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Highlights
ผลการประชุมสุดยอด
ผูนำอาเซ�ยน
ครั�งที่ 20 – 23


Knowledge
กลไกประสานงาน
และเตร�ยมความพรอม
ของไทยเร�่องอาเซ�ยน

 ความเปนศูนยกลางของ
อาเซ�ยนเร�ม่จากการมีอำนาจ
ตอรองในการเจรจา

 ความทาทายในการสงเสร�ม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในอาเซ�ยน

ประชาคมการเมืองและ
ความมั�นคงอาเซ�ยน
มีกลไกและขอร�เร�่มใหมๆ 
อะไรบาง?



บทบาทของไทย
ในฐานะประเทศ
ผูประสานงาน
ความสัมพันธ
อาเซ�ยน-จ�น


ประชาคมอาเซ�ยน
ปลอดยาเสพติด

  
การเตร�ยมความพรอม
สูประชาคมอาเซ�ยน: 
มิติการสงเสร�ม
บทบาทของสตร�
และการเสร�มสราง
พลังสตร�

สักวัน…อาเซ�ยน
จะกลายเปนเหมือน
สหภาพยุโรปหร�อไม 


พัฒนาการฟุตบอล
ในอาเซ�ยน


Activity
อาเซ�ยนและจ�นรวมฉลอง
โอกาสครบรอบ 10 ป 
ของความเปนหุนสวน
เช�งยุทธศาสตร

 ASEAN-India Car Rally 2012: 
8,000กิโลเมตรสูอนาคต 
ที่เช�่อมโยงกันอยางยั�งยืน


การฝกซอมการบรรเทาภัย
พ�บัติในกรอบการประชุม
อาเซ�ยนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั�นคง
ในภูมิภาค เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก 
ป ค.ศ. 2013

 โครงการอบรมอาจารย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏทั�วประเทศ

 ASEAN Day

 คณะกรรมการอาเซ�ยน
ในประเทศที่ 3 : 
ASEAN Moscow 
Committee

 รายการสื่อสิ�งพ�มพ
เกี่ยวกับอาเซ�ยน
ที่จัดทำโดยกรมอาเซ�ยน

 ความเช�่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซ�ยน
(ASEAN Connectivity) 

 อาเซ�ยนสัญจร: อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี

บทความของบุคคลตางๆ

ในวารสารฉบับนี้สะทอน

ความเห็นสวนตัวของผูเข�ยน

และอาจไมสะทอนความเห็น

ของกรมอาเซ�ยนและ

กระทรวงการตางประเทศ
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ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุมได้รับรอง “ปฏิญญาอาเซียนปลอดยาเสพติด 2558” ซึ่งเป็นเอกสารที่ไทยและกัมพูชาได้ริเริ่มขึ้น โดยไทยได้เสนอให้การแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของอาเซียน และได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด

เกี ่ยวกับพัฒนาการในเมียนมาร์ ซ่ึงเป็น 

ประเด็นสำคัญท่ีผู้นำอาเซียนให้ความสำคัญ 

ต่อเน่ือง โดยผู้นำอาเซียนได้แสดงความยินดี 

ต่อการเลือกต้ังซ่อมในเมียนมาร์ซ่ึงเป็นไปด้วย 

ความราบร่ืน และร่วมกันเรียกร้องให้ประเทศ

ตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเมียนมาร์

ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมให้ความสำคัญ

กับการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกรอบเวลา 

ท่ีกำหนด รวมท้ังการดำเนินการอย่างแข็งขัน

เรื่องการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

หรือ ASEAN++ FTA ซึ่งจะเป็นการขยาย 

การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจเพิ ่มเติมจาก 

ความตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งอาเซียนมีอยู ่

กับประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศจำนวน 

6 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) 

ในลักษณะการทำความตกลงเขตการค้า 

เสรีร่วมกันเป็นฉบับเดียว

ผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรอง วาระพนมเปญ 

ว่าด้วยการสร้างประชาคมอาเซียน (Phnom 

Penh Agenda for ASEAN Community 

Building) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของกัมพูชา และ

มีสาระสำคัญกำหนดประเด็นที ่อาเซียน 

จะให้ความสำคัญอันดับต้นในปี 2555 ได้แก่ 

การเร่งดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง 

ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสา การเพ่ิมวงเงิน 

ของมาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ (Chiang Mai 

I n i t i a t i v e  M u l t i l a r a l i z a t i o n ) 

การลดช่องว่างของการพัฒนา การเสริมสร้าง 

ความเชื่อมโยง โดยใช้กองทุน ASEAN 

Infrastructure Fund (AIF) การปกป้อง 

และส่งเสร ิมสิทธ ิของแรงงานต่างด้าว 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ การส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านธุรกิจการค้าข้าวเพื่อเสริม

สร้างความม่ันคงทางอาหารและการส่งเสริม 

บทบาทสตรี
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ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2555 

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights declaration : AHRD) ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดง 

เจตนารมณ์ทางการเมืองของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและวางกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

Highlights
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การสร้างประชาคมอาเซียน ยังคงเป็นประเด็นที ่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ 

ความสำคัญ ซ่ึงผู้นำอาเซียนเห็นพ้องว่า จำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน 

จัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา ให้ทันตามเป้าหมายปี 2558 โดยกำหนดประเด็น 

ที่มีความสำคัญลำดับต้น เช่น การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การปรับ 

กฎระเบียบให้สอดคล้องกันและการดำเนินการตามความตกลงทางเศรษฐกิจ เพ่ือการรวมตัว 

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการกำจัดอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี ตลอดจน 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น

สำหรับประเด็นด้านความเชื่อมโยงภายในอาเซียนนั้น ผู้นำอาเซียนเห็นพ้องว่า 
ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง 

ในอาเซียนคือ การระดมทุนให้เพียงพอ ซ่ึงปัจจุบัน กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอาเซียน 

(ASEAN Infrastructure Fund : AIF) ยังมีไม่เพียงพอ ดังน้ัน จำเป็นต้องหาแนวทาง 

ระดมทุนอื่นๆ จากประเทศนอกภูมิภาคและภาคเอกชน

ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนได้ประกาศเร่ิมการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (Regional ComprehensiveEconomic Partnership : RCEP) ซ่ึงจะเป็น 

FTA ระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมตลาดครึ่งหนึ่งของโลก

ประเด็นสำคัญ ท่ีไทยผลักดันในท่ีประชุม คือ การส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติ โดยไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นสถานที ่เก็บสำรองข้าว 

ในการบรรเทาภัยพิบัติด้วย

นอกจากนี ้ท่ีประชุมได้แต่งต้ังนาย Le Luong Minh เป็นเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ 
ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งปี 2556 - 2560 สืบต่อจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ



เรื่อง : กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

0� l  Asean Highlights 2013

ผลการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 จัดขึ้นระหว่างวันที่

24 - 25 เมษายน 2556                 

ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

Highlights
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การสร้างประชาคมอาเซียนยังคงเป็นประเด็น 

ที่ผู้นำให้ความสำคัญ ที่ประชุมเห็นพ้องว่า 

ต้องเร ่งร ัดการดำเนินมาตรการตามแผนงานจัดตั ้ง 

ประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา รวมทั้งส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างประชาคมอาเซียน 

และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และให้ 

ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทาย 

ต่างๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และโรคระบาด ในด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ประชุมเห็นว ่าควรผลักดันการเจรจา Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  

ให้เสร็จสิ ้นตามเป้าหมายในปี 2558 และสนับสนุน 

การจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 

 ที่สำคัญ การประชุมครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ

การหารือถึงอนาคตและวิสัยทัศน์ของอาเซียนหลังจาก 

ปี 2558 ซึ่งผู้นำเห็นพ้องว่า จะต้องสะท้อนความต้องการ 

ของประชาชน และต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว

โดยให้ความสำคัญกับประเด็นกับการรักษาอาเซียนให้เป็น

ภูมิภาคท่ีมีสันติภาพและเสถียรภาพและผลักดันการรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจต่อไป การทบทวนกระบวนการการทำงาน 

และการตัดสินใจในอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือ 

กับประเทศนอกภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ 

 ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในครั้งนี้ ได้แก ่

การผลักดันการต่อต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย ์

การจัดการภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ 

การระดมทุนสำหรับโครงการความเช่ือมโยง รวมท้ังได้ร่วม 

แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางอนาคตของอาเซียน เพื่อ 

ให้อาเซียนรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสามารถรับมือ 

กับภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ 

ไทยในฐานะประเทศผ ู ้ประสานงานความส ัมพ ันธ ์ 

อาเซียน-จีน ได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการเสนอ

แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือผลักดันให้อาเซียนและจีนแสดง

เจตนารมณ์ทางการเมืองที ่ชัดเจนในเรื ่องแนวปฏิบัต ิ

ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South 

China Sea : CoC)  



เรื่อง : กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
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ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2556

ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 ผู้นำอาเซียนเห็นพ้องว่า อาเซียนต้องเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้ทันตามเป้าหมายปี 2558

พร้อมเริ่มจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลัง ปี 2558 และได้รับรองปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน 

ภายหลังปี 2558 (Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) ระบุหลักการและ 

แนวทางอนาคตของอาเซียน รวมทั้งเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้ง 3 เสา ให้จัดทำร่างเอกสารวิสัยทัศน ์

ดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

Highlights
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นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญ 

ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอาเซียน 

ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนเผชิญกับความท้าทาย

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยินด ี

กับพัฒนาการเชิงบวกในเรื่องทะเลจีนใต ้

โดยเฉพาะการที ่อาเซียนและจีนได้เร ิ ่ม 

เจรจาจัดทำแนวปฏิบ ัต ิในทะเลจีนใต้ 

(Code of Conduct in South China 

Sea : COC) เป็นครั ้งแรกในระดับ 

เจ้าหน้าที่อาวุโส 

ภายหล ังการประช ุมส ุดยอดอาเซ ียน 

คร้ังท่ี 23 ได้มีการประชุมสุดยอดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมระหว่างผู้นำ

อาเซียนกับคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน 

ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และ 

สหรัฐอเมริกา การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 

การประชุมสุดยอดอาเซียน - สหประชาชาติ 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

(East Asia Summit : EAS) เพื่อหารือ 

ถึงการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน

ภายในปี 2558 ทิศทางอนาคตเพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการหาทาง 

รับมือความท้าทายต่างๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม 

ความมั ่นคงทางพลังงาน ความมั ่นคง 

ทางอาหาร การบริหารจัดการภัยพิบัติ

  

ปี 2556 เป็นโอกาสครบรอบ 10 ป ี

ของความเป็นหุ ้นส ่วนเช ิงย ุทธศาสตร์ 

อาเซียน - จีน  โดยในการประชุมสุดยอด 

อาเซียน - จีน ครั้งที่ 16 ผู้นำอาเซียนและ 

จีน ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกัน 

เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

อาเซียน - จีนให้ก้าวหน้าอย่างรอบด้าน พร้อม 

รับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอด 

อาเซียน - จีน คร้ังท่ี 16 ในโอกาสครบรอบ 

10 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 

อาเซียน - จีน เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิด 

ยิ่งขึ้น อาเซียนสนับสนุนข้อเสนอของจีน 

ที่จะยกระดับความตกลงเขตการค้าเสร ี

อาเซียน - จีน รวมทั้งสนับสนุนให้ความ 

เชื ่อมโยงเป็นหนึ ่งในสาขาความร่วมมือ 

เร่งด่วนตามข้อเสนอของไทย นอกจากนี้ 

ฝ่ายจีนยังเสนอให้จัดตั ้งกลไกระดมทุน 

เพื ่อพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในภูมิภาค 

ในรูปของธนาคาร Asian Infrastructure 

Investment Bank สำหรับประเด็นเรื่อง 

ทะเลจีนใต้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับ 

การรักษาพลวัตของการหารือเรื่อง COC

นอกจากนี้ การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังเป็น

การประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ 

ครั ้งแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสหรัฐฯ ในฐานะผู้แทน 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมการประชุม 

กับผู ้นำอาเซียน ซึ ่งถือเป็นก้าวสำคัญ 

ในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ต่อไป โดยอาเซียนและ 

สหรัฐฯ ต้องร่วมกันรับมือกับความท้าทาย

ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง 

รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและ

การลงทุนผ่านข้อริเริ่ม E3 (Expanded 

Economic Engagement Initiative)  

และความสัมพันธ์ระดับประชาชน



การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ

  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ราชอาณาจักร 

บาห์เรนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตร ี

อาเซียน - GCC คร้ังท่ี 3 ณ กรุงมานามา เพ่ือทบทวน 

และกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 

อาเซียนกับ GCC ในอนาคต และหารือเก่ียวกับประเด็น 

ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย โดยที่ประชุมได ้

หารือและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 

เกี่ยวกับพัฒนาการและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 

อาเซียนกับ GCC เพ่ือให้มีความคืบหน้าท่ีเป็นรูปธรรม 

และสอดคล้องกับศักยภาพของทั้งสองภูมิภาคที่สามารถ 

เกื้อกูลกันได้ในหลายเรื่อง อาทิ ความมั่นคงทางอาหารและ 

พลังงาน โดยเห็นพ้องที่จะแปรและเร่งรัดความร่วมมือระหว่าง 

อาเซียนกับ GCC จากการหารือ (dialogue) ให้เป็นความร่วมมือ

เฉพาะด้าน (functional cooperation) โดยเฉพาะใน 6 สาขา 

ที่มีการจัดตั้งคณะทำงาน

 อาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation 

Council : GCC) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน กาตาร์ คูเวต 

โอมาน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ 

ระหว่างกันอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2533  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสอง

ภูมิภาค โดยมีกลไกการประสานงานและดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในสอง 

ระดับ ได้แก่ การติดต่อระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนกับสำนักเลขาธิการ GCC 

และการประชุมระดับรัฐมนตรี นอกจากนี้ อาเซียนและ GCC ยังได้จัดทำแผน 

ปฏิบัติการสำหรับความร่วมมือ (Plan of Action) ค.ศ. 2010-2012 โดยกำหนด

สาขาความร่วมมือใน 3 สาขา ได้แก่ (1) การค้าการลงทุน (2) ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และ (3) การศึกษา วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร  

และได้จัดตั้งคณะทำงาน 6 สำหรับความร่วมมือใน 6 สาขา ได้แก่ การค้า 

และการลงทุน การศึกษา วัฒนธรรมและสารสนเทศ ความมั่นคงทางอาหารและ 

การเกษตร พลังงาน และการท่องเที่ยว    

ครั้งที่ 3

เรื่อง : กองการเมืองและความมั่นคง
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รัฐมนตรีอาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ

 ในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ผลักดันให้อาเซียน 

และ GCC เพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

ระหว่างกัน โดยการจัดนิทรรศการการค้าร่วมกัน การจับคู ่

ทางธุรกิจ การเพิ ่มเที ่ยวบินตรงระหว่างสองภูมิภาค 

รวมทั้งการสร้าง “New Silk Route” เพื่อเสริมสร้างความ

เช่ือมโยงระหว่างกัน นอกจากน้ี ควรพิจารณาลู่ทางส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล การปราบปราม 

โจรสลัด และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  

โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชน คณะทางวัฒนธรรม และ

สื่อมวลชนระหว่างกัน   

 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ GCC ให้มีความ 

คืบหน้าท่ีเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง ฝ่าย GCC ได้เห็นชอบให้บาห์เรน 

ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - GCC เป็นเวลา 3 ปี 

ระหว่างปี 2557-2559 โดยประสานงานกับประธาน GCC  โดยในส่วนของ 

อาเซียน เมียนมาร์จะเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - GCC 

สำหรับปี 2557

 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี

ทุกปี โดยเมียนมาร์ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - GCC  

จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - GCC คร้ังท่ี 4 ในปี 2557 

และจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหารือและพิจารณาลู่ทางในเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ GCC ให้มีผลที่เป็นรูปธรรม โดยให้มีทั้ง 

ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้าร่วมด้วย
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เรื่อง : สุริยา จินดาวงษ์

บทเรียนสำคัญของพัฒนาการการสร้างประชาคม 

อาเซียนภายใต้ regional context ในช่วง 

10 ปีที่ผ่านมา คือ ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

ระหว่างนโยบายภายนอกของอาเซียนในการบริหารปฏิสัมพันธ์กับ

ประเทศนอกภ ูม ิภาค (ซ ึ ่ งรวมถ ึงการสร ้าง regional 

architecture ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมกลไกเช่น East Asia 

Summit หรือ EAS หรือการส่งเสริมการค้าเสรีในภูมิภาค 

โดยผ่าน Regional Comprehensive Economic Partnership 

หรือ RCEP) และนโยบายภายในของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015  

 นโยบายทั้ง 2 นี้มีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยการมี

ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งจะส่งผลสำคัญต่อการบริหารจัดการ

การปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค และในบางกรณีเราไม ่

สามารถแบ่งแยกได้ชัดว่า 

เป ็นนโยบายภายนอกของ 

อาเซียน หรือ นโยบายภายใน 

เช่น นโยบายเร ื ่องความ 

เช่ือมโยง หรือ connectivity 

ในอาเซ ียนและภ ูม ิภาค 

เป็นต้น 

 ในส่วนของบทบาทไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาการ 

ในอาเซียนนั้น เห็นได้ชัดว่า ไทยมีบทบาทในการสร้างประชาคม

อาเซียน แต่บทบาทของไทยจะมีลักษณะเชิงรุก (proactive) 

มากขึ้น ในเรื่องการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค 

เช่น ในเรื่องของ regional architecture และในเรื่องของ 

ASEAN and regional connectivity ทำไมเป็นเช่นนั้น 

เหตุผลที่บทบาทของไทยมีลักษณะ proactive ในเรื่องนโยบาย

ภายนอกของอาเซียนเป็นผลจากการที ่การสร้างประชาคม 

อาเซียนมีนัยต่อการปรับนโยบายและโครงสร้างภายในประเทศสูง

ซึ่งรวมถึงเรื ่องการแก้ไขและออกกฎหมายรองรับความตกลง 

อาเซียนต่างๆ ดังนั้น แม้ว่าฝ่ายไทยจะสามารถมีส่วนร่วม 

ในการเจรจาเรื ่องการสร้างประชาคมอาเซียนในเวทีอาเซียน 

ก็ตาม แต่โดยที่หลายประเด็นมีนัยต่อการดำเนินการภายใน 

ประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนมากโดยเฉพาะกระบวนการทางกฎหมาย 

หรือกระบวนการปรับโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อนำพันธกรณีในเรื ่องการสร้างประชาคมอาเซียน 

มาปฏิบัติ ดังนั้น การที่ไทยจะมีข้อเสนอแนะที่ revolutionary 

ในเร่ืองการสร้างประชาคมอาเซียนหรือมีบทบาทนำในการผลักดัน 

ข้อเสนอแนะที่จะต้องนำมาชึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงและ 
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ASEAN External Policy ASEAN Internal Policy

Domestic Adjustment
and Restructuring

แผนภูมิที่ 1
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของไทยต่ออาเซียน
และการดำเนินนโยบายภายในของไทย
เพื่อรองรับนโยบายไทยต่ออาเซียน

รวดเร็วภายในประเทศจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากไทยอาจไม่มีความคล่องตัวเพียงพอที่จะเล่นบทบาทนำ

ได้เท่าที่ควร

 ในทางกลับกัน การที่ไทยสามารถเล่นบทบาทนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศ 

นอกภูมิภาค เช่น การผลักดัน inclusive ASEAN-centered regional architecture หรือในเร่ืองของ connectivity ภายใน 

อาเซียนและระหว่างอาเซียนกับนอกภูมิภาค น่าจะสืบเนื่องจากการที่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มีนัยที่สำคัญต่อการดำเนินการภายใน 

ประเทศหรือในกรณีของ connectivity นั้นมีการดำเนินการภายในประเทศในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

 ปัญหาการขาดการคล่องตัวในการดำเนินการ 

ในประเทศเพื่อรองรับบทบาทนำของไทยจะทวีความรุนแรง 

มากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากนโยบายภายนอกและภายใน 

ของอาเซียนท่ีจะมีนัยต่อเร่ืองภายในประเทศของไทยจะเพ่ิมข้ึน 

ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทย จะต้องหาวิธีการที่จะสามารถ 

เชื่อมโยงการดำเนินนโยบายของไทยในอาเซียนกับนโยบาย 

ภายในประเทศท่ีจะรองรับพันธกรณีท่ีไทยมีต่ออาเซียนโดยเร็ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากหากไทยประสงค์ที่จะมีความพร้อม

ที่จะใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากประชาคมอาเซียน

หมายเหตุ :

ASEAN External Policy : นโยบายอาเซียนต่อประเทศนอกภูมิภาคซึ่งรวมถึงการสร้าง inclusive and ASEAN-centered regional architecture

ASEAN Internal Policy : การสร้างประชาคมอาเซียน

Domestic Adjustment and Restructuring : การปรับนโยบายและโครงสร้างภายในของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการปัฏิบัติ 

    ตามพันธกรณีต่างๆ ของอาเซียน
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 ในการนี้ ไทยจะต้องหาระบบการประสานงานภายใน

ประเทศที่สามารถมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

(effective interface) ระหว่างการดำเนินนโยบายภายในกรอบ

อาเซียน โดยเฉพาะการสร้างประชาคมอาเซียน กับการดำเนิน 

นโยบายภายในประเทศเพื ่อรองรับหรือขับเคลื ่อนการสร้าง 

ประชาคมอาเซียน

 ปัจจุบัน แม้ว่าไทยจะมีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 

ที่ครอบคลุมทุกส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องในเรื ่องของนโยบาย 

อาเซียน แต่อำนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว จะเน้น 

การประสานข้อมูลและท่าทีในเรื่องต่างๆ ทั้งในกรอบอาเซียน 

และการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก แต่มิได้ม ี

ความรับผิดชอบในเรื ่องของการปรับนโยบายและโครงสร้าง 

ภายในประเทศที่จะรองรับกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่จะ 

มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ปัจจัยสำคัญอีกประการ 

หนึ่ง คือ ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นฝ่าย 

เลขานุการของคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ แต่ไม่มีอำนาจ 

หน้าที่อันใดในเรื่องการดำเนินการภายในประเทศ

 ดังนั้น หากไทยประสงค์จะรักษาบทบาทนำในเวที 

อาเซียน เนื่องจากนโยบายและกิจกรรมอาเซียนต่างๆ จะมี 

นัยต่อนโยบายและโครงสร้างภายในของไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงกลไกการประสานงาน

ภายในประเทศเพื่อที่จะสามารถสร้าง “effective synergy”  

ในการดำเนินการของไทยในทั้ง 2 เรื่อง กล่าวคือ

 (1) การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของอาเซียนในเวที 

อาเซียนและ

 (2) การขับเคล่ือนภายในประเทศเพ่ือรองรับวิวัฒนาการ

ในประชาคมอาเซียน ซึ่งในการนี้ ฝ่ายไทยอาจจะต้องพิจารณา 

กลไกการประสานงานภายในประเทศแบบใหม่ที ่ครอบคลุม 

การดำเนินการในกรอบอาเซียนและการดำเนินการภายในประเทศ 

ในลักษณะที่บูรณาการมากยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ ฝ่ายไทยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง

กลไกประสานงานอาเซียนภายในประเทศดังนี้ 

 (1) ยกระดับคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยม ี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือให้เป็น policy level coordinating 

body และขยายอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมนโยบายอาเซียน  

ทั้งในเวทีอาเซียนและการดำเนินการภายในประเทศ

 (2) ตั้งคณะกรรมการนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศเพื ่อประสานนโยบายอาเซียนและการสร้าง 

ประชาคมอาเซียนในเวทีอาเซียนและต่างประเทศ

 (3) ตั้งคณะกรรมการนำโดยสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม 

เพื่อประสานงานเรื่องการรองรับนโยบายอาเซียนและการปรับ 

กฎหมายและโครงสร้างภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับพันธ์ต่างๆ ของไทยที่มีต่อ 

อาเซียน

 (4) ตั้งคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้

คำปรึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้กับคณะกรรมการ 

ระดับชาติ

 (5) ใช้ประโยชน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วย

ผลักดันประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการระดับชาติไม่สามา

รถขับเคลื่อน โดยอาจเป็นลักษณะของการประชุมคณะรัฐมนตรี

สมัยพิเศษ

Moving Forward
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การจัดโครงสร้างการประสานงานตามที่ปรากฏข้างต้นจะช่วย 

แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างการประสานงานเรื่องนโยบายอาเซียน 

ในเวทีอาเซียนกับการประสานงานภายในประเทศเพื่อรองรับ 

นโยบายอาเซียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งช่วยสร้าง political impetus ในระดับ 

การเมืองในเรื่องของการส่งเสริมประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้

ไทยมีบทบาทนำมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้

การแบ่งความรับผิดชอบในเรื่องการกำหนดและผลักดันท่าทีไทย

ในเวทีอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือกับ

ประชาคมอาเซียนจะทำให้ไทยสามารถดำเนินการใน 2 เรื่องนี้ 

ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต่จำเป็นอย่างย่ิง 

ที่จะต้องมีการประสานงานและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง

ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติจะมี 

บทบาทสำคัญมากในเรื ่องนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยราชการมีส่วน 

เกี่ยวข้องในการเสนอแนวความคิดเรื่องอาเซียน จึงน่าจะเป็น 

ประโยชน์หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาความคืบหน้าในเรื ่อง 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเป็นระยะเช่นกัน ส่วนการมีคณะ 

ที่ปรึกษาให้คำแนะนำคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ จะช่วยให้

ม ีกลไกท ี ่สามารถเสนอแนวความค ิดใหม ่ๆ นอกกรอบ 

(out of the box thinking) ที่จะช่วยให้ไทยมี competitive 

edge มากยิ่งขึ้นในเรื่องอาเซียน 

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยควรที่จะหากลไกเพิ่มเติมที่จะเสริมกลไก 

ทำงานของภาครัฐ โดยการดึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการช่วยผลักดันท่าทีและผลประโยชน์ 

ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและการเตรียมความ

พร้อมของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนทั้งนี้  

เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า “whole of nation approach”  

ในการนี้ รัฐบาลไทยได้พยายามที่จะ engage กับภาคเอกชน 

ไทยในเร่ืองของการกำหนดท่าทีต่ออาเซียน โดยเฉพาะในประเด็น 

เศรษฐกิจหรือการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งได้มี 

การประสานงานกับภาคประชาสังคมอาเซียนในเร่ืองสำคัญต่างๆ

เช่น การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน แต่อาจต้องเพิ่ม 

การประสานงานดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ 

ระยะยาว

หมายเหตุ : โครงสร้างใหม่กลไกภายในของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

 (1) การดำเนินนโยบายในกรอบอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนและ

 (2) การปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างส่วนราชการไทยเพื่อรองรับพันธกรณีต่ออาเซียนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ

คณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อจัดตั้งประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน

คณะกรรมการดำเนินการ
ตามแผนงานไปสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณะกรรมการแหงชาติ
ดานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน



ความเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียนเริ่มจากการมีอำนาจ

ต่อรองในการเจรจา

เรื่อง : สุริยา จินดาวงษ์

เมื่อปี 2554 อาเซียนได้รับหลักการภายใต้กรอบของเอกสาร Bali Concord III ว่าจะส่งเสริมการมีท่าทีร่วมกันและ 

ประสานงานในเวทีระหว่างประเทศและในประเด็นท่ีมีผลกระทบในระดับโลก (global issues) มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องการลดช่องว่างด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติ หรือ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น

การดำเนินการเช่นนี้ จะเป็นการยกระดับ 
ความร่วมมือของอาเซียนให้ส ูงข ึ ้นอ ีก 
หนึ่งระดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนในภูมิภาค
เอเช ียตะว ันออกฉียงใต ้ควรสนันสนุน 
เนื่องจากการที่อาเซียนมีท่าทีร่วมกันมาก 
ยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศจะช่วยทำให้ 
อาเซียนมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ 
สร้างความสามารถของอาเซียนในการปกป้อง 
ผลประโยชน์ของภูมิภาคและต่อต้านและ 
เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ นอก 
ภูมิภาคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แท้ที ่จริงแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ได้พยายามจะมีท่าทีร่วมกันในเวทีระหว่าง 
ประเทศมานานแล้ว แต่คำถามที่ควรถาม 
คือ หากเป็นเช่นนั้นจริง ทำไมถึงอาเซียน 
ซึ ่งกำลังจะก้าวไปสู ่การเป็นประชาคม 
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กล่าวคือในปี 2558 
ยังไม่สามารถมีการประสานท่าทีอย่างจริงจัง 
เป็นระบบ และต่อเนื ่องในเวทีระหว่าง 
ประเทศในปัจจุบัน 

เพื่อตอบคำถามในเรื่องนี ้เราควรมาดูกรณี 
ศึกษาต่างๆ ในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับความ
พยายามของอาเซียนที ่จะมีท่าที ่ร่วมกัน 
ในเวทีระหว่างประเทศ กรณีแรก ท่ีจะหยิบยก 
เป็นกรณีศึกษา คือการดำเนินการของ 
อาเซ ียนในการใช ้ เวท ีสหประชาชาต  ิ
เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่เรียกกันในช่วง 

นั้นว่า “สถานการณ์ในกัมพูชา” ในช่วงปี 
ค.ศ. 1978 ถึง 1991 ในกรณีนี้อาเซียน 
ซึ ่งประกอบด้วย 6 ประเทศสมาชิก 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และต่อมามีบร ูไนดาร ุสซาลาม) 
ได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ม ี
สหประชาชาติร ับรองการม ีกองกำล ัง 
ต่างชาติในกัมพูชา ซึ่งเป็นการยกระดับ 
บทบาทของอาเซียนในเวทีสหประชาชาติ 
จนถึงขั ้นที ่ประชาคมโลกต้องหารือกับ 
อาเซียนในเรื ่องต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนั้น

แม้ว่า สมัชชาสหประชาชาติได้รับรอง 
ข้อมติทุกปี เพื ่อเรียกร้องให้มีการถอน 
ทหารต่างชาติออกจากกัมพูชา และให้ 
ประชาชนกัมพูชาเป็นผู ้กำหนดอนาคต 
ของตนเอง อีกท้ังได้ต้ังกลไก International 
Conference on Kampuchea (ICK) 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ แต่ในที่สุด กลไก 
สหประชาชาติก็ไม่ได้แก้ไขปัญหากัมพูชา 

ทั้งนี้ การจัดการประชุม Paris Peace 
Conference ซึ ่งม ีประเทศสำคัญที ่ 
เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ กอปรกับปัจจัยอื่นๆ 
เช่น การที่สงครามเย็นเริ่มยุติ เป็นปัจจัย 
ที่ช่วยให้ปัญหาการสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลง 
และนำไปสู่ลงนามใน Paris Peace Accords  
ในปี ค.ศ.1991 ต่อมาในปี ค.ศ.1993 
ไดมี้การเลอืกต้ังในกัมพูชา ภายใต้การดแูล
ของสหประชาชาติ 

หลังจากนั้น ความโดดเด่นของบทบาท 
อาเซียนในเวทีสหประชาชาติก็ได้ลดลง 
ตามลำดับ และการประสานงานอย่าง 
ใกล้ช ิดของอาเซียนเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่
คุกคามความมั่นคงในภูมิภาคก็ไม่โดดเด่น 
เท่ากับในช่วงท่ีเร่ือง “สถานการณ์ในกัมพูชา” 
เป็นระเบียบวาระสำคัญของสหประชาชาติ 
จนถึงปัจจุบัน อาเซียนยังไม่สามารถ 
มีระดับการประสานงานในสหประชาชาติ 

ที่สูงเท่ากับในช่วงดังกล่าว
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Slide 1 
ASEAN Coordination and Role 
During the “3rd Indochina 
Conflict” 1978 - 1991

กรณีที่ 2 ที่ควรมีการศึกษา คือ บทบาท 

นำของอาเซียนในการจัดตั ้งกรอบความ 

ร่วมมือใหม่ เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 

เอเชียกับยุโรปให้เท่าเทียมกับความเช่ือมโยง 

ที่แน่นแฟ้นระหว่างเอเชียกับอเมริกาเหนือ 

และระหว่างยุโรปกับอเมริกาเหนือ เพ่ือสร้าง

สามเหลี ่ยมความสัมพันธ์ที ่สมดุลย์ก ัน 

ระหว่าง 3 ขั้วสำคัญของเศรษฐกิจโลก 

กล่าวคือ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

กลไกใหม่น้ีคือการประชุมเอเชีย - ยุโรปหรือ 

Asia - Europe Meeting (ASEM)

Slide 2 

Triangular Relations of Key 
Economic Centers

ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อก่อตั้งกลไกใหม่ 

ชื่อ ASEM อาเซียน (ซึ่งประกอบด้วย 5 

สมาชิกเดิม บวกบรูไนฯ และเวียดนาม) 

ภายใต้การนำของไทยและสิงคโปร์ ได้พยายาม 

กำหนดแนวทางและหลักการความร่วมมือ 

ระหว่าง 2 ภูมิภาคโดยได้จัดทำ ASEAN 

Discussion Paper ในเรื่องของ ASEM 

ก่อนท่ีจะหารือกับจีน ญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐ-

เกาหลี เพื่อจัดทำเป็น Asian Discussion 

Paper เพื่อต่อรองกับฝ่ายสหภาพยุโรป 

ในการจัดตั้งกลไก ASEM 

นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการประชุมผู ้นำ 

ASEM ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในปี 2539  

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้นำอาเซียน 

ก็ได้หารือกันก่อน เพื่อกำหนดท่าที่อาเซียน

และคงไว้ซึ ่งความเป็นตัวขับเคลื ่อนของ 

อาเซียนในกระบวนการ ASEM ซึ่งต่อมา 

ได้กลายเป็นทำเนียมปฏิบัติว ่าอาเซียน  

จะต้องประสานท่าที่ก่อนที่จะพบกับฝ่าย 

เอเชียและก่อนที่จะหารือกับฝ่ายยุโรป ซึ่ง 

ประกอบด้วยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

และคณะกรรมาธิการยุโรป โดยการนำ 

ของอาเซียน ฝ่ายเอเชียได้ประสบความ 

สำเร็จในการผลักดันให้ ASEM ให ้

ความสำคัญเร่ืองการส่งเสริมความ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง 

2 ภูมิภาคเป็นหลัก ซึ่งต่างจาก

ฝ ่ ายย ุ โ รปท ี ่ ต ้ องการให ้ม ี 

การส่งเสริมการหารือในประเด็น

ทางการเมืองเป็นหลัก

Slide 3 

ASEAN Coordination in ASEM 
During Early Years

แต่บทบาทนำของอาเซียนในการขับเคลื่อน

กระบวนการ ASEM ก็ได้ลดลง ในปีต่อๆ 

มา เมื่อ ASEM ได้ขยายจำนวนประเทศ 

สมาชิกจาก 25 ประเทศ และหนึ่งองค์กร 

ในปี 2539 ไปถึง 49 ประเทศ และสององค์กร 

ในปัจจุบัน ซึ่งในจำนวนสมาชิกใหม่มีทั้ง 

ประเทศจากเอเชียใต้ เช่น อินเดีย จาก 

แปซิฟิก เช่นออสเตรเลีย และจากทั้งยุโรป 

และเอเชีย เช่น รัสเซีย ซ่ึงความหลากหลาย 

ของประเทศสมาชิก ทำให้อาเซียนมีความ

ลำบากมากยิ่งขึ้นที่จะประสานท่าที่ในกลุ่ม 

เมื ่อเปรียบเทียบกับเมื ่อช่วงตอนก่อตั ้ง 

ASEM 

จากกรณีศ ึกษาทั ้งสองกรณี ข้างต ้น 

ในเวทีสหประชาชาติ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง 

เกิดข้ึนกับกรอบความร่วมมือระหว่างภูมิภาค

ที่อาเซียนมีบทบาทนำในการก่อตั้งจะเห็น 

ได้ว่า อาเซียนได้สามารถประสานอย่าง 

ใกล้ชิดและมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือน

พัฒนาการในเวทีนั้นในช่วงต้นแต่ในที่สุด 

แล้ว ระดับการประสานงาน และ บทบาท

นำของอาซียนได้จางหายไป เมื่อมีการ 

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 

ในกรณีแรก ปัญหาภัยคุกคามต่ออาเซียน 

ได้ถูกแก้ไข จนกระท่ังอาเซียนไม่มีภัยคุกคาม 

สำคัญร่วมกันที่บังคับให้อาซียนต้องร่วมมือ

กันอย่างใกล้ชิด และต่อเน่ืองในเวทีระหว่าง 

ประเทศ เช่น สหประชาชาติ ในกรณีที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพและรูปแบบ 
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การประชุม ASEM จากการเป็นเวทีระหว่าง 

2 กลุ่มภูมิภาคที่ชัดเจน (เอเชียและยุโรป) 

ไปสู่การประชุมระหว่างมากกว่า 2 กลุ่ม 

โดยมีทั้งฝ่ายเอเชียที่ขยายตัว กลุ่มสหภาพ

ยุโรปที่ขยายตัว และกลุ่มประเทศที่ไม่ใช ่

เอเชียหรือยุโรปอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม หากอาเซียนมีความเป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกันอย่างแท้จริง หรือมีผลประโยชน์ 

ร่วมกันอย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว อาเซียนน่าจะสามารถรักษาซึ่ง 

บทบาทนำ ของตนในเวทีระหว่างประเทศ 

ได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

สถานการณ์หรือไม่ ดังนั้น สิ่งที่อาเซียน 

ต้องคำนึงถึงในช่วงต่อไปข้างหน้า หาก 

ต้องการที ่จะมีบทบาทนำในเวทีระหว่าง 

ประเทศ ภายหลังจากท่ีอาเซียนเป็นประชาคม

ในปี 2558 คือการส่งเสริมผลประโยชน ์

ร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้น (Shared 

interests) ที่จะสามารถเชื่อมความหลาก-

หลายของค่านิยมและนโยบายของแต่ละ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

นอกจากนี้ อาเซียนควรระบุว่า ประเด็น 

ระหว่างประเทศอันใดมีระดับ shared  

interests ท่ีสูงในกลุ่มประเทศอาเซียน และ

พยายามสร้างวัฒนธรรมในการประสานงาน 

(Culture of Coordination) เพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรมในการร่วมมือ (Culture of 

Cooperation) ที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง

Slide 4 

Various Levels of ASEAN 
Interaction in International 
Fora
 ท้ายสุดนี้ คงเป็นเรื ่องลำบาก 
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เรื่อง : ดร. เสรี นนทสูติ*

	 บทนำ	(Introduction)
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ถือว่ามีพัฒนาการที่รวดเร็วนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2510 โดยสามารถ

จัดทำความตกลงเพื่อการร่วมมือในด้านต่างๆ และภายในปี 2558 ประชาคมอาเซียนก็จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาการ

ในด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นผลงานที่สำคัญประการหนึ่งของภูมิภาคนี้ โดยสิทธิมนุษยชนได้ถูกกำหนดให้เป็นเป็นหลักการ 

สำคัญประการหนึ่งในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่กำหนดให้ 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานถือเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของประชาคมอาเซียน 1 ในปัจจุบัน 

อาเซียนได้มีคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental  

Commission on Human Rights : AICHR) 2 ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อทำหน้าที่ในด้านการส่งเสริมและ 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในภูมิภาค คณะกรรมาธิการได้ดำเนินภารกิจในฐานะองค์กร 

หลักของอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปีจนถึงปัจจุบันและได้มีการพัฒนาบทบาทขององค์กรอย่าง 

ต่อเนื่อง ความสำเร็จหลักของคณะกรรมาธิการในช่วงที่ผ่านมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 

Human Rights Declaration : AHRD) ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของอาเซียนที่ได้มีเอกสารพื้นฐานที่แสดงเจตจำนงร่วมกัน 

เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยังประสบกับความท้าทายในหลายด้าน 

โดยบทความความนี้จะวิเคราะห์ถึงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเชื่อมโยงกับความท้าทายต่างๆ ดังกล่าวในภาพรวม

 * น.บ. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท., LL.M. (Columbia), DPhil (Oxon) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการ 

  ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (2556-2558) ตามเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ (Terms of Reference) 

  ข้อ 5.3 หากบทความนี้จะมีประโยชน์ในประการใดต่อผู้อ่าน ผู้เขียนขอยกเป็นอาจาริยบูชาต่อศาตราจารย์ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ผู้เป็นอาจารย์ของผู้เขียนที่คณะนิติศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
1
 ดูข้อ 1(7) แห่งกฎบัตรอาเซียน

 
2
 มักเรียกชื่อย่อในภาษาไทยตามคำย่อภาษาอังกฤษ (AICHR) ว่า “ไอช่าร์” แต่ในที่นี้จะเรียกว่า “คณะกรรมาธิการ”
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Knowledge



	 1.	คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน	
 คณะกรรมาธิการเป็นองคาพยพส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างประชาคมอาเซียน และถูกกำหนดสถานะ 

ให้เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล (Inter-governmental body) และหน่วยงานเพ่ือการปรึกษาหารือ (Consultative body)  

โดยมีสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และกระทรวง 

ต่างประเทศของแต่ละประเทศเป็นผู้ประสานงานหลัก คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ 

ละหนึ่งคน รวมเป็นสิบคน การสรรหาผู้แทนของคณะกรรมาธิการอาศัยกระบวนการภายในของแต่ละประเทศสมาชิก 

ในการสรรหาหรือแต่งต้ัง โดยสำหรับประเทศไทยใช้วิธีการรับสมัครและพิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้สมัครท่ีได้รับการตรวจสอบ

คุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว ผู้แทนของคณะกรรมาธิการมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถถูกแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งในสมัยที่สองได้อีกเพียงหนึ่งครั้ง ผู้แทนคณะกรรมาธิการในรุ่นแรกดำรงตำแหน่งในระหว่าง พ.ศ. 2552-2555  

และในปัจจุบันเป็นวาระของผู้แทนคณะกรรมาธิการรุ่นที่สองซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 คณะกรรมาธิการ 

มีหลักการสำคัญในการดำเนินงานคือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอ่ืน (Principle of Non-Interference) 

โดยให้ความเคารพต่อเอกภาพ และอธิปไตยของประเทศสมาชิก และใช้หลักการในการตัดสินใจโดยยึดหลักฉันทามติ  

(Principle of Consensus) ซึ่งต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทนประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในการผ่านวาระ

หนึ่งๆ คณะกรรมาธิการมีหน้าที่จัดทำรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รวมถึงการได้รับการอนุมัติด้าน 

งบประมาณในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆและการแก้ไขเอกสารขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการด้วย คณะกรรมาธิการถือ 

เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืฐานของอาเซียน 

(‘Overarching Human Rights Institution’)  โดยภารกิจของคณะกรรมาธิการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ภารกิจหลัก 

ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 1.1	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	

  จากการพิจารณาเอกสารขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการพบว่ามีภารกิจหลายด้านที่สะท้อนให้เห็น 

 ถึงการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การพัฒนาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 4.2) การส่งเสริม 

 ความตระหนักรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน (ข้อ 4 .3) การเสริมสร้างขีดความความสามารถ (ข้อ 4.4) การส่งเสริมให้ 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในเคร่ืองมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ข้อ 4.5) และการจัดทำงานวิจัย 

 ในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ (ข้อ 4.12)

 	 1.2	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอีกภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม ในเอกสารขอบเขต 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกำหนดเนื้อหาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้อย่างจำกัด 

 โดยมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในข้อ 4.10 เกี่ยวกับการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจาก 

 ความเข้าใจที่แตกต่างกันของผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนถัดไป 

 
3
 ดูข้อ 6.8 ของเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่
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	 2.	ประเด็นปัญหาและความท้าทาย

 2.1	การขาดความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิก

 ความเข้าใจร่วมกันต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการและสนับสนุนภารกิจด้าน 

สิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยังประสบกับข้อจำกัดในหลักการ 

ซึ่งเป็นผลจากการขาดการตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของทั้งประเทศ 

สมาชิกและผู้แทนประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการ ท้ังน้ี ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัวและยังเป็น 

ประเด็นที่ได้รับความสนใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประเด็นการละเมิดสิทธ ิ

มนุษยชนมักถูกพิจารณาว่าเป็นกรณีการปฏิบัติต่อประชาชนของประเทศสมาชิกและการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้น 

พิจารณาในระดับภูมิภาคอาจถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศดังกล่าว ทั้งที่ในความเป็นจริงประเด็นด้าน 

สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เร่ืองระดับประเทศเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลในระดับภูมิภาค เน่ืองจากผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน 

ในประเทศหนึ่งอาจส่งผลต่อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น กรณีการหนีภัยของชาวโรฮิงญาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศหนึ่งไปยังอีกหลายประเทศสมาชิกซึ่งก่อให้เกิดประเด็นสถานะบุคคลและการปฏิบัติต่อผู้หนีภัยในประเทศอื่น  

กรณีหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค กรณีการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และกรณีการละเมิดสิทธิ 

ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

	 2.2	กระบวนการสรรหาและสถานะของผู้แทน

 ตามเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าท่ีระบุให้ประเทศสมาชิกใช้กระบวนการภายในในการสรรหาหรือแต่งต้ังผู้แทนคณะ 

กรรมาธิการ โดยในทางปฏิบัติ วิธีที่ใช้กันมีอยู่ 2 วิธีคือ การที่ประเทศสมาชิกจัดกระบวนการสรรหาผู้แทนแบบเปิดคือมี 

การเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นผู้แทนคณะกรรมาธิการ และวิธีท่ีสองคือการท่ีรัฐบาลของประเทศสมาชิกแต่งต้ังผู้แทน 

เองตามความเหมาะสม มาตรฐานของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่แตกต่างกันนี้นำมาสู่ที่มาและสถานะตลอดจน 

ระดับความเข้าใจและทัศนคติต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกันระหว่างผู้แทนของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย 

ในการแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาใช้วิธีการแรก ในขณะที่ในภาพรวม ผู้แทนของประเทศสมาชิกส่วนใหญ ่

เป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกที่แต่งตั้งตามวิธีที่สอง ส่วนน้อยจะมี 

ที่มาจากภาคส่วนอื่น เช่น นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน (ในกรณีอินโดนีเซีย) หรือนักกฎหมายที่มิได้มีสถานะเป็น 

ข้าราชการ (ในกรณีประเทศไทย)
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	 2.3	กระบวนการตัดสินใจ

 คณะกรรมาธิการมีกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยการปรึกษาหารือ (Consultation) และยึดหลักฉันทามต ิ

 (Consensus) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ข้อ 6.1 อย่างไรก็ตาม กระบวนการตัดสินใจที่ใช้ในปัจจุบันได ้

กลายเป็นอุปสรรคหนึ่งของการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะการยึดหลักฉันทามติที่ต้องอาศัยความเห็นพ้อง

ต้องกันของผู้แทนคณะกรรมาธิการทั้ง 10 คนเพื่อผ่านวาระหนึ่งๆ ปัญหาหลักของการยึดหลักการนี้คือการยากที่จะได้ 

ความเห็นพ้องต้องกันจากผู้แทนท้ังหมดเน่ืองจากความแตกต่างท้ังมุมมองและทัศนคติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้แทนแต่ละคน 

การปฏิบัติภารกิจบางอย่างจึงเกิดความล้าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติได้หากผู้แทนคนใดคนหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย เช่น  

การดำเนินภารกิจการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการท่ีแม้ในเอกสารขอบเขตหน้าท่ีข้อ 4.10 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติ 

เดียวเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะระบุอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมาธิการสามารถขอรับข้อมูลจากประเทศสมาชิก 

ในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่ผู้แทนบางคนตีความว่าเป็นการขัดกับหลักการแทรกแซงกิจการภายใน 

ของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ การยึดหลักฉันทามติในการตัดสินใจ 

ทำให้คณะกรรมาธิการไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในมาตราดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.4	ความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	ในอาเซียน	

 ภายใต้ประชาคมอาเซียนมีประชาคมแยกย่อยอีก 

สามประชาคมได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

สำหรับคณะกรรมาธิการ กฎบัตรอาเซียนมิได้กำหนดให้อยู่ 

ภายใต้ “สังกัด” ของประชาคมหน่ึงประชาคมใด ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

ทุกประชาคม อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง

คณะกรรมาธิการปฏิบัติภารกิจภายใต้ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงเป็นหลัก เนื่องจากคณะกรรมาธิการต้องเสนอ 

รายงานประจำปีและเอกสารอื ่นๆ ต่อที ่ประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศอาเซียนและยังมีกระทรวงการต่างประเทศของ 

ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยประสานงานหลักของประชาคม 

ดังกล่าว ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านธุรการให้กับผู ้แทน 

ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการ การจัดโครงสร้างลักษณะ 

ดังกล่าวทำให้เกิดประเด็นการขาดความเช่ือมโยง ความร่วมมือ 

และการประสานงานกับองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

ทั้งภายในและภายนอกประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะองค์กร 

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และคณะกรรมการอาเซียนด้านแรงงาน

อพยพ ซ่ึงยังขาดการประสานงานในด้านการวางแผนงานโครงการและการดำเนินความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกประชาคม 

เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและกำหนดแนวทางให้โครงการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพ
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	 2.5	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการทำงาน

 องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมีความตื่นตัวในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคอย่างมาก และเรียกร้องการมีส่วนร่วมในการทำงานกับคณะกรรมาธิการอยู่เสมอ ทั้งนี้กฎบัตรอาเซียนกำหนดว่า
อาเซียนอาจติดต่อกับองค์กรที่สนับสนุนกฎบัตรอาเซียนได้และกำหนดให้คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนจัดทำหลักเกณฑ์
การติดต่อโดยคำแนะนำของเลขาธิการอาเซียน และต่อมาคณะผู้แทนถาวรได้จัดทำเอกสารแนวทางการรับรององค์กร 
ภาคประชาสังคม (Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations) 4 ซึ่งองค์กรที่ได้รับการรับรองจะม ี
สิทธิ (Privileges) ตามท่ีกำหนดไว้ เช่น การใช้คำว่า “อาเซียน” ในช่ือองค์กร การจัดทำข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุน  
ด้านการเงินจากองค์กรภายนอกผ่านสำนักเลขาธิการอาเซียน และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรในอาเซียน 
เป็นต้น สำหรับคณะกรรมาธิการเองได้มีการหารือเกี่ยวกับความจำเป็นและกระบวนการจัดทำเอกสารแนวทางการมี 
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและคณะกรรมาธิการตั้งแต่ต้นปี 2555 แต่การพิจารณาสะดุดลงเมื่อครบวาระ 
การดำรงตำแหน่งของผู้แทนในคณะกรรมาธิการสมัยแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมาธิการชุดที่สอง 
การจัดทำแนวทางนี้จะถูกหยิบยกขึ้นพิจารณาอีกครั้ง ประเด็นที่สำคัญคือปัจจุบันองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง 
ต้องการติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
แต่การขาดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติขององค์กรเหล่านี้มักถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อประสาน
งานระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาว่า แนวทางที่คณะผู้แทนถาวรจัดทำขึ้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ 
ลักษณะการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและคณะกรรมาธิการในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธ ิ
มนุษยชนซึ่งอาจต้องเปิดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางหรือไม่

	 2.6	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และทิศทางการทำงาน

 เอกสารขอบเขตหน้าท่ีฉบับปัจจุบันถูกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 
5 ปีนับแต่การจัดตั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม เอกสารขอบเขตหน้าที่ยังปรากฏข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น ความไม่สมดุล 
ในภารกิจด้านการคุ้มครองและด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยบทบัญญัติต่างๆในเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้น้ำหนัก 
ไปท่ีภารกิจด้านการส่งเสริมมากกว่าด้านการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีเพียงข้อ 4.10 ท่ีแสดงถึงภารกิจด้านการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ส่วนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สำคัญคือการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ 

ยังไม่ปรากฏในเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 

 4 ในการประชุมคณะผู้แทนถาวรครั้งที่ 19/2012 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ 

  <http://www.asean.org/images/2012/documents/Guidelines%20on%20Accreditation%20of%20CSOs.pdf>



 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 จะเป็นปีที่คณะกรรมาธิการดำเนินงานมาครบ 5 ปี  และจะมีการทบทวนเอกสาร 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ฉบับปัจจุบัน โดยประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการทบทวน

ในขณะที่คณะกรรมาธิการจะทำการประเมินการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนต่อที่ประชุมรัฐมนตร ี

กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ความท้าทายในกระบวนการทบทวนเอกสารสำคัญดังกล่าวคือการสร้างความเข้าใจ 

ร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรระหว่างผู้แทนในคณะกรรมาธิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรในภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุง 

กลไกสิทธิมนุษยชน โดยท่ีผ่านมาคณะกรรมาธิการได้รับการวิจารณ์จากองค์กรภาคประชาสังคมว่าไม่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วม 

แสดงความคิดเห็นหรือเปิดเผยการทำงานขององค์กรเท่าที่ควร การเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนรับรู้ข้อมูล 

และแสดงความคิดเห็นจะนำไปสู่สร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในกระบวนการและผลผลิตที่จะเกิดขึ้น

 โดยสรุป การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเป็นลำดับ นับต้ังแต่มีการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ยังมีความท้าทายอีกหลายประการ

ที่ต้องได้รับการจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบและจริงจังจากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 เป็นระยะเวลาที่จะพิสูจน์ว่ากลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะสามารถพัฒนาได้อย่าง

มีมาตรฐานทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ หรือไม่ โดยจะเป็นระยะเวลาที่มีการปรับปรุงเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมาธิการตลอดจนกฎบัตรของอาเซียนซึ่งเป็นความหวังของประชาชนอาเซียนว่าจะเป็นเสาหลักที่จะทำให้สิทธิ 

มนุษยชนของประชาชนอาเซียนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

แหล่งที่มาของเอกสาร

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

http://www.aichr.org/documents/

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-community/category/acwc
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1. ASEANTOM
ASEAN Network of
Regulatory Bodies on 
Atomic Energy
 ASEANTOM เป็นเครือข่ายขององค์กร หรือหน่วยราชการ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลการใช้

พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ซึ่งในกรณีของไทยนั้น หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ คือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) การจัดตั้ง 

ASEANTOM เป็นข้อริเริ่มของไทยโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 

(ปส.) กับกระทรวงการต่างประเทศ โดย ไทยได้ประกาศ 

เจตนารมณ์ที่จะจัดตั้ง AESANTOM ในการประชุม Nuclear  

Security Summit ครั้งที่ 2 หรือการประชุมผู้นำว่าด้วยเรื่อง 

ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี 2555 

และต่อมาได้มีการจัดประชุมผู ้เช ี ่ยวชาญอาเซียนเพื ่อจัดทำ 

Terms of Reference ของ ASEANTOM ล่าสุด เจ้าหน้าที่ 

อาวุโสอาเซียนได้รับรอง TOR ของ ASEANTOM แล้ว  

  ประโยชน์ของ ASEANTOM คือการส่งเสริมความไว้เนื้อ

เชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีมาตรฐานความปลอดภัยและจะไม่มี 

การนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ทาง 

การทหาร รวมทั้งช่วยระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลของวัสดุและ 

เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย โดยกลุ่ม 

บุคคลที่ไม่หวังดี ซึ่งอาจนำวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้เพื่อก่อการร้ายหรือ

นำไปประกอบเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อคำนึง

ถึงการที ่อาเซียนจะมีความเชื ่อมโยงกันมากขึ ้นระหว่างกัน 

ในภูมิภาคและจำเป็นที่ต้องมีระบบและมาตรการการตรวจสอบ 

และร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับ

ประชาชน 

เร่ือง : กองการเมืองและความม่ันคงอาเซียน

ใน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการในเสาการเมืองและ 
ความมั่นคงในอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน

โดยเฉพาะในเร่ืองของความร่วมมือในประเด็นด้านความม่ันคง 
ร่วมกัน ซ่ึงหลายเร่ืองเป็นการปฏิบัติตามแผนงานการจัดต้ัง 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรือ ASEAN 

Political-Security Community (APSC) Blueprint 
แต่ก็มีบางเรื่องเป็นข้อริเริ่มใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากอาเซียนได้
รับรอง Blueprint ดังกล่าวเมื่อปี 2552 ในช่วงที่ไทย
เป็นประธานอาเซียน ไม่ว่าพัฒนาการในเสาการเมืองและ

ความมั่นคงของประชาคมอาเซียนจะเป็นข้อริเริ่มตาม
เอกสาร Blueprint หรือข้อริเริ่มใหม่ แต่ทุกอย่างมี

บทบาทสำคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ
และการหารือระหว่างกัน (Culture of cooperation 

and dialogue) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการสร้าง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เรามาดูว่ามี

พัฒนาการในเรื่องของกลไกหรือแนวความร่วมมือใหม่ๆ
ในเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอะไรบ้าง
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แต่ไม ่ เป ็นองค ์กรอย ่างเป ็น 

ทางการของอาเซียนซึ่งจะเปิด 

โอกาสให้ AIPR มีความยืดหยุ่น 

มากย่ิงข้ึนในการเสนอความเห็น

เนื่องจากจะไม่ถือว่าเป็นความ 

เห็นทางการของอาเซียน  

อาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้ง 

A IPR ท ี ่ กร ุ งจาการ ์ตา แต ่ย ั งต ้ องจ ัดต ั ้ งกลไกต ่ างๆ 

ให้เรียบร้อย เช่น คณะกรรมการ บริหาร AIPR รวมท้ังสถานท่ี 

และบุคลากรสนับสนุนก่อนที่ AIPR จะสามารถปฏิบัติหน้าที ่ 

ได้อย่างสมบูรณ์

4. ASO
ASEAN Security Outlook
 ASO เป็นข้อริเริ่มของอาเซียนร่วมกันโดยพัฒนาจาก 

แนวความคิดที่ปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียน ASO เป็นเอกสารรวบรวมมุมมองของ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค  

รวมท้ัง มุมมองของอาเซียนโดยรวมเก่ียวกับเร่ืองน้ี ประโยชน์ของ ASO 

คือ การส่งเสริมความโปร่งใสเก่ียวกับนโยบายความม่ันคงในภูมิภาค 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

ระหว่างกันแต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่านี้คือการส่งเสริมให้อาเซียน 

หาจุดยืนร่วมกันในการมองประเด็นปัญหาของความม่ันคงในภูมิภาค 

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมให้อาเซียนมีเสียงเดียวกัน 

มากย่ิงข้ึนในเวทีโลก ASO ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญในประชาคม 

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่อาเซียน 

มีเอกสารแสดงมุมมองร่วมกันของอาเซียนในเร่ืองความม่ันคง

3. AIPR 
ASEAN Institute for 
Peace and Reconciliation

 AIPR เป็นข้อริเริ ่มของอินโดนีเซียซึ่งพัฒนาจากแนว 

ความคิดที่ปรากฏอยู่แล้วในแผนปฏิบัติการของประชาคมการเมือง 

และความม่ันคงอาเซียน ซ่ึงได้มีการรับรองในช่วงท่ีไทยเป็นประธาน 

อาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการวิจัยในเรื่องต่างๆ 

ท่ีจะช่วยสนับสนุนการมีสันติภาพและความปรองดองในเอเชียตะวัน 

ออกเฉียงใต้ ทั ้งนี ้โดยให้เป็นองค์กรที ่เกี ่ยวโยงกับอาเซียน 

(Associated with ASEAN) ภายใต้ข้อ 16 ของกฎบัตรอาเซียน 

2. ARMAC 
ASEAN Regional Mine
Action Centre
 ARMAC เป็นข้อเสนอของกัมพูชาและเป็นศูนย์ส่งเสริม 

ความร่วมมือในเรื่องการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเหยื่อของ 

ทุ่นระเบิด โดยให้มีความร่วมมือกับศูนย์ขจัดทุ ่นระเบิดอื ่นๆ 

ในภูมิภาคเช่น ศูนย์ Thailand Mine Action Centre (TMAC) 

ของไทย และองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ในลักษณะเครือข่าย 

ความร่วมมือ ในการนี้ อาเซียนได้ตกลงใน TOR ของ ARMAC 

แล้วคาดว่า ศูนย์ดังกล่าวจะเริ ่มดำเนินการในกรุงพนมเปญ 

ในอนาคตอันใกล้

 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personnel mines) และ 

Unexploded Ordinances (UXO) หรือระเบิดที่ตกค้างในพื้นดิน

จากเคร่ืองบินในช่วงสงครามในอินโดจีน เม่ือปี ค.ศ.1954-1975 และยัง 

สามารถระเบิดได้ทุกเม่ือ แม้ว่าเวลาผ่านมาหลายสิบปีแล้ว ทุ่นระเบิด 

และ UXO ยังเป็นเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของ 

ชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา ดังน้ัน การช่วยผู้ประสบภัยจาก 

ทุ่นระเบิดและ UXO จึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคง 

ของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในภูมิภาคต่อไป
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 ปัจจุบัน ไทยรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 จนถึงเดือน 

กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการรับหน้าที่ต่อจากเวียดนาม จากนั้นในปี 2558-2561 ไทยจะเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ 

อาเซียน-สหภาพยุโรป 

อาเซ ียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความ 

สัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา และเพื่อให้ 

การดำเนินการในเรื ่องนี้มีความก้าวหน้า 

ที ่เป็นรูปธรรม อาเซียนจึงได้แบ่งงาน 

กันทำอย่างชัดเจน โดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียน 

กันปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานกับ 

ประเทศคู่เจรจาทั้ง 10 คู่เจรจา ได้แก่ 

ออสเตรเลีย แคนนาดา จีน สหภาพยุโรป 

อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ รัสเซีย 

และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับตัวอักษร 

ภาษาอังกฤษ โดยมีวาระคราวละ 3 ปี 

ดังปรากฏตามตารางด้านล่าง ท้ังน้ี การผลัด 

เปลี่ยนหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานจะเกิด

ขึ้นในช่วงกลางปี ในระหว่างการประชุมรัฐ

มนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศ 

คู่เจรจา (ASEAN Post Ministerial Conference) 

หรือที่เรียกว่า PMC+1 นั่นเอง
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เร่ือง : กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
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บทบาทของไทย 

อาเซียนและจีนมีความคาดหวังสูงว่า การปฏิบัติหน้าที่ประเทศ 

ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ของไทย จะช่วยทำให ้

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน-จีน มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นและม ี

พัฒนาการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมที่จะแสดง 

บทบาทท่ีสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ีเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เน่ืองจาก 

ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน (strategic partnership) 

ซึ่งมีความใกล้ชิดกับจีนในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มี 

ศักยภาพสูงจากการมีต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ (strategic location) 

บนใจกลางของผืนแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และเป็นมิตรกับทุกประเทศในภูมิภาค ทำให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยง 

ที่สำคัญระหว่างประเทศอาเซียนและจีน

เป้าหมายของไทยในการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน

 เป้าหมายที ่ไทยให้ความสำคัญและต้องการผลักดัน 

ในช่วงที ่ดำรงตำแหน่งประเทศผู ้ประสานงานความสัมพันธ์ 

อาเซียน - จีน ประกอบด้วย 3Cs ได้แก่ 

 1. Community Building หรือการสร้างประชาคม 

ด้วยการส่งเสริมให้จีนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างความพร้อม 

ของอาเซียนในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ให้บรรลุ 

เป้าหมาย ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนและจีน โดยถือว่า 

ความเจริญมั่งคั่งของอาเซียน คือ ความเจริญมั่งคั่งของจีน เพราะ 

การเป็นประชาคมนอกจากจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญ 

เติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ  

และความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำ

ไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia  

community) ตามวิสัยทัศน์ต่อไปในอนาคต

 2. Connectivity หรือความเชื ่อมโยง ด้วยการ 

ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนของจีนมีส่วนช่วยสนับสนุน การพัฒนา 

เครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคใน 3 ด้าน (โครงสร้างพื้นฐาน 

กฎระเบียบ และประชาชนต่อประชาชน) เพราะจีนเป็นประเทศ 

คู่เจรจาที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนอย่างกว้างไกลทั้งทางบกและ 

ทางทะเล อีกทั ้งยังเป็นประเทศคู ่ค้าอันดับหนึ ่งของอาเซียน 

และลงทุนในอาเซียนมากเป็นอันดับสาม ดังนั้น การส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีนให้ครบทั้ง  

3 ด้าน ทั้งในกรอบอาเซียน-จีน อาเซียน+3 และการประชุม 

สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) จึงเป็น 

ผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังประเทศอ่ืน ๆ  ภายนอก 

ภูมิภาค

 3. Code of Conduct in the South China Sea (COC) 

หรือแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดยไทยจะพยายามผลักดันให้มี 

การเจรจาจัดทำ COC ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามและดำเนิน 

กิจกรรม / โครงการความร่วมมือภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ 

ของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of  

Parties in the South China Sea: DOC) โดยมุ่งเสริมสร้าง 

และรักษาความเชื่อมั ่นและความไว้เนื ้อเชื ่อใจระหว่างอาเซียน 

กับจีน ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายตัว และก่อให้เกิด

บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาจัดทำ COC ให้แล้วเสร็จ 

ในโอกาสแรก รวมถึงการส่งเสริมให้มีการหารือระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาในทะเลจีนใต้อย่างสันต ิ

วิธี และบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศตามลำดับต่อไป 
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พัฒนาการของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

ในช่วงที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน 

 นับจากการเข้ารับหน้าท่ีประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ 

อาเซียน-จีน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ไทยได้ร่วมมือกับอาเซียน 

และจีนในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีต่อกัน และ 

สนับสนุนให้มีการพูดคุยหารือระหว่างอาเซียนและจีนอย่างต่อเนื่อง 

เพื ่อให้การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันม ี

ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในทุก ๆ  ด้าน โดยในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา 

ได้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที ่อาวุโสอาเซียน-จีน	 อย่าง	

ไม่เป็นทางการ	(ASEAN-China	SOM	Retreat)	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2555 ที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นเวทีหารืออย่างไม่เป็นทางการ ในการ 

ทบทวนและแสวงหาลู่ทางในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 

รวมทั้งประเด็นทะเลจีนใต้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 

สุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 การประชุม สุดยอดอาเซียน+3 

สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั ้งที ่ 7 

ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ 

ไทย	สนับสนุนภารกิจของศูนย์อาเซียน-จีน ที่กรุงปักกิ่ง และได้จัดส่ง 

เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ประจำหน่วยสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 

2556 (รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ฯ ดูได้ที่ www.asean-china- 

centre.org)

ไทยเป็นประธานร่วมกับจีนในการจัดการประชุมเจ้าหน้าท่ี	อาวุโสอาเซียน-

จีน	 (ASEAN-China	 Senior	 Officials’	 Consultation) ครั้งที่ 19 

ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง 

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในภาพรวมระหว่าง 

อาเซียนกับจีน ตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 

รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ DOC และการผลักดัน

การเจรจาจัดทำ COC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	ASEAN-China	Joint	Working	Group	

on	the	Implementation	of	the	DOC	คร้ังท่ี	8 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2556 ที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ในประเด็นทะเลจีนใต้ 

โดยเฉพาะการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และผลักดันการใช้ประโยชน ์

จากกลไกความร่วมมือต่างๆ ในกรอบอาเซียน-จีน ตลอดจนรักษา 

พลวัตของความร่วมมือในเรื่อง DOC และสร้างบรรยากาศเพื่อ 

นำไปสู่การจัดทำ COC ต่อไป



ไทยเป็นประธานร่วมกับจีนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	
อาเซียน-จีน	(ASEAN	Post	Ministerial	Conference	(PMC)	with	

China) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน 

เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาตร ์

อาเซียน-จีน ซึ่งครบรอบ 10 ปีในปี 2556 ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น 

รูปธรรม โดยในการประชุมดังกล่าว อาเซียนและจีนเห็นพ้อง 

ที่จะเริ่มการเจรจา COC อย่างเป็นทางการในระดับเจ้าหน้าที่ 

อาวุโสในช่วงเดือน กันยายน 2556 ซึ่งจีนรับเป็นเจ้าภาพ

ไทยเป็นเจ ้าภาพการประชุม	 High-Level	 Forum	 on	 10th	

Anniversary	of	ASEAN-China	Strategic	Partnership เมื่อวันที่ 

2 สิงหาคม 2556 ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ 

10 ปี ของความเป็นหุ้นส่วน เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และ 

หารือเกี ่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีน 

เพ่ือรับมือกับส่ิงท้าทายอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ 

สานต่อความร่วมมือให้คืบหน้า รวมทั้งมุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อ 

ผลประโยชน์ร่วมกัน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น

ทางการ	 (ASEAN	 Foreign	Ministers’	 Retreat) เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2556 ที่อำเภอหัวหิน เพื่อประสานท่าทีและเตรียมความ

พร้อมของฝ่ายอาเซียนในการหารือกับฝ่ายจีนก่อนเข้าร ่วม 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ (ASEAN-

China Special Foreign Ministers’ Meeting)

ไทยเป็นประธานร่วมกับจีนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	
อาเซียน-จีน	สมัยพิเศษ	(ASEAN-China	Special	Foreign	Ministers’	

Meeting) ท่ีกรุงปักก่ิง เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 เพ่ือร่วมฉลอง 

ครบรอบ 10 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน 

และหารือเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ตลอดจนเตรียมการสำหรับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน คร้ังท่ี 16 

ในเดือนตุลาคม 2556 ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งจะมีเอกสาร 

สำคัญท่ีผู้นำจะให้การรับรองคือ แถลงการณ์ร่วม

ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 

ว่าด้วยการฉลองครบรอบ 10 ปี ของความ 

เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน (Joint 

Statement on Commemoration of the 

10th Anniversary of ASEAN-China Strategic 

Partnership)

เมื่อวันที่	 2-3	 กันยายน	 2556	 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือน	
นครหนานหนิง	 เพื ่อเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน	
แสดงสินค้าจีน-อาเซียน	 ครั ้งที ่	 10	 (China-ASEAN	 EXPO	 :		
CAEXPO)	 และการประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน	
(China-ASEAN	Business	and	 Investment	Summit	 :	CABIS)	

ครั้งที่ 10 ในช่วงเช้าของวันที่ 3 กันยายน 2556 ซึ่งนายก 

รัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเชื่อมโยง 

(connectivity) ระหว่างจีนและอาเซียน เพ่ือให้การค้าและการไปมา 

หาสู่ระหว่างประชาชนกับประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ไทยได้เป็นประธานร่วมกับฝ่ายจีนในการประชุม	ASEAN-China	Joint	
Working	Group	(JWG)	on	the	 Implementation	of	 the	DOC	
คร้ังท่ี	9	และการประชุม	ASEAN-China	SOM	on	the	Implementation	

of	the	DOC	คร้ังท่ี	6 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ที่เมืองซูโจว 

มณฑลเจียงซู ซึ่งการประชุมดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกและก้าว 

สำคัญในการหารือเรื่องการจัดทำ COC ระหว่างอาเซียน-จีน 

เพื่อรักษาความต่อเนื่องและพลวัต 

ของการพูดคุย โดยที่ประชุมฯได้ 

มอบหมายให ้ JWG หาร ื อ 

รายละเอียดเพ่ือนำเสนอต่อเจ้าหน้าท่ี 

อาวุโสพิจารณา ก่อนจะรายงานให้ 

รัฐมนตรีต่างประเทศเสนอรายงาน

ต่อผู้นำต่อไป



เร่ือง : กรณิณท์ โกมารทัต

ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด

หลายท่านท่ีติดตามพัฒนาการของอาเซียนคงทราบดีอยู่แล้วว่า 
ในปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เป็นปีที่สำคัญสำหรับ
อาเซียน ในหลายประการ โดยนอกจากหมายถึงการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแล้ว อาเซียน
ยังได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่ปลอดยา 
เสพติดในปี 2558 ด้วย

ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี 31 เม่ือปี 

2541 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันลงนาม 

ในปฏิญญาร่วมสำหรับการเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน  

(Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN) เพื่อยืนยันถึง 

พันธกรณีของประเทศสมาชิกในการขจัดการผลิตกระบวนการ 

แปรรูป การลักลอบค้า และการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายใน 

ภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2563 และต่อมา ในการประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 33 เมื่อปี 2543 รัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนได้ร่นเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดจากปี 2563 

เป็นปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการรวมตัวเป็น 

ประชาคมอาเซียนในปีนั้น
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ปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security threat) ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกประเทศ 

ในอาเซียน นอกจากน้ีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)  

ยังหมายถึงความจำเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพ 

ในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ได้อย่าง เป็นรูปธรรม ในขณะท่ีอาเซียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กฎระเบียบ และประชาชน อีกมิติของความเช่ือมโยงท่ีอาเซียนต้องให้ความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันก็คือการเร่งอุดช่องโหว่ของกฎระเบียบ 

เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการต่อต้านยาเสพติด และ 

การส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและอาเซียนในภาพรวม

 กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้การเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจากยาเสพติด 

สำหรับประชาชนของอาเซียนเป็นหนึ่งในความมุ่งประสงค์ของอาเซียน โดยแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political-Security Community Blueprint หรือ APSC Blueprint) ได้ระบุแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือ

กับประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามแดนอื่นๆ ซึ่งรวมทั้ง 

ปัญหายาเสพติด

	 กรอบความร่วมมือของอาเซียนที่สำคัญในด้านการต่อต้านยาเสพติด ได้แก่

 (1) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime : SOMTC) 

ซึ่งกำหนดให้การต่อต้านการลักลอบขนส่งยาเสพติด (illicit drug trafficking) เป็น 1 ใน 8 สาขาความร่วมมือ และมีไทยเป็นประเทศ 

ที่มีบทบาทนำ (lead shepherd) ในสาขานี้

 (2) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยเรื่องยาเสพติด (ASEAN Senior Officials’ Meeting on Drug Matters : ASOD) ซึ่งมุ่งเน้น

การร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งในด้านการปราบปราม การป้องกันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาทางเลือก โดยทั้ง SOMTC และ ASOD รายงานผลต่อที่ประชุมรัฐมนตร ี

อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime - AMMTC) และ

 (3) กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum  : ARF) 

ซึ่งไทยเป็น lead country ด้านการต่อต้านยาเสพติดภายใต้แผนงาน ARF ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

 การนำประชาคมอาเซียนไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ได้รับการนิยามว่าคือ “การดำเนินกิจกรรมการควบคุมยาเสพติด 

ที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งลดผลต่อเนื่องต่าง ๆ ในเชิงลบอันอาจเกิดขึ้นกับสังคม” ซึ่งครอบคลุม 

การดำเนินการเพื่อลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด (Demand Reduction) และ

การลดอุปทานด้านยาเสพติด (Supply Reduction) โดย ASEAN  Work 

Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 

(2009-2015) หรือ แผนปฏิบัติการ ASOD ได้กำหนดแนวทางดำเนินการ 

เพื่อนำอาเซียนไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดในปี 2558 ดังนี้ 

  1. การลดการเพาะปลูกพืชเสพติด โดยมุ่งเน้นการลด 

การเพาะปลูกฝิ่น กัญชาและพืชเสพติดอื่นๆ ภายใน ปี 2558 ควบคู่ไปกับ 

การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับชีวิต 

ความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป

  2. การลดการผลิต การลักลอบขนส่งและค้ายาเสพติด 

รวมถึงอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะการส่งเสริม 
นายเฉลิม อยู่บำรุง ประธานพิธีเปิดการประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on 

Drug Matters กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม
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ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อควบคุมสารตั้งต้น (precursor) ซึ่งสามารถนำไปผลิตยาเสพติดได้ และความร่วมมือเพื่อการป้องกันและ 

ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเสริมศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากลไกด้านกฎหมายภายใน 

ประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  3. การลดการแพร่ระบาดของการใช้ยาเสพติด ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติด และการกลับคืนสู่สังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 

	 เนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระที่สำคัญของไทย และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาค ดังนั้น 

ไทยจึงเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองแถลงการณ์อาเซียนปลอดยาเสพติด 2558 (ASEAN Leaders’ Declaration on Drug Free ASEAN 

2015) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 20 เม่ือเดือนเมษายน 2555 ฌ กรุงพนมเปญ เพ่ือเป็นการสร้างแรงผลักดันทางการเมืองให้กลไก 

ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเร่งปฏิบัติตามแผนการต่างๆ และร่วมมือกันในเรื่องนี้ให้มากขึ้น และนอกจากนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

รัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด (Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters) ข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 

2555 ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ASOD และได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการบรรลุการสร้าง 

อาเซียนปลอดยาเสพติดอาเซียนในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือต่อต้านยาเสพติดในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการแก้ปัญหา 

การลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามพรมแดน รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างเสาการเมืองและความมั่นคงกับเสาสังคมและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างมาตรการป้องกันกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดและการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติดใน 

อาเซียน และถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่ปราศจากภัยของยาเสพติด โดยข้อริเริ่มของ 

ไทยในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการหารือในระดับนโยบายของผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการต่อต้านยาเสพติด ได้รับ 

การตอบรับที่ดีโดยประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบรูไนฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 

ในเดือนกันยายน 2556 ด้วย

พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และทีมงานสำนักงาน 

ป.ป.ส. แถลงข่าวหลังสิ้นสุด การประชุม Special ASEAN Ministerial 

Meeting on Drug Matters

การประชุม

Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters
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เร่ือง : ยาใจ บุนนาค

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	:
มิต ิการส่งเสร ิมบทบาทของสตรีและการเสริมสร้างพลังสตรี

 การส่งเสริมบทบาทของสตรี และการเสริมสร้างพลังของสตรีในสังคม เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจและความใส่ใจ 

ในทุกระดับ ท้ังระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ซ่ึงล้วนแต่มีความเช่ือมโยงและ มีผลกระทบต่อกันและกัน 

หากกล่าวถึงประเด็นสตรีในระดับระหว่างประเทศ มักจะมีการอ้างถึงเอกสารหลักด้านสิทธิสตรี คือ อนุสัญญาว่าด้วย 

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women : CEDAW) ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้ให้การรับรองเมื่อปี 2522 

โดยการรับรองเอกสารดังกล่าว ได้สะท้อนถึงความมุ่งม่ัน ท่ีจะสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง ด้วยมาตรการ 

ต่างๆ อาทิ โอกาสที่เท่าเทียมกันในชีวิตประจำวันและในทางการเมือง

  อีกสองปีต่อมา ในปี 2524 ได้มีความคืบหน้า 
ในประเด็นสตรีภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่นกัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ริเริ่มโครงการสตร ี
อาเซียน (ASEAN Women’s Programme : AWP) เพ่ือกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงานด้านสตรีของอาเซียน และเพื่อดำเนิน
โครงการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ 
ร่วมกัน ซึ ่งประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญต่อ 
การดำเนินการและการขยายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาสถานะ
และบทบาทของสตรี อันจะเห็นได้จากการท่ีประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ยกฐานะของ AWP เป็น คณะอนุกรรมการอาเซียน
ด้านสตรี (ASEAN Sub-Committee on Women : ASW) 
เมื่อปี 2540 และต่อมาได้รับการยกฐานะอีกครั้งเป็นคณะ 
กรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on 
Women : ACW) เมื่อปี 2545 โดยเป็นการประชุมระดับ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส และยังได้เป็นการประชุมเตรียมการสำหรับ 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial 

Meeting on Women : AMMW) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 
เมื่อปี 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และมีผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการมองการณ์ไกล 
และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน อันจะสังเกตได้จากปฏิญญา 
เวียงจันทน์ ว่าด้วยการยกระดับมุมมองมิติหญิงชายและ 
ความร่วมมือระหว่างสตรีในอาเซียนเพื ่อความยั ่งย ืน 
ทางสิ่งแวดล้อม (Vientiane Declaration on Enhancing 
Gender Perspective and ASEAN Women’s Partnership 
for Environmental Sustainability)

 นอกเหนือจากการส ่งเสร ิมบทบาทของสตร ี 
ในการพัฒนาระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว ประเทศ 
สมาชิกอาเซียนยังได้ย้ำถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
สตรีในอาเซียนด้วย ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการ 
เสริมสร้างพลังสตรีต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ 
สนับสนุนการก่อตั ้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
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Commission on the Promotion and Protection of 
the Rights of Women and Children : ACWC) เมื่อปี 
2552 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental 
body) ที่หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก โดย 
มีผู ้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 2 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีบทบาทด้านสิทธิสตร ี
และสิทธิเด็ก ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากรัฐบาลเพ่ือร่วมกันทำงาน
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็ก  
รวมท้ังส่งเสริมการดำเนินการตามกลไกระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน

 ACWC ได้กำหนดแนวทางและประเด็นหลักที่จะ 
ร่วมกันผลักดันในระยะยาว ด้วยการจัดทำแผนงานคณะ 
กรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
สตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. 2555 - 2559 (ACWC Work Plan 
ค.ศ. 2012 – 2016) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการขจัดความรุนแรงต่อ 
สตรีและเด็ก การส่งเสริมสิทธิเด็กให้มีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่
ส่งผลกระทบต่อเด็ก (right of children to participate in 
all affairs that affect them) การต่อต้านการค้าสตรีและ
เด็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองและ
การกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีพิการ 
และสิทธิเด็กพิการ การส่งเสริมระบบคุ้มครองเด็ก (child 
protection system) การส่งเสริมสิทธิเด็กในการเข้าถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการปฏิบัติตามกลไก 
ระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก  
การส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา การส่งเสริมการดูแล 
สตรีและเด็กที่ติดเชื้อ HIV/AIDS การส่งเสริมการปกป้อง 
สตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ การส่งเสริมสิทธิด้านเศรษฐกิจของสตรีการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก การส่งเสริมทัศนะด้านเพศภาวะในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และโครงการสำหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดย
ประเด็นดังกล่าวล้วนแล้วแต่จะส่งเสริมสิทธิสตรีอย่างทั่วถึง
และครอบคลุ่ม

 ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์อาเซียนย่อมประจักษ์ถึง 
การขยายความร่วมมือภายในอาเซียนให้รวมถึงมิติสังคมและ 
มิติสิทธิมนุษยชนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสะท้อนแนวโน้มพัฒนาการท่ีจะ
ยกระดับตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระดับประเทศ โดยในส่วนของไทยเอง ได้ม ี
การจัดตั ้งสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว 
ให้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ เมื่อปี 2545 โดยกฎกระทรวงฯ ได้กำหนดให ้
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจ 
ในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาค 
ทางเพศ และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการ 
กำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไก ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการตาม 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อให้ 
สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองสิทธิ ความ 
เสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม

 นอกจากนี ้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน 
ครอบครัวยังได้รับภารกิจในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัว 
ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริม 
ศักยภาพของท้ังหญิงและชายให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และชาติต่อไป
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 รัฐบาลไทยทุกสมัยได้ให้ความสำคัญต่ออาเซียน 
และพัฒนาการในอาเซียน โดยรัฐบาลปัจจุบัน ได้กำหนด 
ไว้ในนโยบายของรัฐบาลให้การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็น
วาระแห่งชาติ และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของ 
ทุกภาคส่วน รวมทั ้งส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการ 
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเร่ืองประชาคมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม- 
ราชินูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ภายใต้เรื่อง 
สตรีไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน (“Thai Women Moving 
Towards the ASEAN Community”) เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 
2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรง 
คุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสตรีไทยในการก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

 ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ดร. วีณา เชิดบุญชาติ 
รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ได้เน้นเรื่องวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเอกลักษณ์ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ดังน้ัน ดร. วีณา ฯ จึงได้ส่งเสริมบทบาทของสตรีไทย 
ในการธำรงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย โดย 
ในขณะเดียวกัน ควรทำความเข้าใจเกี ่ยวกับวัฒนธรรม 
ที ่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนอื ่นๆ ด้วย 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่าง 
ประเทศ กล่าวถึงภาพรวมของความก้าวหน้าของสตรี 
ในสังคม อันจะสังเกตได้จากการที่สตรีไทยมีตำแหน่งและ 
หน้าที่การงานในระดับผู้นำมากขึ้น อาทิ การที่ไทยมีนายก 
รัฐมนตรีหญิงท่านแรก รวมท้ังมีสตรีในระดับผู้บริหารเพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ดี อุปสรรคของความก้าวหน้า ในประเด็นสิทธิสตรี 
ยังมีอีกหลายประการซึ่งสามารถแก้ไขได้ เช่น การได้รับ 
โอกาสอย่างเท่าเทียมด้านการงาน ปัญหาจากการที่สตร ี
ส่วนหนึ่งยังคงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ดังนั้น ทุกฝ่าย
จึงต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของสังคม ส่งเสริม 
กฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองและเสริมสร้างพลังสตรี 
และขจัดการเลือกปฏิบัติ ทั ้งนี ้ ในบริบทของอาเซียน 
นายสีหศักดิ์ฯ ยังได้เน้นเรื่องการส่งเสริมและการใช้กลไก 
ต่างๆ ของอาเซียนด้านสตรีให้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าของสตรี และการสร้างประชาคมอาเซียนที ่ม ี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 ในส่วนของนโยบาย นายวิเชียร ชวลิต ปลัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
ได้กล่าวถึงนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมบทบาทของ 
สตรี ซึ ่งประกอบด้วยการสร้างความเสมอภาคและความ 
เท่าเทียมกัน ทางสังคมเพื่อให้สตรีมีโอกาสได้รับการศึกษา 
การงานทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการสังคม ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ 
ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที ่
จะส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ 
สตรี ในฐานะที่เป็นพื้นฐานสำคัญใน การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมต่อไป ท้ังน้ี รัฐบาลมีความมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ ของสตรี สนับสนุนองค์กรสตรีให้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
มากข้ึน ด้วยการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นอกจากน้ัน 
นายวิเชียรฯ ได้ส่งเสริมนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้สตรี 
ไทยมีสุขภาพที่ดี รอบรู้ และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

 ในส่วนของมิติระหว่างประเทศ นาย Shun-ichi 
Murata รองเลขาธิการ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้สนับสนุนประเด็น 
ด้านสตรีดังกล่าวข้างต้น รวมทั ้งส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีการดูแลสตร ี
ในชนกลุ่มน้อย สตรีในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและภัยพิบัติ  
และสตรีที ่ยากจนและว่างงาน ทั ้งนี ้ ประเด็นที ่ได้ร ับ 
การหยิบยก และการสนับสนุนในงานวันสตรีสากลประจำปี 
2556 ล้วนแต่สะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทสตร ี
ในสังคมและการพัฒนา ซ่ึงผู้นำในท้ังระดับภูมิภาคและระดับ 
ระหว่างประเทศได้เคยกล่าวถึง อาทิ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ 
อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่กล่าวว่า สตรีและเด็กในภูมิภาค 
เป็น “คร่ึงหน่ึงของอาเซียน และอนาคตของอาเซียน” (“half 
of ASEAN and future of ASEAN”) หรือนายโคฟี อันนัน 
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ในคำกล่าวว่า “ไม่มียุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาใดจะมีผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมท้ัง 
หญิงและชาย เท่ากับยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยสตรีเป็น 
ผู้ปฏิบัติหลัก” (“There is no development strategy 
more beneficial to society as a whole – women 
and men alike – than the one which involves 
women as central players”) ดังนั้น ประเด็นสตรี 
การพัฒนาบทบาทของสตรี และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของสตรี จึงควรได้รับความใส่ใจและนำไปสู่การปฏิบัติจาก 
ทุกภาคส่วน โดยได้รับแรงผลักดันจากผู้นำในทั้งระดับชาติ 
ภูมิภาค และระดับโลก
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เร่ือง : ปวีณา สุิทธิศรีปก
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	 หนึ่งในคำถามที่ผู้คนมักสงสัย	คือ	อาเซียนและสหภาพยุโรป	(European	Union	–	EU)	เหมือน	

หรือแตกต่างกันอย่างไร	 และสักวันหนึ ่ง	 อาเซียนจะรวมตัวกันเหนียวแน่นขึ ้นเรื ่อยๆ	

จนกลายเป็นเหมือน	EU	หรือไม่	เนื่องจากคนจำนวนมากมักมองว่า	EU	เป็น	“แม่แบบ”	ของการบูรณาการในภูมิภาค

ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน

 อาเซียนและ EU มักถูกนำมาเปรียบเทียบกันบ่อยๆ 
เนื่องจากทั้งสององค์การเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศ 
ในระดับภูมิภาคเหมือนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเหมือนกัน แต่หากมองอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นจะเห็น
ได้ว่าโครงสร้างการดำเนินงานของสององค์การต่างกันมาก 
โดยในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมีความ 
แตกต่างจาก EU ในสองประเด็นสำคัญ คือ

(1) ระดับการบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ 
(2)  โครงสร้างการดำเนินงาน

ระดับการบูรณาการ	 

 EU มีระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้ง 
กว่าอาเซียน โดย EU เป็นตลาดเดียว (single market)  
การเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า การบริการ และทุน โดยเสรี 
ภายในภูมิภาคและใช้ภาษีศุลกากรร่วมกัน (ซ่ึงเป็นเหตุให้ EU 
ต้องมีนโยบายการค้าร่วมกัน) โดยประเทศสมาชิก EU  
สามารถส่งออกสินค้าระหว่างกันได้โดยไม่ต้องเสียภาษีและ
มีบางประเทศ (17 ประเทศในกลุ่มยูโรโซน จากประเทศสมาชิก 
EU ทั้งหมด 28 ประเทศ) ใช้นโยบายทางการเงินร่วมกัน 
และใช้เงินสกุลเดียวกัน คือ เงินยูโร นอกจากน้ี ประเทศสมาชิก 
EU (ที่เข้าร่วมเขตเชงเกน) สามารถเดินทางข้ามพรมแดน 
ได้อย่างเสรี ไม่มีการตรวจที่ชายแดน

 สำหรับอาเซียนน้ัน แม้ว่าจะมีเป้าหมายการเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน โดยเปิดเสรีด้านต่างๆ แต่ในเรื่อง 

การค้า ประเทศสมาชิกอาเซียนยังสามารถมีรายการสินค้า 
อ่อนไหวที่ยังคงเก็บภาษีได้ และในส่วนของการเปิดเสร ี
บริการ ก็ยังเป็นการทยอยเปิดตลาดให้แก่กันเป็นรอบๆ 
ในบางสาขาเท่านั้น อีกทั้ง อาเซียนไม่ใช้อัตราภาษีศุลกากร 
เดียวกัน และไม่มีนโยบายที่จะใช้เงินสกุลเดียวกัน (มีเพียง 
ความร่วมมือทางการเงิน) นอกจากนี้ในการเดินทางระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน บุคคลคนในอาเซียนยังคงต้องใช ้
หนังสือเดินทางและต้องขอวีซ่า (ในกรณีของบางประเทศ) 
และในเรื ่องของการเคลื ่อนย้ายแรงงานการอนุญาตให้ 
บุคคลสัญชาติอาเซียนอื่นเข้ามาทำงานในประเทศของตน 
แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังคงมีกฎระเบียบที่ต้อง 
ปฏิบัติตามในการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติอาเซียนอ่ืนเข้ามา
ทำงานในประเทศของตน โดยขณะนี ้อาเซียนมีเพียง 
การอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลการในสาขา 
วิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ วิศวกร นักสำรวจ ทันตกรรม 
สถาปัตยกรรม นักสำรวจ นักบัญชี และวิชาชีพทางด้าน 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งบุคลากรในสาขาวิชาชีพ 
เหล่านี้ ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนที่ตนต้องการจะเข้าไปทำงานด้วย

																												โครงสร้างการดำเนินงาน

 EU มีโครงสร้างดำเนินงานที่แตกต่างกับอาเซียน 
เป็นอย่างมาก เนื่องจาก EU เป็นการผสมผสานระหว่าง 
องค์การเหนือรัฐ (supranational) และองค์การความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐ (intergovernmental) โดย EU เรียกการบูรณาการ 
ของตนว่าเป็นแบบ ‘sui generis’ ซึ ่งเป็นภาษาลาติน 

ความเหมือนและแตกต่างระหว่างอาเซียนและ	EU
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แปลได้ว่า “ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน” ในขณะที่ 
อาเซียนเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐ ทั้งนี้ ความ 
แตกต่าง สำคัญระหว่างองค์การเหนือรัฐ และองค์การ 
ความร่วมมือระหว่างรัฐ คือ ประเทศสมาชิกขององค์การ 
เหนือรัฐ (แบบ EU) จะต้องสละอำนาจอธิปไตยของชาติ 
บางส่วนให้แก่หน่วยงานกลาง ในขณะท่ีองค์การความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ (แบบอาเซียน) จะไม่มีการสละอำนาจอธิปไตย 
แต่อย่างใด ที่ผู้เขียนกล่าวว่า EU เป็นการผสมผสานระหว่าง
องค์การเหนือรัฐและองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เนื่องจาก EU มีการแบ่งการจัดการอำนาจระหว่าง EU และ 
ประเทศสมาชิกในนโยบายต่างๆ ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

 (1)	อำนาจเฉพาะ (exclusive competences) 
ซึ่ง EU มีอำนาจอย่างสมบูรณ์ในนโยบายที่อยู่ในประเภท 
อำนาจเฉพาะ อาทิ ศุลกากร การค้าการแข่งขันทางการค้า 
และการคลัง (เฉพาะประเทศสมาชิกที ่ใช้เงินสกุลยูโร) 
เนื่องจากประเทศสมาชิกของ EU ได้สละอำนาจอธิปไตยใน
ด้านดังกล่าวให้แก่ EU

 (2)	 นโยบายร่วม (shared competences) 
ซึ่ง EU และประเทศสมาชิกจะมีอำนาจร่วมกัน โดย EU  
จะเข ้ามามีอำนาจจัดการนโยบายประเภทนี ้ต ่อเม ื ่อ 
การดำเนินการในระดับภูมิภาคก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก 
กว่าระดับประเทศ อาทิ ตลาดร่วมยุโรป ส่ิงแวดล้อม คมนาคม 
พลังงาน และการศาล  

 (3)	อำนาจสนับสนุน (supporting competences) 
ซึ่งประเทศสมาชิกไม่ได้สละอำนาจอธิปไตย EU มีอำนาจ 
เพียงแค่ช่วยสนับสนุนการดำเนินนโยบายของประเทศสมาชิก
อาทิ วัฒนธรรม การท่องเท่ียว การศึกษา การกีฬาและการปกป้อง 
พลเรือน ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการต่างประเทศและ 
ความมั่นคง (Common Foreign and Security Policy) 
นั้น อยู่ภายใต้อำนาจของ EU แต่ EU ไม่สามารถออก 
กฎระเบียบหรือบังคับใช้กฎหมายได้

 ทั ้งนี ้ ประเภทนโยบายที่ EU มีอำนาจเฉพาะ 
หน่วยงานกลางต่างๆ ของ EU จะทำหน้าท่ีเสมือนเป็นรัฐบาล 
โดยมีคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ซึ่งเป็นเสมือนฝ่ายราชการและฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้เสนอ 
ร่างกฎระเบียบ ให้แก่คณะมนตรียุโรป (Council of the EU) 
และสภายุโรป (European Parliament) ร่วมกันรับรอง 
กฎระเบียบดังกล่าว โดยคณะมนตรียุโรปประกอบด้วย 
รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
น้ันๆ ส่วนสภายุโรปมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ชาวยุโรป

	 “เป็นที่สังเกตว่าการออกมติรับรองกฎระเบียบ	
ของคณะมนตรียุโรป	 ซึ่งเป็นฝ่ายที่ปกป้องผลประโยชน	์
ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศน้ัน	ใช้หลักเสียงข้างมาก	
(qualified	 majority	 voting)	 ซึ ่งหมายความว่า	
ในหลักการแล้ว	 แม้ประเทศสมาชิกบางประเทศอาจ	
ไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบบางประการแต่หากแพ้เสียง	
ข้างมาก	ก็จำเป็นต้องรับเอากฎระเบียบดังกล่าวไปปฏิบัติ”

 นอกจากน้ี กฎระเบียบของ EU สามารถมีผลผูกพัน
กับประเทศสมาชิกได้โดยตรง (ไม่ต้องผ่านการให้สัตยาบัน 
หรือออกกฎหมายภายในแต่ละประเทศอีก) และหาก 
กฎระเบียบของ EU และกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก 
EU มีข้อขัดแย้งกัน จะต้องยึดกฎหมายของ EU เป็นหลัก  
หากมีประเทศใดหรือผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EU  
ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องได้โดยศาลยุโรป (European Court 
of Justice - ECJ) จะเป็นผู้ตัดสินคดี

 เมื่อพิจารณามาจนถึงจุดนี้ จะเห็นว่า EU ต่างกับ 
อาเซียนมาก เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนไม่มีการสละ 
อำนาจอธิปไตยของชาติให้แก่หน่วยงานกลาง  ข้อตกลงต่าง ๆ  
ที ่เก ิดขึ ้นในอาเซียนเป็นสิ ่งที ่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ร่วมกันเจรจาและตกลงกันด้วยหลักฉันทามติในรูปแบบ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา แถลงการณ์ 
ปฏิญญา โดยข้อตกลงใดท่ีมีผลบังคับใช้ เช่น กฎบัตรอาเซียน 
จะต้องนำไปผ่านกระบวนการภายในของประเทศ รวมทั้ง 
ออกกฎหมายภายในเพ่ือรองรับ  นอกจากน้ี หน่วยงานกลาง 
ของอาเซียน เช่น สำนักเลขาธิการอาเซียน ไม่มีอำนาจเหมือน 
กับคณะกรรมาธิการยุโรป แต่มีหน้าที่เพียงแค่สนับสนุน 
การดำเนินงานของประเทศสมาชิกเท่านั้น
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 ความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้นอาจทำให้ดูเหมือน
ว่า EU มีการบูรณาการที ่ล ึกซึ ้งกว่าและซับซ้อนกว่า 
ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่า อาเซียนควรจะเรียนรู้จาก EU เพื่อ
นำมาปรับปรุงการบูรณาการของอาเซียนให้มีความเข้มข้น 
และเข้มแข็งมากขึ้น

 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่อาเซียนสามารถ 
เรียนรู้จาก EU ได้ไม่ใช่แค่รูปแบบการรวมตัว แต่ควรคำนึงถึง 
เหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือ ที่มาที่ไปว่าทำไม EU เลือก 
ที่จะรวมตัวในลักษณะดังกล่าว ภาพรวมของกระบวนการ 
บูรณาการของ EU ตลอดจนความแตกต่างในระดับการพัฒนา 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิก 
EU เพื่อที่อาเซียนจะได้สามารถนำรูปแบบการบูรณาการ 
ของ EU มาปรับใช้ได้เหมาะกับอาเซียนอย่างแท้จริง 
นอกจากน้ี การบูรณาการของ EU ไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักเหตุผล
ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ม ีเหตุผลอื ่นประกอบกัน เช ่น 
การเมืองประวัติศาสตร์ ซ่ึงในจุดน้ี ทำให้อาเซียนซ่ึงมีภูมิหลัง 
ที่ต่างกับยุโรป ไม่สามารถนำรูปแบบการบูรณาการของ EU 
มาใช้ได้เสมอไป

 โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 2 กรณี ได้แก่ การท่ีประเทศ 
สมาชิก EU ยอมสละอำนาจอธิปไตยบางส่วนให้กับองค์การ
กลางน้ันเกิดข้ึนไม่ใช่เพียงเพราะประเทศยุโรปเห็นว่ารูปแบบ 
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ แต่เป็นเพราะ EU ในยุคแรกเริ่ม 
ก่อตั้งต้องการลดรอนอำนาจของเยอรมนี เพื่อป้องกันไม่ให้ 
เยอรมนีก่อสงครามอีก จึงมีการเสนอให้ประเทศยุโรป 6 
ประเทศ ได้แก่ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 
และลักเซมเบิร์ก ยอมสละอำนาจอธิปไตยในเรื่องถ่านหิน 
และเหล็กกล้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำสงครามให้แก่

องค์กรกลาง ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งประชาคมถ่านหิน 
และเหล็กกล้ายุโรป (European Coal and Steel  
Community : ECSC) ซึ่งเป็นที่มาของ EU ในปัจจุบัน

 ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจไม่เคยต้อง 
สู้รบกันรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน อย่างที่ชาวยุโรปต้อง 
เผชิญสงครามใหญ่สองคร้ังในเวลาท่ีห่างกันไม่ถึง 20 ปี ดังน้ัน 
ความคิดและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที ่จะป้องกัน 
ไม่ให้เกิดสงครามภายในภูมิภาคได้อีก นำมาซึ่งการยินยอม 
สละอำนาจอธิปไตยบางส่วนของประเทศ เพ่ือให้อีกประเทศ 
ยอมสละอำนาจดังกล่าวด้วยเช่นกัน ประเด็นน้ีจึงอาจจะไม่ใช่
แนวคิดหลักสำหรับอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าอำนาจ 
อธิปไตยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนหวงแหนและ 
ให้ความสำคัญมาก

 ตัวอย่างท่ีสองคือ คือ วีซ่าร่วมยุโรป หรือวีซ่าเชงเก้น 
(Schengen Visa) แนวความคิดน้ีเกิดข้ึนไม่ใช่เพียงแค่เพราะ 
EU ต้องการมีวีซ่าร่วมเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
แต่การริเร่ิมวีซ่าเชงเก้นเป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ีกว้างกว่า คือ 
แนวคิดในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ในการตั้งเป้าหมาย 
ที่จะสร้างตลาดร่วมยุโรป (single European market) 
ให้สมบูรณ์  ซึ่งจะประกอบด้วยเสรีภาพ 4 ประการ ได้แก่ 
การเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า การบริการและทุนอย่างเสรี 
ภายในภูมิภาค เพ่ือช่วยกระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของยุโรปให้ทัดเทียมกับสหรัฐฯ และญี่ปุ ่น โดยเมื ่อมี 
การตั้งเป้าหมายที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างเสร ี
ในยุโรป จึงจำเป็นที่จะต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้ 
ไม่มีการตรวจตราชายแดนระหว่างประเทศยุโรปอีกต่อไป

อาเซียนจำเป็นจะต้องเหมือน	EU	หรือไม่
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 ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า ก่อนที่จะเปิดการเคลื่อนย้าย
บุคคลอย่างเสรีภายใน EU ประเทศสมาชิกต้องเตรียม 
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน กล่าวคือ นอกจาก 
ประเทศสมาชิก EU จะมั่นใจว่า มีระดับการพัฒนาในแต่ละ
ประเทศที ่ไม่แตกต่างกันมากนัก จะต้องมีการดำเนิน 
ความร่วมมือในด้านการศาล มหาดไทย และตำรวจรวมไปถึง 
การเชื่อมเครือข่ายการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ 
เข้าด้วยกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Schengen Information 
System : SIS) ซึ่งประเทศสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วม EU จะไม่ 
สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Schengen ได้ทันที หากยังไม่ม ี
ความพร้อมในการนี้ หากประเทศสมาชิกอาเซียนประสงค์ 
ที่จะมีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกันในรูปแบบเดียวกับวีซ่าเชงเก้น 
อาเซียนจำเป็นต้องคำนึงว่าอาเซียนมีความพร้อมหรือไม่  
และต้องพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเก่ียวข้องกับนโยบายอ่ืนๆ 
ด้วย

 อนึ่ง อาเซียนที่มีความแตกต่างทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ จาก EU อาจเลือกใช้แนวทางท่ีแตกต่าง
ออกไป แต่ท้ายท่ีสุด อาจสามารถนำมาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเหมือนกัน
อาทิ ประเด็น “งบประมาณกลาง” โดย EU มีการกำหนด 
ให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีพันธะในการจ่ายเงิน 
ให้แก่ EU ตามสัดส่วนของ Gross National Income 
ของแต่ละประเทศทำให้ EU มีงบประมาณจำนวนมหาศาล 
เพื ่อนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายต่างๆ โดยระหว่างปี 
งบประมาณ 2550 – 2556 EU มีงบประมาณรวมกว่า 864.3 
พันล้านยูโร (หรือเกือบ 35 ล้านล้านบาท สำหรับงบประมาณ 
7 ปี) งบประมาณส่วนใหญ่ของ EU นำไปเพื่อใช้สนับสนุน 
การเกษตร (Common Agricultural Policy) และการลด 
ช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาค (Regional Policy)

 ในขณะที่อาเซียนมีงบประมาณเพียง 15.76 ล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือประมาณ 490 ล้านบาทต่อปี) 

ซึ ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะบริจาคให้อาเซียนในจำนวน 

ท่ีเท่ากัน โดยท่ีอาเซียนไม่มีหน่วยงานกลางและนโยบายร่วม

อาเซียน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำงบประมาณของประเทศ 

สมาชิกมารวมกันเพื่อนำไปดำเนินนโยบาย เพื่อการลด 

ช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาค แต่ประเทศสมาชิกอาเซียน

ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรอบความริเริ ่มเพื ่อ 

การรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Intergration 

: IAI) ระดับอนุภูมิภาค และในกรอบทวิภาคี รวมท้ังใช้วิธีการ 

ดึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของประเทศคู่เจรจา อาทิ 

สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น รวมถึง EU เข้ามาดำเนินการลดช่องว่าง 

การพัฒนาในภูมิภาคแทนที่จะกำหนดให้ประเทศสมาชิก 

อาเซียนต้องมีพันธะในการจ่ายเงินให้หน่วยงานกลางจำนวน

มาก เพื่อนำมาดำเนินโครงการดังกล่าว

 “โดยสรุปแล้ว	 ต่อคำถามที่ว่าสักวัน..อาเซียน	

จะกลายเป็นเหมือน	 EU	 หรือไม่	 ผู้เขียนมองว่า	 โดยที่	

ทั้งสององค์การมีที่มาที่ไปต่างกัน	 จึงไม่จำเป็นที่อาเซียน	

จะต้องเดินเข้าสู่เส้นทางเดียวกับ	EU	แต่อาเซียนอาจมอง	

EU	ซ่ึงมีระดับการบูรณาการท่ี	“กว้างกว่า”	และ	“ลึกกว่า”	

เป็นแรงบันดาลใจ	 ทั้งนี้	 การเรียนรู้จาก	 EU	 ไม่ควรมอง	

เพียงเฉพาะรูปแบบ	 หรือผลประโยชน์ที่เห็นว่าอาจจะ	

ได้รับ	 แต่ต้องให้ลึกซึ ้งถึงภาพรวมและที ่มาที ่ไปของ	

การบูรณาการในแต่ละเรื่องของ	EU	ด้วย	”
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เร่ือง : อิทธิกร ไตรทศาวิทย์

Team ÃÐÂÐàÇÅÒ¡‹ÍµÑ é§¿ØµºÍÅã¹»ÃÐà·È ÍÑ¹´ÑºâÅ¡
(Ê.¤.2556)

ÍÑ¹´Ñºã¹ AFF
Suzuki Cup 2012

121 »‚ (¤.È.1892)

83 »‚ (¤.È.1930)

92 »‚ (¤.È.1921)

97 »‚ (¤.È.1916)

ÊÔ§¤â»Ã�

ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

ÁÒàÅà«ÕÂ

ä·Â

155

169

162

137

áªÁ»Š

µ¡ÃÍºáº‹§¡ÅØ ‹Á

µ¡ÃÍºÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ (á¾Œä·Â)

ÃÍ§áªÁ»Š

 ประเด็นแรกครับ ผมจะมองไปที่ประเด็นจุดเริ่มต้น 
ของลีกอาชีพในแต่ละประเทศครับ โดยจุดกำเนิดของพื้นฐาน 
ที่แข็งแกร่งของทีมชาติต่างๆ ในยุโรปและละตินอเมริกาเริ่มจาก 
การพัฒนาลีกภายในประเทศให้มีคุณภาพและแข็งแกร่งก่อนท้ังส้ิน
ยกตัวอย่างลีกระดับโลกต่างๆ อาทิ ลีกอังกฤษใช้เวลาพัฒนา 
ประมาณเกือบสองศตวรรษก่อนที ่จะมาเป็นลีกอาชีพจนถึง 
ปัจจุบันนี้  ลีกอาร์เจนตินาเริ่มมาแล้วประมาณ 120 ปี ลีกบราซิล
เริ ่มมาแล้วประมาณ 125 ปี ลีกเยอรมนีเริ ่มมาแล้วประมาณ  
100 ปี ล ีกสเปนและลีกอิตาลีเร ิ ่มมาเป็นระยะเวลาใกล้ๆ 
กันคือประมาณ 85 ปี เมื่อมองทางลีกต่างชาติแล้ว พวกเขาล้วนมี
ประวัติความเป็นมาของฟุตบอลที่ยาวนานทั้งสิ้นเมื่อดูระยะเวลา 

โดยคร่าวๆ จะเห็นว่าลีกฟุตบอลท่ีก้าวไกลระดับเทพน้ัน มีพัฒนาการ 
ของลีกเกินหนึ่งศตวรรษหรือเกือบๆ หนึ่งศตวรรษ
 ในขณะเดียวกันสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (ASEAN  
Football Federation : AFF) เป็นองค์กรย่อยของอาเซียนสำหรับ
จัดการฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AFF ถูกก่อตั้งในปี  
พ.ศ. 2537 โดยมี 10 ประเทศ เนื่องจากผมไม่สามารถไล่จนครบ 
ทั้ง 10 ประเทศได้เลยจะขอพุ่งเป้าไปที่ 3 ประเทศที่อันดับโลก 
ดีที ่สุดและมีผลงานสวยงามใน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012 
(อาเซียนคัพ) ก็ไม่พ้น 4 ประเทศเจ้าแห่งฟุตบอลอาเซียน 
(ฟังดูเท่ห์มาก) ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและ 
ไทย ครับ...!!!

พัฒนาการฟุตบอล
ในอาเซียน

กลับมาอีกคร้ังตามคำเรียกร้อง (ของ บก.) 
นะครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได ้
เขียนบทความเก่ียวกับฟุตบอลในอาเซียน 

อีกนะครับ ยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนของกระผมว่า  
ไม่ว่าอาเซียนจะพัฒนาด้านใด ไปถึงไหน ผมก็จะดู 
แต่กีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลนี่ล่ะครับ เพราะยัง 
เป็นด้านที ่เรายังคงมองหาความสำเร็จที ่เป็น 
รูปธรรมในระดับโลกอยู่ บทความช้ินน้ีจะต่อยอด
จากบทความของผมชิ้นแรกในชื่อว่า“ฤาอาเซียน
จะไปบอลโลก” ซึ ่งก็เป็นไปตามที่ผมทำนาย 
ไว้ด้วยความผิดหวังคือ “ไม่ได้สักทีมครับ” ผม 
เลยจะมาหารือกับท่านผู้อ่านผ่านทางบทความ 
ของผมชิ้นนี้ต่อคำถามที่ว่า ทำไมทีมอาเซียนของ
พวกเราจึงไม่ได้ไปบอลโลกเสียที T_T  พัฒนาการ 
ของเรามันมีอะไรไม่ดี?!!
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	 เอิ่มมมม..... พอมาดูระยะเวลาแล้ว ฟุตบอลของ 
พวกอาเซียนเราก็มีมาไม่นานแล้วนี่นาระยะเวลาไม่ได้ด้อยไปกว่า 
ชาวบ้านเขาเลย จะว่าไปแล้ว ถ้าเช่นนั้น ประเด็นเรื่องระยะเวลา 
ในการก่อร่างสร้างตัวฟุตบอลภายในประเทศคงต้องตกไปแล้วครับ

 ประเด็นถัดมาที ่ผมคิดว่าสำคัญมากแต่ยังไม่ได้ร ับ 
การให้ความสำคัญเท่าท่ีควร คือ การพัฒนานักเตะสัญชาติ	
ตัวเอง...งงง โดยส่วนตัวกระผมคิดว่ามันสำคัญเป็นลำดับแรก 
พอๆ กับการพัฒนาลีกภายในประเทศเลยนะครับ...เพราะถ้านักเตะ 
เราดี และมีลีกภายในประเทศที่มีคุณภาพรองรับ มันจะพากัน 
พุ่งไปได้ไกลเชียวละครับท่านผู้ชม....โดยในช่วงทศวรรษที่แล้ว 
ท่ีทีมชาติบราซิลครองความเป็นแชมป์โลกได้อย่างสม่ำเสมอก็เพราะ
พวกเขามีระบบที่มีนักเตะรุ่นเก่าที่มากด้วยประสบการณ์เป็นผู ้
ชี ้นำผสมกับนักเตะเลือดใหม่ที่ลีลาและความฟิตเกิน 120 % 
ประกอบอยู่ในทีม ซึ่งเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ ทีมก็จะมีสมดุลอย่างด ี
เยี ่ยม แม้วันเวลาผ่านไป ก็จะคง/เพิ ่มคุณภาพของทีมไว้ได้ 
กาลเวลาผ่านไป เมื่อผู้จัดการทีมบราซิลมีการเปลี่ยนบ่อยเกินไป 
มีนโยบายการบริหารที่ไม่สอดคล้องกัน และบางคนก็อยากทำทีม
สไตล์ยุโรป ซึ่งมันผิดเส้นทางของบราซิลอย่างมากครับ ทีมชาต ิ
บราซิลจึงเสียความเป็นท่ีหน่ึงในโลกไป น่ึจึงเป็นโอกาสให้กับสเปน
ที่เหล่าเมล็ดพันธุ ์วัยรุ ่นของพวกเขาได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็น 
นักเตะระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งกว่าครึ่งสังกัดอยู่กับสโมสรชั้นนำ 
ของลีกในประเทศ ได้แก่ บาร์เซโลนาและเรอัล มาดริด ดังนั้น 
ทั้งระดับสโมสรภายในประเทศ เมื่อสองทีมนี้พัฒนารุดหน้าไปไกล 
ก็เป็นเหตุให้ทีมอื่นๆ ต้องเร่งยกระดับตัวเองเพื่อที่จะมาต่อกร 
และแย่งชิงพื ้นที ่ในลีกกลับคืนมา ผลดียังไม่หยุดเพียงแค่นั ้น  
ทีมชาติสเปนก็ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาแนวทางนี ้กันไป 
ยกใหญ่ เพราะเหล่านักเตะสเปนของทีมชั้นนำเหล่านี้ก็ไปได้รับ 
                  ประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค

 และระดับโลกมามากมายและมาช่วยกันนำพา 
ทีมชาติสเปนให้ครองแชมป์โลกและแชมป์ยุโรป 
ได้อย่างมีสไตล์ ประเทศในเอเชียหัวดำอย่างเรา 

ที่ประสบความสำเร็จตามแนวทางนี้ ก็ได้แก ่
ญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้ประเทศหัวดำอาตี ๋

เหล่านี ้ ทำได้ดีจริงๆ ครับ 
เม่ือก่อนก็ยังเตาะแตะๆ 

ไปพอๆกับอาเซียนอย่างเรา แต่กาลเวลาผ่านไป 
เรายังเตาะแตะๆ อยู่ แต่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รุกยุโรป 

ไปแล้วคร้าบ....บบ ประเทศทั้งสองนี้ ถือได้ว่ามีพัฒนาการของนักเตะ 
สัญชาติตัวเองและการพัฒนาลีกภายในประเทศควบคู ่กันมาอย่าง 
เห็นได้ชัด โดยที่บอกว่ารุกยุโรปก็จะได้เห็นได้ว่านักเตะของสองชาตินี้  
ได้ไปประสบความสำเร็จในลีกยุโรปจำนวนมาก เบอร์ใหญ่ๆ ในฝ่ายของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชินจิ คากาวะ (แมนยูฯ : อังกฤษ) ยูโตะ นากาโมโตะ (อินเตอร์ มิลาน 
: อิตาลี) และอากิฮิโระ อิเอนากะ (มาร์ยอกา : สเปน) เป็นต้น 
ในฟากเบอร์ใหญ่ๆ ของเกาหลีใต้ อาทิ ปาร์ค จี ซุง (QPR และอดีตแมนยูฯ 
: อังกฤษ) ปาร์ค ชู ยอง (อาร์เซน่อล: อังกฤษ) และจี ดอง วอน 
(ซันเดอร์แลนด์: อังกฤษ) เป็นต้น 

 เป็นตัวอย่างที ่ดีว่าในอดีตลีกยุโรปเหล่านี ้ในอดีตเรียกว่า 
เด ียดฉ ันท์น ักเตะเอเช ียอาตี ๋ห ัวดำอย่างมาก โดยมักจะบอกว่า  
“พวกยูตัวเล็กทนแรงปะทะไม่ไหว และตามเกมพวกไอไม่ทัน” 
แล้วเป็นไงครับ 20 ปีให้หลัง ก็ต้องมาพ่ึงพิงอาต๋ีพวกน้ีเป็นแถวครับ เพราะ 
คุณภาพพวกนี้เขาดีจริงๆ ครับ แล้วเขาก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้กลับ 
ไปแบ่งปันกับพวกรุ่นน้องในช่วงที่เข้าแคมป์ทีมชาติร่วมกันพากันพัฒนา 
ยกระดับไปพร้อมๆ กัน อีกประเทศหนึ่งต้องบอกว่าผมสดุดีแนวทาง 
การพัฒนาของพวกเขาจุงเบยยยย....ครับ พวกเขาใช้เวลากว่า 40 ป ี
กว่าจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอีกครั้งจากการชนะการประมูล
เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 1994 นั่นคือทีมลุงแซม/ผู้พันแซนเดอร์ 
สหรัฐอเมริกา ครานั ้น ทีมของพวกเขายังเป็นทีมกึ ่งๆ ตัวตลกของ 
ทัวร์นาเมนต์เพราะเล่นกันงูๆ ปลาๆ แล้วก็โดนชาวบ้านเขาถล่ม 
กันไปเกือบทุกนัด ซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะพึ่งจะมาเอาดีทางฟุตบอล หรือ 
“ซอกเกอร์” ในภาษามะกันเมื่อไม่นานมานี้ ทว่าหลังจากฟุตบอลโลก 
ครั้งนั ้น พอได้ไปเล่นในฟุตบอลโลก มันเป็นอะไรที่ระดับโลก.....กก 
ชาวอเมริกันหันมาสนใจกันมากขึ้น และเห็นว่า ถ้าจะไปขายหน้ากัน 
ตลอดก็ไม่ค่อยดีนัก เพราะเป็นอะไรที่ทั้งโลกเขาจริงจังกันต่างจากกีฬา 
บาสเกตบอล เบสบอล ฮอคกี้น้ำแข็ง และอเมริกันฟุตบอล ที่กองเชียร์ 
ส่วนมากก็มีแต่ชาวมะกันด้วยกัน จึงมาการสังคายนากันยกใหญ่ครับ 
เป็นวาระระดับชาติ หันมาทุ่มเทพัฒนาฟุตบอลกันบ้าง มีการสละสนาม 
อเมริกันฟุตบอลในช่วงปิดฤดูกาลมาให้เป็นสนามฟุตบอลและจัดตั้ง 
ลีกอาชีพของอเมริกาขึ้นมาในนาม “เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์” ทำให้วัยรุ่น 
ก็เริ่มหันมาเอาดีทางกีฬาเช่นนี้มากขึ้น ทีมอาชีพมีการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาการฟุตบอล
ในอาเซียน
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มีผู ้สนับสนุน ได้ค่าโฆษณา มีการซื้อผู ้เล่นระดับโลกต่างชาติ 
(ใกล้เกษียณ) มาเล่นในลีก มาสอนประสบการณ์ให้กับนักเตะ 
มือใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่จะไม่ซื้อมาเป็นจำนวนมาก เพราะจะได้มี 
โอกาสให้นักเตะชาติมะกันได้พัฒนาอย่างเต็มที่ไปด้วยจากวันนั้น 
ถึงวันนี้ 19 ปีล่วงเลย FIFA ได้ทำการจัดอันดับโลกของทีมชาติ 
ต่างๆ เม่ือเดือนกันยายน 2556 ผลปรากฏว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกา 
อยู่อันดับที่ 13 ......คร้าบบบบ ซึ่งอยู่สูงกว่าทีมชาติอื่นๆ ที่เคย 
เป็นพี่ใหญ่ในวงการอย่างทีมชาติอังกฤษ (อันดับ 17) และทีมชาติ 
ฝรั่งเศส (อันดับ 25) อย่างไม่เกรงใจ และถ้าอะไรจะชี้ให้เห็น 
ความมุ ่งมั ่นของสหรัฐอเมริกาต่อฟุตบอลได้ดีที ่สุด มันก็คือ 
ภายหลังจากฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 1994 ที่พวกเขาผ่านเข้ารอบด้วย
การเป็นเจ้าภาพนั้น พวกเขาก็สามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 
รอบสุดท้ายได้ทุกครั้งไปด้วยฝีมือตัวเอง  รวมทั้งฟุตบอลโลก 
ปี ค.ศ. 2014 ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บราซิลอีกด้วยเอาล่ะครับ......
ผมจะเลิกอ้างนู่น...อ้างนี่.....แล้วนะครับ ทีนี้จะหันมาเจาะกันว่า 
ทีมในอาเซียนอย่างเราๆ ว่าอะไรมันน่าจะนำพาไปถึงฝั ่งฝัน 
ได้นะครับ แน่นอนว่าไอ้ส่ิงท่ีชาวยูโรเปียน ชาวลาติน และชาวมะกัน 
ทำสำเร็จไว้แล้ว มันก็เป็นสูตรสำเร็จที่ทุกคนลุยกันไปได้แต่มัน 
ใช้เวลาครับ และต้องมีรากฐานการสนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจน 
และจริงจังด้วย (คนบราซิลจะได้หยุดงานครึ ่งวันช่วงก่อนที ่
จะมีการแข่งขันเพ่ือเตรียมการไปเชียร์และไปดูทีมชาติบราซิลแข่ง) 
ซึ ่งของไทยก็เร ิ ่มเกิดคลื ่นกันมาแล้วนะครับในทำนองที ่ว ่า  
“เราจะไปบอลโลกกันชาตินี ้” ลีกภายในของเราก็คึกคัก 
มีเงินอัดฉีด มีผู้สนับสนุน มีการประชาสัมพันธ์ และมีการนำผู้เล่น

ต่างชาติหลากความสามารถเข้ามาพอสมควร แต่ . . . . ! ! ! 	
ผมมีอะไรให้ควรสังเกตนิดหน่อยครับ ลีกของพวกเราๆ  
พานักเตะต่างชาติกันเข้ามาเยอะไปหรือไม่ครับ การกระทำเย่ียงน้ัน 
มันจะผิดสูตรที่อเมริกาทำไว้เสียแล้วนะครับ เพราะการทำนักเตะ
ต่างชาติที่มีฝีมือ จะส่งผลให้

1) นักเตะสัญชาติจะฝ่อ เพราะเจอพวกต่างชาติหน้าใหม่มาแย่งที่ 
2) นักเตะสัญชาติจะหันไปพ่ึงพาความสามารถของนักเตะต่างชาติ 
มากเกินไป  และ
3) นักเตะสัญชาติคุ้นชินกับการเล่นกับนักเตะต่างชาติมากกว่า 
นักเตะชาติตัวเอง และพอจะต้องไปเล่นกันในทีมชาติก็เข้ากันไม่ได้

 จุดสังเกตง่ายๆ ก็คือเวลาเล่นในลีกจะมีประตูสวยงาม 
เกิดขึ้นมากมาย การเล่นที่หลากหลายสวยงาม มีการทำประต ู
กันได้เป็นกอบเป็นกำ แต่พอมาเล่นทีมชาติเท่านั้นล่ะครับป้อแป้ 
กันใหญ่เลยครับ ความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยมี มาเจอกับเพื่อน 
ร่วมทีมชาติก็ไปกันคนละทาง เหมือนไม่เข้าใจกันขาดการฝึกซ้อม 
ร่วมกัน ประตูท่ีได้ไม่ต่ำกว่า นัดละ 3 ก็เหลือนัดละ 1 หรือไม่ได้เลย 

นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทีมชาติไทยนะครับ 
แต่เป็นกันทุกทีมชาติในอาเซียนเลย 
ครับ...!! สังเกตได้จากผลการแข่งขันที่
ทีมจากอาเซียนแข่งกันเองก็จะประมาณ 
นี้ล่ะครับ มักจะยิงกันได้ไม่เกิน 2 ประตู 
และเป็นการเล่นที่ไม่มีสีสันเอาเสียเลย
ปนกับความฟิตที่กำลังจะหมดแหล่ไม่หมดแหล่ตั้งแต่นาทีที่ 70 
เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านั้นทีมที่เริ่มพัฒนาฟอร์มขึ้นมาเป็นจ้าวใน  
AFF Suzuki Cup ได้แก่ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ก็ได้พัฒนาฝีมือ
ในการเล่นจากการนำเข้าผู ้ เล ่นต่างชาติโอนสัญชาติ 
มาเล่นให้กับทีมชาติตนเอง เฮ้ออออออ.....พูดแล้ว 
มันแน่นอกจริงๆ ครับ เหมือนพ่ีน้องอาเซยีนเรารู้อยู่วา่
ควรต้องทำอะไร แต่ไม่ทำเพราะขี้เกียจรอและ 
ต้องการความสำเร็จแบบปัจจุบันทันด่วน
ไม่ได้จะมีปัญหาแค่ทีมชาติอาเซียนเรา
นะครับ ทีมชาติอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งทีม
ที่ประสบปัญหาอย่างชัดเจนครับ โดย
แม้ว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะได้รับ
การขนานนามว่าเป็นลีก
ท่ีดีท่ีสุดในโลกในปัจจุบัน
แต่ทว่าความเก่งกาจ
ของแต่ละทีมมันเป็นผลผลิตจากศักยภาพของนักเตะต่างชาติ
ท้ังส้ินครับ เฮ้อออออออ ดังน้ันเม่ือนักเตะอังกฤษมารวมตัวกัน 
พักหลังก็ตามที่เห็นครับ รูปเกมฝืดเคือง ทำประตูไม่ค่อยได้ 
ตกรอบประจำ แม้จะพยายามต้ังกฎ Homegrown 
มาแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไรนัก กล่าวคือ
สมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ตั้งกฎนี้ขึ้นมา
โดยมีใจความว่าในจำนวนทีมชุดใหญ่
25 คน จะต้องมี 8 คนที่เป็นนักเตะที่เล่น
กับสโมสรในอังกฤษมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
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ก่อนที่จะอายุ 21 ขวบ ยกตัวอย่างเช่น เชส ฟาเบรกาส ซึ่งเล่นกับ
อาร์เซน่อลมาตั้งแต่อายุ 16 ขวบ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะ  
Homegrown เช่นกัน พวกทีมต่างๆ ก็ไปควานหานักเตะต่างชาติ
ฝีมือดีอายุน้อยๆ มากันเป็นแถบ หรือจะให้ง่ายก็คือซื้อต่อทีม 
ในอังกฤษทีมอื่นที่บ่มเพาะนักเตะต่างชาติคนนั้นๆ มาสักพักหนึ่ง 
ในท้ายท่ีสุดก็มองหานักเตะต่างชาติมากกว่านักเตะอังกฤษเองอยู่ดี
 หากผมไปจั่วชาติอาเซียนอื่นเขาไว้เยอะ 

เด ี ๋ ย วจะม ี เค ื อ งก ันแล ้ ว ถ ามว ่ า 
“แล้วทีมชาติล้ือ มีดีอะไรกันนนนน” 

ดังนั้นหันมาจั่วทีมชาติไทยของเราบ้าง 
ดีกว่าครับ ผมก็เป็นหนึ่งในชาวไทย 
ที ่ตอนเด็กๆ มีความใฝ่ฝันที ่จะเป็น 

นักฟุตบอลอาชีพครับ และในช่วงวัยรุ่นก็ออกแนวนักกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนและไปแข่งขัน รวมถึงได้คร่ำหวอดติดตาม 
พัฒนาการฟุตบอลโรงเรียนไว้พอสมควร ต้องบอกเลยครับว่า
ทีมฟุตบอลระดับเยาวชนเราเก่งมากจริงๆ นะครับ และจะ 
เก่งไปจนถึงระดับรุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ต่อบอลและมีแรงเล่น 
กันได้อย่างเชียร์สนุก แต่ผมสงสัยอย่างยิ่งว่าทำไมเยาวชน 
เหล่านั้น เมื่อก้าวขึ้นเป็นนักเตะรุ่นใหญ่ ไอ้ที่ดีๆ มันหาย 

ไปไหนกันหมดครับ ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าระบบการฝึกซ้อม 
ระบบแรงจูงใจและการบริหารจัดการฟุตบอลทีมชาติของเรามัน 
มีปัญหาหรืออย่างไรครับ เด็กๆ หน่วยก้านดีในอดีต โตขึ้นเป็น 
นักฟุตบอลระดับธรรมดาและหลายคนก็หันเหไปทำอย่างอ่ืน อันน้ี 
เป็นโจทย์ที ่สมาคมฟุตบอลไทยต้องตอบและปรับปรุงให้ได ้
ผมก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกในชาติ 
นี้ครับ :D  เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีนโยบายที่ชัดเจน บ่มเพาะ 
กลั่นเด็กๆ ของเรามาตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีวินัยและมีความเป็น
มืออาชีพ ไม่เฉพาะว่าเขาจะไปได้ดีกับทีมชาตินะครับ ระดับ 
สโมสรก็จะเป็นท่ีสนใจมากท้ังในและต่างประเทศแน่นอนครับ

 เรื่องนโยบาย เรื่องการประชาสัมพันธ์ เรื่องก
ารจัดนักเตะต่างชาติกับสัญชาติตัวเองอย่างลงตัว 
เรื่องผู้สนับสนุน และเรื่องบ่มเพาะตั้งแต่รุ่นเยาวชน 
ก็ได้กล่าวไปแล้ว 

ประเด็นสุดท้าย	 ที่ไม่กล่าวไม่ได้เพราะเป็นทั้งตัว 
ผลักและตัวถ่วงพัฒนาการฟุตบอลอาเซียนจริงๆ 
เลยก็คือ ฐานกองเชียร์ครับ กองเชียร์อาเซียนเรา 
ถือได้ว่าเป็นกองเชียร์ที่ฮอร์โมนรุนแรงพอสมควรครับ 
เมื่อก่อนแข่งกันแล้วก็มีปะทะกันเล็กน้อย ขอไม่กล่าวถึง
ชื่อทีมชาติแต่ระบุถึงกิจกรรม อาทิว่าการขว้างปาสิ่งของ 
ใส่กัน ใส่นักฟุตบอล การเผาอัฒจันทร์การทุบตีกันเล็กน้อย 
เป็นต้น

ดังนั้นกองเชียร์ครับ พวกคุณมีส่วนช่วยผลักดันพัฒนาการ 
ทีมชาติอย่างยิ่งครับ ด้วยการสนับสนุนในสิ่งที่ถูกที่ควรและเชียร ์
อย่างสร้างสรรค์นำพาให้ทีมชาติเราๆ ท่านๆ เจริญก้าวไกล.....ลล 
แต่อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าพักหลังกองเชียร์ 
ของไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกนี่ ชื่อเสียงค่อนข้างขจรไกลแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะทีมเล็ก ทีมน้อยหรือทีมเบอร์ใหญ่ของลีก กองเชียร์บอลไทย
ต่างก็มีความหลงไหลในแม่ไม้มวยไทยท้ังส้ินครับ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เมื่อทีมของตัวเองแพ้ ความรักในศิลปะมวยไทยก็จะพลุ่งพล่าน 
และระเบิดใส่กองทีมฝั่งตรงข้ามทันที ทั้งไล่ตื้บกรรมการ ไล่ตื้บ 
นักบอล ไล่ต้ืบกองเชียร์ ชักปืนกลางสนามบอล เรามีมาหมดแล้วครับ 
เรียกได้ว่าThailand only จริงๆ ครับ ก็เลยต้องขอว่ากองเชียร์ท้ังห
ลายครับต้องช่วยกันนะครับ เกมจบก็จบไป ไม่พอใจอะไรก ็
ร้องเรียนผ่านทางสโมสรให้ร้องเรียนเป็นการเป็นงานกันไปครับ  
เราต้องทำทุกอย่างให้มีมาตรฐาน และยุติคำกล่าวท่ีว่า “บอลไทย 
จะไปมวยโลก” ให้ได้ครับ
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เร่ือง : กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

อาเซียนและจีน
ร่วมฉลองโอกาสครบรอบ10ปี

ของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

      ในพิธีเปิดการประชุม รองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ กล่าวถึงการพัฒนา 

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน-จีน บน 

พ ื ้นฐานของม ิตรภาพความเข ้ าใจ 

ระหว่างกัน และความเชื่อมั่น โดยได ้

แสดงความชื ่นชมต่อบทบาทของจีน 

ในการสนับสนุนการสร้างประชาคม 

อาเซียน เน้นย้ำถึงความร่วมมือทาง 

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดซึ่งจะส่งผลทางบวก 

ต่อการสร้างสันติภาพและความมั่นคง 

ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน 

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของความเป็นหุ้นส่วน 

เช ิงย ุทธศาสตร์อาเซ ียน-จ ีน กระทรวง 

การต่างประเทศได้จัดการประชุม High-Level Forum 

on the 10th Anniversary of ASEAN-China  

Strategic Partnership เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยมี 

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ 

นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จีน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งสะท้อน

ถึงการให้ความสำคัญของจีนต่อประเทศไทย ในฐานะ 

ประเทศผู ้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน 

(กรกฎาคม 2555 - กรกฎาคม 2558) 

การพูดคุยและความร่วมมือเพื่อแก้ไข 

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยไม่ควรให ้

ประเด็นดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหรือบดบัง 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน  

รวมทั ้งประสงค์ให้ทั ้งสองฝ่ายขยาย 

ความร่วมมือด้วยการเปลี่ยนทะเลแห่ง 

ความขัดแย้งให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ 

ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากน้ี ยังแสดงความพอใจท่ีอาเซียน

และจีนเห็นชอบร่วมกันท่ีจะเร่ิมการหารือ

อย่างเป็นทางการเพ่ือจัดทำแนวปฏิบัติใน

ทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) 

   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ 
ความสำคัญต่อการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนและการส่งเสริมความเชื่อมโยง 

ในภูม ิภาค โดยส ่งเสร ิมการระดม 
ทรัพยากรผ่านการมีส่วนร่วมของภาค 
เอกชน และการพัฒนายุทธศาสตร ์
เพื ่อส่งเสริมความเชื ่อมโยงในระดับ 
สถาบันและระหว่างประชาชน นอกจากน้ี 

ยังเสนอให้ม ีการกระตุ ้นการพัฒนา 
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับศตวรรษท่ี 
21 ที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อความ

ต้องการในภูมิภาคให้มากขึ้น
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     ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศจีน ได้กล่าวถึงความสำเร็จ 

และพัฒนาการของการเป็นหุ้นส่วนเชิง 

ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน โดยช้ีว่า 

อาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน

มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค อาทิ วิกฤต-

การณ์ทางการเงินในภูมิภาค เมื่อปี 2540 

และการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SARS)  

ในปี 2545-2546 นอกจากนี้ ความสัมพั

นธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีน 

มีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื ่องเป็น 

ลำดับ โดยในปี 2555 การค้าอาเซียน-จีน 

มีมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 

นักท่องเท่ียวจีนในภูมิภาคมีจำนวนมากถึง 

๑๕ ล้านคน

 ร ั ฐมนตร ี ว ่ าการกระทรวง 

การต่างประเทศจีนยังแสดงความประสงค์ 

ให้อาเซียนและจีนช่วยกันพัฒนาความ 

ร่วมมือในทุกๆ ด้านเพื่อให้สองฝ่ายได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงรวมถึงการยกระดับ 

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน การส่งเสริม 

การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจการศึกษา 

ความเป ็นไปได ้ในการสร ้างต ้นแบบ 

การลงทุนและการเงินของภูมิภาคเอเชีย 

และการสร้างเสริมความร่วมมือในภูมิภาค

ในกรอบต่างๆ อาทิ อาเซียน+๑ อาเซียน+๓ 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

(EAS) การจัดการกับความขัดแย้งโดย 

เฉพาะในเรื่องเขตแดนอย่างสันติวิธี โดย 

ผ่านการพูดคุยและปรึกษาหารืออย่างเป็น 

มิตรและเท่าเทียมกัน และย้ำถึงความมุ่งม่ัน

ของจีนที่จะปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย 

แนวปฏ ิบ ัต ิของภาค ี ในทะเลจ ีนใต ้ 

(Declaration on the Conduct of Parties 

in the South China Sea : DOC) 

โดยจีนตั ้งใจที ่จะร ่วมมือก ับอาเซ ียน 

ในการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 

(COC) เพ ื ่อก ่อห ้ เก ิดความสงบสุข 

เสถียรภาพ และการพัฒนาในทะเลจีนใต้

อย่างแท้จริง

    การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมระดับ

เจ้าหน้าท่ีอาวุโส นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับความร่วมมืออาเซียน-

จีนกว่า ๑๕๐ คน โดยได้มีการหารือและ 

แลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ 

อาเซียน-จีน ในมิติต่างๆ อาทิการทบทวน 

ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย 

ในอนาคต รวมท้ังทิศทางและการมีส่วนร่วม 

ของอาเซียนและจีนในระดับภูมิภาคและ 

ระดับโลก นอกจากนี้ นายจอร์จ เยียว  

อด ีตร ั ฐมนตร ี ว ่ าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศสิงคโปร์ ยังได้กล่าวปาฐกถา 

ในหัวข้อ “China and ASEAN: Bound 

by Geography and His tory” 

อีกด้วย
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เร่ือง : ภาณุ ไชยศรีหา

ASEAN-India
Car Rally 2012
8,000 กิโลเมตรสู่อนาคตที่เชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืน
เมื่อพูดถึง ‘การขับรถไปเที่ยวต่างประเทศ’ คุณนึกถึงอะไรบ้าง?

	 คุณผู ้อ่านหลายคนอาจนึกถึงการเดินทางที ่ยาก	

ลำบาก	 การบุกป่าฝ่าดง	 การวางแผนเส้นทางที่เคร่งเครียด		

ถนนหนทางที่ไม่ปรากฏตามแผนที	่ ระยะทางจากแต่ละเมือง	

ที ่ห่างไกล	 แล้วไหนจะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ	 นานา	

ที่อาจพบเจอระหว่างทาง	 ไม่ว่าจะเป็นการนำรถเข้าประเทศ	

อ่ืนๆ	 กฎระเบียบท่ีเข้มงวด	 และอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกลางป่า	

กลางเขา	ทุกอย่างดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากไปเสียทั้งหมด	

	 ทั้งหมดเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้น	 การพัฒนา	

เส้นทางคมนาคมในละแวกบ้านเรานั ้น	 ยังไม่เท่าเทียม	

ในแต่ละพื้นที่	 บางแห่งมีถนนที่ตัดผ่านอย่างดีที่เต็มไปด้วย	

สาธารณูปโภค	 บางแห่งมีถนน	 แต่ไม่มีสาธารณูปโภครองรับ	

หรือซ้ำร้าย	 บางแห่งแม้แต่ถนนก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี	

ประสิทธิภาพ	 การแบกกระเป๋าขึ้นรถขับออกจากบ้าน	 และ	

ตะลอนเที่ยวไปในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง	 เลยไปจนถึง	

ประเทศที่ห่างไกลอื่นๆ	 จึงเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่คุ้มค่า	

แต่ในช่วงปลายปี	 	 2555	 ที่ผ่านมานั้น	 เรื่องเพ้อฝันที่ว่านี	้

กลับกลายเป็นประวัติศาสตร์การเดินทางข้ามภูมิภาคคร้ังสำคัญ

เพ่ือเช่ือมยักษ์ใหญ่จากชมพูทวีปเข้ากับเรา	ด้วยความร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ	 และแรง	

สนับสนุนจากอินเดียผ่านสายสัมพันธ์ที่มีต่ออาเซียนมาร่วม	

สองทศวรรษ	 ทำให้พวกเราชาวอาเซียนได้ร่วมการเดินทาง	

ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนสู ่อินเดีย	 ด้วยสายใยที ่เชื ่อม	

สองภูมิภาคนี้ไว้ด้วยกันในรูปของ	“ถนน”	ความยาวนับแปด	

พันกิโลเมตร	ผ่านแปดประเทศอาเซียนจรดชมพูทวีป	ภายใต้	

กิจกรรม	“ASEAN-India	Car	Rally	2012”	ระหว่างวันท่ี	25	

พฤศจิกายน	ถึง	16	ธันวาคม	2555	ที่ผ่านมา
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กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 

การครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์

อาเซียน - อินเดีย และสร้างความ 

ตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

สองภูมิภาค รวมท้ังส่งเสริมความเช่ือมโยง 

ระหว่างอาเซียน และอินเดีย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเชื่อมโยงทางถนน ซึ่งเป็น 

ช่องทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญยิ่ง 

ต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวและการไปมา 

หาสู่กันของประชาชน รวมถึงเป็นการ 

สร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างเก่ียวกับ

โอกาสทางการค้าการลงทุนอันมหาศาล

ที่อยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจสายต่างๆ 

ในภูมิภาคอีกด้วย 

การจัดแรลล่ีระหว่างอาเซียนและอินเดีย

นี้นับเป็นการจัดครั้งที่สอง หลังจากที ่

อินเดียเคยจัดแรลลี่เดินทางจากอินเดีย 

มายังอาเซียนเมื่อปี ค.ศ. 2004 ดังนั้น 

การจัดแรลลี่ในครั้งนี้จึงเป็นเหมือน 

การย้อนรอยเส้นทางความสัมพันธ์เดิม

ที่มีมาของสองภูมิภาค บวกกับเป็น 

การแสดงศักยภาพของเส้นทางใหม่ๆ 

ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน และโอกาสทางการค้าการลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นท่ีตระหนัก 

ต่อสาธารณชน ซึ่งประเทศอาเซียนและ

อินเดียก็ได้ร่วมกันส่งคณะสื่อมวลชน 

นักขับแรลลี่มืออาชีพ ผู้แทนจาก 

ภาคส่วนต่างๆ หรือแม้แต่ดารานักแสดง

ร่วมคณะ เดินทางเป็น ‘ขบวนแรลลี ่

อาเซียน-อินเดีย’ กว่า 120 ชีวิต 

เดินทางผ่าน 9 ประเทศ ในภูมิภาค 

ในฐานะผู้แทนเช่ือมสัมพันธ์ 11 ประเทศ 

ที่ไม่ต่างจากคณะทูตกิตติมศักดิ์เลย

เส้นทางที่คณะแรลลี่อาเซียน-อินเดีย 

เดินทางผ่านนั้น เริ่มจากกิจกรรม 

ต้อนรับที่เมืองมรดกโลกยอกยาการ์ตา 

ในอินโดนีเซีย ก่อนจะพาคณะแรลลี ่

บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาออกสตาร์ท 
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ที่สิงคโปร์ ผ่านมาเลเซีย ก่อนจะเข้าสู ่
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ อ. สะเดา  
จ. สงขลา ต่อไปยังกัมพูชา เวียดนาม 
สปป. ลาว และกลับเข้าประเทศไทย 
อีกครั้งที่ จ. หนองคาย ก่อนจะเข้า 
เมียนมาร์ และตรงเข้าสู่อินเดียไปถึงยัง 
เมืองกุวาฮาติในแคว้นอัสสัม โดยในแต่ละ 
ประเทศและเมืองสำคัญที่คณะแรลลี ่
เดินทางผ่าน ก็มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ
อย่างยิ่งใหญ่และมีสีสัน ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรมแข่งขันระหว่างผู้เข้าร่วมที่เมือง
ยอกยาการ์ตา พิธีต้อนรับที่นครวัด 
ในประเทศกัมพูชา การจัดขบวนมวลชน
ต้อนรับขบวนแรลลี่ที่นครโฮจิมินห์ 
พิธีส่งขบวน (flag-off) ณ ข้างพระบรม 
มหาราชวังของไทย และปิดท้ายด้วย 
การต้อนรับขบวนแรลลี่โดยผู้นำประเทศ
อาเซียนและอินเดีย 11 ประเทศที่มาเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 
สมัยพิเศษ ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งทุกกิจกรรม
ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งที่อยู่   
สองข้างทางและที่มาร่วมในกิจกรรม  
รวมถึงสื่อมวลชนทั้งที่ร่วมอยู่ในขบวน 
และที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ 

คณะแรลลี่ในแต่ละประเทศ  

เส้นทางที่ขบวนแรลลี่ 31 คัน 120 กว่า 

ชีวิตแล่นผ่านนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถนน

ที่เชื่อมประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเข้าด้วย

กันเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงความ 

เช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนท้ังสามมิติ 

ด้วย ไม่ว่าจะทางโครงสร้างพื้นฐาน 

กฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่าง

ประชาชนสู่ประชาชน

สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก็คงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเส้นทางที ่

เชื่อมประเทศต่างๆ ในภูมิภาคไม่ได้ 

ตลอดเส้นทางกว่า 8,000 กิโลเมตรนั้น 

ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนา 

เส้นทางคมนาคมของภูมิภาคอย่าง 

แท้จริง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของอาเซียน 

ที่จะยกระดับทางหลวงของประเทศ 

สมาชิกให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช ้

สัญจรทั้งการเดินทางทั่วไป การค้าขาย 

และการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก แรลลี่

ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการสำรวจเส้นทาง 

หลวงของแต่ละประเทศเพื่อเป็น 

การตรวจสอบ หรือทดลองใช้ถนนของ 

แต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด 

นอกเหนือไปกว่านั้น ยังเป็นโอกาสให ้

แต่ละประเทศได้สำรวจแนวทางในการ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ

การไปมาหาสู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน ที่พัก 

ริมทาง โรงแรม ร้านอาหาร และ 

สาธารณูปโภคอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญ 

ไม่แพ้การพัฒนาคุณภาพของถนนเลย 

เพราะนี่คือโอกาสทางการค้าการลงทุน 

ที่สำคัญในแต่ละประเทศ และยังเป็น 

โอกาสในการดำเนินความร่วมมือเพื่อ 

การพัฒนาอีกด้วย

ในด้านกฎระเบียบ
แรลลี่ครั้งนี้เป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญของ 

อนาคตของอาเซียนในการเป็นภูมิภาค 

ที่สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างเสรี ที่ยัง

คงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาค 

การนำขบวนรถแรลลี่ผ่านจุดตรวจ 

ลงตราของแต่ละประเทศอย่างรวดเร็ว 

น้ันคงไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากการบริการ 

จัดการข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศ 

ไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงต้องใช้ความพยายาม 

และการประสานงานจากทุกฝ่ายที ่

เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจคนเข้าเมือง 

ศุลกากร และการแวดระวังด้านความ 

มั่นคง ด้าน อื่นๆ ดังนั้น การจัดกิจกรรม

แรลลี่ครั้งนี้ จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะจุด

ประกาย ให้สาธารณชนตระหนักว่า 

การไปมา หาสู่กันที่สะดวกประหนึ่ง 

ไร้พรมแดนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย 

การบริหารจัดการระหว่างพรมแดนร่วม

กันที่เป็นระบบอย่างแท้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น ในแง่ความเชื่อมโยง

ระหว่างประชาชนสู่ประชาชน แรลลี ่

ครั้งนี้ก็ได้ฉายภาพการนำเสนอ “ของดี” 

ของแต่ละประเทศ ให้ผ่านสู่สายตาของ 
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“คณะทูตแรลลี่” กลุ่มนี้อย่างเต็มที่  

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

การแสดงประจำชาติ วัฒนธรรม 

การต้อนรับ และที่ขาดไม่ได้คืออาหาร 

ประจำถิ่น ที่ล้วนสร้างความรู้สึกถึง 

การเดินทางข้ามผ่านจากวัฒนธรรมหนึ่ง

สู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งเพียงแค่ขับผ่าน 

พรมแดนไม่กี่อึดใจ เริ่มจากอินโดนีเซีย 

ที่จัดโปรแกรมให้คณะแรลลี่ได้เยี่ยมชม 

บุโรพุทโธ และวิหารพราหมานัน 

มาขับรถผ่านสนาม Formula 1 

ที่สิงคโปร์ มาเลเซียที่จัดการต้อนรับ  

ณ พุทราจายา การพาเยี่ยมชมพระบรม

มหาราชวัง  ที่กรุงเทพฯ ขับผ่านจัตุรัส 

โฮจิมินห์ที่เวียดนาม สักการะโบราณ 

สถานวัดพูที่ลาว การแสดงแสงสีเสียง 

ตระกานตาท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

สู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที ่

มัณฑะเลย์ ก่อนจะได้รับการต้อนรับ 

อย่างอบอุ่นที่เมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม  

ทั้งหมดเป็นภาพที่สะท้อนให้ผู้คน 

ที่ติดตามขบวนแรลลี่นี้ได้เห็นว่า เพียง 

แค่ระยะทาง ไม่กี่กิโลเมตรระหว่าง 

จุดหนึ่งสู่อีกจุดหนึ่ง วัฒนธรรม 

ได้ถูกส่งต่อ หลอมรวม ดัดแปลง และ 

ซึมซาบเป็นวิถีชีวิตที่ โดดเด่น 

มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน  

เชิญชวนให้ผู้ร่วมคณะแรลลี่ได้สัมผัส 

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนกับ 

แต่ละประเทศด้วยตนเอง  จนเกิดความ

รู้สึกว่าพวกเขาได้นำวัฒนธรรมของตน 

มาฝากให้กับประเทศเพื่อนมิตรตลอด 

ทาง และได้รับของฝากเป็นความประทับ

ใจจากวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ กลับไป 

พร้อมรอยยิ้ม

ความเชื่อมโยงทั้งสามด้าน 
ที่สะท้อนในกิจกรรมแรลลี่ครั้งนี้ ล้วน

เป็นสิ่งที่อาเซียนปรารถนาที่จะทำให้

เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ และเชื่อได้ว่า

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ ก็หวังที่จะให้เหตุการณ์

ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการดึงภูมิภาค

อาเซียน และประเทศเพื่อนมิตรอย่าง

อินเดียให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในโอกาสนี้

จึงขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมนี้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่

เก่ียวข้องในประเทศไทยท่ีให้ความร่วมมือ 

การอำนวยความสะดวก และการ

ประสานงานอย่างเต็มที่ในการทำให ้

กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และ 

ปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนใน

ภูมิภาค

ในอนาคตอันใกล้ ไม่เพียงแค ่

‘การไปเที่ยวอินเดีย’ เท่านั้น 

แต่การ ‘ไปเที่ยวทุกที่ทั่วอาเซียนและ

ภูมิภาคโดยรอบ’ คงไม่เป็นการเดินทาง

ที่ยากลำบากหรือเป็นเรื่องเพ้อฝัน

อีกต่อไป กิจกรรมครั้งนี้

ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปได้

หากทุกคน ทุกฝ่าย ทุกประเทศ

ร่วมมือกัน....
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 ในปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึนเป็นประจำและครอบคลุม 

บริเวณกว้างในหลายภูมิภาค ซึ่งนับเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผล 

กระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิกเองก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่นับวันจะทว ี

ความรุนแรงข้ึนเช่นกัน เช่น ในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทร 

อินเดียเม่ือปี พ.ศ. 2547 ไซโคลนนาร์กิส เม่ือปี พ.ศ. 2551 และมหาอุทกภัย 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2554 ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างมากในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย

การป้องกันและบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต้องอาศัย 

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการเสริมสร้างมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์

ภัยพิบัติและการสร้างขีดความสามารถในระบบเตือนภัยล่วงหน้า  

ดังนั้นไทยจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร 

จัดการภัยพิบัติในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในกรอบอาเซียน ไทยได้เป็นประธานคณะกรรมการอาเซียน

ด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster 

Management : ACDM) ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ซ่ึงมีบทบาทสำคัญ 

ในการส่งเสร ิมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบ ัต ิท ุกด้าน 

อย่างครบวงจร ได้แก่ การป้องกัน การเตรียมความพร้อมการ 

ตอบโต้การบรรเทาและฟื้นฟู โดยผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน 

เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 นอกจากนี้ ไทยได้แสดงบทบาทสำคัญในกรอบการประชุม

อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF) ในสาขา 

ความร่วมมือด้านการบรรเทาภัยพิบ ัตติ (disaster relief) 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 

ด้านการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่าง 

การฝึกซ้อมการบรรเทาภับพิบัติในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี ค.ศ. 2013

เร่ือง : ศุภสิริ ธนะภูมิ
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ASEAN
Regional Forum Disaster Relief
Exercise 2013 : ARF DiREx 2013

สมาชิก ARF โดยนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประเทศ ARF 

ได้เร่ิมมีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน การฝึกภาคสนามคร้ังแรกของ ARF คือ 

ARF Voluntary Demonstration of Response (VDR) 

ณ เกาะ Luzon ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2552 โดย 

ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อม ARF VDR 

เป็นการจำลองสถานการณ์พายุไต้ฝุ ่นขนาดใหญ่และมีการสาธิต 

การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทั้งภาคพื้นดิน น้ำ และอากาศ 

การอพยพคน การฟื้นฟูทางด้านวิศวกรรม และการขนส่งและ 

บำบัดน้ำ การฝึก ARF Disaster Relief Exercise (DiREx) 2011 

จัดขึ้น ณ เมือง Manado อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 

2554 ซึ่งอินโดนีเซียและญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วม ARF DiREx 2011 

เป็นการฝึกท้ังการวางแผน (Table Top Exercise : TTX) และภาคสนาม  

(Field Training Exercise : FTX) ที่เน้นความร่วมมือระหว่างฝ่าย 

พลเรือนกับฝ่ายทหาร

ในปี พ.ศ. 2556 ไทยร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพ 

จัดการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติ ARF DiREx 2013 ซึ่งเป็น

การฝึกซ้อมภาคสนามของ ARF ครั้งที่ 3 การฝึกซ้อมครั้งนี้ม ี

วัตถุประสงค์เพื ่อฝึกซ้อมร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร 

ในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติรวมถึง 

การสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และ เทคโนโลยี 

ระหว่างประเทศ ARF สถานการณ์สมมติสำหรับการฝึกซ้อม คือเหตุ

การณ์แผ่นดินไหวระดับ 8.9 ริกเตอร์บริเวณตอนเหนือของเกาะ 

สุมาตรา ซึ่งทำให้เกิดสึนามิสูง 8 เมตร ถล่มทำลายพื้นที่ชายฝั่ง 

ทะเลอ ันดาม ันของไทย 

และภัยพิบัติซ้ำซ้อนด้าน 

สารเคมีและวัตถุอันตราย 

ที่เกิดจากการกระทำของ 

มนุษย์ 

 ในขั้นเตรียมการ 

ได้ม ีการประชุมระหว่าง 

ประเทศเจ้าภาพร่วมเป็น 

ระยะๆ และการประชุมเตรียมการกับประเทศ ARF 2 ครั้ง ได้แก่ 

การประชุมเตรียมการขั ้นต้น (Initial Planning Conference 

: IPC) เม่ือวันท่ี 14 - 16 มกราคม 2556 ท่ีกรุงเทพฯ และการประชุม 

เตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) 

เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

การประชุมเตรียมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับ 

การออกแบบกิจกรรมการฝึกซ้อมและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ARF 

ในการส่งบุคลากร อุปกรณ์ ความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การฝึกซ้อม รวมท้ังการสำรวจ พ้ืนท่ีหลักของการจัดการฝึกซ้อม ARF 

DiREx 2013 ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7 - 11 

พฤษภาคม 2556 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมจาก

ประเทศสมาชิก ARF 23 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ ได้แก่ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
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ไทย) ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา จีน อินเดีย ปากีสถาน 

ญี ่ป ุ ่น นิวซ ีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี ร ัสเซ ีย ศร ีล ังกา 

ติมอร์-เลสเต สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และสำนักเลขาธิการอาเซียน 

ศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน 

(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 

on disaster management : AHA Centre) และองค์การระหว่าง 

ประเทศที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานเพื่อการประสานงานด้าน 

มนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs : UNOCHA) สหพันธ์กาชาดและ 

สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation 

of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) 

องค์การอนามัย (World Health Organization : WHO) มีผู้เข้าร่วม 

รวมทั้งสิ้น 1,673 คน

 การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 แบ่งออกเป็นการฝึก TTX 

การฝึก FTX และการประเมินผล (After Action Review : AAR) 

โดยรายละเอียดของการฝึกซ้อมมีดังนี้

 1. การฝึก TTX (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก) ประกอบด้วย 

การประชุมเต็มคณะ (plenary) และการฝึกวางแผนกลุ่มย่อยใน 

3 กรอบ ได้แก่

 1) กรอบการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ

  (national responseframework)

 2) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

  (international cooperation framework) และ

 3) กรอบการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ

  (foreign citizen assistance)

ประเทศ ARF ได้ทดสอบและวางแผนขั้นตอนการประสานงาน 

ระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ ซ่ึงกระบวนการ

ดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างและ 

กระบวนการการจัดการภัยพิบัติของประเทศที ่ประสบภัยพิบัติ  

กฎหมายของประเทศผู้ประสบภัย ข้อตกลงในภูมิภาค และกรอบ 

ความตกลงระหว่างประเทศผู้เข้าร่วมต่างตระหนักถึงความสำคัญ 

ของการแต่งต้ังผู้ประสานงานในกรณีฉุกเฉิน (national focal point) 

ของแต่ละประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แม่นยำและทันต่อ 

เหตุการณ์ให้ทราบอย่างทั ่วถึง และการพัฒนาฐานข้อมูลและ 

เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการประเมินความต้องการในกรณ ี

เกิดภัยพิบัติ 

 2. การฝึก FTX (กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก) ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากประเทศ ARF และ 

องค์การระหว่างประเทศร่วมกันฝึกซ้อมบนพื้นฐานของศักยภาพ 

ความเชี ่ยวชาญ และความพร้อมของผู ้เข ้าร ่วมทั ้งในรูปแบบ 

การนำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องบินทหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

อุปกรณ์ส่ือสารผ่านดาวเทียม สุนัขค้นหา อุปกรณ์ค้นหาและช่วยชีวิต 

เป็นต้น และบุคลากรเข้าร่วมฝึกในสถานการณ์สมมติต่างๆ ได้แก่ 

1) อาคารถล่ม 2) สารเคมีรั่วไหล 3) หินถล่ม 4) การช่วยเหลือผู้

ประสบภัยทางทะเล 5) การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทางอากาศ  

6) การช่วยเหลือทางการแพทย์ และ 7) กองบัญชาการเหตุการณ์ 

(Emergency Operation Center : EOC) โดยเปิดโอกาสให้มี 

การฝึกซ้อมการประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศร่วมกับ 

องค์การระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ ทั้งฝ่ายพลเรือน 

และฝ่ายทหารผ่านช่องทางที่กำหนด

 3. การจัดทำ AAR (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก) ฝ่าย AAR 

ได้ประเมินการฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับ

การฝึกซ้อม ARF DiREx ครั้งต่อไปในประเด็นการเสริมสร้าง 

ความร่วมมือและการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายพลเรือนกับ 
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ฝ่ายทหาร และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 

การสร้างสถานการณ์สมมติของการวางแผนและการฝึก 

ภาคสนามที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเหตุการณ์และ 

การให้ความสำคัญกับบทบาทด้านกงสุลในการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านมนุษยธรรมแก่ชาวต่างชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 เป็นการเชื่อมโยง 

และต่อยอดความมุ่งม่ันของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือ 

ในภูมิภาคด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านการจัดการฝึกซ้อม

ภาคสนามประจำปี เรียกว่า ASEAN Regional Disaster  

Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 

ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาการฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 

นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติระหว่าง 

ฝ ่ายพลเร ือนและฝ ่ายทหารขนาดใหญ่ท ี ่ส ุดในภ ูม ิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิก การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการฝึกซ้อม ARF DiREx 

2013 ของไทยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับความสนใจจาก 

ประเทศที่เข้าร่วม ARF หน่วยงานองค์กรหลายภาคส่วน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศและสื่อมวลชนในประเทศ โดยจาก 

การฝึกในครั ้งนี ้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์  

และเทคโนโลยีในการรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี 

ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

และนับเป ็นการสร ้างความตระหนักถึงความสำคัญของ 

การเตรียมความพร้อมการซักซ้อมการประสานงานและการพัฒนา

ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหาร 

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ 

บริหารจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนฝึกฝนการทำงานเชิงปฏิบัติ 

ในระดับระหว่างประเทศและสนับสนุนการเสริมสร้างความไว้เนื้อ 

เช่ือใจระหว่างผู้เข้าร่วมท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ไทยและสาธารณรัฐ- 

เกาหลี ได้หารือการเตรียมการจัดการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้นด้วย

ท้ายสุดนี้ การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ประเทศไทย (โดยการร่วมมืออย่างดีระหว่างกระทรวง 

การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย) ได้แสดงบทบาทนำใน ARF อีกครั้งในเรื่อง 

การบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่าย

ทหาร อีกทั้งได้ส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนใน ARF ตามเจตนารมณ์ของ แผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ (กรมอาเซียน) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเรื่องการนำ APSC Blueprint มาปฏิบัติ 



ส่วนควบคุมการฝึกประชุม

ชี้แจงก่อนการฝึก

การฝึกซ้อมในพื้นที่อาคารถล่ม

การฝึกซ้อมในพื้นที่อาคารถล่ม

พิธีเปิดการฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 จัดขึ้นช่วงบ่าย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี 

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมี H.E. Mr. Bong-hyun 

Kim, Deputy Minister for Multilateral and Global 

Affairs กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

เป็นประธานร่วมคู่กับไทยในการฝึกซ้อมฯ

พิธีเปิดการฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 จัดขึ้นช่วงบ่าย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี 

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมี H.E. Mr. Bong-hyun 

Kim, Deputy Minister for Multilateral and Global 

Affairs กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

เป็นประธานร่วมคู่กับไทยในการฝึกซ้อมฯ

การส่งกลับทางอากาศเพื่อนำผู้ประสบภัย

ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารับการบริการ

ทางการแพทย์ในระดับสูงขึ้น

การบริการทางการแพทย์

แก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ

ก ล ไ ก ป ร ะ ส า น ง า น
ใน ARF และนอก ARF
(กรอบอาเซียนและ ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus หรือ ADMM 
Plus) เรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ
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กลไกประสานงานเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

ASEAN

ADMERR

ASEAN Committee
on Disaster
Management 

ASEAN
Humanitarian
Assistance Centre 

ARF ADMM Plus 

ADMM Plus Expert
Working Group

on HADR

ARF Strategic Guidance

(แนวยุทธศาสตรประสานงาน)

ARF DIREx 
(กลไกปฏิบัติภาคสนาม)

ARF Work Plan on DR 
กำหนด priority areas

(แนวยุทธศาสตรประสานงาน)

ARF ISM onDisaster Relief 
กลไกประสานงาน
ในดานภัยพิบัติ
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เร่ือง : กองสังคมและวัฒนธรรม

ข่าวสาร	:	โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	

เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
ระหว่างวันที่	7	–	8	กรกฎาคม	2556		ณ	โรงแรมราวินทรา	บีช	รีสอร์ท

แอนด์	สปา	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

	 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ได้จัด
โครงการอบรมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ในหัวข้อเร่ือง “การเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ 
สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 227 คน 
จากทั้ง 40 แห่งเข้าร่วม

 โครงการฝึกอบรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ในเชิงลึกเก่ียวกับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนให้แก่อาจารย์ เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา 
รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอน จุดประกายความคิด พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับอาเซียนได้อย่างกว้างขวางต่อไป นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังเปิด 
โอกาสให้อาจารย์ได้รับฟังนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จากผู้แทนภาครัฐ และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการเตรียม ความพร้อมจากภาคเอกชน ภาคธุรกิจและท่ีปรึกษา 
ของภาครัฐ

 ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายก 
รัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกันของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไก และศูนย์กลางในการสื่อสารและกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ 
อาเซียน โดยส่งเสริมการสื่อสารทั้งระหว่างมหาวิทยาลัยระดับประเทศ และระหว่างมหาวิทยาลัย
ไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคม 
อาเซียนร่วมกัน ท้ังน้ี อาจารย์ควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ของการรวมตัวของภูมิภาค 
ซึ ่งเอื ้อประโยชน์มากกว่าการอยู่โดดเดี ่ยว ถึงแม้จะประสบกับประเด็นความท้าทายก็ตาม 
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รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำด้วยว่า อาจารย์ควรสนับสนุนการมีความพร้อม การแสวงหาโอกาส และการมองการณ์ไกล 
รวมทั้งการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและของทุกฝ่าย หรือที่เรียกกันว่า give and take และ win win situation 
เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกันและการหวาดระแวงต่อกัน นอกจากนี้ อาจารย์ควรต้องเน้นทักษะด้านภาษา โดยมีภาษา 
อังกฤษเป็นข้อบังคับ เนื่องจากมีความสำคัญยิ่งในการสื่อสารและการทำงาน และควรจะต้องเรียนรู้ภาษาในอาเซียน 
อีกภาษาหนึ่งด้วย เช่นภาษาประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศใหญ่ๆ ของภูมิภาคดังเช่น อินโดนีเซีย 

 ในด้านยุทธศาสตร์ ผศ. ดร. ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และประธานเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ อาทิ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัน และด้านอื่นๆ เช่น  
โครงการอบรมเรื่องจริยธรรม ทั้งนี้ ดร. ปัญญา ได้ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษารวมกัน โดยเสนอแนวทาง 
ตามปณิธาน “working together, learning together, growing together” เพื่อให้มีพลังและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 ในด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน นายเอกรินทร์ สี่มหาศาล รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด กล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์  ท่ีมีคุณค่า มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ 
สามารถวิเคราะห์และใช้เหตุผล และยอมรับความแตกต่าง รวมท้ังเป็นพลเมืองไทยท่ีดี มีจิตสำนึกอาเซียน เป็นพลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก โดยอาจารย์ต้องฝึกให้เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการเข้าสังคม การทำงาน 
การใช้สารสนเทศ และการคิด นอกจากน้ี นายเอกรินทร์ยังได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการฝึกอบรมโรงเรียนท้องถ่ิน 
ในการทำหลักสูตรที่ทันสมัยด้วย 

 ในส่วนของภาคธุรกิจ นายชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด กล่าวว่า ภาคธุรกิจต้องการ 
บุคลากรที่มีทั้งข้อกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถป้องกันผลกระทบได้ และมีทั้งทักษะในการเห็นโอกาสและ 
คว้าโอกาส โดยอาจารย์มีบทบาทสำคัญในการสร้าง mindset ในท้ัง 2 ด้าน และฝึกให้นักศึกษาสามารถ anticipate change 
ได้ ส่วนในด้านธุรกิจ นายชลธรแนะนำการพัฒนาสินค้าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น ให้เป็น high value added products โดย 
การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีสามารถขายได้ในท้ังตลาดระดับประเทศ
และตลาดอาเซียน โดยในส่วนของการศึกษา นายชลธรแนะนำให้อาจารย์กระตุ้นความคิดของนักศึกษา ให้นักศึกษาท้ังดูงาน 
และฝึกปฏิบัติ ปลูกฝังให้นักศึกษาเปิดใจต่อการเคลื่อนย้าย mobility และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ 
ของประเทศอื่นๆ 

 นอกจากมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้รับมุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก 
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญในการทำงานท่ามกลางความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม และบทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศอื่น การมองความแตกต่างและ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นของดี และปลูกฝังความภูมิใจในการเป็นไทยและการเป็นอาเซียน ทั้งนี้ ประเด็นสังคม
และวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การรวมตัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคน ซึ่งต้องคำนึงถึง
มิติสังคม หรือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยปลูกฝังค่านิยมส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน เป็นต้น สุดท้าย นางสาวิตรีส่งเสริมการร่วมมือ 
กับท้องถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อม 
อย่างทั่วถึง

 ในโครงการฝึกอบรมคร้ังน้ี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียนจากผู้แทนจากทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน รวมทั้งผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 
ตลอดจนสื่อตีพิมพ์ของกรมอาเซียน อาทิ หนังสือ 58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558  หนังสือการ์ตูนบัวแก้วไขปัญหา 
ประชาคมอาเซียน หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน หนังสือ ASEAN Mini Book และ ASEAN INFOGRAPHIC ซึ่งให้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคำกล่าวของนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน เรื่องโอกาสและความท้าทายของการเตรียม 
ความพร้อม อาทิ การสานต่อบทบาทที่เข้มแข็งของไทยในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการก่อตั้งอาเซียน การจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน หรือความเชื่อมโยงของอาเซียน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงความสำคัญและบทบาทของไทย 
ในอาเซียนมาโดยตลอด ตลอดจนความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างประชาคมอาเซียนให้ยั่งยืนต่อไป
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การจัดงาน

ASEAN DAY  
 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ วิเทศสโมสร

กระทรวงการต่างประเทศ

เร่ือง : กองสังคมและวัฒนธรรม
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง

วันครบรอบ 46 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โดยนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

ในพิธีเปิด และนายฟีเดล รามอส อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ให้เกียรติ

เข้าร่วมพิธีด้วย งานวันอาเซียนในปีนี้เริ่มด้วยการเชิญธงอาเซียน พร้อมบรรเลงเพลงอาเซียน และมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

การจัดนิทรรศการภาพวาดที่ชนะการประกวดในหัวข้อ “ประชาชนอาเซียนเพื่ออนาคตร่วมกัน”

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน โดยมีนักเรียนจาก 90 โรงเรียน ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

รวมทั้ง การเสวนาในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : หน่ึงจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างไร?”

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิด

งานโดยเน้นถึงความสำคัญของการเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่า

จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม   

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ

ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในทุกมิติ และ

ยังได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทั้ง 

๓ เสาของประชาคมอาเซียน โดยในด้าน

การเมืองและความมั่นคง ไทยให้

ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์

และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

อาเซียนให้ใกล้ชิดข้ึน รวมท้ังความสัมพันธ์

ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาด้วย   

ในด้านเศรษฐกิจ ไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้ง

เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเป็นการปูทาง

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโดยที่

ไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางภูมิภาค จึงให้

ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุน

ให้การรวมตัวกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ไทยต้องการ 

ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา

และวัฒนธรรม

   ในช่วงบ่าย กรมอาเซียนร่วมกับ 

สมาคม อาเซียน-ประเทศไทย ได้จัด 

การเสวนา ในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน 

หน่ึงจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ 

ร่วมกันได้อย่างไร?”โดยสมาคมอาเซียนฯ 

ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน 

กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  ผู้อํานวยการ

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

นายชิบ จิตนิยม ผู้ประกาศข่าวสถานี

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มาร่วมการเสวนา  

ซึ่งวิทยากรทั้งสามท่านได้นำเสนอมุมมอง

ต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจร่วมกัน

ตามระบบเศรษฐกิจการตลาด การมี

ทัศนคติที่ดีต่อกัน และความเข้าใจกัน

อันจะเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือที่ดีต่อกันในด้านอื่นๆ โดยสื่อ

มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้

ประชาชนได้ทราบ
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กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศในฐานะ 

สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและหน่วยงานประสาน 

หลักในเร่ืองอาเซียนของประเทศไทย พันธกิจประการหน่ึง 

ของกรมอาเซียน คือการสร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้ 

และความเข้าใจท่ีถูกต้องและเหมาะสมเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน เพื่อบรรลุพันธกิจดังกล่าว กรมอาเซียนได้จัด 

“กิจกรรมอาเซียนสัญจร” เป็นประจำเพื่อเป็นการ 

ดำเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน
 กิจกรรมอาเซียนสัญจรเริ่มจัดขึ้นในปี 2551  

เป็นรูปแบบการเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมกับสาธารณชน 

ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โดยเน้นจังหวัดท่ีมี 

เขตติดต ่อชายแดน และจังหว ัดท ี ่ม ีบทบาทใน 

ความเช ื ่อมโยงระหว่างกันในอาเซ ียน (ASEAN  

Connectivity) ซ่ึงกิจกรรมอาเซียนสัญจรประกอบด้วย 

การบรรยายความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับอาเซียน และ 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ให้กับผู้แทนภาคราชการ ภาคธุรกิจ รวมถึงการจัด 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับครูและ 

นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงส่ือมวลชนภายใน

จังหวัด เพ่ือให้การจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังได้รับการขยาย

ผลไปสู่สาธารณชนในวงกว้างมากที่สุด

 ในปี 2554 - 2555 กรมอาเซียนได้เดินทางไป 

จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรตามจังหวัดต่างๆ เช่น 

นครราชสีมา ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เชียงราย 

เชียงใหม่ ภูเก็ต นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรสาคร 

ชลบุรี ระยอง ตาก ในปี 2556 กรมอาเซียนได้จัด 

อาเซียนสัญจรไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที ่

11 - 12 กรกฎาคม 2556 และจังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2556
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 ในการจัดอาเซียนสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คณะกรมอาเซียนนำโดย เอกอัครราชทูตประดาป  

พิบูลสงคราม ผู้แทนไทยในคณะกรรมการประสานงาน

ความเชื่อมโยงอาเซียน โดยเยี่ยมชมการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนวัดภูเขาทอง พร้อมจัดการบรรยายความรู้ 

พ้ืนฐาน และร่วมเล่นกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียน ในการจัดกิจกรรมมีนักเรียนและ 

ครูเข้าร่วมประมาณ 200 คน บรรยากาศของการ 

จัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขความสนุก พร้อมไปกับ

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่สอดแทรกตลอด 

การดำเนินกิจกรรม

 นอกจากนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดเสวนา 

ในหัวข้อ เรื่อง “การเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝั่งอ่าวไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมเฉวง 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย) โดยออท.ประดาป 

ขึ้นเสวนาร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน 

สุราษฎร์ธานี ซึ ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการ  

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน เทศบาล 

อบจ. อบต. นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมจำนวน 229 คน ประเด็นสำคัญของการเสวนา

คร้ังน้ีมุ่งไปท่ีการเพ่ิมความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เช่น ถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน 

เส้นทางรถไฟ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ 

ของคนจากการเปิดประชาคมอาเซียน
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 นอกจากนี้ อธิบดีกรมอาเซียนยังได้ไปบันทึก 

รายการ “เจาะสถานการณ์” ทางสถานีโทรทัศน์โฮมเคเบ้ิล

อุดรธานี และคณะฯ ยังได้เดินทางเข้าพบผู้บริหาร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอาเซียนในจังหวัด เพ่ือแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นร่วมกันอันนำไปสู่การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 

ที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ต่อไป

 ในการเดินทางไปจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้น 

กรมอาเซียนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร 

พร้อมท้ังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนสัญจร

เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความตื่นตัวและ

มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แต่ยังขาด 

ความเข้าใจที ่ถูกต้องโดยเฉพาะความสับสนระหว่าง 

ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community : AC) กับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community : AEC) ซ่ึงกิจกรรมอาเซียนสัญจรจะเป็น 

ช่องทางสำคัญในการเข้าไปสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

แก่สาธารณชน

 สุดท้ายนี้กรมอาเซียนหวังว่ากิจกรรม 

อาเซียนสัญจรไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคม 

อาเซียนแก่ประชาชนจนกว่าจะเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนในปี 2558 และกรมอาเซียนหวังว่า 

กิจกรรมอาเซียนสัญจรไม่เพ ียงแต่จะช่วย 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนแก่ประชาชน แต่ยังสามารถ

ดงึให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

การรวมตัว ซึ่งการที่จะเกิดขึ้นเป็นประชาคม 

อย่างแท้จริงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน 

ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

กันของประชาชนเป็นสำคัญ
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ASEAN
MOSCOW
COMMITTEE

 รัสเซียเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 
ได้ตั้งสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต 
กับประเทศเจ้าบ้าน จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการอาเซียน หรือ 
ASEAN Moscow Committee (AMC) ข้ึน โดยสมาชิกอาเซียน
แต่ละประเทศจะเวียนกันเป็นประธาน AMC ทุก 6 เดือน  
(ไทยจะรับตำแหน่งในช่วงเดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)

 การประชุม AMC ส่วนใหญ่แล้วมีข ึ ้นประมาณ  
1-2 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยการหารือส่วนใหญ่เกี่ยวกับแนวทาง 
การกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย และการดำเนิน 
กิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างความรู ้เกี ่ยวกับอาเซียนในประเทศ 
รัสเซีย

 แน่นอนว่าการเป็นประชาคมอาเซียนมีส่วนสำคัญ 
คือความเป็นหน่ึงอันเดียวกัน ท้ังในด้านการมีกฎระเบียบ การค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวร่วมกัน และการมีท่าทีต่อประเด็น 
ระหว่างประเทศไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของ 
การจัดตั้ง AMC เพื่อให้อาเซียนมีเอกภาพในการปฏิสัมพันธ์ 
กับรัสเซีย

 แต่สิ ่งที ่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน (แม้ว่าอาจจะจับ 
ต้องได้ยากกว่า) คือความรู ้ส ึกเป็นส่วนหนึ ่งของอาเซียน 
ในระดับประชาชน

 รัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื ่นๆ ได้ 
พยายามที ่จะเสริมสร้างความตื ่นตัว (อย่างไม่ตื ่นตูม) ต่อ 
การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ซึ ่งคงปฏิเสธไม่ได ้ว ่าอาจม ี
ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงมองประเทศเพื ่อนบ้านด้วยความ 
เป็นคู่แข่งอยู่ 

คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม	 (ASEAN	
Committees	 in	 Third	 Countries)	

หรือที ่เราเรียกสั ้นๆ	 ว่า	 ACTC	 นั ้น	 เป็นไปตามข้อ	 43	
ของกฎบัตรอาเซียน	ซึ่งระบุว่า	คณะกรรมการอาเซียนในประ
เทศที่สาม	(ASEAN	Committees	in	Third	Countries	:	
ACTC)	 อาจจัดตั้งขึ้นในประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียน	 โดย	
ประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐสมาชิก	
อาเซียน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นกลไกกลางสำหรับ	
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน	
ในประเทศเจ้าภาพตลอดจน	 ช่วยสนับสนุนและติดตามความ	
ร่วมมือการดำเนิน	กิจกรรมต่างๆ	และประสานงานกับทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับประเทศเจ้าภาพต่อไป

เร่ือง : ศรวุช นรภูมิพิภัชน์
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 แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนอาเซียนในรัสเซีย 
กลับมีความเป็นอันหนึ ่งเดียวกันโดยไม่รู ้ต ัวไม่มากก็น้อย 
เพราะถึงแม้ว่าประชาชนอาเซียนจะมีความแตกต่างหลากหลาย
และอาจมีอุปสรรคทางภาษาในการสื่อสาร แต่เพื่อนๆ จาก 
อาเซียนก็มักจะเป็นคนกลุ่มแรกๆ ท่ีฉีกย้ิมให้กัน มากกว่าจะเดิน
ผ่านกันไปแบบหน้านิ่งๆ เหมือนเพื่อนจากชาติ อื่นๆ

 กระทั่งนักการทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก ็
พบว่าคนกลุ่มแรกๆ ที่เรามักจะพูดคุยได้อย่างสนิทชิดเชื ้อ 
ทั้งในแง่การทำงานและการสังสรรค์ ก็คือเพื่อนนักการทูตจาก 
ประเทศสมาชิกอาเซียนกันเอง อาจเป็นเพราะการใช้ชีว ิต 
ในต่างแดนที่ช่วยส่งเสริมให้ความเป็นประชาชนอาเซียนชัดเจน
ข้ึนพ้ืนฐานเหล่าน้ีช่วยในการทำงานของ AMC ได้มาก โดยเฉพาะ 
บรรยากาศการทำงานของ AMC ในระดับเอกอัครราชทูต 
เป็นกันเอง โดยสามารถผลักดันประเด็นผลประโยชน์ของอาเซียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกันยังไม่นับรวมถึงบรรยากาศ 
ในระดับคณะทำงาน ท่ีนักการทูตอาเซียนเฝ้ารอราวกับรอเวลา 
เลิกชั้นเรียนเพื่อนไป “เม้ามอย” กับเพื่อนต่างห้อง

 กิจกรรมของ AMC จึงสอดคล้องกับพ้ืนฐานเหล่าน้ี โดย
มีทั้งการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายรัสเซียการจัดงาน 
ในวันสำคัญต่างๆ ไปจนถึงการจัดการละเล่นและกีฬาระหว่าง 
นักการทูตอาเซียน

 สำหรับความสัมพันธ์กับอาเซียนนั้น รัสเซียได้แสดง 
ท่าทีชัดเจนว่า รัสเซียให้ความสำคัญกับอาเซียนในทุกระดับ โดย
รัสเซียได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นคร้ังแรก 
ในการประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่กรุงจาการ์ตา 
ประกอบกับได้มีการบรรลุความตกลงด้านการค้า การเกษตร 
และการท่องเท่ียว หลายฉบับแต่กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ณ กรุงมอสโก 
ที ่ดูจะมีพลวัตมากที่สุด คือ การติดต่อในระดับประชาชน 
ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียกว่า 
1.3 ล้านคน นำรายได้เข้าประเทศหลายหมื่นล้านบาท ซึ่ง 
การท่องเที่ยวได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีของ 
คนรัสเซียต่อประเทศไทยแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นอาจ 
ไม่ได้มีภาพลักษณ์เช่นเดียวกับไทยเสียทั้งหมด 

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนที่นี่จึงเน้น 
ด้านการเสริมสร้างความตะหนักรู ้เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ 
อาเซียน-รัสเซีย โดย AMC ได้ร่วมมือกับ ASEAN Center 
ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO) อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็น 
กลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียนและนักศึกษา และ
จัดการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้บ่อยครั้ง

 ล่าสุด เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมาสถาน 
เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนและ ASEAN Center 
ได้จัด ASEAN-Russia Youth Summit ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อ 

เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์และความเห็นระหว่างนักศึกษา
อาเซียนและรัสเซีย ซึ ่งปรากฏว่ามีนักศึกษารัสเซียที่ศึกษา 
เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน หรือกระท่ังเคยเข้าร่วมโครงการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวนมากเข้า
ร่วม ในขณะท่ีนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมก็มี 
จำนวนไม่น้อย และส่วนใหญ่ก็สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 
อันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประชาชนในระดับ 
เยาวชนระหว่างกัน

 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าวยังได้มี 
ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายเพ ื ่อเสร ิมสร ้างความส ัมพ ันธ ์ 
อาเซียน-รัสเซีย ในสาขาท่ีน่าสนใจหลายประการ อาทิ การแลก 
เปลี่ยนความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีอวกาศ ฯลฯ

 ท้ายที่สุดแล้ว กฎระเบียบต่างๆ ที ่จะเกิดขึ ้นจาก 
การเป็นประชาคมอาเซียนก็เป็นเพียงกรอบกว้างเพื ่อให้ 
ประชาชนอาเซียนอยู ่ร่วมกันอย่างผาสุกและเจริญรุ ่งเรือง 
ส ิ ่ งสำค ัญค ือการท ี ่ประชาชนอาเซ ียนม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์ก ัน 
อย่างแน่นแฟ้น เช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา 
ต่างๆ โดยเฉพาะรัสเซีย จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต่อเมี่อ 
ประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียมีความเข้าใจอันดีซึ่งกัน 
และกัน และความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย 
จะเป็นแรงผลักดันให้ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย พัฒนาไปอีก 
ระดับ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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	 ชื่อ	 :	แผ่นพับ	เราคืออาเซียน

	 		สู่ประชาคมอาเซียน	2558
	รายละเอียด	 : ประวัติความเป็นมาของอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคม	

   อาเซียนปี 2558 โดยสังเขป รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ	

   และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย	: ประชาชนทั่วไป

	 ชื่อ	 :	บันทึกการเดินทางอาเซียน	
	รายละเอียด	 : ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน	

   และพัฒนาการด้านการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ

    และสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน สรุปสาระสำคัญของ	

   การประชุมสุดยอดอาเซียน ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 22 และ	

   ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา รวมถึง	

   เกร็ดน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับอาเซียน

	กลุ่มเป้าหมาย	:	ประชาชนทั่วไป
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	 ชื่อ	 :	บัวแก้วไขปัญหาประชาคมอาเซียน

	 	 	 ตอน	พ่อคะอาเซียนคืออะไร
	รายละเอียด	 :	หนังสือการ์ตูนที่เสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ	

   ครอบครัวหนึ่งในชนบท ดำเนินเรื่องโดย ด.ญ.บัว และ

   ด.ช.แก้ว โดยสอดแทรกเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติความเป็นมา	

   ของอาเซียน และผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

   ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย	: เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

	 ชื่อ	 :	ASEAN	INFOGRAPHIC
	 รายละเอียด	 :	 หนึ่งในหนังสือชุด ASEAN DNA series ซึ่งเป็นความร่วมมือ

   ระหว่างกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศกับสถาบัน

   ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูล

   สถิติที่สำคัญของอาเซียน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนหลัก   

   ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ    

   ด้านการศึกษาและวิชาชีพ ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต การสื่อสาร

   และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่ายและ

   ประกอบด้วยรูปภาพสีสันสดใส

	กลุ่มเป้าหมาย	 : ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในสถานศึกษา

	 ชื่อ	 :	58	คำตอบ	สู่ประชาคมอาเซียน	2558
	 รายละเอียด	 : รวบรวมคำถาม-คำตอบ 58 ข้อสงสัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

   ที่คนไทยส่วนใหญ่มักสอบถามและอยากรู้มากที่สุด โดยรวบรวม

   คำถามจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และจาก

   ประชาชนที่ได้สอบถามเข้ามาที่กรมอาเซียน  ซึ่งลักษณะคำตอบ

   มีรูปแบบและถ้อยคำที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

 กลุ่มเป้าหมาย	 : ประชาชนทั่วไป
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	 ชื่อ	 :	ASEAN	Mini	book	

	รายละเอียด	 :	ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกของอาเซียน 10 ประเทศ 

   การกำเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนด้าน

   การเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม

   และความคืบหน้าในแต่ละด้าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

   อาเซียนกับคู่เจรจา และความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย	:	ประชาชนทั่วไป 

	 ชื่อ	 :	 50	คำ	กุญแจไขอาเซียน

	 รายละเอียด	 :	 หนึ่งในหนังสือชุด ASEAN DNA series ที่รวบรวม 50 คำศัพท์

   ที่อธิบายเกี่ยวกับอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นภาพรวม   

   การเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม    

   ซึ่งบทความต่างๆ เขียนโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

   ธรรมศาสตร์

	กลุ่มเป้าหมาย	 : ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในสถานศึกษา

	 ชื่อ	 :	 แผนที่	เราคืออาเซียน	สู่ประชาคมอาเซียน	2558

	 รายละเอียด	 : แผนที่ของอาเซียนและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

   รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   ในปี 2558

 กลุ่มเป้าหมาย	 : เยาวชน

	 ชื่อ	 :	 แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน	(3	เสา)

 รายละเอียด	 : รวบรวมแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Blueprint) ของทั้ง 

   3 เสา ประกอบด้วยแผนการจัดตั้งประชาคมการเมือง-ความมั่นคง 

   ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม ทั้งภาษาไทย

   และภาษาอังกฤษ

	กลุ่มเป้าหมาย	 : หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา

   ในระดับอุดมศึกษา
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	 ชื่อ	 :	ASEAN	in	Brief

	รายละเอียด	 :	สรุปสาระน่ารู้ของอาเซียน ความเป็นมาของประชาคม

   อาเซียนและกฎบัตรอาเซียน ประเด็นสำคัญของประชาคม

   อาเซียนทั้ง 3 เสา ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ

   ภายนอก และเกร็ดความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ  

   ที่เข้าใจได้ง่าย 

กลุ่มเป้าหมาย	:	ประชาชนทั่วไป 

	 ชื่อ	 :	 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	(ฉบับย่อ)	 	 	

	 รายละเอียด	 :	 สรุปสาระสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

    ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน 

   และความคืบหน้าของโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

   ในอาเซียนที่สำคัญต่างๆ  รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในอนาคต

	กลุ่มเป้าหมาย	 : หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

	 ช่ือ	 :	 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน

	 รายละเอียด	 : รวบรวมผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อม

   ด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน และประมวลข้อมูลจาก

   หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับ

   การปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา 

 กลุ่มเป้าหมาย	 : หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา

   ในระดับอุดมศึกษา

Asean Highlights 2013 l 0��



	 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนซึ่งเป็นวาระสำคัญที่อาเซียนร่วมกัน 
เร่งผลักดันตลอดระยะเวลา 3-4 ปีมานี้ มีพ้ืนฐานมาจากความตระหนักถึงการใช้ศักยภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ของอาเซียน ซ่ึงต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออก เอเชียใต้ และแปซิฟิก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างประชาคมท่ีเป็นปึกแผ่น 
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน อาเซียนมองเห็นว่า การผลักดันความเชื่อมโยง 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เส้นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ICT 
และพลังงาน) ด้านกฎระเบียบ (การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการข้ามพรมแดน การค้า 
การลงทุน) และด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มพูน 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN 
centrality) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อีกทั้งดำรงความสำคัญของบทบาทอาเซียนต่อ 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา

จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้นำของไทยจึงได้ 
เสนอความคิดริเร ิ ่มเร ื ่อง Community 
of Connectivity, Action and People  
ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนระหว่างปี 
2551 - 2552 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
อาเซียน และนำไปสู่การออกแถลงการณ์ 
ของผ ู ้นำอาเซ ียนว ่าด ้วยการเช ื ่อมโยง 
ระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Leaders’ 
Statement on ASEAN Connectivity) 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15  
ในปี 2552 ให้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูง 
ของอาเซียน (High Level Task Force on 
ASEAN Connectivity :  HLTF-AC) 
เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงภายในอาเซียนและ 

  1 โปรดดูรายละเอียดโครงการเร่งด่วน 15 โครงการได้ที่ www.aseansec.org/wp-content/uploads/2013/06/MPAC.pdf 

ระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ และให้จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยให ้
ปรึกษาองค์กรความร่วมมือเฉพาะด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อาเซียน และองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ อาทิ Asian Development Bank UNESCAP 
และ Economic Institute for ASEAN and East Asia RIA ในการจัดทำแผนแม่บทฯ ด้วย 

 ต่อมาที่ประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 ที่ กรุงฮานอย ในปี 2553 ได้ให้การรับรองแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยง 
ภายในอาเซียนในเบื้องต้น และเปิดกว้างไปสู่การเชื่อมโยงกับภูมิภาคภายนอก อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอื่นๆ ต่อไป 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนแม่บทกำหนดยุทธศาสตร์ในการก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ รวมทั้ง การเชื่อมโยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านพลังงาน เช่น โครงการท่อก๊าซและระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน โดยมีคณะทำงานสาขาต่างๆ ของอาเซียน  
(ASEAN Sectoral Bodies) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 

ด้านกฎระเบียบ เร่งรัดการดำเนินการตามความตกลง พิธีสาร ข้อบังคับต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ก็ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิด
จากอาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และมลภาวะต่างๆ ที่ตามมาจากการเชื่อมโยง

ด้านประชาชน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน การเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ความเข้าใจอันดี 
ระหว่างกัน การเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น
 นอกจากยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้านแล้ว แผนแม่บทยังกำหนดโครงการสำคัญเร่งด่วน 15 โครงการที่จะต้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นเป็นลำดับต้น 1

กลไกการดำเนินการ
 อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating  
Committee : ACCC) เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม กำกับดูแล ผลักดันเร่งรัดและประเมินความคืบหน้า รวมทั้งระดมทุนในการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ  

เรื่อง : กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน
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โดยประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน (National Coordinator) คณะกรรมการสาขาต่างๆของอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและ 
องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ACCC ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ยกว้น บรูไน เวียดนามและไทย ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ 
ออท. ประดาป พิบูลสงคราม อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตอธิบดีกรมอาเซียนทำหน้าท่ีผู้แทนไทย เพ่ือรองรับการดำเนินการภายใต้ 
แผนแม่บทในส่วนของไทยคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เพื่อผลักดันและติดตาม
และการดำเนินงานของไทยภายใต้แผนแม่บทฯ และทำหน้าที่เป็น National Coordinator 

ครึ่งทางแผนแม่บทฯ
 อาเซียนมาถึงไหน การดำเนินการทั้งหมดภายใต้แผนแม่บทฯ ส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่าจะต้องเสร็จสิ้นในปี 2015 และมีบางส่วนที่จะต้องเสร็จสิ้น
หลังจากนั้น เพ่ื่อตอบคำถามว่า อาเซียนขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภายใต้แผนแม่บทฯ ไปถึงไหนแล้ว จึงขอเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นภาพครึ่งทางแผนแม่บท 
ระหว่างปี ค.ศ. 2010 -2013 โดยย่อดังนี้ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียนสามารถขับเคลื่อนโครงการและมาตรการที่จะต้องเสร็จสิ้นภายในปี 2013 ได้ตามกรอบเวลาที่ตั้งไว ้
เป็นส่วนใหญ่ อาทิ การยกระดับทางหลวงอาเซียนสายต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานระดับ 3 ของอาเซียน รุดหน้าไปด้วยดี ยังคงมีเพียงบางส่วนในลาวและ 
เมียนมาร์ที่ยังต้องพัฒนา การก่อสร้างทางรถไฟสิงคโปร์ - คุนหมิง (SKRL) ในเส้นทางจากสิงคโปร์ - พนมเปญ เป็นไปตามกรอบเวลา รวมทั้ง missing link 
ที่อยู่ในประเทศไทย ระหว่างอรัญประเทศ - คลองลึก 6 กิโลเมตร ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2556 และคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2557 อย่างไรก็ดี 
เส้นทางช่วงต่อจากพนมเปญ ยังคงมีอุปสรรคด้านงบประมาณและด้านเทคนิค นอกจากนั้น โครงการอื่นๆ เช่น การพัฒนา Mekong-India Economic  
Corridor การสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ( ASEAN Broadband Corridor) อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

 ในส่วนของไทย การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบเวลา ในการเชื่อมโยงทางบก ไทยมีถนนในเส้นทางหลวง 
อาเซียนรวม 12 เส้นทาง เป็นระยะทาง 6,669 กม. ถนนส่วนใหญ่เป็นระดับ 1 และ 2 ระยะทางจำนวน 4,668 กม. และ 2001 กม. ตามลำดับ 
ในการสร้างทางหลวงสามฝ่ายไทย-เมียนมาร์-อินเดีย ไทยกำลังซ่อมแซมถนนช่วงแม่สอด/ เมียวดี-ตระนาวศรี ระยะทาง 18 กม. และกำลังก่อสร้างถนน 
สายใหม่ เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ระยะทาง 28 กม. ซึ่งจะช่วยต่อเส้นทางที่ยังเป็น missing link ในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกด้วย

 สำหรับความเชื่อมโยงทางด้านน้ำ โครงการ Roll-On/Roll-Off Short-Sea Shipping ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โครงการสำคัญเร่งด่วนภายใต้แผน 
แม่บทฯ ญี่ปุ่นได้ศึกษาโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยได้คัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพ 3 เส้นทาง และมีท่าเรือภูเก็ตอยู่ในเส้นทางปีนัง - เบลาวัน - ภูเก็ต 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า มี ภูเก็ตมี facilities พื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและน่าจะมีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้การลงทุน 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างท่าเรือภูเก็ตต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรืออื่น คือ ประมาณ 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ปีนังจะต้องลงทุนถึง 630,000 
เหรียญ 

 ด้านกฎระเบียบ อาเซียนกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ความตกลง 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก 
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน และความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
(ไทยได้ให้สัตยาบันแล้วทั้ง 3 ฉบับ) ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากบางประเทศยังติดขัดการดำเนินการตามกฎหมายภายใน 
อีกทั้งอาเซียนรวมทั้งไทย ยังไม่ได้ลงนามพิธีสารสำคัญ 2 ฉบับภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ได้แก่ 
พิธีสาร 2 การกำหนดที่ทำการพรมแดน และพิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน ( มีเพียงบรูไน ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ที่ลงนามพิธีสาร 7 
แล้ว)
 ในส่วนของไทยได้ออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับการดำเนินการตามความตกลง 3 ฉบับ ข้างต้น ได้แก่
  1) ร่าง พรบ. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 
   ตอนที่ 30 ก วันที่ 29 มีนาคม 2556 แล้ว
  2) ร่าง พรบ. การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของรัฐสภา
  3) ร่าง พรบ. การรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   (คณะพิเศษ) แล้ว และอยู่ในกระบวนการเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
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 ด้านประชาชน
	 การศึกษา อาเซียนมีความคืบหน้าในการพัฒนา ASEAN Curriculum Sourcebook และหลักสูตรอาเซียนศึกษาของ ASEAN university 
Network : AUN แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนา ASEAN Virtual Resource Learning เท่าท่ีควร

 ในส่วนของไทย กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการเน้ือหาเก่ียวกับอาเซียนในหลักสูตรและระดับช้ัน รวมท้ังแปล ASEAN Curriculum Sourcebook 
จัดส่งให้โรงเรียนนำร่อง 255 แห่ง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาอาเซียนจำนวน 22 แห่ง

 ในการส่งเสริมการตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน หน่วยงานต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ 
และกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งเว็บไซต์/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน มีการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ สารคดี หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อย่างสม่ำเสมอ

 การยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน ( Visa Free ASEAN) อาเซียนกำลังเร่งดำเนินการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศสมาชิก 
รวมท้ังเมียนมาร์ซ่ึงได้ทำความตกลงทวิภาคีเพ่ือยกเว้นการตรวจลงตราเป็นรายประเทศกับ ลาว และเวียดนาม แล้ว และกำลังเจรจากับประเทศอ่ืน รวมท้ังไทย 
อย่างไรก็ดี ในเรื่อง ASEAN Common Visa นั้น อาเซียนหลายประเทศ และไทย ยังไม่พร้อม เนื่องจากยังมีความห่วงกังวลเรื่องความมั่นคง 

 การเปิดช่องคนเข้าเมืองสำหรับอาเซียน	 ( ASEAN Immigration Lane) ไทยได้จัดตั้ง ASEAN Lane ที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 
ทุกแห่งในประเทศ ตั้งแต่ปี 2555

 เงินทุนในการพัฒนาความเชื่อมโยงมาจากไหน? อาเซียนมีช่องทางระดมทุนเพื่อการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ หลายรูปแบบด้วยกัน 
ได้แก่ 1) งบประมาณของแต่ละประเทศ 2) การสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจา และองค์กรเพื่อการพัฒนา 3) การร่วมลงลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(Public-Private Partnership : PPP) ซึ่งอาเซียนกำลังร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น ADB World Bank และ ERIA ตลอดจนประเทศคู่เจรจา 
ในเการศึกษารูปแบบ PPP ที่เหมาะสมสำหรับโครงการภายใต้แผนแม่บทและ 4) กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Infrastructure Fund) 2

 นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ project information sheet รวม 15 โครงการเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทฯ เพื่อเป็นคู่มือ 
สำหรับการระดมทุนกับประเทศคู่เจรจา องค์กรเพ่ือการพัฒนา และภาคเอกชน ท่ีสนใจจะลงทุน/ร่วมมือกับอาเซียนในโครงการท่ีสามารถสร้างผลตอบแทน 
คุ้มค่า (bankable-viable project)

	 การสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจา	ประเทศคู่เจรจาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยงกับอาเซียน หลายประเทศได้จัดตั้ง 
คณะทำงาน หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจมาหารือกับ ACCC เพื่อส่งเสริมการดำเนินการของอาเซียนภายใต้แผนแม่บทฯ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สาธารณรัฐ 
เกาหลีและอินเดีย รวมท้ัง กลุ่มประเทศผู้เข้าร่วม EAS (East Asia Summit) ท่ีไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ3 นอกจากน้ัน ประเทศคุ่เจรจาสำคัญ 
อื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา EU ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็ได้ให้การสนับสนุนตามความสนใจและเชียวชาญของแต่ละประเทศ 

	 ญี่ปุ่น	ให้ความสำคัญการส่งเสริมความเชื่อมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ Southern Corridor ทางบก และทางทะเลฯ โดยเน้น
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานการขนส่งที่เอื ้อต่อการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งออก การบริหารจัดการความเชื่อมโยง 
ด้านกฎระเบียบ ซึ่งกระทบต่อการขนส่งสินค้าของญี่ปุ่นในภูมิภาค และสนับสนุนให้ ไทยมีบทบาทนำในการจัดการเรื่องนี้ โดยญี่ปุ่นพร้อมให้การสนับสนุน
ทั้ง software และ hardware ซึ่งเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาเชิงลึกแบบรอบด้าน (cross-cutting issues) นำหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

 ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ expanded connectivity หรือการขยายการเชื่อมโยงไปนอกอาเซียนจากฐานการผลิตสู่ตลาดสินค้า โดยมีเป้าหมาย 
ที่อินเดีย ผ่านการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเล 

 ญี่ปุ่นได้ทำการศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการเร่งด่วนของอาเซียนได้แก่ ได้แก่

  1) Feasibility Study for the Implementation of ICT Infrastructure among ASEAN states
  2) Enhancement of ICT intra-regional Network among ASEAN Member States หรือ ASEAN Smart Network 
  3)  Feasibility Study for Melaka-Pekanbaru Power Interconnection
  4)  Study on the Roll-on/Roll-off RO-Ro Network and Short sea Shipping 
 ในการเชื่อมโยงกับอาเซียนด้านประชาชน ญี่ปุ่นได้ยกเว้นการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวให้แก่ ไทย และมาเลเซีย ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2556 
เพิ่มเติมจากที่ได้ยกเว้นให้ สิงคโปร์และบรูไน ก่อนหน้านั้น
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่จัดตั้ง Japan Task Force on Connectivity เพื่อเป็นกลไกการหารือกับ ACCC ในการสนับสนุนการดำเนินการ 
ภายใต้ แผนแม่บทฯ

2 AIF มีเงินตั้งต้นจำนวน 485.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ADB ให้เงินสนับสนุนจำนวน   150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือเป็นการสมทบทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 335.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    

 ให้การสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปในอาเซียนโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ
3 จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ และรัซเซีย
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	 จีน ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานตามแนว North-South Economic Corridor จีนได้จัดสรรเครดิตสินเชื่อจำนวน 
25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงในอาเซียน รวมท้ังโครงการสำคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน รวมท้ังต้ังกองทุน 
เพื่อการลงทุนอาเซียน-จีน (China-ASEAN Investment Cooperation Fund : CAF) จำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถใช้เพื่อลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนด้วย 

 จีนได้ตั้ง Chinese Working Committee of the China-ASEAN Connectivity Cooperation Committee เพื่อเป็นกลไกการหารือ 
กับ ACCC

 สหภาพยุโรป สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การจัดการข้ามพรมแดน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยให ้
ความช่วยเหลือเพื่อสร้างขีดความสามารถของอาเซียนด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง การค้าและการจัดการด้านศุลกากรเป็นเงิน 15 ล้านยูโร 
(ปี 2012-2015) การพัฒนาตลาดการบินเดียวของอาเซียน 5 ล้านยูโร ( ปี 2012-2016) การพัฒนาการศึกษาระดับสูง 10 ล้านยูโร (ปี 2013-2017) 

 สหภาพยุโรปฯ ได้เชิญ ผู้แทน ACCC ไปเยือนสหภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2257 เพื่อหารือระดับนโยบายในการร่วมมือด้านความเชื่อมโยง 
ในอาเซียน

	 สหรัฐอเมริกา ได้มีข้อริเริ่มความร่วมมือเพื่อความเชื่อมโยงสหรัฐฯ-อาเซียน (US - ASEAN Connectivity Cooperation Initiative) 
โดยการสนับสนุนของ United States Trade and Development Agency (USTDA) โดยให้ความสำคัญกับการเช่ือมโยงด้าน พลังงาน การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนสหรัฐฯ ให้เป็นประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ 
ด้านกฎระเบียบโดยช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่อง ASEAN Single Window
 นอกจากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-สหรัฐ ได้มีข้อเสนอแนะให้ตั้ง U.S. Taskforce on connectivity เพื่อหารือกับ ACCC ในการสนับสนุน 
การดำเนินการภายใต้แผนแม่บท ฯ ด้วย

 อินเดีย ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกับอาเซียนแบบรอบด้าน
  ทางบก สนับสนุนการสร้างทางหลวงสามฝ่ายไทย-เมียนมาร์-อินเดีย และการขยาย เส้นทางดังกล่าวไปยังกัมพูชาและลาว  
  และเวียดนาม
	 	 ทางทะเล พัฒนา Mekong-India Economic Corridor (โฮจิมินห์ - พนมเปญ -กรุงเทพฯ - ทวาย - เจนไน) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค 
  แม่น้ำโขงกับอินเดียฝั่งตะวันออก และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทาง
  ทางอากาศ สนับสนุนการเปิดน่านฟ้าเสรีกับอาเซียน 

 อินเดียได้จัดตั้ง India Inter-Ministerial Group on ASEAN Connectivity เพื่อร่วมมือกับ ACCC ในเรื่องการเชื่อมโยงกับอาเซียนด้วย

 เกาหลีใต	้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความความเชื่อมโยงด้าน ICT เช่น โครงการ ASEAN-ROK Cyber University สนับสนุน การจัดทำ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน (ASEAN Single Shipping Market)
  เกาหลีใต้ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อหารือกับ ACCC เพือผลักดันความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงอย่างรอบด้านอีกด้วย

 ออสเตรเลีย มีบทบาทสนับสนุนความเช่ือมโยงและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาค เป็นเวลายาวนาน ภายใต้แผนแม่บท ฯ ออสเตรเลีย 
สนใจร่วมมือในการพัฒนากฎระเบียบทางการค้า การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน การจัดทำ ASEAN Single Visa การบริหารจัดการข้ามพรมแดน 
 อาเซียน+3	(จีน	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ในปี 2555 ผู้นำอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ ASEAN Plus Three Partnership 
on Connectivity สนับสนุนการดำเนินการของอาเซียน 

 EAS ในการประชุม EAS ครั้งที่ 6 ในปี 2554 ที่บาหลี ได้รับรอง Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity 
แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทฯ และเพื่อดำเนินการตามแถลงการณ์ดังกล่าว ประเทศผู้เข้าร่วม EAS 8 ประเทศ  
ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ กับ ACCC เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ บาหลี อินโดนีเซีย เพื่อพิจารณารูปความร่วมมือที่เหมาะสม 
กับอาเซียนในเรื่องความเชื่อมโยงต่อไป

บทบาทไทย
 ด้วยตระหนักถึงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของที่ตั้งของไทยที่อยู่ตรงจุดตัดของความเชื่อมโยงทุกสายในภูมิภาค ประเทศไทยจึงได้มี 
บทบาทนำในการเสนอแนวความคิดเร่ือง ASEAN Connectivity ต้ังแต่แรกเร่ิมดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น และหลังจากท่ีได้มีแผนแม่บทฯ ของอาเซียนแล้ว 
ไทยยังได้ผลักดันการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงนโยบายและการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อระดมสมองระหว่างอาเซียน  
ประเทศคู่เจรจาและองค์กรเพื่อการพัฒนา 

 ไทยได้จัดโครงการสำรวจเส้นทางสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นความสนใจและความตระหนักรู้ในระดับนโยบาย 
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในเส้นทาง ได้แก่ การสำรวจเส้นทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดานัง) เมื่อต้นปี 2553 
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และเส้นทาง R3A (เชียงของ - ห้วยทราย - จิ่งหง) เมื่อต้น ปี 2554 ซึ่ง พบว่าเส้นทางทั้ง 2 มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการจัดการข้ามพรมแดนที่จะต้องเร่งแก้ไข 

 นอกจากนั้น ไทยยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเชื่อมโยงในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 การประชุม	“ASEAN	Workshop	on	Cross-Border	Management	:	A	Key	to	Efficient	ASEAN	Connectivity” เม่ือเดือนมิถุนายน 
2555 ที่กรุงเทพฯ เพื่อระดมสมองและเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในด้านการบริหารจัดการข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นหัวใจ 
ของการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ
 การประชุม	 “ASEAN+3	 Partnership	 on	 Connectivity” เพื่อผลักดันและพัฒนาแนวคิดเรื่องหุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียน+3  
ในการสนับสนุนแผนแม่บทฯ และปูทางสู่การยกระดับความเช่ือมโยงระหว่างกันในเอเชียตะวันออก รวมถึงระดมความคิดเห็นเพ่ือตอบโจทย์ในการขับเคล่ือน 
หุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 อย่างเป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึงเป้าหมายระยะยาวที่จะสร้างประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia Community)

 สืบเน่ืองจากการประชุม “ASEAN+3 Partnership on Connectivity” ไทยได้เสนอให้ผู้นำอาเซียน+3 ออกแถลงการณ์ ASEAN+3 Partnership 
on Connectivity ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา เพื่อแสดงเจตนารมย์ของผู้นำ 
ในการสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ และยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างกันในภุมิภาคเอเชียตะวันออก ภายใต้สาขาความร่วมมือต่างๆ 
ในกรอบอาเซียน+3

 เพื่อต่อยอดจากผลการประชุม “ASEAN+3 Partnership on Connectivity” ไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing		
Connectivity	through	Multi-layered	Regional	Frameworks	:	The	Role	of	Dialogue	Partners” เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ที่ กรุงเทพฯ  
เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือของประเทศคู่เจรจาในการสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคฯ โดยทบทวนแนวทางและกลไก 
ความร่วมมือที่มีอยู่ในกรอบต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนดำเนินการภายใต้แผนแม่บทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไม่ซ้ำซ้อนกันเพื่อเป็นการขยายผล 
จากแถลงการณ์ของผู้นำ EAS ว่าด้วย การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับนิวซีแลนด์ 
จัดการประชุม EAS Regulatory Roundtable ที่กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างประเทศ 
EAS 8 ประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการเชื่อมโยงภายใต้แผนแม่บทฯ เช่น กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน 
การจัดระบบและความร่วมมือทบทวนกฎระเบียบ โดยนิวซีแลนด์จะนำผลการประชุมไปขยายผลในการประชุม Roundtable ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในปี 
2557 
  เพื่อต่อยอดแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ไทยร่วมกับอินเดียโดยการสนับสนุน 
ของ Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Symposium	:	Towards	Realization	of	the	ASEAN	Connectivity	
Plus	 :	Moving	 Forward	with	ASEAN-India	 Connectivity เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับโอกาสท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนและ 
อินเดีย และได้มีข้อเสนอแนะจากการประชุมไปสู่การร่วมมือในภาคปฏิบัติ โดยญี่ปุ่นแสดงความพร้อมจะสนับสนุนให้ไทยเป็ยเจ้าภาพจัดการระดมสมอง 
เรื่องการเชื่อมโยงเฉพาะด้านกับอินเดียต่อไป

มองไปข้างหน้า >>>
 หลังจากดำเนินการตามแผนแม่บทฯ มาเป็นเวลา 3 ปี อาเซียนเห็นพ้องกันว่า ควรจะร่วมกันพิจารณาทบทวนสิ่งที่ได้ทำมาแล้ว และสิ่งที่กำลัง
ทำแต่มีปัญหาติดขัด อีกทั้งสิ่งที่อาจจะไม่ต้องทำ หรือสิ่งใหม่ทีควรริเริ่มให้สอดคล้องและตอบสนองกับความจำเป็นและพัฒนาการที่เปลี่ยนไปในภูมิภาค 
ที่กำลังเกิด และจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า โดยมอบหมายให้ไทยเป็นผู้จัดการระดมสมองในช่วงหลังของปี 2557 เพื่อประเมินการผลการดำเนินการและ 
ประมวลข้อคิดเห็นเสนอแนะของประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา และองค์กรเพื่อการพัฒนาที่เกียวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำการทบทวน 
กลางรอบ (mid-term review) ของแผนแม่บทฯ เพือให้สามารถขับเคลื่อนความเชื่อมโยงในภูมิภาคไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามเป้าหมาย 
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