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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา อาเซียนเบือ้งต้น 

 

หน่วยที ่9 โครงสร้างสถาบันของอาเซียนทศวรรษ 1960-1990 

 

ตอนที ่

9.1 โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1960 
9.2 โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 
9.3 โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1990 

แนวคิด  

     1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (ASEAN) ซ่ึงถือก าเนิดข้ึนปี 
1967 เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่งห้าชาติผูก่้อตั้ง มีโครงสร้างสถาบนัท่ีพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เร่ิมแรกในทศวรรษ 1960 โครงสร้างท่ีส าคญัปรากฏในรูปปฏิญญาซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีระบุวตัถุประสงค์
โดยคร่าว พร้อมดว้ยกลไกในรูปการประชุมระหวา่งรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก การท างานส่วน
ใหญ่มีแบบแผนท่ีไม่เป็นทางการและไม่มีหน่วยงานกลางเป็นการเฉพาะส าหรับบริหารจดัการ อาเซียนได้
พฒันาในทศวรรษถดัมาจนมีโครงสร้างแบบองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน อยา่งส านกั
เลขาธิการ อนัเป็นหน่วยงานกลางถาวรในการด าเนินงาน มีการปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์และอ านาจหน้าท่ี
ของหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ ให้ชดัเจนข้ึน และมีประสิทธิภาพสอดรับกบับทบาท การบริหารจดัการท่ี
เพิ่มมากข้ึน ตลอดจนบริบทการเมืองของภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    2. แมว้า่เป้าหมายแรกเร่ิมตามปฏิญญาก่อตั้งอาเซียนจะเนน้ความร่วมมือเพยีงดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม แต่สถานการณ์ความมัน่คงในภูมิภาคท่ีเปล่ียนไประหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980 จากการปรับ
ยุทธศาสตร์และความสัมพนัธ์ระหว่างชาติมหาอ านาจภายนอก ตลอดจนความกงัวลต่อภยัคุกคามใน
ภูมิภาค ท าให้ประเด็นความมัน่คงกลายเป็นเง่ือนไขในการก าหนดทิศทางวิวฒันาการของโครงสร้าง
สถาบนั ซ่ึงรวมถึงเป้าหมายและจุดยืนของอาเซียน ปฏิญญาและขอ้ตกลงหลายฉบบัท่ีเกิดข้ึนช่วงสอง
ทศวรรษน้ี มีส่วนอยา่งมากในการวางรากฐานแก่แนวปฏิบติัและบรรทดัฐานซ่ึงจะกลายเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของโครงสร้างสถาบนัในเวลาต่อมา พฒันาการส าคญัก่อนส้ินสุดยคุสงครามเยน็มีอาทิ ปฏิญญาวา่
ดว้ยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (1971) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต ้(1976) ตลอดจนขอ้ตกลงก่อตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน (1976) 
    3. การส้ินสุดของสงครามเยน็ในทศวรรษ 1990 ส่งผลให้อาเซียนตอ้งปรับตวัตาม การสลายไป
ของภยัความมัน่คงไม่ไดท้  าใหค้วามร่วมมือท่ีก าเนิดในยุคสงครามเยน็มีความอ่อนดอ้ยลง พฒันาการใหม่
เชิงโครงสร้างไดเ้กิดข้ึน อาทิ การรับประเทศในภูมิภาคท่ีเหลืออย่างพม่า และชาติแถบอินโดจีนซ่ึงเคย
เป็นบ่อเกิดแห่งความกงัวลต่อภยัคอมมิวนิสตเ์ขา้เป็นสมาชิก ท าให้บูรณาการมีขอบเขตครอบคลุมภูมิภาค
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน กลไกการประชุมมีความหลากหลายข้ึน เช่น การประชุมสุดยอดระดับผูน้ า และการ
ประชุมว่าดว้ย ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ARF) ความทา้
ทายจากวิกฤตการเงิน ท่ีอุบัติข้ึนในช่วงปลายทศวรรษก็เป็นอีกปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพลวตัใหม่เชิง
โครงสร้างสถาบนั การขยายความร่วมมือออกไปนอกภูมิภาคผ่านกรอบ “อาเซียนบวก” (ASEAN +) ก็
เป็นอีกผลิตผลหน่ึงท่ีเกิดในช่วงเวลาน้ี เราจึงกล่าวไดว้่าระหว่างช่วงการบ่มเพาะบูรณาการในระยะสาม
ทศวรรษแรก อาเซียนได้วางรากฐานโครงสร้างสถาบนั ขยายสมาชิก พร้อมกบัสั่งสมและเน้นย  ้าแนว
ปฏิบติัร่วมกนัจนกลายเป็นหลกัยึดในความร่วมมือและปฏิสัมพนัธ์ท่ีรู้จกัในนาม “วิถีอาเซียน” (ASEAN 
Way) กฎเกณฑ์ กรอบกลไกและหน่วยงานเหล่าน้ีถือเป็นจุดตั้งตน้ส าคญัก่อนท่ีโครงสร้างสถาบนัของ
อาเซียนจะได้รับการยกสถานะให้มีพันธะเชิงกฎหมายภายใต้ธรรมนูญอย่าง “กฎบัตรอาเซียน” ใน
ทศวรรษถดัไป 
 
วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ  
1. อธิบายโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในช่วงแรกก่อตั้งได ้ 
2. อธิบายพฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในแต่ละยคุในช่วงสามทศวรรษแรกได ้
3. อธิบายประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในช่วงสามทศวรรษแรกได ้ 
4. อธิบายปัญหาการท างานของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในช่วงสามทศวรรษแรกได ้ 
 

กิจกรรมระหวา่งเรียน 
1. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 9 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 9.1-9.3 
3. ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเร่ือง 
4. ฟังรายการวทิยกุระจายเสียง 
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5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
6. เขา้รับบริการการสอนเสริม (ถา้มี) 
7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 9 
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. เทปเสียงประกอบชุดวชิา 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง 
4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ 
 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมในเอกสารการสอน 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที ่9 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่9.1 

โครงสร้างสถาบันของอาเซียนในทศวรรษ 1960 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 9.1 แลว้ศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 

9.1.1 ปฏิญญาก่อตั้งอาเซียน 
9.1.2 โครงสร้างสถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียน 

 
แนวคิด 

    1. พฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนกระทัง่ส้ินทศวรรษ 1990 ถือ
เป็นกระบวนการบ่มเพาะรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างชาติสมาชิก ตลอดจนกฎเกณฑ์ และกลไกของ
องค์การ พฒันาการในช่วงเวลาน้ีเกิดข้ึนในแบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงเร่ิมแรก“ปฏิญญาอาเซียน” ซ่ึง
เป็นเอกสารก่อตั้ง ได้ระบุเป้าหมายไวโ้ดยคร่าว โดยมุ่งความร่วมมือเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม แมก้ารรวมกลุ่มอาเซียนจะแฝงดว้ยแรงจูงใจเชิงยุทธศาสตร์และความกงัวลดา้นความมัน่คง 
แต่ก็พยายามเล่ียงไม่ให้อาเซียนมีภาพลกัษณ์เป็นพนัธมิตรทางทหารท่ีอาจสร้างความหวาดระแวงให้แก่
ชาตินอกกลุ่ม 

    2. กลไกท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อประสานความร่วมมือตามท่ีก าหนดในปฏิญญาอาเซียน มีรูปแบบการ
กระจายศูนยก์ารท างานไปตามชาติสมาชิก โดยมีแกนกลางเป็นท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศ ช่วง
เร่ิมแรกอาเซียนยงัไม่มีหน่วยงานกลางท่ีปฏิบติังานเป็นการเฉพาะ ส านักเลขาธิการมีอยู่ในระดับรัฐ
สมาชิก ปฏิญญาอาเซียนไม่ได้ก าหนดข้อผูกมัดทางกฎหมาย แต่ก็ระบุความคาดหวงัเชิงแบบแผน
พฤติกรรมเอาไว ้กลไกและแบบแผนปฏิบติัท่ีมีอยูเ่บ้ืองตน้น้ีจะไดรั้บการเพิ่มเติมเสริมสร้างในทศวรรษ
ต่อ ๆ ไป 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายลกัษณะส าคญัของปฏิญญาอาเซียนได ้
2. อธิบายโครงสร้างสถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียนในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ได ้ 
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3. อธิบายเหตุผลและความเป็นมาของโครงสร้างสถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียนได ้  
เร่ืองที ่9.1.1  

ปฏิญญาก่อตั้งอาเซียน 

 

ภาพรวมพฒันาการโครงสร้างสถาบันของอาเซียน 

    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) มีพฒันาการด้าน
โครงสร้างสถาบนัแบบค่อยเป็นค่อยไปนบัแต่ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1967 จุดเปล่ียนแปลงในแง่โครงสร้าง
สถาบนัท่ีมกัได้รับความสนใจและมองเป็นเคร่ืองสะท้อนบูรณาการท่ีแน่นแฟ้นของชาติอาเซียนและ
ความยึดมัน่ต่อแนวทางภูมิภาคนิยม คือการประกาศ “กฎบตัรอาเซียน” (ASEAN Charter) เป็นกฎหมาย
สูงสุดของสมาคมในปี 2008 ความเคล่ือนไหวน้ีส่งผลตอกย  ้าความเป็นสถาบนัของกลุ่มภูมิภาคให้ชดัเจน
ยิ่งข้ึน และท าให้เกิดโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นทางการ และมีขอ้ผูกมดัทางกฎหมายต่อสมาชิก อาเซียน
ในปี 2015 ยงัไดเ้ปล่ียนสถานะเป็น “ประชาคม” (Community) ซ่ึงเป็นววิฒันาการอีกขั้นของความร่วมมือ
และการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัของชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งไรก็ตามก่อนท่ีกฎบตัรอาเซียนจะเขา้
มามีส่วนส าคญัในการท างานขององคก์ารช่วงปลายทศวรรษ 2000 โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนไดรั้บ
การสั่งสม บ่มเพาะและมีพลวตัมาอยา่งต่อเน่ืองในช่วงสามทศวรรษก่อนหนา้ 
    เน้ือหาในหน่วยน้ีจะส ารวจโครงสร้างสถาบันของอาเซียนตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งจนกระทั่งส้ิน
ทศวรรษ 1990 ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะรูปแบบความสัมพันธ์ กลไกการบริหารจัดการ 
ตลอดจนหลกัการและแบบแผนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก ซ่ึงจะได้กลายเป็นกรอบปฏิบติัอย่างเป็น
ทางการและมีสถานะเชิงกฎหมายในยุคสมยัต่อมา “โครงสร้างสถาบนั” ในท่ีน้ีหมายถึงลักษณะและ
รูปแบบการจดัองคก์าร เคร่ืองมือและแนวทางบริหารจดัการ ตามท่ีรัฐสมาชิกตกลงกนัหรือยึดถือร่วมกนั
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่ม โครงสร้างท่ีว่าน้ีจึงมีทั้งองค์ประกอบเชิง “ตวัแสดง” อาทิชาติสมาชิก 
ชาติท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบุคลากรท่ีร่วมอยู่ในองคก์าร และยงัมีองคป์ระกอบเชิง “กลไกและหน่วยงาน” 
อนัเป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการ ซ่ึงภายในก็ประกอบดว้ยสายการบงัคบับญัชาและเครือข่ายความสัมพนัธ์
ระหว่างกนั โครงสร้างสถาบนัยงัหมายรวมถึงองค์ประกอบเชิง “กฎเกณฑ์” ซ่ึงประกอบดว้ยเป้าหมาย 
หลกัการ กระบวนการตดัสินใจ และแบบแผนปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานของเคร่ืองมือและกลไก 
ตลอดจนในความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดง  
    ในช่วงสามทศวรรษแรกท่ีอาเซียนด าเนินงาน เราสามารถเห็นพฒันาการเป็นขั้น ๆ ของการสั่ง
สมและเพิ่มพูนทั้งด้าน “กฎเกณฑ์” และ “กลไก” ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินการและ
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หลกัการในปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกแบบคร่าว ๆ ไวใ้นปฏิญญาก่อตั้ง ไปสู่การวางกฎเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม
มากข้ึนด้วยการตอกย  ้าหลักปฏิบติัในรูปข้อตกลงและปฏิญญาเพิ่มเติม แม้ว่ากฎเกณฑ์เหล่าน้ีไม่ได้มี
สถานะผูกพนัธ์ทางกฎหมายและด ารงอยู่ในรูปหลกัการและบรรทดัฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถท า
หน้าท่ีเป็นกรอบปฏิบติัท่ีคาดหมายได้ในหมู่สมาชิกและเป็นพื้นฐานกติกาซ่ึงจะพฒันาไปสู่กฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดพันธะทางกฎหมายในยุคสมัยต่อมา1 บรรทัดฐานท่ีว่าน้ีท่ีเห็นเด่นชัดคือ หลักการเคารพใน
อธิปไตยซ่ึงกัน อันเป็นแนวคิดตั้ งต้นท่ีท าให้เกิดเง่ือนไข “การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐ” 
(non-interference) และการตดัสินใจร่วมกนัดว้ยหลกั “ฉันทามติ” (consensus) ท่ีสมาชิกทุกรัฐเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั นอกจากน้ีการค่อย ๆ เสริมสร้างความร่วมมือท่ีเร่ิมตน้ด้วยการมุ่งเน้นท่ีประเด็นเศรษฐกิจและ
สังคม ก่อนท่ีจะขยายสู่ประเด็นการเมืองและยุทธศาสตร์ความมัน่คง ก็เป็นอีกคุณลกัษณะหน่ึงภายใต้
กรอบกฎเกณฑ์ของอาเซียนในยุคแรก ๆ ส าหรับววิฒันาการในเชิงกลไกและหน่วยงาน อาเซียนไดพ้ฒันา
จากการเป็นเพียงเวทีท่ีประชุมในช่วงเร่ิมแรก โดยก าหนดให้มีการจดัตั้งหน่วยงานในรูปคณะกรรมการ
กลาง และส านกัเลขาธิการภายในแต่ละชาติสมาชิกเป็นกลไกประสานงาน ไปสู่การมี “หน่วยงานกลาง” 
ท่ีรวมศูนยก์ารท างานในส านกังานใหญ่2 ในแง่กลไกการประชุมก็มีความหลากหลายมากข้ึน โดยขยาย
ครอบคลุมทั้งในดา้นประเด็นปัญหาท่ีให้ความสนใจ และตวัแสดงท่ีไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะรัฐสมาชิกอาเซียน
เท่านั้น 
 

ปฏิญญาอาเซียน 

    ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) ซ่ึง
เรียกตามสถานท่ีลงนาม ถือเป็นขอ้ตกลงระหว่าง 5 สมาชิกเร่ิมแรก ในการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ
ส าหรับภูมิภาค เอกสารส าคญัน้ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงของโครงสร้างสถาบนั โดยท าหน้าท่ีวางกรอบ
กติกาส าหรับองคก์าร เน้ือหาของปฏิญญาระบุถึงวตัถุประสงคข์องสมาคม แนวทางท่ีสมาชิกเห็นพอ้งใน
การบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ตลอดจนกลไกการท างานของอาเซียน เราจะเห็นวา่โครงสร้างและกลไก
แรกเร่ิมท่ีปรากฏในปฏิญญา เป็นผลมาจากการตดัสินใจบนเง่ือนไข “ความรอบคอบ” และ “ระแวดระวงั” 
ทั้งในแง่วตัถุประสงคข์ององค์การและเคร่ืองมือการท างาน ดา้นหน่ึงรัฐผูก่้อตั้งไม่ตอ้งการให้สมาคมท่ี
                                                   

    1 Clara Portela. (2013). ASEAN: Integration, Internal Dynamics and External Relations. 
Brussels: Directorate-General for External Policies of the Union. , pp. 5-7. 

    2 Hans H. Indorf. (1975). ASEAN: Problems and Prospects. Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies. p. 35. 
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เกิดข้ึนมีนยัไปทางการรวมกลุ่ม “พนัธมิตรดา้นความมัน่คง” หรือการทหารอย่างโจ่งแจง้นกั ขอ้ค านึงน้ี
น าไปสู่การจ ากัดเป้าหมายของความร่วมมือให้อยู่ในขอบเขต “ประเด็นรอง” เพียงเท่านั้ น โดยไม่
เก่ียวขอ้งกบัด้านยุทธศาสตร์ความมัน่คง จริงอยู่ท่ีเม่ือพิจารณาบริบทท่ีชาติสมาชิกผูก่้อตั้งเผชิญอยู่ใน
ขณะนั้น นัน่คือภยัคุกคามร่วมกนัจากการแผข่ยายอิทธิพลของลทัธิคอมมิวนิสต ์และความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ความขดัแยง้กนัเองระหว่างรัฐในภูมิภาค คงปฏิเสธไดย้ากว่าประเด็นความมัน่คงไม่ใช่แรงจูงใจในการ
จดัตั้งกลุ่ม ชาติอาเซียนมองว่าความเป็นปึกแผ่นระหว่างกนัช่วยผ่อนเบาปัญหาน้ีได้ แต่เป้าหมายด้าน
ความมั่นคงและการจดัการภยัคุกคามกลับถูกกดให้เป็นประเด็นท่ีแฝงอยู่ภายใต้กลุ่มความร่วมมือท่ี
เนน้หนกัในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อเล่ียงการส่งสัญญาณในเชิงย ัว่ย ุ(Provocative) หรือ
กระตุน้ใหต้วัแสดงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงภายนอกกลุ่มเกิดความรู้สึกต่อตา้นและสร้างศตัรูโดยไม่จ  าเป็น  

ในอีกดา้นหน่ึงนั้น ความระแวดระวงัของรัฐผูก่้อตั้งในการปกป้องอ านาจอธิปไตย เอกราชและ
ความเป็นเอกเทศในการด าเนินนโยบายภายในและภายนอกของตน ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้ต่างฝ่ายต่าง
พยายามก าหนดขอบเขต และเง่ือนไขท่ีรับประกนัว่าอาเซียนจะไม่มีบทบาทหน้าท่ีท่ีล่วงล ้ า (Intrusive) 
อ านาจอธิปไตยของสมาชิก ดว้ยเหตุน้ีในแง่กฎเกณฑแ์ละกระบวนการตดัสินใจ อาเซียน “ไม่มีธรรมนูญ” 
ท่ีมีสถานะผกูมดัทางกฎหมาย รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเป็นไปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
บนพื้นฐานความสมคัรใจ (Voluntary) ไม่ใช่บนเง่ือนไขกฎหมายระหวา่งประเทศ (Rule-based Relations) 
โดยด าเนินการทูตท่ีอาศยัความสัมพนัธ์และความคุน้เคยกนัระดบับุคคลเพื่อบรรลุความเห็นพอ้งตอ้งกนั
แบบฉนัทามติ (Consensual) การตดัสินใจจึงเป็นไปในแบบระหวา่งรัฐ (Intergovernmental) โดยค านึงถึง
หลกัการเคารพอธิปไตยอยา่งเคร่งครัด และการไม่แทรกแซงซ่ึงกนั3  

ปฏิญญาอาเซียนซ่ึงเป็นค าประกาศก่อตั้งสมาคมอาเซียนมีเน้ือหาสั้น ๆ เพียงสองหนา้กระดาษ
ประกอบด้วย 5 มาตรา ซ่ึงไม่ได้มีสถานะเป็นขอ้ผูกมดัเชิงกฎหมายต่อรัฐสมาชิก ปฏิญญาน้ีระบุหลัก
เหตุผล วตัถุประสงค์ของสมาคม และโครงสร้างสถาบันท่ีจะจดัตั้ งข้ึนเพื่อด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย อย่างไรก็ตามปฏิญญาน้ีแฝงไปด้วยหลกัการซ่ึงจะค่อย ๆ ได้รับการตอกย  ้าผ่านกาลเวลาจน
กลายเป็นแนวทางหรือบรรทดัฐานซ่ึงก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์การ ตลอดจนรูปแบบปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐสมาชิกของสมาคมอีกดว้ย ในส่วนหลกัเหตุผลซ่ึงระบุอยูใ่นอารัมภบทของปฏิญญามีใจความ
ส าคญัสรุปไดว้า่สมาชิกผูก่้อตั้งตระหนกัถึง “สภาวะเช่ือมโยงและกระทบซ่ึงกนัของโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน” 
(Increasingly Interdependent World) ตลอดจน “ผลประโยชน์และปัญหาร่วมกนั” ท าให้เห็นความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้ง “กระชบัสายสัมพนัธ์ในเร่ืองความร่วมมือและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของภูมิภาคท่ีมีอยูแ่ต่
                                                   

    3 Clara Portela. Ibid. p. 6. 
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เดิมให้ยิ่งเขม้แข็งข้ึน” และนอกจากตระหนักถึง “ความรับผิดชอบในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและรับประกันการพัฒนาระดับชาติท่ีเป็นไปอย่าง
กา้วหน้าและสันติแล้ว” ยงักล่าวถึงการรับประกนั “เสถียรภาพและความมัน่คงจากการแทรกแซงจาก
ภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใด เพื่อปกป้องอัตลักษณ์แห่งชาติตามอุดมคติ และความปรารถนาของ
ประชาชนในชาติตน”4 
    แมเ้น้ือความส่วนทา้ยสุดน้ีจะมีนยัส่ือถึงการให้ความส าคญักบัปัญหาความมัน่คงและภยัคุกคาม
ตามบริบทแวดลอ้มของสงครามเยน็ในเอเชีย แต่ความร่วมมือในดา้นความมัน่คงหรือการทหารกลบัไม่
รวมอยูใ่นวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นทางการของการจดัตั้งสมาคม แทนท่ีจะมองขอ้ความน้ีวา่เป็นการก าหนด
เป้าหมายท่ีตอ้งจดัการร่วมกนัในประเด็นภยัคุกคามอธิปไตยจากภายนอกกลุ่ม ขอ้ความน้ีมีนัยในการ
ก าหนด “เง่ือนไข” หรือ “ขอ้แม”้ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มดว้ยกนัเองเสียมากกว่า ซ่ึงถือว่ามีส่วนท า
หนา้ท่ีเป็น “กติกา” ท่ีไม่เป็นทางการแฝงอยูใ่นปฏิญญาฉบบัน้ีดงัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นต่อไป 
    “วตัถุประสงค์” ของอาเซียนมีก าหนดไวท้ั้งหมด 7 ประการซ่ึงลว้นมุ่งส่งเสริมความร่วมมือใน
ประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์และความมัน่คง หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าสมาคมหลีกเล่ียง 
“ประเด็นการเมืองท่ีส าคญัระดบัตน้” (high political issues) อยา่งการป้องกนัประเทศและการทหาร โดย
มุ่งเนน้ “ประเด็นการเมืองระดบัรอง” (low political issues) ปฏิญญาไดร้ะบุเป้าหมายอาทิ “เร่งการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความกา้วหน้าทางสังคมและการพฒันาวฒันธรรมของภูมิภาคผ่านความพยายามร่วมกนั
ดว้ยจิตวญิญาณแห่งความเท่าเทียมและความเป็นหุ้นส่วน” “ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค
ดว้ยการเคารพความยติุธรรมและหลกันิติธรรม ตลอดจนปฏิบติัตามหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ”5 
เป้าหมายของกลุ่มยงัรวมไปถึงการประสานงานและช่วยเหลือซ่ึงกนัในดา้นเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
การบริหารจดัการ ช่วยเหลือกนัในรูปแบบการฝึกอบรมและวจิยัในดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นเทค
นิก ส่งเสริมดา้นวชิาการอยา่ง “เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา” (South-East Asian studies) เป็นตน้6 
    ปฏิญญาก าหนดในข้อท่ี 3 ให้จดัตั้ งโครงสร้างสถาบันข้ึนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ข้างต้น
ประกอบดว้ย 4 กลไก ไดแ้ก่ 1) การประชุมประจ าปีระหวา่งรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก หรือท่ี
เรียกว่า “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (ASEAN Ministerial Meeting / AMM) โดยให้ชาติสมาชิก
หมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ 2) คณะกรรมการประจ า (ASEAN Standing Committee / ASC) ภายใต ้การน า
                                                   

    4 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Aug 8, 1967. 
   5 Ibid. 
   6 Ibid. 
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ของรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพการประชุมปีนั้น ๆ 3) คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
(Ad Hoc Committees) และคณะกรรมการถาวร (Permanent Committees) ซ่ึงประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ
และเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้าน 4) ส านักเลขาธิการแห่งชาติ (National Secretariats) ซ่ึงจดัตั้ งข้ึนในแต่ละรัฐ
สมาชิก เพื่อด าเนินงานของสมาคมในนามของชาตินั้น ๆ และเพื่อให้การสนบัสนุนการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียน คณะกรรมการประจ า และคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีจดัตั้งข้ึน7  
    เม่ือพิจารณากลไกท่ีก าหนดตามปฏิญญาก่อตั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าในช่วงแรกเร่ิม อาเซียนมี
โครงสร้างสถาบนัท่ียงัเบาบาง8 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมองในแง่องคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีสถาบนัและ
หน่วยงานกลางท่ีจดัตั้งเป็นรูปธรรม ท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหลกัในการ
ผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก นอกเหนือจากนั้นแลว้ก็ไม่มีการจดัตั้งสถาบนัหรือหน่วยงานกลาง
ข้ึนมาบริหารงานในระดับภูมิภาคแต่อย่างใด ส านักเลขาธิการท่ีรวมศูนยอ์  านาจหน้าท่ีซ่ึงอาจเป็นท่ี
คาดหวงัและพบเห็นโดยปกติทัว่ไปในการจดัตั้ งองค์การระหว่างประเทศ กลับไม่พบในโครงสร้าง
สถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียน ส านกัเลขาธิการตามท่ีก าหนดในปฏิญญาซ่ึงท าหนา้ท่ีประสานงานมีอยูเ่พียง
ระดับภายในรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ ในรูปแบบกระจายศูนย์การท างาน9 โดยมี “คณะกรรมการประจ า” 
(ASC) คอยประสานงาน โครงสร้างสถาบนัเช่นน้ีด ารงอยูจ่นกระทัง่ปี 1976 ซ่ึงไดเ้กิดพฒันาการส าคญัคือ
การจดัตั้ง “ส านกัเลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretariat) ข้ึนเป็นหน่วยงานกลางภายใตก้ารดูแลของ 
“เลขาธิการอาเซียน” (Secretary-General of ASEAN) เพื่อด าเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การ การเกิดข้ึน
ของหน่วยงานน้ีท าใหโ้ครงสร้างสถาบนัมีรูปธรรมชดัเจนมากข้ึน10  
    นอกจากก าหนดกลไกการด าเนินงานแลว้ ปฏิญญาอาเซียนยงัระบุถึงเง่ือนไขของ “สมาชิก” ใน
ขอ้ท่ี 4 ของปฏิญญา มีเน้ือความวา่อาเซียน “เปิดใหช้าติทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้ร่วม
ในเป้าหมาย หลกัการและวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าวขา้งตน้”11 ซ่ึงมีนยัวา่กลุ่มภูมิภาคน้ีมีความคาดหวงัท่ีจะ
ขยายสมาชิกออกไป โดยไม่จ  ากดัอยู่เพียง 5 ชาติผูก่้อตั้งเท่านั้น แต่ก็ก าหนดขอบเขตและเง่ือนไขเชิง
ภูมิศาสตร์ของชาติท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกอย่างชัดเจนว่า ตอ้งเป็นชาติท่ีตั้ งอยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
                                                   

    7 Ibid. 
8 Clara Portela. Ibid. p. 6. 
9 Hans H. Indorf. Ibid. p. 35. 

    10 Mohamad Nasir Saludin. (2011). “A Study Development of ASEAN from Strategic 
Approach,” Asian Social Science. 7:7 (July 2011). pp. 172-173.  

   11 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Aug 8, 1967. 
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เท่านั้น  
กจิกรรม 9.1.1 

    จงอธิบายวา่ในการก่อตั้งอาเซียน รัฐผูก่้อตั้งค  านึงถึงเร่ืองใดเป็นส าคญั จนยงัส่งผลให้ปฏิญญา
อาเซียนมีวตัถุประสงคท่ี์มุ่งเนน้ประเด็นระดบัรองเท่านั้น ตลอดจนมีกฎเกณฑ์และกลไกท่ีไม่หนกัแน่น
นกัในฐานะองคก์ารระหวา่งประเทศ  
 
แนวตอบกจิกรรม 9.1.1 

    ดา้นหน่ึง สมาชิกผูก่้อตั้งค  านึงถึงการไม่ท าให้กลุ่มมีภาพลกัษณ์เป็นพนัธมิตรด้านการทหาร 
เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างศตัรูกบัชาติภายนอกกลุ่ม แมว้า่จริง ๆ แลว้ประเด็นความมัน่คงจะเป็น
เป้าหมายท่ีแฝงอยูใ่นการรวมกลุ่มอาเซียนก็ตาม ในอีกดา้น ชาติสมาชิกค านึงถึงการปกป้องอธิปไตยของ
รัฐตนเป็นส าคญั และเกรงว่าองค์การท่ีมีกฎเกณฑ์และอ านาจหน้าท่ีท่ีเขม้แข็ง อาจกระทบต่อความเป็น
เอกเทศ อธิปไตยและอาจแทรกแซงการด าเนินกิจการภายในของรัฐตนได ้
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เร่ืองที ่9.1.2  

โครงสร้างสถาบันเร่ิมแรกของอาเซียน 

 
    จากเน้ือหาและขอ้ก าหนดในปฏิญญาเราอาจแจกแจง “ลกัษณะส าคญั” ของโครงสร้างสถาบนั
อาเซียนในช่วงเร่ิมแรกได้โดยแบ่งเป็นด้าน “กฎเกณฑ์และเป้าหมาย” แง่หน่ึง และ “ด้านกลไกและ
หน่วยงาน” อีกแง่หน่ึง ปฏิญญากรุงเทพฯไม่ไดก้  าหนดกฎเกณฑ์หรือบรรทดัฐานเป็นกรอบปฏิบติัในหมู่
รัฐสมาชิกอยา่งชดัแจง้และเป็นทางการ12 โดยมุ่งให้ความส าคญัต่อการแจกแจงเป้าหมายร่วมกนัในดา้น
ความร่วมมือมากกว่า และถึงแมป้ฏิญญาจะก าหนดเป้าหมายของความร่วมมือเพียงแค่ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม แต่จะเห็นว่าข้อความท่ีปรากฏใน “อารัมภบท” ซ่ึงกล่าวถึง “การรับประกัน
เสถียรภาพและความมัน่คงจากการแทรกแซงจากภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใด เพื่อปกป้องอตัลกัษณ์
แห่งชาติตามอุดมคติและความปรารถนาของประชาชนในชาติตน”13 มีนยัดา้นความมัน่คงปรากฏอยูอ่ยา่ง
ชดัเจน อยา่งไรก็ตามขอ้ค านึงในเร่ืองน้ีก็ไม่ไดรั้บการก าหนดเป็นส่วนหน่ึงใน “วตัถุประสงค์หลกั” ของ
สมาคม แต่อยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้ เน้ือความส่วนน้ีท าหนา้ท่ีเสมือนเง่ือนไขท่ีคอยจ ากดัการท างานและอ านาจ
หน้าท่ีของสมาคมเสียมากกว่า เง่ือนไขน้ีสะทอ้นถึงปัญหาทางแพร่ง (dilemma) ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของ
บรรดาชาติผูก่้อตั้งอาเซียน กล่าวคือดา้นหน่ึงชาติเหล่าน้ีตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากความ
ร่วมมือและการรวมกลุ่ม แต่ก็วติกเร่ืองผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในจาก
การจดัตั้งกลุ่มภูมิภาคข้ึน14 
    ค าว่า “การแทรกแซงจากภายนอก” ในท่ีน้ีดา้นหน่ึงจึงอาจหมายถึงภยัความมัน่คงจากการแผ่
อิทธิพลและแทรกซึมของลทัธิคอมมิวนิสต์ภายในรัฐต่าง ๆ ขอ้ความน้ีในแง่หน่ึงจึงสะทอ้นจุดยนืร่วมกนั
ของชาติอาเซียนต่อ “ภยัคุกคามจากภายนอกกลุ่ม” แต่นยัท่ีส าคญักวา่นั้นยงัหมายถึงการวางหลกัการอนั
จะพฒันาไปเป็นกรอบปฏิบติัและบรรทดัฐานร่วมกนั “ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม” ท่ีว่า องค์การระดบั
ภูมิภาคน้ีจะไม่มีอ านาจหน้าท่ีท่ีล่วงล ้ าขอบเขตอธิปไตยและกิจการภายในระดบัรัฐ การให้ความสนใจ
เร่ืองภยัคุกคามความมัน่คงต่อประเทศตนท่ีมีตน้ตอจากการเมืองภายนอก และความไม่ไวว้างใจภายใน
                                                   

    12 Atena S. Feraru. (2015). “ASEAN Decision-Making Process: Before and After the 
ASEAN Charter.” Asian Development Policy Review. 4:1 p. 27. 
    13 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Aug 8, 1967. 

   14 Feraru, “ASEAN Decision-Making Process,” p. 28. 
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กลุ่มน้ี ถือไดว้า่เป็นตวัแปรท่ีแฝงอยูใ่นความพยายามก่อตั้งสมาคมและการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐในภูมิภาคตั้งแต่แรก อยา่งใรก็ตาม “ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค”์ (aims and purposes) ท่ี
ระบุอยา่งเป็นทางการในเอกสารก่อตั้งมุ่งไปยงัความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมเท่านั้น 
ขณะท่ีปล่อยใหป้ระเด็นดา้นการป้องกนัประเทศและความมัน่คงเป็นปัญหาท่ีแต่ละชาติตอ้งจดัการกนัเอง 
หรือสานความร่วมมือกนั “ภายนอก” กรอบท่ีเป็นทางการของอาเซียน15 น่ีอาจสะทอ้นแนวทางการสร้าง
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ (confidence building) จากประเด็นท่ีต้องอาศยัการพึ่ งพากนัและเห็นผลประโยชน์
ร่วมกนัไดช้ดั ประนีประนอมเขา้หากนัไดง่้ายซ่ึงเป็นคุณสมบติัของประเด็น “การเมืองระดบัรอง” (low 
politics) อยู่แล้ว เม่ือน าพฒันาการท่ีเกิดในทศวรรษถัดไปมาร่วมพิจารณาแล้ว อาจเห็นภาพชัดข้ึนว่า 
“ปฏิญญากรุงเทพฯ” สะท้อนกระบวนการสร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่ระหว่างสมาชิกในแบบ 
“ค่อยเป็นค่อยไป” และ “เป็นขั้นเป็นตอน” (step-by-step process) จากประเด็นระดบัรองท่ีสานสัมพนัธ์
กนัไดง่้ายกวา่ ขยายไปสู่ประเด็นการเมืองและความมัน่คงซ่ึงถือเป็นพฒันาการอีกขั้นของบูรณาการระดบั
ภูมิภาคท่ีจะเกิดต่อไป 
    แนวปฏิบติัอีกอย่างหน่ึงในการผสานความร่วมมือและการตดัสินใจในหมู่ชาติอาเซียน ท่ีอาจ
ถือเป็นโครงสร้างสถาบนัในแง่กฎกติกาหรือบรรทดัฐานพฤติกรรมคือ แนวทางการตดัสินใจโดยอาศยั
การ “ปรึกษาหารือ” (consultation) และด าเนินการตาม “ฉันทามติ” (consensus)16 เช่นเดียวกบัท่ีหลกัการ
น้ีไม่ไดป้รากฏอยา่งเป็นทางการในปฏิญญาอาเซียน กระบวนการปรึกษาหารือและตดัสินใจบนพื้นฐาน
ฉนัทามติท่ีวา่น้ีก็มกัเกิดข้ึนแบบ “ไม่เป็นทางการ” เบ้ืองหลงัเวทีหลกัท่ีเป็นกลไกพื้นฐานตามขอ้ก าหนด
ในปฏิญญา รูปแบบการด าเนินการทูตท่ีเน้นความเป็นกนัเอง การสร้างความคุน้เคยเป็นการส่วนตวัและ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจระดบับุคคล หรือ “การปะทะสังสรรค์ระหวา่งผูน้ า” (elite socialization)17 มีตน้แบบ
มาจากการเจรจาเพื่อร่างปฏิญญาอาเซียนระหวา่งรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติก่อตั้งทั้งหา้ การทูตท่ีอาศยั 
“บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย” (relaxed atmosphere)18 เพื่อประนีประนอมและปรับความแตกต่างเขา้หากัน 
กระบวนการน้ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหารือส าหรับเจา้หน้าท่ีระดบัสูงหรือระดบัรัฐมนตรี ท่ี
ประชุมระดบัรัฐมนตรีจึงมกัเป็นการรับรองหรือเห็นชอบความตกลงท่ีผา่นการคดักรองมาแลว้วา่สมาชิก
                                                   

    15 Kei Koga, “Institutional Transformation of ASEAN: ZOPFAN, TAC, and the Bali 
Concord I in 1968-1976,” Pacific Review, 27:5 (2014), p. 732. 
    16 Clara Portela. Ibid. p. 29. 
    17 Ibid. p. 29. 
    18 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 26. 
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พร้อมท่ีจะเห็นพอ้งกนั ความพยายามสร้างฉนัทามติอยา่งจริงจงัเกิดข้ึนในการเจรจาต่อรองและประสาน
ทศันะระหวา่งเจา้หนา้ท่ีระดบัล่างลงไป19  
    มองกนัวา่แนวทางบรรลุความตกลงและตดัสินนโยบายลกัษณะน้ี ซ่ึงกลายมาเป็นธรรมเนียม
ปฏิบติัท่ีรู้จกักนัว่า ASEAN Way มีรากฐานและสอดคล้องกบัวฒันธรรมของชนชาวมาเลยท่ี์เน้น “การ
ปรึกษาหารือ” (mushawarah) และ “ฉนัทามติ” (mufakat) ในกระบวนการตดัสินใจ20 นยัของการยึดหลกั
ฉนัทามติหมายถึง สมาชิกทุกชาติมีสิทธิในการยบัย ั้งขอ้เสนอใด ๆ ท่ีตนไม่ตอ้งการ ในทางปฏิบติั “ฉนัทา
มติในท่ีน้ีใช่วา่จะมาจากกระบวนการออกเสียงลงมติอยา่งเป็นทางการ และอาจไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงการ
ท่ีสมาชิกทุกชาติตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งหมด ใช่วา่สมาชิกทุกชาติจะตอ้งแสดงความเห็นดว้ยอยา่งชดัแจง้
ต่อขอ้เสนอหน่ึง ๆ อยา่งไรก็ตามขอ้เสนอนั้นจะผา่นความเห็นชอบไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการยอมรับเพียงพอ
และไม่มีชาติไหนคดัคา้น”21 การบรรลุความตกลงภายใตเ้ง่ือนไขอนัเป็นแบบแผนปฏิบติัน้ีจึงไม่ใช่เร่ือง
ง่าย หลายคร้ังการเล่ือนเวลาตดัสินใจต่อข้อเสนอหน่ึง ๆ ไปเป็นเวลานาน จึงเป็นวิถีทางท่ีเกิดข้ึนใน
ประเด็นท่ีกระทบผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก22 อาจมองไดว้่าแมธ้รรมเนียมปฏิบติัน้ีจะสร้างความทา้
ทายในกระบวนการตดัสินใจของสมาคมและสร้างความล่าช้ามากกว่าส่งเสริมประสิทธิภาพ “แต่ตาม
สภาพความเป็นจริง การอาศยัเวลาเพื่อให้ความแตกต่างในเชิงผลประโยชน์แห่งชาติค่อย ๆ บรรลุจุดร่วม
ระหวา่งกนัไดก้็ช่วยรับประกนัการด ารงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของอาเซียน”23  
    ในด้านกลไกและหน่วยงานนั้น จากการท่ี “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (AMM) ถือเป็น
กลไกหลกัของสมาคม โดยมีหน่วยงานในรูป “คณะกรรมการ” ระดบัต่าง ๆ คอยให้การสนบัสนุนการ
ท างาน (ดงัท่ีแจกแจงไปขา้งตน้) จึงอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนมีจุดเร่ิมต้นเชิงโครงสร้างสถาบนั คือเป็น
มากกวา่กลไกการประชุม (forum) เพียงเล็กน้อย”24 มองกนัดว้ยวา่จนกระทัง่ปี 1976 ซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัในเชิงกลไกและหน่วยงานจากการจดัตั้ง “ส านักเลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretariat) ข้ึน 
สมาคมน้ีในขั้นเร่ิมแรก “มีการจดัโครงสร้างองค์การท่ีไม่ค่อยเข้มแข็งนัก ทั้ งด้านอ านาจหน้าท่ีและ

                                                   

    19 Ibid. pp. 26-27. 
   20 Feraru. “ASEAN Decision-Making Process.” p. 29. 
   21 Ibid. 
   22 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 27. 
   23 Ibid. 
   24 Feraru. “ASEAN Decision-Making Process.” p. 30. 
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ประสิทธิภาพการท างาน คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีไม่ชัดเจนและปฏิบติังานซ ้ าซ้อน”25 
ในช่วงแรกของการท างาน “แมจ้ะมีการประชุมคร้ังส าคญั ๆ เกิดข้ึนหลายคร้ังแต่ก็ไม่ไดมี้การอภิปรายถึง
ปัญหาว่าดว้ยประสิทธิภาพและการจดัโครงสร้างองค์การอย่างจริงจงั”26 อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษ 
1970 ชาติอาเซียนได้ริเร่ิมความพยายามปรับปรุงโครงสร้างสถาบนั โดยเกิดผลสัมฤทธ์ิเป็น “ขอ้ตกลง
ก่อตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน” (Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 1976) 
    กลไกท่ีอาเซียนมีอยูร่ะหว่างปี 1967-1976 เม่ือพิจารณาดูตามเน้ือหาในปฏิญญาอาเซียนแลว้ ก็
จะพบว่าแทบไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของ AMM และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัแจง้ แต่การศึกษา “แถลงการณ์ร่วม” จากท่ีประชุม AMM ในแต่ละคร้ังท าใหส้ามารถ
เห็นกระบวนการท างานและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ในการตดัสินนโยบายและปฏิบติังาน
ได้มากข้ึน27 AMM ซ่ึงเป็นการประชุมประจ าปีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิก ถือเป็น
กลไกสูงสุดในการตดัสินนโยบายและจุดยืนร่วมกนั โดยมีหน้าท่ีจดัท าแนวนโยบายและประสานการ
ด าเนินงานของอาเซียน AMM มีชาติท่ีเป็นประธานจดัการประชุมแบบหมุนเวียนกนัตามล าดบัตวัอกัษร
ภาษาองักฤษของช่ือประเทศ28 ระหว่างท่ี AMM ไม่อยู่ในสมยัประชุม “คณะกรรมการประจ าอาเซียน” 
(ASC) จะท าหนา้ท่ีรับนโยบายจากท่ีประชุมมาปฏิบติัและคอยท าหนา้ท่ีประสานงานภายในสมาคม  
    ASC ประกอบด้วยประธานซ่ึงได้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติท่ีจดัประชุมปีนั้ น และ
เอกอคัรราชทูตจากชาติสมาชิกอาเซียนท่ีประจ าอยูใ่นชาติท่ีเป็นประธาน หน่วยงานน้ีมีบทบาทหลกัใน
การแสวงหาฉันทามติ ประสานงานและดูแลการท างานของ “คณะกรรมการถาวร” (Permanent 
Committees) และ “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” (Ad-hoc Committees) และยงัมีหน้าท่ีวางแผนจดัการการ

                                                   

   25 Saludin. “A Study Development of ASEAN from Strategic Approach.” p. 172. 
    26 Ibid. 

   27 Feraru, “ASEAN Decision-Making Process, p. 30; Indorf, ASEAN: Problems and 
Prospects, p. 11. 

   28 Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, Parliament of 
Australia, Australia and ASEAN, Managing Change, Apr 6, 1998, pp. 9-10, 
https://www.aph.gov.au/Parliamentary 
_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jfadt/asean/reportinx.htm, สื บ ค น
เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2018. 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary
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ประชุม AMM ประจ าปี การท่ี ASC ประชุมกนัปีละราว 3-5 คร้ัง29 และต้องรายงานการปฏิบติังานแก่ 
AMM เป็นการรับประกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกต้องให้ความสนใจต่อกิจการของ
อาเซียนอยู่ตลอดเวลา ในช่วงเวน้ว่างจากการประชุมในแต่ละปี30 เรียกได้ ASC มีหน้าท่ีเสมือนส านัก
เลขาธิการขององคก์ารในช่วงเร่ิมแรก 
    อาเซียนมี “คณะกรรมการถาวร” แบ่งการท างานออกเป็นหวัขอ้ความร่วมมือครอบคลุมดา้นต่าง 
ๆ โดยมีเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นจากทุกชาติสมาชิกเป็นผูด้  าเนินงาน และอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของ ASC หน่วยงานประเภทน้ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในคร้ังแรก 5 ชุด มีท่ีตั้งกระจายอยูใ่นชาติสมาชิกต่าง ๆ 
โดยมีประธานเป็นชาติท่ีคณะกรรมการชุดนั้นตั้งอยู ่ต่อมาจึงไดมี้การผลดัเปล่ียนท่ีตั้งแบบหมุนเวยีน 3 ปี
คร้ัง ในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 “คณะกรรมการถาวร” ขยายเป็น 11 ชุดซ่ึงดูแลสาขาความร่วมมือท่ีแยกยอ่ย
ออกเป็น ด้านอาหารและการเกษตร ด้านการคมนาคมสาธารณะ ด้านการขนส่ง ด้านส่ือ ด้านการ
ท่องเท่ียว ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดา้นกิจกรรมทางสังคมวฒันธรรม เป็นตน้ (รายละเอียด
ทั้ งหมดดูในแผนภาพ) ทั้ งยงัมีการจัดตั้ งหน่วยงานสนับสนุนการท างานให้แก่คณะกรรมเหล่าน้ี
นอกเหนือจากโครงสร้างท่ีเป็นทางการข้ึนอีกมากมาย31  
    Han H. Indorf ผูท่ี้มีงานศึกษาการท างานของอาเซียนในช่วงเร่ิมต้น มีทัศนะว่ากิจการของ
คณะกรรมการถาวรถือว่ามีส่วนส าคญัท าให้อาเซียนด าเนินการไดส้ัมฤทธ์ิผล การติดต่อกนัเป็นประจ า
และสม ่าเสมอในหมู่ผูเ้ช่ียวชาญระหว่างชาติเหล่าน้ี ส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและการยอมรับทศันะท่ี
แตกต่างกนั รายงาน ขอ้ริเร่ิมและขอ้เสนอแนะท่ีคณะกรรมการถาวรออกมาเป็นจ านวนมาก สะทอ้นให้
เห็นประสิทธิผลของหน่วยงานน้ี แม้ว่าข้อเสนอแนะเหล่าน้ีไม่ก่ีเร่ืองจะผ่านความเห็นชอบและมีผล
ในทางปฏิบติัก็ตาม32 ปัญหาท่ีเกิดตามมาจากการเพิ่มจ านวนข้ึนของคณะกรรมการถาวรคือการท างานท่ี
ซ ้ าซ้อนกนั ขณะท่ีการติดต่อประสานงานขา้มคณะกรรมการแต่ละชุดไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ33 ปัญหาอีกอยา่งมาจากการท่ีคณะกรรมการท่ีดูแลประเด็นเฉพาะมากมายหลายดา้นน้ี อยูภ่ายใต้
การดูแลของ ASC ซ่ึงประกอบดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศและเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให ้ASC ตอ้งรับภาระท่ีหนกัและตอ้งจดัการหลายดา้นท่ีอยูน่อกเหนือความรู้ความเช่ียวชาญ
                                                   

   29 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 26. 
   30 Feraru. “ASEAN Decision-Making Process. p. 31. 

31 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 28. 
    32 Ibid. 
    33 Ibid. p. 29 
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ของตน34 แมมี้ความพยายามทบทวนการท างานของหน่วยงานเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีข้ึน
และลดหนา้ท่ีท่ีทบัซ้อนกนั แต่ดูเหมือนปัญหาเร่ืองการบูรณาการการท างานของคณะกรรมการเหล่าน้ีก็
ด าเนินต่อเน่ืองมา35 
    นอกจากน้ี อาเซียนยงัตั้ง “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” ข้ึนบริหารจดัการประเด็นเฉพาะเจาะจง
เป็นพิเศษนอกเหนือจากสาขาความเช่ียวชาญท่ี “คณะกรรมการถาวร” ท าหนา้ท่ีดูแลอยู่ โดยรายงานการ
ปฏิบัติงานต่อ ASC นับแต่ก่อตั้ งจนกระทั่งกลางทศวรรษ 1970 อาเซียนตั้ งคณะกรรมการลักษณะน้ี
ทั้ งหมด 9 ชุด ยกตัวอย่างเช่น “คณะกรรมการประสานงานพิ เศษอาเซียน” (Special Coordinating 
Committee of ASEAN / SCCAN) ท าหน้าท่ีติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก “คณะกรรมการประสานงาน
อาเซียนเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศอินโดจีน (ASEAN Coordinating Committee for Reconstruction and 
Rehabilitation of Indochina States / ACCRIS) “คณะกรรมการอาเซียนประจ าบ รัส เซลส์  (ASEAN 
Brussels Committee) และ “คณะกรรมการอาเซียนประจ าเจนีวา” (ASEAN Geneva Committee) เป็นตน้ 
(รายละเอียดทั้งหมดดูในแผนภาพ)  
    ส่วนหน่วยงานทา้ยสุดท่ีใหก้ารสนบัสนุนการท างานของ AMM กบั ASC คือ “ส านกัเลขาธิการ
แห่งชาติ” (National Secretariats) โดยเป็นหน่วยงานระดบัรัฐอยูใ่นชาติสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ หน่วยงานน้ี
มีหนา้ท่ีหลกัในการตระเตรียมรายงาน ขอ้เสนอและวาระให้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศส าหรับการประชุม 
AMM โดยได้รับข้อมูลและการสนับสนุนจาก “คณะกรรมเฉพาะเร่ือง” และ “คณะกรรมการถาวร” 
ข้างต้น เพื่อให้รายงาน ข้อเสนอแนะและวาระต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง36 น่าสนใจว่า
นอกเหนือจาก “ส านักเลขาธิการแห่งชาติ” ท่ีระบุอย่างเป็นทางการในปฏิญญาก่อตั้งแล้ว การท างาน
ในทางปฏิบติัของอาเซียนท่ีค่อย ๆ มีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน จ าเป็นตอ้งอาศยัการประสานงานใน
ระดบัปฏิบติัการและความคุน้ชินและช านาญการในกิจการขององค์การ สถานการณ์น้ีท าให้กลไก “ท่ี
ประชุมคณะเลขาธิการ” (Meeting of Secretaries General) ซ่ึงก็คือท่ีประชุมส าหรับเจา้หนา้ท่ีจาก 5 ชาติท่ี
ท าหนา้ท่ีประธาน “ส านกัเลขาธิการแห่งชาติ” มีความส าคญัข้ึนมา ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดค้าดหมายหรือจดัตั้งข้ึน
อยา่งเป็นทางการเม่ือตอนก่อตั้ง ท่ีประชุมน้ีซ่ึงมีสมาชิกเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัสูงจากชาติภาคี จึงกลายเป็น
กลไกท่ีคอยประสานงานและดูแลการปฏิบติังานและกิจการโดยรวมของสมาคม37 ควบคู่ไปกบั ASC 
                                                   

    34 Saludin. “A Study Development of ASEAN from Strategic Approach.” p. 173.  
   35 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 29. 
   36 Saludin. “A Study Development of ASEAN from Strategic Approach.” p. 173 
   37 Indorf. ASEAN: Problems and Prospects. p. 27. 
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ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (AMM) ท่ีประชุมคณะเลขาธิการ (Meeting of ASEAN Secretaries-General)
 คณะกรรมการประจ าอาเซียน (ASC) ส านกัเลขาธิการแห่งชาติสมาชิกในชาติสมาชิกทั้ง 5 (5 National 
Secretarials)  
คณะกรรมการถาวร 11 ชุด (Permanent Committee) 
- ดา้นอาหารและการเกษตร 
- ดา้นการบินและคมนาคมสาธารณะ 
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- ดา้นการสือสารและจราจรทางอากาศ 
- ดา้นการขนส่ง 
- ดา้นพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 
- ดา้นส่ือ 
- ดา้นเงินช่วยเหลือและเงินกู ้
- ดา้นการท่องเท่ียว 
- ดา้นการส่ือสารและคมนาคมทางบก 
- ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ดา้นกิจกรรมเชิงสังคมและวฒันธรรม 
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (Ad-Hoc Committee) 
- คณะกรรมการประสานงานพิเศษอาเซียน (SCCAN) 
- คณะกรรมการอาเซียนประจ าบรัสเซลส์ 
- คณะกรรมการประสานงานอาเซียนเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศอินโดจีน (ACCRIS) 
- เจา้หนา้ท่ีอาวุโสวา่ดว้ยยางสังเคราะห์ 
- เจา้หนา้ท่ีอาวุโสวา่ดว้ยยางสังเคราะห์ 
- เจา้หนา้ท่ีอาวุโสวา่ดว้ยน ้าตาล 
- คณะกรรมการพิเศษวา่ดว้ยส านกัเลขาธิการอาเซียน 
- เจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการคา้ 
- คณะกรรมการอาเซียนประจ าเจนีวา 

ภาพที ่9.1 โครงสร้างสถาบันอาเซียนแรกเร่ิมก่อตั้ง 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Mohamad Nasir Saludin, “A Study Development of ASEAN from Strategic 
Approach,” Asian Social Science, 7:7 (July 2011); David Irvine, “Making Haste Less Slowly: ASEAN 
from 1975,” in Understanding ASEAN, ed., Alison Broinowski (New York: St. Martin, 1982). 
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กจิกรรม 9.1.2 

    จงอธิบายลกัษณะส าคญัโดยคร่าวของโครงสร้างสถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียน  
 
แนวตอบกจิกรรม 9.1.2 

    ในด้านกลไก อาเซียนมีเคร่ืองมือมากกว่าการประชุมเพียงเล็กน้อย ท่ีประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศเป็นกลไกตดัสินใจสูงสุด โดยมีคณะกรรมการประจ าอาเซียนเป็นผูด้  าเนินนโยบาย ส านัก
เลขาธิการมีอยู่เพียงในระดับรัฐสมาชิก โดยปราศจากส านักงานกลางถาวรท่ีด าเนินงานเฉพาะของ
องค์การ ในดา้นกฎเกณฑ์ แมว้่าปฏิญญาอาเซียนไม่ไดมี้ฐานะเป็นธรรมนูญ และไม่ไดก้  าหนดกฎเกณฑ์
อย่างชัดเจน แต่ไดร้ะบุความคาดหวงัเร่ืองการเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซงซ่ึงกนั แนวปฏิบติัของ
อาเซียนมีรูปแบบไม่เป็นทางการ แต่เป็นท่ีรับรู้ในหมู่สมาชิกอยา่ง หลกัฉนัทามติและการปรึกษาหารือกนั 
ซ่ึงจะไดก้ลายเป็นบรรทดัฐาน หรือ วถีิอาเซียน ต่อไปในอนาคต 
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ตอนที ่9.2 

โครงสร้างสถาบันของอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 9.2 แลว้ศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง 

9.2.1 พฒันาการของโครงสร้างและกลไกอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 
9.2.2 ประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างและกลไกอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 
 
แนวคิด 
1. ในทศวรรษ 1970 กลไกและกฎเกณฑ์ของอาเซียนพฒันาจากเดิมท่ีการท างานและอ านาจหน้าท่ีมี
ลกัษณะกระจายศูนยไ์ปตามชาติสมาชิก มาสู่การตั้งหน่วยงานกลางถาวร อย่าง ส านักเลขาธิการ ข้ึน
ด าเนินงานของสมาคมเป็นการเฉพาะ มีการขยายกลไกการประชุมให้หลากหลายข้ึน รวมถึงการประชุม
ระดบัผูน้ ารัฐบาล อาเซียนให้ความสนใจประเด็นยุทธศาสตร์และความมัน่คงเพิ่มเติมจากเป้าหมายเดิม 
และมีการวางกรอบปฏิบติัของสมาคมผา่นปฏิญญาฉบบัต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นพฒันาการเชิงกฎเกณฑท่ี์ส าคญั 
2. ในทศวรรษ 1980 อาเซียนไดส้ั่งสมโครงสร้างสถาบนัเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น “ตวัแสดง” 
ท่ีเขา้ร่วมในการด าเนินงาน พฒันาการใหม่ประกอบดว้ย การขยายสมาชิกเป็นคร้ังแรก โดยมีบรูไนเขา้
เป็นสมาชิกชาติท่ี 6 มีการตั้งกลไกการประชุมเพิ่มเติม หรือยกระดบัให้เป็นทางการ การขยายตวัแสดงยงั
หมายถึงปฏิสัมพนัธ์กบัชาติภายนอกกลุ่มในรูป “ชาติคู่เจรจา” ผา่นกลไกการประชุมท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่ง
เป็นทางการ 
3. แบบแผนปฏิบติั “วิถีอาเซียน” ซ่ึงยึดหลกัการเคารพอธิปไตย ไม่แทรกแซงซ่ึงกนั ไดรั้บการเนน้ย  ้า
ผา่นเอกสารต่าง ๆ ขององคก์ารในช่วงสองทศวรรษน้ี บรรทดัฐานน้ีช่วยส่งเสริมความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
ท าให้คาดหมายพฤติกรรมระหว่างกนัได ้แต่บรรทดัฐานน้ีก็ถือเป็นขอ้จ ากดัในความร่วมมือและบูรณา
การระดับภูมิภาคได้เช่นกัน เน่ืองจากสะท้อนความระแวดระวงัต่อกันในหมู่สมาชิก และการยึด
ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นใหญ่ 
 
วตัถุประสงค ์
เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายพฒันาการโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษ 1970 และ 1980 ได ้
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2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างสถาบนัเร่ิมแรกของอาเซียนกบัความเปล่ียนแปลงในช่วง
สองทศวรรษถดัมาได ้
3. อธิบายประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 ได ้
4. อธิบายปัญหาการท างานของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1970 และ 1980 ได ้
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เร่ืองที ่9.2.1  

พฒันาการของโครงสร้างและกลไกอาเซียนในทศวรรษ 1970 – 1980 

 

พฒันาการช่วงทศวรรษ 1970 

    พัฒนาการเชิงโครงสร้างสถาบันของอาเซียนในช่วงเวลาน้ี ท่ีส าคัญเกิดข้ึนทั้ งในด้าน 
“กฎเกณฑ์” และ “กลไก” ในด้านกฎเกณฑ์นั้ นความเคล่ือนไหวในช่วงทศวรรษ 1970 อาจถือเป็น
กระบวนการส าคญัในการก่อร่างสร้างตวัของ “บรรทดัฐานเชิงพฤติกรรม” ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน 
อันได้แก่ การเคารพในอธิปไตย และไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกัน (non-interference)38 แม้ว่า
กฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะไม่มีพันธะเชิงกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีฐานะไม่มากไปกว่าหลักการ 
(principles) ท่ีสะท้อนจุดยืนของกลุ่ม39 ทั้ งยงัอาจมองเป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการท างานของ
องคก์าร มากกวา่เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพและอ านาจหนา้ท่ีของอาเซียนเสียดว้ยซ ้ า เน่ืองจากจริง ๆ 
แล้วการยึดหลกัการน้ีอย่างเขม้งวดสะทอ้นให้เห็นว่ารัฐสมาชิกเป็นห่วงเร่ืองการปกป้องอธิปไตยและ
อิสระในการด าเนินนโยบายของรัฐตนเหนือส่ิงอ่ืนใด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกนัว่า เจตจ านงท่ีประกาศ
ออกมาในทศวรรษน้ีไดก้ลายเป็นแบบแผนท่ีมีการตอกย  ้าและคาดหวงัร่วมกนัในรูป “วิถีอาเซียน” หรือ 
ASEAN Way ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของอาเซียนมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นโครงสร้าง “เชิงกฎเกณฑ์” อีกอยา่งท่ีเรียกไดว้า่เป็นพฒันาการในยุคน้ีคือ 
การก าหนด “จุดยืนเชิงเป้าหมาย” ขององค์การให้ครอบคลุม “ประเด็นยุทธศาสตร์ความมัน่คง” ซ่ึงเป็น
หัวขอ้ท่ีไม่ได้อยู่ในวตัถุประสงค์ท่ีเป็นทางการเร่ิมแรกในปฏิญญาอาเซียนมาก่อน หรืออาจกล่าวว่า
อาเซียนเลือกท่ีจะเล่ียงการระบุประเด็นความมัน่คงเป็นเป้าหมายหลกัอยา่งโจ่งแจง้ในตอนแรก40 แต่ดว้ย
โครงสร้างดุลอ านาจและสถานการณ์ความมัน่คงในภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือย่างเขา้ทศวรรษ 1970 
ชาติอาเซียนมองกรอบภูมิภาคน้ีวา่เป็นหนทางหน่ึงในการแสดงปฏิกริยาต่อบริบทดา้นการเมืองและความ

                                                   

    38 Logan Masilamani and Jimmy Peterson. (2014). “The ‘ASEAN Way’: The Structural 
Underpinnings of Constructive Engagement.” Foreign Policy Journal. (Oct 15, 2014). p. 5. 

39 Koga. “Institutional Transformation of ASEAN.” p. 740. 
    40 KK Nair. (1984). ASEAN – Indochina Relations since 1975: The Politics of 
Accommodation. New York: Australian National University. pp. 2-3. 
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มัน่คงท่ีเปล่ียนไปของภูมิภาค41  
สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อบริบทความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กิดข้ึนเม่ือสหรัฐฯประกาศ 

“ลทัธินิกสัน” (Nixon Doctrine) ช่วงปลายทศวรรษ 1960 โดยตั้งเป้าท่ีจะลดบทบาทของตนในภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลกลง รวมทั้งในเอเชีย ความเส่ียงท่ีสุญญากาศทางอ านาจท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคน้ีอาจถูกแทนท่ีดว้ย
อิทธิพลของจีนคอมมิวนิสต์ ท าให้ความกังวลในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียนต่อภยัความมัน่คงจากการแผ่
อิทธิพลของลทัธิคอมมิวนิสต์ทวีมากยิ่งข้ึน ภายใตบ้ริบทเช่นน้ี อาเซียนไดป้ระกาศจุดยนืเป็นกลาง ไม่เขา้
ฝักฝ่าย และเป็นอิสระจากการแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากรัฐอ านาจ “ปฏิญญาวา่ดว้ย
เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง” (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration / 
ZOPFAN) จึงเกิดข้ึนในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 ความเคล่ือนไหวน้ีมีนยัเชิงสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความสนใจ
และจุดยืนท่ีเป็นเอกภาพของกลุ่มต่อประเด็นความมัน่คง แมว้า่อาเซียนไม่ไดมุ้่งจดัตั้งกลไกหรือส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งกนัในดา้นน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม มากไปกวา่การประกาศจุดยนืร่วมกนัในรูปปฏิญญาก็
ตาม  
    เม่ือยา่งเขา้ช่วงกลางทศวรรษความหวัน่วิตกต่อภยัคอมมิวนิสตย์ิง่ทวมีากข้ึน จากสถานการณ์ท่ี
ดูเหมือนวา่ลทัธิคอมมิวนิสต์ไดแ้ผ่อิทธิพลครอบง าประเทศแถบอินโดจีน ไม่วา่จะในเวียดนามหลงัจาก
เวยีดนามเหนือชนะศึกสงคราม และสามารถรวมชาติไดภ้ายใตร้ะบอบสังคมนิยม หรือในกมัพชูาหลงัการ
ยึดอ านาจของเขมรแดง ซ่ึงมีอุดมการณ์สังคมนิยมและมีจีนให้การสนบัสนุน ท่ามกลางบรรยากาศท่ีไม่
แน่นอนดา้นภยัคุกคาม ชาติอาเซียนไดเ้นน้ย  ้าจุดยนืร่วมกนัอีกคร้ังในประเด็นวา่ดว้ยความมัน่คง จุดยืนใน 
ZOPFAN ปรากฏอยูใ่น “สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ (Treaty 
of Amity and Cooperation / TAC) ซ่ึงมีข้ึนในปี 1976 สนธิสัญญาน้ีสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนได้ผนวก
ความสนใจในเร่ืองความมัน่คงและการประกาศจุดยืนในเร่ืองน้ีร่วมกนั เขา้เป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมาย
ของสมาคม นอกเหนือจากประเด็นความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอยูใ่นช่วงเร่ิมแรกก่อตั้ง 
    ส่วนพฒันาการใน “เชิงกลไก” ท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษน้ีมีอยู่ 2 ประการด้วยกนัคือการเกิดเวที
ประชุมระดบัผูน้ าชาติสมาชิก หรือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit / ASEAN Heads of 
Government) ซ่ึงเพิ่มเติมข้ึนจาก “การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ” (AMM) ตามท่ีก าหนดใน
ปฏิญญากรุงเทพฯ โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนมีข้ึนคร้ังแรกปี 1976 น ามาซ่ึงการลงนามในเอกสาร
ส าคญั 3 ฉบบัซ่ึงมีส่วนในการสร้างเสริมและปรับปรุงโครงสร้างสถาบนัขนานใหญ่ ไดแ้ก่ “สนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ (TAC) ท่ีเอ่ยถึงขา้งตน้ “ปฏิญญาวา่ดว้ยความ
                                                   

    41 Ibid. p. 15. 
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ร่วมมืออาเซียน” หรือ “ปฏิญญาบาหลี” (Declaration of ASEAN Concord หรือ Bali Concord) และ 
“ขอ้ตกลงก่อตั้งส านกัเลขาธิการอาเซียน” (Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat)  
    เอกสารฉบบัหลงัน้ีก่อให้เกิดพฒันาการเชิงกลไกและหน่วยงานอีกอย่างสืบเน่ืองมา คือการ
จดัตั้ง “หน่วยงานกลางถาวร” ข้ึนท าหน้าท่ีด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของอาเซียน 
นั่นคือ “ส านักเลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretariat) ความเคล่ือนไหวน้ีท าให้อาเซียนมีโครงสร้าง
สถาบนัท่ีเป็นรูปธรรมเขา้ข่ายองคก์ารระหวา่งประเทศชดัเจนยิง่ข้ึน เน้ือหาในส่วนต่อไปจะแบ่งน าเสนอ
พฒันาการความเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างสถาบนัท่ีเกิดในทศวรรษน้ี โดยพิจารณาดา้น “กฎเกณฑ์และ
กระบวนการ” เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยพฒันาการ “ดา้นกลไกและหน่วยงาน” ไม่วา่จะเป็น “การประชุม
สุดยอดอาเซียน” และการจดัตั้ง “ส านกัเลขาธิการอาเซียน” 
 
ปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (ZOPFAN) 

    ในปี ค.ศ. 1971 “ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” ซ่ึงเป็นหน่ึงในไม่ก่ีกลไกแรกเร่ิม เพื่อบรรลุเป้า
หมายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมตามท่ีระบุในปฏิญญาก่อตั้ง ไดรั้บรอง “ปฏิญญาวา่
ดว้ยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง” (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration 
หรือ ZOPFAN) หรือ “ปฏิญญากวัลาลมัเปอร์” (Kuala Lumpur Declaration) ปฏิญญาฉบบัน้ีถือเป็นส่วน
หน่ึงของพฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่เมล็ดพนัธ์ุของ “กฎเกณฑ์” 2 ประการ 
อยา่งแรก ปฏิญญาน้ีประกาศจุดยืนของสมาชิกอาเซียนทั้งห้า ภายหลงัการหารือและบรรลุความเห็นพอ้ง
ต้องกัน ในการหยิบยก “ประเด็นการเมืองและความมั่นคง” ท่ีไม่รวมอยู่ในหัวข้อความร่วมมือตาม
ปฏิญญาอาเซียน (1967) เป็นประเด็นหารือและแสดงท่าทีร่วมกัน42 หรือกล่าวได้ว่าเป็นการขยาย 
“เป้าหมาย” ของกลุ่มและความร่วมมือให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ความมัน่คงนัน่เอง ในอีกดา้น 
ZOPFAN ยงัมีนยัส าคญัในแง่การประกาศหลกัการพื้นฐานอนัเป็น “แนวปฏิบติั” (modus operandi) ของ
อาเซียน โดยตอกย  ้า “การเคารพอธิปไตย” และ “ไม่แทรกแซงซ่ึงกัน” ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน เม่ือ
พิจารณาวา่ ZOPFAN มีเน้ือหาโดยตรงดา้นความมัน่คง และในบริบทของภูมิภาคท่ีน่าหวัน่วิตกเร่ืองภยั
คุกคามทางทหารและบูรณภาพทางดินแดน43 การปรากฏของหลกัการทั้งสองในเอกสารดงักล่าวจึงถือ
เป็นกระบวนการส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาหลกัการน้ีใหก้ลายเป็นบรรทดัฐานร่วมกนัของชาติอาเซียน 
 
                                                   

   42 Koga. “Institutional Transformation of ASEAN.” pp. 737-739. 
   43 Nair. ASEAN – Indochina Relations since 1975. p. 15 
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การขยายขอบเขตวตัถุประสงค์ของอาเซียน 

    ZOPFAN อาจถูกมองเป็นความเคล่ือนไหวเพียงใน “เชิงสัญลักษณ์” มากกว่าเปล่ียนแปลง
เป้าหมายหลักเร่ิมแรกของอาเซียนท่ีมุ่งประเด็น “การเมืองระดับรอง” (low politics) เป็นหลัก อีกทั้ ง
นอกจากการประกาศทศันะและจุดยนืร่วมกนัแลว้ ชาติอาเซียนก็มิไดก้  าหนดให้มีกลไกท่ีเป็นรูปธรรมใด 
ๆ เพื่อรับมือกบัความทา้ทายดา้นความมัน่คงท่ีตนเผชิญ รวมไปถึงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงอุดมคติของ
ปฏิญญาฉบับน้ี อย่างไรก็ตาม ZOPFAN ก็ถือเป็นความก้าวหน้าในแง่การ “ขยายความสนใจ” ไปสู่
ประเด็นยทุธศาสตร์ความมัน่คงมากข้ึน44 ตลอดจนการมองเห็นความส าคญัของอาเซียนในฐานะเคร่ืองมือ
แสดงจุดยนืและความเป็นปึกแผน่ของสมาชิกในประเด็นน้ี ถึงแมว้า่ในทา้ยท่ีสุดแลว้รัฐสมาชิกตกลงท่ีจะ
ยงัคงอาศยักลไก “นอกกรอบอาเซียน” อย่างความสัมพนัธ์เป็นพนัธมิตรแบบทวิภาคีกบัชาติใหญ่นอก
กลุ่มเพื่อรับประกันความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของตนเองในทางปฏิบัติ45 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทาง “ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด” (neutrality) อนัเป็นหวัใจของ ZOPFAN แต่ปฏิญญาน้ีก็ช้ีใหเ้ห็น
พลวตัของโครงสร้างสถาบนัท่ีขยายเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาร่วมกนัท่ีขา้มพน้ไปจากกรอบ
การเมืองระดบัรอง ซ่ึงจะค่อย ๆ พฒันาเป็นอีกเสาหลกัหน่ึงท่ีการบูรณาการระดบัภูมิภาคให้ความส าคญั
เพิ่มข้ึนในยคุต่อไป  
    เป้าหมายของ ZOPFAN สะท้อนให้ เห็นตามช่ือของปฏิญญา สมาชิกอาเซียนทั้ งห้าให้
ความส าคญัและมุ่งมั่นท าให้อาเซียนเป็นพื้นท่ีแห่งสันติภาพ อิสรภาพและเป็นกลาง โดยได้อ้างถึง
หลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไปหลากหลายฉบบัเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ประกาศจุดยืนน้ี ปฏิญญาได้อา้ง “กฎบตัรสหประชาชาติ” (UN Charter) เร่ืองการเคารพอธิปไตยและ
บูรณภาพทางดินแดน ตลอดจนการงดเวน้การใช้ก าลงั และแกไ้ขขอ้พิพาทระหว่างประเทศดว้ยสันติวิธี 
อีกทั้งยงัอ้างอิง “ปฏิญญาว่าด้วยการส่งเสริมสันติภาพโลกและความร่วมมือ” ในการประชุมท่ีบนัดุง 
(Bandung Conference 1955) ซ่ึงเนน้ย  ้าหลกัการ “อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ” ระหวา่งรัฐต่าง ๆ นอกจากน้ีชาติ
อาเซียนยงัตระหนกัถึงแนวโนม้ของความพยายามท่ีจะจดัตั้ง “เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์” ข้ึนในโลกดงัท่ี
เห็นเป็นสนธิสัญญาระดับภูมิภาคในละตินอเมริกาและแอฟริกา46 ZOPFAN ระบุด้วยว่าชาติอาเซียน 
“เช่ือมัน่วา่ในการรับมือกบัความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีมีอยูข่ณะน้ีและพฒันาการใหม่ ๆ ต่อไป จ าเป็นตอ้งอาศยั
                                                   

   44 Sheldon W. Simon. (1987). “ASEAN’s Strategic Situation in the 1980s,” Pacific Affairs, 
60:1 (Spring, 1987). p. 73. 

   45 Ibid. p. 77. 
   46 Zone of Peace. Freedom and Neutrality Declaration, Nov 27, 1971. 
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ความร่วมมือกบัชาติท่ีใฝ่สันติและเสรีภาพต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อผลกัดนัสันติภาพ เสถียรภาพ
และความสมานฉันท์ในโลก” อาเซียน “เห็นพ้องว่าการท าให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นกลาง 
(neutralization) ถือเป็นเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ (desirable objective) และจะแสวงหาหนทางและวิธีการ
ท าใหเ้ป้าหมายน้ีเป็นจริงข้ึนได”้47  
    เคอิ โคงะ (Kei Koga) นักวิชาการด้านอาเซียนได้วิเคราะห์ว่าชาติอาเซียนส่วนใหญ่มองการ
ถอนตวัของมหาอ านาจอยา่งสหรัฐฯและเจา้อาณานิคมเก่าอยา่งองักฤษออกจากภูมิภาคในช่วงทศวรรษน้ี
วา่ เป็นทั้ง “โอกาสและความกงัวลใจ” ในดา้นโอกาสนั้น สถานการณ์ดงักล่าวยอ่มหมายถึงอิสรภาพและ
ความเป็นเอกเทศท่ีมากข้ึนของชาติในภูมิภาค แต่การหายไปของอ านาจท่ีครอบง ามาแต่เดิม ก็หมายถึง 
“สุญญากาศทางอ านาจ” การเปล่ียนโครงสร้างดุลอ านาจท าให้เกิดความวิตกถึงการแผอิ่ทธิพลเขา้มาใหม่
ของรัฐอ านาจอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐในฝ่ังค่ายคอมมิวนิสต์48 ZOPFAN จึงเป็นผลิตผลส าคัญบน
พื้นฐานของการควา้โอกาสและจดัการข้อกังวลด้านความมั่นคงน้ี โดยอาศยัความเคล่ือนไหวท่ีเป็น
เอกภาพของชาติอาเซียนแสดงการตอบสนองต่อสุญญากาศทางอ านาจท่ีเกิดข้ึน49 อยา่งไรก็ตาม ZOPFAN 
ในรูปท่ีประกาศออกมาก็เป็นผลสุดทา้ยจากการเจรจาและประสานทศันะท่ีหลากหลายระหว่างกนัใน
ประเด็นท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเจตนารมณ์เร่ิมแรกของอาเซียน โคงะช้ีให้เห็นบทบาทตวัแสดงอยา่งมาเลเซียและ
อินโดนีเซียในการผลกัดนัความริเร่ิมใชก้รอบภูมิภาคแสดงจุดยนืในประเด็นน้ี50  
    ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ผูน้ าอินโดนีเซียเสนอให้อาเซียนผนวกความร่วมมือดา้นยุทธศาสตร์
และความมัน่คงเข้าไปเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายของกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อให้อาเซียนมีวตัถุประสงค์ในด้านการ
ป้องกนัภยัคุกคาม รับประกนัสันติภาพความมัน่คง และเสถียรภาพของภูมิภาค แต่ชาติอาเซียนอ่ืน ๆ มอง
แนวคิดน้ีว่าท าให้อาเซียนกลายเป็นกลุ่มท่ีมีเป้าหมายเชิงความมัน่คงท่ีโจ่งแจ้งเกินไป แนวทางของ
อินโดนีเซียขดักบัความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีพอใจให้อาเซียนเน้นเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสังคม
เท่านั้น สาเหตุส่วนหน่ึงคือเกรงวา่องคก์ารท่ีส่อไปทางพนัธมิตรทางทหารอาจกระตุน้ให้รัฐภายนอกกลุ่ม
ในค่ายใดค่ายหน่ึงมองอาเซียนเป็นศตัรูได้51 ขอ้เสนอของมาเลเซียซ่ึงมุ่งใหก้ลุ่มภูมิภาคน้ียนืหยดัเป็นกลาง 
โดย “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” ดูจะเป็นแนวทางท่ีชาติอาเซียนอ่ืน ๆ ยอมรับไดม้ากกวา่ โดยเป็นแนวทางท่ีอาจ
                                                   

   47 Ibid. 
48 Koga, “Institutional Transformation of ASEAN,” pp. 735-736. 
49 Ibid. p. 736. 
50 Ibid. pp. 737-738 
51 Ibid. p. 738. 
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ช่วยให้สามารถเล่ียงการครอบง าจากมหาอ านาจภายนอกได้ แนวทางท่ีมาเลเซียเสนอจึงกลายเป็น
หลกัการส่วนใหญ่ในเอกสารสุดทา้ยในรูปปฏิญญา ZOPFAN 
    ปฏิญญาท่ีประกาศในปี 1971 น้ีระบุวา่ “เพื่อรับประกนัสภาวะสันติภาพและเสถียรภาพอนัเป็น
ส่ิงท่ีขาดมิไดใ้นการธ ารงเอกราชและสวสัดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคม” ชาติสมาชิกอาเซียนจะด าเนิน
ความพยายามเพื่อ “ให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้รับการยอมรับและเคารพในฐานะเขตแห่งสันติภาพ 
เสรีภาพและความเป็นกลาง และปลอดจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบและทุกวิถีทางจากอ านาจ
ภายนอก” และชาติในภูมิภาคจะ “ด าเนินความพยายามร่วมกนัเพื่อขยายประเด็นความร่วมมือในดา้นท่ี
สร้างคุปณูปการให้แก่ความแข็งแกร่ง เป็นปึกแผน่และความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งกนั”52 เน้ือความ
ดงักล่าวอนัเป็นหัวใจหลกัของ ZOPFAN สะทอ้นให้เห็นพฒันาการเพิ่มเติมจากปฏิญญาอาเซียน ให้เป็น
เวทีหารือและประสานจุดยืนในประเด็นความมัน่คง การปกป้องเอกราชและบูรภาพทางดินแดน ซ่ึงถือ
เป็นผลประโยชน์ท่ีรัฐให้ความส าคญัระดบัตน้ (high politics) ความเคล่ือนไหวน้ีจึงถือเป็นการยกระดบั
ความส าคญัของกลุ่มภูมิภาคให้เพิ่มมากข้ึนดว้ย ZOPFAN อาจมองเป็นความเคล่ือนไหวกา้วเล็ก ๆ เม่ือ
พิจารณาท่าทีระมดัระวงัไม่ให้อาเซียนถูกมองเป็นกลุ่มความมัน่คง และการไม่มีกลไกข้ึนมารองรับเพื่อ
บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนใด ๆ แต่ก็ถือเป็นพลวตัท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการเสริมสร้าง
โครงสร้างสถาบนัแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว  
 
การตอกย า้หลกัการระหว่างกนัภายในอาเซียน 
    พฒันาการในแง่กฎเกณฑ์อีกดา้นอนัเป็นผลจาก ZOPFAN คือการเน้นย  ้าหลกัประพฤติปฏิบติั
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการท างานของอาเซียน และเป็นกรอบพฤติกรรมในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก หลกัการ
เคารพในอธิปไตยของกนัและกนั และไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก ซ่ึงปรากฏในเอกสาร
แรกตั้งอาเซียนไดรั้บการตอกย  ้าอีกคร้ังในปฏิญญาฉบบัน้ี อาจกล่าวไดว้า่ขณะท่ีเป้าหมายของ ZOPFAN 
คือการตอบสนองต่อบริบทความไม่แน่นอนของภูมิภาค จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอ านาจ หรือการ
พยายามรับมือร่วมกนัต่อปัญหาภยัความมัน่คงท่ีมาจาก “ภายนอกกลุ่ม” เอกสารน้ียงัสะทอ้นความกงัวล
และทศันคติท่ีระแวดระวงัซ่ึงกนัระหว่างสมาชิกอาเซียน หรือก็คือความพยายามรับประกนัความเป็น
เอกเทศและอิสระระดับรัฐท่ีอาจถูกกระทบจากการท างานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
“ภายในกลุ่ม” ความกงัวลอยา่งหลงัน าไปสู่การก าหนดและตอกย  ้าเง่ือนไขการท างานของอาเซียนและ
พฤติกรรมของชาติสมาชิกไม่ให้ล่วงล ้ าอธิปไตยของกนัและกนั ZOPFAN จึงถือไดว้า่เป็นกระบวนการ
                                                   

   52 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Nov 27, 1971. 
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เร่ิมตน้ในการผลิตซ ้ าหลกัการซ่ึงถือเป็น “หน่ออ่อนของกฎเกณฑ์” ท่ีใชค้วบคุมปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม53 
โดยค าประกาศน้ีสะทอ้นฉนัทามติร่วมกนัและมีส่วนท าให้หลกัการเหล่าน้ีเติบโตและ “แข็งแกร่ง” ข้ึนใน
ฐานะแนวปฏิบติัอนัเป็นแบบแผนท่ียดึถือร่วมกนั 
    แม้ในช่วงเร่ิมแรกหลักการน้ีจะยงัไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมายท่ีผูกมดัสมาชิก แต่การเน้นย  ้า
จุดยืนร่วมกนัหลายต่อหลายคร้ัง ท าให้สถานะของหลกัการเหล่าน้ีกลายเป็นบรรทดัฐานท่ีบรรดาสมาชิก
คาดหวังจากกันและกันมากยิ่งข้ึน  จะได้เห็นต่อไปในส่วนน้ีว่าในช่วงหลังของทศวรรษ 1970 
“สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Treaty of Amity and 
Cooperation / TAC 1976) ก็ได้ย  ้าเน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกคร้ังถึงหลักพื้นฐานท่ีระบุไวใ้นปฏิญญา
อาเซียน (1967) และปฏิญญา ZOPFAN (1971) กระบวนการเหล่าน้ีมีส่วนส่งเสริมให้หลกัการดงักล่าว
กลายเป็นสถาบัน (institutionalize) ท่ีชัดเจนและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน  กลายเป็นความเป็นจริงท่ีก าหนด
ขอบเขตความเป็นไปได้ขององค์การ ก่อนท่ีจะได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกฎเกณฑ์ท่ีเป็น
ทางการอยา่งในธรรมนูญอาเซียน หรือ “กฎบตัรอาเซียน” (ASEAN Charter 2008) ท่ีมีฐานะเป็นขอ้ผกูมดั
ทางกฎหมาย ในแง่พฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนั ทศวรรษ 1970 จึงมีความส าคญัอยา่งมากในเร่ืองการ
สั่งสมกฎเกณฑภ์ายในกลุ่ม  
    เม่ือพิจารณาเน้ือหาของ ZOPFAN ในแง่น้ี เราจะเห็นว่าค าประกาศน้ียกค ากล่าวท่ีปรากฏใน 
“ปฏิญญากรุงเทพฯ” ข้ึนมาเน้นย  ้าอีกคร้ังวา่ ชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการส่งเสริมความร่วมมือ
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการพฒันา “ตั้งมัน่วา่จะรับประกนัเสถียรภาพและความมัน่คงจากการแทรกแซง
จากภายนอกไม่ว่าในรูปแบบใด เพื่อปกป้องอตัลักษณ์แห่งชาติตามอุดมคติและความปรารถนาของ
ประชาชนในชาติตน”54 ZOPFAN ยงัเนน้ย  ้าค  าส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัการไม่ละเมิดและเคารพอธิปไตย และ
ไม่แทรกแซงซ่ึงกัน โดยเห็นได้จากการอ้างอิงหลกัการใน “กฎบตัรสหประชาชาติ” ไม่ว่า “หลกัการ
เคารพในอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของทุกรัฐ” “การมีสิทธิเท่าเทียม (equal rights) และสิทธิ
ก าหนดชะตากรรมของตน เอง  (self-determination) และไม่ แทรกแซ งกิ จการภายในของรัฐ 
(non-interference in affairs of states)55 ในเอกสารช้ินเดียวกนัน้ี อาเซียนยงัตอกย  ้าหลกัการเหล่าน้ีซ ้ า ๆ 
อีกหลายคร้ัง โดยระบุอีกวา่ อาเซียน “ตระหนกัถึงสิทธิของทุกรัฐ ไม่วา่ใหญ่หรือเล็ก ในการด ารงความ
                                                   

   53 Masilamani and Peterson, “The ‘ASEAN Way’,” p. 13. 
   54 ดู  Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Nov 27, 1971; The ASEAN 

Declaration (Bangkok Declaration), Aug 8, 1967. 
   55 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Nov 27, 1971 
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เป็นชาติอยูไ่ดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก (free from outside interference) ต่อกิจการภายใน 
เน่ืองจากการแทรกแซงน้ีจะส่งผลร้ายต่ออิสรภาพ เอกราชและบูรณภาพ” อาเซียนจึงอุทิศความพยายาม
เพื่อ “ธ ารงสันติภาพ อิสรภาพ และเอกราชท่ีไม่ถูกลิดรอน” จากการเน้นย  ้าค  าส าคญัท่ีท าหน้าท่ีเป็น
หลกัการท างานของอาเซียนและหลกัปฏิบติัต่อกนั อาจจะสรุปไดว้่านอกจาก ZOPFAN จะแถลงจุดยืน
ของอาเซียนต่อรัฐและมหาอ านาจ “ภายนอกกลุ่ม” โดยเน้นย  ้าความอิสระจากการครอบง าและด ารงตน
เป็นกลางไม่โอนเอียงเข้าหาฝ่ายใดในเชิงอุดมคติแล้ว ปฏิญญาน้ียงัถือเป็นการผลิตซ ้ ากรอบปฏิบัติ 
“ภายใน” ระหว่างสมาชิก56 ซ่ึงเป็นกระบวนการในการสั่งสมโครงสร้างสถาบนัในดา้นกฎเกณฑ์ของ
อาเซียนนบัแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 1970 
 
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (TAC) 

    ดงัท่ีกล่าวข้างต้น “สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” 
(Treaty of Amity and Cooperation / TAC) เป็นความพยายามของอาเซียนอีกคร้ังหน่ึงในการสร้างเสริม
พัฒนาการด้านกฎเกณฑ์ โดยมีข้ึนในปี 1976 ด้วยการรับรองของท่ีประชุมระดับผูน้ าชาติอาเซียน 
(ASEAN Summit) ซ่ึงจดัข้ึนเป็นคร้ังแรก (รายละเอียดจะกล่าวต่อไป) ขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีการก าหนดกรอบ
ปฏิบติับนพื้นฐานของการเคารพและปกป้องอธิปไตยของสมาชิกท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนไปอีก ถือเป็นการ
ตอกย  ้าแนวทางท่ียึดถือร่วมกนัมาเกือบหน่ึงทศวรรษ หลงัจากริเร่ิมกลุ่มภูมิภาคน้ีข้ึน TAC จึงเป็นส่ิงท่ี
ช่วยท าให้แบบแผนปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมมีความชดัเจนและมีฐานะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่งข้ึน57 โดยคอยท า
หนา้ท่ีเป็นกรอบจ ากดัและสร้างสภาวะท่ีคาดหมายไดใ้นพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม จะเห็นไดว้า่ส าหรับ 
TAC แล้ว ค าส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหลกั “ไม่แทรกแซง” และ “เคารพอธิปไตย” ตลอดจนเอกราชและ
บูรณภาพทางดินแดน ซ่ึงเอ่ยถึงและปรากฏมาก่อนในปฏิญญาฉบบัก่อนหน้าในต าแหน่งแห่งท่ีต่าง ๆ 
อยา่งไม่ค่อยเป็นระบบนกั ไดรั้บการจดัวางใหม่ให้มีความชดัเจนและเป็นระบบระเบียบมากข้ึนใน TAC 
จนอาจกล่าวไดว้า่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจและฉนัทามติท่ีมีร่วมกนัมากข้ึนต่อแบบแผนปฏิบติัน้ี  
    หลักการดงักล่าวได้รับการยกสถานะอย่างชัดแจง้โดยระบุชัดเจนว่าคือ “หลกัการพื้นฐาน” 
(fundamental principles) ซ่ึง “ใชเ้ป็นแนวทางด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐภาคี” และจดัเป็นหมวดหมู่
ไวใ้นมาตราท่ี 2 ซ่ึงอยู่ในหมวดท่ี 1 ว่าด้วย “วตัถุประสงค์และหลักการ” (Purpose and Principles) 
ประเด็นท่ีน่าสนใจอีก 2 ประการใน TAC ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัพฒันาการด้านกฎเกณฑ์ ได้แก่การตอกย  ้า
                                                   

   56 Feraru, “ASEAN Decision-Making Process,” p. 27. 
57 Koga, “Institutional Transformation of ASEAN, p. 732. 
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วตัถุประสงคข์องกลุ่มท่ีรวมถึงเป้าหมายเชิงความมัน่คง โดยส่ิงท่ีเพิ่มเติมจาก ZOPFAN คือแนวคิดวา่ดว้ย
การส่งเสริม “ความเขม้แข็ง” (resilience) ร่วมกนัของภูมิภาค แมค้วามร่วมมือหลกั ๆ ยงัคงจ ากดัอยู่ใน
การเมืองระดบัรองอยา่งดา้นเศรษฐกิจและสังคม แต่ความสนใจและเป้าหมายไดข้ยายออกไปโดยเล็งเห็น
ถึงความส าคญัในการรับประกนัสันติภาพ อิสรภาพและอธิปไตยของชาติสมาชิกร่วมกนั อีกประการคือ
การก าหนดกระบวนการ “จดัการประเด็นพิพาทดว้ยสันติวิธี” ระหว่างสมาชิก โดยมีการก าหนดกลไก 
“คณะอัครมนตรี” (High Council) ข้ึนเป็นผู ้เสนอแนะแนวทางจัดการปัญหาแก่คู่พิพาท และช่วย
ด าเนินการใหบ้รรลุการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสันติ 
    มาตราท่ี 2 ของสนธิสัญญาก าหนด “หลกัการพื้นฐาน” ของอาเซียน โดยแจกแจงออกเป็น 6 
ประการไดแ้ก่ ก) เคารพซ่ึงกนัต่อเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพทางดินแดนและอตัลกัษณ์
แห่งชาติของทุกประเทศ ข) สิทธิของทุกรัฐในการด ารงความเป็นชาติโดยปราศจากการแทรกแซง บ่อน
ท าลายและบีบบงัคบัจากภายนอก ค) ไม่แทรกแซกกิจการภายในของกนัและกนั ง) แกไ้ขความแตกต่าง
และขอ้พิพาทโดยสันติวิธี จ) ละเลิกการข่มขู่หรือใชก้ าลงั ฉ) ด าเนินความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผลระหวา่ง
กนั58 จะเห็นไดว้า่ “หลกัการพื้นฐาน” ทั้ง 6 ประการน้ี นอกจากเป็นการตอกย  ้าและจดัระเบียบแนวปฏิบติั
ท่ียึดถือร่วมกนั และปรากฏอยูแ่ลว้ในปฏิญญาฉบบัก่อนหน้าให้เป็นหมวดหมู่ภายใตห้วัขอ้ท่ีชดัเจนแลว้ 
หลกัการเหล่าน้ียงัด ารงความส าคญัในฐานะบรรทดัฐานขององค์การสืบต่อมาผ่านยุคสมยัจนเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงใน “กฎบตัรอาเซียน” (2008) อนัเป็นธรรมนูญท่ีมีสถานะเป็นกรอบกฎหมายท่ีเป็นทางการมาก
ข้ึน  
    นอกจากมาตรา 2 แลว้ หลกัการ “เคารพอธิปไตย” และ “ไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนั” ยงั
ไดรั้บการเน้นย  ้าในมาตรา 10 และ 11 ภายใตห้มวดท่ี 3 วา่ดว้ย “ความร่วมมือ” (Cooperation) มาตรา 10 
ระบุว่า “สมาชิกไม่ควรเขา้ร่วมในการกระท าใด ๆ ในทุกรูปแบบและวิธีการ ท่ีอาจเป็นภยัคุกคามต่อ
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ต่ออธิปไตยหรือบูรณภาพทางดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน”59 มาตรา 
11 ระบุว่า “สมาชิกควรพยายามส่งเสริมความเขม้แข็ง (resilience) ของชาติตนด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม ตลอดจนดา้นความมัน่คง ตามอุดมคติและความปรารถนาของตน โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก รวมทั้งการบ่อนท าลายจากภายในเพื่อปกป้องอตัลกัษณ์แห่งชาติของตน”60  
    นอกจากเนน้ย  ้าหลกัการไม่แทรกแซงและเคารพอธิปไตยซ่ึงกนัแลว้ จะเห็นวา่มาตรา 11 น้ีมีค  า
                                                   

   58 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Feb 24, 1976. 
   59 Ibid. 
   60 Ibid. 
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ส าคญัใหม่ปรากฏข้ึนในการอธิบายคุณูปการและเป้าหมายของความร่วมมือระหวา่งสมาชิกอาเซียน นัน่ก็
คือ ค าวา่ “ความเขม้แข็ง” (resilience) ค  าน้ีส่ือถึงการขยายความสนใจและเป้าหมายของความร่วมมือไปสู่
ประเด็นดา้นความมัน่คงมากยิ่งข้ึน61 ดงัท่ีเห็นขา้งตน้วา่ค าวา่ “เขม้แข็ง” น้ีปรากฏในมาตรา 11 หน่ึงท่ี ค า
ส าคญัน้ียงัปรากฏในอีก 2 แห่งใน TAC นัน่คือในส่วน “อารัมภบท” ซ่ึงสะทอ้นหลกัการและเหตุผลของ
ขอ้ตกลงน้ี มีการระบุวา่สมาชิกอาเซียน “ต่ืนตวัในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคดว้ยการ
เคารพและปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมและนิติธรรมและส่งเสริมความเข้มแข็งของภูมิภาคใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั”62 นอกจากนั้นแลว้มาตรา 12 ยงัย  ้าอีกคร้ังวา่ “ในการด าเนินความพยายามเพื่อ
สร้างความรุ่งเรืองและมั่นคงของภูมิภาค (regional prosperity and security) ชาติสมาชิกควรพยายาม
ร่วมมือกนัในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมความเขม้แข็งของภูมิภาค (regional resilience) บนพื้นฐานของหลกั
ความมัน่ใจในตนเอง การพึ่ งพาตนเอง การเคารพซ่ึงกัน ความร่วมมือและเป็นปึกแผ่น ซ่ึงล้วนเป็น
รากฐานส าหรับประชาคมชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้แขง็แกร่งและสัมฤทธ์ิผลได”้63  
    โครงสร้างสถาบนัท่ีถือเป็นพฒันาการอีกอยา่งหน่ึงในดา้นกฎเกณฑจ์ากการท าสนธิสัญญาฉบบั
น้ีคือการก าหนดให้มี “กระบวนการ” ส าหรับ “จดัการข้อพิพาทระหว่างสมาชิกโดยสันติวิธี” แม้ว่า
กระบวนการน้ีจะไม่ไดรั้บการน าไปปฏิบติัจริงตลอดช่วงสามทศวรรษแรกของประวติัศาสตร์อาเซียน แต่
การระบุเป็นเน้ือความในสนธิสัญญาก็แสดงให้เห็นเจตจ านงอนัเป็นท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัในหมู่สมาชิก ท่ีจะ
จดัตั้งโครงสร้างหรือกรอบบางอยา่งข้ึนเพื่อจดัการปัญหาความขดัแยง้ภายในภูมิภาค เรียกไดว้่าสะทอ้น
แนวคิดท่ีกา้วหนา้ของการจดัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั หมวดท่ี 4 ของ TAC เป็นขอ้ก าหนดวา่ดว้ย “การ
แกไ้ขขอ้พิพาทโดยสันติวิธี” (Pacific Settlement of Disputes) ภายใตห้มวดน้ี มาตรา 14 ระบุว่า “ในการ
แกไ้ขขอ้พิพาทผ่านกระบวนการของภูมิภาค สมาชิกควรจดัตั้งคณะอคัรมนตรี (High Council) ข้ึนเป็น
หน่วยงานท่ีด ารงอยู่ต่อเน่ือง ประกอบดว้ยตวัแทนระดบัรัฐมนตรีของชาติสมาชิก เพื่อรับทราบถึงการมี
อยูข่องขอ้พิพาทหรือสถานการณ์ท่ีอาจกระทบสันติภาพและความสมานฉนัทข์องภูมิภาค”64 มาตราท่ี 15 
ระบุถึงอ านาจหนา้ท่ีของ “คณะอคัรมนตรี” ไวว้่า “ในยามท่ีไม่สามารถแกไ้ขความขดัแยง้ผา่นการเจรจา
โดยตรงกนัได ้คณะอคัรมนตรีควรรับทราบขอ้พิพาทหรือสถานการณ์นั้น และควรเสนอแนะคู่พิพาทถึง
วิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม อาทิ การมีตวักลาง การไกล่เกล่ีย การไต่สวนหรือการประนอมขอ้พิพาท 
                                                   

61 Koga, “Institutional Transformation of ASEAN,” p. 733. 
62 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Feb 24, 1976 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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คณะอัครมนตรีอาจเสนอตัวเป็นตัวกลาง หรือเข้ามีส่วนเป็นคณะกรรมการไกล่เกล่ีย ไต่สวน หรือ
ประนอมขอ้พิพาท โดยการตกลงกนัของคู่พิพาท เม่ือเห็นจ าเป็น คณะอคัรมนตรีควรเสนอแนะมาตรการ
ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัขอ้พิพาทหรือสถานการณ์ไม่ใหเ้ลวร้ายลง”65  
 
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Bali Concord) 

    ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 1 ปี 1976 นอกจากชาติอาเซียนทั้ง 5 ลงนามร่วมกนัใน 
TAC แลว้ ยงัไดอ้อกปฏิญญาอีกฉบบัไดแ้ก่ “ปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียน” (The Declaration of 
ASEAN Concord) หรือ “ปฏิญญาบาหลี” (Bali Concord) ซ่ึงเรียกตามช่ือสถานท่ีจัดการประชุมใน
ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิญญาฉบบัน้ีมีนยัส าคญัต่อการพฒันาโครงสร้างสถาบนัทั้งในแง่ “กฎเกณฑ์” และ 
“กลไก” หลายอย่าง ในดา้นแรก เอกสารน้ีไดร้ะบุประเด็นความร่วมมือให้รวมถึง “ดา้นการเมือง” และ 
“ความมัน่คง” เพิ่มข้ึนจากปฏิญญาก่อตั้ง ปฏิญญาบาหลีตอกย  ้าเป้าหมายท่ีขยายกวา้งสอดคลอ้งกบั TAC 
โดยเน้น “ความเขม้แข็ง” (resilience) ของภูมิภาคอนัเป็นแนวคิดท่ีมีนยัดา้นความมัน่คงรวมอยู่ ทั้งยงัจดั
ให้มีหัวขอ้ “ความมัน่คง” เป็นสาขาหน่ึงอยา่งชดัแจง้ในประเด็นความร่วมมือ ถึงแมว้า่จะไม่ไดก้  าหนด
รายละเอียดของความร่วมมือด้านน้ีภายใต้กรอบอาเซียนอย่างชัดเจน โดยมองเป็นเร่ืองท่ีสมาชิกอาจ
ด าเนินความสัมพนัธ์กนัเอง “นอกกรอบอาเซียน” (non-ASEAN basis) อย่างไรก็ตามการระบุถึงความ
ร่วมมือด้านน้ีไวใ้นปฏิญญา (ดังจะช้ีให้เห็นด้านล่าง) สะท้อนจุดยืนท่ีว่าชาติอาเซียนให้การรับรอง 
ตลอดจนเห็นประโยชน์และความส าคญัของความร่วมมือลกัษณะดงักล่าวท่ีมีต่อเสถียรภาพและความ
มัน่คงของชาติสมาชิกและภูมิภาค66 นอกจากเน้นย  ้าหลักการและค าส าคญัตามท่ีปรากฏใน TAC ซ่ึง
รวมถึงหลกัการเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซงซ่ึงกนัแลว้ ประเด็นท่ีถือเป็นพฒันาการใหม่ในปฏิญญา
บาหลีอีกอย่าง ไดแ้ก่การระบุถึง “กลไก” 2 ประการท่ีจะเขา้มาเสริมการท างานของอาเซียน นั่นคือการ
ประชุมระดบัผูน้ าอาเซียนหรือ “การประชุมสุดยอด” และ “ส านกัเลขาธิการอาเซียน” ซ่ึงจะกล่าวในส่วน
ถดัไป  
    ในด้านกฎเกณฑ์และเป้าหมายนั้น ปฏิญญาบาหลีระบุว่าสมาชิกอาเซียน “ร่วมกันส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิของอาเซียนและขยายความร่วมมือของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
การเมือง” โดยแบ่งกรอบความร่วมมือออกเป็น 6 ดา้นอยา่งชดัเจน ซ่ึงนอกจากดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมอนัเป็นสาขาความร่วมมือดั้งเดิมแล้ว อีก 3 ด้านท่ีเสริมเขา้มาได้แก่ 1) “ด้านการเมือง” โดย
                                                   

   65 Ibid. 
66 Simon, “ASEAN’s Strategic Situation in the 1980s,” p. 75. 
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ภายใตก้รอบน้ีมีการกล่าวถึงกลไกใหม่อย่าง “การประชุมระดบัผูน้ าของรัฐบาลชาติสมาชิกซ่ึงจะจดัข้ึน
ตามท่ีจ าเป็นและเม่ือมีความจ าเป็น”67 ซ่ึงหมายถึงการรับรองให้การประชุมสุดยอดแบบท่ีมีข้ึนปี 1976 น้ี 
กลายเป็นกลไกหลกัอีกประการ เพื่อประสานความร่วมมือดา้นการเมืองระหวา่งสมาชิก เพิ่มข้ึนจากกลไก
ท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงก็คือ “ท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศ” ในความร่วมมือดา้นการเมืองยงักล่าวถึงการเพิ่ม
ความพยายามท าให้ ZOPFAN เป็นท่ียอมรับในทางปฏิบติัอีกดว้ย 2) “ด้านความมัน่คง” ปฏิญญาบาหลี
แสดงความตระหนกัถึง “ความต่อเน่ืองในความร่วมมือนอกกรอบอาเซียน (non-ASEAN basis) ระหว่าง
ชาติสมาชิกในดา้นความมัน่คงตามความจ าเป็นและผลประโยชน์ร่วมกนัของชาติสมาชิก”68 ซ่ึงมีนยัเป็น
การรับรองความพยายามเพื่อรับประกนัความมัน่คงร่วมกนัของชาติในภูมิภาค แมว้า่อาเซียนไม่ไดอ้ยู่ใน
ฐานะเวทีท่ีจะเสนอกลไกหรือเคร่ืองมือส าหรับความร่วมมือในดา้นน้ีก็ตาม แต่ก็ตระหนกัและเห็นชอบวา่
ความมั่นคงของรัฐสมาชิกส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของอาเซียนและภูมิภาคโดยรวม 3) “ด้านการ
ปรับปรุงกลไกอาเซียน” (Improvement of ASEAN Machinery) ซ่ึงระบุถึงภารกิจสามประการ อนัไดแ้ก่ 
“การลงนามข้อตกลงก่อตั้งส านักเลขาธิการอาเซียน” “การทบทวนโครงสร้างองค์การอาเซียนอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการท างาน” และ “การศึกษาความพึงประสงคใ์นเร่ืองการจดัตั้งกรอบ
ธรรมนูญใหม่ส าหรับอาเซียนข้ึน” (a new constitutional framework for ASEAN)69 
    ปฏิญญาน้ียงัระบุถึง “วตัถุประสงค์และหลกัการ” ท่ีชาติสมาชิกตอ้งค านึงถึงในความร่วมมือ 
ซ่ึงมีรายละเอียดมากกวา่ท่ีปรากฏใน TAC แต่ก็มีผลในเชิงผลิตซ ้ าและเน้นย  ้าแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั 
TAC ทั้งในการใหค้วามส าคญัมากข้ึนต่อประเด็นความมัน่คง และการย  ้าหลกัการไม่แทรกแซงและเคารพ
อธิปไตยซ่ึงกนั ภายใตห้ัวขอ้น้ีปฏิญญาระบุว่า “เสถียรภาพของสมาชิกแต่ละชาติ รวมทั้งของภูมิภาค
อาเซียน เป็นผลประโยชน์ท่ีส าคญัต่อสันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ สมาชิกแต่ละชาติตั้ง
ปณิธานท่ีจะขจดัภยัคุกคามท่ีบ่อนท าลายเสถียรภาพของประเทศตน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความเขม้แข็ง
ระดบัชาติและของอาเซียน (strengthening national and ASEAN resilience)”70 อาจมองไดว้า่หลกัการน้ี
เสนอตรรกะและฐานคติส าหรับการระบุใหป้ระเด็นความมัน่คงเป็นอีกสาขาหน่ึงของความร่วมมือขา้งตน้ 
โดยรับรองและเห็นชอบให้ชาติสมาชิกด าเนินความพยายาม “นอกกรอบ” ของอาเซียน ในการสาน
สัมพนัธ์เพื่อจดัการประเด็นความมัน่คงและภยัคุกคามร่วมกนั อีกขอ้ใน “วตัถุประสงคแ์ละหลกัการ” ระบุ
                                                   

67 The Declaration of ASEAN Concord, Feb 24, 1976. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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ว่า “ชาติสมาชิกควรส่งเสริมความตระหนักในอตัลักษณ์ของภูมิภาคอย่างแข็งขนั และพยายามสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ีแข็งแกร่ง เป็นท่ีเคารพของประเทศทั้งมวล ขณะท่ีให้ความเคารพต่อประเทศทั้งมวล 
บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีก่อประโยชน์ซ่ึงกนั และตามหลกัสิทธิการก าหนดชะตากรรมของตนเอง 
อธิปไตยท่ีเทา่เทียมและไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ”71 
 
พฒันาการด้านกลไกและหน่วยงานช่วงทศวรรษ 1970 

    ผลส าเร็จท่ีส าคญัอีกอย่างในการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีบาหลีในปี 1976 คือการปรับปรุง
โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในดา้นกลไกและหน่วยงาน ดงัท่ีปรากฏเป็นหวัขอ้หน่ึงของความร่วมมือ
ในปฏิญญาบาหลี ความพยายามทบทวนโครงสร้างสถาบนั ประสิทธิภาพและอ านาจหนา้ท่ีท่ีซ ้ าซ้อนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การในช่วงท่ีผ่านมา สัมฤทธ์ิผลเป็นการลงนาม “ข้อตกลงก่อตั้งส านัก
เลขาธิการอาเซียน” (Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat) โดยเข้ามาท าหน้าท่ี
เป็นหน่วยงานกลางถาวรในการบริหารงานของสมาคม การตั้งส านกัเลขาธิการฯข้ึน พร้อมดว้ยต าแหน่ง 
“เลขาธิการอาเซียน” (ASEAN Secretary-General) เพื่อดูแลการด าเนินงานอย่างรอบด้าน ถือเป็นการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างสถาบันคร้ังใหญ่ ทั้ งในด้านล าดับขั้นการบังคับบัญชา บทบาทหน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลไกและหน่วยงานภายในสมาคม  
 กลไกใหม่ท่ีเกิดข้ึนนับจากปี 1976 ยงัมีการประชุมระดบัผูน้ ารัฐสมาชิกอาเซียน (ASEAN Heads of 
Government) หรือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit) โดยข้ึนมาเป็นกลไกสูงสุดใน
โครงสร้างการบงัคบับญัชาขององค์การ เหนือกว่า “ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (AMM) ซ่ึงเป็นกลไก
สูงสุดมาก่อนหน้าน้ี แมก้ารประชุมสุดยอดจดัข้ึนเพียงไม่ก่ีรอบก่อนส้ินทศวรรษ 1980 แต่การท าให้ตวั
แสดงระดบัผูน้ ารัฐบาลของชาติสมาชิกเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ในการตดัสินใจและก าหนดทิศทางของ
องค์การ มีนัยของการยกระดับความส าคญัของกรอบภูมิภาคน้ี ในการก าหนดนโยบายและการเมือง
ภายในของรัฐสมาชิก นอกจากนั้นยงัเป็นการเช่ือมความร่วมมือในดา้นการเมืองซ่ึงเป็นวาระท่ีเพิ่มเติมจาก
วตัถุประสงคด์ั้งเดิมของอาเซียนอีกดว้ย 
 
ส านักเลขาธิการอาเซียน 

    ขอ้ตกลงท่ีบาหลีไดจ้ดัตั้งส านกัเลขาธิการข้ึนเป็นหน่วยงานกลางถาวร เพื่อด าเนินกิจการของ
อาเซียน โดยก าหนดให้มีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย การมี
                                                   

    71 Ibid. 
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ส านักงานใหญ่และโครงสร้างภายในมารองรับและสนับสนุนการท างาน (support system)72 เสมือน
ระบบราชการ ตลอดจนมีการแต่งตั้งบุคลากรจากชาติสมาชิกเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในส านกังาน ท า
ให้อาเซียนมีโครงสร้างสถาบันท่ีเป็นรูปธรรมในแบบองค์การระหว่างประเทศชัดเจนยิ่งข้ึน ส านัก
เลขาธิการมี “เลขาธิการอาเซียน” ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีตั้งใหม่ เป็นหวัหนา้ส านกังาน ผูด้  ารงต าแหน่งมาจาก
การหมุนเวียนให้ชาติสมาชิกตามล าดบัอกัษรภาษาองักฤษของช่ือประเทศ เสนอตวัแทนของชาติตนเขา้
รับต าแหน่ง โดยผา่นการเห็นชอบจากรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียน ต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนมี
วาระ 2 ปี (เพิ่มเป็น 3 ปี ช่วงทศวรรษ 1980) บุคคลแรกท่ีเข้ารับต าแหน่งคือ ฮาร์โตโน ดาร์โซโน 
(Hartono Dharsono) จากอินโดนีเซีย  
    ขอ้ตกลงท่ีบาหลีไดก้ าหนด “อ านาจหนา้ท่ี” ของเลขาธิการอาเซียนไวด้ว้ยกนั 14 ดา้น นอกจาก
งานดา้นธุรการ อยา่งการจดัท างบประมาณของส านกัเลขาธิการ การเก็บรักษาเอกสารของอาเซียน ดูแล
ความปลอดภยัของส านกัเลขาธิการและใชอ้ านาจดา้นการบริหารและการเงินแลว้ ยงัมีบทบาทรับผิดชอบ
ท่ีส าคัญต่อ “ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (AMM) และ “คณะกรรมการประจ า” (ASC) โดยจัดท า 
“รายงานประจ าปี” (Annual Report) ให้แก่ AMM เลขาธิการอาเซียนมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุม AMM และ 
ASC ตลอดจนปฏิบติัภารกิจตามท่ี AMM และ ASC มอบหมาย ทั้ งยงัตอ้งท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อชาติ
อาเซียน โดยเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัค าสั่งและความเป็นไปขององค์การแก่สมาชิก เป็นตวักลางติดต่อ
ประสานงานระหวา่งชาติสมาชิกและ “ท าหนา้ท่ีเป็นช่องทางส่ือสารอยา่งเป็นทางการระหวา่งหน่วยงาน
ภายในอาเซียน อาทิ ระหวา่ง “คณะกรรมการถาวร” “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” รวมทั้งคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ กับ ASC และระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ หรือประเทศ
ภายนอกกลุ่ม เลขาธิการอาเซียนยงัตอ้ง “สร้างความสมคัรสมาน อ านวยการ และสอดส่องความกา้วหนา้
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียนท่ีไดรั้บความเห็นชอบ” จากกระบวนการตดัสินนโยบาย73  
    รองจากเลขาธิการอาเซียน มาตรา 5 ของขอ้ตกลงฯก าหนดให้มี “ฝ่าย” (Bureaus) ท่ีท  างานแบ่ง
หน้าท่ีออกเป็น  3 ด้าน เรียงล าดับตามความอาวุโส ได้แก่ “ฝ่ายเศรษฐกิจ” “ฝ่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” และ “ฝ่ายสังคมและวฒันธรรม” โดยมี “ผูอ้  านวยการฝ่าย” (Bureau Directors) เป็นผูดู้แล แต่
ละฝ่ายมีหน้าท่ีจดัเตรียมรายงานท่ีมีค าแนะน าและขอ้เสนอแนะแก่ชาติสมาชิกในการประชุม โดยแบ่ง
หน้าท่ีตามหัวข้อและสาขาท่ีตนรับผิดชอบ นอกจากนั้ นแล้วทั้ งสามฝ่ายงานยงัมีอ านาจหน้าท่ีดูแล 
“คณะกรรมการประจ า” และ “คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง” ซ่ึงเป็นกลไกท่ีมีมาแต่เดิม โดยแบ่งหนา้ท่ีดูแล
                                                   

   72 Joint Standing Committee, Australia and ASEAN, Managing Change, p. 11. 
   73 Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat (1976) 
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คณะกรรมการตามสาขาความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของฝ่าย ผูอ้  านวยการฝ่ายท่ีมีต าแหน่งอาวุโส
สูงสุดยงัมีหนา้ท่ี “รักษาการแทนเลขาธิการอาเซียน” ในยามท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว
ดว้ย74 
 
การประชุมสุดยอดอาเซียน 

    การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ซ่ึงจดัข้ึนคร้ังแรกในปี 1976 ก่อนท่ีจะไดรั้บการ
รับรองผ่าน “ปฏิญญาบาหลี” ให้กลายเป็นอีกกลไกของอาเซียนนั้น ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 มี
การจดัข้ึนเพียง 3 คร้ัง กล่าวคือ นอกจากปี 1976 แลว้ ยงัจดัข้ึนในปี 1977 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ของมาเลเซีย 
ในวาระครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งอาเซียน และอีกคร้ังในปี 1987 ท่ีกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ในวาระ
ครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งองค์การ อาจกล่าวได้ว่าการประชุมระดบัผูน้ ารัฐน้ี แมจ้ะได้รับการรับรองใน
ฐานะเคร่ืองมือประสานความร่วมมือด้านการเมืองระหว่างชาติอาเซียน อย่างท่ีระบุชัดใน “ปฏิญญา
บาหลี” แต่ดูเหมือนกลไกน้ีมีข้ึนในวาระพิเศษ อย่างท่ีเห็นทุก ๆ สิบปีในวาระครบรอบก่อตั้งองค์การ
เท่านั้ น ในการริเร่ิมกลไกน้ีชาติอาเซียนไม่ได้ตั้ งใจให้การประชุมสุดยอดมีข้ึนสม ่ าเสมอ หรือมี
ก าหนดเวลาการจดัท่ีชดัเจน เหมือนอย่าง AMM ดงัท่ีเห็นว่าในปฏิญญาบาหลีระบุเพียงวา่ให้จดั “ตามท่ี
จ าเป็นและเม่ือมีความจ าเป็น” (as and when necessary)75 อย่างไรก็ตามกลไกน้ีจะยิ่งมีความส าคญัและมี
บทบาทหลกัในทางปฏิบติัมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทศวรรษหลงัสงครามเยน็  
    แมจ้ดัข้ึนเพียงไม่ก่ีคร้ังแต่ตอ้งยอมรับวา่การประชุมสุดยอดแต่ละคร้ังมกัน าพาพลวตัใหม่ ๆ ให้
บงัเกิดแก่อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างโครงสร้างสถาบัน นอกจากนั้นแล้วการ
ประชุมสุดยอดจะค่อย ๆ วิวฒัน์ต่อเน่ืองมานบัจากปลายทศวรรษ 1970 ในฐานะกลไกสูงสุดในการตดัสิน
นโยบาย ก าหนดทิศทางและจุดยืนขององค์การ ปี 1976 จึงถือเป็นการวางรากฐานเร่ิมตน้ของกลไกการ
ประชุมท่ีจะค่อย ๆ ทวีความส าคญัมากข้ึนน้ี และท าให้การจดัองค์การของอาเซียนมีความซับซ้อนและ
ควบรวมเอาตวัแสดงในต าแหน่งท่ีสูงกวา่ระดบัรัฐมนตรี เขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของอาเซียนโดยตรง
มากยิ่งข้ึน กลไกท่ีน่าสนใจอีกประการท่ีเกิดข้ึนควบคู่กบัการริเร่ิมจดัประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกคือ 
“การประชุมเตรียมการระดับรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอด” (Pre-ASEAN Summit Ministerial 
Meeting) โดยการประชุมน้ีมีข้ึนท่ีพทัยา ของไทย ปี 1976 ก่อนการประชุมสุดยอดท่ีบาหลี การประชุม
ก่อนหนา้การประชุมสุดยอดมีบทบาทส าคญัในกระบวนการตดัสินใจขององคก์ารแบบอาเซียน ท่ียดึหลกั
                                                   

    74 Ibid. 
    75 The Declaration of ASEAN Concord, Feb 24, 1976. 
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ฉนัทามติเป็นท่ีตั้ง โดยท าหนา้ท่ีสรุปจุดยนืและก าหนดท่าทีร่วมกนั ตลอดจนบรรลุความตกลงในประเด็น
ต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อท าให้การประชุมสุดยอดด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน และแสดงให้เห็นความสมคัร
สมานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเหล่าผูน้ าอาเซียน ท่ีประชุมเตรียมการจึงเป็นเวทีเจรจาและปรับทศันะ
ระหว่างกนัในทางปฏิบติั มากกวา่การประชุมสุดยอด ซ่ึงท าหน้าท่ีรับรองในเชิงพิธิการต่อความตกลงท่ี
จดัท าไวล่้วงหนา้แลว้  
    ภายหลังปี 1976 “กลไกการประชุม” ในการผสานความร่วมมือและก าหนดนโยบายของ
อาเซียนจึงมีความหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตวัแสดง ไม่ว่าจะเป็น “ระดบัรัฐมนตรี
ต่างประเทศ” หรือ “ระดบัผูน้ ารัฐบาล” นอกจากการประชุมทั้งสองแลว้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
คร้ังท่ี 2 ในปี 1977 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ บรรดาผูน้ าชาติอาเซียนยงัได้ตกลงกนัรับรองให้ “การประชุม
ระหวา่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจ” ท่ีด าเนินมาในรูปแบบท่ีเป็นทางการบา้งไม่เป็นทางการบา้งระหวา่งสมาชิก
อาเซียน ให้กลายเป็นกลไกถาวรของอาเซียนอีกกลไกหน่ึง ท าให้เกิด “ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน” (ASEAN Economic Ministers / AEM) ควบคู่กับ AMM ซ่ึงเป็นท่ีประชุมส าหรับรัฐมนตรี
ต่างประเทศท่ีมีมานบัแต่ปฏิญญาอาเซียน AEM จดัประชุมอยา่งเป็นทางการเป็นประจ าทุกปีเช่นเดียวกบั 
AMM และยงัมีการประชุมหารือแบบไม่เป็นทางการอีกหลายรอบด้วย นอกจากนั้ นแล้วในท านอง
เดียวกบั AMM หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ AEM ยงัรวมถึงการดูแลคณะกรรมการถาวรท่ีท างานเก่ียวขอ้ง
ดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเดิมเคยอยู่ภายใตก้ารดูแลของ AMM ทั้งหมด ถือเป็นการแบ่งงานกนัท าตามสาขาความ
เช่ียวชาญใหช้ดัเจนและลดการกระจุกตวัของภาระหนา้ท่ีไวท่ี้รัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศของ
ชาติสมาชิก76 คณะกรรมการท่ีเขา้มาอยู่ภายใต้ AEM มีอย่างเช่น “คณะกรรมการด้านพาณิชย์และการ
ท่องเท่ียว” “คณะกรรมการด้านอุตสาหกรรม วตัถุดิบและพลังงาน” และ “คณะกรรมการด้านอาหาร 
การเกษตรและป่าไม”้ เป็นตน้ (รายละเอียดทั้งหมดดูในแผนภาพ) 

 
 
 
 
 

                                                   

    76 Saludin. “A Study Development of ASEAN from Strategic Approach,” p. 173; David 
Irvine. (1982). “Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975,” in Understanding ASEAN, Alison 
Broinowski, ed., New York: St. Martin. p. 56. 
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ท่ีประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Heads of Government) ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) (มีข้ึนปี 1987) ท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรี 
และระดบัเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุส
อาเซียน (SOM) (มีข้ึนปี 1987)  คณะกรรมการประจ าอาเซียน (ASC) 
คณะกรรมการถาวร (Permanent Committee) (ดา้นเศรษฐกิจ) 
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- คณะกรรมการดา้นการคา้และการท่องเท่ียว (COTT) 
- คณะกรรมการดา้นอุตสาหกรรม แร่ธาตุและพลงังาน (COIME) 
- คณะกรรมการดา้นการเงินและธนาคาร (COFAB) 
- คณะกรรมการดา้นอาหารการเกษตรและป่าไม ้(COFAF) 
- คณะกรรมการดา้นการส่ือสารและคมนาคม (COTAC) 
ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
- เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย (Bureau Directors) 3 ฝ่าย 
คณะกรรมการถาวร (Permanent Committee) 
- คณะกรรมการพฒันาสังคม 
- คณะกรรมการวฒันธรรมและข่าวสาร 
- คณะกรรมการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะกรรมการงบประมารและการใชจ่้าย 
 

ภาพที ่9.2 โครงสร้างสถาบันของอาเซียนหลงัปี 1976 

 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Mohamad Nasir Saludin, “A Study Development of ASEAN from Strategic 
Approach,” Asian Social Science. 7:7 (July 2011); David Irvine, “Making Haste Less Slowly: ASEAN 
from 1975,” in Understanding ASEAN. ed., Alison Broinowski (New York: St. Martin, 1982). 
 
พลวตัเพิม่เติมของโครงสร้างสถาบันอาเซียนในทศวรรษ 1980 

    โครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมสุดยอดบาหลีปี 1976 ด าเนิน
สืบต่อมาในทศวรรษสุดทา้ยของยคุสงครามเยน็และเร่ือยไปกระทัง่ในทศวรรษ 1990 หลงัยุคสงครามเยน็ 
อยา่งไรก็ตามในทศวรรษ 1980 ไดเ้กิดพลวตัเพิ่มเติมท่ีส าคญัต่อโครงสร้างสถาบนัอาเซียนดงักล่าว โดย
อาจแบ่งบรรยายออกเป็น 2 ดา้น ดา้นแรกเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างวา่ดว้ย “ตวัแสดง” หรือสมาชิก นบัเป็น
คร้ังแรกภายหลงัการด าเนินงานมากว่าทศวรรษท่ีอาเซียนเร่ิมมีการขยายสมาชิกจาก 5 ชาติผูก่้อตั้งให้
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน ดา้นท่ีสองเก่ียวขอ้งกบัการขยาย “กลไกการประชุม” 
ให้มีเวทีเพื่อประสานและบูรณาการการท างานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเช่ือมโยง
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ตวัแสดงท่ีหลากหลายใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานของสมาคม 
    หากยอ้นมองปฏิญญาก่อตั้งอาเซียนแลว้ จะพบวา่เอกสารน้ีไดก้ล่าวถึงประเด็นเร่ืองสมาชิกไว้
ว่า “เปิดให้ชาติทั้ งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมในเป้าหมาย หลักการและ
วตัถุประสงค”์77 ของสมาคม เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 1980 นอกจาก 5 สมาชิกแรกเร่ิมของอาเซียนแลว้ ประเทศ
ท่ีเหลือในภูมิภาคล้วนเผชิญปัญหาความขดัแยง้และการใช้ก าลงัทั้งระดบัภายในและภายนอกประเทศ 
อยา่งท่ีเห็นเด่นชดัในภูมิภาคอินโดจีน การขยายสมาชิกของอาเซียนเป็นไปไดเ้ม่ือ “บรูไน” ดินแดนเล็ก ๆ 
บนเกาะบอร์เนียวไดรั้บการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมขององักฤษ และกลายเป็นรัฐอธิปไตยเต็ม
ตวัในปี 1984 การเป็นรัฐขนาดเล็กมีส่วนส าคญัท่ีผลกัดนับรูไนให้เห็นประโยชน์จากการเขา้ร่วมกลุ่ม
ภูมิภาค โดยนอกจากจะช่วยสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและลดความขดัแยง้ผา่นกลไกและช่องทางการติดต่อ
หารือท่ีองคก์ารจดัไวใ้ห้แลว้ ยงัช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภยัจากการคุกคามทั้งจากชาติเพื่อนบา้นกนัเอง
ดว้ยการสานสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ และจากการอาศยัความเป็นปึกแผน่ของกลุ่มเป็นเคร่ืองมือคุม้กนัความ
มัน่คง78 การมีความเช่ือมโยงดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม ตลอดจนความเก่ียวพนัในกระบวนการสร้างรัฐ
สร้างชาตินบัแต่ความพยายามรวมสหพนัธรัฐมาเลเซีย ท าให้บรูไนไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุน
จากประเทศขา้งเคียงท่ีสถาปนาความเป็นรัฐข้ึนมาไดก่้อนอยา่งมาเลเซียและสิงคโปร์79 โดยส่งเสริมให้รัฐ
ใหม่น้ีเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในภูมิภาค นอกจากนั้นแลว้ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีของบรูไนยงั
ช่วยรับประกนัแก่ชาติอาเซียนเดิมวา่ สมาชิกใหม่น้ีจะไม่ก่อปัญหาหรือสร้างภาระแก่สมาคม ดงันั้นตั้งแต่
ปลายทศวรรษ 1970 เป็นตน้มาก่อนท่ีบูรไนจะได้รับเอกราชและด าเนินการทูตอย่างอิสระ บรรดาผูน้ า
ของทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ต่างแสดงท่าทีให้ความสนใจท่ีจะดึงบรูไนเขา้กลุ่ม ในปี 1979 
นายกรัฐมนตรีลีกวนยู (Lee Kuan Yew) แห่งสิงคโปร์เป็นตวัแทนส่งสาส์นเช้ือเชิญบรูไนให้เข้าเป็น
สมาชิก80 
    ในปี 1981 บรูไนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (AMM) เป็นคร้ังแรก ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ นบัเป็นการเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศคร้ังแรกของบรูไน แมว้า่จะยงัไม่ไดเ้ป็นรัฐเอก
ราชก็ตาม ภายหลงัสุลต่านแห่งบรูไนประกาศเอกราชในวนัส้ินปี 1983 หลงัจากนั้นเพียง 7 วนั คือในวนัท่ี 
                                                   

    77 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Aug 8, 1967. 
   78 Pushpa Thambipillai, “Brunei Darussalam and ASEAN: Regionalism for a Small State,” 

Asian Journal of Political Science, 6:1 (Jun 1998), p. 81. 
   79 Ibid. p. 82. 
   80 Ibid. p. 82. 
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7 มกราคม 1984 ชาติอาเซียนทั้งห้ารับบรูไนเขา้เป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการ ดว้ยการจดัพิธีข้ึนท่ีส านัก
เลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา81 การเขา้เป็นสมาชิกของบรูไนถือเป็นพลวตัในเชิงโครงสร้างสถาบนั
อยา่งหน่ึงของอาเซียน นยัท่ีส าคญัของพลวตัน้ีคือการท่ีวตัถุประสงค ์กลไกและแนวปฏิบติัท่ีสั่งสมมานบั
แต่ก่อตั้งสมาคมไดช้กัน ารัฐในภูมิภาคท่ีอยูน่อกกลุ่มมาก่อน ให้เกิดความสนใจและเห็นความส าคญัท่ีจะ
บูรณาการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในกรอบและกระบวนการของสถาบนัน้ี การมีสมาชิกใหม่เป็นการตอกย  ้า
ถึงสถานะอนัชอบธรรม และการยอมรับถึงประโยชน์และคุณูปการขององค์การ อาจมองได้ด้วยว่า
เหตุการณ์น้ีสะทอ้นวฒิุภาวะและเกียรติภูมิท่ีมีมากข้ึนของอาเซียน ทั้งยงัหมายถึงการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้แก่บรรทัดฐานท่ีชาติอาเซียนยึดถืออย่าง ASEAN Way ด้วยการเพิ่มจ านวนชาติท่ีเข้าร่วมปะทะ
สังสรรคภ์ายใตบ้รรทดัฐานน้ี พลวตัน้ียงัอาจมองเป็นความส าเร็จในขั้นเร่ิมแรกของความตั้งใจในปฏิญญา
อาเซียนท่ีจะไม่จ  ากดัสมาชิกเพียงชาติผูก่้อตั้ง แต่เปิดกวา้งให้แก่รัฐในภูมิภาค ดงันั้นการขยายสมาชิกจึง
ถือเป็นความเคล่ือนไหวท่ีท าใหอ้าเซียนมีความเป็นกลุ่มระดบัภูมิภาคท่ีครอบคลุมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
สมกบัช่ือขององคก์ารมากยิง่ข้ึน 
    พลวตัวา่ดว้ยการเสริมสร้างโครงสร้างสถาบนัดา้น “กลไกการประชุม” ก็เกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั
ในทศวรรษน้ี นับจากปี 1981 “การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกบัรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่
เจรจา” (ASEAN Post Ministerial Conference / PMC) กลายเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีมีก าหนดให้จดัข้ึนเป็น
ประจ าทุกปีหลงัจากการประชุม AMM ประจ าปี ดงัท่ีช่ือของการประชุมน้ีบอกใบใ้ห้ทราบ กลไกน้ีเป็น
เคร่ืองมือในการเช่ือมสัมพนัธ์อาเซียนกบัชาติคู่เจรจานอกกลุ่ม ผา่นท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศ 
การท่ี PMC มีข้ึนเป็นประจ านบัจากตน้ทศวรรษน้ี สะทอ้นถึงการยกระดบัความส าคญัของการใช้กรอบ
อาเซียนผสานความร่วมมือกบันานาชาติ โดยเฉพาะชาติใหญ่ท่ีส าคญันอกภูมิภาค ทั้งยงัสะทอ้นระดบัการ
ยอมรับของชาติเหล่าน้ีท่ีมีมากข้ึนต่อสถานะและการท างานของอาเซียนอีกดว้ย  
    ความสัมพัน ธ์กับ  “ชาติคู่ เจรจา” (Dialogue Partners) อัน เป็นกรอบท่ี เรียกกัน ต่อมาว่า 
“ASEAN+1” น้ี  มี ข้ึนตั้ งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 โดยมีทั้ งการเจรจาท่ีไม่ เป็นทางการ และการเปิด
ความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการในฐานะคู่เจรจา ตั้งแต่ปี 1976 อาเซียนใชว้ิธีการมอบหมายให้สมาชิกแต่
ละชาติท าหน้าท่ี เป็น “ชาติคู่ติดต่อ” (contact country) กับชาติภายนอก โดยแต่ละชาติมีคู่เจรจาท่ีตน
รับผิดชอบเป็นประจ า82 กระทั่งปี 1981 อาเซียนมี “ชาติคู่เจรจา” อย่างเป็นทางการถึง 7 ประเทศและ
                                                   

   81 Ibid. p. 83. 
    82 Allan Gyngell. (1982). “Looking Outwards: ASEAN’s External Relations,” in 
Understanding ASEAN, Alison Broinowski, ed., New York: St. Martin. pp. 116-117. 
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องคก์าร เรียงตามล าดบัการเปิดความสัมพนัธ์เป็นคู่เจรจาอยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
แคนาดา ประชาคมยุโรป ญ่ีปุ่น สหประชาชาติ และสหรัฐอเมริกา83 PMC แบ่งการประชุมออกเป็นสอง
ส่วน โดยมี “การประชุมเตม็คณะ” ประกอบดว้ยรัฐมนตรีทั้งหมดของชาติอาเซียนและชาติคู่เจรจา รวมทั้ง
ส านักเลขาธิการอาเซียน อีกส่วนเป็นการพบปะหารือสั้ น ๆ ระหว่างอาเซียนกบัคู่เจรจาแบบแยกราย
ประเทศ นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการแลว้ ระหว่างการประชุม PMC ก็มกัมีการหารือกนันอก
รอบแบบทวภิาคีระหวา่งชาติอาเซียนกบัชาติคู่เจรจาอีกดว้ย84 
    กลไกการประชุมไดรั้บการขยายใหมี้ความหลากหลายมากข้ึนไปอีกขั้น จากความเห็นชอบของ
ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 3 ณ กรุงมะนิลา ปี 1987 ซ่ึงจดัข้ึนในวาระครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาคม 
การประชุมน้ีได้ก าหนดให้มีกลไกเพิ่มเติมได้แก่ “การประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียน” (Joint 
Ministerial Meeting / JMM) “การประชุมร่วมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน” (Joint Consultative Meeting / 
JCM) “การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสระดบัปลดักระทรวงอาเซียน” (Senior Officials Meeting / SOM) และ 
“การประชุมเจา้หน้าท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน” (Senior Economic Officials Meetings / SEOM) กลไก
เหล่าน้ีนอกจากจะสะทอ้นให้เห็นพฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนัท่ีสลบัซับซ้อนข้ึนตามขอบข่ายความ
ร่วมมือท่ีขยายออกไป ประเด็นท่ีตอ้งจดัการ และการปฏิบติังานท่ีตอ้งการประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลว้ ยงั
สะท้อนให้เห็นความพยายามสร้างบูรณาการในการท างานของอาเซียน ให้เกิดข้ึนในแง่การผนวกตวั
แสดงหลากหลายระดบัทั้งฝ่ายการเมืองและเจา้หน้าท่ีระดบัสูงเขา้มาเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางการติดต่อ
หารือและประสานความร่วมมือท่ีเป็นทางการ มีความถ่ีในการพบปะมากข้ึน และมีรายละเอียดมากข้ึน  
    การประชุมร่วมระดบัรัฐมนตรีอาเซียน (JMM) และการประชุมร่วมเจา้หน้าท่ีอาวุโสอาเซียน 
(JCM) เป็นกลไกท่ีมีบทบาทเอ้ือต่อการเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
JMM ซ่ึงเป็นท่ีประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของชาติอาเซียน มีประธาน
การประชุมร่วมเป็นประธานของทั้ง AMM และ AEM การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 3 ก าหนดให ้
JMM ท าหนา้ท่ีเป็นกลไกหารือและประสานงานกิจการของอาเซียน “แบบขา้มหน่วยงาน” (cross-sectoral 
coordination) โดยก าหนดให้มีข้ึนตามท่ีจ าเป็นและเม่ือมีความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม JMM มกัประชุมกนั

                                                   

   83 ก ร ม อ า เ ซี ย น  ก ร ะ ท ร ว ง ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย , “ASEAN’s External Relations,” 
http://www.mfa.go.th/asean/en/organize/62217-ASEAN%E2%80%99s-External-Relations.html สืบค้น
เม่ือ 21 กุมภาพนัธ์ 2018. 

   84 Joint Standing Committee, Australia and ASEAN, Managing Change, p. 10. 
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ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน85 โดยเป็นเวทีท่ีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีดูแลความร่วมมือทั้งดา้น
เศรษฐกิจและการเมืองของชาติอาเซียน เขา้มาประชุมร่วมกนัเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือการประชุมสุดยอดกลายเป็นกลไกท่ีมีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีก าหนดเวลาท่ีแน่ชดั
ในช่วงทศวรรษ 1990  
    ส่วน JCM มีบทบาทหน้าท่ีเป็นอีกแขนงหน่ึงของกลไกส าหรับเตรียมการประชุมสุดยอด โดย
เป็นเวทีประชุมร่วมส าหรับเจา้หน้าท่ีระดบัสูงหรือเจา้หน้าท่ีอาวุโสจากกระทรวงการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจของชาติอาเซียน สมาชิกท่ีประชุมประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมในการ
ประชุม SOM และ SEOM ตลอดจนอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก คลา้ยคลึงกบั JMM บทบาท
ของ JCM คือบูรณาการการท างานแบบขา้มหน่วยงานระหว่างฝ่ายท่ีดูแลด้านเศรษฐกิจ กบัท่ีดูแลดา้น
การเมืองและการต่างประเทศ แต่ JCM เป็นเวทีระดบั “เจา้หนา้ท่ีอาวโุส” ซ่ึงจะตอ้งรายงานผลการประชุม
แก่  AMM และ AEM86 กลไกการประชุมใหม่ทั้ งสองน้ี  สะท้อนให้ เห็นความพยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานจากท่ีเคยแบ่งงานกันท าเป็นฝ่าย ๆ ตามประเด็นและสังกดัหน่วยงาน ให้เกิด
การบูรณาการเขา้หากนัมากยิ่งข้ึน โดยจดัตั้งกลไกท่ีชดัเจนและเป็นทางการมารองรับ กลไกดงักล่าวยงั
สะทอ้นการให้ความส าคญัมากข้ึนต่อเวทีการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน ซ่ึงจากเดิมท่ีจดัข้ึนเพียงนาน ๆ 
คร้ังตามท่ีจ าเป็น ให้กลายเป็นกลไกท่ีมีความสม ่าเสมอยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีกลไกข้ึนมาท าหน้าท่ี
ในการเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
    “การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสระดบัปลดักระทรวงอาเซียน” (SOM) ไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอีก
กลไกการประชุมท่ีเป็นทางการข้ึนมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 1987 แม้ว่าการประชุมระดับ
ปลดักระทรวงไม่วา่ดา้นการเมืองหรือเศรษฐกิจจะมีข้ึนสม ่าเสมออยูแ่ลว้ในยุคก่อนหนา้น้ี โดยเป็นอีกเวที
ท่ีมีข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ ควบคู่ไปกบัการท างานของ “คณะกรรมการประจ าอาเซียน” (ASC) แต่ดว้ย
ความพยายามท่ีจะปฏิรูปการท างานขององคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ ท่ีประชุมสุดยอดจึงยกระดบักลไกน้ี
ให้เป็นท่ีประชุมท่ีเป็นทางการ ขณะท่ี SOM เป็นเวทีหารือและประสานงานในประเด็นการเมืองเป็นหลัก
และส่งรายงานต่อ AMM อีกเวทีหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีคล้ายกันคือ “การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเศรษฐกิจ
อาเซียน” (SEOM) แต่มุ่งเน้นในประเด็นความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ท่ีประชุม SEOM มีผูร่้วม
ประชุมเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัปลดักระทรวงท่ีดูแลดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การคลังและพาณิชยข์องชาติ
อาเซียน และส่งรายงานแก่ AEM นบัจากไดรั้บการก าหนดเป็นกลไกท่ีเป็นทางการในปี 1987  
                                                   

    85 Ibid. p. 10. 
   86 Ibid. p. 13. 
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    SEOM จะยิ่งทวีความส าคญัมากข้ึน โดยจะท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายท่ีดูแลความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ
ของอาเซียนแบบครอบคลุมรอบดา้น โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์ในปี 1992 ไดมี้
ความตกลงยุบ “คณะกรรมการประจ า” ท่ีดูแลจดัการประเด็นเศรษฐกิจแบ่งตามสาขาความเช่ียวชาญซ่ึง
เป็นโครงสร้างท่ีมีมานบัแต่ก่อตั้งอาเซียน โดยให้บูรณาการงานเหล่าน้ีให้อยู่ภายใตก้ารดูแลจดัการของ 
SEOM ทั้ งหมด87 ไม่ว่าจะด้านการเงินและธนาคาร ด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ ด้านการส่ือสาร
คมนาคม หรือดา้นการคา้และท่องเท่ียว เป็นตน้ ในปัจจุบนั SEOM ประชุมกนับ่อยถึง 5 – 6 คร้ังต่อปี เพื่อ
หารือ ประสานงานและก าหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ 
 
กจิกรรม 9.2.1 

    จงอธิบายพฒันาการเด่น ๆ ในโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 
 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.1 

    พฒันาการท่ีเกิดข้ึนช่วงทศวรรษ 1970 ในแง่กลไก มีการจดัตั้งส านักเลขาธิการอาเซียน เป็น
หน่วยงานกลางถาวรเพื่อด าเนินงานของสมาคมเป็นการเฉพาะ และมีการจดัตั้งกลไกการประชุมระดบั
ผูน้ ารัฐบาลข้ึน ในแง่กฎเกณฑ์ มีการก าหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการเคารพอธิปไตยท่ีชัดเจนข้ึนผ่าน
ปฏิญญาต่าง ๆ มีการให้ความส าคญักบัประเด็นความมัน่คงมากข้ึน ส่วนในช่วงทศวรรษ 1980 มีการ
ขยายตวัแสดงอยา่งสมาชิกองคก์าร และชาตินอกกลุ่มท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ในกลไกอาเซียน มีการจดัตั้ง
เวทีประชุมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในความร่วมมือและการท างาน 
 
เร่ืองที ่9.2.2  

ประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างและกลไก ASEAN ในทศวรรษ 1970 และ 1980 

 
    โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนมีการพฒันาข้ึนอย่างมากในช่วงสองทศวรรษหลงัการก่อตั้ง
สมาคม ดงัท่ีแสดงให้เห็นขา้งตน้ว่าการออกปฏิญญาและบรรลุขอ้ตกลงฉบบัต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงทศวรรษ 1970 ถือเป็นการวางรากฐานทั้ งด้านกฎเกณฑ์และกลไกท่ีส่งผลต่อการจดัระเบียบ
องค์การสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เน้ือหาส่วนน้ีจะได้ส ารวจประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้าง
สถาบนัท่ีเกิดข้ึนในประเด็นท่ีส าคญั ในดา้นกฎเกณฑ์นั้นจะมุ่งมองความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
                                                   

   87 Ibid. p. 12. 
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ของ ZOPFAN เน่ืองจากปฏิญญาน้ีมีนัยส าคญัเป็นการสะทอ้นจุดยืนของชาติอาเซียนร่วมกนั ตลอดจน
ก าหนดหลกัอุดมการณ์และอตัลกัษณ์ของภูมิภาค ขณะท่ี ZOPFAN มกัไดรั้บการอา้งถึงในปฏิญญาและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนหลงัจากนั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่ในทศวรรษ 1970 และ 1980 ความพยายาม
ภายใตก้รอบน้ีกา้วหนา้ไปอยา่งไร  
    พัฒนาการด้านกฎเกณฑ์ อีกประการท่ีจะเลือกกล่าวถึงในท่ี น้ี คือ “หลักการพื้นฐาน” 
(foundamental principles) ของอาเซียนท่ีปรากฎใน “สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือฯ” (TAC) 
หลกัการท่ีมีหัวใจส าคญัมุ่งเน้นไปท่ีการไม่แทรกแซงกิจการภายใน และเคารพอ านาจอธิปไตยอย่าง
เคร่งครัดน้ี มีท่ีมาจากแบบแผนปฏิบติัท่ียึดถือร่วมกนัมา เป็นค่านิยมท่ีมีมาก่อนการจดัตั้งอาเซียน การ
ปรากฎเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน TAC จึงเรียกไดว้า่เป็นการท าให้จารีตระหวา่งประเทศน้ีมีคุณสมบติัเป็น
สถาบนัท่ีเป็นทางการและสะท้อนการยอมรับร่วมกนัมากข้ึน หลกัการ 2 ขอ้น้ีผนวกกบักระบวนการ
ตดัสินใจท่ียึด “ฉันทามติ” (consensus) และ “การปรึกษาหารือ” (consultation) ท่ีมกัมีรูปแบบไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีรับทราบร่วมกนัโดยไมไ่ดบ้ญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กลายเป็นแนวปฏิบติัท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของอาเซียนดงัท่ีเรียกกนัวา่ ASEAN Way88 มาตรฐานพฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลอยา่งไรต่อ
การท างานในฐานะสถาบนัระดบัภูมิภาคของอาเซียน ก็จะเป็นอีกประเด็นท่ีจะกล่าวต่อไปในท่ีน้ี อีกดา้น
ของพฒันาการเชิงโครงสร้างคือ กลไกและหน่วยงานใหม่อยา่ง “ส านกัเลขาธิการ” ในช่วงเร่ิมแรกท่ีมีการ
จดัตั้งข้ึนปี 1976 หน่วยงานน้ีมีสถานะและประสิทธิภาพการท างานอย่างไร จะไดส้ ารวจตรวจสอบเป็น
ล าดบัทา้ยสุด  
    ZOPFAN มีความส าคญัในแง่การก าหนดจุดยืนของอาเซียนร่วมกันว่า จะเป็นภูมิภาคท่ีเป็น
อิสระ ยึดหลกัสันติภาพและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซ่ึงนอกจากเป็นเป้าหมายในเชิงอุดมคติแลว้ ปฏิญญาฉบบัน้ี
ยงัถือเป็นเคร่ืองมือจดัการยทุธศาสตร์ของภูมิภาคดว้ยการแสดงความเป็นปึกแผน่ร่วมกนั จุดยืนและท่าที
ท่ีเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั ในแง่หน่ึง ช่วยส่งสัญญาณใหเ้ห็นความแข็งแกร่งในความสัมพนัธ์ของกลุ่มภูมิภาค 
แมว้า่เบ้ืองตน้อาเซียนจะเน้นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลกั ในอีกแง่หน่ึง จุดยืนไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดท่ีเป็นหลกัการหน่ึงในปฏิญญาน้ี ก็เป็นกุญแจส าคญัในการรักษาระยะห่างระหวา่งค่ายท่ีเผชิญหนา้
กนัอยู่ในระเบียบโลกยุคสงครามเยน็ และไม่ท าให้ชาติอาเซียนต้องเขา้ไปพวัพนัในความขดัแยง้และ
ยทุธศาสตร์ของมหาอ านาจ ZOPFAN ยงัสะทอ้น “อตัลกัษณ์” เชิงบทบาทของภูมิภาคในเวทีโลก โดยไม่
เพียงก าหนดนิยาม “ตวัตนร่วมกนั” ในเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น การท่ีอาเซียนพยายามท าให้ชาติภายนอก
กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิภาค ยอมรับตวัตนน้ีและปฏิบติัต่ออาเซียนบนจุดยืนและ
                                                   

   88 Feraru, “ASEAN Decision-Making Process,” p. 29. 
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อุดมคติดงักล่าว ยิง่ท  าใหเ้ห็นวา่อาเซียนใหค้วามส าคญัต่ออุดมการณ์ใน ZOPFAN ไม่นอ้ย  
    อย่างไรก็ตามแม้ว่าอาเซียนมกัอา้งถึง ZOPFAN ในฐานะวตัถุประสงค์ของภูมิภาคในหลาย
วาระ ดงัท่ีเห็นการเน้นย  ้าปณิธานดงักล่าวเป็นเป้าหมายของ “ความร่วมมือดา้นการเมือง” ใน “ปฏิญญา
บาหลี” (Bali Concord 1976) หรือใน “แถลงการณ์ร่วม” ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 3 ปี 1987 แต่การ
ย  ้าถึงความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายน้ีซ ้ า ๆ ก็มีนัยช้ีให้เห็นถึงความยากล าบากในการท าให้จุดยืนน้ี
ส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเม่ือบริบทความมัน่คงและสภาวการณ์ดา้นยุทธศาสตร์ของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตย้ึดโยงและข้ึนอยู่กบัเกมการเมืองระหว่างรัฐมหาอ านาจในสงครามเยน็ อิทธิพลของ
มหาอ านาจปรากฏในภูมิภาคในรูป “สงครามตวัแทน” (proxy wars) แถบพื้นท่ีอินโดจีน การสู้รบท่ีคู่กรณี
ต่างฝ่ายต่างไดรั้บการหนุนหลงัจากมหาอ านาจภายนอก อยา่งสงครามเวียดนาม เร่ือยไปถึงปัญหาภายใน
กมัพูชาช่วงทศวรรษ 1980 เป็นตน้เหตุแห่งความไม่มัน่คงในภูมิภาค การบรรลุซ่ึงเขตแห่งสันติภาพและ
เสรีภาพ ซ่ึงรวมถึงภาวะปลอดศึกสงครามและการแทรกแซงจากภายนอก จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้
โดยง่ายในบริบทโลกเช่นน้ี89 
    โครงสร้างสถาบนัเชิงกฎเกณฑภ์ายใต ้ZOPFAN ยงัถูกบัน่ทอนจากภายในอาเซียนเอง เน่ืองจาก
ภาวะไม่แน่นอนและภยัคุกคามใกลบ้า้น ท าให้ชาติอาเซียนต่างฝ่ายต่างหาทางรับประกนัความมัน่คงของ
ตนเอง ขณะท่ีอาเซียนก็ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นกลไกส าหรับรับมือประเด็นยุทธศาสตร์และการทหารแต่อยา่ง
ใด อย่างไรก็ตาม แม้ชาติอาเซียนปฏิเสธการท าให้อาเซียนมีฐานะเป็นพนัธมิตรด้านความมัน่คง แต่ก็
ยอมรับการจบัมือเป็นพนัธมิตรทางทหารในแบบทวิภาคีหรือไตรภาคี “ภายนอกกรอบอาเซียน”90 ดงัท่ีมี
ระบุใน “ความร่วมมือดา้นความมัน่คง” ใน “ปฏิญญาบาหลี” แต่เน่ืองจากชาติอาเซียนลว้นมีขอ้จ ากดัดา้น
แสนยานุภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีรอบคอบมากกว่าท่ีจะกระชับพนัธมิตรกับชาติมหาอ านาจภายนอก เพื่อ
รับประกนัความปลอดภยัให้แก่ประเทศตน91 ชาติอาเซียนมียุทธศาสตร์โอนเอียงเขา้หาโลกเสรีเป็นส่วน
ใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีไทยและฟิลิปปินส์คงความเป็นพนัธมิตรดา้นความมัน่คงกบัสหรัฐฯอยา่งเป็น
ทางการ ขณะท่ีชาติอาเซียนท่ีเหลือก็ถือไดว้า่เป็นพนัธมิตรอยา่งไม่เป็นทางการกบัสหรัฐฯ92  
    อาจกล่าวไดว้่าในบริบทความมัน่คงของทศวรรษ 1970 และ 1980 การด ารง “ความเป็นกลาง” 
ตามเป้าหมาย ZOPFAN เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ยาก ขณะท่ีการเขา้มาพวัพนัและแทรกแซงในภูมิภาคของ
                                                   

   89 Simon, “ASEAN’s Strategic Situation in the 1980s,” pp. 74-75. 
   90 Ibid. p. 75. 
   91 Ibid. p. 76. 
   92 Ibid. p. 77.  
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มหาอ านาจเป็นเร่ืองท่ีอาเซียนไม่อาจด าเนินการอะไรได้ ในการรับประกนัความมัน่คงของตนสมาชิก
อาเซียนไม่อาจคงจุดยืนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไวไ้ด้ และจ าต้องอาศยัหลักประกันจากการผูกพนัธมิตรกับ
มหาอ านาจ ภาวะเช่นน้ีส่งผลให้ ZOPFAN ไม่อาจก้าวหน้าไปในฐานะกฎเกณฑ์และเป้าหมายของ
องค์การได้ในช่วงสงครามเย็น อย่างไรก็ตามจะเห็นต่อไปว่า ZOPFAN ได้รับการพลิกฟ้ืนในยุคหลัง
สงครามเยน็ โดยกลายเป็นพื้นฐาน “สนธิสัญญาวา่ดว้ยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ 
(Southeast Asian Nuclear Weapon-Free-Zone Treaty / SEANWFZ Treaty 1995) ซ่ึงมีฐานะผูกพันเชิง
กฎหมายอยา่งเป็นทางการมากข้ึน 
    โครงสร้างด้านกฎเกณฑ์ ท่ีส าคัญอีกประการคือ “หลักการพื้ นฐานของอาเซียน” ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยแบบแผนพฤติกรรม 3 ประการไดแ้ก่ การเคารพอ านาจอธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
และการตดัสินใจโดยใชแ้นวทางการปรึกษาหารือและฉนัทามติ ขณะท่ีสองประการแรกไดรั้บการตอกย  ้า
โดยระบุไวใ้นเอกสารอย่าง TAC และปฏิญญาบาหลี หลกัฉันทามติเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัมาจน
กลายเป็นแบบแผนท่ีเขา้ใจร่วมกนั หลกัการทั้งสามท่ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของอาเซียน สามารถมองในเชิง
ประสิทธิภาพการท างานของอาเซียนไดท้ั้งใน “แง่ลบ” และ “แง่บวก” เม่ือยอ้นกลบัไปพิจารณาเน้ือความ
ใน TAC จะเห็นว่ามาตราท่ีวางเง่ือนไข “ไม่แทรกแซง” และ “เคารพอธิปไตย” ปรากฏอยู่ภายใตห้มวด
ใหญ่วา่ดว้ย “ความร่วมมือ” จึงอาจกล่าวไดว้า่ ขณะท่ีหลกัการน้ีสะทอ้นค่านิยมส าคญัท่ียดึถือร่วมกนั และ
คอยก าหนดมาตรฐานพฤติกรรมท่ีคาดหมายไดร้ะหว่างสมาชิก แต่หลกัการเหล่าน้ีก็ถือเป็น “ขอ้จ ากดั” 
และ “อุปสรรค” ในความร่วมมือไดด้ว้ยเช่นกนั93  
    เง่ือนไขการให้ความส าคญัและการปกป้องเขตอ านาจอธิปไตย แม้ด้านหน่ึงจะสะท้อนอตั
ลกัษณ์ของกลุ่มและอุดมการณ์การคงไวซ่ึ้ง “เอกภาพในความหลากหลาย” (unity in diversity) แต่ก็เป็น
อุปสรรคในความพยายามเสริมสร้างบูรณาการท่ีแน่นแฟ้น และการท าให้อาเซียนในฐานะสถาบนัมี
อ านาจหน้าท่ีในการจดัการปัญหาท่ีอาจเกิดภายในชาติสมาชิกหน่ึง แต่กระทบต่อชาติสมาชิกอ่ืน ๆ หรือ
ต่อภูมิภาคโดยรวม เง่ือนไขน้ียงัเป็นสัญลักษณ์ของความระแวดระวงัและไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนการให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์แห่งชาติ หรือแนวคิด “ชาตินิยม” 
มากกวา่ “ภูมิภาคนิยม” และผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนัอีกดว้ย  
    อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอาเซียนวา่มีจุดก าเนิดจากความร่วมมือในประเด็นระดบัรอง อนัเป็น
เสมือนการชิมลางหรือทดลองใช้กระบวนการระดับภูมิภาคในการจดัการปัญหาและผลประโยชน์
ระหวา่งสมาชิก ตลอดจนการวางวิสัยทศัน์ในการสร้างเสริมกลไกและอ านาจหนา้ท่ีของสถาบนัในแบบ
                                                   

   93 Feraru, “ASEAN Decision-Making Process,” p. 27. 



  

 
 

49 

ค่อยเป็นค่อยไปมาตั้งแต่ตน้แลว้ อาจมองไดว้า่ การตอกย  ้าหลกัการเคารพอ านาจอธิปอาจเป็นเง่ือนไขใน
เชิงบวก โดยเป็นขอ้แลกเปล่ียนท่ีท าให้กระบวนการระดบัภูมิภาคก้าวหน้าไปได้ การตอกย  ้าคุณค่าน้ีมี
ส่วนช่วยดา้นการ “สร้างเสริมความเช่ือมัน่” (confidence building) ระหว่างสมาชิก ในเม่ือความไม่ไวใ้จ
ซ่ึงกนัยงัคงหลงเหลืออยูใ่นหมู่ชาติท่ีเขา้มาร่วมปณิธานวา่จะร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์แก่กนั การ
ก าหนดเง่ือนไขในความสัมพนัธ์ยอ่มเป็นแนวทางปกติในเบ้ืองตน้ แต่ในระยะยาวเม่ือการพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัขยายตวัมากข้ึนและบูรณาการแน่นแฟ้นข้ึนแลว้ ความเช่ือใจท่ีมีมากข้ึนอาจท าให้ความระแวดระวงัใน
ประเด็นอธิปไตยลดนอ้ยลงได ้ 
    หลกัการท างานและตดัสินใจบนพื้นฐานฉนัทามติและการปรึกษาหารือก็เช่นกนั อาจประเมิน
บทบาทของแนวปฏิบติัน้ีไดต้ามตรรกะขา้งตน้ แน่นอนวา่กระบวนการตดัสินใจร่วมกนัลกัษณะน้ีอาจท า
ให้เกิดความล่าช้า การเล่ือนเวลาตดัสินปัญหาออกไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด หรือท าให้การจดัการปัญหา
ร่วมกนัข้ึนอยู่กบัความเต็มใจและสมคัรใจของสมาชิกรัฐใดรัฐหน่ึง จึงเท่ากบัว่าทุกรัฐมี “สิทธิยบัย ั้ง” 
(veto) อยูใ่นมือ ภาวะเช่นน้ียอ่มเป็นการยากท่ีจะท าใหห้น่วยงานกลางมีประสิทธิภาพ หรือมีอ านาจหนา้ท่ี
ท่ีเขม้แข็ง ทั้งยงัอาจท าให้การตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ตามหากพิจารณา
ในทางกลบักนั การท่ีอาเซียนจดัตั้งข้ึนเพื่อเอ้ือให้ชาติต่าง ๆ ท่ีเพิ่งผ่านพน้ภาวะขดัแยง้ระหว่างกนัได้มี
กลไกประสานความเขา้ใจ และเสริมสร้างความเช่ือมัน่โดยอาศยัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นตวัผลกัดนัเร่ิมแรก การตดัสินใจดว้ยฉนัทามติท าให้การรวมกลุ่มไม่เป็นการเรียกร้องจากสมาชิกมาก
จนเกินไป และท าใหช้าติอาเซียนมัน่ใจวา่ จะไม่ถูกเสียงขา้งมากกะเกณฑ์ให้ตอ้งด าเนินการในส่ิงท่ีตนไม่
ตอ้งการหรือขดัต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ระบบฉันทามติท าให้ชาติอาเซียนได้ประโยชน์โดยแลกกบั
ตน้ทุนท่ีต ่า เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจเป็นส าคญั อนัท่ีจริงแลว้หลกัฉันทามติเก่ียวพนัโดยตรงกบั
การให้ความส าคญัต่ออ านาจอธิปไตย นั่นคือการไม่อาจกระท าการใดท่ีขดัต่อความประสงค์หรือการ
ตดัสินใจของรัฐใดรัฐหน่ึงซ่ึงกุมอ านาจสูงสุดเท่าเทียมกนั การเคารพการตดัสินใจของทุกรัฐจึงเป็นวิธีการ
รับประกนัวา่อาเซียนจะไม่เป็นสถาบนัท่ีลุกล ้าขอบเขตอ านาจอธิปไตยของสมาชิกนัน่เอง 
    ส่วนในประเด็นประสิทธิภาพเชิงกลไก หน่วยงานใหม่ท่ีก่อตั้งข้ึนในช่วงทศวรรษ 1970 และถือ
เป็นพฒันาการส าคญัไดแ้ก่ ส านกัเลขาธิการซ่ึงมี “เลขาธิการอาเซียน” เป็นผูดู้แล ขณะท่ีกลไกใหม่น้ีมี
ส่วนส่งเสริมการท างานของอาเซียนท่ีค่อย ๆ เติบโตข้ึน โดยมีเป้าหมายการท างานและกิจกรรมเพิ่มมาก
ข้ึน แต่อ านาจหน้าท่ีของเลขาธิการก็มีอยู่จ  ากดั โดยท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายปฏิบติัเสียส่วนใหญ่ ข้อจ ากัดท่ี
เกิดข้ึนน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัท่ีบรรยายมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความระแวดระวงัและลงัเลใจของรัฐ
สมาชิกท่ีจะผอ่งถ่ายอ านาจการตดัสินใจให้แก่หน่วยงานนอกรัฐหรือเหนือรัฐ หรือความเกรงวา่อาเซียน
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จะมีอ านาจหนา้ท่ีกระทบต่อรัฐตนจนเกินไป ปัญหาท่ีหน่วยงานใหม่น้ีเผชิญคือการขาดอ านาจท่ีเพียงพอ94 
เดวดิ เออร์วายน์ (David Irvine) นกัวชิาการผูศึ้กษาการท างานของอาเซียนไดบ้รรยายไวอ้ยา่งน่าสนใจช่วง
ตน้ทศวรรษ 1980 ถึงบทบาทและขอ้จ ากดัของต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนและส านกัเลขาธิการ แมจ้ะมี
การแจกแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียนไวใ้นความตกลงก่อตั้งหลากหลายข้อ แต่
ในทางปฏิบติัแลว้ หนา้ท่ีและขอบเขตอ านาจของเลขาธิการฯมีความคลุมเครือและเป็นท่ีถกเถียงอยู่มาก 
เรียกได้ว่าข้ึนอยู่กับการตีความ “ฮาร์โตโน ดาร์โซโน รับต าแหน่งน้ีคนแรกด้วยแนวทางการตีความ
บทบาทท่ีตนมีอย่างเปิดกวา้ง แต่แล้วไม่นานก็พบว่าตนเองถูกคาดหวงัให้เพียงปฏิบติัตามค าสั่งจาก 
“คณะกรรมการประจ าอาเซียน” (ASC) และ “ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (AMM) เท่านั้น”95  
    ขอ้จ ากดัท่ีนกัวิชาการท่านน้ีไดต้ั้งขอ้สังเกตอีกอยา่งคือ จ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าส านกัเลขาธิการ
อาเซียนท่ีมีอยูน่อ้ย ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมไดต้ามท่ีเลขาธิการฯคาดหวงั “ส านกัเลขาธิการไม่ได้
กลายเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการระหว่างชาติอาเซียนกนัเอง หรือกบัประเทศภายนอก
กลุ่ม ท่ีจริงแล้วอาเซียนยงัคงใช้แนวทางดั้งเดิมในการตั้งสมาชิกชาติใดชาติหน่ึงท าหน้าท่ีเป็น ‘ชาติคู่
ติดต่อ’ (contact country) ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัชาติคู่เจรจา (dialogue partners) เป็น
รายประเทศไป”96 เออร์วายน์ช้ีถึงต้นตอของปัญหาว่า แบบแผนและแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาแต่เดิมของ
อาเซียนท าใหไ้ม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีหน่วยงานใหม่ท่ีตั้งข้ึนระดบัภูมิภาค จะเขา้มาท างานผสานเป็นส่วนหน่ึงได้
อย่างกลมกลืน “สมาชิกส่วนใหญ่ยงัประสงค์ท่ีจะคงกระบวนการออกนโยบายและโครงสร้างการ
ตัดสินใจในแบบกระจายอ านาจ (decentralized) มากกว่าการรวมศูนย์การก าหนดนโยบายและการ
บริหารงานไวท่ี้ส านกัเลขาธิการ”97  
    อยา่งไรก็ตามการเห็นความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีของส านกังานกลางและเลขาธิการอาเซียน
ค่อย ๆ เพิ่มมากข้ึนในทศวรรษถดัมา โดยจะเห็นวา่สมาชิกอาเซียนบางชาติอยา่งอินโดนีเซีย เป็นตวัตั้งตวั
ตีส าคญัในการผลกัดนัให้ส่งเสริมอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานน้ี ขณะท่ีทบทวนโครงสร้างสถาบนัแบบ
รอบดา้น บนพื้นฐานการท าให้ส านกัเลขาธิการอาเซียนท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและไม่
ซ ้ าซ้อน ท่ีส าคญัเม่ือพิจารณาว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และทศวรรษ 1980 มีการรับรอง “กลไกการ
                                                   

   94 Joshua Kurlantzick. (2012). ASEAN’s Future and Asian Integration. New York: The 
Council on Foreign Relations, Inc., p. 2.  

   95 Irvine, “Making Haste Less Slowly,” pp. 55-56. 
   96 Ibid. p. 56. 
   97 Ibid. 
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ประชุม” ท่ีหลากหลายมากข้ึน มีตวัแสดงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและมีประเด็นท่ีตอ้งจดัการหรือตดัสินใจมาก
ข้ึน การมีส านักเลขาธิการท่ีเขม้แข็ง ท าหน้าท่ีประสานงานและบูรณาการกลไกต่าง ๆ น่าจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากกวา่98 อยา่งไรก็ตามความคืบหนา้ในเร่ืองน้ีก็เกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ดว้ยท่าทีระแวดระวงัของ
ชาติอาเซียนอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้่ากวา่ท่ีจะมีการพิจารณาและสร้างความเห็นพอ้งระหวา่งกนัไดใ้นเร่ืองการ
ปฏิรูปหน่วยงานน้ีจนเห็นผลจริงจงั ก็ตอ้งใชเ้วลาจนกระทัง่ทศวรรษ 1990 
 
กจิกรรม 9.2.2  

    จงอธิบายความส าคญัและปัญหาของ “วิถีอาเซียน” ในการท างานและประสานความร่วมมือ
ระหวา่งสมาชิกอาเซียน  
 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.2  

    วถีิอาเซียนมีความส าคญัต่อการสานสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก ดว้ยการช่วยสร้างความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจและหล่อหลอมแบบแผนพฤติกรรมท่ีคาดหมายได้ร่วมกัน โดยเฉพาะการไม่ละเมิดอธิปไตยและ
แทรกแซงภายในซ่ึงกนั การยึดฉนัทามติท าใหส้มาชิกรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตนไดโ้ดยยบัย ั้งการ
ตดัสินใจท่ีขดักบัความประสงคข์องตน ทั้งหมดน้ีช่วยรับประกนัวา่อาเซียนจะให้ประโยชน์โดยไม่ท าให้
สมาชิกตอ้งเสียสละมากนกั อยา่งไรก็ตามเง่ือนไขเหล่าน้ีก็เป็นอุปสรรคในการจดัการปัญหาร่วมกนั อยา่ง
กรณีปัญหาขา้มพรมแดนท่ีเกิดในรัฐหน่ึงแต่กระทบรัฐอ่ืน การแกปั้ญหาอาจล่าช้าและทอดเวลาจากการ
ตอ้งแสวงหาฉันทามติ ทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีให้ความส าคญักบัอธิปไตยของรัฐตน มากกวา่การบูรณาการ
เขา้หากนัอยา่งแน่นแฟ้น 

                                                   

   98 Ibid. p. 58. 
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ตอนที ่9.3 

โครงสร้างสถาบันของ ASEAN ในทศวรรษ 1990 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 9.3 แลว้ศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเร่ือง  

9.3.1  พฒันาการของโครงสร้างและกลไก ASEAN ในทศวรรษ 1990 
9.3.2 ประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างและกลไก ASEAN ในทศวรรษ 1990 
 

แนวคิด 

1. โลกาภิวตัน์ยุคหลงัสงครามเยน็ส่งผลให้อาเซียนตอ้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานในช่วงทศวรรษ 
1990 แม้ว่าโครงสร้างสถาบันหลักหลังการปฏิรูปปี 1976 ยงัคงด าเนินสืบต่อมาเช่นเดิม แต่มีการ
ปรับเปล่ียนภายในหลายดา้น อาทิ การขยายอ านาจหนา้ท่ีและก าลงัคนของส านกัเลขาธิการ ยกระดบัการ
ประชุมสุดยอดท่ีเคยจดัเป็นคร้ังคราวใหมี้ข้ึนสม ่าเสมอและถ่ีข้ึน อาเซียนขยายสมาชิกครอบคลุมทัว่ทั้งอนุ
ภูมิภาค และจดัเวทีท่ีผนวกความร่วมมือระดบัภูมิภาคใหญ่อย่างเอเชียแปซิฟิกทั้งในประเด็นความมัน่คง
และเศรษฐกิจ 
2. วิถีอาเซียนซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัของสมาคม ไดรั้บการส่งเสริมพร้อมไปกบับทบาทของกลุ่มในการเป็น
ศูนยก์ลางความร่วมมือ และจดัการปัญหาในเอเชียตะวนัออกโดยรวม ขณะท่ีบทบาทน้ีสอดรับกบัความ
เช่ือมโยงและข้ึนต่อกันทั้ งด้านผลประโยชน์และความเส่ียงของภูมิภาคใหญ่ท่ีไม่จ  ากัดเฉพาะเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้แต่การปะทะสังสรรคก์บัชาติภายนอกผา่นกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัฐใหญ่ ๆ 
ก็สร้างความท้าทายและข้อกังขาว่าด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบแผนปฏิบัติดั้ งเดิม 
ตลอดจนความเป็นปึกแผน่ของอาเซียนดว้ยเช่นกนั 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 9.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธิบายพฒันาการโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษ 1990 ได ้
2. อธิบายประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1990 ได ้
3. อธิบายปัญหาของโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนในทศวรรษ 1990 ได ้
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เร่ืองที ่9.3.1  

พฒันาการของโครงสร้างและกลไก ASEAN ในทศวรรษ 1990 
 
    ในทศวรรษ 1990 โครงสร้างสถาบนัอาเซียนมีพฒันาการส าคญัแบ่งศึกษารูปแบบได ้2 ประการ
ใหญ่ ๆ ประการแรกคือ การปรับปรุงกฎเกณฑ ์กลไกและหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนมาแลว้ในยคุก่อนหนา้และ
ยงัคงมีบทบาทมาจนถึงทศวรรษน้ี อย่างท่ีสองคือ การจดัตั้ งกลไกใหม่ ๆ ข้ึนมาเสริมการท างานของ
องค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเพิ่มความหลากหลายของกลไก “การประชุม” ให้ขยายออกไป ทั้งในแง่
ประเด็นปัญหาและตวัแสดงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในกรอบอาเซียน โครงสร้างสถาบนัของอาเซียนท่ีท างานใน
ทศวรรษน้ี โดยภาพรวมแลว้มีการจดัโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาสืบทอดมาจากการปฏิรูปคร้ัง
ใหญ่ในปี 1976 ซ่ึงได้เห็นการจดัตั้งหน่วยงานกลางส าหรับบริหารงาน อย่างส านักเลขาธิการอาเซียน 
พฒันาการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นในช่วงทศวรรษถดัมา รวมถึงทศวรรษ 1990 ส่วนใหญ่ เกิดข้ึนเป็นคร้ัง
คราวในลกัษณะท่ีค่อย ๆ ปรับเปล่ียน เสริมสร้างและเพิ่มเติมกลไกและหน่วยงานเขา้ไปในโครงสร้าง
สถาบนัท่ีมีอยูแ่ต่เดิม  
 
การยกระดับและปรับปรุงการท างานของกฎเกณฑ์และกลไก 

    ในแง่ของการยกระดบัและปรับปรุง “กฎเกณฑแ์ละเป้าหมาย” ของอาเซียน ผลสัมฤทธ์ิท่ีเด่นชดั
ปรากฏในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ในรูปการบรรลุ “สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้” (Southeast Asian Nuclear Weapon-Free-Zone Treaty / SEANWFZ Treaty ปี 1995) 
หรือท่ีเรียกว่า “สนธิสัญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Treaty) ตามสถานท่ีท่ีมีการลงนาม เหตุใดจึงสามารถ
มองสนธิสัญญาฉบบัน้ีว่าเป็นการยกระดบัและปรับปรุงโครงสร้างในดา้นกฎเกณฑ์ของอาเซียน จะได้
กล่าวต่อไปในส่วนน้ี ส าหรับในดา้น “กลไกและหน่วยงาน” ตลอดช่วงทศวรรษน้ี เราจะเห็นวา่อาเซียนมี
การปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีและการท างานของกลไกและหน่วยงานท่ีมีมาแต่เดิม ทั้ง “ส านกัเลขาธิการ
อาเซียน” อ านาจหน้าท่ีของ “เลขาธิการอาเซียน” และ “การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน” ความ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีเน้ือหาอยา่งไร และมีนยัส าคญัในแง่พฒันาการเชิงโครงสร้างสถาบนัของอาเซียน
อยา่งไร จะไดส้ ารวจต่อไปเป็นล าดบั  
 
สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลยีร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) 

    ขอ้ตกลงจดัตั้งให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ หรือ SEANWFZ นั้น 
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นบัเป็นความกา้วหน้าในดา้นอุดมคติและปณิธานของชาติอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวตัถุประสงค์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั “ความมัน่คงและสันติภาพร่วมกนั” ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคท่ี์เพิ่มเติมจากปฏิญญาก่อตั้งอาเซียน 
โดย “ปฏิญญากวัลาลมัเปอร์” หรือปฏิญญา ZOPFAN ปี 1971 ไดรั้บรองเป้าหมายน้ีเอาไว ้ประเด็นท่ีว่า 
SEANWFZ เป็นพฒันาการท่ีต่อยอดจาก ZOPFAN นั้ น เห็นได้จากการท่ีปฏิญญาปี 1971 ได้กล่าวถึง
ความตระหนกัของชาติอาเซียนต่อ “แนวโนม้ในการจดัตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ข้ึน” ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก “เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงของโลกดว้ยการลดพื้นท่ีความขดัแยง้และความตึงเครียด
ระหวา่งประเทศ” ซ่ึงในทศวรรษดงักล่าวมีแบบอยา่งให้เห็น เช่นในลาตินอเมริกา และแอฟริกา99 แมว้่า
ชาติอาเซียนทั้งหา้ท่ีร่วมประกาศ ZOPFAN จะหารือกนัถึงการท าใหอ้าเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 
แต่ในปฏิญญาก็ระบุไวแ้ค่การตระหนักถึงความส าคญัของการมีเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในโลก โดย
ไม่ไดร้ะบุชัดเจนถึงความพยายามในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้
ภูมิภาคน้ีปลอดนิวเคลียร์ข้ึนอย่างจริงจงั สถานะของ ZOPFAN ท่ีเป็นเพียง “ปฏิญญา” ซ่ึงสะทอ้นจุดยืน
และความเห็นพอ้งตอ้งกนั โดยปราศจากซ่ึงพนัธะเชิงกฎหมาย ท าให้เป้าหมายโดยรวมของ ZOPFAN 
ตลอดจน “เขตปลอดนิวเคลียร์” เป็นเป้าหมายท่ีไม่ค่อยมีน ้ าหนัก ยิ่งเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ความ
มัน่คงในภูมิภาคระหว่างสงครามเยน็ และพฤติกรรมของชาติอาเซียนท่ีต่างพยายามหาทางรับประกนั
ความปลอดภยันอกกรอบอาเซียน ดว้ยการพึ่งพิงความคุม้ครองของรัฐใหญ่นอกภูมิภาคแลว้ ZOPFAN ดู
จะกลายเป็นเป้าหมายเชิงอุดมคติมากกวา่กรอบปฏิบติัท่ีมีผลในทางพฤติกรรม ขณะท่ีขอ้เสนอจดัตั้ง “เขต
ปลอดนิวเคลียร์” ก็เป็นอนัตอ้งพบัเก็บไปในช่วงกลางทศวรรษ 1980100 
    อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์ของ ZOPFAN ท่ีมุ่งท าให้อาเซียนเป็น “เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ
และความเป็นกลาง” ก็ได้รับการเน้นย  ้ าในเอกสารต่าง ๆ ของอาเซียนเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“แถลงการณ์ ร่วมของท่ีประชุมผู ้น าอาเซี ยน” (Joint Communique of the Third ASEAN Heads of 
Government Meeting) ปี 1987 ท่ีกรุงมะนิลา ในแถลงการณ์ฉบบัหลงัน้ีได้ระบุในขอ้หน่ึงว่า “ขั้นตอน
ส าคญัในการผลกัดนัให้ ZOPFAN เป็นจริงข้ึนได้คือ การท าให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ โดยประกอบด้วยชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทั้ งหมด” ผูน้ าอาเซียนมองความ
                                                   

   99 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration. Nov 27, 1971. 
   100 Nuclear Threat Initiative, Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ) 

Treaty(BangkokTreaty). Jun 30, 2017, 
http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz-treaty
-bangkok-treaty สืบคน้เม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2018. 
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เคล่ือนไหวระดบัภูมิภาคน้ีวา่จะช่วยสร้างคุณูปการแก่ “ความพยายามลดอาวธุโดยรวมใหห้มดส้ินไป และ
เป็นมาตรการท่ีไดผ้ลในการส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้101 เช่นน้ีแลว้
การสรุป “สนธิสัญญา SEANWFZ” ในปี 1995 (มีผลบังคบัใช้ปี 1997) จึงถือเป็นผลส าเร็จของความ
พยายามเจรจาและแสวงหาฉันทามติท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองในหมู่ชาติอาเซียน เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี
ส าคญัหน่ึงในดา้นความมัน่คงร่วมกนัของรัฐในภูมิภาค  
    นัยส าคัญของ SEANWFZ อีกอย่างหน่ึงคือสถานะท่ีไม่ใช่ เพียงแค่  “ปฏิญญา” แต่เป็น 
“สนธิสัญญา” ซ่ึงถือเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลเชิงกฎหมายระหว่างประเทศต่อชาติภาคี เม่ือมองว่าการท างาน
ของอาเซียนท่ีผ่านมาโดยส่วนใหญ่ เล่ียงการสร้างพันธะในเชิงกฎหมาย สนธิสัญญาน้ีจึงถือเป็น
พฒันาการในเชิงการสั่งสมกฎเกณฑร่์วมกนัของอาเซียน และการท าให้องคก์ารมีเคร่ืองมือท่ีมีสถานะเป็น
กฎหมายระหวา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน กรอบกฎเกณฑ์เหล่าน้ีอาจมองเป็นพื้นฐานท่ีค่อย ๆ พฒันาไปทีละ
ขั้นสู่การจดัตั้ง “กรอบธรรมนูญ” (constitutional framework) อนัเป็นกฎหมายสูงสุดร่วมกนัของสมาคม
ในยคุต่อมา 
    SEANWFZ ก าหนดเง่ือนไขข้อห้ามเก่ียวกับอาวุธนิวเคลียร์ต่อรัฐภาคีในแบบครอบคลุม
เบ็ดเสร็จ โดยห้ามพฒันา ผลิต ครอบครอง ให้ฐานท่ีตั้ง ทดลองหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะในหรือ
นอกพื้นท่ีขอบเขตสนธิสัญญา ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนรัฐใด ๆ ให้ผลิตหรือไดม้าซ่ึงอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาวธุนิวเคลียร์ และไม่ใหท้รัพยากรหรืออุปกรณ์ใด ๆ แก่ชาติท่ีไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือชาติ
ท่ีครอบครองนิวเคลียร์ นอกเสียจากวา่เป็นไปตามขอ้ตกลงของ “ทบวงพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ” 
(International Atomic Energy Agency / IAEA)102 หมวดท่ี 8 ของสนธิสัญญาได้ก าหนดให้จดัตั้ งกลไก
ข้ึนมาสอดส่องดูแลรัฐภาคีให้ปฏิบติัตามโดยตั้ง “คณะกรรมการ” ส าหรับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้ึ้นมาท าหนา้ท่ีน้ี คณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยรัฐมนตรีต่างประเทศหรือตวัแทนจาก
รัฐภาคีมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อรับมือกรณีท่ีชาติภาคีใด ๆ ละเมิดเง่ือนไขของ
สนธิสัญญา รวมถึงการยืน่เร่ืองต่อ IAEA หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของสหประชาชาติ103 
    สนธิสัญญาก าหนดให้คณะกรรมการน้ีประชุมกนัตามท่ีจ าเป็นและเม่ือมีกรณีจ าเป็น หรือเม่ือ
ชาติภาคีร้องขอ นอกจากนั้นยงัให้มีการประชุมพร้อมไปกบั “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” (AMM) ดว้ย 
                                                   

   101 Joint Communique The Third ASEAN Heads of Government Meeting Manila, Dec 
14-15, 1987. 

   102 Nuclear Threat Initiative, Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone. 
   103 Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone, Dec 15, 1995. 
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ท่ีน่าสนใจอีกประการส าหรับวิธีการตดัสินใจของ “คณะกรรมการ” ท่ีระบุในขอ้ตกลง SEANWFZ คือ
การก าหนดให้ “การตดัสินใจเป็นไปตามหลกัฉนัทามติ (consensus) นอกเสียจากก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนใน
สนธิสัญญาน้ี หากไม่สามารถบรรลุฉันทามติได ้ให้ใช้มติเสียงส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีอยู่ในท่ี
ประชุมและร่วมลงมติ”104 ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ แมอ้าเซียนอาศยัการตดัสินใจดว้ยการแสวงหาฉนัทามติเป็น
ท่ีตั้ งอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การมาโดยตลอด สนธิสัญญา SEANWFZ สะท้อนให้เห็น
พฒันาการในเชิงกฎเกณฑ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน “กระบวนการตดัสินใจ” (decision-making procedure) ท่ี
ก าหนดใหอ้าศยัเสียงขา้งมากเป็นทางเลือกร่วมดว้ย 
 
ส านักเลขาธิการอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน 

    ในส่วนกลไกและหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ไดรั้บการปรับปรุงและส่งเสริมบทบาทในทศวรรษน้ี 
อยา่งแรกคือ ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of 
ASEAN) ในปี 1992 หลงัจากการตดัสินใจของบรรดาผูน้ าอาเซียนในท่ีประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์ 
ท่ีประชุม AMM ซ่ึงมีข้ึนเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ได้ออก “พิธีสารแก้ไขความตกลงก่อตั้ งส านัก
เลขาธิการอาเซียน” (Protocol Amending the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat 
1992) ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิรูปโครงสร้างภายในของหน่วยงานน้ี ความเปล่ียนแปลงน้ีสะทอ้นถึงความ
ตระหนักในบทบาทท่ีเพิ่มมากข้ึนของส านักเลขาธิการในการบริหารงานของอาเซียน ตลอดจนความ
จ าเป็นท่ีตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาสนบัสนุนการท างานมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีอาเซียนจึง
ปรับระบบการไดม้าซ่ึงเจา้หน้าท่ี จากเดิมท่ีใช้วิธีเสนอช่ือบุคลากรจากชาติสมาชิก มาสู่ระบบท่ีเปิดรับ
สมคัรบุคคลทัว่ไปตามหลกัความรู้ความสามารถและความช านาญ ตารางด้านล่างเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างดา้นองค์ประกอบและต าแหน่ง ภายใตส้ านกังานท่ีระบุในขอ้ตกลงปี 1976 กบัในพิธีสาร
แกไ้ขฯ ปี 1992 
 
 
 
 
 
 
                                                   

   104 Ibid. 
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ข้อตกลงก่อตั้งส านักเลขาธิการอาเซียน (1976) พิธีสารแก้ไขความตกลงก่อตั้งส านักเลขาธิการอาเซียน 

(1992) 

เจา้หนา้ท่ีในส านกัเลขาธิการฯประกอบดว้ย 

1) ผูอ้  านวยการฝ่าย (bureau) 3 ต าแหน่ง 

2) เจ้าหน้าท่ีด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ

ระหวา่งประเทศ 1 ต าแหน่ง 

3) เจา้หนา้หนา้ท่ีดา้นขอ้มูลสาธารณะ 1 ต าแหน่ง 

4) ผูช่้วยเลขาธิการ 1 ต าแหน่ง 

 

เจา้หนา้ท่ีในส านกัเลขาธิการฯประกอบดว้ย 

a) รองเลขาธิการ 1 ต าแหน่ง 

(เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนจากชาติสมาชิก 

โดยมีเลขาธิการอาเซียนเป็นประธาน) 

b) ผูอ้  านวยการฝ่าย 4 ต าแหน่ง  

c) ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 11 ต าแหน่ง  

d) เจา้หนา้ท่ีอาวโุส 8 ต าแหน่ง 

e) เจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปตามท่ี AMM เห็น

จ าเป็น 

 

พิธีสารแก้ไขความตกลงก่อตั้งส านักเลขาธิการ
อาเซียน (1997) 

 

เจา้หนา้ท่ีในส านกัเลขาธิการฯประกอบดว้ย 
a) รองเลขาธิการ 2 ต าแหน่ง 
(มาจากการเสนอช่ือหมุนเวียนตามล าดับอักษร
ภาษาอังกฤษของชาติสมาชิก โดยผ่านการหารือ
ระหว่างเลขาธิการและชาติสมาชิก  ต าแหน่ง
เลขาธิการและรองเลขาธิการจะต้องไม่เป็นชาติ
เดียวกนั) 
b) ผูอ้  านวยการฝ่าย 4 ต าแหน่ง  
c) ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย 15 ต าแหน่ง  
d) เจา้หนา้ท่ีอาวโุส 15 ต าแหน่ง 
e) เจ้าหน้าท่ี ท่ี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปท่ี ASC 
พิจารณาวา่มีความจ าเป็น 
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พิธีสารน้ียงัก าหนดให้ส านกัเลขาธิการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกวา้งข้ึนกว่าเดิม โดยสามารถ

เป็นฝ่ายริเร่ิม ให้ค  าปรึกษา ประสานงานและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียนตามท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับท่ีสูงข้ึนไป ในท่ีประชุมรอบพิเศษปี 1997 ท่ีกรุง
กวัลาลมัเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนยงัไดต้กลงกนัออก “พิธีสารแกไ้ขความตกลงจดัตั้งส านกั
เลขาธิการอาเซียน” อีกคร้ัง ในรอบน้ีได้ก าหนดให้เพิ่มต าแหน่ง “รองเลขาธิการอาเซียน” (Deputy 
Secretary-General) ข้ึนอีกต าแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียน 2 คนแบ่งหน้าท่ีกนัดูแลกิจการต่างสาขา โดย
คนหน่ึงเป็นผูช่้วยเลขาธิการอาเซียนในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ “เขตการคา้เสรีอาเซียน” 
(ASEAN Free Trade Area / AFTA) ส่วนอีกคนเป็นผูช่้วยด้าน “ความร่วมมือเฉพาะด้าน” (Functional 
Cooperation) “ความสัมพนัธ์อาเซียนกับชาติคู่ร่วมมือและเจรจา” (ASEAN Cooperation and Dialogue 
Relations) และด้านการบริหารงาน บุคคลากรและการเงิน105 ภายในส านักงานยงัประกอบด้วย “ฝ่าย” 
(Bureau) 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่าย AFTA ฝ่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ฝ่ายความร่วมมือเฉพาะด้าน 
และฝ่ายความสัมพนัธ์อาเซียนกบัคู่ร่วมมือและเจรจา (ดูตารางดา้นล่างเพิ่มเติม) 
    อ านาจหนา้ท่ีของ “เลขาธิการอาเซียน” ก็ไดรั้บการพิจารณาทบทวนในปี 1992 เช่นกนั พิธีสาร
แกไ้ขฯ ปี 1992 ก าหนดให้เลขาธิการอาเซียนมีสายงานความรับผิดชอบตรงต่อ “ท่ีประชุมสุดยอดผูน้ า
อาเซียน” (the Heads of Government Meeting) และท่ีประชุมระดบัรัฐมนตรีต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจน
ต่อ “คณะกรรมการประจ าอาเซียน” (ASC) เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการบริหารงานขององคก์าร วาระ
ของเลขาธิการอาเซียนไดรั้บการปรับโดยขยายเป็น 5 ปี บุคคลท่ีเขา้รับต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนเป็นไป
ตามหลกัความรู้ความสามารถ มีต าแหน่งระดบัรัฐมนตรี และไดม้าดว้ยวิธีการเลือกโดยท่ีประชุม AMM 
และแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน เลขาธิการอาเซียนยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการ “ริเร่ิม ให้ค  าปรึกษา 
ประสานและด าเนินกิจกรรมของอาเซียน” พิธีสารได้แจกแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขาธิการ
อาเซียนอย่างมีรายละเอียดมากข้ึนในแต่ละดา้น แมว้า่ยงัคงหน้าท่ีไว ้14 ดา้นเท่าเดิม ท่ีเพิ่มเติมเขา้มาใน
การปฏิรูปคร้ังน้ีมีอาทิ การเตรียมแผนความร่วมมือระยะ 3 ปี (ASEAN 3-year Plan) เพื่อให้ท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียนเห็นชอบ และน าแผนน้ีท่ีไดรั้บการเห็นชอบมาปฏิบติั นอกจากนั้นเลขาธิการอาเซียนยงัมี
หน้าท่ีเป็น “โฆษกและตวัแทนของอาเซียนในทุกเร่ือง” และ “ด าเนินการปรึกษาหารือกบัชาติสมาชิก 
ภาคเอกชน องค์การภาคเอกชน (NGOs) และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในอาเซียน” ทั้งยงัเป็นผู ้“ประสานการ
เจรจากบัองค์การระดบัสากลและภูมิภาค ตลอดจนชาติคู่เจรจาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย” และดูแลกลไก
                                                   

   105 Joint Standing Committee. Australia and ASEAN, Managing Change. p. 13. 
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ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษน้ีอยา่ง “เขตการคา้เสรีอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area / AFTA) โดย “เป็น
สมาชิก และให้การสนบัสนุนคณะมนตรีระดบัรัฐมนตรี (Ministerial-level Council) ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อดูแล 
ประสานงานและทบทวนการด าเนินงานของ AFTA”106 
 
การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 

    การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit หรือ ASEAN Heads of Government) ซ่ึงเป็นท่ี
ประชุมระดบัผูน้ ารัฐบาลของชาติสมาชิกและเป็นกลไกสูงสุดในสายการบงัคบับญัชาของอาเซียน ไดรั้บ
การยกระดบัในแง่ความส าคญั และบทบาทหนา้ท่ีในช่วงทศวรรษ 1990 ท าให้การประชุมท่ีจดัข้ึนนาน ๆ 
คร้ังตามความจ าเป็น กลายเป็นกลไกการพบปะหารือท่ีมีความสม ่าเสมอมากยิ่งข้ึน อยา่งท่ีเห็นวา่ในช่วง
กว่าทศวรรษหลงัจากท่ีชาติอาเซียนเห็นพอ้งใน “ปฏิญญาบาหลี” ปี 1976 ให้ท่ีประชุมน้ีกลายเป็นกลไก
หน่ึงในการท างานของสมาคมอยา่งเป็นทางการ จนกระทัง่ข้ึนทศวรรษ 1990 อาเซียนจดัประชุมสุดยอด
เพียง 3 คร้ัง อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 4 ปี 1992 ท่ีประเทศสิงคโปร์ บรรดาผูน้ า
ไดต้กลงกนัท่ีจะให้การประชุมระดบัผูน้ าสูงสุดน้ี มีก าหนดจดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอทุก ๆ 3 ปี และใหมี้ “การ
ประชุมสุดยอดแบบไม่เป็นทางการ” อย่างน้อยหน่ึงคร้ังระหว่างช่วงท่ีเวน้ว่างจากการประชุมอย่างเป็น
ทางการ ทั้งน้ีเพื่อหารือกนัในเร่ืองทิศทางขององคก์ารและเสนอโครงการและกิจกรรมของอาเซียน  
    นอกจากนั้นแล้วในการประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 5 ในปี 1995 ท่ีกรุงเทพฯ ตามก าหนดการจดั
ประชุมทุก ๆ สามปี ท่ีประชุมยงัเห็นชอบให้การประชุมสุดยอดอาเซียน “แบบไม่เป็นทางการ” กลายเป็น
กลไกท่ีมีความสม ่าเสมอและเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีคาดหมายไดม้ากยิ่งข้ึน นัน่คือ ก าหนดให้จดัการ
ประชุมลกัษณะน้ีข้ึน “ปีละคร้ัง” ระหว่างท่ียงัไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการท่ีมีก าหนดจดั 3 ปีคร้ัง 
การเพิ่มระดบัความถ่ีของท่ีประชุมผูน้ ารัฐบาลของอาเซียนช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อหารือและประสาน
ความเขา้ใจ แสวงหาจุดร่วมในกิจการและการบริหารงานของอาเซียน ซ่ึงตอ้งการความต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอมากข้ึนตามระดบัความร่วมมือ ประเด็นปัญหาและความเปล่ียนแปลงท่ีมีมากข้ึนและฉบัไวข้ึน
ในยคุโลกาภิวตัน์ 
 
กลไกและหน่วยงานใหม่ทีก่ าเนิดในทศวรรษ 1990 

    อาเซียนไม่เพียงปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนสอดรับกบัสถานการณ์ 
                                                   

   106 Protocol Amending the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat, Jul 
22, 1992. 
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บูรณาการท่ีแน่นแฟ้นมากข้ึนและการบริหารงานท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึนเท่านั้น ในช่วงทศวรรษ 1990 อาเซียนยงั
มีความริเร่ิมจดัตั้งกลไกใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่อประสานความร่วมมือและรองรับประเด็นใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ทั้งระหวา่งชาติอาเซียนกนัเองและระหวา่งอาเซียนกบัชาตินอกภูมิภาคท่ีมีมากข้ึน  
 
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area / AFTA) 

    พฒันาการของอาเซียนซ่ึงถือเป็นผลิตผลจากการสั่งสมความร่วมมือมาตลอดระหว่างชาติ
สมาชิก ทั้งยงัเป็นรูปธรรมสะท้อนให้เห็นบูรณาการท่ีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนของภูมิภาค คือการจดัตั้ ง “เขต
การคา้เสรีอาเซียน” (AFTA) ในปี 1992 ท่ีจริงแลว้ความร่วมมือท่ีเป็นไปอยา่งคึกคกัทางดา้นเศรษฐกิจของ
อาเซียนท าให้เกิดพลวตัเชิงโครงสร้างสถาบนัท่ีดูแลจดัการงานในดา้นน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง การยกระดบัให ้
“ท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน” (SEOM) กลายเป็นกลไกท่ีเป็นทางการ และมีก าหนด
ประชุมกนับ่อยคร้ัง ช้ีให้เห็นความกา้วหนา้ในดา้นกลไกรองรับการท างานดา้นน้ีของอาเซียนเป็นอยา่งดี 
SEOM ยิ่งมีบทบาทหนา้ท่ีมากข้ึนเม่ือการประชุมสุดยอดอาเซียนปี 1992 ไดต้ดัสินใจยบุ “คณะกรรมการ
ถาวร” ท่ีดูแลด้านเศรษฐกิจทั้ งหมด 5 ชุด ได้แก่ “คณะกรรมด้านการเงินและธนาคาร” (COFAB) 
“คณะกรรมการดา้นอาหาร การเกษตรและป่าไม ้(COFAF) “คณะกรรมการดา้นอุตสาหกรรม แร่ธาตุและ
พลังงาน” (COIME) “คณะกรรมการด้านการส่ือสารและคมนาคม” (COTAC) และ “คณะกรรมด้าน
การคา้และท่องเท่ียว (COTT) ให้บูรณาการเขา้มาอยูภ่ายใตก้ารดูแลจดัการของ SEOM ทั้งหมด107 AFTA 
ก็เช่นเดียวกนัเป็นกลไกท่ีก าเนิดข้ึนมาจากความเห็นชอบของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 4 ปี 1992  
    AFTA เป็นขอ้ตกลงท่ีจะจดัตั้งเขตการคา้เสรีข้ึน ซ่ึงเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
อย่างจริงจงัอีกขั้นหน่ึงระหว่างชาติอาเซียน ใน “ความตกลงว่าดว้ยการใช้มาตรการก าหนดอตัราอากร
ร่วมเพื่อจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน” (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme 
for the ASEAN Free Trade Area 1992) ก าหนดเง่ือนเวลาร่วมกนัในการตดัลดภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้
น าเขา้ระหวา่งกนัให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 และยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ท่ีมิใช่มาตรการภาษี (non-tariff 
barriers) ต่าง ๆ ใหไ้ดภ้ายในเวลา 10 ปี เป้าหมายส าคญัของ AFTA คือส่งเสริมการคา้ระหวา่งชาติอาเซียน 
ท าใหอ้าเซียนมีความสามารถในการแข่งขนัในฐานะเขตการคา้ ตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากภายนอกดว้ย
การเอ้ือใหก้ารคา้ภายในภูมิภาคเป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวั  
    แมส้ถานะของ AFTA จะเป็นความตกลงแต่ภายใตค้วามพยายามน้ี ได้มีการจดัตั้งโครงสร้าง
และกลไกข้ึนมาด าเนินมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ีปรากฏในมาตราท่ี 7 ของความตกลงเขตการคา้เสรี จึงถือ
                                                   

   107 Joint Standing Committee. Australia and ASEAN, Managing Change. p. 12.  



  

 
 

61 

ได้ว่าเป็นการขยายโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกขั้นหน่ึง 
ความตกลงน้ีก าหนดให้ “ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน” (AEM) จัดตั้ ง “คณะมนตรีระดับ
รัฐมนตรี” (ministerial-level Council) หรือท่ีเรียกว่า “คณะมนตรี AFTA” (AFTA Council of Ministers) 
ข้ึนประกอบดว้ยตวัแทนจากชาติอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน และใหส้ านกัเลขาธิการอาเซียน ท าหนา้ท่ี
ดูแล ประสานงานและพิจารณาทบทวนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความตกลง AFTA โดยมอบหมายหนา้ท่ี
ให้ส านักเลขาธิการอาเซียนให้การสนับสนุน “คณะมนตรี AFTA” ในการด าเนินการดงักล่าว108 อยา่งท่ี
กล่าวข้างต้น ภายใน “ส านักเลขาธิการอาเซียน” ได้มีการแบ่ง “ฝ่าย” ส าหรับดูแลด้านเขตการค้าเสรี
อาเซียน “ฝ่าย AFTA” (AFTA Bureau) ท  าหน้าท่ีสอดส่องดูแลให้ชาติสมาชิกปฏิบติัตามขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรี และท าให้เกิดความคืบหนา้ไปตามเป้าหมาย โดยจดัการประเด็นอาทิ ขจดัอุปสรรคทางการคา้
ท่ีมิใช่มาตรการภาษี สร้างความสอดคล้องในรายช่ือสินค้าตามพิกัดอตัราศุลกากร ตลอดจนก าหนด
กระบวนการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั109 อย่างไรก็ตามส านักเลขาธิการก็ไม่มีเคร่ืองมือ
ในทางกฎหมายในการบงัคบัใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีอยา่งจริงจงั  
 
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 

Regional Forum / ARF) 

    พฒันาการใหม่ท่ีส าคญัในโครงสร้างสถาบนัของอาเซียน ท่ีถือไดว้า่เป็นการขยายกรอบกลไก
ทั้งในแง่ประเด็นความสนใจและขอบเขตความร่วมมือให้กวา้งไกลกว่าอาเซียนคือ “การประชุม ARF” 
การประชุมน้ีมีข้ึนเป็นคร้ังแรกปี 1994 ท่ีกรุงเทพฯ หลงัจากท่ี “ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียน” ในปี 1993 
อนุมติัให้จดัตั้งกลไกการประชุมน้ีข้ึน ARF สะทอ้นให้เห็นถึงการขยายขอบข่ายความสนใจของอาเซียน
ไปครอบคลุมประเด็นปัญหาระดับภูมิภาคท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประเด็นด้าน
ยทุธศาสตร์ความมัน่คง” เวทีน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นความสนใจท่ีชาติอ่ืนนอกเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ต่อ 
 
 
                                                   

   108 Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free 
Trade Area, Jan 28, 1992; ASEAN, ASEAN Free Trade Area (AFTA Council), 
http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/ สื บ ค้ น เ ม่ื อ  22 
กุมภาพนัธ์ 2018. 

   109 Joint Standing Committee. Australia and ASEAN, Managing Change. p. 14. 
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อาเซียน ในฐานะสถาบนัระหว่างประเทศเพื่อหารือและจดัการปัญหาร่วมกนั110 ดงัจะเห็นไดว้่าชาติจาก
นอกภูมิภาคอยา่ง ออสเตรเลีย เป็นผูเ้สนอแนะในปี 1990 ให้จดัตั้งกรอบความร่วมมือดา้นความมัน่คงน้ี
ข้ึน โดยให้มีอาเซียนเป็นศูนยก์ลาง อาเซียนเองก็เป็นฝ่ายท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของการดึงดูดชาติต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระเบียบความมัน่คงในเอเชียแปซิฟิกเขา้มาพบปะหารือกนั อาจกล่าวไดว้า่การส้ินสุดของ
สงครามเยน็และการคล่ีคลายของปัญหาความมัน่คงภายในภูมิภาค ท าใหอ้าเซียนสามารถริเร่ิมกรอบความ
มัน่คงเช่นน้ีข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งหวัน่วิตกวา่ อาจกระตุน้ให้เกิดความหวาดระแวงหรือต่อตา้นจากฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง  

ความตระหนกัถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในยคุหลงัสงครามเยน็อยา่งการข้ึนมามีอ านาจของจีน 
ปัญหาขอ้พิพาทหลายกรณี รวมถึงการเมืองระหวา่งมหาอ านาจท่ีอาจสั่นคลอนเสถียรภาพของภูมิภาคท่ี
เช่ือมโยงทัว่ถึงกนัมากข้ึน ก็ถือเป็นอีกแรงกระตุน้หน่ึงให้เกิด ARF ข้ึนเป็นช่องทางหารือปัญหาความ
มัน่คง ARF ประกอบดว้ยสมาชิกเร่ิมตน้ 21 ประเทศ ทั้งท่ีเป็นชาติคู่เจรจาและชาติผูส้ังเกตการณ์ นอกจาก
สมาชิกอาเซียน (6 ชาติ) แลว้ ยงัมีชาตินอกภูมิภาคอาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใตเ้ป็น
ตน้ กรอบการประชุมน้ีมีเวทีทั้งระดบัรัฐมนตรีและระดบัเจา้หนา้ท่ีชาติสมาชิก โดยจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี
พร้อมไปกบัการประชุม AMM และ“การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกบัรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของคู่เจรจา” (PMC)111 กระบวนการและแนวทางของกรอบ ARF สะทอ้นวิถีอาเซียน หรือ ASEAN Way 
กล่าวคือยดึหลกัการเคารพในอธิปไตยแห่งรัฐ ไม่แทรกแซงกิจการภายใน ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีเน้นการหารือและแสวงหาฉันทามติร่วมกนั112 ARF ยงัเน้นการเสริมสร้างพฒันาการในแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ซ่ึงสะท้อนแบบแผนพลวตัเชิงสถาบันของอาเซียนเช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพฒันา
กระบวนการของกรอบน้ีแบบสั่งสมไปเป็นขั้น ๆ เร่ิมจาก “การสร้างความเช่ือมัน่” (confidence-building) 
ในหมู่สมาชิก “การทูตเชิงป้องกัน” (preventive diplomacy) ไปจนถึงการวางแนวทาง “คล่ีคลายความ
                                                   

  110 Frank Frost, “ASEAN and Regional Cooperation: Recent Developments and Australia’s 
Interests,” Parliamentary Library Research Paper Seires, Nov 8, 2013, 
https://www.aph.gov.au/About_ 
Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/ASEAN สืบค้น เม่ือ  22 
กุมภาพนัธ์ 2018. 

   111 Joint Standing Committee, Australia and ASEAN, Managing Change, p. 15. 
   112 Frost, “ASEAN and Regional Cooperation, p. 23. 

https://www.aph.gov.au/About_
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ขดัแยง้” (conflict resolution) อนัเป็นเป้าหมายระยะยาว113 
 
การขยายตัวแสดง และ อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 / APT) 

    ความกา้วหนา้ดา้นโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนท่ีเห็นเด่นชดัอยา่งหน่ึงในทศวรรษ 1990 คือ
การขยายจ านวนประเทศท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ในกรอบความร่วมมือของภูมิภาค นอกจากกรอบ ARF 
ขา้งตน้แล้ว ในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ี เรายงัเห็นการขยายสมาชิกหลกัของอาเซียนจาก 6 ชาติให้
ครอบคลุมประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งภูมิภาค อาเซียนรับเวียดนามเขา้เป็นสมาชิก
ในปี 1995 ต่อดว้ยพม่าและลาวในปี 1997 และกมัพูชาในปี 1999 การรับสมาชิกใหม่จนรวมเป็น 10 ชาติ
อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ถือเป็นผลจากการคล่ีคลายของความไม่แน่นอนท่ีครอบง าภูมิภาคในช่วงสงคราม
เยน็ ตลอดจนการลดระดบัความกงัวลใจต่อปัญหาความมัน่คงภายในภูมิภาค ความสามารถจดัการปัญหา
และความขดัแยง้ภายในรัฐของชาติ “ว่าท่ีสมาชิกใหม่” ของอาเซียนเหล่าน้ี รวมทั้งการปรับเปล่ียนความ
สนใจมาสู่ประเด็นเศรษฐกิจและการเห็นประโยชน์จากการพึ่งพาอาศยั เป็นพื้นฐานแรงจูงใจให้บูรณาการ
เขา้หาสถาบนัและบรรทดัฐานของอาเซียน  
    การขยายสมาชิกจนครบ 10 ประเทศในภูมิภาค ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายหน่ึงท่ีตั้ งไวใ้น
ปฏิญญาก่อตั้งอาเซียน ท่ีวางวิสัยทศัน์ให้องค์การน้ีมีรูปแบบเปิดกวา้งให้รัฐในภูมิภาคเขา้มีส่วนร่วม 
ความเคล่ือนไหวในช่วงทศวรรษน้ี จึงท าใหอ้าเซียนมีอตัลกัษณ์ของความเป็นกลุ่มระดบัภูมิภาคท่ีสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน นอกจากการผนวกตวัแสดงจนครบภายในขอบเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ พลวตัและบริบท
ใหม่จากภาวะพึ่งพาอาศยัและกระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจท่ีเขม้ขน้ข้ึนหลงัยุคสงครามเยน็ ส่งผลให้
เกิดความตระหนกัร่วมกนัมากข้ึนในหมู่ชาติท่ีเรียงรายอยูใ่นภูมิศาสตร์ใกลเ้คียงกนัวา่ จ  าเป็นตอ้งมีกรอบ
กลไกความร่วมมือท่ีเช่ือม “เอเชียตะวนัออก” ภูมิภาคใหญ่เขา้ดว้ยกนั “อาเซียนบวกสาม” (ASEAN Plus 
Three หรือ ASEAN+3 / APT) ถือเป็นผลในเชิงรูปธรรมของแนวคิดดงักล่าว ท่ีส าคญัการท่ีชาติอาเซียน
เผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจท่ีรุนแรงจากวิกฤตการเงินท่ีปะทุข้ึนช่วงทา้ยของทศวรรษ ขณะท่ีชาติในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือก็รับผลกระทบจากวิกฤตน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ยิ่งตอกย  ้าความจ าเป็นในการตอ้ง
ร่วมมือกนัให้มากยิง่ข้ึน ตลอดจนสร้างความรู้สึก “ภูมิภาคนิยม” (regionalism) ในแบบขยายท่ีครอบคลุม
เอเชียตะวนัออกทั้งผนืใหเ้ขม้ขน้ยิง่ข้ึน  
    APT เป็นกรอบท่ีมีญ่ีปุ่นเป็นชาติผูผ้ลกัดนั การท่ีญ่ีปุ่นให้ความส าคญัต่อประเด็น “ความมัน่คง
ของมนุษย”์ ในนโยบายต่างประเทศของตน ท าใหว้กิฤตเศรษฐกิจในชาติอาเซียนปี 1997 เป็นโอกาสท่ี 
                                                   

   113 Ibid. p. 23. 
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สามารถแสดงบทบาทและใชศ้กัยภาพท่ีตนมี ช่วยคล่ีคลายปัญหาและให้ความช่วยเหลือชาติอาเซียนได้114 
APT จึงมีแรงผลกัดนัเร่ิมแรกจากการพยายามรวมก าลงัของชาติท่ีมีความเหนือกวา่ทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวนัออกอย่างญ่ีปุ่น เกาหลีใต้และจีน เพื่อร่วมจดัการปัญหาท่ีภูมิภาคเผชิญอยู่ กรอบความร่วมมือ
ระหวา่ง “อาเซียน” กบัชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งสามน้ี ถือเป็นอีกกลไกการประชุม ท่ีเพิ่มเขา้มา
อยา่งเป็นทางการในโครงสร้างสถาบนัของอาเซียน แมว้า่ชาติเหล่าน้ีมีฐานะเป็น “คู่เจรจา” ของอาเซียนมา
แต่เดิมในกรอบ PMC หรือ ASEAN+1 แต่กรอบ APT น้ี ท  าให้ความร่วมมือเป็นแบบพหุภาคีมากยิ่งข้ึน 
และท าใหอ้าเซียนกลายเป็น “ศูนยก์ลาง” การจดัการปัญหาในภูมิภาคเด่นชดัมากข้ึนควบคู่กบั ARF  
    APT มีการเจรจาหารือหลากหลายเวที ทั้งการประชุมแบบเต็มคณะ ท่ีมีสมาชิกทั้ง 13 ชาติเขา้
ร่วม การประชุมระหว่างชาติอาเซียนทั้งสิบกบัญ่ีปุ่น เกาหลีใตแ้ละจีนแยกเป็นรายประเทศ และระหวา่ง
ชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ยกนัเอง ภายใตก้รอบ APT มี “การประชุมสุดยอดผูน้ า” ก าหนดจดัข้ึน
ทุกปี ควบคู่กบัการประชุมสุดยอดอาเซียน (ซ่ึงตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นการประชุมท่ีมีก าหนดจดัข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี) นอกจากนั้นยงัมีการประชุมระดบัรัฐมนตรีของ APT และระดบัเจา้หน้าท่ีกระทรวง ซ่ึง
แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ หลากหลายสาขาความร่วมมือ115 ผลท่ีเป็นรูปธรรมของกรอบ APT ซ่ึงเกิดข้ึนก่อน
ส้ินสุดทศวรรษ 1990 คือการกระชบัความร่วมมือดา้นการเงิน โดยมีความตกลงใหย้กระดบัการติดต่อและ
ปฏิสัมพนัธ์ดา้นการเงินระหว่างกนัให้มากยิ่งข้ึน ความตกลงน้ีพฒันาไปเป็น “มาตรการริเร่ิมเชียงใหม่” 
(Chiang Mai Initiative / CMI) ในปี 2000 โดยมีญ่ีปุ่นเป็นตวัตั้งตวัตีส าคญัในการผลกัดนัมาตรการน้ี CMI 
มีกลไก “การท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน” (Currency Swap Arrangement) ระหวา่งกนัแบบทวิภาคีเป็น
แกนกลาง116 กลไกความร่วมมือในกรอบ APT น้ีมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันวิกฤตด้านการเงินไม่ให้
เกิดข้ึนซ ้ ารอย และสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไดอี้ก 
 
กจิกรรม 9.3.1 

จงอธิบายพฒันาการของกลไกการประชุมของอาเซียนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทศวรรษ 1990 
 
                                                   

   114 Chang-Gun Park.(2006), “Japan’s Collabarative Role in the Institutionalization of 
ASEAN+3: Toward and East Asian Integration Regime,” Asian Perspective, 30:2 (2006). p. 148. 

   115 Frost, “ASEAN and Regional Cooperation, p. 25. 
116 Ibid. 
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แนวตอบกจิกรรม 9.3.1 

    กลไกการประชุมมีพฒันาการแบ่งออกเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ การเพิ่มพนูบทบาทของกลไกท่ีมีอยู่
เดิม และการเพิ่มความหลากหลายของเวทีประชุม ในดา้นแรก “การประชุมสุดยอดอาเซียน” ไดรั้บการ
ปรับบทบาทจากเดิมท่ีจดัข้ึนในยามจ าเป็นเพียงนาน ๆ คร้ัง ให้เป็นกลไกท่ีมีความสม ่าเสมอและพบปะกนั
ถ่ีมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้การประชุมระดบัอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมการตอ้งมีข้ึนบ่อยคร้ังตามไปดว้ย ในอีกดา้นนั้น มี
การเพิ่มเวทีการประชุมท่ีมุ่งบริหารจดัการประเด็นท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีตวัแสดงเขา้ร่วมมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาติจากนอกกลุ่มอาเซียน ไม่วา่จะเป็น เวที ARF หรือ ASEAN+3 
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เร่ืองที ่9.3.2  

ประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างและกลไก ASEAN ในทศวรรษ 1990 
 
    ดงัท่ีไดบ้รรยายให้เห็นขา้งตน้ ความเปล่ียนแปลงในโครงสร้างสถาบนัอาเซียนท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหน่วยงานกลางอยา่งส านกัเลขาธิการอาเซียน เป็นไปเพื่อรองรับความ
จ าเป็นจากการขยายตวัของภารกิจและความซับซ้อนท่ีมีมากข้ึน ในดา้นการประสานกิจกรรมและความ
ร่วมมือ ความเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปเพื่อให้สอดรับกบัระดบัการบูรณาการภายในภูมิภาคท่ีมีมากข้ึน การ
เสริมประสิทธิภาพน้ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นการเพิ่มจ านวนต าแหน่งบริหารจดัการ และเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน
ภายใต้การบงัคบับญัชาของเลขาธิการอาเซียน วิธีการรับเจา้หน้าท่ีก็ได้ปรับเปล่ียนมาใช้หลกัความรู้
ความสามารถ แทนการเสนอช่ือตวัแทนจากชาติสมาชิก ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและสั่งสมความ
ช านาญการในสถาบนัไดม้ากยิง่ข้ึน117  
    การท างานของส านกัเลขาธิการมีความยืดหยุ่นมากข้ึน และท าหน้าท่ีในฐานะ “ตวัแสดง” ท่ีมี
บทบาทในโครงสร้างสถาบนัได้มากข้ึน ไม่ใช่เพียงเป็นผูป้ระสานและผูป้ฏิบติังานไปตามนโยบายจากท่ี
ประชุมระดบัท่ีสูงข้ึนไปตามสายบงัคบับญัชาเท่านั้น การท่ีอ านาจหนา้ท่ีของเลขาธิการอาเซียนไดรั้บการ
ขยบัขยายให้กวา้งข้ึน จึงสามารถเป็นผูริ้เร่ิมนโยบาย กิจกรรมและโครงการขององคก์ารได ้ตลอดจนให้
ค าปรึกษาหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ ได้มากข้ึน กล่าวได้ว่าเลขาธิการอาเซียนสามารถใช้ความรู้
ความสามารถ และทกัษะดา้นการทูตส่วนบุคคล ในการก าหนดทิศทางความกา้วหนา้และผลกัดนัให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในอาเซียนไดม้ากยิ่งข้ึน การท่ีในช่วงเพียงทศวรรษเดียวไดมี้การปรับโครงสร้างของ
ส านกังานน้ีคร้ังใหญ่ถึง 2 คร้ัง อย่างท่ีเห็นในรูป “พิธีสารแกไ้ขฯ” ปี 1992 และปี 1997 สะทอ้นถึงความ
รวดเร็วในการเพิ่มพูนสมรรถนะการท างานของโครงสร้างสถาบนัอาเซียน และการให้ความส าคญัต่อ
หน่วยงานกลางระดบัภูมิภาคอยา่งส านกัเลขาธิการเป็นอยา่งมาก 
    ในช่วงทศวรรษน้ีอาเซียนยงัสามารถจดัการปัญหาความไม่ต่อเน่ืองและขาดความช านาญดว้ย
การทบทวนเร่ืองก าหนดเวลาของการด ารงต าแหน่งและการท างานของกลไกต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
“เลขาธิการอาเซียน” นอกจากจะมีอ านาจหนา้ท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ยงัมีวาระการด ารงต าแหน่งยาวนานข้ึน จาก 3 
                                                   

    117 ASEAN, The ASEAN Secretariat: Basic Mandate, Functions and Composition, 
http://asean.org/?static_post=asean-secretariat-basic-documents-asean-secretariat-basic-mandate-2 
สืบคน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2018. 
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ปี เป็น 5 ปี การประชุมหลายเวทีท่ีมกัจดัข้ึนเพียงคร้ังคราวแบบไม่เป็นทางการ ถูกปรับให้เป็นกลไกท่ีมี
ข้ึนอย่างสม ่าเสมอเป็นทางการ ทั้งน้ีเพื่อให้การแลกเปล่ียนทศันะและประสานความร่วมมือท าได้ถ่ีข้ึน
และรวดเร็วมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “การประชุมระดบัผูน้ ารัฐบาล” หรือ “การประชุมสุดยอด” การจดั
ให้มีการประชุมท่ีเป็นทางการระดบัผูน้ าบ่อยคร้ัง ช่วยกระตุน้ให้มีการประชุม “ส าหรับเตรียมการ” การ
ประชุมระดบัอ่ืน ๆ และการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งเจา้หนา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอมากข้ึน
ตามไปด้วย พฒันาการน้ีท าให้องค์การอาเซียนซ่ึงมีจุดเด่นในเร่ืองกลไกการประชุมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
สามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อหารือ และประสานทศันะให้ได้มากข้ึนจนเกิดความต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
ประโยชน์ท่ีเกิดตามมาคือ ท าให้กระบวนการตดัสินใจท่ีใชร้ะบบฉันทามติสามารถด าเนินไปไดร้วดเร็ว
ข้ึน การพบปะกนัถ่ีข้ึนส่งผลให้กระบวนการหว่านลอ้ม แสวงหาจุดยืนร่วมกนัหรือการทอดเวลาตดัสิน
ปัญหากินระยะเวลาสั้ นลง สอดรับกบัสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการการรับมือและการ
ตดัสินใจร่วมกนัท่ีรวดเร็วข้ึน 
    ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนอีกประการของการเพิ่มพูนโครงสร้างสถาบนัในช่วงทศวรรษน้ีคือ การ
ท าให้ความร่วมมือไม่จ  ากดัอยู่แค่เพียงอาเซียน การจดัตั้งเวที ARF และ ASEAN+3 กลายเป็นจุดตั้งตน้
ส าคญัในการขยาย “เวทีพหุภาคี” ท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมภูมิภาค “เอเชียตะวนัออกทั้งผืน” 
กล่าวคือผูกโยงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ขณะท่ีเวที 
ASEAN+3 อาจจ ากดัเฉพาะสมาชิกในเอเชีย แต่เวที ARF เป็นกรอบท่ีควบรวมภูมิภาคใหญ่ระดบัเอเชีย-
แปซิฟิกเขา้มาบนพื้นฐานความตระหนกัถึงการกระทบซ่ึงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตรรกะท่ีวา่ การเมืองของ
อาเซียนแยกไม่ได้จากการเมืองและยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอ านาจโลกท่ีเก่ียวโยงอยู่กับภูมิภาคน้ี ท่ี
ประชุม ARF ยงัมีนยัส าคญัท่ีมุ่งสนใจประเด็นการเมืองและความมัน่คงโดยตรง เวทีน้ีจึงสะทอ้นให้เห็น
การขยายขอบเขตทั้งในแง่รัฐท่ีเขา้ร่วม และประเด็นปัญหาท่ีนานาชาติร่วมจดัการผา่นกรอบกลไกอาเซียน 
การท่ีเวที ARF ขยายจ านวนสมาชิกมากข้ึนในระยะต่อมา ตลอดจนแนวโน้มท่ีกรอบ “อาเซียนบวก” จะ
ไดเ้พิ่มเวทีท่ีผนวกหลายชาติเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน สะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิผล ประโยชน์และคุณูปการ
ของกลไกพหุภาคีในกรอบอาเซียน อยา่งนอ้ยก็ในมโนทศัน์ของชาติท่ีร่วมอยูใ่นกรอบกลไกดงักล่าวอยา่ง
ต่อเน่ือง  
    ผลลพัธ์อีกประการจากการท างานเร่ือยมา และเป็นท่ียอมรับเพิ่มมากข้ึนของกลไกพหุภาคีท่ีไม่
จ  ากดัเฉพาะอาเซียน คือการเปล่ียนสถานะและบทบาทขององค์การจากท่ีเคยตอบสนองผลประโยชน์
ภายใน ไปสู่การเป็นสถาบนัท่ีให้คุณูปการต่อระเบียบโลกและจดัการปัญหาระดบัโลกาภิบาล (global 
governance) การเข้ามาใช้กระบวนการและกลไกของอาเซียนสะท้อนความยอมรับและการเห็น
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ความส าคญัของประชาคมนานาชาติ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายอยา่งหน่ึงทั้งในปฏิญญาอาเซียนและ ZOPFAN 
เวทีเหล่าน้ีท าให้ “อาเซียนกลายเป็นศูนยก์ลาง” (ASEAN Centrality) ความร่วมมือและจดัการปัญหาใน
เอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดึงมหาอ านาจหลายฝ่ายเขา้มาร่วมวงหารือ ซ่ึงถือเป็นผลประโยชน์ต่อทั้งชาติ
อาเซียนและการธ ารงระเบียบของภูมิภาคโดยรวม ในเชิงยุทธศาสตร์แลว้  การมีรัฐใหญ่หลายชาติเขา้มา
เก่ียวข้องในกิจการของภูมิภาคผ่านกระบวนการการประชุมของอาเซียน ช่วยส่งเสริมระบบถ่วงคาน
อ านาจและบทบาทของรัฐใหญ่ ไม่ให้ชาติใดชาติหน่ึงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นเชิงครอบง าชาติ
เล็ก ๆ ท่ีมีศกัยภาพต ่ากวา่หรือสั่นคลอนระเบียบท่ียอมรับร่วมกนั การปรากฏของรัฐใหญ่หลายชาติในเวที
ประชุมหรือกรอบพหุภาคี ส่งผลในการสร้างระบบตรวจสอบท่าทีและทดัทานพฤติกรรมของกนัและ
กนั118 ชาติอาเซียนจึงมีช่องทางหนีทีไล่ในการปกป้องตนเอง โดยอาศยัรัฐใหญ่ฝ่ายหน่ึงให้สอดส่อง
พฤติกรรมและกดดนัท่าทีของอีกฝ่าย ในบริบทท่ีการผงาดข้ึนมาของจีนในยคุหลงัสงครามเยน็ก าลงัสร้าง
ความกงัวลใจให้แก่ชาติอาเซียนและชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย กลไกอาเซียนท่ีมีชาติใหญ่อยา่ง สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น 
ออสเตรเลีย เกาหลีใตแ้ละจีนเขา้ร่วม มีส่วนสร้าง “ความยบัย ั้งชัง่ใจ” ให้แก่จีน และระหวา่งกนัเอง ทั้งยงั
อาจมีผลเชิง “หล่อหลอมกล่อมเกลา” (socialize) ให้จีนมีพฤติกรรม “ท่ีรับผิดชอบ” ตามมาตรฐานท่ีเห็น
ดว้ยร่วมกนั และบูรณาการเขา้หากฎระเบียบและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศท่ีเป็นอยูเ่วลาน้ี119 
    อย่างไรก็ตาม การเปิดกลไกอาเซียนให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาอ านาจจากภายนอก ก็เป็นปัจจยัท่ีก่อปัญหาต่อชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ช่นกนั ประการแรกคือ 
ปัญหาวา่ดว้ยการธ ารงอตัลกัษณ์แบบอาเซียนและวิถีอาเซียน อาเซียนเผชิญกบัความยากล าบากมากยิง่ข้ึน
ภายใต้แรงกดดันของรัฐใหญ่ ด้านหน่ึง สหรัฐฯและบรรดาชาติเสรีนิยมตะวนัตกท่ียึดคุณค่า “สิทธิ
มนุษยชน” มกัส่งเสริมและปกป้องคุณค่าน้ีในแนวทางท่ีขดักับหลักการ “เคารพอธิปไตย” และ “ไม่
แทรกแซงซ่ึงกนั” การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐท่ีปกครองดว้ยระบอบ
เผด็จการหรืออ านาจนิยม มกักระตุน้ให้สหรัฐฯ และชาติยุโรปแสดงปฏิกิริยาต่อตา้น และมีท่าทีตอบโต้
ในแบบท่ีแทรกแซงกิจการภายใน หรือละเมิดอธิปไตยด้วยเหตุผลเชิงมนุษยธรรม (humanitarian 
intervention) เวทีอยา่ง ARF จึงอาจกลายเป็นเคร่ืองมือของชาติเหล่าน้ีในการผลกัดนัค่านิยมแบบของตน 
ซ่ึงอาจมองวา่มีความเป็นสากลและกา้วหนา้กวา่แบบแผนปฏิบติัของอาเซียน  
                                                   

   118 Evelyn Goh. (2011).  “How Japan Matters in the Evolving East Asian Security Order,” 
International Affairs, 87:4 pp. 894-895. 

   119 Joshua Kurlantzick. (2012).  ASEAN’s Future and Asian Integration. New York: The 
Council on Foreign Relations, Inc., p. 3.  
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    การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในรัฐอย่างพม่า ในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 จึงกลายเป็นปัญหาท า
ให้อาเซียนถูกรัฐเสรีจากภายนอกกลุ่มกดดนัให้ตอ้งด าเนินมาตรการบางอยา่ง อยา่งเช่นการประณามหรือ
คว  ่าบาตรพม่า ซ่ึงแน่นอนว่าแรงกดดันลักษณะน้ีท าให้เกิด “ภาวะทางแพร่ง” (dilemma) ท่ีสั่นคลอน 
ASEAN Way120 เช่นน้ีแลว้อาจกล่าวไดว้า่การมี “อาเซียนเป็นศูนยก์ลาง” ของกระบวนการพหุภาคีระดบั
ภูมิภาค ใช่วา่จะหมายถึงการบูรณาการชาติภายนอกเขา้มาร่วมในบรรทดัฐานแบบอาเซียน อยา่งท่ีชาติใน
ภูมิภาคคาดหวงัเอาไวเ้สมอไป กลบักลายเป็นว่าอาเซียนอาจตอ้งประนีประนอมหลกัการและวิถีทางท่ี
ยึดถือมาร่วมกันในหมู่สมาชิก เม่ือหลักการพื้นฐานเหล่าน้ีถูกตั้งค  าถามโดยรัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีค่านิยมและ
อุดมการณ์ต่างออกไป แต่ตอ้งเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ดภายในกรอบสถาบนัเดียวกนั 
    การเปิดรับรัฐภายนอกเขา้มาร่วมในกรอบอาเซียน ยงัท าให ้ASEAN Way ถูกตั้งค  าถามในอีกแง่
หน่ึง จากสถานการณ์อีกรูปแบบ นัน่คือขอ้สงสัยท่ีวา่ การใชว้ถีิการ “หารือ” และตดัสินปัญหาโดยยดึหลกั 
“ฉนัทามติ” จะสามารถรับมือความทา้ทายใหม่ ๆ จากเกมการเมืองและยุทธศาสตร์ของชาติมหาอ านาจท่ี
เขา้มาร่วมในการเจรจาและต่อรองกบัอาเซียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ในหมู่ชาติอาเซียนเอง
กระบวนการตดัสินใจลกัษณะน้ี มกัก่อใหเ้กิดความล่าชา้หรือปล่อยใหป้ระเด็นปัญหาคาราคาซงัต่อไป ใน
ยามท่ีมีมหาอ านาจเขา้มาร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ท าให้เกิดตวัแปรใหม่เขา้มาเป็นเง่ือนไขพิจารณา
ในการแสดงความเห็นพอ้งต้องกันของชาติอาเซียน รัฐศกัยภาพสูงอาจใช้สถานการณ์ท่ีชาติสมาชิก
อาเซียนแต่ละชาติมีสิทธิยบัย ั้ง (veto) อยูใ่นมือ ต่อรองโดยให้ประโยชน์หรือกดดนัเป็นการเฉพาะ ท าให้
เสียงแตก และไม่สามารถก าหนดจุดยนืหรือหาฉนัทามติร่วมกนัไดโ้ดยง่าย การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วน
ตนของชาติสมาชิกอาเซียน แลกเปล่ียนกบัการโอนเอียงเขา้หาและตอบสนองความตอ้งการของชาติใหญ่ 
ท าให้อาเซียนอาจตดัสินใจดว้ยระบบการเห็นพอ้งตอ้งกนัได้ยากมากข้ึน ท าให้ปัญหาถูกทอดเวลาการ
จดัการออกไปไม่ส้ินสุด  
    ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี แทนท่ีอาเซียนจะสามารถ “สร้างความเขม้แข็งผา่นความเป็นปึกแผน่” 
(strength through consolidation) เพื่อต่อกรกบัความทา้ทายร่วมกนั อย่างท่ีบุคคลผูมี้ส่วนก่อตั้งอาเซียน
วางวสิัยทศัน์เอาไว ้กลบักลายเป็นวา่ระบบฉนัทามติท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีมหาอ านาจเขา้มาแทรกแซง 
 
 
                                                   

   120 Taku Yukawa. (2017). “ASEAN Norms – Argument Yielding to Change,” Japan Digital 
Library (Mar 2017), p. 4., https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/world /170327_yukawa.pdf 
สืบคน้เม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2018. 
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กระบวนการท างานของอาเซียน ยิ่งท าให้อาเซียนดูแตกแยกกนัมากข้ึน121 เราจะเห็นว่าความเส่ียงท่ีเกิด
จาก ASEAN Way จะชดัเจนข้ึนในยุคต่อ ๆ ไปเม่ือจีนซ่ึงมีบทบาทในภูมิภาคมากข้ึนใช้เวทีอาเซียนเป็น
หนทางหน่ึง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่พฤติกรรมของตน วิถีอาเซียนยิ่งส่งผลให้เกิดความชะงกังนั
จนเป็นท่ีน่ากงัขาวา่เวทีพหุภาคีอยา่ง ARF และกรอบ “อาเซียนบวก” ท่ีเรียกไดว้า่มีเป้าหมายแฝงท่ีส าคญั
คือเพื่อทัดทานพลังอ านาจของจีน ตลอดจนหล่อหลอมกล่อมเกลาท่าทีและพฤติกรรมของจีน122 ใน
ทา้ยท่ีสุดแลว้ “วิถีอาเซียนเป็นฝ่ายหล่อหลอมกล่อมเกลาจีน หรือจีนเป็นฝ่ายหล่อหลอมกล่อมเกลาชาติ
อาเซียน”123 ให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามความประสงคแ์ละตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของจีนกนัแน่ 
ประโยชน์และปัญหาจากการขยายกรอบและยกระดบัสถานะของอาเซียนเป็น “สถาบนัศูนยก์ลาง” ใน
การบริหารระเบียบและเสถียรภาพระหวา่งประเทศ จึงเป็นประเด็นทา้ทายประสิทธิภาพการท างานของ
โครงสร้างสถาบนัท่ีพบเห็นไดน้บัแต่ทศวรรษ 1990 เร่ือยมาจนยคุปัจจุบนั 
 
กจิกรรม 9.3.2 

    จงอธิบายความทา้ทายต่อโครงสร้างสถาบนัของอาเซียนท่ีอาจเกิดจากการส่งเสริมให้กรอบ
กลไกอาเซียนกลายเป็น “ศูนย์กลาง” ความร่วมมือและจัดการระเบียบระหว่างประเทศของเอเชีย
ตะวนัออกโดยรวม 
 

แนวตอบกจิกรรม 9.3.2 

    ความท้าทายต่อโครงสร้างสถาบนัท่ีอาจเกิดข้ึนคือ การตั้งค  าถามต่อประสิทธิภาพของ “วิถี
อาเซียน” ในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัรัฐใหญ่ภายนอกท่ีเขา้ร่วมในกรอบขององค์การ บรรทดัฐาน
                                                   

   121 Tang Siew Mun. (2016). “ASEAN Needs some Serious Soul-Searching on its Ties with a 
Friend Showing Signs of Increasing Assertiveness,” The Straits Times, Oct 8, accessed Feb 23, 2018, 
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-showing-signs-of 

   122 Kurlantzick, ASEAN’s Future and Asian Integration, p. 3. 
   123 Ian Tsung-Yen Chen and Alan Hao Yang. (2013). “A Harmonized Southeast Asia? 
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ดั้งเดิมไม่วา่การเคารพอธิปไตย การไม่แทรกแซงซ่ึงกนัและการยึดหลกัฉนัทามติ ในดา้นหน่ึงอาจถูกทา้
ทายโดยชาติตะวนัตกท่ีให้ความส าคญักับระบบคุณค่าอย่างอ่ืนมากกว่า อาทิ สิทธิมนุษยชนและการ
แทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม ในอีกด้านหน่ึงการยึดหลักฉันทามติ  อาจกลายเป็นความท้าทายในการ
ตดัสินใจของอาเซียน ในกรณีท่ีรัฐใหญ่อาศยัการให้ประโยชน์กบับางชาติสมาชิกเป็นช่องทางลดความ
เป็นปึกแผน่และยบัย ั้งการแสดงจุดยนืร่วมกนัในประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
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