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ความรวมมือเอเชีย (ACD) เปนเวทีระดับทวีปที่ริเริ่มโดยไทยในสมัยรัฐบาล
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แนวความคิดการเมืองความเชื่อมโยง บทความนี้คนพบวาความเชื่อมโยงดังกลาวเปนไป
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Abstract
Asia Cooperation Dialogue (ACD) is a continent-wide forum, initiated
by Thailand’s government under Thaksin Shinawatra. ACD is a regional
cooperative framework significantly affected by Thai domestic politics. This
article aims to introduce the framework and study the linkage between
Thailand’s national system and ACD by using linkage politics as the
conceptual framework. The article found that the linkage was a reactive
process: during the Thaksin government, the ACD had functioned smoothly
and effectively. However, after the 2006 Thai coup d'état, Thailand’s national
system did negatively affect ACD’s functions and efficiencies. It also affected
Thailand’s national interests and roles in ACD.
Keywords: Asia Cooperation Dialogue, Thailand, Forward Engagement

ความนํา

นโยบายตางประเทศของไทยใหความสําคัญกับภูมิภาคนิยม (regionalism)
หรือการรวมกลุมสวนภูมิภาค (regional grouping) มาโดยตลอด โดยเฉพาะตั้งแต
ชวงปลายของสงครามเย็นเปนตนมา ดังที่คนทั่วไปมักคุนชินชื่อของอาเซียน (Association
of Southeast Asian Nations – ASEAN) กรอบภูมิภาคซึ่งเปนโครงการภูมิภาคนิยม
(regionalist project) ที่ไทยมีสวนสําคัญในการกอตั้งและผลักดันใหเกิดความกาวหนา
จนอาเซียนกลายเปนตัวแบบที่สําคัญของการรวมกลุมของประเทศกําลังพัฒนา อยางไร
ก็ตาม มีกรอบภูมิภาคอีกกรอบหนึ่งที่มีชื่อวา “ความรวมมือเอเชีย” (Asia Cooperation
Dialogue – ACD) ซึ่งเปนโครงการภูมิภาคนิยมขนาดใหญที่ไทยเปนผูริเริ่มและแสดง
บทบาทสําคัญ โดยเปนเวทีระดับทวีปเอเชีย (Asia - wide forum) ที่รวมเอาประเทศ
ภายในภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของเอเชียเขาไวด ว ยกัน แต ท ว า กลั บไม เ ป น ที่ รู  จั ก ในวงกว า ง
และแทบไมปรากฏในงานวิชาการ
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บทความนีม้ งุ นําเสนอเรือ่ งราวเบือ้ งตนของกรอบ ACD และนโยบายตางประเทศ
ของไทยที่ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ภ าคนิ ย ม โดยพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงของการเมื อ งภายใน
ที่สงผลตอนโยบายตางประเทศ และกิจการของ ACD วาเปนอยางไร ทั้งนี้ บทความใช
“การเมืองความเชื่อมโยง” เพื่อเปนกรอบแนวความคิดในการมุงพิเคราะหดังกลาว

กรอบแนวความคิด

บทความนี้ใช “การเมืองความเชื่อมโยง” (linkage politics) เปนกรอบแนว
ความคิด (Rosenau, 1969: 44 - 63) การเมืองความเชื่อมโยงเปนกรอบแนวความคิด
ที่เสนอโดย James N. Rosenau มีจุดมุงหมายในการศึกษาธรรมชาติและขอบเขตของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ซึ่งระบบภายในประเทศ (national system) กับระบบ
ระหวางประเทศ (international system) ไดคาบเกี่ยวกัน โดยการระบุและวิเคราะห
พฤติกรรมที่ปรากฏอยางตอเนื่อง ซึ่งมีที่มาจากแตละดานของพรมแดนระหวางระบบ
ทัง้ สอง และไดเชือ่ มกันกลายเปนปรากฏการณภายในกระบวนการของอีกดานหนึง่ ในแงนี้
พรมแดนจึงสามารถขามผานไดดว ยกระบวนการการรับภาพ (perception) การเลียนแบบ
(emulation) และการปฏิสัมพันธโดยตรง (direct interaction) ดังนั้น ความเชื่อมโยง
(linkage) จึงเปนหนวยในการวิเคราะห และสามารถใหคํานิยามไดวา หมายถึง พฤติกรรม
ที่ ป รากฏอย า งต อ เนื่ อ งซึ่ ง เกิ ด จากระบบหนึ่ ง และถู ก ตอบสนองโดยอี ก ระบบหนึ่ ง
(Rosenau, 1969: 44 - 45)
ในการแยกสวนเริ่ม (initial stage) และสวนปลาย (terminal stage) ของความ
เชื่อมโยงนั้น สวนเริ่มเรียกวาปจจัยนําออก (output) และสวนปลายเรียกวาปจจัยนําเขา
(input) ในการจํ า แนกขึ้ น อยู  กั บ ว า ส ว นดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ภายในองค ก รทางการเมื อ ง
(polity) หรือสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) เชน ระบบระหวาง
ประเทศ ในแงนี้ ปจจัยนําออกเชิงนโยบาย (policy outputs) จึงสามารถนิยามไดวา
พฤติกรรมที่ปรากฏอยางตอเนื่องซึ่งเกิดจากองคกรทางการเมืองและสงผลหรือรักษาไว
โดยสภาพแวดลอม ในขณะที่ปจจัยนําเขาเชิงสภาพแวดลอม (environmental inputs)
หมายถึง ความตอเนื่องเชิงพฤติกรรมภายในสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งปจจัยนําออก
เชิงองคกรทางการเมืองทําใหเกิดขึ้น ในทิศทางเดียวกัน ปจจัยนําออกเชิงสภาพแวดลอม
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(environmental outputs) สามารถนิยามไดวา พฤติกรรมที่ปรากฏอยางตอเนื่อง
ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายนอกและรักษาไวหรือสิ้นสุดลงโดยองคกรทางการเมือง
ในขณะเดี ย วกั น ป จ จั ย นํ า เข า เชิ ง องค ก รทางการเมื อ ง (polity inputs) หมายถึ ง
ความตอเนือ่ งเชิงพฤติกรรมภายในองคกรทางการเมือง ซึ่งปจจัยนําออกเชิงสภาพแวดลอม
ทําใหเกิดขึ้น (Rosenau, 1969: 45)
ปจจัยนําออกบางกลุมมักเรียกวานโยบายตางประเทศ ปจจัยนําออกกลุมนี้
ถูกออกแบบมาเพื่อทําใหเกิดการตอบสนองภายในระบบอื่น ๆ ลักษณะเชนนี้เรียกวา
ปจจัยนําออกเชิงนโยบายโดยตรง (direct policy outputs) หรือปจจัยนําออกเชิง
สภาพแวดลอมโดยตรง (direct environmental outputs) ขึน้ อยูก บั วาพฤติกรรมระหวาง
ประเทศนั้ น ถู ก กํ า หนดโดยองค ก รทางการเมื อ ง โดยมี เ ป า หมายที่ ส ภาพแวดล อ ม
หรือถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม โดยมีเปาหมายทีอ่ งคกรทางการเมือง (Rosenau, 1969:
45) ในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบพฤติกรรมภายในองคกรทางการเมือง หรือสภาพแวดลอม
บางกลุมที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อทําใหเกิดการตอบสนองขามพรมแดน แตก็ไดสราง
การตอบสนองขึน้ ผานกระบวนการการรับภาพและการเลียนแบบ ตัวอยางเชน การเลือกตัง้
หรือการรัฐประหารที่สงผลใหเกิดการตอบสนองในตางประเทศ เปนตน ลักษณะเชนนี้
เรียกวา ปจจัยนําออกเชิงองคกรทางการเมืองโดยออม (indirect polity outputs)
หรือปจจัยนําออกเชิงสภาพแวดลอมโดยออม (indirect environmental outputs)
ขึ้นอยูกับแหลงที่มา (Rosenau, 1969: 45 - 46)
กระบวนการเชื่อมโยง (linkage process) ที่ปจจัยนําออกและปจจัยนําเขา
เชื่อมตอกันแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก
1. กระบวนการแทรกแซง (penetrative process) หมายถึง กระบวนการทีเ่ กิดขึน้
เมื่อสมาชิกขององคกรทางการเมืองหนึ่งทําหนาที่เปนผูมีสวนรวมภายในกระบวนการ
ทางการเมืองขององคกรทางการเมืองอื่น ๆ เชน การยึดครองดวยกําลังทหาร เปนตน
จากนิยามขางตน กระบวนการแทรกแซงจึงสรางความเชื่อมโยงระหวางปจจัยนําออก
และปจจัยนําเขาโดยตรง
2. กระบวนการตอบสนอง (reactive process) หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้น
ด ว ยการตอบสนองข า มพรมแดนอย า งต อ เนื่ อ งและเหมื อ นกั น กล า วคื อ พฤติ ก รรม
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ของตัวแสดงที่รับปจจัยนําเขาเปนการตอบสนองตอพฤติกรรมของตัวแสดงที่ริเริ่มปจจัย
นําออก ความเชื่อมโยงที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองเปนรูปแบบความเชื่อมโยงที่พบ
มากที่สุด โดยกระบวนการสามารถเกิดจากทั้งปจจัยนําออกโดยตรงและโดยออมกับปจจัย
นําเขาที่สอดคลองกัน เชน การเลือกตั้งทองถิ่นของสหรัฐฯ สงผลตอแนวโนมที่เกิดขึ้น
ในเวียดนาม เปนตน
3. กระบวนการเลียนแบบ (emulative process) หมายถึง กระบวนการ
ที่ปจจัยนําเขาไมเพียงตอบสนองตอปจจัยนําออก แตยังไดใชรูปแบบที่เหมือนกับปจจัย
นําออก ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับผลการแพรกระจาย (diffusion effect) ที่กิจกรรม
ทางการเมื อ งของประเทศหนึ่ ง ถู ก รั บ ภาพและเลี ย นแบบในอี ก ประเทศหนึ่ ง ทั้ ง นี้
กระบวนการเลียนแบบมักเปนการเชื่อมโยงโดยออมของปจจัยนําออกและปจจัยนําเขา
(Rosenau, 1969: 46)
Rosenau ไดแบงสวนประกอบ (components) ของกรอบแนวความคิด
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทองคกรทางการเมือง และประเภทสภาพแวดลอม
(Rosenau, 1969: 51) สวนประกอบประเภทองคกรทางการเมืองแบงออกไดเปน 4 กลุม
24 ปจจัย ดังนี้
1. ตัวแสดง (actors) ประกอบดวย ผูใชอํานาจดานบริหาร ผูใชอํานาจดาน
นิติบัญญัติ ขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และ
กลุมชนชั้นนํา
2. ทัศนคติ (attitudes) ประกอบดวย อุดมการณ วัฒนธรรมการเมือง และ
มติมหาชน
3. สถาบัน (institutions) ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ระบบ
ราชการ การจัดตั้งของกองทัพ การเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ระบบการสื่อสาร และ
สถาบันทางสังคม
4. กระบวนการ (processes) ประกอบดวย การขัดเกลาทางสังคมและการ
เกณฑเขาเปนทหาร การแสดงผลประโยชนใหชัดแจง การรวมผลประโยชน การกําหนด
นโยบาย การบริหารนโยบาย และการบูรณาการ - การสลาย (Rosenau, 1969: 52)
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สําหรับสวนประกอบประเภทสภาพแวดลอม ซึ่งหมายถึงภาพของปรากฏการณ
ระหวางประเทศที่ตัวแสดง หรือผูสังเกตการณมักรับภาพวาเปน (Rosenau, 1969: 51)
แบงออกไดเปนสภาพแวดลอมยอย 6 รูปแบบ ไดแก
1. สภาพแวดลอมประชิด (contiguous environment) หมายถึง กลุมของ
องคกรทางการเมืองที่มีพรมแดนทางภูมิศาสตรประชิดกับองคกรทางการเมืองหนึ่ง สภาพ
แวดลอมประชิดเชนนี้ทําใหเกิดปรากฏการณ อาทิ ขอพิพาทเขตแดน การแขงขันกัน
แตดั้งเดิม การเปนพันธมิตรดั้งเดิม และลักษณะความสัมพันธเฉพาะในหมูเพื่อนบาน
เปนตน
2. สภาพแวดลอมภูมิภาค (regional environment) หมายถึง ภูมิภาคที่องคกร
ทางการเมืองหนึ่งตั้งอยู และองคกรทางการเมืองนั้นมีความจําเปนตองติดตอสัมพันธดวย
ปรากฏการณที่เปนแนวโนมของสภาพแวดลอมลักษณะนี้ คือ ภูมิภาคนิยม
3. สภาพแวดล อ มสงครามเย็ น (Cold War environment) หมายถึ ง
สภาพแวดลอมที่มีลักษณะแขงขันกันในระดับโลก องคกรทางการเมืองใด ๆ ยอมไดรับ
ผลกระทบจากทั้งสงครามและสันติภาพ แมวาจะไมมีความใกลชิดทางภูมิศาสตรก็ตาม
รู ป แบบของความสั ม พั น ธ ข องสภาพแวดล อ มสงครามเย็ น อาทิ การลดกํ า ลั ง อาวุ ธ
การใหความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือแมแตการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เปนตน
4. สภาพแวดลอมชาติพันธุ (racial environment) หมายถึง สภาพแวดลอม
ภายนอกองคกรทางการเมืองทีร่ วมถึงปรากฏการณ ความคาดหวัง แนวโนม และความขัดแยง
เกี่ยวกับกลุมเชื้อชาติและชาติพันธุ
5. สภาพแวดล อ มทรั พ ยากร (resource environment) หมายถึ ง
สภาพแวดลอมที่รวมกิจกรรมที่สินคาและบริการถูกสราง ดําเนินการ และนําไปใช
6. สภาพแวดล อ มองค ก าร (organizational environment) หมายถึ ง
สภาพแวดลอมที่มีการปรากฏของรูปแบบกิจกรรมขององคการระหวางประเทศที่แผขยาย
ตั ว ขึ้ น และทํ า ให อ งค ก รทางการเมื อ งต อ งให ค วามสนใจกั บ การปรากฏขึ้ น เหล า นั้ น
สภาพแวดลอมนีร้ วมเฉพาะองคการระหวางประเทศทีม่ โี ครงสรางและบุคลากรแยกออกจาก
องคกรทางการเมือง เชน สหประชาชาติ เปนตน (Rosenau, 1969: 60 - 63)
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นโยบายตางประเทศไทยนับตัง้ แตสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท (1980 - 1988)
เปนตนมา ตางมีวิสัยทัศนรวมกันประการหนึ่ง คือ การใหความสําคัญกับการแสดงบทบาท
ผูนําภายในภูมภิ าค (Busbarat, 2012: 139) การใหความสําคัญกับวาระภูมภิ าคเริม่ ปรากฏ
ชัดเจนขึ้นในนโยบายตางประเทศของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (1988 - 1991)
ที่ไดดําเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” ดวยการสงเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ระหว า งไทยกั บ กลุ  ม ประเทศอิ น โดจี น ผ า นการค า ชายแดน และการขยาย
โครงสรางพื้นฐานทางการขนสง นโยบายตางประเทศดังกลาวไมเพียงแตทําใหเกิดการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ หากยั ง สร า งสั น ติ ภ าพและความมั่ น คงให เ กิ ด ขึ้ น ภายในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป (Busbarat, 2014: 135 - 136) โดยในสมัยของรัฐบาล
พลเอกชาติ ช ายนี้ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวคิ ด “สุ ว รรณภู มิ ” หรื อ “แผ น ดิ น ทอง”
ที่มองวาไทย คือ ผูค รองความเปนเจา (hegemony) ในอนุภมู ภิ าค (Chachavalpongpun,
2010: 83) อนึง่ นโยบายตางประเทศของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ยังเปนรากฐานแนวปฏิบตั ิ
ที่เรียกวา “การเกี่ยวพันอยางสรางสรรค” ของอาเซียนในการปฏิสัมพันธกับประเทศ
เผด็จการดวย นอกจากนั้นไทยยังใหการสนับสนุนออสเตรเลียในการผลักดันการกอตั้ง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (Asia - Paciﬁc Economic
Cooperation – APEC)
ตอมาในสมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน (1991 - 1992) นโยบายตางประเทศไทย
ยังคงแสวงหาบทบาทผูนําภายในภูมิภาค และผลักดันโครงการภูมิภาคนิยม โดยรัฐบาล
อานันทประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการผลักดันจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area – AFTA) ในป ค.ศ. 1992 (Busbarat, 2012: 138) รัฐบาลอานันท
ยังไดนําการเกี่ยวพันอยางสรางสรรคมาเปนแนวปฏิบัติของนโยบายตางประเทศไทย
โดยเฉพาะตอประเทศเพื่อนบาน และนโยบายนี้ไดกลายเปนแนวปฏิบัติของภูมิภาค
ที่ เรี ย กว า หลั ก ไม แ ทรกแซงกิ จ การภายใน (non - interference) ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง
ของวิถีอาเซียน (Busbarat, 2014: 136) ในสมัยของรัฐบาลชวน หลีกภัย (1992 - 1995)
นโยบายตางประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการสงเสริมภูมิภาคนิยมทางเศรษฐกิจ
ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเสนอจั ด ตั้ ง กรอบความร ว มมื อ สี่ เ หลี่ ย ม
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เศรษฐกิจ (Quadrangle Economic Cooperation – QEC) ขึ้นเพื่อประสานงาน
โครงการพัฒนาตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป ทั้งนี้ มีไทยเปนศูนยกลาง
ของการประสานงานดังกลาว (Busbarat, 2012: 136)
นโยบายต า งประเทศของรั ฐ บาลพลเอกชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ (1996 - 1997)
ไดพยายามใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีปผานการ
ใช อิ ท ธิ พ ลของไทยในการรั บ กลุ  ม ประเทศอิ น โดจี น เข า เป น สมาชิ ก ใหม ข องอาเซี ย น
นอกจากนัน้ รัฐบาลพลเอกชวลิต ยังมีนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) โดยหวัง
ใหไทยเปนตัวเชื่อมระหวางเอเชียใตกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Busbarat, 2012: 136)
นโยบายดั ง กล า วนํ า ไปสู  ก ารก อ ตั้ ง ความริ เริ่ ม แห ง อ า วเบงกอลสํ า หรั บ ความร ว มมื อ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) (Chachavalpongpun,
2010: 85)
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียป ค.ศ. 1997 สงผลตอความพยายามของไทยในการแสดง
บทบาทผูนําภูมิภาค และสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการผลักดันโครงการภูมิภาคนิยมตาง ๆ
ของนโยบายตางประเทศไทย อยางไรก็ตาม บทบาทของไทยกลับมาชัดเจนขึ้นอีกครั้ง
ในสมัยของรัฐบาลชวน หลีกภัย 2 (1997 - 2001) ซึ่งดําเนินนโยบายความเกี่ยวพันอยาง
ยืดหยุน (ﬂexible engagement) ที่ใหความสําคัญกับหลักประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุ ษ ยชน แต ก็ นํ า มาซึ่ ง การปฏิ เ สธและความไม พ อใจในหมู  ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
(Busbarat, 2014: 137) อยางไรก็ตาม การปฏิเสธและความไมพอใจดังกลาวก็เปนสิ่งที่
ผู  กํ า หนดนโยบายต า งประเทศของไทยในยุ ค นั้ น คาดหมายไว แ ล ว แต ย อมแลก
เพื่อภาพลักษณที่ดีของประเทศในชุมชนระหวางประเทศ
จากที่กลาวไปขางตน จะพบวานโยบายตางประเทศของไทยนับตั้งแตสมัย
พลเอกเปรมเปนตนมาใหความสําคัญกับการนําพาประเทศแสดงบทบาทผูนําภายใน
ภูมิภาค และผลักดันโครงการภูมิภาคนิยมตาง ๆ ซึ่งไทยสามารถแสดงบทบาทสําคัญ
และเปนศูนยกลางของความรวมมือ แมในชวงเวลาที่ไทยเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และขอจํากัดจากวิกฤตดังกลาว
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นโยบายการทูตเชิงรุก

รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (2001 - 2006) เริ่มปรากฏตัวขึ้นในภูมิทัศนการเมืองไทย
หลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียป ค.ศ. 1997 และไดเขามาเปนรัฐบาลในป ค.ศ. 2001 ตางจาก
รัฐบาลที่ผานมาซึ่งมักปฏิบัติตามขนบ (tradition) ของการตางประเทศไทย คือ ไมแสดง
บทบาทผูนําหลักในความสัมพันธระหวางประเทศ แตรัฐบาลทักษิณ ไดทําการตางประเทศ
ของไทยใหเปนเรื่องการเมือง ดวยการใชนโยบายตางประเทศเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
สนับสนุนนโยบายประชานิยม ซึ่งเปนนโยบายภายในประเทศของตน ผานการดึงดูดทุน
ตางประเทศ และเพิ่มบทบาทในความสัมพันธระหวางประเทศ ในแงนี้จึงเปนการประกาศ
ความพรอมของรัฐบาลทักษิณในการนําพาประเทศไทยสูการเปนผูนําภูมิภาคอีกครั้ง
ภายหลังจากสูญเสียบทบาทและอิทธิพลลง เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ป ค.ศ. 1997
(Busbarat, 2014: 138)
นโยบายการทู ต เชิ ง รุ ก (forward engagement) ของรั ฐ บาลทั ก ษิ ณ
มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ (Chachavalpongpun, 2010: 33)
1. เชื่อมโยงประชาชนระดับรากหญาเขากับการเมืองโลก
2. สรางความมั่นใจและความเปนหุนสวนกับประเทศเพื่อนบาน
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับอาเซียน
4. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจไทย
5. สงเสริมความเปนหนึ่งเดียวและความตระหนักในหมูชาติเอเชีย
6. การสรางความเปนหนึ่งเดียวใหกับภาพลักษณของไทยในตางประเทศ
7. สรางการทูตที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
อยางไรก็ตาม เหตุผลในการดํารงอยู (raison d'être) เบื้องหลังนโยบายของ
รัฐบาลทักษิณ คือ การปรับตําแหนงแหงที่ของไทยในความสัมพันธระหวางประเทศ
ในฐานะที่ เ ป น ประเทศขนาดปานกลางในโลกยุค โลกาภิ วั ต น และแสดงบทบาทผู  นํ า
ภูมิภาคตอประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ (Chachavalpongpun, 2010: 33 - 34) โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ประเทศภายในภู มิ ภ าค ผ า นการสร า งความสั ม พั น ธ เชิ ง สร า งสรรค ร ว มมื อ
และเปนมิตรในทุกระดับทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี
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ในแงนี้ นโยบายการทูตเชิงรุกของรัฐบาลทักษิณจึงใหความสําคัญกับโครงการ
ภูมิภาคนิยม โดยเฉพาะการกอตั้ง ACD เพื่อเปนกลไก (mechanism) สําคัญในการ
สงเสริมเปาหมายของไทยดังที่กลาวไปขางตน (Chachavalpongpun, 2010: 34)

ความรวมมือเอเชีย

ความรวมมือเอเชีย หรือ ACD เปนโครงการภูมิภาคนิยมของไทยภายใตนโยบาย
การทูตเชิงรุก (forward engagement) ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยเปนความ
พยายามที่จะกอตั้งเวทีระดับทวีป (continent - wide forum) ขึ้นเปนครั้งแรกในเอเชีย
และไทยจะเปนผูเลนสําคัญ โครงการจัดตั้ง ACD มาจากแนวคิดของสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ที่นําเสนอในการประชุมนานาชาติวา ดวยพรรคการเมืองเอเชีย (International Conference
of Asian Political Parties) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส หนึ่งปกอนที่พรรค
ไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้ง ACD กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
2002 ผานการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชียครั้งแรก (The First ACD
Ministerial Meeting) ณ อําเภอชะอํา ประเทศไทย (Ahmad, 2003) โดยมีรัฐสมาชิก
กอตั้ง คือ บาหเรน บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต
สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ปากีสถาน ฟลิปปนส กาตาร สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
ACD เปนเวทีซึ่งสราง “ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป” (missing link) ในเอเชีย ผานการ
รวมชาติเอเชียเปนประชาคมแหงเอเชีย (Asian Community) โดยไมทับซอนหรือแขงขัน
กับกรอบภูมิภาคเดิมที่มีอยูแลว หลักสําคัญของกรอบ ACD คือ การนําจุดแข็งจากความ
แตกตางหลากหลายของเอเชียมาแปรเปลี่ยนเปนผลประโยชนรวมที่เชื่อมโยงรัฐเอเชีย
เขาดวยกัน (ACD, n.d.)
สําหรับคานิยมหลัก (core values) ของ ACD ไดแก ความคิดเชิงบวก (positive
thinking) ความไมเปนทางการ (informality) ความสมัครใจ (voluntarism) การไมสราง
ลักษณะสถาบัน (non - institutionalization) ความเปด (openness) การเคารพ
ความหลากหลาย (respect for diversity) ระดับความสบายใจของประเทศสมาชิก
(comfort level of member countries) และการมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง (evolving
nature of the ACD process) (ACD, n.d.) โดยคานิยมขางตนปรากฏในสุนทรพจน
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ของทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ที่ ก ารประชุ ม เศรษฐกิ จ เอเชี ย ตะวั น ออก ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร
ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2002 (ASEAN, n.d.)
ในป ค.ศ. 2014 ACD มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 33 ประเทศ โดยใน ค.ศ. 2003
มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 4 ประเทศ คือ คาซัคสถาน คูเวต โอมาน และศรีลังกา และเพิ่มขึ้นอีก
4 ประเทศ ในปถัดมา ไดแก ภูฏาน อิหราน มองโกเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใน ค.ศ.
2005 ชาติมหาอํานาจระดับภูมิภาค 2 ชาติเขาเปนสมาชิก คือ รัสเซียและซาอุดีอาระเบีย
ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานเขาเปนสมาชิกใน ค.ศ. 2006 ตามดวยคีรกีซสถาน ในปตอมา
อัฟกานิสถานเขาเปนสมาชิกใน ค.ศ. 2012 และสมาชิกลาสุดของกรอบ ACD คือ ตุรกี
ซึ่งไดเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2013
ในการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 1 ประเทศสมาชิกกอตั้งเห็นพองถึงความ
จําเปนที่จะตองทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจของเอเชียเสียใหม ซึ่งการดังกลาวสะทอนอยู
ในวัตถุประสงคของกรอบ ACD ไดแก
1. เพื่อสงเสริมการพึ่งพาอาศัยกันระหวางประเทศในเอเชียในสาขาความรวมมือ
ทุกสาขา โดยการระบุจุดแข็งและโอกาสรวมกันของเอเชีย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวย
บรรเทาปญหาความยากจนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ในขณะ
เดียวกันก็พัฒนาสังคมบนพื้นฐานของความรูภายในเอเชียและสงเสริมความเปนประชาคม
และการเพิ่มอํานาจใหกับประชาชนดวย
2. เพื่อขยายตลาดการคาและการเงินภายในเอเชียและเพิ่มพูนอํานาจตอรอง
ของประเทศในเอเชียแทนที่การแขงขันกันเอง และเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของเอเชียในตลาดโลก
3. เพื่อเปนตัวเชื่อมที่ขาดหายไปของเอเชียบนพื้นฐานของศักยภาพและจุดแข็ง
ของเอเชีย โดยการเสริมหรือเติมกรอบความรวมมือที่มีอยูแลวในภูมิภาค
4. เพื่ อ แปลงทวี ป เอเชี ย ให ไ ปสู  ค วามเป น ประชาคมแห ง เอเชี ย ซึ่ ง สามารถ
ปฏิสัมพันธกับสวนอื่น ๆ ของโลกไดอยางเทาเทียมมากขึ้นและมีบทบาทในเชิงบวกที่เอื้อ
ตอสันติภาพและความเจริญรุงเรืองรวมกันมากยิ่งขึ้นดวย (MFA, 2003: 41)
ACD เปนเวทีระดับรัฐมนตรีและเปนการประชุมอยางไมเปนทางการ (retreat
style) โดยมีการประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของชาติสมาชิกซึ่งจัดขึ้นทุกป
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เปนองคกรการตัดสินใจ นอกจากนั้นในชวงระหวางการจัดประชุมรัฐมนตรีของแตละป
ACD ยังมีการพบปะหารืออยางไมเปนทางการในชวงเดือนกันยายนของทุกป คูขนาน
ไปกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในรูปแบบของการรวมรับประทานอาหารเชา
(ACD Breakfast Meeting) หรือการดื่มชา (ACD High Tea Meeting) ซึ่งรัฐมนตรี
ตางประเทศจากประเทศสมาชิกจะรวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ตาง ๆ ของ ACD รวมทั้งประเด็นสําคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในระดับ
เจาหนาที่อาวุโส (senior ofﬁcials level) การประชุมเจาหนาที่อาวุโส ACD มีหนาที่
เตรียมความพรอมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยจัดขึ้นลวงหนา 1 วันกอนการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี
การประชุมสุดยอด ACD (ACD Summit) เปนขอเสนอของคูเวตและจัดขึ้น
เปนครั้งแรก ณ คูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต ระหวางวันที่ 15 - 17 ตุลาคม ค.ศ. 2012
และไดกําหนดใหจัดขึ้นทุก 3 ป ในการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 1 คูเวตและไทยผลักดัน
ความริเริ่ม (initiative) ที่จะกอตั้งสํานักเลขาธิการถาวร (ACD Permanent Secretariat)
อยางไรก็ตาม ในขั้นตนที่ประชุมสุดยอดเห็นชอบใหตั้งเปนสํานักเลขาธิการชั่วคราว
(ACD Provisional Secretariat) ไวกอน โดยสํานักเลขาธิการดังกลาวตั้งอยูที่คูเวตซิตี้
นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติใหบัณฑิต หลิมสกุล นักการทูตไทยเปนเลขาธิการคนแรก
กระบวนการของ ACD ไมมีการเตรียมวาระการประชุม ไมมีการกําหนดผูกลาว
หรือหัวขอที่จะกลาวสุนทรพจน และไมมีการเตรียมแถลงการณรวมใด ๆ ลวงหนาโดย
เจ า หน า ที่ อ าวุ โ ส ประเทศเจ า ภาพทํ า หน า ที่ เ พี ย งเตรี ย มแถลงการณ ข องประธาน
การประชุม (Chachavalpongpun, 2010: 99) ในแงนี้ ลักษณะทางสถาบันของ ACD
จึงถูกออกแบบมาใหปราศจากการเมือง มีความเปนอิสระและไมมีพิธีรีตอง เพื่อสงเสริม
ใหการพบปะหารือระหวางประเทศสมาชิกเปนไปอยางราบรื่น
ในการจัดประเภทตามแนวคิดองคการระหวางประเทศ กรอบ ACD ไมใชบุคคล
ตามกฎหมายระหวางประเทศ เพราะ ACD ไมไดเปนองคการที่มีกฎหรือระเบียบที่มีสภาพ
บังคับกับประเทศสมาชิก ดังนั้น ACD จึงไมใชองคการระหวางประเทศ รวมทั้งไมไดเปน
ประชาคมเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าค (Ismail, 2013) ACD จึ ง เป น เพี ย งเวที ร ะหว า งรั ฐ บาล
(intergovernmental forum) หรือเวทีระหวางรัฐ (interstate forum) ในความหมาย
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ที่เฉพาะเจาะจง อยางไรก็ตาม อาจกลาวอยางกวาง ๆ ไดวา ACD เปนกรอบภูมิภาค
ทางการทูต (regional diplomatic framework) ที่ปราศจากการบูรณาการ เนื่องจาก
ACD ไมมีโครงสรางที่เปนทางการ ไมมีกฎบัตร ไมมีสํานักเลขาธิการถาวร แมวาปจจุบัน
จะมีสํานักเลขาธิการชั่วคราวก็ตาม
สําหรับแนวทางขับเคลื่อน ACD ประกอบดวย 2 มิติ (dimensions) หลัก ไดแก
มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิตโิ ครงการความรวมมือ (project dimension)
มิติการหารือ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือ
ของประเทศสมาชิกบนฐานของความครอบคลุม (inclusive basis) การหารือดําเนิน
ดวยการยึดคานิยมหลัก โดยเริ่มจากประเด็นที่ไมมีความตึงเครียด (stress - free issues)
กอนจะปรึกษาหารือในประเด็นที่ยากลําบากขึ้น (Sathirathai, 2003: 193 - 194) สําหรับ
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย มิติการหารือเผยแสดงถึงความสําเร็จในการรักษาความไมเปน
ทางการและการไมมีลักษณะสถาบันของกรอบ ACD เอาไว ซึ่งการดังกลาวจะชวยให ACD
สามารถรักษาความยืดหยุนมากที่สุด (maximum ﬂexibility) เมื่อตองเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนั้น มิติการหารือยังมีนัยเชิงภารกิจที่สําคัญและจําเปน
ตอกรอบ ACD นั่นคือ การรักษาความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก ผานการประชุม
อยางตอเนื่องเพื่อสรางความรูสึกเปนพวกพองเดียวกัน (we - feeling) ในหมูสมาชิก
ในการนํามิตกิ ารหารือมาปฏิบตั ใิ หเกิดผลเปนรูปธรรม การประชุมในระดับตาง ๆ
คือ ระดับผูนํารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับเจาหนาที่อาวุโส เปนกลไกที่สําคัญ
ในระดับเจาหนาที่อาวุโส นอกเหนือจากการประชุมกอนการประชุมรัฐมนตรีประจําปแลว
ยังมีการประชุมอีก 2 สมัย คือ การเดินทางเยือนเมืองหลวง ACD ของเจาหนาที่อาวุโส
(ACD Senior Ofﬁcials' Trips to ACD Capitals) และการประชุมหารืออยางไมเปน
ทางการของเจาหนาที่อาวุโส (ACD Ambassadorial Retreat) ซึ่งมักจัดขึ้นที่ประเทศไทย
โดยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิก ACD ประจําประเทศไทยจะรวมหารือ โดยมี
ปลัด หรือรองปลัดกระทรวงการตางประเทศของไทยเปนประธาน (ACD, n.d.) อนึ่ง
การประชุมหารืออยางไมเปนทางการ (retreat) เปนกลไกสําคัญที่สุดของมิติการหารือ
(Chachavalpongpun, 2010: 100)
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ในระดับรัฐมนตรี การประชุมรัฐมนตรี ACD มีรูปแบบไมเปนทางการ เพื่อ
สอดคลองกับคานิยมหลัก โดยเฉพาะความไมเปนทางการและการไมมีลักษณะสถาบัน
ตัวอยางเชน การประชุมหารือบนโซฟา (Sofa Meeting) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษเฉพาะที่ถูก
นํามาใชในการประชุมรัฐมนตรี ACD โดยรัฐมนตรีจะนั่งหารือกันบนโซฟาแทนที่จะเปน
หองประชุมที่เปนทางการ ในประเด็นที่มีผลประโยชนรวมกัน โดยไมมีการเตรียมบันทึก
หรือ กําหนดวาระการประชุม ทั้งนี้เพื่อชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง
อยางเปนอิสระ มีเพียงหัวขอชี้แนะ (indicative topics) เทานั้นที่เตรียมใหกับรัฐมนตรี
เพื่อสรางความคลองตัวในการประชุม (ACD, 2007: 3) ในการประชุมประจําปจะมีการ
เสนอแผนความร ว มมื อ ใหม ๆ อยู  เ สมอเพื่ อ ตอบสนองต อ สถานการณ ข องเอเชี ย
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การนําเสนอความรวมมือในการจัดการกับวิกฤตพลังงานในเอเชีย
เปนตน
ในสวนมิติโครงการความรวมมือ มีผูขับเคลื่อน (prime mover) หรือผูรวมขับ
เคลื่อน (co - prime mover) เปนกลไกหลัก กลาวคือ กรอบ ACD สนับสนุนใหประเทศ
สมาชิ ก แสดงเจตจํานงอยางสมัครใจที่จะทําหนาที่ผู  ขั บเคลื่ อ น หรื อ ผู  ร  ว มขั บเคลื่ อ น
ในกรณีที่รวมกับประเทศสมาชิกอื่น ในอาณาบริเวณความรวมมือที่เหมาะสมกับความ
เชี่ยวชาญ โดยไมจําเปนตองไดรับฉันทามติจากประเทศสมาชิก ACD ทั้งหมด โดยมิติ
โครงการความรวมมือในอาณาบริเวณตาง ๆ จะเปนพื้นที่ใหประเทศสมาชิกที่แมอาจ
มี ค วามขั ด แย ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี สามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ แ ละร ว มมื อ กั น ได อ ย า งใกล ชิ ด
(Chachavalpongpun, 2010: 103)
ตารางที่ 1 แสดงอาณาบริเวณความรวมมือ และประเทศผูขับเคลื่อน / ผูรวมขับเคลื่อน
อาณาบริเวณความรวมมือ
1. พลังงาน

2. การบรรเทาปญหาความยากจน

ผูขับเคลื่อน / ผูรวมขับเคลื่อน
บาหเรน อินโดนีเซีย คาซัคสถาน การตาร
จีน ฟลิปปนส สปป.ลาว และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
บังคลาเทศ กัมพูชา และเวียดนาม
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อาณาบริเวณความรวมมือ
3. การเกษตร
4. ความเชื่อมโยงดานการขนสง
5. เทคโนโลยีชีวภาพ
6. การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
7. ทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
8. การศึกษาอิเล็กทรอนิกส
9. สถาบันมาตรฐานแหงเอเชีย
10. ความรวมมือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
11. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13. การทองเที่ยว
14. ความรวมมือทางการเงิน
15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
16. การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
17. การเพิ่มความเขมแข็งใหกับโครงสราง
ทางกฎหมาย
18. ความปลอดภัยทางถนน
19. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
20. ความรวมมือทางวัฒนธรรม
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ผูขับเคลื่อน / ผูรวมขับเคลื่อน
จีน ปากีสถาน และคาซัคสถาน
อินเดีย คาซัคสถาน และเมียนมา
อินเดีย
มาเลเซีย และบาหเรน
มาเลเซีย
มาเลเซีย และอิหราน
ปากีสถาน
สิงคโปร และศรีลังกา
เกาหลีใต และรัสเซีย
ฟลิปปนส
ไทย กัมพูชา พมา ปากีสถาน และบาหเรน
ไทย และคาซัคสถาน
เวียดนาม และไทย
ญี่ปุน กาตาร และบาหเรน
ญี่ปุน
โอมาน
รัสเซีย
อิหราน อินเดีย และบาหเรน
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ไทย กับ ความรวมมือเอเชีย

เนื่องจาก ACD เปนโครงการภูมิภาคนิยมที่ไทยออกแบบใหมีความแตกตาง
จากกรอบภูมภิ าคทีม่ อี ยูอ นื่ ๆ คือ เปนเวทีระดับทวีปของเอเชีย ในขณะเดียวกันก็ออกแบบ
ลักษณะทางสถาบันใหคลายคลึงกับอาเซียนชวงกอนการรับรองกฎบัตร แตมีความยืดหยุน
มากกวา ดังนั้น หากอาเซียนเปนประชาคมทางการทูต (diplomatic community)
(Leifer, 2005: 138 - 139) ในทํานองเดียวกัน ACD ยอมเปนกรอบภูมิภาคทางการทูต
ที่ไทยหวังใชเปนเวทีเพื่อแสวงหาผลประโยชนที่ไมใชวัตถุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกียรติภูมิ
ของชาติ เสียงที่เพิ่มขึ้นในเวทีระหวางประเทศ และบทบาทผูเลนหลักในกรอบดังกลาว
ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่จะนําไปสูสถานะผูนําภูมิภาค
ACD มีศักยภาพในการเปนแหลงที่มาของผลประโยชนทางการเมืองสําหรับไทย
เพราะกระบวนการและกลไกของ ACD ที่ขับเคลื่อนดวยมิติการหารือ หรือการประชุม
ในระดับตาง ๆ ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ไมมีลักษณะบังคับ และปราศจากประเด็น
การเมืองเปนหลัก ในแงนี้ ACD จึงเปนนวัตกรรมทางการทูต (diplomatic innovation)
ที่ไทยนําเสนอตอสังคมระหวางประเทศ กลาวคือ ACD สะทอนบรรทัดฐานและตัวแบบ
การพัฒนาใหมที่ตางไปจากภูมิภาคนิยมตะวันตก ซึ่งมาจากลักษณะแบบฉบับของนโยบาย
ตางประเทศของไทย และไทยตองการใหเปนเอกลักษณของภูมภิ าคนิยมเอเชีย นอกจากนัน้
ไทยต อ งการให ACD เป น เวที เ พื่ อ สร า งการยอมรั บ นั บ ถื อ ผ า นกิ จ กรรมต า ง ๆ อาทิ
การเปนเจาภาพการประชุม การแสดงบทบาทผูประสานงาน และการผลักดันนวัตกรรม
การเมือง รวมทั้งความริเริ่มใหม ๆ ที่แสดงวิสัยทัศนของไทยตอเอเชีย
นอกจากนั้น ACD ยังมีต น ทุน ตํ่าโดยเปรีย บเที ย บ กล า วคื อ หากพิ จ ารณา
จากสวนอุปทาน (supply - side) โดยเฉพาะมิตโิ ครงการความรวมมือของ ACD จะเห็นไดวา
กลไกดังกลาวถูกออกแบบมาเพื่อลดตนทุน หรือราคาที่ตองจายของไทยในฐานะผูริเริ่ม
กอตั้ง เพราะมิติโครงการความรวมมือไมมีสภาพบังคับ หากแตยึดหลักสมัครใจ และความ
กาวหนาของโครงการตาง ๆ ขึ้นอยูกับความพึงใจของประเทศสมาชิก กลาวอีกนัยหนึ่ง
โครงการดังกลาวผลักภาระตนทุนใหกับประเทศสมาชิก สําหรับการจัดประชุมประเทศ
เจ า ภาพ หรื อ ประธาน ACD เป น ผู  รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ  า ย มี เ พี ย งเฉพาะงบประมาณ
ของสํานักเลขาธิการชั่วคราว ACD เทานั้น ที่คูเวตเปนผูสนับสนุน
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จากที่กลาวมาจะพบวา ไทยเปนประเทศหลักที่จัดหาสินคาสาธารณะระหวาง
ประเทศ (international public goods) ใหกับ ACD ในแงนี้เมื่อไทยมีการผลัดเปลี่ยน
รัฐบาลดวยการรัฐประหารป ค.ศ. 2006 ซึ่งทําใหทิศทางนโยบายเปลี่ยนไปอยางมากนั้น
ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของ ACD เพราะรัฐบาลที่เปนคูตรงขาม
ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณตางไมยินดีที่จะสืบทอดการดําเนินนโยบายตอกิจการ ACD
และลดระดับความสําคัญของ ACD ภายในนโยบายตางประเทศไทยลงอยางมีนัยสําคัญ
ดังเชนตัวอยางกรณีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท (2006 - 2008) และรัฐบาลอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ (2008 - 2011) ที่ละทิ้งความริเริ่มทางการทูตตาง ๆ สมัยรัฐบาลทักษิณรวมถึง
ACD ด ว ย (Chachavalpongpun, 2009) ทั้งนี้ เ พราะการดํา เนิ น นโยบายเกี่ ย วกั บ
การขับเคลื่อน ACD ตอไปยอมเปนการสรางความชอบธรรมใหกับนโยบายตางประเทศ
ของรัฐบาลทักษิณ (Chachavalpongpun, 2010: 109) ทําใหกรอบ ACD ขาดเจตนารมณ
ทางการเมื อ ง (political will) จากประเทศผู  นํ า ภู มิ ภ าคที่ จ ะผลั ก ดั น การประชุ ม
และขับเคลื่อนโครงการความรวมมือตาง ๆ ทําใหบอยครั้งกิจกรรมและการประชุม
ตองเลื่อนออกไป หรือยกเลิก เพราะมีสมาชิกเขารวมไมเพียงพอ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดมาจาก
ชองวางทางความเปนผูนํา (leadership vacuum) ที่เกิดขึ้นจากความไรเสถียรภาพ
ในการเมืองภายในของไทย
ACD ไดรับการฟนพลังและกลับมามีความสําคัญตอนโยบายตางประเทศไทยอีก
ครั้งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร (2011 - 2014) ในแงนี้ ประสิทธิภาพและการดําเนิน
งานของ ACD สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับวากลุมการเมืองใดเปนรัฐบาลในชวงเวลานั้น ๆ ดังนั้น
การผลัดเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้งจึงยอมเกิดความไมตอเนื่องภายในนโยบายตางประเทศ
ของไทย และไมสงผลดีตอการดําเนินงานของ ACD ในฐานะกรอบความรวมมือ

บทสงทาย

จากกรณีไทย กับ ACD จะเห็นไดวาระบบภายในประเทศ กับ ระบบระหวาง
ประเทศมีความคาบเกี่ยวกัน ความเชื่อมโยงของระบบทั้งสองเกิดขึ้นภายในสภาพแวดลอม
ภูมิภาค คือ กระบวนการภูมิภาคนิยม โดยนโยบายตางประเทศของไทยเปนปจจัยนําออก
เชิงนโยบายโดยตรงซึ่งนําไปสูการกอตั้งและการดําเนินงานของ ACD ในขณะเดียวกัน
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การดําเนินงานของ ACD ก็สรางปจจัยนําออกเชิงสภาพแวดลอมโดยตรงและปจจัยนําออก
เชิงสภาพแวดลอมโดยออมเรียกรองตอระบบภายในประเทศของไทย ในขณะเดียวกัน
การรัฐประหาร และความไรเสถียรภาพทางการเมืองของไทยไดกลายเปนทั้งปจจัยนําออก
เชิงนโยบายโดยตรง และปจจัยนําออกเชิงองคกรทางการเมืองโดยออมที่สงผลตอสภาพ
แวดลอมภูมิภาค คือ การดําเนินงานของ ACD
ในแงนี้ กระบวนการเชื่อมโยงจึงมีลักษณะเปนกระบวนการตอบสนอง คือ เมื่อ
ระบบภายในประเทศของไทยมีเสถียรภาพและความตอเนื่อง ดังเห็นไดจากชวงรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ที่ผลักดัน ACD ก็จะทําใหการดําเนินงานของ ACD มีความราบรื่นและยัง
ตอบสนองผลประโยชนแหงชาติของไทย คือ การแสดงบทบาทผูนําภูมิภาค ในทางกลับกัน
ความไรเสถียรภาพทางการเมืองของระบบภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะการผลัด
เปลี่ยนรัฐบาลอยูบอยครั้ง ไดสรางผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ ACD
รวมทั้งผลประโยชนของไทยเองดวย
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