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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รายงานฉบับน้ีศึกษาเกี่ยวกับการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งกาํลัง

จะกลับมาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลกอีกคร้ัง ซึ่งทําใหความสนใจตอการรวมมือและ การรวมตัว
ในภูมิภาคน้ี ไดรับความสนใจมากขึ้นเร่ือยๆ อาเซียนซึง่ที่ผานมาไดรับการยอมรับใหเปนพลังขับเคลื่อน
(Driving Force)ความรวมมือในภมูิภาคเอเชียตะวันออก กําลังเผชิญกับการทาทายในการรักษาบทบาทนําดังกลาว

หากอาเซียนไมสามารถรักษาบทบาทนําไวได อาเซียนภายใตการเปนประชาคมอาจจะถูกลด
ความสําคัญลง ประเทศนอกกลุมอาเซียนอาจจะเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อผลักดันผลประโยชน
ของตนในเวทีความรวมมือตางๆ ซึ่งอาเซียนเปนผูริเร่ิมจัดต้ังขึ้น อาเซียนจึงมีความกังวลอยางมากวา
อาเซียนอาจตกอยูในสภาพเปนเพียงพนักงานขับ (Chauffeur) มิใชผูขับเคลื่อน (Driving Force)
ความรวมมือดังที่อาเซียนปรารถนา

การรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีจุดเร่ิมตนมาจากพัฒนาการของการ
รวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางจริงจัง
ภายหลังการจัดต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast
Asian Nations - ASEAN) หรือ อาเซียน ในป พ.ศ. 2510

ในป พ.ศ. 2540 อาเซียนไดขยายความรวมมือเชื่อมโยงไปยังประเทศเอเชียตะวันออก-
เฉียงเหนือ 3 ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน+3
ซึ่งเปนกรอบความรวมมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือในเอเชียตะวันออก โดยมีเปาหมาย
ระยะยาว คือ การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian community - EAc)
ปจจุบันความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 ไดขยายครอบคลุมความรวมมือมากกวา 20 สาขา

ในป พ.ศ. 2548 ความรวมมือในเอเชียตะวันออกไดกาวไปถึงจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญ คือ
การจัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ซึ่งเดิมจะเปน
วิวัฒนาการของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 แตอาเซียนเห็นวา เวทีการประชุมน้ีควรเปดกวางให
ประเทศภายนอกภูมิภาคไดมีโอกาสเขารวมดวย จึงไดมีการเชิญอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
เขามารวมดวย และตอมาในป พ.ศ. 2554 ไดมีการเชิญใหสหรัฐฯ และรัสเซีย เขามาเปนสมาชิกใหม
ของ EAS ซึ่งจะมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 18 ประเทศ
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การจัดต้ัง EAS นับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับความรวมมือในเอเชียตะวันออก ซึ่งไดขยาย
ครอบคลุมไปยังประเทศนอกภูมิภาคดวย อาเซียนซึ่งไดประกาศเจตนารมณที่จะเปนผูขับเคลื่อน
(Driving Force) ความรวมมือในภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนเปนแกนกลาง (ASEAN Centrality) ของ
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Regional Architecture in East Asia) กําลัง
เผชิญกับความทาทายอยางที่ไมเคยประสบมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง การจัดต้ังเวทีการ
ประชุม EAS ซึ่งมีประเทศสําคัญหลายประเทศเขารวม

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานฉบับน้ีจะศึกษาบทบาทของไทยและอาเซียนที่ผานมาในการผลักดันการรวมมือ

และการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1.2.1 ศึกษาวิเคราะหบทบาทของไทย ในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
1.2.2 ศึกษาวิเคราะหสิ่งทาทายสําหรับอาเซียนในการรักษาความเปนแกนกลาง

(ASEAN Centrality) ในการกาํหนดโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือในภูมิภาคที่สมดุล
มีพลวัต และสงเสริมผลประโยชนของอาเซียน

1.2.3 เสนอแนะขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับไทยและอาเซียนในการผลักดันการรวมมอื
และการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีอาเซียนเปนแกนกลางสําคัญ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาจะครอบคลุมพัฒนาการของความรวมมือในเอเชียตะวันออก 3 ชวง ไดแก
1.3.1  ความรวมมือในเอเชียตะวันออก ต้ังแตกอนและหลังการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ.

2510 จนถึงกอนมีการจัดต้ังกรอบอาเซียน+3 ในป พ.ศ. 2540
1.3.2 ความรวมมือในเอเชียตะวันออก ภายหลังการจัดต้ังกรอบอาเซียน+3 ในป พ.ศ. 2540

จนถึงกอนมีการจัดต้ังเวทีการประชุม EAS ในป พ.ศ. 2548
 1.3.3 ความรวมมือในเอเชียตะวันออก ภายหลังการจัดต้ัง EAS (10+6) ในป พ.ศ. 2548

จนถึงกอนการเขารวมของสหรัฐฯ และรัสเซียในป พ.ศ. 2554
วิธีการศึกษาใชการศึกษาวิเคราะหเอกสารราชการและวิชาการ ประสบการณตรงของ

ผูเขียนที่ไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่กรมอาเซียน 2 คร้ัง (ระหวางป 2532-2533 และป 2546-2554) ซึ่ง
ทําใหไดมีโอกาสเขารวมการประชุมตางๆ ทั้งในกรอบอาเซียน อาเซียน+3 และ EAS การไดเขารวม
ประชุมวิชาการทั้งในและนอกประเทศ และการมีสวนรวมในการจัดต้ังเครือขายวิชาการอาเซียน+3
เชน เครือขายคลังสมองเอเชียตะวันออก (Network of East Asian Think Tanks – NEAT)
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาเร่ืองน้ีจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหบทบาทของไทยและอาเซียนในการ

ขับเคลื่อนการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับประเทศไทยในการผลักดันความรวมมือในภูมิภาค นอกจากน้ี การศึกษายังจะเปนประโยชน
สําหรับผูที่สนใจศึกษาการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งเปนประเด็นที่กําลัง
ไดรับความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกกําลังจะกาวขึ้นมาเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน การเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของ
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จึงมีความสําคัญสําหรับประเทศไทย ซึ่งเปน
ประเทศหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

แนวคิดการรวมตัวในภูมิภาคหรือภูมิภาคนิยมเร่ิมมีมาต้ังแตศตวรรษที่ 19 แตเพิ่งจะมาไดรับ
ความสนใจอยางจริงจังในทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960 เมื่อมีการจัดต้ังประชาคมยุโรป
อยางไรก็ดี การรวมตัวในภูมิภาคตางๆ ยกเวนในยุโรป ไมคอยจะประสบผลสําเร็จมากนัก
ในชวงทศวรรษที่ 1990 ความสนใจเกี่ยวกับการรวมตัวในภูมิภาคไดเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากกระแส
โลกาภิวัตน ซึ่งทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองรวมมือกันในระดับภูมิภาค
เพื่อเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆ ที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน

2.1 ปจจัยกําหนด “ความเปนภูมิภาค”
กอนที่จะกลาวถึงการรวมตัวในภูมิภาคจําเปนที่จะตองเขาใจเกี่ยวกับ ปจจัยที่เปนตัวกําหนด

“ความเปนภูมิภาค” ซึ่งอาจพิจารณาไดจากปจจัยหลายประการ อาทิ
2.1.1 ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร  ภูมิภาคอาจกําหนดขึ้นโดยใชปจจัยที่ต้ังทางภูมิศาสตร เชน ยุโรป

เร่ิมจากเทือกเขาอูราลไปจรดชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก เอเชียตะวันออกครอบคลุมดินแดน
ซึ่งต้ังอยูระหวางชายฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและฝงตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต

2.1.2 ระบบทางสังคม ปจจัยทางสังคม-วัฒนธรรมอาจใชเปนตัวกําหนดความเปนภูมิภาค
ไดเชนกัน เอเชียตะวันออกในอดีตหมายถึงประเทศ ซึ่งมีประชากรสวนใหญรับคติความเชื่อตาม
ลัทธิขงจ้ือ ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลี ไตหวัน และเวียดนาม แมวาในทางภูมิศาสตรเวียดนามจะเปน
ประเทศที่ต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตาม

2.1.3 กรอบความรวมมือในภูมิภาค การจัดต้ังกลุมความรวมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ
และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในดานตางๆ เชน ในดานเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคง อาจเปนปจจัยที่สามารถใชกําหนดความเปนภูมิภาคไดเชนกัน เชน การจัดต้ัง EAS ซึ่ง
ประกอบดวยประเทศจากหลายภูมิภาค ไดนําไปสูการเกิดขึ้นของภูมิภาคใหม ซึ่งต้ังขึ้นบนพื้นฐาน
ของความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก คือ “EAS region” ความเปนภูมิภาคในลักษณะน้ีจึงขึ้นอยู
กับปจจัยทางภูมิเศรษฐศาสตร (Geo-economics) และ/หรือภูมิรัฐศาสตร (Geo-politics) เปนหลัก
โดยยึดเอาผลประโยชนทางยุทธศาสตรรวมกัน (common strategic interest) ระหวางประเทศสมาชิก
เปนที่ต้ัง
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สําหรับเอเชียตะวันออก “ความเปนภูมิภาค” มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จากเดิมที่ใช
ปจจัยทางสังคมเปนหลัก โดยเอเชียตะวันออกในทางสังคมจะหมายถงึประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่รับคติความเชื่อตามลัทธิขงจ้ือ ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1990 โดยเฉพาะภายหลังการจัดต้ังกรอบ
อาเซียน+3 ในป พ.ศ. 2540 เอเชียตะวันออกในทางภูมิภาคศาสตร ซึ่งประกอบดวยประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต ไดเปนที่ยอมรับมากขึ้น ภายหลังการจัดต้ังเวที EAS ใน
ป พ.ศ. 2548 “เอเชียตะวันออก” ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการยึดตามกรอบความรวมมือ ซึ่งมิได
จํากัดเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตามสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตรเทาน้ัน

2.2 รูปแบบของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
ในทางทฤษฎี รูปแบบการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคสามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง

หลัก คือ
2.2.1 การรวมมือและการรวมตัวในรูปแบบท่ีเปนทางการ โดยมีภาครัฐเปนผูผลักดันจาก

บนสูลาง (government-driven top-to-bottom approach) โดยมีการจัดทําขอตกลงหรือสนธิสัญญา
อยางเปนทางการ ซึ่งมักจะมีการจัดต้ังองคกรหรือสถาบันขึ้นมารองรับดวย การรวมตัวในลักษณะน้ี
เรียกวา “Regionalism” การรวมตัวของยุโรปเปนตัวอยางที่ดีของการรวมตัวในลักษณะน้ี

2.2.2 การรวมมือและการรวมตัวในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยมีภาคเอกชนเปน
ผูขับเคลื่อนตามกลไกของตลาดจากลางสูบน (market-driven bottom-up approach) เกิดขึ้นจาก
การติดตอคาขายและการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาค ซึ่งทําใหประเทศในภูมิภาคมีความใกลชิด
และพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจ การรวมตัวในลักษณะน้ีเรียกวา “Regionalisation” การรวมตัวใน
เอเชียตะวันออกเปนตัวอยางที่ดีของการรวมตัวในลักษณะน้ี

2.3 ระดับของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวในภูมิภาคโดยทั่วไปแลวมีขอบเขตที่ครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ-การเงิน

การเมือง-ความมั่นคง และสังคม-วัฒนธรรม เชนในกรณีของอาเซียนและสหภาพยุโรป อยางไรก็ดี
การรวมตัวทางเศรษฐกิจคอนขางจะมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนมากที่สุด โดยเร่ิมจากการที่
ประเทศสมาชิกรวมมือกันขจัดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนระหวางกัน แลวคอยขยายความ
รวมมือไปสูระดับที่สูงขึ้น เชน การประสานนโยบายเศรษฐกิจ และในที่สุดก็กาวไปถึงระดับสูงสุด
คือ การใชเงินสกุลเดียวกัน โดยทั่วไปแลว ระดับของการรวมตัวทางเศรษฐกิจสามารถแบงออกได
เปน 6 ระดับ ดังน้ี
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2.3.1 ความตกลงใหสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential Trade Agreement-PTA) จัดเปน
รูปแบบความรวมมือทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่สุด โดยประเทศในกลุมหรือในภูมิภาคพยายามที่จะ
สงเสริมการคาระหวางกันโดยการลดภาษีนําเขาสําหรับสินคาบางประเภท โดยอาจเปนการลดภาษี
ใหฝายเดียวหรือเปนการลดใหกันและกัน การลดภาษีนําเขาดังกลาวมิใชการลดภาษีนําเขาสินคา
โดยรวม แตเปนการลดเฉพาะสินคาบางประเภทตามแตจะตกลงกัน อาเซียนเร่ิมตนดวยการจัดทํา
PTA ในป พ.ศ. 2520 ซึ่งไมไดชวยสงเสริมการคาระหวางกันมากนัก เน่ืองจากสินคาที่ระบุใน PTA
มิใชสินคาสําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนคาขายกัน ทั้งน้ี เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนสวน
ใหญยังกังวลถึงผลกระทบตออุตสาหกรรมในประเทศของตน จึงเลือกที่จะลดภาษีสินคานําเขา
ใหแกสินคาซึ่งตนมิไดผลิตหรือคาขายระหวางกัน

2.3.2 เขตการคาเสรี (Free Trade Area-FTA) การจัดต้ังเขตการคาเสรีในระดับภูมิภาคเปน
ความพยายามรวมกันของประเทศในภูมิภาคที่จะลดภาษีนําเขาสินคาโดยรวมระหวางกัน อยางไรก็ดี
ประเทศสมาชิกแตละประเทศยังคงรักษาระดับอัตราภาษีนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุมไว
เชนเดิม ซึ่งแตละประเทศอาจกําหนดอัตราภาษีนําเขาสินคาจากประเทศภายนอกแตกตางกัน ซึ่งทํา
ใหตองมีการกําหนดแหลงกําเนิดสินคา (rule of origin) เพื่อพิสูจนวา สินคาใดจัดเปนสินคาที่ผลิต
จากประเทศสมาชิกในกลุม ทั้งน้ี เพื่อมิใหสินคาจากประเทศนอกกลุมสวมรอยเขามาใชสิทธิประโยชน
จากขอตกลงเขตการคาเสรีของประเทศสมาชิก อาเซียนไดริเร่ิมจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area-AFTA) ในป พ.ศ. 2535 และไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

2.3.3 สหภาพศุลกากร (Customs Union) เปนการรวมกลุมในระดับที่สูงกวา FTA กลาวคือ
นอกจากจะมีการกําหนดใหประเทศสมาชิกตองลดอัตราภาษีนําเขาสินคาระหวางกันแลว ยังมีการ
กําหนดอัตราภาษีนําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุมในอัตราเดียวกันดวย การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของยุโรปเร่ิมตนขึ้นดวยการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community-
EEC) ตามสนธิสัญญากรุงโรม ในป พ.ศ. 2500 โดยเปนสหภาพศุลกากร

 ในกรณีของอาเซียน การจัดต้ังสหภาพศุลกากรมีความเปนไปไดนอย เน่ืองจากประเทศ
สมาชิกมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกันมาก จึงเปนการยากที่จะกําหนดอัตราภาษีนําเขาจากประเทศ
นอกกลุมอาเซียนในอัตราเดียวกัน สิงคโปรเปนประเทศมีอัตราภาษีเขานําตํ่าที่สุดหรือเกือบจะไมมี
เลย ในขณะที่ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ มีอัตราภาษีนําเขาแตกตางกันตามระดับของการพัฒนาและ
ความสามารถในการแขงขัน ดังน้ัน หากมีการกําหนดใหมีการใชอัตราภาษีนําเขาสําหรับสินคาจาก
ภายนอกในอัตราเดียวกัน ประเทศซึ่งมีอัตราภาษีนําเขาตํ่ามาก เชน สิงคโปร จะตองเพิ่มอัตราภาษี
นําเขาสินคาจากประเทศนอกกลุมอาเซียน ซึ่งเปนไปไดยาก เน่ืองจากสิงคโปรเปนเมืองทาเสรี



7

2.3.4 ตลาดรวม (Common Market) เปนรูปแบบการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีความกาวหนา
อยางมาก เน่ืองจากประเทศสมาชิกนอกจากจะเปดใหมีการคาเสรีระหวางกัน และใชระบบอัตรา
ภาษีนําเขาสินคาจากประเทศภายนอกเหมือนกันแลว ยังตองเปดใหมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต
ไดแก ทุนและแรงงานไดอยางเสรีดวย ทั้งน้ี เพื่อสงเสริมใหเกิดตลาดเดียวกันในกลุมประเทศ
สมาชิก สหภาพศุลกากรยุโรปไดยกระดับเปนตลาดรวมยุโรปในป พ.ศ. 2535 สําหรับอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีลักษณะผสมผสานระหวางเขตการคาเสรีและตลาดรวม กลาวคือ
มีการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายอยางเสรีสําหรับแรงงานมีฝมือ (มิใชแรงงานทั่วไป) และ
การเคลื่อนยายทุนไดเสรีมากขึ้น (มิใชเสรีเต็มที) แตไมมีการกําหนดอัตราภาษีนําเขาจากประเทศ
ภายนอกในอัตราเดียวกัน ซึ่งเปนสวนสําคัญของสหภาพศุลกากร

2.3.5 ประชาคมเศรษฐกิจ (Economic Community) เปนสวนขยายเพิ่มเติมจากตลาดรวม
โดยประเทศสมาชิกตองปรับโครงสรางทางสถาบัน กฎระเบียบ และมีการประสานกันในดาน
นโยบายเศรษฐกิจ เพื่อปูทางไปสูการเปนสหภาพทางการเงิน ซึ่งจะมีการใชเงินสกุลเดียวกันตอไป
ในกรณีของยุโรป ไดมีการประสานกันในดานนโยบายในหลายดานที่สําคัญไดแก การประสาน
ในดานการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการจัดต้ัง European Exchange Rate Mechanism
ในป พ.ศ. 2522 เพื่อปูทางไปสูการใชเงินสกุลเดียวกันในเวลาตอมา

สําหรับอาเซียน การกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จําเปนตองมีการปรับปรุง
กฏระเบียนตางๆ ใหสอดคลองกันมากขึ้น (harmonization) แตการประสานกันในดานนโยบาย
(policy coordination) ยังเปนสิ่งที่ยังหางไกลสําหรับอาเซียน โดยเฉพาะในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน
แตความรวมมือดานการเงินในกรอบอาเซียน+3 ภายใตมาตรการริเร่ิมเชียงใหม อาจชวยใหอาเซียน
และประเทศ+3 ไดมีโอกาสประสานกันใกลชิดมากขึ้นในดานการเงิน

2.3.6 สหภาพการเงิน (Monetary Union) ถือเปนขั้นสูงสุดของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกยอมสละอํานาจอธิปไตยในการดําเนินนโยบายการเงิน โดยมีการจัดต้ังธนาคารกลาง
ของภูมิภาคขึ้นมาทําหนาที่บริหารจัดการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกแปร
สภาพไปเปนสาขาของธนาคารกลางของภูมิภาค เงินตราของประเทศสมาชิกถูกแทนที่ดวยเงินตรา
ของภูมิภาค สหภาพยุโรปไดจัดต้ังธนาคารกลางของยุโรป (European Central Bank-ECB) ในป
พ.ศ. 2541 เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการนโยบายการเงินของสหภาพยุโรป และเร่ิมใชเงินสกุลเดียวกัน
คือ เงินยูโร (Euro) อยางเปนทางการ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 และมกีารใชธนบัตรและเหรียญ
อยางเปนทางการ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545

อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกของสหภาพการเงินยังคงมีอํานาจอธิปไตยในการดําเนิน
นโยบายการคลัง (fiscal policy) แตตองอยูในขอบเขตที่กําหนด กลาวคือ จะมีการกาํหนดเพดาน
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การขาดดุลงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อควบคุมประเทศสมาชิกใหรักษาวินัยทางการคลัง ซึ่งมีผลตอ
ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟอในประเทศสมาชิก

ในกรณีของอาเซียน ในชวงที่มีการจัดต้ังคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ยกรางกฎบัตรอาเซียน มีผูเสนอใหมีการระบุเปาหมายการเปนสหภาพอาเซียน (ASEAN Union)
แตไมไดรับความเห็นชอบ เน่ืองจากไมมีความชัดเจนวา สหภาพอาเซียนดังกลาวจะมีรูปแบบและ
ขอบเขตอยางไร จะเหมือนหรือแตกตางจากสหภาพยุโรปอยางไร ขอเสนอดังกลาวจึงตกไป

2.4 การรวมตัวทางการเมือง
การรวมตัวทางเศรษฐกิจตามที่กลาวขางตน ความจริงแลวเปนเพียงสวนหน่ึงของการรวมตัวใน

ระดับภูมิภาคเทาน้ัน เพราะการรวมตัวที่สมบูรณตองมีการรวมตัวทางการเมืองดวย ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง
ทางดานการเมือง การตางประเทศ และการทหาร ในกรณีของยุโรป การรวมตัวทางเศรษฐกิจกลาว
ไดวาเสร็จสมบูรณแลว แตการรวมตัวในทางการเมืองยังตองมีการดําเนินการอีกมาก เพราะประเทศ
สมาชิกยังไมสามารถมีนโยบายการตางประเทศและการทหารรวมกันได แมแตการมีรัฐธรรมนูญ
ของยุโรป ยังไดรับการปฏิเสธจากบางประเทศสมาชิก ทําใหตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเปนการ
จัดทําสนธิสัญญาลิสบอนแทน

ดังน้ัน เปาหมายของการกาวไปสูการเปน “European Federation” จึงยังคงอีกยาวไกล สําหรับ
ยุโรป แมจะประสบความสําเร็จในการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงที่สุดแลว สําหรับอาเซียน
การรวมตัวในทางการเมือง คงเปนเร่ืองที่เปนไปไดยากในปจจุบัน เพราะประเทศสมาชิก ซึ่งสวน
ใหญเปนประเทศที่เพิ่งไดรับเอกราชหลังสงครามโลก คร้ังที่ 2 ยังมีความหวงแหนในอํานาจ
อธิปไตยของตนอยางมาก เกินกวาที่จะยอมแบงปนอํานาจอธิปไตยดังกลาวกับประเทศใด ดังน้ัน
เปาหมายหลักของอาเซียนในขณะน้ี คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่สอดคลองกับระดับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค

2.5 ปจจัยกระตุนการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
โดยทั่วไปแลวปจจัยสําคัญที่เปนตัวกระตุนใหเกิดการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค สามารถ

แบงออกไดเปน 3 ปจจัยหลัก ไดแก
2.5.1 ปจจัยทางการเมือง
(1) การสงเสริมความไวเน้ือเชื่อใจกัน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความตองการ

ในการเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจกันระหวางประเทศในภูมิภาค เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหเกิด
แนวคิดการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510 โดยกอนหนาน้ัน มีประเทศในภูมิภาคบางประเทศมีความ
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ขัดแยงกันอยางรุนแรงจนเกือบที่จะมีการใชกําลังกัน และมีความพยายามดึงประเทศมหาอํานาจ
ภายนอกเขามาชวยเหลือสนับสนุน ภายหลังที่มีการจัดต้ังอาเซียน ตลอดระยะเวลากวา 40 ป
ความรวมมือในกรอบอาเซียนไดชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศสมาชิก
ซึ่งยังผลใหเกิดสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาค

(2) การเพิ่มอํานาจตอรอง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศสวนใหญเปน
ประเทศกาํลังพัฒนาขนาดกลางและเล็ก จึงไมมีอํานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศมากนัก
การจัดต้ังอาเซียนทําใหประเทศในภูมิภาคสามารถเพิ่มอํานาจตอรองไดมากขึ้น อาเซียนไดรับการ
ยกยองในฐานะกลุมความรวมมือของประเทศกําลังพัฒนาที่มีบทบาทที่โดดเดนและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการที่มีประเทศตางๆ ขอเขามาเปนประเทศคูเจรจาอยางตอเน่ือง
และมีการขอเขารวมในเวทีความรวมมือที่อาเซียนเปนผูผลักดันจัดต้ัง เชน ARF และ EAS

2.5.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ
(1) การขยายตลาดการคาและการลงทุน เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนการรวมตัวในภูมิภาค

ในปจจุบัน ในกรณีของอาเซียน ปจจัยน้ีคอนขางจะชัดเจน เน่ืองจากอาเซียนประกอบดวยประเทศ
กําลังพัฒนาขนาดกลางและเล็ก ซึ่งยากที่จะดึงดูดการคาและการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่จีน
และอินเดียกําลังผงาดขึ้นมาในเวทีโลก เหตุผลที่สิงคโปรยกขึ้นอางเพื่อประกอบขอเสนอการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อป พ.ศ. 2545 คือ อาเซียนกําลังเผชิญ
กับคูแขงที่สําคัญ คือ จีนและอินเดีย ซึ่งมีประชากรมากกวาพันลานคน ดังน้ัน หากอาเซียนไม
สามารถรวมตัวกันทางเศรษฐกิจใหเปนปกแผน อาเซียนก็คงจะไมสามารถดึงดูดการลงทุนที่มี
แนวโนมที่จะไหลไปจีนและอินเดียมากขึ้นเร่ือยๆ ดังน้ัน การสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน จึงเปนเปาหมายสําคัญของการรวมตัวเพื่อเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(2) การบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคี การเปดเสรี
ในระดับภูมิภาค แมจะใหประโยชนนอยกวาการเปดเสรีในระดับโลกภายใตกรอบ WTO แตก ็ให
ประโยชนมากกวาการเปดเสรีในระดับทวิภาคี โดยสามารถเพิ่มปริมาณการคา (trade creation) และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถลดการเบี่ยงเบนทางการคา (trade diversion) นอกจากน้ี การเปดเสรี
ทางการคาในระดับภูมิภาค ยังชวยลดผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายเกี่ยวกับการ
นําเขาและสงออกสินคา และการใหสิทธิพิเศษทางการคาและการลงทุน อันเน่ืองมาจากการมี
ความตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคีมากมายหลายฉบับกับประเทศตางๆ ซึ่งนําไปสูปญหาที่เรียกวา
“Spaghetti Bowl Effect” ในกรณีของอาเซียน การจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียนชวยลดปญหาความ
ยุงยากที่อาจเกิดขึ้น หากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เลือกที่จะจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกันใน
ระดับทวิภาคี แทนที่จะเปนในระดับภูมิภาค
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(3) การผลักดันใหเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศ ในการเขาเปนสมาชิกของ
กลุมความรวมมือในภูมิภาค ประเทศสมาชิกหรือประเทศที่จะเขาเปนสมาชิกจําเปน ตองปฏิบัติ
ตามหลักการและกฎเกณฑของกลุม ซึ่งทาํใหตองมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจหรือปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบในประเทศ ดังน้ัน เงื่อนไขหรือขอผูกพันในการเขาเปนสมาชิกของกลุมความรวมมือ
จึงมักถูกนํามาใชเปนเหตุผลในการดําเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจหรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใน
ประเทศ
                  ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การสมัครเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศที่จะสมัคร
เขาเปนสมาชิกจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ มากมาย กอนที่จะเขาเปนสมาชิก ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาตางๆ ของสหภาพยุโรป ในกรณีของ
อาเซียน แมวาในการเขาเปนสมาชิกจะมิไดมีการกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน แตประเทศสมาชิกทุก
ประเทศก็ตองปฏิบัติตามพันธะตางๆ ที่ไดมีการตกลงกันในกรอบอาเซียน อยางไรก็ดี ประเทศ
สมาชิกใหมอาจไดรับการผอนปรนเปนพิเศษในการปฏิบัติตามพันธะกรณี เชน การขยายระยะเวลา
ในการเปดเสรีทางการคา แตในที่สุดแลวก็ตองปฏิบัติตามเชนเดียวกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ

2.5.3 ปจจัยกระตุนภายนอก
              (1) กระแสโลกาภิวัตนไดยังประโยชนอยางมหาศาลแกประเทศตางๆ แตก็สงผลกระทบ
เชิงลบอยางมหันตเชนกัน ซึ่งเปนการยากสําหรับประเทศสวนใหญที่จะรับมือกับผลกระทบเชิงลบ
ดังกลาวโดยลําพัง ดังน้ัน จึงไมใชเร่ืองแปลกที่โลกาภิวัตน (globalization) และภูมิภาคนิยม
(regionalization) จะพัฒนาควบคูกันไปในโลกยุคปจจุบัน วิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 แสดงให
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเห็นวาโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจมีทั้งประโยชนอยางอนันตและ
โทษอยางมหันต จึงมีความจําเปนตองรวมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ซึ่งไดนําไปสูการจัดทํา
มาตรการริเร่ิมเชียงใหม ในป พ.ศ. 2543

(3) กระแสการรวมตัวในภูมิภาคอื่นๆ ก็มีสวนกระตุนใหประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งยังไมมี
แนวคิดการรวมตัวในภูมิภาค ตองหันมาใหความสนใจกับการสงเสริมการรวมมือและ การรวมตัว
ในภูมิภาค เพื่อสรางอํานาจตอรองและรวมกันแกไขปญหาและเผชิญหนากับสิ่งทาทายตางๆ รวมกัน
โดยเฉพาะในประเด็นปญหาขามชาติ (transnational issues) การรวมตัวในยุโรปเปนตัวกระตุน
สําคัญที่ทําใหประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ตองหันมาใหความสนใจกับการสงเสริมการรวมมือและการ
รวมตัวในภูมิภาคของตนมากขึ้น
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

บทน้ีจะสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของการรวมมือและการรวมตัวในเอเชีย
ตะวันออก ต้ังแตกอนมีการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510 จนถึงการจัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ในป พ.ศ. 2548 บทบาทของไทยในการสงเสริมการ
รวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค และสิ่งทาทายสําหรับอาเซียนในการรักษาความเปนแกนกลาง
(ASEAN Centrality) ในการกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือในภูมิภาค

3.1 พัฒนาการของการรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก
3.1.1 ความพยายามในการจัดตั้งเวทีความรวมมือในภูมิภาคกอนท่ีจะมีการจัดตั้งอาเซียน
ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทยอยกัน

ไดรับเอกราช ยุคอาณานิคมไดสิ้นสุดลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดี แมวาสงครามโลก
คร้ังที่ 2 และยุคอาณานิคมจะสิ้นสุดลง แตประเทศในภูมิภาคซึ่งเพิ่งจะไดรับเอกราช ตองเผชิญกับ
ภัยคุกคามใหมที่มากับสงครามเย็นที่กอตัวขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 การแพรขยายของลัทธิ
คอมมิวนิสต และปญหาขอพิพาทเร่ืองเขตแดนซึ่งเปนมรดกจากยุคลาอาณานิคม เปนภัยคุกคามที่ทาํ
ใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพยายามแสวงหาแนวทางที่จะรวมมือกัน โดยมีความพยายาม
จัดต้ังเวทีความรวมมือหลายเวที แตก็ไมประสบความสําเร็จอยางจริงจังและยั่งยืน

(1) องคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Treaty Organization-
SEATO)

SEATO เปนขอริเร่ิมของสหรัฐฯ จัดต้ังขึ้นตาม Southeast Asia Collective Defense Treaty
หรือ Manila Pact ในป พ.ศ. 2497 มีสํานักงานอยูที่กรุงเทพฯ ซึ่งปจจุบันเปนที่ต้ังของกระทรวงการ
ตางประเทศ SEATO ประกอบดวยสมาชิก 8 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ อังกฤษ ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย เปาประสงคหลักของ SEATO คือ การรวมกลุมเพื่อเปน
พันธมิตรทางการทหารในการตอตานภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
SEATO ถูกคาดหวังใหเปน NATO แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาประเทศสมาชิกที่เปนชาติใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีอยูเพียง 2 ประเทศเทาน้ัน คือ ไทยและฟลิปปนส

ดวยความหลากหลายของสมาชิก SEATO จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเทศสมาชิกพยายามหลีกเลี่ยงขอผูกมัดตางๆ โดยเฉพาะขอผูกมัดทางทหาร อังกฤษและฝร่ังเศส
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เขาเปนสมาชิก เน่ืองจากการขอรองของสหรัฐฯ ความสนใจของฝร่ังเศสตอ SEATO ลดลงอยางมาก
ภายหลังที่ไดถอนตัวจากเวียดนาม อังกฤษลดความสําคัญที่ใหตอ SEATO อยางมากเชนกัน
ภายหลังการเผชิญหนาระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซียสิน้สุดลงในป พ.ศ. 2509 ปากีสถานไดขอ
ถอนตัวจาก SEATO ในป พ.ศ. 2516 เน่ืองจากไมพอใจที่ SEATO ไมสามารถใหความชวยเหลือแก
ปากีสถานในปญหาความขัดแยงกับอินเดีย ตอมาในป พ.ศ. 2517 ฝร่ังเศสไดขอถอนตัวจาก SEATO
ความสําคัญของ SEATO แทบจะหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม
ในป พ.ศ. 2518 SEATO จึงถูกยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2520

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
(2) สมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asia-ASA)

ASA จัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2504 โดยการริเร่ิมของ Tunku Abdul Rahman นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย สมาชิกประกอบดวย มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ASA แตกตางจาก SEATO คือ เปนการ
รวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ัน เปาหมายของ ASA จึงมุงเนนประเด็นใน
ภูมิภาคเปนหลัก อยางไรก็ดี ภายหลังที่มีการปรับโครงสรางของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีการ
ผนวกรวมซาบาหและซาราวัคเขาไวดวย ประธานาธิบดี ซู การ โน ของอินโดนีเซียไดประกาศ
นโยบายเผชิญหนากับมาเลเซีย หรือที่เรียกในภาษาอินโดนีเซียวา “Konfrontasi” (Confrontation)
ในประเด็นเร่ืองอธิปไตยเหนือดินแดนทางตอนเหนือของ เกาะบอรเนียว (ซาบาห และซาราวัค) ในขณะที่
ฟลิปปนส ก็ประกาศอางสิทธิเหนือ รัฐซาบาห 1 ASA จึงตกอยูในสภาวะหมดสภาพไปโดยปริยาย

1 ฟลิปปนสอางสิทธิเหนือบรเิวณภาคตะวันออกของซาบาห บนพ้ืนฐานวา ในป พ.ศ. 2246 สุลตานของบรูไนฯ
ไดยกพ้ืนที่บรเิวณดังกลาวใหสุลตานแหงซูลู (Sulu) ซ่ึงปจจบุันเปนเกาะหนึง่ในภาคใตของฟลิปนส อยางไรก็ดี
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(3) Maphilindo (Malaysia, Philippines, and Indonesia) Confederation
Maphilindo เปนการรวมกลุมเพื่อจัดต้ังสมาพันธรัฐ ซึ่งประกอบดวยประเทศที่มีเชื้อสาย

มาเลย 3 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปนส ผูนําของทั้ง 3 ประเทศไดประชุมรวมกัน
คร้ังแรกในป พ.ศ. 2506 ที่กรุงมะนิลา อยางไรก็ดี ความพยายามที่จะจัดต้ังสมาพันธรัฐดังกลาวตอง
พบกับปญหา ภายหลังที่อินโดนีเซียไดประกาศนโยบายเผชิญหนา (Konfrontasi) กับมาเลเซีย
Maphilindo ถูกมองวาเปนกลยุทธของฟลิปปนสและอินโดนีเซียที่จะหยุดยั้งความพยายามในการ
จัดต้ังสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งประกอบดวยมาเลเซีย ซาบาห และซาราวัค Maphilindo จึงมี อันตอง
ลมเลิกไป เมื่อสหพันธรัฐมาเลเซียจัดต้ังขึ้นไดสําเร็จ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 และได
ประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตกับฟลิปปนสและอินโดนีเซียในเวลาตอมา

ในขณะที่ความขัดแยงระหวางมาเลเซียและฟลิปปนสจํากดัอยูเฉพาะในดานการเมืองและ
การทูต ความขัดแยงระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซียไดทวีความรุนแรงถึงขั้นที่อินโดนีเซียไดสง
หนวยคอมมานโดบุกจูโจมเขาไปในดินแดนของมาเลเซีย แตถูกมาเลเซียจับได มาเลเซียจึงไดรอง
ขอใหอังกฤษเขามาแทรกแซงชวยเหลือ อังกฤษไดสงกองเรือมาลาดตระเวนในบริเวณชายฝงของ
อินโดนีเซีย ซึ่งหากอินโดนีเซียใชกําลังตอบโต สงครามก็คงจะอุบัติขึ้น ทามกลางภาวะตรึงเครียด
ดังกลาว มาเลเซียไดขอรองใหไทยเขาไปชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทกับฟลิปปนสและอินโดนีเซีย

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผูนําของฟลิปนส โดยนายเฟอรดินาน มารกอส ไดขึ้นครอง
อํานาจ มาเลเซียและฟลิปปนสไดหันมาฟนฟูความสัมพันธกันอีกคร้ัง ในขณะที่อินโดนีเซีย ก็มี
การเปลี่ยนแปลงผูนําจากประธานาธิบดี ซู การ โน มาเปนประธานาธิบดี ซู ฮาร โต บรรยากาศทาง
การเมืองในภูมิภาคเร่ิมดีขึ้น เปดทางสาํหรับการจัดต้ังกลุมความรวมมือใหมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตและ
ความตรึงเครียดจากสงครามเวียดนามที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยลําดับ รวมทั้งความขัดแยง
ทางเชื้อชาติที่ไดปะทุขึ้นในบางประเทศ

3.1.2. สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian
Nations - ASEAN): จุดเร่ิมตนของการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การเผชิญหนาระหวางประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ซึ่งเกือบจะนําไปสูการใชกําลัง และความจําเปนที่จะตองรวมมือกันเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งกําลังแผขยายอยางรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประเทศในภูมิภาค
เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองรวมมือกันจัดต้ังองคกรความรวมมือในภูมิภาคขึ้นมาใหม แมวาที่

เนื่องจากรัฐบาลฟลิปปนสมิไดใหการยอมรับอํานาจอธิปไตยของสุลตานแหงซูลู จึงทําใหขออางของฟลิปปนส
ไมมีน้ําหนักมากนัก และตองยอมยกเลิกขออางเหนือซาบาหไปในที่สุด
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ผานมาจะไมคอยประสบความสําเร็จอยางจริงจังและยั่งยืนก็ตาม
แนวคิดการจัดต้ังองคกรความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือที่รูจักใน

ภายหลังในนามของอาเซียน มีขึ้นในชวงที่ประเทศไทยไดรับการขอรองใหเขาไปชวยไกลเกลี่ย
กรณีพิพาทระหวางมาเลเซียกับอินโดนีเซียและฟลิปปนส โดยไทยไดเสนอแนวคิดการจัดตั้ง
องคกร ความรวมมือในภูมิภาคขึ้นมาแทนที่องคกรที่ไดจัดต้ังมากอนหนาและมีเหตุตองลมเลิกไป

ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีตางประเทศของไทยในขณะน้ัน ไดมีโอกาสพูดคุยหารือกับ
นายอาดัม มาลิค รัฐมนตรีตางประเทศของอินโดนีเซียในระหวางงานเลี้ยง ซึ่งไทยเปนเจาภาพ
เพื่อเปนเกียรติแกผูเขารวมประชุมยุติขอพิพาทระหวางมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟลิปปนส โดยใน
โอกาสดังกลาว ไทยไดเสนอกับอินโดนีเซียวา ถึงเวลาแลวที่อินโดนีเซียควรจะตองเขามามีสวน
ในการสรางองคกรเพื่อสงเสริมความรวมมือในภูมิภาค นายอาดัม มาริค ตอบรับแนวคิดดังกลาว
ในทันที แตขอเวลากลับไปหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซียกอน

ในตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และ
สิงคโปร ไดตอบรับคําเชิญของ ดร. ถนัด คอมันตร มารวมประชุมเพื่อพิจารณาจัดต้ังองคกรความ
รวมมือในภูมิภาค การประชุมอยางไมเปนทางการไดถูกจัดขึ้นที่บานพักรับรองริมชายหาดบางแสน
เดิมทีจะมีเพียง 4 ประเทศเทาน้ันที่จะเขารวมในการหารือ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย
และไทย แตสิงคโปรไดทราบขาววา จะมีการประชุมหารือเพื่อจัดต้ังองคกรความรวมมือในภูมิภาค
จึงขอใหไทยชวยสนับสนุนใหสิงคโปรไดเขารวมในการประชุมดังกลาวดวย ซึ่งไทยก็ยินดี
สนับสนุน ดังน้ัน จึงมีประเทศที่เขารวมในการหารือทั้งสิ้น 5 ประเทศ

การประชุมเพื่อจัดต้ังอาเซียนใชเวลายาวนานถึง 4 วัน จึงสามารถบรรลุผลในที่สุด
ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีตางประเทศของทั้ง 5 ชาติ เดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ
เพื่อรวมลงนามปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ปฏิญญากรุงเทพฯ
(Bangkok Declaration) ณ วังสราญรมย เพื่อจัดต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต2

2 ช่ือยอของอาเซียน (ASEAN) เปนช่ือที่นายอาดัม มาลิค รัฐมนตรีตางประเทศของอนิโดนีเซียเปนผูเสนอ



15

การลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ จัดต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2510 (ในภาพจากซายไปขวา นาย Narciso Ramos รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส
นาย Adam Malik รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย   ดร.ถนัด คอมันตร (Thanat Khoman)
รัฐมนตรีตางประเทศไทย Tun Abdul Razak รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และนาย S. Ralaratnam
รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร)

ปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ)



16

ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ ปฏิญญา (Declaration) เปนเพียงเอกสารที่แสดง
เจตนารมณทางการเมืองเทาน้ัน มิไดมีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนในกรณีของสนธิสัญญา
(Treaty) ดร. ถนัด คอมันตร ไดเคยใหความเห็นในเร่ืองน้ีวา ความสําคัญและความอยูรอดของ
อาเซียนมิไดอยูที่ ตัวเอกสารจัดต้ัง แตอยูที่ เจตนารมณทางการเมืองและความยึดมั่นของ
ประเทศสมาชิกมากกวา โดยมีตัวอยางใหเห็นมากมายวา องคกรหรือกลุมความรวมมือที่จัดต้ัง
ขึ้นโดยสนธิสัญญาไดถูกยุบเลิกไป เมื่อประเทศสมาชิกหมดความยึดมั่นตอสนธิสัญญาดังกลาว
ดังเชน SEATO ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดย Southeast Asia Collective Defense Treaty แตอยูได 23 ป ก็ถูกยุบ
เลิกไป เน่ืองจากประเทศสมาชิกหมดความสนใจหรือยึดมั่นตอองคกรดังกลาว

ภายหลังการจัดต้ังอาเซียนไดเพียง 1 ป ความนาเชื่อถือของอาเซียนในฐานะองคกรความ
รวมมือในภูมิภาคก็ไดรับการทดสอบ ความขัดแยงระหวางมาเลเซียและฟลิปปนสเร่ืองอธิปไตย
เหนือรัฐซาบาหไดปะทุขึ้นอีกคร้ัง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ทั้งสองประเทศเรียก
เอกอัครราชทูตของตนกลับประเทศ อาเซียนจึงถูกปรามาสวา คงจะต้ังอยูไดไมนานเชนเดียวกบั
องคกรความรวมมือที่จัดต้ังกอนหนาน้ี

อยางไรก็ดี อาเซียนสามารถยืนหยัด พัฒนา และเจริญเติบโตมาไดโดยลําดับผานเหตุการณ
ตางๆ มากมายทั้งรายและดี ซึง่ทั้งหมดน้ีไดชวยใหกลุมความรวมมือในภูมิภาคแหงน้ี ซึ่งเปนขอริเร่ิม
ของประเทศในภูมิภาค เขมแข็งเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด
แหงหน่ึง แมจะถูกวิพากษวิจารณอยูเสมอๆ พัฒนาที่สําคัญของอาเซียนภายหลังการจัดต้ังในป
พ.ศ. 2510 สามารถสรุปโดยยอได ดังน้ี

(1) การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังแรก ท่ีบาหลี
ในป พ.ศ. 2519 ผูนําอาเซียนไดพบหารือกันเปนคร้ังแรกที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ในการประชุมสุดยอดคร้ังปฐมฤกษน้ีมีขึ้นหลังจากที่อาเซียนจัดต้ังมาไดเกือบ 10 ป สาระสําคัญของ
การประชุมสุดยอดคร้ังน้ี คือ การลงนามเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน
(Declaration of ASEAN Concord) และสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia) ซึ่งเนนหลักการไมแทรกแซง
กันและการแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี TAC เปนเอกสารที่สะทอนวิถีการดําเนินความสัมพันธและ
รวมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในชวงแรก TAC ไมไดรับความสําคัญมากนัก แตตอมาไดถูกกําหนดใหเปนเอกสารสําคัญ
สําหรับประเทศที่จะเขาเปนสมาชิกอาเซียน และประเทศที่ประสงคจะเขารวมการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก นอกจากลงนามเอกสารสําคัญ 2 ฉบับดังกลาวแลว ผูนําอาเซียนยังใหความ
เห็นชอบกับการจัดต้ังสํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตา
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(2) การตอตานการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามจนไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ
 ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรกและการลงนาม TAC ไดเพียง 2 ป อาเซียน

ตองเผชิญกับภัยคุกคามดานความมั่นคงที่สําคัญและคาดไมถึง โดยในป พ.ศ. 2521 เวียดนามไดบุก
ยึดครองกัมพูชาแบบสายฟาแลบ อาเซียนตองเผชิญหนากับความกาวราวทางการทหารของ
เวียดนามและปญหาผูอพยพที่ตามมา ซึ่งทําใหอาเซียนตองผนึกกําลังตอตานการยึดครองกัมพูชา
ของเวียดนาม โดยการสนับสนุนรัฐบาลผสม 3 ฝายของกัมพูชา ภายใตการนําของเจานโรดม สีหนุ
เพื่อใหรัฐบาลผสมดังกลาวสามารถรักษาที่น่ังในสหประชาชาติ และผลักดันมติของสมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ ในการประณามการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม

ในป พ.ศ. 2522 อาเซียนไดจัดใหมีการประชุมที่เรียกวา Post Ministerial Conference
(PMC) เพื่อเปนเวทีหารือระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียนและประเทศคูเจรจา เชน
สหรัฐฯ ญ่ีปุน และออสเตรเลีย  PMC เร่ิมมาจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-ญ่ีปุน
ในป พ.ศ. 2521 ตามขอเสนอของญ่ีปุน ซึ่งตอมาไดขยายครอบคลุมประเทศคูเจรจาประเทศอ่ืนๆ
ดวย ไดแก สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และประชาคมยุโรป PMC เปนเวทีหารือที่
สําคัญ ซึ่งชวยดึงดูดความสนใจของประเทศมหาอํานาจและประเทศสําคัญอ่ืนๆตออาเซียน ซึ่งไมมี
กลุมความรวมมือใดของประเทศกําลังพัฒนาประสบความสําเร็จเทากับอาเซียน เวทีหารือดังกลาวยัง
ไดเปนพื้นฐานไปสูการจัดต้ังกรอบความรวมมืออ่ืนๆ ที่มีอาเซียนเปนผูขับเคลื่อน เชน ASEAN
Regional Forum (ARF) ซึ่งจัดต้ังขึ้นที่กรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2537

ความพยายามรวมกันของอาเซียนในการตอตานการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม ในที่สุด
ก็บรรลุผล เมื่อเวียดนามประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชาในป พ.ศ. 2532 และมีการลงนาม
สนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีสในป พ.ศ. 2534 ความสําเร็จในการดําเนินการทางการทูตในปญหา
กัมพูชา ทําใหอาเซียนไดรับการยอมรับมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศ

 (3) การขยายสมาชิกครบ 10 ประเทศ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ไทยไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังแรก

และเปนคร้ังที่ 5 ของอาเซียน ที่กรุงเทพฯ ในการประชุมสุดยอดคร้ังน้ี เวียดนามไดเขารวมเปน
คร้ังแรก ภายหลังที่ไดเขาเปนสมาชิกในเดือนกรกฎาคม ปเดียวกัน นอกจากน้ี ยังไดมีการเชิญผูนํา
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก 3 ประเทศ ไดแก ลาว กัมพูชา และพมา ซึ่งยังไมไดเขาเปน
สมาชิกอาเซียนมาพบหารือกับผูนําอาเซียนดวย ซึ่งถึงเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่ผูนําของ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศ ไดมาพบกันอยางพรอมหนาพรอมตาเปนคร้ังแรก

ในการประชุมคร้ังน้ี ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะพบหารือกันเปนประจําทุกป โดยจะมี
การประชุมอยางเปนทางการทุกๆ 3 ป ในระหวางน้ันใหมีการประชุมสุดยอดอยางไมเปนทางการ
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เพื่อใหผูนําอาเซียนไดมีโอกาสพบหารือกันเปนประจําทุกป นอกจากน้ี ผูนําอาเซียนยังไดลงนาม
สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the Southeast
Asia Nuclear Weapon Free Zone: SEANWFZ) เพื่อใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร รวมทั้งกากนิวเคลียรและวัสดุที่มีสารกัมมันตรังสี  สนธิสัญญาฉบับน้ีเปน
1 ใน 2 สนธิสัญญาของอาเซียนนับต้ังแตมีการจัดต้ังในป พ.ศ. 2510 ประเทศไทยซึ่งเปนสถานที่
ลงนามสนธิสัญญาฉบับน้ี ไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษาสนธิสัญญาฉบับน้ี

ในป พ.ศ. 2539 ผูนําอาเซียนไดพบหารือกันอยางไมเปนทางการที่บาหลี และเห็นชอบใหมี
การขยายสมาชิกใหครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในคริสตศตวรรษที่ 20
ภายหลังที่เวียดนามไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2538 เวียดนามยังไดชักชวนใหลาวและพมา
สมัครเขาเปนสมาชิกดวย ในกรณีของพมา อาเซียนคอนขางจะลังเลที่จะรับเขาเปนสมาชิก เน่ืองจาก
เกรงวาจะไดรับการตอตานจากประเทศตะวันตก แตดวยการผลักดันของมาเลเซีย พมาไดเขาเปน
สมาชิกพรอมกับลาวในป พ.ศ. 2540 ตามดวยกัมพูชาในป พ.ศ. 2542

ประเทศสมาชิกอาเซียน
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ลําดับการเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ประเทศ วันท่ีเขาเปนสมาชิกอาเซียน
ไทย 8 สิงหาคม 1967
มาเลเซีย 8 สิงหาคม 1967
อินโดนีเซีย 8 สิงหาคม 1967
ฟลิปปนส 8 สิงหาคม 1967
สิงคโปร 8 สิงหาคม 1967
บรูไน ดารุสซาลาม 7 มกราคม 1984
เวียดนาม 28 กรกฎาคม 1995
ลาว 23 กรกฎาคม 1997
พมา 23 กรกฎาคม 1997
กัมพูชา 30 เมษายน  1999

(4) การยกระดับการรวมมือและการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน
หลังการเร่ิมตนสหัสวรรษใหมได 2 ป ผูนําอาเซียนไดเห็นพองในการประชุมสุดยอด

อาเซียน คร้ังที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ในป พ.ศ. 2545 วา อาเซียนจําเปนตองเรงรัดการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับจีนและอินเดีย ซึ่งกําลังกาวขึ้นมาบนเวทีเศรษฐกิจโลก และ
ไดรับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเห็นชอบกับขอเสนอของสิงคโปรใหมีการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

เปาหมายการรวมตัวของอาเซียนไดรับการประกาศยืนยันอยางเปนทางการในการประชุม
สุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 ที่บาหลี ในป พ.ศ. 2546 เมื่อผูนําอาเซียนไดลงนาม Declaration of ASEAN
Concord II (Bali Concord II) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเสาหลัก 3 เสา คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม และประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน

อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในขณะน้ันพยายามอยางมากในการผลักดันการจัดต้ัง
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดต้ังกองกําลังอาเซียน แตไมประสบผลสําเร็จ
เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ
เพื่อนําไปสูการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา และดวยเหตุเดียวกันน้ี ขอเสนอของไทยที่
ใหมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน จึงไมไดรับการตอบรับเชนกัน
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อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2548 ขอเสนอดังกลาวของไทยกลับไดรับการยอมรับ ทั้งน้ี
สวนหน่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากความรวมมือดานความมั่นคงเปน 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคม
อาเซียน ดังน้ัน จึงไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองมีการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ไทย
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตางเสนอตัวขอเปนเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว อยางไรก็ดี มาเลเซีย
ในฐานะประธานอาเซียนในขณะน้ันไดรับฉันทามติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2549

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เดือนมกราคม
พ.ศ. 2550 ที่ประชุมเห็นชอบใหเรงรัดการจัดต้ัง AEC ใหเร็วขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวในป พ.ศ. 2563
เปนป พ.ศ. 2558 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ผูนําอาเซียนไดพบกับสิงคโปรและไดรวม
ฉลองโอกาสครบรอบ 40 ป ของอาเซียน ในโอกาสน้ี ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามเอกสาร
ซึ่งมีความสําคัญที่สุดสําหรับอาเซียนนับต้ังแตมีการกอต้ังเมื่อ 40 ปกอน คือ กฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter) และยังไดใหการรับรอง ASEAN Economic Community Blueprint ซึ่งกําหนด
กรอบการรวมตัว เพื่อนําไปสูการจัดต้ัง AEC ในป พ.ศ. 2558

ผูนําอาเซียนด่ืมฉลองภายหลังการลงนามกฎบัตรอาเซียน
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ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 ที่ชะอํา หัวหิน วันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ผูนําอาเซียนยังไดลงนามปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานประชาคมอาเซียน
(Cha-am Hun Hin Declaration on a Roadmap to an ASEAN Community) ซึ่งรวมแผนงานการ
จัดต้ังอาเซียนบน 3 เสาหลักเขาดวยกัน เอกสารฉบับน้ีจึงเปนเสมือนพิมพเขียวของการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนโดยรวม ที่ครอบคลุมทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ยังไดเห็นชอบกับ
แนวคิดของไทยที่ใหมีการสงเสริมการเชื่อมโยงในอาเซียน (ASEAN Connectivity) และการผลักดัน
ความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียนและอาเซียน+3

3.1.3 กรอบความรวมมืออาเซียน+3: กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการรวมมือและการ
รวมตัวในเอเชียตะวันออก

การพบหารือกันคร้ังแรกของผูนําอาเซียนกับผูนําจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสครบรอบ 30 ปของอาเซียน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ไดเปนจุดเร่ิมตนของกรอบ
ความรวมมือ ซึ่งรูจักแพรหลายในเวลาตอมาวา กรอบความรวมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3
Cooperation Process) พัฒนาการของความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 สามารถสรุปโดยยอได ดังน้ี

(1) การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังแรก ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร: จุดเร่ิมตนของการ
รวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออก

การพบหารือกันคร้ังแรกของผูนําอาเซียน และผูนําจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ในป พ.ศ. 2540 ถือเปนพัฒนาการที่สําคัญของความรวมมือในเอเชียตะวันออก
มูลเหตุที่มาของการพบหารือคร้ังประวัติศาสตรน้ี ซึ่งไดกลายเปนจุดเร่ิมตนกรอบความ
รวมมืออาเซียน+3 ในเวลาตอมา 3 มาจากปจจัยสาํคัญ 3 ประการ คือ
              (1) ความปรารถนาอยางแรงกลาของมาเลเซียประเทศเจาภาพที่ประสงคจะเห็นความรวมมือที่
ใกลชิดระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
แนวคิดการจัดต้ังกลุม East Asia Economic Group (EAEG) ของมาเลเซีย ซึ่งแมจะไมไดรับ
การยอมรับ แตก็มิไดหมายความวาจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง เพียงแตรอชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

(2) ความพยายามในการจัดต้ัง ASEM ไดเปดโอกาสใหประเทศในเอเชียตะวันออกไดหารือ
กัน ซึ่งชวยลดความหวาดระแวงระหวางกัน ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 5

3 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งแรกและครัง้ที่สอง คําวา “อาเซียน+3” ถูกใชอยางระมัดระวัง ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งแรก ไมมีการออกแถลงการณของการประชุมแตอยางใด คําวา “อาเซียน+3”
ไดถูกใชอยางแพรหลาย ภายหลังการประชุม ASEAN+ China Japan and Korea (ASEAN+3) Deputy
Finance Ministers and Deputy General Bank Governors Meeting เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ที่กรุงฮานอย
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ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 นายโกะ จก ตง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร ไดเสนอ
ใหเชิญผูนําจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลีมาพบหารือกับผูนําอาเซียน

(3) การแขงขันกันระหวางจีนและญ่ีปุนในการมีบทบาทในภูมิภาค ในเดือนมกราคม
พ.ศ.2540 นาย Hashimoto Ryutaro นายกรัฐมนตรีของญ่ีปุนเดินทางเยือนประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และไดเสนอใหมีการพบหารือในระดับสูงระหวางอาเซียนและญ่ีปุน เพื่อสงเสริม
ความรวมมืออยางใกลชิดของทั้งสองฝาย โดยเสนอใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุนในชวงที่
ผูนําอาเซียนจะพบหารือกันที่กรุงกัวลาลัมเปอรในโอกาสครบรอบ 30 ปของอาเซียน

การประชุมสุดยอดที่ญ่ีปุนเสนอมิใชการพบกันคร้ังแรกระหวางผูนําอาเซียนและญ่ีปุน
เพราะเคยมีการพบหารือกันมาแลวคร้ังหน่ึงเมื่อป พ.ศ. 2520 แตในคร้ังน้ี ญ่ีปุนไดเสนอใหมีการพบ
หารือกันเปนประจําทุกป ซึ่งก็มีความเปนไปได เน่ืองจากในป พ.ศ. 2538 ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะ
พบหารือกันเปนประจําทุกป อาเซียนไมขัดของกับขอเสนอของญ่ีปุน แตก็เกรงวา หากมีการประชุม
สุดยอดดังกลาวเปนประจํากับญ่ีปุน จีนซึ่งก็เปนประเทศคูเจรจาเต็มตัวของอาเซียนเชนกันอาจไม
สบายใจ จึงตัดสินใจเชิญผูนําจีนและสาธารณรัฐเกาหลีมารวมประชุมดวย แมญ่ีปุนจะมีทาทีที่ลังเล
เกี่ยวกับขอเสนอดังกลาว แตการที่จีนตอบรับดวยดี ญ่ีปุนจึงไมอาจปฏิเสธได

การประชุมสุดยอดระหวางผูนําอาเซียนและผูนําจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีขึ้น
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการที่
กรุงกัวลาลัมเปอร การประชุมในคร้ังน้ีจึงมีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมสุดยอด
อาเซียนกับทั้ง 3 ประเทศ และการประชุมสุดยอดระหวางผูนําอาเซียนและผูนําของทั้ง 3 ประเทศ
เปนรายประเทศ (อาเซียน+1) ซึ่งไดกลายเปนแบบอยางใหกับการประชุมสุดยอดในปตอๆ มา

ในการพบหารือกันอยางไมเปนทางการในคร้ังน้ี ผูนําอาเซียน+3 ไดหารือถึงลูทางความ
รวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 การรวมมือกันรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ซึ่งกําลังเผชิญกับวิกฤตการเงินที่ไดอุบัติขึ้นภายหลังที่ไทยไดประกาศลอยตัวคาเงินบาท
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 นอกจากน้ี ยังมีความจําเปนที่ประเทศเอเชียตะวันออกจะตอง
ประสานทาทีและรวมมือกันในประเด็นเศรษฐกิจระหวางประเทศ ภายหลังการจัดต้ัง ASEAN-
Europe Meeting (ASEM) ที่กรุงเทพฯ เมื่อป พ.ศ. 2539 ผูนําอาเซียน+3 เห็นประโยชนของการพบ
หารือกัน จึงตกลงที่จะพบกันอีกที่เวียดนามในป พ.ศ. 2541 ในการพบหารือกันคร้ังที่ 2
ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผูนําอาเซียน+3 ไดตกลงที่จะพบหารือกันเปนประจําทุกป
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(2) การออกแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก (Joint Statement on
East Asia Cooperation)

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 3 ที่กรุงมะนิลา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ฟลิปปนสไดริเร่ิมจัดทําแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก (Joint Statement on
East Asia Cooperation) ซึ่งในตอนแรกจะใชชื่อวา “แถลงการณรวมวาดวยความรวมมือในเอเชีย
ตะวันออก” (Joint Statement on Cooperation in East Asia) แตมีบางประเทศเห็นวา ควรใชชื่อแรก
จะเหมาะสมกวา เพราะจะใหความรูสึกของการเปนกลุมเดียวกัน

แถลงการณรวมดังกลาวไดระบุสาขาความรวมมือที่ประเทศอาเซียน+3 ประสงคที่จะ
รวมมือกัน ไดแก เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและวิชาการ และสารสนเทศ ความรวมมือเพื่อการพัฒนา การเมืองและ
ความมั่นคง และประเด็นปญหาขามชาติ นอกจากน้ี ยังกําหนดใหมีการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน+3 เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามแถลงการณรวมฯ (การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน+3 คร้ังแรกมีขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543) แถลงการณรวมฉบับน้ีทําให
กรอบอาเซียน+3 เปนรูปเปนรางอยางชัดเจน จากเดิมที่เปนเพียงการพบหารือกันอยางไมเปน
ทางการของผูนํา 13 ประเทศ หรืออาจกลาวไดวา กรอบความรวมมืออาเซียน+3 ไดเร่ิมตนขึ้น
อยางเปนทางการพรอมกับการออกแถลงการณรวมฉบับน้ี

(3) การจัดตั้งกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก และแนวคิดการจัดตั้งประชาคม
เอเชียตะวันออก

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 2 ที่กรุงฮานอย ป พ.ศ. 2541
ประธานาธิบดี คิม แด จุง ผูนําสาธารณรัฐเกาหลี เสนอจัดต้ังกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก
(East Asia Vision Group -EAVG) ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากประเทศอาเซียน+3
เพื่อวางวิสัยทัศนความรวมมือในเอเชียตะวันออก ในคริสตศตวรรษที่ 21

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 5 ที่บรูไนฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544
ที่ประชุมรับทราบรายงานของกลุม EAVG ซึ่งใชชื่อวา “Towards an East Asian Community:
Region of Peace, Prosperity and Progress” ในรายงานไดเสนอแนะมาตรการความรวมมือ
ในดานตางๆ เพื่อพัฒนาความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 ไปสูการจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก
(East Asian community - EAc)

ขอเสนอแนะของกลุม EAVG นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนคร้ังแรกทีม่ี
การเสนอแนะแนวคิดการรวมตัวในภูมิภาค เพื่อนําไปสูการจัดต้ัง “ประชาคม” แนวคิดดังกลาวถอื
เปนขอริเร่ิมสําคัญ ซึ่งกาวไปไกลกวาแนวคิดการจัดต้ังกลุม EAEG ของมาเลเซีย ซึง่เปนเพียงการ
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รวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองในการเจรจาเปดเสรีการคาระหวางประเทศ แนวคิดการจัดต้ัง EAc
แมจะเปนเพียงแคขอเสนอแนะของคณะผูทรงคุณวุฒิ แตก็เปนขอริเร่ิมที่สําคัญและกาวไปไกลกวา
ในกรอบอาเซียน ซึ่งในขณะน้ันยังไมมีแนวคิดการจัดต้ังประชาคม

 (4) มาตรการริเร่ิมเชียงใหม (Chiang Mai Initiative - CMI): ความรวมมือท่ีประสบ
ผลสําเร็จและเปนรูปธรรมมากท่ีสุดในกรอบอาเซียน+3

ความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 แมจะขยายครอบคลุมในสาขาตางๆ มากกวา 20 สาขาแต
สาขาความรวมมือที่มีความกาวหนาเปนรูปธรรมมากที่สุดและเปนที่รูจักแพรหลายมากที่สุดทั้งใน
และนอกภูมิภาค คือ ความรวมมือดานการเงิน ซึ่งเปนความรวมมือสาขาแรกในกรอบอาเซียน+3
ซึ่งจัดต้ังขึ้นในชวงที่เกิดวิกฤตการเงินในป พ.ศ. 2540

ในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ที่จังหวดั
เชียงใหม ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทํามาตรการริเร่ิมเชียงใหม (Chiang Mai Initiative-CMI)
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ เพื่อชวยแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงินระยะสั้น
ในภูมิภาค และเพื่อเปนกลไกในระดับภูมิภาคที่เสริมกลไกการเงินระหวางประเทศที่มีอยูแลว
สาระสําคัญของ CMI คือ การสรางเครือขายความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Arrangement: BSA) ระหวางประเทศอาเซียน+3 BSA มี 2 ลักษณะ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนกูยืม
จากประเทศ+3 เพียงฝายเดียว และประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ+3 กูยืมระหวางกัน

ตอมาในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3 คร้ังที่ 8 ในป พ.ศ. 2548 ที่ประชุมเห็นชอบให
มีการศึกษาแนวทางที่จะจัดทําขอตกลงพหุภาคีสําหรับความรวมมือดานการเงินในกรอบ CMI หรือ
ที่เรียกวา “CMI Multilateralization (CMIM)” ในการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานการคลังและ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 ที่จังหวัดเชียงใหม ไดเสนอใหมีการจัดต้ัง reserve
pooling arrangement ซึ่งจะบริหารจัดการภายใตความตกลงฉบับเดียว เพื่อพัฒนาความรวมมือดาน
การเงินทวิภาคีภายใต CMI ไปสูความรวมมือพหุภาคีในระดับภูมิภาค

ความตกลงจัดต้ัง CMIM บรรลุผลสําเร็จในปพ.ศ. 2552 ในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียน
และมีผลบังคับใชในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวงเงินทุนต้ังตน 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ
ในฐานะที่เปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันจัดต้ัง CMI และ CMIM ไทยไดเสนอตัวเปน
ที่ต้ังสํานักงานซึ่งจะทําหนาที่เสมือนเปนสํานักเลขาธิการ CMIM โดยมีชื่อทางการวา ASEAN+3
Macroeconomic Research Office (AMRO) แตเปนที่นาเสียดายวา เน่ืองจากปญหาการเมืองภายใน
ของไทยที่ไดปะทุขึ้นอยางรุนแรงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทําใหไทยตองพลาดโอกาสใหแก
สิงคโปรไปอยางนาเสียดาย
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(5) การออกแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก (Joint Statement on
East Asia Cooperation) ฉบับท่ี 2 กับการยืนยันเปาหมายระยะยาวของกรอบอาเซียน+3

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 8 ที่เวียงจันทน ในป พ.ศ. 2547 ไทยไดเสนอใหมี
การออกแถลงการณรวมวาดวยความรวมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ 2 เพื่อกระชับความรวมมือ
ในปจจุบันและกําหนดทิศทางความรวมมือในอนาคตของกรอบความรวมมืออาเซียน+3 ในโอกาส
ครบรอบ 10 ป ในป พ.ศ. 2550 แถลงการณรวมฉบับน้ีมีความสําคัญตอทิศทางในอนาคตและ
เปาหมายระยะยาวของการจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของกรอบ
อาเซียน+3 เน่ืองจากในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 8 ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ซึ่งในขณะน้ันมีความเปนไปไดสูงที่จะขยาย
รวมประเทศนอกกลุมอาเซียน+3 ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนวา กรอบอาเซียน+3 จะยังคงดํารงอยู
ตอไปหรือไม ภายหลังที่มีการจัดประชุม EAS และเปาหมายระยะยาวในการจัดต้ัง EAc จะยังดํารง
ในกรอบอาเซียน+3 หรือจะกลายเปนเปาหมายใหมของ EAS ที่กําลังจะต้ังขึ้นมา

ภายหลังการเจรจาหารืออยางเครงเครียด ในที่สุดประเทศอาเซียน+3 ก็สามารถบรรลุ
ขอตกลงเกี่ยวกับสาระสําคัญของแถลงการณรวมฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งไดรับการรับรองโดยที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 11 ที่สิงคโปร ในป พ.ศ. 2550 ในโอกาสครบรอบ 10 ป ของกรอบ
อาเซียน+3 ตามแถลงการณรวมระบุวา “กรอบอาเซียน+3 จะยังคงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เพื่อกาวไปสูเปาหมายระยะยาวของการจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก โดยมีอาเซียนเปนพลัง
ขับเคลื่อน (…the ASEAN Plus Three Process would remain as the main vehicle towards the long-
term goal of building an East Asian community, with ASEAN as the driving force)

การตัดเคกในพิธีฉลองครบรอบ 10 ปของกรอบอาเซียน+3
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ถอยคําดังกลาวขางตนถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดของแถลงการณรวมฉบับน้ี ซึ่งกวาที่จะตกลง
กันได ตองใชความพยายามอยางมาก เพราะมีประเทศที่ไมเห็นดวย เน่ืองจากตองการให EAS เปน
กลไกหลักเพื่อกาวไปสู EAc ไดแก สิงคโปร อินโดนีเซีย และญ่ีปุน กับประเทศที่ออกมายืนยันให
กรอบอาเซียน+3 ยังคงเปนกลไกหลัก ไดแก มาเลเซีย ไทย และจีน ถอยคําสําคัญดังกลาวตอมาได
ถูกนําไปอางอิงในเอกสารตางๆ ในกรอบอาเซียน+3 ที่ออกมาในภายหลังอีกหลายฉบับ

3.1.4 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS): จุดพลิกผันของ
ความรวมมือในเอเชียตะวันออก

การจัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) ในป พ.ศ. 2548
ถือเปนพัฒนาการที่สําคัญของความรวมมือเอเชียตะวันออก เน่ืองจากเปนการเปดมิติใหมของ
ความสัมพันธและความรวมมือในภูมิภาค ซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะแคประเทศอาเซียน +3 เทาน้ัน
แตมีการเปดโอกาสใหประเทศนอกภูมิภาคเขามามีสวนรวมดวย พัฒนาการและภูมิหลังของ EAS
สามารถสรุปไดโดยยอ ดังน้ี

(1) ท่ีมาของแนวคิดการจัดประชุม EAS
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 4 ที่สิงคโปร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543

นายมหาเธย โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ไดเสนอใหเปลี่ยนชื่อการประชุมสุดยอด
อาเซียน+3 เปนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) สิงคโปรจึงเสนอให
มอบหมายกลุมศึกษาเอเชียตะวันออก (East Asia Study Group – EASG) 4 ไปทําการศึกษาขอเสนอ
ดังกลาวของมาเลเซีย ในรายงานการศึกษา EASG ไดต้ังขอเสนอ 4 ประการเกี่ยวกับ EAS ดังน้ี

(1) EAS จะเปนจุดเร่ิมตนหรือจุดสิ้นสุดของความรวมมือเอเชียตะวันออก
(2) จังหวะและความเร็วของการวิวัฒนาการการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ไปสูการประชุม

สุดยอดเอเชียตะวันออก จะสัมพันธอยางไรกับกระบวนการความรวมมือ ซึ่งกรอบอาเซียน+3
พยายามที่จะกาวไป

  (3) อะไรคือแกนแทของ EAS ซึ่งประเทศอาเซียน+3 ตองการจะเห็น EAS ควรจะ
ประกอบดวยประเทศใดบาง และอะไรคือหลักเกณฑในการเขาเปนสมาชิก

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 คร้ังที่ 7 ที่บาหลี เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 นายโกะ จก ตง
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร ไดพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรความรวมมือเอเชียตะวันออกดวยการ

4 EASG ประกอบดวยเจาหนาที่อาวุโสของกระทรวงการตางประเทศจากประเทศอาเซียน+3 จัดตั้งขึน้ตามขอเสนอ
ของนายคิม แด จุง ประธานาธิบดขีองสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและคัดเลือกขอเสนอแนะ
ของกลุมวิสัยทัศนเอเชียตะวันออก (East Asia Vision Group - EAVG) ซ่ึงเปนกลุมผูทรงคุณวุฒิ การจัดประชุม
EAS ตามที่เสนอโดยมาเลเซีย ไดถูกบรรจุไวเปนหนึ่งในขอเสนอแนะของ EAVG
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เสนอวา ประเทศ+3 ควรไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดบาง โดยใหเหตุผลวาการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ที่ผานมาจัดในประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบและแนวทางของ
อาเซียน ดังน้ัน จึงควรใหประเทศ+3 ไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดบาง เพื่อที่จะได
เห็นความแตกตาง นาย ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไดออกมาสนับสนุน พรอมกับเสนอแนะ
วา ควรใหประเทศ+3 ไดเปนเจาภาพตามลําดับอักษร ซึ่งหากเปนเชนน้ัน จีนควรไดรับโอกาสเปน
เจาภาพจัดประชุมคร้ังแรก

ภายหลังการประชุมฯ จีนไดออกมาเคลื่อนไหวเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการประชุม EAS
คร้ังแรก ในขณะที่มาเลเซียก็ออกมาเคลื่อนไหวเชนกัน ในตอนแรกอินโดนีเซียออกมาคัดคานการ
จัดประชุม EAS อยางหนักแนน โดยอางวา อาจทําใหความสนใจของอาเซียนเบี่ยงเบนไปจากการ
สรางประชาคมอาเซียน ตามที่ระบุใน Bali Concord II แตในที่สุด อินโดนีเซียก็ยอมถอนการคัดคาน
มาเลเซียไดรับฉันทามติใหเปนเจาภาพจัดการประชุม EAS คร้ังแรกในป 2548 แตความสําเร็จของ
มาเลเซียในการไดเปนเจาภาพ EAS คร้ังแรก ตองประสบกับอุปสรรคที่สําคัญจากอินโดนีเซีย
ซึ่งตองการใหเชิญออสเตรเลียและนิวซีแลนดเขารวมประชุมดวย ในขณะที่สิงคโปรตองการใหเชิญ
อินเดียเขารวมดวย ในตอนแรกมาเลเซียไมยินยอม แตในที่สุด ก็ตองยอมโอนออนผอนตาม
เพื่อที่จะสามารถเดินหนาจัดการประชุม EAS คร้ังแรกไดตามที่ตองการ

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) คร้ังที่ 1
นอกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย แลว รัสเซียก็สนใจที่จะขอเขารวมดวยเชนกัน

แตถูกสิงคโปรและอินโดนีเซียคัดคาน จึงไมไดรับเชิญใหเขารวมการประชุม EAS  คร้ังแรก
อยางไรก็ดี เน่ืองจากผูนํารัสเซียมีกําหนดจะเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย คร้ังแรก
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ในชวงเดียวกันพอดี มาเลเซียในฐานะประเทศเจาภาพไดพยายามหาทางออก
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เพื่อมิใหผูนํารัสเซียตองเสียหนา โดยการเชิญใหผูนํารัสเซียเขารวมกลาวในชวงพิธีเปดการประชุม
EAS คร้ังแรก ในฐานะแขกของประเทศเจาภาพ

สําหรับสหรัฐฯ ในชวงแรก สหรัฐฯ มิไดแสดงความสนใจที่จะขอเขารวม แมวาจะมีบาง
ประเทศสนับสนุน เชน ญ่ีปุน โดยสหรัฐฯ ใหเหตุผลวา สหรัฐฯ ยังคงใหความสําคัญกับ APEC และ
ยังไมมั่นใจวา EAS จะพัฒนาไปอยางไร และจะสนองผลประโยชนกับสหรัฐฯ อยางไรก็ดี สหรัฐฯ
พอใจที่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ไดแก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดเขารวมใน EAS
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของสหรัฐฯ รัฐบาลใหม ภายใตการนําของประธานาธิบดีโอบามา
ไดเปลี่ยนแปลงทาที โดยไดหันมาสนใจที่จะเขามามีปฏิสัมพันธกับประเทศในเอเชียมากขึ้น
ภายหลังที่สหรัฐฯ ไดภาคยานุวัติ TAC ซึ่งเปนเงื่อนไขหน่ึงในสามประการสําหรับการเขารวม EAS5

สหรัฐฯ พรอมทั้งรัสเซียซึ่งแสดงความสนใจที่จะขอเขารวมใน EAS มาต้ังแตแรก แตถูกคัดคาน
ก็ไดรับเชิญใหเขารวม EAS เปนคร้ังแรกที่อินโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2554

ในตอนแรกที่สหรัฐฯ แสดงความสนใจที่จะเขารวมใน EAS สิงคโปรไมคอยจะเห็นดวยนัก
โดยเกรงวา การเขารวมของสหรัฐฯ และรัสเซีย อาจสงผลกระทบตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
กรอบ EAS สิงคโปรไดเสนอแนวคิดการประชุมสุดยอดอาเซียน+8 ในชวงการประชุมสุดยอด
APEC แทนการขยาย EAS โดยใหเหตุผลวา เพื่อความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูนําสหรัฐฯ
ขอเสนอดังกลาวไมไดรับการตอบรับจากทั้งฝายอาเซียนและสหรัฐฯ ไทยไดจัดทําเอกสาร
Discussion Paper on Strengthening the EAS เสนอตอที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2543 เสนอใหใชประโยชนจากกลไกที่มีอยูแลวในอาเซียนแทนการจัดต้ัง
กลไกใหม ซึ่งอาจนําไปสูความซ้ําซอน โดยไทยเห็นวา การขยาย EAS นาจะเปนทางออกที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งแนวทางดังกลาวไดรับการยอมรับมากกวาขอเสนอการจัดประชุมสุดยอด
อาเซียน+8 ของสิงคโปร และไดนําไปสูการขยาย EAS ในที่สุด

(2) EAS: บททดสอบความเขมแข็งของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนความรวมมือ
ในภูมิภาค

การถกเถียงกันอยางเผ็ดรอนในกลุมอาเซียน เพื่อหาฉันทามติในการจัดประชุม EAS เปน
เสมือนบททดสอบที่สําคัญสําหรับอาเซียน ซึ่งตองการเปนพลังขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค
การหารือในประเด็นเกี่ยวกับประเทศที่จะเขารวมใน EAS ไดทําใหอาเซียนแตกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ตองการใหจํากัดอยูในกรอบอาเซียน+3 นําโดยมาเลเซียและฟลิปปนส และกลุมที่ตองการให
เชิญประเทศภายนอกเขามารวมดวย นําโดยสิงคโปรและอินโดนีเซีย

5 เงื่อนไข 3 ประการสําหรับการเขารวมใน EAS ไดแก (1) การเปนประเทศคูเจรจาเต็มตัวของอาเซียน
(full dialogue partner) (2) การภาคยานุวัติ TAC และ (3) การมีความสัมพันธที่แนบแนนกับอาเซียน
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ความเห็นที่แตกตางของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับประเทศที่จะเขารวมใน EAS เร่ิม
ถูกแพรงพรายออกมาสูสื่อมวลชน บทความหน่ึงซึ่งใชชื่อวา “East Asia Summit’ birthing pains”
ไดถูกตีพิมพในหนังสือพิมพ the Straits Times ของสิงคโปร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
กลาวถึงสภาวะอันยากลําบากที่อาเซียนกําลังเผชิญอยูเกี่ยวกับการพิจารณาประเทศที่จะเขารวม
ใน EAS แมวาอาเซียนจะสามารถบรรลุฉันทามติใหมีการจัดประชุม EAS ไดแลวก็ตาม แตยังมี
ความเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับประเทศที่จะเขารวม ซึ่งทําใหอาเซียนกําลังประสบกับความเจ็บปวด
ในการใหกําเนิดเวทีการประชุมใหมน้ี

ความสนใจของประเทศตางๆ ที่มีตอการจัดประชุม EAS ทําใหนาย Ong Keng Yong
เลขาธิการอาเซียนไดเปรียบเทียบ EAS วาเปนเสมือนกับแหวนวิเศษในภาพยนตรเร่ือง
“Lord of the Ring” ทุกคนตางหมายปองที่จะไดครอบครองแหวนวงน้ี แตผูที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ไดครอบครองหรือไดเปนเจาภาพจัดการประชุม EAS คือ อาเซียน

มาเลเซียแมวาในที่สุดตองยอมโอนออนผอนตามที่สิงคโปรและอินโดนีเซียเรียกรอง
ไดแสดงความผิดหวังตอการดึงประเทศนอกภูมิภาคเขามามีสวนรวมในการรวมตัวในภูมิภาคดัง
สะทอนไดจากสุนทรพจนของนายอับดุลเลาะห อาหมัด บัดดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ในการประชุม Nikkei International Conference on “the Future of Asia” ที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 วา “ตนมีความพอใจกับพัฒนาการของกรอบอาเซียน+3 แตไมสบายใจที่
เห็นบางคนแสดงความกระตือรือรนที่จะแสวงหาประโยชนจากความรวมมือเอเชียตะวันออก และ
ขอเตือนประเทศที่มีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก วา ควรที่จะมี
แนวคิดที่ชัดเจนใหมากกวาน้ีในการนําตนเองเขาไปสูสิ่งที่ตนเองอาจจะไมไดคาดคิดมากอน
หลายคนดูเหมือนจะไดคํานวณมาแลววา ตนเองจะไดอะไรจากสิ่งที่มีอยูบน “โตะเอเชียตะวันออก”
(East Asian Table) แตพวกเขาเหลาน้ันอาจจะไมเคยคิดวา เขาจะสามารถนําอะไรมาสู “โตะ”  ตัวน้ีบาง

หลายคนเตรียมที่จะแสวงหาประโยชนจากการไดเขารวมโตะ แตพวกเขาเคยคิด
บางหรือไมถึงความรับผิดชอบในการไดเขารวมโตะ พวกเขาพรอมหรือไมที่จะเขารวมใน
กระบวนการระยะยาว การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออกเปนเร่ืองที่ตองอาศัยความอดทนหลายชั่ว
อายุคน กระบวนการอันยาวนานดังกลาวน้ีไมควรจะอยูในมือของพวกที่ผานเขามาแลวผานไป โดย
มองแคผลประโยชนระยะสั้น คนเหลาน้ีอาจจะผิดหวังเมื่อพบวา มันไมมีผลประโยชนที่จะสามารถ
ตักตวงไดมากอยางที่คิด

การที่ตนไดสาธยายความกาวหนาของกรอบความรวมมืออาเซียน+3 มาอยางยืด
ยาวในตอนตนก็เพราะเห็นวา เปนการโงเขลาอยางมากที่จะลมเลิกความพยายามและความสําเร็จที่
ผานมา และกลับไปต้ังตนนับหน่ึงใหม เราไมควรดําเนินความรวมมือแบบสนุกๆ เหมือนการเตน
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“cha-cha” เตนไปขางหนาและถอยหลังกลับมายังจุดเดิม เปนการยากที่จะเขาใจหากจะตองกลับไป
ต้ังตนใหม ในเมื่อทุกคนเห็นตรงกันวา เราเดินมาถูกทางแลวในการกาวไปสูการจัดต้ังประชาคม
เอเชียตะวันออก น้ีคือเหตุผลที่ทําใหหลายประเทศสนใจที่จะขึ้นขบวนรถไฟสายเอเชียตะวันออก
ในขณะที่ไมมีประเทศใดในกลุมอาเซียน+3 ตองการจะกาวลงจากรถไฟขบวนน้ี”

(3) EAS กับโฉมหนาใหมของความรวมมือในเอเชียตะวันออก
การเปดใหประเทศภายนอกไดเขารวมใน EAS ไดกลายเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของความ

รวมมือในเอเชียตะวันออกใน 2 ลักษณะ คือ (1) ความรวมมือในเอเชียตะวันออกมิไดจํากัดอยูเฉพาะ
แคประเทศอาเซียน+3 อีกตอไป และ (2) ขอบเขตหรือคํานิยามของเอเชียตะวันออกอาจเปลี่ยนแปลง
ไป กลาวคือ จะมีทั้ง “เอเชียตะวันออกทางภูมิศาสตร” (Geo-graphical East Asia) ซึ่งประกอบดวย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ “เอเชียตะวันออกทางภูมิ
รัฐศาสตร ” (Geo-political East Asia) ซึ่งประกอบดวยประเทศที่อยูนอกเขตภูมิศาสตร แตมีความ
เชื่อมโยงในทางการเมืองและเศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออก ไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
สหรัฐฯ รัสเซีย และประเทศอ่ืนๆ ที่จะเขามารวมในอนาคต

ประเทศภายนอกภูมิภาคที่เขามารวมใน EAS เชน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ตองการมี
สวนรวมในการรวมตัวในเอเชียตะวันออกเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวาง
ประเทศเปนหลัก โดยมิไดประสงคที่จะเปลี่ยนตนเองมาเปนชาติเอเชียตะวันออกแตอยางใด
(being in East Asia without becoming an East Asian) ในชั้นน้ีไมสามารถบอกไดวา การเกิดขึ้นของ
“เอเชียตะวันออกทางภูมิรัฐศาสตร” จะทําให “เอเชียตะวันออกทางภูมิศาสตร” มีความชัดเจนมาก
ขึ้นหรือลดนอยลง จะทําใหอัตลักษณของเอเชียตะวันออกชัดเจนขึ้นหรือเจือจางลง และจะทําให
ประเทศในภูมิภาคมีความรูสึกเปนกลุมเดียวกัน (a sense of we-feeling) มากขึ้นหรือนอยลง

ความรวมมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (intra-regional cooperation) คงจะพัฒนาควบคู
ไปกับความรวมมือที่ขยายครอบคลุมประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค (trans-regional cooperation) กรอบ
ความรวมมืออาเซียน+3 กับเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) ควร
จะพัฒนาควบคูกันไปในลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอ ทั้ง 2 ฝาย จุดออนที่
สําคัญของ EAS ซึ่งอาจทําใหเวทีความรวมมือน้ีไมนาจะสามารถเปนกลไกไปสูการจัดต้ังประชาคม
เอเชียตะวันออกได คือ การมีรากเหงามาจากความไมไววางใจกันของประเทศอาเซียน+3 ซึ่งทําใหมี
การดึงเอาประเทศนอกภูมิภาคเขามาคานอิทธิพลกัน ยิ่งเวลาผานไปความไมไววางใจกันดังกลาว
ก็มิไดมีแนวโนมที่จะลดลงแตอยางใด
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สําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกที่ผลักดันการเขารวมของประเทศนอกภูมิภาค โดยอาง
ความโปรงใสและไมปดกั้น (openness and inclusiveness) จริงๆ แลว นาจะเปนเพราะตองการดึงเอา
ประเทศภายนอกเขามา เพื่อสนองวัตถุประสงคทางการเมืองของตนเองมากกวา  ญ่ีปุน สิงคโปรและ
อินโดนีเซีย ซึ่งผลักดันใหอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดเขารวมใน EAS โดยอางความ
โปรงใสและครอบคลุม แตกลับคัดคานการเขารวมใน EAS ของรัสเซีย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มูลเหตุ
ของการดึงเอาประเทศนอกภูมิภาคเขามารวม แทจริงแลวไมนาจะเปนเร่ืองของการขาดความ
โปรงใส แตเปนเร่ืองของการขาดความไวเน้ือเชื่อใจกันเองมากกวา

ดังน้ัน จึงไมใชเร่ืองแปลกที่ประเทศที่หวั่นเกรงอิทธิพลของจีนจะพยายามผลักดันให EAS
เปนกลไกหลักในการจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก ในขณะที่ประเทศในกลุมอาเซียน+3 สวน
ใหญยังสนับสนุนกรอบอาเซียน+3 มากกวา ความจริงแลวการเปดโอกาสใหประเทศภายนอกไดเขา
มามีสวนรวมในความรวมมือในภูมิภาคเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนรวมกัน แตหากเปนการดึงเอา
ประเทศภายนอกเขามา เพื่อคานอิทธิพลของประเทศใดประเทศหน่ึงในภูมิภาค ก็อาจเปนเร่ืองที่ไม
เหมาะสม เพราะจะเปนการบั่นทอนความไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการ
รวมตัวในภูมิภาค

3.2 บทบาทของไทยในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
ไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัว

ในภูมิภาค เร่ิมต้ังแตการริเร่ิมผลักดันการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510 โดยอาศัยชวงจังหวะที่ไทย
ไดรับการรองขอใหเขาไปชวยไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหวางมาเลเซียกับอินโดนีเซียและฟลิปปนส

ในชวงที่อาเซียนกําลังเผชิญกับความไมแนนอนเกี่ยวกับทิศทางที่จะกาวตอไป
ภายหลังการสิ้นสุดความขัดแยงในกัมพูชา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนจับมือ
กันอยางเหนียวแนนเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงน้ี ไทยไดเสนอแนวคิดการจัดต้ังเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ซึ่งในขณะน้ันแนวคิดการเปดเสรียังมิไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางดังเชนในปจจุบัน ไทยจึงตองใชความพยายามอยางมากในการโนมนาว
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหยอมรับแนวคิดการจัดต้ัง AFTA

ในชวงที่ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังแรก ในป พ.ศ. 2538 ไทยใน
ฐานะเจาภาพไดเชิญผูนําประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศมาพบหารือกันคร้ังแรก
ในประวัติศาสตร ซึ่งนําไปสูการขยายสมาชิกอาเซียนจนครบทั้ง 10 ประเทศ ในป พ.ศ. 2542

ในวาระที่ไทยรับหนาที่ประธานอาเซียนอีกคร้ังในป พ.ศ. 2551-2552  เปนชวงหัวเลี้ยว
หัวตอที่สําคัญของอาเซียน เน่ืองจากกฎบัตรอาเซียนกําลังจะมีผลบังคับใช ไทยซึ่งแมจะตองประสบ
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ปญหาการเมืองภายในประเทศมากมาย สามารถผลักดันความรวมมือที่สําคัญหลายประการ อาทิ
การจัดทําแผนงานของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา แนวคิดการสงเสริมการเชื่อมโยงในอาเซียน
(ASEAN Connectivity) และการผลักดันความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียนและอาเซียน+3

ในกรอบอาเซียน+3 ไทยเปนผูเสนอแนะใหมีการออกแถลงการณรวมวา ดวยความ
รวมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ 2 เพื่อกําหนดทิศทางของความรวมมือในเอเชียตะวันออก ในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของความรวมมือเอเชียตะวันออก อันเน่ืองมาจากการจัดต้ังเวทีการประชุม
EAS ซึ่งมีประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเขารวม

ไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันความรวมมือดานการเงินในกรอบอาเซียน+3 ซึ่งเปน
สาขาความรวมมือที่มีพัฒนาการเปนรูปธรรมมากที่สุดในกรอบอาเซียน+3 ภายใตมาตรการริเร่ิม
เชียงใหม (Chiang Mai Initiative – CMI) ซึ่งริเร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2543 และไดถูกยกระดับเปน CMIM
ในปลายป พ.ศ. 2552 (ความตกลง CMIM ไดรับการลงนามในเดือนธันวาคม 2552 กอนที่วาระ
การเปนประธานอาเซียนของไทยจะสิ้นสุดลง)

นอกจากน้ีไทยยังเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันจัดต้ังกลไกสํารองขาว
ฉุกเฉินอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve – APTERR) ซึ่งหากสามารถ
จัดต้ังไดอยางเปนทางการ ตามที่คาดไวในปลายป 2554 จะเปน “the world’s first functioning rice
reserve arrangement”

ในเวที EAS ไทยก็เปนประเทศหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญ โดยเปนผูผลักดันให EAS เปนเวที
หารือทางยุทธศาสตรในระดับผูนํา (Leaders-led forum for strategic dialogue) โดยมีรูปแบบการ
หารืออยางไมเปนทางการ (retreat format) นอกจากน้ี ไทยยังไดมีสวนในการผลักดันใหมีการขยาย
EAS เพื่อรวมสหรัฐฯ และรัสเซีย แทนการจัดต้ังเวทีการประชุมใหม ตอมาภายหลังที่มีฉันทามติรับ
สหรัฐฯ และรัสเซียเขาเปนสมาชิกใหมของ EAS แลว ไทยยังไดพยายามผลักดันใหอาเซียนมีการ
กําหนดยุทธศาสตร เพื่อรักษาความเปนแกนกลางของอาเซียน โดยไดจัดทําเอกสารเสนอแนวคิดชื่อ
วา Discussion Paper on  ASEAN Strategy for the Expanded East Asia Summit (EAS):
Reaffirming ASEAN Centrality in an Emerging Regional Architecture

เอกสารดังกลาวเสนอใหมีการปรับ priority ของ EAS โดยใหความสําคัญกับประเด็นระดับ
โลกและประเด็นความมั่นคงมากขึ้น การปรับรูปแบบการหารือ เพื่อใหผูนําสามารถหารือกันได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการชะลอการขยายสมาชิก EAS ไปหลัง ป พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนปที่
จะมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ไทยยังไดเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ เพื่อหารือเกี่ยวกับ EAS โดยเฉพาะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554
ที่กรุงเทพฯ
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ที่ผานมา แมไทยตองประสบกับปญหาการเมืองภายในบอยคร้ัง แตไทยก็สามารถแสดง
บทบาทที่สําคัญในความรวมมือในภูมิภาคมาโดยตลอด นอกจากน้ี แมในชวงที่ประเทศไทยพอจะ
มีความมั่นคงทางการเมืองอยูบาง แตผูนํากลับไมคอยใหความสําคัญกับอาเซียน ในสมัยรัฐบาลของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ระหวางป พ.ศ. 2544 - 2549) ประเทศไทยพอจะมีความมั่นคงทางการ
เมืองไทยในระดับหน่ึง แตทักษิณกลับไมคอยใหความสนใจกับอาเซียนมากนัก ทั้งๆ ที่ในชวงที่
ทักษิณกาวขึ้นสูอํานาจเปนชวงที่ผูนําอาเซียนคนสําคัญ เชน นายมหาเธย โมฮัมหมัด และนายโกะ
จก ตง กําลังจะกาวลงจากตําแหนง จึงมีการคาดหมายกันวา ทักษิณจะกาวขึ้นมาเปนผูนําอาเซียน

เปนที่นาเสียดายวา ความสนใจของทักษิณกลับมิไดอยูที่อาเซียน แตเปนกรอบความรวมมือ
ที่ทักษิณเปนผูริเร่ิมเอง ไดแก ACMECS และ ACD อยางไรก็ดี บทบาทของไทยในอาเซียนก็มิไดลด
นอยลง เพราะแมวาในระดับการเมือง ผูนําของไทยในขณะน้ันจะไมคอยสนใจหรือใหความสําคัญ
กับอาเซียนมากนัก แตดวยความตอเน่ืองของนโยบายการตางประเทศของไทย ซึ่งอาศัยขาราชการ
ประจําเปนผูขับเคลื่อน ไทยจึงสามารถริเร่ิมและผลักดันความรวมมือที่สําคัญในหลายดานดังที่กลาว
ขางตน

3.3 สิ่งทาทายสําหรับอาเซียนในการรักษาความเปนแกนกลาง (ASEAN Centrality) ในการกําหนด
โครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การที่เอเชียตะวันออกกาํลังจะกาวขึ้นมาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลก ความสนใจของ
ประเทศตางๆ ตอการรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ยอมมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งทํา
ใหอาเซียนในฐานะ “driving force” ของความรวมมือในภูมิภาค ตองเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆ
ในการรักษาบทบาทนําดังกลาว

3.3.1 สิ่งทาทายจากประเทศนอกกลุมอาเซียน
กระบวนการความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่ผานมาและที่เปนอยูในปจจุบัน

ดําเนินไปในรูปแบบ “ASEAN Plus” อันประกอบดวย อาเซียน+1 อาเซียน+3 และอาเซยีน+8 (EAS)
แทนที่จะเปนในรูปแบบพหุภาคีดังเชนในกรณีของยุโรป ซึ่งเร่ิมตนดวยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ
และคอยๆ ขยายไปเปน 27 ประเทศในป พ.ศ. 2550 ในแงหน่ึงก็เปนการสะทอนถึงสภาพความเปน
จริงในภูมิภาค ในกรอบอาเซียน+3 ซึ่งถือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการรวมมือและการรวมตัว
ในเอเชียตะวันออก ทั้งในฝายอาเซียนและฝาย+3 ยังไมมคีวามไววางใจกันเพียงพอที่จะรวมเปนหน่ึง
เดียวกัน ดังน้ัน ความรวมมือในรูปแบบ “ASEAN Plus” จึงเปนการสะทอนความเปนจริงในภูมิภาค
และเปนการยอมรับโดยปริยายในบทบาทนําของอาเซียนในการขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค
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ในกระบวนการรวมตัวของยุโรป ฝร่ังเศสและเยอรมันซึ่งเปนชาติยักษใหญในยุโรปที่เคย
ทําสงครามขับเคี่ยวกันมานาน ยอมทิ้งอดีตที่เจ็บปวดและจับมือกันผลักดันการรวมตัวในยุโรป
ในกรณีของเอเชียตะวันออก จีนและญ่ีปุนยังไมสามารถลืมความบาดหมางในอดีตได ซึ่งทําใหยักษ
ใหญแหงเอเชียทั้งสองยังไมสามารถจับมือกันผลักดันการรวมตัวในภูมิภาคได นอกจากน้ี ทั้งสอง
ประเทศก็ดูจะไมยอมใหอีกฝายหน่ึงแสดงบทบาทนําในการรวมตัวในเอเชียตะวันออก

ดังน้ัน อาเซียนจึงไดรับการยอมรับจากจีนและญ่ีปุน ใหเปนผูขับเคลื่อนความรวมมือ
ในเอเชียตะวันออก ทั้งน้ี หาใชเพราะอาเซียนมีความแข็งแกรงหรือเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แตเปน
เพราะในฝายประเทศ+3 เองไมมีเอกภาพและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ประเทศ+3 ยอมรับ
บทบาทนําของอาเซียน เพราะเชื่อวาอาเซียนซึ่งประกอบดวยประเทศกําลังพัฒนาขนาดกลางและ
เล็กจะไมเปนภัยคุกคามตอผลประโยชนของตน สําหรับอาเซียน ความกังวลวาจะถูกครอบงํา
โดยประเทศที่ใหญกวา เปนปจจัยสําคัญทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปรและ
อินโดนีเซีย ไมตองการใหการรวมตัวในเอเชียตะวันออกจํากัดอยูเฉพาะในกรอบอาเซียน+3 ซึ่งเปน
เหตุผลสําคัญในการดึงประเทศนอกภูมิภาคเขามารวมใน EAS

ญ่ีปุนแมจะมิไดเชื่อมั่นและศรัทธาในภาวะความเปนผูนําของอาเซียนมากนัก แตก็จําใจ
ยอมรับบทบาทนําของอาเซียน เน่ืองจากยังไมมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา ในขณะที่จีนแมจะมีหลายคร้ังที่
รูสึกอึดอัดและไมพอใจนักกับภาวะความเปนผูนําของอาเซียน แตก็ยังคงยืนยันสนับสนุนบทบาทนํา
ของอาเซียนอยางหนักแนนมาโดยตลอด เพราะจีนยังพอใจกับวิถีอาเซียน (ASEAN Way) ในการ
ดําเนินความสัมพันธในกรอบความรวมมือตางๆ ของอาเซียน สําหรับสาธารณรัฐเกาหลี แมจะมี
หลายคร้ังเชนกันที่รูสึกไมพอใจกับการที่อาเซียนไมยินยอมใหประเทศ+3 ไดมีความเปนเจาของ
รวมกัน (co-ownership) ในเวมีความรวมมือที่อาเซียนและประเทศ+3 รวมกันริเร่ิม เชน EAS
แตสาธารณรัฐเกาหลีก็ดูจะตกที่น่ังเดียวกับจีนและญ่ีปุนที่ตองจําใจยอมรับบทบาทนําของอาเซียน

ดังน้ัน ในกรอบอาเซียน+3 อาเซียนนาจะสามารถรักษาบทบาทนําไวได แตก็ไมแนวา
จะรักษาไวไดนานเทาใด เพราะประเทศ+3 ไดมีการหารือระหวางกันมากขึ้น ภายใตกรอบไตรภาคี
(China-Japan-ROK Trilateral Cooperation) ซึ่งเร่ิมจากการพบหารือกันอยางไมเปนทางการคร้ังแรก
ในชวงการรับประทานอาหารเชาของผูนําทั้งสองประเทศ ในระหวางการเขารวมประชุมสุดยอด
อาเซียน+3 คร้ังที่ 3 ที่กรุงมะนิลา ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งตอมาไดยกระดับเปนการหารืออยางเปน
ทางการในป พ.ศ. 2545 การหารือและความรวมมือระหวางทั้งสามประเทศไดพัฒนาไปโดยลําดับ
ในป พ.ศ. 2551 ทั้งสามประเทศตกลงที่จะพบหารือกันในประเทศตนเอง แทนการพบหารือกัน
ในชวงที่เดินทางมารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 โดยการประชุมสุดยอดของทั้งสามประเทศ



35

นอกเวทีอาเซียนไดมีขึ้นคร้ังแรกที่ญ่ีปุนในเดือนธันวาคม 2551
พัฒนาการของความรวมมือระหวางกันของประเทศ+3 ทําใหอาเซียนเร่ิมมีความวิตกวา

ทั้งสามประเทศอาจจะหันไปใหความสาํคัญกับการสงเสริมความรวมมือระหวางกัน มากกวา
ความรวมมือในกรอบอาเซียน+3 นอกจากน้ี ยังมีความกังวลวา ตอไปในอนาคตความรวมมือ
ในเอเชียตะวันออกอาจจะถูกขับเคลื่อนโดยกรอบ 3+10 แทนที่จะเปน10+3 เชนที่เคยเปนมา
แมประเทศ+3 จะยืนยันอยางหนักแนนในแถลงการณรวมที่ออกในการประชุมสุดยอดของทั้งสาม
ประเทศวา ทั้งสามประเทศยังคงสนับสนุนบทบาทนําของอาเซียนในความรวมมือเอเชียตะวันออก
แตความกังวลของฝายอาเซียนก็มิไดหมดไป

แมวาในกรอบอาเซียน+3 อาเซียนจะยังคงไดรับการยอมรับใหมีบทบาทนํา
เพราะประเทศคูเจรจาทั้งสามประเทศยังคงตระหนักถึงประโยชนและความจําเปนของการมีบทบาท
นําของอาเซียนทั้งในนามและในทางปฏิบัติ แตในเวที EAS อาเซียนดูจะตองเผชิญกับความทาทายที่
นากังวลมากกวา เพราะประเทศคูเจรจาอ่ืนๆ มิไดมีความขัดแยงหรือหวาดระแวงกันในทาง
ประวัติศาสตร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ซึ่งไดเขารวมใน EAS ต้ังแตแรก ตางก็มีวาระ
(agenda) ของตนเอง

อินเดียภายใตนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) มีความปรารถนาที่จะรวมมือกับ
ประเทศเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสรางประชาคมเศรษฐกิจ
เอเชีย โดยอินเดียเห็นวา ศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของเอเชีย เดิมที่อินเดียตองการเห็นความรวมมือ
ในกรอบอาเซียน+3 ขยายรวมอินเดียเปนกรอบอาเซียน+4 แตเมื่อไมประสบผลอินเดียก็มีความยินดี
อยางยิ่งที่ไดเขารวมในเวที EAS โดยถือเปนสวนหน่ึงของ “Look East Policy”

สําหรับออสเตรเลีย ซึ่งในยุคอาณานิคมมีความสัมพันธใกลชิดแนบแนนกับอังกฤษประเทศ
เจาอาณานิคม และตอมาไดหันไปมีความสัมพันธใกลชิดกบัสหรัฐฯ จนถูกมองวา เปนเสมือนผูชวย
นายอําเภอใหกับสหรัฐฯ ไดหันมาใหความสําคัญกับเอเชียตะวันออกมากขึ้น เน่ืองจากตระหนักดีวา
ความรุงเรืองในอนาคตของออสเตรเลียขึ้นอยูกับเอเชียตะวันออก ดังน้ัน ออสเตรเลียจึงให
ความสําคัญอยางมากที่จะเขามามีสวนในการรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก โดยถือวา
ออสเตรเลียเปนสวนหน่ึงของ “East Asia Hemisphere”

ในสมัยรัฐบาลของ นายเควิน รัดด ออสเตรเลียเคยพยายามผลักดันแนวคิดการจัดต้ัง Asia-
Pacific community (APc) โดยอางวาเวทีความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันยังมีขอจํากัดอยู เชน APEC
มีขอบเขตจํากัดอยูที่ความรวมมือดานเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหไมสามารถผลักดันความรวมมือดาน
ความมั่นคงได และยังไมมีประเทศสําคัญ เชน อินเดีย เขารวม สําหรับ EAS แมวาจะมีขอบเขตที่
กวางกวา APEC แตไมมีสหรัฐฯ และรัสเซีย เขารวม ดังน้ัน ออสเตรเลีย จึงไดเสนอแนวคิด APc
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เพื่อแกไขขอจํากัดของเวทีความรวมมือตางๆ ที่มีอยู
อยางไรก็ดี ขอเสนอดังกลาวของออสเตรเลีย ไมไดรับการตอบรับจากประเทศที่เกี่ยวของ

ทําใหออสเตรเลียหันมาสนับสนุนการขยาย EAS เพื่อรวมสหรัฐฯ และรัสเซีย ซึ่งเปนการยอมรับ
บทบาทนําของอาเซียนโดยปริยาย แมวาออสเตรเลียอาจจะมิไดเลื่อมใสและศรัทธาภาวะความเปน
ผูนําของอาเซียนมากนัก สําหรับนิวซีแลนด ซึ่งเปนประเทศขนาดเล็กและต้ังอยูหางไกลจากภูมิภาค
สําคัญอ่ืนๆ ดูจะมีความปรารถนาเพียงแคไดมีสวนรวมในการรวมมือและการรวมตัวในเอเชีย
ตะวันออก  ซึ่งถูกคาดวาจะกาวขึ้นมาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลก

รัสเซียมีความปรารถนาที่จะเขารวมใน EAS ต้ังแตแรก แตถูกสิงคโปรและอินโดนีเซีย
คัดคาน รัสเซียมองวา ตนเปนสวนหน่ึงของเอเชียตะวันออก เน่ืองจากพื้นที่กวาคร่ึงของรัสเซียต้ังอยู
ในเอเชีย นอกจากน้ี รัสเซียยังปรารถนาที่จะเห็นภาคตะวันออกไกลของรัสเซียไดรับประโยชนจาก
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก อยางไรก็ดี รัสเซียตองรอจนกระทั่งสหรัฐฯ
แสดงความสนใจที่จะเขารวมใน EAS จึงไดมีโอกาสเขารวมใน EAS

สําหรับสหรัฐฯ ในตอนแรกที่มีการจัดต้ัง EAS สหรัฐฯ มิไดใหความสนในที่จะขอเขารวม
เน่ืองจากยังใหความสําคัญกับ APEC มากกวา และยังหมกมุนอยูกับการทําสงครามกับการกอการ
ราย อยางไรก็ดี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ประธานาธิบดีโอบามาไดแสดงความสนใจที่จะ
ปฏิสัมพันธกับประเทศในเอเชียมากขึ้น โดยประกาศวา สหรัฐฯ เปน “resident power” ในเอเชีย
แปซิฟก สหรัฐฯ ไดตัดสินใจภาคยานุวัติ TAC ในป พ.ศ. 2553 ซึ่งไดปูทางไปสูการเขารวมใน EAS
ของสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2554 นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศ ไดใหความเห็นวา
การปฏิสัมพันธที่ใกลชิดกับเอเชียเปนสิ่งจําเปนสําหรับสหรัฐฯ เพราะประวัติศาสตรของศตวรรษ
ที่ 21 จะถูกเขียนขึ้นในเอเชีย (History in the 21st century will be written in Asia) ดังน้ัน สหรัฐฯ
จึงตองการเขามามีสวนรวมในการเขียนประวัติศาสตรน้ี

ในเวที EAS ซึ่งมีประเทศมหาอํานาจและประเทศสําคัญเขารวมหลายประเทศ อาเซียน
จําเปนตองใชความพยายามและความสามารถอยางมากในการประสานผลประโยชนของประเทศ
ตางๆ ซึ่งมีความสนใจและผลประโยชนที่แตกตางกัน อาทิ สหรัฐฯ ใหความสําคัญกับการหารือเร่ือง
ความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเลในบริเวณทะเลจีนใต โดยสหรัฐฯ อางวามีผลประโยชน
แหงชาติในทะเลจีนใต ซึ่งเร่ืองน้ีทําใหจีนไมสบายใจอยางมาก นอกจากน้ี สหรัฐฯ  ดูจะไมคอยให
ความสนใจกับความความรวมมือทางเศรษฐกิจในเวที EAS ภายใตขอริเร่ิม CEPEA โดยยังให
ความสําคัญกับ TPP ภายใต APEC มากกวา ซึ่งตางกับญ่ีปุนที่ใหความสําคัญอยางมากกับ CEPEA
ซึ่งญ่ีปุนเปนผูริเร่ิม อยางไรก็ดี ญ่ีปุนก็ยอมรับวา หากจะมุงเร่ืองเศรษฐกิจเปนหลัก สหรัฐฯ ก็คงหมด
ความสนใจใน EAS เน่ืองจากประเด็นที่สหรัฐฯ ใหความสนใจ คือ ประเด็นความมั่นคง
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3.3.2 สิ่งทาทายจากภายในอาเซียน
(1) ความแตกตางหลากหลายในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อาเซียนเปนกรอบความรวมมือในระดับภูมิภาคที่มีความแตกตางหลากหลายทั้งในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยอาเซียนประกอบดวยประเทศที่มีรายไดตอหัวของประชากรอยู
ในระดับที่สูงอันดับตนๆ ของโลก เชน สิงคโปรและบรูไนฯ และประเทศที่มีรายไดตอหัวของ
ประชากรอยูในอันดับทายๆ ของโลก เชน ลาวและพมา ในทางการเมือง อาเซียนประกอบดวย
ประเทศที่มีระบอบการเมืองการปกครองที่หลากหลาย แทบจะทุกระบอบที่มีอยูในโลก ไดแก
คอมมิวนิสต เผด็จการทหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย และประชาธิปไตยหลากหลายรูปแบบ

ในทางสังคม อาเซียนประกอบดวยประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม ความแตกตางหลากหลายดังกลาวของอาเซียน เปนทั้งจุดออนและจุดแข็งสําหรับ
อาเซียน แตก็มิไดเปนอุปสรรคของการรวมมือและการรวมตัวของอาเซียน เพียงแตอาจทําให
กระบวนการรวมมือและรวมตัวของอาเซียนดําเนินไปไมรวดเร็วอยางที่บางคนคาดหวัง สําหรับ
ประเทศนอกกลุมอาเซียน ประเทศในเอเชีย เชน จีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย คอนขาง
จะมีความเขาใจพื้นฐานและขอจํากัดของอาเซียนดีพอสมควร ซึ่งแตกกับประเทศตะวันตก เชน
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ที่อึดอัดกับแนวทางและพัฒนาการของความรวมมือในกรอบ
อาเซียนที่มักจะกาวไปอยางชาๆ เน่ืองจากตองคํานึงถึงความพรอมของทุกประเทศที่เกี่ยวของ

ความจริงแลว ความแตกตางหลากหลายเปนเพียงอุปสรรค แตมิไดปดกั้นโอกาสที่จะ
รวมมือและรวมตัวกัน ยุโรปกอนที่จะมีการรวมตัวกัน ก็มีความแตกตางหลากหลายกันไมนอย แต
ในการรวมตัวของยุโรปไดมีการกําหนดกฏเกณฑใหประเทศที่จะประสงคจะขอเขามาเปนสมาชิก
ตองยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่จะไดรับการพิจารณาใหเขาเปนสมาชิก ซึ่งแตกตางจากในกรณีของ
อาเซียนที่ไมการกําหนดกฏเกณฑที่ชัดเจน โดยจะยึดเอาเจตนารมยทางการเมืองเปนหลัก

(2) ความออนแอในเชิงโครงสรางและสถาบัน
ตลอดระยะเวลา 40 ป นับต้ังแตมีการจัดต้ังอาเซียน พ.ศ. 2510 จนกระทั่งมีการลงนาม

กฎบัตรอาเซียนในป พ.ศ. 2550 อาเซียนเปนเพียงกรอบความรวมมืออยางหลวมๆ ที่จัดต้ัง
โดยปฎิญญาซึ่งเปนเพียงเอกสารที่แสดงเจตนารมยของประเทศสมาชิกที่จะรวมมือกัน เปนเวลา
เกือบ 10 ป นับต้ังแตมีการจัดต้ัง ผูนําอาเซียนไมเคยพบหารือกัน และไมมีการจัดต้ังสํานักเลขาธิการ
เพื่อติดตามและประสานงานความรวมมือกัน จนกระทั่งป พ.ศ. 2519 จึงไดมีการพบหารือกัน
คร้ังแรกของผูนําอาเซียนที่บาหลี และมีการเห็นชอบใหมีการจัดต้ังสํานักเลขาธิการอาเซียน
กรุงจาการตา เพื่อทําหนาที่ติดตามและประสานความรวมมือ โดยในระยะแรกมีบทบาทที่จํากัด
เน่ืองจากประเทศสมาชิกไมตองการเห็นการจัดต้ังสถาบันที่มีอํานาจเหนือรัฐ (supranational body)
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ความกังวลในเร่ืองอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนประเด็นที่มีความออนไหวอยางมากสําหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ทําใหอาเซียนไมคอยจะใหความสําคัญกับการจัดต้ังองคกรหรือ
สถาบัน เพื่อติดตามหรือดําเนินงานความรวมมือในดานตางๆ อาเซียนยังคงใชการตัดสินใจจากเมือง
หลวง โดยผานการประชุมในระดับตางๆ ซึ่งทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพและความ
ตอเน่ือง นอกจากน้ี อาเซียนมักจะพยายามหลีกเลี่ยงขอผูกมัดทางกฏหมายตลอดระยะเวลากวา 40 ป
อาเซียนมีการลงนามสนธิสัญญาเพียง 2 ฉบับ ไดแก Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia (TAC) ในป พ.ศ. 2519 และ Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
(SEANWFZ) ในป พ.ศ. 2538

การที่อาเซียนถูกจัดต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเปนเพียงเอกสารที่แสดงเจตนารมยทาง
การเมืองที่มิไดมีขอผูกมัดในทางกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหอาเซียนไมมีสถานะทางกฎหมาย
อินโดนีเซียเปนประเทศเดียวที่ออกกฎหมายภายในประเทศรับรองสถานภาพของสํานักเลขาธิการ
อาเซียนที่ต้ังอยูที่ กรุงจาการตา ดังน้ัน อินโดนีเซียจึงเปนประเทศเดียวที่ใหการรับรองอาเซียน
ในทางกฎหมาย ในขณะที่ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ มิไดออกฎหมายภายใน รับรองสถานะทางกฎหมาย
ของอาเซียน อาเซียนจึงไมมีสถานะทางกฎหมายแมในประเทศสมาชิก (ยกเวนอินโดนีเซีย)  อาเซียน
เพิ่งจะมีสถานะทางกฎหมาย ภายหลังการมีผลบังคับใชของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งมีผลผูกพันตาม
กฎหมายระหวางประเทศ และประเทศสมาชิกทุกประเทศตองออกกฎหมายภายในประเทศรับรอง

ดังน้ัน อาเซียนจึงตองมีการดําเนินการอีกมาก ในการปรับปรุงโครงสรางการเสริมสราง
ความแข็งแกรงในทางสถาบัน และการสงเสริมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทางสัญลักษณ เพื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งไดมีการดําเนินการไปบางแลว เชน การแตงต้ังเอกอัครราชทูต
ผูแทนถาวรประจําอาเซียนซึ่งทําหนาที่ในคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําของอาเซียน (Committee
of Permanent Representatives - CPRs) การเพิ่มบทบาทใหกับเลขาธิการอาเซียนและสํานัก
เลขาธิการฯ การมีเพลงประจําอาเซียน (ASEAN Anthem) และการกําหนดใหมีการชักธงอาเซียนคู
กับธงประจําชาติของประเทศสมาชิก นอกจากน้ี ยังมีการเปดใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศคู
เจรจาแตงต้ังทูตประจําอาเซียน ซึ่งหลายประเทศไดดําเนินการแลว ญ่ีปุนเปนประเทศแรกที่แตงต้ัง
ทูตประจําอาเซียนที่มีถิ่นพํานักที่กรุงจาการตา และมีการจัดต้ังสํานักงานผูแทนประจําอาเซียน แยก
ตางหากจากสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําอินโดนีเซีย

นอกจากขอจํากัดในเชิงโครงสรางและสถาบันแลว อาเซียนยังมีขอจํากัดในดานเงินทุนและ
งบประมาณ โดยที่ผานมาอาเซียนยังพึ่งพาความชวยเหลือจากประเทศคูเจรจาเปนหลัก ซึ่งทําให
อาเซียนถูกมองวา เปนเพียงพนักงานขับมากกวาที่จะเปนผูขับเคลื่อนความรวมมืออยางแทจริง
ในทางปฏิบัติมักจะพบวา ประเทศคูเจรจาจะเปนฝายริเร่ิมความรวมมือในดานตางๆ และใหเงินทุน
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สนับสนุน โดยอาเซียนเปนฝายรับและดําเนินการโครงการตางๆ ในภาคปฏิบัติ แมวาอาเซียนจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อลบลางภาพความสัมพันธในลักษณะ “donor –
recipient relations” มาเปนลักษณะ “partnership relations” แตอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสมาชกิ
ใหม (CLMV) ก็ยังคงมุงเนนการขอรับความชวยเหลือจากประเทศคูเจรจา จึงเปนการยากที่อาเซียน
จะเรียกตนเองวา เปนผูขับเคลื่อนความรวมมืออยางแทจริง

(3) ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธตามวิถีอาเซียน (ASEAN Way)
วิถีอาเซียน หรือ ASEAN Way เปนแนวปฏิบัติที่สําคัญในการดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเองและกับประเทศคูเจรจา ลักษณะสําคัญของวิถีอาเซียน คือ การไม
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน การใชหลักฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจ การดําเนิน
ความรวมมือแบบคอยเปนคอยไป โดยคํานึงถึงความพรอมของทุกประเทศที่เกี่ยวของ และการเนน
การทูตหรือการหารือแบบไมเปนทางการ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความออนไหว เพื่อหลีกเลี่ยง
การเผชิญหนา

แนวทางการดําเนินความรวมมือตามวิถีอาเซียนดังกลาวมีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวกันวา
วิถีอาเซียน คือ สูตรของความสําเร็จของอาเซียน ที่ทําใหอาเซียนยืนหยัดผานเหตุการณทาทายตางๆ
และพัฒนามาไดกวา 40 ป ทามกลางความแตกตางหลากหลายในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางไรก็ดี ทุกสิ่งเมื่อมีขอดียอมตองมีขอเสียเปนธรรมดา วิถีอาเซียนถูกมองวา เปนอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําใหอาเซียนกาวไปอยางเชื่องชา จนทําใหประเทศภายนอก โดยเฉพาะประเทศคูเจรจาบาง
ประเทศรูสึกผิดหวังกับความเชื่องชาและมักถูกมองวา ไรทิศทางที่ชัดเจนในการเปนขับเคลื่อนความ
รวมมือในภูมิภาค บางประเทศถึงกับต้ังคําถามถึงความพรอมและศักยภาพของอาเซียนในการมี
บทบาทนําในการขับเคลื่อนความรวมมือและกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ในเร่ืองน้ี อาเซียนเองก็ตระหนักเปนอยางดีและยอมรับวา การจะไดรับการยอมรับ
ในฐานะพลังขับเคลื่อน (driving force) เปนสิ่งที่ตองพยายามเพื่อใหไดมา มิใชสิทธิพิเศษที่ไดรับมา
โดยกําเนิด (ASEAN has to earn it as it is not given as a special birth right)

อาเซียนในปจจุบันจึงเร่ิมใหความสนใจกับการแสดงความเห็นในประเด็นภายในประเทศ
สมาชิก ซึ่งอาจสงผลกระทบตออาเซียน เชน ปญหาการเมืองในพมา ปญหาความวุนวายทาง
การเมืองภายในของไทย โดยมีการออกแถลงการณของประเทศที่ทําหนาที่เปนประธานอาเซียน
เพื่อแสดงใหประเทศภายนอกเห็นวา อาเซียนมิไดละเลยความสนใจตอปญหาภายในอาเซียน ซึ่งบาง
กรณีก็เปนที่ยอมรับและไดรับคําชื่นชมจากประเทศภายนอก แตในทางกลับกันกลับไดรับการตอวา
และโตแยงจากประเทศสมาชิกดวยกันเอง ดังเชนในกรณีที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
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ออกแถลงการณแสดงความกังวลตอสถานการณทางการเมืองในพมา ซึ่งไดรับการชื่นชมจากโลก
ภายนอก แตไดรับการตอวาและโตแยงอยางรุนแรงจากรัฐบาลทหารพมา

ในกรณีประเด็นความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก เชน ปญหาระหวางไทยกับกัมพูชา
ประธานอาเซียนก็ไดเขามามีบทบาทในฐานะ “Facilitator” เพื่อคลี่คลายปญหาความขัดแยงของ
ประเทศสมาชิกทั้งสองประเทศ จนถึงขั้นใชอาวุธ ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน นับต้ังแตมีการจัดต้ัง
อาเซียน ความขัดแยงดังกลาวไดสงผลกระทบอยางมากตอภาพพจนของอาเซียนและความนาเชื่อถือ
ของกลไกตางๆ ของอาเซียน ปญหาการเมืองภายในของไทยและกัมพูชาเปนอุปสรรคสําคัญ ทําให
กลไกของอาเซียนและประธานอาเซียนสามารถมีบทบาทไดอยางจํากัด เน่ืองจากการดําเนินการใดๆ
ก็ตามตองไดรับความเห็นชอบและความยินยอมพรอมใจของประเทศคูกรณี

หากพิจารณาโดยรวมแลว สิ่งทาทายจากภายในอาเซียนดูจะมีความนากังวลมากกวา
สิ่งทาทายจากภายนอก เพราะหากอาเซียนสามารถจัดการกับสิ่งทาทายภายในอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สิ่งทาทายจากภายนอกก็คงไมใชสิ่งที่นาวิตกกังวลมากนัก อาเซียนควรจะตอง
ดําเนินการอยางไร เพื่อจัดการกับสิ่งทาทายตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เปนสิ่งที่จะไดกลาว
ในบทตอไป
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานฉบับน้ีศึกษาพัฒนาการที่สําคัญของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก ซึ่งมีจุดเร่ิมตนจากพัฒนาการของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางจริงจังภายหลังการจัดต้ังอาเซียน ในป พ.ศ. 2510
ตอมาในป พ.ศ. 2540 อาเซียนไดขยายความรวมมือเชื่อมโยงไปยังประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน+3
ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือในเอเชียตะวันออก โดยมีเปาหมายระยะยาว คือ
การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian community - EAc)

ในป พ.ศ. 2548 ความรวมมือในเอเชียตะวันออกไดกาวไปถึงจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญ คือ
การจัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ซึ่งเดิมจะเปน
วิวัฒนาการของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 แตอาเซียนเห็นวา เวทีการประชุมน้ีควรเปดกวางให
ประเทศภายนอกภูมิภาคไดมีโอกาสเขารวมดวย การจัดต้ัง EAS นับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
ความรวมมือในเอเชียตะวันออก ซึ่งไดขยายครอบคลุมไปยังประเทศนอกภูมิภาคดวย

รายงานไดชี้ใหเห็นถึงบทบาทของไทยในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
โดยเร่ิมจากกรอบอาเซียน เร่ิมต้ังแตการริเร่ิมผลักดันการจัดต้ังอาเซียน การจัดต้ัง AFTA และ
การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค เปนตน ในกรอบอาเซียน+3 ไทยมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของความรวมมือ และการผลักดันมาตรการความรวมมือที่สําคัญๆ อาทิ การจัดต้ัง CMI
ซึ่งเปนมาตรการความรวมมือดานการเงินที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน CMIM
และการจัดต้ังกลไกสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 (APTERR) ในเวที EAS ไทยก็มีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางความรวมมือและการขยายสมาชิก

รายงานไดวิเคราะหสิ่งทาทายสําหรับอาเซียน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สิ่งทาทายจาก
ประเทศภายนอกอาเซียนทั้งในกรอบอาเซียน+3 และในเวที EAS และสิ่งทาทายจากภายในอาเซียน
เอง ซึ่งมีที่มาจากหลายปจจัย ไดแก ความแตกตางหลากหลายในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ความออนแอในเชิงโครงสรางและสถาบัน และขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธตามวิถีอาเซียน
(ASEAN Way)
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อาเซียนซึ่งไดประกาศเจตนารมณที่จะเปนผูขับเคลื่อน (Driving Force) ความรวมมือใน
ภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนเปนแกนกลาง (ASEAN Centrality) ของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก กําลังเผชิญกับความทาทายอยางที่ไมเคยประสบมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
การจัดต้ังเวทีการประชุม EAS ซึ่งมีประเทศสําคัญหลายประเทศเขารวม อาเซียนควรจะดําเนินการ
อยางไร เพื่อที่จะรักษาบทบาทนําและเปนแกนกลางของความรวมมือในภูมิภาค เปนประเด็นที่จะได
กลาวตอไป

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
หากอาเซียนจะรักษาบทบาทนําในฐานะผูขับเคลื่อนการรวมมือและการรวมตัวในเอเชีย

ตะวันออก เพื่อใหอาเซียนเปนแกนกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในเอเชียตะวันออก อาเซียน
ตองกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค ที่ผานมา
อาเซียนยังไมมีการวางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพียงแตประกาศย้ําความปรารถนาของอาเซียนที่จะมี
บทบาทนํา โดยอาศัยประโยชนจากการไดเปนประธานและ/หรือเปนเจาภาพจัดการประชุมตางๆ
ซึ่งแมในปจจุบันอาเซียนจะยังไดรับการยอมรับ แตทั้งน้ีมิใชเพราะอาเซียนมีความพรอมสูง หรือมี
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสูง แตเปนเพราะยังไมมีกลไกหรือผูเลนอ่ืน ซึ่งเปนที่ยอมรับมากกวา

ในการพัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือในภูมิภาคที่สมดุล มีพลวัต และ
สงเสริมผลประโยชนของอาเซียน อาเซียนจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนรวมกัน โดยเร่ิม
จากการกําหนดใหชัดเจนวา ความมั่นคงไพบูลยของภูมิภาคเอเชียตะวันออก คือ เปาหมายสําคัญของ
การรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความสําคัญตอประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค
ความมั่นคงไพบูลยดังกลาวขึ้นอยูกับสันติภาพและความสมานฉันท (peace and harmony) ของ
ประเทศในภูมิภาค และการมีปฏิสัมพันธที่สรางสรรกับทุกประเทศที่มีผลประโยชนและมีความ
ปรารถนาที่จะเขามามีสวนรวมในความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การกาวขึ้นมาของจีน ทําใหเกิดความวิตกกังวลวา จีนอาจแสวงหาความเปนใหญ
(hegemony) ซึ่งอาจจะกลายเปนภัยคุกคามตอประเทศตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ความไม
ไววางใจและความหวาดระแวงกัน จึงเปนอุปสรรคสําคัญของการรวมตัวในเอเชียตะวันออก
สําหรับอาเซียน ความกังวลวาจะถูกครอบงําโดยประเทศที่ใหญกวาและการถูกลดบทบาท
ในเวทีความรวมมือในภูมิภาค เปนปจจัยสําคัญทําให ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปร
และอินโดนีเซีย ไมตองการใหการรวมตัวในเอเชียตะวันออกจํากัดอยูเฉพาะในกรอบอาเซียน+3
ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญในการดึงประเทศนอกภูมิภาคเขามารวมใน EAS
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ความรวมมือและกระบวนการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงดําเนินไปในรูปแบบ
“ASEAN Plus” ซึ่งไดแก อาเซียน+1 อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 (EAS) แทนที่จะเปนในรูปแบบ
พหุภาค ดังเชนในกรณีของยุโรป ซึ่งเร่ิมตนจาก 6 ประเทศ และคอยๆ ขยายไปเปน 27 ประเทศ
ในป พ.ศ. 2540 ความรวมมือในรูปแบบดังกลาวน้ี ในแงหน่ึงก็เปนการสะทอนถึงสภาพความเปน
จริงในเอเชียตะวันออก ประเทศในภูมิภาคยังไมมีความไววางใจกันเพียงพอที่จะรวมเปนหน่ึง
เดียวกัน ดังน้ัน ความรวมมือในรูปแบบ “ASEAN Plus” จึงเปนการสะทอนความเปนจริงในภูมิภาค
และเปนการยอมรับโดยปริยายในบทบาทนําของอาเซียนในการขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค

การผลักดันใหประเทศนอกกลุมไดเขามารวมในกรอบความรวมมือและกระบวนการ
รวมตัวในเอเชียตะวันออก อาจเปนปจจัยที่ชวยกระตุนความรูสึกของการเปนกลุมเดียวกันของ
ประเทศในภูมิภาคและอาจชวยใหอัตลักษณรวมของภูมิภาคปรากฏชัดเจนออกมา หรือในทางตรง
ขามอาจทําใหความเปนกลุมเปนกอนตองสลายหายไป

หากประเทศในเอเชียตะวันออกสามารถเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันและสราง
วิสัยทัศนรวมกันที่จะสงเสริมความรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค
หลัก คือ จรรโลงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงไพบูลยในภูมิภาค โดยการเสริมสรางความไวเน้ือ
เชื่อใจกัน เพื่อที่ประเทศในภูมิภาคจะสามารถอยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท ชวยเหลือซึ่งกนั
และกันในยามที่มีปญหา โดยไมตองพึ่งพาหรือเปนภาระของประเทศภายนอก ประเทศภายใน
ภูมิภาคก็ไมควรที่จะหวาดระแวงกันเองมากจนเกินไป ในขณะที่ประเทศภายนอกภูมิภาคก็ไมควรที่
จะหวั่นวิตกตอการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพราะแมแตสหรัฐฯ เองก็ไมลังเลที่จะสงเสริม
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของตนเอง

ทาทีของประเทศภายนอกก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการรวมมือและการรวมตัวใน
เอเชียตะวันออก ในกระบวนการรวมตัวของยุโรป สหรัฐฯ ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งน้ี เพื่อให
ยุโรปสามารถชวยเหลือตนเองได ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 นอกจากน้ี ความเขมแข็งของยุโรป
ยังมีความสําคัญตอความมั่นคงของยุโรป ซึ่งตองเผชิญหนากับภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียต ดวย
เหตุผลภายในและภายนอกดังกลาว สหรัฐฯ จึงใหการสนับสนุนการรวมตัวในยุโรปอยางเต็มที่
ในกรณีของเอเชียตะวันออก สหรัฐฯ ยังมีทาทีที่คอนขางจะระมัดระวัง การคัดคานแนวคิดการจัดต้ัง
EAEG ของมาเลเซีย ความพยายามของญ่ีปุนที่จะจัดต้ัง Asian Monetary Fund และการจัดประชุม
EAS ในลักษณะที่จํากัดเฉพาะประเทศอาเซียน+3 สะทอนใหเห็นวา สหรัฐฯ ไมตองการเห็นการ
รวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในลักษณะที่ปดกั้นประเทศภายนอก ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ
อิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับทาทีของบางประเทศในภูมิภาคที่ไมตองการเห็น
การรวมตัวในเอเชียตะวันออกจํากัดเฉพาะประเทศในภูมิภาคเทาน้ัน
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หากพิจารณาเงื่อนไขและปจจัยอันมีลักษณะเฉพาะในเอเชียตะวันออกแลว อาจกลาวไดวา
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคน้ีไมนาจะประกอบขึ้นดวยกรอบความรวมมือใดกรอบความ
รวมมือหน่ึงเพียงกรอบเดียวหรือโครงสรางเดียว (single structure) แตนาจะประกอบดวยหลาย
โครงสราง (multiple structure) อาทิ อาเซียน อาเซียน+1 อาเซียน+3 EAS และ ARF โดยมีอาเซียน
เปนจุดศูนยกลาง ซึ่งทั้งหมดน้ีสามารถพัฒนาควบคูกันไปและเสริมซึ่งกันและกัน ประชาคมอาเซียน
จะเปนฐานรากสําคัญที่จะนําไปสูประชาคมเอเชียตะวันออก ในขณะที่ EAS จะเปนเวทีสําหรับการ
ปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค ที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และตองการเขามามีบทบาทในความรวมมือในภูมิภาคน้ี

กลาวโดยสรุป เปาหมายสําคัญของการรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก นาจะ
ไดแก การจรรโลงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงไพบูลยในภูมิภาค ซึ่งควรดําเนินไปควบคูกับ
การมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรและมีพลวัตกับประเทศตางๆ ที่มีผลประโยชนในภูมิภาคน้ี และ
ปรารถนาที่จะเขามามีสวนรวมในความรวมมือเอเชียตะวันออก โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก จึงประกอบดวยกรอบ/กลไกความรวมมือตางๆ ที่ทับซอนกันหลายชั้น อาทิ
ASEAN+1 ASEAN+3 EAS และ ARF กรอบ/กลไกตางๆ เหลาน้ีสามารถพัฒนาควบคูกันไปใน
ลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกัน

ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 และประชาคมเอเชียตะวันออก ซึ่งในชั้นน้ี
ยังเปนเพียงเปาหมายระยะยาว ลวนเปนสวนหน่ึงของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค ซึ่ง
สามารถพัฒนาควบคูกันไปในลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกันเชนกัน ซึ่งทั้งหมดน้ี อาเซียนควรจะเปน
แกนกลางสําคัญ แตอาเซียนเองจะตองมียุทธศาสตรที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและรูปแบบของ
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค รวมทั้งทิศทางของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
นอกจากน้ี อาเซียนตองหันมาใหความสําคัญอยางจริงจังกับการปรับปรุงโครงการและสงเสริมการ
รวมตัวของอาเซียนใหเขมแข็งและแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อที่จะสามารถมีบทบาทนําและเปน
แกนกลางสําคัญของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(1) ขอเสนอแนะในการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรสําหรับอาเซียน
อาเซียนควรพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค

ซึ่งควรมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(ก) มีความสมดุล กลาวคอื มีการเปดโอกาสใหประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคไดแสดง

บทบาทอยางเหมาะสมในแตละกรอบความรวมมือ (อาเซียน+1 อาเซียน+3 EAS และ ARF)
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(ข) มีพลวัต กลาวคือ ไมยึดติดกับรูปแบบมากนัก แตควรยึดผลประโยชนรวมกันเปนหลัก
ในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือ

(ค) สงเสริมผลประโยชนของอาเซียน ความรวมมือในกรอบตางๆ (อาเซียน+1 อาเซียน+3
EAS และ ARF) ตองชวยสงเสริมและสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน

ในการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว อาเซียนควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว วา อาเซียนตองการอะไร และจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในแตละชวงเวลา ในระยะสั้น-ปานกลาง (5-10 ปขางหนา)  เปาหมายสําคัญของอาเซียน
นาจะไดแก การจัดต้ังประชาคมอาเซียน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับอาเซียน เพื่อที่จะสามารถ
เปนแกนกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค ในระยะยาว (10 ปขางหนา) เปาหมายสําคัญ
นาจะไดแก การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก ในลักษณะที่ไมทาํใหประชาคมอาเซียนหายไป
แตยังดํารงอยูในฐานะแกนกลางสําคัญ และในขณะเดียวกันก็ควรเปดกวางใหประเทศตางๆ
สามารถเขามามีบทบาทไดอยางเหมาะสม แตตองไมใหความเปนกลุมกอน หรืออัตลักษณของ
เอเชียตะวันออกตองสลายหายไป

(2) ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เพื่อที่จะสามารถเปนผูขับเคลื่อนความรวมมือ และเปนแกนกลางของโครงสราง

สถาปตยกรรมในภูมิภาคไดอยางแทจริง อาเซียนควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางภายในของ
อาเซียนเอง ดังน้ี

(ก) การปรับปรุงเชิงสถาบัน
อาเซียนไดกาวผานการเปนเพียงกลุมความรวมมือแบบหลวมๆ มาเปนองคกรความรวมมือ

ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีเปาหมายที่จะพัฒนาไปสูการเปนประชาคมในป พ.ศ. 2558 อาเซียนจึงจําเปน
ตองใหความสําคัญมากขึ้นกับการปรับปรุงโครงสรางภายในอาเซียนใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปจจุบัน อาเซียนไดจัดต้ังคณะมนตรี (community council) 3 คณะ เพื่อทําหนาที่
ติดตามและประสานงานการดําเนินการในการจัดต้ังประชาคมทั้ง 3 เสา (ASEAN Economic
Community Council, ASEAN Political-Security Community Council และ ASEAN Socio-cultural
Community Council) โดยคณะมนตรีทั้ง 3 คณะจะจัดทํารายงานและขอเสนอแนะตอ ASEAN
Coordinating Council (ACC) เพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอไป

การพัฒนาโครงสรางกลไกการดําเนินการของอาเซียนดังกลาวถือเปนพัฒนาการที่สําคัญ
อยางไรก็ดี การดําเนินการใดๆ ของกลไกตางๆ ของอาเซียน ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีการจัดต้ังขึ้น
ใหม จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งที่ผานมามักจะประสบปญหา
ในดานงบประมาณและกําลังคน ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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เพียงพอ ประเทศคูเจรจาบางประเทศไดเสนอที่จะยื่นมือเขามาชวยเหลือสนับสนุน แตอาเซียนยัง
ลังเลที่จะเปดรับความชวยเหลือดังกลาว เน่ืองจากเกรงวา การทํางานของสํานักเลขาธิการอาเซียน
อาจถูกแทรกแซงจากภายนอก

ดังน้ัน หากอาเซียนตองการความเปนอิสระในการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถแสดงบทบาท
นําไดอยางที่อาเซียนปรารถนา อาเซียนจําเปนตองแสวงหาแนวทางในการระดมทุนเพื่อใชในการ
ดําเนินงานของตนอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

(ข) การปรับปรุงวิธีการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของอาเซียน
ที่ผานมา อาเซียนยังคงใชวิธีการระดมทุนสําหรับการดําเนินงานของอาเซียน โดยเฉพาะ

การดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยการสมทบเงินทุนประจําปจากประเทศสมาชิก
ในสัดสวนที่เทาเทียมกันทุกประเทศ ซึ่งทําใหประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่ากวา มักประสบ
ปญหาและเห็นวาไมคอยยุติธรรม ซึ่งแมจะมีหลายฝายเห็นดวย แตอาเซียนยังไมสามารถหาขอยุติ
เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการระดมเงินทุนและกําหนดสัดสวนการสมทบเงินที่เหมาะสม

ปญหาการระดมเงินทุน ทําใหอาเซียนยังตองพึ่งพาประเทศคูเจรจาเปนหลักในการ
สนับสนุนดานการเงิน เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือตางๆ ซึ่งสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมาจาก
การสนับสนุนของประเทศคูเจรจา ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอาเซียนถูกมองวา เปนเพียง “พนักงาน
ขับ” มากกวาจะเปน “ผูขับเคลื่อน” ความรวมมืออยางแทจริง เพราะในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ความรวมมือใดๆ หากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากประเทศคูเจรจาแลว ก็ยากที่จะดําเนินการได

ในอดีต เคยมีการเสนอใหพิจารณาทบทวนสัดสวนการสมทบเงินทุน โดยยึดตามผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product – GDP) แตถูกอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญที่สุดในอาเซียน แตประชากรสวนใหญยังยากจน คัดคาน นอกจากน้ี เคยมีการเสนอ
ใหยึดตามรายไดตอหัวของประชากร (GDP per capita) แตก็ถูกสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศเล็ก แตเปน
ประเทศที่รายไดตอหัวของประชากรสูงที่สุดในอาเซียน คัดคาน ดวยเหตุน้ี จึงไดมีการเสนอให
พิจารณาแนวทางระดมเงินทุนจากแหลงอ่ืน แทนที่จะพึ่งพาการสมทบทุนจากงบประมาณประจําป
ของประเทศสมาชิก อาทิ การเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในอาเซียน ซึ่งในแต
ละปมีจํานวนหลายสิบลานคน เชน ในป พ.ศ. 2553 อาเซียน 10 ประเทศ มีนักทองเที่ยวตางประเทศ
ประมาณ 73 ลานคน ซึ่งหากมีการเก็บคาธรรมเนียมรายละ 1-2 ดอลลารสหรัฐ ก็จะทําใหไดเงินทุน
ปละ 70-140 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมากกวาเงินงบประมาณประจําปของสํานักเลขาธิการอาเซียน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกปละ 15 ลานดอลลารสหรัฐ
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(ค) การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของอาเซียน
นับต้ังแตมีการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510 กระบวนการตัดสินใจของอาเซียนยังคงยึด

หลักการฉันทามติอยางมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง แมจะมีการจัดทํากฏบัตรอาเซียน ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพ
อาเซียนใหเปนองคกรความรวมมือระดับภูมิภาคที่มีสถานะตามกฏหมายระหวางประเทศ และเปน
องคกรที่มีกฎเกณฑในการดําเนินงาน (rules-based regional organization) ในชวงที่มีการยกราง
กฎบัตรอาเซียน ไดมีการหารือถึงความเปนไปไดที่จะใหมีการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญในบาง
ประเด็น แตที่สุดแลว อาเซียนยังคงยึดหลักการฉันทามติเชนเดิม ซึ่งแมจะไดรับการยอมรับวา เปน
หลักการสําคัญที่ทําใหอาเซียนสามารถยืนหยัดและพัฒนามาไดอยางมั่นคงจนถึงปจจุบัน แตก็เปน
หลักการที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากวา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอาเซียนไมสามารถกาวไป
ไกลไดอยางที่ควรจะเปน เพราะในทางปฏิบัติแลว ประเทศที่ชาที่สุดกลายเปนประเทศที่กําหนด
ความเร็วของความกาวหนา (the slowest is the one who determines the pace of progress) ความ
ลาชาในการตัดสินใจ ทําใหอาเซียนถูกมองวา ขาดประสิทธิภาพและไรทิศทาง ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึง
ที่มีผูต้ังขอสงสัยวา จริงๆ แลว อาเซียนมีความพรอมเพียงไรที่จะเปนผูขับเคลื่อนการรวมมือและ
การรวมตัวในภูมิภาค

ในกรณีของสหภาพยุโรป ภายใตสนธิสัญญาลิสบอน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 กระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนไปใชระบบ “double majority” โดยมติ
ตางๆ ตองไดรับเสียงสนับสนุนเกินรอยละ 55 ของประเทศสมาชิก ซึ่งตองมีประชากรรวมกันไม
นอยกวารอยละ 65 โดยจะมีการเร่ิมใชระบบดังกลาวน้ีในป พ.ศ. 2557

ในกรณีของอาเซียน หากการหารือในระดับการประชุมเจาหนาที่อาวุโสไมสามารถตกลง
กันไดตองเสนอใหที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณา หากที่ประชุมระดับรัฐมนตรียังไมสามารถ
ตกลงกันได ตองเสนอใหที่ประชุมสุดยอดของผูนําอาเซียนพิจารณา เพื่อหาขอสรุปบนหลักการของ
ฉันทามติตอไป

ในการกาวไปสูการเปนประชาคม หลักการฉันทามติไมควรนําไปใชกับทุกประเด็น แตใน
ขณะเดียวกัน การใชเสียงสวนใหญก็อาจไมสามารถใชไดในทุกกรณีเชนกัน การจะพิจารณาวา
ประเด็นใดหรือกรณีใดควรใชหลักการฉันทามติหรือเสียงสวนใหญเปนเร่ืองที่ละเอียดออนมาก
ทําใหยากที่จะกําหนดไดอยางชัดเจน ดังน้ัน อาเซียนจึงยังคงหลักการฉันทามติไว แมจะตระหนักดี
วา หลักการน้ีมีจุดออนหลายประการ แตก็เปนหลักการสําคัญที่ทําใหอาเซียนสามารถเดินหนาตอไป
ได แมจะไมรวดเร็วอยางที่ตองการ
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
รายงานฉบับน้ีศึกษาพัฒนาการที่สําคัญของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก ซึ่งมีจุดเร่ิมตนจากพัฒนาการของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางจริงจังภายหลังการจัดต้ังอาเซียน ในป พ.ศ. 2510
ตอมาในป พ.ศ. 2540 อาเซียนไดขยายความรวมมือเชื่อมโยงไปยังประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ 3 ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน+3
ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือในเอเชียตะวันออก โดยมีเปาหมายระยะยาว คือ
การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian community - EAc)

ในป พ.ศ. 2548 ความรวมมือในเอเชียตะวันออกไดกาวไปถึงจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญ คือ
การจัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ซึ่งเดิมจะเปน
วิวัฒนาการของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 แตอาเซียนเห็นวา เวทีการประชุมน้ีควรเปดกวางให
ประเทศภายนอกภูมิภาคไดมีโอกาสเขารวมดวย การจัดต้ัง EAS นับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
ความรวมมือในเอเชียตะวันออก ซึ่งไดขยายครอบคลุมไปยังประเทศนอกภูมิภาคดวย

รายงานไดชี้ใหเห็นถึงบทบาทของไทยในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
โดยเร่ิมจากกรอบอาเซียน เร่ิมต้ังแตการริเร่ิมผลักดันการจัดต้ังอาเซียน การจัดต้ัง AFTA และ
การสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค เปนตน ในกรอบอาเซียน+3 ไทยมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของความรวมมือ และการผลักดันมาตรการความรวมมือที่สําคัญๆ อาทิ การจัดต้ัง CMI
ซึ่งเปนมาตรการความรวมมือดานการเงินที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน CMIM
และการจัดต้ังกลไกสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 (APTERR) ในเวที EAS ไทยก็มีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางความรวมมือและการขยายสมาชิก

รายงานไดวิเคราะหสิ่งทาทายสําหรับอาเซียน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สิ่งทาทายจาก
ประเทศภายนอกอาเซียนทั้งในกรอบอาเซียน+3 และในเวที EAS และสิ่งทาทายจากภายในอาเซียน
เอง ซึ่งมีที่มาจากหลายปจจัย ไดแก ความแตกตางหลากหลายในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ความออนแอในเชิงโครงสรางและสถาบัน และขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธตามวิถีอาเซียน
(ASEAN Way)
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อาเซียนซึ่งไดประกาศเจตนารมณที่จะเปนผูขับเคลื่อน (Driving Force) ความรวมมือใน
ภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนเปนแกนกลาง (ASEAN Centrality) ของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก กําลังเผชิญกับความทาทายอยางที่ไมเคยประสบมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
การจัดต้ังเวทีการประชุม EAS ซึ่งมีประเทศสําคัญหลายประเทศเขารวม อาเซียนควรจะดําเนินการ
อยางไร เพื่อที่จะรักษาบทบาทนําและเปนแกนกลางของความรวมมือในภูมิภาค เปนประเด็นที่จะได
กลาวตอไป

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
หากอาเซียนจะรักษาบทบาทนําในฐานะผูขับเคลื่อนการรวมมือและการรวมตัวในเอเชีย

ตะวันออก เพื่อใหอาเซียนเปนแกนกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในเอเชียตะวันออก อาเซียน
ตองกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค ที่ผานมา
อาเซียนยังไมมีการวางยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพียงแตประกาศย้ําความปรารถนาของอาเซียนที่จะมี
บทบาทนํา โดยอาศัยประโยชนจากการไดเปนประธานและ/หรือเปนเจาภาพจัดการประชุมตางๆ
ซึ่งแมในปจจุบันอาเซียนจะยังไดรับการยอมรับ แตทั้งน้ีมิใชเพราะอาเซียนมีความพรอมสูง หรือมี
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสูง แตเปนเพราะยังไมมีกลไกหรือผูเลนอ่ืน ซึ่งเปนที่ยอมรับมากกวา

ในการพัฒนาโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือในภูมิภาคที่สมดุล มีพลวัต และ
สงเสริมผลประโยชนของอาเซียน อาเซียนจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนรวมกัน โดยเร่ิม
จากการกําหนดใหชัดเจนวา ความมั่นคงไพบูลยของภูมิภาคเอเชียตะวันออก คือ เปาหมายสําคัญของ
การรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความสําคัญตอประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค
ความมั่นคงไพบูลยดังกลาวขึ้นอยูกับสันติภาพและความสมานฉันท (peace and harmony) ของ
ประเทศในภูมิภาค และการมีปฏิสัมพันธที่สรางสรรกับทุกประเทศที่มีผลประโยชนและมีความ
ปรารถนาที่จะเขามามีสวนรวมในความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การกาวขึ้นมาของจีน ทําใหเกิดความวิตกกังวลวา จีนอาจแสวงหาความเปนใหญ
(hegemony) ซึ่งอาจจะกลายเปนภัยคุกคามตอประเทศตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ความไม
ไววางใจและความหวาดระแวงกัน จึงเปนอุปสรรคสําคัญของการรวมตัวในเอเชียตะวันออก
สําหรับอาเซียน ความกังวลวาจะถูกครอบงําโดยประเทศที่ใหญกวาและการถูกลดบทบาท
ในเวทีความรวมมือในภูมิภาค เปนปจจัยสําคัญทําให ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปร
และอินโดนีเซีย ไมตองการใหการรวมตัวในเอเชียตะวันออกจํากัดอยูเฉพาะในกรอบอาเซียน+3
ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญในการดึงประเทศนอกภูมิภาคเขามารวมใน EAS
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ความรวมมือและกระบวนการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจึงดําเนินไปในรูปแบบ
“ASEAN Plus” ซึ่งไดแก อาเซียน+1 อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 (EAS) แทนที่จะเปนในรูปแบบ
พหุภาค ดังเชนในกรณีของยุโรป ซึ่งเร่ิมตนจาก 6 ประเทศ และคอยๆ ขยายไปเปน 27 ประเทศ
ในป พ.ศ. 2540 ความรวมมือในรูปแบบดังกลาวน้ี ในแงหน่ึงก็เปนการสะทอนถึงสภาพความเปน
จริงในเอเชียตะวันออก ประเทศในภูมิภาคยังไมมีความไววางใจกันเพียงพอที่จะรวมเปนหน่ึง
เดียวกัน ดังน้ัน ความรวมมือในรูปแบบ “ASEAN Plus” จึงเปนการสะทอนความเปนจริงในภูมิภาค
และเปนการยอมรับโดยปริยายในบทบาทนําของอาเซียนในการขับเคลื่อนความรวมมือในภูมิภาค

การผลักดันใหประเทศนอกกลุมไดเขามารวมในกรอบความรวมมือและกระบวนการ
รวมตัวในเอเชียตะวันออก อาจเปนปจจัยที่ชวยกระตุนความรูสึกของการเปนกลุมเดียวกันของ
ประเทศในภูมิภาคและอาจชวยใหอัตลักษณรวมของภูมิภาคปรากฏชัดเจนออกมา หรือในทางตรง
ขามอาจทําใหความเปนกลุมเปนกอนตองสลายหายไป

หากประเทศในเอเชียตะวันออกสามารถเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันและสราง
วิสัยทัศนรวมกันที่จะสงเสริมความรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค
หลัก คือ จรรโลงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงไพบูลยในภูมิภาค โดยการเสริมสรางความไวเน้ือ
เชื่อใจกัน เพื่อที่ประเทศในภูมิภาคจะสามารถอยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท ชวยเหลือซึ่งกนั
และกันในยามที่มีปญหา โดยไมตองพึ่งพาหรือเปนภาระของประเทศภายนอก ประเทศภายใน
ภูมิภาคก็ไมควรที่จะหวาดระแวงกันเองมากจนเกินไป ในขณะที่ประเทศภายนอกภูมิภาคก็ไมควรที่
จะหวั่นวิตกตอการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพราะแมแตสหรัฐฯ เองก็ไมลังเลที่จะสงเสริม
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของตนเอง

ทาทีของประเทศภายนอกก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการรวมมือและการรวมตัวใน
เอเชียตะวันออก ในกระบวนการรวมตัวของยุโรป สหรัฐฯ ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งน้ี เพื่อให
ยุโรปสามารถชวยเหลือตนเองได ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 นอกจากน้ี ความเขมแข็งของยุโรป
ยังมีความสําคัญตอความมั่นคงของยุโรป ซึ่งตองเผชิญหนากับภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียต ดวย
เหตุผลภายในและภายนอกดังกลาว สหรัฐฯ จึงใหการสนับสนุนการรวมตัวในยุโรปอยางเต็มที่
ในกรณีของเอเชียตะวันออก สหรัฐฯ ยังมีทาทีที่คอนขางจะระมัดระวัง การคัดคานแนวคิดการจัดต้ัง
EAEG ของมาเลเซีย ความพยายามของญ่ีปุนที่จะจัดต้ัง Asian Monetary Fund และการจัดประชุม
EAS ในลักษณะที่จํากัดเฉพาะประเทศอาเซียน+3 สะทอนใหเห็นวา สหรัฐฯ ไมตองการเห็นการ
รวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในลักษณะที่ปดกั้นประเทศภายนอก ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ
อิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับทาทีของบางประเทศในภูมิภาคที่ไมตองการเห็น
การรวมตัวในเอเชียตะวันออกจํากัดเฉพาะประเทศในภูมิภาคเทาน้ัน



44

หากพิจารณาเงื่อนไขและปจจัยอันมีลักษณะเฉพาะในเอเชียตะวันออกแลว อาจกลาวไดวา
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคน้ีไมนาจะประกอบขึ้นดวยกรอบความรวมมือใดกรอบความ
รวมมือหน่ึงเพียงกรอบเดียวหรือโครงสรางเดียว (single structure) แตนาจะประกอบดวยหลาย
โครงสราง (multiple structure) อาทิ อาเซียน อาเซียน+1 อาเซียน+3 EAS และ ARF โดยมีอาเซียน
เปนจุดศูนยกลาง ซึ่งทั้งหมดน้ีสามารถพัฒนาควบคูกันไปและเสริมซึ่งกันและกัน ประชาคมอาเซียน
จะเปนฐานรากสําคัญที่จะนําไปสูประชาคมเอเชียตะวันออก ในขณะที่ EAS จะเปนเวทีสําหรับการ
ปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค ที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก และตองการเขามามีบทบาทในความรวมมือในภูมิภาคน้ี

กลาวโดยสรุป เปาหมายสําคัญของการรวมมือและการรวมตัวในเอเชียตะวันออก นาจะ
ไดแก การจรรโลงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงไพบูลยในภูมิภาค ซึ่งควรดําเนินไปควบคูกับ
การมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรและมีพลวัตกับประเทศตางๆ ที่มีผลประโยชนในภูมิภาคน้ี และ
ปรารถนาที่จะเขามามีสวนรวมในความรวมมือเอเชียตะวันออก โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก จึงประกอบดวยกรอบ/กลไกความรวมมือตางๆ ที่ทับซอนกันหลายชั้น อาทิ
ASEAN+1 ASEAN+3 EAS และ ARF กรอบ/กลไกตางๆ เหลาน้ีสามารถพัฒนาควบคูกันไปใน
ลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกัน

ประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 และประชาคมเอเชียตะวันออก ซึ่งในชั้นน้ี
ยังเปนเพียงเปาหมายระยะยาว ลวนเปนสวนหน่ึงของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค ซึ่ง
สามารถพัฒนาควบคูกันไปในลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกันเชนกัน ซึ่งทั้งหมดน้ี อาเซียนควรจะเปน
แกนกลางสําคัญ แตอาเซียนเองจะตองมียุทธศาสตรที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและรูปแบบของ
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค รวมทั้งทิศทางของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค
นอกจากน้ี อาเซียนตองหันมาใหความสําคัญอยางจริงจังกับการปรับปรุงโครงการและสงเสริมการ
รวมตัวของอาเซียนใหเขมแข็งและแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อที่จะสามารถมีบทบาทนําและเปน
แกนกลางสําคัญของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(1) ขอเสนอแนะในการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรสําหรับอาเซียน
อาเซียนควรพิจารณาจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค

ซึ่งควรมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(ก) มีความสมดุล กลาวคอื มีการเปดโอกาสใหประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคไดแสดง

บทบาทอยางเหมาะสมในแตละกรอบความรวมมือ (อาเซียน+1 อาเซียน+3 EAS และ ARF)
(ข) มีพลวัต กลาวคือ ไมยึดติดกับรูปแบบมากนัก แตควรยึดผลประโยชนรวมกันเปนหลัก
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ในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือ
(ค) สงเสริมผลประโยชนของอาเซียน ความรวมมือในกรอบตางๆ (อาเซียน+1 อาเซียน+3

EAS และ ARF) ตองชวยสงเสริมและสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน
ในการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว อาเซียนควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น

ระยะปานกลาง และระยะยาว วา อาเซียนตองการอะไร และจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในแตละชวงเวลา ในระยะสั้น-ปานกลาง (5-10 ปขางหนา)  เปาหมายสําคัญของอาเซียน
นาจะไดแก การจัดต้ังประชาคมอาเซียน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับอาเซียน เพื่อที่จะสามารถ
เปนแกนกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค ในระยะยาว (10 ปขางหนา) เปาหมายสําคัญ
นาจะไดแก การจัดต้ังประชาคมเอเชียตะวันออก ในลักษณะที่ไมทาํใหประชาคมอาเซียนหายไป
แตยังดํารงอยูในฐานะแกนกลางสําคัญ และในขณะเดียวกันก็ควรเปดกวางใหประเทศตางๆ
สามารถเขามามีบทบาทไดอยางเหมาะสม แตตองไมใหความเปนกลุมกอน หรืออัตลักษณของ
เอเชียตะวันออกตองสลายหายไป

(2) ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เพื่อที่จะสามารถเปนผูขับเคลื่อนความรวมมือ และเปนแกนกลางของโครงสราง

สถาปตยกรรมในภูมิภาคไดอยางแทจริง อาเซียนควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางภายในของ
อาเซียนเอง ดังน้ี

(ก) การปรับปรุงเชิงสถาบัน
อาเซียนไดกาวผานการเปนเพียงกลุมความรวมมือแบบหลวมๆ มาเปนองคกรความรวมมือ

ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีเปาหมายที่จะพัฒนาไปสูการเปนประชาคมในป พ.ศ. 2558 อาเซียนจึงจําเปน
ตองใหความสําคัญมากขึ้นกับการปรับปรุงโครงสรางภายในอาเซียนใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปจจุบัน อาเซียนไดจัดต้ังคณะมนตรี (community council) 3 คณะ เพื่อทําหนาที่
ติดตามและประสานงานการดําเนินการในการจัดต้ังประชาคมทั้ง 3 เสา (ASEAN Economic
Community Council, ASEAN Political-Security Community Council และ ASEAN Socio-cultural
Community Council) โดยคณะมนตรีทั้ง 3 คณะจะจัดทํารายงานและขอเสนอแนะตอ ASEAN
Coordinating Council (ACC) เพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตอไป

การพัฒนาโครงสรางกลไกการดําเนินการของอาเซียนดังกลาวถือเปนพัฒนาการที่สําคัญ
อยางไรก็ดี การดําเนินการใดๆ ของกลไกตางๆ ของอาเซียน ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีการจัดต้ังขึ้น
ใหม จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งที่ผานมามักจะประสบปญหา
ในดานงบประมาณและกําลังคน ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ประเทศคูเจรจาบางประเทศไดเสนอที่จะยื่นมือเขามาชวยเหลือสนับสนุน แตอาเซียนยัง
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ลังเลที่จะเปดรับความชวยเหลือดังกลาว เน่ืองจากเกรงวา การทํางานของสํานักเลขาธิการอาเซียน
อาจถูกแทรกแซงจากภายนอก

ดังน้ัน หากอาเซียนตองการความเปนอิสระในการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถแสดงบทบาท
นําไดอยางที่อาเซียนปรารถนา อาเซียนจําเปนตองแสวงหาแนวทางในการระดมทุนเพื่อใชในการ
ดําเนินงานของตนอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

(ข) การปรับปรุงวิธีการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของอาเซียน
ที่ผานมา อาเซียนยังคงใชวิธีการระดมทุนสําหรับการดําเนินงานของอาเซียน โดยเฉพาะ

การดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยการสมทบเงินทุนประจําปจากประเทศสมาชิก
ในสัดสวนที่เทาเทียมกันทุกประเทศ ซึ่งทําใหประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ตํ่ากวา มักประสบ
ปญหาและเห็นวาไมคอยยุติธรรม ซึ่งแมจะมีหลายฝายเห็นดวย แตอาเซียนยังไมสามารถหาขอยุติ
เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการระดมเงินทุนและกําหนดสัดสวนการสมทบเงินที่เหมาะสม

ปญหาการระดมเงินทุน ทําใหอาเซียนยังตองพึ่งพาประเทศคูเจรจาเปนหลักในการ
สนับสนุนดานการเงิน เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือตางๆ ซึ่งสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมาจาก
การสนับสนุนของประเทศคูเจรจา ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอาเซียนถูกมองวา เปนเพียง “พนักงาน
ขับ” มากกวาจะเปน “ผูขับเคลื่อน” ความรวมมืออยางแทจริง เพราะในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ความรวมมือใดๆ หากปราศจากเงินทุนสนับสนุนจากประเทศคูเจรจาแลว ก็ยากที่จะดําเนินการได

ในอดีต เคยมีการเสนอใหพิจารณาทบทวนสัดสวนการสมทบเงินทุน โดยยึดตามผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product – GDP) แตถูกอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญที่สุดในอาเซียน แตประชากรสวนใหญยังยากจน คัดคาน นอกจากน้ี เคยมีการเสนอ
ใหยึดตามรายไดตอหัวของประชากร (GDP per capita) แตก็ถูกสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศเล็ก แตเปน
ประเทศที่รายไดตอหัวของประชากรสูงที่สุดในอาเซียน คัดคาน ดวยเหตุน้ี จึงไดมีการเสนอให
พิจารณาแนวทางระดมเงินทุนจากแหลงอ่ืน แทนที่จะพึ่งพาการสมทบทุนจากงบประมาณประจําป
ของประเทศสมาชิก อาทิ การเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในอาเซียน ซึ่งในแต
ละปมีจํานวนหลายสิบลานคน เชน ในป พ.ศ. 2553 อาเซียน 10 ประเทศ มีนักทองเที่ยวตางประเทศ
ประมาณ 73 ลานคน ซึ่งหากมีการเก็บคาธรรมเนียมรายละ 1-2 ดอลลารสหรัฐ ก็จะทําใหไดเงินทุน
ปละ 70-140 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมากกวาเงินงบประมาณประจําปของสํานักเลขาธิการอาเซียน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกปละ 15 ลานดอลลารสหรัฐ

(ค) การปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของอาเซียน
นับต้ังแตมีการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510 กระบวนการตัดสินใจของอาเซียนยังคงยึด

หลักการฉันทามติอยางมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง แมจะมีการจัดทํากฏบัตรอาเซียน ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพ
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อาเซียนใหเปนองคกรความรวมมือระดับภูมิภาคที่มีสถานะตามกฏหมายระหวางประเทศ และเปน
องคกรที่มีกฎเกณฑในการดําเนินงาน (rules-based regional organization) ในชวงที่มีการยกราง
กฎบัตรอาเซียน ไดมีการหารือถึงความเปนไปไดที่จะใหมีการตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญในบาง
ประเด็น แตที่สุดแลว อาเซียนยังคงยึดหลักการฉันทามติเชนเดิม ซึ่งแมจะไดรับการยอมรับวา เปน
หลักการสําคัญที่ทําใหอาเซียนสามารถยืนหยัดและพัฒนามาไดอยางมั่นคงจนถึงปจจุบัน แตก็เปน
หลักการที่ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากวา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอาเซียนไมสามารถกาวไป
ไกลไดอยางที่ควรจะเปน เพราะในทางปฏิบัติแลว ประเทศที่ชาที่สุดกลายเปนประเทศที่กําหนด
ความเร็วของความกาวหนา (the slowest is the one who determines the pace of progress) ความ
ลาชาในการตัดสินใจ ทําใหอาเซียนถูกมองวา ขาดประสิทธิภาพและไรทิศทาง ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึง
ที่มีผูต้ังขอสงสัยวา จริงๆ แลว อาเซียนมีความพรอมเพียงไรที่จะเปนผูขับเคลื่อนการรวมมือและ
การรวมตัวในภูมิภาค

ในกรณีของสหภาพยุโรป ภายใตสนธิสัญญาลิสบอน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 กระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนไปใชระบบ “double majority” โดยมติ
ตางๆ ตองไดรับเสียงสนับสนุนเกินรอยละ 55 ของประเทศสมาชิก ซึ่งตองมีประชากรรวมกันไม
นอยกวารอยละ 65 โดยจะมีการเร่ิมใชระบบดังกลาวน้ีในป พ.ศ. 2557

ในกรณีของอาเซียน หากการหารือในระดับการประชุมเจาหนาที่อาวุโสไมสามารถตกลง
กันไดตองเสนอใหที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณา หากที่ประชุมระดับรัฐมนตรียังไมสามารถ
ตกลงกันได ตองเสนอใหที่ประชุมสุดยอดของผูนําอาเซียนพิจารณา เพื่อหาขอสรุปบนหลักการของ
ฉันทามติตอไป

ในการกาวไปสูการเปนประชาคม หลักการฉันทามติไมควรนําไปใชกับทุกประเด็น แตใน
ขณะเดียวกัน การใชเสียงสวนใหญก็อาจไมสามารถใชไดในทุกกรณีเชนกัน การจะพิจารณาวา
ประเด็นใดหรือกรณีใดควรใชหลักการฉันทามติหรือเสียงสวนใหญเปนเร่ืองที่ละเอียดออนมาก
ทําใหยากที่จะกําหนดไดอยางชัดเจน ดังน้ัน อาเซียนจึงยังคงหลักการฉันทามติไว แมจะตระหนักดี
วา หลักการน้ีมีจุดออนหลายประการ แตก็เปนหลักการสําคัญที่ทําใหอาเซียนสามารถเดินหนาตอไป
ได แมจะไมรวดเร็วอยางที่ตองการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานฉบับน้ีศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ต้ังแตกอนมีการจัดต้ังอาเซียนในป พ.ศ. 2510  จนถึงการจัดต้ัง ในป พ.ศ. 2548 บทบาท
ของไทยในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาค วิเคราะหสิ่งทาทายสําหรับอาเซียน และ
เสนอแนะขอเสนอเพื่อสงเสริมบทบาทนําของอาเซียนในการรักษาความเปนแกนกลาง (ASEAN
Centrality) ของความรวมมือในภูมิภาค

การรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีจุดเร่ิมตนจากพัฒนาการของการ
รวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประสบผลสําเร็จอยางจริงจังภายหลัง
การจัดต้ังอาเซียน ในป พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2540 อาเซียนไดขยายความรวมมือเชื่อมโยงไป
ยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต
กรอบความรวมมืออาเซียน+3

ในป พ.ศ. 2548 ความรวมมือในเอเชียตะวันออกไดกาวถึงจุดเปลี่ยน ที่สําคัญภายหลังการ
จัดต้ังเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ซึ่งเดิมจะเปนวิวัฒนาการ
ของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 แตอาเซียนเห็นวา เวทีการประชุมน้ีควรเปดกวางใหประเทศ
ภายนอกภูมิภาคไดมีโอกาสเขารวมดวย การจัดต้ัง EAS นับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับความ
รวมมือในเอเชียตะวันออก ซึ่งไดขยายครอบคลุมประเทศนอกภูมิภาคดวย

ไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการรวมมือและการรวมตัวใน
ภูมิภาค เร่ิมจากการริเร่ิมผลักดันการจัดต้ังอาเซียน การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน และการสงเสริม
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค เปนตน ในกรอบอาเซียน+3 ไทยมีสวนสําคัญในการผลักดันมาตรการ
ความรวมมือที่สําคัญๆ อาทิ การจัดต้ัง Chiang Mai Initiative (CMI) ซึ่งเปนมาตรการ ความรวมมือ
ดานการเงินที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค และการจัดต้ังกลไกสํารองขาวฉุกเฉินอาเซียน+3 ในเวที EAS
ไทยก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางความรวมมือ

รายงานฉบับน้ียังไดวิเคราะหสิ่งทาทายสําหรับอาเซียน ซึ่งประกอบดวย สิ่งทาทายจาก
ภายนอกและสิ่งทาทายจากภายในอาเซียน และไดเสนอแนะแนวทางสําหรับอาเซียนในการ
เผชิญกับสิ่งทาทายตางๆ โดยในเชิงนโยบาย อาเซียนควรจัดทํายุทธศาสตรภาพรวมของ
โครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่สมดุล มีพลวัต และสงเสริมผลประโยชนของอาเซียน
นอกจากน้ี อาเซียนควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางภายในของอาเซียนเองดวย เพื่อที่จะสามารถ
เปนผูขับเคลื่อนความรวมมือ และเปนแกนกลางของโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคไดอยาง
แทจริง
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