
  การประชุมอาเซียน 
วาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

(ASEAN Regional Forum – ARF) 

1.  ความเปนมาและรูปแบบของกระบวนการ ARF 
1.1  ARF เปนผลสบืเนื่องมาจากมติของของทีป่ระชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนครัง้ที่ 26 ที่สิงคโปร 

เมื่อป 2536 เพื่อแยกการหารือดานความมั่นคงกับประเทศคูเจรจาในกรอบ ASEAN Post Ministerial 

Conferences (PMC) ออกไปเปนอีกเวทหีนึ่งสาํหรับการหารือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมภิาค

โดยเฉพาะ เพือ่ใหสามารถหารือในรายละเอียดและไดผลเปนรูปธรรมยิง่ขึ้น โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ัง

แรกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2537 

 1.2  ปจจุบัน ARF มีประเทศเขารวม 26 ประเทศกับ 1 กลุมประเทศ ประกอบดวย สมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ ประเทศคูเจรจาของอาเซยีน (Dialogue Partners) 9 ประเทศกับอีก 1 กลุมประเทศ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นวิซีแลนด จนี ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย อินเดีย สหภาพยุโรป     

ผูสังเกตการณพิเศษของอาเซียน (Special Observer) 1 ประเทศ ไดแก ปาปวนิวกนิ ีและประเทศอื่นใน

ภูมิภาค 6 ประเทศ ไดแก มองโกเลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ีปากีสถาน ติมอร-เลสเต    

บังคลาเทศ และศรีลังกา 

 
2.  ภารกิจสาํคัญของ ARF 
 2.1   ARF เปนเวทีและกลไกที่อาเซียนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนชองทางทีจ่ะมีปฏิสัมพนัธ (engage) กับ

ประเทศสําคญันอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทีม่ีผลประโยชนในพืน้ทีท่ี่เปน geographical footprint 

ของ ARF (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต เอเชยีตะวันออกเฉียงเหนือ และ Oceania) เพื่อสงเสริมเสถยีรภาพและ

สันติภาพในพืน้ที่ดังกลาว ในการนี้ อาเซียนมอง ARF เปนสวนสําคัญของยุทธศาสตรอาเซียน ที่จะคงไวซึ่ง

บทบาทนาํของอาเซยีน (central role and driving force) ในการขับเคลื่อนกระบวนการความรวมมือตางๆ 

เพื่อใหเกิดสันติภาพและเสถยีรภาพในภูมภิาค อีกทัง้เปนเสาหลักอนัหนึง่ใน regional security architecture 

     2.2   การดําเนนิงานในกรอบ ARF เพื่อนําไปสูเสถยีรภาพในภูมิภาคมี 3 ข้ันตอน ไดแก 

             1) มาตรการเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ หรือ Confidence Building Measures: CBMs – Stage 1 

 2)  การทูตเชงิปองกนัหรือ Preventive Diplomacy : PD – Stage 2 

 3)  แนวทางเรื่องปญหาความขัดแยงหรือ Approaches to Conflict – Stage 3 

     2.3   ปจจุบันถือไดวา ARF อยูในขั้นหรือ Stage 1.5 กลาวคือ เร่ิมมีการหารือเร่ืองของการทูตในเชิง

ปองกนัหรือ Preventive Diplomacy แตยังไมถงึขั้นมกีารดําเนนิการเรื่อง Preventive Diplomacy ในชั้นนี้ 

ประเทศที่เขารวมใน ARF กําลังพิจารณาการจัดทํา ARF Preventive Diplomacy Work Plan เพื่อศึกษา

ความเปนไปไดของการหามาตรการ PD ในบางกรณี ซึง่อาจเปนในเรื่องของ non-traditional security issues 

เปนตน ประเทศสวนใหญมทีีทาวาพรอมที่จะใหมีการกาวไปสู Stage 2 เร่ือง Preventive Diplomacy 
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แมกระทัง่จีนมีทาทีไมขัดของในหลักการแตขอใหมีการศึกษาอยางละเอียด และมกีารดําเนินการเรื่องของ 

CBMs ควบคูกันไป สวนประเทศที่มีทาทยีังไมพรอมที่จะรับ PD มากที่สุดคืออินเดยี อนึ่ง ไทยไดพยายาม

ผลักดันให ARF กาวไปสู Stage 2 ของ ARF  หรือ PD มาโดยตลอด ทั้งนี้ บนพืน้ฐานวาจะไมมีการใช PD ใน

สวนของปญหาภายในประเทศ หรือปญหาขัดแยงทวิภาคี ยกเวนแตไดรับความเหน็ชอบจากประเทศที่

เกี่ยวของ 

 2.4   ในเวลาเดียวกนั ARF พยายามที่จะสงเสริม practical cooperation ใน areas บางอยางที่มี

ผลประโยชนรวมกนั ซึง่ปจจบัุนรวมกัน 4 areas หลักกลาวคือ (1) disaster relief (2) counter-terrorism 

และ transnational crime (3) maritime security และ (4) non-proliferation and disarmament เปนหลกั 

โดยพยายามสงเสริมใหมกีารแลกเปลี่ยน best practices และประสบการณในเรื่องดังกลาว ทัง้นี้ เพื่อ

พยายามนาํไปสูการจัดทาํกิจกรรมที่เปนรูปธรรมเชนการจัดทํา Standard Operating Procedures หรือ 

Guidelines เปนตน นอกจากนี ้การปฏิสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญในบริบทของการชวยแกปญหารวมกัน   

จะเปนการชวยสงเสริม trust and confidence ในอีกทางหนึง่ 

 
3.  กลไกสําคัญของ ARF 
 3.1   รัฐมนตรตีางประเทศและเจาหนาที่อาวุโส ARF พบปะกันปละ 1 คร้ัง โดยรัฐมนตรีตางประเทศ 

(ARF Ministerial Meeting) จะพบกนัในชวงประมาณเดอืนกรกฎาคมและเจาหนาทีอ่าวุโส (ARF Senior 

Officials’ Meeting) ในเดือนพฤษภาคม เพื่อพิจารณาขอเสนอของทีป่ระชุมระดับเจาหนาที่และหารือถึง  

แนวทางการพฒันาความรวมมือใน ARF ทั้งนี ้ภายหลงัการประชุม รัฐมนตรี ARF ประธานที่ประชมุจะออก

แถลงการณ (Chairman’s Statement) เพื่อสะทอนผลการหารือ อีกทั้งอาจมีแถลงการณแยกในเรื่องสําคัญ

อ่ืน ๆ ดวย 

 3.2  ประเทศที่เขารวมใน ARF ไดพยายามที่จะใหฝายทหารมีความเกี่ยวของมากขึ้นในกระบวนการ ARF 

ซึ่งปจจุบันฝายทหารมีสวนรวมใน ARF ใน 2 ระดับ โดยผานกลไกของ ARF Security Policy Conference 

(ASPC) และการประชุม ARF Defence Officials Dialogue  (ARF DOD) 

  (1) การประชมุ ARF Security Policy Conference (ASPC) เปนการประชุมระดับสูงของฝายทหาร 

(รัฐมนตรีชวยหรือระดับเทียบเทาปลัดกระทรวงฯ) เพื่อเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางฝายทหารของ

ประเทศที่เขารวม ARF เพื่อสงเสริมความเขาใจและไวเนือ้เชื่อใจและความโปรงใสระหวางกองทพัของ

ประเทศตางๆ ซึ่งจะชวยลดโอกาสของการใชกําลังหรือมาตรการทางทหารระหวางกนั โดยการประชุม ASPC 

คร้ังที่ 1 จัดขึน้ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงปกกิง่ โดยมีอินโดนเีซียเปนประธาน โดยไทยเปน

ประธานการประชุม ASPC คร้ังลาสุดเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2552 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมพีลเอกอภิชาต 

เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนประธาน 

 (2) การประชมุ ARF Defense Officials’ Dialogue (ARF DOD) เปนการประชมุระดับเจาหนาที่

ฝายทหาร เพือ่หารือรายละเอียดความรวมมือของฝายทหารในกรอบ ARF ทั้งนี ้ การประชุม DOD ยังจัดขึ้น
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ในชวงการประชุมเจาหนาทีอ่าวุโสและการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ และกอนการประชุม ASPC เพื่อชวย

ในการเตรียมการประชุมดังกลาว ลาสุด พลเอกไวพจน ศรีนวล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ไดเปนประธาน

การประชุม ARF DOD เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552  ที่จังหวัดภูเก็ต 

 3.3   ARF แบงประเภทกจิกรรมออกเปน 2 แนวทาง (Tracks) ไดแก  

 (1)  กิจกรรมทีเ่ปนทางการ (Track I) เรียกวา กิจกรรมระหวางป (inter-sessional activities) ซึ่งเปน

กิจกรรมระดับเจาหนาทีท่ี่หารือเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งแบงออกไดเปน 2 กรอบกิจกรรม ไดแก (1) 

Inter-Sessional Support Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy (ISG 

on CBMs and PD) และ (2) Inter-Sessional Meetings ในสาขาความรวมมือตางๆ โดย ISG on CBMs จัด

ข้ึนเปนครั้งแรกในป 2539 ในลักษณะของการมีประธานรวมจากสมาชกิอาเซียน 1 ประเทศและประเทศ

ภายนอกอาเซยีน 1 ประเทศ ซึ่งตอมาไดมีการเพิม่เร่ืองของ PD ดวย โดยภายใตการประชุม ISG on CBMs 

จะมีการประชุม workshops/seminars ตาง ๆ ที่ประเทศใน ARF เสนอใหที่ประชมุรัฐมนตรีตางประเทศ

รับรองกอนดําเนินการในปถดัไป สวน ISMs จะเนนการสงเสริมความรวมมือในเรื่องของ Disaster Relief, 

Counter-Terrorism and Transnational Crime, Maritime Security และ Non-Proliferation and 

Disarmament 

 (2)  กิจกรรมทีไ่มเปนทางการ (Track II) จัดโดยสถาบนัวิจัยหรือสถาบันวิชาการของประเทศ

ผูเขารวม ARF ตามความเหน็ชอบจากที่ประชุม ARF ระดับเจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรี โดยมีนักวิชาการ

และเจาหนาทีภ่าครัฐบาลเขารวมประชุมในฐานะสวนตวั เพื่อหารือเกีย่วกับประเด็นดานการเมืองและความ

มั่นคง ซึ่งที่ผานมา ARF ไดมีการจัดประชมุ/สัมมนาวิชาการในหัวขอตางๆ อาท ิการไมแพรขยายของอาวธุ 

(non-proliferation) การทูตเชิงปองกัน (preventive diplomacy) การตอตานการกอการราย และสถานการณ

ในคาบสมทุรเกาหล ีเปนตน ปจจุบัน CSCAP ถือวาเปนสวนหนึง่ของ Track II ของ ARF เชนเดียวกับกลุม 

ARF Experts/Eminent Persons Group (EEPs) 

 
4. บทบาทไทยใน ARF 
  ไทยสนับสนนุให ARF มีบทบาทสาํคัญในการชวยลดความตึงเครียดในภูมิภาค พรอมทั้งสงเสริมใหมี
ความรวมมืออยางเปนรูปธรรม เพือ่สรางเสถียรภาพและความมัน่คงในภูมิภาค ในการนี้ ไทยมองวา ARF และ
กลไกใหมๆ เชน การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเจรจา (ASEAN Defence Ministerial Meeting 
Plus – ADMM Plus) เกื้อกลูซึ่งกนัและกนั โดย ARF พิจารณานโยบายความมัน่คงในภาพรวม สวน ADMM 
Plus พิจารณาโครงการความรวมมอืที่ฝายกลาโหมสามารถม ีvalue-added ไดสูง เชน เร่ืองการปฏิบัติการ
รักษาสนัติภาพ และความมัน่คงทางทะเลเปนตน  

 ในสวนของความรวมมือในสาขาตางๆ นัน้ ไทยมีบทบาทสงเสริมความรวมมือในสาขาตางๆ ดังนี ้
1. ไทยและเกาหลีใตเปนประธานรวมการประชุมระดับผูเชี่ยวชาญของ ARF ดานการรักษา

สันติภาพ ระหวางวันที่ 10-11 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม Pullman King Power กรุงเทพฯ โดยมสีาระสําคัญ
ของการประชมุ ดังนี้ 1) มุงสรางทิศทางรวมกนัระหวางประเทศสมาชกิอาเซียนในเรื่องปฏิบัติการรกัษาสนัติภาพ 
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2) แสวงหาความรวมมือกบัสมาชกิอื่นๆ ของ ARF ในเรื่องดงักลาว และ 3) สรางเครือขายระหวางบคุลากรและ
ศูนยรักษาสันติภาพในภูมิภาค 

2. ไทยและสหรัฐฯ เปนประธานรวมการประชุม ARF ดานการบรรเทาภัยพิบัติ (ARF Inter-
Sessional Meeting on Disaster Relief – ARF ISM on DR) คร้ังที่ 10 ระหวางวันที่ 2-3 กนัยายน 2553 ณ 
โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotels & Towers กรุงเทพฯ ซึ่งตอมา ที่ประชุม ARF Inter-sessional 
Support Group (ISG) on CBM and PD ที่เมืองบาหลี เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ไดสนับสนุนขอเสนอของ
ไทยและสหรัฐฯ ทีเ่สนอตอ ARF ISM on DR ที่ใหม ี(1) การเชื่อมโยงระหวางองคกร/ศูนยฝกอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมภิาคโดยมี Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ในประเทศไทยเปน
ศูนยกลางประสานงานเรื่องนี้ และ (2) ควรจางผูเชีย่วชาญดานการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของ ARF Unit นอกจากนี้ ที่ประชมุรับทราบขอเสนอของไทยทีจ่ะใหพฒันาสนามบนิอูตะเภา เพื่อ
สนับสนนุเรื่อง rapid deployment ในกรณีมีภัยพิบัติในภูมภิาค โดยจะประสานงานกับศูนย ASEAN 
Humanitarian Assistance (AHA) ณ กรุงจาการตา และ United Nation World Food Programme 
Humanitarian Depot ที่เมอืงซูบัง มาเลเซีย 

 3. ไทยและติมอร-เลสเต เปนประธานรวมในการจัดการประชุม ARF Experts and Eminent Persons 
(EEPs) คร้ังที่ 5 ซึ่งไดมีข้ึนระหวางวันที่ 27-29 มกราคม 2554 ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร-เลสเต เพื่อพิจารณา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายดานการทูตเชิงปองกันจากมุมมองของ Track 1.51 และขอเสนอในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ ARF ในการนี ้พล.อ.บุญสราง เนียมประดิษฐ อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด 
และผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวฒุิไทยของ ARF ไดเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในครั้งนี ้และตอมา ไทยไดรวมกับ
สหรัฐฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม EEPs คร้ัง 6 ณ กรุงเทพ โดยม ีดร.ปณิธาน วฒันายากร เปนหวัหนาคณะ 
โดยที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะตอแผนงานการทูตเชิงปองกัน และพจิารณาการสงคณะสังเกตการณในการ
เลือกตั้งทัว่ไปของติมอร 

 4. ไทยไดเขารวมการประชุม ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM on 
MS) คร้ังที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ระหวางวนัที ่14 -15 กุมภาพันธ 2554 โดยไดแจงในที่ประชุมวาไทยจะจัดการ
ประชุม ASEAN Maritime Forum (AMF) คร้ังที่ 2 ซึง่จะเปนการตอยอดจากการประชุม AMF คร้ังที่ 1 ณ 
เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยไทยไดจัดการประชุมดังกลาวแลว ระหวางวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 
2554 โดยไดผลักดันประเด็นทางทะเลที่เปนประโยชนตอไทย สงเสริมบทบาทของไทยในภูมิภาคในเรื่อง
ความรวมมือทางทะเล ทั้งนี ้ที่ประชมุไดมีขอเสนอแนะตางๆ ในดานความมัน่คงและความปลอดภัยของชอง
ทางการติดตอทางทะเล การพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคเกี่ยวกับประเด็นทางทะเล และการเพิม่ความ
ตระหนักรูในเรื่องทางทะเล 
         5. ไทยเปนเจาภาพรวมกับสหรัฐฯ ในการจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการหัวขอ Nonproliferation Nuclear 
Forensics ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2554 ณ กรุงเทพ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน
ในดานการสืบคนทางนิวเคลยีรอันจะชวยลดการลักลอบขนถายวัสดุนวิเคลียรในภูมภิาค และอีกทัง้ไดมีการ

                                          

1
 Track 1 คือ ภาครัฐ Track 2 คือ ภาควิชาการ  Track 3 คือ ภาคประชาสังคม สวน Track 1.5 คือ การหารือของเจาหนาที่

จากภาครัฐในฐานะสวนตัวหรือแบบไมเปนทางการ ตามแนวทางของ Track 2 
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สาธิตการรับมอืกับการตรวจพบวัสดุนิวเคลียร นอกจากนี้ ไทยยงัรับเปนเจาภาพรวมกับสหรัฐฯ ในการจัดการ
สัมมนาเรื่อง Implementation of UNSCR 1540 ในป 2556 ตามแผนงาน ISM on NPD อีกดวย 

 6. ไทยจะเปนเจาภาพรวมกบัสาธารณรัฐเกาหลีในการฝกซอมการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief 
Exercise – DiREx) คร้ังที่ 3 ในระหวางวนัที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556 เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการประสานงานระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือนในการบรรเทาภัยพิบัติและการสราง
ความไวเนื้อเชือ่ใจระหวางผูเขารวม ARF อีกทัง้จะเปนโอกาสใหฝายไทยไดแสดงถึงศักยภาพของหนวยงาน
ดานบริหารจัดการภัยพิบัติใหตางชาติเห็นถึงการเตรียมความพรอมของไทย ซึ่งจะชวยเรียกความเชื่อมั่น
จากนานาประเทศไดอยางมีประสิทธิผล 

 
 

                                                                                                                       กองอาเซียน 1 

                                                                                                                       กรมอาเซียน 

ตุลาคม 2555 


