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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการวิจัยนี้ใช้เวลาด าเนินการไม่นาน แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ ประกอบกับภาระ
งานอ่ืนของผู้วิจัยภายในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้การปิดโครงการเป็นไปอย่างทุลักทุเล และคุณภาพดีน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น 
 ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความยินดียิ่งในการน าเสนอรายงานผลการวิจัย “ไทย กับ ภูมิภาคนิยมเอเชีย: 
ศึกษากรณี ACD และ ACMECS” เพราะ ไม่เพียงแต่การศึกษา “พฤติกรรม” ของนโยบายภูมิภาคไทยจะมีอยู่
อย่างจ ากัด งานเกี่ยวกับ ACD โดยนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังไม่มีปรากฏในภาษาไทย 
และแทบไม่มีปรากฏในภาษาอังกฤษ ทั้งที่ ACD เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการทูตที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่สุด 
ซึ่งเสนอโดยไทย แม้แต่ผู้วิจัยเองก็ลืมชื่อของ ACD ไปนานแล้ว จนกระทั่งได้มีโอกาสติดตามผู้บังคับบัญชา เข้า
ร่วม “การประชุมระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย 
(ACD)” ซึ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ 
 โครงการวิจัยนี้จึงส าเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐ
สุข ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร 
เตชกานนท ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย คุณรัตนาภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์ 
เจ้าหน้าที่วิจัยประจ าสถาบัน ที่กรุณาตอบรับช่วยค้นคว้าเรื่อง ACMECS คุณเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง หัวหน้า
งานบริการวิชาการ ที่ช่วยสนับสนุนและกรุณาด าเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี คุณพีรภัทร บุษปะ
เวศ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ช่วยแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับ ACD และ ACMECS คุณจัสมิน 
เบเกอร์ที่กรุณาตรวจแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้อย่างเร่งด่วน และคุณ Syed Muhammad Farhan 
เจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษา ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ที่กรุณาจัดหาบทความจาก
วารสารของสถาบันตามค าร้องขอ 
 นอกจากนั้น หากปราศจากมิตรภาพและอาหารมื้อค่ า-ดึกจาก “พ่ีบัว” และ “พ่ีนิด” แม่ค้าร้านขาหมู
และร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจ าของผู้วิจัย การท างานวิจัยคงเป็นไปอย่างเคร่งเครียดกว่านี้มาก  ผู้วิจัยขอบคุณ 
“นวล” ที่ต้องอยู่บ้านตัวเดียวหลายคืน ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยต้องเร่งท างานด่วนต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
 แน่นอนว่า หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวิจัยนี้ย่อมไม่อาจเกิดข้ึนได้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 ผู้วิจัยเหน็ดเหนื่อยกับโครงการวิจัยนี้มาก ผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการวิจัยนี้จะมี
ประโยชน์อยู่บ้าง ทั้งต่อนักศึกษารัฐศาสตร์ นักวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป   
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

ประเทศไทยแสดงบทบาทส าคัญในภูมิภาคนิยมเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกมานานหลาย
ทศวรรษ ภูมิภาคนิยมเป็นหนึ่งในวาระส าคัญของนโยบายต่างประเทศไทยโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 
1990 ความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy – 
ACMECS) เป็นกลุ่มภูมิภาคล่าสุดของไทย และเป็นแผนการส าคัญของนโยบายต่างประเทศไทยภายใต้รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งทั้งสองเป็นความริเริ่มที่มีความทะเยอทะยานสูงและไทยใช้ความพยายามอย่างยิ่งใน
การก่อตั้งและรักษาให้กลุ่มดังกล่าวด ารงอยู่ 
 
แม้ว่ากลุ่มภูมิภาคท้ังสองจะมีความส าคัญ วรรณกรรมวิชาการเก่ียวกับ ACD และ ACMECS กลับมีอยู่น้อยมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย งานวิจัยนี้วิเคราะห์พฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยต่อการก่อรูปกลุ่ม 
โดยใช้ ACD และ ACMECS เป็นกรณีศึกษา ในการดังกล่าวงานวิจัยประยุกต์ทฤษฎีรัฐที่อาจเป็นผู้น าเพ่ือ
พิเคราะห์กรณีทั้งสอง 
 
งานวิจัยค้นพบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะริเริ่มโครงการภูมิภาคนิยมใหม่ หากไทยไม่สามารถครองความเป็น
ผู้น าภายในกลุ่มที่มีอยู่เดิม ในการก่อตั้งกลุ่มใหม่ รัฐที่มีอ านาจมากกว่าและผู้สนับสนุนภายใต้กลุ่มเก่าจะถูก
แยกออกจากขอบเขตสมาชิกภาพ นอกจากนั้น งานวิจัยยังเสนอว่าไทยต้องการให้จีนเป็น “พ่ีใหญ่” (boss) 
หรือ ผู้น าภูมิภาค ในเอเชียตะวันออก   
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
Thailand has played important roles in Asian regionalism, particularly East Asian regionalism, 
for many decades. Regionalism has been among the top agendas of the Thai foreign policy, 
especially since the late 1990s. Among the latest regional groups initiated by Bangkok are 
the Asia Cooperation Dialogue (ACD) and the Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic 
Cooperation Strategy (ACMECS)—the major foreign policy schemes of the Premiership of 
Thaksin Shinawatra who was in office between 2001 and 2006. Both are highly ambitious 
initiatives that Thailand has spent a lot of effort on forming and keeping them active. 
 
Regardless of their significance, the scholarly literature on both ACD and ACMECS is scant; 
the few studies that have been published are in Thai. This research explores the regionalist 
policy behavior of Thailand in group formation by using ACD and ACMECS as case studies. In 
doing this, the research applies the Potential Regional Leader Theory (PRLT), proposed by 
Shintaro Hamanaka, but with minor modifications. 
 
The research reveals that Thailand has a tendency to initiate a new regionalist project if the 
country could not gain leadership in an existing group it has been part of. In creating a new 
group, powerful states and their supporters in the previous group are excluded. In addition, 
the research also suggests that China as the “boss” of East Asia is Thailand’s preference. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ภูมิภาคนิยม (regionalism) หรือ การรวมกลุ่มส่วนภูมิภาค (regional grouping) เป็นปรากฏการณ์
ส าคัญหนึ่งของการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียภายหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง การจัดการส่วนภูมิภาค 
(regional arrangement) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม และองค์การระหว่างประเทศ ถูกก่อตั้งขึ้นอย่าง
มากมายและซ้อนทับคาบเกี่ยวกัน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่มี
นโยบายภูมิภาคนิยม (regionalist policy) ที่ค่อนข้างโดดเด่น กล่าวคือ เป็นผู้เสนอก่อตั้งความร่วมมือเอเชีย 
(Asia Cooperation Dialogue – ACD) ซึ่งเป็นเวทีระดับทวีปของเอเชีย และ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation 
Strategy – ACMECS) ที่เป็นกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แต่วรรณกรรมที่ศึกษารูปแบบ
ของนโยบายภูมิภาคนิยมของไทย กับ กรอบภูมิภาคข้างต้น กลับมีอยู่น้อยทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ด้วยเหตุผลข้างต้น งานวิจัยนี้จึงต้องการมุ่งเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 

1.2.1 ศึกษาพฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยต่อการก่อรูปของกลุ่มภูมิภาค ในประเด็นสมาชิก
ภาพก่อตั้ง (original membership) โดยใช้ ACD และ ACMECS เป็นกรณีศึกษา 

1.2.2 ศึกษาพฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยในการก าหนดประเด็นและการออกแบบกรอบ
ภูมิภาค โดยใช้ ACD และ ACMECS เป็นกรณีศึกษา 

1.2.3 วิเคราะห์นัย (implications) ของพฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยตามข้อ 1.2.1 และ 
1.2.2 ต่อทิศทางของไทยในการเมืองระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก 

 
1.3 ขอบเขตโครงกำรวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเวลา: 
งานวิจัยก าหนดช่วงเวลาในการเลือกกรณีศึกษาเฉพาะหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา: 
งานวิจัยศึกษาเฉพาะส่วนอุปทาน (supply-side) ของภูมิภาคนิยมที่ก่อรูปจากพฤติกรรมของ
รัฐตามทฤษฎีรัฐที่อาจเป็นผู้น า (Potential Regional Leader Theory) เป็นหลัก และ
งานวิจัยเลือกเฉพาะกรอบภูมิภาคที่ไทยเป็นผู้เสนอระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นกรณีศึกษา 
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎี 

 
 งานวิจัยใช้ทฤษฎีรัฐที่อาจเป็นผู้น า (Potential Regional Leader Theory) หรือ PRLT ซึ่งเป็น
ทฤษฎีเชิงสมมุติฐาน (hypothetical theory) ที่พัฒนาโดย Shintaro Hamanaka1 เป็นกรอบการวิเคราะห์
หลักในการอธิบายกรณีศึกษา บทนี้จะเริ่มจากการทบทวนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม (regionalism) 
ตามด้วยแนวคิดเรื่องสถานะ (status) ซึ่งผู้วิจัยน ามาประยุกต์กับกรอบดังกล่าวเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
แล้วจึงอธิบายทฤษฎี PRLT ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ 
 
2.1 แนวคิดเรื่องภูมิภำคนิยม 
 
 ภูมิภาคนิยมเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของการศึกษาการเมืองระหว่างประเทศมานับตั้งแต่อดีต แต่ค าว่า 
ภูมิภาคนิยม ไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักวิชาการรุ่นเก่า ซึ่งโดยมากมักใช้ค าว่า การบูรณาการส่วนภูมิภาค 
(regional integration) ในการสื่อถึงความหมายโดยทั่วไปของแนวคิดที่เรียกว่าภูมิภาคนิยมในปัจจุบัน การท า
ความเข้าใจแนวคิดภูมิภาคนิยม จึงต้องเข้าใจความหมายของการบูรณาการ (integration) เสียก่อน ในต ารา 
International Relations: The Key Concepts กล่าวถึง การบูรณาการ ว่า “เป็นแนวคิดที่เริ่มโดดเด่น
ในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเริ่มมาจากการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรม (architecture) ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองยุโรป แวดวงวิชาการได้ตระหนักอย่างรวดเร็วถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในยุโรปว่ามีนัยส าคัญ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยภาพรวม รวมทั้งทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ... การบูรณาการ
สามารถท าความเข้าใจได้ดีที่สุดในฐานะกระบวนการ ซึ่งรวมไปถึง 1.การเคลื่อนตัวไปสู่ความร่วมมือที่เพ่ิมมาก
ขึ้นระหว่างรัฐ 2.การค่อย ๆ เปลี่ยนถ่ายอ านาจไปสู่สถาบันเหนือชาติ 3.กระบวนการสร้างลักษณะที่เหมือนกัน
ของค่านิยม 4.การน ามาสู่ความเป็นประชาสังคมโลกและการสร้างประชาคมทางการเมืองรูปแบบใหม่…”2 
การบูรณาการส่วนภูมิภาคจึงเป็นปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับของภูมิภาค 
 การศึกษาการบูรณาการส่วนภูมิภาคในช่วงแรก เป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป คือ การก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ า (European Coal and Steel 
Community – ECSC) ใน ค.ศ. 1952 ซึ่งรัฐสมาชิกยอมสละอ านาจอธิปไตยบางส่วน (ในประเด็นเฉพาะ) 
ให้แก่องค์กรเหนือชาติ (supranational organ) และน าไปสู่ความร่วมมือในด้านอ่ืน การศึกษาในช่วงเวลานั้น
จึงให้ความส าคัญกับส านักภารกิจนิยมใหม่ (neo-functionalism) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์การบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
(economic integration) ที่จะน าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า “การล้นออก” (spill-overs) ซึ่งหมายถึงการท า
                                                           
1 Shintaro Hamanaka, Asian Regionalism and Japan: The Politics of Membership in Regional Diplomatic, 
Financial and Trade Groups (Abingdon: Routledge, 2009). 
2 Martin Griffiths, Terry O'Callaghan, and Steven C. Roach, International Relations: The Key Concepts, 2nd 
ed. (Abingdon: Routledge, 2008), 158.  
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ให้เกิดความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ต่อไป โดยเป้าหมายสูงสุดคือความเป็นหนึ่งเดียวกันทางการเมือง (political 
unity) 
 แนวทางศึกษาการบูรณาการส่วนภูมิภาคข้างต้น ปัจจุบันถูกจัดว่าเป็นแนวคิด “ภูมิภาคนิยมดั้งเดิม” 
(old regionalism) หรือ “ภูมิภาคนิยมคลาสสิค” (classic regionalism) งานวิชาการในแนวภูมิภาคนิยม
ดั้งเดิมมักมีพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยขอบเขตมักจ ากัดอยู่ที่การศึกษาแนวเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลทางความคิดอย่างมากจากทฤษฎีบูรณาการทางเศรษฐกิจของ Bela Balassa3 ทฤษฎีของ Balassa 
อธิบายว่ากระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเป็นเส้นตรง ตามล าดับดังนี้ 

1. ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรี (free trade area or agreement – FTA): ข้อตกลงหรือเขตการค้า
เสรีเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่สุดของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประเทศคู่เจรจาตกลงที่จะ
เปิดเสรี ลดอุปสรรคทางการค้า อาทิ ภาษี หรือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค้า ระหว่างกัน อย่างไรก็
ตามประเทศคู่เจรจายังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการก าหนดนโยบายทางการค้าต่อประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก 

2. สหภาพศุลกากร (custom union – CU): สหภาพศุลกากรเป็นขั้นการรวมกลุ่มในขั้นที่สูงขึ้นโดย
ไม่เพียงมีข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรีระหว่างกัน แต่ยังมีการก าหนดพิกัดอัตราภาษีต่อภายนอก
ร่วมกัน (common external tariff) โดยประเทศสมาชิกรับเอาพิกัดอัตราภาษีต่อภายนอก
ร่วมกันมาใช้กับประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก 

3. ตลาดร่วม (common market – CM): ตลาดร่วม หรือ ตลาดภายใน (internal markets) เป็น
การขยายระดับการรวมกลุ่มของสหภาพศุลกากร โดยขจัดอุปสรรคที่จะขัดขวางการเคลื่อนย้าย
ของปัจจัยการผลิต อาทิ ทุนและแรงงาน 

4. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (economic and monetary union – EMU): สหภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงิน เป็นการบูรณาการทางการเงิน (monetary integration) โดยประเทศ
สมาชิกรับนโยบายเศรษฐกิจและการเงินร่วม คือ การใช้เงินสกุลเดียวกัน (common currency) 
และมีการจัดตั้งองค์กรที่ทรงสิทธิ์อ านาจทางการเงินของภูมิภาค เพ่ือรับผิดชอบนโยบายดังกล่าว 
สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินท าให้ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในประเด็นต่าง ๆ ของนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจ อาทิ นโยบายทางการคลังและ
อุตสาหกรรม เพราะสหภาพนี้จะท าให้เกิดการล้นออกจากนโยบายหนึ่ง ๆ ไปสู่นโยบายด้านอ่ืน 
เช่น นโยบายด้านการเงินน าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการนโยบายด้านภาษี เป็นต้น 

5. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง (economic and political union – EPU): สหภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นขั้นสูงสุดของการบูรณาการส่วนภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกรวมตัว
กันเป็นสหพันธรัฐสหภาพ (federal union) ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การเป็นรัฐเดียว4 

                                                           
3 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration (Boston, MA: Irwin, 1961). 
4 Brigid Gavin and Philippe De Lombaerde, “Economic Theories of Regional Integration,” in Global Politics 
of Regionalism: Theory and Practice, ed. Mary Farrell, Bjorn Hettne, and Luk van Langenhove (London: 
Pluto Press, 2005), 69; Christopher M. Dent, East Asian Regionalism (Abingdon: Routledge, 2008), 9. 
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ตำรำงท่ี 2.1  กระบวนการบูรณาการตามแนวคิดภูมิภาคนิยมดั้งเดิม 
 

ทว่าก็มีข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับการน าแนวคิดนี้ไปใช้ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ภูมิภาคนิยม
ในพ้ืนที่ (space) และเวลา (time) ที่ต่างออกไปจากบริบทการเกิดขึ้นของแนวคิด กล่าวคือ แนวคิดภูมิภาค
นิยมดั้งเดิมเกิดขึ้นในห้วงเวลาของสงครามเย็น ระบบระหว่างประเทศเป็นระบบสองขั้วอ านาจ (bipolar 
system) ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ในทางเศรษฐกิจการเกิดขึ้นของการบูรณาการมักมีลักษณะ
ปิด คือ ใหค้วามส าคัญกับสมาชิกภายในกลุ่ม ในขณะที่นโยบายต่อประเทศภายนอกมีลักษณะกีดกันทางการค้า 
(protectionism) การบูรณาการในแนวคิดภูมิภาคนิยมดั้งเดิมมีแนวโน้มที่ด าเนินตามวัตถุประสงค์ของการ
ก่อตั้งอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนั้นตัวแนวคิดยังมีลักษณะการยึดยุโรปเป็นศูนย์กลาง (eurocentrism) 
กล่าวคือ มีแนวโน้มจะใช้ตัวแบบของยุโรปเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จของการบูรณาการแต่เพียงถ่ายเดียว 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการเป็นองค์การเหนือชาติ (supranational organization) ที่มีฐานอยู่บน
พันธะผูกพันทางกฎหมาย (rule-based organization) ดังนั้น จึงละเลยเงื่อนไขความแตกต่างโดยเฉพาะเรื่อง
ระบบการเมือง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพ่ึงพากันของทุนระหว่างรัฐ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ปรากฏใน
หลายภูมิภาค 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดภูมิภาคนิยมดั้งเดิมมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้กับการบูรณาการส่วนภูมิภาคอ่ืน ของ
โลก และบริบทของโลกในยุคปลายและหลังสงครามเย็น โดยเฉพาะปัจจุบันที่โลกได้รับผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์ การศึกษาการบูรณาการส่วนภูมิภาคจึงต้องตอบค าถามกับปรากฏการณ์และประเด็นใหม่ ๆ ที่
เกิดข้ึน รวมทั้งบริบทเฉพาะของแต่ละภูมิภาค ซึ่งต่างจากประสบการณ์ของยุโรปในช่วงทศวรรษ 1950-1960 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 การบูรณาการส่วนภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการตอบสนองต่อกระแส
โลกาภิวัตน์และระบบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น คือ เป็นระบบหลายขั้วอ านาจ 
(multipolar system) ในทางเศรษฐกิจ การบูรณาการส่วนภูมิภาคในหลายพ้ืนที่ของโลกมีลักษณะร่วมกัน
หลายประการ ได้แก่ ความตกลงมีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างมากขึ้นกว่าในอดีต อาทิ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
เช่นเดียวกับการที่ขอบเขตของความตกลงมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
เริ่มมีเพ่ิมมากขึ้น และความตกลงของการบูรณาการส่วนภูมิภาคก็เกิดขึ้นในหลายระดับ ดังนั้นการศึกษา
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การบูรณาการส่วนภูมิภาคในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ถึงปัจจุบัน จึงแตกต่างไปจากแนวคิดภูมิภาคนิยมแบบ
ดั้งเดิม กล่าวคือ การศึกษามีลักษณะสหวิทยาการสาขา (Interdisciplinary) ที่ส าคัญได้แก่ เศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
(economic geography) เพ่ือท าความเข้าใจมิติทั้งการเมือง สังคม และอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่การบูรณาการส่วน
ภูมิภาค โดยเฉพาะกระบวนการทางสังคม (societal process) ที่มีองค์ประกอบหลากหลายและครอบคลุม 
รวมทั้งบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในหลายระดับของระบบโลก นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการศึกษา
ปรากฏการณ์ในหลายระดับและหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบที่รัฐผลักดัน (state-driven) รูปแบบที่ตลาด
ผลักดัน (market-driven) อนุภูมิภาค (sub-regional) และข้ามภูมิภาค (trans-regional) ในแง่นี้
กระบวนการบูรณาการส่วนภูมิภาคในแต่ละพ้ืนที่จึงไม่จ าเป็นต้องมีพัฒนาการเหมือนกับสหภาพยุโรป5 และสิ่ง
ที่กล่าวไปข้างต้นนี้ เรียกว่า “แนวคิดภูมิภาคนิยมใหม่” (new regionalism) 

 ส าหรับค านิยามของค าว่าภูมิภาคนิยมยังคงเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการ ในความหมายทั่วไป 
ภูมิภาคนิยม อาจหมายถึง “โครงสร้าง กระบวนการ และการจัดการซึ่งท างานเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกันมากขึ้นภายในภูมิภาคระหว่างประเทศที่เฉพาะเจาะจง ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง 
สังคมวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกัน”6 อย่างไรก็ตาม ในความหมายเฉพาะภูมิภาคนิยมหมายถึง 
กระบวนการบูรณาการส่วนภูมิภาคที่เกิดจากความริเริ่มของภาคนโยบาย ซึ่งมีลักษณะบนลงล่าง (top-down 
process) เป็นโครงสร้างและกระบวนการระหว่างรัฐบาล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รูปแบบของภูมิภาคนิยม
ดั้งเดิม ในทางตรงข้าม หากการบูรณาการส่วนภูมิภาคริเริ่มด้วยกระบวนการระดับจุลภาคจากกิจกรรมของ
ภาคเอกชนและพลเมืองที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในระดับภูมิภาคอย่างเข้มข้น กระบวนการดังกล่าวจะเรียกว่า 
“ภูมิภาคาภิวัตน์” (regionalization) ซึ่งมีลักษณะล่างขึ้นบน (bottom-up process) ดังนั้น จึงเป็นรูปแบบ
ของภูมิภาคนิยมใหม่ที่ให้ความส าคัญกับบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และมิติที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อ
ความท้าทายใหม่ของยุคโลกาภิวัตน์ 
 
2.2 แนวคิดสถำนะ 
 
 แม้ค าว่า “สถานะ” (status) จะเป็นค าที่พบได้ทั่วไปในวรรณกรรมด้านการเมืองระหว่างประเทศ แต่
ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า สถานะ มักจะเป็นไปตามบริบทมากกว่าจะเป็นกรอบความคิดที่เฉพาะเจาะจง 
โดยมาก สถานะ มักใช้สื่อความหมายทั่วไปภายใต้บริบทเกี่ยวกับดุลแห่งอ านาจ (balance of power) และ
การเมืองเชิงอ านาจ (power politics) ระหว่างชาติที่ต่อสู้แย่งชิงความเหนือกว่าในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับ
โลก และระดับภูมิภาค 

                                                           
5 Ibid., 11-13. 
6 Ibid., 7. 
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 ในแง่นี้ สถานะ จึงเป็นแง่มุมที่ปรากฏมากในวรรณกรรมของสกุลคิดสัจนิยม (realism) ที่มองว่า
ธรรมชาติของการเมืองระหว่างรัฐ คือ ความขัดแย้งและสงคราม หนึ่งในทฤษฎีที่สะท้อนแง่มุมของสถานะ คือ 
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านอ านาจ (power transition theory) เสนอโดย A. F. K. Organski ในหนังสือ World 
Politics ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 19587 ที่จ าแนกรัฐภายใต้ระเบียบระหว่างประเทศ (international order) เป็น 4 
กลุ่มสถานะตามล าดับชั้น (hierarchy) โดยจ าลองเป็นแผนภูมิพีระมิด (แผนภูมิที่ 2.1) โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

1. รัฐอ านาจเหนือ (dominant nation):  รัฐเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่บนจุดยอดของพีระมิด ซึ่งมีอ านาจ
เหนือรัฐทั้งปวงในระเบียบระหว่างประเทศ และได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากระเบียบระหว่าง
ประเทศที่ด ารงอยู่ ในประวัติศาสตร์การทูตยุโรป รัฐเพียงหนึ่งเดียวนี้ คือ จักรวรรดิอังกฤษ และ
เปลี่ยนผ่านมาสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรัฐอ านาจเหนือในปัจจุบัน  (ทศวรรษที่ 1950) อนึ่ง 
Organski คาดการณ์ว่า รัสเซียและจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นรัฐผู้ท้าทายอ านาจของสหรัฐฯ  

2. รัฐมหาอ านาจ (great powers): รัฐที่มีอ านาจมากแต่ด้อยกว่ารัฐอ านาจเหนือ โดยความแตกต่าง
พิจารณาได้จากความสามารถในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของรัฐอ่ืน และผลประโยชน์ที่รัฐ
ดังกล่าวได้รับน้อยกว่าจากระเบียบระหว่างประเทศที่ด ารงอยู่  อนึ่งกลุ่มรัฐมหาอ านาจอาจเป็น
พันธมิตรกับรัฐอ านาจเหนือและแบ่งสรรความเป็นผู้น าและผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้ระเบียบ
ของรัฐอ านาจเหนือ เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส กับ สหรัฐฯ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง 
เป็นต้น 

3. รัฐอ านาจกลาง (middle powers): รัฐที่มักถูกแบ่งชั้นเป็นอ านาจรอง หรือ อ านาจอันดับสอง 
เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา ในปลายทศวรรษที่ 1950 กลุ่มสถานะนี้ยังรวมถึงรัฐ
ขนาดเล็กแต่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจด้วย อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ 
เป็นต้น   

4. รัฐอ านาจน้อย (small powers): รัฐที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าไร้ซึ่งอ านาจ (powerless) ใน
ระเบียบระหว่างประเทศที่ด ารงอยู่ และจ าต้องยอมรับระเบียบดังกล่าว แม้ว่าจะได้ผลประโยชน์
อยู่บ้างก็ตาม ตัวอย่างรัฐของกลุ่มสถานะนี้ เช่น ปานามา เป็นต้น  

5. อาณานิคม (colonies): ชาติที่ไม่ได้รับเอกราชและอยู่ในอารักขาของรัฐเจ้าอาณานิคม กลุ่ม
สถานะอาณานิคมอยู่ที่ฐานล่างสุดของพีระมิด คือ มีอ านาจน้อยที่สุด และแม้จะรวมอ านาจของ
ชาติอาณานิคมเข้าด้วยกันทั้งหมดก็ไม่อาจต่อกรกับรัฐอ านาจเหนือเพียงรัฐเดียวได้8 

 
 
 
 

                                                           
7 A. F. K. Organski, World Politics (New York: Alfred A. Knopf, 1958), 299-338.    
8 Ibid., 325-333. 
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นอกจากสถานะจะถูกยึดโยงอยู่กับขีดความสามารถทางวัตถุ โดยเฉพาะขีดความสามารถทางทหารดัง

ตัวอย่างข้างต้น สถานะยังมักปรากฏคู่กับความคิดว่าด้วย “เกียรติภูมิ” (prestige) ในหนังสือ Politics 
Among Nations ของ Hans J. Morgenthau อธิบายว่า เกียรติภูมิเป็นองค์ประกอบธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เกียรติภูมิเปรียบเสมือนภาพของรัฐที่สะท้อนผ่านกระจก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การรับภาพของรัฐอ่ืน ๆ ที่มีต่อรัฐนั้น การรับภาพดังกล่าวเป็นสิ่งก าหนดสถานะของรัฐในฐานะสมาชิกของ
สังคมระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลข้างต้นหลายรัฐจึงมีนโยบายว่าด้วยเกียรติภูมิทีม่ีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้รัฐอ่ืน
เห็นถึงอานุภาพที่ตนครอบครอง หรือ อานุภาพที่ต้องการให้รัฐอ่ืนเชื่อว่าตนครอบครอง โดยเครื่องมือส าคัญที่
รัฐใช้เพ่ือบรรลุการดังกล่าว คือ พิธีการทูตและการแสดงแสนยานุภาพทางทหาร9 สอดคล้องกับ Robert 
Gilpin ที่นิยามว่า เกียรติภูมิ หมายถึง ความนับถือที่มีต่ออ านาจของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจทางทหาร 
นั่นคือ การรับภาพของรัฐอ่ืนต่อความสามารถและเจตจ านงในการใช้อ านาจของรัฐ ส าหรับ Gilpin เกียรติภูมิ
เป็นรูปแบบหลักของการควบคุมภายในระบบระหว่างประเทศ ไม่ใช่อ านาจตามที่วรรณกรรมส่วนใหญ่เสนอ 
เนื่องจากเกียรติภูมิมีลักษณะคล้ายอ านาจที่ชอบธรรม (authority) ภายในสังคมการเมืองซึ่งเป็นหลักกลางที่
สร้างระเบียบให้เกิดขึ้น ในการเมืองระหว่างประเทศโดยทั่วไปก็เช่นกัน หากอ านาจของรัฐได้รับการยอมรับ รัฐ
อาจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจดังกล่าว10 

                                                           
9 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th ed. (New York: 
Alfred A. Knopf, 1973), 73-87. 
10 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 29-31. 

รัฐมหำอ ำนำจ 

รัฐอ ำนำจกลำง 

รัฐอ ำนำจน้อย 

อำณำนิคม 

รัฐอ ำนำจเหนือ 

แผนภำพที่ 2.1  พีระมิดการจ าแนกกลุ่มสถานะตามส าดับชั้นของรัฐในระเบียบโลก 
ที่มำ  Organski 1958, 326  
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ในบทความ “Prestige in world politics: History, theory, expression”11 Steve Wood มองว่า 
เกียรติภูมิเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความคิดที่รวมถึงสถานะ ชื่อเสียง (reputation) เกียรติยศ (honor) และความ
รุ่งโรจน์ (glory) ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน โดยทั่วไปมักใช้แทนกัน เนื่องจากมีแนวความหมายเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามส าหรับ Wood เกียรติภูมิมีความหมายที่สูงไปกว่าแนวความหมายของความคิดอ่ืน เกียรติภูมิ
ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงบวกและเชิงลบ องค์ประกอบเชิงบวก คือ การได้รับสถานะที่สูงส่งและพึง
ปรารถนา ในขณะที่องค์ประกอบเชิงลบ คือ การถูกดูหมิ่น การเสียหน้า และการไม่ยอมรับนับถือ12 ส่วนค า
นิยามของเกียรติภูมิสามารถจ าแนกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่  

1. เกียรติภูมิ ในฐานะที่เป็นลักษณะเสริม หรือ ลักษณะรองของอ านาจทางวัตถุ กล่าวคือ การที่รัฐ
ครอบครองอ านาจทางวัตถุ เช่น ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ หรือ แสนยานุภาพทางทหาร 
สามารถน าไปสู่เกียรติภูมิในแบบแรกได้ 

2. เกียรติภูมิ ในฐานะที่เป็นสิ่งเร้าทางความคิด (ideational incentive) หรือ การรับรองทาง
ความคิด (ideational affirmation) กล่าวคือ ในบริบททางสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
เกียรติภูมิเกิดจากสมาชิกภาพขององค์การ ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง 
เกียรติภูมิมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการใช้ก าลังรบ คือ การแสดงออกถึงความเคารพนับถือที่ตน
ได้รับอย่างเสรี ซึ่งเกิดจากความรู้และทักษะที่แสดงออกเป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติตามในระดับระหว่างประเทศ ในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าเกียรติภูมิ คือ อ านาจซึ่งผ่านการขัด
เกลาทางสังคม (socialized power) เป็นรูปแบบหนึ่งของอิทธิพลที่เผยแสดงผ่านความดึงดูดทาง
วัฒนธรรม ศีลธรรม และการเสียสละเพ่ือส่วนรวมที่น ามาซึ่งการยอมรับและความชื่นชม 
เกียรติภูมิในฐานะอ านาจและอิทธิพลข้างต้นจึงส่งผลยิ่งต่อจิตวิทยาการเมืองระหว่างประเทศ 
(international political psychology) ที่รัฐสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากสถานะซึ่งนิยาม
ผ่านเกียรติภูมิของชาติที่ได้รับ แต่สถานะดังกล่าวก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่เกิดขึ้น อนึ่ง 
การได้มาและรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิจึงเป็นเป้าหมายทางความคิด (ideational goal) ของรัฐ โดย
ความส าเร็จในการได้มาซึ่งเกียรติภูมิมักเกิดจากการได้รับมาเองมากกว่าดิ้นรนแสวงหา         

3. เกียรติภูมิ ในฐานะที่เป็นมายาภาพ (illusion) กล่าวคือ เกียรติภูมิ เป็นผลของการผสานการรับ
ภาพที่คาดเคลื่อน (misperception) ความกลัวเกรงอย่างไร้เหตุผล (superstition) และความ
เชื่อในความสูงส่งกว่าทางปัญญา วัฒนธรรม และจิตวิทยา (deification) ลักษณะของเกียรติภูมิ
แบบสุดท้ายจึงเป็นความจริงภายในตัวเอง (tautological) เกียรติภูมิในบริบทนี้เป็นเกียรติภูมิของ
ผู้ส่งสาร หรือ ผู้ส่งสัญญาณ (signaler หรือ Evidenzgefühl) หมายถึง การส่งสารหรือสัญญาณ
เพ่ือลวงรัฐอ่ืน ๆ เมื่อรัฐไม่ได้ทรงไว้ซึ่งความเหนือกว่าในความเป็นจริง หรือ ก าลังเผชิญกับ

                                                           
11 Steve Wood, “Prestige in world politics: History, theory, expression,” International Politics 50, no. 3 
(2013): 387-411. 
12 Ibid., 388. 
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ข้อจ ากัดบางประการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐที่ทรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิมีอ านาจและอิทธิพลที่ไม่ได้ผูก
อยู่กับทรัพยากร แต่สามารถโน้มน้าวรัฐอื่นให้เชื่อได้ว่าทรัพยากรเหล่านั้นมีอยู่จริง13 

ในทัศนะของ Wood เกียรติภูมิจึงมีลักษณะสากลและด ารงอยู่ในฐานะแรงจูงใจของรัฐ รวมทั้งยังเป็น
หลักที่จัดระเบียบอย่างไม่เป็นทางการ (informal ordering principle) ของระบบระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้น การได้มาซึ่งเกียรติภูมิและการรักษาเกียรติภูมิยังสะท้อนแรงผลักดันทั้งที่มีเหตุผลและไม่มี
เหตุผล14 แม้ว่างานของ Wood จะไม่ได้พูดถึงสถานะโดยตรง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเกียรติภูมิของชาติและรัฐ คือ 
ส่วนขยายจากประเด็นสถานะระหว่างปัจเจกภายในกลุ่มสังคม15 ซึ่งกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม
ระหว่างประเทศ 

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะพบว่า นอกจากจะมีความหมายพิเศษเกี่ยวกับล าดับชั้นทางอ านาจของชาติ
และสงครามระหว่างรัฐแล้ว ความคิดเกี่ยวกับสถานะยังมีความสอดคล้องและคาบเกี่ยวกับความคิดอ่ืน ๆ เช่น 
เกียรติภูมิ ซึ่งมีที่มาจากรูปแบบปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน หรือ กลุ่มสังคม ดังนั้น การท าความเข้าใจความคิด
เรื่องสถานะจ าเป็นต้องกลับไปทบทวนบริบททางสังคมวิทยาเสียก่อน 

Max Weber นักทฤษฎีสังคมวิทยาคนส าคัญ อธิบายว่าการจัดช่วงชั้น (stratification) ไม่สามารถ
ลดทอนเหลือเพียงชนชั้น (class) หรือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่เพียงถ่ายเดียว เนื่องจากสังคมมีการจัดช่วงชั้น
บนฐานหลายประการ คือ เศรษฐกิจ สถานะ และอ านาจ16 ส าหรับ Weber สถานะคือชุมชน (community) 
กลุ่มสถานะ (status groups) จึงหมายถึงชุมชนธรรมดาทั่วไป ซึ่งมักไม่มีการก่อรูปอย่างชัดเจน17 ตรงกันข้าม
กับชนชั้นซึ่งไม่ใช่ชุมชน หากแต่เป็นเพียงกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้ตลาดหรือภาวะทางเศรษฐกิจเดียวกัน18 ส่วน
ภาวะทางสถานะ (status situation) Weber นิยามว่า “เป็นองค์ประกอบปกติทั้งหมดของเส้นทางชีวิตซึ่งถูก
นิยามผ่านการประเมินคุณค่าทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อเกียรติยศ”19 สถานะโดยทั่วไป หรือ 
เกียรติยศทางสถานะ (status honor) โดยเฉพาะเจาะจง แสดงออกผ่านเอกลักษณ์ของการด าเนินชีวิต (style 
of life) ซึ่งเชื่อมโยงกับการ “บริโภค” สินค้าที่ถูกผลิต ในขณะที่ “การผลิต” ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับแบ่ง
ช่วงชนชั้น20 นอกจากนั้นกลุ่มสถานะที่อยู่บนจุดยอดของล าดับชั้นทางสังคม (social hierarchy) ยังทรงไว้ซึ่ง
เอกสิทธิ์ หรือ อ านาจพิเศษต่าง ๆ (privileges) โดยเฉพาะการผูกขาดโอกาสและสินค้าทั้งทางวัตถุและทาง
ความคิด ในแง่นี ้กลุ่มสถานะบนจุดยอดจึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (exclusiveness) และไม่ต้องการผู้อ่ืนร่วม 

                                                           
13 Ibid., 388-390. 
14 Ibid., 405.  
15 Ibid., 391. 
16 George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, Sociological Theory, 9th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2014), 127. 
17 Max Weber, From Max Weber: Essays in Sociology, ed. Hans Heinrich Gerth and C Wright Mills (New 
York: Oxford University Press, 1946), 186. 
18 Ritzer and Stepnisky, Sociological Theory, 127. 
19 Weber, From Max Weber, 186-187. 
20 Ibid., 187-194. 
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(distance) ซึ่งเกิดจากความต้องการผูกขาดทางวัตถุเป็นส าคัญ ดังนั้น กลุ่มสถานะต่าง ๆ ภายในล าดับชั้นทาง
สังคมมีเอกลักษณ์ของการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน สถานะจึงมีความสัมพันธ์กับภาวะทางชนชั้น แม้ว่าสถานะ
และชนชั้นจะไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกันก็ตาม21 กล่าวคือ ฐานะทางเศรษฐกิจและการถือครองโภคทรัพย์ไม่ใช่
คุณสมบัติทางสถานะโดยตัวของมันเอง อย่างไรก็ตามฐานะดังกล่าวสามารถช่วยน าไปสู่การได้มาซึ่งสถานะนั้น 
และการขาดแคลนโภคทรัพย์ แม้จะไม่ได้เท่ากับการขาดคุณสมบัติทางสถานะ แต่ก็อาจเป็นเหตุผลที่น ามาสู่
การขาดคุณสมบัติดังกล่าว22 

ค าอธิบายเรื่องสถานะของ Weber ข้างต้น ให้ความส าคัญกับทรัพยากรทางวัตถุ ในฐานะที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญของกลุ่มทางสังคมให้ได้มาซึ่งสถานะสูงสุด สอดคล้องกับแนวการศึกษาสถานะของรัฐ หรือ 
สถานะมหาอ านาจ (great power status) ภายในการเมืองระหว่างประเทศที่นิยาม “ขีดความสามารถ” 
(capabilities) ว่าหมายถึง ระดับของมวลทรัพยากรที่รัฐสามารถน ามาใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย23 แม้ว่าแนวคิด
เรื่องสถานะยังคงขาดความชัดเจนอยู่มากก็ตาม24 แต่เช่นเดียวกับสถานะทางสังคมของ Weber การที่รัฐ
ครอบครองทรัพยากรทางวัตถุ หรือ มีขีดความสามารถที่เหนือกว่า ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะมีสถานะ
มหาอ านาจ ดังที่ Volgy et al. ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอ านาจที่มีสถานะสัมพันธ์ (status-
consistent powers) ซึ่งหมายถึง รัฐมหาอ านาจที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างสมบูรณ์ กับ อ านาจที่มีสถานะ
ไม่สัมพันธ์ (status-inconsistent powers) ซึ่งหมายถึง รัฐที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสถานะที่
ได้รับ (attributed status) กับ ความสามารถ (ability) และ/หรือ ความสมัครใจ (willingness) ที่จะปฏิบัติ
ตนในฐานะมหาอ านาจ25 

รัฐจะเป็นอ านาจที่มีสถานะสัมพันธ์ หรือ มีสถานะมหาอ านาจได้ ก็ต่อเมื่อรัฐดังกล่าวถูกรับภาพจากผู้
ก าหนดนโยบายของรัฐอ่ืน ๆ ภายในสังคมระหว่างประเทศว่าทรงพลังอ านาจอย่างเป็นข้อยกเว้น และมี
เจตนารมณ์ที่จะก าหนดทิศทางของการระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน อ านาจที่ไม่มีสถานะสัมพันธ์เกิดขึ้น
เมื่อ การได้รับสถานะมหาอ านาจไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถ และ/หรือ เป้าหมายของนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐ หรือ ความต้องการสถานะมหาอ านาจของรัฐไม่สัมพันธ์กับการได้มาซึ่งสถานะดังกล่าว26 
ส าหรับการได้มาซึ่งสถานะ (status attribution) มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

                                                           
21 Ibid., 190-192; Ritzer and Stepnisky, Sociological Theory, 127-128. 
22 Ibid., 128. 
23 Iver B. Neumann, “Status is Cultural: Durkheimian Poles and Weberian Russians Seek Great-Power 
Status,” in Status in World Politics, ed. T. V. Paul, Deborah Welch Larson, and William C. Wohlforth (New 
York: Cambridge University Press, 2014), 86. 
24 Thomas J. Volgy et al., “Major Power Status in International Politics,” in Major Powers and the Quest for 
Status in International Politics: Global and Regional Perspectives, ed. Thomas J. Volgy et al. (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2011), 2. 
25 Ibid., 2-3.  
26 Ibid., 6-7. 
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1. การได้มาเกิดจากการยอมรับนับถือของรัฐภายในระบบระหว่างประเทศที่มีต่อกลุ่มของรัฐ หรือ 
รัฐอ่ืนว่าทรงไว้ซึ่งสถานะความเป็นมหาอ านาจ โดยกระบวนการนี้ เรียกว่า การได้มาซึ่งสถานะ
จากฐานทางชุมชน (community-based status attribution) 

2. การได้มาเกิดจากการที่มหาอ านาจอ่ืนให้การยอมรับนับถือ และยอมรับว่าเป็นสมาชิกของสโมสร 
(club) มหาอ านาจ ซึ่งการดังกล่าวสะท้อนการยอมรับจากชุมชนของรัฐที่ใหญ่กว่าเช่นกัน โดย
กระบวนการนี้ เรียกว่า การได้มาซึ่งสถานะจากภายในกลุ่ม (in-group status attribution) 

3. การได้มาเกิดจากการสถาปนาตนเอง (self-reference) การที่รัฐอ้างถึงสถานะด้วยตนเองอาจไม่
สอดคล้องกับสถานะที่แท้จริงซึ่งตนได้รับ27 

Volgy et al. อธิบายว่าการศึกษาสถานะของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการได้มาซึ่งสถานะจาก
ฐานทางชุมชนมากที่สุด ภายใต้กระบวนการดังกล่าว การได้มาซึ่งสถานะมหาอ านาจของรัฐในระบบระหว่าง
ประเทศถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัย 2 ชุด คือ 

1. ชุดปัจจัยแรก คือ โอกาสและความสมัครใจที่จะเป็นมหาอ านาจ รัฐมีแนวโน้มจะให้การยอมรับนับ
ถือรัฐอ่ืนที่มีขีดความสามารถอย่างเป็นข้อยกเว้น ซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างอิทธิพลในการ
ก าหนดทิศทางของการระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความยินดีที่จะเข้ามาแสดงบทบาทมหาอ านาจ 

2. ชุดปัจจัยที่สองเป็นข้อจ ากัดต่อการได้มาซึ่งสถานะมหาอ านาจ กล่าวคือ ในการวัดระดับของ
มหาอ านาจ บทบาทการเป็นผู้น าอย่างอิสระ (independent leadership role) มีความส าคัญยิ่ง 
แม้จะมีขีดความสามารถเท่ากัน แต่หากนโยบายต่างประเทศของรัฐเป็นเพียงกระจกสะท้อน หรือ 
ด าเนินตามนโยบายของมหาอ านาจอ่ืน รัฐดังกล่าวย่อมไม่อาจเป็นอ านาจอิสระในการระหว่าง
ประเทศได้ ดังนั้น จึงอาจไม่ได้รับสถานะมหาอ านาจชั้นสูง (high status) ข้อจ ากัดอีกประการ
หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจ โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการแบ่งขั้วอ านาจที่ชัดเจน 
ดังเช่นในห้วงเวลาของสงครามเย็น เพราะ นอกจากมหาอ านาจที่แข็งแกร่งที่สุดอาจสามารถ
ก าหนดทิศทางของการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แล้ว มหาอ านาจดังกล่าวยังอาจ
สามารถส่งอิทธิพลต่อการได้มาซึ่งสถานะมหาอ านาจ ผ่านสถาบันและบรรทัดฐานระหว่า ง
ประเทศ อาทิ ความพยายามโดดเดี่ยวจีนคอมมิวนิสต์ของสหรัฐฯในช่วงทศวรรษ 196028  

ถึงแม้ว่า Volgy et al. จะไม่ได้ให้ค านิยามของสถานะ แต่พวกเขาได้อธิบายถึงความส าคัญของการ
ได้มาซึ่งสถานะไว้ 3 ประการ ประการแรก ส าหรับชุมชนรัฐ การได้มาซึ่งสถานะมหาอ านาจเป็นสิ่งชี้วัดความ
คาดหวังต่อรัฐที่มีอ านาจและเจตนารมณ์ ในการแสดงบทบาทผู้น าต่อความขัดแย้งหลัก รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ 
ภายในการเมืองระหว่างประเทศ สถานะมหาอ านาจจึงได้รับเอกสิทธิ์ หรือ  อ านาจพิเศษ ในรูปแบบเดียวกับ
สถานะทางสังคมตามค าอธิบายของ Weber ประการถัดมา ความชอบธรรม (legitimacy) ที่ได้รับจากการ
ได้มาซึ่งสถานะเพ่ิมแรงจูงใจและอิทธิพลให้กับรัฐมหาอ านาจในการด าเนินนโยบายและแสวงหาผลประโยชน์

                                                           
27 Ibid., 7-8. 
28 Ibid., 7-9. 
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จากอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ไกลออกไป ประการสุดท้าย สถานะมหาอ านาจเป็นประโยชน์ต่อการเมือง
ภายใน โดยเฉพาะชนชั้นน าที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ในการได้รับเสียงสนับสนุนจาก
ประชาชน และชนะการเลือกตั้งเพ่ือเข้ามาสู่ต าแหน่งบริหารอีกครั้ง29 

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะพบว่าการได้มาซึ่งสถานะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน และไม่ได้ขึ้นอยู่
กับขีดความสามารถแต่ เ พียงถ่ าย เดี ยว  หนึ่ ง ในความพยายามล่ าสุ ดที่ จ ะสร้ า งกรอบความคิด 
(conceptualization) ว่าด้วยสถานะ ซึ่งรวมนักวิชาการคนส าคัญรวมถึง Volgy et al. คือ หนังสือ Status in 
World Politics ที่ม ีT. V. Paul Deborah Welch Larson และ William C. Wohlforth เป็นบรรณาธิการ30  
ในบทแรก Deborah Welch Larson T. V. Paul และ William C. Wohlforth ได้นิยาม สถานะ ว่าหมายถึง 
“ความเชื่อร่วมว่าด้วยกับการจัดล าดับ (ranking) ซึ่งรัฐได้รับบนฐานของคุณลักษณะที่มีคุณค่า (valued 
attributes) ได้แก่ ความมั่งคั่ง ขีดความสามารถเชิงบีบบังคับ (coercive capabilities) วัฒนธรรม ภาวะทาง
ประชากรศาสตร์ องค์กรทางการสังคมการเมือง และการมีอิทธิพลทางการทูต (diplomatic clout)”31 ใน
การเมืองระหว่างประเทศ สถานะเผยแสดงออกมาใน 2 รูปแบบ ที่แตกต่างแต่ไม่ได้แยกขาดออกจากกัน ได้แก่ 

1. สมาชิกภาพภายในสโมสรของกลุ่มตัวแสดง : เมื่อตัวแสดงที่ทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย 
(sovereignty) ได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐอ่ืน ๆ ให้มีสถานะเป็น “รัฐ” ที่มีสมาชิกภาพใน
สังคมระหว่างประเทศ รัฐอาจแสวงหาสถานะมหาอ านาจภายในระบบของรัฐ รวมถึงระบบ หรือ 
กลุ่มภูมิภาค ด้วย 

2. ต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์ (relative standing) ภายในสโมสร: การเมืองเชิงสถานะ (status politics) 
คือ ล าดับทางต าแหน่งแห่งที่ (positional ranking) ซึ่งค่อนข้างไม่เป็นทางการภายในสโมสรของ
ตัวแสดง หรือ กลุ่มสถานะ ที่ส่อความถึงสถานะอันดับหนึ่ง (number one status) ความเป็น
เอก (primacy) หรือ ความเป็นผู้น า เช่น อภิมหาอ านาจ (superpower) หรือ ผู้เป็นเจ้า 
(hegemon) ของสโมสรมหาอ านาจ และผู้น าของกลุ่มภูมิภาค เป็นต้น32 

สอดคล้องกับค าอธิบายของ Volgy et al. เกี่ยวกับสถานะและการได้มาซึ่งสถานะ33 Larson Paul 
และ Wohlforth ได้ขยายความถึงลักษณะเฉพาะของสถานะ 3 ประการ คือ ลักษณะร่วม (collective) อัต
วิสัย (subjective) และ ลักษณะสัมพัทธ์ (relative) ซึ่งสถานะจะได้รับการยอมรับนับถือก็ต่อเมื่อผ่านการ

                                                           
29 Ibid., 9-10. 
30 T. V. Paul, Deborah Welch Larson, and William C. Wohlforth, eds., Status in World Politics (New York: 
Cambridge University Press, 2014). 
31 Deborah Welch Larson, T. V. Paul, and William C. Wohlforth, “Status and World Order,” in Status in 
World Politics, ed. T. V. Paul, Deborah Welch Larson, and William C. Wohlforth (New York: Cambridge 
University Press, 2014), 7.  
32 Ibid., 7-8. 
33 Volgy et al., “Major Power Status in International Politics,” 1-26. 
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แสดงความนับถือโดยสมัครใจ (voluntary deference) ของรัฐอ่ืน34 ลักษณะเฉพาะที่กล่าวไปข้างต้น มี
สาระส าคัญดังนี้ 

1. สถานะสะท้อนความเชื่อร่วม หมายถึง การรับภาพของกลุ่มรัฐที่น าไปสู่การยอมรับร่วมกัน
โดยทั่วไป (general agreement) เกี่ยวกับเอกลักษณ์ (identity) ของรัฐผู้น า และสมาชิกของ
กลุ่มสถานะต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานะมหาอ านาจ ดังที่ Kenneth N. Waltz นักทฤษฎีสัจนิยม
ใหม่ ได้ชี้ให้เห็นว่า ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีความเห็นพ้องต้องกันเสมอว่าใครคือชาติ
มหาอ านาจในแต่ละห้วงเวลา35 ดังนั้น สถานะจึงเป็นความเชื่อว่าด้วยการจัดล าดับเชิงสัมพัทธ์ของ
รัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความเชื่อว่ารัฐอ่ืน ๆ มีความเชื่ออย่างไร 

2. สถานะมีความเป็นอัตวิสัยสูง กล่าวคือ ดังที่ได้อธิบายแล้วว่าสถานะของรัฐขึ้นอยู่กับการรับภาพ
ของรัฐอ่ืน ในแง่นี้ รัฐจึงประเมินสถานะของตนบนฐานของการตีความพฤติกรรมและสุนทรพจน์
ของผู้น ารัฐอ่ืน ๆ ซึ่งผลจากการพิเคราะห์ของรัฐอาจเป็นได้ทั้งพอใจและไม่พอใจกับสถานะตน 
นอกจากนั้น คุณสมบัติบางอย่างซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสถานะก็ยากที่จะวัดได้ โดยเฉพาะสิ่งซึ่งจับ
ต้องไม่ได้ เช่น สัมฤทธิภาพทางวัฒนธรรม (cultural achievement) อ านาจอย่างอ่อน (soft 
power) และอ านาจที่ชอบธรรมทางศีลธรรม (moral authority) เป็นต้น แม้แต่การชี้วัดสิ่งที่จับ
ต้องได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ การหาผลรวมและเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณค่าต่างกัน เช่น 
สหภาพโซเวียตที่มีคุณสมบัติของสถานะมหาอ านาจเพียงบางส่วน คือ ขีดความสามารถทางทหาร 
ในขณะเดียวกันกลับมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น การพิจารณาความ
เป็นอัตวิสัยของรัฐยังต้องค านึงด้วยว่าพิจารณาภายใต้บริบทใด ระหว่างบริบทภายในกลุ่ม หรือ 
บริบทเชิงต าแหน่งแห่งที่ อาทิ ในช่วงศตวรรษที่ 15 โปรตุเกสจัดว่าเป็นหนึ่งในมหาอ านาจโลก 
(global power) เพราะมีดินแดนอาณานิคม ทั้งในอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย แม้ว่าจะเป็นรัฐ
ที่ยากจนและอ่อนแอ ในขณะที่หลายรัฐได้รับสถานะมหาอ านาจ ไม่ใช่เพราะมีคุณสมบัติทาง
สถานะ หากแต่เป็นเพราะมหาอ านาจที่ด ารงอยู่ยอมรับนับถือและปฏิบัติต่อรัฐดังกล่าวในฐานะ
มหาอ านาจ เช่น กรณีของไต้หวันที่ เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้น 

3. สถานะคือล าดับชั้น กล่าวคือ สถานะถูกพิจารณาอย่างสัมพัทธ์ หรือ โดยเปรียบเทียบกับรัฐอ่ืน
เสมอ  เพราะ สถานะเปรียบเสมือนสินค้าเพ่ือแสดงสถานภาพ (positional goods) สถานะจึง
เป็นสินค้าทางสังคมที่จ ากัดและขาดแคลน ในแง่ที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าว  
อย่างไรก็ตามการเมืองเชิงสถานะไม่จ าเป็นต้องเป็นเกมที่ต้องมีแพ้ -ชนะ (zero-sum game) 
เสมอไป เนื่องจากสถานะเป็นสินค้าสโมสร (club goods) หมายถึง รัฐสามารถกลายมาเป็น
สมาชิกของกลุ่มหรือสโมสรได้ โดยไม่ได้ลดทอนคุณค่าความมีสถานะของสมาชิกเดิม เช่น รัฐ

                                                           
34 Larson, Paul, and Wohlforth, “Status and World Order,” 8. 
35 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979), 131. 
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อ านาจกลางอาจก้าวขึ้นมามีสถานะมหาอ านาจได้ โดยไม่จ าเป็นต้องกระทบต่อสถานะของ
มหาอ านาจอื่นภายในกลุ่ม เพราะ สโมสรของมหาอ านาจย่อมสามารถมีรัฐสมาชิกได้มากกว่าหนึ่ง 
แต่สโมสรมหาอ านาจส าคัญมักจ ากัดสมาชิกภาพเพ่ือไม่ให้กระทบต่อสถานะและสิทธิพิเศษของ
กลุ่มตน แม้ว่าจะไม่ใช่เกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ ทว่าการดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันเพ่ือ
ครองสถานะจะหมดไป36 

จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งสถานะของรัฐไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองฝ่ายเดียว หากแต่ต้องได้รับการ
ยอมรับนับถือจากรัฐอ่ืน ๆ เช่นนี้แล้ว สถานะจึงปรากฏผ่านการแสดงความนับถือโดยสมัครใจต่อตัวแสดงที่มี
สถานะเหนือกว่า37 อนึ่ง การยอมรับนับถือถึงสถานะ (status recognition) สามารถสังเกตได้อย่างเป็น
รูปธรรมผ่านสัญลักษณ์เชิงสถานะ (status marker) ซึ่งหมายถึง ต าแหน่งและพิธีการทูตที่แสดงสัญลักษณ์ของ
การยอมรับนับถือ เช่น การเป็นสมาชิกของสโมสรมหาอ านาจ อาทิ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า 7 
ประเทศ (Group of 7 – G7) สมาชิกภาพถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ และการประชุมสุดยอดผู้น า เป็นต้น38 

เนื่องจากสถานะมีลักษณะอัตวิสัย รัฐจึงมีพฤติกรรมแสวงหาสถานะ (status-seeking behavior) 
ด้วยการพยายามสร้างอิทธิพลต่อการรับภาพของรัฐอ่ืน ๆ ผ่านการครอบครองเครื่องหมายสถานะ (status 
symbol) เพ่ือแสดงถึงต าแหน่งเชิงสัมพัทธ์ของตน โดยเครื่องหมายสถานะของรัฐเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตและ
รับรู้ได้อย่างชัดเจน เช่น การสร้างกองเรือบรรทุกเครื่องบิน และการพัฒนาโครงการอวกาศ เป็นต้น การข้างต้น
จึงเป็นการส่งผ่านข้อมูลซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ รักษาการรับภาพที่มีต่อล าดับเชิงสัมพัทธ์ของรัฐ
ผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเรียกว่า การส่งสัญญาณเชิงสถานะ (status signaling) อนึ่ง กิจกรรมและการได้มาซึ่ง
เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์อย่างแจ้งชัด เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการพิเคราะห์แรงจูงใจเชิงสถานะ (status 
motivation) ของรัฐ39 

ในการแสวงหาสถานะที่สูงขึ้น แนวทางยุทธศาสตร์ของรัฐขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความ
เปิด (openness) ของล าดับชั้นทางสถานะ (status hierarchy) และค่านิยม (values) ของกลุ่มอ านาจที่ด ารง
อยู่ ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยสุดท้าย คือ ความชอบธรรมและเสถียรภาพของล าดับชั้น  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐ
พิจารณาความสามารถในการซึมผ่านได้ (permeability) ที่จะเข้าร่วมสโมสรอภิชน (elite club) หรือ กลุ่มรัฐ
มหาอ านาจ รวมทั้งความเหมือนและความต่างทางค่านิยม กับ อ านาจที่ด ารงอยู่  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับภาพ
ความชอบธรรมและเสถียรภาพของล าดับชั้นทางสถานะ  เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน

                                                           
36 Larson, Paul, and Wohlforth, “Status and World Order,” 8-9.  
37 Ibid., 10. 
38 Ibid., 10-11. 
39 Ibid., 11-12.   
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ไปตามบริบท40 ส าหรับแนวทางยุทธศาสตร์ Deborah Welch Larson และ Alexei Shevchenko อธิบายว่า
สามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม (social mobility): หากเส้นแบ่งเขต (boundary) ของสโมสร
อภิชน หรือ กลุ่มสถานะที่เหนือกว่า สามารถซึมผ่านได้ รัฐที่มีสถานะต่ ากว่าจะรับและ
ปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจตามกลุ่มที่เหนือกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มข้างต้น และได้เข้าเป็นสมาชิกของสโมสร หรือ สถาบันระหว่างประเทศ 
ซึ่งแสดงถึงเกียรติภูมิของชาติ ตัวอย่างเช่น ในห้วงหลังสงคราม (postwar period) ญี่ปุ่นแสวงหา
สถานะรัฐอารยะ (civilized state) และต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันระหว่างประเทศ
ส าคัญ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund – IMF) และ 
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD) จึงเลือกสละเอกลักษณ์ชาตินิยมทหาร และ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม เป็นต้น 

2. การแข่งขันทางสังคม (social competition): หากเส้นแบ่งเขตของสโมสรอภิชน หรือ กลุ่ม
สถานะที่เหนือกว่า ไม่สามารถซึมผ่านได้ และล าดับชั้นทางสังคมถูกมองว่าขาดความชอบธรรม 
หรือ ไร้เสถียรภาพ รัฐที่มีสถานะต่ ากว่าจะพยายามแข่งขัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานะที่เท่าเทียมหรือ
เหนือกว่า ในด้านที่กล่าวอ้างว่าสามารถท าได้เท่ากัน หรือ ท าได้ดีกว่า อาทิ ในทศวรรษ 1930 
ญี่ปุ่นหันมาด าเนินนโยบายแบบจักรวรรดินิยม ภายหลังความพยายามในการปรับสถานภาพทาง
สังคม ผ่านการลอกเลียนค่านิยมและสถาบันแบบตะวันตก ประสบกับความล้มเหลว และไม่ได้รับ
การยอมรับนับถือว่าเป็นสมาชิกที่แท้จริงของสโมสรแห่งมหาอ านาจ 

3. การสร้างสรรค์ทางสังคม (social creativity): กรณีท่ีล าดับชั้นทางสถานะถูกรับภาพว่าชอบธรรม 
หรือ มีเสถียรภาพ รัฐอาจแสวงหาเกียรติภูมิของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมกัน โดยใช้ยุทธศาสตร์
การสร้างสรรค์ทางสังคม ซึ่งกระท าผ่านวิธีการต่อไปนี้ 1. ประเมินคุณค่าความหมายของลักษณะ
เชิงลบเสียใหม่ 2. ค้นหาองค์ประกอบใหม่ที่รัฐ หรือ กลุ่มของตนมีความเหนือกว่า อนึ่ง การ
สร้างสรรค์ทางสังคมสามารถสังเกตได้จาก การส่งเสริมบรรทัดฐานและตัวแบบการพัฒนาใหม่ซึ่ง
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งรัฐพยามแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของนโยบายตน41  

 ในแง่นี้ สถานะจึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของรัฐ ส าหรับแนวทางพฤติกรรมของ
รัฐ Volgy et al. อธิบายว่า เป็นไปตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกับรัฐ ดังที่อธิบายความไปบ้าง

                                                           
40 Deborah Welch Larson and Alexei Shevchenko, “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. 
Primacy,” International Security 34, no. 4 (2010): 70-71; Deborah Welch Larson and Alexei Shevchenko, 
“Managing Rising Powers: The Role of Status Concerns,” in Status in World Politics, ed. T. V. Paul, Deborah 
Welch Larson, and William C. Wohlforth (New York: Cambridge University Press, 2014), 38.    
41 Larson and Alexei Shevchenko, “Status Seekers,” 70-76; Larson and  Shevchenko, “Managing Rising 
Powers," 38-41. 
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แล้ว42 โดยแนวทางพฤติกรรมของรัฐแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง คือ พฤติกรรมของอ านาจที่มีสถานะสัมพันธ์มัก
เป็นการเกี่ยวพันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย พฤติกรรมมี
ความคาดหวังในความส าเร็จสูง ในขณะที่ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวมีค่อนข้างต่ า43 และพฤติกรรมของ
อ านาจที่ไม่มีสถานะสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ ผู้ต้องการสถานะแต่ขาดการยอมรับ (status 
underachievers) กับ ผู้ได้รับสถานะเกินความเป็นจริง (status overachievers) รูปแบบแรก หมายถึง รัฐที่
มีขีดความสามารถและความต้องการเป็นมหาอ านาจ ทว่าไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐอ่ืน ในขณะที่
รูปแบบหลัง หมายถึง รัฐที่ได้รับการยอมรับนับถือในฐานะที่เป็นมหาอ านาจ แต่ขาดคุณสมบัติส าคัญ 
โดยเฉพาะ ขีดความสามารถและความสมัครใจ อนึ่ง พฤติกรรมของอ านาจที่ไม่มีสถานะสัมพันธ์ คือ การ
แข่งขันช่วงชิงกับรัฐอ่ืน ๆ ในระบบระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่าง 2 รูปแบบย่อยได้แก่ 
ผู้ต้องการสถานะแต่ขาดการยอมรับจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่า ในการแข่งขันกับมหาอ านาจอ่ืน เพ่ือลด
ความไม่แน่นอน (uncertainty) ของสถานะตน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของตนในการระหว่างประเทศ ส่วน
พฤติกรรมของผู้ได้รับสถานะเกินความเป็นจริงมีความก้าวร้าวและความเสี่ยงน้อยกว่า โดยพฤติกรรมมัก
แสดงออกในรูปของความร่วมมือและการเกี่ยวพันกับสถาบันระหว่างประเทศ นอกจากนั้น การเปลี่ยน
สถานภาพทางสังคม หรือ การสร้างสรรค์ทางสังคม มักเป็นยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของรัฐเพ่ือแสวงหาสถานะ
ที่สูงขึ้น44 
 กล่าวโดยสรุป กรอบความคิดเรื่องสถานะน าเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐภายใต้ระบบ
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีโครงสร้างแบบล าดับชั้น ผ่านมุมของการเมืองเชิงสถานะ หรือ การแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สถานะมหาอ านาจ อนึ่ง กรอบความคิดเรื่องสถานะไม่ได้จ ากัดเพียงการวิเคราะห์สถานะระดับระหว่างประเทศ 
หรือ ระดับโลก หากยังสามารถน าไปใช้กับสถานะระดับอ่ืน ๆ อาทิ สถานะระดับภูมิภาค ได้อีกด้วย45 
  
2.3 ทฤษฎีรัฐท่ีอำจเป็นผู้น ำ 
 
 ทฤษฎีรัฐที่อาจเป็นผู้น า หรือ PRLT ที่งานวิจัยน ามาใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์หลักเป็นทฤษฎีเชิง
สมมติฐานจากส่วนแรกของหนังสือ Asian Regionalism and Japan: The Politics of Membership in 

                                                           
42 Volgy et al., “Major Power Status in International Politics,” 10-12; Thomas J. Volgy et al., “Status 
Considerations in International Politics and the Rise of Regional Powers,” in Status in World Politics, ed. T. 
V. Paul, Deborah Welch Larson, and William C. Wohlforth (New York: Cambridge University Press, 2014), 
62-65. 
43 Volgy et al., “Major Power Status in International Politics,” 10-11; Volgy et al., “Status Considerations in 
International Politics and the Rise of Regional Powers,” 62-63.   
44 Volgy et al., “Major Power Status in International Politics,” 10-12; Volgy et al., “Status Considerations in 
International Politics and the Rise of Regional Powers,” 63-65.   
45 Larson, Paul, and Wohlforth, “Status and World Order,” 25. 
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Regional Diplomatic, Financial and Trade Groups เขียนโดย Shintaro Hamanaka ซึ่งเขามี
จุดมุ่งหมายที่จะคิดค้นทฤษฎีใหม่เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ภูมิภาคนิยมของเอเชีย (Asian regionalism) ที่มี
ลักษณะการรวมกลุ่มระหว่างรัฐแตกต่างออกไปจากกระแสภูมิภาคนิยมที่เกิดขึ้นในยุโรป Hamanaka ต้องการ
หาค้นหาปัจจัยชี้ขาด (decisive factor) ที่ท าให้รัฐตัดสินใจเสนอโครงการภูมิภาคนิยม (regionalist project) 
เพ่ือก่อตั้งกรอบภูมิภาค (regional framework) และแนวการก าหนดเงื่อนไขเรื่องสมาชิกภาพก่อตั้ง (original 
membership)46 ส าหรับ PRLT ในฐานะที่เป็นทฤษฎีเชิงสมมติฐาน Hamanaka ได้พัฒนาขึ้นจากกลุ่มทฤษฎี
กระแสหลักต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดสัจนิยม ซึ่งเน้นไปที่ทฤษฎีการถ่วงดุล (balancing theory) และ
ทฤษฎีเสถียรภาพด้วยผู้เป็นเจ้า (hegemonic stability theory) ที่ Hamanaka มองว่า แม้จะเป็นทฤษฎีที่ใช้
อธิบายสถาบันในระดับระหว่างประเทศ แต่ก็น่าจะสามารถน ามาปรับปรุงและประยุกต์เข้ ากับการอธิบาย
สถาบันในระดับภูมิภาคได้ โดย Hamanaka น าทฤษฎีเชิงสมมติฐานดังกล่าวมาพิสูจน์กับกรณีศึกษา คือ ท่าที
ของญี่ปุ่นต่อการรวมกลุ่มส่วนภูมิภาคตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา เพ่ือทดสอบความถูกต้องของทฤษฎี
แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขจุดบอดของทฤษฎีอีกครั้ง47 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า PRLT มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายปัจจัยชี้ขาดที่ท าให้รัฐเสนอโครงรวมกลุ่ม
ภูมิภาค ต่อรัฐอ่ืน ๆ ที่รัฐผู้เสนอต้องการให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของกรอบภูมิภาคที่จะจัดตั้งขึ้น ส าหรับ 
Hamanaka การวิเคราะห์ตรรกะ (logic) ของรัฐผู้เสนออย่างเป็นระบบมีความส าคัญและจ าเป็น เพราะรัฐ
ดังกล่าวและรัฐสมาชิกก่อตั้งมักเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการออกแบบสถาบัน (institutional design) เช่น ขอบเขต 
และกระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนั้นรัฐผู้เสนอโครงการมักจะใช้การก่อตั้งเป็นเครื่องมือเพ่ือให้ตนอยู่
ในต าแหน่งผู้น า (leading position) ของกรอบภูมิภาค หรือ กลุ่มภูมิภาค (regional group) ที่จะตั้งขึ้น ในแง่
นี้ประเด็นสมาชิกภาพของกลุ่มจึงต้องท าความเข้าใจผ่านมุมมองของรัฐผู้น า 48 จะเห็นได้ว่าลักษณะของรัฐผู้
เสนอข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับรัฐผู้เป็นเจ้า (hegemon) ตามทฤษฎีเสถียรภาพด้วยผู้เป็นเจ้า กล่าวคือ รัฐผู้
เป็นเจ้าซึ่งครองอ านาจน าในระบบระหว่างประเทศออกแบบโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ หรือ ออกแบบโครงสร้างนั้นเสียใหม่ โดยรัฐผู้เป็นเจ้าท าหน้าที่สร้างเสถียรภาพ (stabilizer) ให้กับ
โครงสร้างด้วยการจัดหาสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ ( international public goods) อาทิ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น แม้รัฐอ่ืนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างอ านาจน า ( hegemonic 
structure) แต่โครงสร้างดังกล่าวก็ถูกออกแบบมาเพ่ือสะท้อนถึงเกียรติภูมิและตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่
เฉพาะเจาะจงของรัฐผู้เป็นเจ้า49 

                                                           
46 Hamanaka, Asian Regionalism and Japan, 1-29. 
47 Ibid., 1-21. 
48 Ibid., 1-3. 
49 Andrew Wyatt-Walter, “The United States and Western Europe: The Theory of Hegemonic Stability,” in 
Explaining International Relations Since 1945, ed. Ngaire Woods (Oxford: Oxford University Press, 1996), 
127-132. 
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การก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกภาพ หรือ รัฐที่จะขอรับความช่วยเหลือ เป็นสิ่งสะท้อนผลประโยชน์
และมุมมองของรัฐผู้เป็นเจ้าได้อย่างชัดเจน ดังเช่นตัวอย่างการก าหนดคุณสมบัติของรัฐที่จะขอรับการ
ช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลล์ (Marshall Plan) ของสหรัฐฯ ที่จงใจโดดเดี่ยวสหภาพโซเวียตจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจใหม่ที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ครองอ านาจน า แม้ว่าในห้วงเวลาดังกล่าว Joseph Stalin ไม่ได้
ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับสหรัฐฯและพันธมิตรยุโรปตะวันตก อีกทั้งยังได้ส่ง Vyacheslav Molotov เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแสดงเจตจ านงว่าต้องการรับความช่วยเหลือภายใต้แผนการมาร์แชลล์ก็ตาม 50 ดังนั้น ประเด็น
สมาชิกภาพจึงเป็นการเมืองที่ต้องท าความเข้าใจผ่านผลประโยชน์ของรัฐผู้เป็นเจ้า หรือ รัฐผู้เสนอโครงการใน
กรณีของกรอบหรือกลุ่มภูมิภาค 
 ตาม PRLT การที่รัฐผู้เสนอโครงการสามารถครองต าแหน่งผู้น าภูมิภาค (regional leader) ภายใต้
กรอบภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นจะน าไปสู่ผลประโยชน์ (benefits) ต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้อง
จ่าย หรือ ต้นทุน (costs) ผลประโยชน์และต้นทุนดังกล่าวมีองค์ประกอบและนัยส าคัญที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของภูมิภาคนิยม หรือ การรวมกลุ่มระหว่างรัฐ กล่าวคือ 

1. กลุ่มภูมิภาคทางการทูต (regional diplomatic group) รัฐผู้น าภูมิภาคมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ าหาก
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ เสียงที่เพ่ิมขึ้น ( increasing voice) ในเวทีระหว่าง
ประเทศ และเป็นการสร้างเกียรติภูมิของชาติ (prestige) ซึ่งหมายถึง การแสดงอานุภาพที่รัฐมี 
หรือ คิดว่ามี เพ่ือให้รัฐอ่ืนเชื่อว่ารัฐครองไว้ซึ่งอานุภาพดังกล่าว เกียรติภูมิของความเป็นผู้น ากลุ่ม
ภูมิภาคเป็นแหล่งที่มาส าคัญของอิทธิพลของรัฐ การครองสถานะผู้น าในสถาบัน หรือ กรอบ
ภูมิภาค สามารถสร้างเกียรติภูมิผ่านการเป็นเจ้าภาพการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของ
สถาบัน อาทิ การท าหน้าที่หน่วยประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก หรือ เป็นประเทศที่ตั้งของ
ส านักเลขาธิการ (secretariat) ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เป็นต้น ทั้งนี้รัฐผู้น าแบกรับภาระต้นทุนทาง
เศรษฐกิจ (economic costs) 

2. กลุ่มภูมิภาคทางการเงิน (regional financial group) รัฐผู้น าภูมิภาคมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในเชิง
เปรียบเทียบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้จัดหาการสนับสนุนทางการเงิน (financial contribution) เพ่ือ
จัดตั้งและรักษาสภาพคล่องของระบบการเงินภูมิภาคที่ตนริเริ่ม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้อง
เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และท าหน้าที่ผู้ให้กู้แหล่งสุดท้าย ( lender 
of last resort) ด้วย อย่างไรก็ตามรัฐผู้น าสามารถลดภาระการแบกรับต้นทุนบางส่วน โดยแบ่ง
ให้รัฐอ่ืนมารับภาระการสนับสนุนดังกล่าว ต้นทุนส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาการใช้
ประโยชน์แต่ไม่ร่วมจ่าย (free-rider problem) จากภายนอก (outsiders) ส าหรับผลประโยชน์
ที่รัฐผู้น าภูมิภาคจะได้รับ คือ อิทธิพลของตนต่อรัฐสมาชิกที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอิทธิพลที่สูงขึ้นใน
ระบอบการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติด้วย 

                                                           
50 Caroline Kennedy-Pipe, The Origins of the Cold War (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), 85-86. 
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3. กลุ่มภูมิภาคทางการค้า (regional trade group) รัฐผู้น าภูมิภาคมีต้นทุนสูงหากเปรียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และการลดต้นทุนท าได้ยาก กล่าวคือ รัฐผู้น าต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าเข้า 
(importer) รักษาการเปิดตลาด (open market) ให้กับผลผลิตส่วนเกิน (surplus goods) จาก
ประเทศสมาชิกซึ่งสามารถน าไปสู่ปัญหาดุลการค้าและสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ในขณะที่
ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่มีความแน่นอน เพราะโครงการภูมิภาคนิยมทางการค้าไม่จ าเป็นต้อง
น าไปสู่การสร้างกรอบภูมิภาคใหม่ ในแง่นี้จึงไม่มีหลักประกันว่ารัฐผู้เสนอโครงการจะสามารถแผ่
ขยายอิทธิพลไปยังสมาชิก หรือ เสริมสร้างเกียรติภูมิของตนได้51 

สมมติฐานของ PRLT ประกอบด้วย 2 รัฐหลัก คือ รัฐที่อาจเป็นผู้น าภูมิภาค (Potential Regional 
Leader State) หรือ PRLS กับ รัฐผู้น าภูมิภาคโดยสมมติฐาน (Hypothetical Regional Leader State) 
หรือ HRLS โดยทั้งสองมีค านิยามดังต่อไปนี้ 

1. PRLS หมายถึง รัฐที่มีอ านาจ แต่การจะมีสถานะอันดับ 1 หรือ 2 ในกรอบภูมิภาคขึ้นอยู่กับการ
ลากเส้นแบ่งขอบเขต (boundary) สมาชิกภาพของกรอบดังกล่าว ว่าจะนับรวมหรือไม่นับรวมรัฐ
คู่แข่ง โดยเฉพาะรัฐที่มีอ านาจมากกว่า 

2. HRLS หมายถึง รัฐที่มีอ านาจเหนือกว่า PRLS และสามารถเป็นอันดับ 1 ในกรอบภูมิภาคที่จะ
ก่อตั้งขึ้น หากไม่ถูกแยกออกจากกรอบดังกล่าว52 

สมมติฐานของ PRLT ยังประกอบด้วยมูลบท (assumption) 2 ประการ ได้แก่ 
1. ภูมิภาค หรือ อาณาบริเวณที่ครอบคลุมโดยกรอบภูมิภาคไม่ได้มีลักษณะก่อนประสบการณ์ (a 

priori) หากแต่เป็นสิ่งสร้างทางสังคม (social construct) ที่รัฐพยายามก าหนดขอบเขตของ
สมาชิกภาพของกรอบภูมิภาคท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ของตน 

2. โดยภาพรวมแล้ว การครองต าแหน่งผู้น าของกลุ่มภูมิภาคให้ผลประโยชน์53 
ในแง่นี้หากสมาชิกของกรอบภูมิภาคสามารถเลือกได้โดยเสรี รัฐที่อาจเป็นผู้น าของกลุ่มได้ย่อม

พยายามที่จะครองต าแหน่งดังกล่าวโดยธรรมชาติ Hamanaka ได้นิรนัยมูลบทข้างต้นเป็นสมมติฐานข้อเสนอ 
(proposed hypothesis) ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อประโยชน์ในการทดสอบ กล่าวคือ 

“PRLS ก่อตั้งกรอบภูมิภาคท่ีตนสามารถครองสถานะผู้น าได้ โดยไม่รวม HRLS เข้าเป็นสมาชิก”54 
อย่างไรก็ตามสมมติฐานดังกล่าวมีจุดอ่อน 2 ประการ ประการแรก สมมติฐานไม่สามารถอธิบายอาณาบริเวณที่
กรอบภูมิภาคซึ่งเสนอโดย PRLS อย่างชัดเจน หากเพียงสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาณาบริเวณดังกล่ าวจะไม่
รวม HRLS ประการถัดมา สมมติฐานไม่สามารถอธิบายนโยบายรวมกลุ่มภูมิภาคของรัฐผู้เป็นเจ้า (hegemonic 
state) ในระดับระหว่างประเทศได้ เพราะรัฐผู้เป็นเจ้าไม่มีความจ าเป็นต้องเป็นผู้น าภูมิภาค55 

                                                           
51 Hamanaka, Asian Regionalism and Japan, 17-21. 
52 Ibid., 23. 
53 Ibid., 24-25. 
54 Ibid., 26. 
55 Ibid., 25-27. 
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ส าหรับวิธีวิทยา (methodology) ของ PRLT ผู้ศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลเชิงประจักษ์จากกรณีศึกษา
มาเปรียบเทียบกับสมมติฐานข้อเสนอได้โดยตรง หากแต่ต้องเป็นการเปรียบเทียบระหว่างประพจน์ 
(observable implication) จากสมมติฐาน กับ ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ (observable fact) โดย PRLT มี
ประพจน์ที่สังเกตได้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนิยมที่เสนอโดยรัฐ B คือ เส้นขอบเขต Y ซึ่งไม่รวมรัฐ C ที่มี
อ านาจมากกว่า B หากรัฐอื่นเสนอภูมิภาคนิยม หรือ กรอบภูมิภาค Y รัฐ B สนับสนุน 

2. เมื่อรัฐ C เข้าเป็นสมาชิกกรอบภูมิภาค Y และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ขยายไปยังเส้นขอบเขต Z 
รัฐ B ละทิ้งกรอบภูมิภาคที่ถูกขยายออกนั้นและพยายามก่อตั้งกรอบภูมิภาคใหม่ที่มีขอบเขต Y 
ซึ่งรัฐ C ไม่ถูกรวมเข้ามา 

3. เมื่อภูมิภาคนิยม A ซึ่งไม่รวมรัฐ B ถูกเสนอ รัฐ B พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกและเปลี่ยน
ขอบเขตของกรอบดังกล่าวให้ครอบคลุมเขตแดน Y หรือ ต่อต้านด้วยการเสนอจัดตั้งภูมิภาคนิยม 
Y 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 2.2  ภาพแสดงเส้นขอบเขตของภูมิภาคนยิมที่รัฐต้องการ 
ที่มำ  ดัดแปลงจาก Hamanaka 2009, 23 

 
อย่างไรก็ตาม สถานะของ PRLS ไม่ได้มีลักษณะตายตัว แต่อาจเป็นเปลี่ยนเป็นผู้น าที่แท้จริง (actual 

leader) ของกรอบภูมิภาค หรือ เสียสถานะดังกล่าวให้กับรัฐอ่ืนก้าวขึ้นมา อนึ่ง สถานะของรัฐเปลี่ยนไปตาม
ห้วงเวลาและประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น56   
  

                                                           
56 Ibid., 184. 

เส้นขอบเขต x 
เส้นขอบเขต Y 

เส้นขอบเขต Z 

A 

ข C B 



ไทย กับ ภูมิภาคนิยมเอเชีย: ศึกษากรณี ACD และ ACMECS 

22 
 

 



ไทย กับ ภูมิภาคนิยมเอเชีย: ศึกษากรณี ACD และ ACMECS 

23 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจัยวางอยู่บนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) และใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพ (qualitative content analysis) เป็นวิธีวิจัยหลัก ส าหรับวิธีการศึกษางานวิจัยใช้ตาม 
PRLT จากหนังสือของ Shintaro Hamanaka57 โดยใช้ทั้งการอุปนัย (induction) และการนิรนัย 
(deduction) อย่างไรก็ตามงานวิจัยแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อยว่าสถานะ “ผู้น าภูมิภาค” ควรตีความให้กว้างขึ้น 
กล่าวคือ ควรเปลี่ยนเป็นรัฐแสวงหาสถานะที่เหนือกว่าตามบริบทเฉพาะ ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายปัจจัยตามที่ได้
อภิปรายไปแล้วในหัวข้อ 2.2 
 ส าหรับวิธีการศึกษาของกรณีศึกษาทั้งสองมีความแตกต่าง แต่ก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากกรณีของ ACD ต้องใช้การประยุกต์ค าอธิบายของ PRLT อีกชั้นหนึ่ง เพราะเป็นการพิเคราะห์ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับรัฐภายนอกภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่กรณีของ ACMECS สามารถใช้วิธีการศึกษาโดยตรงได้ 
โดยรายละเอียดของวิธีการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 
3.1 วิธีกำรส ำหรับศึกษำกรณี ACD 
 
 เนื่องจากขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ ACD ครอบคลุมทั้งเอเชีย และสมาชิกประกอบด้วยประเทศจาก
ทั่วทวีป ไทยจึงไม่ใช่รัฐที่อาจเป็นผู้น าภูมิภาค หรือ PRLS ในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้ PRLT ในส่วน
ทฤษฎีเชิงสมมติฐานได้ 
 ข้อควรพิจารณาส าหรับกรณี ACD ตามแนวทางของ Hamanaka จึงเป็นการพิเคราะห์การเลือก 
“ลูกพ่ี” หรือ “พ่ีใหญ่” (boss) หรือ ผู้น าของไทยในฐานะรัฐที่ไม่อาจเป็นผู้น าภูมิภาค (Non-potential 
Regional Leader State) หรือ NRLS ผ่านสมาชิกภาพก่อตั้ง58 รวมทั้งลักษณะของ ACD ในฐานะกลุ่ม
ภูมิภาค และผลประโยชน์ที่ไทยได้รับ 
 การศึกษากรณี ACD จึงต้องเริ่มที่มูลบทข้อที่ 1 ของ PRLT ว่าภูมิภาคเป็นสิ่งสร้างทางสังคม และรัฐ
ก าหนดขอบเขตของสมาชิกภาพที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ของตน ในแง่นี้การศึกษาต้องเริ่มต้นที่การพิจารณาว่า
ขอบเขตสมาชิกภาพก่อตั้งไม่รวมรัฐที่มีนัยส าคัญใด แล้วจึงน าข้อพิจารณาดังกล่าวมาจัดวางในบริบททาง
ภูมิภาคที่ไทยสามารถเป็น PRLS ขั้นตอนดังกล่าวจะเป็นฐานการพิเคราะห์ผลประโยชน์ของไทยในการริเริ่ม
กรอบ ACD โดยเฉพาะในประเด็นการแสวงหาสถานะ 
 อนึ่ง การท าความเข้าใจการก าหนดขอบเขตสมาชิกภาพก่อตั้งของ ACD บางส่วนจะอ้างอิงตามหัวข้อ 
3.2 ในส่วนพฤติกรรมของไทยที่คาดหมายไว้ 

                                                           
57 Hamanaka, Asian Regionalism and Japan. 
58 Hamanaka, Asian Regionalism and Japan, 182-184 



ไทย กับ ภูมิภาคนิยมเอเชีย: ศึกษากรณี ACD และ ACMECS 

24 
 

 
3.2 วิธีกำรส ำหรับศึกษำกรณี ACMECS 
 
 ดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนสุดท้ายของหัวข้อ 2.3 ว่าการเปรียบเทียบข้อมูล หรือ ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้
ต้องท ากับประพจน์ ไม่ใช่สมมติฐาน และประพจน์นั้นต้องน ามาแปลงเป็นพฤติกรรมของรัฐที่คาดหมายไว้ หรือ 
พฤติกรรมของไทยที่คาดหมายไว้ (Expected Behaviors of Thailand – EBT) ของนโยบายภูมิภาคนิยม 
(regionalist policy) และจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง ACMECS และการเมืองของ
กรอบดังกล่าว โดย EBT มี 3 รูปแบบดังนี้  
 EBT1: ไทยเสนอหรือสนับสนุนกรอบภูมิภาค โดยไม่รวมรัฐสมาชิกอาเซียนที่แข็งแกร่งกว่า ได้แก่ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้เล่นส าคัญภายใต้กรอบต่าง ๆ ของอาเซียน 
 EBT2: หากไทยก่อตั้งกรอบภูมิภาคท่ีไม่รวมรัฐที่แข็งแกร่งกว่าตามข้อ 1 แล้วรัฐข้างต้นเข้าเป็นสมาชิก

ในภายหลัง ไทยจะละท้ิงกรอบดังกล่าว และพยายามจัดตั้งกรอบใหม่ที่ไม่รวมรัฐเหล่านั้น 
 EBT3: เมื่อกรอบภูมิภาคที่ไม่รวมไทยถูกเสนอขึ้น ไทยจะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เสนอกรอบ

ภูมิภาคอ่ืนที่รวมไทย 
 ทั้งนี้ ก าหนดให้ไทยเป็น PRLS และรัฐสมาชิกอาเซียนที่แข็งแกร่งกว่าเป็น HRLS ดังนั้น ไทยจะก่อตั้ง
กรอบภูมิภาคที่ตนสามารถครองต าแหน่งผู้น าได้ โดยไม่รวมมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้าเป็นสมาชิก   
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บทท่ี 4 
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

 
4.1 กรณีศึกษำไทย กับ ACD 
 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ความร่วมมือเอเชีย หรือ เอซีดี (Asia Cooperation Dialogue – ACD) เป็นโครงการของไทยภายใต้
นโยบายการทูตเชิงรุก (forward engagement) ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเป็นความพยายามที่
จะก่อตั้งเวทีระดับทวีป (continent-wide forum) ซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียและไทยจะเป็นผู้เล่นส าคัญ59 
โครงการจัดตั้ง ACD มาจากแนวคิดของ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่น าเสนอในการประชุมนานาชาติว่าด้วยพรรค
การเมืองเอเชีย (International Conference of Asian Political Parties) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
หนึ่งปีก่อนที่พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้ง ACD ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2002 
ผ่านการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งแรก (The First ACD Ministerial Meeting) ณ อ าเภอ
ชะอ า ประเทศไทย60 โดยมีรัฐสมาชิกก่อตั้ง คือ บาห์เรน บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 ACD เป็นเวทีซึ่งสร้างตัวเชื่อม (missing link) ที่ขาดหายไปในเอเชีย ผ่านการรวมชาติเอเชียเป็น
ประชาคมแห่งเอเชีย (Asian Community) โดยไม่ทับซ้อนหรือแข่งขันกับกรอบภูมิภาคเดิมที่มีอยู่แล้ว หลัก
ส าคัญของกรอบ ACD คือ การน าจุดแข็งจากความแตกต่างหลากหลายของเอเชียมาแปรเปลี่ยนเป็น
ผลประโยชน์ร่วมที่เชื่อมโยงรัฐเอเชียเข้าด้วยกัน61 

ส าหรับค่านิยมหลัก (core values) ของ ACD ได้แก่ ความคิดเชิงบวก (positive thinking) ความไม่
เป็นทางการ (informality) ความสมัครใจ (voluntarism) การไม่สร้างลักษณะสถาบัน (non-
institutionalization) ความเปิด (openness) การเคารพความหลากหลาย (respect for diversity) ระดับ
ความสบายใจของประเทศสมาชิก (comfort level of member countries) และการมีวิวัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง (evolving nature of the ACD process)62 โดยค่านิยมข้างต้นปรากฏในสุนทรพจน์ของ พ.ต.ท.

                                                           
59 Pavin Chachavalpongpun, Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy (Chiang Mai: Silkworm 
Books), 97; Kishan S. Rana, Asian Diplomacy: The Foreign Ministries of China, India, Japan, Singapore, and 
Thailand (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009), 150-151. 
60 Shameel Ahmad, “The New Asian Realism: Economics and Politics of the Asia Cooperation Dialogue,” 
Strategic Studies 4 (2003): 93-115. 
61 “About ACD,” Asia Cooperation Dialogue, accessed May 20, 2014, 
http://www.acddialogue.com/about/index.php. 
62 “About ACD.” 

http://www.acddialogue.com/about/index.php
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ทักษิณ ชินวัตร ที่การประชุมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 200263  

ปัจจุบัน (ค.ศ. 2014) กรอบ ACD มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 33 ประเทศ โดยใน ค.ศ. 2003 มีสมาชิก
เพ่ิมขึ้น 4 ประเทศ คือ คาซัคสถาน คูเวต โอมาน และศรีลังกา และเพ่ิมขึ้นอีก 4 ประเทศ ในปีถัดมา ได้แก่ 
ภูฏาน อิหร่าน มองโกเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน ค.ศ. 2005 ชาติมหาอ านาจระดับภูมิภาค 2 ชาติเข้า
เป็นสมาชิก คือ รัสเซียและซาอุดีอาระเบีย ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานเข้าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 2006 ตาม
ด้วยคีร์กีซสถาน ในปีต่อมา อัฟกานิสถานเข้าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. 2012 และสมาชิกล่าสุดของกรอบ ACD คือ 
ตุรกี ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2013  
 ในการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 1 ประเทศสมาชิกก่อตั้งเห็นพ้องถึงความจ าเป็นที่จะต้องทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเอเชียเสียใหม่ ซึ่งการดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวัตถุประสงค์ของกรอบ ACD ได้แก่ 

1. เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประเทศในเอเชียในสาขาความร่วมมือทุกสาขา โดยการ
ระบุจุดแข็งและโอกาสร่วมกันของเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็พัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ภายในเอเชียและส่งเสริมความเป็นประชาคมและการเพิ่มอ านาจให้กับประชาชนด้วย 

2. เพ่ือขยายตลาดการค้าและการเงินภายในเอเชียและเพ่ิมพูนอ านาจต่อรองของประเทศในเอเชีย
แทนที่การแข่งขันกันเอง และเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของเอเชียในตลาดโลก 

3. เพ่ือเป็นตัวเชื่อมที่ขาดหายไปของเอเชียบนพ้ืนฐานของศักยภาพและจุดแข็งของเอเชีย โดยการ
เสริมหรือเติมกรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วในภูมิภาค 

4. เพ่ือแปลงทวีปเอเชียให้ไปสู่ความเป็นประชาคมแห่งเอเชียซึ่งสามารถปฏิสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน ๆ 
ของโลกได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นและมีบทบาทในเชิงบวกที่ เ อ้ือต่อสันติภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกันมากยิ่งขึ้นด้วย64 

ACD เป็นเวทีระดับรัฐมนตรีและเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat style) โดยมีการ
ประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกซึ่งจัดขึ้นทุกปีเป็นองค์กรการตัดสินใจ นอกจากนั้นในช่วง
ระหว่างการจัดประชุมรัฐมนตรีของแต่ละปี ACD ยังมีการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการในช่วงเดือน
กันยายนของทุกปี คู่ขนานไปกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในรูปแบบของการร่วมรับประทานอาหาร
เช้า (ACD Breakfast Meeting) หรือ การดื่มชา (ACD High Tea Meeting) ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจาก

                                                           
63 “Asia Cooperation Dialogue - the New Asian Realism Keynote Address by His Excellency Thaksin 
Shinawatra Prime Minister of Thailand at the East Asia Economic Summit 2002 Kuala Lumpur, 6 October 
2002,” ASEAN Secretariat, accessed May 20, 2014, http://www.asean.org/news/item/asia-cooperation-
dialogue-the-new-asian-realism-keynote-address-by-his-excellency-thaksin-shinawatra-prime-minister-of-
thailand-at-the-east-asia-economic-summit-2002-kuala-lumpur-6-october-2002. 
64 วิทวัส ศรีวิหค, ACD: การสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ของเอเชีย, บรรณาธิการ วิทวัส ศรีวหิค (กรุงเทพฯ: กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2546), 41.  

http://www.asean.org/news/item/asia-cooperation-dialogue-the-new-asian-realism-keynote-address-by-his-excellency-thaksin-shinawatra-prime-minister-of-thailand-at-the-east-asia-economic-summit-2002-kuala-lumpur-6-october-2002
http://www.asean.org/news/item/asia-cooperation-dialogue-the-new-asian-realism-keynote-address-by-his-excellency-thaksin-shinawatra-prime-minister-of-thailand-at-the-east-asia-economic-summit-2002-kuala-lumpur-6-october-2002
http://www.asean.org/news/item/asia-cooperation-dialogue-the-new-asian-realism-keynote-address-by-his-excellency-thaksin-shinawatra-prime-minister-of-thailand-at-the-east-asia-economic-summit-2002-kuala-lumpur-6-october-2002
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ประเทศสมาชิกจะร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของ ACD รวมทั้งประเด็น
ส าคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (senior officials level) การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโส ACD มีหน้าที่เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี  โดยจัดขึ้นล่วงหน้า 1 วัน
ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี 

 การประชุมสุดยอด ACD (ACD Summit) เป็นข้อเสนอของคูเวตและจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คูเวตซิตี 
ประเทศคูเวต ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม ค.ศ. 2012 และได้ก าหนดให้จัดขึ้นทุก 3 ปี ในการประชุมสุดยอด 
ACD ครั้งที่ 1 คูเวตและไทยผลักดันความริเริ่ม (initiative) ที่จะก่อตั้งส านักเลขาธิการถาวร (ACD 
Permanent Secretariat) อย่างไรก็ตามในขั้นต้นที่ประชุมสุดยอดเห็นชอบให้ตั้งเป็นส านักเลขาธิการชั่วคราว 
(ACD Provisional Secretariat) ไว้ก่อน โดยส านักเลขาธิการดังกล่าวตั้งอยู่ที่คูเวตซิตี นอกจากนั้นที่ประชุมมี
มติให้ บัณฑิต หลิมสกุล นักการทูตไทยเป็นเลขาธิการคนแรก 

กระบวนการของ ACD ไม่มีการเตรียมวาระการประชุม ไม่มีการก าหนดผู้กล่าวหรือหัวข้อที่จะกล่าว
สุนทรพจน์ และไม่มีการเตรียมแถลงการณ์ร่วมใด ๆ ล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ประเทศเจ้าภาพท าหน้าที่
เพียงเตรียมแถลงการณ์ของประธานการประชุม65 ในแง่นี้ ลักษณะทางสถาบันของ ACD จึงถูกออกแบบมาให้
ปราศจากการเมือง มีความเป็นอิสระและไม่มีพิธีรีตอง เพ่ือส่งเสริมให้การพบปะหารือระหว่างประเทศสมาชิก
เป็นไปอย่างราบรื่น 

ในการจัดประเภทตามแนวคิดองค์การระหว่างประเทศ กรอบ ACD ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เพราะ ACD ไม่ได้เป็นองค์การที่มีกฎหรือระเบียบที่มีสภาพบังคับกับประเทศสมาชิก ดังนั้น ACD จึง
ไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่ได้เป็นประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาค66 ACD จึงเป็นเพียงเวทีระหว่าง
รัฐบาล (intergovernmental forum) หรือ เวทีระหว่างรัฐ (interstate forum) ในความหมายที่
เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า ACD เป็นกลุ่มภูมิภาคทางการทูต (regional 
diplomatic group)  ที่ปราศจากการบูรณาการ เนื่องจาก ACD ไม่มีโครงสร้างที่เป็นทางการ ไม่มีกฎบัตร ไม่
มีส านักเลขาธิการถาวร แม้ว่าปัจจุบันจะมีส านักเลขาธิการชั่วคราวก็ตาม 

ส าหรับแนวทางขับเคลื่อน ACD ประกอบด้วย 2 มิติ (dimensions) หลัก ได้แก่ มิติการหารือ 
(dialogue dimension) และ มิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) 

มิติการหารือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกบน
ฐานของความครอบคลุม (inclusive basis) การหารือด าเนินด้วยการยึดค่านิยมหลัก โดยเริ่มจากประเด็นที่ไม่
มีความตึงเครียด (stress-free issues) ก่อนจะปรึกษาหารือในประเด็นที่ยากล าบากขึ้น67 ส าหรับ สุรเกียรติ์ 

                                                           
65 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 99. 
66 Norafidah Ismail, “The Asia Cooperation Dialogue (ACD): Progress and Potential,” Middle East Institute, 
May 22, 2013, accessed May 25, 2014, http://www.mei.edu/content/asia-cooperation-dialogue-acd-
progress-and-potential.  
67 Surakiart Sathirathai, Thailand's Foreign Policy Forward Engagement: Collection of Speeches Dr. 
Surakiart Sathirathai (Bangkok: Ministry of Foreign Affairs of Thailand, 2003), 193-194. 

http://www.mei.edu/content/asia-cooperation-dialogue-acd-progress-and-potential
http://www.mei.edu/content/asia-cooperation-dialogue-acd-progress-and-potential
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เสถียรไทย มิตกิารหารือเผยแสดงถึงความส าเร็จในการรักษาความไม่เป็นทางการและการไม่มีลักษณะสถาบัน
ของกรอบ ACD เอาไว้ ซึ่งการดังกล่าวจะช่วยให้ ACD สามารถรักษาความยืดหยุ่นมากที่สุด (maximum 
flexibility) เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว68 นอกจากนั้น มิติการหารือยังมีนัยเชิงภารกิจที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อกรอบ ACD นั่นคือ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก69 ผ่านการประชุม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน (we-feeling) ในหมู่สมาชิก 

ในการน ามิติการหารือมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การประชุมในระดับต่าง ๆ คือ ระดับผู้น า
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุด ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  
นอกเหนือจากการประชุมก่อนการประชุมรัฐมนตรีประจ าปีแล้ว ยังมีการประชุมอีก 2 สมัย คือ การเดินทาง
เยือนเมืองหลวง ACD ของเจ้าหน้าที่อาวุโส (ACD Senior Officials' Trips to ACD Capitals) และการ
ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการของเจ้าหน้าที่อาวุโส (ACD Ambassadorial Retreat) ซึ่งมักจัดขึ้นที่
ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิก ACD ประจ าประเทศไทยจะร่วมหารือ โดยมีปลัด หรือ 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นประธาน 70 อนึ่ง การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ 
(retreat) เป็นกลไกส าคัญที่สุดของมิติการหารือ71 

ในระดับรัฐมนตรี การประชุมรัฐมนตรี ACD มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 
โดยเฉพาะ ความไม่เป็นทางการและการไม่มีลักษณะสถาบัน ตัวอย่างเช่น การประชุมหารือบนโซฟา (Sofa 
Meeting) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะที่ถูกน ามาใช้ในการประชุมรัฐมนตรี ACD โดยรัฐมนตรีจะนั่งหารือกัน
บนโซฟาแทนท่ีจะเป็นห้องประชุมที่เป็นทางการ ในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีการเตรียมบันทึก 
หรือ ก าหนดวาระการประชุม ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองอย่างเป็นอิสระ มีเพียง
หัวข้อชี้แนะ (indicative topics) เท่านั้นที่เตรียมให้กับรัฐมนตรีเพ่ือสร้างความคล่องตัวในการประชุม72 ใน
การประชุมประจ าปีจะมีการเสนอแผนความร่วมมือใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ของเอเชียที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การน าเสนอความร่วมมือในการจัดการกับวิกฤตพลังงานในเอเชีย เป็นต้น 

ในส่วนมิติโครงการความร่วมมือ มีผู้ขับเคลื่อน (prime mover) หรือ ผู้ร่วมขับเคลื่อน (co-prime 
mover) เป็นกลไกหลัก กล่าวคือ กรอบ ACD สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกแสดงเจตจ านงอย่างสมัครใจที่จะท า
หน้าที่ผู้ขับเคลื่อน หรือ ผู้ร่วมขับเคลื่อน ในกรณีที่ร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ในอาณาบริเวณความร่วมมือที่
เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับฉันทามติจากประเทศสมาชิก ACD ทั้งหมด โดยมิติ
โครงการความร่วมมือในอาณาบริเวณต่าง ๆ จะเป็นพ้ืนที่ให้ประเทศสมาชิกที่แม้อาจมีความขัดแย้งในระดับทวิ
ภาคี สามารถมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันได้อย่างใกล้ชิด73 

                                                           
68 Sathirathai, Thailand's Foreign Policy Forward Engagement, 194. 
69 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 99. 
70 “About ACD.” 
71 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 100. 
72 Asia Cooperation Dialogue, “Glossary of ACD Terminology,” The ACD E-News 1, no. 1 (2007): 3. 
73 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 103. 
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อำณำบริเวณควำมร่วมมือ ผู้ขับเคลื่อน / ผู้ร่วมขับเคลื่อน 

1. พลังงาน บาห์เรน อินโดนเีซีย คาซัคสถาน การตาร์ จีน และฟลิิปปินส์  
2. การบรรเทาปัญหาความยากจน บังคลาเทศ กัมพูชา และเวียดนาม 
3. การเกษตร จีน ปากีสถาน และคาซัคสถาน 
4. ความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง อินเดีย คาซัคสถาน และพม่า 
5. เทคโนโลยีชีวภาพ อินเดีย 
6. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ มาเลเซีย 
7. ทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มาเลเซีย 
8. การศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์ มาเลเซีย 
9. สถาบันมาตรฐานแห่งเอเชีย ปากีสถาน 
10. ความร่วมมือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สิงคโปร์และศรีลังกา 
11. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกาหลีใต ้
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฟิลิปปินส ์
13. การท่องเที่ยว ไทย กัมพูชา พม่า และปากสีถาน 
14. ความร่วมมือทางการเงิน ไทย 
15. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ เวียดนาม และไทย 
16. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น และกาตาร ์
17. การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางกฎหมาย ญี่ปุ่น 
18. ความปลอดภัยทางถนน โอมาน 
19. ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ รัสเซยี 

 
ตำรำงที่ 4.1  อาณาบริเวณความร่วมมือ กับ ผู้ขับเคลื่อนและผูร้่วมขับเคลื่อน 

ที่มำ  Chachavalpongpun 2010: 102 

 
 นอกจากนั้น ในเวที ACD รัฐบาลไทยภายใต้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือทางการเงิน ด้วยการเสนอแนวคิดเรื่องตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asia Bond Market) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินและท าให้โครงสร้างทางการเงินมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ด้วยการระดม
ทรัพยากรการเงินจากประเทศเอเชีย และกระจายความเสี่ยงเรื่องตัวกลางในการกู้ยืม (intermediation) ไปยัง
สถาบันและผู้เล่นในตลาดต่าง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน ซึ่งการดังกล่าวจะท าให้เอเชียสามารถลดการพ่ึงพิงการไหลเวียน
ของทุนระหว่างประเทศ และลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังที่เคยเกิดขึ้นใน ค.ศ. 199774

 ส าหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรอบ ACD (ณ เวลาที่เขียนรายงานการวิจัย) คือ การหารือร่วม

                                                           
74 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 102-106. 
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รับประทานอาหารเช้าระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ ACD คู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญครั้งที่ 69 โดยมีซาอุดีอาระเบีย ประธาน ACD ปัจจุบันเป็นเจ้าภาพ75 

   
4.1.2 ผลกำรศึกษำ 
 
 ตามหัวข้อ 3.1 ก าหนดให้ไทยเป็นรัฐที่ไม่อาจเป็นผู้น าภูมิภาค หรือ NRLS ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้ก่อตั้ง ACD 
โดยก าหนดทวีปเอเชีย (รวมถึงรัสเซีย) เป็นขอบเขตสมาชิกภาพก่อตั้ง และมหาอ านาจของเอเชียล้วนแต่เป็น
สมาชิก ACD ทั้งสิ้น ในแง่นี้จะเห็นได้ว่ามีรัฐที่ครองสถานะทัดเทียมหรือเหนือกว่ารัฐมหาอ านาจเอเชียเพียงรัฐ
เดียวที่ถูกกีดกันออกไป คือ สหรัฐอเมริกา 
 นอกจากเป็นเพียงรัฐเดียวที่มีความเหนือกว่าจีนซึ่งเป็นรัฐสมาชิกก่อตั้ง ACD แล้ว สหรัฐฯยังเป็นผู้เล่น
ส าคัญในกรอบภูมิภาคที่ไทยมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ซึ่งไทยเป็นสมาชิก
ก่อตั้ง และนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต่างมุ่งเน้นถึงบทบาทของไทย ในกรอบ
ดังกล่าว 
 ดังนั้น การก าหนดขอบเขตสมาชิกภาพก่อตั้งของ ACD ย่อมเป็นความจงใจของไทยในการไม่นับรวม
สหรัฐฯเข้าเป็นสมาชิก เช่นเดียวกับการโน้มน้าวให้จีนซึ่งเป็นรัฐลัทธิแก้ (revisionist state) ต่อสถานะเดิม 
(status-quo) ของโครงสร้างอ านาจระดับภูมิภาคและระดับโลกเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของกรอบ ACD 
 ส าหรับลักษณะของกรอบ ACD ดังที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อ 4.1.1 ACD เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลที่มี
รูปแบบไม่เป็นทางการและไม่มีลักษณะสถาบัน และขับเคลื่อนด้วยกลไกการประชุม ในแง่นี้ แม้จะมีมิติ
โครงการความร่วมมือในอาณาบริเวณต่าง ๆ แต่ความร่วมมือดังกล่าวก็เป็นไปโดยไม่มีสภาพบังคับ จึงยากที่จะ
เห็นผลที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความริเริ่มที่มีต้นทุนสูง เช่น ความร่วมมือทางการเงิน เป็นต้น ดังนั้น ACD จึง
เป็นกลุ่มภูมิภาคทางการทูต ซึ่งรัฐผู้ริเริ่มและรัฐสมาชิกมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ (non-material 
benefits) 

                                                           
75 “ข่าวสารนิเทศ : การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) คู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญที่ ๖๙,” กระทรวงการต่างประเทศ, เข้าถึงเมื่อ กันยายน 29, 2557, http://www.mfa.go.th/main/th/media-
center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%
8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9
5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7
%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7
%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--
%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html. 
 
   

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/49839%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(ACD)--%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82.html
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4.1.3 อภิปรำยผล 
 

เนื่องจาก ACD เป็นโครงการภูมิภาคนิยมที่ไทยออกแบบให้มีความแตกต่างจากกรอบภูมิภาคที่มีอยู่
อ่ืน ๆ คือเป็นเวทีระดับทวีปของเอเชีย ในขณะเดียวกันก็ออกแบบลักษณะทางสถาบันให้คล้ายคลึงกับอาเซียน
ช่วงก่อนการรับรองกฎบัตร76 แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ดังนั้น หากอาเซียนเป็นประชาคมทางการทูต 
(diplomatic community)77 ในท านองเดียวกัน ACD ย่อมเป็นกลุ่มภูมิภาคทางการทูตที่ไทยหวังใช้เป็นเวที
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติภูมิของชาติ เสียงที่เพ่ิมขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศ และบทบาทผู้เล่นหลักในกรอบดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่สถานะความเป็น
อ านาจภูมิภาค (regional power) หรือ อ านาจอนุภูมิภาค (sub-regional power) ของไทย 

ACD มีศักยภาพในการเป็นแหล่งที่มาของผลประโยชน์ทางการเมืองส าหรับไทย เพราะ กระบวนการ
และกลไกของ ACD ที่ขับเคลื่อนด้วยมิติการหารือ หรือ การประชุมในระดับต่าง ๆ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
ไม่มีลักษณะบังคับ และปราศจากประเด็นการเมืองเป็นหลัก ในแง่นี้ ACD จึงเป็นนวัตกรรมทางการทูต 
(diplomatic innovation) ที่ไทยน าเสนอต่อสังคมระหว่างประเทศ กล่าวคือ ACD สะท้อนบรรทัดฐานและตัว
แบบการพัฒนาใหม่ที่ต่างไปจากภูมิภาคนิยมตะวันตก ซึ่งมาจากลักษณะแบบฉบับของนโยบายภูมิภาคนิยม
ของไทย และไทยต้องการให้เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนิยมเอเชีย นอกจากนั้น ไทยต้องการให้ ACD เป็นเวที
เพ่ือสร้างการยอมรับนับถือ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเป็นเจ้าภาพการประชุม การแสดงบทบาทผู้
ประสานงาน และการผลักดันนวัตกรรมการเมือง รวมทั้งความริเริ่มใหม่ ๆ ที่แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่อเอเชีย 

นอกจากนั้น ACD ยังมตี้นทุนต่ าโดยเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของ PRLT กล่าวคือ หาก
พิจารณาจากส่วนอุปทาน โดยเฉพาะมิติโครงการความร่วมมือของ ACD จะเห็นได้ว่ากลไกดังกล่าวถูก
ออกแบบมาเพ่ือลดต้นทุน หรือ ราคาที่ต้องจ่าย ของไทยในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้ง เพราะมิติโครงการความร่วมมือ
ไม่มีสภาพบังคับ หากแต่ยึดหลักสมัครใจ และความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพึงใจของ
ประเทศสมาชิก กล่าวอีกนัยหนึ่ง โครงการดังกล่าวผลักภาระต้นทุนให้กับประเทศสมาชิก ส าหรับการจัด
ประชุมประเทศเจ้าภาพ หรือ ประธาน ACD เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีเพียงเฉพาะงบประมาณของส านัก
เลขาธิการชั่วคราว ACD เท่านั้น ที่คูเวตเป็นผู้สนับสนุน 

จะเห็นได้ว่า ACD เป็นโครงการภูมิภาคนิยมขนาดใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การ
ต่างประเทศของไทย การลากเส้นแบ่งสมาชิกภาพก่อตั้งโดยไม่นับรวมสหรัฐฯ แต่กลับรวมจีนเป็นสมาชิกก่อตั้ง
จึงมีนัยส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงตามหัวข้อ 3.2 ในส่วนพฤติกรรมของไทยที่คาดหมายไว้ อาจอธิบาย
เรื่องดังกล่าวได้ว่าเนื่องจากไทยพยายามแข่งขันกับรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นผู้น าของกรอบอาเซียน โดยเฉพาะ 
                                                           
76 Chutintorn Gongsakdi and Manasvi Srisodapol, personal communication, February 10, 2014. 
77 Michael Leifer, “ASEAN as a Model of a Security Community?,” in Michael Leifer: Selected Works on 
Southeast Asia, comp. and ed. Chin Kin Wah and Leo Suryadinata (Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2005), 138-139. 
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อินโดนีเซีย78 ทว่าภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 ท าให้ความสามารถและสถานะของไทยถดถอยลงอย่างมาก 
การยอมรับนับถือที่มีต่อไทยลดน้อยลง และสูญเสียต าแหน่งผู้น าภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียน นอกจากนั้น 
ความช่วยเหลือของสหรัฐฯต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างไม่ทันท่วงทีและไม่เต็มใจในสายตาของไทย ทั้งที่ควร
จะเป็น “มิตรแท”้ แต่ในห้วงเวลาดังกล่าวจีนกลับเป็นประเทศที่ตัดสินใจด าเนินนโยบายไม่ให้สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของไทยย่ าแย่กว่าเดิม ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน กับ สหรัฐฯ 
ก็มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น79 ในแง่นี้ท าให้ไทยต้องการฟ้ืนฟูสถานะที่เสื่อมถอยลงของตน ผ่านการริเริ่ม
โครงการภูมิภาคนิยมใหม่ โดยมีข้อแม้ว่าไทยต้องมีสถานะสูงกว่าในเชิงเปรียบเทียบทั้งทางเกียรติภูมิ บทบาท 
และอ านาจ 

การลากเส้นแบ่งขอบเขตสมาชิกภาพ ACD ในรูปแบบดังกล่าวจึงเป็นค าตอบ เพราะเป็นโครงการ
ภูมิภาคนิยมที่รัฐคู่แข่งของไทยในอาเซียนจะถูกจ ากัดบทบาท เนื่องจากสหรัฐฯซึ่งเป็นผู้เล่นส าคัญและผู้ถ่วงดุล
ถูกแยกออกไป ประกอบกับการดึงจีนซึ่งเป็นมหาอ านาจของเอเชียและเป็นที่หวาดระแวงของกลุ่มรัฐ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้80 เข้าไปเป็นสมาชิกก่อตั้ง ย่อมเป็นการกดทับอิทธิพลของกลุ่มรัฐนั้นอีกทางหนึ่ง 

ในแง่นี ้อาจกล่าวได้ว่าภายใต้กรอบ ACD ซึ่งไทยเป็น NRLS ไทยต้องการให้จีนเป็น “ลูกพ่ี” หรือ “พ่ี
ใหญ”่ (boss) สถานะของจีนที่ไทยต้องการให้เป็นยังเห็นได้จากการที่จีนได้รับเลือกให้เป็นประเทศสมาชิกแรก
ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ACD ถัดจากไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม81 

การเลือกให้จีนเป็นลูกพ่ี หรือ พ่ีใหญ่ ในกรอบ ACD ยังสอดคล้องกับแนวโน้มของนโยบาย
ต่างประเทศไทยโดยรวม คือ ปรับเปลี่ยนแนว (realignment) เข้าหาจีนมากขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
กับ จีนได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ไทยวางตัวเป็นกลางในกรณีเหตุการณ์สังหารหมู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
ค.ศ. 1989 และด าเนินความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ไทยยังเป็นผู้ผลักดันให้จีนเข้าเป็นประเทศคู่
เจรจา (dialogue partner) ภายใต้กรอบอาเซียนด้วย82 นับตั้งแตท่ศวรรษ 1990 เป็นต้นมาอิทธิพลของจีนต่อ

                                                           
78 Ralf Emmers, “Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia 
and Vietnam,” Asian Survey 45, no. 4 (2005): 649-653; Shaun Narine, Explaining ASEAN: Regionalism in 
Southeast Asia (Boulder: Lynne Rienner, 2002), 122; Anthony Smith, “Indonesia's Role in ASEAN: The End 
of Leadership?,” Contemporary Southeast Asia 21, no. 2 (1999):  249-253. 
79 Robyn Klingler Vidra, “The Pragmatic ‘Little Red Dot’: Singapore’s US Hedge Against China,” IDEAS 
Reports (SR015 - The New Geopolitics of Southeast Asia), November, 2012, accessed September 29, 2014, 
http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr015/sr015-seasia-vidra-.pdf.   
80 Pongphisoot Busbarat, “A Review of Thailand's Foreign Policy in Mainland Southeast Asia: Exploring an 
Ideational Approach,” European Journal of East Asian Studies 11, no. 1 (2012): 146. 
81 “Declaration on Asia Cooperation Hand in Hand for a Better Asia,” Asia Cooperation Dialogue, accessed 
June 11, 2014, http://www.acddialogue.com/key_documents/key_document03.php. 
82 Arne Kislenko, “Bending with the Wind: The Continuity and Flexibility of Thai Foreign Policy,” 
International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis 57, no. 4 (2002): 555-556. 

http://www.lse.ac.uk/ideas/publications/reports/pdf/sr015/sr015-seasia-vidra-.pdf
http://www.acddialogue.com/key_documents/key_document03.php
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ไทยจึงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ83 Arne Kislenko ถึงกับกล่าวว่าไทยเปรียบเสมือน “ผู้แทนทางการทูต” 
(emissary) ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้84 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบ ACD ไทยก็ดึงรัฐมหาอ านาจของเอเชียตื่นเข้าเป็นสมาชิก คือ ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นความพยายามในการสร้างถ่วงดุลไม่ให้จีนมีอิทธิพลมากจนเกินไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่นและอินเดียที่มีความขัดแย้งกับจีนในระดับทวิภาคี  

 
4.2 กรณีศึกษำไทย กับ ACMECS 
 
4.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง หรือ แอคเม็กซ์ (Ayeyawady–
Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) เดิมเรียกว่ายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (Economic Cooperation Strategy – ECS) เป็น
กรอบภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยภายใต้รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เป็นผู้ริเริ่ม โดยไทยได้หยิบยกความริเริ่มดังกล่าวขึ้นหารือกับผู้น าประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ในการ
ประชุมคู่ขนาน (sideline meeting) ระหว่างการประชุมผู้น าอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคซาร์ส (Special 
ASEAN Leaders Meeting on Severe Acute Respiratory Syndrome) เมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2003 
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะ
ช่องว่างที่มีอยู่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของภูมิภาค ใน
การแก้ปัญหา ACMECS  จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของประเทศสมาชิกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างสมดุล ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS  ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์เฉพาะแต่เพียงประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเท่านั้น หากแต่ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมืออ่ืน ๆ ของอาเซียน  ในภาพรวม
ด้วย 

การประชุมระดับผู้น า หรือ การประชุมสุดยอด ACMECS จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2003 ณ เมืองพุกาม ประเทศพม่า ในการประชุมดังกล่าวผู้น าประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามในปฏิญญาพุกาม 
(Bagan Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารก่อตั้ง ACMECS โดยปฏิญญาพุกามได้ระบุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
กรอบภูมิภาคดังกล่าวไว้ 4 ประการ ดังนี้    

1. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตมากข้ึนตามแนวชายแดน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมเกษตรและการผลิตไปยังบริเวณที่มี

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

                                                           
83 Benjamin Reilly, “Southeast Asia: In the Shadow of China,” Journal of Democracy 24, no. 1 (2013): 159. 
84 Kislenko, “Bending with the Wind,” 561. 
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3. เพ่ือสร้างโอกาสการจ้างงาน และลดความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศสมาชิก 
4. เพ่ือส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งค่ังร่วมกันส าหรับทุกฝ่ายในลักษณะที่ยั่งยืน85 

 นอกจากนั้นภายใต้ปฏิญญาพุกามประเทศสมาชิกได้ให้ค ามั่นสัญญา (commitment) ว่าจะส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันใน 5 สาขาความร่วมมือ (areas of cooperation) ซึ่งมีความส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ 1. 
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 2. ความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 3. การ
เชื่อมโยงการคมนาคม 4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และ 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ, 2006: 1-2) พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(Economic Cooperation Strategy Plan of Action – ECSPA) ซึ่งประกอบด้วยโครงการร่วม 46 โครงการ 
และโครงการทวิภาคี 224 โครงการ โดยโครงการข้างต้นจะถูกน าไปปฏิบัติภายในระยะเวลา 10 ปี หลังการ
ประชุมสุดยอดพุกาม ส าหรับเวียดนามได้เข้ามาเป็นสมาชิกล าดับที่ 5 ของ ACMECS ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
2004 ท าให้ ACMECS เป็นกรอบภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่มีประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงท้ังหมดเป็นสมาชิก 

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ACMECS ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา เห็นชอบให้เพิ่มสาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือล าดับที่ 6 ในปีถัดมา ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 
ACMECS ณ เมืองปากเซ ประเทศ สปป.ลาว มีมติให้แยกสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ออกจากกัน โดยแบ่งเป็นความร่วมมือด้านการเกษตร กับ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน
ตามล าดับ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงานจึงเป็นกลายสาขาความร่วมมือล าดับที่ 7 ต่อมาในการ
ประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาความร่วมมือล าดับที่ 8 ของกรอบ ACMECS86  

ในการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ 
สปป.ลาว ที่ประชุมเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ ACMECS 2013-2015 (ACMECS Plan of Action 2013-
2015) ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ก าหนดประเด็นเพ่ิมเติม (additional issues) ขึ้นอีก 2 ประเด็น ได้แก่ 
การขยายความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นในปัจจุบัน
กรอบ ACMECS จึงประกอบด้วยสาขาความร่วมมือทั้งสิ้น 8 สาขา และประเด็นเพ่ิมเติม 2 ประเด็น 87 โดย
วัตถุประสงค์ของสาขาความร่วมมือและประเด็นเพิ่มเติมมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Facilitation) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และเงินทุน
ระหว่างประเทศสมาชิก ผ่านการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง

                                                           
85 ขจิต จิตตเสวี. องค์การระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน), 275-276. 
86 “ความเป็นมา ACMECS สาขาความร่วมมือ,” กระทรวงการตา่งประเทศ, เข้าถึงเมื่อ มิถุนายน 16, 2557, 
http://www.acmecsthai.org/web/14.php?id=2715.  
87 “Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy Plan of Action 2013-2015,” accessed 
June 16, 2014, http://www.mfa.go.th/business/contents/files/cooperation-20130320-171630-161169.pdf.  

http://www.acmecsthai.org/web/14.php?id=2715
http://www.mfa.go.th/business/contents/files/cooperation-20130320-171630-161169.pdf
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แก้ไขกฎหมาย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสภาธุรกิจ
ACMECS(ACMECS Business Council) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนด้วย 

2. ความร่วมมือด้านการเกษตร (Agricultural Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตบนฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา และการแบ่งปัน
ความรู้และข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิก โครงการส าคัญภายใต้ความร่วมมือด้าน
การเกษตร เช่น การท าการเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) เป็นต้น 

3. การเชื่อมโยงการคมนาคม (Transport Linkage) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า การ
ลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) 

4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Tourism Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะไทย กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
จากภายนอกภูมิภาค ในการนี้รัฐบาลของประเทศสมาชิกส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ตามเจตนารมณ์ “ไปที่เดียวเที่ยวได้ 5 ประเทศ” 
(Five Countries One Destination) นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้ความตกลงการตรวจลงตรา
เดียวภายใต้กรอบACMECS(ACMECS Single Visa) ด้วย     

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของประชาชนและสถาบันต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับ
โลก  

6. สาธารณสุข (Public Health) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง
ประเทศสมาชิก 

7. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน (Industrial and Energy Cooperation) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาพลังงานทดแทน และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

8. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

9. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนา หรือ ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (donor countries) จากภายนอกภูมิภาค เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการน าโครงการของ ACMECS  ไปปฏิบัติ  

10. การเกี่ยวพันกับชุมชนท้องถิ่น (Engagement with Local Communities) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในพ้ืนที่แนวชายแดน เพ่ือส่งเสริมการค้า
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ข้ามแดน (cross-border trade) การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้ชุมชนตามแนว
ชายแดนของประเทศสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น88 

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่ าการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกเป็นกลไกหลัก 
(mechanism) ในกระบวนการท างานภายใต้กรอบ ACMECS โดย ACMECS ประกอบด้วยการประชุมใน
ระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การประชุมระดับผู้น า (ACMECS Leaders' Summit) หรือ การประชุมสุดยอดACMECS 
(ACMECS Summit) 

2. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ACMECS Ministerial Meeting) หรือ การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศACMECS(ACMECS Foreign Ministers’ Meeting) ซึ่งบางครั้งอาจจัดในรูปแบบ
การประชุมรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (ACMECS Ministerial Retreat) 

3. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ACMECS Senior Officials’ Meeting) 
4. การประชุมคณะท างาน (ACMECS Working Group Meeting) 
5. การประชุมระดับคณะท างานรายสาขา (ACMECS Sectoral Working Group Meeting)89  
กรอบ ACMECS  ยึดถือหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ การช่วยเหลือตนเอง (self-help) และการ

เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม (partnership) ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน อนึ่ง การด าเนินการใด ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS วางอยู่บนหลักว่าด้วยความสมัครใจ 
(voluntarism) ฉันทามติ (consensus) และการแบ่งปันส่วนก าไรอย่างยุติธรรม (equitable sharing of 
benefits)90 ในแง่นี้ ACMECS  จึงมีรูปแบบคล้ายคลึงกับอาเซียน หรือ อาจเรียกได้ว่าเป็นอาเซียนขนาดย่อม 
(mini-ASEAN)91 อย่างไรก็ตามในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2004 
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ที่ประชุมเห็นควรให้ประเทศสมาชิกเลือกท าหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก 
(coordinator) ในสาขาความร่วมมือที่ตนสมัครใจ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประกันว่าการด าเนินงานของโครงการต่าง 
ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS มีความคืบหน้าในระดับท่ีน่าพอใจ92 

นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว ACMECS ยังเปิดโอกาสส าหรับการเข้ามามี
ส่วนร่วมจากภายนอก (external participation) ของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกและองค์การระหว่างประเทศ ใน
ฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (development partners) ซึ่งต้องการเข้ามาสนับสนุนความร่วมมือเชิง

                                                           
88 “ความเป็นมา ACMECS สาขาความร่วมมือ.”; “Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation 
Strategy Plan of Action 2013-2015.”   
89 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ยทุธศาสตรค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง (กรุงเทพฯ: กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ), 16.  
90 Chachavalpongpun, Reinventing Thailand, 110-112. 
91 Withaya Sucharithanarugse, “Concept and Function of the ACMECS,” South Asian Survey 13, no. 2 
(2006): 292. 
92 Chachavalpongpan, Reinventing Thailand, 113. 
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เทคนิค หรือ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของกรอบ  ACMECS 
ตัวอย่างของหุ้นส่วนการพัฒนา อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป และธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) เป็นต้น93 

ประเทศไทยมีบทบาทอย่างเด่นชัดในกิจกรรมภายใต้กรอบ ACMECS โดยไทยไม่เพียงแต่เป็นผู้เสนอ
ความริเริ่มให้ก่อตั้ง ACMECS เท่านั้น หากยังแสดงบทบาทในฐานะประเทศผู้ให้ (donor) ผ่านโครงการความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance – ODA) ต่อประเทศสมาชิก
อ่ืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ (Millennium Development Goals – MDGs) ตัวอย่างที่ชัดเจน อาทิ การจัดตั้งส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ สพร. (Thailand International Development 
Cooperation Agency – TICA) เพ่ือรับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
ซ่ึง TICA ยังท าหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
กรอบภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึง ACMECS เป็นต้น94  ในแง่นี้กรอบ ACMECS จึงเป็นเวทีที่ประเทศไทยใช้เปลี่ยน
บทบาทของตนจากประเทศผู้รับความช่วยเหลือ (recipient) เป็นประเทศผู้ให้ใหม่ (emerging donor) ซึ่งใน
อดีตประเทศผู้ให้เดิมมักเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนั้นส าหรับรัฐบาลไทยภายใต้การ
น าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในสมัยที่ 2 ยังได้จัดให้กรอบ ACMECS มีความส าคัญอันดับแรกแทนที่อาเซียน 
ซึ่งเห็นได้จากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา95 ดังนั้น ACMECS จึงไม่ใช่กรอบภูมิภาคทาง
เศรษฐกิจ หรือ การรวมกลุ่มส่วนภูมิภาคที่ปราศจากการเมือง หากแต่เป็นอีกเวทีหนึ่งของการเมืองระหว่าง
ประเทศสมาชิก หรือ ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
4.2.2 ผลกำรศึกษำ 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลของการก่อตั้งกรอบ ACMECS กับ พฤติกรรมของไทยที่คาดไว้ (expected 
behavior of Thailand – EBT) 3 รูปแบบ ซึ่งมาจากประพจน์ 3 ประการตาม PRLT สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งขอบเขตของสมาชิกภาพครอบคลุมเส้นขอบเขต Z ไทยในฐานะ PRLS 
ไม่สามารถครองสถานะผู้น าภูมิภาคได้ เพราะ มีรัฐที่เป็นคู่แข่งและแข็งแกร่งกว่าถึง 3 รัฐเป็น

                                                           
93 “About ACMECS,” Department of International Economic Affairs, accessed June 17, 2004, 
http://test.mfa.go.th/business/1802.php?id=1533; Sucharithanarugse, “Concept and Function of the 
ACMECS,” 292. 
94 Siriporn Wajjwalku, “Thailand: An Emerging Donor?,” in Emerging Asian Approaches to Development 
Cooperation, Conference Version, accessed June 17, 2014, 
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EmergingAsianApproachestoDevelopmentCooperationConference
Papers.pdf.  
95 Chachavalpongpan, Reinventing Thailand, 113-116. 

http://test.mfa.go.th/business/1802.php?id=1533
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EmergingAsianApproachestoDevelopmentCooperationConferencePapers.pdf
http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EmergingAsianApproachestoDevelopmentCooperationConferencePapers.pdf
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สมาชิก คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในแง่นี้ตาม EBT รูปแบบที่ 1 ไทยจะเสนอกรอบ
ภูมิภาคใหม่ที่ไม่รวมรัฐที่แข็งแกร่งกว่าข้างต้น ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติเป็น HRLS ทั้งสิ้น ดังนั้น
ขอบเขตของสมาชิกภาพภายใต้กรอบที่ถูกเสนอขึ้นใหม่จะเป็นเส้นขอบเขต X หรือ เส้นขอบเขต 
Y จากการก่อตั้ง ACMECS ใน ค.ศ. 2003 รัฐที่ไทยเชิญเป็นสมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ กัมพูชา สปป.
ลาว และพม่า ดังนั้นขอบเขตสมาชิกภาพของ ACMECS ในฐานะกรอบที่ไทยก่อตั้งขึ้นใหม่เพ่ือจะ
เป็นผู้น าภูมิภาค (อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) จึงครอบคลุมเส้นขอบเขต X ซึ่งไม่เพียงแยก HRLS 
ออกไป แต่ยังไม่รวมเวียดนามเป็นสมาชิกก่อตั้งด้วย   

2. การที่เวียดนามแสดงเจตจ านงที่จะเข้าเป็นสมาชิกกรอบ ACMECS และได้เป็นสมาชิกล าดับที่ 5 
ใน ค.ศ. 2004 ท าให้เส้นขอบเขตของกรอบ ACMECS  ขยายออกไปครอบคลุมเส้นขอบเขต Y ซ่ึง
การดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับ EBT รูปแบบที่ 2 เพราะรัฐที่พยายามเข้ามาเป็นสมาชิกในภายหลัง
ไม่ใช่ HRLS  

3. อย่างไรก็ตามหากก าหนดให้ไทยเป็น HRLS ของอนุภูมิภาคภายใต้กรอบ ACMECS การเข้าเป็น
สมาชิกของเวียดนามอาจถือได้ว่าเข้ากับประพจน์ที่สังเกตได้ประการที่ 3 กล่าวคือ เมื่ อภูมิภาค
นิยม X หรือในที่นี้ คือ ACMECS ซึ่งไม่รวมเวียดนามถูกเสนอ เวียดนามจะพยายามมีส่วนร่วม
และเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือเปลี่ยนแปลงกรอบภูมิภาคดังกล่าว หรือ ต่อต้านด้วยการเสนอกรอบ
ภูมิภาคอ่ืน 

4. จากกรณีศึกษาไม่พบข้อมูลที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับ EBT รูปแบบที่ 3 ได ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที ่4.1  ภาพแสดงขอบเขตของกรอบ ACMECS ตาม PRLT 
ที่มำ  Hamanaka 2009: 23 
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 จากผลการศึกษาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การเสนอภูมิภาคนิยม หรือ กรอบ ACMECS ของไทย

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ไทยในฐานะ PRLS จะก่อตั้งกรอบภูมิภาคที่ตนสามารถครองต าแหน่งผู้น าได้ 
โดยไม่รวม HRLS เข้าเป็นสมาชิก ในแง่นี้เท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าสมมติฐานข้อเสนอของ PRLT มีความถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามดังที่การเปรียบเทียบได้ชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นไปตามพฤติกรรมของไทยที่คาดไว้ 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ไม่สอดคล้องกับประพจน์ของ PRLT ซึ่งสะท้อนข้อบกพร่องในแนวคิดส าคัญของ PRLT 

การที่ขอบเขตสมาชิกภาพของกรอบภูมิภาคท่ีไทยเสนอไม่นับรวมเวียดนาม แม้จะเป็นไปตามข้อจ ากัด
ที่เกิดจากสมมติฐานท าให้ PRLT ไม่สามารถอธิบายการไม่นับรวมดังกล่าวได้ แต่หากพิจารณาถึงเหตุผลของ
ไทยที่ไม่รวมเวียดนามเป็นสมาชิกก่อตั้ง ACMECS และเหตุผลของเวียดนามที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกใน
กรอบดังกล่าวบนพ้ืนฐานของหลักดุลแห่งอ านาจ (balance of power) หรือ ทฤษฎีถ่วงดุล ตามแนวคิดสัจ
นิยมแล้วจะพบว่าแรงจูงใจของความพยายามเข้าเป็นสมาชิกอาจเป็นการถ่วงดุล หรือ การลดอิทธิพลของรัฐที่
ครองสถานะผู้น าที่มีต่อรัฐสมาชิกอ่ืนภายใต้ขอบเขตของกรอบภูมิภาค ไม่จ าเป็นต้องเป็นการช่วงชิงสถานะผู้น า
ภูมิภาคเสมอไป โดยเฉพาะหากรัฐที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ไม่ได้มีอ านาจทัดเทียมกับผู้น าภูมิภาค แม้ว่าในกรณี
ของเวียดนามจะเป็นรัฐลัทธิแก้ในดุลแห่งอ านาจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นก็ตามสอดคล้อง
กับค าอธิบายของ Pavin Chachavalpongpun ที่ชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เวียดนามต้องการเข้าร่วม
เป็นสมาชิก ACMECS เพราะต้องการคานอิทธิพลของไทยที่มีต่อกัมพูชาและ สปป.ลาว ผ่านกรอบดังกล่าว96 

ในทางกลับกันการก าหนดขอบเขตภูมิภาคนิยมของไทยที่ไม่รวมเวียดนามย่อมเข้าใจได้ หากพิจารณา
บนฐานของแนวคิดสัจนิยม กล่าวคือ ไม่เพียงแต่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามจะเต็มไปด้วย
ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา เศรษฐกิจ
ของเวียดนามได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและท้าทายต่อความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยทั้งด้านการค้าและ
การลงทุน ประกอบกับอิทธิพลทางการเมืองของเวียดนามต่อเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว ซึ่งไทยเองก็มอง
ว่าตนเองเป็น “ลูกพ่ี” หรือ “พ่ีใหญ่” และต้องการสร้างเขตอิทธิพลเหนือรัฐดังกล่าว ในแง่นี้เวียดนามย่อมถูก
รับภาพในฐานะอ านาจภูมิภาคใหม่ (rising regional power) ที่ก้าวขึ้นมาท้าทายสถานะเดิม (status quo) 
ของไทย การก าหนดเส้นขอบเขตสมาชิกภาพของการก่อตั้งกรอบ ACMECS จึงมีเหตุผลและเข้าใจได้ 

ผลการศึกษายังพบว่า HRLS ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของกรอบที่เสนอโดย PRLS ซึ่งไม่รวม 
HRLS เสมอไป จะเห็นได้ว่าในกรณีของแอคเม็กส์ กลุ่มรัฐที่มีคุณสมบัติเป็น HRLS โดยเฉพาะมาเลเซียที่มี
พรมแดนติดกับไทยไม่ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกรอบภูมิภาคใหม่ ส่วนเหตุผลที่ HRLS ไม่
ต้องการเป็นสมาชิกอาจมีได้หลากหลาย แต่สามารถสรุปได้ว่าไม่ใช่ทุกรัฐที่ต้องการครองความเป็นเจ้าภูมิภาค 
บางรัฐอาจได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกธรรมดา หรือ การไม่เข้าเป็นสมาชิกมากกว่าเพราะไม่ต้องแบก
รับภาระต้นทุนส่วนอุปทานของกรอบภูมิภาค 

                                                           
96 Chachavalpongpan, Reinventing Thailand, 112. 
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อนึ่ง แม้ ACMECS อาจมีลักษณะเป็นกลุ่มภูมิภาคทางการค้า และไทยต้องรับต้นทุนส่วนอุปทาน ใน
การเปิดตลาด และภาคส่วนทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความตกลง โดยเฉพาะเมื่อระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกัน แต่เป็นความจงใจของไทยที่จะใช้ความแตกต่างข้างต้น เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสถานะของตนจากประเทศผู้รับ เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในอดีตมีเพียงมหาอ านาจของ
เอเชียอย่างญีปุ่่นที่แสดงบทบาทดังกล่าว ในแง่นี้ ACMECS จึงเป็นกรอบที่ไทยต้องการใช้แสวงหาผลประโยชน์
ที่ไม่ใช่วัตถุ คือ เกียรติภูมิของชาติ และการยอมรับนับถือของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการแผ่ขยายอิทธิพลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

ในการแบกรับภาระต้นทุนทางเศรษฐกิจเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ทางการเมือง ไทยพยายามผ่อนถ่าย
ภาระดังกล่าว ด้วยการเชิญชวนตัวแสดงจากภายนอกภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้กรอบของ ACMECS ใน
รูปของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับสมาชิกภาพ 

ดังนั้น ความส าคัญของ ACMECS ต่อไทยจึงเป็นวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) ในการแสวงหา
สถานะลูกพ่ี หรือ ผู้น าอนุภูมิภาค ในแง่นี้ จึงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า แท้จริงแล้ว ACMECS คือ กลุ่มภูมิภาคทาง
การเมือง หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม  
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บทที่ 5 
สรุป 

 
 จากผลการศึกษาและอภิปรายผลกรณีศึกษาทั้ง 2 ในบทที่ 4 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาสุดท้าย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (หัวข้อ 1.2) ได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 ข้อสรุปที่ 1 
 

จากกรณีศึกษา ACD และ ACMECS พฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยต่อการก่อรูปของกลุ่ม
ภูมิภาค ในประเด็นสมาชิกภาพก่อตั้ง มีความสอดคล้องกับสมมติฐานของทฤษฎีรัฐที่อาจเป็นผู้น า กล่าวคือ 
เมื่อไทยไม่สามารถเป็นผู้น าในกรอบภูมิภาคเดิมได้ ไทยจะเสนอโครงการภูมิภาคนิยมใหม่ ที่ขอบเขตสมาชิก
ภาพก่อตั้งไม่รวมประเทศผู้น า และประเทศท่ีมีความสามารถสูสีกันในกรอบเดิม โดยไทยเลือกภูมิภาคและกลุ่ม
ภูมิภาคที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ไทยสามารถเป็นผู้น าได้ 

หากไทยเสนอก่อตั้งกลุ่มภูมิภาคที่มีขอบเขตสมาชิกภาพกว้างขวาง ไทยจะลากเส้นแบ่ง เพ่ือกัน
ประเทศมหาอ านาจภายนอกที่เป็นผู้สนับสนุน หรือ เสริมสร้างอิทธิพลให้กับประเทศผู้น าและคู่แข่งของไทย
ภายใต้กรอบภูมิภาคเดิม ในขณะเดียวกัน ก็นับรวมประเทศมหาอ านาจที่ส่งเสริมตนเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้ง 
พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศดังกล่าวภายใต้กลุ่มภูมิภาคท่ีตั้งขึ้นใหม่ 
 
5.2 ข้อสรุปที่ 2 
 

จากกรณีศึกษา ACD และ ACMECS พฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยในการก าหนดประเด็น
ของกรอบภูมิภาค มีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับการก าหนดประเด็นที่สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ 
อาทิ เกียรติภูมิของชาติ การยอมรับนับถือ เพ่ือแสวงหาสถานะผู้น าภูมิภาค หรือ สถานะอ่ืนที่ตนต้องการ ซึ่ง
การดังกล่าวอาจต้องแลกด้วยการแบกรับภาระต้นทุนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามไทยจะพยายามส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของตัวแสดงจากภายนอก เพ่ือแบ่งเบาภาระข้างต้น ทั้งนี้โดยไม่มีสมาชิกภาพ 

ในส่วนพฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมในการออกแบบกรอบภูมิภาค ลักษณะทางสถาบันของกรอบที่
ไทยออกแบบเป็นกลุ่มภูมิภาคทางการทูต แม้ภายนอกอาจมีลักษณะคล้ายกลุ่มภูมิภาคทางการค้า ทั้งนี้ เพราะ
ไทยให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว ลักษณะของกลุ่มภูมิภาคทางการทูตของไทย
จะวางอยู่บนตัวแบบของอาเซียน โดยเฉพาะความไม่ เป็นทางการ และการไม่มีลักษณะสถาบัน นั่นคือ 
ปราศจากสภาพบังคับ ซึ่งการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ที่ไทยต้องการ และเปิดโอกาสให้ไทย
สามารถควบคุมไม่ให้ตนประสบภาวะขาดทุน นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้ไทยสามารถถอนตัวหากต้อง
รับภาระที่ไม่คุ้มทุน หรือ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งจากบริบทภายในและ
บริบทระหว่างประเทศ 
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ข้อสรุปที่ 3 
  
 ส าหรับนัยของพฤติกรรมนโยบายภูมิภาคนิยมของไทยจากกรณีศึกษาต่อทิศทางของไทยในการเมือง
ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกนั้น เชื่อได้ว่าไทยมีความพึงใจที่จะ ให้จีนเป็นผู้น าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก97 มากกว่าที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอ านาจระดับโลก ดังเห็นได้จากการก าหนดขอบเขต
สมาชิกภาพของ ACD ให้ครอบคลุมเขตภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย ซึ่งเท่ากับเป็นการแยกสหรัฐฯออกไปโดยปริยาย 
และหากพิจารณานัยส าคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง รวมทั้งระดับความเข้มข้นของการ
ปฏิสัมพันธ์ของไทยด้วยแล้ว ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเขตภูมิศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งต่อไทยในความเป็นจริง คือ เอเชีย
ตะวันออก ในแง่นี้ นัยของขอบเขตสมาชิกภาพที่แท้จริงของ ACD จึงอยู่ที่ตัวแสดงของการเมืองในเอเชีย
ตะวันออก 
 ในขณะเดียวกัน ด้วยความเสื่อมถอยของไทยโดยเปรียบเทียบ ท าให้โอกาสในการเป็นผู้น าของ
อาเซียนเป็นไปได้ยาก ดังนั้น แนวโน้มทางสถานะของไทยในการเสนอโครงการภูมิภาคนิยมภายภายในเอเชีย
ตะวันออก จึงเป็นการแสวงหาสถานะที่จ ากัดอยู่ในอนุภูมิภาค หรือ เขตทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็ก เช่น เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป เป็นต้น 

   

                                                           
97 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในที่น้ี รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะอนุภูมิภาค 
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อาคเนย์ 9, 101 (2555): 31-47. 
“เขตอิทธิพลของมหาอ านาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้.” (กับ ฑภิพร 

สุพร) วารสารร่มพฤกษ์ 29, 2 (2554): 139-170. 
“อาเซียนในศตวรรษท่ี 21: จากทัศนะภูมิภาคนิยมใหม่.” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1, 1 

(2553): 23-45. 
“วิถีอาเซียนกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในพม่า (1988-2005).” Veridian E-Journal 3, 1 (2553): 122-138.  
“การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกกับนโยบายของจีนต่อพม่าในประเด็นสิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 2004-2008).” กระแส

อาคเนย์ 7, 76 (2553): 37-48. 
“ความคิดทางการเมืองของ Judith Butler กับ ความขัดแย้งของสังคมการเมืองไทย.” กระแสอาคเนย์ 7, 74 

(2553): 23-32. 
“นโยบายของรัฐบาลทหารพม่าในประเด็นสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีการลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนของ

พม่า.” กระแสอาคเนย์ 6, 66 (2552): 35-49.  
“สถานะทางการเมืองของไทยกับการท าหน้าที่ประธานอาเซียน.” กระแสอาคเนย์ 6, 65 (2552): 35-50.  
 
บทความในสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการ 
“จูดิท บัตเลอร์ และ ประชาธิปไตยแบบเข้มข้น.” วิภาษา  6, 5 (2555): 17-20.  
“อ านาจของความโศกเศร้า.” วิภาษา 3, 4 (2552): 53-56. 
 
สื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 
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“ความโศกเศร้า.” โครงการ *หมายเหตุสังคม ปี 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 
2552. 
http://downtoearthsocsc.thaigov.net/index.php?option=com_content&task=view&id
=174&Itemid=9. 

 
บทควำมน ำเสนอในกำรประชุมระดับชำติ 
 
 “ความขัดแย้งปราสาทพระวิหาร ค.ศ.1953-1962: บทวิเคราะห์ว่าด้วยกลุ่มสัมพันธ์ทางภูมิภาคด้านความ

มั่นคง” 
 น าเสนอท่ี สัมนาพัฒนาทักษะวิจัยแก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และผู้ช่วยสอน (SLA In-

House Seminar: Advanced Research Empowerment) ครั้งที่ 12 (2/2555) ในวันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

“อินเทอร์เน็ต: (อีก) ตัวกระท าหนึ่งที่ส่งผ่านทรัพยากร ‘อ านาจอย่างอ่อน’ ของญี่ปุ่น” 
 น าเสนอท่ี การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) 

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

“เขตอิทธิพลของมหาอ านาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน -
ฟิลิปปินส์ กับ บทบาทของสหรัฐฯ” (เขียนร่วมกับ ฑภิพร สุพร) น าเสนอที่ การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.
2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

“ความคิดทางสังคมและการเมืองของจูดิท บัตเลอร์ กับ ความเข้าใจการเมืองสองสี” 
 น าเสนอท่ี งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-

17 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ความคิดทางการเมืองของ Judith Butler กับ ความขัดแย้งของสังคมการเมืองไทย” 
 น าเสนอท่ี การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย EAU ครั้งที่ 2 16 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ 

ห้องประชุมสุทธามงคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 
“ปัจจัยเรื่องการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กับ นโยบายต่างประเทศของจีน: ศึกษากรณีความ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่าในประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่างปี 2004-2008” 

http://downtoearthsocsc.thaigov.net/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=9
http://downtoearthsocsc.thaigov.net/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=9
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 น าเสนอท่ี การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2552) 
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ภาคใต้ 

 
โครงกำรวิจัย: 

 
หัวหน้าโครงการ “การปรับดุลทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย: มุมมองใหม่ผ่านแนวพินิจทาง

ประวัติศาสตร์และสัจนิยมคลาสสิกใหม่” ทุนวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557-2558 
(งบประมาณ 100,000 บาท) (อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย)  

หัวหน้าโครงการ “ไทยกับภูมิภาคนิยมเอเชีย: ศึกษากรณี ACD และ ACMECS” ทุนวิจัยสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 (งบประมาณ 30,000 บาท) 

 
ประสบกำรณ์กำรสอน: 
 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
รายวิชาปริญญาโท  
SEA-612 สมาคมอาเซียนกับภูมิศาสตร์การเมืองในบริบทเอเชียใหม่ (ผู้บรรยายหลัก) (2/2555)    
รายวิชาปริญญาตรี  
ASE-101 ประชาคมอาเซียน: พัฒนาการและทิศทาง (ผู้บรรยายหลัก) (1/2555, 2/2555)  
REG-103 อาเซียน: บูรณาการทางเศรษฐกิจ และการเมืองในภูมิภาค (ผู้บรรยายหลัก) (1/2555) 
REG-205 การอ่านบทความภาษาอังกฤษเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 (ผู้บรรยายหลัก) (2/2555)  
REG-312 เศรษฐศาสตร์การเมืองอินโดนีเซียในระเบียบโลก (ผู้บรรยายหลัก) (2/2555)  
REG-321 เศรษฐศาสตร์การเมืองมาเลเซียในระเบียบโลก (ผู้บรรยายหลัก) (1/2555) 
REG-322 ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ผู้บรรยายร่วม) (2/2555) 
SOC-108 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก (บรรยาย 2 หัวข้อ 2/2555) 
 
มหำวิทยำลัยรังสิต  
รายวิชาปริญญาตรี 
SOC113 การเมืองการปกครองไทย (วิทยากรพิเศษ) (บรรยาย 2 หัวข้อ 2/2554, S/2554)  

 
 








