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บทคัดยอ 

 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และวิเคราะหพัฒนาการความรวมมือ  

นโยบายตางประเทศของบรรดารัฐสมาชิกตาง ๆ รวมไปถึงการดํารงอยูของสมาคมอาเซียน (ASEAN) ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับแนวคิด สมมติฐานและทฤษฎีที่สําคัญตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกัน เกิดการปะทะกันของทฤษฎีที่ผันแปรไปตามยุค
ตามสมัย ตอกย้ําใหเห็นวาจําเปนตองใชแนวคิด ทฤษฎีมากกวาหน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกลาว  
ไดแกทฤษฎีสัจนิยมหรือสภาพจริงนิยม ถูกนํามาใชอธิบายในระยะที่การรวมกลุมตองการสรางสันติภาพและความม่ันคงถาวร
ในสภาวะสงครามเย็น เม่ือสภาวะผอนคลายลงการพึ่งพาอาศัยระหวางกันในภูมิภาคเดียวกันมีมากขึ้น ทําใหทฤษฎีแนวภารกิจ
นิยมใหมที่เนนการบูรณาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงพยายามอธิบายถึงความตองการของอาเซียนที่จะรวมมือกันใหมี
ความเขมขนมากขึ้นผานขอตกลงกรอบความรวมมือตาง ๆ ไปทีละขั้นทีละตอนตามหลักการฉันทามติและไมแทรกแซงกิจการ
ภายในระหวางกันตามแนวคิดสรางสรรคนิยม แตทั้งน้ีในชวงโคงสุดทายเม่ือโลกกาวมาสูจุดน้ีเริ่มหันมาใหความสนใจกับ
ภูมิภาคตะวันออกมากขึ้น กระบวนการบูรพาภิวัตนจึงมาอธิบายถึงระเบียบใหมที่มีผลใหอาเซียนก็จําเปนตองมีกระบวนทัศนใหม
ตามไปดวย 
 
คําสําคัญ: อาเซียน, ทฤษฎีทางความสัมพนัธระหวางประเทศ, พัฒนาการ,  การระหวางประเทศ  

 
Abstract 

 
 The objectives of this article were to present related concepts and theories in the scope of this 
study and to analyze the developments in cooperation and foreign policies of various member states as 
well as the existence of ASEAN. This study will provide better understandings of related concepts, important 
and different assumptions and theories, leading to the clash of theories that vary according to the date. 
This implies that it is necessary to consider multiple concepts and theories to explain the phenomena in 
ASEAN. For example, realism was used to explain a phenomenon and movement required permanent 
peace and stability during cold war. When the war ended, the region needed interdependences and 
Functionalism emerged by focusing on political and economic integration. This gradually explain the 
ASEAN need for intense cooperation through agreements based on the principles of consensus and non-
interference in internal affairs according to Constructivism. However, during the current period, the world 
began turning more attention to the region, and Easternization was used to explain new regulations 
affecting the region.  A new paradigm would be added as well. 
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1. บทนํา 
 

ในการรวมตัวกันดังกลาวถือเปนการบูรณาการแหงภูมิภาค  เปนเรื่องที่ยังนับวาคอนขางใหมที่อยูในความสนใจเปน
พิเศษของของบรรดานักวิชาการ  โดยเฉพาะทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ  ทําใหมีนักวิชาการทางดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศไดใชกรอบแหงแนวคิดและทฤษฎีที่แตกตางกันไปในการอธิบาย  ทั้งน้ีจําเปนตองใชแนวคิด  ทฤษฎีมากกวา
หน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นกวา  48  ปลวงมา  สําหรับสมาคมอาเซียนจึงถือเปนสถาปตยกรรมที่พยายาม
ปรับตัวใหเปล่ียนจากความรวมมือโดยรัฐอธิปไตยเปนการบูรณาการผานกรอบทฤษฎีเฉพาะใหมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น  
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและที่สําคัญมีแรงดลใจที่ยิ่งใหญ  ไดแก  สหภาพยุโรป  (European Union)  น่ันเอง  ในที่น้ีผูเขียนจึง
ไดรวบรวมแนวคิด  และทฤษฎีที่สําคัญที่ใชในการศึกษาการบูรณาการสมาคมอาเซียน   
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 

บทความน้ีจะนําเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และวิเคราะหพัฒนาการความรวมมือ นโยบาย
ตางประเทศของบรรดารัฐสมาชิกตาง ๆ รวมไปถึงการดํารงอยูของสมาคมอาเซียน (ASEAN)  ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
แนวคิด  สมมติฐานและวัตถุประสงคของทฤษฎีที่สําคัญตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกัน หรือขัดแยงกันไดมากขึ้น  
  
3. ทฤษฎีสัจจนิยม (Realism)   
 

 เปนทฤษฎีที่ไดรับความนิยมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยมีจุดเดนของทฤษฎีคือการมองวารัฐ  (State)  และ
ระบบรัฐ  (State  System)  เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศอยาง ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ  
ไดเสนอและเรียกทฤษฎีน้ีวา  “สภาพจริงนิยม”  เพราะทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับสภาพความเปนจริงที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่
กําลังเปนอยู  (What is)  มากกวาส่ิงที่ควรจะเปน (What ought to be)  เปนการมองโลกตามความจริงโดยวิเคราะหรัฐชาติ  
(Nation State)  ในฐานะผูแสดงบทบาทที่สําคัญแตเพียงกลุมเดียวในเวทีระหวางประเทศ  สวนผูแสดงอ่ืน ๆ เชน องคการ
ระหวางประเทศจะสําคัญหรือมีบทบาทก็ตอเม่ือรัฐชาติที่เปนสมาชิกใหความสําคัญเทาน้ัน  “รัฐ”  ถูกมองวาเปนผูแสดงที่มี
เหตุผล  และมีเอกภาพในการรักษาผลประโยชนแหงชาติ  (National Interest)  ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ความอยูรอดปลอดภัย  (Survival)  ดังน้ันรัฐจึงจําเปนตองเพิ่มพูน “อํานาจ”  (Power)  ทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การทหารและเศรษฐกิจ1  นอกจากน้ียังขยายไปถึงวัฒนธรรมและอุดมการณอีกดวย ดังน้ัน นโยบายตางประเทศของรัฐชาติที่
เนนไปที่การแสวงหาอํานาจ จึงถูกทําใหกลายเปนส่ิงที่มีเหตุผลที่ถูกตองและไมอาจหลีกเล่ียงได  เพื่อเปนการปองกันตนเอง
และตองหาทางปองกันมิใหรัฐอ่ืนมีอํานาจเหนือตน  หรือครอบงําระบบระหวางประเทศ  ดวยวิธีการถวงดุลอํานาจ  (Balance 
of Power)  เทาน้ันที่จะสามารถปองกันไมใหเกิดเปนสงครามระหวางกันได 

สําหรับการรวมตัวเปนสมาคมอาเซียนน้ัน  ถือกําเนิดเกิดขึ้นจากปจจัยที่สําคัญทั้งภายนอกและภายใน  เริ่มจาก
กระแสการเปล่ียนแปลงภายนอกภูมิภาค  เปนสภาวะที่มากระทบดุลแหงอํานาจ  (Balance of Power)  ภายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เกิดจากการที่ลัทธิคอมมิวนิสตสามารถเขาครอบครองประเทศตาง ๆ  ในฝงอินโดจีนไดหมด  ไดแก  
เวียดนาม  ลาว  และกัมพูชา  เสมือนเปนแรงกระตุนใหประเทศที่เหลือในภูมิภาคเกิดความหวาดกลัวและความรูสึกไมม่ันคงใน
ความปลอดภัยของขาติตนเอง  กอปรกับภายในภูมิภาคเกิดความลมเหลวขององคการสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  (SEATO)  ซ่ึงถือเปนองคการที่ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตโดยตรง  สมาคมอาเซียนจึงถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับการถวงดุล
อํานาจ  และใชชวยเพิ่มอํานาจในการตอรองกับมหาอํานาจที่เปนคอมมิวนิสตอยางจีน  อีกดวย  นอกจากน้ีตํ าราของ 
ศาสตราจารย เวเธอรบี โดนัลด อี.  (Weatherbee  E. Donald)  ยังไดย้ําถึงความรวมมือระหวางประเทศของสมาคมอาเซียน
วารัฐสมาชิกน่ีเองที่จะแสวงหาใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ  โดยยึดถือเรื่องความม่ันคงเปนหัวใจแหงความเปนจริงของ
ผลประโยชน  และเปนกลไกของดุลแหงอํานาจ เปนหลักสําคัญ2 

                                                        
 1 จุลชีพ  ชินวรรโณ. (2557).โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ The World in the 21st 
Century :Analytical Framework of International Relations. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.หนา 63. 
 2 วอรเธอรบี,  โดนัลด อี. (2558).อาเซียน : ความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต. แปลโดย  เกียรติชัย  พงษ
พาณิชย .กรุงเทพ ฯ : แสงดาว.หนา 31. 
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4.  แนวคิดภูมิภาคนิยม  (Regionalism) 
 

แนวคิดภูมิภาคนิยมเปนแนวคิดที่ใชศึกษาการรวมกลุมประเทศ  ซ่ึงถือวาไดรับความสนใจอยูในขณะน้ี  ตัวอยางของ
กลุมประเทศที่มีการรวมกลุมไดดีอยางกลุมสหภาพยุโรป  (EU.)  ทําใหมีนักวิชาการพยายามอธิบายถึงความหมายและ
พยายามสรางทฤษฎีขึ้นมาเพื่อใหภูมิภาคอ่ืนเรียนรู  และปฏิบัติตามมากมาย  ตําราเก่ียวกับองคการระหวางประเทศของ ดร.
ขจิต  จิตตเสวี  ไดอธิบายถึงแนวคิดน้ีไววา  แนวคิดวาดวยภูมิภาคน้ัน  โดยหลักการพื้นฐานแลวเปนแนวคิดดานภูมิศาสตร  
มักจะมีเหตุผลเบื้องตนอยูที่รัฐตาง ๆ  ที่เปนสวนหน่ึงของเขตภูมิศาสตรเดียวกัน  ตองเผชิญและแกปญหารวมกัน  และการที่
รัฐที่อยูใกลเคียงกันก็มักจะมีภูมิหลังรวมกัน  ไมวาจะเปนทางประวัติศาสตร  ชาติพันธุ  วัฒนธรรม  เปนตน  ซ่ึงการมีภูมิหลัง
และปญหาน้ีนาจะมีสวนทําใหรัฐเหลาน้ีมีวิธีการจัดการกับปญหาตาง ๆ  รวมกันไมมากก็นอย  ในทางทฤษฎีการคิดเรื่อง
ภูมิภาคจะเก่ียวกับการคิดเชิงภูมิศาสตรวาดวยการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่หรือเทศะ  (Space)  ซ่ึงจะสงผลไปยังความ
เปล่ียนแปลงของความสัมพันธระหวางประเทศในโลกยุคหลังสมัยใหม3  สําหรับมุมมองของนักวิชาการอยาง  สีดา  สอนศรี  
มองวาภูมิภาคนิยมนาจะเปนการกอรูปการรวมกลุมกันระหวางรัฐซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนภูมิภาคเดียวกัน  ถาจะดูความรวมมือ
ระหวางประเทศในชวงตนสงครามเย็น  ภูมิภาคนิยมมักใชในระดับความสัมพันธทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการ
ติดตอสัมพันธกันทางองคการโดยเฉพาะความคิดที่จะพึ่งพากันในภูมิภาค4 สวนในแงของอาณาเขตของภูมิภาคยังไมไดมีการ
กําหนดแนวทางแนชัดวาการจะเปนภูมิภาคไดน้ันตองมีอาณาเขตเทาใดหรืออยางไร  บรรดารัฐที่เปนแกนนําในการร ิเริ่ม
กิจกรรมแบบภูมิภาคนิยมน้ัน  มักจะเปนผูตัดสินวาอะไรจะเปนองคประกอบของภูมิภาค  ดังน้ันการกําหนดอาณาเขตภูมิภาค
จึงมักจะขึ้นกับสภาวะการรับรู  ความมุงหวังหรืออคติตาง ๆ  ของรัฐเหลาน้ัน  โดยนัยน้ีกลุมที่เปนรัฐวงใน  (Core States)  
มักจะเปนผูตัดสินวาในที่สุดจะรับรัฐวงนอก  (Peripheral States)  ใดเขามาเปนสวนหน่ึงของภูมิภาค5  

จะเห็นไดวาการมารวมตัวกันของกลุมประเทศอาเซียนในระยะแรกริเริ่มจากประเทศมหาอํานาจผลักดันใหประเทศ
ในภูมิภาครวมตัวกันเพื่อสนับสนุนลัทธิการเมืองของฝายตน  และตอตานลัทธิการเมืองของฝายตรงกันขาม  กลาวคือในชวง
ทศวรรษ 1950  เปนยุคสงครามเย็น (Cold War)  ในขณะที่ชวงแรกประเทศ    ตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยยังไมไดมีทาทีหรือ
กําหนดนโยบายที่ชดัเจนที่จะออกมาเพื่ออยูฝายสหรัฐอเมริกาอยางเต็มที่  เพราะบรรยากาศการเมืองระหวางประเทศยังไมมี
ความชัดเจนในเรื่องคอมมิวนิสต  แตเม่ือจีนกลายเปนคอมมิวนิสตในป 1949  และเกิดสงครามเกาหลีขึ้น6  ประเทศในภูมิภาค
ไดเริ่มตระหนักวาอะไรคือภัยคุกคามความม่ันคงของประเทศ  จึงไดรวมกันลงนามเปนสมาชิกองคการที่มหาอํานาจ
สหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายปดลอมการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตในแตละภูมิภาค ซ่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต คือองคการซีโต  (South East Asia Treaty Organization)  น่ันเอง  มีวัตถุประสงคของการกอตั้งที่แทจริงเพื่อใหการ
สนับสนุนประเทศสมาชิกที่มีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย แตก็มีเพียงประเทศไทย  และฟลิปปนสเทาน้ันที่เปน
สมาชิก  นอกจากน้ันเปนประเทศภายนอกภูมิภาคทั้งส้ิน  จนในที่สุดเม่ือองคการซีโตลมเหลวในการบริหาร  ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไมนิยมในลัทธิคอมมิวนิสตจึงมารวมกลุมกันขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงขึ้นใหมในนาม  “สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  หรือสมาคมอาเซียน  จนถึงปจจุบันน้ี  โดยในระยะแรกมีกลุมสมาชิกกอตั้งที่เปนรัฐวงใน 
(Core States)  5  ประเทศ  ไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย  และสิงคโปร  และรวมกันตัดสินใจขยายรับ
สมาชิกใหมที่เปนรัฐวงนอก  (Peripheral  States)  เรื่อยมาจนมีจํานวน  10  ประเทศในทุกวันน้ี 
 
 
 
 

 
                                                        
 3 ขจิต  จิตตเสวี. (2553).องคการระหวางประเทศ (องคการระหวางประเทศในกระแสโลกาภิวัตนและภูมิภาคาภิวัตน). กรุงเทพ ฯ : 
วิญูชน .หนา 47. 
 4 สีดา  สอนศรี. (2547).“ความรวมมือสวนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต :จากสงครามเย็นสูโลกาภิวัตน”.ใน ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ :แนวคิด  ทฤษฎี  และกรณีศึกษา. จุลชีพ  ชินวรรโณ, บรรณาธิการ. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพธรรมศาสตร .หนา 198. 
 5 ขจิต  จิตตเสวี. เร่ืองเดิม. หนา 52. 
 6 ประภัสสร  เทพชาตรี.(2548). เอกสารประกอบคําบรรยาย วิชาร.370 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย. กรุงเทพ ฯ 
: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.หนา 3. 
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ภาพที่  1  แผนที่แสดงประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ที่มา : 
(http://www.southeastasiadreams.com/assets/images/sead/thailand/images/map_south_east_asia.jpg) 
  
5.  แนวคิดภารกิจนิยม  และภารกิจนิยมใหม (Functionalism and Neo-Functionalism) 
 

แนวคิดแบบภารกิจนิยมใหมจะเนนถึงลักษณะแบบทุนนิยมของสังคมสมัยใหม  ซ่ึงประกอบไปดวยชนชั้นนําและกลุม
ผลประโยชน  ซ่ึงในความเปนจริงวิธีการศึกษาแบบภารกิจนิยมใหมน้ีมาจากแนวความคิดเดิม  หรือจากวิธีแบบภารกิจนิยม  
(Functionalism)  โดยมีนักคิดคนสําคัญคือ  เดวิด  มิทรานี  (David  Mitrany)น่ันเอง  ซ่ึงวิธีการศึกษาแบบภารกิจนิยมน้ี  
หมายถึงการบูรณาการของประเทศ  และความรวมมือระหวางรัฐแบบคอยเปนคอยไป  โดยพิจารณาจากส่ิงที่เปนไปไดในแง
สังคม  เศรษฐกิจ  ทางการเมือง7  และมีการหลีกเล่ียงในประเด็นปญหาความขัดแยงตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาทางการเมือง    
บทความทางวิชาการของ  ดร.ณัฐนันท  คุณมาศ  ไดกลาวถึงทฤษฎทีี่เนนการบูรณาการ   มีคําจํากัดความทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เริ่มจากการบูรณาการทางการเมือง  (Political Integration)  ผลของการบูรณาการทางการเมืองทายที่สุดคือ
ประชาคมทางการเมือง  (Political Community)  ที่เขามาแทนที่รัฐ  ในสวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจเปาหมายสุดทายก็
คือการเปนประชาคม  หรือสหภาพทางการเมืองเหมือนกัน8   

ในการรวมตัวหรือบูรณาการทางเศรษฐกิจน้ี  จําเปนตองรวมมือกันอยางคอยเปนคอยไปเพื่อเจรจาประสานความคิด
และนโยบายตาง ๆ  โดยแนวคิดของ  เบลา  บาลาสสา  (Bela  Balassa)  ไดเสนอขั้นตอนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  โดย
แบงเปน  6  ขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  เขตการลดภาษี  (Preferential Trade Areas – PTAs)  ประเทศตาง ๆ  อาจเจรจาลดภาษีระหวาง
กัน  ซ่ึงการลดภาษีอาจจะไมเทากันก็ได 
  2.  เขตการคาเสรี  (Free Trade Areas – FTAs)  เปนความรวมมือที่ประเทศสมาชิกตกลงกันวาจะไม
เก็บภาษีและไมกําหนดโควตาการนําเขา  และสงออกสินคาระหวางสมาชิกกลุมเดียวกัน  แตในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศนอกกลุม  แตละประเทศยังมีอิสระในการดําเนินนโยบายและคาขายกับประเทศนอกกลุมโดยจัดการเก็บภาษีในอัตรา
ที่แตกตางกัน 
  3.  สหภาพทางภาษีศุลกากร  (Custom Union)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งเขตการคา
เสรี  ไมมีการจัดเก็บภาษี  และกําหนดโควตา  ระหวางกัน  ประเด็นที่แตกตางกันคือประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจกับประเทศภายนอกกลุมดวยกฎระเบียบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
                                                        
 7 อรณี  นวลสุวรรณ.(2538). พัฒนาการของประชาคมยุโรป ตั้งแต ค.ศ. 1980 สูสหภาพยุโรป. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 9. 
 8 ณัฐนันท  คุณมาศ. (2555).“ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป”.วารสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ฉบับที่ 1,ปที่  42. (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท). หนา 132. 
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  4.  ตลาดรวม  (Common Market)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งสหภาพทางภาษี
ศุลกากรผนวกกับการใชปจจัยทางการผลิต  ไดแก  สินคา  บริการ  เงินทุน  และแรงงานเคล่ือนยายไดอยางเสรีในกลุมตน 
  5.  สหภาพเศรษฐกิจ  (Economic Union)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งตลาดรวม  
ประกอบกับการมีนโยบายรวมทางเศรษฐกิจและการเงินในหมูประเทศสมาชิก  ในขั้นน้ีจะเกิดการที่ประเทศสมาชิกใชเงินตรา
สกุลเดียวกัน  (Common currency)   
  6.  การบูรณาการทางเศรษฐกิจขั้นสมบูรณ  (Complete Economic Integration)  นับเปนเปาหมาย
สูงสุดของการบูรณาการระดับภูมิภาค  (Regional Integration)  โดยประเทศสมาชิกรวมตัวกันเปนสหภาพในแบบสหพันธรัฐ  
โดยเรียกรองใหลมเลิกเสนเขตแดนอธิปไตยของรัฐ  เชน  สหรัฐอเมริกา   

สวนการศึกษาในแนวคิดภารกิจนิยมใหม  (Neo – Functionalism)  เปนแนวคิดการบูรณาการที่มีจุดแข็งอันเกิด
จากการตอยอดผสมผสานแนวคิดแหงการบูรณาการจากทฤษฎีพื้นฐานหลัก ๆ  ไดแก  ภารกิจนิยม9 เพราะความรวมมือ
ระหวางรัฐตาง ๆ ยังคงเนนภารกิจหรือประเด็นที่ใหประโยชนรวมกัน  และมุงขยายตัวและลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในอนาคต  ซ่ึงในการ
ขยายตัวไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  จึงจําเปนตองเนนการสรางองคกรกลาง  หรือองคการเหนือชาติ  เพื่อทํา
หนาเปนแรงกระตุนและดําเนินการใหกาวไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  และการรวมมือกันของรัฐชาติเปนผลมาจากทั้งภารกิจ
ในดานเศรษฐกิจและการเมืองควบคูกันไป  จะเนนไปที่ดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียวไมได  นักคิดคนสําคัญของแนวคิดน้ีคือ  
เอิรนต  ฮาส  (Ernst  Haas)  ในตําราทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของ ดร.สมพงศ  ชูมาก  ไดสรุปวาหัวใจของ
ทฤษฎีแนวคิดภารกิจนิยมใหม  ก็คือวาเม่ือกระบวนการเริ่มตน  การบูรณาการในกิจกรรมเรื่องหน่ึง  (Sector Integration)  
จะสงผลใหเกิดการไหลลน  (Spill  Effect)  ไปสูกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมที่มีระดับการพึ่งพา
ซ่ึงกันและกันสูงในขณะน้ัน  หรือที่อาจจะมีการพึ่งพาซ่ึงกันและกันสูงในอนาคต  การบูรณาการอันเน่ืองมาจากการไหลลนไปสู
กัน (Spill-over  Integration)  ยอมไมมีอะไรมาขัดขวางได  ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือกลุมผลประโยชนภายในรัฐสมาชิกเริ่มเห็นถึง
ประโยชนที่ชัดเจนของกระบวนการบูรณาการ  ก็จะมีการบูรณาการในขั้นตอไป  เพราะฉะน้ันการไหลลน  (Spill – over)  
อาจจะเปนเรื่องก่ึงอัตโนมัติหรอืเปนเรื่องที่เกิดจากฝมือบุคคล10 ก็ได 

ในสวนของการวิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวของการรวมกลุมของสมาคมอาเซียน  หรือการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจตามแนวคิดภารกิจนิยมใหมขางตน  สามารถพิจารณาไดจากกระบวนการ  2  กระบวนการคือ  กระบวนการขยาย
ความรวมมือทางดานกวาง  หมายถึง  การรับสมาชิกเพิ่ม  กับกระบวนการขยายความรวมมือทางลึก  ซ่ึงหมายถึงการกระชับ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจใหลึกซ้ึงผานกระบวนการไหลลนใหมากขึ้นเรื่อย  ๆ น่ันเอง  กลาวคือ  ในการมารวมตัวของกลุม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในนามของสมาคมอาเซียนน้ัน  ประเทศรัฐสมาชิกไดตัดสินใจที่จะรวมมือกันที่จะ
จัดตั้งองคการกลางขึ้นมา  ทั้งน้ีโดยมีการคาดหวังวาผลประโยชนที่ไดรับจากการรวมมือดังกลาวจะมีมากกวาอํานาจอธิปไตย
บางสวนที่สูญเสียไป อีกทั้งแกปญหาตาง ๆ ทั้งการเมือง และเศรษฐกิจได  โดยเริ่มกอตั้งดวยรัฐวงในจํานวน  5  ประเทศ
ในขณะที่ตอนน้ันเปนชวงสงครามเย็น  ตอมาไดบูรณาการขยายตัวในเชิงกวางออกไปซ่ึงสวนหน่ึงเปนอดีตประเทศสังคมนิยมที่
อยูคนละคายกับสมาชิกดั้งเดิมเขามาเปนสมาชิกจนกลายมาเปนอาเซียน  10  ประเทศทุกวันน้ี  ในสวนกระบวนการบูรณาการ
เชิงลึกหรอืความรวมมือดานเศรษฐกิจ  อาเซียนเริ่มเขาสูขั้นตอนการใหสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential trading area – 
PTA)  ตั้งแตป ค.ศ. 1977  มีการจัดทําความตกลงเรื่องน้ีที่เรียกวา  Trade Preferential Arrangements  ความตกลงใน
ลักษณะน้ีถือวาไดเปนการปูทางไวสําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรี  แตบางครั้งก็มีความสับสนระหวาง  PTA กับ เขตการคาเสรี
ซ่ึงในที่สุดแลวอาเซียนไดผานกระบวนการไหลลนไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีในป ค.ศ. 1992  ตามขอเสนอของนายอานันท  
ปนยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  ซ่ึงเปนกรอบความตกลงวาดวยการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจที่จะขจัดอุปสรรค
ที่กีดกันทางการคาในรูปแบบพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและที่มีลักษณะอ่ืน ๆ  ใหหมดไป  แตประสบการณที่ผานมา  มี
นักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศไทยมีความเห็นตรงกันวาการพัฒนาความรวมมือของอาเซียนยังดําเนินไปอยางลาชา  
แมแตวิสัยทัศนในการที่จะสรางประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  อาเซียนยังหางไกลจากการเปนประชาคม  และ
มักถูกวิจารณตอไปวาขาดดุลทางการปฏิบัติอยูเสมอ  กลาวคือมีขอตกลงรวมกันจํานวนมากแตไมไดมีการปฏบิัติตามน้ัน11 
                                                        
 9 ณัฐนันท  คุณมาศ. เร่ืองเดียวกัน. หนา 134. 
 10 สมพงศ  ชูมาก. (2555).ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแหงศตวรรษที่ 21).พิมพคร้ังที่ 
9. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 50. 
 11 กิตติ  ประเสริฐสุข. (ม.ป.ป.).พิเคราะหอาเซียน...ผานทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ. คนเมื่อ กรกฎาคม 3,2558, จาก 
http://aseanwatch.org/wp-content/uploads/2011/12  
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6.  แนวคิดสรางสรรคนิยม  (Constructivism)   
 

นักคิดคนสําคัญของแนวคิดสรางสรรคนิยม  (Constructivism)  คืออเล็กซานเดอร  เวนดท  (Alexander  Wendt)  
ถือเปนทางสายกลางระหวางทฤษฎีที่อยูบนหลักเหตุผลที่เนนการบูรณาการ  กับทฤษฎีกลุมวิพากษสะทอนและตีความ  
แนวคิดสรางสรรคนิยมน้ีมีมุมมองวา  “ความคิด  และ  อัตลักษณ”  มีความสําคัญ  (Idea  and  Identity matter)  
ปรากฏการณในสังคมเกิดขึ้นจากการสรรสรางและผลิตซํ้าในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวามนุษยไมสามารถแยกออก
จากสังคมและวัฒนธรรมได12   สวนในมุมมองของศาสตราจารย เวเธอรบี อี. โดนัลด   (Weatherbee  E. Donald)  มองวา
ปฏิสัมพันธของรัฐในการกอรางสรางประชาคมน้ัน  ในแงมุมหน่ึงไมใชจะเกิดจากนิยามดานผลประโยชนมากนัก  แตเกิดจาก
การมีคุณคารวมกันมากกวา  โดยพยายามแยก “ผลประโยชน” (Interest)  ออกจากความเปน “อัตลักษณ”  (Identity) 13   
ซ่ึงถือเปนหัวใจของแนวคิดสรางสรรคนิยม โดยในทายที่สุดความเปนประชาคมจะสรางขึ้นไดจากบรรดาบรรทัดฐาน  
วัฒนธรรม  และการรวมมือมาตลอดชวงเวลายาวนานจนสงเสริมการรับรูรวมกันจนไดกลายเปนอัตลักษณรวมเขาดวยกัน  
น่ันเอง 

ในกรณีสมาคมอาเซียน  ภูมิภาคนิยมในอาเซียนเปนกระบวนการที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกันและการขัดเกลาทาง
สังคม โดยใหความสําคัญกับ “ปทัสถาน” (norms)  ที่เปนรากฐานของกระบวนการน้ีกลาวคือ ปทัสถาน “วิถีอาเซียน” 
(ASEAN Way)  ที่เนนการปรึกษาหารือ  (consultation)  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  การตัดสินใจดวยฉันทามติ 
(consensus)   และการไมแทรกแซงระหวางกัน (non-interference) เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการขับเคล่ือนอาเซียน  มิใช
การถวงดุลอํานาจ หรือแมแตการสรางสถาบัน  ดังน้ัน อาเซียนจึงมีอัตลักษณแหงภูมิภาค (regional identity)  และไดทํา
หนาที่เปน “ประชาคมความม่ันคง” (security community)  ที่มีพันธะสัญญาและอัตลักษณรวมกันแลว14  ทําใหการพัฒนา
ความรวมมือทวีความกวางขวางในหลากหลายสาขา  อีกทั้งยังมีความไวเน้ือเชื่อใจกันมากขึ้นกวาแตกอนจนทําใหระยะหลังมา
น้ีกรณีพิพาทที่มีความรุนแรงลดลง  แตในทายที่สุดก็ยังไมนักวิชาการบางสวนที่ยังมองวาเม่ืออาเซียนเปดขยายรับสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้นจนมีจํานวน  10  ประเทศ  ทําใหความหลากหลายยอมตามมาดวยอยางหลีกเล่ียงไมได  โดยเฉพาะในประเด็น
การเมือง  อีกทั้งความรูสึกชาตินิยม  หรืออัตลักษณแหงชาติที่ยังมีอยูอยางเขมขนในบรรดาชาติอาเซียนก็ยิ่งทําใหเกิดปญหาใน
การอธิบายอาเซียนดวยอัตลักษณแหงภูมิภาคตามแนวคิดสรางสรรคนิยม  สอดคลองกับนักวิชาการอยางศาสตราจารย  อมิ
ตาฟ อจารยา (Amitav Archaya)  ที่ใหคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับจุดออนของความมีอัตลักษณของอาเซียนรวมกัน  โดย
ยกตัวอยางกรณีการไมแทรกแซงกิจการภายใน  (Non -Interference)  ทําใหกลายเปนวาอาเซียนไดสรางขอจํากัดเก่ียวกับ
การสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  และสิทธิมนุษยชน  ของบรรดาประเทศสมาชิกน่ันเอง  

 
7.  แนวคิดบูรพาภิวัตน  (Easternization) 
 

แนวคิดบูรพาภิวัตน  หรือตะวันออกนิยม (Easternization)  มีคําจํากัดความของศาสตราจารยพิเศษ ดร.อเนก 
เหลาธรรมทัศน ไดกลาววาไววา โลกในศตวรรษที่ 21  ศูนยกลางแหงใหมของโลกคงจะปรากฏในอีกไมชา  ยุคที่โลกหันขั้ว
กลับมามองตะวันออกอีกครั้ง กลาวคือโลกไมไดเปนของตะวันตกแตเพียงผูเดียวอีกตอไป เน่ืองจากตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ 
ของโลกตะวันออก เชน ประเทศจีน ประเทศอินเดีย15  เปนเหมือนประเทศที่กําลังเพิ่งตื่นจากการหลับใหล ทําใหเศรษฐกิจ
เติบโตขึ้น ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร ฮองกง และประเทศไทยน้ันเปนเสือตัวที่ 5 ซ่ึงตอนน้ีคอนขางเห็นไดชัดเจนวา ในยุคปจจุบัน
เปนยุคตะวันออกนิยม  ทั้งน้ี การที่ประเทศทางตะวันตกเส่ือมถอยน้ัน เริ่มชี้ไดวาสถานะทางการคลังของสหรัฐอเมริกาเริ่มมี
ปญหาแลว  กลาวคือสหรัฐอเมริกามีหน้ีมหาศาลหลังจากวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis)  ทําใหอัตราการ

                                                        
 12 ณัฐนันท  คุณมาศ. เร่ืองเดิม. หนา 145. 
 13 วอรเธอรบี,  โดนัลด อี. เร่ืองเดิม. หนา 33. 
 14 กิตติ  ประเสริฐสุข. เร่ืองเดิม. 
 15 ทั้งจีนและอินเดีย ถือวาเปนประเทศที่เปนแกนหลักในการพัฒนาอยางรวดเร็วที่สุด มีนักวิชาการบางทานเรียกรวมวา Chindia คือ 
China + India ซ่ึงมีประชากรรวมกันกวา 2,500 ลานคนของประชากรโลกปจจุบัน 6,400 ลานคน 
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วางงานยังไมลดลง  สวนประเทศในยุโรปก็ไมคอยมีความสําคัญเทาไร เพราะวายุโรปก็เปนหน้ีสาธารณะมาก  หลายประเทศ
เขาขั้นลมละลายซ่ึงไมมีผูใดเคยคิดวาจะเกิดขึ้นได และไมคิดวาตะวันออกจะผงาดขึ้นมาไดถึงเพียงน้ี16 

ในสวนของประเทศตาง ๆ  ในสมาคมอาเซียนน้ัน  ก็มักจะถูกตีตราวาพึ่งพิงมหาอํานาจในฝงตะวันตกมาตลอด  
โดยเฉพาะในชวงตกเปนอาณานิคมจนกระทั่งเขาสูยุคสงครามเย็น  ขณะที่สมาคมอาเซียนเองก็ยังไมไดรวมตัวกันอยางเหนียว
แนนเหมือนในปจจุบัน  กระทั่งมีนักวิชาการหลายทานมองวาการรวมกลุมของอาเซียนมีกระบวนการที่มีการเลียนแบบมาจาก
การรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคยุโรป  ในประเด็นน้ี  ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซียนมีมุมมองวา  การ
เริ่มตนของอาเซียนกับสหภาพยุโรปไมเหมือนกัน  สําหรับสหภาพยุโรปเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดี  เปนประชาธิปไตย  และมี
อะไรอ่ืน ๆ เทา ๆ กันกับประเทศในกลุมจึงจะเปนสมาชิกได  แตสําหรับอาเซียนไมเหมือนกันเลย  ก็เขามาเปนสมาชิกไดและก็
สามารถอยูรวมกันไดทั้งที่แตกตางกันมาก ๆ มาโดยตลอด17 สอดคลองกับงานของ ดร.ธีระ  นุชเปยม  ที่มองวาอาเซียนจะ
อาศัยสหภาพยุโรปมาเปนแนวทางโดยตรงไมได  เพราะไมวาจะในแงเปาหมาย  ประสบการณ  และภูมิหลังดานตาง ๆ  ของ
แตละภูมิภาคแตกตางกันมาก18  ทั้งน้ี เม่ือโลกกาวสูยุคใหม  โลกไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากสมาคมอาเซียนจากที่เคยรูสึก
หลงทาง  ไมรูจะไปทางไหนก็ไดเริ่มมีการวางแผนและแนวทางปฏิบัติใหม  โดยมองไปที่ทิศทางในอนาคตวาศูนยกลางความ
เจริญเติบโตอยูที่ใด  ก็ควรจะมุงตรงไปทางน้ันเพื่อที่จะกลายเปนโอกาสทางเศรษฐกิจ  และสถานการณเหลาน้ีเองที่จะกระชับ
ใหอาเซียนมองประโยชนตอการรวมตัวกันมากขึ้น  โดยมุงกระชับความรวมมือในภูมิภาคเอเชียในรูปของ  อาเซียน+3  (จีน  
เกาหลี  และญ่ีปุน)  และ  อาเซียน+6  (จีน  เกาหลี  ญ่ีปุน  อินเดีย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด)  กอนเปนลําดับแรกและใน
ที่สุดอาเซียนก็จะไดประโยชนมากมาย  ทั้งการทองเที่ยว  การลงทุน  การคมนาคมขนสง  การส่ือสาร  และการศึกษา  เปน
ตน 
 
8.  บทสรุป 
 

จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ  ที่ไดนําเสนอเพื่อวิเคราะหพัฒนาการการรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในนามสมาคมอาเซียนขางตนน้ี  แตละทฤษฎีไดอธิบายถึงพลวัตรการเปล่ียนแปลงในแตละชวงแตกตางกัน
ไป  ตอกย้ําใหเห็นวาจําเปนตองใชแนวคิด  ทฤษฎีมากกวาหน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกลาว  
โดยในระยะแรกของการรวมกลุมน้ันเกิดจากที่โลกอยู ในภาวะสงครามเย็น  ประเทศตาง ๆ  ที่ยึดม่ันในคายโลกเสรี
ประชาธิปไตยในฐานะผูแสดงหลัก  จึงตองการหาหนทางในการสรางสันติภาพและความม่ันคงอยางถาวร  ผานการมอบ
อํานาจใหองคกรกลางเพื่อเปนสัญลักษณการถวงดุลอํานาจกับประเทศคายคอมมิวนิสต  ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีสัจนิยมหรือ
สภาพจริงนิยม  ตอมาเม่ือเริ่มเขาสูยุคผอนคลายความตึงเครียดของภาวะสงครามเย็น  การพึ่งพาอาศัยระหวางกันในภูมิภาค
เดียวกันกลับมีมากขึ้น  ความเปนภูมิภาคในเชิงภูมิศาสตรเริ่มมีความชัดเจนขึ้น  ระดับความรวมมือไดเพิ่มมากขึ้นเพราะ
ประเทศตาง ๆ  คาดหวังตอการเขารวมตัวกันยอมมีประโยชนมากกวาอยูอยางโดดเดี่ยว  แนวคิดภารกิจนิยมใหมที่เนนการ 
บูรณาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ  จึงสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนในชวงน้ี  อาเซียนพยายามบูรณาการโดยเริ่มจากการ
ใหสิทธิพิเศษทางการคาระหวางกันตั้งแตป ค.ศ. 1977  มีความตกลงเรื่อยมาผานกระบวนการไหลลน  (Spill - over)  ไป
จนถึงขั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีในป ค.ศ. 1992  รวมไปถึงการขยายสมาชิกไปจนมีจํานวนทั้งส้ิน  10  ประเทศสมาชิก  เม่ือ
ป ค.ศ. 1999  และกําลังจะขยายความรวมมือไปสูขัน้การเปนตลาดรวมในปลายป ค.ศ. 2015  ถึงแมจะดําเนินไปอยางชา ๆ ก็
ตาม  ในขณะเดียวกันอัตลักษณของอาเซียนเอง  ตามแนวคิดสรางสรรคนิยมที่ยึดหลักการตัดสินใจดวยฉันทามติ  และการไม
แทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน  ในบางชวงก็สรางผลดีตออาเซียน  แตในบางครั้งกลับกลายเปนอุปสรรคตอการขยาย
ความรวมมือในอนาคต  ทั้งน้ีเม่ือโลกเขาสูศตวรรษที่ 21  มีนัยสําคัญที่บงบอกวาศูนยกลางของโลกกําลังจะเปล่ียนแปลงไป  
จากที่เคยมุงสูตะวันตก  โลกก็หันกลับมาใหความสนใจตะวันออกอีกครั้ง  กระบวนการบูรพาภิวัตนก็ไดแผขยายไปทั่วเอเชีย
และประเทศรอบขาง  สงผลใหอาเซียนเองก็ตองปรับกระบวนทัศนใหม  เพื่อรองรับการเปนประชาคมที่มีความม่ันคง  และม่ัง
คั่งใหไดในโอกาสโคงสุดทายน้ี 

                                                        
 16 เอนก  เหลาธรรมทัศน.(2558). เปดยุทธศาสตรประเทศไทยในยุค “บูรพาภิวัตน”. คนเมื่อ  กรกฎาคม 6,2558  จาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308062374 
 17 สุรินทร  พิศสุวรรณ. (2555).อาเซียน รูไว  ไดเปรียบแนนอน.พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.หนา 27. 
 18 ธีระ  นุชเปยม  และคณะ.(2557). เรียนรูอาเซียน.กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.หนา 436. 
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