
 
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) 

 
1. ภูมิหลัง 

1.1 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit- EAS) เดิมเปนขอริเร่ิมในกรอบอาเซียน+

3 ซ่ึงต้ังเปาหมายที่จะพัฒนาไปสูการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก อยางไรก็ดี อาเซียนเห็นวา ควรเปดกวาง

ใหประเทศนอกกลุมอาเซียน+3 เขารวมดวย โดยไดกําหนดหลักเกณฑ 3 ประการ สําหรับการเขารวม 

ไดแก (1) การเปนคูเจรจาเต็มตัวของอาเซียน (2) การมีความสัมพันธที่แนนแฟนกับอาเซียน และ (3) การ

ภาคยานุวัติ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia ปจจุบัน มีประเทศที่เขารวมใน EAS จํานวน 18 

ประเทศ ไดแก อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญ่ีปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด รัสเซีย และสหรัฐฯ โดย

รัสเซียและสหรัฐฯ เขารวมการประชุม EAS เปนคร้ังแรกในการประชุม EAS ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2554 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

1.2 ในการประชุม EAS ครั้งที่ 1 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ไดมีการลงนาม                       

Kuala Lumpur Declaration on East Asia Summit ซึ่งกําหนดให EAS เปนเวทีหารือทางยุทธศาสตรที่เปด

กวาง โปรงใส และครอบคลุม ที่ประชุมยังเห็นพองกับแนวความคิดของไทยที่ให EAS เปนเวทีของผูนําที่จะ

แลกเปลี่ยน ความเห็นและวิสัยทัศนในประเด็นเชิงยุทธศาสตรในลักษณะ top-down ทั้งนี้ การประชุม EAS มีข้ึน

เปนประจําทุกป ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยประเทศที่เปนประธานอาเซียนจะทําหนาที่เปนประเทศผู

ประสานงานและเปนประธานการประชุม EAS ของปนั้น 

1.3 ที่ประชุม EAS คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 2550 เห็นชอบใหกําหนดสาขาความรวมมือหลัก 5 สาขา              

ไดแก พลังงาน การศึกษา การเงิน และการจัดการภัยพิบัติ ไขหวัดนก (กอนจะปรับเปนประเด็นสาธารณสุขระดับโลก

และโรคระบาดในป 2554) และยินดีกับขอเสนอของญี่ปุนใหจัดต้ัง Economic Research Institute for ASEAN and 

East Asia (ERIA) และการจัดทํา Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ทั้งนี้ ที่ประชุม 

EAS คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไดรับรอง Declaration of the Sixth 

East Asia Summit on ASEAN Connectivity ซึ่งใหบรรจุความเชื่อมโยงเปนสาขาความรวมมือหลักเพิ่มเติม

จากเดิมที่มีอยูแลว 5 สาขา 

2. พัฒนาการที่สําคัญ 
ในการประชุม EAS ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมฯ                

ไดรับรอง  (1) Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations                 

เพื่อแสดงเจตนารมณที่จะยอมรับรวมกันในหลักการและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่จะเปนตัวกําหนดรูปแบบและ                      

แนวทางในการปฏิสัมพันธระหวางประเทศที่เขารวม EAS และ (2) Declaration of the East Asia Summit on              

ASEAN Connectivity เพื่อแสดงเจตนารมณที่จะรวมกันสงเสริมการมีสวนรวมและความรวมมือระหวาง

อาเซียนและประเทศคูเจรจาที่เขารวม EAS ในการพัฒนาความเชื่อมโยงในอาเซียนตาม Master Plan on 

ASEAN Connectivity 
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3. บทบาทของไทย 
3.1 ไทยเปนผูเสนอแนะให EAS เปนเวทีของผูนําในลักษณะ top-down และใหใชรูปแบบการประชุม              

แบบ Retreat เฉพาะผูนําที่เขารวมเทานั้น เพื่อใหผูนําสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ 

ไทยยังไดริเร่ิมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 เปนเจาภาพ

จัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน EAS คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ผลักดันการออก Joint Press Statement 

of the East Asia Summit on the Global Economic and Financial Crisis เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และ

เปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยสินเชื่อเพื่อการคา เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งตอมา 

ออสเตรเลียไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ที่นครซิดนีย 

3.2 ในการประชุม EAS คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ที่ชะอํา หัวหิน ไทยไดผลักดันการรับรอง 

Cha-am Hua Hin Statement on EAS Disaster Management เพื่อสงเสริมการพัฒนาการเตรียมความพรอม 

ที่รอบดาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาค รวมทั้งการออก Joint Press 

Statement of the 4th EAS on the Revival of Nalanda University เพื่อแสดงการสนับสนุนทางการเมืองตอ

ขอริเร่ิมของอินเดียในการฟนฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา  

3.3 ในการประชุม AMM Retreat ที่เมืองลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2554               

ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับทิศทางของ EAS โดยไทยไดเสนอ Discussion Paper on ASEAN Strategy for the                 

Expanded East Asia Summit: Reaffirming ASEAN Centrality in an Emerging Regional Architecture               

ซึ่งมีขอเสนอที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) การจัดลําดับความสําคัญของ EAS โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก ประเด็น                 

ระดับโลก ความรวมมือดานเศรษฐกิจและการเงิน และความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง  (2) การ

ปรับปรุงรูปแบบการประชุม EAS โดยใหแบงการประชุมออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงการหารือทั่วไป และชวงการ

หารือตามประเด็น ซึ่งเปน theme ของการประชุมในแตละป (3) การพิจารณาเชิญหัวหนาองคกรระหวางประเทศที่

เกี่ยวของ เขารวม EAS เพื่อบรรยายสรุปประเด็นที่ EAS ใหความสําคัญ และ (4) การชะลอการพิจารณาการ

ขยาย EAS ไปหลังป 2558 ซึ่งจะเปนปครบรอบ 10 ป ของ EAS และการบรรลุเปาหมายการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน ทั้งนี้ การประชุม EAS คร้ังที่ 6 ไดจัดในลักษณะ Plenary และ Retreat ตลอดจนเชิญ UNSG และ 

ADB เขารวมตาม Discussion Paper ที่ไทยเสนอดวย 

3.4 ในประชุม EAS คร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา นรม. ไดผลักดัน 

(1) EAS คงความเปนเวทีหารือระดับผูนําที่สามารถหารือกันในประเด็นเชิงยุทธศาสตรที่เปนผลประโยชน

รวมกัน เพื่อสงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค (2) การสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะมีสวนชวย

เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะการแกไขปญหาการลักลอบคามนุษย 

โดยไทยพรอมจะเปนแหลงสํารองขาวที่สําคัญของภูมิภาค เพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และไทยยังสนับสนุนขอริเร่ิมของสหรัฐฯ ในเร่ืองการปองกันการลักลอบคา

สัตวปาดวย (3) การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเชิญประเทศที่เขารวม EAS รวมมือกับไทยในการ

พัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งจะเชื่อมโยงระหวางมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟก และชวยลด

ชองวางดานการพัฒนาของเมียนมาร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผลักดันความรวมมือทางทะเล เพื่อสงเสริม

พาณิชยนาวีดวย 
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4. พัฒนาการลาสุด  
ที่ประชุม EAS คร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ไดรับรองเอกสารจํานวน 2 ฉบับ 

ไดแก (1) แถลงการณพนมเปญวาดวยขอริเริ่มดานการพัฒนาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Phnom 

Penh Declaration on East Asia Summit Development Initiative) ซึ่งเสนอโดยจีน (2) แถลงการณการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก คร้ังที่ 7 วาดวยการรับมือในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการกับ

ปญหาโรคมาลาเรียที่ดื้อยา (Declaration of the 7th East Asia Summit on Regional Responses to Malaria 

Control and Addressing Resistance to Antimalarial Medicines) ซึ่งเสนอโดยออสเตรเลีย นอกจากนี้ ที่

ประชุมฯ ยังไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือในประเด็นที่สําคัญหลายประเด็น อาทิ 

 (1) การรักษา EAS ในฐานะเปนเวทีหารือเชิงยุทธศาสตรในระดับผูนํา ที่สามารถหยิบยกประเด็นตาง 

ๆ ข้ึนหารือระหวางกันไดทุกเร่ืองและอยางสะดวกใจ เพื่อบรรลุแนวทางการสงเสริมความรวมมือและแกไข

ปญหาตาง ๆ โดยมีอาเซียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งปรับปรุงกลไกของ EAS โดยลดขั้นตอนการหารือ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสิ่งทาทายใหม ๆ  

(2) การกระชับความรวมมือใน 6 สาขาที่ EAS ใหความสําคัญลําดับตน ไดแก การเงิน พลังงาน การ

จัดการภัยพิบัติ การศึกษา สาธารณสุข และความเชื่อมโยง  

(3) สงเสริมความรวมมือเพื่อรับมือและแกไขประเด็นปญหาที่เปนสิ่งทาทายรวมกันของภูมิภาค อาทิ 

ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปญหาส่ิงแวดลอม การลักลอบคาสัตวปา การลดความยากจน การพัฒนา

ที่ยั่งยืน การแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การบรูณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการสรางประชาคม

อาเซียน และการเจรจา RCEP  

(4) ใหความสําคัญกับความมั่นคงทางทะเล เนื่องจากมีนัยสําคัญตอการสงเสริมและรักษาสันติภาพ 

เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งเปนผลประโยชนรวมกันของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเด็นดาน

พาณิชยนาวี ความปลอดภัยในการเดินเรือ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติทางทะเล 

(5) การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและของโลกที่มีความสนใจรวมกัน เชน 

คาบสมุทรเกาหลี พัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร การไมแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง (WMD) 

และอาวุธนิวเคลียร 
 

******************** 
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