
กรอบความรวมมืออาเซียน+3 (จีน ญีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) 

1.  ภูมิหลัง 
1.1 กรอบความรวมมืออาเซยีน+3 เริ่มตนขึ้นเมื่อป 2540 ในชวงทีเ่กิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก โดยผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนและผูนําของจีน ญี่ปุน และสาธารณรฐัเกาหลี ไดพบหารือกัน
เปนครัง้แรกทีก่รุงกัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนธันวาคม 2540 นับจากนั้น ไดมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน+3     
ข้ึนทุกปในชวงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน  
      กรอบความรวมมืออาเซยีน+3 เริ่มเปนรูปรางภายหลังการออกแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือ
เอเชียตะวันออกเมื่อป 2542 และการจัดตั้งกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวนัออก รุนที ่1 (East Asia Vision Group I – 
EAVG I) ในป 2542 เพื่อกําหนดวิสัยทัศนความรวมมือในเอเชียตะวันออก โดยในป 2544 EAVG I ไดมีขอเสนอ
ใหจัดตัง้ประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian community - EAc1) และกําหนดมาตรการความรวมมือ       
ดานตาง ๆ เพื่อนําไปสูการจัดตั้ง EAc                                      

1.2 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครัง้ที่ 9 ที่กรงุกัวลาลัมเปอร ในป 2548 ผูนําไดลงนามในปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวาดวยการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN+3 Summit)       
ซึ่งกําหนดใหการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเปนเปาหมายระยะยาว และใหกรอบอาเซียน+3 เปนกลไกหลัก
เพื่อดําเนินไปสูเปาหมายดังกลาว นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 10 ปของกรอบอาเซียน+3 ในป 2550 ไดมี     
การออกแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ 2 และแผนงานความรวมมอือาเซียน+3 
(2550-2560) ซึ่งระบุถึงแนวทางความรวมมือในประเด็นตาง ๆ ภายใตกรอบอาเซียน+3 
 1.3 ปจจุบันความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 ครอบคลุมความรวมมือตาง ๆ มากกวา 20 สาขา     
ภายใตกรอบการประชมุในระดับตาง ๆ ประมาณ 60 กรอบการประชุม ซึ่งไทยใหความสําคัญตอการสงเสริม
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค ตลอดจนผลักดนัการดําเนนิการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน       
ในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity - MPAC) ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคญัของการเปนประชาคม
อาเซียน การรวมตัวกันในภูมิภาค และการลดชองวางดานการพัฒนา โดยทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน+3 สมัยพิเศษ 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ไดรับรองแถลงการณผูนําวาดวยความเปนหุนสวนความเชื่อมโยง
อาเซียน+3 (Leaders’ Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity) ตามขอริเริม่ของไทย    

2. พัฒนาการที่สําคัญ  
2.1 ความรวมมือดานการเงนิ ความรวมมอืดานการเงนิภายใตมาตรการริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai 

Initiative - CMI) ซึ่งริเริม่ข้ึนเมื่อป 2543 นับเปนสาขาความรวมมือที่มีความกาวหนามากที่สุดภายใตกรอบ           
ความรวมมืออาเซียน+3 โดยมีพัฒนาการที่สําคญั ไดแก 

(1) การจัดตัง้ “CMI Multilateralisation (CMIM)” หรือมาตรการริเริม่เชียงใหมไปสูการเปน    
พหุภาคี เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2553 ซึ่งมีวงเงนิ 120,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือเปนกลไกชวยรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงนิในภูมิภาค ซึ่งตอมา ที่ประชุมรฐัมนตรีคลงัและผูวาธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three 
Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting) ครัง้ที ่15 ที่กรุงมะนลิา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2555 ไดขยายวงเงิน CMIM เปน 240,000 ลานดอลลารสหรัฐ และเพิ่มสัดสวนการใหความชวยเหลือ                
ที่ไมเชื่อมโยง (de-link) กับเงื่อนไขการใหความชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 

                                                         
1
 สาเหตุที่ใช c ตัวเลก็ ในคําวา community เพราะ EAc เปนเปาหมายระยะยาวที่ยังไมมีการกาํหนดรปูแบบ หรือโครงสรางที่ชัดเจน
ในขณะที่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีความชัดเจนทั้งในดานโครงสราง องคประกอบ และเงื่อนเวลา 
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Monetary Fund - IMF) จากรอยละ 20 เปนรอยละ 30 ในป 2555 และพิจารณาทบทวนเพิ่มสดัสวนขึ้นเปน  
รอยละ 40 ในป 2557 ในสวนของไทย ลาสุดที่ประชุมรวมรัฐสภาเมื่อวันที ่13 พฤศจกิายน 2555 ไดเห็นชอบ
กรอบการเจรจาการเพิ่มประสิทธิภาพ CMIM ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลงั เพื่อใหไทยสามารถปฏิบัติ         
ตามมติขางตนของทีป่ระชุมรัฐมนตรคีลงัและผูวาธนาคารกลางอาเซียน+3 ครัง้ที ่15 และเห็นชอบใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเพิ่มวงเงินผูกพันเงินทนุสํารองระหวางประเทศจาก 4,552 ลานดอลลารสหรัฐ เปน 9,104     
ลานดอลลารสหรัฐ  
  (2) การจัดตัง้สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic 
Research Office - AMRO) ที่สิงคโปร เมือ่เดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อทําหนาทีเ่ฝาระวัง วิเคราะห และประเมนิ
ตดิตามสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและสนับสนนุ CMIM (www.amro-asia.org) โดยลาสุดเมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 
2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลงัไดจดัประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดทาทีไทยสําหรับการพิจารณา     
ราง AMRO Treaty เพื่อยกระดับสถานะของ AMRO เปนองคการระหวางประเทศ ซึง่มีขอพิจารณาเรื่องเอกสิทธิ์
และความคุมกันทางการทตูแก AMRO และบุคลากรของ AMRO โดยกระทรวงการคลังอยูระหวางการเจรจา
รายละเอียดกับประเทศสมาชิกอาเซียน+3   
  (3) การจัดตัง้หนวยงานค้ําประกันสินเชื่อและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment 
Facility - CGIF) มีลักษณะเปนกองทนุที่อยูภายใตการดแูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank - ADB) ซึ่งทําหนาที่เปนทรัสตี (trustee) โดย CGIF มีวงเงนิเริ่มตน 700 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือสนับสนนุ
การออกพันธบัตรของภาคเอกชน โดยทีป่ระชุมรัฐมนตรคีลังและและผูวาธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 15     
ไดเหน็ชอบใหเริ่มดําเนนิโครงการค้ําประกัน (guarantee programme) ของ CGIF ตาม Asian Bond Markets 
Initiative (ABMI) New Roadmap+2 
 2.2 ความมั่นคงทางอาหาร ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครัง้ที ่12 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ที่อาํเภอ
ชะอํา หัวหนิ ไดรับรองแถลงการณชะอํา-หวัหินวาดวยความมั่นคงดานอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพ   
ในกรอบอาเซียน+3 (Cha-am Hua Hin Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security 
and Bio-Energy Development) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานอาหารและพลังงาน รวมถึงขอเสนอการจัดตัง้
ระบบสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve - APTERR) ซึ่งตอมาไดมี
การลงนามความตกลง APTERR เมื่อวันที ่7 ตุลาคม 2554 ที่กรุงจาการตา และมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่            
12 กรกฏาคม 2555 ปจจุบันสํานักงานเลขานุการ APTERR อยางไมเปนทางการ3 ตัง้อยูที่ตัง้อยูทีสํ่านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยลาสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3 ดานเกษตรและปาไม      
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที ่28 กันยายน 2555 ไดเหน็ชอบกับขอเสนอของไทยในการเปนทีต่ัง้สํานกัเลขานุการถาวรของ 
APTERR ถาวรโดยมีเงื่อนไขวา ไทยจะตองดําเนนิกระบวนการภายในที่เกี่ยวของใหเสรจ็สิ้นในโอกาสแรก  
 2.3 กองทนุความรวมมืออาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Cooperation Fund - APTCF) จัดตั้งขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายน 2552 เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในกรอบอาเซียน+3 โดยมีเงนิทนุ

                                                         
2 ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีคลังและผูวาธนาคารกลางอาเซียน+3 คร้ังที่ 15 เพ่ือเปนการทบทวนการดําเนินการของ
ขอริเร่ิมตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative – ABMI) และจัดลําดับความสําคัญของงานภายใต ABMI ใหม 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสนับสนุนการนําเงินออมในภูมิภาคมาลงทุนในระยะยาวภายในภูมิภาคดวยการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ของภูมิภาคใหมีความแข็งแกรง เพ่ือเปนทางเลือกในการลงทุนของผูมีเงินออม และเปนแหลงระดมทนุระยะยาวใหแก  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
3 เนื่องจากในชั้นนี้ยังมิไดมีการหารือเรื่องการจัดตั้งสํานักเลขาธกิารอยางเปนทางการระหวางภาคีความตกลง APTERR ซึ่งไทย
ไดเสนอตัวเปนที่ต้ังสํานักงานเพื่อประสานงานไปพลางกอน จนกวาจะมีขอตกลงจัดตั้งสํานักงานขึ้นอยางเปนทางการ 
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เริ่มตน 3 ลานดอลลารสหรัฐ โดยใชอตัราสวนการสมทบ 3:3:3:1 (จีน:ญี่ปุน:กลต.:อาเซียน) ลาสุด เมื่อเดือน
ตุลาคม 2555 ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 อยูระหวางการหารือการสมทบเงนิเพิ่มเตมิ (replenishment)  

3. บทบาทของไทย   
3.1 ไทยมีบทบาทที่แข็งขันในกรอบความรวมมืออาเซียน+3 มาโดยตลอด โดยไดผลกัดันการออก

แถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ 2 เพื่อกําหนดทิศทางความรวมมือในกรอบ
อาเซียน+3 ในอนาคต การเรงรดัมาตรการรเิริม่เชียงใหม การออกแถลงขาวรวมวาดวยความรวมมืออาเซียน+3 
เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก และการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสขุอาเซียน+3 สมัยพิเศษ    
เรื่องไขหวดัใหญสายพันธุใหม  

3.2 ไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการจัดตั้งองคกรสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 (ASEAN Plus 
Three Emergency Rice Reserve – APTERR) และรบัเปนที่ตัง้ของสํานักเลขานุการ APTERR ทั้งนี้             
ไทยเคยมอบขาวจํานวน 520 ตัน ภายใตระบบสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 ใหฟลิปปนส ซึง่ประสบภัยพิบัติ   
จากพายุไตฝุนกิสนาเมื่อป 2552  
 3.3 นอกจากนี้ ไทยยังไดริเริ่มผลักดนักิจกรรมในกรอบอาเซียน+3 ในหลายสาขา เชน เยาวชน การใช
พลังงานนิวเคลียรอยางปลอดภัย การอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรม และการศึกษา โดยไดมีบทบาทในการยกราง
แผนปฏิบัติการดานการศึกษาอาเซียน+3 ซึ่งที่ประชมุรฐัมนตรดีานการศึกษาอาเซียน+3 ครัง้ที่ 1 ไดใหการรับรอง 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่เมืองยอรกยาการตา อินโดนเีซีย 
 3.4 ไทยไดผลกัดันใหกรอบอาเซียน+3 มีบทบาทในการสนับสนนุความเชื่อมโยงในอาเซียน และระหวาง
อาเซียนกับประเทศ+3 ภายใตแนวคดิหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Partnership on 
Connectivity)  

4. พัฒนาการลาสุด  
 4.1 การประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการเรื่องความเปนหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 เมื่อวันที่           
15 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ เปนขอริเริม่ของไทยในการระดมสมองจากภาครัฐ องคการระหวางประเทศ    
และนักวิชาการ เพื่อพัฒนาแนวคดิการสงเสริมความเชื่อมโยงในกรอบอาเซียน+3 อยางเปนรูปธรรม               
โดยที่ประชุมฯ สนับสนุนการสรางความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) การจัดตั้งกองทุน   
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาเซียน โดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV            
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) ในการบังคับใชขอตกลงและกฎระเบียบตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ดานการคาและการลงทนุ รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางประชาชนในดาน             
การทองเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม 
 4.2 การประชมุรัฐมนตรตีางประเทศอาเซียน+3 ครัง้ที่ 13 เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2555 ที่กรุงพนมเปญ 
ที่ประชุมฯ ยินดีกับพัฒนาการสําคัญในกรอบอาเซียน+3 อาทิ การเพ่ิมประสทิธิภาพและขยายวงเงนิ CMIM      
ซึ่งจะมีสวนชวยรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตยูโรโซน การมีผลบังคับใชของ APTERR ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2555 และการดําเนนิตามแผนงานความรวมมืออาเซียน+3 (2550-2560) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบ    
กับ (1) ขอเสนอของไทยที่ใหมีการออกแถลงการณผูนําวาดวยหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 ในการประชมุ       
สุดยอดอาเซียน+3 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และ (2) ขอเสนอของกัมพูชาที่ใหมอบหมาย CPR+3 รวมกับ 
สํานักเลขาธิการอาเซียนทบทวนและปรับปรุง (mid-term review) แผนงานฯ ภายในป 2555 เพื่อใหสอดคลอง
และตอบสนองกับสถานการณปจจุบันทีเ่ปล่ียนแปลงไปไดดีย่ิงขึ้น  
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4.3 การประชมุสุดยอดอาเซยีน+3 สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่กรงุพนมเปญ ที่ประชุมฯ 
(1) รับรองเอกสาร 2 ฉบับ ไดแก แถลงการณรวมวาดวยหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 ซึง่เปนขอเสนอของ
ไทย และแถลงการณรวมผูนําอาเซียน+3 ในโอกาสครบรอบ 15 ป กรอบความรวมมืออาเซียน+3 ซึ่งเปนขอเสนอ
ของกัมพูชา (2) สงเสรมิความรวมมือทางการเงิน และความมั่นคงทางอาหารและพลังงานมากยิ่งขึ้นผานขอริเริ่ม
ตาง ๆ ที่มีอยู อาทิ CMIM, AMRO, ABMI และ APTERR (3) รับทราบรายงานของกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก 
รุนที่ 2 (East Asia Vision Group - EAVG II) ซึ่งเปนขอริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทบทวนและวางวิสัยทัศน
ความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 โดย EAVG II เสนอใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกภายใน   
ป ค.ศ. 2020 บนพ้ืนฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (4) ไทยเสนอใหมีการพัฒนาหุนสวน             
ความเชื่อมโยงอาเซียน+3 ในทุกกลไกรายสาขา โดยใหมีการศึกษาแนวทางการจัดทําแหลงเงินทนุสําหรบั
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนใหมีการศกึษาความเปนไปไดขอเสนอแนะของรายงาน EAVG II 
สงเสรมิการพัฒนาความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค และเสนอให APTERR พิจารณาขยายการสํารองผลติผล
ทางการเกษตรอื่น ๆ นอกเหนือจากขาว  
   

************************ 
กองอาเซียน 2  
กรมอาเซียน  

ธันวาคม 2555 


