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49 ปีอาเซียน: เดินหน้าหรือถอยหลัง

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
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อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
49 ปีอาเซียน: เดินหน้าหรือถอยหลัง ค�ำตอบคือ “ก้าวหน้า” แน่นอนแต่
ขึ้นอยู่กับว่าจะก้าวหน้ามากขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้น โดยประเด็นที่จะพิจารณามีอยู่
สองประเด็นหลักๆ ด้วยกันคือ geo-politics และ geo-economics โดยสองมิตินี้
เป็นตัวตัดสินความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และทะเลจีนใต้ก็ถือ
เป็นอีกหนึง่ ตัวแปรส�ำคัญทีเ่ ข้าเปลีย่ นแปลงทัง้ geo-politics และ geo-economics
อีกหนึ่งมิติที่ส�ำคัญคือ มิติด้านประวัติศาสตร์ ที่จะเข้ามาอธิบายค�ำถาม
นี้ได้ เพราะประวัติศาสตร์นั้นคือสิ่งที่ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของประชาชน
อาเซียนมาอย่างไรและมาถึงวันนี้ได้อย่างไร
ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าอาเซียนเกิดขึ้นเพราะขบวนการในการเมืองโลกที่
ต้องการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลานั้น และการตอบสนองของอาเซียน
ในปัจจุบันนั้นมีภูมิหลังมาจากการที่สมาชิกในอาเซียนมีความหลังที่มีต่อจีน
แตกต่างกัน จึงท�ำให้จุดยืนและการเมืองต่างกัน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (1945) ประเทศใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตได้ถูก
เลนนินยึดอ�ำนาจขึน้ มาจากราชวงศ์และตัง้ ประเทศเป็นสังคมนิยม ขณะเดียวกันจีน
ก็มกี ารต่อสูภ้ ายในเช่นกัน และกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตงั้ แต่ปี 1949 แต่สหรัฐฯ นัน้
ชนะสงครามโลก จึงส่งผลให้ธุรกิจอเมริกานั้นมีบทบาทส�ำคัญในการเมืองโลก ซึ่ง
ธุรกิจของอเมริกานัน้ ต้องเป็นไปตามแนวทางทุนนิยมและเสรีนยิ ม นัน่ หมายความ
ว่าสหรัฐฯ ต้องต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
เพราะฉะนั้นสหรัฐฯ จึงตั้งตัวเป็นผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ทั้งๆ ที่ในสมัย
สงครามโลกนัน้ สหรัฐฯ จีน และรัสเซียเป็นพันธมิตรกัน แต่ดว้ ยระบอบการปกครอง
ที่ต่างกันจึงท�ำให้ต้องแยกขั้วกัน
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จนกระทัง่ ปี 1947 ได้มกี ารประกาศ Trueman Doctrine ทีส่ หรัฐฯ สามารถ
บุกประเทศอะไรก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และมีการใช้ Trueman Doctrine มา
ต้านคอมมิวนิสต์เป็นส�ำคัญ จนสงครามเย็น (Cold War) ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้นนั้ ได้รบั การขนานนามว่าเป็น Hot War เพราะมีความรุนแรงเกิดขึน้ จ�ำนวน
มากทั้งสงครามในลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ภาพ: สงครามเวียดนาม2

ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็เข้ามาตั้ง SEATO ซึ่งอยู่ในบริเวณกระทรวงการ
ต่างประเทศในปัจจุบนั โดยตัง้ ในปี 1954 โดยสนธิสญ
ั ญานีม้ คี วามย้อนแย้งอยูค่ อื
มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมมือกัน แต่ใน
สนธิสัญญากลับมีประเทศฝรั่งเศสเข้ามาร่วมด้วย
และที่ส�ำคัญมากเลยคือได้เกิด Thanat-Rusk Agreement ขึ้นในปี 1962
เพื่อที่จะบอกว่ากองทัพสหรัฐฯ สามารถส่งกองก�ำลังมาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ซึง่ เป็นไปตาม Trueman Doctrine จนน�ำไปสูก่ ารทีท่ หารอเมริกนั เข้ามาตัง้ ฐานทัพ
2
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ภายในบริเวณประเทศไทย เช่น อูต่ ะเภา ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ไปบุกเวียดนาม และน�ำไปสู่
การตัง้ อาเซียนในปี 1967 ในทีส่ ดุ ซึง่ อาเซียนมีคณ
ุ ปู การมากทีช่ ว่ ยเข้ามาลดความ
ขัดแย้งให้กับประเทศในภูมิภาคนี้ เพราะประเทศส่วนใหญ่มักเป็นอาณานิคม ซึ่ง
มักมีปัญหาเรื่องพรมแดน การจัดตั้งอาเซียนนั้นท�ำให้ปัญหา ณ จุดนี้ลดลงไป
และทุกประเทศหันมาร่วมกันต่อต้านคอมมิวนิสต์แทน โดยในตอนนั้นประเทศที่มี
บทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในอาเซียนคือ “อินโดนีเซีย” ถ้าอินโดนีเซียไปประเทศในอาเซียน
ถึงจะไปด้วยกันได้
จากข้างต้นจะเห็นว่าการเกิดขึน้ ของอาเซียนนัน้ เกิดขึน้ มาเพราะ “geopolitics” ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกันกับ “geo-economics” ทั้งสิ้น
ย้อนกลับไปในขณะที่สหรัฐฯ เข้าไปท�ำสงครามในเวียดนามนั้น ประชาชน
ก็เริ่มต่อต้านขึ้นเรื่อยๆ ณ ตอนนั้นประธานาธิบดี Nixon เข้ามา จึงมีแนวคิดที่จะ
น�ำจีนมาช่วยเพื่อผ่อนปรนก�ำลัง ซึ่งนี่ถือเป็นสัญญาณส�ำคัญที่สะท้อนว่าสหรัฐฯ
จะกลับมาดีกับจีนอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบลง (1975) ไทย
จึงหันมาดีกับจีนด้วยโดยทันที โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ได้เข้าไปจับมือกับ
เหมา เจ๋อ ตุงด้วย
หลังจากช่วงนี้ก็มีการน�ำมิติทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาใส่ด้วย ที่น�ำมาใส่
นั้นก็เพราะว่าสหรัฐฯ สนับสนุนให้มีการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วนัน้ กลับกลายเป็นว่าไม่มสี งิ่ ใดเกิดขึน้ เลย เช่นเรือ่ งทีว่ า่ จะลด
ก�ำแพงภาษีร่วมกัน ทุกประเทศก็พยายามหาว่าจะสามารถให้ตัวไหนได้บ้างถึงจะ
ไม่เกิดการค้า ส่วนตัวไหนที่ให้แล้วเกิดการค้าก็จะไม่ให้ เช่น ฟิลิปปินส์ก็ให้ “รถ
ตัดหิมะ” ไม่เสียภาษี ซึ่งกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นไม่มีหิมะแต่อย่างใด
ในช่วงนั้นสหรัฐฯ ก็ยังคงแตกแยกกับสหภาพโซเวียตอยู่ สงครามเย็น
ยังคงต่อเนือ่ งมาจนถึงยุคกอร์บาชอฟ และสิน้ สุดเมือ่ ก�ำแพงเบอร์ลนิ ทลายลง และ
สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในทีส่ ดุ ยุคนีถ้ อื เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน geo-politics เพราะเมื่อพอมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
นั้น อาเซียนก็เริ่มไหวตัวว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปดี จึงมีแนวนโยบายในสมัยพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณว่า “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า”
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พอในสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เป็นช่วงที่เวียดนามก�ำลังขึ้นมา
ยิ่งใหญ่มาก โดยในช่วงนั้นเวียดนามบุกมาเกือบจะถึงชายแดนจังหวัดสระแก้ว
ไทยจึงพยายามให้จีนมาช่วยเหลือ
นอกจากนี้เราต้องท�ำความเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ที่อาเซียนจะมีสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ละประเทศนั้นก็มีภูมิหลังเกี่ยวกับจีนที่แตกต่างกันออกไป
เช่นเวียดนามนั้นไม่ชอบจีน เพราะฉะนั้นระหว่างที่มีปัญหากับสหรัฐฯ คนใน
ประเทศลาวและเวียดนามจึงหันไปศึกษาในสหภาพโซเวียตแทน ในทางกลับกัน
กัมพูชานั้นกลับสนับสนุนประเทศจีนอย่างมาก
ต่อมาในยุค 1990 เหตุการณ์ตอนนั้นที่ส�ำคัญของโลกคือ เราได้เห็น
การเปลีย่ นแปลงทางด้าน geo-economics กล่าวคือมีการเกิด GATT และ WTO
ดังนั้นเพื่อให้ทันกับกระแสโลกในช่วงนั้นอาเซียนจึงก่อตั้ง AFTA ขึ้นมาใน
ปี 1992 ซึ่งถือเป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจอาเซียนที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
ประเทศอาเซียนนัน้ มีการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจจริงๆ น�ำโดยนายอานันท์
ปันยารชุน โดยให้นายสุธี สิงห์เสน่ห์เป็นประธาน (แทนทีจ่ ะเป็นกระทรวงพาณิชย์)
ทั้งนี้เพื่อให้การเจรจาการค้าต่างๆ นั้นเป็นไปในแนวทางที่เสรีมากขึ้น
อาจกล่าวได้ว่าอาเซียนตั้งแต่ในอดีตจนถึงวันนี้มีความเจริญก้าวหน้า
ไปมาก แต่นับจากนี้อาจชะลอลงไปบ้างเมื่อเทียบกับในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่มีข้อพิพาทกัน อาเซียนนั้นก็มาไกลเกินกว่าที่จะมาทะเลาะกันแล้ว
ยกตัวอย่างเช่น กรณีไทยกับมาเลเซียทีม่ ขี อ้ พิพาทกัน แต่สดุ ท้ายก็สามารถร่วมกัน
ท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติร่วมกันได้ ซึ่งใน
ตอนนี้ไทยก็มีแผนการที่จะท�ำกับกัมพูชาเฉกเช่นเดียวกันกับที่ท�ำกับมาเลเซียด้วย
ข้อพิพาททะเลจีนใต้นั้นจะท�ำให้อาเซียนแตกกันหรือไม่
ตัวอย่างจากเหตุการณ์นที้ เี่ กิดขึน้ ล่าสุดคือการประชุม summit ทีเ่ วียงจันทน์
อาเซียนก็ไม่มีการแถลงการณ์ในประเด็นนี้ร่วมกันเพราะไม่สามารถตกลงกันได้
การประชุ ม summit ที่กัมพูชาก็เช่นเดียวกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราจะเข้าใจ
ปรากฏการณ์นี้ได้เราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันนั้นจีนก�ำลังมีความ
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พยายามในการ “กู้คืนอ�ำนาจ” เพราะในอดีตนั้นจีนเคยเป็นมหาอ�ำนาจทางบก
ตั้งแต่ปี 1250-1368 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเจงกิสข่านที่สามารถยกทัพบุกไปไกล
ได้ถงึ ยุโรป และในขณะเดียวกันจีนก็เป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลด้วยในสมัยราชวงศ์
หมิงคือปี 1368-1644 โดยตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ เจิง้ เหอทีส่ ามารถเดินทางทางเรือ
ไปกลับระหว่างจีน-เปอร์เซียมากถึง 9 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามจีนกลับสู่ยุคที่รู้สึกว่า
ตัวเองโดนหยามเหยียดในสมัยราชวงศ์ชิง ที่ในยุคนั้นเริ่มเกิดการล่าอาณานิคม
เกิดขึ้น และอังกฤษก็พยายามเข้ามาในจีน จนสุดท้ายเกิดเป็น “สงครามฝิ่น” โดย
สงครามฝิ่นครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี 1839 และครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี 1856-1860
จนสุดท้ายจีนต้องพ่ายแพ้แก่อังกฤษเพราะว่าอังกฤษนั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่
ทันสมัยกว่าจีน
ระหว่างนี้ในจีนก็เกิด “กบฏไท่ผิง (Taiping Rebellion)” ขึ้นอีก และได้
ตั้งอาณาจักรของตนเองตั้งแต่ปี 1850-1864 รวมเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่ง
สุดท้ายพ่ายแพ้และต้องหนีมาอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยและสิงคโปร์
หรือที่เรารู้จักกันในนาม “จีนฮ่อ” ซึ่งในยุคนี้ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ: กบฏไท่ผิง (Taiping Rebellion)3
3

http://f.ptcdn.info/091/018/000/1398172820-2-o.jpg
ปัญหาทะเลจีนใต้ จุดยืนอาเซียน
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เพราะฉะนั้นในปัจจุบันจีนจึงพยายามรื้อฟื้นมาอีกครั้งและได้กลายเป็น
นโยบาย “One Belt, One Road” โดย Road ในที่นี้หมายถึง Road ของ
เจงกิสข่าน และ Belt นั้นหมายถึง Belt ของเจิ้งเหอ

ภาพ: One Belt, One Road4

จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจกล่าวโดยสรุปได้สองประการดังนี้
1) จีนจะไม่เปลี่ยนจุดยืนเรื่องการแสดงเขตครอบครอง
2) อาเซียนมาไกลเกินกว่าทีจ่ ะแตกแยกกันเพียงเพราะข้อพิพาททะเลจีนใต้

4
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ปัญหาทะเลจีนใต้: จุดยืนอาเซียน

พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์5
รองเสนาธิการทหารเรือ
การขยายบทบาทและอ�ำนาจทางทะเลของจีนในภูมิภาค

ประเด็นในเรื่องของหมู่เกาะสแปรทลีย์ส่งผลอย่างไร ที่ทางอนุญาโตตุลาการ
ได้ตดั สินให้ฟลิ ปิ ปินส์เป็นผูช้ นะอย่างชัดเจน ก่อนอืน่ เราต้องท�ำความเข้าใจกับ The
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ที่เกิดขึ้นในปี
1982 ก่อน ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และ
จีนก็ได้ให้สตั ยาบรรณกับกฎหมายฉบับนีไ้ ว้เช่นกัน แต่จนี นัน้ จะขอสงวนประเด็น
เรื่องเขตทางทะเล
โดยใน UNCLOS1982 นัน้ มีขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ก�ำหนดไว้มากมาย แต่ประเด็น
ทีน่ า่ สนใจคือ “ประเด็นความขัดแย้งอันเกิดจากการอ้างสิทธิ”์ เช่น กรณีไทยกับ
กัมพูชาก็มีการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่จนเกิดพื้นที่ทับซ้อนกัน หรือไทยกับมาเลเซีย
ก็มีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเช่นกัน แต่สุดท้ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้จน
เกิดเป็น Joint Development Area: JDA หรือพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
5

รองเสนาธิการทหารเรือ / ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล
ปัญหาทะเลจีนใต้ จุดยืนอาเซียน
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โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2522 หรือในกรณีไทยกับพม่าก็ยงั มีปญ
ั หาเรือ่ งพืน้ ทีท่ บั ซ้อนเช่นกัน
ส่วนในส่วนอื่นๆ นั้นเราสามารถตกลงกันได้หมดแล้ว
ปัญหากรณีทะเลจีนใต้

กรณีของหมู่เกาะสแปรทลีย์และพาราเซลที่เราหยิบยกมาอ้างกันนั้นก็เกิด
จากปัญหานี้เช่นกัน กล่าวคือ สืบเนื่องจากที่จีนมีเส้นทางสายไหม (Silk Road) ที่
จีนใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพล และเมื่อเศรษฐกิจจีนเริ่มเจริญเติบโตขึ้น
เรือ่ ยๆ จนเป็นล�ำดับต้นของโลก จึงพยายามขยายอาณาเขตออกทางทะเลด้วย เช่น
ทางทะเลจีนใต้โดยผ่านช่องแคบมะละกา หรือไม่กอ็ อกทางมหาสมุทรแปซิฟกิ แต่
เส้นทางทะเลบริเวณทะเลจีนใต้นนั้ ถือเป็นเส้นทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มาก เพราะน�ำ้ มันจาก
ทางตะวันออกกลางรวมถึงก๊าซธรรมชาติต่างๆ ถูกล�ำเลียงขนส่งมากในบริเวณนี้
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เส้นทางสายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 (One Belt and One Road)

จะเห็นได้ว่าเส้นทางนี้เปรียบเสมือนกับเป็น “เส้นทางชีวิตของจีน” จีน
จึงต้องพยายามรักษาอ�ำนาจในบริเวณนี้ไว้ ถึงแม้ว่าจะถูกมหาอ�ำนาจสกัดกั้น
ก็ตาม โดยจีนก็พยายามประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องการธ�ำรงอ�ำนาจในบริเวณนี้
ผ่านการปรับกองก�ำลังทางบกให้สมดุลกับกองก�ำลังทางเรือและทางอากาศ หรือ
อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าจีนเปลี่ยนท่าทีจาก “passive” กลายมาเป็น “active”
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้สูงขึ้น

ทีช่ ดั เจนคือการพยายามขยายเขตอ�ำนาจของตนผ่านทางเรือ โดยสามารถ
มองเป็นชั้นๆ ได้ดังนี้

ปัญหาทะเลจีนใต้ จุดยืนอาเซียน
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1) “The first island chain” คือความพยายามขยายอ�ำนาจตัวเองออก
ในบริเวณทะเลจีนใต้ภายในปี 2545-2553 โดยเริม่ ตัง้ แต่ทางตอนเหนือของรัสเซีย
บริเวณวลาดีวอสตอคไล่ไปจนถึงไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และช่องแคบ
มะละกา โดยชั้นนี้ถือเป็นบล็อคชั้นในสุด

2) “The second island chain” คือยุทธศาสตร์ในปี 2553-2563 ที่จีน
จะปรับยุทธศาสตร์จากเชิงรับมาเป็นเชิงรุกในบริเวณญี่ปุ่น กวม และปาปัว
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3) “Blue water navy” คือยุทธศาสตร์นบั ตัง้ แต่ปี 2563 เป็นต้นไป ทีส่ ามารถ
ปฏิบตั กิ ารได้ทกุ แห่งในโลกและมีฐานทัพเรือภายนอกประเทศด้วย ซึง่ จะเห็นได้วา่
ไปเทียบเคียงกับสหรัฐฯ

การขยายบทบาทและอ�ำนาจทางทะเลของจีนในภูมิภาค
จะเห็นได้วา่ การขยายอ�ำนาจของจีน ณ ตอนนีเ้ ป็นไปทัง้ วิธที เี่ ป็น soft power
และ hard power เช่นให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา พม่า เวียดนาม หรือแม้แต่ไทยนัน้ จีนก็เข้ามา
ข้องเกี่ยวใน North-South Corridor ที่ท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดของการขยายบทบาทและอ�ำนาจทางทะเลของจีน
คือบริเวณ “nine-dash-line” (เส้นประเก้าเส้น) ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีปัญหากับ
ประเทศบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก เช่น บริเวณเส้นประเส้นแรกก็จะไป
มีปัญหากับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ โดยเวียดนามเรียกทะเลบริเวณนี้ว่า “ทะเล
เวียดนามตะวันออก” ส่วนฟิลิปปินส์ก็เรียกทะเลนี้ว่า “ทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก”
โดยเวียดนามนั้นได้ใช้ประวัติศาสตร์เมื่อกว่าสามร้อยปีที่แล้วในการอ้างสิทธิ์
ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของใคร ซึ่งใน UNCLOS1982
ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าบริเวณนั้น “ไม่เป็นเกาะ” เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณ
ดั ง กล่ า ว จึ ง ให้ เ รี ย กว่ า เป็ น แนวปะการั ง หรื อ แนวหิ น แทน ด้ ว ยเหตุ ผ ลเช่ น นี้
จึงไม่สามารถใช้ค�ำว่าเกาะได้ เพราะตามปกติแล้วนั้นใน UNCLOS1982 ถ้าระบุ
ว่าส่วนไหนเป็นเกาะ จะมีผลต่อการอ้างสิทธิม์ ากถึง 200 ไมล์บริเวณรอบเกาะนัน้ ๆ
ปัญหาทะเลจีนใต้ จุดยืนอาเซียน
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ประกาศแนวเขตแดนทางทะเลตามแนวเส้นประ 9 จุด

นอกจากนี้บริเวณ nine-dash-line ยังก่อให้เกิดการประกาศเขตของจีน
ที่ค่อนข้างก้าวร้าว และมักใช้รูปแบบทวิภาคีแทนที่ระบบพหุภาคี ดังนั้นในกรณี
ของฟิลิปปินส์ที่ไปฟ้องว่าจีนละเมิดสิทธิอธิปไตย ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจก่อน
ว่าใน UNCLOS1982 บริเวณ 12 ไมล์นั้นให้ถือว่ายังอยู่ในอ�ำนาจอธิปไตย แต่ถ้า
เกินไปกว่านั้นเช่น 24-200 ไมล์จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ซึ่งมีอยู่หนึ่ง
กรณีตวั อย่างคือ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นบริเวณปะการัง แต่ฟลิ ปิ ปินส์เข้าไปท�ำประมง ท�ำให้จนี
ไม่ยอมและเกิดการฟ้องร้องกันขึ้น ในจุดนี้ฟิลิปปินส์ก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดี
โดยได้สง่ นักกฎหมายรุน่ ใหม่ไปเรียนกฎหมายทีส่ หรัฐฯ และออสเตรเลียเพือ่ เตรียม
การฟ้องจีนโดยเฉพาะ

22

จุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

ภาพ: จีนด�ำเนินการถมทะเล และสร้างเกาะเทียมเหนือพื้นที่แนวปะการังจ�ำนวน 7 แห่ง

การพัฒนาขีดความสามารถของจีน
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ จีนพยายามพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องของทะเล และการประกาศเขตแสดงตนเพื่อการป้องกัน
ภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone: ADIZ) จนท�ำให้จีนเกิดความ
ขัดแย้งกับญี่ปุ่น

ภาพ: ประกาศเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ
(Air Defense Identification Zone: ADIZ)
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นอกจากนี้จีนยังมีการใช้เรือบรรทุก บ.Liaoning พร้อมอากาศยาน ออก
ปฏิบัติการร่วมกับหมู่เรือในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าจีนนั้นพร้อม
แล้วที่จะใช้ผลประโยชน์จากทะเลนานาชาติ

ล่าสุด เมือ่ 12 กรกฎาคม 2559 กรณีศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
มีค�ำตัดสินที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยื่นฟ้อง สามารถสรุป 5 ประเด็นหลัก คือ
1. จีนไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ที่เรียกว่า “สิทธิตามประวัติศาสตร์” เหนือ
น่านน�้ำต่างๆ
2. แผนที่ “เส้นประ 9 เส้น” ไม่มีพื้นฐานใดๆ รองรับในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
3. แผ่นดินลักษณะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเกาะ
แต่เป็นแค่หินเท่านั้น ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้นก็มีเหตุการณ์คล้ายๆ แบบนี้
ก�ำลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน (ประมาณปี 2572) โดยเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะ “โลซิน” ที่เป็น
เกาะที่ไทยใช้อ้างสิทธิ์กับมาเลเซียในปี 2522 โดยใช้เส้นฐานตรง ผ่านเกาะสมุย
เกาะกาด เกาะโลซินและไปปิดที่ปากแม่น�้ำตากใบ นราธิวาส ตรงจุดนี้ที่ปัจจุบัน
ไทยได้ให้สตั ยาบันกับ UNCLOS1982 ไปแล้วนัน้ จึงท�ำให้เกาะโลซินไม่ได้เป็นเกาะ
แต่เป็นแค่หนิ แต่ตอนนัน้ เราใช้กฎหมายทะเลปี 1958 จึงท�ำให้เกาะโลซินเป็นเกาะ
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4. จีนละเมิด UNCLOS โดยขัดขวางไม่ให้ฟิลิปปินส์ท�ำการประมง และ
ส�ำรวจทรัพยากร
5. จี น สร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ ส ภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
กลับคืนได้
จากค�ำตัดสิน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แถลงไม่ยอมรับ

จีนได้แสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับค�ำตัดสินของศาลอย่างชัดเจน และได้เชิญ
นักกฎหมายระหว่างประเทศมาร่วมเวทีเสวนาว่าค�ำตัดสินนั้นยุติธรรมต่อจีนหรือ
ไม่ นอกจากนั้นก็ได้เช่าเวลาโฆษณากลางกรุงนิวยอร์กตลอดทั้งวัน เพื่อท�ำให้เห็น
ว่าจีนไม่เห็นด้วยกับอนุญาโตตุลาการ
แต่ญี่ปุ่นนั้นกลับยอมรับค�ำตัดสินของศาล และเน้นย�้ำให้ว่าทุกอย่างต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียก็ยอมรับค�ำตัดสินของศาล
เช่นกัน
ส่ ว นอิ น โดนี เ ซี ย ถึ ง แม้ ต นเองจะไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี พิ พ าทนี้ แต่
อินโดนีเซียก็กลายเป็นประเทศตัวกลางในการเจรจาระหว่างอาเซียนกับจีนในกรณี
ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรทลีย์และพาราเซล
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ในกรณีของไทยนัน้ ได้ออกมาบอกว่าตนส่งเสริมสันติภาพให้เกิดในภูมภิ าคนี้
โดยส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าต�ำแหน่งของไทย
ทีย่ นื อยูใ่ นข้อพิพาทนี้ ก็คอื ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “ตัวกลาง” ระหว่างอาเซียนกับจีนเฉกเช่น
เดียวกับอินโดนีเซีย
ผลกระทบ
แน่นอนว่านโยบาย rebalancing ของสหรัฐฯ นั้นได้ท�ำให้อเมริกาก็ส่งเรือ
บรรทุกเครื่องบินมายังบริเวณทะเลจีนใต้ เพื่อท�ำการ balance of power กับจีน
ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ให้ความช่วยเหลือกับฟิลิปปินส์และเวียดนามด้วย แต่ที่
สนใจคือในกรณีของอินเดียที่ไปสัมปทานแท่นขุดเจาะในเวียดนามอยู่หลายฐาน
รัสเซียก็มโี รงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูต่ ามเส้นทางริมชายฝัง่ โดยมีตวั เลขโดยประมาณที่
คาดการณ์กันคือ 12 ปี/ 12 โรง โดยโรงแรกนั้นจะมีการ transfer แบบ 100%
ส่วนโรงที่ 12 นั้นเวียดนามต้องเดินหน้าเอง 100%
จะเห็นว่าบริเวณภูมิภาคนี้จะมีมหาอ�ำนาจเข้ามา balance of power
จ�ำนวนมาก เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นศูนย์กลางของด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางทะเล
ส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตนัน้ น่าจะเป็นในรูปแบบของทวิภาคี เพราะ
แบบพหุภาคีนนั้ มีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ยมาก เพราะจีนยังคงยืนยันทีจ่ ะใช้แนวทางนี้
ประกอบกับการสงวนทีท่าต่างๆ ในเวทีโลก ค�ำถามคือแล้วกรณีไทยจะท�ำอย่างไร
เช่นในกรณีกฎหมายที่เรายังไม่ได้แก้ไขอีกหลายสิบฉบับ ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้
ตัวอย่างของจีน โดยเฉพาะการผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ให้มากๆ เพราะถ้าเน้นแต่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว มิติด้านความมั่นคงจะหายไป
ตามค�ำที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
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ท่าทีของนานาชาติ
สหรัฐฯ
● กต.สหรัฐฯ สนับสนุนค�ำวินิจฉัยของศาลฯ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศ
ที่อ้างกรรมสิทธิ์ไม่ควรด�ำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการยั่วยุ

ญี่ปุ่น
● นายชิ น โซะ อาเบะ นรม. ญี่ ปุ ่ น แถลงยอมรั บ ค�ำ ตั ด สิ น และเน้ น ให้
แก้ปัญหาโดยแนวทางสันติ
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ไต้หวัน
● แถลงไม่ยอมรับค�ำตัดสิน และว่าค�ำตัดสินไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
● พรรคการเมืองไต้หวัน แสดงท่าทีไม่ยอมรับค�ำตัดสิน พร้อมเรียกร้อง
ให้เตรียมการทางทหาร
ฟิลิปปินส์
● เคารพค� ำ ตั ด สิ น ของศาล ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ค วามยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
● ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต แสดงความพร้อมทีจ
่ ะเปิดเจรจากับจีน
ภายหลังการตัดสิน
เวียดนาม
● ยอมรับค�ำตัดสิน และสนับสนุนการแก้ปัญหาผ่านวิธีทางการทูต และ
กระบวนการทางกฎหมาย
มาเลเซีย
● แถลงว่า การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัย จ�ำเป็นต้อง
ใช้ความอดกลั้น
ข้อพิจารณาและแนวโน้ม
● จีนยังคงสร้างอิทธิพลในทุกภูมิภาค เพื่อแสดงบทบาทน�ำในเวทีโลก
● จีนหลีกเลีย
่ งการใช้กำ� ลังทางทหารแก้ปญ
ั หา เป็นเพียงใช้การแสดงก�ำลัง
● จีนได้ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับอ�ำนาจและค�ำตัดสินของ PCA
● สหรัฐฯ ได้ใช้โอกาสเข้ามาเกี่ยวพันกับปัญหาทะเลจีนใต้มากขึ้น เพื่อ
กดดันจีน
● ค�ำตัดสินของ PCA ส่งผลในเชิงบวกต่อฟิลป
ิ ปินส์ เพือ่ ใช้เป็นช่องทางการ
เจรจา
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สมาชิกอาเซียนได้ถูกกดดันจากทั้งสหรัฐฯ และจีน ในการก�ำหนดท่าที
ต่อค�ำตัดสิน
● ในส่วนของไทย ควรติดตามแนวทางผลการพิจารณาของ PCA เป็น
บทเรียนอย่างใกล้ชิด
● ในส่วนของ ทร. การขยายบทบาทและอ�ำนาจของทะเลจีน นับเป็นโอกาส
ที่จะท�ำให้เกิดภาพความร่วมมือระดับภูมิภาค
● ความร่วมมือด้าน HA/DR
โดยสรุปคือ ไทยนั้นควรเรียนรู้มิติปัญหาด้านทางทะเลที่เกิดขึ้น แล้วน�ำ
ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวมาเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ
●
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ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

6

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค�ำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะส่งผลกระทบอย่างไร
จากค�ำตัดสินของศาลจะเห็นได้ว่าจีนนั้นไม่เห็นด้วยกับค�ำตัดสินนี้ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่ากฎหมายทะเลนั้นมี 2 ฉบับ และจีนเป็นชาติแรกที่อ้างสิทธิ์บริเวณ
ทะเลจีนใต้และส่งทหารไปยึดเกาะในบริเวณดังกล่าว และตาม UNCLOS1982
นั้นระบุว่าตรงไหนจะเป็นเกาะนั้นต้องเป็นบริเวณที่สามารถอยู่อาศัยได้ ดังนั้น
จีนกับไต้หวันจึงคัดค้าน
ใบประวัติศาสตร์ยุคใหม่จีนก็เป็นชาติแรกที่อ้างเส้นประ 9 เส้นในปี 1947
และประเทศต่อมาทีม่ าอ้างบริเวณนีต้ อ่ จากจีนก็คอื เวียดนาม กล่าวคือ คณะผูแ้ ทน
ของเวียดนามทีไ่ ปประชุมทีซ่ านฟรานซิสโก โดยบอกว่าฝรัง่ เศสเคยยึดครองบริเวณ
นี้ในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคม และบอกว่าเมื่อญี่ปุ่นรุกรานบริเวณนี้ ฝรั่งเศสจึงถูก
ญีป่ นุ่ ขับไล่ออกไป เพือ่ ญีป่ นุ่ จะใช้หมูเ่ กาะสแปรทลียเ์ ป็นฐานเรือด�ำน�ำ้ เพือ่ ทีจ่ ะบุก
ไปฟิลิปปินส์
แต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด มีการเจรจากันที่กรุงไคโร ที่ตกลงกัน
ว่าญี่ปุ่นจะต้องคืนเกาะทั้งเกาะที่ยึดมาให้กับจีน ซึ่งนี่กลายเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ที่จีนใช้ยืนกรานมาโดยตลอด
ในปี 1960 สหรัฐฯ เวลาจะไปเยือนเกาะสแปรทลียย์ งั ต้องขอค�ำอนุญาตจาก
รัฐบาลไต้หวัน และตามหลักฐานของนักประวัติศาสตร์นั้น ก็บอกว่าจีนมีสิทธิทาง
ประวัตศิ าสตร์ทจี่ ะอ้าง และโดยเฉพาะตามกฎหมายระหว่างประเทศ (International
Law) การที่จะไปยึดครองเกาะต่างๆ มีอยู่ 4 หลักด้วยกันคือ
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1) Occupation
2) Prescription
3) Aggression
4) Accretion
โดยจีนนัน้ บอกว่าประเทศของตนยึดหลัก occupation เช่นเดียวกับทีส่ หรัฐฯ
ไปยึดทวีปอเมริกา หรือไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ดังเช่นในอดีตที่ก็ใช้อำ� นาจของ
occupation เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในสมัยที่สหรัฐฯ รับรองไต้หวันนั้น สหรัฐฯ
ก็ยังรับรอง nine-dash-lines ของจีนอยู่
ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้จีนสามารถอ้างเหตุผลทางด้านสิทธิ
ทางประวัติศาสตร์ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อฟิลิปปินส์น�ำข้อพิพาทนี้ไปฟ้องศาลในปี
2013 จีนจึงพยายามท�ำเรื่องสงวนสิทธิ์ต่อสหประชาชาติ โดยขอสงวนสิทธิ์ว่า
“แม้ว่าจีนจะยอมรับกฎหมายทะเลฉบับใหม่ในปี 1982 ซึ่งมีผลบังคับใช้
จริงประมาณปี 1992 แต่จีนจะท�ำเรื่องขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้ UNCLOS เกี่ยวกับเรื่อง
เขตแดนหรืออธิปไตยต่างๆ”
ด้วยเหตุนี้จีนจึงไม่ยอมรับค�ำตัดสินของศาลที่กรุงเฮก เพราะจีนขอท�ำเรื่อง
สงวนสิทธิ์ไปแล้ว และค�ำตัดสินของศาลที่ออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา จีน
จึงถือว่าค�ำตัดสินนั้นเปรียบเสมือนแค่เศษกระดาษเท่านั้น
นอกจากนีจ้ นี ก็พยายามหาเหตุผลต่างๆ มากมายมาอ้าง เช่นน�ำนักกฎหมาย
จ�ำนวนมากมาแข่งกับคณะอนุญาโตตุลาการที่มีเพียง 5 คน (ที่จีนมองว่าทั้ง 5 คน
นัน้ ต่างถูกล็อบบีไ้ ว้เรียบร้อยแล้ว) และคนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังเรือ่ งทัง้ หมดก็คอื “สหรัฐฯ”
ทีส่ หรัฐฯ นัน้ มีนโยบาย “Pivot to Asia” โดยนโยบายนีม้ คี วามต้องการเริม่ มาตัง้ แต่
ปี 1995 ที่มีข่าวว่าจีนจะกลายเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21
ส่วนสหรัฐฯ จะเสื่อมลง ดังนั้นสหรัฐฯ จึงมีการเตรียมตัวรับมือว่าถ้าจีนขึ้นมาเป็น
มหาอ�ำนาจโลกจะท�ำอย่างไร ผ่านการออกนโยบายสกัดกั้นจีนทุกอย่างทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่อย่างไรก็ตามจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ก็มี
นโยบายตอบโต้สหรัฐฯ เช่นกัน
ปัญหาทะเลจีนใต้ จุดยืนอาเซียน
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ท�ำไมจีนถึงชอบมีปัญหากับประเทศต่างๆ
ย้ อ นไปในสมัยราชวงศ์ชิง จีนต้องเสียดินแดนจ� ำ นวนมากให้กับลัทธิ
ล่าอาณานิคม เช่นต้องเสียแมนจูเรียไปให้กับรัสเซีย ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าจีนนั้น
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศทั้งหมด 14 ประเทศ และ 14 ประเทศเหล่านั้นล้วน
ถูกขีดเขตแดนโดยจักรวรรดินยิ มตะวันตก ซึง่ รัฐบาลคอมมิวนิสต์จนี ไม่ยอมรับ
เด็ดขาด โดยใน 14 ประเทศนัน้ จีนได้ท�ำการเจรจาแบบทวิภาคีไปแล้ว 12 ประเทศ
เหลือเพียงอีกสองประเทศเท่านั้นที่ยังไม่ได้เจรจาคืออินเดีย กับภูฏาน ส่วนปัญหา
เรื่องทะเลจีนใต้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาทีหลัง
โดยในสมั ยของเติ้ ง เสี่ยว ผิ ง นั้น จี นได้ยืนยันชั ดเจนว่าจี นมี อ� ำ นาจ
อธิปไตยเหนือ nine-dash-lines ทั้งหมด แต่จีนกลับเมินเฉยที่จะท�ำ joint venture
ส่วนเวียดนามนัน้ ไม่ยอม โดยบอกว่าต้องตกลงเรือ่ งอ�ำนาจอธิปไตยให้ได้กอ่ น แล้ว
ค่อยมาท�ำ joint venture ในภายหลัง จึงท�ำให้ทงั้ สองประเทศไม่สามารถตกลงกันได้
นอกจากนี้ปัญหาของ nine-dash-lines ยังมีอีกมากมาย เช่น
1) มีขนาดกว้างเกินไป ท�ำให้ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
2) จีนไม่สามารถอ้างพื้นที่ในบริเวณพื้นน�้ำได้
3) แม้วา่ จะยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศ จีนก็ยงั ขาด effective management และถ้าย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัฐในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก็ยังพบว่ามีการส่งเครื่องบรรณาการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “จิ้มก้อง”
อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้จีนไม่ยอมรับค�ำตัดสินศาลคือ จีนมองว่าประเทศ
ที่ไม่รับรองกฎหมายและละเมิดกฎหมายมากที่สุดคือสหรัฐฯ เช่นในปี 2008 CIA
ได้ไปวางระเบิดท่าเรือที่นิคารากัว และเมื่อนิคารากัวน�ำเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลก
อเมริกาก็กลับเพิกเฉยไม่ยอมไปขึ้นศาลโลก หรือกรณีล่าสุดคือที่อเมริกาบุกอิรัก
ทีม่ ติ NATO และคณะมนตรีความมัน่ คงฯ ไม่ได้มมี ติเช่นนัน้ แต่อย่างใด แต่อเมริกา
ก็ยังท�ำซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบันที่มีผู้เสียชีวิตและผู้อพยพจ�ำนวนมาก ซึ่งสหรัฐฯ
ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่ประการใด และถ้าย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็น
ก็จะเห็นว่าสหรัฐฯ นัน้ ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลา เช่นเอาเครือ่ งบิน
บินเหนือจีนและรัสเซีย
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หรือในกรณีของประเทศไทยที่มีข้อพิพาทเรื่องเขาพระวิหารนั้น ก็เป็นข้อ
สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการตีความของศาลก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป นี่คือเหตุผลว่า
ท�ำไมจีนถึงไม่ยอมรับค�ำพิพากษาของศาลนั่นเอง
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อัษฎา ชัยนาม

7

อดีตเอกอัครราชทูต
หลักของนักการทูต
ในฐานะที่เคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตนั้น อาจกล่าวได้ว่าหน้าที่หลักของ
นักการทูตคือการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่ของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
เท่านั้น
และเมื่อย้อนไปในสมัยรัฐบาลจีนปี 1949 ที่ได้บอกว่าดินแดนตั้งแต่
บริเวณอินเดีย พม่า เป็นเรื่องที่ทางตะวันตกก�ำหนด จีนจะไม่ยอมรับและจะขอ
เปลี่ยนแปลง จากจุดนี้จะเห็นได้ว่าจีนมีความคับข้องหมองใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหา
เขตแดนมานานแล้ว
ส่วนในเรือ่ งของการละเมิดกฎหมายนัน้ มีความเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นผูท้ ลี่ ะเมิด
กฎหมายมากทีส่ ดุ และในแง่มมุ ของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทีไ่ ด้ไปประจ�ำ
ในต่างประเทศมา เราก็ต้องคอยวิเคราะห์ว่ามันเป็นประโยชน์ของประเทศและ
เหมาะสมที่จะรายงานต่อประเทศหรือไม่
และมีการวิเคราะห์กันว่าถึงแม้ว่าปัญหานี้จะหนักแค่ไหน สุดท้ายประเทศ
ในอาเซียนก็จะไม่รบกัน สหรัฐฯ ก็จะไม่กล้าผลักให้ฟิลิปปินส์รบ เฉกเช่นเดียวกับ
ปัญหาข้อพิพาทเขาพระวิหารที่อาจกล่าวได้ว่าไทยนั้นได้เสียท่าทีไปเพราะว่าไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญ มีการเล่ากันว่าช่วงที่กัมพูชาได้รับเอกราชในช่วงแรกและประเทศยัง
อ่อนแออยู่ เจ้าสีหนุเคยเสนอว่าให้ไทยกับกัมพูชาเป็นเจ้าของปราสาทเขาพระวิหาร
ร่วมกัน แต่ตอนนั้นไทยไม่ยินยอมเพราะอาจกลัวเสียผลประโยชน์บางอย่างและมี
บางเงื่ อ นไขที่ ไ ทยรับไม่ได้ เพราะกลัวว่าวันหนึ่งกัมพูชาจะฟ้องไทยและเอา
เขาพระวิหารไป
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กลับมาที่ประเด็นของทะเลจีนใต้ มีเรื่องที่น่าขบคิดอยู่อีกหนึ่งประเด็นว่า
ท�ำไมประเทศบางประเทศในอาเซียน เช่น กัมพูชา ถึงเข้าข้างจีนจนมากเกินไป จน
ส่งผลให้สามารถเข้าไปบล็อกประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญได้มากมาย ทั้งๆ ที่ประเทศ
ของตนนั้นเพิ่งเป็นสมาชิกอาเซียนได้ไม่นานนัก
และในขณะเดียวกันไทยและประเทศอื่นๆ ก็ไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของ
สหรัฐฯ เพื่อไปชนกับจีน โดยประเด็น ณ ส่วนนี้ถือว่าส�ำคัญมาก เพราะในอดีตนั้น
อาเซียนไม่เคยอยู่ในสายตาของสหรัฐฯ เลยมีเพียงสามประเทศเท่านั้นที่สหรัฐฯ
สนใจคือ เกาหลี ออสเตรเลีย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ญีป่ นุ่ แต่พอตอนหลังอาเซียน
เริ่มส�ำคัญและประสบความส�ำเร็จมากขึ้น สหรัฐฯ จึงเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามการ
สร้าง Nuclear Free Zone นั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่เป็นความส�ำเร็จเฉพาะในภูมิภาคนี้เท่านั้น
ในกรณีของการสร้าง AEC นัน้ เป็นทีช่ ดั เจนว่าสิงคโปร์จะกลายเป็นประเทศ
ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะว่ามีทั้งเงินและศักยภาพจ�ำนวนมาก
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