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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การอยู่ร่วมกันในทุกระดับ ย่อมมีความขัดแย้ งเกิดขึ้น 1 ความขัดแย้ ง นับเป็ นอุปสรรค
ในการพัฒนาความร่วมมือในด้ านต่างๆ ทั้งในด้ านการเมือง และเศรษฐกิจ จนอาจนาไปสู่การเกิด
ความตึงเครียดและการใช้ กาลังระหว่างกัน กลไกในการจัดการความขัดแย้ งจึงมีบทบาทสาคัญ
ในการผลักดันให้ เกิดการยุติความขัดแย้ งลงได้ 2 โดยเฉพาะภายใต้ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
นั้ น กลไกการจั ด การความขั ด แย้ งถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส าคั ญ ในการสร้ างสั น ติ ภ าพ และ
ความสัมพันธ์ท่ดี ี ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ3 นอกจากนี้ องค์การความร่ วมมือระดับ
ภูมิภาคเอง ควรมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง เพราะเข้ าใจสภาพปั ญหาของภูมิภาคดีท่สี ุด4
เมื่อสามารถจัดการความขัดแย้ งระหว่างกันได้ แล้ ว ก็จะเกิดสันติภาพและความร่ วมมือด้ านต่างๆ
ตามมา
สาหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast
Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 จากการ
ลงนามในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือที่ร้ ูจักกันในนาม ปฏิญญากรุงเทพฯ
(Bangkok Declaration) นั้น ประเทศสมาชิกมีความขัดแย้ งด้ านความมั่นคงระหว่างกันจานวน
มาก แม้ อาเซียนจะมีความพยายามในการสร้ างกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ก็ตาม แต่กลไกที่
มีอยู่โดยเฉพาะกลไกที่เป็ นทางการ ไม่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก
1

Charles Hauss, International Conflict Resolution (New York: The Continuum International
Publishing Group Ltd., 2010), p. 11.
2
Niklas Swanstrom, ‚Regional cooperation and conflict management: Lesson from the Pacific
rim,‛ (Doctoral dissertation, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2002),
p. 18.
3
Ibid.
4
A. Essuman-Johnson. ‚Regional conflict resolution mechanisms: A comparative analysis of
two African security complexes,‛ African Journal of Political Science and International Relations 3, 10
(2009): 409.

2
เพราะประเทศสมาชิ ก ไม่ ได้ ยึดถื อและปฏิบั ติตาม นอกจากนี้ กลไกการจั ดการความขัดแย้ ง
ยังถือเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่งของการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง การขาดการ
ยึดถือในกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ย่อมส่งผลกระทบต่อความร่วมมือ การสร้ างสันติภาพ และ
ความสาเร็จในการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
การจัดการความขัดแย้ งในอาเซียน มีการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งเรื่อยมา
เริ่ มจากการสร้ า งความไว้ เนื้ อเชื่ อใจระหว่ า งกัน 5 จนน าไปสู่แนวความคิดการจั ดตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคง และการยกระดับอาเซียนขึ้นเป็ นองค์การทางกฎหมาย โดยการลงนาม
และประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียน
ท่ามกลางการไม่ไว้ วางใจกัน และความขัดแย้ งจานวนมากระหว่างประเทศสมาชิก 6 การ
สร้ างกลไกทางด้ านความมั่นคงของอาเซียนเริ่มมาจากความพยายามในการเสริมสร้ างเสถียรภาพ
ความมั่นคงและสันติภาพ ลดความตึงเครียดระหว่างประเทศ รวมทั้งความพยายามในการทาให้
ประเทศสมาชิ ก มี ความมั่น คงจากภั ยคุ กคามจากประเทศภายนอก โดยที่ป ระเทศสมาชิ ก จะ
สามารถเลือกใช้ อาเซียนเป็ นเครื่องมือในการจัดการประเด็นความมั่นคงต่างๆโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากประเทศภายนอกภูมิภาค 7
พั ฒ นาการกลไกในการจั ดการความขัดแย้ งของอาเซี ยนที่เ ด่ น ชั ด เริ่ มจากการมี กลไก
การแก้ ไ ขข้ อพิ พ าทที่ เ ป็ นทางการอั น ได้ แก่ ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อาเซี ย น (The
Declaration of ASEAN Concord/ Bali concord I) ในปี ค.ศ.1976 มีการจัดทาสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of Amity and Co-operation
-TAC) ซึ่งเป็ นสนธิสัญญาในการสร้ างระเบียบความสัมพั นธ์ของประเทศสมาชิกเพื่ อให้ เกิด
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ระบุให้ มีการจัดตั้งอัครภาคี (High Council) ซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนในระดับรัฐมนตรีจาก
อัครภาคีผ้ ูทาสนธิสญ
ั ญาขึ้น

5

สุรพงษ์ ชั ยนาม. ‚ความสัมพั นธ์ด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซีย น,” ใน อาเซี ยนใน
สหัสวรรษใหม่, ปราณี ทิพย์รัตน์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: เต็มร้ อย, 2545), หน้ า 18.
6
Abdus Sabur, ‚Management of intra-group conflicts in SAARC: The relevance of ASEAN
experiences,‛ South Asian Survey 10, 1 (2003): 2.
7
Shaun Narine, ‚ASEAN and the management of regional security,‛ Pacific Affairs 71, 2
(1998): 203-204.

3
ต่อมาในการประชุ มสุดยอดอาเซี ยนที่สิงคโปร์ ในปี ค.ศ.1992 ได้ มีข้อตกลงให้ จัดตั้ง
การประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
(ASEAN Regional Forum- ARF) ขึ้น การประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกอย่างเป็ นทางการจึงเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1994
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเจรจาและปรึกษาหารืออย่างสร้ างสรรค์ ในประเด็นการเมือง
และความมั่นคง ที่จะส่งผลต่ อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเพื่ อสนั บสนุ นการสร้ างความเชื่ อมั่น
และนโยบายการทูตเชิงป้ องกัน (preventive diplomacy) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก8
ในปี ค.ศ.1999 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการที่กรุงมะนิลา ผู้นาของ
ประเทศสมาชิกได้ เห็นชอบต่อข้ อเสนอของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น
ให้ มีการจัดตั้ง ASEAN TROIKA หรือผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรีข้ ึน ในที่ประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 33 ในปี ค.ศ.2000 จึงได้ มีการรับเอาผู้ประสานงานเฉพาะกิจ
ในระดับรั ฐมนตรี เข้ ามาเป็ นหนึ่งในกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน เพื่อให้ ประเทศ
สมาชิ ก สามารถแลกเปลี่ ยน ร่ ว มมื อ และจั ดการปั ญ หาทางด้ า นความมั่ น คงและสัน ติ ภาพใน
ภูมภิ าคได้ อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ9
ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2003 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนพยายาม
ขยายความร่ วมมือทางการเมืองและความมั่นคง 10 โดยมีการจัดทาปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมือ
อาเซียน ฉบับที่ 2 (The Declaration of ASEAN Concord II) หรือปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2
(Bali Concord II) ซึ่งได้ เสนอการจัดทาแผนงาน และให้ มีการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community -APSC) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ อาเซียน
พร้ อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ รวมทั้งเป็ นหลักประกันว่าประเทศสมาชิกจะอยู่ร่วมกัน
และอยู่ ร่ ว มกั บ ประชาคมโลกอย่ า งสั น ติ ในสภาพแวดล้ อ มที่เ ป็ นประชาธิ ป ไตย และมี ค วาม
ปรองดองกัน โดยเริ่มแรกมีเป้ าหมายว่าจะจัดตั้งประชาคมขึ้นภายในปี ค.ศ.202011 ต่อมาใน
8

The ASEAN Regional Forum [Online], 2007. Available from:
http://www.aseanregionalforum.org /AboutUs/tabid/57/Default.aspx
9
The ASEAN Troika [Online], 2000. Available from: http://www.aseansec.org/3637.htm
10
Rizal Sukma, ASEAN and regional security in East Asia [Online], 2010. Available from:
http://www.kas.de/upload/dokumente/2010/06/PolDi-Asien_Panorama_02-2010/Panorama_22010_SecurityPolitics_Sukma.pdf
11
ASEAN Political-Security Blueprint [Online], 2009. Available from:
htttp://www.aseansec.org/22337.pdf

4
การประชุ มสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้ งที่12 ที่กรุงเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ผู้นารั ฐบาลของประเทศ
สมาชิก ได้ มีมติให้ เร่ งรัดการจัดตั้งประชาคมขึ้นเป็ นภายในปี ค.ศ.2015 โดยประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนให้ ความสาคัญในคุณลักษณะสามประการ อันได้ แก่ การเป็ นประชาคม
ทางกฎหมายที่มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่ วมกัน การส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่ วมกันใน
การรั กษาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกด้ าน เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่นคงในรูปแบบเดิม รวมทั้ง
ขยายความร่ วมมือ เพื่อต่อต้ านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอกเพื่ อเสริ มสร้ างบทบาทของอาเซียนในความร่ วมมือ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
อย่างไรก็ตาม ในด้ านการจัดการความขัดแย้ ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงนี้ ยังคงยึดถือ
กลไกการจัดการความขัดแย้ งที่ไม่เคยได้ รับการเลือกใช้ แบบเดิม ได้ แก่ สนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังให้ ความสาคัญกับอัครภาคี (High Council)
ด้ วย12
ปฏิญญาว่ าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนในปี ค.ศ.2003 นี้ ยังได้ เสนอให้ จัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community -AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีเป้ าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียว ที่สามารถแข่ งขันกับภูมิภาคอื่นได้ โดยมีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ แรงงานฝี มือ และ
เงินทุนอย่างเสรี ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ ความช่ วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
(กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และเพื่อ
ช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ในการเข้ าสู่กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจได้ ดี
ยิ่งขึ้น13
ส าหรั บ ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASCC) มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตในทุกด้ าน ให้ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ในสิ่งแวดล้ อมที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม
12

Chin Kin Wah, Denis Hew, and Lee Hock Kuan, comps. ‚The ASEAN community
roundtable,‛ in Towards realizing an ASEAN community (Pasir Panjang: ISEAS, 2004), pp. 8-11.
13
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน [ออนไลน์], 17 กันยายน 2550. แหล่งที่มา:
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/customize-20121218-092955-616578.pdf
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พร้ อมรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรู้สึกเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน มีสานึ ก ความเชื่ อ มโยงทางประวั ติศ าสตร์ มรดกทางวั ฒนธรรม และมีสานึ ก ร่ วมใน
อัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่ อสร้ างให้ เกิดสานึกการเป็ นเพื่ อนบ้ านที่ดี มีความรั บผิดชอบ อันจะ
นาไปสู่การสร้ างให้ ประชาคมอาเซียนเป็ นสังคมแห่งความห่วงใยและเกื้อกูลกัน 14
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็ นสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนนี้ มีความเกี่ยวเนื่อง ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคง เพราะหากเกิดสันติภาพระหว่างกันแล้ ว ย่อมสร้ าง
บรรยากาศที่เอื้อให้ เกิดความร่วมมือด้ านอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคมตามมา
ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 เพื่ อมุ่งสู่การเป็ นประชาคม ได้ มีการบังคับใช้ กฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter) กฎบัตรอาเซียนได้ วางกรอบทางกฎหมาย กาหนดขอบเขตหน้ าที่ โครงสร้ าง
องค์การ และกลไกการบริหารงานต่างๆให้ แก่อาเซียน ในด้ านการจัดการความขัดแย้ ง กฎบัตร
อาเซียน ระบุให้ มีการส่งเสริมสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี อย่างไรก็ตาม สาระ
ของกฎบัตรอาเซียนนั้น เป็ นการสืบทอดระเบียบของอาเซียนที่มีมาแต่ด้ังเดิม อันได้ แก่ การรักษา
อธิปไตยของแต่ละประเทศสมาชิก การปรึกษาหารือและการตัดสินใจโดยใช้ ฉันทามติ อีก ทั้งยัง
ระบุให้ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชี ยตะวั นออกเฉียง เป็ นกลไกที่ใช้ จัดการ
ปัญหาความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก15
ในขณะที่กลไกการจัดการความขัดแย้งได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จากการสร้าง
ความไว้เนื้ อเชื่อใจ จนมีแนวคิดในการกระชับความร่วมมือทางการเมืองและความมัน่ คงโดย
การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงขึ้ น แต่ประเทศสมาชิกไม่ได้ยึดถือ และปฏิบตั ิ
ตามกลไกเหล่ านั้น โดยเฉพาะกลไกการจัดการความขัดแย้งที่ เ ป็ นทางการ ส่ ว นความ
ขัดแย้งระหว่ างประเทศสมาชิ กที่ยุติล งแล้ว ก็ไ ม่ ไ ด้รบั การจัดการผ่านกลไกของอาเซี ย น
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกเองยังคงมีความขัดแย้ งระหว่างกันจานวนมาก โดยเฉพาะความขัดแย้ ง
ในเรื่ องดินแดน กล่าวได้ ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นภูมิภาคที่มีความขัดแย้ งทางด้ านดินแดน
14

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). Available
from: http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/customize-20121218-094710-341214.pdf
15
The ASEAN Charter (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), p. 24.
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และทางทะเลมากที่สุด16 ความขัดแย้ งในเรื่ องเขตแดน คือความไม่เห็นพ้ องกันในเรื่ องการมี
อานาจเหนือเขตแดน กล่าวคือ ฝ่ ายหนึ่งอาจต้ องการมีอานาจเหนือดินแดนที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การ
ปกครองของตนในขณะนั้ น จนในบางครั้ ง อาจน าไปสู่ก ารเกิด สงครามระหว่ า งประเทศได้ 17
นอกจากนี้ ข้ อ พิ พาททางด้ า นดินแดน เมื่อไม่ได้ รับการจัดการ ก็จะส่งผลกระทบในหลายด้ า น
โดยเฉพาะทางความมั่นคง ในทางกลับกันเมื่อความขัดแย้ งได้ รับการจัดการ จะก่อให้ เกิดสันติภาพ
ระหว่างกัน รัฐบาลสามารถนางบประมาณทางการทหารในการใช้ ป้องกันดินแดน ไปพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมแทน การจัดการความขัดแย้ งนี้ ยังเอื้อต่อการสร้ างความสัมพั นธ์หรื อการ
รวมตัวกันได้ 18 อีกทั้งการเป็ นประชาคมทางความมั่นคง นอกจากการมีแบบแผนที่แ น่ นอนที่
สมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม การปราศจากการใช้ กาลัง การแข่งขันทางอาวุธ หรือการวางแผน
ต่อต้ านฝ่ ายอื่นๆที่อยู่ในประชาคมเดียวกันแล้ ว การมีกลไกที่เป็ นทางการและกระบวนการแบบไม่
เป็ นทางการ เพื่ อจั ดการความขัดแย้ งโดยสันติ ก็ถือเป็ นกลไกสาคัญในการสร้ างประชาคม ที่จะ
นามาซึ่งสันติภาพ ความร่วมมือ การรวมตัว รวมทั้งส่งเสริมการมีเอกลักษณ์ร่วม19
ท่ามกลางความขัดแย้ งของประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่มีอย่างต่อเนื่อง เมื่อกลไกในฐานะ
เครื่องมือหนึ่งในการสร้ างสันติภาพและความมั่นคงนี้ โดยเฉพาะกลไกที่เป็ นทางการ จนกระทั่งถึง
ปัจจุ บัน อาจกล่าวได้ ว่าเกือบจะไม่มีบทบาท หรือไม่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งระหว่าง
ประเทศสมาชิกเลยนี้ จะส่งผลต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่จะสร้ างขึ้นโดยอิง
สาระกลไกการจั ดการความขัดแย้ งเดิมอย่ า งไร ด้ วยเหตุน้ ี ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจที่จะศึ ก ษา
พัฒนาการด้ านการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน และความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งกับการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง การศึ กษาครั้งนี้ได้ นาการจัดการ
ความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกนั ที่ได้ รับการกล่าวถึงว่าเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการ

16

Desmond Ball, "A new era in confidence building: The second-track process in the
Asia/Pacific region," Security Dialogue 25, 2 (1994): 157-176.
17
Jaroslav Tir, Redrawing the map to promote peace: Territorial dispute management via
territorial changes (Oxford: Lexington Book, 2006), p. 2.
18
Beth A. Simmons, Territorial disputes and their resolution: The case of Ecuador and Peru
(Washington, DC: United States Institute of Peace, 1999), p. v.
19
Amitav Acharya, Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the
problem of regional order (New York: Routledge, 2001), pp. 20-21.
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แก้ ไขปั ญหาภายในภูมิภาคและจัดการความขัดแย้ งโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมือง 20 ขึ้นมา
นาเสนอ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัว
เป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนต่อไป
1.2 งานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความขัดแย้งของอาเซียน
1.2.1 ความหมายของการจัดการความขัดแย้ ง (conflict management)
Michael J. Butler เสนอใน International Conflict Management ว่า การจัดการความ
ขัดแย้ ง (conflict management) หมายถึง ความพยายามในการควบคุมความขัดแย้ งทางการเมือง
ระหว่ างตัวแสดงที่เป็ นรั ฐและไม่ ใช่ รัฐโดยผ่านบุคคลที่สาม ในการควบคุมความขัดแย้ งนั้นจะ
เกี่ยวข้ องกับการพยายามทาให้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นอยู่น้ั น ส่งผลเสียต่อฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องให้ น้อย
ที่สุ ด การจั ด การความขั ด แย้ ง มี แ นวคิ ด ว่ า การเพิ่ ม ความรุ น แรงนั้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้
นอกจากนี้ เป้ าหมายของการจัดการความขัดแย้ ง คือ การปฏิเสธชัยชนะของผู้รุกราน หรือปฏิเสธ
ว่าการรุกรานนั้นมีประโยชน์21
Zeev Maoz เสนอในบทความเรื่อง ‚Conflict Management and Conflict Resolution:
A Conceptual and Methodological Introduction‛ว่า ‚Conflict Management‛ หมายถึง การ
จากัดและควบคุมขอบเขตของความขัดแย้ ง โดยพยายามให้ บรรลุเป้ าหมายทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ การจัดการความขัดแย้ งยังรวมไปถึงการจากัดระดับความรุนแรงของ
ความขั ดแย้ ง การจ ากัด บริ เ วณของความขั ด แย้ ง การจ ากั ดฝ่ ายที่เ กี่ ยวข้ อ งในความขั ด แย้ ง
การจากัดด้ านอาวุธและกองกาลัง การมีฝ่ายที่สามมาช่วยควบคุมความรุนแรงและจัดการความ

20

Swanstrom, ‚Regional cooperation and conflict management: Lesson from the Pacific rim,‛,
pp. 161-164.
21
Michael J. Butler, International conflict management (Oxon: Routledge, 2009), pp. 1314.
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ขัดแย้ ง มีการเจรจาเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการจากัด และ
ลดความรุนแรงของความขัดแย้ ง22
ในบทความเรื่อง ‚Regionalism and Conflict Management: A Framework for
Analysis‛ Muthiah Alagapa ได้ จาแนก conflict management เป็ น 3 ประเภทคือ
1) Conflict prevention หมายถึง การสร้ างสันติภาพต่อกันแม้ ในเวลาที่ไม่มีความ
ขัดแย้ ง การขัดขวาง การป้ องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ ง และการป้ องกัน การกลายเป็ นปรปั กษ์
ระหว่างกัน โดยผ่านการใช้ มาตรการต่าง ๆ
2) Conflict containment หมายถึง การไม่ยอมรับในชัยชนะของผู้รุกราน ด้ วยการยับยั้ง
ผู้รุกรานจากเป้ าหมาย หรือการโน้ มน้ าวไม่ให้ ผ้ ูรุกรานทาตามแนวทางที่วางไว้
3) Conflict termination หมายถึง การนาคู่ขัดแย้ งมาสู่ข้อตกลงที่เป็ นที่พึงพอใจโดยผ่าน
การจัดการ หรื อ มติ ซึ่ง conflict termination นี้สามารถจาแนกย่อยได้ เป็ นสองประเภท คือ
conflict settlement หมายถึง การบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการใช้ ความรุนแรงโดยไม่จาเป็ นต้ อง
แก้ ไขต้ นเหตุของความขัดแย้ ง และ conflict resolution ซึ่งหมายถึง การจัดการความขัดแย้ งให้
เป็ นที่พึงพอใจของทุกฝ่ าย รวมไปถึงการขจัดสาเหตุของความขัดแย้ งด้ วย23
Heinz-Jurgen Axt เสนอใน ‚Conflict – A Literature Review‛ ว่า การจัดการความ
ขัดแย้ ง (conflict management) นั้น หมายถึง การมีฝ่ายที่สามถูกขอร้ อง หรืออาจจะเสนอตัวมา
ช่วยในการจัดการความขัดแย้ ง ซึ่งการจัดการความขัดแย้ งนั้นสามารถจาแนกได้ เป็ น 4 ประเภท
1) Conflict settlement หมายถึง การใช้ วิธีการสันติต่าง ๆ ได้ แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ย
รวม ไปถึงการบีบบังคับ เช่น การใช้ กาลังทหาร การลงโทษทางการเมือง การลงโทษทางเศรษฐกิจ
เพื่อยุติความรุนแรงแต่ไม่ได้ รวมถึงการจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ ง

22

Zeev Maoz, ‚Conflict management and conflict resolution: A conceptual and methodological
introduction,‛ in Multiple paths to knowledge in international relations (Lexington, MA: Lexington
Books, 2004), pp. 13-17.
23
Muthiah Alagapa, ‚Regionalism and conflict management: A framework for analysis,‛
Review of International Studies 21, 4 (1995): 369.
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2) Conflict resolution หมายถึง วิธกี ารหาทางยุติความขัดแย้ งที่เป็ นที่พึงพอใจต่อฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องทั้งหมด
3) Conflict transformation หมายถึง การเคารพกัน และแลกเปลี่ยนความเข้ าใจระหว่าง
กัน ในเรื่องผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางแก้ ไขความขัดแย้ งที่เป็ น
ที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ าย
4) Conflict prevention หมายถึง การส่งเสริมการจัดการความขัดแย้ ง ขณะที่ปราศจาก
ความขัดแย้ ง เพราะในเวลาที่สงบสุขนั้น conflict prevention ก็จะช่วยเสริมสร้ างความสัมพันธ์
กล่าวคือ ความสงบสุขนั้นไม่ได้ หมายถึงการปราศจากความรุนแรง24
Niklas L. P. Swanström และ Mikael S. Weissmann เสนอใน Conflict, Conflict
Prevention and Conflict Management and Beyond: a Conceptual Exploration ว่า conflict
management หมายถึง การจากัด การบรรเทาและยับยั้งความขัดแย้ งโดยไม่จาเป็ นต้ องยุติความ
ขัดแย้ ง โดยมีแ นวทางเปลี่ ยนจากการทาลายมาเป็ นการสร้ า งสรรค์แทน ซึ่ งกระบวนการนี้ จ ะ
เกิดขึ้นได้ ง่าย ถ้ าความขัดแย้ งไม่ มีการทหารเข้ ามาเกี่ยวข้ อง สาหรั บ conflict resolution นั้น
หมายถึง แนวทางการจัดการความขัดแย้ งในช่วงแรก ซึ่งครอบคลุมความพยายามในการจัดการ
ความขัดแย้ งในขณะที่ความขัดแย้ งยังไม่รุนแรง จนถึงความพยายามในการจัดการและยุติความ
ขัดแย้ งที่รุน แรงขึ้ น ส่ วน conflict prevention หมายถึง การยับ ยั้งความขัดแย้ งไม่ให้ ลุกลาม
กลายเป็ นความรุนแรงขึ้น โดยถือว่า conflict prevention เป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการกับสถานการณ์ท่ไี ม่มีความรุนแรง แต่มีความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหว่างกัน25
สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ conflict management หมายถึง การใช้ มาตรการต่าง ๆ เพื่อ
สร้ างสั น ติ ภ าพต่ อ กั น แม้ แต่ ใ นเวลาที่ ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง การป้ องกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง

24

Heinz Jurgen Axt, Conflict- A literature review [Online], 2006. Available from:
http://www.europeanization.de/downloads/conflict_review_fin.pdf
25
Niklas L. P. Swanström and Mikael S. Weissmann, Conflict, conflict prevention and conflict
management and beyond: A conceptual exploration (Sweden: Central Asia-Caucasus Institute and Silk
Road Studies Program, 2005), pp. 19-29.
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การป้ องกันการกลายเป็ นปรปั กษ์ระหว่างกัน รวมไปถึงการจากัด การบรรเทาและยับยั้งความ
ขัดแย้ งไม่ให้ ขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ นการชี้ ให้ เห็น ถึ งลั กษณะและข้ อจากัดของกลไกการจั ดการความ
ขัดแย้ งของอาเซียน การศึกษาครั้งนี้ได้ ยึดคาจากัดความเรื่องกลไกการจัดการความขัดแย้ งที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการของ Niklas Swanström ที่เสนอว่ า กลไกที่เป็ นทางการ หมายถึง
โครงสร้ างขององค์การ ที่มุ่งหวังที่จะลดความขัดแย้ งผ่านกระบวนการที่เป็ นกฎเกณฑ์ (rule-based
regulations) ในขณะที่กลไกที่ไม่ เ ป็ นทางการ หมายถึงโครงสร้ างขององค์ การที่มุ่งหวั งที่จะลด
ความขัดแย้ งผ่านทางการเจรจา โดยมีพ้ ืนฐานสาคัญมาจากอานาจและฉันทามติ26 ซึ่งลักษณะของ
กลไกนี้ จะมีความสาคัญในการวิเคราะห์แนวทางการจัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งแนวโน้ มการ
สร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
1.2.2 งานและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน
Rodio Tavares เสนอใน Regional Security: The Capacity of International
Organization ว่าแม้ อาเซียนจะมีแนวคิดในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง มีการพัฒนา
กลไกการจัดการความขัดแย้ งก็ตาม กลไกของอาเซียนไม่เคยมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง
อัครภาคี (High Council) ซึ่งเป็ นกลไกที่เป็ นทางการของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เป็ นเพียงฉากหน้ ามากกว่าเป็ นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ งที่
แท้จริง สะท้ อนให้ เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบัน ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจกล่าวได้ ว่าประเทศ
สมาชิกมีความพึงพอใจที่จะเลือกใช้ แนวทางที่ไม่เป็ นทางการดังเช่นวิถีอาเซียน เพราะในบางกรณี
เช่ นความขัดแย้ งระหว่ างมาเลเซียและอินโดนีเซีย แม้ ไม่เลือกใช้ กลไกที่เป็ นทางการของอาเซียน
ทั้งสองประเทศก็เลือกที่จะใช้ กระบวนการที่เป็ นทางการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมากกว่า
การใช้ กระบวนการที่ไม่ เป็ นทางการ อย่ างไรก็ตาม สาหรั บวิถีอาเซียน ก็ส่งผลทั้งในแง่ดีและ
ผลเสีย ในด้ านหนึ่ง การยึดถือในอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน เป็ นอีกอุปสรรค
หนึ่ ง ของ การจั ด การด้ า นสัน ติ ภ าพและความมั่น คง นอกจากนี้ การยึ ด ถื อ ในกระบวนการ
ตัดสินใจแบบฉันทามติ (consensus) ก็ไม่สอดคล้ องกับภัยคุกคามใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในอีกด้ านหนึ่ง
26

p. 26.

Swanstrom, ‚Regional cooperation and conflict management: Lesson from the Pacific rim,‛,
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วิถี อ าเซี ยนก็ส่งเสริ มบทบาทของอาเซี ยน ดังจะเห็นได้ ว่าหลั งจากก่อตั้งอาเซี ยนแม้ จะมีความ
ขัดแย้ งทางด้ านดินแดนต่อกันแต่ชาติสมาชิกก็ไม่เคยเผชิญหน้ ากันทางทหาร27
Shaun Narine เสนอในบทความเรื่อง ‚ASEAN and the Management of Regional
Security‛ ว่ า แม้ อาเซี ยนจะมีแบบแผน มีท้ังกลไกในการจั ดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ งแบบไม่เป็ นทางการ รวมทั้งการให้ ความสาคัญกับโครงสร้ างการ
รวมตัวและความร่ วมมือ ชาติสมาชิกเองกลับไม่ได้ ยึดมั่นในแบบแผนและกลไกเหล่ านั้น ทั้ง
ยังคงเห็นว่าผลประโยชน์ข องชาติมีความสาคัญเหนือผลประโยชน์ของภูมิภาค แม้ ว่าอาเซียนจะ
เคารพในการไม่ ใช้ ก าลั งแต่ ใ นขณะเดียวกัน ก็มีความขัดแย้ ง ทางด้ า นดิน แดนเกิดขึ้น มากมาย
กลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนก็ไม่เคยถูกนามาใช้ ในบางครั้งชาติสมาชิกเลือกที่จะใช้
การเจรจาแบบ ทวิภาคีหรือวิถีอาเซียนในการจัดการความขัดแย้ ง แต่น่ันก็ไม่ใช่การแก้ ไขความ
ขัดแย้ ง เป็ นเพียงการลดความขัดแย้ งหรือเลื่อนประเด็นที่จะเป็ นอุปสรรคในความร่ วมมือออกไป
ถ้ าอาเซียนเห็นความสาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกอย่างแท้ จริงแล้ ว ก็ควรจะมีการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ งระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมา28
Ramses Amer เสนอไว้ ในบทความ ‚Conflict Management and Constructive
Engagement in ASEAN’s Expansion‛ ว่า การจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนมีสองแนวทาง
คือ การจั ดการความขัดแย้ งโดยยึดตามปฏิญ ญา สนธิสัญ ญาต่ างๆของอาเซี ยน เช่ น ปฏิญ ญา
กรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation -TAC) และการจัดการความขัดแย้ งโดยการเจรจา
นอกจากนี้ ยังได้ เสนอว่ าต้ องทาให้ อาเซียนพร้ อมที่จะเผชิญและจัดการความขัดแย้ งหลากชนิ ด
แม้ จะยากแต่อาเซียนก็ควรจะจัดตั้งอัครภาคี (High Council) ขึ้น โดยอัครภาคีน้ ีจะประกอบด้ วย
ตัวแทนจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน และประเทศผู้ ลงนามในสนธิสัญ ญามิตรภาพและความ
ร่ วมมือในเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ ที่มีความเกี่ยวข้ องในกรณีความขัดแย้ งนั้นๆ ซึ่ งเมื่อจั ดตั้ง
อัครภาคีข้ ึนแล้ วก็ต้องให้ ความสาคัญกับอัครภาคี เมื่อใดที่ประเทศสมาชิกมีความขัดแย้ งในเรื่อง
27

Rodio Tavares, Regional security: The capacity of international organization (New York:
Routledge, 2010), pp. 83-94.
28
Narine, ‚ASEAN and the management of regional security,‛ Pacific Affairs 71, 2 : 195214.
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ดินแดน และแม้ การเจรจาจะล้ มเหลว ประเทศสมาชิกก็ต้องขอคาแนะนาหรือความช่วยเหลือจาก
อัครภาคี อีกทั้งยังต้ องส่งเสริมอัครภาคีให้ มีบทบาทและเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจกว่ าศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ29
Mely Caballero-Anthony ได้ กล่าวไว้ ใน Regional Security in Southeast Asia:
Beyond the ASEAN Way ว่า อาเซียนได้ พยายามสร้ างกลไกในการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง
อย่างไรก็ตาม แม้ มีการสร้ างกลไกที่เป็ นทางการขึ้นมาแล้ ว อันได้ แก่ สนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนกลับเลือกที่จะใช้ กลไกการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่เป็ น
ทางการมากกว่า ทั้งนี้ การขาดสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความต้ องการที่จะสร้ างความเข้ าใจ
และความเชื่อมั่นระหว่ างสมาชิ กในช่ วงที่เริ่ มก่อตั้ง ทาให้ กลไกที่ไม่เป็ นทางการอย่ างการสร้ าง
บรรทัดฐาน การสร้ างความมั่นใจ การสร้ างประชาคมผ่านกระบวนการทางสังคมและเครื อข่าย
รวมทั้งการใช้ ตัว กลางในการไกล่ เ กลี่ ยแบบไม่ เ ป็ นทางการ มี อิทธิพ ลมากกว่ า กฎเกณฑ์ท่ีเ ป็ น
ทางการ30
William Choong เสนอไว้ ในบทความ ‚ASEAN needs to find ways to resolve
disputes‛ ว่าที่ผ่านมานั้น การจัดการความขัดแย้ งในอาเซียนมีสองวิธีการคือการจัดการแบบไม่
เป็ นทางการและการใช้ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
ก็ตาม อัครภาคีท่ีร ะบุ ไว้ ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้
ยังไม่เคยมีการจัดตั้งขึ้น กฎบั ตรอาเซียนควรจะมีการเสนอกลไกที่เป็ นทางการมากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ในข้ อที่ 24 ก็ระบุให้ ความขัดแย้ งบางประการให้ ยึดสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการแก้ ไขความขัดแย้ ง และในข้ อ 26 ระบุให้ ส่งเรื่ องที่จัดการไม่ได้
เข้ า สู่ ท่ีป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น นอกจากนี้ สนธิสัญ ญามิ ต รภาพและความร่ ว มมื อ ในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ แ ละกฎบั ต รอาเซี ยน ก็ไม่ ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ช าติ สมาชิ กเลื อ กใช้ อาเซี ยนในการ
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง31
29

Ramess Amer. ‚Conflict management and constructive engagement in ASEAN’s expansion,‛
Third World Quarterly 20, 5 (1999): 1032-1044.
30
Mely Caballero-Anthony, Regional security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN way
(Singapore: ISEAS, 2005), pp. 78-79.
31
William Choong, ASEAN needs to find ways to resolve disputes [Online], 2008. Available
from: http://www.asianewsnet.net/news.php?sec=1&id=443
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สาหรับพัฒนาการของกลไกการจัดการความขัดแย้ งตามกฎบัตรอาเซียน Elena Asciutti
เสนอใน ‚The ASEAN Charter: An Analysis‛ ว่ากฎบัตรอาเซียนทาให้ อาเซียนมีสถานะเป็ น
องค์กรตามกฎหมาย การมีกฎบัตร จะทาให้ อาเซียนมีกรอบทางกฎหมายในการดาเนินการต่างๆ
อย่างไรก็ตามในด้ านการจัดการความขัดแย้ ง กฎบัตรอาเซียนก็ไม่ ได้ กล่ าวถึงบทบัญญั ติตาม
กฎหมายที่ชัดเจน หรื อกลไกการจั ดการความขัดแย้ งที่น่าเชื่ อถือ ดังจะเห็นได้ จากในข้ อที่ 24
ระบุ ว่ า ให้ ร ะงับ ข้ อ พิ พาทที่เ กี่ยวข้ อ งกับตราสารเฉพาะของอาเซี ยนโดยกลไกและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการที่กาหนดไว้ ในตราสารนั้นๆ ในข้ อที่ 25 ระบุให้ จัดตั้งกลไกระงับข้ อพิพาทที่เหมาะสม
แต่กไ็ ม่ได้ ระบุให้ ชัดเจนว่าจะจัดตั้ งกลไกการจัดการความขัดแย้ งอย่างไรและเมื่อใด และเช่นกัน
ในข้ อที่ 26 ระบุว่า ข้ อพิพาทที่ไม่สามารถจัดการได้ ให้ ส่งเรื่องไปให้ ท่ปี ระชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน
ตัดสินใจ อย่างไรก็ดี ทั้งเลขาธิการอาเซียนหรือสานักเลขาธิการอาเซียนก็ไม่ได้ มีอานาจในการ
จัดการความขัดแย้ ง นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนยังให้ ความสาคัญกับการปรึกษาหารือและการ
ตัดสินใจโดยใช้ ฉันทามติ ดังที่ร ะบุ ไว้ ในข้ อ ที่ 20 ซึ่งการปรึ กษาหารื อและการตัดสิน ใจโดยใช้
ฉันทามติน้ ีเป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่ อการจัดตั้งกลไกต่างๆ หรื อแม้ กระทั่งไม่สามารถดาเนินการ
ตามความตกลงต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จ การเมื อ ง หรื อ ความมั่ น คงได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ กล่ า วคื อ กฎบั ตรอาเซี ย นจะไม่ น าพาอาเซี ย นไปสู่ ก ารเป็ นองค์ ก รที่มีร ะเบี ย บ
กฎเกณฑ์ แต่กฎบัตรอาเซียนกลับส่งเสริมความร่วมมือแบบไม่เป็ นทางการแบบที่ผ่านมา32
1.2.3 งานและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้ านความมั่นคงของอาเซียน
Zainal Abidin Sulong เสนอไว้ ในบทความ ‚The Meaning of ASEAN in Peace and
Cooperation‛ ว่า ในอดีตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เคยเป็ นหนึ่งเดียวกัน ในหลาย
กรณีประเทศเพื่อนบ้ านกลับกลายเป็ นศัตรูตัวสาคัญ แต่หลังจากถูกอาณานิ คมครอบงาและหลุด
พ้ นมา ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต่ า งต้ องการที่ จ ะสร้ างสั น ติ ภ าพระหว่ า งกั น
อย่ า งไรก็ต าม ยั งคงมีค วามขั ดแย้ ง และความตึ ง เครี ย ดระหว่ า งกัน จานวนมาก ประเทศจึ ง
พยายามสร้ างความร่วมมือในภูมิภาค อยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ อาเซียน อาเซียนเป็ นศู นย์กลาง
ของสัน ติภ าพและความร่ ว มมื อ เห็น ได้ จ ากการมี ป ฏิญ ญากรุ งเทพ (ASEAN Declaration)
เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality 32

Elena Asciutti, ‚The ASEAN Charter: An analysis,‛ Perspectives on Federalism 2, 1
(2010): 52-63.
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ZOPFAN) และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of
Amity and Co-operation -TAC) อาเซียนควรจะยึดตามแนวทางของสนธิสัญญาและปฏิญญา
เหล่านี้เพื่ อสร้ างสันติภาพในภูมิภาคต่อไป ควรหาแนวทางที่จะจัดการความขัดแย้ งทางดินแดน
ทั้งยังควรขยายความร่ วมมือทางความมั่นคงกับประเทศภายนอกผ่านทางการประชุมอาเซียนว่า
ด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมือ งและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum- ARF)33
Alan Collins เสนอใน Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global
Issues ว่าระบอบความมั่นคง (security regime) หนึ่งๆ ให้ ความสาคัญกับการลดความ
ไม่แน่นอนระหว่างกัน โดยการสร้ างแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติน้ ีเป็ นไปมากกว่าการหวังผลในระยะสั้น และเมื่อมีการจัดตั้งเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้ งร่ วมกัน ขึ้น ก็ถื อ ว่ า เกิดเป็ นประชาคมทางความมั่น คง (security community)
อาเซียนนั้นจะเป็ นระบอบความมั่ นคงได้ หรื อไม่ ก็ข้ ึนอยู่กับการสร้ างแบบแผนที่จะบังคับ หรื อ
เป็ นแนวทางปฏิบัติให้ แก่ชาติสมาชิก และจะเกิดความมั่นคงขึ้นหรื อไม่ ก็ข้ ึนอยู่กับการรั บเอา
แนวทางความมั่นคงร่ วมไปใช้ อย่างไรก็ตาม อาเซียนนั้นแม้ จะช่วยลดความตึงเครียดระหว่าง
ชาติสมาชิก แต่กย็ ังไม่ได้ อยู่ในขั้นที่เป็ นประชาคมทางความมั่นคง ชาติสมาชิกเช่นสิงคโปร์ยังให้
ความสาคัญกับความมั่นคงของชาติมากกว่าของอาเซียน แนวทางความร่ วมมือทางความมั่นคงที่
อาเซียนรับมาใช้ คือ regional resilience ซึ่งหมายถึงความมั่นคงในภูมิภาคที่มาจากการที่ประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคมีความเข้ มแข็งในการพั ฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเมือง วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สร้ างความมั่นคงโดยทาให้ ประเทศสมาชิกยอมรับในแบบแผน
หนึ่งๆ ซึ่งเมื่อประเทศปฏิบัติตามแบบแผนนั้นแล้ ว ก็จะสร้ างความไว้ วางใจแก่ประเทศอื่นๆ และ
เกิดความมั่นคงขึ้น และส่งผลให้ ประเทศต่างสามารถมุ่งพัฒนาประเทศโดยปราศจากความกังวล
อย่างไรก็ตาม แบบแผนเช่ น การไม่แทรกแซงกิจการภายในที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือนั้น
ก็ยังไม่สามารถ ชี้วัดได้ ว่า อาเซียนเป็ นระบอบความมั่นคงหนึ่ง การที่อาเซียนจะเป็ นระบอบ
ความมั่นคงได้ น้ัน แบบแผนที่สมาชิ กยึดถือปฏิบัติร่วมกันจะต้ องเป็ นแบบแผนที่ประกอบด้ วย
คุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเซียนเอง สาหรับหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในได้ ปรากฏ
อยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะมีอาเซียนหรือไม่ ประเทศสมาชิกก็ต้อง
33

Zainal Abidin Sulong, ‚The meaning of ASEAN in peace and cooperation,‛ in Peace and
cooperation in ASEAN: Alternative paradigms (London: ASEAN Academic Press, 1997), pp. 43-46.
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ปฏิบัติตามแบบแผนนี้ อย่างไรก็ตาม อาเซี ยนก็ได้ สร้ างวิถีอาเซียน (ASEAN Way) เป็ น
แนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ของชาติสมาชิก โดยวิถีอาเซียนประกอบด้ วยด้ วยแนวทาง
สาคัญ 3 ประการ ได้ แก่ (1) การเจรจาอย่างไม่เป็ นทางการ และกระบวนการตัดสินใจแบบ
ฉันทามติ (2) การเลื่อนประเด็นออกไป (3) การเห็นแก่ผลประโยชน์ของอาเซียนเหนือ
ผลประโยชน์ของรัฐ อย่างไรก็ตาม การเจรจาแบบไม่เป็ นทางการ การใช้ กระบวนการตัดสินใจ
แบบฉันทามติ และการเลื่อนประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ ออกไปนี้ แม้ จะช่วยรักษาภาพพจน์ความ
ร่วมมือของอาเซียนไว้ แต่กส็ ่งผลให้ อาเซียนเพียงเข้ าไปดูแลความขัดแย้ ง มากกว่า เข้ าไปแก้ ไข
ความขัดแย้ ง กล่าวคือ แม้ ไม่เกิดสงครามขึ้นแต่ความขัดแย้ งก็ไม่ได้ ยุติลง34
Rodolfo C. Severino ได้ เสนอใน ASEAN (Southeast Asia Background Series
No.10) ว่าแท้ จริงแล้ วอาเซียนได้ รวมตัวเป็ นประชาคมความมั่นคงเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อเกิดความ
ขัดแย้ งขึ้นระหว่ างประเทศสมาชิก อาเซียนมีความพยายามในการจัดการความขัดแย้ งแบบสันติ
โดยผ่ านกระบวนการที่ไม่ เป็ น อย่ างไรก็ตาม อาเซี ยนก็เห็นความจาเป็ นที่จ ะต้ องสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ แก่ประชาคมความมั่นคง จึงได้ พัฒนาความร่ วมมือทางความมั่นคงเรื่อยมา ได้ แก่
การประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
(ASEAN Regional Forum-ARF) ซึ่งเป็ นเวทีหลักในการเจรจาด้ านความมั่นคง การจัดทา
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia – TAC) แต่ประเทศสมาชิกก็ยังไม่เคยนามาใช้ การจัดทา
ปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II) ในปี ค.ศ.2003 ซึ่ง
ระบุให้ มีการจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี ปราศจากการแทรกแซง และมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การเวียงจันทน์ (The Vientiane Action Programme –VAP) โดยมุ่งหวังให้ อาเซียนส่งเสริม
สันติภาพทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งให้ อาเซียนสามารถป้ องกันความขัดแย้ ง จัดการ
ความขัดแย้ ง รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
ยังระบุให้ มีการปรึกษาหารือในประเด็นการเคารพในสนธิ สัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty – SEANWFZ)
รวมทั้งให้ มีการแลกเปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่ทางการทหารอย่างไม่เป็ นทางการ และต่อมาในปี ค.ศ.2007
ประเทศสมาชิกยังได้ มีการลงนามในกฎบัตรอาเซียน อย่างไรก็ ตาม ในแง่ของการรวมตัวเป็ น
34

Alan Collins, Security and Southeast Asia: Domestic, regional, and global issues (Colorado:
Lynne Rienner, 2003), pp. 127-140.
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ประชาคม ยังมีอกี หลายประเด็นที่อาเซียนควรจะให้ ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านอาวุธเคมี อาวุธ
ชีวภาพ หรือนโยบายทางพลังงาน อาเซียนควรจะสร้ างแบบแผนที่ชัดเจนและมีพันธะที่แน่นหนา
อาเซียนควรจะสร้ างประชาคมทางการเมืองและความมั่นคงโดยวางอยู่ บนรากฐานหรือแบบแผน
ความสัมพันธ์เดิม ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้ างเสริมแบบแผนให้ กว้ างขวางและมีประสิทธิภาพขึ้น 35
บทบาทของกลไกล่าสุดอันได้ แก่กฎบัตรอาเซียนนั้น Barry Desker เสนอใน‚Is the
ASEAN charter necessary?‛ ว่ากฎบัตรอาเซียนมีความสาคัญ เป็ นพัฒนาการที่ดีเพราะส่งเสริม
ให้ อาเซียนมีโครงสร้ างทางกฎหมาย กฎบัตรอาเซียนนั้นส่งเสริมกฎเกณฑ์ ช่วยส่งเสริมองค์กรใน
แบบที่เป็ นทางการไปพร้ อมๆกับการประชุมสุดยอดอาเซียน การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะ
เป็ นประชาคมความมั่นคง ประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม แม้ กฎบัตรจะนาพา
อาเซียนไปสู่การเป็ นองค์กรที่มีกฎเกณฑ์มากขึ้น แต่กไ็ ม่ได้ หมายความว่าชาติสมาชิกจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์น้ันๆ36
จากงานเขียนและบทความทางวิชาการที่ได้ ศึกษามาแล้ วนั้นพบว่า มีงานวิชาการที่ศึกษา
ถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน รวมทั้งมีการศึกษาถึงประชาคมทางการเมือ งและ
ความมั่นคงอาเซี ยน อย่ างไรก็ตาม ยังไม่ มีงานวิ จัยที่ศึกษาความสัมพั นธ์ของกลไกการจั ดการ
ความขัดแย้ งของอาเซียนกับการสร้ างประชาคมทางการเมืองและมั่นคง ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญที่
จะศึกษาพั ฒนาการการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปี ค.ศ.2012
โดยมุ่งเน้ นความเชื่อมโยงระหว่างการมีกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ในฐานะเป็ นปัจจัยสาคัญของ
การสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

35

Rodolfo C. Severino, ASEAN (Southeast Asia Background Series No.10) (Singapore:
ISEAS, 2008), pp. 136-139.
36
Desker Barry, Is the ASEAN charter necessary [Online], 2008. Available from:
http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0772008.pdf
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลไกจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการจัดการความขัดแย้ งกับการสร้ างประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
ผู้วิจัยศึกษาการจัดการความขัดแย้ งทางการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ตั้งแต่เริ่ม
การก่อตั้งจนถึงการมีแผนการดาเนินการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง และมีก ฎบัตร
อาเซียน (ค.ศ.1967 - ค.ศ.2012)
1.5 แนวคิดทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนกับการสร้ างประชาคมการเมืองและ
ความมั่น คงอาเซียนในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยจะศึ กษาภายใต้ กรอบแนวความคิดเรื่ อง ระบอบระหว่ า ง
ประเทศ (international regimes) และ ประชาคมความมั่นคง (security community)ของ
Amitav Acharya
1.5.1 ระบอบระหว่างประเทศ (international regimes)
ในช่วงทศวรรษ 1970 นักทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ให้ ความสนใจใน
เรื่องของระบอบระหว่างประเทศ (international regimes) และมีความพยายามที่จะนิยามคาจากัด
ความของ ‚regime‛ ไว้ หลายความหมาย โดยคาจากัดความที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นเหตุเป็ น
ผลได้ แก่ คาจากัดความของ Stephen D. Krasner ที่ได้ ให้ ความหมายของ ‚regime‛ ไว้ ว่า
หมายถึ ง กลุ่ มของหลั ก การ (principles) บรรทัดฐาน (norms) กฎเกณฑ์ (rules) และ
กระบวนการตัดสินใจ (decision making procedures) ซึ่งเกิดจากความคาดหมายที่สอดคล้ องกัน
ของตัวแสดง ในประเด็น ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งประเทศนั้ น หลั กการ หมายถึ ง ความเชื่ อใน
ข้ อเท็จจริ ง เหตุผล และความ ถูกต้ อง บรรทัดฐาน หมายถึง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ กฎเกณฑ์

18
หมายถึง กฎเฉพาะในการให้ ป ฏิบัติตามหรื อห้ ามปฏิบัติ และกระบวนการตัดสินใจ หมายถึง
แนวปฏิบัติเพื่อให้ เกิดการบรรลุในแนวทางร่วมกัน นอกจากนี้ Stephen D. Krasner ยังได้ อธิบาย
พัฒนาการของระบอบ ว่าเป็ นผลมากจาก 5 ตัวแปร37 ได้ แก่
ประการที่ 1 ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (egotistic self-interest) ซึ่ง Krasner กล่าว
ว่า การที่มีระบอบระหว่างประเทศอยู่ เนื่องจากรัฐต่างพยายามหาวิธีการที่ทาให้ รัฐได้ รับผลโยชน์
สู ง สุ ด ทั้ ง ยั ง จะค านึ ง ถึ ง พฤติ ก รรรมของรั ฐ อื่ น เมื่ อ พฤติ ก รรมของรั ฐ อื่ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของตน
ประการที่ 2 อานาจทางการเมือง ในที่น้ ี Krasner ได้ แบ่งอานาจทางการเมืองออกเป็ น
สองวิถีทางซึ่งได้ แก่
1) วิ ถี ท างที่อ านาจถู ก ใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องระบบโดยรวม (cosmopolitan and
instrument approach)
2) วิ ถี ท างที่ อ านาจถู ก ใช้ เพื่ อประโยชน์ ข องตั ว แสดงใดตั ว แสดงหนึ่ ง ในระบบ
(particularistic and potentially consummatory approach)
Krasner ให้ ความสาคัญในวิถีทางที่อานาจถูกใช้ เพื่ อประโยชน์ของตัวแสดงใดตัวแสดง
หนึ่งในระบบ (particularistic and potentially consummatory approach)
ประการที่ 3 บรรทัดฐานและหลักการ (norms and principles)
บรรทัดฐานและหลักการเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของ regimes ที่เกิดขึ้นใน
ภาพรวม ไม่เพียงแต่ในบางเรื่องหรือบางประเด็น
ประการที่ 4 ขนบธรรมเนียมประเพณี (usage and custom)
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี คื อ พฤติ ก รรมที่ รั ฐ ปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ยาวนานจนกลายเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างกัน ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเป็ นตัวแปรที่สนับสนุ นตัวแปรที่กล่าวมา
ข้ างต้ น
ประการที่ 5 ข้ อมูล (knowledge)
37

Stephen D. Krasner, ‚Structural causes and regime consequences: Regime as intervening
variables,‛ in International regimes (New York: Cornell University Press, 1983), pp. 1-21.
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ข้ อมูลเป็ นตัวแปรสนับสนุนที่กาหนดความเห็นชอบร่ วมกันของตัวแสดง อีกทั้งยังเป็ นตัว
แปรที่ช่วยให้ เกิดความชัดเจนในสิ่งที่เคยเป็ นอุปสรรคในความร่วมมือ
เมื่อ เกิดระบอบใดๆขึ้น ความสัมพั น ธ์ของรั ฐภายใต้ ร ะบอบจะดาเนิ น เป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ไม่ได้ คงอยู่ช่ัวคราวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามศูนย์อานาจหรือผลประโยชน์ หากจะมีการ
เปลี่ ย นแปลงของระบอบ ที่ ส ามารถน าไปสู่ ก ารล่ ม สลายหรื อ การจั ด ตั้ ง ระบอบใหม่ ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้ องเกิดขึ้นกับบรรทัดฐานและหลักการซึ่งเป็ นตัวบ่ งชี้คุณลักษณะของระบอบ
สาหรั บการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และวิธีการตัดสินใจโดยที่บรรทัดฐานและหลักการยังคงเดิม
เป็ นการเปลี่ยนแปลงเพียงภายในระบอบ38
Donald Puchala และ Raymond Hopkins เสนอว่าระบอบ (regime) มีอยู่ในทุก
ประเด็น ของความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ นแบบแผนพฤติกรรมโดยปกติ หรื อ
หลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์39
สาหรับสานักเสรีนิยม (Liberal School) กล่าวถึงทฤษฎีของระบอบว่า ในสภาวะที่เป็ น
อนาธิปไตย การสร้ างความร่ วมมือเกิดขึ้นได้ แม้ จะไม่มีมหาอานาจก็ตาม เพราะความร่ วมมือ
เกิดจากการมีความคาดหมายที่ตรงกัน ระบอบจะส่งเสริมความร่ วมมือโดยการกาหนดเกณฑ์
การปฏิบัติ หากรัฐต่างคาดหวังให้ รัฐอื่นปฏิบัติตามเกณฑ์ท่กี าหนด ก็ม่ันใจได้ ว่าจะมีการร่ วมกัน
สนับสนุ นความร่ วมมือ รั กษาระเบียบแบบแผนในความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศ ทั้งนี้ระบอบ
สาหรับความร่ วมมือระหว่างรัฐอธิปไตย คือการร่วมมือในการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ตี กลง เพื่อให้
ได้ ผลตามที่คาดหวังในประเด็นนั้นๆ เป้ าหมายของระบอบ ไม่ใช่ทาให้ เกิดความตกลงเพี ยงครั้ ง
เดียว แต่เป็ นการสนับสนุนให้ เกิดความตกลงต่างๆ ซึ่งหากในสภาวะที่ไม่มีความร่ วมมือ และยังมี
ประเด็นการยึดถือในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ าย การมีระบอบจะช่วยให้ เกิดความตกลงที่ดีได้ 40

38

Ibid.
Donald Puchala and Raymond Hopkins, ‚International regimes: Lesson from inductive
analysis,‛ in International regimes (New York: Cornell University Press, 1983), pp. 61-69.
40
Sunday E. N. Ebaye, ‚Regimes as mechanisms for social order in international relation,‛
African Journal of Political Science and International Relations 3 (2009): 181.
39
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การศึกษากลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนภายใต้ กรอบระบอบระหว่างประเทศ
ช่วยให้ เห็นพัฒนาการ international regimes ในการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน ที่ปรับตัว
สอดรั บกับบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป international regimes ในการจัดการความ
ขัดแย้ งของอาเซียนนี้ ยังมีความสาคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกลไกการจัดการความ
ขั ด แย้ ง กับ การสร้ า งประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น รวมทั้ง แนวโน้ ม การสร้ า ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงต่อไป
1.5.2 ประชาคมความมั่นคง (Security Community)
ประชาคมความมั่น คง คือแนวทางกระชั บความร่ วมมือ ส่งเสริ มสัน ติภาพและความ
มั่นคงระหว่ างรั ฐที่เข้ าเป็ นสมาชิกในประชาคม แม้ จะมีข้อพิ พาทระหว่ างกันเกิดขึ้น ประชาคม
ความมั่นคงจะช่วยสร้ างแนวทางการจัดการจัดการข้ อพิพาทอย่างสันติ ไม่ใช้ ความรุนแรงหรื อ
สงครามในการแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าท ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล้ วจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพและความมั่ น คง
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ คาจากัดความของประชาคมความมั่นคง Holger Mölder ได้ ให้
ความหมายกว้ า งๆของประชาคมความมั่ น คงไว้ ว่ า คื อ การปราศจากสงครามและการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐในประชาคม 41 ประชาคมความมัน่ คงคือสถาบันที่เกิดจากการที่
รัฐต่างร่วมกันยึดถือในค่ านิยม อัตลักษณ์ และระเบียบแบบแผนเดียวกัน รวมทั้งจะไม่ใช้
กาลังในการจัดการความขัดแย้งกับสมาชิกในประชาคม 42 Janice Gross Stein กล่าวว่า ใน
ประชาคมความมันคง
่
ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้ นหรือคงอยู่ได้ แต่ แทบจะไม่มีโอกาสที่จะเกิด
สงครามหรือการเลือกใช้สงครามเป็ นวิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างกัน43
ประชาคมความมั่ นคง เป็ นแนวคิดที่ได้ รั บ ความสนใจในช่ ว งสงครามเย็น โดย Karl
Deutsch ซึ่งมีแนวคิดว่า ในประชาคมความมั่นคงที่มีค่านิยม ระเบียบแบบแผนและความเชื่อ
ร่ วมกัน รั ฐจะไม่ทาสงครามต่ อ กัน Deutsch ยังได้ จาแนกประชาคมความมั่น คงออกเป็ น 2
ประเภทตามลักษณะของการรวมตัวของรั ฐ ซึ่งได้ แก่การรวมตัวของรั ฐที่อยู่ภายใต้ การปกครอง
41

Raimo Vayrynen. ‚Stable peace through security communities? Steps towards theorybuilding,‛ in Stable peace among nations (Maryland: Rowman and Littlefield, 2000), p. 113.
42
Holger Mölder, ‚Nato’s role in the post-modern European security environment cooperative
security and the experience of the Baltic sea region,‛ Baltic Security and Defence Review (2006): 10.
43
Janice Gross Stein, ‚Taboos and regional security regime,‛ in Building regional security in
the Middle East (Oxon: Frank Cass, 2004), p. 8.
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เดียวกัน (amalgamated security community) กล่าวคือการที่รัฐอิสระสองรัฐขึ้นไปมารวมตัวกัน
ภายใต้ ก ารปกครองรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ในการรวมตั ว แบบ amalgamated security
community รัฐสมาชิกจะมีการสร้ างความรู้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกัน มีค่านิยมทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิ จ และความเชื่ อ เดี ย วกั น 44 ตั ว อย่ า งเช่ น การรวมตั ว เป็ นสหภาพยุ โ รป (European
Union)45 อีกรูปแบบหนึ่งคือการรวมตัวของรั ฐโดยที่แต่ละรั ฐยังคงมีอิสรภาพและอธิปไตย
(pluralistic security community) เช่นองค์การสนธิสัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนือ (North
Atlantic Treaty Organization –NATO) ที่พัฒนามาจากการรวมตัวพันธมิตรทางการทหาร46
คุณลักษณะการเป็ นประชาคมความมั่นคงของ Deutsch ได้ แก่ การไม่ใช้ กาลังหรืออาวุธในการ
จัดการความขัดแย้ ง การไม่ แข่งขันทางกองทัพและอาวุธ การมีสถาบันและแนวทางทั้งที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการเพื่ อป้ องกันความขัดแย้ ง ลดความขัดแย้ ง ตลอดจนจัดการความ
ขัดแย้ ง นอกจากนี้ การจะเป็ นประชาคมความมั่นคงได้ ต้ องอาศัยการรวมตัวกันทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจในระดับสูง47
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิชาการระหว่างประเทศ Amitav Acharya ได้ ให้ คาจากัด
ความของประชาคมความมั่นคงไว้ ใน Constructing a Security Community in Southeast Asia:
ASEAN and the Problem of Regional Order ดังนี้
1) การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการไม่ใช้ กาลัง ตลอดจนการไม่แข่งขันทางด้ านอาวุธ
และการไม่วางแผนต่อต้ านชาติสมาชิกอื่น ๆ
2) การมีสถาบันและกระบวนการที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการในการจัดการความ
ขัดแย้ ง
3) การให้ ความสาคัญกับโครงสร้ างความร่วมมือและการรวมตัว
4) ในระยะยาวจะช่วยหลีกเลี่ยงสงคราม
5) มีเอกลักษณ์ร่วม (collective identity)
44

Karl Deutsch et.al., Political community and the North Atlantic area (Princeton: Princeton
University Press, 1957). p. 6.
45
Mölder, ‚Nato’s role in the post-modern European security environment cooperative security
and the experience of the Baltic sea region,‛ Baltic Security and Defence Review: 12.
46
Ibid.
47
David Capie and Paul Evans, The Asia-Pacific security lexicon (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2002), pp. 198-199.
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กล่าวได้ ว่า ประชาคมความมั่นคง เกิดจากการรวมตัวของรั ฐ ทั้งรั ฐที่อ่อนแอและรั ฐที่
แข็ง แรง โดยมี ก ารสร้ างแนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น อั น ได้ แก่ การจั ด การความขั ด แย้ งผ่ า น
กระบวนการและกลไกการจัดการความขัดแย้ งทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และการไม่ใช้
กาลังในการจัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งการส่งเสริมการสร้ างเอกลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งจะเอื้อให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันท่ามกลางสันติภาพและความมั่นคง48
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ได้ เลือกแนวคิดการสร้ า งประชาคมการเมืองและความมั่น คงของ
Amitav Acharya ซึ่งได้ กาหนดคุณลักษณะของการเป็ นประชาคมไว้ ชัดเจน อีกทั้งมีความ
เหมาะสมในการนามาวิเคราะห์อาเซียน ซึ่งยังไม่มีการรวมตัวกันทางการเมืองและทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง แต่กใ็ ห้ ความสาคัญกับโครงสร้ างความร่วมมือและการรวมตัว และกาลังมุ่งพัฒนาความ
ร่วมมือทาง การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้ อมๆกัน
การศึกษาภายใต้ กรอบแนวความคิด ระบอบระหว่างประเทศ ช่ วยให้ สามารถวิเคราะห์
แนวทางการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่อการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง นอกจากนี้กรอบแนวความคิด ประชาคมทางความมั่นคงที่ Amitav Acharya ได้ เสนอ
ไว้ น้ัน ยังเป็ นกรอบในการพิจารณา ชี้ให้ เห็นความเชื่อมโยงและบทบาทของกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ ง ในการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
แนวโน้ มการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ดังที่อาเซียนได้ จัดทาแผนงานไว้
1.6 สมมติฐาน
การมีกลไกการจัดการความขัดแย้ งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุ นการสร้ างประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

48

Acharya, Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of
regional order, pp. 20-21.
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1.7 วิธีดาเนินการวิจยั
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ น งานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อมูลจากเอกสาร (documentary research) 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.7.1 ข้ อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้ แก่ รายงาน คาประกาศ แถลงการณ์ และเอกสารอื่นๆของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับอาเซียน
1.7.2 ข้ อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้ แก่ หนังสือ งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร
บทวิ จ ารณ์ บทวิ เ คราะห์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ และเอกสารต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจากการสืบค้ นข้ อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.8 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ ทราบถึงพัฒนาการและประสิทธิภาพของกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน
2. ทาให้ ทราบถึง ความสัมพันธ์ของกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน กับการสร้ าง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
3. ทาให้ ทราบถึงกลไกการจัดการความขัดแย้ งในภูมิภาคอื่น และความเชื่อมโยงกับการสร้ าง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้ มการสร้ างประชาคม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียนต่อไป
1.9 ลาดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจยั
บทที่ 1 ที่มาและความสาคัญ: พิจารณาที่มาและความสาคัญของประเด็นการจัดการ
ความขัดแย้ งของอาเซียน และความสัมพันธ์ของกลไกการจัดการความขัดแย้ งกับการรวมตัวเป็ น
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง รวมทั้ง กล่ า วถึ ง กรอบแนวคิ ด ระบอบระหว่ า งประเทศ
(international regimes) และประชาคมความมั่นคง (security community)
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บทที่ 2 กาเนิดและพัฒนาการการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน ค.ศ. 1967 –
ค.ศ. 2012: ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนในด้ าน
การเมืองและความมั่นคงตั้งแต่ปีค.ศ.1967 จนกระทั่งปี ค.ศ. 2012
บทที่ 3 การจัดการความขัดแย้ งกับการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง: ศึกษา
กรณีอาเซียนและองค์การรัฐอเมริกนั
ศึ ก ษาที่มาและพั ฒ นาการของประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น พิ จารณา
แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งศึกษากลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งขององค์การรั ฐอเมริ กัน เพื่ อนาเสนอแนวทางพั ฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งของ
อาเซียน
บทที่ 4 การจัดการความขัดแย้ งอาเซียนกับการสร้ างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง: ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
วิเคราะห์และสรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้ งอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้ มการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

บทที่ 2
พัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้งอาเซียน
จากการศึกษาพั ฒนาการและบทบาทกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน ผู้วิจัย
สามารถจาแนกพัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ตามลักษณะพัฒนาการที่สาคัญของกลไก
การจัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งบริบทระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องออกเป็ น 4 ช่วงระยะเวลา ดังนี้
(1) ค.ศ. 1967 – ค.ศ. 1975: สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ (2) ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990:
จุ ดกาเนิดกลไกการจัดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการ (3) ค.ศ. 1991 – ค.ศ. 2001: พัฒนา
กลไกการจัดการความขัดแย้ งและจุ ดเริ่มต้ นแนวคิดการสร้ างประชาคม (4) ค.ศ. 2002 –
ค.ศ. 2012: สร้ างกลไกที่เป็ นทางการในการมุ่งสู่การเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้วิจัยเน้ นการศึกษากลไกการจัดการความขัดแย้ งระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้กไ็ ด้ ศึกษาบทบาทของการจัดการความขัดแย้ งอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาคด้ วย เนื่องจากการเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น อาเซียน
ควรจะมีศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ งทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของภูมิภาค อีกทั้งแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ก็ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งกับประเทศภายนอกภูมิภาค
2.1 ค.ศ. 1967 – ค.ศ. 1975: สร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจ
2.1.1 บริบทระหว่างประเทศระหว่าง ค.ศ. 1967 – ค.ศ. 1975
โลกในสมัยสงครามเย็นมีลักษณะเป็ นโลกแบบสองขั้ว (bipolar) มีมหาอานาจหลัก 2
ฝ่ ายดารงอยู่เป็ นศูนย์กลางทางการเมืองของแต่ละค่าย (political bloc) และมีระบบของการ
ควบคุมสมาชิกในค่ายของฝ่ ายตน ดังนั้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้ นมา สหรัฐอเมริกา
จึงได้ ดาเนินนโยบายต่างประเทศในทางทหารตามนโยบายปิ ดล้ อม (containment policy) เป็ น
ยุทธศาสตร์ หลัก จนกระทั่ง เมื่อสหภาพโซเวี ยตสามารถพั ฒนาและทดลองระเบิดนิวเคลี ยร์ ได้
สาเร็จเมื่อ ค.ศ. 1949 เป็ นชาติท่สี องต่อจากสหรั ฐอเมริกาได้ พัฒนาสาเร็จขึ้นเป็ นชาติแรกใน
ค.ศ. 19451 ทาให้ สหภาพโซเวียตก้ าวขึ้นมาเป็ นมหาอานาจนิวเคลียร์ เคียงคู่กับสหรั ฐอเมริ กา
ด้ วยเหตุน้ ีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริก าในช่วงต่อมาจึงปรับเปลี่ยนจากนโยบายปิ ดล้ อม
1

Michael I. Schwartzt, “The Russian-A(merican) Bomb: The Role of Espionage in the Soviet
Atomic Bomb Project,‛ Journal of Undergraduate Sciences 3, 2 (Summer 1996): 103-108.
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ทางด้ านเศรษฐกิจและการเมืองเป็ นนโยบายการป้ องปราม (deterrence) ที่เน้ นด้ านการทหาร โดย
มุ่งเป้ าไปที่การคานอานาจของสหภาพโซเวียตและป้ องปรามไม่ให้ มีการแข่งขันหรือเร่ งสะสมอาวุธ
นิวเคลียร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการอานาจทาลายล้ างซึ่งกันและกัน (Mutually Assured
Destruction) กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาไม่กล้ าใช้ อาวุธนิวเคลียร์โจมตีสหภาพโซเวียต เพราะเกรงว่า
หากสหภาพโซเวียตตอบโต้ กลับ ก็จะทาให้ พินาศทั้งคู่ ซึ่งในทางกลับกัน ก็ทาให้ สหภาพโซเวียต
ไม่กล้ าโจมตีสหรัฐอเมริกาด้ วยเช่นกัน แต่ก ระนั้น การแข่งขันระหว่างมหาอานาจทั้งสองส่งผลให้
ระบบระหว่างประเทศตกอยู่ในภาวะตึงเครียด2
ต่อมาประธานาธิบดีแฮร์ ร่ี ทรูแมน (Harry Truman) ประกาศลัทธิทรูแมน (Truman
Doctrine) เป็ นยุ ทธศาสตร์ ท่ีสหรั ฐอเมริ กาจะต้ องช่ วยเหลื อประเทศต่ างๆในการต่ อต้ านการ
ล้ มล้ างรัฐบาลที่มีกองกาลังติดอาวุธ ที่เป็ นชนส่วนน้ อยของประเทศนั้นๆ หรือจากการสนับสนุ น
จากสหภาพโซเวี ยต ดั งนั้ น สหรั ฐอเมริ ก าจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งกดดัน สหภาพโซเวี ยตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อให้ สหภาพโซเวียตยอมล้ มเลิกนโยบายเชิงก้ าวร้ าวให้ ได้ ในที่สุด ผ่านการดาเนินนโยบายด้ วย
การใช้ เครื่ องมือด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในการสนับสนุ นประเทศพันธมิตร เพื่ อ
ป้ องกัน การรุก รานจากคอมมิวนิสต์ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางการดาเนิน นโยบายต่ างประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาในช่ วงหลั งสงครามโลกครั้ งที่ 2 เป็ นต้ นมาที่ดาเนินในลั กษณะการเมืองระหว่ าง
ประเทศเป็ นส่วนหนึ่งของลัทธิทางทหารและปฏิบัติการทางทหาร 3 โดยช่วงทศวรรษ 1960 และ
1970 สหรั ฐ อเมริ ก าจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางทหารและทางเศรษฐกิ จ แก่ ป ระเทศที่ ไ ม่ ใ ช่
คอมมิ วนิ สต์ หรื อ ต่ อ ต้ า นคอมมิ วนิ สต์ โดยไม่ ส นใจว่ า ประเทศนั้ น ๆจะปกครองด้ ว ยระบอบ
การปกครองแบบใด หรือแม้ ปกครองด้ วยระบอบเผด็จการ (authoritarian) ก็ตาม สหรัฐอเมริกา
ก็จะให้ ความสัมพันธ์ประเทศเหล่านั้นในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง ในทางตรงกัน
ข้ า ม สหรั ฐอเมริ ก ายกเลิ ก การให้ ความช่ วยเหลื อ ทางเศรษฐกิจ การค้ า ระหว่ า งประเทศ และ
สนธิสญ
ั ญาทางทหารกับประเทศคอมมิวนิสต์4
ด้ ว ยเหตุ น้ ี สหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง เข้ ามามี บ ทบาทในภูมิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ตาม
นโยบายปิ ดล้ อ มจีน โดยเริ่ มจากการแทรกแซงไม่ ให้ คอมมิวนิ สต์ได้ ยึดครองจี น แผ่น ดิน ใหญ่
2

ชุมพร สังขปรีชา, การเมืองระหว่างประเทศในทศวรรษ 1980: โซเวียต-สหรัฐ กับสงครามเย็น
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: พาสิโก, 2523), หน้ า 144; Henry D. Sokolski, Getting MAD: Nuclear
Mutual Assured Destruction, its origins and practice (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute 2004),
pp. 137-138.
3
Shuck L. Edward, Jr., ‚The United States in Southeast Asia,‛ Current History 71, 442
(December 1969): 193.
4
“US and support of authoritarian regimes,‛ The Voice of Russia [Online], 29 August 2012.
Available from: http://english.ruvr.ru/2012_08_29/US-and-support-of-authoritarian-regimes/
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หลังจากนั้นจึงส่งทหารอเมริกนั เข้ ามาร่วมรบในสงครามเกาหลี ซึ่งเป็ นการรุกรานของเกาหลีเหนือ
ต่อเกาหลีใต้ เมื่อค.ศ. 1950 จนเป็ นผลให้ สงครามสิ้นสุดเมื่อ ค.ศ. 1953 ซึ่งนับว่าสหรัฐอเมริกา
ประสบความสาเร็จ ที่สามารถต้ านการรุ กรานของเกาหลี เหนื อไว้ ได้ 5 และตามมาด้ วยการมุ่ง
ขัดขวางการรวมประเทศของเวียดนาม หลังจากฝรั่งเศสพ่ายแพ้ ต่อกองกาลังเวียดมินห์ในสงคราม
เดียนเบียนฟู กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ าแทรกแซงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทศวรรษ
1960 เพื่อสนับสนุนเวียดนามใต้ ข้ นึ ปกครองประเทศ เพราะเกรงว่าหากปล่อยให้ เวียดนามจัดให้
มี ก ารเลื อ กตั้ ง ภายใน ชั ย ชนะอาจตกเป็ นของฝ่ ายเวี ย ดมิ น ห์ อั น จะเป็ นการเปิ ดช่ อ งทางให้
คอมมิวนิสต์เข้ ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ในไม่ช้า สหรัฐอเมริกาจึงเริ่ม
ส่งที่ปรึกษาทางทหาร และสนับสนุ นอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามใต้ และในสมัย
ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ได้ ส่งกาลังทหารอเมริกันนับแสนนาย
พร้ อมอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ าสกัดกั้นการคุกคามของคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม และเมื่อมีการ
ยกเลิก การเลื อกตั้งเมื่อ ค.ศ. 1956 ทาให้ เวียดนามเหนื อประกาศสงครามกับเวียดนามใต้
เป็ นผลให้ สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1964–1975) ขยายตัวและรุนแรงมากขึ้น6
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการเข้ าร่วมสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาพบว่า เป็ นเพียงการ
สะท้ อนให้ เห็นถึ งความต้ อ งการในการส่งเสริ มประชาธิปไตยและทุน นิยมเสรี รวมทั้งนโยบาย
ปิ ดล้ อ มหรื อ สกัด กั้น คอมมิ ว นิ ส ต์ สืบ เนื่ อ งจากประธานาธิบ ดี ท รู แ มนเห็น ว่ า เอกราชส าหรั บ
เวียดนามเหนือ หมายถึงชัยชนะของคอมมิวนิสต์ การสูญเสียเวียดนามจะนาไปสู่การสูญเสียพื้น ที่
อื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ กับคอมมิวนิสต์ในที่สุด ทัศนะเช่ นนี้วางอยู่บนกรอบ
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ที่กาหนดยุทธศาสตร์โลกของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น7
ดังนั้นเวียดนามจึงได้ กลายเป็ นเวทีท่ที ดลองความแข็งแกร่งในแสนยานุ ภาพและความน่าเชื่อถือใน
คามั่นสัญญาของสหรั ฐอเมริ กาที่มีต่อพั นธมิตรของตนทั่วโลก8 เช่นเดียวกับการจัดตั้งองค์การ
สนธิสัญญาป้ องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty Organization –
SEATO) ที่นาโดยสหรั ฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นผลมาจากสนธิสัญญามะนิ ลา (Manila Pact) โดยมี
5

Branislav L. Slantchev, ‚National security strategy: Korean War (1950-1953) and
asymmetric warfare‛ (lecture on National Security Strategy, Department of Political Science, University
of California), p. 12 [Online], 25 December 2009. Available from:
http://slantchev.ucsd.edu/courses/nss/lectures/14-limited-war-korea.pdf
6
David E. Kaiser, American tragedy: Kennedy, Johnson, and the origins of the Vietnam War
(Cambridge: Harvard University Press, 2000), pp. 2-7.
7
พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัคพันธ์, สงครามเวียดนาม: สงครามกับความเป็ นจริงของ “รัฐไทย”
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), หน้ า 8.
8
สมร นิติทณ
ั ฑ์ประภาศ, ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1945ปั จจุบนั , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), หน้ า 236.
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ประเทศร่วมลงนามประกอบด้ วยสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์
ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 19549 ด้ วยความต้ องการที่จะผลักดัน
ให้ มีการจัดตั้งองค์การด้ านความมั่นคงระหว่ างประเทศและพั นธมิตรทางการทหารในภูมิภาค
เอเชี ยใต้ แ ละเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ รวมถึงสหรั ฐอเมริ กายังได้ ทาสนธิสัญ ญาทางทหารกับ
พันธมิตรหลัก ได้ แก่ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ และออสเตรเลีย ทั้งหมดนี้ ทาให้ การเมือง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็ นระบบศูนย์อานาจเดียว (monopolarity system)
อย่างไรก็ตาม SEATO ยังไม่สามารถกาหนดกฎเกณฑ์หรือกลไกการแก้ ไขปัญหาระหว่างประเทศ
ได้ และแม้ ว่ า ประเทศสมาชิ ก จะได้ ทุ่ม เทความพยายามในการสร้ า งสัน ติ ภาพและต่ อต้ า นภั ย
คุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ทว่ า SEATO ก็ยังไม่ สามารถขัดขวางหรื อยับยั้งความขัดแย้ งที่
เกิดขึ้นในกัมพูชา ลาว และเวียดนามใต้ ได้ โดยเหตุผลสาคัญเพราะว่าการตัดสินใจในการดาเนิน
ปฏิบัติการทางทหารจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก ซึ่ง SEATO
ไม่เคยบรรลุถึงเงื่อนไขเช่ นนั้น นอกจากนี้ความท้ าทายที่สาคัญของ SEATO เกิดขึ้นจากความ
แตกต่ า งทางยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงร่ ว มระหว่ า งประเทศสมาชิ ก (collaborative security
projects) รวมทั้งท่าทีของประเทศสมาชิกทางฝั่งตะวันตก10
ภายหลังการประกาศหลักการนิกสัน (Nixon Doctrine) เมื่อ ค.ศ. 1969 รั ฐบาล
ประธานาธิ บ ดี นิ ก สั น ได้ แสดงท่ า ที ใ ห้ เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงนโยบายต่ า งประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยประกาศลดความผูกพันในการเกี่ยวข้ องในความขัดแย้ ง โดยใช้ กาลังโดยตรง
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่กระนั้นจะยังคงรักษาข้ อผูกพันตามสนธิสญ
ั ญาและจะเข้ าเกี่ยวข้ อง
กับปั ญ หาความมั่น คงของชาติน้ั นๆ เมื่ อถู กคุ กคามโดยอาวุ ธนิ วเคลี ยร์ ส่วนในกรณีท่ีเกี่ยวกับ
การรุ กรานในแบบอื่นๆ สหรั ฐอเมริ กาก็จะให้ ความช่ วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางการทหาร
ต่อเมื่อได้ รับการร้ องขอและเห็นสมควร ประเทศที่ถูกรุนรานโดยตรงจะต้ องทาหน้ าที่ตามความ
รั บผิ ดชอบส่ว นใหญ่ ในเรื่ องกาลั งทหารที่จ ะป้ องกัน ตนเอง11 โดยพื้ นฐานของนโยบายนี้ มิได้
หมายความว่า สหรัฐอเมริกาจะละทิ้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปทั้งหมด เพียงแต่ในขณะ
นั้น สหรั ฐอเมริ ก าให้ ความสาคัญ ภูมิภาคนี้ เป็ นรองในความสาคัญ ทางยุ ทธศาสตร์ 12 ดังนั้ น
9

Amitav Acharya, The quest for identity: International relations of Southeast Asia
(Singapore: Oxford University Press, 2000), p. 67.
10
ธนวัฒน์ พิมลจินดา, บทบาทของสหรัฐในองค์การความมัน่ คงระหว่างประเทศยุคสงคราม
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2552), หน้ า 21.
11
Richard Nixon, U.S. foreign policy for the 1970’s: A new strategy for peace (Washington,
DC: U.S. G.P.O., 1980), p. 130.
12
สุรชาติ บารุงสุข, สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย: ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้าน
การทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1975-1980), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), หน้ า 15.
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สหรั ฐ อเมริ ก าจึ ง ด าเนิ น การท าสงครามให้ เ ป็ นของเวี ย ดนาม (Vietnamization) กล่ า วคื อ
สหรัฐอเมริกาจะฝึ กการรบและติดอาวุธให้ แก่กองทัพเวียดนามใต้ เพื่อเข้ าทาการรบแทนกองทัพ
อเมริกันที่จะถอนตัวจากความขัดแย้ งในสงครามเวียดนาม13 เนื่องจากสังคมอเมริกันเห็นว่าการ
เข้ าร่ วมสงครามเวียดนามเป็ นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่ลุกลามเป็ นวิกฤติเศรษฐกิจตกต่า ทั้ง
ยัง มี ก ารเรี ย กเก็บ ภาษี เพิ่ ม ขึ้น ในสหรั ฐอเมริ ก า 14 และเห็น ว่ า ความสู ญ เสี ย ที่เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทหาร
อเมริ กันและพลเรือนชาวเวียดนาม เพราะสงครามเวียดนามเป็ นสงครามนอกประเทศที่ส่งกาลัง
พลไปรบกว่า 600,000 นาย ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ สหรั ฐอเมริ กา15 และมีอัตราการ
เสียชีวิตของทหารอเมริกันจานวนมากถึง 50,000 นาย หลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนกาลังทหาร
ออกจากเวียดนามเมื่อ ค.ศ. 1975 เวียดนามใต้ กต็ กเป็ นของคอมมิวนิสต์ ตามมาด้ วยลาวและ
กัมพูชาที่กลายเป็ นคอมมิวนิสต์เช่นกัน ต่อมาสหรั ฐอเมริ กาได้ ถอนทหารออกจากไทยเมื่อ ค.ศ.
1976 ซึ่งเมื่อเทียบกับทศวรรษ 1950-1960 จะพบว่าสหรัฐอเมริกาลดบทบาททางด้ านความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงไปอย่างมากในช่วงทศวรรษ 197016 ทั้งนี้นโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดุลแห่งอานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก
ระบบศูนย์อานาจเดียวไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ (multipolarity system)
จากสภาพแวดล้ อมระหว่ างประเทศที่ประกอบไปด้ วยการแข่งขันและความไม่ไว้ วางใจ
อันเป็ นผลมาจากความแตกต่างด้ านอุดมการณ์ทางการเมือง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จึงทาการปรับตัวให้ สอดรั บกับสภาพแวดล้ อมดังกล่าว และสภาพความไม่แน่ นอนของ
ท่าทีของประเทศมหาอานาจ ส่งผลให้ ประเทศต่างๆเกิดความรู้ สึกไม่ม่ันคง แม้ ว่าสหรัฐอเมริกา
ยืนยันที่จะปฏิบัติตามพั นธะกรณีท่ีตกลงไว้ ก่อนการลดบทบาทลดตามหลักการนิกสัน ด้ วยการ
สร้ างความร่ วมมือภายในภูมิภาคในรูปของสถาบัน (Regime) ได้ แก่ สมาคมอาสา (Association
of Southeast Asia – ASA) เมื่อ ค.ศ. 1961, กลุ่มประเทศมาฟิ ลินโด (MAPHILINDO) เมื่อ
ค.ศ. 1963 และตามมาด้ วย การก่อตั้ง ของสมาคมเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ หรื ออาเซี ย น
(ASEAN)
ด้ วยการเห็นถึงความสาคัญที่จะต้ องสานต่อการสร้ างความร่ วมมือในระดับภูมิภาค ใน
ค.ศ. 1966 รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย นายถนัด คอมันตร์ ได้ เสนอร่ างการจัดตั้ งองค์การ
13

John Spanier, American foreign policy since World War II, 9th ed. (Canada: CBS College,
1983), pp. 266-277.
14
Anthony Lake, The Vietnam legacy: The war, American society and the future of American
foreign policy (New York, NY: New York University Press, 1976), pp. 399-400.
15
พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัคพันธ์, สงครามเวียดนาม: สงครามกับความเป็ นจริงของ “รัฐไทย”,
หน้ า 3.
16
Alexander Lavrentyev, USA and Asia (New Delhi: Sterling, 1982), pp. 58-74.
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ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ต่อมา
เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม ค.ศ. 1967 อาเซี ย นจึ ง ได้ รั บ การก่ อ ตั้ ง ขึ้ น 17 อาเซี ย นนั บ ว่ า ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
ท่ามกลางภูมิภาคนิยมระยะที่สอง (ค.ศ.1965 – ค.ศ. 1985) ซึ่งเป็ นกระแสภูมิภาคนิยมที่
เกิดขึ้นจากการตอบโต้ มหาอานาจที่เ ข้ ามามีบทบาททางความมั่นคงในภูมิภาค รวมไปถึงการ
ปรั บตัวต่อสิ่งแวดล้ อมทางความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันที่ก่อตั้งขึ้นในระยะนี้
จึงค่อยพั ฒนาความร่ วมมือภายในภูมิภาค โดยให้ ความสาคัญกับประเด็นด้ านความมั่ นคงเป็ น
หลัก18 แรกเริ่มนั้นอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Association
of Southeast Asian Nations –ASEAN) ประกอบด้ วยสมาชิก 5 ประเทศได้ แก่ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ที่ก่อตั้ง
อาเซียนขึ้นนั้นได้ ระบุจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการก่อตั้ง ได้ แก่ เพื่อสร้ างความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อส่งเสริ มสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อรั กษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงไม่ให้ ถูกแทรกแซงจากภายนอก และระบุไว้ ชัดเจนว่าประเทศที่จะเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก
จะต้ องเป็ นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การปรับตัวดังกล่าว รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศมหาอานาจภายนอกช่วยเสริมสร้ าง
อานาจแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในการต่อต้ านภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งทุกประเทศ
สมาชิกต่างตระหนักและยอมรับว่า ความขัดแย้ งระหว่ างประเทศมหาอานาจมีขอบเขตและระดับ
ความรุ นรงเกินกว่ าที่ตนจะเข้ าไปจั ดการได้ เพี ยงลาพั ง กอปรกับประเทศสมาชิ ก เองยังมีความ
หวาดระแวงต่อกัน ดังนั้นการรวมกลุ่มอาเซียนจึงเป็ นนโยบายที่เหมาะสมสาหรั บบริ บทระหว่ าง
ประเทศและสถานการณ์ภายในระหว่ างประเทศสมาชิกเองในขณะนั้น 19 ซึ่ งส่งผลให้ แนวทาง
การจั ดการความขัดแย้ งในระยะเริ่ มแรกของอาเซียนมุ่ งเน้ นไปที่ในการสร้ างความไว้ เนื้ อเชื่อใจ
เพื่อเป็ นหลักประกันว่ าจะไม่ถูกแทรกแซงอธิปไตยและกิจการภายในมากกว่ าที่จะเป็ นไปเพื่อการ
ยอมรั บ ในความสาคั ญของกลไกที่เป็ นกฎเกณฑ์และข้ อ บั งคับ นอกจากนั้น ยังพยายามสร้ า ง
ดุ ล อ านาจให้ เ กิด ขึ้ นแก่ ป ระเทศสมาชิ ก ผ่ า นกลไกความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบการประชุ ม อาทิ

17

Russell Hunt Fifiel, National and regional interests in ASEAN: Competition and cooperation in international politics (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1979), pp. 6-7.
18
Louise Fawcett, Regionalism in world politics: Past and present [Online], 2012. Available
from: http://www.garnet-eu.org/pdf/Fawcett1.pdf
19
Muthiah Alagappa, Asian security practice: Material and ideational influences (Stanford,
CA: Stanford University Press, 1998), pp. 65-114, cited in Thi Thu Huong Dang, Examining the
engagement between civil society and ASEAN in the ASEAN Charter process (Norderstedt, Germany:
GRIN Verlag, 2009), p. 5.
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การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Meeting - AMM)20 ดังจะอธิบาย
รายละเอียดในหัวข้ อถัดไป
2.1.2 พัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้ง กลไกความร่วมมือ และกรอบในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงระหว่างปี ค.ศ.1967 – ค.ศ. 1975
1) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซี ยน (The ASEAN Ministers Meeting AMM) (ค.ศ. 1967)
เพื่ อ หารื อ ในประเด็น ความร่ ว มมื อ และความมั่ น คงในภูมิ ภ าค การประชุ ม รั ฐ มนตรี
ต่ า งประเทศอาเซี ย น จั ด ขึ้ นเป็ นประจาทุ ก ปี ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง อาเซี ย น ในตอนแรกนั้ น จะเป็ น
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศเท่านั้น จนกระทั่งในปี ค.ศ.1977 ได้ มีการจัดการประชุม
ระหว่ างรั ฐมนตรีด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา แรงงาน สิ่งแวดล้ อม เช่ นกัน การ
ประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียนจะจัดหมุนเวียนไปตามเมืองหลวงของประเทศสมาชิก เพื่อ
หารือแนวทางการดาเนินนโยบาย ความร่วมมือด้ านต่างๆ รวมถึงการพิจารณาการดาเนินการและ
ข้ อเสนอจากโครงสร้ างอื่นๆ ซึ่งในช่วงแรกนั้น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังถือเป็ น
กลไกสูงสุดในการจัดทานโยบายของอาเซียนและการประสานงานความร่วมมือต่างๆของอาเซียน21
ปั จจุ บันแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ได้ ให้ ความสาคัญกับที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดย
การหารื อ เพื่ อสร้ างแบบแผนการปฏิ บั ติ ร่ วมกั น และกลไกการจั ด การความขั ด แย้ งที่ มี
ประสิทธิภาพ22
2) วิถอี าเซียน (ASEAN Way)
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นขึ้ น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ มี ก ารสร้ างความไว้ วางใจ
ความคุ้นเคย และความเข้ าใจ วิถีอาเซียนนี้มีบทบาททั้งในฐานะเป็ นหลักการดาเนินการในความ
ร่วมมือและการจัดการความขัดแย้ งของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้เพราะอาเซียนนั้นพอใจกับ
20

Hans H. Indorf, ASEAN: Problems and prospects (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 1975), p. 25.
21
Jun Nishikawa, ASEAN and the United Nations system (New York: United Nations Institute
for Training and Research, 1983), p. 12.
22
Evolving towards ASEAN 2015: ASEAN annual report 2011-2012 (Jakarta: ASEAN
Secretariat, 2012), pp. 28-29.
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ความไม่ เ ป็ นทางการและแนวทางที่ไ ม่ เ คร่ ง ครั ด มากกว่ า สนธิ สั ญ ญาหรื อ ความตกลงที่เ ป็ น
ทางการ23 วิถีอาเซียนเป็ นแบบแผนความร่ วมมือเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเน้ นการ
เจรจา ปรึกษาหารือ เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความไว้ วางใจ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิก
จัดการความขัดแย้ งระหว่ างกัน อย่างค่อยเป็ นค่อยไป 24 และอาจกล่ าวได้ ว่าวิถีอาเซี ยน ยังคงมี
บทบาทครอบคลุมแม้ ว่าอาเซียนจะเป็ นองค์กรตามกฎหมาย มีกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งมีกลไกการ
จัดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการแล้ ว Amitav Acharya ได้ อธิบายไว้ ว่า วิถีอาเซียน เป็ นกลไกที่
เกิดจากกระบวนการสร้ าง อัตลักษณ์ ซึ่งกระบวนการสร้ างนี้ เกิดจากทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
โดยกฎเกณฑ์ใ หม่ ๆ และหลั ก การดั้ ง เดิ ม ประเพณี รวมทั้ง กระบวนการตั ด สิน ใจ ซึ่ ง พบเห็น
บ่อยครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 25 กลไกที่เรี ยกว่ าวิถีอาเซี ยน Mely Caballero
Anthony กล่าวว่าประกอบไปด้ วยประเด็นต่อไปนี้26
1. การพยายามประนีประนอม (Diplomacy of Accommodation)
เมื่อ เกิดข้ อ พิ พ าทระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นจะจั ดการให้ มีการประนี ป ระนอม
เพื่ อที่จะไม่นาความเสื่อมเสียมาสู่อาเซียน หากไม่สามารถประนีประนอมกันได้ ก็จะให้ มีการพัก
เรื่องนั้นไว้ ก่อน การประนีประนอมนี้เป็ นไปในรูปแบบของการให้ และการรับ ซึ่งมีแนวทางอยู่
สามประการคือ ประการแรกคือ restraint หรื อกล่ าวคือการอดทนอดกลั้ น รวมไปถึงการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่น ประการที่สองคือ respect คือการให้ ความเคารพในผลที่
ออกมาจากกระบวนการปรึกษาหารือและฉันทามติ ประการที่สามคือ responsibility หมายถึงการ
คานึงถึงผลประโยชน์และความรู้สกึ ของสมาชิกอื่นๆ รวมทั้งการไม่ให้ ประเด็นทางการเมืองภายใน
รัฐของตนเอง ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้ านอื่นๆ27
2. การใช้ หลักการการปรึกษาหารือ (Musyawarah) และ ฉันทามติ (Muafakat)
การใช้ หลักการ Musyawarah (consultation) หมายถึง กระบวนการถกเถียงและปรึกษา
สาหรั บหลักการ Muafakat (consensus) นั้นคือกระบวนการตัดสินใจหลังจากผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือ กล่าวคือแนวทางการดาเนินงานของอาเซียน จริงๆแล้ วการดาเนินงานไม่ได้ สาเร็จผล
23

Rodolfo C. Severino, Southeast Asia in search of an ASEAN community (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2006), p. 11.
24
Hiro Katsumata, ASEAN’s cooperative security enterprise: Norms and interests in the
ASEAN Regional Forum (New York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 52.
25
Amitav Achaya, Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the
problem of regional order (New York: Routledge, 2001), p. 28.
26
Mely Caballero Anthony, Regional security in Southeast Asia: Beyond ASEAN way
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), pp. 64-79.
27
Ibid., pp. 65-66.
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จากเพียงแค่การประชุมสุดยอดผู้นา หรือการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ แท้ จริง
แล้ วนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการเจรจากันนอกรอบ เพื่อโน้ มน้ าวให้ ประเทศสมาชิกอื่น
ยอมรับและและสนับสนุนเรื่องที่จะเป็ นประเด็นในที่ประชุมแบบทางการของอาเซียน ทั้งนี้กเ็ พื่อให้
แน่ ใจว่ าสิ่งที่มีการเสนอนั้ นจะได้ รับความเห็นชอบ ซึ่ งจะทาให้ ประเทศสมาชิก และอาเซี ยนเอง
คงไว้ ซ่ึงภาพลักษณ์ท่ดี ี แสดงถึงความร่วมมือกัน ซึ่งในกระบวนการนี้ จะผ่านการประชุมหลายครั้ง
จนกว่ าจะได้ ฉันทามติในที่สุด ส่งผลให้ การดาเนินการมักเป็ นไปอย่างล่าช้ า 28 อย่างไรก็ดี การมี
การประชุ มหลายครั้ งนี้ กท็ าให้ เจ้ าหน้ าที่ของประเทศต่ างๆได้ พบปะและรู้ จั กกัน นอกจากการ
ประชุมแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ยังได้ มีการทากิจกรรมอื่นๆร่ วมกัน เช่นการเล่นกอล์ฟ การร่ วมรับประทาน
อาหารกลางวั น หรื อ ค่ า เป็ นต้ น นั บ เป็ นการส่ ง เสริ ม บรรยากาศความเป็ นมิ ต ร ท าให้ เกิ ด
ความคุ้น เคยและสนิทสนมกัน เป็ นการสร้ างความรู้ สึกร่ วมกันในประเด็นปั ญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างกัน29
3. เครือข่าย (Networking)
จากการประชุ มที่ต้องจัดขึ้นบ่ อยครั้ งจนทาให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้นาผู้เข้ าร่ วมต่างใกล้ ชิดกัน
และเกิดเป็ นเครือข่ายขึ้น ความใกล้ ชิดนี้จะทาให้ ผ้ ูนาได้ ตระหนักถึงปั ญหาภายในซึ่งกันและกัน
และทาให้ เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว รวมทั้งยังส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อกัน30
4.การตกลงที่จะไม่เห็นด้ วย (Agreeing to disagree)
เมื่อการประชุ มที่จัดขึ้นหลายครั้ งไม่ ประสบผล ไม่ สามารถได้ ผลที่เป็ นฉั นทามติเกิดขึ้น
ประเทศสมาชิกก็จะเลือกใช้ วิธีการตกลงที่จะไม่เห็นด้ วย กล่าวคือเป็ นการยืดเวลาให้ แก่ประเด็นที่
หาฉันทามติไม่ได้ จนกระทั่งสามารถเจรจาตกลงกันได้ 31
5.การใช้ ฝ่ายที่สามเป็ นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย (Third-party Mediation)
เป็ นกระบวนการที่มักทาเงียบๆ และไม่เปิ ดเผยต่ อสาธารณชย แม้ ต่อมาจะมีการจัดทา
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ซึ่งระบุให้ มี อัครภาคี (High
Council) เป็ นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและตัดสินข้ อพิพาท แต่กย็ ังไม่สามารก่อตั้งสาเร็จได้ กลไก
การจัดตั้งอัครภาคีน้ ีจึงถูกแปลงไปใช้ เป็ นการใช้ ตัวกลางในการดาเนินการไกล่เกลี่ย 32
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34
3) เขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง (Zone of Peace, Freedom and
Neutrality -ZOPFAN) (27 พฤศจิ กายน ค.ศ. 1971)
หลังจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลุดพ้ นจากการเป็ นอาณานิคม โลกก็เข้ าสู่ยุค
สงครามเย็น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็ นสนามรบระหว่ างมหาอานาจ ผู้นาประเทศส่วน
หนึ่งมองว่าการประกาศตัวเป็ นกลางนั้น จะสามารถนาพาประเทศให้ รอดพ้ นจากความขัดแย้ งได้ 33
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ.1971 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย จึงได้
ร่วมลงนามใน เขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง เพื่อหวังให้ เกิดความผ่อนคลายจาก
ความตึงเครียด นาสันติภาพมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นสาคัญที่เขตสันติภาพ เสรีภาพ
และความเป็ นกลางให้ ความสาคัญคือการปราศจากการคุกคามจากภายนอกในทุกรูปแบบ โดยได้
เน้ นยา้ ว่าเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลางนี้ จะเคารพในสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในหลักการการเคารพในอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่ใช้ กาลังต่อกัน การจัดการ
ความขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี รวมทั้ง การที่รั ฐ ทุ ก รั ฐ มี สิ ท ธิ ใ นการปกครองตนเอง ปราศจากการ
แทรกแซงกิจการภายใน34
2.1.3 ตัวอย่างกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนและแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 1967 – ค.ศ. 1975
ความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์
ความขัดแย้ งระหว่างมาเลเซียกับฟิ ลิปปิ นส์ในรัฐซาบาห์ มีมานับตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน
ขึ้นและในปัจจุ บันก็ยังคงเป็ นปัญหาอยู่ ในตอนแรกเริ่มนั้นฟิ ลิปปิ นส์มีท่าทีต้องการให้ อาเซียน
เข้ าไปช่วยจัดการความขัดแย้ ง แต่อาเซียนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น ไม่ได้ เข้ าไปจัดการความขัดแย้ ง เพราะ
กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.1968 ในการประชุ ม
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รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ครั้งที่ 2 ที่ประชุมไม่ได้ มีการหยิบยกเอาปั ญหาความขัดแย้ งใน
รั ฐซาบาห์ ข้ ึนมาพู ด ซึ่ งภายหลั งการประชุ ม มาเลเซี ยและฟิ ลิ ปปิ นส์ได้ ขอให้ ท้ังสามประเทศที่
เหลือทาข้ อตกลงเพื่อคลายความตึงเครียด แต่จากนั้นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นอีก 35 เมื่อสื่อของ
ทางมาเลเซียรายงานว่า รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ได้ ฝึกกองกาลังทหารเพื่อนามาปฏิบัติการในรัฐซาบาห์ 36
จนนาไปสู่การตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ต่อมา เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศไป
ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจสหประชาชาติเพื่อเอเชีย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รั ฐมนตรี
ต่างประเทศได้ ปรึ กษาหารื อกัน ในเรื่ องรั ฐซาบาห์ และได้ ตกลงที่จะทาข้ อตกลงเพื่ อคลายความ
ตึงเครี ยดอีกครั้ ง จากนั้ นทั้งสองประเทศได้ มาเจรจาพู ดคุ ยกันที่ประเทศไทย ในการประชุ ม
รัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่สาม ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
ได้ กลับ สู่ปกติแล้ ว ด้ วยการจั ดการความสัมพั น ธ์ตามแนวทางวิถีอาเซี ยนนี้ แม้ อาเซียนจะไม่
สามารถยุติข้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศได้ และไม่นาประเด็นขึ้นมาสู่การประชุมทางการซึ่ง
อาจส่งผลต่อความมั่นคงของอาเซียนเอง อาเซียนก็ไม่เข้ าไปแทรกแซงกิจการภายในของทั้ งสอง
ฝ่ าย แต่อาเซียนก็สามารถผลักดันให้ มีการสร้ างความตกลงระหว่างทั้งสองประเทศได้ โดยผ่าน
ทางการเจรจาแบบไม่เป็ นทางการภายหลังการประชุมหลักๆ37
เนือ่ งจากพัฒนาการกลไกและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในช่วงปี ค.ศ. 1967 –
ค.ศ.1975 นั้น เน้นไปที่การสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งความ
ต้องการหลักประกันว่าประเทศของตน จะไม่ถูกแทรกแซงอธิ ปไตยหรือกิจการภายในจาก
ภายนอก ดังจะเห็นได้ในจุดมุ่งหมายของการจัดทาเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง
(ZOPFAN) ด้วยความต้องการความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเพือ่ เป็ นหลักประกัน แต่
ในขณะเดียวกันก็ไม่ตอ้ งการให้มีการแทรกแซงภายในประเทศของตน ส่งผลให้แนวทางการ
จัดการความขัดแย้งของอาเซียนในช่วงนี้ จึ งไม่ได้รบั การพัฒนาให้มีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน ในทาง
กลับกัน ประเทศสมาชิกพึงพอใจกับการรวมตัวและแนวทางที่เป็ นลักษณะยืดหยุ่น อย่างวิถี
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อาเซี ยน ซึ่งก็สามารถทาให้ท้ งั สองประเทศ พักเรื่องความขัดแย้ง และกลับสู่ความสัมพันธ์ที่
ดีได้
2.2 ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990: จุดกาเนิดกลไกการจัดการความขัดแย้งทีเ่ ป็ นทางการ
2.2.1 บริบทระหว่างประเทศระหว่างปี ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990
สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากสงครามเวี ยดนามเมื่อ ค.ศ. 1975 ในช่วงนี้เอง สหภาพ
โซเวียตช่ วงชิงโอกาสที่สหรั ฐอเมริ กาเกิดความอ่อนแอเข้ ารุกรานอัฟกานิสถานในปี ค.ศ. 1979
แต่สหภาพโซเวียตก็ไม่สามารถปราบปรามกองทัพของฝ่ ายกบฏมูจาฮีดีน (Mujahidin) ที่ได้ รับ
การสนับสนุ นจากสหรัฐอเมริ กาได้ กองทัพของสหภาพโซเวียตต้ องถอนออกจากอัฟกานิสถาน
อย่างทุลักทุเลหลังจากทาสงครามยืดเยื้อมาเป็ นเวลา 10 ปี ซึ่งเป็ นการส่งสัญญาณให้ เห็นความ
อ่ อ นแอที่เ กิ ดขึ้ นกั บ สหภาพโซเวี ย ตเช่ น กั น 38 ในขณะเดีย วกัน นั้ น เอง ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลับมาสู่การแข่งขันการสะสมอาวุธอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ท้ัง
สองประเทศต่างละเมิดต่อข้ อตกลงในการเจรจาจากัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ (Strategic Arms
Limitation Talks – SALT I) ตั้งแต่เมื่อ ค.ศ. 1972
นอกจากนั้น การเผชิญหน้ าและต่อสู้ระหว่ างสหภาพโซเวียตกับจีนก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
สาคัญที่ทวี ความตึงเครี ยดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนใน
ปัญหาสงครามเวียดนาม-กัมพูชา กล่าวคือ ปัญหาดังกล่าวเป็ นความขัดแย้ งระหว่างเวียดนามและ
กัมพูชาที่อุบัติข้ ึนเมื่อเกิดการปะทะระหว่ างทหารเวียดนามกับทหารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ ง
กัมพูชา หรือกลุ่มเขมรแดง (Khmer Rouge) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 197539 แม้ ต่อมาความ
ขัดแย้ งดังกล่าวจะสงบลงได้ ในช่วงต้ นปี ค.ศ. 1978 เวียดนามตัดสินใจสนับสนุนกลุ่มต่อต้ าน
กลุ่มเขมรแดง จึ งทาให้ กัมพูชาตะวันออกเป็ นเขตที่ได้ รับการสนั บสนุ นจากเวี ยดนาม40 จึงเป็ น
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เหตุให้ เกิดการลุกฮือขึ้นในภาคตะวันออกของกัมพูชาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 197841 และใน
ที่สุด เวียดนามได้ ส่งทหารเกือบ 200,000 คนบุกเข้ าโค่นล้ มรัฐบาลเขมรแดงในกัมพูชาเมื่อ 22
ธันวาคม ค.ศ. 197842 และจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (People’s Republic of
Kampuchea – PRK) ขึ้นภายใต้ การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ส่วนอีกด้ านหนึ่ง จีนสนับสนุน
ให้ มีการจัดตั้งรั ฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตย (Coalition Government of Democratic
Kampuchea - CGDK) หรือกลุ่มเขมรสามฝ่ าย ประกอบด้ วยกลุ่มโมลินากา (Mouvement de
Liberacion National du Kampuchea - MOLINAKA) ของสมเด็จนโรดม สีหนุ กลุ่มเขมรแดง
และกลุ่มเขมรอิสระของอดีตนายกรัฐมนตรีซอน ซานน์ (Son Sann) ซึ่งรัฐบาล CGDK ได้ รับการ
รับรองจากสหประชาชาติ43
เหตุการณ์ดังกล่าว ทาให้ โลกตะวันตกและประเทศสมาชิกอาเซียนประณามการใช้ กาลัง
ของเวียดนาม โดยอาเซียนมองว่ า การรุกรานกัมพูชาของเวี ยดนาม ภายใต้ การสนับ สนุ น ของ
สหภาพโซเวียต เป็ นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพต่อภูมิภาค 44 นอกจากนั้น จีนใน
ฐานะพันธมิตรทางการเมืองของกัมพูชา ไม่พอใจเวียดนามมากขึ้นเป็ นลาดับ 45 ความบาดหมาง
ของจีน และเวี ยดนามขยายตัวขึ้น เมื่อ จี นและญี่ ปุ่ นได้ ร่ วมทาสนธิสัญ ญามิ ตรภาพเมื่ อ วั น ที่ 12
สิงหาคม ค.ศ. 1978 จึงทาให้ เวียดนามตอบโต้ ด้วยการหันไปผูกสัมพั นธ์และทาสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่ วมมือทางทหารกับสหภาพโซเวี ยตเมื่อวั นที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978
สถานการณ์ดังกล่าวเป็ นดังตัวเร่งปฏิกิริยาให้ จีนหันไปสร้ างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยได้ ประกาศแถลงการณ์ร่วมว่าด้ วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 197946 ในที่สุดการคานอานาจดังกล่าวทาให้ ความ
บาดหมางระหว่ างจีนกับเวียดนามยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และปะทุเป็ นสงครามสั่งสอนในเดือน
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กุมภาพันธ์-มีนาคม ค.ศ. 197947 ด้ วยเหตุน้ ีจึงทาให้ การเมืองระดับโลกเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับปัญหากัมพูชา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงคราม ส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงของประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างเลี่ยงมิได้ ดังจะเห็นได้ จากการที่อาเซียนแสดงความห่วงใยต่อประเด็นดังกล่าว ผ่าน
การปรึ กษาหารื อในการประชุ มระดับรั ฐมนตรี อาเซียน (AMM) ถึง 6 ครั้ ง48 รวมถึงการ
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้ วยปัญหากัมพูชา (Joint Statement by the
ASEAN Foreign Ministers on the Kampuchean Problem) ในที่ประชุ มวิสามัญรั ฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 18 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1985 โดยเสนอ
ให้ มีการถอนกาลังทหารออกจากกัมพูชา และเรียกร้ องให้ สหประชาชาติเข้ าดาเนินกระบวนการ
ปรองดองแห่งชาติและอานวยให้ เกิดการเลือกตั้งในกัมพูชา เหล่ านี้แสดงให้ เห็นถึงบทบาทของ
อาเซียนต่อการจัดการปัญหาที่ส่นั คลอนสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศ
ในขณะเดียวกัน สหภาพโซเวียตและลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกได้ ล่มสลายลงจึง
เป็ นจุ ดเปลี่ ยนที่สาคัญที่นาไปสู่การสิ้นสุดสงครามเย็น และสหภาพโซเวียตได้ ลดบทบาทที่เป็ น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่อสหรัฐอเมริ กาลง กอปรกับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของจีนที่ไม่มีนโยบายที่จะส่งออกลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือน
เช่ นเดิมอีกต่อไป จึงทาให้ นโยบายต่อต้ านฝ่ ายคอมมิวนิสต์ของสหรั ฐอเมริ กาที่ผ่านมาสิ้นสุดลง
ด้ วยเช่นกัน บริบทระหว่างประเทศดังกล่าวเอื้อให้ เกิดการแก้ ไขปัญหาสงครามเวียดนาม-จีน หรือ
สงครามอินโดจีนครั้ งที่ 3 และเปลี่ยนขั้วอานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งส่งผลสถานการณ์
ด้ านความมั่นคงของอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปด้ วย49 เพื่อรักษาสถานภาพองค์การ รวมทั้งความ
ร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาค อาเซียนจึงเร่งพัฒนาองค์การให้ มีโครงสร้ างและกลไกที่มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ท่ามกลางความไม่ม่นั คงในภูมิภาคในช่วงนี้ อาเซียนก็ได้ รับสมาชิกเพิ่ม ในปี ค.ศ. 1984
บรูไนดารุสซาลามซึ่งเพิ่งได้ รับเอกราชจากอังกฤษ เห็นความสาคัญในการสร้ างความร่ วมมือใน
ระดับภูมิภาค โดยหวังว่าความร่วมมือในระดับภูมิภาคนั้น จะช่วยสร้ างหลักประกันแก่ความเป็ น
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เอกราชทางการเมืองของตน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1984 บรูไนดารุสซาลามจึงได้ ตัดสินใจเข้ า
ร่วมเป็ นสมาชิกลาดับที่ 6 ของอาเซียน50
2.2.2 พัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้ง กลไกความร่วมมือ และกรอบในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองและความมันคงระหว่
่
างปี ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990
1) การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Summit) (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976)
การประชุมในระดับผู้นาของอาเซียน เป็ นกลไกถูกสร้ างขึ้นเพื่อการสนับสนุนความร่วมมือ
ทางการเมืองระหว่ างประเทศสมาชิก เป็ นการประชุ มเพื่ อตั ดสินใจในขั้นสุดท้ าย กล่ าวคือเป็ น
องค์กรสูงสุดในการกาหนดนโยบายอาเซียน เมื่อที่ประชุ มหารื อกันจนได้ รับฉันทามติแล้ วก็จะมี
การประกาศถ้ อยแถลงหรื อลงนามในสนธิสัญญาเป็ นต้ น การประชุมผู้นา เริ่ มมีข้ ึนครั้ งแรกใน
ค.ศ.1976 ในการประชุ มที่บาหลี ครั้ งที่สองในปี ค.ศ.1977 ที่กัวลาลัมเปอร์ และครั้ งที่สามในปี
ค.ศ.1987 ที่มะนิลา ในช่วงแรกนั้นมีการประชุมไม่ต่อเนื่อง ข้ อสรุปจากการประชุมส่วนใหญ่
ไม่ได้ ถือเป็ นมติอย่างเป็ นทางการจากที่ประชุม51 จนกระทั่งในการประชุมผู้นาอาเซียนครั้งที่ 4 ใน
ปี ค.ศ.1992 ที่สงิ คโปร์ ที่ประชุมมีมติให้ เรียกการประชุมว่า การประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน และ
ให้ มีการประชุมอย่างเป็ นทางการเป็ นประจาทุกสามปี 52 นับจากการประชุ มครั้ งที่ 7 ในปี ค.ศ.
2001 อาเซียนมีการประชุ มสุดยอดผู้นาทุกปี จนกระทั่งการประชุ มครั้ งที่ 12 ปี ค.ศ.2007
อาเซียนมีการประชุมสุดยอดผู้นาปี ละ 2 ครั้งสอดคล้ องกับบทบัญญัติในกฎบัตรอาเซียนที่ได้ รับ
การบังคับใช้ ในปี ค.ศ.2007 ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งในพิ ธีสารว่ าด้ วยกลไกการ
จั ดการความขัดแย้ ง อาจกล่ าวได้ ว่ าที่ประชุ มสุดยอดผู้ น านี้ จะมี บทบาทในการจั ดการความ
ขัดแย้ งในกรณีท่ปี ระเทศสมาชิ กไม่ สามารถหาทางยุ ติความขัดแย้ ง หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ความขัดแย้ งที่ได้ ตกลงกัน
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2) สานักเลขาธิการอาเซียน (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976)
การประชุ มที่สุดยอดผู้ น าอาเซี ยนที่บ าลี ในปี ค.ศ. 1976 ได้ กาหนดให้ มีการจั ดตั้ ง
สานักงานเลขาธิการอาเซียนซึ่งถือเป็ นโครงสร้ างการประสานงานหลักของอาเซียนขึ้น อย่างไรก็
ตามเลขาธิการอาเซียนไม่มีบทบาทและอานาจเท่าใดนัก จนกระทั่งในการประชุมที่สิงคโปร์ในปี
ค.ศ. 1992 ได้ ตกลงให้ อานาจแก่เลขาธิการอาเซียนมากขึ้น ในการประชุมรัฐในตรีต่างประเทศ
อาเซียนในปี ค.ศ.1992 มีการลงนามใน Manila Protocol ยกบทบาทให้ เลขาธิการอาเซี ยนมีฐานะ
เท่ากับรั ฐมนตรี และมีหน้ าที่ในการให้ คาแนะนา ประสานความร่ วมมือ ดูแลกิจกรรมต่างๆของ
อาเซียน รวมไปถึ งการดู แลการประชุ มรั ฐมนตรี ต่า งๆ การประชุ มสุดยอดผู้ นาอาเซียน โดย
เลขาธิการอาเซียนจะมีวาระดารงตาแหน่ง 5 ปี Manila Protocol ยังให้ มีการจัดตั้งรักษาการ
เลขาธิการอาเซียนขึ้นสองตาแหน่ง53 ในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนซึ่งได้ รับการประกาศใช้ ในปี ค.ศ.
2008 ได้ เพิ่ มบทบาทของเลขาธิการอาเซียน ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามคาวิ นิจฉั ย
ข้ อเสนอแนะ ข้ อตัดสินใจ ที่เป็ นผลจากกลไกระงับข้ อพิพาทของอาเซียน พิธีสารกฎบัตรอาเซียน
ว่าด้ วยกลไกการจัดการความขัดแย้ งที่รอสัตยาบันจากชาติสมาชิกอยู่น้ัน ระบุให้ เลขาธิการอาเซียน
มีบทบาทในการเป็ นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง
3) สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of
Amity and Co-operation - TAC) (24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1976)
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ถือเป็ นความ
ตกลงฉบับแรกที่เป็ นทางการของอาเซียน54 เป็ นสนธิสัญญาในการสร้ างระเบียบในความสัมพันธ์
ของประเทศสมาชิกเพื่อให้ เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม
ค.ศ.1987 ได้ มีการจัดทาพิ ธีสารต่อท้ ายมะนิลา (The Manila Protocol) มีการปรั บปรุง
สนธิสัญญา ทาให้ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น้ันจะเปิ ดรับ
ความร่วมมือจากประเทศนอกภูมิภาคที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนด้ วย โดยในส่วนของบทที่หนึ่ง ความ
มุ่งประสงค์และหลักการนั้ นได้ กล่ าวว่ าสนธิสัญญานี้ มุ่งที่จะส่งเสริ มสันติภาพนิ รันดร มิตรภาพ
และความร่ วมมือ อัน ตลอดการระหว่ า งประชาชนของตน ซึ่ งจะช่ วยเหลื อเกื้อกู ลให้ เกิดความ
เข้ มแข็ง ความเป็ นปึ กแผ่น และสัมพันธภาพ
53
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หลักการพื้นฐานของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
ระบุไว้ ในบทที่หนึ่ง ข้ อที่สอง ได้ แก่
1. การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน
และเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติท้งั ปวง
2. สิทธิของทุกรัฐที่จะรักษาชาติตน ให้ ปลอดจากการแทรกแซงจากบ่อนทาลาย หรือการ
ขู่บังคับจากภายนอก
3. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
4. การระงับข้ อขัดแย้ งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี
5. การเลิกคุกคามหรือใช้ กาลัง
6. การสร้ างความร่วมมือระหว่างอัครภาคีด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล55
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้ กล่าวถึงการจัดตั้ง
อัครภาคี (High Council) ซึ่งประกอบด้ วยรัฐมนตรีจากอัครภาคีผ้ ูทาสัญญา โดยเป็ นที่เข้ าใจว่ า
อัครภาคีน้ ีจะประกอบไปด้ วยรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียน อัครภาคีน้ ีจะมีบทบาท
ในกรณี ท่ีเ กิดประเด็น ใดๆที่อ าจเป็ นภั ยคุ ก คามต่ อ ความมั่ น คงในภูมิภาค หรื อ ในกรณี ท่ีช าติ
สมาชิกไม่สามารถจัดการความขัดแย้ งโดยการเจรจาได้ อัครภาคีอาจทาหน้ าที่แนะนาแนวทางที่
เหมาะสม หรือดาเนินการใดๆตามความเห็นชอบจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์อัน
เกี่ยวเนื่องกับอัครภาคีได้ รับการจัดทาขึ้นตามมาในปี ค.ศ.200156
4) ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซี ยนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting ALAWMM) (ค.ศ.1986)
ที่ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นด้ า นกฎหมายก่ อ ตั้ ง ขึ้ นในปี ค.ศ.1986 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
ร่ ว มมื อ ในด้ า นกฎหมาย เพื่ อ แลกเปลี่ ยนข้ อ มู ลทางกฎหมาย ความร่ ว มมื อ ด้ า นกระบวนการ
ยุติธรรม รวมไปถึงการศึกษาและวิจัยด้ านกฎหมาย 57 ในปั จจุ บันที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้ าน
กฎหมายมีการเจรจาในหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความร่ วมมือทางกฎหมายของภูมิภาค เพื่ อ
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ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 24 กุมภาพันธ์ 2519,‛ ใน
อาเซี ยนในสหัสวรรษใหม่, ปราณี ทิพย์รัตน์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: เต็มร้ อย, 2545), หน้ า 275.
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ส่งเสริมให้ อาเซียนประสบความสาเร็จในการกลายเป็ นองค์กรทางกฎหมาย 58 ซึ่งไม่เพียงทาให้
อาเซียนมีกฎเกณฑ์ในการจัดการดาเนินความสัมพันธ์และจัดการความขัดแย้ งระหว่ างกันที่ชัดเจน
ยังเป็ นการส่งเสริมการรวมตัวเป็ นประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงที่ให้ ความสาคัญกับการสร้ างกฎเกณฑ์
2.2.3 ตัวอย่างกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนและแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990
ความขัดแย้งระหว่างไทยและมาเลเซีย ในบริเวณอ่าวไทย
ไทยและมาเลเซี ย มี ค วามขั ด แย้ งในพื้ นที่ ทั บ ซ้ อนในบริ เ วณอ่ า วไทย ในวั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 การหารือทีจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ทั้งสองประเทศได้ ลงนามใน
บันทึกความเข้ าใจร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม บันทึกความเข้ าใจนี้ไม่ได้ มีการกาหนดเส้ นเขตแดน
เพียงแต่ได้ ระบุว่า ทั้งสองประเทศจะมีการเจรจาอย่างสันติเพื่อนาไปสู่การกาหนดเส้ นเขตแดน
ต่อไป59 นอกจากนี้ท้งั สองประเทศยังได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจ ที่มีแนวคิดให้ มีการจัดตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญร่ วม เพื่อเข้ ามาดูแลการใช้ ประโยชน์พ้ ื นที่ใต้ ทะเลในบริ เวณไหล่ ทวีปบริเวณอ่าวไทย
ซึ่งบันทึกความเข้ าใจฉบับนี้เน้ นยา้ ให้ เห็นว่า ทั้งสองประเทศมีพ้ ืนที่ทบั ซ้ อนระหว่างกัน และต้ อง
มีการเจรจาเพื่อหาทางกาหนดเส้ นเขตแดนต่อไป เพื่อที่จะได้ ใช้ ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ทบั ซ้ อน
ร่วมกัน ทั้งสองประเทศได้ ตกลงที่จะจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่ วมขึ้น ในเดือน ตุลาคม ค.ศ. 1979
มาเลเซียและไทยได้ ลงนามในสนธิสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการกาหนดเส้ นเขตแดนระหว่ างทั้งสอง
ประเทศในช่องแคบมะละกาและอ่าวไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างคานึงถึงผลทางกฎหมาย
การสร้ างความตกลงและดาเนินการจัดตั้ง ผู้ เชี่ ยวชาญจึ งดาเนิ นไปอย่ างล้ าช้ า จนกระทั่งเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1990 ทั้งสองประเทศจึงได้ มีความตกลงเกี่ยวกับการก่อตั้งผู้เชี่ยวชาญร่ วม
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ระหว่างไทยและมาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority -MTJA) รวมทั้งแนวทางการ
ดาเนินงานของคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้น60
แม้ จะไม่ มีการกาหนดเส้ นเขตแดนที่แน่ นอนจนกระทั่งถึงปั จจุ บัน แต่การจัดตั้งคณะ
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันโดยความตกลงแบบทวิภาคี ก็ทาให้ ท้งั สองประเทศสามารถแสวงหาประโยชน์
จากพื้นที่ทบั ซ้ อนร่วมกันได้ คณะผู้เชี่ยวชาญร่ วมระหว่างไทยและมาเลเซีย (Malaysia-Thailand
Joint Authority) ที่ได้ รับการจัดตั้งในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งถือเป็ นตัวแทนทั้งไทยและมาเลเซียนี้ ได้
ดาเนินงานสร้ างประโยชน์ร่วมกันทางด้ านเศรษฐกิจเรื่อยมา โดยเฉพาะการจัดการผลประโยชน์
ร่วมกันทางพลังงานอย่างนา้ มันและก๊าซธรรมชาติ แม้ ในช่วงแรกนั้น ต้ องใช้ เวลายาวนานถึง 15
ปี นับจากการได้ รับการจัดตั้ง จึงมีการสร้ างประโยชน์ร่วมกันครั้งแรกในค.ศ. 2005 ก็ตาม61
เพื่อปรับตัวต่อบริบทระหว่างประเทศที่ยังมีความไม่ม่นั คง และส่งผลต่อสันติภาพภายใน
ภูมิภาค อาเซียนได้ พัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการขึ้น อันได้ แก่ สนธิสญ
ั ญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ระบุให้จัดตั้งอัครภาคีขึ้นจัดการ
ความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในช่ วงนี้ ดังเช่ น ความขัดแย้งระหว่ างไทยและ
มาเลเซี ยในบริเวณอ่ าวไทย ประเทศสมาชิ กก็เลือกที่จะจัดการความขัดแย้งอย่างสันติใ น
รูปแบบทวิภาคี ไม่ผ่านกลไกของอาเซี ยน ซึ่งก็อาจเป็ นผลมาจากการที่กลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งในระยะแรกเริ่มนั้น ยังไม่ได้ ระบุรายละเอียดแนวทางการดาเนินการแก่ประเทศสมาชิก
2.3 ค.ศ. 1991 – ค.ศ. 2001: พัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ง และจุดเริ่มต้นแนวคิด
การสร้างประชาคม
2.3.1 บริบทระหว่างประเทศระหว่าง ค.ศ. 1991 – ค.ศ. 2001
นับ ตั้งแต่ก ารสิ้นสุดของสงครามเย็น ประกอบกับ การประกาศถอนทหารของสหภาพ
โซเวี ยตออกจากอ่ า วคัมรานห์ เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 ท าให้ สหรั ฐอเมริ ก าตัดสิน ใจ
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ลดจานวนทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกลง62 จึงทาให้ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ หวั่นเกรงว่า การถอนตัวของมหาอานาจดังกล่าวจะนาไปสู่การเกิด สุญญากาศแห่งอานาจ
(power vacuum)63 ส่งผลให้ ในช่วงหลังสงครามเย็นนี้ เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว ได้ เข้ าเป็ น
สมาชิกอาเซียน โดยหวังว่าการเป็ นสมาชิกจะช่วยเสริมสร้ างสิทธิตามกฎหมาย และเป็ น ที่ยอมรับ
ในประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งยังเป็ นการส่งเสริมอิสรภาพในการเป็ นรัฐอธิปไตย64
บริ บทด้ านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
สิ้น สุด ของสงครามเย็น ดั ง จะเห็น ได้ จ าก วุ ฒิ ส ภาฟิ ลิ ป ปิ นส์ไ ด้ ล งมติ ใ ห้ ส หรั ฐ อเมริ ก าถอน
ฐานทัพเรือที่อ่าวซูบิกและฐานทัพอากาศคลาร์ก (Clark Air Base) ภายใต้ อธิปไตยของฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อ ค.ศ. 199165 จึงทาให้ พันธะสัญญาของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคในช่วงต้ นศตวรรษ 1990
อยู่บนความไม่ม่ันคง สหรัฐอเมริกาจึงพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศ
ต่างๆในภูมิภาค ในระดับทวิภาคี เช่น การคงพันธมิตรทางด้ านความมั่นคงกับประเทศพันธมิตร
ทางการทหารอย่างฟิ ลิปปิ นส์และไทย 66 อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ความร่ วมมือระดับทวิภาคีใน
ฐานะพันธมิตรด้ านความมั่นคงและทางการทหารกับฟิ ลิปปิ นส์ ก็ยังคงดาเนินอยู่ ดังจะเห็นได้ จาก
การให้ สัตยาบั น ต่ อ ความตกลงว่ า ด้ วยการใช้ ฐานทัพฟิ ลิ ป ปิ นส์ของกองทัพอเมริ กัน เมื่อ ค.ศ.
1999 ซึ่งอนุญาตให้ เรือรบและเครื่องบินอเมริกันเทียบจอดและเติมนา้ มันเชื้อเพลิง และทาการ
ซ้ อมรบร่วมกัน67 ส่วนความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคในระดับพหุภาคี
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ได้ แก่ การกระชับความสัมพันธ์กบั อาเซียน และการส่งเสริมให้ อาเซียนเป็ นองค์กรที่มีเอกภาพและ
มีบทบาทหลักในเรื่องความมั่นคงของภูมิภาค68
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีข้ ึนเป็ นลาดับ
นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพั นธ์ระหว่างกันเมื่อ ค.ศ. 1979 แต่เนื่องด้ วยความสัมพันธ์
ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในการคานอานาจกับสหภาพโซเวียต ดังนั้นเมื่อ
สหภาพโซเวี ยตล่ มสลายลง จึ งย่ อมส่งผลกระทบต่อความสัมพั นธ์ของทั้งสองประเทศที่มีความ
ผันผวน โดยเฉพาะต่อประเด็นปั ญหาที่ยังหาข้ อสรุปไม่ได้ ได้ แก่ ปั ญหาไต้ หวันและปัญหาทิเบต
นอกจากนี้ยังมีประเด็นปั ญหาใหม่ท่เี กิดขึ้นหลังยุคสงครามเย็น ได้ แก่ ประเด็นการค้ า ประเด็น
ด้ านสิทธิมนุษยชน ประเด็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานาจการทาลายล้ างสูง เป็ นต้ น
อาเซียนในยุคหลังสงครามเย็นนี้ ได้ ขยายองค์การด้ วยการรับสมาชิกใหม่ โดยในปี ค.ศ.
1995 เวี ยดนามซึ่ งเคยเผชิ ญหน้ ากับอาเซี ยน ได้ เข้ าเป็ นสมาชิ กชาติท่ี 7 นอกจากนี้ไทยยังมี
บทบาทในการผลักดันให้ มีการเร่ งการดาเนินการขยายสมาชิกภาพอาเซียนให้ ครอบคลุมทั้ง 10
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ
ณ กรุงจาร์กาตา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 จึงมีมติให้ รับกัมพูชา ลาว และพม่าเข้ า
เป็ นสมาชิกอาเซียนพร้ อมกัน แต่เนื่องจากกัมพูชายังมีปัญหาความไม่สงบภายใน ที่ประชุมฯจึงมี
มติให้ ระงับการเข้ าเป็ นสมาชิกของกัมพูชาไว้ ช่ัวคราวก่อน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ปัญหาความ
ไม่สงบภายในได้ ยุติลง อาเซียนได้ รับกัมพูชาเข้ าเป็ นสมาชิกประเทศที่ 10 โดยจัดพิธีรับขึ้นเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1999 ณ กรุงฮานอย แม้ จะมีข้อโต้ แย้ งในกรณีของการรับลาว พม่า และ
กัมพูชาเข้ าเป็ นสมาชิกก็ตาม แต่กอ็ าจกล่าวได้ ว่า การที่กลุ่มประเทศในอินโดจีนเข้ าเป็ นสมาชิก
อาเซียนนั้น เท่ากับเป็ นการบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง
แท้ จ ริ ง สภาวะของการแบ่ ง กลุ่ ม การเมื องแบบเก่า เป็ นอัน สิ้น สุดลง และทาให้ อ าเซี ยนเป็ น
‚องค์กรแห่งภูมิภาค‛ อย่างแท้จริง เพราะอาเซียนเป็ นองค์กรของทุกประเทศในภูมิภาค69
ในปี ค.ศ. 1997 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก และส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย วิกฤตเศรษฐกิจก่อให้ เกิด
ปัญหาทางการเมืองและสังคมตามมา วิกฤตครั้งนี้ส่งผลอย่างมากต่อสถานะของประเทศสมาชิก
อาเซียน ทาให้ หลายประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว จนถึงขั้น
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century in Shanghai, 30 June 1998,‛ Weekly Compilation of Presidential Documents 34, 27 (6 July
1998): 1267-1275.
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46
หดตัว การลงทุนโดยตรงจากประเทศนอกกลุ่มในอาเซียนลดลงถึงร้ อยละ 67.7 เมื่อ ค.ศ. 1998
เทียบกับ ค.ศ. 199770 ตลอดจนทาให้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนต้ องล่าช้ า
ออกไป อาเซียนอ่อนแอลง ขาดความน่าเชื่อถือ และถูกวิจารณ์อย่างมากถึงความไม่สามารถใน
การรับมือวิกฤตเศรษฐกิจได้ ซึ่งชี้ให้ เห็นถึงการขาดโครงสร้ างในการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ ว่ า จะเป็ นทางเศรษฐกิ จ ทางการเมื อ งและความมั่ น คง 71 นอกจากนี้ อาเซี ย นยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพในจัดการกับปัญหาไฟป่ าที่เกิดขึ้นในชวาในช่วง ค.ศ. 1997-1998 และวิกฤตการณ์
ในติมอร์ตะวันออกได้ 72
จากวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 อาเซียนจาเป็ นต้ องปรับตัว ไม่เพียงเพื่อรักษาบทบาท
ของตน แต่อาเซียนต้ องเพิ่มบทบาทในการจัดการปัญหาระหว่างชาติสมาชิก ทาให้ ผ้ ูนาอาเซียนมี
การตัดสินใจเชิงนโยบายที่จะกระชับการรวมกลุ่มภายในของอาเซียนในเชิงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้ านเศรษฐกิจและการเงิน เพราะตระหนักว่า หากอาเซียนไม่สามารถรวมตัวกันอย่างเข้ มแข็ง
เพี ย งพอ อาเซี ย นจะไม่ ส ามารถสร้ างภูมิ ภ าคให้ เ ข้ ม แข็ง และดึ ง ดู ด การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศให้ กลับมาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจได้ 73 ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางการสร้ างความร่วมมือ
ทั้งในรูปแบบทวิภาคี และความร่ วมมือในรูปแบบภูมิภาคนิยมที่เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกใน
ช่วงเวลานั้น อาเซียนจาเป็ นต้ องสร้ างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเอเชียผ่าน
การเจรจาเขตการค้ าเสรี (Free Trade Agreement –FTA) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของ
อาเซียนในสายตาของนั กลงทุนต่ างชาติ และไม่ ให้ อาเซี ยนตกอยู่ในสภาวะที่เป็ นฝ่ ายเสียเปรี ยบ
ประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนจึงพยายามหาทางแก้ ไขปั ญหาผ่านการแก้ เจรจาในเวทีระหว่ า ง
ประเทศสมาชิก74 เช่น การประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการ ครั้ งที่ 2 เมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1997, การประชุม AMM ครั้งที่ 30 เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1998 และการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting - AEM) ครั้งที่ 30
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เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1998 จนกระทั่งได้ ข้อสรุปต่อ การแก้ ไขปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจในการ
ประชุ มสุดยอดผู้ นาอาเซี ยน ครั้ งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็ นที่มาที่ได้ มีการ
ผลักดันให้ มีการบูรณาการกันมากขึ้น จนนาไปสู่แนวคิดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น75
นอกเหนือจากความพยายามของประเทศสมาชิก เองในการแก้ ไขปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
จีนได้ ให้ ความช่วยเหลือ โดยการประกาศไม่ลดค่าเงินหยวน อีกทั้งยังร่ วมการเจรจาทาข้ อตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้ าที่เชียงใหม่เพื่อป้ องกันวิกฤตการเงินรอบใหม่ในเอเชีย การมีส่วนช่วย
ในการแก้ ปัญหาดังกล่าวทาให้ ภาพพจน์ของจีนดีข้ ึนในสายตาของประเทศสมาชิ กอาเซียน รวมทั้ง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ จีนยังได้ ขยายความร่วมมือในภูมิภาคโดยการลงนามใน
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia) เข้ าร่วมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน+3 สนั บสนุน
แนวทางการแก้ ปัญหาทะเลจีนใต้ โดยสันติวิธี จัดทาข้ อตกลงจัดตั้งเขตการค้ าเสรี จีน -อาเซียน
ภายใน ค.ศ. 2010 และสนับสนุนอาเซียนในการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian
Community) นอกเหนือจากการมีนโยบายเป็ นเพื่อนบ้ านที่ดีและเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
ประเทศอาเซียน76 จีนยังร่วมมือในแผนพัฒนาอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นา้ โขง (Greater Mekong Subregion – GMS) ในขณะเดียวกัน สาหรั บสหรั ฐอเมริกานั้น รั ฐบาลของประธานาธิบดีบิล
คลินตัน (Bill Clinton) ก็หันมามุ่งเน้ นการใช้ มาตรการทางการทูตและความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศมากกว่าการใช้ มาตรการทางการทหารต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 77
แม้ ว่าในขณะที่อาเซียนเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ กัมพูชายังไม่ได้ เป็ นสมาชิกอาเซียน แต่ก ็
ต้ องได้ รับผลกระทบทางอ้ อมไปด้ วย เพราะได้ รับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ขณะนั้นลดน้ อยลง ทาให้ กัมพูชาจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1999
เพื่อหวังผลเลิศว่าอาเซียนจะเป็ นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเหลือในการพั ฒนาประเทศทั้งด้ านเศรษฐกิจ
และด้ านความมั่นคงแก่กัมพูชาได้ เช่ น ช่วยในด้ านการอานวยความสะดวกสาหรับการเข้ าร่ วม
ระบบเศรษฐกิจทั้งการค้ าและการลงทุ น ส่งผลให้ เกิดการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ ความชานาญ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็ นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ ประเทศ
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สมาชิกทั้งหลายหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่เหมือนกัน และพั ฒนาความก้ าวหน้ าที่เทียบเคียงกันของ
บรรดาสมาชิก78
การสิ้นสุดสงครามเย็น การขยายองค์การโดยการรับสมาชิกเพิ่ม อันได้ แก่ เวียดนาม ลาว
พม่า และกัมพูชา การขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายความ
ร่ ว มมื อ และบทบาทของจี น ส่ง ผลให้ อ าเซี ย นต้ อ งปรั บ ตั ว ต้ อ งกระชั บ ความร่ ว มมือ ภายใต้
องค์การแห่งภูมิภาคนี้ ให้ มีโครงสร้ างและกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ที่มีความพร้ อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาและส่งเสริมบทบาทของอาเซียนได้ จนนาไปสู่แนวคิดการสร้ าง
ประชาคมอาเซียนขึ้น
2.3.2 พัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้ง กลไกความร่วมมือ และกรอบในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงระหว่างปี ค.ศ. 1991 – ค.ศ. 2001
1) ปฏิญญาอาเซี ยนว่าด้วยทะเลจี นใต้ (ASEAN Declaration on the South China
Sea) (22 กรกฎาคม ค.ศ. 1992)
ไม่ เพี ยงความขัดแย้ งระหว่ างประเทศสมาชิกที่ส่งผลต่ อความมั่นคงของอาเซี ยน ความ
ขัดแย้ งกับประเทศเพื่ อนบ้ านอื่น โดยเฉพาะจีน ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค
เช่นกัน ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิกอาเซียน อันได้ แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน
มีความขัดแย้ งกับจีนในการอ้ างสิทธิในบริเวณทะเลจีนใต้ โดยจีนนั้นอ้ างสิทธิอาณาเขตทางทะเล
ยาวลงมาเกือบถึงอินโดนีเซีย เวียดนามอ้ างสิทธิบริเวณหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) และ
หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) ในขณะที่มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และบรูไน ก็มีการอ้ างสิทธิ
ทับ ซ้ อ นกั บ จี น ในบริ เ วณหมู่ เ กาะต่ า งๆ รวมทั้ ง ในอาณาเขตทางทะเล ปั จ จั ย ส าคั ญ หนึ่ ง ที่
ประเทศคู่ ขัด แย้ งต่ า งต้ อ งการมี สิท ธิ คื อ เพื่ อ เข้ า ไปสารวจ หาผลประโยชน์ จ ากทรั พยากร
อันได้ แก่ ก๊าซ และนา้ มัน รวมทั้งเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในทะเลด้ านอื่นๆ 79
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อาเซียนได้ แสดงความใส่ใจในประเด็นปั ญหาความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ นี้ต้ังแต่ปีค.ศ.
1992 จึงได้ จัดทาปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยทะเลจีนใต้ ข้ ึน โดยเน้ นยา้ ถึงความจาเป็ นในการแก้ ไข
ข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยสันติวิธี โดยให้ ยึดแนวทางของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
เป็ นกรอบในการกาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้ ง80
2) ที่ประชุมอาเซี ยนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum -ARF) (25 กรกฎาคม ค.ศ. 1994)
การสร้ างกลไกหรื อ แนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง กั บ ประเทศภายนอกภูมิ ภ าค
โดยเฉพาะแนวทางที่ตกลงร่ วมกันกับประเทศมหาอานาจนั้น ก็นับเป็ นหลักประกันหนึ่งต่อความ
มั่นคงของอาเซียน ในปี ค.ศ. 1992 ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นความสาคัญในการปรึกษาหารือ
เชิงสร้ างสรรค์ในด้ านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในปี
ค.ศ.1994 จึงได้ มีการจัดการประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ กขึ้ น ในปั จ จุ บั น ที่ป ระชุ มนี้ มีส มาชิ กจากเอเชี ยและแปซิ ฟิกจานวน 27
ประเทศ 81 โดยมี ป ระธานที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง เป็ นประธานคณะกรรมการประจ าอาเซี ย น (ASEAN
Standing Committee) ที่ประชุมนี้จึงถือเป็ นเวทีท่อี าเซียนริเริ่ม และนับเป็ นเวทีแรกและเวทีเดียวที่
มีบ ทบาทในประเด็น ทางความมั่น คงในเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก เพื่ อเป็ นแนวทางในการตอบรั บ กับ
ภัยคุกคามและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก82 และสร้ างบรรยากาศที่เอื้อให้
เกิดการจัดการปัญหาของภูมิภาคทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทบาทของที่ประชุมจะเน้ นการสร้ างความร่วมมือใน 3 ระยะ
1. มาตรการณ์สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ (confidence building measures)
2. การทูตเชิงป้ องกัน (preventive diplomacy)
80
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3. การจัดการความขัดแย้ ง (conflict resolution)
แนวทางการจัดการดาเนิ นงานสร้ างความเชื่อมั่น ไว้ วางใจ ของที่ประชุ มอาเซียนว่ าด้ วย
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงในภูมิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ยึ ด ในแนวทางการ
ปรึกษาหารือ และการใช้ ฉันทามติ เพื่อให้ เกิดแนวทางที่ทุกฝ่ ายเห็นพ้ องและสบายใจ83
3) สนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty – SEANWFZ) (15 ธันวาคม ค.ศ. 1995)
เพื่อให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปราศจากนิวเคลียร์ อันจะกระทบกระเทือนสันติภาพ และ
ความไว้ วางใจระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งยังขัดต่อหลักการในสนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่ วมมือ ในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ แ ล้ ว อาเซี ยนได้ จั ดทาความตกลงเรื่ องการควบคุ มอาวุ ธ
นิวเคลียร์ข้ นึ สนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ จะรับเอา
แนวคิ ดและถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่สาคั ญ หนึ่ งของเขตสัน ติ ภาพ เสรี ภาพและความเป็ นกลาง
(ZOPFAN) ที่ได้ จัดทาขึ้น ในปี ค.ศ. 1971 อย่า งไรก็ตามสนธิสัญ ญาว่ า ด้ วยเขตปลอดอาวุ ธ
นิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ รับการลงนามในปี ค.ศ.1995 ปัจจุบัน ประกอบด้ วยภาคี
ซึ่งเป็ นประเทศสมาชิกทั้งสิบของอาเซียน สนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งหวังให้ ภาคีควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
ทั้งการไม่พัฒนา ไม่ผลิต ไม่จัดหา ไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งไม่ให้ ความช่ วยเหลือ
ประเทศใดในการผลิ ตอาวุ ธนิ ว เคลี ยร์ สนธิสัญ ญาฉบั บ นี้ ครอบคลุ มทั้งบริ เ วณที่เ ป็ นดิ น แดน
(territories) ไหล่ทวีป (continental shelves) และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic
Zone) อีกทั้งสนธิสัญญายังเป็ นการรั บรองว่าจะไม่มีการขุมขู่หรื อใช้ อาวุธนิวเคลียร์ กับภาคีของ
สนธิสัญญา ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1999 ได้ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสาหรับเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ นึ เพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
รวมทั้งพัฒนาความตกลงภายใต้ สนธิสัญญาฉบับนี้ให้ มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น คณะกรรมาธิการยังมี
บทบาทในการเจรจาให้ ประเทศอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ 5 ประเทศ อั น ได้ แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
สหราชอาณาจั ก ร ฝรั่ งเศส จี น และรั สเซี ย ลงนามในพิ ธีสารของสนธิสัญ ญาเพื่ อเข้ า เป็ นภาคี
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อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งถึงในปี ค.ศ. 2012 ประเทศอาวุธนิวเคลียร์ท้งั ห้ ายังอยู่ในช่วงการเจรจา
ข้ อตกลงของพิธสี าร84
4) วิสยั ทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) (15 ธันวาคม ค.ศ.1997)
แนวคิดการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเห็นเด่นชัดในปี ค.ศ.1997 ผู้นา
ประเทศสมาชิกได้ รับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ซึ่งเป็ นที่มาของการสร้ างประชาคมอาเซียน
โดยเอกสารได้ กาหนดเป้ าหมายที่อาเซียนมุ่งหวังให้ เกิดประชาคมอาเซียนขึ้นปี ค.ศ. 2020 ใน
ด้ านการเมืองและความมั่นคงนั้น มุ่งหวังให้ มีการสร้ างสันติภาพ เสถียรภาพแก่ภูมิภาค การเป็ น
เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็ นกลางอย่างสมบูรณ์แบบ การปราศจากอาวุธนิวเคลียร์
การมีศักยภาพในการแก้ ไขข้ อพิพาท รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่ประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือ
ด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ARF) ในการสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ
การทูตเชิงป้ องกัน การแก้ ไขความขัดแย้ งในเอเชีย-แปซิฟิก85
5) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial
Meeting on Transnational Crime -AMMTC)
การประชุ มรัฐมนตรี อาเซียนด้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.199786 มี
บทบาทในการกาหนดนโยบายในประเด็นอาชญากรรมข้ ามชาติ ที่จะส่งผลต่อความมั่นคง รวมทั้ง
การพัฒนาภูมิภาค เพื่อเสริมสร้ างความร่วมมือด้ านการป้ องกันการก่อการร้ าย ในประเด็นต่างๆ
อาทิ การส่งผู้ร้ ายข้ ามแดน ความปลอดภัยในสนามบิน การสืบ หาระเบิด การก่อตั้งหน่ วยงาน
ต่อต้ านการก่อการร้ ายแห่งชาติ รวมไปถึงการควบคุมการลักลอบค้ าอาวุธและยา87
84
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from: http://www.aseansec.org/18799.htm
87
Ralf Emmers, The securitization of transnational crime in ASEAN (Singapore: Institute of
Defense and Strategic Studies, 2002), p. 10.

52
6) แผนปฏิบตั ิการฮานอย (Hanoi Plan of Action -HPA) (15 ธันวาคม ค.ศ.
1998)
แผนปฏิบัติการฮานอย เปรียบเสมือนแผนงานซึ่งเป็ นที่มาของการจัดตั้งประชาคม ได้
กาหนดแนวทางที่ชัดเจนขึ้น เพื่ อให้ อาเซียนมีแนวทางในการดาเนิ นงานเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์
วิสยั ทัศน์อาเซียน 2020 ได้ แผนปฏิบัติการฮานอย ครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ.1999 –
ค.ศ. 2004 ในด้ านการเมืองและความมั่นคง นอกจากยา้ ให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นเขตแห่ง
สัน ติภาพ เสรี ภาพและความเป็ นกลางแล้ วนั้ น แผนปฏิบั ติการให้ ความสาคัญ กับ การพั ฒนา
สนธิสญ
ั ญาทางความมั่นคงต่างๆให้ มีการขยายบทบาทและจัดทาแนวทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนขึ้น อาทิ
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ สนธิสัญ ญาเขตปลอดอาวุ ธ
นิวเคลียร์ และระเบียบการดาเนินงานของอัครภาคี เป็ นต้ น นอกจากนี้ ยังสนับสนุ นให้มีการ
แก้ไ ขข้อ พิพาทเรื่อ งการปั กปั นเขตแดนระหว่ างประเทศสมาชิ ก โดยสนับสนุ นการแก้ไ ข
ข้อ พิพาททั้งในระดับทวิ ภาคี และระดับภู มิภาคโดยการเจรจา หรื อ วิ ธีทางที่สัน ติ ในด้ า น
ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกนั้น แผนปฏิบัติการฮานอยให้ ความสาคัญกับสร้ างมาตรการ
สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจในทะเลจีนใต้ รวมทั้งการรักษาตาแหน่งประธานอาเซียนในการประชุม
อาเซี ยนว่ า ด้ วยความร่ วมมือ ด้ านการเมืองและความมั่ น คงในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิก และให้
อาเซียนมีบทบาทในการผลักดันเวทีการเจรจาให้ มุ่งไปสู่การสร้ างมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน 88
7) ผูป้ ระสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี (ASEAN TROIKA) (ค.ศ.1999)
ASEAN TROIKA หรื อผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรั ฐมนตรี นั้นได้ รับความ
เห็นชอบในการจัดตั้งเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการในปี ค.ศ.1999 ที่กรุ ง
มะนิลา โดยวัตถุประสงค์ของ ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรั ฐมนตรี น้ันได้ แก่ การส่งเสริ ม
ความร่ วมมือในการจัดการปั ญหา ที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้
อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ 89 ส าหรั บ แนวทางการด าเนิ น การนั้ น ผู้ ป ระสานงานเฉพาะกิจ ในระดั บ
รั ฐ มนตรี จ ะด าเนิ น การให้ สอดคล้ อ งกับ สนธิสัญ ญาต่ า งๆของอาเซี ย น รวมไปถึ งสนธิสัญ ญา
88
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มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยึดถือในการใช้ ฉันทามติ และการไม่
แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่น อย่างไรก็ตามผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรั ฐมนตรีมีข้ ึน
เพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีต่างประเทศ ไม่ได้ เป็ นกลไกในการตัดสินใจ90
โครงสร้ างของผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรีประกอบด้ วย
1. รัฐมนตรีต่างประเทศที่ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการประจาของอาเซียนในอดีต
2. รัฐมนตรี ต่างประเทศที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการประจาของอาเซียนใน
ปัจจุบัน
3. รั ฐมนตรี ต่างประเทศที่ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการประจาของอาเซียนใน
อนาคต
องค์ประกอบผู้ประสานงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ
ฉั น ทามติ ข องรั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศอาเซี ย น โดยผู้ ป ระสานงานเฉพาะกิจ ในระดั บ รั ฐ มนตรี
(ASEAN TROIKA) นั้น มีกลไกในการดาเนินการดังนี้
1. ประธานคณะกรรมาธิการประจาของอาเซียน หรือรัฐมนตรีต่างประเทศ อาจให้
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดตั้ง ASEAN TROIKA รวมทั้งกาหนดอานาจการจัดการ เมื่อเกิด
ประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาค
2. ASEAN TROKA จะเสนอรายงานและข้ อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีอาเซียน
3. ประธานคณะกรรมาธิการประจาของอาเซียนจะเป็ นประธานของ ASEAN TROIKA
ด้ ว ย สามารถหารื อ กั น ได้ ต ามความเหมาะสม อย่ า งไรก็ดี ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินงานต่างๆด้ วย91
อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี ก็ยังไม่ มีบทบาท
ในการจัดการความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก
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The ASEAN Troika [Online], (n.d.). Available from:
http://www.eppo.go.th/inter/asean/asean-sec/as_troika.htm
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ASEAN Troika [Online], (n.d.), Available from:
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8) กฎเกณฑ์การจัดตั้งอัครภาคี (High Council) (ค.ศ. 2001)
ดังที่ก ล่ า วมาแล้ ว อัครภาคีน้ั น ได้ รับ การจั ดตั้ งขึ้ นตามสนธิสัญญามิ ตรภาพและความ
ร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในค.ศ. 1976 อย่ างไรก็ตามกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
อัครภาคีน้ัน ได้ รับการรับรองจากที่ประชุมภาคีสนธิสัญญาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 โดย
กฎเกณฑ์ได้ ระบุไว้ ว่า อัครภาคีน้ั น จะประกอบด้ วยตัวแทนในระดับรั ฐมนตรี จากประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ท่เี กี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ ง ประเทศละ 1 คน โดยผู้จะรับหน้ าที่เป็ นประธาน ต้ องเป็ น
อัครภาคีซ่ึ งมีตาแหน่ งเป็ นประธานคณะกรรมการอาเซี ยน หรื อเป็ นอัครภาคีท่ีได้ รับเลื อกจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อัครภาคีจะมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งต่อเมื่อ ประเทศคู่ขัดแย้ งร้ องขอ ในการ
ร้ องขอนั้น อาจมีการจัดทาหนังสือ ใช้ ช่องทางทางการทูต ผ่านประธานอัครภาคี รวมทั้งอัครภาคี
อื่น ก่อนที่จะยื่นเรื่ องนั้น ต้ องมีการแจ้ งเรื่ องสาเหตุของความขัดแย้ ง ให้ อัครภาคีท้งั หลายทราบ
ก่อนเป็ นเวลาอย่างน้ อย 14 วัน ก่อนที่ประธานอัครภาคีจะรั บเรื่ องหรือดาเนินการใดๆนั้น ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งทุกฝ่ ายก่อน ซึ่งเมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ ว ประธานจะจัด
ให้ มีการประชุมอัครภาคีภายใน 6 สัปดาห์ และแจ้ งให้ ตัวแทนทราบอย่างน้ อย 3 สัปดาห์ก่อน
การประชุม
อัครภาคีอ่ นื ที่ไม่ใช่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่ใช่ ฝ่ายคู่ขัดแย้ ง สามารถ
เข้ าร่วมการประชุมได้ ในฐานะผู้สงั เกตการณ์
การตัดสินใจของอัครภาคีน้ัน ยึดในแนวทางของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชียคะวันออกเฉียงใต้ และกระบวนการตัดสินใจแบบฉันทามติ92
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Rules of procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia adopted on 23 July 2001 in Ha Noi, Viet Nam by the Foreign [Online], 4 August
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2.3.3 ตัวอย่างกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนและแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 1991 -2001
ความขัดแย้งระหว่างมาเลเซีย กับอินโดนีเซีย บนเกาะลิกิตนั (Ligitan) และสิปาดาน
(Sipadan) (ความขัดแย้ งนี้ถูกส่งขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อตัดสินในปี ค.ศ. 1996)
หนึ่งในความขัดแย้ งระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ ความขัดแย้ งเกี่ยวกับสิทธิเหนือ
เกาะเล็กสองฝั่ง นอกฝั่งเกาะบอร์เนียว หรือเกาะลิกิตันและสิปาดาน โดยตามเอกสารการตัดสิน
ความขัดแย้ งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ ระบุว่านี้ ความขัดแย้ งเริ่มแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ.
1982 โดยนาวิกโยธินของของอินโดนีเซียได้ เข้ าไปใกล้ กับสิปาดานเพื่อสารวจกองกาลังต่างชาติ
ต่อมาในปี ค.ศ.1991 เกิดความขัดแย้ งขึ้นอีกเมื่อสื่อในมาเลเซียกล่ าวหาอินโดนีเซียว่ าละเมิด
ความตกลงทางวาจาในปี ค.ศ.1969 ที่จะมีการตกลงเจรจาเรื่ องกรรมสิทธิ์ของเกาะลิ กิตันและ
สิปาดาน ในเวลาต่อมาก็มีรายงานว่ามาเลเซียปฏิเสธการตกลงทางวาจานั้น เนื่องจากทั้งสองเกาะ
เป็ นส่วนหนึ่งของเกาะบอร์ เนียวเหนือของอังกฤษ ซึ่งต้ องตกเป็ นของมาเลเซี ย ความขัดแย้ ง
เพิ่มขึ้นอีกในปี ค.ศ.1991 เมื่ออินโดนีเซียค้ นพบว่า มาเลเซียได้ เข้ าไปสร้ างสถานที่ท่องเที่ยวบน
สิปาดาน ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ดาโต๊ะ อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี
(Datuk Abdullah Ahmad Badawi) ได้ ยืนยันว่าจะไม่มีการพัฒนาโครงการจนกว่าจะมีการตกลง
เรื่องกรรมสิทธิ์เป็ นที่เรียบร้ อย
สาหรับอินโดนีเซียนั้นอ้ างสิทธิ์โดยยึดตามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ท่ี
ให้ คาจากัดความเขตแดนในบอร์ เนียว ซึ่ งจัดทาก่อนอาเซียนได้ รับการก่อตั้งขึ้น (the 1891
Convention Between Great Britian and the Netherlands Definding Their Boundaries in
Boneo) พรมแดนระหว่างซาบาห์ (Sabah) ในมาเลเซีย และกาลิมันตัน (Kalimantan) ใน
อินโดนี เซี ย ตามแนวเส้ นตรงที่ตัดผ่ านเกาะ Palua Sebatik ไปทางตะวั นออก จนถึง 19
กิโลเมตรก่อนหมู่เกาะลิกติ ัน จากสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ ทาให้ เกาะทั้งสองอยู่ในน่านนา้ ของอินโดนีเซีย
ทั้งสองประเทศมีแนวทางการจัดการความขัดแย้ งร่ วมกันจนนาไปสู่การยุติความขัดแย้ ง
โดย ในวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1969 มาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ลงนามในสนธิสัญญาไหล่ทวีป
(Continental shelf boundaries -CSB) จากนั้ น ได้ มีก ารจั ดการเจรจาหลายครั้ งใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจากการเจรจานี้ทาให้ ท้ังสองประเทศได้ ข้อตกลงในการกาหนดเขตแดน
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ไหล่ทวีป(CSB) และการอ้ างที่ทบั ซ้ อนกันบนเกาะสองสามเกาะในช่องแคบมะละกาและทะเลจีน
ใต้ แต่เกิดความล้ มเหลวในการตกลงในบริเวณทะเลเซเลเบส (Celebes Sea) โดยเฉพาะบนเกาะ
ลิกติ ันและ สิปาดาน
ต่ อ มาในวั น มี่ 22 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 1969
มาเลเซี ย และสิง คโปร์ ไ ด้ ล งนามใน
สนธิสญ
ั ญาในการกาหนดเขตแดนไหล่ทวีป (CSB) ซึ่งสนธิสัญญานี้แก้ ปัญหาพรมแดนไหล่ทวีป
โดยเริ่มจากในช่องแคบมะละกา ช่องแคบสิงคโปร์ ในทะเลจีนใต้ แต่ความตกลงนี้ไม่รวมไปถึง
เกาะลิกิตันและสิปาดาน ต่อมาในเดือนธันวาคม ค.ศ.1979 มาเลเซียได้ ตีพิมพ์แผนที่ใหม่ ซึ่ง
ปรากฏว่าบนเกาะลิกิตันและสิปาดานเป็ นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย จากการที่ไม่ได้ รวมเกาะลิกิตัน
และสิปาดาน ไว้ ในความตกลงพรมแดนไหล่ทวีป (CBS) อินโดนีเซียจึงคัดค้ านแผนที่ใหม่ของ
มาเลเซีย
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ฮุซเซน ออน (Hussein Onn) และประธานาธิบดีซูฮาโต
(Suharto) ของอินโดนีเซีย ได้ มีการปรึกษาหารือกันใน เดือนมีนาคมค.ศ. 1980 และมีการ
จัดการเจรจาต่อมาอีก 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ในเดือนตุลาคม ค.ศ.
1991 ทั้งสองประเทศได้ ทาความตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่ วม (Joint Working Group JWG) ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและอุทกศาสตร์
เพื่อจัดการปัญหาบนเกาะลิกิตันและสิปาดานโดยเฉพาะ คณะกรรมาธิการร่วมได้ มีการหารือกัน
หลายครั้ง เช่น ในวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1992 วันที่ 26-27 มกราคม ค.ศ.1994 และในวันที่
8 กันยายน ค.ศ.1994 แต่การประชุมทุกครั้งก็ยังไม่บรรลุแนวทางจัดการความขัดแย้ งได้
เมื่อการประชุ มไม่ประสบผล ต่อมาวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.1994 มาเลเซียได้ เสนอให้
อิน โดนี เซี ยน าเรื่ อ งการพิ พ าทบนเกาะลิ กิตั น และสิป าดานขึ้ นสู่ศ าลยุ ติ ธรรมระหว่ า งประเ ทศ
ในตอนแรก อินโดนีเซียปฏิเสธ โดยให้ เหตุผลว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น ไม่เข้ าใจสภาพ
ปั ญหาจึงไม่เหมาะสมที่จะมาตัดสิน โดยอินโดนีเซียอยากให้ ใช้ อัครภาคีของอาเซียน (ASEAN
High Council) มาช่วยจัดการมากกว่า ซึ่ง อัครภาคีน้ ี จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญามิต รภาพและ
ความร่ วมมือในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ แต่ มาเลเซี ยก็ยังยืนยันที่จะนาเรื่ องขึ้นสู่ศาลยุ ติธรรม
ระหว่างประเทศให้ ได้ ในที่สุดอินโดนีเซียก็เห็นพ้ องด้ วย มาเลเซี ยให้เหตุผลในการไม่เลือกใช้
อัครภาคีของอาเซี ยนว่ า เพราะไม่ตอ้ งการสร้างความลาบากใจให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
ในการต้องมาตัดสินว่าดินแดนจะเป็ นของประเทศใด อีกทั้งไม่อาจมัน่ ใจได้ว่าอัครภาคีจะมี
ความเป็ นกลาง เพราะมาเลเซียเองก็มีความขัดแย้ งกับประเทศสมาชิกอื่น ได้ แก่ สิงคโปร์ และ
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ฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนี้ การเลือกใช้ อัครภาคีอาจส่งผลเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่ างมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และคณะกรรมาธิการหรืออัครภาคีได้ 93
ในเดือนตุลาคม ค.ศ.1996 เรื่ องการพิพาทบนเกาะลิกิตันและสิปาดานได้ ถูกส่งขึ้น
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ94 และในวันที่ 17 ธันวาคม 2002 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
ตัดสินให้ เกาะลิกิตันและสิปาดานเป็ นของมาเลเซียด้ วยคะแนนเสียง 16 ต่อ 1 โดยพิจารณาจาก
การเข้ าไปจัดการด้ านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรมของมาเลเซียที่เป็ นผลดีต่อพื้นที่ เช่ น
การอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติบนเกาะ และจากการที่มาเลเซี ยนั้ นได้ ใช้ พ้ ื นที่มาก่อนที่จะเกิด
ความขัดแย้ งขึ้นโดยการไปสร้ างกระโจมไฟ ขึ้ นในที่สิปาดาน ในปี ค.ศ.1962 และที่ลิกิตันปี ค.ศ.
1963 รวมทั้งได้ ดูแลรักษาในเวลาต่อมาด้ วย95
แม้ อาเซี ยนได้ เริ่ มพั ฒนากลไกและแนวทางในการจั ดการความขัดแย้ งให้ ท่ีมีรูปแบบที่
ชัดเจนขึ้น อาทิ สนธิสัญญามิตรภาพและความมั่นคง อัครภาคี และผู้ประสานงานเฉพาะกิจใน
ระดับรัฐมนตรี อีกทั้งเริ่มมีการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนขึ้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งระหว่าง
มาเลเซียและอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในเวลานี้ กลับไม่ได้ ให้ ความสาคัญในกลไกที่ได้ ร่วมกันจัดทาขึ้น
ทั้งสองประเทศเลือกใช้ การจัดการความขัดแย้ งซึ่งเป็ นการเจรจาในระดับทวิภาคี และนาไปสู่การ
เลือกใช้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการจัดการความขัดแย้ ง ในอีกแง่หนึ่งแม้ อินโดนีเซียจะ
เสนอให้ เลือกใช้ อัครภาคี แต่จนกระทั่งปี ค.ศ. 1996 ที่เรื่ องถู กส่งขึ้นสู่ศาลยุ ติธรรมระหว่ า ง
ประเทศนั้น ยังไม่มีการจัดทารายละเอียดการดาเนินงานที่ชัดเจนแก่อัครภาคี แม้ ประเทศสมาชิก
จะพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งขึ้น แต่กลไกก็พัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ท่ามกลาง
ความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก การสร้ างกลไกการจัดการความขัดแย้ ง แต่ไม่ให้ ความสาคัญ
กับการจัดทารายละเอียดเพื่อให้ กลไกสามารถนามาใช้ ได้ จริง อาจสะท้อนว่า ประเทศสมาชิก เพียง
ต้ องการสร้ างกลไกและความเข้ มแข็งให้ อาเซียน แต่ไม่ ได้ มีแนวคิดที่จะนามาใช้ ส่วนหนึ่งอาจ
เป็ นเพราะการยึ ดมั่ น ในหลั ก การการแทรกแซงกิจ การภายในของประเทศสมาชิ ก ที่มีเ รื่ อ ยมา
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R. Haller-Trost, The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulua
Sipadan and Pulua Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law (United Kingdom:
International Boundaries Research Unit, , University of Durham, 1995), pp. 29-33.
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Special agreement [Online], 1998. Available from: http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=df&case=102&code=inma&p3=0
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แนวคิดของมาเลเซียในการไม่เลือกใช้ อัครภาคี ยังสะท้ อนให้ เห็นว่ าอาเซียนยังจาเป็ นต้ องเร่ ง
พัฒนาความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
2.4 ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2012: สร้างกลไกที่เป็ นทางการในการมุ่งสู่การเป็ นประชาคม
การเมืองและความมันคง
่
2.4.1 บริบทระหว่างประเทศระหว่าง ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2012
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครั้งสาคัญเกิดขึ้นอีกครั้งเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 ดังจะเห็นได้ จากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีจอร์ จ
ดับเบิ้ลยู. บุช (George W. Bush) ที่กล่ าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์น้ ี พร้ อมเรียกร้ องให้
นานาประเทศร่วมมือในนโยบายการต่อต้ านการก่อการร้ ายที่ว่า “ถ้ าคุณไม่อยู่ข้างเรา คุณก็อยู่ข้าง
ผู้ก่อการร้ าย” สามารถสื่อได้ อย่างชัดเจนถึงความพยายามสหรั ฐอเมริ กาที่ต้องการจัดการอย่าง
เด็ดขาดกับปั ญหาการก่อการร้ ายภายใต้ หลักการบุช (Bush Doctrine) ที่มีสาระสาคัญกล่าวถึง
สหรั ฐอเมริ กาพร้ อมที่จะทาสงครามล่ วงหน้ าก่อนข้ าศึ กจะโจมตี (preemptive war) และหาก
จาเป็ นต้ องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของตนอย่างเร่ งด่วน สหรัฐอเมริกาพร้ อมกระทาการโดย
ลาพัง (unilateralism)96 โดยพุ่งเป้ าไปที่ขบวนการอัลกออิดะห์ กลุ่มเครื อข่ายมุสลิม และมอง
ประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามคาเรี ยกร้ องในการดาเนินนโยบายการต่อต้ านการก่อการร้ ายเสมือนเป็ น
ฝ่ ายตรงกันข้ ามอย่างจริงจัง ซึ่งเหตุการณ์ 9/11 นาไปสู่สงครามในอัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกาจึง
ส่งกองกาลังเข้ ามาในภูมิภาคเอเชียกลาง
นโยบายดังกล่าวนี้ทาให้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจับตามองจากสหรัฐอเมริกา
อย่างใกล้ ชิดในฐานะสนามรบที่สองของสงครามต่อต้ านการก่อการร้ าย97 เนื่องจากเป็ นภูมิภาคที่
มีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ จานวนกว่ า 240 ล้ านคน และมีความสัมพั นธ์ท่ีใกล้ ชิดกับภูมิภาค
ตะวันออกกลางทั้งในด้ านจิตวิญญาณร่วมกันทางศาสนาและด้ านเศรษฐกิจ จึงทาให้ ภมู ิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ล่อแหลมต่อการบ่ มเพาะการก่อการร้ าย 98 ประเทศในภูมิภาคต่างก็ขานรั บ
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นโยบายการต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกันอย่างถ้ วนหน้ า เริ่มต้ นจาก
ไทยและฟิ ลิปปิ นส์ท่ปี ระกาศสนับสนุ นนโยบายต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรั ฐอเมริ กาหลังจาก
เหตุการณ์ 9/11 ในทันที มาเลเซียและอินโดนีเซียแม้ ยังคงต่อต้ านสงครามอัฟกานิสถานเมื่อ
ค.ศ. 2001 ก็แสดงท่าทีสนับสนุน เช่นเดียวกับอาเซียนโดยรวมที่มีท่าทีสนับสนุ นการต่อต้ านการ
ก่อการร้ ายซึ่งสอดคล้ องกับเอเปกและสหประชาชาติ99
โดยภายหลังจากจบสงครามในอัฟกานิสถานในปี ค.ศ. 2002 สหรัฐอเมริกาได้ เปิ ดฉาก
สงครามกับผู้ก่อการร้ ายในฟิ ลิปปิ นส์ กองกาลังอเมริกันได้ เคลื่อนตัวเข้ ามากระจายอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง และสร้ างอิทธิพลแผ่ขยายทั่วภูมิภาคเอเชีย นามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้ างยุทธศาสตร์ (strategic structure) ในภูมิภาคเอเชียและส่งผล
ให้ เกิดการแข่ งขันทางยุ ทธศาสตร์ (strategic competition) ระหว่ างสหรั ฐอเมริ กาและจี น
สหรั ฐอเมริ กามุ่งเน้ นที่การปราบปรามผู้ก่อการร้ ายโดยการทาสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน
และด้ วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ (changes in geo-political landscape) ในเขตภูมิภาค
นี้ จึงทาให้ จีนถูกโอบล้ อมโดยกองกาลังอเมริกันทั้งด้ านชายแดนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 100
กอปรกับจีนพยายามลดทอนความหวาดหวั่นของประเทศต่างๆในภูมิภาค ตามทฤษฎีว่าด้ วยภัย
คุกคามจากอิทธิพลของจีน (China Threat Theory)101 จึงทาให้ จีนพยายามมุ่งหน้ าพัฒนาและ
สร้ างความเข้ มแข็งแก่นโยบายความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้ าน ภายใต้ กลไกความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้ นยุทธศาสตร์ภมู ิศาสตร์การเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้
อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียกลางดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับจีน
ถึ ง แม้ ว่ า ประเด็น ความร่ ว มมือ ระดั บ ภูมิ ภ าคจะไม่ น าไปสู่ก ารเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า งสอง
ประเทศ แต่การประสบความสาเร็จในระดับภูมิภาคของจีนทาให้ สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่ อ ผลประโยชน์ ท่ีสหรั ฐอเมริ ก าเคยได้ รับ จากภูมิภาคนี้ อาทิ การบู ร ณาการทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีผลทาให้ การค้ าขายกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมาก
พร้ อมกับ ความสัมพั นธ์ของภูมิภาคเอเชี ยกับต่ า งประเทศที่เ พิ่ มมากขึ้ น และการเจรจาการค้ า
ทวิภาคีเกิดขึ้นมากมาย โดยนับตั้งแต่ ค.ศ. 2002 ได้ มีข้อตกลงทางการค้ าเกิดขึ้นถึง 100 ฉบับ
และขณะนี้มีการเจรจากันอยู่อีกกว่า 100 เรื่อง การเจรจาดังกล่าวทาให้ ปริมาณการค้ าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจานวนมากขึ้น ดังถ้ อยแถลงของนายเอริค จี.
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จอห์น (Eric G. John) รองอธิบดีกรมกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกต่อคณะอนุกรรมการ
เอเชียและแปซิฟิกของสภาคองเกรสที่เน้ นยา้ ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสาคัญด้ าน
การค้ าอย่างยิ่งต่อสหรัฐอเมริกา102
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ ลาดับความสาคัญสูงสุดแก่สงครามอิรักและอัฟกานิสถาน จีนก็
กาลังดาเนินนโยบายด้ านความมั่นคงในกรอบแนวคิดใหม่ (New Security Concept) กับประเทศ
เพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ ระเบียบโลกหลังยุค
สงครามเย็นต้ องการนโยบายด้ านความมั่นคงที่มีผลปฏิบัติจริ งบนพื้นฐานของความไว้ เนื้อเชื่อใจ
ร่วมกัน ความเท่าเทียม และความร่วมมือ 103 ทั้งนี้จีนพยายามลดบทบาททางการทหารที่จะถูกทา
ให้ มองว่าเป็ นภัยคุกคามลง และยังลดบทบาทเชิงรุก (charm offensive) เกี่ยวกับข้ อพิพาทด้ าน
เขตแดนลงด้ วย และหันไปมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญทางด้ านเศรษฐกิจ เพื่อขยายความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้ านเศรษฐกิจและขยายอิทธิพลของจี น ในรูปแบบที่ไม่คุกคามประเทศเพื่ อนบ้ าน104 ดังจะ
เห็นได้ จาก เมื่อเดือ นพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 จีน และอาเซียนสร้ างข้ อตกลงในการค่อยๆลด
อัตราภาษีลง และมุ่งสร้ างเขตการค้ าเสรี ขนาดใหญ่ ท่สี ุดในโลกภายใน ค.ศ. 2010 นอกจากนั้น
จีน ยังริ เริ่ มการพั ฒนาความสัมพั น ธ์ด้า นความมั่นคงกับ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้งในรู ปแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี105
การรุ ก คื บ ของจี น ดั ง กล่ า วได้ ส ร้ า งความกัง วลแก่ ส หรั ฐ อเมริ ก า และมองว่ า จี น เป็ น
ภัยคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย106 โดยจีนอาจใช้ ประเด็นด้ านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เป็ นตัวกระตุ้นเพื่อนาไปสู่การขยายความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงของจีน 107 ดังนั้น
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สหรัฐอเมริกาจึงต้ องหันกลับมาทบทวนนโยบายต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกครั้ง ทั้งนี้
เพราะตระหนักดีว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาคต่างถูกเชื่อมโยงเข้ ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้งั สิ้น 108 อาเซียนจึง
อยู่ทา่ มกลางการแข่งขันของมหาอานาจอีกครั้ง
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากถ้ อ ยแถลงของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ และ
เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงสหรั ฐอเมริกา ได้ ระบุผลประโยชน์แห่ งชาติของสหรั ฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ดั ง ถ้ อยแถลงของนางคอนโดลี ซ ซ่ า ไรซ์
(Condoleezza Rice) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ท่ี
ญี่ปุ่น เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 ถึงเป้ าหมายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชีย ได้ แก่ ด้ าน
ความมั่นคง ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านประชาธิปไตย 109 ซึ่งสอดรับกับแถลงการณ์ของนายเอริค จี.
จอห์น รองอธิบดีก รมกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เมื่อ ค.ศ. 2005 ที่ว่า ภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความสาคัญด้ านยุทธศาสตร์ต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาใน 3 ประเด็น
ได้ แก่ การรั กษาสันติภาพและความมั่นคง สร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุ ษยชนในภูมิภาคนี้ 110 แต่ อ ย่ างไรก็ตาม เมื่ อพิ จารณาถึ งเป้ าหมายที่
แท้ จ ริ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก าในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้มีอยู่ 3 ประการ คือ ยุทธศาสตร์การครองความเป็ นเจ้ า ยุทธศาสตร์การ
ปิ ดล้ อมจีน และยุทธศาสตร์การป้ องกันการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค111
แต่กระนั้น ประเด็นที่ไม่สามารถละเลยได้ ในบริ บทระหว่ างประเทศในช่ วงนี้ คือ ปั ญหา
การก่อการร้ ายข้ ามชาติ ดังถ้ อยแถลงของนายเจมส์ เอ. เคลลี่ (James A. Kelly) ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ แถลงการณ์
ต่อคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004 กล่าวว่า
นโยบายของสหรั ฐอเมริ กาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่สี าคัญที่สุด คือ การทาสงคราม
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ต่อต้ านการก่อการร้ าย พร้ อมกับระบุ ว่าฟิ ลิปปิ นส์ ไทย ญี่ ปุ่น เกาหลี ใต้ และออสเตรเลีย เป็ น
พันธมิตรและเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (strategic partner) ด้ วย112
ปั ญหาการก่อการร้ ายข้ ามชาติเป็ นการเปิ ดโอกาสแก่สหรัฐอเมริ กาใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการ
ขยายบทบาททางการทหารในภูมิภาค ทั้งนี้กเ็ พื่ อต้ องการบรรลุเป้ าหมายในการดารงการครอง
ความเป็ นเจ้ า การปิ ดล้ อมจีน และการกาจัดขบวนการก่อการร้ ายในภูมิภาค ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น ความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการรณรงค์การต่อต้ านการก่อการร้ ายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั่วไปนั้น เน้ นไปที่การประสานงานด้ านการข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของผู้ก่อการร้ าย และการเข้ ามามีบทบาททางด้ านการทหาร เพื่อที่จะทาลายเครือข่ายการก่อการ
ร้ ายดังกล่าวในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆในภูมิภาค กล่าวคือ ในระดับทวิภาคี ได้ แก่ การส่ง
ทหารอเมริ กัน ประสานงานร่ ว มกั บ รั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ นส์ใ นการสู้ร บกั บ กลุ่ ม อาบู ซายาฟ ( Abu
Sayyaf), การฝึ กร่วมผสมคอบราโกลด์ (Cobra Gold) ระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ปรั บเปลี่ ยนจากการจ าลองสถานการณ์ การต่ อ สู้กับ การรุ ก รานจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น มาเป็ น
มุ่งเน้ นการรั บมือกับขบวนการการก่อการร้ ายแทน, การหารื อร่ วมกับออสเตรเลีย มาเลเซี ย
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางด้ านการทหารในการต่อต้ านการก่อการร้ าย,
การพิจารณาของสภาคองเกรสในการผ่านรัฐบัญญัติว่าด้ วยการสนับสนุ นโครงการฝึ กอบรมด้ าน
การต่อต้ านการก่อการร้ ายสาหรับเจ้ าหน้ าที่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการฝึ ก
ทีมต่อต้ านการก่อการร้ ายและงานด้ านข่ าวกรองในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของหน่ วย
สืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (CIA) เป็ นต้ น113
ในระดับพหุ ภาคี สหรั ฐอเมริกาส่งเสริ มความร่ วมมือและผลักดันบทบาทตนเอง โดย
ผ่านกรอบของการประชุ มอาเซียนว่ าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
(Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามในปฏิญญา
ร่ ว มระหว่ า งอาเซี ย นกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยสากล
(ASEAN-U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็ นกรอบโครงสร้ างสาหรับความร่วมมือในการป้ องกัน ขัดขวาง
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และต่อต้ านการก่อการร้ ายระหว่ างประเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสารและ
ข่าวกรอง114
นอกจากยุทธศาสตร์การต่อต้ านการก่อการร้ ายและการคงกองกาลังทหารในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แล้ ว สหรัฐอเมริกาได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจ
และการค้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นอย่างมาก โดยพิ จารณานับตั้งแต่เหตุการณ์
9/11 จนถึง ค.ศ. 2007 สหรัฐอเมริกาให้ ความสาคัญเพียงการทาข้ อตกลงการค้ าเสรีในรูปแบบ
ภูมิภาคีของภูมิภาคเอเชียบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของตน โดยละเลยความสาคัญต่อ
ประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคในภูมิภาคเอเชีย เนื่อง
ด้ วยสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่า การไม่ได้ เข้ าร่วมในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาจะ
ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของตนอย่างแน่นอน จึงทาให้ สหรัฐอเมริกาไม่ให้ ความสาคัญต่อการ
กาลังก้ าวไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความคืบหน้ าของความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ
จี น รวมทั้ ง ละเลยความพยายามของจี น ที่ จ ะจ ากั ด การเข้ ามามี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน จีนได้ ขยายอิทธิพลทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดการแข่งขันแย่งชิงความเป็ นผู้นาระดับภูมิภาคระหว่างจีนและญี่ปุ่นได้ 115
ดังนั้น การละเลยความสาคัญในประเด็นดังกล่าวจึงทาให้ ภูมิภาคเอเชีย มองว่า สหรัฐอเมริกาไม่
จริ งจั งต่ อการพั ฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ แม้ จะแสดงบทบาทในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์สาคัญ
เช่น ต่อต้ านโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ แต่กระนั้นเมื่อประเมินท่าทีท่แี ท้ จริง
พบว่ า สหรั ฐอเมริกาและสังคมเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆกลับมีท่า ทีท่ปี ระนี ประนอมจนดู
เหมือนว่าไม่ใส่ใจต่อประเด็นนี้เท่าใดนัก
อย่า งไรก็ตาม เมื่อ พิ จ ารณาจากสถิติการลงทุ นโดยตรงจากต่ างชาติ (foreign direct
investment - FDI) ในภูมิภาคนี้ใน ค.ศ. 2004 พบว่าของสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึง 5.1 พันล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็ น 23.2% ของ FDI ทั้งหมดของอาเซียน ในขณะที่ FDI ของจีนในปี
เดียวกันมีมูลค่าเพียง 225 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพียงแค่ 1% ของ FDI ทั้งหมดของอาเซียน
และยิ่งเห็นได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณามูลค่า FDI รวมต่ออาเซียนตั้งแต่ ค.ศ. 20002004 พบว่า FDI ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่ารวม 13.3 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่จีนมีเพียง
347.6 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ116
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นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเป็ นชาติแรกที่ต่ นื ตัวและจัดตั้งโครงการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินเดียและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ ค.ศ. 2004 ซึ่งได้ รับความชื่นชม
เป็ นอย่ า งมากในฐานะชาติ ท่ีพ ร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ ในยามเกิดวิ ก ฤตอย่ า งแท้ จ ริ ง แต่ ไม่ น านนั ก
ทัศนคติ ที่มองว่ าสหรั ฐอเมริ กาละเลยความสาคัญของภูมิภาคนี้ กก็ ลับมาอีกครั้ ง เป็ นผลมาจาก
นางคอนโดลิซ่า ไรซ์ ไม่เข้ าร่วมการประชุม ARF เมื่อ ค.ศ. 2005 จึงทาให้ ส่อื และกลุ่มคลังสมอง
(think tank) บางส่วนแสดงความเห็นว่ าเหตุการณ์น้ ีจะส่งผลกระทบต่อสัมพั นธไมตรี ของ
สหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาค เนื่องจากภูมิภาคเอเชียต้ องการให้ สหรัฐอเมริกาเป็ นหลักประกันความ
มั่ น คง ในการสร้ างดุ ล อ านาจเพื่ อ คานอิ ท ธิ พ ลของจี น ที่ ก าลั ง แผ่ ข ยายอยู่ ใ นขณะนั้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากลับลดบทบาทของตนเองลง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2006 นางสาวซูซาน สวาบ (Susan Schwab) ผู้แทนการค้ า
สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ร่ ว มลงนามในกรอบความร่ ว มมื อด้ า นการค้ า และการลงทุ น (Trade and
Investment Framework Arrangement - TIFA) กับอาเซียน และกับสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
เพื่อริเริ่มการทาข้ อตกลงเปิ ดเสรีทางการค้ าแบบเต็มรูปแบบในอนาคต 117 โดยมุ่งเน้ นไปที่การทา
ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีแบบทวิภาคีมากกว่าแบบภูมิภาคี เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ค่อนข้ างแตกต่ า งกันมาก สหรั ฐอเมริ กาจึ งต้ อ งการที่จะทาข้ อตกลง
TIFA กับประเทศหนึ่งๆมากกว่าที่จะทาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีกับทั้งภูมิภาค โดยจะมีการหารื อ
ระดับรัฐมนตรี เศรษฐกิจอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒนาความร่ วมมือทางการค้ าและการลงทุน ซึ่ง
การลงนามครั้งนี้สะท้ อนให้ เห็นว่าสหรัฐอเมริกาได้ แสดงตนว่าจริงจังกับการให้ ความร่วมมือและ
ความต้ อ งการเข้ า มามี บ ทบาททางเศรษฐกิจ ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อีก ครั้ ง ใน
ขณะเดี ยวกัน แนวทางดังกล่ า วจึ งทาให้ ถู ก มองว่ า หลั กการและเหตุผลในการท า FTA ของ
สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ มุ่งหวังเพื่อทาการค้ าระหว่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเป้ าหมาย
เพื่ อส่งเสริ มความสัมพั นธ์ กับประเทศพั น ธมิตรให้ มีความใกล้ ชิดขึ้นด้ วย 118 และที่สาคัญทาให้
ประเด็น ทางการเมื อ งที่มีผลประโยชน์ ของสหรั ฐอเมริ ก า คื อ การเข้ า มาครอบครองตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียและถ่วงดุลอานาจของจีนเป็ นตัวตั้งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้ นสหรั ฐอเมริ กาจึ งดาเนิ นยุ ทธศาสตร์ ท่ีเข้ าไปเกี่ยวพั นกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อีกครั้ง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี โดยใช้ เครื่องมือทางการค้ าในรูปแบบต่างๆ
ซึ่งได้ แก่ การเปิ ดตลาดให้ กบั สินค้ าสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง TIFA ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่สหรัฐอเมริกา
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มีอยู่แล้ วกับประเทศต่างๆ หากได้ รับการพัฒนาและยกระดับอย่างเหมาะสมแล้ ว TIFA จะเป็ น
หนทางที่ง่ายต่อการเจรจามากกว่ า FTA และจะให้ ประโยชน์ ท่ที ้ังสองฝ่ ายจะได้ รับในทันที119
โดยมุ่งประเด็นปั ญหาที่ยังคงค้ างคา อาทิ ศุลกากร ทรั พย์สินทางปั ญญา การเข้ าถึงตลาดสินค้ า
และการเกษตร อุปสรรคทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff barriers - NTBs) และการคุ้มครอง
และสิทธิแรงงาน เป็ นต้ น
แต่ ก ระนั้ น นโยบายเศรษฐกิจ ของสหรั ฐ อเมริ ก าต่ อ ภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ดั ง กล่ า วน าไปสู่ก ารตั้ ง ข้ อ กัง ขาของนั ก วิ ช าการต่ อ นโยบายเศรษฐกิจ ของสหรั ฐ อเมริ ก าหลั ง
เหตุการณ์ 9/11 ดูประหนึ่งว่ าเป็ นการผลตอบแทนต่อประเทศในภูมิภาคนี้ท่ีเป็ นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ การต่อต้ านการก่อการร้ าย ที่ซ่ึงเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อระบบการค้ าเสรี และแนวคิด
เสรีนิยม120 นอกเหนือจากนโยบายการต่อต้ านการก่อการร้ าย สหรัฐอเมริกายังมีความพยายาม
ในการสร้ างความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ ชิดกับอาเซียนมากขึ้น เพื่ อเป็ นการตอบสนองต่อ
เป้ าหมายแอบแฝงในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ เนื่องจากการปรับนโยบายของจีนที่
หันมาสร้ างความตกลงและความร่ วมมือทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงกับอาเซียนมากขึ้นทุก
ขณะ
แม้ อาเซียนจะได้ รับผลประโยชน์จากความตกลงที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับจีนและสหรั ฐอเมริ กา แต่ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ต้องปรั บตัว เสริมสร้ างความ
แข็งแกร่ ง การรวมตัวที่เป็ นหนึ่ง เพื่อให้ อาเซียนมีอานาจในการต่อรอง มีบทบาทในการกาหนด
ทิ ศ ทางความมั่ น คงในภู มิ ภ าค ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ มหาอ านาจเข้ ามามี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ภู มิ ภ าค
แนวความคิดการกระชั บความร่ วมมือจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวความคิดการจั ดตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียนใน ค.ศ. 2003
การรุกคืบของจีนยังคงเป็ นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน ดัง
ปรากฏยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 2006 (National Security
Strategy of the United States of America 2006)121 และรายงานประจาปี เกี่ยวกับการประเมิน
อานาจทางทหารของจีน ค.ศ. 2006 และ 2007 (Military Power of the People’s Republic of
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China)122 ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงพยายามฟื้ นฟูความสัมพันธ์ทางการทหารกั บประเทศในภูมิภาค
ซึ่ งจะเป็ นในรู ป แบบของการเตรี ยมความพร้ อ มด้ า นการเข้ า ถึ งเครื่ องอานวยความสะดวกแก่
กองทัพอเมริกัน เช่น การให้ ความสนใจกับการที่จะกลับมาใช้ ฐานทัพเรือในอ่าวคัมรานห์ เพื่อให้
เรื อรบอเมริกันสามารถจอดเทียบท่าเพื่ อเติมนา้ มันและเสบียงหรื อมาทานุ บารุงซ่อมแซมได้ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 123 แต่เมื่อพิ จารณาในเชิงยุทธศาสตร์กจ็ ะพบว่า การกลับมาใช้
ฐานทัพเรือในอ่าวคัมรานห์อาจเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ปิดล้ อมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ของกองกาลังทหารสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Command - USPACOM)124
แต่กระนั้น แม้ สหรัฐอเมริกาจะให้ ความสาคัญมากขึ้นต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่กม็ ิได้ หมายความว่า สหรัฐอเมริกาจะให้ ความสาคัญกับอาเซียนในทุกๆด้ าน ดังจะเห็นได้ จาก
การที่นางคอนโดลิซซ่า ไรส์ปฎิเสธการเข้ าร่ วมการประชุม ARF ถึง 2 ครั้ง ได้ แก่ การไม่เข้ าร่วม
การประชุม ARF ที่กรุงเวียงจั นทน์ ประเทศลาว เมื่อ ค.ศ. 2005 เพราะสหรั ฐอเมริกาไม่พอใจ
กรณี ท่ี อ าเซี ย นประสบความล้ มเหลวในการใช้ อ านาจกดดั น พม่ า และการไม่ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุ ม ARF ครั้ ง ที่ 14 ที่ก รุ ง มะนิ ล า ฟิ ลิ ป ปิ นส์ เมื่ อ ค.ศ. 2007 เพราะติ ด ภารกิ จ ส าคั ญ ที่
ตะวันออกกลาง125 ผลส่งกระทบให้ เกิดความคลางแคลงใจต่อความตั้งใจและความน่าเชื่อถือของ
สหรัฐอเมริกาในความร่วมมือต่ออาเซียน 126 ดังจะเห็นได้ จากการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน เช่น
การพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ The Straits Times ที่ว่า “Condoleezza Rice: Too busy to care
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about Southeast Asia?”127 นอกจากนั้น ความไม่น่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาถูกตอกยา้ อีกครั้ง
จากการที่ป ระธานาธิบ ดีจ อร์ จ ดั บ เบิ ลยู . บุ ช ขอเลื่ อ นการประชุ มสุดยอดผู้ น ากับผู้ น าในกลุ่ ม
สมาชิกอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2007 ที่สิงคโปร์ ซึ่งมุ่งจัดขึ้นตรงกับวาระ
‚ครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์สหรัฐฯ และอาเซียน‛128 ทว่า สหรัฐอเมริกากลับให้ ความสาคัญ
ต่ออาเซียนเพียงในประเด็นด้ านการส่งเสริมเศรษฐกิจของตนเอง และเพื่อการถ่วงดุลจีน
ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีบารัก โอบามา (Barack Obama) เข้ ารับตาแหน่งเพียงหนึ่งเดือน
ได้ ส่ ง สั ญ ญาณว่ า ได้ ทุ่ ม ความสนใจให้ กั บ ภูมิ ภ าคเอเชี ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ มากขึ้น โดยการส่งนางคลินตันมาเยือนอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นประเทศที่ใหญ่ ท่สี ุด
ในภูมิภาคนี้เป็ นครั้งแรก โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าต้องการมาเยือนเอเชียเป็ นครัง้
แรกหลังจากเข้ารับตาแหน่ ง เนื่องจากเราเห็นว่า ในหลายปี ทีผ่ ่านมาเราไม่ได้ให้ความสนใจใน
ดินแดนของเอเชียอี กหลายส่วน” และ “ความสนใจของเราไม่ได้มีเพียงแค่เพียงประเทศจีน ”129
นอกจากนั้นรัฐบาลภายใต้ ประธานาธิบดีโอบามาเล็งเห็นความสาคัญของอาเซียนชัดเจนขึ้น ทั้งใน
ด้ านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ จากการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่ วมมือ ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ การเข้ า ร่ วมการประชุ มผู้ น าอาเซียน-สหรั ฐอเมริ กา
(ASEAN-U.S. Leaders’ Meeting) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ที่สิงคโปร์ และ
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2010 ที่มหานครนิวยอร์ ก ซึ่งเป็ นยา้ เจตนารมณ์ท่ตี ้ องการเข้ า
มามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และนอกจากนี้ ประธานาธิบดีโอบา แสดงความพร้ อมต่อ
ความร่ วมมือในกรอบของอาเซียน+3 (ASEAN+3) ที่จะนาไปสู่ความร่ วมมือในเวทีการประชุ ม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS)130 ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มกันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจานวน 16 ประเทศ ได้ แก่ จีน ประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
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นางฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา ได้ เข้ าร่วมการประชุม ARF ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย เมื่อ ค.ศ.
2010 พร้ อมทั้งยา้ จุดยืนของสหรัฐอเมริกาต่อที่ประชุมว่า ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ในบริเวณทะเลจีนใต้ ได้ แก่ เสรีภาพแห่งการเดินเรือ (freedom of navigation) และการเข้ าถึง
แบบเสรี (maintenance open access to market) โดยเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศเป็ น
สาคัญ131
โดยประธานาธิ บ ดี โ อบามาได้ แ สดงเจตจ านงในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ น าอาเซี ย น สหรั ฐอเมริ กา ครั้ งที่ 3 และการประชุ ม EAS ครั้ งที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 ที่
อิน โดนี เ ซี ย 132 ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม มี เ พี ย งรั ส เซี ย เท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ นผู้ สั ง เกตการณ์133
นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังมุ่งหวังจะใช้ เวที APEC เป็ นเครื่องมือสาคัญสาหรับการขยายอานาจ
อ่อน (soft power) ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย134 เพื่อที่จะบรรลุยุทธศาสตร์ป้องกันการ
แยกตัวออกจากความร่ วมมื อระดับภูมิภาคที่สหรัฐอเมริ กาเป็ นผู้นา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงท่าที
ของสหรั ฐอเมริ กาจึ งเป็ นไปตามเป้ าหมายของสหรั ฐอเมริ กา ที่จะบรรลุ ยุทธศาสตร์ ป้องกันการ
แยกตัวออกจากความร่ วมมือระดับภูมิภาคที่สหรัฐอเมริกาเป็ นผู้นา (U.S.-dominated regional
cooperation) กล่ าวคือ ป้ องกันไม่ ให้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีรวมกลุ่มกัน โดยปราศจาก
สหรั ฐอเมริ กา อันอาจจะเป็ นสาเหตุหลั ก ที่จะทาให้ อิทธิพลของสหรั ฐอเมริ กาลดลง และทาให้
ภูมิ ภ าคเอเชี ย มี อ านาจการต่ อ รองสู ง ขึ้ น 135 แต่ ก ระนั้ น แม้ ส หรั ฐ อเมริ ก าจะพยายามสร้ า ง
ความสัมพั นธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ ชิดกับอาเซียนมากขึ้น ทว่าก็ยังคงเทียบไม่ได้ กับความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับจีน ดังจะเห็นเบื้องต้ นได้ ว่า สหรัฐอเมริกายังคงไม่มีข้อตกลง FTA กับอาเซียน
ในขณะที่อาเซียนมีการเจรจา FTA กับจีนตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2004 นอกจากนั้น
อาเซียนมีการเจรจา FTA กับญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ. 2008 และกับอินเดีย เมื่อ ค.ศ. 2009
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นอกจากนั้น สหรั ฐอเมริ กาภายใต้ การนาของประธานาธิบดีโอบามายังได้ ผลั กดัน การ
จัดทา ความตกลงเป็ นหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership –
TPP) อย่างเต็มที่ โดยจะให้ เป็ น FTA ที่มีมาตรฐานสูงและมีความก้ าวหน้ ามากที่สุด ทั้งยังมีแผน
ที่จะขยายจานวนสมาชิกให้ ครอบคลุมประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งในที่สุด TPP จะ
กลายเป็ น FTA ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก โดยสหรัฐอเมริกามีวาระซ่อนเร้ นที่จะผลักดัน TPP เพื่อเป็ นตัว
กันมิให้ เกิดการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia Community - EAC) และเป็ นตัวกัน
การจัดตั้ง FTA ในกรอบ ASEAN+3 โดยการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกโดยไม่มี
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ TPP ยังเป็ นยุทธศาสตร์การปิ ดล้ อมจีนอีกด้ วย
ในส่วนของด้ านความมั่นคงและการทหาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็ น
ภูมิภาคที่ประเทศมหาอานาจต้ องการแย่งชิงการความได้ เปรียบเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ ดังจะ
เห็นได้ จาก ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2010 (National Security
Strategy of the United States of America 2010) ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 มีการระบุเน้ นยา้ ให้ เห็นว่ า สหรัฐอเมริกาจะไม่ลังเลในการใช้
แสนยานุ ภาพทางทหาร “ตามล าพัง ฝ่ ายเดี ยว ถ้า หากเป็ นความจาเป็ นในการพิ ทัก ษ์ป กป้ อง
ประเทศชาติ ของเราและผลประโยชน์ของเรา ...”136 กระนั้นก็ตาม ถ้ าหากต้ องกระทาการดังที่
กล่าวมานี้ แต่กจ็ ะกระทาเช่น นั้นด้ วยเงื่อนไขซึ่งจากัดมากกว่าที่เคยยึดถือในยุคประธานาธิบดีบุช
ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2006 ที่มี
ท่าทีท่แี ข็งกร้ าวเป็ นอย่างมากต่อการใช้ แสนยานุภาพทางทหาร การสร้ างความชอบธรรมให้ แก่การ
ใช้ กาลังเข้ าทาการโจมตีก่อน ตลอดจนการประกาศที่จะรักษาความเหนือกว่าทางทหาร137
นอกจากนั้ น ประธานาธิบ ดี โอบามายัง พิ จารณาปั ญ หาความมั่ น คงแห่ งชาติ ในแง่ มุ ม
กว้ างขวางยิ่งขึ้นด้ วย โดยชี้ ถึงการที่ภาวะเศรษฐกิจทรุ ดตัว และปั ญหาโลกร้ อน มีผลกระทบใน
ทางอ้ อมต่อความมั่นคงแห่งชาติ เอกสารระบุว่า สหรัฐอเมริ กาจะต้ องใช้ กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ใน
การกาหนดนโยบายการต่างประเทศ อันได้ แก่ ความมั่นคง, ความเจริญรุ่งเรือง, ค่านิยม และ
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ระเบียบระหว่างนานาชาติ ผ่านการใช้ เครื่องมือต่างๆ ทางด้ านการทูต , การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ, ความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา, แสนยานุภาพทางทหาร และการศึกษา เป็ นต้ น138
นอกจากการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้ ว ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2010 จีน
กับญี่ ปุ่นเกิดข้ อขัดแย้ งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี ในประเด็นการอ้ างสิทธิ์เหนื อเกาะในทะเลจี น
ตะวั น ออก โดยญี่ ปุ่นเรี ยกเกาะดังกล่ า วว่ า เซ็น กากุ (Senkaku) ส่วนจีน เรี ยกว่ า เกาะเตียวหยู
(Diaoyu) ท่าทีท่แี ข็งกร้ าวของจีนในความขัดแย้ งครั้งนี้ ทาให้ ญ่ีปุ่นปรับเปลี่ยนมีความรู้สึกเชิงลบ
ต่อจีนมากขึ้น และแสดงความห่วงใยต่อการสร้ างเสริมแสนยานุ ภาพทางทหารของจีนที่ปราศจาก
ความโปร่งใส139 จึงทาให้ ญ่ีปุ่นคงจะต้ องมีการปรับนโยบายต่างประเทศและนโยบายการป้ องกัน
ประเทศใหม่ เพื่อรองรับกับความไม่แน่ นอนและความไร้ เสถียรภาพในบริเวณรอบเกาะญี่ปุ่น140
ทาให้ สหรั ฐอเมริ ก ามีโอกาสในการเพิ่ ม บทบาททางทหารในภูมิ ภาคเพิ่ ม มากขึ้น เพื่ อดาเนิ น
ยุทธศาสตร์ ปิดล้ อมจีน ซึ่งประเด็นดังกล่าวทาให้ ประเทศในภูมิภาคกังวลต่อสถานการณ์ความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย และเมื่อพิจารณาเฉพาะเจาะจงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความ
ขัดแย้ งในครั้ งนี้ทาให้ หลายประเทศที่มีความขัดแย้ งกับจีนในกรณีหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly)
เริ่มวิตกกังวลและหวาดระแวงมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
จึงทาให้ ประเทศเหล่ านี้ถูกผลักไปให้ ใกล้ ชิดกับสหรั ฐอเมริกา เพื่อถ่วงดุลทางทหารกับจีน และ
เพื่อเป็ นหลักประกันความมั่นคงทางทหารต่อภัยคุกคามจากจีนในอนาคต141
บริบทระหว่างประเทศในช่วงนี้ช้ ีให้ เห็นว่า การแข่งขันของมหาอานาจนั้น ส่งผลกระทบต่อ
อาเซี ยนอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ อาเซี ยนจะสามารถรั กษาบทบาทและสถานะของตนได้ ด้วยการ
เสริมสร้ างความเป็ นหนึ่งและยังคงเป็ นแกนกลางในความร่ วมมือในภูมิภาคเท่านั้น ซึ่งนามาสู่
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การมุ่งสร้ างกลไกและสถาบันที่จะส่งเสริมการเป็ นประชาคมอาเซียน ด้ วยการจัดทาปฏิญญาความ
ร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งระบุให้ ประชาคมของอาเซียนประกอบด้ วยสามเสา
หลัก อันได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อทาให้ อาเซียนเป็ นองค์การที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่ อเป็ นการส่งเสริ ม
การสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งสานต่ อการส่งเสริมบทบาทความมั่นคงของ
อาเซียนในระดับภูมิภาค142 อาเซียนยังได้ พัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งให้ มีลักษณะเป็ น
ทางการและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2.4.2 พัฒนาการกลไกการจัดการความขัดแย้ง กลไกความร่วมมือ และกรอบในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองและความมันคงระหว่
่
างปี ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2012
1) ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบตั ิของภาคีในทะเลจี นใต้ (Declaration on the Conduct
of Parties in the South China Sea – DOC) (4 พฤศจิ กายน ค.ศ.2002)
ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ น้ัน เป็ นกลไกการจัดการความขัดแย้ ง
กับ ประเทศภายนอกภูมิ ภาค โดยในขณะที่จี น ก าลั ง เพิ่ ม บทบาทในภูมิภ าคไม่ ว่ า จะเป็ นทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคง ประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีความขัดแย้ งในบริเวณทะเลจีนใต้ กับจีน
เพื่ อหาทางจัดการความขัดแย้ ง ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ ความมั่น คง และความ
ร่วมมือในภูมิภาค ในค.ศ. 2002 ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ จึงได้ รับการ
จัดทาขึ้น โดยมีภาคีซ่ึงประกอบด้ วย จีน และประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ ปฏิญญานี้
เป็ นความตกลงที่สืบเนื่องจากปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยทะเลจีนใต้ ในปี ค.ศ. 1992 อาเซียนนั้นใส่
ใจในการจัดการความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ เรื่อยมา ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเล
จีนใต้ น้ ี มีเป้ าหมายในการจัดการความขัดแย้ ง ส่งเสริมสันติภาพ และมิตรภาพในทะเลจีนใต้
ระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ระบุแนวทางในการจัดการความ
ขัดแย้ งได้ แก่ การสรรหาแนวทางสร้ างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น การแก้ ไขข้ อพิพาทโดยสันติ
โดยการเจรจา ปรึกษาหารือ และไม่ใ ช้ กาลังระหว่างกัน โดยภาคีจะยึดมั่นในหลักการกฎหมาย
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ระหว่ างประเทศต่างๆ อนุ สัญญาสหประชาชาติชาติว่าด้ วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ.1982 และ
สนธิสัญญามิตรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ภาคีต้องไม่กาเนินการใดๆที่จะเพิ่ ม
ระดับความรุนแรงของความขัดแย้ ง143
ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 2004 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับจีน
ได้ เห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการค.ศ. 2005 – ค.ศ. 2010 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสันติภาพและ
การพัฒนาระหว่ างกัน นอกจากนี้ ยังเห็นความจาเป็ นในการสรรหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการความขัดแย้ ง ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ จัดตั้งคณะทางานขึ้น เพื่อสรรหาแนวทางในการ
จั ดการความขั ดแย้ งที่ชั ดเจนแก่ ปฏิญ ญาว่ าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจี นใต้ 144 ต่อมาใน
เดือนธันวาคม เพื่อเสริมสร้ างความเข้ าใจและเชื่อมั่นระหว่างกัน คณะทางานจึงได้ รับการจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็ นทางการ โดยมีหน้ าที่ในการศึกษาและนาเสนอแนวทางที่ชัดเจน คณะทางานนั้นจะทางาน
โดยยึดหลักการสร้ างความเข้ าใจ ความร่วมมือร่วมกัน และใช้ การปรึกษาหารือ รวมทั้งฉันทามติ
ในการดาเนินงาน145 ในปี ค.ศ. 2005 คณะทางานได้ จัดทารายงาน แม้ ยังไม่ได้ เสนอแนวทางที่
ชัดเจน แต่คณะทางานก็ได้ เน้ นยา้ ถึงความจาเป็ นในการจัดการความขัดแย้ ง แม้ จะในบริเวณทะเล
จีนใต้ จะไม่มีความตึงเครียดมากก็ตาม โดยแนวทางการจัดการความขัดแย้ งนั้น ควรเน้ นมาตรการ
สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ และควรจัดการความขัดแย้ งโดยแนวทางที่ฝ่ายคู่ขัดแย้ งทุกฝ่ ายมีความ
พึงพอใจ146
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ต่อมาในการประชุมผู้นาอาเซียนและจีนครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 ที่
ประชุ มได้ ออกแถลงการณ์ร่วม เน้ นยา้ ให้ มีการจัดทา รวมทั้งรั บรองแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้
เพื่อเป็ นการจัดการความขัดแย้ ง ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความร่วมมือในภูมิภาค147
อย่ า งไรก็ตาม ในเดือ นกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ที่ป ระชุ มรั ฐ มนตรี ต่า งประเทศของ
อาเซี ย นไม่ ส ามารถออกแถลงการณ์ ร่ ว มในกรณี ค วามขั ด แย้ ง ในทะเลจี น ใต้ ไ ด้ เนื่ อ งจากมี
ความเห็นที่แตกต่างกัน อินโดนีเซียได้ พยายามช่วยประสานให้ เกิดการสร้ างความตกลงร่วมกัน
ในทะเลจีนใต้ อันได้ แก่ การจัดทาแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจน การไม่ใช้ กาลังจัดการความขัดแย้ ง การ
จัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี 148 ต่อมาในที่ประชุ มผู้นาอาเซียนและจีนครั้งที่ 15 ในวันที่ 19
พฤศจิกายน ค.ศ.2012 ได้ มีการออกแถลงการณ์ เน้ นยา้ ถึงการส่งเสริมสันติภาพและความ
มั่นคง รวมทั้งการให้ ความสาคัญกับการจัดตั้งแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ 149 ในปัจจุบันนี้ อาเซียนยังคงให้ ความสาคัญและยังคงศึกษาแนวทางที่เป็ น
ที่ยอมรั บร่ วมกัน ในการจัดทาแนวปฏิบัติท่มี ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพแก่ปฏิญญาว่ าด้ วยแนว
ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้
2) ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซี ยนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord
II -Bali Concord II) (7 ตุลาคม 2003)
เพื่อเสริมสร้ างความแข็งแกร่งและศักยภาพให้ กบั อาเซียน ท่ามกลางการขยายบทบาทของ
มหาอานาจ ในการประชุ มสุดยอดผู้ นาครั้ งที่ 9 ในปี ค.ศ. 2003 ที่ประชุ มได้ ลงนามรั บรอง
ปฏิญญาว่ าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II -Bali
Concord II) โดยปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่สองมีแนวคิดที่จะจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ขึ้ น โดยประกอบด้ วยสามเสาหลั ก เสาหลั กที่หนึ่ งได้ แ ก่
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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(ASEAN Socio- Cultural Community -ASCC) สาหรับประชาคมความมั่นคงที่ประชุมนั้น มี
เป้ าหมายให้ อ าเซี ยนยกระดับ ความร่ วมมือทางความมั่น คง ซึ่ งจะเอื้อ ให้ เ กิดบรรยากาศแห่ ง
สัน ติภ าพและความปรองดอง ซึ่ งประชาคมความมั่น คงอาเซี ยนนี้ จะเคารพในอธิป ไตยของ
ประเทศสมาชิก การแก้ ไขความขัดแย้ งโดยสันติ รวมถึงการยึดมั่นในหลักการการไม่แทรกแซง
กิจ การภายใน ที่เป็ นแบบแผนของอาเซี ยนนั บ ตั้งแต่ การก่ อตั้ ง ปฏิญ ญาได้ ระบุ ให้ สนธิสัญ ญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอัครภาคี (High Council) เป็ นกลไกที่
สาคัญของประชาคมความมั่นคงอาเซียน ทั้งยังระบุให้ อาเซียนสนับสนุ นการสร้ างประชาคมด้ วย
การร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์ของประชาคม150
3) แผนปฏิบตั ิการประชาคมความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN Security Community
Plan of Action) (24 พฤศจิ กายน 2004)
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนเป็ นแผนงานที่จัดทาสืบเนื่องจากปฏิญญาว่า
ด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 โดยได้ เน้ นยา้ ถึงแนวทางที่อาเซียนมุ่งไปสู่การเป็ นประชาคม
ความมั่นคงอัน ได้ แก่ การยึดถือในค่านิยมร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดสันติภาพและความมั่นคง และ
พร้ อ มตอบสนองต่ อ บริ บ ทที่เ ปลี่ ยนแปลงไป การมุ่ งสู่ ก ารสร้ า งและแลกเปลี่ ยนบรรทัด ฐาน
เพื่ อให้ เกิดมาตรฐานในการดาเนินความสัมพั นธ์ระหว่ างประเทศสมาชิกในการอยู่ร่วมกันเป็ น
ประชาคม ซึ่งต้ องให้ ความสาคัญในประเด็น การไม่ใช้ กาลัง การสนับสนุ นสันติภาพแก่ประเทศ
สมาชิ ก การต่ อ ต้ า นภั ยคุ ก คาม การจั ด การความขั ดแย้ งโดยสัน ติ การต่ อต้ า นการใช้ อ าวุ ธ
นิ ว เคลี ย ร์ แ ละอาวุ ธ ที่มี อ านุ ภ าพการท าลายล้ า งสู ง นอกจากนี้ แผนปฏิบั ติก ารยั ง เน้ น ย้า ให้
ประเทศสมาชิกยึดหลักสนธิสัญญามิตรภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการ
ป้ องกันความขัดแย้ ง และจัดการความขัดแย้ งทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยคานึงถึงกลไก
และกระบวนการการจัดการความขัดแย้ งในภูมิภาค รวมทั้งประเทศสมาชิกต้ องส่งเสริมสันติภาพ
หลั งความขั ดแย้ ง แผนปฏิบั ติก ารประชาคมความมั่ น คงอาเซี ยนให้ บ ทบาทที่ป ระชุ มรั ฐมนตรี
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ต่างประเทศ ในการดูแล เสนอแนะ และปรับปรุงแนวทางเพื่อมุ่งสู่การเป็ นประชาคมความมั่ นคง
นี้151
4) แผนปฏิบตั ิการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Plan - VAP) (29 พฤศจิ กายน
2004)
อาเซี ยนแสดงถึ งความตั้งใจจริ งในการพั ฒนาองค์การให้ มีความเข้ มแข็ง โดยในการ
ประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 10 ณ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวเมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2004 ที่ประชุ มได้ ลงนามรั บรองแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action
Programme -VAP) เป็ นแผนการดาเนินงานสืบต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย โดยมีกรอบ
ระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างปี ค.ศ. 2004 – ค.ศ. 2010 แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์วาง
จุ ดมุ่งหมายและแนวทางการมุ่งไปสู่การสร้ างประชาคมอาเซี ยน ที่ประกอบด้ วยประชาคมความ
มั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวั ฒนธรรมดังที่ระบุ ไว้ ในปฏิญญาอาเซี ยน
ฉบั บ ที่ 2 ด้ า นการเมื อ งและความมั่น คงนั้ น ในตอนแรกแผนปฏิบั ติการเวี ย งจั น ทน์ ใช้ ช่ื อว่ า
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community -ASC) โดยมุ่งหวังให้ อาเซียน
ส่งเสริมสันติภาพทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค โดยเน้ นการดาเนินการได้ แก่ การสร้ างและยึดถือ
ในบรรทัดฐานร่วมกัน การพัฒนาการเมือง การสร้ างมาตรการป้ องกันความขัดแย้ ง จัดการความ
ขัดแย้ ง และส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง รวมทั้งการจัดทามาตรการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสร้ างประชาคมให้ มีความชัดเจน152
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5) ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers Meeting –
ADMM) (ค.ศ. 2006)
นอกจากการจั ดทาแผนปฏิบั ติการแล้ ว เพื่ อให้ ป ระชาคมการเมื องและความมั่ นคงที่
อาเซียนมีแนวคิดในการจัดตั้งขึ้น มีศักยภาพในการส่งเสริมและจัดการประเด็นด้ านความมั่นคงได้
อย่ างรอบด้ านขึ้น อาเซี ยนจึ งได้ ขยายกลไกความร่ วมมือ โดยจัดตั้งที่ประชุ มรั ฐมนตรี กลาโหม
อาเซียน ที่ประชุมนี้ถือเป็ นกลไกทางด้ านป้ องกันสูงสุดของอาเซียน ได้ รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
2006 โดยมีเป้ าหมายที่จะสนับสนุนความร่วมมือและการปรึกษาหารือด้ านการป้ องกันและความ
มั่นคง เพื่อส่งเสริมการสร้ างประชาคมความมั่นคงอาเซียน153 ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
จะเปิ ดโอกาสให้ รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกได้ แลกเปลี่ยนประเด็นด้ านการป้ องกันและ
ความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่ งไม่ เพี ยงแต่ด้า นการจั ดการความขัดแย้ งหรื อการส่งเสริ มสัน ติภาพ
ที่ประชุมยังให้ ความสาคัญกับความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (non-traditional security) ซึ่งได้ แก่การ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (humanitarian assistance) และการบรรเทาภัยพิบัติ (disaster relief )
เวทีก ารประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมนี้ ยั ง ขยายความร่ ว มมื อ ไปสู่ ป ระเทศคู่ เ จรจาของอาเซี ย น
(ADMM-Plus) ซึ่งมีเป้ าหมายจะสร้ างความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงทางทะเล การเตรียม
รับต่อการ ก่อการร้ าย การจัดการภัยพิบัติ (disaster management) ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
(peacekeeping operations) และเวชศาสตร์ทหาร (military medicine)154
6) กฎบัตรอาเซี ยน (เริ่มลงนามในปี ค.ศ. 2007 ประกาศใช้ 15 ธันวาคม
ค.ศ. 2008)
เพื่ อ ปู ทางไปสู่ก ารเป็ นประชาคม อัน จะเป็ นการส่งเสริ ม ความแข็งแกร่ ง ของอาเซี ย น
ประเทศสมาชิกเห็นความจาเป็ นในการสร้ างกฎเกณฑ์ท่ชี ัดเจนและแน่ นอน เพื่ อใช้ เป็ นหลักใน
การดาเนินความสัมพันธ์ร่วมกัน ประเทศสมาชิกจึงได้ จัดทากฎบัตรขึ้นในปี ค.ศ.2007 จากนั้น
ประเทศสมาชิกได้ ลงนาม ให้ สตั ยาบันจนครบสิบประเทศ ส่งผลให้ กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้
ในปี ค.ศ. 2008
ในช่วงแรกอาเซียนดาเนินความสัมพันธ์โดยยึดแนวทางแบบไม่เป็ นทางการและฉันทามติ
ทั้งยังไม่มีกลไกที่บังคับให้ ชาติสมาชิกต้ องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างกัน กฎบัตรอาเซี ยนทา
153
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ให้อาเซียนกลายเป็ นองค์กรทางกฎหมาย และมีพฒ
ั นาการที่สาคัญคือกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ง กฎบัตรอาเซียนได้ มีการประกาศใช้ ในปี ค.ศ.2008 ตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียนใน
ส่วนของหลักการนั้น กล่าวไว้ ว่า ประเทศสมาชิกต้ องเคารพในเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง
ดิน แดน และอัต ลั ก ษณ์ ข องประเทศสมาชิ ก และต้ องไม่ รุ กรานหรื อข่ มขู่ว่า จะใช้ กาลั งต่ อกัน
ร่ วมกันส่งเสริ มความมั่น คง จัดการความขัดแย้ งโดนสันติ และไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศสมาชิก การระงับข้ อพิพาท อยู่ในหมวดที่ 8 โดยมีหลักการว่า รัฐสมาชิกต้ องพยายามที่จะ
ระงับข้ อพิพาทอย่างสันติให้ ทนั ท่วงที โดยผ่านการสนทนา ปรึกษาหารือและการเจรจา ให้ อาเซียน
จัดตั้งกลไกการระงับข้ อพิพาทในทุกสาขาความร่วมมือของอาเซียน ในข้ ออื่นๆได้ ระบุไว้ ดังนี้
ในหมวดที่ 8 ข้ อที่ 23 กล่ า วถึงการใช้ คนกลาง การประนี ประนอม และการไกล่ เกลี่ ย
กล่ าวคือ รั ฐที่มีความขัดแย้ งกันนั้นอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ คนกลางที่น่าเชื่ อถือ การ
ประนี ป ระนอม การไกล่ เ กลี่ ยเพื่ อระงั บข้ อ พิ พ าทในเวลาที่ตกลงกัน ซึ่ งอาจร้ องขอให้ ป ระธาน
อาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน ทาหน้ าที่เป็ นคนกลางที่น่าเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกล่เกลี่ย
ในข้ อที่ 24 กล่าวถึงกลไกการระงับข้ อพิพาทตามตราสารเฉพาะของอาเซียน โดยกล่าวไว้
ว่า ในการระงับข้ อพิพาทตามตราสารเฉพาะของอาเซียนให้ ดาเนินตามขั้นตอนและกลไกที่ระบุไว้
ในตราสารนั้นๆ สาหรับข้ อพิพาทที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตีความหรือการใช้ ตราสารอาเซียนให้ ระงับ
ข้ อพิพาทโดยสันติตามสนธิสัญญาไมตรี และความร่ วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตาม
กฎการดาเนิ น งานของสนธิสั ญ ญา นอกจากนี้ ในกรณี ท่ีไม่ ได้ มีก ารก าหนดไว้ เ ป็ นการเฉพาะ
ให้ ระงั บข้ อพิ พ าทที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การตีความหรื อการใช้ ความตกลงเศรษฐกิจของอาเซี ยนตาม
พิธสี ารว่าด้ วยกลไกระงับข้ อพิพาทของอาเซียน
ในหมวดที่ 8 ข้ อที่ 25 ระบุให้ มีการจัดตั้งกลไกระงับข้ อพิพาทที่เหมาะสม รวมไปถึงการ
อนุ ญาโตตุลาการ สาหรับข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ กฎบัตรอาเซียน และตราสาร
อื่นๆของอาเซียน
ในข้ อที่ 26 กล่ าวว่า ถ้ าใช้ บทบัญญัติดังที่กล่าวมาแล้ ว และไม่สามารถระงับข้ อพิพาทได้
ให้ เสนอข้ อพิพาทไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ
นอกจากนี้ในข้ อที่ 27 ได้ กล่าวถึงบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในการสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ข้ อเสนอแนะ ข้ อตัดสินใจ ที่เป็ นผลจากกลไกระงับข้ อพิ พาทของอาเซียน
รวมทั้งเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน สาหรับรัฐสมาชิกที่ได้ รับผลกระทบจากการไม่
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ปฏิบัติตามคาวินิจฉัย หรือข้ อเสนอแนะนั้น ก็อาจส่งเรื่องไปที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อนตัดสิน
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ตามกฎบัตรอาเซี ยนนั้น ยังคงให้ ความสาคัญกับสนธิสัญ ญาไมตรี และความร่ วมมือใน
เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ อ ยู่โดยยึดเป็ นแนวทางในการจั ดการความขัดแย้ ง แต่ ไม่ ได้ กล่ าวถึง
บทบาทของผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี (ASEAN TROIKA) ไว้ อย่างไรก็ดีได้
เสนอบทบาทของที่ประชุ มสุดยอดอาเซียน รวมทั้งเลขาธิการอาเซียนขึ้นมาในการสอดส่องดูแล
และช่วยจัดการความขัดแย้ ง
7) แผนงานการสร้างประชาคมอาเซี ยน (Roadmap for the ASEAN Community)
(1 มีนาคม ค.ศ. 2009)
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ถึง 1 มีนาคม ค.ศ. 2009 ได้ มีการลงนามรับรองแผนงานการสร้ างประชาคมอาเซียน (Roadmap
for the ASEAN Community) ของทั้งสามประชาคม สาหรับแผนงานการสร้ างประชาคม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน นอกจากให้ ความสาคัญกับกลไกที่มีมาอยู่ก่อนแล้ ว ก็ได้ ให้
ความสาคัญในการจัดตั้งกลไกใหม่ๆขึ้น ได้ แก่ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้ วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights - AICHR)
สถาบันเพื่ อสันติภาพและการปรองดองแห่ งอาเซียน (ASEAN Institute for Peace and
Reconciliation -AIPR) และที่ประชุ มว่ าด้ วยประเด็นทางทะเลอาเซียน (ASEAN Maritime
Forum) ทั้งนี้เพื่อให้ ประชาคมมีศักยภาพในการจัดการประเด็นทางความมั่นคงอย่างรอบด้ าน
รายละเอียดของแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น ได้ นาเสนอไว้ ในลาดับ
ต่อไป
8) คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ย น (ASEAN PoliticalSecurity Community Council ) (ค.ศ. 2009)
ดังที่กฎบัตรอาเซียนได้ ระบุให้ มีการจัดตั้งคณะมนตรี ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนขึ้น ในปี ค.ศ. 2009 คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงก็ได้ รับการก่อตั้งขึ้น
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เพื่ อ ทาหน้ า ที่ดูแ ลให้ มีการดาเนิ น การตามมติท่ีป ระชุ มสุดยอดอาเซี ยน รวมทั้งเพิ่ มแนวทางที่
ชัดเจนและมีศักยภาพแก่แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง156
9) พิธีสารว่าด้วยกลไกการจัดการความขัดแย้ง (Protocol to the ASEAN Charter
on Dispute Settlement Mechanisms) (8 เมษายน ค.ศ. 2010)
ดังที่แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่จัดทาขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ระบุ
ให้ มีการจัดทาแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการความขัดแย้ ง ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้ง
ที่ 16 ที่กรุงฮานอย ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.2010 ได้ มีการลงนามในพิธีสารของกฎบัตรอาเซียน
ว่ า ด้ วยกลไกการจั ดการความขัดแย้ ง พิ ธีสารว่ าด้ วยกลไกการจัดการความขัดแย้ งนั้ นกล่ าวถึง
แนวทางหลักๆในการจัดการความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิกดังนี้
1. การปรึกษาหารือ (consultation) เมื่อเกิดความขัดแย้ งขึ้นนั้นฝ่ ายคู่ขัดแย้ งฝ่ ายหนึ่ง
สามารถทาเรื่องขอเจรจาปรึกษาหารือกับอีกฝ่ ายหนึ่ งได้ โดยต้ องส่งหนังสือที่ระบุเหตุผลที่เกิดข้ อ
พิพาทขึ้นและส่งให้ คู่ขัดแย้ งรวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งฝ่ ายคู่ขัดแย้ งนั้นต้ อง ตอบรับภายใน 30
วันและจัดให้ มีการเจรจาขึ้นภายใน 60 วัน
2. การใช้ ตัวกลาง (good offices) การไกล่เกลี่ย (mediation) และการประนีประนอม
(conciliation) คู่ขัดแย้ งสามารถร้ องขอให้ ประธานอาเซียน หรื อเลขาธิการอาเซียนทาหน้ าที่เป็ น
ตัวกลางในการไกล่ เกลี่ ยได้ โดยตัวกลางนั้นจะทาหน้ าที่โดยยึดในกฎบั ตรอาเซี ยนรวมทั้งกลไก
ต่างๆของอาเซียนเป็ นหลัก เมื่อสามารถบรรลุข้อตอลงได้ ให้ คู่ขัดแย้ งลงนามใน ความตกลง ถื อ
เป็ นการยุติความขัดแย้ ง ซึ่งหนังสือความตกลงนี้ต้องส่งไปให้ ชาติสมาชิกอื่น เลขาธิการอาเซียน
รวมทั้งส่งให้ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council -ACC) ด้ วย
3. การจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ (arbitration) ขึ้น โดยในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นมี
เงื่อนไขว่า สามารถยื่นขอให้ มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อมีการส่งหนังสือขอเจรจาปรึกษาหารือแล้ วอีกฝ่ าย
หนึ่งไม่ตอบรับภายใน 30 วัน หรือไม่จัดการเจรจาขึ้นภายใน 60 วัน หรือในกรณีท่กี ารเจรจานั้น
ไม่สามารถหาข้ อยุติได้ ในภาย 90 วัน หรือในระยะเวลาที่ท้งั สองฝ่ ายได้ ตกลงกัน ฝ่ ายที่มีข้อพิพาท
สามารถร้ องขอให้ มีการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่า ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ฝ่ ายคู่ ขัดแย้ งทุ ก ฝ่ าย ซึ่ งอนุ ญ าโตตุ ลาการที่จั ดตั้ งขึ้ น นั้ น จะยึ ดแนวทางการตั ดสิน ตามกฎบั ตร
อาเซียน กลไกต่างๆของอาเซียน กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นข้ อพิ พาท ซึ่งในกรณีน้ ี ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคู่ขัดแย้ งก่อน เมื่อคู่ขัดแย้ งเลือกใช้
อนุ ญาโตตุลาการให้ ช่วยจั ดการความขัดแย้ งแล้ วนั้ น คาตัดสินของ ศาลยุ ติธรรมจะถือเป็ นที่
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สิ้นสุด มีผลผูกพันให้ คู่ขัดแย้ งต้ องปฏิบัติตาม และฝ่ ายคู่ขัดแย้ งยังต้ องจัดทารายงานถึงขอบเขตที่
จะปฏิบัติตามคาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ
4. ในกรณีท่ฝี ่ ายคู่ขัดแย้ งไม่เห็นพ้ องในการจัดตั้งอนุ ญาโตตุลาการขึ้น คู่ขัดแย้ งสามารถ
ร้ องขอให้ คณะมนตรีอาเซียนช่วยหาทางในการจัดการความขัดแย้ งให้ ซึ่งคณะมนตรีอาเซียนนั้น
อาจดาเนินการจัดการความขัดแย้ งผ่านการเป็ นตัวกลาง การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม รวมทั้ง
ผ่านทางอนุ ญาโตตุลาการ ทั้งนี้ประธานคณะมนตรีอาเซียนมีอานาจที่จะเลือกวิธีการจัดการความ
ขัดแย้ ง ในกรณีท่คี ณะมนตรี อาเซียนเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ ว่าจะใช้ วิธีการใดในการจัดการ
ความขัดแย้ ง คู่ขัดแย้ งก็สามารถส่งเรื่องขึ้นไปที่ท่ปี ระชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนได้
พิ ธีสารว่ า ด้ ว ยกลไกการจั ดการความขั ดแย้ งที่ได้ รั บ การลงนามในการประชุ มสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 16 นี้ยังประกอบไปด้ วยภาคผนวก1-4 ซึ่งว่ าด้ วยเรื่ องกฎของการใช้ คนกลางที่
น่ าเชื่อถือ กฎของการไกล่ เกลี่ย กฎของการประนีประนอม และกฎของการใช้ อนุ ญาโตตุลาการ
พิ ธีสารว่ า ด้ ว ยกลไกการจั ดการความขั ดแย้ งนี้ เมื่ อ มี ผลบั งคั บ ใช้ แ ล้ ว จะช่ ว ยให้ อ าเซี ยนที่เ ป็ น
องค์กรตามกฎหมายนี้สามารถจัดการความขัดแย้ งของประเทศสมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที รักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพที่จะเอื้อต่อการสร้ างประชาคมอาเซียนขึ้น157
ภาคผนวกที่ 5 ได้ รับการรั บรองในการประชุมสุดยอดผู้นาครั้ งที่ 17 ที่กรุงฮานอย ใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ รับรองในภาคผนวกที่ 5 ของพิธีสารว่า
ด้ วยกลไกการจัดการความขัดแย้ งอาเซียน ซึ่งระบุถึงกฎเกณฑ์ในการส่งเรื่องความขัดแย้ งที่ไม่
สามารถหาทางจัดการได้ ข้ ึนสู่ท่ปี ระชุ มสุดยอดอาเซี ยน คู่ขัดแย้ งสามารถรายงานแก่คณะมนตรี
อาเซียนได้ เมื่อคู่ขัดแย้ งไม่ดาเนินการแก้ ไขความขัดแย้ งตามที่คณะมนตรี อาเซียนเลือกใช้ หรื อ
ดาเนินการตามแล้ วแต่ไม่สามารถแก้ ไขความขัดแย้ งได้ และประเทศสมาชิกเห็นพ้ องว่ากลไกการ
จัดการความขัดแย้ งไม่สามารถช่วยจัดการความขัดแย้ งได้ คณะมนตรีอาเซียนจะแจ้ งเรื่องไปสู่คู่
ขัด แย้ งอื่น รวมทั้งแนะน าแนวทางอื่น ในการจั ด การความขัด แย้ ง ในกรณี ท่ีจ ะส่ งเรื่ อ งขึ้ นสู่
ที่ประชุ มสุดยอดอาเซี ยน คณะมนตรี อาเซียนต้ องทารายงานขึ้นสู่ท่ีประชุ มสุดยอดอาเซียนเพื่ อ
สรรหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้ งต่อไป158
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ทั้งนี้ท่ปี ระชุมสุดยอดผู้นายังได้ ลงนามในร่างตราสารเผื่อผนวกกฎของการเสนอข้ อขัดแย้ ง
ที่ไม่สามารถจัดการได้ ข้ ึนสู่ท่ปี ระชุมสุดยอดอาเซียน (Instrument of Incorporation of the Rules
for Reference of Unresolved Disputes to the ASEAN Summit)159
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 ที่กรุงพนมเปญ ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 นั้น
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ รับรองภาคผนวกที่ 6 ซึ่งระบุถึงกรณีท่คี ู่ขัดแย้ งไม่ปฏิบัติตามผล
การตั ดสิน หรื อ การไกล่ เ กลี่ ย เจรจา ฝ่ ายคู่ ขัดแย้ งสามารถส่ง เรื่ อ งให้ แ ก่คณะมนตรี อาเซี ย น
เพื่อให้ ทาเรื่องส่งไปให้ ท่ปี ระชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน รวมทั้งแจ้ งไปยังคู่ขัดแย้ งอื่นๆ ก่อนที่จะ
ส่งเรื่ องให้ ท่ปี ระชุ มสุดยอดอาเซียนนั้น คณะมนตรี อาเซียนจะพยายามจัดให้ มีการปรึ กษาหารื อ
ระหว่างคู่ขัดแย้ งก่อน 160 ซึ่งที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนยังได้ ลงนามใน ร่ างตราสารเพื่อผนวก
กฎสาหรั บการส่งเรื่ องการไม่ปฏิบัติตามให้ ท่ปี ระชุ มสุดยอดอาเซียนตัดสินเข้ ากับพิ ธีสารของกฎ
บัตรอาเซียนว่าด้ วยกลไกระงับข้ อพิพาท (Instrument of Incorporation of the Rules for
Reference of Non-compliance to the ASEAN Summit to the Protocol to the ASEAN
Charter on Dispute Settlement Mechanisms)161
แม้ จะมีการจัดทาภาคผนวกเรียบร้ อยแล้ ว ปัจจุบันพิธีสารว่าด้ วยกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งกาลังรอการให้ สตั ยาบันจากประเทศสมาชิกทั้งสิบ จึงจะมีผลบังคับใช้
10) ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord III –
Bali Concord III) (17 พฤศจิ กายน ค.ศ. 2011)
ภายใต้ แนวคิด ‚ASEAN Community in a Global Community of Nations‛ อาเซียน
มุ่งหวั งที่จะกระชั บความร่ วมมือระหว่ างกัน รวมกันเป็ นหนึ่ง เพื่ อร่ วมกันผลั กดันให้ อาเซียนมี
บทบาทในเวทีโลก อันจะนามาซึ่งผลประโยชน์แก่ชาติสมาชิก นอกจากนี้ ในด้ านการเมืองและ
ความมั่นคงนั้น ปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 3 ที่ได้ รับการจัดทาขึ้นในการประชุม
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สุดยอดผู้นาครั้งที่ 19 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 กล่าวเน้ นยา้ ในประเด็นที่สอดคล้ องกับ
แผนงานการสร้ างประชาคม ได้ แก่ การเคารพในอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความเคารพใน
บูรณภาพแห่งดินแดน อัตลักษณ์ของทุกชาติ ให้ ส่งเสริมสันติภาพ ไม่ใช้ กาลัง จัดการความขัดแย้ ง
โดยสันติวิธี ให้ ชาติสมาชิกมีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้ างสันติภาพ (peacekeeping) และการ
ส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง (post-conflict peace build) ตลอดจนการร่วมมือต่อต้ านการ
ใช้ อาวุธนิวเคลียร์โดยการให้ ความร่วมมือกับทบวงการพลังงาน ปรมาณูระหว่างประเทศ จัดทาเขต
ปลอดอาวุ ธนิวเคลี ยร์ และการจัดทาพิ ธีสารของสนธิสัญ ญาเขตปลอดอาวุ ธนิวเคลี ยร์ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty – SEANWFZ)
นอกจาก นี้ ยังให้ ความสาคัญ กับ การต่อต้ า นการ ก่อการร้ า ย การส่งเสริ มสิทธิมนุ ษยชนเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ ชาติ ส มาชิ ก อยู่ ท่ า มกลางความสงบสุ ข สั น ติ ภ าพ ท่ า มกลางบรรยากาศที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตย162
2.4.3 ตัวอย่างกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนและแนวทางในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างปี ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2012
1) กรณีความขัดแย้งมาเลเซีย กับ สิงคโปร์ การอ้างอธิปไตยบนเกาะ
บาตูปูเตะห์ (ความขัดแย้ งถูกนาขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2003)
หมู่เกาะบาตูปูเตะห์ น้ันเป็ นจุ ดยุทธศาสตร์ ใกล้ ช่องแคบสิงคโปร์ อีกทั้งเป็ นจุ ดควบคุม
การผ่านเข้ าสู่ทะเลจีนใต้ ความขัดแย้ งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1980 เมื่อสิงคโปร์
คัดค้ านแผนที่ของมาเลเซียที่ได้ ตีพิมพ์ ในปี ค.ศ.1979 โดยอ้ างสิทธิ์บนหมู่เกาะบาตูปูเตะห์ ซึ่ง
เป็ นดินแดนของมาเลเซียตั้งแต่ปีค.ศ.1513 ในช่วงของสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ อย่างไรก็ตาม จาก
การทาสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลอังกฤษและดัตช์ (Anglo – Dutch Treaty) ทาให้ อังกฤษมี
อานาจควบคุมภูมิภาคไว้ ในช่วงกลางทศวรรษ 1800 ซึ่งรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอาณานิคมนั้นได้
สร้ างประภาคาร Horsburgh ขึ้น เพื่ อให้ ความปลอดภัยในการเดินเรือ ต่อมาในปี ค.ศ.1963
อานาจควบคุมของอังกฤษในภูมิภาคได้ หมดลง พร้ อม ๆ กับการจัดตั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ในปี
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ค.ศ.1965 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สิงคโปร์ยังคงควบคุมหมู่เกาะบาตูปูเตะห์อยู่ ซึ่งมาเลเซียนั้น
ไม่ได้ คัดค้ าน จนกระทั่งในปี ค.ศ.1979 สิงคโปร์กอ็ ้ างว่าได้ เข้ าไปจัดการประภาคารHorsburgh
และมีอธิปไตยเหนือดินแดนเกาะบาตูปูเตะห์ มาตั้งแต่ทศวรรษ 1840 โดยที่สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
(Johor) ได้ ให้ ความยินยอม อย่างไรก็ดี มาเลเซียยืนยันว่าเมื่อสุลต่านแห่ งรั ฐยะโฮร์ ยอมยก
สิงคโปร์ ให้ แก่อังกฤษในค.ศ.1824 เกาะบาตูปูเตะห์ ไม่ได้ เป็ นถูกแบ่ งแยกดินแดน เพี ยงแต่
สุลต่านของยะโฮร์ ยินยอมให้ อังกฤษมาสร้ างประภาคารในปี ค.ศ.1824 มาเลเซียและสิงคโปร์มี
ความพยายามในการเจรจาระหว่างกันในปี ค.ศ.1993 – ค.ศ.1994 แต่ไม่สามารถจัดการความ
ขัดแย้ งได้ ในวั นที่ 6 กุมภาพั นธ์ ค.ศ.2003 จึ งได้ ตกลงกัน ที่จะนาความขัดแย้ งนี้ ขึ้น สู่
ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศให้ เ ป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย และในปี ค.ศ.2008 ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า ง
ประเทศได้ ตัดสินให้ เป็ นดินแดนของสิงคโปร์ 163 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถือว่า แม้ ว่าเดิม
เกาะบาตูปูเตะห์จะอยู่ ภายใต้ อธิปไตยของยะโฮร์ แต่การดาเนินการและการมาก่อนของสิงคโปร์
รวมทั้งความล้ มเหลวของมาเลเซียเองและการตอบสนองต่อการดาเนินการของสิงคโปร์ ทาให้ เกาะ
บาตูปูเตะห์ ตกเป็ นของสิงคโปร์ การดาเนินการต่าง ๆ ของสิงคโปร์ ได้ แก่ การสารวจอุบัติเหตุ
ทางนา้ ในบริเวณใกล้ เคียงเกาะ การมีแผนในการบุกเบิก ปรับปรุง มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่อื สาร
ของกองทัพเรือ รวมทั้งความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่จากมาเลเซียที่ได้ รับอนุ ญาตให้ ไปเยือนเกาะ
ในทางกลับกันยะโฮร์ไม่ได้ ดาเนินการใด ๆ มาเป็ นศตวรรษ และการไปเยือนเกาะ แต่ละครั้งก็
ผ่านท่าทีการยินยอมของสิงคโปร์ รวมทั้งแผนที่ท่มี าเลเซียตีพิมพ์ในทศวรรษ1960 และทศวรรษ
1970 ก็แสดงว่ามาเลเซียยอมรับในอธิปไตยของสิงคโปร์เหนือดินแดน เกาะบาตูปูเตะห์ 164
2) กรณีความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียบนเกาะอัมบาลัต
ดังที่ก ล่ าวมาแล้ ว การตั ดสิน ของศาลโลกในปี ค.ศ.2002 ได้ ตัดสินให้ เกาะลิกิตันและ
สิปะดันเป็ นของมาเลเซีย ด้ วยเหตุน้ ี จึงส่งผลให้ เส้ นเขตแดนของอินโดนีเซียและเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเรื่องสัมปทานนา้ มัน อินโดนีเซียจึงอ้ าง
สิทธิเหนื อ เกาะอัมบาลั ต ซึ่ งตั้งอยู่ ทางตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อของจั งหวั ดกาลิ ตัน ในอิน โดนี เซี ย
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บริเวณทะเลสุราเวสี ซึ่งในบริเวณนี้มีความสาคัญเนื่องจากไม่เพียงแต่มีทรัพยากรอย่างก๊าซและ
น้ามัน อยู่ ข้า งใต้ เ ท่านั้ น แต่ ยังมีความสาคัญในเชิ งพาณิ ชย์ เพราะเป็ นเส้ นทางการค้ าที่ออกสู่
มหาสมุทรแปซิฟิก การไม่มีเส้ นเขตแดนที่ชัดเจนในบริ เวณเกาะอัมบาลัต ทาให้ แต่ละฝ่ ายต่าง
กาหนดเส้ นเขตแดนเองตามความเข้ าใจของตน ในปี ค.ศ.2009 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ ส่งเรื่อง
การอ้ างสิทธิในบริเวณแนวไหล่ทวีปต่อคณะกรรมาธิการกาหนดแนวไหล่ทวีป (Commission on
the Limits on Continent Shelf -CLCS ) โดยรัฐบาลอินโดนีเซียยึดตามหลักภูมิศาสตร์ของไหล่
ทวีป165 ในขณะที่มาเลเซียอ้ างสิทธิโดยอ้ างคาตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งแท้ จริง
แล้ วศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ ระบุถึงดินแดนรอบเกาะทั้งสอง 166 สาหรั บอินโดนีเซีย
หากสามารถยุติความขัดแย้ งได้ ไม่เพียงแต่ได้ อธิปไตยเหนือเขตแดน แต่จะได้ รับทรัพยากรเพิ่ม
ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการค้ านา้ มันและก๊าสธรรมชาติ 167 ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ มีการเจรจา
พูดคุยกันเรื่อยมานับตั้งแต่ปีค.ศ.2005 และอินโดนีเซียก็ยังยืนยันที่จะใช้ การเจรจา168 และ
วิถีทางการทูตในการจัดการความขัดแย้ ง และไม่นาเรื่องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ169
3) ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา
ความขัดแย้ งระหว่ างไทยและกัมพู ชาเป็ นอีกกรณีหนึ่ งที่เกิดจากการปั กปั นเขตแดนใน
สมัยอาณานิคม ตั้งแต่ก่อนอาเซียนจะได้ รับการก่อตั้ง คือ ความขัดแย้ งในบริเวณเขาพระวิหาร
ความขัดแย้ งนี้ได้ ถูกส่งขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศ โดยในปี ค.ศ.1962 ศาลยุติธรรม
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ระหว่ า งประเทศได้ ตั ด สิ น ให้ ป ราสาทเขาพระวิ ห ารเป็ นของฝ่ ายกั ม พู ช า 170 อย่ า งไรก็ต าม
เนื่องจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ กาหนดถึงเขตแดนรอบ ๆ ปราสาทเขาพระวิหารจึง
เกิดความขัดแย้ งจากทั้งสองประเทศที่ยึดถือในแผนที่คนละฉบับ ประกอบกับในช่วงปี ค.ศ.2008
- ค.ศ.2012 ปั ญหานี้ถูกนามาเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝ่ าย ทาให้
ความขัดแย้ งมีความตึงเครียดมากขึ้น และมีการปะทะกันตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่ทบั ซ้ อน
หลายครั้ง ในปี ค.ศ.2010 ความขัดแย้ งทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ไทยต้ องการจัดการความ
ขัดแย้ งโดยการเจรจาทวิภาคี และไม่ต้องการใช้ กลไกภายในภูมิภาค 171 สมเด็จอัครมหาเสนาบดี
เดโช ฮุน เซน หรื อนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้ ส่งเรื่องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ พร้ อมทั้งแสดงออกว่า การเจรจาระดับทวิภาคีน้ันไม่ประสบผล การจัดการความ
ขัดแย้ งต้ องอาศัยกลไกจากหลายฝ่ าย ทั้งนี้ได้ เรียกร้ องให้ สหประชาชาติ อาเซียน รวมทั้งภาคี
ข้ อตกลงสันติภาพกรุงปารี ส (Paris Peace Accord) ช่ วยจัดการข้ อพิ พาทนี้ นอกจากนี้
นายกรัฐมนตรีกมั พูชายังได้ ส่งเรื่องไปให้ เวียดนามซึ่งเป็ นประธานอาเซียนในขณะนั้นให้ เข้ ามาช่วย
ไกล่ เกลี่ ยความขัดแย้ ง ในปี ค.ศ.2011เกิดการปะทะกันในบริ เวณพื้ นที่ข้อพิ พาท คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจึงเข้ ามามีบทบาทในการเจรจา และได้ มอบหมายให้ อาเซียนทา
หน้ าที่จัดการความขัดแย้ ง โดยพลโท ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)
ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียซึ่งดารงตาแหน่งประธานอาเซียนในปี ค.ศ.2011 ได้ แต่งตั้งให้ นาย
มาร์ตี นาตาเลกาวา เป็ นผู้แทนในการประสานงานกับคู่ขัดแย้ งทั้งสองประเทศ
เมื่อได้ รั บมอบหมายจากประธานอาเซี ยน นายมาร์ ตี นาตาเลกาวา เข้ า มามีบ ทบาท
สาคัญในการประสานงาน ทาให้ เกิดการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศ แม้ จะเข้ ามาช่วยจัดการ
ความขัดแย้ ง นายมาร์ ตี นาตาเลกาวา ก็มีความเห็นว่า ความขัดแย้ งควรได้ รับการจัดการใน
รูปแบบทวิภาคี แต่อาเซียนควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้ ความตกลงในรูปแบบทวิภาคีประสบ
ความสาเร็จ172 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่าง
ไม่ เป็ นทางการขึ้น โดยมีอินโดนี เซี ยเป็ นประธาน จากการประชุ ม ที่ประชุ มได้ หารื อถึงความ
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ขัด แย้ งระหว่ า งไทยและกัมพู ชา และเรี ย กร้ องให้ ท้ัง สองฝ่ ายกลั บ สู่ก ารเจรจาทวิ ภ าคี โดยมี
อินโดนีเซียให้ ความช่ วยเหลือ นอกจากนี้ท่ปี ระชุมได้ ตอบรับคาเชิญจากทั้งสองประเทศ ในการ
ให้ อนิ โดนีเซียส่งคณะผู้สงั เกตการณ์เข้ าไปในพื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบของแต่ละฝ่ าย173
อย่างไรก็ตาม ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 18 ที่กรุงจาการ์ตาในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.2011 ได้ มีการนาประเด็นความขั ดแย้ งนี้ ขึ้น สู่ท่ีป ระชุ ม แต่ ก ไ็ ม่ สามารถหา
แนวทางจั ด การความขั ด แย้ ง ได้ โดยฝ่ ายไทยนั้ น ยั ง ไม่ ย อมลงนามให้ มี ค ณะผู้ สัง เกตการณ์
ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจึงขอให้ รัฐมนตรี ต่างประเทศของทั้งสองประเทศอยู่เจรจากันต่อ
โดยมอบหมายให้ รัฐมนตรี ต่างประเทศของอิน โดนีเซียช่ วยสนับสนุ นการเจรจา ซึ่งนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนจดหมายการยินยอมให้ มีผ้ ูสังเกตการณ์ และการจัดการเจรจาระหว่างคณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (General Border Committee – GBC) และคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทย
กัมพูชา (Joint Boundary Committee – JBC) หลังจากนั้นทางฝ่ ายกัมพูชาได้ จัดทาหนังสือความ
ตกลงให้ แก่นายมาร์ตี นาตาเลกาวา และประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ฝ่ายไทยกลับขอให้ กัมพูชา
ถอนทหารจากบริเวณที่มีข้อพิพาทกันอยู่ก่อน ในเดือนพฤษภาคมค.ศ.2011 ทางกัมพูชาจึงได้
ส่งเรื่ องขอให้ ศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศตีความคาตัดสินในปี ค.ศ.1962 ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ ออกมาตรการชั่วคราวเพื่อจัดการข้ อพิพาทระหว่างทั้ง
สองประเทศได้ แก่ ให้ ท้งั สองประเทศถอนทหารออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราว (Provisional
Demilitarized Zone - PDZ) และให้ ท้งั สองฝ่ ายร่ วมมือกับอาเซียน รวมทั้งให้ ยอมรั บ
ผู้สงั เกตการณ์ท่แี ต่งตั้งขึ้นในระดับภูมิภาคให้ เข้ าไปในเขตปลอดทหารชั่วคราว ทั้งสองฝ่ ายจึงได้
ตกลงให้ มีผ้ ู สังเกตการณ์ ฝ่ ายไทยโดยรั ฐมนตรี ต่า งประเทศในขณะนั้ น ยอมรั บ ในมาตรการ
ชั่วคราว และยินดีให้ มีการเจรจาระหว่างกัน แต่แทบไม่ปรากฏความคืบหน้ าในการจัด การความ
ขั ด แย้ ง จนกระทั่ ง ฝ่ ายไทยเปลี่ ย นรั ฐ บาล เป็ นรั ฐ บาลภายใต้ น างสาว ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดีข้ นึ แม้ การยอมรับในผู้สงั เกตการณ์จะยังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณา ในการประชุ มสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ในเดือนพฤศจิกายน ที่กรุงบาหลี ได้ มี
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หนั ง สือ แถลงการณ์ ใ ห้ ท้ัง สองประเทศใช้ กลไกทวิ ภ าคีทีมีอ ยู่ รวมทั้งให้ ป ระธานอาเซี ย นคน
ปั จจุ บันมีบทบาทในการช่ วยจัดการความขัดแย้ ง 174 เนื่องจากกัมพูชาซึ่งเป็ นคู่ขัดแย้ งจะได้ รับ
ตาแหน่งประธานอาเซียนในปี ค.ศ.2012 ทั้งสองประเทศจึงตกลงให้ อินโดนีเซียทาหน้ าที่ช่วย
จัดการข้ อพิพาทต่อไป ในส่วนของศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศนั้ นได้ นัดพิ จารณาคดีในวั นที่
15-19 เมษายน ค.ศ.2013175
อาเซี ย นเริ่ ม มี บ ทบาทในการจั ด การความขั ด แย้ ง ของประเทศสมาชิ ก โดยผ่ า นการ
ไกล่ เ กลี่ ยของอิน โดนี เ ซี ย ในฐานะประธานอาเซี ยน นอกจากนี้ ความขั ดแย้ งยั งได้ ถู ก น าขึ้ นสู่
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งโดยธรรมเนียมที่ผ่านมาแล้ วนั้น จะไม่นาเรื่องที่ยังหาข้ อตกลงไม่ได้
ขึ้นสู่ท่ปี ระชุมที่เป็ นทางการ แม้ นับเป็ นแนวโน้ มที่ดีข้ ึนสาหรับอาเซียนในบทบาทการจัดการความ
ขัดแย้ ง แต่ ในที่สุดแล้ ว การจั ดการระงั บ หรื อ หาข้ อ ยุ ติร ะหว่ า งประเทศสมาชิ กอย่ า งไทยและ
กัมพูชาก็ยังให้ ความสาคัญกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่
4) ความขัดแย้งในรัฐซาบาห์ ในปัจจุบนั
ดั งที่ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ที่ผ่า นมามาเลเซี ยและฟิ ลิ ป ปิ นส์มีความขั ดแย้ งในรั ฐซาบาห์
วิถีอาเซียนช่วยให้ ท้งั สองประเทศ เกิดการปรึกษา จัดการความขัดแย้ งให้ สงบลงได้ อย่างไรก็
ตาม ความขัดแย้ งยังคงอยู่ และล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2013 ความขัดแย้ งปะทุข้ ึนอีก
เมื่อกองกาลังติดอาวุธซึ่งอ้ างตัวว่าเป็ นกองกาลังของสุลต่านซูลูในฟิ ลิปปิ นส์ เข้ าไปยึด หมู่บ้านตันดู
วอ (Tanduo) ในรัฐซาบาห์ รัฐบาลทั้งฝ่ ายของมาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ไม่สามารถจัดการกับกอง
กาลังติดอาวุธได้ ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2013 เกิดความรุนแรงขึ้น176 ประชาชนเสียชีวิต
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ไปมากกว่า 60 คน มาเลเซียมีการเคลื่อนกองทัพ และหน่วยรบทางอากาศ 177 เพื่อเตรียมรับกับ
สถานการณ์ แม้ ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ กล่าวไว้ ในวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2013 ขณะไป
เยือนฮังการี ว่า ความขัดแย้ งในรั ฐซาบาห์ต้องมีการใช้ วิถีทางการทูต รวมทั้งประธานอาเซียน
(บรูไน) เพื่อเข้ ามาจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติ 178 อย่างไรก็ตาม แม้ จะเกิดความรุนแรงขึ้น
อาเซียนก็ไม่ได้ เข้ าไปมีบทบาทในการจัด การความขัดแย้ ง อีกทั้งฝ่ ายคู่ขัดแย้ งเองมองเป็ นเรื่อง
ทวิ ภ าคี และก็ไ ม่ ต้อ งการจะน าความขัดแย้ งขึ้ นสู่เ วทีอ าเซี ยน 179 โดยในการประชุ มสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 22 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ก็ไม่ได้ มีการหยิบยก
ประเด็นความขัดแย้ งในรัฐซาบาห์ข้ ึ นมาพูด นอกจากนี้ ราอูล เฮอร์นันเดซ (Raul Hernandez)
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของฟิ ลิปปิ นส์กล่าวว่า “เนือ่ งจากการประชุมครัง้ นี้มีเวลาน้อย จึง
ไม่มีการหยิบยกประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาพูดในการประชุมทีเ่ ป็ นทางการ และไม่มีการเจรจา
หลังการประชุม ทัง้ นี้ ความขัดแย้งนี้ถือเป็ นความขัดแย้งในระดับทวิภาคี จะไม่นาประเด็นขึ้นสู่
เวทีอาเซียน”180
ในช่ ว งเวลานี้ ท่า มกลางการกลั บ มาให้ ค วามส าคั ญ และขยายอิ ท ธิ พ ลจากประเทศ
ภายนอกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน อาเซียนจึงเน้ นทั้งการสร้ างกรอบแนวทาง และพัฒนา
กลไกการจัดการความขัดแย้ ง เพื่ อมุ่ งไปสู่การเป็ นประชาคม อย่างไรก็ตาม ตรงข้ ามกับความ
ต้ องการมุ่งไปสู่การเป็ นประชาคม ความขัดแย้ งในช่วงนี้ของอาเซียน กลับไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
กับกลไกภายในภูมิภาค อาทิ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ ป ระสานงานเฉพาะกิ จ ในระดั บ รั ฐ มนตรี รวมทั้ง อั ค รภาคี ท่ี ไ ด้ รั บ การจั ด ท าแนวทางการ
ดาเนินงานเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อเกิดความขัดแย้ งบนเกาะบาตูปูเตะห์ มาเลเซียและสิงคโปร์เลือกใช้
ศาลยุ ติ ธรรมระหว่ า งประเทศในการจั ดการความขั ดแย้ ง แม้ ใ นปั จจุ บั น ซึ่ ง อาเซี ย นได้ จั ดท า
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แผนงานและแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการส่งเสริ มความร่วมมือด้ านความมั่นคง โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญในการพั ฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งให้ มีแนวทางและระเบียบปฏิบัติท่ชี ัดเจน
ทั้งการประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียน และจัดทาพิธสี ารกฎบัตรอาเซียนว่าด้ วยกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ ง ซึ่ ง ก าลั งรอให้ ป ระเทศสมาชิ ก ให้ สัตยาบั น อย่ า งไรก็ต าม ความขั ดแย้ งที่เ กิดใน
ระยะเวลานี้ อาทิ ความขัดแย้ งบริเวณเกาะอัมบาลัต และความขัดแย้ งในรั ฐซาบาห์ ท่มี ีความ
รุนแรงก็ไม่ได้ ถูกนาเข้ าสู่เวทีของอาเซียน ส่วนในกรณี ความขัดแย้ งของไทยและกัมพูชานั้น การ
ที่อาเซี ยนหยิบยกประเด็นความขัดแย้ งขึ้นมาสู่การเจรจาในเวทีท่ีเป็ นทางการ รวมทั้งการเปิ ด
โอกาสให้ อนิ โดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง แม้ ในสุดท้ าย
ไม่สามารถบรรลุความตกลงได้ แต่กน็ ับเป็ นก้ าวสาคัญหนึ่งของอาเซียน ในบทบาทการจัดการ
ความขัดแย้ งในภูมิภาค
สรุป
ดังที่ Shaun Narine กล่าวไว้ ใน ‚ASEAN and the Management of Regional
Security‛ ว่า นอกจากผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกแล้ ว ปั จจัยสาคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
จัดการด้ านความมั่นคงในภูมิภาคของอาเซียน คือผลประโยชน์และนโยบายของมหาอานาจ 181
การพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งทางการเมืองและความมั่ นคง จึงได้ รับผลกระทบจาก
บริบทระหว่างประเทศ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อประโยชน์ของอาเซียนเช่นกัน
ความแตกต่างทางอุดมการณ์และการแข่งขันทางอาวุธนิวเคลียร์ ในช่วง ค.ศ. 1967 –
ค.ศ. 1975 นอกจากจะสร้ างความตึงเครี ยดระหว่ า งมหาอานาจอย่า งสหรั ฐอเมริ กา สหภาพ
โซเวี ยต และจี น แล้ ว ยั งส่งผลให้ เอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ กลายเป็ นสงครามตัวแทนระหว่ า ง
มหาอานาจ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และหลักการสิทธิมนุ ษยชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลายเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญของสหรัฐอเมริกา ทั้งการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้ องกันภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEATO) การลงนามในสนธิสัญญาทางทหารกับไทยและฟิ ลิปปิ นส์
รวมทั้งการเข้ า ทาสงครามเวี ยดนามเพื่ อสกัดกั้น การขยายตัวของลั ทธิคอมมิวนิ สต์ แม้ ต่อมา
สหรั ฐ อเมริ ก าจะลดบทบาทการจั ด การความขั ด แย้ ง ในภูมิ ภ าคลง และถอนตั ว จากสงคราม
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เวียดนาม อันเนื่องมาจากการต่อต้ านภายในประเทศ แต่กย็ ังคงบทบาทและพร้ อมที่จะช่วยเหลือ
ในด้ านเศรษฐกิจและการทหาร ด้ วยบริบทเช่นนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้ องปรับตัว สร้ าง
ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อหวังว่าการรวมตัวกัน จะเพิ่มศักยภาพ และสามารถช่วยให้ รอดพ้ น
จากการแทรกแซงของมหาอานาจ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จึงได้ ร่วมกัน
ก่อตั้งอาเซียนขึ้น ความหวาดกลัวนั้น สะท้อนอยู่ในเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง
(ZOPFAN) ที่ประเทศผู้ก่อตั้งทั้ง 5 ได้ ร่วมลงนาม ด้ วยอิทธิพลของมหาอานาจเป็ นบริบทหลัก
ในช่วงนี้ ประเทศสมาชิกจึงมุ่งให้ ความสาคั ญกับการสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ สร้ างหลักประกันใน
ความมั่นคงว่าจะไม่ถูกแทรกแซงกิจการภายใน มากกว่าการสร้ างกลไกเพื่อจัดการความขัดแย้ ง
ระหว่ างกัน จึ งมีเพี ยงวิ ถีอาเซียน ซึ่งมีความยืดหยุ่น และสร้ างความสบายใจในการอยู่ร่ วมกัน
เข้ ามาเป็ นแนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ และจัดการความขัดแย้ ง ดังจะเห็นได้ ในกรณีความ
ขัดแย้ งระหว่างฟิ ลิปปิ นส์และมาเลเซียในรัฐซาบาห์
ต่อมาในช่วงเวลาค.ศ. 1976 – ค.ศ. 1990 เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทระหว่าง
ประเทศ ในช่วงตอนต้ นนั้น นอกจากบทบาทสหรัฐอเมริกาแล้ ว ความขัดแย้ งระหว่างสหภาพ
โซเวียต ซึ่ งสนั บสนุ นเวียดนาม และรั ฐบาลประชาชนกัมพูชา และจี นซึ่งสนับ สนุ นรั ฐบาลผสม
กัมพู ชาประชาธิปไตย ก็ทาให้ ปั ญหาสงครามเวี ยดนาม-กัมพู ชาทวี ความรุ นแรงขึ้น ที่ป ระชุ ม
รัฐมนตรี ต่างประเทศแสดงความห่ วงใย และได้ ออกแถลงการณ์ขอให้ มีการถอนกาลังของจาก
กัมพู ชา ต่ อมาในทศวรรษ 1990 เมื่อสหภาพโซเวี ยตยุ ติการช่ วยเหลือกองกาลังเวี ยดนาม
เวี ย ดนามถอนกองก าลั ง ออกจากกั ม พู ช า จี น เองก็ไ ม่ มี ท่ า ทีจ ะส่ ง ออกลั ท ธิค อมมิ ว นิ ส ต์ อี ก
ประกอบกับสหรัฐอเมริกาถอนกองกาลังร้ อยละ 40 ออกจากภูมิภาค เป็ นผลให้ ความสัมพันธ์
ระหว่างมหาอานาจดีข้ ึน และสหรัฐอเมริ กาได้ หันมาส่งเสริมนโยบายทางการทูตและเศรษฐกิจ
แทน
การเผชิญหน้ าระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนในปัญหาการสู้รบระหว่างเวียดนาม-กัมพูชา
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนั้น ส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค และประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาเซียนจึงต้ องปรับตัวกับสถานการณ์และภัยคุกคามในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็ นการ
จั ด ตั้ ง การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น เพื่ อ สร้ างเวทีห ารื อ และตั ด สิ น ใจร่ ว มกัน จั ด ตั้ ง ส านั ก
เลขาธิการอาเซี ยน เพื่ อ ทาหน้ าที่ป ระสานงาน และที่สาคั ญเพื่ อ มุ่ งให้ เ กิดสัน ติภาพประเทศ
สมาชิกได้ ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ ซึ่งได้ ระบุ
หลั ก การในการสร้ า งระเบี ยบในความสัมพั น ธ์ของชาติ สมาชิ ก ต่ อมาสนธิสัญ ญานี้ ยังเปิ ดรั บ
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ประเทศภายนอกเข้ าเป็ นภาคีสนธิสัญญา นอกจากนี้ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ยั ง ระบุ ใ ห้ จั ด ตั้ ง อัค รภาคี ข้ ึ น เพื่ อ ช่ ว ยในการจั ด การความขั ด แ ย้ ง
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งในช่วงนี้ระหว่างไทยและมาเลเซียในบริเวณอ่าวไทย ประเทศสมาชิก
ก็ไม่ ให้ ความสาคัญกับ กลไกการจั ดการความขัดแย้ งของอาเซี ยนที่สร้ างขึ้น ไทยและมาเลเซี ย
เลือกใช้ การจัดการในระดับ ทวิภาคี ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลายาวนาน แต่สุดท้ ายก็นาไปสู่ค วาม
ตกลงและร่วมมือกันสร้ างผลประโยชน์ หากมองอีกด้ านหนึ่ง ในช่วงนี้นับเป็ นจุดเริ่มต้ นการสร้ าง
กลไกการจัดการความขัดแย้ ง กลไกการจัดการความขัดแย้ งจึงยังขาดความชัดเจน
เมื่ อ สงครามเย็น สิ้น สุด ลงในปลายทศวรรษ 1990 บริ บ ทระหว่ า งประเทศก็มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไป เอื้อให้ อาเซียนได้ ขยายองค์การ เปิ ดรับสมาชิกเพิ่ม ได้ แก่ เวียดนาม ในค.ศ.
1995 ลาวและพม่าในค.ศ. 1997 อย่างไรก็ตามในค.ศ. 1997 นี้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออก ส่งผลกระทบต่ออาเซียนที่กาลังขยายบทบาท โดยในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
อันได้ แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้ างมาก อาเซียน
ขาดโครงสร้ างในการดาเนินงาน ไม่สามารถช่วยจัดการปัญหาได้ ทาให้ ปัญหาลุกลามไปทั้งด้ าน
การเมื อ งและสัง คม อาเซี ย นจึ ง ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ ที่จ ะรั ก ษาบทบาทของอาเซี ย นไว้
อาเซียนจึงต้ องปรับตัว กระชั บความร่ วมมือ และในอีกแง่หนึ่งเพื่ อดึงดูดให้ เกิดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ในช่วงนี้จีนจึงได้ ขยายบทบาท เข้ ามาช่วยเหลือทางการเงินแก่ไทยและอินโดนีเซีย
รวมทั้งจัดทาเขตการค้ าเสรีอาเซียนจีน ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 เมื่อกัมพูชาได้ เข้ าเป็ นสมาชิก
อาเซียน อาเซียนได้ กลายเป็ นองค์การแห่ งภูมิภาคที่แท้ จริ ง สาหรั บสหรั ฐอเมริ กานั้น ในช่ วง
หลังสงครามเย็น สหรัฐอเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่อยมา ทั้ง
ในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี อย่างไรตาม สหรัฐอเมริกากลับเข้ ามาใส่ใจเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มากขึ้นอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุวินาศกรรม 9/11 ในค.ศ. 2001 โดยมองว่าเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็ นสนามรบที่สองของการก่อการร้ าย
เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงบริบทระหว่างประเทศในช่วงนี้ (ค.ศ. 1991 – ค.ศ.
2001) ทั้งการรับสมาชิกเพิ่ม การสั่นคลอนสถานะภาพขององค์กร การขยายความร่วมมือของ
จีน และการดาเนิน นโยบายต่อต้ านการก่อการร้ ายของสหรั ฐอเมริ กา อาเซียนจึงได้ พยายาม
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ องค์กร กลไกการจั ดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาคก็ได้ รับการ
พัฒนาขึ้นอันได้ แก่ ผู้ประสานงานเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี และจัดทากฎเกณฑ์แนวปฏิบัติของ
อัครภาคี นอกจากนี้อาเซียนก็ให้ ความสาคัญ ที่จะต้ องสร้ างความร่วมมือและหาแนวทางในการ
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จัดการความขัดแย้ งกับประเทศภายนอก โดยได้ จัดตั้งที่ประชุมว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ขึ้น เพื่อหาแนวทางการป้ องกัน และจัดการ
ความขัดแย้ งในเอเชียและแปซิฟิก ทั้งยังได้ จัดทาปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีน
ใต้ เพื่อหาแนวทางจัดการ ข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ซึ่งมี
บทบาทมากขึ้นในภูมิภาค ในช่วงนี้อาเซียนจึงแสดงความตั้งใจที่จะกระชับความร่ วมมือขึ้นเป็ น
ประชาคมอาเซียน โดยการรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน และจัดทาแผนปฏิบัติการฮานอย
ตามมา อย่างไรก็ตาม แม้ จะตระหนักถึงความจาเป็ นที่ต้องมีการพัฒนาความร่วมมือ สร้ างความ
เป็ นหนึ่ง เห็นความสาคัญของการรวมตัวในภูมิภาค อีกทั้งยังได้ พัฒนากลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งให้ มีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดาเนินงานของอัครภาคี แต่ความขัดแย้ ง
ในช่วงนี้ ในกรณีของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็กลับเลือกใช้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการ
จัดการความขัดแย้ ง สะท้ อนถึงความจาเป็ นในการพั ฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งให้ จูงใจ
ประเทศสมาชิกเลือกใช้
ในช่วง ค.ศ.2002 – ค.ศ. 2012 แม้ จะไม่ใช่ สงครามที่รุนแรง หรื อสงครามแห่ ง
อุดมการณ์ แต่มหาอานาจได้ กลับเข้ ามาแข่งขันกันในภูมิภาคอีกครั้ง ในขณะที่สหรั ฐอเมริ กาลด
ความใส่ใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนกลับเร่ งเสริมสร้ างบทบาทของตนเองทั้งด้ าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งผลให้ สหรั ฐอเมริ กาต้ องทบทวนนโยบายที่มีต่อเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และส่ งเสริ มบทบาทด้ า นความมั่น คง เศรษฐกิจ ประชาธิป ไตย และสิท ธิ
มนุ ษยชน โดยมีเป้ าหมายหลักอยู่ท่กี ารต่อต้ านการก่อการร้ ายและการสกัดกั้นการขยายอิทธิพล
ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็ นเวทีแข่งขันระหว่างมหาอานาจอีกครั้ง
มหาอานาจอย่ างจี นและสหรั ฐอเมริ กา มีความพยายามในการขยายความร่ วมมือและ
อิทธิพลในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้ านการเมือง ความ
มั่นคง และเศรษฐกิจ นับตั้งแต่จีนปรับนโยบายหันมาสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับประเทศเพื่อนบ้ าน
จีนได้ ขยายอิทธิและความร่วมมือเข้ ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวนมาก สหรัฐอเมริกาจึง
ต้ อ งรี บ สร้ า งบทบาทของตนในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เพื่ อ คงบทบาทสหรั ฐ ไว้ ใ น
ความตกลง ความร่ วมมือต่างๆ เพื่อไม่ให้ บทบาทสหรั ฐอเมริ กาลดลง อีกทั้งจะเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ มแข็ง และมีอานาจการต่อรองที่สูงขึ้น ทั้งนี้สหรัฐอเมริกายัง
ได้ ฟ้ ื นฟูความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศในภูมิภาคอีกด้ วย ต่อมาเมื่อจีนมีความขัดแย้ ง
กับญี่ ปุ่นบนเกาะเตียวหยู และแสดงท่าทีท่ีแข็งกร้ าว ไม่เพี ยงทาให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
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ความกังวลต่อท่าทีของจีน เพราะมีความขัดแย้ งกับจีนในทะเลจีนใต้ เช่ นกัน ประเทศสมาชิก
อาเซียนอาทิ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย หันไปใกล้ ชิดอเมริกาเพื่อหวังสร้ าง
หลั ก ประกั น จากภั ย คุ ก คามของจี น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อมกั บ การแข่ ง ขั น ของ
มหาอานาจที่พยายามเข้ ามามีบทบาทในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อาเซียนต้ องกระชับความร่ วมมือ
ภายในองค์กรให้ มีความเข้ มแข็ง มีศักยภาพในการจัดการปั ญหาด้ านความมั่นคงทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค จึงนาไปสู่การดาเนินการสานต่อแนวคิดการสร้ างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง โดยได้ มีประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียน จั ดทาแผนการสร้ างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง รวมทั้งให้ ความสาคัญกับการจัดทากลไกการจัดการให้ มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งยังจัดทาปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่ผ่านมา
จวบจนค.ศ. 2012 กลไกการจัดการความขัดแย้ งอาเซียน โดยเฉพาะกลไกที่เป็ นทางการนั้น แทบ
จะไม่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง ความขัดแย้ งระหว่างมาเลเซีย กับ สิงคโปร์ กรณีการ
อ้ างอธิปไตยบนดินแดนเกาะบาตูปูเตะห์ ประเทศสมาชิกก็ยังเลือกใช้ กลไกภายนอกภูมิภาคอย่าง
ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ ความขั ด แย้ ง บนเกาะอัม บาลั ต ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด การ แต่
อินโดนี เซียและมาเลเซี ยก็ยังไม่ได้ แสดงท่าทีท่จี ะเลื อกใช้ กลไกของอาเซียน เช่นเดียวกับความ
ขัดแย้ งในรั ฐซาบาห์ท่มี าเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์กย็ ังไม่ได้ เลือกใช้ กลไกของอาเซียน อาเซียนเองก็
ไม่ ได้ เข้ า ไปมีบ ทบาทในการจั ดการความขัดแย้ ง อย่ า งไรก็ดี ความขัดแย้ งระหว่ า งไทยและ
กัมพูชา ได้ เปิ ดโอกาสให้ อนิ โดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน เข้ ามามีบทบาทในการจัดการความ
ขัดแย้ ง ซึ่งสอดคล้ องกับบทบัญญัติมาตราที่ 8 ข้ อที่ 23 ในกฎบัตรอาเซียน ที่ระบุให้ ประธาน
หรือเลขาธิการอาเซียนสามารถเข้ ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง นอกจากนี้ ในเวที
การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซี ยน ก็ได้หยิบยกประเด็น ความขัดแย้งขึ้ นมาพู ดคุยอย่างเป็ น
ทางการ แม้ใ นที่สุดจะไม่ ส ามารถหาแนวทางยุติค วามขัดแย้งได้ แต่ ก็ถือ ว่ าอาเซี ยนได้
พัฒนาขึ้ นหนึง่ ขั้น โดยเริม่ เข้ามามีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งในภูมิภาค

บทที่ 3
การจัดการความขัดแย้งกับการสร้างประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน:
ศึกษากรณีอาเซียนและองค์การรัฐอเมริกนั
ดังที่ได้ นาเสนอในข้ างต้ น นอกจากการให้ ความสาคัญในความร่ วมมือและการรวมตัว
การสร้ างเอกลักษณ์ร่ วม และการไม่ใช้ กาลังระหว่ า งกันแล้ วนั้ น การมีกลไกการจั ดการความ
ขั ด แย้ ง ถื อ เป็ นหั ว ใจของการสร้ า งประชาคมความมั่ น คง ทั้ง นี้ เพราะเป้ าหมายของการเป็ น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง คือการส่งเสริมให้ เกิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างกัน
กลไกการจัดการความขัดแย้ ง จึงมีบทบาทสาคัญ ที่จะป้ องกันและยุติข้อพิพาทอันจะนามาสู่ความ
ขัดแย้ งระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้ เกิดมิตรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงตามมา
อาเซียน ได้ สร้ างกลไกการจัดการความขัดแย้ งเรื่อยมานับแต่การก่อตั้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็ น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง กลไกการจัดการความขัดแย้ งนับเป็ นสิ่งที่สาคัญ ที่อาเซียนให้
ความใส่ใจและพัฒนาให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับแผนงานการสร้ างประชาคมการเมือง
และความมั่นคงที่จัดทาขึ้นในปี ค.ศ. 2009
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียนอาจไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงไม่จูงใจให้ ประเทศสมาชิกเลือกใช้ ดังที่ได้ นาเสนอมาแล้ ว การศึกษากลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งขององค์การที่มีความชัดเจนกว่า และได้ รับการกล่าวว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้ งอย่างองค์การรัฐอเมริกัน อาจช่วยเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลไกการจัดการ
ความขัดแย้ ง ซึ่งในขณะเดียวกันก็นับเป็ นการส่งเสริมการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงของอาเซียน
3.1 แนวทางความร่วมมือสู่การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
เพื่ อให้ อาเซี ยนพร้ อมรั บกับสถานการณ์ภายนอกและภายในภูมิภาคที่เปลี่ ยนแปลงไป
อาเซียนจาเป็ นต้ องสร้ างความร่ วมมืออย่างรอบด้ าน รวมทั้งจัดทาแนวทางและกาหนดเป้ าหมายที่
ชัดเจน เพื่ อที่อาเซียนจะสามารถเสริ มสร้ างบทบาทของตน และผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือ ซึ่ ง
ช่วยยกระดับประเทศสมาชิกได้ แม้ อาเซียนจะประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้ วหลังจากการ
ก่อตั้ง อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจใน ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในค.ศ.1997 ก็ส่งผล
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กระทบต่อความร่วมมือในภูมิภาค และเสถียรภาพของอาเซียน อีกทั้ง ต่อมาจีนและอินเดียขึ้นมา
มีบทบาททางเศรษฐกิจ 1 อาเซียนจาเป็ นต้ องเสริ มสร้ างศั กยภาพในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค
เพื่อให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990
ในขณะที่อาเซี ยนได้ รับความเชื่อถือน้ อยลง อันเนื่ องมาจากไม่มีบทบาทในการจั ดการกับวิ กฤต
เศรษฐกิจนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนต้ องเผชิญกับปั ญหาท้ าทายความมั่นคงที่มีความรุนแรงและ
หลากหลาย2 อาเซียนไม่เพี ยงต้ องเผชิญกับความแตกต่า งของประเทศสมาชิกในด้ านการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งเขตแดนทั้ง ทางบกและทางทะเล ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ ามชาติต่างๆ ปัญหาการก่อการร้ าย รวมทั้งการขยายอิทธิพลของจีน และการกลับ
เข้ า มาขยายอิทธิพ ลของสหรั ฐอเมริ กาในภูมิภาค 3 ก็ท้า ทายต่ อ สัน ติภาพและความมั่ น คงของ
อาเซียน อาเซียนจึงเห็นความสาคัญในการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น นาไปสู่แนวคิดในการ
จั ด ตั้ ง ประชาคม โดยเฉพาะ ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงที่ อิ น โดนี เ ซี ย เสนอ โดยมี
จุ ดมุ่งหมายให้ อาเซียนใช้ กลไกของอาเซียนเองในการแก้ ไขความขัดแย้ ง รวมทั้งยกระดับความ
ร่วมมือทางความมั่นคงขึ้น4
แนวคิดเรื่องการรวมตัวเป็ นประชาคมเริ่มได้ รับความสนใจและมีความชัดเจนขึ้นในการ
ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนอย่างไม่เป็ นทางการครั้งที่ 2 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี ค.ศ.1997 โดย
ผู้นาประเทศสมาชิกได้ รับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเป็ น
แผนงานในการส่งเสริ มความร่ วมมือของอาเซี ยนที่มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ อาเซี ยนจะสามารถ
พัฒนาความร่วมมือด้ านต่างๆจนกระทั่งเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ในปี ค.ศ.
2020 ในด้ านความมั่นคง อาเซียนมุ่งหมายที่จะสร้ างบรรยากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ มี
ความมั่นคง ความสงบสุข ชาติสมาชิกต่างเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ใช้ แนวทางที่สันติใน
การจัดการความขัดแย้ ง ตลอดจนหวังว่าชาติสมาชิกอาเซียนจะปราศจากความขัดแย้ งระหว่างกัน 5
1

Amitav Acharya. ASEAN at 40: Mid-life rejuvenation? [Online], 15 August 2007.
Available from: http://www.foreignaffairs.com/articles/64249/amitav-acharya/asean-at-40-midlife-rejuvenation
2
Tim Huxley. ‚Southeast Asia in 2004: Stable, but facing major security challenges,‛
Southeast Asian Affairs (2005): 18.
3
Ibid., p. 15.
4
Ibid., p. 18.
5
ASEAN vision 2020 [Online], (n.d.). Available from:
http://www.asean.org/news/item/asean-vision-2020
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ในการประชุ มสุดยอดผู้ นาอาเซี ยนอย่ า งเป็ นทางการครั้ งที่ 6 ที่ก รุ งฮานอย ในปี ค.ศ.
1998 เพื่อส่งเสริมอาเซียนไปสู่การเป็ นประชาคม ได้ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi
Plan of Action-HPA) ที่มีแผนงานเป็ นระยะเวลา 6 ปี (ค.ศ.1999-ค.ศ.2004) ซึ่งสามารถ
ปรั บเปลี่ ยนแผนงานทุกสามปี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการประชุ มสุดยอดอาเซี ยน และไม่ เพี ยงแต่
ตระหนักถึงการสร้ าง ความร่ วมมือในระดับภูมิภาค ที่ประชุ มยังให้ ความสาคัญกับอาเซียนใน
ฐานะทีเ ป็ นตั ว ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ในการประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum)6
ต่อมาในปี ค.ศ.2003 ในการประชุมสุดยอดผู้นาครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี ได้ มีการลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 ขึ้น (Declaration of ASEAN Concord II -Bali
Concord II) โดยปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่สองมีแนวคิดที่จะจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น โดยประกอบด้ วยสามเสาหลัก
เสาหลักที่หนึ่งได้ แก่ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community ASC) ที่มีเป้ าหมายให้ อาเซียนพั ฒนาความร่ วมมือทางความมั่นคงในระดับที่แน่นแฟ้ นขึ้น เพื่ อ
สร้ า งบรรยากาศแห่ ง สัน ติภ าพและความปรองดองระหว่ า งกัน ซึ่ งประชาคมทางความมั่ น คง
นอกจากจะปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศแล้ วก็ยังคงเคารพใน
อธิปไตยของประเทศสมาชิก การแก้ ไขความขัดแย้ งโดยสันติ รวมไปถึงการยึดมั่นในหลักการการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในที่เป็ นแบบแผนของอาเซียนเรื่ อยมา กลไกหนึ่งที่ได้ รับความสนใจคือ
อัครภาคี (High Council) ที่ระบุ อยู่ ในสนธิสัญญาไมตรี และความร่ วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยอัครภาคีจะแสดงให้ เห็นถึงพันธะของอาเซียนในการแก้ ไขความขัดแย้ ง
ระหว่างกัน ถือเป็ นกลไกที่สาคัญของประชาคมความมั่นคงอาเซียน
เสาหลักที่สองคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community AEC) ประชาคมทางเศรษฐกิจ กล่าวได้ ว่าเป็ นความร่ วมมือขั้นสุดท้ ายตามวิสัยทัศน์อาเซียน
2020 ภายใต้ การรวมตัวเป็ นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนจะกลายเป็ นตลาดเดียว (ASEAN
Single Market) มีการเคลื่อนไหวของสินค้ า บริการ แรงงาน และการลงทุน เพื่อสร้ างประโยชน์
6

Ha Noi plan of action signed on 15 December 1998 in Ha Noi, Vietnam by the heads of
state/government [Online], 1 October 2009. Available from: http://cil.nus.edu.sg/1998/1998-hanoi-plan-of-action-signed-on-15-december-1998-in-ha-noi-viet-nam-by-the-heads-ofstategovernment/
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ทางเศรษฐกิจและบทบาทของอาเซียนในตลาดโลกจากศักยภาพที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก
ทั้งนี้อาเซียนจะส่งเสริ มการพั ฒนากลไกความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาทิ เขตการค้ าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area - AFTA) กรอบความตกลงว่าด้ วยบริการของอาเซียน (ASEAN
Framework Agreement on Services -AFAS) รวมทั้งพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งทาง
เศรษฐกิจ (ASEAN Dispute Settlement Mechanism) ให้ สามารถจัดการปัญหาได้ อย่างทันท่วงที
และมีผลผูกพันทางกฎหมายให้ ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
เสาหลักที่สามได้ แก่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural
Community -ASCC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้ าน
ต่างๆอาทิ ด้ านโอกาสทางการศึกษาที่สงู ขึ้น พร้ อมทั้งให้ มีการแลกเปลี่ยนของนักวิชาการ นักเขียน
ด้ านการสร้ างงาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้ านสาธารณสุขได้ แก่การป้ องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆเช่นโรคเอดส์ เป็ นต้ น นอกจากนี้ความร่ วมมือทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม
ยังให้ ความสาคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้ อมที่เสื่อมโทรม มลภาวะ รวมทั้งการจัดการกับภัยธรรมชาติ
เช่นกัน7
ในการประชุ มสุดยอดผู้ นาอาเซี ยนครั้ งต่ อมาที่กรุ งเวี ยงจั นทน์ ในปี ค.ศ.2004 อาเซียน
จัดทาแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Plan - VAP) ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ระบุแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการพั ฒนาความร่ วมมือของอาเซียนเพื่ อนาไปสู่การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้นตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ อาเซียน 2020 และปฏิญญาว่ าด้ วยความ
ร่ วมมืออาเซียน (ค.ศ.2003) ทั้งยังได้ จัดทาแผนปฏิบั ติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community Plan of Action) แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action)8 แผนปฏิบัติการ
เวี ย งจั น ทน์ น้ั น เป็ นแผนปฏิบั ติ ก ารที่รั บ ช่ ว งต่ อ จากแผนปฏิบั ติก ารฮานอยโดยจะครอบคลุ ม
ระยะเวลาตั้งแต่ปีค.ศ.2004 ถึงปี ค.ศ.2010
อาเซียนมีแผนงานการดาเนินการและความตั้งใจอย่างต่อเนื่องไปสู่การสร้ างประชาคม
อาเซียน นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นาครั้งที่11 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี ค.ศ.2005 อาเซียนมี
7

Declaration of ASEAN concord II [Online], 2006. Available from:
http://www.aseansec.org/15159.htm
8
Chairman’s statement of the 10th ASEAN summit, Vientiane, 29 November 2004
[Online], 2004. Available from: http://www.aseansec.org/16631.htm
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กรอบแนวความคิดที่มุ่งไปสู่การสร้ างประชาคมและความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ในการประชุมสุดยอด
ผู้นาครั้ งที่11 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภายใต้ แนวคิด หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ งเอกลักษณ์ หนึ่ งประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community) อาเซียนเดินหน้ ามุ่งสู่การเป็ นประชาคมได้ มีการ
ลงนามให้ มีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกฎบัตรอาเซียนขึ้น โดยมีการจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุ ฒิ
อาเซียน (Eminent Persons Group -EPG) ซึ่งเป็ นตัวแทนจากแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อให้ ศึกษา
และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางของอาเซียนและรายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน จากนั้นให้ มี
การจัดตั้งคณะทางานระดับสูง (High Level Task Force) เพื่อร่ างกฎบัตรอาเซียนขึ้น ให้
สอดคล้ องกับปฏิญญาของอาเซียนและคาแนะนาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน9
การประชุ ม สุ ดยอดผู้ น าอาเซี ยนครั้ ง ที่12 ที่ก รุ ง เซบู พร้ อ มกั บ แนวความคิ ด การเป็ น
ประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน (One Caring and Sharing Community) ประเทศ
สมาชิกได้ ลงนามรั บรองรายงานเกี่ยวกับกฎบั ตรอาเซียนที่จัดทาโดยคณะผู้ ทรงคุ ณวุฒิอาเซี ยน
(EPG) ในฐานะเป็ นรากฐานหนึ่งในการร่างกฎบัตร และให้ มีการจัดตั้งคณะทางานระดับสูงขึ้นเพื่อ
ร่ างกฎบัตรอาเซียนให้ เสร็จสมบูรณ์ ที่ประชุ มยังมีมติให้ เร่ งจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี
ค.ศ.2015 ต่อมาหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งสิบได้ ลงนามให้ สัตยาบันแก่กฎบัตรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ส่งผลให้ กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2008
ต่อมาในปี ค.ศ.2009 ยังได้ มีการจัดทาแผนการสร้ างประชาคมอาเซียน (Roadmap for
the ASEAN Community) ที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ ปีค.ศ.2009 ถึงปี ค.ศ.2015 โดย
ประชาคมอาเซียนนั้น จะประกอบด้ วยสามเสาหลัก ได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community –ASCC) แผนงานการสร้ างประชาคมนี้จะเป็ นแนวทางการดาเนิน
ความร่วมมือภายใต้ องค์กรที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล

9

Chairman’s statement of the 11 th ASEAN summit: One vision, one identity, one
community [Online], 2005. Available from: http://www.aseansec.org/18039.htm
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3.2 แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน (ASEAN PoliticalSecurity Community Blueprint)
ในการประชุ มสุดยอดผู้นาอาเซียนครั้ งที่14 ที่ชะอาในปี ค.ศ.2009 นอกจากได้ มีการ
ลงนามในแผนการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community – APSC) แล้ ว ประเทศสมาชิกยังได้ รับรองพิมพ์เขียวหรื อแผนงานการจัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community Blueprint)
แผนงานการจั ดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้ ระบุถึงแนวทางและเป้ าหมายในการ
รวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมไปถึงการแนวคิดการสร้ างกลไกต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้นเปรียบเสมือนแผนงาน
ในการกาหนดแนวทางการยกระดับความร่ วมมือทางการเมืองและความมั่นคง เพื่อนาไปสู่การ
สร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีการกาหนดกรอบเวลาไว้ ภายในปี ค.ศ.
2015 แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงจัดทาขึ้น โดยยึดตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งสานต่อทั้งแผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community Plan of Action) และแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane
Action Plan - VAP)
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย นมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ทาง
การเมืองและความมั่นคง ประเทศสมาชิกจะอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ ใน
สภาพแวดล้ อมที่ปรองดองและเป็ นประชาธิปไตย คุณลั กษณะของการประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ดังที่ระบุในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมี
สามประการอันได้ แก่10

10

ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน [ออนไลน์], 2554. แหล่งที่มา:
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/APSC.pdf
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3.2.1 เพือ่ ให้ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงของอาเซี ยนนี้ เป็ นประชาคมที่มี
กติกา และมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน
เพื่ อมุ่ งไปสู่การเป็ นประชาคมแห่ งกฎเกณฑ์ อาเซี ยนมีจุ ดมุ่ง หมายให้ ป ระเทศสมาชิ ก
ร่ วมกันยึดถือในค่านิยมและบรรทัดฐาน เพื่ อสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น ความปรองดองกัน และ
ส่งเสริ มประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนให้ เป็ นประชาคมแห่ งความร่ วมมือ ความ
อดทน ความโปร่ งใส และความเป็ นประชาธิปไตย อีกทั้งยังเห็นความสาคัญในการพั ฒนากลไก
และสถาบันความร่วมมือทางการเมืองระหว่างกันขึ้นอันได้ แก่ สถาบันของนักวิชาการ (academic
institution) เวทีระดมความคิดเห็น (think tank) องค์กรภาคประชาสังคม (civil society
organization) และสื่อสารมวลชน รวมทั้งการสรรหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันอย่างเสรี
โดยเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อสร้ างโอกาสในการเสริมสร้ างความเข้ าใจทาง
การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความแตกต่างด้ านต่างๆระหว่างประเทศสมาชิก รวมไป
ถึงการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนี้แผนงานยังเสนอ
ให้ มีการพัฒนาเครือข่ายอาเซียน-ไอซีส (ASEAN - ISIS) และพัฒนาการวิจัย ให้ มีการจัดการ
สัมมนา รวมทั้งเวทีการเจรจาทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อทาการกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการประเด็นต่างๆภายในภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้งโครงการการสร้ างความร่วมมือด้ านกฎหมาย
ให้ ความสาคั ญกับบทบาทของที่ประชุ มรั ฐมนตรี กฎหมายอาเซี ยน (ALAWM) และสมาคม
กฎหมายอาเซียน (ALA) ในการพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิ่งก่อสร้ างพื้นฐาน
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิม นุษยชน รวมทั้งให้ ความสาคัญใน
การต่อต้ านการคอรัปชั่น และการส่งเสริมความเป็ นประชาธิปไตย
ในด้ านการยึดถือในระเบียบกฎเกณฑ์ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ยังคง
ยึดมั่ น ในหลั ก การไม่ คุก คามกัน และการจั ดการความขัดแย้ ง อย่ า งสัน ติวิ ธี นอกจากนี้ ยั งให้
ความส าคั ญ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกการจั ด การความขั ด แย้ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม อาทิ
สนับสนุนการยึดถือในเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็ นกลาง (Zone of Peace, Freedom,
and Neutrality - ZOPFAN) ส่งเสริมให้ ขยายความร่วมมือทางความมั่นคงภายใต้ สนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (The Treaty of Amity and Co-operation
-TAC) ออกไปสู่ประเทศภายนอกภูมิภาค และเสนอให้ มีการจัดการประชุมของอัครภาคี รวมทั้ง
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ส่งเสริ มการยอมรั บ ข้ อตกลงของทบวงการพลังงานปรมาณูร ะหว่ า งประเทศ (International
Atomic Energy Agency – IAEA) และการจัดทาพิธสี ารของสนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
เอเชียตะวั น ออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty –
SEANWFZ) เป็ นต้ น ภายใต้ การมุ่งสู่การเป็ นประชาคมทางกฎหมายที่มีกฎบัตรนี้ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังให้ มีการพัฒนากลไก ความตกลงและพิ ธีสารต่างๆของกฎ
บัตรอาเซียนเพื่ อสร้ างกฎเกณฑ์ท่ชี ัดเจนยิ่งขึ้น ในบริเวณที่มีความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซี ยนกับประเทศภายนอกภูมิภาคอย่ างทะเลจี นใต้ น้ั น ให้ มีการปรึ กษาหารื อโดยเคารพใน
อธิปไตยของแต่ละประเทศสมาชิก และจัดทารายละเอียดและแนวทางที่ชัดเจนขึ้นแก่ปฏิญญาว่ า
ด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South
China Sea – DOC) รวมทั้งการหารือและจัดทาแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ด้วย นอกจากนี้เพื่อ
สร้ างความปลอดภัยด้ านการเดินเรือ ให้ มีการจัดตั้ง เวทีการประชุมหารือเรื่ องความร่ วมมือเพื่ อ
ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน (ASEAN Maritime Forum – AMF) เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลและเทคโนโลยีระหว่างกัน
3.2.2 ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงจะส่งเสริมให้ภูมิภาค มีความเป็ นเอกภาพ
มีค วามสงบสุ ข มีค วามแข็ งแกร่ ง พร้อ มทั้งมีค วามรับผิดชอบร่ วมกัน และสามารถแก้ไ ข
ปัญหาความมันคงที
่
ค่ รอบคลุมในทุกมิติ
ประชาคมการเมือ งและความมั่น คงอาเซี ยนให้ ความส าคัญ ในการส่ง เสริ มความเป็ น
หนี่ ง เดี ย วกั น และร่ ว มกั น ตระหนั ก ในหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงอย่ า งรอบด้ า น ซึ่ ง
หมายความว่าว่าไม่เพียงแต่ความมั่นคงรูปแบบเดิม ประชาคมการเมือ งและความมั่นคงนี้ จะให้
ความสาคัญกับประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่เช่นกัน ภารกิจหลักของอาเซียนในการส่งเสริม
ความมั่นคงนั้นได้ แก่ การป้ องกันความขัดแย้ ง (conflict prevention) หรือมาตรการสร้ างความไว้
เนื้อเชื่อใจ (confidence building measures) การจัดการความขัดแย้ ง (conflict resolution) หรือ
การจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี (pacific settlement of disputes) และครอบคลุมถึงการ
ส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง (post-conflict peace building)
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1) การป้ องกันความขัดแย้ ง (conflict prevention) หรือมาตรการณ์สร้ างความไว้ เนื้อเชื่ อ
ใจ (confidence building measures) อาเซียนมีการปรึ กษาหารื อแลกเปลี่ยนความร่ วมมือทาง
ความมั่นคงทั้งในระดับพหุภาคีเช่นการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense
Ministers’ Meeting – ADMM) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และใน
ระดับทวิภาคีเช่ นการแลกเปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่ทางความมั่นคง รวมทั้งเพิ่ มขอบเขตให้ ประธานการ
ประชุ มอาเซี ยนว่ า ด้ วยความร่ วมมือด้ า นการเมืองและความมั่น คงในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก
(ASEAN Regional Forum - ARF) และเลขาธิการอาเซียนมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนส่งเสริม
ความมั่นคงผ่านการประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เพื่ ออาเซียนจะสามารถพั ฒนากลไกการป้ องกันการเกิดความขัดแย้ ง หรือการ
ป้ องกันไม่ให้ ความขัดแย้ งลุกลาม ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนส่งเสริมให้ มีการ
สร้ าง แนวทางการดาเนิ นความสัมพั นธ์ท่ดี ีโดยอิงจากกฎหมายระหว่ างประเทศ เพื่อส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกสหประชาชาติ ทั้งนี้การเคารพในดินแดนและอธิปไตยของประเทศ
สมาชิกยังคงเป็ นเรื่องที่อาเซียนให้ ความสาคัญ
2) ด้ านการจัดการความขัดแย้ ง (conflict resolution) หรือการจัดการความขัดแย้ งโดย
สันติวิธี (pacific settlement of disputes) ด้ วยจุ ดมุ่งหมายที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงใน
ภูมิภาค อาเซี ยนส่งเสริ มสนธิสัญ ญาไมตรี แ ละความร่ วมมือในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ (The
Treaty of Amity and Co-operation - TAC) ซึ่งมีหลักการการเจรจาฉันมิตร การไม่คุกคาม ไม่
ใช้ กาลังระหว่ างกัน ทั้งยังเห็นความสาคัญในการสร้ างกลไกในการจัดการความขัดแย้ งที่ชัดเจน
ให้ แก่กฎบัตรอาเซียน ไม่ว่าจะเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ คนกลางที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม
การไล่ เกลี่ ย รวมไปถึงการจั ดตั้งอนุ ญาโตตุลาการ นอกจากนี้ การจั ดตั้งสถาบันอาเซียนว่ าด้ วย
สันติภาพและการปรองดอง (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation - AIPR) ขึ้น ไม่
เพี ย งช่ ว ยศึ ก ษาแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง แต่ นั บ เป็ นการขยายโอกาสในการเจรจา
แลกเปลี่ยนวามคิดเห็นในแนวทางการจัดการความขัดแย้ ง
3) ด้ านการส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง (post-conflict peace building) เพื่อเป็ น
หลั กประกันว่ าความขัดแย้ งจะไม่ เกิดขึ้นอีก รวมทั้งช่ วยให้ บริ เวณที่ความขัดแย้ งยุ ติแล้ วกลั บ สู่
สันติภาพหรื อความปกติโดยเร็ว โดยอาศัยมาตรการสนับสนุ นสันติภาพและความมั่นคงต่างๆ
ได้ แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (humanitarian assistance) เป็ นต้ น
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ในด้ านการส่งเสริมความร่วมมือทางความมั่นคงอย่างรอบด้ าน อาเซียนยังให้ ความสาคัญ
กับประเด็นความมั่นคงใหม่ๆ ทั้งในด้ านการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามพรมแดนต่างๆ เช่ นการ
ต่อต้ านการลักลอบเข้ าเมือง การต่อต้ านการลักลอบค้ าอาวุธขนาดเล็กและขนาดเบา การต่อต้ าน
อาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ การป้ องกันการค้ ายาเสพติด การต่อสู้โจรสลัดทางทะเล และการ
ต่อต้ านการก่อการร้ าย นอกจากนี้อาเซียนยังใส่ใจในความร่วมมือด้ านการจัดการภัยพิบัติ โดยให้
การประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
(ARF) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) มีบทบาทในการจัดทาข้ อตกลงร่ วมกัน
เพื่อที่ประเทศสมาชิกจะสามารถจัดการภัยพิบัติร่วมกัน และให้ ความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
3.2.3 ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงนี้ จะส่งเสริมให้เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เป็ นภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึง่ พาซึ่งกันและ
กันมากยิง่ ขึ้ น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะส่งเสริมให้ ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความก้ าวหน้ าและมีวิสยั ทัศน์ทา่ มกลางประชาคมโลกที่มีการพัฒนาความร่ วมมือและมีการพึ่งพา
อาศั ย กั น และไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ างสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นต้ องสร้ าง
ความสัมพั นธ์ท่ดี ีกับประเทศอื่นภายนอกภูมิภาค และเพื่ อสร้ างผลประโยชน์ ให้ แก่อาเซียนเอง
อาเซียนต้ องส่งเสริมการปรึกษาหารือกับสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
อื่นๆ อาเซียนยังต้ องสร้ างบทบาทเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่นใน
เวทีก ารประชุ มอาเซี ย นว่ า ด้ วยความร่ ว มมือด้ า นการเมือ งและความมั่น คงในภูมิ ภาคเอเชี ย แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) โดยให้ พัฒนาเวทีการประชุมนี้ให้ ครอบคลุมใน
ประเด็นการทูตเชิงป้ องกันที่เป็ นระบบด้ วย
รายละเอียดในแผนงานนี้ สามารถปรั บปรุงได้ ซึ่ งเป็ นหน้ าที่ของคณะมนตรี ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน การดาเนินตามแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงนี้ อาเซียนคาดหวังว่า จะสามารถสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เป็ นประชาคม
ทางกฎหมาย ประเทศสมาชิกยอมรับและเคารพในกฎเกณฑ์ ข้ อตกลงและกลไกต่างๆ ทั้งยังเป็ น
ประชาคมที่ประเทศสมาชิกมีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ตระหนักในภาระในการเตรียมรับและจัดการ
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กับประเด็นความมั่นคงอย่างรอบด้ าน รวมทั้งมีความเป็ นปึ กแผ่นพร้ อมที่จะพัฒนาศักยภาพของ
อาเซียนทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก11
เมื่อพิ จารณาแล้ วผู้วิจั ยพบว่ า คุณลักษณะของการประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนทั้งสามประการนี้ ล้ วนให้ ความสาคัญในการพัฒนากลไกในการจัดการความขัดแย้ ง ซึ่งไม่
เพียงแต่กลไกการจัดการความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิก แต่ครอบคลุมไปถึงกลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศอื่นภายนอก
 เพื่อสร้ างระเบียบกฎเกณฑ์และความมั่นคงให้ กบั ประชาคม แผนงานการสร้ าง
ประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซียนยังคงให้ ความสาคัญ กับแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้ ง ได้ แ ก่ เขตแห่ งเสรี ภาพ สันติภาพและความเป็ นกลาง (ZOPFAN) และสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่ วมมือ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ นอกจากนี้ เนื่ องจากประเทศสมาชิ ก
อาเซียนเอง มีความขัดแย้ งในเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างกันในหลายกรณี รวมทั้งความขัดแย้ ง
ทางทะเลกับจีน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงจึงให้ ความสาคัญกับการจัดการความขัดแย้ ง
ทางทะเล ได้ แก่การส่งเสริม ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ เป็ นต้ น
 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงอย่างรอบด้ าน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ส่งเสริมให้ มีการจัดการความขัดแย้ งโดยการ ให้ มีเวทีการเจรจา การประชุมปรึกษาหารือทางความ
มั่นคง (ARF) และการจัดตั้งสถาบันอาเซียนว่าด้ วยสันติภาพและการปรองดอง (AIPR) ขึ้น เพื่อ
สรรหามาตรการในการจัดการความขัดแย้ งที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้ องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ ง
การจั ดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี รวมทั้งการส่งเสริ มความสัมพั นธ์อันดีระหว่ างกัน
ภายหลังข้ อขัดแย้ งยุติ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็ น
สนธิสญ
ั ญาและกฎบัตรอาเซียนยังคงเป็ นรากฐานสาคัญในการดาเนินมาตรการต่างๆ
 เพื่อส่งเสริมสันติภาพกับประเทศภายนอกภูมิภาค อาเซียนให้ ความสาคัญกับการ
จัดการความขัดแย้ ง ผ่านทางเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความ
มั่น คงในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิก รวมทั้งการเปิ ดรั บ ประเทศภายนอกภูมิภาคเข้ า มาเป็ นภาคี
สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11
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แนวทางการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางความมั่ น คงและการจั ด การความขั ด แย้ ง จาก
แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงนี้ แสดงให้ เห็นว่า ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนให้ ความสาคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง โดยเฉพาะเวทีการ
ประชุ มอาเซี ยนว่ า ด้ วยความร่ วมมือด้ า นการเมืองและความมั่น คงในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก
(ARF) ที่มีแนวทางการส่งเสริมบทบาท ให้ มีศักยภาพทั้งในการป้ องกันและจัดการกับภัยคุกคาม
อย่างรอบด้ าน การที่อาเซียนให้ ความสาคัญกับการเสริ มสร้ างกลไกการจัดการความขัดแย้ งใน
คุณลักษณะทั้งสามประการนี้ ชี้ให้ เห็นว่ า กลไกการจัดการความขัดแย้ ง ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
นาพาอาเซียนไปสู่การเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง ที่มีความพร้ อมในการป้ องกันและ
จัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งนาสันติภาพและความร่วมมือกลับสู่ภมู ิภาค
3.3 องค์การดาเนินงานหลักของประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
่
ยน
1) ที่ประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโสอาเซียนในระดับอาวุโส ทาหน้ าที่สร้ างความเชื่อมั่นว่ าจะมี
การดาเนินการตามแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง
2) การประชุมประสานงานสาหรับแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน(The Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community Plan
of Action -ASCCO) ทาหน้ าที่แลกเปลี่ยนข้ อมูล ประสานกลไกเฉพาะด้ านต่างๆ รวมทั้งเสนอ
ข้ อแนะนาแก่คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
3) คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (The ASEAN PoliticalSecurity Community Council) มีหน้ าที่ดูแลการดาเนินการตามแผนงาน รวมทั้งบทบาทในการ
ประสานงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประชาคมอื่น12 คณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน

12

Ibid., p. 18.
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3.4 พัฒนาการสืบเนือ่ งจากแผนงานการสร้างประชาคมการเมืองและความมัน่ คง จนกระทัง่
ถึงปี ค.ศ. 2012
นอกจากการให้ ความสาคัญกับสนธิสญ
ั ญา และเวทีการปรึกษาหารือ ที่มีมาก่อนการจัดทา
แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาทิ เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความ
เป็ นกลาง (ZOPFAN) ที่ประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน (ALAWM) และการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน (The ASEAN Ministers Meeting -AMM) แล้ วนั้น นับตั้งแต่การลงนาม
ในแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในปี ค.ศ.2009 อาเซียนได้
พยายามเสริมสร้ างความร่วมมือ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ตามแผนงานดังนี้
1) การขยายภาคีสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้ รับการจัดทา
ขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1976 แล้ วนั้ น ในช่ วงแรกมีเพี ยงชาติสมาชิกอาเซียนที่เป็ นภาคีของสนธิสัญญา
ต่อมาในเดือนธันวาคม 1987 ได้ มีการจัดทาพิธีสารของสนธิสัญญาทาให้ สนธิสัญญาไมตรีและ
ความร่ วมมือ ในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ส่ งผลให้ ประเทศนอกภูมิภาคที่ไม่ ใช่ สมาชิ กอาเซี ยน
สามารถเข้ าเป็ นภาคีสนธิสัญญาได้ 13 ประเทศภายนอกภูมิภาคที่เข้ าร่ วมเป็ นภาคีอาทิ จีนได้ เข้ า
ร่ วมเป็ นภาคีสนธิสัญญาในปี ค.ศ.200314 ในปี ค.ศ.2009 สหรั ฐอเมริกาได้ เข้ าร่ วมเป็ นภาคี
สนธิสัญญา15 และในปี ค.ศ.2012 สหภาพยุโรปได้ ลงนามเข้ าร่วมเป็ นภาคีสนธิสัญญา 16 การเข้ า
ร่วมเป็ นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น้ ี ยังมีความสาคัญ
13

Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Philippines
[Online], (n.d.). Available from: http://www.asean.org/news/item/protocol-amending-the-treaty-ofamity-and-cooperation-in-southeast-asia-philippines-15-december-1987
14
Instrument of accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia [Online],
(n.d.). Available from: http://www.asean.org/news/item/instrument-of-accession-to-the-treaty-ofamity-and-cooperation-in-southeast-asia-2
15
U.S. Accession to ASEAN’s Treaty of Amity and Cooperation [Online], 5 May 2009.
Available from: http://fpc.state.gov/documents/organization/124064.pdf
16
The EU accedes to Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia [Online], 12 July
2012. Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-781_en.htm
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เนื่องจากการเป็ นภาคีของสนธิสัญญา ถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit -EAS)17
2) การยอมรับข้อตกลงของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
ปั จจัยสาคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการยอมรั บข้ อตกลง
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่ างประเทศ ได้ แก่ ประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็ น เวียดนาม
อินโดนีเซีย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และมาเลเซี ย เป็ นต้ น มีแผนงานและกาลังดาเนิ นการที่จ ะใช้ พลั งงาน
นิวเคลียร์ในอนาคต เวียดนามมีแผนงานที่จะใช้ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 1000 เมกะวัตต์ใน
ค.ศ. 2020 อินโดนีเซียมีเป้ าหมายที่จะใช้ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป็ นพลังงานไฟฟ้ า 4 เปอร์เซ็นต์
เริ่ มต้ นในค.ศ. 2025
มาเลเซียมีแผนงานจะพัฒนาโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ข้ ึนในปี ค.ศ. 2021
ฟิ ลิปปิ นส์ซ่ึงมีการใช้ พลังงานนิวเคลียร์นับตั้งแต่ค.ศ. 1985 ก็มีแผนงานที่จะพัฒนาการใช้ พลัง
การนิวเคลียร์ในค.ศ. 2024 การเป็ นภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศถือเป็ น
การควบคุม ลักษณะและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ รวมทั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน ก็จาเป็ นต้ องป้ องกันไม่ให้ มีการลักลอบได้ มาซึ่งวัตถุดิบใน
การผลิ ตอาวุ ธนิ ว เคลี ยร์ ซึ่ งได้ แก่ ยูเรเนี ยม ซึ่ งก็เ ป็ นวั ตถุ ดิบสาคัญ ของโรงไฟฟ้ านิ วเคลี ยร์ ท่ี
ประเทศสมาชิ ก จะสร้ างขึ้ น เนื่ องจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นต่ า งก็มี ก ลุ่ ม ก่ อ การร้ าย
ภายในประเทศ ซึ่ งอาจลั กลอบนาวั ตถุ ดิบไปใช้ ในทางที่ผิด นามาซึ่ งความเสียหาย และเป็ น
ภัยคุกคามต่อสันติภาพภายในภูมิภาคได้ 18
แท้ จ ริ งแล้ วนั้ น ก่ อ นการรั บ รองแผนงานการสร้ า งประชาคมในปี ค.ศ.2009 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจานวน 7 ประเทศ ได้ เข้ าเป็ นภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว พม่า ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามได้ เข้ าเป็ นภาคีต้ังแต่ปีค.ศ.1957 ต่อมาในปี
ค.ศ.1958 ฟิ ลิปปิ นส์ได้ เข้ าร่ วมเป็ นภาคี ในปี เดียวกันที่อาเซียนได้ รับการก่อตั้งขึ้น(ค.ศ.1967)
17

The International Institute for Strategic Studies, ‚The East Asia Summit: Towards a
community – or cul-de-sac?,‛ Strategic Comments 11 [Online], December 2005. Available from:
http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/past-issues/volume-11-2005/volume-11--issue-10/the-east-asia-summit/
18
Raymud Jose G. Quilop, Time for ASEAN to take nuclear security seriously [Online], 19
March 2012. Available from:
http://www.globalasia.org/V7N1_Spring_2012/Raymund_Jose_G_Quilop.html
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สิงคโปร์ กไ็ ด้ เข้ าเป็ นภาคี ต่อมาในปี ค.ศ.1969 มาเลเซียได้ เข้ า ร่ วมเป็ นภาคีเช่ นกัน ในปี ค.ศ.
2009 ที่แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้ รับการลงนามนั้น กัมพูชาได้ เข้ า
เป็ นภาคี และต่อมาในปี ค.ศ.2011 ลาวก็ได้ เข้ าเป็ นภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศเช่ นกัน 19 สาหรั บบรู ไนนั้ น เป็ นเพี ยงประเทศสมาชิ กเดี ยวที่ยังไม่ ได้ เข้ าเป็ นภาคี และ
นอกจากนี้ บรู ไ นก็ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ รวมทั้ ง ไม่ มี แ ผนการที่ จ ะใช้ ใ นอนาคต
อันใกล้ น้ ี20 อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1987 บรูไนก็ได้ ทาความตกลงที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่
แพร่ ขยายอาวุ ธนิ วเคลียร์ ในเรื่ องการร้ องขอให้ มีการคุ้มครอง กับ ทบวงการพลั งงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ21
3) การจัดทาพิธีสารของสนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty – SEANWFZ)
สนธิสัญ ญาเขตปลอดอาวุ ธนิ ว เคลี ยร์ เ อเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ดังที่ก ล่ า วมาแล้ ว เป็ น
สนธิสัญญาที่ครอบคลุ มความตกลงในการไม่ ผลิ ต ไม่จัดหา อาวุ ธนิวเคลี ยร์ รวมทั้งไม่ ให้ ความ
ช่วยเหลือในการใช้ อาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาฉบับนี้ได้ รับสัตยาบันจากประเทศสมาชิกทั้งสิบใน
เดือนตุลาคม ค.ศ.1995 และมีผลบังคับใช้ ในปี ค.ศ.1997 อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้ างความมั่นใจ
รวมทั้งปรั บ ตั ว กับ ภั ยคุ ก คามทางอาวุ ธนิ ว เคลี ยร์ ซ่ึ งเกิดจากตั ว แสดงที่ไม่ ใช่ รั ฐ หรื อ กล่ า วคื อ
ภัยคุกคามทางอาวุธนิวเคลียร์ ท่เี กิดโดยผู้ก่อการร้ ายดังที่กล่ าวมาแล้ ว อาเซียนจึงต้ องการขยาย
ความตกลงภายใต้ สนธิสัญญานี้ โดยการจัดทาพิธีสารเพื่อให้ ประเทศอาวุธนิวเคลียร์ (NuclearWeapons States - NWS) ทั้ง 5 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีนและ
รัสเซีย ร่วมลงนาม อย่างไรก็ตาม แม้ คณะกรรมาธิการสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จะมีการปรึกษาหารื อกับประเทศอาวุธนิวเคลียร์ ท้ังห้ า ก็ยังไม่สามารถบรรลุ

19

Member states of the IAEA [Online], February 2013. Available from:
http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/
20
The International Institute for Strategic Studies, Preventing nuclear dangers in Southeast
Asia and Australasia (United Kingdom: Hastings Print, 2009), p. 53.
21
Information Circulars, Documents, Brunei Darussalam [Online], (n.d.). Available from:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Countries/bruneidarussalam.shtml
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ความตกลงในเรื่ องขอบเขตของสนธิสัญญา และอธิปไตยเป็ นต้ น 22 ในที่สุดแล้ ว จนกระทั่งการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ในปี ค.ศ. 2012 อาเซียนและประเทศอาวุธนิวเคลียร์ท้งั ห้ า ก็ยัง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่เห็นพ้ องกันได้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมก็ยังให้ ความสาคัญ และมุ่งหวัง
ให้ มีการขยายความตกลง ผ่านการลงนามในพิธสี ารของสนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ น้ ี23
4) การจัดทาแนวปฏิบตั ิทีช่ ดั เจนแก่ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบตั ิของภาคีในทะเลจี นใต้
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC) ซึ่งจัดทาขึ้ นเมือ่
ค.ศ. 2002
หลั ง สงครามเย็น จี น ได้ พ ยายามเพิ่ ม ศั ก ยภาพทั้ง ทางทหารและทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 1990 จีนได้ พยายามลดภาพพจน์ท่กี ้ าวร้ าว
และปรับความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน24 โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยความ
หวาดเกรงว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะหันไปผูกสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจอื่น
หนึ่งในการดาเนินนโยบายของจีนคือการร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเล
จีนใต้ ในปี ค.ศ. 2002 กับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้ มีความเห็นพ้ องให้ มีการจัดตั้ง
คณะทางานเพื่ อศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนและมีประสิทธิภาพแก่ปฏิญญาว่ าด้ วยแนวปฏิบัติ
ของภาคี ใ นทะเลจี น ใต้ ทั้ง นี้ เพราะจี น มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอัน ได้ แ ก่
ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม บรูไน และมาเลเซีย และที่ผ่านมาจีนก็ใช้ ความรุนแรงในการจัดการความ
ขัดแย้ ง ทาให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมองจีนเป็ นภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีการลงนาม
ในปฏิญ ญาแล้ ว รวมทั้งในปี ค.ศ. 2008 ในการประชุ มระดั บ รั ฐมนตรี อ าเซี ย น รั ฐ มนตรี
ต่างประเทศของจีนได้ กล่าวให้ มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ งทุกฝ่ ายในทะเลจีนใต้ รวมทั้งให้ จัดทา
แนวทางที่ชั ดเจนในความร่ วมมือ 25 แต่ท่าทีของจีนต่ อความขัดแย้ งในทะเลจี นใต้ กย็ ังมีความ
22

กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน, สนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ [ออนไลน์]. กรกฎาคม 2555. แหล่ งที่มา: http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other20121217-165621-876652.pdf
23
Chairman’s statement of the 21st ASEAN summit [Online], 18 November 2012. Available
from: http://www.asean.org/images/documents/Chairman
%E2%80%99s%20Statement%20of%20the%2021st%20ASEAN%20Summit.pdf
24
Sun Xuefeng. ‚Rethinking East Asian regional order and China’s rise,‛ Japanese Journal of
Political Science 14 (1 March 2013): 9-10.
25
Ibid., p. 24.
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ผันผวนตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 จีนมีความขัดแย้ งกับญี่ปุ่นบนเกาะ
เตียวหยู จี น แสดงท่าทีก้ า วร้ า ว สร้ า งความวิ ตกแก่ป ระเทศสมาชิ กอาเซียน และอาเซี ยน 26
นอกจากนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 แม้ ว่าอาเซียนและจีนได้ ลงนามในแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาร่ วมระหว่ างจีนและอาเซียนในการเป็ นหุ้ นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่ อสันติภาพและความ
รุ่งเรือง (Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic
Partnership for Peace and Prosperity) ซึ่งตามแผนงานนี้ อาเซียนและจีนจะผลักดันให้ มีการ
จัดทาแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนแก่ปฏิญญาว่ าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ รวมทั้ง
จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบัติท่ชี ัดเจนขึ้น27 แต่ในปี เดียวกันนี้ จีนก็ได้ แถลงว่ า
บริเวณทะเลจีนใต้ มีความสาคัญกับผลประโยชน์หลักของจีน 28 เป็ นโอกาสให้ สหรั ฐอเมริ กาที่
เกรงว่าบทบาทของตนเองในภูมิภาคจะลดลงอันเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และ
เกรงว่าความขัดแย้ งและท่าทีของจีน จะกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณทะเลจีนใต้ ของ
ตน เข้ ามามีบทบาทในความขัดแย้ ง โดยในการประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) สหรัฐอเมริกา
เสนอให้ มีการจัดการความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ ในรูปแบบพหุ ภาคี อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังได้ มี
ความตกลงทางการทหารกับฟิ ลิปปิ นส์ และได้ ฝึกกองกาลังทางทะเลกับเวียดนาม อย่างไรก็ตาม
จีนไม่ เห็นด้ วยกับการนาความขัดแย้ งนี้ ให้ กลายเป็ นประเด็นนานาชาติ ที่มีหลายฝ่ ายเข้ าร่ วม29
อีก ทั้งจี น ยั งต้ อ งการจะจั ด การปั ญ หานี้ กับ ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้ อง ไม่ ใช่ กับ อาเซี ย นทั้งหมด 30 ทั้งยั ง
แสดงออกโดยการฝึ กกองกาลังในทะเลจีนใต้ และในค.ศ. 2011 กองกาลังของจีนก็ได้ ทาร้ ายเรือ
ของฟิ ลิปปิ นส์และเวียดนาม31

26

Ibid.
Plan of action to implement the joint declaration on ASEAN-China strategic partnership
for peace and prosperity 2010 [Online], 9 February 2011. Available from:
http://cil.nus.edu.sg/2010/2010-plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-theasean-china-strategic-partnership-2011-2015/
28
Felix K. Chang, ‚China’s naval rise and the South China Sea: An operational assessment,‛
Orbis Journal 56, 1 (2012): 21.
29
Sun Xuefeng. ‚Rethinking East Asian regional order and China’s rise,‛ Japanese Journal of
Political Science 14: 25-28.
30
Tran Truong Thuy, Recent developments in the South China Sea: Implications for regional
security and cooperation. (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2011), p. 6
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Sun Xuefeng, ‚Rethinking East Asian regional order and China’s rise,‛ Japanese Journal of
Political Science 14: 25-28.
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การที่จีนมีการพั ฒนากองทัพเรื่อยมา และฝึ กกองกาลังในทะเลจีนใต้ สร้ างความหวาด
วิตกแก่สหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกอาเซียน จากรายงานประจาปี ของกระทรวงกลาโหม
แห่งสหรัฐอเมริกัน ในปี ค.ศ. 2012 นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2011 งบประมาณทาง
การทหารของจี น เพิ่ มขึ้น ปี ละ 11.6 เปอร์ เซ็น ต์ 32 อีกทั้งกองทัพ เรื อ จี น มี เ รื อสมั ยใหม่ ท่ีมี
แสนยานุ ภาพสูงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2004
เพิ่มขึ้นเป็ น 47 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2008 เพิ่มขึ้นเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2009 และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 56 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 201033
ท่า มกลางการเสริ มสร้ า งแสนยานุ ภาพทางกองทัพและท่า ทีท่ีผัน ผวนของจี น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์บางท่านมองว่าอาเซียนนั้นขาดความเป็ นเอกภาพ จึงส่งผลให้ ความขัดแย้ งยังไม่ได้
รั บ การจั ดการ 34 จนกระทั่งถึ งปั จจุ บั น การจั ดการความขัดแย้ งในทะเลจี น ใต้ ร ะหว่ า งจี น และ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ยังอยู่ระหว่ างการสรรหาแนวทางที่ชัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็ นวาระครบรอบ 10 ปี ของการลงนามใน ปฏิญญา
ว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ น้ัน ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในเดือน
กรกฎาคม ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมในกรณีความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ ได้ เนื่องจากมี
ความเห็นที่แตกต่ างกัน อินโดนีเซี ยแม้ จะไม่ มีความขัดแย้ งเรื่ องการอ้ างสิทธิ์กับจีน ก็มีความ
พยายาม ช่วยประสานให้ เกิดการสร้ างความตกลงร่วมกันในทะเลจีนใต้ อันได้ แก่ การจัดทาแนว
ปฏิบัติท่ชี ัดเจน การไม่ใช้ กาลังจัดการความขัดแย้ ง การจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี35 ต่อมา
ในที่ประชุ มผู้ นาอาเซียนและจีนจึงได้ มีการออกแถลงการณ์ เน้ นยา้ ถึงความใส่ใจในการส่งเสริ ม
สันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งการให้ ความสาคัญกับการจัดตั้งแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนแก่ปฏิญญา
ว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ 36 หากอาเซียนสามารถสร้ างแนวทางปฏิบัติท่ชี ัดเจน
และสามารถจัดการความขัดแย้ งกับจีนดังที่ได้ วางแผนงานไว้ ก็ย่อมนามาซึ่ งสันติภาพและการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน
32

Ben Dolven, Shirlet A. Kan, and Mark E. Manyin, Maritime territorial disputes in East
Asia: Issue for Congress (Congressional Research Services, 2003), pp. 23-25.
33
Ronald O’Rourke, China Naval Modernization: Implications for U.S. navy capabilities:
Background and Issues for Congress, (Congressional Research Services, 2013) pp. 45-46.
34
Dolven, Kan, and Manyin, Maritime territorial disputes in East Asia: Issue for Congress,
p.26.
35
Ibid.
36
ASEAN-China joint statement on DOC in South China [Online], 20 November 2012.
Available from: http://www.china.org.cn/world/2012-11/20/content_27167423.htm
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5) สถาบันเพือ่ สันติภาพและการปรองดองแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Institute for Peace
and Reconciliation - AIPR)
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนได้
ระบุให้ มีการจัดตั้งสถาบันอาเซียนว่าด้ วยสันติภาพและการปรองดองขึ้น ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2011 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนได้ มีแถลงการณ์ให้ จัดตั้ง
สถาบันอาเซียนว่าด้ วยสันติภาพและการปรองดองขึ้น ทั้งนี้ท่ปี ระชุมสุดยอดอาเซียนมอบหมายให้
รัฐมนตรีต่างประเทศ ศึกษา จัดทาแนวทางในการจัดตั้งขึ้น37 ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นาครั้ง
ที่ 21 ค.ศ. 2012 ที่ประชุมได้ เห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันอาเซียนว่ าด้ วยสันติภาพและการ
ปรองดองขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการประนีประนอม สร้ างสันติภาพและความมั่นคง38
6) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซี ยนว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน (ASEAN
Inter-governmental Commission on Human Rights - AICHR)
คณะกรรมาธิการระหว่ างรั ฐบาลอาเซี ยนว่ าด้ วยสิทธิมนุ ษยชนได้ รั บการจัดตั้งในเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ.2009 โดยมีเป้ าหมายที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในภูมิภาค
โดยคานึงถึงความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากคณะกรรมาธิการ
ระหว่ า งรั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิท ธิม นุ ษ ยชนต้ อ งเคารพในอธิป ไตยของประเทศสมาชิ ก ไม่
แทรกแซงกิจการภายในเช่นเดียวกับกลไกอื่นๆของอาเซียนแล้ ว ก็ยังต้ องเคารพในหลักการสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศด้ วย39 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนยัง
ได้ ร่วมกันจัดทาร่ างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration:
AHRD) และในการประชุ มสุดยอดผู้นาครั้งที่ 21 ที่กรุงพนมเปญ ในปี ค.ศ.2012 ที่ประชุมได้
ลงนามรั บรองในปฏิญญา ปฏิญญาสิทธิมนุ ษยชนของอาเซียนนี้ ให้ ความสาคัญกับเสรี ภาพขั้น
พื้นฐาน และการมีสิทธิเท่าเทียมกันทางกฎหมาย รวมทั้งการเคารพในความเป็ นส่วนตัว การมี
37

Agua Wandi, Augustin Nicolescou, and Roxana Cristescu, ASEAN and peace mediation:
Progress : challenges and cooperation (Finland: Crisis Management Initiative, 2012), p. 9
38
Opening Statement By Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN Prime Minister
of the Kingdom of Cambodia At the Opening Ceremony of the 21st ASEAN Summit [Online], 18
November 2012. Available from: http://asean2012.mfa.gov.kh/?page=detail&article=321&lg=en
39
Term of references of ASEAN intergovernmental commission on human rights [Online], 3
December 2012. Available from:
http://www.mfa.go.th/asean/contents/filemanager/documents/commitee.pdf
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อิสระทางความคิด ทางการนับถือศาสนา นอกจากนี้ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียนยังต่อต้ าน
การทรมาน การค้ าอวัยวะ การค้ ามนุษย์ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนากรอบความร่วมมือด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้ างประชาคมของอาเซียน 40
7) ทีป่ ระชุมว่าด้วยประเด็นทางทะเลอาเซียน (ASEAN Maritime Forum)
ที่ประชุมว่าด้ วยประเด็นทางทะเลอาเซียน มีการประชุมครั้งแรกในปี ค.ศ.2010 ที่ประชุม
ว่าด้ วยประเด็นทางทะเลของอาเซียนนี้มีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริมการเจรจาทางด้ านความมั่นคงทาง
ทะเลภายในอาเซียน โดยที่ประชุ มให้ ความสาคัญกับการจัดการภัยคุกคามทางทะเล ทั้งประเด็น
โจรสลัด การปล้ น การลักลอบขนส่งสินค้ า มนุ ษย์ อาวุธ ยาเสพย์ติด และการจับปลาอย่างผิด
กฎหมาย รวมทั้งให้ ความสาคัญกับเรื่องสภาพแวดล้ อมทางทะเล 41 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.2012 ที่
ประชุมได้ มีการประชุมจานวน 3 ครั้ง โดยมีมติให้ มีการดาเนินการระงับข้ อพิพาทและเขตแดนทาง
ทะเลตามขั้นตอนและกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งใช้ ก ลไกในกรอบอาเซียน นอกจากนี้
ที่ประชุ มสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ างประเทศสมาชิก เพื่อเสริ มสร้ างความร่ วมมือใน
การจัดการปัญหา รวมทั้งเป็ นการส่งเสริมความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน42
8) การพัฒนามาตรการการทูตเชิงป้องกันผ่านที่ประชุมอาเซี ยนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมันคงในภู
่
มิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)
แผนการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เห็นความสาคัญที่อาเซียนต้ อง
มีการพัฒนากลไกในการป้ องกันความขัดแย้ ง แท้ จริงแล้ วนั้นการพัฒนาแนวทางการป้ องกันความ
ขัดแย้ งหรือ การทูตเชิงป้ องกัน (preventive diplomacy) นั้น เป็ นแนวทางที่ท่ปี ระชุมอาเซียนว่ า
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงในภูมิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก ให้ ค วามส าคั ญ
นับตั้งแต่ช่วงแรกในการก่อตั้ง โดยในการประชุ มครั้ งที่ 2 ในปี ค.ศ.1995 นั้น ได้ มีการกาหนด
40

ปฏิ ญญาอาเซี ยนว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน [Online], 3 ธันวาคม 2555. Available from:
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121203-175216-075640.pdf
41
Arif Havas Oegroseno, Dialogue and cooperation in maritime security of ASEAN and
ASEAN Regional Forum [Online], (n.d.). Available:
http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/documents/9_oegroseno_presentation2.pdf
42
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน. ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซี ยน [ออนไลน์],
พฤศจิ ก ายน 2555. แหล่ ง ที่ ม า:
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แนวทางการพั ฒนาความร่ วมมือในการจัดการความขัดแย้ งภายใต้ ประชุมอาเซียนว่ าด้ วยความ
ร่วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกไว้ เป็ นสามระยะ ได้ แก่ (1) การ
สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ (2) การพัฒนาการทูตเชิงป้ องกัน (3) การพั ฒนากลไกในการจัดการ
ความขัดแย้ ง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกนั้น ไม่ไ ด้ ความตกลงใดที่เกี่ยวกับมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน
เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในรายละเอียด อาทิในเรื่ องกรอบและของเขตของ
การทูตเชิงป้ องกันของประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย -แปซิ ฟิ ก ในขณะที่ฝ่ ายสหรั ฐอเมริ ก า ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย มองว่ า มาตรการการทู ตเชิ ง
ป้ องกัน ควรครอบคลุ มทั้งความขัดแย้ งภายในประเทศและระหว่ างประเทศ โดยญี่ ปุ่นเสนอว่ า
มาตรการการทู ตเชิงป้ องกัน ควรครอบคลุมความขัดแย้ งภายในประเทศที่อาจกระทบต่อความ
มั่นคงของภูมิภาค ทั้งนี้ต้องผ่านความยินยอม เห็นชอบจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งก่อน อย่างไรก็ตาม จีน
และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความกังวลว่าจะทาให้ เกิดการละเมิดอธิปไตยและเป็ นการแทรกแซง
กิจการภายใน43
แม้ จะยังมีความเห็นไม่ ตรงกัน ในการประชุ มครั้ งที่ 4 ที่ประชุ มมีความเห็นให้ มีการ
จัดการหารือระหว่างเจ้ าหน้ าที่ในเรื่องมาตรการสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ (Inter-Sessional Group
on Confidence Building Measures –ISG on CBMs) รวมทั้งต่อมาในการประชุมครั้งที่ 6
ท่ามกลางความเห็นไม่ ลงรอยกันในเรื่ องการให้ อานาจแก่ประธานที่ประชุ มในการจั ดการความ
ขัดแย้ ง ที่ประชุมก็ให้ มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ (Experts Eminent Persons Group -EEPs)
ขึ้น44
หลั งจากการเจรจาและปรั บเปลี่ ยนแนวทางการเพิ่ มบทบาทของประธานหลายครั้ งโดย
ญี่ปุ่น ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.2001 จึงบรรลุความเห็นที่ตรงกันในการให้ อานาจประธานใน
การจัดการประชุมฉุกเฉิน เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ท่กี ระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดยั งคงขึ้น อยู่ กับความเห็นชอบจากฝ่ ายคู่ ขัดแย้ ง และสมาชิ กที่ป ระชุ มทั้งหมด ต่ อมาใน
เดือนกรกฎาคม ในการประชุ มครั้ งที่ 8 จึ งได้ มีการรั บรองเอกสาร 3 ฉบับได้ แก่ หลั กการและ
กรอบของมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน การขยายบทบาทของประธานที่ประชุม และข้ อกาหนดและ
43

Takeshi Yuzawa, ‚The evolution of preventive diplomacy in the ASEAN Regional Forum:
Problems and prospects,‛ Asian Survey 46, 5 (2006): 785-791.
44
Ibid., pp. 792-794.
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ขอบเขตของคณะผู้เชี่ยวชาญ แม้ จะมีการรั บรองเอกสารทั้งสามฉบับ ทั้งนี้ยังคงมีความเห็นที่ไม่
ลงรอยกันในประเด็นการจัดการความขัดแย้ งภายในประเทศ45
พัฒนาการการสร้ างมาตรการการทูตเชิงเชิงป้ องกันที่ชัดเจนได้ รับความสนใจน้ อยลงเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์ 9/11 ที่สหรัฐอเมริกาขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาได้ ผลักดันให้ ประเด็นการก่อการร้ าย
กลายเป็ นประเด็นหลั กในการหารื อ จนกระทั่งปี ค.ศ.2003 ที่ประชุ มได้ ให้ ความสนใจการสร้ าง
มาตรการการทู ต เชิ ง ป้ องกั น อี ก ครั้ ง ในปี ค.ศ.2005 จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ บทบาทการหารื อ ให้
ครอบคลุมทั้งประเด็นการสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ และประเด็นการทูตเชิงป้ องกันด้ วย (InterSessional Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy –ISG on
CBMs and PD)46
ในการประชุ มครั้ งที่ 17 ปี ค.ศ.2007 ที่ประชุ มได้ แสดงความเห็นชอบในการศึกษาแนว
ทางการสร้ า งมาตรการการทู ตเชิ งป้ องกัน ต่ อ มาในปี ค.ศ.2009 ได้ มีการมอบหมายให้ คณะ
ผู้เชี่ยวชาญเสนอร่ างแผนการดาเนิ นงานและปั จจั ยในการสร้ างมาตรการการทูตเชิ งป้ องกัน ใน
ปี ค.ศ2011 ที่ประชุมได้ มีการรับรองร่างแผนงานมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน (ASEAN Regional
Forum preventive diplomacy work plan) โดยเสนอให้ พัฒนามาตรการการทูตเชิงป้ องกัน โดย
การดาเนิ นมาตรการต่างๆอาทิ การไกล่ เกลี่ยความขัดแย้ ง การสืบหาความจริ ง ความช่ วยเหลื อ
ทางเทคนิค และแนวทางตามสนธิสัญญามิตรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ องยึดในความ
สมัครใจและหลั กฉันทามติ ในการไกล่ เกลี่ ย ประนี ประนอม หรื อจั ดให้ มีการเจรจา ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งทุกฝ่ าย นอกจากนี้ แผนงานยังเสนอให้ ท่ปี ระชุมให้ ความสนใจใน
ประเด็น การช่ วยเหลื อ ทางมนุ ษยธรรม การบรรเทาภัยพิ บั ติ การต่ อต้ า นการก่อการร้ า ย การ
ต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ รวมไปถึงความมั่นคงทางทะเล และภารกิจในการรักษาสันติภาพ47
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ.2012 พัฒนาการของที่ประชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือ
ด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกนั้น ได้ รับการประเมินว่าอยู่ในระยะ 1.5
กล่าวคืออยู่ในช่วงการหารือมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน
45
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พิจารณาจากที่ผ่านมาแล้ วพบว่า มีการหารือเรื่องมาตรการการทูตเชิงป้ องกันมาระยะเวลา
หนึ่งแล้ ว แต่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประเทศผู้เข้ าร่ วม โดยเฉพาะอาเซียนและจีนที่มีความ
กังวลต่ออธิปไตย การแทรกแซงกิจการภายใน และข้ อบังคับทางกฎหมาย ก็เป็ นอุปสรรคสาคัญใน
การพัฒนามาตรการการทูตเชิงป้ องกันนี้ให้ มีศักยภาพและแนวทางที่ชัดเจน ดังที่ Ralf Emmers
และ See Sang Tan เสนอว่า ปั จจัยที่ทาให้ ท่ปี ระชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังไม่สามารถไปสู่ข้ันที่สอง หรือการสร้ างมาตรการการ
ทู ต เชิ ง ป้ องกั น ได้ น้ั น ได้ แ ก่ การที่เ วทีน้ ี มี ป ระเทศสมาชิ กจ านวนมาก ในทางกลั บ กัน กลั บ มี
โครงสร้ างที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งความยึดมั่นในหลักการในสนธิสัญญามิตรภาพในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในอธิปไตย และหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน48
แม้ ท่ปี ระชุมอาเซียนว่าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะยังไม่สามารถสร้ างมาตรการการทูตเชิงป้ องกัน อีกทั้งไม่สามารถจัดการความขัดแย้ ง
ระหว่ างประเทศสมาชิกได้ แต่ในด้ านหนึ่ง อาเซียนประสบผลสาเร็จในการสร้ างบทบาทของ
ตนเองในประเด็นความมั่นคงในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถรักษาความสัมพันธ์และบทบาท
ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งนาจีนเข้ าสู่การสานสัมพันธ์ท่ดี ีกับประเทศต่างๆ49 นอกจากนี้ การเข้ า
ร่ วมในเวทีน้ ีของมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริ กาและจีนก็มีความสาคัญ เพราะอย่างน้ อยก็เป็ น
เครื่องประกันความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามขึ้นระหว่างประเทศมหาอานาจทั้งสอง50 โดยเฉพาะใน
ทะเลจี นใต้ ท่ีในปั จจุ บัน ทั้งสองประเทศประเทศมีการขยายอิทธิพล (นาเสนอไว้ ในเรื่ องการ
จัดทาแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ) และมีบทบาทใน
ความขัดแย้ งกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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9) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี ยน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting –
ADMM)
ดังที่กล่าวมาแล้ ว ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้ รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2006 ที่
ประชุมนี้ ถือเป็ นกลไกด้ านการป้ องกันสูงสุดของอาเซียน แผนงานการสร้ างประชาคมการเมือง
และความมั่ น คงของอาเซี ย นได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กับ กลไกนี้ เช่ น กัน จุ ดมุ่ ง หมายของที่ป ระชุ ม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ดังที่ได้ แถลงไว้ ในการประชุมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006
ได้ แก่ (1) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านการเจรจาและความร่วมมือด้ าน
การป้ องกันและความมั่นคง (2) เพื่อให้ คาแนะนาแก่การเจรจาเจ้ าหน้ าที่ทางการป้ องกัน หรื อ
ทหาร ในด้ านการป้ องกันและและความมั่นคง ทั้งกับประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศคู่
เจรจา (3) เพื่อส่งเสริมความไว้ เนื้อเชื่อใจ ความมั่นใจ โดยการเสริมสร้ างความเข้ าใจใน
ประเด็นความท้ าทายต่อการป้ องกันและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริ มความโปร่ งใสและการเปิ ด
กว้ าง (4) เพื่อส่งเสริมการสร้ างประชาคมความมั่นคงอาเซียน51
ต่อมามีการจัดการประชุม ADMM Retreat ขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2007 ที่
อินโดนีเซีย โดยได้ เน้ นยา้ ถึงความสาคัญในการจัดทามาตรการที่ชัดเจนในด้ านการป้ องกัน ซึ่ง
ควรจะส่งเสริมให้ มีความชัดเจนกว่ามาตรการณ์สร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ52 ในเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2007 การประชุมครั้งที่สองได้ รับการจัดขึ้น ที่ประชุมได้ จัดทาแผนงานการดาเนินงาน 3 ปี
(ค.ศ. 2008 - 2010) โดยแผนงานให้ ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้ านความมั่นคง
และการป้ องกันภูมิภาค และมุ่งหวังให้ อาเซียนพัฒนาหลั กการที่จะช่วยส่งเสริมความร่ วมมือด้ าน
ความมั่นคงระหว่างกัน53
ในด้ านการจัดการความขัดแย้ ง แผนการดาเนินงานให้ ความสาคัญทั้งการป้ องกันความ
ขัดแย้ ง การจัดการความขัดแย้ ง และการส่งเสริมสันติภาพหลังความขัดแย้ ง ในด้ านการป้ องกัน
ความขัดแย้ ง ให้ ส่งเสริมความไว้ เนื้อเชื่ อใจ ความไว้ วางใจระหว่างกัน ในด้ านการจัดการความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ้น สนับสนุนให้ มีการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง และพัฒนาความร่ วมมือ
51
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ในภูมิภาคเพื่ อรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในด้ านการส่งเสริ มสันติภาพหลังความขัดแย้ ง
ส่งเสริมความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในบริเวณความขัดแย้ ง54
ต่อมา ในการประชุ มครั้งที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 ที่ประชุ มได้ ลงนามใน
เอกสารเกี่ยวกับการใช้ ทรั พยากรทางการทหารอาเซียนไปช่ วยเหลือในด้ านมนุ ษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ เอกสารสารหลักเกณฑ์สาหรับสมาชิกภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา และได้ ลงนามในปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่า
ด้ วยการเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับกลาโหมอาเซียน เพื่อเผชิญความท้ าทายจากภัยคุกคาม
ด้ านความมั่นคงรูปแบบใหม่55
การประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ฮานอย ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ที่ประชุมมีความเห็น
พ้ องกันว่าต้ องมีการกระชับและส่งเสริมความร่วมมือด้ านการป้ องกัน ทั้งนี้ได้ มีการรับรองเอกสาร
แนวทางการจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา56
ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 2011 ที่ประชุมได้ จัดทาแผนงานใหม่ข้ ึนเพื่อ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนงานเดิม แผนงานนี้มีระยะเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2011
- 2013) แผนงานให้ ความสาคัญกับการเสริมสร้ างความร่วมมือด้ านการป้ องกัน และความ
มั่นคงในภูมิภาค ส่งเสริมการสร้ างความสัมพันธ์กบั ประเทศคู่เจรจา รวมทั้งส่งเสริมการสร้ างและ
ยึดถือแบบแผนร่วมกัน ในด้ านการจัดการความขัดแย้ ง แผนงานปี ค.ศ.2011 - 2013 ให้
ความสาคัญกับการจัดการความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ เป็ นหลัก โดยระบุให้ มีการจัดทาแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ 57
ที่ ป ระชุ ม ยั ง มี ก ารรั บ รองเอกสารแนวคิ ด การว่ า ด้ ว ยการปกป้ องความร่ ว มมื อ ด้ า น
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน
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(ASEAN Peacekeeping Centre Network)58 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้ านการป้ องกันและกอง
กาลังระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเอกสารแนวคิดการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษา
สันติภาพของอาเซียนได้ กาหนดแนวทางความร่ วมมือทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
โดยในระยะสั้น มุ่งหวังให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูล จัดตั้งเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิก ศึกษา
ความแตกต่าง และลาดับความสาคัญในการดาเนินการพัฒนาการรักษาสันติภาพของอาเซียน
ร่วมทั้งสนับสนุนประเทศสมาชิกในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ในระยะกลาง มุ่งหวังให้ มีการจัดทา
แนวทางการดาเนินงานของเครือข่ายให้ เป็ นมาตรฐาน มีแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และให้ มีการฝึ ก
การรั ก ษาสัน ติภาพร่ วมกัน ในระยะยาว มุ่ งหวังให้ มีการจั ดทากรอบความร่ วมมือการรั กษา
สันติภาพที่เป็ นทางการ และยกระดับศูนย์ปฏิบัติการรั กษาสันติภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน
ขึ้นเป็ นศูนย์ท่มี ีความเชี่ยวชาญการรักษาสันติภาพเฉพาะด้ าน59
ในปี ค.ศ. 2012 มีการประชุมครั้งที่ 6 ที่กมั พูชา ที่ประชุมมีความเห็นที่จะกระชับความ
ร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ที่ประชุมได้ ลงนามในปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้ วยการ
เสริ มสร้ า งความเป็ นเอกภาพของอาเซี ยนเพื่ อ การเป็ นประชาคมที่ม่ั น คงและเป็ นอัน หนึ่ งอั น
เดียวกัน (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Enhancing ASEAN Unity
for a Harmonised and Secure Community) ซึ่งนอกจากจะเน้ นยา้ ถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศคู่เจรจาแล้ ว เพื่อให้ สร้ างสันติภาพและความมั่นคง ที่ประชุมยังให้ ความสาคัญกับความ
ขัดแย้ งในบริเวณทะเลจีนใต้ รวมทั้งการจัดทาแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ 60
ตั้งแต่ได้ รับการก่อตั้ง การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ได้ มุ่งส่งเสริมการสร้ างความ
ร่วมมือด้ านความมั่นคง ทั้งในระดับภูมิภาคและกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยให้ ความสาคัญ
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กับประเด็นความมั่นคงทั้งในรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม เพื่อสร้ างสันติภาพ และความมั่นคง
ส่งเสริมให้ เกิดประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งประชาคมอาเซียน
10) การปรับปรุงกลไกการจัดการความขัดแย้งในกฎบัตรอาเซียน
ดังที่ได้ นาเสนอรายละเอียดไว้ ในบทที่ 2 ภายหลังจากกฎบัตรอาเซียนได้ รับการบังคับใช้
ได้ มีการจัดทาพิธีสารและภาคผนวกทั้ง 6 ตามมา ในปี ค.ศ.2012 ภาคผนวกทั้งหกได้ รับการ
รับรองจากประเทศสมาชิกแล้ ว เมื่อประเทศสมาชิกให้ สัตยาบัน พิธีสารซึ่งมีข้อปฏิบัติท่ชี ัดเจนขึ้น
ในการจัดการความขัดแย้ งฉบับนี้กจ็ ะมีผลบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการ ปฏิญญาว่าด้ วยความ
ร่ วมมืออาเซียนฉบับที่ 3 ก็ยังได้ เน้ นยา้ ให้ อาเซียนพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งให้ มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาพั ฒ นาการความร่ ว มมื อ ของอาเซี ยน ที่สอดคล้ อ งกัน แผนงานการสร้ า ง
ประชาคมการเมื อ งและความมั่น คงพบว่ า ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการจั ด การความขั ดแย้ งบาง
ประการเป็ นการสานต่อและพัฒนาแนวทางความร่ วมมือด้ านความมั่นคงเดิมให้ มีศักยภาพและ
แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมมาตรการการทูตเชิงป้ องกันในการประชุมอาเซียนว่าด้ วย
ความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก การมุ่งมั่นที่จะให้ ภูมิภาค
ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ นาไปสู่การเข้ าเป็ นภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) ของกัมพูชาและลาว การหาแนวทางการจัดการความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ ท่ชี ัดเจนผ่าน
ความพยายามสร้ างความตกลงกับจีน ในการหาแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนแก่ปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ อาเซียนได้ จัดตั้งความร่ วมมือและกลไกใหม่ดังที่แผนงานการ
สร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ร่วมทั้งการรับรองปฏิญญาสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การจัดตั้งสถาบันเพื่อ
สันติภาพและการปรองดอง และการจัดตั้งที่ประชุมว่าด้ วยประเด็นทางทะเลอาเซียน พัฒนาการที่
สาคัญที่สุดในแง่การจัดการความขัดแย้ งคือ การจัดทาพิ ธีสารกฎบัตรอาเซียนว่าด้ วยกลไกการ
จัดการความขัดแย้ ง จนถึงปี ค.ศ. 2012นี้ อาเซียนได้ รับรองภาคผนวกทั้งหมดของพิธีสาร เมื่อ
ได้ รับสัตยาบัน จากประเทศสมาชิก กลไกการจั ดการความขัดแย้ งของอาเซียน ซึ่งตามกฎบัตร
อาเซียนไม่มีแนวทางการจัดการความขัดแย้ งที่ชัดเจนระบุ อยู่ น้ั น จะมีแนวทางและศั กยภาพที่
พร้ อมในการจัดการปัญหาระหว่างชาติสมาชิกมากขึ้น
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แม้ ในปั จ จุ บั น อาเซี ยนต้ องพั ฒนาอีกหลายก้ าว แต่ กถ็ ือได้ ว่าอาเซียนได้ แ สดงออกถึง
ความพยายามและความตั้งใจในการดาเนินตามแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง
3.5 องค์การรัฐอเมริกนั (Organization of American States) และแนวทางการแก้ไขความ
ขัดแย้ง
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน ซึ่งถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษากลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งในองค์การภูมิภาคอื่น จากการศึกษาพบว่า องค์การรัฐอเมริกัน ซึ่งเป็ นองค์การ
ความร่ วมมือในภูมิภาคละตินอเมริกา เป็ นองค์กรที่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยกระบวนการที่เป็ นทางการ อีกทั้งความขัดแย้ งที่องค์การรัฐอเมริกันมีบทบาท
ในการจัดการนั้น ส่วนใหญ่เป็ นความขัดแย้ งในเรื่องเขตแดนเช่นเดียวกันความขัดแย้ งจานวนมาก
ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ซึ่ ง เป็ นประเภทความขั ด แย้ ง ที่ง านชิ้ นนี้ ให้ ค วามส าคั ญ ใน
การศึกษา
แม้ ความร่วมมือด้ านความมั่นคง หรือการสร้ างกลไกการจัดการความขัดแย้ งขององค์การ
รัฐอเมริ กัน ไม่ ได้ มุ่งไปสู่การสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงเฉกเช่นเดียวกับอาเซียน
อีกทั้งองค์การรั ฐอเมริ กันก่อตั้งขึ้นพร้ อมกฎบัตร ในขณะที่อาเซียนได้ จัดทากฎบัตรภายหลังการ
ก่อตั้งถึง 41 ปี แต่เป้ าหมายขององค์การรั ฐอเมริ กันและเป้ าหมายของการสร้ า งประชาคม
การเมือ งและความมั่ น คงอาเซี ยนก็สอดคล้ อง หรื อเหมื อนกัน คือ การจั ดการความขั ดแย้ ง
ระหว่างประเทศสมาชิก และการสร้ างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
การศึกษากลไกการจัดการความขัดแย้ ง และบทบาทขององค์การรัฐอเมริกันในการจัดการ
ความขัดแย้ ง จะสามารถชี้ ให้ เห็น จุ ดอ่อนของกลไกการจั ดการความขัดแย้ งอาเซี ยน ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน โดยรายละเอียดของกลไกการ
จัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกนั นั้น ได้ นาเสนอไว้ ในลาดับต่อไป
องค์การรัฐอเมริกันเป็ นองค์การแห่งความร่วมมือในภูมิภาคละตินอเมริกา เกิดจากการ
ประชุมหารื อกันระหว่างประเทศละตินอเมริ กาและสหรัฐอเมริ กา จนในที่สุดได้ บรรลุสนธิสัญญา
ความร่วมมือร่วมกันขึ้นในปี ค.ศ.1947 ในการประชุมที่กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล และใน
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ปี ค.ศ.1948 เมื่อมีการลงนามในกฎบัตรองค์การรัฐอเมริกัน หรือกฎบัตรโบโกตา ที่กรุงโบโกตา
ประเทศโคลั มเบี ย องค์ ก ารรั ฐ อเมริ กัน จึ ง ได้ รั บ การก่ อ ตั้ง ขึ้ น 61 และมีผ ลบั ง คับ ใช้ ในเดื อ น
ธันวาคม ค.ศ.195162 องค์การรั ฐอเมริ กาถือ เป็ นองค์ก ารแห่ งภูมิภาคที่มีความเก่า แก่ ท่ีสุด
ประกอบด้ ว ย ประเทศสมาชิ ก 35
ประเทศ ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2
กลุ่ ม คื อ
(1) สหรัฐอเมริกาและแคนาดา (2) ประเทศในละตินอเมริกาอื่น องค์การรัฐอเมริกันนั้นมี
บทบาทที่สาคัญสองด้ าน ได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ งโดยสันติและการป้ องกันความขัดแย้ ง63
นอกจากนี้ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของชิลีได้ กล่าวว่า ภูมิภาคลาตินอเมริกา มีพันธะต่อความ
มั่น คงและความเป็ นประชาธิปไตย 64 องค์ การรั ฐอเมริ กัน มี แนวทางการจั ดการความขั ดแย้ งที่
พั ฒนาเรื่ อ ยมา โดยมีก ลไกการจั ดการความขั ดแย้ งหลั กที่สาคัญ ได้ แก่ กฎบัตรองค์การรั ฐ
อเมริกัน และสนธิสัญญาการจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติแห่งรัฐอเมริกัน สนธิสัญญาให้ ความ
ช่วยเหลือกันระหว่างรัฐในทวีปอเมริกา และปฏิญญาความมั่นคงแห่งรัฐอเมริกนั
1) กฎบัตรองค์การรัฐอเมริกนั (Charter of the Organization of American States)
องค์ ก ารรั ฐ อเมริ กั น ถื อ เป็ นองค์ ก ารภูมิ ภ าคภายใต้ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ (United
Nations) ในด้ านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ ในกฎบัตร ได้ แก่ เพื่อสร้ างสันติภาพ
ความมั่นคง ความยุติธรรม ความเป็ นปึ กแผ่น เพื่ อส่งเสริ มความร่ วมมือ เพื่ อปกป้ องอธิปไตย
และ บูรณภาพแห่ งดินแดนและความเป็ นเอกราช เพื่ อส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย โดย
เคารพในหลักการไม่แทรกแซง เพื่อจัดการความขัดแย้ งของชาติสมาชิกโดยสันติวิ ธี เพื่อร่วมกัน
กาหนด แนวทางการดาเนินการหากมีรัฐทาการรุกราน เพื่อหาทางจัดการปัญหาทั้งทางการเมือง
ทางกฎหมาย และทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐสมาชิก ในส่วนของหลักการยังได้ เน้ นยา้
ให้ เคารพในเอกราช อธิปไตย รวมทั้งการยึดมั่นในพันธะตามสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ การกระทาใด ๆ ก็ตามที่เป็ นการรุ ก รานรั ฐอเมริ กันรั ฐใดรั ฐหนึ่ ง ถือ เป็ นการ
รุกรานรัฐอเมริกาทั้งหมด เมื่อเกิดความขัดแย้ งขึ้นระหว่างรัฐอเมริกันให้ จัดการความขัดแย้ งโดย
สันติวิธี
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ในประเด็นการจัดการความขัดแย้ งระหว่างชาติสมาชิกนั้น ได้ ระบุอยู่ ในหมวดที่ 5 ของกฎ
บัตรว่าด้ วยเรื่องการจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธดี ังนี้65
ในข้ อที่ 24 ระบุว่า ชาติสมาชิกจะจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธีตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตร
ซึ่งแนวทางการจัดการความขัดแย้ งตามกฎบัตรนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิและพันธะของชาติสมาชิกที่
มีต่อมาตรา 34 และมาตรา 35 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ในมาตรา 34 ระบุให้ คณะมนตรี
ความมั่นคงอาจสืบสวนกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใดๆ ซึ่งอาจนาไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่าง
ประเทศ เพื่อกาหนดว่ากรณีพิพาทนั้น หากคงอยู่จะเป็ นอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศหรื อไม่ และในมาตรา 35 ระบุให้ สมาชิกของสหประชาติ หรือไม่ใช่สมาชิก
สหประชาชาติก ต็ าม สามารถรายงานเรื่ องกรณี พิ พาทอาจน าไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่ า ง
ประเทศต่อคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาได้ 66
การจัดการจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธนี ้ัน ได้ ระบุแนวทางไว้ ในข้ อที่ 25 ได้ แก่ การ
เจรจาโดยตรง การใช้ คนกลางที่น่าเชื่ อถือ การไกล่ เกลี่ย การสืบสวนและการประนีประนอม
การจัดการทางกฎหมาย และอนุญาโตตุลาการ หรือแนวทางที่คู่ขัดแย้ งจะตกลงเลือกใช้
ในข้ อที่ 26 ระบุว่าหากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเห็นว่าไม่สามารถจัดการความ
ขัดแย้ งผ่านวิถีทางการทู ตได้ แล้ วนั้น คู่ขัดแย้ งสามารถตกลงกันเพื่อใช้ แนวทางการจัดการความ
ขัดแย้ งโดยสันติวิธอี ่นื ๆที่จะเอื้อให้ สามารถยุติความขัดแย้ งได้
นอกจากนี้ในข้ อที่ 27 ได้ กล่าวให้ มีการจัดทาสนธิสัญญาที่ระบุแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการความขัดแย้ ง รวมถึงกาหนดแนวทางการจัดการความขั ดแย้ งอย่างสันติวิธี เพื่ อจะไม่มี
ความขัดแย้ งระหว่างรัฐอเมริกนั ที่ไม่ได้ รับการจัดการในเวลาที่สมควร
ในหมวดที่ 6 ว่าด้ วยเรื่อง “ความมั่นคงร่วม” (Collective Security) นั้น มาตราที่ 28
ระบุ ว่า การกระทาอัน เป็ นการล่ วงละเมิดใดๆโดยรั ฐที่มีต่อ บู ร ณภาพแห่ งดิน แดน หรื อการ
ล่วงละเมิดเขตแดน การล่วงละเมิดอธิปไตยหรือการล่วงละเมิดอิสรภาพทางการปกครองของรัฐ
อเมริกนั หนึ่งใดจะถือเป็ นการล่วงละเมิดต่อรัฐอเมริกนั อื่นๆด้ วยเช่นกัน
ในมาตราที่ 29 ระบุว่า หากสิ่งที่มิอาจล่ วงละเมิดได้ ได้ แก่ บูรณภาพ อธิปไตย และ
อิสรภาพทางการปกครองได้ รับผลกระทบ ไม่ว่าจากการโจมตีด้วยกาลังอาวุธ การล่ วงละเมิด
อื่นๆที่ไม่ใช้ อาวุธ ความขัดแย้ งภายนอกภูมิภาค ความขัดแย้ งระหว่างรัฐอเมริกาสองรัฐ เป็ นต้ น
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หรื อจากข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ท่อี าจเป็ นภัยต่อสันติภาพของสหรั ฐอเมริ กาและรั ฐอเมริ กา
ให้ มีการจัดทาสนธิสญ
ั ญาพิเศษที่ระบุมาตรการและแนวทางโดยยึดตามหลักการความเป็ นปึ กแผ่น
ของทวีป (continental solidarity) หรือ (collective self-defense)
นอกจากนี้ กฎบัตรสหประชาชาติยังได้ กล่าวถึงบทบาทองค์กรภายใต้ องค์การรัฐอเมริกัน
ที่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง ได้ แก่
องค์กรที่หนึ่ง คือ ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีหน้ าที่กาหนดแนวทางการดาเนินการกับประเด็น
ต่างๆ การตัดสินใจของที่ประชุมใหญ่น้ ีข้ นึ อยู่กบั เสียงส่วนใหญ่
องค์ ก รที่ ส อง คื อ การประชุ ม เพื่ อปรึ ก ษาหารื อ ในระดั บ รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศ
การประชุมนี้มีข้ ึนเพื่อปรึกษาหารื อเรื่องผลประโยชน์ขององค์การรัฐอเมริกัน และหากมีการใช้
กาลังรุกรานดินแดน ประธานคณะกรรมาธิการถาวรมีอานาจในการเรียกประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ทั้งนี้อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแนะนาเรื่องการปกป้ อง ซึ่งทาหน้ าที่จัดตั้งหน่วยงานในการ
ปรึกษาหารือในประเด็นความร่วมมือทางการทหาร
องค์กรที่สาม ได้ แก่ คณะมนตรีถาวร จะจัดการกับประเด็นต่าง ๆ ที่ท่ปี ระชุมใหญ่และ
ที่ป ระชุ ม เพื่ อ การปรึ ก ษาหารื อ ส่ ง เรื่ อ งมา นอกจากนี้ คณะมนตรี ถ าวรยั ง มี บ ทบาทในการ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ช าติ สมาชิ กจั ดการความขั ดแย้ งโดยสัน ติ วิ ธีผ่านทางการไกลเกลี่ ย หรื ออาจช่ วย
จัดการความขัดแย้ งโดยผ่านการจัดตั้งคณะมนตรีเฉพาะ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง
หากที่สุดแล้ ว คณะมนตรี ไม่ สามารถจั ดการความขั ดแย้ งได้ จะส่ งเรื่ องกลั บ ไปที่ป ระชุ มใหญ่
คณะมนตรีน้ ีมี แนวทางการตัดสินใจโดยยึดหลักเสียงสนับสนุน 2 ใน 3
องค์ ก ารที่ส่ี ได้ แ ก่ คณะมนตรี ท างกฎหมายแห่ ง รั ฐ อเมริ กัน (Inter –American
Juridical Committee –IAJC) โดยคณะมนตรีน้ ีจะมีบทบาทในประเด็นทางกฎหมาย และจะรับ
ประเด็น จากที่ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละที่ป ระชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ในระดั บ รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศมา
ดาเนินการศึกษา
องค์กรที่ห้า ได้ แก่ สานักเลขาธิการ มีบทบาทในการดาเนินเรื่ องตามที่ประชุ มใหญ่
และที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารื อในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ และคณะกรรมการ มอบหมายให้
หากมีกรณีใดที่สานั กเลขาธิการเห็นว่ าเป็ นภัยคุ กคามแก่ความมั่นคงและสันติภาพของภูมิภาค
ก็จะทาเรื่ องเสนอที่ประชุ มใหญ่ หรื อคณะมนตรี ถาวร และมีหน้ าที่จัดทารายงานจั ดส่งที่ประชุ ม
ใหญ่
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2) สนธิสญ
ั ญาการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติแห่ งรัฐอเมริกนั (American Treaty
on Pacific Settlement -- Pact of Bogotá)
สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็ นส่วนเติมเต็มในมาตรา 23 ของกฎบัตรองค์การรั ฐอเมริ กันที่
กล่ า วว่ ามาตรการที่น ามาใช้ เพื่ อรั กษาสันติภาพและความมั่น คงนั้ น ต้ องมีความสอดคล้ องกับ
สนธิสัญญาที่มีอยู่ และไม่ขัดต่อมาตรา19-21ของกฎบัตรองค์การรัฐอเมริกัน โดยมาตรา 19
นั้นกล่ าวถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายในและภายนอกของรั ฐทั้งทางตรงทางอ้ อม ไม่ว่าโดย
วิธกี ารใช้ กาลัง การคุกคามรัฐ การคุกคามทางการปกครอง ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือ
วิธกี ารใดก็ตาม ในมาตรา 20 กล่าวยา้ ไม่ให้ รัฐสนับสนุน หรือใช้ มาตรการบีบบังคับทางการเมือง
และเศรษฐกิจเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง และในมาตรา 21 ระบุไม่ให้ มีการละเมิดดินแดนไม่
ว่าจะโดยวิธีการใช้ กาลังหรือบีบบังคับ ด้ านใดก็ตาม โดยหลักแล้ ว สนธิสัญญากล่าวถึงหลักการ
ยึดมั่นในการจัดการความขัดแย้ งโดยสันติ และกล่ าวถึงแนวทางในการจัดการความขัดแย้ งไว้
5 แนวทาง รวมทั้งได้ กล่าวถึงแนวทางเมื่อคู่ขัดแย้ งไม่ปฏิบัติตามผลการจัดการความขัดแย้ งไว้
เช่นกัน67
สนธิสัญญาระบุให้ อัครภาคี ผ้ ูทาสนธิสัญญา (High Contracting Parties)68 เคารพใน
สนธิสัญญา ปฏิญญาที่ได้ จัดทา รวมทั้งกฎบัตรของสหประชาชาติ โดยให้ ตระหนักในพั นธะใน
การจัดการความขัดแย้ งโดยสัน ติวิ ธี ไม่ใช้ กาลังในการจั ดการความขัดแย้ ง โดยอัครภาคีผ้ ูทา
สนธิสัญญา ต้ องตระหนักถึงการเลือกใช้ แนวทางการจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาค ก่อนจะ
นาเรื่ องขึ้นสู่คณะมนตรี ความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ หากภาคีสนธิสัญญาไม่สามารถจัดการ
ความขัดแย้ งด้ วยการเจรจาทางการทูตได้ ก็ให้ ยึดตามแนวทางในสนธิสัญญาที่มีการจัดการความ
ขัดแย้ ง หรือสรรหาแนวทางเฉพาะ ที่สามารถนาไปสู่ข้อยุติในการจัดการความขัดแย้ ง ได้ แก่
แนวทางที่ 1 การเลือกใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ (good offices) และการไกล่ เกลี่ย
(mediation) โดยคนกลางที่ทาหน้ าที่ จะได้ รับการคัดเลือกโดยฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง ซึ่งต้ องเป็ นตัวแทน
จากรั ฐอเมริ กันหรื อบุคคลในรั ฐอเมริ กัน ที่เป็ นที่ยอมรั บ และต้ องไม่เป็ นหนึ่งในฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง
เมื่อคู่ขัดแย้ งสามารถกลับสู่การเจรจาโดยตรง คนกลางนี้จะหมดหน้ าที่ หรือมีบทบาทหากเป็ น
ความตกลงของฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง หน้ าที่ของคนกลาง คือการพยายามให้ คู่ขัดแย้ งหาทางเจรจาจัดการ
ความขัดแย้ ง หลีกเลี่ยงแนวทางที่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่อี ัครภาคีผ้ ูทาสนธิสัญญา
เห็นด้ วยกับแนวทางของผู้ไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถจัดการความขัดแย้ งภายในสองเดือนนับจาก
67

American Treaty on Pacific Settlement - Pact of Bogotá [Online], (n.d.). Available from:
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68
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, คาศัพท์ – คาย่อ [ออนไลน์], (2012). แหล่งที่มา:
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การตกลง หรือภายในห้ าเดือนนับจากการเริ่มไกล่เกลี่ย ฝ่ ายคู่ขัดแย้ งต้ องร้ องขอใช้ แนวทางการ
จัดการความขัดแย้ งอื่นที่ระบุไว้ ในสนธิสัญญาต่อไป แม้ อัครภาคีผ้ ูทาสนธิสัญญาอื่น จะสามารถ
เสนอตัวเป็ นคนกลางได้ แต่กจ็ ะไม่ดาเนินการ หากยังคงมีความขัดแย้ งอยู่ระหว่ างการจัดการ
ความขัดแย้ งด้ วยวิธกี ารใด ดังที่ปรากฏอยู่ในสนธิสญ
ั ญา
แนวทางที่ 2 การสืบสวน (investigation) และการประนีประนอม (conciliation) โดย
การจัดการความขัดแย้ งผ่านคณะกรรมการการสืบสวนและประนีประนอม ซึ่งได้ รับการจัดตั้งขึ้น
โดยสอดคล้ องกับบทบัญญัติในสนธิสัญญา โดยอาจมีบทบาทจากัดตามที่ทาการระบุ ไว้ ฝ่ าย
ขัดแย้ งซึ่งเป็ นผู้ริเริ่มใช้ แนวทางนี้ อาจขอให้ คณะกรรมาธิการขององค์การรัฐอเมริกันเรียกประชุม
คณะกรรมการสืบสวนและประนีประนอม เมื่อมีการส่งคาร้ องขอไปแล้ ว อาจให้ พักเรื่องความ
ขัดแย้ งไว้ ช่ัวคราว กล่ าวคือจะไม่ทาการใดก็ตามที่จะเพิ่ มความยุ่งยากในการประนีประนอมกัน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการขององค์การรัฐอเมริกันอาจจะยังไม่ดาเนินการเรียกประชุม แต่
ให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายคู่ขัดแย้ งแทน ซึ่งฝ่ ายคู่ขัดแย้ งยังสามารถตกลงกันได้ โดยการแลกเปลี่ยน
บันทึกความตกลงที่มีการลงนามของฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง เพื่อแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการสืบสวนและ
ประนีประนอมฝ่ ายละ 2 คน และให้ มีการตกลงกันเพื่อเลือกประธานขึ้น ฝ่ ายคู่ขัดแย้ งนั้น
สามารถถอดถอนสมาชิกได้ โดยต้ องมีการกาหนดผู้รับช่วงต่อ ซึ่งการแต่งตั้งหรือถอดถอนและ
กาหนดผู้รับช่วงนี้ ต้ องแจ้ งต่อเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน (เดิมเรียกว่า สหภาพกลุ่มอเมริกัน
หรือ Pan American Union) เพื่อเป็ นหลักประกันว่าคณะกรรมาธิการนั้น ประกอบด้ วยสมาชิก
ครบ 5 คน ทั้งนี้ในส่วนของสหภาพกลุ่มอเมริกันเอง ก็สามารถจัดตั้งคณะปรองดองถาวรขึ้น
โดยประกอบด้ วย ตัวแทนจากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งฝ่ ายละสองคน ซึ่งมีวาระสามปี ซึ่งตัวแทนนี้ รัฐแต่
ละฝ่ ายสามารถแต่งตั้งขึ้นใหม่ได้ ในกรณีท่ฝี ่ ายคู่ขัดแย้ งไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและ
ประนีประนอมดังที่กล่ าวมาแล้ ว อาจจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประนี ประนอมเอง โดย
ฝ่ ายคู่ ขัด แย้ ง แต่ ล ะฝ่ ายสามารถเลื อ กตั วแทนจากคณะปรองดองถาวรสองคน ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ช าติ
เดียวกับฝ่ ายคู่ขัดแย้ ง จากนั้นตัวแทนทั้งสี่คนที่ฝ่ายคู่ขัดแย้ งเลือก มีหน้ าที่เลือกสมาชิกคนที่ห้า
เพื่ อทาหน้ าที่เป็ นประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งถ้ าหากไม่สามารถตกลงเลือกได้ ภายใน 30 วัน
ตัวแทนแต่ละฝ่ ายอาจเสนอรายชื่อผู้ เข้ ามาทาหน้ าที่ โดยบุคคลที่ได้ รับการสนั บสนุ นมากที่สุด
จะได้ เป็ นประธานคณะกรรมการการสืบสวนและประนีประนอม คณะมนตรีองค์การรัฐอเมริกัน
อาจทาหน้ าที่กาหนดสถานที่ในการประชุมของคณะกรรมการสืบสวนและประนีประนอม ในกรณี
ที่มีฝ่ายคู่ขัดแย้ งมากกว่ าสองฝ่ าย สามารถเพิ่มจานวนคณะกรรมการได้ โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ ายคู่
ขัดแย้ งที่มีแนวคิดเหมือนกัน จะถือรวมกันเป็ นหนึ่งฝ่ าย เมื่อได้ รับการแต่งตั้งแล้ ว และได้ รับ
ความร่ วมมือจากคู่ ขัดแย้ งในการให้ ข้อมูล คณะกรรมการจะทาหน้ าที่สืบสวนในประเด็นความ
ขัดแย้ ง และหาแนวทางการจัดการความขัดที่เป็ นที่ยอมรับ คณะกรรมาธิการนั้นมีระยะเวลาการ
สืบค้ น 6 เดือน ทั้งนี้ฝ่ายคู่ขัดแย้ งสามารถตกลงกันเพื่ อยืดเวลาได้ หากเกิดการไกล่ เกลี่ยและ
นาไปสู่ความตกลงได้ คณะกรรมาธิการจะแจ้ งให้ ฝ่ายคู่ขัดแย้ งทราบ และจัดทารายงานความ
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ตกลง ในกรณีท่ไี ม่สามารถบรรลุความตกลงได้ คณะกรรมาธิการจะจัดทารายงานสรุปที่เป็ นที่
ยอมรั บจากเสียงส่วนใหญ่ ข้ ึน รายงานนี้ จะไม่มีผลผู กพั น กับฝ่ ายคู่ ขัดแย้ ง เป็ นเพี ยงรายงาน
แนะนาแนวทางเพื่อจัดการความขัดแย้ งโดยสันติต่อไป
แนวทางที่ 3 กระบวนการทางกฎหมาย (judicial) ภาคีสนธิสัญญาสามารถจัดการ
ความขัดแย้ งผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับบทบัญญัติของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ มาตรา 36 ย่อหน้ าที่ 2 โดยเป็ นเรื่องการตีความสนธิสัญญา ประเด็นปัญหา
กฎหมายระหว่ างประเทศ หรื อ มีข้อเท็จจริ งยืน ยัน ว่ า การกระทาดั่งกล่ าวฝ่ าฝื นพั นธะระหว่ า ง
ประเทศ หรือในกรณีการปรับปรุงเพื่อการฝ่ าฝื นพันธะระหว่างประเทศ
เมื่อการไกล่เกลี่ยไม่ประสบผล หรือไม่อาจบรรลุความตกลงในการจัดการความขัดแย้ ง
ได้ รวมทั้งฝ่ ายคู่ขัดแย้ งก็ไม่ตกลงที่จะเลือกใช้ อนุ ญาโตตุลาการ ฝ่ ายคู่ขัดแย้ งอาจเรียกร้ องให้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศช่วยจัดการความขัดแย้ ง ทั้งนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอานาจ
ในการตัดสินประเด็นใดก็ตามที่ฝ่ายคู่ ขัดแย้ งเสนอ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเด็นที่ระบุ ไว้ ใน
กฎบัตรสหประชาชาติ และในสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะ
เป็ นผู้ตัดสินถึง อานาจ ขอบเขต เรื่องที่รับพิจารณา หากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งไม่แน่ใจว่าประเด็นความ
ขัดแย้ งนั้นเข้ าขอบข่ายอานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่ หากศาลยุติธรรมตัดสิน
ว่ า ไม่ มี ข อบเขตหน้ าที่ ใ นการจั ด การ ฝ่ ายคู่ ขั ด แย้ ง มี พั น ธะต้ อ งส่ ง เรื่ อ งความขั ด แย้ ง ขึ้ นสู่
อนุญาโตตุลาการต่อไป
แนวทางที่ 4 อนุ ญ าโตตุ ล าการ (arbitration) หากไม่ มี ค วามตกลงใดเกิ ด ขึ้ น
อนุญาโตตุลาการจะได้ รับจัดตั้งขึ้นในเวลา 2 เดือน หลังได้ รับการแจ้ งจากศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ โดยแต่ละฝ่ ายสามารถเลือกตุลาการ 1 คน และสามารถเสนอรายชื่อนักกฎหมายสิบ
คนที่เ ป็ นคณะกรรมาธิก าร ซึ่ งเป็ นสมาชิ กของศาลอนุ ญ าโตตุ ลาการถาวรที่ก รุ งเฮก โดยนั ก
กฎหมายที่ เ สนอนี้ ต้ องไม่ เ ป็ นคนกลุ่ ม ชนชาติ เ ดี ย วกั น และต้ องยิ น ยอมที่ จ ะท าหน้ าที่
อนุญาโตตุลาการ ภายใน 1 เดือน หลังการได้ รับรายชื่อที่เสนอ คณะมนตรีองค์การรัฐอเมริกัน
จะจัดตั้งอนุ ญาโตตุลาการขึ้น ซึ่งสนธิสัญญาได้ ระบุอย่างละเอียดถึงการจัดตั้งอนุ ญาโตตุลาการ
โดยกล่าวว่า กรณีท่รี ายชื่อที่เสนอจากคู่ขัดแย้ งตรงกันสามคน บุคคลทั้งสามที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ตรงกั น นี้ พร้ อมด้ วยบุ ค คลสองคนที่ ม าจากการเลื อ กของฝ่ ายคู่ ขั ด แย้ ง สามารถจั ด ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการขึ้นได้ แต่หากมีรายชื่อที่เสนอตรงกันมากกว่าสามคนขึ้นไป อาจใช้ วิธีจับฉลาก
เพื่อให้ ได้ ตัวแทนสามคนมาทาหน้ าที่อนุ ญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม หากมีรายชื่อตรงกันเพียง
สองคน ก็ให้ บุ คคลทั้งสอง รวมทั้งบุ คคลที่ฝ่ ายคู่ ขัดแย้ งเลื อ กโดยตรงอีก สองคน ทาหน้ า ที่
เลือกสรรตุลาการคนที่ห้า สาหรั บกรณีมีรายชื่อตรงกันเพียงคนเดียวนั้น ให้ คัดเลือกตุลาการที่
เหลือโดยการจับฉลากจากรายชื่อนักกฎหมายอีกสิบแปดคนที่เหลือ ในกรณีท่ไี ม่มีรายชื่อตรงกัน
เลย ให้ จับ ฉลากจากรายชื่ อที่ได้ รั บการเสนอทั้งหมด แล้ วให้ บุคคลนั้ นทาหน้ าที่ประธานแล้ ว
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ดาเนินการเลือกตุลาการที่เหลือ ในกรณีท่ไี ด้ รับการแต่งตั้งแล้ วและตุลาการที่คัดเลือกมาสี่คนไม่
สามารถตกลงเลื อ กตุ ลาการคนที่ห้า ได้ ให้ ตุลาการทั้งสี่คนจั ดท ารายชื่ อ เสนอบุ คคลขึ้ น เป็ น
ตุลาการ จากนั้นให้ ตัดสินจากบุ คคลที่ได้ รับการสนั บ สนุ นมากที่สุด อย่า งไรก็ตาม คู่ขัดแย้ ง
สามารถตกลงกันและจัดตั้งศาลยุติธรรมในรูปแบบที่เห็นพ้ องกันว่ าเหมาะสมได้ ในการจัดการ
ความขัดแย้ งที่มีคู่ขัดแย้ งมากกว่ าสองนั้น หากมีฝ่ายคู่ขัดแย้ งปกป้ องในผลประโยชน์เดีย วกันให้
ถือเป็ นฝ่ ายเดียวกัน หากมีผลประโยชน์ท่แี ตกต่างกันถือเป็ นคนละฝ่ ายและสามารถมีตุลาการ
เพิ่มเพื่อเป็ นตัวแทนได้ การจัดการความขัดแย้ งแบบนี้ คู่ขัดแย้ งต้ องจัดทาสนธิสัญญาพิเศษ
ที่ ร ะบุ ถึ ง ประเด็น ความขั ด แย้ ง จ านวนตุ ล าการ เงื่ อ นไข รวมถึ ง กรอบระยะเวลา หาก
อนุ ญาโตตุลาการนี้ไม่สามารถทาให้ เกิดความตกลงใดได้ ภายในสามเดือนหลังได้ รับการจัดตั้ง
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอาจมีบทบาทในการทาให้ เกิดความตกลง ทั้งนี้ฝ่ายคู่ขัดแย้ งต้ องมี
พั น ธะผู ก พั น กับแนวทางที่อ อกมา ในกรณี ท่ีฝ่ ายคู่ ขัดแย้ งฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ สามารถสรรหา
ตุลาการหรื อเสนอรายชื่อตุลาการภายในสองเดือน คู่ ขัดแย้ งอีกฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิท่ีจะร้ องขอให้
คณะมนตรีองค์การรัฐอมริกนั จัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้น
ในการทาการตัดสินนั้น จะดูจากเหตุผลของแต่ละฝ่ ายประกอบ และใช้ มติเสียงส่วนใหญ่
จากนั้น จะมีการเผยแพร่ ผลการตัดสินหลั งจากได้ แ จ้ งเรื่ องให้ คู่ขัดแย้ งทราบ และถือว่ าความ
ขั ด แย้ งเป็ นที่ ส้ ิ นสุ ด หากมี ปั ญ หาในการตี ค วามค าตั ด สิ น ให้ ส่ ง เรื่ องขึ้ นไปตามคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ ภายในหนึ่งปี หลังการตัดสิน นั้น หากฝ่ ายคู่ ขัดแย้ งใดค้ นพบข้ อเท็จจริ งบาง
ประการ ก็สามารถส่งเรื่องขึ้นสู่คณะอนุญาโตตุลาการและคู่ขัดแย้ งได้
ในเรื่องของผลการบังคับใช้ น้ัน หากความขัดแย้ งได้ รับการตัดสินแล้ ว แต่ฝ่ายคู่ขัดแย้ ง
ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามผลการตั ด สิ น ของศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ หรื อ
อนุญาโตตุลาการที่ได้ ตกลงกันจัดตั้งขึ้น ฝ่ ายคู่ขัดแย้ งสามารถนาเรื่องขึ้นสู่คณะมนตรี ความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติได้
3) สนธิสญ
ั ญาให้ความช่วยเหลือกันระหว่างรัฐในทวีปอเมริกา (Inter - American
Treaty of Reciprocal Assistance - Rio Treaty)
สนธิสัญญาให้ ความช่วยเหลือกันระหว่ างรั ฐในทวีปอเมริกานี้ ให้ ความสาคัญในกรณีท่ี
เกิดการรุกราน คุกคามต่อสันติ ภาพรั ฐที่เป็ นภาคีสนธิสัญญา โดยมีหลั กการว่ า การใช้ กาลัง
รุกรานรัฐอเมริกนั รัฐหนึ่งรัฐใด ถือเป็ นการรุกรานรัฐอเมริกันทั้งหมด ทั้งนี้สนธิสัญญาได้ กาหนด
มาตรการที่ชัดเจนเพื่ อจัดการความขัดแย้ งอย่างเป็ นระบบ และนาสันติภาพและความสงบสุข
กลับมาสู่ภมู ิภาค โดยสนธิสัญญากาหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้ งไว้ ว่า ภาคีสนธิสัญญา
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ต้ องจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติวิธี โดยต้ องดาเนิน การจัดการในแนวทางของรัฐอเมริกันก่อน
แล้ วจึงส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมทั่วไป หรือคณะมนตรีสหประชาชาติ
สนธิสัญญา ได้ กาหนดให้ มีองค์กรซึ่งทาหน้ าที่ปรึกษาหารือ ซึ่งอาจเป็ นการประชุมของ
รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศที่เ ป็ นภาคี การตกลงจั ด ตั้ ง องค์ ก รขึ้ นมาใหม่ หรื อ คณะกรรมการของ
สนธิสัญญา องค์กรที่ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษานี้ จะมีบทบาทสรรหาแนวทางช่วยเหลือผู้ถูก รุกราน
หากมีการละล่วงละเมิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นดินแดนหรืออธิปไตย เป็ นต้ น นอกจากนี้ หากเกิด
ความขัดแย้ งระหว่างรั ฐอเมริกันขึ้น องค์กรให้ คาปรึ กษาหารื ออาจทาหน้ าที่ให้ รัฐยุติความเป็ น
ปรปักษ์ระหว่างกัน รวมทั้งอาจใช้ มาตรการสันติวิธตี ่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง
หากรั ฐปฏิเสธแนวทางการจั ดการความขัดแย้ งโดยสัน ติ ถือเป็ นการกระทาที่ก้าวร้ า ว
องค์การอาจจะกาหนดมาตรการเพื่อจัดการในระดับต่อไป ได้ แก่ การเรียกนักการทูตกลับ การ
ตัดสัมพันธ์ทางการทูต การตัดสัมพันธ์ทางกงสุล การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงการ
คมนาคมและสื่อสาร เป็ นต้ น ทั้งนี้ในกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมาการของสนธิสัญญาจะ
ยึดหลักเสียงส่วนใหญ่แบบสมบูรณ์ ในขณะที่องค์การให้ คาปรึกษาหารือยึดหลัก 2 ใน 3 เสียง 69
4) ปฏิญญาความมันคงแห่
่
งรัฐอเมริกนั (Declaration on Security in the Americas)
ในการประชุ มเรื่ องความมั่นคงขององค์การรั ฐอเมริ กันที่เม็กซิโก ในเดือนตุลาคม ค.ศ.
2003 ได้ มีการรับรองปฏิญญาความมั่นคงแห่งรัฐอเมริกัน โดยปฏิญญานี้มีเป้ าหมายเพื่อสร้ าง
สันติภาพและความมั่นคงให้ แก่ภูมิภาค ทั้งนี้องค์การรัฐอเมริกันตระหนักที่จะให้ ความสาคัญทั้ง
ความมั่น คงในรู ปแบบเดิม และความมั่นคงในรูป แบบใหม่ ครอบคลุมประเด็น ทั้งการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม การก่อการร้ าย ยาเสพติด การค้ าอาวุธ ภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น
เพื่ อ จั ดการกับ ภั ยคุ ก คามความมั่น คงเหล่ า นี้ ปฏิญ ญายังได้ ร ะบุ ว่า องค์การรั ฐอเมริ กัน จะให้
ความส าคั ญ กับ กลไกทางความมั่ น คง โดยในด้ า นการจั ดการความขัด แย้ ง นั้ น องค์ ก ารรั ฐ
อเมริกันจะให้ ความสาคัญกับการป้ องกันความขัดแย้ ง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ งโดย
สันติวิธี หากมีประเด็นความขัดแย้ งเกิดขึ้นระหว่างรัฐอเมริกนั รัฐต้ องหาแนวทางที่สันติวิธีในการ
เจรจาหาข้ อยุติ ทั้งนี้องค์การรัฐอเมริกันยังคงให้ ความสาคัญกับสนธิสัญญาริโอและสนธิสัญญา
การจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติแห่งรัฐอเมริกัน ทั้งนี้องค์การรัฐอเมริกันจะพยายามดาเนินการ
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จัดการความขัดแย้ งภายในโดยสันติวิธี สนับสนุนกระบวนการจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาค
และร่วมมือกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการจัดการความขัดแย้ งนานาชาติ70
เมื่อพิจารณากลไกการจัดการความขัดแย้ งขององค์การรั ฐอเมริ กันดังที่ได้ นาเสนอ แนว
ทางการจั ดการความขัดแย้ งที่สาคัญขององค์การรั ฐอเมริ กัน ปรากฏอยู่ในกฎบัตรองค์การรั ฐ
อเมริกันและสนธิสัญญาการจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติแห่งรัฐอเมริกัน กลไกทั้งสองนี้ ระบุ
แนวทางที่ชัดเจนในการจัดการความขัดแย้ งที่ยึดหลักสันติวิธี โดยมีแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้ งหลั ก ๆได้ แ ก่ การมี ค นกลางที่น่ า เชื่ อ ถื อ การไกล่ เ กลี่ ย การประนี ป ระนอม การใช้
อนุญาโตตุลาการ ทั้งยังเปิ ดให้ ชาติสมาชิกสามารถสรรหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความ
ขัดแย้ งได้ นอกจากนี้ องค์กรภายใต้ องค์การรัฐอเมริ กันไม่ว่าจะเป็ นที่ประชุมใหญ่ คณะมนตรี
ถาวร การปรึกษาหารือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ และสานักเลขาธิการ ต่างก็มีบทบาทในการ
ช่ วยจั ดการความขั ดแย้ ง องค์ก ารรั ฐอเมริ กัน ยังมี แ นวทางที่ชั ด เจนในการจั ดการกับ ผู้ น าภั ย
คุกคามมาสู่ภูมิภาค ดั งที่ปรากฏในสนธิสัญญาให้ ความช่ วยเหลือกันระหว่างรัฐในทวีปอเมริกา
หรือพิธสี ารริโอ
องค์การรัฐอเมริกนั ยังมีการระบุแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการความขัดแย้ ง ดังที่ระบุไว้
ในสนธิสัญญาการจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติแห่ งรั ฐอเมริกัน นั้น ภาคีในสนธิสัญญาต้ องใช้
กระบวนการจัดการภายในภูมิภาคก่อนการเลือกใช้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การ
จัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกันนั้นมีข้ันตอนในการดาเนินการได้ แก่ ชาติสมาชิกต้ อง
จัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี เช่น การเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ส่งเรื่องความขัดแย้ ง
ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศ หรื อเลือกใช้ อนุ ญาโตตุลาการ สุดท้ ายหากฝ่ ายคู่ขัดแย้ งไม่
ปฏิบัติตามผลการตัดสินการจัดการความขัดแย้ ง ฝ่ ายคู่ขัดแย้ งจึงจะสามารถส่งเรื่องคณะมนตรี
แห่ งสหประชาชาติ ได้ กล่ า วคื อ กลไกการจั ดการความขั ดแย้ งขององค์การรั ฐ อเมริ กัน มีแ นว
ทางการจัดการความขัดแย้ งที่ชัดเจน หากแนวทางที่เลือกใช้ ไม่ประสบผล ก็กาหนดแนวทางใน
การดาเนินการขั้นต่อไปเพื่อให้ ชาติสมาชิกสามารถหาทางจัดการความขัดแย้ งระหว่างกันได้
นอกจากการมีกรอบที่ชัดเจนในแนวทางการจัดการความขัดแย้ ง ในด้ านรายละเอียดของ
กลไกการจัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกนั ก็ได้ ระบุแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินการ
จัดการความขัดแย้ ง ดังที่ปรากฏในสนธิสัญญาการจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติแห่งรัฐอเมริกัน
ได้ ระบุถึงคุณสมบัติของคนกลางที่น่าเชื่ อถือ รวมทั้งขอบเขตของบทบาทหน้ าที่ แนวทางการ
ไกล่ เกลี่ ย แนวทางการจัดตั้งและระยะเวลาการดาเนินการของคณะกรรมการสืบสวนและการ
ประนีประนอม รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งและการดาเนินงานของอนุญาโตตุลาการ
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน กลไกการจัดการ
ความขัดแย้ งที่เป็ นทางการ ไม่ว่าจะเป็ นสนธิสัญญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อัครภาคี กฎบัตรอาเซียน หรื อแม้ กระทั่งพิ ธีสารกฎบัตรอาเซียนว่ าด้ วยกลไกการ
จั ด การความขั ด แย้ ง ก็ยั ง ขาดกรอบแนวทางการด าเนิ น งาน รายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนในการ
ด าเนิ น งาน ตลอดจนการจั ด ตั้ ง คณะท างานต่ า งๆ แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง โดยยึ ด หลั ก การที่ ไ ม่
กาหนดให้ มีแนวทางที่เคร่ งครั ดเกินไป ก็ส่งผลให้ ท่ผี ่านมานั้น แม้ จะมีความตึงเครียดระหว่าง
ประเทศสมาชิก แต่อาเซียนก็สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 71
3.6 บทบาทการจัดการความขัดแย้งเรือ่ งเขตแดนขององค์การรัฐอเมริกนั
1) ความขัดแย้งระหว่างเปรูและเอกวาดอร์ ตามแนวเขาเอล คอนดอร์ (El Condor)
เปรู แ ละเอกวาดอร์ น้ั น มีค วามขั ดแย้ ง ตามแนวชายแดนเรื่ อยมานั บ ตั้ง แต่ องค์ก ารรั ฐ
อเมริกันเองยังไม่ได้ รับการก่อตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกขององค์การรัฐอเมริกันได้
สร้ า งความร่ วมมือด้ า นความมั่นคง และมีบทบาทในการสนั บสนุ นเปรูแ ละเอกวาดอร์ ในการ
จัดการความขัดแย้ ง เมื่อองค์การรัฐอเมริกันได้ รับการก่อตั้งขึ้น ก็เข้ ามามีบทบาทในการจัดการ
ความขัดแย้ งนี้
จากการกาหนด ปั กปั นเส้ นเขตแดนอย่างไม่ชัดเจนจากอาณานิคมสเปน ทาให้ ท้ังสอง
ประเทศมี ก ารลุ ก ล้า และเผชิ ญ หน้ า กั น ทางทหารเรื่ อ ยมา บางครั้ ง ก็น าไปสู่ ก ารลงนามใน
สนธิสญ
ั ญาสันติภาพระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม การไม่มีเส้ นเขตแดนที่ชัดเจนเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
ที่ยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ความขัดแย้ งที่สาคัญและนาไปสู่บทบาทของประเทศในภูมิภาคนั้นได้ แก่
การเผชิญหน้ ากันทางการทหารในปี ค.ศ.1940 ในบริเวณ Zarumilla อาร์เจนตินา บราซิล ชีลี
และสหรั ฐอเมริ ก าจึ งช่ วยกัน หาทางไกล่ เ กลี่ ย และหาแนวทางจั ดการความขัดแย้ งอย่ า งสัน ติ
จนนาไปสู่การลงนามในพิธีสารริโอ (Protocol of Peace, Friendship and Boundaries – Rio
Protocol) ในปี ค.ศ.1942 สนธิสัญญาฉบับนี้มีเป้ าหมายเพื่อการทาความเข้ าร่วมกันในการ
กาหนดเขตแดน และให้ มีการยินยอมกันในกรณีท่ตี ้ องมีการปรั บรายละเอียดให้ เข้ ากับลักษณะ
ทางภูมิศ าสตร์ ซึ่ งประเทศผู้ รั บ รองในพิ ธี ศ าลริ โอทั้ง สี่ ได้ แ ก่ อาร์ เ จนติ น า บราซิ ล ชี ลี และ
สหรั ฐอเมริกาจะมีส่วนร่ วมในการตัดใจสินในด้ วย 72 และจะมีบทบาทไปจนกว่าจะมีการปั กปั น
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เขตแดนที่ชั ดเจน 73 อย่ างไรก็ตาม ไม่ได้ มีการกาหนดให้ ใช้ กระบวนการทางกฎหมายในการ
จัดการความขัดแย้ ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้ ท้งั สองฝ่ ายสรรหาแนวทางร่วมกันและให้
ผู้รับรองทั้งสี่มีบทบาทในการช่ วยจัดการ74 ต่อมาได้ มีความตกลงในการกาหนดเส้ นเขตแดนที่
ชัดเจนในหลายบริเวณ คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของเขตแดนที่มีปัญหา75 ซึ่งก็ทาให้ เอกวาดอร์
สูญเสียดินแดนไปพอสมควร ต่อมาในปี ค.ศ.1960 เอกวาดอร์ได้ ปฏิเสธพิธีสารริโอ (Rio
Protocol) หลังจากนั้นก็ได้ เกิดความขัดแย้ งบริเวณชายแดนขึ้น เหตุการณ์ท่รี ุนแรงที่สุด คือ ในปี
ค.ศ.1981 ในบริเวณแนวเขาเอล คอนโดร์ เมื่อกองกาลังของเอกวาดอร์ได้ บุกรุก และเกิดการ
ระดมพลขึ้นในทั้งสองประเทศ แม้ ประเทศผู้รับรองทั้งสี่ จะเข้ ามามีบทบาทในการเจรจาจัดการ
ความขัดแย้ ง แต่ท้งั สองประเทศก็ต้องการให้ องค์การรัฐอเมริกันเข้ ามาช่วยจัดการความขัดแย้ ง
ด้ วย
หลังจากเกิดการเผชิญหน้ ากันทางการทหารที่แนวเขาเอล คอนดอร์ แม้ ประเทศผู้รับรอง
พิธสี ารริโอทั้งสี่จะเข้ ามาช่วยจัดการ แต่กย็ ังไม่สามารถทาให้ ท้งั สองประเทศหยุดเผชิญหน้ ากันได้
ผู้แทนทูตของของเอกวาดอร์ ได้ เรียกร้ องต่อคณะมนตรีถาวรขององค์การรัฐอเมริกัน ให้ มีการ
ประชุมในระดับรัฐมนตรี ต่างประเทศ เพื่อหาทางจัดการความขัดแย้ งขึ้น ในขั้นแรกคณะมนตรี
ถาวรได้ จัดการประชุ ม ศึกษาข้ อมูลจากผู้แทนทั้งสองฝ่ าย และได้ เสนอแนวทางจัดการความ
ขัดแย้ งได้ แก่ ให้ จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อสืบสวนหาความจริง และร่วมกันหาแนวทางจัดการ
ความขัดแย้ งโดยสันติ แต่ตัวแทนทูตจากเปรูไม่ยอมรั บในข้ อเสนอนี้ โดยชี้แจงว่ าในขณะนี้มี
ประเทศผู้รับรองในพิธสี ารริโอทั้งสี่ดาเนินการตามแนวทางนั้นอยู่แล้ ว พร้ อมกันนี้เปรูขอให้ มีการ
จัดการประชุมระดับรั ฐมนตรีต่างประเทศเพื่อการปรึ กษาหารื อขึ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1981 ได้ มีการประชุมปรึกษาหารือในระดับรัฐมนตรีข้ ึน ณ สานักงานใหญ่คณะมนตรีถาวรของ
องค์การรั ฐอเมริ กัน ทั้งนี้ในการประชุมประกอบไปด้ วยรั ฐมนตรีและผู้แทนพิ เศษของประเทศ
ต่ า งๆ รวมไปถึ ง ผู้ แทนจากส านั ก เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ มติ ท่ี ป ระชุ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิก ารขึ้ นเพื่ อ ช่ ว ยจั ด การความขั ด แย้ ง อาทิ คณะกรรมาธิ ก ารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยผู้ แ ทนจากคอสตาริ กา ชิ ลี เกรนาดา คณะกรรมาธิการเรื่ องแนวทางและความ
ร่วมมือซึ่งประกอบด้ วย ผู้แทนจากบราซิล โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา และไฮติ เป็ นต้ น ต่อมา
การประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้แทนจากโคลัมเบีย และเวเนซูเอล่า พร้ อมคณะทางานอย่าง
ไม่เป็ นทางการ ได้ เสนอร่ างแนวทางการจัดการความขัดแย้ ง คณะกรรมาธิการที่น่าเชื่อถือได้ ก ็
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เสนอรายงานการจัดการความขัดแย้ งเช่นกัน และในขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ รับการรายงานจาก
ผู้แทนจากอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นผู้รับรองพิธีสารริโอว่า ตอนนี้
การเจรจาเพื่ อหยุ ดการเผชิ ญหน้ าได้ บรรลุ ความตกลงแล้ ว หลั งจากที่ประชุ มได้ รับการยืนยั น
ประกาศหยุดรบกันจากประเทศทั้งสอง จึงมีมติให้ ท้งั สองเร่งกลับคืนสู่สนั ติภาพโดยเร็ว และให้ มี
การถอนทหาร ทั้งนี้ได้ ส่งคณะผู้สังเกตการณ์ซ่ึงประกอบด้ วย ผู้แทนจากอาร์เจนตินา บราซิล
ชีลี และสหรัฐอเมริกา ไปสังเกตการณ์การดาเนินการหยุดการสู้รบ76
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากในปี ค.ศ.1948 คณะกรรมาธิการเขตแดนของเปรูและ
เอกวาดอร์ไม่ได้ จัดการชายแดนทั้งหมด ยังคงเหลือเขตแดนที่เป็ นข้ อพิพาท 5 เปอร์เซ็นต์77 ที่
พิธีสารริโอไม่ได้ ครอบคลุม ได้ แก่ในบริเวณคอร์ดิเยรา เดล คอนดอร์ (Cordillera del Cóndor)
จึงเกิดการสู้รบกันขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ.1995 ผู้แทนถาวรของเอกวาดอร์ได้ นาเรื่องขึ้นสู่องค์การรัฐ
อเมริกนั อีกครั้ง เพื่อร้ องขอให้ คณะตรีถาวรมีการเรียกประชุมเพื่ อปรึกษาหารือในระดับรัฐมนตรี
ต่างประเทศ คณะมนตรีถาวรจัดการประชุมพิเศษขึ้น และเสนอให้ ท้งั สองประเทศหาทางจัดการ
ความขัดแย้ งโดยสันติโดยเร็ว ทั้งนี้ คณะมนตรี ถาวรยังเชื่อมั่นในบทบาทการช่ วยจัดการความ
ขัดแย้ งของผู้รับรองพิ ธีสารทั้งสี่ประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะมนตรีได้ ให้ เลขาธิการขององค์การ
รั ฐอเมริ กันทาการศึกษาหาแนวทางการจัดการความขัดแย้ งโดยสันติวิธี 78 ต่อมาสองประกาศ
ลงนามในปฏิญญาแห่งสันติภาพ (Peace Declaration) และกลับสู่การเจรจา ทั้งสองประเทศ
รวมทั้ง ประเทศผู้ รั บ รองทั้ ง สี่ มี ก ารเจรจาพู ด คุ ย ลงนามในความตกลง จั ด ตั้ ง คณะท างาน
ประเทศผู้รับรองได้ เสนอแนวเส้ นเขตแดนแก่ประเทศทั้งสอง จนในที่สุดมีการกาหนดเขตแดน
เป็ นลาดับจนเสร็จ เมื่อทั้งสองประเทศสามารถยุติความขัดแย้ งระหว่ างกันได้ แล้ ว เลขาธิการ
องค์การรัฐอเมริกันจึงได้ ทาเรื่องยกเลิกการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรี พร้ อมทั้งแสดงความ
ยินดีกบั ประเทศทั้งสอง79
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2) ความขัดแย้งระหว่างเบลีซและกัวเตมาลา
กัวเตมาลาและเบลีซนั้น ก็ได้ รับผลกระทบจากการตกเป็ นอาณานิคมของสเปนเช่นกัน
ทั้งนี้กัวเตมาลาได้ อ้างสิทธิในเบลีซมาเป็ นเวลากว่า 150 ปี 80 และแม้ จะมีความพยายามในการ
จัดการความขัดแย้ งระหว่างกันเรื่อยมา ก็ยังไม่สามารถจัดการความขัดแย้ งให้ ยุติลง 81 องค์การ
รั ฐอเมริ กัน ได้ จึ งได้ เข้ า มามีบ ทบาทในการจั ดการความขัดแย้ งนี้ ซึ่ งเห็น ได้ ชัดในการประชุ ม
คณะมนตรีถาวรองค์การรัฐอเมริกันในปี ค.ศ.2000 โดยทั้งสองประเทศลงนามรับเอามาตรการ
การสร้ างความเชื่อมั่น (confidence-building measures) เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ 82 ทั้งนี้คณะมนตรีถาวรองค์การรัฐอเมริ กัน ยังได้ สนับสนุ นเรื่อง
เงินทุนให้ แก่คณะทางานเพื่อสรรหาแนวทางสร้ างความสัมพันธ์อันดีแก่ท้งั สองประเทศ 83 จากนั้น
ทั้งสองประเทศได้ ตกลงยอมรับในแนวเขตแดนที่อยู่ประชิดกัน (adjacency zone) รวมทั้งมีการ
ตั้งสานัก งานเลขาธิก ารองค์ก ารรั ฐอเมริ กัน ขึ้น ในแนวเขตแดนนั้น และต่ อมาในปี ค.ศ.2005
ทั้งสองประเทศได้ ลงนามในกรอบความตกลงเพื่อการเจรจาและสร้ างความเชื่อมั่นระหว่างเบลีซ
และกัวเตมาลา (Agreement on a Framework for Negotiations and Confidence-Building
Measures between Belize and Guatemala) ความตกลงนี้ มีเป้ าหมาย เพื่อส่งเสริมไมตรี
ระหว่ า งกัน จนกว่ า ความขัดแย้ งจะได้ รั บ การจัดการ ภายใต้ ความตกลงนี้ ทั้งสองประเทศจะ
ดาเนินการเจรจาในเรื่องเขตแดนต่อไป โดยมีองค์การรัฐอเมริกนั สนับสนุนการเจรจา ทั้งนี้ ให้
มีการเจรจาเป็ นประจา เว้ นว่างไม่เกิน 45 วัน เลขาธิการขององค์การรัฐอเมริกันจะส่งตัวแทนเข้ า
ร่ วมการเจรจาเพื่ อสังเกตการ หาแนวทางสนับสนุ น รวมทั้งเสนอแนวทาง หรื อกลไกในการ
ป้ องกันและจัดการความขัดแย้ ง ในกรณีท่เี ลขาธิการองค์การรัฐอเมริกนั พิจารณาแล้ วว่าการเจรจา
นั้นไม่สามารถนาไปสู่การจัดการความขัดแย้ งได้ ก็จะเสนอให้ ท้งั สองฝ่ ายส่งเรื่องความขัดแย้ ง
เข้ าสู่กระบวนการทางกฎหมาย อาทิ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และศาลอนุ ญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งไม่ว่าทั้งสองประเทศจะเลือกแนวทางใด องค์การรัฐอเมริกันจะให้
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การสนับสนุ นทั้งในเรื่องเทคนิคและเงินทุน 84 ต่อมาแม้ ท้งั เบลีซ และกัวเตมาลาจะมีการเจรจา
เกิดขึ้น และสามารถสร้ างความคืบหน้ าในการจัดการความขัดแย้ งได้ ในระดับหนึ่ง แต่กย็ ังไม่
สามารถจัดการความขัดแย้ งได้ ท้งั หมด เลขาธิการองค์การรัฐอเมริกันจึงเสนอให้ ท้งั สองนาเรื่อง
ความขัดแย้ งนี้ ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศตัดสิน เพื่ อยุติความขัดแย้ ง ในปี ค.ศ.2008
รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศจึงได้ ลงนามความตกลงที่จะส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ โดยทั้งสองประเทศตกลงที่จะนาเรื่องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในเดือนตุลาคม
ปี ค.ศ.201385
3) ความขัดแย้งระหว่างนิคารากัวและฮอนดูรสั
ความขัดแย้ งระหว่ างทั้งสองประเทศนั้นเกิดจากการอ้ างสิทธิท่ที บั ซ้ อนกัน โดยนิคารากัว
อ้ างสิทธิในการสารวจและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในน่านนา้ 200 ไมล์จากชายฝั่ง
ฮอนดูรัสเอง ก็อ้างการกาหนดเขตแดนของสเปนในปี ค.ศ.196086 จึงเกิดความขัดแย้ งตามแนว
ชายแดนและตามเขตแดนทางทะเลในทะเลแคริเบียน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเกิด
ความตึงเครียดขึ้นในปี ค.ศ.1999 ทั้งสองประเทศจึงส่งเรื่องให้ องค์การรัฐอเมริกันช่วยหาทาง
จั ดการความขัด แย้ ง คณะมนตรี ถ าวรขององค์ก ารรั ฐอเมริ กัน จึ งได้ ม อบหมายให้ เลขาธิการ
ทาหน้ าที่แต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการเจรจา สรรหาทางการจัดการความขัดแย้ ง
ลดความตึงเครียด จากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือขึ้น ซึ่งในการประชุมนี้ ทั้งสองก็ได้
ลงนามในความตกลง โดยผู้แทนพิเศษได้ เสนอมาตรการต่างๆอันได้ แก่ ในปี ค.ศ.1999 เสนอ
ให้ มีการยุติทางการทหาร พร้ อมทั้งสนับสนุ นมาตรการสร้ างความเชื่อมั่นและสร้ างความมั่นคง
ต่อมาในปี ค.ศ.2000 ได้ เสนอมาตรการลดความตึงเครียด รวมทั้งมีการจัดทาบันทึกความเข้ าใจ
ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กับ มาตรการณ์ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น การให้ มี ก องก าลั ง ลาดตระเวนร่ ว มกั น
การควบคุ ม กองก าลั ง ตามแนวชายแดน อย่ า งไรก็ต าม ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี ค.ศ.2011
เกิด ความตึง เครี ยดระหว่ า งทั้งสองประเทศขึ้น อีก จึ งมี การประชุ มระหว่ า งผู้ แ ทนพิ เ ศษและ
รองรัฐมนตรีต่างประเทศจากฮอนดูรัส และนิคารากัว พร้ อมทั้งได้ มีการจัดทาความตกลงในเรื่อง
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การตรวจสอบทางเทคนิ ค และยังเน้ นยา้ ในมาตรการสร้ า งความมั่นคงและเชื่อมั่นระหว่ างกัน
รวมทั้งบทบาทของผู้แทนพิเศษในการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง ในเรื่องแนวกองกาลังของทหาร
และตารวจ ทั้งในบริ เวณบนบกและในทะเลแคริ เบียน ต่ อมาในเดือนมิถุ นายน จึ งได้ มีการ
ลงนามในความตกลงในภารกิจการตรวจสอบข้ อเท็จจริง (Agreement for an International In
Situ Verification Mission) ซึ่งได้ ระบุถึงการจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาตรวจสอบจานวนและ
พื้นที่ของกองกาลังตามแนวชายแดน โดยคณะทางานได้ ลงไปสังเกตการณ์ ศึกษาข้ อมูลในพื้นที่
ต่างๆ ทั้งนี้องค์การรัฐอเมริกันยังได้ ให้ เงินสนับสนุนภารกิจด้ วย เมื่อทาการศึกษาแล้ ว จึงได้ มี
การจัดทารายงานเพื่ อเสนอแก่รัฐมนตรี ต่างประเทศทั้งสองฝ่ าย 87 ทั้งสองฝ่ ายยังได้ ลงนามใน
ความตกลงว่าด้ วยเรื่องการจัดการชายแดนร่วมกัน ความตกลงเรื่องความร่วมมือระหว่างตารวจ
และการแจ้ งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวทางการทหาร 88 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งระหว่ าง
ฮอนดูรัสและนิคารากัวได้ ถูกส่งขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และได้ รับการจัดการเรียบร้ อย
ในปี ค.ศ.2007 โดยฮอนดูรัสได้ รับอธิปไตยเหนือเกาะเล็กสี่เกาะได้ แก่ Bobel Cay, Savana Cay,
Port Royal Cay และ South Cay ในขณะที่นิคารากัวได้ เขตแดนทางทะเลเพิ่ม89
4) ความขัดแย้งระหว่างโคลัมเบียและเอกวาดอร์
ในเดือนมีนาคมค.ศ. 2008 กองทัพและเจ้ าหน้ าที่ตารวจของโคลัมเบียได้ รุกลา้ เข้ าไปใน
ดิน แดนของเอกวาดอร์ 90 ทาให้ เ กิด วิ ก ฤติ ท างการทู ตที่เ อกวาดอร์ ตัด สั มพั น ธ์ ท างการทู ต กั บ
โคลั ม เบี ย ในการประชุ ม ของรั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศ องค์ ก ารรั ฐ อเมริ กัน จึ ง จั ด ตั้ ง ภารกิจ การ
ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่ างโคลัมเบียและเอกวาดอร์ (Columbia – Ecuador Good Offices
Mission) ซึ่งภารกิจนั้นเน้ นไปที่มาตรการณ์สร้ างความเชื่อมั่นระหว่างสองประเทศ การร่ วมมือกัน
อย่างแท้จริง รวมทั้งการป้ องกันเหตุการณ์ทางชายแดน 91
87

Technical report of the OAS international verification mission to Honduras and Nicaragua
[Online], 23 January 2002. Available from: http://www.summit-americas.org/asg/hondurasnicaragua/VerificationMissionReport-ENG.htm
88
Honduras and Nicaragua [Online], 2009. Available from:
http://www.oas.org/sap/peacefund/hondurasandnicaragua/
89
Territorial maritime dispute between Nicaragua and Honduras in Caribbean sea [Online],
(n.d.). Available from: http://www.icj-cij.org/docket/files/120/14053.pdf
90
Brigitte Weiffen, ‚Analyzing regional security governance: The example of the Organization
of American states,‛ Paper prepared for SGIR 7th Pan-European International Relations Conference,
Stockholm, 2010.
91
Mission notes: Central America and the Caribbean [Online], (n.d.). Available from:
http://www.cic.nyu.edu/global/docs_missions/notes/mn_camerica_carribb.pdf

137
5) ความขัดแย้งนิคารากัวและคอสตาริกา
เขตแดนระหว่างนิคารากัวและคอสตาริกาได้ ถูกกาหนดขึ้นในปี ค.ศ.1857 และตั้งแต่ปี
ค.ศ.1888 ก็เริ่มเกิดปัญหาการปักปันเขตแดนขึ้น บริเวณที่เกิดปั ญหาคือ บริเวณแม่นา้ ซานฮวน
(San Juan River) เกือบครึ่งหนึ่งของชายแดนของนิคารากัวและคอสตาริกา ซึ่งอยู่บริเวณทาง
ชายฝั่งด้ านขวาของแม่นา้ ซานฮวน (San Juan River) แม่นา้ ซานฮวนนั้น อยู่ภายใต้ นิคารากัว
ต่อมานิคารากัวได้ ทาการขุดลอกแม่นา้ คอสตาริกาจึงได้ ประท้ วงโดยกล่าวว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อม
ของบริเวณชายฝั่ง ต่อมาเกิดความขัดแย้ งเรื่องการเดินเรือในปี ค.ศ.2005 คอสตาริกาอ้ างว่า
นิคารากัวไม่ ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ได้ ตกลงกันไว้ คอสตาริ กาจึงนานิคารากั วขึ้นสู่ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ และในปี ค.ศ.2009 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินว่า ตามข้ อตกลงเดิม
นั้น พาหนะที่ไม่เกี่ยวกับทางทหารของคอสตารากิสามารถผ่านแม่นา้ ได้ อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ใน
เงื่อนไขการยินยอมของนิคารากัว92
ต่อมาได้ ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ.2010 ความขัดแย้ งระหว่างนิคารากัวและคอสตาริกา
เริ่มปะทุข้ ึนอีกในบริเวณเกาะคาเลโร (Calero Island) กลางแม่นา้ ซานฮวน โดยคอสตาริกาอ้ าง
อธิปไตยเหนือเกาะคาเลโร อย่างไรก็ตาม คอสตาริกาพบว่ากองทัพของนิ คารากัวได้ ลุกลา้ เข้ ามา
ในดินแดน แต่นิคารากัวได้ ปฏิเสธการรุกลา้ คอสตาริกายืนยันที่จะไม่ให้ มีการเผชิญหน้ ากันทาง
การทหาร และเรียกร้ องให้ องค์การรัฐอเมริกันเข้ ามามีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง 93 ทั้งนี้
คอสตาริ ก าได้ ย่ ื น เอกสารหลั ก ฐานการรุ ก ล้า และการเอาตะกอนจากการขุ ดลอกแม่ น้า ของ
นิคารากัวมาทิ้งในดินแดนคอสตาริกาให้ เลขาธิก ารองค์การรัฐอเมริกันดู นิคารากัวยืนยันว่าเป็ น
การปฏิบัติการภายในดินแดนของตน โดยได้ รับความเห็นชอบจากทั้งสองประเทศ เลขาธิการ
องค์การรัฐอเมริกนั จึงมีความเห็นที่จะเข้ าไปไกล่เกลี่ยเพื่อให้ เกิดการเจรจาระหว่างกันขึ้น94
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นิคารากัวอ้ างว่ายึดตามแผนที่ของกูเกิล (Google Maps) อย่างไรก็ดี แผนที่ของกูเกิลนั้น
เกิดความผิดพลาด 95 องค์การรั ฐอเมริ กาจึ งได้ สนั บสนุ นให้ มีการเจรจาระหว่ า งนิคารากัวและ
คอสตาริกา เพื่อหาทางยุติความขัดแย้ งโดยสันติวิธี และให้ มีการถอนกาลังทหารออกจากพื้ นที่
คณะมนตรีองค์การรัฐอเมริกนั ได้ ขอให้ มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เพื่อปรึกษาหารือตาม
คาร้ องขอของคอสตาริ กา ที่ป ระชุ มก าหนดให้ มีการดาเนิ น มาตรการสร้ างความเชื่ อ มั่น จาก
รายงานของเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน คณะมนตรีถาวรไว้ เสนอแนวทางในการจัดการความ
ขัดแย้ งให้ กบั ทั้งสองฝ่ าย โดยเสนอแนะให้ ท้งั สองฝ่ ายกลับสู่การเจรจา ให้ มีการจัดตั้งคณะทางาน
เจรจาเรื่องปั กปั นเขตแดน และหลีกเลี่ยงการคงกองกาลังไว้ ในบริ เวณพื้ นที่ความขัดแย้ ง ทั้งนี้
องค์การรัฐอเมริกัน โดยเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน เข้ ามามีบทบาทในการช่วยเป็ นตัวกลาง
เจรจาจั ดการความขัดแย้ ง 96 อย่ างไรดีต่อมาความขัดแย้ งนี้ ได้ ถู กส่งขึ้น สู่ศ าลยุ ติธรรมระหว่ า ง
ประเทศ97
กรณีความขัดแย้ งข้ างต้ นที่ได้ นาเสนอนั้น เป็ นความขัดแย้ งในเรื่องเขตแดนที่งานชิ้นนี้ให้
ความสาคัญในการศึกษา หากพิจารณาแล้ วจะพบว่า กรณีความขัดแย้ งที่นาเสนอนั้น ได้ รับการ
ช่ ว ยเหลื อ จั ด การความขั ด แย้ ง โดยองค์ ก ารรั ฐ อเมริ กั น โดยรวม แม้ จ ะมี ม หาอ านาจอย่ า ง
สหรั ฐอเมริ กาเป็ นสมาชิ กก็ตาม จากกรณี ท่ีศึกษานั้ น สหรั ฐอเมริ กาไม่ ได้ เข้ ามาแทรกในการ
จั ดการความขั ดแย้ ง ทั้งนี้ เพราะสหรั ฐอเมริ ก าจะเข้ า มามี บ ทบาทในกรณี ท่ีความขั ดแย้ งหรื อ
ประเด็นนั้นๆ ส่งผลกระทบต่ อนโยบายต่างประเทศของตน สอดคล้ องกั บที่ Monica Herz
ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เสนอไว้ ว่า แม้ สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทสาคัญ
ในองค์การรัฐอเมริกัน แต่สาหรับสหรัฐอเมริกาแล้ ว องค์การรัฐอเมริกันเป็ นเพียงเครื่องมือใน
การส่งออก สานต่อ หรือสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา อาทิ ประชาธิปไตย
การก่อการร้ าย การต่อต้ านยาเสพย์ติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในขณะที่ประเทศในละติน
อเมริ กา ให้ ความสาคัญกับองค์การรั ฐอเมริ กัน ในฐานะเป็ นหนทางที่จะป้ องกันการแทรกแซง
ของสหรั ฐอเมริ กาในภูมิภาค หนทางที่จะสร้ างความร่ วมมืออันจะนาไปสู่การพั ฒนา และความ
มั่นคง รวมทั้งเป็ นกลไกการแก้ ปัญหาภายในภูมิภาค ด้ วยจุ ดมุ่งหมายที่ต่างกันนี้ ไม่เพียงส่งผล
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ถึงประเด็นการจัดการความขัดแย้ ง แต่ยังเป็ นอุปสรรคขององค์การรัฐอเมริกนั ในการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างกันด้ วย98
ถึงแม้ สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทสาคัญในองค์การรัฐอเมริกนั แต่จะให้ ความสาคัญในการ
ผลักดันนโยบายของตนเป็ นหลัก การจัดการความขัดแย้ งในเรื่องเขตแดน จึงไม่ได้ รับความใส่ใจ
เข้ ามามีบทบาทสาคัญจากสหรัฐอเมริ กา การจัดการความขัดแย้ งในเรื่ องเขตแดน จึงเป็ นการ
จัดการโดยองค์การรัฐอเมริกนั โดยรวม ที่ดาเนินไปตามแนวทางที่สนธิสัญญาและกฎบัตรองค์การ
รัฐอเมริกนั ระบุไว้
จากการศึกษากรณีความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกันดังที่ได้ นาเสนอมาแล้ วนั้น พบว่า
แม้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะมีบทบาทสาคัญในการจัดการความขัดแย้ ง เป็ นกลไกที่ทาให้
ความขัดแย้ งยุติอย่างแท้ จริ ง แต่บทบาทขององค์การรั ฐอเมริ กั นก็มีความสาคัญ ในการสร้ าง
แนวทางที่ชัดเจน ช่ วยให้ เกิดการหันหน้ าเข้ าหากัน ปรั บความสัมพั นธ์ระหว่ างกัน และส่งเสริ ม
การจัดการความขัดแย้ ง อีกทั้งประเทศสมาชิกองค์การรัฐอเมริกันเองก็ให้ ความสาคัญกับกลไก
การจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาค
ความขัดแย้งระหว่างเปรูและเอกวาดอร์ที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชาติสมาชิกมีความ
สมัครใจที่จะเลือกใช้กลไกการจัดการความขัดแย้งภายใต้องค์การรัฐอเมริกนั ถึงแม้ ว่าจะมี
ผู้รับรองในพิธสี ารริโอทั้งสี่ ซึ่งเป็ นรัฐในภูมิภาคละตินอเมริกาเข้ ามาช่วยจัดการความขัดแย้ งแล้ วก็
ตาม เมื่อ เกิดความรุ นแรงหรื อ ข้ อพิ พาทขึ้น เอกวาดอร์ และเปรูได้ ขอให้ องค์การรั ฐอเมริ กัน
จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้น แม้ ในขั้นแรกคณะมนตรีของ
องค์การรัฐอเมริกนั จะเสนอให้ มีการจัดตั้งคณะทางานแต่เปรูกไ็ ม่ตกลง เพราะมีประเทศผู้รับรอง
พิธีสาร ริโอช่วยดาเนินงานอยู่ แล้ วแต่ยังไม่ประสบผล แสดงให้ เห็นว่าเปรูน้ันเชื่อมั่นในแนวทาง
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การรัฐอเมริกันมากกว่า ซึ่งก็มีข้อพิสูจน์ท่ชี ัดเจน
เพราะเมื่อเกิดความขัดแย้ งขึ้นอีกครั้งในบริเวณอื่น เอกวาดอร์เองก็จะส่งเรื่องขึ้นต่อคณะมนตรี
ขององค์ก ารรั ฐอเมริ กัน เพื่ อ เรี ยกร้ องให้ มีการประชุ มรั ฐมนตรี ต่า งประเทศเพื่ อสรรหาแนว
ทางการจัดการความขัดแย้ งให้ กับชาติสมาชิกทั้งสอง ที่ประชุมในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อ
ปรึ ก ษาหารื อ และคณะมนตรี ถื อ ว่ า เป็ นองค์ ก รที่สาคั ญ หากเกิดปั ญ หาหรื อ ภั ยคุ ก คามใดต่ อ
สัน ติภ าพและความมั่ น คงภายใต้ อ งค์ การรั ฐ อเมริ กัน ดั งที่ร ะบุ ไว้ ในกฎบั ตรขององค์ ก ารรั ฐ
อเมริกนั
ความขัดแย้งระหว่างเบลีซและกัวเตมาลา ซึ่งเป็ นความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน
สามารถกลับสู่การเจรจาและหาทางออกร่วมกัน ผ่านคาแนะนาและการไกล่เกลีย่ ของสานัก
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เลขาธิการ แม้สุดท้ายความขัดแย้งจะถูกส่งขึ้ นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แต่ การเสนอ
ให้ เบลีซและกัวเตมาลาส่งเรือ่ งไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้น เป็ นแนวทางที่พฒ
ั นามา
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ภายใต้การประชุมระหว่างเบลีซ กัวเตมาลา และสานักเลขาธิ การ
ซึ่ งก็เ ป็ นไปตามแนวทางที่ส นธิ ส ญ
ั ญาการจัดการความขัดแย้งอย่ างสันติ แห่ งรัฐ อเมริ ก นั
กาหนด โดยการให้ ประเทศสมาชิก เลือกใช้ แนวทางการจัดการภายในภูมิภาคก่อน โดยเบลีซ
และกัวเตมาลาได้ ตกลงใจที่จะลงนามในความตกลงร่ วมกันในการประชุ มปรึ กษาหารื อกับคณะ
มนตรีและสานักเลขาธิการ กรอบความตกลงเพื่อการเจรจาและสร้ างความเชื่อมั่ นระหว่างเบลีซ
และกัวเตมาลานี้ ได้ ระบุบทบาทของสานักเลขาธิการที่สอดคล้ องกับกฎบัตรองค์การรัฐอเมริกัน
ในการจัดการความขัดแย้ ง อย่างไรก็ตาม เมื่อสานักเลขาธิการพิจารณาแล้ วว่า การเจรจาระหว่าง
กันใช้ เวลามาพอสมควรแล้ ว แม้ จะสามารถยุติการเผชิญหน้ า และสามารถสร้ างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกันขึ้นเป็ นลาดับ แต่กไ็ ม่อาจหาข้ อยุติท่ชี ัดเจนได้ จึงเสนอแนวทางที่พิจารณาแล้ วว่าจะ
สามารถหาข้ อยุติให้ แก่ชาติสมาชิกได้ ซึ่งองค์การรัฐอเมริกันเอง ด้ านหนึ่งจะให้ ความสาคัญกับ
แนวทางการจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาค แต่อีกด้ านหนึ่งก็ให้ ความสาคัญกับศาลยุติธรรม
ระหว่ า งประเทศค่ อ นข้ า งมากเช่ น กัน ดั ง ที่ร ะบุ อ ยู่ ในกฎบั ต รและสนธิสัญ ญาขององค์ ก ารรั ฐ
อเมริกนั
ความขัดแย้ งระหว่างนิคารากัวและฮอนดูรัส เป็ นอีกหนึง่ ความขัดแย้งที่แสดงให้เห็นว่า
แม้สุดท้ายความขัดแย้งจะได้รบั การจัดการโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แต่ประเทศ
สมาชิกก็ให้ความสาคัญกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งภายในภูมิภาค โดยก่อนส่งเรื่อง
ขึ้น สู่ศ าลยุ ติธรรมระหว่ างประเทศ ทั้งสองประเทศได้ ส่งเรื่ องความขัดแย้ งเพื่ อให้ องค์การรั ฐ
อเมริ กันเข้ ามาช่ วยจั ดการ คณะผู้แทนพิ เศษจึ งได้ รับ การแต่ งตั้งขึ้น โดยเลขาธิการองค์การรั ฐ
อเมริกนั คณะผู้แทนพิเศษสนับสนุนให้ เกิดมาตรการสร้ างความเชื่อมั่นระหว่างกัน ตลอดจนช่วย
ให้ เกิดความตกลงทางการทหารร่วมกัน และการตรวจสอบข้ อเท็จจริงร่วมกัน
ขณะนี้ ความขัดแย้งระหว่ างโคลัมเบียและเอกวาดอร์ ได้รบั การจัดตั้งภารกิจไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งโดยองค์การรัฐอเมริกนั จากมติการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนี้ ถือเป็ นองค์กรหนึ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การรัฐอเมริกันให้
ความสาคัญในด้ านการจัดการข้ อพิพาทระหว่างกัน
ความขัดแย้ งระหว่างนิคารากัวและคอสตาริกา ประเทศสมาชิกก็ได้ให้ความสาคัญกับ
การเลือกใช้องค์การรัฐอเมริกนั ในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ซึ่ งองค์การรัฐอเมริกนั ก็ได้
สนับ สนุ น ให้เ กิ ด การเจรจา ให้ มี ก ารถอนก าลั ง ทหาร นอกจากนี้ ทั้ ง ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี
ต่างประเทศ คณะมนตรีถาวร รวมทั้งเลขาธิการองค์การรั ฐอเมริ กันก็เข้ ามามีบทบาท เสนอ
แนวทาง รวมทั้งเป็ นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง
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แม้อ งค์การรัฐ อเมริ กนั จะไม่ ใ ช่ กลไกที่ส ามารถยุติค วามขัดแย้งระหว่ างประเทศ
สมาชิกโดยสมบูรณ์ องค์การรัฐอเมริกนั ก็ไม่ใช่ เพียงแค่สร้างข้อบังคับทางกฎหมาย แต่ยงั
สร้างศักยภาพที่จะใช้ขอ้ บังคับเหล่านั้นด้วย 99 กลไกและแนวทางภายใต้สนธิ สญ
ั ญา และ
กฎบัตรองค์การรัฐอเมริกนั ก็มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ประเทศสมาชิก เกิดการพูดคุย
ลงนามในความตกลง หาแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง และนาสันติภาพและความ
สงบสุ ข กลับ คื น สู่ ภู มิภ าคได้ จึ งถือ ได้ว่ า กลไกการจัด การความขัด แย้งขององค์ก ารรัฐ
อเมริกนั นั้น สามารถนาพาองค์การรัฐอเมริกนั ไปสู่ เป้าหมายของการเป็ นประชาคมความ
มัน่ คงแล้ว หากอาเซี ยนพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้งให้มีค วามชัดเจน จู งใจให้
ประเทศสมาชิ กเลือกใช้ดงั เช่ นกลไกการจัดการความขัดแย้งขององค์การรัฐอเมริกนั แม้
ความขัด แย้ง อาจไม่ ไ ด้ร ับ การจั ด การ แต่ ก็ จ ะมี แ นวทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ นในการ
สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก และนาความสงบสุข สันติภาพและความมัน่ คงกลับมา
สู่ ภูมิภาคโดยเร็ ว ทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้างความแข็ งแกร่ งให้กบั ประชาคมการเมืองและ
ความมันคงอาเซี
่
ยน
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บทที่ 4
การจัดการความขัดแย้งในอาเซียนกับการสร้างประชาคมการเมือง
และความมันคง
่ : ปั ญหา และ ข้อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณากลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาการความร่ วมมือ
ตามแผนงานการสร้ างประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงผ่ า นกรอบแนวคิ ด international
regimes และ security community ของ Amitav Acharya มีข้อสรุปดังนี้
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการจัดการความขัดแย้งกับการสร้างประชาคมการเมืองและ
ความมันคงอาเซี
่
ยน
อาเซียนซึ่งเป็ นองค์การความร่วมมือในระดับภูมิภาค ได้ พัฒนา international regimes
หรือกลุ่มของหลักการ บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ ในการจัดการความขัดแย้ งระหว่างกัน ขึ้น ดังที่
Steven D. Krasner ได้ ให้ คาจัดกัดความไว้ ซึ่งยังสอดคล้ องกับสานักเสรีนิยมที่ให้ ความเห็นว่ า
การสร้ างความร่ วมมือนั้นเกิดขึ้นได้ แม้ จะไม่มีมหาอานาจก็ตาม เพราะความร่ วมมือนั้นเกิดจาก
ความคาดหมายที่ตรงกัน ในกรณีของอาเซียนก็คือความคาดหมายของการมี สันติภาพ ความสงบ
สุขในภูมิภาค และแก้ ไขข้ อพิพาทระหว่างกัน
นับตั้งแต่ก ารสร้ างความไว้ เนื้ อเชื่ อใจในช่ วงแรกของการก่อตั้ง ไปสู่แ นวคิดการสร้ า ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียนได้ พัฒนา international regimes ในการจัดการ
ความขัดแย้ งให้ มีความชัดเจนมากขึ้นเป็ นลาดับ เริ่มจาก วิถีอาเซียน (ASEAN Way) ที่เป็ นทั้ง
แนวทางการดาเนินความสัมพั นธ์ของอาเซียน และกลไกที่ไม่ เป็ นทางการในการจัดการปั ญหา
ระหว่ างกัน จากนั้นอาเซียนเริ่ มพั ฒนากลไกที่เป็ นทางการ โดยการจั ดทาสนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งระบุหลักการการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ในเวลาต่อมา หลักการนี้ยังได้ ครอบคลุมความสัมพั นธ์กับประเทศภายนอก
ภูมิภาคด้ วย สนธิสัญ ญามิตรภาพและความร่ วมมือในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ยังได้ จั ดตั้ง
อัครภาคี ซึ่ งมุ่งหวังให้ มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง ต่อมายังได้ จัดตั้งผู้ประสานงาน
เฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรีข้ นึ
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เพื่อมุ่งสู่การเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียนประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียน
ในค.ศ. 2008 ซึ่งมีผลให้ อาเซียนเป็ นองค์การทางกฎหมาย กฏบัตรอาเซียนได้ ระบุแนวทางการ
จัดการความขัดแย้ ง โดยให้ ความสาคัญกับหลักการของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ต่ อมาเพื่ อเพิ่ มความชั ดเจนให้ กับกลไกการจั ดการความขัดแย้ งดังที่
แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้ ระบุไว้ อาเซียนยังได้ จัดทาพิธีสารกฎบัตร
อาเซียนว่าด้ วยกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ซึ่ง ได้ ระบุกรอบแนวทาง รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมืออาเซียนฉบับที่ 3 ยังได้ เน้ นยา้ ให้ อาเซียนพัฒนากลไก
การจัดการความขัดแย้ งให้ มีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
international regimes ในการจัดการความขัดแย้ งที่อาเซียนพัฒนาขึ้นนี้ ยังสอดคล้ องกับ
คุณลักษณะหนึ่งของการเป็ นประชาคมการความมั่นคงดังที่ Amitav Acharya ได้ ระบุไว้ อันได้ แก่
การมีสถาบันและกระบวนการทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการจัดการความขัดแย้ ง
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาคุณลักษณะอื่นๆของการเป็ นประชาคม อันได้ แก่ การยึดมั่นใน
ระเบียบไม่ใช้ กาลัง การหลีกเลี่ยงสงคราม การสร้ างเอกลักษณ์ร่วม การให้ ความสาคัญกับความ
ร่วมมือและการรวมตัวทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ าง ยังพบว่า international regimes ในการจัดการ
ความขัดแย้ งข้ างต้ น ยังมีความสาคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอื่นๆของการเป็ นประชาคมความ
มั่นคงให้ เกิดขึ้นด้ วย
ในด้ านการยึดถือ ในระเบียบไม่ใช้ กาลัง ไม่แข่ งขันทางด้ านอาวุธ ไม่วางแผนต่อต้ า น
สมาชิ กอื่น และการหลี กเลี่ ยงสงครามระหว่ างกัน เป็ นหลั กการที่อาเซี ยนให้ ความสาคัญและ
ยึดมั่นเรื่อยมา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นในกลไกและแผนงานด้ านความมั่นคงที่อาเซียนจัดทาขึ้นในทุก
ช่วงเวลา เริ่มจาก เขตแห่งเสรีภาพ สันติภาพและความเป็ นกลาง ซึ่งได้ รับการจัดทาขึ้นในปี ค.ศ.
1971 ได้ ระบุให้ ประเทศสมาชิกไม่ใช้ กาลังต่อกัน เช่นเดียวกับหลักการพื้นฐานของสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ กล่าวไว้ ชัดเจนในข้ อหนึ่งว่า ให้ เลิกคุกคาม
หรื อ ใช้ ก าลั ง ต่ อ กัน นอกจากนี้ ทั้งเขตแห่ งเสรี ภ าพ สัน ติภ าพ และความเป็ นกลาง และ
สนธิสัญญาไมตรีและความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังกลายเป็ นกลไกหรื อแนวทาง
พื้ นฐาน ในการจั ดท ากลไกหรื อ แนวทางกระชั บ ความสัม พั น ธ์ด้ า นความมั่ น คงอื่น ๆตามมา
อันได้ แก่ แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญ
ในการนาอาเซียนไปสู่การเป็ นประชาคม ล่ าสุด ในปี ค.ศ. 2011 ปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมือ
อาเซี ยนฉบั บ ที่ 3 ที่อ าเซี ยนจั ดทาขึ้ น ก็ยังเน้ น ยา้ ให้ ประเทศสมาชิ กไม่ ใช้ กาลั งต่อกัน เช่ น กัน
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การยึดมั่นในหลักการเหล่ านี้ จะทาให้ ชาติสมาชิกมีแนวทางการจัดการความขัดแย้ งอย่างสันติ
หรืออย่างน้ อยก็เป็ นหลักประกันว่า ประเทศสมาชิกจะไม่ทาสงครามต่อกัน
ไม่เพียงแต่การสร้างความสัมพันธ์ภายในภูมิภาค อาเซี ยนได้ส่งเสริมหลักการยึดถือ
ในระเบียบการไม่ใช้กาลังนี้ กับประเทศภายนอกภูมิภาคเช่ นกัน ดังปรากฏในปฏิญญาว่าด้ วย
แนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ซึ่งระบุให้ แก้ ไขข้ อพิพาทระหว่างกันโดยสันติ ไม่ใช้ กาลังต่อ
กัน รวมทั้งให้ ยึดมั่นในหลักการของสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากจะไม่ใช้ กาลังต่อกันแล้ ว อาเซียนมีความพยายามให้ ชาติสมาชิกไม่แข่งขันกัน
ทางอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเห็นได้ ชัดเจนในการจัดทาสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty –
SEANWFZ) และความพยายามในการจัดทาพิธีสารหรือแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนให้ แก่สนธิสัญญานี้
แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น ยังช่วยผลักดันให้ กัมพูชาและลาวเข้ า
เป็ นภาคีทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ทั้งนี้เพราะใน
ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็ น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น กาลัง
หันไปพัฒนานิวเคลียร์เพื่อเป็ นพลังงานทางเลือกใหม่ แม้ จะสร้ างประโยชน์ทางพลังงาน แต่หาก
ไม่มีการควบคุมหรือตรวจสอบที่ดี ก็อาจสร้ างความไม่ไว้ วางใจ รวมทั้งนามาซึ่งภัยคุกคามอย่าง
ใหญ่หลวงแก่ภมู ิภาคได้
กล่าวได้ ว่า อาเซียนร่วมกันจัดทาแนวทาง ความตกลง พร้ อมทั้ง ยึดถือในระเบียบไม่ใช้
กาลัง ไม่แข่งขันทางด้ านอาวุธ ไม่วางแผนต่อต้ านสมาชิกอื่น และหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างกัน
ซึ่งแนวทางเหล่านี้ ไม่เพียงเป็ นหลักสาคัญในการดาเนินความสัมพั นธ์ระหว่างกัน แต่เป็ นหลัก
สาคัญในการดาเนินความสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอกภูมิภาคด้ วย
อีกคุณลักษณะหนึ่งของประชาคมความมั่นคงดังที่ Amitav Acharya ได้ ระบุไว้ ได้ แก่
การสร้างการมีเอกลักษณ์ร่วม นับตั้งแต่ได้ รับการก่อตั้ง อาเซียนได้ สร้ างความเป็ นอาเซียนขึ้น
ซึ่ งเรี ยกว่ า วิ ถี อ าเซี ยน ได้ แ ก่ การประนี ป ระนอม การปรึ ก ษาหารื อ การใช้ ก ระบวนการ
ตัดสินใจแบบฉั น ทามติ การใช้ เครื อ ข่ าย การตกลงไม่ เห็นด้ วย และการใช้ ฝ่ ายที่สามในการ
ไกล่เกลี่ย วิถีอาเซียนนี้ ไม่เพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก
แต่ยังมีบทบาท ในฐานะเป็ นแนวทางหรื อกลไกแบบไม่เป็ นทางการในการจัดการความขัดแย้ ง
ระหว่างประเทศสมาชิก ดังเช่นกรณีความขัดแย้ งของรั ฐ ซาบาห์ วิถีอาเซียน แม้ ไม่สามารถ
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จัดการความขัดแย้ งให้ ยุติลงได้ แต่กส็ ามารถช่วยทาให้ ท้งั สองกลับสู่ความสัมพันธ์ท่ดี ี และทาให้
ความร่วมมือของอาเซียนสามารถพัฒนาต่อได้
นอกจากนี้ อาเซี ย นก็ยั ง มี แ นวทางที่ร่ ว มกัน ยึ ด ถื อ เรื่ อ ยมา และกลายเป็ นหลั ก การ
พื้นฐานสาคัญในความร่ วมมือต่างๆของอาเซียน ได้ แก่ การเคารพในอธิปไตย บูรณภาพแห่ง
ดินแดน การไม่ แทรกแซงกิจการภายใน และการจั ดการความขัดแย้ งโดยสันติ วิธี หลักการ
เหล่านี้ช่วยสร้ างความไว้ วางใจให้ แก่ประเทศสมาชิก ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กันตามมา และไม่เพียงแต่วิถีอาเซียนกับหลักการที่ยึดถือร่ วมกันเรื่อยมา ปฏิญญาว่าด้ วยความ
ร่ วมมือฉบับที่ 2 ยังได้ ระบุให้ ประเทศสมาชิกมุ่งเสริมสร้ างเอกลักษณ์ร่ วมกัน เพื่อส่งเสริมการ
รวมตัวเป็ นประชาคม
กลไกการจัดการความขัดแย้งยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการรวมตัว อันเป็ น
อีกคุณลักษณะหนึง่ ของการเป็ นประชาคมความมัน่ คง นับตั้งแต่ได้ รับการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
อาเซียนพิสูจน์ให้ เห็นแล้ วว่า อาเซียนให้ ความสาคัญกับโครงสร้ างความร่วมมือและการรวมตัว
อาเซียนจัดทากรอบแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือ จัดตั้งกลไกความร่วมมือต่างๆ จนกระทั่งมี
แนวคิดการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงขึ้น ซึ่งการจะจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงขึ้นได้ น้ัน แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง ก็ให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง จึงกล่าวได้ ว่า กลไกการจัดการความขัดแย้ ง มีบทบาท
ส่งเสริมให้ เกิดการรวมตัวเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคง หรือกล่าวคือ กลไกการจัดการ
ความขัดแย้ ง ช่ วยปรั บความสัมพั นธ์ท่ีดีระหว่ างประเทศสมาชิ ก สร้ างแนวทางการอยู่ร่วมกัน
น ามาซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ทั้ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง นั บ เป็ นการผลั ก ดั น และ
สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ส่งเสริมให้ เกิดประชาคมการเมืองและความมั่นคง ตลอดจน
ประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
พบว่ า แผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่น คงได้ ระบุ คุณ ลั กษณะของการเป็ น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงไว้ 3 คุณลักษณะได้ แก่ (1) เป็ นประชาคมที่มีกติกา และมีการ
พัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (2) เป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงจะส่งเสริมให้
ภูมิภาค มีความเป็ นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้ อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกัน
และสามารถแก้ ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (3) เป็ นประชาคมการเมืองและความ
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มั่นคง ที่จะส่งเสริมให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่
มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
การมุ่งให้ เกิดคุณลักษณะทั้งสาม แผนงานการสร้ างประชาคมได้ ให้ ความสาคัญกับการ
สร้ างและพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง อันได้ แก่ เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความ
เป็ นกลาง สนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ และไม่เพี ยงกลไกการจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาค แผนงานการสร้ า ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ยังให้ ความสาคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง
กั บ ประเทศภายนอกภู มิ ภ าคอั น ได้ แ ก่ ปฏิญ ญาว่ า ด้ ว ยแนวปฏิบั ติ ข องภาคี ใ นทะเลจี น ใต้
การพั ฒนามาตรการการทูตเชิงป้ องกันผ่านเวทีความร่ วมมือด้ านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิฟิก แผนงานยังระบุ ให้ พัฒนากลไกเหล่ านี้ ให้ มีแนวทางปฏิบัติท่ีละเอียดและชั ดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาว่าด้ วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้
จากการศึกษาดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว พบว่า นอกจากกลไกการจัดการความขัดแย้ งจะเป็ น
คุณลักษณะหนึ่งของการเป็ นประชาคมความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะอื่นๆของการเป็ น
ประชาคมตามกรอบแนวความคิกของ Amitav Acharya แล้ ว แผนงานการสร้ างประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คงยั ง ชี้ ให้ เห็น ว่ า เพื่ อ สร้ างประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงที่
ประกอบด้ วยคุณลักษณะทั้งสามประการนั้น อาเซียนจาเป็ นต้ องพัฒนากลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งให้ มีศักยภาพมากขึ้น จึงสามารถสรุปได้ ว่า กลไกการจัดการความขัดแย้ ง มีความสาคัญ
กับ การสร้ างประชาคมการเมือ งและความมั่ นคงของอาเซี ยน เพื่ อให้ อาเซียนสามารถจั ดการ
ปั ญ หาที่ท้า ทายความมั่ น คง ความร่ ว มมื อ และสัน ติภาพในภูมิภาค กลไกการจั ดการความ
ขัดแย้ งจึงเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญ
เพื่อสนับสนุนข้ อสรุปนี้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง
ของอาเซียน ในการศึกษาจึงได้ เสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกัน ซึ่ง
ได้ รับการกล่าวถึงว่ามีแนวทางในการจัดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการ และมีประสิทธิภาพที่สุด
แม้ องค์การรัฐอเมริกันจะไม่ได้ มุ่งไปสู่การสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงเช่ นอาเซียน
แต่กม็ ีจุดมุ่งหมายของการสร้ าง international regimes ในการจัดการความขัดแย้ งเช่นเดียวกับ
การสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน อันได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ ง การ
สร้ างสันติภาพและความมั่นคง การศึกษาการจัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกันชี้ให้ เห็น
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ว่า กลไกการจัดการความขัดแย้ งภายในภูมิภาคมีความสาคัญ โดยเฉพาะกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ งที่มีบทบั ญญัติ แนวทางปฏิบัติท่ชี ั ดเจน แม้สุดท้ายแล้วความขัดแย้งจะไม่ได้รบั การ
จัดการโดยสมบู รณ์โ ดยองค์การรัฐ อเมริ กนั ก็ตาม แต่ กลไกการจัดการความขัดแย้งของ
องค์การรัฐอเมริกนั ไม่ว่ าจะเป็ นกฎบัตรองค์การรัฐ อเมริกนั หรือสนธิ สญ
ั ญาการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสันติแห่ งรัฐอเมริกนั ก็ได้สร้างแนวทางที่ชดั เจน สร้างความมัน่ ใจในการ
เลือกใช้แก่ประเทศสมาชิก ทาให้ฝ่ายคู่ ขดั แย้งมีเวทีในการเจรจา กลับสู่การพู ดคุย และ
นาไปสู่การจัดการความขัดแย้งในที่สุด ชี้ให้ เห็นว่ า หากอาเซียนสามารถพั ฒนาแนวทางที่มี
ความชั ดเจนมากกว่ า นี้ ก็จ ะจู งใจให้ ป ระเทศสมาชิ กเลื อ กใช้ ก ลไกภายในภูมิภาค ช่ วยปรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก จัดการความขัดแย้ ง นามาซึ่งสันติภาพและความร่วมมือ
4.2 แนวโน้มและข้อเสนอแนะการสร้างประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
เมื่อศึกษาคุณลักษณะที่ส่งเสริมการเป็ นประชาคมดังที่ Amitav Acharya ได้ เสนอไว้ แล้ ว
สามารถกล่าวได้ ว่า อาเซียนมีคุณลักษณะของการเป็ นประชาคมทางความมั่นคงครบทุกประการ
โดยมีกลไกการจัดการความขัดแย้ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ อีกทั้งอาเซียนก็ยังมีพัฒนาการตามที่
แผนงานการสร้ า งประชาคมการเมืองและความมั่น คงระบุ ไว้ อย่ า งไรก็ตาม ต้ อ งไม่ ลืมที่จ ะ
คานึงถึงเรื่องของประสิทธิภาพด้ วย เมื่อพิจารณาในแง่ของกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ น
หัวใจของงานชิ้นนี้ กล่าวได้ ว่า อาเซียนจาเป็ นต้ องพัฒนากลไกการจัดการความขัด แย้ งให้ มีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ จากการศึกษากลไกการจัดการความขัดแย้ งขององค์การรัฐ
อเมริกนั ทาให้ พบความแตกต่างซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากลไกการจัดการความขัดแย้ ง
ของอาเซียนใน 4 ประการ
4.2.1 ลักษณะของกลไกการจัดการความขัดแย้ งของอาเซียน เมื่อพิ จารณากลไกการ
จัดการความขัดแย้ งที่เป็ นทางการของอาเซียนเปรียบเทียบกับการจัดการความขัดแย้ งขององค์การ
รัฐอเมริกันพบว่า แม้ ท้งั สององค์การจะมีรูปแบบและแนวทางที่คล้ ายกัน กล่าวคือทั้งสององค์การ
ให้ ความสาคัญกับการเจรจา ไกล่ เกลี่ ย ปรึ กษาหารื อ การจั ดตั้งอนุ ญาโตตุลาการ การกาหนด
บทบาทขององค์กรภายในเพื่อที่จะจัดการความขัดแย้ ง แต่ในรายละเอียดนั้น องค์การรัฐอเมริกัน
ที่จัดตั้งขึ้นพร้ อมกฎบัตรและสนธิสัญญาในการจัดการความขัดแย้ งมีการกาหนดแนวทางที่ชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งคณะทางานเพื่อให้ มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง ไม่ว่ าจะเป็ น
การจัดตั้งคนกลาง คณะกรรมาธิการ หรือคณะตุลาการของอนุ ญาโตตุลาการ เป็ นต้ น นอกจากนี้
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บทบาทหน้ าที่ขององค์การต่างๆขององค์การรัฐอเมริกันตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรและสนธิสัญญา
ก็มีส่วนสาคัญในการเข้ ามาช่วยจัดการความขัดแย้ ง ในขณะที่อาเซียนนั้น เกิดขึ้นโดยการลงนาม
ในปฏิญญากรุงเทพ ในช่วงแรกเน้ นสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างชาติสมาชิกมากกว่าการสร้ าง
กฎเกณฑ์ท่ชี ัดเจนในการจัดการความขัดแย้ ง 40 ปี ภายหลังการก่อตั้งจึงมีการจัดทากฎบัตร และ
ประกาศใช้ ตามมา อย่างไรก็ตามแม้ มีการพัฒนาแนวทางการจัดการความขัดแย้ งที่ชัดเจนขึ้น แต่
กลไกการจัดการความขัดแย้ งยังไม่ มีรายละเอียดเพี ยงพอ ไม่มีการระบุถึงแนวทางการจัดตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ เพื่ อมาจัดการความขัดแย้ ง นอกจากนี้กลไกการจัดการความขัดแย้ งของ
อาเซียน ไม่ว่า จะเป็ นในรูป แบบใด มัก จะมีลัก ษณะยืดหยุ่ น ไม่ มีบทบั ญญั ติท่ีรุ นแรงในการ
จั ด การกับ ชาติ ส มาชิ ก ที่ละเมิ ด กฎเกณฑ์ ห รื อ ความตกลงนั้ น ๆ เพี ยงแต่ ร ะบุ ใ ห้ ส่ ง เรื่ อ งขึ้ นสู่
ที่ป ระชุ ม สุด ยอดอาเซี ย นที่ใช้ ก ระบวนการตั ด สิน ใจแบบ ฉั น ทามติ ในขณะที่อ งค์ ก ารรั ฐ
อเมริ กันจะระบุ แนวทางลงโทษที่ชัดเจนได้ แก่ การเรี ยกนักการทูตกลั บ การตัดความสัมพั นธ์
ทางการทูต การตัดความสัมพั น ธ์ทางกงสุล การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงการ
คมนาคมและสื่อสาร รวมทั้งส่งเรื่องขึ้นสู่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
4.2.2 แนวทางที่ชัดเจนในการเลือกใช้ กลไก องค์การรัฐอเมริกันจะระบุแนวทางไว้ อย่าง
ชัดเจน โดยระบุให้ ประเทศสมาชิกเลือกใช้ ก ระบวนการภายในภูมิภาคก่อนเลือกใช้ กระบวนการ
ภายนอก จากนั้นจึงส่งเรื่องไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และส่งไปคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ ในกรณีท่ปี ระเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสิน
นอกจากนี้ องค์การรัฐอเมริกนั ก็ยังได้ เตรียมแนวทางการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในภูมิภาค
ในกรณีท่ีศาลยุ ติธรรมระหว่ างประเทศไม่ รับพิ จารณาความขัดแย้ ง ส่วนของอาเซียนนั้นมีแต่
เพียงแนวทางการจัดการความขัดแย้ งต่างๆ แต่ไม่ได้ ระบุถึงขั้นตอนที่ชัดเจนให้ แก่ประเทศสมาชิก
4.2.3 การให้ความสาคัญในกลไกของชาติสมาชิก ถือเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ง
เพราะในขณะที่ประเทศในองค์การรัฐอเมริกันยินดีหรือร้ องขอให้ องค์การรัฐอเมริกากัน เข้ ามามี
บทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง อย่างในกรณีเปรูและเอกวาดอร์ หรือเบลีซและกัวเตมาลา
โดยมีท่ีประชุ มระดับรั ฐมนตรี ต่างประเทศ และเลขาธิการองค์การรั ฐอเมริ กันเข้ ามามีบทบาท
สาคัญ แต่ท่ีผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนมักจะจัดการความขัดแย้ งในรูปแบบของหลักการ
พื้ นฐานของอาเซียน ความยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน หรื ออีกนัยหนึ่งการ
เกรงกลัวที่จะมีผ้ ูอ่ นื มาละเมิดอธิปไตย อาจเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ กลไกการจัดการความขัดแย้ ง
ของอาเซียนไม่มีบทบาท ในกรณีของไทยและกัมพูชานั้น แม้ จะเป็ นจุ ดเริ่มต้ นที่ดี ที่อินโดนีเซีย
ในฐานะประธานอาเซียนได้ เข้ ามามีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง รวมทั้งที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศแบบไม่เป็ นทางการ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ก็มีความพยายามในการจัดการ
ความขัดแย้ ง แต่กย็ ังไม่สามารถจัดการความขัดแย้ งได้ อย่างไรก็ตาม บทบาทของอินโดนีเซียที่
เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้ เกิดจากความพร้ อมใจของประเทศสมาชิกตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะจากฝ่ ายไทยที่
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ต้ องการเจรจาในรูปแบบทวิภาคี แต่ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการผลักดันจากคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในแง่หนึ่งความเกรงกลัวที่จะถูกแทรกแซง
กิจการภายใน และการขาดกลไกที่มีความละเอียดชัดเจนดังที่ได้ กล่ าวมาแล้ วนั้น ก็เป็ นปั จจัยที่
ทาให้ ชาติสมาชิกยังไม่มีความมั่นใจเลือกใช้ กลไกของอาเซียน
อย่างไรก็ตาม แม้ อาเซียนจะไม่ใช่องค์การที่แข็งแกร่ง มีจุดบกพร่ องประการหนึ่งคือการ
มีโครงสร้ างการรวมตัวแบบหลวมๆ กลไกการจัดการความขัดแย้ งอย่างเป็ นทางการก็ยังไม่ มี
ความชัดเจนพอ และไม่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ งระหว่ างประเทศสมาชิก แต่ ดังที่
Noordin Sopiee กล่าวไว้ ว่า “หากไม่มีอาเซียน ก็คงไม่มีระดับความสัมพันธ์ทีใ่ กล้ชิดแบบนี้ และ
คงมีความเป็ นไปได้นอ้ ยทีจ่ ะขัดแย้งเกีย่ วกับการปักปันเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจมากกว่านี้
คงไม่มีแรงผลักดันให้ลดละการใช้อาวุธในการจัดการความขัดแย้ง และหันหน้ามาสร้างฉันทามติ
และความตกลงกันได้ จากแนวทางทีอ่ าเซี ยนได้ดาเนิ น มา ไม่ว่า จะเป็ นการมีโครงสร้า งแบบ
หลวมๆ การมีการประชุมจานวนมาก การมีการปรึกษาทางการทูต การวางรากฐาน กฎเกณฑ์
แห่ งสันติ ภาพ การจัดการความขัดแย้งทีต่ ัง้ วางอยู่บนพื้นฐานการใช้สนั ติ วิธี การไม่แทรกแซง
กิจการภายใน การเคารพในอธิปไตย การไม่นาภัยคุกคามมาสู่ภูมิภาค เหล่านี้ ได้ส่งเสริมการ
เป็ นประชาคมอาเซี ยนทางด้า นความมั่น คง ในแง่ ข องการสร้า งความไว้วางใจ มั่น ใจ และ
ทัศนคติ ทีด่ ีระหว่างชาติสมาชิก แม้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าในอนาคตจะมีความมัน่ คงหรือไม่
เพราะสันติภาพนัน้ เป็ นเรือ่ งยากลาบาก หากไม่มีอาเซียนก็ไม่มีส่ งิ ทีเ่ ปรียบเสมือนประชาคมความ
มัน่ คงเกิดขึ้น”1
จากการศึกษาจึงอาจพิจารณาแนวโน้ มของการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้
ว่ า อาเซียนสามารถยกระดับความร่ วมมือไปสู่การเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้
ระยะเวลากว่า 45 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งความพยายามในการดาเนินการพัฒนาตามแผนงานการ
สร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง พิสูจน์ให้ เห็นแล้ วว่า แม้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
ข้ อพิพาทระหว่างกัน ซึ่งสร้ างความตึงเครียดเป็ นระยะๆ และกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือ
แต่ประเทศสมาชิกก็ไม่มีสงครามระหว่างกัน นอกจากนี้ หากพิจารณาความร่ วมมือด้ านความ
มั่นคง การพั ฒนากลไกการจั ดการความขัดแย้ ง กลไกความร่ วมมือ และความตั้งใจในการ
ดาเนินงานตามแผนงานการสร้ างประชาคมการเมืองและความมั่นคง ก็มีแนวโน้ มสูง ที่อาเซียน
1

Noordie Sopiee, ‚ASEAN and regional security,‛ in The ASEAN reader, (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 1992), pp. 391-397.
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จะสามารถยกระดับความร่ วมมือ และกลายเป็ นประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้ อีกทั้ง
ตามกรอบแนวคิดของ Amitav Charya นั้น การประชาคมความมั่นคง ไม่ได้ หมายถึงการเป็ น
ประชาคมที่ปราศจากความขัดแย้ ง แต่เป็ นประชาคมที่สามารถจัดการความขัดแย้ งในภูมิภาคอย่าง
สันติ อย่างไรก็ตาม หากจะให้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน มีความแข็งแกร่ง
และมีศักยภาพในการจัดการกับประเด็นทางความมั่นคงต่างๆ โดยเฉพาะในการจัดการข้ อพิพาท
ระหว่ า งประเทศสมาชิก นั้ น อาเซียนจาเป็ นต้ องพั ฒนาความร่ วมมือด้ านความมั่น คง รวมทั้ง
ยอมรั บ และพั ฒ นากลไกการจั ด การความขั ด แย้ ง ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ ท่ี ล ะเอี ย ด ชั ด เจน มี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เพื่ อ ช่ วยจัดการความขัดแย้ งระหว่ างประเทศสมาชิ ก ส่งเสริ มการเป็ น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง
4.2.4 บทบาทของเลขาธิการ จากการศึกษากรณีความขัดแย้ งขององค์การรัฐอเมริกัน
พบว่า เลขาธิการมีบทบาทสาคัญในการจัดการความขัดแย้ ง ไม่เพียงทาหน้ าที่ติดต่อประสานงาน
เลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน ยังมีบทบาทในการดาเนินการจัดการความขัดแย้ ง ในกรณีเบลีซ
และกัวเตมาลา เลขาธิการมีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ปรึกษาหารือร่ วมกับทั้งสองฝ่ าย ตลอดจน
เข้ าไปจั ดตั้งสานั กเลขาธิการในบริ เวณพื้ นที่ความขัดแย้ ง ทั้งยังเป็ นผู้ เสนอให้ ท้ังสองประเทศ
เลือกใช้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในกรณีนิคารากัวและฮอนดูรัส เลขาธิการมีบทบาทในการ
จัดตั้งคณะผู้แทนพิ เศษ นาไปสู่การลดความตึงเครี ยด และสร้ างมาตรการสร้ างความเชื่อมั่น
ระหว่างกัน สาหรับอาเซียนนั้นแม้ Manila Protocol ได้ กาหนดให้ เลขาธิการอาเซียนมีฐานะ
เท่ากับรั ฐมนตรี และมีหน้ าที่ในการให้ คาแนะนา ประสานความร่ วมมือ ดูแลกิจกรรมต่างๆของ
อาเซียน รวมไปถึงการดูแลการประชุมรั ฐมนตรีต่างๆ การประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน อีกทั้ง
กฎบัตรอาเซียนซึ่ง ได้ เพิ่มบทบาทของเลขาธิการอาเซียน ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามคา
วินิจฉัย ข้ อเสนอแนะ ข้ อตัดสินใจ ที่เป็ นผลจากกลไกระงับข้ อพิพาทของอาเซียน อย่างไรก็ตาม
เลขาธิการยังไม่มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ ง ในกรณีของไทยและกัมพูชา อินโดนีเซียใน
ฐานะประธานเข้ ามาทาหน้ าที่ในการไกล่ เกลี่ ยนี้ แ ทน หากเลขาธิการอาเซี ยนสามารถเข้ า มามี
บทบาทในการจัดการความขัดแย้ งมากกว่านี้ อาจช่วยชาติสมาชิกมีคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ ง
มีผ้ ูคอยสอดส่องดูแลความคืบหน้ า ตลอดจนให้ คาแนะนาแนวทางการจัดการความขัดแย้ ง และ
นาไปสู่การจัดการความขัดแย้ ง หรือมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ ดีข้ นึ ได้ โดยเร็ว
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ดังที่ Joseph S. Nye Jr. และ David A. Welch ได้ กล่าวไว้ ว่า องค์การระหว่างประเทศ
ถื อ เป็ นตัวขับ เคลื่ อ นหลั ก อัน หนึ่ งในการจั ดการความขัดแย้ งและส่งเสริ มความร่ วมมือ 2 การ
กระชับและส่งเสริมความร่ วมมือทางด้ านความมั่นคงภายในองค์การระหว่างประเทศนั้นจึงย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการเสริ มสร้ างความร่ วมมือระหว่ างกัน รวมทั้งยังสามารถจัดการ
ความขัดแย้ งหรือข้ อพิพาทต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที แนวทางหนึ่งในการกระชับ
ความร่ วมมือทางความมั่นคงดังที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เห็นชอบร่ วมกันนั้น ได้ แก่ การมุ่ง
ไปสู่การเป็ นประชาคมทางการเมืองและความมั่นคง และแน่ นอนว่ า ด้ วยจุ ดมุ่ งหมายที่จะใช้
โอกาสในการกระชับความร่วมมือนี้ก่อให้ เกิดสันติภาพ ความมั่นคง และลดความขัดแย้ งระหว่าง
กัน การสร้ างเครื่องมือ กลไก หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้ ง ย่อมมี
ความสาคัญ เกี่ยวเนื่องกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
กลไกการจัดการความขัดแย้ ง เป็ นสิ่งจาเป็ นในการสร้ างสันติภาพและความสงบสุข หาก
ขาดกลไกการจัดการความขัดแย้ ง ข้ อพิพาทอาจไม่มีแนวทางในการจัดการ และนาไปสู่ความ
รุนแรงในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแต่ละฝ่ ายเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเป็ นหลัก
ก็จะเป็ นการคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคง กลไกการจัดการความขัดแย้ งจึงมีบทบาทสาคัญ
ในการสร้ างแนวทาง กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกติกาที่เป็ นที่ยอมรั บร่ วมกัน เพื่ อมุ่งไปสู่สันติภาพ
และความมั่น คง อีก ทั้งยังเป็ นการสร้ า งความสัมพั น ธ์อัน ดี และน ามาซึ่ งความร่ วมมือ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

2

Joseph S. Nye, Jr. and David A. Welch, Understanding global conflict and cooperation: An
introduction to theory and history (United States: Pearson Education, 2011), p. 184.
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