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ค�าน�า
 

 ประธานอาเซียนเป็นต�าแหน่งส�าคัญในการขับเคลื่อนประชาคม 

อาเซียนให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์และคว้าโอกาสต่างๆ	 ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 

ทัง้ทางด้านคณุภาพชวีติ	การศกึษา	การค้า	และความทนัสมยั	ก้าวทนัโลกในทกุๆ	ด้านให้

กับประชาชนในภูมิภาค	 อีกทั้งยังต้องธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคง 

ในภูมิภาคซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้หรอือาเซียน	(ASEAN)	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๕๑๐	ประธานอาเซยีนจงึเป็นเสมอืน 

ผูแ้ทนของสมาชกิอาเซยีนทัง้	๑๐	ประเทศในการแสดงจุดยนืในเวทีมติรประเทศและ

เวทีโลก	ยิง่ในห้วงปี	พ.ศ.๒๕๖๔-๖๕	นี	้ภายในประชาคมฯ	มหีลายสถานการณ์ทีอ่่อนไหว

ต่อความเป็นเอกภาพ	 ขณะท่ีภายนอกประชาคมฯ	 ก็ก�าลังครุกรุ่นไปด้วยสงคราม

ตวัแทนระหว่างมหาอ�านาจ	และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหยดุชะงกัลงจากการระบาดของ

เชือ้	COVID-19	ซึง่ประเดน็เหล่านีล้้วนแต่เป็นประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง

และความม่ังค่ังของประชาคมอาเซียน	และเป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรบัผูท้ีจ่ะ

มาเป็นประธานอาเซียน	โดยในปี	พ.ศ.๒๕๖๕	เป็นหน้าที่ของประเทศกมัพูชาภายใต้

หัวข้อ	“ASEAN	A.C.T.	:	Addressing	Challenges	Together”	หรือ	“อาเซียนร่วม

จดัการความท้าทายไปด้วยกนั”	 ซึง่ในฐานะของหน่วยงานยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง	 

จึงให้ความสนใจต่อบทบาทและทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของ 

กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนและผลกระทบต่อความมั่นคงโดยท�าการวิเคราะห์

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซยีน	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ

ทางยุทธศาสตร ์ส�าหรับกองทัพและองค ์กรภาคความมั่นคงในการเตรียม 

ความพร้อมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนเพือ่สนบัสนนุและผลกัดนัให้ปณธิาน

ของกัมพูชาบรรลุผลสัมฤทธิ์	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและความเป็นหนึ่ง

เดียวของประชาคมอาเซียน
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 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพ	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	 

จงึได้จัดท�าเอกสารศกึษาเฉพาะกรณี	(Case	Study)	เรือ่ง	“กมัพชูาในบรบิทของประธาน

อาเซียนกับความมั่นคงของภูมิภาค”เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ประกอบ 

การวเิคราะห์สถานการณ์	การก�าหนดท่าทีของประเทศไทย	และการให้ข้อเสนอแนะ

ทางยทุธศาสตร์ส�าหรบักองทพัและองค์กรภาคความมัน่คงในการเตรยีมความพร้อม

ประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านและการประคับประคองความเป็นเป็นเอกภาพ 

ของประชาคมอาเซียนในฐานะประเทศสมาชิก
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ส่วนที่	๑

บทน�า

๑.๑	ความเป็นมาและความส�าคัญ

 ในปี	 พ.ศ.๒๕๖๕	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน

อาเซียนเป็นครั้งท่ี	 ๓	 หลังจากเคยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนมาแล้ว	 ๒	 คร้ัง		 

ซึ่งคร้ังล่าสุดเมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๕	 กัมพูชาได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนเก่ียวกับปัญหา 

ในเมียนมา	 โดยสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรการคว�่าบาตรต่อเมียนมา	 การสนับสนุน 

การรบัประเทศติมอร์ตะวนัออกเข้าเป็นสมาชกิอาเซยีน	การแสดงเจตนารมณ์ในการสร้าง

ความเข้มแข็งของกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาค	การป้องกัน

วกิฤตเศรษฐกจิโลกในอนาคต	และการแก้ปัญหาความขดัแย้งกรณทีะเลจนีใต้ระหว่าง

จีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียน	 โดยกรณีทะเลจีนใต้ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวท่ีสุด 

ที่อาเซียนก�าลังเผชิญอยู ่ในขณะนั้น	 และกัมพูชาประธานอาเซียนในขณะน้ัน	 

ถูกกล่าวหาว่า	 ท�าให้ประชาคมอาเซียนเสียงแตกเพราะปฏิเสธที่จะกล่าวถึง 

การกระท�าของจีนในทะเลจีนใต้	 เป็นผลให้การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนในปีนั้น 

ไม่สามารถออกแถลงการณ์ปิดการประชุมตามธรรมเนียมได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต ่

ก่อตั้งขึ้นในปี	๒๕๑๐๑

การหมุนเวียนกลับมารับต�าแหน่งประธานอาเซียนในปี	 พ.ศ.๒๕๖๕	 นี้	

ท�าให้กัมพูชาถูกจับตามองจากนานาประเทศถึงการแสดงบทบาทของกัมพูชาว่า

ด�าเนินไปในทิศทางใด	 เพราะในห้วงปีที่ผ่านมาประชาคมอาเซียนประสบกับ

สถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกภมูภิาคท่ีท้าทายต่อการเป็นเอกภาพและการเป็น

ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนด้วย

๑  ผู้จัดการออนไลน์. กัมพูชาชี้อาเซียนควรอยู่ห่างจากปัญหาทะเลจีนใต้ ให้ประเทศที่อ้างสิทธิจัดการกันเอง. 

https://www.thaizhong.org/th/news/asean/2558-5-8-16-04.html
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การเกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	โดยพลเอก

อาวุโส	มิน	อ่อง	หล่าย	และสภาบริหารแห่งรัฐ	(State	Administration	Council:	

SAC)	 ที่แม้ว่าจะเป็นการรัฐประหารยึดอ�านาจรัฐท่ียังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 เพราะ 

สภาบริหารแห่งรัฐ	 (SAC)	 ไม่สามารถประกาศความเป็นองค์รัฏฐาธิป ัตย	์ 

(รฐั+อธปัิตย์)	ได้อย่างสมบูรณ์	แต่ก็สร้างกระแสต่อต้านจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติ

เพือ่ประชาธปิไตย	หรอื	พรรค	NLD	(National	League	for	Democracy),	ภาคประชาชน

อารยะขดัขนื	(Civil	Disobedience	Movement:	CDM)	และกองก�าลงักลุม่ชาติพนัธุ	์

ได้รวมตัวกันก่อตั้ง	 ‘รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ’	 (National	 Unity	 Government:		

NUG)	 ที่รวมตัวกันเป็นพันธมิตรฝ่ายต่อต้านเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย	 และ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ยอมรับในตัวผู้น�า	 (พลเอกอาวุโส	 มิน	 อ่อง	 หล่าย)	 

ด้วยการจัดตั้งขบวนการเรียกร ้องประชาธิปไตยในเมียนมาอย่างต ่อเนื่อง 

ตลอดทัง้ปีทีผ่่านมา	ซึง่หลายครัง้กเ็กดิการปราบปรามอย่างรนุแรงถงึขัน้ผูช้มุนมุเสยีชวีติ	 

บาดเจ็บ	 และถูกควบคุมตัวเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 การใช้ยานยนต์ของกองทัพ 

ไล่ชนกลุม่ผูเ้รยีกร้องประชาธปิไตยจากด้านหลงัขบวนเพือ่สลายการชมุนมุ	 กระทัง่ท�าให้

มีท้ังผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ	 แต่ผลลัพธ์กลับท�าให้ประชาชนเมียนมาพร้อมใจกัน 

ออกมาประท้วงในเมืองต่างๆ	ทั่วประเทศ

สถานการณ์เหล่านี้กลายเป็นความไม่สงบในเมียนมาเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง

และเก่ียวพันถึงหลักสิทธิมนุษยชนของชาวเมียนมาท่ีประชาคมอาเซียน	 และ

ประชาคมโลกต่างกพ็ยายามหาวธิกีารกดดนัรฐับาลเมียนมาอย่างหนกั	วกิฤตในเมยี

นมาครั้งน้ี จึงเป็นปัญหาท่ีท้าทายต่อกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน ประจ�าปี 

๒๕๖๕	ทีต้่องประคับประคองความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมาชกิและความมัน่คง

เป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียน	 ซึ่งการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาภายใต้

การน�าของ	 สมเด็จฮุน	 เซน	 น่าจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีเมียนมา 

พอสมควร	เพราะสมเด็จฮุน	เซน	เป็นผู้น�ารัฐบาลที่มีความอาวุโสในอาเซียน	อีกทั้ง

ประสบการณ์ในการเป็นผู ้น�ากัมพูชาท่ีผ่านมา	 ก็อาจถูกน�ามาใช้แก้ไขวิกฤต

สถานการณ์ของเมียนมาได้	 ประกอบกับการด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนครั้งนี	้
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อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายส�าหรับสมเด็จฮุน	 เซน	 ซึ่งหากสามารถแก้วิกฤตเมียนมาได ้

ก็จะเป็นการจบหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างงดงาม	 และเปลี่ยนภาพลักษณ ์

ในการขึ้นปกครองกัมพูชาของสมเด็จฮุน	เซน	ในเวทีระหว่างประเทศ

การเยือนเมียนมาของสมเด็จฮุน	 เซน	 ในช่วงแรกของการรับต�าแหน่ง

ประธานอาเซียน	จึงเป็นที่จับตามองของประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	

และประชาคมโลกว่า	สมเดจ็ฮนุ	เซน	จะสามารถน�าทกุฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาหาทางออก

ให้กบัเมยีนมา	หรอืจะเป็นการเพิม่แรงสนบัสนนุให้รฐับาลทหารปกครองเมยีนมาได้

ยาวนานยิง่ขึน้	ซึง่ในระยะยาวกรณขีองเมยีนมาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพ

และความมั่นคงของประชาคมอาเซียน	เพราะการเยือนเมียนมาของสมเด็จฮุน	เซน	

ในคร้ังนั้น	 สร้างความไม่พอใจให้กับหลายประเทศสมาชิกอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็น

สิงคโปร์	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และบรูไน	รวมถึงอาจเป็นช่องทางให้มหาอ�านาจ	และ

องค์กรระหว่างประเทศใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการภายใน	 ที่อาจ 

หมายรวมถงึการเป็นพืน้ท่ีประลองก�าลงัระหว่างกนัในลกัษณะของ“สงครามตัวแทน”	

(Proxy	 War)	 ดังน้ัน	 จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาอย่างยิ่งว่า	 กัมพูชาจะท�าอย่างไร 

ให้บรรลเุป้าหมายตามทีป่ระกาศไว้	 โดยไม่สร้างความร้าวฉานภายในอาเซยีนให้เกดิขึน้ 

ไปพร้อมๆ	กัน

	 ศนูย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ	ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพ	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญในเร่ืองดังกล่าว	 

จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study)	 เร่ือง	 “กัมพูชาในบริบทของ

ประธานอาเซียนกับความม่ันคงของภูมิภาค”	 เพื่อศึกษาบทบาทและทิศทาง 

การขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนของกมัพชูาในฐานะประธานอาเซยีนทีม่ผีลกระทบ

ต่อความมั่นคง	 ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบด้านความม่ันคงและการเป็นเอกภาพ

ของประชาคมอาเซียนจากการด�าเนินบทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชา	 และให้

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ส�าหรับกองทัพ	 และองค์กรภาคความมั่นคงในการ 

เตรียมความพร้อมประเทศไทย	 และการรักษาความเป็นเอกภาพของประชาคม

อาเซียน
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๑.๒	วัตถุประสงค์

	 ๑.๒.๑	 เพื่อศึกษาบทบาทและทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของ

กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

	 ๑.๒.๒	 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านความมั่นคงและการเป็นเอกภาพของ

ประชาคมอาเซียนจากการด�าเนินบทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชา

	 ๑.๒.๓	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ส�าหรับกองทัพ	 และองค์กร 

ภาคความมัน่คงในการเตรยีมความพร้อมประเทศไทย	 และการรกัษาความเป็นเอกภาพ

ของประชาคมอาเซียน

๑.๓	ขอบเขตการศึกษา

	 	การจดัท�าเอกสารศกึษาเฉพาะกรณ	ี(Case	Study)	เร่ือง	“กมัพูชาในบริบท

ของประธานอาเซยีนกับความม่ันคงของภูมภิาค”	 ซึง่ใช้ระยะเวลาศกึษาและด�าเนนิการ	

๔	 เดือน	 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๖๕	 โดยท�าการค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวชิาการ	เอกสารประกอบการบรรยาย	ต�ารา/บทความ

ทางวิชาการภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	 บทความวิเคราะห์	 ข่าว	 และผลการประชุม 

ทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องทีจ่ดัโดยศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	

และหน่วยงานอ่ืนๆ	ทัง้นี	้เอกสารศกึษาเฉพาะกรณีฉบบันี	้ได้แบ่งการน�าเสนอเนือ้หา

เป็น	๓	ส่วน	ได้แก่		  

	 ส่วนที่	๑	บทน�า

	 ส่วนที่	๒	ส่วนเนื้อหา

	 ส่วนที่	๓	บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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๑.๔	วิธีการศึกษา

				ในการศึกษาเฉพาะกรณีครั้งนี้	ได้แบ่งการด�าเนินการมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑.๔.๑		การรวบรวมข้อมูล

๑.๔.๑.๑	ข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	เกบ็ข้อมลูด้วยการแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ระหว่างคณะผูบ้ังคับบญัชา	กลุม่นกัวิชาการ	นกัวจิัย	และผูช้ว่ยนกัวจิยั

ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ท้ังท่ีเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ	เช่น	Academic	Talk,	Future	Team	เป็นต้น

๑.๔.๑.๒	ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ศึกษา	ค้นคว้า	และ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวชิาการ	เอกสารประกอบการบรรยาย	ต�ารา/บทความ

ทางวิชาการภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	 บทความวิเคราะห์	 ข่าวภาคภาษาไทย- 

ภาษาอังกฤษ	และข้อมูลจากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง	

๑.๔.๒	การวิเคราะห์และสรุปผล 

ผู ้ศึกษาน�าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูม ิ

มาวเิคราะห์	และสรุปเป็นเนื้อหา	เพื่อจัดท�าเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ	

๑.๕	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study)	 เร่ือง	 “กัมพูชาในบริบทของ

ประธานอาเซยีนกบัความมัน่คงของภมิูภาค”	จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดบทบาท	

การแสดงท่าที	 และการด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทหารของกองทัพไทย	ทั้งใน

ฐานะประเทศเพื่อนบ้านและฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน	 อีกทั้งยังเป็น

ประโยชน์ต่อการพจิารณาถึงโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจและสงัคมภายใต้

การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของกัมพูชา
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การขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปี	๒๕๖๕	กัมพูชาก�าหนดให้ตราสัญลักษณ์

ประธานอาเซียน	เป็นรูปดอกบัวในศิลปะแบบเขมรโบราณอย่างสวยงาม	ซึ่งพบเห็น

ได้จากงานปูนปั้นและภาพเขียนบนผนังวัดเขมร	 สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ ์

และการเกิดใหม่	 สัญลักษณ์ดอกบัว	 ซึ่งตรงกลางเกสรของดอกถูกแทนที่ด้วย 

ตราสัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนและอยู่ภายในวงกลมสีทอง	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

ความเจริญรุ่งเรือง	และความสามัคคี	ภายใต้ความสงบสุข	การจัดวางอย่างพิถีพิถัน

ของสญัลกัษณ์เหล่านีล้้วนสะท้อนจติวญิญาณและการปรบัตวัอยูร่่วมกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง	 ๑๐	 ประเทศ	 (อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 ไทย	 

บรูไนดารุสซาลาม	 เวียดนาม	 สปป.ลาว	 เมียนมา	 และกัมพูชา)	 ที่ผูกพันกันด้วย

มิตรภาพและความสามัคคีโดยมีเป้าหมายร่วมกัน	 คือ	 ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	

Community)	จะข้ามผ่านความท้าทายท้ังหมดไปสูก่ารพฒันาในทกุด้านอย่างยัง่ยนื

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ซึ่งแต่ละส่วนของตราสัญลักษณ์มีความหมาย	ดังนี้

กลีบดอกสีน�้าเงิน	๖	กลีบ	หมายถึง	ความสงบ	ความมั่นคง	ความ

ไว้วางใจ	ความมัน่ใจ	ความสามคัค	ีและความร่วมมอื	ซ่ึงเป็นปณธิาน

หลักของอาเซียน	 (The	 blue	 color	 on	 6	 of	 the	 petals	

represents	peace,	stability,	trust,	confidence,	solidarity,	

and	cooperation	which	are	the	core	aspiration	of	ASEAN)

 

๑.๖	ตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียน	๒๕๖๕		(ASEAN	2022)
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 กลีบดอกสีแดง	๔	กลีบ	หมายถึง	ชีวิต	สุขภาพ	ความกล้าหาญ	

และการเป็นพลวัตของอาเซียน	 (The	 red	color	of	4	petals	

represents	life,	health,	courage	and	dynamism	of	ASEAN)

วงกลมสีทอง	หมายถึง	ความยิ่งใหญ่	ความส�าเร็จ	และ

ชัยชนะในกระบวนการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน	 ที่มี 

จิตวิญญาณของความสามัคคี	และความเป็นเอกภาพองอาเซียน	

(The	 golden	 circle	 signifies	 grandeur,	 success,	

achievement	and	victory	around	the	ASEAN	Community	

building	process,	and	sense	of	togetherness	and	unity	

of	ASEAN)

ตราสัญลักษณ์อาเซียนคละส ี

แสดงถึง	ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ของ	๑๐	ประเทศสมาชกิอาเซียน	(Mixed	

colors	 epitomize	 the	 ethnic	

diversity	of	the	10	ASEAN	Member	

states)
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“กัมพูชาในบริบทของประธานอาเซียนกับความมั่นคงของภูมิภาค” 



เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 
“กัมพูชาในบริบทของประธานอาเซียนกับความมั่นคงของภูมิภาค” 

8



ส่วนที่ ๒

สถำนกำรณ์และบทบำทของกัมพูชำ

ในฐำนะประธำนอำเซียน





ส่วนที่	๒

สถานการณ์และบทบาทของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน

ในการเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศเพ่ือรับต�าแหน่งประธาน

อาเซียนของการก�าหนดธีม	 (Theme)	 และแนวทางในการขับเคล่ือนประชาคม

อาเซยีน	มกัมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของประชาคมอาเซยีน

ในห้วงเวลานัน้	ดงันัน้ในส่วนท่ี	๒	จงึจะเร่ิมด้วยการรวบรวมสถานการณ์ทีม่นียัส�าคญั

ต่อความม่ันคงของประชาคมอาเซียนในห้วงปี	 พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕	 ซ่ึงจะน�าไปสู่ 

การก�าหนดบทบาทและทิศทางการขับเคล่ือนประชาคมอาเซยีนของกมัพูชาในฐานะ

ประธานอาเซียนต่อไป

๒.๑	สรุปสถานการณ์เด่นของอาเซียนในปี	๒๕๖๔-๒๕๖๕

ในช่วงเวลาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างการด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน 

ทีเ่ปลีย่นมอืจากประเทศบรไูนดารุสซาลาม	เป็นประเทศกมัพชูา	มสีถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีอาจส่งผลต่อความมั่นคง	 ความเป็นเอกภาพ	 และ

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน	สถานการณ์ดังกล่าว	ประกอบด้วย 

(๑)	การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	

•	 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ระลอกใหม	่ 

ทกุประเทศในอาเซยีนยงัคงมาตรการจ�ากดัการเดนิทางและปิดพรมแดนระหว่างกนั	

ส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนอย่างรุนแรง	 ขณะเดียวกันก็ต้องกระชับ 

ความสมัพนัธ์กับสมาชกิในภมูภิาค	และประเทศคูเ่จรจา	เพือ่การรบัมือวกิฤตการแพร่ระบาด

โรค	 COVID-19	 ร่วมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกรอบการฟื ้นฟู 

ทีค่รอบคลมุของอาเซยีน	(ASEAN	Comprehensive	Recovery	Framework-ACRF)	

การระดมความช่วยเหลือภายใต้กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโรค	 COVID-19	
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(COVID-19	ASEAN	Response	Fund)	เพื่อจัดหา	และกระจายวัคซีนให้เข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียม	ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน	

อย่างไรกด็	ีจากการทีป่ระเทศคูค้่าหลกั	คอื	จนีและสหรฐัฯ	สามารถ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับอาเซียนมีแนวทางที่เอื้อต่อการ 

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจโดยน�าการค้าอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Commerce)	และการเชือ่มโยง

การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ประชาคมดิจิทัลที่มี

ความปลอดภยัทางไซเบอร์	ท�าให้อาเซียนมสีญัญาณการฟ้ืนตัวภาคการส่งออกสนิค้า

ที่ดีขึ้น	 นอกจากน้ีอาเซียนยังให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	

Economy)	เพ่ือน�าไปสูเ่ศรษฐกจิทีม่คีวามยดืหยุน่	การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	และ

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 การรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ 

การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ท้าทายความร่วมมือของอาเซียน

(๒)	บทบาทของประธานอาเซียน

•		 การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๓๘	 ในการประชุมสุดยอด

อาเซียน	ครั้งที่	๓๘	ที่ประชุมฯ	เน้นย�้าถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	 ตามแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนปี	

๒๕๖๔	ของบรไูนฯ	“เราห่วงใย	เราเตรยีมพร้อม	เรารุง่เรอืง”	(We	Care,	We	Prepare,	

We	 Prosper)	 รวมทั้งเห็นพ้องถึงความจ�าเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือของ

อาเซียนและกับภาคีภายนอกในการรับมือกับโควิด-๑๙	 ที่ประชุมฯ	 ยังได้รับรอง

เอกสารผลลัพธ์การประชุม	๑๓	ฉบับ	โดยมีเอกสารที่ส�าคัญ	อาทิ	ปฏิญญาบันดาร์ 

เสรีเบกาวันว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพ่ือเชื่อมโยงการตอบ 

สนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน	 ปฏิญญาผู ้น�าอาเซียน 

ว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล	 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 	 ๔	 และแถลงการณ์ผู ้น�าอาเซียนว ่าด ้วยการยกระดับ 

การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน๒

๒  กระทรวงการต่างประเทศ. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙. 27 ต.ค.

64, https://www.ryt9.com/s/mfa/3267619
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•	การประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๙	ที่ประชุมฯ	เห็นพ้องถึง

ความส�าคัญของการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับคู่เจรจาและภาคี

ภายนอกของอาเซียนให้แนบแน่นย่ิงขึ้น	 โดยได้เห็นชอบต่อข้อเสนอการจัดการ

ประชมุสดุยอดอาเซยีน-จนี	สมัยพเิศษ	เพ่ือฉลองวาระครบรอบ	๓๐	ปี	ความสัมพันธ์ฯ	

ในช่วงปลายเดอืนพฤศจิกายน	๒๕๖๔	และการประชุมสดุยอดอาเซยีน-อยี	ูเพือ่ฉลอง

วาระครบรอบ	 ๔๕	 ปี	 ความสัมพันธ์ฯ	 ในปี	 ๒๕๖๕	 ท่ีกรุงบรัสเซลส์	 นอกจากนี	้ 

ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่ส�าคัญต่าง	ๆ	 ในภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศ	เช่น	ทะเลจนีใต้	หุน้ส่วนไตรภาคด้ีานความมัน่คงระหว่างออสเตรเลยี	

สหราชอาณาจักร	และสหรัฐฯ	(AUKUS)	และสถานการณ์ในเมียนมา๓

•	การท�าหน้าที่ประธานอาเซียนของบรูไนฯ	 	 เนื่องจากบรูไนฯ	

สามารถผลกัดนัประเด็นท่ีรเิริม่ให้บรรลวัุตถุประสงค์ของการประชมุสดุยอดอาเซียนได้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 สะท้อนให้เห็นถึง

ศักยภาพและการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของบรไูนฯ	 ในฐานะประธานอาเซยีนได้ด	ี

อย่างไรก็ดี	 ในด้านความมั่นคง	 บรูไนฯ	 เผชิญความท้าทายในประเด็นสถานการณ์

ของเมียนมา	 ซึ่งอาเซียนได้รับแรงกดดันจากนานาประเทศอย่างมาก	 อีกทั้งบรูไนฯ	

ยังต้องเผชิญกับความเห็นต่างภายในอาเซียนที่จะแสวงหาทางออกให้กับเมียนมา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกัมพูชาซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี	 ๒๕๖๕	 จ�าเป็น

ต้องส่งเสริมความเป็นเอกภาพของอาเซียนเพิ่มขึ้น

(๓)	ประชาคมอาเซียนกับบทบาทของมหาอ�านาจและภาคีภายนอก

•	การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน	ครั้งที่	๒๔	การประชุมสุดยอด

อาเซียน-จีน	ครั้งที่	๒๔	ระหว่างผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียน	กับนายหลี่	 เค่อเฉียง	

นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัประชาชนจนี	เมือ่ปลายปี	๒๕๖๔	สรปุสาระได้ว่า	จนีพร้อม

๓  กระทรวงการต่างประเทศ. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙. 27 ต.ค.

64, https://www.ryt9.com/s/mfa/3267619
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ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนัให้แน่นแฟ้นมากขึน้	ในการรับมอืกบัการแพร่ระบาด

ของ	COVID-19	การฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนมากขึ้น	ตลอดจนสนับสนุนอาเซียนในการแก้ปัญหาตามแนวทาง	ASEAN	

WAY	ที่ควรมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น	ขณะที่

ประเทศไทยจะสนับสนุนการพัฒนาของจีนในฐานะมหาอ�านาจที่มีความรับผิดชอบ	

และมุ่งหวังให้จีนมีบทบาทน�าในความร่วมมือกับนานาประเทศ	 รวมทั้งได้เสนอ

แนวทางกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-จีน	 เพื่อจัดการกับความท้าทายและบรรลุ 

เป้าหมายแห่งอนาคตร่วมกันบนการรักษาสันติภาพที่ยั่งยืน	 เพื่อน�าอาเซียนและจีน

ก้าวสูก่ารเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์โดยรกัษาความเป็นแกนกลางของอาเซยีน	ทัง้นี้	

ไทยสนับสนุนให้มีการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในประเด็นทะเลจีนใต้	 โดยไทย

พร้อมผลักดันความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย	 เช่น	 การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ทางทะเล	 ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินการตามกลไกอาเซียน-จีนที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเตม็ที	่โดยเฉพาะการเจรจาจัดท�าแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปในวถิทีาง

เดียวกัน	(Code	of	Conduct:	CoC)	ที่มีประสิทธิภาพ	ครอบคลุม	และสอดคล้อง

กับกฎหมายระหว่างประเทศให้ส�าเร็จ

•	 ประชมุสุดยอดอาเซยีน-สหรฐัฯ	การจดัประชมุสดุยอดอาเซียน-

สหรัฐฯ	สมัยพิเศษ	ครั้งนี้เป็นครั้งที่	๒	มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลอง	๔๕	ปี	ความสัมพันธ์

อาเซียน-สหรัฐฯ	 และเปิดโอกาสให้ผู้น�าอาเซียนและสหรัฐฯ	 ร่วมก�าหนดทิศทาง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกันในอนาคต	โดยเน้นเรือ่งการรบัมอืและฟ้ืนตัวจาก	COVID-19	

ความมั่นคง	 สาธารณสุข	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ความร่วมมือทางทะเล	 ห่วงโซ่อุปทาน	 โครงสร้างพื้นฐาน	 การพัฒนามนุษย์	 และ 

การเสรมิสร้างความมัน่คงของมนษุย์	โดยผูน้�าอาเซยีนและสหรฐัฯ	ได้รบัรองแถลงการณ์

วิสัยทัศน์ร่วม	 (Joint	 Vision	 Statement)	 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน 

ความสมัพันธ์และส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนั	เน้นย�า้ความส�าคญัของการท�างาน

ร่วมกัน	 มุ่งไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน	 การเสริมสร้าง 

สภาพแวดล้อมแห่งสนัตภิาพในภูมภิาค	และการสนบัสนนุความเป็นแกนกลางของอาเซียน	
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มีแนวทางการด�าเนินความร่วมมือที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 (๑)	 การส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านสาธารณสขุผ่านความร่วมมอืต่าง	ๆ 	(๒)	การส่งเสรมิความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ	

เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เท่าเทียม	 เข้มแข็งและยั่งยืน	 (๓)	 การส่งเสริม 

ความร่วมมอืทางทะเล	(๔)	การพฒันาทนุมนษุย์	ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัของการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม	 (๕)	 การส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาค	 

(๖)	 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความ

สามารถให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน	 (๗)	 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ	และ	(๘)	ความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ

•	 ความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียน	อาเซียนมีมติรับรองให้

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศคู่เจรจา	 ล�าดับท่ี	 ๑๑	 ในการประชุมรัฐมนตร ี

ต่างประเทศอาเซียน	 เมื่อ	 ส.ค.๒๕๖๔	 หลังจากท่ีสหราชอาณาจักรยื่นขอสถานะ 

ดังกล่าวเมื่อ	มิ.ย.	๒๕๖๓	ถือเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถานะดังกล่าวในรอบ	๒๕	ปี	

โดยสหราชอาณาจักร	 เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-สหราชอาณาจกัร	

ในฐานะคู ่ เจรจาเป ็นครั้ งแรก	 เมื่อ	 ก.ย.๒๕๖๔	 และได ้รับรองปฏิญญา	 

ซึง่ระบแุนวทางส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างกนั	ส�าหรบัความสมัพนัธ์

กับคู่เจรจาอื่น	ๆ 	อาเซียนเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์กับจีนและออสเตรเลียไปสู่

การเป็นหุ ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน	 (comprehensive	 strategic	

partnership-CSP)	ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๘	และ	๓๙

(๔)	สถานการณ์ในทะเลจีนใต้

•	 กรณพีพิาททะเลจนีใต้		กรณพีพิาททะเลจนีใต้หรอื	The	South	

China	Sea	Dispute	แพร่ขยายกระจายตามสือ่ของทางตะวนัตก	เหมอืนกบัพยายาม

ที่จะยกระดับปัญหาทะเลจีนใต้ให้เป็นปัญหาของโลก	 ทะเลจีนใต้ที่มีขนาด	 

๒.๗-๓	ล้านตารางกโิลเมตร	ล้อมด้วย	๘	รฐัชายฝ่ังคือ	จนี	ไต้หวนั	เวยีดนาม	ฟิลปิปินส์	

มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 บรูไนฯ	 และอินโดนีเซีย	 ประเด็นทะเลจีนใต้กระทบกับภารกิจ

ของกองก�าลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯที่ต้องใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้เคลื่อนก�าลัง

สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นท่ีต่างๆ	 ทั้งทางตรงจากสหรัฐฯ	 ฐานทัพสหรัฐฯ	 
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ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์	เกาะกวม	และญี่ปุ่น	ทะเลจีนใต้มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของ

สหรัฐฯ	เพราะเป็นเส้นทางทีส่ัน้ทีส่ดุทีเ่ชือ่มมหาสมทุรแปซิฟิกและมหาสมุทรอนิเดีย๔

บางประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามเสริมสร้างศักยภาพและ 

ขดีความสามารถทางทะเล	 โดยกองทัพเรอืเวยีดนาม	 ฟิลปิปินส์	และมาเลเซยี	 ฝึกซ้อม

ทวิภาคีกับสหรัฐฯ	 และพันธมิตร	 เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทางทหาร	 

หากเกิดกรณีการรุกล�้าอธิปไตยกับทั้งการจัดตั้งหน่วยทหารใหม่เพ่ือรองรับ 

สถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น	 ควบคู่ไปกับการเจรจาเพ่ือบรรเทาข้อพิพาท 

ในที่ประชุมอาเซียน	 ซึ่งอาเซียนมุ่งให้ความส�าคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคง 

ในภมิูภาค	โดยเฉพาะด้านความปลอดภยัและเสรภีาพในการเดนิเรอืและเดนิอากาศ

ในทะเลจีนใต้	ความห่วงกงัวลต่อการท�าลายสิง่แวดล้อมทางทะเล	ตลอดจนย�า้จดุยนื

การแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ	และมุ่งสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�าแนวทางในการปฏิบัติในทะเลจีนใต้	 (Code	 of	

Conduct-CoC)	 เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าหรือการใช้ก�าลัง

ระหว่างกัน

ทั้งนี้	 ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้จะยังคงยืดเยื้อต่อไป	 เนื่องจาก 

การจัดท�า	 CoC	 ที่ล่าช้าจากการแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 และสถานการณ์ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	อกีทัง้	CoC	เป็นเพยีงข้อตกลงในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

พพิาทในทะเลจนีใต้	มใิช่ความตกลงในการแก้ไขปัญหาอ�านาจอธปิไตยและอาณาเขต

ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ

(๕)	สถานการณ์ในเมียนมา

•	 การเจรจาสันติภาพ	 เมียนมาเจรจาสันติภาพกับกองก�าลัง 

ชนกลุม่น้อย	๑๐	กลุม่	เวบ็ไซต์	Eleven	Myanmar	รายงานเมือ่	๒๐	พ.ค.๖๕	อ้างแถลง

ของโฆษกรฐับาลสภาบรหิารแห่งรฐั	(SAC)	ว่า	พล.อ.อาวโุส	มนิ	อ่อง	หล่าย	ผบ.ทสส.	

และประธาน	 SAC	 เจรจาสันติภาพกับกองก�าลังชนกลุ่มน้อยที่ตอบรับค�าเชิญ 
๔ นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย. ทะเลจีนใต้จะแรงขึ้น (1). 23 ส.ค. 2565. https://www.thairath.co.th/news/

foreign/2478896
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ของรฐับาล	๑๐	กลุม่	เมือ่	๒๐	พ.ค.๖๕		ในจ�านวนนีเ้ป็นกลุม่ทีล่งนามข้อตกลงหยดุยงิ 

ทั่วประเทศ	(NCA)	แล้ว	๗	กลุ่ม	ได้แก่	สภากอบกู้รัฐฉาน	(RCSS)	กองทัพปลดปล่อย

แห่งชาติกะเหรี่ยง	 (KNLA-PC)	 กองก�าลังกะเหรี่ยงคุณธรรมเพื่อประชาธิปไตย	

(DKBA)	 พรรครัฐมอญใหม่	 (NMSP)	 พรรคปลดปล่อยอาระกัน	 (ALP)	 กองทัพ 

ปลดปล่อยแห่งชนชาติปะโอ	 (PNLO)	 และกลุ่มสหภาพประชาธิปไตยลาหู่	 (LDU)	

รวมถงึกลุม่ทีย่งัไม่ลงนาม	NCA	๓	กลุม่	ได้แก่	กองทพัสหรฐัว้า	(UWSA)	พรรคก้าวหน้า

แห่งรัฐฉาน	 (SSPP)	 และกลุ่มโกกั้งเมืองลา	 (NDAA)	 อย่างไรก็ดี	 จะยังไม่เจรจากับ

รฐับาลเอกภาพแห่งชาต	ิ(NUG)	คณะกรรมการผูแ้ทนรฐัสภา	(CRPH)	และกองก�าลงั

ป้องกนัประชาชน	 (PDF)	ซึง่เมยีนมาก�าหนดเป็นกลุม่ก่อการร้าย	 (ไม่มรีายงานเกีย่วกบั

กลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	หรือ	KNU)๕’๖	

•	 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาร้องขอมิให้อาเซียนและ	UN	

ร่วมมือกับรัฐบาลทหาร	 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ	 (NUG)	 ร้องขอมิให้อาเซียนและ	

UN	 ร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมาในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	

สนข.The	Irrawaddy	รายงานเมื่อ	๑	มิ.ย.๖๕	ว่า	รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ	(NUG)	

และองค์กรพันธมิตร	 ได้แก่	พรรคก้าวหน้าแห่งชนชาติคะยา	 (KNPP)	สหภาพแห่ง

ชนชาตกิะเหรีย่ง	(KNU)	และกลุม่แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชนชาติชนิ	(CNF)	คดัค้าน

การตัดสินใจของอาเซียนและสหประชาชาติ	 (UN)	 ในการประสานงานกับรัฐบาล

ทหารเมียนมา	 และส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังพื้นที่	 ที่ระบุโดย

กองทัพเมียนมา	 เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง	 โดยช้ีว่า	

พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากท่ีสุดคือ	 พ้ืนท่ีท่ีถูกกองทัพ 

เมียนมาโจมตีแต่กลับถูกคัดออกจากรายชื่อท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ	 และกองทพั

เมียนมายังขัดขวางไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือข้ามแดนไปให้พื้นที่เหล่านี้ด้วย

๕ สำานักข่าวกรองแห่งชาติ
๖ https://www.facebook.com/ASEANAssociationofThailand/posts/5715985685097227/

17เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 
“กัมพูชาในบริบทของประธานอาเซียนกับความมั่นคงของภูมิภาค” 



•	 ICRC	 พร้อมร่วมมือกับอาเซียนในการส่งความช่วยเหลือ	

ด้านมนษุยธรรมแก่เมยีนมา	ICRC	พร้อมร่วมมอืกับอาเซียนในการส่งความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา	สนข.Bernama	รายงานเมื่อ	๙	มิ.ย.๖๕	อ้างถ้อยแถลง

ของ	 น.ส.Christine	 Cipolla	 ผอ.คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 (ICRC)	

ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก	ว่า	ICRC	พร้อมจะร่วมมอืกบัศนูย์ประสานงานอาเซยีน

เพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ	 (AHA	 Centre)	 

ในการส่งความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมไปยงัพืน้ท่ีสูร้บหรอืพืน้ทีย่ากแก่การเข้าถงึหาก

ไม่มีหน่วยงานใดสามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้	 ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก 

นาย	Saifuddin	Abdullah	รมว.กต.มาเลเซยี	ระบวุ่า	การส่งความช่วยเหลือแก่เมยีนมา

ของ	AHA	Centre	ไม่ควรด�าเนินการตามล�าพัง	แต่ควรร่วมมือกับองค์การระหว่าง

ประเทศอื่นด้วย	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันอาเซียนกับเมียนมาอยู่ระหว่างการก�าหนดพื้นที่ 

เป้าหมายและพื้นที่น�าร่องในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังรัฐคะยา	 

รัฐกะเหรี่ยง	ภาคซะไกง์	และภาคพะโค๗

•	 กองก�าลงัป้องกนัประชาชน	ปฏเิสธข้อเสนอของกองทพัเมยีนมา

ที่ให้ประกาศยอมแพ้	 สนข.	 RFA	 และอิระวดี	 อ้างแถลงของกองก�าลังป้องกัน

ประชาชน	 (PDF)	 ว่า	 PDF	 ไม่ยอมรับข้อเสนอของกองทัพเมียนมาท่ียื่นเง่ือนไขให้	

PDF	 และกองก�าลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลท่ัวประเทศ	ยอมแพ้และวางอาวุธเพื่อเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม	 แลกกับการที่รัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐ	 (SAC)	 จะคืนสิทธิ 

ความเป็นพลเมืองตามเดิม	 โดย	 PDF	 ไม่เชื่อว่ากองทัพเมียนมาจริงใจที่จะยุต ิ

การสู้รบกับ	PDF	และเห็นว่า	 เป็นกุศโลบายของกองทัพเมียนมา	 เพื่อไม่ให้สูญเสีย

ก�าลังพลและอาวุธ	จากสถานการณ์ห้วงปัจจุบันที่	PDF	มีศักยภาพโจมตีสร้างความ

เสียหายต่อกองทัพได้มากขึ้น๘

๗
 ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต.ิ	10	มิ.ย.65.	ICRC	พร้อมร่วมมือกับอาเซียนในการส่งความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม

แก่เมียนมา.	https://www.nia.go.th/news/page/1522/
๘
 ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต.ิ	13	มิ.ย.65.	PDF	ปฏิเสธข้อเสนอของกองทัพเมยีนมาทีใ่ห้ประกาศยอมแพ้.	https://

www.nia.go.th/news/page/1559/
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•	 วิกฤตการณ์ในเมียนมาก�าลังถึงจุดส�าคัญ	 เพราะถ้าในอีก	 

๕	 เดือนข้างหน้า	 เมียนมาไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เรียกว่า	 “ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ”	 

ในฉันทามติ	๕	ข้อ	ได้แก่	(๑)	ทุกฝ่ายหยุดความรุนแรง	(๒)	ทุกฝ่ายเจรจาอย่างสันติ	

(๓)	 ให้มทีตูพเิศษเพือ่ให้เกิดกระบวนการเจรจา	 (๔)	อาเซียนช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม	

และ	(๕)	ทตูพเิศษเข้าไปเมยีนมาเพือ่พดูคุยกบัทุกฝ่าย	กอ็าจจะหมดหวงัในการท�าให้

เมียนมากลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอาเซียนเหมือนเดิม	ถึงอย่างไร	รัฐบาลทหาร

เมียนมายังพอมีโอกาสอยู่บ้าง	 เนื่องจากทูตพิเศษจะมีแผนกลับไปเยือนเมียนมา 

ครั้งที่	๓	ในเดือน	ก.ย.๖๕๙

จากสถานการณ์ข้างต้น	กมัพชูา	ซึง่ต้องรบับทบาทประธานอาเซียน

ต่อจากบรไูนฯ	จงึได้ก�าหนดแนวทางในการขบัเคลือ่นประชาคมฯ	ด้วยการจดัล�าดบั

ความส�าคญัของสถานการณ์ตามความเร่งด่วนและการสานต่องานทีย่งัต้องด�าเนนิการ 

ต่อจากบรูไน	ซึ่งในการเข้ารับหน้าที่และแสดงบทบาทการเป็นประธานอาเซียนก็ได้

มีการก�าหนดไว้ใน	 “กฎบัตรอาเซียน”	 เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียน

๒.๒	การก�าหนดบทบาทของประธานอาเซียน

บทบาทของประธานอาเซียนในแต่ละปี	จะส่งผลต่อความมั่นคงของ

ประชาคมอาเซยีน	ซึง่ประกอบด้วย	๓	เสาหลกัท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั	คอื	๑)	ประชาคม

การเมอืงความมัน่คงอาเซยีน	 (ASEAN	Political-Security	 Community:	 APSC)		 

๒)	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 และ	 

๓)	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	

ASCC)	 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา 

ทัง้ในด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ท�าให้อาเซยีนต้องเผชญิกบัความท้าทายใหม่	ๆ	

๙
 นันทิดรา	พวงทอง.	29	ก.ค.	2565.	จับตาบทบาทอาเซียนประเด็นร้อน’ระดับโลก-ภูมิภาค’.	https://www.

bangkokbiznews.com/world/1017998
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มากมาย	เช่น	การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ปัญหาพิบัติภัยธรรมชาติ	ปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้อง	 การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมิูอากาศ	ปัญหาความขดัแย้งในทะเลจนีใต้	ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจของสมาชกิ

อาเซียน	 และปัญหาจากอิทธิพลของประเทศนอกกลุ่ม	 รวมทั้งปัญหาด้านเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายของประธานอาเซียนคนใหม่

การก�าหนดบทบาทของประธานอาเซียน	 เป็นไปตามที่กฎบัตร

อาเซยีน	ก�าหนดไว้ในหมวดที	่ ๑๐	 เรือ่งการบรหิารและข้ันตอนการด�าเนินงาน	 ในข้อท่ี	

๓๑	 ว่าด้วยประธานอาเซียนที่ว่า	 ต�าแหน่งประธานอาเซียนใช้การหมุนเวียน	 

ตามล�าดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก	 โดยนับตามปีปฏิทินตั้งแต่

วันที่	๑	มกราคม	–	๓๑	ธันวาคม	เป็นประจ�าทุกปี	หากต�าแหน่งประธานอาเซียน 

ในป ีนั้นเป ็นของประเทศใด	 ประเทศน้ันต ้องท�าหน ้าที่ เป ็นประธานของ 

การประชมุสดุยอดอาเซยีนและการประชมุสดุยอดท่ีเกีย่วข้อง	จดัประชมุคณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน	 คณะมนตรีประชาคมอาเซียนทั้ง	 ๓	 คณะ	 การประชุมระดับ

รฐัมนตรอีาเซยีนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูทีเ่กีย่วข้องตามทีเ่หมาะสม	และ

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวร

ประธานอาเซียน	 มีบทบาทในการส่งเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน ์

และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนอย่างแข็งขัน	 รวมถึงความพยายามในการสร้าง

ประชาคมอาเซียน	โดยการริเริ่มทางนโยบาย	การประสานงาน	ฉันทามติ	และความ

ร่วมมอื	และจะต้องสร้างความมัน่ใจในการเป็นศนูย์รวมของอาเซียน	การตอบสนอง

ต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และทันท่วงที	รวมถึงเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือ	และจัดให้มีการจัดการ

เรื่องต่างๆ	เพื่อสนองตอบข้อกังวลที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยทันที	

นอกจากนี้	 ประธานอาเซียนต้องท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของอาเซียน 

ในการเสรมิสร้างและส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัหุน้ส่วนภายนอกภูมภิาคให้ใกล้ชดิขึน้	

รวมทั้งปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย...
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๒.๓	ทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของกัมพูชา

เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	ในฐานะประธาน

อาเซียนประจ�าปี	 ๒๕๖๔	 ได้ท�าการส่งต่อหน้าท่ีให้กับผู้แทนของประเทศกัมพูชา	 

ในฐานะประธานอาเซียนประจ�าปี	 ๒๕๖๕	 ซึ่งในครั้งนั้น	 สมเด็จอัครมหาเสนาบดี 

เดโชฮุนเซน	นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	เป็นผู้ไป

รับต�าแหน่งด้วยตนเอง	และในปี	๒๕๖๕	นี้	

กัมพูชาซึ่งได้รับเกียรติให้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานอาเซียนเป็นครั้งที่	๓	จะขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนภายใต้หัวข้อ	(Theme)

 

“ASEAN	A.C.T.	:	Addressing	Challenges	Together”

“ASEAN	A.C.T.”	หมายถงึ	“อาเซยีนร่วมจดัการความท้าทายไปด้วยกนั”	

ซ่ึง	Theme	ดงักล่าวเน้นย�า้ถงึ	จติวญิญาณอาเซียนทีจ่ะ	“สามัคคเีป็นหนึง่ประชาคม”	

โดยมีเจตจ�านงท่ีจะแก้ไขและเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคร่วมกัน	 

โดย	 ASEAN	 ต้องลงมือด้วยการแสดงบทบาทให้โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

ในลักษณะของ	VUCA	เห็นความส�าคัญของ	ASEAN	ทั้ง	๓	เสาหลัก	อย่างสอดรับ

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ในปี	๒๕๖๕	ภายใต้	Theme	“ASEAN	A.C.T.”	นั้น	กัมพูชาเน้นย�้าและ 

ให้ความส�าคัญกับค�าว่า	“ความสามัคคี	(Togetherness)”	แนวทางการด�าเนินการ

ของอาเซียน	 ว่า	 จะอยู่บนพื้นฐานของการเปิดกว้าง	 (Openness)	 ความศรัทธา		

(Good	faith)	และความสามัคคี	(Solidarity)	ภายในครอบครัวอาเซียน

ภายใต้หัวข้อ	(Theme)	นี้	กัมพูชาพยายามที่จะสร้างประชาคมอาเซียนให้

มีความสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว	 โดยการสร้างสันติสุข	 (Peaceful)	 ความมั่นคง	

(Stable)	 และความเจริญรุ่งเรือง	 (Prosperous)	 ตอกย�้าให้ความผูกพันภายใน

อาเซยีนแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง	และตอบสนองต่อผลกระทบและความไม่แน่นอน
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ที่เกิดข้ึนจากความท้าทายในระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 ซี่งรวมถึงการระบาด 

ของเช้ือ	COVID-19	การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ	(Climate	Change)		และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development)	การแข่งขนัระหว่างมหาอ�านาจ	การปกป้อง

ภมิูภาค	ข้อพพิาทดนิแดน	สงครามการค้า	การแข่งขนัทางเทคโนโลย	ีรวมทัง้ภยัคกุคาม

ตามรูปแบบและภัยคุกคามไม่ตามแบบ

จากความส�าเร็จของบรูไนฯ	 ในฐานะประธานปีก่อน	 เป็นเสมือนเชื้อเพลิง 

ที่ได้ส่งต่อให้กับกัมพูชาในการท�าหน้าที่ขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุภารกิจส�าคัญ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเร่งกระบวนการสร้างความเสมอภาค	ความแข็งแกร่ง	และ

การเป็นประชาคมอาเซียน	 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของอาเซียน	 ที่ว่า	 

“One	Vision,	One	Identity,	One	Community”

ทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของกัมพูชาในปี	๒๕๖๕
ประเด็นความท้าทายที่ถูกให้ความส�าคัญในล�าดับต้นๆ	ใน	๓	ด้าน	คือ

๑.	 ด้านการเมืองและความม่ันคง	 กัมพูชาจะเสริมความเข้มแข็งให้กับ

ประชาคมอาเซยีนหลงัจากเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์เมือ่ปี	๒๕๕๘	

ซึ่งประเด็นความท้าทายในด้านการเมืองและความมั่นคง	 จะเกี่ยวข้องกับประเด็น

ย่อยต่อไปนี้	

๑.๑	ASEAN	Solidarity	การป้องกันการเกิดความเห็นต่างที่จะส่งผล

ต่อการเป็นเอกภาพ	 (Unity)	 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน	 และการจัดท�า 

วิสัยทัศน์ใหม่ของอาเซียน	 (ASEAN	 Vision.2025)	 ซ่ึงต้องมีความเป็นเอกภาพ 

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน

๑.๒	 ASEAN	 Centrality	 จากการ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันของ

มหาอ�านาจในช่วงการระบาดของเชือ้	COVID-19	ในด้าน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง	 การทหาร	 เศรษฐกิจ	 และ

เทคโนโลยรีะหว่างกนัซึง่มีนยัยะส�าคญัไปถงึการเผชญิหน้า
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ด้วยการใช้ก�าลัง	 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกเช่นนี้	 

อาเซียนต้องรักษาบทบาทการเป็นแกนกลางของภูมิภาคในด้านสถาปัตยกรรม 

และการรวมกลุ่มต่าง	 ๆ	 ท้ังยังต้องรักษาบทบาทน�าและบทบาทการขับเคล่ือน

ประเด็นหรือยุทธศาสตร์ส�าคัญของภูมิภาคและโลกไว้

๑.๓	 ภัยคุกคามความมั่นคงอื่นๆ	 ได้แก่	 อาชญากรรมข้ามชาติ	

(Transnational	Crime)	การก่อการร้าย	(Terrorism)	โรคระบาด	(Pandemic)	และ

สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Crisis)

๒.	 ด้านเศรษฐกิจ	 กัมพูชาจะให้ความส�าคัญกับประเด็นความท้าทาย 

ในด้านเศรษฐกิจ	โดยมีประเด็นย่อยต่อไปนี้	

๒.๑ ผลกระทบจาก	 COVID-19	 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิกอาเซียนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 ที่ส่งผลให้ 

ห่วงโซ่อุปทานชะงัก	และเศรษฐกิจไม่เติบโต	

๒.๒	 ASEAN	 Connectivity	 การเชือ่มโยงทางการค้า	การคมนาคม	

Technology	deific	(การแบ่งแยกเทคโนโลยีไม่ให้ใช้งานร่วมกันได้)	การดึงดูดการค้า	

และการลงทุนในภูมิภาค	 การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 และ 

การส่งเสริมบทบาทผู้ประกอบการสตรีและเยาวชน

๓.	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 กัมพูชาจะให้ความส�าคัญกับประเด็น 

ความท้าทายด้านสังคมและวัฒนธรรม	โดยมีประเด็นย่อยต่อไปนี้

๓.๑	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม	๔.๐

๓.๒	 การส่งเสริมบทบาทของสตรีและเยาวชน	 ซ่ึงจะเน้นการสร้าง

บทบาทของสตรีและเยาวชนในการรักษาสันติภาพ	 ซึ่งเป็นภารกิจที่อาเซียนได้เริ่ม

ด�าเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว	๒	ปี

๓.๓	การมีระบบคุ้มครองทางสังคม	(Social	Protection)	ซึ่งเป็น

ประเด็นที่หลายประเทศที่อยู ่ ในกลุ ่มก�าลังพัฒนาไม ่ได ้ให ้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาหรือขับเคลื่อนมากนัก	ซึ่งรวมถึงอาเซียนด้วย
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๒.๔	บทบาทของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน

(๑)	กรณีสถานการณ์ในเมียนมา

หลงัจากท่ีนายวันนา	หม่อง	ลวนิ	รฐัมนตรต่ีางประเทศทีไ่ด้รบัแต่งตัง้โดย

กองทัพเมียนมา	 เดินทางเยือนกัมพูชา	 เมื่อวันที่	 ๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๔	 เพื่อเข้าพบ 

นาย	 ฮุน	 เซน	 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	 ก่อนที่กัมพูชาจะนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียน 

ในปี	 ๒๕๖๕	 ต่อจากบรูไนฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขวิกฤตในเมียนมา	

หลังจากที่ทางการเมียนมาตัดสินโทษจ�าคุกแก่นางออง	ซาน	ซูจี	ได้เพียง	๑	วัน	โดย

ทั้งสองได้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	 ๒	 ประเทศ	 รวมถึงหาช่องทาง 

ในการท่ีจะเพิม่บทบาทของเมยีนมาในเวทอีาเซยีน	หลงัจากที	่พล.อ.	อาวโุส	มนิ	อ่อง	หล่าย	

ผู้น�ารัฐประหารและนายกรัฐมนตรีเมียนมาคนปัจจุบันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ

ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	 ช่วงเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๔	 ที่ผ่านมา	 ซ่ึงหลังจากรับ

ต�าแหน่งประธานอาเซียน	 เมื่อวันท่ี	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 กัมพูชามีบทบาทในการ 

แก้ปัญหาสถานการณ์ภายในเมียนมาดังนี้

•	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 กัมพูชาที่รับต�าแหน่งประธานอาเซียน	 

ต่อจากบรูไนฯ	 ระบุว่า	 จะผลักดันให้ผู้ปกครองทหารของเมียนมาเปิดการเจรจา 

กบัฝ่ายตรงข้าม	จากค�าเตอืนว่าเมยีนมาอยูบ่นปากเหวของสงครามกลางเมอืง	ซึง่กมัพชูา

ได้แต่งตั้งทูตพิเศษประจ�าเมียนมาคนใหม่เพื่อเร่ิมท�างานต้ังแต่ต ้น	 ๒๕๖๕	 

หลงัจากทตูซ่ึงเป็นตวัแทนของบรูไนฯ	หมดวาระลง	และนายกรฐัมนตรีฮนุเซน	คาดหวงัว่า

จะเป็นผูป้ระสานรอยร้าวระหว่างเมยีนมาและบรรดาชาตสิมาชกิอาเซยีนทกุประเทศได้

•	 กัมพูชายืนยันใช้	 “วิธีที่แตกต่าง”	 ต่อเมียนมา	 ในฐานะประธาน

อาเซยีน	กระทรวงการต่างประเทศกมัพชูาเปิดเผยว่า	นายกรฐัมนตรกีมัพชูา	ฮนุ	เซน	

มิได้พบกับอดีตผู้น�ารัฐบาลพลเรือนเมียนมา	นางออง	ซาน	ซู	จี	ระหว่างการเดินทาง

เยือนเมียนมาเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว	 และกัมพูชาจะใช้	 “วิธีที่แตกต่างออกไป”	 ในการ

รบัมอืกับวิกฤตกิารณ์ในเมยีนมา	การทีผู่น้�ากมัพชูาเยอืนเมยีนมาเป็นอกีหนทางหนึง่

ในการผลักดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติตาม	“ฉันทามติ	๕	ข้อ”	ที่จัดท�าไว้เมื่อ
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เดือนเมษายนปีที่แล้ว	 โดยเมื่อปีที่แล้ว	 ประชาคมอาเซียนมีมติไม่เชิญผู้น�ารัฐบาล

ทหารเมยีนมาเข้าร่วมการประชมุสดุยอดทีบ่รไูนดารสุซาลาม	เป็นเจ้าภาพ	ซ่ึงถือเป็น

กรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 สืบเนื่องจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยินยอมปฏิบัติ

ตามฉันทามติดังกล่าว	นายกรัฐมนตรีฮุน	เซน	ซึ่งยึดอ�านาจจากการรัฐประหารเมื่อ

ปี	พ.ศ.๒๕๔๐	เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนเมียนมาเป็นเวลา	๒	วัน	ถือเป็นผู้น�า

รัฐบาลต่างชาติคนแรกที่เยือนเมียนมานับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือน

กมุภาพนัธ์ปีทีแ่ล้ว	สือ่ของทางการเมยีนมารายงานเมือ่วนัเสาร์ว่า	พลเอกมนิ	อ่อง	หล่าย 

ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี	 ฮุน	 เซน	 ที่ยืนเคียงข้างเมียนมา	 รัฐมนตร ี

ต่างประเทศกมัพชูาซึง่เดนิทางร่วมคณะไปเมยีนมาในครัง้นีด้้วย	ยนืยนัว่า	นายกรฐัมนตรี

ฮุน	 เซน	 มิได้เอ่ยปากขอพบนางซู	 จี	 ผู้ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร 

และถกูฟ้องในหลายข้อหา	ทัง้นี	้กองทพัเมยีนมามปีระวตักิารใช้ความรนุแรง	รวมทัง้

การกดขี่ชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮีนจา	 และการยึดอ�านาจของกองทัพคร้ังนี้จุดชนวน 

ให้เกิดการประท้วงโดยสันติท่ัวประเทศ	ก่อนท่ีกองก�าลังความมั่นคงจะปราบปราม

อย่างรุนแรง	 ในช่วงหลังน้ี	 กองทัพเมียนมาใช้วิธีปราบปรามผู้เห็นต่าง	 ท�าให้มี 

การสญูหาย	การทรมาน	และการวสิามญัฆาตกรรม	รวมทัง้การโจมตีทางอากาศและ 

ทางบกต่อกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ด้วย	องค์กร	Assistance	Association	for	

Political	 Prisoners	 ระบุว่า	 กองก�าลังความมั่นคงสังหารพลเรือนไปแล้วราว	 

๑,๔๔๓	คน	นกัวเิคราะห์มองว่า	นายกรฐัมนตร	ีฮนุ	เซน	อาจหวงัว่าการเดินทางเยอืน

เมียนมาครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเขาในเวทีระหว่างประเทศท่ีไม่ดีนักได	้	

อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นฝ่ายค้านใต้ดินของเมียนมา	 ระบุว่า	

การจับมือกับ	“ผู้น�าทหารมือเปื้อนเลือด”	เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้๑๐

๑๐
 ส�านักข่าวรอยเตอร์.	9	มกราคม	2565.	https://www.voathai.com/a/cambodia-to-take-different-

approaches-to-myanmar-crisis-as-asean-chair/6389046.html
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•	 วันที่	๗-๘	มกราคม	๒๕๖๕	นายกรัฐมนตรีฮุน	เซน	สนับสนุนให้ผู้น�า

กองทัพเมียนมาเข้ามามีบทบาทในเวทีอาเซียน	 อีกทั้งยังเป็นผู้น�าประเทศรายแรก 

ทีเ่ดนิทางเยอืนเมียนมาอย่างเป็นทางการ	โดยระบุว่า	กองทพัเมยีนมาควรได้รบัเชิญ

ให้เข้าร่วมเวทีการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	 ท�าให้นักวิเคราะห์มองว่า	 ในห้วงปี	

๒๕๖๕	การเป็นประธานอาเซยีนของกมัพูชาอาจยิง่ท�าให้ประเดน็ความร้อนแรงของ

วกิฤตเมียนมาเจือจางลงและเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัรฐับาลทีม่าจากการรฐัประหารเพ่ิมมาก

ขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ	 ซึ่งอาจส่งผลให้กองทัพอาจปกครองเมียนมาได้ยาวนาน

มากขึ้น๑๑

•	 กัมพูชายังคงพยายามแสวงหาแนวแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ในเมียนมา	หนงัสอืพมิพ์	The	Phnom	Penh	Post	รายงานเมือ่วนัที	่๒๖	พฤษภาคม	

๒๕๖๕	 ว่า นายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 ของกัมพูชา	 กล่าวกับผู้แทนพิเศษเลขาธิการ

สหประชาชาต	ิ(UN)	ด้านเมียนมานอกรอบการประชุม	World	Economic	Forum	

ที่เมืองดาวอส	 สวิตเซอร์แลนด์	 ว่ากัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนยังคงพยายาม

แสวงหาแนวทางเพือ่แก้ไขปัญหาในเมยีนมาอย่างถาวร	โดยยดึหลกั	๓	ประการ	ได้แก่	

(๑)	การยตุกิารใช้ความรุนแรง	(๒)	การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	และ	(๓)	

การส่งเสริมการพูดคุยโดยดึงทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ด้านผู้แทนพิเศษเลขาธิการ

สหประชาชาติ	แสดงความชื่นชมที่กัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขดังกล่าวพร้อมกับ

แสดงความเห็นว่าสิ่งส�าคัญท่ีสุดในขณะนี้คือการหาวิธียุติการใช้ความรุนแรงต่อ

พลเรือนในเมียนมา๑๒

(๒) กรณีการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

•	 ในฐานะประธานอาเซียน	๒๕๖๕	หัวหน้าคณะทูตานุทูตกัมพูชาได้

ประกาศว่า	รฐับาลกมัพชูาจะพยายามส่งเสริมบทบาทการเป็นศนูย์กลางของอาเซยีน

๑๑
 ณรงค์กร	 มโนจันทร์เพ็ญ.	 กัมพูชาเตรียมนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียน	ปี	 2022	พร้อมเดินหน้าแก้ไขวิกฤตใน 

เมียนมา.	https://thestandard.co/cambodia-be-chair-of-asean-in-2022/)
๑๒	 	กัมพูชายังคงพยายามแสวงหาแนวแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา.	 27	พ.ค.65.	https://www.nia.

go.th/news/page/1387/
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ในการแก้ไขปญัหาภมูศิาสตรก์ารเมอืงทีก่�าลงัเกดิใหม่และการปะทะเชงิยทุธศาสตร์
เพื่อธ�ารงและผลักดันสันติภาพ	ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง	ในการแถลงข่าว
ต่อสือ่มวลชนเกีย่วกบัปัญหาทีไ่ด้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ	ของกมัพูชาในฐานะ
ประธานอาเซียน	ณ	 กระทรวงการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์กัมพูชาเมื่อวันท่ี	 
๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๔	นาย	Prak	Sokhon	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและวเิทศสมัพนัธ์ได้ยนืยนัว่า	กมัพชูาจะส่งเสรมิลทัธพิหภุาค ี
ความสมดลุและการพึง่พากฎหมาย๑๓	จากสถานการณ์ความตงึเครยีดในทะเลตะวนัออก
ทีน่บัวันเพิม่ขึน้	รองนายกรฐัมนตร	ีPrak	Sokhon	ได้ยนืยนัว่า	การลงนามและบงัคบั
ใช้แนวทางในการปฏิบตัเิพือ่ให้เป็นไปในวถิทีางเดยีวกนั	(Code	of	Conduct:	CoC)		
คือ	 เรื่องที่จ�าเป็นและกัมพูชาจะจัดพิธีร�าลึกครบรอบ	๒๐	ปี	 ในการจัดท�าปฏิญญา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติ	(Declaration	of	the	Conduct:	DoC)

•	 นายกรฐัมนตรฮีนุ	เซน	แห่งกัมพชูา	กล่าวว่า	สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซยีน	(ASEAN)	จ�าเป็นต้องมคีวามสมคัรสมานสามคัคี
เพือ่รบัมอืความท้าทายส�าคญัหลายประการ	เพือ่ประโยชน์ของสันติภาพ	เสถียรภาพ	
และการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภูมิภาค	ส�านักข่าวซินหัวรายงานว่า	ระหว่างการกล่าว 
สุนทรพจน์เนือ่งในวนัอาเซยีน	นายกรฐัมนตรฮีนุ	 เซน	 ซ่ึงเป็นประธานอาเซียนประจ�าปี 
๒๕๖๕	 กล่าวว่า	 กัมพูชามุ ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง	 
ความสามัคคี	และความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	เพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน
ในระดบัภูมิภาค	และเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของอาเซียนเพือ่สนัตภิาพ	เสถยีรภาพ	
ความม่ันคง	และการพัฒนาทีย่ัง่ยนืทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	นายกรฐัมนตรี
ฮุน	เซน	กล่าวว่า	อาเซียนไม่สามารถรับประกันการไม่มีสงครามและความขัดแย้งได้	
ทว่าอย่างน้อยอาเซียนได้ท�าหน้าที่เป็นเวทีเปิดส�าหรับการเจรจาและปรึกษาหารือ 
ท่ีสร้างสรรค์	ซึง่มส่ีวนสนบัสนนุอย่างมหาศาลในการรักษาสันติภาพและเสถยีรภาพ
ในภูมิภาค๑๔	สามารถพูดได้ว่า	ขณะนี้อาเซียนก�าลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว	และเชื่อว่า
๑๓

 VOVWORLD.	ประธานอาเซียน	2022	–	กัมพูชาย�้าถึงความจ�าเป็นของซีโอซี.	30	ธันวาคม	2564.	https://
vovworld.vn/th-
๑๔

 “ฮุนเซน”	 ชี้อาเซียนต้องสามัคคี-สนับสนุนการพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน.	 8	 ส.ค.	 65.	 https://www.
infoquest.co.th/2022/223179
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อาเซียนสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่ง	 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และ

มิตรภาพ	เพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งหมดที่ก�าลังเผชิญอยู่	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ของประชาชนและภูมิภาค	 ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณหลักของอาเซียนนั่นคือ	 

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

(๓)	กรณีการแพร่ระบาดของ	COVID-19	

•	 “กัมพูชา”	 ประธานอาเซียนปี	 ๒๕๖๕	 ตั้งเป้าสู้โควิด-ฟื้นท่องเที่ยว	

นายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 เปิดเผยว่า	 ภารกิจหลักของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	(อาเซยีน)	ปี	๒๕๖๕		คอืการต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของเชือ้	COVID-19	

และการมุ่งฟื้นฟูภาคการท่องเท่ียว	 นายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 กล่าวในระหว่างพิธ ี

เปิดการประชมุการท่องเทีย่วอาเซยีนปี	๒๕๖๕	หรอื	ASEAN	Tourism	Forum	ณ	เมอืง

สหีนวุลิล์	เมอืงชายฝ่ังทะเลของกมัพูชาซึง่เป็นประธานอาเซยีนประจ�าปีนี	้นายกรฐัมนตรี

ฮุน	 เซน	 กล่าวกับบรรดารัฐมนตรีการท่องเท่ียวและตัวแทนจากประเทศ 

สมาชิกอาเซยีนว่า	 “การมส่ีวนร่วมคร้ังนีแ้สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ร่วมกนั	 ความเป็น 

น�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	ตลอดจนมติรภาพในการพฒันาและฟ้ืนฟูภาคการท่องเท่ียวให้ฟ้ืน

ตวัจากวกิฤต ิCOVID-19	อย่างแท้จรงิ”	นายกรัฐมนตรกีมัพชูา	กล่าวเสรมิว่า	กมัพชูา

สนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแนวคิดริเริ่มในการกลับมาเปิดการท่องเที่ยวในอาเซียน 

อีกครั้ง	เช่นเดียวกับการกลับมาเปิดทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ๑๕

•	 นายกรัฐมนตรีฮุน	 เซน	 ระบุว่า	 ระหว่างการระบาดใหญ่ของเชื้อ	

COVID-19	ที่เกิดขึ้นมานานกว่า	๒	ปี	อาเซียนสามารถเอาชนะวิกฤตระดับโลกและ

ป้องกันผลกระทบต่อสาธารณสขุ	สงัคม	เศรษฐกจิ	และชวีติประจ�าวนัของประชาชน

ครั้งนี้ได้	 อาเซียนได้คิดค้นแผนริเริ่มมากมายเพื่อควบคุมผลกระทบของวิกฤต 

สขุภาพนี	้โดยปรบัใช้กรอบการฟ้ืนตวัทีค่รอบคลมุของอาเซยีนในวงกว้าง	เพือ่ปกป้องชวีติ

ของผู ้คนและรักษาเสถียรภาพทางสังคมตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๑๕	https://www.bangkokbiznews.com/world/983430,	19	ม.ค.	2565
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สรุปท้ายบท

บทบาทของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน	 ได้รับความสนใจจากทั้งโลก	

เน่ืองจากการท�าหน้าทีป่ระธานฯ	เมือ่	๑๐	ปีทีแ่ล้ว	ไม่มีการออกแถลงการณ์ร่วมของ

อาเซียน	 เนื่องจากสมาชิกอาเซียนไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้	

ในครั้งนี้ประเทศคู่เจรจาหลายประเทศจึงกังวลว่า	 กัมพูชาอาจจะชักน�าให้สมาชิก

อาเซียนเลือกข้างไปทางจีนมากเกินไป

แต่ในระยะ	 ๘	 เดือนที่ผ่านมา	 กัมพูชาได้แสดงบทบาทประธานอาเซียน 

ทีมี่ความกระตอืรอืร้นมากกว่าบรูไนฯ	อย่างชดัเจน		อาจจะเนือ่งจากการเป็นประเทศ

พุทธศาสนา	 จึงพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น	 และนายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น	 ก็ถือว่าเป็นผู้น�า

การเมืองหน่ึงของอาเซียนที่กล้าพูดกล้าท�า	 มีความเข้าใจในวิถีของอาเซียน	 มี 

สายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้น�าอาเซียนในหลายยุคสมัย	 และมีบทบาทในการขับเคลื่อน 

ประชาคมฯ	 มาอย่างยาวนาน	 จึงสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาในอาเซียนได้	 โดยใช้

ประสบการณ์บนเวทอีาเซยีนในความพยายามสร้างสนัติภาพให้เกดิขึน้ในอาเซียน๑๖

๑๖”กัมพูชา”	 ประธานอาเซียนปี65	 ต้ังเป้าสู ้โควิด-ฟื ้นท่องเท่ียว.	 19	 ม.ค.	 2565.	 https://www.

bangkokbiznews.com/world/983430
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ส่วนที่ ๓

บทสรุปและข้อเสนอแนะ





ส่วนที่	๓

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๓.๑	บทสรุปการด�าเนินบทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชา

	 ประธานอาเซียนเป็นต�าแหน่งส�าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้

ก้าวผ่านวิกฤตการณ์และคว้าโอกาสต่างๆ	 ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางด้าน

คุณภาพชีวิต	การศึกษา	การค้า	เทคโนโลยี	และความทันสมัย	ก้าวทันโลกในทุก	ๆ	

ด้านให้กบัประชาชนในภูมภิาค	 อีกท้ังยังต้องธ�ารงรกัษาไว้ซึง่สนัตภิาพและความมัน่คง 

ในภูมิภาคซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการก่อตั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ป	ี 

พ.ศ.๒๕๑๐	ประธานอาเซยีนจงึเป็นเสมอืนผูแ้ทนของสมาชกิอาเซียนทัง้	๑๐	ประเทศ

ในการแสดงจุดยืนในเวทีมิตรประเทศและเวทีโลก	โดยปี	๒๕๖๕	นี้	ประเทศกัมพูชา	

เป็นประธานอาเซียนภายใต้หัวข้อ	 “ASEAN	 A.C.T.”	 หรือ	 “อาเซียนร่วมจัดการ 

ความท้าทายไปด้วยกนั”	บทบาทและทศิทางการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนของกมัพูชา

ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคง	 ความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียน	 

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	และความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน

ขณะที่ภายในประชาคมฯ	 ยังคงมีหลายสถานการณ์ท่ีอ่อนไหวต่อ 

ความเป็นเอกภาพ	และภายนอกประชาคมฯ	กก็�าลงัครกุรุน่ไปด้วยสงครามตวัแทนระหว่าง

มหาอ�านาจ	และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิหยดุชะงกัลงจากการระบาดของเชือ้	COVID-19	

ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรับกัมพูชา	 ในฐานะของ

ประธานอาเซยีนเป็นอย่างมาก	ซึง่สามารถแยกวเิคราะห์ถงึบทบาทประธานในแต่ละ

เสาหลักได้	ดังนี้

33เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง 
“กัมพูชาในบริบทของประธานอาเซียนกับความมั่นคงของภูมิภาค” 



(๑.)	ด้านการเมืองและความมั่นคง

(๑.๑)		ความเป็น	ASEAN	Solidarity	

กรณีสถานการณ์เมียนมา	 จากการแสดงจุดยืนร่วมกันของอาเซียน

ในการคัดค้านไม่ให้รัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน	แสดงให้เห็น

ถึงความเป็นเอกภาพมากขึ้นในการจัดการกับเมียนมา	 และกัมพูชาได้ส่งสัญญาณ 

ถึงความต้ังใจที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า	 ตอนน้ีอาเซียนมีแรงขับเคลื่อนที่ 

อาจจะก�าหนดทิศทางหรือทางออกให้กับสถานการณ์เมียนมาได้	 ขณะเดียวกัน 

ก็เป็นการสร้างความกดดันให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาในการต้องให้ความส�าคัญ 

กับการเป็นประชาคมอาเซียนก่อนที่จะถูกโดดเดี่ยวจากนานาประเทศ

การเคารพหลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของ

ประเทศสมาชกิ	ไม่สามารถน�ามาพจิารณาใช้กบัสถานการณ์ในเมยีนมาได้	เนือ่งจาก

มีประเด็นเกี่ยวโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกล่าวอ้างถึงการฆ่าล้าง 

เผ่าพันธุ์ในเมียนมา	 ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลและส่งผลกระทบเชิงลบต่อ	 

ความน่าเชื่อถือและเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียน

อาเซยีนจะใช้การกดีกนัผูน้�ารฐับาลเมยีนมาเข้าร่วมกจิกรรมของผู้น�า

อาเซียน	 ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศมหาอ�านาจ	 

เป็นเครื่องมือในการบังคับให้เมียนมาอนุญาตให้ทูตหรือผู้แทนพิเศษของอาเซียน 

พบกบัฝ่ายตรงข้ามของกองทพั	นางอองซานซจีู	และน�าการช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม

เข้าไปในพื้นที่ได้	

ความอดึอดัต่อสถานการณ์ในเมยีนมา	อาจท�าให้ประเทศอนิโดนเีซยี	

มาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 ให้การสนับสนุนและเลือกอยู่ฝ่ายสหรัฐฯ	 ขณะที่ไทย	 ลาว	

เวียดนาม	และกัมพูชา	ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน

 ดังนั้น	 ความพยายามของกัมพูชาในการรับรัฐบาลทหาร	

เมยีนมาเข้ามาเป็นสมาชกิอาเซยีนไม่น่าจะน�าอาเซยีนไปสู่อนาคตทีดี่	 และอาจกลาย

เป็นชนวนเหตสุ�าคญัประการหนึง่ในการท�าให้ขาดความเป็นเอกภาพของอาเซยีนได้	
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รวมทั้งอาจท�าให้สหรัฐฯ	 และจีนเข้ามามีบทบาทส�าคัญที่เป็นสาเหตุให้เกิด	

การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในภูมิภาค	

(๑.๒)		ASEAN	Centrality	

ภายใต้หัวข้อ	 “อาเซียนร่วมจัดการความท้าทายไปด้วยกัน”	

(“ASEAN	A.C.T.:	Addressing	Challenges	Together”)	มุง่มัน่จดัการความท้าทาย

ท่ีเผชิญร่วมกันและรักษาพลวตัของการสร้างประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน	 ความมุ ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างการปรับตัวของอาเซียนท่ามกลาง 

ความไม่แน่นอนระดับโลกและรักษาบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน

สถาปัตยกรรมภูมิภาค	 จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทาย	 เนื่องจากความส�าเร็จของการท�าให้

อาเซียนเป็นแกนกลางของภูมิภาคและโลก	 มีปัจจัยส�าคัญที่เข้ามาเก่ียวข้อง	 คือ	 

ความเป็นเอกภาพของอาเซียน	 (ASEAN	Solidarity/	ASEAN	Unity)	ซึ่งจะเป็น 

ตวัขบัเคลือ่นให้ทกุประเทศมส่ีวนร่วมในการพฒันาอย่างสร้างสรรค์	และรบัผลประโยชน์

ร่วมกันอย่างเท่าเทียม	ปัจจัยอีกประการ	คือ	การส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาเซียน

และขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวกับประชาคมโลก

 การแสดงของกัมพูชาในการเสริมสร้างการเป็นแกนกลาง

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคโลก	 ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น	

รูปธรรม	

(๒.)	ด้านเศรษฐกิจ	

(๒.๑)		ผลกระทบจาก	COVID-19	

ภารกิจหลักของประชาคมอาเซียน	ในปี	๒๕๖๕	คือ	การต่อสู้

กับการแพร่ระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 ท่ีส ่งผลกระทบอย่างมากต่อภาค 

การท่องเทีย่ว	รายได้ประชากร	และความเป็นอยูข่องประชาชนทัง้ประชาคม	ซึง่กมัพชูา

ในฐานะประธานอาเซยีนก็ได้สนบัสนนุอย่างเตม็ทีต่่อแนวคิดริเริม่ในการกลบัมาเปิด

การท่องเที่ยวในอาเซียนอีกครั้ง	 เช่นเดียวกับการกลับมาเปิดทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ซึ่งจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
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ทางการ	(ASEAN	Foreign	Ministers’	Retreat:	AMM	Retreat)	เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์

ท่ีผ่านมา	 ได้กล่าวสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา	 และแสดงความ 

มุ่งมั่นที่จะสานต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 เพื่อการฟื้นฟู

ทางเศรษฐกิจ	และการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนผ่านการจัดท�าเอกสารวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซยีนหลงั	ปี	ค.ศ.	๒๐๒๕	และการส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคภีายนอก

(๒.๒)	ASEAN	Connectivity	

แม้ว่าบทบาทประธานอาเซียนของกัมพูชาในเร่ืองนี้อาจจะยัง

ไม่ชัดเจน	 แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน	 การจะบรรลุถึงเป้าหมายในการสร้างความ

เป็นศนูย์กลางของอาเซยีนผ่านมติขิองการสร้างความเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซียน	

(ASEAN	Connectivity)	มิใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้	ถ้าประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง

ด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง	 และรักษาสมดุลของการพ่ึงพาความช่วยเหลือ 

จากประเทศภายนอกให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม	 รวมถึงตระหนักว่าแนวคิดความเป็น

ศูนย์กลางถือเป็นหลักการส�าคัญที่อาเซียนต้องยึดถือเป็นหลักในการด�าเนิน 

ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค	ทั้งในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและ

วัฒนธรรมอย่างแข็งขัน	 เพ่ือให้อาเซียนสามารถเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทเชิงรุก 

ในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคได้อย่าง

แท้จริง

 COVID-19	นับว่าเป็นความท้าทายร่วมของประชาคมอาเซียน	

การร่วมมอืในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของเชือ้	COVID-19	เพ่ือการฟ้ืนฟูทาง

เศรษฐกจิ	และการเช่ือมโยงไปมาระหว่างกนั	จึงเป็นอกีหนึง่นโยบายของประธาน

อาเซียนท่ีได้รับการสนับสนุนและร่วมกันด�าเนินการตามมาตรการป้องกันอย่าง

จริงจัง
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(๓.)	ด้านสังคมและวัฒนธรรม	

เป้าหมายของการเป็นประธานอาเซยีนในปีนี	้มคีวามประสงค์ให้ทรัพยากร

มนุษย์ของอาเซียนได้รับพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ด้านการศึกษา	บทบาทและสิทธิ

ของสตรีและเยาวชน	 รวมท้ังการมีระบบความคุ้มครองทางสังคม	 (Social	

Protection)	 พบว่า	 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการสนับสนุนแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์อย่างชัดเจน	เช่น	

การสนบัสนนุการเป็นประธานอาเซยีนของราชอาณาจกัรกมัพชูา	ด้วยการ

ร่วมกันด�าเนินการเพื่อบรรลุแผนงานส�าคัญต่าง	 ๆ	 ที่ได้ก�าหนดไว้	 ซ่ึงเป็นแผนงาน

ส�าคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ได้แก่	 (๑)	 เสริมสร้างค่านิยม	

ความตระหนักรู้	 และอัตลักษณ์อาเซียน	 (๒)	 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และการเสรมิพลงัสตร	ี(๓)	เสรมิสร้างสขุภาพ	ความเป็นอยูท่ีด่	ีและการคุม้ครองทาง

สังคมส�าหรับประชาชนของอาเซียน	 และ	 (๔)	 เสริมสร้างขีดความสามารถและ

ประสิทธิผลเชิงสถาบันต่าง	ๆ	ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

การด�าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

๒๕๖๘	 ให้สอดคล้องกันกับแผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายหลังป	ี

๒๕๖๓	 เพื่อการสร้างประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างยั่งยืน	มีภูมิคุ้มกัน	และมีพลวัต		

การพฒันาของแนวทางในระดับภมูภิาคอาเซยีนว่าด้วยการเปิดการศกึษา

อกีครัง้ของโรงเรยีน	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	การทบทวนการเรยีนรู	้และการสานต่อ	

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามการให้บริการการศึกษาอีกครั้งส�าหรับเด็กซึ่งได ้

รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ	COVID-19	และรบัทราบว่าการแพร่ระบาด

ดังกล่าวท�าให้เกิดบทเรียนส�าหรับอาเซียนเกี่ยวกับความส�าคัญของการส่งเสริม 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา	 ด้วยเหตุนี้	 จึงสนับสนุนการพัฒนาปฏิญญา 

ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน	 และเน้นย�้าว่า 

ความพยายามเหล่านีจ้ะช่วยหนนุเสรมิกรอบการฟ้ืนฟูทีค่รอบคลุมของอาเซียนและ

แผนด�าเนินงานอื่น	ๆ
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การให้ความส�าคัญในการเสริมพลังสตรีและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 

เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยืนในภูมภิาคอาเซยีน	และมุง่หวงัการรบัรองแถลงการณ์

ผู้น�าอาเซียนว่าด้วยปีแห่งเยาวชนอาเซียน	พ.ศ.	๒๕๖๕	ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

สร้างอนาคตที่ยั่งยืน	 ครอบคลุม	 และมีภูมิคุ ้มกันยิ่งข้ึน	 การเสริมพลังการเป็น 

ผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน	 และแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย

การส่งเสริมสตรี	 สันติภาพ	 และความมั่นคงในอาเซียน	 รวมถึงมุ่งหวังการเปิดตัว 

ของกรอบกลยุทธ์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการบูรณาการเพศภาวะ	

 จากนโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ของกัมพูชาในการ	

ขบัเคล่ือนประชาคมอาเซยีน	คาดว่า	จะได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั

ของประเทศสมาชิกฯ	 ในการวางแผนและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	

เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต	สิทธิ	เสรีภาพ	ความเท่าเทียม

ในสังคมของประชาชนส่วนใหญ่

๓.๒	ข้อเสนอแนะ

	 (๑)	 รัฐบาลและกองทัพควรสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์

ในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาผ่านการด�าเนินการตามฉันทามติ	๕	ข้อ	

โดยการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนในกรณีสถานการณ์ในเมียนมา 

จะสามารถช่วยสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจและบรรยากาศส�าหรบัการหารอืทีส่ร้างสรรค์

ระหว่างกลุ่มต่าง	ๆ	ได้	

	 (๒)	 ชาติสมาชิกอาเซียนควรด�าเนินการร่วมกัน	 และพร้อมจะแสดง 

บทบาทท่ีสร้างสรรค์ในการอ�านวยความสะดวกในการเจรจาอย่างสันติระหว่าง 

ทกุฝ่าย	รวมถงึใช้กลไกท่ีน�าโดยอาเซยีนเพือ่ลดความตงึเครยีด	เพือ่ปกป้องสนัตภิาพ	

ความมั่นคง	และการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

	 (๓)	 กรณีการระบาดของเชื้อ	 COVID-19	 ในระยะยาว	ประเทศไทยต้อง

ท�าการปรับปรุงระบบความคุ้มครองทางสังคม	(social	protection)	ที่ค�านึงถึงการ

ได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่องและรุนแรงของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มแรงงานที่ได้รับ 
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ผลกระทบจากการระบาด	 ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และต้องการการออกแบบที่เหมาะสม	

สอดรบักบัมาตรการ	COVID-19	ของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่ป้องกนัผลกระทบ

ที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

	 (๔)	ในด้านเศรษฐกจิและการเชือ่มโยงในภมูภิาค	ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ควรด�าเนินการด้วยความระมัดระวัง	และรักษาสมดุลของการพึ่งพาความช่วยเหลือ

จากประเทศภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสม	 โดยตระหนักว่า	 การเป็นศูนย์กลาง 

ถือเป็นหลักการส�าคัญที่อาเซียนต้องยึดถือเป็นหลักในการด�าเนินความสัมพันธ์กับ

ประเทศภายนอกภูมิภาค	 ท้ังในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 

เพื่อให้อาเซียนสามารถเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทเชิงรุกในความสัมพันธ์และ 

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

	 (๕)	การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการกระจายความช่วยเหลอื

ไปยังประชาชนทุกประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ผ่านทางช่องทางอาเซียน 

มีความส�าคญั	เนือ่งจากเป็นการแสดงออกถงึความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนัของอาเซียน	

ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนควรช่วยกันธ�ารงไว้	

	 (๖)	การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน	ความร่วมมือ	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	

และการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน	 เพื่อเป้าหมาย 

ร่วมกนัทัง้ในด้านสนัติภาพ	เสถียรภาพ	ความมัน่คง	ตลอดจนการพฒันาทีค่รอบคลมุ	

และยั่งยืน

บทสรุปส่งท้าย	การด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนของ

กัมพูชาด�าเนินมาได้กว่าครึ่งทางแล้ว	 ซึ่งในภาพรวมกล่าวได้ว่า	 กัมพูชาท�าหน้าท่ี

ประธานอาเซียนได้ดีกว่าเมื่อ	 ๑๐	 ปีที่แล้ว	 เพราะถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ใน 

เมียนมาจะยังไม่สงบลง	 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียนหลังการ

ระบาดของเช้ือ	COVID-19	จะยงัคงต้องอยูภ่ายใต้มาตรการป้องกนัระหว่างประเทศ

ที่ท�าให้ภาคการท่องเที่ยวยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มก�าลัง	 แต่แนวโน้มและทิศทางการ

เติบโตของอาเซียนในอนาคต	 ก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น	 เพราะสมาชิกแต่ละ

ประเทศได้ความตระหนักถึงความส�าคัญของการขับเคลื่อนประชาคมฯ	จึงได้สร้าง
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แผนปฏิบัติงานที่รองรับและสอดคล้องกับนโยบายของประธานอาเซียนเพ่ือให ้

คนรุ่นใหม่ทราบและร่วมผลักดันให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าด้วยความพร้อมรับ 

ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่	 ๆ	 บนพื้นฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในทกุมติ	ิโดยมสีิง่ส�าคญั	คอื	การตระหนกัว่า	ประชาชนต้องเป็นศนูย์กลาง	และอาเซยีน

ต้องรักษาบทบาทน�าในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาค
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