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บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์การเกิดขึน้ และการดารงอยู่ของอาเซียน ผ่านมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเป็ นการแนะนาเปรียบเทียบมุมมองจากสานักคิดต่างๆ โดยสังเขป เพื่อให้นกั ศึกษาและผูส้ นใจได้มี
หลักเบือ้ งต้นในการไปศึกษาค้นคว้าต่อไป
นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทแ่ี ตกต่างกันในการวิเคราะห์และ
อธิบายความร่วมมือระดับภูมภิ าคในอาเซียน ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 สานักด้วยกัน กล่าวคือ 1) “สานักสัจจนิยม”
(Realism) ทีเ่ น้นอานาจและผลประโยชน์แห่งชาติทม่ี กั นาไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างรัฐ 2) “สานักเสรีนิยมใหม่” (Neoliberalism) ทีเ่ น้นผลประโยชน์รว่ มกันและองค์กรระหว่างประเทศทีน่ าไปสูค่ วามร่วมมือระหว่างรัฐ และ 3) “สานักสรรค์
สร้างนิยม” (Constructivism) ทีเ่ น้นบทบาทของความคิดและอัตลักษณ์ทอ่ี าจนาไปสูค่ วามร่วมมือหรือความขัดแย้งก็ได้
โดยทัวไปงานเขี
่
ยนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทเ่ี กิดขึน้ ก่อนปี 1990 แทบจะไม่หลุด
ออกจากค่ายสัจจนิยม และมีการโต้เถียงกันทางทฤษฎีน้อยมาก แต่ตงั ้ แต่ทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้นมา เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้รบั ความสนใจในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึน้ กล่าวคือ สานักสัจจนิยมใหม่ได้พบกับคู่
ต่อสูจ้ ากสานักเสรีนิยมใหม่ โดยเฉพาะทฤษฎีแนวสถาบันนิยมเสรี (liberal institutionalism) และต่อมาสานักสรรค์สร้าง
นิยมก็ได้เข้าร่วมวงถกเถียงด้วย1
1. มุมมองสัจจนิยม (The Realist Perspective)
สัจจนิยมใหม่เป็ นสานักแรกทีใ่ ช้ทฤษฎีวเิ คราะห์อาเซียน โดยนาแนวคิด “การถ่วงดุลอานาจ” (Balance of
Power) มาใช้อธิบายอาเซียนตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ศาสตราจารย์ไมเคิล ลีเฟอร์ (Michael Leifer) ผูล้ ่วงลับแห่ง London
School of Economics (LSE) ถกเถียงว่า อาเซียนเกิดขึน้ และดารงอยู่ดว้ ยการถ่วงดุลอานาจทัง้ ภายในและภายนอก
เริม่ ตัง้ แต่การก่อตัง้ อาเซียนในปี 1967 มีทม่ี าจากความต้องการถ่วงดุลอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และมีขอ้
ขัดแย้งกับมาเลเซียและสิงคโปร์ในช่วงนัน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการถ่วงดุลกับมหาอานาจภายนอก ด้วยการรวมตัวกันเป็ น
สมาคมอาเซียน เพื่อช่วยเพิม่ อานาจต่อรองกับมหาอานาจ โดยเฉพาะต่อชาติคอมมิวนิสต์ทถ่ี อื เป็ นภัยคุกคามอย่างจีน
ในขณะนัน้ โดยทัวไปแล้
่
ว อาเซียนจะถูกมองว่าเป็ นเครื่องมือสาหรับการถ่วงดุลอานาจ ซึง่ รัฐทีไ่ ม่ใช่คอมมิวนิสต์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลปิ ปิ นส์ร่วมกันก่อตัง้ ขึน้ มาเพื่อต่อต้าน
เวียดนามในช่วงกลางทศวรรษ 1960 จนถึงปลายทศวรรษ 1980 โดยมีสหรัฐเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน นอกจากนัน้ Leifer
ยังแสดงทรรศนะว่า สมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์รว่ มกันเพียงจากัดและยังขาดอัตลักษณ์ในความเป็ นภูมภิ าคเดียวกัน
ดังนัน้ อาเซียนจึงเป็ นเพียง “ประชาคมทางการทูต” (diplomatic community) ทีม่ กั เน้นการโอภาปราศรัยในเชิงการทูต
โดยไม่มขี อ้ ผูกมัด ไม่ได้เป็ น “ประชาคมความมันคง”
่ (security community) ทีม่ พี นั ธะสัญญาระหว่างกัน 2
แม้สน้ิ สุดสงครามเย็นแล้ว นักวิชาการแนวสัจจนิยมใหม่กย็ งั มองว่า อาเซียนยังคงใช้การถ่วงดุลอานาจอยู่
ศาสตราจารย์ ราฟ เอมเมอร์ส (Ralf Emmers) แห่งมหาวิทยาลัยนานยางในสิงคโปร์ วิเคราะห์ว่า การประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมันคงในภู
่
มภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) เป็ นเครื่องมือ
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ถ่วงดุลอานาจทีอ่ าเซียนใช้เกีย่ วดองกับสหรัฐเพื่อเข้ามามีสว่ นร่วมในภูมภิ าคและสกัดกัน้ อิทธิพลของจีน แต่สาหรับจีน
ARF ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการพัฒนาระบบหลายขัว้ อานาจเพื่อต่อต้านระบบขัวอ
้ านาจเดียวของสหรัฐ อินเดีย
เองก็ยอมรับเรื่องการถ่วงดุลอานาจในระบบหลายขัว้ อานาจ ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ร่วมมือกับจีนเพื่อถ่วงดุลกับการ
กดดันจากสหรัฐในประเด็นการค้า และประเด็นสิทธิมนุษยชน กล่าวโดยสรุป สัจจนิยมใหม่มองงว่า สถาบันทีม่ อี าเซียน
เป็ นศูนย์กลางอย่าง ARF เกิดขึน้ และดารงอยู่เพื่อการถ่วงดุลอานาจกับรัฐมหาอานาจนันเอง
่ 3
กระทังป
่ จั จุบนั นักวิชาการแนวสัจจนิยมใหม่กย็ งั ตอกย้าทรรศนะตามแนวทางนี้ ศาสตาจารย์เกียรติคณ
ุ
โดนัลด์ เวเธอร์บี (Donald Weatherbee) แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา ยืนยันว่า อาเซียนเป็ นตัวอย่างความ
ร่วมมือทีร่ ฐั สมาชิกรวมตัวกันเนื่องจาก “ผลประโยชน์แห่งชาติ” (national interest) ของตนเป็ นหลัก จึงเป็ นทีส่ งั เกตได้
ว่า ความร่วมมือของอาเซียนจะเป็ นการจัดการกับรัฐอื่นนอกภูมภิ าคมากกว่าการจัดการกับกิจการภายในของอาเซียน
ซึง่ มีความขัดแย้งกันเองบ่อยครัง้ ในปจั จุบนั นอกจากนัน้ “อัตลักษณ์อาเซียน” ยังเป็ นเพียงหนึ่งอัตลักษณ์ท่ามกลางอัต
ลักษณ์ทห่ี ลากหลายในภูมภิ าค ไม่ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ในทางเชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ซึง่ ในกรณีทม่ี กี ารตัดสินใจเชิง
นโยบาย อัตลักษณ์อาเซียนจะได้รบั การพิจารณาน้อยกว่าผลประโยชน์แห่งชาติ4
2. มุมมองเสรีนิยมใหม่ (The Neo-liberal Perspective)
นักวิชาการแนวเสรีนิยมใหม่พยายามจะอธิบายอาเซียนผ่านการศึกษาการรวมตัวระหว่างประเทศด้วยทฤษฎี
หน้าทีน่ ิยม (Functionalist Theory) โดยเสนอว่า ความร่วมมือในอาเซียนพัฒนาไปสูก่ ารสร้างสถาบันจากล่างขึน้ บน
(bottom-up) ซึง่ อานาจการตัดสินใจเป็ นไปอย่างกว้างขวางในอาเซียน5 งานเขียนบางชิน้ มองว่า อาเซียนเป็ นหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีป่ ระสานนโยบาย เป็นเวทีสาหรับการเปิ ดเสรีทางการค้า ทาหน้าทีแ่ บ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร และเป็ นเวทีสาหรับ
ต่อรองร่วมกัน6 ดังนัน้ ระบบระเบียบในภูมภิ าคจึงมีเพิม่ ขึน้ จากการพึง่ พากัน (interdependence) ทีข่ ยายตัวมากขึน้
ผ่านการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงระหว่างกันทางเศรษฐกิจ7
นักวิชาการแนวสถาบันนิยมแบบเสรีได้ทา้ ทายว่า นักสัจจนิยมได้มองข้ามผลงานในการสร้างสันติภาพและ
ความมันคงระดั
่
บภูมภิ าคของอาเซียน อาเซียนมีความเชื่อมันและมี
่
ระดับความโปร่งใสทีส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ยังได้ลดความไม่
แน่นอนและความเป็ นปรปกั ษ์ต่อกันในความสัมพันธ์ภายในภูมภิ าคอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ไม่ได้เกิดจากการถ่วงดุล หรือ
บทบาทของสหรัฐ แต่เป็ นกระบวนการสร้างสถาบันในหมูช่ าติอาเซียนเองต่างหากทีก่ ่อให้เกิดความร่วมมือด้านความ
มันคงและเศรษฐกิ
่
จในภูมภิ าคขึน้ มา8 ต่อเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดอน เอ็มเมอร์สนั (Don Emmerson) แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ได้จดั ให้อาเซียนเป็ น “ระบอบความมันคง”
่
(security regime) ซึง่ รัฐอาเซียนจะไม่ใช้กาลังต่อรัฐอาเซียน
ด้วยกัน ในขณะที่ ศาสตราจารย์ นารายานัน กาเนซัน (Narayanan Ganesan) แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา วิเคราะห์วา่
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อาเซียนทาหน้าทีเ่ ป็ น “ระบอบ” ทางด้านความมันคงและด้
่
านเศรษฐกิจระดับภูมภิ าคทีอ่ นุญาตให้รฐั สมาชิกสามารถ
ธารงรักษาไว้ซง่ึ อานาจอธิปไตยและการแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติได้9
3. มุมมองสรรค์สร้างนิยม (The Constructivist Perspective)
ในช่วงทศวรรษ 2000 นักวิชาการแนวสรรค์สร้างนิยมโดยเฉพาะศาสตราจารย์ อามิตาฟ อะจายา (Amitav
Acharya) แห่งมหาวิทยาลัยอเมริกนั ได้โต้แย้งว่า แท้ทจ่ี ริง ภูมภิ าคนิยมในอาเซียนเป็ น “กระบวนการทีเ่ กิดจากการ
ปฏิสมั พันธ์กนั และการขัดเกลาทางสังคม” โดยให้ความสาคัญกับปทัสถาน (norms) ทีเ่ ป็ นรากฐานของกระบวนการนี้
กล่าวคือ ปทัสถาน “วิถอี าเซียน” (ASEAN Way) ทีเ่ น้นการปรึกษาหารือ (consultation) ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ การตัดสินใจด้วยฉันทมติ (consensus) และการไม่แทรกแซงระหว่างกัน (non-interference) เป็ นปจั จัยสาคัญ
ทีส่ ดุ ในการขับเคลื่อนอาเซียน มิใช่การถ่วงดุลอานาจ หรือแม้แต่การสร้างสถาบัน จึงกล่าวได้ว่า อาเซียนมีอตั ลักษณ์
แห่งภูมภิ าค (regional identity) และได้ทาหน้าทีเ่ ป็ น “ประชาคมความมันคง”
่
(security community) ทีม่ พี นั ธะสัญญา
และอัตลักษณ์ร่วมกันแล้ว มิได้เป็ นเพียง “ประชาคมทางการทูต” อย่างทีน่ กั สัจจนิยมกล่าวอ้าง ทัง้ นี้ ไม่ว่านักสัจจนิยม
ใหม่และนักเสรีนิยมใหม่กล็ ว้ นแต่กใ็ ห้ความสาคัญกับผลประโยชน์ดา้ นวัตถุ (material interest) เพียงอย่างเดียว โดย
ไม่ให้ความสนใจต่อผลประโยชน์ดา้ นความคิด (ideational interest) ทีจ่ ะช่วยนาให้ตวั แสดงต่าง ๆ ค้นพบผลประโยชน์
ใหม่ ๆ ร่วมกัน จนนาไปสูค่ วามร่วมมือทีม่ ากยิง่ ขึน้ 10
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ อลาสแทร์ เอียน จอห์นสตัน (Alastair Iain Johnston) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ได้นาแนวคิดสรรค์สร้างนิยมมาวิเคราะห์ ARF ไว้ว่า อาเซียนประสบความสาเร็จในการทาให้จนี ยอมรับปทัสถานของ
อาเซียน ดังจะเห็นได้ว่า จีนมีความเต็มใจทีจ่ ะเข้าร่วมเวทีทอ่ี าเซียนเป็ นผูน้ า โดยยึดหลักการไม่แทรกแซง การกาหนด
ประเด็นหารือทีค่ านึงถึงระดับความสบายใจ (comfort level) และแสดงท่าทีแห่งความร่วมมือ ซึง่ ล้วนเป็ นไปตาม
แนวทางของอาเซียน ทัง้ นี้ ARF ไม่มแี รงจูงใจทางวัตถุทเ่ี ด่นชัดต่อจีนแต่อย่างใด Johnston สรุปว่า การออกแบบ
สถาบันทีไ่ ม่มกี ารผูกมัดอย่าง ARF ซึง่ ดูจะไร้ประสิทธิภาพ แต่กลับมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับความ
ร่วมมือระหว่างตัวแสดงทีม่ คี วามหลากหลายและแตกต่างในผลประโยชน์11
ในทานองเดียวกัน ศาสตราจารย์ ทาคาชิ เทราดะ (Takashi Terada) แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ ในญีป่ นุ่ ได้
ขยายแนวคิดสรรค์สร้างนิยมออกจากอาเซียนไปสูเ่ อเชียตะวันออกด้วย โดยถกเถียงว่า หลังเกิดวิกฤติการเงินเอเชียใน
ปี 1997 “ความรูส้ กึ เป็ นพวกเรา” (we feeling) ได้เกิดขึน้ ในหมูช่ าติอาเซียนและชาติบวกสาม คือ จีน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลีใต้
อัตลักษณ์ร่วมนี้ได้กลายมาเป็ นปจั จัยสาคัญในกระบวนการภูมภิ าคนิยมเอเชียตะวันออกในรูปแบบของ
อาเซียน+3 ซึง่ มีความเข้มข้นเพิม่ มากขึน้ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นในการประชุมสุดยอดผูน้ าระหว่างกันทุกปี
การทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน (FTA) หรือความร่วมมือทางการเงินในกรอบข้อตกลงความริเริม่ เชียงใหม่
(Chiang Mai Initiative: CMI) ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่นๆ ซึง่ มีความครอบคลุมทัง้ ด้านการมันคง
่
12
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
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เมื่อพิเคราะห์มุมมองจากทัง้ 3 สานักดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า มุมมองแนวสัจจนิยมใหม่ สามารถ
อธิบายอาเซียนในช่วงสงครามเย็นหรือในช่วง 2 ทศวรรษแรกของอาเซียนได้มากกว่า จากการทีอ่ าเซียนยังมีความ
ร่วมมือกันน้อย และมีความสัมพันธ์ในเชิงการคานอานาจทัง้ กับประเทศภายในภูมภิ าคด้วยกันเอง (เช่น กับอินโดนีเซีย
และกับเวียดนาม) และการคานอานาจกับประเทศภายนอกภูมภิ าค ในขณะทีใ่ นช่วงหลังสงครามเย็น ทฤษฎีสถาบัน
นิยมใหม่สามารถอธิบายอาเซียนได้มากขึน้ จากการทีร่ ะดับความร่วมมือได้เพิม่ มากขึน้ เริม่ จากความตกลงในการ
ก่อตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ในปี 1992 ตามมาด้วยการรับชาติใน
อินโดจีนและพม่าเข้าเป็ นสมาชิก และมีการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนอย่างต่อเนื่องทุกปี จนทาให้แนวคิดสรรค์สร้าง
นิยมสามารถอธิบายได้มากขึน้ ในส่วนของพัฒนาการความร่วมมือทีท่ วีขน้ึ อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา อีกทัง้ ยัง
มีระดับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึน้ จนไม่มขี อ้ พิพาทรุนแรงระหว่างกันในช่วงทศวรรษ 1990 หลังสงครามเย็น
สิน้ สุดลง
อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการแนวเสรีนิยมใหม่ตอ้ งพบความผิดหวังกับพัฒนาการด้านสถาบันของอาเซียนที่
ดาเนินไปอย่างล่าช้า แม้แต่โครงการธงอย่างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือข้อตกลงเขตการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและการนาไปปฏิบตั ยิ งั คงคลุมเครือ อาเซียนยัง
ห่างไกลจากการเป็ นประชาคม และมักถูกวิจารณ์ว่า “ขาดดุลทางการปฏิบตั ”ิ (implementation deficit) อยู่เสมอ คือ มี
ข้อตกลงจานวนมาก แต่ไม่ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามนัน้ นอกจากนี้ อาเซียนยังสามารถแสดงบทบาทได้น้อยมากเกีย่ วกับ
ความขัดแย้งในหมูช่ าติสมาชิก เช่นในกรณีพพิ าทเขาพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึง่ ทัง้ สองประเทศยืนกรานทีจ่ ะ
จัดการกันเองแบบทวิภาคี ส่วนกรณีขอ้ พิพาททางดินแดนเกาะสิปาดันระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียในช่วงก่อนหน้า
นัน้ ทัง้ สองประเทศได้ขอให้ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice: ICJ) เข้ามาช่วยแก้ไขปญั หา
โดยไม่ได้พง่ึ อาเซียน
ในขณะเดียวกัน มุมมองทางสรรค์สร้างนิยมก็ตอ้ งเผชิญกับอุปสรรคในการอ้างถึงอัตลักษณ์ภมู ภิ าคหลังจาก
อาเซียนขยายสมาชิกภาพ โดยรวมตัวแสดงทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น ประเทศทีป่ กครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร
อย่างพม่าเข้ามาในอาเซียน13 อีกทัง้ ความรูส้ กึ ชาตินยิ ม หรืออัตลักษณ์แห่งชาติทย่ี งั มีอยู่อย่างเข้มข้นในบรรดาชาติ
อาเซียนก็ยงิ่ ทาให้เกิดปญั หาในการอธิบายอาเซียนด้วยอัตลักษณ์แห่งภูมภิ าคตามทฤษฎีสรรค์สร้างนิยม
โดยสรุป ทฤษฎีแนวสัจจนิยมยังคงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้เป็ นอย่างมาก จากการทีร่ ฐั ในอาเซียนยังคงเน้นปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติมากกว่าผลประโยชน์แห่งภูมภิ าค อีก
ทัง้ ยังมีความเป็ นชาตินิยมและหวงแหนอธิปไตยของตนอย่างสูงยิง่
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