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นโยบายต่างประเทศของอนิโดนีเซีย 
โดย  ผศ. ณฎัฐพล  บุณยพพิฒัน์* 

 

พืน้ฐานของนโยบายต่างประเทศของอนิโดนีเซีย 

 ในบรรดาประเทศท่ีเกิดข้ึนใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในระยะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  
๒  น้ี  อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์  และสภาพทางภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจแตกต่างไปจากประเทศเพื่อนบา้น  เช่น  ฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียอยูม่าก  ความแตกต่างใน
เร่ืองเหล่าน้ีไดมี้ส่วนส าคญัท่ีท าใหอิ้นโดนีเซียมีทศันคติต่อต่างประเทศโดยเฉพาะต่อประเทศ
ตะวนัตกฝ่ายหน่ึง  กบัประเทศคอมิวนิสตอี์กฝ่ายหน่ึงแตกต่างจากประเทศเพื่อนบา้น   

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของอนิโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียไดเ้คยเป็นอาณานิคมของฮอลนัดาอยู่เป็นเวลานานถึง ๓๔๐ ปี  ในระหว่าง
ช่วงเวลาดงักล่าวฮอลนัดามิไดป้กครองอินโดนีเซียส่วนใหญ่โดยตรง กล่าวคือ ฮอลนัดาไดย้อมให ้
ผูค้รองนครและเจา้หน้าท่ีชาวพื้นเมืองท่ีมีอ านาจอยู่เดิมท าหน้าท่ีปกครองชาวอินโดนีเซียต่อไป  
ตราบใดท่ีผูมี้อ  านาจเหล่าน้ีไม่ขดัขวางการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจอนัเป็นวตัถุประสงค์
ส าคญัของฮอลนัดา  (กระมล  ทองธรรมชาติ ๒๕๑๔ : ๖) 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่  ประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์ในอดีตของอินโดนีเซียเป็น
รากฐานส าคญัอยา่งหน่ึง  ของนโยบายท่ีอินโดนีเซียแสดงออกต่อโลกภายนอก   
 อินโดนีเซียประกาศเอกราชใหก้บัตวัเองในเดือนสิงหาคม  ๑๙๔๕  โดยผูน้ าชาตินิยม คือ ซู
การ์โน  (Sukarno) และฮตัตา  (Hatta)  แต่การประกาศเอกราชดงักล่าวไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
เนเธอร์แลนด์  ภาวะดงักล่าวน าไปสู่การต่อสู้อย่างรุนแรง  โดยการใช้ก าลงัระหว่างก าลงัทหาร
ชาตินิยมของอินโดนีเซียตามเกาะต่าง ๆ กบักองก าลงัของเนเธอร์แลนด์  การสู้รบดงักล่าวด าเนินไป
อย่างรุนแรงจนกระทัง่ปลายปี  ๑๙๔๙  เนเธอร์แลนด์ตอ้งยอมมอบเอกราชอย่างเป็นทางการให้
อินโดนีเซียดว้ยการบีบบงัคบัจากประเทศต่าง ๆ ในสหประชาชาติ  ถือไดว้่าอินโดนีเซียไดรั้บเอก
ราชมาดว้ยวธีิการรุนแรง  ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัอ านาจทางทหารของชาติอาณานิคมเช่นเดียวกบัการได้
เอกราชของเวยีดนาม 

                                                        
*ผูช่้วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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 อินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนยท์ั้งในดา้นอาณาเขต  จ  านวนประชากร
และทรัพยากรธรรมชาติ  ผูน้  าอินโดนีเซียทุกยุคทุกสมยัตระหนักถึงความเป็นจริงในขอ้น้ี  และ
พยายามแสดงบทบาทของอินโดนีเซียในฐานะน้ีตลอดมาในลกัษณะต่าง ๆ กนั  จากฐานะดงักล่าว
ของประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย ์ ซ่ึงมีโอกาสมากท่ีจะด าเนินกิจการ
ต่างประเทศของตนในลกัษณะของการริเร่ิม  ในขณะท่ีประเทศอ่ืนในภูมิภาคมีแนวโน้มท่ีจะตอ้ง
ด าเนินกิจการต่างประเทศในลกัษณะการโตต้อบ  การเป็นประเทศหมู่เกาะห่างไกลจากแผน่ดินใหญ่
ในเอเชียอาคเนยก์็มีส่วนในเร่ืองน้ี  กล่าวคือ  ผลการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  รวมทั้งบทบาทของ
มหาอ านาจภายนอกในเอเชียอาคเนย์ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
อินโดนีเซีย 

แนวนโยบายต่างประเทศของอนิโดนีเซีย 

 พอจะแยกกล่าวได้เป็น ๓  ระยะกวา้ง ๆ ระยะแรก  เป็นระยะท่ีอินโดนีเซียพยายามใช้
รูปการปกครองตามระบอบรัฐสภาของตะวนัตก  ซ่ึงเร่ิมจากการเป็นเอกราชจนถึงปี  ๑๙๕๙  ระยะท่ี
สอง  เป็นระยะท่ีประธานาธิบดีซูการ์โน  (Sukarno) มีบทบาทส าคญัในการเมืองของ
อินโดนีเซียระหว่าง ๑๙๕๙ ถึง ๑๙๖๕  และระยะเวลาท่ีสามเป็นระยะท่ีฝ่ายทหารเขา้มามีบทบาท
ทางการเมืองของอินโดนีเซียโดยตรง  นบัตั้งแต่ปี ๑๙๖๕  เป็นตน้มา – ปัจจุบนั 

 ในระยะแรก  นักการเมืองพลเรือนมีอ านาจในการปกครองประเทศ  ผูน้ าทางการเมือง
เหล่าน้ีมีความต้องการพัฒนาประเทศจากผลเสียของการตกอยู่ใต้อ  านาจอาณานิคมของ
เนเธอร์แลนด์เป็นเวลานาน  ประเด็นส าคญัคือ  ความตอ้งการในการพฒันาประเทศทางเศรษฐกิจ  
ผูน้  าทางการเมืองพลเรือนพิจารณาเห็นว่า  ประเทศตะวนัตกสามารถสนองตอบความตอ้งการของ
อินโดนีเซียได้มาก  ในระยะน้ี  ความสัมพนัธ์ของอินโดนีเซียซ่ึงเอนเอียงไปหาประเทศฝ่าย
ตะวนัตกในอนัท่ีจะรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยี  อย่างไรก็ดี  โดยความ
เช่ือมัน่ถึงความยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซียในดา้นต่าง ๆ อินโดนีเซียก็ประกาศนโยบายต่างประเทศ
แบบเป็นกลาง  ประกาศความเป็นอิสระในความขัดแย้งระหว่างค่ายในสงครามเย็น  และ
อินโดนีเซียก็เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสงครามเย็นท่ีนครบนัดุง 
(Bandung)  ในปี  ๑๙๕๕  ซ่ึงมีประเทศเกิดใหม่จ  านวน ๒๙ ประเทศจากทั้งเอเชียและอฟัริกาเขา้
ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งไรก็ตาม  ในระยะแรกน้ี  ถึงแมแ้นวนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียจะมี
ลักษณะของการไม่ฝักใฝ่และการเป็นอิสระ  แต่ในทางปฏิบัติ  อินโดนีเซียก็เอนเอียงไปทาง
ตะวนัตก  ซ่ึงความตอ้งการความช่วยเหลือในการพฒันาประเทศเป็นปัจจยัส าคญัในเร่ืองน้ี 
 ในระยะท่ีสองประธานาธิบดีซูการ์โนมีอ านาจอย่างมากในอินโดนีเซีย  แนวนโยบาย
ต่างประเทศของอินโดนีเซียได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  โดยมีความรุนแรงเป็นลกัษณะส าคญั  
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นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียปรากฏออกมาในรูปของการเป็นอิสระและเอาจริงเอาจงั 
(independent and active) อยา่งมาก  และในระยะน้ีอีกเช่นกนัท่ีนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซีย
ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาการเมืองภายในประเทศอยา่งเห็นไดช้ดั (ธนาสฤษฎ์ิ  สตะเวทิน  
๒๕๓๓ : ๑๑๙) 
 ซูการ์โนเป็นผูน้ าทางการเมืองท่ีขาดความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง
ภายในประเทศ  ซูการ์โนขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคญัของการพฒันาประเทศในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  ซูการ์โนตอ้งการสร้างความส าคญัยิง่ใหญ่ให้กบัประเทศอินโดนีเซีย  ในสังคม
ระหวา่งประเทศใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ  ดงันั้น  ในลกัษณะเช่นน้ี  นโยบายต่างประเทศ
จึงเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีส าคญัของประธานาธิบดีซูการ์โน 
 ปัญหาอันแรกท่ีซูการ์โนอาศัยในการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการ
สนบัสนุนจากประชาชน  และเพื่อให้ประชาชนค านึงถึงความยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซียมากกวา่ภาวะ
แร้นแคน้ทางเศรษฐกิจและความวุน่วายทางสังคมภายในก็คือ  การรณรงคเ์รียกร้องอีเรียนตะวนัตก 
(West Irian) คืนจากการครอบครองของเนเธอร์แลนด์ 
 เม่ือปัญหาอีเรียนตะวนัตกส้ินสุดลง  การจดัตั้ งสหพนัธ์รัฐมาเลเซียในปี ๑๙๖๓  ก็เป็น
ประเด็นส าคญัในนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียท่ีประธานาธิบดีซูการ์โนใชเ้พื่อสร้างความ
ยิง่ใหญ่ใหก้บัอินโดนีเซีย 
 ซูการ์โนยงัต่อตา้นการจดัตั้งมาเลเซียโดยการประกาศนโยบายเผชิญหนา้  (Confrontation)  
ด้วยเหตุผลทางการเมืองภายในอีกด้วย  การเมืองภายในของอินโดนีเซียในระยะนั้น  เป็นการ
แข่งขนัอ านาจกนัระหวา่งพรรมคอมมิวนิสตอิ์นโดนีเซีย (PKI) กบัฝ่ายทหารซูการ์โนแสดงบทบาท
เป็นผูถ่้วงดุลอ านาจระหวา่งสองกลุ่มก าลงัน้ี   
 โดยสรุป  แนวนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียในระยะการครองอ านาจของ
ประธานาธิบดีซูการ์โน  เป็นไปในลักษณะของความเป็นอิสระ  และเอาจริงเอาจัง  นโยบาย
ต่างประเทศในการด าเนินนโยบายเป็นกลาง  อินโดนีเซียแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศ
ตะวนัตก  ซ่ึงเคยแสดงอ านาจในเอเชียอาคเนย ์ ในขณะเดียวกัน  อินโดนีเซียก็มีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัจีนและสหภาพโซเวยีต  และไดรั้บการสนบัสนุนจากประเทศทั้งสองในการเป็นปฏิปักษ์
กบัฝ่ายตะวนัตก  อย่างไรก็ดีแนวนโยบายดงักล่าวก็ยุติลงโดยทนัทีเม่ือฝ่ายทหารเขา้ครอบครอง
อ านาจทางการเมืองของอินโดนีเซีย 
 ในระยะท่ีสาม หลงัจากซูฮาร์โตข้ึ้นมาเป็นผูน้ าคนใหม่ของอินโดนีเซียอยา่งเป็นทางการนบั
แต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๘ (อรอนงค ์ เปรมะสกุล ๒๕๓๑ : ๑๒๒) 
 คณะทหารของนายพลซูฮา ร์โต้เ ห็นความล้ม เหลวในการบริหารประเทศของ
ประธานาธิบดีซูการ์โน  ซ่ึงไม่สนใจการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ฝ่ายทหารซ่ึง
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เรียกตนเองวา่การปกครองยุคใหม่ (New Order) ไดห้ันมาเนน้ความส าคญัในการพฒันาประเทศ
อย่างส าคญั  โดยได้เรียกร้องและได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ร่วม
ช่วยเหลือรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาของประเทศ ตอ้งรับความช่วยเหลือจากประเทศพฒันาแลว้ทาง
ตะวนัตก  จึงไดมี้การเปล่ียนแนวนโยบายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศของอินโดนีเซียอีกคร้ังหน่ึง 
 ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งอินโดนีเซียกบัจีนคอมมิวนิสตแ์ละสหภาพโซเวียตในสมยั
ประนาธิบดีซูการ์โน  ถูกเปล่ียนเป็นความเป็นปฏิปักษ์อย่างจริงจัง  โดยคณะผูน้ าทางทหาร  
พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของมหาอ านาจคอมมิวนิสต์ในการยึดอ านาจการปกครองของพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย  เม่ือเดือนกันยายน  ๑๙๖๕  อินโดนีเซียประกาศระงับความสัมพนัธ์
ทางการทูตกบัจีน  ในเดือนตุลาคม ๑๙๖๗  ส าหรับสหภาพโซเวียต  ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายส าคญัของ
อินโดนีเซีย  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการซ้ืออาวุธจากสหภาพโซเวียตในระยะเผชิญหน้ากบั
มาเลเซียนั้น  ทางการอินโดนีเซียไดรี้บติดต่อขอผอ่นผนัเง่ือนไขการช าระเงินคืนต่อรัฐบาลโซเวียต 
ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี 
 ความเปล่ียนแปลงประการส าคญัจากการเปล่ียนแปลงในการเมืองภายในของอินโดนีเซีย
อีกอนัหน่ึงก็คือ  ความสนใจท่ีจะแสดงบทบาทในการเมืองและความเคล่ือนไหวทางการเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ ซ่ึงในสมยัประธานาธิบดีซูการ์โน  อินโดนีเซียมีความสนใจและบทบาทนอ้ย
มาก  ยกเวน้  การประกาศนโยบายเผชิญหน้ากบัมาเลเซีย  รัฐบาลทหารของอินโดนีเซียไดห้ันมา
สนใจอย่างมากในกิจการเอเชียอาคเนย ์ และพยายามแสดงบทบาทอยา่งจริงจงัในปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดในภูมิภาคน้ี  ในการแสดงบทบาทดงักล่าว  ปรากฏให้เห็นการพิจารณาของผูน้ าอินโดนีเซีย
อย่างชดัเจนถึงความเป็นประเทศใหญ่ของอินโดนีเซีย ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ อินโดนีเซียแสดง
บทบาทเป็นผูน้ าประเทศหน่ึงในภูมิภาคน้ี  และอินโดนีเซียก็พยายามกีดกันบทบาทของชาติ
มหาอ านาจนอกภูมิภาคออกไปจากเอเชียอาคเนย ์
 ทนัทีท่ีฝ่ายทหารเขา้มามีอ านาจทางการเมือง  ไดมี้ความพยายามท่ีจะปรับความสัมพนัธ์กบั
มาเลเซียและสิงคโปร์โดยเร็ว  และก็ไดป้ระกาศยกเลิกนโยบายเผชิญหนา้โดยทนัที  ความจริงฝ่าย
ทหารก็มิได้ให้การสนับสนุนนโยบายการเผชิญหน้าของประธานาธิบดีซูการ์โนอย่างจริงจงันัก 
เพราะนโยบายดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กบัพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย
มากกวา่ฝ่ายทหาร  การสนบัสนุนฝ่ายทหารเป็นไปเพื่อใหไ้ม่ขดักบัประธานาธิบดีซูการ์โน 
 ประธานาธิบดีซูฮาร์โต  ไดน้ าอินโดนีเซียเขา้ร่วมในการจดัตั้งสมาคมอาเซียนในปี ๑๙๖๗  
ร่วมกับไทย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  และสิงคโปร์   ในการร่วมในองค์การส่วนภูมิภาคดังกล่าว 
อินโดนีเซียไดรั้บการยอมรับจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในความส าคญัของอินโดนีเซียต่อองคก์ารน้ี
ในฐานะท่ีเป็นประเทศใหญ่  มีทรัพยากรมาก  และมีประชากรมาก  การท่ีอินโดนีเซียเขา้ร่วมใน
องคก์ารน้ีท าให้เป็นการเพิ่มน ้ าหนกัในการต่อรองขององคก์ารน้ีในกิจการระหวา่งประเทศมากข้ึน
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และการมีส่วนร่วมในองค์การน้ีของประเทศใหญ่  เช่น  อินโดนีเซียน้ีก็ท  าให้อาเซียนไดรั้บความ
สนใจจากประเทศอ่ืน ๆ ได้มากข้ึน  อินโดนีเซียตระหนักในความส าคญัของตนต่ออาเซียนและ
อินโดนีเซียก็อาศยัความส าคญัดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการแสดงบทบาทเด่นในองคก์ารน้ี 
 อินโดนีเซียมีปฏิกิริยาท่ีเป็นตวัของตวัเองอยู่มากต่อความเปล่ียนแปลงทางการเมืองใน      
อินโดจีน  ความเป็นประเทศหมู่เกาะท่ีเป็นประเทศใหญ่  และอยูห่่างไกลจากความวุน่วายในอินโด
จีน  ท าให้อินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจงัในส่วนท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของ
ประเทศ  หากกล่าวโดยสรุป ทศันะของทั้งประธานาธิบดีซูการ์โน  และประธานาธิบดีซูฮาร์โต
เก่ียวกบัการด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นอิสระและจริงจงั  มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัอยูอ่ย่าง
มัน่คงประการหน่ึง  อนัน้ีก็คือความเช่ือมัน่ความยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซีย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เอเชียอาคเนย ์ ทั้ง  ซูการ์โนและซูฮาร์โต รวมทั้งผูน้  าคนอ่ืน ๆ ของอินโดนีเซียมีทศันะร่วมกนัว่า  
ในฐานะท่ีอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่และมีประสบการณ์ในการปฏิวติัด้ินรนต่อสู้กบัมหาอ านาจ
อาณานิคมมา  อินโดนีเซียควรมีสิทธิโดยชอบในอนัท่ีจะมีบทบาทเด่นในเอเชียอาคเนย ์ อินโดนีเซีย
ควรจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในปัญหาส าคญั ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อเอเชียอาคเนย ์ อินโดนีเซียควรมีบทบาท
เป็นปากเป็นเสียงแทนประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคในการติดต่อกบัโลกภายนอก  และอินโดนีเซียควร
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบเบ้ืองต้นในการรักษาไวซ่ึ้งสันติภาพและความมัน่คงภายในภูมิภาคน้ี 
(ธนาสฤษฎ์ิ สตะเวคิน ๒๕๓๓ : ๑๒๗) 
 ภายหลงัการส้ินสุดอ านาจของซูฮาร์โตจ้นถึงยุคปัจจุบนั  แนวนโยบายต่างประเทศของ
อินโดนีเซีย  ท่ีผู ้น าอินโดนีเซียทุก ๆ คนยึดมั่นมาโดยตลอดนั่นคือ  ด้วยความยิ่งใหญ่ของ
อินโดนีเซียในดา้นต่าง ๆ อินโดนีเซียตอ้งเป็นผูน้ าในเอเชียอาคเนย ์ เป็นตวัแทนของรัฐต่าง ๆ ใน
เอเชียอาคเนย ์ และอินโดนีเซียตอ้งมีส่วนร่วมส าคญัในการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวทางการเมืองใน
ภูมิภาคน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นทุก ๆ เร่ือง 

อนิโดนีเซียกบัอาเซียน 

 ปี ๒๐๑๑  อินโดนีเซียรับหน้าท่ีเป็นประธานอาเซียนต่อจากเวียดนาม  โดยตามกฎบตัร
อาเซียน (ประทุมพร  วชัรเสถียร ๒๕๕๓ : ๒๑๑)  ถือเป็นการจดัประชุมคร้ังแรกท่ีอินโดนีเซียเป็น
ประธาน  โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย คือ Dr. R. M. Marty M. Natalegawa เป็นประธาน
การประชุมอินโดนีเซียได้ประกาศเป้าหมายหลัก ๓ เร่ือง  ท่ีอินโดนีเซียจะผลักดันในการเป็น
ประธานอาเซียนในคร้ังน้ี  เร่ืองท่ี ๑ คือ การผลกัดนัการจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๐๑๕  
เร่ืองท่ี ๒  อินโดนีเซียจะท าให้สถาปัตยกรรมในภูมิภาคและสภาวะแวดลอ้มในภูมิภาคเอ้ือต่อการ
พฒันา  และเร่ืองท่ี ๓  ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย คือ  “ASEAN 
Community in a Global Community of Nations” คือ การผลกัดนัใหอ้าเซียนมีบทบาทในเวทีโลก 
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 อินโดนีเซียไดพ้ยายามผลกัดนัอยา่งมาก  ในส่ิงท่ีเรียกวา่ ASEAN Beyond 2015 Initiative 
โดยเน้นการเพิ่มบทบาทอาเซียนในเวทีโลก  อินโดนีเซียให้เหตุผลวา่ การจดัตั้งประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๐๑๕ จะท าให้อาเซียนมีบทบาทความรับผิดชอบในเวทีโลกมากข้ึน  อาเซียนจึงจะตอ้งเพิ่ม
บทบาท  และเขา้ไปมีส่วนในการบริหารจดัการปัญหาส าคญั ๆ ของโลก (ประภสัสร์  เทพชาตรี 
๒๕๕๕ : ๓๐๑) 
 จากการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย  ได้ช้ีให้เห็นว่าอินโดนีเซียต้องการท่ีจะ
กลบัมามีบทบาทน าในอาเซียนอีกคร้ังหน่ึง  หลงัจากท่ีบทบาทไดต้กต ่าไปนาน  โดยเฉพาะตั้งแต่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองเม่ือ  ๑๐  กว่าปีมาแล้ว  ขณะน้ี การเมืองและเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียได้กลับมามีเสถียรภาพแล้ว  ท าให้ผูน้ าอินโดนีเซียมีความฝันและทะเยอทะยานท่ี
ต้องการเป็นผูน้ าอาเซียน  และต้องการท่ีจะผงาดข้ึนมาเป็นมหาอ านาจในภูมิภาค  จากการท่ี
อินโดนีเซียได้เขา้ไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม  G20 ท าให้ผูน้  าอินโดนีเซียมีความเช่ือมัน่เป็นอย่าง
มากกวา่อินโดนีเซียจะผงาดข้ึนมาเป็นมหาอ านาจได ้
 ยุทธศาสตร์ของอินโดนีเซียในการแสดงบทบาทน้ี  คือ  การใช้ประโยชน์จากอาเซียนใน
การผลักดันให้อินโดนีเซียกลายเป็นมหาอ านาจ  โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระหว่างบทบาทของ
อาเซียนในเวทีโลกกบับทบาทของอินโดนีเซีย  ในฐานะสมาชิก G20 
 นอกจากน้ี อินโดนีเซียไดผ้ลกัดนัเร่ืองการจดัตั้งกองก าลงัรักษาสันติภาพของอาเซียนมา
ตั้งแต่แรก  แต่หลายประเทศท่ีมีระบอบเผด็จการในอาเซียน  ยงัคงหวาดระแวงวา่  กองก าลงัรักษา
สันติภาพอาเซียน  อาจเป็นกลไกท่ีจะเขา้มาแทรกแซงกิจการภายในอาเซียน  จึงไม่สามารถตกลงใน
เร่ืองน้ีได ้ ขณะน้ีก็เป็นเพียงแค่ตกลงท่ีจะจดัตั้งเครือข่ายศูนยรั์กษาสันติภาพเท่านั้น 
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