเอเชียตะวนัออกหลงัสงครามเยน็ ลกัษณะส าคญัของระเบียบทางอ านาจใหม่ใน

ภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้น ก าหนดโดยปัจจยัทางโครงสร้าง 3 ประการ คือ 1) การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

2) การข้ึนมามีบทบาทและอิทธิพลโดดเด่นของจีน และ 3) ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตและความเขม้ขน้ของพนัธกิจ

ของสหรัฐอเมริกาในอนาคต78 หากพิจารณาในแง่น้ี ARF ก็อาจถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการพยายามปรับตวัให้

เขา้กบัสภาวะแวดล้อมในภูมิภาคท่ีเปล่ียนไปในช่วงหลงัสงครามเย็น ในการด าเนินงานเร่ืองน้ีอาเซียนอาศยั

รูปแบบบางประการของแนวทางด้านความมั่นคงท่ี เรียกกันในขณะนั้ นว่า “ความมั่นคงแบบร่วมมือ” 

(Cooperative Security) มีความจ าเป็นเร่งด่วนทางการเมือง 3 ประการดว้ยกนัท่ีมีส่วนผลกัดนัให้มีการด าเนินงาน

ในแนวทางน้ี ไดแ้ก่79 

     - ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าจีนเขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายความสัมพนัธ์ในภูมิภาค ซ่ึงครอบคลุม

ประเด็นหลากหลาย รวมทั้งด้านความมัน่คง การเขา้มามีส่วนร่วมของจีนจะท าให้จีนมีส่วนไดส่้วนเสียอยู่ใน

สัมพนัธภาพแบบหลายฝ่ายในภูมิภาคซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนในช่วงหลงัสงครามเยน็ 

                                                           

    78 Weatherbee. Ibid. p. 160.  

    79 Ibid. pp. 160-161. 
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     - ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากรอบการด าเนินงานท่ีจะให้หลกัประกนัการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งของ

สหรัฐอเมริกาในสภาวะแวดลอ้มดา้นความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจจีนใน

ลกัษณะท่ีจะไม่เป็นการคุกคามต่อจีน 

     - การมีส่วนร่วมของอาเซียนจะท าให้ความกงัวลวา่ มหาอ านาจชาติใดชาติหน่ึงจะเขา้มาครอบง า

กิจการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองลดนอ้ยลงไป  

    จีนนั้นการมีส่วนร่วมใน ARF ส่งผลในแง่ของการยอมรับสถานะของจีนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ให้มัน่คงข้ึน เพราะ ARF เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีไม่ถูกครอบง าไม่วา่จะโดยสหรัฐอเมริกาหรือญ่ีปุ่น ท่ีส าคญั

โดยอาศยักรอบน้ีจีนไม่ตอ้งลงทุนอะไรในทางการเมืองในการแสดงใหช้าติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ห็นถึงความ

ปรารถนาของจีนท่ีจะร่วมมือมากกว่าจะคุกคาม นอกจากน้ี ความเก่ียวพนัของจีนกบัอาเซียนก็มีนัยส าคญัว่า 

ประเด็นปัญหาไตห้วนั หรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเป็นความกงัวลของจีน เช่น ทิเบต จะไม่ถูกน าเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ

การทูตพหุภาคีใน ARF 

    ในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้น การตดัสินใจยอมรับให้ผลประโยชน์ดา้นความมัน่คงของตนเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงของกิจการระดบัภูมิภาคในกรอบ ARF สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ว่าดว้ย “ประชาคม” (Community) ท่ี

ปรากฏอยู่ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 

เช่นเดียวกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน ARF นั้ น  สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องใช้ลงทุนใดๆ ในทางการเมือง

เช่นเดียวกนัจีน เพราะความร่วมมือส าคญัดา้นความมัน่คงของสหรัฐอเมริกาทั้งในเอเชียตะวนัออกและเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้อยูท่ี่ระบบพนัธมิตรทางทหารและหุ้นส่วนดา้นความมัน่คงในระดบัทวิภาคีต่างๆ ซ่ึงจะไม่ได้

รับผลกระทบใดๆ จากการด าเนินงานในกรอบพหุภาคีของ ARF 

    การจดัประชุม ARF เร่ิมข้ึนคร้ังแรกท่ีกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม 1994 ลกัษณะส าคญัประการหน่ึง

ของแนวทางน้ีคือการน าเอามหาอ านาจจากภายนอกเขา้มามีส่วนในวิถีอาเซียนส าหรับการแกไ้ขความขดัแยง้ 

โดยเฉพาะด้วยการอาศยัการทูตเชิงป้องกนั (Preventive Diplomacy) ในแง่ของรูปแบบในการด าเนินงานนั้น 

ARF เป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย 27 ชาติ80 การประชุมจดั

ข้ึนในวาระการประชุมประจ าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ความส าคญัของ ARF อยู่ท่ีเป็นการประชุม

แบบหลายฝ่ายด้านการเมืองและความมัน่คงเพียงแห่งเดียวท่ีเช่ือมโยงทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ เอเชีย

                                                           

    80 รัฐสมาชิก ARF ปัจจุบนั ไดแ้ก่ อาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 10 ประเทศ 

ส่วนสมาชิกอีก 7 ประเทศ ได้แก่ บงัคลาเทศ ปาปัวนิวกินี มองโกเลีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ศรีลงักา และ

ติมอร์-เลสเต ขณะน้ีมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มจ านวนสมาชิกข้ึนอีก แมว้า่จะชาติท่ีไดแ้สดงตนวา่สนใจท่ีจะเขา้ร่วม

แลว้ก็ตาม คือ คาซคัสถาน คีร์กีซสถาน และอฟักานิสถาน 
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ตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียใต ้นอกจากนั้น ARF ยงัท าหน้าท่ีเป็นเวทีเดียวในเอเชีย-แปซิฟิกท่ีทั้งมหาอ านาจ

และชาติเล็กๆ ร่วมกนัถกเถียงพิจารณาประเด็นดา้นความมัน่คงอยา่งครอบคลุมกวา้งขวาง81 ARF มีแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีสรุปไดด้งัน้ี82 

    ARF ด าเนินงานในลกัษณะของท่ีประชุมหารือ (Consultative Forum) อยา่งสอดคล้องกบัหลกัการท่ี

เป็นแกนของวิถีอาเซียน คือ ฉนัทามติ และการไม่แทรกแซงในกิจการภายใน จุดเนน้อยูท่ี่การสร้างความไวเ้น้ือ

เช่ือใจ (Confidence-Building) ARF ไม่มีโครงสร้างทางการบริหาร (ส านักงาน) ของตนเองเป็นเอกเทศ การ

ด าเนินงานดา้นต่างๆ อาศยัการสนบัสนุนของส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) มีการประชุมปีละ 2 

คร้ังของ Inter-sessional Support Group (ISG) เร่ืองมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ (confidence-building 

measures – CBMs) และการทูตเชิงป้องกนัตั้งแต่การประชุมใน ค.ศ. 2002 เป็นตน้มา มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายกลาโหม

และทหารเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการของ ARF ดว้ย เจา้หน้าท่ีเหล่าน้ีจะประชุมกนัเป็นการเฉพาะ 1 วนั

ก่อนการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศ (ทั้งน้ีเพราะมีประเด็นดา้นความมัน่คงท่ีเก่ียวกบัการก่อการร้ายขา้ม

ชาติหลงัเหตุการณ์ 9/11) แถลงการณ์ของประธาน (Chairman’s Statement) เม่ือเสร็จส้ินการประชุมและมีการ

บนัทึกไวอ้ยา่งเป็นทางการ ถือเป็นเอกสารแสดงฉนัทามติของท่ีประชุม 

    นอกจากเป็นผูจ้ดัตั้งและมีบทบาทส าคญัใน ARF แลว้ ในดา้นความมัน่คง อาเซียนมีส่วนอยา่งมากใน

การท าความเขา้ใจและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในเร่ืองหมู่เกาะในทะเลจีน

ใต ้(South China Sea) อาเซียนและจีนได้จดัท าปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต ้(Declaration on the 

Conduct of Parties in the South China Sea) ในเดือนพฤศจิกายน 2002 ซ่ึงมุ่งท่ีจะให้มีการใช้ความยบัย ั้ ง 

(restraint) ตามแนวทางของอาเซียนเพื่อหาทางตกลงกันโดยสันติวิธี เป็นท่ีน่าเสียดายว่าความมุ่งงหวงัของ

อาเซียนท่ีจะมีการก าหนด “วิถีปฏิบติั” (code of coduct) ในเร่ืองน้ียงัไม่ประสบความส าเร็จ และปัญหาความ

ขดัแยง้ในทะเลจีนใตก้็ท  าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศอาเซียนบางประเทศโดยเฉพาะเวียดนามและ

ฟิลิปปินส์ ไม่ดีนกั 

    อาเซียนกับการขยายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นอกจากอาเซียนจะไดพ้ฒันาความเป็นหุ้นส่วน

แบบคู่เจรจากบัชาติต่างๆ จ านวนมากแลว้ ยงัไดข้ยายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเอเชีย-กแปซิฟิก

อย่างกวา้ขวางดว้ย ท่ีส าคญัคือ ตั้งแต่ส้ินทศวรรษ 1980 อาเซียนไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) นั่นคือ 10 ในจ านวนสมาชิก 21 

ประเทศของ APEC ก็คือประเทศสมาชิกอาเซียน อยา่งไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 นัน่เองท่ีการเขา้ไปมี

                                                           

    81 Severino. Ibid. p. 27. 

    82 Weatherbee. Ibid. pp. 162-164. 
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ส่วนร่วมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของอาเซียนมีความเข้มขน้และ

กวา้งขวางยิง่ข้ึน  

    ภายหลงัการฟ้ืนตวัจากวิกฤตดา้นการเงินและเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 มีความเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว

และกวา้งขวางในการท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ทั้ งในระดับทวิภาคี (รวมถึงระดับ

ทวิภาคของอาเซียนกบัมหาอ านาจชาติใดชาติหน่ึง) และระดบัภูมิภาค ซ่ึงสะทอ้นความพยายามท่ีจะขยายการ

เขา้ถึงตลาดต่างๆ ทั้งในเอเชียตะวนัออกและในโลกมากข้ึน นอกจากนั้น ก็ยงัถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ “กระแส

ภูมิภาคนิยมใหม”่ (New Regionalism) ตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ 198083 

    ลกัษณะส าคญัอย่างหน่ึงของภูมิภาคนิยมใหม่ ก็คือการเป็น “ภูมิภาคนิยมเปิด” (Open Regionalism) 

กล่าวคือ มิไดมี้ลกัษณะของการเป็นกลุ่มภูมิภาคเฉพาะแห่งใดแห่งหน่ึงเท่านั้น แต่มีแนวโน้มท่ีจะขยายกรอบ

ความร่วมมือให้กวา้งออกไป รวมทั้งท่ีปรากฏในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภูมิภาค (Inter-Regionalism) 

ในรูปแบบหลากหลาย นอกจากนั้น ภูมิภาคนิยมใหม่ โดยเฉพาะในเอเชีย ยงัมีลกัษณะของความตกลงการคา้ใน

ภูมิภาค (Regional Trade Agreements – RTAs) ทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี โดยไม่เพียงแต่มีประเทศต่างๆ 

จ านวนมากเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในลกัษณะน้ีเท่านั้น แต่หลายประเทศก็เขา้ไปมีส่วนร่วมในหลาย

ความตกลงแบบน้ีดว้ย เราจะไม่กล่าวถึงเร่ืองน้ีในรายละเอียด ท่ีกล่าวมาน้ีมุ่งหมายเพียงตอ้งการให้เห็นกระแส

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลงัสงครามเยน็เป็นส าคญัเท่านั้น ความเคล่ือนไหวส าคญัๆ หลายประการของอาเซียน

เกิดข้ึนในท่ามกล่างกระแสต่างๆ เหล่าน้ีเอง 

    นอกจากการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ APEC อาเซียนไดจ้ดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (จะกล่าวถึงในเร่ือง

ต่อไป) ข้ึนในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 และหลงัจากเกิดวิกฤตการเงินเอเชียหรือ “วิกฤตตม้ย  ากุ้ง” ใน ค.ศ. 1997 

อาเซียนกไ็ดข้ยายกรอบความร่วมมือออกไปเป็น “อาเซียน + 3” (อาเซียน + จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต)้ และต่อมามี 

“อาเซียน + 6” (เพิ่มอีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย) ท าใหมี้ความตกลงดา้นการคา้เสรีกบั

ประเทศต่างๆ เหล่าน้ีตามมาอีกในเวลาต่อมา  

    ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามในความตกลงการคา้เสรี หรือก าลงัเจรจาเพื่อท า

ความตกลงในเร่ืองน้ี เป็นจ านวนมาก ความตกลงในลกัษณะน้ีบางคร้ังเรียกกนัว่า “WTO-plus” ขอบเขตและ

ระดบัความเขม้ขน้ (ครอบคลุมสินคา้ประเภทไหนในแง่ใด) ของแต่ละกรณีแตกต่างกนัไป โดยกรณีท่ีครอบคลุม

กวา้งขวาง ก็จะเจรจายากท่ีสุด คือ ครอบคลุมทั้งการคา้สินคา้และบริการ (Trade in Goods and Services) การ

ลงทุน การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ (Government Procurement) สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property 

                                                           

  83 ในการกล่าวถึงประเด็นเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนอาศยัขอ้มูลหลกัจาก Low. Ibid. pp, 64-74. 
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rights) ตลอดจนเร่ืองท่ีไม่ใช่การคา้อ่ืนๆ เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ือง เพราะตอ้งการจะช้ีให้เห็น

กระแสความเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีเท่านั้น 

 

กจิกรรม 3.4.1 

    กรอบความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงท่ีอาเซียนด าริข้ึนคืออะไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.4.1 

    ในช่วงหลงัสงครามเยน็ปัญหาดา้นความมัน่คงทั้งในโลกและในภูมิภาคไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมาก โดยมี

ลกัษณะส าคญัอยู่ท่ีปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ อาเซียนจึงจดัตั้งกลไกเพื่อจดัการกบัปัญหา

ความมัน่คงของภูมิภาค คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือดา้นความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

หรือ ARF ข้ึน กลไกน้ีสะทอ้นความพยายามท่ีจะขยาย “วิถีอาเซียน” ออกไปในขอบเขตท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึนให้

ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทั้งหมด โดยมีชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสนใจปัญหาความมัน่คงในภูมิภาค 

(โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน) เขา้มามีส่วนร่วม ปัจจุบนักล่าวไดว้่าอาเซียนเป็น “แกน” ส าคญัของการทูต

แบบพหุภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งชาติสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกทั้งเร่ืองความมัน่คงและเศรษฐกิจ 
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เร่ืองที ่3.4.2  

การจัดตั้งและพฒันาการของเขตการค้าเสรี 

 

    เม่ือถึงช่วงตน้ทศวรรษ 1990 อาเซียนไดเ้ขา้สู่ยุคใหม่ สงครามเยน็ไดยุ้คิลง รวมทั้งปัญหากมัพูชาท่ีท า

ให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเป็นเวลาถึง 1 ทศวรรษ คือ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 

จนถึงตน้ทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ดี เป็นท่ีประจกัษ์ชัดเม่ือถึงช่วงนั้นว่า อาเซียนไม่เพียงแต่จะตอ้งร่วมมือกนั

ใกลชิ้ดมากข้ึนเท่านั้น แต่ในด้านเศรษฐกิจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินหน้าไปไกลกว่าการเปิดเสรีทางการคา้

ระหวา่งกนั กล่าวคือ จะตอ้งบูรณาการระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคจนถึงระดบัท่ีจะท าให้อาเซียนยงัคงสามารถ

แข่งขนัในตลาดโลกได ้อาเซียนสนองตอบความจ าเป็นน้ีดว้ยการจดัตั้ง “เขตการคา้เสรีอาซียน” (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) ข้ึนในเดือนมกราคม 1992 

    ด าริของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีสิงคโปร์ในเดือนมกราคม 1992 ท่ีจะให้จดัตั้งเขตการคา้เสรีข้ึนใน

คร้ังน้ี84 มาจากการคาดหวงัว่าโครงการน้ีจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Cometitiveness) ของ

อุตสาหกรรมอาเซียน ดึงการลงทุนเขา้มาในภูมิภาค และท าให้อาเซียนยงัคงมีความส าคญัอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ

โลก นอกจากน้ี ยงัคาดหวงัดว้ยว่า บูรณาการทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (Regional Economic Integration) จะ

ก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิรูปภายใน ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติในภูมิภาคขบัเคล่ือนไปจาก

แนวทางลทัธิคุม้ครองทางการคา้ไปสู่ระบบตลาดเสรียิง่ข้ึน85 

    ชาติสมาชิกอาเซียนด าเนินงานในเร่ืองน้ีดว้ยการลงนามของผูน้ าอาเซียนใน “กรอบความตกลงแม่บท

ว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน” (Framework Agreement on Enhancing ASEAN 

Economic Cooperation) ขณะท่ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนก็ลงนามใน “ความตกลงวา่ดว้ยการใชอ้ตัราภาษีพิเศษ

ท่ีเท่ ากันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน” [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 

Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)] การจดัท าความตกลงคร้ังน้ีมีผลเท่ากับเป็นการประกาศ

จดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้เกษตรแปรรูปและสินคา้เกษตรไม่แปรรูป 

โดยมีความยดืหยุน่ใหแ้ก่สินคา้อ่อนไหวได ้

                                                           

    84 “Singapore Declaration Of 1992 Singapore, 28 January 1992”, Association of Southeast Asian 

Nations http://asean.org/?static_post=singapore-declaration-of-1992-singapore-28-january-1992 สืบค้น เม่ือ 2 

ตุลาคม 2560. 

     85 ขอ้มูลหลกัในเร่ืองน้ีมาจาก Low. Ibid. pp. 45-51. 
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    กลไกหลกัในการด าเนินงานของเขตการคา้เสรีอาเซียน คือ CEPT ภาษีศุลกากรท่ีเก็บจากสินคา้ท่ีมีการ

ซ้ือขายแลกเปล่ียนระหวา่งกนัจะค่อยๆ ลดลงตามเป้าหมายและตารางเวลาท่ีก าหนดไว ้เง่ือนไขส าหรับการไดรั้บ

สิทธิประโยชน์จาก AFTA มีดงัต่อไปน้ี 

     1. ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นบญัชีลดภาษี หรือ Inclusion List (IL) ของทั้งประเทศผูส่้งออกและน าเขา้ 

     2. เป็นสินคา้ท่ีผลิตในอาเซียนประเทศใดประเทศหน่ึง หรือมากกวา่ 1 ประเทศ (ASEAN content) 

รวมกนัแลว้คิดเป็นมูลค่าอยา่งนอ้ยร้อยละ 40 ของมูลค่าสินคา้86  

     3. ต่อมาอาเซียนได้เร่ิมน ากฎการแปลงภาพอย่างพอเพียง (substantial transformation) มาใช ้

กล่าวคือ สินคา้ท่ีแปรรูปจากวตัถุดิบอยา่งมาก โดยในกรณีท่ีมีประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมากกวา่ 1 ประเทศ 

จะถือวา่สินคา้นั้นๆ มีแหล่งก าเนิดจากประเทศสุดทา้ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากการ

เปล่ียนพิกัดศุลกากร ซ่ึงน ามาใช้กับสินค้าบางประเภทแล้ว ได้แก่ ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม แป้งข้าวสาลี 

ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม และเหล็ก เป็นตน้ 

 

    เป้าหมายการลดภาษีภายใต้ AFTA 

    สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ 

   ค.ศ. 2003    ลดภาษีเหลือ 0% ร้อยละ 60 ของ IL 

   ค.ศ. 2007    ลดภาษีเหลือ 0% ร้อยละ 80 ของ IL 

   ค.ศ. 2010    ลดภาษีเหลือ 0% ร้อยละ 100 ของ IL 

สมาชิกใหม่ CLMV 

ค.ศ. 2003    ใหเ้วยีดนามลดภาษีเหลือ 0-5% ใหม้ากรายการท่ีสุด 

ค.ศ. 2007    ใหล้าวและเมียนมาลดภาษีเหลือ 0-5% ใหม้ากรายการท่ีสุด 

   ค.ศ. 2010    ใหก้มัพชูาและเมียนมาลดภาษีเหลือ 0-5% ใหม้ากรายการท่ีสุด 

                                                           

    86 อาเซียนเคยก าหนดว่าสินคา้จากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหน่ึง จะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ AFTA เม่ือส่งออกไปยงัประเทศสมาชิกอีกประเทศหน่ึง ก็ต่อเม่ือส่งออกสินคา้นั้นมีสัดส่วนในการ

ผลิต (Local Content) ภายในประเทศสมาชิกผูส่้งออกไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ต่อมาอาเซียนไดผ้อ่นคลายขอ้ก าหนด

น้ี โดยน ากฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้แบบสะสมบางส่วน (Partial Cumulation) มาใช ้(สัดส่วนขั้นต ่าร้อยละ 20) 

เช่น หากเวียดนามส่งสินคา้ท่ีมี Local Content ร้อยละ 20 มาไทย เวียดนามจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ AFTA 

จากไทย แต่ไทยสามารถน าสินคา้ดงักล่าวของเวียดนามมาใส่ local content ของไทยเพิ่มข้ึน หากเพิ่มจนถึงร้อย

ละ 40 และส่งออกไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ไทยก็จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ภายใต ้AFTA 



 67 

   ค.ศ. 2015    ลดภาษีเหลือ 0% ร้อยละ 100 ของ IL 

 

    ประเทศไทยไดผู้กพนัสินคา้ทุกรายการ (จ านวน 8,300 ประเภทยอ่ย) ไวภ้ายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน 

โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ (1) สินคา้ในบญัชีลดภาษี ซ่ึงตอ้งลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ใน ค.ศ. 2010 (จ านวน 

8,287 ประเภทยอ่ย) และ (2) สินคา้ในบญัชีอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ท่ีจะมีอตัราภาษีสุดทา้ย (Final Rate) ท่ี

ร้อยละ 5 (ไม่ลดลงเหลือร้อยละ 0) สินค้าใน SLประกอบด้วย กาแฟ มนัฝร่ัง มะพร้าวแห้ง และไม้ตดัดอก 

(จ านวน 13 ประเภทยอ่ย)  

    การลดภาษีศุลกากรด าเนินงานคืบหน้าทั้งในส่วนของ “Fast Track” และ “Normal Track” ภาษีท่ีเก็บ

จากสินคา้ในส่วนของ “fast track” ส่วนใหญ่ไดล้ดลงเหลือ 0-5% แลว้เม่ือถึง ค.ศ. 2000 ภาษีท่ีเก็บจากสินคา้ใน

ส่วนของ “Normal Track” ลดลงเหลือระดบัน้ีเม่ือถึง ค.ศ. 2002 หรือ 2003 ส าหรับสินคา้จ านวนไม่มากนัก ถึง

ปัจจุบนัภาษีภายใตโ้ครงการ CEPT ไดล้ดลงเหลือ 0-5% ส าหรับสินคา้ทุกรายการ รวมทั้งสินคา้ท่ีเคยชะลอการ

ลดภาษีไวต้ามรายการ Sensitive List และ Highly Sensitive List 

    จะเห็นได้ว่า โดยอาศยักลไกส าคญั คือ CEPT การจดัตั้ งเขตการค้าเสรีอาเซียนก าหนดพนัธกิจให้

ประเทศสมาชิกตอ้งลดพิกดัอตัราภาษีการคา้ภายในอาเซียนลงแบบครอบคลุมสินคา้ทั้งหมดเหลือเพียงร้อยละ 0-

5 โดยยงัมีขอ้ยกเวน้อยู่อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเม่ือถึง ค.ศ. 2010 การจดัตั้งเขตการคา้เสรีในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตก้็ถือวา่ไดบ้รรลุเป้าหมาย คือ มีเขตการคา้เสรีเกิดข้ึนในภูมิภาคน้ีแลว้ 

    แมว้า่การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนจะมีความกา้วหน้าไปอยา่งน่าพอใจ แต่ผูน้ าอาเซียนก็เห็นความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุง CEPT เดิมใหมี้ความทนัสมยัและทดัเทียมกบักฎเกณฑ์ทางการคา้ในระดบัสากลเพื่อมุ่ง

ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการปรับกฎเกณฑ์ทางการคา้ทั้งดา้นมาตรการภาษีและท่ีมิใชภ้าษี

ให้ชดัเจนและรัดกุมยิ่งข้ึน จึงเร่ิมการเจรจาเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ ค.ศ. 2006 และสามารถลงนามใน “ความตกลงการคา้

สินค้าของอาเซี ยน ” (ASEAN Trade in Godds Agreement: ATIGA) เม่ื อ เดือนกุมภาพัน ธ์  2009 ATIGA 

ครอบคลุมมาตรการท่ีส าคญัต่อการส่งออกและน าเขา้สินคา้อยา่งเสรีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

ATIGA มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2010  

    นอกจากการคา้สินคา้ ผูน้ าอาเซียนยงัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการคา้บริการ (trade in services) ซ่ึงมี

บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงได้ร่วมกันจดัท า “กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ

อาเซียน” (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เม่ือเดือนธนัวาคม 1995 มีการเจรจาเร่ืองน้ีอยา่ง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ ค.ศ. 1996 โดยในชั้นแรกมุ่งเปิดเสรีใน 7 สาขาบริการ คือ การเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่ง
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ทางอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม การท่องเท่ียว การก่อสร้าง และบริการธุรกิจ แต่ต่อมา ไดข้ยายขอบเขตการ

เจรจาเปิดเสรีใหร้วมทุกสาขาบริการ  

    นอกจากการเปิดตลาดการคา้บริการในกรอบ AFAS แลว้ อาเซียนยงัเร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการท่ี

เป็นสาขาบริการส าคญั (Piotity Sectors) 5 สาขา ได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา

สุขภาพ สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบิน ภายใน ค.ศ. 2010 สาขาบริการโลจิสติกส์ภายใน ค.ศ. 2013 และ

เปิดเสรีบริการทุกสาขา (Non-Priority Sectors) ภายใน ค.ศ. 2015 

    นอกจากการเปิดเสรีดา้นการคา้ดงักล่าวแลว้ อาเซียนยงัให้ความส าคญัต่อการจดัตั้งเขตลงทุนข้ึนใน

ภูมิภาคดว้ย โดยมีการลงนาม “กรอบความตกลงว่าดว้ยเขตการลงทุนอาเซียน” (Framework Agreement on the 

ASEAN Investment Area: AIA) เม่ือ ค.ศ. 1998 วตัถุประสงค์ของความตกลงน้ี คือ ส่งเสริมให้อาเซียนเป็น

แหล่งดึงดูดการลงทุน ทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน รวมทั้งมีบรรยากาศการลงทุนท่ีเสรีและโปร่งใส ทั้งน้ี

จะครอบคลุมเฉพาะการลงทุนโดยตรงในสาขาการผลิต การเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกับ 5 สาขาดงักล่าว (Services Incidental) แต่ไม่รวมการลงทุนในหลกัทรัพย ์(Portfolio Investment) 

ปัจจุบันอาเซียนได้ผนวก AIA กับ “ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน” 

(ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments) ท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นความตกลงฉบบัใหม่ของ

อาเซียนในด้านน้ี  เรียกว่า”ความตกลงสมบูรณ์แบบด้านการลงทุนอาเซียน ” (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement: ACIA) เป็นการปรับปรุงความตกลงเดิมให้ทันสมัย ครอบคลุม และทัดเทียมกับ

กฎเกณฑก์ารลงทุนในระดบัสากล  

 

กจิกรรม 3.4.2 

    เหตุใดอาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนข้ึน 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.4.2 

    เม่ือถึงช่วงตน้ทศวรรษ 1990 อาเซียนไดเ้ขา้สู่ยุคใหม่ สงครามเยน็ไดยุ้คิลง รวมทั้งปัญหากมัพูชาท่ีท า

ให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเป็นเวลาถึง 1 ทศวรรษ คือ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 

จนถึงตน้ทศวรรษ 1990 อย่างไรก็ดี เป็นท่ีประจกัษ์ชัดเม่ือถึงช่วงนั้นว่า อาเซียนไม่เพียงแต่จะตอ้งร่วมมือกนั

ใกลชิ้ดมากข้ึนเท่านั้น แต่ในด้านเศรษฐกิจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินหน้าไปไกลกว่าการเปิดเสรีทางการคา้

ระหวา่งกนั กล่าวคือ จะตอ้งบูรณาการระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคจนถึงระดบัท่ีจะท าให้อาเซียนยงัคงสามารถ
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แข่งขนัในตลาดโลกได ้อาเซียนสนองตอบความจ าเป็นน้ีดว้ยการจดัตั้ง “เขตการคา้เสรีอาซียน” (AFTA) ข้ึนใน

เดือนมกราคม 1992 
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เร่ืองที ่3.4.3  

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

    จะเห็นแลว้วา่ การเปล่ียนแปลงพฒันาการทั้งในระดบัโลกและในภูมิภาค ไดท้  าให้การเขา้สู่เส้นทาง

บูรณาการของอาเซียนเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น เพื่อให้เห็นบริบทของพฒันาการของอาเซียนในช่วงน้ี จึง

จะขอสรุปประเด็นเร่ืองน้ีอีกคร้ัง87 

    ท่ีส าคญัคือ การคุกคามทา้ทายจากกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงต่กอาเซียนในช่วงวกิฤต

การเงินปลายทศวรรษ 1990 ยอ่มจะท าใหอ้าเซียนตระหนกัถึงน ้าหนกัความส าคญัของสภาวะดงักล่าวน้ีเป็นอยา่ง

ดี โดยเฉพาะในแง่ท่ีว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนคงจะไม่สามารถจดัการทั้งในแง่การเผชิญการคุกคามและการ

แสวงประโยชน์จากโลกาภิวตัน์ไดโ้ดยล าพงั นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาพฒันาการการรวมตวักนัในภูมิภาคอ่ืนๆ 

แลว้ แนวทางบูรณาการก็ยิง่กลายเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนยิง่ข้ึน ดงัขอ้สังเกตของ Ong Keng Yong ท่ีวา่  

     “เม่ือโลกาภิวัตน์ขยายตัวและมีผลกระทบกว้างขวางในช่วงทศวรรษ 1990 

และระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีก าลังปรากฏในเอเชีย ยโุรปกลางและยโุรปตะวันออก และ

ลาตินอเมริกาเป็นท่ีดึงดูดของนักลงทุนต่างชาติมากขึน้ ความสามารถในการแข่งขัน

ของอาเซียนกด็ูเหมือนจะถูกคุกคาม เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ถูกมองว่าเคล่ือน

ช้าเกินไป จึงเป็นท่ีหวั่นเกงว่าอาเซียนจะพ่ายแพ้ในการแข่งขันกันดึงการลงทุน

ต่างประเทศ (FDI) เข้ามา และภูมิภาคนี้ก็จะหมดบทบาทและหมดความส าคัญใน

กระบวนการโลกาภิวตัน์”88 

    ดงันั้น ขณะเม่ืออาเซียนก าลงักา้วเขา้สู่คริสต์ศตวรรษท่ี 21 ผูน้ าอาเซียนก็ไดต้ดัสินใจว่าจา้งบริษทัท่ี

ปรึกษา McKinsey and Company ให้ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของอาเซียนในขั้นต่อไป ผล

การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงผูน้ าอาเซียนให้การยอมรับ ระบุความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งบูรณาการตลาดและเปิดเสรีด้าน

                                                           

    87 โปรดดู ธีระ นุชเป่ียม. (2555). “อาเซียนกบัความจ าเป็นของการรวมตวัระดบัภูมิภาค” ใน วารสาร

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. น. 1-20. 

    88 Ong Keng Yong. (2011). “ASEAN Economic Integration: The Strategic Imperative” in Lee 

Yoong Yoong (ed.). ASEAN Matters: Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations. Singapore: 

World Scientific Publishing. p. 88. 
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การคา้มากข้ึน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีเองท่ีมีส่วนส าคญัในการปูทางไปส่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC)89 อยา่งท่ีเรารู้จกักนัทุกวนัน้ี  

    ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการคร้ังท่ี 2 (Second Informal ASEAN Summit) ท่ีกรุง

กวัลาลมัเปอร์ ระหว่างวนัท่ี 14-16 ธันวาคม 1997 ผูน้ าอาเซียนไดใ้ห้ความเห็นชอบ “วิสัยทศัน์อาเซียน 2020” 

(ASEAN Vision 2020)90 ซ่ึงแสดงความมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีเสถียรภาพ (Stable) รุ่งเรือง

มัง่คัง่ (Prosperous) และมีความสามารถในการแข่งขนั (Competitive) อยา่งสูง จะตอ้งเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันา

เศรษฐกิจอยา่งเท่าเทียม (Equitable Economic Development) รวมทั้งความยากจนและความแตกต่างเหลือล ้าทาง

สังคมและเศรษฐกิจท่ีลดนอ้ยลง (Reduced Poverty and Socio-Economic Disparities)  

    “วสิัยทศัน์อาเซียน 2020” เป็นการฉายภาพอนาคตของ “อาเซียนท่ีเป็นความร่วมมือกนัใกลชิ้ดของชาติ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มุ่งสู่ภายนอก มีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุข เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองมัง่คัง่ ผูกพนัอยู่

ดว้ยกนัในความเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาอยา่งมีพลวตั และในประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร”91 ถอ้ยค าต่างๆ 

เหล่าน้ีมีความหมายเฉพาะท่ีบ่งบอกถึงการมีประชาคมอาเซียนอนัประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (Pillars) ท่ีจะก าหนด

ข้ึนต่อมา จึงจะขอขยายความเพิ่มเติม ดงัน้ี 

     - ในส่วนของการเป็นความร่วมมือใกล้ชิดของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (A Concert of 

Southeast Asian Nations) นั้น ผูน้ าอาเซียนมองไปถึงการก่อตั้งภายใน ค.ศ. 2020 “ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตซ่ึ้งมีสันติสุขและมีเสถียรภาพ เป็นภูมิภาคซ่ึงแต่ละชาติมีสันติสุขภายในของตน และสาเหตุแห่งความขดัแยง้

ไดถู้กขจดัไปหมดแล้ว ดว้ยการเคารพอย่างหนักแน่นมัน่คงต่อความยุติธรรมและหลกันิติธรรม และด้วยการ

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการปรับตวัรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบั

ภูมิภาค (National and Regional Resilience) น่ีเป็นวสิัยทศัน์ซ่ึงจะน าไปสู่การก่อตั้งเสาหลกั “ประชาคมการเมือง

และความมัน่คงแห่งอาเซียน” (ASEAN Political-Security Community) ในเวลาต่อมานัน่เอง 

     - วิสั ยทัศน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลพวัต  (Partnership in Dynamic 

Development) นั้น ความมุ่งหมายคือ “การสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งข้ึนภายในอาเซียน” ผูน้ า

อาเซียนให้ค  ามัน่ว่าจะยึดถือพนัธกรณีท่ีจะสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและบูรณาการทางเศรษฐกิจท่ี

                                                           

    89 Ibid. 

    90 “ASEAN Vision 2020”, Association of Southeast Asian Nations 

http://asean.org/?static_post=asean-vision-2020 สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2560. 

    91 ASEAN as a concert of Southeast Asian nations, outward-looking, living in peace, stability and 

prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies 
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ใกลชิ้ดยิง่ข้ึน ลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาในบรรดาประเทศสมาชิก ให้หลกัประกนัวา่ระบบการคา้พหุภาคี

จะด ารงอยูอ่ยา่งเป็นระบบเปิดท่ีเสรี และบรรลุถึงการมีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก” น่ีเป็นวสิัยทศัน์ท่ี

จะสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเ.ซียนข้ึนในอนาคต 

     - สุดทา้ย การมุ่งหวงัจะให้มีประชาคมแห่งสังคมทีเ่อือ้อาทร (Community of Caring Societies) นั้น 

คือ วิสัยทศัน์ว่าด้วยการมี “อาเซียนท่ีมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมและเอ้ืออาทร ความหิวโหย ทุโภชนาการ 

ความขาดแคลน และความยากจนจะไม่เป็นปัญหาพื้นฐานส าคญัอีกต่อไป ครอบครัวท่ีเขม้แขง็จะเป็นหน่วยหลกั

ของสังคมท่ีดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผูสู้งอายุ ประชาสังคม (Civil Society) จะ

มีความเขม้แข็งและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ และผูท่ี้อยู่ชายขอบ (Marginalized) และ

ความยุติธรรมทางสังคมและหลกันิติธรรม (Rule of Law) จะอยู่เหนือส่ิงอ่ืนใด” การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายน้ีจะน าไปสู่การก่อตั้ ง “ประชาคมอาเซียนซ่ึงตระหนักในความผูกพันแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีอยู ่

[ระหวา่งกนัในบรรดาชาติสมาชิก] ตระหนกัในมรดกทางวฒันธรรมของตน และผกูพนักนัโดยการมีอตัลกัษณ์

แห่งภูมิภาคร่วมกัน” น่ีคือความคิดท่ีเป็นพื้นฐานของประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community) นัน่เอง 

    ควรจะย  ้าตรงน้ีดว้ยวา่ ผูน้  าอาเซียนไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ วสิัยทศัน์ของพวกเขาอยูบ่นพื้นฐาน

ของ “ภูมิภาคนิยมเปิด” (Open Regionalism) อนัเป็นแนวทางซ่ึงไดรั้บความการยอมรับกวา้งขวางในขณะนั้น 

ผูน้ าอาเซียนมิไดมุ้่งสร้างกลุ่มท่ีมุ่งเน้นแต่ความสัมพนัธ์ภายใน (Inward-Looking Bloc) หากแต่พยายามจะให้มี

ประชาคมท่ีมองออกไปขา้งนอก (Outward-Looking Community) “เรามองไปถึงการท่ีอาเซียนท่ีมองออกไปขา้ง

นอกมีบทบาทส าคญัในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกนัของอาเซียน เรามองไปถึงการท่ี

อาเซียนมีสัมพนัธภาพท่ีเขม้ขน้ข้ึนกบัประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) และองค์การระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ บน

พื้นฐานของการเป็นหุน้ส่วนท่ีเท่าเทียมและใหก้ารเคารพต่อกนั” 

    ต่อมาในการประชุมสุดยอดท่ีบาหลีเม่ือเดือนตุลาคม 2003 ผูน้ าอาเซียนไดใ้ห้ความเห็นชอบปฏิญญา

สมานฉนัทอ์าเซียน II (Declration of ASEAN Concord II: Bali Concord II)92 ท่ีประชุมสดุยอดคร้ังน้ีย  ้าวิสัยทศัน์

ท่ีกล่าวแลว้ คือ “อาเซียนเป็นความร่วมมือใกลข้องชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีผกูพนัต่อกนัในความเป็นหุ่น

ส่วนในการพฒันาอยา่งมีพลวตั และในการเป็นประชาคมแห่งสังคมเอ้ืออาทร และท่ียดึมัน่ต่อการจรรโลงความ

หลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) และความสอดคลอ้งกลมกลืนทางสังคม (Social Harmony) และ

                                                           

    92 “Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)”, Association of Southeast Asian Nations 

http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2560. 



 73 

ดว้ยการย  ้าวิสัยทศัน์ดงักล่าวน้ี ท่ีประชุมไดใ้ห้ความเห็นชอบขอ้มติซ่ึงเป็นหมุดหมายส าคญัในพฒันาการของ

อาเซียน ดงัน้ี 

    ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะได้รับการจดัตั้งข้ึนประกอบด้วย 3 เสาหลกัได้แก่ เสา

หลกัดา้นความมือทางการเมืองและความมัน่คง เสาหลกัดา้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเสาหลกัดา้นความ

ร่วมมือทางสังคมวฒันธรรม ทั้ง 3 เสาหลกัเช่ือมโยงผูกพนักนัอย่างใกลขิ้ด และเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่กนั

เพื่อเป้าหมายแห่งการให้หลกัประกบัการมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองมัง่คัง่ร่วมกนัในภูมิภาคอยา่ง

ย ัง่ยนื... 

    ประชาคมอาเซียนจะไดรั้บการก่อตั้งข้ึนบนพื้นฐานของ 3 เสาหลกั ประเด็นส าคญัคือ เป็นท่ีคาดหวงั

วา่ การด าเนินงานในส่วนของเสาหลกัทั้งสามอยา่งสอดคลอ้งไปดว้ยกนั จะเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับ

การก่อตั้งประชาคมอาเซียนข้ึนดงักล่าว 

     - ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ก าหนดไวว้่าจะน าความร่วมมือด้านการเมืองและ

ความมัน่คงของอาเซียนไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็นการให้หลกัประกนัวา่ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจะด ารงอยู่

ดว้ยกนัและในโลกโดยสันติในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย กลมกลืน สมานฉันท์ สมาชิก

ประชาคมความมัน่คงอาเซียนจะอาศยักระบวนการท่ีสันติเท่านั้นในการตกลงระงบัความขดัแยง้ไม่ลงรอยกนั

ภายในภูมิภาค และถือว่าความมัน่คงของแต่ละประเทศเก่ียวขอ้งผูกพนัโดยพื้นฐาน และผูกพนัโดยท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ และการมีวสิัยทศัน์และวตัถุประสงคร่์วมกนั 

     - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการบรรลุถึงเป้าหมายในบั้นปลายของบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(Economic Integration) ตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทางในวิสัยทศัน์อาเซียน 2020 เป้าหมายดงักล่าวคือ การสร้าง

ภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีเสถียรภาพ มัง่คัง่รุ่งเรืองและมีความสามารถในการแข่งขนัสูง ในภูมิภาคน้ีจะมีการ

เคล่ือนยา้ยสินค้า บริการ การลงทุนได้อย่างเสรี ส่วนทุนก็จะเคล่ือนยา้ยได้อย่างเสรียิ่งข้ึน มีพฒันาการทาง

เศรษฐกิจเท่าเทียมกนั และความยากจนและความเหล่ือมล ้าทางสังคม-เศรษฐกิจก็จะลดลงเม่ือถึง ค.ศ. 2020 

     - ประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยวิสัยทศัน์อาเซียน 

2020 มองไปถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งผกูพนัอยูด่ว้ยกนัในความเป็นหุ้นส่วนท่ีเป็นประชาคมแห่งสังคมเอ้ือ

อาทร 

    ในการประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 12 ท่ีเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือเดือนมกราคม 2007 ผูน้ าอาเซียนยืนยนั

เจตนารมณ์ท่ีมัน่คงท่ีจะก่อตั้งประชาคมอาเซียนข้ึนดว้ยการร่นระยะเวลาในการก่อตั้งเขา้มาให้เร็วข้ึนเป็น ค.ศ. 

2015 มีการก าหนดแผนการก่อตั้งหรือ “พิมพ์เขียว” (Blueprint) ส าหรับทั้ง 3 เสาหลักของประชาคม ซ่ึงเม่ือ

ประกอบกับข้อริเร่ิมเพื่อการรวมตวัของอาเซียนระยะท่ี 2 (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic 
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Framework and IAI Workplan II (2009-2015)) ก็ถือได้ว่าเป็นแผนงาน (roadmap) ส าหรับประชาคมอาเซียน 

ค.ศ. 2009-2015 

 

 

กจิกรรม 3.4.3 

    เหตุใดเม่ือส้ินทศวรรษ 1990 อาเซียนจึงจ าเป็นตอ้งยกระดบัความสัมพนัธ์ข้ึนเป็นประชาคม 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.4.3 

    การคุกคามทา้ทายจากกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงต่ออาเซียนในช่วงวิกฤตการเงินใน

ปลายทศวรรษ 1990 ท าให้อาเซียนตระหนกัถึงน ้ าหนกัความส าคญัของกระแสดงักล่าวน้ีเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ

ในแง่ท่ีวา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนคงจะไม่สามารถจดัการทั้งในแง่การเผชิญการคุกคามและการแสวงประโยชน์

จากโลกาภิวตัน์ไดโ้ดยล าพงั นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาพฒันาการการรวมตวักนัในภูมิภาคอ่ืนๆ แลว้ แนวทาง

บูรณาการก็ยิง่กลายเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนยิง่ข้ึน 
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