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คำนำเสนอ

หนังสือ “การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน: อุปสรรคและ
ความทาทาย” ไดตั้งประเด็นสำคัญบางประเด็นท่ีอาจกลายเปน
อุปสรรคและความทาทายตอประชาคมอาเซยีน เชน ในกรณีประเด็น
ปญหาสิทธิมนษุยชนโดยเฉพาะอยางย่ิงการละเมิดสทิธิมนษุยชนของ
รฐับาลเผดจ็การทหารในประเทศพมา หนังสอืเลมนีไ้ดแสดงใหเห็นถึง
ความไมสอดคลองและความไมมเีอกภาพภายในประชาคมอาเซียนได
อยางนาคลอยตาม ซึง่ทำใหอาเซียนเกือบจะเปนองคการท่ีออนแอ หรือ
อาจเรียกไดวาเปน “เสือกระดาษ” เลยทีเดียว

 อนึง่การไรเอกภาพของประชาคมอาเซียนมักจะเกิดขึน้ภายใต
บริบทของหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน (Non-Interference)

หลักการน้ีไดถกูใชเปนเคร่ืองมอืทางการเมืองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน
สงูสุดของประเทศสมาชิกบางประเทศ มากกวาท่ีจะไดรบัการตระหนัก
ในฐานะท่ีเปนกฎเหล็กของประชาคมอาเซยีนเอง นอกจากน้ันหนังสอื
เลมนีไ้ดแสดงใหเห็นอยางชดัแจงวา หลักการน้ีไดมกีารถูกใชอยางเลือก
ปฏบัิตแิละไมสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการวิวัฒนาการของประชาคม
อาเซียนท่ีผานมา โดยบางครั้งหลักการน้ีไดถูกใชอยางหละหลวม ใน
ขณะท่ีหลายคร้ังกลับไดรับการยึดถืออยางเหนียวแนนในหมูประเทศ
สมาชิก

ทายท่ีสดุหนังสอืเลมนีไ้ดกลาวถึงความทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนได
ในอนาคตโดยชาติมหาอำนาจ เชน สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และ
รสัเซีย โดยมหาอำนาจเหลาน้ี อาจเขามามีอิทธิพลภายในประชาคมอา
เซียนผานทางประเทศสมาชิกใหม ซึง่ในอดีตมคีวามสมัพนัธอยางแนน
แฟนกับชาติมหาอำนาจน้ันๆ อยางไรก็ดมีกีารโตแยงวาการคุกคามของ
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ชาตมิหาอำนาจตอประชาคมอาเซยีนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตเปนเร่ือง
ทีไ่มสามารถหลีกเล่ียงได เพราะวาประชาคมอาเซียนจำเปนตองขยาย
ตวัองคการโดยรับประเทศสมาชกิใหมเพ่ิม ในขณะเดียวกันประชาคม
อาเซียนก็กำลังขยายตัวองคการในเชิงลึก เพ่ือทีจ่ะแกไขขอขดัแยงและ
ประเด็นหลักๆ อยางเปนรูปธรรม ซึง่ทำใหมผีลในทางปฏบัิติ

หนังสือเลมนี้ไดตั้งประเด็นท้ิงทายวาภารกิจที่ยากลำบาก
สำหรับประชาคมอาเซียนน้ัน ไมใชเพียงแคการเลือกระหวางมิติเชิง
คณุภาพหรือมติเิชิงปรมิาณ หากแตเปนประเด็นท่ีวาประชาคมอาเซียน
จะทำอยางไรใหทัง้มิตเิชิงคณุภาพและมิตเิชิงปรมิาณมาสจูดุสมดลุ ซึง่
ประเด็นดังกลาวจะเปนบทพิสจูนสำหรับความเปนผนูำของประชาคม
อาเซียน และผนูำของประเทศสมาชิกในอนาคต

ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คำนำ

หนังสอืเร่ือง การรวมกลมุของประชาคมอาเซียน: อุปสรรคและ
ความทาทาย เลมนี้ ผูเขียนไดเขียนข้ึนดวยวัตถุประสงคสามประการ
ประการแรก เพ่ือใหผูอานตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอา
เซียนซ่ึงเปนเร่ืองใกลตัว ในขณะท่ีคนสวนใหญคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว
ประการถัดมา เพ่ือกระตนุใหนสิตินักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีเ่รียนทาง
ดานรัฐศาสตรเห็นความสำคัญของการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ หรือ นำเสนอในการประชุมวชิาการ ประการสุดทาย
เพ่ือเพ่ิมหนังสือภาษาไทยท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียนซ่ึงมีอยูไมมาก
แมวาหนังสือของผูเขียนอาจมีขอบกพรองและเน้ือหาท่ีไมหนักแนน
กต็าม

ผูเขียนใครขอขอบคุณ คุณกันตกนิษฐ สวัสดีผล และ คุณ
อนุสรณ ชัยอักษรเวช สำหรับความชวยเหลือและขอเสนอแนะ ขอ
ขอบคุณคณาจารยภาควิชาการระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร
วัชชวลัค ุเพราะหากไมมทีานผเูขียนคงไมสามารถเขียนบทความเหลา
นีไ้ด และขอขอบคุณ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ทีใ่หความกรุณาเขียนคำนำ
เสนอใหกบัหนังสือเลมนี ้นอกจากน้ีผเูขียนยังขอขอบคุณ ดร.สรายุทธ
บุณยะเวชชีวิน คณุผกาพรรณ สกุลมัน่ บิดาและมารดาของผเูขียนท่ีให
การสนับสนุนการพิมพหนังสือเลมนี้

ขอผดิพลาดใดๆ ทีอ่าจปรากฏในหนังสือเลมนี ้ผเูขียนขอนอม
รับไวแตเพียงผูเดียว

ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
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บทนำ

เสนทางจาก “สมาคม” ส ู“ประชาคม” หาไดปูดวยกลีบกหุลาบ
ไม ผเูขียนมักครนุคิดเร่ืองน้ีระหวางเรียน หรือ อานหนังสือ ทีม่เีน้ือหา
เก่ียวกับการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตามแมหนทาง
จะไมไดปูดวยกลีบกุหลาบ แตการรวมกลมุของประชาคมอาเซียนก็เปน
ตวัแบบ (model) ใหกบัการรวมกลมุของประเทศกำลังพัฒนา

ในแงนี้การประเมินวาการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
ประสบความสำเร็จหรือไม คงไมอาจใชทฤษฎีการรวมกลุมของ Bela

Ballassa มาประเมินการรวมกลุมของประชาคมอาเซียนได เพราะ
ความแตกตางกันในเกือบทกุดานระหวางภูมภิาคยุโรป กบั ภูมภิาคเอ
เซียตะวันออกเฉียงใต ทวาประเด็นเร่ืองความสำเร็จ หรือ ไมสำเรจ็ ของ
การรวมกลมุของประชาคมอาเซยีนไมใชประเด็นหลักของหนังสือเลมนี้

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาการรวมกลุมของอาเซียนจาก
สมาคม ส ูประชาคม ไมไดปูดวยกลีบกหุลาบ ประเด็นหลัก (theme)

ของหนงัสอืเลมนีจ้งึไดแกเร่ือง “อุปสรรค” และ “ความทาทาย” ทีม่ตีอ
การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน

ผเูขียนไดรวบรวมบทความ 6 บทความ ซึง่บางสวนไดตพีมิพ
ในวารสารกระแสอาคเนย ของศูนยศกึษาเอเชียอาคเนย คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และไดปรับปรุงบทความท่ีนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 10

โดยทุกบทความจะเปนกรณีศึกษาท่ีสะทอนใหเห็นถึงอุปสรรคและ
ความทาทายตอการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน นอกจากน้ันใน
บางบทความจะกลาวถึงวิวัฒนาการของประชาคมอาเซียนเพ่ือทีว่าผทูี่
ไมไดศึกษาในสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ จะไดเห็นภาพรวม



10

ของการรวมกลมุของประชาคมอาเซียนนับแตอดตีจนถึงปจจบัุน ซึง่นา
จะชวยใหสามารถทำความเขาใจไดงายข้ึน

บทความท่ีหน่ึง มจีดุมงุหมายท่ีจะแสดงใหเห็นวา ปญหาสิทธิ
มนุษยชนในพมาสงผลอยางไรตอหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน
และกลไกฉันทามต ิซึง่เปนหัวใจสำคญัของการรวมกลมุของประชาคม
อาเซียน นอกจากน้ีตองการชี้วาการขยายตัวองคการในเชิงกวางแต
เพียงอยางเดียวอาจนำมาสูปญหาในการรวมกลุมได

บทความท่ีสอง เปนการขยายความจากบทความแรกโดยมุง
ศึกษาปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลังนโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็น
สทิธิมนษุยชน ผานการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน

บทความท่ีสาม มีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหเห็นวาบริบทการ
เมืองภายในของประเทศสมาชิกมีผลตอการผลักดันการรวมกลุมของ
ประชาคมอาเซียน และไมใชแคบริบทการเมืองภายในของประเทศ
สมาชกิใหม หากแตประเทศสมาชกิกอตัง้อยางไทย กเ็ชนกัน

บทความท่ีสี่ มีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหเห็นวาแมประเทศ
สมาชิกจะมีความขัดแยงกัน แตก็ยังมีโอกาสท่ีจะรวมมือกันไดในบาง
ระบอบ (regime)

บทความที่หา มีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหเห็นวาชาติมหา
อำนาจ ในทีน่ีค้อื จนี ซึง่สามารถเปล่ียนพฤติกรรมของรฐั (state be-

havior) ในกรณนีี ้คอื พมา ทีป่ระชาคมอาเซยีนไมมอิีทธิพลและไมมี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของรัฐบาลทหาร ในแงนี้
จะนำไปสูคำถามท่ีวาประชาคมอาเซียนจะจัดการกับอิทธิพลของชาติ
มหาอำนาจอยางไร

บทความท่ีหก มจีดุมงุหมายท่ีจะคาดการณแนวโนมในป 2010

ทีเ่วียดนามเปนประธานอาเซียนตามวาระ ซึง่การเปนประธานอาเซียน
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ของเวียดนามเปรียบเสมือนประตูที่มหาอำนาจอยางรัสเซียจะเขามา
ขยายอิทธิพลในภูมิภาค และทำใหประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
แตกเปน 2 ฝายซ่ึงจะบ่ันทอนเอกภาพของประชาคมอาเซียน

หนังสอืเลมนีจ้ะไมมบีทสรุป ซึง่เปนความจงใจของผเูขียน เพ่ือ
ทีว่าผอูานจะไดกลับไปขบคดิโดยไมมคีำตอบท่ีเปนสูตรสำเร็จคอยชีน้ำ
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วิถอีาเซยีนกับปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา (1988-2005)

บทคัดยอ

หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในและกลไกฉันทามติ
ซึง่ประสบความสำเร็จ และสงเสริมพฒันาการของการ
รวมกลมุอาเซยีนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงย่ีสบิ
ปแรกของการกอตัง้อาเซียน แตการปรากฏข้ึนของปญหา
สทิธิมนษุยชนในพมาเปนการทาทายหลักการและกลไก
ดงักลาว บทความน้ีมงุพิจารณาถึงผลกระทบของความ
เปล่ียนแปลงในหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายในและ
กลไกฉันทามติทีเ่กิดจากปญหาสิทธิมนษุยชนในพมาท่ีมี
ตอการรวมกลมุของอาเซียน พรอมทัง้ชีใ้หเห็นถึงปจจยัท่ี
อยูเบ้ืองหลังความสำเร็จ และความเปล่ียนแปลงของ
หลักการและกลไกดังกลาว ซึง่เปนหัวใจสำคญัของการ
รวมกลมุของอาเซียน

ท่ีมาของหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายในและกลไกฉนัทามติ
กบั การรวมกลมุของอาเซยีนในทศวรรษ 1960-1970

หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในเกิดข้ึนจากบริบทของการ
รวมกลมุของอาเซียนในทศวรรษ 1960-1970 ซึง่อยใูนชวงของสงคราม
เย็น เน่ืองจากการรวมกลมุของอาเซยีนมีจดุประสงคสำคญัอยทูีก่ารรับ
ประกันความอยรูอดของรฐับาลสมาชกิกอตัง้อาเซียนท้ัง 5 ประเทศ คอื
อินโดนิเซีย ไทย มาเลเซีย สงิคโปร และฟลปิปนส (Narine 2002, 12-

หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในและกลไกฉันทามติ
ซึ่งประสบความสำเร็จ และสงเสริมพัฒนาการของการรวมกลุม
อาเซียนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงย่ีสิบปแรกของการกอตั้ง
อาเซียน แตการปรากฏข้ึนของปญหาสิทธิมนุษยชนในพมาเปนการ
ทาทายหลักการและกลไกดังกลาว บทความน้ีมุงพิจารณาถึงผล
กระทบของความเปลี่ยนแปลงในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน
และกลไกฉันทามติที่เกิดจากปญหาสิทธิมนุษยชนในพมาท่ีมีตอการ
รวมกลุมของอาเซียน พรอมทั้งช้ีใหเห็นถึงปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลังความ
สำเร็จ และความเปล่ียนแปลงของหลักการและกลไกดังกลาว ซึ่ง
เปนหัวใจสำคัญของการรวมกลุมของอาเซียน
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15) เพราะ ประเทศสมาชกิดังกลาวประสบปญหาดานความม่ันคงซึง่เปน
ภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติและการดำรงอยูของรัฐ กลาวคือ
ประเทศสมาชิกท้ังหมดยกเวนไทยเปนประเทศท่ีเพ่ิงไดรบัเอกราชไมนาน
ซึง่กำลังอยใูนกระบวนการของการสรางชาติซึง่ตองเผชญิกับการตอสขูอง
ขบวนการแบงแยกดินแดนซึง่นโยบายในการสรางชาตนิีย้อมขดัแยงตอ
แนวคิดแบบเสรนียิม เชน เร่ืองสทิธิมนษุยชน และประชาธิปไตย แตละ
ประเทศมีความระแวงสงสัยกันและกันวาอยเูบ้ืองหลังหรือใหการสนับ
สนุนขบวนการดังกลาวซ่ึงนำไปสูความขัดแยงและการเผชิญหนาของ
ประเทศในภูมภิาค นอกจากน้ันประเทศสมาชิกยังเผชิญกับภยัคุกคาม
รวมกันจากการแผขยายอิทธิพลของคอมมวินิสตทีอ่าจนำมาสกูารแทรก
แซงจากนอกภูมภิาค ดวยเหตุผลดงักลาว การรวมกลมุของอาเซียนจึง
ตอบสนองตอภยัคุกคามดังกลาวโดยพยายามลดอิทธิพลทางทหารของ
ตวัแสดงนอกภูมภิาค ระงับขอพิพาทและพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน
ของประเทศในภูมภิาค การรวมกลมุทีจ่ะสามารถบรรลุตอเปาหมายดัง
กลาวไดจงึตองใหความสำคัญกับเร่ืองกิจการภายในของประเทศสมาชิก
ซึง่เก่ียวของกับเร่ืองของความม่ันคงแหงชาติ ดวยเหตุผลดงักลาวจึงนำไป
สูหลักการสำคัญของอาเซียนประการหน่ึง คือ หลักการไมแทรกแซง
กจิการภายใน ซึง่ใหความสำคัญกับเร่ือง อำนาจอธิปไตย เปนอันดับแรก

หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในมีสาระสำคัญ 3 ประการ คอื
ประการแรก ปองกันประเทศสมาชิกจากการวิพากษวิจารณ หรือ แทรก
แซงในกิจการภายใน ประการถัดมา ประเทศสมาชิกใหคำม่ันท่ีจะปฏิเสธ
การใหทีห่ลบภัย หรือ การสนับสนุนกลมุ หรือ ขบวนการซ่ึงมีเปาหมาย
ที่จะลมลางรัฐบาลของประเทศสมาชิก ประการสุดทาย กระตุนให
ประเทศสมาชิกปฏิเสธการใหการสนับสนุน หรือ ชวยเหลืออำนาจ
จากนอกภูมภิาคไมวาในรูปแบบใดทีเ่ช่ือวาจะเปนการลมลางประเทศอ่ืน
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(Katanyuu 2006, 826)

หลักการดังกลาวประสบความสำเร็จอยางมากในการนำไปสู
การระงับขอพพิาทระหวางประเทศสมาชกิ โดยเฉพาะในกรณีความขดั
แยงระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลปิปนส ในชวงตนทศวรรษ 1960

ความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุมาจากการท่ีมาเลเซียตองการประกาศ
ตนเปนประเทศเอกราช ซึ่งมาเลเซียไดแสดงเจตนาที่จะรวมดินแดน
ซาบาห  ซาราวัก  และบรูไน แตกไ็ดรบัเสียงคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี
ดงักลาววาเปนการผนวกดินแดนท่ีมาเลเซียกระทำโดยปราศจากความ
สมคัรใจ กระแสตอตานมาเลเซียท่ีรนุแรงท่ีสดุมาจากอินโดนีเซียซ่ึงได
แสดงทาทีตอตานมาเลเซียผานนโยบายเผชิญหนา (konfrontasi)  ซึง่
นโยบายน้ีอินโดนีเซียจะเขาไปสนับสนนุกลมุตอตานรัฐบาลมาเลเซียท้ัง
ดานอาวุธยุทโธปกรณ  การเงิน  กำลังคน  และการฝกฝนเพ่ือบอนทำลาย
เสถียรภาพของมาเลเซียท้ังในสวนแผนดินใหญและในพ้ืนท่ีซาบาห
ซาราวัก  และบรูไน  และเน่ืองจากขณะน้ันประเทศอดีตเจาอาณานิคม
ยังมอิีทธิพลอยใูนภมูภิาค ทำใหอินโดนีเซียเกรงวาอังกฤษจะสนบัสนนุ
มาเลเซียในการบอนทำลายอินโดนีเซีย  รวมไปถึงเกรงวาสหรัฐอเมรกิา
ซึง่มอิีทธิพลครอบงำฟลปิปนสจะใหการสนับสนนุเนเธอรแลนดอดตีเจา
อาณานิคมของอนิโดนีเซีย อยางไรก็ตามภายหลังการรวมกลมุของอา
เซียนในป 1967 ซึง่มหีลักการสำคัญ คอื หลักการไมแทรกแซงกิจภาย
ใน กท็ำใหไมมขีอพิพาทและการเผชิญหนากันระหวางประเทศสมาชิกใน
ลกัษณะดังกลาวเกิดขึน้อีก รวมทัง้เปนการยุตบิทบาทของประเทศนอก
ภูมภิาคในการบอนทำลายประเทศในภูมภิาคดวย

หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในปรากฏในเน้ือความของ
เอกสารสำคัญของอาเซียนหลายฉบับ คอื ปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok

Declaration) ซึง่เปนเอกสารกอตัง้อาเซียนในป 1967 ความตอนหน่ึงวา:
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1 ASEAN Declaration, Preamble, Bangkok, Thailand, 8 August 1967 อางใน
Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia (Boulder,

Colo.: Lynne Rienner, 2002), 14.
2 Zone of Peace Freedom and Neutrality Declaration

“Considering that the countries of South-East Asia

share a primary responsibility for strengthening the

economic and social stability of the region and

ensuring their peaceful and progressive national

development, and that they are determined to

ensure their stability and security from external

interference in any form or manifestation in order to

preserve their national identities in accordance with

the ideals and aspirations of their peoples…

Affirming that all foreign bases are temporary and

remain only with the expressed concurrence of the

countries concerned and are not intended to be

used directly or indirectly to subvert the national

independence and freedom of States in the area or

prejudice the orderly processes of their national

development…”1

นอกจากน้ันยังปรากฎในปฏิญญาเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปน
กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ZOPFAN Declaration)2:

“…committed ASEAN’s members to the worthy aims and

objectives of the UN, including… non-interference in the affairs of

states.” และ สนธิสญัญาไมตรีและความรวมมอืในเอเชียตะวันออกเฉียง
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ใต (TAC)3: “…contained a statement of the principle of non-

interference in the international affairs of one another.” เน่ืองจาก
อาเซียนเช่ือวาการรวมกลมุและความรวมมอืจะเกิดไดกต็อเมือ่ปราศจาก
การแทรกแซงจากภายนอกภูมภิาค และการแทรกแซงในกิจการภายใน
ของประเทศสมาชิก

จากท่ีกลาวไปขางตนจงึเปนเหตุผลวาเหตุใดอาเซยีนจึงเลือกใช
กลไกฉันทามติ กลาวคือ หากอาเซียนเลือกใชกลไกท่ีมีการกำหนด
มาตรการลงโทษประเทศสมาชิกก็จะเปนการขัดตอหลกัการไมแทรกแซง
กจิการภายในซ่ึงเปนหลักสำคัญของการรวมกลมุอาเซียน (Ibid., 827)

หลักการไมแทรกแซงกจิการภายใน และ กลไกฉันทามต ิประสบ
ความสำเร็จอยางมากในการระงับขอพพิาทระหวางประเทศสมาชิก การ
พฒันาความสัมพนัธ และสงเสริมปฏสิมัพนัธระหวางประเทศสมาชิกดวย
กัน แมวาการรวมกลุมของอาเซียนจะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองตอ
ผลประโยชนของประเทศสมาชิก สมาชกิแตละประเทศก็นยิามบทบาท
ของตนและผลประโยชนตางกันออกไป อยางไรก็ตามความสำเร็จทีก่ลาว
ไปขางตนทำใหเกิดการ socialize ประเทศสมาชิกกอตัง้อาเซียนใหเกิด
เอกลักษณของภูมภิาค (regional identity) มคีวามรสูกึ we feeling วา
เปนภูมภิาคเดียวกัน (Acharya 2001, 21-30) ซึง่เปนสวนสำคัญในการ
รวมกลุม ทำใหการรวมกลุมของอาเซียนในชวงทศวรรษ 1960-1970

พฒันาไปอยางมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของหลักการไมแทรกแซง
กิจการภายในและกลไกฉันทามติในชวงเวลาดังกลาวเปนเหตุผลให
ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดมั่นในหลักการและกลไกดังกลาวมาตลอด
จนกระท่ังเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในบรบิทของทศวรรษ 1990

3 Treaty of Amity and Cooperation
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ปญหาสทิธิมนุษยชนในพมา กับ อาเซยีนในชวงตนทศวรรษ 1990

ในเดอืนสงิหาคม 1988 รฐับาลทหารพมาประกาศกฎอัยการศึก
กวาดลางกลมุเคล่ือนไหวท่ีเรียกรองประชาธิปไตย และจัดต้ัง State Law

and Order Council (SLORC) เพ่ือปกครองประเทศ ในการกวาดลาง
ครัง้นัน้มผีสูญูหายกวาหม่ืนคน Aung San Suu Kyi และผนูำของกลมุ
เคล่ือนไหวประกาศต้ัง National League for Democracy (NLD) นอก
จากน้ันก็มกีารจัดตัง้ Democratic Alliance of Burma (DAB) โดยการ
รวมกันของกลมุตอตานหลายกลมุ เชน กองกำลังชนกลมุนอย และ ขบวน
การใตดนิของนิสตินักศึกษา เปนตน ในเดือนกุมภาพันธ 1989 รายงาน
U.S. State Department’s annual human rights report กลาวโทษ
รฐับาลทหารพมา วา มกีารจับกุม และ สงัหารผบูรสิทุธ์ิโดยปราศจากการ
พจิารณาคดีในกระบวนการยุตธิรรม และการทรมานนักโทษการเมือง
และการกักขัง Aung San Suu Kyi ไวในบาน ในป 1990 รฐับาลทหาร
พมาจัดการเลือกต้ังท่ัวประเทศข้ึน ผลปรากฏวาพรรค NLD ของ Suu Kyi

ไดทีน่ัง่ถึง 392 จาก 485 ทีน่ัง่ อยางไรก็ตามสภาใหมไมเคยมีการจัด
ประชุม ผไูดรบัการเลือกต้ังบางสวนเขารวมกับ DAB เพ่ือจดัตัง้รฐับาลคู
ขนานไปพรอมกบัรฐับาลทหาร

จากเหตุการณดังกลาวรัฐบาลตะวันตก และ ญี่ปุนกำหนด
มาตรการคว่ำบาตรพมา ในขณะท่ีอาเซียนไมสามารถบรรลจุดุยืนรวมกนั
ได ความกังวลหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน คอื การท่ีตะวันตกจะเขา
มาแทรกแซงในกิจการของภูมภิาค แตอีกสวนหน่ึงท่ีสำคัญ คอื ประเทศ
สมาชกิอาเซียนสวนใหญมผีลประโยชนทางการคาอยใูนพมา เชน ในป
1989 สนิคาสงออกของพมามายังตลาดของสิงคโปร และ ไทย คดิเปน
17% และ 12% ตามลำดับ (Moller 1998, 1089) ดังน้ันทาทีของ
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4 “Aung San Suu Kyi questions ASEAN’s stance,” Deutsche Press-Agentur, 31

July 1995. อางใน Amitav Acharya, Constructing a Security Community in South-

east Asia (London, New York: Routledge, 2001), 114

อาเซียนจึงถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชนทางการคา นำไปสูนโยบาย
Constructive Engagement ของอาเซียน โดยวางอยูบนหลักการไม
แทรกแซงกิจการภายใน เพราะฉะน้ันแลวประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะไม
พจิารณาประเด็นเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชน ในการปฏิสมัพันธกบั
พมาโดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน เน่ืองจากถือวาเปนกิจการภาย
ของพมา อยางไรก็ตามนโยบาย Constructive Engagement ของอา
เซียนก็ถกูวิพากษวิจารณอยางมาก ดงัตัวอยางท่ี Aung San Suu Kyi

ตัง้ขอสงัเกตกับนโยบายดังกลาววา :
“The question is for whom has it been constructive?

Was it constructive for the forces of democracy?

Was it constructive for the Burmese people in

general? Was it constructive for a limited business

community? Or was it constructive for SLORC?”4

อยางไรก็ตามจนถึงชวงตนทศวรรษ 1990 ประเทศสมาชิก
อาเซียนยังคงยึดมั่นในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในในการ
ปฏิสัมพันธกับพมา จนกระท่ังเกิดความเห็นตางข้ึนในการพิจารณา
กำหนดการรับพมาเขาเปนสมาชิกตามแนวคิด One Southeast Asia

และ ชดัเจนข้ึนหลังการเขาเปนสมาชิกของพมาในป 1997

การขยายตวัของอาเซยีน (ASEAN’s Expansion) กับ การรับพมา
เขาเปนสมาชิก (1992-1997)
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5 Thai Prime Minister Anand Panyarachun, cited in The Straits Times, 25 June

1991. อางใน Amitav Acharya, The Quest For Indentity: International Relations

of Southeast Asia (Oxford: Oxford University Press, 2000), 134.

ในยคุหลังสงครามเย็นภายหลังการลมสลายของอดตีสหภาพ
โซเวียตทำใหภัยคุกคามรวมของประเทศสมาชกิกอตัง้อาเซียนหมดไป
ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ิมผลกัดันแนวคิด One Southeast Asia โดย
การรับกลุมประเทศอินโดจีน และพมา เขาเปนสมาชิกอาเซียน ดังท่ี
Anand Panyarachun นายกรัฐมนตรขีองไทยกลาววา “[ASEAN was

working] towards a new regional order that embraces all nations

of South-east Asia in peace, progress and prosperity”5 แนวคิดดัง
กลาวเปนเปาหมายของบรรดาผูนำประเทศสมาชิกกอตั้งของอาเซียน
เพ่ือทีจ่ะใหอาเซียนเปนตัวแทนอยางแทจรงิของทกุประเทศในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Narine 2002, 113) อาเซียนเช่ือวาการขยาย
ตวัจะเปนการสรางอำนาจตอรองทางเศรษฐกจิ ขยายอิทธิพลในเวทีดาน
ความมัน่คง เพ่ือถวงดุลกับประเทศมหาอำนาจ ในภมูภิาคโดยเฉพาะ จนี
และ ญี่ปุน และท่ีสำคัญเพ่ือสงเสริมภาพของความสำเร็จ และ
ประสิทธิภาพของอาเซียน การขยายตัวดังกลาวยึดอยูบนหลักการไม
แทรกแซงกิจการภายใน กลาวคือ อาเซียนจะไมพจิารณาประเด็นเร่ือง
ความแตกตางของระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังประเด็นสิทธิ
มนษุยชน เพราะ ถอืวาเปนกิจการภายในของประเทศเหลาน้ัน อยางไร
ก็ตามในบรรดาประเทศทีอ่าเซียนจะรับเขาเปนสมาชกิใหม พมาเปนกรณี
ทีม่ปีญหาและกระทบตอการรวมกลมุของอาเซยีนมากท่ีสดุ

การริเร่ิมทีจ่ะรับพมาเขาเปนสมาชิกเกิดข้ึนในป 1992 โดยมีไทย
เปนผูผลักดัน ไทยเสนอในท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศท่ีมะนิลา วา
จะเชิญพมามาเขารวมการประชุมในฐานะผสูงัเกตการณ (observer) แต
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ประเทศมุสลมิ คอื อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน คดัคานเน่ืองจากการ
ปฏบัิตขิองรฐับาลทหารพมาตอชนกลมุนอยมสุลมิ Rohingya ในบรเิวณ
ชายแดนติดกับบังกลาเทศ อยางไรก็ตามในการประชุมรัฐมนตรีตาง
ประเทศปดงักลาว อาเซียนก็เสนอกรอบความรวมมอืพหุภาคีตอพมา แต
พมาปฏิเสธและยืนยันท่ีจะดำเนินความสัมพนัธแบบทวิภาคี ในป 1994

พมาสงสญัญาณวาตองการเขารวมเปนสมาชกิอาเซียน
สิง่เราท่ีกระตนุใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสำคัญกับการ

จะเขาเปนสมาชิกของพมา คอื อิทธิพลของจีนในพมา เพราะ อาเซียน
เช่ือวาพมาเปนตลาดท่ีมศีกัยภาพ และ จะทำใหอิทธิพลของจนีเพ่ิมมาก
ขึน้เร่ือยๆ ดงัเห็นไดจาก มลูคาของการคาชายแดนระหวางจีน กบั พมา
มีคาอยูที่ประมาณหน่ึงพันหารอยลานดอลลารสหรัฐฯตอป (Moller

1998, 1090) นอกจากน้ันจีนยังใหการสนับสนุนพมาในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน และในดานการทหารดวย ประเทศสมาชกิอาเซียนโดย
เฉพาะ อินโดนีเซีย วิตกกังวลกับเร่ืองดงักลาวโดยเฉพาะกิจกรรมทาง
ทหารของจีนในบรเิวณทะเลอันดามัน การโดดเด่ียวพมาจะมีแตทำให
พมามีความสัมพนัธในเชิงลกึกับจนีมากข้ึน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึง
ยตุกิารโดดเด่ียวรัฐบาลทหารพมา โดยนายกรัฐมนตรสีงิคโปรเดินทาง
เยือนพมาอยางเปนทางการในเดือนมนีาคม 1994

ปเดียวกันน้ันประเทศไทยเชิญพมาใหเขารวมการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ในฐานะแขกของ
รฐับาลไทย อาเซียนสงสญัญาณชัดเจนวาตองการใหพมาเขาเปนสมาชิก
อาเซียน แตดวยเง่ือนไขวาพมาตองแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการ
คล่ีคลายปญหาภายในเสียกอนจงึจะเขาภาคยานุวัตรสนธิสญัญาไมตรี
และความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) ได รัฐบาลไทย
พยายามโนมนาวรัฐบาลทหารพมาใหปลอยตัว Aung San Suu Kyi เพ่ือ
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6 Uday Khandeparkar, “Singapore, Philippines Defend ASEAN Decision,”

Reuter Dispatch, 10 June 1997. อางใน Acharya, Constructing a Security Com-

munity in Southeast Asia, 112.

ทีพ่มาจะสามารถเขาเปนคภูาคีของสนธสิญัญาดังกลาวได พมาปลอยตัว
Suu Kyi ในเดือนกรกฎาคม 1995 ทำใหพมากลายเปนคภูาคีของสนธิ
สญัญาซ่ึงจะไดรบัสถานะผสูงัเกตการณของอาเซียน ในการประชุมสดุ
ยอดอาเซียนท่ีกรุงเทพป 1995 พมาสมัครเปนสมาชิกอาเซียนอยางเปน
ทางการซ่ึงจะไดรบัสถานะสมาชิกในอีกหาปหลังจากน้ัน

ในป 1996 มาเลเซียรับตำแหนงประธานอาเซียนตามวาระ
นายกรัฐมนตร ีMahathir Mohamad ในฐานะประธานอาเซียนใชสทิธิ
พเิศษในการเรงกำหนดการเขาเปนสมาชกิของพมาจากป 2000 เปนป
1997 การเรงกำหนดการดังกลาวไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
อินโดนีเซีย แตก็ทำใหประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ไมพอใจ แตในเดือน
พฤษภาคม รฐับาลทหารพมาทำการปราบปรามกลมุตอตานท่ีเรียกรอง
ประชาธิปไตย และจับกมุสมาชกิพรรค NLD ของ Aung San Suu Kyi

มากกวา 250 คน (Narine 2002, 115) สหรัฐอเมรกิา และ สหภาพยุโรป
กำหนดมาตรการคว่ำบาตรพมา จากการปราบปรามของรัฐบาลทหาร
พมาดังกลาวทำใหประเทศสมาชิกอาเซียนแตกออกเปนสองฝาย คอื ไทย
และ ฟลิปปนส กับ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ในกรณีของ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ประเทศท้ังสามยืนยันวาประเด็นเร่ือง
สิทธิมนุษยชนไมสามารถนำมากลาวอางในการพิจารณามอบสถานะ
สมาชกิอาเซียนเพราะ อาเซียนมีหลักการไมแทรกแซงกจิการภายในเปน
หลักการสำคัญ ดงัทีน่ายกรัฐมนตรสีงิคโปร Goh Chok Tong กลาววา
“…we have always taken the position that the internal situation of

a country is that country’s concern…”6 แมจะยืนยันในหลกัการไม



23

7  Ian Stewart, “Conflicting Signals Remain Over Burma’s Admission,” South

China Morning Post, 31 May 1997. อางใน Ibid., 113.
8  Feer, 8 May 1997, 14-15. อางใน Kay Moller, “Cambodia and Burma: The

ASEAN Way Ends Here,” Asian Survey, 38 no. 12 (December 1998), 1091.

แทรกแซงกิจการภายใน แตสงิคโปรกต็ัง้คำถามกับจดุประสงคในการเรง
กำหนดการรับพมาเขาเปนสมาชกิของมาเลเซีย (Moller 1998, 1092)

สวนไทยและฟลปิปนสตัง้คำถามตอเร่ืองดงักลาวเชนกัน รวมทัง้ไมเห็น
ดวยกับการเรงกำหนดการเน่ืองมาจากการกระทำของรัฐบาลทหารพมา
ตอกลมุตอตานท่ีเรียกรองประชาธิปไตย Prachaub Chaiyasan รฐัมนตรี
ตางประเทศของไทยถึงกับแสดงใหเห็นวา “[the country’s internal

politics] are an important factor to consider”7 สำหรับรฐับาลฟลปิปนส
เปนหวงในเร่ืองแรงกดดนัจากการเมืองภายในประเทศของตัวเอง ทัง้ไทย
และฟลิปปนสอางเหตุผลเร่ืองความไมแนนอนในศักยภาพของพมาท่ี
จะสามารถทำไดตามเง่ือนไขของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) แตเหตุผล
ทีแ่ทจรงิก็คอืเร่ืองกจิการภายในของพมา (Narine 2002, 116) การท่ีความ
เห็นของประเทศสมาชิกอาเซียนแตกออกเปนสองฝายตามท่ีกลาวไปขาง
ตนทำใหอาเซียนไมสามารถบรรลฉุนัทามติในเรือ่งการกำหนดเวลาท่ีแน
นอนในการรับพมาเขาเปนสมาชกิ แตอินโดนีเซีย และมาเลเซียก็ยงัคงยืน
ยนัวาจะรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนในเดือนกรกฎาคม 1997

ความเห็นตางของท้ังสองฝายหาขอยุตไิด เน่ืองจากปฏิกริยิาท่ี
รนุแรงซ่ึงตอบโตตอทาทีทีก่าวราวของสหรัฐฯในความพยายามจะแทรก
แซงในกิจการของอาเซียน กลาวคือ การใหสัมภาษณของ Nicholas

Burns ในฐานะ U.S. State Department Spokesman ตอสือ่วา:
“[U.S. was] trying to use our influence to make the

point that Burma should be given a stiff message

that it is not welcome [in ASEAN].”8
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ทาทีของสหรัฐฯกระตุนใหอาเซียนมีจุดยืนรวมกัน และบรรลุ
ฉันทามติในการรับพมาเขาเปนสมาชิกตามกำหนดการในเดือน
กรกฎาคม 1997 ทัง้น้ีเปนทาทีเพ่ือยืนยันความเปนอิสระของอาเซียน และ
แสดงใหประเทศตะวันตกเห็นวาการพิจารณาวาจะรับหรอืไมรบัพมาเปน
สมาชิกน้ันเปนอำนาจการตัดสินใจของอาเซียนไมใชประเทศตะวันตก พมา
เขาเปนสมาชกิอาเซียนอยางเปนทางการเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 1997

ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปไมเห็นดวยอยางมาก
กบัการรับพมาเขาเปนสมาชิกของอาเซียน เห็นไดจากการประชุมระหวาง
รฐัมนตรตีางประเทศยุโรปกับอาเซียนท่ีสงิคโปรในเดือนกุมภาพันธ 1997

เพ่ือเตรียมการสำหรบัการประชุมเอเชีย-ยโุรป (ASEM) ในป 1998 ที่
ลอนดอน ประเด็นท่ีโตเถียงกัน คอื เร่ืองการตรวจลงตรา (visa) ของพมา
เพราะ มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปตอรฐับาลทหารพมาในป
1996 นัน้รวมถึงเร่ืองการจำกัดการตรวจลงตรา (visa) ของสมาชกิรัฐบาล
ทหารพมาดวย จงึเกิดความไมชดัเจนวาหากพมาเขาเปนสมาชกิอาเซียน
แลวจะสามารถไดรบัสทิธิในการเขารวมการประชุมเอเชยี-ยโุรป (ASEM)

โดยอัตโนมัตหิรือไม หลังจากการรับพมาเขาเปนสมาชกิสหภาพยุโรป
เล่ือนการประชุม ASEAN-EU Joint Cooperation Conference ซึง่สาระ
สำคัญของการประชุมอยทูีก่ารพัฒนาโครงการรวมระหวางสหภาพยุโรป
กบัอาเซยีน และการพิจารณาสิทธิพเิศษทางการคา ทีก่ำหนดการเดิม
จะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 1997 ออกไปอยางไมมกีำหนด เน่ืองจาก
สหภาพยุโรปคัดคานสถานะผสูงัเกตการณของพมาในการประชุม แมวา
อาเซียนจะยืนยันวาพมาควรไดรับสิทธินี้เชนเดียวกับประเทศสมาชิก
อ่ืนๆ ที่ไดรับการยอมรับใหลงนามปนคูภาคีของความตกลงวาดวย
ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประชาคมยุโรป (ASEAN-EC

Cooperation Agreement) ซึง่จะทำใหไดสทิธิในการเขารวมประชุมดงั
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กลาว แตสหภาพยุโรปคงยืนยันทาทีเดิมวาดวยบริบทของพมาโดย
เฉพาะในประเด็นเร่ืองสทิธิมนษุยชนทำใหพมาไมอาจทำอยางเดียวกับ
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได แมในภายหลังสหภาพยุโรปจะประนีประนอม
โดยเสนอสถานะ passive presence ใหกับพมาในการประชุม แต
อาเซียนปฏิเสธขอเสนอน้ัน จะเห็นไดวาการรับพมาเขามาเปนสมาชิก
อาเซียนทำใหความสัมพนัธระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปตึงเครียด

สำหรับพมา พมาหวังวาการเขาเปนสมาชกิอาเซียนจะเปนการ
สรางความชอบธรรมใหกบัรฐับาลทหารพมาในเวทีระหวางประเทศ โดย
เฉพาะเวทีเจรจาทางการคา เชน การประชุมเอเชยี-ยโุรป (ASEM) และ
ยุติการถูกโดดเด่ียวจากประชาคมระหวางประเทศ พมาหวังท่ีจะให
อาเซียนเปนเกราะปองกันการแทรกแซงจากตะวันตกในประเด็นปญหา
สทิธิมนษุยชน และประชาธิปไตย เพราะ อาเซียนยึดหลักการไมแทรก
แซงกิจการภายใน รัฐบาลทหารพมายังประกาศชัดเจนวานโยบาย
Constructive Engagement ของอาเซยีนจะไมมอิีทธิพลตอการเมือง
ภายในของพมาแตอยางใด และการเขาเปนสมาชกิอาเซียนของพมาน้ัน
ประเทศสมาชกิอ่ืนตองปฏบัิตติอพมาอยางเทาเทียมดวย นอกจากน้ัน
พมายังมเีปาหมายในเร่ืองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทัง้ดานการคาและ
การลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจากพมามีทรัพยากรธรรมชาติ
ทีอุ่ดมสมบรูณ และแรงงานของพมาเปนแรงงานราคาถูกซ่ึงดเูหมือนวาเปา
หมายน้ีจะประสบความสำเร็จ ดงัเห็นไดจากในป 1998 มากกวาคร่ึงของ
FDI ในพมามาจากประเทศสมาชิกอาเซียน (Ibid., 114-115)

การยดึมัน่ในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน กบั การรบัพมา
เขาเปนสมาชกิอาเซยีน: การขยายการรวมกลมุในเชงิกวาง แตไม
ขยายในเชงิลกึ
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การขยายตัวอยางรวดเร็วของอาเซียนในยุคหลังสงครามเย็น
และการรับพมาเขาเปนสมาชิกในป 1997 ถูกต้ังขอสังเกตวาเปนการ
ขยายตัวในเชิงกวางแตไมไดขยายตัวในเชิงลึก ซ้ำรายการขยายตัวในเชิง
กวางของอาเซียนน้ันยังเปนการขยายตัวในเชิงปรมิาณไมใชเชิงคณุภาพ
โดยการรับสมาชิกใหมนี้ไมพิจารณาเร่ืองความแตกตางของระบบ
การเมือง ระบบเศรษฐกจิ และระดับการพัฒนา รวมท้ังปญหาภายใน เชน
ปญหาสิทธิมนษุยชน เน่ืองจากอาเซียนยึดมัน่ในหลักการไมแทรกแซง
กิจการภายใน ดังน้ันหากมองในแงการเพ่ิมจำนวนสมาชิกในการรวม
กลมุทีม่เีปาหมายเพ่ือสรางอำนาจตอรองทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการ
รบัพมาเขามาน้ันจะเปนความผิดพลาดอยางมาก เพราะ ทำใหอำนาจ
ตอรองของอาเซยีนลดลงไปอยางมาก ดงัเห็นไดจากความรวมมอืของอา
เซียนกับสหภาพยุโรปหยุดชะงักลง และความสัมพันธระหวางกันก็ตึง
เครียดมากข้ึน เน่ืองจากประเด็นเร่ืองสทิธิมนษุยชนถูก internationalize

กลายเปนหลักการระหวางประเทศ และนำมาใชเปนเง่ือนไขในการ
ดำเนินความสัมพนัธระหวางกัน โดยเฉพาะกับมหาอำนาจตะวันตก อีก
ทัง้สหภาพยุโรปก็มกีารตกลงกันในป 1992 วาประเด็นท่ีเก่ียวของกบัสทิธิ
มนษุยชนไมอาจกลาวอางไดวาเปนเร่ืองกจิการภายในและไมสามารถ
อางหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในได (Katsumata 2004, 247) ซึง่
ตรงกันขามกบัอาเซยีน ทำใหผลจากการเพ่ิมจำนวนสมาชกิดวยหวังวา
จะเพ่ิมอำนาจการตอรองทางเศรษฐกิจนั้นออกมาตรงกันขามอยาง
ชดัเจน

การท่ีสมาชกิอาเซียนเห็นชอบรวมกันในการรับพมาในป 1997

ไมไดมาจากความเห็นท่ีตองตรงกันของสมาชิกอาเซียน หากแตเกิดจาก
การตอบสนองตอทาทีของประเทศมหาอำนาจนอกภูมภิาคในการกาว
กายกิจการของอาเซียนซ่ึงบดบงัความเห็นตางและความขัดแยงในหมู



27

 9 Sukhumbhand Paribatra, “Asean and the Slorc Conundrum,” Bangkok Post,

22 May 1997, 13. อางใน Acharya, Constructing a Security Community in South-

east Asia, 114.

ประเทศสมาชิกอาเซียนเอาไว หลายประเทศต้ังคำถามกับการกระทำ
ของมาเลเซีย สถานการณภายในของพมาท่ีแยลงจากการปราบปราม
กลุมตอตานรัฐบาลอยางรุนแรงทำใหประเทศท่ีคอนขางเปน
ประชาธิปไตย คอื ไทย และ ฟลปิปนส กงัวลตอภาพลักษณและความ
ชอบธรรมของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะ การนำหลักการ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนมาใชกับกรณีพมา ในอดีต
หลักการไมแทรกแซงกจิการภายในไมไดมเีจตนาท่ีจะเพิกเฉยตอความ
เปนไปท่ีลอแหลมของประเทศสมาชิก เพียงแต การหารือกันจะทำกันหลัง
ฉาก ซึง่เปนไปไดยากในทางปฏิบัตสิำหรับกรณีของพมาซ่ึงดึงดดูความ
สนใจจากประชาคมโลก    (Moller 1998, 1101) เก่ียวกับประเด็นน้ี
Sukhumbhand Paribatra ตัง้ขอสงัเกตอยางแหลมคมวา:

“Because image is important, Asean’s ability to

maintain and to enhance its status as an influential

diplomatic community will be determined not by

the number of members but by the perceived quality

of membership, which in turn, is likely to be

determined by the quality of new members …Many

groups in the West believe Asean to be a ‘club of

dictators’: it is an unjust label, but an early admission

of Burma will simply give sustenance to this

prejudice. …Why should the Asean governments

and peoples have to bear the costs of Slorc’s folly

and intransigence?”9
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การรับพมาเขาเปนสมาชิกจึงสงผลตอความสอดคลองกันในจุดยืนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบงประเทศสมาชิกอาเซียนออกเปนสอง
ฝายตามท่ีกลาวไปแลว ซึง่เปนการกัดกรอนเอกภาพของอาเซียน ดงัเห็น
ชัดเจนจากการท่ีอาเซียนไมอาจบรรลุฉันทามติไดหากไมมีปจจัยจาก
ภายนอก

อีกประเด็นหน่ึงท่ีสำคัญซ่ึงอยเูบ้ืองหลังการผลักดันการรับพมา
เขาเปนสมาชกิ คอื การแขงขนักันของไทยและอินโดนีเซียในการเปนผู
นำของภมูภิาค ดงัตวัอยางในป 1992 ทีไ่ทยเสนอใหเชิญพมาเขารวม
ประชมุในฐานะผสูงัเกตการณ หากอินโดนีเซียยึดมัน่ในหลักการไมแทรก
แซงกิจการภายในยอมตองไมนำประเด็นการปฏิบัติของรัฐบาลทหาร
พมาตอชนกลมุนอยมุสลมิ Rohingya มาพิจารณาในขอเสนอของไทย
อยางไรก็ตามการท่ีอินโดนีเซียหันมาสนบัสนนุการรับพมาเขาเปนสมาชกิ
อยางแข็งขันอาจมองไดวาเปนความตองการท่ีจะใหมีประเทศเขามา
ถวงดุลการผูกขาดอำนาจของไทยในแผนดินใหญ เชนเดียวกับการรับ
เวียดนามเขาเปนสมาชกิกอนหนาน้ี การแขงขันกันของสองประเทศดงั
กลาวทำใหอาเซียนไมไดรบัผลประโยชนสงูสดุ ทัง้ยังเปนการส่ันคลอนตอ
เอกภาพของอาเซียน

สำหรับพมาเองก็มองอาเซียนเปนเคร่ืองมอืตอผลประโยชนของ
พมาเทาน้ัน โดยเฉพาะ ผลประโยชนทีจ่ะไดจากหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในของอาเซียน ดเูหมือนวาพมาจะไมไดสนใจผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจที่จะไดจากอาเซียนมากนัก เพราะ พมายังคงมีความ
สมัพนัธทีด่แีละไดรบัความชวยเหลือจากจนี พมาไมไดมองวาตัวเองเปน
สวนหน่ึงของอาเซียนเทาใดนัก ดงัเห็นไดจากการเขาเปนสมาชกิอาเซียน
ไมไดจำกดัหรือมผีลตอพฤติกรรมของพมา ทำใหเปนการยากท่ีอาเซียน
จะสามารถโนมนาวพมาใหมคีวามเห็นและจุดยืนรวมกนัในหลายเร่ือง
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10  “Coping with a Larger Family,” Bangkok Post, 13 June 1997. อางใน Acharya,
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โดยเฉพาะ เร่ืองท่ีเก่ียวพันกับการเมืองภายใน ซึง่โดยหลักก็คอืปญหา
สทิธิมนษุยชน การรับสมาชกิท่ีมคีวามแตกตางกันอยางมากท้ังในเร่ือง
ของผลประโยชน ยอมทำใหการบรรลฉุนัทามติยากย่ิงข้ึน

การรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนซ่ึงอยบูนหลักการของการไม
แทรกแซงกิจการภายในจึงเปนการบอนทำลายเอกภาพของอาเซียน คอื
ทำใหประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมแตกออกเปนสองฝาย ในขณะเดียวกัน
พมาเองก็ไมไดรสูกึเปนหน่ึงเดียวกับอาเซียนและมองอาเซียนเปนเพียง
เคร่ืองมอืในการตอบสนองตอผลประโยชนของตนโดยเฉพาะเปนเกราะ
กำบังตอการแทรกแซงจากตะวันตก ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมกต็องรบั
ผิดชอบตอการกระทำของพมา แตก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงทาทีของ
พมาหรือทำใหพมารสูกึเปนหน่ึงเดียวกันได เน่ืองจาก socialize หรือ การ
ทำใหมคีวามรสูกึเปนภูมภิาคเดียวกันน้ันตองใชเวลาท่ียาวนาน ดงัเห็นได
จากสมาชกิกอตัง้อาเซียนเองตองใชเวลาถึง 30 ป ไมเพียงแตไมสามารถ
socialize พมาไดแลว ยงัทำใหความรสูกึ we feeling ของประเทศสมาชิก
กอตัง้ท่ีตองใชเวลายาวนานในการสรางลดนอยลงไปดวยสาเหตุทีก่ลาว
ไปขางตน ประเด็นน้ีขอเขียนในหนังสอืพิมพ Bangkok Post สามารถ
สรปุไดอยางชัดเจนท่ีสดุ:

“There is also distinct possibility that the happy 10

will become something of dysfunctional family

unless the more progressive members grasp the

formidable challenges that the three newcomers…

present.”10
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ความพยายามผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน กับ
ขอเสนอเรือ่ง Flexible Engagement ของไทย

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชยีป 1997 ไทยริเร่ิมแนวคดิทีจ่ะผอน
คลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน เหตุผลสวนหน่ึงเปนผลโดยตรง
จากนโยบายของพมา (Narine 2002, 200) และทาทีประเทศตะวันตก
เชน สหภาพยุโรปท่ีปฏิเสธการเจรจากับคณะผแูทนของอาเซียนท่ีมผีแูทน
จากพมารวมอยูดวย ซึ่งสงผลกระทบอยางย่ิงตอความรวมมือทาง
เศรษฐกิจซึ่งมีความจำเปนตอไทยอยางมากโดยเฉพาะในชวงเวลาท่ี
ไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงการท่ีไทยตองเผชิญกับปญหา
การขนสงยาเสพติด และผูลี้ภัยผิดกฎหมายซ่ึงเปนผลจากการปราบ
ปรามกลมุตอตานท่ีเรียกรองประชาธปิไตย และกองกำลังชนกลมุนอย
ซึง่มฐีานท่ีตัง้อยบูรเิวณชายแดนไทย-พมา  (Katsumata 2004, 242)

ดังนั้นในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนป 1998 ที่มะนิลา
Surin Pitsuwan รฐัมนตรตีางประเทศของไทยเสนอ นโยบาย Flexible

Engagement ซึง่มสีาระสำคัญ คอื การตีความหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในอยางยืดหยนุมากข้ึนโดยอนุญาตใหมกีารอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมาและเปดเผย (frank and open discussion) ในกิจการภาย
ในของประเทศสมาชิกท่ีสงผลตอประเทศสมาชิกอ่ืน หรือ อาเซียน
(Katanyuu 2006, 830) ดงัท่ี Surin Pitsuwan อธบิายวา:

“…it is time that Asean’s cherished principle of non-

intervention is modified to allow it to play a

constructive role in preventing or resolving domestic

issues with regional implication. …when a matter

of domestic concern poses a threat to regional
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stability, a dose of peer pressure or friendly advice

at the right time can be helpful…” 11

นโยบายดังกลาวเปนการทาทายตอหลกัการไมแทรกแซงกิจการ
ภายในของอาเซียน กลาวคือ เปนการอนุญาตใหประเทศสมาชิกวิพากษ
วิจารณนโยบายของประเทศอ่ืนไดในที่สาธารณะ หากอาเซียนรับ
นโยบายน้ีมาใชจะเทากับวาตอจากน้ีไปการวิพากษวิจารณอยางเปดเผย
จะเกิดภายใตรมเงาของอาเซียนเอง (Haacke 2005, 169) จึงไมนา
ประหลาดใจที่มีเพียงฟลิปปนสที่สนับสนุนขอเสนอดังกลาว เพราะ
ฟลปิปนสมองวาตนเองเปนประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยแบบตะวันตกซ่ึง
ใหความสำคัญกับประเด็นอยางสิทธิมนษุยชน (Katsumata 2004, 249)

สำหรับพมารัฐบาลทหารตอตานแนวคิดน้ีอยางมาก เน่ือง
จากนโยบายน้ีจะสรางแรงกดดันอยางมาก รวมทั้งจะเปนการนำคำ
วิพากษวิจารณทีไ่มพงึประสงคมาสรูฐับาลทหารพมาโดยเฉพาะในเร่ือง
เก่ียวกับปญหาสิทธิมนุษยชน ดังเห็นไดจากการใหสัมภาษณของ
Sukhumbhand Paribatra รฐัมนตรชีวยตางประเทศของไทยในเร่ืองการ
นำนโยบาย Flexible Engagement มาใชกับสถานการณในพมา
“True friends speak frankly to each other. We don’t talk sweet.”12

ความกังวลตอนโยบายดังกลาวของพมาไดรับการพิสูจนจากคำกลาว
ของ Domingo Siazon รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนสที่เรียกรองให
ประชาชนพมานำรูปแบบการประทวงอยางสันติของชาวฟลปิปนสในการ
ขบัไลประธานาธิบด ีFerdinand Marcos มาเปนแบบอยาง การเรียกรอง



32

ในลกัษณะดังกลาวเปนการเรียกรองทีไ่มเคยเกิดข้ึนมากอนในอาเซียน
(Ibid.,182) เพราะเปนทาทีทีอ่ยเูหนือหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายใน

สำหรับเหตุผลในการตอตานนโยบาย Flexible Engagement

ของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สามารถอธิบายอยางรวบรัด โดย
คำอธิบายของ Jurgen Haacke กลาวคือ ประเทศอาเซียนท่ีถกูพิจารณา
วาเปนเผด็จการมีความกังวลในเร่ืองความม่ันคงของรัฐบาลของตน จงึไม
เห็นดวยกับนโยบายดังกลาว13 อยางไรก็ตามผนูำของประเทศท่ีคดัคาน
แนวคิดดงักลาวก็ตระหนักวาการจะปฏิเสธขอเสนอดังกลาวไปเลยน้ันไม
อาจยบัยัง้การเพ่ิมขึน้ของแนวคิดท่ีสนบัสนนุการตีความกิจการภายใหม
ได นโยบาย Enhanced Interaction จงึเกิดข้ึนดวยการประนีประนอม
กนัระหวางท้ังสองฝาย

แมวานโยบาย Enhanced Interaction จะพัฒนามาจาก
นโยบาย Flexible Engagement แตสาระสำคัญนัน้ตางกันโดยเฉพาะ
ในการนำไปใช กลาวคือ นโยบาย Enhanced Interaction มคีวามคลาย
กับนโยบาย Constructive Engagement มากเพียงแตอนุญาตให
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปฏสิมัพันธกบัประเทศสมาชิกอ่ืนอยางสราง
สรรค ในขณะท่ียงัคงยึดมัน่ในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน จะเห็น
ไดวาแม Enhanced Interaction อาจนำความเปล่ียนแปลงมาสหูลักการ
ไมแทรกแซงกิจการภายใน แตก็จะคอยๆ เกิดขึ้นและประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถควบคุมได ตรงขามกบันโยบาย Flexible Engagement

ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามท่ีจะแทรกแซงในกิจการภายในของ
13  Jurgen Haacke, “ASEAN’S Diplomatic and Security Culture: A Constructivist

Assessment,” International Relations of the Asia-Pacific 3 (2003), 81, 83. อาง
ใน Hiro Katsumata, “Why is ASEAN Diplomacy Changing?: From “Non-Inter-

ference” to “Open and Frank Discussions”,” Asian Survey, 44 no. 2 (March/

April 2004), 244
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14 The Sunday Nation, 26 July 1998, A2. อางใน Jurgen Haacke, ASEAN’s Dip-

lomatic and Security Culture: Origins, development and prospects (London,

New York: Routledge, 2003), 182-183.

ประเทศสมาชกิอ่ืนอยางเปนทางการ และเปนการเปล่ียนแปลงแบบหนา
มอืเปนหลังมอื (Katanyuu 2006, 830) แตดเูหมือนวาทาทีของประเทศ
ที่เสนอนโยบาย Flexible Engagement แมจะไมคัดคานนโยบาย
EnhancedInteraction แตก็ยังยืนยันในจุดยืนเดิมดังคำกลาวของ
Surin Pitsuwan:

“I feel confident I can raise any issue without fear of

being misunderstood or accused of interfering”14

การพยายามผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของ
ไทย และ ฟลปิปนส ผานการเสนอนโยบาย Flexible Engagement เพ่ือ
นำมาใชแทนนโยบาย Constructive Engagement ไดรบัการตอตาน
อยางมากโดยเฉพาะจากรัฐบาลทหารพมา และ ประเทศสมาชิกท่ีถกูมอง
วาเปนเผด็จการ ซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมีลักษณะเปนชุมชนนิยมอยาง
มาเลเซีย และสิงคโปร ทำใหนโยบาย Flexible Engagement นัน้ตกไป
และก็มีการประนีประนอมกันจนกลายเปนนโยบาย Enhanced

Interaction ทำใหอาเซียนแบงออกเปนสองฝายชัดเจนระหวางฝายท่ี
สนับสนุนการแทรกแซง (pro-interventionist camp) ซึ่งสนับสนุน
นโยบาย Flexible Engagement และฝายท่ีสนับสนนุอำนาจอธิปไตย
(pro-sovereignty camp) ซึง่ยึดมัน่ในหลักการไมแทรกแซงกิจการภาย
ใน (Acharya 2001, 207)

การแตกเปนสองฝาย ระหวาง Pro-interventionist Camp กับ Pro-

sovereignty Camp
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จากความพยายามผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภาย
ในทำใหอาเซียนแบงแยกเปนสองฝายระหวาง ฝายท่ีสนับสนนุการแทรก
แซง (pro-interventionist camp) ซึ่งสนับสนุนนโยบาย Flexible

Engagement คือ ไทย และ ฟลิปปนส กับ ฝายท่ีสนับสนุนอำนาจ
อธปิไตย (pro-sovereignty camp) ซึง่ยึดมัน่ในหลกัการไมแทรกแซง
กจิการภายใน การจะเขาใจสาเหตุของการแบงเปนสองฝายควรทำความ
เขาใจเร่ืองผลประโยชนทีอ่ยเูบ้ืองหลังของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เฉพาะสมาชิกกอตัง้

การเสนอนโยบาย Flexible Engagement ของไทยนอกจาก
จะเกิดจากบริบทของการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในป 1997 ซึ่งไทย
จำเปนตองการประโยชนจากความรวมมอืกับตะวันตก คอื สหรัฐฯ และ
ยโุรป ซึง่หยุดชะงักจากการรับพมาเขาเปนสมาชิกของอาเซียน รวมท้ัง
ความขัดแยงกับพมาในเขตชายแดน และผลกระทบจากการปราบปราม
กลมุตอตาน โดยเฉพาะการตองรบัภาระเร่ืองผลูีภั้ย การเสนอนโยบาย
ดงักลาวยังแสดงใหเห็นถึงความพยายามของไทยท่ีจะเปนผนูำอยางไม
เปนทางการของอาเซียน ทำใหประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงเปนเพ่ือนบาน
กบัไทยรสูกึวาถูกตอกย้ำความทรงจำท่ีไมดเีก่ียวกับแนวคดิ ‘สวุรรณภูม’ิ

หรือ ‘อาณาจักรไทยท่ียิง่ใหญ’ (Greater Thai Empire) ซึง่เปนแนวคิด
สมยัเผด็จการพิบูลสงคราม (Haacke 2005, 176) จงึเปนเหตุผลหน่ึงท่ี
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ  ตอตานการเสนอนโยบายดังกลาว ไมเพียง
แตไทยเทาน้ันท่ีพยายามแขงขันกันเปนผนูำของอาเซียน ประเทศสมาชกิ
อาเซียนอ่ืนๆ กเ็ชนกัน โดยเฉพาะ ประเทศหมเูกาะ อยาง มาเลเซีย โดย
เฉพาะหลังป 1998 ทีร่ะบอบ Suharto ในอนิโดนีเซียลมสลายลงทำให
เกิดภาวะสุญญากาศของผนูำในภูมภิาค (Acharya 2001, 153) มาเลเซีย
มองวาหากจะมีการเสนอใหมีการผอนคลายหลักการไมแทรกแซง
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กจิการภายใน ผผูลกัดันนาจะเปนมาเลเซีย ไมใชไทยท่ีทำใหภูมภิาคตอง
เผชิญกับวกิฤตเศรษฐกิจ (Katsumata 2004, 242)

ฝายท่ีสนับสนนุอำนาจอธปิไตยมองวาการรับนโยบาย Flexible

Engagement มาใชในอาเซยีนน้ันไมไดเปนการสรางเอกภาพใหเกิดขึน้
ในอาเซียน หากแตจะแพรขยายความไมไววางใจ และ ความขัดแยงใน
หมปูระเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน เพราะ ปญหาระหวางประเทศสมาชิก
สองประเทศจะถูกทำใหกลายเปนปญหาของอาเซียน นอกเหนือจากน้ัน
แลวยังเกรงวาจะนำไปสกูารแทรกแซงจากประเทศนอกภูมภิาค ซึง่ตาม
ความเห็นของฝายท่ีสนับสนนุอำนาจอธิปไตยมองวาปญหาดังกลาวควร
จัดการโดยประเทศคูกรณีดวยกันเอง ฝายน้ีเช่ือวานโยบาย Flexible

Engagement จะสงผลตรงขามกับความสำเร็จของหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในท่ีไดรบัการพิสจูนตลอดระยะเวลาท่ีผานมาในการสงเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ตามท่ีรัฐมนตรีตางประเทศ
อินโดนีเซีย Ali Alatas โตแยงวา:

“…if the proposition is to now talk publicly about

internal problems we will be back to when Asean

was not formed, when Southeast Asia was full of

tension, mutual suspicion, and only because Asean

was created, we have had more than 30 years of

stability, of common progress.”15

นอกจากน้ันฝายท่ีสนับสนุนอำนาจอธิปไตย โดยสวนใหญมี
ปญหาท่ีออนไหวในกจิการภายใน นโยบาย Flexible Engagement ที่
เปดโอกาสใหแทรกแซงกิจการภายในบางประเด็นท่ีสงผลตอประเทศ
สมาชกิอ่ืน หรือ อาเซียน จะสงผลกระทบตอปญหาออนไหวเหลาน้ัน
15 The Nation, 24 July 1998, 1. อางใน Ibid., 178.
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อีกประเด็นหน่ึงท่ีสำคัญ คอื ฝายท่ีสนับสนนุอำนาจอธิปไตยหว่ัน
เกรงวาจะเปนการกัดกรอนความม่ันคงของระบอบ เพราะ ตางจากหลัก
การไมแทรกแซงกิจการภายใน นโยบาย Flexible Engagement ถกูเช่ือม
โยงกับเรือ่งความโปรงใส การปฏิรปูทางการเมือง อำนาจของประชาชน
และวิธกีารแบบตะวันตก (Ibid., 180) ซึง่จะเปนการบ่ันทอนความชอบ
ธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ ประเทศสมาชิกใหม เชน
พมา เปนตน

แนนอนวาสมาชิกใหมของอาเซียนอยางพมายอมอยใูนฝายท่ี
สนบัสนนุอำนาจอธิปไตย รฐับาลทหารตอตานความพยายามใดก็ตาม
ทีจ่ะทำใหอาเซียนสามารถกาวกายในกิจการภายใน เพราะ พมาเขาเปน
สมาชกิอาเซียนดวยหวังทีจ่ะเปนการเปดประตสูเูวทีระหวางประเทศ โดย
ไมจำเปนตองตอบคำถามเร่ืองความเปนไปในกิจการภายใน (Narine

2002, 122) ซึง่ในกรณกีารเปนสมาชกิของพมาในอาเซยีนน่ีเองท่ีเปนสวน
สำคัญในการเรียกรองใหทบทวนหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน
เสียใหม ซึ่งเปนเร่ืองท่ีทาทายเสถียรภาพของอาเซียน สอดคลองกับ
คำอธิบายของประธานาธิบดีฟลิปปนส Joseph Estrada ที่วาเร่ือง
ดงักลาวเปนเร่ืองท่ีทาทายอาเซียนมากท่ีสดุนับตัง้แตมกีารกอตัง้อาเซียน
ในป 1967 (Acharya 2001, 152)

การท่ีสมาชิกอาเซียนแตกออกเปนสองฝายอยางชัดเจน สง
ผลกระทบถึงเอกภาพของอาเซียน เพราะตางฝายตางมีผลประโยชนที่
ตางกัน และตางยืนยันอยางแข็งกราวในจุดยืนของตน เห็นไดชดัเจนจาก
การยืนยันของ Abdullah Ahmad Badawi รฐัมนตรตีางประเทศมาเลเซีย
ในขณะน้ัน วา ความพยายามท่ีจะละท้ิงหลักการไมแทรกแซงกิจการภาย
ในซึ่งไดรับการพิสูจนความสำเร็จจากกาลเวลาในท่ีสุดแลวจะนำไปสู
การแตกสลายของอาเซียน (Katsumata 2004, 251) ในแงนีอ้าจกลาว
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ไดวาความรสูกึถึงความเปนพวกเรา หรือ we feeling ไดเจือจางหายไป
เอกภาพของอาเซียนท่ีถกูส่ันคลอนจากการแตกออกเปนสองฝายในเร่ือง
หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในท่ีมีสวนสำคัญเกิดจากประเด็น
ปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของอา
เซียนในการจัดการกับความขัดแยง เพราะ การบรรลุฉนัทามติซึง่โอกาส
สำเร็จมนีอยอยแูลวจะเกิดไดยากย่ิงขึน้

จากความแตกตางสฉูนัทามติ

ภายหลังป 1998 ทาทีของประเทศสมาชิกกอตัง้อาเซียนซ่ึงไม
เห็นดวยกับการผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในเร่ิมเปด
กวางมากข้ึน ซึง่เกิดข้ึนจากเหตุผลทีต่างกันไป ปจจยัท่ีสำคัญประการหน่ึง
มาจากความเปลีย่นแปลงอยางกะทันหันในอนิโดนีเซีย คอื การลมสลาย
ของระบอบ Suharto ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเขาเปน
สมาชิกอาเซียนของพมาในป 1997 และยึดม่ันในหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในมาโดยตลอด และการข้ึนสอูำนาจของรัฐบาลทีม่คีวามเปน
ประชาธิปไตยมากข้ึน ความเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบอยางมาก
ตอทาทีของมาเลเซีย จากกอนหนาน้ีมาเลเซียพยายามอยางมากในการ
เรงกำหนดการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมาจากป 2000 เปน 1997

และตอตานความพยายามใดๆ ที่จะกระทบตอหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายใน แตการลงจากตำแหนงของ Suharto ในอนิโดนีเซียซ่ึงเคย
เปนพันธมิตรสำคัญในการสนับสนนุรัฐบาลทหารในพมา ทำใหมาเลเซีย
รสูกึไดถงึแรงกดดันท้ังจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ และจากนอก
ภูมภิาค เพ่ือตอบสนองตอเร่ืองดังกลาวนโยบายของมาเลเซียจึงเปล่ียน
แปลงไป นายกรัฐมนตร ีMahathir  Mohamad หนัมาใหความสำคัญ
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อยางมากกับความเปนไปในพมา โดยเฉพาะการใหความเห็นอยางแข็ง
กราวในการแสดงความรสูกึผิดหวังกับรฐับาลทหารท่ีไมมคีวามกาวหนา
ในกระบวนการใดๆ วา พมาอาจตองถูกขับออกจากอาเซียนหากไมมี
ความกาวหนาใดๆ ในการปลอยตัว Aung San Suu Kyi (Katanyuu

2006, 836)

ภายหลังการลมสลายของระบอบ Suharto รัฐบาลใหมของ
อินโดนีเซียหันมาใหความสำคัญกับประเด็นพมามากข้ึน ตัง้แตสมยัของ
ประธานาธิบด ีB. J. Habibie แตชดัเจนมากข้ึนในสมยัของประธานาธิบดี
Megawati Sukarnoputri ซึง่เขารับตำแหนงในป 2001เหตุผลหลกัเน่ือง
จากอินโดนีเซียพยายามแสดงใหเห็นวารัฐบาลใหของอนิโดนีเซียใหความ
สำคัญกับประเด็นเร่ืองประชาธิปไตย และสิทธิมนษุยชน นอกจากน้ัน
รัฐบาลของ Megawati ยังไดสงผูแทน คือ Ali Alatas อดีตรัฐมนตรี
ตางประเทศเขาพบผนูำรัฐบาลทหารพมาดวย บทบาทท่ีเปล่ียนไปของ
อินโดนีเซียตอปญหาสิทธิมนษุยชนในพมายังสะทอนความพยายามของ
อินโดนีเซียท่ีจะกลับมาเปนผนูำในภูมภิาคอีกคร้ัง

สำหรับสงิคโปรการหันมาใหความสำคัญกับปญหาสิทธิมนษุย
ชนในพมานาจะมีเหตุผลหลักมาจากเร่ืองผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
กลาวคือ สงิคโปรเกรงวาปญหาสิทธิมนษุยชนในพมาท่ีไมมสีญัญาณวา
จะดีขึน้สงผลตอภาพลักษณและช่ือเสียงของอาเซียน ซึง่จะมีผลกระทบ
อยางมากตอบรรยากาศในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศสภููมภิาค
อีกประเด็นหน่ึงท่ีนาสังเกตตอทาทีของสิงคโปร คือ สิงคโปรพยายาม
รกัษาความเปนมิตรกับมาเลเซีย และ อินโดนีเซียมาตลอด จะเห็นไดวา
ทาทีของสงิคโปรจะสอดคลองกบัทัง้สองประเทศดังกลาวเสมอ เน่ืองจาก
มีความจำเปนท้ังในบริบททางความม่ันคงและการพ่ึงพิงทรัพยากรน้ำ
จากท้ังสองประเทศ ดังนั้นเม่ือทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเปล่ียน
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จดุยืนในประเด็นปญหาสิทธิมนษุยชนพมา ทาทีทีเ่ปล่ียนไปของสิงคโปร
จงึเปนเร่ืองท่ีเขาใจได

ผลประโยชนซึ่งสอดคลองกันของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สงิคโปร นำไปสคูวามรวมมอืกันกับประเทศสมาชิกกอตัง้ท่ีเหลือ คอื ไทย
และฟลิปปนส ในประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนในพมาซ่ึงนำไปสูการ
กอตัง้ ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC)

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทาทีของประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง คอื แรงกดดันจากนอกภูมภิาค สหรัฐฯ
และ สหภาพยุโรปกดดันอาเซียนอยางตอเน่ืองตัง้แตการริเร่ิมแนวคดิที่
จะรับพมาเขาเปนสมาชกิอาเซียน และขัดแยงกับอาเซยีนมาตลอดใน
เร่ืองสถานะสมาชิกอาเซียนของพมา ทัง้สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรปแสดง
ทาทีอยางแข็งกราวตออาเซียนในการท่ีพมาจะข้ึนดำรงตำแหนงประธาน
อาเซียนตามวาระในป 2006 ซึง่บทบาทประธานอาเซียนจะเปนการสราง
ความชอบธรรมใหกบัรฐับาลทหารพมา การเปนประเทศท่ีจดัการประชุม
ตางๆ ของอาเซียนซ่ึงการประชุมดงักลาวจะมีประเทศมหาอำนาจจากท่ัว
โลกเขารวมดวย ดงัน้ันหากประเทศเหลาน้ันเขารวมประชุมกห็มายความ
วาเปนการรับรองรัฐบาลทหารโดยปริยาย สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป
ขจูะคว่ำบาตรการประชุมอาเซยีนวาดวยความรวมมอืดานการเมืองและ
ความมัน่คงในภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิก (ARF) และ การประชุมรฐัมนตรี
ตางประเทศอาเซียนกับรฐัมนตรตีางประเทศของประเทศคเูจรจา (PMC)

โดยสงสัญญาณผานการไมเขารวมประชุม ARF ในป 2005 ของ
Condoleeza Rice รฐัมนตรตีางประเทศสหรัฐฯ เชนเดียวกับทีส่หภาพ
ยุโรปยกเลิกการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังกับอาเซียน
ในป 2004

ปจจัยดังกลาวทำใหอาเซียนตระหนักวาการคว่ำบาตรการ
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16 “Malaysia Disappointed with ASEAN’s Burma Path,” Irrawaddy, 29 September

2005. อางใน Ruukun Katanyuu, “Beyond Non-Interference in ASEAN: The

Association’s Role in Myanmar’s National Reconciliation and Democratization,”

Asian Survey, 46 no. 6 (November/December 2006), 839.

ประชุมดงักลาวจะสงผลกระทบท่ีรายแรงตอความสัมพนัธกบัตะวันตกใน
อนาคต ดงัเห็นไดจากความเห็นของนายกรัฐมนตรสีงิคโปร Lee Hsien

Loong “[ASEAN] would become marginalized [if it delayed or

took no action.]”16 ซึง่นำไปสกูารบรรลุฉนัทามติรวมกันของประเทศ
สมาชกิอาเซียนท้ังสมาชิกกอตัง้ และ สมาชกิใหมในการกดดันรวมกันให
รัฐบาลทหารพมาละท้ิงตำแหนงประธานอาเซียนในป 2006 อยางไร
กต็ามฉันทามติดงักลาวก็ไมไดมสีภาพบังคับ แตเปดโอกาสใหรฐับาล
ทหารเปนผตูดัสนิใจในขัน้สุดทาย ซึง่ในทีส่ดุพมาก็ยอมละท้ิงตำแหนง
ดงักลาว

ขอสังเกตตอการบรรลฉุนัทามติของอาเซยีนในป 2005

การบรรลุฉันทามติของอาเซียนน้ันไมใชเร่ืองที่ทำไดงาย โดย
เฉพาะภายหลังการผนวกรวมประเทศแผนดินใหญทั้งส่ีประเทศเปน
สมาชิกอาเซียน การพิจารณาถึงการบรรลุฉันทามติของอาเซียนในป
2005 ในการกดดันพมาใหละท้ิงตำแหนงประธานอาเซียนในป 2006 ซึง่
เปนการกาวไปเหนือหลักการไมแทรกแซงกิจการภาย จงึมคีวามสำคัญ
อยางย่ิง

การบรรลุฉนัทามติดงักลาวอาจทำใหเขาใจผดิไดวาอาเซียนมี
ความเห็นสอดคลองกันในการผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน และตีความเร่ืองกจิการภายในเสียใหม เพราะ อยางท่ีกลาวไป
บางแลวในหัวขอกอนหนาน้ีวาเบ้ืองหลงัของทาทีทีส่อดคลองกนัดังกลาว
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ของประเทศสมาชิกกอตัง้อาเซียนลวนแตเต็มไปดวยผลประโยชน และ
การถูกจำกัดดวยเง่ือนไขที่แตกตางกันไป แตที่นาสนใจก็คือ การท่ี
ประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนไมไดคดัคานทาทีของประเทศสมาชิก
กอตัง้ในประเด็นพมา ทัง้ทีห่ลักการไมแทรกแซงกิจการภายในเปนหน่ึงใน
ปจจยัท่ีดงึดดูใหประเทศเหลาน้ีเขาเปนสมาชกิอาเซียน

ทีเ่ปนเชนน้ันนาจะเกิดจากการท่ีประเทศสมาชกิใหมตระหนักวา
หากความสัมพันธระหวางตะวันตก กบั อาเซียนหยุดชะงักลง ไมเพียง
ประเทศสมาชิกกอตั้งอาเซียนเทาน้ันท่ีจะไดรับผลกระทบ แตประเทศ
สมาชกิใหมก็จะไดรบัผลกระทบโดยตรงดวย กลาวคือประเทศสมาชิก
ใหมหวังท่ีจะไดรบัการสนับสนนุในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชน สทิธิ
พเิศษทางการคาใน AFTA จากประเทศสมาชิกกอตัง้ (Katanyuu 2006,

841) รวมท้ังประเทศสมาชิกใหมจะสูญเสียโอกาสอยางมาก หาก
การประชุมอยาง PMC และ ARF ถูกคว่ำบาตรจากมหาอำนาจตะวันตก
โดยเฉพาะ ARF ที่เปนการประชุมดานความม่ันคงเดียวท่ีเปดโอกาส
ใหประเทศดอยพัฒนา เชน ลาว และ กมัพชูา ไดมโีอกาสรวมประชมุกบั
ประเทศมหาอำนาจจากท่ัวโลก

คำถามท่ีนาสนใจอกีประการหน่ึง คอื หากไมมภัียคุกคามจาก
ภายนอก ซึง่ในกรณนีี ้คอื การขจูะคว่ำบาตรการประชุม PMC และ ARF

อันเน่ืองมาจากการจะเขารับตำแหนงประธานอาเซียนของพมาตามวาระ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะบรรลุฉนัทามติในประเด็นพมาท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การเปล่ียนจุดยืนในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในหรือไม? คำตอบ
นาจะเปนไม เพราะ หากมองยอนกลับไปกอนหนาน้ีจะพบวาประเทศ
สมาชิกอาเซียนสวนใหญตอตานขอเสนอใดที่จะเปนการเปล่ียนแปลง
หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในมาตลอด และเปนท่ีชดัเจนวากลไก
ฉนัทามติของอาเซียน ตอ ประเด็นเร่ืองสทิธิมนษุยชน ถกูใชเปนเคร่ืองมอื
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ในการปกปองรฐับาลเผดจ็การในภมูภิาค เชน รฐับาลทหารพมา เปนตน
(Acharya 2001, 155)

ดงัน้ันอาจสรุปไดวาการบรรลุฉนัทามติของอาเซียนในป 2005

ไมไดหมายถึงเอกภาพของอาเซียน หากแตเปนเพียงการสอดคลองกนัใน
ผลประโยชนของประเทศสมาชิก รวมถึงภัยคุกคามรวมจากภายนอกซ่ึง
ในท่ีนีค้อื การขจูะคว่ำบาตร การประชุม PMC และ ARF ของสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ทำใหอาเซียนสามารถบรรลุฉนัทามติตอประเด็นพมาซ่ึง
กาวขามหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน ในเร่ืองกลไกฉันทามตินี้
Shaun Narine สรปุไวอยางชัดเจนวา:

“…ASEAN consensus was the product of external

influences, usually external threat. The ASEAN

states have usually only consulted each other in

case where ASEAN agreement was necessary to

achieve state goals.”17

จากท่ีกลาวไปขางตนอาจกลาวไดวา ประเทศสมาชิกอาเซียน
พรอมทีจ่ะละท้ิงหลกัการไมแทรกแซงภายใน หากเปนเร่ืองผลประโยชน
หรือ ภัยคุกคามตอประเทศสมาชิก

สรปุ

จากกรณีศกึษาปญหาสิทธิมนษุยชนในพมา พบวา สิง่ท่ีอยเูบ้ือง
หลังหลกัการไมแทรกแซงกจิการภายในก็คอื ผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไมวาจะเปนการยึดมั่นในหลักการ หรือ การเสนอให
ทบทวนหลักการใหม ในชวงป 1992-1997 หลักการไมแทรกแซงกิจการ
17 Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, 198-199.
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ภายในเปนเง่ือนไขของนโยบาย Constructive Engagement ของ
อาเซียน ชวงระยะเวลาดังกลาวผลประโยชนของประเทศสมาชิกอาเซียน
สอดคลองกัน คือ ผลประโยชนทางการคาและการลงทุนจากรัฐบาล
ทหารพมา ทำใหอาเซียนดูเหมือนเปนองคกรภูมภิาคท่ีมเีอกภาพ และมี
ความเปนหน่ึงเดียว แตมายาคติดังกลาวก็ถูกเปดเผยโดยขอเสนอ
Flexible Engagement ของไทยในป 1998 ท่ีทำใหประเทศสมาชิก
อาเซียนแตกออกเปนสองฝายชัดเจน เชนเดียวกัน เบ้ืองหลังของขอเสนอ
ดงักลาวก็คอื ผลประโยชนของไทย เร่ืองผลประโยชนของประเทศสมาชิก
ยงัสามารถนำมาอธิบายถึงการเปล่ียนจุดยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอหลกัการไมแทรกแซงกจิการภายในไดดวย นอกจากน้ันภัยคุกคาม
หรือ แรงกดดันจากภายนอกหากมีผลกระทบท่ีรนุแรงตอผลประโยชน
ของประเทศสมาชิก ก็มีสวนทำใหประเทศสมาชิกสามารถเปล่ียน
ทาทีและจุดยืนได

ไมตางจากกลไกฉันทามติที่จะบรรลุผลก็ตอเม่ือมีความสอด
คลองกันในเร่ืองผลประโยชนของประเทศสมาชิก และ แรงกดดัน หรือ
ภัยคุกคามจากภายนอก หากปราศจากปจจัยดังกลาวการบรรลุ
ฉนัทามตขิองอาเซยีนก็แทบจะเปนไปไมได

การรวมกลมุของอาเซียน จงึตัง้อยบูนผลประโยชนของประเทศ
สมาชกิ ไมใชผลประโยชนของอาเซยีนในฐานะองคกรภูมภิาค อยางไร
กต็ามกไ็มอาจปฏเิสธไดวาความสอดคลองในผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกก็ทำใหเกิดการ socialize จนมีความรูสึก we feeling ในหมู
ประเทศสมาชิกอาเซียน แตกระบวนการดังกลาวตองอาศัยเวลาท่ียาว
นาน หากพิจารณาในกรณีปญหาสิทธิมนุษยชนพมาในชวงป 1992-

1997 ทีอ่าเซียนยังมเีอกภาพในการยึดมัน่ในหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน
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ในแงนีก้ารรวมกลมุของอาเซยีนจึงไมไดมคีวามมัน่คง การรวม
กลุมของอาเซียนเปนเพียงเคร่ืองมือในการตอบสนองตอผลประโยชน
ของประเทศสมาชิก และประเทศสมาชิกอาเซียนจะไมยอมใหอาเซียน
หยุดการกระทำท่ีประเทศสมาชิกรสูกึวาจำเปน

การรับพมาเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป 1997 โดยยึดหลักการ
ไมแทรกแซงกิจการภายในน้ัน สงผลทำใหการรวมกลมุของอาเซยีนย่ิง
ออนแอลง กลาวคือ เปนการขยายการรวมกลมุในเชิงกวาง แตปราศจาก
การขยายในเชิงลึก รัฐบาลทหารไมไดมองอาเซียนเปนขอจำกัดตอ
พฤติกรรมพมา นัน่หมายความวาอาเซียนลมเหลวในการ socialize ให
พมาเกิดความรสูกึ we feeling ในการเปนสวนหน่ึงของอาเซยีน นำไปสู
การแพรขยายอิทธิพลของจีนเขามาในภูมิภาคมากข้ึนซ่ึงเปนการ
กดักรอนเอกภาพของอาเซียนดวย

การแตกออกเปนสองฝายระหวางฝายท่ีสนับสนนุการแทรกแซง
กับ ฝายท่ีสนับสนุนอำนาจอธิปไตย อันเน่ืองมาจากจุดยืน และ
ผลประโยชนที่ไมตรงกันในปญหาสิทธิมนุษยชนในพมานำมาสูการ
บ่ันทอนเอกภาพของอาเซียนอยางมาก ถึงกับที่รัฐมนตรีตางประเทศ
มาเลเซียออกมากลาววาน่ีอาจนำไปสกูารแตกสลายของอาเซียน

ดงันัน้จากการศึกษากรณีปญหาสิทธิมนษุยชนในพมา แสดงให
เห็นชัดเจนวาหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในและกลไกฉันทามติ กบั
การรวมกลุมของอาเซียนถูกขับเคล่ือนโดยผลประโยชนของประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ นั่นหมายความวาการรวมกลุมของอาเซียนจึง
เปราะบางและแตกแยก หากผลประโยชนของประเทศสมาชกิไมไดรบั
การตอบสนอง การรวมกลมุของอาเซยีนก็จะไมมคีวามหมายอีกตอไป ซึง่
จะทำใหความนาเช่ือถือของอาเซียนในฐานะองคกรภูมภิาคเส่ือมถอยลง
และอาจนำไปสกูารแตกสลายของอาเซียนในท่ีสดุ
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นโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเดน็สิทธิมนุษยชน:

ศกึษากรณีการลงนามรบัรองกฎบตัรอาเซยีนของพมา1

บทคัดยอ

บทความน้ีมีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลัง
นโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชน ผาน
การศึกษากรณีการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนเพ่ือนำมาใช
ในการอธิบายและทำความเขาใจนโยบายดังกลาวของ
รฐับาลทหาร จากการศึกษาพบวาจุดยืนของรัฐบาลทหาร คอื
การทำใหนโยบายในประเด็นสิทธิมนุษยชนจำกัดอยูเพียง
กจิการภายในของประเทศ และปจจยัท่ีกลาวขางตน ไดแก
ความคิดทางการเมืองของผูนำรัฐบาลทหารพมา ความ
สำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวันออก และ รสัเซีย และ
หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน

ภมิูหลัง

ตัง้แตป 1962 พมาปกครองดวยระบอบเผด็จการทหารมาโดย
ตลอด ในเดือนสงิหาคม 1988 รฐับาลทหารพมาประกาศกฎอัยการศึก
กวาดลางกลมุเคลือ่นไหวท่ีเรียกรองประชาธปิไตย และจัดตัง้สภาฟนฟู
กฎหมายและระเบียบแหงรัฐ  (State Law and Order Restoration

Council - SLORC) เพ่ือปกครองประเทศ ในการกวาดลางคร้ังนัน้มผีสูญู

1 บทความน้ีตพีมิพครัง้แรกใน วารสารกระแสอาคเนย, ปที ่6 ฉบบัที ่66 (มถุินายน 2552),

35-49.

บทความนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลัง
นโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิมนุษยชน ผานการ
ศึกษากรณีการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนเพ่ือนำมาใชในการ
อธิบายและทำความเขาใจนโยบายดังกลาวของรัฐบาลทหาร จากการ
ศกึษาพบวาจุดยืนของรัฐบาลทหาร คอื การทำใหนโยบายในประเด็น
สิทธิมนุษยชนจำกัดอยูเพียงกิจการภายในของประเทศ และปจจัยท่ี
กลาวขางตน ไดแก ความคิดทางการเมืองของผูนำรัฐบาลทหารพมา
ความสำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวันออก และ รสัเซีย และหลัก
การไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน
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หายกวาหม่ืนคน ตามรายงาน U.S. Department of State’s annual

human rights report for 1989 ไดกลาวโทษรัฐบาลทหารพมา วา มี
การจับกุม และ สังหารผูบริสุทธ์ิโดยปราศจากการพิจารณาคดีใน
กระบวนการยุตธิรรม ทรมานนกัโทษการเมือง และกักขัง Aung San Suu

Kyi ไวในบริเวณบานพัก ในป 1990 พรรคการเมืองท่ีสนับสนุน
ประชาธิปไตยชนะการเลือกต้ังท่ัวไปอยางทวมทน โดยไดทีน่ัง่ถึง 392 จาก
485 ทีน่ัง่ อยางไรก็ตามสภาใหมไมเคยมีการเปดประชมุ เน่ืองจากรฐับาล
ทหารปฏิเสธผลการเลือกต้ังดังกลาว ตอมาในป 1993 รฐับาลทหารได
กอตัง้การประชุมสมชัชาแหงชาต ิ (National Convention) ขึน้ แตการ
ประชมุดงักลาวกลับมหีนาท่ีรกัษาสถานะ อำนาจ และการปกครองของ
กองทัพในการสรางรัฐประชาธิปไตยที่เจริญและมีระเบียบวินัย
(discipline-flourishing democratic state) ซึง่นาจะเปนการประกัน
ความตอเน่ืองของการปกครองโดยเผด็จการทหารในรูปแบบทีต่างออก
ไป2มากกวาเปนการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีแทจรงิ

สถานการณปจจุบนั

ปจจบัุนพมาปกครองภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหง
รฐั (State Peace and Development Council - SPDC) ทีเ่ปล่ียนแปลง
มาจากสภาฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรฐั (SLORC) เปนรัฐบาลโดย
พฤตินยั และมีพลเอกอาวุโส ตาน ฉวย เปนประธาน การปฏิรปูดงักลาว
ถูกมองวาเปนความพยายามพัฒนาความชอบธรรมทางเศรษฐกิจอัน
เน่ืองมาจากขาวการทุจรติของสมาชิกรัฐบาลทหาร นอกจากน้ันยังแสดง

2 Ian Holliday, “National Unity Struggles in Myanmar: A Degenerate Case of

Governance for Harmony in Asia,” Asian Survey, 47 no. 3 (May 2007), 386.
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ใหเห็นถึงการเปล่ียนผานของเหลาผนูำรัฐบาลทหาร และกระบวนการสืบ
ทอดอำนาจไปสูผูนำรุนใหมที่จะข้ึนสูอำนาจในอนาคตซ่ึงเปนเง่ือนไข
สำคัญสำหรับความม่ันคงของสถาบันในระยะยาว3 สภาสันติภาพและ
การพัฒนาแหงรฐัมโีครงสรางการบังคับบญัชาในทุกภาคสวนต้ังแตระดับ
รัฐ จนถึง หมูบาน โดยทหารมีอำนาจสูงสุดในการปกครองทุกระดับ
รฐับาลทหารคุมกองกำลังเกือบทัง้หมดของประเทศ ยกเวนเพียงกลมุแบง
แยกดินบางกลมุเทาน้ัน

U.S. Department of State’s annual human rights report

for 2006 รายงานถึงสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของพมามีใจความ
โดยสรุป วา สถิตกิารละเมิดสทิธิมนษุยชนของรฐับาลทหารพมารุนแรง
ขึน้ รฐับาลทหารยังคงลดิรอนสทิธิของพลเมืองในการเปล่ียนรัฐบาลของ
ตน มีการกักขังแกนนำของกลุม 88 Generation Students โดยไม
อนญุาตใหคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศเขาเย่ียมนักโทษเปน
การสวนตัว กองทัพพมาเพ่ิมการโจมตหีมบูานชนกลมุนอยในเขตพะโค
และรัฐกะเหร่ียงเพ่ือผลกัดันใหชนกลมุนอยดังกลาวออกจากพ้ืนท่ี นอก
จากน้ันรัฐบาลทหารยังคงมีการละเมิดสิทธิอยางรายแรงในดานอ่ืน รวม
ถงึการประหารชีวิตนอกอำนาจศาล กกัขังตลอดชวิีต อมุ ขมขนื และ
ทรมาน  นกัโทษและผถูกูกังขงัถูกละเมิดโดยสภาพซ่ึงยากท่ีจะสามารถ
ทนอยไูด และเปนภัยคุกคามตอชวิีต โดยปกติแลวมักใชการคุมขงัท่ีบังคับ
ใหขาดการติดตอกับผอ่ืูน มกีารกักขังนักโทษตามอำเภอใจเพ่ือเปาหมาย
ทางการเมือง Aung San Suu Kyi เลขาธิการพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือ
ประชาธิปไตย (National League for Democracy – NLD) ยงัคงถกู
ควบคุมตวัไวในบรเิวณบานพัก อำนาจรฐัยงัมักละเมิดสทิธิสวนบุคคล

3 James Guyot, “Burma in 1997: From Empire to ASEAN,” Asian Survey, 38  no.

2, A Survey of Asia in 1997: Part II (February 1998), 194-195
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ของพลเมือง และใชมาตรการบังคบัใหมกีารยายท่ีอยเูปนประจำ รฐับาล
ทหารจำกัดเสรีภาพในการกลาวสุนทรพจน สื่อ การชุมนุม สมาคม
ศาสนา และการเคล่ือนไหว องคกรพัฒนาเอกชนดานสิทธิมนษุยชนใน
ประเทศไมไดรับอนุญาตใหดำเนินการอยางอิสระ และองคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศตองเผชิญกับบรรยากาศท่ีตอตานอยางรุนแรง
และการเลือกปฏิบัตทิางสังคมตอผหูญิงยังคงดำเนินตอไป เชนเดียวกับ
การบังคบัเกณฑเด็กเขาเปนทหาร การเลือกปฏิบัตติอชนกลมุนอย และ
การคามนุษย สิทธิของแรงงานยังคงถูกจำกัด นอกจากรัฐบาลแลว
ชนกลมุนอยกถ็กูกลาวหาวาละเมิดสทิธิมนษุยชนเชนกันแมวาจะนอย
กวารัฐบาลทหารมากกต็าม

ในป 2007 มกีารชุมนมุเพ่ือเรียกรองประชาธิปไตยโดยมีพระ
สงฆพมาเปนแกนนำในเมืองใหญๆ  ของประเทศ โดยมีจดุประสงคสาม
ขัน้ตอนไดแก ขัน้ท่ีหน่ึง ลดราคาสนิคาท่ีปรบัตวัสูงขึน้ ขัน้ท่ีสอง ปลอย
ตวันักโทษการเมืองและผถููกกักขังในขณะท่ีการประทวงดำเนินไป ขัน้ท่ี
สาม นำไปสูการเจรจากับกลุมนิยมประชาธิปไตยเพ่ือมุงใหเกิดการ
ปรองดองแหงชาติโดยทันที  รฐับาลทหารอางวาการชุมนมุดงักลาวเกิด
จากการปลุกปนของพวกนักเคล่ือนไหวทางการเมืองหัวรุนแรง (political

extremist) จากพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) และ
สถานีกระจายเสียงตางประเทศ จงึปราบปรามดวยวิธกีารรุนแรง แมวา
รฐับาลทหารจะกลาววาไดจดัการอยางละมุนละมอมและหวงใยก็ตาม4

จากคำกลาวอางของผนูำพระสงฆ พระถูกสังหารไปอยางนอย 100 รปู
และประมาณ 1200 รปูถกูจับกมุ สวนบทบาทของกองกำลังชนกลมุนอย
ติดอาวุธท่ีสำคัญ คือ องคกรสหภาพแหงชาติกะเหร่ียง (KNU) และ
4 Bertil Lintner, “The Burmese Way to Fascism,” Far Eastern Economic Review,

170 no. 8 (October 2007), 11-12.
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กองทัพรัฐฉาน (SSA) ออนแอลงอยางมากผานขอตกลงหยดุยิง และ
มาตรการของรัฐบาลทหาร ทำใหความเปนไปไดที่กลุมดังกลาว
จะสามารถกลับมามบีทบาทดังเชนอดตีไมนาจะเปนไปได

ตัง้แตป 2006 เปนตนมามีประเด็นทางการเมืองท่ีนาสนใจใน
พมาอีกประเด็นหน่ึง คอืการประชมุสมชัชาแหงชาตซิึง่จดัต้ังขึน้ในป 1993

ไดเปดประชมุขึน้ แสดงใหเห็นถึงการตัดสนิใจของรฐับาลทหารในการ
ผลักดันการรางรัฐธรรมนูญของประเทศอีกคร้ัง อยางไรก็ตามผลจากการ
ประชมุดงักลาวดูเหมือนวาเปนการรักษาอำนาจของรัฐบาลทหารเอาไว
เร่ืองทีส่ำคัญ คอื  กองทัพยังคงสงวนความเปนสถาบันท่ีอิสระในการ
ตดัสนิใจ และควบคุมกองกำลังท้ังหมดในประเทศ รวมถึงตำรวจ และ
องคกรกำลังเสริม (paramilitary organization) นอกจากน้ันกองทัพยัง
ไดรบัมอบอำนาจใหปกปองรฐัธรรมนูญและประเทศจากภัยคุกคามท้ัง
จากภายในและภายนอก กลาวใหถงึท่ีสดุแลวรางรัฐธรรมนูญใหมมจีดุ
มงุหมายเพ่ือวางรากฐานสำหรับอำนาจของผนูำรัฐบาลกลางท่ีเขมแขง็
(the central government’s strong executive power)5 รฐับาลทหาร
พมาประกาศใหมกีารลงประชามติเพ่ือรบัรองรางรัฐธรรมนญูดังกลาวใน
เดือนพฤษภาคม 2008 ตามดวยการเลือกต้ังท่ัวไปในป 2010 ซึง่จะเปน
การเลือกต้ังครัง้แรกในรอบ 2 ทศวรรษของประเทศ อยางไรก็ตามฝาย
ตรงขามของรฐับาลประกาศคว่ำบาตรการลงประชามตดิงักลาว สำหรับ
อนาคตทางการเมืองของ Aung San Suu Kyi พรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพ่ือประชาธิปไตย (NLD) และฝายตรงขามรฐับาลยงัคงมดืมน ไมมแีนว
โนมวาจะไดรบัอนญุาตใหเขาไปมสีวนรวมใดๆ ในกระบวนการเปล่ียน
ผานท่ีผลกัดันโดยรัฐบาลทหาร
5 Maung Aung Myoe, “Myanmar in 2006: Another Year of Housekeeping?,”

Asian Survey, 47 no. 1 (January/February 2007), 196.
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นโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเดน็สิทธิมนุษยชน กบั การ
เปนสมาชกิอาเซยีน

การประกาศกฎอัยการศึก กวาดลางกลมุเคล่ือนไหวท่ีเรียกรอง
ประชาธปิไตยของรฐับาลทหารพมาในเดือนสงิหาคม 1988 ทำใหรฐับาล
ตะวันตก และ ญ่ีปนุกำหนดมาตรการคว่ำบาตรพมา ในขณะท่ีอาเซียน
ไมสามารถบรรลจุดุยืนรวมกันได ความกังวลหลักของประเทศสมาชิก
อาเซียน คอื การท่ีตะวันตกจะเขามาแทรกแซงในกิจการของภูมภิาค แต
อีกสวนหน่ึงท่ีสำคัญ คอื ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญมผีลประโยชน
ทางการคาอยใูนพมา เชน ในป 1989 สนิคาสงออกของพมาไปยังตลาด
ของสงิคโปร และ ไทย คดิเปน 17% และ 12% ตามลำดับ6 ดงัน้ันทาทีของ
อาเซียนจึงถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชนทางการคา นำไปสูนโยบาย
Constructive Engagement ของอาเซียน โดยวางอยูบนหลักการไม
แทรกแซงกิจการภายใน เพราะฉะน้ันแลวประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะไม
พจิารณาประเด็นเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชน ในการปฏิสมัพันธกบั
พมาโดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน เน่ืองจากถือวาเปนกจิการภาย
ในของพมา อยางไรก็ตามนโยบาย Constructive Engagement ของอา
เซียนก็ถกูวิพากษวิจารณอยางมาก ดงัตัวอยางท่ี Aung San Suu Kyi

ตัง้ขอสงัเกตกับนโยบายดังกลาววา: “The question is for whom has it

been constructive? Was it constructive for the forces of

democracy? Was it constructive for the Burmese people in

general? Was it constructive for a limited business community?

Or was it constructive for SLORC?”

6 Kay Moller, Cambodia and Burma: The ASEAN Way Ends Here,” Asian

Survey, 38 no. 12 (December 1998), 1089.
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อยางไรก็ตามจนถึงชวงตนทศวรรษ 1990 ประเทศสมาชิก
อาเซียนยังคงยึดมั่นในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในในการ
ปฏิสัมพันธกับพมา จนกระท่ังเกิดความเห็นตางข้ึนในการพิจารณา
กำหนดการรับพมาเขาเปนสมาชิกตามแนวคิด One Southeast Asia

และ ชัดเจนข้ึนหลังการเขาเปนสมาชิกของพมาในป 1997 กลาวคือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนแบงเปนสองฝาย ไดแก ฝายท่ียดึมัน่ในหลกัการ
ไมแทรกแซงกิจการภายใน กับ ฝายท่ีใหความสำคัญกับประเด็นสิทธิ
มนษุยชน คอื ไทย และฟลปิปนส ทัง้ไทยและฟลปิปนสอางเหตุผลเร่ือง
ความไมแนนอนในศักยภาพของพมาท่ีจะสามารถทำตามเง่ือนไขของ
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ได แตเหตุผลท่ีแทจรงิก็คอืเร่ืองกิจการภาย
ในของพมา7 ความเห็นตางของท้ังสองฝายหาขอยุตไิด เน่ืองจากปฏิกริยิา
ทีร่นุแรงซ่ึงตอบโตตอทาทีทีก่าวราวของสหรัฐฯในความพยายามจะแทรก
แซงในกิจการของอาเซียน กลาวคือ การใหสัมภาษณของ Nicholas

Burns ในฐานะ U.S. State Department Spokesman ตอสือ่วา: “[U.S.

was] trying to use our influence to make the point that Burma

should be given a stiff message that it is not welcome [in ASEAN].”

ทาทีของสหรัฐฯกระตุนใหอาเซียนมีจุดยืนรวมกัน และบรรลุ
ฉันทามติในการรับพมาเขาเปนสมาชิกตามกำหนดการในเดือน
กรกฎาคม 1997 ทัง้นีเ้ปนทาทีเพ่ือยนืยันความเปนอิสระของอาเซยีน
และแสดงใหประเทศตะวันตกเห็นวาการพิจารณาวาจะรับหรอืไมรบัพมา
เปนสมาชกิน้ันเปนอำนาจการตัดสินใจของอาเซยีนไมใชประเทศตะวัน
ตก พมาเขาเปนสมาชกิอาเซียนอยางเปนทางการเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม
1997

7 Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia (Boulder,

Colo.: Lynne Rienner, 2002), 116.
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ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปไมเห็นดวยอยางมาก
กบัการรับพมาเขาเปนสมาชิกของอาเซียน เห็นไดจากการประชุมระหวาง
รฐัมนตรตีางประเทศยุโรปกับอาเซียนท่ีสงิคโปรในเดือนกุมภาพันธ 1997

เพ่ือเตรียมการสำหรบัการประชุมเอเชีย-ยโุรป (ASEM) ในป 1998 ที่
ลอนดอน ประเด็นท่ีโตเถียงกัน คือ เร่ืองการตรวจลงตรา (visa) ของพมา
เพราะ มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปตอรฐับาลทหารพมาในป
1996 นัน้รวมถึงเร่ืองการจำกัดการตรวจลงตรา (visa) ของสมาชกิรัฐบาล
ทหารพมาดวย จงึเกิดความไมชดัเจนวาหากพมาเขาเปนสมาชกิอาเซียน
แลวจะสามารถไดรบัสทิธิในการเขารวมการประชุมเอเชยี-ยโุรป (ASEM)

โดยอัตโนมัตหิรือไม หลังจากการรับพมาเขาเปนสมาชกิสหภาพยุโรป
เล่ือนการประชุม ASEAN-EU Joint Cooperation Conference ซึง่สาระ
สำคัญของการประชุมอยทูีก่ารพัฒนาโครงการรวมระหวางสหภาพยุโรป
กบัอาเซียน และการพิจารณาสิทธิพเิศษทางการคา ทีก่ำหนดการเดิมจะจดั
ขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 1997 ออกไปอยางไมมกีำหนด เน่ืองจากสหภาพ
ยโุรปคัดคานสถานะผสูงัเกตการณของพมาในการประชุม แมวาอาเซียน
จะยืนยันวาพมาควรไดรบัสทิธินีเ้ชนเดียวกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ทีไ่ดรบั
การยอมรับใหลงนามปนคภูาคีของความตกลงวาดวยความรวมมอืระหวาง
อาเซียนกับประชาคมยโุรป (ASEAN-EC Cooperation Agreement) ซึง่
จะทำใหไดสทิธิในการเขารวมประชุมดงักลาว แตสหภาพยุโรปคงยืนยัน
ทาทีเดิมวาดวยบริบทของพมาโดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษย
ชนทำใหพมาไมอาจทำอยางเดียวกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได แมในภาย
หลังสหภาพยุโรปจะประนีประนอมโดยเสนอสถานะ passive presence

ใหกบัพมาในการประชุม แตอาเซียนปฏิเสธขอเสนอน้ัน จะเห็นไดวาการรับ
พมาเขามาเปนสมาชิกอาเซียนทำใหความสัมพันธระหวางอาเซียนกับ
สหภาพยุโรปตึงเครียด
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สำหรับพมาเองก็มองอาเซียนเปนเคร่ืองมอืตอผลประโยชนของ
พมาเทาน้ัน โดยเฉพาะ ผลประโยชนทีจ่ะไดจากหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในของอาเซียน ดเูหมือนวาพมาจะไมไดสนใจผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิทีจ่ะไดจากอาเซียนมากนัก เพราะ พมายังคงมคีวามสมัพนัธที่
ดแีละไดรบัความชวยเหลือจากจนี พมาไมไดมองวาตัวเองเปนสวนหน่ึงของ
อาเซียนเทาใดนกั ดงัเห็นไดจากการเขาเปนสมาชกิอาเซียนไมไดจำกดัหรือ
มผีลตอพฤติกรรมของพมา ทำใหเปนการยากท่ีอาเซียนจะสามารถโนมนาว
พมาใหมคีวามเห็นและจุดยืนรวมกันในหลายเร่ือง โดยเฉพาะ เร่ืองทีเ่กีย่ว
พนักับการเมืองภายใน ซึง่โดยหลักก็คอืปญหาสิทธิมนษุยชน

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียป 1997 ไทยริเร่ิมแนวคิดท่ี
จะผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน เหตุผลสวนหน่ึงเปน
ผลโดยตรงจากนโยบายของพมา8 และทาทีประเทศตะวันตก รวมถึงการ
ทีไ่ทยตองเผชญิกับปญหาการขนสงยาเสพยตดิ และผลูีภั้ยผิดกฎหมาย
ซึง่เปนผลจากการปราบปรามกลมุตอตานท่ีเรียกรองประชาธิปไตย และ
กองกำลังชนกลมุนอยซ่ึงมฐีานท่ีตัง้อยบูรเิวณชายแดนไทย-พมา9 ดงันัน้
ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนป 1998 ที่มะนิลา Surin

Pitsuwan รัฐมนตรีตางประเทศของไทยเสนอ นโยบาย Flexible

Engagement ซึง่มสีาระสำคญั คอื การตีความหลกัการไมแทรกแซง
กจิการภายในอยางยืดหยนุมากข้ึนโดยอนุญาตใหมกีารอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมาและเปดเผย (frank and open discussion) ในกิจการภายใน
ของประเทศสมาชิกท่ีสงผลตอประเทศสมาชิกอ่ืน หรือ อาเซียน10

8 Narine, op. cit., 200.
9 Hiro Katsumata, “Why is ASEAN Diplomacy Changing?: From “Non-Interference”

to “Open and Frank Discussions,” Asian Survey, 44 no. 2 (March/April 2004), 242.
10 Ruukun Katanyuu, “Beyond Non-Interference in ASEAN: The Association’s Role

in Myanmar’s National Reconciliation and Democratization,” Asian Survey, 46 no.

6 (November/December 2006), 830.
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รัฐบาลทหารตอตานแนวคิดนี้อยางมาก เน่ืองจากนโยบายน้ี
จะสรางแรงกดดันอยางมาก รวมท้ังจะเปนการนำคำวิพากษวิจารณทีไ่ม
พงึประสงคมาสรูฐับาลทหารพมาโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับปญหาสิทธิ
มนษุยชน ดงัเห็นไดจากการใหสมัภาษณของ Sukhumbhand Paribatra

รัฐมนตรีชวยตางประเทศของไทยในเร่ืองการนำนโยบาย Flexible

Engagement มาใชกับสถานการณในพมา: “True friends speak

frankly to each other. We don’t talk sweet.” ความกังวลตอนโยบาย
ดงักลาวของพมาไดรบัการพิสจูนจากคำกลาวของ Domingo Siazon

รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนสที่เรียกรองใหประชาชนพมานำรูปแบบ
การประทวงอยางสันติของชาวฟลิปปนสในการขับไลประธานาธิบดี
Ferdinand Marcos มาเปนแบบอยาง การเรียกรองในลกัษณะดังกลาว
เปนการเรียกรองท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนในอาเซียน เพราะ เปนทาทีทีอ่ยู
เหนือหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายใน

สำหรับเหตุผลในการตอตานนโยบาย Flexible Engagement

ของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สามารถอธิบายอยางรวบรัด โดย
คำอธิบายของ Jurgen Haacke กลาวคือ ประเทศอาเซียนท่ีถกูพิจารณา
วาเปนเผด็จการมีความกังวลในเร่ืองความม่ันคงของรัฐบาลของตน จงึไม
เห็นดวยกับนโยบายดังกลาว11 อยางไรก็ตามผนูำของประเทศท่ีคดัคาน
แนวคิดดงักลาวก็ตระหนักวาการจะปฏิเสธขอเสนอดังกลาวไปเลยน้ันไม
อาจยบัยัง้การเพ่ิมขึน้ของแนวคิดท่ีสนบัสนนุการตีความกิจการภายใหม
ได นโยบาย Enhanced Interaction จงึเกิดข้ึนดวยการประนีประนอม
กนัระหวางท้ังสองฝาย แมวานโยบาย Enhanced Interaction จะพัฒนา

11 Jurgen Haacke, “ASEAN’S Diplomatic and Security Culture: A Constructivist

Assessment,” International Relations of the Asia-Pacific 3 (2003), 81, 83. อาง
ใน Katsumata, op. cit., 244
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มาจากนโยบาย Flexible Engagement แตสาระสำคัญน้ันตางกันโดย
เฉพาะในการนำไปใช กลาวคือ นโยบาย Enhanced Interaction มคีวาม
คลายกับนโยบาย Constructive Engagement มากเพียงแตอนญุาตให
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีปฏสิมัพนัธกบัประเทศสมาชิกอ่ืนอยางสราง
สรรคในขณะท่ียงัคงยดึมัน่ในหลกัการไมแทรกแซงกจิการภายใน

ภายหลังป 1998 ผลประโยชนซึ่งสอดคลองกันของมาเลเซีย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร นำไปสคูวามรวมมอืกนักับประเทศสมาชิกกอตัง้
ทีเ่หลือ คอื ไทย และฟลปิปนส ในประเด็นปญหาสิทธิมนษุยชนในพมา
ซึง่นำไปสกูารกอตัง้ ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus

(AIPMC) ปจจยัท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทาทีของประเทศสมาชกิอา
เซียนท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง คอื แรงกดดันจากนอกภูมภิาค สหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรปกดดันอาเซียนอยางตอเน่ืองตัง้แตการริเร่ิมแนวคิดท่ีจะรับ
พมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน และขัดแยงกับอาเซียนมาตลอดในเร่ือง
สถานะสมาชิกอาเซียนของพมา ทัง้สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรปแสดงทา
ทอียางแข็งกราวตออาเซยีนในการท่ีพมาจะข้ึนดำรงตำแหนงประธานอา
เซียนตามวาระในป 2006 ซึง่บทบาทประธานอาเซียนจะเปนการสราง
ความชอบธรรมใหกบัรฐับาลทหารพมา การเปนประเทศท่ีจดัการประชุม
ตาง ๆ ของอาเซียนซ่ึงการประชุมดงักลาวจะมีประเทศมหาอำนาจจาก
ทัว่โลกเขารวมดวย ดงันัน้หากประเทศเหลาน้ันเขารวมประชมุกห็มาย
ความวาเปนการรับรองรัฐบาลทหารโดยปริยาย สหรัฐฯ และ สหภาพ
ยโุรปขจูะคว่ำบาตรการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมอืดานการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ARF) และ การประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศคู
เจรจา (PMC) โดยสงสญัญาณผานการไมเขารวมประชมุ ARF ในป 2005

ของ Condoleeza Rice รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ เชนเดียวกับที่



60

สหภาพยุโรปยกเลิกการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังกับอา
เซียนในป 2004

ปจจัยดังกลาวทำใหอาเซียนตระหนักวาการคว่ำบาตรการ
ประชุมดงักลาวจะสงผลกระทบท่ีรายแรงตอความสัมพนัธกบัตะวันตกใน
อนาคต ดงัเห็นไดจากความเห็นของนายกรัฐมนตรสีงิคโปร Lee Hsien

Loong: “[ASEAN] would become marginalized [if it delayed or

took no action.]” ซึ่งนำไปสูการบรรลุฉันทามติรวมกันของประเทศ
สมาชกิอาเซียนท้ังสมาชิกกอตัง้ และ สมาชกิใหมในการกดดันรวมกันให
รัฐบาลทหารพมาละท้ิงตำแหนงประธานอาเซียนในป 2006 อยางไร
กต็ามฉันทามติดงักลาวก็ไมไดมสีภาพบังคับ แตเปดโอกาสใหรฐับาล
ทหารเปนผตูดัสนิใจในขัน้สุดทาย ซึง่ในทีส่ดุพมาก็ยอมละท้ิงตำแหนง
ดงักลาว

อยางไรก็ตามจุดยืนตอนโยบายของรัฐบาลทหารพมาใน
ประเด็นสิทธิมนษุยชนก็ไมไดเปล่ียนไป กลาวคือ พมายังคงยืนยันวานโย
บายดังกลาวเปนกิจการภายในของประเทศ ดงัคำกลาวเชิงเสียดสีของ
นายพล Soe Win นายกรัฐมนตรพีมา: “If there are no accusations

and disturbances from outside, we will achieve the goal of

democracy very soon.” นอกจากน้ันแมจะยอมทำตามฉันทามติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเหลือ แตกย็งัคงทาทีทีแ่ข็งกราว ตามคำกลาว
ของรฐัมนตรตีางประเทศพมา Nyan Win: “That is their [the EU and

the US’s] attitude. It is not ours. We can decide ourselves because

we are an independent country… The chairmanship is our

responsibility.”

การรบัรองกฎบตัรอาเซยีนของพมา
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ตัง้แตการเขาเปนสมาชกิอาเซียนของพมาในป 1997 อาเซียน
ตองเผชญิกับคำวิพากษวิจารณถงึประสทิธิภาพในการแกไขปญหาสิทธิ
มนษุยชนในพมา โดยเฉพาะหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน ทีท่ำให
อาเซียนเปรียบเสมือนโลปองกัน และสรางความชอบธรรมใหกบัรฐับาล
ทหารพมา การปฏิรูปโครงสรางของอาเซียนใหเปนองคการระหวาง
ประเทศท่ีมสีภาพนิตบุิคคลตามกฎหมายระหวางประเทศถูกคาดหวังวา
จะทำใหอาเซียนมีประสิทธิภาพในจัดการปญหาสิทธิมนษุยชนในพมา
โดยเฉพาะตะวันตกท่ีคาดหวังวาอาเซียนในฐานะองคการท่ียดึกฎเกณฑ
ทางกฎหมายเปนหลัก (rule-based organization) จะมีลกัษณะเดียว
กับสหภาพยุโรป หรือ เปน EU-style ASEAN ซึง่มลัีกษณะเปนองคการ
เหนือชาตมิอีำนาจบงัคบักาวขามหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายใน ดงั
เชน Kay Moller มองวา: “However, globalization will not wait for

this insight to spread. Either interference becomes legitimate, or

the association will become increasingly meaningless”

แตในทางปฏิบัติไมไดเปนไปตามท่ีแนวคิดแบบตะวันตกคาด
หวังไว ในท่ีนี้จะพิจารณาทาทีของรัฐบาลทหารพมาท่ีมีตอกฎบัตรอา
เซียนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับนโยบายของรัฐบาลทหารในประเด็นสิทธิมนษุยชน
กลาวคือ ในชวงกอนการประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 ในป 2007 ซึง่
สงิคโปรเปนเจาภาพน้ันมวีาระสำคัญ คอื การพิจารณาลงนามรบัรอง
กฎบัตรอาเซียน ประเด็นท่ีเปนปญหามาก คอื การจัดต้ังโครงสรางดาน
สทิธิมนษุยชนซึง่มแีนวโนมวาจะพัฒนาเปนองคกร (organ) ของอาเซียน
หลายฝายคาดหวังวาโครงสรางดังกลาวจะมีอำนาจจัดการกับกรณีอยาง
ปญหาสิทธิมนษุยชนในพมา โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลทหารเพ่ิงไดใช
มาตรการปราบปรามการชุมนุมประทวงอยางรุนแรงกอนหนาการ
ประชุมสดุยอดอาเซียนไมนาน แนนอนวารัฐบาลทหารพมายอมไมเห็น
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ดวยท่ีจะใหโครงสรางดังกลาวมีอำนาจในการแทรกแซงกิจการภายใน
โดยเฉพาะเร่ืองสทิธิมนษุยชน ดงัคำกลาวของ Thaung Tun นกัการทูต
พมา: “[Burma] wants the human rights body to become a

‘consultative mechanism’ and that it should not ‘shame and blame’

any ASEAN nation”

จะเห็นไดวารัฐบาลทหารพมาตองการใหโครงสรางท่ีเกิดขึน้ใหม
เปนเพียงกลไกท่ีสามารถทำไดเพียงปรึกษาหารืออยางสรางสรรค หมาย
ความวารัฐบาลทหารยังคงยึดมัน่ในจดุยืนเดิม คอื นโยบายในประเด็น
สทิธิมนษุยชนเปนกิจการภายใน การแทรกแซงจากภายนอกเปนส่ิงท่ี
ยอมรบัไมได จดุยืนดังกลาวไดรบัการตอกย้ำจากคำกลาวของ Aye Myint

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงกลาโหมของพมา: “We will not accept the

interference that will harm our sovereignty… but we are also

looking forward to the positive and constructive assistance and

understanding from ASEAN countries, and all other countries from

the world, and also the United Nations.”

จากคำกลาวขางตน ในทัศนะของรัฐบาลทหารกฎบัตรอาเซียน
ตองคงไวซึ่งหลักการสำคัญ คือ หลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญกไ็มตองการใหประเด็นน้ีเปนอุปสรรค
ตอกระบวนการในการรวมกลมุเชงิลกึ จะเห็นไดจากคำกลาวของ Lee

Hsien Loong นายกรัฐมนตรสีงิคโปร ซึง่เปนประเทศท่ีเปนโตโผใหญผลกั
ดนักฎบัตรอาเซยีนในการประชุมครัง้นี:้ “ASEAN Leaders will strive

to prevent the Myanmar issue from obstructing our efforts to

deepen integration and build an ASEAN Community”

ดงันัน้แลวพมาจึงไมมคีวามจำเปนท่ีจะไมลงนามรับรองกฎบัตร
อาเซียน สงัเกตไดจากการใหสมัภาษณของนกัการทูตอาวุโสพมา Aung
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Bwa: “We have a very good charter. I think every body should be

happy. It’s quite balanced”

หลักการไมแทรกแซงกจิการภายในซึง่ยังคงเปนหลักการสำคัญ
ในกฎบัตรอาเซียนท่ีจะประกันวานโยบายในประเด็นสิทธิมนษุยชนของ
รฐับาลทหารจะไมถกูแทรกแซงจากภายนอก บรรจอุยใูนเน้ือความของ
กฎบัตรดังน้ี12

“RESPECTING the fundamental importance of amity and

cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial

integrity, non-interference, consensus and unity in diversity”

ขอยอย (e) และ (f) ในขอที ่2 มาตราท่ี 2 หลักการ (ARTICLE 2

PRINCIPLES):

2. ASEAN and its Member States shall act in

accordance with the following Principles:

(e) non-interference in the internal affairs of

ASEAN Member States;

(f) respect for the right of every Member State to

lead its national existence free from external

interference, subversion and coercion;

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจ

การทราบถึงปจจยัท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของรฐับาลทหารพมา
ในการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ยอมเปนปจจัยท่ีอยูเบ้ืองหลัง
นโยบายของรัฐบาลทหารในประเดน็สิทธิมนษุยชนดวย ปจจยัท่ีสำคญัมี
12 Charter of the Association of Southeast Asian Nations
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ดวยกันสามปจจยัไดแก ความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหารพมา
ความสำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวันออกและรัสเซีย และหลักการ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน

ปจจยัท่ี 1 : ความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหารพมา
การจะอธิบายนโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิ

มนษุยชนไดนัน้ สิง่สำคัญประการแรก คอื ตองทำความเขาใจกบัความคดิ
ทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหาร หรือ ชนชัน้นำ ในฐานะท่ีเปนผกูำหนด
นโยบาย ซึง่ความคิดทางการเมืองดงักลาวไดรบัอทิธิพลอยางมากจากพุทธ
ศาสนาและลัทธิขงจ้ือ

ในเร่ืองเอกภาพ (unity) กอนจะวิเคราะหความคิดทางการเมือง
ของผูนำรัฐบาลทหารพมาในประเด็นดังกลาว ตองทำความเขาใจกับ
นยิามของเอกภาพเสียกอน เอกภาพ คอื การมีเสถียรภาพโดยท่ีทำใหทกุ
คนมีความเหมือนกันท้ังทางความคิด และผลประโยชน โดยพยายาม
กำจัดความแตกตางท่ีมีอยูออกไปเสีย ซึ่งตางจากความปรองดอง
(harmony) ทีใ่หความสำคัญกับเสถียรภาพแตโดยการประนีประนอมกบั
ความแตกตาง13

อาจกลาวไดวาความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหารไมได
ตองการสงเสริมความปรองดองในความแตกตางหลากหลายและยอมรับ
สทิธิการดำรงอยขูองกลมุชาตพินัธอ่ืุน หากแตเนนความเปนเอกภาพแบบท
หาร (militaristic unity) หน่ึงเดียว ผานการปราบปรามชนกลมุนอย มอง
วาชนกลมุนอยเปนภัยคุกคาม และการใหความสำคัญกับความเหนือกวา
ของวัฒนธรรมพมา และพุทธศาสนา นอกจากน้ันยังเช่ือวาสังคมที่ดี
ตองเกิดจากการผลักดันของโครงสรางสวนบนของสังคม หรือ ชนชัน้นำ
13 Holliday, op. cit, 377.
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ในแงนีผ้นูำรัฐบาลทหารจงึมองวาระบบการเมืองและสงัคมที่
เหมาะสม คอื แบบบนลงลาง (top-down) รฐับาลทหารเปนผกูำหนดโครง
สรางและหนวยทางการเมืองทีส่ำคัญท้ังหมด ไมมคีวามเปดของระบบการ
เมืองใหแกการมีสวนรวมของประชาชน ผนูำทหารมองวาพมากำลังตกอยู
ในอนัตรายและดวยอำนาจของรัฐบาลทหารเทาน้ันท่ีจะสามารถนำพาพมา
ใหกาวพนวิกฤตได เม่ือเปนเชนน้ันความเทาเทียมและเสรีภาพของปจเจก
ไมใชสิง่ท่ีพงึประสงค หากแตตองการความเปนองครวมท่ีมรีะเบียบ สามัคคี
รวมมอืกัน และไมมผีลประโยชนสวนตน ดงัน้ันจึงคาดหวังใหประชาชนทุก
คนตองอทุศิตนเพ่ือรฐับาลทหารพมา

ประสบการณทีต่องตกเปนอาณานิคมขององักฤษเปนส่ิงสำคัญ
ประการหน่ึงท่ีมผีลตอความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหาร จงึไมนา
ประหลาดใจท่ีผนูำทหารใหความสำคัญกับแนวคิดชาตินยิมเปนอยางมาก
จนอาจกลาวไดวาเปนความคล่ังชาติ เม่ือเปนเชนน้ันแลวจึงมแีนวโนม
จะมองวาความพยายามใดๆ ของตางชาตทิีข่ดักับผลประโยชนของรฐับาล
ทหาร คอื ลทัธิลาอาณานิคมใหม (neo-colonialism) ดงัน้ันจึงมองวา
Aung San Suu Kyi พรรคสันนิบาตแหงชาตเิพ่ือประชาธปิไตย (NLD)

และฝายตรงขามรัฐบาลอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากตางชาติโดย
เฉพาะมหาอำนาจตะวันตก เชน สหรัฐฯ ที่มีเปาหมายสุดทายของ
มาตรการคว่ำบาตรเพ่ือเปลีย่นระบอบ (regime change) ในพมา14 คอื
ผลูาอาณานิคมใหม (neo-colonialist)

กลาวโดยสรุปความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหารพมา
คอื ความคิดทีว่าพมากำลังตกอยใูนภยัอันตราย มเีพียงรัฐบาลทหารเทา
นั้นท่ีจะสามารถประกันความอยูรอดของชาติไดและเพ่ือการน้ีจึงตอง

14 David I. Steinberg, “The United States and Its Allies: The Problem of Burma/

Myanmar Policy,” Contemporary Southeast Asia, 29 no. 2 (2007), 219.
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สรางรัฐประชาธปิไตยท่ีเจรญิและมีระเบียบวินยั (discipline-flourishing

democratic state) ทีย่ดึหลักเอกภาพแบบทหาร ปฏเิสธความแตกตาง
ทางความคิด ชาติพนัธ ุและผลประโยชน โดยรัฐบาลทหารมีอำนาจสูง
สดุในการปกครองแบบบนลงลาง (top-down) ประชาชนมีหนาท่ีรบัผดิ
ชอบอทุศิตนใหกบัประเทศ ชาติตะวันตกและกลมุทีไ่ดรบัการสนับสนนุ
หรือ เห็นอกเห็นใจจากชาตติะวันตกเปนเสมือนผลูาอาณานิคมใหม ที่
บอนทำลายประเทศ

ผลของอทิธิพลจากความคิดทางการเมืองของผนูำรัฐบาลทหาร
พมาท่ีเก่ียวเน่ืองกบันโยบายของรัฐบาลทหารในประเดน็สิทธิมนษุยชน
และการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนอาจสรุปไดดงัน้ี:

1. จุดมุงหมายหลักของรัฐบาลทหาร คือ การสงวนไวซึ่ง
อำนาจท่ีมทีรงอานภุาพในสังคม

2. ผนูำทหารปจจบัุนไมมจีดุมงุหมายท่ีจะสละอำนาจทีม่อียแูต
เดิม แตอาจใชอำนาจในรูปทีเ่ปล่ียนไปผานรัฐบาลพลเรือน
ภายใตระบอบประชาธิปไตยท่ีเจริญและมีระเบียบวินัย
(discipline-flourishing democracy)

3. ผนูำทหารเช่ือวาประเทศตกอยใูนภยัอันตรายรายแรงจาก
การแตกตัวโดยกลมุแบงแยกดินแดนชนกลมุนอย การสง
เสริมและสนับสนนุโดยองคประกอบตางชาติ และมีเพียง
รัฐบาลทหารเทาน้ันท่ีสามารถรับประกันเอกภาพของ
ประเทศได

4. รัฐบาลทหารไมมีจุดมุงหมายท่ีจะอนุญาตใหพรรค
สนันิบาตแหงชาตเิพ่ือประชาธปิไตย (NLD) และผนูำฝาย
ตรงขามรวมทั้ง Aung San Suu Kyi เขารับตำแหนง
บรหิารใดๆ
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5. ผนูำรัฐบาลทหารอยใูนฐานะผมูอีำนาจสูงสุดไมสามารถโต
แยงหรือตัง้คำถามได

6. ระบบการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม ถกูรวมกันไวในระบบ
อำนาจของบุคคล

7. รัฐบาลทหารมองวาอำนาจตะวันตกมีลักษณะจักรวรรดิ
นยิมทีจ่ะครอบงำประเทศพมา

ปจจยัท่ี 2 : ความสำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวนัออก และ รสัเซยี
แนนอนวาหากปราศจากการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจ

ตะวันออกโดยเฉพาะจีนน้ัน นโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็น
สทิธิมนษุยชนยอมไมมรีปูโฉมอยางท่ีเปนอยใูนปจจบัุน เพราะรัฐบาล
ทหารคงไมสามารถทนแรงกดดันจากมาตรการตางๆ ของสหรัฐฯ
และประเทศพันธมิตรได ซึ่งอยางท่ีกลาวไปแลววาจุดมุงหมายของ
นโยบายท้ังหลายของสหรัฐฯน้ันมีเปาประสงคหลักเพ่ือเปลี่ยนระบอบ
(regime change) ในพมา และผลักดันให พรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพ่ือประชาธิปไตย (NLD) ของ Aung San Suu Kyi จดัต้ังรัฐบาล ใน
ประเด็นน้ีมจีดุมงุหมายแอบแฝง (hidden agenda) คอื การปดลอมจนี
ของสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนวาความพยายามของสหรัฐฯและพันธมิตร
จะปราศจากผล

ตวัแสดงหลักท่ีอยเูบ้ืองหลงัความลมเหลวดังกลาว คอื จนี เน่ือง
จากพมามีความสำคญัท้ังทางยุทธศาสตร และเศรษฐกิจตอจนี แมใน
อดตีจะเคยเปนศัตรกูนัมากอนก็ตาม แตภายหลังป 1990 จนีกลายมา
เปนตัวแสดงตางประเทศท่ีสำคัญท่ีสดุในพมา15 คอื เปนท้ังผสูนับสนนุ
15 Joshua Kurlantzick, “Gloomy Burmese Days” Current History, 103 no. 672

(April 2004), 186.
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และชวยเหลือรฐับาลทหาร สำหรับรฐับาลจนีแลวการสนับสนุนรัฐบาล
ทหารพมาเปนสวนหน่ึงของยทุธศาสตรโดยรวมตอเอเชียเพ่ือสกดัก้ันการ
ปดลอมของสหรัฐฯผานการสรางความสัมพันธทางการทูตและทาง
เศรษฐกิจทีใ่กลชดิ

นอกจากพมาเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรโดยรวมตอเอเชียแลว
จนียังมผีลประโยชนทางภูมริฐัศาสตรในพมา กลาวคือ จนีตองการใชพมา
เปนทางผานในการออกทะเล และการสรางทอสงน้ำมันและกาซ
ธรรมชาติจากพมาไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของจนี นอกจากน้ันพมา
จะเปนตลาดของสินคาราคาถูกท่ีผลิตในภูมภิาคดังกลาวของจีนดวย

ทางดานเศรษฐกิจรัฐบาลจีนมีสวนอยางสำคัญในการค้ำจุน
เศรษฐกิจของพมาทำใหผลกระทบท่ีเกิดจากมาตรการคว่ำบาตรของ
สหรัฐฯและพันธมิตรบรรเทาความรุนแรงลง กลาวคือ ตามรายงานของ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ในป 2006 จนีเปนประเทศผู
สงออกสนิคาไปยังพมารายใหญทีส่ดุ คอื มมีลูคาถึง 1328 ลานดอลลาร
และเปนประเทศผนูำเขาสินคาจากพมาเปนอันดับสามรองจากไทยและ
อินเดีย นอกจากน้ันประเทศจีนยังเปนนักลงทุนรายใหญทีส่ดุในพมาดวย
ซึง่บรษิทัจากจีนไดรบัความสะดวกเปนอยางดีจากรัฐบาลทหาร ไมตอง
เส่ียงตอการถูกยึดกิจการ (nationalization) อยางบริษทัจากประเทศอ่ืน

ในเวทีระหวางประเทศจีนเปนเสมือนเกราะปองกนัพมาจากการ
โจมตดีวยปญหาสิทธิมนษุยชน ตวัอยางท่ีชดัเจนทีส่ดุ คอื ในตนป 2007

จนีใชสทิธิยับยัง้ (veto) การเสนอรางขอมตขิองสหรฐัฯในประเด็นปญหา
สทิธิมนษุยชนของพมาตอคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ โดย
Wang Guangya เอกอัครราชทตูจนีไดกลาวตอคณะมนตรีวา: “…no

country is perfect… similar problems exist in other countries as

well...” ซึ่งนาจะสะทอนจุดยืนของรัฐบาลจีนตอนโยบายของรัฐบาล
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ทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชนไดเปนอยางดี
การขยายอิทธิพลของจีนในพมาท่ีนบัวนัจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ

ทำใหรฐับาลอนิเดียเปล่ียนนโยบายท่ีมตีอรฐับาลทหารพมาจากท่ีเคยตอ
ตานรัฐบาลทหารและใหการสนับสนนุขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเรียกรอง
ประชาธิปไตย ทัง้น้ีเพ่ือสกดัก้ันการขยายอิทธิพลของจีน อินเดียพยายาม
โนมนาวใหพมาตีตวัออกหางจนี โดยเสนอเงินกแูละความชวยเหลือใน
การสรางสะพานขามแมนำ้อิรวดีสายใหม นอกจากน้ีจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิอยางรวดเร็วของอนิเดียทำใหความตองการพลังงานเพ่ิม
สงูขึน้และพมาก็มทีรัพยากรดังกลาว ทาท่ีเปล่ียนไปของอนิเดียเห็นได
ชัดเจนจากคำกลาวของโฆษกรัฐบาลอินเดียในชวงเวลาท่ีจีนใชสิทธิ
ยับยั้งการเสนอรางขอมติของสหรัฐ: “The government of India is

concerned at and is closely monitoring the situation in Myanmar.

It is our hope that all sides will resolve their issues peacefully

through dialogue. India has always believed that Myanmar’s

process of political reform and national reconciliation should be

more inclusive and broad-based”

ตวัแสดงตางประเทศสุดทายท่ีปรากฏข้ึนอยางมีนยัสำคัญ คอื
รสัเซีย ตอนโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชน ทา
ทขีองรสัเซียชดัเจนเห็นไดจากการใชสทิธิยบัย้ัง (veto) ตอการเสนอราง
ขอมตขิองสหรัฐฯ พรอมกบัจนี โดยใหเหตุผลผานคำกลาวของเอกอัคร
ราชทูต Vitaly I. Churkin วา: “We believe that the situation in this

country does not pose any threat to international or regional peace;

this opinion is shared by a large number of states, including most

importantly those neighboring Myanmar… we find that attempts

aimed at using the Security Council to discuss issues outside its
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purview are unacceptable.”

ความสำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวันออก และ รสัเซียท้ัง
หมดทีก่ลาวไปขางตนทำใหตวัแสดงตางประเทศเหลาน้ีมบีทบาทอยาง
สำคัญในการประกันการดำรงอยขูองนโยบายของรัฐบาลทหารพมาใน
ประเด็นสิทธิมนษุยชน และทำใหความพยายามใดๆ ของสหรัฐฯ และ
พนัธมิตร หรือ แมกระท่ังอาเซียนไมสมัฤทธ์ิผล

ปจจยัท่ี 3 : หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน
ตามท่ีไดอธิบายอยางละเอียดแลวในหัวขอนโยบายของรัฐบาล

ทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชน กบั การเปนสมาชกิอาเซียน หลักการ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนเปนเง่ือนไขสำคัญท่ีรฐับาลทหาร
พมาเขาเปนสมาชิกอาเซียน และเปรียบเสมือนโลทีป่องกันพมาจากการ
แทรกแซงของมหาอำนาจตะวันตก การเปนสมาชกิอาเซียนยังเปนการ
สร างความชอบธรรมของรัฐบาลทหารพมาในเว ทีระหวาง
ประเทศดวย

รฐับาลทหารตระหนักดีวาการท่ีจะถูกแทรกแซงโดยอาเซียนน้ัน
เปนเร่ืองที่เปนไปไดยาก เพราะอาเซียนใชกลไกฉันทามติ การบรรลุ
ฉนัทามติแทบเปนไปไมไดเลย อยางไรก็ตามรฐับาลทหารก็ไมไดมคีวาม
รสูกึเปนหน่ึงเดียวกับอาเซียน และความสัมพนัธทีด่กีบัจนีทำใหพมาไม
จำเปนตองสนองตอบตอความตองการของอาเซียนถาไมจำเปน

นอกจากน้ันรัฐบาลทหารก็นาจะรูวาในความเปนจริงแลว
ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญยังคงตองการหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายในเน่ืองจากตางมีกิจการภายในท่ีเปนประเด็นละเอียดออน
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลวประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะท่ีมี
พรมแดนติดกับพมาก็ไมไดตองการสกัดก้ันนโยบายของรัฐบาลทหาร
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พมาในประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือ ตองการเห็นการเปล่ียนผานไปสู
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะหาก Aung San Suu Kyi และพรรคสันนิบาต
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตยข้ึนเปนรัฐบาล เพราะ ยอมหมายถึงความ
วุนวายท่ีจะเกิดข้ึนในพมาซ่ึงมีความเปนไปไดวาจะลุกลามทำใหพมา
กลายเปนรัฐทีล่มเหลว (failed state) หากเปนเชนน้ันประเทศเพ่ือนบาน
ยอมตองไดรบัผลกระทบอยางหนักโดยเฉพาะผอูพยพจำนวนมากเกิน
กวาท่ีรฐับาลประเทศเพ่ือนบานจะรับไดไหว

กลาวโดยสรุปปจจัยแรก คือ ความคิดทางการเมืองของผู
นำรัฐบาลทหารพมา เปรียบเสมือนสถาปนิกท่ีออกแบบนโยบายของ
รฐับาลทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชน ทีถู่กปกปองและทำใหแข็ง
แรงข้ึนโดยปจจยัท่ีสอง คอื ความสำคัญของพมาตอมหาอำนาจตะวัน
ออก และรัสเซีย และปจจยัท่ีสาม คอื หลักการไมแทรกแซงกิจการภาย
ในของอาเซียน ซึ่งปจจัยสองประการหลังนั้นยังทำหนาท่ีถวงดุล
กนัดวย

สรปุ

จากการศึกษานโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิ
มนษุยชน ผานการรับรองกฎบตัรอาเซียนของพมาพบวารัฐบาลมจีดุยืน
ทีเ่ดนชดั คอื ตองการใหนโยบายดังกลาวเปนเร่ืองกจิการภายใน ปจจยั
ทีม่ผีลตอการตัดสนิใจลงนามรบัรองกฎบัตรอาเซียน ยอมเปนปจจยัท่ีอยู
เบ้ืองหลงันโยบายของรัฐบาลทหารในประเด็นสิทธิมนษุยชนดวย การ
จะทำความเขาใจนโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็นสิทธิมนษุย
ชน และเหตุการณปจจบัุนในพมาคงไมสามารถทำไดหากปราศจากการ
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ใหความสำคัญกับปจจัยดังกลาวซ่ึงไดแก ความคิดทางการเมืองของ
ผนูำรัฐบาลทหารพมา ความสำคญัของพมาตอมหาอำนาจตะวันออก
และ รสัเซีย และหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน ปจจยั
ขางตนไดแสดงใหเห็นวาความพยายามของมหาอำนาจตะวันตกและ
พนัธมิตร หรือ การเดินขบวน ชมุนมุเรียกรองประชาธิปไตยจะไมสามารถ
ทำใหเกิดความเปลีย่นแปลงในนโยบายของรัฐบาลทหารพมาในประเด็น
สทิธิมนษุยชนได หากความเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนก็เกิดจากความเปล่ียน
แปลงภายในรัฐบาลทหารเอง ไมใชแรงกดดันจากภายนอก
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สถานะทางการเมอืงของไทยกับ
การทำหนาทีป่ระธานอาเซยีน1

บทคัดยอ

เม่ือกลาวถึงอปุสรรคในการรวมกลมุของประชาคมอาเซยีน โดย
ทัว่ไปมกันึกถึงขอจำกดัอนัเน่ืองมาจากกลมุประเทศ CLMV แตอุปสรรค
ทีเ่กิดขึน้กับกระบวนการผลักดันประชาคมอาเซยีนกลับเกิดจากบรบิท
การเมืองภายในของประเทศสมาชิกกอตัง้อยางไทย ในขณะท่ีการรวม
กลมุยงัคงยดึอยบูนหลกัการไมแทรกแซงกจิการภายใน ในแงนีจ้งึไมมทีี่
ทางและไมใหความสำคัญกับบริบทการเมืองภายในประเทศ และไม
เช่ือมโยงเร่ืองดังกลาวเขากับการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
บทความน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความเช่ือมโยง (linkage) ระหวาง
บริบทการเมืองภายในของประเทศสมาชิก กับ การรวมกลุมของ
ประชาคมอาเซยีน โดยใชกรณีการทำหนาท่ีประธานอาเซียนของประเทศ
ไทยเปนกรณีศกึษา ซึง่จากการศึกษาพบวาเร่ืองดงักลาวมีความเช่ือมโยง
กนัในรปูแบบทีเ่รียกวา ความเชือ่มโยงรวมกนั (fused linkage) และมี
กระบวนการเช่ือมโยงแบบตอบสนอง (reactive process) ตามทฤษฎี
การเมืองเร่ืองความเช่ือมโยง (Linkage Politics) ของ James N.

Rosenau นอกจากน้ันยังสอดคลองกับรปูแบบความเช่ือมโยงในประเทศ
ดอยพัฒนาและกำลังพัฒนาของ Michael O’Leary ดวย ในแงนีบ้รบิท
การเมืองภายในจึงสามารถนำไปสอุูปสรรคตอการรวมกลมุและการผลัก
ดนัประชาคมอาเซียนได
1 บทความน้ีตพีมิพคร้ังแรกใน วารสารกระแสอาคเนย, ปที ่ 6 ฉบบัที ่ 65 (พฤษภาคม
2552), 35-50.
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บทนำ

ในชวงทศวรรษที่ผานมางานวิชาการท่ีกลาวถึงปญหาในการ
รวมกลมุของอาเซียนมักมงุไปท่ีประเด็นปญหาสิทธิมนษุยชนในพมาเปน
สำคัญ อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวไมไดทำใหเกิดอปุสรรคตอกระบวน
การของกลไกสำคัญของอาเซียน คือ การประชุม ในขณะท่ีการรับ
ตำแหนงประธานอาเซียนของประเทศไทยในป 2008 กลับนำมาซ่ึง
ปญหาในการจัดประชมุสดุยอดอาเซียนอันเน่ืองมาจากบรบิทการเมือง
ภายในของประเทศ ในแงนีก้ารศึกษาความเช่ือมโยงดงักลาวจึงมคีวาม
สำคัญ โดยเฉพาะเม่ือบรบิทการเมืองภายในของประเทศสมาชิกกอตัง้
และกำลังดำรงตำแหนงประธานอาเซียนอยใูนสภาวะไมมัน่คง ในขณะ
ทีห่ลักการไมแทรกแซงกิจการภายในยังคงเปนบรรทัดฐานสำคัญและใน
บางคร้ังถูกอธิบายในฐานะปจจยัท่ีนำไปสคูวามสำเร็จในการรวมกลมุ
ของประชาคมอาเซยีน

ลกัษณะการรวมกลมุของประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)

ภูมหิลังการกอตัง้ประชาคมอาเซียน

การกอตั้งประชาคมอาเซียนเปนผลมาจากวิสัยทัศนอาเซียน
2020 (ASEAN Vision 2020) ซึง่เปนเอกสารท่ีการประชุมสดุยอดอาเซียน
ทีก่รุงกัวลาลัมเปอร เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 1997 ไดใหความเห็นชอบ เพ่ือ
แสดงถึงความมุงม่ันและพันธกรณีของอาเซียนท่ีจะนำประชาชนใน
ภูมภิาคน้ีไปส ู1.การเปนภูมภิาคท่ีมสีนัติภาพและเสถียรภาพ 2.ความเปน
หุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางไมหยุดย้ังดวยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
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อยางใกลชดิย่ิงข้ึน 3.การเปนสังคมทีเ่ปดกวาง มคีวามเปนปกแผนและ
เอ้ืออาทรตอกนั และ 4.การกระชับความสมัพนัธกบัคเูจรจาและโลกภาย
นอก บนพ้ืนฐานของความเปนหนุสวนท่ีเทาเทียมกันและมีความเคารพ
ซึง่กันและกัน2

นอกจากน้ันยังมีแผนปฏิบัติการณเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดัง
กลาว ไดแก 1.แผนปฏบัิตกิารฮานอย (Hanoi Plan of Action – HPA)

ซึง่เปนแผนงานระยะ 6 ป ระหวางป 1999-2004 ซึง่ท่ีประชุมสดุยอดอา
เซียนอยางไมเปนทางการ ครัง้ที ่2 ทีก่รุงฮานอย เม่ือเดือนธนัวาคม 1998

ไดใหความเหน็ชอบเพือ่ใชเปนแผนงานฉบับแรกของอาเซยีนสำหรับการ
สรางเสริมความรวมมอืของอาเซยีนในดานตาง ๆ  ซึง่จะนำไปสวิูสยัทัศน
อาเซียน 20203 และ 2.แผนปฏบัิตกิารเวียงจันทน (Vientiane Action

Programme – VAP) ซึง่เปนแนวปฏิบัตกิารอาเซียนฉบับที ่2 ตอจากแผน
ปฏบัิตกิารฮานอย ซึง่จะชวยกำหนดกรอบความรวมมอืระยะ 6 ป (2004-

2010) เพ่ือการอนุวัตใิหเปนไปตามวิสยัทัศนอาเซียน 20204

ในการประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ในเดือนตลุาคม 2003 ที่
บาหลี ผนูำประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความ
รวมมอืในอาเซยีนฉบับที ่2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ
Bali Concord II) โดยมีการกำหนดวาจะจัดตัง้ประชาคมอาเซยีนภายใน
ป 2020 ตอมาในการประชุมสดุยอดคร้ังท่ี 12 ทีเ่ซบู ไดมแีถลงการณ Cebu

Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN

Community by 2015 ซึง่มสีาระโดยสรุปเพ่ือเรงการกอตัง้ประชาคมอาเซียน

2 หนังสอืคำศพัท-คำยอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กต. (ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที่
1), http://www.mfa.go.th/web/856.php?code=a.
3 เร่ืองเดียวกัน, http://www.mfa.go.th/web/856.php?code=h.
4 เร่ืองเดียวกัน, http://www.mfa.go.th/web/856.php?code=v.
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ใหแลวเสร็จภายในป 20155

โดยประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก (pillars) ไดแก
ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)

และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural

Community – ASCC)

ลกัษณะการรวมกลมุ

การวมกลมุ (integration) ของประชาคมอาเซยีนตองยอนกลับไป
พจิารณาบริบททางประวัตศิาสตรนบัแตการกอตัง้อาเซียน หรือ สมาคม
แหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South-East

Asian Nations – ASEAN) ในป 1967 กลาวคือ
อาเซียนกอตัง้ในวนัท่ี 8 สงิหาคม 1967 มปีระเทศสมาชกิกอตัง้ 5

ประเทศไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สงิคโปร และฟลปิปนส โดยมี
จดุมงุหมายเพ่ือรบัประกันความอยรูอดของรัฐบาลประเทศสมาชิกผาน
การสงเสริมเสถียรภาพในภูมภิาคและจำกัดการแขงขันระหวางกนั6

สำหรับกลไกหลักของอาเซียนก็คอื การประชุม โดยมีการประชุมใน
ระดับตาง  ๆตัง้แตการประชุมสดุยอด (ASEAN Summit) ของผนูำประเทศ
สมาชกิอาเซียน ไปจนถงึการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior

Officials Meeting – ASEAN SOM) นอกจากน้ันการรวมกลมุของอาเซยีน

5 Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN

Community by 2015, http://www.aseansec.org/19260.htm.
6 Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia (Boulder,

Colo.: Lynne Rienner, 2002), 12-13.
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ยงัยึดอยบูนหลกัการสำคัญ คอื หลักการไมแทรกแซงกจิการภายใน(non-

interference)ในกิจการภายในของประเทศสมาชิกอ่ืน7

สำหรับหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในเกิดข้ึนจากบริบท
ของการรวมกลมุของอาเซียนในทศวรรษ 1960-1970 ซึง่อยใูนชวงของ
สงครามเย็น เพราะ ประเทศสมาชิกดังกลาวประสบปญหาดานความม่ัน
คงซึง่เปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติและการดำรงอยขูองรฐั กลาว
คอื ประเทศสมาชกิท้ังหมดยกเวนไทยเปนประเทศท่ีเพ่ิงไดรบัเอกราชไมนาน
ซึง่กำลังอยใูนกระบวนการของการสรางชาติซึง่ตองเผชญิกับการตอสขูอง
ขบวนการแบงแยกดินแดนซ่ึงนโยบายในการสรางชาตินีย้อมขดัแยงตอแนว
คดิแบบเสรีนยิม เชน เร่ืองสทิธิมนษุยชน และประชาธิปไตย แตละประเทศ
มคีวามระแวงสงสัยกันและกันวาอยเูบ้ืองหลงัหรอืใหการสนับสนนุขบวน
การดังกลาวซ่ึงนำไปสูความขัดแยงและการเผชิญหนาของประเทศใน
ภูมภิาค นอกจากน้ันประเทศสมาชิกยังเผชิญกับภยัคุกคามรวมกนัจากการ
แผขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตที่อาจนำมาสูการแทรกแซงจากนอก
ภูมภิาค โดยหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในมีสาระสำคัญ 3 ประการ
คอื ประการแรก ปองกันประเทศสมาชิกจากการวิพากษวิจารณ หรือ แทรก
แซงในกจิการภายใน ประการถัดมา ประเทศสมาชิกใหคำม่ันท่ีจะปฏเิสธ
การใหทีห่ลบภยั หรือ การสนับสนนุกลมุ หรือ ขบวนการซ่ึงมเีปาหมายท่ี
จะลมลางรัฐบาลของประเทศสมาชกิ ประการสุดทาย กระตนุใหประเทศ
สมาชิกปฏิเสธการใหการสนับสนุน หรือ ชวยเหลืออำนาจจากนอก
ภูมภิาคไมวาในรูปแบบใดที่เช่ือวาจะเปนการลมลางประเทศอ่ืน8

7 Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Know Your ASEAN (Singapore:

ISEAS, 2007), 8-9.
8 Ruukun Katanyuu, “Beyond Non-Interference in ASEAN: The Association’s

Role in Myanmar’s National Reconciliation and Democratization,” Asian Sur-

vey, 46 no. 6 (November/December 2006), 826.
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หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในปรากฏในเน้ือความของ
เอกสารสำคัญของอาเซียนหลายฉบับ คอื ปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok

Declaration) ซึง่เปนเอกสารกอตัง้อาเซียนในป 1967 ความตอนหน่ึงวา
“Considering that the countries of South-East Asia

share a primary responsibility for strengthening the

economic and social stability of the region and

ensuring their peaceful and progressive national

development, and that they are determined to

ensure their stability and security from external

interference in any form or manifestation in order to

preserve their national identities in accordance with

the ideals and aspirations of their peoples…

Affirming that all foreign bases are temporary and

remain only with the expressed concurrence of the

countries concerned and are not intended to be

used directly or indirectly to subvert the national

independence and freedom of States in the area or

prejudice the orderly processes of their national

development…”9

นอกจากน้ันยังปรากฎในปฏิญญาเขตสันติภาพ เสรีภาพ และ
ความเปนกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ZOPFAN

Declaration) “…committed ASEAN’s members to the worthy aims

and objectives of the UN, including… non-interference in the affairs

9 ASEAN Declaration, Preamble, Bangkok, Thailand, 8 August 1967 อางใน Shaun

Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, 14.
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of states.” และ สนธิสญัญาไมตรีและความรวมมอืในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation – TAC) “…contained a

statement of the principle of non-interference in the international

affairs of one another.” แมแตในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

ก็เชนกันหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในยังคงถูกบรรจุไวใน
กฎบัตรดังน้ี10

อารัมภบท (PREAMBLE):

“RESPECTING the fundamental

importance of amity and cooperation, and the

principles of sovereignty, equality, territorial

integrity, non-interference, consensus and unity

in diversity”

ขอยอย (e) และ (f) ในขอที ่2 มาตราท่ี 2 หลักการ (ARTICLE 2

PRINCIPLES):

2. ASEAN and its Member States shall act in

accordance with the following Principles:

(e) non-interference in the internal affairs of

ASEAN Member States;

(f) respect for the right of every Member State to

lead its national existence free      from external

interference, subversion and coercion;

ทั้งนี้เน่ืองจากอาเซียนเช่ือวาการรวมกลุมและความรวมมือ
จะเกิดไดกต็อเม่ือปราศจากการแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศ
10Charter of the Association of Southeast Asian Nations,

http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf
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สมาชิก นั่นก็คือ การรวมกลุมของอาเซียนใหความสำคัญกับอำนาจ
อธปิไตยของแตละประเทศ

ในแงนีก้ารรวมกลมุของอาเซยีนจึงมลีกัษณะเปนรูปแบบรฐับาล
สัมพันธนิยม (intergovernmentalism) กลาวคือ เปนรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธระหวางรัฐบนพื้นฐานความอิสระของอำนาจอธิปไตย
โดยกรอบความตกลงตาง ๆ จะเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของรฐั
ภาคีทัง้หมด11

หากพิจารณาจากอีกแงมุมหนึ่งการรวมกลุมของอาเซียนมี
ลักษณะภูมิภาคนิยม (regionalism) กลาวคือ เปนความริเร่ิม
จากนโยบายสาธารณะ กระบวนการเปนไปในรูปแบบจากบนลงลาง
(top-down process) ไมใช regionalization ซึง่ถูกเคล่ือนโดยสังคมและ
มกีระบวนการจากลางข้ึนบน (bottom-up process)12 ซึง่พิจารณาได
จากบรบิททางประวัตศิาสตรของอาเซยีนท่ีใหความสำคัญกับความมัน่
คงของรฐัและโดยเฉพาะอยางย่ิงเปนเกราะปองกันใหกบัชนชัน้นำของรัฐ
(state elite) รวมท้ังหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในท่ีสงเสริมเร่ืองดงั
กลาว ในแงนีจ้งึอาจกลาวไดวาอาเซียนเปนองคการภูมภิาคของชนชัน้นำ13

แมการรวมกลมุของอาเซยีนใหความสำคัญกับอำนาจอธิปไตย
นัน่คือ การเมืองภายใน จะไมใชประเด็นพิจารณาในการรวมกลมุ แต
ทวาการเมืองภายในกลับมีความเช่ือมโยงสำคัญกับกระบวนการรวม
กลุมของอาเซียน เพราะ อาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิกท่ีมี
11 Andrew Heywood, Key Concepts in Politics (Basingstoke [England] :

Macmillan Press, 2000), 246-247.
12 Christopher M. Dent, East Asian Regionalism (Abingdon [England] :

Routledge, 2008), 7.
13 Alan Collin, “A People-Oriented ASEAN: A Door Ajar or Closed for Civil Society

Organizations?,” Contemporary Southeast Asia, 30 no. 2 (2008), 314.
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ความแตกตางหลากหลายในระบอบการปกครอง โดยการเมืองภายใน
จำกัดบทบาทของประเทศสมาชิกในกิจการอาเซียน เชน กจิการภายใน
ของพมา เปนตน14 อยางไรก็ตามนับแตภายหลังการรัฐประหารใน
ประเทศไทยในป 2006 ดเูหมือนวาการเมืองภายในของไทยจะมีความ
เช่ือมโยงอยางมีนยัสำคัญตอกิจการของอาเซียน ทัง้ท่ีในอดตีความกังวล
ตอเร่ืองดังกลาวมักเกิดจากปญหาภายในประเทศของกลุมประเทศ
CLMV ไมใชประเทศสมาชิกกอตัง้อยางไทย ในแงนีก้ารศึกษาความเช่ือม
โยงระหวางบริบทการเมืองภายในของประเทศสมาชิก กบั การรวมกลมุ
ของประชาคมอาเซียนจึงมีความสำคัญและจำเปน

กรอบทฤษฎีการเมืองเร่ืองความเช่ือมโยง (Linkage Politics)

กรอบทฤษฎีการเมืองเร่ืองความเช่ือมโยงเปนทฤษฎีของ James

N. Rosenau15 โดยการเมืองเร่ืองความเช่ือมโยงเปนการศึกษาถึงความ
เช่ือมโยงระหวางระบบในประเทศ (national system) กับระบบระหวาง
ประเทศ (international system) ซึ่งความเช่ือมโยงเปนลำดับของ
พฤติกรรมท่ีเร่ิมขึน้บนเขตแดนของระบบท้ังสอง และเช่ือมโยงกับปรากฏ
การณอีกดานหน่ึงของเขตแดน ในแงนีค้วามเช่ือมโยง (linkage) จงึเปน
หนวยพ้ืนฐานในการวิเคราะห (basic unit of analysis) ทีห่มายถึงลำดับ
ของพฤติกรรมเกิดข้ึนในระบบหน่ึงและสงผลตอพฤติกรรมของอีกระบบ
หน่ึง ในการแยกสวนเร่ิม (initial stage) กบั สวนปลาย (terminal stage)

14 Chin Kin Wah, “Introduction: ASEAN – Facing the Fifth Decade,” Contemporary

Southeast Asia, 29 no. 3 (2007), 400-402.
15 James N. Rosenau, “Toward the study of National-International Linkage,” in

Linkage Politics: Essay on the Convergence of National and International

System James N. Rosenau (ed.) (New York: The Free Press, 1969), 44-63.
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ของความเชือ่มโยง สวนเร่ิมจะเรยีกวาสวนนำออก (output) และสวน
ปลายจะเรียกวาสวนนำเขา (input)  ซึง่แตละสวนอาจเกิดในระบบการ
เมือง หรือ สิง่แวดลอมภายนอก เชน ระบบระหวางประเทศ โดยสวน
นำออกจากระบบการเมืองเรยีกวา นโยบายตางประเทศ และผลจากสวน
นำออกท่ีมผีลตอระบบอ่ืนเรียกวา สวนนำออกนโยบายโดยตรง (direct

policy output) หรือ สวนนำออกสภาพแวดลอมโดยตรง (direct

environmental output) ขึน้อยกูบัวาพฤติกรรมกำหนดโดยระบบการ
เมือง หรือ กำหนดโดยสภาพแวดลอม นอกจากน้ันยังมสีวนนำออกจาก
ระบบการเมืองโดยออม (indirect polity output) และสวนนำออกจาก
สภาพแวดลอมโดยออม (indirect environmental output) ขึน้อยกูบัวา
ทีม่าอยบูนตำแหนงใด เชน การเลือกต้ัง หรือ การรัฐประหาร มปีฏกิริยิา
ตอภายนอกเปนตัวอยางของสวนนำออกลักษณะน้ี16

กระบวนการความเช่ือมโยงสามารถแบงออกไดเปน 3 รปูแบบ
ไดแก17

1. กระบวนการแทรกแซง (penetrative process) เกิดขึน้เม่ือ
สมาชกิของระบบการเมืองหน่ึงมสีวนรวมในกระบวนการ
ทางการเมืองของระบบการเมืองอืน่ เชน ปฏิบัตกิารชวยเหลือ
จากตางประเทศ เปนตน ซึง่กระบวนการดังกลาวเปนการสราง
ความเช่ือมโยงระหวางสวนนำเขาและสวนนำออกโดยตรง

2. กระบวนการตอบสนอง (reactive process) ตวัแสดงท่ีรเิร่ิม
สวนนำออกไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมของตัวแสดงท่ี
ประสบกับสวนนำเขา แตพฤติกรรมของตวัแสดงท่ีประสบ
กับสวนนำเขาเปนการตอบสนองตอพฤติกรรมซ่ึงกระทำ
โดยตัวแสดงท่ีรเิร่ิมสวนนำออก

16 Ibid., 44-46
17 Ibid., 46
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3. กระบวนการเลียนแบบ (emulative process) เปนรูปแบบ
พิเศษเกิดขึ้นเม่ือสวนนำเขารับเอาแบบอยางของสวน
นำออก เชน การขยายตัวของลัทธิชาตินยิม เปนตน

นอกจากน้ียังมตีวัแบบทีเ่รียกวา ความเช่ือมโยงรวมกนั (fused

linkage) ซึง่เกิดข้ึนจากความเปนไปไดทีส่วนนำเขาและสวนนำออกเสริม
ซึง่กันและกันอยางตอเน่ือง นัน่คือ เปนการสรางความสัมพนัธซึง่กันและ
กนั (reciprocal relationship) ในแงนีก้ารวิเคราะหสวนนำเขาและสวน
นำออกไมสามารถวิเคราะหโดยแยกออกจากกันได18

องคประกอบของความเชือ่มโยงแบงเปน องคประกอบทีเ่ก่ียว
ของกบัปจจยัภายในและองคประกอบท่ีเก่ียวของกบัปจจยัภายนอก โดย
องคประกอบทีเ่ก่ียวของกบัปจจยัภายใน คอื ปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนภาย
ในระบบการเมืองหนึ่งท่ีมีผลตอการกำหนดนโยบายตางประเทศ ใน
ขณะท่ีองคประกอบทีเ่ก่ียวของกบัปจจยัภายนอก คอื สภาพแวดลอมภาย
นอกประเทศท่ีมผีลตอการกำหนดนโยบายตางประเทศ ซึง่ทัง้ปจจยัภายใน
และภายนอกตางมอิีทธิพลใหรฐับาลกำหนดนโยบายตางประเทศ19

กรอบทฤษฎีการเมืองเร่ืองความเช่ือมโยงของ Rosenau ถูกนำไป
ขยายความกับบริบทของประเทศดอยพัฒนาและกำลังพัฒนาโดย
Michael O’Leary20 สำหรับ O’Leary กเ็ชนเดียวกับ Rosenau คอืใหความ
สำคญักับสวนนำออก (อาจเปนจากระบบการเมืองภายใน) ไปยงัสวนนำเขา
ของระบบอื่น (อาจเปนระบบระหวางประเทศ) หรือ อาจเปนไปใน
ทางกลับกัน21

18 Ibid., 49.
19 Ibid., 49-63.
20 Michael O’Leary, “Linkages between Domestic and International Politics in

Underdeveloped Nations,” in Linkage Politics: Essay on the Convergence of National and

International System James N. Rosenau (ed.) (New York: The Free Press, 1969), 324-346.
21 Ibid., 332
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O’Leary อธบิายวาในบรบิทของประเทศดอยพัฒนาหรือกำลัง
พัฒนา ผูกำหนดนโยบายตางประเทศมีแนวโนมที่จะตอบสนองตอ
แรงกระตุนจากการเมืองระหวางประเทศมากกวาการเมืองภายใน
ประเทศ การกำหนดวาอะไรคือ “ผลประโยชนแหงชาติ” มักถูกครอบ
งำโดยการพิจารณาปจจยัภายนอก ในแงนีจ้งึขาดการคำนึงถึงความตอง
การภายในประเทศ ผกูำหนดนโยบายตางประเทศ หรือ นกัการทูตมแีนว
โนมที่จะแยกตัวเองจากการเมืองภายในท้ังของประเทศตัวเองและ
ประเทศท่ีมปีฏสิมัพันธดวย สำหรับผกูำหนดนโยบายตางประเทศหมาย
ถึงกลมุบคุคลท่ีมคีวามสามารถเฉพาะซ่ึงมลีกัษณะสถาบันในการจัดการ
เร่ืองนโยบายตางประเทศของชาติ ในแงนีจ้งึสอดคลองกับแนวคิดของ
Rosenau เร่ืองตวัแบบความเช่ือมโยงรวมกัน กลาวคือ การตอบสนอง
ของสถาบันตอสวนนำเขาระหวางประเทศอาจสรางแรงกดดันตอรฐับาล
ของประเทศในการกำหนดนโยบาย สถาบันจึงสามารถมีอิทธิพลตอสวน
นำออกจากระบบการเมืองไปยังสภาพแวดลอมระหวางประเทศ22

การรบัตำแหนงประธานอาเซยีนของประเทศไทย

ประเทศไทยรับมอบตำแหนงประธานของอาเซียนตอจาก
สงิคโปร เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2008 โดยวาระการดำรงตำแหนงของ
ไทยจะส้ินสุดลงในเดอืนธันวาคม 2009 ซึง่การดำรงตำแหนงดังกลาวของ
ไทยเปนการดำรงตำแหนงประธานอาเซียนคร้ังแรกภายหลังกฎบัตรอา
เซียนมีผลบงัคบัใชในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2008

ความสำคัญและหนาท่ีของประธานอาเซียน
22 Ibid., 330-335
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ตำแหนงประธานอาเซียนมีความสำคัญตอการจัดประชุมตางๆ
ซึง่เปนกลไกหลักของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการประชุมสดุยอด
ของผนูำอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ในแงนีจ้งึเปนองคประกอบสำคัญในการ
ขับเคล่ือนการรวมกลุมของประชาคมอาเซียนใหเดินหนาตอไป โดย
บทบาทและหนาท่ีของประธานอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนมีราย
ละเอียด ดงันี้

ตามกฎบัตรอาเซียนมาตรา 31 ตำแหนงประธานอาเซียนให
หมุนเวียนทุกป บนพ้ืนฐานของลำดับอกัษรของช่ือภาษาอังกฤษของรัฐ
สมาชกิ โดยรัฐสมาชกิท่ีรบัตำแหนงประธานจะทำหนาท่ีเปนประธานของ
การประชุมและคณะมนตรีตาง ๆ ดงัน้ี23

1. การประชุมสดุยอดอาเซียน และการประชุมสดุยอดท่ีเก่ียว
ของ

2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
3. คณะมนตรีประชาคมอาเซยีนท้ังสามคณะ
4. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจาหนาท่ี
ระดับสงูทีเ่ก่ียวของตามทีเ่หมาะสม

5. คณะกรรมการผแูทนถาวร
สำหรับบทบาทของประธานอาเซียนตามมาตรา 32 ของกฎบัตร

อาเซียนระบุไววา24รฐัทีด่ำรงตำแหนงประธานอาเซียนจะตอง
1. สงเสริมและเพ่ิมพนูผลประโยชน และความเปนอยทูีด่ขีอง
อาเซียน รวมถึงความพยายามในการสรางประชาคมอา
เซียนอยางแข็งขัน โดยการริเร่ิมทางนโยบายการประสาน

23 กรมอาเซียน,คำแปลกฎบตัรอาเซียนอยางไมเปนทางการ, http://www.mfa.go.th/

internet/document/3781.doc.
24 เร่ืองเดียวกัน.
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งาน ฉนัทามต ิและความรวมมอื
2. ทำใหแนใจวามีความเปนศูนยรวมของอาเซยีน
3. ทำใหแนใจวามีการตอบสนองตอปญหาเรงดวนหรือสถาน
การณวิกฤติทีม่ผีลตออาเซียนอยางมีประสิทธิภาพและทัน
ทวงที รวมถงึจดัใหมคีนกลางท่ีมตีำแหนงนาเช่ือถอืและการ
จดัการอ่ืนเชนวาเพ่ือแกไขขอกงัวลเหลาน้ีโดยทันที

4. เปนตัวแทนของอาเซียนในการเสริมสรางและสงเสริมความ
สมัพนัธกบัหนุสวนภายนอกภูมภิาคใหใกลชดิข้ึน

5. ปฏบัิตภิารกิจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอาจไดรบัมอบหมาย

ความสำคญัของการประชมุสุดยอดอาเซยีนคร้ังท่ี 14

การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 14 ที่ตามกำหนดการเดิม
จะจัดในเดือนธันวาคม 2008 มคีวามหมายตออาเซียนในฐานะองคการ
อยางมาก เพราะจะเปนการประชุมครัง้แรกนับตัง้แตกฎบัตรอาเซียนซ่ึง
ลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 13 ที่ประเทศ
สิงคโปรมีผลบังคับใช25 ซึ่งทำใหอาเซียนมีสภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายระหวางประเทศ นั่นก็คือมีสถานะเปน “องคการระหวาง
ประเทศ”

โดยหัวขอหลกัการประชุมของการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้
ที ่14 ซึง่ไทยเปนประเทศเจาภาพ คอื “กฏบัตรอาเซียนสำหรับประชาชน
อาเซียน” โดยตองการใหประชาชนอาเซียนเปนศูนยกลางของอาเซียน
ซึง่หมายถึงตองการใหความรวมมอืในกรอบตางๆ ของอาเซียนอำนวย

25  Grigory Lokshin, “ASEAN at a New Stage of Integration,” Far Eastern Affairs, 36 no. 2

(2008), 22.
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ประโยชนใหกับประชาชน ซึ่งประกอบไปดวยหัวยอยอีก 3 หัวขอ
ไดแก การมงุสกูารสรางชมุชนทีม่ปีระสทิธิภาพ การเสริมสรางความแข็ง
แกรงของภมูภิาคเพ่ือรบัมอืกบัภยัคุกคามของโลก และการเพ่ิมบทบาท
ของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมภิาค26

การประชุมในฐานะกลไกหลักของอาเซียน

ดังท่ีไดกลาวไปบางแลววาการประชุมเปนกลไกหลักของอา
เซียน ซึง่มโีฉมหนาท่ีเปลีย่นไปภายหลังการรับรองกฎบตัรอาเซยีน โดย
โครงสรางการประชุมของอาเซยีนมีดงันี้27

1. การประชุมระดับหวัหนารัฐบาลอาเซียนหรือการประชุมสดุ
ยอดอาเซียน(The Meeting of the ASEAN Heads of

State/Government – ASEAN Summit)

2. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (ASEAN

Ministerial Meeting – AMM)

3. การประชุมระดับรฐัมนตรตีางประเทศอาเซียนกับรฐัมนตรี
ตางประเทศของประเทศคูเจรจา (Post Ministerial

Conferences – PMC)

4. การประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic

Ministers – AEM)

5. การประชุมรัฐมนตรีการคลังอาเซียน (ASEAN Finance

26 กระทรวงการตางประเทศ,http://www.14thaseansummit.org/thai/asea

_summit_02.php.
27 กรมอาเซียน, การประชุมของอาเซียน, http://www.mfa.go.th/internet/document/

669.doc.
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Ministers Meeting – AFMM)

6. การประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA

Council)

7. การประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA

Council)

8. การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะดาน (Sectoral ASEAN

Ministers’ Meeting)

9. การประชุมในระดบัคณะเจาหนาท่ี
9.1 คณะเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior

Officials Meeting – SOM)

9.2 คณะเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจ (ASEAN

Senior Economic Officials Meeting – SEOM)

9.3 คณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN Standing

Committee – ASC)

9.4 คณะเจาหนาท่ีอาวุโสดานการคลังอาเซียน
(ASEAN Deputy Finance and Central Bankers

Meeting – AFDM)

9.5 คณะเจาหนาท่ีอาวุโสเฉพาะดาน
10. การประชุมรวมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนกับอธิบดี
อาเซียน (Joint Committee Meeting – JCM)
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แผนภูมิแสดงโครงสรางการประชมุอาเซียน28

ในกฎบัตรอาเซียนซ่ึงมผีลบงัคับใชในเดือนธันวาคม 2008 ไดระบุ
การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของการประชุมไป สาระท่ีสำคัญมีดงัน้ี29

ตามมาตราท่ี 7 ของกฎบัตรอาเซียนไดระบุใหจดัการประชุมสดุ
ยอดอาเซียนเพ่ิมขึน้จากเดิมเปนปละ 2 คร้ังและเรียกประชุมเม่ือมคีวาม
จำเปนในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจ ตามมาตราท่ี 5 ของ
กฎบัตรไดระบุใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซ่ึงประกอบดวย
รฐัมนตรตีางประเทศอาเซียนประชุมกนัอยางนอย 2 คร้ังตอป และใน
มาตรา 5 ของกฎบัตรไดระบุไวดวยวาใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ตางๆ ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน  คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคม

28 อางจาก http://www.aseansec.org/13103.htm.
29 กรมอาเซียน,คำแปลกฎบัตรอาเซียนอยางไมเปนทางการ, http://www.mfa.go.th/

internet/document/3781.doc.
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สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีนจัดประชมุกนัอยางนอย 2 ครัง้ตอป
ในแงนี้จะเห็นไดวากฎบัตรอาเซียนทำใหประเทศท่ีทำหนาท่ี

ประธานอาเซียนมีบทบาทมากย่ิงข้ึน กลาวคือ ตองเปนเจาภาพในการ
จดัประชมุถงึ 2 ครัง้ตอป จากในอดตีทีป่ระชมุเพียงปละคร้ัง

นอกจากน้ันอาเซียนยังมกีารประชุมสดุยอดอาเซียนกับประเทศ
คูเจรจาภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนตามลำดับดังน้ี คือ การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+1 การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 และการ
ประชมุสดุยอดอาเซยีน+6 หรือ การประชุมสดุยอดเอเซยีตะวันออก

การประชุมสดุยอดอาเซียน+1 ประกอบดวย การประชุมสดุยอด
อาเซียน-จนี, การประชุมสดุยอดอาเซียน-ญีป่นุ และการประชุมสดุยอด
อาเซียน-เกาหลีใต สำหรับการประชมุสดุยอดอาเซียน+3 ประกอบดวย
ผนูำประเทศสมาชิกอาเซียน จนี ญีป่นุ และเกาหลีใต และสำหรับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+6 หรือ การประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก
ประกอบดวย ผูนำประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต
ออสเตรเลีย นวิซีแลนด และอินเดีย

ภาพแสดงลำดบัการประชมุสุดยอดอาเซยีนกับประเทศคเูจรจา

ASEAN+6 (East Asia Summit)

ASEAN+3

ASEAN+1

ASEAN Summit
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บรบิทการเมืองภายในของประเทศไทย กับ ปญหาในการทำหนาที่
ประธานอาเซยีน

บรบิทการเมืองภายในของประเทศไทยนับแตป 2005 ยงัคงเปน
เร่ืองทีเ่ปนขอถกเถียงวาควรจะถูกอธิบายอยางไรและจากจุดยืนใด บาง
ประเด็นยังคงเปนเร่ืองละเอียดออนสำหรับสงัคมการเมืองไทยเองดวย ใน
ทีน่ีจ้ะขอสรปุบรบิทการเมืองภายในของประเทศไทยนับตัง้แตป 2005

โดยใชคำอธิบายท่ีรวบรัดแตครอบคลมุของ Michael K. Connors ทีว่า
การปรากฏข้ึนของเผด็จการอำนาจนิยมของทักษิณ ชนิวัตรนำไปสคูวาม
ทาทายทางการเมืองตออำนาจของชนชัน้นำสอดคลองกบัความกลัวของ
ฝายขวาตอความไรระเบียบของประชาธิปไตยแบบการเลือกต้ังและ
ความกังวลของชนชั้นกลางในเร่ืองธรรมาภิบาล30 ซึ่งนำไปสูการรัฐ
ประหารในวันท่ี 19 กนัยายน 2006 แตทวาเม่ือมกีารเลือกต้ังภายหลัง
การหมดวาระลงของรัฐบาลทหาร กลมุทนุเดิมกลับไดรบัการเลือกต้ังเขา
มาเปนรัฐบาลโดยมีสมคัร สนุทรเวชเปนนายกรัฐมนตร ีจงึนำไปสกูาร
ชมุนมุประทวงคร้ังใหมซึง่มคีวามรุนแรงมากข้ึนกวาเดิมโดยมีการบุกยึด
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนำไปสู
เหตุการณรุนแรงในวันท่ี 7 ตุลาคม 2008 โดยกลุมผูชุมนุมเสนอการ
ปฏิรูปการเมืองภายใตชื่อ “การเมืองใหม” ซึ่งถูกวิพากษวิจารณอยาง
มากวาตอตานระบอบประชาธิปไตย31 ในเดือนกันยายน 2008 สมคัร
สุนทรเวชถูกตัดสินวามีความผิดจากศาลรัฐธรรมนูญนำไปสูการข้ึนสู
ตำแหนงนายกรัฐมนตรขีองสมชาย วงศสวสัดิ ์กระน้ันการชุมนมุประทวง

30 Michael K. Connors, “Thailand – Four elections and a coup,” Australian Journal

of International Affairs, 62 no. 4 (December 2008), 493.
31 Ibid., 488-491.
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ตอตานรัฐบาลกย็งัคงดำเนินตอไปและทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน
จากสถานการณการเมืองภายในประเทศท่ีไมมั่นคงของไทย

รัฐบาลสมชายก็ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะมีตอการเปนเจาภาพการ
ประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังท่ี 14 ซึง่ไทยจะเปนเจาภาพโดยมีการแสดง
ทาทีรองขอตอกลมุผชูมุนมุวาความไมมัน่คงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจะทำ
ใหเปนท่ีไมยอมรบัตอนานาประเทศ32 อยางไรก็ตามในวันท่ี 25 พฤศจิ
กายน 2008 กลุมผูชุมนุมเขาทำการบุกยึดทาอากาศยานนานาชาติ
สวุรรณภูม ิทำใหการประชุมสดุยอดอาเซียนมีแนวโนมวาตองเล่ือนออก
ไปในเดือนมีนาคมป 2009 และเปล่ียนไปจัดการประชุมที่จังหวัด
เชียงใหมแทน33นำมาสทูาทีของประเทศสมาชกิอาเซียนอ่ืน  ๆตอบรบิทการ
เมืองภายในของไทยและการทำหนาท่ีประธานอาเซียน

ทาทีของสิงคโปรโดย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรไีดกลาว
วา การเล่ือนการประชุมสดุยอดอาเซยีนจะนำมาสกูารถอยหลังของชาติ
สมาชกิอาเซียนท้ังหมดและเสนอใหสำนกัเลขาธิการอาเซียนจัดประชมุสดุ
ยอดอาเซียนสมัยพิเศษขึน้ท่ีสำนักเลขาธิการในอนิโดนีเซีย สวน George

Yeo รฐัมนตรตีางประเทศของสิงคโปรไดใหแสดงความคดิเห็นตอประเด็น
ดงักลาววา

“With the global financial crisis affecting

all countries in Asean, the summit should be

rescheduled to the earliest possible date, preferably

32 “นายกฯ ปรามมอ็บอยาปวน ชวงประชุมอาเซียน ซมัมทิ,” มตชินออนไลน, 24 ตลุาคม
2551, http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1224843082

&grpid=03&catid=01.
33 “กต.เตรียมชงประชุมอาเซียนท่ีเชียงใหม กระตุนทองเท่ียว,” มติชนออนไลน, 3

ธันวาคม 2551, http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=

1228286727&grpid=03&catid=01.
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in January, rather than later in March”34

ทาท่ีของรัฐบาลกัมพูชาเองก็สอดคลองกับทาทีของรัฐบาล
สงิคโปรเชนกัน โดย Hun Sen นายกรัฐมนตรกีมัพชูาไดแสดงความเห็น
ในเร่ืองดังกลาววา

“We understand Thailand’s difficulties,

but Thailand should understand the other nine

members of Asean— they should not become

hostages of Thailand’s political crisis... so I think

the proposal of the Singaporean prime minister

is a good way to resolve the problem.”35

สวนทาทีของเลขาธิการอาเซียนไดออกมาแสดงความเสยีใจแต
กเ็ขาใจในเหตุผลของไทย36

อยางไรก็ตามบรบิทการเมืองภายในดูเหมือนจะบรรเทาลงเม่ือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินใหยุบพรรคการเมือง 3 พรรคซ่ึงเปนพรรค
รฐับาล และภายหลังนำไปสกูารข้ึนเปนรัฐบาลของพรรคประชาธิปตย
ภายใตการนำของอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ แตกน็ำมาซ่ึงการประทวงของฝาย
ตรงขาม

รฐับาลอภสิทิธ์ิมนีโยบายชัดเจนท่ีตอบสนองตอแรงกดดันจาก
ภายนอกและการไมสามารถทำหนาท่ีประธานอาเซียนในการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนตามกำหนดการได โดยนโยบายเรงดวนของ

34 Wai Moe, “Uncertainty Surrounds Asean Summit,” The Irrawaddy, 9 December

2008, http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=14772.
35 Ibid.
36 ASEAN Secretariat, “Press Release Secretary-General Sympathises with Thai

Leaders’ Hesitation on Postponement of 14th ASEAN Summit,” 30 November

2008, http://www.aseansec.org/22095.htm.
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รฐับาลท่ีเก่ียวของกับการทำหนาท่ีประธานอาเซียนและการจัดประชุมสดุ
ยอดมดีงันี้

“…เรงสรางความเช่ือมัน่ของประเทศไทยใน
สายตาของชาวโลก โดยใหความสำคัญตอกรอบความ
รวมมอือาเซียนเปนลำดับแรก และรวมมอืกับรฐัสภา
ในการพิจารณาอนุมตัเิอกสารท่ีเก่ียวของทีป่ระเทศไทย
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตองลงนามใน
ชวงของการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียมความพรอม
เปนเจาภาพจัดการประชุมสดุยอดผนูำอาเซยีนคร้ังท่ี
14 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ในฐานะท่ีประเทศไทย
เปนประธานอาเซียน…”

แมความไมมั่นคงทางการเมืองของบริบทการเมืองไทย
จะบรรเทาลงไปบาง แตกย็งัคงมีความไมมัน่คงอย ูกลาวคือ ยงัคงมกีาร
ชมุนมุประทวงจากฝายตอตานรัฐบาลและมีการขทูีจ่ะปดลอมทำเนียบ
รฐับาล ทำใหรฐับาลตองยายสถานท่ีจดัการประชุมสดุยอดอาเซียนไปยัง
ชะอำ อำเภอหัวหิน โดยการประชุมจะจดัขึน้ในวันท่ี 27 กมุภาพันธ ถึง
1 มนีาคม 2009

ความเชือ่มโยงระหวางบรบิทการเมืองภายใน กับ การรวมกลมุ
ของประชาคมอาเซยีน

จากการศึกษาความเช่ือมโยงระหวางบริบทการเมืองภายใน
ของประเทศสมาชิก กับ การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน โดยใช
กรณีการทำหนาท่ีประธานอาเซียนของประเทศไทยเปนกรณีศึกษา
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จะพบวา แมการรวมกลุมของประชาคมอาเซียนจะยึดอยูบนหลักไม
แทรกแซงกจิการภายใน แตกเ็ปนท่ีประจกัษชดัวาบรบิทการเมืองภายใน
มคีวามเช่ือมโยงอยางสำคัญตอการรวมกลมุซึง่ในทีน่ีท้ำใหกระบวนการ
ของกลไกหลักของประชาคมอาเซียน คอื การประชุมตองลาชาออกไป

เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีความเช่ือมโยงของ Rosenau จะพบวา
ความเช่ือมโยงดังกลาวสอดคลองกับตวัแบบ “ความเช่ือมโยงรวมกัน”

(fused linkage) กลาวคือสวนนำเขาและสวนนำออกเสริมซึง่กันและกัน
อยางตอเน่ืองโดยมีกระบวนการเช่ือมโยงแบบการตอบสนอง (reactive

process) นัน่คือเปนการสรางความสัมพนัธซึง่กันและกัน (reciprocal

relationship) รายละเอียดมีดงัน้ี
หากพิจารณาประชาคมอาเซียนในฐานะองคประกอบของ

ระบบระหวางประเทศ (international system) จะพบวาอาเซียนผลิต
สวนนำออกนโยบายโดยตรง (direct policy output) ตอไทยในฐานะ
ระบบในประเทศ (national system) คอื ไทยตองทำหนาท่ีประธานอา
เซียนและเปนเจาภาพจัดประชมุสดุยอดอาเซยีน โดยกระทรวงการตาง
ประเทศในฐานะสถาบันท่ีจดัการเร่ืองนโยบายตางประเทศของชาติตอบ
สนองตอสวนนำเขา (input) จากอาเซียนดังกลาวและดำเนินการกระตนุ
ใหรฐับาลมสีวนนำออกนโยบายโดยตรง หรือ นโยบายตางประเทศของ
ไทยในการทำหนาท่ีประธานอาเซียน แตในขณะเดียวกันความไมมั่น
คงทางการเมืองของไทยทำใหรฐับาลไมสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือที่
จะบรรลเุปาหมายของนโยบายตางประเทศไดทำใหตองเลือ่นการประชุม
ออกไปจากกำหนดการเดิม บรบิทการเมืองภายในของไทยดังกลาวเปน
สวนนำออกจากระบบการเมืองโดยออม (indirect polity output) ตอ
ระบบการเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคซ่ึงเปนสมาชิกอาเซียนดวยกัน รวมทั้ง
ระบบระหวางประเทศคืออาเซียนดวย ในแงนีร้ะบบการเมืองอืน่ๆ ตอบ
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สนองสวนนำเขาโดยออม (indirect input) ที่ตางกันไป โดยสำหรับ
สงิคโปรและกัมพชูาแสดงทาที หรือ สวนนำออกโดยตรง (direct output)

ตอไทย เชนเดียวกันกับอาเซยีน จะเห็นไดวาความเช่ือมโยงจะเปนไปใน
ลกัษณะดังกลาว นอกจากน้ันจะเห็นไดวาในความเช่ือมโยงน้ีสอดคลอง
กับความเช่ือมโยงในบริบทของประเทศดอยพัฒนาและประเทศกำลัง
พฒันาท่ี O’Leary เสนอคือมกัไมใหทีท่างและความสำคัญกับการเมือง
ภายใน คอื มองรฐัเปนกลองดำไมสนใจวาบริบทการเมืองภายในเปน
อยางไร ซึง่คำอธิบายดังกลาวสอดคลองกับหลักการไมแทรกแซงกิจการ
ภายในและการรวมกลมุของอาเซยีน

สรปุ

จากการศึกษากรณีความไมมัน่คงทางการเมืองภายในของไทย
กับ การทำหนาท่ีประธานอาเซียนพบวา บริบทการเมืองภายในของ
ประเทศสมาชิก กบั การรวมกลมุของประชาคมอาเซียน มคีวามเช่ือมโยง
กันในรูปแบบที่เรียกวา ความเช่ือมโยงรวมกัน (fused linkage)

ผานกระบวนการตอบสนอง (reactive process) ตามทฤษฎคีวามเช่ือม
โยงของ Rosenau ซึง่สามารถนำมาสคูวามลาชาและอุปสรรคตอการ
ผลกัดันประชาคมอาเซียนได นอกจากน้ันจากการศึกษากรณีดงักลาวยัง
พบวาแมบรบิทการเมืองภายในจะมีความเช่ือมโยงในรูปแบบทีก่ลาวไป
แลว แตการรวมกลมุของอาเซยีนก็ยงัคงไมใหความสนใจกบับรบิทการ
เมืองภายในเทาใดนัก ซึง่เห็นไดจากหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน
ในแงนีจ้งึสอดคลองกบัรปูแบบความเชือ่มโยงในประเทศดอยพัฒนาและ
กำลังพัฒนาของ O’Leary ดวย
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ไขหวัดใหญสายพนัธใุหม 2009:

โอกาสในวกิฤติของรฐัไทยและประชาคมอาเซยีน

บทคัดยอ

บทความน้ีมจีดุมงุหมายท่ีจะวิเคราะหการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ผานทฤษฎี
ระบอบระหวางประเทศ (International Regimes) วา
เปนโอกาสทามกลางวิกฤติของรฐัไทยและประชาคม
อาเซียน กลาวคือ เปนโอกาสในการกอบกูการสราง
เสริมเกยีรติภูมขิองชาตขิองรฐัไทย และเปนโอกาสใน
การสงเสริมความรวมมือซึ่งจะนำไปสูการผลักดัน
ประชาคมอาเซียนทามกลางความขัดแยงของประเท
สมาชกิ
ชวงป 2008-2009 ดูเหมือนจะเปนปที่ไมราบรื่นนักสำหรับ

ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากความขัดแยง
ทัง้ในระดับภายในประเทศและระดับระหวางประเทศ ซึง่สงผลกระทบ
ตอการรวมกลมุของประชาคมอาเซียนอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะ
เม่ือประเทศท่ีทำหนาท่ีประธานอาเซียนอยางไทยประสบกับ
ความขัดแยงภายในประเทศอยางตอเน่ือง ทำใหเกิดความไมมั่นคง
ทางการเมืองจนไทยไมสามารถทำหนาท่ีประธานอาเซียน คอื การจัดการ
ประชุม ซึ่งเปนกลไกหลักของอาเซียนได นอกจากน้ันไทยยังมี
ขอพิพาทกับกัมพูชาในเรื่องการปกปนเขตแดนซ่ึงนำไปสูความ
ขัดแยงระหวางประเทศ และดูเหมือนวาประชาคมอาเซียนจะไมได
มบีทบาทเทาท่ีควรในการระงับขอพพิาทดังกลาว

บทความน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะวิเคราะหการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 ผานทฤษฎีระบอบระหวางประเทศ
(International Regimes) วาเปนโอกาสทามกลางวิกฤติของ
รัฐไทยและประชาคมอาเซียน กลาวคือ เปนโอกาสในการกอบกูการ
สรางเสริมเกียรติภูมิของชาติของรัฐไทย และเปนโอกาสในการ
สงเสริมความรวมมือซึ่งจะนำไปสูการผลักดันประชาคมอาเซียน
ทามกลางความขัดแยงของประเทศสมาชิก
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ดงัน้ันจะเห็นไดวาท้ังไทยและประชาคมอาเซียนกำลังประสบกับ
วิกฤติอยางนอยสองประการ ไดแก วิกฤติเร่ืองการเสริมสรางเกียรติภูมขิอง
ชาติของรฐัไทย และ วิกฤติเร่ืองการผลักดันการรวมกลมุของประชาคม
อาเซียน กลาวคือ

การเสริมสรางเกียรติภูมขิองชาต ิ (prestige) เปนปจจยัสำคัญ
ประการหน่ึงของผลประโยชนแหงชาติพื้นฐานของทุกรัฐ ซึ่งหมายถึง
“การท่ีรฐัหนึง่จะแสดงออกดวยการกระทำตางๆ เพ่ือใหรฐัอืน่เกิดความชืน่
ชม ประทับใจและแสดงออกถึงการยอมรับและเคารพตอรฐัตน”1 สำหรับ
ผลประโยชนแหงชาติ Hans J. Morgenthau ไดใหความหมายของ
ผลประโยชนแหงชาติ วา “การท่ีรฐัหน่ึงดำเนินนโยบายใด ๆ กโ็ดยวัตถุ
ประสงคทีต่องการปกปองอธปิไตย ระบอบการเมอืง เศรษฐกจิ ศาสนา
ภาษา เช้ือชาติ ของตนไวจากการรุกรานของชาติอ่ืน รฐัตางๆอาจดำเนิน
นโยบายรวมมอืกนัถวงดุล หรือเปนพันธมิตรกันโดยการชวยเหลือซึง่กัน
และกันเพ่ือใหบรรลจุดุมงุหมายน้ี”2

ความลมเหลวในการทำหนาท่ีประธานอาเซียนของไทยหลาย
ครัง้อาจกลาวไดวาเปนผลเสียตอการเสริมสรางเกียรติภูมขิองชาตขิอง
ไทย เพราะในอดีตไทยเสริมสรางเกียรติภูมขิองชาตอิยางมากในเวทีอา
เซียน โดยเฉพาะ การแสดงบทบาทนำในการขับเคล่ือนการรวมกลมุของ
ประชาคมอาเซียน และประเด็นท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเสรีนยิม เชน สทิธิ
มนษุยชนเปนตน

ความลมเหลวดังกลาวของไทยจึงเปนการทำลายเกียรติภูมิที่
1 อางใน พนัเอกจุมพล เฉลยถอย, “ผลประโยชนแหงชาติอินเดียและปากีสถานในกรณี
พพิาทแควนญัมมแูละแคชมีรจากอดีตถึงปจจบัุน,” (วิทยานิพนธปรญิญารัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546) (อัด
สำเนา), 18-19.
2 เร่ืองเดียวกัน, 17.
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สรางไวอยางตอเน่ืองยาวนาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือการทำหนาท่ี
ประธานอาเซียนของไทยในการจัดประชมุสดุยอดคร้ังที ่14 ตองลมเหลว
ลงและเล่ือนออกไปจากกำหนดการเดิม เพราะ การประชุมสดุยอดคร้ัง
ที ่14 เปนโอกาสสำคัญของไทยในการทำหนาท่ีประธานอาเซียนคร้ังแรก
ภายหลังกฎบัตรอาเซียนมีผลบงัคับใช

การเปล่ียนแปลงจาก สมาคม ส ูประชาคม อยางไมราบรืน่อัน
เน่ืองมาจากความไมมัน่คงทางการเมืองภายในของประเทศสมาชกิเปน
สญัญาณท่ีไมดตีอการรวมกลมุของประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเม่ือความไมมั่นคงทางการเมืองดังกลาวเปนเร่ืองของประเทศท่ี
ทำหนาท่ีประธานอาเซียน และเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกกอตัง้อาเซียน
หากพิจารณาจากทฤษฎีการเมืองเร่ืองความเช่ือมโยง (Linkage Politics)

ของ James N. Rosenau จะพบวาลักษณะเชนน้ีเปนรูปแบบทีเ่รียกวา
ความเช่ือมโยงรวมกัน (fused linkage) และมีกระบวนการเช่ือมโยงแบบ
ตอบสนอง (reactive process) ในแงนีค้วามไมมัน่คงทางการเมืองของ
ไทยจึงสามารถเปนอุปสรรคตอการรวมกลมุและการผลักดันประชาคม
อาเซียน3

นอกจากน้ันความขัดแยงระหวางไทยกับกมัพชูาในเรือ่งการปก
ปนเขตแดน และการท่ีประชาคมอาเซยีนไมไดมบีทบาทเทาท่ีควรในการ
เขาระงับขอพิพาทระหวางสองประเทศ ยังตอกย้ำภาพความเปนเน้ือ
เดียวกันท่ีไมจรงิของประชาคมอาเซียน กลาวคือ ประเทศสมาชิกไมไดมี
ความเปนเน้ือเดียวกัน ไมไดมคีวามรสูกึรวมกัน หรือทีเ่รียกวา we feeling

ความขัดแยงดังกลาวทำลายความรูสึกรวมกันท่ีมีนอยอยูแลวระหวาง
ประเทศสมาชิกกอตัง้ กบั ประเทศสมาชิกใหม การผลักดันการรวมกลมุ
3ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, “สถานะทางการเมืองของไทยกับการทำหนาท่ีประธานอาเซียน,”

กระแสอาคเนย, 6, 65 (พฤษภาคม 2552), 35-50.
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ของประชาคมอาเซยีนท่ีตองเผชญิกับเรือ่งดงักลาว ทำใหหนทางการรวม
กลมุตอไปขางหนาดูเหมือนจะไมเปนไปดวยความราบร่ืนนัก ทีส่ำคัญ
กวาน้ัน คือ คำถามถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนในการตอบ
สนองตอปญหาความขัดแยงภายในภูมภิาค

อยางไรก็ตามการปรากฏข้ึนของการแพรระบาดของโรคไขหวัด
ใหญสายพันธใุหม 2009 (2009 new-strain influenza) อาจเปนโอกาส
ทามกลางวิกฤติของท้ังรฐัไทยและประชาคมอาเซียน บทความน้ีมจีดุมงุ
หมายท่ีจะแสดงใหเห็นถึงโอกาสทามกลางวิกฤติดงักลาว โดยใชทฤษฎี
ระบอบระหวางประเทศ (International Regimes) ในการวิเคราะห

ทฤษฎีระบอบระหวางประเทศ (International Regimes)4

Stephen Krasner ใหคำจำกัดความของ ระบอบระหวาง
ประเทศ วาหมายถึง “ชุดของหลักการ บรรทัดฐาน ความตกลง และ
กระบวนการตัดสินใจตางๆ ซึ่งไมวาจะแสดงออกอยางเดนชัดหรือไม
ก็ตาม สามารถอำนวยใหความคาดหวังของบรรดาตัวแสดงระหวาง
ประเทศมาบรรจบกนับนประเด็นทางความสัมพนัธระหวางประเทศดาน
หน่ึงๆ ได”5

จากคำจำกัดความของ Krasner จะพบวาระบอบระหวาง
ประเทศประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1.หลักการ (principles)

4 คำแปลภาษาไทยของ International Regimes นกัวิชาการหลายทานไดใหคำแปลไว
ไมเหมือนกัน เชน ขจติ จติตเสวี ไดแปลไววา ระบอบกฎเกณฑระหวางประเทศ แตในที่
นีข้อใชคำวา ระบอบระหวางประเทศ
5 อางใน ขจติ จติตเสวี, องคการระหวางประเทศ (องคการระหวางประเทศในกระแส
โลกาภิวัฒนและภูมภิาคาภิวัฒน) (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), 31-32.
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2.บรรทัดฐาน (norms) 3.ความตกลง (rules) และ 4.กระบวนการ
ตดัสนิใจ (decision-making procedures)

ระบอบระหวางประเทศน้ี มีสมมุติฐานวา สถาบันระหวาง
ประเทศ สนธิสญัญาระหวางประเทศ และกลไกความรวมมอืตางๆ ซึง่
ไมจำเปนตองมีฐานทางกฎหมายแนชัดเฉพาะเจาะจง สามารถกอให
เกิดกระบวนการจัดการกับการพิพาทขัดแยง ซึง่จะมสีวนกำหนดรูปแบบ
และพลวัตรของความสมัพันธระหวางประเทศ6 อยางไรก็ตามจำเปนตอง
มีการแยกแยะระหวาง ระบอบระหวางประเทศ กับ องคการระหวาง
ประเทศ กลาวคือ ระบอบระหวางประเทศไมจำเปนท่ีจะตองมลีกัษณะ
เปนองคการระหวางประเทศเสมอไป แตทุกองคการระหวางประเทศ
ตองมรีะบอบระหวางประเทศอยดูวย

ระบอบระหวางประเทศอาจแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก7 1.no

regime คอื ไมมกีารบรรจบกันของความคาดหวังและไมมคีวามตกลง
2.tacit regime คอื ไมมคีวามตกลงท่ีเปนทางการแตมกีารบรรจบกันของ
ความคาดหวังในความตกลงท่ีไมเปนทางการ 3.dead-letter regime คอื
มคีวามตกลงท่ีเปนทางการแตการบรรจบกันของความคาดหวังมนีอย
หรือไมมี 4.full-blown regime คอื มคีวามตกลงท่ีเปนทางการและมี
การบรรจบกันของความคาดหวังสงู

อีกนัยหน่ึงระบอบระหวางประเทศเปนเร่ืองเก่ียวกับประเด็น
ทีเ่ฉพาะเจาะจง (issue-specific) กลาวโดยสรุประบอบระหวางประเทศ
มีจุดประสงคเพ่ือประสานความสัมพันธภายในประเด็นท่ีเฉพาะ

6 เร่ืองเดียวกัน, 32.
7 Richard Little, “International Regimes,” in John Baylis, Steve Smith and Patricia

Owens (eds.) The Globalization of World Politics: An introduction to interna-

tional relations, 4th ed. (Oxford : Oxford University Press, 2008), 300-301.
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เจาะจง8 ตวัอยางเชน ระบอบเรือ่งสิง่แวดลอม (environmental regimes)

เปนตน

การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพนัธใุหม 2009

โรคไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 หรือ โรคไขหวัดใหญชนดิ
เอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธใุหม (Influenza A virus subtype H1N1) เปน
โรคระบาดท่ัว (pandemic) คือ เปนการระบาดของโรคติดเช้ือที่แพร
กระจายในประชากรมนุษยในบริเวณกวาง จากนิยามขององคการ
อนามัยโลก (WHO) โรคระบาดท่ัวจะเกิดข้ึนเม่ือมีสามเง่ือนไข ไดแก
1.การเกิดขึน้ของโรคใหมในประชากร 2.เกิดการติดเช้ือในรางกายมนุษย
และทำใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง และ 3.เช้ือโรคแพรกระจายไดโดยงาย
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระหวางมนุษย

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เร่ิมระบาดจากประเทศ
เม็กซิโกและสหรัฐอเมรกิา ในวนัท่ี 11 มถินุายน 2009 องคการอนามัย
โลกไดประกาศใหระดับการระบาดเพ่ิมขึ้นถึงจุดสูงสุดคือระดับ 6 ซึ่ง
หมายถึงมกีารแพรระบาดไปท่ัวโลก

สำหรับประเทศไทย จากขอมลู ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2009 มี
ผปูวยติดเช้ือโรคไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 3017 ราย และเสียชีวิต
แลว 14 ราย9

8 David Galbreath, “International Regimes and Organizations,” in Trevor C.

Salmon and Mark F. Imber (eds.) Issues in International Relations, 2nd ed.

(Abingdon [England]: Routledge, 2008), 123.
9 สำนักโรคติดตออุบัติใหม, กรมควบคุมโรค, “สรุปสถาการณรายวัน 10 กรกฏาคม
2552,” http://203.157.15.4/Flu/situation/y52/flu_200907101119.pdf .



111

%%% คอื ประเทศท่ีมกีารระบาดซ่ึงมกีารรับรองอยางเปนทาง
การแลว และมีผเูสียชีวิต

%%% คอื ประเทศท่ีมกีารระบาดระบาดซ่ึงมีการรับรองอยาง
เปนทางการแลว

%%% คอื ประเทศท่ีมกีารระบาดตามท่ียงัไมมกีารรับรอง

ภาพที ่1: ภาพแสดงการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพนัธใุหม 2009

ระบอบสขุภาพของประชาคมอาเซยีน

อาจกลาวไดวาระบอบสุขภาพ (health regime) ของประชาคม
อาเซียนเร่ิมขึน้ต้ังแตป 1980 โดยมีการประชุมของรฐัมนตรสีาธารณสุข
อาเซียนท่ีมะนิลา ประเทศฟลปินส และไดมคีำประกาศ   Declaration

of the ASEAN Health Ministers on Collaboration on Health (1980)
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ซึง่มสีาระสำคัญดังน้ี10

1. Ensure that collaboration contributes directly or indirectly

towards regional self-reliance and self determination

2. Emphasize health as an integrated part of the overall

socioeconomic development.

3. Aim at making health care accessible to the total

population, with priority being given to the under-served

and depressed areas.

4. Promote Health Manpower Development consistent with

the needs of the ASEAN countries.

5. Continue with international collaboration in health while

striving to be self-reliant in the delivery of health services.

6. Emphasize primary health care in the overall health

development strategy.

ชวง 20 ปนับแตคำประกาศท่ีมะนิลาอาจกลาวไดวาระบอบ
สขุภาพของอาเซียนมีลกัษณะเปน dead-letter regime กลาวคือ มคีวาม
ตกลงท่ีเปนทางการแตการบรรจบกนัของความคาดหวังมนีอยหรือไมมี

แมวาในป 2000 จะมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารสุขท่ี
Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย และไดมีวิสัยทัศนอาเซียนสุขภาพดี
2020 (Vision: “Healthy ASEAN 2020”) ผานคำประกาศ Declaration

of the 5th ASEAN Health Ministers Meeting on Healthy ASEAN

10 Declaration The ASEAN Health Ministers on Collaboration on Health
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2020 โดยมีจดุมงุหมายเพ่ือใหสขุภาพเปนศูนยกลางของการพัฒนาและ
ความรวมมอืของอาเซียนควรไดรบัการสงเสริมเพ่ือใหมัน่ใจวาประชาชน
จะมสีขุภาพดีทัง้จติใจและรางกายรวมท้ังความเปนอยอูยางปรองดองใน
สภาพแวดลอมทีป่ลอดภยั11 แตดเูหมือนวาระบอบสุขภาพยังคงมสีภาพ
เปน dead-letter regime หากเปรียบเทียบกับระบอบอ่ืนๆ เชน ระบอบ
เศรษฐกิจ (economic regimes) อยางเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)

ที่มีสภาพเปน full-blown regime ซึ่งมีการพัฒนาความรวมมืออยาง
ตอเน่ือง

ระบอบสุขภาพของอาเซียนเร่ิมไดรับความสำคัญมากข้ึนเม่ือ
เกิดการแพรระบาดของโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ
โรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) อาเซียนตอบ
สนองตอการแพรระบาดของโรคดังกลาวโดยมีคำประกาศ Joint

Declaration of the Special ASEAN Leaders Meeting on Severe

Acute Respiratory Syndrome (SARS) จากการประชุมของผนูำอาเซียน
ทีก่รุงเทพฯในป 2003 ในการน้ีไดมกีารขยายความรวมมือโดยใหมกีารจัด
ประชุมรฐัมนตรสีาธารณสุขอาเซียน+3 ซึง่รเิร่ิมโดยมาเลเซีย และมีการ
สงเสรมิความรวมมอืกบัองคการอนามัยโลก12

ในแงนีอ้าจกลาวไดวาระบอบสุขภาพของอาเซียนเร่ิมมสีภาพ
ของ full-blown regime กลาวคือ มคีวามตกลงท่ีเปนทางการและมีการ
บรรจบกนัของความคาดหวังสูง

ในป 2006 ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขท่ียางกุง ไดมี

11 Declaration of the Fifth ASEAN Health Ministers Meeting on Healthy ASEAN

2020
12 Joint Declaration of the Special ASEAN Leaders Meeting on Severe Acute

Respiratory Syndrome (SARS)
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คำประกาศสำคัญซ่ึงจะเก่ียวเน่ืองกบัการตอบสนองตอการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 ในป 2009 คอื Declaration of

the 8th ASEAN Health Ministers Meeting “ASEAN Unity in Health

Emergencies” ซึ่งมีสาระสำคัญในเร่ืองเอกภาพของอาเซียนใน
สถานการณฉกุเฉินดานสุขภาพ 4 ประการ ดงัน้ี13

1. We undertake to lead all necessary efforts in making sure

that our communities understand and are prepared for

potential public health emergencies such as natural

disasters, bioterrorism or outbreaks of communicable

diseases, including potential influenza pandemics.

2. We shall strengthen existing capabilities in each of our

countries to prepare for these emergencies, by allocating

necessary resources for early warning and rapid response

to disease outbreaks. We realise that any effort to combat

transboundary health emergencies must involve close

cooperation among countries.

3. We shall lead national and regional responses in building

capacity for disease control. To this end, we shall build

up strong national and regional multi-level, multi-sectoral

response teams and establish early warning and reporting

mechanisms against potential epidemics. This includes

information gathering and sharing, investigation,

verification and appropriate response.

13 Declaration of the 8th ASEAN Health Ministers Meeting “ASEAN Unity in

Health Emergencies”
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4. We shall ensure that our national focal points for disease

control are given the needed resources and institutional

support to implement the ASEAN Plus Three Emerging

Infectious Diseases (EID) Programme.

จะเห็นไดวานับแตป 2003 เปนตนมาระบอบสุขภาพมีการ
พฒันาและขยายความรวมมอืมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีสิง่เรา คอื โรคทาง
เดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง นำมาสกูารสงเสริมความรวมมอืในเชงิลึก
มากย่ิงขึน้ในป 2006 ดงัน้ันอาจกลาวไดวาต้ังแตป 2003 ระบอบสขุภาพ
ของอาเซียนเร่ิมมสีภาพเปน full-blown regime

โรคไขหวัดใหญสายพนัธใุหม 2009 กับ การตอบสนองของไทย
และประชาคมอาเซยีน

ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาไทยลมเหลวในการทำหนาท่ี
ประธานอาเซียน คือ การจัดประชุมใหเปนไปตามกำหนดการ ซึ่งสง
ผลกระทบตอการเสริมสรางเกียรติภูมขิองชาติ และการผลักดันการรวม
กลมุของประชาคมอาเซียน แตการปรากฎข้ึนของการแพรระบาดของไข
หวัดใหญสายพันธใุหม 2009 อาจเปนโอกาสสำคัญในวิกฤติทีท่ัง้ไทย
และประชาคมอาเซียนกำลังเผชญิ

หากพิจารณาอยางผิวเผินอาจมองไดวาการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 เปนวิกฤติทีม่าซ้ำเติมวกิฤติเดิมทีม่อียู
แลว แตหากพิจารณาจากทฤษฎีระบอบระหวางประเทศ จะพบวาน่ีอาจ
เปนโอกาสสำคัญ เพราะ ประชาคมอาเซยีนมีระบอบสขุภาพนับตัง้แตป
1980 และเปนระบอบท่ีมสีภาพ full-blown regime นบัแตการแพรระบาด
ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในป 2003 ในแงนีเ้ปนโอกาสของ
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ไทยในฐานะประธานอาเซียนท่ีจะจัดประชุมเพ่ือหาทางรับมอืกับปญหา
ทีท่าทายภูมภิาคและเปนการนำเกียรติภูมขิองชาติกลับคนืมาวาไทยยัง
มภีาวะผนูำท่ีจะนำประชาคมอาเซียนผานพนปญหาของภูมภิาคไปได

โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนตอบสนองตอปญหาการแพร
ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ดวยการจัดการประชุม
รฐัมนตรสีาธารณสุขอาเซียน+3 ซึง่จดัข้ึนในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2009 ที่
กรุงเทพฯ14 ผลของการประชุมปรากฏผาน Joint Ministerial Statement

of the ASEAN+3 Health Ministers Special meeting on Influenza

A(H1N1) ซึง่มสีาระดังนี้15

“We, the Health Ministers of Brunei Darussalam, Cambodia,

Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines,

Singapore, Thailand, Viet Nam, China, Japan and Republic of

Korea met on 8 May 2009, in Bangkok, Thailand, to deliberate on

effective measures to prevent and control Influenza A(H1N1) in

Asia;

Recalling the Joint Ministerial Statement on the current Poultry

Disease Situation made on 28 January 2004 in Bangkok, Thailand,

the Joint Ministerial Statement on Prevention and Control of Avian

Influenza made on 26 November 2004 in Bangkok, Thailand;

Alarmed by the rapid spread of human-to-human of the Influenza

A(H1N1) virus in various countries and various regions of the

14 http://www.mfa.go.th/web/35.php?id=22330.
15 Joint Ministerial Statement of the ASEAN+3 Health Ministers Special

meeting on Influenza A(H1N1)
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World; for which a pandemic is imminent and requires global,

regional and national solidarity efforts for mitigation and immediate

appropriate responses;

Valuing the contributions and leadership of the World Health

Organization (WHO), other United Nations systems and

international agencies, transparency and rapid responses by WHO

Member States which are affected by the emergence of Influenza

A(H1N1) virus;

Concerned that the Avian Influenza (H5N1) is still a major threat

in this region, whereby continued political commitment and

effective surveillance and responses are required;

Recalling Resolutions WHA58.5 and WHA59.2, which expressed

concern about the potential spread of H5N1 strain of Influenza A

to cause a pandemic and urged Member States to disseminate

to WHO collaborating centre information and relevant biological

materials, including clinical specimens and viruses;

Emphasizing the need to conclude the Inter-Governmental

Meeting mandated by WHA60.28, on sharing of H5N1 and other

influenza viruses with human pandemic potential and fair and

equitable sharing of benefits;

Recognising the dynamics of the spread of Influenza A(H1N1)

virus from human to human and human-animal interface, and the

transforming capacity of virus, for which it requires full alert and
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effective prevention, detection, and timely response;

Recognising the responsibility of WHO Member States to abide

by the International Health Regulations (IHR, 2005), under which

the public health emergency of international concern has been

declared and the importance of strengthened national core

capacities in the effective implementation of the IHR;

Recognising the measures that have already been put in place

and continuing efforts under the Asia-Pacific Strategy for Emerging

Diseases (APSED); the ASEAN Plus Three Emerging Infectious

Diseases Programme supported by AusAID, the stockpiles of

antivirals and personal protective equipment  by Japan and the

multisectoral pandemic preparedness and response by USAID;

Recognising public health measures taken by individuals and

communities, such as social distancing, respiratory etiquette, hand

hygiene and household ventilation are at present the most feasible

measures available to reduce or delay disease caused by

pandemic influenza;

Recognising that as international travel moves rapidly, with large

numbers of people visiting various parts of the world, evidence

indicates that in the current pandemic situation limiting travel and

imposing travel restrictions would have very little effect on stopping

the virus from spreading, but would be highly disruptive to the

global and regional communities and pose major negative impacts
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on the current global economic downturn;

Recognising that it is prudent for people who are ill with fever and

influenza-like symptoms to delay international travel, and those

who are ill after international travel to seek appropriate medical

treatment, according to guidelines from national authorities;

Concerned that pandemic influenza significantly increases

demands for medical services on the current constrained health

resources for which it requires clear national protocols of case

management at home with rigorous respiratory etiquette and

hygiene measures; referral to and triage of patients for treatment

in healthcare facilities; protection of health staffs including infection

control in health facilities; prioritization of use of antiviral medicines

and personal protective equipment according to risk of exposure

in order to focus efforts on the most effective interventions to

reduce mortality and any further morbidity;

Concerned that most of the global vaccine production capacity

is located in Europe and North America, and it is inadequate to

respond to global pandemic; and despite other regions have

begun to acquire the technology to produce influenza vaccines,

access to effective pandemic vaccines is a major problem in this

region;

Recognising the urgency of taking concrete actions in preventing

and controlling the Influenza A(H1N1), we commit ourselves at



120

the national level on the following;

1. To continuously implement the national pandemic preparedness

plan and intensify the performance of surveillance in human and

animals, and effective response system;

2. To strengthen the national core capacities in the effective

implementation of IHR (2005), in particular on surveillance and

effective responses;

3. To exercise the national protocols by concerned authorities,

ensure effective intersectoral communication and actions, effective

public message to guide appropriate public responses in order

to prevent panic and social disruption;

4. To consider implementing exit screening, as one of the cross-

border disease control strategies by affected countries with the

application of agreed criteria to classify “affected areas” instead

of “affected country” and to minimise the impact on travelling and

trade;

5. To consider establishment, in ASEAN Plus Three countries, a

system to facilitate the sharing of essential supplies in the region

in case of emergency needs;

6. To assess the potential need and increase national stockpiling

of antivirals and essential medicines, medical supplies and
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personal protective equipment to the level necessary for effective

responses in view of the dynamics of H1N1 spread;

Recognising the needs for common and collective efforts by

countries in the region for effective responses to influenza A(H1N1)

pandemic, we further commit ourselves on the following:

7. To comply with recommendations of WHO on international

travels in order to prevent social and economic disruption to the

global and regional communities;

8. Referring to WHA resolution 61.21, “to encourage the transfer

of technology  related to the production of antiviral medicines

and pandemic influenza vaccines”;

9. Fostering collaborations in the region by:

Ensuring sufficient and prompt sharing of data and

information on epidemic situation, establishing hotlines

among national health authorities for effective responses

among countries;

Establishing joint outbreak investigation and joint response

 teams across countries, where appropriate and upon

request;

Enhancing laboratory support for the investigation and

confirmation of Influenza A H1N1 and researches;
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Strengthening collaborative researches on influenza

including biomedical, clinical, health systems and policy

researches in order to generate evidence for effective

policy intervention in responses to the epidemics, through

active participation in the current regional collaborative

research networks such as the ASEAN+3 Emerging

Infectious Diseases (EID) Programme of the ASEAN

Secretariat, the Mekong Basin Diseases Surveillance

network (MBDS) and the Asian Partnership on Emerging

Infectious Diseases Research (APAIR/APEIR);

Recognising the importance of international solidarities in effective

responses to influenza pandemic, we request WHO, other United

Nations Agencies and international development agencies and

ASEAN on the following:

10. Director-General of WHO to continue to provide accurate,

transparent and timely evidence on the global epidemic updates

and guidance on effective responses;

11. Director-General of WHO, in consultation with experts and

Member States, consider the possibility of optimising the criteria

for pandemic alert level determination. The new criteria will not

only apply transmissibility/epidemiologic determinant (number of

cases in two Member States of a WHO region), but shall also

include: clinical determinant (morbidity and mortality) and

virological/gene sequence determinant (high or low pathogenicity);
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12. To conclude the ongoing Inter-Governmental Meeting on

sharing of H5N1 and other influenza viruses with human pandemic

potential and fair and equitable sharing of benefits;

13. Director-General of WHO to support the goal of ensuring fair

and equitable access to pandemic vaccines by all WHO Member

States; and facilitate the increase in influenza vaccine

manufacturing capacities in the region and other developing

countries;

14. International development partners to provide technical and

financial support based on need assessment in order to increase

the level of ASEAN stockpiling of essential medicines and personal

protective equipment; and

15. Secretary-General of ASEAN to conduct logistical exercises

to ensure effective and timely deployment of stockpiles of

medicines, medical supplies and other personal protective

equipment to the affected areas.

Mindful of the fact that the 62nd Session of the World Health

Assembly (WHA) will take place on 18-22 May 2009 in Geneva,

the ASEAN+3 Health Ministers will make concerted efforts in

bringing the outcome of this Meeting to the attention of the

participants of the Assembly with the aim to solicit their cooperation

and support.
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Appreciating the support given by WHO, the World Bank, the

US-CDC for making possible the dialogues through live video

conferences at this Meeting,

We, ASEAN Plus three Health Ministers of Brunei Darussalam,

Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines,

Singapore, Thailand, Viet Nam, China, Japan and Republic of Korea,

hereby pledge our commitment to fully implement these measures

for the well-being of our people and for the peace, prosperity and

stability of our region.”

จะเห็นไดวาแมจะมีความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชาซ่ึงบัน่ทอน
ความเปนหน่ึงเดียวกันของประชาคมอาเซยีน แตเม่ือมปีญหาการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 ทัง้ไทยและกัมพชูาตางเขามามบีทบาท
ในระบอบสุขภาพซ่ึงในท่ีนีก้ค็อื การปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาว
ความรวมมอืทามกลางความขัดแยงท่ีมอียดูงักลาวสงผลดีตอการผลักดัน
การรวมกลมุของประชาคมอาเซยีนใหสามารถเดินหนาตอไปได และเปน
การขยายความรวมมอืทัง้ในเชงิกวางและอาจนำไปสกูารพัฒนาความ
รวมมอืดานอ่ืนๆ ในเชิงลกึ รวมท้ังสงเสริมความรวมมอืกับประเทศคเูจรจา
คอื จนี ญีป่นุ และเกาหลีใต ซึง่อาจเปนประโยชนตอการรวมกลมุของ
เอเซียตะวันออกในอนาคตดวย
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สรปุ

ทามกลางวิกฤติเร่ืองการสรางเสริมเกียรติภูมขิองชาติของรัฐไทย
และวิกฤติในการผลักดันการรวมกลมุของประชาคมอาเซยีน การปรากฏ
ขึน้ของการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 หากพิจารณา
จากทฤษฎีระบอบระหวางประเทศจะพบวาเปนโอกาสในวิกฤติของทัง้รฐั
ไทยและประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะเม่ือประชาคมอาเซยีนมีระบอบ
สขุภาพท่ีมสีภาพเปน full-blown regime อยแูลว สำหรับรฐัไทยนีเ่ปน
โอกาสในการกอบกกูารเสริมสรางเกียรติภูมขิองชาติ สำหรับการรวมกลมุ
ของประชาคมอาเซียนน่ีคือโอกาสในการสรางความรวมมือทามกลาง
ความขัดแยงของประเทศสมาชิกและเปนการขยายความรวมมอืในดาน
ตางๆ ดงัน้ันไขหวัดใหญสายพันธใุหม 2009 จงึเปนโอกาสในวิกฤติของ
รฐัไทยและประชาคมอาเซียน
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การเปนเจาภาพโอลมิปก กับ นโยบายของจีนตอพมา
ในประเดน็สิทธิมนุษยชน (2004-2008)1

บทคัดยอ

การแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติมกัไมมทีีท่างในทฤษฎีความ
สัมพันธระหวางประเทศ แตหากพิจารณาจากอดีตที่ผานมา กีฬาใน
ระดับนานาชาติกลับเต็มไปดวยเร่ืองของการเมือง โดยเฉพาะการแขงขนั
กฬีาโอลิมปก ในแงนีก้ารแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติจงึเปนเคร่ืองมอื
ในการดำเนินนโยบายตางประเทศ ในกรณีการเปนเจาภาพการแขงขนั
กฬีาโอลิมปกของจีนก็เชนเดียวกัน คอื เปนเคร่ืองมอืทีถ่กูเลือกเพ่ือสนอง
ตอผลประโยชนแหงชาตขิองจนี แตทวาเคร่ืองมอืดงักลาวมาพรอมกบั
เง่ือนไขและแนวคิดเสรนียิม (Liberalism) ดงัน้ันจนีจงึไมมทีางเลือกอืน่
นอกจากประนีประนอมกบัเง่ือนไขและแนวคิดดังกลาว ซึง่สะทอนออก
มาในความเปลี่ยนแปลงของนโยบายตางประเทศของจีนตอพมาใน
ประเด็นสิทธิมนษุยชน

บทนำ

“Politics have nothing to do with sport.”2 เปนคำกลาวของ
1 บทความนีป้รบัปรงุจากบทความ “ปจจยัเร่ืองการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปก
กับ นโยบายตางประเทศของจีน: ศกึษากรณีความเปล่ียนแปลงในนโยบายตางประเทศ
ของจนีตอพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชนระหวางป 2004-2008” นำเสนอท่ี การประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครัง้ท่ี 10 (พ.ศ. 2552)
2 อางใน Bill Shaikin, Sport and Politics: The Olympics and the Los Angeles

Games (New York: Praeger, 1988), IX.
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Zola Budd นักกีฬากรีฑาในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเม่ือป 1984

ดเูหมือนวาคำกลาวดังกลาวจะเปนทัศนะของคนท่ัวไปท่ีมตีอการแขงขัน
กฬีา รวมถึงการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางกีฬาโอลิมปก แต
ทัศนะเชนน้ีไมจำกัดอยูในระดับของปจเจกเทาน้ัน หากแตทาทีของ
ประเทศเจาภาพเองก็เชนกัน ดงัเชน ทาทีของจนีท่ีตอตานการทำใหการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกท่ีจีนเปนเจาภาพในป 2008 เปนเร่ืองการเมือง
(Zheng 2008, 16; Susu 2008, 15-16) อยางไรก็ตามหากพิจารณา
จากบริบททางประวัติศาสตรการแขงขันกีฬาโอลิมปกกลับเต็มไปดวย
การเมือง และเปนเคร่ืองมอืสำคญัในการดำเนินนโยบายตางประเทศเพ่ือ
ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติโดยเฉพาะของประเทศเจาภาพ ในแง
นี้จึงไมสามารถแยกการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติออกจากความ
สมัพนัธระหวางประเทศได โดยบทความน้ีจะเร่ิมจากการสำรวจแนวคิด
ทีก่ลาวถึงทฤษฎีเร่ืองกฬีาในระดับนานาชาติ กบั ความสัมพนัธระหวาง
ประเทศ

ทฤษฎีเรื่อง กีฬาในระดับนานาชาติ กับ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ

เน่ืองจากบทความน้ีใหความสำคญักับการอธิบายถึงเร่ืองของ
ผลประโยชนแหงชาติ ในการสำรวจแนวคิดจงึใหความสำคัญกับแนวคิด
สำนักสัจจนยิม (Realism) เปนกรอบทฤษฎีเร่ือง กฬีาในระดับนานาชาติ
กบั ความสัมพนัธระหวางประเทศ เพราะผลประโยชนแหงชาติเปนหน่ึง
ในแนวคิดสำคัญของสำนักสัจจนยิม (Jackson and S๘rensen 1999, 79)

หนังสือ Sport and International Politics ของ Barrie Houlihan

(1994) ซึง่เปนหนังสอืทีถู่กอางอิงมากในงานวิชาการดานกีฬากับความ
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สมัพนัธระหวางประเทศ (Levermore and Budd 2004, 7) ไดอธบิาย
กฬีาในระดับนานาชาติ กบั ความสัมพนัธระหวางประเทศ จากแนวคิด
สำนักสัจจนยิมไว 4 ลกัษณะ สาระโดยสรุปดงัน้ี

1. กีฬาในระดับนานาชาติเปนเคร่ืองมือของรัฐในการ
แสวงหาการยอมรับ (pursuit of recognition) โดย
ความสำเร็จโดยเฉพาะในการแขงขันกีฬาโอลิมปก
จะสรางการยอมรับและความภาคภูมใิจของชาติ

2. กฬีาในระดับนานาชาติเปนเคร่ืองมอืของรฐัในการสง
เสรมิและรักษาเอกลักษณของชาต ิ(national identity)

โดยกีฬาในระดับนานาชาติเปนเคร่ืองมอืทางการเมือง
ในการสรางความเขมขนใหกับความรูสึกชาตินิยม
(nationalism) และปลุกเราสำนึกรเูร่ืองความเปนชาติ
เดียวกัน

3. กีฬาในระดับนานาชาติเปนเคร่ืองมือของรัฐในการ
ดำเนินนโยบายตางประเทศ (tool of foreign policy)

โดยเปนเคร่ืองมอืทีม่ตีนทุนต่ำ (low-cost) แตมคีวาม
โดดเดน (high-profile) ในการแสดงออกตอประเด็น
ระหวางประเทศ เพ่ือเปาหมายทางการเมืองและเปา
หมายระหวางประเทศ

4. กีฬาในระดับนานาชาติเปนเคร่ืองมือของรัฐในการ
แสวงหาสถานะการครองความเปนเจา (hegemony)

โดยกีฬาเปนองคประกอบหน่ึงทีส่ำคญันอกเหนือจาก
องคประกอบทางการทหารในการสรางและรักษาการ
ครองความเปนเจา

เม่ือพจิารณาจากกรอบทฤษฏีดงักลาวจะพบวาไมสามารถแยก
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กฬีาในระดับนานาชาติออกจากการศึกษาความสัมพนัธระหวางประเทศ
ได โดยเฉพาะเม่ือการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติเปน
เคร่ืองมอืท่ีรฐัเลือกใชเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ

ผลประโยชนแหงชาติของจีนในการเลือกเคร่ืองมือการเปนเจา
ภาพการแขงขนักีฬาโอลมิปก

การทำความเขาใจการเลือกการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกเปนเคร่ืองมอืในการดำเนินนโยบายตางประเทศจำเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหถึงผลประโยชนแหงชาติของจนี เพราะ ผลประโยชนแหงชาติ
เปนรากฐานของแนวคิดเร่ืองนโยบายตางประเทศ (Webber, et al. 2002,

43) โดยในท่ีนีจ้ะแบงผลประโยชนแหงชาติของจนีออกเปน ผลประโยชน
แหงชาติในประเด็นภายในประเทศ และผลประโยชนแหงชาตใินประเด็น
ระหวางประเทศ

ผลประโยชนแหงชาตใินประเดน็ภายในประเทศ

1.เอกลักษณของชาต ิ(national identity)

ดงัทีไ่ดกลาวไปแลวขางตนวาการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมและรักษาเอกลักษณของชาติ
สำหรับจนีก็เชนกัน เอกลักษณของชาตใินทีน่ีน้ยิามวา เปนความรสูกึรวม
กนัโดยการรวมตัวกันของลกัษณะท่ีรวมกัน เชน ภาษา เร่ืองราวทางประ
วัตศิาสตรรวมกันรวมท้ังเร่ืองของความสัมพันธกบัโลกภายนอก (Carlson

2007, 254) การเปนเจาภาพการแขงขนักีฬาดังกลาวไมเพียงแสดงภาพ
ของการกาวข้ึนมาอยางสันติในฐานะมหาอำนาจ หากแตยงัแสดงภาพ
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ของประเทศท่ีรกัสันติ (peace-loving country) (Economy and Segal

2008, 47) ดงัท่ีนกัวิชาการจีนไดพยายามช้ีใหเห็นวาในการเปนเจาภาพ
คร้ังน้ีชาวจีนทุกคนจะตอนรับแขกผมูาเยือนดวยรอยย้ิมอยางจรงิใจและ
สนัติ (Nianhuaweixiao) (Susu 2008, 20)

การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกยังเปนเคร่ืองมอืในการ
สงเสริมความรักชาติซึ่งเปนเร่ืองที่ดีในความเปนหน่ึงเดียวกันของชาติ
การท่ีประเทศไดรับความยอมรับจากการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
จะชวยใหผนูำสามารถโนมนาวสรางความชอบธรรมใหแกตน ในแงนีก้าร
เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกจึงเปนเคร่ืองมอืทีท่รงพลังของรัฐใน
การสรางความชอบธรรมและสรางความเปนหน่ึงเดียวกันภายในชาติ (Ni

2008, 2-5) เน่ืองจากการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาดังกลาวสรางความ
เขมขนใหกบัความรสูกึชาตินยิมและปลุกเราสำนึกรเูร่ืองความเปนชาติ
เดียวกัน เพราะ ประชาชนมองวาชัยชนะและความสำเร็จทีไ่ดรบั เปนชัย
ชนะและความสำเร็จของชาติตน (Vinokur 1988, 15-17) นอกจากน้ัน
จนียังตองการสรางความนาเช่ือถอืภายในประเทศและพยายามลบภาพ
ความทรงจำท่ีเลวรายในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณทีจ่ตรุสัเทียนอันเหมิ
นในป 1989 (Cha 2008, 107)

ดังที่กลาวไปขางตนแลววาการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกมีความหมายท้ังในทางการเมือง และความหมายของชาติ นอก
จากน้ันยังเปนการลดชองวางระหวางรัฐและสังคม ในแงนีก้ารเปนเจา
ภาพกีฬาดังกลาวจึงเปนการสรางประวัตศิาสตรหนาใหมใหกบัจนีและ
เปนท่ีชดัเจนวาการเมืองระดับลาง (low-politics) อยางกีฬามีความเช่ือม
โยงกับการสรางเอกลักษณของชาติจีน (Xu 2006, 1) ซึ่งสงเสริม
โดยกระแสชาตินยิม โดยเฉพาะในพิธเีชิญธงข้ึนสยูอดเสา ซึง่เต็มไปดวย
กองเชียรทีโ่บกธงและรองเพลงชาติซึง่แสดงออกถงึความรกัชาติระหวาง
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การแขงขนัเปนเคร่ืองมอือยางดีในการตอกย้ำเอกลักษณของชาตภิายใน
การแขงขนักีฬา (Vinokur 1988, 17-18) เพราะเอกลักษณของชาตจินี
ไมไดมคีวามชัดเจนและไมไดเปนเน้ือเดียวกัน (Carlson 2007, 254) ดงั
นัน้การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกจึงเปนเคร่ืองมอืสำคญัใน
การสราง สงเสริม และรักษาเอกลักษณของชาติจนีน

2.ผลประโยชนทางเศรษฐกจิ
การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกนอกจากจะสงเสริม

และรักษาเอกลักษณของชาติแลวยังเปนเคร่ืองมอืในการแสวงหาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวคือ แมผลประโยชนทางเศรษฐกิจอาจ
ไมใชผลประโยชนโดยตรงท่ีจนีกำหนดเปาหมายไว แตผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิเปนผลทีเ่กิดจากการเปนเจาภาพการแขงขนักีฬาดังกลาว โดย
เฉพาะในภาคบริการ คอื การทองเท่ียวในเมืองตาง ๆ  ของจนี เพราะการ
เตรียมเปนเจาภาพจีนปฏริปูโครงสรางพ้ืนฐานใหมคีวามทันสมยัซ่ึงจะสง
เสริมการทองเท่ียวดวย โดยจากการประเมินการทองเท่ียวของจีนจะโตข้ึน
18 เปอรเซ็นตอป (Salloum 2004, 161-162)

ผลประโยชนแหงชาตใินประเดน็ระหวางประเทศ

1.หลักการจีนเดียว (One China principle)

หลักการจีนเดียว หรือ ประเด็นไตหวันน้ันเปนผลประโยชนแหง
ชาติที่จีนใหความสำคัญเรงดวนสูงสุด (top priority) นับแตยุคหลัง
สงครามเย็น (Sutter 2008, 189) เพราะเปนเร่ืองของความม่ันคงแหงชาติ
และบูรณภาพแหงดนิแดน (territorial integrity) (Yu 2008)

ในทศวรรษ 1950 ถึงปลายทศวรรษ 1970 เกิดความขัดแยง
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ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจนี (People’s Republic of China – PRC)

กบั สาธารณรัฐจนี (Republic of China – ROC) หรือ ไตหวัน ในประเด็น
ทีว่าประเทศใดเปนตัวแทนท่ีชอบธรรมของ “จนี” จนกระท่ังในป 1981

คณะกรรมการโอลิมปกสากล (IOC) ไดกำหนดใหไตหวันสามารถเขารวม
การแขงขันไดภายใตชือ่ จนีไตหวัน (Chinese Taipei) เทาน้ัน (Ibid., 296-

300; Morris 2008, 31-32) ซึง่ถือวาเปนความสำเร็จของจนี (PRC) ใน
การเปนผแูทนของประเทศ “จนี” ทีช่อบธรรม และสามารถลดสถานะของ
ไตหวันเหลือเพียงรัฐบาลทองถิน่ นอกจากน้ันในการแขงขันกีฬาโอลิมปก
ยังไมอนุญาตใหมีการใชสัญลักษณที่มีความหมายถึงสองจีน (two

China) หรือ หน่ึงจนี หน่ึงไตหวัน (one China, one Taiwan) (Yu 2008,

300) ดวย ในแงนีไ้ตหวันจึงไมสามารถใชธงชาติของประเทศตนเองได
หากแตตองใชธงโอลิมปกจีนไตหวันโดยเฉพาะ (ภาพ 1)

ภาพ 1: ภาพแสดง ธงโอลิมปกจีนไตหวัน
(Chinese Taipei Olympic Flag)

การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกของจีนจึงเปนเคร่ืองมอื
สำคัญของจีนในการตอกย้ำการยอมรับหลักการจีนเดียวและสถานะ
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รฐับาลทองถ่ินของไตหวันจากนานาชาติ โดยจีนใชยทุธศาสตรใหทัง้คณุ
และโทษ (carrot-and-stick approach) ตอไตหวัน (Ibid., 295) ซึง่จนี
ใชยทุธศาสตรใหคณุมากกวาจะใหโทษ (Ibid., 306) กลาวคือ แมจะมี
ทาทีทีช่ดัเจนในการตอตานความพยายามแยกตัวเปนเอกราช แตในเรือ่ง
อ่ืนจีนถือวาชาวไตหวันก็คอืชาวจีนเหมือนกันและมีมาตรการท่ีชดัเจนใน
การสงเสริมผลประโยชนและสวัสดกิารของชาวไตหวัน ในขณะเดียวกัน
กใ็ชมาตรการทางบวกพัฒนาความสัมพนัธระหวางชองแคบอยางสันติ
(Zheng 2008, 16)

กลาวโดยสรุปหลักการจีนเดียวเปนผลประโยชนแหงชาติที่
สำคัญสูงสดุและการเปนเจาการแขงขนักีฬาโอลิมปกก็เปนหน่ึงในเคร่ือง
มอืทีถ่กูเลือกใชเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาตดิงักลาว

2.สถานะมหาอำนาจ (major power)

สถานะมหาอำนาจไมไดมอีงคประกอบจำกัดอยเูพียงดานการ
ทหาร หากแตการเปนเจาภาพการแขงขนักีฬานานาชาติอยางโอลิมปก
ก็เปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสำคัญในการสรางและรักษาสถานะ
มหาอำนาจ เชนเดียวกับการครองสถานะความเปนเจา (hegemony)

(Houlihan 1994, 40)

ในเอเซียมีประเทศท่ีอาจจดัไดวาเปนมหาอำนาจ คอื ญีป่นุ ซึง่
เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกในป 1964 สำหรับญ่ีปนุการเปนเจา
ภาพการแขงขันกีฬาดังกลาวเปนเคร่ืองมือแสดงถึงการฟนตัวทาง
เศรษฐกจิภายหลังสงคราม ความภาคภูมใิจและความเปนหน่ึงเดียวของ
ชาติ (Otomo 2007, 118) และเปนสัญลักษณการยุตชิวงเวลาสงคราม
(Cha 2008, 1) สำหรับเกาหลีใตซึง่เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปก
ในป 1988 การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาดังกลาวแสดงถึงการเจริญ
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เติบโตอยางรวดเร็วในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากน้ันยังนำมาสกูาร
เปล่ียนผานทางการเมืองไปสูระบอบประชาธิปไตย ในแงนี้ทั้งสอง
ประเทศใชการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาดังกลาวเปนงานเปดตัว
(coming out party) (Cha 2007, A15) และเปดหนาประวัตศิาสตรใหม
ในการเปนมหาอำนาจระดับโลกและความเจริญรงุเรืองทางเศรษฐกิจ

สำหรับจนีเปนท่ีประจกัษชดัวาการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกเปนเคร่ืองมอืในการแสดงสถานะมหาอำนาจของโลก โดยเชน
เดียวกับญ่ีปุนและเกาหลีใต จีนใชการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาดัง
กลาวเปนงานเปดตวัเพ่ือแสดงถงึความเจริญรงุเรืองทางเศรษฐกจิ (Ibid.)

สถานะความเปนมหาอำนาจ และเปดโฉมหนาใหมของมโนภาพแหง
ชาต ิ(national image) (Ni 2008, 4) ในขณะเดียวกันกเ็ปนจดุสิน้สุดของ
สถานะ คนปวยแหงเอเซีย (sick man of Asia) (Cha 2007, A15)

นอกจากน้ันสถานะมหาอำนาจของจีน ตองเปนสถานะท่ี
สามารถลบลางภาพของจีนท่ีเปนทฤษฎีภัยคุกคาม (threat theory) นัน่
คอื ตองเลือกใชเคร่ืองมอืทีแ่สดงใหเห็นถึงแนวคิดเร่ืองการกาวข้ึนมาอยาง
สนัติ (peaceful rise) (Deng 2006, 200) ในแงนีก้ารเปนเจาภาพการ
แขงขนักีฬาโอลิมปกจึงเปนเคร่ืองมอืทีเ่ปนโอกาสสำหรับจนีในการบรรลุ
เปาหมายดังกลาว

ดังนั้นการเลือกเคร่ืองมือการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกเปนโอกาสสำหรับจีนในการประกาศสถานะมหาอำนาจและ
ศกัราชใหมของจนี แตดวยเง่ือนไขท่ีวาตองสนบัสนนุยุทธศาสตรการกาว
ขึน้มาอยางสันติ

กลาวโดยสรุปจนีเลือกการเปนเจาภาพการแขงขนักีฬาโอลิมปก
เปนเคร่ืองมือในการดำเนินนโยบายตางประเทศดวยเหตุผลดาน
ผลประโยชนแหงชาต ิ 4 ประการ ไดแก ประการแรกเพ่ือสราง สงเสริม
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และรักษาเอกลักษณของชาติจีน ประการท่ีสองเพ่ือผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิ ประการถัดมาเพ่ือเปนการตอกย้ำรักษาหลักการจีนเดียวซ่ึง
เปนเร่ืองสำคญัท่ีสดุ เพราะ เปนเร่ืองความมัน่คงแหงชาตแิละบูรณภาพ
แหงดนิแดน และประการสุดทายเพ่ือเปนการประกาศตนในฐานะมหา
อำนาจท่ีกาวข้ึนมาอยางสันติ

เงือ่นไขและอปุสรรคในการเลือกเคร่ืองมือการเปนเจาภาพการ
แขงขนักีฬาโอลิมปก

การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกไมใชเคร่ืองมอืในการ
ดำเนนินโยบายตางประเทศท่ีปราศจากเง่ือนไขและอุปสรรค กลาวคือ
ประเทศท่ีเปนเจาภาพการแขงขนักีฬาดังกลาวจะตองเผชญิกับแรงกดดัน
และการจับตามองจากทั่วโลกท้ังจากประชาชนทั่วไป องคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) สือ่มวลชน รวมไปถงึประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะเม่ือประเทศ
เจาภาพเปนประเทศท่ีไมไดปกครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตย ทัง้น้ี
เน่ืองจากการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกมาพรอมกบัแนวคิด
เสรีนยิม (Liberalism) (Cha 2008, 108) ซึง่เปนแนวคิดท่ีใหความสำคัญ
กับประชาธิปไตยเสรีนิยม สิทธิมนุษยชน และส่ิงแวดลอม แมวาใน
กฎบัตรโอลิมปก (Olympic Charter) จะไมไดระบุถงึเร่ืองดังกลาวทาง
นตินิยัก็ตาม

ในแงนีอ้าจกลาวไดวาแนวคิดเสรีนยิมท่ีมาพรอมกบัการเปนเจา
ภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกจึงเปรียบเสมือนกฎบัตรทางพฤตินัยท่ี
ประเทศเจาภาพจำตองยอมรับ โดยประเทศเจาภาพจะตองเผชิญกับ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม และกลมุกดดันท้ังจากภายในและภาย
นอก โดยเฉพาะจีนซ่ึงมีระบอบการปกครองไมสอดคลองกับแนวคิด
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อุดมคตเิก่ียวกับกีฬาโอลิมปก (Ibid.) กลาวคือ จนีตองเผชิญกับความ
ตองการในประเด็นการเปดเสรีทางการเมือง (political liberalization)

การใหอิสระมากข้ึนกับธเิบต การเพ่ิมแรงกดดนักับประเทศเผด็จการ การ
รักษาส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น และมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ
(Economy and Segal 2008, 48)

การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกจึงนำมาซ่ึงความ
เปล่ียนแปลงในนโยบายภายในประเทศและนโยบายตางประเทศ โดย
ลดระดับความเขมขน (moderate) ของนโยบายลงเพ่ือสรางสภาวะแวด
ลอมระหวางประเทศท่ีดเีพ่ือจะลดแรงกดดนัและสงเสริมการเปนเจาภาพ
การแขงขนักีฬาดังกลาว อยางไรก็ตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เปนไป
เพ่ือใหไดรับการประชาสัมพันธเทาน้ันไมไดเปนความเปลี่ยนแปลงท่ี
พืน้ฐาน (ibid., 111)

สำหรับนโยบายภายในประเทศในประเด็นสิทธิมนุษยชน จีน
เลือกเปดเสรใีนบางประเดน็ท่ีสามารถไดรบัความสนใจจากนานาชาติ
โดยเร่ิมจากปฏิบัตติามคำม่ันสัญญาท่ีใหไวกบัคณะกรรมการโอลิมปก
สากลโดย Liu Jingmin ผแูทนของจีนท่ีวา

“By allowing Beijing to host the Games, you

will help the development of human rights”3

กลาวคือ จนีมีการขยายเสรีภาพของปจเจกในประเทศ โดยการ
ประชุมสมชัชาพรรคแหงชาติในป 2004 ไดมกีารแกไขรฐัธรรมนญู และ
ระบุวารัฐจะเคารพและรักษาสิทธิมนษุยชน ซึง่เปนคร้ังแรกท่ีประเด็นเร่ือง
สทิธิมนษุยชนถกูบรรจไุวในรฐัธรรมนญู นอกจากน้ันยังผอนคลายความ
เขมงวดท่ีมตีอสือ่มวลชนตางประเทศ และปลอยตัวนักโทษในคดีสำคัญ
3 อางใน Elizabeth C. Economy and Adam Segal, “China’s Olympic Nightmare,”

Foreign Affairs, 87 no. 4 (July/August 2008), 50.



140

ทีเ่ก่ียวของกบัการเรียกรองสทิธิมนษุยชน (Ibid., 112)

สำหรับนโยบายตางประเทศ จนีผอนปรนหลักการไมแทรกแซง
กจิการภายใน (non-interference) (Ni 2008, 3) เพ่ือตอบสนองตอแรง
กดดันจากแนวคิดเสรนียิมท่ีมาพรอมกบัการเปนเจาภาพการแขงขนักีฬา
โอลิมปก โดยในท่ีนีเ้ลือกกรณีความเปล่ียนแปลงในนโยบายตางประเทศ
ของจนีตอพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชนเปนกรณีศกึษา โดยจะกลาวถึง
รายละเอียดตอไป

ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายตางประเทศของจีนตอพมาใน
ประเดน็สิทธิมนุษยชนระหวางป 2004-2008

ผลประโยชนของจีนในพมา

พมามีความสำคัญท้ังทางยุทธศาสตร และเศรษฐกิจตอจนี แม
ในอดตีจะเคยเปนศัตรกูนัมากอนก็ตาม แตภายหลังป 1990 จนีกลายมา
เปนตัวแสดงตางประเทศท่ีสำคญัท่ีสดุในพมา (Kurlantzick 2004, 186)

ผลประโยชนทางยุทธศาสตร
สำหรับรฐับาลจนีแลวการสนับสนนุรัฐบาลทหารพมาเปนสวน

หน่ึงของยุทธศาสตรโดยรวมตอเอเชียเพ่ือสกัดก้ันการปดลอมของสหรฐัฯ
ผานการสรางความสัมพนัธทางการทูตและทางเศรษฐกิจทีใ่กลชดิ นอก
จากพมาเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรโดยรวมตอเอเชียแลว พมายังเปน
พืน้ท่ียทุธศาสตรในการแยงชงิเขตอิทธิพลระหวางจนีกับอนิเดีย และจนี
ยงัมผีลประโยชนทางภูมริฐัศาสตรในพมา (Steinberg 2007, 220) กลาว
คือ จีนตองการใชพมาเปนทางผานในการออกทะเล และสรางทอสง
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นำ้มนัและกาซธรรมชาตจิากพมาไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของจนี นอก
จากน้ันจีนยังใชฐานทัพเรือบนชายฝงของพมาดวย

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
จนีเปนประเทศผลูงทนุรายใหญในพมา และพมาก็เปนตลาดใน

การระบายสินคาของจนี นอกจากน้ันจนียังขายอาวุธยุทโธปกรณใหกบัพมา
ซึง่มมีลูคาประมาณ 2 พนัลานดอลลาร (Cha 2008, 117) ในดานการนำเขา
จนีนำเขาสินคาประเภท ไม อัญมณี และวัตถุดบิอืน่ๆ จากพมา

โดยในป 2004-2008 สนิคาสงออกจากจีนมีมลูคา 2818.96,

2716.01, 4185.75 และ 5472.54 ลานจ๊ัต (Kyat)4 และสินคานำเขาไป
ยงัจนีมมีลูคา 1658.8, 2125.19, 3530.37 และ 3832.52 ลานจ๊ัตตาม
ลำดับ5 ซึง่แสดงถึงมลูคาท่ีเพ่ิมสงูข้ึน นอกจากน้ันจีนยังไดรบัผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากพมาในเร่ืองการคาชายแดนดวย

บทบาทของจีนในการปกปองพมาจากแรงกดดันของ
นานาชาตใินประเดน็สิทธิมนุษยชน

จีนแสดงบทบาทในการปกปองพมาจากแรงกดดันของนานา
ชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดนับแตการรัฐประหารในป
1988 โดยในขณะท่ีชาตติะวันตกใชมาตรการคว่ำบาตรกับรฐับาลทหาร
จีนกลับใหความชวยเหลือกับรัฐบาลทหาร และมีความรวมมือกันใน

4 อัตราแลกเปล่ียนประมาณ 25 จัต๊ตอ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จัต้ตอ 1 ดอลลาร
สหรัฐ (มิถนุายน 2549)
5 Central Statistical Organization, <http://www.commerce.gov.mm/eng/dot/

statistics.html>, Ministry of Commerce, Accessed February 12, 2009.
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หลายดานจนอาจกลาวไดวาจีนเปนผูสนับสนุนพมาท่ีใกลชิดที่สุด
(Maung Than 2003, 194-195) ซึง่ทำใหอิทธิพลของจนีขยายเขาครอบ
งำพมามากข้ึนเร่ือยๆ

ในเวทีระหวางประเทศอยางสหประชาชาติ หรือ คณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ จีนมีบทบาทอยางสำคัญในการใช
อิทธิพลปองกันหรือบรรเทามาตรการท่ีแข็งกราวรวมถึงมาตรการคว่ำ
บาตร จากชาตติะวันตก (Sutter 2008, 119) โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิาท่ี
มตีอพมาโดยการใชสทิธิยบัย้ัง (veto) เน่ืองจากจีนยึดม่ันในหลักการไม
แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอืน่ โดยเฉพาะนับแตเหตุการณทีจ่ตรุสั
เทียนอันเหมินเปนตนมา นอกจากน้ันจีนยังมีผลประโยชนในพมาตามท่ี
ไดกลาวไปแลวขางตน

ความเปลีย่นแปลงในนโยบายตางประเทศของจนีตอพมา
ในประเดน็สิทธิมนุษยชน

กอนป 2004 นโยบายตางประเทศของจีนตอพมาในประเด็น
สทิธิมนษุยชนไมไดรบัความสนใจจากสาธารณะเทาใดนกั ทวานับแตป
2004 ภายหลังจนีผานการคัดเลือกเปนประเทศเจาภาพจัดการแขงขนั
กีฬาโอลิมปกในป 2008 ประเด็นดังกลาวกลายเปนประเด็นท่ีไดรบัความ
สนใจจากสาธารณะ ในชวงป 2004-2006 จนียังคงทาทีเดิม คอื ยดึมัน่
ในหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายในและคงบทบาทในการปกปองพมา
ในประเด็นสิทธิมนษุยชน

ในป 2007 การปราบปรามการชมุนมุเพ่ือเรยีกรองประชาธปิไตย
ทีม่พีระสงฆเปนแกนนำของรัฐบาลทหารพมาทำใหจนีไดรบัแรงกดดัน
จากนานาชาติวาควรเขาไปมีบทบาทในการยุตหิรือบรรเทาความรุนแรง
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ทีเ่กิดขึน้ และมีกระแสเรียกรองใหคว่ำบาตร (boycott) การแขงขนักีฬา
โอลิมปกท่ีจนีเปนเจาภาพ โดยบทบรรณาธิการของ The Washington

Post ถึงกับใชคำวา โอลิมปกชายจีวร (The Saffron Olympics)

(Editorial, The Washington Post 2007, B6) แตจนีปฏเิสธความเช่ือม
โยงและความรับผดิชอบดงักลาว (Kessler 2007, A10) และใชสทิธิยบัยัง้
การนำประเด็นความรุนแรงในพมาเขาสูการพิจารณาของคณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ โดยจีนมีทาทีทีต่องการใหเกิดความม่ัน
คงปรองดองและประชาธิปไตยในพมา แตคงหลีกเล่ียงท่ีจะใชคำท่ีเปน
การแทรกแซงกิจการภายในอยางเปนทางการ

เม่ือปญหาท่ีเกิดขึน้ในพมามแีนวโนมทีจ่ะสงผลกระทบตอการ
เปนเจาภาพการแขงขนักีฬาโอลิมปกซ่ึงเปนเคร่ืองมอืทีจ่นีเลือกเพ่ือตอบ
สนองตอผลประโยชนแหงชาติจีนจึงเร่ิมเปล่ียนแปลงนโยบาย (Cha

2008, 117) เพ่ือประนีประนอมกับแรงกดดัน หรือ แนวคิดเสรีนยิมท่ีมา
พรอมกบัเคร่ืองมอืดงักลาว

ในเดอืนมถินุายน 2007 จนีเปนเจาภาพในการเจรจาระหวางตัว
แทนของรัฐบาลทหารพมากับ Eric John ผแูทนของสหรัฐอเมรกิาท่ีกรุง
ปกก่ิงในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสทิธิมนษุยชน (Jha 2007) ถดัมาในเดือน
กนัยายน 2007 Tang Jiaxuan ผแูทนของจนีไดแสดงทาทีตอรฐัมนตรี
ตางประเทศพมาวาตองการท่ีจะเห็นการสรางเสถียรภาพและพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตย (Cha 2008, 118) ซึง่มีใจความสำคัญตอน
หน่ึงวา

“China whole-heartedly hopes that

Myanmar will push forward a democracy process

that is appropriate for the country... China, as a

friendly neighbor of Myanmar, sincerely hoped
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Myanmar would restore internal stability as soon

as possible, properly handle issues and actively

promote national reconciliation…”6

จดุเปล่ียนสำคัญของความเปล่ียนแปลงในนโยบายตางประเทศ
ของจนีในประเด็นสิทธิมนษุยชนเกิดขึน้ในวันท่ี 18 เดือนตุลาคม 2007

ทีจ่นีไมมทีาทีตอตานการวิพากษวิจารณพมาในท่ีประชุมของคณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (Ibid.; AP 2007) ซึง่เปนสัญลักษณของ
การผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน

นอกจากน้ันจีนยังแสดงบทบาทสำคัญในการพยายามให
Ibrahim Gambari ผแูทนพิเศษของสหประชาชาติเขาพบผนูำรัฐบาล
ทหารพมาภายหลังการขอความชวยเหลือของ Ban Ki-moon เลขาธิการ
สหประชาชาติตอสหรัฐฯ ซึง่สหรัฐฯเรียกรองใหจนีใชอิทธิพลใหรฐับาล
ทหารอนุญาตใหผแูทนพิเศษของสหประชาชาตเิขาไปปฏบัิตภิารกิจใน
พมาได (Cha 2008, 118) โดย Gambari ไดรบัอนญุาตใหกลับเขาไป
ยงัพมาไดโดยจะไดรบัการคมุกนัจากสถานทูตจนีในยางกงุ (AP 2007)

ในแงนีแ้สดงใหเห็นถึงบทบาทอยางสรางสรรค (constructive role) ของ
จนีในการใหความสำคัญกับเร่ืองดงักลาว

กลาวโดยสรุปความเปล่ียนแปลงในนโยบายตางประเทศของ
จนีตอพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชนโดยเฉพาะในชวงป 2007 ในการ
ผอนคลายหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน สะทอนถึงความกังวลของ
จนีท่ีสถานการณในพมาจะกระทบกับการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
โอลิมปกซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่จีนเลือกเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชน

6 “China voices support for Myanmar’s democracy process,” Xinhua, September

13, 2007, <http://news.xinhuanet.com/english/2007-09/13/content_

6719170.htm>, Accessed February 12, 2009.
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แหงชาติ อยางไรก็ตามยังคงมีคำถามวาภายหลังจากการเปนเจาภาพ
การแขงขันกีฬาดังกลาวแลว นโยบายตางประเทศของจีนตอพมาใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนจะดำเนินไปในทิศทางใด ซึ่งคำตอบคอนขาง
ชัดเจนวาจีนกลับไปยึดหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในเหมือน
ในอดีต ดงัท่ีเห็นไดจากทาทีของจนีท่ีปกปองพมาในกรณี Aung San

Suu Kyi

สรปุ

จากการศึกษาพบวากีฬาโดยเฉพาะกีฬาในระดับนานาชาติ กบั
ความสัมพนัธระหวางประเทศไมอาจแยกออกจากกันได ปจจยัเร่ืองการ
เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกจึงมคีวามสัมพนัธตอความเปล่ียน
แปลงในนโยบายตางประเทศของจีน ดังกรณีความเปล่ียนแปลง
ในนโยบายตางประเทศของจีนตอพมาในประเด็นสิทธิมนษุยชนระหวาง
ป 2004-2008 เน่ืองจากการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปก
ในป 2008 เปนเคร่ืองมอืทีจ่นีเลือกในการดำเนินนโยบายตางประเทศเพ่ือ
ตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติสีป่ระการ ไดแก การสราง สงเสริม
และรักษาเอกลักษณของชาตจินี การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
การตอกย้ำหลักการจีนเดียวซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองความมัน่คงแหงชาติ
และบูรณภาพแหงดินแดน และการประกาศตนในฐานะมหาอำนาจท่ี
กาวข้ึนมาอยางสันติ แตทวาการเลือกเคร่ืองมือดังกลาวมาพรอมกับ
เง่ือนไขและอุปสรรค คือ แนวคิดเสรีนิยม ซึ่งไมสอดคลองกับระบอบ
การปกครองของจีน ในแงนี้จีนจึงตองประนีประนอมกับเง่ือนไขและ
อุปสรรคดงักลาว โดยเฉพาะในประเด็นท่ีไดรบัความสนใจจากนานาชาติ
ซึ่งนโยบายตางประเทศของจีนตอพมาในประเด็นสิทธิมนุษยชน
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กค็อื หน่ึงในประเด็นดังกลาวท่ีจนีเลือกจะเปล่ียนแปลงเพ่ือลดแรงกดดัน
และสรางสภาวะแวดลอมระหวางประเทศท่ีดซีึง่จะสงเสริมการเปนเจา
ภาพการแขงขนักีฬาโอลิมปกใหเปนไปดวยความราบร่ืน
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รัสเซยี กับ ประชาคมอาเซยีน: แนวโนมในป 2010

บทคัดยอ

บทความน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
ประเทศมหาอำนาจซ่ึงในกรณีนี ้คอื รสัเซีย ทีม่ตีอประชาคมอาเซียน โดย
เฉพาะเม่ือประเทศท่ีทำหนาท่ีประธานอาเซียนมีความสัมพันธทีย่าวนาน
กบัรสัเซยีและพรอมทีจ่ะผลกัดันบทบาทของรสัเซยี ในขณะท่ีประเทศ
สมาชิกบางประเทศไมพอใจกับสถานะของรัสเซีย โดยแนวโนมในป
2010 เปนไปไดวารัสเซียจะเขามามีบทบาทภายในภูมภิาคมากข้ึนผาน
ทางเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ซึง่ยอมนำมาสคูวามขัดแยงกับ
ประเทศสมาชิกบางประเทศท่ีไมเห็นดวย ซึง่จะเปนการกัดกรอนความ
เปนเอกภาพของประชาคมอาเซียน

บทนำ

การกอตัง้สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
อาเซียน (ASEAN) มเีปาหมายสำคัญประการหน่ึง คอื ปองกันภัยคุกคาม
จากคายคอมมิวนิสต ทวาภายหลังการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียต
(USSR) ทำใหภัยคุกคามรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนหมดไป
นำไปสูแนวคิดที่จะขยายการรวมกลุมของอาเซียนไปยังประเทศอ่ืนๆ
ในภมูภิาค ทีใ่นยุคสงครามเย็นเคยเปนศัตรกูนัมากอน เพ่ือทีว่าอาเซียน
จะไดเปนตัวแทนท่ีแทจรงิของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สำหรบั
ความสัมพนัธของอาเซียนกับสหพันธรัฐรสัเซีย (Russian Federation) ไม
ไดมคีวามเขมขนมากนัก แมวารัสเซียจะแสดงใหเห็นวาตองการท่ีจะมี



152

ปฏสิมัพนัธกับอาเซยีนผานกรอบความรวมมอืตางๆ กระน้ันสถานะของ
รสัเซียก็ยงัเปนขอถกเถียงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนซ่ึงมคีวามเห็น
แตกออกเปน 2 ฝาย บทความน้ีจะกลาวถึง นโยบายตางประเทศของ
รสัเซียตออาเซียน ภูมหิลังความสัมพันธระหวางรัสเซียกับอาเซียน และ
แนวโนมความสัมพันธในป 2010 ที่เวียดนามเขารับหนาท่ีประธาน
อาเซียนตอจากไทย รวมท้ังวิเคราะหผลกระทบท่ีมตีอการรวมกลมุของ
ประชาคมอาเซยีน

นโยบายตางประเทศของรสัเซยีตอประชาคมอาเซยีน

กอนจะกลาวถึงนโยบายตางประเทศรัสเซียตอประชาคมอา
เซียน จำเปนตองกลาวถึงนโยบายตางประเทศโดยรวมของรัสเซีย

เปาหมายของนโยบายตางประเทศรัสเซยีก็คอืการปรบัเปลีย่น
สถานะของรัสเซยีใหเปนมหาอำนาจธรรมดา (Normal Great Power)1

ซึง่มผีลประโยชนทีช่ดัเจน อยางไรก็ตามสถานะมหาอำนาจธรรมดาก็ไม
ใชเปาหมายในตัวของมันเอง หากแตเปนเง่ือนไขที่จำเปนในการ
ปฏสิมัพนัธกบัโลกภายนอก โดยเฉพาะในดานเศรษฐกจิและการคา

รสัเซียมีความเช่ือวาระบบโลกในยุคหลังสงครามเย็นตองเปนไป
ในลักษณะหลายข้ัวอำนาจ (multipolarity) ไมใชหน่ึงข้ัวอำนาจ
(unipolarity) ที่สหรัฐอเมริกาจะสรางระเบียบโลกใหม (New World

Order) และครองความเปนเจาหน่ึงเดียว (hegemony) ความเช่ือดัง
กลาวกลายเปนหลักการพ้ืนฐานของนโยบายตางประเทศรัสเซีย เพราะ
รสัเซียมองวาระบบหน่ึงข้ัวอำนาจไมสามารถสะทอนและตอบสนองตอ
1 Andrei P. Tsygankov, “Vladimir Putin’s Vision of Russia as a Normal Great

Power,” Post-Soviet Affairs, 21 no. 2 (April-June 2005).
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ผลประโยชนแหงชาติที่แตกตางกันของนานาประเทศ และระบบหนึ่ง
ขั้วอำนาจจะนำไปสูความตึงเครียดและความขัดแยงระหวางประเทศ
สวนวิธีการแบบหลายข้ัวอำนาจ (multipolar approach) ในความ
สัมพันธระหวางประเทศจะเปนเคร่ืองมือที่สะดวกในการจัดการกับตัว
แสดงระหวางประเทศตาง ๆ ทีม่คีวามตองการเฉพาะ2

สำหรับนโยบายตางประเทศของรัสเซียตอประชาคมอาเซียน
กค็อื ประชาคมอาเซียนเปนเขตแดน (frontier) ทีส่อง โดยเขตแดนแรก
คอื Shanghai Cooperation Organization (SCO) ในการพัฒนาความ
สมัพนัธกบัโลกท่ีไมใชตะวันตก (non-Western world)3

นโยบายตางประเทศรัสเซียตอประชาคมอาเซียนเปนสวนหน่ึง
ของนโยบายตางประเทศตอเอเซียโดยภาพรวม โดยเฉพาะต้ังแตสมยัของ
Vladimir Putin เปนประธานาธิบด ีซึง่หนัมาใหความสำคัญกับประชาคม
อาเซียน เพราะ ประชาคมอาเซียนอยใูนตำแหนง driver’s seat ของกรอบ
ความรวมมอื และการรวมกลมุในเอเซียแปซิฟก เชน ความรวมมอืทาง
เศรษฐกิจในเอเชีย-แปซฟิก (APEC) และการประชุมอาเซียนวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิก (ARF) ซึง่
จำเปนตองไดรบัการยอมรับจากประชาคมอาเซียนกอน ประการถัดมา
ประเทศสมาชกิอาเซียนเปนตลาดเปาหมายในการคาอาวุธ (arm sale)

ของรัสเซียดวย นอกจากน้ันรัสเซียยังหวังวาจะสามารถเขารวมเปน
สมาชกิ การประชุมสดุยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)

นอกจากน้ันรัสเซียยังเห็นดวยกับแนวคิดเร่ือง วิถีอาเซียน
2 Gennady Chufrin, “Russian Perspectives on ASEAN,” in Gennady Chufrin,

Mark Hong, and Teo Kah Beng (eds.) ASEAN-Russia Relations (Singapore :

Institute of Southeast Asian Studies, 2006), 9.
3 Alexander Lukin, “Russia to Reinforce the Asian Vector,” Russia in Global

Affairs, no. 2 (April/June 2009), 97.
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(ASEAN Way) ทีใ่หความสำคัญกับหลกัการไมแทรกแซงกิจการภายใน
ซึง่รัสเซียเช่ือวาจะไดรบัการตระหนักวาเปนหน่ึงในหลักการพ้ืนฐานของ
ความสัมพนัธระหวางประเทศในศตวรรษท่ี 214

แมวาปจจุบันประธานาธิบดีของรัสเซียจะเปน Dimitri

Medvedev แต Vladimir Putin ยงัคงมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย
ตางประเทศซ่ึงในบางครัง้มบีทบาทโดดเดนมากกวาตัว Medvedev เอง
ดวย ในแงนีน้โยบายตางประเทศรัสเซียปจจบัุนจึงยังคงไปในทิศทางเดิม
ที ่ Putin กำหนดเอาไว ถงึกับมผีกูลาววา รสัเซียของ Medvedev กค็อื
รสัเซียของ Putin5

ความสัมพันธระหวางรสัเซยีกับประชาคมอาเซยีน6

ในเดอืนกรกฎาคม 1991 รองนายกรัฐมนตรขีองรสัเซยีเขารวม
ในการเปดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (AMM)  ที่กรุง
กวัลาลัมเปอร มาเลเซีย ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย จนกระท่ังเดือน
กรกฎาคม 1996 รสัเซยีจึงไดรบัสถานะประเทศคเูจรจาอาเซยีน (ASEAN

Dialogue Partners)จากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนท่ี
จาการตา อินโดนีเซีย

ในป 1997 ไดมกีารจัดตัง้คณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมอื
อาเซียน-รสัเซีย (ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee –

ARJCC) ซึ่งเปนการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุกๆ 18-24 เดือน มี
4 Grigory Lokshin, “ASEAN Today: View from Russia and Vietnam,” Far Eastern

Affairs, no. 2 (June 2009),154.
5 Kathryn Stoner-Weiss, “It Is Still Putin’s Russia,” Current History, 107 no. 711

(October 2008).
6 หากตองการทราบรายละเอียด โปรดดู http://www.aseansec.org/5922.htm.
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คณะทำงาน 2 คณะ คือ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
เศรษฐกิจ ถดัมาในป 2000 ไดมกีารจัดตัง้ ASEAN-Russia Business

Forum ขึน้
กาวสำคัญของรัสเซียตออาเซียน คือ การภาคยานุวัติสนธิ

สญัญาไมตรีและความรวมมอืในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) ในป
2004 ซึง่ทำใหสามารถจัดการประชุมสดุยอดอาเซียน-รสัเซีย (ASEAN-

Russian Summit) ในป 2005 ได สำหรับรสัเซียมองวาตัวเองสามารถมี
บทบาทในฐานะเปนสะพานเช่ือมระหวางตะวันออกกับตะวันตก7

รสัเซียเสนอวาการประชุมสดุยอดอาเซียน-รสัเซียจะมีลกัษณะ
เปนการประชุม ASEAN+1 ทีจ่ดัข้ึนอยางสม่ำเสมอตามตารางเวลาท่ี
กำหนดแนนอน (regular) อยางไรก็ตามขอเสนอดงักลาวถูกปฏิเสธโดย
สงิคโปรซึง่ทำหนาท่ีผปูระสานงาน (coordinator) คเูจรจากับรสัเซีย โดย
นายกรัฐมนตร ีLee Hsien Loong ใหเหตุผลวารัสเซยีมีความสมัพนัธทาง
เศรษฐกจิกบัอาเซยีนไมเพียงพอ8หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เชน จนี
เปนตน เชนเดียวกับการสมัครเปนสมาชิกการประชุมสดุยอดเอเชียตะวัน
ออก ซึง่ก็ถกูปฏิเสธจากสิงคโปร อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และญ่ีปนุ เน่ือง
จากรัสเซยียังไมมคีวามสมัพนัธทีส่ำคญั (substantive relations) และ
ดวยความกลัววารัสเซยีจะทำใหความสำคัญของอาเซียนลดลง

ผลกระทบตอการรวมกลมุของประชาคมอาเซยีน

จากกรณีของรสัเซียท่ีกลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นวาประเทศ

7 Leszek Buszynski, “Russia and Southeast Asia: A New Relationship,” Con-

temporary Southeast Asia, 28 no. 2 (August 2006), 290.
8 Ibid.
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สมาชกิประชาคมอาเซียนแตกออกเปน 2 ฝาย ฝายแรก คอื ฝายท่ีตอตาน
การเขามามสีวนรวมของรสัเซยี ไดแก สงิคโปรและอินโดนีเซีย สวนฝาย
ที่สอง คือ ฝายท่ีสนับสนุนการมีสวนรวมของรัสเซีย ไดแก มาเลเซีย
ฟลปิปนส ไทย ลาว กมัพชูา พมา และเวียดนาม

เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการรวมกลมุของอาเซียนไมไดมคีวาม
เปนเน้ือเดียวกัน ฝายหน่ึงตองการใหรสัเซียเขามามีบทบาทเพ่ือถวงดุลกับ
สองชาตมิหาอำนาจ คอื จนีและสหรัฐฯ เพราะ รสัเซียก็เปนหน่ึงในสมาชกิ
ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ (UNSC) ซึง่มสีทิธ์ิ
ใชสทิธิยบัยัง้ (veto) บางประเทศในฝายน้ีกเ็คยมีความสมัพนัธกบัรสัเซีย
มากอนครัง้ยังเปนสหภาพโซเวียต เชน เวียดนาม เปนตน ในขณะเดียว
กนัอีกฝายหน่ึงก็มคีวามใกลชดิกับสหรฐัฯ และเกรงวาระดับความสัมพันธ
ระหวางรัสเซียกับอาเซียนจะสูงกวาระดับความสัมพนัธระหวางสหรัฐฯ
กบัอาเซยีน กลาวคือ สหรัฐฯและอาเซียนยังไมเคยมีการจัดการประชุม
สดุยอดระหวางกันในรูปของ ASEAN+1

ในแงนีจ้งึเปนการกัดกรอนเอกภาพของอาเซียน ซึง่ไมสจูะดีอยู
แลวใหแยลงไปกวาเดิม การกาวข้ึนสตูำแหนงประธานอาเซียนตามวาระ
ของเวียดนามมีความเปนไปไดวาจะทำใหประเทศสมาชิกท้ังสองฝาย
แตกราวกันมากข้ึน ดงัท่ีจะไดอธบิายตอไป

การเปนประธานอาเซยีนของเวียดนาม กบั รัสเซยี

ภายในบรรดาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน เวียดนามเปน
ประเทศท่ีมคีวามใกลชดิกับรสัเซียมากท่ีสดุ โดยเฉพาะหลังป 1994 เปน
ตนมา เวียดนามและรัสเซียมีการลงนามใน Treaty on Principles of

Friendly Relations และพัฒนามาเปนหนุสวนทางยุทธศาสตร (strategic
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partnership) ทัง้สองประเทศมีความเห็นสอดคลองกนัวาระบบระหวาง
ประเทศควรเปนระบบหลายข้ัวอำนาจ

การเปนประธานอาเซียนในป 2010 ของเวียดนามเช่ือไดวา
เวียดนามจะชวยเหลือรสัเซียใหเขามามีบทบาทในภูมภิาค หรือกลาวอีก
นัยหน่ึงก็คือ เวียดนามจะเปนประตูสูประชาคมอาเซียน และผลักดัน
ความพยายามของรัสเซยีใหบรรลผุล เชน การผลักดันการประชุมสดุยอด
อาเซียน-รัสเซีย (ASEAN+1) ใหมีกำหนดเวลาท่ีแนนอนเหมือนกับ
ประเทศคเูจรจาอ่ืน อาทิ จนี ญีป่นุ และเกาหลีใต

ในแงนีย้อมเกิดแรงตานจากฝายท่ีไมสนับสนนุการเขามามีสวน
รวมของรสัเซีย คอื สิงคโปรและอินโดนีเซีย ซึง่อาจทำใหเกิดความแตก
ราวมากย่ิงข้ึนระหวางประเทศสมาชิก

สรปุ

การเปนประธานอาเซียนของเวียดนามตามวาระในป 2010

เปรียบเสมือนประตูใหกบัรสัเซียในการปฏิสมัพนัธกบัประเทศสมาชิกอา
เซียนอ่ืน รวมถึงการประชุมสดุยอดเอเชียตะวันออก อยางไรก็ตามการ
สนบัสนนุรัสเซยีของเวียดนามซ่ึงทัง้สองประเทศก็มคีวามสมัพนัธกนัมา
ยาวนาน อาจตองแลกดวยเอกภาพของประเทศสมาชิกประชาคมอา
เซียนดวยกัน คอื ระหวางฝายท่ีสนับสนนุและฝายท่ีตอตานดังท่ีไดกลาว
มาแลวขางตน

ดงันัน้แนวโนมในป 2010 รสัเซียนาจะสามารถเขามามอิีทธิพล
ตอประชาคมอาเซยีนมากขึน้ผานทางเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน
ในขณะเดียวกันการรวมกลุมของประชาคมอาเซียนก็จะย่ิงออนแอลง
จากปญหาการไรเอกภาพ
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