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หนึ่งในสมมติฐานที่ถือเป็นจุดตั้งต้นส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศกระแสหลักคือ รัฐทั้งในหลายระบบระหว่างประเทศต่าง
ปฏิสัมพันธ์กันภายใต้สภาวะอนาธิปไตย ซึ่งเป็นสภาวะที่รัฐไม่จ าเป็นต้องยอมรับ
ค าสั่งจากรัฐอื่นๆ เพราะไม่มีอ านาจอื่นใดที่เหนือกว่าอ านาจของรัฐ คงไม่เป็นการ
กล่าวเกินเลยจากความเป็นจริงมากนักหากจะเสนอว่า สภาวะอนาธิปไตยนั้นเป็น
สภาวะที่ปราศจากรัฐบาลโลกในฐานะผู้ค้ าประกันความมั่นคงปลอดภัยให้แก่รัฐ
ต่างๆ รัฐทั้งหลายจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าการช่วยเหลือตัวเองเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยของตนเป็นส าคัญ  ภายใต้สภาวการณ์ข้างต้ น 
แนวทางสองประการที่รัฐต่างๆมักถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอนั้นได้แก่ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารของตน และการแสวงหาความร่วมมือกับ
รัฐอื่นผ่านการสถาปนาระบบพันธมิตรทางทหาร แม้แนวทางแรกจะได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้วยเหตุว่าในสภาวะ
อนาธิปไตย รัฐไม่สามารถไว้วางใจรัฐอื่นหรือคาดการณ์เจตนาท่ีแท้จริงของรัฐอื่นได้
อย่างถูกต้องแม่นย า กระนั้นก็ดี ในหลากโอกาส รัฐก็ตระหนักว่า แม้ตนจะพยายาม
ยกระดับขีดความสามารถทางการทหารของตนมากเท่าใดก็ตาม ช่องว่างระหว่าง
ขีดความสามารถของตนและของรัฐอื่นก็ยังห่างกันอยู่มาก รัฐจึงยังตกอยู่ในสภาวะ
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ล่อแหลมต่ออันตรายและไม่สามารถวางใจได้ว่าตนจะไม่ถูกรุกรากจากรัฐอื่น ส่วน
แนวทางที่สอง ซึ่งคือการเป็นพันธมิตรกับรัฐอื่น ก็เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่ได้รับ
ความนิยม ตลอดจนได้รับการกล่าวถึงในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมาตลอดทุกยุคทุกสมัย กระนั้นก็ดี นิยามและเหตุผลเบื้องหลังของการ
สถาปนาพันธมิตรทางทหารก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นการถกเถียงกันในหมู่นัก
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
 

ในทัศนะของ Glenn H. Snyder หนึ่งในนักวิชาการแถวหน้าผู้บุกเบิก
การศึกษาเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารช้ีว่าพันธมิตรทางทหารถือเป็นผลพวงของ
ความพยายามในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐในระบบระหว่างประเทศ 
ซึ่งรัฐเหล่านี้ล้วนมีหลักคิดที่ส าคัญคือ รัฐจะแสวงหาพันธมิตรทางทหารเมื่อมีความ
เช่ือมั่นว่าด้วยทรัพยากรของตัวเองนั้นไม่เพียงพอต่อการค้ าประกันความมั่นคง
ปลอดภัยของตน รัฐจึงพยายามสร้างความร่วมมือกับรัฐอื่นๆที่มีเป้าประสงค์หรือมี
ภัยคุกคามใกล้เคียงกับตน ด้านนักสัจนิยมเชิงโครงสร้างคนส าคัญอย่าง Kenneth 
Waltz ช้ีว่า สภาวะอนาธิปไตยของระบบระหว่างประเทศเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญที่ท า
ให้รัฐต่างๆเลือกที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อตา้นรัฐที่มีความเข้มแข็งมากที่สดุในระบบ ใน
มุมมองของ Waltz เหตุผลส าคัญของการสถาปนาความร่วมมือทางการทหารจึง
วางอยู่บนหลักคิดเรื่องการถ่วงดุลอ านาจ (balance of power) เป็นส าคัญ 
ในขณะที ่Stephen M. Walt กลับน าเสนอข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่า แท้จริงแล้วรัฐ
ต่างๆมิได้สถาปนาพันธมิตรทางทหารเพื่อถ่วงดุลอ านาจของรัฐอื่นๆตามแนวทฤษฎี
เรื่องการถ่วงดุลอ านาจ หากแต่เกิดขึ้นจากความพยายามในการถ่วงดุลเพื่อตอบโต้
ภัยคุกคาม (balance of threat) โดยระดับของภัยคุกคามจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่อง
ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (geographic proximity) ขีดความสามารถของการ
รุกราน (offensive capabilities) และการรับรู้ซึ่งเจตนา (perceived intentions) 
เป็นส าคัญ  
 

ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงและพัฒนาทฤษฎีให้มี
พลังในการอธิบายหรือคาดการณ์ปรากฏการณ์ในโลกนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ 
โดยหนึ่งในความพยายามล่าสุดในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเรื่องพันธมิตรทาง
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ทหารคือ ข้อเสนอเรื่องการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่น (limited alignments) ของ John 
D. Ciorciari จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งมุ่งศึกษาการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาติมหาอ านาจกับชาติก าลังพัฒนา ในทัศนะของ Ciorciari แล้ว การฝักใฝ่ 
(alignment) ของกลุ่มประเทศโลกที่สามมีนัยที่ส าคัญยิ่งต่อการเมืองและความ
มั่นคงระหว่างประเทศดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงสงครามเย็น ซึ่ง
การฝักใฝ่ของบรรดารัฐในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ไม่ว่าจะอยู่ในค่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยหรือสังคมนิยม ล้วนมีนัยที่ส าคัญต่อดุลอ านาจและเสถียรภาพของ
ภูมิภาค ตลอดจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของรัฐ
มหาอ านาจในระบบระหว่างประเทศอีกประการหนึ่งด้วย  
 

ข้อถกเถียงหลักของ Ciorciari วางอยู่บนสมมติ ฐานส าคัญที่ ว่ า 
ความสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างรัฐในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนากับรัฐ
มหาอ านาจมักปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่น  กล่าวคือ หาก
รัฐในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนามีทางเลือกในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ รัฐ
เหล่านี้จะจัดวางความสัมพันธ์ทางความมั่นคงที่มีลักษณะยืดหยุ่น ( flexible 
security arrangement) และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการฝักใฝ่อย่างแนบแน่น 
(tight alignment) กับมหาอ านาจ ซึ่งแม้การฝักใฝ่อย่างแนบแน่นจะได้รับการค้ า
ประกันความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือจากรัฐ
มหาอ านาจ แต่กระนั้นการสถาปนาระบบพันธมิตรที่เคร่งครัดจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสูญเสียอิสรภาพในการก าหนดนโยบายและน าพารัฐเข้าสู่สภาวะ
พึ่งพิงในท้ายท่ีสุด 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา
ที่ Ciorciari ช้ีว่ามีความเหมาะสมส าหรับการใช้ทดสอบสมมติฐานเรื่องการฝักใฝ่
อย่างยืดหยุ่นของเขาด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกคือ ความแตกต่างของรัฐ
ในดินแดนอุษาคเนย์ ซึ่งปรากฏให้เห็นความหลากหลายทั้งในมิติทาง เช้ือชาติ 
ศาสนา จ านวนประชากร ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง 
ตลอดจนรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจ ประการ
ที่สอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการขับ
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เคี่ยวแข่งขันระหว่างชาติมหาอ านาจในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณา
ปรากฏการณ์การผงาดขึ้นมาของจีนในบริบทปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึง
เป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญต่อพลวัตทางความมั่นคงของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่าง
แท้จริง 
 

Ciorciari หักล้างแนวทางค าอธิบายหลักสามประการที่ยึดกุมการอธิบาย
การจัดวางความสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างรัฐต่างๆในแวดวงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1.) การถ่วงดุล (balancing) 2.) การร่วมขบวน 
(bandwagoning) และ 3.) การวางตัวเป็นกลาง (neutral)  โดย Ciorciari ช้ีว่าแม้
ในทางทฤษฎีแนวทางทั้งสามประการนั้นจะน่าดึงดูดและเอื้อต่อการท าความเข้าใจ 
แต่แนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียงตัวแบบในอุดมคติที่ละเลยความสลับซับซ้อน
ของการจัดวางความสัมพันธ์ทางความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทโลกยุค
หลังสงครามเย็น โดย Ciorciari เสนอว่ารูปแบบของการฝักใฝ่ที่รัฐในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนา ซึ่งหมายรวมถึงรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลือกใช้คือแนวคิดเรื่อง
การเป็นพันธมิตรที่จ ากัดและหลีกเลี่ยงรูปแบบของพันธมิตรที่แนบแน่น ด้วยเหตุ
ที่ว่ารัฐในภูมิภาคต่างตระหนักถึงความเสี่ยงของการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับรัฐ
มหาอ านาจ  โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างการเป็นพันธมิตรที่
แนบแน่นและการเป็นพันธมิตรยืดหยุ่นคือ การเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นนั้นมัก
ปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการลงนามในสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการ หรือ
ข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการแต่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย การฝักใฝ่อย่าง
แนบแน่นยังหมายรวมถึงสิทธิในการส่งกองทัพเข้าประจ าการในฐานทัพอย่างถาวร
หรือกึ่งถาวร ตลอดจนมีการสถาปนาความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน อาทิ การ
อ านวยความสะดวกเรื่องฐานทัพ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร หรือการปฏิบัติภารกิจ
ทางทหารที่ส าคัญร่วมกัน  
 

Ciorciari  เสนอต่อไปว่า บรรดาผู้น าของรัฐในภูมิภาคจะคิดค านวณบน
หลักการเรื่องความเสี่ยงและเมื่อจ าต้องตัดสินใจว่าจะจัดวางความสัมพันธ์ทางความ
มั่นคงกับรัฐมหาอ านาจ โดยเป็นที่ประจักษ์ว่าผลตอบแทนจากการเป็นพันธมิตรกับ
รัฐมหาอ านาจคือการได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก 
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ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ดี การเป็น
พันธมิตรที่แนบแน่นกับรัฐมหาอ านาจก็ส่งผลให้รัฐจ าต้องสูญเสียอิสรภาพในการ
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนตกอยู่ในสภาวะของการขึ้นต่อรัฐมหาอ านาจและต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การถูกทอดทิ้ง (abandonment) หรือการติดกับ 
(entrapment) ด้วยความกังวลข้างต้น รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเลือกที่จะ
ไม่สถาปนาความสัมพันธ์ทางความมั่นคงหรือพันธมิตรทางทหารที่แนบแน่นกับรัฐ
มหาอ านาจและเลือกที่จะเป็นพันธมิตรที่ยืดหยุ่นหรือเลือกที่จะเอนเอียง (tilt) ไป
หามหาอ านาจเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือการคุ้มกันความมั่นคงปลอดภัยมากกว่า 
กล่าวโดยสรุปแล้ว สิ่งที่ Ciorciari เรียกว่าเป็นการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นนั้นก็คือทาง
สายกลางระหว่างการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นและการวางตัวเป็นกลาง ซึ่งการจัด
วางความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเอื้ออ านวยให้รัฐสามารถลดทอนต้นทุนและความ
เสี่ยง และสามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Ciorciari ช้ีว่านับตั้งแต่ปี 1975 เป็น
ต้นมา รัฐในดินแดนอุษาคเนย์นั้นเลือกที่จะฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นมากกว่าร้อยละ 70 
ในขณะที่การฝักใฝ่อย่างแนบแน่น และการเป็นกลางนั้นเกิดขึ้นเพียงหน่ึงในห้า และ
หนึ่งในสิบตามล าดับ ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น  ในทัศนะของ Ciorciari นับตั้งแต่
สงครามเย็นสิ้นสุดลง การฝักใฝ่อย่างแนบแน่นก็ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก
ของรัฐในภูมิภาค และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต  
 

ปฏิเสธได้ยากว่าการน าเสนอกรอบแนวคิดและมุมมองใหม่ๆที่ก้าวไปไกล
กว่าการยึดติดอยู่กับชุดค าอธิบายที่ตายตัวที่ยึดกุมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมาเป็นระยะเวลาช้านานถือเป็นหนึ่งในคุณประการที่ส าคัญที่หนังสือเล่มนี้
มอบให้แก่แวดวงวิชาการ กระนั้นก็ดี ข้อเสนอเรื่องการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นของ 
Ciorciari นั้นก็ได้รับการน าเสนอสู่ชุมชนทางวิชาการมาตั้งแต่ปี 2010 และมิได้
น าเสนอครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ของการเมืองในภูมิภาค อาทิท่าทีอันแข็ง
กร้าวของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามในการกล่าวอ้างอ านาจอธิปไตยของ
จีนในทะเลจีนใต้ผ่านการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียม ตลอดจนบทบาทและ
อิทธิพลของจีนต่อกัมพูชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลทหารไทย ซึ่งล้วนโน้ม
เอียงไปหาจีน เช่นเดียวกับไม่ได้ครอบคลุมการถอยห่างออกจากสหรัฐของ
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ฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte จึงก่อให้เกิดค าถามส าคัญที่
น่าสนใจว่า “การฝักใฝ่” แบบยืดหยุ่นนั้นยังเป็นชุดค าอธิบายที่มีพลังในการอธิบาย
สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ต่อไปหรือไม่ แต่ทั้งนี้ส าหรับผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ก าลังมองหา
กรอบแนวคิดที่ เหมาะสมในการใช้ประกอบการอธิบายหรือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในภูมิภาค ข้อถกเถียงของ Ciorciari ก็เป็นหนึ่งใน
แนวทางที่น่าสนใจ ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาหรือไม่ก็ตาม 
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