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บทที่1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations- ASEAN) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.25101 จากการประชุมรวมกัน
ระหวางผูแทนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย และไดมีการลงนาม
รวมกันในปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) โดยในปฏิญญาฉบับนี้ไดระบุถึง
เปาหมายและวัตถุประสงคของอาเซียน โดยสรุปคือ การเรงรัดใหอาเซียนมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สงเสริมใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในภูมิภาค มุงสงเสริมความรวมมือใน
ทุก ๆ ดาน ระหวางชาติสมาชิก รวมถึงการใหความชวยเหลือระหวางกันในกลุมดวย2
ประเทศไทยนั้นมีบทบาทสําคัญในอาเซียนในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกิจและ สังคม3 ในดานการเมือง เชน การมีบทบาทในการแกไขปญหากัมพูชาและ
การแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคอินโดจีน การเปนผูริเริ่มใหมีการประชุมอาเซียนวา
ดวยความรวมมือทางดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (ASEAN Regional
Forum – ARF) ในดานเศรษฐกิจ เชน การเสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนของรัฐบาล
ไทยภายใตการนําของนายอานันท ปนยารชุน ในป พ.ศ.2535 ในดานสังคม เชน การผลักดันใหมี
การริเริ่มจัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) และการจัดตั้งกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพื่อแกปญหาโรคเอดส เปนตน4
นับตั้งแตมีการกอตั้งอาเซียนอาเซียนมาจนถึงปจจุบัน(พ.ศ.2546) สมาคมอาเซียนประสบ
ความสําเร็จในการบรรลุถึงเปาหมายสําคัญ ๆ และเจตนารมณที่กําหนดไวในปฏิญญากรุงเทพฯ

1

Association of Southeast Asian Nations, 10 Years ASEAN, (Jakarta : Sagitarius Offset),

1978 .
2

รายละเอียดดูในภาคผนวก
อาเซียน, กรม, “บทบาทของไทยในอาเซียน,” วิทยุสราญรมย 2,8 (กรกฎาคม-กันยายน 2543) : 22.
4
เรื่องเดียวกัน.
3

2

ทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาความสัมพันธกับโลกภายนอก5
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนประการหนึ่งคือ ความสําเร็จของอาเซียนในดานการขยายองคกรโดยการ
รับสมาชิกเพิ่ม ทําใหอาเซียนในปจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศซึ่งเปนการบรรลุเจตนารมณของผู
รวมกอตั้งอาเซียนที่ปรากฏในปฏิญญาสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขอที่ 4
ที่วา “สมาคมอาเซียน จะเปดโอกาสใหรัฐทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งยอมรับ
จุดมุงหมาย หลักการ และความมุงประสงคดังกลาวเขารวมดวย”6 จากเจตนารมณดังกลาวนี้ จึง
ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความพยายามรวมกันที่จะชักนําประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเขาเปนสมาชิกอาเซียน ทําใหปจจุบัน(พ.ศ.2546) อาเซียนมีสมาชิกเพิ่มเปน 10
ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ
กัมพูชา
การขยายตั วครั้ งแรกของอาเซียนคือ การรั บบรู ไนเขาเป นสมาชิ ก โดยบรูไนนี้ เขาเปน
สมาชิกอาเซียนลําดับที่ 6 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 ตอมาการขยายตัวครั้งที่สองคือกรณี
เวียดนาม ซึ่งเขาเปนสมาชิกอาเซียนในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 เปนสมาชิกลําดับที่ 7 ใน
การขยายตัวครั้งที่สามคือกรณีของลาวและพมา เขาเปนสมาชิกอาเซียนในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ.2540 ในลําดับที่ 8 และ 9 ตามลําดับ และการขยายตัวครั้งลาสุดคือกรณีของกัมพูชา เขาเปน
สมาชิกอาเซียนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 โดยเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ 107
ในการศึกษาในงานวิทยานิพนธฉบับนี้ จะเปนการศึกษาทาทีของไทยที่มีตอกรณีการเขา
เปนสมาชิกอาเซียนของพมา ในป พ.ศ.2540 ทั้งนี้เพราะ จากการสํารวจวรรณกรรม พบวา
การศึกษาที่เกี่ยวกับการขยายตัวของอาเซียนในดานจํานวนสมาชิกนั้นยังขาดในสวนของกรณีการ
เขาเปนสมาชิกของพมา โดยการศึกษาเทาที่มีอยูนั้นจะเปนการศึกษาในกรณีของเวียดนามและ
กัมพูชา โดยในกรณีของเวียดนามนั้นเปนงานวิทยานิพนธของ ปยนุช สนั่นเสียง ซึ่งศึกษาการเขา
เป น สมาชิ ก อาเซี ย นของเวี ย ดนามโดยใช แ นวความคิ ด เรื่ อ งผลประโยชน แ ห ง ชาติ (national
interest) และทฤษฎีการรวมกลุม (integration theory) โดยผลการศึกษาพบวา การเขาเปน
5

กระทรวงการตางประเทศ, “อาเซียนในปจจุบันและทิศทางในอนาคต,” วารสารเสนาสนเทศ 38,6
(สิงหาคม-กันยายน 2543) : 48.
6
รายละเอียดดูในภาคผนวก
7
กระทรวงการตางประเทศ, “อาเซียนวันนี้และอนาคต,” เอกสารในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
ตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร เรื่องความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน 11 พฤศจิกายน 2542. (เอกสารไม
ตีพิมพเผยแพร)

3

สมาชิกของเวียดนามนั้นเปนประโยชนตอเวียดนาม คือ ทําใหเวียดนามมีการพัฒนาเศรษฐกิจให
เติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสของเวียดนามในการเขาสูตลาดอาเซียนและเปน
ทางไปสูตลาดโลก มีการสงออกเพิ่มขึ้น และมีโอกาสใหประเทศตาง ๆ เขาไปลงทุน นํารายไดเขา
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น และเวียดนามไดรับการยอมรับจาก
นานาชาติซึ่งเปนการเพิ่มศักดิ์ศรีของเวียดนามบนเวทีระหวางประเทศ8 และสําหรับอาเซียนนั้นจะ
ไดรับประโยชนจ ากการรั บเวีย ดนามเขา เป น สมาชิ ก คือ เปน การเสริมสร า งความมั่น คงใหกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพิ่มขนาดตลาดอาเซียนใหใหญขึ้น ดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและ
นอกภูมิภาค และเพิ่มความแข็งแกรงในการเจรจาตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลว9
ในกรณี ข องกัม พูชา เปนการศึก ษาของสมศัก ดิ์ ดํา รงสุ น ทรชั ย โดยศึก ษาป ญหาและ
อุปสรรคของการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนของกัมพูชา โดยมีสมมติฐานวาความพยายามของ
กัมพูชาในการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเกิดจากแรงผลักดันของปจจัยภายนอก ไดแก ความ
เปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธระหวางประเทศที่เอื้อตอการสรางความรวมมือระดับภูมิภาค
และความประสงคของอาเซียนในการบูรณาการกัมพูชาเพื่อขยายประโยชนทางเศรษฐกิจของ
สมาคม และปจจัยภายในของกัมพูชาที่ตองการเพิ่มพูนผลประโยชนแหงชาติทั้งในดานการเมือง
สั ง คม และ เศรษฐกิ จ รวมทั้ ง การแสวงหาการยอมรั บ จากประชาคมระหว า งประเทศด ว ย
นอกจากนี้ในการศึกษานี้พบวาการที่ตองมีการเลื่อนการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป
พ.ศ.2540 นั้น เปนเพราะปจจัยภายในคือการชวงชิงอํานาจของกลุมผูนําทางการเมือง ทําใหเกิด
ความขัดแยงในกัมพูชา ความไมพรอมทางโครงสรางของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการจัดทํา
กฎระเบียบเพื่อรองรับการเปนสมาชิก รวมถึงปญหาดานโครงสรางทางการเมือง10
พมานั้นเปนประเทศที่มีปญหาภายในหลายประการ เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ปราบปรามนักศึกษา ประชาชน จากเหตุการณความไมสงบในป พ.ศ.2531 ซึ่งทําใหสหรัฐอเมริกา
ระงับความชวยเหลือแกพมาตั้งแตป พ.ศ.2531 และสหภาพยุโรป ไดออกแถลงการณประณามการ
8

ปยนุช สนั่นเสียง, “เวียดนามกับการเขาเปนสมาชิกใหมของสมาคมอาเซียน : ผลประโยชนแหงชาติ
และบูรณาการระดับภูมิภาค,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2540), หนา 127
9
เรื่องเดียวกัน.
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สมศักดิ์ ดํารงสุนทรชัย, “การเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนของกัมพูชา: ปญหาและอุปสรรค,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 105.
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กระทํ า ของรั ฐ บาลทหารพมา นอกจากนี้ ยัง ระงับ ความชว ยเหลื อที่ มี ใ ห แก พ มา ดว ย และในป
พ.ศ.2533 สหภาพยุโรปยังไดเรียกรองใหรัฐบาลทหารพมายอมรับผลการเลือกตั้งที่ฝายพรรค
สันนิบาตประชาธิปไตยแหงชาติ (National League Democracy- NLD) ไดรับชัยชนะรวมถึงการ
มีมาตรการแซงชั่นทางการคาตอพมาดวย11 การคัดคานจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนัน้ เปน
ผลสืบเนื่องมาจากปญหาภายในของพมาที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2531 คือ การเกิดการจลาจล
เดินขบวนประทวงของนักศึกษา ประชาชน พระสงฆ อันเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ําของ
พม า รั ฐ บาลทหารพม า ได ทํ า การปราบปรามอย า งรุ น แรงทํ า ให มี ผู เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวนมาก จาก
เหตุการณนี้ทําใหสหรัฐอเมริการะงับความชวยเหลือแกพมา และสหภาพยุโรปไดมีมติประณาม
การกระทําของรัฐบาลทหารพมารวมถึงระงับความชวยเหลือที่มีแกพมา นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนก็
เปนอีกประเทศหนึ่งที่ประกาศระงับการใหเงินชวยเหลือที่มีแกพมาในป พ.ศ.2531 ดวยเชนกัน12
หลังจากเหตุการณในป พ.ศ.2531 แลว รัฐบาลพมาไดจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในป พ.ศ.2533
ซึ่งผลปรากฏวาพรรค NLD ซึ่งมีนางออง ซาน ซู จี เปนเลขาธิการพรรคไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
แตรัฐบาลพมาปฏิเสธผลการเลือกตั้งในครั้งนี้และไดกักบริเวณนางออง ซาน ซู จี รวมถึงทําการ
จับกุมกวาดลางสมาชิกพรรค NLD13 จากเหตุการณนี้ทําใหประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ออกมาประณามการกระทําของรัฐบาลพมาในประเด็นการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เรี ย กร อ งให รั ฐ บาลยอมรั บ ผลการเลื อ กตั้ ง และลงจากตํ า แหน ง และ
สหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศหามการนําเขาสินคาทุกชนิดจากพมาดวย14 นอกจากนี้ในพมายังมี
ปญหาการสูรบระหวางรัฐบาลทหารพมากับกองกําลังชนกลุมนอยซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาเปน
เวลานาน15 ทําใหประเทศกลุมสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย รวมกันประณาม
รัฐบาลพมาในฐานะละเมิดสิทธิมนุษยชนและรวมกันใชวิธีแซงชั่นและงดการขายอาวุธใหกับพมา
นอกจากนี้ยังพยายามหวานลอมและชักชวนใหอาเซียนรวมประณามพมาอีกดวยแตไดรับการ
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ทรายแกว ชูทรัพย, “สหภาพพมา,” ใน เอเชียรายป 1991/2534 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียรายป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 184.
14
เรื่องเดียวกัน, หนา 189.
15
พรพิมล ตรีโชติ, “มิติชาติพันธุในความสัมพันธไทย-พมา,” เอเชียปริทัศน 16,2 (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2538) : 20.
13

5

ปฏิเสธจากอาเซียน16 จากปญหาที่เกิดขึ้นในพมา ซึ่งไดทําใหเกิดปฏิกิริยาจากนานาประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และ ญี่ปุน ดังที่ไดกลาวมานั้น ไดสงผลตอเนื่อง
มาถึงกรณีที่อาเซียนจะรับพมาเขาเปนสมาชิกคือ ทําใหเกิดการไมเห็นดวยและแสดงทาทีคัดคาน
จากประเทศเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยไดใหเหตุผลวา
พมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังไดกลาวอางวากลุมคณะผูปกครองพมานั้นมีสวนเกี่ยวพัน
กับการคายาเสพติด17 ประเด็นการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมานี้มีความสําคัญและสงผล
กระทบตอความสัมพันธระหวาง 2 ประชาคมคืออาเซียนและสหภาพยุโรป กอนหนาที่จะมีการรวม
พมาเขาอาเซียน คณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปไดออกมาแถลงวาสหภาพยุโรปจะไมคัดคาน
สิ่งที่อาเซียนทําเพราะเปนสิทธิของอาเซียนที่จะทําตามตองการ แตในทางกลับกันอาเซียนเองก็จะ
ไมมีสิทธิที่จะบังคับใหสหภาพยุโรปปฏิบัติตอพมาเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั้งสหภาพยุโรปและ
อาเซียนตองยอมรับการกระทําของกันและกัน ซึ่งเจาหนาที่อาวุโสของสหภาพยุโรปเองไดใหการ
ยอมรับวาพมาเปนปญหาหลักของอาเซียนและสหภาพยุโรป และสหภาพยุโรปไมสามารถใหการ
ยอมรับรัฐบาลทหารพมาได18 และจากการที่อาเซียนมีนโยบายรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน
พร อ มลาว ในขณะที่ช ะลอการเข า เป น สมาชิก ของกั ม พู ช านั้ น สหภาพยุโ รปได ตั้ง คํ า ถามโดย
ตองการทราบเหตุผลวาทําไมจึงเกิดการปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดยนาย Jacque Poos
รัฐมนตรีวาการตางประเทศของประเทศลักเซมเบอรกกลาววา เขาเห็นวากัมพูชาและพมานั้น
เหมือนกันเมื่อ
อาเซียนชะลอการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิก สหภาพยุโรปก็เขาใจ และเห็นวา
ควรทํากับพมาเชนเดียวกันคือชะลอการรับพมาเปนสมาชิกไวกอน เขาอยากใหอาเซียนเลื่อนการ
รับพมาเปนสมาชิกออกไปตราบใดที่รัฐบาลทหารพมายังไมยอมรับประชาธิปไตย นอกจากนี้นาย
Poos ยังกลาววารัฐบาลของสหภาพยุโรปอาจมีการหามไมใหมีการประชุมระดับสูงกับสมาชิกของ
รัฐบาลทหารพมาอีกดวย19 ความสัมพันธระหวางสองกลุมไดตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเห็นไดชัดจากการ
ที่ ในปพ.ศ. 2543 สหภาพ ยุโรปไมยอมรับพมาในฐานะสมาชิกอาเซียน โดยไดทําการขับไลผูแทน
รัฐบาลพมาไมใหเขาสหภาพยุโรป สั่งงดการคาอาวุธยุทธโธปกรณ งดออกหนังสือเดินทางใหกับ
16

พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” เอเชียรายป 1993/2536 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2536), หนา 172.
17
Greg Sheridan, ASEAN : “An Image Problem,” Southeast Asian Affairs 1998 (Singapore :
Institute of Southeast Asian Studies, 1998), 40.
18
Songsamorn Kanchanabut, “Burma’s membership in ASEAN and it’s impacts on the EUASEAN relations,” Centre for European Studies, Chulalongkorn University, 1988 (Research
Monographs), pp.5-6.
19
Far Eastern Economic Review, 31 July 1997, p.17.
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เจาหนาที่ระดับสูงของพมา และระงับโครงการความรวมมือตางๆ รวมถึงหามการสงออกอาวุธซึ่ง
อาจมีการนําไปใชปราบปรามคนในพมาได20 ในขณะที่หลายประเทศไมเห็นดวยกับการที่อาเซียน
จะรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนแตประเทศไทยกลับแสดงความยินดีและใหการสนับสนุนพมา
เขาเปนสมาชิก อาเซียนในหลายลักษณะดวยกัน
กอนหนาที่จะมีการรับพมาเขาเปนสวนหนึ่งของอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุน
การที่พมาจะเขาเปนสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่องถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศ
ไทยก็ตาม เห็นไดจากในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน สมัยที่ 25 เกิดประเด็นการ
อภิปรายวาจะเชิญพมาเขารวมในการประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับประเทศคู
เจรจาในฐานะแขกรับเชิญหรือไม โดยไทยและฟลิปปนสเห็นดวยวาควรเชิญพมาเขารวมการ
ประชุมดวย (ซึ่งในที่สุดแลวพมาก็ไมไดรับเชิญใหเขารวมในการประชุมครั้งนี้ ทําใหประเทศคูเจรจา
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา ไดแสดงความพอใจตอการตัดสินใจดังกลาว)21 ในป
พ.ศ.2536 กระทรวงการตางประเทศพยายามเสนอใหพมาไดมีโอกาสเขารวมอาเซียนในการ
ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 26 ที่ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่
23-28 กรกฎาคม พ.ศ.253622 และ รัฐบาลไทยไดเชิญชวนใหพมาเปนแขกของประเทศไทยซึ่งเปน
เจาภาพในการจัดการประชุมอาเซียนในป พ.ศ.2536 ทามกลางเสียงคัดคานของประเทศคาย
ประชาธิปไตย เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา แตประเทศไทยก็ยัง
เดินหนาสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกของพมาอยางเต็มที่23 ในป พ.ศ.2537 ผูนําไทยมีความ
พยายามที่จะใหพมาเขาเปนผูสังเกตการณในการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ครั้งที่ 27 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ.2537 โดยไดมีการเชื้อเชิญอยางเปดเผยและไดพยายาม
ที่จะโนมนาวใหประเทศตางๆในอาเซียนเห็นชอบกับการเชิญพมาเขารวมประชุมกับอาเซียนใน
ฐานะผูสังเกตการณอยางเต็มตัว และจากถอยแถลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของไทยในขณะนั้น คือนาวาอากาศตรีประสงค สุ นสิริ กลาววาทานมองวา ไมเห็นจะมีปญ หา
ยุงยากอื่นใดในการที่จะเชิญพมาเขารวมอาเซียน24 ซึ่งเปนการสะทอนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของไทยตอ
20

Burma/ Myanmar common position extended, EU today, 13 (May 2000): 4.
21
พัชราวลัย วงศบุญสิน, “อาเซียน,” ใน เอเชียรายป 1993/2536 ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536): 51.
22
พรรณรวี ตันศุภผล, “ความสัมพันธไทย-พมา กับรอยลึกที่เกือบจะราว,” สยามโพสต (23 กันยายน
2536): 6.
23
พรพิมล ตรีโชติ, “ ฤาหนทางของพมาเขาอาเซียนจะตีบตัน,” มติชน (31 กรกฎาคม 2539) : 23,26.
24
เกียรติชัย พงษพาณิชย, “พมา: อาเซียน: การลงทุนที่เปลืองตัว,” มติชน (7 มีนาคม 2537) : 4.
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การรับพมาเขาอาเซียนไดดีอีกทางหนึ่ง การแสดงทาทีดังกลาวของไทยนี้เปนผลจากการมีนโยบาย
การเกี่ยวพันเชิงสรางสรรคซึ่งไทยและอาเซียนมีตอพมา โดยไทยไมตองการใหพมาแปลกแยกจาก
ประเทศเพื่อนบาน25 และเชื่อวาการดึงพมาเขามาใกลชิดอาเซียนเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการมี
บรรยากาศระหวางประเทศที่มีความสมานฉันทและความเขาใจอันดีระหวางกันมากขึ้น26
การกระทําที่แสดงถึงการสนับสนุนและใหการตอนรับพมาในการเปนสมาชิกอาเซียนเห็น
ไดชัดยิ่งขึ้นในชวงรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กลาวคือ ผูนําไทยใหสัมภาษณวาอยากเห็น
พม า กั ม พู ช า และลาวเป น สมาชิ ก อาเซี ย น โดยเร็ ว ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะเป น ได ทั้ ง นี้ โ ดยไม คํ า นึ ง ถึ ง
สภาพการณที่ออนไหวทางการเมืองภายในพมา27 และนอกจากนี้ ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม
พ.ศ.2540
ผู นํ า ไทยได เ ดิ น ทางเยื อ นพม า ภายหลั ง จากการประกาศคว่ํ า บาตรพม า ของ
สหรัฐ อเมริก า ไทยและอาเซี ย นต อต า นกระแสนี้ ด ว ยการประกาศอุม พม า ตามปรกติใ นฐานะ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกันและกําลังจะไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกอาเซียน28
จากการกระทําของไทยดังที่ไดกลาวมาขางตนนั้น จึงทําใหเกิดความสนใจวาเพราะเหตุใด
ประเทศไทยจึงแสดงออกซึ่งการกระทําหรือพฤติกรรมเหลานั้นซึ่งเปนการสนับสนุนพมาใหเขาเปน
สมาชิ ก อาเซี ย น ทั้ ง ๆ ที่ ผ ลประการหนึ่ ง ที่ จ ะเกิ ด จากการกระทํ า นั้ น คื อ อาจส ง ผลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไดเนื่องจากประเทศเหลานั้น
ใหความสําคัญกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ การปราบปราบชนกลุมนอยในพมาเปน
อยางมาก
ประเด็นการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมามีความสําคัญทั้งตออาเซียนและตอไทย
เนื่องจาก
1.พมามีเขตแดนใกล ชิดกับไทยและมีปญหารวมกันอยูหลายประการ เชน ยาเสพติด
แรงงานอพยพ ปญหาความไมชัดเจนของเสนเขตแดน ปญหาผูอพยพจากการสูรบ เปนตน ปญหา
เหลานี้มีสาเหตุหลักมาจากปญหาภายในพมาที่สงผลกระทบขามเขตแดนมาสูไทยทําใหไทยไดรับ
ผลกระทบทางดานความมั่นคง เชน ความไมมั่นคงตามแนวชายแดน การปดดานการคา การเกิด
ปญหาสังคมอันเนื่องมาจากแรงงาน เปนตน ถึงแมไทยและพมาจะมีความพยายามรวมกันในการ
25

“นโยบายของ ASEAN ตอพมา,” วัฏจักร (15 มีนาคม 2537) : 2.
โตะขาวตางประเทศ, “พมาเขารวมประชุมอาเซียน,” สยามรัฐ (24 กรกฎาคม 2537) : 14.
27
พรพิมล ตรีโชติ, “เมื่อจิ๋วหวานเจี๊ยบ เจอหมองหวานจอย,” มติชน (4 กุมภาพันธ 2540): 13.
28
วัฏจักร (17 พฤษภาคม 2540): 3.
26
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แกปญหาเหลานี้มาโดยตลอด แตปญหาเหลานี้ก็ยังคงไมหมดไป ดังนั้นทางหนึ่งคือ นําพมาเขา
เปนสมาชิกอาเซียนเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงภายในพมาและใหพมามีการพัฒนาที่ดี ซึ่งเมื่อ
พมาดีขึ้น ไทยในฐานะเพื่อนบานก็จะไดรับผลดีดวย
เมื่อพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนจะทําใหไทยมีกลไกใหมที่สมาชิกยอมรับการเจรจาระดับ
พหุภาคีเพื่อแกไขปญหาก็จะทําไดสะดวกมากขึ้น โดยมีตัวแทนหลายฝายเขาหารือ เสนอแนะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนําไปสูการแกปญหาเพื่อประโยชนของทุกฝาย29
2.การที่พมามีความสัมพันธที่ใกลชิดกับจีนนับตั้งแตป พ.ศ.2531 ซึ่งเกิดความไมสงบใน
พมา จีนเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือแกพมาทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน ประกาศตัดความชวยเหลือ ความใกลชิด
ระหวางพมาและจีนกอความกังวลใหอาเซียนเพราะสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีประเด็นที่เปน
ปญหากับจีน เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ในเรื่องการอางสิทธิเหนือหมูเกาะสแปรตลียที่จีน
อางการครอบครองอยู ดังนั้นจีนจึงเปนประเทศที่อาเซียนตองระวังในการคบคาสมาคมดวยเปน
กรณีพิเศษ การดึงพมาออกจากจีนใหมาเปนพันธมิตรกับอาเซียนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง30
นอกจากนี้หากพิจารณาในเรื่องของการที่พมาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีประชากรจํานวนมาก คือประมาณ 50 ลานคน มีแรงงานราคาถูก ปจจัย
เหลานี้ทําใหอาเซียนตองการใหพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อเปนการขยายแหลงปจจัยการผลิต
และตลาดสําหรับสินคาที่ผลิตในอาเซียน31
3. การเขาอาเซียนของพมาเปนประเด็นหนึ่งที่อาเซียนจะไดแสดงความเปนตัวของตัวเอง
โดยไมยอมใหตะวันตกเขามาครอบงําความคิดของตน32
งานที่มีลักษณะใกลเคียงกับงานชิ้นนี้คืองานของปยนุช สนั่นเสียง และ สมศักดิ์ ดํารง
สุ น ทรชั ย โดยในงานของป ย นุ ช สนั่ น เสี ย ง ได ทํ า การศึ ก ษาการเข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นของ
29

ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต, “อาเซียน 9+1 กับขอสังเกตบางประการ,” วารสารเศรษฐกิจ ฝายวิจัย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 29,9(9กันยายน 2540): 22.
30
พรพิมล ตรีโชติ, “พมา : สลักระเบิดในอาเซียน,” ใน อุกฤษฏ ปทมานันท (บรรณาธิการ), อาเซียน
ใหม (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 183.
31
ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต, “อาเซียน 9+1 กับขอสังเกตบางประการ,” วารสารเศรษฐกิจ ฝายวิจัย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) : 18.
32
พรพิมล ตรีโชติ, “พมา : สลักระเบิดในอาเซียน,” ใน อุกฤษฏ ปทมานันท (บรรณาธิการ), หนา 195.
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เวียดนามโดยใชแนวความคิดเรื่องผลประโยชนแหงชาติ (national interest) และทฤษฎีการ
รวมกลุม (integration theory) ผลการศึกษาพบวา การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของเวียดนามนั้น
เปนประโยชนตอเวียดนามคือทําใหเวียดนามมีการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตและขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และเพิ่มโอกาสของเวียดนามในการเขาสูตลาดอาเซียนและเปนทางไปสูตลาดโลก มีการ
สงออกเพิ่มขึ้น และมีโอกาสใหประเทศตาง ๆ เขาไปลงทุนนํารายไดเขาสูเวียดนามมากขึ้นอันจะ
สงผลใหประชาชนชาวเวียดนามมีความเปนอยูดีขึ้น และเวียดนามไดรับการยอมรับจากนานาชาติ
ซึ่งเปนการเพิ่มศักดิ์ศรีของเวียดนามบนเวมีระหวางประเทศ นอกจากนี้การเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ของเวียดนามเปนประโยชนตออาเซียนคือ เสริมสรางความมั่นคงใหกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพิ่มขนาดตลาดอาเซียนใหใหญขึ้น ดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและนอกภูมิภาค และเพิ่ม
ความแข็งแกรงในการเจรจาตอรองกับประเทศที่พัฒนาแลว33
สําหรับงานของสมศักดิ์ ดํารงสุนทรชัย เปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการเขารวม
เปนสมาชิกอาเซียนของกัมพูชา โดยมีสมมติฐานวา ความพยายามของกัมพูชาในการเขารวมเปน
สมาชิ ก อาเซี ย นเกิ ด จากแรงผลั ก ดั น ของป จ จั ย ภายนอก ได แ ก ความเปลี่ ย นแปลงในระบบ
ความสัมพันธระหวางประเทศที่เอื้อตอการสรางความรวมมือระดับภูมิภาคและความประสงคของ
อาเซียนในการบูรณาการกัมพูชาเพื่อขยายประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาคมและปจจัยภายใน
ของกัมพูชาที่ตองการเพิ่ มพูนผลประโยชนแหงชาติ ทั้งในดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิ จ
รวมทั้งการแสวงหาการยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศดวย34 นอกจากนี้ในการศึกษานี้
พบวา การที่ตองมีการเลื่อนการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ.2540 นั้น เปนเพราะ
ปจจัยภายใน คือการชวงชิงอํานาจของกลุมผูนําทางการเมือง ทําใหเกิดความขัดแยงในกัมพูชา
ความไมพรอมทางโครงสรางของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการจัดทํากฏระเบียบเพื่อรองรับ
การเปนสมาชิก รวมถึงปญหาดานโครงสรางทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก คือ ทาที
ของอาเซียนและทาทีของประชาคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภา
พยุโรป ที่ เ ห็ น ว า ควรเลื่อ นการรั บกัม พูช าเข า เปน สมาชิก อาเซียนออกไปอยา งไม มีกํา หนดอั น
เนื่องมาจากการเกิดความไมสงบในกัมพูชา
33

ปยนุช สนั่นเสียง, “เวียดนามกับการเขาเปนสมาชิกใหมของสมาคมอาเซียน: ผลประโยชนแหงชาติ
และบูรณาการระดับภูมิภาค,” (วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), หนา 127.
34
สมศักดิ์ ดํารงสุนทรชัย, “การเขารวมเปนสมาชิกสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ASEAN) ของกัมพูชา : ปญหาและอุปสรรค,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 11.
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1.2 สมมติฐาน
การที่รัฐบาลไทยสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของประเทศพมานั้น เปนผลจาก
การมองความมั่นคงในแนวความหมายกวางที่ครอบคลุมในหลายมิตินอกเหนือจากในมิติทาง
ทหารเชนในอดีต เชน ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และในมิติของ
มนุษย เปนตน โดยผูมีสวนในการหนดนโยบายของไทยมองวาความมั่นคงของไทยจะเกิดขึ้นไมได
หากปราศจากความมั่นคงในพมา เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบในดาน
ความมั่นคงอันมีที่มาจากพมาเชนกัน การสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนจะทําใหโอกาสใน
การปรึกษาหารือรวมกันระหวางประเทศพมาและประเทศที่ไดรับผลกระทบจากปญหาความมั่นคง
ในพมามีมากขึ้น
1.3 กรอบความคิด
กรอบความคิ ด ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการอธิ บ ายการสนั บ สนุ น รั ฐ บาลพม า เข า เป น สมาชิ ก
อาเซียนของไทย จะเปนการนําเอากรอบความคิดทางดานความมั่นคงมาใช โดยเปนความมั่นคง
แนวใหม ที่เรียกวา “comprehensive security” และ นอกจากนี้จะนําเอากรอบความคิดที่นําเสนอ
วิธีการจัดการเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมกันระหวางรัฐตาง ๆ เพื่อนํามาซึ่งความมั่นคงคือกรอบ
“cooperative security”
กรอบความคิด “comprehensive securtiy” มีขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุน โดย
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุน คือ นายมาซาโยชิ โอฮิรา (Masayoshi Ohira) ซึ่งบริหารงานในป
พ.ศ.2521 ไดสรางกลุมเพื่อศึกษาเรื่องนี้ขึ้น หลักการสําคัญของกรอบความคิดนี้คือ การมองความ
มั่นคงโดยรวมทั้งภัยคุกคามที่คุกคามความเปนอยูของรัฐทั้งทางดานการทหารและที่มิใชทาง
ทหาร35 และญี่ปุนไดพัฒนากรอบความคิดนี้ขึ้นเปนนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ในป พ.ศ.2523
โดยได มี ก ารเสนอรายงานว า ด ว ยเรื่ อ งความมั่ น คงแห ง ชาติ แ บบกว า ง (Report
on
Comprehensive Security) ตอนายกรัฐมนตรีซูซูกิ โดยมีการระบุถึงวัตถุประสงคและหลักการของ
กรอบความคิดนี้ไววา คือการมีความรวมมือทางดานการทหารและดานทั่ว ๆ ไปกับสหรัฐอเมริกา
การเพิ่มศักยภาพของญี่ปุนในการปกปองรักษาดินแดน การปรับและพัฒนาความสัมพันธกับ
35

David H. Capie, Paul M. Evans and Akiko Fukushima, Speaking Asia Pacific Security a
lexicon of English Terms with Chinese and Japanese translations and a note on the Japanese
translation, working paper (Canada : University of Toronto – York University, 1998), p. 25.
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ประเทศจีนและสหภาพโซเวียตในเรื่องความมั่นคงดานพลังงาน การสรางความมั่นคงดานอาหาร
และการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาภัยธรรรมชาติโดยเฉพาะการเกิดแผนดินไหวครั้ง
ใหญ36 โดยสรุปอาจกลาวไดวาหลักการสําคัญของกรอบ “comprehensive security” ของญี่ปุน
คือ การมองภัยคุกคามสมัยใหมที่มีหลายมิติมากขึ้น ซึ่งทาทายความสามารถรัฐในการจัดการทั้ง
ในปญหาดานเศรษฐกิจ ดานการคา ดานภัยธรรมชาติ และรวมถึงภัยคุกคามจากทางทหารดวย
นอกจากนี้กรอบความคิดเรื่อง “comprehensive security” ไดมีผูใหคํานิยามไว เชน
สภาความรวมมือดานความมั่นคงในเอเชียแปซิฟค (Council for Security Cooperation
in the Asia Pacific- CSCAP) ไดระบุคําจํากัดความของ comprehensive security ไววา กรอบ
ความคิดนี้เปนการแสวงหาความมั่นคงแบบยั่งยืนในทุก ๆ ดาน ทั้งในดานความมั่นคงของมนุษย
ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทหาร สิ่งแวดลอม ทั้งในขอบเขตของ
ภายในและภายนอก โดยผานเครื่องมือที่เปนความรวมมือ37
Mohamed Jawhar Hassan ไดระบุวา comprehensive security คือการแสวงหาความ
มั่นคงแบบยั่งยืนในทุก ๆ ดาน ทั้งดานบุคคลหรือมนุษย ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร
และสิ่งแวดลอม ทั้งในสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกประเทศโดยผานวิธีการรวมมือกัน38
Comprehensive security หรือนักวิชาการบางทานเรียก ความมั่นคงแบบประมวล39
ความมั่นคงในความหมายกวาง40 หรือ ความมั่นคงที่ครอบคลุมรอบดาน41 หรือความมั่นคง
36

David Dewitt, “Common, comprehensive and cooperative security,” The Pacific Review
7,1 (1994) : 2.
37
CSCAP Memorandum No.3: The Concept of Comprehensive and Cooperative Security,
cited in Mely Caballero-Anthony, “Human Security and Comprehensive Security in ASEAN,” in The
Guest for Human Security : The next phase of ASEAN, ed. Pranee Thiparat (Bangkok : Institute of
Security and International Studies(ISIS), 2001), p.28.
38
Mohamed Jawhar Hassan, “The concept of Comprehensive Security,” in Conceptualising
Asia-Pacific Security, eds. Mohamed Jawhar Hassan and Thangam Ramnath (Malaysia : ISIS
Malaysia, 1996), p. 11.
39
สุรชัย ศิริไกร, “30 ปอาเซียนกับกาวตอไปในอนาคต,” การสัมมนาทางวิชาการในวาระครบรอบ 50ป
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพื่อรวมฉลองครบรอบ 30 ปอาเซียน ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 สิงหาคม 2540.
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เบ็ดเสร็จ ซึ่งเปนการมองความมั่นคงในความหมายกวางที่มีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่มิใชแต
มิติทางการทหารเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรวมถึง
ประเด็นขามชาติดวย เชน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลักลอบเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย การแพรระบาดของยาเสพติดและโรคตาง ๆ เปนตน
ความมั่นคงเบ็ดเสร็จ (comprehensive security) เปนการมองภัยคุกคามความมั่นคงโดย
มองวาภัยใดก็ตามที่คุกคามความเปนอยู การกินดีอยูดีของมนุษย สังคมและรัฐ ไมวาจะเกิดจาก
ภายในรั ฐ หรื อ ภายนอกรั ฐ จะถื อ เป น ภั ย คุ ก คามความมั่ น คง เช น ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ ภัยคุกคามความมั่นคงทางสังคม ภัยคุกคามดานการเมือง ชีวิต และเสรีภาพของบุคคล
ภัยคุกคามดานสิ่งแวดลอม และภัยคุกคามทางดานการทหาร การมองความมั่นคงในลักษณะที่
กวางและครอบคลุมดังกลาวนี้จะมีการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน และมีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางความ
มั่นคงในมิติตาง ๆ โดยทุกมิติจะสนับสนุนและผลักดันกันเอง รัฐจะยังไมมั่นคงถายังมีภัยคุกคาม
ดานใดดานหนึ่งอยู ถึงแมจะมีสันติภาพในชาติ มีเสถียรภาพทางการเมือง แตไมมีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ก็ไมสามารถทําใหรฐั อยูไดอยางยาวนาน กลาวคือ รัฐจะไมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได
ถาสิ่งแวดลอมยังคงลดลงอยางมาก ปญหาสังคมจะบอนทําลายเศรษฐกิจและความสามารถใน
การปองกันประเทศ รัฐมีกองทัพไมเขมแข็ง ไมสามารถปกปองดินแดนหรือ ผลประโยชนทาง
การเมืองและเศรษฐกิจได42
นอกจากนี้กรอบความคิดที่จะนํามาใชอธิบายการเกิดความรวมมือระหวางรัฐตาง ๆเพื่อ
นํ า มาสู ก ารรั บ มื อ กั บ ป ญ หาความมั่ น คงที่ รั ฐ ต อ งเผชิ ญ นี้ ในที่ นี้ จ ะใช ก รอบ “cooperative
security” กรอบความคิดนี้เปนกรอบที่มีขึ้นเพื่อมาแทนที่โครงสรางความมั่นคงในชวงสงครามเย็น
ซึ่งมีลักษณะของการถวงดุลกันของสองมหาอํานาจคือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

40

สุรพงษ ชัยนาม, “ความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง,” ใน อาเซียนในสหัสวรรษใหม.
ปราณี ทิพยรัตน, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2545), หนา 28.
41
วิทยา สุจริตธรารักษ, “ความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง การเสริมสรางปฏิสัมพันธและ
ผลกระทบของอาเซียนในสหัสวรรษใหม,” ใน อาเซียนในสหัสวรรษใหม. ปราณี ทิพยรัตน, บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2545), หนา 35.
42
Mohamed Jawhar Hassan, “The concept of Comprehensive Security,” in Conceptualising
Asia-Pacific Security, eds. Mohamed Jawhar Hassan and Thangam Ramnath (Malaysia : ISIS
Malaysia, 1996), p. 12.
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Cooperative security เปนกระบวนการที่มีลักษณะเปนพหุภาคี มี 3 องคประกอบใหญ
คือ43
1.ตองเปนการสรางหลักประกันมากกวาการปองปราม
2.ตองเปนการแทนที่ระบบพันธมิตรของสองขั้วอํานาจในสมัยสงครามเย็น
3.ตองสงเสริมสนับสนุนความมั่นคงทั้งในมิติทางทหารและในมิติที่มิใชทางทหาร
กรอบความคิดนี้เปนการพยายามที่จะนําเอาประเทศที่เปนทั้งเพื่อนและเปนศัตรูมาอยู
รวมกัน โดยมีกระบวนการเจรจารวมกันของประเทศที่เขารวมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเกิดการทูต
ในลักษณะที่ไมเปนทางการ โดยจะมีผูเชี่ยวชาญในแวดวงวิชาการ รัฐบาล เอกชน องคกรเอกชน
มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ประเทศตาง ๆ มีความวิตกรวมกันวาจะเปนปญหาความ
มั่นคงตอตนเอง
David Dewitt และ Amitav Acharya ไดระบุถึงกรอบความคิดของความมั่นคงในลักษณะ
นี้ ไว ดังนี้คือ44
1.Cooperative security จะมีการรวมเอาประเทศตาง ๆ ทั้งที่ชอบ และ ไมชอบกัน คือทั้ง
มิตรและศัตรูเขาไวดวยกันในการจัดการกับความมั่นคงโดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางการเมือง
สถานะทางการเมือง รวมถึงการรวมตัวแสดงอื่น ๆ ที่มิใชรัฐเชน องคกรเอกชน กลุมธุรกิจ บรรษัท
ขามชาติ ใหเขามามีสวนในการจัดการและสงเสริมความมั่นคง นอกจากนี้กรอบความคิดนี้ยังเปน
กรอบที่รวบรวมประเด็นตาง ๆที่มีมิติที่กวางกวาทางทหาร เชน การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
ประเด็นเกี่ยวกับประชากร อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งประเด็นเหลานี้มีแนวโนมของการกอปญหาใน
ความสัมพันธระหวางรัฐและนําไปสูความขัดแยงได
2.กรอบความคิดนี้ จะเชื่ อในความสํา คั ญของการสร างลักษณะของการเจรจารว มกัน
ระหวางตัวแสดงตาง ๆ ในภูมิภาค รัฐตาง ๆ ควรมีสวนรวมในการเจรจาหารืออยางสม่ําเสมอกับรัฐ
อื่น และควรยอมรับผลประโยชนระยะยาวอันเกิดจากการปรึกษาหารือนั้น

43

Daavid Dewitt, “Common, Comprehensive and Cooperative Security,” The Pacific Review
7,1 (1994) : 7.
44
David H. Capie, Paul M. Evans and Akiko Fukushima, Speaking Asia Pacific security a
lexicon of English terms with Chinese and Japanese translations and a note on the Japanese
translation, working paper (Canada : University of Toronto-York University, 1998), pp.38-39.
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3.จากปญหาความมั่นคงที่รวมสมัยในยุคปจจุบันซึ่งไดรวมเรื่องตาง ๆ เชน อาชญากรรม
ขามชาติ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม โรคภัยไขเจ็บ เปนตน ดังนั้นจึงจําเปนที่รัฐตาง ๆ ตองมี
ทาทีและการปฏิบัติการรวมกัน รวมถึงตัวแสดงอื่นที่เกี่ยวของภายในรัฐดวย
ในงานนี้จึงเปนการอธิบายใหเหตุผลการตัดสินใจของไทยโดยการใชกรอบความคิดใน
เรื่องความมั่นคง ทั้งสองกรอบนี้ ซึ่งกรอบแรกนั้นเปนการอธิบายการรับรูและตระหนักถึงความ
มั่นคงในมิติที่กวางและครอบคลุมมิใชแตเพียงเรื่องทางการทหารเพียงอยางเดียวของไทย หาก
รวมถึ ง ประเด็ น ความมั่ น คงในมิ ติ อื่ น ด ว ย และนํ า มาสู ก รอบความคิ ด ที่ ส องว า ด ว ยเรื่ อ ง
“cooperative security” โดยมองวาจากการรับรูนั้นทําใหไทยตองรับมือและจัดการกับปญหา
ความมั่นคงของไทยซึ่งไมสามารถทําไดโดยลําพังอีกตอไปจึงแสวงหาความรวมมือจากประเทศอื่น
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความมั่นคงในลักษณะเดียวกับไทย
1.4 วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาถึงทาทีของรัฐบาลไทยตอการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา
2) เพื่อทราบถึงเหตุผลที่สําคัญของรัฐบาลไทยในการมีทาทีสนับสนุนใหพมาเขาเปน
สมาชิกอาเซียน
3) เพื่อทราบถึงแนวคิดในการวิเคราะหเรื่องความมั่นคงของอาเซียน พมา และไทย
1.5 วิธีการนําเสนอ
การนําเสนอในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน 5 บท ดังตอไปนี้
บทที่ 1 เปนบทนําที่กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา สมมติฐาน กรอบ
ความคิด วัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการนําเสนอ วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล
บทที่ 2 อธิบายความสัมพันธระหวางไทย-พมาโดยจะกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยและพมาตั้งแตอดีต โดยเปนการศึกษาวิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศ รวมถึงการศึกษาปญหาตาง ๆ ในความสัมพันธไทยและพมา
บทที่ 3 อธิบายการขยายตัวของอาเซียนกับรัฐบาลไทยกลาวถึงความจําเปนหรือเหตุผล
ของอาเซียนในการรับพมาเปนสมาชิก ซึ่งมีทั้งกลุมประเทศที่เห็นดวยและกลุมประเทศที่ไมเห็น
ดวย โดยมุงเนนที่การศึกษาทาทีของรัฐบาลไทยตอการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา รวมถึง
เหตุผลของการที่ไทยมีทาทีดังกลาว
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บทที่ 4 ในบทนี้จะกลาวถึงความมั่นคงไทย พมา และ อาเซียนโดยนําเสนอคําอธิบายและ
เหตุผลที่ไทยจําเปนตองใหการสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนซึ่งมีเหตุผลทางดานความ
มั่นคงเปนสําคัญ โดยไทยตระหนักดีวาความมั่นคงของไทยนั้นผูกติดกับความมั่นคงของพมา
นอกจากนี้ยังกลาวถึงการมองภัยคุกคามความมั่นคงของพมา และประเทศสมาชิกอาเซียนอีกดวย
บทที่ 5 จะเปนการสรุปผลในการศึกษาวาการที่ประเทศไทยมีพฤติกรรมที่สนับสนุนให
พมาเปนสมาชิกอาเซียนนั้น เปนเพราะไทยใหความสําคัญกับพมาในฐานะที่เปนเพื่อนบานที่
กอใหเกิดภัยคุกคามความมั่นคงของไทยในหลายประการ ดังนั้นจึงจําเปนที่รัฐตาง ๆ ทั้งในภูมิภาค
และนอกภูมิภาคตองรวมมือกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงจากพมารวมกัน
1.6 วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล
การเก็บและรวบรวมขอมูล จะทําโดยการเก็บจากขอมูล 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก เอกสารรายงานการประชุมในระดับและวาระตางๆ เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรมของผู นํ า และรั ฐ บาลไทยที่ มี ต อ การเข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นของพม า
นอกจากนี้จะทําการเก็บขอมูลจากสยามจดหมายเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมเหตุการณที่จะ
สามารถนํ า ไปสูการวิ เ คราะหได เ ช น การเยือ นระหวา งผู นํ า ของสองประเทศ การ
ประชุมกันในวาระตางๆ เปนตน
2. ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก หนังสือ วิทยานิพนธ เพื่อคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวกับความขัดแยง
ระหวางไทย-พมา และผลกระทบจากความขัดแยงดังกลาวตอประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผลทางดานความมั่นคง นอกจากนี้ จะเปนการวิเคราะหจากเนื้อหางานเขียนที่ไดอาน
จากหนังสือพิมพ บทสัมภาษณของผูนําและรัฐบาลไทยที่แสดงทัศนะตอการรับพมา
เขาเปน สมาชิกอาเซียนโดยเป นการเก็บขอมูลจากหนัง สือพิมพต างๆ เชน มติ ชน
สยามโพสต วัฏจักร ผูจัดการรายวัน บางกอกโพสต เดอะเนชั่น เปนตน รวมถึงการ
รวบรวมขอมูลจากวารสารตางประเทศ เชน เอเชียวีค และ ฟาร อีสเทิรน อีโคโนมิค
รีวิว เปนตน
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บทที่ 2
ความสัมพันธระหวางไทย-พมา
ประเทศไทยและประเทศพมานั้นมีพรมแดนติดตอกันทั้งทางบกและทางน้ําเปนระยะทาง
ประมาณ 2,401 กิโลเมตร45 ซึ่งเปนเพื่อนบานของไทยที่มีพรมแดนติดตอกันยาวที่สุด การที่
ประเทศพมาอยูใกลกับประเทศไทยทําใหโอกาสที่จะเกิดปญหากระทบกระทั่งกันและความขัดแยง
เกิดขึ้นไดงาย ดังนั้นความสัมพันธระหวางกันตองเปนไปแบบระมัดระวังเพื่อลดโอกาสในการเกิด
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดและในขณะเดียวกันก็ตองสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเกิดความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีระหวางกันดวย
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพม ามีประวัติศาสตรที่ยาวนานนับแตอดีต แต
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตนั้นจะเปนในรูปของความขัดแยงเปนสวนใหญเห็นไดจากการ
ทําสงครามระหวางไทยและพมาเปนจํานวนถึง 44 ครั้ง โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยรบพมา 24
ครั้ง ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรไทยทําสงครามกับพมา 20 ครั้ง46 ทั้งนี้เปนเพราะไทย
และพมามีความสามารถใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทําใหเกิดการแขงขันกันเพื่อสรางอํานาจ สรางรัฐ และสรางอิทธิพลเหนือประเทศเล็กๆในภูมิภาค
การแขงขันกันดังกลาวทําใหเกิดการแขงขันกันทางการเมือง กลายเปนปฏิปกษกันทั้งที่มีอาณาเขต
ติดตอกัน จากลักษณะดังกลาวนี้ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมาในอดีตมีลักษณะของ
ความขัดแยงและตอสูกันอยูตลอดเวลา แตความสัมพันธระหวางไทยและพมาไดหยุดชะงักลงเมื่อ
พมาตองตกอยูภายใตการปกครองของประเทศอังกฤษในป พ.ศ.2428 จนกระทั่งเมื่อพมาไดรับเอก
ราชจากอังกฤษในป พ.ศ.2491 ความสัมพันธระหวางสองประเทศจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือมีการ
ติดตอกันในหลายดานทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับรัฐบาลและในระดับ
ประชาชน นับตั้งแตพมาไดรับเอกราชจากอังกฤษความสัมพันธระหวางไทยและพมามีลักษณะที่
หลากหลายมากขึ้น มีทั้งความสัมพันธในลักษณะที่เปนความรวมมือและความขัดแยงขึ้นอยูกับแต
ละชวงเวลาวาจะมีสถานการณแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดความสัมพันธในแบบใด

45

กระทรวงการตางประเทศ, การตางประเทศไทย พ.ศ. 2540-2543 (กทม : บริษัทอัมรินทรพริ้นติ้ง
แอนพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), 2543), หนา 41.
46
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ไทยรบพมา พิมพครั้งที่ 5 (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2514),
หนา 1.
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2.1 ความสัมพันธระหวางไทยและพมา
ภาพรวมความสัมพันธระหวางไทยกับพมานับตั้งแตภายหลังจากที่พมาไดรับเอกราชจาก
อังกฤษนั้น ในที่นี้สามารถแบงไดเปน 3 ยุคสําคัญๆ ไดแก ยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือ ยุค
แหงความตึงเครียดและขัดแยง และยุคแหงความหางเหินและเย็นชา โดยการแบงดังกลาวนี้อาศัย
ลักษณะความสัมพันธระหวางกันในแตละชวงเวลาเปนเกณฑ
2.1.1 ยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือ
ยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือ ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลาตางๆที่ประเทศไทยและพมามี
ความสัมพันธอันดีตอกัน โดยตัวชี้วัดที่สําคัญคือ การเดินทางเยือนระหวางผูนําและบุคคลระดับสูง
ของทั้งสองประเทศ ซึ่งสภาวะดังกลาวนี้ไดนํามาซึ่งการเกิดความรวมมือระหวางกัน การลงนามใน
ขอตกลงรวมกันเพื่อเอื้อประโยชนใหแกประเทศทั้งสอง รัฐบาลที่จัดวาอยูในยุคนี้ไดแก รัฐบาล
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท(พ.ศ.2520) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท(พ.ศ.2523) พล.อ.ชาติชาย
ชุณหะวัณ (พ.ศ.2531) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ.2538) และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
(พ.ศ.2539) แตอยางไรก็ตามในยุคเหลานี้ที่จัดวาเปนยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือนั้นก็ใชวา
จะปราศจากความตึงเครียดและความขัดแยง เพียงแตความขัดแยงและความตึงเครียดที่ปรากฏ
นั้นไมไดมีขึ้นบอยครั้งและรุนแรงมากเทาใดนัก เชนการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนไทยพมา ซึ่งปรากฏขึ้นบอยครั้งทั้งนี้เปนเพราะการที่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกันเปนระยะทางยาว
จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันตามแนวพรมแดนได
ในสมัยรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนั้น มีนโยบายตางประเทศที่เปนมิตรกับทุก
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของพมา รัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ไดมีนโยบายผลักดันชนกลุม
นอยออกจากประเทศไทยและไมสนับสนุนชนกลุมนอยในการตอสูกับรัฐบาลพมา และสิ่งหนึ่งที่
เปนเครื่องยืนยันวาความสัมพันธระหวางไทยกับพมาเริ่มดีขึ้นนั่นคือการที่นายพลเนวินไดเดินทาง
เยือนประเทศไทยในป พ.ศ.2522 เชนเดียวกันกับในสมัยรัฐบาลพล.อ.เปรม ไดเดินทางเยือนพมา
และประกาศนโยบายวารัฐบาลไทยจะไมใหการสนับสนุนชนกลุมนอยที่พยายามตอตานและสูรบ
กับรัฐบาลพมา
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ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนินนโยบายมองรอบทิศ (Omni-directional Policy)47 คือการมี
ความสัมพันธอันดีและเปนมิตรกับทุกประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคซึ่งทําใหความสัมพันธไทย
และพมาพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในสมัยของรัฐบาลพล.อ.เปรมยังมีการเดินทางเยือน
ระหวางกันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคือ ในปลายป พ.ศ.2529 พลอากาศเอก
สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยเดินทางเยือนพมาและนายอู เย
กอง รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการต า งประเทศของพม า เดิ น ทางเยื อ นไทย และในป พ.ศ.2530
นายกรัฐมนตรีพมาเดินทางเยือนไทย48 และที่สําคัญที่สุดคือการที่นายพลเนวินไดทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพฯเสด็จเยือนพมาอยางเปนทางการในฐานะแขกของนายพลเนวินเปนระยะเวลากวา 1
สัปดาห คือในชวงวันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ.2529 ซึ่งถือวาเปนการใหความสําคัญกับประเทศไทย
อยา งมากและสะท อ นถึ ง ความพยายามที่ จ ะกระชับ ความสั ม พั น ธ กับ ประเทศไทย สิ่ง เหล า นี้
สามารถชวยเสริมสรางบรรยากาศความสัมพันธระหวางไทยและพมาเพื่อนําไปสูการแกปญหา
ตางๆระหวางไทยกับพมาได
ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4
สิงหาคม พ.ศ.2531 มีพลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตา งประเทศ ความสัม พัน ธระหวา งประเทศไทยและพมา ในชว งนี้อยูบ นพื้ น ฐานของนโยบาย
ตางประเทศที่มุงเนนการมีนโยบายเศรษฐกิจนําการทูตและมุงสรางความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค
อินโดจีน โดยมีนโยบายที่เรียกวา “นโยบายเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา”49 และสําหรับ
นโยบายต อ พมา นั้น รัฐ บาลจะวางตัว เป น กลางตอ การเมือ งภายในของพมา ดัง นั้ น การติ ดต อ
ระหว า งกั น ในช ว งนี้ จ ะเป น ในลั ก ษณะของฝ า ยทหารมากกว า ฝ า ยการเมื อ ง จากจุ ด นี้ ทํ า ให
47

นโยบายมองรอบทิศ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศได
ประกาศแนวนโยบายในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2528 โดยสรุปไดวา ไทยจะมีนโยบายตางประเทศรอบทิศ คือ จะ
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างการทู ต การเมื อ ง การค า และวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศต า งๆ ในทุ ก ภู มิ ภ าคของโลกเพื่ อ
จุดประสงคที่ตางจะไดแลกเปลี่ยนผลประโยชนรวมกันเพื่อจะนําไปสูการมีสันติภาพรวมกัน
48
เวณิกา บุญมาคลี่, พมา: นโยบายตางประเทศไทยสมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, (กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมูลนิธิโครงกาตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2540), หนา 51-52.
49
นโยบายเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา มุงพัฒนาความสัมพันธอันใกลชิดและสรางสรรคมาก
ขึ้นกับประเทศเพื่อนบานตางอุดมการณ เพื่อเปนหลักประกันที่จะทําใหสายใยแหงสันติภาพในภูมิภาคนี้เขมแข็ง
กวาเดิมและเพื่อเปดโอกาสใหเพื่อนบานไดเขารวมในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไดเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้
อยางเต็มที่ อันจะมีผลใหทุกฝายไดประโยชน สําหรับจุดมุงหมายในระยะยาวคือ การแปรสภาพอินโดจีนจากเขต
แหงสงครามใหเปนเขตแหงเสรีภาพซึ่งมีความเชื่อมโยงใกลชิดกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในดานการคา การลงทุน การคมนาคม และการโทรคมนาคมสมัยใหม
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นายกรัฐมนตรีอนุมัติใหพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะผูบัญชาการทหารบกและรักษาการผู
บัญชาการทหารสูงสุดเปนหัวหนาคณะผูแทนทหารในการเยือนพมา ในวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ.2531 เปนเวลา 1 วัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเจรจาขอสัมปทานการทําไมในพมา ผลการ
เจรจาคือ รัฐบาลพมาใหสัมปทานการทําประมงและสัมปทานการทําไมในเขตพมาแกบริษัทของ
ไทย 35 บริษัท โดยเปดจุดผานแดน 48 จุด แตมีขอแลกเปลี่ยนคือรัฐบาลไทยจะตองสงนักศึกษา
พมาที่ลี้ภัยอยูในประเทศไทยใหกับพมา50 นอกจากนี้ยังมีการเจรจาเรื่องการสูรบตามแนวชายแดน
ไทย-พมา ปญหาชนกลุมนอยตามแนวชายแดน และปญหาการเขาเมืองโดยผิดกฎหมายของชาว
พมาดวย จากบทบาทดังกลาวของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการทีท่ หารจะ
เขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายระหวางไทยกับพมา51 นอกจากนี้ ในวันที่ 11-13
เมษายน พ.ศ. 2532 ร.ต.ประพาส ลิมปพันธุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศได
เปนหัวหนาคณะเดินทางเยือนพมาเพื่อเจรจาหารือเรื่องตางๆทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
ความรวมมือทางวิชาการ ผลคือ มีการลงนามในความตกลงการคาแบบทวิภาคี 2 ฉบับคือ ความ
ตกลงดานการคาและเศรษฐกิจ และความตกลงเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ความสัมพันธไทย-พมาที่จัดอยูในยุคแหงมิตรภาพและความรวมมืออีกสมัยหนึ่งคือใน
สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (กรกฎาคม พ.ศ.2538-พฤศจิกายน พ.ศ.2539) ถึงแมจะเปน
การบริหารประเทศในชวงเวลาที่ไมยาวนัก แตสําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับพมาแลวมีการ
พัฒนาขึ้นจากชวงกอ นหนา นี้ คือ สมัยนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2538)
ซึ่ง ถือไดวา มี
สถานการณที่ไมคอยจะดีนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพอคา นักธุรกิจและบริษัทเอกชนของไทย
จากการถูกปดดานการคาและการระงับการสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา รวมถึงการสั่งใหมีการ
ยุติกิจกรรมดานการประมงของไทยในพมา จากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นทําใหในชวงเดือนมีนาคม
พ.ศ.2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนพมา โดยมุงหวังจะใหเปนการเปด
ศักราชใหมของความสัมพันธระหวางสองประเทศ52 การเดินทางในครั้งนี้ทําใหรัฐบาลพมาประกาศ
50

สุภาภรณ ครุฑเมือง, “ความสัมพันธไทย-พมา ภายใตการดําเนินนโยบายความสัมพันธเชิง
สรางสรรค,” (วิทยานิพนธตามหลักสูตร ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 43.
51
ทวี อรามเรืองกุล, “นโยบายของไทยตอสหภาพเมียนมาร: ศึกษาการดําเนินนโยบายเกี่ยวพันเชิง
สรางสรรคในชวงป พ.ศ.2534-2537,” (วิทยานิพนธตามหลักสูตร ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 23.
52
สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “ความสัมพันธอยางสรางสรรค(อีกครั้ง) เมื่อนายกบรรหารจะเยือนพมา,”
ผูจัดการรายวัน, 13 มีนาคม 2539: 9.
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เปดพรมแดนที่เกาะสองและทาขี้เหล็ก ตามมาดวยการเปดดานเมียวดี-แมสอด อีกทั้งยังมีการ
ลงนามในความตกลงวาดวยการคาชายแดนระหวางไทยและพมา นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได
อนุมัติใหธนาคารสงเสริมการสงออกและการนําเขา(Export Import Bank of Thailand) ของไทย
ปลอยกูในโครงการกอสรางที่มีมูลคาถึง 3,700 ลานบาท ใหแกกระทรวงขนสงของพมาเพื่อวาจาง
เอกชนในการกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารสําหรับสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย53 นอกจากนี้
ความสัมพันธไทย-พมายังดีขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อนายอํานวย วีรวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเดินทางเยือนพมาในวันที่ 4-7 สิงหาคม พ.ศ.2539
ตามคําเชิญของพล.ท.ขิ่น ยุนต ในการเดินทางครั้งนี้นายอํานวยไดเขาพบ พล.อ.ตัน ฉวย และ
พล.ท.ขิ่น ยุนต ผลจากการพบปะหารือของทั้งสองฝายไดเนนที่ความรวมมือกันในผลประโยชน
ระยะยาว โดยริเริ่มความรวมมือทางดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในพมา ความรวมมือดานการทองเที่ยว การเงินการธนาคาร และความรวมมือทางวิชาการ
นอกจากนี้พมาไดขอความรวมมือและความชวยเหลือจากฝายไทยทางดานเทคโนโลยี การลงทุน
และวิชาการ เพราะพมากําลังจะเรงพัฒนาประเทศ สําหรับปญหาเรื่องพรมแดนไทย-พมา ปญหา
การประมง การสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา ก็ถูกนํามาพูดคุยดวยเชนกัน54 นอกจากนี้ยัง
ปรากฏความพยายามแกปญหาระหวางไทยกับพมาของรัฐบาลพมา เห็นจากการที่นายหมอง
หมอง คิน ไดเดินทางเยือนไทยเพื่อเจรจาปญหาชายแดนและปญหาประมง และยังสนใจที่จะ
สงเสริมการลงทุนกับรัฐบาลไทยอีกดวย
ความสัมพันธไทย-พมาอีกชวงหนึ่งที่มีลักษณะเปนมิตรคือในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต
ยงใจยุทธ ในชวง พ.ศ.2539-2540 นโยบายตางประเทศของไทยตอพมาในรัฐบาลนี้ยึดหลักการ
การไมเขาแทรกแซงการเมืองภายในของพมา (non-intervention) รวมถึงการใหการยอมรับรัฐบาล
ทหารพมาที่ทําการปฏิวัติในป พ.ศ. 2531 และยังคงยึดนโยบายการเกี่ยวพันเชิงสรางสรรคอยู
แมวาจะเกิดเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองภายในพมาก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
ตางประเทศไทยตอพมา55 การที่ลักษณะความสัมพันธในชวงนี้มีความเปนมิตรนั้นมีปจจัยสําคัญ
คือการที่พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหาร
สูงสุดนั้นมีความสัมพันธอันดีและความใกลชิดคุนเคยกับคณะผูปกครองหรือรัฐบาลทหารพมา
53

สุภลักษณ กาญจนขุนดี, “ความสัมพันธยุคใหม ไทย-พมา: ขามพนยุคสิบหกปแหงความหลัง,”
ผูจัดการรายวัน, 18 มีนาคม 2539: 2 และ ผูจัดการรายวัน 19 มีนาคม 2539: 1.
54
ไฉไล เรืองรุงโรจน, “ความสําเร็จการหารือไทย-พมา,” สยามโพสต 13 สิงหาคม 2539: 6.
55
อุกฤษฎ ปทมานันท, “ไทย,” ใน เอเชียรายป 1998/2541 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 136.
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หลายคน เชน พล.อ.ซอ หมอง และจากการดําเนินนโยบายตางประเทศรวมทั้งความสนิทสนมเปน
สวนตัวของพล.อ.ชวลิต กับรัฐบาลทหารของพมาทําใหโครงการความรวมมือตางๆระหวางไทยกับ
พมาถูกนํามาเจรจาอีกโดยวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ไดเดินทาง
เยือนพมาและเขาพบปะหารือกับผูบัญชาการทหารบกของพมาคือ พล.อ. หมอง เอ เพื่อยุติปญหา
การกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนไทย-พมา ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และในวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ.2540 มีการจัดการประชุมคณะเจาหนาที่ทั้งฝายไทยและฝายพมาที่อําเภอแมสอด
ในเรื่องแนวปกปนเขตแดนรองน้ําเมยซึ่งบรรยากาศการประชุมเปนไปดวยดี56
โดยสรุป ความสัมพันธระหวางไทยและพมาในยุคที่เรียกวาเปนยุคแหงมิตรภาพและความ
รวมมือนั้นมีลักษณะเดนของความสัมพันธคือ
1. การเดินทางเยือนระหวางกันของผูนําของทัง้ สองประเทศ
2. การลงนามในความตกลงและความรวมมือตางๆ รวมกัน เพื่อผลประโยชนของทั้งสอง
ประเทศ
3. การเปดดานการคาตามแนวชายแดนเพื่อใหพอคาของทัง้ สองประเทศไดมีการติดตอ
คาขายระหวางกัน
ลักษณะความสัมพันธดังกลาว เกิดขึ้นจากปจจัยสําคัญดังนี้
1. นโยบายภายในของไทย เช น ในสมั ย พล.อ.เกรี ย งศัก ดิ์ ชมะนั น ท ไทยมีน โยบาย
ผลักดันชนกลุมนอยออกจากประเทศไทย ในสมัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ไทยมี
นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต และมุงพัฒนาเศรษฐกิจ ในสมัยพล.อ.ชาติชาย ชุณ
หะวัณ ไทยมุงเนนการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม มีนโยบาย
เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคาจึงตองพึ่งพมาในดานของทรัพยากรธรรมชาติและ
ในฐานะที่เปนตลาดที่สําคัญ
2. ผลประโยชน แ ห ง ชาติ ข องทั้ ง 2
ประเทศ เช น การที่ ป ระเทศไทยต อ งการ
ทรัพยากรธรรมชาติและตลาดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เห็นไดจากการขอ
สัมปทานการทําประมงและการทําไมในพมา ในสวนของพมา ผลประโยชนแหงชาติที่
สําคัญคือในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ จึงทําใหตองการความชวยเหลือและ
ความรวมมือจากประเทศไทยในหลายดาน เชน การทองเที่ยว เศรษฐกิจ วิชาการ

56

12.

รัชดา ร. ศานติศุกร, “สัมพันธไทย-พมา บนปญหาดิน น้ํา อากาศ,” มติชน (16 พฤษภาคม 2540) :
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เทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนตน จากผลประโยชนดังกลาวนี้ทํา
ใหทั้งสองประเทศจําเปนตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. ความสัมพันธระดับผูนําซึ่งเปนทหารดวยกัน เห็นไดชัดในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต
ยงใจยุทธ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุด มี
ความสัมพันธที่ใกลชิดและคุนเคยกับนายทหารระดับสูงของพมา เชน พล.อ.ซอ หมอง
เปนตน ทําใหมีการนําโครงการความรวมมือตางๆระหวางไทยกับพมากลับมาเจรจา
กันใหมในหลายครั้งรวมถึงการสานตอโครงการเชน โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย-พมา ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนตน
จากป จ จั ย ต า งๆ ดั ง กล า วนี้ ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเกิ ด สภาวะของ
ความสัม พั นธ ที่มี ลักษณะเป นมิ ตร เต็ มไปดวยความเข าใจและนํามาซึ่ง การเกิดความร วมมื อ
ระหวางไทยและพมา ในชวงเวลาตางๆดังที่ไดกลาวมา
แตอยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวในตอนตนแลววาในยุคแหงความรวมมือนี้ ใชวาจะไมเกิด
ความตึงเครียดและความขัดแยงขึ้น เพียงแตไมมาก เชน ในสมัยของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท ชวง
ปลายป พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2530 ไดเกิดความขัดแยงขึ้นคือทหารพมาไดเขามาตั้งกองกําลังรุกล้ํา
เขตแดนไทยในบริเวณดอยลาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยไดเขามาอางสิทธิ์ครอบครอง
พื้นที่ดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยตองใชกําลังเพื่อทําการผลักดันกองกําลังพมาออกนอกเขตแดน
ไทย57 เปนตน
2.1.2 ยุคแหงความตึงเครียดและขัดแยง
ในความสัมพันธระหวางไทยและพมานั้น คนสวนใหญมักจะใหความสนใจกับปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นระหวางไทยและพมาซึ่งมีอยูมากมาย เชน ปญหาพรมแดน ปญหาชนกลุมนอย
ปญหาประมง ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย ปญหายาเสพติด เปนตน หลายครั้งที่ปญหาตางๆ
เหลานี้ไดนํามาซึ่งความหวาดระแวง ความไมไวเนื้อเชื่อใจจนนําไปสูความตึงเครียดโดยเฉพาะ
บริเวณแนวชายแดนไทย-พมา และอาจลุกลามไปถึงการเกิดการสูรบระหวางกันได

57

เจษฎา หุนเฮง, “ความสัมพันธระหวางไทยกับพมาเกี่ยวกับพรมแดนทางบก: ศึกษากรณีการดําเนิน
นโยบายของไทยเกี่ยวกับกรณีดอยลาง บานเจดียสามองค และเนิน 491,” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541), หนา 49.
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สําหรับชวงที่จัดวาอยูในยุคของความตึงเครียดและขัดแยงที่เห็นไดชัดคือในยุคของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2538) กลาวคือ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2536 รัฐบาลไทยอนุญาต
ใหผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจํานวน 7 คน ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลสําคัญหลายทาน
เชน องคดาไลลามะ ประมุขของรัฐบาลพลัดถิ่นของธิเบต นายออสการ อารีอาส อดีตประธานาธิดี
ประเทศคอสตาริกา สาธุคุณเดสมอนตตูตู จากอัฟริกาใต เปนตน เดินทางเขามายังประเทศไทย
เพื่อเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเรียกรองใหรัฐบาลพมาปลอยนางอองซาน ซู จี ใหเปนอิสระโดย
ปราศจากเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลพมาปลอยนักโทษการเมืองในพมาจํานวน 1,500
คนดวย พรอมทั้งรวมประณามรัฐบาลพมาที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ และละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประชาชนพมา58 จากการอนุญาตดังกลาวของรัฐบาลไทยมีผลทําใหรัฐบาลทหารพมาสั่งใหมีการ
ตรึงกําลังตลอดแนวชายแดนไทย-พมา พรอมงดการคากับพอคาไทยทําใหพอคาเหลานั้นไดรับ
ความเดือดรอน นอกจากนี้หนังสือพิมพ นิว ไลท ออฟ เมียนมาร ยังไดเขียนบทบรรณาธิการโจมตี
การกระทําของรัฐบาลไทยอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 เดือน และไดเลื่อนการเจรจาเพื่อแกปญหา
ตางๆระหวางไทยและพมาในหลายครั้ง รวมถึงการปฏิเสธขอเสนอในการชวยสอนวิชาดานแผนที่
ทหารให แ ก เ จ า หน า ที่ เ ขตแดนของพม า และการยกเลิ ก การเข า พบพล.อ.ตั น ฉ ว ย และ
พล.ท.ขิ่น ยุนต ของนายสุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ59 รวมทั้ง
กรณีที่ฝายพมาจับกุมเรือประมงไทย 8 ลํา พรอมลูกเรือ 160 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม ทั้งที่เรือ
ดังกลาวไดรับสัมปทานทําประมงในเขตนานน้ําพมา และการที่ทหารพมายิงราษฎรไทยทําให
เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บสาหัส 4 คน โดยไมมีสาเหตุแนชัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2536
นอกจากนั้นกอนหนานี้พล.ท. ชิด สวย รัฐมนตรีปาไมพมาไดประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ.2536 ถึงนโยบายของพมาที่จะไมตอสัมปทานใหแกบริษัททําไมจากประเทศไทย 47 บริษัท
เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2536 และจะไมใหสัมปทานกับบริษัทอื่นใดนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.253760
ซึ่งทําใหธุรกิจของไทยไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักเพราะไทยตองนําเขาไมจากพมาใน
จํานวนมากเมื่อเทียบกับการนําเขาไมจากประเทศเพื่อนบานทั้งหมด61 แตทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่พมาได
กระทําตอไทยขางตนนี้มิไดมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลไทยอนุญาตใหผูรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพเดินทางเขาประเทศไทยเทานั้น แตเนื่องมาจากความไมพอใจในความสัมพันธระหวาง
58
59

“เริ่มแลวโนเบลทัวร,” สยามโพสต (15 กุมภาพันธ 2536) : 6.
พรรณรวี ตันศุภผล , “ความสัมพันธไทย-พมา กับรอยลึกที่เกือบจะราว,” สยามโพสต (23 กันยายน

2536) : 6.
60
61

2536): 1-7.

“มันคือคําตอบจากพมา,” สยามโพสต (3 สิงหาคม 2536): 4.
“พมายกเลิกสัมปทานทําไม: ผลกระทบที่ไทยตองเผชิญ,” สรุปขาวธุรกิจ 24,14 (16,31 ตุลาคม
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ไทยกับชนกลุมนอยพมาบางกลุมที่ตอตานรัฐบาลพมา นโยบายไทยที่มีตอนักศึกษาพมาที่ลี้ภัยใน
ประเทศไทย และการประกอบการอยางไมถูกตองของบริษัทเอกชนไทยในพมาที่ถูกกลาวหาวา
ลักลอบตัดไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุญาตหรือตัดไมผิดขนาดหรือลักลอบคาอาวุธ เปนตน62
นอกจากป ญ หาดั ง กล า วที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ในปลายรั ฐ บาลนายชวน หลี ก ภั ย คื อ ต น ป
พ.ศ.2538 ไดเกิดความตึงเครียดระหวางไทยและพมาขึ้นอีกครั้ง สืบเนื่องจากเหตุการณการบุกรุก
ของทหารพมาที่บุกรุกคายผูอพยพในเขตแดนไทย อีกทั้งการที่รัฐบาลทหารพมาไดทําการโจมตี
คายมาเนอปลอของกองกําลังกะเหรี่ยงอิสระ (Karen National Union-KNU) ของนายพลโบเมียะ
ที่อยูตรงขามอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม พ.ศ.253863 ผลจากการบุกรุกและ
โจมตีดังกลาวทําใหผูอพยพที่อาศัยอยูในไทยไดรับความเดือดรอนทั้งชีวิตและทรัพยสินโดยไมได
ตั้งตัวและมีการทะลักของผูลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงประมาณกวา 1,000 คน เขามายังประเทศไทย ทําให
รัฐบาลไทยตองแบกรับภาระการดูแลผูอพยพเปนจํานวนมาก64 รัฐบาลพมากลาวหาวารัฐบาลไทย
ใหความชวยเหลือพวกกะเหรี่ยง ตามมาดวยการที่รัฐบาลพมาสั่งปดดานการคาที่บริเวณชายแดน
ไทย-พมาดังนี้คือ65
1. การปดดานเมียวดี ซึง่ อยูตรงขามกับอําเภอแมสอด จังหวัดตากของไทย เมื่อวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2538
2. การปดดานอําเภอทาขี้เหล็ก ซึ่งอยูตรงขามกับอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ของ
ไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2538
3. การปดดานเกาะสอง ซึ่งอยูต รงขามกับจังหวัดระนองของไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
พ.ศ.2538
และนอกจากนี้รัฐบาลพมายังสั่งใหมีการระงับการสรางสะพานมิตรภาพไทย-พมา ขาม
แมน้ําเมย ที่จังหวัดตาก ซึ่งไดกอสรางเสร็จไปกวา 80% แลว ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2538
62

“พมายกเลิกสัมปทานทําไม : ผลกระทบที่ไทยตองเผชิญ,” สรุปขาวธุรกิจ 24,14 (16-31 ตุลาคม
2536) : 1-7.
63
“บทเรียนจากเหตุแหงผูนํากะเหรี่ยงทิ้งคายมาเนอปลอ ถึงเวลาที่ไทยจะตองทบทวนเลิกอุมพมาเสีย
ที,” มติชนสุดสัปดาห (3 กุมภาพันธ 2538) : 94.
64
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
65
พรพิมล ตรีโชติ, “ความสัมพันธไทย-พมาในรอบ 50 ป,” เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 2
พฤศจิกายน 2538 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , หนา 35.
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สาเหตุของการที่มีการปดดานเมียวดีและดานที่อําเภอทาขี้เหล็กนั้นคือ ปญหาการสูรบระหวาง
รัฐบาลทหารพมาและกองกําลังชนกลุมนอย ซึ่งปญหานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นระหวางไทย-พมามา
เปนเวลาชานานแลวและยังไมไดรับการแกไขอยางชัดเจนและเด็ดขาดทั้งจากฝายรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลพมา สวนสาเหตุของการปดดานเกาะสองที่จังหวัดระนองรวมถึงการระงับการสรางสะพาน
มิตรภาพนั้นมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพมาไมพอใจรัฐบาลไทยที่ไมสามารถควบคุมภาคเอกชน
ใหทําตามกฎที่พึงกระทําตอเพื่อนบานไดเพราะความเห็นแกตัวของเอกชนไทย ดังนั้นรัฐบาลพมา
จึงตองกระทําการบางอยางเพื่อเปนการเตือนรัฐบาลไทยใหมีการควบคุมพฤติกรรมและความ
ประพฤติของนักธุรกิจและเอกชนไทยใหอยูในกรอบที่ไดตกลงกันไว66
นอกจากปญหาการปดดานและการระงับการสรางสะพานดังกลาวแลว ในชวงตนป พ.ศ.
2538 ยังเกิดความตึงเครียดอื่น ๆ เมื่อไดเกิดเหตุการณที่รถยนตของราษฏรไทยถูกยิงบริเวณถนน
ลําคอง บานแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ทําใหราษฎรไทยเสียชีวติ และในวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2538 กองกําลังไมทราบฝายบุกขามแมน้ําสาละวินเขามายังเขตไทยที่บานทิมูทา
ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และไดระดมยิงชุดปฏิบัติการกองรอยทหาร
พรานที่ 3202 มีผูเสียชีวิตคือ อส.ทหารพราน แสง ไชยะ 67 ตามมาดวยการประกาศปดพรมแดน
ไทย-พมา ตลอดแนวของรัฐบาลพมา ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2538 การตอสูเขาโจมตีคายผู
อพยพหลายตอหลายครั้งในชวงตนป พ.ศ. 2538 พล.ท.ขิ่น ยุนต เลขาธิการคณะกรรมการฟนฟู
กฎหมายและระเบียบแหงรัฐ (State Law and Order for Restoration Council: SLORC) ไดให
สั ม ภาษณ สื่ อ มวลชนพม า ว า “ป ญ หาชายแดนไทย-พม า เป น ผลจากอุ บ ายทางการเมื อ งของ
นักการเมืองไทย”68 ซึ่งจากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางไทย-พมาที่ไมคอยจะ
ราบรื่นนัก
ในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน(พ.ศ.2534-2534) ซึ่งความสัมพันธระหวางไทยและ
พมามีลักษณะของความตึงเครียดขึ้นเนื่องจากกองกําลังของทหารพมาลุกล้ําพรมแดนบริเวณเนิน
491 เขตอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ในรัฐบาลของ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งถือไดวาเปนชวงที่มีความสัมพันธอันดีตอกันก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้น
เชนกัน คือในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 กองทัพพมาไดยกกองกําลังเขามาประชิดชายแดน
66
67

เรื่องเดียวกัน, หนา 36.
รัชดา ร.ศานติศุกร.”อยาเปนบรรณาการจิ้มกองเมื่อนายกฯไทยไปพมา,” มติชน (14 มีนาคม 2539)

:21.
68

เรื่องเดียวกัน.
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ไทยตั้ งแตบานเบิ่งเคิ่ ง อําเภออุม ผาง จังหวัดตาก จนถึง ด านเจดี ย สามองค อําเภอสั งขละบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งรัฐบาลทหารพมายังไดทําการกวาดลางชาวกะเหรี่ยง ณ บานทิทาบอง ซึ่ง
อยูตรงขามกับบานทิไรปา จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหคนเหลานั้นตองหนีขามฝงเขามาอยูในเขตไทย
เปนจํานวน 2,000 คน ความตึงเครียดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทหารพมาขามฝงมาบุกยึดโรงเรียนมิตร
มวลชนซึ่งสมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จเปดโรงเรียนเปนฐานบัญชาการรบและยึดหนวยพิทักษปา
ทิไรปาและเตรียมจะเผาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม แตทางเจาหนาที่ขอรองไว ทหารพมาจึงระงับไว แต
ไดนําธงมาปกประกาศเปนเจาของแผนดินบริเวณดังกลาว69 การลวงล้ําอธิปไตยของไทยโดยกอง
กําลังของพมาและกองกําลังไมทราบสัญชาติทําใหประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน
ไทย-พมาตองสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน โดยไมสามารถประเมินความเสียหายไดและตองดําเนินชีวิต
ดวยความหวาดระแวงและไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยสรุป จะเห็นไดวาความสัมพันธในยุคแหงความตึงเครียดและขัดแยงนั้น มีลักษณะเดน
คือ
1. มีการตรึงกองกําลังตามแนวชายแดนไทย-พมา
2. มีการระงับการคาตลอดจนการปดดานการคา ตามแนวชายแดนไทย-พมา
3. การปฏิเสธความชวยเหลือตาง ๆ จากประเทศไทย ของรัฐบาลทหารพมา
ลักษณะความสัมพันธดังกลาวนี้ อาจกลาวไดวามีปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวย ตอการเกิดสภาวะ
ความตึงเครียดและความขัดแยง ดังนี้
1. การรุกล้ํา และละเมิดอธิปไตยของกองกําลังทหารพมา ซึ่งผลที่ตามมาคือการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิน ของประชาชนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย-พมา
2. การประกอบการอยางไมถูกตองของบริษัทเอกชนไทยในพมา และการเอารัดเอาเปรียบ
ในการดําเนินธุรกิจในพมา เชน การที่ถูกกลาวหาวาลักลอบตัดไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุญาต หรือ
ตัดไมผิดขนาด หรือลักลอบคาอาวุธ เปนตน70
69

รัชดา ร.ศานติศุกร, “สัมพันธไทย-พมา บนปญหาดิน น้ํา อากาศ,” มติชน (16 พฤษภาคม 2540) :
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“พมายกเลิกสัมปทานทําไม : ผลกระทบที่ไทยตองเผชิญ,” สรุปขาวธุรกิจ 24,14 (16-31 ตุลาคม

12.
2536) : 1-7.
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3. ความหวาดระแวงไทยในเรื่องการใหความชวยเหลือชนกลุมนอย และการสงเสริมใหเกิดการ
เรียกรองประชาธิปไตยในพมา จากความหวาดระแวงนี้ทําใหเกิดการสั่งการจาก
รั ฐ บาลทหารพม า ให มี ก ารตรึ ง กํ า ลั ง ตามแนวชายแดนไทย-พม า และทํ า ให
ความสัมพันธระหวางสองประเทศเกิดความตึงเครียดขึ้น
จากสาเหตุตาง ๆ ดังที่กลาวมานี้ลวนเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยตอการเกิดความสัมพันธที่จัดไดวามี
ความตึงเครียดและอาจนํามาซึ่งความขัดแยงและการสูรบกันในที่สุด
2.1.3 ยุคแหงความหางเหินและเย็นชา
ความหางเหินและเย็นชาในความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพมามีขึ้นไมบอยครั้งนักและจะ
เกิดขึ้นเมื่อไดรับอิทธิพลจากนโยบายภายในของทั้งสองประเทศ รวมถึงปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศดวย ความสัมพันธที่หางเหินและเย็นชานี้จะเปน
ลั ก ษณะของการที่ ต า งคนต า งอยู กั บ ป ญ หาที่ แ ต ล ะฝ า ยต อ งเผชิ ญ รวมทั้ ง
หมายถึงการที่ปราศจากการติดตอสัมพันธกันไมวาจะในลักษณะใด ๆ ก็ตาม
ยุคที่ถือวาเปนยุคแหงความหางเหินและเย็นชาในความสัมพันธไทย-พมา ไดแกสมัยที่พมาซึ่งอยู
ภายใตการปกครองของนายพลเนวินไดมีนโยบายปดประเทศในป พ.ศ.2505
และมุงพัฒนาประเทศไปสูแนวทางสังคมนิยม (burmese way to socialism)71
ทําใหพมาขาดการติดตอกับโลกภายนอกรวมทั้งประเทศไทยเปนเวลาถึง 10 ป
ในชวงที่พมามีนโยบายปดประเทศ ประเทศไทยก็มีความสัมพันธอันดีกับประเทศ
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ทําใหพมาเกิดความหวาดระแวงวาประเทศไทยจะ
เปนตัวเชื่อมในการใหตะวันตกเขาแทรกแซงกิจการภายในของพมา สําหรับไทยก็
เกิดความหวาดระแวงพมาเชนเดียวกันจากการที่รฐั บาลพมาพัฒนาประเทศไปสู
สังคมนิยมเพราะรัฐบาลไทยหวาดกลัวภัยจากคอมมิวนิสตและสังคมนิยม และ
เกรงวาลัทธิสังคมนิยมจะแพรระบาดเขาสูประเทศไทยจากปจจัยตาง ๆ ดังกลาว
ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมามีลักษณะหางเหินและเย็นชา
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และถึงแมรัฐบาลพมาจะมีนโยบายเปดประเทศในป พ.ศ. 2515 ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา
ยังคงไมพัฒนา ทั้งนี้เปนเพราะในชวงป พ.ศ.2515-2520 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงผูนําประเทศหลายครั้ง ไดแก นายสัญญา
ธรรมศักดิ์(ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีป พ.ศ.2517) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช(พ.ศ.2518) ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช (พ.ศ.2519) และในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519) ไดเกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศ
ไทย สงผลใหมีกลุมทหารขึ้นมาปกครองประเทศทําใหมีการใชนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยาง
แขงกราวโดยใชชนกลุมนอยสัญชาติกระเหรี่ยงและอดีตทหารจีนคณะชาติที่อยูตามแนวชายแดน
ไทย-พมาเปนกันชนไมใหพรรคคอมมิวนิสตในพมาติดตอหรือใหความรวมมือกับพรรคคอมมิวนิสต
ในไทย การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ทําใหรัฐบาลพมาไมพอใจรัฐบาลไทยเนื่องจากไทยใหการ
สนับสนุนชนกลุมนอยถึงแมจะไมไดมีเปาหมายเพื่อเปนศัตรูกับรัฐบาลพมาก็ตาม จากสาเหตุ
ดังกลาวจึงทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมาเปนไปดวยความเหินหางและเย็นชา
โดยสรุป ความสัมพันธระหวางไทยและพมา ในยุคที่จัดวาเปนยุคแหงความเหินหางและเย็นชา
อาจกลาวไดวามีปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเกิดสภาวะดังกลาว คือ
1. ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เชน ในชวงที่พมามีนโยบายปดประเทศ ในป พ.ศ. 2505
กลาวคือ พมาเกิดความหวาดระแวงวาไทยจะเปนตัวเชื่อมใหตะวันตกเขาแทรกแซงกิจการภายใน
ของพมา เพราะไทยในขณะนั้นมีความสัมพันธอันดีกับกลุมประเทศตะวันตกและสหรัฐอเมริกา
สําหรับประเทศไทยนั้นก็หวาดระแวงพมาในเรื่องคอมมิวนิสตและสังคมนิยมซึ่งอาจแพรระบาดเขา
สูประเทศไทยได เพราะพมาในขณะนั้นมีนโยบายพัฒนาประเทศไปสูสังคมนิยมจากการมีนโยบาย
ดังกลาวจึงทําใหนําไปสูมีความสัมพันธที่หางเหินและเย็นชาระหวางไทยและพมา
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในอยางตอเนื่องของไทย ตั้งแตชวงป พ.ศ.2515-พ.ศ.2520
และตามมาดวยการมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสตอยางแข็งกราวโดยใชชนกลุมนอยที่อาศัยอยู
ตามแนวชายแดนไทย-พมาเปนกันชนเพื่อไมใหพรรคคอมมิวนิสตในพมาติดตอกับพรรค
คอมมิวนิสตในไทยได และทําใหรัฐบาลพมาไมพอใจ สงผลใหความสัมพันธไทย-พมา ในชวงเวลา
ดังกลาวมีลักษณะของความหางเหินเย็นชา
จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพมาโดยภาพรวม สามารถแบงไดเปน 3 ยุค
ดวยกันคือ ยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือ ยุคแหงความตึงเครียดและขัดแยง และยุคแหงความ
หางเหินและเย็นชา การแบงดังกลาวนี้อาศัยลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่
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ผานมานับตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ.2540 ซึ่งเปนปที่พมาไดเขาเปนสมาชิก
อาเซียนอยางเปนทางการ ในยุคแหงมิตรภาพและความรวมมือนั้น ปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการเกิด
สภาวะของมิตรภาพและความรวมมือระหวางสองประเทศไดแก นโยบายภายในของแตละประเทศ
เชน การที่ประเทศไทยมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสต ไมสนับสนุนชนกลุมนอย หรือการมุงเนน
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ในขณะที่ พ ม า มี น โยบายที่เ น น การพั ฒ นาประเทศซึ่ ง มี ค วามตอ งการความ
ชวยเหลือจากไทย เปนตน และนอกจากนี้อีกปจจัยหนึ่งคือความสัมพันธระหวางผูนําของไทยและ
พมาที่มีความสนิทสนมใกลชิดกันเปนการสวนตัว สิ่งตาง ๆเหลานี้ทําใหการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางกันเปนไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน มีความเปนมิตรอันนํามาซึ่งความรวมมือได
ในยุคแหงความตึงเครียดและความขัดแยง ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความสัมพันธที่เรียกไดวามี
ความเปราะบางมากระหวางสองประเทศ ในกรณีของพมา ไดแก การมีนโยบายปราบปราม ชน
กลุมนอยเพื่อสูรบกับรัฐบาลพมา และการเอาเปรียบของนักธุรกิจและเอกชนไทยที่ทําธุรกิจในพมา
สํ า หรั บ ในยุ ค แหง ความหา งเหิ น และเย็น ชามีปจจั ย สํ า คั ญที่เ อื้อ ตอ การเกิด สภาวะดั ง
กล า วคื อ นโยบายของทั้ง สองประเทศ โดยพม า มีน โยบายป ดประเทศ ในขณะที่ไ ทยหันไปมี
ความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก ทําใหเกิดความหวาดระแวงขึ้น
นอกจากนี้นโยบายของพมาที่จะพัฒนาไปสูสังคมนิยม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ไทย ตางก็เปนสาเหตุที่ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมามีความหางเหินและเย็นชาใน
ชวงเวลาหนึ่ง ๆ
จากภาพรวมความสัมพันธระหวางไทยและพมาตลอดชวงเวลากวา 50 ป ที่ผานมา จะ
เห็นไดวา มีทั้ง ภาพที่เป นบวกและภาพที่เปนลบ กลาวคือมีทั้ งความรวมมือ และความขั ดแยง
เกิ ด ขึ้ น และในบางช ว งความสั ม พั น ธ เ ป น ไปแบบห า งเหิ น และเย็ น ชา แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ค วรให
ความสําคัญในการศึกษาในความสัมพันธระหวางไทยและพมา นั่นคือการศึกษาเกี่ยวกับปญหาใน
ความสัมพันธระหวางสองประเทศทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสรางเสริมความเขาใจในปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นวามีปจจัยหรือสาเหตุจากสิ่งใดเปนสําคัญ อันจะนําไปสูการแกไขปญหาเหลานั้นไดอยาง
ถูกทางและถูกวิธี เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
2.2 ปญหาในความสัมพันธระหวางไทยและพมา
ความสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาประมาณ 56 ป นับแตอังกฤษไดมอบ เอกราชแก
พมานั้น ความสัมพันธมิไดราบรื่นโดยตลอด จากการศึกษาพบวาสาเหตุสวนใหญของการที่
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ความสัมพันธของสองประเทศไมราบรื่นนั้น เปนเพราะประเด็นปญหาระหวางไทยและพมาที่มีอยู
หลายประการดวยกัน เชน ปญหาความหวาดระแวงของผูนําของทั้ง 2 ประเทศ ปญหาพรมแดน
ปญหาชนกลุมนอย ปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานอพยพที่ผิดกฎหมาย ปญหาประมง เปนตน
และจนถึงในปจจุบันปญหาตาง ๆ เหลานี้ก็ยังไมไดรับการแกไขโดยสมบูรณจากทั้งสองฝายจึงทํา
ใหความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพมาไมสามารถจะเปนความสัมพันธที่ราบรื่นและ
ปราศจากปญหาได สําหรับในความสัมพันธระหวางไทยและพมา ในที่นี้สามารถแบงไดเปน 2
ปญหาใหญ ๆ คือ ปญหาหลัก และปญหาตอเนื่อง72 ดังนี้
2.2.1 ปญหาหลัก
ปญหาหลักในที่นี้หมายถึงปญหาที่เปนรากฐานหรือเปนสาเหตุที่อาจกอใหเกิดหรือนําไปสูการเกิด
ปญหาอื่น ๆ ตามมาได ในความสัมพันธระหวางไทยและพมานั้นปรากฏปญหาหลักอยู 3 ปญหา
ดวยกัน คือ ปญหาความหวาดระแวงของผูนําของ 2 ประเทศ ปญหาพรมแดน ปญหาชนกลุม
นอย และโดยสวนใหญเมื่อพูดถึงปญหาหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางไทยและพมาจะพบวา
ในหลายครั้งเปนประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาความหวาดระแวงของผูนํา ปญหาพรมแดนและปญหา
ชนกลุมนอย ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้โดยตัวของมันเองก็เปนปญหาและสามารถจะนํามาซึ่งปญหาอื่น
ตามมาไดอีกดวย เชน ในกรณีของปญหาพรมแดนระหวางไทยและพมานั้น ปญหาที่เกิดขึ้นคือ
เรื่องของการปกปนเขตแดน ซึ่งสาเหตุมาจากเสนเขตแดนที่ไมมีความชัดเจน ตัวอยางของปญหา
ไดแกในกรณีดอยลาง กรณีบริเวณบานเจดียสามองค กรณีเนิน 491 กรณีบริเวณปากแมน้ําปาก
จั่น(กระบุรี) เปนตน ซึ่งจากความไมชัดเจนของเสนเขตแดนนี้ไดนําไปสูการเกิดปญหาทางการ
ประมงขึ้นซึ่งจะไดกลาวตอไป
ก. ปญหาความหวาดระแวงระหวางผูน ําไทยและพมา
จากที่กลาวมาในตอนตนจะพบวา ในความสัมพันธระหวางไทย-พมา ในบางชวงนั้น ปญหาหนึ่งที่
เปนอุปสรรคตอการดําเนินความสัมพันธอันดีระหวางกัน คือ การที่ผูนําของทั้งสองประเทศมีความ
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน โดยมีปจจัยผลักดันหลายประการดวยกัน แตกตางกันไปตามแตละ
ชวงเวลา เชน ความหวาดระแวงอันเกิดจากการกลัวการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต และสังคม
นิยมจากพมาสูประเทศไทย ความหวาดระแวงของผูนําพมาในเรื่องที่ไทยใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนชนกลุมนอยในการสูรับกับรัฐบาลทหารพมา และความหวาดระแวงของรัฐบาลพมาใน
72

สัมภาษณ ชัยโชค จุลศิริวงศ, หัวหนาภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 26 ธันวาคม 2544.
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เรื่องที่ไทยใหการสนับสนุนกลุมผูเรียกรองประชาธิปไตยในพมา เปนตน
ปญหาความหวาดระแวงของผูนําของทั้งสองประเทศ เกิดขึ้นในหลายชวงเวลาที่เห็นไดชัด คือ
ในชวงป พ.ศ.2505 ซึ่งพมามีนโยบายปดประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายมุงพัฒนาประเทศสูแนวทาง
สังคมนิยม ทําใหรัฐบาลไทยหวาดระแวงวา พมาจะนําการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตเขามาสู
ประเทศไทย ในขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับประเทศในกลุมตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกานั้นไดทําใหพมาหวาดระแวงวาไทยจะเปนชองทางในการใหตะวันตกเขาแทรกแซง
กิจการภายในของพมา ซึ่งกําลังปดประเทศอยู นอกจากนี้ในชวงป พ.ศ.2515 – พ.ศ. 2520 ไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงผูนําประเทศไทย
หลายครั้งอีกทั้งยังมีกลุมนายทหารขึ้นมาปกครองประเทศและมีการนําเอานโยบายตอตาน
คอมมิวนิสตอยางแข็งกราวมาใช โดยใชชนกลุมนอยสัญชาติกะเหรี่ยงและอดีตทหารจีนคณะชาติ
ตามแนวชายแดนไทย-พมาเปนกันชนไมใหมีการติดตอระหวางพรรคคอมมิวนิสตในไทยและพมา
การดําเนินการดังกลาวนี้ทําใหสรางความหวาดระแวงใหกับรัฐบาลพมาเรื่องการที่รัฐบาลไทยให
ความชวยเหลือชนกลุมนอยตอสูกับรัฐบาลพมา นอกจากนี้ในหลายรัฐบาลที่ผานมาจะพบวา มี
หลายครั้งที่ไทยถูกกลาวหาจากรัฐบาลพมาวาใหความชวยเหลือชนกลุมนอยในการตอสูก บั รัฐบาล
พมา ซึ่งโดยความเปนจริงแลว ไทยใหความชวยเหลือในดานมนุษยธรรมเทานั้น คือ ใหที่พักพิง
ชั่วคราวและใหการรับรองความปลอดภัยเมื่ออยูในเขตแดนไทยเทานั้น จากปญหาความ
หวาดระแวงของสองประเทศนี้ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทย
และพมา ในหลาย ๆ ชวงเวลาเปนอยางมากทั้งนี้เพราะในหลายครั้งความหวาดระแวงดังกลาวได
นํามาซึ่งเหตุการณสําคัญที่ทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศตึงเครียดได เชน การตรึงกําลัง
บริเวณแนวชายแดนไทย-พมา เห็นไดชัดในกรณีของการอนุญาตใหผูรับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพทั้ง 7 คน เดินทางผานเขามายังประเทศไทย ซึ่งคณะบุคคลเหลานี้ไดเดินทางไปยังบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา และไดแสดงทาทีที่เปนการสนับสนุนและสงเสริมประชาธิปไตยในพมา ทําให
รัฐบาลพมาเกิดความหวาดระแวงรัฐบาลไทยในการใหการสนับสนุนและสงเสริมประชาธิปไตย
ภายในพมา ซึ่งนํามาซึ่งการสั่งตรึงกําลังบริเวณชายแดนไทย-พมาของรัฐบาลทหารพมาทันที
ปญหาความหวาดระแวงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธไทย-พมานั้น ถือไดวามีความสําคัญมาก
ในฐานะที่เปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยและพมา อีกทั้งยังนํามาซึ่ง
ปญหาตาง ๆ หลายปญหา เชน การเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งอาจรุนแรงถึงขึ้นเกิด
การสูรบทําใหประชาชนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไดรับผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง
การระงับการเจรจาตาง ๆ ระหวางสองประเทศ และการปดดานการคาตามแนวชายแดนซึ่งสงผลฃ
กระทบตอการคาตามแนวชายแดนของสองประเทศ
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ข. ปญหาพรมแดน
ดังที่ไดกลาวในตอนตนแลววาแนวพรมแดนระหวางไทย-พมา มีความยาวประมาณ 2,401
กิโลเมตร และจากลักษณะทางภูมิศาสตรนี้เองที่ทําใหปญหาพรมแดนระหวางไทยและพมามี
ความแตกตางจากปญหาพรมแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ การที่พรมแดน
ติดตอกันเปนทางยาวทําใหเรื่องพรมแดนเปนประเด็นที่ออนไหวในความสัมพันธ ทั้งในเรื่องของ
การอางกรรมสิทธิ์ในดินแดน การรุกล้ําอธิปไตยของแตละประเทศทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา การ
ลักลอบกระทําการตางๆที่เปนการผิดกฎหมาย สิ่งตางๆเหลานี้ลว นสงผลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางไทยและพมาไดทั้งสิ้น
จุดเริ่มตนของเสนเขตแดนไทย-พมา เริ่มจากจุดรวมของพรมแดนของสามประเทศคือ ไทย พมา
และลาว ซึ่งเริ่มที่จุดบรรจบกันของแมน้ํารวกและแมน้ําโขงทางทิศตะวันตกออกของบานสบรวก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มายังจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธและระนองรวม 9 จังหวัด73 โดยแนวพรมแดนจะทอดไปตามรองน้ําลึกของ
แมน้ํารวกจนบรรจบกับแมน้ําสาย จนถึงเขาดอยคา แมน้ําสุรินทร จนถึงดอยผาจองซึ่งถือเปน
จุดเริ่มตนของหลักเขตที่ 1 จากนั้นแนวพรมแดนจะทอดไปตามรองน้ําลึกของแมน้ําของแมน้ําสาละ
วินไปทางใตจนถึงบริเวณที่แมน้ําสาละวินและแมน้ําเมยบรรจบกัน และลัดเลาะไปตามรองแมน้ํา
ลึกของแมน้ําเมยเปนระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร จนถึงตนแมน้ําเมยหรือที่เรียกกันวาสันปน
น้ําปะวอคะยออยูในจังหวัดตาก จากสันปนน้ําปะวอคะยอนี้ลัดเลาะไปตามสันปนน้ําจนถึงยอด
เขามูกะดก ผานหุบเขา แมน้ําตาง ๆ ออมพระเจดียสามองคไวในเขตประเทศไทย และลัดเลาะไป
ตามสันปนน้ําจนถึงตนน้ําของแมน้ําปากจั่น จากนั้นลัดเลาะไปตามรองน้ําลึกของแมน้ําปากจั่น
ซึ่งไทยเรียกวา “แมน้ํากระบุรี”ไปจนจดทะเลอันดามัน74
การแบงเขตแดนระหวางไทย-พมา เปนผลจากการทําหนังสือสําคัญรวมกันระหวางไทยกับอังกฤษ
3 ฉบับ คือ ฉบับแรกทําในป พ.ศ.2411 ฉบับที่ 2 ทําในป พ.ศ.2474 และฉบับที่ 3 ทําในป
พ.ศ.2475 โดยฉบับแรกเปนการทําอนุสัญญาระหวางกษัตริยสยามกับขาหลวงใหญแหงอินเดียวา
ดวยเรื่องการกําหนดเขตแดนบนผืนแผนดินใหญระหวางราชอาณาจักรสยามและมณฑลของ
73

อรอนงค ทองอราม, การเมืองเอเชีย2 (เอเชียอาคเนย)เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทรการพิมพ
,2526),หนา 99. ดูแผนที่ ที่ 1 ในภาคผนวก
74
สมบูรณ เสงี่ยมบุตร, “ปญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน,” จิตวิทยาความมั่นคง (กรุงเทพฯ :
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง,2526), หนา 286-287.
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อังกฤษคือเทนเนสเซอริม(ตะนาวศรี) วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2411 และมีการแลกเปลี่ยน
สัตยาบันในปเดียวกันขอความสําคัญกลาวไววา แมน้ําปากจั่นฝงตะวันตกเปนของอังกฤษ
ตลอดจนปลายแหลมวิคตอเรียสวนฝงตะวันออกตลอดไปเปนของไทย75 และยังมีแผนที่ฉบับ
แลกเปลี่ยนกันชื่อ Tenesserim and the adjacent of the Kingdom of Siam มาตราสวน 1 นิ้ว
ตอ 8 ไมล แสดงแนวพรมแดนตอจากปากแมน้ําปากจั่นออกไปในทะเล แบงเกาะวิคตอเรียเขาไป
ในเขตพมาและเกาะเล็ก ๆ ไมมีชื่อในบริเวณนั้น 4 เกาะเขาไวในเขตไทย76 สวนหนังสือสําคัญฉบับ
ที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้นไดกําหนดเสนเขตแดนทางตอนเหนือชวงแมน้ําสาย โดยกําหนดใหรองน้ําลึก
ของแมน้ําสายเปนพรมแดนไทย-พมา โดยไดทําความเขาใจรวมกันวา หากมีการเปลี่ยนทางเดิน
ของแมน้ําสายในอนาคตรัฐบาลของทั้งสองพรอมที่จะยอมรับรองน้ําลึกของแมน้ําสายเปนเสนเขต
แดนเสมอ โดยไมคํานึงถึงการสูญเสียอาณาเขตใด ๆ อันเกิดจากการนั้นและใชแผนที่ BurmeseSiam Demarcation Survey มาตราสวน 1 นิ้ว ตอ 4 ไมล เปนหลักฐาน77
ถึงแมจะมีการแบงเขตแดนกันดังไดกลาวมานั้น แตไทย-พมา ก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการปกปนเขต
แดนเกิดขึ้นเสมอทั้งทางบกและทางทะเล เชน ปญหาดอยลาง ปญหาแมน้ําเปลี่ยนทางเดินบริเวณ
แมน้ําลวกและแมน้ําสายและแมน้ําเมย ปญหาบริเวณปากแมน้ําปากจั่น(กระบุรี) ปญหาบริเวณ
บานเจดียสามองค ปญหาบริเวณเนิน 491 เปนตน โดยสาเหตุสําคัญของปญหาพรมแดนระหวาง
ไทยและพมานั้น คือ ความไมชดั เจนของเสนเขตแดน และ การเปลี่ยนทิศของรองน้ําลึก
1. ความไมชัดเจนของเสนเขตแดน
จากความไมชัดเจนของเสนเขตแดน อันเนื่องมาจากการทําแผนที่ของทั้งสองฝายไดกอใหเกิด
ปญหาในหลายกรณีดวยกัน เชนในกรณีดอยลาง มีการรุกล้ําเขตแดนไทยของทหารพมาและชน
กลุมนอยของพมาและนอกจากนี้ทหารและชนกลุมนอยพมายังเขามาเรียกเก็บภาษีพืชผลการคา
จากราษฎรไทยดวย มีการเกณฑราษฎรไทยไปใชแรงงาน สรางความเดือดรอนใหแกราษฎรไทย
เปนอันมาก นอกจากนี้การที่เสนเขตแดนไมชัดเจน ทําใหไทยตองสูญเสียพื้นที่บางสวนไป
ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร อีกดวย
กรณีปญหาปากแมน้ําปากจั่น78 จากความไมชัดเจนของเสนเขตแดนไทย-พมาที่ไทยทํากับอังกฤษ
75

ดูแผนที่ในภาคผนวก ฉ.
ธรรมรัตน รัตนมณี, “ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา ระหวางป 2531-2533,” (สารนิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหวางประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), หนา 152.
77
เรื่องเดียวกัน,หนา151-152
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ในป พ.ศ.2411 ทําใหเกาะเล็ก ๆ 3 เกาะ คือ เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก เปนปญหาวาเปน
ของประเทศไทยหรือพมา79 นํามาสูปญหาการอางกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนดังกลาว
ปญหาบริเวณบานเจดียสามองค80 บานเจดียสามองค อยูในพื้นที่ตําบลหนองลู อําเภอ สังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตอิทธิพลของชนกลุมนอยพมากลุมกะเหรี่ยงและมอญซึ่งตองการแยกตัว
เปนอิสระ ทําใหเกิดการสูรบกับกองกําลังของรัฐบาลพมาอยางสม่ําเสมอ และมีการรุกล้ําเขามาใน
เขตไทยซึ่งนอกจากจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอบานเรือนและทรัพยสินของราษฎรไทยแลว ยัง
ทําใหมีผูอพยพหลบภัยจากการสูรบเขามาในเขตประเทศไทยดวย อีกทั้งทหารพมายังไดเขามายึด
พื้นที่และครอบครองดินแดนบริเวณบานเจดียสามองคดวย นอกจากจะมีการหลั่งไหลของผูอพยพ
จากพมาเพื่อหนีการปราบปรามของทหารพมาแลว ยังมีผูอพยพบางสวนหลบหนีเขามเปนแรงงาน
ราคาถูกในประเทศไทยซึ่งการเขามาของคนเหลานี้ไดกอใหเกิดปญหากับไทยคือ สรางความ
หวาดระแวงใหกับรัฐบาลไทบและรัฐบาลพมาซึ่งมองวาไทยใหการชวยเหลือชนกลุมนอยตอตาน
รัฐบาลพมา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ เชน การเขามายึดพื้นที่ทํากิน บุกรุกปา ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย เปนตน
กรณีเนิน 49181 ซึ่งตั้งอยูบนสันปนน้ําของเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเปนเสนแบงระหวางไทยและพมา
มีความสําคัญทางยุทธศาสตรสามารถใชเปนจุดตรวจการซุมโจมตีขาศึกได จากการที่เนิน 491 ไม
มีกองกําลังของทั้งไทยและพมาดูแล ทําใหกองกําลังของกะเหรี่ยงเขายึดครอง ประมาณปลาย
เดือนธันวาคม พ.ศ.2534 รัฐบาลพมาสงกองกําลังโจมตีกองกําลังกะเหรี่ยงและสามารถยึดเนิน
491 ไดในป พ.ศ.2535 พมาไดคงกองกําลังบางสวนไวบนเนิน 491 ซึ่งไทยถือวาอยูในเขตไทยทํา
ใหเกิดการเผชิญหนากันกับกองกําลังของพมา
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ดูแผนที่ในภาคผนวก ฌ.
จาตุรนต ถิระวัฒน, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ปญหากฎหมายในทางปฏิบัติในสวนที่
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2541), หนา 110.
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2. การเปลีย่ นทิศของรองน้ําลึก
ดังที่กลาวมาแลววา ไทยกับอังกฤษไดทําหนังสือสําคัญเกี่ยวกับขอกําหนดการปกปนเขตแดนไทยพมา ซึ่งไดกาํ หนดใหใชรองน้ําลึกเปนเสนแบงเขตแดนไทย-พมา แตเมื่อเวลาผานไปรองน้ําลึกก็
เปลี่ยนแปลงไปดวยจึงกอใหเกิดปญหาขึน้
ปญหาแมน้ําเปลี่ยนทางเดินในความสัมพันธระหวางไทย-พมา เกิดขึ้นใน 3 กรณีดวยกันคือ กรณี
แมน้ําสาย แมน้ําลวก และแมน้ําเมย การเปลี่ยนทางเดินของแมน้ําสายเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2473
โดยแมน้ําสายไดกัดเซาะเขาไปในดินแดนของพมาในรัฐเชียงตุงโดยกัดเซาะเขาไปเปนเนื้อที่
โดยประมาณ 650 ไร รัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงไดแตงตั้งคณะผูแทนตรวจดูสภาพแมน้ําสายที่
จังหวัดเชียงราย ป พ.ศ.2481 และพบวาแมน้ําสายมีการเปลี่ยนแปลงทางเดิน ในที่สุดจึงมีการตก
ลงใหเปลี่ยนรองน้ําใหมและตามมาดวยการโอนดินแดนบริเวณดังกลาวใหเปนของไทยโดย
สมบูรณ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ถือวาเปนการปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการปกปนเขต
แดนโดยอาศัยรองน้ําลึก ที่ไทยทํากับอังกฤษในป พ.ศ.2474 และ 2475 ดังที่ไดกลาวมาขางตน82
ตอมาแมน้ําสายไดเปลี่ยนทางเดินอีก โดยเปลี่ยนทางเดินเขาไปในเขตพมา ซึ่งฝายไทยไดเปรียบ
เนื่องจากพื้นที่ทํานาและเพาะปลูกของราษฎรไทยมีเพิ่มขึ้นจากการที่แมน้ําตื้นเขินและเปลี่ยน
ทางเดิน ตอมาฝายพมาไดสรางทํานบคันดินตามริมฝงแมน้ําสายเพื่อใหกระแสน้ําไหลกลับเขาไป
ในบริเวณที่ตื้นเขิน สวนฝายไทยกลัววาการทํานาและเพาะปลูกจะไดรับความเสียหายจึงไดสราง
คันดินกั้นน้ําที่ผานเขามาในที่ของตน ความขัดแยงเกิดขึ้นในปพ.ศ.2510 ทหารพมาไดใชกําลังขมขู
ไมใหราษฎรไทยสรางคันดิน ในป พ.ศ.2511 มีการนําเรื่องดังกลาวนี้เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไปไทย-พมา ที่กรุงเทพฯ และไดมีการตกลงกันวาแกปญหาโดยการกําหนดแนว
พรมแดนคงที่ (fixed boundary)โดยยึดถือแนวพรมแดนป 2483 เปนหลัก
ในกรณีของแมน้ํารวกมีปญหาคลายคลึงกับกรณีแมน้ําสาย คือ ไดเกิดการเปลี่ยนทางเดินของ
แมน้ําในบริเวณตอนเหนือของบานศรีชัยภูมิ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งทําใหไทยตองเสีย
พื้นที่ประมาณ 300 ไร
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กรณีของแมน้ําเมยนั้นไดเกิดการเปลี่ยนทางเดินของแมน้ําในบริเวณใกลบานแมโกนเกนเขตอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งแมน้ําเมยไดเปลี่ยนทางเดินเขามาในประเทศไทย ทําใหไทยอาจจะตองเสีย
พื้นที่ประมาณ 1,875 ไร
สําหรับในกรณีของแมน้ําสายและแมน้ํารวก ฝายพมาไดเสนอใหมีการเจรจาเกี่ยวกับปญหานี้โดย
ใหสนธิสัญญาป พ.ศ. 2483 เปนหลักในการพิจารณาเขตแดนของไทยและพมาและมีการตกลงที่
จะจัดตั้งคณะกรรมการรวมขึ้นเพื่อแกไขปญหา ในที่สุดในป พ.ศ.2531 จึงมีการปกปนเขตแดน
ระหวางประเทศไทยและพมา ในบริเวณแมน้ําสายและแมน้ํารวกไดสําเร็จโดยใชการกําหนด
พรมแดนคงที่(fixed boundary) โดยมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางกันในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.253383 สวนในกรณีของแมน้ํารวกนั้นยังไมสามารถมีการตกลงรวมกันไดถึง
ปจจุบัน(พ.ศ.2545)
ค. ปญหาชนกลุมนอย
ปญหาชนกลุมนอยเปนปญหาหลักอีกหนึ่งปญหาในความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพมา
นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน และจริง ๆ แลวปญหาชนกลุมนอยนั้นเปนปญหาภายในของพมา แตดวย
ปจจัยหลายประการเชน การมีอาณาเขตติดตอกันเปนทางยาว การที่ประเทศไทยมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจมากกวาประเทศพมา ไดทาํ ใหปญหานี้สงผลกระทบตอประเทศไทยและตอความสัมพันธ
ระหวางไทยและพมาดวย
ปญหาชนกลุมนอยในพมานั้นเกิดจากการที่ประเทศพมาเปนประเทศที่มีลักษณะ
พหุสังคม
คือ เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ สังคมพมาประกอบดวยชนเชื้อชาติพมา
กะเหรี่ยง ยะไข มอญ ชิน คะฉิ่น อินเดีย และนอกจากนี้ยังมีชนชาติอื่น ๆ ดวย โดยกลุมเชื้อชาติที่มี
จํานวนมากที่สุดคือเชื้อชาติพมา(Burman)84ปญหาไดเกิดขึ้นเพราะชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ นี้
ตองการที่จะแยกตัวออกจากพมาตั้งตนเปนอิสระทําการปกครองตนเอง ในชวงที่อังกฤษเขา
ปกครองพมา คือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2429 นั้น อังกฤษไดใชนโยบายแบงแยกและปกครอง
ที่เรียกวา “divide and rule policy” โดยไดยกฐานะดินแดนของชนกลุมนอยตาง ๆ ขึ้นเปนรัฐและ
ใหอยูภายใตการปกครองของขาหลวงใหญอังกฤษที่ปกครองอินเดียอยู และยิ่งไปกวานั้นอังกฤษ
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ใหความยกยองกับชาวไทยใหญและชาวกะเหรี่ยง ใหการสนับสนุนทั้งทางการงานและการศึกษา
ทําใหชาวไทยใหญและชาวกะเหรี่ยงมีความรูสึกวาตนเหนือกวาชนกลุมนอยกลุมอื่น85 ใน
ขณะเดียวกันชนกลุมนอยอื่นมีความรูสึกวาตนถูกกีดกันจากชาวพมาแท86 ทําใหประชาชนใน
สังคมพมาเกิดความรูสึกแตกแยกไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนปญหาของพมาจนถึงทุกวันนี้
กอนที่อังกฤษจะมอบเอกราชใหแกพมาในป พ.ศ. 2493 นายพล ออง ซาน ซึ่งเปนผูนําชาวพมาใน
ขณะนั้นไดพยายามจะรวบรวมรัฐของชนกลุมนอยเขากับสวนกลาง และไดจัดใหมีการประชุมที่
เมืองปางโหลง (ปางหลวง) ในป พ.ศ. 2490 โดยมีผูแทนจากชนกลุมนอยตาง ๆ เขารวมประชุมกับ
ผูแทนรัฐบาลพมา ที่ประชุมมีขอตกลงวา ชาวพมาและชนกลุมนอยจะอยูรวมกันในรูปของสหภา
พพมาและจะสามารถแยกตัวออกจากสหภาพไดหลังจากครบกําหนด 10 ป ยกเวนพวกคะฉิ่นที่
ไมไดรับสิทธิพิเศษในการแยกตัวจากสหภาพได แตไดรับคํามั่นวาจะสามารถปกครองตนเองได87
นายพลออง ซานเปนผูที่พยายามเรียกรองเอกราชคืนจากอังกฤษโดยสันติวิธี จนสามารถทําได
สําเร็จในเวลาตอมา แตมีกลุมบางกลุมที่ไมชอบในวิธีการเรียกรองเอกราชของออง ซาน จึงไดเขา
บุกยิงออง ซาน จนกระทั่งเสียชีวิตในระหวางการประชุมรางรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ.249088
เมื่ออังกฤษมอบเอกราชคืนแกพมาในป พ.ศ. 2492 นั้น อู นุ ไดขึ้นเปนผูนําประเทศ อู นุ มีความ
เชื่อวาพมาควรเปนรัฐเดียว แตไดใหสิทธิทางการเมืองแกชนทุกชาติอยางเสมอภาค แตถึงกระนั้นก็
ยังมีชนกลุมนอยบางกลุมโดยเฉพาะชาวกระเหรี่ยงไดเรียกรองขอแยกตัวเปนอิสระ ขอสิทธิในการ
ปกครองตนเองทําใหมีการสูรบกับรัฐบาลพมาเปนระยะ ๆ จากสภาวะของการสูรบนี้ทําใหสังคม
เกิดความวุนวายจึงเปนเหตุใหนายพลเนวินขึ้นดํารงตําแหนงผูนําประเทศ ครั้งแรกจากการเชิญ
ของ นาย อู นุ ใหนายพลเนวิน เขาบริหารประเทศ ในชวงป พ.ศ.2501-2503 สวนการขึ้นดํารง
ตําแหนงครั้งที่สองนั้นนายพลเนวินไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจจากนาย อู นุ ในป พ.ศ. 2505
ในชวงที่นายพลเนวินเปนผูนําประเทศถือไดวาความสัมพันธระหวางรัฐบาลพมากับ ชนกลุมนอย
นั้นเปนไปในทิศทางที่ไมดี ทั้งนี้เนื่องจากนายพลเนวินไดใชนโยบายที่เด็ดขาดตอ ชนกลุมนอยและ
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ทําการปราบปรามชนกลุมนอยอยางรุนแรง จึงทําใหเกิดการตอตานและมีการตั้งกองกําลังในรัฐ
ตาง ๆ เพื่อเรียกรองการแยกตัวอิสระ เชน พวกกะเหรี่ยงไดจัดตั้งกองกําลังเรียกวา กะเหรี่ยงอิสระ
(Karen National Union : KNU) มีผูนําคือนายพลโบเมียะ ชาวไทยใหญไดจัดตั้งกองทัพรัฐฉาน
อิสระ(Shan State Independent Army)ขึ้น ซึ่งกองทัพรัฐฉานอิสระในปจจุบันนั้นไดแตกออกเปน
กลุมตาง ๆ หลายกลุม เชน กองทัพรัฐฉาน (Shan United Army : SUA)มีขุนสาเปนผูนํา และ
นอกจากนี้ไทยใหญยังมีกลุมเล็ก ๆ อีกหลายกลุม เชน พรรคประชาชนแหงชาติรัฐฉาน กองทัพรัฐ
ฉานตะวันออก กองทัพไทยใหญอิสระ กองทัพปฏิวัติรัฐฉาน เปนตน และนอกจากกะเหรี่ยงและ
ไทยใหญแลว ยังมีพวกมอญ คะฉิ่น ที่ทําการจัดตั้งกองกําลังเพื่อตอสูกับรัฐบาลพมา แตเนื่องจาก
มีกําลังนอยจึงไมไดรับความสนใจมากนัก89 ชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ เหลานี้ไดรวมกันตอตาน
รัฐบาลกลางพมาและทําการตอสูกับรัฐบาลพมามาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ซึ่งจากการ
ตอสูดังกลาวนี้ไดสงผลกระทบตอประเทศไทยและตอความสัมพันธไทย-พมา มาโดยตลอด เพราะ
จากการที่ไทยและพมานั้นมีพรมแดนที่ติดตอกันเปนระยะถึง 2,401 กิโลเมตร ทําใหชนกลุมนอย
สามารถหลบหนีการสูรบเขามาตามแนวชายแดนไทยไดโดยงายและสามารถเขามาอาศัยพักพิง
และสรางฐานกําลังเพื่อตอสูกับรัฐบาลพมาไดดวย จากจุดนี้ทําใหเกิดปญหาคือรัฐบาลพมาเกิด
ความหวาดระแวงในพฤติกรรมของรัฐบาลไทยในหลายยุคสมัยวามีสวนเกี่ยวของกับการตอสูกับ
รัฐบาลพมาของชนกลุมนอยโดยการใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุน จึงทําใหความสัมพันธ
ไทย-พมา ในหลายชวงตองหยุดชะงักและความสัมพันธไมราบรื่นเทาที่ควร นอกจากนี้ การสูรบ
ระหวางชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมายังกอใหเกิดผลกระทบทางดานความมั่นคงของไทยดวย เมื่อ
เกิดการสูรบกันตามแนวชายแดน ทําใหมีการรุกล้ําเขตแดนเขามาในไทยซึ่งถือเปนการละเมิด
อธิปไตยของไทย นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไดรับความเสียหายและ
เดือดรอนทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน90
2.2.2 ปญหาตอเนื่อง
ปญหาตอเนื่องในที่นี้หมายถึงปญหาที่มีรากฐานมาจากปญหาหลัก และสงผลตอเนื่องมาจน
กลายเปนปญหาขึ้นในความสัมพันธระหวางไทย-พมา ปญหาที่จัดวาเปนปญหาตอเนื่อง คือ
ปญหาประมง ซึ่งเกิดจากความไมชัดเจนของเสนเขตแดนทําใหมีการรุกล้ํานานน้ําโดย
รูเทาไมถึงการ ปญหาแรงงานอพยพซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหมีการหลั่งไหลของคนชาวพมาและ
89

ขจัดภัย บุรุษพัฒน,มองพมา แลลาว ชําเลืองจีน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแพรวิทยา,2528),หนา 27.
พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” ใน เอเชียรายป 1998/2541 (กรุงเทพ ฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 204.
90
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ชนกลุมนอยคือการปราบปรามชนกลุมนอยของรัฐบาลพมา และปญหายาเสพติด ซึ่งสวนใหญมี
ตนตอการผลิตจากชนกลุมนอยในพมา เปนตน
ก. ปญหาประมง
ประเด็นของการประมงที่เปนปญหาในความสัมพันธระหวางประเทศไทยและพมา นับไดวาเปน
ปญหาตอเนื่องมาจากปญหาพรมแดน และจริง ๆ แลว ประเทศไทยก็มีปญหาเกี่ยวกับประมงกับ
ประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ เชน มาเลเซีย เปนตน แตจากการสํารวจพบวาปญหาที่เกี่ยวกับประมงเชน
การจับลูกเรือชาวไทย การเสียชีวิตของชาวประมงไทย ปญหาการละเมิดนานน้ําของไทยและเพื่อน
บาน สวนใหญเปนปญหาระหวางไทยและพมามากกวาไทยกับเพื่อนบานอื่น ๆ โดยปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางไทยกับพมาคือปญหาเกี่ยวกับการละเมิดนานน้ําของพมาเพื่อทําการประมง ซึ่ง
นําไปสูการถูกจับกุม ถูกทําราย ถูกจําคุก และในบางกรณีถึงกับมีผูเสียชีวิต
หากจะพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดปญหาเกีย่ วกับการประมง พบวามีสาเหตุสําคัญมาจาก
1.ความไมแนนอน ชัดเจน ของเสนแบงอาณาเขตทางทะเลระหวางไทยกับพมา เชน ในกรณีเขต
แดนทางทะเลบริเวณปากแมน้ําปากจั่นหรือกระบุรีซึ่งยังไมสามารถตกลงกันไดวาเกาะ 3 เกาะ อัน
ไดแกเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก นั้นเปนของไทยหรือของพมา สงผลตอการทําประมงของ
ชาวประมงไทยที่เขาไปทําการประมงในบริเวณดังกลาวโดยไมรูอาณาเขตของทะเลไทยที่ตน
สามารถทําประมงได และทําใหถูกทางการพมาจับกุมในที่สุด
2.การสูญเสียพื้นที่ทําการประมงอันเนื่องมาจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ
เพื่อนบาน โดยในชวงป พ.ศ.2520 ประเทศเพื่อนบานของไทยตางพากันประกาศเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ 200 ไมลทะเล ทําใหชาวประมงไทยสูญเสียพื้นที่ทําการประมงในทะเลหลวงซึ่งได
กลายเปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพื่อนบานไปเปนพื้นที่ 300,000 ตารางไมล91 และทํา
ใหเกิดการละเมิดนานน้ําพมาเพื่อทําการประมง
3. การลดนอยลงของทรัพยากรประมงในเขตทะเลไทย เนื่องจากผูประกอบการประมงมีจํานวนที่
ไมสมดุลกับทรัพยากรในทะเล ทําใหผูประกอบการจับสัตวน้ําไดนอย ประสบภาวะไมคุมทุน จึง
ตองมีการแสวงหาพื้นที่ทําการประมงในแหลงอื่นนอกเขตทะเลไทย ซึ่งนําไปสูการละเมิดนานน้ํา
91

ชุมพร ปจจุสานนท, “มิติทางกฎหมายเกี่ยวกับขอพิพาททางเขตแดน,” ใน ปญหาพรมแดนไทย, ศูนย
การศึกษาการตางประเทศรวมกับสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: หาง
หุนสวนจํากัด ป. สัมพันธพาณิชย, 2530), หนา 132.
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ของประเทศพมา เรือและลูกเรือไทยถูกจับกุม ถูกทําราย นําไปสูการเกิดปญหาขัดแยงระหวางสอง
ประเทศ ปญหาดังกลาวไมเพียงแตไมลดระดับลง แตกลับเพิ่มปริมาณและความรุนแรงมากขึ้น
ดวย เห็นไดจากการที่เรือประมงและลูกเรือไทยถูกจับกุมเพิ่มมากขึ้น92 ความพยายามในการ
แกปญหาที่เกี่ยวกับการประมงระหวางทั้งสองฝายนี้แนวทางหนึ่งคือการใหสัมปทานการทําประมง
ในเขตนานน้ําพมากับบางบริษัท93 แตยังปรากฏวาไดมีปญหาบางปญหาเกิดขึ้นคือ
4.เรือประมงของบางบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือไดรับอนุญาตใหทําการประทงในนานน้ําพมานั้น
กอปญหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับพมา เชน ทําประมงนอกเขตสัมปทานดวยการใชอวนผิด
ขนาด มีลูกเรือเกินกวากําหนด การใชวิทยุสื่อสารที่ไมไดรับอนุญาต และการหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบการเขาออก เปนตน ซึ่งการมีพฤติกรรมดังกลาวนี้ทําใหทางการพมาถึงกับยุติการ
อนุญาตใหทําการประมงในบางชวงเวลา และในหลายครั้งทางการพมาเองก็มักจะใชความรุนแรง
ในการดําเนินการกับเรือที่ละเมิดนานน้ําทั้งโดยการยิง การจม การเผา และการริบเรือของลูกเรือ
ประมงไทยดวย94ซึ่งนําไปสูการเกิดปญหาระหวางไทย-พมา และทําใหความสัมพันธไมราบรื่น
ข. ปญหาแรงงานอพยพ
แรงงานอพยพหรือแรงงานตางดาวเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการหรือนายจาง
นอกเหนือจากการพึ่งพาแรงงานเด็ก95 เนื่องจากมีราคาคาจางแรงงานถูก แรงงานอพยพใน
ประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานที่มีการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยที่มีสาเหตุจากการพยายาม
แสวงหาแหลงที่มีเศรษฐกิจดีกวาเดิมหรือพยายามหลบหนีจากสภาพวุนวายทางการเมืองและ
ปญหาเศรษฐกิจที่เลวรายจากประเทศเดิมของตน
แรงงานตางดาวในประเทศไทย สวนใหญจะมาจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
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บัณฑิต นาอาจ, “ปญหาความสัมพันธระหวางไทยและสหภาพพมาในทศวรรษ 1980,” (สารนิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระหวางประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), หนา 16.
ธรรมรัตน รัตนมณี, “ความสัมพันธระหวางไทยกับพมา ระหวางป 2531-2533,” (สารนิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหวางประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), หนา 173.
94
จตุรนต ถิระวัฒน, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยปญหากฎหมายในทางปฏิบัติ ในสวนที่
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานและประชาคมระหวางประเทศ, หนา 156.
95
วอลเดน เบลโล, เชียร คันนิงแฮม และลี เค็ง ปอห, โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตก
สลายของสังคมไทยสมัยใหม, แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,2542): หนา
138.
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ประเทศพมาซึ่ง ณ ป พ.ศ.2545 มีแรงงานพมาในประเทศไทยประมาณ 1,000,000 คน โดยใน
จํานวนนี้มีแรงงานที่ไดมาชึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพียงประมาณ
560,000 คน96 นั่นหมายความวาแรงงานที่เหลือประมาณ 440,000 คน เปนแรงงานเถื่อนที่อาศัย
ในประเทศไทยซึ่งเปนจํานวนที่มากทําใหยากตอการควบคุม
ตารางที่ 1 ประมาณการจํานวนแรงงานตางชาติในประเทศไทย
ป พ.ศ.

แรงงานตางชาติ ประมาณการแรงงาน แรงงานพมาที่จด
ทั้งหมด(คน)
พมา(คน)
ทะเบียน

ที่มา

2537

525,480

334,123

*

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง,2537

2539

741,999

400,000

*

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2539

2540

1,000,000

700,000

235,635

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2540

2541

*

780,000

*

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2541

2542

657,654

*

*

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2542

2544

*

*

448,988

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2544

2545

*

1,000,000

560,000

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,2545

หมายเหตุ: * ไมมีขอมูล
การเขามาของแรงงานตางดาว ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคม ในดานเศรษฐกิจ การจางแรงงานตางดาวกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีคือ ในระยะสั้น
การจางแรงงานตางดาวเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการบางประเภท เชน
ประมงและกิจการตอเนื่อง การเกษตร และโรงสีขาว เปนตน เนื่องจากความจําเปนที่ตองใช
แรงงานราคาถูกเพื่อใหแขงขันกับนานาประเทศได สําหรับผลเสียคือ เปนการแยงงานคนไทย
เพราะคาจางแรงงานตางดาวถูกกวา และเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการใชแรงงานราคาถูก
มากกวาการเพิ่มขีดความสามารถของการผลิต สําหรับผลกระทบทางดานสังคมและความมั่นคง
96

Agence France Press, Myanmar-Thailand labour : thousands of Myanmar illegal workers
repatriated from Thailand. [Online](2002). Available from : http://www.aegis.com/news/afp/
20020AF020513.htm [2003, March 15]
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คือ การที่แรงงานตางดาวนี้เปนแรงงานไรฝมือ มีการศึกษาต่ํา ไดรับคาจางและสวัสดิการต่ํา จึง
อาจกดดันใหแรงงานตางดาวกอคดีอาชญากรรมได97 นอกจากนี้แรงงานตางดาวยังสงผลกระทบ
ตอสังคมทางดานสุขภาพและอนามัยดวยโดยการนําโรคตาง ๆ เขามาสูประเทศไทย เชน เอดส
มาลาเรีย ไขกาฬหลังแอน วัณโรค และโรคเทาชาง98 ซึ่งการที่มีผูปวยเหลานี้รัฐบาลไทยตองแบง
เงินสวนหนึ่งซึ่งเปนคารักษาของผูมีรายไดนอยเพื่อใชรักษาแรงงานตางดาว ในแตละปประเทศไทย
ตองรับภาระคาใชจายในการรักษาคนไขที่เปนแรงงานตางดาวจํานวนมาก โดยในปงบประมาณ
พ.ศ.2543 กระทรวงสาธารณสุขตองใชเงินเสียคารักษาพยาบาลใหแรงงานพมาเปนเงินกวา 165
ลานบาท99 ทั้งนี้เพราะแรงงานที่เขารับการรักษานั้นเปนแรงงานผิดกฎหมายซึ่งมีจํานวนมากและ
ไมมีผูประกอบการหรือนายจางเขามารับผิดชอบคารักษาพยาบาล ทําใหรัฐตองรับผิดชอบซึ่งถือ
เปนภาระจํายอมที่ไมเปนธรรมสําหรับคนไทย100
ปจจัยตอการเขามาทํางานในประเทศไทยของแรงงานอพยพชาวพมา101
1.การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย นโยบายสงเสริมการลงทุนและสงเสริมการสงออกในชวง
พ.ศ.2530-2540 เชนการเปดตลาด การเพิ่มการลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมการสงออก
การสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหตั้งแต ป พ.ศ.2528 การสงออกของไทยโดยรวมเติบโตสูงเฉลี่ยรอย
ละ 10 ตอป และอุตสาหกรรมสงออกที่มีการเติบโตสูง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป
รองเทา อัญมณี และดอกไมประดิษฐ ซึ่งตองการแรงงานไรฝมือ ราคาถูก และทํางานหนักได ทําให
มีการหลั่งไหลของแรงงานไทยในชนบทเขามาทํางานในเมือง ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคการผลิตบางอยาง โดยเฉพาะภาคการเกษตร แรงงานจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ประเทศพมา จึงอพยพเขามาเปนแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยทั้งแรงงานมีฝมือ และ
แรงงานไรฝมือ
2.สภาพทางการเมืองของประเทศผูสง คือ ในพมาเกิดปญหาทางการเมืองและการสูรบ จึงเปน
97

นวลนอย ตรีรัตน และ ปยวรรณ สุขศรี, สภาพความรุนแรงของปญหาองคการอาชญากรรมขามชาติ
ในประเทศไทย (กรุงเทพ ฯ : สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด, 2546), หนา 96-98.
98
“ระเบิดเวลาสารพัดโรค,” ผูจัดการรายวัน (29 มิถุนายน 2543) : 1,3.
99
“ไทยสูญ 165 ล. รักษาตางดาวฟรี “กร”อึดอัดนําเขาครม.เดือนหนา,” ผูจัดการรายวัน (27 มกราคม
2543) : 17.
100
“แรงงานเถื่อนเบียดเงินคนจน รักษา 3 เดือน ใชเงินเฉียดลาน,” ผูจัดการรายวัน (4 กันยายน 2543)
: 13.
101
นวลนอย ตรีรัตน และ ปยวรรณ สุขศรี, สภาพความรุนแรงของปญหาองคการอาชญากรรมขามชาติ
ในประเทศไทย, หนา 37-38.
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สวนหนึ่งที่กระตุนใหมีการอพยพของแรงงานขามพรมแดนเพื่อหนีภัยสงครามและเขามาหางานทํา
ในประเทศไทยซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีกวา
3. รายไดและชีวิตความเปนอยูที่ดีกวาของประเทศไทย ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจคอนขางสูงอยางตอเนื่องกอนการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหระดับรายไดและสภาพชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้นตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานจะเห็นไดวาระดับรายได และ
สภาพชีวิตความเปนอยูในประเทศไทยดีกวามาก จึงเปนแรงดึงดูดใหแงงานจากเพื่อนบานอพยพ
เขามาหางานทําในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ค. ปญหายาเสพติด
ปญหายาเสพติดเปนปญหาตอเนื่องมาจากปญหาชนกลุมนอย คือ การที่ชนกลุมนอยในพมามี
ความตองการที่จะปกครองตนเอง และมีการสูรบกับรัฐบาลพมา จําเปนตองใชเงินในการสรางและ
บํารุงกองกําลัง ซื้ออาวุธมาใชในการขยายอิทธิพล ซึ่งรายไดสวนหนึ่งคือมาจากการผลิตและ
ลักลอบคายาเสพติด102
สําหรับประเทศไทยถึงแมจะไมใชประเทศผูผลิตรายใหญ แตก็ถูกมองวาเปนแหลงจําหนายน้ํายา
และหัวเชื้อที่ใชในการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบา103 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความสําคัญ
ในฐานะที่เปนทางผานหรือเปนเสนทางลําเลียงฝน รวมถึงยาเสพติดอื่น ๆ จากพมาเขาสูประเทศ
ไทยทั้งทางบกและทางน้ําตามเสนพรมแดนไทย-พมาเพื่อสงตอไปจําหนายยังฮองกง ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งภายในประเทศไทยดวย
ปจจุบันนี้ ในสังคมไทยมีผูติดยาเสพติดจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรเด็กของไทย
ประมาณ 3,000,000 คนที่ติดยาเสพติด และมีผูที่อยูในขั้นเสพติดรุนแรงประมาณ 700,000 คน104
การที่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กซึ่งจะตองเติบโตเปนอนาคตของชาติติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก
เปนการทําลายอนาคตของชาติ เพราะเปนการทําลายทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ดังนั้นจึงมี
102

ชัยโชค จุลศิริวงศ, “ปญหาพรมแดน : ความมั่นคงของชาติ,” ใน ปญหาพรมแดนไทย เอกสาร
บรรยายในการสัมมนา กรุงเทพ ฯ 24-25 พฤศจิกายน 2530 (กรุงเทพ ฯ : ศูนยการศึกษาตางประเทศ, 2533),
หนา 41.
103
สนคู กลางไพร, “ยาเสพติดปญหาของใครกัน?,” ใน สายใยไทย-พมา บนวิถีทางแหงประชาชน
4(กรกฎาคม 2544): 4.
104
The Secretariat of the Cabinet.[Online](n.d.). Available from : http://www.cabinet.thaigov.
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การกําหนดใหยาเสพติดเปนภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ105 นอกจากปญหา ยาเสพติดจะ
สงผลตอความมั่นคงในแงของการทําลายทรัพยากรมนุษยซึ่งจะเปนพลังสําคัญในอนาคตของ
ประเทศแลว ยาเสพติดยังไดนํามาซึ่งปญหาอันสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคม
เชน การจับเด็กและผูหญิงเปนตัวประกัน การกออาชญากรรมจี้ชิงทรัพย ปลน ฆาผูอื่นเพื่อนําเงิน
ไปซื้อยาเสพติด การเกิดเหตุการณตาง ๆ หลายเหตุการณที่สะเทือนใจคนในสังคมสวนหนึ่งนั้นมี
สาเหตุมาจากยาเสพติด ดังนั้ปญ
 หายาเสพติดนี้จึงเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งในปญหาความ
มั่นคงของไทย
โดยสรุป จะเห็นไดวา ความสัมพันธระหวางไทยและพมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สวนใหญจะเปน
ในลักษณะของความขัดแยงมากกวาความรวมมือ จะสังเกตไดจากการทําสงครามในอดีต ซึ่งใน
ปจจุบันจะเปนในรูปของการกระทบกระทั่งกันตามแนวพรมแดน หรืออาจเปนในลักษณะของการ
เผชิญหนากันอยางตึงเครียดมากกวาที่จะทําสงครามเชนในอดีต โดยสาเหตุสวนใหญที่นํามาซึ่ง
ลักษณะของความสัมพันธดงั กลาวนี้ไดแกปญหาตางๆที่มีรากฐานมาเปนระยะเวลานาน โดยแบง
ไดเปน 2 ปญหาใหญ ๆ คือปญหาหลัก ไดแก ปญหาความหวาดระแวงระหวางผูนํา ปญหา
พรมแดน สวนอีกปญหาหนึ่งคือปญหาตอเนื่อง ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาประมง ปญหา
แรงงานอพยพ เปนตน ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้สามารถพบไดในความสัมพันธระหวางไทยกับเพื่อน
บานอื่น ๆ ดวย เชน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน แตสิ่งที่ตางกันคือความรุนแรงของปญหาใน
ความสัมพันธกับพมานั้นมีความรุนแรงมากกวาในเพื่อนบานอื่น ๆ ของไทย และไดแสดงแนวโนม
วาปญหาตาง ๆ อาจลุกลามไปมากกวาที่ปรากฏอยูในปจจุบันหากไมมีการแกไขเกิดขึ้น ซึ่งหาก
เปนเชนนั้นไมเพียงแตจะกระทบตอความสัมพันธระหวางสองประเทศแตยังสงผลถึงประชาชนใน
ประเทศดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอประเทศไทยทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองดวย ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยในอดีตและปจจุบันไดใหความสําคัญมาโดยตลอดคือการ
กําหนดและดําเนินนโยบายตอประเทศพมาเพื่อสรางสภาวะที่เปนมิตรและขจัดปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่จะบั่นทอนความสัมพันธของสองประเทศ แตการดําเนินความสัมพันธกับพมา
นั้น ในบางกรณีไดนํามาซึ่งความสัมพันธที่ไมราบรื่นกับประเทศหรือกลุมประเทศบางกลุม เห็นได
ชัดในกรณีของการที่รัฐบาลไทยในหลายสมัยสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนในขณะที่
ประเทศตางๆไมเห็นดวยและดําเนินการคัดคานอยางชัดเจน ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวของ
รัฐบาลไทยนั้นทําใหความสัมพันธระหวางไทยและประเทศอื่น ๆ หลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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อัมพร จิรัฐติกร, บรรณาธิการ, ไทยกับพมา ขอควรทําและไมควรทํา (กรุงเทพ ฯ : โครงการอาณา
บริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2544), หนา 20.
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ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปไมราบรื่นเทาที่ควร ดังนั้นในบทตอไปจึงเปน
การศึกษาถึงทาทีและเหตุผลของรัฐบาลไทยที่มีตอการสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน

บทที่ 3
การขยายตัวของอาเซียนกับรัฐบาลไทย
ดังปรากฎในบทที่ 2 วาความสัมพันธระหวางไทยและพมานั้นสวนใหญจะปรากฏในรูป
ของความขัดแยง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาตาง ๆ ที่สะสมมานานตั้งแตในอดีต เชน ปญหาความ
หวาดระแวงระหวางผูนํา ปญหาพรมแดน ปญหาชนกลุมนอย ปญหาประมง ปญหาแรงงานอพยพ
ปญหายาเสพติด ปญหาตาง ๆ เหลานี้ทําใหความสัมพันธระหวางไทยและพมาไมราบรื่น แตถึงแม
ความสัมพันธไทยและพมาจะไมราบรื่นแตประเทศไทยก็ไดใหการสนับสนุนพมาในการเขาเปน
สมาชิกอาเซียน ทามกลางการคัดคานและไมเห็นดวยจากประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ในบทนี้จะเปนการศึกษาวารัฐบาลไทยมีทาทีและการ
ดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาทามกลางการคัดคานจาก
หลายประเทศ อันจะนํามาซึ่งผลกระทบในความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศอื่นๆได
สําหรับในบทที่ 3 นี้การนําเสนอจะแบงออกเปน 3 สวน โดยในสวนแรกจะเปนการนําเสนอ
วิวัฒนาการในการขยายตัวของสมาคมอาเซียน สวนที่สอง จะศึกษาทาทีของอาเซียนและไทยตอ
การขยายตัวของอาเซียน และในสวนสุดทายจะเปนการนําเสนอทาทีของไทยตอการรับพมาเขา
เปนสมาชิกอาเซียน
3.1 การขยายตัวของอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ.2510 จากการประชุมรวมกันระหวางผูแทนจาก 5 ประเทศไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย โดยกอนหนานี้ไดมีความพยายามในการรวมกลุมในภูมิภาคนี้หลาย
ครั้งดวยกัน ไดแก องคการสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asian Treaty
Organisation-SEATO) ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.24921 ซึ่งสลายตัวไปในป พ.ศ.25202
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asia - ASA) ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31
1

Peter Lyen, War and peace in Southeast Asia (London: Oxford University Press, 1969),

p.146.
2

พิษณุ สุวรรณะชฎ, สามทศวรรษอาเซียน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2540), หนา 31-32.

47

กรกฎาคม พ.ศ.2504 กลุมประเทศมาฟลินโด (MAPHILINDO) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2506 ซึ่ง
ภายหลังทั้งสองกลุมนี้ก็ไดสลายตัวไปเนื่องมาจากการไมสามารถประสานความขัดแยงระหวาง
สมาชิกได การไมประสบความสําเร็จของกลุมตาง ๆ เหลานี้ อาจกลาวไดวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่
ทําใหนํามาสูการเกิดการจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนในเวลา
ตอมา โดยปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการรวมตัวของอาเซียน มีดังนี3้
1. ภัยคุกคามจากการขยายอํานาจของระบบคอมมิวนิสต
ภายหลังจากที่องคการ SEATO ไดลมสลายไป ทําใหเปนโอกาสใหประเทศมหาอํานาจที่
นิยมลัทธิคอมมิวนิสตไดเขามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ได ประเทศตางๆในภูมิภาคนี้เริ่มหวาดกลัว
ภัยจากคอมมิวนิสตโดยเฉพาะอยางยิ่งจีน และเห็นวาการตอสูกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสตนั้น
หากจะเอาชนะไดนั้นตองมีความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะทําใหคอมมิวนิสตนั้นเขา
มาบอนทําลายไดยาก ดังนั้นประเทศตางๆในภูมิภาคจึงเห็นวาควรจะเรงพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคและเสริมสรางความรวมมือระหวางกันอยางใกลชิด โดยจัดตั้งเปนองคการใน
ระดับภูมิภาคขึ้นเพื่อรวมมือกันในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาและทําใหประชาชนมีความ
กินดีอยูดีเพื่อเปนปอมปราการตอตานการแทรกแซงของคอมมิวนิสต
2.การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณในภูมิภาค
กอนการกอตั้งอาเซียน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมี
สวนผลักดันใหมีการกอตั้งอาเซียนขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงผูนําในอินโดนีเซียจากประธานาธิบดี
ซูการโนเปนประธานาธิบดีซูฮารโต ซึ่งผูนําคนใหมของอินโดนีเซียนั้นตระหนักถึงความจําเปนที่
อินโดนีเซียจะตองมีนโยบายรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อความอยูรอดของประเทศ สําหรับ
ฟลิปปนสเมื่อประธานาธิบดีมารกอสขึ้นมามีอํานาจก็ชวยลดความตึงเครียดทางการเมืองลงได
และเปนทางนําไปสูการปรองดองระหวางฟลิปปนสและมาเลเซียดวย จากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคนี้ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยผลั ก ดั น ให ผู นํ า ของประเทศทั้ ง ห า คื อ อิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย สามารถจัดตั้งสมาคมอาเซียนไดสําเร็จ

3

กรมอาเซียน, กระทรวงการตางประเทศ, 20 ปอาเซียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี, 2530), หนา 14-16.
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3.ความคิดที่จะเพิ่มอํานาจตอรอง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความคลายคลึงกันในหลายดานรวมถึงการมี
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาคลายคลึงกันดวย และสินคาที่ผลิตไดมีราคาไมแนนอน ประเทศ
ผูผลิตสินคาสงออกไมมีอํานาจตอรองราคา ทําใหประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคมีความคิดวาหากมี
การรวมตัวกันเปนกลุมประเทศไดจะทําใหเปนการเพิ่มอํานาจในการตอรองในเรื่องราคาสินคา
ไดม ากขึ้น และเชื่อวา หากอาเซี ย นรวมตั ว เป น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน จนผูกขาดตลาดไดแลว จะ
สามารถกําหนดราคาสินคาบางประเภทในตลาดการคาได เชน ดีบุก ยางพารา น้ํามันปาลม เปน
ตน นอกจากนี้การรวมตัวกันจะกอใหเกิดอํานาจตอรองในทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
ไดอีกดวย
4.ความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศ
ประเทศตาง ๆ ที่รวมกอตั้งอาเซียน ตางมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศของตน แตการ
พัฒ นาประเทศจะสํ า เร็จ ไดก็ ต อเมื่อ มีส ภาพแวดลอ มที่เ อื้อตอ การพั ฒ นา คือ มี ค วามสงบสุ ข
ภายในประเทศ ไมมีภัยคุกคาม และปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ซึ่งความรวมมือกันของ
ประเทศในภูมิภาคจะชวยใหเกิดสภาพแวดลอมนี้ได นอกจากนี้จากลักษณะภูมิประเทศของกลุม
ประเทศผูกอตั้งอาเซียนที่เปนประเทศเล็ก ๆ หากไมรวมตัวกันอาจถูกประเทศที่ใหญกวาคุกคาม
หรือครอบงํา หรืออาจถูกโดดเดี่ยว การรวมตัวกันใหเปนหนึ่งเดียวจะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงได
ดังนั้นบรรดาผูนําของประเทศตาง ๆ จึงเห็นพองใหมีการรวมมือกันของทั้งหาประเทศโดยเฉพาะ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการรวมตัวนั้นจะชวยใหแตละประเทศพัฒนาไปไดดีกวาตางคน
ตางพัฒนาประเทศของตนโดยลําพัง
จากปจจัยดังกลาวไดนํามาซึ่งการกอตั้งสมาคมอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.25104
โดยผูแทนจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดรวมลงนามในปฏิญญาสมาคม
แหงสหประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) โดยใน
ปฏิญญาไดระบุถึงเจตนารมณและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน โดยสรุปไดดังนี5้
1.เพื่อเรงรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค

4

Association of Southeast Asian Nations, 10 Years ASEAN (Jakarta : Sagitarius Offset,

5

เอกสารอาเซียน, เอเชียปริทัศน 3(เมษายน 2525),หนา 107.

1978)
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2.เพื่อสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภาคพื้น
3.เพื่อสงเสริมใหมีการรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่มีผลประโยชน
รวมกันในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหาร
4.เพื่อใหความชวยเหลือแกกันและกันในรูปการฝกอบรมและการวิจัยในดานการศึกษา
วิชาชีพ วิชาการ และการบริหาร
5.เพื่อการใชประโยชนมากขึ้นในการเกษตรและอุตสาหกรรม และการขยายการคาซึ่ง
รวมถึงการศึกษาปญหาการคาโภคภัณฑระหวางประเทศ การปรับปรุงบริการความ
สะดวกในการขนสงและคมนาคมระหวางกันตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพของประชาชน
6.เพื่อสงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
7.เพื่อดํารงไวซึ่งความรวมมืออยางใกลชิดกับองคการระหวางประเทศและองคการระดับ
ภูมิภาคที่มีอยูแลวและแสวงหาลูทางใหมีความรวมมือใกลชิดยิ่งขึ้น
นอกจากจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของสมาคมอาเซียนดังกลาวแลว ในปฏิญญาฉบับ
เดียวกันนี้ยังไดระบุถึงแนวโนมของความรวมมือระหวางประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่จะเปดกวางขึ้น โดยไดระบุไววา
“ ประการที่สี่ สมาคมจะเปดโอกาสใหรัฐทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่ง
ยอมรับจุดหมาย หลักการ และความมุงประสงคดังกลาวเขารวมดวย”6
ถอยความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความมุงหมายของอาเซียนที่พรอมจะเปดรับทุกชาติ
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ ข า เป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ สมาคมเพื่ อ เพิ่ ม ความเข ม แข็ ง ให กั บ สมาคม
อาเซี ย น และการเพิ่ม จํา นวนสมาชิก ของอาเซียนไดเ กิดขึ้น อยา งตอเนื่ อ งจนกระทั่ง ป จจุบัน นี้
(พ.ศ.2546) สมาคมอาเซียนมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 10 ประเทศดวยกัน ไดแก อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา

6

รายละเอียดดูในภาคผนวก ก.
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3.1.1 กรณีบรูไน
การขยายตัวของอาเซียนครั้งแรกนั้นคือในกรณีของบรูไน ซึ่งบรูไนเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ลําดับที่ 6 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 การเขารวมอาเซียนของบรูไนในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลัง
จากที่บรูไนไดรับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 ทั้งนี้เพราะบรูไนตองการเขา
เปนสมาชิกของสมาคมอาเซียนเพื่อตองการยกฐานะทางการเมืองระหวางประเทศใหเปนที่ยอมรับ
และเคารพในความสัมพันธระหวางประเทศ7 นอกจากนี้การที่บรูไนเขารวมอาเซียนนั้นเปนเพราะ
บรูไนนั้นหวาดระแวงภัยจากการรุกรานที่จะมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประกอบกับการที่
อาเซียนมีหลักการในการเคารพอํานาจประชาธิปไตย หลักการเกี่ยวกับการไมแทรกแซงกิจการ
ภายในซึ่งกันและกัน และหลักการฉันทามติซึ่งจะชวยเปนเกราะในการปองกันภัยจากการรุกราน
ดังกลาวได จึงทําใหบรูไนตัดสินใจเขารวมสมาคมอาเซียนในที่สุด สําหรับอาเซียนมองวาบรูไน
นาจะเปนพลังใหอาเซียนมากกวาเปนจุดออน พลังทางเศรษฐกิจของบรูไนอาจเปนประโยชนแก
ประเทศสมาชิกไดมากหากมีการจัดสรรใหถูกทิศทาง8 ทั้งนี้เพราะบรูไนนั้นมีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการมีทรัพยากรน้ํามันซึ่งสามารถจะเอื้อประโยชนใหกับประเทศสมาชิกอื่นๆ
ไดตามสมควร9 นอกจากนี้การที่บรูไนเขาเปนสมาชิกอาเซียนนี้ยังเปนการเพิ่มน้ําหนักของอาเซียน
ในเวทีการเมืองระหวางประเทศใหหนักแนนขึ้นดวย จากเหตุผลทั้งของบรูไนในการเขาเปนสมาชิก
อาเซียนและเหตุผลของอาเซียนในการรับบรูไนเขาเปนสมาชิกนั้น จะเห็นวาทั้งบรูไนและอาเซียน
ตางก็ไดประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย ดังนั้นการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของบรูไนจึงผานไปได
ดวยดี
3.1.2 กรณีเวียดนาม
การขยายตัวครั้งที่สองของอาเซียนคือในกรณีของการรับเวียดนามเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ในป พ.ศ.2538 เวียดนามนั้นเปนสมาชิกในลําดับที่ 7 ของอาเซียน โดยไดเปนสมาชิกอยางเปน
ทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของเวียดนามเกิดจากเหตุผล
และแรงจูงใจหลายประการ ทั้งผลจากแรงกดดันจากสถานการณระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
7

พัชราวลัย วงศบุญสิน, “อาเซียนใหม,” ใน อาเซียนใหม (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541), หนา 5.
8
วินิตา ศุกรเสพย, อาเซียนในการเมืองโลก (กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), หนา 466.
9
พิษณุ สุวรรณะชฎ, สามทศวรรษอาเซียน, หนา 104.
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ปจจัยดานการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจของเวียดนาม รวมถึงการตอบสนองของอาเซียนที่
คาดหวังผลประโยชนจากการที่เวียดนามเขาเปนสมาชิกของสมาคม
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ ป น แรงกระตุ น ให เ วี ย ดนามเริ่ ม ให ค วามสนใจกั บ อาเซี ย นคื อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณการเมืองระหวางประเทศ ไดแก การลมสลายของระบอบคอมมิวนิสต
ใน ยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตซึ่งทําใหสงครามเย็นยุติลง การลมสลายดังกลาวสงผล
ตอ เวียดนามทําใหตองสูญเสียพันธมิตรที่เคยค้ําประกันความมั่นคงของตนไป10 อีกทั้งยังถูกตัด
ความช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ทั้ ง จากสหภาพโซเวี ย ตและยุ โ รปตะวั น ออก ทํ า ให เ วี ย ดนามขาด
พันธมิตรและตองอยูอยางโดดเดี่ยว ดังนั้นเวียดนามจําเปนตองหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจใหมซึ่งก็
คืออาเซียน เพราะอาเซียนเปนเพื่อนบานอยูในภูมิภาคเดียวกัน มีความใกลชิดกับเวียดนามและ
อาเซียนยังมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจจากการกอตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area-AFTA) ดวย เวียดนามนั้นไดแสดงความกระตือรือรนที่จะเขารวมเปน
สมาชิกอาเซียน เห็นไดจากในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียน(ASEAN Ministerial
Meeting-AMM) ที่กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2537 บุคคลระดับสูงของเวียดนามหลายทานได
แสดงความพรอมของ
เวียดนามที่จะไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน และมีความเห็นวาการไดเขา
รวมในสมาคมอาเซียนจะเปนโอกาสดีใหเวียดนามมีการปฏิรูปประเทศ เปดกวางทางเศรษฐกิจ
และสังคม และนําการเปลี่ยนแปลงมาสูประเทศในดานการลงทุนจากตางชาติ นอกจากนีย้ งั เห็นวา
การไดเขาเปนสมาชิก
อาเซียนจะชวยกระตุนใหเวียดนามมีการสงเสริมการปฏิรูปการบริหาร
บานเมื อง สง เสริมความรว มมื อในภู มิภาค เพิ่มศักยภาพของประเทศในการแขงขัน กับนานา
ประเทศ11
โดยสรุปแลว ประโยชนที่เวียดนามจะไดรับจากการเขาเปนสมาชิกของสมาคมอาเซียนคือ
1. จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนใหเติบโตและขยายตัวไดรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเปน
การเพิ่มโอกาสในการเขาตลาดอาเซียนและตลาดโลกซึ่งจะทําใหเวียดนามมีการ

10

Kai M. Schellhorn, “Asia after the end of the Cold War,” Southeast Asian Affairs
1992(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992), p.60.
11
Allan E. Goodman, “Vietnam and ASEAN: Who would thought it possible?,” Asian Survey
6(June 1996): 598.
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สงออกมากขึ้น การลงทุนจากตางประเทศมีมากขึ้นเพราะนักลงทุนมีความมั่นใจใน
การเขามาลงทุนในเวียดนาม ทําใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม12
2. เวียดนามมีปญหาความขัดแยงกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เชน ความขัดแยงเรื่องหมูเกาะสแปรตลียกับมาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน หรือ ความ
ขั ด แย ง กั บ ประเทศไทยในเรื่ อ งการจั บ ปลา ดั ง นั้ น การที่ เ วี ย ดนามได เ ป น สมาชิ ก
อาเซียนจะทําใหมีการเจรจายุติความขัดแยงระหวางเวียดนามและประเทศตางๆใน
อาเซียนไดงายขึ้น13
3. เวียดนามจะมีพันธมิตรในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนลงสูทะเลจีนใต และจะ
ไดรับการประกันความมั่นคงจากการคุกคามของจีนในกรณีการอางกรรมสิทธิ์เหนือ
หมูเกาะสแปรตลีย14
4. การที่ เ วี ย ดนามเข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นจะทํ า ให เ วี ย ดนามได รั บ การยอมรั บ จาก
นานาชาติ เปนการเพิ่มศักดิ์ศรีของเวียดนามในเวทีระหวางประเทศไดอีกดวย15
เวียดนามไดแสดงเจตนารมณเขาเปนภาคีอาเซียนโดยนายโด เมือย ผูนําเวียดนามไดแจง
ความประสงคแกประธานาธิบดีซูฮารโตของอินโดนีเซียในระหวางการเยือนเวียดนามเปนการ
สวนตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.253316 และหลังจากนั้นก็มีการติดตอระหวางผูนําระดับสูงของ
เวียดนามและอาเซียนเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุด วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2534 เวียดนามไดสมัครเขา
เปนสมาชิกอาเซียนอยางเปนทางการ และในป พ.ศ.2535 ที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอาเซียนไดใหการรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกของเวียดนาม

12

ปยนุช สนั่นเสียง, “เวียดนามกับการเขาเปนสมาชิกใหมของสมาคมอาเซียน: ผลประโยชนแหงชาติ
และบูรณาการระดับภูมิภาค,” (วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), หนา 128.
13
Hoang Anh Tuan, “Vietnam’s membership in ASEAN: Economic, political and security
implications,” Contemporary Southeast Asia 16(December 1994): 265.
14
ธัญญาทิพย ศรีพนา, “เวียดนาม,” เอเชียรายป 1996/2539 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 226.
15
ปยนุช สนั่นเสียง, “เวียดนามกับการเขาเปนสมาชิกใหมของสมาคมอาเซียน: ผลประโยชนแหงชาติ
และบูรณาการระดับภูมิภาค,”, 2540, หนา 128.
16
Micheal Antolik, “ASEAN’s bridge to Vietnam and Laos,” Contemporary Southeast Asia
15,2 (September 1993) : 204.
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สําหรับกระบวนการเขาเปนสมาชิกของเวียดนามรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่จะเขาอาเซียนใน
อนาคต สมาคมอาเซียนไดกําหนดใหประเทศตางๆจะตองภาคยานุวัติในสนธิสัญญามิตรภาพและ
ความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation: TAC)17 โดยผูแทน
ของเวียดนามไดลงนามในสนธิสัญญาดังกลาวในการประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 25 ที่ประเทศฟลิปปนส ในวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.253518
เวียดนามจึงมีสถานะเปนผูสังเกตการณของอาเซียนตั้งแตนั้นมา และไดเปนสมาชิกอยางเปน
ทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่บรูไน ใน
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.253819
3.1.3 กรณีลาว
ในกรณีของประเทศลาวในการเขาเปนสมาชิกอาเซียนนั้น มีจุดเริ่มตนจากการที่ลาวขอเขา
ภาคยานุวัติในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity
and Cooperation-TAC) ในป พ.ศ.2535 พรอมกับเวียดนาม และไดรับสถานะผูสังเกตการณของ
อาเซียน ในการประชุมระดับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่บรูไน
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.253820 ลาวไมตองการเขาสมาคมอาเซียนอยางเรงรีบโดยที่ประเทศยังไม
มีความพรอม รัฐบาลลาวตองการเวลาในการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดานกอนที่จะเขาเปน
สมาชิก เชน ในดานการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับการดําเนินงานตาง ๆ
รวมกับอาเซียน นอกจากนี้ลาวยังคงมีความจําเปนจะตองนําเงินมาใชในการพัฒนาประเทศให
หลุดพนจากการเปนประเทศดอยพัฒนา21 และโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลลาวตองการเตรียม
ความพรอมทางการเงิน เพราะการเขาเปนสมาชิกอาเซียนนั้นหมายถึงรายจายที่เพิ่มขึ้น เชน คา

17

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.
“การประชุมรัฐมนตรีวาการตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 25,” สยามจดหมายเหตุ 17(11-17 กันยายน
2535): 1032.
19
“การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ครั้งที่ 28 ที่บรูไน,” สยามจดหมายเหตุ
20(กรกฎาคม 2538): 922.
20
Takano Takeshi, “The ASEAN-10 and regional political relations,” in Road to ASEAN-10 :
Japanese perspectives on economic integration, Sekigushi Sueo and Noda Makito, eds.(Singapore :
Institute of Southeast Asian Studies, 1999), p.19.
21
“การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่ บรูไน 29-30 ก.ค.2538,”
สยามจดหมายเหตุ 20(11-17 สิงหาคม 2538): 923.
18
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บํารุงสมาชิกภาพหนึ่งลานดอลลารตอป การเดินทางไปติดตอในตางประเทศของเจาหนา ที่22
คาใชจายในการเขารวมประชุมของสมาคมซึ่งมีมากกวา 200 ครั้งตอปเปนตน และเมื่อลาวมีความ
พรอมที่จะเขารวมสมาคมอาเซียน รัฐบาลลาวไดสงหนังสือถึงสํานักงานเลขานุการอาเซียนชี้แจง
ถึงการเตรียมการภายในประเทศเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขของประเทศอาเซียน เชน การพัฒนา
บุคลากรและการเรียนรูระบบงานตางๆโดยไดรับความชวยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียน เชน
สิงคโปร มาเลเซีย และไทย เปนตน23 ลาวไดยื่นจดหมายขอเขาเปนสมาชิกอาเซียนอยางเปน
ทางการในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2539 โดยไดแสดงความตองการที่จะไดเขารวมอาเซียนในป
พ.ศ.254024 เมื่อรัฐบาลลาวไดแสดงความพรอมในการเขารวมสมาคมแลว ในที่สุดอาเซียนไดรับ
ลาวเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ถือเปนสมาชิกลําดับที่ 8
ของสมาคม อาเซียน25 การเขาอาเซียนของลาวนั้นมีประโยชนตอลาวคือ
1. ประโยชนทางดานเศรษฐกิจการคา กลาวคือทําใหการคาของลาวขยายตัวโดยเฉพาะ
ใน
อย า งยิ่ ง การค า กั บ ประเทศอาเซี ย น การส ง ออกของลาวจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น26
ขณะเดียวกันการที่ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณจะทําใหดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศไดมากขึ้น และประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2. ประโยชนทางการเมือง การเปนสมาชิกอาเซียนของลาวจะทําใหลาวเปดตัวเองสู
การเมื อ งระหว า งประเทศในอี ก ขั้ น หนึ่ ง และเป น การเพิ่ ม บทบาทของประเทศใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากนี้การเปนสมาชิกอาเซียนของลาวยังทําให
ความสัมพันธระหวางลาวและประเทศอื่นในภูมิภาคกลับคืนสูปกติและเพิ่มมากขึ้น
และเปนการแสดงความปรารถนาของลาวที่จะมีสวนรวมในความสําเร็จของอาเซียน
ดวย27

22
23

สุเรษฐ, “ลาวจะเขาอาเซียน,” วัฏจักร (4 มีนาคม 2540): 11.
“สปป.ลาวสงหนังสือถึงอาเซียนยืนยันความพรอมเปนสมาชิก,” ผูจัดการรายวัน (19 มีนาคม 2540)

: 9.
24

ASEAN. [Online](n.d.). Available from :
http://www.aseansec.org/asc/r9596/asc95r2b.htm[2002, September 26]
25
“การประชุมประจําปของอาเซียนที่มาเลเซีย,” สยามจดหมายเหตุ 22(8-14 สิงหาคม 2540): 891.
26
Emiko Fukase and Will Martin, “Economic effects of joining AFTA: The case of the Lao
PDR,” in ASEAN Enlargement: Impacts and implications, eds. Mya Than and Carolyn L. Gates
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), p. 213.
27
Simon J. Hay, “The 1995 ASEAN Summit : Scaling a higher peak,” Contemporary
Southeast Asia 18(December 1996): 258.
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3.1.4 กรณีพมา
สําหรับในกรณีของพมานั้น กอนที่จะไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนอยางเปนทางการในป
พ.ศ.2540 พมาไดลงนามภาคยานุวัติในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (TAC) ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2538 และไดรับสถานะผูสังเกตการณในวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ.2539 เหตุที่พมาไดรับสถานะผูสังเกตการณลาชานั้นเปนเพราะผูนําชาติอาเซียน
ตองการใหพมามีการปรับปรุงสถานะการณการเมืองและสถานการณทางดานสิทธิมนุษยชนใหดี
ขึ้นกอน28 และในที่สุดพมาไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนอยางเปนทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ.2540 พรอมกับลาว โดยลาวเปนสมาชิกลําดับที่ 8 และพมานั้นเขาเปนสมาชิกอาเซียนใน
ลําดับที่ 9 เมื่อพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน ประโยชนที่คาดวาพมาจะไดรับคือ
1. พมาจะไมโดดเดี่ยวเหมือนอยางเชนในอดีตที่ผานมา
2. พมาจะมีทางเลือกใหมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการพึ่งพาจีนซึ่งมีความสัมพันธที่ใกลชิด
กันมากนับตั้งแตพมามีปญหาการถูกโดดเดี่ยวจากสังคมโลก
3. พม า จะได รั บ การยอมรั บ ทางการเมื อ ง ได รั บ ความน า เชื่ อ ถื อ จากนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศในอาเซียน
4. พมาจะไดรับผลประโยชนจากการเขาไปลงทุนของตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากประเทศในอาเซียนซึ่งตองการเขาไปลงทุนในพมาเนื่องจากพมามีความพรอม
ทางดานทรัพยากรการผลิตเชน แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน29
5. พมาจะไดรับความชวยเหลือจากประเทศภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอาเซียน
และคูเจรจาของอาเซียน เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศทั้งในดานการเงิน และ
เทคโนโลยี

28

“การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่บรูไน,” สยามจดหมายเหตุ
20(11-17 สิงหาคม 2538): 922-924.
29
Simon J. Hay, “The 1995 ASEAN Summit : Scaling a higher peak,” Contemporary
Southeast Asia 18(December 1996): p.258.
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3.1.5 กรณีกัมพูชา
สําหรับการขยายตัว ครั้งลาสุ ดของอาเซียน คือในกรณีการรับประเทศกัมพูชาเขาเป น
สมาชิกอาเซียนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.254230 ซึ่งถือเปนสมาชิกลําดับที่ 10 ของอาเซียน และได
นํามาซึ่ ง ความภาคภูมิ ใจของสมาคมเพราะถือเปนการบรรลุตามเจตนารมณของผูรว มกอตั้ ง
อาเซียนดังที่ไดปรากฏในปฏิญญาอาเซียนดังที่ไดกลาวมาในตอนตน การเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ของประเทศกัมพูชามีจุดเริ่มตนมาจากการลงนามภาคยานุวัติในสนธิสัญญามิตรภาพและความ
รวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 และไดรับสถานะ
ผูสังเกตการณในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.253831 เดิมทีนั้นกัมพูชามีกําหนดจะไดเขาเปนสมาชิก
อาเซียนอยางเปนทางการพรอมลาวและพมาในป พ.ศ.2540 แตสาเหตุที่ตองเลื่อนกําหนดดังกลาว
ออกไปเนื่องจากเกิ ดเหตุการณ ความไมสงบขึ้นในกั มพู ชา โดยเกิดการกระทํา รัฐประหารของ
สมเด็จ ฮุน เซน ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ดังนั้นผูนําประเทศตาง ๆ ในอาเซียนจึงมี
ความเห็นวา อาเซียนยังไมพรอมที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสมาชิกภาพของกัมพูชา32 โดยอาเซียนไดให
เหตุผลในการเลื่อนการรับกัมพูชาเขาอาเซียนไวดังนี33้
1. ผูนําอาเซียนนําโดยประธานาธิบดีซูฮารโตของอินโดนีเซียมีเจตนาที่จะลงโทษสมเด็จ
ฮุน เซน ที่ไมใหเกียรติและเคารพตอภาพพจนของสมาคมอาเซียน
2. ประชาคมโลกตางจับตามองบทบาทของอาเซียนตอกรณีการทํารัฐประหารของสมเด็จ
ฮุน เซน ดังนั้นจําเปนจะตองกระทําการบางอยางใหตางประเทศเห็นวาอาเซียนไมเพิกเฉย
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นกัมพูชา
3. การรับกัมพูชาและพมาเขาอาเซียนพรอมกันทําใหอาเซียนวิตกวาอาจจะเปนการทําลาย
ชื่อเสียงของสมาคมในเวทีโลกได เพราะทั้งสองประเทศตางก็มีปญหาภายในประเทศซึ่ง
ตางชาติใหความสนใจอยู
30

อาเซียน, กรม, “อาเซียนวันนี้และอนาคต,” ในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการตางประเทศ สภา
ผูแทนราษฎร เรื่องความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน, 11 พฤศจิกายน 2542.
31
Leszek Buszynski, “Trends, developments and challenges in Southeast Asia,” Southeast
Asian Affiars 1996 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1996), p.3.
32
สุณัย ผาสุข, “การรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียน,” มติชน (18 มกราคม 2542): 6.
33
Jeannie Henderson, Reassessing ASEAN (New York: Oxford University Press Inc.,1999),
p.39.
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หลังจากเหตุการณความไมสงบในกัมพูชาเริ่มดีขึ้น ในที่สุดในพิธีปดการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 ที่ประชุมไดแถลงวา ได
มีการบรรลุขอตกลงรับกัมพู ชาเขาเปนสมาชิกอาเซีย น โดยจะจัดพิ ธีรับสมาชิกใหมอยางเปน
ทางการที่กรุงฮานอย34 รัฐบาลกัมพูชานั้นมีความกระตือรือรนในการเขาเปนสมาชิกของอาเซียน
โดยกอนหนาที่กัมพูชาจะไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน กัมพูชาไดเตรียมความพรอมในการเขารวม
สมาคมในหลายดานดวยกัน เชน ในดานบุคลากร ซึ่งกัมพูชานั้นขาดแคลนผูที่มีความชํานาญใน
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางที่ใชติดตอประสานงานในกลุมอาเซียน แตไดรับความรวมมือจาก
ชาวกัมพูชาโพนทะเลกลับเขามาเปนแรงสนับสนุนที่สําคัญ เปนตน การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของ
กัมพูชานี้ จะนํามาซึ่งประโยชนแกกัมพูชาคือ
1. รัฐบาลกัมพูชาคาดหวังวาจะเปนการนํามาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกกัมพูชาซึ่ง
เปนประเทศที่เคยประสบความเสียหายมาจากสงคราม 35 กัมพูชาจะไดมาซึ่ง
ทรัพยากรการผลิต เชน เงินทุนรวมทั้งความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี วิชาการ
นอกจากนี้ ก ารเข า ร ว มอาเซี ย นยั ง เป น การรั บ รองสถานะของกั ม พู ช าและสร า ง
หลักประกันความมั่นใจในการลงทุนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
กั ม พู ช า และการรวมตลาดกั ม พู ช าเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของเขตการค า เสรี อ าเซี ย น
(AFTA) จะสงเสริมใหผูประกอบการที่มีฐานการผลิตในประเทศสามารถเขาสูตลาดได
กวางขึ้นและผูประกอบการจากอาเซียนสามารถลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงดวยการ
ขยายและยายฐานการผลิตเขาสูกัมพูชาทําใหกัมพูชาสามารถสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจไดตอเนื่อง นอกจากนี้ การสงเสริมการลงทุนจะทําใหมูลคาการคาระหวาง
อาเซียนและกัมพูชามีมากขึ้น36
2. การเขาอาเซียนของกัมพูชาจะทําใหเกิดความมั่นคง รูสึกปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
จากประเทศอื่น นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางเกียรติภูมิของชาติดวย

34

วัชรินทร ยงศิริ, “กัมพูชา,” ใน เอเชียรายป 2000/2543 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543), หนา 159.
35
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
36
สมศักดิ์ ดํารงสุนทรชัย, “การเขารวมเปนสมาชิกสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ASEAN)ของกัมพูชา: ปญหาและอุปสรรค,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 96.
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การขยายตัวของอาเซียนโดยการเพิ่มจํานวนสมาชิกจากการกอตั้งรวมกันของสมาชิก
เพียง 5 ประเทศ แตปจจุบันนี้ (พ.ศ.2546) สมาคมอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศดวยกัน อาจ
ถือ ได วา เป น ความสํ า เร็ จอี ก ด า นหนึ่ ง ของสมาคมอาเซีย น แต อ ย า งไรก็ ตามการขยายตั ว ของ
อาเซียนดังกลาวนี้เกิดขึ้นทามกลางความหลากหลายทางความรูสึกและความคิดจากหลายทาง
ทั้งนี้รวมถึงความแตกตางทางความคิดภายในอาเซียนเองดวย แตถึงแมจะเกิดความขัดแยงกันใน
ทายที่สุดแลวอาเซียนไดมีมติที่จะรับสมาชิกเพิ่มเปน 10 ประเทศดังเชนที่เปนในปจจุบัน
3.2 ทาทีของอาเซียนและไทยตอการขยายตัวของอาเซียน
ดั ง ได ก ล า วมาแล ว ว า แนวคิ ด ของการขยายตั ว ของอาเซี ย นนั้ น เป น สิ่ ง ที่ ป รากฏอยู ใ น
เจตนารมณเมื่อเริ่มกอตั้งสมาคม ดังนั้นโดยภาพรวมแลวสมาชิกของอาเซียนทุกประเทศยอมมี
ความยินดีหากอาเซียนจะเปดรับและใหโอกาสประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทุก
ประเทศไดเขามาเปนสวนหนึ่งของสมาคมทั้งนี้เพราะการทีอาเซียนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนั้นยอมเปน
การแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่ดีของสมาคมอีกทั้งยังสะทอนถึงการไดรับการยอมรับและเคารพใน
กฎเกณฑและสนธิสัญญาพื้นฐานของสมาคมจากประเทศตางๆที่จะเขามาเปนสมาชิกใหมดวย
และนอกจากนี้การที่อาเซียนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดประโยชนตอสมาคมดวยดังจะไดกลาว
ในภายหลัง
ถึงแมการขยายตัวของสมาคมอาเซียนจะเปนเรื่องที่ดี แตจากการที่สมาชิกใหมที่จะเขามา
นับแตเวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชานั้น ลวนเปนประเทศที่มีปญหาทั้งในเรื่องของความไม
พรอม และในเรื่องของความแตกตางของระดับการพัฒนาประเทศ ระหวางประเทศอาเซียนเดิม
และอาเซี ย นใหม จึ ง ทํ า ให เ ป น ที่ วิ พ ากษ วิจ ารณ กั น ทั้ ง ภายในและภายนอกอาเซี ย นว า การที่
อาเซียนรับสมาชิกใหมนั้นสมควรแกเวลาหรือไม และการรับสมาชิกเหลานี้จะนํามาซึ่งปญหาใน
อนาคตหรือไม ซึ่งสําหรับอาเซียนเอง ผูนําชาติตาง ๆ ในอาเซียนไดแสดงทาทีที่หลากหลายตอการ
ขยายตัวของอาเซียนในแตละครั้งที่ผานมา
3.2.1 ทาทีโดยรวมของอาเซียน
สําหรับทาทีโดยรวมของอาเซียนตอการรับเวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา โดยรวมแลว
อาเซียนมีความยินดีและเห็นดวยเพราะเห็นวาจะนํามาซึ่ง
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1. ประโยชนทางความมั่นคงของภูมิภาค คือในกรณีของเวียดนามเพราะเวียดนามเปน
กันชนระหวางอาเซียนกับจีนซึ่งจีนมีแนวโนมที่จะเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของ
ภูมิภาค อันมีสาเหตุมาจากเรื่องการอางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะสแปรตลีย37 และ
สํ า หรั บ ในกรณี ข องพม า การรั บ พม า จะเป น การสกั ด กั้ น อิ ท ธิ พ ลของจี น ที่ มี อ ยู ใ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทําใหพมาเขามาอยูในเขตอิทธิพลของอาเซียน
2. ประโยชน ท างการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ กล า วคื อ ทั้ ง เวี ย ดนาม ลาว พม า และ
กัมพูชา มีศักยภาพของการเปนทั้งผูผลิตและเปนตลาดสินคา หากประเทศเหลานี้เขา
เปนสมาชิกอาเซียนจะมีผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นขิงจํานวนประชากรของอาเซียน มี
ผลตอการเพิ่มขนาดตลาดใหใหญขึ้นรวมถึงอาเซียนจะสามารถขยายและเคลื่อนยาย
ฐานการผลิตเขาสูแหลงงานราคาถูกในประเทศเหลานี้ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตของ
อาเซียนต่ําลงสามารถแขงขันกับตลาดโลกได นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดการลงทุน
จากทั้งในอาเซียนและภายนอกภูมิภาค เนื่องจากมีแรงงานราคาถูกและมีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเพิ่มความแข็งแกรงในการเจรจาตอรองการคา
กับประเทศที่พัฒนาแลวได38
3. สําหรับในกรณีของพมา อาเซียนสนับสนุนใหพมาเขาเปนสมาชิกเพราะเห็นวาอาจ
เปนการทําใหพมามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งหากเปนเชนนั้น อาเซียนจะ
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะผูผลักดันและสนับสนุนพมาใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
4. การเพิ่มสมาชิกเปน 10 ประเทศ จะทําใหสมาคมพัฒนาเปนสมาคมความรวมมือใน
ระดับภูมิภาคอยางแทจริง นอกจากนี้ยังทําใหเปนการบรรลุเจตนารมณของผูรวม
กอตั้งอาเซียนที่ตองการเห็นสมาคมนี้มีสมาชิกครอบคลุมทั้งภูมิภาคอยางแทจริง
ทาทีของอาเซียนตอการรับประเทศกัมพูชา ลาว และพมาเขาเปนสมาชิกนั้น อาเซียน
เห็นชอบและใหการสนับสนุน โดยหวังที่จะใหอาเซียนนั้นประกอบดวย 10 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเมื่อกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 สําหรับอาเซียนนั้นไดใหการสนับสนุนทั้ง 3
37

Takano Takeshi, “The ASEAN-10 and regional political relations,” in Road to ASEAN-10 :
Japanese perspectives on economic integration,eds. Sekigushi Sueo and Noda Makito (Singapore :
Institute of Southeast Asian Studies, 1999), p.18.
38
ปยนุช สนั่นเสียง, “เวียดนามกับการเขาเปนสมาชิกใหมของสมาคมอาเซียน ผลประโยชนแหงชาติ
และบูรณาการระดับภูมิภาค,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), หนา 105.
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ประเทศโดยการใหความชวยเหลือในการเตรียมความพรอมกอนเขาอาเซียน โดยไดมีการจัดตั้ง
กลุมทํางานขึ้นมาโดยมีรองเลขาธิการของอาเซียนเปนประธานกลุม โดยจะสงเจาหนาที่ของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนเดินทางเขาไปใน 3 ประเทศนี้ เพื่อจัดการปรึกษาหารือถึงนโยบายและขอสรุป
สั้นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาเปนสมาชิกอาเซียน39
แตอยางไรก็ตาม ภายในอาเซียนเองไดปรากฏความคิดเห็นที่แตกตางกันอยูบางตอการรับ
กัมพูชา ลาว และพมาเขาเปนสมาชิก โดยไดมีบางประเทศไมเห็นดวย เชน ฟลิปปนส ไดแสดง
ทาทีสงสัยเคลือบแคลงเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลกัมพูชา และพมา วาจะสามารถปฏิบัติ
ตามขอตกลงและสนธิสัญญาตางๆของสมาคมไดหรือไมเนื่องจากทั้ง 2 ประเทศยังมีปญหาทาง
การเมืองภายในอยู40
สําหรับมาเลเซียนั้น เห็นวาถึงแมจะมีความกังวลตอสถานการณในกัมพูชา และพมา อยู
บาง แตการชะลอการรับสองประเทศนี้ไมอาจชวยทําใหสถานการณในสองประเทศนี้ดีขึ้นไดแต
อยางใด แตหากรับ 2 ประเทศนี้เขามาเปนสมาชิกแตเนิ่น ๆ นาจะชวยใหสถานการณในประเทศดี
ขึ้นได41 โดยแสดงความเปนหวงในเรื่องสิทธิมนุษยชน แตอยางไรก็ตาม อาเซียนไดตัดสินใจที่จะรับ
สามประเทศนี้เขาเปนสมาชิก ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจโดยไมไดตกอยูภายใตแรง
กดดันจากภายนอก42
สําหรับอินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุนทั้งกัมพูชา ลาว และพมา เขาเปนสมาชิกอาเซียนใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 อยางแข็งขัน และสนับสนุนมาเลเซีย โดยเห็นวาไมควรจะตองเลื่อนการ
รั บ พม า และกั ม พู ช าออกไป เพราะไม มี อ ะไรเป น หลั ก ประกั น ได ว า การเลื่ อ นออกไปจะทํ า ให
สถานการณการเมืองใน 2 ประเทศนี้ดีขึ้น43

39

ASEAN Secretary. From ASEAN-5 to ASEAN-10.[Online](n.d.). Available from :
http://www/ aseansec.org/clm/asean-10.htm[2002, October 22]
40
Wallden Bello, “From Slorc critic to apologist,“ The Nation (15 September 1997).
41
ฐิติชัย ธนาดีโรจนกุล, “พมากับการเขารวมอาเซียน,” สยามโพสต (2 มิถุนายน 2540) : 6.
42
Kusuma Snitwongse, “Thirty years of ASEAN : achievements through political cooperation
,” The Pacific Review 11,2(1998) : 190.
43
ฐิติชัย ธนาดีโรจนกุล, พมากับการเขารวมอาเซียน, ,” สยามโพสต (2 มิถุนายน 2540) : 6.
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ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนป พ.ศ.2534 ผูนําในอาเซียนไดมีความเห็นพองกันที่
จะใช น โยบายความเกี่ ย วพั น เชิ ง สร า งสรรค ต อ พม า โดยหวั ง ว า เมื่ อ สถานการณ ก ารละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนในพมาดีขึ้นหรือไดรับการพัฒนาขึ้น จะทําใหการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาไม
มีปญหาและเปนไปอยางเรียบรอย44
กลุมอาเซี ยนนั้นมีนโยบายหลั กที่ใชกับพมาคือ นโยบายความเกี่ยวพันเชิงสรางสรรค
(constructive engagement) ซึ่งอาเซียนไดพยายามนําขึ้นมาอธิบายตอการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางอาเซียนกับประเทศพมาอยูตลอดเวลา และจากนโยบายดังกลาวนี้จึงทําใหอาเซียนมีทาที
ที่เห็นดวยและสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา ดังจะเห็นไดจากการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 12 ที่สิงคโปร ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2540 รัฐมนตรีของ
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียนนั้นเห็นวาการใชนโยบายเชิงสรางสรรคกับพมาก็เพื่อดึงใหพมาอยูร ว มใน
ประชาคมโลกซึ่งจะดีกวาการโดดเดี่ยวพมาที่จะทําใหพมาแยกตัวออกจากอาเซียนไป45 นอกจากนี้
อาเซียนยังเชื่อวาการใหพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนจะทําใหพมายอมรับความจําเปนในการให
คํา มั่น ตางๆในการเจรจากับประเทศคูเจรจาของอาเซีย นในอนาคต ซึ่ง จะส งผลใหพมา มี ก าร
อย า ง ไ ร ก็ ต ามถึ ง แม ท า ที
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเองโดยไมจําเปนตองใชวิธีการรุนแรงใดๆ46
โดยรวมของสมาคมจะแสดงออกวาสนับสนุนใหพมาเขาเปนสวนหนึ่งของกลุม แตลึกๆแลวภายใน
กลุมเองก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ดังนี้
ทาทีของรัฐบาลอินโดนีเซียมีทาทีเห็นดวยกับการที่พมาจะเขาเปนสมาชิกอาเซียน เห็นได
จากการที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นาย Ali Alatas เดินทางเยือนยางกุง และ
แสดงความเห็นวาพมานั้นถูกโดดเดี่ยวมานานแลวนานจนความกดดันอาจสงใหพมากลับไปโดด
เดี่ยวอีกได47 นอกจากนี้ในการประชุมประจําปของอาเซียนที่อินโดนีเซีย ในชวงวันที่ 17-25
กรกฎาคม พ.ศ.2540 นั้น ประธานาธิบดีซูฮารโต ของอินโดนีเซีย ไดกลาวเตือนประเทศตะวันตกที่
ประณามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไมเปนประชาธิปไตยในพมา ไมใหเขาแทรกแซง
44

Robin Ramcharan, “ASEAN and non-interference,” Contemporary Southeast Asia 22,1
(April 2000),p.66.
45
“การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-EU ครั้งที่ 12,” สยามจดหมายเหตุ 22(7-13 มีนาคม 2540): 276.
46
“การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-EU ครั้งที่ 12(ตอ),” สยามจดหมายเหตุ 22(14-20 มีนาคม 2540):
308.
47
“On her own: Aung San Suu Kyi will get little outside help in her battle with SLORC,”
Asiaweek (21 June 1996) .
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ในกิจการภายในของพมาและไดสนับสนุนใหประเทศพมาเขาเปนสมาชิกหลังจากที่ไดสถานะการ
เปนผูสังเกตการณจากการประชุมในครั้งนี้ดวย48
สําหรับทาทีของรัฐบาลมาเลเซียนั้นมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการรับพมาเขาเปน
สมาชิกอาเซียน โดยในชวงแรก คือในชวงป พ.ศ.25.4-2535 นั้นมาเลเซียมีทาทีไมเห็นดวยและไม
สนับสนุน ให รัฐบาลทหารพมาเขาร วมในอาเซียน เห็น ไดจากการประชุม สุดยอดผูนํา อาเซีย น
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 4 ผูนํามาเลเซีย Datuk Seri Dr. Mahathir Mohammad ไดกลาวเปนนัย
ถึงสถานการณในพมาวาแมความแตกตางของระบบการเมืองจะไมเปนอุปสรรคในการรวมมือกัน
แตมาเลเซียและอาเซียนไมสามารถสนับสนุนผูปกครองที่กดขี่และไมสนใจตอความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชนได49 นอกจากนี้ ผูนําของมาเลเซียทานนี้ยังเคยกลาวไววา “มาเลเซียมีความตองการให
พมาเปลี่ยนวิถีทางของพมาทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เรารับแนวทางการบริหารประเทศ
แบบพมาไมได เราไมมี สิท ธิ์ไปตั ดสิ น พมา แตพ มา มีปญ หาหลายอยา งที่ควรตองแก เราคงไม
สามารถใหความเห็นชอบในเรื่องที่มันผิดอยางชัดเจนอยางนี้ไดตลอดไป”50 จากคํากลาวของผูนํา
มาเลเซียนี้แสดงใหเห็นถึงความไมพอใจที่มีตอวิธีและแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหารพมา
ซึ่งสงผลตอการไมสนับสนุนการที่รัฐบาลทหารพมาจะเขารวมอาเซียน แตทาทีดังกลาวของมหาเธร
ผูนํามาเลเซียไดเปลี่ยนแปลงไปในเวลาตอมา คือชวงป พ.ศ.2539-2540 มาเลเซียไดแสดงทาที
สนับสนุน การที่ พ มา จะเขา เปน สมาชิก อาเซีย นโดยเห็ น วา ควรมีก ารสนับสนุน ใหพ ม า เขา รว ม
อาเซียนซึ่งจะทําใหพมาไมตองอยูอยางโดดเดี่ยว เพราะเห็นวาการอยูอยางโดดเดีย่ วนัน้ ทําใหพมา
ไดรับความเสียหาย51 การที่ผูนํามาเลเซียมีทาทีไมเห็นดวยในชวงแรก เนื่องมาจากเหตุผลสําคัญ
คือการที่รัฐบาลทหารพมาไดมีการทารุณและผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงยาที่อาศัยอยูในพมาใหออก
นอกประเทศเปนจํานวนหลายแสนคน ทําใหมีผูอพยพเขาไปในบังคลาเทศซึ่งผูอพยพลี้ภัยที่เขาไป
จํานวนมากนี้ไดไปกอปญหาใหกับบังคลาเทศเนื่องจากบังคลาเทศเปนประเทศที่ยากจนอยูแ ลว จึง
เกินกําลังที่จะดูแลผูลี้ภัยได52 จากกรณีของชาวโรฮิงยานี้ จึงทําใหรัฐบาลของมาเลเซียรวมถึง
48

“การประชุมประจําปของอาเซียน ที่อินโดนีเซีย,” สยามจดหมายเหตุ 21(26 กรกฎาคม-1 สิงหาคม
2539): 832-833.
49
“การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่4,” สยามจดหมายเหตุ 17(28 กุมภาพันธ-5 มีนาคม 2535): 251.
50
“Mahathir says Burma should change its way,” Bangkok Post (9 October 1992) :7.
51
Susan Berfield and Dominic Faulder, “The silencing of Suu Kyi : Once more SLORC shrug
off world opinion,” Asiaweek (11 October 1996) : 28.
52
พรพิมล ตรีโชติ, “พมา,” ใน เอเชียรายป 1997/2540 (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), หนา190.
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ประเทศที่มีประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิมออกมาคัดคานในการที่อาเซียนจะรับพมาเขาเปน
สมาชิก แตการเปลี่ยนแปลงทาทีของมาเลเซียในเวลาตอมานั้น เปนเพราะมาเลเซียตองการแสดง
จุดยืนที่ชัดเจนของตนทามกลางแรงกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่พยายาม
เรียกรองใหประเทศตาง ๆ ในอาเซียนมีมาตรการคว่ําบาตรและแซงชั่นตอพมา และมาเลเซียยัง
ตองการจะเห็นอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ ในวาระครบรอบ 30 ป ของการกอตั้งอาเซียน ซึ่ง
มาเลเซียเปนเจาภาพจัดการประชุม นอกจากนี้การเปลี่ยนทาทีของมาเลเซียยังถูกมองวาเปน
เพราะเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ เพราะมาเลเซียจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพมา
มากขึ้นเมื่อพมาไดเขาเปนสมาชิกอาเซียน53
สํ า หรั บ สิ ง คโปร นั้ น ได แ สดงความเห็ น ต อ การที่ พ ม า จะเข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นในป
พ.ศ.2540 วา สิงคโปรเห็นวาพมายังไมมีความพรอมทางดานเทคนิค จึงยังไมควรที่จะใหเขา
อาเซียนในป พ.ศ.254054 เชนเดียวกับทาทีของฟลิปปนส ประธานาธิดีฟเดล รามอส ไดมีทาทีไม
คอยเห็นดวยกับการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาโดยไดแสดงความไมแนใจในการที่อาเซียนจะ
รับพมาเขาเปนสมาชิก และมองวาไมนาจะเกิดขึ้นได55 โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่
จาการตา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ผูนําฟลิปปนสเห็นวาพมายังไมพรอมที่จะเขารวม
อาเซียน
สําหรับในกรณีของการรับกัมพูชาเขาสมาคมอาเซียน ทาทีของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนมี
ความหลากหลายอยางชัดเจน กลาวคือ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นั้นตางก็มีความเห็น
วาอาเซียนควรจะรีบรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิก ในขณะที่สิงคโปรนั้นแสดงทาทีคัดคานความคิด
ดังกลาว สวนฟลิปปนส ถึงแมจะมีทาทีไมคอยเห็นดวยกับการรับกัมพูชาเทาใดนัก แตมิไดขัดขวาง
หากอาเซียนมีมติยอมรับอยางเปนเอกฉันท

53

พรพิมล ตรีโชติ, มติชน (31 ตุลาคม 2539) : 23.
Ajay Singh and Keith Loveard, “No, not yet Myanmar: The Jakarta Summit puts an entry
bid on hold,” Asiaweek (13 December 1996) : 26.
55
“On her own: Aung San Suu Kyi will get little outside help in her battle with SLORC,”
Asiaweek (21 June 1996).
54
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3.2.2 ทาทีของไทยตอการขยายตัวของอาเซียน
สําหรับในสวนของประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสมาคมอาเซียน ไดแสดงทาทีที่
แตกตางกันออกไปตอการขยายตัวของอาเซียนในแตละครั้งที่ผานมา แตทาทีโดยรวมของไทยที่มี
ตอการขยายตัวของอาเซียนนั้นถือไดวายินดีและสนับสนุนทุกประเทศที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งของ
สมาคมอาเซียน ดังคํากลาวของนายอาสา สารสิน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ กลาววา
“ เรายินดีตอนรับประเทศใดก็ตามที่จะเขารวมกับสนธิสัญญามิตรภาพและ
ความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) เพราะยิ่งมีประเทศตาง ๆ
มาลงนามในสนธิสัญญามากก็ยิ่งแสดงใหเห็นวาหลักการของสนธิสัญญา
ฉบับนี้ไดรับการยอมรับและเคารพมากเทานั้น ”56
นอกจากนี้ทานยังไดกลาวแสดงความยินดีและดีใจ เมื่อครั้งที่เวียดนามและลาวไดขอสมัคร
เขาเปนภาคีในสนธิสัญญาฉบับดังกลาวดวย
นอกจากนี้ นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ ซึ่งเปนอีกทานหนึ่งที่ไดใหการสนับสนุนการ
ขยายตัวของ อาเซียนอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากครั้งที่ทานดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2535-2538) นาวาอากาศตรี
ประสงค สุนศิริ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน ครัง้ ที่
27 ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง SEA-10 โดยทานเห็นวาการจัดตั้ง SEA-10 นี้จะเปนการชวยใหเกิด
การรวมเอาประเทศเวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา เขาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในฐานะ
เปนสมาชิกสมาคมอาเซียน57
สําหรับทาทีของไทยในกรณีของการรับกัมพูชานั้น ไทยมีทาทีที่ระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็น
เรื่องความไมสงบของกัมพูชา เนื่องจากมีประสบการณในฐานะที่เปนประเทศเพื่อนบานที่ไดรับ
56

Anuraj Manibhandu and Nattaya Chetchotiros, “Thailand pushes for wider backing of
ASEAN’s treaty,” Bangkok Post (23 January 1992) : 1,3.
57
“Minister’s resolution signals end of SEA-10 plan,” The Nation (23 July 1994) : A7.
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ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบและการสูรบในกัมพูชามาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไทยได
พูดมาตลอดวาการสนับสนุนกัมพูชานั้น ไทยจะคํานึงถึงความพรอมของกัมพูชาเปนหลัก58 และ
กอนหนาที่อาเซียนจะมีมติรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกนั้น ไทยไดเสนอวาอาเซียนควรจะชะลอการ
รับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกออกไปอีกระยะหนึ่ง กอน ซึ่งทาทีของไทยนั้นสอดคลองกับทาทีของ
สิงคโปรและฟลิปปนส ซึ่งเห็นวาการรีบรอนรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกจะปดโอกาสไมใหอาเซียน
สามารถชี้นําพัฒนาการทางการเมืองของกัมพูชาเพื่อรับประกันการเกิดเสถียรภาพ สันติภาพ และ
ความปรองดองแหงชาติอยางยั่งยืนไดอีกตอไป59
3.3 ทาทีของรัฐบาลไทยและการดําเนินการของไทยเกี่ยวกับพมา
ประเทศไทยนั้นมีบทบาทสําคัญในสมาคมอาเซียน นับตั้งแตในการกอตั้งสมาคมและ
ยังคงมีบทบาทอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม60 สําหรับใน
เรื่องการขยายจํานวนสมาชิของอาเซียนในการรับสมาชิกเพิ่มก็เชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีของพมา ไทยถือเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันและสนับสนุนใหพมาเขาเปน
สมาชิกอาเซียน ทามกลางการไมเห็นดวยของหลายประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะไทยนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสมาคมอาเซียน การที่สมาคมมีการขยายตัวโดยรับพมายอมสงผลกระทบถึงประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกและในฐานะเพื่อนบานของพมา อยางหลีกเลี่ ยงไมได ดัง นั้นจึ งจําเปน อยางยิ่ง ที่
ประเทศไทยตองแสดงดําเนินการบางอยางออกมาเพื่อใหไทยไดรับผลกระทบนอยที่สุด และอาศัย
โอกาสอันจะเกิดจากการขยายตัวนี้เพื่อสรางผลประโยชนแกไทยมากที่สุด และสําหรับพมานั้นเปน
ประเทศเพื่อนบานที่สําคัญตอไทยทั้งในแงของการมีพรมแดนที่ตอกันเปนระยะทางยาวกวาเพื่อน
บานอื่น ๆ และการที่ปญหาตาง ๆ จากรัฐหนึ่งสามารถสงผลตออีกรัฐหนึ่งไดโดยงาย ซึง่ ทําใหสง ผล
กระทบตอความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศอยูบอยครั้ง ดังนั้นการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของ
พมานั้นจึงมีความหมายตอไทยอยางมาก และแนนอนวาการเขามาของพมานี้จะตองสงผลตอไทย
ดวยอยางแนนอน
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ปราโมทย ทองมั่ง, การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน – เตรียมรับกัมพูชา, วัฏจักร (7 ธันวาคม 2541) :
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สุณัย ผาสุข, “การรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกอาเซียน,” มติชน (18 มกราคม 2542) : 6.
การตางประเทศ, “บทบาทของไทยในอาเซียน,” วิทยุสราญรมย 8(กรกฎาคม-กันยายน 2543), หนา
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สํ า หรั บ ท า ที ข องไทยที่ มี ต อ การรั บ พม า เข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น ไทยดํ า เนิ น ตาม
แนวนโยบายความเกี่ยวพันเชิงสรางสรรคและใหการสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนมาโดย
ตลอด ตั้งแตในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (พ.ศ.2535) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศในขณะนั้นคือนายอาสา สารสิน ไดกลาววา
“ นโยบายไทยตอพมาไมใชวาจะทําเปนไมเห็นในสิ่งที่เปนอยูในพมา
การกดดันและโดดเดี่ยวอยางที่ตะวันตกทํามันไมไดผล ถามองลึกลงไป จะ
เห็นวาพมาเปนอยางนี้มาตั้งนานแลว พมามีความอุดมสมบูรณ มีปลา มีขาว
ตอใหกดดันอยางไรก็คงไมมีผลตอพมา พมาก็ยังสามารถอยูได”61
นอกจากนี้ทานยังเสริมอีกวา
“ ไทยกับพมาอยูใกลกัน แยกกันไมได เปนเหตุผลใหเราตอง
สนับสนุนรัฐบาลพมา ถาเราโดดเดี่ยวแลวพมาจะเปลี่ยนหรือ เราจะโดดเดีย่ ว
พมาไดหรือ เพราะพรมแดนของเราติดตอกัน มันเปนไปไมได”62
สําหรับนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน เคยกลาวไวดวยวาการแซงชั่นและการ
บอยคอตจะไมชวยใหพมาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพราะผูนําทหารพมายังไมพรอมที่จะฟงใครในเวลานี63้
จากความคิดดังกลาวนี้ทําใหไทยมีทาทีเห็นดวยและสนับสนุนมาโดยตลอดกับการที่อาเซียนจะ
เปดรับเอาพมาเขาเปนสมาชิกและกลาที่จะประกาศแสดงจุดยืนของตนรวมถึงอาเซียนเกี่ยวกับ
กรณีของพมาทามกลางกระแสไมเห็นดวยจากประเทศตะวันตกวา กลุมอาเซียนยังคงยินดีตอนรับ
การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาซึ่งไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2539 และย้ําวาสถานการณในพมาไมไดเปนปจจัยชี้ขาดเกี่ยวกับการรวมสมาคมกับพมา64
สมาคมอาเซี ย นได นํ า ประเด็ น การนํ า พม า เข า เป น สมาชิ ก มาหารื อ อย า งจริ ง จั ง ในป
พ.ศ.2537
โดยการริ เ ริ่ ม ของนาวาอากาศตรี ป ระสงค สุ น ศิ ริ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
61

“Charting a new course for regional cooperation,” Bangkok Post (13 August 1991) : 4.
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63
Kavi Chongkittavorn, “EC wants ASEAN push for release of Suu Kyi,” The Nation (27
January 1992) : A1.
64
“อาเซียนยืนยันอาแขนรับพมา สหรัฐฉุนหามออกวีซาเจาหนาที่รัฐ,” มติชน (5 ตุลาคม 2539) : 4.
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การตางประเทศของไทย65 ในการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนครั้งที่
27 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ โดยไทยไดริเริ่มใหมีการจัดตั้ง SEA-10 ขึ้น66 ซึ่งจะชวยให 4 ประเทศ
คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพมา เขามารวมกับองคการในระดับภูมิภาคได67 กระทรวงการ
ตางประเทศและรัฐบาลไทยภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย ไดเชิญผูแทนรัฐบาลทหารพมา
เขารวมประชุมในฐานะแขกของประเทศไทยในป พ.ศ.2537 โดยไทยมีความพยายามที่จะใหพมา
เขาเปนผูสังเกตการณในการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ.2537 โดยไดมีการเชื้อเชิญ
อยางเปดเผยและไดพยายามที่จะโนมนาวใหประเทศตาง ๆ ในอาเซียนเห็นชอบกับการเชิญพมา
เขารวมประชุมกับอาเซียนทามกลางความไมเห็นดวยและการคัดคานจากประเทศตะวันตกใน
ฐานะ
ผูสังเกตการณอยางเต็มตัว และจากถอยแถลงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของไทยในขณะนั้นคือนาวาอากาศตรีประสงค สุนสิริ กลาววาทานมองวาไมเห็นจะมี
ปญหายุงยากอื่นใดในการที่จะเชิญพมาเขารวมอาเซียน68 ซึ่งเปนการสะทอนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของ
ไทยตอการรับพมาเขาอาเซียนไดดีอีกทางหนึ่ง
กอนการประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนในป พ.ศ.2537
นาวาอากาศตรี ป ระสงค สุ น ศิ ริ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศของไทย ได เ ริ่ ม มี
แนวความคิดจะนําพมาเขารวมในสมาคมอาเซียนเพื่อใหครบ 10 ชาติ และเห็นวาหากนําพมาเขา
มาสูอาเซียนนาจะกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย ดังนั้นจึงไดนําประเด็นการนําพมาเขาเปนสมาชิก
อาเซียนมาปรึกษาหารือกับขาราชการระดับสูงในกระทรวงการตางประเทศของไทย รวมถึงชาติ
อื่น ๆ ในอาเซียนดวย และในที่สุดจึงไดเชิญผูแทนจากพมาเขารวมประชุมในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนในป พ.ศ.2537 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย รัฐบาล
ไทยภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย ไดเชิญผูแทนรัฐบาลทหารพมาเขารวมประชุมในฐานะ
แขกของประเทศไทย ในป พ.ศ.2536 กระทรวงการตางประเทศพยายามเสนอใหพมาไดมีโอกาส
เขารวมอาเซียนในการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 26 ที่
ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 23-28 กรกฎาคม พ.ศ.253669 และรัฐบาลไทยไดเชิญชวนใหพมา
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เปนแขกของประเทศไทยซึ่งเปนเจาภาพในการจัดการประชุม อาเซียนในป พ.ศ.2536 ทามกลาง
เสียงคัดคานของประเทศในคายประชาธิปไตย เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และ
แคนาดา แตประเทศไทยก็ยังเดินหนาสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกของพมาอยางเต็มที70่ ทั้งนี้การ
ที่นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย มีทาทีดังกลาวนี้เปนเพราะ
“มีค วามต อ งการจะดึ ง พม า ออกมาให เ ห็ น วา ระบบของเราดี ก ว า
ระบบของเขา ซึ่งจะทําใหพมาเปลี่ยนระบบใหเปนแบบเรา(ไทย) ในระยะ
ยาว”71
นอกจากนี้รัฐบาลไทยในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดใหการสนับสนุนและผลักดันมติ
ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ.2538 ใหเรงดําเนินการขยายสมาชิกภาพอาเซียนใหครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉีย งใต และอาเซียนมีม ติใหรับพม า เขา เปนสมาชิก อาเซีย นจากการประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ ที่กรุงจาการตา วันที่ 31 พฤษภาคม
2540 ใหรับกัมพูชา ลาว และพมา เขาเปนสมาชิกอาเซียนพรอมกันในชวงการประชุมรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน (AMM) สมัยที่ 30 ณ กรุงกัวลาลัมเปอรในวันที่ 21-29
กรกฎาคม พ.ศ.254072
นอกจากการใหการสนับสนุนดังกลาวแลว กอนหนาที่จะมีการรับพมาเขาเปนสวนหนึ่ง
ของอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนการที่พมาจะเขาเปนสมาชิกอาเซียนมาโดยตลอด เห็น
ไดจากในการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน สมัยที่ 25 เกิดประเด็นการ
อภิปรายวาจะเชิญพมาเขารวมในการประชุมระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาในฐานะแขกรับเชิญหรือไม โดยไทยและฟลิปปนสเห็นดวยวาควรเชิญ
พมาเขารวมการประชุมดวย (ซึ่งในที่สุดแลวพมาก็ไมไดรับเชิญใหเขารวมในการประชุมครั้งนี้ ทํา

70
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ใหประเทศคูเจรจา เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา ไดแสดงความพอใจตอการ
ตัดสินใจดังกลาว)73
การกระทําที่แสดงถึงการสนับสนุนและใหการตอนรับพมาในการเปนสมาชิกอาเซียนเห็น
ไดชัดยิ่งขึ้นในชวงรัฐบาลของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งทานในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมสภากลาโหม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2540 วา
ตองการใหประเทศพมาเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนโดยเร็วซึ่งก็คงตองผานหลายขั้นตอน อยางไรก็
ตามทานคิดวาในอนาคตประเทศพมาคงปรับตัวเองเร็วขึน้ และคงไดเขารวมอาเซียนเหมือนกับ
ประเทศลาวและกัมพูชาอยางแนนอน74 นอกจากนี้พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ยังไดใหสมั ภาษณอีกใน
เวลาตอมาวาอยากเห็นพมา กัมพูชา และลาวเปนสมาชิกอาเซียน โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนได ทัง้ นี้
โดยไมคํานึงถึงสภาพการณที่ออนไหวทางการเมืองภายในพมา75 และในวันที่ 16-17 พฤษภาคม
พ.ศ.2540ผูนาํ ไทยไดเดินทางเยือนพมาภายหลังจากการประกาศคว่ําบาตรพมาของ
สหรัฐอเมริกา โดยยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนตามเดิมในฐานะประเทศ
ในภูมิภาคเดียวกันและกําลังจะไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกอาเซียนทามกลางการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ทีตอพมา76
จากทาทีการสนับสนุนของไทยดังที่ไดกลาวมานั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการที่พมาได
เขาเปนสวนหนึ่งของสมาคมอาเซียนในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และถึงเมื่อพมาไดเขาเปน
สมาชิกของอาเซียนอยางเปนทางการแลว ไทยรวมถึงอาเซียนตางตองเผชิญหนากับความสัมพันธ
ที่ ไ ม ร าบรื่ น กั บ ประเทศต า ง ๆ ที่ คั ด ค า นการกระทํ า ของไทยและอาเซี ย นโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ความสั ม พั น ธ กั บ กลุ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป ซึ่ ง รั ฐ บาลไทยในรั ฐ บาลของนายชวน หลี ก ภั ย
(พ.ศ.2540)ไดพยายามที่จะนําเอาความสัมพันธที่ดีระหวางทั้งสองกลุมใหกลับคืนมาเหมือนเดิม
โดยผานกลไกที่เรียกวา EU-ASEAN Ministerial Meeting โดยไทยทําหนาที่เปนผูประสานงาน77
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อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยไดแสดงความเชื่อมั่นในอาเซียนและคาดหวั งวา อาเซียนจะ
สามารถสรางความรวมมือที่ใกลชิดระหวางประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงไทยและพมาดวย อันจะทําให
พมาสามารถแกไขปญหาภายในและพัฒนาประเทศไดในอนาคต โดยอาศัยหลักการและบรรทัด
ฐานต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ข องอาเซี ย น ซึ่ ง หากพม า มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ประเทศเพื่ อ นบ า นของพม า
โดยเฉพาะอยางยิ่งไทยนั้นจะไดรับผลดีไปดวยทั้งในดานของความมั่นคงและการคา การลงทุน ดัง
คําแถลงของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ
(พ.ศ.2540) ในการประชุมเรื่อง “ Engaging Myanmar in East Asia” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ.2541 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟลิปปนสวา78
“ในฐานะที่ไทยและพมาเปนเพื่อนบานที่ใกลชิด ไทยมีความเปนหวงและวิตก
เกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพในประเทศเพื่อนบาน(พมา) ไมชาก็เร็วมันจะ
สงผลกระทบกับเรา จากสถานการณความไมสงบตามแนวชายแดนและ
การหลั่งไหลเขามาของผูอพยพ ทําใหเรายากที่จะสามารถดูแลใหความ
ช ว ยเหลื อ รั บ ผิ ด ชอบผู อ พยพได นอกจากนี้ เราเชื่ อ มั่ น ว า อาเซี ย นจะ
สามารถมีพัฒนาการและความกาวหนาไดในอนาคต ชาติสมาชิกจะตองมี
ความรวมมือและใกลชิดกันเพิ่มมากขึ้น”
นอกจากนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร ยังกลาวอีกดวยวา “แทนที่เราจะเพิกเฉย โดดเดี่ยว
กดดัน หรือรวมประณามพมาในชวงที่พมากําลังตกอยูในภาวะที่มีปญหา เราควรจะดึงเอาพมาเขา
มาโดยเร็ว ชาติ ส มาชิก ของอาเซี ย นควรช ว ยส ง เสริ ม ให พ ม า นํ า บรรทัด ฐานหรื อ หลัก การของ
อาเซียนไปใชกับประเทศ เพื่อสรางความปรองดองในชาติและสรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นใน
พมา”79
จากคําแถลงดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวารัฐบาลไทยมีความเชื่อมั่นวาอาเซียนจะสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่ชาติสมาชิกอาเซียนเผชิญรวมกันไดมากขึ้น โดยผานความใกลชิดและความ
รวมมือที่มากขึ้นภายในอาเซียน ซึ่งหมายรวมถึงไทยและพมาดวย จึงเห็นวาการที่พมาเขาเปน
สมาชิกอาเซียนนั้นเปนเรื่องที่สมควรอยางยิ่ง และการที่ไทยใหการสนับสนุนพมาเขาอาเซียนจะ
78
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79
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เปนเรื่องที่มีความเสี่ยง และเกิดคําถามขึ้นมากมายจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก แตรัฐบาลไทยมอง
วา การนํ าพมาเขาเปน สมาชิก อาเซียนนั้นหมายถึง อนาคตของประชาชนในพมา อนาคตของ
ภูมิภาค และรวมถึงอนาคตของความสัมพันธระหวางไทยและพมาดวย ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีใน
ระยะยาวได80
แตภายหลังจากพมาไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนทําใหความสัมพันธระหวางอาเซียนและ
สหภาพยุโรปหยุดชะงักลง โครงการความรวมมือตาง ๆ หยุดลง ไมมีการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่ง
ไทยในฐานะผูประสานงานไดพยายามโนมนาวใหสหภาพยุโรปใหการยอมรับการขยายตัวของ
อาเซียน โดยไดพยายามแสวงหาวิธีการอันหลากหลายผานการเจรจาระหวางไทยรวมถึงอาเซียน
และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ซึ่งในที่สุดสามารถตกลงกันไดวาจะใหมีการประชุมระดับอธิบดี
ที่กรุงเทพฯ เพราะไทยเปนผูประสานงาน แตการประชุมสุดยอดระหวางผูนําทั้งสองกลุมมีขึ้นจริง ๆ
ในเวลาตอมาคือในป พ.ศ.2543 ที่เวียงจันทน ประเทศลาว ซึ่งไดมีการนําเรื่องพมาเขามาในที่
ประชุมเพราะเห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกประเทศ และพมาก็เปนปญหาของเราทุกคน81
จะเห็นไดวารัฐบาลไทยไดพยายามอยางยิ่งที่จะสนับสนุนและผลักดันใหพมาไดเขาเปน
สมาชิกอาเซียนในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไมเห็นดวยกับ
การที่พมาจะเขาเปนสมาชิกของสมาคม การกระทําของรัฐบาลไทยนั้นตองเสี่ยงกับการที่จะเกิด
การกระทบกระทั่งและมีความสัมพันธที่ไมราบรื่นกับประเทศเหลานั้น และถึงแมพมาจะไดเขาเปน
สมาชิกอาเซียนแลว ความสัมพันธระหวางกลุมอยูในภาวะชะงักงัน ซึ่งรัฐบาลไทยไดพยายาม
ประสานงานในหลายวิธีและหลายกลไกเพื่อที่จะทําใหความสัมพันธระหวางกลุมอาเซียนกับ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใหกลับคืนเปนปกติ การที่รัฐบาล
ไทยใหการสนับสนุนพมาเขาสูสมาคมอาเซียนนั้นนาจะมีเหตุผลสําคัญที่ทําใหรัฐบาลละเลยถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรป โดยใน
การศึกษานี้มองวาเปนเพราะรัฐบาลไทยตระหนักถึงความมั่นคงเปนสําคัญ โดยจะไดอธิบายในบท
ที่ 4 ตอไป
โดยสรุ ป กล า วได ว า อาเซี ย นถื อ เป น องค ก รระหว า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ป ระสบ
ความสําเร็จองคกรหนึ่งและนับจากจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2510 จนกระทั่งถึงปจจุบัน(พ.ศ.2546)
80
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อาเซียนไดมีพัฒนาการมาในหลาย ๆ ดาน ดานหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือการเพิ่มจํานวนสมาชิก จาก
การมีสมาชิกเริ่มกอตั้งเพียง 5 ประเทศ และมีสมาชิกเพิ่มเปน 10 ประเทศ ในป พ.ศ. 2542 ถือเปน
การบรรลุต ามเจตนารมณ ข องผู นํ า ชาติ ส มาชิ ก ผู เ ริ่ ม ก อตั้ ง อาเซี ย น ที่ มี ค วามปรารถนาจะให
อาเซียนเปนองคกรที่ประกอบดวยประเทศตาง ๆ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การ
เพิ่มจํานวนสมาชิกของสมาคมอาเซียนนั้นไดรับความสนใจจากนานาประเทศมาโดยตลอดทั้งนี้
เปนเพราะอาเซียนถือเปนการรวมกลุมที่ประสบความสําเร็จในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้น
การที่อาเซียนรับสมาชิกเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ครั้งก็จะเปนการสรางความเขมแข็งใหกบั กลุมอันจะทําให
ประเทศหรือกลุมประเทศตาง ๆ มีการติดตอสัมพันธกับอาเซียนไดยุงยากซับซอนมากขึ้น ดังนั้นจึง
นําไปสูการไมสนับสนุนหรือแสดงความไมเห็นดวยในการที่อาเซียนจะรับสมาชิกเพิ่ม การไมเห็น
ดวยหรือการคัดคานของประเทศตาง ๆ ที่มีตอการขยายตัวของอาเซียนที่ชัดเจนที่สุดคือในกรณี
ของการรับพมาเขาเปนสมาชิกโดยประเทศที่คัดคาน ไมเห็นดวยอยางชัดเจนคือ สหรัฐอเมริกา
และกลุมสหภาพยุโรป โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือการที่พมายังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ปราบปรามชนกลุมนอย รวมถึงการเกี่ยวพันกับการคายาเสพติดในระดับโลกของบุคคลในคณะ
รัฐบาลของพมาดวย เหตุผลเหลานี้เปนขออางของประเทศตะวันตกในการเรียกรองใหอาเซียน
ยังคงไมรับพมาเขาเปนสมาชิก ในขณะที่ฝายตะวันตกไมเห็นดวยตอการเขาเปนสมาชิกของพมา
เพื่อนบานของพมาที่สําคัญอยางประเทศไทยกลับเปนผูหนึ่งที่ใหการสนับสนุนพมาอยางมากใน
การที่พมาจะเขาเปนสมาชิกอาเซียน โดยไดแสดงความพยายามหลายตอหลายครั้งในการที่จะ
เชิญผูนําพมาเขามาเปนสวนหนึ่งในการประชุมของอาเซียนรวมถึงการใหความชวยเหลือแกพมา
ในการเตรี ย มความพร อ มเพื่อ เป น สมาชิ ก อาเซี ย นอีก ดว ย โดยสามารถอธิบ ายถึง การกระทํ า
ดังกลาวของไทยไดโดยการใชกรอบความคิดเรื่องความมั่นคงเบ็ดเสร็จ (comprehensive
security) และกรอบความคิดวาดวยเรื่อง cooperative security ดังจะไดกลาวตอไปในบทที่ 4

บทที่ 4
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางความมั่นคงของอาเซียน ไทย และพมา
การสิ้ น สุ ด ของสงครามเย็ น ในช ว ง ป พ.ศ.2534-2535
จากการล ม สลายของ
สหภาพโซเวียต รวมถึงการรวมประเทศเยอรมัน ไดนํามาซึ่งการเกิดแนวทางการศึกษาภัยคุกคาม
ความมั่นคงในแบบใหมในยุคหลังสงครามเย็น กลาวคือ ในยุคสงครามเย็นนั้นภัยคุกคามความ
มั่นคงจะเนนไปที่อุดมการณทางการเมือง และเรื่องการทหารและกองกําลัง แตภายหลังจากการ
สิ้นสุดลงของสงครามเย็นสถานการณระหวางประเทศในยุคหลังสงครามเย็นเปนโลกที่ไรพรมแดน
การติดตอสื่อสารระหวางกันสามารถทําไดโดยงายในเวลาที่รวดเร็วและเกิดขึ้นไดในทุกภูมิภาค
ของโลก นอกจากนี้ประเทศมหาอํานาจและประเทศระดับกลางหันมาสนใจการพัฒนาเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับปญหาความยากจน ปญหาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และ
กอตั้งองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหรัฐและองคกร
ระหวางประเทศตองปรับตัว1การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบระหวางประเทศหลังสงครามเย็น
อีกประการหนึ่งคือการที่ภัยคุกคามความมั่นคงทางทหารไมเพียงพอตอการมองภัยคุกคามความ
มั่นคงของชาติและภูมิภาคอีกตอไป ทําใหขอบเขตของการศึกษาความมั่นคงไดขยายกวางออกไป
โดยภัยคุกคามความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็นจะมิไดจํากัดอยูเพียงแคมิติทางดานการทหาร
และกองทัพเทานั้น แตภัยคุกคามความมั่นคงจะครอบคลุมมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เชื้อชาติ สิ่งแวดลอม และคน ดวย ซึ่งการมองภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะนี้จะ
เปนการมองความมั่นคงที่มีหลากหลายมิติมากขึ้นกวามิติทางทหารในชวงกอนการสิ้นสุดสงคราม
เย็น และการวิเคราะหประเด็นความมั่นคงจะมีทั้งในระดับชาติและระดับที่กวางกวานั่นคือระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก โดยในที่นี้จะเปนการศึกษาการมองภัยคุกคามความมั่นคงของอาเซียน
พมา และไทย
4.1 สภาพแวดลอมดานความมั่นคงของ ASEAN
ภายหลั ง การสิ้ น สุ ด ของสงครามเย็ น เป น ต น มา การยุ ติ ก ารเผชิ ญ หน า ของประเทศ
มหาอํานาจระหวางสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในสภาวะความขัดแยงที่เรียกวา สงครามเย็น
1

สุรชัย ศิริไกร, “อาเซียน 30 ป แหงความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน,” 30 ป
อาเซียนกับกาวตอไปในอนาคต การสัมมนาทางวิชาการในวาระครบรอบ 50 ป คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อรวมฉลองวาระครบรอบ 30 ป อาเซียน 5 สิงหาคม 2540, หนา 1.
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ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมดานความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนตางตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ
ดังกลาวที่อาจสงผลกระทบตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 23 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 24-25
กรกฎาคม ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดีซูฮารโตของอินโดนีเซียไดกลาวไววา
“ อาเซียนกําลังอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเปนชวงเวลา
สําคัญที่ทาทายและในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสใหมของอาเซียนภายใต
กระบวนการปรั บ ความสั ม พั น ธ แ ละการปรองดองกั น ระหว า งประเทศ
อภิมหาอํานาจและประเทศพันธมิตร..... ในสภาวการณดังกลาวนี้ อาเซียน
จํ า เป น ต อ งปรั บ ตั ว และสร า งศั ก ยภาพที่ เ พี ย งพอต อ การเผชิ ญ กั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนเวลาที่อาเซียนจะตองคิดคํานึงและ
แสวงหาจุดยืน ผลประโยชน และเปาหมายขององคการอยางกวางขวางและ
รอบดานภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับภูมิภาค ” 2
ในขณะที่รัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียนตางเห็นพองตองกันวา
“ ในชวงเวลาตอไปนี้ เปนความจําเปนอยางยิ่งที่อาเซียนจําตอง
ตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มระหว า งประเทศ และการให
ความสําคัญกับการมองสถานการณไปขางหนาอยางยืดหยุน เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกประเทศสมาชิกอาเซียน และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับความ
รวมมือภายในภูมิภาคในการเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษที่
1990”3
ถอยแถลงดังกลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและความไม
แนนอนของสถานการณระหวางประเทศและประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมระหวางประเทศของผูนําอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึง

2

Joint Communique Of The 23rd ASEAN Ministerial Meeting ,Jakarta, 24-25 July 1990.
[Online](n.d.). Available from : http://www.aseansec.org/1058.html [2003, April 28]
3
Ibid.
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การวางเป า หมายในอั น ที่ จ ะขยายขอบเขตและเสริ ม สรา งความร ว มมื อ ภายในภู มิภ าคอย า ง
เขมแข็งเพื่อเผชิญกับสถานการณระหวางประเทศรวมกันระหวางประเทศภายในภูมิภาค
แมวาในชวงระหวาง ป พ.ศ.2523-พ.ศ.2533 ที่ผานมา ความมั่นคงของประเทศสมาชิก
อาเซียนจะมีสันติภาพและเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น และประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยรวมมีความเจริญ
มั่งคั่งมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงประสบกับปญหาดานความมั่นคง
ภายในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น อกเฉี ย งใต ที่ สื บ เนื่ อ งมาเป น เวลานาน อั น ได แ ก ป ญ หาการอ า ง
กรรมสิทธิ์หมูเกาะสแปรตลียในทะเลจีนใต ปญหาการสะสมอาวุธของประเทศภายในภูมิภาค
ปญหาในความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ ปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค และปญหาที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักวาเป นภัย คุกคามตอความมั่นคงต อประเทศภายในภูมิภาค
นอกเหนือไปจากประเด็นความมั่นคงดานการทหาร (Non-Traditional Security Issues) อันไดแก
ปญหาการลักลอบคายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวเนื่องกับปญหายาเสพติด
ปญ หาการลักลอบค าของผิ ดกฎหมาย การคา ผูห ญิงและเด็ ก ปญ หาการอพยพเขา เมือ งผิด
กฎหมาย ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการขาดแคลนอาหาร เปนตน ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ได
สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางรวดเร็ว รวมถึงสงผลเชื่อมโยงไปสูประเทศอื่นๆภายในภูมิภาค อันสงผลกระทบตอความ
มั่นคงของภูมิภาคโดยรวมอีกดวย
ปญหาความมั่นคงแบบใหม (Non-Traditional Security Issues)
ตั้งแต ป พ.ศ.2534(ค.ศ.1990) เปนตนมา ประเทศสมาชิกอาเซียนตางใหความสําคัญตอ
ปญหาความมั่นคงแบบใหม และตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ความมั่นคงของประเทศสมาชิกและภูมิภาคโดยรวมทั้งในประเด็นปญหาการลักลอบคายาเสพติด
ปญหาการอาชญากรรมข ามชาติ ปญหาการลักลอบคาของผิดกฎหมาย การคาผูหญิงและเด็ก
ปญหาการอพยพเขาเมืองผิดกฎหมาย ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการขาดแคลนอาหาร ซึ่ง
การดําเนินการรับมือกับปญหาที่มีผลกระทบโดยรวมตอภูมิภาคเหลานี้ของอาเซียนตองอาศัย
ความรว มมื อ อย า งกว า งขวางและใกล ชิด ระหวา งประเทศภายในภู มิ ภาค รวมทั้ ง เข า ถึ ง การ
แก ป ญ หาในระดั บ รากหญ า และต น ตอของป ญ หา และเชื่ อ มโยงการแก ไ ขป ญ หาทั้ ง ในด า น
การเมือง เศรษฐกิจ การทูต กฎหมาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน ดังจะเห็นไดจากการ
ประชุมในระดับตางๆของอาเซียนในชวง ป พ.ศ.2534-2544 (ทศวรรษ 1990) ที่ไดใหความสําคัญ
กับประเด็นปญหาตางๆเหลานี้ การพยายามวางยุทธศาสตรและกําหนดแผนปฏิบัติการในการ
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แกไขปญหารวมกันในระดับภูมิภาค การจัดตั้งหนวยงานภายใตโครงสรางขององคการอาเซียนใน
การดํ า เนิ น การ การเปด เวที ถ กแถลงถึ ง ป ญ หาดัง กล า วในหลายระดั บ ภายใต ก รอบองคก าร
อาเซียน
1. ปญหาการลักลอบคายาเสพติด
องคการอาเซียนไดตระหนักถึงปญหาการลักลอบคายาเสพติดและพยายามที่จะใหมีการ
แกไขปญหาดังกลาวในระดับภูมิภาค ในป พ.ศ.2515 องคการอาเซียนไดจัดการประชุมกลุม
ผูเชี่ยวชาญในการปองกันและควบคุมการลักลอบคายาเสพติด อันเปนความพยายามริเริ่มในการ
แกไขปญหาดังกลาวในระดับภูมิภาค จนกระทั่งนําไปสูการลงนามของผูนํารัฐบาลประเทศสมาชิก
ในขอตกลงบาหลี (Bali Accord)ในป พ.ศ.2519 ซึ่งไดมีการประกาศหลักการในการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดภายในภูมิภาคและการจัดตั้งโครงสรางหนวยงานในการดําเนินการอยางเปน
ทางการ 4
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดตระหนักถึงแนวทางในการรวมมือกันแกไขปญหาในระดับ
ภูมิภาค โดยในป พ.ศ.2527 ไดมีการจัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญในการปองกันและควบคุมการ
ลักลอบคายาเสพติด ซึ่งที่ประชุมดังกลาวใหความสําคัญกับปญหายาเสพติดในฐานะเปนปญหา
หลักของสังคมและมนุษยที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ และไดมีการวางแผนการปองกันและ
แกไขปญหาในระดับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน และไดมีการประกาศ
แผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคที่กระตุนใหประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงปญหาดังกลาวใน
การเปนปญหาที่กระทบความมั่นคงของชาติ และใหมีการประสานความรวมมือในการปองกัน
และแกไขปญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ รวมทั้งสรางความ
รวมมือกับองคกรเอกชน (Non Governmental Organization-NGO) ในการแกไขปญหาดังกลาว 5
นอกจากนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ในป พ.ศ.2528 รัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซี ยนได ใหความสํา คัญกับปญหายาเสพติดว าเปน ปญหาหลักสําคัญในระดับ
ระหว า งประเทศที่สง ผลกระทบทางลบตอ การพัฒ นาประเทศและกระทบตอ ความมั่นคงของ
4

Pratap Parameswaran, “Combating and Preventing Drug an Substance Abuse,” Paper
presented at 10th International Federation of Non-Governmental Organizations for Prevention of Drug
and Substance Abuse, Bangkok, 27-29 April 2000. [Online](n.d.). Available from : http://www.
aseansec.org [2003, April 28]
5
Ibid.
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ประเทศ และในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ในป พ.ศ.2538 ไดมีการประกาศ
ปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียน (Bangkok Summit Declaration,1995) มีใจความสําคัญ
ตอนหนึ่งที่มุงเนนการใหความสําคัญกับปญหายาเสพติด ดังนี้
“
องคการอาเซียนจะดําเนินการขยายความรวมมื อในการต อตา น
ยาเสพติดและการลักลอบคายาเสพติด ผานโครงการลดความตองการเสพยา
และการแพรกระจายของยาเสพติด ดวยความมุงมั่นที่จะใหองคการอาเซียนเปน
เขตปลอดยาเสพติด (Drug-free ASEAN )” 6
ในการประกาศวิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ของที่ประชุมสุดยอดอยาง
ไมเปนทางการครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2540 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดเนนย้ําถึงแนวความคิดที่จะ
ทําให “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตปลอดยาเสพติด ทั้งในดานการเปนแหลงผลิต
ตลาดการลักลอบซื้อขาย และการบริโภคยาเสพติด” ภายในป พ.ศ.2563(ค.ศ.2020) และในการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 31 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2541 รัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในป พ.ศ.2563 อันเปนการแสดง
ความมุ ง มั่ น ในการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป ญ หายาเสพติ ด ในการเป น ป ญ หาในระดั บ ภู มิ ภ าคที่
กระทบกระเทื อ นต อ ความมั่ น คงของประเทศและความมั่ น คงโดยรวมของภู มิ ภ าค และการ
พยายามกําจัดยาเสพติดใหหมดไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายในป พ.ศ.25637
2. ปญหาอาชญากรรมขามชาติ
องค ก ารอาเซี ย นได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาอาชญากรรมข า มชาติ ใ นการเป น ป ญ หาที่ ต อ
เนื่องมาจากปญหาการลักลอบคายาเสพติด อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนตางมองวา
ปญหาอาชญากรรมขามชาติไดขยายประเด็นกวางขวางและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวม
ไปสู ป ระเด็ น การก อ การร า ย การลั ก ลอบค า อาวุ ธ เถื่ อ น การฟอกเงิ น การอพยพเข า เมื อ งผิ ด
กฎหมาย ซึ่งสงผลใหองคการอาเซียนจําเปนตองมีการขยายความรวมมือในการตอตานและแกไข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติระหวางประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนไดมีการจัดตั้งหนวยงานความ
รวมมือระหวางประเทศขึ้นรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ASEAN Chiefs of National Police
6

Bangkok Summit Declaration of 1995 ,Bangkok,14-15 1995.[Online](n.d.). Available from :
http://www.aseansec.org [2003, April 28]
7
“Cooperation on Drugs and Narrotics”. [Online](n.d.). Available from :
http://www.aseansec.org [2003, April 28]
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(ASEANAPOL), ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) และ ASEAN Ministerial
Meeting on Transnational Crime. 8
“ รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองให
ความสําคัญแกประเด็นยาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน การ
อพยพเขาเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในภูมิภาค ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงรวมมือกันในการจัดการกับ
ปญหาตางๆเหลา นี้อยางเร งดวน เพื่อมิใหสงผลกระทบระยะยาวตอประเทศ
สมาชิกและการดํารงอยูขององคการอาเซียน รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนตกลง
ใหหนวยงานในโครงสรางขององคการที่เกี่ยวของเรงทบทวนและดําเนินการให
เปนไปตามแผนงานที่วางไว รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะแกผูนํารัฐบาลประเทศ
สมาชิกพิจารณาใหความเห็นชอบ “ 9
ผูนํารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นพองตองกันที่จะลดปญหาอาชญากรรม
ขามชาติดวยการสรา งความร วมมือภายในภูมิภาคภายใตกรอบองคก ารอาเซียน โดยในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 ป พ.ศ.2541 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดเนนย้ําถึงเจตนารมณ
ในการเสริมสรางความรวมมือและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการสรางกลไกในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมขามชาติที่
เปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากปญหายาเสพติด และไดกําหนดแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of
Action) ในอันที่จะวางแนวทางและสงเสริมการเพิ่มศักยภาพในระดับภูมิภาคในการตอตานปญหา
อาชญากรรมขามชาติ 10 และในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 31 ในเดือนกรกฎคมปเดียวกัน
นี้ รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนไดเนนย้ําถึงการขยายความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการ

8

S.Pushpanathan “Mangeing Transnational Crime in ASEAN,” Paper presented at the 11th ASEAN
Law Students Conference, Jakarta, 1July –7 August 1999.[Online](n.d.). Available from :
http://www.aseansec.org [2003, April 28]
9
Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Jakarta, 20-21 July
1996.[Online](n.d.). Available from : http://www.aseansec.org/1824.htm [2003, April 28]
10
Hanoi Plan of Action, 6th ASEAN Summit 15-16 December 1998, Hanoi, Vietnam.
[Online](n.d.). Available from : http://www.aseansec.org/5028.htm [2003, April 28]
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ตอตานอาชญากรรมขามชาติ และกระตุนใหประเทศสมาชิกเรงสรางศักยภาพในระดับภูมิภาค
รวมกันในการจัดการกับปญหาดังกลาว 11
ปญหาความมั่นคงแบบใหมทั้งสองประการนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาที่มีอยูจริงใน
อาเซียนเทานั้น สําหรับปญหาอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน ปญหาความมั่นคงในเรื่องสิ่งแวดลอม และ
ปญหาความมั่นคงของมนุษย เปนตน ซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนปญหาสําคัญมากในอนาคตและ
ประเทศตาง ทั้งในภูมิภาคและในโลกลวนตองเผชิญรวมกันอยางยากที่จะหลีกเลี่ยงได สําหรับใน
อาเซียนนั้นปญหาเหลานี้บางประการมีสวนเกี่ยวของกับพมา เชนในกรณีของปญหายาเสพติด ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันในวงกวางวาพมานั้นเปนผูผลิตยาเสพติดที่สําคัญของโลกรายหนึ่ง ดังนั้นปญหานี้
จึงไมเพียงแตเปนปญหาของพมาเทานั้นแตยังเปนปญหาของอาเซียนดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ประเทศอาเซียนและพมาควรรวมมือกันเพื่อรับมือกับปญหานี้รวมกัน

4.2 สภาวะแวดลอมทางดานความมั่นคงของไทย
นับแตการลมสลายของสหภาพโซเวียต ในป พ.ศ.2534 อันนํามาซึ่งการสิ้นสุดลงของ
สงครามเย็นทําใหบรรยากาศความสัมพันธระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป เชน ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหลุดพนจากการเปนเวทีของการแทรกแซงและแขงขันโดยมหาอํานาจ เห็นไดชัด
จากการถอนฐานทัพของสหรัฐอเมริกาออกจากฟลิปปนส ใน พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังไดเกิด
มหาอํานาจเพิ่มขึ้น ไดแก จีน ญี่ปุน และอินเดีย12 ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบระหวาง
ประเทศที่มีสองศูนยอํานาจเปนระบบหลายศูนยอํานาจ และปจจัยทางเศรษฐกิจมีความโดดเดน
ขึ้นมาแทนที่ปจจัยทางดานอุดมการณในการกําหนดนโยบายของรัฐ
ภายหลังสงครามเย็นเปนตนมา รัฐตองเผชิญปญหาความมั่นคงที่มีลักษณะใหม ๆ หรือ
ภัยคุกคามที่แตกตางไปจากเดิม และมีขอบเขตมากกวาทางดานการทหาร เชน ปญหาความมั่นคง

11

Joint Communique The 31st ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ,Manila, Philippines, 24-25
July 1998. [Online](n.d.). Available from : http://www.aseansec.org/698.htm. [2003, April 28]
12
กุสุมา สนิทวงศ ณ อยุธยา, “นโยบายตางประเทศของไทยหลังสงครามเย็น,” ใน ชัยโชค จุลศิริวงศ,
บรรณาธิการ. 5 ทศวรรษการตางประเทศไทยจากความขัดแยงสูความรวมมือ การสัมมนาทางวิชาการ 4
กันยายน 2535, หนา 225.
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ของมนุษย ปญหาความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหายาเสพติด
ปญหาการแพรกระจายของอาวุธขนาดเล็ก เปนตน13
ตั้งแตสมัยสงครามเย็นเปนตนมา ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของภัยคุกคามความ
มั่นคงในรูปแบบใหมที่มีมิติกวางกวาทางทหาร โดยจะเห็นไดจากนโยบายความมั่นคงแหงชาติของ
ไทย ในหลายสมัยดวยกันซึ่งไดมีนโยบายออกมาไมเพียงแตการใหความสําคัญกับการปองกัน
ประเทศเทานั้นหากยังรวมถึงการใหความสําคัญกับเรื่องผูลี้ภัย ยาเสพติด อาชญากรรม การ
ลักลอบหลบหนีเขาเมือง เปนตน
จากคําสัมภาษณของ พล.อ.จรัล กุลละวนิชย อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ ในชวงป พ.ศ.2534-2539 ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของนโยบายความมั่นคงแหงชาติวา
“ นโยบายความมั่นคงแหงชาติผลิตจากผลประโยชนแหงชาติ คือ หนึ่ง
ประชาชนตองมีความผาสุก อยูเย็นเปนสุข มีความเจริญมั่งคั่ง มีเกียรติยศ ความ
ปลอดภัย สอง ประเทศชาติตองมีความเจริญกาวหนา เติบโต เปนที่เชื่อถือใน
ประชาคมโลกทัดเทียมกับประเทศอื่นในเวทีโลก”14
จากคําสัมภาษณขางตนสอดคลองกับหลักการสําคัญของความมั่นคงแหงชาติในทัศนะ
ของ พล.อ.บุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ในชวงป
พ.ศ.2539-2541 ซึ่งไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับหลักการสําคัญของความมั่นคงแหงชาติไวดังนี้
“ความมั่นคงของชาติ มีหลักการสําคัญ 5 ประการ ที่ชาติตองเสริมสราง
ทุกอยางใหมากขึ้นเพื่อใหชาติมีความบริบูรณขึ้น คือ 1) ความมั่นคงทางการเมือง
การปกครอง มีผูนํา มีสวนราชการ มีสวัสดิการ มีการพัฒนา มีเสถียรภาพ 2)
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เรื่องผลประโยชน การทํามาหากิน มีฐานะทางการเงิน
การคลัง 3) ความมั่นคงทางสังคม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธซึ่ง
สะท อ นสภาพชี วิ ต ความเป น อยู ยึ ด ถื อ ความสั น โดษโดยไม เ บี ย ดเบี ย นใคร
13

สุรชาติ บํารุงสุข, “ความมั่นคงมิติใหม : ปญหาประเทศไทย 2002,” มติชนสุดสัปดาห 22,1118(2127 มกราคม 2545) : 30.
14
สัมภาษณ พล.อ.จรัล กุลละวนิชย, อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 23 ตุลาคม
2545.
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วัฒนธรรมความเปนอยูเปนเอกลักษณของตนเอง 4) ความมั่นคงทางทหาร เรื่อง
กองทัพ การปองกันประเทศ 5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความเจริญเปนสิ่งที่
มนุ ษ ย แ สวงหาในโลกสมั ย ใหม ประชาชนมี ค วามต อ งการมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
ประชาชนบริโภคความสะดวก”15
จากหลักการสําคัญในการกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติดังกลาวนี้ สะทอนใหเห็น
ถึงการใหความสําคัญกับประเด็นใหมทางดานความมั่นคงแหงชาติของภาครัฐของไทยที่มิได
มุงเนนเพียงแตเรื่องการทหารและการปองกันประเทศเพียงอยางเดียว แตไดใหความสําคัญกับ
ประเด็นอื่น ๆ ดวย เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน
สําหรับในกรณีของพมาซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่มีปญหาภายในซึ่งสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของไทยหลายประการ ที่เห็นไดชัดคือ ปญหาความวุนวายตามแนวชายแดนไทย-พมา
ซึ่งนํามาซึ่งปญหาตาง ๆ ดังนี16้
1.การทะลักของชาวพมาและชนกลุมนอยที่หนีภัยการสูรบเขามาในไทยเปนจํานวนมาก
เมือรวมกับจํานวนผูลี้ภัยที่มีอยูในประเทศไทยที่มีอยูกอนหนาทําใหมีผูอพยพจํานวนมากซึ่งถือ
เปนภาระที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลไทย
2.กองกําลังของทั้งฝายกะเหรี่ยงพุทธและทหารพมา ไดบุกเขามาสรางความเดือดรอน
ใหกับราษฎรไทยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
3.การเกิดปญหาชายแดนระหวางไทย-พมา ไดนํามาซึ่งการสั่งปดพรมแดน ทําใหการคา
ตามแนวชายแดนไดรับผลกระทบ พอคาไทยไดรับความเดือดรอน
นอกจากนี้นักวิชาการบางทาน เชน รองศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท ยังให
ทัศนะเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธไทย-พมา ไวดังนี้
“ความสั ม พั น ธ ไ ทย-พม า เป น ความสั ม พั น ธ ที่ ว างอยู บ นเงื่ อ นไขของ
ปญ หาที่ มี ร ากอั น ยาวนานทั้ ง ฝ า ยไทยและพม า ปญ หาที่เ กิด ขึ้น เปน ปญ หาที่
สะสมภายในไทยและพมา ทายที่สุดมันผลักดันใหปญหานั้นขามพรมแดนจน
15

สัมภาษณ พล.อ.บุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค, อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 25
ตุลาคม 2545.
16
พรพิมล ตรีโชติ, “ไทยกับพมา,” ใน ไทยกับเพื่อนบาน. อุกฤษฏ ปทมานันท, บรรณาธิการ (กรุงเทพ ฯ
: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา68-71.
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มาถึงการกระทบกระทั่งกันขึ้น ถาจะพิจารณาใหดี เชน ปญหาภายในพมา มี
ปญหาเรื่อง ความปรองดองแหงชาติ(national unity) เพราะฉะนั้นการพยายาม
สถาปนารัฐภายใตการปกครองของกลุม burman เพื่อใหเกิดความปรองดองเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมันชักนําใหเกิดสงครามกลางเมืองกันขึ้นกับชนกลุมนอย พอ
มันเกิดการรบกับชนกลุมนอย ปญหาชนกลุมนอยเขามาเปนสวนหนึ่งของปญหา
ของไทย”17
สําหรับในสวนของกระทรวงการตางประเทศนั้น มีทัศนะในเรื่องความสัมพันธไทย-พมา
วา “ไทยกับพมานั้นเนื่องจากมีชายแดนติดตอกันเปนระยะทางยาวกวาสองพันกิโลเมตร ไทยกับ
พมาจึงมีปญหากระทบกระทั่งกันตามปกติ รวมไปถึงปญหาอื่น ๆ ดวย เชน ปญหายาเสพติด
ปญหาแรงงานผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรมขามแดน เปนตน โดนตนตอของปญหามาจาก
ความไมมีเสถียรภาพภายในพมาที่สงผลกระทบถึงไทย”18
โดยสรุ ป จะเห็ น ว า ป ญ หาในความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและพม า นั้ น ที ห ลายประการ
ดวยกัน เชน ปญหาความไมสงบตามแนวชายแดน ปญหายาเสพติด ปญหาเสนเขตแดน ปญหา
แรงงานผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรมขามแดน เปนตน โดยที่ปญหาเหลานี้สวนใหญนั้นมีตน
ตอมาจากปญหาเรื่องการปรองดองแหงชาติและความไมมีเสถียรภาพภายในพมา ซึ่งไดสงผล
กระทบขามเขตแดนเขามายังไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบทางดานความมั่นคง
ภาครัฐของไทย ไดตระหนักในเรื่องปญหาดังกลาวที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากพมา
จึงไดมีการกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
1.ใหพมาเปนประเทศเพื่อนบานที่ดี มีเสถียรภาพ และมีความเจริญกาวหนา
2.ใหความสัมพันธและความรวมมือกับพมาในดานเศรษฐกิจ วิชาการ และสังคมเปนไป
อยางใกลชิดยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน
17

สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท, หัวหนาภาควิชาอารยธรรมไทยศึกษา คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, วันที่ 22 มกราคม 2545.
18
ชัชเวทย ชาติสุวรรณ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ในรายงานการสัมมนาความสัมพันธไทย-พมา :
วิกฤติ หรือ โอกาส? จัดโดยภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และศูนยเอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว 10 มิถุนายน
2544.
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3.ใหมีการขจัดความหวาดระแวงและสรางความไววางใจระหวางกัน
4.ใหมีความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนไทย-พมา
จากวัตถุประสงคดังกลาว ไดนํามาซึ่งการมีนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมา
คือ 19
“1.เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันใหใกลชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลและระดับ
ทองถิ่น รวมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูที่มีอํานาจของพมา และบุคคลที่มี
แนวโนมวาจะมีบทบาททางการเมืองในพมาตอไปในอนาคต
2.ชี้ชวนใหผูนําพมาตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและสนับสนุนใหพมาเจรจาประนีประนอมกับชนกลุมนอยสัญชาติพมา
3.สนับสนุนใหพมาเขารวมกิจกรรมของอาเซียนและประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เพื่อประโยชนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมกันในภูมิภาคนี้
4.ขยายความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ การคากับพมา และขยายการลงทุนในพมาให
กวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในดานพลังงาน และสงเสริมปกปอง
คุ ม ครองและอํ า นวยความสะดวกให แ ก นั ก ธุ ร กิ จ ไทยที่ เ ข า ไปดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจในพมาดวยความสุจริต
5.ขยายความรวมมือและใหความชวยเหลือพมาในดานเศรษฐกิจ วิชาการ เทคโนโลยี
การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
6.สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพมาใหสอดคลองกับความตองการของ
ไทยและพมา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การสร า งเส น ทางคมนาคมเชื่อ มโยงกับ พม า เพื่ อ
ประโยชนม นการขยายการค า ชายแดน การทอ งเที่ย ว และความสัม พั นธใ นระดับ
ประชาชน
7.รวมมือกับพมาในการปองกันและปราบปรามการคายาเสพติดและเคมีภัณฑตาม
บริเวณชายแดนทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี
8.ไม ส นั บ สนุ น ชนกลุ ม น อ ยสั ญ ชาติ พ ม า หรื อ ผู ลี้ ภั ย ทางการเมื อ งสั ญ ชาติ พ ม า ให
ดําเนินการเปนปฏิปกษตอรัฐบาลพมา และไมใหบุคคลเหลานี้ใชดินแดนไทยเปนบาน
ปฏิบัติการตอตานรัฐบาลพมาอยางเด็ดขาด และใหมีการลงโทษอยางจริงจังตอผูให
การสนับสนุน สวนการดําเนินการใด ๆ ตอบุคคลเหลานี้ใหคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางไทย-พมา หลักมนุษยธรรม และความมั่นคงแหงชาติควบคูกันไป
19

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, นโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมา (พ.ศ.25342539) มติสภาความมั่นคงแหงชาติ เมื่อ 20 เมษายน 2537, (เอกสารอัดสําเนา).
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9.ควบคุมชนกลุมนอยสัญชาติพมาหรือผูลี้ภัยทางการเมืองสัญชาติพมาอยางเขมงวด
กวดขันเพื่อมิใหดําเนินการใด ๆ ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของไทย และ
ตอความสัมพันธระหวางไทย-พมา ในกรณีที่เปนกองกําลังชนกลุมนอยสัญชาติพมา
ติดอาวุธใหปลดอาวุธ ควบคุมไวในพื้นที่จํากัด และผลักดันใหออกไปเมื่อสถานการณ
อํานวยให
10.สรางความเขาใจอันดีและแสดงทาทีที่ชัดเจน และการปฏิบัติที่ชัดแจงที่แสดงใหพมา
เห็นอยางเปนรูปธรรมวาไมมีการสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้นตอชนกลุมนอยสัญชาติพมาหรือ
ผูลี้ภัยทางการเมืองสัญชาติพมาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่
11.ดําเนินการประชาสัมพันธและปฏิบัติการจิตวิทยาอยางมีเอกภาพและเปนไปอยาง
ตอเนื่องตอกลุมเปาหมายทั้งในและนอกประเทศ ใหมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อ
สรางความเขาใจในเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายของไทยตอพมา
12.ควบคุมดูแลองคกรพัฒนาเอกชนที่เขามาใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแก ชน
กลุ ม นอ ยสัญ ชาติพ มา ที่ห ลบหนี การสู รบเขา มาอาศัย อยูในเขตไทยให ปฏิ บัติ ตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว ตลอดจนปองกันไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเขาไปติดตอกับ
ชนกลุมนอยสัญชาติพมาในบริเวณชายแดน
13.พัฒนาขีดความสามารถในการปองกันชายแดนของไทยใหพรอมที่จะปกปองอธิปไตย
คุมครองและใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่อาศัยอยูตาม
บริเวณชายแดน ในกรณีที่มีการละเมิดอธิปไตยของไทย ใหหาทางระงับเหตุการณให
ยุติลงโดยเร็วในระดับพื้นที่โดยใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก
14.เสริมสรางการติดตอสัมพันธในระดับทองถิ่นใหใกลชิดยิ่งขึ้น โดยผานกลไกที่ทั้งสอง
ฝายไดจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาชายแดนสรางความเขาจอันดีตอกันและ
ขจัดความหวาดระแวงสงสัยของฝายพมา
15.ดําเนินการสกัดกั้น ผลักดัน และควบคุมผูหลบหนีเขาเมืองจากพมาอยางเขมงวด
กวดขันโดยใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังตามมาตรการดําเนินการตอผูหลบหนีเขาเมือง
สัญชาติพมาซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวยเมื่อ 17 มีนาคม 2535
16.เรงใหมีการเจรจาแกไขปญหาเสนเขตแดนระหวางกัน เพื่อใหมีการกําหนดเสนเขต
แดนที่ถาวรโดยผานกลไกที่ทั้งสองฝายไดจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ใหเรงแกไขจุดที่เปนปญหา
เรงดวนกอน
17.กํากับดูแลใหการดําเนินนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมาเปนไปโดยมี
เอกภาพและสอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติของไทย”
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จากวัตถุประสงคและนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมาดังที่ไดกลาวมา จะ
เห็นวา ไดมีการใหความสําคัญกับปญหาอื่น ๆ มิใชเพียงแคในเรื่องกองทัพ การปองกันประเทศ
และทหารเทานั้น โดยมีการกลาวถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ปญหายาเสพติด ปญหาผูลี้ภัย ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ปญหาเสนเขตแดน ดวย นอกจากนี้สิ่งที่
นาสังเกตคือ ในนโยบายไดมีการระบุถึงการสนับสนุนใหพมาเขารวมในกิจกรรมของอาเซียนดวย
ซึ่งมีนัยหมายถึงการสนับสนุนใหพมาไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนดวยนั่นเอง
ดังไดกลาวแลวในบทที่ 3 วา ไทยนั้นเปนประเทศหนึ่งที่สําคัญในการมีบทบาทสนับสนุน
ใหพ ม า เขา เปน สมาชิ ก อาเซีย น ทา มกลางการคัดคา นจากหลายประเทศโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุโ รป จากการศึ ก ษาเพื่ อ หาคํา อธิ บ ายในท า ที ของไทย พบว า การ
สนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนนี้เปนนโยบายที่มวี ัตถุประสงคที่ตองการใหพมาเปนประเทศ
เพื่อนบานที่ดี มีเสถียรภาพ และมีความเจริญกาวหนา ดังปรากฏในวัตถุประสงคของนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมา ขอ 1 ดังไดกลาวมา นอกจากนี้การที่ไทยใหการสนับสนุน
พมานั้นเปนเพราะพมานั้นมีความสําคัญในดานความมั่นคงของไทย ดังที่ พล.อ.จรัล กุลละวนิชย
ไดใหสัมภาษณไววา
“พมานั้นมีความสําคัญตอไทย หนึ่งคือ เปนเพื่อนบานที่ใกลชิดกัน สอง
พมาอยูติดกับเรา(ไทย) ทางดานภูมิศาสตร มีชายแดนรวมกัน ผูคนเดินขามไปมา
หาสูกันขามพรมแดน นอกจากนี้ การที่พมามีหลายชนเผา หลายชนกลุมนอย
เป น พหุ สั ง คม อาศั ย อยู ต ามแนวชายแดนซึ่ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการถูกปกครองอยางเขมงวดโดยรัฐบาลทหาร พวกชน
กลุมนอยอยูติดชายแดนไทย ไมคบรัฐบาลทหารพมาทําใหตอสูกันและหลบหนี
เข า มาในไทย พม า นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ไทยเพราะถ า พม า เกิ ด ความไม ส งบ
เรียบรอยภายในประเทศ เรา(ไทย)จะมีความสงบเรียบรอยไมได”20
จากคํากลา วข างต น ของพล.อ.จรั ล กุลละวนิชย ดัง กลา ว สอดคล องกับคํ ากลาวของ
พล.อ.บุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค ที่ไดกลาวในเรื่องความสําคัญของพมาตอไทย ไววา

20

2545.

สัมภาษณ พล.อ.จรัล กุลละวนิชย, อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 23 ตุลาคม
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“พมามีความสําคัญตอไทยเพราะเปนเพื่อนบานกัน และพมานั้นเปน
สังคมนิยมประชาชนมีความยากลําบาก แรนแคนเพราะมีความไมสงบ พมา
ตองการความชวยเหลือ เรา(ไทย)ในฐานะประเทศเพื่อนบานก็อยากจะชวยเหลือ
หากเขาตองการ เพื่อใหเขามีความสงบ ซึ่งหากเขามีความสงบแลวไทยก็จะสงบ
ดวย”21
จากคําใหสัมภาษณของอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติทั้ง 2 ทานนี้ แสดงใหเห็น
วา พม า นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ตอ ไทยในฐานะที่ เ ป น ประเทศเพื่อ นบ า นที่ มี พ รมแดนติ ด ต อ กั น เป น
ระยะทางยาว ปญหาตางๆ สงผลกระทบถึงกันโดยงาย หากพมามีความไมสงบภายในประเทศ
ยอมสงผลทําใหมีผูหลบหนีเขามาในไทย อาศัยอยูตามแนวชายแดน ประชาชนคนไทยในเขตไทย
ไดรับความเดือดรอน นอกจากนี้ หากพมายังไมมีการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนก็ไมดีขึ้น ทําใหประชาชนในพมาตองเดินทางเขามาหางานทําเปนแรงงานเถื่อนใน
ประเทศไทย และกอใหเกิดปญหาตางๆในสังคมไทย เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการแพร
ระบาดของโรคเอดส โรคไขมาลาเรีย โรคเทาชาง เปนตน ปญหาตางๆนี้อาจสงผลตอความมั่นคง
ของไทยได22
นอกจากนี้ จากนโยบายความมั่นคงแหงชาติและทัศนะของอดีตเลขาธิการสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ทั้ง 2 ทานนี้ยังไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงหวังที่ตองการจะใหการเขา
เปนสมาชิกอาเซียนของพมานั้นเปนการสรางเสถียรภาพและความเจริญกาวหนาในพมาอันนํามา
ซึ่งความสงบเรียบรอยในพมาและสงผลตอความมั่นคงของไทยดวย
สําหรับในสวนของกระทรวงการตางประเทศ โดย นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย ไดกลาวถึงการที่ไทยใหการสนับสนุนพมาเขา
เปนสมาชิกอาเซียนไวดังนี้
“การเอาพมาเขามาในอาเซียนนาจะไดประโยชนมากกวาที่จะปลอยให
พม าอยูอย างโดดเดี่ ยว โดยที่ เราตองคอย ๆ แกไข เราจะไปบังคั บใหเขาเปน
21

สัมภาษณ พล.อ.บุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค, อดีตเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 25
ตุลาคม 2545.
22
Thailand offers amnesty.[Online](1996). Available from : http://migration.ucdavis.edu
/mn/archeive_mn/ aug_1996_09mn. html [2002, December 19]
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ประชาธิปไตยมันยาก และปญหาตาง ๆ ที่ ประเทศไทยตองเผชิญอยูเมื่อพมาอยู
นอกรั้ว ถาเอาเขามาอยูในรั้ว การพูดจากันมันนาจะงายหรือเขาใจกันงายขึ้น ใน
การแกปญหาระหวางสองฝาย”23
นอกจากนี้ทานยังไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของไทยตอพมาอีกดวยวา
“เรายังคงดําเนินตามแนวทางการเกี่ยวพันเชิงสรางสรรค (constructive
engagement) คือ การดึงพมาออกสูโลกภายนอก สรางความเปนมิตร และมีทาง
ที่จะสนับสนุนเขาแกปญหาภายใน ปญหาความยากจน เราก็ตองทํา ถึงแมจะถูก
ชาติตะวันตก รวมถึงสหรัฐอเมริกา มองวาเราชวยพมาทําไม เราก็ตอ งอดทน ทัง้ นี้
ก็เพื่อไมใหประชาชนเดือดรอน”24
จากนโยบายตางประเทศและวัตถุประสงคในนโยายความมั่นคงแหงชาติของไทยตอพมา
ที่กลาวมานั้น สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของพมาที่มีตอไทย ทําใหไทยตองสนับสนุนพมาในทุก
ด า นหากการกระทํ า นั้ น จะสามารถนํ า มาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ นพม า ได การเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในพม า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ พ ม า ได เ ป น สมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น จะส ง ผลต อ ไทยด ว ย
กลาวคือ หากพมาสามารถพัฒนาตัวเองทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได จะทําให
ความวุนวายตาง ๆ ที่มีในพมามาเปนเวลานานนั้นอาจลดความรุนแรงของปญหาลงไดหรือทําให
ป ญ หาต า ง ๆ ในพม า หมดไปได ไม ว า จะเป น เรื่ อ งการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย การเจรจา
ประนีประนอมกับชนกลุมนอยทุกกลุม การยุติการปราบปรามชนกลุมนอย การกดขี่แรงงาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ การแกไขปญหายาเสพติด หากพมาสามารถแกไขปญหาตาง ๆ
เหลานี้ได จะสงผลตอไทย ในดานความสงบตามแนวชายแดนไทย-พมา ไมมีผูอพยพหลบหนีเขา
มาอาศัยตามแนวชายแดน ราษฎรไทยมีสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพยสิน แรงงานอพยพชาวพมา
ลดลง ซึ่งจะสงผลตอเนื่องถึงการลดปญหาสังคมตาง ๆ ในไทยดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ยาเสพติด

23

สัมภาษณ นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 6
ธันวาคม 2545.
24
สัมภาษณ นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 6
ธันวาคม 2545.
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นอกจากนี้ปญหาความมั่นคงที่มีอยูภายในพมา สามารถสงผลกระทบตอภูมิภาคในวง
กว า งได ดั ง เช น คํ า ให สัม ภาษณ ของ คุณพรพิม ล ตรีโ ชติ นั ก วิจัยประจํ า สถาบั น เอเชีย ศึ ก ษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดกลาวไววา
“ปญ หาภายในพม า เช น เรื่ อ งยาเสพติ ด มั น ไม ไ ด เ ป น ป ญ หาของไทย
ประเทศเดียวแลว มันเปนปญหาของอาเซียนเลย ปญหาแรงงาน มันไมใชมา
เฉพาะที่ไทยที่เดียว มันไปถึงญี่ปุน มาเลเซีย และมีอีกหลายประเทศที่แรงงาน
พมาและผูลี้ภัยทางการเมืองของพมาเริ่มไปในหลาย ๆ ประเทศ เพราะฉะนั้นไทย
จึงสนับสนุนใหพมาเขามาในอาเซียน”25
และความพยายามและความมุงหวังที่ไทยตองการใหอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดขึ้นในพมาที่ไดสงผลกระทบตอภูมิภาคโดยรวม มิใชเพียงแตเกิดผลกระทบตอไทยใน
ฐานะประเทศเพื่อนบานเพียงประเทศเดียวนั้นก็เปนผลสําเร็จ เห็นไดชัดเจนในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ที่สิงคโปร ป พ.ศ.2543 มีการนําเรื่องพมาเขาสูที่ประชุม ดังคําใหสัมภาษณของ คุณ
สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ วา
“ผูนําอาเซียนมีการมาประชุมกันที่สิงคโปร มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการรับ
พมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนและปญหาที่อาเซียนตองเผชิญ ซึ่งก็มาถึงจุดที่ผูนํา
อาเซียนยอมรับวาพมาเปนปญหาและยกมาพูดในระดับสูงสุดของอาเซียนและมี
การกดดันและผลักดันพมาใหมีการคลี่คลายปญหาดวย”26
จะเห็นวาเริ่มมีการพยายามที่จะนําประเด็นของพมาที่กอใหเกิดปญหาตอประเทศอื่น ๆ
ในภู มิภาค เขา สู ที่ ป ระชุม อาเซีย นภายหลั ง จากที่พ มา ได เ ข า เป น สมาชิก อาเซีย นแล ว ซึ่ง เป น
จุดเริ่มตนของการพยายามที่จะแกปญหารวมกันระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งในสวนของไทย พมา
และ อาเซียน

25

สัมภาษณ พรพิมล ตรีโชติ, นักวิจัยประจําสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 16
สิงหาคม 2545.
26
สัมภาษณ คุณ สุรินทร พิศสุวรรณ, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ, 1 พฤศจิกายน
2545.
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4.3 สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของพมา
เปนที่ทราบกันดีวาพมานั้นเปนประเทศที่มีปญหาภายในอยูหลายประการดวยกันซึ่งลวน
แลวแตเปนปญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของพมาทั้งสิ้น เชน ปญหาการเมือง ปญหาชนกลุมนอย
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหายาเสพติด ปญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร27 เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้
บางปญหาไดสงผลกระทบถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย เชน
ในกรณี ข องผูอ พยพหลบหนีภัยจากการสูรบ รวมถึ ง แรงงานชาวพมา ซึ่งได เ ดิน ทางเขา มาใน
ประเทศไทยและรวมถึงประเทศอื่น ๆ ในอาเซี ยนดวย ทําใหเกิ ดปญหาตามมาซึ่งยากตอการ
ควบคุม
หากมองภัยคุกคามความมั่นคงในพมาที่จัดวาเปนภัยคุกคามความมั่นคงเบ็ดเสร็จ ซึ่ง
ครอบคลุมกวางกวามิติทางดานการทหารนั้น อาจมองไดวา ในพมานั้นมีภัยคุกคามความมั่นคง
หลายประการดวยกันที่สําคัญเชน ความมั่นคงทางดานอาหาร และความมั่นคงของมนุษย
ความมั่นคงทางดานอาหาร (food security) เนื่องจากในพมารัฐบาลไมสามารถจัดการใน
การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนไมสามารถผลิตและไดมาซึ่งอาหาร โดยเฉพาะผาน
กลไกการปฏิบัติทางทหาร กลาวคือรัฐบาลทหารพมาไดทําการเผาอาหาร พืชผลทางการเกษตร
และทําใหประชาชนไรที่อยูอาศัยจากการถูกกดขี่ รังแก ประชาชนจํานวนหนึ่งไดหาที่ตั้งชุมชนใหม
ซึ่งไมเหมาะกับการอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพทํานา จากสาเหตุเหลานี้ไดทําใหเกิดความขาด
แคลนอาหาร ขาว พืชผล ประชาชนมีความตองการอาหาร และนอกจากนี้การหลบหนีการกระทํา
ทารุณของรัฐบาลทหารพมาไดทําใหประชาชนบางสวนหลบหนีเขาปาโดยปราศจากเสบียงอาหาร
ไมมีที่อยูอาศัย และไมมีการสาธารณสุขที่ดี ทําใหมีผูหิวโหย เจ็บปวย และลมตายเปนจํานวนมาก
การขาดแคลนอาหารในพมาถือไดวาอยูในระดับอันตราย ดังนั้นจึงมีการเสนอวาทุกฝายที่
เกี่ยวของควรยอมรับวาการไดมาซึ่งอาหาร พืชผล นาขาวของทหารพมานั้นไมมีความชอบธรรม

27

People’s tribunal on food security and militarization in Burma.[Online](n.d.). Available from
: http://www/hrsschool.org/tribunal/activities/other2.htm [2003, April 28]
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นอกจากนี้บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยอันเกิดจากการกระทําของรัฐบาลทหารพมา รวมถึงผูอพยพนั้น
ควรไดรับอนุญาตใหกลับบานและทํานาไดตอไปโดยไมถูกกดขี่บังคับและขูดรีดภาษีจากรัฐบาล28
สําหรับในประเด็นความมั่นคงของมนุษย (human security) ซึ่งโดยความหมายของความ
มั่นคงนี้ หมายถึง เปาหมายสูงสุดของความมั่นคงที่มุงเนนที่การอยูรอดของมนุษย การกินดีอยูดี
และการมีอิสระเสรีภาพ29
สําหรับในกรณีของพมา การปกครองของรัฐบาลทหารพมาไดคุกคามความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และความเปนอยูของประชาชนชาวพมามาเปนเวลานานโดยผานการใชทหารกระทํา
ทารุณกับประชาชนในประเทศ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหนานาประเทศประณามรัฐบาลพมาในประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน30 ที่เห็นไดชัดถึงการกระทําของรัฐบาลพมาที่ทําใหเปนปญหาความมัน่ คง
ของมนุษยคือ การไมอนุญาตใหนางออง ซาน ซู จี เดินทางออกจากบานพัก รวมถึงเดินทางออก
นอกเมืองหลวงซึ่งรัฐบาลไดอางเหตุผลทางดานความมั่นคง นอกจากนี้ รัฐบาลพมายังสั่งจําคุก
นักศึกษาจํานวนหนึ่งในขอหาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติอีกดวย
นอกจากนี้ปญหาความมั่นคงของมนุษยในพมานั้น ยังเกิดจากการที่รัฐบาลพมามีคําสั่ง
หามประชาชนฟงวิทยุในบางสถานี รวมถึงการหามพูดคุยกับชาวตางชาติดวย31 ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวของรัฐบาลพมานี้ถือเปนการจํากัดอิสระเสรีภาพของประชาชนพมา ซึ่งเปนเปาหมายหนึ่ง
ของความมั่นคงของมนุษยดังที่กลาวมาขางตน
นอกเหนือจากทั้ง 2 ประเด็นดังกลาวแลว อีกปญหาหนึ่งที่สําคัญตอความมั่นคงของพมา
และรวมถึงความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคดวยนั่นคือ ปญหายาเสพติด ซึ่ง
พมานั้นเปนแหลงของยาเสพติดแหลงใหญแหงหนึ่งที่ไดนํามาซึ่งการเกิดปญหาความมั่นคงขึ้นใน
28

Ibid.
29
Lincoln Chen, “Human security : Concept and approaches” in Common security in Asia :
New concepts of human security, eds. Tatsuro Matsumae and Lincoln Chen (Tokai University Press,
1995), pp.137-146, cited in Pranee Thiparat (ed.), The Guest for Human Security : The next phase of
ASEAN (Bangkok : Institute of Security and International Studies(ISIS), 2001), p.24.
30
Aung Zaw. The Irrawaddee.[Online](n.d.). Available from : http://www/irrawaddy.org/
database/2000/vol8.10/human.html [2003, April 28]
31
Ibid.
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ภูมิภาคเอเชีย32 และนอกจากนี้ปญหายาเสพติดยังเกี่ยวโยงถึงการเกิดอาชญากรรมขามชาติอีก
ดวย
ยาเสพติดสวนใหญนั้นผลิตขึ้นในรัฐฉาน และรัฐคะฉิ่น โดยอยูภายใตการควบคุมของ
ชนกลุมนอยซึ่งตองการหารายไดเพื่อใชในการบํารุงและสรางกองทัพใหเขมแข็งเพื่อทําการตอสูกับ
รัฐบาลทหาร ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนี้สะทอนใหเห็นถึงการไมมีศักยภาพของรัฐบาลทหารใน
การควบคุมและปราบปรามยาเสพติด นอกจากยาเสพติดจะสงผลตอความมั่นคงในดานการ
ทําลายประชากรวัยทํางานของประเทศแลว ยาเสพติดยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดปญหาโรค
เอดสอีกดวย ซึ่งสงผลตอความมั่นคงของมนุษยอีกทางหนึ่งดังไดกลาวมาขางตน โดยสําหรับ
รัฐบาลพมานั้นก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหายาเสพติดและอาชญากรรมขามชาตินี้ และได
แสดงความพยายามในการที่จะแกปญหานี้รวมกับหลายประเทศ เชน การสรางความรวมมือกับ
จีนในการแกไขปญหาและการควบคุมยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งจีนนั้นถือวาเปนปญหาที่เปน
ศัตรูรวมกัน และรวมถึงการรวมมือกันระหวาง 2 ประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดดวย นอกจากนี้ยังใหความรวมมือในการปราบปราบและแกปญหายาเสพ
ติดรวมกันกับประเทศไทยดวย
4.4. ความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
ประเทศในอาเซียนนั้นมีความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงมาโดยตลอดนับตั้งแต
แรกกอตั้งสมาคม เริ่มตั้งแตการปรับตัวของประเทศสมาชิกดวยการเนนสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกัน การสรางความเขาใจในปญหาของประเทศสมาชิก และการประชุมปรึกษาหารือภายใน
กลุมสมาชิก เพื่อหาลูทางความรวมมือในดานตาง ๆ ของอาเซียน
ในระยะแรก อาเซียนไดจํากัดขอบเขตของความรวมมือไวเพียงแตภายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตกอน โดยมีกรอบความรวมมือ 2 กรอบคือ การรวมมือกันในการแกไขปญหา
ภายในประเทศสมาชิก ซึ่งมีผลกระทบรวมกัน อันไดแก ปญหาการกอการรายตามแนวชายแดน
และการรวมมือกันในการแกไขปญหาของบริบทแวดลอมอาเซียนซึ่งจํากัดกรอบอยูเฉพาะในบริบท
ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต อันไดแก ปญหากัมพูชา และ ปญหาผูอพยพอินโดจีน33
32

Ananda Rajah, Burma : Protracted conflict, governance and non-traditional security issues
(Singapore : Institute of Defence and Strategic Studies, 2001), p.18.
33
พัชราวลัย วงศบุญสิน, “30 ปอาเซียน,” เอเชียรายป 1998/2541 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 35.
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สําหรับในยุคสงครามเย็น โลกมีการแบงเปนสองคาย ระหวางคายคอมมิวนิสตกับคายเสรี
ประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลของสมาชิกอาเซียนในขณะนั้นถือวาภัยคุกคามจากฝายคอมมิวนิสตเปน
ภัยคุกคามรวมกันตอความมั่นคงของตน ซึ่งอาเซียนนั้นหวั่นเกรงวาจะมีผลกระทบตอสันติภาพ
และเสถียรภาพภายในภูมิภาค จากบรรยากาศดังกลาวนี้ทําใหอาเซียนมีนโยบายหลักคือการ
พยายามวางตัวเปนกลาง การหาทางสถาปนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตสันติภาพ
เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) การถวงดุล
อํ า นาจระหว า งประเทศมหาอํ า นาจ การเสริ ม สร า งความมั่ น คงและอํ า นาจการต อ รองของ
ประชาคมโลกโดยการสรางความสมานฉันทระหวางประเทศสมาชิก โดยมีหลักการสําคัญคือ การ
แกปญหาความขัดแยงในกลุมสมาชิกดวยสันติวิธี การไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศ และการ
ดําเนินนโยบายของกลุมประเทศสมาชิกโดยอาศัยฉันทามติ (consensus)34
อาเซียนไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยการกําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality :
ZOPFAN) ในป พ.ศ.2514 ซึ่งเปนการประกาศเจตนารมณรวมกันเพื่อใหมหาอํานาจถอนตัวออก
จากภูมิภาคแตใหการค้ําประกันความเปนกลางของภูมิภาค เพื่อใหมหาอํานาจถวงดุลซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเปนการดําเนินการโดยใชหลักฉันมามติในการประสานนโยบายตางประเทศระหวางสมาชิก
อาเซียนที่มีบางประเทศยังตองการมีความผูกพันกับมหาอํานาจอยู เชน สิงคโปรและฟลิปปนส
และ ZOPFAN ไดกลายเปนจุดกําเนิดของความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงที่สําคัญ
ตาง ๆ ของอาเซียนในเวลาตอมา เชน การลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC) ในป พ.ศ.2519
ซึ่งเปนสนธิสัญญาที่กําหนดหลักการการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไดแก การเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน และการแกไขปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธ35ี
ภายหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต การเกิดการสิ้นสุดของสงครามเย็นทําให
ภัยคุกคามความมั่นคงในเรื่องคอมมิวนิสตหมดไป โลกหลังสงครามเย็นเปนโลกที่มีขั้วอํานาจ
หลายขั้ว แมสหรัฐอเมริกาจะยังเปนมหาอํานาจที่โดดเดนและแข็งแกรง แตในขณะเดียวกัน จีน
ญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรปก็เริ่มมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคมมากขึ้น
34

พัชราวลัย วงศบุญสิน, “30 ปอาเซียน,” เอเชียรายป 1998/2541 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 35.
35
สุรพงษ ชัยนาม, “ความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง,” ใน อาเซียนในสหัสวรรษใหม.
ปราณี ทิพยรัตน, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2545), หนา 20.
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อาเซี ย นนั้ น มองความมั่ น คงในยุ ค หลั ง สงครามเย็ น ว า เป น ความมั่ น คงแบบเบ็ ด เสร็ จ
อาเซียนมองวาเปนความมั่นคงที่นอกเหนือจากภาวะที่ปราศจากภัยคุกคาม การโจมตีทางทหาร
จากภายนอก และมากกวาการปกปองดินแดนจากการคุกคามของรัฐอื่น ๆ อาเซียนนั้นมองความ
มั่นคงในมิติที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการปกปองจากภัยคุกคามดินแดนของชาติจากภายนอก
โดยเครื่องมือทางทหาร รวมถึงการทําใหชาติมีเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปนหนึ่งเดียวกัน36
ภายหลังจากที่เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ไดทําใหปจจัยดานภัยคุกคามของ
คอมมิวนิสตที่อาเซียนมีรวมกันหมดไป และนําไปสูสภาวะที่เอื้ออํานวยตอความรวมมือดานตางๆ
ระหวางสมาชิกอาเซียน โดยอาเซียนไดขยายความมั่นคงระหวางกันและขยายความรวมมือไปสู
ประเทศคูเจรจาดวย โดยในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2537 อาเซียนและประเทศคูเจรจาก็ไดตกลง
จัดตั้งการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟค (ASEAN Regional Forum-ARF) และนอกจากนี้อาเซียนยังไดรวมมือกันในการจัดตั้งเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free
Zone-SEANWFZ) โดยมีการลงนามในป พ.ศ.2538 และมีการผลักดันใหประเทศมหาอํานาจและ
ประเทศที่เกี่ยวของสนับสนุนสนธิสัญญาดังกลาว โดยการลงนามในพิธีสารตอทายสนธิสัญญาซึ่ง
จะชวยปองกันและลดการแพรขยายของอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค37
สําหรับ ARF นั้น เปนผลสืบเนื่องจากมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร ในป พ.ศ.2535 ซึ่งผูนํารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนไดประกาศ
เจตนารมณที่จะแสวงหาเวทีในการนํารัฐสมาชิกเขามาเกี่ยวพันในกรอบความรวมมือดานความ
ประเทศ ไดแก
มั่นคงและสงเสริมการหารือดานความมั่นคงกับประเทศคูเจรจา ซึ่ง มี 10
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
รัสเซีย โดยการขยายกรอบการหารือที่มีอยูระหวางอาเซียนกับคูเจรจา ไดแก การประชุม ASEAN
Post Ministerial Conference (PMC) ซึ่งหารือปญหาตาง ๆ ทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจใน

36

Carolina G. Hernandez, “The Future regional security of ASEAN,” paper prepared for the
2001 roundtable : Cooperative Security and peace in the Asia-Pacific region.
37
สุรพงษ ชัยนาม, “ความสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง,” ใน อาเซียนในสหัสวรรษใหม.
ปราณี ทิพยรัตน, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ, 2545), หนา 23.
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ระดั บ โลกออกไปเป น อี ก เวที ห นึ่ ง สํ า หรั บ การหารื อ ด า นการเมื อ งและความมั่ น คงในภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะ38
วัตถุประสงคของ ARF39
1.ARF เปนเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นดานการเมืองและความมั่นคง โดยมุงจะ
สงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมือ และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศผูเขารวม และ
พัฒนาแนวทางการดําเนินการการทูตเชิงปองกัน (preventive diplomacy) ซึ่งมุงปองกันการเกิด
และขยายตัวของความขัดแยง และเมื่อผูเขารวมทุกฝายพรอมและสะดวกใจ ARF ก็อาจพัฒนา
เปนเวทีหารือแนวทางยุติความขัดแยงระหวางผูเขารวมได
2.ในชั้นนี้ ARF ไมใชเวทีการเจรจาเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง และไมมีสถานะเปน
องคการทางการ รวมทั้งไมมีสํานักเลขาธิการ แตเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนทัศนะ และกรอบที่
ประเทศผูเขารวมจะรวมกันแสวงหาแนวทางการรวมมือ โดยเนนการเขารวมของฝายตางประเทศ
และการทหาร
ปจจุบันนี้ ARF มีประเทศที่เขารวม 22 ประเทศกับ 1 กลุม ประกอบดวย สมาชิกอาเซียน
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิง คโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ กัมพูชา
ประเทศคูเจรจาของอาเซียนไดแก ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต) สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผูสังเกตการณของอาเซียน ไดแก
ปาปวนิวกินี และประเทศอื่นในภูมิภาค ไดแก มองโกเลียและเกาหลีเหนือ
กิจกรรมของ ARF แบงเปน กิจกรรมที่เปนทางการ (track I) และกิจกรรมที่ไมเปนทางการ
(track II) กิจกรรมที่เปนทางการเปนกิจกรรมระดับเจาหนาที่ที่หารือเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะเรื่อง
เชน มาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การรักษาสันติภาพ การคนหาและกูภัย การบรรเทาภัย
พิบัติ เปนตน สําหรับกิจกรรมที่ไมเปนทางการ จะจัดโดยสถาบันวิจัยหรือสถาบันวิชาการของ
ประเทศผูเขารวม ARF โดยมีนักวิชาการและเจาหนาที่ภาครัฐบาลเขารวมประชุมเพื่อหารือ
เกี่ยวกับประเด็นดานการเมืองและความมั่นคงบางหัวขอที่ประเทศผูเขารวม ARF ยังไมพรอมที่จะ
หารือในระดับที่เปนทางการ
38
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การประชุมครั้งแรกของ ARF มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ที่กรุงเทพ ฯ แตไม
ปรากฏผลงานที่เปนรูปธรรมมากนัก แตในการประชุมครั้งที่ 2 ที่ประเทศบรูไน ในป พ.ศ.2538 ไดมี
การกําหนดหลักการพัฒนา ARF เปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การสงเสริมมาตรการการสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจ ขั้นที่ 2 การพัฒนาการทูตเชิงปองกัน และขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลไกสําหรับ
การแกปญหาความขัดแยง
ดังไดกลาวในตอนตนแลววา ปจจุบันนี้แนวความคิดเรื่องความมั่นคงมีลักษณะที่กวาง
และครอบคลุมมากกวามิติทางทหารเชนที่เคยเปนมาในอดีต อาเซียนและภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก
ตองเผชิญปญหาที่คุกคามความมั่นคงของชาติทั้งในดานศาสนา เชื้อชาติ ปญหาความมั่นคงของ
มนุษย ปญหาอาชญากรรมขามชาติตาง ๆ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาแรงงานขามชาติ ปญหา
ยาเสพติด ปญหาโรคเอดส ปญหาการคามนุษย การกอการรายและโจรสลัด โดยเรียกไดวาปญหา
ตาง ๆ เหลานี้เปนปญหาความมั่นคงเบ็ดเสร็จ (comprehensive security) ซึ่งปญหาตาง ๆ
เหลานี้ลวนบั่นทอนเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
ของโลกโดยสวนรวม ดังนั้นประเทศตาง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคจึงหันมาใหความรวมมือกันเพื่อ
แสวงหาแนวทางในการรับมือกับปญหาที่จะเปนภัยคุกคามความมั่นคงรวมกัน สําหรับในการ
ประชุม ARF ก็ไดมีการพยายามที่จําผลักดันใหเกิดความรวมมือในการจัดการกับปญหาความ
มั่นคงเบ็ดเสร็จนี้ดวยเชนกัน เชน ในป พ.ศ.2543 ไทยเปนประธานคณะกรรมาธิการประจําของ
อาเซียน (ASEAN Standing Committee) และเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
ตางประเทศของ อาเซียน สมัยที่ 33 ระหวางวันที่ 25-29 กรกฎาคม และการประชุมอาเซียนวา
ดวยความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค (ARF) ไทยไดพยายามผลักดันเรื่องความรวมมือใน
การแกไขปญหา ยาเสพติดระหวางสมาชิกอาเซียนกับประเทศคูเจรจา เชนสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุ โ รป แคนาดาและ ออสเตรเลี ย เพื่ อ สร า งแนวร ว มในการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด และระดม
ทรัพยากรมาเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อตอตานยาเสพติด เปนผลใหประเทศสมาชิก
อาเซียนเห็นพองรวมกันกําหนดใหเลื่อนปเปาหมายของการใหอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพติด
ขึ้นมาจากป พ.ศ.2563 เปน พ.ศ.255840
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นอกจากอาเซียนจะมีเวทีเพื่อใชปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาความมั่นคงดังที่ไดกลาว
มาแลว อาเซียนยังมีกลไกความรวมมือในการแกไขปญหาที่จัดวาเปนปญหาความมั่นคงเบ็ดเสร็จ
นี้อีกหลายประการดวยกัน41 เชน ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม ความรวมมือดานวัฒนธรรมและ
สารสนเทศ ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือดานการพัฒนาสังคม
ความรวมมือดานยาเสพติด เปนตน
โดยสรุป ความมั่นคงของไทย และ อาเซียน ยากที่จะแยกออกจากกันไดและโดยเฉพาะใน
ปจจุบันเปนโลกที่ไรพรมแดน ปญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศหนึ่งสามารถสงผลกระทบตอประเทศ
อื่น ๆ ไดโดยงายและรวดเร็ว จึงทําใหหลายประเทศตองหันมาใหความสําคัญและรับรูปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางกันมากขึ้น เพื่อจะนําไปสูการแกปญหาความมั่นคงนั้นรวมกันหรืออยางนอยก็เพื่อ
เปดโอกาสใหประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของไดปรึกษาหารือระหวางกันอันจะนํามาซึ่งแนวทางการ
จัดการเพื่อสรางความมั่นคงรวมกันในอนาคตใหเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
รวมไปถึงในระดับโลกดวย เชนเดียวกันในกรณีของพมาในการเขาเปนสมาชิกอาเซียน ซึ่งไทยได
ใหการสนับสนุนมาโดยตลอดนั้น เปนผลจากการมองปญหาแบบความมั่นคงเบ็ดเสร็จของไทยที่
ครอบคลุ ม กว า งขวางมากกว า มิ ติ ท างด า นการทหาร คื อ เป น การมองป ญ หาความมั่ น คงใน
หลากหลายมิติทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม มนุษย เปนตน ซึ่งไทยตระหนักดี
วาความ มั่นคงของไทยจะเกิดขึ้นไมไดหากพมาซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานยังคงไมมีความมั่นคง
ดังนั้น ไทยจึงพยายามนําพมาเขาสูเวทีอาเซียนพรอมทั้งผลักดันใหมีการเจรจาในหลายระดับ
เกี่ยวกับปญหาภายในพมาที่สงผลกระทบตอความมั่นคงไมเพียงแตเฉพาะไทยเทานั้น หากแต
รวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคและของโลกดวย ซึ่งอาเซียนเปนเวทีที่มีกลไกการประชุมที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงดวย นอกจากนี้ยังมีความรวมมือเฉพาะดานซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ใน
เรื่องความมั่นคง ซึ่งสามารถนําไปสูการแกปญหาความมั่นคงรวมกันระหวางพมาและประเทศอื่น
ทั้งในและนอกภูมิภาคไดในอนาคต ซึ่งไทยนั้นมองวาการนําพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนนั้นจะทํา
ใหนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศภายในพมาในหลากหลายดาน ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม และเมื่อพมามีการพัฒนาดังกลาวแลว สถานการณตาง ๆ ภายในพมาที่เคยเปนปญหา
คลี่คลายลง พมามีความสงบเรียบรอย ไทยซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของพมาจะเกิดไดรับผลแหง
ความเปลี่ยนแปลงนั้นดวย ทําใหปญหาความมั่นคงของไทยที่มีพมาเปนองคประกอบลดความ
รุนแรงลงหรือหมดไปในที่สุด
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บทที่ 5
สรุป
ความสัมพันธระหวางไทยและพมานั้น มีทั้งความสัมพันธที่ดี และไมดี หรืออาจกลาวไดวา
เป น ทั้ ง มิ ต รและเป น ทั้ ง ศั ต รู ในความสั ม พั น ธ ระหว า งสองประเทศนั้ น ได ป รากฏป ญ หาหลาย
ประการดวยกัน เชน ปญหาพรมแดน ปญหาการลักลอบเขามาเปนแรงงานเถื่อนของชาวพมาเปน
จํานวนมากในประเทศไทยซึ่งบางสวนกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ฆาตกรรม นายจาง รวมถึง
การแพรระบาดของโรคบางโรค เชนกาฬโรค ไขกาฬหลังแอน โรคเทาชาง และโรคเอดส เปนตน ซึ่ง
เปนภาระของรัฐบาลไทยในการดูแลรักษา และสงผลตอสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนไทย หรือ
ปญหาที่เกิดจากการสูรบระหวางรัฐบาลทหารพมากับชนกลุมนอย ไดทําใหมีผูอพยพหลบหนีเขา
มาในไทยจํานวนมาก ทําใหรัฐบาลไทยตองรับภาระเลี้ยงดูคนเหลานี้ นอกจากนี้การสูรบนี้ยังสงผล
กระทบต อความมั่ นคงในชีวิตและทรัพ ยสินของราษฎรไทยที่อาศัยตามแนวชายแดนดว ย อีก
ปญหาหนึ่งที่สําคัญคือปญหายาเสพติด เพราะพมานั้นไดชื่อวาเปนแหลงผลิตยาเสพติดที่สําคัญ
ของโลกแหงหนึ่ง และปจจุบันประเทศไทยมีผูติดยาเสพติดจํานวนมากโดยสวนใหญเปนกลุมวัย
เยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังทําใหเกิดปญหาตามมาคือการกอคดี
อาชญากรรม ฆาตกรรมขึ้นในสังคมดังที่ไดปรากฏเปนขาวอยางตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ได
สงผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูของคนไทย ทําใหไมมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน และ
บั่นทอนความมั่นคงของชาติดวย
นอกจากนี้การที่ไทยและพมามีพรมแดนติดกันเปนระยะทางยาวเมื่อเทียบกับเพื่อนบาน
อื่น คือ มีระยะทางประมาณ 2,401 กิโลเมตร มีเพียง 59 กิโลเมตรเทานั้นที่สามารถตกลงปกปน
เขตแดนกันได ซึ่งเทากับวาระยะทางอีกประมาณ 2,300 กวากิโลเมตร สามารถที่จะเปนปญหาได
ทุ ก เวลา ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด การกระทบกระทั่ ง กั น ได ม ากกว า ลาว กั ม พู ช า หรื อ
เวี ย ดนาม นอกจากนี้ พ ม า ยั ง เป น ประเทศที่ มี ป ญ หาภายในอยู ห ลายประการ เช น เรื่ อ งการ
ปรองดองในชาติระหวางชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ กับรัฐบาลพมา เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย
เรื่องความยากจน หรือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนปญหาที่
มิไดจํากัดขอบเขตอยูเพียงแตในพมาเทานั้น หากแตยังสงผลขามเขตแดนมาสูประเทศไทยและ
สงผลกระทบตอความสัมพันธกับไทยดวย ที่เห็นไดชัดคือการสูรบระหวางรัฐบาลทหารพมากับกอง
กําลังของชนกลุมนอยซึ่งสงผลใหมีผูอพยพหลบหนีเขามาอาศัยอยูในเขตแดนไทย อันกอใหเกิด
ความหวาดระแวงจากรัฐบาลพมาในเรื่องที่มองวารัฐบาลไทยใหการสนับสนุนชนกลุมนอยตอสูกับ
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รัฐบาลทหารและการใชนโยบายรัฐกันชนของไทย เปนตน ซึ่งประเด็นเหลานี้ในหลายครั้งไดทําให
ความสัมพันธระหวางไทยกับพมาตองตกอยูในสภาพที่ไมปกติ เย็นชา หรือ เกิดความขัดแยงขึ้นใน
บางครั้ง และจากจุดนี้จึงทําใหไทยมีความพยายามที่จะแกไขปญหารวมกับพมาโดยการพยายาม
สรางกลไกในระดับทวิภาคีข้นึ ในหลายกลไกดวยกัน เชน คณะกรรมาธิการรวม คณะกรรมการเขต
แดนรวม คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค และคณะกรรมการการคารวม เปนตน โดยการ
จัดตั้งคณะทํางานเหลานี้ขึ้นมาโดยรวมแลวมีจุดประสงคเพื่อการแกไขปญหาที่มีอยูในทุก ๆ ดาน
ระหวางไทยและพมา แตเมื่อเวลาผานมา ไดพบวาไทยและพมานั้นยังคงมีปญหาระหวางกันอยูใน
อีกหลายครั้ง ทั้งการปดดานการคา การยุติการใหสัมปทานการทําไมและการจับปลาแกบริษัทของ
ไทย การอางสิทธิการครอบครองดินแดนบางสวนซึ่งยังไมสามารถตกลงกันได เชน กรณีเนิน 491
เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนภาพสะทอนที่ดีของความไมมีประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู
ดังนั้นเมื่อกลไกที่มีอยูไมสามารถชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นและไมสามารถปองกันการเกิดปญหาได
ไทยจึงไดแสวงหาแนวทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชองทางหรือเวทีที่จะสามารถนําประเด็นปญหาที่มี
อยูกับพมาขึ้นสูเวทีระดับพหุภาคีซึ่งในที่นี้คือเวทีระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
อาเซียน โดยการทําใหประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิกอาเซียนไดตระหนักและรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น
ในพมาและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาอันอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
ตาง ๆ ในอาเซียนไดไมเฉพาะแตประเทศไทยเทานั้น
สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยในอดีตและปจจุบันไดใหความสําคัญมาโดยตลอดคือการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายตอประเทศพมาเพื่อสรางสภาวะที่เปนมิตรและขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆที่จะ
บั่นทอนความสัมพันธของสองประเทศ โดยตั้งแต พ.ศ.2534 เปนตนมา นโยบายตางประเทศของ
ไทยตอพมา คือ นโยบายความเกี่ยวพันเชิงสรางสรรค (Constructive Engagement) โดยมุงให
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคในพมา โดยการติดตอคบคากับพมา มุงเนนการฟนฟู
เศรษฐกิจและสงเสริมใหเกิดการลงทุนในพมา โดยเห็นวาเศรษฐกิจที่มั่นคงจะสงเสริมใหประชาชน
พมามีความมั่งคั่งและมีความเปนอยูที่ดีขึ้นซึ่งจะทําใหรัฐบาลพมาหันมาพัฒนาประเทศใหเปน
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยทั้งนี้ไทยและอาเซียนเปนเสมือนหนาตางใหแกพมาไดมองออกไปสูโลก
ภายนอกแตจะไมเขาไปเกี่ยวของในกิจการภายในของพมาแตอยางใด
นอกจากนี้ ไทยยังไดมีส วนสนับสนุนในขบวนการปรองดองภายในชาติของพม าขณะ
เดียวกันก็ไมละเลยในการปฏิบัติดานมนุษยธรรมตอผูหลบหนีภัยทางการเมืองจากพมาเขามาอยู
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ในประเทศไทย1 และที่สําคัญและเปนสวนหนึ่งของการดําเนินนโยบายความเกี่ยวพันเชิงสรางสรรค
นี้ก็ คื อ การที่ รั ฐ บาลไทยได แ สดงความพยายามในการนํ า พมา เข า เป น สมาชิ ก อาเซี ย นซึ่ ง เป น
ประเด็นที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากในเวทีระหวางประเทศ
พมานั้นเปนประเทศหนึ่งที่หลายประเทศในโลกใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพมา
มีปญหาภายใน คือในชวงป พ.ศ.2533 เมื่อ ออง ซาน ซู จี และพรรค NLD ไดรับชัยชนะจากการ
เลือกตั้งในพมา แตรัฐบาลทหารพมาไดปฏิเสธชัยชนะในครั้งนั้น ไมยอมรับผลการเลือกตั้ง และได
กักบริเวณนางออง ซาน ซู จี ไวในบานพักของนาง การกระทําดังกลาวของรัฐบาลทหารพมานี้ได
กอใหเกิดการประณามจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา และกลุม สหภาพยุโรป
(EU) สําหรับในกรณีของการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมานั้น สหรัฐอเมริกาไดแสดงทาทีไมเห็น
ดวยออกมาอยางชัดเจนนับตั้งแตเริ่มมีการนําประเด็นดังกลาวนี้มาเจรจาในเวทีของอาเซียนอยาง
จริงจังในชวงป พ.ศ.2537-2538 โดยสหรัฐอเมริกาไดแสดงความไมเห็นดวยกับการกระทําของ
อาเซียนที่จะนําพมาเขามาอยูในกลุม ดังจะเห็นไดจากในการประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซี ย นครั้ ง ที่ 27
ซึ่ ง ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม ระหว า งอาเซี ย นกั บ ประเทศคู เ จรจาด ว ยนั้ น
สหรัฐอเมริกาไดแสดงความไมเห็นดวยกับการที่อาเซียนจะดึงเอาพมามาเปนสวนหนึ่งในการ
ประชุมในฐานะแขกของประเทศไทยซึ่งเปนเจาภาพจัดการประชุม เนื่องจากเห็นวายังไมถึงเวลาที่
เหมาะสมเพราะรัฐบาลทหารพมายังไมมีการปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชน และไมมีการปฏิรูปใหเปน
ประชาธิปไตยอยางเพียงพอ2 สวนสหภาพยุโรปนั้นไมเห็นดวยกับการที่อาเซียนรับพมาเขาเปน
สมาชิก โดยมีเหตุผลคลายคลึงกับเหตุผลของสหรัฐอเมริกา คือ สหภาพยุโรปเห็นวารัฐบาลพมา
ยังคงไมสามารถแกปญหาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังคงมีการบังคับใชแรงงานดวย
และในประเทศพมายังไมปรากฏพฤติกรรมใดๆอันจะแสดงใหเห็นพัฒนาการทางการเมืองเพื่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิไตย การรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนไดกอใหเกิดความตึงเครียดใน
ความสัมพันธระหวางสองกลุมคือสหภาพยุโรปและอาเซียน ไมวาจะเปนการเลื่อนการประชุม
ระหวางกัน การปฏิเสธที่จะเขารวมในการประชุมที่มีผูแทนจากประเทศพมาเขารวมดวย ความตึง
เครียดที่เกิดขึ้นไดทําใหเกิดการชะงักงันของความรวมมือระหวางสองภูมิภาค
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อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมสหภาพยุโรปนี้ไมเห็นดวยกับการที่
อาเซียนจะรับพมาเขาเปนสมาชิก หรือแมแตในการรับลาว หรือ กัมพูชา เขาเปนสมาชิกก็ตาม นั่น
อาจเปนเพราะการที่อาเซียนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนั้น ยอมเทากับเปนการเพิ่มพลังหรืออํานาจในการ
ตอรองของกลุม ซึ่งการที่กลุมมีอํานาจเพิ่มขึ้นนี้อาจสงผลตอการติดตอสัมพันธระหวางประเทศ
เหลานี้กับกลุมอาเซียนซึ่งรวมถึงพมาเองดวยเกิดความซับซอนและยุงยากมากขึ้น จึงทําใหเกิดการ
คัดคานดังกลาว
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แสดงการคัดคานและมีทาทีที่ไมเห็นดวยกับการ
เขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา แตรัฐบาลไทยกลับเปนประเทศหนึ่งที่แสดงทาทีแข็งขันในการ
สนับสนุนพมาใหเขาสมาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอ ถึงแมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหาร
ประเทศแตการสนับสนุนของไทยยังคงมีอยูอยางตอเนื่องโดยผานรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งประเด็น
การนําพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนนั้นถูกนํามาหารืออยางจริงจัง ในป พ.ศ.2537 โดยการริเริ่มของ
นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย ซี่งไทยเปน
เจาภาพในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนครั้งที่ 27 นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดเชิญ
ผูแทน รัฐบาลทหารพมาเขาเปนผูสังเกตการณในการประชุมครั้งนี้ดวยทามกลางความไมเห็นดวย
และคัดคานจากประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นอกจากนีร้ ฐั บาลไทยใน
สมั ย นายบรรหาร ศิ ล ปอาชา ยัง ได ให ก ารสนั บ สนุ น และการผลั ก ดั น มติ ข องที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย ป พ.ศ.2538 ใหเรงดําเนินการขยายสมาชิกภาพอาเซียนให
ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งก็รวมถึงพมาดวย ซึ่งในที่สุดแลว
อาเซียนก็มีมติใหรับพมาเขาเปนสมาชิกในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ ที่
กรุงจาการตา ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2540 ใหรับกัมพูชา ลาว และพมา เขาเปนสมาชิก
อาเซียนในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน สมัยที่ 30 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 นอกจากไทยจะใหการสนับสนุนพมาโดยผานการประชุมระดับ
ตาง ๆ ของอาเซียนแลว รัฐบาลไทยยังใหการสนับสนุนพมาโดยผานรูปแบบของการใหความ
ชวยเหลือแกพมาในดานตาง ๆ อีกดวย เชน ดานการพัฒนาบุคลากร การจัดการฝกอบรมใหแก
เจาหนาที่ของพมาเพื่อประสานงานกับอาเซียน เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
พมาในการเขาเปนสมาชิกอาเซียน จากความพยายามของไทยในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ ในการ
สนับสนุนพมา ไดนํามาซึ่งการมีความสัมพันธที่ไมราบรื่นกับประเทศที่ไมเห็นดวยคือสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป เห็นไดชัดจากการยุติโครงการความรวมมือระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป
การยกเลิกการประชุมระหวางกัน ทําใหความสัมพันธตองหยุดชะงักลงชวงหนึ่ง ถึงแมไทยจะไมได
รับผลกระทบโดยตรงในความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา หรือระหวางไทยกับ
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สหภาพยุโรป แตไทยไดรับผลกระทบจากสภาวะความสัมพันธที่ไมราบรื่นนั้นในฐานะที่ไทยเปน
สมาชิกของอาเซียน
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไววาการที่รัฐบาลไทยสนับสนุน
การเขาเปนสมาชิกอาเซียนของประเทศพมานั้น เปนผลจากการมองความมั่นคงแบบความมั่นคง
เบ็ ด เสร็ จ ที่ ค รอบคลุ ม ในหลายมิ ติ น อกเหนื อ จากในมิ ติ ท างทหารเชน ในอดี ต เช น ในมิ ติ ท าง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ และในมิติของมนุษย เปนตน โดยผูมีสวนในการ
หนดนโยบายของไทยมองวาความมั่นคงของไทยจะเกิดขึ้นไมไดหากปราศจากความมั่นคงในพมา
เชนเดี ยวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบในดานความมั่นคงอัน มีที่มาจากพมา
เชนกัน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานอพยพ ปญหาผูอพยพหลบหนีภัยจากการสูรบ เปน
ตน การสนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนจะทําใหโอกาสในการปรึกษาหารือรวมกันระหวาง
ประเทศพมาและประเทศที่ไดรับผลกระทบจากปญหาความมั่นคงในพมาทั้งไทยและอาเซียนมี
มากขึ้น โดยผูศึกษาไดทําการพิสูจน โดยการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายของไทยตอพมา พบวาการที่ไทยชักชวนและสนับสนุนใหพมาไดเขาเปนสมาชิก
อาเซียนนั้นเพราะไทยเล็งเห็นวาความมั่นคงไทยและพมานั้นเชื่อมโยงกัน ประเทศไทยจะมีความ
สงบเรียบรอยไมไดหากพมาไมมีความสงบเรียบรอย ดังนั้นจึงเห็นวาการนําพมาเขาเปนสมาชิก
ของอาเซี ย นจะนํ า มาซึ่ ง ความมั่ น คงแก พ ม า ซึ่ ง เป น ผลจากการได รั บ รู แ นวทางและร ว ม
ปรึกษาหารือรวมกันกับประเทศอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาเซียนโดยผานกลไกความรวมมือที่
อาเซียนมีอยูในหลายกลไก ซึ่งจะชวยใหพมาสามารถพัฒนาและแกไขปญหาภายในประเทศได
อันจะกอใหเกิดความมั่นคงไดในระยะยาว และเมื่อพมามีความมั่นคงเกิดขึ้น ประเทศไทยก็จะ
ไดรับผลจากความมั่นคงนั้นดวย ปญหาหลายปญหาไดรับการแกไขรวมกับหลายประเทศ ไทยจะ
ไม เ ป น ประเทศเดี ย วที่ตอ งเผชิ ญกั บป ญ หาจากพม า อีก ตอ ไป โดยกลไกของอาเซี ย นที่ สํ า คั ญ
เกี่ยวกับความมั่นคง คือ การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
หรือที่เรียกวา ASEAN Regional Forum หรือ ARF โดย ARF นี้เปนเวทีสําหรับปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับประเด็นดานการเมืองและความมั่นคง โดยมุงจะสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีระหวางประเทศผูเขารวม และพัฒนาแนวทางการดําเนินการทูตเชิงปองกัน
ซึ่งมุงปองกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแยง และในอนาคตเมื่อทุกฝายพรอมและสะดวกใจ
ARF ก็อาจพัฒนาเปนเวทีหารือแนวทางยุติความขัดแยงระหวางผูเขารวมได ดังนั้นไทยจึงใหการ
สนับสนุนพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน เพื่อใหทั้งไทย พมา และประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียนได
มีเวทีสําหรับปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมั่นคงที่ชาติตาง ๆ ตองเผชิญรวมกัน ในทุก ๆ ดาน และ
แสวงหาแนวทางในการรับมือกับปญหาตอไปในอนาคต
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ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ อาจกลาวไดวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ใน
ประเด็นของการทราบถึงทาทีและการดําเนินการของประเทศไทยในการสนับสนุนพมาเขาเปน
สมาชิกอาเซียน และเหตุผลที่ไทยมีทาทีดังกลาว รวมถึงไดทราบถึงกรอบความคิดในเรื่องความ
มั่ น คงในทั ศ นะของผู มี ส ว นในการกํ า หนดนโยบายความมั่ น คงของไทยด ว ย อั น นํ า มาซึ่ ง การ
สนับสนุนพมาใหเขาเปนสมาชิกอาเซียนดังกลาว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากงานฉบับนี้ใหความสําคัญกับการศึกษาทาทีของไทย ดังนั้นจึงไมมี
การอธิบายเกี่ยวกับทาทีของอาเซียนไดอยางลึกซึ้ง และมีรายละเอียดเกี่ยวกับทาทีของอาเซียน
เพียงบางสวนที่สําคัญเทานั้น นอกจากนี้งานนี้ยังมิไดมีการวิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
การที่อาเซียนรับพมาเขาเปนสมาชิกโดยเฉพาะผลประโยชนที่หลายประเทศในภูมิภาคคาดวาจะ
เกิดขึ้นนั้นไดเกิดขึ้นจริงหรือไมอยางไร จึงทําใหประเด็นนี้ เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะมีการศึกษา
ตอไปในอนาคต
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ภาคผนวก
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ผนวก ก.
เอกสารหมายเลข 1
ปฏิญญาสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต

รัฐ มนตรี เปรซิเ ดี ย มฝา ยการเมื อง/รัฐ มนตรีว า การตา งประเทศอินโดนีเ ซีย รองนายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย รัฐมนตรีวาการตางประเทศฟลิปปนส รัฐมนตรีวาการตางประเทศสิงคโปร และ
รัฐมนตรีวาการตางประเทศไทย
ระลึกวามีผลประโยชนและปญหารวมกันอยูในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเชื่อมั่นวามีความจําเปนที่จะกระชับเกลียวสัมพันธของความเปนปกแผน และรวมมือในสวน
ภูมิภาคใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
ปรารถนาที่จะกอตั้งรากฐานอันมั่นคง เพื่อการกระทําการรวมกันในอันที่จะสงเสริมความ
รวมมือสวนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยเจตนารมยแหงความเสมอภาคและความ
รวมมือรวมใจ และโดยประการนั้นก็จะชวยใหมีสันติภาพ ความกาวหนา และความเจริญรุงเรือง
ใน ภูมิภาค
ตระหนักวาในโลกที่ตองพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้นนี้อุดมการณอันพึงเทิดทูนเพื่อสันติภาพ
เสรีภาพ ความยุติธรรมทางสังคม และความผาสุกในทางเศรษฐกิจจะบรรลุผลอยางดยิ่งไดก็โดย
การเสริมสรางความเขาใจอันดี ความเปนเพื่อนบานที่ดี และความรวมมืออยางจริงจังในบรรดา
ประเทศในภูมิภาค
พิจารณาเห็นวาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความรับผิดชอบรวมกันในอันดับแรก
ที่จะเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสวนภูมิภาคใหมั่นคงและจัดประกันใหการ
พัฒนาประเทศดําเนินไปโดยสันติและกาวหนา และเห็นวาประเทศเหลานี้มีความตั้งใจแนวแนที่จะ
ใหเสถียรภาพและความมั่นคงของตนพนจากการแทรกแซงจากภายนอกไมวาในรูปแบบหรือ
ลักษณะใด ทั้งนี้เพื่อที่จะธํารงรักษาไวซึ่งลักษณะความเปนชาติของแตละประเทศตามอุดมการณ
และความมุงปรารถนาของประชาชนของตน
ยืนยันวา ฐานทัพตางชาติทั้งมวลมีอยูเปนการชั่วคราว และคงอยูไดก็โดยความเห็นพองที่
แสดงออกโดยชัดแจงของประเทศที่เกี่ยวของเทานั้น และมิไดมุงหมายที่จะใหใชโดยทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อบอนทําลายเอกราชของชาติ และอิสระภาพของรัฐในอาณาบริเวณนั้น หรือทําให
กระบวนการการพัฒนาประเทศตองเสื่อมเสียผันแปรไป จึงประกาศ ณ ที่นี้วา
ประการที่หนึ่ง ใหกอตั้งสมาคมสําหรับความรวมมือสวนภูมิภาคระหวางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เรียกวา สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ประการที่สอง จุดหมายและความมุง ประสงคของสมาคมคือ
1. เพื่อเรงรัดความเจริญทางเศรษฐกิจความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาค โดยความเพียรพยายามรวมกันดวยเจตนารมยแหงความเสมอ
ภาคและความรวมมือรวมใจ ทั้งนี้เพื่อเสริมรากฐานสําหรับประชาคมที่มีความรุงเรือง
และสันติสุขแหงประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเคารพอยางแนวแนในความยุติธรรม
และหลักแหงเนติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางบรรดาประเทศในภูมิภาค
และยึดมั่นในหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ
3. สงเสริมใหมีการรวมมือกระทําการอยางจริงจังและความชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
เรื่องที่มีผลประโยชนรวมกันในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร
และการบริหาร
4. จัดใหมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการอํานวยความสะดวก การฝกอบรม
และวิจัยในดานการศึกษา วิชาชีพ วิชาการและการบริหาร
5. ร ว มมื อ กระทํ า การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ การใช ป ระโยชน ม ากขึ้ น ในการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การขยายการคาซึ่งรวมถึงการศึกษา ปญหาในเรื่อง
การคาระหวางประเทศเกี่ยวกับโภคภัณฑ การปรับปรุงบริการความสะดวกเกี่ยวกับ
การขนสงและคมนาคม และการยกระดับการครองชีพของประชาชนของตน
6. สงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
7. ดํารงไวซึ่งความรวมมืออยางใกลชิดและมีคุณประโยชนกับองคการระหวางประเทศ
ในสวนภูมิภาคในปจจุบันที่มีความมุงหมายและความมุงประสงคคลายคลึงกันและที่
จะแสวงหาลูทางทั้งหลายใหมีความรวมมือระหวางกันใหใกลชิดยิ่งขึ้น
ประการที่สาม เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามจุดหมายและความมุงประสงคดังกลาวจึงได
จัดตั้งกลไกตอไปนี้
(ก) การประชุม ประจํ า ป ข องรั ฐ มนตรี วา การต า งประเทศ ซึ่ ง จะหมุ น เวีย นกัน ไป และ
เรียกวาการประชุมรัฐมนตรีสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต การประชุม
พิเศษของรัฐมนตรีวาการตางประเทศอาจมีขึ้นตามความจําเปน
(ข) คณะกรรมการประจํา โดยมีรัฐมนตรีวาการตางประเทศของประเทศเจาภาพ หรือ
ผูแทนเปนประธานและมีสมาชิกประกอบดวยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอื่นที่
ประจําอยูในประเทศนั้นเปนผูดําเนินการของสมาคมในระยะเวลาระหวางการประชุม
รัฐมนตรีวาการตางประเทศแตละครั้ง
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(ค) คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและคณะกรรมการถาวรประกอบดวยผู เชี่ยวชาญและ
เจาหนาที่ในแตละเรื่อง
(ง) สํานักเลขาธิการแหงชาติในแตละประเทศ เพื่อดําเนินงานของสมาคม ในนามของ
ประเทศนั้ น และเพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ก ารประชุ ม ประจํ า ป ห รื อ การประชุ ม พิ เ ศษของ
รัฐมนตรีวาการตางประเทศ คณะกรรมการประจําและคณะกรรมการอื่นๆซึ่งอาจ
จัดตั้งขึ้นภายหลัง
ประการที่สี่ สมาคมจะเปดใหรัฐทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งยอมรับ
จุดหมาย หลักการ และความมุงประสงคดังกลาวเขารวมดวย
ประการที่ ห า สมาคมเปน สั ญลั ก ษณข องความตั้ ง ใจรว มกัน ของประชาชาติ ใ นเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ในอันที่จะสมานสัมพันธฉันทมิตร และรวมมือกันและจะเพียรพยายามรวมกัน
และเสียสละเพื่อใหประชาชนของตนและอนุชนไดรับประสาทพรแหงสันติภาพเสรีภาพ และความ
เจริญรุงเรือง
ทําขึ้น ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967
อินโดนีเซีย (ลงนาม)

มาเลเซีย (ลงนาม)

อาดัม มาลิค
รัฐมนตรีเปรซิเดียมฝายการเมือง/
รัฐมนตรีวาการตางประเทศ
ตุนอับดุล ราซัค
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกลาโหม
และรัฐมนตรีวา การพัฒนาการแหงชาติ

ฟลิปปนส (ลงนาม)

นารซิสโซ รามอส
รัฐมนตรีวา การตางประเทศ

สิงคโปร (ลงนาม)

เอส. ราชารัตนัม
รัฐมนตรีวา การตางประเทศ

ไทย (ลงนาม)

ถนัด คอมันตร
รัฐมนตรีวา การตางประเทศ
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ผนวก ข.
เอกสารหมายเลข 2
ปฏิญญา
วาดวยการกําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความ
เปนกลาง

เรา รัฐมนตรีวาการตางประเทศของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และผูแทน
พิเศษของคณะปฏิวัติแหงประเทศไทย
เชื่อมั่น ในคุณคาของความรวมมือสวนภูมิภาค ซึ่งไดชักนําใหประเทศของเรารวมมือกันใน
กิจการดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปรารถนา ที่จะใหมีการผอนคลายความตึงเครียดระหวางประเทศ และที่จะใหบรรลุถึงซึ่ง
สันติภาพ ที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซาบซึ้ง ในจุดมุงหมายและวัตถุประสงคอันทรงคุณคาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง หลักการที่เกี่ยวกับการใหความเคารพตออธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐทั้งหลาย
การละเวนจากการคุกคามหรือการใชกําลัง การยุติขอพิพาทระหวางประเทศโดยสันติวิธี การมีสทิ ธิ
เทาเทียมกัน และสิทธิในการกําหนดใจตนเอง และการไมแทรกแซงตอกิจการภายในของรัฐอื่น
เชื่อ ในคุณคาที่ยังคงมีอยูของ “ปฏิญญาวาดวยการสงเสริมสันติภาพของโลกและความ
รวมมือระหวางกันในโลก” ของการประชุม ณ เมือง บันดุง ป 2498 ซึ่งไดกําหนดหลักการเพื่อใหรัฐ
ตางๆอยูรวมกันโดยสันติไวดวย
รับรอง สิทธิของทุกรัฐไมวาใหญหรือเล็กที่จะดํารงตนอยูโดยปราศจากการแทรกแซงจาก
ภายนอกตอกิ จการภายในของตน เพราะการแทรกแซงดั ง กลา ว จะมีผ ลกระทบกระเทือ นต อ
เสรีภาพ เอกราช และบูรณาการของรัฐนั้นๆ
อุทิศตน ใหแกการธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสรีภาพ และเอกราชสมบูรณของรัฐตางๆ รวมมือ
กั บ ทุ ก ชาติ ที่ รั ก สั น ติ ภ าพ ทั้ ง ที่ อ ยู ภ ายในและภายนอกภู มิ ภ าคนี้ เ พื่ อ ที่ จ ะส ง เสริ ม สั น ติ ภ าพ
เสถียรภาพ และความสมานฉันทแหงโลก
ตระหนักถึงแนวโนมสําคัญที่จะนําไปสูการสถาปนาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร ดังที่ปรากฏ
ใน “สนธิสัญญาวาดวยการหามอาวุธนิวเคลียรในลาตินอเมริกา” และปฏิญญากรุงลูซากา ที่
ประกาศใหแอฟริกาเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร ดวยความมุงหมายที่จะสงเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงของโลกโดยการลดอาณาบริเวณของความขัดแยงและความตึงเครียดระหวางประเทศ
ลง
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ย้ํายืนยัน ถึงขอผูกพันที่เรามีตอหลักการที่ปรากฏใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ซึ่งไดสถาปนา
สมาคมอาเซียนขึ้นในป 2510 อันมีขอความวา “กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตางก็มี
ความรับผิดชอบเบื้องตนรวมกันในการเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค
และในการใหมีการพัฒนาประเทศโดยสันติ และรุดหนาบรรดากลุมประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมุงมั่นที่จะค้ําประกันเสถียรภาพ และความมั่นคงของตนใหปลอดจากการแทรกแซงจาก
ภายนอกไม ว า ในรู ป หรื อ ลั ก ษณะใด เพื่ อ ที่ จ ะดํ า รงไว ซึ่ ง ลั ก ษณะประจํ า ชาติ อั น เป น ไปตาม
อุดมการณและความมุงมาดปรารถนาของประชาชนของประเทศเหลานั้น”
เห็ น พ อ ง กั น ว า การให เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ ป น กลางนั้ น เป น วั ต ถุ ป ระสงค ที่ พึ ง
ปรารถนา และเห็นวาเราควรจะแสวงหาลูทางและวิธีการตางๆ เพื่อที่จะทําใหความปรารถนา ให
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนกลางไดเปนจริงขึ้น
แนใจ วาเวลานี้เปนโอกาสที่เหมาะสมแลวสําหรับการดําเนินการรวมกัน เพื่อแสดงใหเปน
ที่ประจักษแจงถึงความปรารถนาอันแรงกลาของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่จะรักษา
ภาวะของสันติภาพและเสถียรภาพไวอันเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับเอกราช และความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมของตน
ซึ่งขอแถลงไว ณ ทีน่ ี้วา
1) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และประเทศไทย มีความมุงมั่นที่จะพยายาม
ดํา เนิน การที่ จํ าเป นในขั้ น ตน เพื่ อใหไดม าซึ่ง การรับรอง และการเคารพต อเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต วาเปนเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง ปลอดจากการ
แทรกแซงจากประเทศภายนอก ไมวาจะในรูปหรือลักษณะใด
2) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ควรจะใชความพยายามอยางพรอมเพรียงกัน เพือ่
ขยายขอบเขตแหงการรวมมือระหวางกัน อันจะเปนการเกื้อกูลตอกําลังและความเปน
ปกแผนของตน และตอสัมพันธภาพอันใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางกัน
ประกาศไว ณ กรุงลัวลาลัมเปอร ในวันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2514
ในนามของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ลงชื่อ) อาดัม มาลิค

รัฐมนตรีวาการตางประเทศ

ในนามของมาเลเซีย
(ลงชื่อ) ตุนอับดุล ราซัค บิน ฮุสเซน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการตางประเทศ
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ในนามของสาธารณรัฐฟลิปปนส
(ลงชื่อ) คารลอส พี. โรมิวโล

รัฐมนตรีวาการตางประเทศ

ในนามของสาธารณรัฐสิงคโปร
(ลงชื่อ) เอส. ราชารัตนัม

รัฐมนตรีวาการตางประเทศ

ในนามของราชอาณาจักรไทย
(ลงชื่อ) ถนัด คอมันตร

ผูแทนพิเศษของคณะปฏิวัติ
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ผนวก ค.
เอกสารหมายเลข 3
ปฏิญญาความสมานฉันทแหงอาเซียน

ความผูกพันที่มีอยูรวมกันในระหวางบรรดาประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีแหงมาเลเซีย ประธานาธิบดีแหง
สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส นายกรั ฐ มนตรี แ ห ง สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร และนายกรั ฐ มนตรี แ ห ง
ราชอาณาจักรไทย
ยืนยัน ถึงพันธกรณีของตนตอปฏิญญาแหงเมืองบันดุง กรุงเทพฯ และกรุงกัวลาลัมเปอร
กับกฎบัตรสหประชาชาติ
เพียรพยายาม ที่จะสงเสริมสันติภาพความกาวหนาความไพบูลย และสวัสดิภาพของ
ประชาชนในประเทศสมาชิก
รับรองที่จะใหความสําเร็จของอาเซียนมั่นคงขึ้นและขยายความรวมมือของอาเซียนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
จึงขอประกาศวา
ความรวมมือของอาเซียน นอกจากประการอื่นๆแลว จะคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ
แสวงหาเสถียรภาพทางการเมืองดังตอไปนี้
1. เสถียรภาพของประเทศสมาชิกแตละประเทศและภูมิภาคอาเซียนมีสวนชวยเหลือ
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศอยางสําคัญ ประเทศสมาชิกแตละประเทศ
มุงมั่นที่จะขจัดภัยที่คุกคามเสถียรภาพของตนเพื่อเสริมสรางพลังอันเขมแข็งของแต
ละประเทศและของอาเซียน
2. ประเทศสมาชิก โดยเอกเทศหรือโดยการรวมมือกัน จะดําเนินการอยางแข็งขันเพื่อ
สรางเขตสันติภาพและความเปนกลางโดยเร็ว
3. การขจัดความยากจน ความหิวกระหาย โรคภัยไขเจ็บ และการไมรูหนังสือเปนความ
กังวลเบื้องตนของประเทศสมาชิกดวยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกจะเพิ่มความรวมมือใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนหนักไปในดานการสงเสริมความยุติธรรม
ของสังคมและการปรับปรุงระดับความเปนอยูของประชาชน
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4. ความหายนะโดยธรรมชาติ และความหายนะอยางใหญหลวงอื่นๆ เปนการถวงความ
รวดเร็วในการพัฒนาประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกจะใหความชวยเหลือเพื่อปลด
เปลื้องทุกขของประเทศสมาชิกอื่นตามกําลังความสามารถของตน
5. สําหรับแผนการพัฒนาชาติและภูมิภาค ประเทศสมาชิกจะดําเนินการรวมกันในการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูในอาเซียนอยางเต็มที่เพื่อแผขยายการอาศัยซึ่งกันและกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศสมาชิก
6. ดว ยเจตนารมย แ ห ง ความเป น ป ก แผ น ของอาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก จะพึ่ ง เฉพาะ
กรรมวิธีโดยสันติเพื่อระงับความขัดแยงภายในภูมิภาค
7. ประเทศสมาชิกจะพยายามโดยเอกเทศและโดยการรวมมือกัน สรางภาวะที่จะนําไปสู
การสงเสริมความรวมมือโดยสันติระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตบน
มูลฐานแหงการเคารพซึ่งกันและกัน และการมีผลประโยชนรวมกัน
8. ประเทศสมาชิ ก จะร ว มกั น พั ฒ นาอย า งแข็ ง ขั น เพื่ อ ให เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ในการมี
เอกลักษณในภูมิภาคและจะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหประชาคมอาเซียน
แข็ ง แกร ง ได รั บ การนั บ ถื อ จากทุ ก ฝ า ย และเคารพทุ ก ประเทศบนมู ล ฐานแห ง
ความสัมพันธที่เปนประโยชนรวมกัน และตามหลักการแหงการกําหนดเจตจํานงของ
ตนเอง ความเสมอภาคกันในอธิปไตยและการไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่น
และรับวา
โครงการปฏิบัติตอไปนี้ เปนโครงสรางความรวมมือของอาเซียน
ก. การเมือง
1. มีการประชุมหัวหนาคณะรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนตามความจําเปนและ
เมื่อมีความจําเปน
2. การลงนามสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. การระงับกรณีพิพาทภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
4. การพิจารณาอยางรีบดวนในการดําเนินการขั้นตนเพื่อรับรองและเคารพเขตสันติภาพ
เสรีภาพ และความเปนกลางในเมื่อเปนไปได
5. ปรับปรุงกลไกของอาเซียนเพื่อกระชับความรวมมือกันในทางการเมือง
6. การศึกษาวิธีการพัฒนาความรวมมือเกี่ยวกับการศาล รวมทั้งที่จะจัดทําสนธิสัญญา
วาดวยการสงผูรายขามแดนของอาเซียน
7. การเสริมสรางความเปนปกแผนทางการเมืองโดยสงเสริมความสมานฉันทในทัศนะ
การประสานทาทีและการกระทํารวมกันหากเปนไปไดและเปนที่ปรารถนา

10

ก. เศรษฐกิจ
1. การรวมมือทางดานผลิตภัณฑขั้นมูลฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารและพลังงาน
ก. ประเทศสมาชิกจะชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยจะเสนอใหกับประเทศสมาชิกตามความ
ต อ งการแต ล ะประเทศสมาชิ ก ก อ นในขณะมี วิ ก ฤติ ก ารณ และจะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
สินคาออกประเภทผลิตภัณฑขั้นมูลฐานกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารและพลังงาน
ข. ประเทศสมาชิกจะเพิ่มความรวมมือในการผลิตผลิตภัณฑขั้นมูลฐานดวยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาหารและพลังงานในแตละประเทศสมาชิกของภูมิภาค
2. ความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ก. ประเทศสมาชิกจะรวมมือกันสรางโรงงานอุตสาหกรรมอาเซียนขนาดใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อใหพอกับความตองการดานผลิตภัณฑที่จําเปนในภูมิภาค
ข. โครงการซึ่งใชวัตถุที่หาไดในประเทศสมาชิกเพื่อชวยเพิ่มการผลิตอาหาร เพิ่มหรือ
สงวนการหาเงินตราตางประเทศ และกอใหเกิดอาชีพการงาน จะไดรบั สิทธิกอน
3. ความรวมมือดานการคา
ก. ประเทศสมาชิ ก จะร ว มมื อ กั น ในด า นการค า เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาและความ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑและการคาใหมๆกับเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางดานการคา
ของประเทศสมาชิกแตละประเทศ และระหวางบรรดาประเทศอาเซียน ที่นําไปสูการ
พัฒนาอื่นๆ กับเพื่อปองกันและเพื่อเพิ่มเงินตราตางประเทศ
ข. ประเทศสมาชิกจะมุงทําแผนการคาแบบใหสิทธิพิเศษในระยะยาว บนมูลฐานซึ่งถือ
วาสมควรไมวาในเวลาใด โดยการเจรจาภายใตการเห็นชอบโดยเอกฉันทของประเทศ
สมาชิก
ค. การขยายการค า ในระหว า งบรรดาประเทศภาคี จ ะสะดวกขึ้ น โดยการ ว มมื อ ใน
ผลิตภั ณณฑขั้น มูล ฐานโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่อ งอาหารและพลั ง งาน กับ ความ
รวมมือในโครงการอุตสาหกรรมของอาเซียน
ง. ประเทศสมาชิกจะเรงรัดความพยายามรวมกันที่จะหาตลาดนอกอาเซียนสําหรับ
วั ต ถุ ดิ บ และผลผลิ ต สํ า เร็ จ รู ป โดยการกํ า จั ด อุ ป สรรคการค า ทั้ ง หมดในประเทศ
เหลานั้น กับการพัฒนาการใชผลผลิตเหลานั้นในทางใหมๆและโดยการใชวิธีการและ
การดําเนินการรวมกันในการติดตอกับกลุมภูมิภาคและมหาอํานาจในทางเศรษฐกิจ
แตละประเทศ
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จ. ความพยายามเชนวานั้น จะนําไปสูความรวมมือในดานเทคโนโลยี และกรรมวิธีใน
การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตที่สงเปนสินคาออกรวมทั้ง
พัฒนาผลผลิตใหมสําหรับสงไปจําหนายตางประเทศหลายๆชนิดดวย
4. วิธีการรวมกันในปญหาผลิตภัณฑระหวางประเทศและปญหาเศรษฐกิจอื่นๆของโลก
ก. หลักการความรวมมือการคาของอาเซียนจะปรากฏบนมูลฐานแรกในการใชวิธีการ
รวมกันเพื่อหาทางแกปญหาผลิตภัณฑระหวางประเทศและปญหาเศรษฐกิจอื่นๆของ
โลกดวย อาทิเชน การปฏิรูประบบการคาระหวางประเทศ และระบบเงินตราระหวาง
ประเทศ และการถายเททรัพยากรที่แทจริงในสหประชาชาติและสภานานาชาติอื่นๆ
เพื่อชวยสรางแบบแผนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม
ข. ประเทศสมาชิกจะใหความสนใจเปนลําดับแรกกับการสรางเสถียรภาพและการเพิ่ม
รายไดสินคาออกสําหรับผลิตภัณฑที่ประเทศสมาชิกเปนผูผลิตและสงออกไปจําหนาย
5. กลไกในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
จะจัดใหมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจอยางสม่ําเสมอ หรือ
ตามความจําเปนเพื่อ
ก. จัดทําคําเสนอแนะใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกพิจารณาหาทางกระชับความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ข. ทบทวนการประสานงานและดํา เนิ น การให เ ป น ไปตามแผนการณ และโครงการ
ทางดานความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ไดตกลงกันไว
ค. แลกเปลี่ยนทัศนะและปรึกษาหารือกันในเรื่องแผนและนโยบายพัฒนาแหงชาติเพื่อ
ประสานการพัฒนาในภูมิภาค
ง. ทําหนาที่อื่นๆตามที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกตกลงกันไว
ค.สังคม
1. สงเสริมความรวมมือในดานการพัฒนาสังคมโดยเนนถึงความกินดีอยูดีของกลุมชนที่
มี ร ายได ต่ํ า และพลเมื อ งในชนบทด ว ยการขยายโอกาสให ค นเหล า นี้ มี ง านที่ มี
ประสิทธิผลในจํานวนที่มากเพียงพอ
2. สงเสริมใหกลุมชนของอาเซียนจากทุกสวนและทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิง
และเยาวชนมีสวนรวมในความพยายามพัฒนา
3. ทวีและขยายความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันเพื่อเผชิญกับปญหาพลเมืองเพิ่มในแถบ
อาเซียน และรวมมือกับองคการระหวางประเทศที่เหมาะสมเพื่อวางแผนใหมในที่ซึ่ง
เปนไปได

12

4. ทวี ค วามรว มมื อระหว า งประเทศสมาชิก ตลอดจนหนวยองค การระหว า งประเทศ
สมาชิกตลอดจนหนวยองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและปราบปราม
การใชยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ง. วัฒนธรรมและขาวสาร
1. นําเอาการศึกษาเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกและภาษาประจําชาติของ
ประเทศสมาชิกเขาไวในหลักสูตรโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิก
อาเซียน
2. สนั บ สนุ น นั ก การศึ ก ษา นั ก เขี ย น จิ ต รกร และผู แ ทนสื่ อ มวลชนให ส ามารถแสดง
บทบาทอย า งแข็ ง ขั น ในการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความรู สึ ก ในการมี เ อกลั ก ษณ และ
มิตรภาพในภูมิภาค
3. สงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเพิ่มเติมความรวมมือระหวาง
บรรดาสถาบันแหงชาติ
จ. ความมั่นคง
การดําเนินความรวมมือบนมูลฐานที่มิใชอาเซียนระหวางประเทศสมาชิกในเรื่องความ
มั่นคงตอไป ตามความจําเปนและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก
ฉ. การปรับปรุงกลไกของอาเซียน
1. ลงนามความตกลงวาดวยการจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
2. ทบทวนโครงสรางของสมาคมอาเซียนเปนระยะๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
3. ศึกษาความปรารถนาของโครงรางธรรมนูญฉบับใหมของอาเซียน
ทํา ณ เมืองเดนปารซา บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ ปหนึ่งพัน
เการอยเจ็ดสิบหก
สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

...................................................
(ประธานาธิบดี ซูฮารโต)

สําหรับรัฐบาลมาเลเซีย

...................................................
(นายกรัฐมนตรี ดาตุค ฮุสเซน ออน)
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สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส

...................................................
(ประธานาธิบดี เฟอรดินนั อี มากอส)

สําหรับแหงรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร

...................................................
(นายกรัฐมนตรี ลี กวน ยิว)

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

...................................................
(นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)
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ผนวก ง.
เอกสารหมายเลข 4
สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

คําปรารภ
อัครภาคีผูทําสัญญา
มีความสํานึกในความผูกพันที่มีอยูในประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และวัฒนธรรม ซึ่งได
ผูกพันประชาชนของตนไวดวยกัน
มีความหวงใยที่จะสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยยึดถือการเคารพความ
ยุติธรรมและหลักเกณฑแหงกฎหมายและโดยเพิ่มพูนหลักอันเขมแข็งของภูมิภาคในความสัมพันธ
ของตน
โดยปรารถนาที่ จ ะเพิ่ ม พู น สั น ติ ภ าพมิ ต รภาพ และความร ว มมื อ กั น ในเรื่ อ งใดๆที่
กระทบกระเทือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหเปนไปตามเจตนารมณและหลักการแหงกฎบัตร
สหประชาชาติ หลักการสิบประการซึ่งไดรับเอาแลวโดยการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบันดุง
เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1955 ปฏิญญาแหงสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไดลง
นามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 และปฏิญญาซึ่งไดลงนามกัน ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.1971
มี ค วามเชื่อ มั่ น ว า การระงั บ ขอ ขั ด แย ง หรื อ กรณีพิ พ าทระหว า งประเทศของตนจะต อ ง
กําหนดใหเปนระเบียบโดยกระบวนการที่มีเหตุผล มีประสิทธิผล และมีความยืดหยุนเพียงพอ โดย
เลี่ยงที่จะใชทาทีในทางปฏิเสธใดๆ ซึ่งอาจเปนอันตรายหรือเปนการขัดขวางตอความรวมมือกัน
โดยเชื่อในความจําเปน ที่จะตองมีความรวมมือกับบรรดาประเทศที่รักสันติทั้ งปวงทั้ง
ภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการชวยสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความ
สมัครสมานกันของโลก
จึงตกลงกันอยางแนวแนที่จะกระทําสนธิสญ
ั ญามิตรภาพ และความรวมมือดังตอไปนี้
บทที่ 1
ความมุง ประสงคและหลักการ
ขอ 1
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ความมุงประสงคแหงสนธิสัญญานี้ไดแกการที่จะสงเสริมสันติภาพนิรันดร มิตรภาพและ
ความรวมมือกันตลอดกาลระหวางประชาชนของตน ซึ่งจะชวยเกื้อกูลความเขมแข็งความเปน
ปกแผน และสัมพันธภาพอันใกลชิดกันยิ่งขึ้น
ขอ 2
ในความสัมพันธระหวางกัน อัครภาคีผูทําสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังตอไปนี้
เปนแนวทาง คือ
ก. การเคารพซึง่ กันและกันในเอกราชอธิปไตยความเสมอภาพ บูรณภาพแหงดินแดน
และเอกลักษณแหงชาติของประชาชาติทงั้ ปวง
ข. สิทธิของทุกรัฐที่จะนําความเปนอยูของชาติตนใหปลอดจากการแทรกสอดการบอน
ทําลาย หรือการขูบังคับจากภายนอก
ค. การไมแทรกสอดในกิจการภายในของกันและกัน
ง. การระงับขอขัดแยงหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี
จ. ความรวมมือระหวางอัครภาคีดวยกันอยางมีประสิทธิผล
บทที่ 2
มิตรภาพ
ขอ 3
โดยอนุ วั ติ ต ามความมุ ง ประสงค แ หง สนธิ สั ญ ญานี้ อั ค รภาคี ผูทํ า สั ญ ญาจั ก พยายาม
พั ฒ นา และกระชั บ ความผู ก พั น ในความเป น มิ ต รต อ กั น ตามประเพณี วั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร ความเปนเพื่อนบานที่ดีและความรวมมือกันซึ่งผูกพันตนไวดวยกัน และจะปฏิบัติให
ถูกตองตามขอผูกพันที่รับวาจะปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้โดยสุจริต เพื่อที่จะสงเสริมความเขาใจ
ระหวางกันใหใกลชิดยิ่งขึ้นอัครภาคีผูทําสัญญาจักสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกการติดตอ
และความเกี่ยวพันระหวางประชาชนของตน
บทที3่
ความรวมมือ
ขอ 4
อัครภาคีผูทําสัญญาจักสงเสริมใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในดานเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม วิช าการ วิ ท ยาศาสตร และการบริห าร กั บ ทั้ง ในเรื่ อ งใดๆอัน เกี่ ย วกับ อุด มคติ แ ละ
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ปณิธานรวมกันเกี่ยวกับสันติภาพ และเสถียรภาพระหวางประเทศในภูมิภาคและเรื่องอื่นๆทั้งปวง
อันเปนผลประโยชนรวมกัน
ขอ 5
โดยอนุวัติตามขอ 4 อัครภาคีผูทําสัญญาจักใชความพยายามมากที่สุดทั้งที่เปนการหลาย
ฝายและสองฝายตามมูลฐานแหงความเสมอภาพ การไมเลือกปฏิบัติ และเกิดคุณประโยชนแกกัน
และกัน
ขอ 6
อัครภาคีผูทําสัญญาจักรวมมือกันเพื่อเรงรัดใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เพื่อที่จะเสริมสรางรากฐานประชาคมของประชาชาติใหมีความไพบูลยและมีวันติภาพในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพื่อจุดมุงหมายนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาจักสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ใหมีการขยายตัวทางการคาและปรับปรุงพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจใหดีขึ้นเพื่อคุณประโยชนซึ่งกันและกันของประชาชนของตน ในการนี้ อัครภาคีผูทํา
สัญญาจักคนหาหนทางทั้งปวงสืบไปเพื่อความรวมมืออยางใกลชิดและอํานวยประโยชนกับรัฐอืน่ ๆ
ทั้งกับองคการระหวางประเทศและองคการสวนภูมิภาคซึ่งอยูภายนอกภูมิภาคนี้ดวย
ขอ 7
อัครภาคีผู ทํา สัญญาจัก ขยายความรวมมื อกันในทางเศรษฐกิ จ เพื่ อใหบรรลุถึงความ
ยุติ ธ รรมทางสั ง คมและเพื่ อยกมาตรฐานการครองชีพ ของประชาชนในภูมิ ภาค เพื่ อ ความมุ ง
ประสงคนี้จักรั บเอายุทธศาสตรที่เหมาะสมของภู มิภาคเพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ขอ 8
อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามใหบรรลุถึงความรวมมือกันอยางใกลชิดที่สุดตามมาตรา
สว นที่ ก ว า งขวางยิ่ง และจะหาทางใหค วามชว ยเหลื อแก กัน และกั น ในรู ป การให ค วามสะดวก
เกี่ยวกับการฝกอบรมและการวิจัยในดานสังคมวัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหาร
ขอ 9
อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามสนับสนุนใหมีความรวมมือกันยิ่งขึ้น เพื่อชวยสงเสริม
อุดมการณแหงสันติภาพ ความสมัครสมานและเสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อจุดมุงหมายนี้ อัครภาคี
ผูทําสัญญาจักดํารงไวซึ่งการติดตอและการปรึกษาหารือกันเปนประจําในเรื่องตางๆเกี่ยวกับการ
ระหวางประเทศและเกี่ยวกับภูมิภาคเพื่อประสานทัศนคติ การกระทํา และนโยบายของตนเขา
ดวยกัน
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ขอ 10
อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายจักไมเขามีสวนรวมไมวาในทํานองหรือรูปแบบใดๆ ใน
กิจกรรมซึ่งจะกอใหเกิดการคุกคามตอเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจอธิปไตยหรือบูรณ
ภาพแหงดินแดนของอัครภาคีผูทําสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ขอ 11
อัครภาคีผูทําสัญญาจักพยายามเสริมสรางพลังอันเขมแข็งของชาติของตนแตละฝายทั้ง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกับทั้งในดานความมั่นคงใหเปนการสอดคลองกับ
อุดมคติและปณิธานของแตละฝาย เพื่อใหปลอดจากการแทรกสอดจากภายนอก และปลอดจาก
กิจกรรมในทางบอนทําลายภายในเพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณแหงชาติของแตละฝาย
ขอ 12
ในความพยายามที่จะบรรลุถึงความไพบูลยและความมั่นคงในภูมิภาค อัครภาคีผูทํา
สัญญาจักพยายามรวมมือกันในทุกดานเพื่อสงเสริมพลังอันเขมแข็งของภูมิภาคตามมูลฐานแหง
หลักการวาดวยความเชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งตนเอง การเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือและ
ความเปนปกแผน ซึ่งจะสรางรากฐานความแข็งแกรงและความดํารงคงมั่นใหแกประชาคมของ
ประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
บทที4่
การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี
ขอ 13
อัครภาคีผูทําสัญญาจักมีความมุงมั่นและมีความสุจริตใจที่จะปองกันมิใหเกิดกรณีพิพาท
ขึ้นได ในกรณีที่กรณีพิพาทในเรื่องที่กระทบกระเทือนตนโดยตรงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี
พิพาทนาจะกอความระส่ําระสายตอสันติภาพและความสมัครสมานในภูมิภาค อัครภาคีผูทํา
สัญญาสันติภาพและความสันติภาพและความสมัครสมานในภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจะ
ละเวนจากการคุกคามหรือการใชกําลัง และในทุกขณะ จักระงับกรณีพิพาทระหวางกันเชนวานั้น
โดยการเจรจากันอยางฉันทมิตร
ขอ 14
ในการระงับกรณีพิพาทโดยกรรมวิธีใดๆของภูมิภาค อัครภาคีผูทําสัญญาจะไดตั้งคณะ
อัครมนตรีในฐานะองคคณะที่คงอยูตลอดไปขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนระดับรัฐมนตรีจาก
อัครภาคีผูทําสัญญาแตละฝายเพื่อรับทราบกรณีพิพาทที่มีอยู หรือรับทราบสถานการณที่นาจะกอ
ความระส่ําระสายตอสันติภาพและความสมัครสมานกันในภูมิภาค
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ขอ 15
ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดโดยการเจรจาโดยตรง คณะอัครมนตรีจักรับทราบกรณี
พิพาทหรือสถานการณและจักทําขอเสนอแนะใหคูกรณีพิพาททราบวิธีระงับกรณีที่เหมาะสมเชน
การใหบริก ารประสานไมตรี การไกล เ กลี่ย การไตส วน หรือการประนอม อยา งไรก็ต ามคณะ
อัครมนตรีอาจเสนอตนเปนผูใหบริการประสานไมตรี หรือเมื่อคูกรณีในกรณีพิพาทไดตกลงกัน
คณะอั ค รมนตรี อ าจตั้ ง ตนเองเป น คณะกรรมการไกล เ กลี่ ย คณะกรรมการไต ส วน หรื อ
คณะกรรมการประนอมได เมื่อเห็นวาจําเปน คณะอัครมนตรีจะไดเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อปองกันการเสื่อมทรามลงของกรณีพิพาทหรือสถานการณนั้น
ขอ 16
ความในบัญญัติที่กลาวมาแลวในบทนี้จะไมใชบังคับกรณีพิพาท เวนแตคูกรณีในกรณี
พิพาททั้งหมดยินยอมใหใชบังคับ อยางไรก็ตาม ขอหามนี้จะไมกีดกันอัครภาคีผูทําสัญญาอื่นๆ ซึ่ง
มิไดเปนคูกรณีในกรณีพิพาทที่จะเสนอความชวยเหลือทุกวิถีทางที่เปนไปได เพื่อระงับกรณีพิพาท
ดังกลาวคูกรณีในกรณีพิพาทควรเห็นดวยกับขอเสนอเชนวานั้น
ขอ 17
ความในสนธิสัญญานี้มิใหเปนอันกีดกันการอาศัยวิธีระงับกรณีโดยสันติที่มีอยูในมาตรา
33(1) แหงกฎบัตรสหประชาชาติ อัครภาคีผูทําสัญญาซึ่งเปนคูกรณีในกรณีพิพาทจักไดรับความ
สนั บ สนุ น ให ใ ช ค วามริ เ ริ่ ม เพื่ อ ระงั บ กรณี พิ พ าทนั้ น โดยการเจรจาฉั น มิ ต รก อ นที่ จ ะอาศั ย
กระบวนการอื่นๆตามที่บัญญัติไวในกฎบัตรสหประชาชาติ
บทที่ 5
บทบัญญัติทั่วไป
ขอ 18
สนธิสัญญานี้จักมีการลงนามโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย สนธิสัญญาจักไดรับสัตยาบันตามกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญของรัฐผูลงในามแตละรัฐ
สนธิสัญญานี้จักเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขอ 19
สนธิสัญญานี้จักเริ่มใชบังคับในวันมอบสัตยาบันสารฉบับที่หาไวกับรัฐบาลของรัฐผูลง
นามใดๆซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู รั บ มอบสนธิ สั ญ ญานี้ และเป น ผู รั บ มอบสั ต ยาบั น สารหรื อ
ภาคยานุวัติสาร
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ขอ 20
สนธิสัญญานี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาทางราชการของอัครภาคีผูทําสัญญา ซึ่งทุกภาษาใช
เปนหลักฐานไดเทากันจะมีคําแปลตัวบทตางๆเปนภาษาอังกฤษตามที่ตกลงรวมกันไว การตีความ
ที่แตกตางกันใดๆในตัวบทรวมกันนั้นจะตกลงกันโดยการเจรจา
เพื่อความสุจริตในการนี้ อัครภาคีผูทําสัญญาไดลงนามสนธิสัญญาและประทับตราของ
ตนไวในสนธิสัญญานี้
ทํา ณ เมืองปารซา บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ปหนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบหก
สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สําหรับรัฐบาลแหงมาเลเซีย

......................................................
(ประธานาธิบดีซูฮารโต)
...................................................
(นายกรัฐมนตรีดาตุค ฮุสเซน ออน)

สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส

......................................................
(ประธานาธิบดีเฟอรดินัน อี มากอส)

สําหรับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสิงคโปร

......................................................
(นายกรัฐมนตรี ลี กวน ยิว)

สําหรับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

......................................................
(นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช)
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
ขาพเจา นางสาวจันทรธร ศรีธัญรัตน เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2520 ที่จังหวัดสระบุรี มีพี่นอง
รวมกันทั้งหมดสามคน โดยขาพเจาเปนคนที่สอง พี่สาวคนโต ชื่อ นางสาวชุติมา ศรีธัญรัตน นองสาวชื่อนางสาว
ชุลีพร ศรีธัญรัตน บิดา คือ นายนิเวศน ศรีธัญรัตน อดีตเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มารดา คือ นางพรพิมล ศรีธัญ
รัตน มีอาชีพรับราชการ ขาพเจาเขารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนวัฒนานุกูล
วิทยา อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายที่
โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี และเขารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนนารีนุกูล
และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเบ็ญจมมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และภายหลังจากสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในป พ.ศ.2538 ไดเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2542 หลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ไดเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ ในระหวางป พ.ศ.2542-2546

