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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาสถานการณ์ความมัน่ คงของโลกและภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
และอาเซียน โดยเฉพาะผลประโยชน์และนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ
ประเทศสมาชิกที่ส�ำคัญบางประเทศของอาเซียน ทั้งนี้ โดยคณะผู้วิจัยได้เริ่มศึกษา
ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรอาเซียนโดย ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี
ต่างประเทศของไทยในปี 1966 ถึงปี 1967 ซึ่งได้พบข้อเท็จจริงว่า ดร.ถนัด คอมันตร์
มีความเห็นว่านโยบายต่างประเทศของไทยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองพึ่งพิง
ประเทศมหาอ�ำนาจสหรัฐอเมริกาและองค์กรซีโต้ที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 1954 ใน
การป้องกันภัยคุกคามจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์มากเกินไปและไม่ได้ผล
เนือ่ งจากสหรัฐฯ เป็นผูม้ บี ทบาทในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ผเู้ ดียว การปรับเปลีย่ น
ยุทธศาสตร์ของผูน้ ำ� สหรัฐฯ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กไ็ ม่เคยปรึกษาหารือกับ
ประเทศพันธมิตร ซีโต้ และประเทศไทยซึง่ เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนและให้ใช้ฐานทัพของ
ทหารในประเทศไทยในการท�ำสงครามในเวียดนามและกัมพูชาในยุค 1954-1975 ผูน้ �ำ
สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลไทยที่ให้ซีโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือประเทศ
ลาวทีถ่ กู ฝ่ายขบวนการปะเทดลาวและทหารเวียดนามเหนือโจมตีอย่างหนักในปี 19601961 โดยให้เหตุผลที่หลอกลวงผู้นำ� ประเทศไทย สหรัฐฯ ยินยอมออกแถลงการณ์
ร่วมถนัด-รัสต์ในต้นปี 1962 ต่อเมื่อประเทศไทยขู่จะลาออกจากองค์กรซีโต้เท่านั้น
ในปี 1965 รัฐบาลไทยยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอากาศในประเทศไทย
7 แห่งโจมตีเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ซึ่งท�ำให้จีนและโซเวียตเตือนไทยเรื่องการให้
สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพ เนื่องจากจีนหวาดระแวงว่าสหรัฐฯ อาจใช้ฐานทัพในประเทศไทย
โจมตีภาคใต้ของจีน แต่เมือ่ รัฐบาลไทยไม่สนใจค�ำเตือนของจีนและโซเวียต จีนจึงตอบโต้
ประเทศไทยโดยการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้เคลื่อนไหวโดยใช้
อาวุธซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของไทย
ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างมาลายา-ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์
ในช่วงปี 1961-1967 ก็รุนแรงจนอาจเกิดสงครามใหญ่ระหว่างประเทศเหล่านี้ได้

โดยเฉพาะภายหลังการจัดตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียในปี 1963 เพราะอินโดนีเซียด�ำเนิน
นโยบาย “บดขยี”้ มาเลเซีย ในขณะทีอ่ งค์กรอาสา (Association of Southeast Asia)
และองค์กรมาฟิลินโด (Maphilindo) ก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้
ดังนั้น ในปลายปี 1966 และต้นปี 1967 ดร.ถนัด ได้เสนอแนวคิดเรื่องการ
ก่อตั้ง “องค์กรความร่วมมือแห่งภูมิภาคประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast Asian Association of Regional Cooperation – SEAARC) ให้ผู้น�ำประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิจารณา รวมทั้งขอร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
ชักชวนให้ พม่า ลาว และกัมพูชา เข้าร่วมด้วย แต่ประเทศเหล่านั้นปฏิเสธ รัฐมนตรี
ต่างประเทศอินโดนีเซียคือ นายอาดัม มาลิก ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อ SEAARC เป็น
ASEAN เพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น
โดยสรุป วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ องค์กรอาเซียนของ ดร.ถนัด คอมันตร์ คือ
ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียนเอง โดยไม่มปี ระเทศมหาอ�ำนาจภายนอกมาร่วม เพือ่ สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน เพิม่ อ�ำนาจการต่อรองทางการเมืองกับประเทศมหาอ�ำนาจ
ภายนอก และลดการพึ่งพิงสหรัฐฯ หรือเป็นอิสระจากอ�ำนาจการครอบง�ำของสหรัฐฯ
และมีอำ� นาจในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศและความมัน่ คงทีเ่ ป็นอิสระของตนเอง
งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษานโยบายต่างประเทศของมหาอ�ำนาจที่ส�ำคัญที่มีบทบาท
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย เพื่อให้ทราบ
ถึงผลประโยชน์ นโยบายต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ที่มีต่อ
อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอินเดีย มีความหวาดระแวงต่ออ�ำนาจ
และอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางทหารของจีนที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วใน 30 ปี
ที่ผ่านมา สหรัฐฯ วิตกว่าจีนจะมีอิทธิพลครอบง�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม (Soft Power) และกีดกันสหรัฐฯ ออกจากความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น โครงการร่วมมือจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกบน
พื้นฐานของอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) สหรัฐฯ จึงสนับสนุนโครงการจัดตั้งกลุ่ม
หุ้นส่วนประเทศการค้าเสรีแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership – TPP) โดยไม่ยอม
ให้จีนเข้าร่วมเพื่อแข่งขันกับจีน โดยการชักชวนประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ

ให้เข้าร่วมด้วย ดังนั้น การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทางเศรษฐกิจก็เป็นอันตราย
ต่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจถูกแบ่งแยกออกเป็น 2-3 กลุม่
โดยร่วมมือกับประเทศมหาอ�ำนาจภายนอก เช่น กลุ่มนิยมสหรัฐฯ กลุ่มนิยมจีน และ
กลุ่มเป็นกลาง เป็นต้น
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน ในปัญหา
การอ้างกรรมสิทธิท์ บั ซ้อนทางทะเลและเหนือหมูเ่ กาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ เป็นสาเหตุ
ให้สหรัฐฯ ขยายบทบาทเข้ามาในอาเซียนอีกภายหลังที่สหรัฐฯ ได้ถอนทหารออกจาก
เวียดนามใต้ในปี 1973
ในปี 2009 สหรัฐฯ เริ่มกลับมาสนใจอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อ “ปิดล้อมจีน”
โดยกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ของจีนที่มีปัญหาเรื่องพรมแดน
หรือเขตแดนทางทะเลกับจีน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย รวมทั้ง อินโดนีเซีย
ไทย ลาว กัมพูชาและอินเดีย ท�ำให้จีนมีความหวาดระแวงสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น สหรัฐฯ
พยายามเสนอตัวเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ ปัญหาและประกาศยืนยันสิทธิพเิ ศษในการเดินเรือ
เสรีของตนในทะเลจีนใต้
ดังนั้น การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร อาจมีผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถ้าประเทศเหล่านี้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้โดยสันติวิธี และประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ขัดแย้งกับจีนเห็นผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะหน้าของตนส�ำคัญมากกว่าผลประโยชน์
ของการร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้มีความ
ขัดแย้งกับจีนในปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เช่น อินโดนีเซีย ควรจะยื่นมือเข้าช่วย
แก้ปัญหานี้โดยทางการทูตอย่างลับๆ และในกรอบเวทีการประชุมของอาเซียนต่างๆ
โดยสันติวิธีและเป็นธรรม
ส�ำหรับแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC
Blueprint นัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวมีเป้าหมายเชิงอุดมคติแบบเสรีนยิ ม

ประชาธิปไตยสูงที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายได้ยาก หรือต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า
เวลาที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากประเทศสมาชิกของอาเซียนสองประเทศ คือ เวียดนาม
และลาว ยังคงปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และบรูไนปกครองโดยสุลต่านแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ในขณะทีส่ งิ คโปร์เป็นประชาธิปไตยโดยมีพรรคการเมืองพรรคเดียวกุมอ�ำนาจ
มาโดยตลอด และปราบปรามพรรคฝ่ายค้านและห้ามสื่อมวลชนวิจารณ์รัฐบาล ส่วน
ไทยมีปัญหาการเมืองภายในที่ยังมีความขัดแย้งระหว่างพรรคต่างๆ อยู่สูง ในขณะ
ที่พม่าเพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศและพัฒนาการระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การตั้งเป้า
จะให้ APSC ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองโดยยึดหลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ การมี
ธรรมาภิบาล เคารพและส่งเสริม ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐานตามทีร่ ะบุไว้
ในกฎบัตรอาเซียนนั้น จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานหรือเป็นไปไม่ได้ส� ำหรับ ลาว
เวียดนามและบรูไน เว้นแต่ประเทศเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของตนให้
เป็นระบอบเสรีประชาธิปไตย
อุปสรรคประการทีส่ องคือ ในสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (TAC) และกฎบัตรอาเซียน ได้ระบุหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญ 6 ประการ
ซึง่ มีอยู่ 2 ประการทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตยคือ 1) หลักการ
ไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศกันและกัน และ 2) หลักการทีป่ ระเทศสมาชิก
มีสิทธิในการธ�ำรงไว้ซึ่งความอยู่รอดของประเทศของตนเป็นอิสระจากการแทรกแซง
การบ่อนท�ำลาย หรือการบีบบังคับของประเทศภายนอก ส่วนกฎบัตรอาเซียนยังคง
ยึดหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติ ท�ำให้การตัดสินใจต่างๆ ของผูน้ ำ� อาเซียนเกิดได้นอ้ ย
ที่ส�ำคัญคือ ปัญหาความหลากหลายของระบบการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนมีผล
ต่อการตีความและการน�ำแผนปฏิบัติการของ APSC ไปใช้
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การทะยานขึ้นเป็นประเทศมหาอ�ำนาจของจีนในศตวรรษที่ 21
และยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของประเทศจีน
และประเทศมหาอ�ำนาจต่างๆ ในเอเชีย
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอ�ำนาจของการเมืองโลกที่ส�ำคัญที่สุดในต้น
ศตวรรษที่ 21 เกิดจากผลส�ำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจและการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศของจีนในระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมา จนท�ำให้ในปี ค.ศ. 2010 จีนมีเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์หลายคนรวมทั้ง
สถาบันการเงิน IMF และวารสาร Economist ได้ศกึ ษาตรงกันว่าเศรษฐกิจของจีนจะใหญ่
กว่าสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2017 หรือ 2018 และในปี ค.ศ. 2040 เศรษฐกิจของจีนจะโตเป็น
ร้อยละ 40 ของโลก ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14
ของโลก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวรัฐบาลจีนยังได้พัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและกองทัพของจีนให้ทันสมัยตามนโยบายพัฒนาสี่ทันสมัยของอดีตผู้น�ำ
เติง้ เสีย่ วผิง จนท�ำให้ประชาชนจีนมีรายได้เพิม่ สูงขึน้ มีชวี ติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ในปี ค.ศ.
2011 ประเทศมีเงินตราส�ำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลกมากกว่า 3.2 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในจ�ำนวนเงินดังกล่าวเป็นพันธบัตรและเงินตราดอลลาร์ของสหรัฐฯ
กว่า 1.16 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งท�ำให้ประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจท�ำให้รัฐบาลจีนสามารถพัฒนาอาวุธ กองทัพ เทคโนโลยีด้าน
อวกาศ และสารสนเทศให้ทนั สมัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนากองทัพเรือและ
กองทัพอากาศจนท�ำให้สามารถขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจและทางทหาร
ออกไปได้กว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ จนท�ำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ ซึง่ เป็นอภิมหาอ�ำนาจเก่าหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามเย็นกับประเทศมหาอ�ำนาจใหม่คือจีน
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นอกจากความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ
กองทัพของจีนให้ทนั สมัยแล้ว ประเทศอินเดีย รัสเซีย บราซิลและแอฟริกาใต้ ก็ประสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตใหม่
(New Emerging Economies) เช่นเดียวกับจีน และมีนโยบายร่วมมือกันทางการเมือง
และเศรษฐกิจทีต่ อ้ งการให้ระบบการเมืองโลกมีลกั ษณะเป็น “ระบบหลายขัว้ ” (Multipolar system) เพือ่ ลดบทบาทการครอบง�ำโลกของสหรัฐฯ ซึง่ มีพฤติกรรมเป็นเจ้าโลก
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1989 และกลุม่ พันธมิตร
วอร์ซอร์ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1991 ท�ำให้สงครามเย็นระหว่างสองขั้วอ�ำนาจยุติลง
และสหรัฐฯ กลายเป็นผู้น�ำโลกแต่ผู้เดียว พร้อมกับประกาศจัดตั้งระเบียบโลกใหม่ใน
ปี ค.ศ. 1991 ภายหลังที่มีชัยชนะในสงครามอ่าวเปอร์เซียต่ออิรักอย่างง่ายดาย อดีต
ประธานาธิบดี จอร์จ บุช ได้ประกาศ “ระเบียบโลกใหม่” (New World Order) บน
พื้นฐานของค่านิยมของสหรัฐฯ คือประกาศให้ ระบบประชาธิปไตย การค้าเสรี และ
สิทธิมนุษยชน เป็นค่านิยมสากลของโลกที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเคารพและยึดถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การประกาศระเบียบโลกของสหรัฐฯ ดังกล่าว ท�ำให้เกิดการต่อต้านคัดค้านจาก
ผู้น�ำประเทศหลายประเทศที่มีค่านิยม วัฒนธรรมและศาสนา ที่แตกต่างจากประเทศ
ตะวันตก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมหัวรุนแรง จีน อินเดีย ลาตินอเมริกาและ
แอฟริกา ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองทีแ่ ตกต่างจากของ
สหรัฐฯ และประเทศยุโรปตะวันตก ความขัดแย้งดังกล่าวก่อให้เกิดสงครามและลัทธิ
ก่อการร้ายสากลในตะวันออกกลางการโจมตีตึกเวิลด์เทรดที่นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ
ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 โดยผู้ก่อการร้าย ท�ำให้ผู้น�ำสหรัฐฯ ประกาศสงคราม
ต่อต้านลัทธิก่อการร้ายสากลและน�ำไปสู่การโจมตีอัฟกานิสถานและอิรักของสหรัฐฯ
และพันธมิตร
นโยบายการจัดระเบียบโลกและการใช้ก�ำลังทหารของสหรัฐฯ โจมตีประเทศ
ที่คัดค้าน ท�ำให้เกาหลีเหนือ อิรัก ซีเรีย อิหร่าน หรือแม้แต่พม่าต้องการผลิตอาวุธ
นิวเคลียร์และจรวดเพื่อเป็นอาวุธป้องกันการโจมตีจากสหรัฐฯ ด้วย ในขณะที่อินเดีย
และปากีสถานก็ได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์และจรวดของตนประสบผลส�ำเร็จในปี
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ค.ศ. 1991 และกลายเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเสริมสร้างก� ำลังอ�ำนาจ
และภาพพจน์ของตนเอง ซึ่งท�ำให้ดุลอ�ำนาจทางการเมืองและทหารในภูมิภาคเอเชีย
เปลี่ยนแปลงไปมาก การทดลองจรวดและระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ท�ำให้
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหันไปร่วมมือทางทหารกับสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดคือ สหรัฐฯ และจีนยังไม่ไว้วางใจกันและกันจากประเด็น
ความแตกต่างของระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลประโยชน์แห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ มองจีนว่าเป็นประเทศมหาอ�ำนาจเดียวที่จะสามารถเป็น
คู่แข่งขันที่จะท้าทายอ�ำนาจความเป็นผู้น�ำโลกของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ได้ ผู้น�ำ
สหรัฐฯ ในอดีตมองจีนแตกต่างกันไปจากการเป็น “หุ้นส่วนธรรมดา” (Partnership) เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partner) และเป็น “คู่แข่งขันทาง
ยุทธศาสตร์” (Strategic Competitor) ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้ประกาศให้
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ของสหรัฐฯ (Pivot) ในศตวรรษที่
21 ภายหลังทีถ่ อนทหารสหรัฐฯ ออกจากอิรกั และอัฟกานิสถานบางส่วน ประธานาธิบดี
โอบามาได้ประกาศว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศหนึ่ง
และมีผลประโยชน์ส�ำคัญในการที่จะรักษาเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกและมี
เสรีภาพในการเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ซงึ่ เป็นทะเลทีจ่ นี และประเทศเวียดนาม ฟิลปิ ปินส์
มาเลเซีย บรูไนและไต้หวัน อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกัน
แม้วา่ สหรัฐฯ และจีนจะเปิดความสัมพันธ์ทางการเมืองกันมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1971
และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1979 แต่ทงั้ สอง
ประเทศก็มีปัญหาขัดแย้งกันที่เป็นอุปสรรคต่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีและไว้วางใจกัน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. ปัญหาการขายอาวุธสหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวัน ซึง่ สหรัฐฯ ยอมรับว่าเป็นดินแดน
ส่วนหนึ่งของจีนอย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย Taiwan Relation Act ของสหรัฐฯ
2. ปัญหาการแทรกแซงการเมืองภายในของจีนในปัญหาธิเบต ซินเกียง และ
สิทธิมนุษยชน
3. ปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ต่อจีน
บทนำ�        3

4. ปัญหาการสอดแนมจารกรรมของเครือ่ งบินและเรือของสหรัฐฯ ตามชายฝัง่
ทะเลของจีน
5. ความพยายามของสหรัฐฯ ในการกลับเข้ามาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ทหารในเอเชี ย ตะวั น ออก และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยอาศั ย สาเหตุ ค วาม
ขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
มาเลเซีย บรูไน รวมทั้งลาว กัมพูชา พม่า ไทยและอินโดนีเซีย เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจหรือ
ปิดล้อมจีน
การเผชิ ญ หน้ า กั น ทั้ ง ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ จี น
ในปัจจุบันและอนาคต จะด�ำเนินต่อไปอีกยาวนานในอนาคตและจะมีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและ
อาเซียนซึ่งรวมทั้งประเทศไทย แต่จะรุนแรงขึ้นมากน้อยประการใดหรือไม่ในอนาคต
ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีต่อสองประเทศ
มหาอ�ำนาจนี้ด้วย
ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐฯ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะแตกต่างกันในเชิงปริมาณแล้วแต่นโยบาย
และความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจและเป็นจุดอ่อนของอาเซียนในปัจจุบนั คือ ประเทศอาเซียน
10 ประเทศยังอยู่ในระหว่างขบวนการผนึกตัวกันเข้าเป็นประชาคมอาเซียน
ที่ตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2015 แต่การที่อาเซียนประกอบด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่าง
หลากหลายทัง้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง ระบบการปกครองประเทศ
และขนาดของประเทศ ดังนัน้ ประเทศสมาชิกยังมีผลประโยชน์แห่งชาติทสี่ �ำคัญหลาย
ประการแตกต่างกันอยู่ ตัวอย่างเช่น ประเทศเวียดนามและลาวมีการปกครองโดยพรรค
คอมมิวนิสต์ พม่า ลาวและกัมพูชา พึ่งพาอาศัยทางด้านความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
และการเมืองจากจีน และมีความใกล้ชิดกับจีนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง
อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรกว่า 250 ล้านคนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
มีทตี่ งั้ เป็นหมูเ่ กาะขนาดใหญ่ใกล้กบั มาเลเซีย บรูไนทีป่ ระชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
อิสลามด้วยเช่นกัน ส่วนทีส่ งิ คโปร์เป็นประเทศทีม่ ลี กั ษณะเป็นนครรัฐทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในกลุม่
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อาเซียน แต่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศสูงที่สุด ในขณะที่
ไทยและฟิลิปปินส์เคยเป็นสมาชิกขององค์การ SEATO ร่วมกับสหรัฐฯ และพันธมิตร
ตะวันตก และเคยสนับสนุนสหรัฐฯ ในการท�ำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนและ
อินโดจีนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งเคยเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือและอากาศที่ส�ำคัญของสหรัฐฯ
ในภูมิภาคนี้ของ SEATO ดังนั้น อาเซียนมีผลประโยชน์และนโยบายและยุทธศาสตร์
การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยังแตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการร่วมมือ
และเปิดโอกาสให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงได้
ในช่วงเวลาหลังปี 1974 เป็นต้นมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน มี
ปัญหาขัดแย้งกับจีนในเรือ่ งอธิปไตยเหนือหมูเ่ กาะทะเลจีนใต้ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการค้นพบน�้ำมันและแก๊สตามชายฝั่งทะเลของเวียดนาม
และในหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์มากขึ้นในทศวรรษที่ 1990-2000 ครั้นเมื่อ
สหรัฐฯ มีความหวาดกลัวการแผ่อิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้มากขึ้น และได้แสดง
เจตจ�ำนงที่ต้องกลับเข้ามาปิดล้อมจีนในปี ค.ศ. 2009 โดยการสร้างความสัมพันธ์ทาง
การเมืองและทางทหารกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งที่
เคยเป็นพันธมิตรเก่าอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและไทย และ
ไม่เคยเป็นพันธมิตรกับมาเลเซีย หรือเป็นศัตรูเก่าเช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า
เป็นต้น ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับจีนมากขึ้น โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2010-2012
ฟิลิปปินส์และเวียดนามต้องการดึงสหรัฐฯ เข้ามาสนับสนุนตนในการแข่งขันกับจีนใน
ปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์และเวียดนามก็เรียกร้องให้
กลุม่ ประเทศอาเซียนทัง้ กลุม่ สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนเพือ่ น�ำปัญหานีใ้ ห้เป็นปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในขณะที่จีนยืนยันให้เจรจาแก้ปัญหาในระดับทวิภาคี และ
ต่อต้านการแทรกแซงของประเทศทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง และปฏิเสธการน�ำปัญหานีใ้ ห้ศาลยุตธิ รรม
ระหว่ า งประเทศตั ด สิ น เช่ น สหรั ฐ ฯ ส่ ว นประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ไ ม่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องในการอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ต้องการให้มีการแก้ปัญหา
โดยสันติวธิ ี โดยการด�ำเนินการพิจารณาปรับปรุงให้คำ� แถลงการณ์ของอาเซียนเกีย่ วกับ
ทะเลจีนใต้ที่ประกาศในปี ค.ศ. 2002 มีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันมากขึ้น
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การเพิ่มการลาดตะเวนและจารกรรมข้อมูลทางทหารของเรือและเครื่องบิน
ของสหรัฐฯ นอกชายเกาะไหหล�ำ ท�ำให้เกิดการชนกันและเผชิญหน้ากันระหว่างเรือ
และเครื่องบินของจีนและสหรัฐฯ อย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2001 และปี 2009 ซึ่งท�ำให้
สองฝ่ายไม่พอใจและหวาดระแวงกันและกันมากขึ้น
การกลับเข้ามาสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการทหารของสหรัฐฯ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและอินเดียหลังปี 2009 เป็นต้นมาของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเรียกร้อง
ขอใช้ฐานทัพทางทหารต่างๆ ของสหรัฐฯ ในรูปแบบต่างๆ และการซ้อมรบร่วมกัน
เป็นการแสดงว่าสหรัฐฯ มีเจตจ�ำนงมุ่งมั่นที่จะรักษาอิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้ต่อไป
เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีน หรือมี ส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี ค.ศ. 1997 ในเอเชียหรือโรคต้มย�ำกุ้ง กลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้รว่ มมือกับจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและวางแผน
ร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันหลายโครงการ จนท�ำให้สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ มีความหวัน่ เกรง
ว่าจีนจะมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจครอบง�ำเหนือกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะที่อเมริกา
และยุโรปประสบกับปัญหาเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบนั โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น Chieng Mai Initiative, ASEAN
Plus Three, ASEAN Plus One, China-ASEAN Free Trade Area, East Asian
Community และ East Asian Summit ไม่ได้มสี หรัฐฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่ประการ
ใด
ญีป่ นุ่ ได้เสนอให้น�ำอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าร่วมประชุมใน East
Asian Summit ในปี ค.ศ. 2005 ที่กัวลาลัมเปอร์ และในปี 2011 สหรัฐฯ และรัสเซีย
ได้เข้าร่วมการประชุมทีอ่ นิ โดนีเซีย แต่สหรัฐฯ ไม่ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมในโครงการจัดตัง้
ประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่จีนเสนอให้จัดตั้งโดยกลุ่ม ASEAN Plus Three หรือ ASEAN ร่วมกับ
จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก่อน ท�ำให้สหรัฐฯ เห็นว่าตนเองถูกกีดกันและไม่พอใจ ดังนั้น
สหรัฐฯ จึงตอบโต้ดว้ ยการเสนอจัดตัง้ กลุม่ Trans-Pacific Partnership น�ำโดยสหรัฐฯ
ขึน้ มาแข่งขันกับจีนและชักชวนให้ประเทศอาเซียนเข้าร่วมโครงการแต่ปฏิเสธทีจ่ ะเชิญ
จีนเข้าร่วม
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ดังนั้น ทั้งจีนและสหรัฐฯ ก�ำลังแข่งขันกันทั้งด้านเศรษฐกิจและทางทหารใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียด้วย และกลุม่
ประเทศอาเซียนก�ำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกดึงให้แยกตัวออกจากกันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและการทหาร โดยการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐฯ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของจีน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศของจีน
ผู้น�ำจีนยุคเติ้ง เสี่ยวผิง ได้วางเป้าหมายในการสร้างสังคมจีนให้ทันสมัยในปี
ค.ศ. 1979 โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 (ค.ศ. 1980-1990) จีนต้องเพิ่มผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้น
1 เท่าใน 10 ปีแรก เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะท�ำให้ประชาชนอยู่อุ่นกินอิ่ม
ขัน้ ที่ 2 (ค.ศ. 1991-2000) จีนต้องเพิม่ ผลผลิตมวลรวมของประเทศสูงขึน้ กว่า
เดิมอีก 1 เท่าใน 10 ปีที่สอง เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นสังคมที่ประชาชนพออยู่พอกิน
ไม่ขัดสน
ขัน้ ที่ 3 (ค.ศ. 2001-2010) ประชากรจีนต้องมีรายได้เฉลีย่ ในระดับเดียวกันกับ
รายได้ของประชากรของประเทศที่พัฒนาในระดับกลาง คือ เฉลี่ยปีละ 2,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อคนต่อปี เพือ่ เป็นสังคมทีป่ ระชาชนอยูด่ กี นิ ดีและบรรลุสงั คมทีท่ นั สมัย
ผลปรากฏว่า ประเทศจีนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามทีผ่ นู้ �ำ
เติ้ง เสี่ยวผิง ได้ตั้งเอาไว้ในขั้นที่ 3 คือ ในปี ค.ศ. 2010 รายได้เฉลี่ยของประชากรจีน
ต่อหัวต่อปีสูงถึง 7,518 เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ยังต�่ำกว่ารายได้ของชาวยุโรประดับ
กลางอยูม่ ากและต�ำ่ กว่ารายได้ของชาว Albania ในยุโรปตะวันออก แม้วา่ รายได้มวลรวม
ประชาชาติของจีนจะมีมูลค่า 5.745 ล้านล้านดอลลาร์ สูงเป็นอันดับสองรองจาก
สหรัฐอเมริกาซึง่ มีมลู ค่า 14.624 ล้านล้านดอลลาร์ และรายได้มวลรวมประชาชาติของ
จีนสูงกว่าของญีป่ นุ่ และเยอรมนีซงึ่ มีมลู ค่า 5.391 และ 3.306 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์
ตามล�ำดับก็ตาม1
1
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รัฐบาลจีนจึงกล่าวว่า ประเทศจีนจะต้องใช้เวลาพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปอีก
10-20 ปี หรือจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 กว่าที่ประเทศจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการเป็นประเทศที่สังคมมีความมั่งคั่งอย่างรอบด้าน เนื่องจากจ�ำนวนประชากรที่
มีอยู่อย่างมหาศาล จีนจะต้องใช้ความอดทนและมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของตน
ต่อไปให้ทันสมัยและมั่งคั่ง ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จีนต้องการสภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่มีสันติภาพและมีความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลจีนจึงประกาศว่าจีน
จะยึดมั่นในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระเพื่อสันติภาพ และมีนโยบาย
ป้องกันประเทศทีม่ ลี กั ษณะในเชิงป้องกัน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ประกาศอีกว่าจีน
จะทะยานขึ้นอย่างสันติ ไม่ขยายอ�ำนาจและไม่แสวงหาความเป็นเจ้า
นโยบายด้านการป้องกันประเทศ
ตามสมุดปกขาวฉบับที่ 4 ของจีนได้ระบุว่า หน้าที่หลักของป้องกันประเทศคือ
การเสริมสร้างก�ำลังป้องกันประเทศและกองทัพให้ทนั สมัย เพือ่ ปกป้องความมัน่ คงและ
เอกภาพของประเทศ และเป็นหลักประกันให้ขบวนการสร้างสังคมทีค่ อ่ นข้างมัง่ คัง่ อย่าง
รอบด้านสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างราบรื่น
นโยบายการป้องกันประเทศของจีนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายพื้นฐานด้านความมั่นคงของประเทศ ได้แก่
1. ยุตกิ ารแบ่งแยกและส่งเสริมการรวมประเทศ ป้องกันและต่อต้านการรุกราน
และป้องกันอธิปไตยของชาติ บูรณภาพของดินแดนและสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเล
ต่างๆ
2. ปกป้องผลประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรอบด้าน ประสานและบ�ำรุงรักษาให้ยั่งยืนและมั่นคงในการเพิ่มพูน
ก�ำลังแห่งชาติโดยรวม
3. พัฒนาการป้องกันประเทศจีนให้ทนั สมัยให้สอดคล้องกันทัง้ เงือ่ นไขภายใน
ประเทศของจีน และแนวโน้มของการพัฒนากองทัพของประเทศต่างๆ ในโลก โดยยึดมัน่
ในนโยบายการประสานระหว่างกองทัพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
8
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ความสามารถในการปฏิบัติการของการป้องกันตนเองภายใต้เงื่อนไขของพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และผลประโยชน์
ต่างๆ ของประชาชนจีน รวมทั้งการปราบปรามอาชญากรรมประเภทต่างๆ และรักษา
ระเบียบของสังคมและส่วนรวม
5. เพือ่ มีศกั ยภาพในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ สันติภาพ
และยึดมั่นต่อแนวคิดความมั่นคงแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ความไว้วางใจกันและกัน
มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความเท่าเทียมและร่วมมือกันเพื่อวัตถุประสงค์ในระยะยาว
และธ�ำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสม
6. เป็นความรับผิดชอบอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องกองทัพจีนทีจ่ ะหยุดยัง้ กองก�ำลังทีจ่ ะ
แบ่งแยกไต้หวันให้เป็นอิสระแยกขาดจากประเทศ รัฐบาลจีนยังคงยึดมัน่ อยูก่ บั หลักการ
“รวมประเทศแบบสันติวธิ ”ี และหลักการเรือ่ ง “หนึง่ ประเทศสองระบบ” ตามข้อเสนอ
8 ประการของรัฐบาลจีนต่อไต้หวัน ตราบใดทีผ่ นู้ ำ� ไต้หวันยอมรับในหลักการมีจนี เดียว
และยุติการแบ่งแยกดินแดนให้ไต้หวันเป็นอิสระ รัฐบาลจีนยินดีที่จะเจรจาและสร้าง
กลไกความไว้วางใจทางด้านทหาร ประชาชนจีนคัดค้านการแบ่งแยกดินแดนอย่างเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆ ก็ตาม และต่อต้านการขายอาวุธของต่างชาติ หรือการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับประเทศใดๆ ในโลก ถ้าผูน้ ำ� ไต้หวันด�ำเนินการใดๆ เพือ่
แยกตัวเป็นอิสระ ประชาชนและกองทัพจีนจะใช้ก�ำลังปราบปรามทันทีโดยไม่คำ� นึงถึง
ความเสียหายใดๆ
7. เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและ
สภาพแวดล้อมด้านความมัน่ คงแห่งชาติ และการท้าทายของปฏิวตั กิ จิ การทหาร (RMA)
ที่ด�ำเนินอยู่ทั่วโลก จีนมีความจ�ำเป็นที่จะต้องยึดหลักยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุก
(Active Defense Strategy) และเร่งรัดการปฏิวัติกิจกรรมทางทหารในรูปแบบ
เอกลักษณ์ของชาวจีน
8. ในการยึดแนวทางพัฒนาแบบก้าวกระโดดและเป็นองค์รวม จีนต้องพัฒนา
กองทัพไปตามกระแสการพัฒนากองทัพของโลก และเคลื่อนไปตามแนวทางของ
กระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย กองทัพประชาชนจีนจะ
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ค่อยๆ บรรลุถงึ การเปลีย่ นแปลงจากระบบจักรกลและกึง่ -จักรกลสูก่ องทัพทีเ่ ป็นระบบ
สารสนเทศ และใช้ระบบสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ระบบจักรกล
กองทัพประชาชนจีนจะส่งเสริมพัฒนาการของการประสานการยิง การ
เคลื่อนย้าย และความสามารถด้านสารสนเทศ ส่งเสริมพัฒนาการของกองทัพเรือ
กองทัพอากาศและกองก�ำลังอาวุธนิวเคลียร์เป็นล�ำดับแรก และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แบบบูรณาการในด้านการป้องปรามและความสามารถในการท�ำสงคราม
9. จีนจะสร้างกองทัพที่เข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพ
ประชาชนจีนก�ำลังปรับปรุงขีดความสามารถในการสู้รบโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประสิทธิภาพแทนขนาดของ
ปริมาณและเปลี่ยนแปลงกองทัพที่เคยเน้นด้านปริมาณก�ำลังพล เป็นการเน้นด้าน
เทคโนโลยีแทน นอกจากนี้ กองทัพจีนยังมีโครงการที่สร้างกองทัพสมัยใหม่โดยการ
คัดเลือกคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษเข้ามาเป็นก�ำลังพลในกองทัพเพือ่ ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการใช้เครือ่ งมือและอาวุธสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การ
ปรับปรุงระบบการฝึกหัดก�ำลังให้ทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
10. การปฏิรูปกองทัพอย่างลึกซึ้งให้สอดคล้องกับสงครามสมัยใหม่และระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม ด้วยจิตส�ำนึกของนวัตกรรมใหม่ๆ ของเทคโนโลยี
ด้านสารสนเทศ เพือ่ ให้กองทัพมีขนาดเล็กลงแต่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ การจัดระบบ
โครงสร้างของกองทัพให้มีการประสานงานและบังคับบัญชาที่ดีขึ้น
11. เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการต่อสู้ทางทหาร กองทัพประชาชนจีน
มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะสงครามในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอาวุธและอุปกรณ์เพือ่ สามารถปฏิบตั กิ ารร่วมกัน และมีความ
พร้อมอย่างเต็มทีใ่ นสนามรบ ในขณะเดียวกันกองทัพประชาชนจีนยังคงยึดแนวคิดของ
สงครามประชาชน และพัฒนายุทธศาสตร์และยุทธวิธสี �ำหรับการท�ำสงครามประชาชน
12. กองทัพจีนส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหารระหว่าง
ประเทศโดยเน้นการไม่เข้าข้างฝ่ายใด การไม่เผชิญหน้า และไม่เป็นภัยกับประเทศทีส่ าม
กองทัพจีนได้เข้าร่วมกับกองก� ำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติใน
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การต่อต้านลัทธิก่อการร้ายและรักษาสันติภาพในประเทศต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมกลไก
การเจรจาเพื่อสร้างความมั่นคง ความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน กองทัพจีน
ยังได้ร่วมซ้อมรบทางทหารทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคีในด้านภัยคุกคามแบบใหม่
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เป้าหมายทางด้านความมัน่ คงของจีนอาจสรุปได้งา่ ยๆ ว่า ประเทศจีนต้องรักษา
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาใหญ่ได้แก่
1. การรวมเกาะไต้หวันเข้ากับแผ่นดินใหญ่
2. ป้องกันการแบ่งแยกดินแดนของธิเบตและซินเกียง
3. ครอบครองหมูเ่ กาะในทะเลจีนใต้ซงึ่ มีปญ
ั หาเรือ่ งการอ้างอธิปไตยทับซ้อน
กันอยู่ร่วมกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และไต้หวัน ในปี 2010 จีนได้
ประกาศให้ทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์ส�ำคัญ (Core Interest) ของจีนเทียบเท่ากับ
ไต้หวัน ธิเบตและซินเกียง ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สหรัฐฯ ซึ่งหวั่นเกรงว่าจะ
สูญเสียเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้
4. จีนยังมีปัญหาพรมแดนขัดแย้งกับอินเดีย และขัดแย้งกับญี่ปุ่นในปัญหา
กรรมสิทธิ์เหนือเกาะเตียวหวี
ปัญหาด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะจีน
อ่อนแอในยุคปลายราชวงศ์ชงิ และแพ้สงครามฝิน่ แก่องั กฤษในปี ค.ศ. 1839-42 ท�ำให้
สูญเสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมตะวันตก อันได้แก่ รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น
เป็นจ�ำนวนมาก ประเทศจักรวรรดินยิ มตะวันตกได้ยดึ ครองดินแดนและเขียนแผนทีใ่ หม่
ตามอ�ำเภอใจ ท�ำให้เกิดปัญหาขัดแย้งขึน้ ระหว่างจีนกับประเทศอาณานิคมในเอเชียทีไ่ ด้
รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ไม่ยอมรับสนธิสญ
ั ญา
ที่ไม่เสมอภาคหรือไม่เป็นธรรมที่ท�ำโดยประเทศจักรวรรดินิยมต่างๆ และพยายาม
เรียกร้องดินแดนคืน
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของจีนคือ การสร้างเศรษฐกิจให้มั่งคั่งและกองทัพให้
เข้มแข็งและทันสมัยทัดเทียมกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เพือ่ การปกป้องคุม้ ครองประเทศ
และเรียกร้องดินแดนที่สูญเสียโดยไม่เป็นธรรมกลับคืนมา แต่การพัฒนากองทัพจีนให้
เข้มแข็งระยะเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้ประเทศเพื่อนบ้านจีนเกิดความไม่ไว้วางใจ
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และกล่าวหาว่าการผงาดขึ้นเป็นมหาอ�ำนาจของจีนเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคเอเชีย
อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พยายามพัฒนากองทัพและซื้ออาวุธที่
ทันสมัยเพิม่ เติม ท�ำให้เกิดการแข่งขันอาวุธเกิดขึน้ ในระดับหนึง่ รวมทัง้ มีความพยายาม
ที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อถ่วงดุลหรือปิดล้อมจีน และสร้างอ�ำนาจต่อรองในปัญหา
ขัดแย้งเกีย่ วกับพรมแดนหรือหมูเ่ กาะกับจีน นักวิเคราะห์การเมืองต่างประเทศหลายคน
ได้มองว่าเอเชียตะวันออกหรือภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกซึ่งรวมทั้งทะเลจีนใต้จะกลาย
เป็นเวทีแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในอนาคต และประเทศเหล่านี้ก�ำลังถูกแบ่งแยก
ออกเป็นฝักฝ่ายเหมือนยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นประชาคม
ของกลุ่มประเทศอาเซียน
การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของจีน
นอกเหนื อ จากการยึ ด มั่ น ในหลั ก การอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ (the Five
Principles of Peaceful Co-existence) ที่จีนและอินเดียได้ประกาศร่วมกันที่นคร
บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 1955 แล้ว จีนยังคงย�้ำหลักการในเรื่องการไม่
แทรกแซงในกิจการภายในประเทศของต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเวทีเจรจา
อาเซียน ( ASEAN Regional Forum – ARF) ในปี ค.ศ. 1994 ช่วยเหลือประเทศอาเซียน
แก้ปญ
ั หาวิกฤตการณ์การเงินทีเ่ กิดในปี ค.ศ. 1997 และร่วมจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ Chiang Mai Initiative ท�ำความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกกับอาเซียน ได้แก่ ASEAN Plus
Three การประชุมสุดยอด ASEAN Plus One ข้อตกลงจัดตัง้ เขตการค้าเสรีจนี -อาเซียน
China-ASEAN FTA ในปี 2001 ซึง่ มีผลส�ำเร็จในวันที่ 1 มกราคม 2510 จัดประชุม East
Asian Summit ในปี 2005 และในปี 2002 จีนได้เสนอจะจัดตัง้ Northeast Asian FTA
ภายใน 15 ปี และกลุ่มประเทศ ASEAN Plus Three มีแผนจะจัดตั้งประชาคมเอเชีย
ตะวันออก (East Asian Community) รวมทั้ง Asian Monetary Fund และ Asian
Currency ในอนาคต ก่อนหน้านี้คือในปี ค.ศ. 1999 ประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน
ของจีนได้ประกาศนโยบายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
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กลุม่ ประเทศอาเซียน และประกาศจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อย่างสันติ
วิธีตามแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนปี ค.ศ. 2002 ที่นครพนมเปญ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนท�ำให้ภายหลังปี ค.ศ. 1997
เป็นต้นมา ท�ำให้ประเทศจีนเป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญของอาเซียน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้
และช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของอาเซียน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เนื่องจากจีน
เป็น “โรงงานของโลก” ได้นำ� เข้าเครื่องจักรกลจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และยุโรป และ
น�ำเข้าวัตถุดิบ แร่ธาตุ สินค้าเกษตร และพลังงาน น�้ำมัน ก๊าซและไฟฟ้า จากอาเซียน
ออสเตรเลีย แอฟริกา และรัสเซีย ท�ำให้จีน อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซีย มีการ
พึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจสูง เพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
ท�ำให้เศรษฐกิจของเอเชียมีความเจริญเติบโตสูงสุดในโลก และศตวรรษที่ 21 กลายเป็น
“ศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก” หรือ “ศตวรรษของจีน” (China Century) ในขณะที่
เศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปประสบปัญหาวิกฤตและโตช้าลง
ในด้านการเมืองและความมั่นคง เมื่ออเมริกาและจีนตกลงที่จะร่วมมือกันและ
ปรับความสัมพันธ์กนั ในปี ค.ศ. 1971 โดยผลจากการเจรจาลับระหว่างเฮนรี่ คิสซิงเจอร์
ทีป่ รึกษาด้านความมัน่ คงของประธานาธิบดีรชิ าร์ด นิกสัน กับผูน้ ำ� จีน จีนได้ชว่ ยเจรจา
ให้ผู้น�ำเวียดนามเหนือท�ำความตกลงหยุดยิงกับสหรัฐฯ เพื่อให้สหรัฐฯ ถอนทหารออก
จากเวียดนามได้อย่างมีศกั ดิศ์ รีตาม ค�ำสัญญาของประนาธิบดีรชิ าร์ด นิกสัน ในระหว่าง
การหาเสียงเป็นประธานาธิบดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 1979 จีนได้ท�ำสงคราม “สั่งสอน”
เวียดนามและกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา เมื่อเวียดนามได้รุกราน
และโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงของพอลพตในปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 แต่เวียดนาม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตไม่ยินยอมถอนทหารออกจากกัมพูชา ไทย
อาเซียน และจีน ได้ร่วมมือกันทั้งทางการเมืองและทางทหารเพื่อกดดันให้เวียดนาม
ถอนทหารออกจากกัมพูชาโดยการสนับสนุนรัฐบาลผสมเขมร 3 ฝ่ายของสมเด็จเจ้า
นโรดมสีหนุ เขมรแดงและซอนซาน เป็นเวลากว่า 10 ปี จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 1989 นายกอร์บาชอฟ ผูน้ ำ� คนใหม่ของสหภาพโซเวียตต้องการยุตสิ งครามเย็นกับ
สหรัฐฯ และปฏิรปู เศรษฐกิจและการเมืองของโซเวียต รวมทัง้ ปรับความสัมพันธ์กบั จีน
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ให้เป็นปกติ รัฐบาลจีนได้ตงั้ เงือ่ น 1 ใน 3 ข้อ ให้โซเวียตยุตกิ ารช่วยเหลือเวียดนามและ
กดดันให้เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เวียดนามยอม
ถอนทหารออกจากกัมพูชาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1989 ท�ำให้กมั พูชามีสนั ติภาพ มีการ
เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย และมีเศรษฐกิจแบบเสรี
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1990 ท�ำให้เวียดนาม ลาว พม่าและ
กัมพูชา เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในช่วงปี ค.ศ. 1995-1999 โดยหวังผลประโยชน์
จากอาเซียน ท�ำให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทเี่ คยแตกแยก
เป็นสองฝ่ายยุติลง รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เกี่ยวกับเรือประมงไทยและเส้น
เขตแดนทางทะเลในอ่าวไทย จึงนับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทกี่ ลุม่ ประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์การอาเซียนเดียวกัน เนือ่ งจาก
ประเทศมหาอ�ำนาจภายนอก ได้แก่ สหรัฐฯ จีนและรัสเซีย ยุตกิ ารแทรกแซงในภูมภิ าค
นี้ สหรัฐฯ ได้ถอนทหารออกจากฐานทัพ 7 แห่งในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1976 และ
ถอนทหารออกจากฐานทัพอากาศคลาร์ค และฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิคของฟิลิปปินส์ใน
ปี ค.ศ. 1992 และรัสเซียยุติการใช้อ่าวคัมรานห์ในเวียดนาม
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
ภายในภูมิภาคนับแต่การก่อตั้งใน ค.ศ. 1967 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้อาเซียน
เป็นองค์กรภูมิภาคที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออก และมีบทบาทส�ำคัญ
ในการผลักดัน (Driving Force) ความร่วมมือต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความมั่นคง ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศมหาอ�ำนาจต่างๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นและ
สหรัฐฯ ยังคงมีปญ
ั หาขัดแย้งกันและไม่ไว้วางใจกัน โดยแต่ละมหาอ�ำนาจไม่ตอ้ งการให้
มหาอ�ำนาจใดมหาอ�ำนาจหนึง่ มีอทิ ธิพลครอบง�ำเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน แต่เพียงมหาอ�ำนาจเดียว อาเซียนจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ
(ASEAN Centrality) ในเวทีการประชุมต่างๆ ในกรอบของอาเซียน เช่น ARF, 10+3
และ East Asian Summit
แต่การพัฒนาหรือผงาดขึน้ เป็นมหาอ�ำนาจของจีนอย่างรวดเร็วจากความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดกีฬาโอลิมปิคปี 2008 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทาง
ทหารและเทคโนโลยีของจีน ในขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกาและยุโรปประสบปัญหา
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วิกฤตทางเศรษฐกิจและเสื่อมลง ท�ำให้สหรัฐฯ กลัวการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในเอเชีย และสูญเสียอิทธิพลทางการเมืองและทหารในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ตะวันตก
ให้แก่จีน ประกอบการปะทุใหม่ของปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นับตั้งแต่ปี ค.ศ.
2009 เป็นต้นมา และความพยายามของจีนที่จะกีดกันมิให้สหรัฐฯ เข้าร่วมในการจัด
ตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ท�ำให้สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะเข้ามามีบทบาทใน
ภูมิภาคนี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัญหาขัดแย้ง
กับจีนหรือหวาดกลัวจีน
เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ของจีนได้ประกาศ
ว่าจีนจะ “เติบโตอย่างสันติ” (Peaceful Rise) ไม่ท้าทายอ�ำนาจของสหรัฐฯ และ
ไม่แสวงหาลัทธิความเป็นเจ้า แต่จะ “ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ เพื่อ
อิสรภาพ....เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ และส่งเสริม
การพัฒนาและสันติภาพของโลก”2 จีนได้ร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขวิกฤตการ
เงินและปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศให้เหมาะสม จีนได้เจรจากับประเทศ
มหาอ�ำนาจทั้งหลาย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทีเ่ ป็นผลประโยชน์รว่ มกันในระยะยาว รวมทัง้ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
โดยการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมจีนขึน้ ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เพือ่ เสริม
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขงจื้อ ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์จีนน�ำเข้ามาทดแทนลัทธิมาร์ก-เลนิน-เหมา เจ๋อตุง ซึ่งหมดความนิยม
ลงในประเทศจีน ในปี 2011 ได้มสี ถาบันขงจือ้ 349 แห่ง และศูนย์วฒ
ั นธรรมจีน 9 แห่ง
ทั่วโลก นอกจากนี้ จีนได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจนและปลดหนี้ให้แก่
ประเทศในแอฟริกาและเอเชียมากขึน้ รวมทัง้ ช่วยเหลือประเทศทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
ต่างๆ เช่น พม่า ปากีสถาน และไทย เป็นต้น
การด�ำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็นปี ค.ศ. 1991
เป็นต้น ถือว่าเป็นการด�ำเนินนโยบายการทูตสมัยใหม่ของจีนที่มีการเปลี่ยนแปลง
2
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มาตามยุคสมัยของการเมืองระหว่างประเทศเป็นคลื่นลูกที่ห้านับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949
เป็นต้นมา
ผู้น�ำจีนคือ เติ้ง เสี่ยวผิง และประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน มองเห็นว่า
การเปลี่ยนของระบบการเมืองระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็นจะมีลักษณะ
แนวโน้มไปสูพ่ ฒ
ั นาการเป็น “ระบบหลายขัว้ อ�ำนาจ” (Multi-Polarity) และเศรษฐกิจ
จะขยายตัวไปทั่วโลกเป็นโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิดสันติภาพ ความร่วมมือและพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ3
ดั ง นั้ น ผู ้ น� ำ จี น จึ ง ส่ ง เสริ ม นโยบายการเปิ ด ตลาดส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
ต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสองเท่า เพื่อส่งเสริมการส่งออกและพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้ประเทศทันสมัยและเจริญมั่งคั่งเทียบเท่ากับประเทศ
ยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ โดยจีนให้ความส�ำคัญกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ลดหลั่นกันไปเป็นล�ำดับชั้น ดังนี้
1. ความสัมพันธ์จนี -รัสเซียแบบหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์บรู ณาการ (Strategic
Partnership of Comprehensive and In-Depth Development and
Mutually Beneficial Cooperation) เป็นความสัมพันธ์แบบหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์
ที่ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น และมีลักษณะบูรณาการ ลึกซึ้ง รวดเร็ว และเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่ขายอาวุธที่
ทันสมัยต่างๆ ให้จีนเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งเครื่องบิน จรวด เรือรบ เรือด�ำน�้ำ และ
มีโครงการพัฒนาโครงการส�ำรวจอวกาศร่วมกัน นอกจากนี้ รัสเซียยังขายก๊าซธรรมชาติ
โดยการส่งผ่านทางท่อก๊าซให้กับจีน และมีความหวาดระแวงสหรัฐฯ และต้องการเห็น
โลกพัฒนาไปสูก่ ารเป็นระบบหลายขัว้ อ�ำนาจเช่นเดียวกับจีน นอกจากนี้ ทัง้ สองประเทศ
ยังร่วมมือกันก่อตั้งองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Coopration Organization:
SCO) ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียจึงมีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก
2. ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ มีความส�ำคัญเป็นอันดับสองเนื่องจากสหรัฐฯ
เป็นตลาดส�ำคัญของจีนและเป็นประเทศมหาอ�ำนาจโลกที่มีอิทธิพลทางการเมืองและ
การทหารมากที่สุดในโลก และยังคงมีอ�ำนาจสูงสุดต่อไปในอนาคตอีก 20-30 ปี แม้ว่า
ผลผลิตมวลรวมทางเศรษฐกิจจะลดต�่ำลงและน้อยกว่าจีนในอีก 5 ปีขา้ งหน้า แต่สหรัฐฯ
3
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ยังมีเทคโนโลยีและอาวุธทีท่ นั สมัย และพยายามจะรักษาอิทธิพลของตนเองให้นานทีส่ ดุ
เท่าที่จะท�ำได้ร่วมกับประเทศพันธมิตรของตน
ในต้นปี 2012 ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้ประกาศให้เอเชียแปซิฟิกเป็น
“พื้นที่ส�ำคัญที่สุด” ของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ มีผลประโยชน์ของตนที่จะต้องรักษาใน
เอเชียแปซิฟิก ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จะยังคงเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่ส�ำคัญที่สุด
ทีจ่ นี ต้องระมัดระวังและสร้างความร่วมมือทัง้ ด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงร่วมกันใน
ต้นปี 2011 ประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ของจีนได้เยือนสหรัฐฯ และบรรลุข้อตกลงที่ทั้ง
สองประเทศจะเป็นหุน้ ส่วนทีร่ ว่ มมือกัน (Cooperative Partnership) บนพืน้ ฐานของ
การเคารพซึง่ กันและกันและได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน เพือ่ เป็นแนวทางใหม่ส�ำหรับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีในยุคใหม่ และมีการเจรจาปัญหาความมั่นคงและเศรษฐกิจร่วม
กันประจ�ำทุกปี (Security-Economic Dialogue – SED)
3. ความสัมพันธ์จนี -สหภาพยุโรป ในลักษณะของความเป็นหุน้ ส่วนระยะยาว
สู่ศตวรรษที่ 21 ที่เริ่มจากลักษณะเป็นหุ้นส่วนแบบบูรณาการ (Comprehensive
Partnership) และต่อมาได้ยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
(Comprehensive Strategic Partnership) ที่มีความร่วมมือเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากสหภาพยุโรปโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับจีนมากกว่าสหรัฐฯ
4. ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น จีนและญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านและมีผลประโยชน์ร่วมกัน (All-Round
Promotion of Strategic Relationship of Mutual Benefit เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ทั้งนี้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังมีปัญหา
อุปสรรคจากประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นได้
รุกรานจีน และยึดครองดินแดนจีนตามชายฝั่งทะเลทั้งหมดด้วยความป่าเถื่อนและ
โหดร้าย ได้สงั หารเชลยศึก ข่มขืนผูห้ ญิงและเด็ก และใช้อาวุธเคมี-ชีวภาพโจมตีทงิ้ ระเบิด
ในแมนจูเรีย ภายหลังสงครามโลกรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ยอมขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยการแก้ไขต�ำราเรียนของนักเรียนมัธยม และ
กราบไหว้บชู าอาชญากรสงคราม 14 คนทีถ่ กู ตัดสินลงโทษแขวนคอ รวมทัง้ อดีตนายก
รัฐมนตรี โตโจ โดยศาลอาชญากรสงครามระหว่างประเทศที่กรุงโตเกียว
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ภายหลังสงครามรัฐบาลจีน-ญี่ปุ่นพยายามปรับความสัมพันธ์กันหลายครั้ง
แต่ประสบกับการต่อต้านจากนักการเมืองกลุม่ ชาตินยิ มหัวรุนแรงของญีป่ นุ่ และปัญหา
เกาะเตียวหวี แต่จีน-ญี่ปุ่นยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเอาไว้แม้ว่ารัฐบาล
ทั้งสองฝ่ายจะไม่สู้มีความไว้วางใจกันมากนัก
5. ความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย-อินเดีย และ BRICS (Brazil, Russia, India,
China, South Africa) ในฐานะที่ประเทศทั้ง 5 เป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Emerging Economies) และมีผลประโยชน์ร่วมกันในการเจรจาในเวที
การค้าโลก (WTO) กับประเทศที่พัฒนาแล้วที่น�ำโดยกลุ่ม G-7 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ
การค้าโลกให้เป็นธรรมและเอือ้ ประโยชน์แก่ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและยากจนมากขึน้
6. ความสัมพันธ์จีน-อาเซียน จีนและอาเซียนได้มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด
มากขึน้ ภายหลังสงครามเย็นและภายหลังทีจ่ นี ให้ความช่วยเหลือประเทศเอเชียในวิกฤต
เศรษฐกิจเอเชียปี ค.ศ. 1997 จีน-อาเซียนได้ทำ� ข้อตกลงทางเศรษฐกิจร่วมกันมากมาย
รวมทัง้ การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีจนี -อาเซียนเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2010 และมีความร่วมมือ
กันในโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) ที่จะเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม
ถนน รถไฟ ทางเรือ ท่อส่งก๊าซและน�้ำมัน และไฟฟ้า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และบรูไนมีปัญหาในการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ทับซ้อนกับจีน และเคย
เกิดการเผชิญหน้ากันหลายครั้งซึ่งอาจเป็นปัญหาให้ขัดแย้งกันมากขึ้นในอนาคต และ
มีผลกระทบต่อการสร้างประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 จีนพยายามจะแก้ไขปัญหา
กับประเทศอาเซียนโดยสันติวธิ เี พือ่ ป้องกันมิให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซง โดยใช้นโยบาย
เป็นเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Good-Neighborly Relations
and Partnership with Neighboring Countries)
นอกจากประเทศอาเซียนแล้ว จีนยังพยายามสร้างเขตการค้าเสรีกับญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศเอเชียกลางภายในกลุ่มองค์กรความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization)
7. ความสัมพันธ์จีน-ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ จีนได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของความร่วมมือกับประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลกมานานแล้ว
ตั้งแต่ยุค เหมา เจ๋อตุง เนื่องจากประเทศเหล่านี้ในอดีตเป็นอาณานิคมของประเทศ
18
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จักรวรรดินิยมตะวันตก และไม่ได้รับความเหลียวแลจากอดีตประเทศเจ้าอาณานิคม
มากนัก จีนมองประเทศเหล่านี้ว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองในองค์กรสหประชาชาติ
และในปัจจุบนั มีทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ น�ำ้ มันทีจ่ ะขายให้แก่จนี ได้จำ� นวนมาก รวมทัง้
เป็นตลาดและแหล่งลงทุนของจีนด้วย ดังนัน้ จีนได้สร้างความสัมพันธ์กบั กลุม่ ประเทศ
แอฟริกา อาหรับ ลาตินอเมริกาและแคริเบียนใกล้ชดิ มากขึน้ และประสบผลส�ำเร็จมาก
โดยจีนได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Beijing Summit of the Forum on China-Africa
Cooperation และ China-Arab Cooperation Forum รวมทัง้ กระชับความสัมพันธ์
กับประเทศลาตินอเมริกา-แคริเบียนเพื่อลดอิทธิพลของไต้หวันในภูมิภาคนี้
ล�ำดับความส�ำคัญของต่างประเทศต่อจีน
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของจีน
นับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา เมือ่ สงครามเย็นยุตลิ งผูน้ ำ� จีน เติง้ เสีย่ วผิง
ได้มองเห็นว่าโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะรูปแบบใหม่ที่ภัยจากสงครามโลกมี
ลดน้อยลง ประเทศต่างๆ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม เป็นประชาธิปไตย
มีสันติภาพมากขึ้น และจะเกิดขั้วอ�ำนาจมากขึ้นเป็นระบบหลายขั้ว
ท่านเติ้ง เสี่ยวผิง ได้ก�ำหนดกลยุทธ์เป็นหลักปรัชญายุทธศาสตร์โบราณของ
จีน 6 ประการ ประกอบด้วยอักษรจีน 24 ตัว ให้ผู้น�ำจีนประยุกต์ใช้อย่างระมัดระวัง
ประกอบด้วย
1. ส�ำรวจด้วยความสุขุม (Observe Calmly)
2. ตั้งหลักให้มั่นคง (Secure our Position)
3. เตรียมพร้อมเพื่อตอบโต้ (Cope with Affairs Calmly)
4. ซุ่มเงียบรอโอกาส (Hide our Capacities and Bide our time)
5. ไม่น�ำหน้าเด็ดขาด (Never Claim Leadership)
6. แสดงบทบาทเมื่อจ�ำเป็น (Be Good at Maintaining a Low Profile)
ปรัชญายุทธศาสตร์ 6 ประการนี้ที่ส�ำคัญที่สุดมี 3 ประการ คือ
ข้อที่ 4 “ซุม่ เงียบรอโอกาส” หรือ “ซ่อนคมในฝัก” ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของนโยบาย
“ผงาดขึ้นมาอย่างสันติ” (Peaceful Rise) ของประธานาธิบดี หู จิ่นเทา เพื่อมิให้
ประเทศต่างๆ หวาดกลัวและต่อต้านจีน นอกจากนี้ จีนยังด�ำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อ
แสดงถึงความเป็นมิตร รักสันติภาพ และไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่น โดยการจัด
กีฬาโอลิมปิคปี ค.ศ. 2008 จัดงานแสดงสินค้า Expo ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ปี ค.ศ. 2010 เชิดชู
การเดินทางของกองเรือรบและเรือสินค้าจีนน�ำโดยนายพลเรือ เจิง้ เหอ ของราชวงศ์หมิง
(ค.ศ. 1405-1433) จากจีนสู่เอเชียอาคเนย์ ผ่านช่องแคบมะละกา สู่ศรีลังกา อินเดีย
ช่องแคบฮอร์มุซ ทะเลแดง-โซมาเรีย และชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา 7 ครั้ง
ด้วยกองเรือกว่า 200 ล�ำ และก�ำลังพลสองหมื่นกว่าคนอย่างสันติ ซึ่งเป็นกองเรือที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานั้น การเดินทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำการค้าและเชื่อม
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมิได้โจมตีและยึดครองดินแดนประเทศใดเป็น
อาณานิคมเช่นประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกในศตวรรษที่ 16-19
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ข้อที่ 5 คือ “ไม่นำ� หน้าเด็ดขาด” คือ ไม่แสดงตัวเป็นผูน้ ำ� แต่ปฏิบตั ติ อ่ ประเทศ
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และผูกมิตรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ส่วนข้อ 6 คือ “แสดงบทบาทเมื่อจ�ำเป็น” หมายถึง เมื่อถึงเวลาจ�ำเป็นจึงค่อย
แสดงบทบาท เช่น ให้ความช่วยเหลือหรือแสดงความรับผิดชอบเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกันจึงควรกระท�ำ เช่น กรณีทจี่ นี ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชียทีป่ ระสบปัญหา
วิกฤตการเงินในปี ค.ศ. 1997 และริเริ่มความร่วมมือจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน
และเขตการค้าเสรีระหว่างจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ รวมทั้งจัดตั้งองค์กรร่วมมือเซี่ยงไฮ้
เพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายในเอเชียกลาง เป็นต้น แต่จีนปฏิเสธที่จะเป็นผู้น�ำโลกร่วมกับ
สหรัฐฯ ตามค�ำเรียกร้องของประธานาธิบดี จอร์จ บุช และบารัค โอบามา ซึ่งมี
จุดมุง่ หมายทีจ่ ะดึงจีนเข้ามาช่วยค�้ำจุนระบบเศรษฐกิจ การเมืองโลกทีส่ หรัฐฯ ตัง้ ขึน้ มา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และก�ำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เป็นธรรม
และเป็นการครอบง�ำโลกด้วยก�ำลังอ�ำนาจทางทหารของสหรัฐฯ และนาโต้ดว้ ยค่านิยม
ของตะวันตก ซึง่ จีนเองก็ไม่เห็นด้วยและเรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจ
และการเมืองโลกให้ยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ของจีนต่ออาเซียน
ในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่ออาเซียน จีนมียทุ ธศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ความมั่นคงและ
เศรษฐกิจ และสร้างความไว้วางใจกันระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ภายหลังวิกฤตการณ์ เทียน อัน-เหมิน ของจีนในปี ค.ศ. 1989 และภายหลัง
การยุตขิ องสงครามเย็นปี ค.ศ. 1991 จีนได้สง่ เสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากประเทศสมาชิกหลายประเทศ เช่น พม่า ลาวและเวียดนาม
มีพรมแดนติดต่อกับจีนทางบก ส่วน ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และบรูไน ก็ใกล้ชดิ กับจีนทางทะเลจีนใต้และมีความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การเมืองกับจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานนับพันปีในอดีตภายใต้ระบบ “บรรณาการ”
(Tributary System) ของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้แตกแยกเป็นฝักฝ่ายในยุคสงครามเย็น แต่หลังสงครามเย็น เวียดนาม ลาว
        21
บทนำ�

ยังคงมีระบบการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และพม่าอยูใ่ ต้การปกครองของรัฐบาล
เผด็จการทหาร และประเทศทีเ่ หลือ ได้แก่ ไทย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย ก็มปี ญ
ั หาในการ
พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศของตนเอง ประเทศเหล่านี้จึงมีทัศนคติทางการเมือง
สอดคล้องกับจีนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้มหาอ�ำนาจต่างชาติเข้ามาแทรกแซงในกิจการการเมือง
ภายในประเทศของตนเอง ดังนัน้ เมือ่ รัฐบาลจีนใช้กำ� ลังทหารสลายการชุมนุมประท้วง
ของนักศึกษาและประชาชนที่จตุรัส เทียน อันเหมิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ปี ค.ศ. 1989 สหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น ได้ประกาศคว�่ำบาตรรัฐบาลจีนทันทีเพื่อกดดัน
ให้จีนเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิรูปการเมือง แต่ปรากฏว่าประเทศอาเซียนมิได้มี
ปฏิกิริยาต่อต้านและคว�่ำบาตรจีนแต่ประการใด เนื่องจากมีความเข้าใจในปัญหาการ
พัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยดีว่าต้องอาศัยเวลาและปัญหาการพัฒนาการเมือง
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ เป็นปัญหาร่วมกันของประเทศอาเซียนและ
ประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆ รวมทั้งจีน
ทัศนคติดังกล่าวของกลุ่มประเทศอาซียน ท�ำให้จีนมองเห็นว่าอาเซียนเป็น
กลุ่มประเทศที่จีนควรสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมืองและความมั่นคง เพื่อป้องกันมิให้อาเซียนร่วมมือกับประเทศตะวันตกและ
ญี่ปุ่นคว�่ำบาตรและปิดล้อมจีนอย่างในอดีตยุคสงครามเย็น ดังนั้น จีนจึงมีนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะ พม่า ลาว กัมพูชา
ที่ยากจนและช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงวิกฤตการเงินปี ค.ศ. 1997
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของอาเซียนต่อจีนจากอดีตที่เคยมองจีน
เป็นศัตรูและภัยคุกคามที่ส�ำคัญ กลับกลายเป็นมิตรประเทศที่ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู
เศรษฐกิจ และยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ด�ำเนินนโยบายที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือกลุม่ ประเทศอาเซียนในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจในวิกฤตการณ์เงินครัง้ นัน้ แต่กลับ
สนับสนุนให้ IMF ใช้นโยบายการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจทีผ่ ดิ พลาดต่ออาเซียนเพือ่ หวังบีบบังคับ
ให้ประเทศอาเซียนเปิดตลาดของตนแก่บรรษัทการเงินและธุรกิจของสหรัฐฯ ยุโรป
และญี่ปุ่นมากขึ้น รวมทั้งบังคับให้รัฐบาลอาเซียนแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย และยุติ
นโยบายให้สวัสดิการแก่ประชาชนต่างๆ เพือ่ ให้เกิดระบบทุนนิยมแบบเสรีอย่างแท้จริง
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ซึ่งจะเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ต่อนักลงุทนต่างชาติ มาตรการของ IMF ที่สนับสนุนโดย
สหรัฐฯ ท�ำให้ประเทศอาเซียนที่กู้เงินจาก IMF ประสบปัญหามากขึ้น และภาพพจน์
ของอาเซียนต่อสหรัฐฯ กลายเป็นลบในขณะที่ภาพพจน์ของจีนกลายเป็นบวก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ
อาเซียน
เมื่อจีนได้ช่วยเหลืออาเซียนในการแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1997
โดยการประกาศไม่ลดค่าเงินหยวนของจีน และการให้เงินช่วยเหลือประเทศไทย 500
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผ่านกองทุน
IMF ร่วมมือกับอาเซียนตั้งกลุ่ม ASEAN Plus Three หรือ อาเซียน+3 จัดท�ำข้อตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันในข้อตกลง Chiaeng Mai Initiative จัดประชุมสุดยอดกับ
ASEAN และในปี ค.ศ. 2000 นายกรัฐมนตรี จู-หลงจี ของจีนได้เสนอการจัดท� ำ
เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้ส�ำเร็จในปี ค.ศ. 2010
นอกจากนี้ ประธานาธิบดี คิม แด จุง ของเกาหลีใต้ ยังได้เสนอให้ ASEAN
จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการเงินมากขึ้น โดยเสนอตั้ง
“ประชาคมเอเชียตะวันออก” (East Asian Community) “กองทุนเอเชีย” (Asian
Monetary Fund) และ “เงินสกุลเอเชีย” (Asian Currency) เพื่อป้องกันวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในอนาคต และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนร่วมกัน โดยอาศัยการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนเป็นหัวรถจักรของการพัฒนาเอเชียแทนทีญ
่ ปี่ นุ่ ซึง่ ยังคงฟืน้ ตัวช้าจากวิกฤตฟองสบู่
แตกในปี ค.ศ. 1990
การร่วมมือและผนึกตัวกันทางศรษฐกิจของอาเซียน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
เป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันแบบสหภาพยุโรป จะท�ำให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคง
และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขึ้นพร้อมกันๆ และพึ่งพาอาศัยกันและท�ำให้เกิดเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเมืองด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ถนน รถไฟ การเดินเรือ
โทรคมนาคม ไฟฟ้า ท่อส่งแก๊สและน�้ำมันระหว่างจีนกับอาเซียน
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เมื่อจีนและอาเซียนได้ตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีร่วมกันแล้ว การพัฒนา
โครงสร้างสาธารณะเพื่อรองรับและขยายการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำ� เป็น
ตามมา โดยโครงการส�ำคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาถนน รถไฟ การเดินเรือ โครงข่าย
โทรคมนาคม ไฟฟ้า ท่อส่งแก๊สและน�้ำมัน ต้องด�ำเนินควบคู่กันไปเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้า และขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนและจีน
รัฐบาลจีนได้จัดท�ำแผนพัฒนาให้มณฑลยูนนานและกวางสีซึ่งอยู่ทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและทางตอนเหนือของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นศูนย์กลาง
ติดต่อเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ ำโขง (Greater Mekong
Subregion) และประเทศอื่นๆ ของอาเซียน
ในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ จีนมองเห็นความส�ำคัญของ
ไทย พม่า บังคลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน และอิหร่าน ในฐานะที่เป็นเส้นทางออกสู่
ทะเลของจีนด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เพื่อป้องกันการปิดล้อมชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของจีน ดังที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นรุกรานจีนจากปี
ค.ศ. 1931-1945 กองทัพเรือของญีป่ นุ่ สามารถยึดครองดินแดนชายฝัง่ ทะเลของจีนได้
ทั้งหมด ท�ำให้พันธมิตรต้องอาศัยพม่าและอินเดียเป็นเส้นทางส่งก�ำลังบ�ำรุงและอาวุธ
ให้แก่รัฐบาลเจียงไคเช็ค และในระหว่างสงครามเย็น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
และกลุ่มพันธมิตร SEATO ได้คว�่ำบาตรและปิดล้อมจีน ท�ำให้จีนประสบปัญหาในการ
ขนส่งสินค้า วัตถุดิบและน�้ำมัน
ในปัจจุบันการค้าของจีนได้เจริญเติบโตและขยายไปทั่วโลก จีนจึงเล็งเห็น
ความส�ำคัญที่จะต้องพัฒนาเส้นทางขนส่งต่างๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ ดังนั้น จีนจึงเร่งสร้างความร่วมมือดังกล่าว
กับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างถนน รถไฟ และท่อส่งแก๊สและ
น�้ำมัน ระหว่างจีนกับพม่า และสร้างท่าเรือในพม่า บังคลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน
และอิ ห ร่ า น ตามโครงการที่ นั ก วิ เ คราะห์ ช าวตะวั น ตกเรี ย กว่ า “สร้ อ ยไข่ มุ ก ”
(String of Pearls) ในมหาสมุทรอินเดีย และมีโครงการจะสร้างท่าเรือที่มัลดิฟและ
ซีเชลล์ด้วยเพื่อความสะดวกในการค้ากับประเทศในแอฟริกา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่วฒ
ั นธรรมจีนสูอ่ าเซียน (Charm Offensive)
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและลดความหวาดระแวงของอาเซียนต่อจีน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าจีนประสบความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักวิชาการของกลุ่มในญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ เริ่มสร้างกระแสว่า
การผงาดขึ้นสู่อ�ำนาจของจีนในศตวรรษที่ 21 จะเป็น “ภัยคุกคาม” ต่อประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคเอเชียและโลก รวมทั้งอาจเกิดสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ถ้าสหรัฐฯ
จะพยายามกี ด กั น จี น มิ ใ ห้ มี บ ทบาทในสั ง คมโลก หรื อ ถ้ า สหรั ฐ ฯ พยายามที่ จ ะ
ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ในภูมิภาคเอเชีย มีการแสดงความคิดเห็นว่า การ
ฟื้นฟูอ�ำนาจของจีนขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันอาจท�ำให้ผู้น�ำจีนแสวงหาอิทธิพลครอบง�ำ
ประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆ เหมือนอย่างอดีตในยุคบรรณาการ หรือ “จิ้มก้อง” ที่ผู้น�ำจีน
มองประเทศตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในฐานะ “โอรสของสวรรค์” มีอ�ำนาจ
ปกครองประเทศเพื่อนบ้านที่มีอารยธรรม “ป่าเถื่อน” เป็นต้น
การสร้างกระแส “ภัยคุกคามของจีน” โดยกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะเสีย
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของจีน ท�ำให้รัฐบาลจีนต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่าง
เร่งด่วนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ประธานาธิบดี หู จิน่ เทา ได้ประกาศว่าจีนจะ “เติบโต
อย่างสันติ” และ “พัฒนาอย่างสันติ” และชี้ให้เห็นว่าประเทศจีนไม่มีวัฒนธรรมหรือ
ประเพณีของการแสวงหาอ�ำนาจหรือการครอบง�ำประเทศอื่น ตลอดระยะเวลาหลาย
พันปีที่ผ่านมาจีนได้ส่งเสริมความสมานฉันท์ ความเมตตากรุณา ความปรองดอง และ
การเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้ในยุคที่จีนเคยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นร้อยละ 30
ของโลกก็ตามเช่นในสมัยราชวงศ์ถังและหมิง และกองเรือของเจิ้งเหอไม่เคยรุกราน
ยึดครองประเทศใดเป็นอาณานิคม ดินแดนของจีนในปัจจุบนั คงมีขนาดเท่าเดิมเหมือน
กับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (206 ก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 24)
ในปัจจุบันจีนไม่เคยแสวงหาการเป็นผู้นำ� หรือครอบง�ำประเทศใด ไม่ต้องการ
แข่งขันกับมหาอ�ำนาจใดตามค�ำแนะน�ำของอดีตผู้น�ำ เติ้ง เสี่ยวผิง และยึดหลักการ
อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ 5 ประการ เคารพสิทธิของประเทศอืน่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองของตนเอง และกล่าวว่าจีนไม่ต้องการแทนที่สหรัฐฯ และครอบครองโลก
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หรือร่วมมือกับประเทศอืน่ ใดในการแสวงหาความเป็นจ้าวร่วมกัน (Joint Hegemony)
ตลอดจนไม่มนี โยบายจะแสวงหาเขตอิทธิพลแบบ “ลัทธิมอนโร” (Monroe Doctrine)
ของสหรัฐฯ
แต่ยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชีย-แปซิฟิกเน้นความเป็นมิตร ความเสมอภาค
เป็นเพื่อนบ้านที่ดี (มีผลประโยชน์ร่วมกัน) และ “เป็นหุ้นส่วนที่ดีของอาเซียน” และ
ทุกประเทศในเอเชีย
นอกจากนี้ แม้วา่ จีนจะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่จนี เป็นประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์
แต่เพียงประเทศเดียวในโลกที่ประกาศว่าจะไม่ขู่คุกคามหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อ
ประเทศใดก่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จีนพยายามป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ มีอทิ ธิพลเหนือกลุม่ ประเทศ
อาเซียน โดยส่งเสริมให้อาเซียนสร้างสถาบัน หรือสถาปัตยกรรมที่สร้างความเข้มแข็ง
และบทบาทของอาเซียนในภูมิภาค (ASEAN’s Centrality) ในโครงการสร้างสถาบัน
ต่างๆ ของอาเซียน เช่น ARF, APEC, ASEAN+3, East Asian Summit, Chiaeng Mai
Initiative, ASEAN Community และ East Asian Community เป็นต้น ทั้งนี้ โดย
การส่งเสริมบทบาทส�ำคัญของอาเซียนในการจัดวาระการประชุม และก�ำหนดหลักการ
การตัดสินใจในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนให้อาเซียนรักษาหลักการ
เรือ่ งการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอืน่ การตัดสินใจด้วยมติเอกฉันท์และ
การแก้ปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงหวาดระแวงจีนและกลัวการสูญเสียผลประโยชน์
และอิทธิพลในเอเชียตะวันออกและอาเซียน จึงพยายามทีก่ ลับเข้ามาฟืน้ ฟูความสัมพันธ์
ทางด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ โดยอาศัยความขัดแย้งระหว่าง
จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในปัญหาหมู่เกาะทะเลจีนใต้ และปัญหา
ไต้หวันและเกาะเตียวหวี ตลอดจนพยายามจะเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ๆ เช่น
โครงการ “เป็นหุน้ ส่วนในแปซิฟกิ ” (Trans-Pacific Partnership) น�ำโดยสหรัฐฯ เพือ่
แข่งขันกับโครงการก่อตั้ง “ประชาคมเอเชียตะวันออก” (East Asian Community)
ซึง่ จีนต้องการให้เริม่ ต้นจาก ASEAN+3 ก่อนโดยไม่มสี หรัฐฯ ในระยะก่อตัง้ ในปี 2012
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โครงการดังกล่าวถูกเรียกชือ่ ใหม่วา่ Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ ASEAN+6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเจรจาแบ่งเขตอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ใน
มหาสมุทรเอเชียแปซิฟิก
เมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เหนือหมู่เกาะ Huangyan
หรือ Scarborough Shoals ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เมื่อเรือของ
ฟิลิปปินส์พยายามจะจับเรือประมงจีนที่เข้าไปท�ำการประมงในหมู่เกาะดังกล่าว และ
เรือตรวจการณ์ของจีนได้เข้าไปช่วยเหลือเรือประมงจีน และเกิดการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างเรือรบฟิลิปปินส์และเรือตรวจการณ์ของจีนขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.
2012 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าว
ฟิลิปปินส์เรียกร้องให้สหรัฐฯ ช่วยปกป้องฟิลิปปินส์
ในสถานการณ์ดังกล่าว รองประธานาธิบดี ซี่ จินผิง ของจีนได้เรียกร้องมิให้
สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงในปัญหานี้ และได้กล่าวว่า “มหาสมุทรแปซิฟิกนี้กว้างขวาง
มากพอส�ำหรับจีนและสหรัฐฯ ที่จะอยู่ร่วมกันได้” ค�ำพูดนี้อาจจะเป็นค�ำพูดที่ “หลุด
ปาก” จากคนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำประเทศจีนต่อไปในปี ค.ศ. 2013 และเป็นค�ำพูดที่
น่าสนใจและอาจเป็นไปได้ที่ในอนาคตจีนและสหรัฐฯ อาจจะตัดสินใจแบ่งเขตอิทธิพล
กันในเอเชีย-แปซิฟกิ แม้วา่ ผูน้ ำ� จีนคนปัจจุบนั จะปฏิเสธแนวความคิดดังกล่าวอยูต่ ลอด
เวลาก็ตาม เนื่องจากสหรัฐฯ และจีนเคยมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายหลังการ
เจรจาลับระหว่างนายเฮนรี่ คิสซิงเจอร์ รัฐมนตรีตา่ งประเทศของสหรัฐฯ กับผูน้ ำ� จีนคือ
เหมา เจ๋อตุง และโจว เอินไหล ในปี ค.ศ. 1971 ผู้น�ำจีนตกลงร่วมมือกับสหรัฐฯ เพราะ
มีความหวาดกลัวโซเวียตอย่างจริงจังภายหลังที่ทหารจีนและโซเวียตได้เกิดการปะทะ
กันบนเกาะเชนเป่า/ดาร์มนั สกีใ้ นแม่น�้ำอุสซูรใี่ นปี ค.ศ. 1969 และโซเวียตได้เสริมสร้าง
ก�ำลังทหารของตนตลอดแนวพรมแดนจีน-โซเวียต และขู่จะโจมตีทิ้งระเบิดคลังอาวุธ
ปรมาณูของจีน ดังนัน้ จีนจึงตกลงร่วมมือกับสหรัฐฯ เพือ่ ร่วมมือกันคานอ�ำนาจโซเวียต
และจีนช่วยเจรจาให้เวียดนามเหนือเจรจาหยุดยิงกับสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม
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ผลตอบแทนทีจ่ นี ได้รบั คือ สหรัฐฯ ยินยอมให้จนี เข้าไปเป็นตัวแทนของประเทศ
จีนในองค์การสหประชาชาติแทนไต้หวัน และสหรัฐฯ ยุติการคว�่ำบาตรจีนรวมทั้งขาย
อาวุธให้จีนด้วย
ดังนัน้ ยุทธศาสตร์นอี้ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.
2005 เป็นต้นมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เสนอให้จีนเป็นประเทศที่ “มีความรับผิดชอบ”
ร่วมกับสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของโลกหลายครั้ง แต่จีนปฏิเสธมาโดยตลอด
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลจีนคือ การลาดตระเวน
สอดแนมเพื่อล้วงความลับทางทหารของสหรัฐฯ โดยเรือจารกรรมและเครื่องบิน
จารกรรมอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอของสหรัฐฯ ตามชายฝัง่ ทะเลและตลอดแนวพรมแดนรอบ
ประเทศจีน จนท�ำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน เช่น ในปี 2001 เครื่องบินจารกรรม
ของสหรัฐฯ แบบ EP-3 ชนกับเครื่องบินขับไล่ F-8 ของจีนที่บินขึ้นมาสกัดกั้นทางใต้
ของเกาะไหหล�ำในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะทางทะเลของจีน และในปี 2009 เรือจารกรรม
ชื่อ the Impeccable ของสหรัฐฯ ถูกเรือประมงของจีนหลายล�ำผลักดันให้ออกจาก
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของเกาะไหหล�ำเช่นกัน และเรือรบสหรัฐฯ ได้เข้า
ไปช่วยกันเรือจารกรรมของสหรัฐฯ ออกมาได้ ทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกันในเรื่องสิทธิการ
เดินเรือในทะเลจีนใต้และสิทธิในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะทางทะเลซึ่งมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน
ถ้าจีนและสหรัฐฯ ตกลงจะแบ่งเขตอิทธิพลกันจริงๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ก็ตอ้ ง
พิจารณาว่าขอบเขตของพื้นที่จะมีลักษณะอย่างไรซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน ปัญหา
ความขัดแย้งเพราะน�ำ้ มันและแก๊สในทะเลจีนใต้ ท�ำให้เวียดนามและฟิลปิ ปินส์ตอ้ งการ
ให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงเพือ่ ผลประโยชน์ของตน ซึง่ จะกระทบต่อผลประโยชน์สว่ น
รวมของอาเซียนได้
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ความสัมพันธ์สามเส้าในเอเชียตะวันออก: การพึง่ พาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ-จีน-อาเซียน
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ภายหลังสงครามเย็น เศรษฐกิจและการเมืองของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเกิดปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญคือ
1. โลกาภิวัตน์: การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
การสื่อสารโทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม หลังสงครามเย็น 1991 เป็นโลกไร้พรมแดน
2. มีปัญหาความมั่นคงแบบใหม่เกิดขึ้น (Non-Traditional Threats) แต่
ปัญหาความมัน่ คงแบบเก่า ก็ยงั คงมีอยู่ ปี 2001 ภายหลังชัยชนะสงครามอ่าวเปอร์เซีย
ประธานาธิบดี จอร์ช บุช ได้ประกาศจัดตัง้ ระเบียบโลกใหม่ (New Economic Order)
โดยประกาศให้ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการค้าเสรี เป็นค่านิยมสากลที่
ทุกประเทศในโลกต้องยอมรับ และเป็นเครื่องมือของสหรัฐฯ ในการกดดันประเทศ
สังคมนิยม และประเทศเผด็จการต่างๆ ที่เหลืออยู่เป็นระบบประชาธิปไตย
3. เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ:
		 - สหภาพยุโรป (European Union) รวมตัว 28 ประเทศ ขณะที่สหภาพ
			 โซเวียตแตกสลาย และพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียถูกยุบ
		 - จีนประสบความส�ำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
			 ขึน้ มาอีกครัง้ ที่ 5 ภายหลังทีเ่ คยเป็นประเทศมหาอ�ำนาจมาในยุคราชวงศ์
			 ฮั่น ถัง หมิง และชิง
		 - เกิดกลุ่มประเทศ BRICS (Brazil, Russia, India, China และ South
			 Africa) เป็นเศรษฐกิจใหม่ เป็นขั้วอ�ำนาจใหม่
		 - โลกเปลี่ยนจากระบบขั้วเดียว เป็นระบบหลายขั้ว
		 - จีนมี GDP เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2010 และจะ
			 ขึน้ มาแทนทีส่ หรัฐฯ ในปี 2017 หรือ 2018 เป็นอันดับ 1 ของโลก (the
			 rise of China and the rest, decline of the U.S.) แต่สหรัฐฯ
			 ยังคงมีอ�ำนาจทางทหารเข้มแข็งอยู่อีก 20-30 ปี
		 - ขั้วอ�ำนาจที่ก�ำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นระบบการเมืองแบบ
			 หลายขั้ว ได้แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย รัสเซีย สหภาพยุโรป
		 - ASEAN ก�ำลังผนึกตัวเข้าเป็นประชาคมเดียวกันในปี 2015-2020
			 ตามแนวทางแผนปฏิบัติการสามเสาหลักของอาเซียน
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AEC, APSC, ASCC และ ASEAN Connectivities และ
♦ ขยายความร่วมมือทัง
้ ด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คง กับประเทศ
ต่างๆ ใน Asia- Pacific ท�ำให้เกิด
				 ♦ 10+1, 10+3, Ease Asian Summit (10+8) Chieng Mai
Initiative มูลค่า $240 billion → Asian Monetary Fund
และ East Asian Community บนพื้นฐาน 10+6 หรือ RCEP
				 ♦ แต่สหรัฐฯ เสนอ “Trans-Pacific Partnership – TPP” มา
แข่งขัน
				 ♦ ออสเตรเลียเสนอ “Asia-Pacific Community” ประกอบด้วย
8 ประเทศ
				 ♦ ญีป่ นุ่ เสนอ “East Asian Community” โดยไม่รวมสหรัฐอเมริกา
				 ♦ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ พยายามสร้างความร่วมมือของ 3 ประเทศ
โดยจัดประชุมสุดยอดของผู้น�ำ (Tripartite Summit) ในเอเชีย
ตะวันออก และท�ำข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่าง 3
ประเทศในเดือนพฤษภาคม 2012
				 ♦ อินเดียขยายความร่วมมือมาสู่ East Asia, Southeast Asia
มากขึ้น
				 ♦ ญี่ปุ่นเพิ่มความร่วมมือใน GMS มากขึ้น
4. President Barak Obama ประกาศให้ “Asia-Pacific” เป็น “Pivot”
Area คือ “พื้นที่ส�ำคัญที่สุด” ของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อถ่วงดุลย์อ�ำนาจจีน
(ปิดล้อมจีน) และกลับเข้ามามีบทบาทใน East Asia และ Southeast Asia ใหม่หลัง
จากการลดบทบาทในยุคหลังสงคราม-เวียดนาม (Re-engagement of the U.S.) เพือ่
กระชับ-เพิ่มความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเก่าและใหม่ในภูมิภาคนี้
ดังนัน้ ASEAN ก�ำลังมีปญ
ั หา: เผชิญการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ-จีนในภูมภิ าค
นี้ จึงเกิดค�ำถามว่า
- บทบาท “ASEAN Centrality” จะมีได้นานหรือไม่?
- ASEAN จะแก้ปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้หรือไม่?
♦
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- ASEAN อาจแตกแยกเป็น 2-3 กลุ่มหรือไม่?
- ASEAN จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันตามแผนทีว่ างไว้ได้ส�ำเร็จหรือ
		 ไม่?
ผลประโยชน์ของไทยคืออะไร?
จุดยืนของไทยและ ASEAN คืออะไร?
ASEAN ในฐานะที่เป็นองค์กรหรือเครื่องมือหนึ่งของการด�ำเนินนโยบายต่าง
ประเทศของประเทศไทย และนโยบายต่างประเทศของประเทศสมาชิกอืน่ ๆ เพือ่ บรรลุ
เป้าหมายของการมีเอกภาพ ธิปไตย อิสระภาพ และทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกัน
ประเทศไทยมีผลประโยชน์ร่วมกับอาเซียนดังนี้ คือ
- การมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน
- ความเป็นอิสระภาพและเอกราชของประเทศสมาชิกร่วมกัน
- เพิ่มอ�ำนาจต่อรองในการเจรจากับต่างประเทศ
- ดึงดูดการค้า-การลงทุนจากภายในและภายนอกกลุ่ม
- แก้ไขปัญหาขัดแย้งภายในกลุ่มภูมิภาคเดียวกัน
- ป้องกันการครอบง�ำ-แทรกแซงจากประเทศมหาอ�ำนาจภายนอกภูมิภาค
และลดการพึ่งพิงมหาอ�ำนาจภายนอก
- สร้างความกลมเกลียว สมานฉันท์ทางเชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรมทางสังคม
และการเมือง เป็นประชาคมแห่งความมั่นคงร่วมกัน สู่ประชาคมอาเซียนเดียวกัน
ตามแผนการผนึกตัวกันโดยแผนปฏิบัติการ 3 เสาหลักของอาเซียนภายในปี 2015
หรือ 2020
ยุทธศาสตร์ของไทย จึงควรค�ำนึงถึง
1. การรักษาเอกภาพ-ความร่วมมือปรองดองของอาเซียนไว้จากปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ในภูมิภาค และการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ใน Asia-Pacific จาก
ปัญหา
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		 ♦ การขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้ไต้หวันอย่างต่อเนื่อง
		 ♦ ปัญหาความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะต่างๆ
			 ในทะเลจีนใต้ ระหว่าง
			 จีน-เวียดนาม
			 จีน-ฟิลิปปินส์
			 จีน-มาเลเซีย
			 จีน-บรูไน
			 จีน-ไต้หวัน
2. รักษาความร่วมมือกับสหรัฐฯ และจีนให้มีความเท่าเทียมกัน ไม่ควร
เอนเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ให้มีความสมดุลกัน
3. ส่งเสริมพัฒนากรอบความร่วมมือของอาเซียนให้กา้ วหน้า เช่น ARF, APEC,
10+1, 10+3, East Asian Summit, East Asian Community, GMS ให้บรรลุ
เป้าหมาย
4. เสริมสร้างความร่วมมือต่างๆ ที่อยู่นอกกรอบ ASEAN เพื่อป้องกันมิให้
ASEAN แตกแยก
5. รักษาบทบาทความส�ำคัญของ ASEAN ในภูมภิ าค (ASEAN Centrality)
หรือบทบาทของอาเซียนในการเป็นจักรกลขับเคลือ่ นความร่วมมือในภูมภิ าค (ASEAN
as “Driving Force”)
6. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขัดแย้งภายในกลุม่ อาเซียนโดยสันติวธิ แี ละยุตธิ รรม
รวมพิจารณาปรับปรุงมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น
		 ♦ High Council of ASEAN
		 ♦ ASEAN’s SCS Code of Conduct
		 ♦ ASEAN Troika
		 ♦ ASEAN Preventive Diplomacy
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7. ป้องกันประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศทีม่ งุ่ แสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ
ของตนเอง มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียน ซึ่งอาจกระทบต่อความ
ร่วมมือและการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียน
8. ส่งเสริมให้จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย มีบทบาทร่วมมืออย่าง
เท่าเทียมกันใน Asia-Pacific แต่ป้องกันมิให้มหาอ�ำนาจใดมีบทบาทครอบง�ำได้โดย
ล�ำพัง หรือโดยการสร้างระบบพันธมิตรซึ่งจะท�ำให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจ
กันและกัน
9. แสวงประโยชน์จากการพุง่ ทะยานเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและทหาร
ของจีนในศตวรรษที่ 21 และรักษาประโยชน์จากบทบาทด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ
ในภูมิภาค เนื่องจากไม่มีอะไรจะหยุดยั้งการเติบโตของจีนได้ในปัจจุบันและในอนาคต
อันใกล้ และสหรัฐฯ มีผลประโยชน์ของตนเองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ต้องรักษา
ส่วนกลุม่ ประเทศอาเซียนต้องการรักษาอิสรภาพของตนเองจากการครอบง�ำของชาติ
มหาอ�ำนาจภายนอก
10. การรักษาความสมดุลและเป็นกลางของอาเซียนจะท�ำให้อาเซียนมีความ
ส�ำคัญและมีบทบาทได้ตอ่ ไปในอนาคต ถ้าอาเซียนเลือกฝ่ายก็จะหมดความส�ำคัญของ
ตัวเอง และก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
11. การสร้างสถาบันอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลประโยชน์ระยะยาว
และถาวรของอาเซียนในการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
12. ประเทศอาเซียนควรส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงแบบ
ใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงมนุษย์ และแนวคิด
เรือ่ งการพึง่ พาอาศัยกันและกันระหว่างประเทศในภูมภิ าคให้มากขึน้ แทนแนวคิดเก่า
เรือ่ งชาตินยิ มและผลประโยชน์แห่งชาติในมุมมองแคบๆ เพือ่ ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์
ของอาเซียนให้เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดความมั่นคงในเชิงการให้ความร่วมมือ
(Co-Operative Security) และความมั่นคงแบบบูรณาการ (Comprehensive
Security) แทน “ความมั่นคงร่วม” (Common Security)
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บทที่ 1
พัฒนาการของสถานการณ์ความมั่นคงในอาเซียน:
การก่อตั้งอาเซียนและพัฒนาการของอาเซียน
1. พัฒนาการของสถานการณ์ความมั่นคงในอาเซียน
การก่อตัง้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations – ASEAN) หรืออาเซียน ในปี ค.ศ. 1967
ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีตา่ งประเทศของไทยในเวลานัน้ เป็นผูร้ เิ ริม่ เสนอให้
มีการจัดตั้งองค์กรอาเซียนขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาคแทนองค์กร SEATO
ซึง่ ล้มเหลวในการป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงปี ค.ศ. 1954-1967 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคระหว่างมาเลเซีย
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ในช่วงปี ค.ศ. 1961-1967 และเพื่อสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและภายในแต่ละประเทศของสมาชิกได้
อย่างอิสระโดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศภายนอกภูมิภาค
จะแทรกแซงกิจการภายในประเทศของตน ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ยกเว้น
ประเทศไทยล้วนหวงแหนเอกราชและอธิปไตยทีเ่ พิง่ ได้รบั เอกราชภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง
ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการเป็นผู้น�ำการก่อตั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติ
และเคยมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็นได้จากบทบาทของประเทศไทยในการ
ต่อสู้กับประเทศอาณานิคมตะวันตกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองในการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ปี ค.ศ. 1947 องค์การเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASA) ในปี ค.ศ. 1961 และการเสนอ
จัดตั้งองค์การสมัชชาแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asian and Pacific Council – ASPAC)
ในปี ค.ศ. 1966 ก่อนที่จะมีการเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม
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1967 ประเทศไทยมีนโยบายในการรักษาความมั่นคงของประเทศโดยการร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคหรือส่งเสริมความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ
หลายองค์กร ก่อนที่จะมีการจัดตั้งองค์การอาเซียนดังต่อไปนี้
1) ก่อตัง้ องค์การสันนิบาตชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian
League – SEAL) เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ริเริ่มการสร้างองค์กรความร่วมมือใน
ภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม การครอบง�ำหรือ
ยึดครองโดยประเทศมหาอ�ำนาจนอกภูมภิ าค โดยการสนับสนุนความร่วมมือจัดตัง้ องค์กร
ในภูมิภาคและสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของประเทศอาณานิคมต่างๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ดร.ปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยในปี ค.ศ. 1947
ได้เคยจัดตั้ง South East Asian League – SEAL “องค์การสันนิบาตชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ประกอบด้วยผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการจากประเทศไทย พม่า
อินโดนีเซีย มาลายา เวียดนาม ลาวและกัมพูชา เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องเอกราช
ของประเทศอาณานิคมเหล่านีจ้ ากประเทศจักรวรรดิน์ ยิ มตะวันตกภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง แต่การปฏิวัติของคณะนายทหารไทยในปลายปี 1947 ท�ำให้นายกรัฐมนตรี
ปรีดี พนมยงค์ ต้องหลบหนีไปลี้ภัยในต่างประเทศ และท�ำให้โอกาสของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยตุ ลิ งด้วย ภายหลังการได้รบั เอกราช ประเทศ
เหล่านี้ได้แตกแยกกันเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มนิยมประเทศตะวันตก และกลุ่มเป็น
กลาง และเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอ�ำนาจภายนอกเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมือง
ภายในของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ดังนั้น ประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้สูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในการร่วมมือและพัฒนาความไว้วางใจต่อกันและกัน
ไปอย่างน่าเสียดาย
ภายหลังที่ประเทศอาณานิคมเหล่านี้ได้รับเอกราช หลายประเทศได้ลังเลใจที่
จะเข้าร่วมกลุม่ ภูมภิ าคใดๆ ทีอ่ าจท�ำให้พวกเขาสูญเสียความเป็นอิสระทีไ่ ด้มาด้วยความ
ยากล�ำบาก รวมทั้งกลุ่มประเทศเป็นกลางเอเชีย-แอฟริกาที่น�ำโดยอินเดียและจีนในปี
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1955 ที่นครบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในเวลาต่อมาประเทศเหล่านี้ได้ขัดแย้งกันเอง
ด้วยปัญหาพรมแดน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความทะเยอทะยานของผู้น�ำประเทศ
ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและปัญหาภายในประเทศ ท�ำให้เกิดสงคราม
เวียดนาม สงครามกลางเมืองในลาว ปัญหาซาบาห์ระหว่างมาเลเซีย-ฟิลปิ ปินส์ ปัญหา
ความขัดแย้งมาเลเซีย-อินโดนีเซีย ปัญหาขัดแย้งสิงคโปร์-อินโดนีเซีย ปัญหาไทยกัมพูชา ปัญหาขัดแย้งไทย-ลาว และปัญหาเวียดนามยึดครองกัมพูชา เป็นต้น
2) การก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(สปอ.) (Southeast Asia Treaty Organization – SEATO) ในเดือนกันยายน
1950 เพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค
ก่อตั้งโดยการริเริ่มของสหรัฐฯ ตามสนธิสัญญา Southeast Asia Collective
Defense Treaty หรือ Manila Pact ในปี 1954 ประกอบด้วย สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรัง่ เศส
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์และไทย เพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น NATO ของยุโรป แต่ SEATO มีประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เข้าร่วมเพียง 2 ประเทศ คือ ไทยและฟิลิปปินส์
ความพยายามของ SEATO หรือ สปอ. ในการป้องกันการขยายตัวของพรรค
คอมมิวนิสต์ลาวทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากเวียดนามเหนือล้มเหลวตลอดช่วงปี 19541962 ท�ำให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขูท่ จี่ ะลาออกจาก SEATO สหรัฐฯ จึงยินยอมแก้ไข
สนธิสญ
ั ญา SEATO โดยเพิม่ ข้อความในสนธิสญ
ั ญาให้สหรัฐฯ สามารถช่วยประเทศไทย
ได้โดยล�ำพังในกรณีที่ SEATO ปฏิเสธ ในแถลงการณ์รว่ ม Rush-Thanat ทีก่ รุงวอชิงตัน
ดี.ซี.ปี 1962 และสหรัฐฯ ได้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ไทย นายกรัฐมนตรี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงไม่ถอนตัวจาก SEATO
แต่ฝรั่งเศส อังกฤษ ไม่สนใจ SEATO หลังจากฝรั่งเศสถอนทหารออกจาก
เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 2 ปีหลังปี 1954 ที่มีการลงนามในสัญญาสันติภาพที่
เจนีวาเมื่อค่ายทหารฝรั่งเศสที่ เดียน เบียนฟู แตก ปัญหาของ SEATO คือ ประเทศ
สมาชิก 8 ประเทศไม่ได้มผี ลประโยชน์รว่ มกัน และประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศ
นอกภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงไทยและฟิลปิ ปินส์เท่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคนี้
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ดังนั้น SEATO จึงยุบตัวลงในเดือนมีนาคม 1975 และได้ให้บทเรียนที่ส�ำคัญกับผู้น�ำ
ไทยหลายคนว่าประเทศไทยไม่ควรจะร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับประเทศใดๆ อีก
3) การก่อตัง้ สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia – ASA) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 1961 เพือ่ สร้างความร่วมมือและไว้วางใจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการริเริ่มของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Tunku Abdul Rahman และ
ดร.ถนัด คอมันตร์ ของไทย ประกอบด้วย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์และไทย มีเป้าหมายสร้าง
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.ถนัด คอมันตร์ มีบทบาทส�ำคัญใน
การช่วยไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและฟิลปิ ปินส์ในกรณีปญ
ั หารัฐซาบาห์
มิให้เป็นศัตรูกนั จนในทีส่ ดุ สองประเทศสามารถกลับมารือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์กนั ใหม่อกี
ครั้งในปี 1964 ทั้งมาเลเซียและฟิลิปปินส์กล่าวชมเชยบทบาทของ ดร.ถนัด และตั้งให้
เป็น “ASA Ambassador” ใน 3 ปีของการก่อตัง้ ASA ดร.ถนัด ได้ ช่วยให้ผนู้ �ำประเทศ
สมาชิกมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันใกล้ชิด มีความไว้วางใจและยังคงรักษาสมาคม ASA
เอาไว้ตลอดระยะเวลาที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์ขัดแย้งกันเพราะปัญหาซาบาห์
ASA เปิดโอกาสให้ประเทศไทยท�ำหน้าทีไ่ กล่เกลีย่ และติดต่อสือ่ สารกับทัง้ สอง
ฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการ และการมี ASA ช่วยท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์ไม่เลวร้ายไปมาก และไม่เกิดความรุนแรงระหว่างสองประเทศ
ASA เป็นเครื่องมือดูดซับความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งของประเทศ
สมาชิกได้ ท�ำให้ไทยท�ำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาได้ รวมทั้งมีการเสนอให้ไทยเป็น
ผู้ดูแลการหยุดยิงระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียในการเจรจา 3 ฝ่ายที่กรุงเทพฯ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 1964 แต่ทงั้ 3 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะประธานาธิบดีซกู าร์โน
ยังคงมีนโยบาย “ขยายดินแดนอินโดนีเซีย” (Greater Indonesia) และ “บดขยี้
มาเลเซีย” (Ganjang Malaysia) เพราะเห็นว่าดินแดนในภูมิภาคนี้ทั้งหมด รวมทั้ง
มาลายา สิงคโปร์ บอร์เนียวเหนือ คือซาราวัคและซาบาห์ ติมอร์และปาปัวนิวกีนคี วรรวม
อยู่ในอินโดนีเซีย ซูการ์โนและยามิน (Yamin) ซึ่งเป็นนักการเมืองชาตินิยมหัวรุนแรง
40

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

เห็นว่าอินโดนีเซียไม่ควรจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะดินแดนอินโดนีเซียทีเ่ ป็นอาณานิคมดัชท์เท่านัน้
(Dutch East Indies) แต่ควรรวมดินแดนดังกล่าวทั้งหมดเข้ารวมกับอินโดนีเซีย แต่
กองทัพญีป่ นุ่ ทีป่ กครองอินโดนีเซียในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ไม่ยนิ ยอมให้อนิ โดนีเซีย
ขยายดินแดนในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม 1945 และ
ญีป่ นุ่ ไม่ยนิ ยอมให้รวมดินแดนมาลายา-สิงคโปร์ของอังกฤษเข้ารวมกับอินโดนีเซียอย่าง
แน่นอน
4) การก่อตั้งองค์กรมาฟิลินโด (Maphilindo) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ฟิลปิ ปินส์ได้เสนอจัดตัง้ กลุม่ ประเทศมาฟิลนิ โด ประกอบด้วย มาลายู ฟิลปิ ปินส์
และอินโดนีเซีย ในเดือนมิถุนายน 1962 เนื่องจาก
1. ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิเหนือรัฐซาบาห์ทางภาคเหนือของเกาะบอร์เนียวของ
อินโดนีเซีย เพราะปี 1803 สุลต่านบรูไนเคยยกดินแดนนีใ้ ห้แก่สลุ ต่านซูลซู งึ่ เป็นผูค้ รอง
เกาะภาคใต้เกาะหนึ่งของฟิลิปปินส์
2. ฟิลิปปินส์ในยุคของประธานาธิบดี Macapacal รู้แผนว่าอังกฤษจะจัดตั้ง
สหพันธรัฐมาเลเซียโดยรวมเอามาลายู สิงคโปร์ ซาราวัคและซาบาห์ เข้าเป็นประเทศ
เดียวกัน ฟิลปิ ปินส์จงึ หาทางขัดขวางการรวมซาบาห์ หรือหน่วงเหนีย่ วการรวมซาบาห์
โดยการเสนอจัดตั้ง “Great Malay Confederation” โดยรวม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย เข้าเป็นกลุ่มประเทศมาฟิลินโด
ในการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวฟิลิปปินส์หวังว่าจะเป็นการช่วยให้ฟิลิปปินส์มี
อัตลักษณ์เป็นชาวมาเลย์ดว้ ย และเพือ่ แสดงตนว่าฟิลปิ ปินส์เป็นชาติเอเชียและมีวฒ
ั นธรรม
ร่วมกับชาวมาเลย์อื่นๆ ในภูมิภาค
แต่ความพยายามของฟิลิปปินส์ที่จะแย่งชิงรัฐซาบาห์จากมาเลเซียไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จเพราะอังกฤษต้องการรวมซาบาห์เข้ากับมาเลเซีย
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5) การก่อตัง้ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia) ในปี 1963 เพือ่ รวม
ดินแดนอาณานิคมต่างๆ ของอังกฤษเข้าเป็นประเทศเดียวกัน
การก่อตั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียโดยการสนับสนุนของอังกฤษ โดยการ
รวมรัฐสิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัค เข้ากับมาลายา ท�ำให้เกิดการต่อต้านจากทัง้ ฟิลปิ ปินส์
และอินโดนีเซียอย่างรุนแรง จนมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศทั้งสอง
กับมาเลเซียทันทีที่มีการก่อตั้ง และเกิดความขัดแย้งที่อาจน�ำไปสู่การเกิดสงคราม
ระหว่างประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซีย ทัง้ นีเ้ พราะอินโดนีเซียสมัยประธานาธิบดีซกู าร์โน
มองว่าแผนการจัดตั้งประเทศมาเลเซีย เป็นแผนการของจักรวรรดิ์นิยมอังกฤษ และ
ได้ประกาศนโยบาย “เผชิญหน้า” กับมาเลเซีย (Konfrontasi หรือ Confrontation)
เพราะเห็นว่ารัฐซาบาห์และซาราวัคควรจะรวมอยู่กับอินโดนีเซียมากกว่า เนื่องจาก
อาณาจักรเก่า “มาจาปะหิต” (Majapahit) ของอินโดนีเซียในศตวรรษที่ 13 เคยมี
อ�ำนาจเหนือดินแดนต่างๆ ทัง้ หมดในภูมภิ าคนี้ รวมทัง้ มาลายาด้วย หลังการตัง้ มาเลเซีย
ในเดือนกันยายน 1963 มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์และอินโดนีเซีย จึงตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
กันและเผชิญหน้ากันทางทหาร และอาจเกิดสงครามระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซีย
ได้ และความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก ASA และ Maphilindo หยุดชะงักลงแต่ไม่ได้
ปิดตัวลง เพราะ ดร.ถนัด คอมันตร์ ยังคงมีบทบาทเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ และประสานระหว่าง
มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์อยู่ตลอดเวลา
ความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อ
อินโดนีเซียส่งทหารหน่วยคอมมานโดจูโ่ จมเข้าไปในดินแดนของมาเลเซีย มาเลเซียจึงขอ
ความช่วยเหลือจากอังกฤษให้สง่ กองเรือลาดตระเวนมาตรวจตราชายฝัง่ ของอินโดนีเซีย
และอินโดนีเซียอาจตอบโต้กลับได้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 1964 มาเลเซียขอร้องให้ไทยช่วยไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทระหว่าง
มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก
ในเดือนมิถุนายน 1964 ผู้น�ำ 3 ประเทศได้เจรจากันต่อที่กรุงโตเกียวแต่ก็ยัง
ไม่ได้ผล แม้วา่ ฟิลปิ ปินส์ได้ตดั สินใจเปิดความสัมพันธ์กบั มาเลเซียอีกในช่วงต้นปี 1964
เพื่อลดความขัดแย้งและได้ประณามการส่งก�ำลังทหารอินโดนีเซียเข้าไปดินแดนของ
มาเลเซียด้วย
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ในเดือนกันยายน 1964 มาเลเซียน�ำเรื่องเข้า UN และ
ในเดือนมกราคม 1965 อินโดนีเซียลาออกจากการเป็นสมาชิกของ UN ภายหลัง
ที่ ม าเลเซี ย ได้ ที่ นั่ ง เป็ น สมาชิ ก ไม่ ถ าวรของคณะมนตรี ค วามมั่ น คงขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (UNSC) เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อเป็นการประท้วง UN
แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศดีขึ้นหลังเดือนกันยายน 1965 เมื่อความ
พยายามยึดอ�ำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซีย (Gestapu) ล้มเหลว นายพลซูฮาร์โต
ได้ขึ้นมาเป็นผู้น�ำคนใหม่ของอินโดนีเซียแทนซูการ์โน ท�ำให้บรรยากาศทางการเมือง
ดีขึ้น และผู้น�ำคนใหม่ของฟิลิปปินส์คือประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน มาร์คอส ก็ต้องการ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับมาเลเซีย ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศดีขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) โดยปฏิญญา
กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 1967 (2510)
ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ได้เป็นผู้ริเริ่มความคิดการ
ก่อตัง้ องค์การอาเซียนในปลายปี 1966 ด้วยเหตุผลเรือ่ งความมัน่ คงและการเมืองทีเ่ กิด
จากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ การแข่งขันขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจเข้า
มาแทนทีอ่ ทิ ธิพลของสหรัฐฯ ทีก่ ำ� ลังจะถอนทหารออกจากเวียดนาม และความขัดแย้ง
และไม่ไว้วางใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
1. ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ จากปี 1959-1965 ประเทศจีนสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นล�ำดับ เพื่อตอบโต้นโยบายการร่วมมือทางทหาร
ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในสงครามอินโดจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเริ่มต้นในเดือน
สิงหาคม 1964 จาก “Tonkin Gulf incident” เมื่อเรือตอปิโดของเวียดนามเหนือ
โจมตีเรือรบสหรัฐฯ 2 ล�ำในอ่าวตังเกี๋ย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จึงสั่งโจมตีทางอากาศ
ต่อเมืองท่าไฮฟองของเวียดนามเหนืออย่างรุนแรง และต่อมาขยายการโจมตีไปทั่ว
เวียดนามเหนือ ท�ำให้สงครามขยายตัวไปทัง้ ในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ รัฐบาล
จีนกลัวว่าสหรัฐฯ อาจโจมตีประเทศจีนด้วยเพราะจีนช่วยเหลือเวียดนามเหนือ		
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โดย

ดังนั้น จีนคอมมิวนิสต์จึงสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมากขึ้น

- ในเดือนกันยายน 1964 มีการเปิดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยปักกิง่ เป็น
ครั้งแรก
- ในเดือนตุลาคม 1964 พรรคคอมมิวนิสต์ไทยแจ้งให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ทราบว่า พคท. มีการก่อตัง้ “ขบวนการเรียกร้องอิสรภาพแห่งประเทศไทย” (Thailand
Independence Movement – TIM) แล้วในเดือนธันวาคม 1964 และจัดตั้ง “แนว
ไทยรักชาติ” (Thai Patriotic Front – TPF) ในวันที่ 1 มกราคม 1965
- ปี 1965 รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน เฉิน อี่ (Chen Yi) ประกาศว่า
“ประเทศไทยก�ำลังถูกใช้เป็นหัวหาด (Bridgehead) ของอเมริกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และประเทศไทยอยูร่ ายชือ่ ของการปฏิวตั แิ ละปลดปล่อยของพรรคคอมมิวนิสต์
ไทย ซึง่ เป็นการเตือนความร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐฯ ในสงคราม
อินโดจีน เพราะรัฐบาลไทยไม่สนใจเรื่องจีนให้การสนับสนุน พคท. ในปลายปี 1964
แต่ประการใด
- ในเดือนสิงหาคม 1965 “วันเสียงปืนแตก” คือวันที่ พคท. จับปืนขึ้นต่อสู้
กับรัฐบาลไทยครั้งแรกที่ อ.เรณูนคร จ.สกลนคร เพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลไทยให้
สหรัฐฯ สร้างฐานทัพในประเทศไทย 7 แห่งเพื่อโจมตีเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ซึ่ง
รัฐบาลจีนกลัวว่าสหรัฐฯ อาจใช้ฐานทัพเหล่านี้โจมตีจีนได้ในอนาคต เนื่องจากฐานทัพ
ของสหรัฐฯ ในประเทศไทย สามารถโจมตีจุดอ่อนของจีน (Soft Underbelly) คือ
ภาคกลางของจีนได้
2. มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนในช่วงปี 1966-76 ซึ่งมีผลต่อการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศจีน เนื่องจากขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนต้องการให้จีน
ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ค อมมิ ว นิ ส ต์ สนั บ สนุ น การปฏิ วั ติ ทั่ ว โลก และต่ อ ต้ า นลั ท ธิ
จักรวรรดินิยมและลัทธิล่าอาณานิคมอย่างรุนแรง ซึ่งอาจมีผลต่อประเทศไทยอย่าง
ร้ายแรง
3. ดร.ถนัด คอมันตร์ ไม่ทราบเรื่องที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ถนอม กิตติขจร
และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประภาส จารุเสถียร ยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพใน
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ประเทศไทยโจมตีเวียดนามอย่างลับๆ จนกระทั่งทูตของสหภาพโซเวียตกล่าวเตือน
ดร.ถนัด ในเดือนเมษายน 1965 และรัฐบาลจีนกล่าวเตือน ดร.ถนัด ในเดือนกันยายน
1965 ซึ่ง ดร.ถนัด ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวของผู้น�ำไทย
4. ในเดือนมกราคม 1966 ดร.ถนัด เริ่มเสนอแนวคิดการก่อตั้ง ASPAC (The
Asian and Pacific Council) ที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้รับความสนใจ ในเดือนกรกฎาคม
1966 เกาหลีใต้จึงน�ำข้อเสนอดังกล่าวไปปฏิบัติเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรคณะมนตรีแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนามใต้ โดยมีลาวเป็นผู้สังเกตการณ์ กลุ่มประเทศ ASPAC ซึ่ง
ประกอบด้วยประเทศเสรีทั้งหมดได้ตกลงที่จะสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โดยญี่ปุ่น
ได้ก�ำหนดเงื่อนไขว่า ASPAC จะต้องไม่เป็นกลุ่มอุดมการณ์ หรือกลุ่มต่อต้านจีนปักกิ่ง
หรือมีลกั ษณะการร่วมมือด้านการทหาร แต่ตอ่ มา ASPAC ได้รบั ไต้หวันเข้าเป็นสมาชิก
จึงท�ำให้ประเทศที่ต้องการจะปรับความสัมพันธ์กับจีนปักกิ่งลดความสนใจลง
ในปี 1970 ออสเตรเลียและมาเลเซียได้ลาออกจากสมาชิกภาพ และประเทศ
อืน่ ๆ ขาดความกระตือรือร้นเมือ่ สหรัฐฯ และจีนปักกิง่ ปรับความสัมพันธ์กนั ในปี 1971
5. ดร.ถนัด ไม่พอใจบทบาทของสหรัฐฯ ใน SEATO และความไม่จริงใจและ
ไม่น่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ต่อพันธมิตรของตนเองในเวียดนามใต้ ลาว กัมพูชาและไทย
โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ และ SEATO ปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยที่เสนอให้ส่งทหาร
SEATO เข้าไปช่วยรัฐบาลเวียงจันทน์ในวิกฤตการณ์ในปี 1961 ท�ำให้จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เห็นว่าองค์กร SEATO ไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ไทย และขูว่ า่ จะถอนตัวจาก SEATO
เว้นแต่สหรัฐฯ จะยินยอมลงนามสนธิสัญญาทวิภาคีเพื่อปกป้องประเทศไทยจากการ
รุกรานของคอมมิวนิสต์แบบที่ท�ำกับญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์และไต้หวัน สหรัฐฯ จึงยินยอม
ประนีประนอมระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยการออกแถลงการณ์ร่วม “Rusk-Thanat”
ปี 1962 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า ในกรณีที่ไทยถูกต่างชาติรุกราน สหรัฐฯ จะช่วยเหลือ
ประเทศไทยตามสนธิสญ
ั ญา SEATO หรือช่วยเหลือไทยในลักษณะทวิภาคีโดยไม่คำ� นึง
ถึงการตัดสินใจของ SEATO ซึง่ ใช้การตัดสินใจโดยมติเอกฉันท์ทปี่ ระเทศสมาชิกใดอาจ
ยับยัง้ ได้ ดังกรณีทอี่ งั กฤษ ฝรัง่ เศสและออสเตรเลีย ปฏิเสธค�ำขอร้องของไทยทีใ่ ห้ SEATO
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ส่งทหารเข้าไปช่วยลาวซึ่งถูกรุกรานโดยทหารเวียดนามเหนือในช่วงปี 1960-1961
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ส่งหน่วยนาวิกโยธินมาที่อุดรธานี 2,500 คนเพื่อปลอบขวัญ
รัฐบาลไทยมิให้ถอนตัวจาก SEATO รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ไทยเพิม่ ขึน้
เช่น การก่อตั้งหน่วยรบสงครามพิเศษป่าหวายที่ลพบุรี 2 กองพัน และให้เงินช่วย
เหลือกองทัพไทยอีก 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนทหารประจ�ำการของไทย
ให้ครบตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
แต่ในข้อเท็จจริง ข้อตกลงในแถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสต์ปี 1962 ก็ไม่ได้มีผล
ปฏิบตั โิ ดย “อัตโนมัต”ิ เพราะจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐฯ1
แต่ความเป็นกลางของลาวภายใต้การน�ำของเจ้าสุวรรณภูมานัน้ ล้มเหลว เพราะ
ไม่สามารถยุตกิ ารขยายอ�ำนาจของฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวและเวียดนามเหนือทีส่ นับสนุน
ลาวคอมมิวนิสต์ของเจ้าสุภานุวงศ์ได้ ก�ำลังของลาวคอมมิวนิสต์สามารถยึดพืน้ ทีใ่ นลาว
ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่ 2/3 ของประเทศ ในขณะที่ SEATO หรือ สปอ. ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือใดๆ แก่รัฐบาลเวียงจันทร์อย่างเป็นทางการได้ หน่วยงาน ซีไอเอ ของ
สหรัฐฯ จึงต้องร่วมมือกับรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนทางทหารอย่างลับๆ แก่รัฐบาล
เวียงจันทร์โดยการส่ง “ทหารอาสาสมัครไทย” กว่า 30,000 คน ไปช่วยรบและซีไอเอ
ได้ใช้งบลับของตนจัดตั้งกองทัพม้งอีก 30,000 คนภายใต้การน�ำของนายพลวังเปา
ที่แขวงเชียงขวาง จึงเกิดสงครามที่เรียกว่า “สงครามลับ” ในลาวจากปี 1960-1974
6. ในปี 1965 อังกฤษมีแผนที่จะถอนทหารอังกฤษออกจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกไปอยู่หลังแนวคลองสุเอซในปี 1970 และถ้าอเมริกาถอนทหารออกจาก
เวียดนามด้วย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นเขตสูญญากาศทางอ�ำนาจ
ที่สหภาพโซเวียตหรือจีนคอมมิวนิสต์อาจจะขยายอ�ำนาจเข้ามาแทนที่สหรัฐฯ ได้
ดร.ถนัด คอมันตร์ จึงเห็นว่าประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ควรต้องหาทางป้องกันตนเองโดยการร่วมมือกันในภูมิภาค ในทางการเมือง เศรษฐกิจ
1
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สังคมและวัฒนธรรม เขาเห็นว่าเป็นวิธกี ารเดียวทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ คงของประเทศ
และคัดค้านความคิดที่จะฝากชะตากรรมของประเทศชาติเอาไว้ในมือของประเทศ
มหาอ�ำนาจใดมหาอ�ำนาจหนึ่ง แต่เห็นว่ากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจะ
ร่วมมือกันตามหลักการของการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองร่วมกัน
(collective and economic and political security) ที่จะเกิดจากการร่วมมือ
ในองค์กรภูมิภาค2
7. การท�ำสงครามในเวียดนามใต้และลาว ทหารสหรัฐฯ เป็นผูด้ ำ� เนินนโยบาย
และตัดสินใจทัง้ หมดโดยไม่ปรึกษาหารือกับเวียดนามและไทย การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์
และนโยบายด้านความมั่นคงและต่างประเทศของสหรัฐฯ ไม่มีการปรึกษาหารือกับ
พันธมิตรเอเชียแต่ประการใด
ดังนั้น ในปี 1966 ถึงต้นเดือนมกราคม 1967 ดร.ถนัด จึงเริ่มเสนอแนวคิด
เรื่องการก่อตั้ง “องค์กรความร่วมมือภูมิภาคของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
(Southeast Asian Association of Regional Cooperation – SEAARC) ซึง่ ในเวลา
ต่อมาได้แก้ไขชื่อเป็น ASEAN โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย
อาดัม มาลิก3
ในเดือนธันวาคม 1966 ดร.ถนัด ได้ประกาศให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจใน
เรื่องนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ โดยได้กล่าวว่า “ความร่วมมือทางทหาร เป็น
เรื่องระยะสั้น แต่การร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายระยะยาว และเห็น
ว่าสงครามและลูกปืนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่การแก้ปัญหาอยู่ที่การตระหนักว่า
อนาคตของเราขึ้นอยู่กับการท�ำงานด้วยกัน ไม่เพียงแต่อยู่ร่วมกันแต่ต้องร่วมมือกัน
ไม่เพียงแต่ดา้ นการป้องกันแต่ตอ้ งด้วยการสร้างความมัน่ คงและร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง
จริงจัง...”4 โดยมีวัตถุประสงค์ต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธิครองความเป็นเจ้าของ
ชนชาติหนึ่งเหนืออีกชนชาติหนึ่งโดยประเทศมหาอ�ำนาจ โดยการรวมกลุ่มประเทศ
สุนทรพจน์ของ พณฯ ท่าน ดร.ถนัด คอมันตร์ เล่มที่ 3, 1962, น. 55.
Asadakorn Eksaengsri, “Foreign Policy-Making in Thailand: ASEAN Policy, 1967-1972,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก State University of New York at Binghamton, 1980), น. 223.
4
เพิ่งอ้าง, น. 285.
2
3
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ต่างๆ ในภูมภิ าคเข้าด้วยกัน ทัง้ นีเ้ พราะ ดร.ถนัด หวาดกลัวภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์
จากจีนและเวียดนาม และไม่เห็นด้วยกับนโยบายของผู้นำ� ประเทศไทยที่ยินยอมให้
สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพในประเทศไทยเป็นหัวหาดโจมตีประเทศต่างๆ ในสงครามอินโดจีน
ในปลายปี 1966 กระทรวงต่างประเทศไทยเริ่มเผยแพร่ร่างของค�ำประกาศ
แถลงการณ์ SEAARC ให้ประเทศ ASA และ Maphilindo พิจารณา เพื่อต้องการลด
อิทธิพลของสหรัฐฯ ต่อผู้น�ำทหารไทย และต่อต้านการใช้ฐานทัพในประเทศไทยเพื่อ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของสหรัฐฯ ดร.ถนัด เห็นว่าประเทศสมาชิกไม่ควรยินยอมให้
ประเทศมหาอ�ำนาจใช้ฐานทัพของตนเพือ่ ผลประโยชน์เฉพาะของประเทศมหาอ�ำนาจ
ใดประเทศมหาอ�ำนาจหนึ่ง
ในวันที่ 15 มีนาคม 1967 ดร.ถนัด ได้เรียกร้องให้ประชาชนไทยสนับสนุนการ
ร่วมมือในภูมิภาคแทนการพึ่งพิงสหรัฐฯ มากขึ้นเนื่องจากไม่ไว้วางใจสหรัฐฯ และเห็น
ว่าสหรัฐฯ ดูถูกชนชาติเอเชีย เขาได้กล่าวว่า “คนไทยจ�ำนวนมากยังยึดติดกับความคิด
ว่า เพื่อนคือเพื่อน ศัตรูคือศัตรู ในความเป็นจริงเราต้องตื่นขึ้นดูข้อเท็จจริงของชีวิตว่า
ยังมีศัตรูในหมู่เพื่อน และศัตรูก็ยังเป็นศัตรู”5
ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้เชิญชวน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ให้
เข้าร่วมองค์การและเสนอให้รวมสมาคม ASA และ Maphilindo เข้าด้วยกัน เพราะ
เห็นว่าความร่วมมือในภูมภิ าคเป็นวิถที างเดียวทีภ่ มู ภิ าคนีจ้ ะอยูไ่ ด้โดยปราศจากการเข้า
เป็นพันธมิตรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ดังนัน้ การสร้างความร่วมมือในภูมภิ าคต้องเร่งรีบกระท�ำ
โดยใช้ประสบการณ์ความร่วมมือทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ โดยยึดหลักการค�ำนึงถึง “ความเป็น
ไปได้” (Pragmatic Approach) เป็นแนวทางปฏิบัติ
ดร.ถนัด มีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อตั้ง ASA และทราบถึงปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ในภูมภิ าคนี้ รวมทัง้ หวาดกลัวภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมภิ าคนี้ จึงต้องการให้
ประเทศทุกประเทศในภูมิภาคนี้ร่วมมือกันเป็นองค์กรภูมิภาคเดียวกัน โดย ดร.ถนัด
เป็นผู้ขอร้องให้นายอาดัม มาลิก ของอินโดนีเซียเป็นผู้ทาบทามให้พม่า กัมพูชาและ
5
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ลาว เข้าร่วมการก่อตั้ง ASEAN ด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้นำ� ประเทศเหล่านั้น
ซึ่งนิยมนโยบายการวางตัวเป็นกลางมากกว่า แต่ลาว กัมพูชาและเวียดนามใต้ ได้ส่ง
ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนในช่วงปี 1968-1970 ขณะที่เวียดนามเหนือ
ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมอาเซียน
แม้ว่าเป้าหมายการก่อตั้งอาเซียนในปลายปี 1967 มีเป้าหมายทางด้านความ
มั่นคง คือ การป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์และการครอบง�ำทางการเมือง
จากประเทศมหาอ�ำนาจภายนอก แต่ผู้น�ำประเทศอาเซียนที่เป็นผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ ได้เลือกที่จะประกาศนโยบาย
ความร่วมมือของประเทศอาเซียนว่ามีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
และการบริหาร เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เพื่อมิให้เป็นการ
ยั่วยุหรือเปิดโอกาสให้เวียดนามเหนือฉวยโอกาสก่อตั้งสหพันธ์อินโดจีนขึ้นมาตอบโต้
ได้ นอกจากนี้ ผู้น�ำอาเซียนยังปฏิเสธความคิดที่จะท�ำให้อาเซียนเป็นองค์กร “NATO
แห่งเอเชีย” ดังที่มีการเสนอแนะในเวลาต่อมาอีกด้วย
วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ
(Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของ 5 ประเทศ เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 1967 คือ
- เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร
- เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
- เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาการทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย
และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า
ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
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- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ
ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ในระยะแรกเริ่ ม การก่ อ ตั้ ง อาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ไม่ต้องการสร้างสถาบันเหนือชาติ (Supra-National Institution) ใดๆ หรือกรอบ
กฎหมายใดๆ ที่มีอ�ำนาจควบคุมประเทศสมาชิก จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2008 ที่มีการ
จัดตัง้ กฎบัตรอาเซียนขึน้ ดังนัน้ ความร่วมมือของประเทศอาเซียนในระยะแรกมีลกั ษณะ
เป็นการผนึกก�ำลังระหว่างประเทศสมาชิก (A Sum of Its Parts) มากกว่าเป็นการ
รวมอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกเข้าด้วยกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกมองเห็นว่า
ความเข้มแข็งของอาเซียนจะเกิดจากความเข้มแข็งของการสร้างชาติของแต่ละประเทศ
(National Resilience) มารวมกัน ไม่ได้เกิดจากการสร้างสถาบันภูมิภาคที่มีความ
เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะแต่ละประเทศยังคงเผชิญกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศของ
ตนเอง ทีส่ ำ� คัญได้แก่ ปัญหาชนกลุม่ น้อยและพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนัน้ ประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงมีแนวคิดว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องกระท�ำโดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยภายในประเทศยอมรับ
ความชอบธรรมของรัฐบาลกลาง และพรรคคอมมิวนิสต์ไม่มีข้ออ้างในการปลุกปั่น
โฆษณาล้มรัฐบาล ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากอาเซียนคือความมัน่ คง
ในภูมิภาคที่เกิดจากการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน
การไม่แทรกแซงในกิจการภายในประเทศของกันและกัน และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างประเทศ
สมาชิกมากขึ้น
ดังนั้น ประเทศอาเซียนจึงมองปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกใน
แบบของ “ความมั่นคงแบบบูรณาการ” (Comprehensive Security) ซึ่งเป็นความ
มัน่ คงหลายมิตจิ ากด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การเมืองและการทหาร ถ้าประเทศ
สมาชิกทุกประเทศยอมรับแนวคิดเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งแห่งชาติ” (National
Resilience) ที่มีลักษณะเป็นความมั่นคงแบบบูรณาการดังกล่าวข้างต้นก็จะท�ำให้เกิด
ความมั่นคงในภูมิภาคนี้ได้ กล่าวคือ ความเข้มแข็งแห่งชาติจะท�ำให้ภูมิภาคมีความ
เข้มแข็งและท�ำให้ภมู ภิ าคมีความมัน่ คง เมือ่ ภูมภิ าคมีความมัน่ คง รัฐบาลของแต่ละ
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ประเทศ สมาชิกก็สามารถมุ่งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตนได้
อย่างเต็มที่มากขึ้น
แต่การร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคจะเกิดขึ้นได้ ประเทศสมาชิกจ�ำเป็น
ต้องมีข้อตกลงร่วมกันชุดหนึ่งที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” (ASEAN Way) ซึ่งจะท�ำให้
ประเทศสมาชิกสามารถคาดการณ์ถึงพฤติกรรมของแต่ละประเทศสมาชิกได้ แต่ไม่มี
การก�ำหนดบทลงโทษประเทศที่ละเมิดกฎเกณฑ์ แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะใช้
แรงกดดันของประเทศสมาชิก (Peer-Group Pressure) ให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของตนเองว่าการด�ำเนินนโยบายร่วมกันจะเป็นผลดีที่สุดส�ำหรับประเทศ
สมาชิก และท�ำให้เกิดความมั่นคงร่วมกัน
หลักการและขบวนการของวิถอี าเซียนทีม่ ลี กั ษณะเป็นความมัน่ คงแบบร่วมมือ
(Cooperative Security Approach) ประกอบด้วย กฎเกณฑ์ (Codes of Conduct)
และขบวนการ (Process) ที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญากรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 1967 มีดังนี้ คือ
กฎเกณฑ์ (Codes of Conduct)
1. การเคารพในความเป็นอิสระทางการเมืองร่วมกันของประเทศสมาชิก
2. เคารพในบูรณาการแห่งดินแดน
3. เคารพในเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
4. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
5. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
6. ละเว้นการข่มขู่หรือใช้ก�ำลัง หรือวิธีการที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
7. ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ขบวนการตามวิถแี ห่งอาเซียน ซึง่ เป็นบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ยึดหลักปฏิบัติในการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจในปัญหา
ส�ำคัญต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้ คือ
1. การปรึกษาหารือกันแบบไม่เป็นทางการ และตัดสินใจลงมติโดยยึดหลัก
ฉันทามติ
2. ให้ความส�ำคัญต่อความเป็นเอกภาพของกลุ่ม
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3. ประเทศสมาชิกยินดีเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ระยะ
ยาวของกลุ่มภูมิภาค6
3. พัฒนาการของอาเซียนในช่วง 2 ปีแรก (1967-1968)
ความร่วมมือของประเทศอาเซียนในระยะ 2 ปีแรกได้หยุดชะงักลง เพราะปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์เรื่องปัญหารัฐซาบาห์ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมา
ใหม่ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ เนื่องจากศาลสิงคโปร์ได้
สัง่ ประหารชีวติ นาวิกโยธินของอินโดนีเซียสองคนทีถ่ กู จับในสิงคโปร์ในข้อหาเป็นจารชน
ในช่วงที่อินโดนีเซียและมาเลเซียเผชิญหน้ากัน แม้ว่าผู้น�ำคนใหม่ของอินโดนีเซีย คือ
นายพลซูฮาร์โต จะได้ประกาศยุตินโยบายเผชิญหน้าหรือนโยบายบดขยี้มาเลเซีย
ภายหลังการก่อตั้งองค์กรอาเซียนแล้ว ค�ำตัดสินของศาลสิงคโปร์ท�ำให้อินโดนีเซีย
ไม่พอใจรัฐบาลสิงคโปร์เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนมีเวลาจ�ำกัดในการท�ำความคุ้นเคยและร่วมมือกัน
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกจึงเป็นระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกคิดถึงโครงการ
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกัน โครงการหนึ่งที่มีการเสนอคือ การร่วมมือกัน
ทางด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทัง้ นี้ โดยประธานาธิบดีซฮู าร์โต้
ของอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรี อับดุล ราห์มาน ของมาเลเซีย และพลเอก ประภาส
จารุเสถียร ของไทย ได้เสนอให้มีการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางทหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของความร่วมมือของอาเซียนในปี 1968 แต่ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการคัดค้านจาก
รัฐมนตรีต่างประเทศ อาดัม มาลิก ของอินโดนีเซีย ตนกู อับดุล ราซัค ของมาเลเซีย
และรัฐมนตรีถนัด คอมันตร์ ดร.ถนัด ได้ให้เหตุผลคัดค้านการสร้างพันธมิตรทางทหาร
ของอาเซียนว่า
“ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันเร็วเกินไปและยังไม่มีความพร้อมที่จะให้อาเซียนมีบทบาท
ด้านความมัน่ คง เรายังไม่มนั่ ใจว่าอาเซียนจะท�ำหน้าทีน่ ไี้ ด้โดยมีประสิทธิภาพจนกว่าเรา
6
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จะมีความร่วมมือกันเข้มแข็งมากกว่านี้...เราจะต้องมีการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และรวมทั้งด้านการเมืองก่อน ปราศจากฐานทั้งสี่ด้านนี้จะเป็นการ
ยากล� ำ บากที่ จ ะจั ด ตั้ ง องค์ ก รทางด้ า นความมั่ น คงร่ ว มกั น ให้ ท�ำ หน้ า ที่ นี้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม...นอกจากนี้เพื่อที่จะให้อาเซียนมีบทบาทด้านการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
ประเทศอาเซียนจะต้องมีศักยภาพทางด้านทหาร ซึ่งในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้
ยังไม่ใช่มหาอ�ำนาจทางทหาร7 ดังนั้น ดร.ถนัด จึงคัดค้านการสร้างความร่วมมือด้าน
การทหาร และเห็นว่าอาเซียนควรจะสร้างความร่วมมือในรูปแบบของความร่วมมือ
ด้าน “ความมั่นคงทางการเมืองแบบใหม่” (Asian Security System) ประกอบด้วย
กลุม่ ประเทศเอเชียด้วยกันทัง้ หมดขึน้ มาท�ำหน้าทีแ่ ทน SEATO ประกอบด้วย อินโดนีเซีย
ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกับอีกบางประเทศในเอเชียก็จะเกิดเป็นระบบความ
มั่นคงในเอเชียใหม่อย่างแท้จริงขึ้นมาได้8 แต่ในระหว่างการจัดตั้งระบบความมั่นคง
ทางการเมืองเอเชียใหม่นี้ ดร.ถนัด ก็เห็นว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียควรจะร่วมมือกัน
ในภูมภิ าคมากกว่าทีจ่ ะพึง่ พาอาศัยประเทศมหาอ�ำนาจอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหรัฐฯ
เขาเชือ่ ว่าอังกฤษและอเมริกาก�ำลังจะถอนทหารออกไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ไม่ช้า และประเทศมหาอ�ำนาจอื่นๆ เช่น สหภาพโซเวียตและจีนอาจขยายอิทธิพลเข้า
มาแทนที่ ดังนั้น อาเซียนจะต้องวางแผนที่จะเสริมสร้างเอกภาพของตนเพื่อเป็นหลัก
ประกันความมั่งคั่งและความมั่นคงของอาเซียน9
4. ช่วงปี 1969-1972
สมาชิกอาเซียนเริ่มเพิ่มความร่วมมือกันมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการประสาน
นโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกัน การท�ำให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าเป็น “เรา”
การแสวงหาการรับรองจากประเทศภายนอก การจัดตั้งกองทุนอาเซียน การประกาศ
ให้อาเซียนเป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ และเป็นกลาง (SOPFAN) และการปรึกษาหารือ
เรื่องการรับรองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การประสานความร่วมมือในด้าน
สุนทรพจน์ของ พณฯ ท่าน ดร.ถนัด คอมันตร์, เล่ม 3, น. 17.
อัษฎากร เอกแสงศรี, อ้างแล้ว, น. 299.
9
เพิ่งอ้าง, น. 300.
7
8
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ต่างประเทศเหล่านี้ ท�ำให้สมาชิกอาเซียนมีนโยบายต่างประเทศคล้ายคลึงกัน และมีจดุ ยืน
ในลักษณะไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใดมากขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทอี่ าจมีการเผชิญหน้ากันระหว่าง
ประเทศมหาอ�ำนาจในภูมิภาคนี้ คือ ระหว่างจีนกับโซเวียตภายหลังการถอนตัวของ
สหรัฐฯ จากอินโดจีน กล่าวคือ
1. ในปี 1969 ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ได้ประกาศนโยบายความมั่นคง
ของสหรัฐฯ ในเอเชียใหม่ที่เกาะกวม (Nixon Guam’s Doctrine) ว่า “นับแต่นี้ไป
สหรัฐฯ จะไม่สง่ ก�ำลังทหารมาสูร้ บในสงครามในภาคพืน้ ดินทวีปเอเชียอีก แต่จะจ�ำกัด
ความช่วยเหลือเฉพาะในด้านยุทธปัจจัยและการเงินเท่านั้น” ค�ำประกาศดังกล่าว
เป็นจุดเริม่ ต้นของนโยบายถอนทหารสหรัฐฯ และยุตสิ งครามเวียดนาม และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ส�ำหรับประเทศไทยคือ ทหารสหรัฐฯ ที่อยู่ในฐานทัพ 7 แห่งในประเทศไทย รวมทั้ง
ฐานทัพอูต่ ะเภาจะสามารถป้องกันประเทศไทยจากการรุกรานของประเทศภายนอกได้
หรือไม่ เพราะประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นภาคพืน้ ดินของทวีปเอเชีย และสนธิสญ
ั ญา SEATO
จะมีผลอย่างไรต่อไทย
การร่วมมือของไทยใน SEATO คือการหวังความช่วยเหลือในด้านการป้องกัน
ความมัน่ คงจากสหรัฐฯ ไทยจึงลงนามในสนธิสญ
ั ญาและสนับสนุนทางด้านการทหารแก่
สหรัฐฯ อย่างเต็มทีใ่ นการท�ำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา
แต่การประกาศนโยบายใหม่ของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน เป็นการลบล้าง
สนธิสัญญา SEATO และค�ำมั่นสัญญาที่สหรัฐฯ จะช่วยไทยในค�ำแถลงการณ์ร่วม
ถนัด-รัสต์ ปี 1962 ไปบางส่วนทันที คือการช่วยเหลือจะไม่ใช้ก�ำลังทหารแต่จ�ำกัด
เฉพาะด้านวัตถุและยุทธปัจจัยต่างๆ
2. การปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในปี 1971 และการเดินทาง
ไปเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีนิกสันในเดือนกุมภาพันธ์ 1972 โดยไม่บอกกล่าวแก่
ไทย ฟิลปิ ปินส์และญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นประเทศพันธมิตรส�ำคัญของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออก
เท่ากับเป็นการดูถูกประเทศเอเชียที่เป็นพันธมิตร ดังที่ ดร.ถนัด ได้ตระหนักรู้ก่อน
ตั้งอาเซียนแล้วว่าไทยไม่ควรไว้วางใจมิตรประเทศใดๆ รวมทั้งการบอกเลิกสนธิสัญญา
ดังกล่าวข้างต้นโดยทางอ้อม ซึง่ เท่ากับว่าประเทศไทยถูกหลอกใช้ให้รว่ มมือกับสหรัฐฯ
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มาโดยตลอดนั้นเป็นความจริง ดังที่ ดร.ถนัด ได้เคยกล่าวไว้แล้วแต่ผู้น�ำประเทศที่เป็น
ทหารของไทยไม่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ
ประเทศญีป่ นุ่ มาเลเซียและฟิลปิ ปินส์ ได้ปรับความสัมพันธ์กบั รัฐบาลจีนปักกิง่
ในปี 1972-1973 แต่ผู้น�ำทหารของไทยยังคงปฏิเสธเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่างประเทศและความสัมพันธ์กับจีนอยู่จนกระทั่งถึงปี 1975 เมื่อไทยถูกข่มขู่จาก
รัฐบาลฮานอย10
3. ในปี 1969 โซเวียตประกาศแผนการจัดตั้ง “ความมั่นคงร่วมกันในเอเชีย”
(Collective Security in Asia) เพื่อจะแผ่อิทธิพลเข้ามาแทนที่สหรัฐฯ ที่จะถอน
ทหารออกจากเวียดนามตามค�ำประกาศของนิกสันที่เกาะกวมปี 1969 และอังกฤษจะ
ถอนทหารออกจากมาเลเซียและสิงคโปร์ในปี 1970 ดังนั้น ผู้น�ำอาเซียนโดยการเสนอ
แนะของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อับดุล ราซัค ในวันที่ 9 กันยายน 1969 ให้อาเซียน
ด�ำเนินนโยบายเป็นกลาง อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้อาเซียนเป็นเขต
แห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality – ZOPFAN) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 1971 โดยเรียกร้องให้ชาติ
มหาอ�ำนาจรับรองความเป็นกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วา่ เป็นผลประโยชน์ของ
ชาติมหาอ�ำนาจทั้งหมด และมีข้อตกลงให้ปรับจุดยืนของนโยบายอาเซียนต่อปัญหา
ความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอลให้มีจุดยืนเดียวกันตามมติขององค์การสหประชาชาติ
คือ การสนับสนุนนโยบายจัดตั้งทั้งประเทศอิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์คู่กัน
เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาขัดแย้งดังกล่าว และให้อาเซียนร่วมมือในโครงการบูรณะและฟืน้ ฟูอนิ โดจีน
ภายหลังการถอนทหารของสหรัฐ จากเวียดนามในปี 1973 ซึ่งสหรัฐฯ สัญญาจะ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอินโดจีน แต่เมื่อเวียดนามเหนือรุกราน
เวียดนามใต้ในปี 1974 อันเป็นการละเมิดต่อสัญญาสหรัฐฯ จึงไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือ
บูรณะประเทศแก่เวียดนามเหนือแต่อย่างไร
10

ดูรายละเอียดใน อานันท์ ปันยารชุน, “การเจรจาปรับความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม,”
รวมงานเขียนและปาฐกถาเรือ่ ง การต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั เล่มที่ 1 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, บทที่ 15.
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4. เกิดวิกฤตการณ์ในกัมพูชาในเดือนเมษายน-มิถนุ ายน 1970 เมือ่ ทหารเวียดกง
และเวียดนามเหนือได้โจมตีทหารของรัฐบาลลอนนอลในเดือนมีนาคม 1970 อย่างหนัก
จึงเป็นเหตุให้ทหารสหรัฐฯ และเวียดนามใต้ตอ้ งแทรกแซงช่วยเหลือรัฐบาลของลอนนอล
อย่างเร่งด่วน การแทรกแซงและสู้รบของทหารเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ และ
สหรัฐฯ ในกัมพูชาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยด้วย ดังนั้น ผู้น�ำไทย
จึงมีความคิดเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่าย คือ กลุ่มผู้น�ำทหารไทยและสมาชิกรัฐสภาฝ่าย
อนุรกั ษ์นยิ มกลุม่ หนึง่ ต้องการให้ไทยและสหรัฐฯ ร่วมมือกันแทรกแซงสนับสนุนรัฐบาล
ลอนนอลทางทหาร ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ ดร.ถนัด คอมันตร์ และสมาชิก
รัฐสภาอีกกลุ่มหนึ่งเสนอให้แก้ปัญหาโดยมาตรการทางการเมือง และหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงความเป็นกลางของกัมพูชา
ในเดือนเมษายน 1970 ดร.ถนัด ได้พยายามริเริม่ จัดการประชุมระหว่างประเทศ
คอมมิวนิสต์และประเทศเสรีนิยมในเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหากัมพูชา
ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และลดบทบาทการแทรกแซงของประเทศ
มหาอ�ำนาจในภูมิภาคนี้
ในวันที่ 20 เมษายน 1970 ดร.ถนัด ได้เสนอให้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น
ร่วมกับไทยและอาเซียนในการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชา
มีการประชุมที่กรุงจาการ์ต้าที่จัดโดยอาเซียนในเดือนมิถุนายน 1970 ได้ประนามการ
แทรกแซงของทหารต่างชาติในกัมพูชา และเรียกร้องให้ทุกประเทศเคารพความเป็น
กลางของกัมพูชา ในขณะเดียวกันผู้นำ� ทหารไทยที่มีนโยบายจะช่วยเหลือกัมพูชาทาง
ทหารก็ไม่สามารถจะขอการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในปี 1969 ตามประกาศ “ลัทธินกิ สัน” และกฎหมาย
Cooper-Church Amendment ในเดือนเมษายน 1970 ซึง่ ลดความช่วยเหลือของทาง
ทหารของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย ท�ำให้รฐั บาลไทยของนายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
และจอมพล ประภาส จารุเสถียร ต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะแทรกแซงทางทหารใน
กัมพูชา11 และประกาศสนับสนุนค�ำประกาศของอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาในวันที่ 26
11
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มิถนุ ายน 1970 ให้ถอนทหารต่างชาติทกุ ฝ่ายออกจากกัมพูชาและแก้ปญ
ั หาโดยวิธกี าร
ทางการทูต ซึง่ ในทีส่ ดุ น�ำไปสูน่ โยบายการรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
การเสนอให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตเป็นกลางในปี 1971
แต่ส�ำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าสนใจว่าผู้น�ำของไทยซึ่งเป็นกลุ่มนายทหาร
ไม่ ย อมรั บ นโยบายเป็ น กลางของอาเซี ย นตามค� ำ แถลงการณ์ ค� ำ ประกาศกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ทีใ่ ห้ภมู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และ
ความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality – ZOPFAN) และ
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายต่างประเทศของ ดร.ถนัด
จอมพลประภาส จารุเสถียร ประกาศต่อต้านนโยบายเป็นกลางโดยมองว่าไทย
อยูใ่ กล้กบั อินโดจีน ซึง่ แตกต่างจาก มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย จอมพลประภาส
ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ไม่คิดว่านโยบายเป็นกลางจะช่วยยุติสงครามและแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ เพราะฉะนัน้ รัฐบาลไทยจึงเปลีย่ นจุดยืนเรือ่ งการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจาก
ประเทศไทย ชะลอการปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
และไม่สนใจอาเซียน ในขณะที่ ดร.ถนัด ต้องการใช้อาเซียนเป็นเครือ่ งมือทางการเมือง
โดยการสร้างความร่วมมือในภูมภิ าคและวางตัวเป็นกลางเพือ่ ลดการพึง่ พิงต่อการเป็น
พันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ การร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคจะท�ำให้
ภูมภิ าคมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วขึน้ และประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และท�ำให้
ประเทศในภูมิภาคมีความไว้วางใจกันเพิ่มมากขึ้น
5. ในช่วงปี ค.ศ. 1973-1996
1. ประเทศสมาชิกอาเซียนปรับความสัมพันธ์กับจีน
ภายหลังทีป่ ระธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ของสหรัฐฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 1972 แล้ว ประเทศเสรีต่างๆ รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน
ก็ดำ� เนินนโยบายสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลปักกิง่ ด้วย นายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น นายคาคุย ทานากา ได้เดินทางเยือนปักกิ่งและสถาปนาความสัมพันธ์กับจีน
ในวันที่ 29 กันยายน 1972 ภายหลังจากนัน้ สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
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มัลดีฟ มาดากาสก้า ลักเซ็มเบิร์ก จาไมก้า และสาธารณรัฐเชค ก็เปิดความสัมพันธ์กับ
จีนในปีเดียวกัน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 1974 มาเลเซียก็สถาปนาความสัมพันธ์กบั จีน และในปี
1975 ฟิลปิ ปินส์และไทยก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในวันที่ 9 มิถนุ ายน
และ 1 กรกฎาคม ตามล�ำดับ สาเหตุที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างล่าช้า
กว่ามาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพราะรัฐบาลทหารของไทยยังไม่ไว้วางใจจีน รวมทั้งสภา
ความมั่นคงก็ยังเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในขณะที่กระทรวง
ต่างประเทศได้พยายามเร่งรัดให้มีการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เนื่องจาก
การข่มขูข่ องรัฐบาลฮานอยต่อประเทศไทยภายหลังการรวมประเทศเวียดนามสองส่วน
เป็นประเทศเดียวกันได้ส�ำเร็จในปลายเดือนเมษายน 1975
รั ฐ บาลเวี ย ดนามที่ ก รุ ง ฮานอยไม่ พ อใจที่ ป ระเทศไทยร่ ว มมื อ กั บ สหรั ฐ ฯ
สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามใต้ และยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพทหารไทย 7 แห่ง โจมตี
เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ท�ำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และ
ทหารและประชาชนของเวียดนามเสียชีวติ จากการโจมตีทงิ้ ระเบิดจากเครือ่ งบิน B-52
จากฐานทัพอู่ตะเภาของไทยมากกว่า 2 ล้านคน ดังนั้น เวียดนามจึงต้องการคิดบัญชี
กับรัฐบาลไทย
รัฐบาลฮานอยกล่าวว่า 1) ไทยเป็นหนี้เลือดต่อเวียดนามที่ต้องชดใช้ด้วย
ค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่เวียดนาม 2) ไทยจะต้องส่งมอบเครือ่ งบินและเรือรบทีท่ หาร
เวียดนามใต้นำ� ออกจากเวียดนามใต้มาประเทศไทยก่อนกรุงไซ่งอ่ นแตก คืนให้แก่รฐั บาล
เวียดนามซึ่งมีเครื่องบินขับไล่ชนิดต่างๆ กว่าหนึ่งร้อยเครื่องและเรือรบจ�ำนวนหนึ่ง
3) ไทยต้องปิดฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศไทยทั้งหมด
ประเทศไทยไม่อาจยอมรับเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อของเวียดนามส�ำหรับการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เวียดนาม ในขณะเดียวกันไทยก็หวาดกลัว
ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ซึง่ เป็นฝ่ายทีไ่ ด้รบั ชัยชนะทัง้ ใน 3
ประเทศในปี ค.ศ. 1975 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามซึ่งได้กลายเป็นมหาอ�ำนาจทาง
ทหารอันดับ 4 ของโลกรองจากสหรัฐฯ โซเวียตและจีน เวียดนามมีกองทัพขนาดใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามเวียดนาม คือ 1.4 ล้านคน พร้อมด้วย
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อาวุธยุทโธปกรณ์มากมายทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากจีน โซเวียต และอาวุธของสหรัฐฯ
ที่ยึดได้จากทหารเวียดนามใต้ นอกจากนี้ เวียดนามยังมีประสบการณ์ท�ำสงคราม
อย่างโชกโชน และมีชัยชนะต่อทหารฝรั่งเศสและทหารสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม
อันยาวนานกว่า 25 ปี
ทีส่ ำ� คัญคือ ภายหลังทีป่ ระธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ประกาศ “ลัทธินกิ สัน”
ที่เกาะกวมในปี 1969 และถอนทหารออกจากเวียดนามหลังปี 1973-74 แล้ว ไทย
ไม่อาจจะหวังพึ่งพิงความช่วยเหลือจากทหารสหรัฐฯ ได้อีก ดังนั้น ในปลายเดือน
มิถุนายน 1975 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่จึงเห็นหนทางเดียว
ทีไ่ ทยจะรอดพ้นจากการคุกคามของเวียดนามคือ การเดินทางไปสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับประเทศที่มีศักยภาพทางทหารที่ใหญ่กว่าเวียดนามคือจีน ปรากฏว่า
รัฐบาลจีนได้ยินดีที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
โดยใช้การเจรจาเพียง 2 วันเท่านั้น ระหว่างคณะผู้แทนของไทยน�ำโดยนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ทีน่ า่ สนใจคือ นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และคณะได้มโี อกาส
เข้าพบผู้น�ำจีนคือประธาน เหมา เจ๋อตุง นายกรัฐมนตรี โจว เอินไล และรองนายก
รัฐมนตรี เติ้ง เสี่ยวผิง และมีการสนทนากันยาวนานถึง 58 นาที อย่างเป็นกันเองทั้งๆ
ที่ประธานเหมา เจ๋อตุง และนายกรัฐมนตรี โจว เอินไล ยังมีอาการป่วยอยู่
ภายหลังทีไ่ ทยสามารถเปิดความสัมพันธ์กบั จีนได้แล้ว เวียดนามไม่สามารถจะ
ตัง้ เงือ่ นไขบีบบังคับประเทศไทยให้ตอ้ งจ่ายปฏิกรรมสงครามได้อกี และในทีส่ ดุ ไทยและ
เวียดนามได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 1976 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับจีนค่อยๆ พัฒนาใกล้ชิดกันไปสู่ความสมดุลกับสหรัฐฯ มากขึ้นในเวลาต่อมา
2. การประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจ
ในปี 1976 มีการประชุมของผู้น�ำประเทศอาเซียนครั้งแรกที่เรียกว่า Bali
Summit ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการพลิกผันทางประวัติศาสตร์
ที่ส�ำคัญ ที่ผู้น�ำอาเซียนต้องมาร่วมประชุมกันเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนในยุคหลัง
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ที่ประเทศอินโดจีนทั้ง 3 ประเทศได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดในปี 1975 ในขณะ
เดียวกัน สหรัฐฯ หันไปสนใจปัญหายุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา
มากกว่า เพราะการขยายอ�ำนาจของโซเวียตในยุคของ ลีโอนิด เบรสเนฟ ซึ่งได้สะสม
อาวุธนิวเคลียร์ได้ทัดเทียมกับปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ จนเกิดดุลยภาพทาง
อาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Balance) ระหว่างสองอภิมหาอ�ำนาจในปี 1975 ซึ่งท�ำให้
โซเวียตไม่ต้องหวาดกลัวต่ออ�ำนาจอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ อีกต่อไป และการปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในปี 1971 เป็นต้นมา ท�ำให้ดุลอ�ำนาจโลกเปลี่ยน
จากระบบ 2 ขั้วเป็น 3 ขั้วที่คานอ�ำนาจกันอยู่ ดังนั้น ผู้น�ำอาเซียนจึงต้องพิจารณาถึง
วิธีการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงภายในภูมิภาคใหม่
ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนทีบ่ าหลีได้มกี ารท�ำสนธิสญ
ั ญาฉบับแรก คือ สนธิสญ
ั ญา
มิตรภาพและความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and
Cooperation – TAC) ซึง่ มีสาระส�ำคัญว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ส่งเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือกันอย่างถาวรระหว่างประชาชนใน
ประเทศสมาชิก ซึ่งจะเกื้อกูลต่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและสัมพันธภาพอันใกล้ชิด
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และจะใช้การเจรจาโดยสันติวิธีในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
ในด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาเซียนได้ตกลงทีจ่ ะส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกัน (Preferential Trading
Agreement – PTA) โดยการลดภาษีสนิ ค้าต่างๆ ให้เหลือ 5% ยกเว้นสินค้าทีอ่ อ่ นไหว
ทีอ่ ยูใ่ นบัญชียกเว้น (Exclusive List) นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เช่น โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project – AIP)
โครงการลงทุนอุตสาหกรรมร่วมกัน (ASEAN Industrial Joint Venture – AIJV)
โครงการอุตสาหกรรมเกื้อกูลกัน (ASEAN Industrial Complementation – AIC)
เป็นต้น เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการค้าภายในกลุม่ ภูมภิ าคและท�ำอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมของภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนของอาเซียน
ลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกโดยให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี และส่งเสริมให้
ประเทศสมาชิกผลิตสินค้าอุตสาหกรรมตามความถนัดของแต่ละประเทศ และซื้อ
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ขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าค แทนการค้าทีป่ ระเทศอดีตอาณานิคมเหล่านีย้ งั คงมีสายสัมพันธ์ทางการค้าและ
เศรษฐกิจกับประเทศเจ้าอาณานิคมเก่าของตนในยุโรปและอเมริกา ยกเว้นประเทศไทย
ในการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนที่นครบาหลีปี 1976 ผู้น�ำอาเซียนยังได้
ออกแถลงการณ์ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord)
ระหว่างผูน้ ำ� อาเซียน 5 ประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1976 โดยมีสาระส�ำคัญทีจ่ ะ
ส่งเสริมสันติภาพ ความก้าวหน้า ความมั่งคั่ง และสวัสดิการของประชาชนในประเทศ
สมาชิก โดยการรวมความส�ำเร็จของอาเซียนและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
ทั้งนี้ โดยมองว่าความมั่นคงภายในแต่ละประเทศสมาชิกและในภูมิภาค
อาเซียน เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมุง่ มัน่ จะขจัดภัยคุกคามทีเ่ กิดจากการบ่อนท�ำลายความ
มั่นคงภายในประเทศของตนเพื่อจะท�ำให้ประเทศมีความเข้มแข็ง และอาเซียนมีความ
แข็งแกร่ง (ASEAN Resilience) ทัง้ นี้ โดยแต่ละประเทศและเป็นกลุม่ ร่วมกันต้องช่วยกัน
สร้างภูมิภาคนี้ให้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพและเป็นกลาง (ZOPFAN) ต้องขจัด
ความยากจน ความหิวโหย โรคภัยและความไม่รู้หนังสือของประชาชนเป็นอันดับแรก
และต้องร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
และปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ร่วมมือกันป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ
ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือโครงการพัฒนาต่างๆ ของภูมิภาคโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในภูมิภาคอาเซียนเกื้อกูลทางเศรษฐกิจของกันและกัน ต้องยึดหลักการมีจิตวิญญาณ
ของการเป็นชาติอาเซียนร่วมกัน (Spirit of ASEAN Solidarity) ในการแก้ปัญหา
ขัดแย้งต่างๆ ในภูมิภาคโดยสันติวิธี ต้องสร้างเงื่อนไขส�ำหรับการส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศสมาชิกบนพื้นฐานของการเคารพและได้รับประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Respect and Mutual Benefit) และประการสุดท้าย ประเทศ
สมาชิกต้องร่วมกันพัฒนาอย่างแข็งขันให้เกิดความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของภูมภิ าค
และเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง (ASEAN Community)
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3. ปัญหากัมพูชาปี 1978-1991
ประเทศอาเซียนได้เผชิญกับการท้าทายทางด้านความมั่นคงโดยไม่คาดฝัน
เมื่อทหารเวียดนาม 200,000 คนได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตได้รุกรานกัมพูชา
เพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงของพอลพตในวันที่ 25 ธันวาคม 1978 โดยฉับพลัน และ
สามารถยึดกรุงพนมเปญได้ภายใน 2 สัปดาห์ ท�ำให้ประเทศไทยตกใจและหวาดระแวง
ในการกระท�ำอันอุกอาจของเวียดนามโดยไม่สนใจเรื่องการละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศแต่ประการใด การรุกรานและยึดครองกัมพูชาทางทหารเวียดนามท� ำให้
ประเทศไทยกลายเป็น “รัฐหน้าด่าน” ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ถูกคุกคามโดย
ทหารคอมมิวนิสต์เวียดนาม เนื่องจากในอดีตเวียดนามได้พยายามขยายอิทธิพล
เข้ามาแข่งขันกับไทยในลาวและกัมพูชาซึง่ เคยเป็นประเทศราชและรัฐกันชนของไทย จน
ท�ำให้ทหารไทยและเวียดนามท�ำสงครามกันเป็นเวลายาวนานถึง 14 ปีในกัมพูชาใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 3 ดังปรากฏในพงศาวดารเรื่อง “อันนัมสยามยุทธ” โดยไม่มีฝ่ายใด
ได้รับชัยชนะเด็ดขาด การรุกรานและยึดครองกัมพูชาในปลายปี 1978 ได้กลายเป็น
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ทหารเวียดนามได้เผชิญหน้ากับทหารไทยตลอด
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในขณะทีก่ �ำลังทหารของพอลพตทีเ่ หลือได้ท�ำการสูร้ บแบบ
กองโจรกับทหารของเวียดนาม-เฮงสัมรินอยู่ตามชายแดนไทย-กัมพูชา ประเทศไทย
จึงมองว่าการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคง
ของไทย เป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ และ
ละเมิดต่อนโยบายของอาเซียนที่ประกาศให้ภูมิภาคนี้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพและ
เป็นกลาง (ZOPFAN) ในปี 1971 ดังนั้น ถ้าอาเซียนไม่ด�ำเนินการต่อต้านการละเมิด
อธิปไตยของกัมพูชาของเวียดนามในครัง้ นี้ องค์การอาเซียนคงจะอยูร่ อดไม่ได้ในอนาคต
ประเทศไทยจึงเรียกร้องให้ประเทศอาเซียนร่วมมือกันกดดันเวียดนามให้ถอนทหาร
ออกจากกัมพูชาด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและทางทหาร การ
ปฏิเสธการถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชาในการประชุมลับที่เมืองกวนตัน ใน
มาเลเซีย ระหว่างผู้แทนของเวียดนามกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี 1980 ก็แสดงให้เห็นว่าเวียดนามมีวัตถุประสงค์จะครอบง� ำกัมพูชาให้
อยู่ภายใต้อ�ำนาจโดยการสนับสนุนของโซเวียตซึ่งขัดแย้งกับจีนในปี 1960 เป็นต้นมา
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เวียดนามและโซเวียตได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกันในปี 1977 ก่อนที่เวียดนาม
จะรุกรานกัมพูชา อีกทั้งก่อนที่เวียดนามจะรุกรานกัมพูชา 3 เดือน นายกรัฐมนตรี
ฟาม วันดง ของเวียดนามได้ตระเวนเยือนกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย
และได้ประกาศว่าเวียดนามยินดีร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับประเทศ
อาเซียน รวมทั้งได้ลงนามในสนธิสัญญาการค้ากับประเทศไทยรวม 3 ฉบับ ซึ่งท�ำให้
วิเคราะห์ได้ว่าเวียดนามได้มีการวางแผนจะรุกรานกัมพูชาล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดี
และไม่คิดว่าอาเซียนจะต่อต้านการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการพอลพตที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ประชาชนชาวกัมพูชาไปกว่า 2 ล้านคน
กลุ่มประเทศอาเซียนประสบความส�ำเร็จในการบีบบังคับให้เวียดนามถอน
ทหารออกไปจากกัมพูชาได้ส�ำเร็จในเดือนกันยายน 1989 ด้วยมาตรการทางการเมือง
ในองค์การสหประชาชาติ การจัดตัง้ รัฐบาลผสม 3 ฝ่ายต่อต้านเฮงสัมรินและเวียดนาม
โดยสมเด็จเจ้าสีหนุ การเรียกร้องให้ประเทศยุโรปและญี่ปุ่นระงับการให้ความช่วย
เหลือทางเศรษฐกิจแก่เวียดนาม ลาวและกัมพูชา การร่วมมือทางทหารระหว่างไทย
และจีนในการส่งอาวุธให้รัฐบาลเขมร 3 ฝ่ายของเจ้านโรดมสีหนุ และการสนับสนุน
ให้จีนโจมตีท�ำสงคราม “สั่งสอน” เวียดนามในเดือนกุมภาพันธ์ 1979 เพื่อกดดันให้
เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ในเดือนกรกฎาคม 1981 สมาชิกอาเซียนได้
จัดการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา (International Conference
on Kampuchea – ICK) โดยการสนับสนุนของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
แต่ไม่ได้ผล เพราะเวียดนามและโซเวียตไม่ยอมรับการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวและให้มี
การเลือกตัง้ ดูแลโดย UN ในกัมพูชา สถานการณ์ในกัมพูชาจึงยืดเยือ้ ต่อไปอีกเกือบ 10
ปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำโซเวียตในปี 1985 คือนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ
ผู้น�ำคนใหม่ของโซเวียตได้ตกลงเปลี่ยนแปลงนโยบายของโซเวียตใหม่โดยการเจรจา
ยุตสิ งครามเย็นกับประเทศสหรัฐฯ และยุโรป และได้ปฏิรปู การเมืองและเศรษฐกิจของ
โซเวียตเป็นระบบประชาธิปไตยและทุนนิยม ปลดปล่อยประเทศบริวารในยุโรปตะวันออก
เป็นอิสระ และต้องการยุติความขัดแย้งกับจีนด้วย
รัฐบาลจีนมีสว่ นช่วยอย่างส�ำคัญในการบีบบังคับให้เวียดนามต้องถอนทหาร
ออกจากกัมพูชา เนือ่ งจากในการเจรจาปรับความสัมพันธ์ระหว่างนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ
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ผู้น�ำโซเวียตกับผู้น� ำจีนที่ปักกิ่งในปลายเดือนกรกฎาคม 1989 จีนได้ตั้งเงื่อนไข
1 ใน 3 ข้อให้โซเวียตยุตกิ ารช่วยเหลือทัง้ หมดแก่เวียดนาม และให้เวียดนามถอนทหาร
ออกจากกัมพูชา ซึ่งผู้น�ำโซเวียตยอมรับส่วนเงื่อนไขอีก 2 ข้อ ได้แก่ การถอนทหาร
โซเวียตออกจากแอฟกานิสถาน และการถอนทหารโซเวียตและจีนห่างจากพรมแดน
ทั้งสองประเทศ 100 กิโลเมตร เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทั้งสองประเทศมีนโยบายเป็น
มิตรและจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ภายหลังการถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชาในเดือนกันยายน 1989
รัฐบาลกัมพูชาของเฮงสัมรินและรัฐบาลเขมร 3 ฝ่ายน�ำโดยเจ้านโรดมสีหนุ สามารถ
เจรจาสันติภาพให้หยุดยิงกันได้ส�ำเร็จที่กรุงปารีสในปี 1991 ทั้งนี้โดยเป็นผลจากการ
ปรับความสัมพันธ์กันระหว่างจีนกับโซเวียตตามเงื่อนไขของจีนในปี 1989
ดังนัน้ ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหากัมพูชาเกิดขึน้ เพราะความร่วมมือทางการ
เมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ท�ำให้โลกสนใจปัญหากัมพูชา โดยการประณาม
เวียดนามและจัดตั้งรัฐบาลเขมร 3 ฝ่ายต่อต้านการยึดครองกัมพูชาตลอดเวลา 10 ปี
จาก 1979-1989 และเกิดจากความร่วมมือของจีนทีช่ ว่ ยท�ำสงครามกดดันเวียดนามใน
ปี 1979 และให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธแก่รัฐบาลเขมร 3 ฝ่าย และตั้งเงื่อนไขให้
นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ต้องยุตคิ วามช่วยเหลือแก่เวียดนามในการปรับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับโซเวียต และท้ายที่สุดคือบทบาทการร่วมมือทางทหาร
ระหว่างไทยกับจีนในการกดดันเวียดนาม จนท�ำให้ไทยถูกมองว่าเป็นพันธมิตรทางทหาร
กับจีนโดยปริยาย ซึง่ ท�ำให้รฐั บาลเขมร 3 ฝ่ายสามารถต่อต้านการกวาดล้างปราบปราม
ของกองทัพเวียดนาม-เฮงสัมรินได้นานถึง 10 ปี จนกระทัง่ เวียดนามยินยอมถอนทหาร
และมีการท�ำสัญญาสันติภาพและ UN จัดการเลือกตั้งในกัมพูชาปี 1993 ได้สำ� เร็จ
ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและแก้ปัญหากัมพูชาคือ
อาเซียนสามารถเรียกร้องให้กมั พูชาเป็นประเทศประชาธิปไตย และมีเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมได้ส�ำเร็จ ในขณะที่เวียดนามและลาวยังคงปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์อยู่
ถึงปัจจุบันนี้
วิกฤตการณ์ในกัมพูชาปี 1978-1991 ยังได้กลายเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่แสดงความร่วมมือทางการเมืองกันอย่างจริงจังในการต่อต้าน
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การรุกรานและยึดครองกัมพูชาของเวียดนามโดยการสนับสนุนของโซเวียต กล่าวคือ
ประการแรก ประเทศอาเซียนได้มีมติร่วมกันในการน�ำเรื่องเข้าร้องเรียนคณะรัฐมนตรี
ความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติในเดือนมกราคม 1979 เรียกร้องให้เวียดนาม
ถอนทหารออกจากกัมพูชา ให้ประชาชนกัมพูชาเลือกตัง้ รัฐบาลของตนเองอย่างเสรีและ
ให้กมั พูชาเป็นกลาง แต่มติของอาเซียนถูกโซเวียตยับยัง้ ถึง 2 ครัง้ อาเซียนจึงน�ำเรือ่ งเข้า
ร้องเรียนสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติแทน และได้รับการรับรองจากเสียงส่วน
ใหญ่ของสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ซึ่งท�ำให้ประเทศอาเซียนมีขวัญและก�ำลังใจ
ในการต่อสู้กับเวียดนามและโซเวียต
ประการทีส่ อง คือ การสนับสนุนให้สมาชิกองค์การสหประชาชาติรบั รองรัฐบาล
3 ฝ่ายที่ต่อต้านเวียดนาม-เฮงสัมริน ประกอบด้วย ฝ่ายเจ้ารณฤทธิ์ ฝ่ายเขมรแดง และ
ฝ่ายซอนซานน�ำโดยสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันช่วย
หาเสียงสนับสนุนรัฐบาลเขมร 3 ฝ่ายของเจ้านโรดมสีหนุจนประสบชัยชนะ 7 ปีซ้อน
จนองค์การอาเซียนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยผ่านผู้แทนต่างประเทศในสหประชาชาติ
นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังได้จดั การประชุมอย่างไม่เป็นทางการทีก่ รุงจาการ์ตาในเดือน
กรกฎาคม 1988 และในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1989 เพื่อให้เขมร 4 ฝ่ายได้เจรจาแก้ไข
ปัญหาขัดแย้งกันแม้ว่าจะไม่ส�ำเร็จ
ประการที่สาม ประเทศอาเซียนได้ร่วมมือกันเรียกร้องให้ประเทศญี่ปุ่น ยุโรป
และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ที่ให้เงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่เวียดนาม กัมพูชา
และลาว หลังปี 1975 ให้ระงับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนือ่ งจากเวียดนาม
ได้กลายเป็นประเทศผู้รุกราน ท�ำให้เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ถูกคว�่ำบาตรและ
โดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ
ประการที่สี่ ไทยและจีนได้มีโอกาสร่วมมือกันทางการเมือง โดยรัฐบาลจีนได้
ยุติการช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งปิดสถานีวิทยุ
กระจายเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในมณฑลยูนนานในจีนด้วย ในการล� ำเลียง
ขนส่งอาวุธจีนให้แก่กองทัพของเขมร 3 ฝ่ายโดยผ่านประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยสมัย
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้ขอส่งแบ่งอาวุธต่างๆ จากจีน 1 ใน 3 ส่วน เพื่อน�ำมา
ใช้ในกองทัพไทยซึง่ มีความต้องการอาวุธจ�ำนวนมากส�ำหรับเสริมสร้างก�ำลังทหารไทยที่
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ประจ�ำชายแดนไทย-กัมพูชาเผชิญหน้าอยูก่ บั ทหารเวียดนาม-เฮงสัมริน และเมือ่ ทหาร
เวียดนามได้จงใจรุกล�้ำดินแดนไทยที่บ้านโนนหมากมุ่น อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี ใน
วันที่ 23 มิถุนายน 1980 ทหารได้ท�ำการสู้รบต่อต้านอย่างเต็มที่ และสามารถผลักดัน
ทหารเวียดนามถอนก�ำลังออกจากดินแดนไทยได้ส�ำเร็จ จากเหตุการณ์นี้กลุ่มประเทศ
อาเซียนได้แถลงการณ์ประณามการกระท�ำอันก้าวร้าวของเวียดนามอย่างรุนแรง และ
ประกาศว่าอาเซียนจะสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนไทยในการรักษาเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย และรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศว่าจะช่วยเหลือ
ประเทศไทยถ้าหากเวียดนามรุกรานประเทศไทยอีก โดยรัฐบาลไทยมิได้รอ้ งขอความ
ช่วยเหลือจากประเทศจีนแต่ประการใด แต่นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ได้เดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทวงพันธกรณีที่สหรัฐฯ ต้องให้ความช่วยเหลือ
ประเทศไทยตามข้อตกลงในสนธิสัญญากรุงมะนิลาปี 1954 และในแถลงการณ์ร่วม
ถนัด-รัสต์ ปี 1962 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะเคารพในพันธะดังกล่าวแต่มิได้ให้
ความช่วยเหลือทางทหารแต่ประการใดแก่ไทย
ในสมัยต่อมาในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐบาลไทยได้ขอซื้ออาวุธ
จ�ำนวนมากจากจีน รวมทั้งเรือฟรีเกต 4 ล�ำใน “ราคามิตรภาพ”
ประการที่ห้า ตลอดระยะเวลาที่อาเซียนเผชิญหน้ากับเวียดนามและโซเวียต
ประเทศอาเซียนยังคงสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจโดย
เฉลี่ยเติบโตปีละ 5-6% ท�ำให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ในขณะที่เวียดนาม กัมพูชาและลาว ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากโซเวียตและ
ประเทศยุโรปตะวันออกแต่เพียงกลุ่มเดียว มีการประมาณว่าโซเวียตต้องช่วยเหลือ
เวียดนามทางเศรษฐกิจและทหารมีมลู ค่ามากถึงปีละ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลอด
ระยะเวลาในการท�ำสงครามในกัมพูชา ค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมากนี้ เป็นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ผูน้ ำ� คนใหม่ของโซเวียตคือนายกอร์บาชอฟต้องการยุตสิ งครามในกัมพูชา และเวียดนาม
ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจ (Doi Moi) ในปี 1986
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4. การท�ำข้อตกลงการค้าเสรีปี 1992-1993
กลุ่มประเทศการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ได้รวมตัวกันตั้งแต่ปี 1957
โดยสนธิสัญญากรุงโรม และภายหลังจากนั้นได้ร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยเป็นตลาดร่วม
ยุโรปและสหภาพศุลกากรในเดือนกุมภาพันธ์ 1986 กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้
ลงนามจัดตัง้ เป็นตลาดเดียวกัน เรียกว่า กลุม่ ประชาคมยุโรป (European Community)
และในเดือนธันวาคม 1991 ได้ลงนามในสนธิสัญญาแมสทริชท์ (Maastricht Treaty)
ก่อตัง้ สหภาพยุโรป (European Union) โดยจะให้มผี ลใช้บงั คับในวันที่ 1 พฤศจิกายน
1993 เพือ่ ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกันมากยิง่ ขึน้ ส่วนทางด้านการเมือง
ในยุโรป นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้น�ำคนใหม่ของโซเวียตก็มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ
การเมืองและนโยบายต่างประเทศของโซเวียตใหม่ ท�ำให้บรรยากาศทางการเมืองใน
ยุโรปดีขึ้น จนกระทั่งเมื่อโซเวียตยินยอมให้ฝูงชนชาวเยอรมันท�ำลายก�ำแพงเบอร์ลิน
ในเดือนกันยายน 1989 และมีการรวมประเทศเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวัน
ออกเข้าเป็นประเทศเดียวกัน ประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นบริวารของ
โซเวียตก็ได้ประกาศตัวเป็นอิสระ และเปลีย่ นรูปแบบการเมืองและเศรษฐกิจเป็นระบบ
เสรีประชาธิปไตยและทุนนิยม ท�ำให้สหภาพโซเวียตและองค์การกติกาสัญญาวอร์ซอร์
ล้มเลิกไปในปี 1991 อันเป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นอย่างเป็นทางการ ประเทศยุโรป
ตะวันตกจึงเร่งรัดการรวมตัวในองค์กรภูมิภาคของตนเร็วมากยิ่งขึ้น
การร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตกในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ทำ� ให้
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ อันประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก ประกาศ
จัดตัง้ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area – NAFTA) ขึน้ บ้าง
เพื่อรักษาผลประโยชน์และแข่งขันทางการค้ากับประเทศยุโรปตะวันตกในปี 1992
การร่วมมือทางการค้าของยุโรปและอเมริกา ซึ่งทั้งคู่เป็นตลาดคู่ค้าส�ำคัญของ
กลุม่ ประเทศอาเซียน ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าของกลุม่ ประเทศอาเซียนอย่างรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ ส่วนในทางการเมือง การยุตขิ องสงครามเย็นย่อมหมายถึงการยุตขิ องภัย
คุกคามลัทธิคอมมิวนิสต์ตอ่ กลุม่ ประเทศอาเซียนด้วย ดังนัน้ ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา
คือ เมือ่ ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ซงึ่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศอาเซียนก่อตัง้
และร่วมมือกันหมดไป ประเทศสมาชิกอาเซียนก็อาจไม่มแี รงจูงใจอะไรทีจ่ ะร่วมมือ
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กันต่อไปและยุบตัวลงในที่สุด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา 25 ปีกลุ่มประเทศ
อาเซียนยุง่ กับปัญหาการเมืองและความมัน่ คงภายในภูมภิ าคมากกว่าสร้างความร่วมมือ
ในทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกันภัยคุกคามแบบใหม่ต่อกลุ่มประเทศอาเซียนคือ ภัยคุกคาม
ทางด้านการค้า ที่อาเซียนจะต้องเผชิญกับปัญหาแนวโน้มในอนาคตว่ากลุ่ม
ประชาคมยุโรปและกลุ่มการค้าเสรีอเมริกาเหนือจะค้าขายกันเองระหว่างประเทศ
สมาชิกภายในกลุ่มมากขึ้น และจะค้าขายกับกลุ่มประเทศอาเซียนน้อยลง ดังนั้นเพื่อ
ความอยู่รอดทางการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน อาเซียนจะต้องร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจมากขึน้ โดยการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนขึน้ มาแข่งขันบ้าง และใช้ประโยชน์
จากการร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นแรงจูงใจให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมมือกันต่อ
ไปในอนาคต ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียนจะมีผลประโยชน์ทงั้ ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองหลายประการ คือ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
1. ท�ำให้เพิ่มปริมาณการค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิก (Trade Creation)
เพราะประเทศสมาชิกจะลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่ให้แก่กันโดยมีอัตราภาษีไม่เกิน 5%
ท�ำให้สินค้าของประเทศสมาชิกภายในกลุ่มจะมีราคาถูกมากกว่าสินค้าของประเทศที่
อยู่นอกกลุ่ม
2. ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกอย่างมีคุณค่า (Better
Allocation of Resources) เพราะประเทศสมาชิกจะผลิตสินค้าตามหลักการ “ความ
ได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” (Comparative Advantage) และซือ้ สินค้าจากประเทศ
สมาชิกหรือประเทศภายนอกกลุ่มที่ผลิตได้ดีกว่าตน ท�ำให้ผู้บริโภคสินค้าของประเทศ
สมาชิกทุกคนในกลุม่ ได้บริโภคสินค้าราคาถูกและมีคณ
ุ ภาพดี และท�ำให้เกิดการค้าขาย
และพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น
3. ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์จากขนาดของตลาดที่โตมากขึ้น (Economy
of Scale) การรวมกลุ่มจะท�ำให้ตลาดของสมาชิกมีขนาดใหญ่เท่ากับปริมาณตลาด
ของประเทศสมาชิกทั้งหมดรวมกัน เช่น ตลาดอาเซียน 10 ประเทศรวมกันจะมีขนาด
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ปริมาณ 630 ล้านแทนตลาด 65 ล้านของประเทศไทยประเทศเดียว ดังนั้น การผลิต
สินค้าปริมาณมากขึ้นเพื่อป้อนตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะท�ำให้ต้นทุนการผลิตสินค้า
ลดลงได้มากและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
4. จะส่งเสริมให้มกี ารเพิม่ การลงทุนในภูมภิ าคมากขึน้ (Increase of Investment) การรวมตัวกันเป็นตลาดใหญ่จะเพิม่ แรงจูงใจให้นกั ลงทุนในกลุม่ ประเทศภูมภิ าค
และนอกประเทศภูมภิ าคเข้ามาลงทุนเพิม่ มากขึน้ เพราะกลายเป็นตลาดทีใ่ หญ่ขนึ้ และ
มีอุปสรรคการค้าและการลงทุนน้อยลง
5. จะส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมภายในประเทศสมาชิกปรับปรุงประสิทธิภาพเพือ่
การแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศ (Improvement of Domestic Industries) ซึง่ มีผล
ให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพดีและมีราคาถูกลง
6. การพัฒนาการของเศรษฐกิจดังกล่าว 5 ประการข้างต้น จะท�ำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกเกื้อกูลกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Economic
Complementary and Interdependence)
7. ให้หลักประกันในการเข้าตลาดของประเทศสมาชิก
8. สะดวกต่อการร่วมมือในการสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น ระบบคมนาคมทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ โทรศัพท์ ไฟฟ้า
ท่อแก๊ส-น�้ำมัน เป็นต้น
9. เพิม่ อ�ำนาจการต่อรองทางการค้าและการเมืองกับประเทศมหาอ�ำนาจและ
องค์กรภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เช่น GATT, WTO
ผลประโยชน์ด้านการเมือง
1. ความร่วมมือและผลประโยชน์รว่ มกันทางเศรษฐกิจจากการเป็นเขตการค้า
เสรี จะน�ำไปสูก่ ารขยายความร่วมมือ (Spill-Over) ทางด้านการเมือง ความมัน่ คง สังคม
สิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในภูมิภาคระดับทวิภาคี
อนุภูมิภาคและภูมิภาค ท�ำให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
2. เพิม่ อ�ำนาจต่อรองทางการเมืองของประเทศสมาชิกและองค์กรโดยรวมใน
การเจรจากับประเทศภายนอก
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3. กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเข้ามาร่วม
ภายหลังช่วงปี 1995-1999 จะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาจากประเทศ
อาเซียนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
4. กลุ่ม CLMV และอาเซียนสามารถไว้วางใจและผนึกตัวกันเป็นประชาคม
ที่มั่นคง (Security Community) ได้ง่ายขึ้น
5. ความเข้มแข็งของอาเซียนทางเศรษฐกิจและการเมือง จะท�ำให้ประเทศ
ภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ สนใจอาเซียนมากขึ้น ท�ำให้อาเซียน
มีบทบาทและอ�ำนาจต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
6. ความร่วมมือภายในกลุ่มอาเซียน ท�ำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มได้ดีขึ้น และมีความไว้วางใจระหว่าง
ประเทศสมาชิกด้วยกันมากขึ้น ท�ำให้ภูมิภาคมีสันติภาพและความมั่นคง
ทางด้านสังคม
1. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทีเ่ กิดจากความร่วมมือกัน จะท�ำให้
ประเทศสมาชิกมีความอดทนและยอมรับการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเคารพ
อัตลักษณ์ของกันและกันมากขึ้น
2. ท�ำให้เกิดการพัฒนา “ค่านิยมเอเชีย” (Asian Values) ร่วมกันเพือ่ ตอบโต้
กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกทีพ่ ยายามขยายอิทธิพลของตนไปทัว่ โลก (Westernization)
3. การร่วมมือในขบวนการตัดสินใจของกลุ่มผู้น�ำอาเซียนโดยการปรึกษา
หารือกัน และถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันโดยปราศจากการบีบบังคับ ท�ำให้เกิด “วิถอี าเซียน”
(ASEAN Way) ขึ้น และท�ำให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งในระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมิได้รู้สึกว่า
ถูกครอบง�ำโดยประเทศสมาชิกใดๆ ประกอบกับการยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซง
ในกิจการภายในของประเทศสมาชิก (Non-Interference) ท�ำให้อาเซียนอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติ
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4. การร่วมมือและได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน ท�ำให้ประชาชนอาเซียนเกิดความ
รู้สึกว่าเป็นคนกลุ่มก้อนเดียวกัน คือ พวก “เรา” (We) หรือ “พวกเรา” ซึ่งจะน�ำไปสู่
การพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนเดียวกันในอนาคต
อุปสรรคของการพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีและประชาคมอาเซียน
1. การลดภาษีน�ำเข้าสินค้าให้เหลือ 0% หรือไม่เกิน 5% จะท�ำให้ประเทศ
สมาชิกขาดรายได้จากภาษีน�ำเข้าสินค้าและกระทบกระเทือนต่อรายได้ของรัฐ
2. อุตสาหกรรมและภาคเกษตรภายในประเทศที่อ่อนแอจะได้รับผลกระทบ
กระเทือนจากการเปิดการค้าเสรี และอาจขาดทุนและล้มเลิกกิจการซึ่งเป็นภาวะ
ที่รัฐบาลจะต้องดูแลช่วยเหลือ
3. ประเทศสมาชิกที่มีขนาดเล็กกว่า หรือพัฒนาเศรษฐกิจด้อยกว่า อาจเสีย
เปรียบแก่ประเทศสมาชิกที่เจริญหรือใหญ่กว่า จึงต้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
ประเทศที่เสียเปรียบให้ได้รับความเป็นธรรมโดยกลุ่มประเทศสมาชิก
4. ประเทศสมาชิกบางประเทศอาจด�ำเนินนโยบายเอารัดเอาเปรียบ หรือ
มุง่ แสวงผลประโยชน์ของตนมากกว่าการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาว
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเอกภาพและความร่วมมือของประเทศสมาชิกอื่นๆ
5. สหภาพแรงงาน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสียผลประโยชน์
จากนโยบายเปิดการค้าเสรี อาจเดินขบวนคัดค้านรัฐบาลและเกิดปัญหาการเมือง
ภายในประเทศกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลนั้นๆ ดังนั้น ประเทศสมาชิกต้อง
ศึกษาผลดี-ผลเสียของการรวมกลุ่มและให้ความรู้แก่ประชาชนภายในประเทศของตน
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง
6. การรับบางประเทศเข้าเป็นสมาชิกอาจได้รับการต่อต้านจากประเทศหรือ
องค์กรภายนอก เช่น กรณีอาเซียนรับประเทศพม่าเป็นสมาชิกในปี 1997 ท�ำให้สหภาพ
ยุโรปและสหรัฐฯ ไม่พอใจและพยายามกดดันกลุ่มประเทศอาเซียนจนกระทั่งรัฐบาล
พม่าปฏิรูปการเมืองในปี 2010-2012 การคว�่ำบาตรจึงลดลง
7. การรับประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างกันด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ท�ำให้การร่วมมือชะลอตัวลง เช่น กรณีอาเซียนรับกลุ่มประเทศ CLMV เข้าเป็น
สมาชิกตัง้ แต่ปี 1995-1999 ท�ำให้การพัฒนารวมกลุม่ ของอาเซียนช้าลงเพราะต้องค�ำนึง
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ถึงความแตกต่างของประเทศสมาชิกใหม่ แต่กอ่ ให้เกิดผลดีในเรือ่ งสันติภาพและความ
มั่นคงทางการเมืองในภูมิภาค
8. การเปิ ด เป็ น เขตการค้ า เสรี แ ละประชาคมอาเซี ย น ท� ำ ให้ ป ั ญ หาและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีเพิ่มมากขึ้น ประเทศอาเซียนจึงต้องระมัดระวังและร่วมมือกัน
แก้ปัญหา เช่น
		 - ปัญหาจากโรคระบาดอาจเพิม่ มากขึน้ เช่น โรค HIV, AIDs, SAR, วัณโรค,
			 โรคเท้าช้าง เป็นต้น
		 - ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และผู้ลี้ภัยอาจเพิ่มขึ้น
		 - ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์หญิง
			 และเด็ก การฟอกเงิน รวมทั้งการหลอกลวง-ปลอมแปลงทางธุรกรรม
			 การเงินทาง ATM เป็นต้น
9. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนอาจท�ำให้เกิด
		 - ปัญหาการโยกย้ายถ่ายเทของแรงงานทักษะและไร้ทกั ษะ รวมตลอดถึง
			 การโยกย้ายการลงทุนของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มจะมีเพิ่ม
			 มากขึ้นตามปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของการแข่งขัน
			 ทางการค้าภายในกลุ่ม บางประเทศอาจได้รับประโยชน์มากกว่าบาง
			 ประเทศ ท�ำให้ประเทศที่ได้รับความเสียหายต้องหาวิธีการแก้ไข
10. ปัญหาความไม่ไว้วางใจและผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เท่าเทียมกัน อาจท�ำให้
ความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุม่ มีความแตกต่างกัน ประเทศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์มาก
จะกระตือรือร้นมากกว่าประเทศทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์นอ้ ยกว่า ท�ำให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาอาจล่าช้าลง
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การก่อตัง้ ตลาดร่วมของยุโรป และการ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นปัจจัยส�ำคัญให้กลุ่มประเทศอาเซียน
ตัดสินใจจัดตั้งเขตการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียนในปี 1992 ในการประชุมสุดยอดผู้นำ� ที่
สิงคโปร์ ทั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ของไทยเป็นผู้ริเริ่มความ
คิดดังกล่าวในปี 1991 และได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ที่
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สิงคโปร์ในปี 1992 โดยมีมติให้จัดตั้งขึ้นภายใน 15 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1993
ในที่สุดอาเซียนได้กลายเป็นเขตการค้าเสรีกันในวันที่ 1 มกราคม 2010
6. ในช่วงปี 1997-2008
ภายหลังสงครามเย็นและปัญหากัมพูชายุติลง ประเทศอาเซียนได้เชิญชวน
ประเทศ CLMV เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเพือ่ จะรวมประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเดียวกันทั้งหมด เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ
ความมั่นคง และเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยอาเซียนมีศักยภาพในการช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจ และเป็นตัวแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้ กล่าว
คือ กลุ่ม CLMV มีตลาดทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานจ�ำนวนมากส�ำหรับการ
โยกย้ายอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นจากอาเซียนไปยัง CLMV นอกจากนีอ้ าเซียนสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นผู้ค�้ำประกันเงินกู้จากองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศต่างๆ ให้ประเทศเหล่านี้เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้
เวี ย ดนามเป็ น ประเทศแรกที่ ต ้ อ งการเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของอาเซี ย น โดย
นายโด เมือย ผู้น�ำเวียดนามได้แจ้งวัตถุประสงค์ของตนต่อประธานาธิบดี ซูฮาร์โต
ในระหว่างที่ผู้น�ำอินโดนีเซียเยือนเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน
1990 ในเดือนตุลาคม 1991 นายกรัฐมนตรี โว วันเกียต ของเวียดนามได้เยือนไทย
สิงคโปร์และอินโดนีเซีย เพื่อปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติ ในเดือนมกราคม 1992
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรก
นับตั้งแต่ไทย-เวียดนามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันในปี 1976 ซึ่งเป็นการ
แสดงเจตจ�ำนงค์ที่เวียดนามและอาเซียนต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และกลุ่ม
ประเทศอาเซียนยังได้ยุติการคว�่ำบาตรเวียดนาม
เวียดนามได้ขอสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่ 17 ตุลาคม 1991 และ
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่บรูไนได้ให้การรับรองเวียดนามในปี 1992 โดยเวียดนาม
ได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)
ในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน และเข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ของอาเซียนในปี
1993 และเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 1995 เป็นอันดับที่ 7
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ต่อจากประเทศบรูไนอันดับที่ 6 ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกในปี 1984 ภายหลังที่ได้รับเอกราช
จากอังกฤษ
อีกสองปีต่อมา พม่าและลาวได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอันดับที่ 8 และ 9 ใน
เดือนกรกฎาคม 1997 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนอันดับที่ 10 ในวันที่ 30
เมษายน 1999 ภายหลังความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชายุติลง
7. ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน “ต้มย�ำกุ้ง” ของไทยในปี 1997
ประเทศอาเซียนและเอเชียได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการเงินของไทย
ทีเ่ กิดขึน้ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 1997 อย่างรุนแรง เมือ่ ประเทศไทยได้ประกาศลดค่าเงิน
บาทของไทยและขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ท�ำให้
ธนาคารต่างประเทศต่างๆ ทีใ่ ห้เงินกูแ้ ก่ธนาคารและสถาบันการเงินของไทยเรียกเงินกู้
ของตนคืน รวมทั้งเงินกู้ต่างๆ ที่ให้แก่สถาบันการเงินในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
เอเชียอืน่ ๆ ด้วย เนือ่ งจากเห็นว่าการท�ำธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยไม่มธี รรมาภิบาล ไม่โปร่งใส และคอร์รปั ชัน่ และคิดว่าสถาบันทางการเงินของประเทศเอเชียต่างๆ
คงไม่แตกต่างจากไทย ดังนั้น วิกฤตการเงินของไทยจึงลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ใน
เอเชีย โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซียและเกาหลีใต้
วิกฤตการเงินเอเชียครั้งนี้มีความร้ายแรงมากจนท�ำให้ไทย อินโดนีเซียและ
เกาหลีใต้ ต้องขอกู้ยืมเงินจาก IMF และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ IMF จนเกิดความ
เสียหายทีร่ นุ แรงแย่ลงกว่าเดิม เพราะ IMF วางเงือ่ นไขการแก้ปญ
ั หาโดยการน�ำวิธกี าร
ที่ใช้กับประเทศลาตินอเมริกามาใช้กับประเทศเอเชียซึ่งแตกต่างกัน ในขณะที่สหรัฐฯ
ซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารส�ำคัญของหลายๆ ประเทศในเอเชีย เช่น ไทย ฟิลิปปินส์
และเกาหลีใต้ ไม่สนใจช่วยแก้ปญ
ั หาแต่ประการใด ทัง้ นี้ เนือ่ งจากสหรัฐฯ ซึง่ มีบทบาท
เหนือ IMF ต้องการใช้ IMF วางมาตรการบีบบังคับให้ประเทศเอเชียต่างๆ เปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจ และเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บรรษัทข้ามชาติ
ของสหรัฐฯ และยุโรปสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศเอเชียได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ให้โอกาสถาบันการเงินของสหรัฐฯ และยุโรปเข้ามากวาดซื้อกิจการที่ล้มละลายใน
ประเทศเอเชียซึ่งได้ก�ำไรมหาศาล ท�ำให้ภาพลักษณ์ของอาเซียนและเอเชียตะวันออก
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ที่เคยมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ซึ่งเป็น
กลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออก (Newly Industrialized
Countries – NICs) และมาเลเซียและไทยซึง่ มีภาพลักษณ์วา่ จะเป็น “เสือเศรษฐกิจตัว
ที่ 5” ที่จะผงาดขึ้นเป็นตัวต่อไปในเอเชียต้องเสียหายยับเยิน
แต่อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจการเงินในเอเชียปี 1997 ได้กลายมาเป็น
โอกาส นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โมฮัมหมัด มหาเธร์ ได้จัดประชุมกลุ่ม ASEAN Plus
Three (10+3) ตามแนวคิดเดิมคือ East Asian Economic Group – EAEG (ที่เคย
เสนอในปี 1990 เพื่อมาต่อต้าน the New Zealand and Australia Free Trade
Agreement – NAFTA และ the European-Union – EU) แต่ไม่ส�ำเร็จ ในปี 1993
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์เปลี่ยนชื่อเป็น East Asian Economic Caucus - EAEC แต่
ก็ล้มเหลวอีกเพราะสหรัฐฯ คัดค้านมิให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นสมาชิก จนกระทั่งเกิดวิกฤต
การเงินเอเชียขึ้น
ในการประชุมของ APEC ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนพฤศจิกายน 1998 ผูแ้ ทน
สหรัฐฯ คือรองประธานาธิบดีอัลกอร์ ไม่ได้แสดงความสนใจใดๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
วิกฤตเอเชีย แต่กลับวิจารณ์การเมืองภายในประเทศของมาเลเซียแทน นายกรัฐมนตรี
มหาเธร์จึงเรียกประชุมผู้น�ำของกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออก คือ จีน ญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ ร่วมประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาวิกฤตเอเชีย
จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุม ASEAN Plus Three หรือ 10+3 ในเวลาต่อมา
ภายหลังจากนั้น อาเซียนได้วางแผนร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มากขึ้น จนท�ำให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น
- China-ASEAN FTA – 2000-2010
- ASEAN Plus One
- ASEAN Plus Six
- East Asian Community Project
- Chieng Mai Initiative และ
- East Asian Summit ประกอบด้วย 10+ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
		 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย
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ข้อตกลงที่ส�ำคัญของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็นได้แก่ ข้อตกลงของผู้น�ำ
อาเซียนที่ยอมรับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) หรือ Bali Concord II ในปี 2003 เกี่ยวกับการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2020 ซึ่งในเวลาต่อมาได้ตกลงเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นเป็นปี
2015 และการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในปี 2007 ที่สิงคโปร์
ข้อตกลงทัง้ 2 ฉบับเป็นพัฒนาการของอาเซียนครัง้ ส�ำคัญในการท�ำให้ประเทศอาเซียน 10
ประเทศเป็นประชาคมเดียวกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและวัฒนธรรม และ
กฎบัตรอาเซียนจะท�ำให้อาเซียนมีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล ซึง่
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2008
แต่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนโดยมี 3 เสาหลัก ให้อาเซียนเป็นประชาคม
การเมือง-ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อให้อาเซียนมีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นมีปัญหาและความ
ท้าทายมาก เนือ่ งจากประเทศอาเซียนเป็นประชาคมทีม่ คี วามหลากหลายทางการเมือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากกว่ากลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสมาชิกยังคง
รักษากฎเกณฑ์และขบวนการตัดสินใจเดิมๆ อยู่ กฎบัตรอาเซียนที่เขียนขึ้นใหม่ แม้ว่า
จะมีขอ้ ตกลงใหม่ๆ ทีแ่ สดงความก้าวหน้าของอาเซียน เช่น การจัดตัง้ องค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียน การให้อ�ำนาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท�ำตามความ
ตกลงของรัฐสมาชิก การจัดตั้งกลไกส�ำหรับระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิก การให้ผู้น�ำเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตาม
กฎบัตรอย่างร้ายแรง และการเปิดช่องให้ผนู้ ำ� อาเซียนใช้วธิ กี ารอืน่ ๆ ในการตัดสินใจได้
หากไม่มีฉันทามติ เป็นต้น แต่ในแผนปฏิบัติการของประชาคมอาเซียนยังมีปัญหาใน
การน�ำไปปฏิบัติอยู่มาก เนื่องจากความคลุมเครือของค�ำนิยาม ความขัดแย้งระหว่าง
เป้าวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ารของประชาคมอาเซียกับกฎเกณฑ์และบรรทัดฐาน
เดิมของ ASEAN Way เป็นต้น
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พัฒนาการของสถานการณ์ความมั่นคงในอาเซีย        
น:
การก่อตั้งอาเซียนและพัฒนาการของอาเซียน

บทที่ 2
วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในแผนปฏิบัติการของประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community Blueprint –
APSC Blueprint)1
จากการประชุมสุดยอดผูน้ �ำอาเซียนทีก่ วั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน
ธันวาคม 1997 ผูน้ ำ� อาเซียนต้องการให้ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามร่วมมือ
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (Aconcert of Southeast Asian nations) เป็นองค์กรทีม่ อง
ออกไปภายนอก (Outward Looking) อยู่ด้วยกันอย่างสันติ มีความมั่นคงและมั่งคั่ง
(Living in Peace, Stability and Prosperity) ผูกพันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่มี
พลวัต และเป็นประชาคมของสังคมทีเ่ อือ้ อาทร (A Community of Caring Societies)
ในการที่จะท�ำให้วิสัยทัศน์ 2020 ของอาเซียน (ASEAN Vision 2020) มีความ
เป็นรูปธรรม ผู้น�ำและรัฐบาลอาเซียนได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน
ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ในปี 2003
ซึ่งมีแผนจะตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2020 ทั้งนี้ โดยให้ประชาคมอาเซียนประกอบ
ด้วย 3 เสาหลัก คือ
- ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community – APSC)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
- ประชาคมสั ง คม-วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community – ASCC)

1

ดูภาคผนวกที่ 1
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ต่อมา ในการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้ตกลงให้มีการเลื่อนก�ำหนดเวลาการก่อตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้น
เป็นปี 2015 ในการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์ ผู้น�ำอาเซียนได้
ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และในการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน
ครั้งที่ 14 ที่ชะอ�ำ-หัวหิน ประเทศไทย ได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการของประชาคม
การเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint)
แผนปฏิบัติการ APSC ร่างตามหลักการและเป้าหมายของกฎบัตรอาเซียน
แผนปฏิบัติการ APSC ร่างจากแผนปฏิบัติของ ASEAN Security Community, the
Vientiane Action Programme (VAP) และตามข้อตกลงของคณะกรรมการอาเซียน
สาขาต่างๆ
แผนปฏิบัติของ APSC เป็นเอกสารหลัก (Principled Document) ที่วาง
รากฐานของกิจกรรมที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการให้ APSC บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ในขณะที่ VAP ได้วางรากฐานมาตรการที่จำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินการใน
ปี 2004-2010 เอกสารทั้งสองฉบับเป็นเอกสารอ้างอิงที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินการสร้าง
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง แผนปฏิบัติการ APSC ได้ก�ำหนดแผนที่
(Road Map) และตารางเวลา (Timetable) ให้ APSC บรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2015
แผนปฏิบัติการ APSC ยังได้มีความยืดหยุ่นให้ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 เพื่อที่จะรักษาสาระส�ำคัญและคุณภาพของ APSC
ลักษณะและองค์ประกอบของ APSC
APSC เป็นประชาคมที่จะยกระดับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง
ของสมาชิกให้สูงขึ้นกว่าเดิม จะเป็นหลักประกันให้ประชาคมและประเทศสมาชิก
ของอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และกับประชาคมโลกในลักษณะที่มีความยุติธรรม
เป็นประชาธิปไตย และในสภาพแวดล้อมที่ปรองดองกัน
APSC จะส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการเมื อ งโดยยึ ด หลั ก การประชาธิ ป ไตย
(Principles of Democracy) หลักนิตริ ฐั (The Rule of Law) และมีธรรมาภิบาล
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(Good Governance) เคารพการส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
พืน้ ฐาน ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน APSC จะเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ มาชิกอาเซียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และร่วมมือกันสร้างบรรทัดฐานร่วมกัน และสร้าง
กลไกร่วมกันในอันทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายของอาเซียนและวัตถุประสงค์ทางการเมืองและ
ความมั่นคง
- ในการนี้ APSC จะส่งเสริม อาเซีย นที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People-Oriented ASEAN) ที่ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา หรือมีพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
และได้รับผลประโยชน์จากขบวนการของการผนึกตัวของภูมิภาคอาเซียนและการ
สร้างประชาคมอาเซียน
- ในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ APSC จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน
ความเท่าเทียมทางเพศ ความอดกลั้น เคารพในความหลากหลาย ความเท่าเทียมและ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
- ในขณะเดียวกัน APSC มุ่งสร้างเสริมและรักษาสันติภาพ และความมั่นคง
ในภูมภิ าค โดยการแสวงหาการสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ทเี่ ป็นผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและมิตรประเทศ ในการกระท�ำดังกล่าว
อาเซียนก็จะรักษาบทบาทความเป็นผูน้ ำ� (Centrality) และบทบาททีก่ ระตือรือร้น
(Proactive) ของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาคที่เปิด โปร่งใส และไม่กีดกัน/ปิดกั้น
ขณะที่ยังคงเกี่ยวพันอย่างกระตือรือร้น มองไปข้างนอกและไม่กีดกันประเทศใด
APSC ยึดหลักการรักษาความมั่นคงแบบบูรณาการ (Comprehensive
Security Approach) ซึ่งยอมรับพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ทอประสานกันอย่าง
แน่นแฟ้นของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และมิตขิ องสภาพแวดล้อม APSC
ส่งเสริมการประณามความก้าวร้าวและการข่มขู่หรือใช้ก�ำลัง หรือการกระท�ำอื่นๆ ที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและพึ่งพาอาศัย การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ในประเด็นนี้ APSC จะยึดถือเครื่องมือทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ค�ำประกาศ
เขตสันติภาพ เสรีภาพและเป็นกลาง (ZOPFAN) สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือใน
        81
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และสนธิสญ
ั ญาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ (SEANFZ) ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างมาตรการไว้วางใจ การทูต
ในเชิงป้องกัน และวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
APSC ยังมุ่งแสวงหาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบเก่า (nonTraditional Security Issues) หรือเป็นปัญหาความมั่นคงแบบใหม่
บนพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น APSC จะมีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ
1. เป็นประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน
(A Ruled-based Community of Shared Values and Norms)
2. เป็นประชาคมทีย่ ดึ รวมกันอย่างเหนียวแน่น สันติ มัน่ คง และปรับตัวได้เร็ว
โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันส�ำหรับความมั่นคงแบบบูรณาการ (A Cohesive,
Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for
Comprehensive Security) และ
3. เป็นประชาคมที่มีพลวัตรและมองไปข้างหน้าในโลกที่มีการผนึกตัวและ
พึ่งพาอาศัยกันและกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ลักษณะเหล่านี้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันและกัน และจะด� ำเนินการ
ในลักษณะที่มีความสมดุลและมีความสม�่ำเสมอ ในการด�ำเนินการให้ APSC บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการของ APSC จึงเป็นเอกสารลักษณะเชิง
ปฏิบัติการ (Action-Oriented Document) ที่มุ่งหวังผลและตระหนักถึงก�ำลังความ
สามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ในแผน
ปฏิบัติการของอาเซียน
อนึ่ง ในการที่จะด�ำเนินการให้ APSC เป็นประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บน
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A Rules-Based Community of Shard Values
and Norms)
แผนปฏิบตั กิ าร APSC ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันในการ
พัฒนาการเมือง เพื่อเสริมสร้างระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและ
หลักนิตริ ฐั หรือการปกครองด้วยกฎหมาย และส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพพืน้ ฐาน และรวมทัง้ เคารพในสิทธิและความรับผิดชอบของประเทศสมาชิก
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อาเซียน ในการก�ำหนดและแบ่งปัน (Shaping and Sharing) บรรทัดฐาน อาเซียน
มีความมุง่ หวังทีจ่ ะมีมาตรฐานร่วมกันทีย่ ดึ มัน่ ต่อบรรทัดฐานทีด่ รี ะหว่างประเทศสมาชิก
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นและความปรองดองของ
อาเซียน และก่อให้เกิดการสร้างสันติภาพ ระบบประชาธิปไตย ความอดกลัน้ การมีสว่ น
ร่วม และความโปร่งใสของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ ในความร่วมมือทางการพัฒนาทางการเมืองจะท�ำให้ปจั จัยทางการเมือง
และสถาบั น ต่ างๆ ของอาเซียนได้เติบโตเต็มวัยที่ซึ่งความรู้สึกของความร่วมมือ
กลมเกลียวระหว่างรัฐสมาชิกทางการเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์จะได้รบั การ
พัฒนาให้เข้มแข็งมากขึน้ ความร่วมมือกลมเกลียวระหว่างรัฐสมาชิกดังกล่าวจะสามารถ
ท�ำให้บรรลุถงึ การก�ำหนดและแบ่งปันบรรทัดฐานต่างๆ ร่วมกันได้มากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
นับตัง้ แต่มกี ารรับรองแผนปฏิบตั กิ ารความร่วมมือด้านความมัน่ คงของอาเซียน
ในปี 2003 (ASC Plan of Action) เป็นต้นมา อาเซียนได้มีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาการทางการเมืองหลายมาตรการ เช่น มีองค์กรและสถาบันวิชาการ คลังสมอง
และองค์กรประชาสังคมต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมร่วมกันมากขึ้น การ
ปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธ์กันท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผลดีต่อภูมิภาค
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้วางกรอบความร่วมมือของสถาบันเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการ
ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีตามหลักกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิก
มีการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น การร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งแก่
นิติรัฐ ระบบตุลาการ และโครงสร้างทางกฎหมายและระบบธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริม
และป้องกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน กฎบัตรอาเซียนได้ก�ำหนดให้มีการจัด
ตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body)
1. แต่อย่างไรก็ตาม ในแผนปฏิบัติการ APSC ข้อที่ A.1.1 ได้ก�ำหนดว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบบการเมือง
วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Promote Understanding and Appreciation of Political Systems, Culture and History of ASEAN
Member States) เนื่องจากว่าข้อ A.1.1 ได้ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความเข้าใจ
และยอมรับระบบการเมือง วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามแตกต่างกัน กล่าวคือ
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กลุม่ ประเทศอาเซียนเป็นองค์กรการเมืองทีป่ ระเทศสมาชิกมีระบบการเมืองทีห่ ลากหลาย
ระบบ ทั้ ง นี้ โดยประเทศเวี ย ดนามและลาวยั ง คงปกครองด้ ว ยระบบสั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตยทีม่ พี รรคคอมมิวนิสต์แต่เพียงพรรคเดียวเป็นผูบ้ ริหารประเทศ ในขณะที่
ประเทศบรูไนยังปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสลุ ต่านเป็นผูป้ กครอง ส่วน
ประเทศสมาชิกที่เหลือปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตก กล่าวคือ เป็น
ระบบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคทีแ่ ข่งขันทางการเมืองในระบบเลือกตัง้ ทีป่ ระชาชน
ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ พรรคทีต่ นสนับสนุนได้โดยเสรี
ดังนั้น การสนับสนุนให้มีความเข้าใจและนิยมชมชอบหรือยอมรับ (Understanding and Appreciation) ในระบบการเมือง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ จึงหมายความว่าอาเซียนต้องยอมรับในความแตกต่าง
ของระบบการเมืองของแต่ละประเทศสมาชิก ดังนัน้ ความพยายามของอาเซียนในการ
ที่จะก�ำหนดและแบ่งปัน (Shaping and Sharing) ค่านิยมและบรรทัดฐานจะเกิดขึ้น
ได้อย่างไร?
ประกอบกับไม่มีหลักฐานหรือสิ่งบ่งชี้ประการใดๆ ว่า ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของตนมาสู่ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบประเทศตะวันตกอย่าง ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ มาเลเซีย
หรือประเทศไทย อาเซียนแตกต่างจากสหภาพยุโรป (European Union) ตรงทีไ่ ม่ได้
ก�ำหนดเงื่อนไขให้ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องมีระบบการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตยตาม “มาตรฐานโฮเปนเฮเกน” (Copenhagen Criteria) แบบสหภาพ
ยุโรปที่ระบุให้ประเทศที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องมีเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
มีระบบการเมืองแบบระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงและมีหลักนิติรัฐ
ดังนั้น สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือ ประเทศสังคมนิยมเวียดนามและลาวจะกล่าว
ยืนยันว่าระบบการปกครองของตนเป็นระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social
Democratic) หรือ (People’s Democratic) แต่ไม่ใช่ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
แบบประเทศอาเซี ย นอื่ น ๆ ในขณะที่ บ รู ไ นยั ง คงเป็ น ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนเดิม และประเทศอาเซียนอืน่ ๆ ต้องเรียนรูแ้ ละยอมรับ
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2. นอกจากนี้ ในแผนปฏิบัติการ APSC ยังอ้างถึงหลักการในสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และกฎบัตรอาเซียน
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศต้องยอมรับ2
ในมาตราที่ 2 ของ TAC ได้วางหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญ 6 ประการ ส�ำหรับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
แต่ได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาฉบับนี้ดังนี้ คือ
1. เคารพต่ออิสรภาพ อธิปไตย ความเสมอภาค อธิปไตยแห่งดินแดนและ
อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกทั้งหมด
2. ประเทศสมาชิกมีสทิ ธิในการธ�ำรงไว้ซงึ่ ความอยูร่ อดของประเทศของตน
เป็นอิสระจากการแทรกแซง การบ่อนท�ำลาย หรือการบีบบังคับของ
ประเทศภายนอก
3. ไม่แทรกแซงในกิจการภายในประเทศของกันและกัน
4. แก้ไขความแตกต่างหรือปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. ไม่ใช้วิธีการข่มขู่หรือใช้ก�ำลัง
6. ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนกฎบัตรอาเซียนที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2008 ซึ่งเปรียบ
เสมือนธรรมนูญสูงสุดของอาเซียน กฎบัตรอาเซียนยังคงยึดหลักการไม่แทรกแซงใน
กิจการภายใน การเคารพต่ออธิปไตย ความเท่าเทียม หลักฉันทามติและบูรณภาพ
แห่งดินแดนของประเทศสมาชิกอยูเ่ ช่นเดิม3 แม้วา่ จะได้มคี วามพยายามในการปรับปรุง
องค์กรอาเซียนให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎ
กติกาในการท�ำงานมากขึน้ โดยมีประเด็นทีแ่ สดงให้เห็นถึงความพยายามในการส่งเสริม
การพัฒนาระบบการเมือง และการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองมากขึน้
เช่น การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การให้อ�ำนาจเลขาธิการอาเซียน
สอดส่องและรายงานการกระท�ำตามความตกลงของประเทศสมาชิก การจัดตัง้ กลไก
2
3

ดูภาคผนวกที่ 2
ดูภาคผนวกที่ 3
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ส�ำหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก การให้ผู้น�ำประเทศ
อาเซียนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไรต่อประเทศสมาชิกที่ละเมิดพันธกรณี
ตามกฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจ
ได้หากไม่มีฉันทามติ และการส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งท�ำให้การตีความหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ทั้งแผนปฏิบัติการของ APSC, TAC และกฎบัตรอาเซียน ระบุถึงการยึดมั่น
ต่อหลักการของระบบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล การเคารพ
และปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานต่างๆ ของประชาชน แต่ไม่มีราย
ละเอียดที่ระบุถึงประเภทของระบบประชาธิปไตยซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย
แต่ประการใด ดังนั้น ทุกประเทศมีสิทธิที่จะอ้างความเป็นประชาธิปไตยของตนเอง
ได้ต่อไป ยกเว้นประเทศบรูไนซึ่งไม่มีระบบการเลือกตั้งผู้น�ำประเทศจากประชาชน
ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามรัฐธรรมนูญปี
1991 ของ สปป.ลาว ระบุว่า “สปป.ลาว เป็นประเทศประชาธิปไตยของประชาชน”
(People’s Democratic States) แม้วา่ สปป.ลาว จะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
และอ�ำนาจการเมืองอยู่ในมือของกลุ่มสมาชิกกรมการเมืองและนายทหารระดับสูง
แต่รฐั บาล สปป.ลาว ได้พยายามส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจและปรับปรุงการปกครอง
ให้องค์กรระดับท้องถิน่ มีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึน้ มีการใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยที่ประชาชนจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลได้ทางอินเตอร์เน็ต
นอกจากนี้ ลาวยังมีองค์กรแม่หญิงลาวองค์กรยุวชนปฏิวัติลาว และสหภาพแรงงาน
ลาว ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ลักษณะการปกครองของลาว
คล้ายคลึงกับระบบการปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นระบบ
สังคมนิยมประชาธิปไตย
แต่ระบบประชาธิปไตยแบบประเทศตะวันตกในทัศนะของ โรเบิร์ต ดาห์ล
(Robert Dahl) จะต้องประกอบด้วยขบวนการทางการเมืองทีม่ เี งือ่ นไขอย่างน้อยทีส่ ดุ
8 ประการ คือ
1. ต้องมีหลักประกันของเสรีภาพในการก่อตัง้ และร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร
ที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของอ� ำ นาจรั ฐ องค์ ก รที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม
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ผลประโยชน์ของประชาชนต้องมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ และไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาล
2. ต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนในที่สาธารณะได้ โดยเฉพาะเสรีภาพในการพูดเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญของระบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา
3. ให้หลักประกันสิทธิในการออกเสียงโดยปราศจากการข่มขู่หรือห้ามปราม
4. การเลือกตั้งต้องกระท�ำโดยเสรีและยุติธรรม การออกเสียงต้องกระท�ำเป็น
ความลับ และการนับคะแนนต้องเปิดเผยและตรวจสอบโดยประชาชนที่
ไม่ใช่ข้าราชการ
5. ผู้น�ำการเมืองมีสิทธิในการแข่งขันและได้รับการสนับสนุน รัฐไม่สามารถ
จะจ�ำกัดสิทธิผู้เข้าแข่งขัน
6. ประชาชนจะต้องได้รับฟังข่าวสารหลายๆ ด้าน หลายๆ ทัศนะ รัฐไม่ควร
จะผูกขาด หรือควบคุมสื่อสารมวลชน
7. จะต้ อ งมี ห ลั ก ประกั น ทางสถาบั น ว่ า มี ก ฎเกณฑ์ ข องการเข้ า สู ่ อ� ำ นาจ
ที่ยุติธรรมแก่ผู้ที่มีสิทธิในการชิงต�ำแหน่ง รัฐบาลไม่สามารถจะคัดเลือกว่า
ใครสามารถหรือไม่สามารถจะเป็นผู้น�ำชิงต�ำแหน่งได้
8. ขบวนการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลต้องขึน้ อยูก่ บั คะแนนเสียงของผูแ้ ทน
ประชาชน สภาหรือวุฒิสภาต้องมีอิสระในการออกกฎหมายและนโยบาย
สาธารณะ และต้องไม่เป็นแค่ตรายางส�ำหรับรัฐบาล4
ดังนั้น ถ้าระบบการเมืองประชาธิปไตยใดๆ ที่ปราศจากขบวนการทาง
การเมืองดังกล่าว 8 ประการข้างต้น ย่อมไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยตามแนวทางของ
ประเทศเสรีนิยมตะวันตก ตามรากศัพท์ภาษาลาติน “ระบบประชาธิปไตย”หมายถึง
การปกครองของประชาชน ในขณะที่ประเทศสังคมนิยมก็เรียกระบบการปกครอง
ของตนเองว่าเป็นระบบ “ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์” โดยการอ้างว่าเป็นระบบการ
ปกครองของประชาชนเช่นเดียวกันโดยผ่านพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนั้น จึงเป็นระบบ
4

Robert Dahl, Polyarchy. (New Haven: Yale University Press, 1971), p. 46.
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การปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน หรือของประชาชน เช่นเดียวกัน แต่ว่า
มีขบวนการทางการเมืองที่แตกต่างกันในเรื่องการเลือกตั้ง การตัดสินใจ และการให้
อิสรภาพแก่ประชาชน
นักวิชาการโดยทัว่ ไปยอมรับว่าความหมายของ “ระบบประชาธิปไตย” ยังคงมี
ลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) และเป็นแนวคิดทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible) ซาร์โตริ
(Sartori)5 กล่าวว่า ระบบประชาธิปไตย เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละจริยธรรม
(Deontological) และเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม อุดมการณ์
และค่านิยมทางการเมือง และการยอมรับของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่มีศาสนา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทีแ่ ตกต่างกันย่อมมีความเข้าใจเกีย่ วกับระบบประชาธิปไตยแตกต่าง
กันไป รวมทั้งขึ้นอยู่กับความพอใจหรือการยอมรับของประชาชนในประเทศนั้นๆ
ว่ามีความพึงพอใจในระบบประชาธิปไตยของตนเอง หรือทีก่ ำ� หนดโดยรัฐบาลของ
ตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยของประเทศเสรีตะวันตกหรือไม่ก็ได้
แต่สำ� หรับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึง่ มีระบบการปกครองทีแ่ ตกต่าง
กันหลากหลาย แต่มีความประสงค์ที่จะก�ำหนดให้มีค่านิยมและบรรทัดฐานที่ร่วมกัน
และแบ่งปันกัน (Shaping and Sharing of Values and Norms) นั้น จ�ำเป็นจะ
ต้องมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Shared Discourse) ในเรื่องแนวคิดที่
ส�ำคัญๆ (Key Concepts) เกีย่ วกับระบบประชาธิปไตยเพือ่ ให้เกิดความเห็นร่วมกันโดย
ผ่านขบวนการ “ปฏิสมั พันธ์รว่ มกัน” (Interactive Cooperation) นักทฤษฎีรฐั ศาสตร์
สมัยใหม่ เช่น นักทฤษฎี Constructivisim จะเสนอแนะให้น�ำระบบประชาธิปไตยที่
แตกต่ า งกั น หลายรู ป แบบมารวมกั น และสร้ า ง (Construct) ขึ้ น มาเป็ น ระบบ
ประชาธิปไตยแบบใหม่โดยผ่านขบวนการการใช้ประสบการณ์ความรู้ (Invocation
of Practical Knowledge) และขบวนการพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่าง
รอบคอบโดยมีส�ำนึกร่วมกัน ขบวนการเหล่านีจ้ ะสามารถขจัดข้ออ้างทีไ่ ม่มเี หตุผลออก
ไปและเหลือไว้แต่แนวคิดที่เป็นหลักการส�ำคัญจริงๆ ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน6
Giovanni Sartori, Democratic Theory. (Detroit: Wayne State University Press, 1962),
p. 20.
6
ดู Laurence Whitehead, Democratization: Theory and Experience. (New York: Oxford
University Press, 2002).
5
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แน่นอนว่าขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานและความตั้งใจที่
จะสร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยร่วมกันที่อาจจะมีเอกลักษณ์ใหม่เป็นของ
กลุ่มประเทศอาเซียนเอง แต่ถ้าปราศจากเจตจ�ำนงที่แท้จริงในการที่จะก�ำหนด
ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันแล้ว แต่ละประเทศสามารถจะยืนยันในการรักษา
ระบบการเมืองของตนเองโดยการอ้างความชอบธรรมว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ระบบประชาธิปไตย (ยกเว้น ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชของบรูไน) และอ้างหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศสมาชิกเป็นเครื่องมือคุ้มครอง
ในปี 2011 สถาบันวิจัย Freedom House ได้ศึกษาและจ�ำแนกระบบการ
ปกครองของประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ (Full Democracy)
2. ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่บกพร่อง (Flawed Democracy)
3. ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบผสม (Hybrid Regime)
4. ประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ (Authoritarian Regime)
ผลปรากฏว่าประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นบรูไน ได้รับการจ�ำแนกดัชนี
ของระบบประชาธิปไตยและดัชนีการเสรีภาพทางการเมืองดังนี้ คือ
Country
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Singapore
Philippines
Thailand
Vietnam

Freedom House 2011
not free
free
not free
partly free
not free
partly free
partly free
partly free
not free

Democracy Index 2011
hybrid regime
flawed democracy
authoritarian regime
flawed regime
authoritarian regime
hybrid regime
flawed democracy
flawed democracy
authoritarian regime

ที่มา: Freedom House, Freedom in the World 2011: Global Data,
http://www.freedom.house.org.
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นอกจากนี้ ปัญหาความหลากหลายของระบบการเมืองของประเทศสมาชิก
อาเซียน ยังมีผลกระทบต่อนโยบายการก�ำหนดและแบ่งปัน ระบบธรรมาภิบาล ระบบ
นิติรัฐ การพัฒนาสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ และปัญหาการ
ปราบปรามคอร์รัปชั่นของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
3. ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
ระบบธรรมาภิบาล มีความหมายคลุมเครือแตกต่างกัน คล้ายคลึงกับความหมาย
ของระบบประชาธิปไตยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จอห์น ปิแอร์ (John Pierre) และบี กาย ปีเตอร์ (B. Guy Peters)7 ได้กล่าวว่า
ระบบการปกครอง (Governance) หรือระบบการปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
(Good governance) มีความหมายหลายประการ คือ
ในทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีการปกครองเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองและความ
สามารถของผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่เพียงแต่ใช้อ�ำนาจในการปกครองไปตามตัวบท
กฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านัน้ แต่นกั ปกครองจะต้องมีทกั ษะทางการเมือง
และความสามารถทั้งในการบริหารงานและการลงทุนด้วย นอกจากนี้ การปกครอง
ยังเกีย่ วข้องกับบทบาทของรัฐบาลในการบริหารงาน และการจัดการกับปัจเจกชนและ
ประชาสังคม และองค์กรเอกชนต่างๆ ภายในประเทศ
นักทฤษฎีการปกครอง-บริหารสมัย เห็นว่าการปกครองแบบเก่าที่ผู้บริหาร
ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายจากระดับสูง และมอบหมายให้ข้าราชการระดับต�ำ่ ลง
มาน�ำไปปฏิบตั โิ ดยมีการควบคุมบังคับบัญชาตามสายงานจากบนลงล่าง (Top-Down)
เป็นเรื่องล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่มีความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชา
สังคมทีเ่ ข้มแข็ง และในประเทศทีภ่ าคประชาสังคมมีความเข้มแข็งรัฐบาลจะมีอำ� นาจใน
การบริหารจัดการสังคมลดน้อยลง โดยเฉพาะในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้ว
ภาคเอกชน ประชาสังคมและตลาด มีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตัวเองโดย
ไม่ตอ้ งพึง่ พิงรัฐบาลมากนัก รัฐบาลมีบทบาทจ�ำกัดอยูเ่ พียงในเรือ่ งของการออกกฎหมาย
7
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Jon Pierre and B. Guy Peters, Governance, Politics and the State. (London:
MacMillan Press Ltd., 2000), pp. 14-27.
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ที่จ�ำเป็นเพื่อให้หลักประกันและคุ้มครองสิทธิ (Rule of Law) ให้ความเสมอภาคและ
สนับสนุนการท�ำงานของกลไกตลาด และท�ำหน้าที่ “ควบคุม” แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น สาระส�ำคัญของการปกครองคือ รัฐบาลควรจะมีความ
สัมพันธ์กับสังคมในลักษณะใดจึงจะดี
คาร์ล ดอร์ยส์ (Karl Deutsch)8 เห็นว่าการปกครองของรัฐบาลเป็นการพัฒนา
ไปสูข่ บวนการทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรและประชาชนในสังคม มีลกั ษณะ
ที่ตอบสนองกันและกัน และกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบอย่างสูง กล่าวคือ
รัฐบาลและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของรัฐบาลจะตอบสนองต่อการเรียกร้อง และความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ของสิง่ แวดล้อมเพือ่ รักษาระดับของความสมดุลเอาไว้อยูต่ ลอดเวลา
ในลักษณะของขบวนการ Cybermatic
แต่นักทฤษฎีอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น ซาลามอนและลุนด์ (Salamon and Lund)9
และปีเตอร์ และแวน นิสเพน (Peters and Van Nispen)10 มองว่า แทนที่รัฐบาล
จะท�ำหน้าทีค่ วบคุม (Steer) สังคม พวกเขาเห็นว่ารัฐบาลสามารถปกครองสังคมได้โดย
การคิดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุด (Effectively
and Efficiently) ทั้งนี้ โดยรัฐบาลควรจะหาวิธีการหรือเครื่องมือที่แทรกแซงสังคม
ให้น้อยที่สุด11 แต่ให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด การเลือกเครื่องมือหรือ
นโยบายเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อตัวรัฐบาลเองด้วย
นักวิชาการกลุ่มนี้จึงมองเรื่องการปกครองเป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือ
(Instruments) ทีเ่ หมาะสมในการปกครอง กล่าวคือ การปกครองทีด่ ี หรือธรรมาภิบาล
Karl Deutsch, The Nerwes of Government. (New York: Free Press, 1963), p. 40.
L.M. Salamond and M. Lund, Beyond Privatization: The Tools of Government
Action. (Washington, D.C.: Urban Institute Press, 1987).
10
B.G. Peters and F.K.M. Van Nispen, The Study of Policy Instruments. (Cheltenhams:
Edward Elgar, 1998).
11
K. Woodside, “The Authority and Visibility of Policy Instruments,” in B.G. Peters
and F.K.M. Van Nispen (eds.), The Instrument of Public Policy. (Cheltenham: Edward
Elgar, 1998).
8
9
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เป็นเรือ่ งของขบวนการในการปกครองทีร่ ฐั บาลจะต้องตัดสินใจเลือกนโยบายเป้าหมาย
(Policy Goals) และวิธีการ (Means) ที่ใช้ในการบรรลุนโยบายเป้าหมายดังกล่าว
ดังนัน้ การปกครองจึงครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะ
(Public Policy) การปกครองจึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสามารถหรือสมรรถนะ
ของรัฐบาลในการก�ำหนดนโยบาย และการท�ำให้นโยบายเหล่านั้นสัมฤทธิ์ผล ความ
สามารถหรือสมรรถนะของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลมีความแตกต่างกันไปมากหรือน้อย
ขึน้ อยูก่ บั ความชอบธรรมของรัฐบาล การได้รบั การยอมรับจากประชาชน ความสามารถ
ของรัฐบาลในการโน้มน้าวจิตใจของประชาชน สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
และความพร้อมของรัฐบาลในการใช้ก�ำลังอ�ำนาจทางการเมืองและทหารสนับสนุน
นโยบายเป้าหมายของตนด้วย
นักวิชาการบางคนมองว่าการปกครองเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
สถาบันการเมืองและเศรษฐกิจต่างๆ (Institutions) ในระบบการปกครองซึ่งมีผล
ต่อความสามารถของรัฐบาลในการปกครอง วีเวอร์และรอร์คแมน (Weaver and
Rockman)12 และซาโตริ (Satori)13 เห็นว่าสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจทีส่ �ำคัญ ได้แก่
รูปแบบของระบบการเมือง ระบบข้าราชการและธนาคารกลางของประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากสถาบันเป็นผู้ก�ำหนดบรรทัดฐานต่างๆ และเหตุผล หรือตรรกะที่เหมาะสม
ที่เป็นตัวชี้น�ำการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาล หรือผู้มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
ดังนั้น ความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการบริหาร-ปกครองให้มี
ธรรมาภิบาลที่ดีจะต้องท�ำผ่านสถาบันการเมืองและบรรทัดฐานต่างๆ เหล่านี14้

R.K. Weaver and B.A. Rockman, (eds.), Do Institutions Matter? Comparing Capabilities
in the U.S. and Abroad. (Washington D.C.: Bookings Institution, 1993), pp. 462-82.
13
G. Sartori, Constitutional Engineering. (New York: New York University Press, 1994).
14
J.G. March and J.P. Olsen, Rediscovering Institutions. (New York: The Free Press,
1989).
12
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นักวิชาการบางกลุ่มมองว่า การปกครองเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
แรงจูงใจ (Manipulation of Incentive) ส�ำหรับผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ถ้าผูบ้ ริหารสามารถปรับเปลีย่ นการบริหารงานได้เหมาะสม การปกครองก็จะเป็นเรือ่ ง
ง่ายดาย (Shepsle and Weingast)15 ในขณะทีน่ กั วิชาการหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะ
มองเห็นว่าการปกครองเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองยึดติดกับแนวทางปฏิบัติเดิมๆ (Pathdependent) ดังนั้น ถ้าโครงการหรือแนวทางการปกครองใดที่ใช้ได้ดีในอดีตก็จะ
ยึดถือใช้ตอ่ ไป โดยหวังว่าแนวทางเหล่านัน้ จะประสบความส�ำเร็จในอนาคต ดังนัน้ การ
ปกครองจึงเป็นเรือ่ งการท�ำงานแบบเฉือ่ ยชา นักวิชาการหลายคนจึงหันมาให้ความสนใจ
การปฏิรปู การปกครองของรัฐบาลโดยการสร้างประชาสังคม (Civil Society) หรือการ
สร้างสถาบันเพือ่ การปกครองทีม่ โี ครงสร้างทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการปกครอง เนือ่ งจาก
เห็นว่าการสร้างสถาบันที่มีโครงสร้างที่ดีและเหมาะสมกันง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลง
สังคม แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันการเมืองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทาง
การเมืองของรัฐบาลหรือผู้น�ำประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นกัน
นักวิชาการบางท่านเห็นว่า การปกครองทีด่ ที มี่ ปี ระสิทธิภาพเป็นเรือ่ งของความ
สามารถของผูน้ ำ� ประเทศ รัฐบาลหรือผูน้ ำ� องค์กรในระดับต่างๆ สามารถท�ำการตัดสินใจ
ได้อย่างมีเหตุผลที่ดีที่สุด (Rational Choice) สามารถก�ำหนดนโยบายที่ดีเหมาะสม
ต่อประเทศและสังคม การตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ท�ำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าและมีเศรษฐกิจมัง่ คัง่ เป็นทีย่ อมรับของประชาชน
และสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาล ท�ำให้ระบบการเมือง การปกครองของรัฐบาล
สามารถธ�ำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่รัฐบาลมีผู้น�ำที่สามารถก�ำหนดนโยบายที่ตั้งอยู่บน
รากฐานการตัดสินใจแบบมีเหตุผลที่ดีที่สุด (Wood and Waterman)16
K.A. Shepsle and B.R. Weingast, Posititve Theories of Congressional Institutions.
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995).
16
D.B. Wood and R. Waterman, Bureaucratic Dynamics. (Boulder, Colo: Westview,
1994).
15
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ทางเลือกที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับนักวิชาการ หรือผู้ปกครองที่ไม่นิยมแนวทาง
ปกครองแบบการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) ได้แก่ การใช้นโยบาย “การ
ปกครองแบบสมัยใหม่” (Modern Governance) ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประชาคมต่างๆ ในสังคมกับรัฐบาล17 หรือใช้ “การปกครองแบบใหม่” (New
Governance)18 นักวิชาการกลุ่มนี้มองการปกครองว่าเป็นเรื่องของ “ปฏิสัมพันธ์”
มากกว่าเป็นเรื่องของ “การใช้อำ� นาจบังคับจากเบื้องบน” ทั้งนี้ โดยมีสมมติฐานว่า
(1) การปกครองที่ใช้อ�ำนาจบังคับจากเบื้องบนลงสู่ล่างจะท�ำให้เกิดการต่อต้านและ
หลีกเลี่ยง และการหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีกอ�ำนาจจากส่วนบนมักจะได้ผล (2) สังคม
มีความสามารถในการจัดองค์กรของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความพยายามของรัฐบาล
ในการบีบบังคับองค์กรต่างๆ ในสังคม ดังนัน้ รัฐบาลควรจะเปลีย่ นวิธกี ารปกครองจาก
บนสู่ล่าง มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership) กับองค์กรต่างๆ
ในสังคม และกับภาคส่วนต่างๆ ของเอกชนในการให้บริการสาธารณะต่างๆ นอกจากนี้
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลควรจะปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ และกว้างขวาง
กั บ กลุ ่ ม ประชาชนต่ า งๆ ในสั ง คมก่ อ นที่ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น นโยบายใดๆ
ซึ่งจะท�ำให้การปกครองหรือการบริหารงานของรัฐบาลประสบผลส�ำเร็จ เป็นระบบ
ธรรมาภิบาล ดังเช่นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ปฏิบัติ
สุดท้าย นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ใหม่ (Neo-Marxism) อาจจะมองตามแนวคิด
ของทฤษฎีคาร์ล มาร์กซ์ และเลนินได้ว่า การปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาลหมายถึง
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีรฐั บาลทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ต่อต้านอ�ำนาจของนายทุน และรัฐจักรวรรดิ์
นิยมทั้งหลายที่มุ่งหวังท�ำลายรัฐสังคมนิยม (Robert Cox)19 เช่น เวียดนามและลาวที่
J. Kooiman, Modern Governance: Ne Government Society Interactions. (Newbury
Park, Clif. And London: Sage, 1993).
18
R.A.W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Networks, Governance,
Reflexibility and Accountability. (Buckingham: Open University Press, 1997).
19
Robert W. Cox, “The Point Is not Just to Explain the World but to Change It,”
pp. 84-93. In Christian Reus Smit and Duncan Shidal, International Relations. (New
York: Oxford University Press, 2008).
17
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ยังปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ทั้งเก่าและใหม่มีความเห็นว่า
รัฐบาลจ�ำเป็นต้องมีบทบาทในการใช้อ�ำนาจของรัฐบาลเพื่อปกครองและบริหาร
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ภายใต้บทบาทผู้น�ำของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผูกขาดการ
ใช้อ�ำนาจรัฐแต่พรรคเดียว และเป็นตัวแทนของประชาชนทุกชนชั้นและทุกเชื้อชาติ
ในประเทศ
ในขณะเดียวกัน นักทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) เห็นว่าบทบาทที่ส�ำคัญ
ของรัฐบาล คือการปลดปล่อยประชาชนทุกคนให้เป็นอิสระจากการจองจ�ำและกดขี่
ของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งอิทธิพลของ
บรรษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Andrew Linklater)20
ดังนั้น ความหมายของธรรมาภิบาลของประเทศสังคมนิยมจึงแตกต่างจาก
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือการปกครองที่ดีของประเทศเสรีนิยมที่มีความหมาย
หลากหลายและคลุมเครือ แล้วแต่รฐั บาลของแต่ละประเทศจะตีความดังได้แสดงให้
เห็นเป็นสังเขปข้างต้น และแผนปฏิบัติการของ APSC ของอาเซียนไม่ได้ให้ค�ำนิยม
ที่ชัดเจนของความหมายของธรรมาภิบาลและระบบประชาธิปไตยแต่อย่างไร
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่วิจัยของธนาคารโลกมีความพยายามไม่ลดละในการที่
จะหาดัชนีชี้วัดการปกครอง (Governance) จาก 6 มิติด้วยกัน ประกอบด้วย
- Voice and Accountability
- Political Stability / Absence of vViolence
- Government Effectiveness
- Regulatory Quality
- Rule of Law
- Control of Corruption
20

Andrew Linklater, Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International
Relations. (London: MacMillan, 1990); “The changing contours of critical
international relations theory,” pp. 23-44 in Critical Theory and World Politics, ed.
R. Wyn Jones (Boulder, Colo: Lynne Rienner, 2001).
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เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั ของธนาคารได้เก็บข้อมูลของดัชนีชวี้ ดั 6 ตัวข้างต้นของประเทศ
ต่างๆ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา และศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ร้อยกว่าประเทศ ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจแต่ไม่ครบถ้วน
ทุกประเทศ เนื่องจากขาดข้อมูลของหลายๆ ประเทศ แต่ข้อมูลของธนาคารโลกรวม
ทั้งดัชนีชี้วัด 6 ตัวที่ใช้วิเคราะห์วัดคุณภาพของการปกครองก็ยังคงไม่เป็นที่ยอมรับ
ของนักวิชาการและถูกโต้แย้งไม่น้อย นาย Ong Keng Yong อดีตเลขาธิการของ
ประชาคมอาเซียน ได้เคยเสนอแนะเรื่องการประเมินคุณภาพของการปกครองหรือ
ธรรมาภิบาลในการปาฐกถาเรือ่ ง “Role of Good Governance in ASEAN” ในปี 2005
ว่า “มีหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Asian Development Bank, World Bank, IMF
และ UNDP ได้ศึกษาคุณภาพของการปกครองของประเทศต่างๆ แต่ไม่มีดัชนีชี้วัดใด
ทีแ่ น่นอนชัดเจนส�ำหรับการศึกษากลุม่ ประเทศอาเซียน ดังนัน้ เขาจึงคิดว่าควรจะเน้น
ที่บทบาทของผู้น�ำประเทศในการมีธรรมาภิบาล “เขาได้สรุปว่าไม่ว่าเราจะวัดคุณภาพ
ของการปกครองรัฐบาลโลก (Global Governance) ด้วยตัวแปรอะไร หรือด้วยค่านิยม
อะไร คุณภาพของการปกครองโลกขึ้นอยู่กับผู้น�ำ”21
ดังนัน้ ถ้ากลุม่ ประเทศอาเซียนจะใช้ดชั นีชวี้ ดั การปกครองของธนาคารโลก 6
ตัวดังกล่าวข้างต้น หรือจะใช้ดชั นีเกีย่ วกับคุณภาพของผูน้ �ำประเทศ ดังทีน่ าย Ong
Keng Yong เคยเสนอแนะแล้วจะต้องมีการปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิกก่อน ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาการใช้ดัชนีชี้วัดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ
ดัชนีจากธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศ CLMV และอินโดนีเซีย ได้รับ
คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 50 จากผลการส�ำรวจของธนาคารโลก (ดูตารางที่ 1)

21

96

H.E. Ong Keng Yong, “The Role of Governance in ASEAN,” Keynote Address in 2005,
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ปัญหาความหลากหลายของระบบการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียน มีผล
ต่อการตีความและการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารของ APSC ไปใช้ โดยเฉพาะการท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
ผลกระทบต่อการตีความเรื่องการพัฒนาสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิพื้นฐาน
ของมนุษย์และปัญหาการปราบปรามคอร์รัปชั่นด้วย
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4. ในประเด็นเรื่องหลักนิติรัฐ (Rule of Law) ผู้น�ำอาเซียนได้ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องนี้มาก เช่น รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์ ไชยกุมาร (Jayakumar) ได้กล่าวว่า “หลักนิติรัฐเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
การสร้างสังคมศิวิไลซ์เพราะให้หลักประกันในเรื่องของความเสมอภาค ถ้าปราศจาก
หลักของนิติรัฐหรือหลักกฎหมายแล้ว หลักของกฎป่าก็จะมีชัยชนะที่ซึ่งกฎเกณฑ์ของ
ผูม้ พี ลังอ�ำนาจมากกว่าจะชนะผูท้ อี่ อ่ นแอกว่า หลักนิตริ ฐั ยังครอบคลุมถึงความเป็นอิสระ
ของอ�ำนาจตุลาการ การไม่ถกู จับควบคุมโดยพละการ สิทธิในการได้รบั การไต่สวนอย่าง
ยุตธิ รรม การมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารประเทศ รวมทัง้ การได้รบั
ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ประเทศอาเซียนจ�ำเป็น
ต้องเคารพต่อหลักนิติรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ” (Mark Hong)22
กลุม่ ประเทศอาเซียนได้มคี วามร่วมมือในเรือ่ งหลักนิตริ ฐั ในหลายเวที เช่น มีการ
ประชุมร่วมกันทางด้านกฎหมาย มีการประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรม (ASEAN
Law Ministers Meeting – ALAWMM) สมาคมกฎหมายของอาเซียน (ASEAN
Law Association – ALA) ส�ำนักข่าวสารด้านกฎหมายของอาเซียน (ASEAN Legal
Information Authority) ระบบเครือข่ายข่าวสารด้านกฎหมายอาเซียน (ASEAN
Legal Information Network System – LINKS) และการประชุมเจ้าหน้าทีก่ ฎหมาย
อาวุโสของอาเซียน (ASEAN Senior Law Officials Meeting – ASLOM) โดยทั่วไป
ผู้น�ำอาเซียนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการพัฒนาประชาธิปไตยรัฐบาลจ� ำเป็น
จะต้องให้ความส�ำคัญต่อหลักนิติรัฐซึ่งจะท�ำให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้มี
ประสิทธิภาพ หลักนิตริ ฐั ยังช่วยให้เกิดสันติภาพและความมัน่ คงทัง้ ภายในประเทศและ
ในภูมิภาคบนพื้นฐานของความยุติธรรม23

Mark Hong, “Afterward: Southeast Asia in a new era,” in R.C. Severino, E. Thomson
and M. Hong (eds.), Southeast Asia in A New Era: Ten Countries One Region in
ASEAN. (Singapore: ISEAS, 2009), pp. 274-75.
23
Ibid.
22
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ในประเทศเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) หลักนิตริ ฐั ถือว่าเป็นปัจจัย
หนึง่ ของความเป็นประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล เพราะหลักนิตริ ฐั ทีค่ รอบคลุมถึง
ความเป็นอิสระของอ�ำนาจตุลาการ การไม่ถกู ควบคุมโดยพละการ การมีเสรีภาพในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารประเทศ การมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ส่วนตัว และการ
มีความปลอดภัยในชีวติ ล้วนเป็นสิทธิและเสรีภาพทีส่ �ำคัญ Worldwide Governance
Indicators ของธนาคารโลกได้พิจารณาว่าหลักนิติรัฐเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งใน 6 ตัว
ส�ำหรับการชี้วัดหลักธรรมาภิบาล ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
5. การป้องกันและต่อสูก้ บั ปัญหาคอร์รปั ชัน่ เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู ระบุไว้
ในแผนปฏิบตั กิ ารของการร่วมมือทางด้านการเมืองของกลุม่ ประเทศอาเซียน เนือ่ งจาก
เป็นปัญหาที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยหรือระบบ
สังคมนิยม
อาเซียนได้มีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับปัญหา
คอร์รปั ชัน่ ร่วมกันตัง้ แต่ปี 2004 ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเรือ่ งความร่วมมือในการป้องกัน
และต่อสู้คอร์รัปชั่น ที่ลงนามในวันที่ 15 ธันวาคม 2004 โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ต่อมา ในวันที่ 11 กันยายน
2004 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้เข้าร่วมลงนามเพิ่มเติม
อีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ส่วนลาวและพม่ายังไม่ได้
เข้าร่วม
ปัญหาคอร์รปั ชัน่ นีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่ทคี่ รอบคลุมเกีย่ วกับปัญหา “การใช้อ�ำนาจรัฐ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” ซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ข้าราชการ
หรือผู้น�ำประเทศยึดอ�ำนาจและผลประโยชน์ของรัฐทั้งหมดเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว
ด้วยวิธกี ารทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ การคอร์รปั ชัน่ เชิงนโยบายด้วย ปัญหาคอร์รปั ชัน่
จะแพร่ระบาดได้ง่ายในประเทศที่ปกครองโดยระบบเผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตย
ที่ไม่สมบูรณ์แบบ ขาดการถ่วงดุลแห่งอ�ำนาจ หรือการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐระหว่าง
สถาบัน หรือโดยองค์กรสาธารณะ
ในปี 2011 องค์ ก รความโปร่ ง ใสระหว่ า งประเทศ (Transparency
International – TI) ได้ศึกษาและจัดล�ำดับประเทศต่างๆ ที่ถูกมองว่าคอร์รัปชั่น
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รวม 182 ประเทศ โดยมีคะแนนจาก 10 (สะอาดที่สุด) ถึง 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด)
ผลปรากฏว่าประเทศอาเซียนได้รับการจัดอันดับดังนี้ คือ
ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
ลาว
กัมพูชา
พม่า

อันดับที่
5
44
60
80
100
112
129
154
164
180

คะแนน
9.2
5.2
4.3
3.4
3.0
2.9
2.6
2.2
2.1
1.5

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index

ประเทศทีถ่ กู มองว่าสะอาดทีส่ ดุ หรือมีคอร์รปั ชัน่ น้อยทีส่ ดุ 4 อันดับแรก ได้แก่
นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์และสวีเดน สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก และเป็น
อันดับ 1 ของกลุม่ ประเทศอาเซียน ตามมาด้วยบรูไนอันดับที่ 44 ซึง่ มีระบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเป็นประเทศทีร่ ำ�่ รวย ประชาชนมีฐานะดี ตามมาด้วย
มาเลเซียอันดับที่ 60 และไทยอันดับที่ 80
Worldwide Governance Indicators ของธนาคารโลก ได้จัดให้การควบคุม
คอร์รปั ชัน่ เป็นดัชนีตวั หนึง่ ใน 6 ตัวของการชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับหลักนิตริ ฐั
จากตารางการศึกษาปัญหาคอร์รปั ชัน่ ดังกล่าวจะเห็นว่าประเทศทีม่ รี ะบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่ดีหรือสมบูรณ์แบบจะมีปัญหาคอร์รัปชั่นน้อยกว่าประเทศที่ไม่ได้
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เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ในบรรดาประเทศเอเชียแล้ว นอกจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใน
อันดับต้นๆ แล้ว ฮ่องกงและญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่ 12 และ 14 ในขณะที่เยอรมนี
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา อยู่ในอันดับที่ 17 เท่ากับญี่ปุ่น และอันดับที่ 16 และ 25
ตามล�ำดับ
ดังนั้น จึงดูเหมือนว่ากลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด ยกเว้น สิงคโปร์และบรูไน
มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชัน่ ให้มากยิง่ ขึน้ ซึง่ รวมทัง้ มาเลเซีย
และไทยด้วยซึ่งมีคะแนนต�่ำกว่า 50 ทั้งหมด
6. ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์
ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นปัญหาใหญ่ที่สมาชิกหลายประเทศ
ถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศวิพากษ์วจิ ารณ์มาเป็นระยะเวลานานประเด็น
หนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา
และรวมทั้งไทยและอินโดนีเซียในอดีต
ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศของอาเซียนจึงได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ โดย
มีการพิจารณาปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี 1993 โดยที่ประชุม
ได้แสดงความยินดีกับผลส�ำเร็จของการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโลก
ที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 1993 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ได้ยืนยันค�ำมั่นสัญญาของอาเซียนที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน
ของมนุษย์ที่ระบุไว้ในปฏิญญากรุงเวียนนาในวันที่ 25 มิถุนายน 1993 อีกครั้งหนึ่ง
ปฏิญญากรุงเวียนนาฉบับนีเ้ น้นว่าสิทธิมนุษยชนเกีย่ วพันและแบ่งแยกไม่ได้จากสิทธิ
ของพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิเหล่านี้จะต้องได้รับการ
ปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองในลักษณะทีส่ มดุลและเป็นส่วนเดียวกัน และต้องได้รบั การปกป้อง
และส่งเสริมโดยค�ำนึงถึงลักษณะจ�ำเพาะของวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและสภาวะ
ทางการเมือง
ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้ตกลงว่าอาเซียนควรจะประสานให้เกิดแนวปฏิบตั ิ
ร่วมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปฏิบัติ ส่งเสริมและ
ป้องกันสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมอาเซียนตระหนักว่ากฎบัตรสหประชาชาติได้ให้ความ
ส�ำคัญและสอดส่องเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ธรรมเอาไว้ในวาระของการร่วมมือ
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ระหว่างประเทศ แต่ที่ประชุมของอาเซียนก็เห็นว่าการพัฒนาประเทศ (Development) เป็นสิทธิอันชอบธรรม (Inalienable Right) ของทุกประเทศ และการจะใช้
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเงื่อนไขส�ำหรับการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
การช่วยเหลือการพัฒนาประเทศนั้นจะเป็นผลเสียต่อการร่วมมือระหว่างประเทศ
และอาจจะบ่อนท�ำลายฉันทามติระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ ดังนั้น
ที่ประชุมอาเซียนจึงเน้นเรื่องการป้องกันและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประชาคม
ระหว่างประเทศ บนเงื่อนไขว่าจะต้องยอมรับหลักการของการเคารพในอธิปไตย
แห่งชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน และการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของรัฐต่างๆ
ทีป่ ระชุมอาเซียนมีความเห็นว่า เสรีภาพ ความก้าวหน้า และความมัน่ คงภายในชาติจะ
ได้รบั ความส่งเสริมโดยการมีดลุ ยภาพระหว่างสิทธิสว่ นบุคคลและสิทธิของประชาคม
ซึ่งสิทธิส่วนบุคคลจ�ำนวนมากได้รับการสนับสนุนดังที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญาสากลเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติปี 194824 นอกจากนี้ ที่
ประชุมอาเซียนมีมติจะพิจารณาเรือ่ งการตัง้ คณะกรรมาธิการของอาเซียนเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมในอนาคตด้วย
โดยสรุป ที่ประชุมอาเซียนมีมติร่วมกันในการสนับสนุนป้องกันและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เป็น
เงื่อนไของการเมืองระหว่างประเทศส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ให้มคี วามสมดุลระหว่างการส่งเสริมสิทธิสว่ นบุคคลกับสิทธิของประชาคม
และต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
มติดังกล่าวแสดงว่าผู้น�ำอาเซียนให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการปกป้องอธิปไตย สังคมและวัฒนธรรม ของรัฐมากกว่าการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้น เมื่ออาเซียนรับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ในช่วงปี 1995-1999 ปรากฏว่ากลุ่ม
24

Joint Communique of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23-24
July 1993 and http://www.aseansec.org/17664.htm.
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ประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาคัดค้านการรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
อย่างรุนแรง เพราะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพม่า และได้สง่ ผลต่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของ ASEM ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนจนต้องมีการเลื่อนการ
ประชุมไปหลายครั้ง แต่อาเซียนให้ความส�ำคัญต่อการรับสมาชิกใหม่คือ CLMV เพื่อ
สร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายการแทรกแซงกิจการภายในประเทศของสหภาพยุโรปและอเมริกา ในอดีต
ผู้น�ำอาเซียนอย่างเช่น ลี กวนยู และมหาเธร์ ได้โต้แย้งกับประเทศตะวันตกในประเด็น
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ ของอาเซียนว่าเป็นมุมมองทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างค่านิยมตะวันตกและ “ค่านิยมเอเชีย” (Asian values) ประเทศ
เอเชียให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของชุมชนส่วนใหญ่ และความปรองดองของ
ประชาคมมากกว่าสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน และประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มั่งคั่งและเข้มแข็งจะให้ความส�ำคัญต่อเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมากกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน25 เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง
และทัดเทียมประเทศตะวันตกจะท�ำให้ประชาชนมีรายได้และสถานภาพทีด่ ขี นึ้ เมือ่ เกิด
การกระจายรายได้และความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจแล้ว ความเท่าเทียมและเสรีภาพ
ทางการเมืองจะเกิดตามมา นอกจากนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจยังท�ำให้ประเทศเอเชีย
มีสถานภาพในสังคมและเวทีการเมืองโลกสูงขึ้นทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ดังนั้น
ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศอาเซียนจึงให้ความส�ำคัญกับปัญหาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคมากกว่าปัญหาสิทธิมนุษยชน
แต่ในปี 2007 กลุม่ ประเทศอาเซียนได้ให้ความส�ำคัญต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน
และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ โดยก�ำหนดเป็นหลักการส�ำคัญไว้ในกฎบัตรอาเซียน
คือ มาตราที่ 14 ของกฎบัตรอาเซียนได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนขึ้น ซึ่งได้แก่ ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights – AICHR เนือ่ งจากแรงกดดันของประเทศตะวันตก แต่องค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนทีม่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนของประเทศสมาชิกไม่มอี �ำนาจ
25

R.S. Milne and Diane K. Mauzy, Malaysian Politics Under Mahathir. (London:
Routledge, 1999), pp. 136-139.
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ในการลงโทษประเทศสมาชิกที่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนแต่ประการใด เนื่องจากความ
ไม่พร้อมของประเทศ CLMV ทีย่ งั คงปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการ รัฐมนตรีของประเทศ
CLMV จึงคัดค้านการมีบทลงโทษผูล้ ะเมิดและจ�ำกัดบทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนอยูใ่ นเรือ่ งของการส่งเสริมและเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ประชาชนในเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น ความพยายามที่จะปรับปรุงการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียนจะต้องกระท�ำผ่าน AICHR หรือผ่านทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน
ซึ่งมีอ�ำนาจในการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ (Term of Reference) ของ AICHR ตาม
กฎบัตรของอาเซียน
สรุป การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ APSC (A) และ A.1 จะถูกจ�ำกัดโดย
กฎบัตรอาเซียน และ TAC เนือ่ งจากทัง้ กฎบัตรอาเซียนและ TAC มีขอ้ ก�ำหนด (ดูภาค
ผนวกที่ 2 และ 3)
1. ให้เคารพในอิสรภาพ อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดน และ
อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกทั้งหมด
2. เป็นอิสระจากการแทรกแซง บ่อนท�ำลาย หรือบีบบังคับจากภายนอก
3. ไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
4. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. ยกเลิกการข่มขู่หรือใช้ก�ำลัง และ
6. ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เนื่องจากหลักการของ TAC 6 ข้อข้างต้น จึงเป็นเรื่องยากที่อาเซียนจะพัฒนา
เป็นประชาคมทีม่ กี ฎเกณฑ์ทตี่ งั้ อยูบ่ นค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันได้ ในเมือ่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังมีระบบการเมืองที่แตกต่างกันอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ

        105
วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในแผนปฏิบัติการของ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
บรูไน

ระบบสังคมนิยม
เวียดนาม ลาว

ระบบประชาธิปไตยแบบ
มีการเลือกตั้ง
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา
และพม่า

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดคือ การส่งเสริมให้ประเทศเหล่านี้มี
หลักนิติรัฐธรรมาภิบาล และต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น ในขณะที่ประเทศอาเซียน
7 ประเทศที่เป็นระบบประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้ง (Election Eemocracy)
จากหลายพรรค เป็นกลุ่มประเทศที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal Democracy) ในระยะยาวได้ การพัฒนาสู่ระบบ
ประชาธิ ป ไตยแบบเสรี นิ ย มของตะวั น ตกจะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกของอาเซียนในลักษณะของ “Arab
Spring” คือ การเดินขบวนต่อต้านของประชาชนจ�ำนวนมากเท่านั้น ถ้าไม่มี Arab
Spring การพัฒนาทางการเมืองของประเทศอาเซียนคงต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
7. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ A.2 ในเรื่องการสร้างและแบ่งปัน
กฎเกณฑ์ร่วม คือ การก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคที่
เกีย่ วข้องยอมรับในหลักการและบรรทัดฐานของอาเซียนทีป่ รากฏอยูใ่ นกฎบัตรอาเซียน
ได้แก่ สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty
of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) สนธิสัญญาเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear-WeaponFree-Zone (SEANWFZ) Treaty) และข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาว่าด้วยการ
ปฏิบัติของรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN Declaration on the South China Sea
in 1992 และ the ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in
the South China Sea –DOC)
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8. สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC)
TAC เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ส�ำคัญที่สุดของอาเซียนที่ลงนามโดยประเทศ
ก่อตั้ง 5 ประเทศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1976 ในการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน
ครั้งแรกที่นครบาหลี จึงนิยมเรียกกันว่าสนธิสัญญาบาหลี (Bali Treaty) หรือ TAC
ประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าสนธิสัญญานี้เป็นพันธะผูกมัดทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศสมาชิก ในปี 1987 ได้มีการแก้ไขสัญญานี้ให้ประเทศภายนอกเข้าร่วมลงนาม
ได้ ดังนั้น ในปี 1989 ประเทศปาปัวนิวกินีจึงเป็นประเทศภายนอกภูมิภาคประเทศ
แรกที่ลงนามเข้าร่วมในสนธิสัญญา ต่อมา ในปี 1998 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญานี้อีก
ครัง้ เพือ่ ให้ประเทศภายนอกภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าร่วมลงนามได้
ในปี 2001 ได้มีการปรับปรุงสนธิสัญญาโดยการเพิ่มระเบียบวิธีการจัดตั้ง
อัครมนตรี (High Council) ของ TAC เพื่อเป็นกลไกการตัดสินปัญหาขัดแย้งระหว่าง
ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เชิญชวนให้มติ รประเทศทัง้ หลายเข้าร่วมลงนามใน TAC เพือ่ เป็นการ
แสดงว่าประเทศเหล่านี้สนับสนุนอาเซียนและหลักการส�ำคัญที่ปรากฏอยู่ใน TAC
ในปัจจุบนั มีประเทศภายนอกภูมภิ าค 16 ประเทศได้เข้าร่วมลงนาม ประเทศ
แรกได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนทีเ่ ข้าร่วมลงนามในปี 2003 พร้อมกับอินเดีย รัสเซีย
ลงนามในปี 2004 ฝรั่งเศสลงนามในปี 2006 ส่วนสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ลงนามเป็นประเทศที่ 15 และ 16 ในปี 2009 การลงนามของประเทศมหาอ�ำนาจทีส่ ำ� คัญ
ของโลกเหล่านี้แสดงว่าประเทศต่างๆ ยอมรับในความส�ำคัญขององค์กรอาเซียนและ
หลักการของอาเซียนใน TAC ที่ส�ำคัญคือ สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ก็ให้การสนับสนุน TAC ด้วย เพราะเห็นว่าเป็นหลักการส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติและมีมติ รภาพระหว่าง
ประเทศสมาชิกสอดคล้องกับกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ
หลักการส�ำคัญของ TAC คือ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสันติภาพอย่างถาวร
มีมิตรภาพที่ยั่งยืน และมีความร่วมมือระหว่างประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ ซึ่งจะท�ำให้ภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กันและกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้วางหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญดังนี้ คือ
1. การเคารพในอิสรภาพ อ�ำนาจอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่ง
ดินแดน และอัตลักษณ์ของประเทศกันและกันทั้งหมด
2. ทุกประเทศมีสทิ ธิทนี่ ำ� พาประเทศชาติของตนให้อยูร่ อด เป็นอิสระจากการ
แทรกแซง การบ่อนท�ำลาย หรือการบีบบังคับของประเทศภายนอก
3. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในประเทศของกันและกัน
4. การแก้ไขปัญหาความแตกต่างหรือความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
5. การยกเลิกการข่มขู่หรือการใช้ก�ำลัง และ
6. การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศที่เข้าร่วมลงนามใน TAC
Country
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Brunei
Papua New Guinea
Laos
Vietnam
Cambodia
Burma (Myanmar)
108 ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

Date
February 24, 1976
February 24, 1976
February 24, 1976
February 24, 1976
February 24, 1976
January 7, 1984
July 5, 1989
June 29, 1992
July 22, 1992
January 23, 1995
July 27, 1995

Country
People's Republic of China
India
Japan
Pakistan
South Korea
Sri Lanka
North Korea
European Union
United States
Russia
New Zealand
Mongolia
Australia
France
East Timor
Bangladesh
ที่มา: 1.
		
		
2.
3.
		

Date
October 8, 2003
October 8, 2003
July 2, 2004
July 2, 2004
November 27, 2004
August 1, 2007
July 24, 2008
July 23, 2009
July 23, 2009
November 29, 2004
July 25, 2005
July 28, 2005
December 10, 2005
July 20, 2006
January 13, 2007
August 1, 2007

“Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia”.
http://www.asean.org/1217.htm.
Retrieved 2009-02-23.
ab
Official text of the treaty. Retrieved on February 27, 2009.
“Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia”. http://www.asean.org/1218.htm. Retrieved 2009-02-23.,
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ปัญหาของ TAC คือ สนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งให้ประเทศสมาชิกไม่แทรกแซง
ก้าวก่ายในกิจการภายในของกันและกัน ต้องยอมรับอิสรภาพ อ� ำนาจอธิปไตย
บูรณภาพแห่งดินแดน และระบบการเมืองการปกครองของกันและกันในลักษณะ “ต่าง
คนต่างอยู”่ ดังนัน้ สันติภาพทีเ่ กิดขึน้ ในอาเซียนเกิดจากการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน ไม่รกุ รานกัน การยอมรับในความเท่าเทียม และระบบการเมืองของกัน
และกันซึ่งเป็นประโยชน์ในช่วงสงครามเย็น
แต่ภายหลังยุคสงครามเย็น เมื่ออาเซียนต้องการจะรวมตัวกันเป็นประชาคม
ในระดับที่สูงขึ้นในทุกๆ ด้าน คือ การรวมตัวใน 3 เสาหลักทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมวัฒนธรรม TAC กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ของการรวมตัวระหว่างประเทศสมาชิก
ที่มีระบบการเมืองที่แตกต่างกันดังได้วิเคราะห์มาในตอนต้น ดังนั้น ความพยายาม
ใดๆ ที่จะชักชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันต้องเกิดจากความสมัครใจและการเห็น
ประโยชน์ และเหตุผลร่วมกันเท่านั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหรืออาจเป็นไปไม่ได้
9. สนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - SEANWFZ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free zone Treaty-SEANWFZ)
ในปี 1995 อาเซียนได้ประกาศให้ภมู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ โดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม และมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 28 มีนาคม 1997 และระบุหา้ มมิให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพัฒนา ผลิต หรือ
ครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญา SEANWFZ นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามของการประกาศให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพ
และเป็นกลาง (ZOPFAN) ของอาเซียนในปี 1971 แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศ
ในยุคสงครามเย็นช่วงนั้นไม่เหมาะสมที่อาเซียนจะเสนอแผน SEANWFZ อาเซียน
จึงได้ชะลอเวลาการพิจารณามาจนถึงปี 1995
อาณาเขต (Zone) หมายถึงพื้นที่ประกอบด้วยดินแดนของประเทศสมาชิก
และเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ (Exclusive Economic Zone – EEZ) และเขตไหล่ทวีป
(Continental Shelves) ดินแดนของประเทศ (Territory) หมายถึงพื้นที่บนบก เขต
น่านน�้ำภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) น่านน�้ำของ
หมู่เกาะ (Archipelagic Waters) พื้นทะเล (Seabed) และพื้นผิวดินใต้ทะเล (Sub110 ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

Soil) และพืน้ ทีใ่ นอากาศเหนือพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ (Airspace Above Them) แต่ปรากฏว่า
ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ 5 ประเทศที่ได้ลงนามในสนธิสัญญา รวมทั้งพิธีสาร
ต่อท้ายในสนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ (Non-Proliferation of Nuclear
Weapons – NPT) ประกอบด้วย จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซียและสหภาพ
อังกฤษ (ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ) ไม่มี
ประเทศใดยินยอมลงนามในสนธิสัญญา SEANWFZ ของกลุ่มประเทศอาเซียนเลย
แม้แต่ประเทศเดียว
ในสัญญา SEANWFZ ของอาเซียนมีพิธีสารต่อท้าย (Protocol) ให้ประเทศ
มหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ทั้ง 5 ประเทศลงนาม ในพิธีสารระบุห้ามมิให้ประเทศเหล่านี้
ละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้ และไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคนี้ สัญญา
ฉบับนี้ระบุห้ามไม่ให้ประเทศอาเซียน พัฒนา ผลิต ครอบครอง หรือแสวงหา อาวุธ
นิวเคลียร์ รวมทัง้ ห้ามมิให้ประเทศทีร่ ว่ มลงนามขนส่งอาวุธนิวเคลียร์ดว้ ยวิธกี ารใดๆ
ก็ตาม หรือทดลอง หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 4)
สัญญานี้ยังได้ห้ามการทิ้งกากกัมมันตภาพรังสี หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสีใดๆ
ในภูมิภาคนี้ และเรียกร้องให้ทุกประเทศเคารพต่อกฎระเบียบขององค์กรพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างเคร่งครัดในโรงงานนิวเคลียร์ของตน ประเทศ
อาเซียนแต่ละประเทศจะต้องตัดสินใจว่าจะให้เรือหรือเครื่องบินต่างชาติ ซึ่งอาจจะมี
อาวุธนิวเคลียร์ หรือใช้เครื่องจักรนิวเคลียร์ และเยี่ยมเยือนหรือเดินทางผ่านพื้นที่ทาง
อากาศและน่านน�้ำของตนหรือไม่
การทีอ่ าเซียนประกาศให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
นั บ ว่ า เป็ น เขตที่ 5 ของโลก เขตที่ประกาศเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก่อน
หน้า SEANWFZ ได้แก่ ทวีปแอนตาร์คติค (Antarctic Treaty) เขตลาตินอเมริกาแคริเบียน (Treaty of Tlatelolco) เขตมหาสมุทรแปซิฟกิ ใต้ (Treaty of Rarotonga)
และแอฟริกา (Treaty of Pelindaba) สนธิสญ
ั ญาเหล่านีท้ �ำให้ดนิ แดนภาคใต้ของโลก
เกือบทั้งหมดกลายเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
การที่ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญา SEANWFZ
เนือ่ งจากประเทศเหล่านีย้ งั เห็นว่าอาวุธนิวเคลียร์มคี วามส�ำคัญต่อการป้องกันประเทศ
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ของตน และไม่ยินยอมยกเลิกการผลิตหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าจะมีการเรียกร้อง
หลายครั้งก็ตาม รวมทั้งผู้น�ำด้านวิชาการ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตที่ปรึกษาด้านความ
มัน่ คงและรัฐมนตรีตา่ งประเทศของสหรัฐฯ เช่น ดร.เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ เป็นต้น ทีม่ คี วาม
คิดเห็นว่าโลกนีค้ วรจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยเสนอให้ประธานาธิบดี บารัค โอบามา
เป็นผู้น�ำการปฏิบัตินโยบายนี้แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ26
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก มีฐานทัพต่างๆ
ทั่วโลกกว่า 700 แห่ง มีเรือบรรทุกเครื่องบิน 11 ล�ำ และเรือด�ำน�้ำและเรือผิวน�้ำขนาด
ใหญ่จำ� นวนมาก เรือบรรทุกเครือ่ งบิน เรือด�ำน�ำ้ และเรือรบผิวน�ำ้ ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
ล้วนมีอาวุธนิวเคลียร์ นอกเหนือจากที่เก็บไว้ในคลังอาวุธต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เรือรบและเครื่องบินของสหรัฐฯ ต้องเดินทางผ่านภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส�ำคัญเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดีย โดยผ่านทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบลมบอก และช่องแคบ
ซุนดาของอินโดนีเซีย ดังนั้น สหรัฐฯ จึงไม่ยอมรับนโยบาย SEANWFZ ของอาเซียน
รวมทั้งในอดีตสหรัฐฯ ก็ไม่ยอมรับนโยบายของญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1960 ที่ประกาศ
ไม่ให้ญี่ปุ่นมีอาวุธครอบครอง หรือเก็บรักษาอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนญี่ปุ่น สหรัฐฯ
หลีกเลีย่ งนโยบายดังกล่าวของญีป่ นุ่ โดยการประกาศว่า สหรัฐฯ ไม่ปฏิเสธ ยืนยัน หรือ
แจ้งให้ทราบว่าเรือรบและฐานทัพของสหรัฐฯ ในญีป่ นุ่ มีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ สหรัฐฯ
มีปัญหานี้เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์เมื่อนิวซีแลนด์ประกาศไม่ให้เรือรบสหรัฐฯ ที่มีอาวุธ
นิวเคลียร์เข้าประเทศนิวซีแลนด์ในทศวรรษที่ 1980
ในเดือนพฤศจิกายน 1998 จีนเคยประกาศสนับสนุนการก่อตัง้ ZOPFAN และ
SEANWFZ ของอาเซียนในการประชุมสุดยอด ASEAN+1 ระหว่างอาเซียนกับจีนครัง้ แรก
ในเดื อ นตุ ล าคม 1999 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ
SEANWFZ Treaty เป็นครัง้ แรกเพือ่ ด�ำเนินนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
ได้ปรึกษาหารือกับประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์และ IAEA ขององค์การสหประชาชาติ
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ในเดือนกรกฎาคม 2001 ในการประชุมของ ARF ของรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของอาเซียน อาเซียนได้เจรจาปรับความเข้าใจกับจีนในประเด็นที่ SEANWFZ อาจ
กระทบต่ออ�ำนาจอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้แล้ว อาเซียนมีความคาดหวังว่าจีนจะ
ลงนามและได้เจรจาเรียกร้องให้สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย ร่วมลงนามด้วย
ในเวลาเดียวกันตามนโยบายที่ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์เหล่านี้ประกาศสนับสนุน
นโยบายการลดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่ง SEANWFZ จะมีส่วนช่วยลดอาวุธและลดการแพร่
ขยายของอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ แต่ผู้น�ำอาเซียนก็ยังคงเรียกร้องอยู่
เป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2009 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนยังคงยืนยันความส�ำคัญของ SEANWFZ
และในวันที่ 24 กันยายน 2009 ในการประชุมผู้น�ำอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ที่นคร
นิวยอร์ก สหรัฐฯ ได้ประกาศว่าพร้อมที่จะปรึกษากับอาเซียนเรื่องสนธิสัญญา SEANWFZ
ในระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2010 ได้มีการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้แทน
ของชาติมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ 5 ประเทศ กับเจ้าหน้าที่ของอาเซียนเพื่อพิจารณาเรื่อง
การให้สัตยาบันใน SEANWFZ ของ 5 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้จีนได้แสดงเจตจ�ำนงค์
ว่าจะให้สัตยาบันในพิธีสารต่อท้าย แต่อีก 4 ประเทศได้อ้างอุปสรรคเรื่องขอบข่าย
ของสภาพทางภูมศิ าสตร์ของสนธิสญ
ั ญา จึงไม่มกี ารลงนามกัน แต่อนิ โดนีเซียซึง่ เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมกล่าวยืนยันว่าจะจัดการประชุมอีกในอนาคต
ในเดือนพฤศจิกายน 2010 ในที่ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน มีการเจรจาใน
เรือ่ ง SEANWFZ ต่ออีก และสหรัฐฯ คาดว่าจะยินดีลงนามในปี 2012 ในเดือนมกราคม
กัมพูชาซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมอาเซียนได้ส่งจดหมายเชิญ 5 ประเทศนิวเคลียร์
เข้าร่วมลงนามใน SEANWFZ และในทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 20 ทีก่ รุงพนมเปญ
ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2012 ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศนิวเคลียร์ก็ยังไม่ยินยอม
ลงนาม แต่ประธานที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ว่าจีนและอาเซียนจะมีการเจรจากัน
ในพิธสี ารของ SEANWFZ ในเดือนกรกฎาคม 2012 ในทีป่ ระชุมประจ�ำปีของรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน แต่ในที่สุดก็ไม่มีการลงนามกันแต่ประการใด
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อุปสรรคของ SEANWFZ ทีป่ ระเทศนิวเคลียร์ 4 ประเทศ ยกเว้นจีน หยิบยก
ขึ้นเป็นข้ออ้างในการไม่ลงนาม คือ27
1. อาณาเขต (Zone) ของ SEANWFZ ครอบคลุมทั้งเขตไหล่ทวีปและเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มคี วามชัดเจนในบริเวณทะเลจีนใต้
2. ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ดงั กล่าวไม่ยนิ ยอมทีจ่ ะให้รวมอาณาเขตของ
ไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะเข้าไว้ในอาณาเขตของสนธิสัญญา
3. ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ไม่เห็นด้วยกับการห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์
ภายในเขต หรือจากภายในอาณาเขต ไปยังเป้าหมายที่อยู่นอกอาณาเขต และไม่เห็น
ด้วยกับการห้ามเรือติดอาวุธนิวเคลียร์เดินทางผ่านอาณาเขตของ SEANWFZ ไปยัง
ทะเลหลวงที่ระบุไว้ในกฎหมายทะเลขององค์การสหประชาชาติ
4. สหรัฐฯ แสดงความกังวลของภาษาที่คลุมเครือในสนธิสัญญาที่อนุญาตให้
เรือรบเทียบท่าได้ ซึ่งเรือนั้นอาจมีอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิต่างๆ ของประเทศสมาชิก
ที่ลงนามในพิธีสานต่อท้าย (Protocol) จะต้องมีการน�ำเสนอก่อนที่จะมีการจัดตั้ง
องค์กรบริหารงานต่างๆ ขึ้น เพื่อจะให้หลักประกันว่าสัญญาจะได้รับการปฏิบัติ
จากการพิจารณาถึงอุปสรรค 4 ข้อทีส่ หรัฐฯ และคณะ ยกขึน้ มาเป็นข้ออ้างนัน้
คงจะเป็นปัญหาในการเจรจาไปอีกนาน เพราะกลุ่มประเทศอาเซียนครึ่งหนึ่งเป็น
ประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตทางทะเลครอบคลุมทะเลจีนใต้ทั้งหมด ถ้านับรวมเขต
ไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะซึง่ จะท�ำให้เรือและเครือ่ งบินติดอาวุธนิวเคลียร์ของ
ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ทงั้ หลายเดินทางผ่านไปมาไม่ได้เลย จากไต้หวันไปจนถึง
ช่องแคบมะละกา (ดูแผนที่ 1, 2) และประเทศจีนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในภูมิภาคนี้
เว้นแต่สหรัฐฯ จะยึดหลักไม่แจ้ง ไม่ตอบ ไม่ยืนยัน ว่าเรือรบหรือเครื่องบินของตนมี
อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ ดังนั้น ปัญหาการลงนามใน SEANWFZ อาจจะต้องใช้เวลา
ในการเจรจากันยาวมากขึ้น ประกอบกับสหรัฐฯ มีนโยบายเสริมสร้างก�ำลังทหารใน
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ภูมิภาคแปซิฟิกมากขึ้นตามนโยบายของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในต้นปี 2012
โดยจะมีกำ� ลังทหารของสหรัฐฯ 60% ประจ�ำการในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ รวมทัง้ ปัญหา
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เกีย่ วเนือ่ งกับการอ้างกรรมสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะต่างๆ ทับซ้อน
กันระหว่างจีน ไต้หวัน เวียดนามและฟิลิปปินส์ ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี
2012 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ปัญหาทีด่ เู หมือนจะมีความเร่งด่วนมากกว่า SEANWFZ
คือการท�ำความตกลงเกี่ยวกับปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของรัฐภาคีในทะเลจีนใต้
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10. ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ และการท�ำข้อตกลง
เกี่ยวกับปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ ให้มีผลใช้บังคับอย่าง
มีประสิทธิภาพระหว่างจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน
ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเหนืออาณาเขตทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆ
ในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์ระหว่างจีนและเวียดนาม
ได้เกิดมาตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น
ในช่วงปลายสงครามเวียดนามเมื่อจีนได้ใช้ก�ำลังทางเรือขับไล่ทหารเวียดนามใต้ที่ยึด
เกาะบางส่วนในพาราเซลออกไปจากหมู่เกาะพาราเซลได้ทั้งหมดในปลายปี 1974
ภายหลังสงครามเวียดนามยุตลิ งในปี 1975 รัฐบาลฮานอยได้สง่ ทหารเข้าไปยึดเกาะต่างๆ
ในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์รวม 24 เกาะ หมู่เกาะสแปรตลี่ย์ทั้งหมดเป็นเกาะหินโสโครก
เกาะเนินทรายขนาดเล็ก ยกเว้นเกาะไท้ผงิ หรือเกาะอิตอู าบา (Itu Aba) ทีท่ หารไต้หวัน
ยึดครองอยู่ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพียงเกาะเดียวที่มีพื้นที่ใหญ่พอและมี
น�้ำจืดให้คนอาศัยอยู่ได้ตลอดปี มีสภาพเป็นเกาะตรงค�ำนิยามของกฎหมายทะเลของ
องค์การสหประชาชาติปี 1982 จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย และบรูไน ได้
อ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์โดยข้ออ้างและหลักฐานต่างๆ
ที่แตกต่างกัน และท�ำให้พื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันเกือบทั้งหมด
ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์
ระหว่าง จีน ไต้หวันและเวียดนาม ได้มคี วามรุนแรงมากขึน้ ในปี 1988 เมือ่ ทหารเรือจีน
ได้ยดึ เกาะ 6 เกาะให้หมูเ่ กาะสแปรตลีย่ แ์ ละเกิดการสูร้ บทางเรือระหว่างเรือรบของจีน
กับเรือรบของเวียดนาม ท�ำให้เรือรบของเวียดนามจมไป 1 ล�ำ และเสียหาย 2 ล�ำ ทหารเรือ
เวียดนามเสียชีวิตกว่า 70 คน การปะทะกันทางทหารระหว่างทหารจีนและเวียดนาม
ครัง้ นีท้ ำ� ให้ประเทศทีอ่ า้ งกรรมสิทธิท์ บั ซ้อนกันในทะเลจีนใต้ รวมทัง้ ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย
ยกเว้นบรูไน ได้ส่งทหารไปป้องกันเกาะต่างๆ ที่ตนอ้างกรรมสิทธิ์หรือยึดครองมากขึ้น
จนท�ำให้ความวิตกว่าจีนและเวียดนามอาจจะท�ำสงครามกันในทะเลจีนใต้รุนแรง
มากขึ้น (ดูแผนที่ 3, 4, 5, 6, 7)
จีนและไต้หวันได้อา้ งอาณาเขตทางทะเลในทะเลจีนใต้ทงั้ หมดเป็นของประเทศ
จีน โดยอ้างว่าหมู่เกาะทั้งหมดในทะเลจีนเป็นดินแดนของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ
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โดยชาวจีนเป็นผู้ค้นพบหมู่เกาะเหล่านั้นก่อนชนชาติใดๆ มีการตั้งชื่อ การท�ำประมง
และเกาะเหล่านีต้ งั้ อยูบ่ นเส้นทางเดินเรือค้าขายกับประเทศต่างๆ ในทะเลจีนใต้ อินเดีย
ตะวันออกกลางและประเทศในแอฟริกาตะวันออก
จีนเรียกหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ว่าหมู่เกาะซีซา (Xisha) และ
หนานซา (Nansha) มาตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยของจักรพรรดิอู๋ตี้
แห่งราชวงศ์ฮนั่ มีหลักฐานปรากฏอยูใ่ นบันทึกประวัตศิ าสตร์ของจีนว่า เมือ่ จีนสามารถ
ยึดครองอาณาจักรหนานเยว่ (Nan Yue) ทางภาคใต้ของจีนประกอบด้วยมณฑล
กวางตุง้ กวางสี และเวียดนามเหนือได้ในปี 113 ก่อนคริสต์ศกั ราช ท�ำให้จนี มีทางออก
สู่ทะเลใต้และน�ำไปสู่การค้าทางเรือกับดินแดนในทะเลจีนใต้และอินเดีย
บันทึกราชวงศ์ฮั่นได้บันทึกการค้าทางเรือระหว่างจีนกับอินเดียจากมณฑล
กวางตุง้ สูอ่ า่ วตังเกีย๋ เกาะไหหล�ำ และเลียบชายฝัง่ ทะเลเวียดนามไปถึงอ่าวไทย จากนัน้
ก็เดินทางด้วยเท้าข้ามคาบสมุทรมาลายูกว่า 10 วันจนถึงคาบสมุทรอินเดียตอนใต้
ในราชวงศ์ถงั บุคคลทีเ่ ดินทางจากจีนสูอ่ นิ เดียด้วยวิถที างนีไ้ ด้แก่ ภิกษุฟาเหียน
(Fa Xian) ซึง่ มีอายุในช่วงปี ค.ศ. 618-906 เพือ่ เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย
ในบันทึกการเดินทางของท่านระบุวา่ เรือของท่านได้เดินทางผ่านหมูเ่ กาะ Aizhon Yang
(Sea of Seven Islands) หรือพาราเซล
ในราชวงศ์สยุ (ค.ศ. 590-618) จีนได้ขยายดินแดนออกไปกว้างขวางครอบคลุม
ดินแดนเวียดนามและเกาะฟอร์โมซา (ไต้หวัน) จนถึงดินแดนทัชเค้นท์ในรัสเซียและ
ฮามิในซินเกียง
ในราชวงศ์ถงั นักเขียนแผนทีช่ าวจีนชือ่ เจียตัน (Jia Tan) ได้เขียนแผนที่ Hainei
Huayi Tu (Atlas of the Chinese and Babarian Peoples Within the Four Seas)
เกีย่ วกับประเทศจีนและอาณาจักรโดยรอบประเทศจีน ซึง่ ปรากฏว่าได้ครอบคลุมทัง้ ทวีป
เอเชีย เจียตันได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ รอบๆ ประเทศจีนซึง่ ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ
ภูมิศาสตร์จีน (Book of Geography) ของราชวงศ์ถัง จากบันทึกการเดินทางทางเรือ
ทางภาคใต้จากเมืองกวางเจาไปสู่ช่องแคบมะละกา เจียตันได้เดินทางผ่านหมู่เกาะ
พาราเซลและบางส่วนของหมูเ่ กาะสแปรตลีย่ ซ์ งึ่ อยูบ่ นชายฝัง่ ของเวียดนาม ในราชวงศ์ถงั
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จีนมีพ่อค้าชาวจีนที่ท�ำการค้าขายกับหมู่เกาะริวกิว ชวา อินเดีย และประเทศอาหรับ
ในเอเชียกลางหลายพันคน และมีการตัง้ เจ้าหน้าทีด่ แู ลการค้าทางทะเลอย่างเป็นระบบ
ในราชวงศ์ซอ้ ง ค.ศ. 1178 จีนเรียกหมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลีย่ ว์ า่ “ฉางซา”
(Changsha แปลว่า หมู่เกาะหาดทรายยาว) และ “ฉีถาง” (Shitang แปลว่า
หมู่เกาะหินกรวด) ในบันทึกราชการของเกาะไหหล�ำปี ค.ศ. 1203-1208 จีนเรียก
ประเทศกัมพูชาว่า เจนละ (Zhen La) เรียกประเทศเวียดนามว่า เจียวจือ่ (Jiaozhi) และ
เรียกพาราเซลว่า เฉียนลี่ฉางซา (Qianli Changsha แปลว่า หมู่เกาะหาดทรายพันลี้)
และเรียกสแปรตลีย่ ว์ า่ หวันลี่ ฉีถาง (Wanli Shitang แปลว่า หมูเ่ กาะหินกรวดหมืน่ ลี)้
ในราชวงศ์มองโกล (ค.ศ. 1260-1368) กองทัพมองโกลยกทัพเรือยึดเวียดนาม
และกัมพูชาได้ และในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1292 แม่ทัพมองโกลชื่อ ฉีปี่ (Shi Bi) น�ำ
กองทัพเรือก�ำลังห้าพันนายยึดเกาะชวาได้ส�ำเร็จ ตามบันทึกของฉีปี่ระบุว่ากองเรือ
ของเขาเดินทางผ่านเกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์
ในปี ค.ศ. 1320 จูสเี ปิน (Zhu Siben) ได้เขียนแผนทีโ่ ลกประกอบด้วยประเทศ
ต่างๆ รวมทัง้ หมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลีย่ ด์ ว้ ย ในปี ค.ศ. 1279 จักรพรรดิก์ บุ ไลข่าน
ได้มีรับสั่งให้นักดาราศาสตร์ชาวจีนชื่อ กั๊วะ โฉงจิง (Guo Shonjing) ตั้งจุดส�ำรวจ
ดาราศาสตร์ทั่วพระราชอาณาจักร 27 แห่ง กั๊วะ โฉงจิง ได้เลือกจุดสังเกตการณ์ใน
ทะเลจีนใต้ที่เกาะพาราเซล
ในราชวงศ์หมิง การเดินเรือทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของนายพลเรือเจิง้ เหอ (Zheng He)
จากประเทศจีนสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกโดยผ่านทะเลจีนใต้และ
ช่องแคบมะละกา รวม 7 ครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1405-1433 ประกอบด้วยเรือขนาดใหญ่
40-60 ล�ำ และเรือขนาดเล็กอีกกว่า 200 ล�ำ ออกเดินทางจากเมืองท่านานกิงและฉวนโจว
สู่ทะเลจีนใต้สู่ชวา ปาเลมบัง ช่องแคบมะละกา สู่อินเดีย ช่องแคบฮอร์มูซ และเมือง
โมกาดิสชูในแอฟริกาตะวันออก เพือ่ การค้าและเผยแพร่เกียรติภมู ขิ องจีนตาม “เส้นทาง
สายไหมทางทะเล” แผนที่เดินเรือของเจิ้งเหอ มีหมู่เกาะพาราเซลและ Macclesfied
Banks อย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้มีที่ตั้งของหมู่เกาะสแปรตลี่ย์เอาไว้ชัดเจน (ดูแผนที่ 3, 4)
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ในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) เอกสารและแผนที่จีนระบุที่ตั้งของ
หมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์ชัดเจนและถูกต้อง เรียกว่า ฉีถาง, ฉางซา ฉีถาง
หรือเฉียนลี่ ฉีถาง เมื่อประเทศอาณานิคมตะวันตกเริ่มคุกคามประเทศจีน ราชส�ำนัก
ราชวงศ์ชิงได้สั่งให้มีการเขียนแผนที่ประเทศจีนรวมทั้งชายฝั่งทะเลและทะเลจีนใต้
เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันประเทศไว้อย่างละเอียด แผนที่ Sihai Zongtu (Comprehensive Map of the Four Seas) และหนังสือ Haiguo Tuzhi (An Illustration
Gazettes of Overseas States) ในปี ค.ศ. 1814 ได้พิมพ์ที่ตั้งของหมู่เกาะต่างๆ ของ
จีนรวมทัง้ หมูเ่ กาะสแปรตลีย่ ไ์ ว้อย่างถูกต้อง ทีส่ ำ� คัญคือ แผนทีร่ าชการของราชวงศ์ชงิ
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1716 เป็นต้นมา ได้ระบุวา่ หมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลีย่ เ์ ป็นส่วนหนึง่
ของอาณาเขตประเทศจีน และนับจากปี ค.ศ. 1864 เป็นต้นมา ราชวงศ์ชิงได้พยายาม
ปกป้องเกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน พาราเซลและสแปรตลี่ย์จากการคุกคามและรุกราน
ของญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศสและอังกฤษ อย่างเต็มที่เพื่อแสดงว่าดินแดนเหล่านั้นเป็น
ประเทศราช (เช่น เกาหลีและเวียดนาม) หรือดินแดนของจีน
ในปี ค.ศ. 1883 จีนได้ประท้วงเยอรมันที่ส่งเรือเข้าไปส�ำรวจหมู่เกาะพาราเซล
และสแปรตลี่ย์ ในปี ค.ศ. 1884 จีนได้ท�ำสงครามกับฝรั่งเศสอย่างหนักเพื่อปกป้อง
เวียดนามแต่พ่ายแพ้และยอมยกเวียดนามให้ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1885 ในวันที่ 26
มิถุนายน ค.ศ. 1887 จีนและฝรั่งเศสได้ทำ� สัญญาแบ่งเขตแดนจีนและเวียดนามของ
ฝรั่งเศสในอ่าวตังเกี๋ยโดยใช้เส้นแบ่ง 105° 43 ตะวันออก ท�ำให้หมู่เกาะพาราเซลและ
สแปรตลี่ย์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี ค.ศ. 1911 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้
ประกาศให้หมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์อยู่ภายใต้การบริหารงานของอ�ำเภอยา
(Ya County) ของเกาะไหหล�ำ
ในช่วงปี ค.ศ. 1270-1930 ฝรัง่ เศสฉวยโอกาสทีจ่ นี ถูกญีป่ นุ่ รุกรานในแมนจูเรีย
ส่งเรือรบมายึดเกาะต่างๆ ในพาราเซลและสแปรตลีย่ ์ 9 เกาะ และได้ผนวกเกาะดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส แต่จีนประท้วงฝรั่งเศสและได้พิมพ์แผ่นที่
แสดงที่ตั้งเกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ให้นานาชาติรับทราบ
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ภาคผนวกที่ 13
The Comprehensive Map of the Four Seas (1730)
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Figure 2: Claims and Counter Claims for Ocean Space and Exploration Rights
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ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1938 รัฐบาลญีป่ นุ่ ฉวยโอกาสทีฝ่ รัง่ เศสถูกนาซีเยอรมัน
ยึดครอง ส่งทหารเข้ายึดครองทางเกาะในหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์ รัฐบาล
ฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ใหม่ว่า Shinan Gunto (New South
Islands) และให้อยู่ภายใต้การปกครองของอ�ำเภอ Kaoshiung Chon ของไต้หวัน
ซึ่งญี่ปุ่นยึดจากจีนในปลายราชวงศ์ชิงปี ค.ศ. 1895 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ญี่ปุ่นได้ใช้เกาะไท้ผิง หรือ Itu Aba ซึ่งปัจจุบันทหารไต้หวันยึดครองอยู่และเป็นเกาะ
ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์เป็นฐานทัพเรือโจมตีฟิลิปปินส์และประเทศต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง จีนยอมรับการจ�ำนนของญีป่ นุ่ ในเวียดนามเหนือ
และได้คืนอ�ำนาจการปกครองเวียดนามเหนือให้แก่ฝรั่งเศส แต่ไม่ได้มอบหมู่เกาะใน
ทะเลจีนใต้ให้
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1946 จีนได้สง่ กองเรือไปยึดครองหมูเ่ กาะพาราเซลและ
สแปรตลี่ย์อย่างถาวร มีการตั้งป้ายหินขนาดใหญ่และชักธงชาติจีนบนเกาะ Itu Aba
ในสแปรตลี่ย์และบนเกาะ West York ในพาราเซล และหมู่เกาะ Prata อยู่ภายใต้การ
ปกครองของมณฑลกวางตุ้ง
ปี 1947 รัฐบาลจีนคณะชาติได้พิมพ์แผนที่แสดงอาณาเขตของหมู่เกาะต่างๆ
ในทะเลจีนใต้ โดยก�ำหนดเป็นแถบเส้น 9 แถบล้อมรอบทะเลจีนใต้ในรูปลักษณ์คล้าย
อักษร U ว่าเป็นดินแดนทะเลอาณาเขตของจีน (ดูแผนที่ 7 ปัจจุบนั รัฐบาลจีนปักกิง่ ก็ได้
ยึดถือแผนที่ของรัฐบาลจีนคณะชาติฉบับนี้เป็นหลักฐานในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือ
หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้)
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ชยั ชนะและสถาปนาระบบการ
ปกครองแบบสังคมนิยม สหรัฐฯ รับรองรัฐบาลของนายพลเจียง ไคเช็ค ที่ไต้หวัน และ
ต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์จนี ทีป่ กั กิง่ ท�ำให้การปกครองของจีนในหมูเ่ กาะทะเลจีนใต้
มีปัญหามาก
แต่รฐั บาลปักกิง่ ได้อา้ งกรรมสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะในทะเลจีนใต้อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1950 แต่สหรัฐฯ ต่อต้านปักกิ่งและท�ำสงครามกับจีน
คอมมิวนิสต์ในสงครามเกาหลี (มิถนุ ายน 1950-มิถนุ ายน 1953) ไม่ยอมรับค�ำประกาศ
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ของจีนในที่ประชุมสันติภาพที่นครซานฟรานซิสโก แต่ต่อมาในวันที่ 29 เมษายน
ค.ศ. 1952 จีนคณะชาติได้ลงนามในสนธิสัญญากับรัฐบาลญี่ปุ่นมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ
สนธิสัญญานครซานฟรานซิสโก โดยมาตราที่ 2 ของสนธิสัญญาจีน-ญี่ปุ่นนั้น ญี่ปุ่น
ได้ประกาศยกเลิกสิทธิเหนือเกาะต่างๆ ทั้งหมดในทะเลจีนใต้ รวมทั้งเกาะไต้หวัน
หมู่เกาะเพิงหู (Pescadores) หมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลี่ย์
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Figure 4.2 Competing claims in the South China Sea region (Source: © the Government
		 of the United States of America. www.eia .doe.gov)
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ในวันที่ 6 มิถนุ ายน ค.ศ. 1956 รัฐบาลไต้หวันได้สง่ กองเรือมาส�ำรวจหมูเ่ กาะ
สแปรตลี่ย์พร้อมตั้งป้ายหินและตั้งธงชาติจีนขึ้นใหม่ และส่งทหารไปประจ�ำการ
บนเกาะ Itu Aba ที่เป็นเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดและมีน�้ำจืดตามธรรมชาติอยู่ ใน
วันที่ 11 กรกฎาคม 1956 จนถึงปัจจุบัน28
ในเดือนสิงหาคม 1958 รัฐบาลจีนปักกิ่งได้ประกาศทะเลอาณาเขตของจีน
มีความกว้าง 12 ไมล์ทะเล และประกาศว่าอาณาเขตของจีนทั้งหมดประกอบด้วย
ดินแดนบนแผ่นดินใหญ่และเกาะต่างๆ ตามชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะไต้หวันและเกาะ
ต่างๆ ที่รอบๆ เกาะไต้หวัน เช่น หมู่เกาะเผิงหู (Pescadous) หมู่เกาะตงซา หมู่เกาะ
ซีซา (Paracels) หมูเ่ กาะจุงซา (Macclesfield Bank) หมูเ่ กาะหนาซา (Spratly) และ
เกาะอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่นอกชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่29
รัฐบาลเวียดนามใต้ได้ฉวยโอกาสทีจ่ นี มีกองทัพเรืออ่อนแอส่งทหารไปยึดครอง
เกาะบางเกาะในพาราเซล จนกระทั่งถูกทหารจีนแผ่นดินใหญ่ขับไล่ออกมาในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1974 ในขณะที่รัฐบาลเวียดนามเหนือที่กรุงฮานอยก่อนปี ค.ศ. 1974
ได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์เป็นของจีน
ในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1974 ภายหลังการปราชัยในการรบทีพ่ าราเซลต่อจีน
เวียดนามใต้ได้ส่งทหารจ�ำนวนมากไปยึดหมู่เกาะสแปรตลี่ย์เพื่อป้องกันการโจมตีจาก
ปักกิ่ง และสร้างที่มั่นทางทหารบนเกาะ 6 เกาะ รัฐบาลจีนปักกิ่งและไทเปได้ประท้วง
การกระท�ำของเวียดนามใต้แต่ไม่มีก�ำลังทางเรือมากพอที่จะส่งทหารไปขับไล่ทหาร
เวียดนามใต้

ดูรายละเอียดใน สุรชัย ศิริไกร, รายงานวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งระหว่างจีน ไต้หวัน เวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซียและบรูไน การอ้างกรรมสิทธิท์ บั ซ้อนเหนือหมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลีย่ ์
และหมูเ่ กาะอืน่ ๆ ในทะเลจีนใต้, สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
29
Rodolfo C. Severino, Where In the World Is the Philippines?: Debating Its
National Territory. (Singapore: ISEAS, 2011), p. 77.
28
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เวียดนามใต้อา้ งสิทธิการปกครองหมูเ่ กาะทะเลจีนใต้สบื ต่อจากฝรัง่ เศส และ
ส่งทหารไปยึดครองในขณะที่รัฐบาลจีนปักกิ่งและไทเปมีปัญหาขัดแย้งกัน ภายหลังที่
เวียดนามเหนือยึดกรุงไซ่ง่อนได้ในวันที่ 30 เมษายน 1975 เวียดนามเหนือได้ส่งเรือ
ไปยึดเกาะ 6 เกาะในสแปรตลี่ย์จากทหารเวียดนามใต้ และต่อมาได้ขยายการ
ครอบครองออกไปอีกมากถึง 24 เกาะ (ดูแผนที่ 8)
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ภาคผนวกที่ 33
Phillipines: Territorial Sea Boundary Claimed because of Historical Treaties

----territorial sea boundary claimed by the Philippines
Source :Philippine Yearbook 1983. Manila 1983.
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ในวั น ที่ 20 พฤษภาคม 1977 รั ฐ บาลเวี ย ดนามที่ ก รุ ง ฮานอยได้ อ อก
ค�ำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ว่า ประเทศ
เวียดนามมีอาณาเขตทางทะเล 12 ไมล์ทะเล มีทะเลอาณาเขตต่อเนื่อง 12 ไมล์ทะเล
มีไหล่ทวีป 200 ไมล์ทะเล หรือถึงขอบไหล่ทวีป มีเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล
และสุดท้าย อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลี่ย์ ต่อมา ในปี ค.ศ.
1982 เวียดนามได้ประกาศใช้เส้นฐานตรงของประเทศที่เป็นหมู่เกาะ (Archipelagic
Baseline) เชื่อมโยงทะเลอาณาเขตชายฝั่งและหมู่เกาะเข้าด้วยกัน
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เริ่มประกาศอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะส่วนใหญ่ของ
หมู่เกาะสแปรตลี่ย์ในวันที่ 10 มิถุนายน 1971 โดยอ้างถึงหมู่เกาะ 53 เกาะในหมู่เกาะ
สแปรตลีย่ ท์ สี่ ำ� รวจและยึดครองโดยนักธุรกิจชาวฟิลปิ ปินส์ชอื่ นาย Tomas Cloma ใน
ช่วงปี ค.ศ. 1947-1959 และตัง้ ชือ่ เป็นหมูเ่ กาะ Kalayaan ให้เป็นดินแดนของประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่าในปี 1956 หมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1974 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศยืนยันการอ้าง
กรรมสิทธิ์ และส่งทหารไปยึดครองเกาะต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างสนามบินบนเกาะ
Thitu
ในเดือนกันยายน 1979 ประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน มาร์กอส ได้ลงนามใน
ค�ำประกาศของประธานาธิบดี (Presidential Decree) เลขที่ 1596 อ้างอธิปไตยเหนือ
หมู่เกาะ Kalayaan รวมทั้งเกาะ Amboyna Cay และต่อมาได้ส่งทหารไปยึดครอง 8
เกาะประมาณ 1,000 คน โดยอ้างว่า 1) หมู่เกาะดังกล่าวไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่ง
ขัดแย้งกับการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน ไต้หวัน รวมทั้งเวียดนาม 2) หมู่เกาะดังกล่าวอยู่
ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์
รัฐบาลจีนปักกิ่ง ไต้หวันและเวียดนาม ได้คัดค้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของ
ฟิลิปปินส์ที่ทับซ้อนกับของตน
ในปี 1982 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อ้างเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล
เพิ่มเติม
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2009 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศเส้นฐานหมู่เกาะ
ของประเทศหมู่เกาะฟิลิปปินส์ (Philippine’s Archipelagic Baselines) รวมเอา
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หมู่เกาะสันดอน สกาโบโร (Scarborough Shoal) และกลุ่มหมู่เกาะคาลายาอัน
(Kalayaan Island Group) เข้าด้วยกัน30 ซึง่ ทับซ้อนกับดินแดนทีอ่ า้ งโดย จีน ไต้หวัน
และเวียดนาม และสุดท้าย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2011 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีมติ
เปลีย่ นชือ่ อาณาเขตทางทะเลของฟิลปิ ปินส์ในทะเลจีนใต้ เป็นชือ่ ใหม่วา่ “ทะเลฟิลปิ ปินส์
ตะวันตก” (West Philippine Sea) เพือ่ สร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องอาณาเขต
ทางทะเลเหล่านั้นเพิ่มขึ้น (ดูแผนที่ 9, 10)
ในเดือนตุลาคม 1977 มาเลเซียได้ร่วมอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์
บางส่วน โดยอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายทะเลเรื่องเขตไหล่ทวีป ต่อมา ในเดือนธันวาคม
1979 มาเลเซียได้พิมพ์แผนที่อ้างสิทธิ์เหนือเกาะ Amboyna Cay, Caommodore
Reef และ Swallow Reef (ดูแผนที่ 10, 11) ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 1983 มาเลเซีย
ได้ส่งทหารเข้ายึดเกาะ Swallow Reef โดยอาศัยช่วงเวลาซ้อมรบร่วมกับกองก�ำลัง 5
ชาติ (Five Power Defence Arrangement) การอ้างสิทธิ์และส่งทหารไปยึดครอง
ดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซียและบรูไน
เพราะเขตไหล่ทวีปที่มาเลเซียอ้างนั้นทับซ้อนกับทะเลอาณาเขตของประเทศเหล่านี้
ทั้งหมด ในวันที่ 25 เมษายน 1980 มาเลเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการก�ำหนดเขต
เศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล และได้ขยายการอ้างสิทธิเ์ ป็นเจ้าของเกาะต่างๆ เพิม่
ขึ้น
ในปี 1999 มาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เคยมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงใน
ปัญหาทะเลจีนใต้ เมือ่ ฟิลปิ ปินส์ตรวจพบว่ามาเลเซียได้พฒ
ั นาสิง่ ปลูกสร้างเป็นอาคาร
คอนกรีต 2 ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ท่าเรือและสถานีเรดาห์บนเกาะ Investigator
ซึง่ ห่างจากเกาะพาลาวัน (Palawan) ของฟิลปิ ปินส์ 460 กิโลเมตร และห่างจากฝัง่ โกตา
คินาบาลู (Kota Kinabalu) ของรัฐซาบาห์ มาเลเซีย 250 กิโลเมตร ซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์
ทับซ้อนโดยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และจีน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 205 ตาราง
กิโลเมตร และมาเลเซียยังสร้างอาคาร 2 ชั้นและลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเกาะ Erica
Reef ซึง่ ห่าง 525 กิโลเมตรจากเกาะพาลาวันของฟิลปิ ปินส์ และอ้างกรรมสิทธิท์ บั ซ้อน
30

Severino, op.cit., p. 83.
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ภาคผนวก 3

โดยฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งท�ำการประท้วงการกระท�ำของมาเลเซีย โดย
กล่าวหาว่ามาเลเซียละเมิดต่อปฏิญญากรุงมะนิลาเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ ปี 1992 ที่
ห้ามการยึดครองเกาะและห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนเกาะ
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Figure 2
Claims and Counter Claims for Ocean Space and Exploration Rights
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แม้ว่าฟิลิปปินส์จะใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเป็นเวทีประท้วงและ
ระบายความไม่พอใจต่อมาเลเซีย แต่มาเลเซียก็ไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์หยิบยกปัญหา
เกาะทั้ ง สองนี้ ม าเจรจากั น ในที่ ป ระชุ ม อาเซี ย น โดยอ้ า งว่ า ต้ อ งเจรจากั น ใน
รูปแบบ “ทวิภาคี” เท่านั้น มาเลเซียได้ประสบความส�ำเร็จในการคัดค้านไม่ให้
ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนรับค�ำร้องของฟิลปิ ปินส์ทใี่ ห้บรรจุเรือ่ งนีใ้ นค�ำแถลงการณ์
ร่วมของอาเซียน ที่จะ “เรียกร้องให้รัฐภาคีทั้งหมดยุติการครอบครองและก่อสร้าง
สิง่ ต่างๆ บนเกาะทีม่ ปี ญ
ั หาขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้” ในค�ำแถลงการณ์จงึ เพียงแต่ระบุวา่
ในทะเลจีนใต้มีปัญหาต่างๆ หลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง (Recognized that
Several Issues Remained a Source of Concern)31 ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อมากัมพูชา
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้ท� ำการคัดค้านเช่นเดียวกันในที่ประชุมอาเซียน
ปี 2012 ที่กรุงพนมเปญ แต่ที่ประชุมครั้งนี้ไม่ประสบผลส�ำเร็จในการที่จะออก
แถลงการณ์รว่ มโดยการใช้ภาษาทีเ่ ป็นกลางอย่างปี 1999 เป็นผลให้ไม่มกี ารแถลงการณ์
ร่วมใดๆ เลยหลังการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในเดือนกรกฎาคม 2012 และท�ำให้
ฟิลิปปินส์และเวียดนามไม่พอใจเป็นอย่างมาก
ส่วนบรูไน เป็นประเทศสุดท้ายที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล
ทับซ้อนกับประเทศเพือ่ นบ้านในทะเลจีนใต้ทงั้ หมด เมือ่ บรูไนได้ประกาศเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล ของตนตามกฎหมาย ทะเลปี 1982 และในอีกสองปีต่อมา
คือ ปี 1984 บรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษและขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน
ในปีเดียวกัน
ในปี 1995 จีนได้ยึดเกาะมิสชีฟ (Mischief) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกาะ และท�ำเป็น
ที่พักพิงหลบภัยส�ำหรับชาวประมงจีน ท�ำให้ฟิลิปปินส์ซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะ
ดังกล่าวประท้วงจีนอย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม จีนได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
กลุ่มประเทศอาเซียนและสัญญาว่าจะแก้ปัญหาในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธี
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ในวันที่ 22 กรกฎาคม 1992 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออก
แถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ (ASEAN Declaration on the South China
Sea) เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ปราศจากการใช้
ก�ำลัง ภายหลังจากนั้นที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและที่ประชุมเวทีอาเซียน (ASEAN
Regional Forum – ARF) ได้เรียกร้องให้จีนและอาเซียนเจรจาท�ำข้อตกลงว่าด้วย
ระเบียบวิธีการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in South China Sea) และ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธีตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
ปี 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982)
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002 ในการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนครั้งที่ 8 ที่
กรุงพนมเปญ รัฐมนตรีตา่ งประเทศของอาเซียนและจีนได้รว่ มลงนามกันในปฏิญญา
ว่าด้วยการปฏิบัติของรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea – DOC)32 ในข้อที่ 4 ประเทศภาคีได้สัญญาว่าจะ
แก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีปราศจากการข่มขู่หรือใช้กำ� ลัง โดยการปรึกษา
หารืออย่างฉันท์มติ ร และเจรจากับรัฐภาคีทเี่ กีย่ วข้องโดยตรง ตามหลักสากลทีย่ อมรับ
ในกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมายทะเลปี 1982 ขององค์การสหประชาชาติ
ในข้อที่ 5 รัฐภาคีจะต้องยับยั้งการกระท�ำของตนเองในการปฏิบัติใดๆ ที่อาจ
จะท�ำให้การแก้ไขปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และอาจกระทบต่อสันติภาพและ
ความมั่นคง เช่น การไม่ส่งคนไปอยู่อาศัยบนเกาะเนินทราย โขดหินใต้น�้ำ สันดอนหรือ
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ในระหว่างทีม่ กี ารเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ อี ยูน่ ี้ รัฐภาคีควรจะเพิม่
ความพยายามในการแสวงหาวิธีการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันระหว่างรัฐภาคี
รวมทั้ง
ก) การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและ
ทหาร
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ข) ปฏิบัติต่อบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือยากล�ำบากทุกคนตามหลัก
มนุษยธรรม
ค) แจ้งให้รัฐภาคีอื่นๆ ทราบล่วงหน้าด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับการซ้อมรบ
ทางทหารต่างๆ ทั้งโดยเอกเทศหรือร่วมกัน
ง) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กันและกันโดยความสมัครใจ เป็นต้น
ปฏิญญาอาเซียน-จีนปี 2002 ท� ำให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สงบลง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อทุกฝ่ายสัญญาว่าจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รอบใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลแน่ชัดมากขึ้นว่า
มีกา๊ ซและน�้ำมันจ�ำนวนมากในทะเลจีนใต้ ดังนัน้ เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์และมาเลเซีย จึง
ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล ของตนอย่างเต็มที่ และมี
การให้สัมปทานบริษัทน�้ ำมันต่างชาติเข้ามาส�ำรวจมากขึ้น จึงท�ำให้ความขัดแย้ง
ขยายตัว รวมทัง้ การแทรกแซงของสหรัฐฯ เพือ่ ปิดล้อมจีนนับตัง้ แต่ปี 2009 เป็นต้นมา
รัฐบาลจีนและรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันยังต่างพยายามใช้
กฎหมายทะเล ปี 1982 ขององค์การสหประชาชาติ (UNCLOS) เพื่อสนับสนุนการ
อ้างสิทธิ์ของตนเพิ่มมากขึ้น
1. โดยการประกาศทะเลอาณาเขตใหม่เพิ่มเติม
2. โดยการปรับปรุงองค์กรบริหารงานท้องถิ่นเหนือทะเลอาณาเขตใน
ทะเลจีนใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. รวมทั้งการออกเป็นกฎหมายพิเศษต่างๆ เพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ของตน
และ
4. ท�ำปัญหาทะเลจีนใต้ให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศในที่ประชุมองค์กร
ระหว่างประเทศ หรือขู่จะน�ำขึ้นศาลโลก เป็นต้น ท�ำให้ปัญหาความขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐภาคีเพิม่ มากขึน้ มีการแข่งขันอาวุธ และท�ำให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ มีความคิดเห็นแตกแยกกันซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
ความร่วมมือและการรวมตัวของประเทศสมาชิกเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
1. นักวิชาการของสถาบันวิศวกรรมจีน Zhou Shouwei ได้ประเมินว่า
ในทะเลจีนใต้มีก๊าซธรรมชาติ 16 trillion cubic meters มีน�้ำมัน 30 billion tons
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เป็นแหล่งพลังงานใต้ทะเลใหญ่อนั ดับ 4 ของโลก รองจากอ่าวเม็กซิโก แอฟริกาตะวันตก
และบราซิล33 ทัง้ เวียดนามและฟิลปิ ปินส์ได้เชิญบริษทั น�ำ้ มันต่างชาติเข้าไปส�ำรวจน�ำ้ มัน
และก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของตนมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2009
เป็นต้นมา ซึง่ เป็นเขตทับซ้อนกับทะเลอาณาเขตของจีนท�ำให้เกิดข้อพิพาทเพิม่ มากขึน้
2. เส้นเขตแดนทางทะเลของจีนทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปว่า “เส้น 9 จุด” ครอบคลุม
อาณาบริเวณทะเลจีนใต้ทั้งหมดเป็นรูปตัวยู (U) นั้น ไม่มีความชัดเจนว่าอยู่ห่างจาก
ชายฝั่งของประเทศเวียดนาม มาเลเซีย บรูไนและฟิลิปปินส์ มากน้อยเพียงใด จีนไม่ได้
ประกาศชัดว่าจะใช้แนวเส้นทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล หรือไม่ประการใด ประเด็นนี้
มีความส�ำคัญที่จะต้องตกลงกันให้ชัดเจนก่อนและประเทศภาคีต่างๆ จะยอมรับ
หรือไม่
3. ปัญหากระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2007-2012 คือ เรือลาดตระเวน
ของจีนได้ขัดขวางการส�ำรวจหรือความพยายามที่จะขุดเจาะน�้ำมันของเวียดนามและ
ฟิลิปปินส์ในเขตที่ประเทศทั้งสองอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจ� ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล
ของตน โดยอ้างกฎหมายทะเลขององค์การสหประชาชาติปี 1982 แต่อยู่ในเขตแดน
9 จุดที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์
กล่าวคือ ในเดือนเมษายน 2007 จีนได้ขม่ ขูใ่ ห้บริษทั British Petroleum ของ
อังกฤษที่เวียดนามว่าจ้างให้สร้างท่อก๊าซนอกชายฝั่งทะเลภาคใต้ของเวียดนาม โดย
จีนได้อ้างว่าบริเวณนั้นอยู่ใกล้กับทะเลอาณาเขตของจีนในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ ดังนั้น
การกระท�ำการใดๆ โดยพละการในพื้นที่เหล่านั้นย่อมเป็นการละเมิดต่ออธิปไตยของ
ทะเลอาณาเขตของจีน แต่เวียดนามอ้างพื้นที่เหล่านั้นอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
(EEZ) และไหล่ทวีปของเวียดนาม ในช่วงระหว่างปี 2007-2012 จีนยังได้ข่มขู่บริษัท
ส�ำรวจน�้ำมันอื่นๆ ที่ได้รับสัมปทานจากเวียดนามอีกหลายบริษัทมิให้ส�ำรวจในพื้นที่
ทะเลใกล้หมู่เกาะสแปรตลี่ย์ของจีนในขณะที่เวียดนามอ้างว่าตนมีสิทธิตาม UNCLOS
ปี 1982
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ในปี 2009 จีนก็ได้ห้ามไม่ให้ฟิลิปปินส์ขุดเจาะน�ำ้ มันในอาณาบริเวณ Reed
Bank ซึ่งห่างจากชายฝั่งของเกาะพาลาวัน 60 ไมล์ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งก๊าซ
และน�ำ้ มันขนาดใหญ่แห่งหนึง่ (ซึง่ อาจมีกา๊ ซ 3.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ และน�ำ้ มัน 450
ล้านบาร์เรล)
ส่วนมาเลเซียและบรูไนก็มีปัญหาขัดแย้งกันในการพัฒนาบ่อก๊าซในพื้นที่ที่
อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกัน และต่างฝ่ายต่างให้สัมปทานกับบริษัทน�้ำมันต่างประเทศที่
แตกต่างกัน
จึงสรุปได้วา่ จีนไม่รบั รองเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล และไหล่ทวีป
ของเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน ที่รุกล�้ำเข้ามาในพื้นที่ทะเลอาณาเขต
ที่จีนอ้างในทะเลจีนใต้ จึงน่าจะสรุปได้ว่าจีนจะยอมรับแค่เส้นทะเลอาณาเขต 12
ไมล์ทะเลของประเทศเหล่านี้เท่านั้น
4. จีนได้เสนอให้มีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลจีนใต้ร่วมกันเพื่อส�ำรวจหาก๊าซ
ธรรมชาติและน�้ำมัน (Joint Development of Energy Resources) ในพื้นที่รูป
ตัวยู (U) ร่วมกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ในปี 2005 แต่ต่อมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ขอ
ถอนตัวจากสัญญาเนื่องจากการต่อต้านของนักการเมืองภายในประเทศบางส่วนได้
คัดค้านรัฐบาลไม่ให้ร่วมพัฒนากับจีนในพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของฟิลิปปินส์
5. หลายประเทศได้เสนอเส้นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและอ้างเขตไหล่ทวีปเกิน
กว่า 200 ไมล์ทะเล ต่อ UNCLOS ก่อนที่จะหมดเวลาเส้นตายในวันที่ 13 พฤษภาคม
2009
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2009 คณะกรรมาธิการรัฐสภาของฟิลิปปินส์ได้
ผ่านร่างกฎหมายเรื่องเส้นฐานของประเทศหมู่เกาะฟิลิปปินส์ กฎหมายดังกล่าวได้
รวมเกาะหาดทรายสกาโบโรท์ (Scarborough Shoal) จีนเรียกว่าเกาะหวงหยาน
(Huangyan) และหมู่เกาะ Kalayaan เข้าด้วยกัน ซึ่งในอดีตฟิลิปปินส์ไม่เคยอ้าง
กรรมสิทธิเ์ หนือเกาะหาดทรายสกาโบโรท์ จึงท�ำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับจีนและไต้หวัน
ในวันที่ 10 มีนาคม 2009 ประธานาธิบดีกลอเรีย อาโรโย ได้เซ็นกฎหมายดังกล่าว
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ต่อมา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2011 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนชื่อเรียก
ทะเลจีนใต้ทเี่ ป็นพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของฟิลปิ ปินส์วา่ “ทะเลตะวันตกของฟิลปิ ปินส์”
(West Philippines Sea)
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2009 มาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้เสนอเส้นเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลทางด้านใต้ของทะเลจีนใต้ต่อ UNCLOS ในวันรุ่งขึ้น เวียดนาม
ได้เสนอเส้นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะโดยเอกเทศทางด้านเหนือของทะเลจีนใต้ต่อ CLCS
จีนได้ประท้วงต่อการยืน่ เสนอเส้นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของเวียดนามและมาเลเซีย
ต่อ CLCS โดยทันทีว่าเป็นการละเมิดต่ออธิปไตยของจีน และขอให้องค์การ
สหประชาชาติปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของทั้งสองประเทศ ในวันที่ 4 สิงหาคม
2009 ฟิลิปปินส์ก็ได้ยื่นประท้วงข้อเสนอของทั้งเวียดนามและมาเลเซียต่อ CLCS
เช่นกัน เวียดนามและมาเลเซียจึงประท้วงค�ำโต้แย้งของทั้งจีนและฟิลิปปินส์
ทัง้ จีนและฟิลปิ ปินส์ได้เสนอสงวนสิทธิใ์ นการยืน่ เส้นอาณาเขตไหล่ทวีปเกิน 200
ไมล์ทะเล ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในอนาคตต่อ CLCS ด้วย ดังนัน้ การยืน่ เส้นอาณาเขตไหล่ทวีป
ของประเทศต่างๆ จะท�ำให้ปัญหาทะเลจีนใต้มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
จีนคัดค้านเส้นเศรษฐกิจจ�ำเพาะและไหล่ทวีปดังกล่าวของเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
และบรูไน เพราะทับซ้อนกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะต่างๆ ของจีนในทะเลจีนใต้ แต่ว่า
จีนในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ า้ งกรรมสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะทัง้ หมดในสแปรตลีย่ ไ์ ด้แจ้งต่อ CLCS ว่า
“หมู่เกาะหนานซา (สแปรตลี่ย์) ของจีนมีสิทธิ์เต็มที่ในการครอบครองทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและไหล่ทวีป” เนือ่ งจากเกาะไท้ผงิ หรืออีตู อาบา ทีท่ หารไต้หวัน
ครอบครองอยูม่ านานเป็นเกาะเดียวในหมูเ่ กาะสแปรตลีย่ ท์ มี่ นี ำ�้ จืดบนเกาะ และมีพนื้ ที่
กว้างขวางพอที่มนุษย์สามารถด�ำรงอยู่ได้ตามค�ำนิยามของ “เกาะ” ในกฎหมายทะเล
ขององค์การสหประชาชาติปี 1982
6. แม้ว่าจีนและปฏิญญาของอาเซียน-จีน (DOC) ปี 2002 จะประกาศยึด
หลักกฎหมายทะเลขององค์การสหประชาชาติ (UNCLOS), TAC และหลักการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติหา้ ประการ และหลักสากลต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพืน้ ฐาน
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ค�ำประกาศข้อที่ 5 ของ DOC
ปี 2002 ก็ระบุให้รัฐภาคีต้องยับยั้งการกระท�ำใดๆ ที่อาจจะท�ำให้ปัญหามีความสลับ
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ซับซ้อน หรือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้ง
การห้ามมิให้ส่งคนไปอาศัยอยู่บนเกาะ หาดทราย หรือเนินหินต่างๆ และด�ำเนินการ
ก่อสร้างต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าประเทศภาคีต่างๆ ยกเว้นบรูไน ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
บนเกาะ เนินทราย โขดหิน ที่ตนยึดครอง รวมทั้งพยายามท�ำการส�ำรวจและขุดเจาะ
หาก๊าซและน�้ำมันเข้าข่ายต่อการละเมิดข้อตกลงข้อที่ 5 นี้ด้วย
7. การแทรกแซงของสหรัฐฯ ในปัญหาทะเลจีนใต้ในปี 2010 ท�ำให้การแก้ไข
ปัญหาเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น ในข้อที่ 3 ของ DOC ปี 2012 รัฐภาคีต่างๆ ให้
ค�ำมั่นสัญญาว่าจะเคารพต่อเสรีภาพการเดินเรือในเขตและการบินเหนือน่านฟ้าของ
ทะเลจีนใต้ดังที่ปรากฏอยูใ่ นหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ UNCLOS
ด้ ว ย แต่ ส หรั ฐ ฯ ได้ เข้ า มาสนใจในปั ญ หาทะเลจี น ใต้ เ ป็ น ครั้ ง แรกโดยรั ฐ มนตรี
ต่างประเทศของสหรัฐฯ นางฮิลลารี่ คลินตัน ได้ประกาศในทีป่ ระชุมเวทีอาเซียน (ARF)
ครั้งที่ 17 ที่กรุงฮานอย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2010 ว่า “สหรัฐฯ มีผลประโยชน์ใน
เสรีภาพการเดินเรือ การเปิดพื้นที่เสรีส�ำหรับการเดินเรือ และการเคารพในกฎหมาย
ระหว่างประเทศในทะเลจีนใต้” นอกจากนี้ นางฮิลลารี่ยังประกาศสนับสนุนการแก้
ปัญหาตามปฏิญญา ASEAN-China DOC ปี 2012 และสนับสนุนให้รัฐภาคีบรรลุ
ข้อตกลงกันตามหลักปฏิบตั ิ DOC ทีส่ ำ� คัญคือ สหรัฐฯ ได้เสนอตัวเข้ามาเป็น “ผูไ้ กล่เกลีย่ ”
(Honest Broker) รวมทัง้ พร้อมทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งการเสนอความคิด
ริเริ่ม และการสร้างความไว้วางใจกันตาม DOC แต่ผู้แทนของจีนคือ รัฐมนตรี
ต่างประเทศ นายหยาง เจียฉือ ได้ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐ และได้กล่าวว่าจีนจะเจรจา
แก้ปัญหาในแบบทวิภาคีกับประเทศภาคีต่างๆ และปฏิเสธการเจรจาในลักษณะ
พหุภาคีระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดตามค�ำเรียกร้องของฟิลิปปินส์
และเวียดนาม จีนปฏิเสธที่จะให้สหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้องและปฏิเสธที่จะน�ำปัญหานี้
เข้าไปเจรจาในที่ประชุมระหว่างประเทศต่างๆ หรือให้ศาลโลกตัดสินปัญหา รัฐมนตรี
ต่างประเทศของจีนอ้างว่าการท�ำให้ปญ
ั หาทะเลจีนใต้เป็นปัญหาระหว่างประเทศ หรือ
ปัญหาพหุภาคี จะท�ำให้สถานการณ์เลวลงและแก้ไขปัญหาได้ยากยิ่งขึ้น
ในอดีตก่อนปี 2010 สหรัฐฯ ไม่เคยแสดงความสนใจในปัญหาทะเลจีนใต้ และ
ปฏิเสธค�ำเรียกร้องของฟิลปิ ปินส์ทอี่ า้ งว่าสนธิสญ
ั ญาป้องกันความมัน่ คงทวิภาคีระหว่าง
146 ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์นั้นจะต้องครอบคลุมถึงดินแดนในทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์อ้าง
ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆ ด้วย แต่ความสนใจของสหรัฐฯ ต่อปัญหาในทะเลจีนใต้มีเพิ่ม
มากขึน้ จากความหวาดกลัวของอิทธิพลของจีนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกในทะเลจีนใต้
และทั่วโลก เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและการเพิ่มงบประมาณ
ทางทหารของประเทศจีนอย่างรวดเร็วจากปลายศตวรรษที่ 20 ถึงต้นศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณเรือด�ำน�้ำของจีน การพัฒนาจรวดต่อต้าน
ดาวเทียม (Anti-Satellite Ballistic Missile) และจรวดต่อต้านเรือ (Anti-Ship Ballistic
Missile – ASBM) ซึง่ เป็นอันตรายต่อดาวเทียม เรือบรรทุกเครือ่ งบิน และแสนยานุภาพ
ทางทะเลของสหรัฐฯ ในเขตแปซิฟิกตะวันตก34 นอกจากนี้ จีนยังขัดขวางการท�ำ
จารกรรมและสอดแนมหาข่าวกรองของสหรัฐฯ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของ
เกาะไหหล�ำและทะเลจีนใต้ของจีน กล่าวคือ
ในวันที่ 1 เมษายน 2001 เครื่องบินจารกรรมของสหรัฐฯ แบบ EP-3E ได้ชน
กับเครื่องบินขับไล่ F-8 ของจีนที่บินขึ้นสกัดเครื่องบินจารกรรมของสหรัฐฯ ในเขต
EEZ ของเกาะไหหล�ำ จนเครื่องบินของทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหาย คือ เครื่องบิน
ขับไล่ของจีนตกทะเลและสูญหายไปพร้อมนักบินที่เสียชีวิต ส่วนเครื่องบินจารกรรม
ของสหรัฐฯ ได้รับความเสียหายจนต้องร่อนลงบนเกาะไหหล�ำอย่างผิดกฎหมาย จีน
ได้กล่าวหาสหรัฐฯ ว่าการบินจารกรรมเพื่อดักฟังการติดต่อสื่อสารทางวิทยุทางทหาร
ของจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นการแทรกแซงต่อระบบการสื่อสารของกองทัพจีน
นอกจากนี้ การละเมิดน่านฟ้าของเครื่องบินจารกรรมของสหรัฐฯ เป็นการกระท�ำโดย

34

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน Felix K. Chang, “China Naval Rise and the South China Sea: An
Operational Assessment,” Orbis, Winter 2012, pp. 19-38; James Kurth, “Confronting
a Powerful China with Western Characteristics,” Orbis, Winter 2012, pp. 39-59; Marvin
C. Ott, “Deep Danger: Competing Claims in the South China Sea,” Current History,
September 2011, pp. 236-241; Zbigniew Brzezinski, “Balancing the East, Upgrading
the West: U.S. Grand Strategy in an Age of Upheaval,” Foreign Affairs, Vol. 91,
No. 1, pp. 97-104.
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จงใจของสหรัฐฯ เพื่อตรวจหาจุดอ่อนของสถานีเรด้าห์และระบบเตือนภัยต่างๆ ของ
จีน35
ในเดือนมีนาคม 2009 เรือจารกรรมของสหรัฐฯ ชื่อ The Impeccable ได้ถูก
เรือประมงของจีน 5 ล�ำพยายามล้อมจับในเขต EEZ ประมาณ 75 ไมล์ทะเลจากชายฝัง่
ของเกาะไหหล�ำ (ดูแผนที)่ แต่เรือจารกรรมของสหรัฐฯ สามารถร้องขอความช่วยเหลือ
จากเรือรบของสหรัฐฯ ให้เข้ามาช่วยได้ทันเวลา36 การรุกล�้ำเขต EEZ และการขัดขวาง
ของเครื่องบินและเรือประมงของจีนต่อการจารกรรมหาข่าวสารของหน่วยข่าวกรอง
ของสหรัฐฯ เป็นประเด็นทีส่ หรัฐฯ กล่าวว่าจีนก้าวร้าวและพยายามปิดกัน้ ไม่ให้สหรัฐฯ
เข้าพืน้ ทีใ่ นทะเลจีนใต้ ในขณะทีจ่ นี โต้แย้งว่าการจารกรรมของสหรัฐฯ ในเขต EEZ ของ
จีนเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของจีน ในขณะทีส่ หรัฐฯ ถือว่าเขต EEZ เป็นเขตน่านน�้ำ
สากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนัน้ ประเด็นเรือ่ งทีส่ หรัฐฯ มีสทิ ธิในการจารกรรม
หาข่าวในเขต EEZ นอกเหนือจากทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลของจีนเป็น
สิ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่มีการชี้ขาดทาง
กฎหมายแต่ประการใด
ในดือนมิถนุ ายน 2009 เรือด�ำน�ำ้ ของจีนได้ชนกับสายลากจูงเครือ่ ง Sonar ของ
เรือรบสหรัฐฯ USS John McCain นอกชายฝั่งเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 เรือฟรีเกตของจีนได้ยิงปืนขับไล่เรือประมงของ
ฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ และในเดือนมีนาคม 2011 เรือลาดตระเวนของจีนได้
พยายามจะเบียดเรือส�ำรวจน�้ำมันของฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ใกล้เกาะมิสชิฟ

Edward Slingerland, “Collision with China: Conceptual Metaphor Analysis, Somatic
Marking, and the EP-3 Incident,” International Studies Quarterly (2007), pp. 51,
53-77.
36
Oriana Skylar Mastro, “Signaling and Military Provocation in Chinese National
Security Strategy: A Closer Look at the Impeaceble Incident,” The Journal of
Strategic Studies, Vol. 34, No. 2 (April 2011), pp. 219-244.
35
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ในเดือนพฤษภาคม 2011 รัฐบาลจีนได้ประกาศห้ามจับปลาในทะเลจีนใต้เป็น
เวลา 4 เดือน เพื่อให้ปลาวางไข่และเจริญเติบโต และได้วางทุ่นและปักเสาเหล็กใน
หมู่เกาะสแปรตลี่ย์ใกล้กับเกาะมิสชีฟ
ในเดือนเดียวกัน เรือรบของจีนได้ขู่เรือประมงเวียดนาม 4 ล�ำ ไม่ให้ท�ำการ
ประมงในเขตทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ และในเดือนมิถุนายน 2011 เรือจีน 3 ล�ำ
ได้ตัดสายเคเบิลของเรือส�ำรวจน�้ำมันของเวียดนามในทะเลจีนใต้
เวียดนามจึงตอบโต้ด้วยการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับสหรัฐฯ เป็นเวลาหนึ่ง
สัปดาห์นอกชายฝั่งเมืองดานัง ในกลางเดือนมิถุนายน 2011 การซ้อมรบดังกล่าวห่าง
จากเกาะพาราเซล 250 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของ
หมู่เกาะพาราเซล รัฐมนตรีกลาโหมของจีนนายพลเฉิน ปิงเต๋อ (Chen Bingde) ได้
วิจารณ์ว่าเป็นการกระท�ำที่ “ไม่เหมาะสม” และได้กล่าวหาว่าในระหว่างการซ้อมรบ
นั้น ทหารสหรัฐฯ ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับบินลาดตระเวนสอดแนมในเขตพื้นที่ 16
ไมล์ทะเลห่างจากพรมแดนจีน
ในเดือนกรกฎาคม 2011 เวียดนามยังได้แสดงความเป็นมิตรและร่วมมือ
กับสหรัฐฯ โดยการยินยอมให้เรือรบสหรัฐฯ USS Preble เข้าเทียบท่าเรือดานัง
นอกจากนี้ เวียดนามยังพิจารณาค�ำร้องขอของสหรัฐฯ ที่จะใช้ท่าเรือที่อ่าวคัมรานห์
เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจจีนในทะเลจีนใต้ เวียดนามให้รสั เซียเช่าฐานทัพเรือทีอ่ า่ วคัมรานห์ใน
ช่วงสงครามเย็นภายหลังที่จีนมีปัญหาขัดแย้งกับเวียดนามในปัญหาต่างๆ รวมทั้งการ
รุกรานและการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามในช่วงปี 1978-1989 รัสเซียได้ยุติการ
เช่าฐานทัพเรืออ่าวคัมรานห์ในปี 2002 และสหรัฐฯ ได้พยายามเจรจาขอใช้ฐานทัพเรือ
ต่างๆ ของเวียดนามภายหลังที่ประเทศทั้งสองได้ปรับปรุงความสัมพันธ์กันในปี 1995
เวียดนามอนุญาตให้เรือรบสหรัฐฯ เข้าเทียบท่าเวียดนามได้ครั้งแรกที่โฮจิมินห์และ
อ่าวคัมรานห์ในปี 2009 และ 2010 ตามล�ำดับ
เวียดนามยังได้มกี ารเจรจาแบบทวิภาคีในเรือ่ งการเมืองและความมัน่ คงกับ
สหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2007 และมีการเจรจาแบบเดียวกันกับรัสเซีย ดังนั้น เวียดนาม
สามารถใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและทางทหารกับสหรัฐฯ มาเป็นเครือ่ งมือแข่งขัน
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กับจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ถา้ ถูกจีนกดดันมาก โดยการอนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพเรือ
ที่อ่าวคัมรานห์หรือดานัง และร่วมมือกันทางทหารมากขึ้นเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์
ในเดือนธันวาคม 2011 เรือลาดตระเวนของจีนได้ลาดตระเวนในหมู่เกาะ
สแปรตลี่ย์ในเขตพื้นที่ฟิลิปปินส์อ้างทับซ้อนกับจีน
ในเดือนเมษายน 2012 จีนได้จับเรือประมงและลูกเรือ 21 คน ของเวียดนาม
ในเขตหมู่เกาะพาราเซล และกักขัง 7 สัปดาห์ก่อนจะปล่อยตัว
แต่ เ หตุ ก ารณ์ ล ่ า สุ ด และมี ก ารประท้ ว งกั น อย่ า งรุ น แรงคื อ กรณี เรื อ
ลาดตระเวนของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ จั บ กุ ม เรื อ ประมงจี น และลู ก เรื อ บริ เวณหมู ่ เ กาะ
สกาโบโรว์ในทะเลจีนใต้ในวันที่ 8 เมษายน 2012 เกาะดังกล่าวอยู่นอกเขตน่านน�้ำ
ของฟิลิปินส์ห่างจากเกาะลูซอน 124 ไมล์ทะเล แต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
200 ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์เพิ่งอ้างสิทธิ์เมื่อต้นปี 2009 จีนได้ประท้วง
ฟิลิปปินส์อย่างรุนแรง และส่งเรือลาดตระเวรของจีน 4 ล�ำเข้าไปเผชิญหน้ากับเรือรบ
ของฟิลิปปินส์ 3 ล�ำ การเผชิญหน้าระหว่างเรือลาดตระเวนของจีนและฟิลิปปินส์
ดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน สร้างความหวัน่ วิตกให้กบั ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค
แต่ในที่สุด ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงถอนเรือรบของตนออกจากบริเวณดังกล่าว แต่ได้มีการ
โต้เถียงกันทางการเมืองต่อไปในที่ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนและที่ประชุม ARF
ที่กรุงพนมเปญในเดือนกรกฎาคม 2012
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสิ ท ธิ์ แ ละบริ ห ารหมู ่ เ กาะต่ า งๆ ในทะเลจี น ใต้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามเงื่อนไข เงื่อนไขประการหนึ่งของการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ต่างๆ
ตาม UNCLOS ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2012 จีนได้ประกาศตัง้ เมืองซานซา (Sansha)
บนเกาะหยงซิง่ (Yongxing) ในหมูเ่ กาะซีซา (Paracel) ให้มอี �ำนาจบริหารปกครอง
หมู่เกาะซีเซา (พาราเซล) จงซา (Zhongsha) และหนานซา (สแปรตลี่ย์) และ
อาณาทะเลอาณาเขตโดยรอบในทะเลจีนใต้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 2 ล้านตารางกิโลเมตร37
ในวันเดียวกัน เวียดนามได้ออกกฎหมายทะเล (Law on the Sea) ระบุว่า
เวียดนาม “มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่หักล้างไม่ได้ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหนือ
หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ที่เวียดนามอ้างและคัดค้านการตั้งเมืองซานซาของจีน38
37
38
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กฎหมายฉบับนีจ้ ะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2013 จีนได้เรียกทูตเวียดนามเข้าพบ
และคัดค้านการออกกฎหมายทะเลของเวียดนาม
8. รัฐบาลของประธานาธิบดี บารัค โอบามา ของสหรัฐฯ ได้พยายามกลับ
เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ตาม
นโยบาย “America Re-engages Southeast Asia” เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ทางทหารกับประเทศอาเซียนเก่า เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
รวมทั้งอดีตประเทศที่เป็นศัตรู เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชาและพม่า เพื่อเจรจาขอใช้
ฐานทัพ ท่าเรือและสนามบิน รวมทั้งรื้อฟื้นหรือสร้างความสัมพันธ์ทางทหารใหม่
ถูกมองโดยจีนว่าเป็นความพยายามในการ “ปิดล้อมจีน” ของสหรัฐฯ ความพยายามของ
สหรัฐฯ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับอินเดีย โดยการใช้นโยบายการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้ นนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ให้แก่อนิ เดียเป็นแรงจูงใจ นอกเหนือจากความร่วมมือ
ในเรื่องการต่อต้านลัทธิก่อการร้ายสากลในปี 2011 ของสหรัฐฯ กับประเทศอาเซียน
และประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จีนจับตาการด�ำเนินนโยบายของ
สหรัฐฯ ด้วยความไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลจีนมีความหวาดระแวงว่าสหรัฐฯ พยายามอาศัยความขัดแย้งระหว่าง
จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องในปัญหาทะเลจีนใต้ รวมทัง้ การสร้างกระแส
“ภัยคุกคามของจีน” โดยเฉพาะระหว่างจีนกับเวียดนามและฟิลปิ ปินส์ เป็นเหตุสำ� หรับ
การสร้างพันธมิตรทางทหารปิดล้อมจีนและรือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์เก่าทางทหารในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในรูปแบบของ “ดุมล้อและซี่ล้อ” (Hub
and Spokes) ยุคสงครามเย็นขึ้นมาใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในปลายปี 2011 ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศนโยบายใหม่ตอ่ ภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก โดยประกาศให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ส�ำคัญที่สุด
(Pivot Area) ของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ภายหลังการถอนทหารออกจากอิรัค
ในปี 2011 และประกาศจะถอนทหารสหรัฐฯ ออกทัง้ หมดจากอัฟกานิสถานในปี 2014
ล่าสุดในต้นปี 2012 ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศจัดตัง้ ฐานทัพนาวิกโยธิน
ใหม่ของสหรัฐฯ ในตอนเหนือของออสเตรเลียทีเ่ มืองดาวิน และกระทรวงกลาโหมของ
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สหรัฐฯ มีแผนจะเพิม่ ก�ำลังทางเรือของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ จากเดิม 50% เป็น
60%
นโยบายต่างประเทศใหม่ของสหรัฐฯ ทั้งการเมืองและทางทหารในภูมิภาค
แปซิฟกิ ตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียดังกล่าว ท�ำให้จนี มองว่าเป็นนโยบายสนับสนุน
ประเทศภาคีของอาเซียนทีข่ ดั แย้งกับจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ให้มที า่ ทีทแี่ ข็งกร้าวต่อจีน
มากขึ้น โดยเฉพาะการเรียกร้องของนางฮิลลารี่ คลินตัน ที่ให้ประเทศอาเซียนร่วมมือ
เป็นหนึ่งเดียวกันในการเจรจากับจีนในปัญหาทะเลจีนใต้
9. จีนได้ตอบโต้การแทรกแซงของสหรัฐฯ โดยการประกาศเพิม่ ระดับความ
ส�ำคัญของทะเลจีนใต้ให้เป็น “ผลประโยชน์แห่งชาติทสี่ ำ� คัญยิง่ ” (Core National
interest) ในระดับเดียวกับปัญหาธิเบต ซินเกียงและไต้หวัน ซึ่งหมายความว่าจีน
พร้อมจะใช้ก�ำลังท�ำสงครามเพื่อปกป้องดินแดนดังกล่าว? ทั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส
ของจีนได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ที่เยือนจีนในเดือนมีนาคม 2010 ว่า
จีนได้ยกระดับความส�ำคัญของทะเลจีนใต้เป็น “ผลประโยชน์แห่งชาติส�ำคัญ” ซึ่ง
อยู่ในประเภทที่ไม่สามารถจะเจรจาต่อรองกันได้ในระดับเดียวกับไต้หวันและธิเบต
หนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนก็ได้กล่าวว่า “จีนจะไม่ละเว้นสิทธิ์ของตน
ในการทีจ่ ะปกป้องผลประโยชน์สำ� คัญด้วยก�ำลังทหาร” ท�ำให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั
ว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อ DOC ปี 2002 เกี่ยวกับทะเลจีนใต้หรือไม่? โดย
เฉพาะอย่างยิง่ รัฐบาลจีนยังไม่ได้มกี ารปฏิเสธเรือ่ งดังกล่าวอย่างเป็นทางการแต่ประการ
ใด ท�ำให้ทปี่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนมีความหวัน่ วิตก ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนครัง้ ที่ 43
ทีก่ รุงฮานอย ในช่วงวันที่ 19-20, 2010 ได้เน้นความส�ำคัญของการรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงในทะเลจีนใต้ และยืนยันความส�ำคัญของ DOC ที่ประชุมอาเซียนต้องการ
ให้มคี วามร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในการท�ำข้อตกลงหลักปฏิบตั ทิ ะเลจีนใต้ (COC)
ให้มีผลใช้บังคับได้ในอนาคตอันใกล้ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน
ร่วมมือกันร่างข้อตกลงดังกล่าวโดยเร็วทีส่ ดุ ในทีป่ ระชุมเวทีอาเซียน (ARF) ครัง้ ที่ 17 ใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2010 ที่ประชุมรวมทั้งสหรัฐฯ ได้ยกประเด็นทะเลจีนมาพิจารณา
และสนับสนุนการร่างหลักปฏิบตั ทิ ะเลจีนใต้ และปี 2002 ASEAN-China DOC ในขณะที่
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นายหยาง เจียฉือ กล่าวสนับสนุนความส�ำคัญของ DOC
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แต่ยนื ยันว่าไม่ควรท�ำให้ปญ
ั หาทะเลจีนใต้เป็นปัญหาระหว่างประเทศ แต่เป็นปัญหาที่
จะต้องเจรจาแก้ไขแบบทวิภาคี ไม่ใช่พหุภาคี
ที่เวทีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียนบวก (ADMM+) ที่กรุงฮานอย
ในเดือนตุลาคม 2010 ได้มผี แู้ ทนจากหลายประเทศยกปัญหาทะเลจีนใต้ขนึ้ มาพิจารณา
รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ นายโรเบิร์ต เกตส์ ก็ได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาโดยสันติวิธี
และโดยวิธีการร่วมมือทางการทูต และตามธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนคือ พลเอก เหลียง กวงเลี่ย ได้เรียกร้องให้
ทุกประเทศในภูมิภาคมีความไว้วางใจกันและกัน และบอกประเทศเพื่อนบ้านของจีน
ไม่ให้หวาดกลัวก�ำลังทหารของจีน เพราะจีนด�ำเนินนโยบายป้องกันประเทศในเชิงรับ
จึงไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใด แต่เพื่อป้องกันความมั่นคงและส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่น่าสนใจคือ รัฐมนตรีกลาโหมของ
จีนไม่ได้กล่าวว่าทะเลจีนใต้เป็น “ผลประโยชน์แห่งชาติทสี่ ำ� คัญของจีน” แต่ประการใด
และจีนได้ปล่อยเรือและลูกเรือประมงของเวียดนามที่จีนกักขังไว้ในหมู่เกาะพาราเซล
เป็นอิสระ ท�ำให้ปัญหาความร้อนแรงเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ลดลง
แต่อย่างไรก็ตาม จีนได้ทำ� การซ้อมรบในทะเลจีนใต้ในเดือนพฤศจิกายน 2010
ประกอบด้วยทหาร 18,000 คน และเรือรบกว่า 100 ล�ำ เพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วม
ระหว่างสหรัฐฯกับฟิลิปปินส์ในบริเวณหมู่เกาะพาลาวันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2011 เรือลาดตระเวนของจีนได้กีดกันเรือส�ำรวจน�้ำมันของฟิลิปปินส์
ในบริเวณหมูเ่ กาะ Reed Bank ในเขตทะเลจีนใต้แต่หา่ งจากฝัง่ พาลาวัน 80 ไมล์ทะเล
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประท้วงว่าเรือจีนได้ล�้ำเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของ
ฟิลิปปินส์ และกล่าวหาว่าจีนเสริมสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะ Iroquois Reef และ
Amy Douglas Bank ที่ไม่มีคนอาศัยห่างจากชายฝั่งของเกาะพาลาวัน 230 กิโลเมตร
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2011 เรือลาดตระเวนของจีน 3 ล�ำได้กีดกันเรือส�ำรวจ
น�้ำมันของเวียดนามชื่อ Binh Minh 02 นอกชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนกลาง 80 ไมล์
และในวันที่ 9 มิถุนายน 2011 เรือประมงของจีนก็ชนเรือส�ำรวจน�้ำมันของ
เวียดนามชื่อ Viking II ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของเวียดนาม แต่จีน
อ้างว่าเวียดนามละเมิดเขตอธิปไตยของจีนในทั้ง 2 กรณี
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้
ยืนยันที่จะปกป้องดินแดนในทะเลจีนใต้ที่จีนกล่าวอ้างอย่างแข็งขันมากขึ้นไม่ให้
สหรัฐฯ เวียดนามและฟิลิปปินส์ ล่วงละเมิดโดยเด็ดขาด สร้างความไม่พอใจให้แก่
ประเทศทั้งสามอย่างมาก และเป็นการยืนยันว่าจีนไม่ยอมรับพื้นที่เขตจ�ำเพาะ 200
ไมล์ทะเลของเวียดนาม และฟิลิปปินส์ที่รุกล�้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ 9 จุดที่จีนอ้างว่าเป็น
ดินแดนอธิปไตยของจีน และได้ยกระดับความส�ำคัญของปัญหาทะเลจีนใต้ให้เป็น
“ผลประโยชน์แห่งชาติที่ส�ำคัญ” (Core Interest) เทียบเท่าธิเบตและไต้หวัน แต่
ในการแก้ไขปัญหาจีนยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาโดยการเจรจาทางการทูตแบบสันติวิธี
ในลักษณะทวิภาคี หรือโดยการร่วมลงทุนพัฒนาพลังงานก๊าซและน�ำ้ มันร่วมกันเท่านัน้
ล่าสุดในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 45 ที่กรุงพนมเปญ ใน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2012 ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนไม่สามารถมีมติเอกฉันท์เกี่ยวกับ
แถลงการณ์ร่วมที่จะประกาศภายหลังการประชุมร่วมกันได้อย่างที่เคยกระท�ำมา
ทุกปีในอดีต เนื่องจากประธานที่ประชุมคือกัมพูชา และสมาชิกอีกหลายประเทศที่
ไม่เกีย่ วข้องกับปัญหาทะเลจีนใต้ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเวียดนามและฟิลปิ ปินส์ที่
ต้องการระบุปญ
ั หาทะเลจีนใต้เอาไว้ในแถลงการณ์รว่ มของทีป่ ระชุม เนือ่ งจากหวัน่ เกรง
ว่าจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยเฉพาะความ
ช่วยเหลือจากจีนและการค้าและการลงทุนของจีนในอาเซียนในภาวะที่เศรษฐกิจโลก
ก�ำลังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปและอเมริกา ขณะเดียวกัน เวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องการให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมดมีจุดยืนสนับสนุนเวียดนามและฟิลิปปินส์อย่างเป็นกลุ่มก้อน แต่
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์แตกต่างกันในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ยังไม่มกี ารพิสจู น์วา่ จุดยืนของประเทศภาคีใดถูกผิดประการใด
ในปัญหาทะเลจีนใต้ ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจึงไม่ต้องการให้
อาเซียนท�ำตัวเป็นศาลตัดสินและระมัดระวังมิให้ถกู ชักจูงไปสนับสนุนผลประโยชน์
ของประเทศสมาชิกบางประเทศที่ได้รับประโยชน์ อาเซียนยังต้องระมัดระวังมิให้
ปัญหาทะเลจีนใต้กลายเป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแตกแยกกันเพราะ
ผลประโยชน์สว่ นตัวของบางประเทศ ทัง้ นี้ โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
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ในระยะยาวของการสร้างประชาคมอาเซียนเป็นหลัก รวมทั้งนโยบายการรักษา
สันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้โดยการสนับสนุนการเจรจาทางการทูต และ
ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันโดยการยุติการส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติในเขต
พืน้ ทีท่ บั ซ้อนกัน รวมทัง้ ในเขตทีแ่ ต่ละประเทศอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของ
ตนเอง จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการ
แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้
1. ให้ทกุ ฝ่ายยุตกิ ารส�ำรวจก๊าซและน�้ำมันในพืน้ ทีท่ อี่ า้ งกรรมสิทธิท์ บั ซ้อนกัน
รวมทั้งบริเวณเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเล จนกว่าจะมีการตกลงกันระหว่าง
จีนกับภาคีอาเซียน
2. ภาคีอาเซียนและจีนควรเจรจาเรื่องทะเลอาณาเขต 9 จุด รูปตัวยูของจีน
ในทะเลจีนใต้ว่าอยู่ห่างจากอาณาเขตทางทะเลของเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
บรูไนและฟิลิปปินส์ เท่าใด เพราะปัจจุบันจีนยังไม่ได้ประกาศแน่ชัด แต่จีนไม่ยอมรับ
เส้นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของประเทศเหล่านี้ที่ทับซ้อนกับพื้นที่ในเขต
9 จุดรูปตัวยูของจีน
ในปัจจุบัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ รวมทั้งมาเลเซียและบรูไนต่างไม่ยอมรับการ
อ้างกรรมสิทธิ์ของจีน และพยายามใช้กฎหมายทะเลฉบับใหม่ปี 1982 เป็นหลักเกณฑ์
ในการยืนยันสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของตน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะและ
ไหล่ทวีป ท�ำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ในปัจจุบัน ประเทศภาคีเหล่านี้พยายามดึง
สหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองกับจีน แต่จีนรวมทั้งไต้หวันในฐานะ
ที่เคยเป็นมหาอ�ำนาจเก่าและอ้างกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ยินยอมสูญเสียดินแดนโดยง่าย
โดยเฉพาะเมื่อจีนสามารถฟื้นคืนอ�ำนาจของตนข้นมาใหม่ได้ในปัจจุบัน ดังนั้น ความ
ขัดแย้งนี้อาจขยายตัวถ้าไม่มีการเจรจาตกลงกันอย่างจริงจังของทุกฝ่าย
3. จีนและอาเซียนควรยืนยันเส้นทางเดินเรือในทะเลและเส้นทางบินทีผ่ า่ นใน
บริเวณทะเลจีนใต้ร่วมกันให้ชัดเจน ให้สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ รับทราบถึงสิทธิและ
        155
วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในแผนปฏิบัติการของ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เสรีภาพในการใช้เส้นทางเหล่านีอ้ ย่างบริสทุ ธิ์ (Innocent Passage) โดยไม่กระทบกับ
ความมั่นคงของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
4. อาเซียนควรเรียกร้องให้ประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ 5 ประเทศ รวม
ทั้งมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์อื่นๆ เช่น อินเดียและปากีสถาน ลงนามใน SEANFWZ ของ
อาเซียน
5. อาเซียนควรร่าง COC ในทะเลจีนใต้รว่ มกับจีนเพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้โดยเร็ว
ปัจจุบันเวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องการร่าง COC ให้เป็นที่ยอมรับของอาเซียน 10
ประเทศก่อนที่จะเสนอให้จีนพิจารณาในภายหลัง ในขณะที่จีนต้องการร่วมพิจารณา
ร่วมกันตั้งแต่แรก ความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้ท�ำให้คณะท�ำงานร่าง COC คือ JWG ของ
อาเซียนไม่อาจจะร่วมมือกับจีนได้เมือ่ จีนปฏิเสธทีจ่ ะร่วมประชุมโดยอ้างว่าง “ยังไม่ถงึ
เวลาที่เหมาะสม”
6. ความพยายามของเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่จะพยายามดึงสหรัฐฯ เข้ามา
ถ่วงดุลอ�ำนาจกับจีน โดยการเสนอให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพในประเทศทั้งสองโดย
หลีกเลีย่ งค�ำว่า “ฐานทัพ” โดยใช้คำ� ว่า “สถานที”่ (Places) แทน รวมทัง้ การตัดสินใจของ
ประเทศทั้งสองที่จะเข้าร่วมมือกับโครงการเขตการค้าเสรีของสหรัฐฯ (Trans-Pacific
Partnership – TPP) จะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและการตั้งประชาคมอาเซียน
ของอาเซียน
นอกจากนี้ อิทธิพลของบริษัทน�้ำมันต่างชาติมีอิทธิพลต่อการเมืองภายในของ
ฟิลปิ ปินส์ ท�ำให้สมาชิกสภาของฟิลปิ ปินส์กดดันให้รฐั บาลฟิลปิ ปินส์ยตุ โิ ครงการพัฒนา
ร่วมระหว่างจีน-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่าการส�ำรวจรุกล�้ำเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
ของฟิลิปปินส์ใน Reed Bank
7. ประเทศอาเซียนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการอ้างกรรมสิทธิ์ใน
ทะเลจีนใต้ เช่น ไทยและอินโดนีเซีย ควรเข้ามาท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยทางการทูต
เหมือนในอดีตที่รัฐมนตรีต่างประเทศ ดร.ถนัด คอมันตร์ เคยแสดงบทบาทส�ำคัญ
ประเทศไทยไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหานี้ โดยการเสนอให้ยุติการเจรจาเรื่องปัญหา
อธิปไตยไว้ชั่วคราว และร่วมพัฒนาขุดค้นหาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติก่อนน่าจะ
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เป็นทางออกที่ดี เนื่องจากการพัฒนาร่วมกัน (Joint Development) เป็นวิธีการ
ที่ใช้กันแพร่หลายในปัญหาเช่นนี้
ไทยควรท�ำหน้าที่สร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐภาคีอาเซียนและจีน หรือ
ร่วมกับอินโดนีเซียในการชักชวนให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาร่วมกัน และในอนาคต
อาจเสนอให้ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ร่วมกันและเป็นเขตปลอดทหาร และ
เป็นเขตรักษาความมั่นคงปลอดภัยร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน
ในอดีตหลังเกิดวิกฤตเกาะ Mischief ปี 1995 ไทยและอินโดนีเซียก็เคยท�ำ
หน้าที่จัดการประชุมอาเซียนเพื่อหาทางไกล่เกลี่ยและสร้างความไว้วางใจระหว่างจีน
และอาเซียนมาแล้ว เนือ่ งจากทัง้ ไทยและอินโดนีเซียไม่ใช่รฐั ภาคีของปัญหา และมีความ
ตั้งใจและวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขปัญหา
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่ออาเซียน
1. ยุทธศาสตร์ในสมัยสงครามเย็น
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรือในยุคสงครามเย็น สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาท
ในภูมิภาคนี้มากที่สุด เริ่มจากการแทรกแซงไม่ให้คอมมิวนิสต์ได้ยึดครองจีนแผ่นดิน
ใหญ่ หลังจากนัน้ เกิดสงครามเกาหลีในปี 1950 ทีเ่ กาหลีเหนือรุกรานเกาหลีใต้ สหรัฐฯ
ได้ส่งทหารเข้ามาร่วมรบในสงครามเกาหลี สงครามเกาหลีสิ้นสุดในปี 1953 นับว่า
สหรัฐฯ ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง ที่สามารถยันเกาหลีเหนือไว้ได้1
ในปี 1954 สหรัฐฯ เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งพันธมิตรทางด้านการทหาร
ในภูมิภาคนี้ คือ SEATO (South East Asia Treaty Organization) SEATO เกิดมา
จากสนธิสัญญา Manila Pact สหรัฐฯ พยายามท�ำให้ SEATO เหมือน NATO ในยุโรป
ซึ่ง NATO เป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านการทหาร เพื่อต่อต้านกับฝ่ายคอมมิวนิสต์
ในสงครามเย็น
ในทศวรรษ 1960 เกิดสงครามเวียดนาม เป็นการรุกรานเวียดนามใต้โดย
เวียดนามเหนือ ซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในทศวรรษนี้เอง ที่สหรัฐฯ ได้ทุ่มก�ำลังทาง
ด้านการทหารเข้ามา เพื่อที่จะต่อต้านการรุกรานจากเวียดนามเหนือ ในยุคนี้ ไทยเป็น
พันธมิตรกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชดิ ทีส่ ดุ มีการท�ำสนธิสญ
ั ญาทางด้านความมัน่ คงระหว่าง
ไทยกับสหรัฐฯ เรียกว่า “Thanat – Rusk Communique” ในปี 1962 เป็นความ
ตกลงระหว่างรัฐมนตรีตา่ งประเทศของไทยคือ ถนัด คอมันตร์กบั รัฐมนตรีตา่ งประเทศ
ของสหรัฐฯ Dean Rusk เนื้อหาที่ส�ำคัญคือ สหรัฐฯ สัญญาว่าจะช่วยไทย หากไทยถูก
รุกรานโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์ นี้เป็นข้อผูกมัดที่สหรัฐฯ มีกับไทย ในการช่วยเหลือไทย
ทางด้านความมัน่ คง หลังจากนัน้ มีขอ้ ตกลงกันอีกหลายฉบับ ทีไ่ ทยยินยอมทีจ่ ะให้สหรัฐฯ
1

ดู D.S. Zagoria, “The United States and the Asia-Pacific Region in the Post-Cold War
Era” in R.S. Ross, ed., East Asia in Transition (Armonk,N.Y. : M.E. Sharp,1995): 160-179.
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เข้ามาตั้งฐานทัพในไทย เพื่อใช้เป็นการเป็นฐานในการท�ำสงครามกับฝ่ายคอมมิวนิสต์
ในสงครามเวียดนาม2
แต่ต่อมาในปลายทศวรรษ 1960 สงครามยืดเยื้อ สังคมสหรัฐฯ เกิดความ
แตกแยกอย่างรุนแรง เริ่มมีการต่อต้านสงครามเวียดนาม ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตกว่า
50,000 คน เพราะฉะนั้น หลังทศวรรษ 1960 สหรัฐฯ คิดว่า ควรถอนตัวออกจาก
สงครามที่ยืดเยื้อนี้ เพราะสงครามนี้ไม่ชัดเจนว่า ใครรบกับใคร หรือประเทศหนึ่ง
รุกรานอีกประเทศหนึ่ง แต่เป็นระหว่างเวียดนามด้วยกันเอง และเป็นสงครามนอก
รูปแบบ เป็นสงครามกองโจร ซึ่งสหรัฐฯ รบยากเหลือเกินในลักษณะนั้น
ปลายทศวรรษ 1960 เมือ่ Nixon ขึน้ มาเป็นประธานาธิบดี ได้ประกาศนโยบาย
ใหม่ เรียกว่า “Nixon Doctrine” หรือ “Guam Doctrine” เนื้อหาหลักคือ สหรัฐฯ
จะลดบทบาทออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นแล้ว สหรัฐฯ เห็นว่า
ต้องปรับนโยบายใหม่ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยฉวยโอกาสในความแตกแยกจาก
ค่ายคอมมิวนิสต์ดว้ ยกันเอง คือ ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตทีม่ คี วามขัดแย้งกันรุนแรง
ในทศวรรษ 1960 ปี 1971 ประธานาธิบดี Nixon ไปเยือนจีน เพราะสหรัฐฯ เห็นว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปปรับความสัมพันธ์กับจีนใหม่ และดึงจีนมาเพื่อต่อต้านสหภาพ
โซเวียต นี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์บทบาทของสหรัฐฯ
ทศวรรษ 1970 สหรัฐฯ ลดบทบาททางด้านความมั่นคงลงไปเรื่อยๆ สหรัฐฯ
ถอนทหารในปี 1975 หลังจากนั้น เวียดนามใต้ก็ตกเป็นของคอมมิวนิสต์ ลาว กัมพูชา
กลายเป็นคอมมิวนิสต์ และในปี 1976 สหรัฐฯ ก็ได้ถอนทหารออกจากประเทศไทย
เพราะฉะนั้น ในทศวรรษ 1970 สหรัฐฯ ได้ลดบทบาททางด้านการทหารลงเป็นอย่าง
มาก เมื่อเทียบกับทศวรรษที่ 1950-1960
อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษ 1980 สหรัฐฯ ยังคงฐานทัพไว้ที่ฟิลิปปินส์ ที่ Subic
Bay และถือว่า ญี่ปุ่นเป็นแกนหลักทางด้านนโยบายทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้
สหรัฐฯ ได้ถอยออกมาตั้งเป็นแนวรับอยู่บริเวณเกาะต่างๆ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
2

ดู ประภัสสร์ เทพชาตรี นโยบายต่างประเทศของไทย: จากยุควิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษใหม่
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).
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ฟิลปิ ปินส์ ไต้หวัน และญีป่ นุ่ ส�ำหรับในเกาหลีใต้ สหรัฐฯ ยังคงกองก�ำลังทหารอยูต่ อ่ ไป
นีเ้ ป็นบทบาทสหรัฐฯ ในทศวรรษ 1980 ซึง่ ถ้ามองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่วง
ทีค่ วามขัดแย้งเริม่ คลีค่ ลายในลักษณะทีส่ หภาพโซเวียตเริม่ ลดบทบาทลงไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปี 1986 ที่ Gorbachev ได้ประกาศ และส่งสัญญาณว่า จะลดบทบาท และ
จะปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยจะลดนโยบายในเชิงก้าวร้าวลง นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำ� คัญ
ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในภูมภิ าค แนวโน้มนีม้ าถึงจุดเปลีย่ นทีส่ �ำคัญในช่วง
1990-1991 ที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย และลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายไปในยุโรป
ตะวันออก เหล่านี้ท�ำให้สงครามเย็นในเอเชียจบสิ้นไปด้วย นโยบายสหรัฐฯ ที่ผ่านมา
ที่ต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ และการใช้นโยบายปิดล้อมสหภาพโซเวียตก็จบลงไปด้วย3
2. ยุทธศาสตร์ในสมัยหลังสงครามเย็น
2.1		 สมัยรัฐบาล Clinton 1
ในสมัยหลังสงครามเย็น ตั้งแต่ปี 1990 จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
มีหลายช่วงที่เป็นการผกผันที่ส�ำคัญของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค
ในปี 1990-1992 เป็นช่วงของการมองโลกในแง่ดีว่า เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุด
ไปแล้ว สหรัฐฯ ไม่มีศัตรูอีกแล้ว ไม่มีภัยคอมมิวนิสต์ที่จะต้องต่อต้าน ถึงแม้ว่าจีน
จะยังเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตาม แต่นโยบายจีนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จีนไม่มีนโยบายที่
จะ Export การปฏิวัติอีกต่อไป นโยบายในช่วงนี้เรียกว่า เป็นช่วง “Honeymoon
Period” ส�ำหรับชัยชนะที่ฝ่ายโลกเสรีมีต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ มองว่า นโยบาย
ปิดล้อมที่ใช้มาตลอด 45 ปีประสบความส�ำเร็จ เพราะฉะนั้น สหรัฐฯ ไม่จ�ำเป็นอีกแล้ว
ที่จะยังคงบทบาทที่โดดเด่นทางด้านการทหาร และความมั่นคงในภูมิภาค สหรัฐฯ
จึงปิดฐานทัพที่ฟิลิปปินส์ และลดจ�ำนวนทหารในญี่ปุ่น และในคาบสมุทรเกาหลี
จนเหลือไม่เกิน 100,000 คนในเอเชียตะวันออก
การที่สหรัฐฯ ลดบทบาทลงไปอย่างมาก ประกอบกับการที่สหภาพโซเวียตได้
ลดบทบาท ไม่ได้เป็นตัวแสดงที่ส�ำคัญในเอเชียเช่นเดียวกัน ท�ำให้ขั้วอ�ำนาจหลัก
3
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หายไป ผลจากการทีข่ วั้ อ�ำนาจทัง้ 2 หายไป ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า สุญญากาศ
แห่งอ�ำนาจ (Power Vacuum) ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงใน
ภูมภิ าค เพราะสภาวะเช่นนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศอืน่ มาทดแทนความว่างเปล่าตรงนัน้
ประเทศนั้นคือ จีน ซึ่งพยายามเข้ามาเพิ่มบทบาทแทนที่สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต
เพื่อเป็นเจ้าในภูมิภาค (Regional Hegemon) สังเกตได้ว่า ประเทศต่างๆ ไม่สบายใจ
ถึงความไม่แน่นอนของดุลยภาพใหม่ ที่เกิดหลังจากที่สงครามเย็นได้สิ้นสุดไป จีนได้
เพิ่มบทบาท และอัตราการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารสูงที่สุดในโลก และมี
นโยบายทีก่ า้ วร้าวมากขึน้ เพราะฉะนัน้ ประเทศต่างๆ จึงวิตกกังวล ต่อบทบาทของจีน
ในภูมิภาค และกังวลต่อการที่สหรัฐฯ จะทิ้งเอเชียไป ถ้าสหรัฐฯ ทิ้งเอเชียไป จีนก็จะ
เห็นว่า เป็นโอกาสทองทีจ่ ะขยับฐานะเป็นเจ้าในภูมภิ าค เสียงเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลับ
มาจึงดังขึ้นเรื่อยๆ ประเทศต่างๆ ต้องการให้สหรัฐฯ กลับมาเป็นตัวคานอ�ำนาจจีน
นอกจากจีนแล้ว ยังมีอกี ประเทศหนึง่ คือ ญีป่ นุ่ แต่เมือ่ มองทางด้านความมัน่ คง
ภัยจากญี่ปุ่นไม่เท่ากับภัยจากจีน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคก็ไม่ไว้
วางใจญี่ปุ่นเหมือนกัน จากสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ท�ำในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่างๆ ยัง
มีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดกับญี่ปุ่นอยู่ และกลัวว่าในสภาวะที่ไร้ดุลยภาพแห่งอ�ำนาจ
(Disequilibrium) ทีจ่ นี เพิม่ บทบาท ญีป่ นุ่ จึงไม่มที างเลือกในการทีจ่ ะต้องเพิม่ บทบาท
ทางด้านการทหารขึ้นมา เพื่อที่จะคานอ�ำนาจจีน และจีนกับญี่ปุ่นก็จะต่อสู้แข่งขันกัน
ในการครองความเป็นเจ้าในเอเชีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อประเทศอื่นๆ และเป็นอันตราย
ต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค เพราะฉะนั้น ประเทศต่างๆ จึงมองไปที่สหรัฐฯ
ว่าสหรัฐฯ จะมีบทบาทที่ส�ำคัญ ในการคานอ�ำนาจจีนกับญี่ปุ่น ควบคุมไม่ให้ฟื้นฟูลัทธิ
ทางด้านการทหาร หรือมีนโยบายทีจ่ ะไปข่มขูป่ ระเทศอืน่ นีเ้ ป็นสภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง
2-3 ปีแรกหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง
ในปี 1993 ถือว่า เป็นปีที่สหรัฐฯ ได้ปรับนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ต่อ
ภูมภิ าคเอเชีย หมายความว่า หลังจากทีส่ หรัฐฯ ได้ลดบทบาทในภูมภิ าคไป สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงต้นทศวรรษ ได้ท�ำให้สหรัฐฯ เห็นว่า สหรัฐฯ จะลดบทบาทมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
เพราะจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในภูมิภาค และผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทางด้าน
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ก็มีมหาศาล เพราะฉะนั้น สหรัฐฯ จึงต้องกลับมาพิทักษ์ เพราะ
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ถ้าเกิดความขัดแย้ง และสงครามในภูมภิ าคแล้ว ก็จะกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ทัง้ ทางด้านการเมืองความมัน่ คง และทางด้านเศรษฐกิจ เพราะในปัจจุบนั ประเทศคูค่ า้
รายใหญ่ของสหรัฐฯ อยูใ่ นเอเชีย ไม่วา่ จะเป็น จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน ถ้ามอง
ในแง่ผลประโยชน์ของชาติ สหรัฐฯ ต้องกลับมารักษาผลประโยชน์ของตนไว้
ค�ำประกาศอย่างเป็นทางการของนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ ต่อเอเชียในยุค
Clinton คือ ในตอนที่ Clinton มาเยือนเอเชียเป็นครั้งแรก หลังจากได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานาธิบดีในปี 1993 Clinton ใช้การกล่าวสุนทรพจน์ที่เกาหลีใต้เป็นการ
ประกาศนโยบายใหม่ต่อเอเชียในยุคหลังสงครามเย็น หัวใจของนโยบายต่อภูมิภาคคือ
การสร้างชุมชนแห่งแปซิฟกิ ใหม่ (New Pacific Community) วิสยั ทัศน์ของสหรัฐฯ ที่
มีต่อเอเชียในการสร้างชุมชนแห่งแปซิฟิกใหม่ มีเสาหลักอยู่ 3 เสา คือ4
2.1.1 เสาหลักทางเศรษฐกิจ
ทางด้านเศรษฐกิจ ประการแรกสหรัฐฯ เน้นการเป็นหุน้ ส่วนระหว่างสหรัฐฯ กับ
ญี่ปุ่น รองลงมาคือ การเปิดการค้าเสรี (Free Trade) ท�ำให้ประเทศต่างๆ เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ (Open Economies) ซึง่ ต่อมา สหรัฐฯ ได้ใช้เวที APEC เป็นกลไกส�ำคัญ APEC
จึงกลายเป็นเครื่องมือของสหรัฐฯ ในการเปิดตลาด หลังจากการจัดการประชุมสุดยอด
ในปี 1993 ที่ Seattle APEC กลายเป็นเวทีทหี่ ารือทางการค้าเป็นหลัก Bogor Summit
สหรัฐฯ ได้จัดให้มีวิสัยทัศน์ขึ้นมา เรียกว่า “APEC Free Trade Area” เป็นวิสัยทัศน์
ว่า ในปี 2010/2020 APEC จะเป็นเขตการค้าเสรี หลังจาก Bogor Summit เป็นต้นมา
ประเด็นหลักในการหารือคือ เรื่องการค้าเสรี
2.1.2 เสาหลักทางด้านความมั่นคง
ประเด็นหลักทางด้านความมัน่ คงคือ สหรัฐฯ ย�้ำว่า จะยังคงกองก�ำลังทางด้าน
การทหารไว้ในภูมภิ าคนี้ เป็นการสร้างพันธกรณีวา่ สหรัฐฯ จะยังคงกองก�ำลังทางทหาร
ไว้เพื่อเป็นตัวคานอ�ำนาจจีน และญี่ปุ่น สหรัฐฯ ประกาศว่า จะยังคงทหารไว้ไม่ให้
ต�่ำกว่า 100,000 คน
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ประเด็นที่สอง คือการแพร่ขยายของอาวุธร้ายแรง ประเทศที่สหรัฐฯ เพ่งเล็ง
คือ เกาหลีเหนือ และจีน สหรัฐฯ ถือว่า จีนเป็นประเทศที่ขายอาวุธให้กับประเทศ
ที่สหรัฐฯ เห็นว่าจะเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปากีสถาน อิหร่าน หรือประเทศอื่นๆ ใน
ตะวันออกกลางที่มีปัญหากับสหรัฐฯ
ประเด็นทีส่ าม “New Regional Dialogue” สหรัฐฯ มองว่า เวทีหารือทางด้าน
ความมัน่ คงในภูมภิ าคยังไม่มี สหรัฐฯ จึงพยายามผลักดันให้มกี ารพัฒนาการของกลไก
องค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค ที่ผ่านมามีข้อเสนอจาก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
แต่ในที่สุดแล้วก็มีเสียงคัดค้าน ข้อเสนอส่วนใหญ่จะเลียนแบบยุโรป ยุโรปมี OSCE
(Organization of Security and Cooperation in Europe) ซึ่งเป็นกลไกทางด้าน
ความมั่นคงที่ส�ำคัญ ในเอเชียไม่มีเวทีที่จะมาหารือทางด้านความมั่นคงร่วมกัน
หลังจากสงครามเย็นสิน้ สุด ประเทศในเอเชียจึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วทีเ่ อเชียจะมี
กลไกหารือทางด้านความมัน่ คง ออสเตรเลียเสนอว่า ควรจะตามแบบยุโรป เปลีย่ นจาก
OSCE เป็น OSCA แต่ประเทศต่างๆ ในเอเชียไม่เอา เพราะกลัวว่า มหาอ�ำนาจจะเข้า
มาครอบง�ำ ในที่สุดอาเซียนได้เสนอเวทีที่เรียกว่า ARF (ASEAN Regional Forum)
และถึงแม้ว่า ARF จะมีบทบาทน้อย แต่อย่างน้อย ก็ยังมีเวทีที่จะมาหารือทางด้าน
ความมั่นคง ซึ่งในอดีตไม่เคยมี กลไกลักษณะนี้ที่สหรัฐฯ ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะ
เป็นหลักประกันในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค
ประเด็นสุดท้ายคือ ประชาธิปไตย ประเด็นหลักของนโยบายสหรัฐฯ หลัง
สงครามเย็นคือ ประชาธิปไตย และ open economy คือ ท�ำอย่างไรที่จะให้ประเทศ
ในภูมิภาคเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ถ้าประเทศใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สหรัฐฯ
จะพยายามด�ำเนินนโยบายต่อต้านประเทศเหล่านี้ จึงเห็นได้ว่า สหรัฐฯ มีปัญหากับ
จีน พม่า และประเทศอื่นๆ ที่ยังมีระบอบการปกครองที่เป็นระบบเผด็จการอยู่ นี้เป็น
นโยบายหลักของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคนี้
ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ เอเชียมีความส�ำคัญขนาดไหน ทีจ่ ะท�ำให้สหรัฐฯ จ�ำเป็นที่
จะต้องเข้ามาปรับนโยบายใหม่ มีการมองกันว่า เอเชียตะวันออกมีศกั ยภาพมหาศาล มี
ประชากรครึง่ หนึง่ ของโลก มีอตั ราการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีส่ งู ทีส่ ดุ มีการคาดการณ์วา่
30% ของ GNP ของโลกในต้นศตวรรษที่ 21จะอยู่ในเอเชีย สัดส่วน GNP ของโลกจะ
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อยู่ในสหรัฐฯ เพียง 18% เพราะฉะนั้น ในระยะยาว เอเชียจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่
กว่าสหรัฐฯ เกือบเท่าตัว นอกจากนัน้ แล้ว เงินทุนส�ำรองของเอเชียก็มมี ากมายมหาศาล
เกือบครึ่งหนึ่งของโลก ในเรื่องการค้า เอเชียเป็นศูนย์กลางทางการค้าของโลก สหรัฐฯ
ค้าขายกับเอเชียมากกว่าค้าขายกับภูมภิ าคอืน่ ๆ เอเชียเป็นคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสหรัฐฯ
ส�ำหรับญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็นมหาอ� ำนาจทางด้านเศรษฐกิจของเอเชีย ก็เป็น
มหาอ�ำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ มีการคาดการณ์วา่ ต้นทศวรรษ
ที่ 21 ญี่ปุ่นจะไล่ทันสหรัฐฯ และจีนก็จะแซงหน้าสหรัฐฯ และกลายเป็นประเทศที่
มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะฉะนั้น ทั้งจีน และญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่จะมา
ทาบรัศมีสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย ก็มีอัตราการเจริญ
ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเช่นเดียวกัน สรุปแล้ว เอเชียตะวันออกจะเป็นมหาอ�ำนาจทาง
ด้านเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 นี้คือการมองก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ แต่หลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เอเชียจะเป็นอันดับ 1 เพราะจากการที่เอเชีย
เคยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลก กลับกลายเป็นว่า เอเชียมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�่ำที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกยังถือเป็นภูมภิ าคทีส่ �ำคัญมากส�ำหรับสหรัฐฯ ซึง่
ถ้าเอเชียตะวันออกรวมตัวกัน และกลายมาเป็นกลุ่มทางการค้าที่จะมาชนกับสหรัฐฯ
(Rival Economic Bloc) จะกลายเป็นภัยส�ำหรับผลประโยชน์สหรัฐฯ ในระยะยาว
สหรัฐฯ มีไพ่ใบส�ำคัญอยู่ในมือ ที่ประเทศต่างๆ ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามาเป็น
ตัวคานอ�ำนาจ เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ไม่
ว่าจะเป็นไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ก็ยังมีความเชื่อมั่นในสหรัฐฯ มากกว่าจีน และญี่ปุ่น
ประเทศต่างๆ เหล่านี้ไม่แน่ใจว่าจีนและญี่ปุ่นจะเอาอย่างไรกันแน่ จึงเชื่อว่า สหรัฐฯ
จะเป็นหลักประกันความมัน่ คงได้มากกว่า นอกจากนัน้ แล้ว ทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ก็เป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก และเป็นแหล่งเงินทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกของประเทศต่างๆ
ในเอเชีย สหรัฐฯ จึงสามารถเข้ามามีบทบาทในเอเชียด้วยความได้เปรียบต่างๆ เหล่านี5้
5

Ibid.: 163-165.
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อย่างไรก็ตาม ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ บทบาทของสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนไป วิกฤต
เศรษฐกิจเอเชียท�ำให้คู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ลดบทบาทไปมาก ไม่ว่าจะ
เป็นจีน ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้
เปรียบจากวิกฤตเศรษฐกิจคือสหรัฐฯ ตอนนี้สหรัฐฯ จึงกลายมาเป็นอภิมหาอ�ำนาจ
อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งทางด้านการเมือง การทหาร และทางด้านเศรษฐกิจ เรียกว่า
“Pax Americana”
หลังจากเกิดวิกฤต สหรัฐฯ ปรับนโยบายต่อภูมภิ าคใหม่ ช่วงนีเ้ ป็นหัวเลีย้ วหัวต่อ
ที่ส�ำคัญอีกครั้งหนึ่งของนโยบายสหรัฐฯ ในภูมิภาค
สหรัฐฯ ฉวยโอกาสที่ประเทศต่างๆ ก�ำลังย�่ำแย่ทางด้านเศรษฐกิจรุกเข้ามา
สหรัฐฯ ขออะไร ประเทศในเอเชียก็ยอมหมด เพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจ และสหรัฐฯ ก็เข้ามารุกต่อในการเปิดการค้าเสรี และการค้าภาคบริการต่างๆ
ในขณะนั้นเป็นโอกาสทองของสหรัฐฯ ที่เข้ามาเปิดตลาด เพราะเอเชียก�ำลังอ่อนแอ
ไม่มีอ�ำนาจต่อรอง ยอมทุกสิ่งเพื่อที่จะแลกกับเงินกู้ และความช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจ สหรัฐฯ เข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากเอเชียทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ความมั่นคง การทหาร และเศรษฐกิจ
2.2		 สมัยรัฐบาล Clinton 2
นโยบายของ Clinton ในสมัยสองโดยเฉพาะนโยบายในช่วงปี 1999 จาก
เอกสาร The National Security Strategy for a New Century6 โดยรวมแล้ว
ไม่ต่างจากนโยบายของ Clinton ในปี 1993 เท่าไรนัก นโยบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมในแง่ของหลักการพืน้ ฐานต่างๆ คือ ในเรือ่ งของวิสยั ทัศน์ของ Clinton ในเรือ่ ง
ของชุมชนแปซิฟิกใหม่ (New Pacific Community) ซึ่งเน้นในเรื่องของ 3 ขาด้วยกัน
ในเรื่องของความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
นโยบายของอเมริกาคือ การที่ยังคงเน้นในเรื่องของการคงก� ำลังทหารไว้
ในเอเชีย เพื่อที่จะต่อต้านการรุกราน หรือเพื่อที่จะสร้างดุลยภาพแห่งอ�ำนาจไว้ให้
6

US Government, The National Security Strategy for a New Century (Washington,
D.C.: The White House, 1999)
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เกิดขึ้นในภูมิภาค รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเน้นในเรื่องของการคงก�ำลังทหารไว้ประมาณ
100,000 คนในภูมิภาค
ประเด็นหลักอีกประเด็น คือ การให้ความส�ำคัญต่อพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับ
ญี่ปุ่นทางด้านความมั่นคงเป็นแกนหลักของความมั่นคงในภูมิภาค ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตร
หลักของสหรัฐฯ ทางด้านความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากญี่ปุ่นแล้ว อเมริกายังคงเน้น
พันธมิตรหลักที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีด้านความมั่นคงกับอีก 4 ประเทศ คือ เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย ไทย และฟิลิปปินส์ 5 ประเทศนี้ยังเป็นแกนหลักของนโยบายทางด้าน
ความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ต่อไป นอกจากนั้นอเมริกาก็จะให้ความส�ำคัญต่อ
สมาคมอาเซียน ต่อเวทีหารือทางด้านความมั่นคงในภูมิภาค คือ ARF
ส�ำหรับญี่ปุ่นนั้น หลังจากที่ Clinton ไปเยือนญี่ปุ่นในปี 1996 และได้ไปต่อ
อายุสนธิสัญญาทางด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นแล้ว ต่อมาก็มีการจัดท�ำ
ปฏิญญาร่วมทางด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่เรียกว่า Joint Security
Declaration ในเดือนเมษายน ปี 1996 ซึ่งก็เป็นการขยายบทบาทและการกระชับ
ความสัมพันธ์ทางด้านการทหารระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นมากขึ้น มากไปกว่าในสนธิ
สัญญาฉบับเดิม ในปี 1997 ได้มีการจัดท�ำ Guidelines หรือว่าแนวทางของความ
ร่วมมือ ทางด้านการทหารระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “Guidelines for
US - Japan Defense Cooperation” เป็นรายละเอียด เป็นกรอบ เป็นแนวทาง
นโยบายส�ำหรับบทบาทของทั้งสองประเทศ รายละเอียดต่างๆ ในเรื่องของการ
ประสานความร่วมมือกัน การประสานในเรือ่ งของการทหารระหว่างสองประเทศ นีเ้ ป็น
รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาความมั่นคงเดิมที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดความ
ร่วมมือทางด้านทหารระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น
ความคืบหน้าพัฒนาการต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นไปโดยทีจ่ นี มองด้วยความไม่สบายใจ
ทีม่ องเห็นสหรัฐฯ กับญีป่ นุ่ กระชับความสัมพันธ์ทางด้านทหารเพิม่ ขึน้ จีนมองว่า ปัจจัย
หลักที่ท�ำให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันมากขึ้น เพราะต้องการที่จะมาคานอ�ำนาจจีน
ซึ่งจีนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยตลอด
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ส�ำหรับเกาหลีเหนือ ได้พฒ
ั นาขีปนาวุธวิสยั ไกลขึน้ ได้กอ่ ให้เกิดความวิตกกังวล
ทั้งจากสหรัฐฯ และจากญี่ปุ่น ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่า เกาหลีเหนือจะสามารถ
พัฒนาขีปนาวุธซึ่งสามารถยิงข้ามทวีปไปถึงอเมริกาได้ สหรัฐฯ จึงได้รื้อฟื้นระบบการ
ป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธขึ้นมาใหม่ ซึ่งตรงนี้รวมไปถึง การป้องกันพันธมิตรของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วย คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ได้มีการลงนาม
ในความตกลงที่จะร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นในการพัฒนาและท�ำการวิจัย
ระบบการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธดังกล่าว
ประเด็นต่อมาในเรื่องของนโยบายของสหรัฐฯ ต่อเอเชียตะวันออก คือ เรื่อง
เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลี ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีมีมานานแล้ว ตั้งแต่
หลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีในปี 1953 ก็ไม่ได้สิ้นสุดความตึงเครียดในคาบสมุทร
ดังกล่าว ในบางครัง้ บางคราวเกาหลีเหนือก็ด�ำเนินมาตรการ ด�ำเนินนโยบายทีด่ วู า่ เป็น
ภัยคุกคามต่อเกาหลีใต้ ที่ซ�้ำร้ายไปกว่านั้นคือ การที่เกาหลีเหนือพยายามทุกวิถีทางที่
จะพัฒนาอาวุธที่มีอ�ำนาจการท�ำลายล้างสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
เชื้อโรคและอาวุธเคมี ที่ส�ำคัญคือ อาวุธนิวเคลียร์ อเมริกาในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่าน
มาก็พยายามอย่างมากที่จะป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ส�ำเร็จ
ส�ำหรับอีกประเทศหนึ่งที่ส�ำคัญมากต่อแนวนโยบายสหรัฐฯ ต่อเอเชีย คือ จีน
ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นเรือ่ งใหญ่มาก ซึง่ จะกล่าวในรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไป ตรงนี้จะกล่าวคร่าวๆ ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในเอกสาร
ของท�ำเนียบขาว แนวนโยบายล่าสุดของอเมริกาทีป่ รากฏในเอกสารอย่างเป็นทางการ
ก็พยายามที่จะเน้นในลักษณะที่เป็นบวกมากกว่าเป็นลบ นโยบายของอเมริกาต่อจีนมี
ทั้งในแง่ที่จะใช้ไม้หนัก และใช้ไม้อ่อน ในเอกสารที่เป็นทางการนั้น อเมริกาพยายามที่
จะใช้ไม้อ่อน คือ พยายามที่จะเน้นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แทนที่
จะไปเน้นในเรื่องของจุดต่าง จุดขัดแย้ง ก็จะไปเน้นจุดที่คิดว่าจะท�ำให้มองเห็นว่าจีน
กับสหรัฐฯ จะสามารถร่วมมือกันได้ ในเอกสารนี้พยายามชี้ให้เห็นถึงความตกลงความ
ร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกัน อย่างเช่น ในปี 1998 ในตอนที่ Clinton ไปเยือนจีนก็ได้มี
การท�ำความตกลงกันว่า ทัง้ สองประเทศจะไม่ตงั้ เป้าอาวุธนิวเคลียร์ไปยังอีกประเทศหนึง่
ทัง้ สองประเทศก็ตกลงกันว่าจะหยุดยัง้ การแพร่ขยายของอาวุธทีม่ อี �ำนาจท�ำลายล้างสูง
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ทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาการห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์แบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ CTBT อเมริกาพยายามกดดันจีนที่จะป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่
เทคโนโลยีเกีย่ วกับขีปนาวุธ ไม่ให้มกี ารขายเทคโนโลยีในเรือ่ งของขีปนาวุธให้กบั ประเทศ
อื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่ล่อแหลมอย่างเช่น เกาหลีเหนือ อิรัก ลิเบีย ทั้งสองประเทศ
ได้ลงนามใน Chemical Weapon Convention ความตกลงในเรื่องของการป้องกัน
การครอบครองและแพร่กระจายของอาวุธเคมี ทั้งสองประเทศจะให้ความส�ำคัญต่อ
ข้อตกลงในเรื่องของอาวุธเชื้อโรค อาวุธชีวภาพ
ในเอกสารดังกล่าวได้เน้นว่า วัตถุประสงค์ของอเมริกาต่อจีนในด้านความมัน่ คง
จะเน้นในประเด็นเหล่านี้
ประเด็นแรกคือ การพยายามให้มีการหารือกันในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับสุดยอด ให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้
มี dialogue มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆ กัน เพื่อที่ยังคงจะได้ไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด
ระหว่างกัน
ประเด็นต่อมาหรือวัตถุประสงค์ของอเมริกาต่อมาที่เกี่ยวกับจีนคือ ความ
พยายามที่จะสร้างเสถียรภาพให้เกิดในช่องแคบไต้หวัน จะยังคงยึดนโยบายจีนเดียว
ต่อไป ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดความคุกรุ่นขึ้นมาระหว่างจีนกับไต้หวัน มีความขัดแย้ง
เพิ่มมากขึ้น จีนก็ข่มขู่ไต้หวันว่า ถ้าไต้หวันคิดจะประกาศตัวเป็นเอกราชจากจีน จีน
จะใช้ก�ำลังต่อไต้หวัน นีก่ เ็ ป็นการข่มขู่ ซึง่ ก็ท�ำให้อเมริกาต้องออกมาป้องปรามจีน แนว
นโยบายอย่างเป็นทางการยังคงยึดนโยบายจีนเดียว พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการ
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนโดยสันติวิธ7ี
ที่กล่าวข้างต้น เป็นแนวนโยบายหลักๆ ต่อจีนทางด้านความมั่นคง นโยบาย
อย่างเป็นทางการ แต่นโยบายอย่างไม่เป็นทางการก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง นโยบายอย่าง
ไม่เป็นทางการนั้นจะมาศึกษากันต่อไป นโยบายที่ไม่ได้แถลงอาจส�ำคัญกว่านโยบาย
ที่แถลง นี้คือธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมชาติของนโยบาย
ต่างประเทศ นโยบายที่ประกาศออกมาอาจจะสวยหรูดีไปหมด แต่นโยบายที่จริงๆ
7
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วัตถุประสงค์ที่จริงๆ นั้นอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จึงต้องมีการอ่านแล้วต้องตีความว่า
อเมริกาเขียนอย่างนี้อเมริกาต้องการอะไร
ส�ำหรับอีกภูมิภาคหนึ่งคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่าทีอย่างเป็น
ทางการของสหรัฐฯ คือ การที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
ในระดับทวิภาคี คือ การคงพันธมิตรทางด้านความมั่นคงไว้กับพันธมิตรหลักๆ
คือ ออสเตรเลีย ไทย ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะมีการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านความมั่นคงกับสิงคโปร์ และประเทศอาเซียนอื่นๆ อย่างสิงคโปร์นั้นไม่ได้มี
สนธิสัญญาทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ แต่สิงคโปร์ก็พยายามที่จะดึงเอาอเมริกา
ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากท่าเรือของสิงคโปร์ได้ในเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆ
ส�ำหรับอาเซียนนั้น อเมริกาเน้นในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ต่อไป จะให้
อาเซียนเป็นองค์กรที่มีเอกภาพ และมีบทบาทหลักในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาค
ในเอกสารนี้เน้นไปถึงฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์นั้นหลังสงครามเย็นสิ้นสุดใหม่ๆ
อเมริกาก็ถอนฐานทัพออกไปจากฟิลิปปินส์ ปิดฐานทัพที่อ่าว Subic แต่เมื่อปี 1999
กระแสก็สวนกลับ คือกระแสที่ฟิลิปปินส์ต้องการที่จะดึงเอาอเมริกากลับมาอีก
ครั้งหนึ่งให้มาเป็นหลักประกันความมั่นคงของฟิลิปปินส์อีกครั้ง เมื่อกลางปี 1999
สภาสูงของฟิลปิ ปินส์ได้ให้สตั ยาบันต่อความตกลงทางด้านความมัน่ คงระหว่างสหรัฐฯ
กับฟิลิปปินส์ ที่เรียกว่า “Visiting Force Agreement”
2.3		 สมัยรัฐบาล Bush
2.3.1 ยุทธศาสตร์ในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยา ฯ
ล�ำดับต่อไป จะได้กล่าวถึงนโยบายของ Bush ต่อเอเชียในยุคหลังเหตุการณ์ 11
กันยาฯ โดยตอนแรกๆ หลังเกิดเหตุการณ์ 11 กันยาฯ อเมริกาเรียกร้องให้ประเทศ
ต่างๆ ร่วมมือกับอเมริกา อเมริกาบอกว่า “ถ้าคุณไม่เป็นพวกเราก็เป็นพวกเขา” ต้อง
เลือกข้าง ประเทศไทยประกาศว่า สนับสนุนอเมริกา ต่อต้านการก่อการร้าย ฟิลปิ ปินส์
ออกมาเต็มทีใ่ นการสนับสนุนอเมริกา ส่วนมาเลเซีย อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิม ท่าที
ออกในท�ำนองที่ว่าต่อต้านการก่อการร้าย แต่ว่าไม่ชอบและต่อต้านที่อเมริกาไปถล่ม
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อัฟกานิสถาน ท่าทีของอาเซียน โดยรวมสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย ท่าทีของ
อาเซียนเป็นท่าทีที่สอดคล้องกับ APEC และสหประชาชาติ8
ในตอนแรกๆ ยังไม่มีข่าวมากนัก ในเรื่องของขบวนการก่อการร้ายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อเมริกาถล่มอัฟกานิสถาน แล้วขบวนการ
เครือข่าย Al Qaeda แตกสลายไปในระดับหนึ่ง เริ่มมีข่าวว่า Al Qaeda ย้ายฐาน
มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวที่ท�ำให้ทุกคนตะลึงคือ ข่าวที่รัฐบาลสิงคโปร์จับกุม
ขบวนการก่อการร้าย 13 คน ทีก่ �ำลังมีแผนการก่อวินาศกรรมสถานทูตและสิง่ ก่อสร้าง
ที่เป็นของอเมริกาในสิงคโปร์ มีการจับกุมกลุ่ม เจมมาอิสลามิยา มีการวิเคราะห์กันว่า
กลุ่มดังกล่าว ได้เคยไปฝึกการก่อการร้ายในค่าย Al Qaeda ในอัฟกานิสถาน9
ในมาเลเซีย มีการจับกุมกลุ่มเจมมาอิสลามิยา เช่นเดียวกันในฟิลิปปินส์
มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เรียกว่า อาบูซายาฟ และขบวนการ Moro Islamic
Liberation Front ในอินโดนีเซีย กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนใน Aceh และ
Irian Jaya ส�ำหรับประเทศไทย เป็นทางผ่าน คือมีการเข้าๆ ออกๆ ผ่านไปผ่านมาของ
ขบวนการการก่อการร้าย และมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขบวนการก่อการร้ายจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ กลุม่ ที่ 1 คือ กลุม่ แบ่งแยก
ดินแดน ซึ่งมีเป้าหมายจ�ำกัด คือ ต้องการแบ่งแยกดินแดน ต้องการล้มล้างรัฐบาล
ประเทศนัน้ ๆ แต่ไม่มคี วามสามารถและเป้าหมายทีจ่ ะคุกคามมหาอ�ำนาจสหรัฐฯ และ
ท�ำสงครามศาสนาระดับโลก (global Jihad) แต่ที่อเมริกากลัว คือกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม
Al Qaeda ซึง่ เป็นขบวนการการก่อการร้ายในระดับโลก เป้าหมายคือ การท�ำลายล้าง
อเมริกา ท�ำลายล้างตะวันตก ประกาศสงครามศาสนากับตะวันตก10
ประภัสสร์ เทพชาตรี, “1 ปีเหตุการณ์ 11 กันยาฯ : ผลกระทบและแนวโน้ม,” มติชนรายวัน 10
กันยายน 2545: 7; see also Asean-United Sates of America Joint Declaration for
Cooperation to Combat International Terrorism www.aseansec.org; S.P.Limaye
“Minding the Gaps: The Bush Administration and U.S.-Southeast Asia Relations”
Contemporary Southeast Asia 26, no. 1 (2004): 73-93.
9
J. Rosenthal, op.cit.: 479-493.
10
Ibid.
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เมื่ออเมริกาหันมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า ก�ำลังจะเป็นแนวรบที่สอง
ในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย อเมริกาจึงเคลื่อนไหว เข้ามามีบทบาททางด้าน
การทหาร เพื่อที่จะท�ำลายเครือข่ายการก่อการร้ายดังกล่าว
จุดเริ่มต้น คือ การที่อเมริกาได้ส่งทหาร 650 คน ไปช่วยฟิลิปปินส์รบกับ
อาบูซายาฟ
ส�ำหรับไทย มีการซ้อมรบกับอเมริกาทุกปี ที่เรียกว่า Cobra Gold ในอดีต
การซ้อมรบ Cobra Gold จะมีการสมมติว่า มีการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
ทหารอเมริกากับทหารไทยก็รว่ มมือกันรบกับศัตรูทมี่ าจากข้างนอก แต่วา่ Cobra Gold
ในยุคหลัง 11 กันยาฯ มีการเน้นว่า ทหารไทยและทหารอเมริกาจะร่วมมือกันต่อต้าน
การก่อการร้าย
ส�ำหรับประเทศอืน่ ก็กำ� ลังถูกอเมริกาบีบ กดดันทีจ่ ะให้ดำ� เนินการในการปราบปราม
ขบวนการก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม หลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังมีความรู้สึกไม่อยากให้อเมริกาเข้ามามีบทบาททางด้านทหาร ยกเว้นฟิลิปปินส์
ส�ำหรับไทย ไม่อยากให้เป็นเรื่องโดดเด่นมากนัก เคยมีปัญหามาแล้วในตอน
สงครามอัฟกานิสถาน ตอนนัน้ อเมริกามาใช้สนามบินอูต่ ะเภา มีการประท้วงโดยเฉพาะ
จากชาวมุสลิม รัฐบาลไทยจึงอยู่ในสภาวะที่ต้องพยายามด�ำเนินนโยบายที่ไม่กระทบ
กระเทือนต่อความรูส้ กึ ของชาวไทยมุสลิม แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งพยายามรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับอเมริกาไว้
อเมริกาก�ำลังหารือกับออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพือ่ เพิม่
ความร่วมมือทางด้านการทหารในการต่อต้านการก่อการร้าย สภา congress ได้ออก
กฎหมายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายส�ำหรับเจ้าหน้าที่
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CIA ก็ก�ำลังฝึกทีมต่อต้านการก่อการร้าย และงานด้าน
ข่าวกรอง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้11

11
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3. ยุทธศาสตร์ต่ออาเซียน
3.1		 ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ใหญ่ของสหรัฐฯ ต่อภูมภิ าค ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ ยุทธศาสตร์การครอง
ความเป็นเจ้า ซึ่งการจะบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ สหรัฐฯ จะต้องป้องกันไม่ให้มี
คู่แข่งขึ้นมาแย่งความเป็นเจ้าของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และจะต้องป้องกันไม่ให้อิทธิพล
ของสหรัฐฯ ลดลงไป ดังนั้นยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ซึ่งก�ำลัง
มีศักยภาพที่จะผงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งของสหรัฐฯ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนได้
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ถึงแม้วา่ สหรัฐฯ จะยังคงครองความเป็นเจ้าทางการทหาร แต่จนี ได้
ด�ำเนินนโยบายในเชิงรุกและได้เพิ่มบทบาทขึ้นอย่างมากทางด้านการทูตและทางด้าน
เศรษฐกิจ
โดยยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญของจีนคือ การเสนอการจัดท�ำเขตการค้าเสรีกบั อาเซียน
ในปี 2001 และหลังจากนั้น จีนได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะซื้อใจอาเซียน ซึ่งอาจ
จะกล่าวได้ว่า จีนประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม โดยอาเซียนได้ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ได้มกี ารประชุมสุดยอดกันทุกปี และการเจรจา FTA นอกจากนัน้ จีนยังได้จดั ท�ำ
ปฏิญญาการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั อาเซียน จีนจึงเป็นประเทศแรกทีม่ สี ถานะ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีพฒ
ั นาการในกรอบใหญ่คอื กรอบอาเซียน+3 ซึง่ เป็นกรอบความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ซึง่ เป้าหมายระยะยาวจะพัฒนาไปเป็น
ประชาคมเอเชียตะวันออก ซึ่งแนวโน้มนี้ จะท�ำให้อิทธิพลของสหรัฐฯ ลดลง และจะ
ท�ำให้สหรัฐฯ ถูกกีดกันออกไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น สหรัฐฯ จึงคงจะได้ข้อสรุปแล้วว่า หากสหรัฐฯ
อยู่เฉยๆ อิทธิพลของจีนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐฯ ก็จะลด
ลงเรื่อยๆ ซึ่งจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ใหญ่ของสหรัฐฯ คือ การครองความเป็นเจ้าใน
ภูมิภาค ดังนั้น จึงได้เห็นสหรัฐฯ เริ่มเคลื่อนไหว จากในอดีตที่สหรัฐฯ ไม่เคยให้ความ
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ส�ำคัญต่ออาเซียน แต่นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปมาก และเห็นได้ชัดเจนว่า สหรัฐฯ ได้
กลับมาให้ความส�ำคัญต่ออาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป12
3.2		 ผลประโยชน์ของอาเซียนต่อสหรัฐฯ
นอกจากผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ข้างต้น อาเซียนยังมีความส�ำคัญต่อ
สหรัฐฯ ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อย ภูมิภาคอาเซียนมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน
และมี GDP ประมาณ 2.7 ล้านล้านเหรียญ เศรษฐกิจของอาเซียนจึงใหญ่เป็นอันดับ
6 ของโลก
การค้าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ในปี 2005 มีมลู ค่าประมาณ 150,000 ล้าน
เหรียญ ท�ำให้อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 ของสหรัฐฯ ซึง่ มูลค่าการค้าของสหรัฐฯ
กับอาเซียนคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้ารวมของสหรัฐฯ
ส�ำหรับในด้านการลงทุน จากตัวเลขของปี 2004 สหรัฐฯ ลงทุนในอาเซียน
มีมูลค่าถึง 80,000 ล้านเหรียญ13
3.3		 ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสหรัฐฯ
จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้สหรัฐฯ ได้ด�ำเนินนโยบายและ
มาตรการในเชิงรุกหลายประการด้วยกัน ซึ่งอาจจะสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้
3.3.1 ข้อเสนอ Enterprise for ASEAN Initiative
ในระหว่างการประชุมสุดยอด APEC ที่เม็กซิโกเมื่อปี 2002 ประธานาธิบดี
George W. Bush ได้ประกาศข้อเสนอ Enterprise for ASEAN Initiative (EAI) ซึ่ง
มีเป้าหมายหลัก คือ การเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคี กับประเทศอาเซียน
D. R. Dillon and J. Tkacik, “China and ASEAN: Endangered American Primacy in
Southeast Asia” backgrounder #1886, October 19, 2005 Heritage Foundation;
R. Sutter “Asia in the Balance: America and China’s ‘Peaceful Rise’”, Current History
(September 2004): 284-289.; E. Economy, op. cit.; W. Bert, op. cit.; R. Sokolsky
et al., The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China, Rand (2003):
29-42.
13
U.S. Government “Fact Sheet: Enterprise for ASEAN Initiative” October 2002
<www.whitehouse.gov>
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โดยสหรัฐฯ ตั้งเงื่อนไขว่า ประเทศที่จะมีสิทธิเจรจา FTA กับสหรัฐฯ นั้นจะต้องเป็น
สมาชิก WTO และได้ลงนามในกรอบความตกลงการค้าและการลงทุน (Trade and
Investment Framework Agreement: TIFA)
สหรัฐฯ ได้ลงนาม FTA กับสิงคโปร์ไปแล้ว และต่อมาได้เริ่มเจรจา FTA กับ
ไทยและมาเลเซีย ในอนาคตก็คงจะขยายการเจรจากับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่อไป
โดยขณะนี้สหรัฐฯ ได้ทำ� ข้อตกลง TIFA กับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนและกัมพูชา
แล้ว ส�ำหรับเวียดนาม สหรัฐฯ ก็ได้ ท�ำข้อตกลงการเปิดตลาดในกรอบ WTO ซึ่งจะ
เป็นการกรุยทางน�ำไปสู่การที่เวียดนามจะเข้าเป็นสมาชิก WTO นอกจากนี้ สหรัฐฯ
ยังมีข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับเวียดนามในสมัยประธานาธิบดี Clinton ซึ่งท�ำให้
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 400%14
3.3.2 Joint Vision Statement On ASEAN – US Enhanced
Partnership
ต่อมาในระหว่างการประชุมสุดยอด APEC ที่เกาหลีใต้เมื่อปี 2005 Bush กับ
ผู้น�ำอาเซียนได้ประกาศ Joint Vision Statement On ASEAN – US Enhanced
Partnership หรือ แถลงการณ์รว่ มความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน ซึง่ ใน
แถลงการณ์รว่ มนีไ้ ด้ระบุถงึ ความร่วมมือทางด้านต่างๆ ทัง้ ทางด้านการเมืองความมัน่ คง
เศรษฐกิจ และสังคม แถลงการณ์ร่วมนี้ น่าจะเป็นความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะไล่
ให้ทันจีน เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี 2003 จีนได้ท�ำปฏิญญาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับอาเซียนไปแล้ว15
3.3.3 แผนปฏิบัติการ
ต่อมาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2006 ได้มีการลงนามใน แผนปฏิบัติการ 5
ปี เพื่อเป็นการแปลงแถลงการณ์ร่วมของผู้น�ำไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการดังกล่าว

14
15

Ibid.
ดู Joint Vision Statement On ASEAN – US Enhanced Partnership
<www.aseansec.org>
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เป็นการลงนามร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐฯ คือ Dr.Condoleezza Rice16
3.3.4 Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)
เมือ่ เดือนสิงหาคมปี 2006 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน กับผูแ้ ทนการค้าสหรัฐฯ
(USTR) Susan Schwab ได้ลงนามใน Trade and Investment Framework
Agreement (TIFA) หรือ กรอบความตกลงการค้าและการลงทุน ระหว่างอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศกับสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ ยอมท�ำความตกลงทางด้าน
เศรษฐกิจกับอาเซียนทั้งกลุ่ม ข้อตกลง TIFA นี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�ำไปสู่
การเจรจา FTA ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนทั้งกลุ่ม เหมือนกับที่จีนได้เจรจา FTA กับ
อาเซียนทั้งกลุ่มไปแล้ว17
3.3.5 ผู้แทนกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ
ต่อมา ได้มกี ารประกาศ จากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
ของกระทรวงการคลังมาประจ�ำอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ความเคลื่อนไหวของกระทรวง
การคลังดังกล่าว นับได้ว่าเป็นไปในแนวเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ ของสหรัฐฯ
ที่พยายามด�ำเนินนโยบายในเชิงรุกทางด้านเศรษฐกิจต่ออาเซียน18
ดู Plan of action “To implement the ASEAN –U.S. Enhanced Partnership”
www.aseansec.org; “Joint Press Statement on Follow-Up to The ASEAN-U.S.
Enhanced Partnership” November 17, 2006; “U.S., ASEAN Sigh Partnership Deal”
AFP July 28, 2006
17
“Joint Media Statement of the Consultations between the ASEAN Economics
Ministers and the United State Trade Representative (AEM-USTR) Kuala Lumpur,
August 25, 2006; Susan Krause “U.S., ASEAN Sign Trade and Investment Framework
Agreement” U.S. INFO August 25, 2006 Bureau of International Programs, U.S.
Department of State. <www.usinfo.state.gov>
18
“Treasury Will Send Financial Representative to Southeast Asia” U.S INFO Bureau
of International Programs, U.S. Department of State. <www.usinfo.state.gov>
16
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3.3.6 ข้อเสนออื่นๆ
นอกจากนี้แล้ว ยังมีข้อเสนออื่นๆ อีกที่รัฐบาลสหรัฐฯ ก� ำลังพิจารณาอยู่
ข้อเสนออันหนึ่งคือ การจัดประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน ซึ่งในอดีต
ยังไม่เคยมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำ� ของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งๆ ที่อาเซียนได้มีการ
ประชุมสุดยอดกับผู้น�ำญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 1977 และประชุมสุดยอดกับผู้น�ำจีนตั้งแต่
ปี 1997
สุดท้ายได้มีข้อเสนอให้สภา Congress พิจารณาต�ำแหน่งใหม่คือ ทูตสหรัฐฯ
ประจ�ำอาเซียน ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญกับอาเซียนเป็น
อย่างมาก เพราะขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดที่มีทูตประจ�ำอาเซียน นับว่าเป็นการก้าว
กระโดดทางด้านนโยบายของสหรัฐฯ เพื่อที่จะช่วงชิงความเหนือกว่าและความ
ได้เปรียบต่อจีน ในอดีตที่ผ่านมา มีเพียงองค์การระหว่างประเทศใหญ่ๆ เท่านั้นที่มี
ทูตประจ�ำ อย่างเช่นทูตประจ�ำ UN หรือทูตประจ�ำ WTO เป็นต้น
4. ยุทธศาสตร์สมัยรัฐบาล Obama
4.1		 ยุทธศาสตร์ปี 2010
เมือ่ ช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ Kurt Campbell อธิบดีกรมกิจการเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงนโยบายของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย
ที่สภาคองเกรส การแถลงครั้งนี้เป็นการประกาศยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชียล่าสุด
บทวิเคราะห์นี้จึงจะสรุปและวิเคราะห์ค�ำแถลงดังกล่าว ดังนี้
4.1.1 การทูตปฏิสัมพันธ์
ในตอนเริ่มต้น Campbell ได้กล่าวสรุปการทูตปฏิสัมพันธ์สหรัฐฯ ต่อเอเชีย
ในสมัยรัฐบาล Obama ดังนี้
เรื่องแรก คือการปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคด้วยการเยือนในระดับสูง โดยเริ่มจาก
Hillary Clinton รัฐมนตรีตา่ งประเทศสหรัฐฯ หลังจากรับต�ำแหน่ง ได้เดินทางมาเยือน
เอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2009 โดยได้เดินทางไปเยือนส�ำนักเลขาธิการอาเซียนที่
กรุงจาการ์ตาด้วย ต่อมา Hillary Clinton ได้เดินทางมาเยือนเอเชียเป็นครั้งที่สอง
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุม ARF ที่ภูเก็ต
        
ยุทธศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่ออาเซี
ยน 181

ต่อมาประธานาธิบดี Obama ได้เดินทางมาเยือนเอเชียเป็นครั้งแรกในเดือน
พฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยได้แวะเยือน 4 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน และ
เกาหลีใต้ ส�ำหรับที่สิงคโปร์ Obama ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอด APEC ครั้งที่ 17
และประชุมสุดยอดสหรัฐฯ กับอาเซียนเป็นครั้งแรก และในปลายเดือนมีนาคมนี้
Obama จะเดินทางมาเยือนเอเชียเป็นครัง้ ทีส่ อง โดยจะเยือนเกาะกวมอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย
ส� ำ หรั บ การทู ต ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ พม่ า นั้ น ได้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายใหม่
ต่ อ พม่ า ซึ่ ง เรี ย กว่ า pragmatic engagement โดยได้ เริ่ ม มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
รั ฐ บาลทหารพม่ า แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ จ ะยั ง คงมาตรการคว�่ ำ บาตรอยู ่ จนกว่ า
รัฐบาลพม่าจะปรับเปลี่ยนนโยบาย Campbell ได้เดินทางไปเยือนพม่าในช่วง
ต้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายนปี ที่ แ ล้ ว และได้ พ บปะกั บ นายกรั ฐ มนตรี พ ม่ า รวมทั้ ง กั บ
นางออง ซาน ซูจีด้วย
4.1.2 กรอบยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์
หลังจากนัน้ Campbell ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์และนโยบายต่อเอเชียในอนาคต
ซึ่งจะมียุทธศาสตร์อยู่ 4 เรื่องใหญ่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือยุทธศาสตร์ต่อพันธมิตร ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญที่สุดต่อ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคคือความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้ง 5 ในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย ฟิลปิ ปินส์ และไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับพันธมิตรทัง้ 5 จะเป็น
เสาหลักของยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคโดยแกนหลักของพันธมิตร
จะยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงด้านการทหาร ดังนั้น การซ้อมรบร่วมระหว่าง
พันธมิตร อาทิ การซ้อมรบร่วม Cobra Gold ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จึงเป็นตัวอย่าง
ของความส�ำคัญของพันธมิตร
Campbell กล่าวต่อไปว่า ความสัมพันธ์ดา้ นความมัน่ คงด้านการทหาร มีความ
ส�ำคัญเพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การเล่นเกมถ่วงดุลอ�ำนาจยังคงมีอยู่ สหรัฐฯ
จึงต้องคงกองก�ำลังทหารในภูมิภาคนี้ไว้ ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันสันติภาพและ
ความมั่นคงในภูมิภาค
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โดยเฉพาะพันธมิตรกับญี่ปุ่น จะเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์
เช่นเดียวกับพันธมิตรกับเกาหลีใต้ ซึง่ สหรัฐฯ จะยังคงยึดมัน่ ทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองเกาหลีใต้
และจะยังคงกองก�ำลังทหารในคาบสมุทรเกาหลีต่อไป
ส�ำหรับในประเด็นเกาหลีเหนือนัน้ ทีผ่ า่ นมา สหรัฐฯ ได้ใช้การเจรจา 6 ฝ่าย เพือ่
ทีจ่ ะปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ แต่ในปี 2009 เกาหลีเหนือได้ยตุ กิ ารเจรจาและได้
เดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธ และทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม
ปีทแี่ ล้ว สหรัฐฯ ได้ปรับเปลีย่ นนโยบายต่อเกาหลีเหนือใหม่ ด้วยการเริม่ ปฏิสมั พันธ์กบั
เกาหลีเหนือ โดยเมือ่ เดือนธันวาคมปีทแี่ ล้ว ได้สง่ ทูต Stephen Bosworth เป็นผูแ้ ทน
พิเศษไปเจรจากับเกาหลีเหนือในการเจรจา เกาหลีเหนือยอมรับความส�ำคัญของการ
เจรจา 6 ฝ่าย และแถลงการณ์ร่วมเดือนกันยายน 2005 ที่จะท�ำให้คาบสมุทรเกาหลี
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม เกาหลีเหนือยังไม่ตกลงใจว่าจะกลับคืนสูก่ ารเจรจา
6 ฝ่ายเมื่อไร
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 คือยุทธศาสตร์ต่อจีน โดย Campbell กล่าวว่า จีนกับ
สหรัฐฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่อง อาทิ เรื่องสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ความโปร่งใสทางทหาร เมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้แสดงความไม่พอใจต่อการที่สหรัฐฯ
จะขายอาวุธให้กบั ไต้หวัน รวมทัง้ การทีด่ าไลลามะได้พบกับทัง้ Obama และ Clinton
อย่างไรก็ตาม จุดยืนของสหรัฐฯ คือ สหรัฐฯ จะแสวงหาความร่วมมือที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็จะหนักแน่นในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกัน
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ โดย Campbell กล่าวว่า
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ กลุ่ม
ประเทศอาเซียนก็เป็นคู่ค้าส�ำคัญและเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของสหรัฐฯ ต่อการค้ารวมในภูมิภาคได้ลดลง 3% ในช่วง 5 ปี
ทีผ่ า่ นมา และนีก่ ค็ อื เหตุผลทีส่ หรัฐฯ ก�ำลังเดินหน้าผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีใน
กรอบใหม่ที่เรียกว่า Trans – Pacific Partnership (TPP) โดยสหรัฐฯ มียุทธศาสตร์ที่
จะใช้ TPP เป็นจุดเริ่มต้นของบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ส่วนยุทธศาสตร์สุดท้ายคือยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
โดย Campbell ได้บอกว่า ขณะนีก้ ำ� ลังมีแนวโน้มของการจัดตัง้ สถาบันในภูมภิ าคและ
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บูรณาการในภูมิภาค อาทิ ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF) และ East Asia
Summit (EAS) โดยสหรัฐฯ ก�ำลังพิจารณาอยู่ว่า สหรัฐฯ จะปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน
เหล่านีอ้ ย่างไร โดยเมือ่ เดือนมกราคมปีนี้ Hillary Clinton ได้กล่าวสุนทรพจน์ประกาศ
จุดยืนของสหรัฐฯ ต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ เน้นความสัมพันธ์กับ
พันธมิตรเป็นเสาหลักของสถาปัตยกรรม สหรัฐฯ ได้เน้นย�้ำหลายครั้งว่าสถาบันใน
ภูมภิ าคจะต้องมีสหรัฐฯ รวมอยูด่ ว้ ย โดยในตอนท้าย Campbell ได้กล่าวย�ำ้ ว่า สถาบัน
ในหรือสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค สหรัฐฯ จะต้องเป็นผูเ้ ล่นส�ำคัญ และจะไม่ใช่เป็นเพียง
แค่ผู้ดู สหรัฐฯ เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ไม่ใช่ประเทศผู้มาเยือน ดังนั้น สหรัฐฯ
จะต้องเล่นบทบาทเป็นผู้น�ำในวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
4.1.3 บทวิเคราะห์
ค�ำกล่าวของ Campbell เป็นการตอกย�ำ้ ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
ที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ได้ออกมากล่าวหลายครั้ง แต่สิ่งที่ขาดหายไปจาก
ค�ำกล่าวและสุนทรพจน์ก็คือ วาระซ่อนเร้น หรือยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของสหรัฐฯ
ต่อภูมิภาค
ยุทธศาสตร์หลักที่แท้จริงของสหรัฐฯ ที่สหรัฐฯ ไม่สามารถกล่าวอย่างเปิดเผย
ได้คือยุทธศาสตร์การครองความเป็นเจ้า คือท�ำอย่างไรที่จะให้สหรัฐฯ ครอบง�ำโลก
และภูมิภาคต่อไป
อีกยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ ไม่สามารถกล่าวอย่างเปิดเผยได้ คือยุทธศาสตร์
การสกัดกั้นอิทธิพลของจีน หรือที่เรียกง่ายๆ ว่ายุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยได้คอื ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
ในเอเชียไม่ให้รวมกลุ่มกันโดยไม่มีสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ด�ำเนินยุทธศาสตร์ข้างต้นโดยผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคี ช่อง
ทางทวิภาคีคือ การใช้ยุทธศาสตร์ Hub and Spokes โดยมีสหรัฐฯ เป็น Hub หรือ
เป็นดุมล้อ และมีพันธมิตรเป็น Spokes หรือเป็นซี่ล้อ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์ผ่านช่องทางพหุพาคีต่างๆ อาทิ APEC, Trans – Pacific Partnership
(TPP), Lower Mekong Initiative, การเจรจา 6 ฝ่าย และการเจรจา 3 ฝ่าย เป็นต้น
184 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

4.2		 ยุทธศาสตร์ต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
ขณะนี้ เรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ทีม่ กี ารถกเถียงกันในเวทีการทูตในภูมภิ าคคือ
เรือ่ ง รูปแบบของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค หรือ อาจจะเรียกง่ายๆ ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมภิ าค เมือ่ ช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ รัฐมนตรีตา่ งประเทศสหรัฐฯ
คือ Hillary Clinton ได้กล่าวสุนทรพจน์ทฮี่ าวาย ประกาศท่าทีของสหรัฐฯ ต่อประเด็น
สถาปัตยกรรมในภูมิภาคนี้ จะสรุปและวิเคราะห์ท่าทีของสหรัฐฯ ดังนี้
4.2.1 สุนทรพจน์ของ Hillary Clinton
Hillary Clinton ได้กล่าวน�ำว่า ขณะนีผ้ นู้ ำ� ในเอเชียก�ำลังมีการหารือกันถึงเรือ่ ง
ความร่วมมือในภูมภิ าค และสถาปัตยกรรมทางด้านความมัน่ คง การเมือง และเศรษฐกิจ
ของเอเชีย ก็ก�ำลังมีวิวัฒนาการเกิดขึ้น Hillary พยายามเน้นถึงหลักการนโยบาย
พืน้ ฐานของสหรัฐฯ ในการปฏิสมั พันธ์และในการเป็นผูน้ �ำของภูมภิ าค และยุทธศาสตร์
ของสหรัฐฯ ต่อความร่วมมือพหุภาคี
Hillary ได้เน้นว่า พันธมิตรทั้ง 5 ของสหรัฐฯ ในเอเชียจะเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค พันธมิตรทั้ง 5 ดังกล่าว คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
ไทย และฟิลิปปินส์ โดยได้ย�้ำว่า ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้ง 5 ได้น�ำไปสู่ความมั่นคง
และเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้ภูมิภาคประสบความส�ำเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ Hillary มองว่า พันธกรณีทวิภาคีระหว่างพันธมิตรเหล่านีจ้ ะสอดคล้อง
กับเวทีพหุภาคีในภูมิภาค
นอกจากพันธมิตรทั้ง 5 แล้ว สหรัฐฯ ก�ำลังกระชับความสัมพันธ์กับตัวแสดง
ในภูมิภาค คือ อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนามและสิงคโปร์ ความร่วมมือ
พหุภาคีควรจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีเหล่านี้
ประเด็นที่ 2 ที่ Hillary เน้นคือ สหรัฐฯ จะเข้าร่วมหารือในเวทีเฉพาะกิจที่
ไม่เป็นทางการและสนับสนุนสถาบันในระดับอนุภมู ภิ าค โดยได้ยกตัวอย่างเวทีการเจรจา
6 ฝ่าย ในการแก้ปญ
ั หาวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ เวทีการหารือกับประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง
ตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) และเวทีการเจรจาไตรภาคี ซึ่งขณะนี้สหรัฐฯ
มีการเจรจาไตรภาคีอยู่หลายเวที คือ สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น        
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เกาหลีใต้ และในอนาคตสหรัฐฯ ก�ำลังจะพัฒนาเวทีไตรภาคีระหว่าง สหรัฐฯ-ญีป่ นุ่ -จีน
และสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น-อินเดีย ด้วย
ประเด็นที่ 3 ที่ Hillary เน้น คือ การให้ค�ำจ�ำกัดความของสถาบันในภูมิภาค
โดยน่าจะมีการระบุว่า องค์กรใดน่าจะดีที่สุด แต่ Hillary ก็ยังไม่ฟันธง และพูดกลางๆ
ว่า สถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ละสถาบันก็มีจุดประสงค์ของตน แต่ส�ำหรับสหรัฐฯ
สถาบันทีเ่ หมาะสมจะต้องมีประเทศส�ำคัญๆ รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด โดยได้ยกตัวอย่าง เช่น
APEC และ East Asia Summit (EAS) หรืออาจจะเป็นการผสมผสานหรือการตัง้ สถาบัน
ใหม่ขนึ้ มา ซึง่ ประเด็นนีเ้ ป็นค�ำถามส�ำคัญทีต่ อ้ งหาค�ำตอบด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน
และที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้คือ การที่สหรัฐฯ เสนอที่จะเริ่มหารือกับ
ประเทศในเอเชียถึงการที่สหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาทในเวที EAS หรือ อาเซียน +6
Hillary ได้กล่าวในตอนท้ายว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของสหรัฐฯ และการเล่น
บทบาทเป็นผูน้ ำ� ในการจัดตัง้ สถาบันในภูมภิ าค ทุกประเทศจะได้รบั ประโยชน์ และย�ำ้ ว่า
ไม่ควรมีประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งสหรัฐฯ ที่จะพยายามครอบง�ำจากสถาบัน
เหล่านี้
4.2.2 บทวิเคราะห์
● สรุปยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
		 ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่ Hillary ประกาศในครั้งนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีความ
ชัดเจนและไม่กล้าฟันธง แต่ก็พอเห็นเป็นลางๆ แล้วว่า สหรัฐฯ ก� ำลังคิดอะไรอยู่
ยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ คือ การท�ำให้สหรัฐฯ เป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาค ภาษาอังกฤษอาจใช้ค�ำว่า US as the Core of Regional Architecture
โดยจะสรุปยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ด้วยภาพในหน้าถัดไป
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สถาบันใหม่
East Asia Summit: EAS
APEC
เวทีอนุภูมิภาค
พันธมิตรทั้ง (Spokes)
US
(Hub)

จากภาพสรุปได้วา่ ยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ คือ การท�ำให้สหรัฐฯ เป็นแกน
กลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค คือ มีสหรัฐฯ อยู่วงในสุด
วงที่สอง คือ ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับพันธมิตรทั้ง 5 รวมทั้งพันธมิตรใหม่ๆ
เช่น อินเดีย สิงคโปร์ เวียดนาม ความสัมพันธ์จะมีลักษณะเป็น Hub and Spokes คือ
สหรัฐฯ เป็น Hub หรือ เป็นดุมล้อ และพันธมิตรเป็น Spokes หรือ เป็นซี่ล้อ ดังนั้น
ระบบความสัมพันธ์กับพันธมิตร และ ระบบ Hub and Spokes ส�ำหรับสหรัฐฯ จะยัง
คงเป็นสถาปัตยกรรมหรือเป็นระบบที่ส�ำคัญที่สุดในภูมิภาค
วงที่สาม คือ เวทีเฉพาะกิจและเวทีอนุภูมิภาค ที่ส�ำคัญคือ เวทีเจรจา 6 ฝ่าย
เวทีลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง และเวทีไตรภาคี
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วงที่สี่ คือ เวที APEC ซึ่งเป็นเวทีพหุภาคีในภูมิภาคที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญ
ที่สุด ในอดีต สหรัฐฯ ก็ครอบง�ำ APEC มาโดยตลอด แต่ขณะนี้ APEC ก�ำลังประสบ
วิกฤต เพราะประเทศในภูมิภาคแทบจะไม่มีใครให้ความส�ำคัญ
วงที่ห้า คือ เวที EAS หรือ อาเซียน +6 ซึ่งขณะนี้สหรัฐยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่า
จะเข้ามาเป็นสมาชิก EAS อย่างเป็นทางการหรือไม่ และจะปฏิสัมพันธ์กับ EAS ใน
ลักษณะใด
วงทีห่ ก เป็นวงทีเ่ ผือ่ ไว้ในอนาคต ทีส่ หรัฐฯ อาจจะก�ำลังดูลทู่ างในเรือ่ งของการ
จัดตั้งสถาบันในภูมิภาคใหม่ขึ้นมา
● Grand Strategy ของสหรัฐฯ
		 หากจะถามว่า ท�ำไมสหรัฐฯ จึงต้องมียุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น คือ
ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ เป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ค�ำตอบ ก็จะอยู่ที่การ
วิเคราะห์ Grand Strategy ของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค คือ
ยุทธศาสตร์ครองความเป็นเจ้า ซึ่งยุทธศาสตร์ย่อยที่ตามมาในการจะด�ำรงความเป็น
เจ้า คือ ต้องป้องกันไม่ให้อิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลดลง ยุทธศาสตร์ป้องกัน
การขยายอิทธิพลของจีน และยุทธศาสตร์การป้องกันไม่ให้ประเทศในเอเชียรวมกลุ่ม
กันโดยไม่มีสหรัฐฯ และนี่ก็คือ เหตุผลส�ำคัญในการอธิบายยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค
● ท่าทีสหรัฐฯ ต่ออาเซียน +3
		 อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ จ ะอธิ บ ายท่ า ที ล ่ า สุ ด ของสหรั ฐ ฯ ต่ อ สถาปั ต ยกรรม
ในภูมภิ าค คือ พัฒนาการของกรอบอาเซียน +3 ซึง่ เป็นการรวมกลุม่ กัน โดยมี อาเซียน
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวที่จะจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวัน
ออกขึ้น และถ้าเอเชียตะวันออกรวมตัวกันได้จริง ก็จะกลายเป็นขั้วอ�ำนาจใหม่ที่จะมี
พลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก ซึ่งจะท้าทายอ�ำนาจของสหรัฐฯ เป็นอย่าง
มาก และจะเป็นการกีดกันสหรัฐฯ ออกไปจากภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมากต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ ในอนาคต และสิ่งที่สหรัฐฯ วิตกกังวลอย่างมาก
ก็คือ ประชาคมเอเชียตะวันออกในที่สุดอาจจะถูกครอบง�ำโดยจีน สหรัฐฯ จึงได้เริ่ม
ส่งสัญญาณคัดค้านพัฒนาการของอาเซียน +3 และท�ำให้ประเทศอาเซียนบางประเทศ
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รวมทัง้ ญีป่ นุ่ เริม่ ถอย และหันมาดึงอินเดีย ออสเตรเลีย เข้ามาถ่วงดุลจีน ซึง่ พัฒนากลาย
เป็น EAS หรือ อาเซียน +6
● ผลกระทบต่ออาเซียน
		 ประเด็นสุดท้ายทีจ่ ะวิเคราะห์คอื ท่าทีลา่ สุดของสหรัฐฯ ต่อสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาคดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมียุทธศาสตร์หลักคือ จะให้สหรัฐฯ เป็นแกนกลางของ
สถาปัตยกรรม จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อยุทธศาสตร์ของอาเซียนในเรื่องนี้ เพราะ
อาเซียนก็ต้องการจะเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จึงมีแนวโน้มที่อาเซียน กับสหรัฐฯ จะแข่งกันเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมใน
ภูมภิ าค แต่สหรัฐฯ ก็เป็นต่ออาเซียน ในแง่ของพลังอ�ำนาจทางทหารและเศรษฐกิจ แต่
ข้อได้เปรียบของอาเซียน คือ อาเซียนมีความชอบธรรมมากกว่าสหรัฐฯ เพราะอาเซียน
เป็นสถาบันในภูมิภาคอยู่แล้ว แต่สหรัฐฯ เป็นอภิมหาอ�ำนาจที่ความชอบธรรมในการ
ครองความเป็นเจ้าก�ำลังตกต�่ำลงเรื่อยๆ
		 สรุปแล้ว เราคงต้องจับตาดูกันต่อว่า ในอนาคตสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรกัน เดาว่า ในระยะยาว อาจจะเป็นทั้งสองรูปแบบเหลื่อม
ทับซ้อนกัน คือ มีทงั้ อาเซียนและสหรัฐฯ ทีจ่ ะเป็นแกนหลักของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค
ในอนาคต
4.3		 ยุทธศาสตร์ต่ออาเซียน
ในส่วนนีจ้ ะวิเคราะห์เกีย่ วกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยจะพูดถึง Grand Strategy ก่อน หลังจากนั้น จะพูดถึงพัฒนาการในช่วง
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลบุชและโอบามา และในตอนต่อไป จะวิเคราะห์
สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการทูตของสหรัฐในภูมิภาค
4.3.1 Grand Strategy
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญที่สุดของสหรัฐ คือ ยุทธศาสตร์การครองความเป็นเจ้า
ท�ำอย่างไรจะให้สหรัฐฯ ครองความเป็นเจ้า เป็นอันดับหนึง่ ของโลกต่อไปให้ได้ยาวนานทีส่ ดุ
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ตอ่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เล่นไปตามยุทธศาสตร์
ใหญ่ในระดับโลก คือ ยุทธศาสตร์การครองความเป็นเจ้าในภูมิภาค ซึ่งการจะบรรลุ
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ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ สหรัฐฯ จะต้องป้องกันไม่ให้มีคู่แข่งขึ้นมาแย่งความเป็น
เจ้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การผงาดขึ้นมาของจีน จะท�ำให้ในอนาคตจีนจะกลาย
เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการ
ขยายอิทธิพลของจีน ซึ่งก�ำลังมีศักยภาพจะผงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งของสหรัฐฯ จึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง China Factor เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้เรา
เข้าใจถึงพฤติกรรมและนโยบายของสหรัฐต่อภูมิภาค
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ถึงแม้วา่ สหรัฐฯ จะยังคงครองความเป็นเจ้าทางทหาร แต่จนี ก็ได้ด�ำเนินนโยบาย
ในเชิงรุก และได้เพิม่ บทบาทขึน้ อย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านการทูตและทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของจีนคือ การเสนอการจัดท�ำ FTA กับอาเซียนในปี 2001 และ
หลังจากนั้นจีนได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะซื้อใจอาเซียน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า จีน
ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง โดยอาเซียนได้ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆ และได้มี
การประชุมสุดยอดกันทุกปี ตั้งแต่ปี 1997 นอกจากนั้น จีนยังได้จัดท�ำปฏิญญาการ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียน จีนจึงเป็นประเทศแรกที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์กับอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีพฒ
ั นาการในกรอบใหญ่คอื กรอบอาเซียน +3 ซึง่ เป็นกรอบความ
ร่วมมือระหว่าง อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป้าหมายระยะยาวจะพัฒนาไป
เป็นประชาคมเอเชียตะวันออก ซึ่งแนวโน้มนี้จะท�ำให้อิทธิพลของสหรัฐฯ ลดลง และ
จะท�ำให้สหรัฐฯ ถูกกีดกันออกไปจากภูมิภาค
จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น สหรัฐฯ จึงได้ขอ้ สรุปแล้วว่า หากสหรัฐฯ อยูเ่ ฉยๆ
อิทธิพลของจีนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐฯ จะลดลงเรื่อยๆ
ซึ่งจะกระทบต่อยุทธศาสตร์ใหญ่ของสหรัฐฯ คือ การครองความเป็นเจ้าในภูมิภาค
ดังนัน้ เราจึงได้เห็นสหรัฐฯ เริม่ เคลือ่ นไหว โดยเฉพาะตัง้ แต่ในสมัยรัฐบาลบุช มาจนถึง
ปัจจุบัน จากในอดีตที่สหรัฐฯ ไม่เคยให้ความส�ำคัญกับอาเซียน แต่นโยบายในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และเห็นได้ชัดเจนว่า สหรัฐฯ ได้กลับมาให้ความส�ำคัญกับ
อาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ
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จากยุทธศาสตร์ Grand Strategy ดังกล่าว ในอดีตสหรัฐฯ Implement
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยผ่านช่องทางทวิภาคี ยุทธศาสตร์หลักคือ Hub and Spokes
โดยมีสหรัฐฯ เป็น Hub เป็นดุมล้อ และความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เป็น
Spokes หรือเป็น ซีล่ อ้ นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั ยังมีววิ ฒ
ั นาการของเวทีพหุภาคีเกิดขึน้
ดังนั้น สหรัฐฯ ก็เสริมยุทธศาสตร์ Hub and Spokes ด้วยยุทธศาสตร์พหุภาคีมากขึ้น
โดยการให้ความส�ำคัญกับ เอเปคและกลับมาให้ความส�ำคัญกับอาเซียน
4.3.2 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลบุช
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่ออาเซียน เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล
บุช โดยในปี 2002 บุชได้ประกาศข้อเสนอ Enterprise for ASEAN Initiative ซึ่งมี
เป้าหมายหลักคือ การเจรจา FTA ทวิภาคีกับประเทศอาเซียน สหรัฐฯ มี FTA กับ
สิงคโปร์ไปแล้ว ต่อมาได้เริ่มเจรจา FTA กับไทยและมาเลเซีย
หลังจากนัน้ ในปี 2005 บุชกับผูน้ ำ� อาเซียนได้ประกาศ Joint Vision Statement
on ASEAN-US Enhanced Partnership หรือ แถลงการณ์ร่วมความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน ซึ่งในแถลงการณ์ร่วมนี้ได้ระบุถึงความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ แถลงการณ์ร่วมนี้น่าจะเป็นความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะไล่ให้ทันจีน เพราะ
ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2003 จีนได้ท�ำปฏิญญาเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียนไปแล้ว
และในปีถัดมาคือ ปี 2006 ได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อแปลง
แถลงการณ์ร่วมไปสู่การปฏิบัติ ในเดือนสิงหาคม ปีเดียวกันนั้น ได้มีการลงนามใน
ข้อตกลง Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) ระหว่างรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนกับ USTR ถือเป็นครัง้ แรกทีส่ หรัฐฯ ยอมท�ำความตกลงทางเศรษฐกิจ
กับอาเซียนทัง้ กลุม่ ซึง่ อาจจะเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเจรจา FTA ระหว่างสหรัฐฯ
กับอาเซียนทั้งกลุ่ม เหมือนกับที่จีนได้มี FTA กับอาเซียนไปแล้ว
4.3.3 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโอบามา
ในสมัยรัฐบาลโอบามา สหรัฐฯ ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ต้องการ
ใกล้ชิดกับอาเซียนมากขึ้น และจะให้ความส�ำคัญกับภูมิภาคนี้ โดยไฮไลท์ของความ
สัมพันธ์สหรัฐกับอาเซียนเกิดขึน้ เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว โดยได้มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียน
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สหรัฐฯ ครั้งแรกขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2009 ที่สิงคโปร์ ถือเป็นการประชุม
ครั้งประวัติศาสตร์ เพราะมีข้อตกลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนี้
● การลงนามใน Treaty of Amity and Cooperation (TAC)
● การแต่งตั้งทูตสหรัฐฯ ประจ�ำอาเซียน
● การที่ รั ฐ มนตรี ก ลาโหมสหรั ฐ ฯ จะเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ รั ฐ มนตรี ก ลาโหม
		 อาเซียน
● ท่าทีของสหรัฐฯ ในเรื่องเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของอาเซียนก็เปลี่ยนไป
● ส� ำ หรั บ ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ สหรั ฐ ฯ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น
		 มีมูลค่าถึง 200,000 ล้านเหรียญ
● ได้มีการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ
● และก�ำลังจะมีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับสหรัฐฯ
● นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้เปิดแนวรุกใหม่ ในกรอบที่มีชื่อว่า U.S.–Lower
		 Mekong Initiative โดยได้มีการประชุมกับประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
		 คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ซึง่ ถือเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี
		 เป็นครั้งแรก ในปี 2009
ทั้งนี้ ท่าทีของสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าก็เปลี่ยนไปด้วย โดยใน
อดีต สหรัฐฯ ใช้นโยบายคว�่ำบาตรและโดดเดี่ยวพม่า แต่ในสมัยรัฐบาลโอบามา ได้
เปลีย่ นยุทธศาสตร์ใหม่ โดยได้เริม่ ปฏิสมั พันธ์กบั รัฐบาลทหารพม่า ยุทธศาสตร์ใหม่ของ
สหรัฐฯ ต่อพม่า มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Practical Engagement
บทวิเคราะห์ข้างต้นได้วิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้วเิ คราะห์ Grand Strategy ของสหรัฐฯ ต่อภูมภิ าค และ
วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
ในสมัยรัฐบาลบุชและโอบามาไปแล้ว ในส่วนนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และการทูตของสหรัฐฯ ในภูมิภาคดังนี้

192 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

4.3.4 สถานการณ์การทูตของสหรัฐฯ ในภูมิภาคล่าสุด
ส�ำหรับความเคลือ่ นไหวของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลา่ สุด ได้มคี วาม
เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไฮไลท์การทูตของสหรัฐฯ ในภูมิภาค เกิดขึ้นในระหว่างการ
ประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน ทีก่ รุงฮานอย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
นี้เอง ซึ่งเวทีและประเด็นส�ำคัญของการทูตสหรัฐฯ อาจจะแยกแยะเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
● การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ
ที่กรุงฮานอย Hillary Clinton รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประชุมประจ�ำ
ปีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยผลการประชุม
มีสาระส�ำคัญดังนี้
● ผลการประชุ ม ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-สหรั ฐ ฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนกับสหรัฐฯ ครั้งแรกที่
สิงคโปร์
● รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับ USTR ได้จัดโครงการ ASEAN Road
Show เดินทางไปสหรัฐฯ
● มีความคืบหน้าในการจัดท�ำแผนปฏิบต
ั กิ ารฉบับที่ 2 เพือ่ แปลงแถลงการณ์
ร่วมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนดังกล่าว จะเป็นแผน 5 ปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2011–2015
● ก� ำ ลั ง มี ก ารร่ า งข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ
● ในเดือนสิงหาคม ปีนี้ จะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับ USTR
ที่เวียดนาม เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของการ Implement ข้อตกลง TIFA
● ทีป
่ ระชุมได้แสดงความยินดีตอ่ ความส�ำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีในกรอบ
Lower Mekong-U.S. Ministerial Meeting
● สหรัฐฯ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน–สหรัฐฯ
ครั้งที่ 2 ขึ้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ที่สหรัฐฯ
● ที่ประชุมยินดีต่อการที่สหรัฐฯ แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในกรอบการ
ประชุม East Asia Summit หรือ EAS
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รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯจะเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน +8
หรือ ADMM +8 ครั้งแรก ในเดือนตุลาคมปีนี้
● ทีป
่ ระชุมยินดีทสี่ หรัฐฯ ให้การสนับสนุน ในการทีอ่ าเซียนจะเป็นแกนกลาง
หรือเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
● สหรัฐฯ ได้แต่งตัง
้ ทูตประจ�ำอาเซียนไปประจ�ำอยูท่ สี่ ำ� นักเลขาธิการอาเซียน
ที่กรุงจาการ์ตา ตั้งแต่เดือนมกราคม ปีนี้
● U.S.-Lower Mekong Initiative
แนวโน้มที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งของการทูตสหรัฐฯ ในภูมิภาค ในปัจจุบัน คือ
การเปิดแนวรุกทางการทูต เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในอินโดจีน และ
ในกรอบของประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนล่าง 4 ประเทศ โดยเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ได้มกี ารประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศลุ่มแม่น�้ ำโขง 4
ประเทศไปแล้ว
และในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารประชุมครัง้ ที่ 2 โดย Hillary
Clinton รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของ กัมพูชา
ลาว ไทย และเวียดนาม ที่กรุงฮานอย โดยสาขาความร่วมมือที่ส�ำคัญ มี 3 สาขา ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษาและฝึกอบรม
ส�ำหรับในด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ สหรัฐฯ จะให้เงินช่วยเหลือมูลค่า 22 ล้านเหรียญ
ในปี 2010 ส�ำหรับโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ตอนล่าง และจะมีการจัดท�ำโครงการ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และได้มีการจัดท�ำข้อตกลง Sister
River ระหว่าง Mekong River Commission กับ Mississippi River Commission
ส�ำหรับในด้านสาธารณสุข สหรัฐฯ จะให้เงินช่วยเหลือเกือบ 150 ล้านเหรียญ
โดยเฉพาะในโครงการป้องกันการแพร่ขยายของเชือ้ โรคร้ายต่างๆ ทีผ่ า่ นมา สหรัฐฯ ได้
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ถึงกว่า 2 ล้านคนในภูมิภาค และท�ำให้อัตราการเพิ่ม
ของโรคเอดส์ลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
ส�ำหรับในด้านการศึกษาและฝึกอบรมนัน้ สหรัฐฯ ได้ตงั้ วงเงินให้ความช่วยเหลือ
ในด้านนี้ 18 ล้านเหรียญ ในปี 2010
●

194 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้ สหรัฐฯ ก� ำลังมียุทธศาสตร์ใน
เชิงรุกทางการทูตอย่างหนัก ต่อประเทศลุ่มแม่นำ�้ โขงตอนล่าง และต่ออินโดจีน ทั้งนี้
สาเหตุส�ำคัญคือ ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะแข่งกับจีน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จีนได้
รุกหนักเข้าสู่อินโดจีนและลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างเช่นกัน ในอดีต จีนมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า มาโดยตลอด จีนจึงเป็นต่อสหรัฐฯ อยู่หลายขุม
ในอดีต สหรัฐฯ ได้ทอดทิ้งประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะหลังการแพ้สงครามเวียดนาม
ประเทศเหล่านี้จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมาโดยตลอด แต่จากยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ได้
วิเคราะห์ไปแล้วว่า สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐฯ ในภูมิภาคคือ การสกัดกั้นการขยาย
อิทธิพลของจีน ดังนั้น เราจึงได้เห็นว่า ในปัจจุบัน สหรัฐฯ ก�ำลังทุ่มเต็มที่ เพื่อที่จะ
ใกล้ชิดกับประเทศเหล่านี้มากขึ้นเพื่อแข่งกับจีน
ขอเพิ่มเติมข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันสหรัฐฯ ก�ำลังกระชับความสัมพันธ์ในระดับ
ทวิภาคี กับประเทศเหล่านีด้ ว้ ย โดยความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนาม
ดีขึ้นมากอย่างผิดหูผิดตา
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับกัมพูชา ก็ดีขึ้นมากเช่นเดียวกัน ในอดีต
สหรัฐฯ กับกัมพูชา แทบจะไม่มคี วามสัมพันธ์อะไรกันเลย แต่ขณะนี้ ได้มขี า่ วออกมาว่า
สหรัฐฯ ก�ำลังมีแผนการจะซ้อมรบร่วมทางทหารกับกัมพูชาเป็นครัง้ แรก ในช่วงปลายปี
นี้ การซ้อมรบร่วมจะมีชอื่ ว่า Angkor Sentinel ซึง่ จะเน้นในเรือ่ งของปฏิบตั กิ ารรักษา
สันติภาพ เหมือนกับการซ้อมรบ Cobra Gold ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย
และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับลาว ก็กระชับแน่นแฟ้นขึ้นมากเช่น
เดียวกัน โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีลาว Dr.Thongluon
Sisoulith ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ และได้พบปะกับ Hillary Clinton ทีก่ รุงวอชิงตัน
ดีซี โดยผลการพบปะหารือ ทั้งสองฝ่ายประกาศจะกระชับความสัมพันธ์กัน และก�ำลัง
จะขยายความร่วมมือทางทหารในอนาคต โดยได้เริ่มมีการแลกเปลี่ยนผู้ช่วยทูตทหาร
ระหว่างกันแล้ว นอกจากนั้น ยังได้มีการลงนามในข้อตกลงการขนส่งทางอากาศ
ที่จะช่วยกระตุ้นการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย
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4.3.5 ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์
ส�ำหรับเรื่องสุดท้าย ที่แสดงให้เห็นถึงการทูตในเชิงรุกของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
คือ การจุดชนวนการปะทุของปัญหาความขัดแย้งในหมู่เกาะสแปรตลีย์ครั้งใหม่ โดย
ในระหว่างประชุม ASEAN Regional Forum หรือ ARF ที่ฮานอย เมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม Hillary Clinton ได้ประกาศท่าทีของสหรัฐฯ ในเรือ่ งความขัดแย้งนี้ โดยมอง
ว่า สหรัฐฯ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญมาก และสหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหานี้
สหรัฐฯ สนับสนุนกระบวนการทางการทูตและการเจรจา และไม่เห็นด้วยกับการใช้ก�ำลัง
Clinton เน้นด้วยว่า การเจรจาจะต้องเป็นการเจรจาแบบพหุภาคี
ท่าทีที่คาดไม่ถึงของสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ น่าจะเป็นการฉวยโอกาสที่สหรัฐฯ
จ้องมองอยู่นานแล้ว ที่จะเข้าแทรกแซง ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
ปิดล้อมจีน โดยแนวโน้มของรัฐบาลโอบามาคือ การเปลีย่ นจากยุทธศาสตร์ปฏิสมั พันธ์
มาเป็นยุทธศาสตร์แข็งกร้าวต่อจีนมากขึน้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีนทางทหาร
ต่อมา รัฐบาลจีนได้ออกแถลงการณ์โจมตีสหรัฐฯ ว่า การที่ Clinton กล่าวเช่นนัน้
ถือเป็นการโจมตีจีน (Attack on China) หลังจากนั้น กองทัพจีนได้จัดการซ้อมรบ
ในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ และประกาศจุดยืนอย่างแข็งกร้าวว่า จีนมีอธิปไตยเหนือ
หมูเ่ กาะสแปรตลียอ์ ย่างเด็ดขาด แต่ปฏิกริ ยิ าของจีนก็ได้กอ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ น�ำไปสู่
การกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนามอย่างเข้มข้น โดยขณะนี้
เรือรบของสหรัฐฯ ชือ่ ว่า John McCain ได้จอดเทียบท่าทีท่ า่ เรือเมืองดานัง และจะเข้า
ร่วมภารกิจกับกองทัพเรือเวียดนาม นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการปฏิบัติการร่วมระหว่าง
กองทัพเรือสหรัฐฯ กับเวียดนาม และเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เรือบรรทุกเครือ่ งบิน
ของสหรัฐฯ ชื่อ George Washington ได้ไปจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองดานังด้วย
4.4		 ยุทธศาสตร์ปี 2011
4.4.1 Kurt Campbell
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม Kurt Campbell อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟกิ
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ ต่อเอเชีย ต่อ
คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาคองเกรส จะสรุป และวิเคราะห์คำ� แถลงดังกล่าว
โดยจะแบ่งเป็น การสรุปยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเน้น
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เรื่องการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้านการกระชับ
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่ๆ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์ต่อจีน ยุทธศาสตร์ที่
4 ในเรือ่ ง สถาปัตยกรรมในภูมภิ าค และยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ
และจะน�ำเสนอบทวิเคราะห์ต่อยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดังกล่าว
4.4.1.1 ภาพรวม
ในตอนต้นของค�ำแถลง Campbell ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของเอเชียต่อสหรัฐฯ
ว่า ประวัติศาสตร์โลกในศตวรรษที่ 21 จะถูกเขียนขึ้นในเอเชีย อิทธิพลของภูมิภาค
ก�ำลังเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับอนาคตและความส�ำเร็จของสหรัฐฯ
เอเชียก�ำลังมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการจัดการปัญหา
ของโลก
อย่ า งไรก็ตาม เอเชียยังมีสิ่งท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
เกาหลีเหนือและพม่า การแข่งขันทางทหาร การแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ การ
ก่อการร้าย วิกฤติการเงิน ความยากจน รัฐบาลที่อ่อนแอ กรณีพิพาทเรื่องพรมแดน
การแข่งขันในเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมถึงปัญหาข้ามชาติอนื่ ๆ ปัญหา
เหล่านี้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐฯ จะต้องร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้
Campbell ได้กล่าวเหมือนกับเป็น Grand Strategy ของสหรัฐฯ ว่า การเป็น
ผู้น�ำของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ถือเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ใน
ระยะยาว รัฐบาล Obama จึงมีนโยบายที่จะปฏิสัมพันธ์ และเล่นบทบาทที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค พลังอ�ำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ก�ำลังเปลี่ยนขั้วจากตะวันตกมาตะวันออก และ
เอเชียจะเป็นแกนหลักของการเปลี่ยนขั้วดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะน�ำไป
สู่ทั้งสิ่งท้าทาย และโอกาสส�ำหรับสหรัฐฯ ดังนั้น สหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทาย
และตักตวงโอกาส ด้วยยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์อย่างเข้มข้น และสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ
รัฐบาล Obama ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ต่อเอเชียไว้ 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตร
ยุทธศาสตร์นี้จะเน้นความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้ง 5 ของสหรัฐฯ ได้แก่ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไทย และฟิลิปปินส์ ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้ง 5 ถือเป็น
รากฐานส�ำคัญของยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
ญี่ปุ่น: การเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ถือเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์
ในเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นยังคงเข้มข้น และครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
เกาหลีใต้: สหรัฐฯ ก�ำลังพัฒนาพันธมิตรทางทหารกับเกาหลีใต้ และตอกย�้ำ
พันธกรณีที่จะปกป้องเกาหลีใต้ และจะคงกองก�ำลังทางทหารในคาบสมุทรเกาหลี
ต่อไป
นอกจากนี้ มีกรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เกิดขึ้น ซึ่งเล่นบทบาทส�ำคัญในการสร้างสันติภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะ การเผชิญ
กับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ในการประชุมรัฐมนตรี 3 ฝ่าย หรือ ไตรภาคี ระหว่าง
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในเดือน ธันวาคม ปีที่แล้ว ทั้ง 3 ประเทศได้ออกแถลงการณ์
ร่วมก�ำหนดจุดยืนร่วมกัน ต่อกรณีปัญหาเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ร่วมมือ
กับญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ในกรอบการเจรจา 6 ฝ่าย เพือ่ ท�ำให้คาบสมุทรเกาหลีปราศจาก
อาวุธนิวเคลียร์
ออสเตรเลี ย : ซึ่ ง ก็ เ ป็ น แกนหลั ก ของความมั่ น คงในภู มิ ภ าคเช่ น เดี ย วกั น
ออสเตรเลียเป็นประเทศนอกนาโต้ ที่ส่งกองก�ำลังทหารจ�ำนวนมากที่สุดไปร่วมรบใน
อัฟกานิสถาน นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้พฒ
ั นากรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สหรัฐฯ
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ที่เรียกว่า Trilateral Strategic Dialogue ด้วย
ฟิลิปปินส์: สหรัฐฯ ร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในด้านความมั่นคงทางทะเล และ
การจัดการภัยพิบัติ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมครั้งแรก ระหว่าง
ฟิลปิ ปินส์กบั สหรัฐฯ ซึง่ เป็นการประชุมร่วมระหว่าง กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวง
กลาโหม ของสหรัฐฯ กับฟิลิปปินส์
ไทย: ส�ำหรับไทย ที่เป็นพันธมิตรในเอเชียตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ
ได้มีความร่วมมือกันหลายเรื่อง โดยกองทัพเรือไทยกับสหรัฐฯ ร่วมมือกันในการจัด
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ส่งเรือรบไปยังเขตน่านน�้ำโซมาเลีย เพื่อจัดการกับปัญหาโจรสลัด นอกจากนี้ ไทยได้
ส่งกองก�ำลังเข้าร่วมกับกองก�ำลังรักษาสันติภาพของ UN ใน Darfur ด้วย
ความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย และฟิลปิ ปินส์ ได้ครอบคลุมถึง
การซ้อมรบร่วม การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวกรอง การให้ความช่วยเหลือในด้าน Logistics
การพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการรักษาสันติภาพ และการ
ปราบปรามโจรสลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขยายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย คือ การขยายความสัมพันธ์กับ
ประเทศและหุ้นส่วนใหม่ๆ คือ
อินเดีย: รัฐบาล Obama พยายามที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับอินเดียให้มาก
ขึ้น โดยอินเดียก�ำลังจะมีบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
อินโดนีเซีย: ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย ก�ำลังพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว Obama ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเป็น
ครัง้ แรก ท�ำให้ความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟ้นขึน้ มาก สหรัฐฯ ก�ำลังเพิม่ ความร่วมมือกับ
อินโดนีเซียมากขึน้ โดยเฉพาะปีนี้ ทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นประธานอาเซียน และสหรัฐฯ ก�ำลัง
จะเข้าร่วมประชุม East Asia Summit ทีอ่ นิ โดนีเซีย สหรัฐฯ ก�ำลังมองเห็นบทบาทของ
อินโดนีเซียที่ก�ำลังผงาดขึ้นมาในเวทีโลก
มาเลเซีย: อีกประเทศที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญ คือ มาเลเซีย ซึ่งความสัมพันธ์
ทวิภาคีกระชับแน่นแฟ้นมากขึน้ ทัง้ 2 ประเทศได้รว่ มมือกันในการเจรจา FTA ในกรอบ
Trans-Pacific Partnership หรือ TPP
เวียดนาม: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปฏิสัมพันธ์กับเวียดนามได้เพิ่มขึ้นมาก และ
เวียดนามเป็นอีกหนึ่ง ประเทศที่ก�ำลังเจรจา TPP กับสหรัฐฯ ในการพบปะกันระหว่าง
Hillary Clinton กับนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ทั้ง 2 ฝ่าย
ตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นระดับที่เรียกว่า หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ หรือ
Strategic Partnership อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงห่วงกังวลต่อปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
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สิงคโปร์: อีกประเทศที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญ คือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์เป็น
อีกประเทศหนึ่งที่เข้าร่วม TPP และในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้เป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม TPP รอบที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ความสัมพันธ์กับจีน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค คือ ยุทธศาสตร์ต่อจีน โดยสหรัฐฯ
ต้องการมีความสัมพันธ์กับจีนที่มีลักษณะสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ และเป็นไปในเชิงบวก
ความสัมพันธ์สหรัฐฯ จีน ก�ำลังมาถึงจุดส�ำคัญ การจัดการกับความสัมพันธ์ที่จะมี
ทั้งการแข่งขัน และความร่วมมือ จะส่งผลต่อภูมิภาคโดยรวม
ในช่วงปีทแี่ ล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีทงั้ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง ในแง่ของความร่วมมือ และความสัมพันธ์ทเี่ ป็นไปในเชิงบวกนัน้ เห็นได้จากการ
ที่ ประธานาธิบดี Hu Jintao ได้เดินทางไปประชุม Nuclear Security Summit ใน
เดือนเมษายนที่สหรัฐฯ และจีนได้ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการสนับสนุนข้อมติคว�่ำบาตร
อิหร่านใน UNSC นอกจากนี้ Hu Jintao ได้เดินทางเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการใน
เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ผลของการเยือนในครัง้ นัน้ จีนได้แสดงความห่วงใยเป็นครัง้ แรก
ต่อปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ และจีนสัญญาว่าจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหา Darfur
รวมทั้งปัญหาอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ช่วงปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ กับจีนก็มีความขัดแย้งกันหลายเรื่อง
เรือ่ งแรก คือ เรือ่ งไต้หวัน ซึง่ ท่าทีของสหรัฐฯ ยังไม่เปลีย่ นแปลง ยังคงยึดนโยบายจีนเดียว
บนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับ รวมทั้ง Taiwan Relations Act อีกเรื่องที่
ขัดแย้งกัน คือ กรณีของหมู่เกาะสแปรตลีย์ ซึ่งในค�ำแถลงของ Campbell ได้กล่าว
ตอกย�ำ้ ถึงท่าทีของสหรัฐฯ ในเรือ่ งนีว้ า่ สหรัฐฯ ยึดมัน่ ในหลักการเสรีภาพในการเดินเรือ
ในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มี
การจับกุมฝ่ายต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งผู้สื่อข่าวทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติ และสหรัฐฯ
จะกดดันจีนในเรื่องเกาหลีเหนือและอิหร่านต่อไป
ความขัดแย้งใหญ่อีกเรื่อง คือ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ โดยสหรัฐฯ มี
เป้าหมายทีจ่ ะให้จนี ลดอุปสรรคทางการค้าลง กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ก�ำลังตรวจ
สอบว่า จีนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎเกณฑ์ทาง
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การค้าของสหรัฐฯ หรือไม่ ปีทแี่ ล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ตรวจสอบกรณีการน�ำเข้า
จากจีน ถึง 6 กรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการทุ่มตลาด นอกจากนี้ USTR ได้น�ำเรื่อง
ฟ้องร้องต่อ WTO กล่าวหาจีนในการละเมิดข้อตกลง WTO ถึง 3 กรณี
ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ จะกดดันจีนต่อไปในเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่อง
การค้า การลงทุน รวมถึงเรื่องของการปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งก็คือ การกดดันให้
จีนเพิ่มค่าเงินหยวนนั่นเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4: สถาปัตยกรรมในภูมิภาค
รั ฐ บาล Obama มี น โยบายที่ จ ะเพิ่ ม การปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นองค์ ก รพหุ ภ าคี
ในภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับการที่สหรัฐฯ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
Campbell ได้เน้นว่า APEC จะยังคงเป็นองค์กรหลักในภูมิภาค ซึ่งสหรัฐฯ
จะสนับสนุนเต็มที่ นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะเพิม่ การปฏิสมั พันธ์กบั สถาบันในภูมภิ าค โดย
เฉพาะกับอาเซียน ซึ่งมีอยู่หลายกรอบ อาทิ ASEAN Regional Forum (ARF) การ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM +8 รวมทั้ง การ
ประชุม East Asia Summit หรือ EAS
ส�ำหรับ EAS นัน้ สหรัฐฯ จะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ โดยสหรัฐฯ จะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกใหม่ของ EAS ในปีนี้ โดยสหรัฐฯ มีแผนจะใช้เวที EAS ในการผลักดันความร่วมมือ
ในด้านยุทธศาสตร์และการเมือง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการแพร่ขยายของอาวุธ
นิวเคลียร์ ความมั่นคงทางทะเล และการจัดการภัยพิบัติ ปีที่แล้ว Hillary Clinton ได้
เข้าร่วม EAS เป็นครั้งแรก ปีนี้ Obama จะเข้าร่วม EAS ที่อินโดนีเซีย และจะผลักดัน
ความร่วมมือ 3 เรือ่ งดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ
ครั้งที่ 3 ด้วย
ส�ำหรับกรอบพหุภาคีอีกกรอบหนึ่ง ที่สหรัฐฯ ให้ความส� ำคัญคือ Lower
Mekong Initiative (LMI) ซึง่ เป็นกรอบส�ำคัญทีส่ หรัฐฯ จะปฏิสมั พันธ์กบั เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ปีทแี่ ล้ว มีการประชุมในกรอบนีห้ ลายครัง้ ซึง่ มี ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
เข้าร่วม โดยเน้นความร่วมมือในด้านสิง่ แวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และโครงสร้าง
พื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ สุ ด ท้ า ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ของสหรั ฐ ฯ ต่ อ เอเชี ย นั้ น
จะเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าในเชิงรุก ปี 2011 จะเป็นปีส�ำคัญที่
สหรัฐฯ จะแสดงบทบาทส�ำคัญของสหรัฐฯ ในภูมภิ าค โดยจะเน้นการเร่งบูรณาการทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ จะให้ความส�ำคัญกับ 3 เรื่องด้วยกัน
เรือ่ งที่ 1 คือ เรือ่ งการให้สตั ยาบันต่อข้อตกลง FTA ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้
เรื่องที่ 2 คือ การเจรจา FTA ในกรอบของ TPP และ
เรื่องที่ 3 คือ การจัดประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเปค
แนวทางส�ำคัญในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย และเพิ่มการ
ส่งออกของสหรัฐฯ คือ ข้อตกลง FTA ในกรอบ TPP
และในปี 2011 นี้ สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเปคเป็น
ครัง้ แรกในรอบ 18 ปี จะเป็นการเปิดโอกาสครัง้ ส�ำคัญในการปฏิสมั พันธ์กบั ภูมภิ าค และ
ก�ำหนดทิศทางของเอเปค ซึ่งจะสะท้อนถึงผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ส่งเสริม บูรณา
การทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจและแรงงานของสหรัฐฯ
ขณะนี้ สหรัฐฯ ก�ำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมการในการประชุมสุดยอด ซึ่งก�ำหนดจะมีขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ ที่ฮาวาย
4.4.1.2 บทวิเคราะห์
● ภาพรวม
		 โดยภาพรวมแล้วมองว่า การประกาศยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชียในครัง้ นี้
ไม่ได้มีอะไรใหม่ ส่วนใหญ่เป็นการตอกย�้ำยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่ก่อนหน้านี้ บุคคล
ส�ำคัญในรัฐบาล Obama ได้ออกมากล่าวหลายครั้งแล้ว แต่สิ่งที่ขาดหายไปจากการ
ประกาศนโยบายดังกล่าว คือ วาระซ่อนเร้น หรือยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของสหรัฐฯ
		 มองว่า สหรัฐฯ มียุทธศาสตร์แท้จริง ซึ่งเป็นวาระซ่อนเร้น ที่ Campbell
ไม่ได้ประกาศ อยู่ 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน
		 ยุทธศาสตร์แรกที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ส� ำคัญที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ครอง
ความเป็นเจ้า
		 ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน
202 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์การท�ำให้สหรัฐฯ เป็นแกนกลางของ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาคและ
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การตักตวงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากภูมิภาค
● ช่องทางการด�ำเนินยุทธศาสตร์
		 ข้อสังเกตประการที่ 2 คือ สหรัฐฯ ด�ำเนินยุทธศาสตร์ทงั้ 4 ดังกล่าวข้างต้น
ผ่านหลายช่องทาง
		 ช่องทางแรก คือ ช่องทางทวิภาคี ซึง่ มีลกั ษณะเป็น Hub and Spokes โดย
มีสหรัฐฯ เป็น Hub และพันธมิตรเป็น Spokes
		 อีกช่องทาง เป็นช่องทางพหุภาคี ซึ่งที่ผ่านมา มีเอเปคเป็นกลไกหลัก
แต่ในอนาคต จะมีกลไกพหุภาคีเพิ่มเติมขึ้นมา โดยเฉพาะ TPP และ Lower Mekong
Initiative เป็นต้น
		 ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มว่าสหรัฐฯ จะผลักดันเป็น
ช่องทางเสริมขึ้นมา คือ ช่องทางไตรภาคี หรือความสัมพันธ์ 3 ฝ่าย ซึ่งขณะนี้ มีการ
ประชุมไตรภาคี สหรัฐฯ -ญีป่ นุ่ -เกาหลี และสหรัฐฯ -ญีป่ นุ่ -ออสเตรเลีย แล้ว ในอนาคต
คงต้องจับตามองว่า จะมีช่องทางไตรภาคีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
● พันธมิตรใหม่
		 ข้อสังเกตอีกประการ คือ แนวโน้มที่สหรัฐฯ ก�ำลังเน้นที่จะขยายพันธมิตร
และประเทศหุ้นส่วนออกไป จากเดิมที่มีแค่ 5 ประเทศ ที่เป็นพันธมิตรหลัก คือ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไทย ฟิลิปปินส์ แต่ขณะนี้ เห็นได้ชัดว่า สหรัฐฯ ต้องการที่จะ
ใกล้ชิดกับอีกหลายประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเดีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม
		 ซึ่งแนวโน้มการขยายพันธมิตรออกไป จะกระทบต่อสถานะการเป็น
พันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ จะมีตัวเลือกมากขึ้น ไทยมีแนวโน้มจะ
มีความส�ำคัญต่อสหรัฐฯ ลดลง ในขณะที่ อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะมีความส�ำคัญต่อ
สหรัฐฯ มากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานะของไทยตกต�่ำลงมากในเวทีระหว่าง
ประเทศ สถานะการเป็นผู้น�ำในอาเซียนก็ตกต�่ำลง และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็เกิด
เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองมาโดยตลอด ท�ำให้การเป็นพันธมิตรของไทยใน
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สายตาสหรัฐฯ ตกต�่ำลงมาก ไทยกลายเป็นพันธมิตรที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ไม่
สามารถเป็นผู้น�ำอาเซียนได้
● ยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน
		 อีกเรื่องที่ส�ำคัญส�ำหรับยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชีย คือ ยุทธศาสตร์การ
ปิดล้อมจีน ซึง่ Campbell ไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการ แต่มองว่า ขณะนี้ China
Factor กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ทีข่ บั เคลือ่ นการทูตสหรัฐฯ ในภูมภิ าค เพราะสหรัฐฯ
หวาดวิตกว่า จีนจะผงาดขึน้ มาเป็นคูแ่ ข่ง จึงพยายามด�ำเนินยุทธศาสตร์สกัดกัน้ อิทธิพล
ของจีน อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ต่อจีนนั้น มีลักษณะ กึ่งปิดล้อม กึ่งปฏิสัมพันธ์ คือ
ปิดล้อมทางทหาร แต่ปฏิสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ก็มีการ
ใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งสลับกันไป เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
จะมีลักษณะทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งควบคู่กันไป
● สถาปัตยกรรมในภูมิภาค
		 ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญอีกประการที่ Campbell ไม่ได้พูดถึง คือ ยุทธศาสตร์
การท�ำให้สหรัฐฯ กลายเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วจากสุนทรพจน์ของ Clinton เมื่อช่วงต้นปีที่แล้ว
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว สหรัฐฯ จะเป็นแกนกลาง หรือเป็น hub อยู่วงในสุด และมี
พันธมิตรเป็น Spokes อยู่วงที่ 2 ส่วนวงถัดมา เป็นเวทีพหุภาคี ในระดับอนุภูมิภาค
ที่ส�ำคัญ คือ TPP และ LMI ส่วนวงนอกสุด จะเป็นเวทีเอเปค
● ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
		 สุดท้าย ในเรือ่ งยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในภูมภิ าค หัวใจของ
ยุทธศาสตร์สหรัฐ คือ การผลักดันการจัดตั้ง FTA ในกรอบ TPP ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
เอเปคด้วย โดยสหรัฐฯ มีแผนจะขยาย TPP ให้ครอบคลุมสมาชิกเอเปคทัง้ หมด และจะ
กลายเป็นเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP ซึ่งการผลักดัน FTA ของสหรัฐฯ
นั้น นอกจากสหรัฐฯ จะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
แล้ว สหรัฐฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์อีกประการที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ TPP และ FTAAP
ในกรอบเอเปค จะเป็นตัวกันการทีเ่ อเชียจะรวมกลุม่ กันโดยไม่มสี หรัฐฯ และจะเป็นตัว
กันการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกในกรอบอาเซียน +3 ซึ่งสหรัฐฯ กลัวมากว่า
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การทีอ่ าเซียน +3 จะพัฒนาไปเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก จะส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อผลประโยชน์และการครองความเป็นเจ้าของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
4.4.2 Hillary Clinton
Hillary Clinton รั ฐ มนตรี ต ่ า งประเทศสหรั ฐ ฯ ได้ เขี ย นบทความเรื่ อ ง
“America’s Pacific Century” ในวารสาร Foreign Policy (ซึง่ เป็นวารสารวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นน�ำของสหรัฐฯ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี 2011
บทความดังกล่าวถือเป็นการประกาศนโยบายสหรัฐฯ ต่อเอเชียล่าสุด ในส่วนนี้
จะสรุป และวิเคราะห์บทความดังกล่าวต่อ ดังนี้
4.4.2.1 ภาพรวม
ในตอนต้นของบทความ Clinton ได้กล่าวว่า พันธกิจที่สำ� คัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
ของการทูตสหรัฐฯ ในทศวรรษหน้าคือ ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยหัวใจของยุทธศาสตร์ดังกล่าว Clinton เรียกว่า “Forward-Developed
Diplomacy” คือ การใช้เครื่องมือทางการทูตในทุกรูปแบบกับทุกประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
ส�ำหรับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ นัน้ Clinton ให้คำ� นิยามว่าเป็นภูมภิ าคทีม่ อี าณา
บริเวณตั้งแต่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย
และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ซึ่งภูมิภาคดังกล่าวมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก เป็นกลจักรส�ำคัญของ
เศรษฐกิจโลก และมีพนั ธมิตรหลักๆ ของสหรัฐฯ รวมทัง้ มหาอ�ำนาจใหม่ คือ จีน อินเดีย
และอินโดนีเซีย
โดยยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค ยุทธศาสตร์แรก คือ การกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทวิภาคีกับพันธมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การกระชับ
ความสัมพันธ์กับมหาอ�ำนาจใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน
พหุภาคีในภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์ต่อเป้าหมายเหล่านี้จะเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ
ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน
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4.4.2.2 พันธมิตร
ส�ำหรับยุทธศาสตร์แรกต่อพันธมิตรนั้น Clinton มองว่า 5 พันธมิตรหลัก
ของสหรัฐฯ ในเอเชีย คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย พันธมิตร
เหล่านี้ถือเป็นแกนกลางของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในภูมิภาค สหรัฐฯ มีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงพันธมิตรเหล่านีเ้ พือ่ สอดรับกับสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐฯ จะกระชับความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์และไทย
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย ขณะนี้สหรัฐฯ
ก�ำลังจะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั แิ ละมนุษยธรรม
ในภูมิภาค
4.4.2.3 หุ้นส่วนใหญ่
นอกจากพันธมิตรทั้ง 5 แล้ว สหรัฐฯ ก็พยายามกระชับความสัมพันธ์กับ
ประเทศอื่นๆ ด้วย อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ มาเซีย มองโกเลีย
เวียดนามและบรูไน
สหรัฐฯ เน้นการเพิม่ บทบาททางทหารในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ในมหาสมุทรอินเดียด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและหุ้นส่วนใหม่
มหาอ�ำนาจใหม่ที่ส�ำคัญที่สุดในขณะนี้คือ จีน Clinton ได้บอกว่าในช่วง 2 ปี
ครึ่งที่ผ่านมา ในสมัยของรัฐบาล Obama นโยบายของสหรัฐฯ ต่อจีนคือ การขยาย
ความร่วมมือกับจีน และส่งเสริมให้จนี มีบทบาทมากขึน้ ในการแก้ไขปัญหาของโลก โดย
มีการจัดตัง้ เวทีหารือทวิภาคีใหม่ขนึ้ มา มีชอื่ ว่า Strategic and Economic Dialogue
อย่างไรก็ตาม ในด้านการทหาร สหรัฐฯ ก็ต้องการให้จีนมีความโปร่งใสมากขึ้น โดย
ได้เฝ้าติดตามการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารของจีน และสหรัฐฯ ก็ต้องการรู้
ถึงเหตุผลที่จีนต้องการขยายอ�ำนาจทางทหาร และส�ำหรับทางด้านเศรษฐกิจ บริษัท
สหรัฐฯ ก็ต้องการส่งออกไปตลาดจีนให้มากขึ้น และให้จีนยุติการกีดกันบริษัทของ
สหรัฐฯ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มค่าเงินหยวน
นอกจากนี้ Clinton ได้กล่าวถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนด้วย
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นอกจากจีนแล้ว มหาอ�ำนาจใหม่ที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจคือ อินเดียและ
อินโดนีเซีย โดยรัฐบาล Obama ก�ำลังกระชับความสัมพันธ์กับประเทศทั้งสอง ซึ่งเป็น
ประเทศประชาธิปไตยส�ำคัญในเอเชีย
4.4.2.4 สถาบันพหุภาคี
นอกจากยุทธศาสตร์ทวิภาคีแล้ว สหรัฐฯ ก็ด�ำเนินยุทธศาสตร์ต่อเวทีพหุภาคี
ในภูมิภาคด้วย โดยสหรัฐฯ ได้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนและเอเปค อย่างไรก็ตาม
Clinton ก็เน้นว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคียังคงเป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์สหรัฐฯ
สถาบันในภูมิภาคเป็นเพียงกลไกเสริมเท่านั้น
ส�ำหรับอาเซียน สหรัฐฯ ปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และประธานาธิบดี Obama
จะเข้าร่วมประชุม East Asia Summit หรือ EAS เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้
ที่อินโดนีเซีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วย
ส�ำหรับเอเปค สหรัฐฯ ก�ำลังพยายามยกระดับเอเปคให้เป็นสถาบันหลัก
ของบูรณาการทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค ปีที่แล้ว สหรัฐฯ ได้ผลักดันเขตการ
ค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP)
และ Obama จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปคที่ฮาวาย ในเดือนพฤศจิกายน
นี้ สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะท�ำให้เอเปคเป็นสถาบันเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ส�ำคัญที่สุด โดย
จะเน้นการเปิดกว้างทางการค้าและเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนผลผลิต
ทางเศรษฐกิจกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และสัดส่วนการค้าก็มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของ
การค้าโลก Obama ตัง้ เป้าทีจ่ ะส่งออกเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่าในปี 2015 ซึง่ ก็หมายความว่า
สหรัฐฯ จะต้องท�ำธุรกิจในเอเชียเพิ่มมากขึ้น สหรัฐฯ ส่งออกมาภูมิภาคมีมูลค่ามากถึง
320,000 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ก�ำลังผลักดัน Trans-Pacific Partnership
(TPP) ซึ่งเป็น FTA ตัวใหม่ที่สหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่ ขณะนี้มี 9 ประเทศเป็นสมาชิก
และสหรัฐฯ ก�ำลังจะขยายให้ครอบคลุมสมาชิกเอเปคทัง้ หมด โดย TPP จะพัฒนากลาย
เป็นประชาคมการค้าเดียวในภูมิภาค และในที่สุด ก็จะเป็นเขตการค้าเสรีในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
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นอกจากสถาบันพหุภาคีในระดับมหภาคแล้ว สหรัฐฯ ก็ก�ำลังมีนโยบายจัดตั้ง
เวทีอนุภูมิภาคต่างๆ ขึ้น ที่ Clinton เรียกว่า “Minilataral Meeting” ตัวอย่างของ
กลไกอนุภูมิภาค คือ กรอบ Lower Mekong Initiative ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือ
ระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ สหรัฐฯ
ก�ำลังพัฒนาความร่วมมือในกรอบไตรภาคีกับประเทศต่างๆ ด้วย อาทิกับ มองโกเลีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน และเกาหลีใต้
ในตอนท้าย Clinton ได้กล่าวสรุปว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่างๆ ข้างต้น
จะเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ใหญ่ของการทีส่ หรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Regional Architecture ซึ่งก็จะไป
เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมในระดับโลก หรือ Global Architecture ของสหรัฐฯ
4.4.2.5 บทวิเคราะห์
● ในภาพรวม บทความของ Clinton ที่ได้สรุปในข้างต้นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคมา
แล้วหลายครัง้ และยุทธศาสตร์หลักๆ ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ Clinton ได้กล่าวในบทความนี้
คือ ยุทธศาสตร์ต่อพันธมิตร ต่อมหาอ�ำนาจใหม่ และต่อเวทีพหุภาคี แต่สิ่งที่ Clinton
ไม่ได้บอกในบทความนี้คือ เป้าหมายที่ซ่อนเร้นของสหรัฐฯ ซึ่งเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุด
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค คือ การครองความเป็นเจ้า การสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของ
จีน และการปกป้องผลประโยชน์ทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
● ส�ำหรับยุทธศาสตร์ตอ
่ พันธมิตรนัน้ ก็ไม่ได้มอี ะไรใหม่ ในภาพรวม คือ สหรัฐฯ
ยังคงเน้นพันธมิตรทั้ง 5 เหมือนเดิม แต่เห็นได้ชัดว่า ล�ำดับความส�ำคัญนั้นญี่ปุ่นมา
อันดับ 1 อันดับ 2 เป็นเกาหลีใต้ อันดับ 3 คือ ออสเตรเลีย ส่วนฟิลิปปินส์กับไทยอยู่
รัง้ ท้าย แต่พนั ธมิตรทีน่ า่ เป็นห่วงทีส่ ดุ ก็คอื ไทย ทีใ่ นสายตาของสหรัฐฯ ก�ำลังลดความ
ส�ำคัญลงเรื่อยๆ ในบทความของ Clinton ก็มีพูดถึงไทยเพียงประโยคเดียว
● ส�ำหรับมหาอ�ำนาจใหม่นั้น ที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก คือ จีน
ซึ่งมีทั้งมองในแง่บวกและในแง่ลบ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็คงจะมีทั้ง
ความขัดแย้งและความร่วมมือผสมกันไป แต่มหาอ�ำนาจใหม่อีกประเทศที่ก�ำลังเข้าตา
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สหรัฐฯ มาก คือ อินโดนีเซีย ซึง่ ก�ำลังผงาดขึน้ มาอย่างโดดเด่นมาก และสหรัฐฯ ก็แสดง
ท่าทีอย่างชัดเจนว่า ก�ำลังให้ความสนใจต่ออินโดนีเซียเป็นอย่างมาก
● ส�ำหรับเวทีพหุภาคีนั้น เอเปคเป็นเวทีที่ส�ำคัญที่สุดต่อสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ
ขณะนี้ก�ำลังผลักดันอย่างเต็มที่ในการจัดตั้ง FTA ตัวใหม่ หรือ TPP ในกรอบของ
เอเปค ซึง่ เราคงจะต้องจับตามองผลการประชุมสุดยอดเอเปคทีเ่ มืองฮาวายในช่วงเดือน
พฤศจิกายนนี้ ส�ำหรับอาเซียน สหรัฐฯ ก็ให้ความส�ำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกัน เวทีที่ต้อง
จับตามองคือ การประชุมสุดยอด EAS โดยต้องดูวา่ การเข้าร่วมประชุมครัง้ แรกของผูน้ ำ�
สหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ สหรัฐฯ จะมีท่าทีและพฤติกรรมอย่างไร เป้าหมาย
ของสหรัฐฯ คือ ต้องการเข้ามามีบทบาทที่โดดเด่นและครอบง�ำเวที EAS ของอาเซียน
ซึ่งก็ท�ำให้อาเซียนไม่สบายใจ
4.5		 ยุทธศาสตร์ทางทหาร
4.5.1 Robert Gates
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา Robert Gates รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ
ได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีการประชุม Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ สุนทรพจน์
ดังกล่าว เป็นการประกาศยุทธศาสตร์ทางทหารของสหรัฐฯ ล่าสุดต่อเอเชีย ในส่วนนี้
จะสรุป วิเคราะห์สุนทรพจน์ดังกล่าว ดังนี้
4.5.1.1 ภาพรวม
ในตอนต้นของสุนทรพจน์ Gates ได้กล่าวตอกย�้ำว่า ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ในฐานะเป็นประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยสหรัฐฯ กับเอเชีย
ในศตวรรษที่ 21 นี้จะเชื่อมต่อเข้าหากันมากขึ้น และด้วยแนวโน้มนี้จะท�ำให้สหรัฐฯ
ต้องคงยุทธศาสตร์กระชับความสัมพันธ์กบั พันธมิตร ปฏิสมั พันธ์ทางทหาร และด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์การป้องปรามในภูมิภาค
ปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ในเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Gates ได้กล่าวว่า เขาสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐฯ
Gates ได้กล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ในเอเชียจะตั้งอยู่บนหลักการ
ดังต่อไปนี้
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- การค้าเสรีและเปิดกว้าง
- ระเบียบระหว่างประเทศทีเ่ น้นสิทธิและความรับผิดชอบของประเทศต่างๆ
และหลักนิติธรรม
- การเข้าถึงอย่างเปิดกว้างต่อพื้นที่สาธารณะ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และ
ทาง Internet
- หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ก�ำลัง
อย่างไรก็ตาม ในขณะทีส่ ถานการณ์ในภูมภิ าคได้เปลีย่ นแปลงไป สหรัฐฯ ก็ตอ้ ง
มีความยืดหยุน่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ โดยนอกจากจะคงบทบาทในภูมภิ าค
แต่ในอนาคต สหรัฐฯ จะต้องเพิม่ บทบาทด้วยการกระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ
เพิ่มสมรรถนะภาพใหม่ๆ และปฏิรูปกองก�ำลังทหาร เพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ
Gates กล่าวต่อไปว่า ปฏิสมั พันธ์ทางทหารของสหรัฐฯ จะเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อเสถียรภาพในภูมิภาค ในขณะนี้ ถึงแม้จะมีการพูดกันมากว่า สหรัฐฯ เน้นความ
สัมพันธ์กับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน สหรัฐฯ
ก�ำลังปรับยุทธศาสตร์ใหม่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยให้มีความสมดุลในทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะการเน้นการคงบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันก็เพิ่ม
บทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในมหาสมุทรอินเดีย
Gates กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตยุทธศาสตร์ทหารสหรัฐฯ จะเน้นปฏิสัมพันธ์
ทางทะเล การฝึกอบรมในลักษณะพหุภาคีกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้
กองทัพเรือและกองทัพอากาศสหรัฐฯ ก�ำลังร่วมมือกันในการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่
ทีเ่ รียกว่า Air-Sea Battle เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ กองก�ำลังสหรัฐฯ จะสามารถเคลือ่ นย้าย
และปฏิบัติการทางทหารได้ เพื่อปกป้องพันธมิตรและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
กล่าวโดยรวม ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ เน้นการคงและเพิ่มบทบาททางทหารใน
เอเชีย โดยการสนับสนุนพันธมิตร ในขณะเดียวกัน ก็เตรียมพร้อมในการป้องปรามและ
เอาชนะศัตรูในอนาคต
4.5.1.2 พันธมิตร
ประเทศที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญมากที่สุด คือ พันธมิตรทางทหาร โดย Gates
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ ดังนี้
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- ญี่ ปุ ่ น : ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ ญี่ ปุ ่ น ถื อ เป็ น เสาหลั ก ของ
เสถียรภาพในภูมิภาค
- เกาหลีใต้: พันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ ยังคงเป็นเสาหลักของ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาค กองก�ำลังของทั้ง 2 ประเทศจะพัฒนา
สมรรถนะภาพร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องปรามและเอาชนะการรุกรานจากเกาหลีเหนือ
- ออสเตรเลีย: เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว สหรัฐฯ และออสเตรเลีย
ได้จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อขยายความร่วมมือทางทหารของทั้ง 2 ประเทศ
- สิงคโปร์: ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับสิงคโปร์ ได้กระชับ
แน่นแฟ้นมากขึ้น ภายใต้กรอบความตกลง Strategic Framework Agreement
กองทัพเรือสหรัฐฯ จะใช้สิงคโปร์เป็นฐานส�ำคัญ
- เวียดนาม: ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนาม กระชับแน่นแฟ้น
ขึ้นมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และทางทหาร
- อินเดีย: ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอินเดีย
ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก ในปัจจุบนั ทัง้ 2 ประเทศกลายเป็นหุน้ ส่วนกัน โดยความสัมพันธ์
ตั้งอยู่บนพื้นฐานอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน และผลประโยชน์ทางด้านความ
มั่นคงและเศรษฐกิจร่วมกัน ความเป็นหุ้นส่วนของทั้ง 2 ประเทศ จะเป็นเสาหลักของ
เสถียรภาพในเอเชียใต้
4.5.13 เวทีพหุภาคี
Gates ได้กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ความสัมพันธ์ทวิภาคี จะมีความสัมพันธ์เป็นล�ำดับ
แรก แต่สหรัฐฯ ก็พยายามส่งเสริมความร่วมมือในระดับพหุภาคีด้วย สิ่งท้าทายส�ำคัญ
ในเอเชีย คือ การขาดกลไกความร่วมมือในภูมภิ าค Gates ได้กล่าวว่า เขาได้พยายามที่
จะแก้ไขปัญหานี้ และนีค่ อื เหตุผลทีท่ ำ� ให้สหรัฐฯ เป็นประเทศแรกทีต่ อบรับค�ำเชิญของ
อาเซียน ทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ซึง่ มีชอื่ ย่อว่า ADMM +8
โดยเขาหวังว่า เวทีนจี้ ะมีความก้าวหน้าในความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมัน่ คง
ทางทะเล การบรรเทาภัยพิบัติ และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
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4.5.1.4 จีนและความมั่นคงทางทะเล
ส�ำหรับความสัมพันธ์กับจีนนั้น สหรัฐฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นบวก
และสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ Gates กล่าวว่า เขาพยายามสร้างความร่วมมือทางทหารกับจีน
เมือ่ เดือนมกราคม Gates ก็ได้เดินทางไปเยือนจีน และเมือ่ 2-3 สัปดาห์ทแี่ ล้ว นายพล
Chen ผู้น�ำทหารของจีน ก็ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม Gates ได้กล่าวว่า ความมั่นคงทางทะเลเป็นเรื่องที่สหรัฐฯ
ห่วงกังวล (ถึงแม้ Gates จะไม่ได้กล่าวถึงจีน แต่เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับจีนโดยตรง
โดยเฉพาะปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์) โดยท่าทีของสหรัฐฯ ชัดเจน คือ สหรัฐฯ มี
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในเสรีภาพในการเดินเรือ และการค้า และการเคารพกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
4.5.1.5 บทวิเคราะห์
● โดยภาพรวมแล้ว สุนทรพจน์ของ Gates ในครั้งนี้ แม้จะเป็นการประกาศ
ยุทธศาสตร์ทหารของสหรัฐฯ ล่าสุดต่อเอเชีย แต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ ส่วนใหญ่เป็นการ
ตอกย�้ำยุทธศาสตร์และนโยบายเดิมของสหรัฐฯ
● อย่างไรก็ตาม หากดูประเทศที่ Gates กล่าวถึงในการเป็นพันธมิตรและ
หุ้นส่วน เห็นได้ชัดว่า สหรัฐฯ เน้นพันธมิตรหลัก คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย
ส่วนหุ้นส่วนใหม่ที่ Gates พูดถึง คือ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินเดีย เป็นที่น่าสังเกต
ว่า Gates ไม่ได้กล่าวถึงไทยเลย โดยปกติแล้ว การประกาศนโยบายของสหรัฐฯ
ต่อเอเชียจะเน้นการกล่าวถึงพันธมิตรทางทหารทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย ขณะนี้ สถานการณ์การเป็นพันธมิตรของไทยน่าเป็น
ห่วง มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่า ในสายตาของสหรัฐฯ ไทยมีความส�ำคัญ
ลดลง ซึง่ เรือ่ งนีอ้ าจจะเป็นเรือ่ งใหญ่ในระยะยาว ไทยอาจตกชัน้ จากพันธมิตรชัน้ 1 โดย
ประเทศที่มาแรง และก�ำลังจะแซงหน้าไทยในความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ คือ สิงคโปร์
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
● ส�ำหรับในกรณีของจีนนั้น แม้ในสุนทรพจน์จะไม่ได้กล่าวโจมตีจีนในทาง
ลบ แต่ในความเป็นจริง สหรัฐฯ ก�ำลังมองจีนว่าเป็นคู่แข่ง และเป็นภัยคุกคามมากขึ้น
เรื่อยๆ
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ประเด็นร้อนที่ชี้ให้เห็นถึงการมองจีนในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ความขัดแย้ง
ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ แม้ Gates จะไม่ได้โจมตีจีนในสุนทรพจน์ แต่ในช่วงตอบค�ำถาม
ก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯ ก�ำลังเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อความเคลื่อนไหว
ทางทหารของจีนในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ Gates ถึงกับกล่าวว่า เขากลัวว่าหาก
ปราศจากกฎเกณฑ์และวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน ความขัดแย้งอาจจะน�ำไปสู่การปะทะ
กันทางทหารได้
4.5.2 Barack Obama
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน ที่ ผ ่ า นมา ในระหว่ า งการเยื อ นออสเตรเลี ย
ประธานาธิบดี Obama ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาของออสเตรเลีย โดยเนื้อหา
หลักเป็นการประกาศนโยบายทางทหารของสหรัฐฯ ต่อเอเชียล่าสุด ในส่วนนี้จะสรุป
สุนทรพจน์ดังนี้
4.5.2.1 สุนทรพจน์ของ Obama
ในตอนต้น Obama ได้ประกาศว่า สหรัฐฯ ก�ำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายทาง
ทหารครั้งใหญ่ต่อเอเชีย หลังจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ท�ำสงครามในอิรัก
และอัฟกานิสถาน แต่ขณะนี้ สหรัฐฯ ก�ำลังจะถอนทหารออกจากอิรกั และอัฟกานิสถาน
แล้ว และสหรัฐฯ ก�ำลังจะหันมาให้ความส�ำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การให้ความส�ำคัญต่อภูมิภาคนี้ เพราะสหรัฐฯ เองก็เป็นประเทศในภูมิภาค
แปซิฟิก (Pacific Nation) โดยภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุด
ในโลก มีเศรษฐกิจเกินกว่าครึง่ หนึง่ ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรครึง่ หนึง่ ของโลก
ดังนั้น Obama จึงได้ตัดสินใจที่จะให้ความส�ำคัญต่อภูมิภาคนี้เป็นอันดับสูงสุด และ
สหรัฐฯ จะเพิ่มบทบาททางทหารในภูมิภาคมากขึ้น และอย่างยาวนาน โดยจะส่งเสริม
หลักการของสหรัฐฯ และกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สหรัฐฯ ก�ำลังประสบปัญหาทางการเงินจึงต้องมีการ
ลดงบประมาณลง รวมทั้งงบประมาณทางทหาร โดยเฉพาะการยุติสงครามในอิรัก
และอัฟกานิสถาน แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคต สหรัฐฯ ก็จะต้องค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่สำ� คัญที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่ง Obama ก็มองว่านโยบายความมั่นคงของ
สหรัฐฯ จะต้องให้ความส�ำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นล�ำดับสูงสุด ดังนั้น แม้ว่า
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ในภาพรวมจะมีการลดงบประมาณทางทหารลง แต่ส�ำหรับในกรณีของเอเชียจะไม่ได้
รับผลกระทบ สหรัฐฯ จะยังคงด�ำรงกองก�ำลังทหารในภูมิภาคต่อไป และจะกระชับ
ความสัมพันธ์กบั พันธมิตรของสหรัฐฯ ต่อไป ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมภิ าคท�ำให้
สหรัฐฯ จะต้องคงบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคต่อไป
และในขณะนี้ สหรัฐฯ ก็ได้เพิม่ บทบาททางทหารในภูมภิ าคไปไม่นอ้ ยแล้ว ดังนี้
- การคงกองก�ำลังทหารในญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลี
- ไทย: สหรัฐฯ ได้ร่วมมมือกับไทย โดยเน้นในเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติ
- ฟิลิปปินส์: ได้มีการเพิ่มการฝึกอบรมและการเยือนของเรือรบสหรัฐฯ
- อินโดนีเซีย: ได้มคี วามร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
และการต่อต้านโจรสลัด
- มาเลเซีย: ได้มคี วามร่วมมือกัน โดยเฉพาะในด้านการป้องกันการแพร่ขยาย
ของอาวุธร้ายแรง
- สิงคโปร์: เป็นท่าเรือส�ำคัญส�ำหรับเรือรบสหรัฐฯ
- เวียดนามและกัมพูชา: สหรัฐฯ ก็ได้มีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดมากขึ้น
- อินเดีย: ก็ก�ำลังจะเล่นบทเป็นมหาอ�ำนาจที่ส�ำคัญในภูมิภาค
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรพหุภาคีในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
เข้าร่วมประชุมสุดยอด East Asia Summit หรือ EAS โดย EAS จะเป็นเวทีส�ำคัญของ
การหารือทางด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธร้ายแรง
ความมั่นคงทางทะเล และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
4.5.2.2 กองก�ำลังทหารในออสเตรเลีย
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของนโยบายทางทหารของสหรัฐฯ ใหม่ต่อเอเชียนั้น คือ การ
ที่ Obama ประกาศจะส่งกองก�ำลังทหารเข้ามาในออสเตรเลีย ในแถลงข่าวร่วมระหว่าง
Obama กับ Gillard นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ประกาศว่า ได้มีการจัดท�ำความ
ตกลงเพิม่ ความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับออสเตรเลีย โดยในปี 2012 สหรัฐฯ
จะส่งทหารเข้ามาประจ�ำการอยูท่ เี่ มือง Darwin ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย จ�ำนวน
2,500 นาย นอกจากนีก้ ม็ คี วามตกลงทีจ่ ะอนุญาตให้เครือ่ งบินสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอากาศ
ทางตอนเหนือของออสเตรเลียได้
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4.5.2.3 บทวิเคราะห์
● การประกาศนโยบายทางทหารของสหรัฐฯ ต่อเอเชียของ Obama ใน
ครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาค
เพือ่ ปิดล้อมจีน สหรัฐฯ วิตกกังวลมากขึน้ เรือ่ ยๆ ต่อการขยายอิทธิพลของจีนในภูมภิ าค
เมื่อเร็วๆ นี้ RAND Corporation ซึ่งเป็น Think Tank ชั้นน�ำของสหรัฐฯ ได้
วิเคราะห์แนวโน้มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า GDP
และงบประมาณทางทหารของจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ จีนจึงจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐฯ
ที่น่ากลัวในอนาคต ความเสี่ยงของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยจุดของความขัดแย้งถึงขั้นสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจเกิดขึ้น
ในคาบสมุทรเกาหลี ช่องแคบไต้หวัน ทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และความ
ขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดีย แนวโน้มการขยายอ�ำนาจทางทหารของจีน และแนวโน้ม
ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ท�ำให้สหรัฐฯ ได้ปรับเปลีย่ นนโยบายทาง
ทหารครั้งใหญ่ต่อเอเชียเพื่อปิดล้อมจีนทางทหาร และเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญ
หน้าทางทหารกับจีนในอนาคต
● ส�ำหรับในกรณีของออสเตรเลียนั้น การที่สหรัฐฯ จะส่งกองก�ำลังทหารไป
ประจ�ำการที่เมือง Darwin นั้น อาจจะเป็นก้าวแรกของการจัดตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ
ในอนาคต เมือง Darwin มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับทะเลจีนใต้มาก จะท�ำให้
สหรัฐฯ เคลือ่ นย้ายเรือรบและเครือ่ งบินรบเข้าสูท่ ะเลจีนใต้ได้งา่ ยขึน้ รวมทัง้ การเข้าถึง
มหาสมุทรอินเดียได้ง่ายขึ้นด้วย วาระซ่อนเร้นของการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร
ของสหรัฐฯ กับออสเตรเลีย คือ การสกัดกั้นอิทธิพลของจีน
กระทรวงต่างประเทศจีน ก็ได้ออกมาคัดค้านการที่สหรัฐฯ จะส่งทหารเข้ามา
ประจ�ำการในออสเตรเลียว่าไม่เหมาะสม และในหนังสือพิมพ์ Global Times ของ
รัฐบาลจีน ก็ได้กล่าวเตือนออสเตรเลียว่า “อย่ามองว่า จีนเป็นประเทศทีโ่ ง่เขลา เพราะ
ในที่สุด ออสเตรเลียอาจจะตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคได้”

        
ยุทธศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่ออาเซี
ยน 215

5. บทสรุป
5.1		 Grand Strategy
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่ส�ำคัญที่สุดของสหรัฐฯ คือ ยุทธศาสตร์
การครองความเป็นเจ้าส�ำหรับยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคเอเชีย ก็เหมือนกับยุทธศาสตร์
ในระดับโลก คือ ยุทธศาสตร์การครองความเป็นเจ้าในภูมิภาค แต่การผงาดขึ้นมาของ
จีน ท�ำให้ในอนาคตจีนจะกลายเป็นประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ดังนัน้
ยุทธศาสตร์การปิดล้อมและสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ซึ่งก�ำลังจะผงาดขึ้นมา
เป็นคู่แข่งของสหรัฐฯ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญที่สุด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิทธิพลของจีนในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐฯ ก็ลดลงไปเรื่อยๆ สหรัฐฯ จึงได้ข้อสรุปว่า จะอยู่เฉยๆ
ไม่ได้และจะต้องด�ำเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อแข่งกับจีน เพื่อปิดล้อมและสกัดกั้น
อิทธิพลของจีน
5.2		 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล Obama ปี 2010
ในสมัยรัฐบาล Obama สหรัฐฯ ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ต้องการใกล้ชดิ
กับอาเซียนมากขึ้น โดยได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งแรกขึ้น ในปี
2009 ต่อมา ในปี 2010 สหรัฐฯ ก็มีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคอย่างเข้มข้นมากขึ้น
โดยเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์กบั อาเซียน
และการเปิดแนวรุกทางการทูตใหม่กับประเทศในอินโดจีน ในกรอบของ US- Lower
Mekong Initiative ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็กระชับ
แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการทหาร
อีกเรื่องที่แสดงให้เห็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกของสหรัฐฯ ในภูมิภาค คือ การ
จุดชนวนปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ โดยในระหว่างการประชุม ARF ในเดือน
กรกฎาคม ปี 2010 สหรัฐฯ ได้ประกาศท่าทีว่า สหรัฐฯ จะเข้ามามีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหานี้ เห็นได้ชัดว่า เป็นการฉวยโอกาสที่สหรัฐฯ จ้องมองอยู่นานแล้วที่จะเข้า
แทรกแซงในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน
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5.3		 ยุทธศาสตร์ ปี 2011
ส�ำหรับในปี 2011 นี้ สหรัฐฯ ยังเดินหน้ายุทธศาสตร์ในเชิงรุกต่อภูมิภาคอย่าง
เข้มข้น และอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
- Obama ประกาศนโยบายสหรัฐฯต่อภูมิภาค
ไฮไลท์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ส หรั ฐ ฯ ต่ อ ภู มิ ภ าค เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการเยื อ น
ออสเตรเลียของ Obama สุนทรพจน์ที่ Obama กล่าวต่อรัฐสภาของออสเตรเลียใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน ถือเป็นการประกาศนโยบายครั้งส�ำคัญของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย
Obama ได้ประกาศว่า สหรัฐฯ ก�ำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายทางทหารครั้งใหญ่ต่อ
เอเชีย สหรัฐฯ เป็น Pacific Nation และภูมิภาคนี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สูงที่สุดในโลก Obama จึงได้ตัดสินใจที่จะให้ความส�ำคัญต่อภูมิภาคนี้เป็นล�ำดับสูงสุด
และสหรัฐฯ จะเพิม่ บทบาททางทหารในภูมภิ าคมากขึน้ และได้มกี ารจัดท�ำข้อตกลงทาง
ทหารระหว่างสหรัฐฯ กับออสเตรเลีย โดยในปี 2012 สหรัฐฯ จะส่งทหารเข้ามาประจ�ำ
การประมาณ 2,500 นาย ที่เมือง Darwin ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
แนวโน้มการขยายอ�ำนาจทางทหารของจีน และแนวโน้มความขัดแย้งทางทหาร
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในอนาคต ท�ำให้สหรัฐฯ ปรับเปลีย่ นนโยบายทางทหารครัง้ ใหญ่
ต่อภูมภิ าค เพือ่ ปิดล้อมจีนทางทหาร และเพือ่ เตรียมพร้อมต่อการเผชิญหน้าทางทหาร
กับจีนในอนาคต และการที่สหรัฐฯ จะส่งกองก�ำลังทหารไปประจ�ำที่เมือง Darwin
นั้น อาจจะเป็นก้าวแรกของการจัดตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ ในอนาคต เมือง Darwin มี
ภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับทะเลจีนใต้มาก จะท�ำให้สหรัฐฯ เคลื่อนย้ายเรือรบและเครื่องบิน
รบเข้าสู่ทะเลจีนใต้ได้ง่ายขึ้น
- ยุทธศาสตร์ Hub and Spokes
ในปี 2011 สหรัฐฯ ยังเดินหน้าตอกย�้ำยุทธศาสตร์ Hub and Spokes ต่อไป
โดยมีสหรัฐฯ เป็น Hub หรือดุมล้อ และมีประเทศพันธมิตรเป็น Spokes หรือซี่ล้อ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีทางทหารกับพันธมิตรกระชับแน่นแฟ้นมากขึน้ ทุกประเทศ ไล่มา
ตั้งแต่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม ไทย กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์ ออสเตรเลีย และอินเดีย โดยภาพรวมแล้ว สหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ทาง
ทหารกับเกือบทุกประเทศในภูมภิ าคทีม่ ี ยกเว้น คือ เกาหลีเหนือ จีน และพม่า เท่านัน้
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และที่มีนัยส�ำคัญ คือ การเยือนฟิลิปปินส์ของ Hillary Clinton ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามในปฏิญญามะนิลา หรือ Manila Declaration
ปฏิญญาดังกล่าว เป็นการตอกย�้ำถึงพันธมิตรทางทหาร โดย Clinton ได้ประกาศ
กร้าวว่า “สหรัฐฯ จะอยู่กับฟิลิปปินส์ตลอดไป และจะยืนหยัดและต่อสู้เพื่อปกป้อง
ฟิลิปปินส์”
- อาเซียน-สหรัฐฯ
ส�ำหรับความสัมพันธ์กบั อาเซียน สหรัฐฯ ก็เดินหน้ายุทธศาสตร์ในเชิงรุก ตีสนิท
กับอาเซียนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ เป็น
ครั้งที่ 3 ไปแล้ว ท่าทีของสหรัฐฯ ต่ออาเซียนก็เปลี่ยนไปมาก โดยโอนอ่อนผ่อนตาม
ข้อเรียกร้องของอาเซียนเกือบทุกเรื่อง ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สหรัฐฯ ตีสนิทกับอาเซียน
มากขึ้น ก็เพื่อแข่งกับจีน
นอกจากนี้ สหรั ฐ ฯ ยั ง เดิ น หน้ า ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นเชิ ง รุ ก ในกรอบ
US-Lower Mekong Initiative เพื่อเข้ามาแข่งกับจีนในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง
ซึ่งประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า
- East Asia Summit หรือ EAS
เวทีพหุภาคีอีกเวทีหนึ่งที่สหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง และด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ การเข้าร่วมประชุมครัง้ แรกในการประชุม East Asia Summit
หรือ EAS สหรัฐฯ มองว่า การเป็นสมาชิก EAS จะท�ำให้สหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค จะช่วยป้องกันการที่ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกจะรวมกลุม่ กันโดยไม่มสี หรัฐฯ และจะเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
การปิดล้อมจีนด้วย สหรัฐฯ ต้องการให้ EAS มีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่
เข้มข้น และต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทน�ำใน EAS
- ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ในปี 2011 สหรัฐฯ ยังคงผลักดัน เดินหน้าจุดชนวนความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ต่อไป การที่สหรัฐฯ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์ และยุแหย่ให้ประเทศ
อาเซียนกับจีนทะเลาะกัน เป็นเป้าหมายของสหรัฐฯ เพื่อเปิดช่องให้สหรัฐฯ เข้ามา
มีบทบาททางทหารในภูมิภาคมากขึ้น และเพื่อปิดล้อมจีนทางทหาร ท่าทีของสหรัฐฯ
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คือ สหรัฐฯ เป็น Pacific Nation และเป็น Resident Power สหรัฐฯ จึงมีผลประโยชน์
แห่งชาติในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือ สหรัฐฯ ต่อต้านการใช้ก�ำลังในการแก้ปัญหา
และสนับสนุนกระบวนการทางการทูตพหุภาคีที่จะแก้ไขปัญหานี้
และในช่วงเดือนมิถุนายน ผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
แปซิฟิก ได้ตอกย�ำ้ ว่า กองทัพเรือของสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะคงบทบาทของสหรัฐฯ
ในทะเลจีนใต้ และจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในอนาคต
- TPP
ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสหรัฐฯ ในการปิดล้อมจีน ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แต่เพียงทาง
ด้านการทหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีนทางเศรษฐกิจด้วย
เครือ่ งมือส�ำคัญของการปิดล้อมจีนทางเศรษฐกิจ คือ การผลักดัน FTA ตัวใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า
Trans-Pacific Partnership หรือ TPP
เป้าหมายระยะยาวของสหรัฐฯ ต่อการพัฒนา TPP คือ การขยายจ�ำนวน
สมาชิกจาก 12 ประเทศ ให้ครอบคลุมประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ วาระซ่อนเร้น
ของสหรัฐฯ คือ การเอา TPP มาแข่งกับ FTA ที่จีนท�ำกับอาเซียน และ FTA ในกรอบ
อาเซียน +3
ในการประชุมสุดยอดเอเปคที่ฮาวาย ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ สหรัฐฯ
ประสบความส�ำเร็จในการบีบให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมกับ TPP
แนวโน้มในอนาคต สหรัฐฯ จะหันมาให้ความส�ำคัญกับ TPP เป็นหลัก โดย
ในที่สุด TPP จะกลายเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ TPP ซึ่งจะมีสหรัฐฯ เป็นผู้น�ำ
จะกลายเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และ TPP จะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญของสหรัฐฯ ในการครองความเป็นเจ้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป
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บทที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐอเมริกาและจีน
แนวคิดในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของรัฐ
ใดๆ หรือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ มักนิยมใช้แนวคิดหรือทฤษฎีของส�ำนัก
สัจนิยม (Realism) ซึง่ มีจดุ เน้นส�ำคัญอยูท่ เี่ รือ่ งอ�ำนาจ และแนวโน้มทีจ่ ะใช้ก�ำลังทหาร
เป็นเครือ่ งมือของการแสดงอ�ำนาจในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง เพราะแต่ละรัฐ
ซึ่งต่างเป็นตัวของตัวเองและต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สังคมโลกไร้ระเบียบไม่มี
รัฐหนึง่ รัฐใดมีอำ� นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่มอี งค์การใดออกระเบียบ
ข้อบังคับให้รัฐต่างๆ รับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง วิธีการหนึ่งในการ
แก้ปัญหาความไร้ระเบียบ และความไม่มั่นคงคือการถ่วงดุลอ�ำนาจ (Balance of
Power) โดยที่รัฐต่างๆ มารวมหัวกันคานอ�ำนาจของรัฐที่มีพลังอ�ำนาจสูงขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญในช่วงสงครามเย็น อ�ำนาจในที่นี้จึงเป็น “อ�ำนาจแข็ง”
(Hard Power) ซึ่งได้แก่ การใช้การบีบบังคับ (Coercion) การใช้ก�ำลังทหาร อ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจ การสร้างพันธมิตร ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น การถ่วงดุลอ�ำนาจนี้ก็เพื่อ
การน�ำไปสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) แต่ก็มีนัยว่าต้องคอยคานอ�ำนาจกันตลอดไป
ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดความขัดแย้งและสงคราม อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องดุลแห่ง
อ�ำนาจได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสงครามเย็นยุติลง ทั้งนี้เพราะการตีความเรื่องอ�ำนาจ
ได้เปลี่ยนแปลงไปอ�ำนาจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถทางด้านการทหาร อ�ำนาจปรากฏ
ในรูปแบบใหม่ อาทิเช่น เครือข่ายข้ามชาติ (Trans-National Networks) ในรูปแก๊ง
อาชญากรรม กลุ่มผู้ก่อการร้าย บรรษัทข้ามชาติ NGOs เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง
จุดเน้นของอ�ำนาจในยุคหลังสงครามเย็นไม่ได้อยูท่ ี่ “อ�ำนาจแข็ง” แต่อยูท่ ี่ “อ�ำนาจอ่อน”
(Soft Power) อันหมายถึงที่มาแห่งอ�ำนาจที่ไม่ประจักษ์ในเชิงวัตถุที่จับต้องไม่ได้
(Intangible, Non-Material Sources of Power) อันได้แก่ อุดมการณ์ วัฒนธรรม
ข่าวสารทีส่ อื่ ต่างๆ ช่วยกันกระจาย และการยอมรับหรือความน่าเชือ่ ถือของรัฐ (State’s
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Credibility) ประเด็นส�ำคัญตรงนีก้ ค็ อื ว่า แม้วา่ การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของ
รัฐสมควรใช้แนวทางสัจนิยม แต่ไม่ใช่เป็นแนวคิดของส�ำนึกคิดสัจนิยมดัง้ เดิม (Classical
Realism) ทีเ่ น้นการเมืองเรือ่ งอ�ำนาจทางการเมือง (Power Polities) หากเป็นแนวคิด
ของส�ำนักสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) หรือสัจนิยมเชิงโครงสร้าง (Structural Realism)
ที่เน้นความไร้ระเบียบ (Anarchy) ของสังคมโลก ความไร้ระเบียบที่ว่านี้มาจากจิตใจ
ของมนุษย์ทเี่ ห็นแก่ตวั เข้าข้างตนเอง จิตใจทีไ่ ม่แน่ไม่นอน หรือความไร้ระเบียบมาจาก
โครงสร้างของความไร้ระเบียบเองที่บังคับให้รัฐต้องแสวงหาอ�ำนาจเพื่อประกันความ
มัน่ คง1 แต่ทสี่ ำ� คัญก็คอื ว่าอ�ำนาจทีแ่ สวงหานีเ้ ป็นอ�ำนาจทีพ่ อเหมาะพอสม (Appropriate Amount of Power) ที่สอดคล้องกับระดับความต้องการความมั่นคง การกล่าว
เช่นนี้ย่อมหมายถึงว่าผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเรื่องขอบเขตของอ�ำนาจนั้น ต้องเป็น
“ผู้ตัดสินใจที่เหมาะสม” (Sensible Policy Maker) ซึ่งย่อมหมายถึงว่า เป็นความคิด
แบบอัตวิสัย (Subjective Perception) ซึ่งหมายถึงความคิดของผู้น�ำนั่นเอง ดังนั้น
ในการท�ำความเข้าใจกับนโยบายต่างประเทศของประเทศใดๆ ย่อมต้องท�ำความเข้าใจ
ในความคิด ความเชื่อของกลุ่มผู้น�ำ (Elite) ที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายนั่นเอง
ในประเด็นเรื่อง “อ�ำนาจแข็ง” กับ “อ�ำนาจอ่อน” นี้ ได้มีงานศึกษาที่ระบุว่า
สหสัมพันธ์ระหว่าง “อ�ำนาจแข็ง” กับเกียรติภูมิของรัฐนั้นไม่แน่นแฟ้นพอ ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะว่าสถานภาพของมหาอ�ำนาจนั้นเป็นความคิดที่ประกอบสร้างขึ้นมาทางสังคม
(Socially Constructed Idea) ของคนจ�ำนวนมากพอ ส่วนทีเ่ ป็น “อ�ำนาจแจ้ง” นัน้ มี
ความส�ำคัญค่อนข้างต�ำ่ 2 และนีค่ อื ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับสหรัฐฯ ในกรณีสงครามเวียดนาม
และสงครามอินโดจีน ว่าแท้จริงแล้วสหรัฐฯ เป็นมหาอ�ำนาจใช่หรือไม่ ในลักษณะนีจ้ งึ มี
Kenneth W. Waltr, “The Origin of War in Neorealist Theory”, in The Origin and
Prevention of Major Wars, edited by Robert L. Rotberg and Theorlore K. Rabb
(New York: Cambridge University Press, 1989): 40.
2
Stracy Bergstrom Haldi and Arina Hauk, “Constructing Great Power”, Conference
Paper, Facets of Power in International Relations. London, 30-31 October 2004,
quoted in Daniet, Novotny, Torn between America and China: Eilite Perceptions
and Indonesian Foreign Policy, ISEAS, 2010: 29.
1
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ข้อเสนอว่า อ�ำนาจรัฐก็เช่นเดียวกันกับแรงโน้มถ่วง หรือกระแสไฟฟ้าซึง่ จะประจักษ์วา่ มี
จริงก็ตอ่ เมือ่ รับรูผ้ ลของมันไม่ใช่การระบุสภาพหรือพืน้ ฐานของมัน3 บ้างก็เสนอแนะว่า
อ�ำนาจอยูท่ พี่ ฤติกรรม ตัวอ�ำนาจเองไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญ ทีส่ ำ� คัญอยูท่ วี่ า่ ผูอ้ นื่ มองอ�ำนาจนัน้
อย่างไร หรือว่าอ�ำนาจย่อมขึน้ อยูก่ บั บริบท ซึง่ ก็หมายถึงว่า อ�ำนาจทีว่ า่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การ
มองเชิงอัตวิสยั ของผูอ้ นื่ 4 เนือ่ งจากเงือ่ นไขดังทีว่ า่ นีจ้ งึ ได้มกี ารศึกษาเรือ่ ง “ภัยคุกคาม”
(Threat) แทนการศึกษาเรื่องอ�ำนาจ เพราะ “ภัยคุกคาม” นั้นแคบกว่า “อ�ำนาจ” ที่
กว้างไปจึงมีความก�ำกวมอยู่มาก แต่ภัยคุกคามที่ว่านี้เป็น “ความรับเรื่องภัยคุกคาม”
(Threat Perception) การศึกษาความรับรูต้ อ้ งเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั อารมณ์ความรูส้ กึ
(Emotion) ตัวอารมณ์ความรูส้ กึ เองย่อมสัมพันธ์กบั สภาพทางสรีระ สภาพอัตวิสยั และ
สภาพทางวัฒนธรรม อารมณ์ความรูส้ กึ ทีฝ่ งั ลึกย่อมกระทบต่อความตัง้ ใจ และสิง่ กระตุน้
(Motive) ต่อการกระท�ำของผู้อื่น ซึ่งน�ำไปสู่การมองว่าผู้อื่นเป็นมิตรหรือภัยคุกคาม
สิง่ ทีส่ ำ� คัญต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ก็คอื ความรูท้ างประวัตศิ าตร์และประสบการณ์ทสี่ งั่ สม
อยูใ่ นจิตใจ โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์ทฝี่ งั ใจอยู่ เมือ่ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดนโยบาย
ผู้น�ำก็จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเครื่องตัดสินว่าจะเลือกนโยบายใด จึงน�ำไปสู่
ข้อสรุปว่าไม่มีผู้ก�ำหนดนโยบายใดที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational) ได้จริง ทั้งนี้
ก็เพราะว่า ผู้ก�ำหนดนโยบายกระท�ำการไปตามความรับรู้ของความเป็นจริงไม่ใช่ตอบ
สนองต่อความเป็นจริง5
แนวคิดเรื่องดุลแห่งอ�ำนาจยังผลให้รัฐต่างๆ พยายามสร้างสภาพของความ
สมดุลให้เกิดขึน้ ระหว่างตนเองกับรัฐอืน่ ๆ เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัย การคาน
อ�ำนาจย่อมเป็นการคานอ�ำนาจของรัฐทีเ่ ข้มแข็งกว่าหรือรัฐทีก่ ำ� ลังกลายเป็นมหาอ�ำนาจ
แต่ที่เป็นตัวอย่างแจ่มชัดว่าความคิดที่ว่านี้ไม่เป็นจริงเสมอไปนั้นดูได้จากสภาพใน
ปัจจุบันที่ไม่มีรัฐใดในเอเชียพยายามที่จะคานอ�ำนาจของจีน หรือพยายามร่วมมือกัน
Barry Barnes, The Nature of Power. (Cambridge: Policy Press, 1988).
Novoty, Torn between America and China: 31.
5
Michael Brecher et.al., “A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour,”
Journal of Conflict Resolution, 13, 1, March 1969: 81-86.
3
4
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คานอ�ำนาจของจีนเหมือนอย่างทีส่ หรัฐฯ เคยคานอ�ำนาจโซเวียต นักวิชาการทีช่ อื่ วอล์ท
(Walt) ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ดุลแห่งภัยคุกคาม (Balance-of-Threat)6 ซึ่งอธิบายว่า
รัฐต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องคานอ�ำนาจรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป การคานอ�ำนาจไม่ใช่
เป็นการคานหรือถ่วงอ�ำนาจโดดๆ หากเป็นการคานภัยคุกคามที่รับรู้ได้ (Perceived
Threat) ของรัฐนัน้ ๆ มากกว่า สหรัฐฯ เป็นรัฐทีม่ อี ำ� นาจมาก แต่โซเวียตเป็นภัยคุกคาม
มากกว่า เป็นต้น ดังนั้น รัฐต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรกันเพื่อคานภัยที่รับรู้ว่าคุกคามมาก
ทีส่ ดุ ภัยคุกคามทีว่ า่ นีเ้ ป็นผลมาจากส่วนประกอบต่างๆ ของอ�ำนาจรัฐ เช่น ความใกล้ชดิ
กันทางภูมิศาสตร์ (Geographic Proximity) ความสามารถในการบุกรุก (Offensive
Capability) และความแข็งกร้าวที่แสดงให้เห็น (Aggressiveness of Intention) ซึ่ง
ภัยคุกคามในรูปลักษณ์ดังกล่าวเป็นลักษณะของความรับรู้ (Perception) ของอีกฝ่าย
หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง ประเทศยุโรปตะวันตกในช่วงสงครามเย็นจึงมองโซเวียตว่าเป็น
ภัยคุกคาม เพราะขนาดและความใกล้ชดิ ทางภูมศิ าสตร์ของโซเวียตกับยุโรป สหรัฐฯ ทีม่ ี
อ�ำนาจมากทีส่ ดุ กลับไกลจากยุโรปจึงไม่เป็นภัยคุกคาม วอล์ทสรุปว่ารัฐย่อมเข้าข้างฝ่าย
ทีเ่ ห็นว่าอันตรายน้อยกว่า แต่งานของวอล์ทน่าจะมีปญ
ั หาในการอธิบายปรากฏการณ์
หลังสงครามเย็นทีโ่ ครงสร้างอ�ำนาจเปลีย่ นแปลงไป และ “อ�ำนาจอ่อน” มีความส�ำคัญ
มากขึ้น ทั้งภัยคุกคามก็เป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่ก�ำลังเสมอไปตั้งแต่ก่อน
โดยสรุป การศึกษาพฤติกรรมระหว่างประเทศของรัฐตามแนวคิดของ “ดุล
แห่งภัยคุกคาม” ช่วยอธิบายว่า ท�ำไมรัฐจึงเลือกหรือไม่เลือกที่จะคานอ�ำนาจของ
มหาอ�ำนาจ โดยศึกษาความรับรู้ของภัยคุกคามเป็นหลัก ซึ่งต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ความคิดอ่านของคนชั้นน�ำผู้ก�ำหนดนโยบายนั่นเอง

6

Stephen M. Walt, The Origin of Alliance, (London: Cornell University Press, 1990).
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ลักษณะของความสัมพันธ์กับอ�ำนาจภายนอกของอินโดนีเซีย
สามารถพิจารณาโดยภาพรวมได้ดังนี้เพื่อระบุรูปแบบหลักของความสัมพันธ์
1. ในช่วงสงครามเย็น (1945-1950 รวม 46 ปี)
1.1 ช่วงของการต่อสูเ้ พือ่ เอกราช (1945-1950) ในระยะเวลา 5 ปีนี้ ประเด็นหลัก
อยู่ที่ความพยายามของอินโดนีเซียในการขอความสนับสนุนจากองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่ ต่อสูก้ บั เจ้าอาณานิคมดัทธ์ดว้ ยวิธที างการทูต ซูตนั ชะห์รรี ์ (Sutan Sjahrir)
(นายกรัฐมนตรีในช่วง 14 พฤศจิกายน 1945 – 20 มิถนุ ายน 1947) นอกจากจะเจรจา
ต่อรองกับเนเธอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแล้ว ยังพยายามใช้เวทีต่างประเทศขอความ
สนับสนุนให้กบั อินโดนีเซียในกลุม่ ประเทศโลกทีส่ ามด้วยกัน เช่น จากอิยปิ ต์และอินเดีย
โดยเฉพาะอินเดียนั้นเนห์รูได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการเกลี้ยกล่อมประเทศอื่นๆ ให้
สนับสนุนอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในสหประชาชาติซึ่งเพิ่งจะเริ่มก่อตั้ง สหประชาชาติมี
มติให้เนเธอร์แลนด์กับอินโดนีเซียเจรจากันแทนการท�ำสงคราม ตัวแปรส�ำคัญตัวหนึ่ง
ในช่วงนี้คือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ซึ่งมีอิทธิพลมาก เนเธอร์แลนด์กระพือ
ข่าวที่ว่าอินโดนีเซียอาจจะกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ได้ ท�ำให้เกิดความกังวลขึ้น
กับสหรัฐฯ แต่เมื่อพรรคนี้ก่อการกบฏขึ้นในกันยายน 1948 ที่เมืองมาดิอุน (Madiun
Affairs) ท�ำให้ทางพรรคโดนปราบ ความกังวลของสหรัฐฯ และตะวันตกก็หมดไป
คณะมนตรี ค วามมั่ น คงของสหประชาชาติ เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารเจรจาตกลงยุ ติ ป ั ญ หา
สงคราม สหรัฐฯ เองขู่จะตัดความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดหาก
เนเธอร์แลนด์ไม่ร่วมเจรจา เมื่อถูกบีบจึงได้เจรจากันจริงจังเป็นค�ำรบสาม และในที่สุด
อินโดนีเซียได้เป็นเอกราชอย่างแท้จริงในวันที่ 27 ธันวาคม 1949 สหรัฐฯ ได้รับรอง
เอกราชของอินโดนีเซีย ในวันที่ 29 ธันวาคม 1949 ในกรณีของจีนนั้นเพิ่งสถาปนา
การเมืองการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในปี 1949 นั้นเอง จึงยังไม่มีบทบาทอะไร
1.2 ในช่วงระยะปี 1950-1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลา 10 ปีนี้ เป็นช่วงที่อินโดนีเซีย
มีการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย (1950-57) คาบเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่
ซูการ์โน ซึ่งเป็นประมุขของรัฐแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับระบบที่เห็นว่าคัดลอกมาจาก
ตะวันตกทัง้ ดุน้ จึงเสนอแนวคิดประชาธิปไตยตามแบบของอินโดนีเซีย ซูการ์โนด�ำเนิน
การให้พรรคการเมือง กองทัพ ระบบราชการและมวลชนสนับสนุนแนวคิดของตน และ
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ในทีส่ ดุ น�ำเอารัฐธรรมนูญฉบับ 1945 มาใช้ใหม่ยบุ สภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ในปี 1955
ในที่สุดซูการ์โนก็เข้าบริหารประเทศเอง ในช่วงระ 10 ปีนี้ โดยทั่วไปแล้ว อินโดนีเซีย
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศตะวันตก แต่อินโดนีเซียเปิดช่องทางในนโยบายต่าง
ประเทศให้กับตนเอง โดยเข้าไปมีบทบาทที่แข็งขันในกลุ่มประเทศโลกที่สาม โดยเป็น
ผู้จัดประชุมกลุ่มประเทศอาฟริกาและเอเชียขึ้นที่เมืองบันดุงในปี 1955 ที่เรียกกันว่า
Afro-Asian Conference ซึง่ ลงเอยด้วยการก่อเกิดขบวนการไม่เข้าข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด
(Non-Aligned Movement – NAM) ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นปฏิกิริยาของประเทศ
ด้อย/ก�ำลังพัฒนาต่อประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศตะวันตก ในขณะเดียวกัน
การประชุมทีบ่ นั ดุงเปิดโอกาสให้จนี คอมมิวนิสต์ได้เข้ามาแสดงบทบาทจนเป็นทีย่ อมรับ
อย่างกว้างขวางด้วยความสามารถของ จู เอน ไล ผู้นำ� เสนอหลักการการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติ (Peaceful Coexistence) ในลักษณะนีพ้ อกล่าวได้วา่ นโยบายต่างประเทศของ
อินโดนีเซีย ปรับทิศทางให้สามารถแสดงบทบาทในกลุม่ ประเทศโลกทีส่ ามได้เป็นอย่าง
ดี ไม่ต้องผูกมัดอยู่กับประเทศตะวันตก และความช่วยเหลือจากตะวันตก
1.3 ช่วงระยะปี 1960-1965 ระยะเวลา 5 ปีนี้เป็นช่วงของการที่ซูการ์โนเข้า
มาใช้อำ� นาจปกครองประเทศโดยตรง มักเรียกกันทัว่ ไปว่าช่วงประชาธิปไตยแบบมีผนู้ �ำ
(Guided Democracy) นับเป็นการพลิกผันทางการเมืองและการต่างประเทศทีส่ �ำคัญ
ของอินโดนีเซีย โดยที่ ซูการ์โน ตัดสินใจผละจากประเทศตะวันตก/โลกเสรีมาร่วมกลุม่
ประเทศตะวันออกหรือกลุม่ สังคมนิยม/คอมมิวนิสต์แทน นับเป็นการแสดงออกของการ
ต่อต้านลัทธิอาณานิคม จักรวรรดินยิ มตะวันตก ทุนนิยมตรงไปตรงมาและแรงสนับสนุน
โดยกลุม่ ผูน้ ำ� อินโดนีเซียบางส่วน อินโดนีเซียยังแสดงท่าทีแข็งกร้าวและก้าวร้าวในการ
เรียกร้องดินแดนอิเรียนตะวันตกกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งแม้ยอมให้อินโดนีเซียได้
เอกราชแล้วแต่ยงั ยึดครองดินแดนส่วนนีเ้ อาไว้ แม้การส่งก�ำลังเข้ายึดครองไม่ประสบผล
แต่ในด้านระดมมวลชนออกมาต่อต้านนับว่าได้ผลเป็นอย่างดี ในแง่นจี้ งึ เป็นการแสดงออก
ของการต่อต้าน ลัทธิอาณานิคม จักรวรรดินยิ มตะวันตกตรงไปตรงมาทีส่ ดุ ปรากฏการณ์นี้
สอดรับกับการที่อินโดนีเซียหันไปร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโซเวียต จีน และประเทศ
คอมมิวนิสต์อื่นๆ รับความช่วยเหลือทุกประเภทจากประเทศเหล่านี้ ส่งนักเรียนและ
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ทหารไปศึกษาในประเทศดังกล่าวอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มาจากประเทศเหล่านี้ ประเทศ
คอมมิวนิสต์ชว่ ยเหลือในการปรับปรุงอุตสาหกรรม สร้างสนามกีฬาเซนายันให้ซกู าร์โน
ก่อตัง้ แกนแห่งความร่วมมือทีเ่ รียกว่า แกนจาการ์ตา-เปียงยาง-ปักกิง่ ขึน้ สร้างแนวร่วม
ของกลุ่มประเทศก�ำลังเกิดใหม่ (New Emerging Forces) จัดการแข่งขันกีฬา
ประเทศก�ำลังเกิดใหม่ (Game of Newly Emerging Forces – GANEFO) และใน
ที่สุดประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในต้นปี 1965 พฤติกรรม
ของ ซูการ์โน เป็นตัวอย่างที่ดีของปัจจัยลักษณะผู้น� ำที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ต่างประเทศและการทูตของอินโดนีเซีย สะท้อนความรับรู้ (Perception) ของผู้น�ำต่อ
ภัยคุกคามจากภายนอกคือภัยคุกคามจากตะวันตก อินโดนีเซียจึงจ�ำเป็นต้องสร้างกลุม่
เพือ่ ถ่วงดุลหรือคานฝ่ายตะวันตก แต่เหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซียทีก่ ลายเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ทที่ กุ ฝ่าย
เห็นว่ามีความใกล้ชดิ กับประธานาธิบดีและด�ำเนินนโยบายเอาใจชาวไร่ชาวนาทีย่ ากจน
โดยการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนรู้เห็นเป็นใจให้ชาวไร่ชาวนาดังกล่าวเข้ายึด
ทีด่ นิ โดยพละการจากกลุม่ เจ้าของทีด่ นิ ทีม่ กั เป็นคนมุสลิมอันเป็นการน�ำเอาประเด็นค้าน
ศาสนาเข้ามาเกีย่ วข้อง ความขัดแย้งปะทุขนึ้ เมือ่ ทัง้ ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์และกองทัพ
ต่างวางแผนจะยึดอ�ำนาจ แต่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียชิงเป็นฝ่ายลงมือก่อนเมื่อ
30 กันยายน 1965 แต่กองทัพยึดอ�ำนาจคืนได้เพียงข้ามคืน น�ำไปสู่การครองอ�ำนาจ
ทางการเมืองอันยาวนานของฝ่ายทหาร และการยุบพรรคคอมมิวนิสต์ในต้นปี 1966
1.4 ระยะปี 1966-1991 รวมระยะเวลา 26 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงที่นายพลซูฮาร์โต
ครองต�ำแหน่งประธานาธิบดีอยู่นานถึง 32 ปี ด้วยการถูกบีบให้ลาออกจากต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีในวันที่ 22 พฤษภาคม 1998 ซึง่ หมายความว่าช่วงสมัยการครองอ�ำนาจ
ของซูฮาร์โตยืดจากการสิ้นสุดสงครามเย็นในปี 1991 ออกไปอีกร่วมเจ็ดปี ตลอดช่วง
ระยะเวลาอันยาวนานของระบอบการเมืองทีเ่ รียกกันว่า “ระเบียบใหม่” (New order)
เป็นประจักษ์พยานของการกลับล�ำทางนโยบายต่างประเทศอีกครัง้ หนึง่ คราวนีเ้ ป็นการ
ผละจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ มาสู่กลุ่มประเทศโลกเสรี/ทุนนิยมที่หนุนเสริมด้วย
การปราบปรามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศอย่างเอาจริงเอาจังและยาวนาน ระงับ
ความสัมพันธ์กับจีนและโซเวียต ทั้งไม่ยอมช�ำระหนี้ที่ก่อเอาไว้กับประเทศทั้งสองนี้
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อินโดนีเซียยังหันมารับความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศจากสหรัฐฯ และตะวันตก
เอาแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมทีส่ หรัฐฯ ชีแ้ นะ และสร้างความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม การรับรู้ถึงภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ของ
นายพลซูฮาร์โต ยังผลให้อินโดนีเซียหันมาเข้ากับฝ่ายตะวันตกถ่วงดุลฝ่ายคอมมิวนิสต์
ไว้ อันทีจ่ ริงแล้วนโยบายต่างประเทศ/การเมืองต่างประเทศในยุคของ ซูฮาร์โต เป็นการ
กลับหน้ามือเป็นหลังอย่างแท้จริง คือ ผละจากประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด มาคบ
กับฝ่ายโลกเสรีแทน การที่ ซูการ์โน หันมาคบค้ากับโลกคอมมิวนิสต์ยงั ไม่นบั ว่าเป็นการ
ปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง เพราะอินโดนีเซียได้คบหากับประเทศคอมมิวนิสต์มาก่อน
แล้วในขบวนการไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อินโดนีเซียในยุคของ ซูฮาร์โต ยังได้แสดง
ความก้าวร้าวยิ่งไปกว่ายุค ซูการ์โน ด้วยการบุกรุกติมอร์ตะวันออกในปลายธันวาคม
1975 โดยอ้างว่าผู้น�ำติมอร์ตะวันออกที่ชิงประกาศเอกราชของติมอร์ตะวันออกนั้นว่า
ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ อินโดนีเซียไม่สามารถยอมรับ ภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์จากติมอร์
ตะวันออกได้ ในที่สุดได้ผนวกเอาติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซีย
ในต้นปี 1976 แต่การยึดครองดินแดนดังกล่าวก็ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี กรณี
ยึดครองติมอร์ตะวันออกนี้ได้รับการประท้วงตลอดมาจากสหประชาชาติที่ยืนยันมติ
ให้อินโดนีเซียถอนทหารออกไป แต่อินโดนีเซียโชคดีที่กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าข้าง
อินโดนีเซียด�ำเนินการในสหประชาชาติจนกระทั่งไม่มีการน�ำปัญหาติมอร์ตะวันออก
ขึ้นมาพิจารณา
2. ช่วงหลังสงครามเย็น (1991 – ปัจจุบัน)
2.1 ช่วงระยะที่ ซูฮาร์โต ยังครองอ�ำนาจอยู่ 1991-1998 ระยะ 7 ปี ของปลาย
สมัย ซูฮาร์โต นี้ สถานภาพความเป็นผูน้ �ำแต่เพียงผูเ้ ดียวและมีอ�ำนาจเด็ดขาดแต่เพียง
ผู้เดียวในการเมืองของประเทศ ท�ำให้ซูฮาร์โตมีความมั่นใจสูงในการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ให้ความสนใจกับการเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรเป็นมุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก
ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการประชุมมุสลิม (Organization of Islamic
Conference – OIC) รับต�ำแหน่งเป็นประธานขององค์การนี้ ผ่อนคลายความตึงเครียด
ในความสัมพันธ์กับจีนและโซเวียต หารือเรื่องการช�ำระหนี้สินที่คั่งค้างอยู่ และในที่สุด
ฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน แต่กรณีของติมอร์ตะวันออกท�ำให้ความสัมพันธ์
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กับสหรัฐฯ ร้าวฉานเพราะกรณีการสังหารหมู่ในปี 1992 ที่เป็นข่าวไปทั่วโลกยังผลให้
สหรัฐฯ งดให้ความช่วยเหลือทางการทหารทัง้ หมดแก่อนิ โดนีเซีย ยังประเด็นเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนทีอ่ นิ โดนีเซียถูกประเทศต่างๆ ทีม่ สี หรัฐฯ น�ำ ประณามว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรง รวมตลอดถึงประเด็นของระบอบการเมืองแบบอ�ำนาจนิยม กรณีวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 1997 สหรัฐฯ แสดงท่าทีแข็งขันและชัดเจนในการช่วยเหลือ (ผิดกับ
กรณีของประเทศไทย) แต่สหรัฐฯ ก็เป็นผูห้ นึง่ ทีบ่ บี ให้ซฮู าร์โตลาออกจากต�ำแหน่งเมือ่
ถูกประท้วงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ล้มตายจากการปราบปราม
2.2 ช่วงระยะหลังซูฮาร์โต 1991-จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงของการปฏิรูป
การเมืองอย่างขนานใหญ่ และการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมี
การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 2004 มักเรียกช่วงนี้ว่า ยุคปฏิรูป
(Reform) มีประธานาธิบดีจนถึงปัจจุบันจ�ำนวนถึง 4 คน คนสุดท้ายอยู่ในวาระที่สอง
ประธานาธิบดียูซุฟ ฮาบิบี กู้ภาพลักษณ์ของอินโดนีเซียด้วยการปลดปล่อยติมอร์
ตะวั น ออกผ่ า นการออกเสี ย งประชามติ ซึ่ ง สหประชาชาติ เข้ า มาจั ด การ กองทั พ
อินโดนีเซียใช้มาตรการรุนแรงแสดงความไม่พอใจที่คนติมอร์ตะวันออกตัดสินใจไม่
อยู่กับอินโดนีเซีย แต่ขอเป็นเอกราชแทนด้วยการฆ่าฟันผู้คนและเผาบ้านเผาเมือง
สหประชาชาติต้องเข้ามาเป็นผู้บริหารชั่วคราวในติมอร์ตะวันออก ซึ่งได้เอกราชในปี
2002 รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับสถานภาพของติมอร์ตะวันออกด้วยดีและปรองดอง
กับผู้น�ำของติมอร์ตะวันออก ท�ำให้ภาพลักษณ์ของอินโดนีเซียดีขึ้นอย่างมาก หลังจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ว สหรัฐฯ ก็หนั มาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อนิ โดนีเซียใหม่
ประธานาธิบดีอบั ดูรร์ าห์มนั วาฮิต ได้เดินทางไปเยือนจีนเป็นประเทศแรกในการเยีย่ ม
เยือนประเทศต่างๆ มากมากหลายครั้ง ซึ่งย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับจีน ท้ายที่สุด
ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั ของอินโดนีเซีย ซูซสิ โลบัมบัง ยูโดโยโน ไปเยือนจีนอย่างเป็น
ทางการและท�ำความตกลงกันหลายฉบับ ผู้น�ำจีนทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี
ได้มาเยือนอินโดนีเซีย ความสัมพันธ์จึงราบรื่นมาก
การกล่าวโดยย่อถึงลักษณะความสัมพันธ์ของอินโดนีเซียกับอ�ำนาจภายนอก
ก็เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียซึ่งมีแรง
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ผลักดันมาจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ลักษณะของผู้น�ำและปัจจัยภายนอก
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์ในการที่จะคาดคะเนแนวโน้มในอนาคตได้ระดับหนึ่ง
อินโดนีเซียกับสหรัฐอเมริกา
การที่จีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี 1949 และความตื่นตระหนกของสหรัฐฯ
ที่ต้อง “สูญเสียจีน” (Loss of China) ตามด้วยสงครามเกาหลี (1950-1953) ที่จีน
เป็นฝ่ายรุกล�้ำเกือบค่อนคาบสมุทรเกาหลีก่อนที่สหรัฐฯ จะตีโต้กลับไปได้ ดินแดน
คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นประเทศสองประเทศทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กนั ยังความตืน่ ตระหนก
ให้กับสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก นโยบายสกัดกั้น (Containment Polices) ในยุโรปได้
น�ำเอามาใช้ในเอเชียด้วยเช่นกันเพื่อกันการบ่าลงมาของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งกลายเป็น
จริงในปี 1955 เมื่อเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศตามแบบเกาหลี สหรัฐฯ
จึงเป็นตัวตั้งตัวดีก่อตั้งองค์การป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ สปอ.
(Southeast Asian Treaty Organization – SEATO) ขึ้นในปี 1955 เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนยังไม่เป็นประเทศ
เอกราช คงมีแต่ไทยกับฟิลิปปินส์ที่เข้าเป็นภาคีขององค์การนี้ อินโดนีเซียมีนโยบาย
ต่อต้านการเป็นพันธมิตรทางทหารมาแต่ต้นตามหลักการนโยบายต่างประเทศที่เน้น
ความ “อิสระและแข็งขัน” (Free and Active) ทั้งๆ ที่สหรัฐฯ เป็นตัวการส�ำคัญที่บีบ
ให้เนเธอร์แลนด์ต้องยอมให้อินโดนีเซียเป็นเอกราช การต่อต้านตะวันตกและทุนนิยม
รวมทัง้ การใกล้ชดิ สนิทสนมกับกลุม่ สังคมนิยมในช่วง 1960-1965 ย่อมท�ำให้อนิ โดนีเซีย
กับสหรัฐฯ ห่างเหินจากกัน แต่มีข้อสังเกตว่า ในระยะทศวรรษ 1950 นั้นสหรัฐฯ ได้
สนับสนุนให้นักวิชาการของตนเข้ามาศึกษาประเทศต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเก็บ
ข้อมูลส�ำคัญๆ และนักวิชาการเหล่านีต้ า่ งได้ผลิตผลงานทางวิชาการชิน้ ส�ำคัญๆ ออกมา
และยังเป็นที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งในกรณีของอินโดนีเซียก็มีสภาพเช่นเดียวกัน
นักวิชาการอเมริกนั ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีได้แก่ John McTurnan Kahin, Clifford Geertz
และ Hildred Geertz, Daniel S. Vev, Herbert Feith, Ruth T. Mcvey รวมทั้ง
Benedict R.O.G. Anderson และ John Legge เป็นต้น การที่อินโดนีเซียกลายเป็น
พันธมิตรส�ำคัญของฝ่ายสังคมนิยมไปพอเปรียบได้วา่ เป็นการ “สูญเสีย” ครัง้ ทีส่ องของ
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สหรัฐฯ การทีก่ องทัพอินโดนีเซียล้มอ�ำนาจและด�ำเนินการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดนีเซียตั้งแต่ปลายปี 1965 เป็นช่วงระยะเวลาเกี่ยวกันกับที่นายพลเนวินแห่งพม่า
เข้ากุมอ�ำนาจในพม่าตั้งแต่ปี 1962 ทางด้านประเทศไทยเป็นช่วงที่รัฐบาลทหารของ
ไทยสมัยจอมพลถนอม–ประภาส ปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง สหรัฐฯ เริ่ม
ปฏิบตั กิ ารทิง้ ระเบิดเวียดนามเหนือ มาร์คอสแห่งฟิลปิ ปินส์เริม่ เป็นอ�ำนาจนิยม เหล่านี้
ล้วนเป็นช่องทางให้สหรัฐฯ เข้ามาแสดงบทบาทน�ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าไม่ใช่
ด้วยวิธกี ารสนับสนุนรัฐบาลทหารเผด็จการตรงไปตรงมาโดยอ้างเหตุผลจากการศึกษา
ค้นคว้าของนักวิชาการอเมริกนั ในช่วงนัน้ ว่า กองทัพเท่านัน้ ทีน่ �ำความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงมาสู่ประเทศ ก็ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางทุนนิยม
หรือทัง้ สองแนวทางประกอบกัน ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้โดยเฉพาะ
รัฐบาลยุคระเบียบใหม่ของ ซูฮาร์โต แม้จะใกล้ชดิ กับสหรัฐฯ เป็นอย่างยิง่ พึง่ พิง
ทุนจากสหรัฐฯ และจากญี่ปุ่นที่สหรัฐฯ ผลักดันให้เข้ามามีบทบาทในอินโดนีเซียเพื่อ
หนุนเสริมสหรัฐฯ แต่อินโดนีเซียก็ไม่ยอมเข้าเป็นพันธมิตรในองค์การ สปอ. ทั้งยัง
ต่อต้านการมีฐานทัพของต่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ยังมีทา่ ทีเห็นอกเห็นใจ
เวียดนามเหนือที่พยายามต่อสู้เพื่อด�ำรงเอกราชอธิปไตยของตนไว้ทั้งๆ ที่รัฐบาลยุค
ระเบียบใหม่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศอย่างจริงจัง อินโดนีเซียต้องพึ่งพา
สหรัฐฯ ในด้านความช่วยเหลือทางทหาร โดยเฉพาะด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย
ในเมือ่ เลิกรับความช่วยเหลือจากฝ่ายประเทศคอมมิวนิสต์ ต้องระดมหาอาวุธยุทโธปกรณ์
ใหม่หมดเพราะของเดิมไม่มีอะไหล่มาแทนได้ อินโดนีเซียมีความหวาดระแวงจีนอย่าง
มาก จึงย่อมต้องยึดถือว่าสหรัฐฯ เป็นผู้คานอ�ำนาจจีนในเอเชียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยิ่งอังกฤษประกาศถอนตัวออกไปจากเอเชีย (East of Eden) ในปี 1971 ย่อม
ท�ำให้บทบาทของสหรัฐฯ โดดเด่นอยู่เพียงผู้เดียว กว่าซูฮาร์โตจะผนึกอ�ำนาจภายใน
ประเทศได้ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา อินโดนีเซียจึงย่อมเห็นความส�ำคัญ
ของสหรัฐฯ ทีเ่ ป็นเสมือนสมอ (Anchor) ถ่วงเอาไว้ทำ� ให้เกิดความมัน่ คงและเสถียรภาพ
(Stabilizer) การถอนก�ำลังทหารของสหรัฐฯ ออกไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม
ลัทธินิกสัน (แต่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกรณีอัฟกานิสถานและอิรัคแทน) และการติดต่อกับ
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จีนอย่างลับๆ และในที่สุดเปิดความสัมพันธ์จีนอย่างเป็นทางการ ไม่ได้กระทบต่อ
อินโดนีเซีย เพราะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียกับจีนยังคงอยูใ่ นระดับ
ต�ำ่ สุดต่อไปจนช่วงปลายสมัยของซูฮาร์โต การทีส่ หรัฐฯ แพ้สงครามเวียดนามและต้อง
ถอนก�ำลังออกไปในระยะกลางปี 1975 เวียดนามรวมกันเป็นประเทศเดียวและเป็น
คอมมิวนิสต์ในปี 1976 การทีอ่ นิ โดจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้กอ่ เกิดแรงกระเพือ่ ม
ใดๆ ในดินแดนภาคพืน้ ทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทางภาคพืน้ ดินทีเ่ ป็นเครือ่ ง
พิสูจน์ว่า “ลัทธิโดมิโน” บังเกิดขึ้นจริงแล้วตามด้วยการบุกรุกและควบคุมกัมพูชาของ
เวียดนามตั้งแต่ปลายปี 1978 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนังหน้าไฟและไม่เคยเผชิญหน้า
กับเวียดนามที่เป็นคอมมิวนิสต์เรียบร้อยแล้วอย่างตรงไปตรงมามาก่อน จ�ำเป็นต้อง
ดึงเอามหาอ�ำนาจเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ จีนและสหรัฐฯ ยังผลให้โซเวียตต้องอยู่เฉย
ไม่ได้ การเอามหาอ�ำนาจเข้ามาพัวพัน (Engagement) แม้วา่ บทบาทของสหรัฐฯ จะไม่
เด่นก็ตาม ท�ำให้อนิ โดนีเซียและมาเลเซียล�ำบากใจ ผูน้ ำ� อินโดนีเซียและมาเลเซียพบปะ
ที่เมืองกวนตันทางตอนเหนือของมาเลเซีย ออก “ความตกลงกวนตัน” (Kuantan
Agreement) แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเอามหาอ�ำนาจกลับเข้ามาในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ประเทศไทยประท้วงอย่างหนักยังผลให้ตอ้ งล้มความตกลงดังกล่าว ทัศนะ
ของอินโดนีเซียในเรื่องนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากว่าการถอนตัวออกไปของสหรัฐฯ ท�ำให้
เกิดสูญญากาศ (Vaccum) แห่งอ�ำนาจและเกรงว่าจีนและ/หรือโซเวียตจะเข้ามาแทนที่
ซึ่งอินโดนีเซียไม่อยากเห็น สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน APEC สามารถใช้การ
ประชุมทีบ่ นั ดุงในปี 1994 บีบให้อนิ โดนีเซียยอมรับการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนได้
ส�ำเร็จ ทั้งๆ ที่อินโดนีเซียยังไม่พร้อม ซึ่งน�ำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในปลายปี 1997 ความ
ช่วยเหลือต่างๆ ที่อินโดนีเซียได้รับจากสหรัฐฯ ในสมัยของซูฮาร์โตท�ำให้ความสัมพันธ์
ของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับดี
อินโดนีเซียมีความส�ำคัญต่อสหรัฐฯ ในหลายด้านด้วยกัน นอกจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประชากรมากที่สุด ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์มาก เป็นตลาดใหญ่แล้ว ในแง่ยุทธศาสตร์ กองเรือลาดตระเวนของอเมริกา
ต้องใช้ช่องแคบต่างๆ อาทิเช่น มะละกา ซุนดา ลอมบ็อค ในอาณาเขตน่านน�้ ำของ
อินโดนีเซียช่องแคบเหล่านี้น�ำไปสู่ทะเลจีนใต้ และอยู่ระหว่างฐานทัพเรือของสหรัฐฯ
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ในเกาะดิเอโก กราเซีย กับฐานทัพทีเ่ กาะกวม และในทีส่ ดุ สหรัฐฯ ต้องเข้ามามีอทิ ธิพล
ในทะเลจีนใต้ ด้วยเหตุส�ำคัญๆ เหล่านี้เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นกับอินโดนีเซียใน
กันยายน 1997 สหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือทันที 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยไม่มีการลังเล ปัจจัยของการมีพลเมืองเป็นมุสลิมมากที่สุดในโลก แสดงผลกระทบ
ที่ส�ำคัญในเมื่อสหรัฐฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอัฟกานิสถาน ตั้งแต่ปี 1990 และเข้ายึดครอง
อัฟกานิสถานแทนโซเวียตด้วยการทีค่ นมุสลิมอินโดนีเซียพากันต่อต้านและถึงกับอาสา
และไปร่วมรบกับคนอัฟกานิสถาน ข้อนี้อาจแย้งได้ว่าทั้งหมดเป็นปฏิกิริยาของคน
อินโดนีเซียไม่ใช่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย แต่การโจมตีและยึดครองอิรคั ของสหรัฐฯ ต่อมา
ท�ำให้การต่อต้านสหรัฐฯ ในกลุม่ คนมุสลิมในอินโดนีเซียรุนแรงยิง่ ขึน้ นางเมกะวะตีเมือ่
ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้ไปเยือนสหรัฐฯ หลังเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2001 ได้
แถลงประณามการกระท�ำของบินลาเดน กลุม่ ตาลีบนั ซึง่ เป็นทีพ่ อใจของประธานาธิบดี
ยอร์จ ดับเบิลยู บุช แต่พอกลับอินโดนีเซียนางต้องเปลี่ยนท่าทีหันมาโจมตีสหรัฐฯ
เพราะแรงผลักดันของการเมืองภายในประเทศ การระเบิดสถานบันเทิงที่เกาะบาหลี
ในปี 2001 และในที่อื่นๆ ในกรุงจาการ์ตาจนกระทั่งปี 2005 ท�ำให้อินโดนีเซียจ�ำเป็น
ต้องร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการท�ำลายเครือข่ายของกลุม่ ตาลีบนั อัลคออิดะ โดยสหรัฐฯ
ไม่ออกนอกหน้าแต่อย่างไร แต่การที่ประธานาธิบดีบุช เยือนอินโดนีเซียถึงสองครั้ง
(ปี 2003 และ 2006) ในช่วงทีม่ อี ำ� นาจอยูแ่ สดงความใกล้ชดิ กันมากขึน้ ระหว่างประเทศ
ทั้งสอง สหรัฐฯ ได้หันมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่ในสมัยของประธานาธิบดี
คลินตัน อินโดนีเซียตอบสนองด้วยดีและเห็นได้ชดั เจน เมือ่ ประธานาธิบดี โอบามา เข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเพียงเพราะว่าโอบามาเคยใช้ชีวิตในวัยเยาว์ในอินโดนีเซีย
มาก่อน คนอินโดนีเซียพากันตืน่ เต้นและเป็นข่าวครึกโครมเมือ่ โอบามา เยือนอินโดนีเซีย
ชัว่ ระยะเวลาสัน้ ๆ ในสภาพเช่นนีส้ หรัฐฯ ได้ตดั สินใจให้ความช่วยเหลือทางทหารอย่าง
เต็มรูปแบบในปี 2005 ประเด็นการก่อการร้ายและการปราบปราบการก่อการร้ายอย่าง
เอาจริงเอาจังของอินโดนีเซียท�ำให้สหรัฐฯ ให้ความไว้วางใจแก่อินโดนีเซีย ในยุคของ
โอบามา ในด้านของสหรัฐฯ และ ยูโดโยโน ในกรณีของอินโดนีเซีย ประเทศทัง้ สองได้ตกลง
“เป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้าน” (Comprehensive Partnership) ระหว่างกันซึ่งเป็น
ข้อเสนอของ ยูโดโยโน และครอบคลุมความร่วมมือหลายด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ความ
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มั่นคง และความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชน สหรัฐฯ ไม่สามารถใช้เอเปคใน
การผนึกก�ำลังทางเศรษฐกิจได้ตามที่ต้องการ และเอเปคเริ่มมีบทบาทลดลง สหรัฐฯ
จึงเสนอแนวทางใหม่ที่เรียกกันว่า “ความเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก” (Trans Pacific
Partnership – TPP) ซึ่งมีอินโดนีเซียรวมอยู่ด้วย นอกเหนือจากเปรู ออสเตรเลีย
สิงคโปร์ บรูไน และเวียดนาม สิง่ ทีเ่ คยค้างคาใจสหรัฐฯ ทีเ่ กีย่ วกับอินโดนีเซียก็คอื เรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนการเป็นประชาธิปไตยนั้นตกมาในยุคปฏิรูปปรับเปลี่ยนไปในแนวทาง
ที่พึงพอใจ อินโดนีเซียได้กลายเป็นผู้น�ำในการพัฒนาประชาธิปไตย ล�้ำหน้าไปกว่า
ฟิลิปปินส์และไทย นับเป็นแต้มต่อและพึงพอใจของสหรัฐฯ ที่เป็นปัญหาอยู่คือเรื่อง
ฉ้อราษฎร์บงั หลวง การทีอ่ นิ โดนีเซียเน้นความเป็นประเทศอิสลามสายกลาง (Moderate
Islam) ย่อมเป็นที่พอใจของสหรัฐฯ
การผงาดขึน้ มาของจีน (Rise of China) ตัง้ แต่สหัสวรรษใหม่ ซึง่ ได้รบั การขนาน
นามว่าเป็นศตวรรษเอเชีย (Asian Century) ทีเ่ ศรษฐกิจของเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย
พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในระดับสูง จนในที่สุดเศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของโลกแทนที่ญี่ปุ่นในขณะเดียวกัน การเงินและการคลังของสหรัฐฯ
ทรุดหนักในระยะปลายปี 2008 อันมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า “วิกฤต
แฮมเบอเกอร์” (Hamburger Crisis) ในขณะเดียวกันจีนก็เริม่ เสริมก�ำลังทัพพัฒนาอาวุธ
ซือ้ เรือบรรทุกเครือ่ งบินเก่าจากโซเวียตแล้วมาปรับปรุงเพิม่ เติม งบประมาณด้านทหาร
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากแม้จะยังน้อยกว่าสหรัฐฯ เหล่านี้ท�ำให้เกิดความหวาดระแวง
ในท่าทีของจีนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซีย การเข้า
มาพัวพันใหม่ของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้อินโดนีเซียพึงพอใจเพราะ
สหรัฐฯ สามารถคานหรือถ่วงจีนได้ โดยเฉพาะในเมือ่ รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันว่าทะเลจีนใต้
เป็นผลประโยชน์ส�ำคัญของสหรัฐฯ เพราะเป็นเส้นทางขนส่งที่ส�ำคัญของโลก ขณะที่
จีนก็ยังยืนยันว่าธิเบต และทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์หลัก (Core) ของจีน ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองประเทศคือฟิลปิ ปินส์และเวียดนามทีม่ กี ารขัดแย้งจนใช้
ก�ำลังประจันหน้ากับจีนต่างดึงสหรัฐฯ เข้าช่วยฝ่ายตน และพึงสังเกตว่าในข้อเสนอแนะ
แต่เดิมของมาเลเซียในการก่อตัง้ กลุม่ เศรษฐกิจเอเชียตะวันตก (East Asia Economic
Grouping – EAEG) ถูกต่อต้านจนต้องเปลี่ยนชื่อเป็น East Asia Economic Caucus
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นั้น ส่วนส�ำคัญมาจากทัศนะที่ว่าที่เป็นการรวมกลุ่มกีดกันสหรัฐฯ ออกไป แต่เอาจีน
เข้ามา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินโดนีเซียพากันคัดค้าน พร้อมกับระบุว่า ASEAN+3
หรือ APT ก็มีจีนอยู่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม มาเลเซียประสบความส�ำเร็จในการ
จัดประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) โดยไม่มีสหรัฐฯ เป็น
สมาชิก อย่างไรก็ตาม การคัดค้านจากญี่ปุ่นและอินโดนีเซียท�ำให้ในที่สุดต้องดึงเอา
สหรัฐฯ กับโซเวียตเข้ามาร่วมด้วยในปี 2011 ปรากฏการณ์นี้เป็นเครื่องแสดงถึงความ
ส�ำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะเป็นตัวถ่วงอ�ำนาจของจีน
อินโดนีเซียกับจีน
ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับจีนเกีย่ วพันกับพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซีย
อย่างช่วยไม่ได้ซึ่งในชั้นต้นไม่ได้ผูกพันกับจีนมากนัก แต่เป็นความสามารถของทาง
พรรคเองในทางการเมืองที่สามารถกลายเป็นพรรคหนึ่งในสี่พรรคใหญ่ของอินโดนีเซีย
พฤติกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งกองทัพและ
ระบบข้าราชการพลเรือน เพราะการเข้าก้าวก่ายทางการปกครองของนักการเมือง และ
กองทัพเกรงกลัวพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซียจะกลายเป็นขุมก�ำลังส�ำคัญทัดเทียมกับ
กองทัพ ประกอบกับกองทัพเชือ่ ว่าซูการ์โนกับพรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซียนัน้ ร่วมมือ
กัน หรืออย่างน้อยรูเ้ ห็นเป็นใจกันในยุคประชาธิปไตยแบบมีผนู้ �ำเหตุการณ์กเ็ ป็นไปตาม
ที่กองทัพหวาดกลัวคือความใกล้ชิดสนิทสนมของอินโดนีเซียกับจีน ความหวาดระแวง
ของทั้งสองฝ่ายน�ำไปสู่การยึดอ�ำนาจที่ล้มเหลวของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย
กองทัพจึงได้มาปกครองประเทศและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเข้มแข็งจน
กระทั่งระงับความสัมพันธ์กับจีนเมื่อ 30 สิงหาคม 1967 การยุบพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดนีเซียไม่ได้ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับจีนดีขึ้นแต่อย่างใด ในช่วง
สมัยของซูฮาร์โตนั้นประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองไม่
ได้ลดลง ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุหลักสองประการคือ การเมืองภายในประเทศในช่วงการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นนี้ อ�ำนาจกับนายทุนจีนในประเทศสัมพันธ์กันล�้ำลึก ให้
ประโยชน์เกือ้ กูลแก่กนั จนน�ำไปสูก่ ารเกือ้ กูลแก่พวกพ้อง (Nepotism) การสมรูร้ ว่ มคิด
(Collusion) และการทุจริต ซึ่งเป็นที่มาของการสิ้นสุดอ�ำนาจของซูฮาร์โต ที่น่าสังเกต
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ในช่วงของการต่อต้านอ�ำนาจของซูฮาร์โตในปี 1998 นัน้ ได้เกิดการปะทะระหว่างกลุม่
ผู้ต่อต้านกับอ�ำนาจรัฐ มีการท�ำลายย่านการค้า ย่านคนจีนในจาการ์ตา ตลอดจนการ
ย�่ำยีสตรีชาวจีนนอกเหนือไปจากการท�ำร้ายคนเชื้อสายจีน ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์
ใหม่ สาเหตุที่สองน่าจะมาจากท่าทีของจีนเองที่ไม่สร้างปัญหาใดๆ ขึ้นมาก และเมื่อ
อินโดนีเซียมีท่าทีผ่อนปรนมากขึ้น มีการเจรจาด้วยดีกับอินโดนีเซียในการช� ำระ
หนี้สินซึ่งอินโดนีเซียก่อไว้ในสมัยของ ซูการ์โน ซึ่งไม่น้อยจีนยกให้ การชดใช้จึง
เป็นเรือ่ งพิธกี ารมากกว่า และเมือ่ เกิดการฆ่าฟันคนจีนครัง้ ล่าสุดดังกล่าวแล้ว จีนก็ไม่ได้
ประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น เท่ากับว่าจีนไม่พยายามท�ำตัวเป็นปัญหา แม้จะมีการระงับความ
สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแต่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินโดนีเซียกับจีนมิได้
ชะงักตามไปด้วย อินโดนีเซียก็คือหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (Chamber
of Commerce and Industry in Indonesia-Kadin) ซึง่ วิธกี ารเช่นนีเ้ ท่ากับเปิดช่องทาง
ให้ฝ่ายที่สามชุบมือเปิบในผลที่ได้นับว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเสียประโยชน์ไปเฉยๆ
ในด้านการทูตการต่างประเทศ อินโดนีเซียมีความจ� ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์
กั บ จี น ด้ ว ยสาเหตุ ส ามประการคื อ (1) ในการแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ในกั ม พู ช า
นั้น อินโดนีเซียเป็นผู้เสนอให้มีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่จาการ์ตา (Jakarta
Informal Meeting หรือ JIM) ระหว่างเขมรสามฝ่ายและฝ่ายฮุนเซ็น ในการนี้จ�ำเป็น
ที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องสัมพันธ์กับจีนที่มีอิทธิพลเหนือเขมรแดง ดังนั้น การมีความ
สัมพันธ์เป็นปกติกับจีนมีความส�ำคัญขึ้นมา (2) อินโดนีเซียหมายมั่นปั้นมือที่จะแสดง
บทบาทน�ำในขบวนการไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (NAM) จีนเป็นสมาชิกส�ำคัญเพราะ
มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ อินโดนีเซียจึงจ�ำเป็นต้องผูกมิตรกับจีน และ (3) อินโดนีเซีย
ย่อมต้องการแสดงบทบาทน�ำในทัง้ อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียแม้
ไม่มผี ลประโยชน์ใดๆ ในทะเลจีนใต้ตรงไปตรงมาแต่อาสาช่วยคลีค่ ลายปัญหาเกีย่ วกับ
เรือ่ งข้อทะเลาะกันระหว่างประเทศต่างๆ รวมทัง้ จีนในการอ้างสิทธิเ์ หนืออาณาบริเวณ
ดังกล่าว อินโดนีเซียท�ำหน้าที่จัดประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการและเป็นวิชาการ
หลายครั้งเพื่อแก้ปัญหานี้ ในความพยายามดังกล่าว อินโดนีเซียจ�ำเป็นต้องมีความ
สัมพันธ์อันดีกับจีน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อินโดนีเซียหันมาฟื้นความสัมพันธ์กับจีน
อย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง ด้วยการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นาย Qian Qichen ได้
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พบปะหารือเพือ่ ฟืน้ ความสัมพันธ์ระหว่างกันกับประธานาธิบดีซฮู าร์โตในระยะปี 1989
ทัง้ สองฝ่ายได้รว่ มหารือกันแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ รัฐมนตรีตา่ งประเทศอินโดนีเซีย นาย
อาลี อะลาดัส ไปเยือนจีนในกรกฎาคม 1990 จากการหารือกันได้ลงนามใน “ความ
ตกลงว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะการค้างช�ำระหนี้ของอินโดนีเซียต่อจีน (Agreement
on the Settlement of Indonesia’s Debt Obligation to China) รวมทั้งได้ออก
แถลงการณ์ว่าด้วยการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสอง นายก
รัฐมนตรี หลี่ เพิง (Li Peng) ของจีนมาเยือนอินโดนีเซียใน 6 สิงหาคม 1990 ได้พบปะ
หารือกับประธานาธิบดีซฮู าร์โตในเรือ่ งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่ใน
8 สิงหาคม 1990 รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศทั้งสองได้ลงนามใน “บันทึกช่วย
จ�ำด้วยการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูต” (Memorandum of Understanding
on the Restoration of Diplomatic Relations) อินโดนีเซียกับจีนจึงได้เปิดความ
สัมพันธ์กนั ใหม่ในวันนัน้ เอง เหตุการณ์ทงั้ หมดนีแ้ สดงท่าทีประนีประนอมเป็นการดีของ
จีนต่ออินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต ก็ได้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในปี 1990
นั่นเอง และระยะเวลาต่อๆ มาประธานาธิบดีทุกคนของอินโดนีเซียยกเว้น ยูซุฟ ฮาบิบี
ต่างได้ไปเยือนจีนด้วยกันทั้งสิ้น บุคคลส�ำคัญของจีนทั้งประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
ต่างก็ได้มาเยือนอินโดนีเซียหลายต่อหลายครั้ง และพึงสังเกตว่าปรากฏการณ์ทั้งหมด
บังเกิดขึน้ ในช่วงหลังสงครามเย็น เมือ่ สถานการณ์สงครามโลกเปลีย่ นแปลงไป โซเวียต
ล่มสลาย สหรัฐฯ ถอนตัวออกไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนหันมารับเอาหลัก
การทุนนิยมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งน�ำความเจริญเติบโตมาให้จีน จีนจึงไม่ใช่
เป็นผู้ส่งออกการปฏิวัติอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นตลาดส่งออกใหญ่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อินโดนีเซียย่อมได้รับอานิสงส์ดังกล่าวโดยตรงประเทศหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของภัยคุกคามจากจีนนัน้ มีสมมติฐานมาจากอดีตทีจ่ นี
กลายเป็นคอมมิวนิสต์ สงครามเกาหลี การยึดครองธิเบต สงครามจีน-อินเดีย ปัญหา
เกาะไต้หวัน ปัญหาพรมแดนจีน-รัสเซีย ปัญหาเขตแดนจีน-ญี่ปุ่น สงครามอินโดจีน
ความขัดแย้งในกัมพูชา และกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ เหล่านี้นั้นล้วนน�ำไปสู่ข้อสรุป
ว่าจีนเป็นภัยคุกคามในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิใช่วา่ จีนจะพยายามอธิบาย
ว่าไม่มีความคิดและไม่ได้เข้ายึดครองดินแดนส่วนไหนอีกเลยในเอเชีย การที่จีนมีภาพ
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ลักษณ์วา่ เป็นภัยคุกคามของภูมภิ าคน่าจะมีผลมาจากความใกล้ชดิ ทางสภาพภูมศิ าสตร์
ของจีนกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก ประชากร
มากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นที่ประจักษ์ในความเป็นจริงแล้วก�ำลังทหารของจีนก็ใช่ว่าจะ
มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะในการท�ำสงครามสั่งสอนเวียดนามในต้นปี 1979 นั้น
ปรากฏว่าการตอบโต้ของเวียดนามท�ำความเสียหายอย่างมากให้แก่จีนเช่นกัน
ในสภาพปัจจุบนั แม้อนิ โดนีเซียไม่พอใจในการตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน
กับจีนเพราะอินโดนีเซียมีขอ้ เสียเปรียบในทางเดียวกันกับทีเ่ กษตรกรไทยทางภาคเหนือ
เคยเสียหายจากการทีส่ ง่ ล�ำไยอบแห้งไปจีน หอมกระเทียม ผักผลไม้ของจีนทีท่ ะลักเข้า
มาไทยและมีราคาต�ำ่ ผลจากความตกลงนี้ยังส่งผลให้อินโดนีเซียเสียดุลการค้ากับจีน
ถึง 7.6 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2000 อินโดนีเซียพยายามหาข้อแก้ไขอยู่ อย่างไรก็ตาม
อินโดนีเซียก็พยายามกอบโกยประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ
จีน ใน 25 ตุลาคม 2011 ประเทศทั้งสองได้ลงนามในความร่วมมือกันหลายด้านกว่า
20 ราย เช่น ความร่วมมือทางด้านเหล็กกล้า โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร เทคโนโลยี
ขั้นสูง อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ตลอดจนการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ใน
เดือนพฤศจิกายน 2011 ทางผู้แทนจีนที่มาเยือนอินโดนีเซียระบุว่าจะเข้ามาลงทุนใน
อินโดนีเซียมีมูลค่าสูงถึง 6.6 พันล้านเหรียญอเมริกัน โดยเฉพาะในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งอินโดนีเซียยังต้องพัฒนาอีกมาก อินโดนีเซียกับจีนได้ท�ำความตกลงเป็น
หุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ (Indonesia-China Strategic Partnership) กันในปี 2005 แต่
ไม่สู้จะมีผลดีที่คาดไว้ กลายเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีมีความส�ำคัญมากกว่า เห็น
ได้จากมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2009 จีนเป็นประเทศที่อินโดนีเซียส่งสินค้าไป
มากเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่น มูลค่า 18.574 พันล้านเหรียญฯ และในปี 2010 มี
มูลค่าสูงถึง 30 พันล้านเหรียญ ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐฯ ของอินโดนีเซียตกลงไป
อยูอ่ นั ดับสาม เมือ่ ประธานาธิบดี ยูโดโยโน ไปเยือนจีนในปี 2005 ก็ได้ท�ำบันทึกช่วยจ�ำ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการป้องกันกับจีน อินโดนีเซียจะซื้อขีปนาวุธ
จากจีนเพื่อกองทัพบก เรือ และอากาศ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการป้องกันของอินโดนีเซีย
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ได้กล่าวมาแล้วว่าอินโดนีเซียพยายามคานอ�ำนาจของจีนในเอเชียตะวันออก
โดยให้ความส�ำคัญกับ EAS ที่สหรัฐฯ และโซเวียตเข้าร่วมด้วยมาตั้งแต่ปี 2011 ให้
APT เป็นแนวทางไปสูก่ ารเกิด EAC โดยให้ EAC/APT พัฒนาคูข่ นานไปกับ EAS ตัง้ แต่
ประธานาธิบดี ยูโดโยโน มาแล้ว ความหวาดระแวงจีนของอินโดนีเซียได้ลดลงไปเรือ่ ยๆ มี
ความสัมพันธ์หลากหลายด้านกับจีนมากยิง่ ขึน้ แม้วา่ อินโดนีเซียยังจับดูทา่ ทีของจีนต่อ
กรณีทะเลจีนใต้อยู่อย่างสนใจ ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างของภูมิภาคในรูป Concert
of Asia ซึ่งย่อมดึงเอามหาอ�ำนาจภายนอกเข้ามาร่วมด้วย ยังไม่ได้รับการหนุนเสริม
และยังไม่กระจ่างชัด
บทสรุป
ถ้าจะให้ตอบค�ำถามแบบตรงไปตรงมาว่า ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นัน้ อินโดนีเซีย
จะเลือกอยูฝ่ า่ ยไหน หรือใกล้ชดิ กับฝ่ายไหน ค�ำตอบนัน้ ย่อมมาจากความคิดทีว่ า่ สหรัฐฯ
กับจีนนั้นต่างก็คานอ�ำนาจกันอยู่แล้ว (ทั้งนี้ไม่เอาปัจจัย ญี่ปุ่น อินเดีย และโซเวียตเข้า
มาพิจารณา) อินโดนีเซียไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการคานอ�ำนาจทีว่ า่ ในสภาพทีเ่ หตุการณ์
ต่างๆ แปรปรวนได้งา่ ยในยุคโลกาภิวตั น์โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การเลือกฝ่ายใดๆ
จะไม่เป็นการฉลาด เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ฟืน้ ตัวจริงหรือยัง สหรัฐฯ ต้องเข้าไปโอบอุม้
สหภาพยุโรปไม่ให้แตกสักแค่ไหน การเปลี่ยนนโยบายของผู้น�ำสหรัฐฯ ที่ต้องผ่าน
กระบวนการเลือกตัง้ ซึง่ ต่างกับจีนทีพ่ ยายามแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตเร็วเกินไป จีน
มีความมั่นคงทางการเมืองสูงยิ่ง มีทุนส�ำรองเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์
อเมริกันสูงสุดในโลก ใครๆ พากันพยายามเจาะตลาดจีน เหล่านี้ชัดเจนว่าอินโดนีเซีย
ย่อมไม่ต้องการเลือกฝ่าย เพราะทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างมีประโยชน์ต่ออินโดนีเซียไม่
ยิง่ หย่อนกว่ากัน นอกจากนีแ้ ล้วอินโดนีเซียย่อมต้องการเป็นผูน้ �ำของเอเชียอีกประเทศหนึง่
รองจากจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย สถานภาพของอินโดนีเซียใน G-20 และต่อไปอาจจะ
เข้มแข็งเป็นสมาชิกใหม่ของ BRICS ก็เป็นได้นนั้ ย่อมท�ำให้อนิ โดนีเซียวางท่าทีไม่จบั ขัว้ กับ
มหาอ�ำนาจใด เพราะการท�ำเช่นนัน้ จะท�ำให้สถานภาพของอินโดนีเซียไม่เหมาะไม่ควร
ในขณะเดียวกันย่อมเป็นผลประโยชน์ของอินโดนีเซียโดยตรงทีจ่ ะท�ำให้ทงั้ สหรัฐฯ และ
จีนต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั อินโดนีเซีย ซึง่ หมายความว่าอินโดนีเซียไม่ตอ้ งเลือก แต่
จะเป็นผู้ถูกเลือก สมกับโวหารที่ว่าอินโดนีเซียเป็นหญิงงามที่จะมีผู้มารุมเลือก
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บทที่ 5
นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของอินเดีย
ในยุคของนายกรัฐมนตรี เยาวหราล เนห์รู (Jawaharal Nehru) อินเดียด�ำเนิน
นโยบายเป็นกลางและมีบทบาทเป็นผู้น�ำของกลุ่มประเทศเป็นกลาง หรือกลุ่มไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด เพือ่ จะมีอสิ รภาพในการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของตนเอง แต่ภายหลังแพ้
สงครามแก่จีนในปี 1962 อินเดียได้หันไปเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหภาพโซเวียต
ครัน้ เมือ่ สงครามเย็นสิน้ สุดลงในปี 1991 อินเดียก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงนโยบายต่างประเทศ
ของตนอีกครั้งอย่างใหญ่หลวง เพราะการล่มสลายของสหภาพโซเวียตท�ำให้อินเดีย
สูญเสียผู้ค�้ำประกันทางยุทธศาสตร์ต่อจีน สูญเสียบทบาทความเป็นผู้น�ำประเทศกลุ่ม
เป็นกลาง เพราะไม่มีกลุ่มการเมืองนี้อีกต่อไป ประกอบกับอินเดียประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างมากคือ เศรษฐกิจเติบโตช้าและเปลีย่ นแปลงรัฐบาลบ่อยๆ
ดังนั้น อินเดียต้องประเมินนโยบายต่างประเทศของตนใหม่ทั้งหมด กล่าวคือ
1. ในปี 1992 อินเดียได้ประกาศนโยบาย “Look East” เพื่อขยายการค้า
และการลงทุนในเอเชียตะวันออกและปรับความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนใหม่
หลังจากที่เคยสนับสนุนนโยบายของโซเวียตและการรุกรานของเวียดนามต่อกัมพูชา
ในช่วงปี 1978-1989
ในปี 1995 อินเดียได้ขอเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ ARF ในปี 1996 ในปี 2002 อินเดียจัดประชุมสุดยอดผูน้ ำ� กับกลุม่ ประเทศ
อาเซียน (ASEAN+1) และในปี 2005 อินเดียได้เข้าร่วมประชุม East Asian Summit
ครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แสดงให้เห็นชัดว่าอินเดียต้องการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
อาเซียน
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นายกรัฐมนตรี มานโมฮาน ซิงห์ กล่าวว่า “นโยบาย Look East ของอินเดียไม่ได้
มุ่งหมายเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศของอินเดีย
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของอินเดียด้วย1
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น�ำประเทศเอเชียตะวันออกของอาเซียน
ในปี 2005 แล้ว อินเดียได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ ซึ่งอินเดียถือว่าเป็น
ประตูด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สู่เอเชียตะวันออก นอกจากนี้ อินเดีย
ยังได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียด้านความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคง
ชายฝั่งทะเล
2. อินเดียร่วมมือด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นในด้านความมั่นคงโดยทั่วไป และ
มีการร่วมซ้อมรบทางทะเล อินเดียและญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามในค�ำประกาศร่วมกันด้าน
ความมั่นคง (India-Japan Joint Security Declaration) ในเดือนตุลาคม 2006 แต่
อินเดียได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ทีเ่ สนอให้อนิ เดียเข้าร่วมกลุม่
“ประเทศพันธมิตรที่มีค่านิยมร่วมกัน” (the Coalition of the Common Values)
ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดียและประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆ เพื่อปิดล้อม
จีน ในปี 2008 นายกรัฐมนตรีมานโมฮาน ซิงห์ ของอินเดียก็ได้ประกาศว่าอินเดียจะไม่
ร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ เพื่อปิดล้อมจีนถ้าไม่ถูกบีบคั้นจริงๆ นอกจากนี้
อินเดียได้พยายามสร้างความร่วมมือทางด้านความมัน่ คงกับเวียดนามด้วยแต่ไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ เพราะเวียดนามก็ไม่ต้องการจะร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ เพื่อ
ปิดล้อมจีนเช่นกัน
3. ในเดือนมีนาคม 2006 นายกรัฐมนตรี มานโมฮาน ซิงห์ ก็ได้ลงนามในสนธิ
สัญญาเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับประธานาธิบดี จอร์จ
บุช ของสหรัฐฯ โดยผู้น�ำสหรัฐฯ ได้ประกาศยอมรับให้อินเดียเป็น “ประเทศที่มีอาวุธ
นิวเคลียร์ที่ชอบธรรมประเทศหนึ่ง” ซึ่งเป็นสิ่งที่อินเดียแสวงหามาตลอดระยะเวลา
1

ค�ำปราศรัยในที่ประชุม Asian Corporate Conference ครั้งที่ 16 ที่นครมุมไบ วันที่ 18 มีนาคม
2006, อ้างใน David Brewster, “Indian Strategic Thinking About East Asia,” Journal of
Strategic Studies, Vol. 34, No. 6 (December 2011), pp. 825-52.
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30 ปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่อินเดียไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์
(Non-Proliferation Treaty – NPT) และยังได้รับสิทธิที่จะน�ำเข้าแร่ยูเรเนียมและซื้อ
เตาปฏิกรณ์ปรมาณูส�ำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จากสหรัฐฯ ได้2
การขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของอินเดียกับประเทศ
อาเซียนและเอเชียตะวันออกภายหลังสงครามเย็น แสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงแนวคิด
ด้านยุทธศาสตร์ของอินเดียและความพยายามจะสร้างความมัน่ คงแบบใหม่เพือ่ แข่งขัน
หรือปิดล้อมจีนร่วมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เอเชียตะวันออกและสหรัฐฯ เนือ่ งจาก
ในยุคหลังสงครามเย็นผู้น�ำอินเดียมองว่า
1. จีนเป็นประเทศคูแ่ ข่งทางยุทธศาสตร์ของอินเดีย ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง เนื่องจากจีน-อินเดียยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนและดินแดนที่ยังขัดแย้งและ
ตกลงกันไม่ได้ทางด้านหิมะจัลประเทศและอรุณจัลประเทศ3
2. อินเดียไม่ไว้วางใจนโยบายของจีนต่อปากีสถานและพม่า
3. อินเดียไม่ไว้วางใจนโยบายการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในมหาสมุทร
อิ น เดี ย สู ่ ต ะวั นออกกลางและแอฟริกา โดยการสร้างท่าเรือในพม่า บังคลาเทศ
ปากีสถาน ศรีลังกาและอิหร่าน เป็น “สร้อยไข่มุก” ในมหาสมุทรอินเดียที่ปิดล้อม
อินเดีย ในขณะเดียวกัน ผูน้ ำ� จีนก็มองการเปลีย่ นแปลงนโยบายของอินเดียต่ออาเซียน
เอเชียตะวันออกและสหรัฐฯ ด้วยความไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการขยาย
ความร่วมมือระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2007 อินเดียได้ตอบรับ
ข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ตามข้อเสนอของประธานาธิบดี จอร์จ
บุช ในปี 2005 ที่เสนอจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ให้อินเดียเพื่อสนับสนุนให้
อินเดียถ่วงดุลอ�ำนาจจีนเหมือนกับที่อดีตประธานาธิบดีนิกสันรับรองรัฐบาลจีนปักกิ่ง
Ashton B. Carter, “America’s New Strategic Partner?” Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4
(July/August 2006), pp. 33-44.
3
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน Martin Jacques, When China Rules the World: The Rise of the
Middle Kingdom and the End of the Western World (London: Penguin Books, 2009),
Chapter 9, 10, 11.
2
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ในปี 1971 เพื่อให้จีนปักกิ่งถ่วงดุลอ�ำนาจสหภาพโซเวียตและช่วยแก้ปัญหาสงคราม
เวียดนาม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของอินเดียในเอเชียตะวันออก อาจมีนัยที่กว้าง
ไกลกว่าการถ่วงดุลอ�ำนาจของจีนหรือเพื่อการแข่งขันกับจีนเท่านั้น แต่การร่วมมือ
ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ อาจขยายตัวเป็นความร่วมมือทางทหารระหว่างอินเดียกับ
สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น อาเซียนและ
ออสเตรเลีย ดังทีผ่ นู้ ำ� ญีป่ นุ่ สายเหยีย่ วหลายคน เช่น Shinzo Abe ต้องการ หรืออาจเป็น
ความทะเยอทะยานของผูน้ ำ� อินเดียทีต่ อ้ งการเป็นประเทศมหาอ�ำนาจในเอเชียตะวันออก
ร่วมกับสหรัฐฯ จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น ในลักษณะของการเป็น (Multidirectional
Engagement of the Major Powers”4
นักยุทธศาสตร์ทศี่ กึ ษายุทธศาสตร์ของอินเดีย ลงความเห็นว่าการเปลีย่ นแปลง
นโยบายต่างประเทศของอินเดียเกิดขึ้นในปี 1998 เมื่ออินเดียทดลองระเบิดนิวเคลียร์
ครั้งที่ 2 (Pokhram II Nuclear Tests) โดยท�ำการทดลองระเบิดใต้ดินจ�ำนวน 5 ลูก
และประกาศเปิดเผยทั่วโลกให้ทราบว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ ก่อน
หน้านีอ้ นิ เดียเคยทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครัง้ แรกในปี 1974 ซึง่ ท�ำให้ปากีสถานทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์บ้างในทศวรรษที่ 1980 และทดลองครั้งล่าสุดในปี 1998 ภายหลังที่
อินเดียเริ่มทดลองระเบิดนิวเคลียร์ก่อน5
ภายหลังการโจมตีตึกเวิลด์เทรดที่นครนิวยอร์กของผู้ก่อการร้ายในวันที่ 11
กันยายน 2001 ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ได้เปลี่ยนนโยบายต่อเอเชียใต้ใหม่ เพราะ
ต้องการใช้ฐานทัพในปากีสถาน และต้องการบินผ่านน่านฟ้าประเทศอินเดียเพื่อโจมตี
ผูก้ อ่ การร้ายในอัฟกานิสถาน สหรัฐฯ จึงรับรองทัง้ อินเดียและปากีสถานให้เป็นประเทศ
ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ จึงท�ำให้อินเดียและปากีสถานมีฐานะเป็นประเทศมหาอ� ำนาจ
4
5

Brewster, op.cit., p. 829.
แต่ในเวลานั้น ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ของสหรัฐฯ ไม่ยอมรับทั้งอินเดียและปากีสถานให้เป็น
ประเทศทีม่ อี าวุธนิวเคลียร์ เพราะเกรงว่าปากีสถานและจีนอาจจะเร่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพิม่ มาก
ขึ้น และอาจเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน
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นิวเคลียร์เท่าเทียมกับ 5 ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เก่า อินเดียสามารถเจรจากับ
ประเทศมหาอ�ำนาจอื่นๆ ได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่รู้สึกต�่ำต้อยกว่าอีกต่อไป
ในด้านจุดยืนและอุดมการณ์ อินเดียเปลีย่ นจากประเทศเป็นกลางหรือไม่ฝกั ใฝ่
ฝ่ายใดสู่ประเทศที่ยึดติดแนวคิดแบบสัจนิยมที่ยึดผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอง
เป็นหลัก (Cautious Realpolitik) และยึดหลักนโยบายต่างประเทศที่ปฏิบัติได้จริง
(Pragmatists) แทนนโยบายอุดมคติแบบยุคเนรูห์ (Nehruvianism)6
แต่ในปัจจุบนั นโยบายต่างประเทศด้านความมัน่ คงของอินเดียก็ยงั คงคลุมเครือ
หรือขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใสหรือตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากกรณีที่นายก
รัฐมนตรี มานโมฮาน ซิงห์ ปฏิเสธว่าอินเดียไม่ได้ด�ำเนินนโยบายปิดล้อมจีน และปฏิเสธ
ข้อเสนอของญีป่ นุ่ ทีต่ อ้ งการให้อนิ เดียเข้าร่วมกลุม่ ก่อตัง้ “Coalition of the Common
Values” กับญี่ปุ่น สหรัฐฯ และออสเตรเลีย
อินเดียยังคงด�ำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะ “ร่วมสัมพันธ์” (Engagement) กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เอเชียตะวันออก และสหรัฐฯ ที่ยังไม่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจนอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง จากนโยบายทางเลื อ กหลายแนวทาง
ดังต่อไปนี้ คือ
1. การด�ำเนินนโยบายให้อินเดียเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่เป็นอิสระ และ
เท่าเทียมกับประเทศมหาอ�ำนาจอื่น (Strategic Autonomy)
2. ส่งเสริมให้เกิดระบบการเมืองระหว่างประเทศแบบหลายขัว้ (Multi Polar
Order)
3. สร้างระบบดุลย์แห่งอ�ำนาจในเอเชีย (Asian Balance of Power)
4. ด�ำเนินนโยบายตามอุดมการณ์การเมืองของอินเดีย
5. ส่งเสริมยุทธศาสตร์การเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลของอินเดีย
6. ขยายเขตอิทธิพลของอินเดียออกไปนอกมหาสมุทรอินเดีย
6

Kanti Bajpai, “Indian Strategic Culture,” in Michael R. Chambers, South Asia in 2020:
Future Strategic Balances and Alliances (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute,
2002); Rahul Saga, “State of Mind: What Kind of Power will India Become,”
International Affairs 85/4 (2009): 801-6.
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คือ

โดยภาพรวม ผูน้ ำ� อินเดียได้เคยด�ำเนินโยบายต่างประเทศทีส่ �ำคัญใน 2 ลักษณะ

1. การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อความเป็นอิสระและเป็นประเทศ
มหาอ�ำนาจ ในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีเนห์รู อินเดียแม้ว่าจะเป็นประเทศใหญ่
แต่วา่ ยังขาดแคลนและยากจน ผูน้ ำ� อินเดียจึงด�ำเนินนโยบายไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด และต่อมา
ในปี 1971 อินเดียได้รว่ มมือกับสหภาพโซเวียตเพือ่ ต่อต้านปากีสถานและจีนซึง่ อินเดีย
มองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออินเดีย ในปัจจุบนั อินเดียมองเห็นประโยชน์จากการร่วมมือกับ
สหรัฐฯ โดยที่อินเดียยังคงมีอิสรภาพในการด�ำเนินนโยบายจากสหรัฐ นักยุทธศาสตร์
อินเดียแนวสัจนิยมเห็นว่าการด�ำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตหรือ
กับสหรัฐฯ ดังกล่าวของอินเดียเพื่อการถ่วงดุลอ� ำนาจเป็นวิสัยปกติของประเทศ
มหาอ�ำนาจทั่วๆ ไป7
2. การด�ำเนินนโยบายต่างประเทศเพือ่ การสร้างระบบหลายขัว้ อ�ำนาจ ผูน้ ำ�
อินเดียหลายท่านมองเห็นว่าระบบหลายขัว้ จะท�ำให้อนิ เดียมีอสิ รเสรีภาพในการด�ำเนิน
นโยบายมากกว่าระบบสองขั้วหรือขั้วเดียว และระบบหลายขั้วอ�ำนาจอาจสร้างขึ้นได้
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
นโยบายดังกล่าวทั้งสองข้างต้นนี้ อาจอธิบายนโยบายของอินเดียต่ออาเซียน
และเอเชียตะวันออกในปัจจุบันได้ กล่าวคือ ความร่วมมือระหว่างอินเดียกับกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย นมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะหลายๆ ขั้ ว ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอินเดียเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมในกรอบของ
ASEAN+1, ARF และ East Asian Summit ซึ่งท�ำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความ
สัมพันธ์กับประเทศมหาอ�ำนาจหลายๆ ประเทศโดยไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำของ
ประเทศมหาอ�ำนาจใดมหาอ�ำนาจหนึ่งแต่ประเทศเดียว ไม่ว่าจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือ
อินเดีย ในขณะเดียวกันอินเดียก็มคี วามร่วมมือกับรัสเซีย สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ในลักษณะ
ทวิภาคี เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจจีนทีม่ แี นวโน้มจะกลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในเอเชียตะวันออก
7

C. Raja Mohan, “Alliance formation and balancing are tools in the kits of all great
powers,” Foreign Affairs, 85/2 (July/August, 2006), p. 17.
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นโยบายต่างประเทศดังกล่าวทั้งสองของอินเดียนี้ Raja C. Mohan เรียกว่า
เป็นนโยบาย “การนั่งดูอยู่บนก�ำแพงในเอเชีย” (a Fence-Sitter in Asia) ในลักษณะ
ทีอ่ นิ เดียมีความสัมพันธ์คอ่ นข้างจะเท่าเทียมกันและไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใดระหว่างกลุม่ อ�ำนาจ
จีน และกลุม่ อ�ำนาจของสหรัฐฯ หรือจะพิจารณาว่าเป็นการด�ำเนินนโยบายแบบถ่วงดุล
อ�ำนาจของอินเดีย โดยที่อินเดียเข้าร่วมกลุ่มกับประเทศที่ต้องการจะถ่วงดุลจีน เช่น
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดดุลอ�ำนาจแบบหลายขั้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็ได้
ประนาบ มุขเคอจี (Pranab Mukherjee) รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้
กล่าวว่า “อินเดียมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาดุลอ�ำนาจทีม่ นั่ คง (a Stable Balance of
Power) หรือดุลย์แห่งอ�ำนาจทีเ่ ท่าเทียมกัน (Equitable Strategic Balance) ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้”8 แต่เขาลังเลใจทีจ่ ะระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าการถ่วงดุลอ�ำนาจของ
อินเดียคือการมุ่งเป้าที่จีนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ถ้ามองในแง่ของทฤษฎีสจั นิยม อินเดียอาจต้องการขยายอิทธิพลสูเ่ อเชียภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก เพื่อการค้าและการลงทุนเช่นเดียวกับ
ที่จีนขยายการค้าและการลงทุนในตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยผ่านมหาสมุทร
อินเดีย แต่อินเดียพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับจีนอย่างเปิดเผย และหวั่นเกรง
ว่าจะกระทบต่อจุดยืนหลักของอินเดียในเรื่องการรักษาอิสรภาพในการตัดสินใจของ
ตนเอง (Strategic Autonomy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค�ำนึงว่าการเป็นพันธมิตรกับ
สหรัฐฯ และประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียเพือ่ จะสร้างดุลอ�ำนาจในเอเชียตะวันออกต่อจีนนัน้
อาจจะท�ำให้อนิ เดียกลายเป็นพันธมิตรชัน้ รองหรือพันธมิตรอันดับสองของสหรัฐฯ ใน
ขบวนการปิดล้อมจีน และอินเดียจะต้องตกอยูใ่ นระบบเครือข่ายพันธมิตรแบบ “ดุมล้อ
และซี่รถ” (Hub and Spoke) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะท�ำให้อินเดียสูญเสียอิสรภาพในการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของตนและกลายเป็นมหาอ�ำนาจชัน้ สอง ดังนัน้ ในปี 2007
อินเดียจึงปฏิเสธข้อเสนอการจัดตั้ง “เวทีเจรจาความมั่นคง” (Security Dialoque)
ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความ
มั่นคงที่น�ำโดยสหรัฐฯ
8

Brewster, op.cit., p. 833.
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ในทัศนะของ Ashley J. Tellis นักวิเคราะห์ความมัน่ คงชาวอเมริกนั เขาเชือ่ ว่า
ถ้าอินเดียจะเข้าร่วมกลุ่มความมั่นคงใดๆ กับสหรัฐฯ และพันธมิตรในอนาคต อินเดีย
จะต้องย�้ำจุดยืนเรื่องความเป็นอิสรภาพในการก�ำหนดนโยบายของตนเอง (Strategic
Autonomy) อย่างแข็งขัน ถ้าอินเดียไม่ถกู ข่มขูโ่ ดยจีนอย่างจริงจัง อินเดียต้องการทีจ่ ะ
เปิดการเจรจากับจีนโดยตรงอย่างอิสระมากกว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาอ�ำนาจ
อื่น9 เนื่องจากอินเดียสามารถจะเจรจากับจีนได้โดยตรงหรือในเวทีต่างๆ ที่จีนและ
อินเดียเป็นสมาชิกร่วมกัน เช่น ในกลุม่ BRIC, East Asian Summit ของ ASEAN, ARF
และ G-20 เป็นต้น
ในปัจจุบัน อินเดียยังมิได้เป็นพันธมิตรทางทหารกับประเทศใดอย่างจริงหรือ
ใกล้ชดิ และยังคงมีลกั ษณะเป็นประเทศทีแ่ กว่งไกว (Swing State) ทีพ่ ร้อมจะเข้าร่วม
กับประเทศหรือองค์กรต่างๆ ที่อินเดียเห็นว่าเป็นประโยชน์ในระบบการเมืองระหว่าง
ประเทศในปัจจุบนั ซึง่ มีแนวโน้มทีพ่ ฒ
ั นาการไปสูร่ ะบบหลายขัว้ อ�ำนาจเมือ่ สหรัฐฯ และ
ยุโรปถดถอยทางเศรษฐกิจจากปัญหาวิกฤตการเงินตัง้ แต่ปี 2007 และ 2008 เป็นต้นมา
ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงราว 7.5-7.8% แม้ว่าการเติบโต
จะมีอัตราต�่ำกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ตาม
Rajar C. Mohan มีความเห็นว่าอินเดียต้องการจะเป็น “ตัวแปรที่ขาดหาย
ไม่ได้” (Indispensable Element) ในดุลอ�ำนาจของเอเชียในลักษณะทีอ่ นิ เดียมีทางเลือก
ที่จะไม่ต้องต่อต้านการเป็นมหาอ�ำนาจของจีนในเอเชียตะวันออก10 นั่นคือ อินเดีย
ต้องมีทางเลือกในการด�ำเนินนโยบายของตน อย่างน้อยที่สุดอินเดียต้องสามารถเลือก
ที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ และกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐฯ ในลักษณะที่จะท�ำให้อินเดียไม่
กลายเป็นมหาอ�ำนาจอันดับสองหรือชั้นรองของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออก ซึ่งไม่ใช่
เรื่องง่ายเช่นกัน

9
10

Ibid., p. 833.
C. Rajar Mohan, “India, China and Asian Security,” The Hindu, 27 January 2003.
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กลุ่มนักยุทธศาสตร์สายเหยี่ยวของอินเดีย เช่น Brahma Chellaney11 ได้
เสนอให้อินเดียสร้างกลุ่มอ�ำนาจของตนเองและร่วมมือกันในการถ่วงดุลอ�ำนาจจีน
Chellaney ได้เสนอให้อินเดียและญี่ปุ่นสร้างความร่วมมือร่วมกันในเอเชีย และขยาย
ความสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ และออสเตรเลียในเอเชีย
นอกจากนี้ อินเดียยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย-ญี่ปุ่น-รัสเซีย เพื่อ
ต่อต้านจีนได้ดว้ ยเพือ่ ปิดล้อมจีนอย่างรอบด้านทุกทิศทาง รวมทัง้ สร้างสัมพันธ์ระหว่าง
อินเดีย-เวียดนามด้วย
โดยทั่วไป นักยุทธศาสตร์ทุกกลุ่มของอินเดียมีความเห็นตรงกันว่า อินเดียต้อง
สร้างความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ เอาไว้เพื่อเป้าหมายอื่นๆ ด้วย เช่น การ
สร้างกลุ่มพันธมิตรกับสหรัฐฯ ในลักษณะไม่เป็นทางการเพื่อต่อต้านจีน ขณะเดียวกัน
ก็หลีกเลี่ยงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ
Kanti Bajpai นักวิเคราะห์แนวเสรีนิยมใหม่ มองว่านโยบายต่างประเทศของ
อินเดียหลังยุคสงครามเย็นมีลักษณะเป็น “การร่วมมือกับสหรัฐฯ แบบมีข้อจ�ำกัด”
(Bandwagaining with the U.S. with Hedging) เพราะอินเดียได้สร้างความร่วมมือ
กับประเทศต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ในล�ำดับหนึ่ง, สองและสามด้วย ซึ่ง
ประเทศชั้นรองเหล่านี้ท�ำให้อินเดียเป็นอิสระจากสหรัฐฯ12
Raja C. Mohan มีความเห็นว่าอินเดียควรจะยึดทางสายกลางระหว่างนโยบาย
สุดโต่งสองด้านระหว่างการเป็นพันธมิตรอย่างเต็มตัวกับสหรัฐฯ กับแนวคิดเรื่องความ
เป็นประเทศมหาอ�ำนาจในระบบการเมืองโลกแบบหลายขั้ว คือ ด�ำเนินนโยบายใน
ลักษณะทีค่ ลุมเครือ ซึง่ เขาเห็นว่าเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ดงั้ เดิมของอินเดีย และระบบ
การเมืองภายในประเทศของอินเดียที่มีระบบหลายพรรคและหลากหลายความคิด13
Brahma Chellaney, “Towards Asian Power Equilibruim,” The Hindu, 1 November
2008.
12
Kanti Bajpai, “India: Modified Structuralism,” in Muthiah Alagappa, (ed.), Asian
Security Practice: Material and Ideational Influence (Stanford: UP, 1998).
13
C. Raja Mohan, “Balancing Interests and Values: India’s Struggle with Democracy
Promotion,” The Washington Quarterly 30/3 (Summer 2007), pp. 99-115.
11
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อินเดียสามารถจะใช้ประโยชน์จากนโยบายที่คลุมเครือให้เป็นประโยชน์ได้ในเอเชีย
ตะวันออกในลักษณะที่เป็นตัวถ่วงดุลที่เฉื่อยชา (a Benign Balancer) ไม่เพียงแต่กับ
ภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดจากจีน แต่ยงั อาจเกิดจากการมีอ�ำนาจมากเกินไปของสหรัฐฯ ด้วย
ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศของอินเดีย
นอกเหนือจากปัจจัยในเรือ่ งของการรักษาอ�ำนาจอธิปไตย เสรีภาพ อิสระ และ
ผลประโยชน์ของประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นตามทฤษฎีสัจนิยมที่มีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของอินเดีย ปัจจัยเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความ
ต้องการเป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางทะเลของผู้น�ำอินเดีย ก็มีอิทธิพลต่อการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศของอินเดียในปัจจุบันอยู่ไม่น้อย
จากประสบการณ์ของการเป็นอาณานิคมของอังกฤษมานานกว่า 200 ปี ผู้น�ำ
อินเดีย เช่น เนห์รไู ด้ให้ความส�ำคัญต่ออธิปไตยและอิสระของประเทศมาก โดยการเป็น
พันธมิตรกับสหภาพโซเวียตและเผด็จการอืน่ ๆ เพือ่ ต่อต้านลัทธิจกั รวรรดิน์ ยิ มตะวันตก
ภายหลังที่อินเดียได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี มานโมฮาน ซิงห์ ก็เคยอ้างเหตุผลของการมี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยในการร่วมมือกับประเทศตะวันตก เช่น “การมีค่านิยม
ประชาธิปไตยร่วมกัน” ในการร่วมมือกับญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านจีน นายกรัฐ
มนตรีซิงห์ได้กล่าวว่าระบบเสรีประชาธิปไตยเป็น “ระเบียบทางธรรมชาติ” (Natural
Order) ส�ำหรับการจัดองค์กรสังคมและการเมือง14 และกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียเป็น
ประเทศประชาธิปไตยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และพัฒนาทีส่ ดุ ในเอเชีย การกล่าวอ้างดังกล่าวของ
ผู้น�ำอินเดียสอดคล้องกับความพยายามของผู้น�ำสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ต้องการจะใช้
ค่านิยมประชาธิปไตยทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันกับอินเดียเป็นเหตุผลในการร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฯ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย แต่อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ใช่ปัจจัยส�ำคัญ
ในทางยุทธศาสตร์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเพือ่ ต่อต้านปากีสถานและจีน เพราะอินเดียได้พยายามจะสร้างความร่วมมือ
กับเวียดนาม สิงคโปร์และพม่า ด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตย
14

ค�ำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีซิงห์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2005
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นโยบายสร้างอินเดียให้เป็นประเทศมหาอ�ำนาจทางทะเล
แรงจูงใจของการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของอินเดียในยุคหลังสงครามเย็น
ที่มีการกล่าวถึงไม่น้อยอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ความต้องการเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ
ทางทะเลของผู้น�ำอินเดีย
ประนาบ มุคเคอจี รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดีย ได้กล่าวในเดือนมิถุนายน
2007 ว่า “อินเดียต้องการเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลด้วยนอกเหนือจากการเป็นประเทศ
มหาอ�ำนาจในภาคพื้นทวีปเอเชียใต้แล้ว”15 การแสดงเจตจ�ำนงค์เช่นนี้ท�ำให้อินเดีย
ไม่แตกต่างจากรัสเซียและจีนที่มองเห็นว่าการเป็นชาติมหาอ�ำนาจทางทะเลจะท�ำให้
ประเทศของตนเป็นมหาอ�ำนาจที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากการค้าทางทะเลท�ำให้
เศรษฐกิจขยายตัวได้กว้างขวางทั่วโลกมากกว่า และภัยคุกคามทั้งของจีนและอินเดีย
ในยุคใหม่เกิดจากทางทะเลมากกว่าทางบก นอกจากนี้ ผู้น�ำอินเดียในยุคปัจจุบันมอง
เห็นว่าอินเดียไม่สามารถขยายอ�ำนาจไปทางเหนือซึง่ ติดกับภูเขาหิมาลัยได้อกี ต่อไป จึง
จ�ำเป็นต้องขยายตัวไปทางทะเลและมหาสมุทรเท่านัน้ ดังนัน้ แนวคิดทางภูมริ ฐั ศาสตร์
ของอินเดียและจีนจึงคล้ายคลึงกันที่มองเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องออกไป
ทางทะเลเช่นเดียวกับประเทศจักรวรรดิ์นิยมตะวันตกในอดีต
อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดีย และต้องการจะควบคุม
มหาสมุทรอินเดียเอาไว้แต่ผเู้ ดียว ไม่แตกต่างจากอาณาจักรสเปน อังกฤษ ในอดีต และ
สหรัฐฯ ในปัจจุบัน
นักยุทธศาสตร์อินเดียในปัจจุบันได้แรงบันดาลใจจากผู้ปกครองอาณานิคม
ชาวอังกฤษทีด่ ำ� เนินนโยบายจักรวรรดิน์ ยิ ม เช่น Lord Curzon ผูส้ �ำเร็จราชการอังกฤษ
ที่ปกครองอินเดียในต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีนโยบายว่า บริติสอินเดีย ควรมีนโยบาย
ขยายอ�ำนาจ (Forward Policy) เพื่อรักษาอินเดีย โดยเขาได้ให้เหตุผลว่าเพื่อรักษา
ความมั่นคงของอินเดีย อังกฤษจ�ำเป็นต้องรักษาเส้นทางเดินเรือทะเลและเมืองท่าเรือ
ที่ส�ำคัญต่างๆ ที่มายังอินเดียจากอ่าวเอเดนในแอฟริกาตะวันออกถึงสิงคโปร์ในเอเชีย
15

ค�ำปราศรัยของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ประนาบ มุคเคอจี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2007, อ้างใน
Brewster, op.cit., p. 838.
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ตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างดินแดนกันชนเพื่อเป็นฉนวนป้องกันการกระทบกระทั่ง
จากอาณาจักรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแอฟกานิสถานทางตะวันตก ทิเบตทางเหนือ และสยาม
ทางตะวันออก และมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาลบริตสิ อินเดียจะต้องมีบทบาทอย่าง
แข็งขันในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ในเขตฉนวนกันชนเหล่านั้นด้วย16
ดังนัน้ นโยบายของจักรวรรดิน์ ยิ มอังกฤษทีป่ กครองอินเดียแตกต่างจากนโยบาย
ดั้งเดิมของอินเดียมาก เนื่องจากในอดีตผู้ปกครองอินเดียขยายอาณาเขตน้อยและ
ขยายอ�ำนาจทหารและการเมืองออกจากชมพูทวีปน้อยมาก ผูป้ กครองอินเดียยุคเก่ามี
นโยบายลักษณะป้องกันหรือตอบโต้เท่านั้น
ในปัจจุบนั อินเดียก็ยงั เป็นประเทศทีไ่ ม่รำ�่ รวยและไม่มแี นวคิดทางยุทธศาสตร์
ดั้งเดิมของตนเอง ผู้น�ำอินเดียจึงตัดสินใจในลักษณะของการเป็นปฏิกิริยาตอบโต้
ในทุกๆ เรื่อง17 เนื่องจากวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร์ของอินเดียสมัยโบราณมีลักษณะ
ในเชิงป้องกันและขาดแนวคิดการขยายก�ำลังอ�ำนาจทางทหาร
ภายหลังที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1947 อินเดียก็ไม่ได้คิดเรื่อง
ความมั่นคงนอกขอบเขตของทวีปเอเชียใต้ แต่ได้ประกาศนโยบายไม่ให้ประเทศ
มหาอ�ำนาจภายนอกแทรกแซงกิจการภายในทวีปเอเชียใต้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
“ลัทธิมอนโรของอินเดีย” แต่อย่างไรก็ตาม อินเดียเห็นว่าตนมีความชอบธรรมใน
การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเล็กๆ ในเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดีย เช่น
ศรีลงั กาและมัลดิฟ ยกเว้นกรณีสงครามทีเ่ วียดนามรุกรานกัมพูชาในช่วงปี ค.ศ. 19781989 อินเดียได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนาม และในปี 1980 รับรองรัฐบาล
เฮง สัมริน ทีต่ งั้ โดยเวียดนามร่วมกับโซเวียต ผูน้ ำ� อินเดียได้อา้ งว่า “เวียดนามเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
เขตอิทธิพลที่ส�ำคัญ” (Core Sphere of Influence) ของอินเดียด้านตะวันออกของ
เอเชียใต้ นอกจากนี้ นโยบายเป็นพันธมิตรกับโซเวียตในยุคสงครามเย็นและมีความ

16
17

Brewster, op.cit., p. 842.
K. Subrahmanyam, “Slumber over national security,” Economic Times (New Delhi),
31 October, 2000.
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ขัดแย้งกับจีนเพราะสงครามพรมแดนในปี 1962 ท�ำให้อินเดียให้ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีแก่เวียดนามจ�ำนวนมากในช่วงปี 1977-199018 ในขณะที่
ประเทศอาเซียนคว�่ำบาตรเวียดนามเพราะเวียดนามเป็นผู้รุกรานกัมพูชา
ภายหลังสิ้นสุดสงครามเย็น นักยุทธศาสตร์อินเดียได้อภิปรายกันถึงเรื่องการ
ขยายเขตอิทธิพลของอินเดียออกไปนอกภูมิภาคเอเชียใต้ และเพื่อขยายความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขเขตอิทธิพลที่อินเดียไม่ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด19
ในปี 2001 รายงานของกระทรวงกลาโหมของอินเดียได้ก�ำหนด “เขตความ
มั่นคง” (Security Environment) ของอินเดียเริ่มจากอ่าวเปอร์เซียถึงช่องแคบ
มะละกา รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียจากพรรค BJP นายแจสวานท์
ซิงห์ (Jaswant Singh) ได้เรียกเขตนีว้ า่ “เขตอิทธิพลของอินเดีย” (India’s Sphere of
Influence)20 ในขณะที่นายกรัฐมนตรี มานโมฮาน ซิงห์ เรียกว่า “เขตยุทธศาสตร์ของ
อินเดีย” (India’s Strategic Footprint) นักยุทธศาสตร์อินเดียเรียกอาณาเขตจาก
อ่าวเปอร์เซียถึงสิงคโปร์ว่า “เอเชียใต้” (Southern Asia) ที่อินเดียจะต้องครอบง�ำ
เอาไว้ให้ได้ นายสุบราห์มานแยม (Subrahmanyam) ถึงกับอ้างว่า “ภูมภิ าคเอเชียใต้และ
เส้นทางเดินเรือต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดียเป็นพืน้ ทีท่ อี่ นิ เดียจะต้องครอบง�ำให้ได้” การ
กล่าวอ้างของนักยุทธศาสตร์อนิ เดียเช่นนีท้ ำ� ให้เห็นว่านักยุทธศาสตร์อนิ เดียก�ำลังเลียนแบบ
การด�ำเนินนโยบายของประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ ทีอ่ า้ งว่าตนมี “บทบาทพิเศษ”
ในภูมิภาคอเมริกาใต้และหมู่เกาะแคริเบียน (Western Homisphere) ในขณะที่
นายราชา โมฮาน เรียกนโยบายการขยายอิทธิพลของอินเดียในยุคหลังสงครามเย็น
ว่าเป็น “นโยบายขยายอ�ำนาจใหม่ของลอร์ด เคอซัน” (neo-Curzonian Forward
Policy) เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและขยายอ�ำนาจ21
Tridib Chakraborti, “From national Reconstruction to Market Economy: Space and
Time Analysis of India’s Look East Vietnam Policy,” PV Rao, (ed.), India and ASEAN:
Partners at Summit (Singapore: Institutes of Southeast Asian Studies, 2011), pp.
319-336.
19
Brewster, op.cit., p. 843.
20
Ibid., p. 843.
21
Ibid., p. 844.
18
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ดังนัน้ ถ้าเราพิจารณาถึงปัจจัยด้านภูมภิ าครัฐศาสตร์ของอินเดียทัง้ ในอดีตและ
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราจะสามารถเข้าใจถึงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์
ของอินเดียต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกได้ดียิ่งขึ้น
อินเดียต้องการใช้พม่าเป็นรัฐกันชนกับจีนทางทิศตะวันออก ในขณะที่อินเดีย
มีอิทธิพลในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน และในช่องแคบมะละกา โดยมี สิงคโปร์
เป็นท่าเรือด้านตะวันออก ส่วนทางด้านตะวันตกอินเดียต้องการขยายอิทธิพลไป
อัฟกานิสถาน และผูกมิตรกับรัฐต่างๆ ในอ่าวเปอร์เซียและอิหร่าน ซึง่ ตรงตามนโยบายของ
ลอร์ด เคอซัน แต่แตกต่างกันตรงที่ในปัจจุบันนี้อินเดียไม่ได้ใช้นโยบายเผชิญหน้าหรือ
ใช้ก�ำลัง แต่ว่าใช้นโยบายร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศ
ต่างๆ ทีม่ คี วามกังวลร่วมกันต่อการขยายตัวของอิทธิพลจีนในเอเชียตะวันออก อาเซียน
และมหาสมุทรอินเดีย ประเทศเหล่านีม้ องอินเดียว่าเป็นประเทศทีไ่ ม่ได้มนี โยบายขยาย
อ�ำนาจหรือครอบง�ำ เช่น สหรัฐฯ ญีป่ นุ่ หรือจีน เนือ่ งจากอินเดียมีภมู หิ ลังทีเ่ ป็นประเทศ
ที่ไม่รุกราน มีวัฒนธรรมและหลักปรัชญาที่มีคุณค่าและมีจริยธรรม และหลักศาสนาที่
เป็นที่ยอมรับของประเทศในเอเชียตะวันออกและอาเซียน ซึ่งท�ำให้อินเดียสามารถใช้
“อ�ำนาจอ่อน” (Soft-Power) ได้ดีกว่าหลายๆ มหาอ�ำนาจ22
ในด้านความมัน่ คง กองทัพเรืออินเดียมีบทบาทช่วยผูป้ ระสบภัยสึนามิปี 2004
และรักษาความปลอดภัยทางทะเลในทะเลอันดามันในการปราบโจรสลัดและการ
ลักลอบค้าอาวุธ อินเดียได้จัดการประชุม “Milan” ระหว่างกองทัพเรืออินเดียกับ
กองทัพเรือของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคทุกๆ 2 ปี และได้จดั การประชุม Indian Ocean
Naval Symposium ทุกๆ 2 ปี เลียนแบบสหรัฐฯ ที่จัดประชุม Western Pacific
Naval Symposium เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงและลดความหวาดระแวง
ต่อกันโดยไม่เชิญสหรัฐฯ และจีนเข้าร่วมประชุมเพื่อจะท�ำให้อินเดียมีบทบาทเป็นผู้น�ำ
แต่ผู้เดียว
22

Aruna Gopinath, “India-ASEAN Cultural Cooperation: A Malaysian Perspective,” in
India and ASEAN, pp. 307-318.
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แต่อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ซึง่ มีอทิ ธิพลอยูใ่ นมหาสมุทรอินเดีย โดยมีฐานทัพเรือ
ที่เกาะ Diego Garcia และอู่ซ่อมบ�ำรุงที่สิงคโปร์และในอ่าวเปอร์เซีย ยินดีที่จะให้
อินเดียขยายอิทธิพลเข้าไปในช่องแคบมะละกาและภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมมือกันใน
ภูมิภาคต่างๆ เหล่านี้ต่อต้านการขยายตัวของจีน หรือเพื่อการขยายอิทธิพลทางทะเล
ของอินเดียเองก็ตาม
นักยุทธศาสตร์อินเดียหลายคนมองบทบาทของจีนในเอเชียใต้ เช่น การ
เป็นพันธมิตรกับปากีสถาน และการสร้างท่าเรือ Gwadar ในปากีสถาน ท่าเรือ
Hambantota ในศรีลังกา ท่าเรือ Kyaukphyu ในพม่า และท่าเรือ Chittagong ใน
บังคลาเทศ ที่เรียกว่า “สร้อยไข่มุก” เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการ
ปิดล้อมอินเดีย ในขณะที่หลายคนก็มองว่าจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก มีความชอบธรรมที่จะต้องมีท่าเรือและอู่ซ่อมบ�ำรุงในมหาสมุทร
อินเดียดังกล่าวเพื่อเหตุผลด้านการขยายเศรษฐกิจและการค้า การลงทุนและความ
มั่นคงของจีน เนื่องจากภูมิภาคตะวันตกของจีนที่ไม่มีทางออกทะเล เช่น มณฑล
ยู น นานของจี น ต้ อ งการหาทางออกทะเลโดยผ่ า นท่ า เรื อ Sittwe และแม่ น�้ ำ
Kaladan ในพม่าเพือ่ ออกสูอ่ า่ วเบงกอล มณฑลซินเกียงต้องการส่งสินค้าเข้า-ออกผ่าน
ทางเมือง Gwadar ของปากีสถาน และถ้าเป็นไปได้เมืองท่า Kolkata ของอินเดียเป็น
เมืองทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการขนส่งสินค้าของทิเบตสูม่ หาสมุทรอินเดีย รัฐบาลจีนได้มอง
ว่าช่องแคบมะละกาเป็น “จุดอันตราย” (Choke Point) หรือปัญหามะละกา (Malacca
Dilemma) ส�ำหรับการขนส่งน�ำ้ มันปริมาณมหาศาลจากตะวันออกกลางสูจ่ นี ประเทศ
จีนจึงต้องการหาเส้นทางเลือกในการขนส่งน�้ำมันและสินค้าจากช่องแคบมะละกา
สู่ท่าเรืออื่นๆ ในมหาสมุทรอินเดีย ที่ส�ำคัญ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพ
จักรวรรดิ์นิยมของญี่ปุ่นได้ยึดชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนได้ทั้งหมด รวมทั้งมาลายู
สิงคโปร์ พม่าและช่องแคบมะละกา ท�ำให้จีนต้องอาศัยการขนส่งทางถนนจากอินเดีย
และพม่า และการขนส่งทางอากาศข้ามเทือกเขาหิมาลัยสู่นครจุงกิง (ฉงชิ่งในปัจจุบัน)
ที่ส�ำคัญคือ ท่าเรือเหล่านี้ของจีนเป็นเพียงฐานเติมเสบียงและน�้ำมันส�ำหรับเรือต่างๆ
ของจีน ไม่ใช่ฐานทัพเรือแบบทีอ่ งั กฤษ ฝรัง่ เศสและอเมริกา มีอยูท่ วั่ โลก ดังนัน้ ประเทศ
ทีช่ นี้ ำ� ให้อนิ เดียตืน่ กลัวกับเรือ่ งฐานส่งก�ำลังบ�ำรุงของจีนในมหาสมุทรอินเดียคือ สหรัฐฯ
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ทีต่ อ้ งการให้อนิ เดียหันมาร่วมมือกับสหรัฐฯ เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจจีนจากมหาสมุทรอินเดีย
ถึงเอเชียตะวันออก ดังปรากฏหลักฐานใน The Pentagon’s 2010 Quadrennial
Defence Review ของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ อินเดียได้สร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงต่างๆ ใน
ทาคิสถานและมองโกเลีย ซึ่งเป็นหลักฐานว่าอินเดียก�ำลังด�ำเนินมาตรการตอบโต้
การปิดล้อมของจีนในเอเชียเหนือและเอเชียกลาง และมียุทธศาสตร์การสร้างความ
สัมพันธ์กับเวียดนาม ไต้หวัน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ในชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีน
รวมทัง้ การขยายอิทธิพลในช่องแคบมะละกา และในทีส่ ดุ อาจเป็นการส่งกองเรือเข้าไป
ในทะเลจีนใต้หรือทะเลญี่ปุ่นถ้าจ�ำเป็น
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้น�ำอินเดียยังคงสงวนท่าทีด้านนโยบายต่างประเทศของตน
โดยปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอเมริกาเพือ่ การปิดล้อมจีนตามค�ำเรียกร้องของ
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตา่ งประเทศของสหรัฐฯ ในปี 2011 ในค�ำปราศรัยของนาง
ฮิลลารีที่เมืองเชนไน (Chennai) ที่อินเดีย นางฮิลลารีได้กล่าวว่า “อเมริกาสนับสนุน
นโยบาย “มองตะวันออก” (Look East) ของอินเดีย และสนับสนุนให้อินเดียไม่เพียง
แต่มองตะวันออกเท่านั้น แต่อินเดียต้องมีความสัมพันธ์กับตะวันออกและท�ำตัวเป็น
ตะวันออกด้วย” แต่ผู้น�ำอินเดียไม่ได้ตอบสนองค�ำเรียกร้องของผู้น�ำสหรัฐฯ เพราะ
ไม่ต้องการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีน หรือไม่ต้องการให้
อินเดียเป็นเพียงหุน้ ส่วนตัวเล็กๆ ของสหรัฐฯ ในการท�ำ “สงครามเย็น” ระหว่างอเมริกา
กับจีน เนื่องจากอินเดียมีความหวาดระแวงว่าสหรัฐฯ พยายามจะดึงอินเดียเข้าไปร่วม
ต่อต้านจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ หรือในเอเชียตะวันออก และกล่าวหาว่าอเมริกาจงใจ
ละเลยถึงเรื่องการขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรอินเดียที่เป็นการคุกคามต่อผล
ประโยชน์โดยตรงของอินเดีย
นอกจากนี้ อินเดียไม่เห็นด้วยกับการที่นางฮิลลารี รัฐมนตรีต่างประเทศของ
สหรัฐฯ ระบุว่า “เอเชีย-แปซิฟิก” ครอบคลุมตั้งแต่ “อนุทวีปอินเดียจนถึงฝั่งทะเล
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐฯ เนื่องจากอินเดียตระหนักดีว่าสหรัฐฯ
ต้องการจะดึงอินเดียเข้าเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของสหรัฐฯ” และท�ำ
อินเดียให้เป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคนีเ้ พือ่ ให้เกิดความมัน่ คง
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ในมหาสมุทรอินเดีย23 แต่อินเดียปฏิเสธค�ำเรียกร้องของสหรัฐฯ เพราะมีจุดมุ่งหมาย
ทีจ่ ะด�ำเนินนโยบายต่างประเทศทีเ่ ป็นอิสระของตนเองและรักษายุทธศาสตร์ของตนเอง
ล่าสุดผู้บัญชาการกองทัพเรือของอินเดีย นายพลเรือ D.K. Joshi ได้บอกแก่
นักข่าวว่า “การเสริมสร้างก�ำลังทางเรือของจีนเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลอย่างมากแก่
อินเดีย และยืนยันว่าอินเดียจะช่วยบริษัทส�ำรวจขุดเจาะน�้ำมันของอินเดีย (ONGC
Videsh) ที่เข้าไปส�ำรวจและขุดเจาะน�้ำมันในเขตทะเลจีนใต้ของเวียดนาม โดยมีการ
ฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมแล้ว แม้ว่ารัฐบาลจีนปักกิ่งจะขอร้องไม่ให้อินเดียด�ำเนินการ
ส�ำรวจ-ขุดเจาะน�ำ้ มันในทะเลจีนใต้เพือ่ “สันติภาพและความมัน่ คง” ก็ตาม”24 ปัจจุบนั
บริษทั น�ำ้ มันของอินเดียได้ลงนามกับเวียดนามในเดือนตุลาคม ปี 2011 ทีจ่ ะขยายการ
ส�ำรวจน�้ำมันในทะเลจีนใต้
ในปัจจุบันอินเดียมีกองเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 กอง และจะได้รับเรือบรรทุก
เครื่องบินล�ำที่ 2 จากรัสเซียในปี 2013 และวางแผนที่จะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบิน
ล�ำที่ 3 ด้วยตนเอง C. Raja Mohan กล่าวว่า ภายในปี 2020 อินเดียจะมีกองเรือบรรทุก
เครื่องบิน 3 กอง มีเรือรบผิวน�้ำขนาดใหญ่ 160 ล�ำ เครื่องบิน 400 ล�ำ และเรือด�ำน�้ำ
ติดอาวุธนิวเคลียร์อกี จ�ำนวนหนึง่ ซึง่ จะท�ำให้อนิ เดียมีอาวุธนิวเคลียร์ 3 กอง คือ จรวด
ภาคพื้นดิน เครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือด�ำน�้ำ มีลักษณะเป็น “Nuclear Triad” ที่จะ
เป็นประเทศมหาอ�ำนาจนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบ และมีกองทัพเรือขนาดใหญ่ 1 ใน 5
ของโลก25 ในขณะเดียวกันจีนได้น�ำเรือบรรทุกเครื่องบินล�ำแรกเข้าประจ�ำการในเดือน
กันยายน ปี 2012 ซึง่ เป็นเรือเก่าของรัสเซียทีจ่ นี น�ำมาปรับปรุงและใช้สำ� หรับการศึกษา
โครงสร้างและการฝึกซ้อม จีนมีแผนการจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเอง 3-4
ล�ำในอนาคต เพื่อปกป้องดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของตน รวมทั้งทะเลจีนใต้
Robert M. Hathaway, “India, America Pivot To Asia,” Yaleglobal; Praful Bidwai, “As
the US Pivots to Asia, New Challenges Arise for India,” The Daily Star, November 24,
2012; Michael Green, “US turns its gaze to the Pacific,” The World Today, FebruaryMarch, 2012, pp. 30-33.
24
The Nation, December 5, 2012, p. 10A.
25
The Economist, November 24, 2012, p. 32.
23
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และเกาะเตียวหวีที่ขัดแย้งกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออก และปกป้องเส้นทางขนส่ง
ทางทะเลต่างๆ ของจีน รวมทั้งในมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น ในอนาคตโอกาสที่กองทัพ
เรือของทัง้ จีนและอินเดียจะเผชิญหน้ากันในภูมภิ าคมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ และ
เอเชียตะวันออก มีสูง
ผู ้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ของอิ น เดี ย ยั ง แสดงความกั ง วลเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม
งบประมาณด้านการทหารของจีนที่มีปริมาณ 106 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2012
เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 11.2 รวมทั้งการสร้างท่าเรือของจีนในศรีลังกา บังคลาเทศ
และพม่า และการพัฒนาอาวุธทั้งทางเรือและอากาศเพื่อป้องกันมิให้ศัตรูเข้าใกล้
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีน (Anti-Access) ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย
เรือด�ำน�้ำ ขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียม และขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบ DF-21 ที่มีรัศมี
ท�ำการไกลถึง 1,500 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มีปัญหา
ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ก็ได้จัดหาอาวุธเพิ่มมากขึ้นจากรัสเซียและสหรัฐฯ
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ทางด้านการทหารระหว่างอินเดียและเวียดนาม รวมทัง้ การ
ขยายการส�ำรวจน�้ำมันของบริษทั อินเดียในทะเลจีนใต้ในแปลงสัมปทานของเวียดนาม
รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ของอินเดียทีจ่ ะปิดล้อมจีนทางชายฝัง่ ทะเลจะท�ำให้อนิ เดียมีโอกาส
ที่จะขัดแย้งกับจีนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
โดยสรุป อินเดียมียทุ ธศาสตร์ทจี่ ะเข้ามามีบทบาททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และความมัน่ คงในภูมภิ าคอาเซียนและเอเชียตะวันออกมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ การแข่งขัน
กับจีนในลักษณะของการเป็นปฏิกิริยาตอบโต้โดยการร่วมมือกับอาเซียน โดยเฉพาะ
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในรูปกรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียน
เช่น อาเซียน +1, ARF, East Asian Summit และแบบทวิภาคี รวมทั้งจัดการประชุม
Milan และซ้อมรบร่วมกันกับประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้และอาเซียน การสร้างความ
ร่วมมือดังกล่าวของอินเดียในภูมิภาคยังตอบสนองต่อความต้องการของอินเดียที่จะ
เป็นประเทศมหาอ�ำนาจหนึง่ ในทวีปเอเชียในระบบการเมืองโลกทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นแปลง
ไปสูร่ ะบบหลายขัว้ ทีม่ จี นี รัสเซีย อินเดีย ญีป่ นุ่ และสหรัฐฯ เป็นตัวแสดงส�ำคัญในเอเชีย
ตะวันออก แรงกระตุน้ ทีส่ �ำคัญของการขยายบทบาทของอินเดียในยุคหลังสงครามเย็น
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คือ ความกลัวว่าจีนจะกลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่ครอบง�ำเอเชียตะวันออก และ
ขยายอิทธิพลล�้ำเส้นยุทธศาสตร์ของอินเดียเข้าไปในเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดีย
ท�ำให้อินเดียคิดในเชิงสัจนิยมที่จะถ่วงดุลอ�ำนาจจีนมากขึ้น และเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การปรับสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนามและพม่า แต่ความสามารถของ
อินเดียในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ใน
เอเชียถูกจ�ำกัดโดยเป้าหมายของอินเดียในเรื่องการรักษาอิสรภาพในการตัดสินใจตาม
ยุทธศาสตร์ของตนเอง (Strategic Autonomy) และความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันกับจีนอย่างเปิดเผย แต่ปจั จัยทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ของอินเดียผลักดันให้อนิ เดีย
ต้องการเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลผสมกับความต้องการที่จะมีเขตอิทธิพลของตนเอง
เหนือประเทศต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น อินเดียจึงขยายแสนยานุภาพเข้ามา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในรูปของความร่วมมือโดยอาศัย
Soft Power ของอินเดียที่มีอยู่มากในกลุ่มประเทศอาเซียน
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บทที่ 6
บทบาทของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกและอาเซียน
ญี่ปุ่นมีบทบาทในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังที่
ประสบความส�ำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคการฟื้นฟูอ�ำนาจของจักรพรรดิ์
เมจิ (Meiji Restoration 1868-1912) และได้พยายามพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รักษาเอกราชและแข่งขันกับประเทศจักรวรรดิ์นิยมตะวันตก ภายใต้ค�ำขวัญ “ชาติ
มั่งคั่ง-ทหารเข้มแข็ง” ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างกองทัพทันสมัยที่เข้มแข็ง
โดยเลียนแบบอังกฤษ ฝรัง่ เศสและเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1873-1895 ญีป่ นุ่ ได้เกณฑ์ทหาร
เพือ่ จัดตัง้ กองทัพสมัยใหม่ 5.5 ล้านคน และปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมอย่างเต็มทีใ่ ห้ญปี่ นุ่ เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมในช่วงปี 1890-1905
ในปี 1894-1895 ญี่ปุ่นได้รุกรานจีน ท�ำสงครามและได้ชัยชนะต่อจีน จีนยอม
ลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิในเดือนเมษายน 1895 (Treaty of Shimonoseki)
ซึ่งเรียกร้องดินแดนและค่าปฏิกรรมสงครามจากจีนจ�ำนวนมหาศาล ซึ่งสร้างความ
อับอายให้แก่ชาวจีนอย่างมาก คือ
1. จีนต้องยอมรับเอกราชและอิสระของเกาหลีซึ่งเป็นประเทศราชของจีน
		 ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถังให้อยู่ในความคุ้มครองของญี่ปุ่น
2. จีนต้องจ่ายเงินค่าปฏิกรรมสงครามให้ญี่ปุ่นเป็นแท่งเงิน 200 ล้านแท่ง
		 (เทียบเท่ากับเงินงบประมาณของประเทศญี่ปุ่น 3 ปี)
3. จีนต้องเปิดเมืองท่าอีก 4 แห่งให้ญี่ปุ่น รวมทั้งเมืองฉงชิ่ง (จุงกิง) ในมณฑล
		 เสฉวน
4. จีนต้องยกเกาะไต้หวัน หมู่เกาะ Pescadores และคาบสมุทรเลียวตุงให้
		 ญี่ปุ่น
5. อนุญาตให้ญี่ปุ่นสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองท่าต่างๆ ได้ แต่รัสเซีย
		 เยอรมันและฝรัง่ เศส คัดค้านมิให้ญปี่ นุ่ ครอบครองมหาสมุทรเลียวตุง ญีป่ นุ่
		 จึงขอแลกเป็นเงินแท่งเพิ่มอีก 30 ล้านแท่ง รวมเป็นเงิน 230 ล้านแท่ง
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สนธิสัญญาฉบับนี้ท�ำให้นักศึกษาและปัญญาชนจีนเดินขบวนประท้วงรัฐบาล
ราชวงศ์ชงิ ว่าเป็นสัญญาทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมและอัปยศอดสูและเรียกร้องให้รฐั บาลราชวงศ์ชงิ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและกองทัพให้ทันสมัย การประท้วงครั้งนี้เรียกว่า “May 4 Movement” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ปัญญาชนจีนตื่นตัวในการพัฒนาประเทศและน�ำไปสู่การ
ปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิงโดย ดร.ซุน ยัดเซ็น ในปี ค.ศ. 1911
ญี่ปุ่นได้น�ำเงินที่ได้จากค่าปฏิกรรมสงครามจากจีนไปพัฒนาประเทศ และ
ท�ำสงครามขยายดินแดนต่อไป ในปี 1904-1905 ญี่ปุ่นได้ท�ำสงครามกับรัสเซียและได้
ชัยชนะซึ่งท�ำให้โลกตะวันตกมีความตกใจเพราะเป็นชัยชนะต่อประเทศมหาอ�ำนาจ
ชนชาติผิวขาวครั้งแรกในยุคสมัยใหม่
ชัยชนะของกองทัพญีป่ นุ่ ครัง้ นี้ ท�ำให้ผนู้ ำ� ญีป่ นุ่ ได้ใจและวางแผนด�ำเนินนโยบาย
จักรวรรดิ์นิยมขยายอ�ำนาจครอบครองดินแดนเอเชีย (Pan-Asianism) มากยิ่งขึ้น
โดยอ้างเหตุผลว่า “เพื่อปกป้องเอเชียตะวันออกจากการรุกรานของจักรวรรดินิยม
ตะวันตก” ซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบพฤติกรรมจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตก ในปี
1910 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ล้มราชวงศ์เซจองของเกาหลี และผนวกประเทศเกาหลีเข้าเป็น
อาณานิคมของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ยึดครองเกาหลี ญี่ปุ่น
ได้พยายามกลืนชาวเกาหลีให้เป็นญีป่ นุ่ โดยบังคับให้ชาวเกาหลีรบั ภาษาและวัฒนธรรม
ทุกอย่างของญีป่ นุ่ เพือ่ การผนวกเกาหลีเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึง่ ญีป่ นุ่ เช่นเดียวกับการ
รุกรานและผนวกประเทศริวกิวเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึง่ ของญีป่ นุ่ ในปี 1875 และต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่เกาะโอกินาวาในวันที่ 1 เมษายน 1896
แต่ความทะเยอทะยานของญีป่ นุ่ ในการทีจ่ ะเป็นชาติมหาอ�ำนาจทีม่ เี ท่าเทียมกับ
ชาติตะวันตกไม่ได้รบั การต้อนรับจากประเทศตะวันตก แม้วา่ ญีป่ นุ่ จะได้เข้าร่วมกับฝ่าย
สัมพันธมิตรในสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ (ค.ศ. 1914-1918) แต่ญปี่ นุ่ ก็ไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ
ที่ดีจากชาติพันธมิตร
1. ในการเซ็นสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีสปี ค.ศ. 1919 และไม่ได้รับผล
ประโยชน์ตอบแทน
2. องค์การสันนิบาตชาติ (Leaque of Nations) ได้ปฏิเสธข้อเสนอของญีป่ นุ่
ที่ต้องการเพิ่มหลักการเรื่องความเท่าเทียมแห่งเชื้อชาติเข้าไปในกฎบัตรของสันนิบาต
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ชาติ ผู้น�ำญี่ปุ่นจึงมองว่าองค์การสันนิบาตชาติและประเทศตะวันตกมีอคติและกีดกัน
ญี่ปุ่น
3. ในการท� ำ สนธิ สั ญ ญาทางเรื อ ที่ ก รุ ง วอชิ ง ตั น ปี 1922 (Washington
Naval Treaty of 1922) ญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้มีจ�ำนวนเรือรบน้อยกว่าอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา
4. เมือ่ ญีป่ นุ่ พยายามขยายดินแดนโดยการรุกรานแมนจูเรียของจีนในปี 1931
ชาติมหาอ�ำนาจยุโรปในองค์กรสันนิบาตชาติได้คัดค้านและประณามว่า “ญี่ปุ่นเป็น
ชาติรุกราน” และหันไปร่วมมือกับชาติมหาอ�ำนาจใหม่ในยุโรป คือ เยอรมนีและอิตาลี
ภายใต้การน�ำของรัฐบาลนาซีเยอรมันและฟาสซิสต์อติ าลี โดย 3 ชาติได้รว่ มเซ็นสัญญา
เป็นพันธมิตรทางทหารกันในเดือนกันยายน 1940 ในสนธิสัญญาไตรภาคี (Tripartite
Pact) และญี่ปุ่นได้วางแผนโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ในเดือนธันวาคม 1941 เพื่อ
ขยายอ�ำนาจและสร้างจักรวรรดิญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออก แปซิฟิก เอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นสามารถยึดครองดินแดน
อาณานิคมของสหรัฐฯ อังกฤษ ดัชท์ โปรตุเกส ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในช่วงปี
1941-1942 คือ ฟิลปิ ปินส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาลายู อินโดนีเซียและติมอร์ และประกาศ
จัดตั้งเขตวงศ์ไพบูลย์ในมหาเอเชียบูรพา (the Greater East Asia Co-prosperity
Sphere) เพื่อจัดตั้ง “ระเบียบภูมิภาคใหม่ของญี่ปุ่น” ภายใต้ค�ำขวัญว่า “แปดมุมของ
โลกอยูภ่ ายใต้หลังคาเดียวกัน” แทน “ระเบียบโลกของจีน” ทีก่ ล่าวว่า “ดินแดนต่างๆ
อยู่ภายใต้สวรรค์เดียวกัน”
นโยบายจัดตั้งเขตวงศ์ไพบูลย์ในมหาเอเชียบูรพา เป็นนโยบายที่จะรวม
ดินแดนทั้งหมดในเอเชียให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นร่วมมือกับ
ไทยโจมตีพม่าและอินเดีย แต่ในเดือนสิงหาคม 1945 ญีป่ นุ่ ก็แพ้สงครามต่อชาติพนั ธมิตร
เพราะถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูกที่เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิ
แต่ในระหว่างการโจมตีและยึดครองจีน เกาหลีและประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทหารญี่ปุ่นได้ท�ำการโจมตีอย่างโหดร้าย ทิ้งระเบิดใส่เมืองต่างๆ สังหารหมู่
ข่มขืนและฆ่าหญิง เด็ก เชลยศึกจ�ำนวนมากอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ตลอดจนมีการใช้
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อาวุธเชื้อโรคและสารเคมีโจมตีโดยไม่ค�ำนึงต่อกฎหมายระหว่างประเทศ จึงกลายเป็น
ปัญหาด่างพร้อยของความสัมพันธ์ระหว่างญีป่ นุ่ กับจีน เกาหลีและประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
1. การสังหารหมู่และข่มขืนสตรีที่เมืองนานกิงในปี 1937 เสียชีวิตกว่า
สามแสนคน ที่เรียกว่า “การข่มขืนนานกิง” (the Rape of Kanking)
2. การบังคับสตรีเกาหลี จีน และฟิลิปปินส์ จ�ำนวนกว่าสามแสนคนให้เป็น
โสเภณีในค่ายทหารญี่ปุ่นในระหว่างที่ญี่ปุ่นยึดครองดินแดนเหล่านั้น เป็นที่รู้จักกัน
ในนาม “นางบ�ำเรอ” (the Comfort Woman)
3. การเกณฑ์ชาวเกาหลีและไต้หวันเป็นทหารและกุลีหลายแสนคนท�ำงาน
ให้กองทัพญี่ปุ่นระหว่างสงครามโดยไม่ได้รับการชดใช้แต่ประการใด
4. การจับเชลยศึกและประชาชนในแมนจูเรียหลายพันคนไปเป็น “หนูตะเภา”
ทดลองเชื้อโรคในค่ายทหารญี่ปุ่นกว่า 10 แห่งในแมนจูเรียในระหว่างสงครามรุกราน
แมนจูเรีย
5. การใช้เชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย เป็นกรรมกร
สร้างทางรถไฟจากชายแดนไทยไปพม่าและอินเดีย ซึ่งรู้จักในนาม “ทางรถไฟสาย
มรณะ” ท�ำให้เชลยศึกและชาวอินเดียในมาลายูที่ถูกจับเสียชีวิตเกือบทั้งหมดหลาย
หมื่นคนด้วยความอดอยากและป่วยไข้
พฤติกรรมทีท่ ารุณโหดร้ายของกองทัพจักรพรรดิญปี่ นุ่ ในระหว่างสงครามขยาย
ดินแดนและอาณานิคมของญีป่ นุ่ ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ชาวจีน เกาหลี ฟิลปิ ปินส์ มาลายู
เสียชีวิตไปราว 40 ล้านคน โดย 35 ล้านคนเป็นชาวจีน แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่น
จะไม่ได้ส�ำนึกในความผิดและการกระท�ำที่โหดร้าย เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ของตน เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่ยอมขอโทษอย่างเต็มปากเต็มค�ำต่อประเทศจีน และปฏิเสธความรับผิดชอบและ
ชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม ทั้งนี้ เห็นได้จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามลบล้างความผิด
ของตนโดยการแก้ไขและบิดเบือนประวัตศิ าสตร์โดยการแก้ไขต�ำราเรียนประวัตศิ าสตร์
ของนักเรียนญี่ปุ่นใหม่ในปี 1982-84 การปฏิเสธเรื่องการบังคับสตรีชาวเอเชียให้เป็น
โสเภณีในค่ายทหารญี่ปุ่น การปฏิเสธเรื่องการสังหารหมู่ในนครนานกิง การปฏิเสธ
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ที่จะขอโทษต่อรัฐบาลจีนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการรุกรานจีน การปฏิเสธที่จะ
ชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามต่อประเทศเกาหลี และผู้น�ำรัฐบาลและนักการเมืองญี่ปุ่น
จ�ำนวนหนึ่งยังคงไปคารวะที่ศาลเจ้ายูซูคูนิ (Yasukuni Shrine) ที่เซ่นไว้สักการะ
นักโทษอาชญากรสงครามญี่ปุ่น 14 คนที่ถูกศาลอาชญากรสงครามของฝ่ายพันธมิตร
ตัดสินลงโทษประหารชีวติ โดยวิธกี ารแขวนคอทีก่ รุงโตเกียวภายหลังสงคราม เช่น นายก
รัฐมนตรีโคอิชูมิ เป็นต้น
ประการสุดท้าย ญี่ปุ่นและจีนยังมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์เหนือ
หมูเ่ กาะเตียวหวีทางตะวันออกของเกาะไต้หวัน ทัง้ จีน ญีป่ นุ่ และไต้หวัน ต่างอ้างกรรมสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะเตียวหวีในปี 1970 เมื่อองค์การสหประชาชาติได้ประกาศผลส�ำรวจว่า
มีน�้ำมันอยู่ในบริเวณหมู่เกาะเตียวหวีและทะเลจีนตะวันออกเป็นจ�ำนวนมาก สหรัฐฯ
มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหานี้ด้วยเมื่อสหรัฐฯ ได้ยกหมู่เกาะเตียวหวีให้ญี่ปุ่นในปี 1972
โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะริวกิวหรือโอกินาวา ไต้หวันและจีนได้ประท้วง
ญี่ปุ่นอย่างรุนแรงจนเกิดข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่น จีนและไต้หวัน หลายครั้งนับตั้งแต่
ปี 1970 เป็นต้นมา
ข้ อ พิ พ าทครั้ง ล่ า สุด เกิ ดขึ้ นในเดื อนกัน ยายน ปี 2012 เมื่ อรั ฐบาลญี่ ปุ่ น
ตัดสินใจจะแก้ปัญหาโดยการซื้อหมู่เกาะดังกล่าวจากชาวญี่ปุ่นที่ครอบครองอยู่ แต่
จีนได้ประท้วงอย่างรุนแรงทางการทูตในองค์การสหประชาชาติ โดยกล่าวว่าญี่ปุ่นได้
“ขโมย” หมู่เกาะเตียวหวีไปจากจีน และหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของจีนมาตั้งแต่สมัย
โบราณ และตั้งอยู่บนไหล่ทวีปของจีน และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะริวกิวหรือ
โอกินาวาตามข้อกล่าวอ้างของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ แต่ประการใด หลังเกิดข้อพิพาทกัน
ในเดือนกันยายน 2012 จีนได้ส่งเรือตรวจการณ์เข้าไปดูแลความปลอดภัยของเรือ
ประมงจีนในบริเวณดังกล่าวควบคู่กับเรือตรวจการณ์ของญี่ปุ่น แต่รัฐบาลจีนได้แสดง
ท่าทีว่าต้องการเจรจาปัญหานี้กับญี่ปุ่นและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ซึ่งอาจเป็นผลจาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญีป่ นุ่ ทีม่ ปี ริมาณสูงถึงร้อยละ 20 ของการค้า
ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองและสามของโลก
ปัญหาความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้น
เป็นอุปสรรคต่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญี่ปุ่นกับจีน เกาหลี และกับประเทศ
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เพื่อนบ้านของญี่ปุ่นในเอเชียปัจจุบัน แม้ว่าญี่ปุ่นจะประสบความส�ำเร็จในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 20 ปี
และรักษาความมั่นคงของตนโดยการเป็นพันธมิตรทหารกับสหรัฐฯ อย่างเหนียวแน่น
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐฯ อย่างเข้มแข็งในสงคราม
เกาหลีและสงครามเวียดนามจนญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศพันธมิตรที่ส�ำคัญที่สุดของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร่วมกับเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย
และไทย โดยมีสนธิสัญญาทวิภาคี พหุภาคี และฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศเหล่านี้
ญี่ปุ่นได้กลับมาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกอีกครั้งหนึ่งใน
ทศวรรษที่ 1970-1980 ด้วยความส�ำเร็จทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และลงทุนในภูมิภาคนี้แข่งขันกับสหรัฐฯ และประเทศยุโรป ญี่ปุ่นได้กลายเป็นผู้ผลิต
และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ส�ำคัญสู่ตลาดเอเชีย และเป็นตัวแทนหรือ
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs) ได้แก่
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ในทศวรรษที่ 1980 และ 1990 โดยประเทศ
เอเชียเหล่านีเ้ ห็นว่าญีป่ นุ่ เป็นทัง้ ตัวแบบและผูน้ �ำของประเทศพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออกในรูปแบบของ “ฝูงบินห่านป่า” (Flying Geeses) โดยญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำ และ
ญี่ปุ่นยังเป็นผู้น�ำด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนในเอเชียหลังยุคปี 1985 เมื่อสหรัฐฯ
บังคับให้ญี่ปุ่นต้องปรับค่าเงินเยนของตนให้สูงขึ้นเกือบเท่าตัวตามข้อตกลงปี 1985
ระหว่างสหรัฐฯ กับญีป่ นุ่ (Plaza Accord) ญีป่ นุ่ จึงต้องย้ายฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จ�ำนวนมากของตนมาในประเทศอาเซียนและจีนซึ่งมีค่าแรงและทรัพยากรธรรมชาติ
ราคาถูกกว่าของญี่ปุ่น
แต่ภายหลังทีจ่ นี เปิดประเทศ ปฏิรปู เศรษฐกิจและปรับความสัมพันธ์กบั สหรัฐฯ
และประเทศตะวันตกในทศวรรษที่ 1970 จีนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมาจนกลายเป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับสองรองจากสหรัฐฯ โดยแซงหน้าญีป่ นุ่ ในปี 2010 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วของจีน การเพิ่มงบประมาณการทหารและปรับปรุงกองทัพของจีน ปัญหาการ
ทดลองจรวดและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่เป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่น ท่าที
ของจีนทีไ่ ม่ยอมบีบบังคับเกาหลีเหนือในเวทีเจรจา 6 ฝ่าย การซ้อมรับทางทหารของจีน
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ในช่องแคบไต้หวันปี 1996 การขยายอิทธิพลทางการค้าและเศรษฐกิจของจีนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แข่งขันกับญี่ปุ่น บทบาทของจีนในการช่วยเหลือประเทศเอเชียและ
อาเซียนแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงินเอเชียปี 1997 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
จีนกับอาเซียนในกรอบอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) ข้อตกลงตัง้ เขตการค้า
เสรีระหว่างจีน-อาเซียนในปี 2001 ให้สำ� เร็จในปี 2010 และความส�ำเร็จของจีนในการ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคของจีนในปี 2008 ท�ำให้ผู้น�ำญี่ปุ่นมีความหวาดระแวงจีน
และมองจีนเป็นคูแ่ ข่งหรือภัยคุกคามต่อญีป่ นุ่ แทนสหภาพโซเวียตในอดีตมากขึน้ นักการเมือง
และนักวิชาการกลุ่มขวาจัดของญี่ปุ่นเริ่มมองการทะยานขึ้นเป็นมหาอ�ำนาจของจีน
(the Rise of Chine) ว่าเป็น “ภัยคุกคาม” ต่อญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา กลุ่ม
นักการเมืองและชาตินยิ มขวาจัดของญีป่ นุ่ ได้เรียกร้องให้มกี ารแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ฉบับ
สันติภาพ” ของญีป่ นุ่ ปี 1947 ทีห่ า้ มไม่ให้ญปี่ นุ่ มีกองทัพ ห้ามขายอาวุธ ห้ามท�ำสงคราม
เพื่อให้ญี่ปุ่นกลับคืนสู่สภาพเป็น “ประเทศปกติ” (Normalization) เหมือนประเทศ
อื่นๆ รวมทั้งมีสิทธิที่จะใช้สงครามเป็นเครื่องมือของการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
ด้วย ทัง้ นี้ โดยการอ้างเหตุผลของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ การเพิม่ งบประมาณทหาร
ของจีนในอัตราเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 มาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ และความ
ไม่โปร่งใสในงบประมาณทหารของจีน ประเด็นส� ำคัญคือ บทบาททางเศรษฐกิจ
การเมืองและการทหารของจีนที่มีเพิ่มมากขึ้นจะท�ำให้ญี่ปุ่นสูญเสียผลประโยชน์และ
มีอิทธิพลลดน้อยลงในเอเชียตะวันออก ภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่นอาจต้อง “ชดใช้หนี้
กรรมต่างๆ” ของตนในประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นต่อจีน
ผูน้ ำ� ญีป่ นุ่ ได้ศกึ ษาและวางแผนยุทธศาสตร์หลายประการต่อจีนทีส่ �ำคัญ ได้แก่
1. การร่ ว มมื อ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ จี น โดยมี แ ผนสกั ด กั้ น อย่ า งอ่ อ น
(Cooperative Engagement with a Soft Hedge)
2. การแข่ ง ขั น กั บ จี น โดยมี แ ผนสกั ด กั้ น อย่ า งรุ น แรง (Competitive
Engagement with a Hard Hedge)
3. การถ่วงดุลและปิดล้อมจีน (Balancing and Containment)
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4. การสนับสนุนและเอื้ออ�ำนวยประโยชน์พื้นฐานต่างๆ ของจีน (Strategic
Accommodation)
การเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์ของญีป่ นุ่ ขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติของผูน้ �ำการเมืองของญีป่ นุ่
แต่ละพรรค แต่ละบุคคล ว่ามองวัตถุประสงค์การเป็นมหาอ�ำนาจของจีนว่าเป็นอย่างไร
จีนจะเป็นมหาอ�ำนาจที่แสวงหาความเป็นจ้าวและครอบง�ำประเทศอื่น (Hegemonic
Power) หรือจะเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่ “อ่อนโยน” (Benigu Power)
ภายหลังที่ญี่ปุ่นกับจีนได้ปรับความสัมพันธ์กันในปี 1972 ผู้น�ำญี่ปุ่นได้ด�ำเนิน
นโยบายต่อจีนในลักษณะของยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 คือ มีช่วงระยะเวลาของการ
ร่วมมือและแข่งขันกับจีนทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองสลับกันไปในช่วงปี 19722000 ในขณะที่ญี่ปุ่นยังรักษาความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐฯ อย่าง
ใกล้ชิด
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 นั้น ญี่ปุ่นเคยใช้ในยุคสงครามเย็นร่วมกับสหรัฐฯ หลังปี
1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีนขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 1949 ญี่ปุ่นด�ำเนินนโยบายตามสหรัฐฯ ในการ
รับรองรัฐบาลของพรรคก๊กมินตัง๋ ของนายพลเจียง ไคเช็ค บนเกาะไต้หวันและคว�ำ่ บาตร
รัฐบาลคอมมิวนิสต์จนี บนแผ่นดินใหญ่จากปี 1949 ถึง 1972 จนกระทัง่ ประธานาธิบดี
ริชาร์ด นิกสัน เดินทางไปปักกิ่งเพื่อเปิดความสัมพันธ์กับจีนปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์
1972 นายกรัฐมนตรี คาคุย ทานะกะ ของญี่ปุ่นจึงเดินทางไปเจรจาเปิดความสัมพันธ์
ทางการทูตกับจีนปักกิ่งในปีเดียวกันตามอย่างนโยบายของสหรัฐฯ ความสัมพันธ์
ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนจึงด�ำเนินไปด้วยดีและญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
จีนในการพัฒนาเศรษฐกิจ (ODA) ครั้นเมื่อจีนมีนโยบายเปิดประเทศและต้อนรับการ
ลงทุนจากต่างประเทศในยุคเติ้ง เสี่ยวผิง ในปลายปี 1978 ญี่ปุ่นได้ค้าขายและลงทุน
ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับแต่ยังมีปริมาณน้อยกว่าการลงทุนจากสหรัฐฯ
ยุโรป ฮ่องกง ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อนักศึกษาจีนมีการชุมนุมประท้วง
รัฐบาลจีนทีจ่ ตั รุ สั เทียน อันเหมิน ในกลางปี 1989 เพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลจีนปราบปราม
คอร์รัปชั่นและปฏิรูปการเมืองให้เป็นเสรีมากขึ้น แต่รัฐบาลจีนได้ใช้ก�ำลังทหาร
เข้าท�ำการปราบปรามการชุมนุมของนักศึกษาจนท�ำให้นักศึกษาเสียชีวิตจ�ำนวนหลาย
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ร้อยคน รัฐบาลสหรัฐฯ และยุโรปจึงประกาศคว�่ำบาตรรัฐบาลจีนโดยการยุติการขาย
อาวุธและสินค้าไฮเทคทีอ่ าจน�ำไปใช้ประโยชน์ทางทหารได้ เช่น ดาวเทียมและซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์ และยุติการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับ
สหรัฐฯ และประเทศยุโรปในการคว�ำ่ บาตรดังกล่าวมาถึงปัจจุบนั นี้ ยกเว้นการให้ความ
ช่วยเหลือ ODA ซึ่งญี่ปุ่นได้เริ่มให้จีนใหม่ภายหลังการงดเว้นไป 3 ปี เพื่อช่วยเหลือจีน
พัฒนาเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ญี่ปุ่นได้ระงับการให้ ODA แก่จีนอีกเมื่อจีน
ได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในปี 1999 ดังนัน้ ญีป่ นุ่ จะพิจารณาใช้ยทุ ธศาสตร์การถ่วงดุล
อ�ำนาจและปิดล้อมจีนร่วมกับสหรัฐฯ หรือไม่ประการใด ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้น� ำ
การเมืองและกลุ่มการเมืองชาตินิยมหัวรุนแรงของญี่ปุ่นที่มีจำ� นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ว่ามองเห็นจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นมากน้อยประการใด
ในศตวรรษที่ 21 นักการเมืองอนุรักษ์นิยมของพรรคเสรีประชาธิปไตยที่มี
ทัศนคติไม่ไว้วางใจและต่อต้านจีนที่ส�ำคัญได้แก่ อดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิ จุนอิชิโร
(Koizumi Junichiro) ซึ่งเดินทางไปคารวะศาลเจ้ายาซูคูนิเป็นประจ� ำทุกปีระหว่าง
ปี 2001-2006 โดยอ้างว่าการไปคารวะศาลเจ้ายาซูคูนิเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่อง
ภายในประเทศของญี่ปุ่น นอกจากนี้ เขาไม่พอใจนโยบายการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
และการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือ และไม่พอใจบทบาทของจีนในเวทีการประชุม
6 ฝ่าย ในเดือนธันวาคม 2004 นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิจึงแก้ไขสนธิสัญญาความ
ร่วมมือทางทหารกับสหรัฐฯ ใหม่ และได้ประกาศในแถลงการณ์รว่ มกับสหรัฐฯ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2005 ว่าสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวอาจจะครอบคลุมถึงความมัน่ คงของไต้หวันด้วย
ซึง่ ท�ำให้รฐั บาลจีนไม่พอใจอย่างมาก รัฐมนตรีตา่ งประเทศอาโซ๊ะ ทาโร (Aso Taro) ได้
ประกาศหลายครั้งในระหว่างปี 2005-2006 ว่าจีนเป็น “ภัยคุกคาม” ต่อญี่ปุ่น นายก
รัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ (Abe Shinzo) ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่ง 1 ปี (ค.ศ. 2006-2007) สืบ
ต่อจากนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิก็เป็นชาตินิยมและมีทัศนคติต่อต้านจีน ได้เสนอแนวคิด
ให้ตั้งกลุ่มพันธมิตร 4 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดียและออสเตรเลีย
ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี 2006 และรัฐมนตรีต่างประเทศอาโซ๊ะ ทาโร ได้น�ำมา
จัดท�ำเพื่อเป็นข้อเสนอใหม่โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นกลุ่มความร่วมมือของ “ประเทศ
เสรีและมัง่ คัง่ ” (are of Freedom and Prosperity) ประเทศจีนได้ตคี วามแนวคิดของ
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ผู้น�ำญี่ปุ่นว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการ “ปิดล้อมจีน” ที่กำ� ลังทะยานขึ้นเป็นมหาอ�ำนาจ
แต่นายกรัฐมนตรี อาเบะ อ้างว่าเป็นการร่วมมือของกลุ่มประเทศที่มีค่านิยมสากล
ร่วมกัน (Universal Values) เท่านั้น ดังนั้น นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นจึงขึ้น
อยู่กับทัศนคติของผู้น�ำประเทศญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย และกระแสลัทธิชาตินิยมของ
ญี่ปุ่นภายในประเทศต่อประเทศจีน ซึ่งอาจแบ่งทัศนคติของผู้นำ� ญี่ปุ่นได้ออกเป็น 4
ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ผู้น�ำที่มีทัศนคติ สันตินิยม (Pacifist)
2. ผู้น�ำที่มีทัศนคติว่าญี่ปุ่นควรมีบทบาทในฐานะชาติ “ระดับกลาง” ที่เป็น
สากล (Middle-Power Internationalist)
3. ผู้น�ำที่มีทัศนคติว่าญี่ปุ่นควรเป็นประเทศที่มีชาตินิยมเหมือนประเทศอื่นๆ
ทั่วไป (Normal Nationalist)
4. ผูน้ ำ� ประเทศทีม่ ที ศั นคติชาตินยิ มรุนแรง (Radical) หรือเป็นพวก “เหยีย่ ว”
(Hawk)1
ผู้น�ำญี่ปุ่น 2 ประเภทแรกไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์กับจีน เพราะต้องการ
เห็นญี่ปุ่นประเทศค้าขาย (Trading State) กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีความรู้สึก
ส�ำนึกในความผิดของนโยบายจักรวรรดิน์ ยิ มและก้าวร้าวของญีป่ นุ่ ในอดีต และต้องการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศจีน ส่วนผู้น�ำประเภทที่ 3 ก็อาจมีความสัมพันธ์ที่เป็น
ปกติกับจีนได้โดยไม่ท�ำให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ กับจีนและประเทศเพื่อนบ้านเป็น
เรื่องการเมืองที่ท�ำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ผู้น�ำประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นพวก
ชาตินิยมหัวรุนแรง ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถมีบทบาท
ทางการเมืองและการทหารได้เท่าเทียมกับชาติมหาอ�ำนาจอื่นๆ ในโลก และแข่งขัน
กับจีนในการรักษาความเป็นผู้น�ำของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชีย พวกเขาเห็นว่าญี่ปุ่นควร
ด� ำ เนิ น นโยบายเผชิ ญ หน้ า กั บ จี น มากขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องญี่ ปุ ่ น เช่ น
1

Linus Hagstron and Bjorn Jerden, “Understanding Fluctuations in Sino-Japanese
Relations: To Politicize or to De-politicize the China Issue in the Japanese Diet,”
Pacific Affairs V.83, No.4 (December 2011), pp. 719-739.
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นายกรัฐมนตรีโคอิชูมิ อาเบะ และสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่น ชิโนฮาร่า ทาโคชิ (Shinohara
Takoshi) และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ มาชิมูระ (Machimura) เป็นต้น
ในด้านความสัมพันธ์กบั กลุม่ ประเทศอาเซียน ญีป่ นุ่ ต้องการรักษาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของตนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
และพยายามป้องกันไม่ให้จีนขยายอิทธิพลลงมาครอบง�ำอาเซียนโดยผ่านกรอบความ
ร่วมมือในโครงการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) กรอบความร่วมมืออาเซียน +3
เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และในที่ประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชียตะวันออก (EAS) ญี่ปุ่น
จึงส่งเสริมความร่วมมือของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank) ในโครงการ GMS ให้ความช่วยเหลือ (ODA) แก่ประเทศอาเซียนต่างๆ โดย
เฉพาะเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย เพื่อท�ำให้อาเซียนไม่พึ่งพิงจีนและ
เป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และตลาดของสินค้าญี่ปุ่นต่อไปในการแข่งขันกับจีน
ที่ส�ำคัญคือ ญี่ปุ่นพยายามร่วมมือกับสหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลีย ตั้งกลุ่มพันธมิตร
ประเทศเสรีนิยม (Coalition of the Common Values) เพื่อปิดล้มการขยายอ�ำนาจ
ทหารและการเมืองของจีนในอาเซียน
นโยบายของญี่ปุ่นต่ออาเซียน
กลุม่ ประเทศอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มคี วามส�ำคัญต่อญีป่ นุ่ ดังนี้ คือ
1. เป็นแหล่งวัตถุดบิ และพลังงานทีส่ �ำคัญแห่งหนึง่ ของญีป่ นุ่ โดยเฉพาะน�้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ ดีบุก ยางพารา น�้ำมันพืช และอาหารที่อยู่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นที่สุด
2. กลุ่มประเทศอาเซียนตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์
ที่เชื่อมต่อเส้นทางเดินเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก โดยมีช่องแคบ
มะละกา ซุนดาและลมบก เป็นเส้นทางเดินเรือทีส่ �ำคัญของโลกทีเ่ รือบรรทุกน�้ำมันจาก
ตะวันออกกลางและสินค้าต่างๆ ของญีป่ นุ่ ต้องเดินทางผ่าน โดยเฉพาะช่องแคบมะละกา
เปรียบเสมือน “เส้นโลหิต” ที่ส�ำคัญของญี่ปุ่น
3. อาเซียนเป็นตลาดที่ส�ำคัญของญี่ปุ่นเพราะมีประชากรกว่า 600 ล้านคน
หรือประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรโลก อาเซียนจึงเป็นตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่นที่ส�ำคัญมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ถึงปัจจุบัน
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4. อาเซียนเป็นแหล่งลงทุนและฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญหลายชนิด
ของญีป่ นุ่ ในยุคหลังปี 1985 เมือ่ ญีป่ นุ่ ถูกสหรัฐฯ บีบบังคับให้ขนึ้ ค่าเงินเยนในข้อตกลง
Plaza Accord Agreement ญี่ปุ่นจึงต้องย้ายฐานการผลิตรถยนต์มาที่ประเทศไทย
และฐานการผลิตสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปอยูท่ มี่ าเลเซียเพือ่ ลดต้นทุน
การผลิตและเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลกและภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน2
5. อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นมิตร หรือ
ไม่ มี ทั ศ นคติ ต ่ อ ต้ า นญี่ ปุ ่ น เพี ย งกลุ ่ ม เดี ย วในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเห็นความส� ำคัญของกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงใช้ก�ำลังทหารเข้ายึดครองภูมิภาคนี้ทั้งหมดในช่วง
ปี ค.ศ. 1939-1945 เพื่อต้องการน�้ำมันและวัตถุดิบที่จ�ำเป็นส�ำคัญ การท�ำสงคราม
ของญี่ปุ่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีและยึดครอง
ประเทศมากทีส่ ดุ ได้แก่ ฟิลปิ ปินส์ แต่ญปี่ นุ่ มีบทบาทเล็กน้อยในการสนับสนุนการต่อสู้
การเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซีย พม่าและอินเดีย และเป็นพันธมิตรกับประเทศไทย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้จงึ ไม่มปี ฏิกริ ยิ าต่อต้านญีป่ นุ่ มากเท่ากับชาวจีนและเกาหลีซงึ่ ถูกทหารญีป่ นุ่
รุกรานยึดครองและท�ำทารุณกรรมต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 1930-1945
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เมือ่ ญีป่ นุ่ สามารถฟืน้ ตัวจากความเสียหายของ
สงครามได้ ญี่ปุ่นได้ส่งสินค้าออกมายังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เปรียบ
ดุลการค้าในปริมาณมาก จนท�ำให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย แต่ญปี่ นุ่ ก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้โดยให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
(Official Development Assistance – ODA) และต่อมาได้ถูกสหรัฐฯ กดดันให้ช่วย
เหลือผูอ้ พยพลีภ้ ยั อินโดจีนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยหลังเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ตกเป็น
ของคอมมิวนิสต์ในปี 1975
2
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6. แม้ว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังที่แพ้
สงครามในอินโดจีน แต่สหรัฐฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ญปี่ นุ่ เข้ามามีบทบาททางการเมือง
และการทหารเพือ่ รักษาความสงบในภูมภิ าคนีแ้ ทนสหรัฐฯ มากขึน้ เช่น สนับสนุนให้ญปี่ นุ่
มีบทบาทในการช่วยเหลือผูอ้ พยพชาวอินโดจีนในปี 1975 และช่วยผูอ้ พยพชาวกัมพูชา
ภายหลังที่เวียดนามรุกรานและโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงของพอลพตในปลายปี 1978
รวมทั้งส่งกองก�ำลังรักษาสันติภาพเข้าร่วมกับกองก�ำลังขององค์การสหประชาชาติใน
การรักษาความสงบในกัมพูชาในปี 1991 และมีบทบาทในการจัดการประชุมแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การจัดการ
ประชุมระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ ในการแก้ปญ
ั หาซาบาห์ และปัญหา
การเผชิญหน้าระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียในปี 1963 และการจัดการประชุมเจรจา
เขมรสี่ฝ่ายที่กรุงโตเกียวในปี 1989-1991 เป็นต้น
นอกจากนี้ ญีป่ นุ่ ในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้เงินสนับสนุนส่วนใหญ่ของธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ญีป่ นุ่ จึงได้เป็นประธานของ ADB
มาโดยตลอด และให้การสนับสนุนความช่วยเหลือโครงการเศรษฐกิจของโครงการต่างๆ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater-Mekong Subregion Organization – GMS)
ดังนัน้ ญีป่ นุ่ จึงมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศอาเซียน
มาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1970 โดยการให้เงินกูเ้ งินให้เปล่า และความช่วยเหลือทางเทคนิค
ต่างๆ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดและแหล่งลงทุนทีส่ �ำคัญแห่งหนึง่
ของญี่ปุ่น3
7. เมื่อเกิดวิกฤตการเงินเอเชียปี 1997 ในประเทศไทยและขยายตัวไปใน
ภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นได้พยายามเสนอให้ความช่วยเหลือประเทศเอเชียโดยการเสนอตั้ง
Asia Monetary Fund (AMF) มูลค่า $100 billion ในปี 1998 เพื่อแข่งขันอิทธิพล
กับจีนซึง่ ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเอเชียโดยการประกาศไม่ลดค่าเงินหยวนของจีน

3

Ibid., pp. 206-233.
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และให้เงินช่วยเหลือแก่ไทย $500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอินโดนีเซีย $1,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยผ่าน IMF แต่สหรัฐฯ ได้คัดค้านการจัดตั้งกองทุน AMF ของญี่ปุ่น
เพราะเกรงว่าประเทศเอเชียที่ประสบปัญหาการเงินต่างๆ จะไม่ยอมกู้เงินจาก IMF
ที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเงินมากมาย และหันไปกู้เงินจาก AMF ของญี่ปุ่นที่
ไม่มีเงื่อนไขประการใดแทน แต่การขัดขวางญี่ปุ่นของสหรัฐฯ กลับท�ำให้ญี่ปุ่นได้รับ
ความเสียหายจากวิกฤตเอเชียมากขึ้นเพราะกระทบต่อการค้าและอุตสาหกรรมของ
ญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นอาเซียน และญีป่ นุ่ ซึง่ มีเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียถูกกล่าวหาอย่างรุนแรง
โดยประเทศเอเชียว่าไม่ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศเอเชียด้วยกันเอง แต่กลับตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐฯ ดังนั้น ในปีต่อมาญี่ปุ่นจึงตั้งกองทุน Miyazawa ขึ้นมาให้
ความช่วยเหลือประเทศเอเชียบ้าง
เมื่ อ กลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นเห็ น ความจ� ำ เป็ น ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคให้กว้างขวางมากขึ้น จึงขยายความร่วมมือไปถึงกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกท�ำให้เกิดกรอบความร่วมมือ ASEAN Plus Three ประกอบ
ด้วย อาเซียน 10 ประเทศ และจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ จึงกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
ความร่วมมือต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในฐานะทีญ
่ ปี่ นุ่ มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ และเป็นอันดับ
หนึ่งของเอเชีย ประเทศเอเชียมีความคิดเห็นว่าญี่ปุ่นควรจะร่วมมือกับประเทศเอเชีย
และเป็นผู้แทนหรือปากกระบอกเสียงของชาวเอเชียในการแข่งขันทางการค้าโลกกับ
ประเทศตะวันตก แต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้แสดงบทบาทดังกล่าวแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม G-7 ก็ตาม นอกจากนี้ ความร่วมมือในองค์กรเอเปคซึ่งประกอบด้วยประเทศ
สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอาเซียน
เป็นต้น ญี่ปุ่นก็มีผลประโยชน์ร่วมกับประเทศสมาชิกอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วเช่น
สหรัฐฯ มากกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน จึงท�ำความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเปค
ชงักงันไม่ก้าวหน้า เนื่องจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่มีมาก
และไม่อาจจะประสานผลประโยชน์กันได้
นอกจากนีก้ ลุม่ ASEAN+3 ยังได้ตกลงท�ำข้อตกลงแลกเปลีย่ นเงินตรากัน หรือ
Chieng Mai Initiative เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตการเงินเอเชียในอนาคต และได้ตกลง
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ทีจ่ ะจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย อาเซียน 10 ประเทศและ
จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 2001 นายกรัฐมนตรีจู หรงจี ของจีนได้
เสนอให้จดั ตัง้ เขตการค้าเสรีจนี -อาเซียน (China-ASEAN Free Trade Area – CAFTA)
ให้เสร็จในปี 2010 กลุม่ ประเทศอาเซียนยังวางแผนทีจ่ ะเชือ่ มต่อเส้นทางคมนาคมทาง
ถนนและรถไฟระหว่างจีนกับกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น�้ำโขงอีกด้วย
แผนการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนท�ำให้ญี่ปุ่นมองจีนเป็น
คู่แข่งทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในเดือน
มกราคม 2002 นายกรัฐมนตรี โคอิสมุ ิ ของญีป่ นุ่ จึงเสนอแผนการร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศอาเซียนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นภายใต้ Japan-ASEAN Comprehensive
Economic Partnership (CEP) โดยมีวัตถุประสงค์จะท�ำให้ญี่ปุ่นและอาเซียนมีความ
เท่าเทียมและเป็นหุ้นส่วนกันทางเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันกับจีนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกระท�ำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น
ทัง้ แบบเป็นกลุม่ และแบบทวิภาคี ทัง้ นี้ โดยญีป่ นุ่ ได้ทำ� ข้อตกลงแบบทวิภาคีกบั สิงคโปร์
ในเดือนมกราคม 2002 เป็นประเทศแรก
ข้อเสนอ CEP ของญี่ปุ่นยังมุ่งหวังความร่วมมือทางด้านสังคมและการเมือง
กับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย เพื่อให้ญี่ปุ่นไม่ถูกโดดเดี่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เอเชีย4 แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ก็ยังคงปฏิเสธที่จะร่วมลงนามใน CEP ของ
ญีป่ นุ่ เนือ่ งจากเห็นว่าญีป่ นุ่ ยังคงมีนโยบายกีดกันสินค้าเกษตรของกลุม่ ประเทศอาเซียน
ประเทศอาเซียนมีความสนใจในโครงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออกระหว่าง
กลุม่ ประเทศอาเซียน+3 มากกว่า เนือ่ งจากเป็นแนวคิดเก่าของนายกรัฐมนตรีโมฮัมหมัด
มหาเธร์ ของมาเลเซียทีเ่ คยเสนอจัดตัง้ “กลุม่ เศรษฐกิจเอเชียตะวันออก” (East Asian
Economic Grouping) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น East Asian Economic Caucus
ในปี 1990 แต่ญี่ปุ่นเห็นว่าเขตการค้าเสรีที่ประกอบด้วย อาเซียน +3 ที่เสนอโดย
ประธานาธิบดีคมิ แดจุงของเกาหลีใต้ในปี 2000 นัน้ จะถูกจีนครอบง�ำได้งา่ ย จึงได้เสนอ
4

ดูรายละเอียดใน ศิริพร วัชชวัลคุ, ญี่ปุ่น: ประเทศที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง (พระนคร: บริษัท
บพิธการพิมพ์ จ�ำกัด, 2549), น. 153-202.
        
บทบาทของญีป่ นุ่ ในเอเชียตะวันออกและอาเซี
ยน 277

ให้เพิม่ ประเทศสมาชิกทีน่ ยิ มตะวันตกเข้าไปถ่วงดุลอ�ำนาจจีนเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ แต่จีนได้คัดค้านการรวมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
และอย่างไม่เป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า การร่วมมือในประชาคมเอเชียตะวันออกควร
เริ่มที่กลุ่มประเทศจ�ำนวนน้อยก่อน คือ 10+3 ครั้นเมื่อความร่วมมือพัฒนาได้ดีแล้วจึง
ค่อยขยายสมาชิกในภายหลัง จีนเห็นว่าจ�ำนวนประเทศสมาชิกทีม่ ากย่อมเกิดปัญหาใน
การตัดสินใจ เช่นตัวอย่างของปัญหาที่เกิดแก่กลุ่มประเทศ APEc เป็นต้น ที่ไม่มีความ
ก้าวหน้าในการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกเลย
ความไม่ไว้วางใจระหว่างญีป่ นุ่ กับจีนได้กลายเป็นอุปสรรคส�ำคัญในความร่วมมือ
จัดตัง้ เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก ท�ำให้ไม่มกี ารก�ำหนดระยะเวลาและวัตถุประสงค์
ทีแ่ น่นอนจนถึงปัจจุบนั ความร่วมมือระหว่างญีป่ นุ่ กับอาเซียนจึงด�ำเนินไปในกรอบของ
อาเซียน+1 ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ กับญี่ปุ่น และระหว่างประเทศสมาชิก GMS
กับญี่ปุ่น
8. ในด้านความมัน่ คง เนือ่ งจากปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ภายหลังสงครามเวียดนาม สหรัฐฯ จึงส่งเสริมให้ญี่ปุ่นมีบทบาททางการเมืองและการ
ทหารมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก5
ในปี 1981 สหรัฐฯ ได้สนับสนุนให้กองทัพเรือญีป่ นุ่ ลาดตระเวนปกป้องเส้นทาง
เดินเรือในอาณาบริเวณ 1,000 ไมล์ทะเล จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มบทบาทของกอง
ก�ำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น และร่วมมือระหว่างทหารญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในการ
ต่อต้านภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในเอเชียตะวันออก กองทัพเรือของญีป่ นุ่ จึงมีบทบาท
ในการลาดตระเวนมาถึงทางตอนเหนือของหมู่เกาะฟิลิปปินส์
ภายหลังสงครามเย็น สหรัฐฯ ต้องการให้ญี่ปุ่นมีบทบาทด้านความมั่นคงของ
ภูมิภาคเอเชียและโลกมากขึ้นโดยร่วมมือกับสหรัฐฯ ท�ำให้สหรัฐฯ และญี่ปุ่นลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาความมัน่ คงฉบับใหม่ในปี 1996 แทนสัญญาฉบับเก่าปี 19766 สัญญาความ
Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, Japan’s
International Relations: Politics, Economics and Security (New York: Routledge,
2005), pp. 146-56.
6
Ibid., pp. 568-572.
5
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มั่นคงร่วมกันฉบับใหม่นี้ได้ขยายขอบเขตของความร่วมมือและบทบาทของประเทศ
ญี่ปุ่นในด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ จากเดิมที่เคยก�ำหนดให้จ�ำกัดอยู่ใน “เอเชียตะวัน
ออก” (Far East) ได้ขยายครอบคลุม “เอเชียแปซิฟิก” (Asia-Pacific) ทั้งหมด ทั้งนี้
โดยญี่ปุ่นจะต้องให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในด้านยุทธปัจจัย การส่งก�ำลังบ�ำรุงและ
บริการ (Logistic support, Supplies and Services)
ที่ส�ำคัญ รัฐบาลสหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้ตกลงร่วมกันว่า “รัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศจะท�ำงานร่วมกันต่อไปและร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเพื่อพัฒนากลไก
ความร่วมมือและเจรจาแบบพหุภาคีด้านความมั่นคง เช่น ASEAN Regional Forum
– ARF) และการเจรจาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก”7
ดังนั้น ทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุ่นต้องร่วมมือกันในการพัฒนากลไกการเจรจาด้าน
ความมั่นคงต่างๆ ในอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกและร่วมกับประเทศอื่นๆ
ความร่วมมือทางการเมืองและทหารระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่มีเพิ่มมากขึ้นในยุค
หลังสงครามเย็น ท�ำให้จีน เกาหลี และประเทศอาเซียนหลายประเทศที่เคยได้รับ
ความเสียหายจากการโจมตีรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไม่ไว้วางใจ
ญี่ปุ่น เนื่องจากผู้น�ำญี่ปุ่นและนักการเมืองญี่ปุ่นหลายคนยังคงปฏิเสธที่จะขอโทษและ
ยอมรับการกระท�ำที่ทารุณโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นในระหว่างสงคราม เช่น ในปี 1994
รัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรมของญีป่ นุ่ นายนากาโน ชิเกโตะ (Nagano Shigeto) กล่าวว่า
กรณีทที่ หารญีป่ นุ่ ได้ยดึ ครองเมืองนานกิงและข่มขืน และสังหารสตรีชาวจีนและสังหาร
หมู่ประชาชนชาวเมืองนานกิงจ�ำนวนมากกว่าสามแสนคนในปี 1937 ที่เรียกว่า “การ
ข่มขืนนานกิง” (the Rape of Nanking) นั้นไม่เคยเกิดขึ้น แต่เป็นการ “สร้างเรื่อง
ขึ้น” เขาจึงถูกบังคับให้ลาออกในวันที่ 7 พฤษภาคม 1994 ก่อนหน้านี้นักการเมือง
ญีป่ นุ่ หลายคนก็ได้กล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบของญีป่ นุ่ ต่อการรุกรานประเทศเพือ่ นบ้าน
ในเอเชีย ล่าสุดนายอิชิฮาร่า ชินตาโร (Ishihara Shintaro) ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี
ของกรุงโตเกียวในปัจจุบัน และเป็นนักการเมืองพรรค LDP ก็ได้เคยกล่าวว่ากรณี
“ข่มขืนนานกิง” เป็นเรือ่ งทีป่ น้ั แต่งขึน้ ไม่ใช่เรือ่ งจริง8 แนวคิดและค�ำพูดของนักการเมือง
7
8

Ibid., p. 572.
Lim Hua Sing, pp. 200-205.
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“ขวาจัด” หรือชาตินิยมหัวรุนแรงประเภทนี้ยังคงมีอยู่ในกลุ่มนักการเมืองญี่ปุ่น
เสมอถึงปัจจุบัน ท�ำให้ชาวจีน เกาหลี รวมทั้งชาวฟิลิปปินส์ไม่พอใจและไม่ไว้วางใจต่อ
การเพิม่ บทบาททางทหารของญีป่ นุ่ รวมทัง้ ความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
ญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นมีกองทัพและท�ำสงครามได้
การเดินทางไปคาราวะศาลเจ้ายาซูคูนิ (Yasukuni Shrine) ซึ่งมีป้ายวิญญาณ
ของอาชญากรสงครามญี่ปุ่น 14 ศพที่ถูกศาลอาชญากรสงครามของฝ่ายพันธมิตร
ลงโทษประหารชีวิตในฐานะที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติของอดีตนายก
รัฐมนตรี จุนอิชิโร โคอิซูมิ ทุกปีเป็นเวลา 5 ปีจากช่วงปี 2001-2005 ท�ำให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างญีป่ นุ่ กับจีนตกต�ำ่ มากทีส่ ดุ และประเทศต่างๆ ในเอเชียรวมทัง้ อาเซียน
ได้วิจารณ์การกระท�ำที่ไม่เหมาะสมของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นผู้นี้ ความขัดแย้งระหว่าง
ญี่ปุ่นกับจีนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปี 2010 เนื่องจากปัญหาแย่งกรรมสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะเตียววีห์ระหว่างญี่ปุ่น-จีน-ไต้หวัน ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารัค
โอบามา ของสหรัฐฯ ก็มุ่งความสนใจสู่จีน อาเซียนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น
เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจของจีน ผูน้ ำ� สหรัฐฯ มองเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ วดเร็วและ
การพัฒนากองทัพให้ทนั สมัยมากขึน้ ของจีนเป็นปัจจัยท�ำให้ผนู้ ำ� จีนเรียกร้องกรรมสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ และหมู่เกาะเตียววีห์แข็งกร้าวมากขึ้นและเป็นปัญหา
ขัดแย้งกับเวียดนาม ฟิลปิ ปินส์และญีป่ นุ่ ท�ำให้สหรัฐฯ ต้องการกลับเข้ามามีบททางด้าน
การเมืองและทหารในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ มากขึน้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ทางการค้า
การลงทุน เสรีภาพในการเดินเรือ และการแสวงหาทรัพยากรและพลังงานที่ยังคง
มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในพม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย สหรัฐฯ ได้
ร่วมมือกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มากขึ้น ในขณะที่พยายามกระชับ
ความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศพันธมิตรเก่า เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
และฟิลิปปินส์ และพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงใหม่กับเวียดนาม
ลาว กัมพูชาและพม่า นโยบายหวนคืนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการประกาศ
ให้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีความส�ำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ของ
ประธานาธิบดีโอบามา ท�ำให้ประเทศอาเซียนตกอยู่ในภาวะการเผชิญหน้าระหว่าง
จีนกับสหรัฐฯ ที่ต่างพยายามจะดึงอาเซียนเข้าเป็นพันธมิตรของตน ญี่ปุ่นในฐานะที่
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เป็นพันธมิตรทหารที่ส�ำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกก็พยายามจะชักน�ำให้
ประเทศอาเซียนร่วมมือกับสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ให้มากทีส่ ดุ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและความ
มัน่ คง รวมทัง้ เสนอประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันเข้ามาร่วมถ่วงอ�ำนาจ
จีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าของญี่ปุ่นและอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2006 รัฐมนตรีการค้าของญี่ปุ่นได้เสนอให้ลงนามในข้อตกลงการ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก (East Asian Economic Partnership
Agreement – EPA) ในวันรุง่ ขึน้ โดยประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน+3 และเพิม่ อินเดีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่ไม่ส�ำเร็จเนือ่ งจากประเทศอาเซียนไม่เห็นด้วย แต่อย่างไร
ก็ตาม ทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสุดยอด
ของประเทศเอเชียตะวันออก (East Asian Summit) ทีจ่ ะจัดขึน้ เป็นครัง้ แรกทีม่ าเลเซีย
ในเดือนธันวาคม 2005 แล้ว นอกจากนี้ ญีป่ นุ่ ได้พยายามผลักดันให้อาเซียนยอมรับให้
สหรัฐฯ เข้าร่วมประชุมในการประชุมสุดยอดผู้น�ำประเทศเอเชียตะวันออกในปี 2010
ด้วย ในขณะที่จีนได้เสนอให้รัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันเพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจของ
สหรัฐฯ จึงท�ำให้สมาชิกของ EAS มีเพิ่มมากขึ้นเป็น 10+8 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10
ประเทศ+จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย
ดังนั้น เราจึงเห็นว่าญี่ปุ่นร่วมมือกับสหรัฐฯ อย่างแข็งขันในการรักษาและ
ส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น กั บ สหรั ฐ ฯ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตามสนธิ สั ญ ญาความ
ร่วมมือกันที่ลงนามในปี 1996
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บทที่ 7
เวียดนามกับความมั่นคง: ประเทศมหาอ�ำนาจและความขัดแย้ง
ในทะเลจีนใต้
แนวความคิดเกี่ยวกับ “ความมั่นคง” ของเวียดนาม
เราอาจจะไม่เข้าใจว่า เวียดนามมองประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political Security Community หรือ ASPC) อย่างไร และเราคงจะ
ไม่สามารถเข้าใจแนวความคิดของเวียดนามเกี่ยวกับความมั่นคงและแนวความคิดใน
การแก้ปญ
ั หาของเวียดนามเกีย่ วกับกรณีพพิ าทในกรณีทะเลจีนใต้ได้ดี หากเราไม่เข้าใจ
กระบวนการการปรับเปลีย่ นการรับรู้ การมองความมัน่ คงและภัยคุกคามต่อความมัน่ คง
ของเวียดนามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
เวียดนามมองความมั่นคงอย่างไร ต้องพิจารณาดูว่า เวียดนามมองว่า อะไรคือ
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตน
การรับรู้ของเวียดนามเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ได้ปรับ
เปลีย่ นไปตามสถานการณ์ ในช่วงการต่อสูก้ บั ฝรัง่ เศสในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 การ
ต่อสู้กับสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม หรือที่เวียดนามเรียกว่า สงครามต่อต้านสหรัฐฯ
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา และในช่วงเวลาที่เวียดนามยึดครองกัมพูชาใน
ระหว่างปลายปี 1978-1988 เวียดนามมองว่าความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศ และภัยคุกคามต่อความ
มัน่ คงก็คอื การรุกรานของต่างชาติ อีกทัง้ ความพยายามของต่างชาติทจี่ ะท�ำลายระบบ
การปกครองแบบสังคมนิยม
ความมั่ น คงในความหมายของการป้ อ งกั น ประเทศได้ ล ดความส� ำ คั ญ ลง
หลังจากที่เวียดนามได้ประกาศการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 1986 ในที่
ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 6 ซึ่งได้น�ำไปสู่การเปิดประเทศและ
การปรับเปลีย่ นการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศไปพร้อมกัน อีกทัง้ เมือ่ สงครามเย็นได้
สิ้นสุดลงในต้นทศวรรษที่ 1990 แนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงก็ได้ปรับเปลี่ยนไป
เวียดนามกับความมั่น        
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ด้วยเช่นกัน ความมั่นคงมิได้เป็นความมั่นคงทางทหาร หรือความมั่นคงในการป้องกัน
ประเทศเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มีความมั่นคงในมิติอื่นรวมอยู่ด้วย
นอกจากนี้ ความท้าทายหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงในสายตาของผู้น� ำ
เวียดนามหลังจากปี 1986 ยังมีทมี่ าจากการคุกคามทีม่ ตี อ่ ระบบการเมืองการปกครอง
ประเทศอีกด้วย
ปัจจัยเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงของเวียดนาม อันได้แก่
1. มติหมายเลข 13 ของคณะกรมการเมืองทีน่ �ำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม 1988
2. การก�ำหนดประเภทของภัยคุกคามความมั่นคง 4 ประการ ในที่ประชุม
		 ครึ่งวาระของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเดือน
		 มกราคม 1994 ในรายงานทางการเมื อ งของที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาพรรค
		 คอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ ที่ 10 และ 11 ในปี 2006 และ 2011 ตามล�ำดับ
3. เนือ้ หาในสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศทีอ่ อกมาในเดือนธันวาคม
		 2009 เป็นต้น
มติหมายเลข 13 ของคณะกรมการเมือง
มติหมายเลข 13 ของคณะกรมการเมืองน�ำมาใช้ในเดือนพฤษภาคม 1988
เป็นมติที่มีขึ้นหลังจากการประกาศการปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือ Doi Moi ได้ชี้ให้เห็นว่า
เวียดนามได้มองความมั่นคงในแง่มุมใหม่ที่มิได้เป็นแต่เพียงความมั่นคงในการป้องกัน
ประเทศเท่านั้น แต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย ดังจะเห็นว่า มติหมายเลข 13
ยังระบุวา่ ปัจจัย 3 ประการทีเ่ ป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงและเอกราชของชาติ ได้แก่
1. ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในสายตาของผู้น� ำเวียดนาม
		 ยังมองว่าภัยคุกคามความมั่นคงของเวียดนามยังเป็นภัยจากในประเทศ
		 นั่นคือ ความล้าหลังและความยากจน
2. การถูกโดดเดี่ยวทางการเมือง
3. การถูกคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
มติหมายเลข 13 กล่าวว่า เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ความสามารถในการป้องกัน
ประเทศในระดับหนึ่ง อีกทั้ง การขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งที่
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เพียงพอส�ำหรับการรักษาไว้ซึ่งเอกราชของเวียดนาม การสร้างและรักษาระบบ
สังคมนิยม เวียดนามให้ความส�ำคัญกับการขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศซึ่งเป็น
เงือ่ นไขส�ำคัญทีจ่ ะเอาชนะการถูกโดดเดีย่ วทางการเมือง รอดพ้นจากการถูกคว�ำ่ บาตร
และการถูกปิดกั้นทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ
แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปลาย
ทศวรรษที่ 1980 (New Concept of Comprehensive Security) ซึ่งมิได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการป้องกันประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความส� ำคัญกับการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศและการด�ำเนินการทางการทูตซึ่งมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในการ
ประกันและป้องกันความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ มติที่ 13 ยังสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
ด้วยความคิดใหม่ในด้านความมั่นคงและในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
เวียดนามจึงหาทางยุตปิ ญ
ั หากัมพูชา ขยายความสัมพันธ์ทางการทูตและทางเศรษฐกิจ
กับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอ�ำนาจเพื่อ
พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ดึงดูดการลงทุนต่างชาติ ซึ่งในที่สุดการคว�ำ่ บาตรทาง
เศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวทางการเมืองต่อเวียดนามก็ได้ยุติลงในทศวรรษที่ 1990
ด้วยการมองโลกวิธใี หม่นี้ ท�ำให้ผนู้ ำ� เวียดนามตระหนักว่า นโยบายต่างประเทศ
ว่าด้วยการสร้างสัมพันธ์ในทุกทิศทาง (Omni-Directional Foreign Policy) กับ
ทุกประเทศโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางระบอบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ และ
นโยบายต่างประเทศว่าด้วยการกระจายความสัมพันธ์และการเชือ่ มความสัมพันธ์แบบ
พหุภาคี (Diversification and Multilateralization) เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
ในการเอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
เพราะจากการสร้างความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศท�ำให้การรับรูถ้ งึ ภัยคุกคามความมัน่ คง
ได้ลดลงและท�ำให้เวียดนามรู้สึกถึงความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น
มติหมายเลข 13 จึงน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยรวมในนโยบายต่างประเทศ
ทั้งหมด (Comprehensive Change in the Overall Foreign Policy) และน�ำไปสู่
การปรับปรุงแนวความคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สัมพันธ์กับความ
มั่นคง โดยมติหมายเลข 13 เน้นว่า “การรักษาสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
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เป้ า หมายทางยุ ท ธศาสตร์ สู ง สุ ด และเป็ น ผลประโยชน์ ข องพรรคและประชาชน
เวียดนาม”
การประชุม Mid-Term Congress ในเดือนมกราคม 1994
การประชุม Mid-Term Congress ในเดือนมกราคม 1994 ได้ก�ำหนดถึง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ 4 ประการ อันได้แก่
1. ความยากจนและความล้าหลังประเทศอื่นในด้านเศรษฐกิจ
2. การเบี่ยงเบนไปจากแนวทางสังคมนิยม
3. การคอร์รัปชั่น ความล่าช้าของระบบราชการและระบบราชการที่ขาด
ประสิทธิภาพ
4. สิง่ ทีเ่ วียดนามเรียกว่า “การวิวฒ
ั นาการอย่างสันติ” (Peaceful Evolution)
ที่ ด� ำ เนิ น การโดยฝ่ า ยที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ระบอบการเมื อ งการปกครองและพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนาม หรือที่เรียกว่า พลังปฏิปักษ์ (Hostile Forces)
การก�ำหนดภัยคุกคามข้างบนนี้ชี้ให้เห็นว่า เวียดนามมิได้รู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยว
จากภูมภิ าค หรือจากประชาคมโลกอีกต่อไป และผูน้ �ำเวียดนามยังตระหนักว่า ระบอบ
การเมืองการปกครองของเวียดนามมีความไม่มั่นคงจากสิ่งท้าทายจากภายนอกน้อย
ลง แต่ความยากจน ความล้าหลังทางเศรษฐกิจ การคอร์รัปชั่น การขาดประสิทธิภาพ
ความล่าช้าของระบบราชการ (Red Tape) ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบและพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามที่มุ่งสั่นคลอนเสถียรภาพของระบอบการปกครอง ซึ่งมิใช่เป็น
ภัยคุกคามจากภายนอกแต่อย่างใด กลับเป็นสิง่ ท้าทายและเป็นภัยคุกคามภายในทีท่ า้ ทาย
ความชอบธรรมของการเป็นผู้น�ำของพรรคโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ผู้น�ำเวียดนามเชื่อว่า การคุกคามจาก “การวิวัฒนาการอย่าง
สันติ” (Peaceful Evolution) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบและพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามจะไม่สามารถสั่นคลอนและจะเป็นอันตรายต่อระบอบลดน้อย
ลงถ้าหากพรรคและรัฐบาลสามารถปรับปรุงสภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และลดการคอร์รัปชั่นลงได้
จะเห็นว่า ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นช่วงเวลาทีก่ ลุม่ ไม่เห็นด้วยกับระบอบ
การปกครองของเวียดนามทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศมีการเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
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พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมองว่าการเคลือ่ นไหวนีเ้ ป็นภัยต่อความมัน่ คงแห่งชาติอย่าง
ยิ่ง
รายงานทางการเมืองของสมัชชาครัง้ ที่ 10 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ในปี 2006 ยังคงให้นำ�้ หนักภัยคุกคามต่อความมัน่ คงทีม่ มี าจากปัจจัยภายใน อันได้แก่
ความล้าหลังทางเศรษฐกิจ ความกร่อนทางจริยธรรมในหมูส่ มาชิกพรรค การคอร์รปั ชัน่
ความล่าช้าในระบบราชการ (Red Tape) ความฟุ่มเฟือย (Wastefulness) และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเบี่ยงเบนของนโยบายเศรษฐกิจสังคมไปจากแนวทางสังคมนิยม
ความบกพร่องในการต่อต้าน “การวิวฒ
ั นาการอย่างสันติ” และพลังปฏิปกั ษ์ทพี่ ยายาม
สั่นคลอนให้เกิดความไม่สงบและมุ่งเปลี่ยนระบอบการเมืองในเวียดนาม โดยอ้างหลัก
การประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
รายงานทางการเมืองของสมัชชาครัง้ ที่ 10 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปี
2006 ยังได้กล่าวถึงภัยคุกคามต่อความมัน่ คงแห่งชาติและต่อการพัฒนา โดยนอกจาก
จะกล่าวถึงความล้าหลังของเวียดนามกว่าประเทศอื่นและกล่าวถึงกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อระบอบการปกครอง (Hostile Forces) ที่ยังคงด�ำเนินแผนสั่นคลอนและเปลี่ยน
ระบบการเมืองในเวียดนามแล้ว ยังได้กล่าวถึงหน้าทีภ่ ารกิจของประเทศในการป้องกัน
อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนว่า ภารกิจนีไ้ ด้กลายมาเป็นเรือ่ งซับซ้อนมาก
ขึน้ ในภูมภิ าค จะเห็นว่าประเด็นการป้องกันอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
ได้กลายมาเป็นประเด็นส�ำคัญยิ่งอีกครั้งในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 ทั้งนี้กรณีพิพาท
ในทะเลจีนใต้ซงึ่ กระทบต่ออธิปไตยของเวียดนามได้กลายมาเป็นประเด็นส�ำคัญอีกครัง้
นับแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน
และก่อนที่เอกสารการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 11 ในปี 2011
จะกล่าวย�ำ้ ถึงการป้องกันอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนอีก สมุดปกขาวว่า
ด้วยการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเวียดนามซึง่ ออกในเดือนธันวาคม 2009
ก็ได้กล่าวถึงและวิเคราะห์เกีย่ วกับภัยคุกคามต่อความมัน่ คงไว้กอ่ นแล้ว อันแสดงให้เห็น
ถึงความกังวลของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาการอ้างอธิปไตยในทะเลจีนใต้โดยจีน และ
ปัญหาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนนีไ้ ด้กลับมาเป็นปัญหาส�ำคัญยิง่ ของเวียดนาม
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อีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ กรณีทจี่ นี ท�ำการยึดเรือประมงของเวียดนามได้เพิม่ มาก
ขึ้นในปี 2010 และ 2011
สมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเวียดนาม
สมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเวียดนาม แสดง
ให้เห็นชัดถึงการตระหนักและความกังวลที่เพิ่มขึ้นในภัยคุกคามต่อความมั่นคงใน
ความหมายของอธิปไตยและการป้องกันประเทศ สมุดปกขาวได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามต่อความมัน่ คงว่า เวียดนามต้องเผชิญกับสิง่ ท้าทายต่อความมัน่ คงทีซ่ บั ซ้อนและ
หลากหลาย โดยนอกเหนือจากความล้าหลังทางเศรษฐกิจ เสรีภาพประชาธิปไตย
(Democratic Freedom) เสรีภาพทางศาสนา (Religious Freedom) สิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ทีถ่ กู ละเมิดโดยกลุม่ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ระบอบการปกครอง (Hostile
Forces) แล้ว สมุดปกขาวยังได้กล่าวถึงกรณีพิพาทในเรื่องอธิปไตยของดินแดนใน
“ทะเลตะวันออก” (เวียดนามเรียกทะเลจีนใต้ว่า ทะเลตะวันออก) ที่มีความรุนแรง
มากขึ้นและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม
คณะกรรมการกลางพรรคได้ อ อกมติ ห มายเลข 09/NQ/TW ว่ า ด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ทางทะเลของเวียดนามจนถึงปี 2020 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ซึ่งเน้น
ว่า “ทะเลตะวันออก” มีความส�ำคัญทางภูมิศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของเวียดนาม และยังกล่าวต่อไปว่า ตาม
ตรรกะของความมั่นคงโดยทั่วไป เศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยส�ำคัญของการป้องกัน
ประเทศและเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความชอบธรรมของระบอบการปกครองและเศรษฐกิจทาง
ทะเลที่เข้มแข็งก็ยิ่งมีความส�ำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์มากขึ้นไปอีก
เวียดนามรู้สึกถึงภัยคุกคามจากการพิพาทเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ที่เพิ่ม
มากขึน้ เวียดนามมองว่าความชอบธรรมส่วนหนึง่ ของระบอบการปกครองขึน้ อยูก่ บั ความ
สามารถของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคาม หรือความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและ
การรัก ษาอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ นั่นหมายความว่ารัฐบาลมีความ
ชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของเวียดนามในทะเลจีนใต้ ซึง่ เวียดนาม
หมายถึงหมู่เกาะสแปรตลี่ย์และหมู่เกาะพาราเซล
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จะเห็นว่า เวียดนามได้นำ� เรือ่ งการแก้ไขกรณีพพิ าทเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้
มาสัมพันธ์กบั ความชอบธรรมของระบอบการปกครองและการบริหารประเทศเพือ่ ทีจ่ ะ
บอกว่าเวียดนามจ�ำต้องปกป้องอธิปไตยของตน อันรวมความถึงการตอบโต้ทางทหาร
เพื่อคงไว้ซึ่งความชอบธรรมของระบอบการปกครอง
สมุดปกขาวก็ยงั เน้นว่า เวียดนามจะแก้ไขข้อพิพาทเกีย่ วกับอธิปไตยของดินแดน
ทางบกและทะเลโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และเวียดนาม
ให้ความส�ำคัญต่อการคงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
เพือ่ พัฒนาประเทศไปสูอ่ ตุ สาหกรรมทีท่ นั สมัย การสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดตาม
แนวทางสังคมนิยมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แห่งชาติอันสูงสุดของเวียดนาม
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม นาย Nguyen Chi Vinh ได้เคยกล่าวว่า
เวียดนามเป็นประเทศหนึง่ ทีร่ วมอยูใ่ นกรณีพพิ าทในทะเลจีนใต้ นโยบายป้องกัน
ประเทศของรัฐบาลเวียดนามมีความพยายามทีจ่ ะแก้ไขกรณีพพิ าทโดยสันติวธิ เี สมอมา
ขณะที่การป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการว่าด้วยการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจ
ระหว่างเวียดนามกับประเทศเพือ่ นบ้านของเวียดนาม ซึง่ รวมถึงประเทศทีเ่ กีย่ วข้องใน
การเรียกร้องทะเลจีนใต้ด้วย
หลักการที่เวียดนามยึดเพื่อการแก้ปัญหาทะเลจีนใต้ จึงมีดังนี้
1. กฎหมายระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นกฎระเบี ย บของปฏิ ญ ญาของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเลปี 1982 (United Nations Convention on the
Law of the Sea)
2. แนวทางปฏิบตั ใิ นระดับภูมภิ าค ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบตั ขิ อง
ภาคีฝา่ ยต่างๆในทะเลจีนใต้ (the Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea หรือ DOC) ซึ่งลงนามระหว่างจีนและอาเซียนในปี 2002
3. การยึดมัน่ ในหลักการว่าด้วยการไม่ใช้กำ� ลัง หรือการไม่ขทู่ จี่ ะใช้กำ� ลัง หรือ
การไม่ใช้ก�ำลังเป็นฝ่ายแรกและการใช้ความอดกลั้น (Self - Restraint)
สมุดปกขาวเน้นว่า เวียดนามพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการหา
ทางแก้ไขปัญหากรณีพิพาทโดยสันติวิธีที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของปฏิญญาของ
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สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และในขณะที่เวียดนามก�ำลังหาทางแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว เวียดนามก็สนับสนุนให้ทกุ ฝ่ายมีความอดกลัน้ และปฏิบตั ติ าม DOC อย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งพยายามที่จะสร้าง Code of Conduct (COC) เพื่อที่จะหาทางแก้ไข
ปัญหาระยะยาวให้ส�ำเร็จ และ “น�ำทะเลตะวันออกไปสู่ทะเลแห่งสันติภาพ มิตรภาพ
และการพัฒนา”
เวียดนามย�้ำว่า การใช้ก�ำลังในการแก้ไขข้อพิพาทดินแดนไม่ใช่สิ่งที่เวียดนาม
ปรารถนา เวียดนามยังสนับสนุนการใช้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศโดยใช้
แนวทางเศรษฐกิจการเมืองการทูตสังคม-วัฒนธรรมและทางทหารมาผสมผสาน โดย
แนวทางเหล่านี้มุ่งที่จะขจัดสาเหตุของสงครามและความขัดแย้งที่ใช้ก�ำลัง
การทูตในการป้องกันประเทศ (Defence Diplomacy)
เวียดนามสนับสนุนการด�ำเนินการทางการทูตในการป้องกันประเทศ และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในความร่วมมือในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศใน
ประชาคมระดับภูมภิ าคและระดับโลก ความร่วมมือนีร้ วมถึงการแลกเปลีย่ นการเยือน
การแลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูลและประสบการณ์ การสังเกตการณ์การซ้อมรบทางทหาร
การขยายความร่วมมือในการฝึกอบรม การศึกษา และรับมือกับประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security Issues)1
จุดมุง่ หมายประการหนึง่ ของการทูตในการป้องกันประเทศโดยการสร้างความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ นี้ ก็เพื่อให้การทูตเป็นเครื่องมือและแรงสนับสนุนการรักษา
อธิปไตยบนดินแดนที่เวียดนามอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ในระดับทวิภาคี เวียดนามส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศกับ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกรณีพิพาททางดินแดนกับเวียดนาม
กับมหาอ�ำนาจใหญ่ รวมทั้งสหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย ฝรั่งเศส และแม้แต่กับจีน
ในระดับพหุภาคี กองก�ำลังของเวียดนามจะปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อที่จะสร้างประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
1

ดู Carl Thayer, “Vietnam’s foreign relations: the strategic defense dimension”, in
Koh, David, ed., Vietnam’s strategic and foreign relations. Singapore: Institute of
International Relations, 2005.
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Political-Security Community หรือ APSC) และเวียดนามยังเข้าร่วมในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting หรือ
ADMM) ในการประชุมระดับภูมิภาคของ ASEAN (ASEAN Regional Forum หรือ
ARF) อีกทั้ง เวียดนามยังเตรียมที่จะเข้าร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ (United Nations Peacekeeping Operations หรือ PKO)
เวียดนามกับประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community หรือ APSC)
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก2 คือ
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community
หรือ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
หรือ ASCC)
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community หรือ APSC)
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาด้าน
อื่นๆ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่ง
ในสามเสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ และ
สันติภาพในภูมภิ าค เพือ่ ให้ประชาชนในอาเซียนอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ และปราศจาก
ภัยคุกคามด้านการทหาร อีกทั้ง ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมาย 3
ประการ ได้แก่
1. สร้างประชาคมให้มคี า่ นิยมร่วมกันในเรือ่ งของการเคารพความหลากหลาย
ของแนวคิด และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้
เสาการเมืองและความมั่นคง
2

http://ประชาคมอาเซียน.net/3-pillar-ASEAN/
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2. ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
3. ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดย
อาเซียนมีบทบาทเป็นผู้น�ำในภูมิภาคและจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค ผลลัพธ์ประการส�ำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
กลไกและเครือ่ งมือทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วกับความ
มั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐ
สมาชิกด้วยกันเองซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล�ำพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบ
ค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
ท่าทีของเวียดนามต่อประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political-Security Community หรือ APSC)
เวียดนามให้การสนับสนุน APSC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างและธ�ำรง
ไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นที่สองของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community Blueprint) ที่กล่าวว่า อาเซียนส่งเสริม
ความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกด้าน
รวมทัง้ ครอบคลุมความร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในรูปแบบเดิม สร้างมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อป้องกันสงครามและเพื่อให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ปราศจากความหวาดระแวง
อีกทั้ง เพื่อขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การ
ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
การสนับสนุน APSC ของเวียดนามนี้ ยังสอดคล้องกับความพยายามของ
เวียดนามในการปกป้องผลประโยชน์ของตนในทะเลจีนใต้ ซึ่งก�ำลังเป็นกรณีพิพาทอยู่
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ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน โดยเวียดนามหวังว่า APSC จะเป็นกลไกอันหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนและเป็นเกราะก�ำบัง
ให้กับเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายเหงวียน เติ๋น สุง (Nguyen Tan Dung) ได้
ยืนยันในหลายโอกาสว่า สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC)
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ:
Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty หรือ SEANWFZ) DOC
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum หรือ ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
หรือ ADMM Plus ซึ่งเป็นกลไกอันหนึ่งของ APSC เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความร่วมมือในภูมิภาค อีกทั้ง ยังเน้นว่าทุกฝ่าย
ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ 1982 UN Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) และน�ำ DOC มาปฏิบัติ อีกทั้งต้องร่วมกันสร้าง Code
of Conduct (COC) ให้เกิดขึ้น
ADMM+ ประชุมครั้งแรกในกรุงฮานอยในวันที่ 12 ตุลาคม 2010 หลังจากที่
ADMM ได้มขี นึ้ ครัง้ แรกแล้วในปี 2006 ADMM+ เป็นทีป่ ระชุมทีม่ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสร้าง
ความไว้วางใจและความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคงในหมู่ประเทศสมาชิก
ในที่ประชุมครั้งแรกของ ADMM+ นี้ รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆ ได้
ตกลงเห็นด้วยกับความร่วมมือ 5 ด้าน อันได้แก่ ความมั่นคงทางทะเล (Maritime
Security) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism) การบริหารจัดการภัย
พิบัติ (Disaster Management) การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations)
และการแพทย์ทหาร (Military Medicine)
จุ ด ยื น ของเวี ย ดนามต่ อ ความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ (Non-Traditional
Security)
สมุดปกขาวได้กล่าวถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security)
เช่น การลักลอบอาวุธ การก่อการร้าย การย้ายถิน่ อย่างผิดกฎหมายและการอพยพเข้า
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ประเทศ (Illegal Migration and Immigration) การเสื่อมโทรมลงของสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค การระบาดของโรค ซึ่งสมุดปกขาวระบุว่าประเด็น
เหล่านี้เป็นความกังวลใจของเวียดนาม
ความมั่นคงแบบใหม่เป็นแนวความคิดใหม่ของเวียดนามในเรื่องเกี่ยวกับความ
มั่นคง เวียดนามมองว่านอกจากข้อพิพาทดินแดนแล้ว ความมั่นคงรูปแบบใหม่ยังเป็น
ภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ และเวียดนามก็ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคง
รูปแบบใหม่อย่างยิง่ ความมัน่ คงรูปแบบใหม่นไี้ ด้ผลักดันให้เวียดนามมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
จุดยืนของเวียดนามต่อการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมแี นวโน้ม
ทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ด้วยรูปแบบและกลไกทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารท้าทายและเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงและสันติภาพของโลก
เวียดนามต่อต้านการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ในทุกรูปแบบ และการกระท�ำหรือการปฏิบัติการทุกประการที่ใช้ประโยชน์จากการ
ต่อสูแ้ ละต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติทมี่ จี ดุ ประสงค์ทจี่ ะแทรกแซง
กิจการภายใน และเวียดนามยังสนับสนุนความพยายามและความร่วมมือของประชาคม
โลกในการป้องกันการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ภายใต้กรอบของสหประชาชาติภายใต้หลักการพืน้ ฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เวียดนามตระหนักว่าในการที่จะขจัดการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติต้องค�ำนึงและขจัดรากเหง้าของต้นเหตุ อันได้แก่ ความยากจน
ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ต้องส่งเสริมความเท่าเทียมในชาติ เสรีภาพทางศาสนา
และเวียดนามยังตระหนักว่าในการที่จะต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมโดยรวมและระบบกลไกทางการเมืองโดยรวม
ต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้
การก่อการร้ายทีเ่ วียดนามถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบการเมืองการปกครอง
ของตนอย่างหนึง่ ก็คอื การก่อการทีม่ งุ่ สัน่ คลอน หรือท�ำลายระบบสังคมนิยมและพรรค
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คอมมิวนิสต์เวียดนามที่เกิดจากชาวเวียดนามในต่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับระบบ
สังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
การมีสว่ นร่วมของเวียดนามในการต่อสูก้ บั การก่อการร้าย และอาชญากรรม
ข้ามชาติ
เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาพหุภาคีระหว่างประเทศหลายฉบับ
ในการป้องกันและป้องปรามการก่อการร้าย เช่น
- 1963 Convention on Crime and Other Acts Committed in Airplane
- 1970 Convention on Punishing Illegal Occupation of Airplane
- 1971 Convention on Punishing Illegal Acts Against Civil Aviation
		 Safety
- 1973 Convention on Preventing of Crime Against People Entitled
		 to International Protection, Including Diplomatic Personnel
- 1988 Protocol on Punishing Illegal Violence at Civil Aviation
		 Airports
- 1988 Convention on Punishing Illegal Acts Against Maritime
		 Navigation Safety
- 1988 Convention on Punishing Illegal Acts Against Safety of Fixed
		 Works on Continental Shelf
- 1999 Convention on Punishing Financial Aid to Terrorism
- International Convention of Fighting Nuclear Terrorism (Under
		 Validation)
ขณะนี้ เวียดนามได้ลงนามใน ASEAN Convention on Fighting Terrorism
แล้ว และได้ลงนามในสนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีในการป้องปรามและต่อสู้
กับการก่อการร้ายไปหลายฉบับแล้ว รวมทั้งสนธิสัญญาอีก 10 ฉบับ เกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น
ที่ผ่านมา เวียดนามยังได้ร่วมช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงมนุษย์ รวมทั้ง
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้กรอบของ East Asia Summit (EAS),
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ADMM+ และเวียดนามยังร่วมจัด Meeting of ASEAN Chiefs of Security Agency
(MACOSA) เป็นครั้งแรก และยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ Declaration of ASEAN
Regional Forum Vision up to 2020 เป็นต้น
เวียดนามได้ลงนามใน UN Convention on Prevention of Transnational
Organized Crime ซึง่ อยูใ่ นระหว่างรอการให้สตั ยาบัน นอกจากนี้ เวียดนามยังร่วมมือ
กับองค์กรดังต่อไปนี้
o International Police Organization (INTERPOL)
o ASEAN Police Organization (ASEAN Pol)
o ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crime (AMMTC)
o European Police Organization (EUROPOL)
นอกจากนี้ เวียดนามยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการเจรจาและการลงนามในความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือสองฝ่าย เช่น ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องปรามและต่อสู้
อาชญากรรมกับไทย ลาว กัมพูชา พม่า จีน
ที่ผ่านมาเวียดนามได้ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในด้าน
- การป้องปรามอาชญากรรมยาเสพติด
- การป้องปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์
- การป้องปรามโจรสลัด
- การป้องปรามการก่อการร้าย
- การป้องปรามการค้าอาวุธ
- การป้องปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน
- การป้องปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- การป้องปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีระดับสูง
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ท่าทีของเวียดนามต่อสหรัฐอเมริกา
การขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท�ำให้เวียดนาม
มีท่าทียินดีต่อการกลับเข้ามาสู่เอเซียของสหรัฐอเมริกา
การยืนยันอ�ำนาจอธิปไตยของจีนเหนือดินแดนทะเลจีนใต้ การปฏิบัติการของ
จีนและการขยายอิทธิพลของจีนในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้ประเทศต่างๆ ใน
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สบายใจ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้สหรัฐฯ
หวนกลับมายังเอเชียอีกครั้ง
ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการกลับคืนสู่เอเชีย
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล นายโอบามา ได้แตกต่างไปจากรัฐบาลชุดก่อนๆ
โดยรัฐบาลของ นายโอบามา นีห้ นั มาให้ความส�ำคัญกับภูมภิ าคเอเซียอีกครัง้ เห็นได้ชดั
จากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศ ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) เลือกเอเชียเป็น
จุดหมายปลายทางในการเดินทางเยือนต่างประเทศจุดแรกแทนทีจ่ ะเป็นยุโรป อันเป็นการ
ปรับเปลี่ยนประเพณีปฏิบัติที่เคยมีมา สิ่งนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายต่าง
ประเทศสหรัฐฯ ได้ดี และจากค�ำประกาศของ Hillary Clinton ในเดือนกรกฎาคม
2010 ที่ว่าสหรัฐฯ มีผลประโยชน์อยู่ในทะเลจีนใต้ ชี้ชัดถึงความประสงค์ของสหรัฐฯ
ที่จะกลับคืนสู่เอเชียและความต้องการที่จะต้านอิทธิพลของจีนในเอเชีย
นับตั้งแต่ปี 2009 Hillary Clinton และรัฐมนตรีกลาโหม Gates กล่าวย�้ำ
เสมอว่า ทะเลจีนใต้ เสรีภาพในการเดินเรือ และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี
ในทะเลจีนใต้ เป็นผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ
ในบทความของ Hillary Clinton (American’s Pacific Century, Foreign
Policy, November 2011) ระบุออกมาอย่างชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของอเมริกาที่จะ
สร้างพันธกิจทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมัน่ คงกับภูมภิ าคนีข้ นึ้ มาใหม่อกี ครัง้
และได้แสดงถึงแผนที่สหรัฐฯ จะกลับคืนสู่เอเชียในขณะที่สหรัฐฯ ก� ำลังจะถอน
กองก�ำลังของตนออกจากอัฟกานิสถาน และ Hillary Clinton ยังได้กล่าวว่า ทะเลจีนใต้มี
ความส�ำคัญเท่ากับคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นผลประโยชน์หลักของสหรัฐฯ
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นอกจากนี้ ในอีกวาระหนึ่ง Hillary Clinton ยังได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงของจีนว่า สหรัฐฯ จัดล�ำดับความส�ำคัญของดินแดนทะเลจีนใต้ในระดับเดียวกับ
คาบสมุทรเกาหลี อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อิหร่าน
หลังจากเดือนกรกฎาคม 2010 สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมเวทีการเจรจาระดับภูมิภาค
อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum หรือ ARF) การ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit หรือ EAS) อีกทั้ง การประชุม
ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา
เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาล โอบามา ยังได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia) ของอาเซียน อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนให้
แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ อเมริกายังได้ยกระดับความร่วมมือและการเข้าร่วมในการฝึกด้านต่างๆ
กับทหารของมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเริ่ม
ท�ำการฝึกซ้อมที่มิใช่เป็นการฝึกซ้อมในการสู้รบกับเวียดนาม
หลังจากทีก่ ารประชุมสุดยอดกลุม่ เอเปกเสร็จสิน้ ลงในเดือนพฤศจิกายน 2011
ในระหว่างการเยือนออสเตรเลียของ นายโอบามา ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2011 เขายัง
ได้ประกาศว่าสหรัฐฯ จะส่งก�ำลังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินสหรัฐฯ จ�ำนวน 2,500 คน
ไปประจ�ำการในเมืองดาร์วิน (Darwin) เมืองหลวงของดินแดนทางเหนือ (Northern
Territory) ของออสเตรเลีย เรือ่ งนีถ้ กู มองว่า เป็นความพยายามในการป้องปรามความ
เคลื่อนไหวของกองทัพเรือจีน การคงอยู่ของนาวิกโยธินสหรัฐฯ เหล่านี้จะเปิดทางให้
สหรัฐฯ สามารถส่งอ�ำนาจอิทธิพลเข้าสูภ่ มู ภิ าคนีโ้ ดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องด�ำเนินขัน้ ตอนการ
จัดตั้งฐานทัพขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง
จากฐานทัพทางภาคเหนือของออสเตรเลีย ทหารอเมริกนั จะสามารถเข้าสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารและในการ
ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
การที่สหรัฐฯ มีก� ำลังทหารที่จะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ได้อย่างง่ายดาย
ถือเป็นการสร้างมาตรการเชิงป้องปราม ตลอดจนการให้ก�ำลังใจแก่เหล่าประเทศ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนในบริเวณนี้ นอกเหนือจากก�ำลัง
นาวิกโยธินในออสเตรเลียแล้ว สหรัฐฯ ยังมีแผนการที่จะส่งกองเรือรบชายฝั่งกองใหม่
เข้าไปประจ�ำการในสิงคโปร์อีกด้วย
ในขณะที่ Hillary Clinton ก�ำลังเยือนฟิลิปปินส์ เธอก็ได้ร่วมลงนามใน
ค�ำประกาศฉบับหนึ่งกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ มีเนื้อหาเรียกร้องให้จัดการ
เจรจาหารือระดับพหุภาคีเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของทะเลจีนใต้
การปรับเปลี่ยนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ “หวนกลับคืนสู่เอเชีย” (return to
Asia) ถูกมองจากหลายฝ่ายว่าเป็นนโยบายที่มุ่งจะปิดล้อมจีนครั้งใหม่
หลังจากการประชุมสุดยอดกลุ่มเอเปก (พฤศจิกายน 2011) สหรัฐฯ ก็ได้
ผลักดันและหยิบยกประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
(East Asia Summit) ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถึงแม้ว่าปักกิ่งจะได้พยายาม
คัดค้าน ทัง้ นี้ จีนมีจดุ ยืนว่ากรณีพพิ าททางดินแดนต่างๆ ในทะเลดังกล่าว จะต้องแก้ไข
ด้วยวิธีการเจรจาแบบทวิภาคีเท่านั้น ประเทศอื่นๆ หรือองค์การระหว่างประเทศใดๆ
ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย แต่ส�ำหรับเวียดนามแล้วมีจุดยืนตรงกันข้ามกับจีน
สหรัฐฯ พยายามเพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่มีข้อพิพาททางดินแดน
อยู่กับจีนในทะเลจีนใต้หรือในที่อื่นๆ อีกทั้งพยายามที่จะส่งเสริมความเป็นพันธมิตร
กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และเสริมความแข็งแกร่งของฐานทัพทางทหารของตนที่ตั้งอยู่
รายล้อมจีน
สหรัฐฯ มีฐานทัพทางทหารอยู่หลายต่อหลายแห่งตามประเทศต่างๆ และ
ตามดินแดนต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมใกล้เคียงจีน ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เกาะกวม
ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อุซเบกีสถาน และคีร์กีซสถาน นอกจากนั้น
วอชิงตันยังมีความร่วมมือทางการทหารอยู่กับมองโกเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
อื่นๆ เมื่อมองดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้ว ท�ำให้เห็นได้ชัดว่า สหรัฐฯ ก�ำลังพยายามหา
ทางด�ำเนินการรอบด้านเพื่อที่จะปิดล้อมจ�ำกัดเขตจีน
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
ในด้านความมั่นคง สหรัฐฯ ต้องพึ่งพาเส้นทางทางน�้ ำและน่านฟ้าเหนือ
ทะเลจีนใต้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และทางการทหาร
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ซึ่งสหรัฐฯ ต้องวางก�ำลังทางทหารของตนในพื้นที่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดีย การวางก�ำลังทางทหารดังกล่าวนี้ มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ในทะเลจีนใต้เท่านั้น แต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเซียโดย
รวมด้วย
ในด้านเศรษฐกิจ สหรัฐฯ มีผลประโยชน์ดา้ นการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมูลค่าการลงทุนของบริษัทอเมริกันในภูมิภาคนี้มีถึง 160 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
และประเทศในแถบนี้ยังเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของสหรัฐฯ
ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางผ่านของ 1 ใน 3 ของการค้าทางทะเลของโลก อีกทั้ง
เป็นเส้นทางล�ำเลียงการน�ำเข้าน�้ำมันดิบ ร้อยละ 80 ของจีน ร้อยละ 66 ของเกาหลีใต้
และร้อยละ 60 ของญี่ปุ่น อีกทั้ง การน�ำเข้าของก๊าซธรรมชาติ (Liquefied Natural
Gas) อีกจ�ำนวนหนึง่ นอกจากนีใ้ นพืน้ ใต้ทะเลยังเป็นแหล่งน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติ
แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง
ท่าทีของเวียดนามต่อการกลับมาสูเ่ อเชียของสหรัฐฯ และความเกรงกลัวจีน
การแผ่ขยายอิทธิพลจีนทั้งในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในเอเชีย ท�ำให้
ไม่เพียงแต่เวียดนาม แต่ได้ทำ� ให้สหรัฐฯ เกิดความหวาดระแวง มีความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
ด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ รู้สึกว่าผลประโยชน์ของตนในเอเชียก�ำลังถูก
กระทบ ค�ำประกาศของ Hillary Clinton ในเดือนกรกฎาคม 2010 ที่ว่า สหรัฐฯ มีผล
ประโยชน์อยู่ในทะเลจีนใต้ ชี้ชัดถึงความประสงค์ของสหรัฐฯ ที่จะกลับคืนสู่เอเชียและ
ความต้องการที่จะต้านอิทธิพลของจีนในเอเชีย
เวียดนามมิได้มีท่าทีคัดค้านค�ำประกาศของ Hillary Clinton ที่มีขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2010 ทีว่ า่ สหรัฐฯ มีผลประโยชน์อยูใ่ นทะเลจีนใต้ ทัง้ นี้ เวียดนามก็ตระหนัก
ดีถงึ การแผ่ขยายอ�ำนาจอิทธิพลของจีนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในภูมภิ าคเอเชียโดยรวม อีกทัง้ ใน
ทะเลจีนใต้และในกลุม่ ประเทศลุม่ น�้ำโขง (เช่น ในลาวและกัมพูชา) ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและความมัน่ คง และเวียดนามต้องการให้สหรัฐฯ กลับเข้ามาคานอ�ำนาจของ
จีนในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคง
ความเกรงกลัวของเวียดนามที่มีต่อจีนมีความลึกซึ้งและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ การถูกคุกคามและการครอบครองของจีนในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
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ช่วงที่เวียดนามตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจีนในช่วง 1,000 ปี (B.C. 111- A.D.
939) และหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ร่วมสมัย ก็คงไม่พ้นการบุกของกองก�ำลังจีนทาง
เหนือของเวียดนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 1979 อันเป็นการตอบโต้การที่เวียดนาม
บุกกัมพูชาที่มีขึ้นในเดือนธันวาคม 1978
การมีพรมแดนติดกับจีนซึง่ เป็นประเทศมหาอ�ำนาจใหญ่ทำ� ให้เวียดนามรูส้ กึ ไม่
ปลอดภัยอย่างยิง่ และหลายครัง้ เวียดนามต้องยอมจ�ำนนต่อความเป็นมหาอ�ำนาจของ
จีน เช่น กรณีการเสียเปรียบในการปักปันเขตแดนทางบกกับจีนในปี 2009 ซึ่งท�ำให้
เวียดนามต้องเสียพืน้ ทีใ่ ห้กบั จีนไปไม่นอ้ ย โดยไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องกับจีนได้
เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์เวียดนาม-จีนโดยทั่วไป ภาพของการมองความ
สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอาจเป็นไปในทางบวก หากเรามองความสัมพันธ์ที่อยู่
บนพื้นฐานของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีขึ้นตั้งแต่ปลายปี 1991
การแลกเปลีย่ นการเยือนของผูน้ ำ� ระดับพรรคและรัฐบาล การประชุมร่วมสองฝ่ายของ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงอย่างสม�ำ่ เสมอ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ หรือ
แม้แต่การลงทุนของจีนในเวียดนาม และการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของจีน
ต่อเวียดนาม ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นภาพของความส�ำเร็จของการด�ำเนินนโยบายทางการ
ทูตของทั้งสองประเทศ
แต่ภายใต้ความส�ำเร็จทางการทูตนี้ เวียดนามก็ยงั คงหวาดระแวงและกลัวเกรง
อิทธิพลของจีน ดังนั้น การอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้ ควบคู่ไปกับการแสดง
อ�ำนาจทางเรือของจีน และสภาวะที่เวียดนามไม่สามารถต้านจีนได้ ท�ำให้เวียดนาม
ยินดีกับค�ำประกาศของ Hillary Clinton และการกลับมาสู่ภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ
ท่าทีของเวียดนามต่อรัสเซีย
ความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-รัสเซีย
เวียดนามและสหภาพโซเวียตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตวันที่ 30
มกราคม 1950 และหลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง ประธานาธิบดี Putin ได้
เยือนเวียดนามสองครั้ง คือ ในเดือนมีนาคม 2001 และพฤศจิกายน 2006 และนายก
รัฐมนตรี Medvedev ได้เยือนเวียดนามในเดือนตุลาคม 2010
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เวียดนามและรัสเซียได้ลงนามในค�ำประกาศร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Joint Declaration on Vietnam-Russia Strategic Partnership)
ในวันที่ 1 มีนาคม 2001 ท�ำให้รัสเซียกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเวียดนาม
ที่ส�ำคัญอันน�ำไปสู่ความร่วมมือสองฝ่ายยุคใหม่ในทุกด้าน
ทั้งสองประเทศได้สร้างกลไกทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือทางการทูต
ความมัน่ คงและการป้องกันประเทศและการหารือทางการเมือง โดยได้มกี ารประชุมร่วม
สองฝ่ายประจ�ำปีในระดับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในเวทีตา่ งๆ เช่น ในเวทีสหประชาชาติ เวที APEC เวที ASEM เวที ARF เป็นต้น
โดยเวียดนามให้การสนับสนุนการรับรัสเซียเข้า ASEM ในเดือนตุลาคม 2010 และการ
มีสว่ นร่วมของรัสเซียในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ในปี
2011 ขณะเดียวกัน รัสเซียก็ให้การสนับสนุนเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของ WTO และ
เป็นสมาชิกไม่ถาวรของสภามนตรีความมัน่ คงของสหประชาชาติในช่วงปี 2008-2009
การค้าเวียดนาม-รัสเซีย
ในปี 2011 การค้าเวียดนาม-รัสเซียมีมูลค่าประมาณ 1.98 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และทั้งสองประเทศต้องการเพิ่มมูลค่าการค้าภายในปี 2015 เป็น 5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2020 นอกจากนี้ เวียดนาม
ยังต้องการเพิ่มความร่วมมือด้านน�้ำมันและก๊าซกับรัสเซียมากขึ้น
เวียดนามให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการเมืองทีเ่ หนียวแน่น
กับรัสเซีย ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การป้องกัน
ประเทศและความมั่นคง
ความร่วมมือในการลงทุนระหว่างเวียดนามและรัสเซีย
ในปัจจุบนั รัสเซียมีโครงการลงทุนในเวียดนาม 80 โครงการ ด้วยทุนจดทะเบียน
ประมาณ 920 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าการลงทุนเพียง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2008 แต่หากรวมมูลค่าการลงทุนด้านการเงินในเวียดนามเข้าไปด้วย จะมีมูลค่า
เงินทุนจดทะเบียนถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าในปัจจุบันมูลค่าการค้าและ
การลงทุนนี้จะยังมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของทั้งสองฝ่าย แต่รัสเซีย
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ก็ก�ำลังขยายการลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเงิน ในด้านน�ำ้ มัน
และก๊าซ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ พลังงาน การท่องเที่ยว และการขนส่ง
ส่วนวิสาหกิจของเวียดนามนั้นได้ลงทุนในรัสเซียมากกว่า 10 โครงการ ด้วย
มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนามเป็นคูค่ า้ ของรัสเซียที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัสเซียเป็นคูค่ า้ ในยุโรปตะวันออกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ของเวียดนามเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลง
ว่าด้วยการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในเวียดนาม คือ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
Ninh Thuan 1 เมือ่ เดือนตุลาคม 2010 และขณะนีท้ งั้ สองฝ่ายเตรียมการสร้างโรงงาน
ไฟฟ้านี้ ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือสองฝ่ายในศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือในการส�ำรวจน�้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติในเวียดนาม ในรัสเซีย อีกทั้งในประเทศที่สาม และจะขยายการลงทุนของ
บริษัทร่วมทุน Vietsovpetro ไปถึงปี 2030 Vietsovpetro นี้เป็นบริษัทร่วมทุนด้าน
การส�ำรวจและขุดค้นน�ำ้ มันดิบของบริษทั เวียดนามและรัสเซีย และเป็นสัญลักษณ์แห่ง
มิตรภาพเก่าแก่ระหว่างเวียดนามและโซเวียตเก่า
จวบจนปัจจุบัน Vietsovpetro ได้ผลิตน�้ำมันดิบจากบ่อ White Tiger บ่อ
Dragon และ บ่อ Big Bear เป็นจ�ำนวน 185 ล้านตัน ร้อยละ 80 ของน�ำ้ มันและก๊าซของ
เวียดนามมาจาก Vietsovpetro ท�ำให้เวียดนามเป็นผู้ผลิตน�้ำมันที่ใหญ่และผู้ส่งออก
เป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าของน�ำ้ มันดิบทัง้ หมดที่ Vietsovpetro
ขุดได้มีมูลค่า 33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 20-25 ของรายได้ของรัฐ
การร่วมทุนนี้น�ำมาซึ่งก�ำไรให้กับรัสเซียจ�ำนวน 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
กลุม่ บริษทั น�ำ้ มันใหญ่ของรัสเซีย เช่น บริษทั Gazprom บริษทั Zarubezhneft
(ซึ่งมีมูลค่า 328.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บริษัท Lukoil และบริษัท TNK-BP ได้เริ่ม
โครงการส�ำรวจน�้ำมันบนไหล่ทวีปของเวียดนาม ในขณะที่บริษัทร่วมทุนเวียดนามรัสเซียชื่อ Rusvietpetro เริ่มสูบน�้ำมันครั้งแรกใน North Khosedayuskoye ใน
เดือนกันยายน 2010 และจะเริ่มปฏิบัติการใน West Khosedayuskoye ด้วยเช่น
กัน Rusvietpetro ยังได้สูบน�้ำมันจาก Visovoi ในเดือนกรกฎาคม 2011 นอกจากนี้
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การร่วมทุนของบริษัท Gazpromviet จะเริ่มปฏิบัติการส�ำรวจก๊าซธรรมชาติครั้งแรก
ในปี 2012 หรือต้นปี 2013
ในโอกาสที่ประธานาธิบดีเวียดนาม Truong Tan Sang ได้ท�ำการเยือนรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2012 ทัง้ สองประเทศได้ออกค�ำประกาศร่วมกันในการ
ที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ทั้งในด้านการค้า การลงทุน
ความร่วมมือด้านพลังงาน การส�ำรวจน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และพยายามที่จะเพิ่มการเจรจาปรึกษาหารือระหว่างกันในหน่วยงานสถาบันต่างๆ
ในทุกระดับ ทั้งระหว่างพรรคการเมือง รัฐสภา หน่วยงานท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การแลกเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ระหว่างสองประเทศ
รัสเซียกับอ่าวคัมรานห์ (Cam Ranh)
รัสเซียเข้ามาใช้อา่ วคัมรานห์เป็นฐานทัพเรือส�ำคัญหลังจากทีส่ หรัฐฯ ออกไปจาก
เวียดนามในกลางทศวรรษที่ 1970 และแม้ว่าสหภาพโซเวียตจะล่มสลาย แต่โซเวียต
ก็ยังไม่ออกจากเวียดนามทันที จนกระทั่งประธานาธิบดีวลาดิเมีย ปูติน ตัดสินใจให้
ถอนตัวจากเวียดนามในปี 2001 และได้ถอนตัวออกหมดสิ้นในปี 2002
ในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทะเลจีนใต้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา การประกาศเปิดใช้ท่าเรือคัมรานห์ของนายกรัฐมนตรีเหงียน เติ๋น สุง
เมื่อเดือนตุลาคม 2010 ก็ได้เกิดขึ้น
ไม่เพียงแต่รสั เซียเท่านัน้ แต่สหรัฐฯ ยังได้แสดงความสนใจในประเด็นสันติภาพ
และความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีท่ งั้ สองประเทศจะ
กลับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นี้อีกครั้ง ไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะให้เหตุผลว่าอะไรก็ตาม
ความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เป็นเหตุผลส�ำคัญเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
ทั้งสหรัฐฯ และรัสเซียต้องการกลับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นี้อีกครั้ง เช่นกัน
เวียดนามเองก็กังวลไม่น้อยกับอิทธิพลของจีน และการประกาศเปิดใช้ท่าเรือคัมรานห์
อีกครั้งก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของเวียดนามต่อการแผ่อิทธิพลของจีนใน
ทะเลแห่งนี้
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ท่าเรือคัมรานห์ในอดีตถึงปัจจุบัน
ฝรั่งเศสเป็นชาติแรกที่เข้ามาใช้ท่าเรือคัมรานห์ในศตวรรษที่ 19 เป็นฐานก�ำลัง
ทางเรือในอินโดจีน ขณะเดียวกันรัสเซียก็สนใจอ่าวคัมรานห์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่ท�ำสงครามกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904-1905
ในเดือนเมษายน 1905 กองเรือรบภายใต้การบัญชาการของนายพลเรือ ซิโนวี
รอชเดสทเวนสกี้ (Zinovy Rozhdestvenski) ได้เข้าไปยังท่าเรือเพื่อท�ำการท�ำนุบ�ำรุง
เรือก่อนการรบที่ทซูชิมะ (Tsushima) แต่ฝรั่งเศสภายใต้การกดดันจากญี่ปุ่นและ
อังกฤษก็ได้ขอให้รัสเซียน�ำกองเรือของตนออกไปจากอ่าว
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อ่าวคัมรานห์ถกู ญีป่ นุ่ ใช้เพือ่ การปฏิบตั กิ ารทาง
ทหารทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 1944 กองก�ำลังเรือที่ 38 ของสหรัฐอเมริกา
(US Naval Task Force 38) ได้ทำ� ลายเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่ญี่ปุ่นติดตั้งไว้ จากนั้นท่าเรือคัมรานห์ก็ถูกละทิ้งไป
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ระหว่างสงครามเวียดนาม อ่าวคัมรานห์ได้กลายเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศตามแนวชายฝั่งของสหรัฐฯ และ
ในเดือนเมษายน 1967 กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้พัฒนาติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
ทหารต่างๆ เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร แต่ในที่สุดเมื่อเวียดนามเหนือสามารถยึด
เวียดนามใต้ได้และสงครามเวียดนามได้ยุติลงในเดือนเมษายน 1975 เวียดนามเหนือ
ก็ได้ยดึ อ่าวคัมรานห์และอุปกรณ์เครือ่ งมือทุกอย่างทีส่ หรัฐฯ ได้ตดิ ตัง้ และพัฒนาไว้กอ่ น
หน้านี้
ในปี 1979 รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลโซเวียตฯ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการ
ใช้ฐานทัพคัมรานห์ ซึง่ ข้อตกลงได้อนุญาตให้โซเวียตฯ ใช้อา่ วคัมรานห์ได้โดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าเช่าในช่วงเวลา 25 ปี และในช่วงสงครามเย็น ฐานทัพคัมรานห์ได้กลายเป็นฐานทัพเรือ
ที่ใหญ่ที่สุดของโซเวียต ในต่างประเทศ จุดประสงค์ประการหนึ่งในหลายๆ ประการ
ก็เพื่อถ่วงดุลย์กับฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ที่อ่าวซูบิค (Subic Bay) ในฟิลิปปินส์ และ
ในทศวรรษที่ 1980 อ่าวคัมรานห์เป็นที่จอดของเรือรบของโซเวียตฯ ถึง 25 ล�ำ
รวมถึงเรือด�ำน�้ำด้วย
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ในปี 1998 เวียดนามได้เสนอกับรัสเซียว่า หากรัสเซียประสงค์ที่จะขยายข้อ
ตกลงในการใช้อ่าวคัมรานห์ต่อไปอีก รัสเซียต้องเสียค่าใช้ประโยชน์จากอ่าวคัมรานห์
ให้กับเวียดนามปีละ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในปี 2001 รัสเซียก็ได้ประกาศว่าจะ
ไม่ขอขยายข้อตกลง และในทีส่ ดุ รัสเซียก็ได้ออกจากอ่าวคัมรานห์ไปในปี 2002 อย่างไร
ก็ตาม สนามบินที่คัมรานห์ก็เปิดใช้อีกครั้งในปี 2004 ซึ่งเป็นการใช้ภายในประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2010 ในการปิดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก นายก
รัฐมนตรีเหงียน เติ๋น สุง ประกาศว่าอ่าวคัมรานห์จะเปิดรับเรือต่างชาติอีกครั้ง แม้จะ
ไม่ได้บอกว่าเปิดรับเรือชาติใด แต่การเปิดอ่าวคัมรานห์ให้กับเรือรบต่างชาติก็เป็นที่
เข้าใจได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ใหญ่ของเวียดนามทีจ่ ะเพิม่ ระดับความสัมพันธ์
ทางทหารกับมหาอ�ำนาจบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ และรัสเซีย และเพื่อการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กบั การคงอยูข่ องสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตัวถ่วงดุลย์
อ�ำนาจกับจีน อย่างน้อยการคงอยู่ของเรือรบของสหรัฐฯ ที่ท่าเรือคัมรานห์ อีกทั้ง
การที่ใช้ท่าเรือนี้โดยหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะโดยสหรัฐฯ หรือรัสเซีย หรือชาติอื่นๆ
อาจจะท�ำให้จีนมีความระมัดระวังการใช้ก�ำลังทางทหารกับเวียดนามมากขึ้น
ความส�ำคัญของอ่าวคัมรานห์
อ่าวคัมรานห์ตงั้ อยูใ่ นจังหวัดแข็งห์หว่า (Khanh Hoa) อยูห่ า่ งจากนครโฮจิมนิ ห์
ไปทางเหนือประมาณ 440 กิโลเมตร อ่าวและท่าเรือคัมรานห์มีความส�ำคัญอย่างไร
เหตุใดหลายชาติ ดังเช่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ จึงต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์
ประการแรก อ่าวคัมรานห์เป็นอ่าวน�้ำลึกที่เหมาะสมกับการเป็นฐานทัพเรือ
ท่าเรือชัน้ ในมีความลึก 15 เมตร ขณะทีท่ า่ เรือชัน้ นอกมีความลึกถึง 30 เมตร เหมาะสม
กับการเทียบจอดของเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างยิ่ง เนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินต้อง
ใช้ความลึกอย่างน้อย 14-15 เมตร
ประการทีส่ อง อ่าวคัมรานห์มคี วามกว้าง ซึง่ สามารถเป็นทีจ่ อดเรือได้ถงึ ร้อยล�ำ
ในขณะเดียวกัน และสามารถรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินได้ถึง 2-3 ล�ำ
ประการที่สาม อ่าวคัมรานห์อยู่ในทะเลเขตร้อน จึงไม่มีน�้ ำแข็งแม้แต่ในฤดู
หนาว ไม่ต้องตัดน�้ำแข็งเพื่อหาทางออกของเรือ ซึ่งการตัดน�้ำแข็งต้องใช้ทั้งเวลาและ
งบประมาณสูง ในขณะที่ท่าเรืออื่นๆ ของรัสเซียต้องประสบกับน�้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว
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ประการที่สี่ ที่ตั้งของอ่าวคัมรานห์มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยทาง
เหนือของอ่าวมีท่าเรือดานัง และสูงไกลไปจากนั้นมีท่าเรือของจีนรอบอ่าวตังเกี๋ย เช่น
Qinzhou และ Fangchen ในมณฑลกวางสีของจีนซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ทั้งสองแห่ง
นอกจากนี้ ที่ตั้งของอ่าวคัมรานห์ยังป้องกันพายุไต้ฝุ่นได้ โดยความแรงของพายุไต้ฝุ่น
ไม่สามารถท�ำความเสียหายให้กับเรือในอ่าวได้
ประการทีห่ า้ ทีต่ งั้ ของอ่าวคัมรานห์อยูไ่ ม่ไกลจากช่องแคบมะละกา (Malacca
Strait) ซึ่งเป็นประตูสู่มหาสมุทรอินเดียที่หลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น จีน และฟิลิปปินส์ ต่างใช้ช่องแคบมะละกาออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ประเทศใด
ก็ตามที่มกี �ำลังทางทหารอยูท่ ี่อา่ วคัมรานห์ก็จะสามารถสอดส่องดูแลช่องแคบนี้ได้ อัน
เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บางประเทศไม่เพียงแต่ตอ้ งการทีจ่ ะเข้ามาใช้ แต่ตอ้ งการเข้า
มาตั้งฐานที่อ่าวคัมรานห์นี้ด้วย เช่น สหรัฐฯ และรัสเซีย
ปัจจัยบางประการที่ท�ำให้รัสเซียต้องการกลับมาใช้อ่าวคัมรานห์
เมือ่ เร็ว ๆ นีม้ สี ญ
ั ญาณว่า รัสเซียต้องการทีจ่ ะมีบทบาททางทหารในโลกอีกครัง้
และรัสเซียต้องการกลับคืนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่รัสเซียออก
จากอ่าวคัมรานห์และทิ้งภูมิภาคนี้ไปในปี 2002 นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างปี 2000 ถึง
ปัจจุบนั อิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้เห็นชัดมากขึน้ ซึง่ ทัง้ รัสเซียและสหรัฐฯ
ต่างเห็นว่าดุลยภาพทางทหารในทะเลจีนใต้ อาจเสียไปได้หากจีนสามารถแผ่อทิ ธิพลใน
ทะเลนี้ รัสเซียจึงต้องการที่จะต้องมีฐานทางทะเล อย่างเช่นที่ท่าเรือคัมรานห์
ในช่วงหลังจากที่สหภาพโซเวียตฯ ได้สิ้นสุดลงในช่วงของประธานาธิบดี
เยลซิน (Yeltsin) รัสเซียได้ทำ� การลดอาวุธลงอย่างมาก ได้ลดก�ำลังกองทัพลงร้อยละ 30
โดยมีงบประมาณทางทหารเหลือเพียง 5-8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ด้วยงบประมาณ
เพียงเท่านี้ไม่สามารถซื้ออาวุธใหม่ๆ ได้ นับว่าในช่วงเวลาของประธานาธิบดีเยลซินนี้
การทหารของรัสเซียถูกลดขนาดลงอย่างมาก
หลังจากทีป่ ระธานาธิบดี วลาดิเมีย ปูตนิ (Vladimir Putin) ก้าวขึน้ มาสูอ่ ำ� นาจ
ในปี 2000 ก็ได้ฟื้นเศรษฐกิจของรัสเซียขึ้นมาอีกครั้ง และได้พยายามสร้างให้กองทัพ
เรือมีความเข้มแข็งอีกครั้ง จุดมุ่งหมายของประธานาธิบดีปูตินก็คือ การฟื้นอ�ำนาจ
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และอิทธิพลของรัสเซียให้กลับคืนมาอีกครั้ง และในช่วงเวลา 8 ปีที่ปูตินด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี เขาก็สามารถฟื้นการทหารของรัสเซียให้มีความเข้มแข็งได้อีก
เมือ่ ประธานาธิบดี ดีมทิ รี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) ขึน้ มาแทนวลาดิเมีย
ปูติน เขาก็ได้สานต่อแนวทางของปูตินและได้ทุ่มงบประมาณให้กับการทหารและ
เพิ่มงบประมาณทางทหารเป็น 38.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กระนั้นก็ตาม จ� ำนวน
งบประมาณทางทหารของรัสเซียก็จัดว่าอยู่ในระดับเล็กน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณของอังกฤษทีม่ ถี งึ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ งบประมาณของญีป่ นุ่ ทีม่ ถี งึ 50
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และของจีน 78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปัจจัยบางประการที่ท�ำให้สหรัฐฯ สนใจอ่าวคัมรานห์
สหรัฐฯ ให้ความสนใจกับการที่จะกลับมาใช้อ่าวคัมรานห์อีกครั้งมานานแล้ว
ซึ่งจะท�ำให้เรือรบของสหรัฐฯ สามารถจอดเทียบท่าเพื่อเติมน�้ำมัน หรือเสบียง หรือ
มาท�ำนุบ�ำรุงซ่อมแซมได้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐฯ มีสิงคโปร์เป็น
ฐานทัพเรือส�ำคัญแห่งหนึง่ และสิงคโปร์มองว่าการคงอยูข่ องสหรัฐฯ เป็นเสมือนปัจจัย
ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส�ำคัญในเอเชีย-แปซิฟิก ฐานทัพเรือที่ชางงี (Changi) ถูกออกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองการจอดของเรือบรรทุกเครือ่ งบินนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นความปรารถนาของสหรัฐฯ ที่กลับเข้ามาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้ง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในทะเลจีนใต้ ซึง่ สหรัฐฯ มองเห็นความส�ำคัญในด้านความมัน่ คงอย่างยิง่
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เวียดนามและสหรัฐฯ ต่างเห็นว่าพ้องกันว่าจีนพยายาม
อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ อีกทั้งพยายามแสดงแสนยานุภาพทางเรือเหนือ
หมู่เกาะและทะเลแห่งนี้
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ทัง้ ประเด็นการยืนยันกรรมสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะสแปรตลียข์ อง
จีน ประเด็นการประกาศเปิดใช้ท่าเรือคัมรานห์ของรัฐบาลเวียดนาม และประเด็นการ
ที่ทั้งรัสเซียและสหรัฐฯ ต้องการกลับมาใช้อ่าวคัมรานห์น่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด และเราน่าจะได้เห็นการมาเยือนท่าเรือคัมรานห์ของเรือต่างชาติถี่มากขึ้นจาก
นี้ไป อันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และการเผชิญหน้าระหว่างจีนและ
เวียดนามที่ร้อนระอุมากขึ้น
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มีรายงานข่าวว่า รัสเซียก�ำลังเจรจากับคิวบา ซีเชล และเวียดนาม เพื่อที่จะ
ตั้งฐานเรือเพื่อการรักษาซ่อมบ�ำรุงและเติมเชื้อเพลิง ความพยายามนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามของรัสเซียที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือ ให้สามารถ
ขยายเขตการปฏิบัติการออกไปไกลจากชายฝั่งของประเทศตน และความพยายามนี้
ก็เกิดขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและจีน
ในการเปิดให้ใช้ท่าเรือนี้ ประธานาธิบดี Truong Tan Sang พยายามที่จะ
อธิบายกับส�ำนักข่าว Voice of Russia ว่า เวียดนามจะอ�ำนวยความสะดวกในการ
ซ่อมบ�ำรุงเรือทีอ่ า่ วคัมรานห์ให้กบั เรือของมิตรประเทศทุกประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็น
ทีเ่ ชือ่ กันว่า การอ�ำนวยความสะดวกนีจ้ ะท�ำให้ความร่วมมือเวียดนามและรัสเซียมีความ
ลึกซึง้ มากขึน้ ทัง้ นี้ รัสเซียและเวียดนามมีผลประโยชน์ทางทหารทางทะเลทีส่ อดคล้อง
กัน นั่นคือ การต้านจีน
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2012 เวียดนามสัญญากับรัสเซียว่าจะให้รสั เซียใช้
อ่าว Cam Ranh เป็นสถานีสนับสนุนทางเทคนิคและอุปกรณ์ทั้งหลาย และยังบอกว่า
เวียดนามจะเพิม่ ความร่วมมือทางทหารสองฝ่ายกับรัสเซีย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางทหาร
ของตน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นผู้น�ำเข้าอาวุธรายใหญ่เป็นอันดับที่สอง
ของรัสเซีย และการที่เวียดนามจะอนุญาตให้รัสเซียใช้อ่าวคัมรานห์ได้ หมายความว่า
จะท�ำให้รัสเซียมีฐานที่มั่นเพื่อที่จะขยายอิทธิพลไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบนั รัสเซียมีฐานทัพอยูใ่ นเซวาลโตโปลในยูเครน ซึง่ รัสเซียมีกองเรือทะเลด�ำ
อยู่ที่นั่น อีกทั้ง มีฐานสนับสนุนการส่งก�ำลังบ�ำรุงนอกประเทศอยู่ที่ท่าเรือ Tartus ของ
ซีเรียเท่านัน้ จึงท�ำให้ประธานาธิบดี Putin ต้องการทีจ่ ะฟืน้ อ�ำนาจทางทหารของรัสเซีย
และต้องการสร้างฐานปฏิบัติการทางทะเลนอกฝั่งรัสเซียเพิ่มขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา รัสเซียขยายการปฏิบัติการทางทะเลในต่างประเทศ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดแถบโซมาเลีย
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เวียดนาม-รัสเซีย
27 กรกฎาคม 2012 ประธานาธิบดี Truong Tan Sang ได้พบปะประธานาธิบดี
Putin ในรัสเซีย ทัง้ สองได้มแี ถลงการณ์รว่ มเกีย่ วกับการยกระดับความเป็นหุน้ ส่วนทาง
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ยุทธศาสตร์ เหตุผลบางประการที่เวียดนามและรัสเซียพยายามยกระดับความสัมพันธ์
มีดังนี้
รัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รายแรกของเวียดนามตั้งแต่ปี 2001 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็พัฒนามาตลอด ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของรัสเซีย นับจากปี 2001 เวียดนามได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั อีก 7 ประเทศ
นั่นคือ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน เกาหลีใต้ สเปน อังกฤษ เยอรมนี และประเทศที่มีความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาไปมากที่สุดก็คือ จีน
ความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั เวียดนามเป็นตัวช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับรัสเซีย เมื่อประธานาธิบดี Putin พยายามที่จะผลักดันให้รัสเซียกลับมายังเอเชีย
ดังเช่นในขณะนี้
ผลประโยชน์ ที่ ทั้ ง เวี ย ดนามและรั ส เซี ย จะได้ จ ากความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
1. ความร่วมมือด้านน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
2. ความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้งพลังงานน�้ำและพลังงานนิวเคลียร์
3. การจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหาร
4. การค้า-การลงทุน
5. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ความร่วมมือด้านการศึกษาและการอบรม
7. ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
รัสเซียให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำแก่เวียดนามเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Ninh
Thuan รัสเซียเป็นผูส้ ง่ อาวุธอุปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยีให้กบั เวียดนามรายใหญ่
ที่สุด รวมทั้งเครื่องบินขับไล่ Su-30 Sukhoi และรัสเซียจะส่งเรือด�ำน�้ำ Kilo Class
จ�ำนวน 6 ล�ำ ให้กับเวียดนามใน 5 ปีข้างหน้านี้
ขณะเดียวกัน รัสเซียต้องการสร้างฐานซ่อมบ�ำรุงที่อ่าว Cam Ranh และ
ต้องการให้การฝึกเรือด�ำน�้ำแก่เวียดนาม แม้ว่าเวียดนามจะเปิดอ่าวและท่าเรือ Cam
Ranh ให้กับทุกประเทศเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าพาณิชย์ แต่รัสเซียก็จะได้
รับการอ�ำนวยความสะดวกเป็นพิเศษจากเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
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อย่างไร

ความสัมพันธ์เวียดนาม-รัสเซียจะมีผลต่อการสร้างดุลกับประเทศที่สาม

1. ส�ำหรับเวียดนาม ความสัมพันธ์เวียดนาม-รัสเซียจะไปสร้างดุลกับจีน
2. ส�ำหรับรัสเซีย ไม่คิดว่ารัสเซียต้องการจะถ่วงดุลกับสหรัฐฯ มากเท่ากับการ
พัฒนาตัวเองให้เป็นประเทศส�ำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในฐานะทีร่ สั เซียเป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางทหารทีส่ �ำคัญแก่เวียดนาม รัสเซีย
จะเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางทหารและความสามารถในการ
ป้องกันประเทศ อีกทั้งความสามารถในการปกปักษ์รักษาเกาะในหมู่เกาะสแปรตลีย์
แถลงการณ์ระหว่างเวียดนาม-รัสเซีย ยังได้เน้นว่าการแก้ไขกรณีพพิ าทดินแดน
ควรเป็นไปด้วยวิธสี นั ติ ปราศจากการใช้กำ� ลัง หรือการคุกคามทีจ่ ะใช้กำ� ลัง และต้องตัง้
อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งปฏิญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล
ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามและรัสเซีย นอกจากจะเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมระหว่างสองประเทศแล้ว ยังมีผลต่อภูมิยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
เวียดนาม- อินเดีย-ทะเลจีนใต้
การค้าทางทะเลของอินเดีย
ทะเลจีนใต้เป็นทะเลที่เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และร้อยละ 50
โดยประมาณ ของการค้าที่มุ่งไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก
มุ่งไปยังทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ต้องผ่านทะเลจีนใต้เช่นกัน ร้อยละ 40 ของ
การค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ก็ต้องผ่านทะเลจีนใต้ ยิ่งกว่านั้นทะเลจีนใต้ยังมี
ความส�ำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของอินเดีย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก�ำหนดจุดยืน
ของอินเดียต่อทะเลจีนใต้ ดังที่ว่า ความขัดแย้งต้องแก้ไขอย่างสันติวิธีบนพื้นฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ
จากผลประโยชน์ทางการค้าทีอ่ นิ เดียมีกบั ประเทศในกลุม่ อาเซียน ท�ำให้อนิ เดีย
ต้องใส่ใจ อีกทั้งมีความกังวลกับประเด็นความมั่นคงในทะเลจีนใต้และความไม่มั่นคง
ปลอดภัยทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของ
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อินเดียได้ นอกจากนี้ แหล่งพลังงานและความมัน่ คงของเส้นทางค้าขายในภูมภิ าค รวม
ทั้งช่องแคบมะละกามีความส�ำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดีย
การที่จีนประกาศว่า ทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์หลักของจีน ก่อให้เกิดความ
กังวลของอินเดีย ซึง่ เกรงว่าผลประโยชน์หลักนีจ้ ะขยายไปสูพ่ นื้ ทีพ่ พิ าทในชายแดนทาง
เหนือของอินเดีย และการอ้างสิทธิของจีนในทะเลจีนใต้ เป็นความกังวลของอินเดียเช่น
กัน แม้วา่ อินเดียจะมิใช่ผอู้ า้ งสิทธิในทะเลนีก้ ต็ าม ทัง้ นี้ การค้าทางทะเลของอินเดียต้อง
ใช้เส้นทางที่ผ่านทะเลจีนใต้ ซึ่งมีความส�ำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดีย นอกจากนี้
อินเดียยังมีผลประโยชน์ในการส�ำรวจน�้ำมันและก๊าซในทะเลจีนใต้ และมีความ
ร่วมมือในการส�ำรวจพลังงาน (น�้ำมัน ก๊าซ) เพื่อการพาณิชย์กับเวียดนามนับตั้งแต่ช่วง
ปลายทศวรรษที่ 1980
อินเดียเข้าร่วมในโครงการการพัฒนาพลังงานนอกชายฝั่งร่วมกับเวียดนามใน
ทะเลจีนใต้ ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท ONGC Videsh Limited (OVL)
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของอินเดียได้ร่วมมือกับ Petro Vietnam และ British Petroleum ได้เริ่มส�ำรวจน�้ำมันในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 1992/ 1993 และได้ค้นพบแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ Lan Do และ Lan Tay ซึ่งคาดว่ามีปริมาณก๊าซส�ำรองถึง 58
พันล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบนั OVL ได้ลงทุนในด้านก๊าซธรรมชาติเป็นจ�ำนวนเงินลงทุน
217 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอาจจะเพิ่มทุนอีกเป็น 377.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
OVL มีส่วนร่วมทุนอยู่ในการส�ำรวจบ่อน�้ำมันที่ 127 และ 128
ในเดือนพฤศจิกายน 2011 จีนมีปฏิกิริยาต่อการส�ำรวจน�้ำมันของ OVL
ในทะเลจีนใต้ โดยบอก OVL ว่าการส�ำรวจน�้ำมันบ่อที่ 127 และ 128 ของ OVL เป็น
สิ่งผิดกฎหมายถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตจากจีน3 โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน
แถลงว่า จุดยืนของจีนก็คือ จีนคัดค้านทุกประเทศที่ท�ำการส�ำรวจน�้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติ หรือท�ำกิจกรรมใดๆ เพือ่ การพัฒนาในพืน้ ทีใ่ นน่านน�้ำทีอ่ ยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจ
ตามกฎหมายของจีน รัฐบาลอินเดียตอบโต้วา่ ONGC Videsh Ltd. ท�ำการร่วมส�ำรวจ
3
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น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับเวียดนามมานานแล้ว และอินเดียก�ำลังขยายความร่วมมือ
ด้านนี้ นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างเวียดนามและอินเดียก็ตั้งอยู่บนความเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติและปฏิญญาทั้งหลาย และอินเดียยังสนับสนุน
เสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้และมีความหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบตั ติ าม The 2002
Declaration of Conduct in the South China Sea
ในเดือนมิถนุ ายน 2012 บริษทั น�ำ้ มันของรัฐของจีน China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC) ก็ได้เปิดการประมูลให้บริษัทต่างชาติเข้าท�ำการส�ำรวจ
น�้ำมันในจ�ำนวน 9 บ่อ (JY22, HY10, HY34, BS16, DW04, DW22, YQX18, RJ00,
RJ27) อันรวมถึงพืน้ ทีท่ บั ซ้อนกับบ่อน�ำ้ มันทีเ่ วียดนามท�ำการพัฒนาและส�ำรวจร่วมกับ
บริษทั OVL ของอินเดีย กับบริษทั Exxon Mobil ของสหรัฐฯ และกับบริษทั Gazprom
ของรัสเซีย4 อันเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของอธิปไตยบนพื้นที่นี้
การประมูลของจีนนีน้ ำ� ไปสูก่ ารประท้วงในฮานอย เวียดนามกล่าวว่า พืน้ ทีต่ รงนี้
เดิมเป็นของเวียดนามและตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และเวียดนามก็ไม่ยอมรับ
การอ้างอธิปไตยของจีนเหนือบ่อน�้ำมันที่ 127 และ 128 และการยืนยันอธิปไตยของ
จีนมิได้ตงั้ อยูบ่ นหลักของกฎหมาย ยิง่ กว่านัน้ เวียดนามยังเน้นว่าโครงการความร่วมมือ
ส�ำรวจน�้ำมันและก๊าซระหว่างเวียดนามและต่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในพื้นที่
บ่อที่ 127 และ 128 อยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ และไหล่ทวีปของเวียดนามภายใต้
อธิปไตยของเวียดนาม และการส�ำรวจน�้ำมันของเวียดนามและอินเดียก็มีจุดประสงค์
ทางพาณิชย์ มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่อย่างใด
ในเดือนกรกฎาคม 2012 อินเดียลงนามขยายความร่วมมือส�ำรวจน�้ำมันกับ
เวียดนาม สะท้อนให้เห็นว่า อินเดียมิได้ใส่ใจในการคัดค้านและการยืนยันอธิปไตยของ
จีนแต่อย่างใด
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ในทีป่ ระชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟกิ (ASEAN Regional Forum หรือ ARF) ในเดือนกรกฎาคม 2012 อินเดีย
แสดงการสนับสนุนอย่างเด่นชัดต่อเสรีภาพในการเดินเรือ ในการเข้าถึงทรัพยากรและ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ 5ี จะเห็นว่า อินเดียเริม่ แสดงออกถึงท่าทีและความ
กังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่อเสรีภาพในการเดินเรือและต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
มากขึ้น
จีนมักจะมองอินเดียว่า อินเดียมักเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเอเซียตะวันออกและมักจะให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการต้านจีน ขณะเดียวกัน
อินเดียก็มีความกังวลเสมอว่า การที่จีนเลื่อนระดับความส�ำคัญของทะเลจีนใต้ว่าเป็น
ผลประโยชน์หลัก เทียบเท่ากับไต้หวันและธิเบต จะเกิดขึ้นกับกรณีของดินแดนทาง
เหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างอินเดียกับจีนที่จีนท�ำการรุกล�้ำเข้ามาอยู่
เสมอๆ
รายงานประจ�ำปี 2008-2009 ของกระทรวงกลาโหมอินเดีย แสดงถึงความ
กังวลในศักยภาพและความทันสมัยของการทหารของจีน อีกทั้ง การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคทางทหารตามชายแดนอินเดีย-จีน อินเดียยังมองว่า จีนเป็นคู่แข่งที่
จะสามารถเปลี่ยนเป็นภัยคุกคามส�ำหรับอินเดียในอนาคตได้ หากจีนสามารถพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ ด้าน ความเสีย่ งด้านความมัน่ คงของอินเดียนีอ้ าจมีผลต่อความสัมพันธ์
สองฝ่าย และอาจท�ำลายการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมี
Bilateral Strategic Economic Dialogue แล้วก็ตาม และแม้ว่าความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจอินเดีย-จีน โดยเฉพาะในด้านการค้าจะพัฒนาไปในทางทีด่ กี ต็ าม (คาดว่าการค้า
สองฝ่ายจะมีจ�ำนวนถึง 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015)
อินเดียมีความกังวลว่า ทะเลจีนใต้จะกลายเป็นดินแดนแห่งการพิพาทในอนาคต
อันใกล้ ซึ่งอาจจะสามารถมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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จีนก็คือ

เหตุการณ์บางเหตุการณ์ ทีท่ �ำให้เวียดนามและอินเดียรูส้ กึ ว่าตนถูกคุกคามจาก

เหตุการณ์หนึ่งที่จีนแสดงการอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้กับอินเดีย อันท� ำให้
อินเดียรู้สึกถึงความไม่มั่นคงปลอดภัยในการเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ก็คือ เหตุการณ์
ที่เรือประเภทจู่โจมสะเทิ้นน�้ำสะเทิ้นบกของอินเดียที่เดินทางอยู่ในทะเลจีนใต้ และได้
ไปเยือนท่าเรือ Nha Trang ของเวียดนาม และก�ำลังเดินทางไปยังเมืองท่าไฮฟอง ได้
ถูกเรือรบของจีนขอให้เรือรบอินเดียแสดงตน และให้แสดงเหตุผลของการแล่นเรือผ่าน
พื้นที่แถบนั้น แต่เนื่องจากเรืออินเดียไม่เห็นการปรากฏตัวของเรือจีนจึงเดินทางต่อไป
ยังท่าเรือไฮฟอง
เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2012 ดังเช่น
กรณีที่เรือเวียดนามถูกเรือจีนตัดสายเคเบิลวัดการสั่นสะเทือนใต้ท้องทะเล
ท�ำให้อินเดียรู้สึกถึงการใช้อ�ำนาจของจีน และเกิดความกังวลว่า การร่วมส�ำรวจน�้ำมัน
ของอินเดียกับเวียดนาม อาจถูกกระทบได้ด้วยเช่นกัน
กรณีการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของจีนท�ำให้ทั้งเวียดนามและอินเดีย
ไม่พอใจ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของจีนนีม้ รี ปู แผนทีท่ พี่ มิ พ์อยูบ่ นมุมซ้ายของหน้าภายใน
เล่ม แผนที่ดังกล่าวนี้ แสดงที่ตั้งของไต้หวันและพื้นที่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมด รวมทั้งที่
เรียกร้องโดยเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน เช่น หมู่เกาะสแปรตลีย์ หมู่เกาะ
พาราเซล และแมคเคิลฟิลด์แบงค์ อีกทั้งมีดินแดนพิพาทระหว่างจีนและอินเดียใน
เขตภูเขาหิมาลัยรวมอยู่ด้วย ทั้งเวียดนามและอินเดียไม่ยอมรับหนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่นี้และต่างประท้วงจีน เพราะหากนิ่งเฉยก็หมายถึงการยอมรับ และหากยอมรับ
หนังสือเดินทางเล่มใหม่นี้ก็เท่ากับยอมรับสิทธิและอธิปไตยของจีนเหนือดินแดนดังที่
ปรากฏอยู่ในแผนที่ในหนังสือเดินทางนั้น อินเดียตอบโต้จีนด้วยการใช้ภาพแผนที่ของ
อินเดียในการประทับวีซ่า เพื่ออนุญาตให้พลเมืองจีนเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ
อันเป็นการแสดงการไม่ยอมรับการยืนยันอธิปไตยของจีน
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ปฏิกิริยาของเวียดนามต่อการด�ำเนินการ/การปฏิบัติการของจีนและแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
เมื่อเวียดนามต้องเผชิญหน้าต่อการยืนยันในอ�ำนาจอธิปไตยและการปฏิบัติ
การของจีนในรูปแบบต่างๆ คงเป็นการยากที่เวียดนามจะตอบโต้ด้วยความแข็งกร้าว
ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับจีน มีชายแดนทางเหนือร่วมกับ
จีน และเวียดนามเองก็หวั่นเกรงการตอบโต้กลับของจีนด้วยเช่นกันว่าจะมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและเวียดนาม ในด้านความมั่นคง เวียดนามตระหนัก
ดีว่า จีนมีแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศและชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลที่
เหนือเวียดนามหลายเท่า และเวียดนามเกรงว่าการตอบโต้ของจีนจะมีความเสีย่ งสูงต่อ
เสถียรภาพด้านความมั่นคงของเวียดนามอย่างยิ่ง
การตอบโต้ หรือการแสดงปฏิกิริยาของเวียดนามต่อการปฏิบัติการของจีน
จึงอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีจ่ ะต้องเผชิญกับประเทศมหาอ�ำนาจอย่างจีน และอยูใ่ นรูปแบบ
ดังเช่น
1. การประณาม และการยื่นหนังสือ หรือบันทึกทางการทูต เพื่อแสดงการ
ประท้วงรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการตามช่องทางการทูต จะเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
ละเมิดอธิปไตยแต่ละครัง้ กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เรียกผูแ้ ทนของสถาน
ทูตจีนในกรุงฮานอยเข้ารับค�ำประท้วงทางการทูต ในกรณีการสายเคเบิ้ลของเรือ
เวียดนาม Binh Minh 2 ก็เช่นกัน
เวียดนามได้ประณามการกระท�ำของจีนครั้งนี้ และโฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศเวียดนาม นายเลือง แท็งห์ หงิ (Luong Thanh Nghi) แถลงต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นนี้ว่า6
“การกระท�ำของจีนถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะ
สแปรตลีย์ และหมู่เกาะพาราเซลอย่างรุนแรง”
6

“VN slams China for East Sea activities”, 15 January 2013, http://vietnamnews.vn/
politics-laws/235260/vn-slams-china-for-east-sea-activities.html.
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“...การปฏิบัติการของจีนอีกหลายครั้งที่ผ่านมาเป็นการกระท�ำที่สวนทาง
กับปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on
Conduct of the Parties in the East Sea หรือ DOC) และไม่ได้มผี ลดีตอ่ เสถียรภาพ
และสันติภาพในภูมิภาค และต่อความสัมพันธ์เวียดนาม-จีน”
ยิง่ กว่านี้ นาย Luong Thanh Nghi ยังคัดค้านการกระท�ำนีข้ องจีนซึง่ เวียดนาม
ถือว่าเป็นสิ่งผิด และขอให้จีนเลิกล้มการกระท�ำนี้เสีย7
ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายเหงวียน เติน๋ สุง (Nguyen Tan Dung)
เองก็ได้กล่าวในที่ประชุมหนึ่งในเมืองไฮฟอง (Hai Phong) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2012
ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เป็นการยั่วยุจีนว่า:8
“เวียดนามจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการปกป้องอธิปไตย....เวียดนามจะใช้
ความพยายามในการด�ำเนินการทางการทูต ขณะเดียวกันก็จะยกระดับความสามารถ
ในการป้องกันดินแดนด้วยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและด้วยกองก�ำลังทีม่ ที กั ษะ... เวียดนาม
จะท�ำอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ รักษาสันติภาพ ด้วยการด�ำเนินการทางการทูตและมาตรการอืน่ ๆ
แต่เวียดนามก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นกัน”
จะเห็นว่า ท่าทีของเวียดนามในการประณาม หรือการประท้วงการกระท�ำ
ของจีน จะไม่แข็งกร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการประณาม หรือการ
ประท้วงของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เนื่องจากว่าการตอบโต้กลับของจีนจะมีความเสี่ยงสูงต่อ
เศรษฐกิจระหว่างจีนและเวียดนาม และต่อความมัน่ คงของเวียดนามดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความขัดแย้ง รวมทัง้ การเผชิญหน้าในทะเลแห่งนี้ อาจจะปะทุ
ขึน้ อีกเมือ่ ไรก็ได้ ทัง้ นี้ ตามรายงานข่าวของส�ำนักข่าวซินหวาของจีน เรือตรวจการของ
7
8

Ibid.
“Vietnam doing its best to safeguard sovereignty amid threats: PM”, 6 December
2012, http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20121206-Vietnam-does-itsbest-to-protect-sovereignty-PM.aspx.
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จีนได้เริ่มปฏิบัติการลาดตระเวนทะเลจีนใต้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับเรือเวียดนามมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเรือของเวียดนามก็ปฏิบัติการลาดตระเวนด้วยเช่นกัน
การแสดงจุดยืนของเวียดนามในการยืนยันอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมูเ่ กาะ
สแปรตลียแ์ ละหมูเ่ กาะพาราเซล ด้วยการแก้ไขปัญหา ด้วยสันติวธิ ี ไม่ใช้กำ� ลัง ด้วยการ
เจรจาและด้วยการด�ำเนินการทางการทูต อีกทัง้ เวียดนามยังยืนยันการเจรจาในการแก้
ปัญหาในระดับพหุภาคี และยืนยันในการยึดมั่นในกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ
(United Nations Convention on the Law of the Sea หรือ UNCLOS) อีกทั้ง
ขอให้จีนเคารพในแนวทางปฏิบัติในระดับภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่บนปฏิญญาว่าด้วยการ
ปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ที่ลงนามระหว่างอาเซียนและจีนในปี 2002
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)
2. เวียดนามยืนยันการแก้ปัญหาในกรอบอาเซียน บนเวทีการประชุมสุดยอด
ของอาเซียน (ASEAN Summit) เวทีของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum หรือ
ARF) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit หรือ EAS) การประชุม
ระดับรัฐมนตรีกลาโหมของอาเซียน (ASEAN Defence Ministers Meeting Plus
หรือ ADMM+) อีกทั้ง การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี
ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา
3. ในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจจีนอีกวิธีการหนึ่งที่เวียดนามจะท�ำได้
ก็คือ การอนุญาตให้ชาวเวียดนามท�ำการประท้วงหน้าสถานทูตจีนในกรุงฮานอยและ
บนถนนในนครโฮจิมินห์แทนการแสดงความไม่พอใจของรัฐบาลเวียดนาม ดังเช่นใน
กรณีที่เรือ Binh Minh 2 ของเวียดนามถูกเรือจีนตัดสายเคเบิ้ล ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่า
การประท้วงที่ผ่านมา ทั้งในกลางปี 2011 และในปลายปี 2012 ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลเวียดนาม
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ในกรณีที่สายเคเบิ้ลของเรือเวียดนาม Binh Minh 2 ถูกเรือจีนตัดในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2012 ได้เกิดการประท้วงของชาวเวียดนามหน้าสถานทูตจีนในกรุงฮานอย
และนครโฮจิมนิ ห์ในช่วงต้นเดือนธันวาคม9 โดยทัว่ ไปการประท้วงเช่นนีเ้ ป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำ
ไม่ได้ในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การประท้วงในกรุงฮานอยในวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งมีผู้
ประท้วงประมาณ 200 คน ด�ำเนินไปเพียง 30 นาทีเท่านั้นก็ถูกสลายการชุมนุม ส่วน
การประท้วงในนครโฮจิมินห์ มีผู้ประท้วงประมาณ 100 คน และด�ำเนินไปเพียง 10
นาที ก็ถูกสลายการชุมนุม10
ในช่วงกลางปี 2011 การประท้วงในกรณีการตัดสายเคเบิล้ รัฐบาลเวียดนามได้
ปล่อยให้มีการประท้วงหลายครั้ง อันเป็นการประท้วงต่อเนื่องประจ�ำสัปดาห์ที่ด�ำเนิน
ไปในช่วง 2 เดือน การประท้วงนี้ถูกจีนโจมตีว่าเป็นการประท้วงที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลเวียดนาม ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการเสื่อมเสียความสัมพันธ์ไปมากกว่าที่
เป็นอยู่ รัฐบาลเวียดนามจึงห้ามและสลายการประท้วง11 อย่างไรก็ตาม การประท้วง
ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกชาตินิยมของคนเวียดนามที่ปะทุขึ้นมา เนื่องจาก
ความหวงแหนในอธิปไตยและเนื่องจากความขัดแย้งกับจีน
4. การสร้ า งแนวร่ ว มกั บ ประเทศผู ้ ยื น ยั น อธิ ป ไตยในพื้ น ที่ ท ะเลจี น ใต้
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน อีกทั้งประเทศที่มีผลประโยชน์ทางใด
ทางหนึ่งในทะเลจีนใต้ ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่นกับ
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมานี้มีความกังวลอย่างยิ่งต่อ
การแผ่ขยายอิทธิพลของจีน เช่น
Opcit., “Vietnam protests as Chinese ships again harass Vietnamese vessel”.
“Vietnam breaks up anti-China protests”, 9 December 2012,
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/09/vietnam-breaks-up-anti-china-protests;
Amrutha Gayathri, “South China Sea: Vietnam disperses rare anti-China protests”,
9 December 2012,
http://www.ibtimes.com/south-china-sea-vietnam-disperses-rare-anti-chinaprotests-930279.
11
Ibid., Amrutha Gayathri.
9
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		 1) การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ใ นการส� ำ รวจน�้ ำ มั น ใน
ทะเลจีนใต้ในพื้นที่ที่เวียดนามยืนยันว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของตน ทั้งนี้ เวียดนามมอง
ว่าจีนจะเสี่ยงที่จะท�ำให้จีนต้องเผชิญหน้ากับบริษัทต่างชาติที่ร่วมทุนกับเวียดนามไป
ด้วยหากจีนกระท�ำการสิง่ ใดลงไปในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ความร่วมมือดังกล่าวมีดงั เช่น ความ
ร่วมมือกับกับบริษัทของญี่ปุ่น คือ
			 - Nippon Oil Corp และได้ตั้งบริษัทร่วมทุนคือ Japan Vietnam
Petroleum Company
			 - ความร่วมมือกับบริษัทของมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้ก่อตั้ง Lam
Son Joint Operating Company ระหว่าง PetroVietnam กับ
Petronas ของมาเลเซีย
			 - ส�ำหรับความร่วมมือกับรัสเซีย เวียดนามความร่วมมือมาในนานแล้ว
โดยทัง้ สองฝ่ายมีบริษทั ร่วมทุน คือ VietsoPetro และ GazpromViet
ซึ่งท�ำการส�ำรวจน�้ำมันและร่วมผลิตน�้ำมัน อีกทั้งยังมีการลงนาม
ในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง PetroVietnam กับ
บริษัท India’s ONGC Videsh อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้
ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากจีนทันที โดยจีนได้เตือนอินเดียในการที่จะ
เข้ามาท�ำการส�ำรวจในพื้นที่ข้างต้น
นอกจากนี้ เวียดนามยังพยายามขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมไปถึงบริษัท
ของเกาหลีใต้ แคนาดา สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย
		 2) การต้อนรับเรือจากประเทศต่างๆ รวมทั้งเรือรบจากหลายๆ ประเทศ
มาจอดพักที่ท่าเรือของตน เช่นที่ ดานัง เช่น เรือของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เป็นต้น
5. เวียดนามพยายามจัดการประชุมทางวิชาการ (Workshop) เกี่ยวกับ
ทะเลจีนใต้เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากนานาชาติ
ด้วยการทีเ่ วียดนามพบว่า การแผ่อทิ ธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ทเี่ พิม่ มากขึน้ ใน
ช่วงปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้เวียดนามไม่คดั ค้านค�ำประกาศของ Hillary Clinton ทีว่ า่ สหรัฐฯ
มีผลประโยชน์อยู่ในทะเลจีนใต้ อีกทั้งไม่คัดค้านการที่สหรัฐฯ จะกลับคืนสู่เอเชีย
กระนั้นก็ตาม เวียดนามก็คงต้องระมัดระวังในท่าทีของตนในการสนับสนุนสหรัฐฯ
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ส�ำหรับเวียดนาม สนับสนุน APSC และเห็นว่า APSC เป็นกลไกส�ำคัญกลไก
หนึ่งในการช่วยแก้ไขกรณีการยืนยันอธิปไตยของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ
หมู่เกาะสแปรตลีย์และหมู่เกาะพาราเซล
นอกจากนี้ เวียดนามก็ยังคงรอคอยดูว่าไทยจะมีท่าทีต่อการแผ่ขยายอิทธิพล
ของจีนอย่างไร และมีจุดยืนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้ เวียดนามก็ทราบดีว่าไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับจีน

เวียดนามกับความมั่น        
คง: 321
ประเทศมหาอำ�นาจและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

เอกสารอ้างอิง
C. Raja Mohan, “A Russian Naval Base in Vietnam?”, 30 July 2012,
http://www.indianexpress.com/news/a-russian-naval-base-invietnam-/981383.
Carlyle A. Thayer, “Vietnam’s regional growth tied to renewed Russian
relations”, Global Times 24 September 2012 ,
http://www.globaltimes.cn/content/735031.shtml
“Deepening Vietnam-Russia strategic partnership”, 26 July 2012, http://
www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandan-online/homepage/
politics/editorial/deepening-vietnam-russia-strategic-partnership1.359767
Henry Meyer and Anatoly Temkin, “Russia Seeks Naval Bases in Cold War
Allies Cuba, Vietnam”, Bloomberg News, July 27, 2012,
http://www.businessweek.com/news/2012-07-27/russia-seeksnaval-supply-bases-in-cold-war-allies-cuba-vietnam.
Huy Duong, “The South China Sea is not China’s Sea”, 5 October 2011,
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MJ05Ae03.html.
Ian Storey, “Vietnam’s Cam Ranh Bay: Geopolitical power in play”, The
Straits Times, 16 April 2011, http://web1.iseas.edu.sg/?p=3256
Maher Sattar, “Vietnam, India Join to Face China”, 6 January 2012,
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=4104&Itemid=390.
Peter Lee, “Southeast Asia rises in US reset”, 4 June 2011,
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MF04Ae01.html.
Prokhor Tebin, “South China Sea: A new geopolitical node”, 14 October
2011.
322 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

“Return to Cam Ranh?”, Russian Defense Policy, 11 October 2010,
http://russiandefpolicy.wordpress.com/2010/10/11/return-to-camranh/.
Roberto Tofani, “Competition deepens in the South China Sea”, 3 November
2011,
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MK03Ae01.html.
“Russia denies plans for new navy bases abroad”, 27 July 2012,
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19022178.
“Russia to open flights to Cam Ranh for the first time”, 13 November 2012,
http://talkvietnam.com/2012/11/russia-to-open-flights-to-camranh-for-the-first-time/.
“Russian navy base in Vietnam may be restored”, 6 October, 2010,
http://rt.com/politics/navy-vietnam-base-warships/.
Svetlana Kalmykova, “Russia, Vietnam-timed-proved friendship”, 27 July 2012,
http://english.ruvr.ru/2012_07_27/Russia-Vietnam-timed-provedfriendship/.
The White Paper on Vietnam National Defence 2009, Ministry of National
Defence, Hanoi, 2009.
“Vietnam and Russia’s strong energy”, 23 Jul 2012,
http://www.vir.com.vn/news/features/vietnam-and-russias-strongenergy.html.
“Vietnam demands China to pay compensation”, 29 May 2011,
http://english.vietnamnet.vn/en/politics/8894/vietnam-demandschina-to-pay-compensation.html.

เวียดนามกับความมั่น        
คง: 323
ประเทศมหาอำ�นาจและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

“Vietnam-India Relations”,
http://www.vietnamconsulate-mumbai.org/en/nr070521165956/
news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/cn_vakv/ca_tbd/
nr040819102240/ns071207145643.
“Vietnam, India strengthen strategic partnership”, Nhan Dan, 18 July 2012,
http://www.qdnd.vn/qdndsite/en-US/75/72/182/155/160/198072/
Default.aspx.
“Vietnam- Russia Boosting Comprehensive Strategic Partnership”, 3
August 2012
http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=26647
“Vietnam targets closer ties with Russia”, Viet Nam News 15 November
2012,
http://www.asianewsnet.net/home/news.php?sec=1&id=38904.
“Vietnam to reopen Cam Ranh Bay to foreign fleets: PM”, Bangkok Post,
31 October 2010,
http://www.bangkokpost.com/news/asia/204055/vietnam-toreopen-cam-ranh-bay-to-foreign-fleets-pm.
“Vietnam will allow Russia to Cam Ranh Bay building”,
http://militaryamateur.info/Military/Vietnam-will-allow-Russia-tocam-Ranh-Bay-building-repair-ba-1792.html.
Vietnamese National Defense, Ministry of Defense, Hanoi, 2009, pp.16-19.
“VN condemns Chinese intrusion”, 27 June 2011,
http://english.vietnamnet.vn/en/politics/8839/vn-condemnschinese-intrusion.html.
“Will Russia’s return deepen rift within ASEAN?”, People’s Daily, 2 August
2012,
http://www.china.org.cn/opinion/2012-08/02/content_26100149.htm.
324 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

บทสรุป
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
บทสรุปยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
1. ไทยควรจะรักษาเอกภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนมิให้แตกแยกกัน
เนื่องจากผลประโยชน์เฉพาะหน้าของสมาชิกบางประเทศ ปัญหาความขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้อาจท�ำให้ประเทศอาเซียนแตกเป็น 2-3 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มสนับสนุนจีน
กลุ่มสนับสนุนสหรัฐฯ และกลุ่มเป็นกลาง ดังนั้น ไทยและอินโดนีเซียควรเรียกร้องให้
เวียดนามและฟิลิปปินส์เจรจากับจีน หรือพัฒนาร่วมกัน และเจรจากันส�ำหรับการท�ำ
ข้อตกลง COC ในอนาคต
2. ไทยควรรักษาความสัมพันธ์ในลักษณะที่เท่าเทียมกัน (Equi-Distance)
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เนื่องจากผลประโยชน์ในการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับจีน และระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ใน 10+3 หรือ 10+6 (RCEP) มี
ความส�ำคัญต่อไทยและอาเซียนในปัจจุบนั และอนาคต ในขณะทีก่ ารเจรจาใน TPP อาจ
ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเช่นกรณีข้อตกลง APEC เนื่องจาก
สหรัฐฯ มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนมากในทุกๆ ด้าน
3. ไทยควรจะสนับสนุนการพัฒนา APSC ต่อไปถึงแม้ว่าจะเกิดผลเป็น
รูปธรรมช้าก็ตาม เนือ่ งจากไทยมีการพัฒนาทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ จึงไม่ได้เป็นปัญหาส�ำหรับประเทศไทยแต่
ประการใด แต่จะสร้างแรงกดดันต่อประเทศ CLMV
4. การร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงกับสหรัฐฯ ควรพิจารณา
มิให้เป็นภัยคุกคามต่อจีน โดยเฉพาะการใช้สนามบินอู่ตะเภาควรอนุญาตเฉพาะความ
ร่วมมือด้าน Non-Traditional Threat และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติใน
อาเซียนเท่านัน้ แม้วา่ สหรัฐฯ จะมีบทบาทเป็น Stabilizer ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ ปี ระโยชน์
ส�ำหรับไทยและอาเซียน แต่การขยายบทบาททางทหารของสหรัฐฯ ในภูมภิ าคอาเซียน
โดยร่วมมือกับญีป่ นุ่ และอินเดีย ท�ำให้จนี มองว่าสหรัฐฯ ก�ำลังด�ำเนินนโยบาย “ปิดล้อม
        
บทสรุ
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จีน” ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารเผชิญหน้าของสองมหาอ�ำนาจในภูมภิ าคนี้ และประเทศสมาชิก
อาเซียนอาจแตกแยกกัน
5. เพื่อประโยชน์ของไทยและอาเซียนโดยรวม ไทยและอาเซียนควรจะ
สนับสนุนให้จีนและสหรัฐฯ เคารพและยอมรับผลประโยชน์ของกันและกัน และ
ร่วมมือกันรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี้โดยมีอาเซียนเป็นหลัก
จีนให้ความส�ำคัญกับอาเซียนมากกว่าสหรัฐฯ เนื่องจากได้ตระหนักถึงความ
อ่อนแอของตน และสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและอาเซียนหลายประเทศหวาดระแวงการทะยาน
ขึ้นมาเป็นมหาอ�ำนาจของจีน จีนจึงสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทเป็นผู้น�ำ (ASEAN
Centrality) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
อาเซียน ในขณะที่สหรัฐฯ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับอาเซียนมากนักและมุ่งจะรักษา
อ�ำนาจของตนเองและรื้อฟื้นบทบาทการเป็นผู้น�ำของตนเองในภูมิภาคนี้เช่นในอดีต
ตามนโยบาย Rebalancing Asia ของประธานาธิบดีโอบามาซึง่ จะเป็นการบ่อนท�ำลาย
บทบาทความเป็นผูน้ �ำของอาเซียนในภูมภิ าคนี้ และท�ำลายวัตถุประสงค์ดงั้ เดิมของการ
ก่อตั้งอาเซียนของ ดร.ถนัด คอมันตร์
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่ 3 407

408 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 409

410 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 411

412 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 413

414 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 415

416 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 417

418 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 419

420 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 421

422 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 423

424 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 425

426 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 3 427

ภาคผนวกที่ 4

430 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 431

432 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 433

434 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 435

436 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 437

438 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 439

440 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 441

442 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 443

444 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 445

446 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 4 447

448 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ภาคผนวกที่ 5

450 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 451

452 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 453

454 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 455

456 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 457

458 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 459

460 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

        
ภาคผนวกที
่ 5 461

462 สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส�ำเนาหนังสืออนุญาตเผยแพร่
การจัดพิมพ์รายงานวิจัยจาก
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

