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ค�ำน�ำ

	 ต�ำแหน่งประธำนอำเซียนของไทยเป็นวำระที่หมุนเวียนมำบรรจบในปีนี้	 ซึ่งที่

ผ่ำนมำมีกำรสลับกันทุกปีระหว่ำงประเทศสมำชิก	10	ประเทศ	โดยเรียงตำมล�ำดับ

อักษรตัวแรก	ปีที่ผ่ำนมำเป็นสิงคโปร์	ปีนี้เป็นของไทย	และปีหน้ำจะเป็นเวียดนำม	

ระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งของไทยคือ	 1	 ปีเต็ม	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกรำคม	 ถึง	 

31	 ธันวำคม	 2562	 นับตั้งแต่วันที่	 1	 มกรำคม	 2562	 เป็นต้นมำ	 ประเทศไทยได้

เริ่มหน้ำที่เป็นประธำนอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร	 ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยท่ีมำกข้ึน 

ในโลกยุคดิจิทัล	 โดยเฉพำะปัญหำกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงมหำอ�ำนำจ 

ที่เข้มข้นขึ้น	ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์	หรือปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกน�้ำมือมนุษย์	

	 ปีนี้นับเป็นปีที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 นอกจำกจะครบรอบ	 52	 ปีของ 

อำเซียนแล้ว	 ไทยยังรับหน้ำที่เป็นประธำนอำเซียนในปี	 2562	 นี้ด้วย	 ควำม 

ท้ำทำยของประเทศไทยในฐำนะประธำนอำเซียน	 คือ	 ต ้องแสดงบทบำท 

น�ำในกำรกำรผลักดันให้อำเซียนเป็นแกนกลำง	 (ASEAN	 Centrality)	 ของ

สถำปัตยกรรมทำงภูมิภำคทั้งด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนเศรษฐกิจได้อย่ำงแท้จริง	 

รวมทั้งกำรเปิดมุมมองให้คนไทยพร้อมรับมือกับกำรเป็นประธำนอำเซียน	 และ 

กำรเป็นเจ้ำบ้ำนท่ีดีในกำรจัดประชุมต่ำงๆ	 กว่ำ	 180	 ครั้งที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้	

โดยแนวคิดหลักของกำรเป็นประธำนอำเซียนของไทย	(Theme)	คือ	“Advancing	

Partnership	for	Sustainability”	หรือในชื่อภำษำไทย	“ร่วมมือ	ร่วมใจ	ก้ำวไกล	

ยัง่ยนื”	หมำยถงึ	กำรทีอ่ำเซยีนจะต้องร่วมมอือย่ำงใกล้ชดิระหว่ำงกนัในทุกภำคส่วน	 

และร่วมมอืบนพืน้ฐำนผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ภำคภีำยนอกภมูภิำคและประชำคมโลก	 

เพื่อก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกันอย่ำงมีพลวัต	 สู ่อนำคตที่มีควำมยั่งยืนในทุกมิติ	 

ซึ่งแนวทำงนี้จะน�ำมำซึ่งควำมกินดี	อยู่ดีและสันติสุขของประชำชนอำเซียน



	 ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ในฐำนะคลังสมองของกองทัพ	 ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญ

ของบทบำทกำรเป็นประธำนอำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.	2562	จึงได้จัดท�ำเอกสำร

วิชำกำร	 เรื่อง	“แนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคง	ภำยใต้บทบำท

ประธำนอำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562”	ข้ึน	เพือ่ศกึษำบรบิทแวดล้อมในห้วงทีไ่ทย

รบับทบำทเป็นประธำนอำเซยีน	และสนบัสนนุมมุมองทำงวิชำกำรในประเด็นส�ำคญั

ที่อำเซียนและไทยควรร่วมกันผลักดันให้ประสบควำมส�ำเร็จในช่วงเวลำดังกล่ำว	

ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์	

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
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เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

2



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

3

ส่วนที่ 1
บทน�า

1.1	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ตลอดระยะเวลำกว่ำครึง่ศตวรรษหรอื	51	 ปี	 ของควำมร่วมมอืจำกประเทศ
ต่ำงๆ	 ในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 “อำเซียน”	 ได้สร้ำง
ควำมเปลี่ยนแปลงให้กับภูมิภำคนี้มำอย่ำงต่อเนื่อง	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำควำม
ร่วมมอืด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทนุตลอดจนกำรแลกเปล่ียนถ่ำยทอดเทคโนโลย	ี 
กำรรกัษำเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง	รวมไปถงึกำรหลอมรวมวัฒนธรรมผ่ำนกำรเคลือ่น
ย้ำยของผู้คนในอำเซียน	 ล้วนเป็นกำรขับเคลื่อนให้ประชำคมที่มีประชำกรรวมกัน
กว่ำ	600	ล้ำนคน	เดินหน้ำอย่ำงมั่นคงเสมอมำ	
	 กำรด�ำเนินกำรส�ำคัญร่วมกันที่ผ่ำนมำของประเทศสมำชิกอำเซียนไม่ว่ำจะ 
เป็นกำรสร้ำงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน	 (ASEAN	 Free	 Trade	 Area:	 AFTA)	 หรือ 
กำรสร้ำงเขตกำรค้ำเสร	ี(FTA)	กบัหลำยประเทศนอกอำเซยีน	ไม่ว่ำจะเป็น	จนี	ญีปุ่น่	
เกำหลีใต้	อินเดีย	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ก็ส่งผลให้มีกำรเชื่อมโยงทำงด้ำนกำรค้ำ 
มำกยิ่งขึ้น	เช่นเดียวกับควำมพยำยำมในกำรรักษำควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียน 
ในกำรสร้ำงดลุยภำพใหม่ทำงยุทธศำสตร์ในภมูภิำคอนิโด	-	แปซิฟิก	รวมท้ังด�ำเนินกำร 
ตำมแผนงำนควำมร ่วมมืออำเซียนบวกสำมอย่ำงเต็มที่และเป ็นรูปธรรม	 
กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจโดยกำรพัฒนำอำเซียนให้เป็นฐำนผลิตและตลำดเดียว	
และกำรเร่งให้กำรเจรจำควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค	(Regional	
Comprehensive	 Economic	 Partnership	 -	 RCEP)	 บรรลุผลส�ำเร็จโดยเร็ว	
นอกจำกควำมส�ำเร็จทำงด้ำนเศรษฐกิจที่กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น	 ประเด็นกำรรักษำ
เสถียรภำพทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนก็มีควำมพยำยำมอย่ำง
ยิ่งที่จะสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพำะใน
เรื่องกำรจัดท�ำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้	 (Code	of	Conduct	on	South	China	
Sea	-	COC)	เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภำพ	เสถียรภำพและ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	และยังสนับสนุนพัฒนำกำรเชิงบวกในสถำนกำรณ์ในคำบสมุทร
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เกำหลี	 โดยเฉพำะกำรหำรือระหว่ำงผู ้น�ำสำธำรณรัฐเกำหลีและสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี	 อีกท้ังควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนให้ควำมช่วย
เหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรป้องกันภัยพิบัติทำงธรรมชำติระหว่ำงกัน	นับว่ำกำร
รวมตัวของประเทศสมำชิกอำเซียนนั้นดึงดูดควำมสนใจของประชำคมระหว่ำง
ประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็นมิติกำรทูต	 กำรค้ำ	 กำรลงทุน	 หรือกำรท่องเที่ยว	 แม้กระทั่ง
เรือ่งควำมหลำกหลำยของควำมเชือ่และผูค้นท่ีถอืเป็น	“จุดแขง็”	ทีส่�ำคญัอกีประกำร
หนึง่	ซึง่น�ำไปสูค่วำมเชือ่มโยงทีเ่ปิดกว้ำงกบัทกุส่วนของโลกได้ต่อไป	ส่ิงต่ำงๆ	เหล่ำนี ้
แสดงให้เห็นว่ำอำเซียนเป็นประชำคมที่มุ่งเน้นควำมร่วมมือ	 และกำรช่วยเหลือ
เกือ้กลูระหว่ำงชำตสิมำชกิ	เพือ่เพิม่อทิธพิลในกำรต่อรองในเวทโีลกได้อย่ำงประสบ
ควำมส�ำเร็จ	

ส�ำหรับประเทศไทย	กำรได้รับบทบำทเป็น	“ประธำนอำเซียน”	ในปี	พ.ศ.	
2562	 นับว่ำมีควำมส�ำคัญต่อควำมเปลี่ยนแปลงและบทบำทของประเทศไทยใน
ระดับภูมิภำคอย่ำงยิ่ง	 กล่ำวคือ	 ประเทศไทยต้องเป็นผู้น�ำหลักในกำรขับเคลื่อน
อำเซียนไปในทิศทำงท่ีจะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศและของภูมิภำค	
นอกจำกนี้ยังรวมถึงประเทศคู่เจรจำ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 จีน	 ญี่ปุ ่น	 รัสเซีย	 อินเดีย	
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และประเทศอื่นๆ	อีกมำกมำย	กำรเป็นประธำนอำเซียนใน
ปี	พ.ศ.2562	ของไทยจึงนับเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยในกำรก�ำหนดแนวคิดกำร
ประชุม	(theme)	และประเดน็ส�ำคญัทีจ่ะเสนอให้อำเซยีนร่วมกนัผลกัดนัให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จ	รวมทั้งกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีในกำรจัดประชุมต่ำงๆ	กว่ำ	180	ครั้ง	ที่จะ
เกิดขึ้น	จึงนับได้ว่ำกำรรับหน้ำที่ประธำนอำเซียนของไทยในปีนี้ถือว่ำมีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง	 นอกจำกที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันนับแต่ 
กำรก่อตั้งอำเซียนในปี	 ค.ศ.1967	 แล้ว	 กำรได้รับหน้ำที่ในห้วงเวลำที่สถำนกำรณ ์
ทัง้ภำยในและภำยนอกภูมภิำคมคีวำมเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นพลวตัร	จะเป็นโอกำส
ที่ดีให้กับไทยในกำรแสดงบทบำทน�ำอีกครั้งหนึ่ง 
	 ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ	ในฐำนะหน่วยงำน
ด้ำนควำมม่ันคงและคลังสมองของกองทัพไทย	 ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญของบทบำท
กำรเป็นประธำนอำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.	2562	จึงได้จัดท�ำเอกสำรวิชำกำร	เรื่อง	
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“แนวทำงกำรขับเคลือ่นประชำคมอำเซยีนให้มัน่คง	ภำยใต้บทบำทประธำนอำเซียน
ของไทยในปี	พ.ศ.2562”	ขึ้น	เพื่อศึกษำบริบทแวดล้อมในห้วงที่ไทยรับบทบำทเป็น
ประธำนอำเซียน	และสนับสนุนมุมมองทำงวิชำกำรในประเด็นส�ำคัญที่อำเซียนและ
ไทยควรร่วมกันผลักดันให้ประสบควำมส�ำเร็จในช่วงเวลำดังกล่ำว

1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1	 เพื่อศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมตัวของประชำคม

อำเซียน
1.2.2	เพือ่ศกึษำสถำนกำรณ์	แนวโน้ม	ควำมท้ำทำยส�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อ

ประชำคมอำเซียน	ในช่วงเวลำที่ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียน
1.2.3	เพื่อเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคง	ภำยใต้

บทบำทประธำนอำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562

1.3	ขอบเขตของการศึกษา
	 	 กำรจัดท�ำเอกสำรวชิำกำร	เรือ่ง	“แนวทำงกำรขบัเคลือ่นประชำคมอำเซยีน
ให้ม่ันคง	 ภำยใต้บทบำทประธำนอำเซียนของไทยในปี	 พ.ศ.2562”	 มุ่งศึกษำถึง
แนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคง	ภำยใต้บทบำทประธำนอำเซียน
ของไทยในปี	พ.ศ.2562	โดยเอกสำรวิชำกำรฉบับนี้	ได้แบ่งกำรน�ำเสนอเนื้อหำเป็น	
5	ส่วน	ได้แก่	
	 	 ส่วนที่	1	 บทน�ำ	
	 	 ส่วนที่	2	 แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมตัวของประชำคมอำเซียน
	 	 ส่วนที่	3	 สถำนกำรณ์	 แนวโน้ม	 ควำมท้ำทำยส�ำคัญ	 ที่มีผลกระทบต่อ
ประชำคมอำเซียน	ในช่วงเวลำที่ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียน
	 	 ส่วนที	่4	 ข้อเสนอแนวทำงกำรขับเคลือ่นประชำคมอำเซียนให้มัน่คง	ภำยใต้
บทบำทประธำนอำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562
	 	 ส่วนที่	5	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.4	วิธีการศึกษา
 เอกสำรวชิำกำรฉบับนีเ้ป็นกำรศกึษำเชงิคณุภำพ	(Qualitative	Research)	
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ผู้ศึกษำได้แบ่งกำรด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Data	 Collection)	 และกำร
วิเครำะห์ข้อมูล	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
	 	 1.4.1	 ข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยกำรจดัประชมุ
สนทนำปัญหำยุทธศำสตร์	ครั้งที่	1/2562	เรื่อง	“แนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคม
อำเซยีนให้มัน่คง	ภำยใต้บทบำทประธำนอำเซยีนของไทยในปี	2562”	เมือ่วนัอังคำร
ที่	20	พ.ย.61	เวลำ	0900	-	1600		ณ	ห้องประชุม	ศศย.สปท.	โดยมีกำรพูดคุยระดม
สมองกับผู้เกี่ยวข้อง	(รำยละเอียดตำมภำคผนวก	ก)
  1.4.2		ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกเอกสำรวิชำกำร	 บทควำม	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปกำรประชุมสัมมนำ	 และ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท�ำกำรศึกษำ	
	 	 1.4.3		กำรวิเครำะห์และสรุปผล	 ผู้ศึกษำน�ำข้อมูลที่ได้จำกปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิมำวิเครำะห์	 และสังเครำะห์ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำ	 (Content	
Analysis)	

1.5	ประโยชน์ที่ได้รับ
  1.5.1	 ท�ำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์	 แนวโน้ม	 ควำมท้ำทำยส�ำคัญ	 ที่มีผล 
กระทบต่อประชำคมอำเซียน	ในห้วงที่ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียน
	 	 1.5.2	 ศนูย์ศกึษำยทุธศำสตร์	สถำบนัวชิำกำรป้องกนัประเทศ	น�ำไปจัดท�ำ
ข้อเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคง	ภำยใต้บทบำทประธำน
อำเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562		ให้กับกองทัพและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
	 	 1.5.3	 สนบัสนนุมมุมองทำงวชิำกำรให้แก่กองทพัและหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง
ส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

“แนวทางการขับเคลื่อน

 ประชาคมอาเซียนใหมั่นคง 
 ภายใตบทบาทประธานอาเซียนของไทย
 ในป พ.ศ. 2562”
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ส่วนที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำร 
รวมตัวของประชำคมอำเซียน

“แนวทางการขับเคลื่อน

 ประชาคมอาเซียนใหมั่นคง 
 ภายใตบทบาทประธานอาเซียนของไทย
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ส่วนที่ 2
แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

2.1	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน1

สมำคมแห่งสหประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	

Southeast	 Asian	 Nations	 หรือ	 ASEAN)	 ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญำกรุงเทพ	 (The	

Bangkok	 Declaration)	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหำคม	พ.ศ.2510	 โดยสมำชิกผู้ก่อต้ัง	 5	

ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนิเซีย	 มำเลเซีย	 ฟิลิปินส์	 สิงคโปร์	 และไทย	 ซ่ึงผู้แทนท้ัง	 5	

ประเทศประกอบด้วย	นำยอำดัม	มำลิก	(รัฐมนตรีต่ำงประเทศอินโดนิเซีย)	นำยตุน	

อับดลุ	รำซกั	บนิ	ฮสุเซน	(รองนำยกรฐัมนตร	ีรฐัมนตรกีลำโหม	และรฐัมนตรกีระทรวง

พัฒนำกำรแห่งชำติมำเลเซีย)	 นำยซิโซ	 รำมอส	 (รัฐมนตรีต่ำงประเทศฟิลิปินส์)	 

นำยเอส	 รำชำรัตนัม	 (รัฐมนตรีต่ำงประเทศสิงคโปร์)	 และพันเอก	 (พิเศษ)	 ถนัด	 

คอมนัตร์	(รฐัมนตรต่ีำงประเทศไทย)	ในเวลำต่อมำ	ได้มปีระเทศต่ำงๆ	เข้ำเป็นสมำชกิ 

เพิม่เติม	ได้แก่	บรูไนดำรุสซำลำม	(เป็นสมำชิกเมือ่	7	มกรำคม	พ.ศ.2527)	เวียดนำม	 

(เป็นสมำชิกเมื่อ	28	กรกฎำคม	พ.ศ.2538)	ลำว	และเมียนมำ	(เป็นสมำชิกเมื่อ	23	

กรกฎำคม	พ.ศ.2540)	และกัมพูชำ	(เป็นสมำชิกเมื่อ	30	เมษำยน	พ.ศ.2542)	ตำม

ล�ำดับ	อำเซียนจึงมีสมำชิกทั้งสิ้น	10	ประเทศ	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อำเซยีนก่อตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิควำมร่วมมอืทำงด้ำนกำรเมอืง	เศรษฐกจิ	และ

สังคม	 ส่งเสริมสันติภำพและควำมมั่นคงของภูมิภำค	 ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
อำเซียนกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ	 สัญลักษณ์ของอำเซียน	 คือ	 
รูปรวงข้ำวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมดวงวงกลมสีขำวและสีน�้ำเงิน	รวงข้ำว	10	รวง	
หมำยถงึ	ประเทศสมำชกิ	10	ประเทศ	สเีหลอืงหมำยถงึควำมเจรญิรุง่เรอืง	สขีำวหมำย
ถงึควำมบรสิทุธิ	์และสนี�ำ้เงนิหมำยถึงสันติภำพและควำมมั่นคง

1  กรมอำเซียน	 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ.	 (2558).	 ควำมเป็นมำของอำเซียน.	 เอกสำรอัด

ส�ำเนำ.	หน้ำ	1-3. 
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ภาพที่	1	แสดงรำยละเอียดของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นโยบำยกำรด�ำเนนิงำนของอำเซยีนจะเป็นผลจำกกำรประชมุหำรือในระดบั
หวัหน้ำรฐับำล	ระดบัรฐัมนตร	ีและเจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสอำเซยีน	ทัง้นี	้กำรประชมุสดุยอด	
(ASEAN	 Summit)	 หรือกำรประชุมผู้น�ำสมำชิกอำเซียน	 เป็นกำรประชุมระดับ
สูงสุดเพื่อก�ำหนดแนวนโยบำยในภำพรวม	 และเป็นโอกำสที่ประเทศสมำชิกจะได้
ร่วมกันประกำศเป้ำหมำยและแผนงำนของอำเซียนในระยะยำว	 ซ่ึงจะปรำกฏเป็น
เอกสำรในรปูแบบต่ำงๆ	เช่น	แผนปฏบัิตกิำร	(Action	Plan)	แถลงกำรณ์ร่วม	(Joint	
Declaration)	ปฏิญญำ	(Declaration)	ควำมตกลง	(Agreement)	หรืออนุสัญญำ	
(Convention)	 ส่วนในกำรประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่อำวุโส	 จะเป็นกำร

ประชุมเพื่อพิจำรณำทั้งนโยบำยในภำพรวมและนโยบำยเฉพำะด้ำน	

ทัง้น้ี	ประเทศสมำชกิได้ตกลงกนัให้มกีรอบข้อตกลง	เพือ่ด�ำเนนิกำรร่วมกนั	

3	ด้ำนคอื	ด้ำนกำรเมอืงและควำมมัน่คง	(ASEAN	Political	Security	Community:	

APSC)	ด้ำนเศรษฐกจิ	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	และ	ด้ำนสังคมและ

วัฒนธรรม	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)	
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ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง	อำเซียนได้จัดท�ำปฏิญญำก�ำหนดให้ภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภำพ	เสรีภำพ	และควำมเป็นกลำง	(Zone	

of	Peace,	Freedom	and	Neutrality:	ZOPFAN)	ในปี	พ.ศ.2514	ได้จัดท�ำสนธิ

สัญญำมิตรภำพและควำมร่วมมือในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	 of	

Amity	and	Cooperation:	TAC)	ในปี	พ.ศ.2519	และจัดท�ำสนธิสัญญำเขตปลอด

อำวุธนิวเคลียร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	 on	 the	 Southeast	

Asian	Nuclear	Weapon	Free	Zone:	SEANWFZ)	ในปี	พ.ศ.2538	รวมทั้งได้

รเิริม่กำรประชมุอำเซยีนว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรเมอืงและควำมมัน่คงในภมิูภำค

เอเชีย-แปซฟิิก	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)	ซึง่ไทยเป็นเจ้ำภำพกำรจดัประชมุ

ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.2537

ด้ำนเศรษฐกิจ	อำเซียนได้ลงนำมกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน	(ASEAN	

Free	Trade	Area:	AFTA)	ในปี	พ.ศ.2535	เพื่อลดภำษีศุลกำกรระหว่ำงกัน	ช่วย 

ส่งเสรมิกำรค้ำภำยในอำเซยีนให้มปีรมิำณเพิม่ขึน้	ลดต้นทนุกำรผลติสนิค้ำ	และดงึดูด 

กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ	 กับทั้งได้ขยำยควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อ

ให้กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบและมีทิศทำงชัดเจน	 ด้วยกำรจัดตั้งเขต

ลงทุนอำเซียน	(ASEAN	Investment	Area:	AIA)

ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม	อำเซยีนมอืควำมร่วมมอืเฉพำะด้ำน	(functional	

Cooperation)	 ในประเด็นด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลำยด้ำน	 

เพื่อให้ประชำชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีและมีกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพื่อยกระดับ

คุณภำพชีวิต

หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำท่ีประสำนงำนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนใน

กรอบอำเซียน	ประกอบด้วย	 (1)	ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียน	 (ASEAN	Secretariat)	 

ทีก่รุงจำกำร์ตำ	ประเทศอนิโดนิเซยี	เป็นศนูย์กลำงกำรตดิต่อระหว่ำงประเทศสมำชกิ	

โดยมีเลขำธิกำรอำเซียน	(Secretary-General	of	ASEAN)	เป็นหัวหน้ำส�ำนักงำน

ใหญ่	ที่ผ่ำนมำผู้แทนจำกประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรอำเซียนแล้ว	2	ท่ำน	
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คือ	ฯพณฯ	นำยแผน	วรรณเมธี	ระหว่ำงปี	2527-2529	และ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	

ระหว่ำงปี	2551-2552	(2)	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรแห่งชำติ	หรือ	ASEAN	National	

Secretariat	 เป็นหน่วยงำนระดับกรมในกระทรวงกำรต่ำงประเทศของประเทศ

สมำชิกอำเซียน	 มีหน้ำที่ประสำนกิจกำรอำเซียนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนใน 

ประเทศนัน้ๆ	(3)	ส�ำหรบัประเทศไทยหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ	คอื	กรมอำเซยีน	กระทรวง

กำรต่ำงประเทศและคณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจ�ำอำเซียน	 (Committee	 of	

Permanent	Representatives:	CPR)	ซึง่ประกอบด้วยผูแ้ทนระดับเอกอคัรรำชทตู

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำจำกประเทศสมำชิก	 มีภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของ

คณะมนตรีประชำคมอำเซียน	 และองค์กรระดับรัฐมนตรีอำเซียนเฉพำะสำขำ	 รวม

ทั้งประสำนงำนกับส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนและส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำติ	

ตลอดจนดูแลควำมร่วมมือของอำเซียนกับหุ้นส่วนภำยนอก	 ประเทศไทยได้แต่งตั้ง

เอกอคัรรำชทูตผูแ้ทนถำวรประจ�ำอำเซียนและมีคณะผู้แทนถำวรไทยประจ�ำอำเซียน	

ณ	กรุงจำกำร์ตำ

 อำเซียนถือก�ำเนิดข้ึนมำในฐำนะองค์กรของรำชกำร	 ที่เน้นควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศสมำชกิบนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรัฐต่อรัฐเป็นส�ำคญั	กว่ำส่ีทศวรรษ

ทีผ่่ำนมำ	รปูแบบควำมร่วมมอืของอำเซยีนมฐีำนจำกมติรภำพในภมูภิำคเอเชยีตะวัน

ออกเฉยีงใต้	ประเทศสมำชกิอำศยัควำมไว้วำงใจซ่ึงกันและกนั	และส่วนใหญ่จะไม่มี

กำรก�ำหนดสิทธิหน้ำท่ีตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศมำกนั้น	 ด้วยเหตุนี้อำเซียนจึง

มิได้สร้ำงธรรมนูญขององค์กำรเพื่อเป็นกรอบในกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์มำตั้งแต่ 

ก่อตั้ง	 ดังนั้นโครงสร้ำงของอำเซียน	 จึงมีลักษณะแบบหลวมๆ	 ยืดหยุ่น	 และกลไก

ควำมร่วมมือพัฒนำเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป	 อย่ำงไรก็ดี	 เม่ือบริบททำงกำรเมือง	

เศรษฐกิจและสังคม	 เป้ำหมำยขององค์กรรวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศได้

เปลี่ยนแปลงไป	เกิดภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงและควำมเป็นอยู่ของประชำชน	อำทิ	

ปัญหำกำรก่อกำรร้ำย	 ปัญหำกำรค้ำมนุษย์	 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	 วิกฤตกำรณ์

เศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหำข้ำมชำติ	 อำเซียนจึงต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับควำมท้ำทำย
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ใหม่ๆ	เหล่ำนี้	อย่ำงไรก็ดีโครงสร้ำงองค์กรที่วำงกันไว้หลวมๆ	นั้นกลับเป็นอุปสรรค

ต่อกำรพฒันำองค์กรให้มปีระสิทธิภำพ	เช่น	กำรทีอ่ำเซยีนยงัไม่มสีถำนะเป็นองค์กำร

ระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร	 กำรท่ีอำเซียนไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภำพพอ 

ทีจ่ะบงัคับให้รฐัสมำชกิปฏบิตัติำมพนัธกรณทีีต่กลงกนัไว้ได้	กำรประชมุท่ีมมีำกเกนิ

ไปจนท�ำให้อำเซียนถูกเปรียบว่ำเป็นเพียงเวทีพูดคุย	(talk	shop)	ซึ่งหำได้ก่อให้เกิด

ผลในทำงปฏิบัติมำกนัก	และประกำรสุดท้ำยที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	เป็นองค์กรที่ยังขำด 

กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน	ดังนั้น	อำเซียนจึงต้องมีกำรปรับตัว	โดยอำเซียน

คำดหวังว่ำกำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียนจะเป็นเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ได	้ 

เน่ืองจำก	 เม่ือพิจำรณำในเนื้อหำแล้วนั้นจะพบว่ำกฎบัตรที่ร ่ำงอยู ่มีแนวคิด 

ทีจ่ะท�ำให้องค์กรอำเซยีนเป็นองค์กรทีม่โีครงสร้ำงและกลไกทีช่ดัเจน	มปีระสทิธภิำพ 

ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ	 โดยมีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงผู้ที่รับผิดชอบด้ำนต่ำงๆ

อย่ำงมีเอกภำพ 2	รำยละเอียดดังตำรำงที่	1

2 พัชร์	นิยมศิลป.	มปป.	โครงสร้ำงอำเซียน.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	10	กรกฎำคม	2562.	จำก	http://wiki.

kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B

8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2

%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#.E0.B9.82.E0.B8.84.

E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B8.A3.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B2.

E0.B9.80.E0.B8.8B.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.87.

E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.88.E0.B8.B1.E0.B8.94.E0.B8.97.E0.B8.B3.E0.B8.81.

E0.B8.8E.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.B2.E0.B9.80.E0.B8.8B.

E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99	
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ตารางที่	1	โครงสร้ำง	ASEAN

1.ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit)

2.คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ASEAN Coordinating 
Council)
3.คณะมนตรีประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community 
Councils)

4.องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา	(ASEAN	Sectorial	
Ministerial	Bodies)
5.	ส�านักเลขาธิการอาเซียน
(ASEAN	Secretariat)

6.	คณะผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน
(Committee	of	Permanent	
Representatives	to	ASEAN)
7.ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน
แห่งชาติ	(ASEAN	National	
Secretariat)
8.คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN	Inter	–	governmental	
Commission on Human 
Rights :AICHR)
9.มูลนิธิอาเซียน	(ASEAN	
Foundation)

ประมุขหรือหัวหน้ำรัฐบำล
ของประเทศ	สมำชิกโดยมี
กำรประชุมปีละ	2	ครั้ง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของ
ประเทศสมำชิก
ผู้แทนที่ประเทศสมำชิกแต่ง
ตั้ง	ให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
แต่ละเสำหลัก	(กำรเมือง
และควำมมั่นคงเศรษฐกิจ	
สังคมและวัฒนธรรม)
รัฐมนตรีเฉพำะสำขำ

ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนอยู่	
ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของ
เลขำธิกำรอำเซียน
ผู้น�ำระดับเอกอัครรำชทูตที่
แต่งตั้งจำกประเทศสมำชิก

เป็นหน่วยงำนระดับกรม	
ในกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ของประเทศสมำชิกอำเซียน
องค์กรสิทธิมนุษยชนของ
อำเซียน

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร
และมีสถำนะเป็นนิติบุคคล

ก�ำหนดนโยบำยและตัดสินใจ
เรื่องส�ำคัญ

เตรียมกำรประชุมผู้น�ำและ
ประสำนงำนระหว่ำงสำมเสำหลัก

ประสำนงำนและติดตำมกำร
ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้น�ำ	
ภำยใต้เสำหลักที่รับผิดชอบ

น�ำควำมตกลง/มติของผู้น�ำไป
ปฏิบัติ	และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะมนตรีประชำคมอำเซียน
บริหำรงำนของอำเซียน

เป็นผู้แทนของประเทศสมำชิก
และผู้แทนของอำเซียนในกำร
ประสำนงำนต่ำงๆ
ศูนย์รวมในกำรประสำนงำนและ
สนับสนุนภำรกิจของอำเซียน

ส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในภูมิภำค

สนับสนุนเลขำธิกำรอำเซียนและ
ประสำนงำนกับองค์กรอื่นๆของ
อำเซียน	รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียน

	 องค์กร	 องค์ประกอบ	 อ�านาจและหน้าที่ส�าคัญ
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2.2	ทฤษฎีการบูรณาการเศรษฐกิจ

กำรบรูณำกำรเศรษฐกจิระดบัภมูภิำค	(regional	economic	integration)	

หรือกำรด�ำเนินกำรเพื่อขจัดอุปสรรค	 ข้อกีดขวำงและอุปสรรคทำงกำรค้ำ	 เป็น

ปรำกฏกำรณ์ส�ำคญัในเวทกีำรเมอืงระหว่ำงประเทศ	ซ่ึงประเทศต่ำงๆ	ต่ำงใช้แนวคดิ

หรือทฤษฎีกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจระดับภูมิภำคเป็นเคร่ืองมือหรือแนวทำงในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงกัน	 ดังจะเห็นได้จำกกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในทุก

ภมูภิำคของโลก	 โดยเฉพำะภูมภิำคยโุรปตะวนัตก	ทีม่รีะดับกำรพฒันำ	กำรบรูณำกำร

เศรษฐกิจก้ำวหน้ำที่สุด	 เช่น	 สหภำพเศรษฐกิจเบเนลักซ์	 (Benelux	 Economic	

Union:	BEU)	สหภำพยโุรป	(European	Union:	EU)	หรอืในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ก็มีเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน	 (ASEAN	 Free	 Trade	 Area:	 AFTA)	 ในอเมริกำมีเขต 

กำรค้ำเสรอีเมรกิำเหนอื	(North	American	Free	Trade	Agreement:	NAFTA)	หรอื

ในแอฟริกำมีสหภำพศุลกำกรแอฟริกำตอนใต้	(Southern	Afican	Development	

Community:	 SADC)	 ตลอดจนในลำตินอเมริกำก็มีกลุ่มตลำดร่วมอเมริกำใต้ 

ตอนล่ำง	(Southern	Cone	Common	Market:	MERCOSUR)	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กำรก�ำหนดจัดต้ัง	 “ประชำคมอำเซียน”	 (ASEAN	 Community)	 ใน	 ค.ศ.2015	 

ทีผ่่ำนมำ	ท�ำให้เหน็ได้ว่ำกระแสกำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกจิหรือบรูณำกำรเศรษฐกจิ

ส่วนภูมิภำค	ยิ่งทวีควำมส�ำคัญและเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ	

ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพืน้ฐำนของประชำชนได้	3

Belao	 Balassa	 นักเศรษฐศำสตร์	 ได้มองปรำกฎกำรณ์ท่ีกล่ำวข้ึน 

ในภูมิภำคยโุรปตะวนัตก	และให้ควำมหมำยกำรบรูณำกำรเศรษฐกจิว่ำเป็นกระบวนกำร 

ทีด่�ำเนนิงำนโดยรฐั	อนัได้แก่	มำตรกำรขจดัควำมแตกต่ำงหรืออปุสรรคทำงเศรษฐกจิ

ระหว่ำงรัฐ	 ซึ่งกำรขจัดอุปสรรคดังกล่ำวนี้อำจกระท�ำโดยกำรบูรณำกำรและ 

ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ	 โดยกำรจัดท�ำข้อตกลงทำงกำรค้ำ	 แต่กระบวนกำร 

บรูณำกำรเศรษฐกจิประกอบด้วยเงือ่นไขทีมุ่ง่ขจดัอปุสรรคทำงเศรษฐกจิระหว่ำงรฐั

3	วรำภรณ์	จุลปำนนท์.	(2558).	กำรเมืองระหว่ำงประเทศ.	ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง.	

หน้ำ	109-110.
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ในระดับที่ต่ำงกัน	ดังนั้น	กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจตำมนัยนี้จึงมีหลำยรูปแบบ	ขึ้นอยู่

กบัระดบัของกำรบรูณำกำรเศรษฐกจิ	โดย	Balassa	ได้แบ่งกำรบรูณำกำรเศรษฐกจิ

ไว้	5	รูปแบบ	ดังนี้	4,5

1.		เขตกำรค้ำเสรี	 (Free	 Trade	 Area:	 FTA)	 รัฐสมำชิกไม่เก็บภำษี 

กำรค้ำระหว่ำงกนั	และไม่มข้ีอจ�ำกดัจ�ำนวนโควตำ	แต่รฐัสมำชกิสำมำรถเรยีกเก็บภำษี 

กำรค้ำและใช้โควตำกับรัฐอื่นๆ	ที่มิใช่สมำชิก

2.	 สหภำพศุลกำกร	 (customs	 union)	 ประเทศสมำชิกใช้ภำษีอัตรำ

เดียวกันในกำรเรียกเก็บภำษีจำกประเทศนอกกลุ่ม	 และตำมทฤษฎีของสหภำพ 

ศลุกำรกรแล้วประเทศสมำชิกต้องขจดัภำษรีะหว่ำงกนั	และใช้อตัรำภำษกีำรค้ำ	และ

กฎเกณฑ์อื่นๆ	กับประเทศนอกกลุ่มในอัตรำเดียวกัน	

3.	ตลำดร่วม	(common	market)	หรอืประชำคมเศรษฐกจิ	(economic	

community)	ประเทศสมำชกิยกเลกิข้อจ�ำกดัด้ำนกำรเคลือ่นไหวทนุ	แรงงำน	สนิค้ำ	

บริกำร	หรือให้มีกำรเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่ำวอย่ำงเสรี

4.	 สหภำพเศรษฐกิจ	 (economic	 union)	 เป็นรูปแบบกำรบูรณำกำร

เศรษฐกิจที่รัฐสมำชิกใช้นโยบำยเศรษฐกิจร่วมกันอย่ำงกลมกลืน

5.	 กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจสมบูรณ์	 (total	 economic	 integration)		

เป็นรูปแบบกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจที่รัฐสมำชิกมีนโยบำยกำรเงิน	 กำรคลัง	 สังคม	

และต้องมีกำรจัดตั้งองค์กรเหนือชำติ	ซึ่งมีหน้ำที่ตัดสินใจร่วมเพื่อก�ำหนดกฎเกณฑ์

บังคับใช้กับรัฐทั้งมวลให้เป็นแบบเดียวกัน

กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจตำมแนวคิดของ	Belao	Balassa	จึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรศึกษำเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศและเป็นส่วนขยำยหรือกำรพัฒนำของ

4		 ASSOCIATION	OF	SOUTHEAST	ASIAN	NATIONS.	(2018).	ASEAN	Member	States:	

Selected	 Basic	 Indicators.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 2	 เมษำยน	 2562.	 จำก	 https://data.

aseanstats.org/
5		 วรำภรณ์	 จุลปำนนท์.	 (2558).	 กำรเมืองระหว่ำงประเทศ	 “อำเซียน:	 แกนกลำงของ

สถำปัตยกรรมควำมร่วมมือในเอเชีย”.	ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง.	หน้ำ	26-28.
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ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 โดยมีกำรส�ำรวจผลกระทบของตลำดสมำชิกกลุ่ม

เศรษฐกิจ	 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 และควำมจ�ำเป็นที่รัฐมีภูมิศำสตร์ใกล้ชิด 

ตดิกันมโีอกำสประสำนนโยบำยเศรษฐกจิในระดบัสหภำพเศรษฐกจิ	เพือ่ขจดัอปุสรรค 

ทำงเศรษฐกจิในเขตแดนระดบัชำตจินน�ำไปสูก่ำรสร้ำงฐำนผลิตทีห่ลอมรวมกนัเป็น

หนึ่งเดียวในระดับภูมิภำค	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ทฤษฎีกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจต้องมี

องค์ประกอบของแนวคิดด้ำนที่ตั้ง	(Location)	เพรำะกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจของ

ประเทศทีม่ทีีต่ัง้ใกล้ชดิกนั	จะท�ำให้เกดิกำรขจดัอปุสรรคในกำรเคล่ือนไหวกจิกรรม

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงกนั	ให้เป็นไปอย่ำงเสรจีนหลอมรวมกนัเป็นหนึง่เดยีวในระดบั

ภูมิภำค

2.3	ศักยภาพของอาเซียน6,7,8

 ปัจจุบันศูนย์กลำงของเศรษฐกิจโลกก�ำลังเบนมำที่ภูมิภำคเอเชีย	 โดย

เอเชียจะกลำยเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของโลก	 ท้ังนี้	 มีจีนและอินเดียเป็น

พลังส�ำคัญที่ผลักดันให้เกิดควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ 

ทีไ่ม่อำจขวำงก้ันได้	 และก�ำแพงภำษกีำรค้ำระหว่ำงประเทศกถ็กูท�ำให้ลดน้อยลงไป	 

ขณะเดยีวกัน	 อำเซียนก็มีท่ำทียืดหยุ่นเปิดรับกระแสกำรพัฒนำแบบตลำดเสรีดังที่

กล่ำวมำข้ำงต้น	 ในขณะที่อำเซียนได้วำงแนวทำงในกำรขจัดควำมขัดแย้งภำยใน

ระหว่ำงกัน	 โดยใช้วิถีอำเซียน	 (ASEAN	Way)	 ซึ่งได้แก่	 หลักส�ำคัญ	 4	 ประกำร	

คือ	 หลักฉันทำมติ	 กำรไม่แทรกแซงกิจกำรภำยในระหว่ำงกัน	 กำรหำรืออย่ำง 

ไม่เป็นทำงกำร	และกำรแก้ไขปัญหำด้วยสันติวิธี	มุ่งสู่อำเซียนที่ร่วมมือกันเพื่อสร้ำง 

6	 Smart	 SME.	 (2558).	 ศักยภำพของประเทศต่ำง	 ๆ	 ของประเทศสมำชิก	 AEC.	 ออนไลน์.	 
ค้นเมื่อ	2	เมษำยน	2562.	จำก	https://www.smartsme.co.th/content/12483	
7		 ASSOCIATION	OF	SOUTHEAST	ASIAN	NATIONS.	(2018).	ASEAN	Member	States:	
Selected	 Basic	 Indicators.	 ออนไลน์.	 ค้นเม่ือ	 2	 เมษำยน	 2562.	 จำก	 https://data.
aseanstats.org/	
8		 วรำภรณ์	 จุลปำนนท์.	 (2558).	 กำรเมืองระหว่ำงประเทศ	 “อำเซียน:	 แกนกลำงของ
สถำปัตยกรรมควำมร่วมมือในเอเชีย”.	ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง.	หน้ำ	26-28. 
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ตลำดเดียว	ซึ่งประเทศสมำชิกอำเซียนต่ำงเร่งพัฒนำศักยภำพของตนเองเพื่อพร้อม

รับกำรเปิดเสรีอำเซียนเป็นตลำดเดียว	 โดยจะพิจำรณำได้จำกตำรำงที่	 2	 กล่ำวคือ	

ด้านพื้นที่	อำเซียนมีพื้นที่	4,493,516	ตำรำงกิโลเมตร	อินโดนิเซียมีพื้นที่มำกที่สุด	

คือ	1,916,862	ตำรำงกิโลเมตร	สิงคโปร์มีพื้นที่น้อยที่สุด	คือ	720	ตำรำงกิโลเมตร	

ด้านประชากร	 อำเซียนมีประชำกร	 642	 ล้ำนคน	 เทียบเท่ำกับจ�ำนวนประชำกร 

ของสหภำพยุโรป	 โดยอินโดนิเซียมีจ�ำนวนประชำกรมำกที่สุด	 คือ	 261	 ล้ำนคน	 

ส่วนบรูไนเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชำกรน้อยที่สุด	คือ	421,000	คน	ด้านอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 อำเซียน 

มี	GDP	2,765	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	อินโดนิเซียเป็นประเทศที่มี	 GDP	สูงที่สุด	คือ	

1,013,926	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ส่วนลำวมี	GDP	น้อยที่สุด	คือ	17,090	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	 ในด้านรายได้ต่อหัวประชากร	 ประชำกรอำเซียนมีรำยได้เฉลี่ย	 4,308	

เหรียญสหรัฐฯ	ประเทศที่มีรำยได้ต่อหัวมำกที่สุดคือ	สิงคโปร์	เป็นจ�ำนวน	57,722	

เหรียญสหรัฐฯ	 ส่วนเมียนมำมีรำยได้ต่อหัวน้อยที่สุด	 คือ	 1,229	 เหรียญสหรัฐฯ	 

ต่อคนต่อปี	ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ	 อำเซียนมีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ

จ�ำนวน	 135	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 สิงคโปร์มีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศสูงที่สุด	 คือ	

62	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ส่วนบรูไนมีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศต�่ำที่สุด	คือ	460,000	

เหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่	2	ศักยภำพของอำเซียน
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มวลรวมในประเทศ (GDP) อาเซียนมี GDP 2,765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อินโดนิเซียเป็นประเทศท่ีมี GDP สูงท่ีสุด 
คือ 1,013,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนลาวมี GDP น้อยท่ีสุด คือ 17,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในด้านรายได้ต่อ
หัวประชากร ประชากรอาเซียนมีรายได้เฉล่ีย 4,308 เหรียญสหรัฐฯ ประเทศท่ีมีรายได้ต่อหัวมากท่ีสุดคือ สิงคโปร์ 
เป็นจ านวน 57,722 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนเมียนมามีรายได้ต่อหัวน้อยท่ีสุด คือ 1,229 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี 
ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนมีการลงทุนจากต่างประเทศจ านวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สิงคโปร์มี
การลงทุนจากต่างประเทศสูงท่ีสุด คือ 62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนบรูไนมีการลงทุนจากต่างประเทศต่ าท่ีสุด คือ 
460,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ตารางที่ 2 ศักยภาพของอาเซียน 

ประเทศ พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

ประชากร 
(ล้าน) 

GDP 
(ล้านเหรียญ US) 

GDP per 
capita 

(เหรียญ US) 

อัตราการ
ว่างงาน 

(%) 

การลงทุนจาก 
ต่างประเทศ 

(ล้านเหรียญ US) 
บรูไน 5,765 421.3 12,212 28,986 6.9 460 

กัมพูชา 181,035 15,717.7 22,340 1,421 0.2 2,732 
อินโดนิเซีย 1,916,862 261,890.9 1,013,926 3,872 5.3 23,064 

ลาว 236,800 6,752.8 17,090 2,531 1.9 1,695 
มาเลเซีย 331,388 32,049.7 317,252 9,899 3.4 9,447 
เมียนมา 676,576 53,388.0 65,607 1,229 2.1 4,002 
ฟิลิปปินส์ 300,000 104,921.4 313,875 2,992 6.6 10,057 
สิงคโปร์ 720 5,612.3 323,954 57,722 3.1 62,017 

ไทย 513,140 67,653.2 455,704 6,736 1.2 8,046 
เวียดนาม 331,231 93,671.6 223,837 2,390 2.0 14,100 
อาเซียน 4,493,516 642,078.8 2,765,798 4,308 n.a. 135,621 

 
ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศล้วนมีศักยภาพ และประสิทธิภาพท่ี

แตกต่างกันออกไป ตามทรัพยากร ภูมิประเทศ และจ านวนประชากร เมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็งเบื้องต้นของ
สมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ พบว่า แต่ละประเทศมีจุดแข็ง จุดอ่อนต่างกัน ดังนี้ 

1. บรูไน เป็นประเทศท่ีมีความร่ ารวย มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปีอยู่อันดับท่ี 2 ของอาเซียน และ
อันดับ 26 ของโลก ด้วยเหตุท่ีบรูไนเป็นผู้ส่งออกน้ ามัน และมีปริมาณการส ารองน้ ามันเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน 
การเมืองค่อนข้างมั่นคงมีจุดอ่อนท่ีตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน และขาดแคลนแรงงาน ส่ิงท่ี
น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนิเซีย การขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก และให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก 

2. กัมพูชา เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ า ปุาไม้ 
และแร่ชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีค่าแรงขั้นต่ า จุดอ่อนคือ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร 
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ประเทศสมำชิกอำเซียนประกอบด้วย	10	ประเทศ	ซึ่งแต่ละประเทศล้วนมี
ศักยภำพ	และประสิทธิภำพที่แตกต่ำงกันออกไป	ตำมทรัพยำกร	ภูมิประเทศ	และ
จ�ำนวนประชำกร	เมือ่พจิำรณำถงึจดุอ่อน	จดุแขง็เบือ้งต้นของสมำชกิอำเซยีนทัง้	10	
ประเทศ	พบว่ำ	แต่ละประเทศมีจุดแข็ง	จุดอ่อนต่ำงกัน	ดังนี้
	 1.	บรูไน	 เป็นประเทศที่มีควำมร�่ำรวย	 มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่
อันดับที่	2	ของอำเซียน	และอันดับ	26	ของโลก	ด้วยเหตุที่บรูไนเป็นผู้ส่งออกน�้ำมัน	
และมีปริมำณกำรส�ำรองน�้ำมันเป็นอันดับ	 4	 ของอำเซียน	กำรเมืองค่อนข้ำงมั่นคง 
มีจุดอ่อนที่ตลำดขนำดเล็ก	ประชำกรประมำณ	4	แสนคน	และขำดแคลนแรงงำน	 
สิ่งที่น่ำสนใจก็คือควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์	 มำเลเซีย	 และ 
อินโดนิเซีย	 กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศพึ่งพำสิงคโปร์เป็นหลัก	 และให้ควำม
ส�ำคัญกับควำมมั่นคงทำงอำหำรค่อนข้ำงมำก
	 2.		กัมพูชำ	 เป็นประเทศที่มีทรัพยำกรธรรมชำติหลำกหลำยและ 
อุดมสมบูรณ์	 โดยเฉพำะน�้ำ	 ป่ำไม้	 และแร่ชนิดต่ำงๆ	 นอกจำกนี้ยังมีค่ำแรงขั้นต�่ำ	 
จุดอ่อนคือ	ระบบสำธำรณปูโภคพืน้ฐำนยงัไม่พฒันำเท่ำทีค่วร	ต้นทนุสำธำรณปูโภค
ค่อนข้ำงสูงและขำดแรงงำนทักษะ	 สิ่งท่ีน่ำพิจำรณำก็คือควำมขัดแย้งระหว่ำง 
ไทย-กัมพชูำอำจบ่ันทอนโอกำสกำรขยำยกำรค้ำ	กำรลงทนุระหว่ำงกนัได้ในอนำคต

	 3.	อินโดนิเซีย	 เป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชำกรมำกเป็นอันดับ	 4	

ของโลก	และมำกท่ีสดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	นอกจำกนีย้งัมชีำวมสุลมิมำกทีส่ดุ

ในโลก	มีทรัพยำกรธรรมชำติจ�ำนวนมำกและหลำกหลำย	โดยเฉพำะถ่ำนหิน	น�้ำมัน	

ก๊ำซธรรมชำต	ิโลหะต่ำงๆ	กำรลงทุนส่วนใหญ่เน้นกำรใช้ทรพัยำกรท่ีมอียูใ่นประเทศ	 

มีขนำดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออเฉียงใต้	 จุดอ่อนก็คือมีที่ตั้งเป็น 

เกำะต่ำงๆ	 จ�ำนวนมำกและกระจำยตัวห่ำงไกล	 จึงยังไม่มีระบบสำธำรณูปโภคที่

พัฒนำเท่ำที่ควร	

	 4.	 ลำว	เป็นประเทศทีม่เีสถยีรภำพทำงกำรเมอืง	มทีรพัยำกรธรรมชำติ

ที่อุดมสมบูรณ์	 โดยเฉพำะน�้ำและแร่ชนิดต่ำงๆ	ค่ำจ้ำงแรงงำนค่อนข้ำงต�่ำ	จุดอ่อน

คือระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร	 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง

และภูเขำ	กำรคมนำคมไม่สะดวก	ไม่มีทำงออกสู่ทะเล
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	 5.	มำเลเซีย	เป็นประเทศที่มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนครบวงจร	และ

แรงงำนมีทักษะในกำรท�ำงำน	 อีกทั้งในประเทศยังมีประมำณกำรส�ำรองน�้ำมันมำก

เป็นอนัดบัที	่3	และก๊ำซธรรมชำตมิำกเป็นอนัดบัที	่2	ของเอเชยีแปซิฟิก	นอกจำกนีย้งั

มรีำยได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีอยูใ่นอนัดบัที	่3	ของอำเซียน	มจุีดอ่อนคอื	จ�ำนวนประชำกร

ค่อนข้ำงน้อย	 ท�ำให้ขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนระดับล่ำง	 ประเด็น 

ที่น่ำสนใจคือ	 มำเลเซียตั้งเป้ำหมำยจะเป็นประเทศพัฒนำแล้วในปี	 ค.ศ.2020	 

มฐีำนกำรผลติและส่งออกสินค้ำส�ำคญัท่ีคล้ำยคลงึกบัไทย	มนีโยบำยพฒันำกำรผลติ

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงจริงจัง

	 6.	 เมียนมำ	เป็นประเทศที่มีจุดเด่นคือ	ทรัพยำกรธรรมชำติ	มีน�้ำมัน

และก๊ำซธรรมชำติจ�ำนวนมำก	 อีกทั้งยังมีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย	 เป็น 

เส้นทำงในกำรขนส่งสินค้ำสำยส�ำคัญของอำเซียน	มีค่ำแรงค่อนข้ำงต�่ำ	แต่มีจุดอ่อน 

คือ	 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนยังไม่พัฒนำเท่ำท่ีควร	 มีควำมไม่แน่นอนทำง 

กำรเมืองและนโยบำย	 ประเด็นท่ีน่ำสนใจคือ	 มีกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมใน

ประเทศเชิงรุก	ทั้งทำงถนน	รถไฟควำมเร็วสูง	และท่ำเรือ

	 7.	ฟิลิปปินส์	เป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชำกรมำกเป็นอันดับที่	12	

ของโลก	 และที่น่ำสนใจคือ	 แรงงำนส่วนใหญ่มีสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็น

อย่ำงด	ีมจีดุอ่อนคอืทีต้ั่งห่ำงไกลจำกประเทศสมำชกิอำเซียน	ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน

และสวสัดภิำพทำงสงัคมยงัไม่พฒันำเท่ำท่ีควร	สิง่ทีค่วรพจิำรณำคอืสหภำพแรงงำน

มีบทบำทค่อนข้ำงมำก	 และมีกำรเรียกร้องกำรเพิ่มค่ำแรงอยู่เสมอ	 กำรลงทุน 

ส่วนใหญ่รองรับควำมต้องกำรภำยในประเทศเป็นหลัก

	 8.	สงิคโปร์	เป็นประเทศทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูทีส่ดุของอำเซยีน	

และตดิอนัดบั	 15	 ของโลก	 เป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 และมีที่ตั้ง

เอ้ือต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรเดินเรือ	 กำรเมืองมีเสถียรภำพ	 แรงงำนมีทักษะสูง	

ช�ำนำญด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลและธุรกิจ	 ส่วนจุดอ่อนคือกำรพึ่งพำกำร 

น�ำเข้ำวัตถุดิบกำรขำดแคลนแรงงำนระดับล่ำง	 และต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนิน
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ธุรกิจสูง	 โดยขณะนี้สิงคโปร์พยำยำมขยำยโครงสร้ำงเศรษฐกิจมำยังภำคบริกำร 

มำกขึ้นเพื่อลดกำรพึ่งพำกำรส่งออก

	 9.	 ไทย	 เป็นประเทศที่มีอำณำเขตติดกับหลำยประเทศสมำชิก	 

เหมำะแก่กำรเป็นศนูย์กลำงด้ำนโครงข่ำยกำรเชือ่มโยงคมนำคม	มแีรงงำนจ�ำนวนมำก	

เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและสินค้ำเกษตรรำยใหญ่ของโลก	 ระบบ

สำธำรณูปโภคท่ัวถงึ	มรีะบบธนำคำรค่อนข้ำงเข้มแขง็	มจีดุอ่อนคอืแรงงำนขำดทกัษะ	

เทคโนโลยกีำรผลติส่วนใหญ่ยงัเป็นขัน้กลำง	สิง่ท่ีน่ำสนใจคอื	ไทยต้ังเป้ำหมำยในกำร

เป็นศนูย์กลำงอำเซยีนในหลำยด้ำน	เช่น	ด้ำนโลจสิติกส์	และศนูย์กลำงกำรท่องเทีย่ว

	 10.	เวยีดนำม	เป็นประเทศทีก่�ำลงัพฒันำและมโีอกำสในกำรเตบิโตสงู	

มีประชำกรเป็นจ�ำนวนมำกอันดับที่	14	ของโลก	มีแนวชำยฝั่งทะเลยำวกว่ำ	3,200	

กิโลเมตร	มีปริมำณน�้ำมันส�ำรองมำกเป็นอันดับ	2	ของเอเชีย	–	แปซิฟิก	กำรเมือง 

มีเสถียรภำพ	 มีค่ำจ้ำงแรงงำนเกือบต�่ำสุดในอำเซียนรองจำกกัมพูชำ	 ส่วนจุดอ่อน

คือระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน	 ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควร	 ต้นทุนที่ดินและ 

ค่ำเช่ำส�ำนกังำนค่อนข้ำงสูง	สิง่ทีน่่ำสนใจคอื	เป็นประเทศทีม่รีำยได้และควำมต้องกำร 

สิ่งอุปโภคบริโภคสูงขึ้นจำกเศรษฐกิจที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว

	 จำกศักยภำพของประเทศสมำชิกอำเซียนดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นท่ีเต็ม

ไปด้วยควำมหลำกหลำย	 อันเป็นที่ดึงดูดของพ่อค้ำนักลงทุนระดับโลก	 อำเซียนจึง

นบัเป็นกลุม่ประเทศทีม่คีวำมแขง็แกร่ง	ไม่ว่ำจะเป็นควำมอดุมสมบรูณ์ของทรัพยำกร	

ประชำกร	 ชำติพันธุ์	 วัฒนธรรม	 ภำษำ	 ควำมเชื่อที่หลำกหลำย	 ซึ่งทั้งหมดนี้คือ 

จุดแข็งตำมธรรมชำติของอำเซียนเอง	ทั้งนี้	นอกเหนือจำกจุดเด่นด้ำนภูมิรัฐศำสตร์

ที่อำเซียนเป็นจุดเชื่อมต่อโลกตะวันตกจำกมหำอ�ำนำจสหรัฐฯ	 และยุโรป	 กับ

มหำอ�ำนำจในเอเชียอันได้แก่	 จีน	 อินเดีย	 สำธำรณรัฐเกำหลี	 และญี่ปุ่น	 ซ่ึงเป็น 

ผู้เล่นส�ำคัญในเวทีระดับเอเชียและระดับโลกอีกด้วย
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2.4	แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซยีน	ค.ศ.2025	(Master	Plan	

on	ASEAN	Connectivity:	MPAC	2025) 9

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียนประกอบด้วย ความเช่ือมโยงทาง

กายภาพ เช่น	 กำรคมนำคม	 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 และพลังงำน	 

ความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบ	 เช่น	 กำรเปิดเสรี	 ทำงกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 และกำร

บรกิำร	และ	ความเชือ่มโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชน เช่น	กำรศกึษำ	วฒันธรรม	 

และกำรท่องเที่ยว	 ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกันในอำเซียนนี้เป็นปัจจัยพื้นฐำน	 

ทีส่นบัสนุนให้กำรด�ำเนนิงำนภำยใต้เสำกำรเมอืงและควำมมัน่คง	เสำเศรษฐกจิ	และ 

เสำสงัคมและวฒันธรรมของประชำคมอำเซยีนสำมำรถรวมตัวกนัได้ส�ำเร็จ	นบัต้ังแต่ 

มีกำรรับรองแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน	 ค.ศ.2010	

(Master	 Plan	 on	 Connectivity	 -	MPAC	 2010)	 ปรำกฏควำมคืบหน้ำในกำร

ด�ำเนินกำรโดยล�ำดับ	ทั้งนี้	สถำนะ	ณ	เดือนพฤษภำคม	ค.ศ.2016	ข้อริเริ่ม	จ�ำนวน	

39	ข้อ	 ใน	MPAC	2010	 ได้รับกำรด�ำเนินกำรจนส�ำเร็จลุล่วง	จ�ำแนกเป็นข้อริเริ่ม

ด้ำนควำมเชื่อมโยงทำงกำยภำพจำนวน	18	ข้อ	ควำมเชื่อมโยงทำงกฎระเบียบ	15	

ข้อ	และควำมเชือ่มโยงระหว่ำงประชำชนสูป่ระชำชน	6	ข้อ	อย่ำงไรกด็	ียงัมอีกีหลำย 

ข้อริเริม่ทีต้่องด�ำเนนิกำรต่อเพือ่ให้บรรลวุสิยัทัศน์ของอำเซียนในกำรสร้ำงควำมเชือ่มโยง

และรวมตวักนัอย่ำงไร้รอยต่อ	ทัง้นี	้ข้อรเิริม่ทีเ่หลอือกี	52	ข้อ	ซึง่มผีูร้บัผดิชอบชดัเจน

และไม่ซ�้ำซ้อนกับข้อริเริ่มใหม่จะถูกผนวกไว้ใน	MPAC	2025	

วิสัยทัศน์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน	 ค.ศ.2025	 มีจุดประสงค	์

เพือ่ท�าให้อาเซยีนเชือ่มโยงและรวมตวักนัอย่างไร้รอยต่อโดยสมบรูณ์ ซึง่จะส่งเสรมิ

ความสามารถในการแข่งขนั การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน และสร้างความรูส้กึ

เป็นประชาคมมากขึน้	 เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์นี	้MPAC	2025	 จึงก�ำหนดยทุธศำสตร์	

5	ด้ำน	ดงันี้

9	The	ASEAN	Secretariat	Jakarta.	(2016).	MASTER	PLAN	ON	ASEAN	CONNECTIVITY	
2025.	Photocopy	Edition. 
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1.	 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ยั่งยืน	 จุดมุ่งหมำยของยุทธศำสตร์นี้	 คือ	 กำรใช้

ประโยชน์จำกทรัพยำกรท่ีมีอยู่	 เพื่อสนับสนุนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ	 

ในอำเซียนอย่ำงครบวงจร	 ซึ่งรวมถึงกำรเตรียมโครงกำรกำรพัฒนำผลิตภำพของ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน	 และกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ	 ยุทธศำสตร์น้ียังรวมถึง 

กำรแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ	 “กำรพัฒนำเมืองอย่ำงชำญฉลำด”	 

ในประเทศสมำชกิอำเซยีน	ซึง่สำมำรถส่งเสรมิกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจและคณุภำพ

ชีวติทีด่ไีด้ในเวลำเดยีวกนั	โดยมข้ีอรเิริม่ทีส่�ำคญั	ได้แก่	กำรสร้ำงบญัชรีำยชือ่โครงกำร

เก่ียวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีมีศักยภำพของอำเซียนและแหล่งเงินทุน	 กำรสร้ำง

แนวปฏิบัติของอำเซียนเพื่อวัดผลและพัฒนำผลิตภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำน	 และ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนของเมืองต่ำงๆ	ในอำเซียน

2.	 นวัตกรรมดิจิทัล	 เทคโนโลยีดิจิทัลในอำเซียนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำ 

สงูถงึ	625	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	ภำยใน	ค.ศ.2030	(คดิเป็นร้อยละ	8	ของผลติภณัฑ์ 

มวลรวมของอำเซียนในปีนัน้)	ซึง่อำจเป็นผลมำจำกประสิทธผิลท่ีเพ่ิมข้ึน	ผลิตภณัฑ์และ

บริกำรใหม่ๆ	เป็นต้น	ดงัน้ัน	จงึควรมกีำรสร้ำงกรอบกฎระเบยีบส�ำหรบักำรให้บริกำร 

ด้ำนดิจิทัลใหม่ๆ	 (ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและบูรกำรทำงกำรเงินแบบ

ดิจิทัล)	 กำรสนับสนุนกำรแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในเรื่องข้อมูลแบบเปิด	 และ

กำรสนับสนุนวิสำหกิจขนำดเล็ก	 ขนำดกลำง	 และขนำดย่อม	 (MSMEs)	 เพื่อให้มี

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เหล่ำนี้	 โดยมีข้อริเริ่มที่ส�ำคัญ	 ได้แก	่

กำรเสริมสร้ำงฐำนเทคโนโลยีสำหรับวิสำหกิจขนำดเล็ก	ขนำดกลำง	และขนำดย่อม	 

กำรพัฒนำกรอบกำรท�ำงำนด้ำนควำมครอบคลุมทำงกำรเงินแบบดิจิทัลในอำเซียน	

กำรสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลแบบเปิดของอำเซียน	 และกำรจัดต้ังกรอบควำมร่วมมือ

เรื่องกำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัลของอำเซียน

3.	โลจสิตกิส์ไร้รอยต่อ	กำรเสรมิสร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกนัในอำเซยีน

ต้องอำศัยระบบโลจิติกส์ที่ดีเยี่ยม	 แต่ระบบโลจิสติกส์ภำยในภูมิภำคยังไม่มีควำม

ก้ำวหน้ำมำกนัก	 ประเด็นปัญหำหลัก	 คือ	 กำรประสำนงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ	

ของรฐับำล	และกำรขำดกำรแลกเปลีย่นแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ	อย่ำงไรกดี็	ยงัมโีอกำส
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ที่จะสร้ำงกลไกเพื่อสนับสนุนกำรประสำนงำนและควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทด้ำน 

โลจสิตกิส์	สถำบันวชิำกำร	และประเทศสมำชิกอำเซียน	เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหำคอขวด

ในห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค	 รวมทั้งเพื่อรวบรวมและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 รวมทั้งช่วยชี้ประเด็นด้ำนนโยบำยท่ีควรได้รับควำมสนใจ	 

โดยมข้ีอรเิริม่ทีส่�ำคญั	ได้แก่	กำรเสรมิสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขนัของอำเซียน

ผ่ำนกำรพัฒนำเส้นทำงกำรค้ำและโลจิสติกส์	 และกำรส่งเสริมประสิทธิภำพของ 

ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรแก้ไขปัญหำจุดติดขัด	(Chokepoints)	ที่ส�ำคัญ	

4.	 ควำมเป็นเลิศด้ำนกฎระเบียบ	 มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนว

ปฏิบัติด้ำนกฎระเบียบท่ีดีในกำรเตรียมกำร	 กำรให้กำรรับรอง	 และกำรด�ำเนิน

กำรตำมกฎระเบียบและแบบแผนวิธีในภูมิภำค	 จุดประสงค์ของยุทธศำสตร์นี้	 คือ	 

กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ส�ำคัญต่อวำระด้ำนควำมเชื่อมโยง

ระหว่ำงกันในอำเซียน	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	กำรเน้นเรือ่งกำรปรบัมำตรฐำนให้มคีวำม 

สอดคล้องกัน	 กำรยอมรับร่วมกัน	 และกฎระเบียบทำงเทคนิครวมทั้งกำรแก้ไข

มำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่เป็นกำรบิดเบือนทำงกำรค้ำ	 โดยมีข้อริเริ่มท่ีส�ำคัญ	 ได้แก	่ 

กำรสร้ำงควำมสอดคล้องหรือกำรยอมรับร่วมกันในมำตรฐำน	 ควำมสอดคล้อง	

และกฎระเบียบข้อบังคับทำงเทคนิคส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ได้รับกำรจัดอันดับ

ควำมส�ำคัญ	 3	 กลุ่ม	 และกำรเพิ่มควำมโปร่งใสและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ 

กำรประเมินผลเพื่อลดมำตรกำรที่มิใช่ภำษีซึ่งบิดเบือนด้ำนกำรค้ำ

5.	กำรเคลือ่นย้ำยของประชำชน	ข้อจ�ำกัดของกำรเดนิทำงของประชำชน

อำเซียนในภูมิภำคกลำยเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว	 อย่ำงไรก็ตำม	 ยังคงมีโอกำสที่จะ

ปรบัปรงุกำรเคลือ่นย้ำยในอำเซยีนให้ดขีึน้	ซึง่รวมถงึกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 

เดินทำงให้แก่นักท่องเที่ยว	 โดยกำรแก้ปัญหำกำรขำดข้อมูลเกี่ยวกับทำงเลือก 

ในกำรเดินทำง	และกำรจดัให้มรีะบบกำรยืน่ขอรบักำรตรวจลงตรำทีง่่ำยขึน้	นอกจำก

นี	้ ยังมีโอกำสที่จะส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยด้ำนทักษะในภูมิภำคให้ดีขึ้น	 โดยกำรจัด

ตั้งกรอบคุณสมบัติที่มีคุณภำพสูงในวิชำชีพด้ำนอำชีวะ	 และส่งเสริมกำรเคล่ือน

ย้ำยของนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยภำยในอำเซียนให้มำกขึ้นด้วย	 โดยมีข้อริเร่ิม
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ที่ส�ำคัญ	ได้แก่	สนับสนุนกำรท่องเที่ยวภำยในอำเซียนโดยกำรท�ำให้สืบค้นข้อมูลได้

ง่ำยขึน้	สนบัสนนุกำรท่องเทีย่วภำยในอำเซียนโดยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร

ตรวจลงตรำ	กำรตัง้โครงกำรฝึกอบรมวชิำชพี	และกำรก�ำหนดคณุสมบตัทิำงวชิำชพี 

ให้เป็นแบบเดยีวกนัในกลุม่ประเทศสมำชกิอำเซียน	โดยให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์

ภำยในที่แตกต่ำงกันของแต่ละประเทศ	 และกำรสนับสนุนกำรเคลื่อนย้ำยทำง 

กำรศึกษำภำยในประเทศสมำชิกอำเซียน

MPAC	 2025	 ก�ำหนดให้มีจุดประสำนงำนระดับชำติ	 (National	 Focal	

Points)	 ของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน	 เพื่อให้ประสำนงำนกับ	 National	

Coordinators	ซึง่เป็นหน่วยประสำนงำนภำพรวมระดบัประเทศของแต่ละประเทศ

สมำชิกอำเซียน	 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 รวมทั้งให้ดูแลรับผิดชอบข้อริเร่ิม

ต่ำงๆ	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว

2.5	อาเซียนกับการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ในพมิพ์เขียวกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ก�ำหนดให้กำรบรูณำกำร

เข้ำกับระบบเศรษฐกิจโลกของอำเซียน	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรด�ำเนินงำน 

สู่เป้ำหมำยกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 ซ่ึงหมำยถึงว่ำอำเซียนจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับโลกภำยนอกมำกข้ึนด้วยกำรพึ่งพำตลำดและอุตสำหกรรมในระดับ

โลก	เพือ่ส่งเสรมินกัธรุกจิของอำเซยีนให้สำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล	และสร้ำง

อำเซียนให้มีพลวัตและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทำนของโลกที่แข็งแกร่งมำกขึ้น	

และสร้ำงควำมมั่นใจว่ำตลำดภำยในยังเป็นที่ดึงดูดใจส�ำหรับกำรลงทุนโดยตรงจำก

ต่ำงชำต	ิ จงึจ�ำเป็นทีอ่ำเซียนจะต้องค�ำนงึถงึบรบิทอ่ืนๆ	 นอกเหนอืจำกกำรด�ำเนนิงำน

ภำยใต้ประชำคม	10

เศรษฐกิจอำเซียน	 กฎเกณฑ์และกฎระเบียบภำยนอกจะต้องถูกน�ำมำ

พิจำรณำให้มำกข้ึน	 เพื่อกำรพัฒนำนโยบำยที่เก่ียวข้องกับประชำคมเศรษฐกิจ

10	 	 กระทรวงพำณิชย์.	 รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อวำงแผนก�ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ	พ.ศ.2554.	เอกสำรอัดส�ำเนำ.	
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อำเซยีน	ดงันัน้	แนวทำงกำรสร้ำงควำมเป็นหนึง่เดยีวกนัต่อปฏสิมัพนัธ์ด้ำนเศรษฐกิจ

กับภำยนอกก็คือกำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี	 (FTAs)	 และควำมตกลงว่ำด้วยหุ้นส่วน

เศรษฐกิจ	(CEPs)	โดยด�ำเนินกำรดังนี้

	 1.	 ทบทวนพันธกรณีของ	 FTA/CEP	 เทียบกับพันธกรณีของกำร 

รวมกลุ่มภำยในอำเซียน

2.	 ด�ำเนินกำรให้มีระบบที่จะสนับสนุนกำรประสำนงำนมำกข้ึน

ในกำรเจรจำกำรค้ำกับประเทศคู่เจรจำภำยนอกอำเซียน	 และในเวทีกำรเจรจำ 

กำรค้ำในระดับภูมิภำค	 และระดับพหุภำคีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุกรอบท่ำที

กำรเจรจำร่วมกัน

ทั้งนี้	 เลขำธิกำรอำเซียนจะเป็นผู้รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำน 

จัดตั้ง	 AEC	 ให้รัฐมนตรีในสำขำต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องและผู้น�ำอำเซียนรับทรำบ

ส่วนในเรื่องของกระบวนกำรตัดสินใจขององค์กรด้ำนเศรษฐกิจต้องด�ำเนินกำร 

โดยหลกัฉนัทำมต	ิและหำกไม่อำจบรรลคุวำมเหน็ชอบร่วมกนัได้	อำเซยีนอำจน�ำหลกั	 

ASEAN-X	มำใช้ในกำรเร่งด�ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนเศรษฐกิจ	เพื่อควำมยืดหยุ่น

และไม่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด�ำเนินงำนสู่	 AEC	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ต้องม ี

กำรจัดท�ำตัวชี้วัดเชิงสถิติ	 อัตรำภำษี	 และระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรค้ำ	 ข้อสังเกต 

เก่ียวกับควำมสอดคล้องของข้อมูล	 สถิติ	 และคุณภำพข้อมูล	 อีกท้ังยังสนับสนุน 

ให้เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถโดยใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ	 เช่นกองทุนเพ่ือพัฒนำ

อำเซียน	 ASEAN	 Development	 Fund)	 โดยกำรสมทบทุนจำกประเทศสมำชิก

จะเป็นเรื่องขับเคลื่อนในกำรใช้ทรัพยำกรจำกท้ังภำยในและภำยนอกอำเซียนให้มี 

กำรเปล่ียนแปลงเป้ำหมำยและเป้ำประสงค์ของแผนงำน	AEC	ไปสู่เป้ำประสงค์ระดับ 

ชำต	ิอกีทัง้สนบัสนนุกำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมของธนำคำรพฒันำแห่งเอเชยีธนำคำรโลก	

ประเทศคู่เจรจำ	 และภำคเอกชน	 ในโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในระดับ

ภูมิภำค	 สร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรวิจัย	 และกำรวำงแผนของส�ำนักงำนอำเซียน

ในเรื่อง	 AEC	 สุดท้ำยที่ส�ำคัญในกำรบูรณำกำรกับระบบเศรษฐกิจโลก	 ก็คือ 

กำรสื่อสำรให้พัฒนำเวทีระดับภูมิภำคเพื่อใช้ในกำรหำรือและแลกเปล่ียนข้อมูล 
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ในกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	อีกทั้งพัฒนำเว็บไซต์เพื่อสื่อสำรให้ควำมรู้

ด้ำน	AEC	ให้เป็นไปอย่ำงทัว่ถึง	โดยมส่ีวนเกีย่วข้องกบัทกุภำคส่วนซ่ึงปัจจุบนัอำเซียน

ได้บูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลกดังนี้11

1.	 เขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน-จนี	(ASEAN	China	Free	Trade	Area:	

ACFTA)	 อำเซียนและจีนได้ลงนำมในกรอบควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิอำเซียน-จีน	

(Framework	Agreement	on	Comprehensive	Economic	Cooperation)	เมื่อ	

ค.ศ.	2002	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยำยควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ

สมำชกิอำเซยีนและสำธำรณรฐัประชำชนจนี	โดยมุ่งขยำยกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำง

กนั	เพือ่ให้ประเทศภำคคีวำมตกลงฯ	มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ12 ซึ่งปัจจุบันจีนเป็น

ประเทศคู่ค้ำรำยใหญ่ทีส่ดุของอำเซยีน	โดยมลูค่ำกำรค้ำใน	ค.ศ.	2010	มมีลูค่ำ	292.5	

พนัล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	หรอืเป็นสดัส่วนร้อยละ	11.6	ของกำรค้ำรวมอำเซียน	ส�ำหรับ

อำเซียนจัดเป็นประเทศคู่ค้ำอันดับ	1	ของจีนโดยมีสัดส่วนกำรค้ำเป็นร้อยละ	9.98	

ของกำรค้ำรวมของจนีอีกทัง้เขตกำรค้ำเสรีอำเซยีนจนีเป็นตลำดทีม่ผีูบ้รโิภคจ�ำนวน	

1.92	พันล้ำนคน	 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศมูลค่ำ	 10.09	 ล้ำนล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ	เป็นเขตกำรค้ำเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2.	 เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี	 (ASEAN	 Korea	

Free	 Trade	 Area:	 AKFTA)	 สำธำรณรัฐเกำหลีเป็นประเทศที่สองที่เป็นคู่เจรจำ

เขตกำรค้ำเสรีกับอำเซียน	 โดยในปี	 ค.ศ.2005	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย 

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและสำธำรณรัฐเกำหลี	

โดยมุ่งขยำยกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกัน	 เพ่ือให้ประเทศภำคีควำมตกลงฯ	

11	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ.	(2554).	AEC	FACT	Book:	One	Vision,	One	Identity,	
One	Community.	หน้ำ	62-63.	
12 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ.	(2558).	ควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี	อำเซียน	–	จีน	(	Asean-China		
Free		Trade		Agreement	:	ACFTA).	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	15	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-
privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5071/-1-2-3-4-5-6-7-8- 
9-10-11-12-13-14-15-16-1-2-3-4
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สำมำรถลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรพฒันำให้น้อยลง 13	อำเซียนและสำธำรณรฐัเกำหลี

ได้ลงนำมในกรอบควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอย่ำงครอบคลุม

ระหว่ำงอำเซียนและสำธำรณรัฐเกำหลี	 รวมทั้งควำมตกลงอีก	 4	 ฉบับเพื่อจัดตั้ง

เขตกำรค้ำเสรี	 โดยในปี	 ค.ศ.2009	 สำธำรณรัฐเกำหลีเป็นประเทศคู่ค้ำที่ส�ำคัญ 

อันดับที่	5	ของอำเซียนโดยมีมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงกัน	74,700	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ		

ส่วนมูลค่ำกำรลงทุนทำงตรงจำกสำธำรณรัฐเกำหลีมำยังอำเซียน	 มีมูลค่ำ	 1,400	

ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	 	 ล่ำสดุปี	 ค.ศ.2010	สำธำรณรฐัเกำหลมีมีลูค่ำกำรค้ำระหว่ำงกนั 

97,294.22	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

3.	 ควำมตกลงหุ ้นส ่วนเศรษฐกิจอำเซียน-ญี่ ปุ ่น	 (ASEAN	

Japanese	 Closer	 Economic	 Partnership:	 AJCEP)	 อำเซียนและญี่ปุ่นได ้

ลงนำมควำมตกลงฉบับนีเ้มือ่เมษำยน	ค.ศ.2007	และควำมตกลงนีม้ผีลบงัคบัใช้ในปี 

เดียวกัน	 มีสำระส�ำคัญครอบคลุมกำรค้ำสินค้ำ	 กำรค้ำบริกำร	 กำรลงทุน	 และ 

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกจิ	 โดยใน	 ค.ศ.2010	 อำเซียนและญี่ปุ่นมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์

มวลรวมภำยใน	 6.4	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 กำรค้ำระหว่ำงอำเซียนและญี่ปุ่นมีมูลค่ำ	

213.9	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

4.	 เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	 (ASEAN	

Australia	New	Zealand	Free	Trade	Area:	AANZFTA)	อำเซียน	ออสเตรเลีย	

และนิวซีแลนด์	ได้ลงนำมจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีเมื่อ	27	กุมภำพันธ์	ค.ศ.	2009	และมี

ผลบังคับใช้	1	มกรำคม	ค.ศ.2009	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีและอ�ำนวยควำม

สะดวกในกำรค้ำสินค้ำระหว่ำงประเทศภำษีอย่ำงก้ำวหน้ำเป็นล�ำดับ	 โดยมุ่งเน้น

กำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำให้เหลือน้อยที่สุด	สร้ำงเครือข่ำยทำงเศรษฐกิจของกลุ่ม
13	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ.	 (2558).	 ควำมตกลงกำรค้ำเสรี	 อำเซียน	 –	 เกำหลี(ASEAN	 –	
Republic	of	Korea	Free	Trade	Agreement:	AKFTA	).	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	15	พฤษภำคม	
2562.	 จำก	 http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-
service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/5064/Project-TH-
KOR-AEC
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ประเทศภำคใีห้มคีวำมลกึซึง้และกว้ำงขวำง	ยิง่ขึน้	ตลอดจน	ยงัสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย

ทำงธุรกิจ	เพิ่มกำรค้ำและกำรลงทุน	และสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ต่อไป 14	ซึ่งจ�ำนวนประชำกรของทั้ง	12	ประเทศ	รวมกันเป็น	616	ล้ำนคน	และมี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติมูลค่ำ	2.61	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ		ในปี	ค.ศ.	2009	

โดยในปี	2010	กำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำยมีมูลค่ำ	57.5	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ		และ

ในช่วงทีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิโลก	ปรำกฏว่ำมลูค่ำกำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศ	

จำกนักลงทุนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เพิ่มขึ้นจำก	10,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

ในปี	ค.ศ.	2008	เป็น	14.9	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

5.	 เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-อินเดีย	 (ASEAN	 India	 Free	 Trade	

Area:	 AIFTA)	 อำเซียนและอินเดียลงนำมในควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน

อินเดียซึ่งควำมตกลงดังกล่ำวมีผลบังคับใช้	ค.ศ.	2010	ซึ่งกำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี	

(FTA)	และควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิทีใ่กล้ชิดยิง่ขึน้	(CEP)	ของอำเซยีนต่อประเทศ

ในเอเชียตะวันออกจะช่วยเสริมบทบำทให้อำเซียนเป็นศูนย์กลำงของโครงสร้ำง

สถำปัตยกรรมอย่ำงเด่นชัด	 นอกจำกนี้กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจระหว่ำงอำเซียน

กับเอเชียตะวันออก	 ยังมีควำมก้ำวหน้ำตำมล�ำดับเห็นได้จำกกำรริเริ่มผ่อนคลำย 

กฎกำรค้ำ	โดยให้ควำมส�ำคญักบักฎว่ำด้วยถิน่ก�ำเนดิสนิค้ำ	กำรจ�ำแนกพกิดัศลุกำกร	

พธิกีำรศลุกำกร	และควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิก่อน	นอกจำกนีอ้ำเซียนยงัมบีทบำท

ส�ำคัญในเวทีภูมิภำคต่ำงๆ	 อีก	 เช่น	 ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอำเซียน-แปซิฟิก	

(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	กำรประชุมเอเชีย-	ยุโรป	(Asia	

Europe	Meeting:	ASEM)	และกำรมส่ีวนร่วมในกำรเจรจำพหภุำคอีงค์กำรกำรค้ำโลก	

(World	Trade	Organization:	WTO)

ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของอำเซียนกับประเทศนอกกลุ่มน้ัน	 
14	กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ.	 (2558).	ควำมตกลงเพื่อจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ออสเตรเลีย-
นวิซีแลนด	์(Agreement	Establishing	the	ASEAN	-	Australia	-	New	Zealand	Free	Trade	
Area:	AANZFTA).	ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 15	พฤษภำคม	2562.	 จำก	http://www.dft.go.th/
th-th/DetailHotNews/ArticleId/5060/aec-newz-aus
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ได้เร่ิมมีขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ	1970	แล้ว	โดยในช่วงแรกอำเซยีนเริม่มคีวำมสมัพนัธ์นอก

ภูมิภำคครั้งแรกกับสหภำพยุโรป	 ต่อมำอำเซียนก็มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

กับประเทศคู่เจรจำ	9	ประเทศได้แก่	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	จีน	สำธำรณรัฐ

เกำหลี	อินเดีย	แคนำดำ	สหรัฐฯ	รัสเซีย	กับทั้งอำเซียนยังมีควำมสัมพันธ์กับองค์กร

ระดับภูมิภำคที่เป็นสำกล	ซึ่งได้แก่สหภำพยุโรปอีกด้วย

2.6	อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา15

 ตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ	 50	 ปีที่ผ่ำนมำ	 ตั้งแต่สมำคมประชำชำติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	Of	 Southeast	Asian	Nations)	หรอื	 อำเซยีน	

(ASEAN)	ถอืก�ำเนดิขึน้เมือ่วันที	่8	สงิหำคม	พ.ศ.2510	ตำมปฏญิญำกรงุเทพฯ	(Bangkok	

Declaration)	 และได้ก้ำวสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	Community)	 ในปี	 

พ.ศ.2558	 อำเซียนได้มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเร่งเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยง

ระหว่ำงกันทั้งทำงด้ำนกำยภำพ	 กฎระเบียบ	 และระหว่ำงประชำชน	 เพ่ือท�ำให้

อำเซียนเป็นประชำคมที่มีควำมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ำงแท้จริง	

อำเซียนได้ขยำยควำมสัมพันธ์และส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคีภำยนอก	

(ASEAN	 External	 Relations)	 เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนและ 

ส่งเสริมให้มหำอ�ำนำจมีปฏิสัมพันธ์กับอำเซียนอย่ำงสร้ำงสรรค์	 โดยให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรรักษำควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียน	 (ASEAN	 Centrality)	 ในโครงสร้ำง

สถำปัตยกรรมภูมิภำคภำยใต้กรอบกำรประชุมสุดยอดอำเซียนบวกสำม	 (ASEAN	

Plus	Three)	กำรประชุมสุดยอดเอเชีตะวันออก	(East	Asia	Summit:	EAS)	และ

กำรประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์กับคู่เจรจำและ

ภำคีภำยนอกอื่นๆ	 โดยมีท่ำทีหนึ่งเดียวของอำเซียนเพื่อส่งเสริมบทบำทและรักษำ

ผลประโยชน์ของอำเซียนเป็นส�ำคัญ

15	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน:	ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	
2562.	จำก	http://www.mfa.go.th/asean/th/partnership/9541	
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ปัจจบุนัอำเซยีนมคีวำมสมัพนัธ์อย่ำงใกล้ชดิกบั	10	คูเ่จรจำซ่ึงประกอบด้วย	

9	ประเทศและ	1	องค์กรระดับภูมิภำคได้แก่	อำเซียน-ญี่ปุ่น,	อำเซียน-ออสเตรเลีย,	

อำเซียน-นิวซีแลนด์,	 อำเซียน-สหรัฐฯ,	 อำเซียน-แคนำดำ,	 อำเซียน-สำธำรณรัฐ

เกำหลี,	 อำเซียน-อินเดีย,	 อำเซียน-จีน,	 อำเซียน-รัสเซีย,	 อำเซียน-สหภำพยุโรป	 

โดยอำเซยีนมคีวำมสมัพนัธ์ท่ัวไปและควำมร่วมมอือำเซียนกบัประเทศคู่เจรจำในมติิ	

3	เสำ	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

2.6.1	 อาเซียน-ญี่ปุ ่น16	 อำเซียนและญี่ปุ ่นเริ่มควำมสัมพันธ์ในฐำนะ

คู่เจรจำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในปี	พ.ศ.2516	และเป็นคู่เจรจำ	(Dialogue	Partner)	

อย่ำงเป็นทำงกำร	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2520	ในโอกำสครบรอบ	30	ปี	ควำมสมัพนัธ์คูเ่จรจำ

ระหว่ำงอำเซียน-ญี่ปุ ่น	 มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน-ญี่ปุ ่น	 สมัยพิเศษขึ้น	

(ASEAN-Japan	 Commemorative	 Summit)	 พ.ศ.2556	 ที่กรุงโตเกียว	 ควำม

สัมพันธ์อำเซียน-ญี่ปุ่นได้รับกำรยกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์	 (Strategic	

Partner)	ทั้งสองฝ่ำยมีกำรลงนำมปฏิญญำโตเกียวว่ำด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนที่มีพลวัต

และยั่งยืนระหว่ำงอำเซียน-ญี่ปุ่นในสหัสวรรษใหม่	(Tokyo	Declaration	for	the	

Dynamic	and	Enduring	ASEAN-Japan	Partnership	in	the	New	Millennium)	

และรับรองแผนปฏิบัติกำรอำเซียน-ญี่ปุ่น	(ASEAN-Japan	Plan	of	Action)	

	มิติด้ำนด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคง	 (1)	 ในปี	 พ.ศ.2556	

นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกำศนโยบำย	“Proactive	Contribution	to	Peace”	 

ซึง่มุ่งเน้นให้ญีปุ่่นมบีทบำทด้ำนควำมมัน่คงในภมูภิำคให้มำกขึน้	รวมถงึเสนอให้มกีำร

เจรจำโต๊ะกลมระหว่ำงรัฐมนตรีกลำโหมอำเซยีนและญีปุ่น่	(2)	ในกำรประชมุสดุยอด 

อำเซียน-ญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 20	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.2560	 ญี่ปุ่นต้องกำร

ให้อำเซียนมีบทบำทในควำมร่วมมือ	 Indo-Pacific	 และในปัญหำทะเลจีนใต้	 และ

สนับสนุนให้เริ่มมีกำรเจรจำจัดท�ำ	 Code	 of	 Conduct	 (COC)	 in	 the	 South	

16	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	-	ญี่ปุ่น.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190508-172804-086961.pdf
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China	 Sea	 ที่มีประสิทธิภำพ	 (effective)	 เพื่อหำรือเรื่องภัยคุกคำมรูปแบบใหม	่ 

(3)	ในกำรประชมุรฐัมนตรต่ีำงประเทศอำเซยีน-ญีปุ่น่	เมือ่วนัท่ี	7	สิงหำคม	พ.ศ.2561	 

ที่สิงคโปร์	 อำเซียนยินดีกับกำรครบรอบ	 45	 ปี	 ควำมสัมพันธ์อำเซียน-ญี่ปุ ่น	 

ซึ่งครอบคลุมในทุกด้ำน	และน�ำไปสู่สันติภำพและเสถียรภำพในภมูภิำค	(4)	ในกำร 

ประชุมสดุยอดอำเซยีน	–	ญีปุ่น่	ครัง้ที	่21	เมือ่เดอืนพฤศจิกำยน	พ.ศ.2561	ท่ีสิงคโปร์	

ทัง้สองฝ่ำยได้ออกแถลงกำรณ์ร่วม	 (Joint	 Statement)	 ในโอกำสครบรอบ	 45	 ปี 

ควำมสัมพันธ์ประเทศคู่เจรจำระหว่ำงอำเซียน-ญี่ปุ่น	 โดยที่ประชุมฯ	 เห็นพ้องที่จะ 

เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรแก้ไขปัญหำควำมมัน่คงรปูแบบใหม่และอำชญำกรรม 

ข้ำมชำติ	รวมทั้งกำรก่อกำรร้ำย	ควำมมั่นคงทำงทะเล	และควำมมั่นคงทำงไซเบอร์	

และสนบัสนนุกำรเจรจำจดัท�ำ	Work	Plan	for	Cooperation	to	Combat	Terrorism	

ฉบบัใหม่	 ซึง่จะส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ในทกุระดบัผ่ำนกำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถและ 

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	ตลอดจนยินดีกับกำรจัดตั้ง	ASEAN-Japan	Cyber	security	

Capacity	Building	Centre	ในไทย

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 ในปี	 พ.ศ.2560	ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้ำอันดับ

ที่	4	ของอำเซียน	โดยกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนกับญี่ปุ่น	มีมูลค่ำกว่ำ	217,900	ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ	 อีกทั้งมีกำรลงทุนโดยตรง	 (Foreign	 Direct	 Investment)	 จำก

ญี่ปุ่นมูลค่ำกว่ำ	 13,200	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐไปยังอำเซียน	 จัดเป็นอันดับที่	 2	 ของ

ประเทศคู่เจรจำ	 ทั้งสองฝ่ำยได้ตั้งเป้ำขยำยกำรค้ำสินค้ำ	 กำรค้ำบริกำร	 และ 

กำรลงทุนเป็นสองเท่ำภำยในปี	พ.ศ.2565	(เฉลี่ยร้อยละ	7.18	ต่อปี)	เพื่อให้กำรค้ำ 

สินค้ำมีมูลค่ำ	524,800	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	และกำรลงทุนมีมูลค่ำ	41,600	ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐฯ	 โดยมีแผนงำนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอำเซียน

ญี่ปุ่นระยะ	 10	 ปี	 (2555-2565)	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 ซึ่งครอบคลุม	 3	 สำขำ	 ได้แก่	 

กำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนเข้ำกับภูมิภำคเอเชียตะวันออก,	 ส่งเสริมควำม 

ร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมให้เข้มแขง็ภำยใต้โครงสร้ำงอตุสำหกรรมท่ีทันสมยั	และ	พัฒนำ 

ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกจิและคณุภำพชวีติของประชำชนในภมูภิำค	(2)	เมือ่เดือน

เมษำยน	 พ.ศ.2560	 ได้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยนวัตกรรมอำเซียน-ญี่ปุ่น	 (ASEAN-
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Japan	 Innovation	 Network:	 AJIN)	 เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	และเกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคธุรกิจของอำเซียนกับ 

ญี่ปุ่น	โดยได้รับทุน	20	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	(3)	ในปี	พ.ศ.2551	อำเซียนและญี่ปุ่น 

ได ้ลงนำมควำมตกลงหุ ้นส ่วนเศรษฐกิจอำเซียน-ญี่ปุ ่น	 (ASEAN-Japan	

Comprehensive	Economic	Partnership:	AJCEP)	ซ่ึงก�ำหนดให้จัดต้ังเขตกำรค้ำ

เสรรีะหว่ำงกนั	ครอบคลุมกำรเปิดเสรด้ีำนกำรค้ำสินค้ำ	กำรค้ำบริกำร	และกำรลงทนุ	

และส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	ล่ำสุดอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดท�ำพิธีสำร

แก้ไขควำมตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

 มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 กำรแลกเปลี่ยนระหว่ำง

ประชำชน	ญี่ปุ่นส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและเยำวชนหลำยโครงกำร	 เช่น	

Japan	East	Asia	Network	of	Exchange	for	Student	and	Youth	(JENESYS	2.0)	

หรือ	โครงกำร	WA	Project	เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงเอเชีย

และญีปุ่น่,	โครงกำรเรอืเยำวชนเอเชยีอำคเนย์	(Ship	for	Southeast	Asian	Youth	

Programme:	SSEAYP)	และ	Sport	for	Tomorrow	(2)	ควำมร่วมมือด้ำนผู้พิกำร	

เมื่อวันที่	31	สิงหำคม	พ.ศ.2558	ญี่ปุ่นเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส

อำเซียน-ญ่ีปุ่น	 ว่ำด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและคนพิกำร	 ที่กรุงโตเกียว	 

เพื่อเป็นเวทีหำรือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคม	 เกี่ยวกับ

กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมบทบำทและคุณภำพชีวิต 

คนพิกำร	 และได้รับรอง	 “Tokyo	 Recommendations	 on	 International	

Cooperation	and	Disability	2015	and	Beyond	 in	 the	ASEAN	Region”	

(3)	 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเป็นประเด็นส�ำคัญของไทยและภูมิภำคเอเชีย	 (ไทยจะ

เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเต็มรูปแบบหรือคิดเป็นร้อยละ	 20	 ของประชำกรทั้งประเทศ

ในปี	2568	(ค.ศ.	2025)	และเป็นประเด็นหนึ่งใน	UHC	Health	Development	

Agenda	 ที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำลังขับเคลื่อนกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคม

ผู้สูงอำยุของประชำคมอำเซียน	 โดยไทยต้องกำรเป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรส�ำหรับ

กำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับแบบอย่ำงและประสบกำรณ์กำรดูแลผู้สูงอำยุ
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ในอำเซยีน	ทัง้นี	้ไทยมศีนูย์ดแูลผูส้งูอำยรุะยะยำวท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำน	ีเพือ่จัดกำร

ดูงำนและฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลสุขภำพ	 นอกจำกนี้	 กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับ

กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์และ	JICA	โดยร่วมมอืกนัพฒันำรปู

แบบกำรให้บริกำรทำงสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมเชิงบูรณำกำรโดยชุมชนอีกด้วย

2.6.2	 อาเซียน-ออสเตรเลีย17 อำเซียนและออสเตรเลียเป็นคู่เจรจำ	

(Dialogue	Partner)	ที่เก่ำแก่ที่สุดของอำเซียน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2517	โดยออสเตรเลีย

ได้รบักำรยกระดบัควำมสมัพนัธ์เป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศำสตร์	(Strategic	Partnership)	

เมื่อปีพ.ศ.2557	 ในโอกำสฉลองครบรอบ	 40	 ปีควำมสัมพันธ์คู ่เจรจำระหว่ำง 

อำเซียน	–	ออสเตรเลีย	มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน	-	ออสเตรเลีย	สมัยพิเศษ	

เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกำยน	พ.ศ.2557	ที่กรุงเนปยีดอ	และมีกำรรับรองแผนปฏิบัติ

อำเซียน	–	ออสเตรเลียเพื่อกำรด�ำเนินตำมควำมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์	(Plan	

of	 Action	 to	 Implement	 the	 ASEAN-Australia	 Strategic	 Partnership)	

ค.ศ.	 2015	–	2019	 ในกำรประชุมดังกล่ำว	 โดยปกติกำรประชุมสุดยอดอำเซียน-

ออสเตรเลีย	จะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุก	2	ปี	(ASEAN-Australia	Biennial	Summit)	

โดยกำรประชุมครัง้แรกจดัขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.2559	ทีเ่วยีงจนัทน์	และครัง้ที	่2	ออสเตรเลยี 

เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน	 –	 ออสเตรเลีย	 สมัยพิเศษ	 (ASEAN-

Australia	 Special	 Summit)	 ขึ้นท่ีนครซิดนีย์	 ระหว่ำงวันที่	 17-18	 มีนำคม	 

พ.ศ.2561	 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน	 –	 ออสเตรเลีย	 เม่ือปี	 พ.ศ.2561	 

ทั้งสองฝ่ำยได้ประกำศข้อริเริ่ม	 15	 โครงกำร	 โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ำยมี 

ผลประโยชน์ร่วมกนั	และมกีำรรบัรองเอกสำรผลลพัธ์	จ�ำนวน	2	ฉบบั	ได้แก่	ปฏญิญำ

ซิดนีย์	 (Sydney	Declaration)	 และบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำร

ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกลระหว่ำงอำเซียนกับออสเตรเลีย	 (ASEAN-Australia	

MoU	on	Cooperation	to	Combat	International	Terrorism)
17 	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	ออสเตรเลีย.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	จำก	
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510-104448-809251.
pdf
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  มติด้ิำนกำรเมอืงและควำมมัน่คง	(1)	ทัง้สองฝ่ำยให้ควำมส�ำคญั

กับกำรรับมือกับปัญหำควำมมั่นคงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 เช่น	 กำรต่อต้ำน 

กำรก่อกำรร้ำย	ควำมมัน่คงทำงทะเล	ควำมมัน่คงทำงไซเบอร์	และกำรลกัลอบค้ำมนษุย์	

ในปี	 พ.ศ.2561	 ได้มีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 ซ่ึงเป็นข้อริเริ่มที่ประกำศ 

ในกำรประชุมสุดยอดอำเซยีน	-	ออสเตรเลยี	สมยัพเิศษ	ทีน่ครซดินยี	(2)	ทัง้สองฝ่ำย 

มีควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์และกำรย้ำยถ่ินฐำนแบบไม่ปกติ 

ภำยใต้โครงกำรออสเตรเลีย-เอเชีย	 เพื่อกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์	 (ASEAN-Asia	

Program	 to	 Combat	 Trafficking	 in	 Persons:	 AAPTIP)	 อีกทั้ง	 ไทยพร้อม

จะเป็นเจ้ำภำพร่วมกับออสเตรเลียในกำรจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมศักยภำพของ

บุคลำกร	 ในกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์	 

โดยเฉพำะสตรีและเด็ก	(ASEAN	Convention	Against	Trafficking	in	Persons,	

Especially	Women	and	Children)	ในปี	พ.ศ.2562	(3)	ท้ังสองฝ่ำยจะขยำยควำม

ร่วมมอืในกำรแลกเปลีย่นข่ำวกรองระหว่ำงกนัและ	 กำรเสริมสร้ำงระบบกำรบริหำร

จดักำรชำยแดนในอำเซยีนและภมูภิำค	เพือ่ส่งเสริมเสถียรภำพและควำมมัน่คงอันจะ

น�ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองของภูมิภำคและประชำชน

  มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 ในปี	 พ.ศ.2560	 ออสเตรเลียเป็นคู่ค้ำ

อันดับที่	 7	 ของอำเซียน	 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำย	 มำกกว่ำ	 59,000	 ล้ำน

ดอลลำร์สหรฐัฯ	ออสเตรเลยีมกีำรลงทนุโดยตรง	(FDI)	ไปยงัอำเซียนมำกกว่ำ	21,000	

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	จัดเป็นอันดับที่	 6	 ของประเทศคู่เจรจำ	 (2)	 ออสเตรเลียเป็น

แหล่งท่องเที่ยวอันดับที่	 5	ของอำเซียน	 (3)	อำเซียน	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	

มีกำรลงนำมควำมตกลงเพื่อจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	

(AANZFTA)	 ร่วมกันเมื่อปี	 พ.ศ.2552	 โดยมีเป้ำหมำยในกำรขจัดภำษีร้อยละ	 96	

ของรำยกำรสนิค้ำส่งออกภำยในปี	พ.ศ.2563	 เพือ่ส่งเสรมิกำรส่งออกสินค้ำระหว่ำงกนั 

(4)	 ออสเตรเลียสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนอำเซียนและกำรร่วม

ตัวประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนผ่ำนโครงกำร	 ASEAN-Australia	 Development	

Cooperation	Programme	Phase	II
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  มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 อำเซียนและออสเตรเลีย 

มีควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน	 (ASEAN	

University	Network:	AUN)	และโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำผ่ำนแผนโคลัมโบ

ฉบบัใหม่	(New	Colombo	Plan)	ซึง่ปัจจบุนัครอบคลุมประเทศสมำชกิอำเซียนทกุ

ประเทศแล้ว	 ปัจจบัุนมนีกัศกึษำจำกประเทศออสเตรเลยีภำยใต้โครงกำรดงักล่ำวใน

ประเทศสมำชกิอำเซยีน	ประมำณ	40,000	คน	อีกทั้ง	กระทรวงกำรต่ำงประเทศและ 

กำรค้ำออสเตรเลียได้จัดตั้งสภำออสเตรเลีย-อำเซียน	(Australia-ASEAN	Council)	 

เมือ่ปี	พ.ศ.2558	เพือ่เป็นกลไกในกำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ในระดับประชำชน	และเสรมิ

สร้ำงควำมเข้ำใจทีด่รีะหว่ำงกนั	ขณะเดยีวกนั	มนีกัเรยีน/นกัศกึษำจำกประเทศสมำชกิ

อำเซียนศึกษำอยู่ในออสเตรเลีย	 ประมำณ	 120,000	 คน	 (2)	 ออสเตรเลียให้กำร

สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์ประสำนงำนอำเซยีนเพ่ือควำมช่วยเหลอืด้ำนมนษุย

ธรรมในกำรจัดกำรภัยพิบัติ	(ASEAN	Coordinating	Centre	for	Humanitarian	

Assistance	on	disaster	management:	AHA	Centre)	พร้อมทั้งจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ 

ไปปฏิบัติงำนที่	AHA	Centre	ด้วย

2.6.3	 อาเซียน-นิวซีแลนด์18  อำเซียนและนิวซีแลนด์เป็นคู ่เจรจำ	

(Dialogue	 Partner)	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2518	 ในโอกำสครบรอบ	40	 ปี	 ควำมสัมพันธ์ 

คู่เจรจำระหว่ำงอำเซียน	–	นิวซีแลนด์	มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน-นิวซีแลนด์	

สมัยพิเศษขึ้นเมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.2558	 ที่กรุงกัวลำลัมเปอร์	 ผู้น�ำ

สองฝ่ำยประกำศยกระดับให้นิวซีแลนด์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์	 (Strategic	

Partnership)	 รวมท้ังมีกำรรับรองแผนปฏิบัติกำรเพื่อปฏิบัติตำมแถลงกำรณ์ร่วม 

อำเซียน-นิวซีแลนด์ว่ำด้วยควำมเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์	 พ.ศ.2559-2563	 (Plan	

of	Action	to	Implement	the	Joint	Statement	for	ASEAN-New	Zealand	

Strategic	Partnership	2016-2020)
18	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	นิวซีแลนด์.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	จำก	
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510-143542-775727.
pdf	
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  มิติด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคง	 (1)	 อำเซียนและนิวซีแลนด์ 

ให้ควำมส�ำคญัและมคีวำมร่วมมอืในประเดน็ต่ำงๆ	เช่น	กำรลดและไม่แพร่ขยำยอำวธุ	 

มำตรกำรสร้ำงควำมไว้เน้ือเช่ือใจ	 กำรทูตเชิงป้องกัน	 กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

อำชญำกรรมข้ำมชำต	ิ ควำมมัน่คงทำงไซเบอร์	 และควำมร่วมมอืทำงทะเล	 เป็นต้น	 

(2)	 นิวซแีลนด์มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกรอบกำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	

(East	Asia	Summit:	EAS)	กำรประชมุรฐัมนตรีกลำโหมอำเซียนกบัรัฐมนตรีกลำโหม

ประเทศคู่เจรจำ	(ASEAN	Defense	Ministers	Meeting	Plus:	ADMM-Plus)	และ

กำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำค

เอเชีย-แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)

  มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 ในปี	 พ.ศ.2560	 นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้ำ

อันดับที่	 10	 ของอำเซียน	 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำย	 มำกกว่ำ	 9,523	 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ	 นิวซีแลนด์มีกำรลงทุนโดยตรง	 (FDI)	 ไปยังอำเซียนมูลค่ำ	 326.24	

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 จัดเป็นอันดับที่	 9	 ของประเทศคู่เจรจำ	 (2)	 กำรค้ำและกำร 

ลงทุนระหว่ำงอำเซียนกับนิวซีแลนด์มีเคร่ืองมือท่ีส�ำคัญ	 คือ	 ควำมตกลงเพ่ือจัดต้ัง

เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	(ASEAN-Australia-New	Zealand	

Free	Trade	Area:	AANZFTA)	ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่ปี	พ.ศ.2553	โดยนวิซแีลนด์คำดว่ำ 

ร้อยละ	100	ของจ�ำนวนรำยกำรสินค้ำจะปรับลดภำษีเป็น	0	ภำยในปี	พ.ศ.2563	

นอกจำกนี้	 นิวซีแลนด์มีส่วนร่วมในกำรเจรจำจัดท�ำควำมตกลงพันธมิตรทำง

เศรษฐกิจระดับภูมิภำค	(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership:	

RCEP)	 ด้วย	 (3)	 นิวซีแลนด์ส่งเสริมควำมเชื่อมโยง	 (Connectivity)	 กับอำเซียน	

โดยเฉพำะมิติด้ำน	กฎระเบียบ	รวมทั้งผลักดันควำมเชื่อมโยงทำงอำกำศ	(air	link)	

ตลอดจนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย	

(Asian	 Infrastructure	 Investment	Bank:	AIIB)	 เมื่อเดือนธันวำคม	พ.ศ.2558	 

ในฐำนะประเทศก่อตั้งและเป็นชำติตะวันตกชำติแรกที่เข้ำร่วมกำรลงทุนดังกล่ำว
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  มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 นิวซีแลนด์ให้ควำมส�ำคัญกับ

ควำมเช่ือมโยงในระดบัประชำชน	(people-to-people)	โดยส่งเสรมิกำรแลกเปลีย่น

ทำงกำรศึกษำ	วัฒนธรรม	เยำวชน	และผู้ประกอบกำร	ผ่ำน	New	Zealand	Aids	

Programme	ประจ�ำปี	พ.ศ.2558-2562	ซึง่เพิม่เงินช่วยเหลือเป็น	208	ล้ำนดอลลำร์

นวิซแีลนด์	ให้แก่ประเทศสมำชิกอำเซยีน	โดยเฉพำะประเทศ	CLMV	(2)	ข้อรเิริม่และ

โครงกำรทีส่�ำคัญ	 เช่น	 กำรให้ทนุกำรศึกษำ	 กำรแลกเปลี่ยนนักธุรกิจรุ่นใหม่	 และ

กำรจัดกำรภัยพิบัติ	 โดยเมื่อปี	 พ.ศ.2560	 นิวซีแลนด์ประกำศให้ทุน	 ASEAN@50	

Fellowship	 ในโอกำสครบรอบ	 50	 ปี	 กำรสถำปนำอำเซียน	 จ�ำนวน	 5	 ทุน	 แก่ 

นักวิชำกำรอำเซียน	ซึ่งนักวิชำกำรไทย	2	คนได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนดังกล่ำวด้วย

2.6.4	 อาเซียน-สหรัฐฯ19	 อำเซียนและสหรัฐฯ	 เป็นคู่เจรจำ	 (Dialogue	

Partner)	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2520	โดยสหรฐัฯ	ได้รบักำรยกระดับควำมสมัพนัธ์เป็นหุน้ส่วน

เชิงยุทธศำสตร์	(Strategic	Partnership)	เมื่อปี	พ.ศ.2558	ประธำนำธบิดโีอบำมำ

ได้เชิญผู้น�ำอำเซยีนเข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอดผูน้�ำอำเซยีน	 –	 สหรฐัฯ	 สมยัพเิศษที่

ซนันีแ่ลนด์	เมืองแรนโชมิรำจ	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	ระหว่ำงวันที่	15–16	กุมภำพันธ์	

พ.ศ.2559	และเมื่อวันที่	 13	พฤศจิกำยน	พ.ศ.2560	มีกำรจัดกำรประชุมสุดยอด

อำเซียน-สหรัฐฯ	สมัยพิเศษ	ในโอกำสครบรอบ	40	ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-สหรัฐฯ	

ที่กรุงมะนิลำ	โดยสหรัฐฯ	ยืนยันจะร่วมมือกับอำเซียนในกำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพ	

ควำมม่ันคง	 และควำมมั่งคั่งในภูมิภำค	 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน	 –	 สหรัฐฯ	 

ครัง้ที	่3	ทีก่รงุกวัลำลมัเปอร์	ส�ำหรบักำรประชมุสดุยอดอำเซียน-สหรฐั	ครัง้ท่ี	6	เมือ่วนัที่	

15	พฤศจิกำยน	พ.ศ.2561	ที่สิงคโปร์	ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงผู้น�ำอำเซียน	–	

สหรัฐฯ	 ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงทำงไซเบอร์	 (ASEAN-U.S.	 Leaders’	

Statement	on	Cybersecurity	Cooperation	)	ซ่ึงเป็นกำรเน้นย�ำ้กำรส่งเสรมิควำม 

19		กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	สหรัฐอเมริกำ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	
จำก	 http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510 
-104857-673937.pdf	
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ร่วมมอืระหว่ำงอำเซยีนกับสหรัฐฯ	 ในกำรส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทำงไซเบอร์ในภูมิภำค

ที่สันติ	มั่นคง	และมีภูมิคุ้มกัน

 มติด้ิำนกำรเมอืงและควำมม่ันคง	 (1)	 อำเซียนและสหรัฐฯ	 ย�ำ้ถงึ

ควำมส�ำคัญของกำรร่วมมอืกบัประเดน็ท้ำทำยต่ำงๆ	 ได้แก่	 ควำมมั่นคงทำงทะเล	

กำรก่อกำรร้ำยและแนวคิดสุดโต่ง	ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์	ควำมมั่นคงทำงสุขภำพ	

กำรค้ำมนุษย์	 กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ	 และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ

ภูมิอำกำศ	 รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำแนวคิดอินโด-แปซิฟิก	 ควำมเป็น

แกนกลำงของอำเซียน	 ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงดุลยภำพใหม่ทำงยุทธศำสตร์ในภูมิภำค	 

(2)	สหรฐัฯ	ให้กำรสนับสนนุและมส่ีวนร่วมอย่ำงแขง็ขนัในกลไกทีอ่ำเซยีนเป็นตวัน�ำ	 

ได้แก่	กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(East	Asia	Summit:	EAS)	กำรประชุม

อำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชียและ 

แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)	และกำรประชมุรฐัมนตรกีลำโหมอำเซยีน

กับประเทศคู่เจรจำ	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting-Plus:	ADMM-Plus)	 

(3)	ควำมร่วมมืออำเซียน-สหรัฐฯ	ในมิติด้ำนควำมมั่นคงเพื่อรับมือกับควำมท้ำทำย

ด้ำนควำมม่ันคงในรปูแบบใหม่จะช่วยส่งเสรมิเสถยีรภำพและควำมมัน่คงในภมูภิำค

เอเชีย-แปซิฟิก	ส่งผลให้ประชำชนด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสงบสุข	มั่นคง	และปลอดภัย

  มติด้ิำนเศรษฐกจิ	 (1)	 สหรฐัฯ	 เป็นคูค้่ำล�ำดับที	่ 3	 และคูล่งทนุ 

อนัดบัที	่ 4	 ของอำเซยีน	 (2)	 มลูค่ำกำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำยในปี	 2560	 (ค.ศ.2017)	

มีมูลค่ำ	 248	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 โดยอำเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ	 170	 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรฐัฯ	และน�ำเข้ำจำกสหรฐัฯ	 78	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	และมลูค่ำกำร 

ลงทนุกว่ำ	5.4	พนัล้ำน	ดอลลำร์สหรฐัฯ	(3)	อำเซยีนและสหรัฐฯ	มกีำรจัดท�ำแผนงำน 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมตกลงด้ำนกำรค้ำและ 

กำรลงทุนอำเซียน-สหรัฐฯ	(ASEAN	–	U.S.	Trade	and	Investment	Framework	

Agreement:	TIFA)	 เป็นประจ�ำทกุปี	 เพือ่ขยำยควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงกัน	 

โดยสหรัฐฯ	 มีข้อริเริ่มเพื่อขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงสหรัฐฯ	 และ

อำเซียน	 (U.S.	 ASEAN	 Expanded	 Economic	 Engagement	 (E3)	 Initiative)	 



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

40

ซึง่เป็นข้อเสนอภำยใต้	ASEAN	–	U.S.	TIFA	โดยมสีำระส�ำคญัท่ีเน้นกำรวำงรำกฐำน

ส�ำหรับอำเซียนเพือ่เข้ำสูค่วำมตกลงด้ำนกำรค้ำทีม่มีำตรฐำนสงู	ซึง่ปัจจบุนัอำเซยีน

และสหรฐัฯ	อยูร่ะหว่ำงกำรหำรอืเพือ่ให้สำมำรถยอมรับหลักกำรร่วมกนัได้	นอกจำกนี	้ 

ยังมีโครงกำรสนับสนุนกำรเจริญเติบโตอย่ำงครอบคลุมของอำเซียนผ่ำนนวตักรรม	 

กำรค้ำ	 และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (Inclusive	 Growth	 of	 ASEAN	 through	

Innovation,	Trade	and	E-commerce	-	IGNITE)	(4)	อำเซียนคำดหวังให้สหรัฐฯ	

คงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจส�ำคัญกับอำเซียน	 โดยมีเป้ำหมำยคือกำรค้ำที่มี 

กฎเกณฑ์เสรีและเป็นธรรม	 มีระบบธรรมำภิบำล	 ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์จำกควำม

ตกลง/ควำมร่วมมือ	 ทำงเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่	 โดยเฉพำะผ่ำนกองทุนข้อ 

ริเริ่มทำงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ส�ำหรับภูมิภำคอินโด-แปซิฟิก	 วงเงิน	 113	 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ	 เพื่อสนับสนุนภำคธุรกิจในสำขำเศรษฐกิจดิจิทัล	 พลังงำนและ

โครงสร้ำงพืน้ฐำน	(5)	ควำมร่วมมอืและโครงกำรสนบัสนนุต่ำงๆ	จำกสหรัฐฯ	จะช่วย 

ส่งเสรมิกำรพฒันำเศรษฐกิจในภูมิภำค	โดยเฉพำะเพิ่มกำรลงทุนของเอกชนสหรัฐฯ	

ในภูมภิำค	ยงัผลถงึกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิและควำมกนิดอียูด่ขีองประชำชน

อำเซียนโดยรวม

  มิติด้ำนด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 สหรัฐฯ	 สนับสนุนกำร

พฒันำทรพัยำกรมนษุย์ในภูมภิำค	โดยเฉพำะกำรพฒันำศกัยภำพเยำวชนในอำเซยีน	 

กำรส่งเสริมบทบำทสตรีกำรพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำง	 ขนำดย่อม	 

และรำยย่อย	 นอกจำกนี้	 อำเซียนและสหรัฐฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญต่อประเด็น 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ	 กำรบริหำรจัดกำรและ 

กำรบรรเทำผลจำกภยัพบิตัทิำงธรรมชำต	ิและกำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้ผ่ำนควำมร่วมมือ

ในกรอบสหประชำชำตกิรอบอนุภูมภิำคและควำมร่วมมอืระดบัทวภิำค	ี(2)	โครงกำร 

ต่ำงๆ	 ที่สหรัฐฯ	 ให้กำรสนับสนุน	 เช่น	 กำรให้ทุนกำรศึกษำฟุลไบรท์	 (Fulbright	

U.S.-ASEAN	 Visiting	 Scholars	 Initiative)	 โครงกำรส�ำหรับเยำวชน	 Young	

Southeast	Asian	Leaders	Initiative	(YSEALI)	รำงวลัส�ำหรบันกัวทิยำศำสตร์สตรี

ของอำเซียน	(ASEAN-U.S.	Science	Prize	for	Women)	และโครงกำรรบันกัศกึษำ 
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จำกอำเซยีนเข้ำไปฝึกงำนในบรษิทัชัน้น�ำของสหรฐัฯ	เป็นต้น	(3)	ประชำชนอำเซียนจะ

ได้รบัประโยชน์อย่ำงมำกจำกโครงกำรควำมร่วมมอืต่ำงๆ	ทีม่ส่ีวนช่วยในกระบวนกำร 

สร้ำงประชำคมอำเซียนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน	 และยังมีส่วนช่วยเสริมสร้ำง

ควำมเข้ำใจ	 และควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงกันในอำเซียนและระหว่ำงอำเซียนและ

สหรัฐฯ	และเป็นกำรร่วมสร้ำงเครือข่ำยในด้ำนควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงประชำชน	

นอกจำกน้ี	 ยังเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของอำเซียนให้มีควำมควำมพร้อม 

ในกำรรับมือกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

2.6.5	อาเซยีน-แคนาดา20 ควำมสมัพนัธ์อำเซยีน-แคนำดำ	เริม่ต้นขึน้

เม่ือปี	 พ.ศ.2520	 และมีกำรลงนำมควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ

อำเซียน-แคนำดำ	 (ASEAN-Canada	 Economic	 Cooperation	 Agreement:	

ACECA)	 เมื่อปี	 พ.ศ.2524	 ในโอกำสฉลองครบรอบ	 35	 ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-

แคนำดำ	เมือ่ปี	พ.ศ.2555	มกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ	ได้แก่	กำรแถลงข่ำวร่วมเพือ่แสดง 

ควำมยินดีในโอกำสฉลองครบรอบ	 35	 ปี	 ของควำมสัมพันธ์อำเซียน-แคนำดำ	 

และกำรแข่งขันตรำสัญลักษณ์กำรฉลองครบรอบ	 35	 ปี	 ควำมสัมพันธ์อำเซียน-

แคนำดำ	 ส�ำหรับโอกำสฉลองครบรอบ	 40	 ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-แคนำดำ	 

เมื่อปี	 พ.ศ.2560	 มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน-แคนำดำ	 ในโอกำสครบรอบ	

40	 ปี	 ควำมสัมพันธ์อำเซียน-แคนำดำ	 เมื่อวันท่ี	 14	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.2560	 

ที่กรุงมะนิลำ	 และมีกำรออก	 Co-Chairs’	 Press	 Statement	 of	 the	 ASEAN-

Canada	 Commemorative	 Summit	 on	 the	 Occasion	 of	 the	 40th	

Anniversary	of	the	Establishment	of	ASEAN-Canada	Dialogue	Relations	
เป็นเอกสำรผลลพัธ์ของกำรประชมุ	แคนำดำมคีวำมประสงค์จะยกระดบัควำมสมัพนัธ์
ขึน้เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์	(Strategic	Partnership)	ซึ่งไทยเห็นว่ำอำจยังไม่มี
ควำมเร่งด่วนในกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ฯ	 ในขณะนี้	 โดยแคนำดำอำจเร่งเสริม

20	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	แคนำดำ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	จำก	
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510-104943-232882.
pdf	



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

42

สร้ำงควำมร่วมมือกับอำเซียนในทุกมิติให้มีควำมคืบหน้ำและเป็นรูปธรรมมำกกว่ำ
นี้เสียก่อน	อย่ำงไรก็ดี	หำกอำเซียนมีฉันทำมติให้ยกระดับควำมสัมพันธ์ไทยก็พร้อม
จะสนับสนุน	ซึ่งอำจจะด�ำเนินกำรในกรอบเวลำที่ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนเสนอ	คือ	
ในปี	พ.ศ.2563

  มติด้ิำนกำรเมอืงและควำมม่ันคง	 (1)	 ท้ังสองฝ่ำยให้ควำมส�ำคญั 
กับควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน	 กำรลักลอบขนผู้ย้ำยถิ่นฐำน	 
กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ	 กำรทูตเชิงป้องกัน	 กำรรักษำสันติภำพ	 กำรต่อต้ำน 
กำรก่อกำรร้ำย	 กำรไม่แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์	 ควำมมั่นคงทำงทะเล	 และกำร 
ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนสิทธิมนุษยชนในอำเซียน	 (2)	 ทั้งสองฝ่ำยมีกลไกควำม 
ร่วมมือในมิติควำมมั่นและกำรเมืองต่ำงๆ	ที่อำเซียนมีบทบำทน�ำ	ได้แก่	กำรประชุม
อำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชียและ 
แปซิฟิก	ว่ำด้วยเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัย	(ASEAN	Regional	Forum:	ARF)	และ
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำนกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ
บวกแคนำดำ	(Senior	Officials	Meeting	on	Transnational	Crime	(SOMTC)	
Plus	 Canada	 Consultations)	 (3)	 แคนำดำมีควำมประสงค์ท่ีจะเข้ำร่วมในกำร
ประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก	(East	Asia	Summit:	EAS)	และได้แจ้งควำมประสงค์ 
ที่จะเข้ำร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์ในคณะท�ำงำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนมนุษยธรรมและกำร
บรรเทำภยัพบิตั	ิและคณะท�ำงำนผูเ้ชีย่วชำญด้ำนควำมมัน่คงทำงทะเล	ภำยใต้กรอบ
กำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียนกับรัฐมนตรีกลำโหมประเทศคู่เจรจำ	(ASEAN	
Defence	Ministers’	Meeting-Plus:	ADMM-Plus)	(4)	กำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอื
ดำ้นควำมมัน่คงตำมแนวชำยแดน	กำรลกัลอบขนผู้ยำ้ยถิน่ฐำน	และกำรก่อกำรร้ำย
ในอำเซียนจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงสันติภำพและเสถียรภำพในภูมิภำคอำเซียนและ 

เอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งจะช่วยเอื้ออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียนต่อไป

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 ในปี	พ.ศ.2560	แคนำดำเป็นคู่ค้ำอันดับ 

ที	่9	ของอำเซยีน	มลูค่ำกำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำย	มมีลูค่ำ	13.2	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	

แคนำดำมีกำรลงทุนโดยตรง	(FDI)	ไปยังอำเซียนประมำณ	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

จัดเป็นอันดับที่	 8	 ของประเทศคู่เจรจำ	 (2)	 แคนำดำให้ควำมช่วยเหลืออำเซียน
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ในเสำเศรษฐกิจรวมมูลค่ำประมำณ	 22.9	 ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ	 โดยเน้น 

เรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำน	 กำรเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน	 (PPPs)	 

กำรค้ำ	กำรลงทนุ	และควำมช่วยเหลอืทำงเทคนคิ	กำรพัฒนำ	SMEs	กำรลดช่องว่ำง 

ด้ำนกำรพัฒนำ	 ภำคกำรเกษตรและอำหำร	 โดยมีกลไกส�ำคัญ	 เช่น	 กำรประชุม

เจ้ำหน้ำที่อำวุโสด้ำนเศรษฐกิจอำเซียน-แคนำดำ	 (ASEAN	 SEOM-Canada	

Consultations)	สภำธุรกจิอำเซยีน-แคนำดำ	(Canada-ASEAN	Business	Council:	 

CABC)	และASEAN-Canada	Trade	Policy	Dialogue	(3)	อำเซียนและแคนำดำ 

อยู ่ระหว่ำงกำรหำรือเกี่ยวกับกำรจัดท�ำควำมตกลงในกำรจัดท�ำควำมตกลง 

กำรค้ำเสรรีะหว่ำงอำเซียนกบัแคนำดำ	ทีผ่่ำนมำ	อำเซียนได้มอบหมำยให้สถำบนัวิจัย

ทำงเศรษฐกิจเพื่ออำเซียนและเอเซียตะวันออก	 (Economic	Research	 Institute	

for	ASEAN	and	East	Asia:	ERIA)	ร่วมกบักระทรวงกำรต่ำงประเทศและกำรค้ำแคนำดำ

ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท�ำควำมตกลงฯ	 (4)	 ประชำชนจะได้รับประโยชน์ 

จำกกำรจัดท�ำกำรค้ำเสรีระหว่ำงอำเซียนและแคนำดำ	 โดยในเบื้องต้นกำรศึกษำ

พบว่ำ	ควำมตกลงฯ	จะส่งผลให้	GDP	ของอำเซยีนเพิม่ขึน้	39.4	พนัล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

(ร้อยละ	1.6)	และ	GDP	ของแคนำดำเพิม่ขึน้	 5.1	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 (ร้อยละ	

0.3)	ซึง่นบัเป็นโอกำสด้ำนกำรค้ำ	และกำรลงทนุของภำคเอกชนอำเซียนและแคนำดำ

 มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 แคนำดำให้ควำมส�ำคัญ 

ในประเด็นต่ำงๆ	ได้แก่	สิทธิสตรี	สิทธิแรงงำนข้ำมชำติ	กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ	

กำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ	 กำรรับมือด้ำนสำธำรณสุขและโรคระบำด	 

กำรศึกษำ	และแรงงำน	(2)	แคนำดำให้ควำมช่วยเหลอือำเซยีนอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมมลูค่ำ	

42.7	ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ	ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ	เช่น	กำรสนบัสนนุโครงกำร	Protection	

and	Promotion	of	the	Rights	of	ASEAN	Migrant	Workers	(Triangle	in	ASEAN)	

Initiative	 และโครงกำร	 Inclusive	 Growth	 through	 Advancing	Women’s	

Economic	Empowerment	Initiative	(3)	แคนำดำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลของอำเซียนผ่ำนกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ	 Canada-ASEAN	

Scholarships	 and	 Educational	 Exchanges	 for	 Development	 (SEED)	
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วงเงิน	10	ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ	เพื่อให้นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำของอำเซียน 

ไปศึกษำหรอืท�ำวจิยัระยะสัน้ในประเทศแคนำดำ	โดยทนุกำรศกึษำครอบคลมุสำขำ

วิชำที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำ

ของอำเซียนได้น�ำควำมรู้ดังกล่ำวกลับมำพัฒนำอำเซียนต่อไป	 (4)	 ประชำชน 

จะได้รบัประโยชน์อย่ำงมำกจำกกำรเพิม่พนูขีดควำมสำมำรถผ่ำนโครงกำร/กจิกรรม

กำรฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ	 รวมทั้งทุนกำรศึกษำที่แคนำดำให้กำรสนับสนุนอำเซียน	

อันจะเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของอำเซียนและช่วยสร้ำงควำมพร้อมให้กับ

ประชำชนของอำเซียน	 ให้สำมำรถรับมือกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว

2.6.6	อาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหลี21 อำเซยีนและสำธำรณรฐัเกำหลี

เป็นคู่เจรจำ	(Dialogue	Partner)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2535	ในที่ประชุมสุดยอดอำเซียน-

สำธำรณรัฐเกำหล	ีครัง้ท่ี	13	เม่ือเดอืนตลุำคม	พ.ศ.2553	ทีก่รงุฮำนอย	เห็นชอบให้ยก

ระดับควำมสัมพันธ์ข้ึนเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์	 (Strategic	 partnership)	 โดย 

รับรองปฏิญญำร่วมว่ำด้วยควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์เพ่ือสันติภำพและ 

ควำมรุ่งเรือง	(Joint	Declaration	on	ASEAN-ROK	Strategic	Partnership	for	

Peace	and	Prosperity)	และแผนปฏิบัติกำรอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี	(ASEAN-

ROK	Plan	of	Action)	เพื่อด�ำเนินกำรตำมปฏิญญำดังกล่ำวระหว่ำงปี	พ.ศ.2554-

2558	 โดยสำธำรณรัฐเกำหลีต้องกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมืออำเซียน-สำธำรณรัฐ

เกำหลีใน	3	ด้ำน	ได้แก่	(1)	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชน	(2)	กำรสร้ำงประชำคม

ที่รักสันติภำพที่ประชำชนมีควำมปลอดภัย	และ	(3)	ควำมเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อ

กำรเจริญเติบโตไปพร้อมๆ	กัน

21	 	กรมอำเซยีน.	(2562).	อำเซยีน	–	สำธำรณรฐัเกำหล.ี	ออนไลน.์	ค้นเมือ่	13	พฤษภำคม	2562.	
จำก	 http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190508- 
173447-171786.pdf
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 มิติด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง	 ในปี	 พ.ศ.2547	 สำธำรณรัฐ

เกำหลีได้ภำคยำนุวัติสนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	in	Southeast	Asia:TAC)	ต่อมำ	ในปี	พ.ศ.2548	

ได้ลงนำมปฏิญญำร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือเพื่อต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยสำกล	 (Joint	

Declaration	 for	 Cooperation	 to	 Combat	 International	 Terrorism)	 กับ

อำเซียน	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.2549	 เป็นต้นมำ	 ได้มีกำรจัดกำรประชุม	ASEAN-ROK	

Senior	Officials’	Consultations	on	Transnational	Crime	เป็นประจ�ำทุกปี

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 ในปี	 พ.ศ.2560	 สำธำรณรัฐเกำหลีเป็น 

คู่ค้ำอันดับที่	 5	 ของอำเซียน	 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงสองฝ่ำย	 มีมูลค่ำ	 124,251	 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 มูลค่ำกำรลงทุนโดยตรง	 (FDI)	 จำกสำธำรณรัฐเกำหลีไปยัง

อำเซียน	มีมูลค่ำ	5,743	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	จัดเป็นอันดับที่	5	ของประเทศคู่เจรจำ	

(2)	 ในปี	พ.ศ.2552	 ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์อำเซียน-เกำหลี	 (ASEAN-Korea	Centre)	 

ขึ้นที่กรุงโซล	 เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 กำรท่องเท่ียว	 และ 

กำรแลกเปลีย่นด้ำนวฒันธรรมระหว่ำงกนั	(3)	สำธำรณรัฐเกำหลีได้จัดต้ังคณะท�ำงำน 

เพ่ือประสำนงำนกับคณะกรรมกำรประสำนงำนอำเซียนว่ำด้วยควำมเชื่อมโยง 

ระหว่ำงกนัในภมูภิำค	(ASEAN	Connectivity	Coordinating	Committee:	ACCC)	 

และได้ให้ควำมช่วยเหลือโครงกำรภำยใต้ข้อริเร่ิมเพื่อกำรรวมตัวของอำเซียน	

(Initiative	 for	 ASEAN	 Integration:	 IAI)	 อีกท้ังได้ให้เงินสนับสนุนโครงกำร	 IAI	 

5	 โครงกำร	 ช่วงระหว่ำงปี	 พ.ศ.2546-2549	 เป็นเงิน	 5	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 

และให ้ เพิ่มอีกในช ่วงป ี 	 พ.ศ.2550-2554	 และ	 พ.ศ.2555-2559	 ช ่วง

ละ	 5	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 (4)	 นอกจำกนี้	 อำเซียนและสำธำรณรัฐเกำหล	ี 

ยังมีควำมร ่วมมือในกรอบควำมร ่วมมือลุ ่มน�้ ำ โขงกับสำธำรณรัฐเกำหลี 

(Mekong-ROK	Cooperation:	MRC)	โดยมีควำมร่วมมือ	3	กลุ่มใน	6	สำขำควำม

ร่วมมือ	 ได้แก่	ความรวมมือดานความเชื่อมโยง:โครงสร้ำงพ้ืนฐำน	 และเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 ความรวมมือดานการพัฒนาที่ยั่งยืน:	 กำรพัฒนำที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 การพัฒนาที่มีประชาชนเปน
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ศูนยกลาง:	กำรเกษตรและกำรพัฒนำชนบท	และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	และ

สำธำรณรัฐเกำหลี	ได้สนับสนุนงบประมำณกองทุน	Mekong-ROK	Cooperation	

Fund	(MKCF)	จ�ำนวน	1	ล้ำน	ดอลลำร์สหรัฐฯ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2559

  มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ

ระหว่ำงอำเซียนกับสำธำรณรัฐเกำหลีด�ำเนินกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออำเซียน

บวกสำม	 เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน	 (ASEAN	University	 Network:	 AUN)	

มีกำรให้ทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่ประเทศสมำชิกอำเซียน	 และโครงกำร	

ASEAN-ROK	 Cyber	 University	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียน

กำรสอนทำงไกล	ซึ่งจะมีส่วนช่วยกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศสมำชิกอำเซียน	 

ล่ำสดุ	ภำยใต้ควำมร่วมมอืในกรอบ	AUN	สำธำรณรฐัเกำหลไีด้ให้ทนุกำรศกึษำระดับ

ปรญิญำโทสำขำเกำหลศีกึษำ	จ�ำนวน	25	ทนุ	แก่นักศกึษำจำกกมัพูชำ	อนิโดนีเซีย	ลำว	 

เมยีนมำ	ฟิลิปปินส์	 ไทย	และเวียดนำม	 (2)	 ควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรมในโอกำส 

เฉลิมฉลองปีแห่งกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลีและ

โอกำสครบรอบ	 50	 ปี	 ของกำรสถำปนำอำเซียนในปี	 พ.ศ.2560	 ได้มีพิธีเปิด

ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน	 (ASEAN	 Culture	 House:	 ACH)	 ที่นครปูซำนข้ึนเมื่อ 

วันที่	 1	 กันยำยน	พ.ศ.2560	 นับได้ว่ำเป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเซียนแห่งแรกที่จัดตั้ง

ขึน้ภำยนอกภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และแห่งแรกในประเทศคูเ่จรจำอำเซียน

2.6.7	 อาเซียน-อินเดีย22	 อำเซียนและอินเดียเริ่มต ้นควำม 

สมัพนัธ์อย่ำงเป็นทำงกำรในปี	พ.ศ.2535	ในลักษณะคู่เจรจำเฉพำะด้ำน	(Sectoral	
Dialogue	 Partner)	 และยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจำ	 (Dialogue	 Partner)	 อย่ำง 
สมบรูณ์	เม่ือปี	พ.ศ.2538	ต่อมำอำเซยีนยกระดบัควำมสัมพันธ์กบัอนิเดียเป็นหุน้ส่วน
ทำงยุทธศำสตร์	(Strategic	Partnership)	เมื่อปี	พ.ศ.2555	ในกำรประชุมสุดยอด
อำเซียน-อินเดีย	สมัยพิเศษ	ในโอกำสครบรอบ	20	ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-อินเดีย	
เมื่อวันที่	 25	 มกรำคม	 พ.ศ.2561	 อินเดียได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอด
22	 กรมอำเซียน.	 (2562).	อำเซียน	–	อินเดีย.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	13	พฤษภำคม	2562.	จำก	
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510-105340-950664.pdf 
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อำเซียน-อินเดีย	ในโอกำสครบรอบ	25	ปี	ควำมสัมพันธ์อำเซียน-อินเดีย	(ASEAN-
India	 Commemorative	 Summit)	 ที่กรุงนิวเดลี	 โดยที่ประชุมได้รับรองรับรอง
ปฏิญญำเดล	ีซึง่เป็นเอกสำรผลลพัธ์ของกำรประชมุทีม่สีำระส�ำคญัในกำรเสรมิสร้ำง
ควำมร่วมมอือำเซยีน-อนิเดยีในทุกมติ	ิผลกัดนัควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกนั	ลดช่องว่ำง 
ด้ำนกำรพัฒนำและมุ่งขยำยควำมสัมพันธ์ในลักษณะมองไปข้ำงหน้ำ	 และเมื่อวันท่ี	 
3	 สิงหำคม	 2561	 ไทยรับหน้ำที่ประเทศผู้ประสำนงำนควำมสัมพันธ์อำเซียน- 
อินเดียต่อจำกเวียดนำม	 เป็นระยะเวลำ	 3	 ปี	 (วำระปี	 พ.ศ.2561-2564)	 และเมือ่ 
วันที่	 15	 พฤศจิกำยน	 2561	 สิงคโปร์ได้เป็นเจ้ำภำพกำรประชุมสุดยอดอำเซียน-
อนิเดยี	อย่ำงไม่เป็นทำงกำร	ช่วงรับประทำนอำหำรเช้ำ	 (ASEAN-India	 Informal	
Breakfast	Summit)

 มิติด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคง	 (1)	 อำเซียนและอินเดีย
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงทำง
ทะเล	และกำรพัฒนำแนวคิดอินโด-แปซิฟิก	เพื่อให้เกิดเสถียรภำพและควำมมั่นคง 
ในภูมิภำค	 (2)	 อินเดียได้เข้ำร่วมกำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำน 
กำรเมืองและควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum:	
ARF)	 และรับรองแถลงกำรณ์ร่วมกับอำเซียนว่ำด้วยควำมร่วมมือ	 เพ่ือกำรต่อต้ำน 
กำรก่อกำรร้ำยสำกล	 เมื่อปี	 พ.ศ.2539	 นอกจำกนี้	 ในปี	 พ.ศ.2546	 อินเดีย 
เข้ำเป็นภำคี	 Treaty	 of	 Amity	 and	 Cooperation	 (TAC)	 และเข้ำร่วมในกำร
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	 (East	 Asia	 Summit:	 EAS)	 (3)	 ควำมร่วมมือ 
ในมิติด้ำนควำมมั่นคงกับอินเดียจะช่วยให้อำเซียนสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำย
ด้ำนควำมมั่นคง	 ในรูปแบบต่ำงๆ	 ยังผลให้ภูมิภำคมีเสถียรภำพและควำมมั่นคง	

ประชำชนอำเซียนด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงสงบสุข	มั่นคง	และปลอดภัย	

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 อินเดียเป็นคู่ค้ำล�ำดับที่	 6	 และคู่ลงทุน

อันดับที่	 7	 ของอำเซียน	 (2)	 มูลค่ำกำรค้ำรวมระหว่ำงอำเซียน-อินเดีย	 ในปี	

พ.ศ.2560	 (ค.ศ.	 2017)	 มีมูลค่ำ	 71	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 โดยอำเซียน 

ส่งออกไปอินเดีย	 31	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 และน�ำเข้ำจำกอินเดีย	 40	 พันล้ำน
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ดอลลำร์สหรัฐฯ	 (3)	 อำเซียนและอินเดียมุ่งขยำยมูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุนของ

ทั้งสองฝ่ำย	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน	 จ�ำนวน	 200	 พันล้ำน 

ดอลลำร์สหรัฐฯ	 ภำยในปี	 ค.ศ.2022	 ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงกำร

ค้ำเสรีอำเซียน-อินเดียอย่ำงเต็มที่	 และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ	 MSMEs	 

ของทั้งสองฝ่ำย	 โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลให้มำก

ขึ้น	 รวมถึงกำรสนับสนุนข้อมติของที่ประชุมสุดยอด	 RCEP	 ครั้งที่	 2	 ที่มุ ่งมั่น 

จะสรุปกำรเจรจำควำมตกลง	 RCEP	 ในปี	 ค.ศ.2019	 (4)	 อินเดียให้ควำมส�ำคัญ 

กับประเด็นเศรษฐกิจภำคทะเล	 (Blue	 Economy)	 เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ประโยชน ์

ทำงเศรษฐกิจจำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน	 (5)	 อำเซียน 

และอินเดียได้ลงนำม	 ควำมตกลงกำรค้ำเสรีด้ำนกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน 

ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี	1	กรกฎำคม	พ.ศ.2558	(ค.ศ.	2015)	(6)	อำเซยีนและอนิเดยี 

ให้ควำมส�ำคัญกับควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันอย่ำงรอบด้ำน	 ทั้งทำงบก	 เรือ	 และ

อำกำศ	โดยเฉพำะโครงกำรทำงหลวงสำมฝ่ำย	ไทย-เมียนมำ-อินเดีย	และกำรขยำย

เส้นทำงดังกล่ำวไปยังเวียดนำม	 กัมพูชำ	 และ	 สปป.	 ลำว	 (7)	 อินเดียได้สนับสนุน	 

line	 of	 credit	 จ�ำนวน	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 ส�ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียน	 

เพื่อสนับสนุนโครงกำรด้ำนควำมเชื่อมโยงทำงดิจิทัลของอำเซียน	 (8)	ควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงอำเซียนและอินเดียจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

ในภูมิภำค	ส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมกินดีอยู่ดีของประชำชนอำเซียน

	 มิติด้ำนสังคมและกำรพัฒนำ	 (1)	 ทั้งสองฝ่ำยให้ควำมส�ำคัญ 

กับควำมเช่ือมโยงทำงอำรยธรรมและวัฒนธรรมระหว่ำงกัน	 โดยมีกำรจัดกิจกรรม 

ทำงวัฒนธรรม	 รวมทั้งมีกำรด�ำเนินโครงกำรและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนในระดับ

ประชำชนระหว่ำงกันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เช่น	 โครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน	 ผู้สื่อข่ำว	

นักกำรเมือง	และนักกำรทูต	 เป็นต้น	 (2)	อินเดียให้ควำมร่วมมือในกำรลดช่องว่ำง 

ด้ำนกำรพัฒนำในอำเซียน	 โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภำษำอังกฤษในกลุ่มประเทศ	

CLMV	 ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือกับอำเซียนในสำขำที่อินเดียมีศักยภำพ	 

เช่น	วิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	รวมทั้งกำรแพทย์และเภสัชกรรม	โดยได้ 
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จัดตั้ง	ASEAN-India	Science	&	Technology	Fund	วงเงิน	1	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	 

ในปี	พ.ศ.2559	 (ค.ศ.2016)	 เพือ่พฒันำควำมร่วมมอืด้ำนวทิยำศำสตร์และ	 IT	 และ	

ASEAN-India	Green	Fund	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในกำรส่งเสริมกำรปรับตัว	และ

ลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศในภูมิภำค	 วงเงิน	 5	 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ	 นอกจำกนี้	 อินเดียยังมีควำมร่วมมือกับอำเซียนในสำขำอื่นๆ	 เช่น	

กำรพัฒนำกำรแพทย์แผนโบรำณ	กำรให้ทุนกำรฝึกอบรมด้ำนอำยุรเวทแก่บุคลำกร

ของอำเซียนและกำรผลิตยำ	 เป็นต้น	 (3)	 ส�ำหรับในด้ำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ประชำชน	 อินเดียได้จัดท�ำโครงกำรประจ�ำปีแลกเปลี่ยนระหว่ำงประชำชนหลำย 

กลุ่มทั้งนักศึกษำผู้สื่อข่ำว	 นักกำรเมือง	 และนักกำรทูต	 (4)	 ประชำชนอำเซียน

จะได้รับประโยชน์จำกโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียน-อินเดียในประเด็น

ต่ำงๆ	เช่น	กำรศึกษำ	นวัตกรรมและวิทยำศำสตร์	และไอซีที	ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลของอำเซียนให้มีควำมควำมพร้อมในกำรรับมือกับพลวัตของโลกที่ 

เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประชำชน

2.6.8	อาเซียน-จีน23  อำเซียน-จีนเป็นคู่เจรจำ	(Dialogue	Partner)	

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2540	 เมื่อปี	 พ.ศ.2546	 จีนได้รับกำรยกสถำนะขึ้นเป็นหุ้นส่วน 

เชิงยุทธศำสตร์	 (Strategic	 partnership)	 และครบรอบ	 10	 ปี	 ควำมสัมพันธ์ 

หุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์อำเซียน-จีนเมื่อปี	พ.ศ.2556	ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยท�ำหน้ำที่เป็น

ประเทศผู้ประสำนงำนควำมสัมพันธ์อำเซียน-จีน	และครบรอบ	25	ปี	ควำมสัมพันธ์ 

คู่เจรจำอำเซียน-จีนในปี	 พ.ศ.2559	 และครบรอบ	 15	 ปีควำมสัมพันธ์หุ้นส่วน

เชิงยุทธศำสตร์อำเซียน–จีน	 ในปี	 พ.ศ.2561	 โดยอำเซียนและจีนมีควำมร่วมมือ

ครอบคลุม	 12	สำขำหลกั	 ได้แก่	 (1)	 กำรเกษตร	 (2)	 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สือ่สำร	(ICT)	(3)	กำรพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์	(4)	กำรพัฒนำลุ่มแม่น�ำ้โขง	(5)	กำรลงทุน	

23		กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	จีน.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	14	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190510-105454-489264.pdf	
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(6)	พลงังำน	 (7)	กำรขนส่ง	 (8)	วฒันธรรม	 (9)	สำธำรณสขุ	 (10)	กำรท่องเทีย่ว	 (11)	 

สิ่งแวดล้อม	และ	(12)	อุตสำหกรรม	ซึ่งจีนเป็นผู้ผลักดันเพื่อใช้ประโยชน์จำกควำม

ก้ำวหน้ำของจีนในด้ำนอุตสำหกรรมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศของอำเซียน

 มติด้ิำนกำรเมอืงและควำมมัน่คง	(1)	จนีเป็นประเทศคูเ่จรจำแรก 

ของอำเซียนท่ีภำคยำนุวัติสนธิสัญญำมิตรภำพและควำมร ่วมมือในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 (TAC)	 ในระหว่ำงกำรประชุมสุดยอดอำเซียน–จีน	 ครั้งที่	 7	 

เมื่อเดือนตุลำคม	พ.ศ.2546	 ท่ีบำหลี	 และยังเป็นประเทศแรกที่แสดงควำมพร้อม	 

ที่จะลงนำมในพิธีสำรต่อท้ำยสนธิสัญญำว่ำด ้วยกำรจัดตั้งเขตปลอดอำวุธ 

นวิเคลยีร์ในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	(SEANWFZ)	(2)	รฐับำลภำยใต้กำรน�ำของ

ประธำนำธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับอำเซียนโดย

ยึดหลัก	3	ประกำร	ได้แก่ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ควำมส�ำคัญกับ 

อำเซียนในล�ำดับต้นของกำรด�ำเนินนโยบำยกำรต่ำงประเทศของจีน	การพัฒนา 

ความเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ระหว่ำงอำเซยีนกบัจนีให้รอบด้ำนและลกึซึง้ยิง่ข้ึน	 

และการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียนบำงประเทศ 

ผ่ำนกำรเจรจำหำรือที่เป็นมิตรตอ่กันผ่ำนกำรพูดคุยท่ีเสมอภำคและมีควำมร่วมมือ 

ทีเ่อือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั	(3)	เกีย่วกบัปัญหำข้อพิพำทในทะเลจีนใต้	อำเซียน-จีน	

มีกลไก	JWG	on	DOC	และ	SOM	on	DOC	เพือ่ส่งเสรมิควำมร่วมมอืและเสรมิสร้ำง

ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ	 เพื่อยับยั้งมิให้ควำมขัดแย้งขยำยตัว	 และสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อ 

อ�ำนวยต่อกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี	 ท้ังน้ี	 ทั้งสองฝ่ำยสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติ 

ตำมปฏิญญำว่ำด้วยกำรปฏิบัติของภำคีในทะเลจีนใต้	 (Declaration	 on	 the	

Conduct	 of	 Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea:	 DOC)	 อย่ำงเต็มที่และ 

มีประสิทธิภำพ	 และเร่งรัดกำรเจรจำจัดท�ำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้	 (Code	 of	

Conduct:	 COC)	 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 (4)	 ล่ำสุดท่ีประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศ

อำเซียน-จีน	 เมื่อวันที่	 2	สิงหำคม	พ.ศ.2561	ที่สิงคโปร์ได้ประกำศกำรใช้	Single	

Draft	 COC	 Negotiating	 Text	 เป็นพื้นฐำนส�ำหรับกำรเจรจำจัดท�ำ	 COC	 และ 

ทีป่ระชมุสดุยอดอำเซยีน-จนี	ครัง้ที	่21	ในวนัท่ี	14	พฤศจิกำยน	พ.ศ.2562	จะประกำศ 
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ว่ำ	“the	Leaders	looked	forward	to	the	completion	of	the	first	reading	of	

the	Single	Draft	COC	Negotiating	Text	by	2019”	นอกจำกนี	้จีนจะเสนอให้อำเซียน

และจีนเจรจำจัดท�ำ	COC	ให้แล้วเสร็จภำยใน	3	ปี	(ปี	พ.ศ.2562-2564)

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	 (1)	 จีนเป็นประเทศคู ่ค้ำอันดับหนึ่งของ 

อำเซียนในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.2560	กำรค้ำระหว่ำงอำเซียนกับจีน 

มีมูลค่ำ	 501,000	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งขยำยตัวเพิ่มข้ึนจำกปี	 พ.ศ.2559	 

ร้อยละ	13	 โดยกำรส่งออกสินค้ำจำกอำเซียนไปจีนมีมูลค่ำ	220,000	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	และกำรน�ำเข้ำสินค้ำจำกจีนมีมูลค่ำ	281,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ส�ำหรับ

ด้ำนกำรลงทุนโดยตรง	(FDI)	ในปีพ.ศ.2558	มีกำรลงทุนโดยตรงจำกจีนในอำเซียน 

มูลค่ำ	 8,200	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 จัดเป็นอันดับที่	 4	 ของประเทศคู ่เจรจำ	 

(2)	จีนเป็นประเทศคู่เจรจำแรกที่เสนอให้มีกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีกับอำเซียน	โดย 

ทั้งสองฝ่ำยได้ร ่วมลงนำมในกรอบควำมตกลงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	

(Framework	 Agreement	 on	 Comprehensive	 Economic	 Cooperation)	

เม่ือเดือนพฤศจิกำยน	 พ.ศ.2545	 ต่อมำ	 ที่ประชุมสุดยอดอำเซียน-จีน	 ครั้งที่	 16	

เมื่อเดือนตุลำคม	พ.ศ.2556	ที่กรุงบันดำร์เสรีเบกำวัน	ได้เห็นชอบให้มีกำรยกระดับ

ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน-จีน	(ASEAN-China	FTA:	ACFTA)	เพือ่อ�ำนวยควำม

สะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุ	และกำรบรกิำรระหว่ำงกนัให้มำกยิง่ขึน้	(3)	อำเซยีนและ

จีนได้เปิดส�ำนักงำนสำขำของสมำคมส่งเสรมิกำรค้ำและเศรษฐกจิอำเซยีน-จนี	ทีเ่มอืง

อี้อู	และเมืองเวินโจว	มณฑลเจ้อเจียง	ภำยใต้กรอบเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-จีน	เมื่อ

วันที่	6	มกรำคม	พ.ศ.2554	ซึ่งถือเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชนเป็นครั้งแรก

 มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 จีนสนับสนุนควำมพยำยำม 

ของอำเซียนในกำรลดช่องว่ำงด้ำนกำรพัฒนำ	 โดยผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรควำม 

ร่วมมือภำยใต้แนวคดิริเริม่ส�ำหรบักำรบรูณำกำรของอำเซยีน	(Initiative	for	ASEAN	

Integration:	IAI)	และอนภูุมภิำคท่ีมศีกัยภำพทำงเศรษฐกจิ	ได้แก่	ASEAN-Mekong	

Basin	Development	Cooperation	(AMBDC)	Brunei-Indonesia-Malaysia-

Philippines	 East	 ASEAN	Growth	 Area:	 BIMP	 EAGA)	 ล่ำสุด	 จีนได้ผลักดัน 
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กำรจัดท�ำกรอบควำมร่วมมือแม่โขง-ล้ำนช้ำง	ซึ่งมีควำมร่วมมือครอบคลุม	3	สำขำ	

ตำมเสำหลักของอำเซียน	 ได้แก่	 กำรเมืองและควำมมั่นคง	 เศรษฐกิจและกำร 

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 และสังคม	 วัฒนธรรม	 และกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชน	 

(2)	 ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ	 จีนได้จัดตั้งศูนย์อำชีวศึกษำและฝึกอบรมส�ำหรับ 

อำเซียนจ�ำนวน	10	แห่ง	ใน	6	มณฑลของจีน	ได้แก่	กว่ำงซี	ยูนนำน	ฝูเจี้ยน	เสฉวน	

กุ้ยโจว	 และเฮยหลงเจียง	 และจะเพิ่มจ�ำนวนทุนกำรศึกษำให้แก่ประเทศสมำชิก

อำเซียน	 รวมทั้งส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษำให้ได้	 100,000	 คน	 

ภำยในปี	พ.ศ.	2563	ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียนและจีน	ครั้งที่	18	ได้เห็นชอบ 

ให้ปี	 พ.ศ.2559	 เป็นปีแห่งกำรแลกเปลี่ยนด้ำนกำรศึกษำ	 (3)	 ควำมร่วมมือ 

ด้ำนสำธำรณสุข	 ในระหว่ำงกำรประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข

อำเซียน-จีน	 เมื่อวันที่ 	 6	 กรกฎำคม	 พ.ศ.2555	 ท่ี จังหวัดภูเก็ต	 ได ้มี 

กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำง 

อำเซียน-จีน	 (4)	 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 อำเซียน-จีน	 ได้จัดกำร

ประชุมระดับรัฐมนตรีด ้ำนวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยีขึ้นเป ็นครั้ งแรก	 

เมื่อวันที่	22	กันยำยน	พ.ศ.2555	ที่นครหนำนหนิง	โดยจีนได้เสนอโครงกำรควำม

เป็นหุน้ส่วนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีำเซยีน-จนี	(China-ASEAN	Science	and	

Technology	Partnership	Program:	STEP)	 เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิทยำ

ศำสตร์ระหว่ำงกัน

2.6.9	 อาเซียน-รัสเซีย24 รัสเซียได้รับสถำนะประเทศคู่เจรจำของ

อำเซียน	(Dialogue	Partnership)	เมื่อปี	2539	และล่ำสุดได้รับสถำนะเป็นหุ้นส่วน

ทำงยุทธศำสตร์ของอำเซยีน	(Strategic	Partnership)	ในกำรประชมุสุดยอดอำเซียน	

ครั้งที่	 33	 เมื่อปี	 2561	 อำเซียนและรัสเซียได้จัดกำรประชุมสุดยอดระหว่ำงกัน	 

รวม	3	ครัง้		(ครัง้ที	่1	ในปี	2548	ท่ีกรงุกวัลำลมัเปอร์	ครัง้ที	่2	ในปี	2553	ทีก่รงุฮำนอย	

24	กรมอำเซยีน.	(2562).	อำเซยีน	–	รสัเซยี.	ออนไลน.์	คน้เมือ่	14	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190513-111503-946715.pdf	
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และครั้งที่	3	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกำยน	2561	ที่สิงคโปร์)	และกำรประชุมสุดยอด

อำเซียนรัสเซีย	 สมัยพิเศษ	 (Commemorative	 Summit)	 ในโอกำสครบรอบ	 

20	ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-รัสเซีย	เมื่อปี	2559	ที่เมืองโซชิ	สหพันธรัฐรัสเซีย	และ

รัสเซียเข้ำร่วมเป็นอัครภำคีสนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(TAC)	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกำยน	2547

  มิติด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง	 (1)	 รัสเซียมีปฏิสัมพันธ์ 

กับอำเซียนในกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ	 ได้แก่	 ASEAN	 Regional	 Forum	 (ARF)	

PMC+1	 ASEAN	Defense	Ministers’	Meeting-Plus	 (ADMM-Plus),	 Senior	

Officials	Meeting	on	Transnational	Crime	(SOMTC)+Russia	และ	East	Asia	

Summit	(EAS)	ทัง้นี	้ประเดน็ทีอ่ำเซยีนและรสัเซยีให้ควำมส�ำคญั	ได้แก่	ควำมมัน่คง

ทำงไซเบอร์	 และกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 (2)	 นอกจำกนี้	 รัสเซียยังได้พยำยำม

ด�ำเนินกำรอ่ืนๆ	 เพื่อแสดงออกถึงเจตนำรมณ์ที่จะกระชับควำมสัมพันธ์อำเซียน-

รัสเซีย	 ได้แก่	 กำรจัดตั้งคณะผู้แทนถำวรรัสเซียประจ�ำอำเซียน	ณ	 กรุงจำกำร์ตำ	 

และกำรแต่งตั้งผู้แทนระดบัเอกอคัรรำชทตู	 เป็นเอกอคัรรำชทตูผู้แทนถำวรรัสเซีย

ประจ�ำอำเซียน	 (ปัจจบุนั	 คอื	 นำย	 Alexander	 Ivanov)	 (3)	 กำรประชุมสุดยอด 

อำเซียน-รัสเซีย	 ครั้งที่	 3	 เมื่อวันที่	 4	พฤศจิกำยน	 2561	ที่ประชุมได้ประกำศยก 

ระดบัควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอำเซยีนกบัรสัเซยีเป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์	(Strategic	

Partner)	และได้รับรองเอกสำร	3	ฉบับ	ได้แก่	ถอยแถลงรวมระหวางผูน�าอาเซียน-

รัสเซีย	 ในโอกำสกำรประชุมสุดยอดอำเซียน-รัสเซีย	 ครั้งที่	 3:	 กระชับควำม 

สมัพนัธ์มุ่งสูค่วำมเป็นหุ้นส่วนทำงยทุธศำสตร์เพือ่ประโยชน์ร่วมกนั	(Joint	ASEAN-

Russia	Leader’s	Statement	on	the	Occasion	of	the	Third	ASEAN-Russia	

Summit:	Moving	Towards	a	Strategic	Partnership	 for	Mutual	Benefit)	

บันทึกความเขาใจระหวางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ 

คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิยเูรเชียว่ำด้วยควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิ	 (Memorandum	 

of	Understanding	between	the	Association	of	Southeast	Asian	Nations	and	

the	Eurasian	Economic	Commission	on	Economic	Cooperation)	เพ่ือส่งเสริม
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ควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงกนั	และแถลงการณผูน�าอาเซยีนและรสัเซยีวาดวย

ความมัน่คงและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	(Statement	on	ASEAN	

and	the	Russian	Federation	on	Cooperation	 in	the	Field	of	Security	

of	and	in	the	Use	of	Information	and	Communication	Technologies)	 

(4)	 นอกจำกนี้	 ทั้งสองฝ่ำยเห็นควรส่งเสริมควำมร่วมมือเพื่อผลักดันให้มีกำร 

ด�ำเนินกำรตำม	ASEAN-Russia	Comprehensive	Plan	of	Action	2016-2020	 

ตลอดจนกำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับ	 Shanghai	 Cooperation 

Organization	(SCO)	(5)	กำรประชมุรฐัมนตรกีลำโหมอำเซยีนกบัรฐัมนตรกีลำโหม

ประเทศคู่เจรจำ	 (ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting-Plus:	 ADMM-Plus)	

ไทยกับรัสเซียเป็นประธำนร่วมของคณะท�ำงำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์ทหำร	

(Experts’	Working	Group	on	Military	Medicine)	ในรอบปี	2557-2559	เพื่อ

จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหำรอำเซียน	(ASEAN	Center	of	Military	Medicine:	ACMM)	

และเมื่อวันที่	 7	 เมษำยน	 2559	 พลเอกประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนำยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	ได้เป็นประธำนในพิธีเปิด	ACMM	อย่ำงเป็น 

ทำงกำร	 ACCM	 ได้จัดกำรประชุม	 Board	 of	 Directors	 ของ	 ACMM	คร้ังท่ี	 1	 

เมื่อวันที่	1-5	สิงหำคม	2559

 มิติด้ำนเศรษฐกิจ	(1)	ช่องทำงควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง 

อำเซียนกับรัสเซียที่ส�ำคัญได้แก่	 ASEAN-Russia	 Business	 Council	 และกำร

ประชุม	Eastern	Economic	Forum	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำในเดือนกันยำยนของทุก

ปีที่เมืองวลำดิวอสต็อก	โดยในปี	2560	รัสเซียมีกำรลงทุนในอำเซียนประมำณ	40	

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	(2)	กำรค้ำระหว่ำงอำเซียนกับรัสเซีย	ในปี	2560	มีมูลค่ำรวม

ประมำณ	16.7	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	จำกปี	2559	ประมำณร้อยละ	40	

โดยไทยเป็นคู่ค้ำอันดับที่	4	รองจำกเวียดนำม	สิงคโปร์	และอินโดนีเซีย	ตำมล�ำดับ	

สนิค้ำส�ำคัญทีร่สัเซยีส่งออกมำอำเซยีน	ได้แก่	เชือ้เพลงิและปิโตรเลยีม	สนิแร่	ธญัพชื	

ปุย	เหล็ก	และเหล็กกล้ำ	และสินค้ำส�ำคัญที่รัสเซียน�ำเข้ำจำกอำเซียน	ได้แก่	เครื่อง

จักรไฟฟ้ำ	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	และส่วนประกอบเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์	บอยเลอร์	
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เครือ่งจกัร	ไขมนัสตัว์และน�ำ้มนั	ทีไ่ด้จำกสตัว์หรอืพืช	เรือและส่ิงก่อสร้ำง	ลอยน�้ำ	ยำง

และของที่ท�ำจำกยำง	 (3)	 นอกจำกนี้	 อำเซียนมุ่งส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ

ระหว่ำงกัน	โดยเสริมสร้ำงควำมคุน้เคยระหว่ำงอำเซียนกบั	EAEU	โดยได้จัดท�ำ	MoU	

between	the	Eurasian	Economic	Commission	(EEC)	and	ASEAN	ซ่ึงลงนำม

แล้วในช่วงกำรประชมุสุดยอดอำเซียน-รสัเซยี	ครัง้ท่ี	3	เมือ่วันท่ี	14	พฤศจิกำยน	2561	

ที่สิงคโปร์	 โดยบันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวจะส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	 

กำรค้ำและกำรลงทนุในสำขำต่ำงๆ	เช่น	พธิกีำรศุลกำกรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ทำงกำรค้ำ	มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช	มำตรฐำน	กฎระเบียบทำง

เทคนิคและกระบวนกำรตรวจสอบรับรองกำรลงทุน	กำรพัฒนำ	MSMEs	เป็นต้น

  มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 รัสเซียให้ควำมส�ำคัญกับกำร 

ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อำเซียน-รัสเซีย	 ในระดับประชำชนต่อประชำชนมำกยิ่งข้ึน	

โดยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	 ของศูนย์อำเซียน-รัสเซีย	 (ASEAN	 Center)	 ซึ่งตั้ง

อยู่ที่สถำบัน	Moscow	State	Institute	of	International	Relations	(MGIMO)	

โดยประกำศให้ปี	 2559	 เป็นปีวัฒนธรรมอำเซียน-รัสเซีย	 (ASEAN-Russia	 Year	

of	Culture	2016)	และได้จัดกิจกรรม	เช่น	4th	ASEAN-Russia	Youth	Summit	

เมือ่วนัที	่ 25-26	 ตลุำคม	 2559	ทีเ่มอืงเสยีมรำฐ	 1st	 ASEAN-Russia	University	

Forum	 ที่เมืองวลำดิวอสต็อก	 เมื่อเดือนกันยำยน	 2559	 และ	 ASEAN-Russia	

Youth	Symphony	Orchestra	เมื่อเดือนเมษำยน	2560	ที่เวียงจันทน์	นอกจำกนี้	

รัสเซียได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม	Conference	of	Young	Diplomats	of	Asia-

Pacific	ครัง้ที	่1	ระหว่ำงวนัที	่11-13	กนัยำยน	2561	ท่ีเมอืงวลำดิวอสต็อก	ซ่ึงเป็นช่วง

เดยีวกบักำรประชมุ	Eastern	Economic	Forum	คร้ังท่ี	4	 (2)	อำเซียนและรัสเซีย 

ได้จดัตัง้	 ASEAN-Russia	Working	Group	on	 Education	และได้จดักำรประชมุ	

Working	Group	ครัง้ที	่1	ในช่วงกำรประชมุรฐัมนตรีศกึษำอำเซียน	คร้ังท่ี	10	และ

กำรประชุมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องที่กรุงเนปยีดอ	เมื่อวันที่	28	ตุลำคม	–	1	พฤศจิกำยน	

2561	นอกจำกนี้	อำเซียนและรัสเซียได้ด�ำเนินกำรตำม	ASEAN-Russian	Plan	of	

Action	 on	 Science	 Technology	 and	 Innovation	 (ARPASTI)	 2016-2025	 
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โดยให้ควำมส�ำคญัต่อกำรส่งเสรมิกำรเชือ่มโยงระหว่ำงประชำชน	สถำบนัอดุมศกึษำ	

กำรศึกษำ	วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรท่องเที่ยว	สุขภำพ	และวัฒนธรรม

2.6.10	อาเซยีน-สหภาพยโุรป25 สหภำพยโุรป	(European	Union	– 

EU)	 เร่ิมต้นควำมสัมพันธ์กบัอำเซียนตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2515	 และเป็นคู่เจรจำอย่ำงเป็น 

ทำงกำรในปี	 พ.ศ.2520	 ไทยเป็นประเทศผู้ประสำนงำนควำมสัมพันธ์อำเซียน-EU	

จำกวันที่	 5	 สิงหำคม	พ.ศ.2558	 -	 3	สิงหำคม	พ.ศ.2561	 โดยส่งมอบหน้ำที่ประ

เทศผู้ประสำนงำนควำมสัมพันธ์ฯ	 ดังกล่ำวให้สิงคโปร์หลังกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำง

ประเทศอำเซียนกับ	EU	(ASEAN	Post	Ministerial	Conference	(PMC)	+1	with	

the	EU)	เมื่อวันที่	3	สิงหำคม	พ.ศ.2561	ที่สิงคโปร์	ปัจจุบันควำมสัมพันธ์อำเซียน-

EU	อยู่ในระดับ	“หุ้นส่วนที่เพิ่มพูน”	(enhanced	partnership)	โดยมีกำรจัดท�ำ

แผนปฏิบัติกำร		(ASEAN-EU	Plan	of	Action)	ฉบับใหม่วำระ	ค.ศ.	2018-2022	

ซึ่งมีกำรรับรอง	ในกำรประชุม	PMC+1	with	the	EU	เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2560	

และ	EUได้แสดงควำมตั้งใจในกำรกระชับควำมร่วมมือกับอำเซียนในทุกมิติ	และยก

ระดับควำมสมัพนัธ์ไปสูหุ้่นส่วนทำงยทุธศำสตร์	(strategic	partnership)	ล่ำสดุ	เมือ่

เดอืนกนัยำยน	พ.ศ.2561	EU	มคี�ำขอยกระดบัเป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์กบัอำเซียน

อีกครั้ง	ซึ่งอำเซียนอยู่ระหว่ำงท�ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรยกระดับดังกล่ำว	

ในช่วงที่ไทยปฏิบัติหน้ำที่ประเทศผู้ประสำนงำนควำมสัมพันธ์อำเซียน-EU	ระหว่ำง

เดือนสิงหำคม	พ.ศ.2558	-	สิงหำคม	พ.ศ.2561	ควำมสัมพันธ์อำเซียน-EU	พัฒนำ

ใกล้ชิดกันยิง่ขึน้	โดยรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศได้เป็นผูแ้ทนประเทศ

สมำชิกอำเซียนเข้ำร่วมประชุม	 ASEAN-EU	Meeting	 เมื่อวันที่	 6	 พฤศจิกำยน	 

พ.ศ.2558	

25	กรมอำเซียน.	(2562).	อำเซียน	–	EU.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	14	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20190508-171839-053777.pdf
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ในช่วงกำรประชุม	 ASEM	 FMM	 ครั้งที่	 12	 ที่ลักเซมเบิร์ก	 และ

ไทยได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียน-	 EU	 (ASEAN-EU	

Ministerial	Meeting	–	AEMM)	ครั้งที่	21	 เมื่อวันที่	13-14	ตุลำคม	พ.ศ.2559	

ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญำกรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration	on	Promoting	

an	ASEAN-EU	Global	Partnership	for	Shared	Strategic	Goals)	เพื่อแสดง

เจตนำรมณ์ของอำเซียนและEUที่จะสร้ำงแรงขับเคลื่อน	 เพื่อเสริมสร้ำงควำม 

สมัพนัธ์เพือ่มุ่งไปสู่ควำมเป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์ในอนำคต	และเน้นย�ำ้หลกักำร

ในกำรด�ำเนนิควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกนั	เช่น	กำรไม่ใช้ก�ำลงั	กำรเคำรพสทิธมินษุยชน

และควำมแตกต่ำง	กำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	และกำรมีส่วนร่วมของ 

ทุกภำคส่วนในสังคม	 นอกจำกนี้	 ท่ีผ่ำนมำอำเซียนกับ	 EU	 ได้มีกำรปฏิสัมพันธ์ 

ในระดบัผูน้�ำจ�ำนวน	4	ครัง้	ได้แก่	(1)	กำรประชุมสดุยอดสมยัพเิศษเพือ่ระลกึถึงโอกำส 

ครบรอบ	 30	 ปี 	 ควำมสัมพันธ์อำเซียน-EU	 เมื่อปี	 พ.ศ.2550	 ที่สิงคโปร์	 

(2)	 กำรประชุมผู้น�ำอำเซียน-EU	 อย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 ในห้วงกำรประชุมสุดยอด	

ASEM	 ครั้งที่	 10	 ในเดือนตุลำคม	 พ.ศ.2557	 (3)	 กำรประชุมสุดยอดสมัย

พิเศษเพื่อระลึกถึงโอกำสครบรอบ	 40	 ปี	 ควำมสัมพันธ์อำเซียน-EU	 เมื่อ

วันที่ 	 14	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.2560	 ที่กรุงมะนิลำ	 และ	 (4)	 กำรประชุม 

ผู้น�ำ	 EU-อำเซียน	 ในห้วงกำรประชุมสุดยอด	 ASEM	 คร้ังท่ี	 12	 ท่ีกรุงบรัสเซลส์	 

เมื่อวันที่	19	ตุลำคม	พ.ศ.2561	ซึ่งในกำรประชุมครั้งล่ำสุด	ไทยได้เข้ำร่วมในฐำนะ

ประเทศที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธำนอำเซียนในปี	พ.ศ.2562

 มิดิด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง	 (1)	 EU	 มีกำรปฏิสัมพันธ์กับ

อำเซียนในมิติด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงผ่ำนกำรเข้ำร่วมกรอบกำรประชุม 

อำเซยีนว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรเมอืงและควำมมัน่คงในภูมภิำคเอเชยี-แปซิฟิก	

(ASEAN	Regional	Forum	–	ARF)	และผ่ำนกลไกอำเซยีน-EU	อืน่ๆ	เช่น	กำรประชมุ

ระดับรัฐมนตรีอำเซียน-EU	 (ASEAN-EU	Ministerial	Meeting	 –	 AEMM)	 ทุกๆ	 

2	ปี	กำรประชุมรฐัมนตรต่ีำงประเทศอำเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจำ	(Post	Ministerial	

Conference	–	PMC)	ทุกปี	และกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียน-EU	(ASEAN-
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EU	SOM)	ทกุๆ	2	ปี	นอกจำกนี	้EU	เข้ำร่วมกำรประชมุเจ้ำหน้ำทีอ่ำเซยีนกบัสหภำพ

ยุโรปเรือ่งอำชญำกรรมข้ำมชำต	ิ(ASEAN	Plus	EU	Senior	Officials	Meeting	on	

Transnational	Crime	Consultations	–	SOMTC+EU)	(2)	EU	เป็นองค์กรระหว่ำง

ประเทศองค์กรแรกที่เข้ำร่วมสนธิสัญญำมิตรภำพและควำมร่วมมือในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Treaty	of	Amity	and	Cooperation	 in	Southeast	

Asia	–	TAC)	เมื่อวันที่	12	กรกฎำคม	พ.ศ.2555	กำรเข้ำร่วม	TAC	ของ	EU	นั้น	

เป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นของ	 EU	 ต่ออำเซียนที่จะร่วมมือในกำรส่งเสริมสันติภำพ	 

ควำมมั่นคง	และควำมมีเสถียรภำพในภูมิภำค

	 มติด้ิำนเศรษฐกจิ	 (1)	 EU	 เป็นคูค้่ำท่ีส�ำคญัของอำเซียน	 โดยในปี	

พ.ศ.2560	 EU	 เป็นคูค้่ำอนัดบั	 2	 (รองจำกจีน)	 ซึ่งมีปริมำณกำรค้ำระหว่ำงกันมำก

ถึง	261.3	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และเพิ่มกว่ำปีก่อนหน้ำร้อยละ	11.9	นอกจำกนี้ 

ยังเป็นนักลงทุนอันดับ	 1	 ของภูมิภำคนี้	 โดยในปี	 พ.ศ.2560	มีกำรลงทุนจำก	 EU	 

ในอำเซียน	จ�ำนวน	25.4	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และแหล่งนักท่องเที่ยวที่เดินทำง

มำอำเซียน	มำกเป็นอันดับ	2	(รองจำกจีน)	นอกจำกนี้	อำเซียนกับ	EU	มีกลไกหำรือ

ด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงกันคือกรอบ	ASEAN	Economic	Ministers	(AEM)	and	the	

EU	Trade	Commissioner	และกรอบ	ASEAN-EU	Senior	Economic	Officials	

(SEOM-EU)	 และตัง้แต่ปี	 พ.ศ.2558	 เป็นต้นมำ	 มีกำรจัดกำรประชุม	 ASEAN-EU	

Business	 Council	 คู่ขนำนกับกำรประชุม	 AEM-EU	 Trade	 Commissioner	

(2)	 EU	มีท่ำทีสนใจรื้อฟนกำรเจรจำ	ASEAN-EU	FTA	อีกครั้ง	 เมื่ออำเซียนบรรลุ 

กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนแล้ว	ควบคู่ไปกับกำรเจรจำ	FTA	กับประเทศ

สมำชิกอำเซียนรำยประเทศ	 หลังจำกที่ทั้งสองฝ่ำยระงับกำรเจรจำ	 ASEAN-EU	

FTA	 ไปเมื่อปี	 พ.ศ.2552	 และEU	 ได้หันมำเจรจำเป็นรำยประเทศแทน	 ซึ่ง	 EU	 

ถือว่ำเป็น	building	bloc	เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ	FTA	ในระดับภูมิภำคกับอำเซียน	

(3)	 นอกจำกนี	้ อำเซยีนกบั	 EU	อยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำควำมตกลงด้ำนกำรขนส่งทำง

อำกำศแบบครอบคลมุอำเซยีน-EU	(ASEAN-EU	Comprehensive	Air	Transport	

Agreement	 –	 CATA)	 ซึ่งควำมตกลงดังกล่ำว	 หำกมีกำรเจรจำส�ำเร็จจะเป็น 
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ควำมตกลงด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงภมิูภำคกบัภมูภิำค	(region-to-region)	

ครั้งแรกของโลก

 มิติด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (1)	 EU	 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

เพื่อส่งเสริมควำมควำมร่วมมือด้ำนสงัคมและวัฒนธรรมท่ีส�ำคัญๆ	ของอำเซยีน	 เช่น	 

กำรคุ้มครองสตรีและเด็ก	 กำรบูรณำกำรควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ	 กำรส่งเสริม 

กำรมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กในกระบวนกำรตัดสินใจ	 กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 

โดยเฉพำะกับสตรีและเด็ก	 รวมถึงกำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ	 สำธำรณสุข	

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	สิง่แวดล้อมและกำรจัดกำรภัยพิบัติ	โดยด�ำเนินกำรผ่ำน

โครงกำร	EU-ASEAN	Dialogue	Instrument	(READI)	นอกจำกนี้	EU	สนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนอำเซียนเพื่อควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม 

ในกำรจัดกำรภัยพิบัติ	 (ASEAN	 Coordinating	 Centre	 for	 Humanitarian	

Assistance	on	Disaster	Management	 -	 AHA	Centre)	 (2)	 อำเซียนและ	 EU	 

ได้มีกำรเปิดประวัติศำสตร์หน้ำใหม่ของควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ระหว่ำงกัน	 โดยเมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.2561	 ไทยได้เป็นเจ้ำภำพจัดกำร

ประชมุ	 High-Level	 ASEAN-EU	Dialogue	 on	 Sustainable	 Development	 

ที่กรุงเทพฯ	โดยมีนำยดอน	ปรมัตถ์วินัย	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	

และนำย	 Neven	Mimica	 กรรมำธิกำรยุโรปด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

และกำรพัฒนำเป็นประธำนร่วมในกำรประชุม	 โดยกำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำร

หำรือระดับนโยบำยครั้งแรกในประวัติศำสตร์ระหว่ำงอำเซียนกับ	 EU	 ในเรื่องกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน	 ซึ่งที่ประชุมฯ	 ได้เห็นชอบให้มีกำรจัดท�ำ	 Roadmap	 on	 ASEAN-

EU	 Cooperation	 on	 Sustainable	 Development	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร 

ด�ำเนนิควำมร่วมมอืระหว่ำงอำเซยีนกบั	EU	ในด้ำนกำรพัฒนำทีย่ั่งยนืทัง้นี	้EU	จะเป็น 

เจ้ำภำพจดักำรประชมุ	High-Level	ดงักล่ำวครัง้ต่อไปในปี	พ.ศ.2562	ซึง่เป็นปีทีไ่ทย

เป็นประธำนอำเซียน
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ภาพที่	2	แสดงแผนที่ของอำเซียนและประเทศคู่เจรจำ

นอกจำกนี้ตำมกฎบัตรอำเซียนข้อ	 44	 อำเซียนยังมีปฏิสัมพันธ์กับภำคี

ภำยนอกในสถำนะอื่นๆ	เช่น	กำรเป็นผู้เจรจำเฉพำะสำขำ	ได้แก่	ปำกีสถำน	นอร์เวย์	

สวิตเซอร์แลนด์	และตุรกี	และกำรเป็นหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ	คือ	เยอรมนี	และยังมี

ปำปัวนิวกินี	เป็นประเทศผู้สังเกตกำรณ์พิเศษของอำเซียนอีกด้วย	ซึ่งควำมสัมพันธ์

และควำมร่วมมือกับภำคีภำยนอกเหล่ำนี้	 นอกจำกจะช่วยเสริมสร้ำงสันติภำพและ

ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคแล้ว	 ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหำท้ำทำย

ร่วมกัน	ทัง้ปัญหำท่ีเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	ภยัพบิติัทำงธรรมชำติ	

กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ	 รวมท้ังช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี

ของประชำชน	ผ่ำนควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ	สำธำรณสุข	และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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2.7	สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือ	 แท็ค	

(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	in	Southeast	Asia	-	TAC)	จัดท�ำขึ้นโดย

ประเทศสมำชิกอำเซียน	5	ประเทศ	(อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	มำเลเซีย	สิงคโปร์	และ

ไทย)	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	24	กุมภำพันธ์	ค.ศ.	1976	ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดหลักกำร

ในกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์ในภูมิภำค	 5	 ประกำร	 ได้แก่	 (1)	 กำรเคำรพในอ�ำนำจ

อธิปไตย	 ควำมเสมอภำค	 และบูรณภำพแห่งดินแดน	 (2)	 กำรไม่แทรกแซงกิจกำร

ภำยใน	 (3)	 กำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี	 (4)	 กำรไม่ใช้หรือขู่ว่ำจะใช้ก�ำลัง	 และ	 

(5)	กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงกัน	รวมทั้งมีมำตรกำรเกี่ยวกับแนวทำงกำรยุติ 

ข้อพิพำทโดยสันติวิธีโดยอำศัยกลไกคณะอัครมนตรี	(High	Council)	เพื่อเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในภูมิภำค26

ปัจจุบัน	 TAC	 มีอัครภำคี	 36	 ประเทศ	 และสหภำพยุโรป	 เรียงตำมกำร

ภำคยำนุวัติ	ประกอบด้วย	อินโดนีเซีย	ไทย	ฟิลิปปินส์	มำเลเซีย	สิงค์โปร์	บรูไนดำรุส

ซำลำม	เวียดนำม	ลำว	กัมพูชำ	เมียนมำ	ปำปัวนิวกินี	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	ปำกีสถำน	

สำธำรณรัฐเกำหลี	 รัสเซีย	 มองโกเลีย	 นิวซีแลนด์	 ออสเตรเลีย	 ฝรั่งเศส	 ติมอร์- 

เลสเต	ศรลีงักำ	บงักลำเทศ	สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนเกำหล	ีสหรฐัอเมรกิำ	

ตุรกี	แคนำดำ	สหภำพยุโรป	สหรำชอำณำจักร	บรำซิล	นอร์เวย์	ชิลี	อียิปต์	โมร็อกโก	

26 	 กรมอำเซียน.	 (2562).	 สนธิสัญญำไมตรีและควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	10	มิถุนำยน	2562.	จำก	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/
%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1
%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95
%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84
%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7
%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD
%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89.pdf	
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อำร์เจนตินำ	 และอิหร่ำน	 โดยอำร์เจนตินำและอิหร่ำนได้ลงนำมภำคยำนุวัติสำร/

ขยำยจ�ำนวนอัครภำคี	TAC	เมื่อวันที่	2	สิงหำคม	2561	ในช่วงกำรประชุมรัฐมนตรี

ต่ำงประเทศอำเซียน	ครั้งที่	51	และกำรประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่สิงคโปร์

“แนวทางการขับเคลื่อน

 ประชาคมอาเซียนใหมั่นคง 
 ภายใตบทบาทประธานอาเซียนของไทย
 ในป พ.ศ. 2562”
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ส่วนที่ 3
สถำนกำรณ์ แนวโน้ม ควำมท้ำทำยส�ำคัญ  

ที่มีผลกระทบต่อประชำคมอำเซียน  
ในช่วงที่ ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียน
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ส่วนที่ 3
สถานการณ์	แนวโน้ม	ความท้าทายส�าคัญ	ที่มีผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน	

ในช่วงที่ไทยรับต�าแหน่งประธานอาเซียน

 ปฏิเสธไม่ได้ว่ำในปัจจุบันนี้มีภัยคุกคำมหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	 ที่เกิดขึ้น	

แล้วส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของแต่ละประเทศท้ังทำงตรงและทำงอ้อม	 ไม่ว่ำ 

จะเป็นกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรเมืองระหว่ำงประเทศเข้มข้นขึ้น	 ปัญหำ 

กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติเพิ่มสูงขึ้น	 เทคโนโลยีที่พัฒนำอย่ำง 

ก้ำวกระโดดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของประชำชนในแต่ละประเทศมำกขึ้น	 ปัญหำ 

สิง่แวดล้อมและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศได้ท�ำลำยระบบนเิวศให้เสือ่มโทรม	

ประเทศไทยในฐำนะบทบำทประธำนอำเซียนในปีพ.ศ.2562	 จึงมีควำมจ�ำเป็น 

ที่ต้องแสดงบทบำทหรือท่ำทีต่อกรณีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	 ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลำดังกล่ำว	

ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษำได้พิจำรณำสถำนกำรณ์	 แนวโน้ม	 หรือควำมท้ำทำยส�ำคัญที่เกิด

ขึ้นออกเป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับโลก	 ระดับภูมิภำค	 และภำยในภูมิภำคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้	

3.1	ระดบัโลก

	 3.1.1	 โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 (The	 Belt	 and	 Road	

Initiative:	BRI)

	สถานการณ์และแนวโน้ม

แนวคิดกำรพัฒนำได้เริ่มต้นข้ึนเม่ือปีพ.ศ.2556	 ประธำนำธิบดีสี	 จิ้นผิง	

ได้ประกำศเดินหน้ำโครงกำรเศรษฐกิจขนำดใหญ่อีกครั้ง	 โดยเปลี่ยนจำกเส้นทำง

สำยไหมศตวรรษที่	14	เป็นศตวรรษที่	2127	ภำยใต้ชื่อโครงกำรควำมริเริ่มหนึ่งแถบ

27	ปรีดี	บุญซื่อ.	(2560).	เส้นทำงสำยไหมศตวรรษ	21	“One	Belt,	One	Road”	จะเปลี่ยน
โฉมหน้ำเส้นทำงกำรค้ำโลกอย่ำงไร.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	22	มีนำคม	พ.ศ.	2562,	จำก		https://
thaipublica.org/2017/05/pridi48/.	หน้ำ	1
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หน่ึงเส้นทำง	นบัเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทำงเศรษฐกจิ	แบ่งกำรพฒันำเป็น	2	เส้นทำง	 

ได้แก่	 (1)	 เส้นทำงสำยไหมทำงบก	 (Silk	 Road	 Economic	 Belt)	 ต้ังแต่ฝั่ง 

ตะวันตกของจีน	 ภูมิภำคเอเชียกลำง	 และตะวันออกกลำงต่อเนื่องไปจนถึงยุโรป	 

และ	(2)	เส้นทำงสำยไหมทำงทะเล	(Maritime	Silk	Road)	ตั้งแต่ทำงตอนใต้ของ

จนีไปสูเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่เชือ่มโยงกบัเมอืงท่ำส�ำคญัของจีนเข้ำกับเมอืงท่ำ

กำรค้ำส�ำคัญๆ	ของโลก	ตั้งแต่สิงค์โปร์	คลองสุเอซ	และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	เรื่อย

ไปจนถงึชำยฝ่ังทะเลแอฟริกนั	และไปบรรจบท่ียโุรป	และด้วยโครงกำรควำมรเิริม่ฯนี้	

จีนจึงได้ประกำศก่อตัง้ธนำคำรเพือ่กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเอเชยี	(Asian	

Infrastructure	Investment	Bank	:	AIIB)	ในเดือนตุลำคมปีพ.ศ.2557	ได้ลงเงิน

กว่ำ	1	แสนล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	เพือ่เป็นทนุเริม่ต้น	ประกอบไปด้วยสมำชกิทีเ่ข้ำร่วม

ทั้งหมดกว่ำ	57	ประเทศ	และในเดือนพฤศจิกำยน	ปีพ.ศ.	2557	จีนได้ก่อตั้งกองทุน

เส้นทำงสำยไหมใหม่	(New	Silk	Road	Fund)	เพื่อกำรพัฒนำกำรค้ำและเส้นทำง

คมนำคมในเอเชียด้วยเงินทุนเริ่มต้นจ�ำนวน	4	หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	28

โดยโครงกำรควำมริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำงนี้	 เป็นไปตำมวัตถุประสงค์

และหลกักำรอยูร่่วมกันของกฎบตัรสหประชำชำติ	5	ประกำร	ได้แก่	(1)	ควำมเคำรพ 

ซึง่กันและกันในอ�ำนำจอธปิไตยและบรูณภำพดินแดนของกนัและกนั	(2)	กำรเรยีนรู ้

ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรรุกรำนซึ่งกันและกัน	 (3)	 กำรไม่แทรกแซงกิจกำรภำยใน

ของกนัและกนั	(4)	ควำมเสมอภำคและผลประโยชน์ร่วมกนั	และ	(5)	กำรอยูร่่วมกนั 

อย่ำงสันติ	และมีกรอบควำมร่วมมือ	5	ด้ำน	ได้แก่	(1)	กำรประสำนระดับนโยบำย	

(Policy	 Coordination)	 เพื่อเป็นกำรแสดงบทบำทที่ส�ำคัญในกำรสนับสนุน 

ควำมคิดริเริ่ม	Belt	and	Road	หรือ	Belt	and	Road	Initiative	:	BRI	ตลอดช่วง 

สำมปีที่ผ่ำนมำ	 จีนได้สร้ำงกลไกประสำนนโยบำยในระดับต่ำงๆกับประเทศที่ตั้ง 
28 Alexious	Lee	and	Francis	Cheung.	(2017).	A	brilliant	plan	One	Belt,	One	Road.	
Credit	 Lyonnais	 Securities	 Asia.	 Online.	 From	 https://www.clsa.com/special/
onebeltoneroad/
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บนเส้นทำงสำยไหม	 โดยท�ำควำมตกลงและโครงกำรร่วมกับประเทศต่ำงๆ	 และ

องค์กรระดับภูมิภำค	 (2)	 กำรเชื่อมโยงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	 (Infrastructure	

Connectivity)	 เปิดกำรส่งเสริมให้มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ	 เช่น	 

กำรขนส่งทำงถนน	 พลังงำน	 รวมทั้งเครือข่ำยด้ำนกำรสื่อสำร	 (3)	 กำรค้ำขำย

ที่ไม่มีข้อจ�ำกัด	 (Trade	 and	 Investment	 Enhancement)	 เป็นกำรส่งเสริม 

กำรใช้กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำร

ค้ำและกำรลงทุนของประเทศท่ีอยู่บนเส้นทำงสำยไหมใหม่	 (4)	 กำรบูรณำกำร 

ทำงกำรเงิน	 (Financial	 Integration)	 จำกกำรก่อต้ังสถำบันกำรเงินต่ำงๆ	 เช่น	

ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแห่งเอเชีย	 (Asian	 Infrastructure	

Investment	 Bank	 :	 AIIB)	 ของจีน	 และธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำใหม่	 (New	

Development	Bank	:	NDB)	ของกลุม่ประเทศ	BRICS	(5)	กำรส่ือสำรของประชำชน

ต่อประชำชน	 (People-to-People	 Bond)	 เป็นกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำร

ศึกษำ	กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	กำรท่องเที่ยว	กำรดูแลสุขภำพ	และกำรบริกำร

ทำงกำรแพทย์	รวมถึงกำรขจัดควำมยำกจนให้กับประชำชน	

นอกจำกนี้	 กำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจภำยในประเทศ	 ซึ่งเชื่อมโยงกันภำยใต้แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ี 

เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้ำน	โดยในแต่ละภมูภิำคได้ก�ำหนดจังหวดัส�ำหรับเป็นต้น

แบบกำรพัฒนำ	 ได้แก่	 (1)	 ซินเจียงในภำคตะวันตกเฉียงเหนือ	 (2)	 เขตปกครอง

ตนเองมองโกเลยีในทำงภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื	(3)	กวำงสใีนภำคตะวนัตกเฉยีงใต้	 

และ	(4)	ฝูเจี้ยนเมืองชำยฝั่งทะเลที่ส�ำคัญในภำคตะวันออกเฉียงใต้	ควบคู่ไปกับกำร

สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ29 	 ท�ำให้เกิดกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมที่มี

จ�ำนวนมำกของจนีไปยงัประเทศต่ำงๆ	เช่น	เหลก็	ปนูซเีมนต์	อะลมูเินยีม	ทีไ่ด้เริม่ตัง้แต่ปี 

ค.ศ.2016	 เรื่อยมำ	 ท้ังนี้	 จีนได้สร้ำงเขตควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ 

กับรำยประเทศตำมเส้นทำง	 BRI	 โดยก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่บน 
29 Alexious	Lee	and	Francis	Cheung.	(2017).	A	brilliant	plan	One	Belt,	One	Road.	
Credit	 Lyonnais	 Securities	 Asia.	 Online.	 From	 https://www.clsa.com/special/
onebeltoneroad/	
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เส้นทำงคมนำคมหลัก	 เช่น	 รถไฟควำมเร็วสูง	 ท่ำเรือ	 สำยท่อส่งน�้ำมัน	 ท่อส่งก๊ำซ	
ถนนหนทำง	 สะพำน	 เจำะอุโมงค์	 สำยเคเบิลไฟเบอร์ออฟติก	 เพื่อเชื่อมโยงทวีป
ยุโรป	เอเชีย	และแอฟริกำ	เข้ำด้วยกันด้วยเส้นทำงที่มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ	6,000	
กิโลเมตร	 ซึ่งกำรบูรณำกำรทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พื้นฐำน	 กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 และกำรขยำยกำรค้ำในระดับภูมิภำคนี	้ 
ประกอบด้วย	2	เส้นทำง	ดังนี้		

(1)	 การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทางบก	 (Silk	 Road	
Economic	Belt)	 	 เป็นกำรเชื่อมโยงเส้นทำงบกเริ่มต้นจำกเมืองซีอำน	 (ฉำงอำน
ในบันทึกโบรำณ)	 ซึ่งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน	 มุ่งหน้ำไปยัง	 
อุรุมชี	 (อูหลู่มู่ฉี)	 เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	 จำกนั้นจึงข้ำม 
เอเชยีกลำง	ไปยงัตอนเหนอืของอหิร่ำน	เลำะเส้นทำงตะวนัตกไปถงึ	อรัิก	ซีเรีย	และ
ตุรกีแล้วข้ำมช่องแคบบอสฟอรัส	 ในกรุงอิสตันบูล	 เข้ำแผ่นดินใหญ่ยุโรปทำงทิศ 
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงรัสเซีย	 คู ่มิตรส�ำคัญของจีน	 เยอรมัน	 เนเธอร์แลนด์	 
แล้ววกลงใต้สิ้นสุดเส้นทำงที่เมืองเวนิสทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี	 โดยมี 
เส้นทำงรถไฟ	 3	 เส้นทำง	 ได้แก่	 (1)	 เส้นทำงที่เชื่อมโยงจีน-เอเชียกลำง-ยุโรป	 (2)	 
เส้นทำงทีเ่ช่ือมโยงจนี-อ่ำวเปอร์เซยี	และทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน	ผ่ำนทำงเอเชยีกลำง	
และตะวันออกกลำง	 (3)	 เส้นทำงเชื่อมโยงจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียใต้	 
และยังมีระเบียงเศรษฐกิจจ�ำนวน	4	แห่ง30	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1.1	China-Mongolia-Russia	Corridor	 เป็นเส้นทำงรถไฟและ
ทำงด่วนบนดินแดนของทุ่งหญ้ำมองโกเลีย	 ที่เชื่อมต่อจีนกับรัสเซีย	 เส้นทำงนี้จะ
ไปเช่ือมกับระเบียงเศรษฐกิจสะพำนบกยูเรเซียใหม่	 ประกอบด้วย	 เส้นทำงรถไฟ	 
2	เส้นทำง	คือ	(1)	เส้นทำงจำกปักกิ่ง-เทียนจิน-เฮ๋อเป่ย-ฮูฮอต-มองโก-รัสเซีย	และ	
(2)	เส้นทำงจำกไตหลัน-เซินหยำง-ชำงชุน-ฮำร์บิน-แมนจูเลีย-ชิตำ	(รัสเซีย)	
30  Lehman	Brown	International	Accountants.	(2017).	The	Belt	and	Road	Initiative.	
Retrieved	May	8,	2019	from	https://www.	lehmanbrown.com/insights-newsletter/
belt-road-initiative/
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1.2	 China-Indochina	 Peninsula	 Corridor	 เป็นเส้นทำง 

เช่ือมโยงกำรคมนำคมขนส่ง

ในอำเซียน	 จีนตอนใต้	 และ

ฮ่องกง	 ซึ่งจะเป็นเส้นทำง

เศรษฐกิจที่มีควำมส�ำคัญ

กับทุกประเทศในอำเซียน	

โดยเฉพำะประเทศไทยที่

เป็นศูนย์กลำงของเส้นทำง

ดังกล่ำว	 ประกอบด้วยเส้นทำงรถไฟ	 3	 	 เส้นทำง	 คือ(1)	 เส้นทำงตะวันออก	

:	 จำกคุนหมิง-ยู ่ซี-ฮำนอย-โฮจิมินห์-พนมเปญ-กรุงเทพฯ-กัวลำลัมเปอร์- 

สงิค์โปร์	(2)	เส้นทำงตะวนัตก	:	จำกคนุหมงิ-ด้ำหล่ี-ย่ำงกุง้-กรุงเทพฯ-กัวลำลมัเปอร์- 

สิงค์โปร์	 และ	 (3)	 เส้นทำงกลำง	 :	 จำกคุนหมิง-ยู ่ซี-เวียงจันทร์-กรุงเทพฯ-

กัวลำลัมเปอร์-สิงค์โปร์

1.3	 China-Central	 Asia-West	 Asia	 Corridor	 เป็นเส้นทำง

คมนำคมขนส่งน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติเป็นหลักด้วยท่อล�ำเลียงที่ยำวที่สุดในโลก	

จำกจีนสู่คำบสมุทรอำหรับ	ตุรกี	และอิหร่ำน	เพื่อส่งไปยังเขตปกครองตนเอง	และ 

ยังเป็นเส้นทำงควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยี	 เช่น	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	

พลังงำนทำงเลือก	 พลังงำนนิวเคลียร์	 เทคโนโลยีอำกำศยำน	 กำรค้ำขำยและ 

กำรลงทุน	

1.4	 New	 Eurasian	 Land	 Bridge	 เป็นเส้นทำงสำยหลักใน

กำรคมนำคมขนส่งสินค้ำไปยังยุโรปที่เร็วที่สุด	 ประกอบด้วยเส้นทำงรถไฟ	 4	 เส้น

ทำง	คือ	(1)	เส้นทำงจำกมณฑลฉงชิงของจีนไปถึงเมืองดูสบูร์ก	(ประเทศเยอรมัน)	 

(2)	 เส้นทำงจำกเมืองอู่ฮั่นของจีนไปยังเมืองมิวนิคและเมืองปำร์ดูบีตเซ	 (สำธำรณ

รัฐเช็ก)	 (3)	 เส้นทำงจำกเมืองเฉิงตูของจีนไปยังเมืองวูช	 (ประเทศโปแลนด์)	 และ	 

(4)	เส้นทำงจำกเจิ้งโจวของจีนไปยังเมืองฮัมบูร์ก	(ประเทศเยอรมัน)
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(2)	การเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิการค้าทางทะเล	(Maritime	Silk	 

Road)	 เป็นเส้นทำงท่ีรู้จักกันดีในชื่อ	 “21st	 Century	Maritime	 Silk	 Road”	 

หรือ	 เส้นทำงสำยไหมด้ำนเศรษฐกิจทำงทะเลในศตวรรษที่	 21	ซึ่งมีกำรพูดถึงเป็น 

ครั้งแรกในกำรกล่ำวปำฐกถำของประธำนำธิปดี	 สี	 จิ้นผิง	 ระหว่ำงกำรเยือน

อนิโดนเีซียอย่ำงเป็นทำงกำร	เมือ่เดอืนตลุำคม	2556	โดยเน้นกำรเชือ่มโยงทำงทะเล

ที่จะมีโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นท่ำเรือ	 มีกำรสร้ำงคลังสินค้ำ	 ท�ำให้เกิดเป็นศูนย์กลำง 

ด้ำนโลจิสติกส์	 ได้เริ่มจำกเมืองเฉวียนโจว	 ลงใต้ไปยังช่องแคบมะละกำ	 แล้วขึ้น

เหนือเข้ำอินเดีย	 และข้ำมมหำสมุทรอินเดียไปทำงตะวันตกถึงไนโรบี	 เมืองหลวง

ของประเทศเคนยำ	 จำกนั้นขึ้นเหนืออ้อมจะงอยแอฟริกำ	หรือ	 คำบสมุทรโซมำล	ี

ข้ำมทะเลแดงไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 บรรจบกับเส้นทำงสำยไหมทำงบก 

ทีเ่มอืงเวนสิ31 โดยมเีส้นทำงเดนิเรอื	2	เส้นทำง	ได้แก่	(1)	เส้นทำงท่ีเชือ่มโยงจนี-เอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้-มหำสมุทรอินเดีย-ยุโรป	 และ	 (2)	 เส้นทำงที่เช่ือมโยงจีน-เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้-มหำสมุทรอินเดีย-เอเชียตะวันตก-แอฟริกำ	 และยังมีระเบียง

เศรษฐกิจจ�ำนวน	2	แห่ง	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้	

2.1	China-Pakistan	Corridor	เป็นเส้นทำงใหม่ที่บรรลุข้อตกลง

เมื่อปีค.ศ.2015	 เช่ือมโยงระหว่ำงจีนและปำกีสถำน	ที่ท่ำเรือ	 กวำดำร์	 (Gwadar)	

เพื่อออกสู่ทะเลผ่ำนช่องแคบมะละกำไปยังทวีปแอฟริกำ	 ซึ่งเป็นเส้นทำงที่สั้นที่สุด

ที่เชื่อมโยงระหว่ำงจีน	และทวีปแอฟริกำ

2.2	Bangladesh-China-India-Myanmar	Corridor	เป็นเส้นทำง 

ทีเ่ช่ือมโยงระหว่ำงจนี	อนิเดยี	เมยีนมำร์	และไทย	มคีวำมส�ำคญัทำงเศรษฐกจิระหว่ำง

จีนและอินเดีย	 ถูกเชื่อมโยงด้วยรถไฟควำมเร็วสูง	 และบริกำรส�ำคัญอื่นๆ	 รวมถึง 

กำรพัฒนำดิจิทัลด้วย

31	พันเอก	ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล.	(2560).โครงกำรควำมริเริ่ม	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทำง”	(OBOR/
BRI)	ว่ำด้วยกำรทบทวนแนวคิดของโครงกำรฯ.	ค้นเมื่อ	1	เมษำยน	2562,	จำก	http://www.
vijaichina.com/articles/692.	หน้ำ	1-2.	
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ตารางที่	3	แสดงประเทศที่เข้ำร่วมเป็นภำคี	BRI	จ�ำนวน	65	ประเทศ

มุมมอง/ท่าที

 ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรควำมริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำงในห้วงปัจจุบัน	
ปัจจุบันโครงกำรฯขยำยไปสู่ภูมิภำคเอเชีย	 ยุโรป	 แอฟริกำ	 และตะวันออกกลำง	 
รวมมำกกว่ำ	 65	 ประเทศ	 มูลค่ำ	 1.4	 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 ตลอดจนจีน 
จัดตั้งธนำคำรเพื่อกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแห่งเอเชีย	 (Asian	 Infrastructure	
Investment	 Bank	 :	 AIIB)	 เพื่อสนับสนุนกำรเงินให้โครงกำร	 BRI	 ด้วย	 ขณะนี ้
มีประเทศสมำชิกจ�ำนวน	87	ประเทศ32 

		กำรเข้ำร่วมโครงกำร	 BRI	 หำกไม่สำมำรถใช้หนี้เงินยืมได้ท�ำให้เกิด
ประเด็นปัญหำควำมมั่นคงของประเทศ	 เช่น	 ศรีลังกำ	 ท�ำให้จีนสำมำรถใช้ท่ำเรือ 

ถงึ	99	ปี	ท�ำให้เกดิวำทกรรมที	่เรยีกว่ำ	กบัดกัแห่งหนีส้นิ	(Debt	Trap	Diplomacy)
32	 	 กระทรวงกำรคลัง.	 (2561).	 ผลกำรประชุมประจ�ำปีสภำผู้ว่ำกำร	 AIIB	 ครั้งที่	 3.	 ค้นเมื่อ 
	 24	 เมษำยน	 2562,	 จำก	 http://www.bangkokbiz	 news.com/recommended/
detail/896?fbclid=IwAR3BEcNVgGH3MsLHlgKa4u5rqq-b02LSg7yDZpjBWgcBuR-
th59U_EEgptW4	
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(3) เส้นทางจากเมืองเฉิงตูของจีนไปยังเมืองวูช (ประเทศโปแลนด์) และ (4) เส้นทางจากเจ้ิงโจวของจีนไปยังเมือง
ฮัมบูร์ก (ประเทศเยอรมัน) 

(2) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทางทะเล (Maritime Silk Road) เป็นเส้นทางท่ีรู้จักกัน
ดีในช่ือ “21st Century Maritime Silk Road” หรือ เส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
มีการพูดถึงเป็นครั้งแรกในการกล่าวปาฐกถาของประธานาธิปดี สี จ้ินผิง ระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็น
ทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยเน้นการเช่ือมโยงทางทะเลท่ีจะมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นท่าเรือ มีการสร้าง
คลังสินค้า ท าให้เกิดเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ได้เริ่มจากเมืองเฉวียนโจว ลงใต้ไปยังช่องแคบมะละกา แล้วข้ึน
เหนือเข้าอินเดีย และข้ามมหาสมุทรอินเดียไปทางตะวันตกถึงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา จากนั้นขึ้น
เหนืออ้อมจะงอยแอฟริกา หรือ คาบสมุทรโซมาลี ข้ามทะเลแดงไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บรรจบกับเส้นทาง
สายไหมทางบกท่ีเมืองเวนิส31  โดยมีเส้นทางเดินเรือ 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางท่ีเช่ือมโยงจีน-เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้-มหาสมุทรอินเดีย-ยุโรป และ (2)� เส้นทางท่ีเช่ือมโยงจีน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-มหาสมุทรอินเดีย-เอเชีย
ตะวันตก-แอฟริกา และยังมีระเบียงเศรษฐกิจจ านวน 2 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1 China-Pakistan Corridor เป็นเส้นทางใหม่ท่ีบรรลุข้อตกลงเมื่อปีค.ศ.2015 เช่ือมโยง
ระหว่างจีนและปากีสถาน ท่ีท่าเรือ กวาดาร์ (Gwadar) เพื่อออกสู่ทะเลผ่านช่องแคบมะละกาไปยังทวีปแอฟริกา 
ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีเช่ือมโยงระหว่างจีน และทวีปแอฟริกา 

2.2 Bangladesh-China-India-Myanmar Corridor เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมโยงระหว่างจีน อินเดีย 
เมียนมาร์ และไทย มีความส าคัญทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและอินเดีย ถูกเช่ือมโยงด้วยรถไฟความเร็วสูง และ
บริการส าคัญอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาดิจิทัลด้วย 

 
ตารางท่ี 3 แสดงประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นภาคี BRI จ านวน 65 ประเทศ 

Region Country 
East Asia  China, Mongolia 
Southeast Asia  Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 

Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam 
Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 
Middle East and 
North Africa 

Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, Palestine, Syria, United Arab Emirates, Yemen 

South Asia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka 

                                                             
31 พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (2560).โครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (OBOR/BRI) ว่าด้วยการ
ทบทวนแนวคิดของโครงการฯ. ค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562 , จาก http://www.vijaichina.com/articles/692. 
หน้า 1-2. 
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Region Country 
Europe Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 

Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Turkey, Ukraine 

มุมมอง/ท่าท ี

 ความก้าวหน้าโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในห้วงปัจจุบัน ปัจจุบันโครงการฯขยายไปสู่
ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง รวมมากกว่า 65 ประเทศ มูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตลอดจนจีนจัดต้ังธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : 
AIIB)  เพื่อสนับสนุนการเงินให้โครงการ BRI ด้วย ขณะนี้มีประเทศสมาชิกจ านวน 87 ประเทศ32 

 การเข้าร่วมโครงการ BRI หากไม่สามารถใช้หนี้เงินยืมได้ท าให้เกิดประเด็นปัญหาความมั่นคงของ
ประเทศ เช่น ศรีลังกา ท าให้จีนสามารถใช้ท่าเรือถึง 99 ปี ท าให้เกิดวาทกรรมท่ี เรียกว่า กับดักแห่งหนี้สิน (Debt 
Trap Diplomacy) 

 ในอนาคต การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะมีมากขึ้น และจะขยายไปทุกภูมิภาคของโลกอาเซียนซึ่ง
เป็นหนึ่งในภูมิภาคท่ีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ จะเป็นจุดท่ีท้ังสองประเทศต่างมุ่งเข้ามาแข่งขัน
กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อประเทศในภูมิภาค เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้น า ดังนั้นภายใต้ระบบโลกท่ี
ก าลังพัฒนาไปเป็นแบบหลายขั้วอ านาจ ประเทศในอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จ าเป็นต้องศึกษา
สภาพแวดล้อมใหม่ของโลก วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ และโอกาส รวมท้ังออกแบบนโยบายจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีสอดคล้องกับระบบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาค 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย (The Free and Open Indo-Pacific 
Strategy : FOIP)  

 สถานการณ์และแนวโน้ม 

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก มีลักษณะเป็น Grand Strategy ของญี่ปุุน มาจากสุนทรพจน์เรื่อง 
“Confluence of the Two Seas” ท่ีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุุนแถลงต่อรัฐสภาอินเดีย เมื่อปี 2550 
และนโยบาย “The Arc of Freedom and Prosperity” และยุทธศาสตร์ “Diamond Strategy” ในสมัยแรก
                                                             
32 กระทรวงการคลัง. (2561). ผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งท่ี 3. ค้นเมื่อ 24 เมษายน 2562, จาก 
http://www.bangkokbiz 
news.com/recommended/detail/896?fbclid=IwAR3BEcNVgGH3MsLHlgKa4u5rqq-
b02LSg7yDZpjBWgcBuRth59U_EEgptW4 
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	 ในอนำคต	กำรแข่งขันระหว่ำงจีนกับสหรัฐฯ	จะมีมำกขึ้น	และจะขยำย

ไปทุกภูมิภำคของโลกอำเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภำคที่มีควำมส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์

ระหว่ำงประเทศ	จะเป็นจุดที่ทั้งสองประเทศต่ำงมุ่งเข้ำมำแข่งขันกันเพื่อสร้ำงควำม

สัมพันธ์และอิทธิพลต่อประเทศในภูมิภำค	 เพื่อแย่งชิงควำมเป็นผู้น�ำ	 ดังนั้นภำยใต้

ระบบโลกที่ก�ำลังพัฒนำไปเป็นแบบหลำยขั้วอ�ำนำจ	ประเทศในอำเซียน	ซึ่งรวมถึง 

ประเทศไทย	 จ�ำเป็นต้องศึกษำสภำพแวดล้อมใหม่ของโลก	 วิเครำะห์ผลกระทบ 

เชิงบวก/เชิงลบ	 และโอกำส	 รวมท้ังออกแบบนโยบำยจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประเทศที่สอดคล้องกับระบบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพ่ือธ�ำรงรักษำสันติภำพและ

ควำมมั่นคงของภูมิภำค

	 3.1.2	ยุทธศาสตร์อินโด	–	แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย	(The	Free	and	

Open	Indo-Pacific	Strategy	:	FOIP)	

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

แนวคิดอินโด	 –	 แปซิฟิก	 มีลักษณะเป็น	 Grand	 Strategy	 ของญี่ปุ่น	 

มำจำกสุนทรพจน์เรื่อง	“Confluence	of	 the	Two	Seas”	ที่นำยชินโซ	อำเบะ	 

นำยกรฐัมนตรญีีปุ่่นแถลงต่อรฐัสภำอนิเดีย	 เมือ่ปี	 2550	 และนโยบำย	 “The	Arc	

of	 Freedom	 and	 Prosperity”	 และยุทธศำสตร์	 “Diamond	 Strategy”	 

ในสมัยแรกของนำยอำเบะ	 และเมื่อได้รับเลือกเป็นนำยกรัฐมนตรีอีกครั้งเป็นสมัย 

ที	่2	เมือ่ปี	พ.ศ.2555	เป็นช่วงทีบ่ทบำทของจนีเพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็ว	ในขณะทีบ่ทบำท 

ของสหรัฐฯ	 ในภูมิภำคเอเชียเร่ิมลดลง	 จึงเป็นสำเหตุท่ีท�ำให้นำยอำเบะ	 สำนต่อ

แนวคิดข้ำงต้น	 โดยได้ประกำศแนวคิด	 อินโด	 -	 แปซิฟิกอย่ำงเป็นทำงกำรในกำร

ประชุม	Tokyo	International	Conference	on	Africa	Development	(TICAD)	

เมื่อเดือนสิงหำคม	 2559	 ที่กรุงไนโรบี	 ซึ่งสะท้อนจุดยืนทำงนโยบำยของญี่ปุ่น 

ในปัจจบัุน	คอื	(1)	ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนภมูภิำคนยิม	(regionalism)	(2)	ยดึหลกันติิธรรม

และกำรเคำรพกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	และ	(3)	มุ่งเพิ่มบทบำททำงกำรทหำร
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	 ต่อมำเมื่อเดือนธันวำคม	 2560	 รัฐบำลสหรัฐได้ออกแนวคิดใหม่ท่ี
มีชื่อ	 “ยุทธศำสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย”	 (The	 Free	 and	 Open	 
Indo-Pacific	Strategy	:	FOIP)	หรอื	“ยทุธศำสตร์อนิโด-แปซฟิิก”	(The	Indo-Pacific	
Strategy)	ในเอกสำรช่วงปลำยปี	พ.ศ.2560	ชือ่	“ยทุธศำสตร์ควำมมัน่คงแห่งชำติ”	
(National	Security	Strategy,	December	2017)	และทรัมป์ได้ประกำศในกำร
ประชมุเอเปคทีเ่วยีดนำมในตอนต้นปี	2561	แนวคดิทำงยทุธศำสตร์ใหม่คอื	กำรมอง 
ภมูภิำคนีเ้ป็นภำพใหญ่ในทำงภมูริฐัศำสตร์คอื	“อนิโด-แปซิฟิก”	ไม่ใช่แบบเดิมท่ีเป็น	 
“เอเชีย-แปซิฟิก”	และค�ำประกำศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม	นำยเจมส์	
แมททิส	 ในกำรประชุมที่สิงคโปร์	 ซึ่งกำรวำงยุทธศำสตร์เช่นนี้ท�ำให้ยุทธบริเวณ 
ทำงทหำรส�ำหรับกองทัพสหรัฐในเอเชียเปลี่ยนแปลงไป	กองบญัชำกำรแปซฟิิกเดมิ 
จึงมีชื่อใหม่ว่ำ	 “กองบัญชำกำรภำคพื้นอินโด-แปซิฟิก”	 (The	 Indo-Pacific	
Command)	อันเป็นหนึ่งในกองบัญชำกำรยุทธบริเวณหลักของสหรัฐฯ	ในเวทีโลก 
ที่ตั้งอยู่ที่ฮำวำย	 ส่วนที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ก็คือ	 “ส�ำนักงำนกิจกำรเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก”	(The	Bureau	of	East	Asian	and	Pacific	Affairs)
	 ในส่วนของกองบัญชำกำรยุทธบริเวณต้องจัดใหม่เพรำะโครงสร้ำงเดิม	 
กองบญัชำกำรภำคฟนแปซฟิิกรบัผดิชอบพืน้ทีเ่อเชยีแปซฟิิก	 เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 
และเอเชียใต้	(รวมอนิเดยี	บังกลำเทศ	มลัดฟีส์	เนปำลและศรลีงักำ)	แต่กองบญัชำกำร 
ภำคพืน้แปซิฟิกจะไม่ครอบคลมุอฟักำนสิถำนและปำกสีถำน	เพรำะทัง้สองประเทศ
นี้อยู่กับกองบัญชำกำรกลำง	 (The	Central	 Command)	 และเกำะในมหำสมุทร
อินเดียนอกชำยฝั่งของแอฟริกำตะวันออกอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกอง
บัญชำกำรแอฟริกำ	 (The	 Africa	 Command)	 กำรเปลี่ยนเช่นน้ีท�ำให้ต้องจัดตั้ง
กองบัญชำกำรภำคพื้นอินโด	-	แปซิฟิก	(The	Indo	-	Pacific	Command)	ซึ่งยุทธ
บริเวณมีพื้นที่ทำงภูมิรัฐศำสตร์กว้ำงใหญ่อย่ำงมำก	 และอินเดียก็เข้ำมำเป็นพ้ืนท่ี 
ด้ำนตะวันตกของยุทธบริเวณของกองทัพสหรัฐฯ	 โดยเชื่อมต่อถึงปำกีสถำน	
อัฟกำนิสถำน	ประเทศในอ่ำวเปอร์เซีย	หมู่เกำะในมหำสมุทรอินเดีย	และประเทศ
ทำงชำยฝั่งด้ำนตะวันออกของแอฟริกำ	 โดยเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นปีกด้ำนตะวันออก
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	 ยุทธศำสตร์ใหม่คำดหวังให้เกิดระบบพันธมิตรใหม่ที่ยืนอยู่บนพื้นฐำนของ

ควำมร่วมมือสี่ประเทศ	เรียกเป็น	“จตุรมิตร”	(The	Quadrilateral	Relationship)	

ระหว่ำงสหรัฐฯ	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	และอินเดีย	และหำกพิจำรณำจำกมุมมองของ

ทัง้	4	ประเทศ	ประเทศทัง้หมดนีล้้วนมคีวำมกงัวลกบักำรขยำยบทบำทและอทิธพิล

ของจีนในภูมิภำค	 สหรัฐฯ	 จึงคำดหวังว่ำยุทธศำสตร์จตุรมิตรจะท�ำให้เกิดกำรคำน

บทบำทของจีนในส่วนต่ำงๆ	ของเอเชีย	รวมถึงลดทอนอิทธิพลจีนที่ด�ำเนินกำรผ่ำน

กำรสร้ำงและพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนท้ังระบบถนนและระบบรำง	โดยเฉพำะกำรดงึ

เอำอินเดียให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองกับสหรัฐมำกขึ้น	โดยแต่ละประเทศมี

ท่ำทีต่อแนวคิดอินโด	–	แปซิฟิก	ดังนี้

   (1)	 ญี่ปุ่น	 แนวคิดยุทธศำสตร์อินโด	 -	 แปซิฟิกของญี่ปุ่น	 เน้น	 

3	องค์ประกอบหลกั	ได้แก่	กำรส่งเสรมิและปลกูฝังค่ำนยิมพืน้ฐำน	เช่น	หลกันติธิรรม

และประชำธิปไตย	กำรแสวงหำควำมรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจ	และกำรรักษำสันติภำพ

และเสถียรภำพ	ภำยใต้แนวคิดยุทธศำสตร์อินโด	 -	 แปซิฟิกนี้	 ญี่ปุ่นมุ่งควำมสนใจ 

ไปที่อินเดียและแอฟริกำ	 และเมื่อปี	 พ.ศ.2557	 ได้มีกำรยกระดับควำมสัมพันธ์กับ

อนิเดียเป็น	“Special	Strategic	and	Global	Partnership”	ควำมสนใจมำจำกกำร 

ที่อินเดียตั้งอยู่ในต�ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ตรงกลำงของภูมิภำคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 

และญี่ปุ่นยังร่วมมือกับอินเดียในกำรผลักดัน	 Asia	 –	 Africa	 Growth	 Corridor	

(AAGC)	เพื่อมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนมำตรฐำนสูง

   (2)	 สหรัฐฯ	 สุนทรพจน์ของนำยโดนัลด์	 ทรัมป์	 ประธำนำธิบดี

ของสหรัฐฯ	ในช่วงกำรประชุม	APEC	ที่นครดำนัง	เวียดนำม	เมื่อเดือนพฤศจิกำยน	

2560	 สหรัฐฯ	 เน้นเรื่องกำรค้ำเสรี	 ซึ่งเป็นข้อแตกต่ำงในกำรตีควำมค�ำว่ำ	 

“Free	 and	 Open”	 ของสหรัฐฯ	 กับญี่ปุ่น	 สหรัฐฯ	 และญี่ปุ่นต่ำงตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของกำรท่ีอินเดียจะเข้ำมำมีบทบำทในภูมิภำคมหำสมุทรอินเดีย 

ว่ำจะกลำยเป็นศูนย์กลำงของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันของมหำอ�ำนำจในอนำคต	

ได้แก่	สหรัฐฯ	และจีน	หำกพิจำรณำถึงที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของสหรัฐฯ	ปัจจัยส�ำคัญ

ที่ท�ำให้สหรัฐฯ	 เข้ำมำมีบทบำทในภูมิภำคนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ	 กำรค้ำ	 และ 
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กำรลงทุน	 มำกกว่ำปัจจัยกำรเมือง	 โดยควำมร่วมมือในอินโด	 -	 แปซิฟิก	 เป็น	 

“ทำงเลือก”	 หน่ึงของประเทศอ่ืนๆ	 ในภูมิภำคและสำมำรถก่อให้เกิดผลประโยชน์

แก่สหรัฐฯ	ด้วย

   (3)	 อินเดีย	 เป็นตัวแปรส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรผลักดัน

แนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิก	 เนื่องจำกมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลำงของภูมิภำค	มีขนำดเศรษฐกิจ

ที่ขยำยตัวต่อเนื่องและรวดเร็ว	 อินเดียมองจีนในฐำนะประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีทั้ง 

ผลประโยชน์และควำมท้ำทำย	และบำงครัง้มกีำรกระทบกระทัง่กนัในเรือ่งพรมแดน

และอธิปไตย	 อินเดียมีควำมกังวลต่อกำรขยำยอิทธิพลของจีนในมหำสมุทรอินเดีย 

ผ่ำนกำรสร้ำงท่ำเรือและท่ำอำกำศยำนจีนในประเทศในภูมิภำคเอเชียใต้	 อำทิ	

บังกลำเทศ	 ศรีลังกำ	 มัลดีฟส์	 และปำกีสถำน	 ภำยใต้แนวคิด	 Belt	 and	 Road	

Initiative	 (BRI)	 ซึ่งอินเดียมองว่ำส่งผลกระทบต่อกำรเมืองและควำมมั่นคง 

ของอินเดยีโดยตรง	 ข้อกังวลอกีประกำรของอนิเดีย	 คอื	 กำรท่ีสหรัฐฯ	ลดบทบำทลง	 

ท�ำให้แนวคิดอินโด	 –	 แปซิฟิกเป็นอีกหน่ึงมุมมองเชิงยุทธศำสตร์ที่อินเดียน่ำ 

จะใช้ต่อไป

   (4)	 ออสเตรเลีย	 ได้เผยแพร่	 Foreign	 Policy	White	 Paper	

2017	เมื่อเดือนพฤศจิกำยน	2560	เป็นครั้งแรกในรอบ	14	ปี	เป็นเอกสำรที่ก�ำหนด

ทิศทำงกำรด�ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศของออสเตรเลียใน	 10	 ปีข้ำงหน้ำ	 ที่มุ่งให้

ควำมส�ำคัญกับภูมิภำคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 เอกสำรดังกล่ำวระบุถึงกำรเพ่ิมบทบำท

และควำมรับผิดชอบของออสเตรเลียในภูมิภำคนี้	 เป้ำหมำยส�ำคัญคือกำรส่งเสริม

ควำมมั่นคง	 เปิดกว้ำง	 และเจริญรุ่งเรือง	 รวมท้ังกล่ำวถึงสภำวะควำมเส่ียงด้ำน 

ควำมมั่นคงในทะเลจีนใต้จำกบทบำทของจีนด้วย

มุมมอง/ท่าที 

 		ทั้งในแง่ภูมิรัฐศำสตร์และกำรเมืองระหว่ำงประเทศที่มีกำรน�ำอินเดีย

และออสเตรเลยีเข้ำมำร่วม	ซึง่ทัง้คูม่ศีกัยภำพด้ำน	Blue	Water	Navy	ถอืว่ำมคีวำม

ส�ำคัญต่ออำเซียน	อำจท�ำให้อำเซียนมีปัญหำเรื่องควำมร่วมมืออย่ำงสันติในพื้นที่	
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 	ควำมไม่แน่นอนและยั่งยืนของยุทธศำสตร์	 แม้ยุทธศำสตร์นี้จะยังไม่

ปรำกฏเป็นรูปธรรมมำกนักในทำงปฏิบัติ	 หรือในเชิงแนวคิดก็ยังไม่มีควำมชัดเจน	

แต่เห็นได้ชัดว่ำผู้น�ำสหรัฐฯ	ในปัจจุบันพยำยำมผลักดันแนวคิดชุดนี้อย่ำงมำก	และ

เป็นควำมหวังว่ำยุทธศำสตร์อินโด	 –	 แปซิฟิก	 เป็นกลไกส�ำคัญในกำรคงบทบำท 

ของควำมเป็นมหำอ�ำนำจของสหรัฐฯ	 ไว้ในเอเชียได้ต่อไปโดยไม่ถูกท้ำทำยจำกจีน	

ขณะเดียวกันก็ไม่มีควำมชัดเจนว่ำสหรัฐฯ	 มีทรัพยำกรมำกเพียงใดที่จะใช้ในกำร

ด�ำเนินยุทธศำสตร์นี้	 หรือในทำงนโยบำยคือ	 สหรัฐฯ	 จะน�ำเอำยุทธศำสตร์นี้ไปสู่

กำรปฏิบัติได้จริงเพียงใด	

 	 กำรขยำยพื้นที่ทำงยุทธศำสตร์เช่นนี้แสดงถึงควำมต้องกำรที่จะดึงเอำ

อินเดียเข้ำมำอยู่ร่วมในกรอบนโยบำยของสหรัฐฯ	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรต่อต้ำน

กำรก่อกำรร้ำย	ควำมมั่นคงทำงทะเลในมหำสมุทรอินเดีย	ตลอดถึงกำรสร้ำงระบบ

พันธมิตรและควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐฯ	กับอินเดียในอนำคต	และปฏิเสธไม่ได้ว่ำ

ยุทธศำสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ	ก�ำเนิดขึ้นเพื่อ	“ถ่วงดุล”	กับกำรขยำยบทบำทของจีน

ในเอเชีย	 แต่ยุทธศำสตร์นี้จะมีควำมหมำยมำกขึ้นก็ต่อเมื่อสหรัฐสำมำรถสร้ำงทำง

เลือกในทำงเศรษฐกิจเพื่อท�ำให้ประเทศในภูมิภำคลดทอนกำรพึ่งพำกับกำรขยำย

อทิธพิลทำงเศรษฐกจิของจนี	และเมือ่สหรฐัถอนตัวออกจำกข้อตกลงกำรค้ำภำคพืน้

แปซิฟิก	(The	Trans-Pacific	Partnership	หรือ	TPP)	ก็ท�ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจน

ว่ำอะไรคือทำงเลือกที่จะสำมำรถถ่วงดุลกับกำรรุกของจีนในโครงกำร	 “ควำมริเริ่ม

แถบและเส้นทำง”	 (BRI)	 หรืออำจกล่ำวได้ว่ำกำรปรำศจำกโครงกำรทำงเศรษฐกิจ

ทีช่ดัเจนของสหรฐั	อำจจะท�ำให้ควำมส�ำเรจ็ของยทุธศำสตร์อนิโด-แปซิฟิกไม่เกดิขึน้	

 	 ส�ำหรับอำเซียนกำรท�ำหน้ำที่รักษำดุลอ�ำนำจ	 (Balancing)	 ระหว่ำง

ประเทศมหำอ�ำนำจยังเป็นสิ่งส�ำคัญ	 โดยเฉพำะเศรษฐกิจของอำเซียนที่เชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ	 ทั้งนี้ทิศทำงเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำเซียน

กับมหำอ�ำนำจในอนำคตนั้น	 อำเซียนควรมองผลประโยชน์ของชำติเป็นหลัก	 และ

อำเซียนมีควำมจ�ำเป็นจะต้องคำดกำรณ์ถึงควำมสัมพันธ์ใหม่ๆ	 ซึ่งอำเซียนควร
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จะศึกษำในประเด็นนี้ร่วมกันโดยเฉพำะประเทศสมำชิกบำงประเทศของอำเซียน 

เริ่มมีกำรให้ควำมส�ำคัญกับควำมสัมพันธ์แบบทวิภำคีกับประเทศนอกอำเซียน 

มำกขึ้น	เช่น	สิงคโปร์	เป็นต้น	

	 3.1.3	สงครามการค้า

สถานการณ์และแนวโน้ม

สงครำมกำรค้ำ	 (Trade	War)	 ระหว่ำงมหำอ�ำนำจอย่ำงสหรัฐและจีน 

ที่ก่อตัวขึ้น	 ได้สร้ำงควำมกังวลไปทั่วโลก	 นโยบำยหลักของ	 ทรัมป์ที่แสดงออก

ชัดเจนตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง	คือ	“อเมริกำต้องมำก่อน”	(America	First)	เพื่อปกป้อง 

ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำของอเมริกำ	 ทรัมป์มองว่ำ	 ตลอดหลำยปีที่ผ ่ำนมำ

สหรัฐอเมริกำตกอยู่ในภำวะ	‘ขำดดุลกำรค้ำ’	กับประเทศอื่นๆ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กับจนี	เม็กซโิก	และประเทศสหภำพยโุรป		เนือ่งจำกมลูค่ำกำรส่งออก	ค่อนข้ำงน้อย

หำกเทยีบกับมูลค่ำสนิค้ำน�ำเข้ำจำกนอกประเทศ	และยิง่จนีเริม่ก้ำวมำสูม่หำอ�ำนำจ

ทำงเศรษฐกจิของโลกแข่งกบัอเมรกิำ	ยิง่ท�ำให้อเมรกิำหว่ันว่ำจะเสยีดุลไปมำกกว่ำนี้

ตัง้แต่รำวต้นปี	ค.ศ.2017	ทรมัป์จึงเริม่ออกมำเคลือ่นไหวตำมแบบฉบบั

ของเขำผ่ำนทำงโลกโซเชียลและกำรแถลงของรัฐบำลอเมริกำว่ำ	 เขำจะไม่ปล่อยให้

อเมริกำขำดดุลกำรค้ำอีกต่อไป	จะต้องมีมำตรกำรมำแก้ไขปัญหำตรงนี้	 โดยมุ่งเป้ำ

ไปที่ประเทศจีนเป็นหลัก	 เพรำะจีนถือเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่	 รำคำสินค้ำถูก	 และยังน�ำ

เอำประเด็นสินค้ำปลอม	สินค้ำไม่มีคุณภำพของจีนมำเป็นเหตุผลที่ต้องมีกำรปฏิรูป

กำรค้ำระหว่ำงสองประเทศเสียใหม่ด้วยมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ	 ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรตั้งก�ำแพงภำษี	 กำรห้ำมน�ำเข้ำสินค้ำบำงประเภทเพ่ือกระตุ้นให้เศรษฐกิจ 

ในประเทศตนขยำยตัว	 หรือกำรถ่วงดุลกำรขยำยอิทธิพลทำงเศรษฐกิจของอีก 

ฝ่ำยหน่ึง	 ในฐำนะท่ีท้ังสหรัฐฯ	 และจีนเป็นคู่ค้ำส�ำคัญของภูมิภำค	 ชำติสมำชิก

อำเซียนจึงจ�ำเป็นจะต้องปรับตัวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และควำมตึงเครียดระหว่ำง

จีนกับสหรัฐฯ	จะยังคงมีอยู่ต่อไปในระยะยำว	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำน
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ของอุตสำหกรรมต่ำงๆ	ทั่วโลก	อำทิ	กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสำรสนเทศ	บริษัทสิ่งทอ	
เฟอร์นิเจอร์	และภำคกำรเกษตร	หำกเกิดสงครำมกำรค้ำโลกขึ้นจริงห่วงโซ่อุปทำน
นี้จะเกิดปัญหำ	 อำจเกิดกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตทั้งหมดขึ้นใหม่	 ที่อำจใช้เวลำ
ยำวนำน	และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ
	 ต้นตอของกำรตอบโต้ทำงกำรคำ้ระหว่ำงจีนกบัสหรฐัฯ	ในขณะนี	้คอืควำม
พยำยำมของสหรฐัฯ	ทีต้่องกำรกดดนัให้จนีปรบันโยบำยกำรค้ำให้เป็นมำตรฐำนเดยีว
กับประเทศอุตสำหกรรมรำยใหญ่อืน่ๆ	กล่ำวคอื	ต้องกำรให้จนียตุกิำรอดุหนนุให้แก่
อุตสำหกรรมในประเทศ	ยุติกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	และให้จีนเปิดประเทศ
รับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติมำกขึ้น	 โดยสหรัฐฯ	 ใช้วิธีกดดันจีนในหลำยด้ำน	 เช่น	 
กำรขึ้นอัตรำภำษีจำก	 10%	 เป็น	 25%	 ต่อสินค้ำน�ำเข้ำท้ังหมด	 รวมทั้งโน้มน้ำว 
ให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ	 เลิกใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของบริษัท
โทรคมนำคมของจีนด้วย33 

 มุมมอง/ท่าที

	 กลุ่มประเทศท่ีสำมอย่ำงไทยหรือประเทศอื่นๆ	 จะได้รับผลกระทบจำก
สงครำมกำรค้ำที่เกิดขึ้น	ต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน	3	ด้ำน	คือ	(1)	กำรชะลอตัว
ของกำรค้ำโลก	 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับต่ำงประเทศสูง 
รวมทั้งไทย	 ทั้งด้ำนกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 กำรท่องเที่ยว	 (2)	 ด้ำนกำรค้ำ	 ผลกระทบ 
จะมีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบในแต่ละอุตสำหกรรม	 เช่น	สินค้ำไทยที่ส่งไปประกอบ
ในจีนและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตที่ส่งต่อไปยังตลำดสหรัฐฯ	 จะได้รับ 
ผลกระทบ	 แต่ขณะเดียวกันสินค้ำที่ได้รับประโยชน์จะเป็นกลุ่มที่สำมำรถส่งไป
ยังตลำดสหรัฐฯ	 เพื่อทดแทนสินค้ำจำกจีน	 และ	 (3)	 ด้ำนกำรลงทุน	 อำจจะมีกำร 
ย้ำยฐำนกำรผลติมำยงัภมูภิำคอำเซยีน	เพือ่หลกีเล่ียงกำรถกูตรวจสอบแหล่งก�ำเนดิ

สนิค้ำ	ซึง่กำรลงทนุอำจใช้เวลำในบำงอตุสำหกรรมเพือ่วำงแผนกำรย้ำยกระบวนกำรผลติ	

33	 Voice	 of	 America:	 VOA.	 (2019).	 วิเครำะห์:	 ผลกระทบระยะยำวจำกสงครำมกำรค้ำ	 
‘จนี-สหรฐัฯ’	ต่อห่วงโซ่อปุทำนโลก.	ค้นเมือ่	24	พฤษภำคม	2562,	จำกhttps://www.voathai.
com/a/us-china-trade-war-already-reshaping-trade-links/4917468.html.
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 3.1.4	Bioterrorism34

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

ในยุคปัจจุบันบริบทภัยคุกคำมได้ทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกย่ิงขึ้น	

เนือ่งจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	มกีำรใช้จลุนิทรีย์

และสำรพิษหลำยชนิด	 รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพดัดแปลงยีนของจุลินทรีย์	 

เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของอำวุธที่มีอ�ำนำจท�ำลำยล้ำงสูง	 (Weapon	 of	 Mass	

Destruction	 :	WMD)	 อำวุธชีวภำพจึงมีอ�ำนำจในกำรท�ำลำยล้ำงมนุษย์และสัตว์

ได้อย่ำงมำกผ่ำนพืช	 น�้ำ	 ดิน	 และอำกำศ	 ด้วยคุณสมบัติกำรแพร่กระจำยได้อย่ำง

รวดเร็ว	 ผลิตได้ง่ำยในปริมำณมำก	 คงควำมเป็นพิษนำน	 และพร้อมใช้งำนได้ทันที	

ท�ำให้มีอัตรำกำรตำยของผู้ติดเชื้อสูง	 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ำอำวุธชีวภำพมีผลกระทบ 

ทั้งต่อควำมมั่นคงของชำติและกำรสำธำรณสุขทั้งในแง่จิตวิทยำและสังคมมำกกว่ำ

อำวธุชนดิอืน่ได้	ท่ำมกลำงควำมขดัแย้งและกำรท�ำสงครำมของมนษุย์นัน้	นอกเหนอื

จำกกำรใช้อำวธุในรปูแบบต่ำงๆ	หลำยประเภท	เพือ่กำรท�ำลำยล้ำงฝ่ำยตรงข้ำมแล้ว	

อำวุธชีวภำพ	(Biological	Weapons)	 เป็นอำวุธอีกประเภทหนึ่งที่ถูกน�ำมำใช้เป็น

อำวุธท�ำลำยล้ำงสูงที่มีกำรใช้มำอย่ำงยำวนำนจนถึงปัจจุบัน	ดังเหตุกำรณ์ต่อไปนี้	

   	 เมื่อ	600	ปีก่อนคริสต์ศักรำช	ได้พบกำรระบำดของกำฬโรคใน

ชำวมองโกล	และกองทพัได้โยนศพผูท้ีต่ดิเชือ้โยนเข้ำไปในเมอืงคฟัฟำ	(Kaffa)	ท�ำให้

ชำวอิตำลีต้องอพยพไปยังประเทศในแถบยุโรปทำงเรือ	

   		 ศตวรรษที่	 14	 เกิดเหตุกำรณ์ระบำดของกำฬโรคจำกผู้อพยพ

ครั้งยิ่งใหญ่	เรียกเหตุกำรณ์นั้นว่ำ	“แบล็กเดท”	(Black	Death)	ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต

รำว	25	ล้ำนคน	หรือ	1	ใน	3	ของประชำกรยุโรป	ถือเป็นกำรท�ำลำยล้ำงมนุษย์มำก

ที่สุดในประวัติศำสตร์	

34	 ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์	 สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ.	 (2562).	 ปรำกฏกำรณ์ภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่	 :	 กำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ	 (Bioterrorism).	 เอกสำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำง
ยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง.	เอกสำรอัดส�ำเนำ.	
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   		 ศตวรรษที่	 19	 ญี่ปุ่นได้เริ่มโครงกำรทดลองและศึกษำอำวุธ

ชีวภำพ	 ได้แก่	 โรคแอนแทรกซ์	 อหิวำตกโรค	 บำดทะยัก	 ไข้หวัดใหญ่	 กำฬโรค	 

ไข้รำกสำด	ไข้ทรพษิ	และวณัโรค	อกีด้วย	ขณะเดยีวกัน	สหรฐัฯ	ได้เริม่จดัท�ำโครงกำร

ผลิตอำวุธชีวภำพเพื่อเป็นกำรต่อรองดุลอ�ำนำจระหวำ่งเยอรมันกับญี่ปุ่น	 และใน

เมื่อปีค.ศ.1979	เกิดเหตุกำรณ์กำรรั่วไหลของสปอร์จำกเชื้อแอนแทรกซ์	(Anthrax)	 

เมืองสเวร์ิดลอฟส์ก	สหภำพโซเวยีต	(ในขณะนัน้)	ท�ำให้ประชำชนทีอ่ยูใ่นละแวกใกล้

เคียงมีอำกำรไข้สูง	หำยใจล�ำบำก	และเสียชีวิตในเวลำต่อมำ	

   	 ศตวรรษที่	 20	 สหรัฐอเมริกำได้ถูกโจมตีจำกเช้ือแอนแทรกซ์

ผ่ำนทำงจดหมำยส่งไปยังบุคคลส�ำคัญและบุคคลสำธำรณะเมื่อปีค.ศ.2001	 ซ่ึงคน 

ทีไ่ด้สมัผสักบัจดหมำยล้วนตดิโรคถ้วนหน้ำ	และลกุลำมจนกลำยเป็นเรือ่งใหญ่ทีส่ร้ำง

ควำมหวำดระแวงที่สุดในประวัติศำสตร์อเมริกำ	

   		 ปัจจบุนัยงัพบกำรใช้จลุนิทรีย์และสำรพิษอกีหลำยชนดิ	รวมถึง 

พัฒนำให้มีควำมรุนแรงด้วยเทคโนโลยีชีวภำพและสิ่งมีชีวิตถูกปรับปรุงพันธุ์เป็นไป

ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กำรกลำยพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย	 

E.	Coli	ทนต่อยำปฏิชวีนะท่ีมคีวำมแรง	1,000	เท่ำได้ในเวลำ	10	วนั	จำกกำรทดลอง

ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	สหรัฐอเมริกำ	และมีอีกหลำยประเทศที่ยังพบกำรผลิต

และสะสมอำวุธชวีภำพ	อยูใ่นสถำนะทีค่ลมุเครอื	เช่น	จนี	รสัเซยี	ซเีรยี	โดยมกีำรอ้ำง

ว่ำเป็นกำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันประเทศจำกกำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ

	 กำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ	 (Bioterrorism)	 เป็นรปูแบบหนึง่ของภยัคกุคำม

รูปแบบใหม่ด้วยกำรใช้จุลชีพก่อโรคจ�ำพวกไวรัส	 แบคทีเรีย	 เห็ดรำ	 และพืช 

บำงชนิด	 เพ่ือเตรียมไว้ส�ำหรับท�ำสงครำมหรือก่อวินำศกรรมโดยมุ่งกระท�ำต่อ 

สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืช	 อันจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงของประเทศ 

ทั้งในด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 ไข้ทรพิษ/ฝีดำษ	 (Smallpox)	 จำกไวรัส 

กลุ่มวำริโอลำ	(Variola	major)	กำฬโรค	(Plague)	จำกแบคทีเรีย	Yersinia	pestis	

สำรพษิโบทลูนิัม่	(Botulism)	จำกแบคทีเรยี	Clostridium	botulinum		และสำรพิษ

ไรซิน	(Ricin)	จำกเมล็ดละหุ่ง	Ricinus	communis	เป็นต้น	ซึ่งกำรน�ำไปใช้ด้วยกำร
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ท�ำให้เป็นละอองฝอยในรปูของฝุน่	ควนั	และหมอกปนไปในอำกำศ	กำรตดิต่อจำกคน

สูค่น	กำรใช้สตัว์หรอืวสัดเุป็นพำหะ	ตลอดจนกำรปนเปอนไปในน�ำ้และอำหำร	ทัง้นี้	

ศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรคของสหรฐัอเมรกิำ	(The	Centers	for	Disease	Control	

and	Prevention	:	US-CDC)	ได้แบ่งระดับสิ่งมีชีวิต	ประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ดังนี้

	Class	A	กลุ่มเชื้อก่อโรคที่มีแนวโน้มสำมำรถเป็นอำวุธชีวภำพ

ได้มำกที่สุด	 และเคยมีกำรน�ำมำใช้เพื่อท�ำเป็นอำวุธชีวภำพมำแล้วทั้งสิ้น	 เช่น	 ไข้

ทรพษิ	(Smallpox)	กำฬโรค	(Plague)	และ	โรคไข้เลอืดออกอโีบลำ	(Ebola)	เป็นต้น	

   		 Class	B	กลุ่มเชื้อก่อโรคที่มีคุณสมบัติในกำรแพร่กระจำยได้ดี

พอสมควร	มอีตัรำกำรตำยไม่สงูเท่ำกบัเชือ้ในกลุม่	Class	A	เช่น	โรคไข้ควิ	(Q	fever)	

อหิวำตกโรค	(Cholera)	และ	โรคเมลิออยด์	(Melioidosis)	เป็นต้น

   	 Class	 C	 กลุ่มเชื้อก่อโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่	 และประชำกร 

ส่วนใหญ่ยงัไม่มภีมูต้ิำนทำน	ทีส่�ำคญัมศีกัยภำพสำมำรถน�ำไปพัฒนำให้เกดิเป็นอำวธุ

ชวีภำพได้	เช่น	ไข้หวดัใหญ่	(Influenza)	โรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARS)	

และโรคติดเชื้อฮำนตำไวรัส	(Hantaviral)	เป็นต้น	

เชื้อจุลชีพเหล่ำน้ี	 มีคุณสมบัติมีกำรแพร่กระจำยได ้อย ่ำงรวดเร็ว	 

ผลิตได้ง่ำย	 และมีปริมำณมำก	 คงควำมเป็นพิษ	 และท�ำให้มีอัตรำกำรตำยของ

ประชำกรสูง	 ตลอดจนมีควำมคงทน	 พร้อมใช้งำนได้ทันที	 มีผลให้ประชำชน 

ตื่นตระหนก	หวำดกลัว	ระบบสำธำรณสุขของประเทศโดยรวมต่ำงได้รับผลกระทบ

เป็นอย่ำงมำก		หรือเรียกว่ำ	สังคมอัมพำต	(Social	Disruption)	ดังนั้น	กำรก่อร้ำย

ทำงชีวภำพจึงสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจและก่อกวนควำมสงบในสังคม

ทั้งภำครัฐและประชำชนเป็นอย่ำงยิ่ง

มุมมอง/ท่าที

กำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ	(Bioterrorism)	นับเป็นภัยคุกคำมควำมมั่นคง

รปูแบบใหม่	ซึง่เปลีย่นรูปแบบมำเป็นลกัษณะของอำชญำกรรมข้ำมชำตทิำงชวีภำพ	

(Biocrime)	 และรูปแบบอื่นๆ	 (Other/Uncertain)	 โดยส่วนมำกจะติดมำกับ 
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ผู้โดยสำรขำเข้ำประเทศ	 ดังนั้น	 แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวัง	

ป้องกัน	 กำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพในภำพรวมของอำเซียนและประเทศสมำชิกมี

ดังต่อไปนี้	

  	 กำรเตรียมกำรและกำรป้องกัน	(Preparedness	&	Prevention)	

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้มีควำมรู้	 เครื่องมือพร้อมใช้งำน	 มีแผน

งำนที่ครอบคลุม	เป็นไปตำมหลักกฎหมำยที่ถูกต้อง	มีงบประมำณที่เพียงพอ		

  	 กำรตรวจพบและกำรเฝ้ำระวัง	 (Detection	 &	 Surveillance)	

เป็นกำรตรวจจับแนวหน้ำ	 ระบบกำรควบคุมบังคับบัญชำ	 ระบบงำนด้ำนกำรข่ำว

กรอง	ระบบเฝ้ำตรวจและกำรแจ้งเตือนต่ำงๆ	ของทั้งหน่วยงำนหลักและรอง	

  		 กำรวนิจิฉยัโรคและกำรระบลุกัษณะ	(Diagnosis	&		Characterization)	

เป็นกำรสอบสวนกำรตดิเช้ือร่วมกบัเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ		ควำมปลอดภยัของห้องปฏบิติั

กำร	 และจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยโรคที่อำจเกิดจำกกำรใช้

อำวุธชีวภำพได้อย่ำงถูกต้อง	แม่นย�ำ	และรวดเร็ว		

  	 กำรตอบสนองและกำรสื่อสำร	(Response	&	Communication)	

เป็นกำรเคลือ่นย้ำยผูท้ีต่ดิโรคและผูท่ี้สมัผสัโรคอย่ำงเร่งด่วน	เพือ่ควบคมุและป้องกนั

กำรแพร่ระบำด	พร้อมทัง้สือ่ประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนในพืน้ท่ีเกดิควำมเข้ำใจและ

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำได้อย่ำงถูกต้อง

ในบริบทของโลกทีเ่ตม็ไปด้วยกระแสโลกำภวิตัน์ทีท่�ำให้กำรเช่ือมโยงในมิติ 

ต่ำงๆ	เป็นไปอย่ำงรวดเรว็	จงึมโีอกำสเสีย่งต่อกำรได้รับอำวธุชวีภำพได้โดยง่ำย	ดังนัน้	 

กลไกส�ำคัญในกำรเฝ้ำระวังเหตุก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ	คือ	ระบบกำรบริหำรจัดกำร

ภำยในประเทศตั้งแต่ระดับนโยบำยลงมำสู ่กำรปฏิบัติที่จ�ำเป็นต้องบูรณำกำร 

กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	 ทั้งในส่วนงำนด้ำนสำธำรณสุข	 

กำรแพทย์	 นักวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำ	 สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี

และ	 หน่วยงำนควำมมั่นคงต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกัน	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 

หน่วยข่ำวกรองมีอ�ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลรูปแบบกำรก่อกำรร้ำยหรือกลุ ่ม 

ก่อกำรร้ำย	 เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรรวบรวมข่ำวสำร	 วิเครำะห์	 และประเมิน 
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ภัยคุกคำมที่เกิดข้ึนได้อย่ำงทันท่วงที	 ในขณะที่ฝ่ำยบังคับใช้กฎหมำยมีอ�ำนำจ 

ในกำรจับกุม	สืบสวน	รวบรวมพยำนหลักฐำน	เพื่อใช้ระบุตัวผู้ก่อกำรร้ำยจนกระทั่ง 

ส่งฟ้องด�ำเนินคดีให้ศำลพิพำกษำลงโทษได้	 และหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข	 

กำรแพทย์	 ร่วมมือกับสถำบันศึกษำ	 ท�ำกำรวินิจฉัยโรค	 ชันสูตร	 ให้ยำรักษำโรค	

และควบคุมโรค	 พร้อมทั้งจ�ำกัดกำรเคลื่อนย้ำยผู ้ที่ติดโรคและผู ้ที่สัมผัสโรค	 

เพื่อป้องกันกำรลุกลำมของโรคระบำด	นอกจำกนี้	ควรควบคุมสื่อประเภทเครือข่ำย

สังคมออนไลน์	 ท่ีมีโอกำสบิดเบือนข้อเท็จจริงที่จะส่งผลกระทบทั้งในประเทศและ

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศได้	ท้ำยทีส่ดุ	กำรแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำรกนัภำยใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิง	 ในกำรรับมือกับเฝ้ำระวัง	

และป้องกันกำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพได้อย่ำงทันถ่วงที

3.2	ระดับภูมิภาค

	 3.2.1	คาบสมุทรเกาหลี

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

		กำรไม่บรรลุข้อตกลงในกำรประชุมสุดยอดระหว่ำง	นำยโดนัลด์	ทรัมป์	

ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ	 กับนำยคิม	 จ็อง-อึน	 ผู้น�ำสูงสุดเกำหลีเหนือ	 ที่กรุงฮำนอย	

เวียดนำม	 เมื่อ	 27-28	 ก.พ.62	 เป็นกำรประชุมที่ทั้งในและต่ำงประเทศจับตำ 

อย่ำงใกล้ชิดและคำดหวังถึงควำมส�ำเร็จ	 แต่ผลที่ออกมำกลับไม่เป็นไปตำมคำด	 

โดยประธำนำธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 แถลงข่ำวที่โรงแรม	 JW	Marriot	 ในกรุงฮำนอย

ภำยหลังกำรประชุม	 โดยระบุว่ำยังไม่ใช่เวลำท่ีเหมำะสมจะลงนำมข้อตกลง 

กับเกำหลีเหนือในขณะนี้	 แต่ยืนยันว่ำ	 ควำมสัมพันธ์กับ	 นำยคิม	 จ็อง-อึน	 ยังคง

เป็นไปด้วยดี	 เพียงแต่ทั้งสองฝ่ำยยังมีควำมคิดเห็น	 ไม่สอดคล้องกันเก่ียวกับกำร

ยกเลิกมำตรกำรคว�่ำบำตร	โดยสหรัฐฯ	ต้องกำรยกเลิกมำตรกำรคว�่ำบำตรหลังจำก

เกำหลเีหนือมีศกัยภำพทำงเศรษฐกจิและยกเลกิโครงกำรพฒันำอำวธุนวิเคลยีร์แล้ว	

ขณะที่ผู้น�ำเกำหลีเหนือต้องกำรให้มำตรกำรคว�่ำบำตรถูกยกเลิกท้ังหมด	 ในขณะ 
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นำยคิม	 จ็อง-อึน	 ผู้น�ำสูงสุดเกำหลีเหนือ	 ได้กล่ำวถึงประเด็นนี้ระหว่ำงกำรมอบ
นโยบำยต่อ	สภำประชำชนสูงสุดเกำหลีเหนือ	เมื่อ	13	เม.ย.62	ว่ำ	ควำมล้มเหลว
ในกำรเจรจำกับสหรัฐฯ	 ส่งผลให้สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดบนคำบสมุทรเกำหล ี
เพิ่มขึ้น	แต่ตนยังต้องกำรหำรือกับประธำนำธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ของสหรัฐฯ	อีกครั้ง	 
หำกสหรัฐฯ	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในแนวทำงที่ถูกต้อง	 และยกเลิกมำตรกำร 
คว�่ำบำตรต่อเกำหลีเหนือ	โดยจะรอท่ำทีของสหรัฐฯ	จนถึงสิ้นปี	2562

	 	 เมื่อ	 5	 มี.ค.62	 เกำหลีใต้ตรวจพบกำรซ่อมแซมฐำนปล่อยจรวด 
ในเกำหลีเหนือ	 หน่วยข่ำวกรองเกำหลีใต้พบควำมเคลื่อนไหวกำรซ่อมแซมหลังคำ
และประตูที่บริเวณฐำนปล่อยจรวดด็องชำงรี	 (Dongchang-ri)	 ในเกำหลีเหนือ	 
แต่ยังไม่พบควำมเคลื่อนไหวใดๆ	 ที่เตำปฏิกรณ์ขนำด	 5	 เมกกะวัตต์	 ที่ศูนย์
นิวเคลียร์ย็องบย็อน	(Yongbyon)	และอุโมงค์ทดลองอำวุธนิวเคลียร์ใต้ดินพังกำยรี	
(Punggye-ri)	สหรฐัฯ	และเกำหลใีต้ยงัคงร่วมมอืทีจ่ะตดิตำมกจิกรรมด้ำนนวิเคลยีร์
ในเกำหลีเหนืออย่ำงใกล้ชิด

	 	 เม่ือ	 6	 เม.ย.62	 สหรัฐฯ	 พบควำมเคลื่อนไหวผิดปกติที่ฐำนทดลอง
นิวเคลียร์ย็องบย็อน	 (Yongbyon)	 ของเกำหลีเหนือ	 โดยอ้ำงภำพถ่ำยดำวเทียม 
เม่ือ	 22	 มี.ค.62	 ที่แสดงให้เห็นว่ำมีเครนเคลื่อนที่อยู่ติดกับเตำปฏิกรณ์แบบน�้ำ
มวลเบำ	 ทั้งที่ไม่เคยปรำกฏในภำพถ่ำยก่อนหน้ำนี้	 แต่ไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับ
วตัถปุระสงค์ของกำรใช้เครน	ซึง่เกำหลเีหนอือำจใช้เครนดงักล่ำวบรรทุก/ยกอปุกรณ์
หรอืวตัถตุ่ำงๆ	ไปยงัโดม	ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเตำปฏกิรณ์	ทัง้นี	้กำรยตุกิจิกรรมทีศ่นูย์วจิยั
นวิเคลยีร์ยอ็งบยอ็น	เป็นประเดน็หน่ึงทีม่คีวำมส�ำคญัมำกส�ำหรบักำรประชุมสดุยอด
ระหว่ำงผู้น�ำสหรัฐฯ	กับผู้น�ำเกำหลีเหนือ	ครั้งที่	 2	ที่เวียดนำม	 เมื่อปลำย	ก.พ.62	 
แต่หลังกำรประชุมสุดยอดดังกล่ำวล้มเหลว	 ก็มีรำยงำนว่ำ	 เกำหลีเหนือได้	 รื้อฟน 
กำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ	ที่ฐำนปล่อยขีปนำวุธอีกครั้งหลังกำรรื้อถอนไปบำงส่วน

			เมื่อ	 25	 เม.ย.62	 ประธำนำธิบดีมุน	 แจ-อิน	 ของเกำหลีใต้กล่ำวว่ำ
เกำหลีใต้พร้อมประสำนงำนเพื่อจัดกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำสหรัฐฯ	 –	 เกำหลีเหนือ
ครั้งที่	 3	 และคำดหวังว่ำจะประสบผลส�ำเร็จ	 โดยหวังจะได้พบหำรือกับนำยคิม	 

จ็อง-อึน	ผู้น�ำสูงสุดเกำหลีเหนือต่อไป
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	 	 เมื่อ	26	 เม.ย.62	นำยคิม	จ็อง-อึน	ผู้น�ำสูงสุดของเกำหลีเหนือ	กล่ำว

ระหว่ำงกำรพบเจรจำกับประธำนำธิบดี	 วลำดิมีร์	 ปูติน	 ของรัสเซียว่ำ	 อนำคต 

กำรสร้ำงสันติภำพในคำบสมุทรเกำหลีขึ้นอยู ่กับท่ำทีในอนำคตของสหรัฐฯ	 

โดยนำยคิม	 จ็อง-อึน	 กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ในคำบสมุทรเกำหลีที่ปัจจุบันอยู่ใน

ภำวะชะงักงันและอำจไปถึงจุดที่กลับไปเป็นเหมือนสถำนกำรณ์เดิม	 เพรำะสหรัฐฯ	 

แสดงท่ำทีกดดันเกำหลีเหนือฝ่ำยเดียวในกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำเกำหลีเหนือและ

สหรัฐฯ	ครั้งที่	2	ที่เวียดนำม	เมื่อ	27-28	ก.พ.62

	 เม่ือ	 4	 พ.ค.62	 เกำหลีเหนือยิงขีปนำวุธพิสัยใกล้หลำยลูกจำกฐำนยิง

เมือง	Wonsan	ทำงชำยฝั่ง	ตอ.	เมื่อเวลำ	09.00	น.	ตำมเวลำท้องถิ่น	โดยขีปนำวุธ 

มวีถีิระยะ	70	-	200	กม.	มุง่ไปทำงทะเล	ตอ.หรอืทะเลญีปุ่น่	ซึง่ถอืเป็นกำรยงิขีปนำวุธ

ครัง้แรกตัง้แต่กำรยงิขีปนำวธุข้ำมทวีป	(Intercontinental	ballistic	missile-ICBM)	

ครั้งสุดท้ำยเมื่อ	พ.ย.60

	 เม่ือ	 21	 พ.ค.62	 เกำหลีใต้และสหรัฐฯ	 มีท่ำทีเป็นเอกภำพต่อกรณี

เกำหลีเหนือยิงทดสอบอำวุธวิธีโค้งเมื่อต้น	พ.ค.62	ประธำนำธิบดีมุน	แจ-อิน	ของ

เกำหลีใต้	ผู้บังคับบัญชำระดับสูงของกองทัพเกำหลีใต้	และสหรัฐฯ	ซึ่งรวมถึง	รมว.

กห.เกำหลีใต้และ	ผบ.กองก�ำลังสหรัฐฯ	ประจ�ำเกำหลีใต้	(United	States	Forces	

Korea	 -	 USFK)	 มีท่ำทีเป็นเอกภำพต่อกรณีเกำหลีเหนือยิงอำวุธวิถีโค้งเมื่อต้น	 

พ.ค.62	 โดยตอบโต้เกำหลีเหนือพอสมควรและด้วยท่ำทีสงบ	 ซึ่งจะช่วยรักษำ 

แนวโน้มของกำรเจรจำกันต่อไป	 นอกจำกนี้	 ผู้น�ำเกำหลีใต้ยังอ้ำงว่ำประธำนำธิบดี

โดนัลด์	 ทรัมป์ของสหรัฐฯ	 และนำยคิม	 จอง-อึน	 ผู ้น�ำสูงสุดของเกำหลีเหนือ 

มีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันในระดับบุคคล	 ด้ำน	 ผบ.USFK	 ระบุถึงควำมพร้อม

ด้ำนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเกำหลีใต้ภำยใต้กำรบริหำรของรัฐบำลประธำนำธิบดี

มุน	แจ-อิน	ซึ่งส่งเสริมให้ควำมเป็นพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้น	และมีควำมพร้อมส�ำหรับ

วิกฤตหรือภัยคุกคำมที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

 	 เมื่อ	 25	 พ.ค.62	 นำยจอห์น	 โบลตัน	 ที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคง 

ของสหรัฐฯ	 กล่ำวถึงกำรทดสอบยิงขีปนำวุธของเกำหลีเหนือหลำยคร้ังเมื่อต้น	 



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

86

พ.ค.62	 ว่ำ	 เป็นกำรละเมิดข้อมติของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	

(UNSC)	 พร้อมกับเรียกร้องให้นำยคิม	 จ็อง-อึน	 ผู้น�ำสูงสุดของเกำหลีเหนือเจรจำ

กับสหรัฐฯ	และญี่ปุ่น	เพื่อหำรือประเด็นกำรปลดอำวุธนิวเคลียร์	โดยระบุว่ำสหรัฐฯ	

พร้อมจะเปิดกำรเจรจำกบัเกำหลเีหนอื	แต่สหรฐัฯ	ยงัยนืยนัจะไม่เปล่ียนแปลงจุดยนื

ที่เป็นแนวทำงในกำรประชุมสุดยอดผู้น�ำสหรัฐฯ–เกำหลีเหนือ	ครั้งที่	2	ที่เวียดนำม

	 เมื่อ	29	พ.ค.62	กต.เกำหลีเหนือวิจำรณ์สหรัฐฯ	ว่ำมีแผนจะเอำชนะ

เกำหลีเหนือด้วยกำรใช้ก�ำลัง	 และมีแผนในกำรจะเอำชนะเกำหลีเหนือด้วยวิธี

กำรใช้ก�ำลัง	 อีกท้ังสหรัฐฯ	 ควรตระหนักว่ำพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะเพิ่มควำม

ตึงเครียดแก่สถำนกำรณ์ในคำบสมุทรเกำหลี	 พร้อมเตือนว่ำกำรใช้ก�ำลังไม่ได ้

เป็นวิธีกำรที่สหรัฐฯ	 จะผูกขำดใช้ได้ฝ่ำยเดียว	 โดยแถลงกำรณ์ดังกล่ำวประณำม 

กำรปฏิบัติกำรของสหรัฐฯ	ในห้วงที่ผ่ำนมำ	แม้ย�้ำจะเจรจำ	ซึ่งเกำหลีเหนือประเมิน

ว่ำอำจเป็นภัยคุกคำม	 เช่น	 กำรฝึกซ้อมร่วมทำงทหำรระหว่ำงสหรัฐฯ	 –เกำหลีใต้	

กำรทดสอบขีปนำวุธข้ำมทวีปของสหรัฐฯ	 กำรตรวจพบเครื่องบินสอดแนมบริเวณ

น่ำนฟ้ำเกำหลีเหนือ	เป็นต้น

	 เมื่อ	 31	 พ.ค.62	 ผู ้แทนด้ำนนิวเคลียร์เกำหลีเหนือจำกสหรัฐฯ	 

(นำย	 Stephen	 Biegun	 ผู ้แทนพิเศษด้ำนเกำหลีเหนือของสหรัฐฯ)	 ญี่ปุ ่น	 

(นำย	 Kenji	 Kanasugi	 อธ.กรมกิจกำรเอเชียและโอเชียเนียของ	 กต.ญี่ปุ่น)	 และ

เกำหลีใต้	(นำย	Lee	Do	Hoon	ผู้แทนพิเศษด้ำนกิจกำรควำมมั่นคงและสันติภำพ

ในคำบสมุทรเกำหลีของเกำหลีใต้)	 ประชุมร่วมกัน	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 โดยกำร

ประชุม	 3	 ฝ่ำยนี้นับเป็นครั้งแรกต้ังแต่เกำหลีเหนือทดสอบยิงขีปนำวุธพิสัยใกล้ 

เมื่อ	ต้นเดือน	พ.ค.62	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนิวเคลียร์

ในคำบสมุทรเกำหลี	 โดยเฉพำะกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแสวงหำแนวทำง

เจรจำให้เกำหลีเหนือยุติโครงกำรนิวเคลียร์	

	 เมื่อ	 30	 มิ.ย.62	 ประธำนำธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์ของสหรัฐฯ	 พบนำย

คิม	 จ็อง-อึน	 ผู ้น�ำสูงสุดเกำหลีเหนือ	 ที่หมู ่บ้ำนปันมุนจอมในเขตปลอดทหำร

(Demilitarized	 Zone-DMZ)	 ชำยแดนสองเกำหลี	 โดยประธำนำธิบดีสหรัฐฯ	 
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ได้เดนิข้ำมเส้นเขตแดนเข้ำเขตเกำหลเีหนอื	ซึง่นบัเป็นประธำนำธบิดสีหรฐัฯ	คนแรก

ทีเ่ยอืนเกำหลเีหนือขณะด�ำรงต�ำแหน่ง	หลังจำกนัน้ผูน้�ำทัง้สองได้เดนิทำงเข้ำประชมุ

ร่วมกันแบบปิดท่ีเรอืนเสรภีำพ	ในฝ่ังเกำหลใีต้	นำนรำว	50	นำท	ีต่ำงเหน็พ้องว่ำควร

จัดตั้งทีมงำนเพื่อกลับมำเจรจำเรื่องข้อตกลงปลดนิวเคลียร์กันใหม่ในไม่กี่สัปดำห์ 

ข้ำงหน้ำ	ทัง้นี	้ก่อนพบปะกับผูน้�ำเกำหลเีหนอื	ประธำนำธบิดสีหรฐัฯ	ได้หำรอืทวภิำคี

กับประธำนำธิบดีมุน	 แจ-อินของเกำหลีใต้	 ทั้งสองฝ่ำยหวังเกิดสันติภำพท่ีถำวร 

ในคำบสมุทรเกำหลี	หำกทุกฝ่ำยพูดคุยกันอย่ำงต่อเนื่อง	

มุมมอง/ท่าที

	 นำนำประเทศมีข้อห่วงกังวลต่อกำรแสดงออกของเกำหลีเหนือ 

ในประเด็นคำบสมุทรเกำหลี	 โดยจีนและเกำหลีใต้ก็ได้แสดงออกด้วยกำรให้ควำม 

ช่วยเหลืออย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อกระบวนกำรสันติภำพบนคำบสมุทรเกำหลี	 เนื่องจำก 

ทั้งจีนและเกำหลีใต้ต่ำงต้องกำรให้คำบสมุทรเกำหลีปลอดจำกนิวเคลียร์และ 

มีสันติภำพอย่ำงถำวร	 แม้กำรประชุมสุดยอดคร้ังท่ี	 2	 ระหว่ำงผู้น�ำสหรัฐฯ	 และ

เกำหลีเหนือ	ณ	กรุงฮำนอย	เวียดนำม	เมื่อ	ก.พ.62	จบลงโดยไม่ได้มีข้อตกลงใดๆ	

แต่กน็บัว่ำกระบวนกำรสนัตภิำพมคีวำมคบืหน้ำในระดับหนึง่	ซ่ึงท้ังจีนและเกำหลีใต้

พร้อมสนับสนุนให้มีกำรเจรจำระหว่ำงสหรัฐฯ	และเกำหลีเหนือในอนำคต

	 จะเห็นได้ว่ำเมื่อเกำหลีเหนือได้แสดงบทบำทบนคำบสมุทรเกำหลี 

ในกำรยิงขีปนำวุธ	นำนำประเทศต่ำงเลือกใช้วิธีกำรเรียกร้องให้เกำหลีเหนือยุติกำร 

กระท�ำท่ีจะเพ่ิมควำมตึงเครียดในคำบสมุทรเกำหลี	 หรือกำรเจรจำให้เกำหลีเหนือ

กลบัเข้ำสูก่ำรเจรจำเพือ่ปลดอำวธุนิวเคลยีร์	ไม่ว่ำจะเป็นเกำหลใีต้	สหรฐัฯ	หรอืญีปุ่่น	

ต่ำงได้หำรือทวิภำคีทำงโทรศัพท์	โดยตกลงที่จะโต้ตอบกำรกระท�ำของเกำหลีเหนือ

ด้วยควำมระมัดระวัง	และเห็นพ้องจะแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงกัน

	 ประเทศสมำชิกอำเซียนมีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ในคำบสมุทร

เกำหลี	 และร่วมด�ำเนินบทบำทรักษำสันติภำพในคำบสมุทรเกำหลีภำยใต้	 UNC	

(กองบัญชำกำรสหประชำชำติในคำบสมุทรเกำหลี)	 นอกจำกนี้	 ประเทศสมำชิก
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อำเซียนควรสนับสนุนให้คำบสมุทรเกำหลีเป็นเขตปลอดอำวุธนิวเคลียร์	 ด�ำรงไว ้

ซึ่งเสถียรภำพควำมมั่นคง	 และสนับสนุนให้แก้ไขอย่ำงสันติด้วยกำรเจรจำระหว่ำง

ทุกๆ	ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	และปฏิบัติตำมข้อมติของ	UNSC	อย่ำงเคร่งครัดในกำรแก้ไข

ปัญหำนิวเคลียร์เกำหลีเหนือ	 ท้ำยที่สุด	 ประเด็นสถำนกำรณ์คำบสมุทรเกำหลีนั้น

ยังต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอีกมำก	 ท้ังมิติเศรษฐกิจ	 มิติกำรทูต	 มิติควำมร่วมมือ

ทำงกำรทหำร	ประเทศสมำชิกอำเซียนจึงควรต้องจับตำอย่ำงใกล้ชิดต่อไป

	 3.2.2	ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน

สถานการณ์และแนวโน้ม

ควำมขัดแย้งระหว่ำง	 อินเดีย	 -	 ปำกีสถำน	 เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	 1947	 เป็น

ช่วงหลังจำกที่อังกฤษมอบเอกรำชให้กับทั้งสองประเทศ	 แคชเมียร์มีอิสระในกำร 

เลือกว่ำจะอยู่กับอินเดียหรือปำกีสถำน	 โดยปำกีสถำนเป็นประเทศท่ีประชำชน 

ส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม	 ในขณะที่ประชำชนอินเดียส่วนใหญ่นับถือศำสนำ

ฮนิด	ูชนวนส�ำคญัคอืแคว้นแคชเมยีร์เป็นแคว้นทีม่ปีระชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวมสุลมิ	 

แต่มหำรำชำ	 ฮำรี	 ซิงห์	 ผู้ปกครองแคชเมียร์ในขณะเป็นฮินดูและเลือกไปรวมกับ

อินเดีย	 จึงสร้ำงควำมไม่พอใจให้กับประชำชนชำวปำกีสถำนเพรำะเป็นชำวมุสลิม

เหมอืนกนั	ในขณะทีอ่นิเดยีกถ็อืว่ำตนมสีทิธิใ์นแคชเมียร์แล้วตำมท่ีผู้ปกครองลงนำม	 

จึงเกิดปัญหำกำรอ้ำงสิทธิ์เหนือดินแดนระหว่ำงรัฐกับรัฐ	 ควำมขัดแย้งได้ขยำย 

วงกว้ำงจนน�ำไปสูก่ำรเกิดสงครำมในทีส่ดุ	ควำมขดัแย้งระหว่ำงอินเดยีและปำกสีถำน

ได้สะสมและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ	 จนกลำยเป็นคู่ปรปักษ์ที่ท�ำสงครำมระหว่ำงกัน

มำยำวนำนกว่ำ	6	ทศวรรษ	นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรก่อกำรร้ำยข้ำมแนวชำยแดน	

(Cross-border	Terrorism)	และกลุม่กบฏแบ่งแยกดนิแดนในแคชเมยีร์เป็นระยะๆ	

ซึ่งประเด็นปัญหำนี้ได้สร้ำงควำมวิตกกังวลแก่ประชำคมโลก	 เพรำะทั้งอินเดียและ

ปำกีสถำนต่ำงก็มีอำวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง
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ชนวนส�ำคญัอกีประกำรหนึง่ของปมควำมขดัแย้ง	คอื	กำรแย่งชงิทรพัยำกร

น�ำ้ทีเ่ป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชวีติของทัง้สองประเทศ	แคชเมียร์เป็นพืน้ท่ีส�ำคญั 

ที่มีลุ่มแม่น�้ำสินธุที่เป็นแม่น�้ำสำยหลักไหลผ่ำน	 ท�ำให้ทั้งสองประเทศต่ำงต้องกำร

พื้นที่ต้นน�้ำจุดนี้	 ท่ีผ่ำนมำ	 อินเดียผู้ครอบครองแคชเมียร์เป็นผู้ควบคุมสำยน�้ำ 

ที่ไหลไปหล่อเลี้ยงปำกท้องของคนทั้ง	2	ประเทศ	จึงท�ำให้อีกฝ่ำยเกิดควำมไม่พอใจ

ในเงื่อนไขนี้	 ทั้งอินเดียและปำกีสถำนได้มีกำรพูดคุยถึงประเด็นเรื่องทรัพยำกรน�้ำ 

กันมำอย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกนี้	 ยังมีธนำคำรโลกที่เข้ำมำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 

ทำงเขตแดนในกำรตกลงต่อรองเรื่องกำรจัดสรรน�้ำระหว่ำงอินเดียและปำกีสถำน	

ท�ำให้เกิด	 “อนุสัญญำว่ำด้วยกำรจัดกำรน�้ำในลุ่มแม่น�้ำสินธุ”	 ซึ่งแบ่งแม่น�้ำใน 

ลุ่มแม่น�้ำดังกล่ำวที่มี	6	สำย	ไปยังปำกีสถำน	3	สำย	และอินเดีย	3	สำย	ในจ�ำนวน

สำยแม่น�้ำเท่ำๆ	กัน	แต่ปำกีสถำนมีควำมเสียเปรียบจำกอนุสัญญำตรงที่แม่น�้ำสำย 

ทีป่ำกสีถำนได้รบัมำนัน้	เป็นสำยทีต้่องไหลผ่ำนประเทศอนิเดียอยูดี่	ด้วยเหตุนี	้ท�ำให้

ปำกสีถำนรูส้กึไม่ปลอดภยั	เพรำะแม่น�ำ้สำยดงักล่ำว	เป็นแม่น�ำ้สำยใหญ่ท่ีประชำชน

ชำวปำกีสถำนกว่ำร้อยละ	 90	 ใช้หล่อเลี้ยงกำรเกษตรของประเทศ	มำกไปกว่ำนั้น

ปำกีสถำนยังอยู่ในสภำวะตกที่นั่งล�ำบำกจำกปัจจัยต่ำงๆ	ดังนี้

	ผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์	global	warming	หรอื	ภำวะโลก

ร้อน	ท�ำให้แหล่งน�้ำในประเทศปำกีสถำนเหือดแห้ง	ด้วยเหตุนี้ที่ท�ำให้น�้ำในประเทศ

ปำกีสถำนลดลง	 ส่งผลกระทบไปถึงกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 เป็นไปอย่ำงยำกล�ำบำก	

และส่งผลลบต่อปำกท้องของประชำชนในประเทศ	ที่ผ่ำนมำปำกีสถำนเองประสบ

ปัญหำขำดแคลนน�้ำเข้ำขั้นวิกฤติ

	ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1970	 อินเดียเร่ิมด�ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรน�้ำ	 

โดยเริ่มสร้ำงเขื่อน	 และเดินหน้ำโครงกำรนี้มำเร่ือยๆ	 ท�ำให้ปำกีสถำนวิตกถึงผล 

กระทบที่ตำมมำ	 เนื่องจำกแม่น�้ำในอินเดีย	 มีควำมเชื่อมโยงกับประเทศปำกีสถำน	

กำรสร้ำงเขื่อนอำจจะท�ำให้น�้ำไหลมำยังปำกีสถำนได้น้อยลง
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สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานห้วง	 

ก.พ.	-	มี.ค.62
	 14	 ก.พ.62	 กลุ่มก่อกำรร้ำย	 Jaish-e-Mohammed	 (JeM)	 

เข้ำโจมตีกองก�ำลังทหำรอินเดียที่ก�ำลังปลดประจ�ำกำรจำกฐำนทัพในตอนเหนือ 
ของแคว้นแคชเมียร์	 ด้วยระเบิดคำร์บอม	 ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่เสียชีวิตกว่ำ	 40	 นำย	 
ซึ่งอินเดียเชื่อว่ำปำกีสถำนอยู่เบื้องหลังเหตุกำรณ์ครั้งนี้

	 15	 -	 17	 ก.พ.62	 ปำกีสถำนออกแถลงกำรณ์ว ่ำไม ่มี 
ควำมเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว	 และกล่ำวหำอินเดียว่ำอ้ำงเหตุผลไม่มีมูลเหตุ 
ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกลุ่มก่อกำรร้ำยกับทำงกำรปำกีสถำน	 ทั้งยังไม่มีหลักฐำน 
อันน่ำเชื่อถือ	 โดยปำกีสถำนได้ตอบโต้กลับว่ำอินเดียพยำยำมผลักควำมผิดนี ้
ให้ปำกีสถำน	 เพื่อกลบเกลื่อนควำมล้มเหลวของหน่วยข่ำวกรอง	 และหน่วยงำน 
ควำมมั่นคงภำยในอินเดียเอง

	 18	-	22	ก.พ.62	กำรประกำศเคอร์ฟิวทัว่รัฐจัมมแูละแคชเมยีร์	
ส่งผลให้มีกำรออกลำดตระเวนของทหำรอินเดีย	 และเกิดกำรปะทะกับกลุ่มก่อ 
กำรร้ำย	 มีกำรออกตรวจและส�ำรวจพื้นที่ต่ำงๆ	 ท่ีคำดหมำยว่ำเป็นแหล่งกบดำน 
ของผู้ก่อกำรร้ำย	 โดยกำรปะทะระหว่ำงทหำรกับผู้ก่อกำรร้ำย	 ส่งผลให้มีทหำร 
เสียชีวิตเพิ่มอีก	4	คน	ในขณะที่ผู้ก่อกำรร้ำยเสียชีวิต	2	คน	โดย	1	ในนั้น	คำดว่ำ
เป็นผู้น�ำระดับระดับสูงของกลุ่ม	JEM	คือ	นำย	Kamran	

	 23	 -	 25	 ก.พ.62	 กองทัพปำกีสถำนออกแถลงกำรณ์ 
เตรียมพร้อมก�ำลังเต็มรูปแบบ	(Full	Force)	หำกมีกำรโจมตีจำกอินเดีย	โดยนำยก
รัฐมนตรีปำกีสถำน	 นำยอิมรำน	 ข่ำน	 อนุมัติให้กองทัพปำกีสถำนสำมำรถตอบโต้ 
ได้ทันทีหำกเห็นว่ำสมควร	 แถลงกำรณ์ของกองทัพปำกีสถำนนี้	 ส่งผลให้ทำงกำร
อนิเดยีออกประกำศให้ชมุชนแคชเมียร์ท่ีอยูต่ำมแนวเส้นควบคมุ	(Line	of	Control:	
LOC)	เตรยีมพร้อมตลอดเวลำเพือ่กำรอพยพ	มกีำรปะทะเลก็ๆ	ระหว่ำงทหำรอนิเดยี
และปำกีสถำนตำมแนวพรมแดน	กองทัพอนิเดยีได้เคลือ่นกองก�ำลงักว่ำ	1,100	นำย	
จำกจัมมูมำท่ีเมืองศรีนำกำร์ทำงตอนเหนือของรัฐ	 ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับเส้นควบคุม 

ที่เป็นพรมแดนของทั้งสองประเทศ
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		26	 ก.พ.62	 กองทัพอำกำศอินเดียโจมตีทำงอำกำศถล่มฐำน 

กองก�ำลงักลุม่ก่อกำรร้ำยในปำกีสถำน	มผีูเ้สยีชวีติรำว	200	-	300	คน	นำยกรฐัมนตร	ี

อิมรำน	ข่ำน	ของปำกีสถำนเรียกประชุมเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรทหำรระดับสูง	เพื่อหำรือ

เกี่ยวกับเหตุกำรณ์กำรโจมตีที่เกิดขึ้น	พร้อมประณำมกำรกระท�ำของอินเดียที่รุกล�้ำ

อ�ำนำจอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศอื่น	ซ�้ำยังกล่ำวด้วยว่ำนี่เป็นกำรกระท�ำที่

วู่วำมและขำดกำรยั้งคิดของอินเดียที่อำจน�ำมำซึ่งปัญหำที่ยำกจะแก้ไขของทั้งสอง

ประเทศ

	 27	ก.พ.62	ปำกีสถำนส่งเครื่องบิน	F-16	จ�ำนวน	3	ล�ำ	บินล�้ำ

เข้ำไปในน่ำนฟ้ำของอินเดีย	 และเกิดกำรปะทะกันระหว่ำงอินเดียและปำกีสถำน	

นอกจำกปฏิบัติกำรดังกล่ำว	 โฆษกกระทรวงกลำโหมของปำกีสถำนยังได้แถลงถึง 

กำรโจมตีเครื่องบินรบอินเดียสองล�ำ	 ที่รุกล�้ำเข้ำมำในน่ำนฟ้ำปำกีสถำน	 สำมำรถ

จับกุมนักบินของอินเดียได้	 1	 คน	 สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้รัฐบำลปำกีสถำน

ประกำศปิดน่ำนฟ้ำและสนำมบินชั่วครำวท้ังประเทศ 	 สำยกำรบินจ�ำนวนมำก 

ทีต้่องบนิผ่ำนประเทศปำกสีถำนโดยเฉพำะเส้นทำงจำกอำเซยีนไปยโุรป	ไม่สำมำรถ

ท�ำกำรบินได้	 รัฐบำลปำกีสถำนให้เหตุผลว่ำเพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรรุกล�้ำ 

น่ำนฟ้ำแบบเฉียบพลันของอินเดีย	 และป้องกันกำรโจม ตีเครื่องบินพลเรือน	 

ขณะเดียวกัน	นำยกรัฐมนตรีปำกีสถำนได้ระบุว่ำรัฐบำลอินเดียควรหยุดกำรกระท�ำ

เพียงเท่ำนี้	และเดินหน้ำเจรจำสันติภำพกับปำกีสถำนก่อนที่สถำนกำรณ์จะลุกลำม

บำนปลำย	

	 28	 ก.พ.62	 รัฐบำลอินเดียออกแถลงกำรณ์เรียกร้องให้

รัฐบำลปำกีสถำนท�ำตำมสนธิสัญญำเจนีวำเกี่ยวกับกำรไม่ท�ำร้ำยเชลยศึก	 และ

ออกมำประณำมกำรกระท�ำดังกล่ำวที่ท�ำเกินกวำ่เหตุ	 ในเวลำต่อมำนำยกรัฐมนตรี 

ของปำกีสถำนออกแถลงกำรณ์เรียกร้องให้อินเดียหันหน้ำเข้ำมำคุยกัน	 อย่ำขยำย

ขอบเขตควำมขัดแย้งออกไปมำกกว่ำนี้	พร้อมเน้นย�้ำว่ำจะให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็ม

ทีใ่นกำรปรำบปรำมกลุม่ก่อกำรร้ำย	แต่กำรกระท�ำของอนิเดียถือได้ว่ำละเมิดอ�ำนำจ

อธิปไตยของปำกีสถำนก่อน	
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	 1	มี.ค.62	อินเดียได้รับมอบ	น.ท.	Abhinandan	Varthaman	

คืนจำกปำกีสถำน	ที่พรมแดนบริเวณเขต	Wagah	รัฐปัญจำบ	อย่ำงปลอดภัย

	2	มี.ค.62	กองก�ำลังของอินเดียและปำกีสถำนยังคงยิงตอบโต้

กันเป็นระยะ	 บริเวณชำยแดนพื้นท่ีพิพำทแคชเมียร์	 ใกล้แนวเส้นแบ่งเขตหยุดยิง	

(LOC)	ระหว่ำงอนิเดยีกบัปำกสีถำน	ส่งผลให้ประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นบรเิวณดังกล่ำว

เสียชีวิต	6	รำย	(อินเดีย	3	รำย	และปำกีสถำน	3	รำย)	บำดเจ็บอย่ำงน้อย	3	รำย	

และทหำรปำกีสถำนเสียชีวิต	2	นำย	ทั้งนี้	สถำนกำรณ์ตึงเครียดระหว่ำงอินเดียกับ

ปำกีสถำนยังคงไม่ผ่อนคลำย	แม้ปำกีสถำนจะส่งตัวนักบินอินเดีย	ซึ่งถูกปำกีสถำน

ควบคุมตัวไว้คืนแก่อินเดียเมื่อ	 1	 มี.ค.62	 โดยยังปรำกฏกำรยิงตอบโต้ของทั้งสอง

ฝ่ำยบริเวณแนว	LOC	ซึ่งต่ำงโจมตีกันว่ำเป็นกำรละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่ำงกัน

ปี	พ.ศ.2546

	 4	 มี.ค.62	 บ.	 Sukhoi-30	 ของ	 ทอ.อินเดียยิงอำกำศยำน 

ไร้คนขับ	 (UAV)	 ของปำกีสถำนตก	 หลังจำกรุกล�้ำเข้ำมำในเขตแดนของอินเดีย 

ใกล้เมือง	Bikaner	ทำงตอนเหนือของรัฐรำชสถำน	นับเป็นครั้งที่	2	หลังจำก	UAV	

ล�ำแรกถูก	ทอ.อินเดียยิงตก	ทั้งนี้	สถำนกำรณ์บริเวณชำยแดนพื้นที่พิพำทแคชเมียร์

ตำมแนวเส้นแบ่งเขตหยุดยิง	(LOC)	ยังคงตึงเครียด	กองก�ำลังของทั้งสองฝ่ำยยังคง 

ยิงตอบโต้กันเป็นระยะ	 ส่งผลให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณดังกล่ำวเสียชีวิต	 

6	รำย	(อินเดีย	3	รำย	และปำกีสถำน	3	รำย)	บำดเจ็บอย่ำงน้อย	3	คน	และมีทหำร

ปำกีสถำนเสียชีวิต	2	นำย

	 5	 มี.ค.62	 กรมกำรบินพลเรือนของปำกีสถำนประกำศเปิด 

น่ำนฟ้ำทั่วประเทศและอนุญำตให้เที่ยวบินพำณิชย์บินได้ตำมปกติ	 หลังจำก 

ทีป่ำกสีถำนปิดน่ำนฟ้ำและระงบัเทีย่วบนิพำณชิย์ทัง้หมดตัง้แต่	27	ก.พ.62	เนือ่งจำก

สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดระหว่ำงปำกีสถำนกับอินเดีย

	 6	 มี.ค.62	 ทร.ปำกีสถำนรำยงำนว่ำ	 ได้สกัดเรือด�ำน�้ำอินเดีย 

ที่พยำยำมรุกล�้ำน่ำนน�้ำปำกีสถำน	 ซึ่ง	 ทร.อินเดียปฏิเสธข้อกล่ำวหำดังกล่ำว	 

พร้อมทั้งระบุว่ำในห้วงที่ผ่ำนมำปำกีสถำนใช้กำรโฆษณำชวนเชื่อท่ีไม่เป็นจริง 
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และพยำยำมเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ	 พร้อมกับยืนยันว่ำ	 กำรประจ�ำกำรเรือด�ำน�้ำ

ของกองทพัเรอือนิเดยีท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัมวีตัถุประสงค์เพยีงเพือ่ปกป้องผลประโยชน์

แห่งชำติทำงทะเลของอินเดียเท่ำนั้น

	 22	มี.ค.62	อินเดียประกำศให้กลุ่ม	 Jammu	and	Kashmir	

Liberation	 Front	 (JKLF)	 เป็นองค์กรผิดกฎหมำย	 โดยห้ำมเคลื่อนไหวด�ำเนิน

กิจกรรมในรัฐจัมมูและแคชเมียร์เป็นระยะเวลำ	 5	 ปี	 เนื่องจำกมีอุดมกำรณ์ในกำร

แบ่งแยกดนิแดน	และมกีำรด�ำเนนิกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่ออธปิไตย	และบรูณภำพ

แห่งดินแดนของอินเดีย	 ตลอดจนให้กำรสนับสนุนบุคคล/กลุ่มบุคคลที่มีแนวคิด

รุนแรง	และผู้ก่อกำรร้ำย	ในขณะที่นำย	Mohammed	Yasin	Malik	หัวหน้ำกลุ่ม	 

JKLF	ที่ถูกทำงกำรอินเดียจับกุมเมื่อ	 22	 ก.พ.62	 ถูกตั้งข้อหำกระท�ำผิดรัฐบัญญัติ

กำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะ	 (Public	 Safety	 Act-PSA)	 โดยถูกตัดสิน 

จ�ำคุก	 2	 ปี	 และไม่ได้รับอนุญำตให้ประกันตัว	 ทั้งนี้	 อินเดียเร่งปรำบปรำมกลุ่ม 

แบ่งแยกดินแดนแคชเมียร์อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังเหตุก่อกำรร้ำยท่ีเขต	 Pulwama	

ของรัฐจัมมูและแคชเมียร์	เมื่อ	14	ก.พ.62	โดยเมื่อปลำย	ก.พ.62	ทำงกำรอินเดีย 

ได้ประกำศห้ำมองค์กร	Jamaat-e-Islami	(JeI)	เคลือ่นไหวด�ำเนนิกจิกรรมในรัฐจัมมู

และแคชเมียร์เป็นระยะเวลำ	5	ปี	และสำมำรถจับกุมสมำชิก	JeI	และกลุ่มแบ่งแยก

ดินแดนได้กว่ำ	300	คน

มุมมอง/ท่าที

	 นรม.เทเรซำ	 เมย์	 ของสหรำชอำณำจักร	 แถลงแสดงควำมกังวลต่อ 

สถำนกำรณ์ฯ	 และเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหลีกเลี่ยงกำรท�ำให้สถำนกำรณ ์

บำนปลำย	 และพร้อมร่วมมือกับประชำคมระหว่ำงประเทศ	 เฉพำะอย่ำงยิ่ง 

คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	(UNSC)	

	กต.รัสเซีย	 แถลงแสดงควำมกังวลอย่ำงยิ่งต่อสถำนกำรณ์	 พร้อมเรียก

ร้องให้ทุกฝ่ำยใช้ควำมยับยั้งชั่งใจ	 และเร่งแก้ไขควำมขัดแย้งโดยเร็ว	 รวมทั้งยืนยัน

ควำมพร้อมที่จะช่วยเหลืออินเดียและปำกีสถำนปรำบปรำมกลุ่มก่อกำรร้ำย	
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	 นำยไมเคิล	 ปอมเปโอ	 รมว.กต.สหรัฐฯ	 ออกแถลงกำรณ์เรียกร้องให ้

ทั้งสองประเทศยับยั้งชั่งใจ	และหลีกเลี่ยงกำรปะทะทำงทหำร	เช่นเดียวกับสหภำพ

ยุโรปและองค์กำรสหประชำชำติท่ีเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ควำมยับยั้งชั่งใจ

อย่ำงยิ่ง	

		กต.จีน	 แถลงแสดงควำมหวังว่ำทั้งสองประเทศจะแสวงหำมำตรกำร 

ที่จะช่วยให้สถำนกำรณ์ในภูมิภำคมีเสถียรภำพ	

	 กต.ตุรกี	 แถลงแสดงควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว	 และเรียกร้อง 

ให้ทุกฝ่ำยใช้ควำมยับยั้งชั่งใจ	

	 กต.มำเลเซียแนะน�ำให้พลเมืองมำเลเซียหลีกเลี่ยงกำรเดินทำง 

โดยไม่จ�ำเป็นไปยงัรฐัจมัมร์ูและแคชเมยีร์	และขอให้ใช้ควำมระมดัระวงัและติดตำม

สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด

	 กต.ไทย	เรยีกร้องให้อนิเดยีและปำกีสถำนใช้ควำมยบัยัง้ชัง่ใจสงูสุดและ

หลีกเลี่ยงจำกกำรกระท�ำใดๆ	 ที่อำจท�ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลง	 และเรียกร้องให ้

ทั้งสองฝ่ำยด�ำเนินกำรร่วมกันเพื่อหำทำงออกอย่ำงสันติผ่ำนกำรเจรจำอย่ำง

สร้ำงสรรค์	เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภำพและเสถียรภำพในภูมิภำค

	 ผลกระทบโดยตรงจำกกำรปิดน่ำนฟ้ำส่งผลให้	 สำยกำรบินต่ำงๆ	 เช่น	

บริติชแอร์เวย์,	 แอร์อินเดีย,	 เจ็ตแอร์เวย์,	 กำตำร์แอร์เวย์	 และสิงคโปร์แอร์ไลน์,	

กำรบนิไทย	ในช่วงแรกได้ยกเลกิเทีย่วบนิทีเ่ดนิทำงไปยงัยโุรปทัง้หมด	และภำยหลัง

ได้ท�ำกำรเปลี่ยนใช้เส้นทำงกำรบินใหม่แทน	ซึ่งใช้ระยะเวลำและระยะทำงมำกกว่ำ

ปกติ

	 ประชำชนที่อำศัยอยู่ในปำกีสถำน	 และนักท่องเที่ยวที่มีก�ำหนดเดิน

ทำงมำท่องเที่ยวในปำกีสถำนต้องเลี่ยงกำรเดินทำงไปเมือง	 Azad	 Jammu	 and	

Kashmir	 และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง	 เช่น	Mansehra	 Balakot	 Naran-Kaghan	

Rawoakot	หลังเกดิกำรโจมตีบรเิวณเส้นแบ่งเขตหยดุยงิ	(Line	of	Control	-	LOC)	

ในแคว้น	Azad	Jammu	and	Kashmir	และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
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	 ประชำคมโลกเกิดควำมวิตกกังวลต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งคร้ังนี	้

เนื่องจำก	 ทั้งอินเดียและปำกีสถำน	 ต่ำงเป็นรัฐที่มีอำวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง	 

หำกทั้งสองประเทศขำดกำรยับยั้งชั่งใจในกำรแก้ปัญหำ	 อำจท�ำให้สถำนกำรณ์ 

บำนปลำย	และอำจน�ำไปสู่กำรใช้อำวุธนิวเคลียร์ในกำรตอบโต้ระหว่ำงกัน

 	 เมื่อพิจำรณำประเด็นควำมขัดแย้งของอินเดียและปำกีสถำนที่เกิดขึ้น	

พบว่ำ	รฐับำลอนิเดยียงัคงแสดงท่ำทแีขง็กร้ำวต่อปำกสีถำน	เนือ่งจำกต้องกำรกดดัน

ให้รัฐบำลปำกีสถำนปฏิบัติตำมพันธะกรณีระหว่ำงประเทศในกำรปรำบปรำมกลุ่ม

ก่อกำรร้ำยที่มีฐำนที่มั่นอยู่ในปำกีสถำน	 กับทั้งต้องกำรแสวงประโยชน์จำกกระแส

ชำตนิยิมของประชำชนอินเดยีเพือ่เพิม่คะแนนนยิมในกำรเลอืกตัง้สภำผูแ้ทนรำษฎร

อินเดีย	 (โลกสภำ)	 ที่จะมีขึ้นในห้วง	 เม.ย.	 -	 พ.ค.62	 ในขณะที่รัฐบำลปำกีสถำน

แสดงท่ำทีต้องกำรเจรจำกับรัฐบำลอินเดียเพื่อยุติปัญหำควำมตึงเครียดระหว่ำง 

สองประเทศ	 เนื่องจำกปำกีสถำนประสบปัญหำเศรษฐกิจภำยในประเทศ	 กับทั้ง

ต้องกำรปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์ของประเทศเกี่ยวกับกำรให้กำรสนับสนุนกลุ่ม 

ก่อกำรร้ำย	 จึงท�ำให้ควำมตึงเครียดระหว่ำงอินเดียกับปำกีสถำนมีแนวโน้ม 

ผ่อนคลำยลงในระยะยำว	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่	จำกกรณทีีป่ระชำคมระหว่ำงประเทศ

ต่ำงแสดงท่ำทีเรียกร้องให้อินเดียและปำกีสถำนมีควำมยับยั้งชั่งใจ	หลีกเลี่ยงกำรใช้

ก�ำลังทำงทหำรเพื่อแก้ไขควำมขัดแย้ง	 และร่วมหำรือเพื่อยุติสถำนกำรณ์ตึงเครียด	

ขณะเดียวกัน	 กำรที่อินเดียและปำกีสถำนต่ำงครอบครองอำวุธนิวเคลียร์	 ส่งผล 

ให้ผู้น�ำทั้งสองประเทศจ�ำเป็นต้องพิจำรณำจ�ำกัดขอบเขตกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร	

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรตัดสินใจใช้อำวุธนิวเคลียร์ผิดพลำด	 ซึ่งจะสร้ำงควำม 

เสียหำยต่อทั้งสองประเทศและภูมิภำคในวงกว้ำง

	 ในมิติควำมมั่นคงของภูมิภำคเอเชียตะวันออเฉียงใต้	 ไทยในฐำนะที่

เป็นประธำนอำเซียนและประเทศสมำชิกอำเซียน	 ควรติดตำมสถำนกำรณ์ควำม

ขัดแย้งระหว่ำงอินเดียและปำกีสถำนอย่ำงใกล้ชิด	 เน่ืองจำกพ้ืนที่ควำมขัดแย้งนั้น

อยู่ในภูมิภำคเอเชียใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจำกภูมิอำเซียน	 หำกท้ังสองประเทศขำดควำม

ยับยั้งช่ังใจในกำรแก้ปัญหำอำจน�ำมำสู่กำรใช้อำวุธนิวเคลียร์ระหว่ำงกันจะส่งผลก
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ระทบต่อประเทศใกล้เคียง	อีกทั้งอินเดียเป็นสมำชิก	ASEAN+6	ที่มีส่วนร่วมในกำร

สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอำเซียนกับภูมิภำคเอเชียใต้	 หำกควำมขัดแย้งครั้งนี้ 

บำนปลำยและยดืเยือ้อำจส่งผลกระทบต่อกำรเชือ่มโยงระหว่ำงเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้และเอเชยีใต้	และควำมร่วมมอืทีม่รีะหว่ำงอำเซยีนและอนิเดยีทีก่�ำลังคบืหน้ำ	และ

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	กำรเรียกร้องให้อินเดียและปำกีสถำนพยำยำมแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ผ่ำนกำรเจรจำหำรือ	เพือ่ธ�ำรงไว้ซึง่สนัตภิำพ	ควำมมัน่คง	และเสถยีรภำพในภมูภิำค	

และเน้นย�้ำถึงพันธกรณีอันหนักแน่นท่ีจะท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับประชำคม

ระหว่ำงประเทศในกำรต่อสู้กับกำรก่อกำรร้ำยในทุกรูปแบบและทุกวิธีกำร

	 3.2.3	สถานการณ์ในทะเลจีนใต้

 สถานการณ์และแนวโน้ม

ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ทำงทะเลที่ส�ำคัญ	 เนื่องจำกเป็นแหล่งน�้ำมันก๊ำซ

ธรรมชำติและทรัพยำกรทำงทะเล	รวมทั้งเป็นเส้นทำงเดินเรือหลัก	(Sea	lanes	of	

communication:	 SLOC)	 เชื่อมต่อเส้นทำงกำรค้ำระหว่ำงเอเชียตะวันออกไปยัง

ตะวันออกกลำงและยุโรป	 นอกจำกนี้ทะเลจีนใต้ยังมีควำมส�ำคัญต่อสันติภำพและ

ควำมม่ันคงในภูมิภำค	 โดยประเทศที่อ้ำงสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทะเลจีนใต้	 ได้แก	่ 

จีน	 มำเลเซีย	 บรูไน	 ฟิลิปปินส์	 เวียดนำม	 และไต้หวัน	 นอกจำกนี้	 ทะเลจีนใต้ยัง

เป็นพ้ืนที่ที่มีกำรแข่งขันระหว่ำงสองมหำอ�ำนำจ	 คือ	 จีนและสหรัฐฯ	 โดยในห้วง

หลำยปีที่ผ่ำนมำข้อพิพำทในทะเลจีนใต้นับวันยิ่งจะกลำยเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ 

ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีน	 และสหรัฐฯ	 แม้สหรัฐฯ	 จะไม่ได้เป็นประเทศคู่พิพำท 

ในทะเลจีนใต้โดยตรง	 แต่กำรให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองเสรีภำพในกำรเดินเรือและ 

กำรบินเหนือน่ำนน�้ำและน่ำนฟ้ำ	 (Freedom	of	 Navigation	 and	Overflight)	 

ในภูมภิำคของสหรฐัฯ	ท�ำให้สหรฐัฯ	ไม่ยอมรบักับมำตรกำรต่ำงๆ	ของจีนทีจ่�ำกดัสิทธิ

เสรีภำพในพื้นที่ดังกล่ำว	และยังคงด�ำรงภำรกิจทำงทหำรในทะเลจีนใต้
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มูลเหตุของข้อพิพำท ประการแรก35
 หลังสิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่	 2	

สำธำรณรัฐจีนภำยใต้กำรน�ำของประธำนำธิบดีเจียงไคเช็ก	 ได้ออกแถลงกำรณ์ในปี	

ค.ศ.1947	 ซึ่งมีแผนที่แสดงพรมแดนของสำธำรณรัฐจีนในทะเลจีนใต้	 โดยขีดเป็น 

เส ้นประ	 9	 ขีด	 (nine-dash	 line)	 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เกือบทั้งหมดของ

ทะเลจีนใต้	ตั้งแต่ใต้เกำะฟอร์โมซำมำจนถึงเหนือเกำะบอร์เนียว	ซึ่งอีก	2	ปีต่อมำ	 

ฝ่ำยคอมมิวนิสต์มีชัยชนะบนผืนแผ่นดินใหญ่	 และประกำศสถำปนำสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนขึ้น	 นำยโจวเอินไหล	 ผู้เป็นนำยกรัฐมนตรีก็ได้ประกำศยืนยันแผนที่ 

เส้นประ	9	ขีดนั้นว่ำน่ำนน�้ำดังกล่ำวเป็นพรมแดนของรัฐชำติจีนซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว	

คือ	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	หลังจำกนั้น	ประเทศต่ำงๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่รำยล้อมทะเลจีนใต้ก็ทยอยได้รับเอกรำชและสถำปนำตนเป็นรัฐชำติขึ้นมำ	 

จวบจนกระทัง่สงครำมเยน็สิน้สดุลงและจนีเปิดประเทศจนกลำยมำเป็นมหำอ�ำนำจ

ทำงเศรษฐกจิและกำรเมอืงของโลกในศตวรรษท่ี	21	จนียงัคงอ้ำงสทิธิก์ำรครอบครอง

โดยยึดหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ประการที่สอง36 กำรส�ำรวจพบทรัพยำกรน�้ำมัน

ปิโตรเลียมที่อุดมสมบูรณ์บริเวณไหล่ทวีปทะเลจีนใต้	 โดยสหรัฐฯ	 สหประชำชำติ	

และองค์กำรระหว่ำงประเทศหลำยองค์กำร	เมือ่ปลำยทศวรรษที	่1960	ท�ำให้นำนำ

ประเทศต่ำงก็มีควำมต้องกำรให้ได้สิทธิครอบครอง	 โดยหวังที่จะใช้ประโยชน์จำก

แหล่งพลังงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรบริโภคพลังงำนของประเทศ	ประการ 

ที่สาม37	กำรลงนำมใน	อนุสัญญำสหประชำชำติปี	ค.ศ.1982	ว่ำด้วยกฎหมำยทำง

ทะเล	 (United	Nations	Convention	on	the	Law	of	 the	Sea:	The	1982	
35 ส�ำนักข่ำว	 VOICE.	 (2562).	 โต๊ะจีน	 15	 กรณีพิพำทดินแดนและน่ำนน�ำทะเลจีนใต้แบบ 
หักมุมประวัติศำสตร์.	ออนไลน์.	สืบค้นเมื่อ	5	พฤษภำคม	2562	จำก	https://voicetv.co.th/
read/HJF1WoZpX.
36	 Sumathy	 Permal,	 (2010),	 The	 Journal	 of	 Defence	 and	 Security,	Malaysian	 
Institute	of	Defence	and	Security	(MiDAS),	Malaysia	2010.
37	รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล	หลักสูตรนักบริหำรกำรทูต	รุ่นที่	9	ปี	2560	สถำบันกำรต่ำง
ประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร	 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ.	 (2560).	 “ไทยต่อทะเลจีนใต้และกำร
มองไปข้ำงหน้ำ”	(Individual	Study).	ออนไลน์.	สืบค้นเมื่อ	5	พฤษภำคม	2562	จำก	http://
www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt9/IS/9029.pdf	
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UNCLOS)	 ซึ่งอนุสัญญำสหประชำชำติฉบับนี้ก�ำหนดกติกำเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ

(EEZ)	 200	 ไมล์ทะเลเป็นครั้งแรก	 โดย	 อนุสัญญำฯ	 ฉบับนี้	 ได้ก�ำหนดแนวทำง 

เก่ียวกับสถำนภำพของหมู่เกำะต่ำงๆ	 เขตไหล่ทวีป	 เขตทะเลปิด	 และขอบเขต

น่ำนน�้ำ	 โดยมีมำตรกำรท่ีส�ำคัญ	 ได้แก่	 มำตรำ	 3	 บัญญัติว่ำ	 ทุกรัฐมีสิทธิก�ำหนด

เขตน่ำนน�้ำทำงทะเลของตน	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	12	ไมล์ทะเล	(Every	State	has	

the	right	to	establish	the	breadth	of	its	territorial	sea	up	to	a	limit	not	

exceeding	 12	 nautical	miles,	measured	 from	baselines	 determined	 

in	 accordance	with	 this	 Convention)	 มำตรำ	 55-75	 นิยำมแนวควำมคิด 

ของเขตเศรษฐกิจเฉพำะ	(Exclusive	Economic	Zone:	EEZ)	ซึ่งหมำยถึง	พื้นที่

ที่อยู่ในรัศมี	 200	 ไมล์ทะเล	 ถัดจำกน่ำนน�้ำของประเทศนั้นๆ	 โดยประเทศหรือ 

รัฐชำยฝั่งของเขตเศรษฐกิจเฉพำะ	จะมี	“อ�ำนำจอธิปไตยในกำรส�ำรวจกำรอนุรักษ์	

และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ	 ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต	

ในบริเวณน่ำนน�้ำเหนือพื้นทะเลบริเวณนั้น	 รวมทั้งพื้นทะเลและชั้นดินใต้พื้นทะเล

บริเวณนั้นด้วย…”	 ซึ่งเป็นเหตุผลท�ำให้ประเทศต่ำงๆ	 เร่ิมประกำศอ้ำงกรรมสิทธิ ์

ในเกำะแก่งบำงส่วนของหมู่เกำะสแปรตลีย์และเรียกร้องสิทธิประโยชน์ในบริเวณ

น่ำนน�้ำโดยรอบเกำะแก่งเหล่ำนี้	 ด้วยรูปแบบกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในประเทศ	

และออกแถลงกำรณ์ทำงกำรเมือง

พื้นที่ขัดแย้งหลักในทะเลจีนใต้ประกอบด้วย	 2	 หมู่เกำะ	 ได้แก่	 หมู่เกำะ 

สแปรตลีย์	 (Spratly	 Islands)	 และหมู่เกำะพำรำเซล	 (Paracel	 Islands)	 โดย	 

หมูเกาะสแปรตลีย ที่ถูกอ้ำงสิทธิ์ครอบครองโดยรัฐพิพำท	6	รัฐ	ได้แก่	จีน	ฟิลิปปินส์	

มำเลเซีย	 บรูไน	 เวียดนำม	 และไต้หวัน	 และ	หมูเกาะพาราเซล มีรัฐผู้อ้ำงสิทธิอยู่	 

3	รัฐ	ได้แก่	จีน	ไต้หวัน	และเวียดนำม38,39 ดังนี้
38	 วพัชนี	 วิยำภรณ์.	 (2557).	กรณีพิพำทหมู่เกำะทะเลจีนใต้.	 รอบรู้อำเซียน	ปีที่	 1	ฉบับที่	 7	
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2557	ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ.	http://web.
senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_1434353035.pdf.	
39	 Sumathy	 Permal,	 (2010),	 The	 Journal	 of	 Defence	 and	 Security,	Malaysian	 
Institute	of	Defence	and	Security	(MiDAS),	Malaysia	2010.	
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1.	หมู่เกาะสแปรตลีย์

จีน:	 อ้ำงสิทธิ์กำรครอบครองโดยยึดหลักฐำนทำงประวัติศำสตร	์ 

ในกำรยนืยนัว่ำพืน้ทีเ่หล่ำนีเ้คยเป็นของจนีมำตัง้แต่อดีต	เมือ่คร้ังญีปุ่น่ได้ครอบครอง

หมู่เกำะเหล่ำน้ีบำงส่วนเพือ่ใช้เป็นฐำนทพัเรอืด�ำน�ำ้	และหลงัจำกสิน้สดุสงครำมโลก

ครั้งที่สอง	ในปี	ค.ศ.1945	โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ำยแพ้สงครำม	รัฐบำลเจียงไคเช็คของจีน	 

ได้ส่งเรอืเข้ำควบคมุและอ้ำงสทิธกิำรครอบครองหมูเ่กำะทัง้หมด	ต่อมำในปี	ค.ศ.1988	 

จีน	 ได้ออกกฎหมำยว่ำด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และไหล่ทวีปของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	และ“แผนที่เส้นประ	9	เส้น”	(nine	dash	line	map)	ที่เป็นชนวน

ควำมขัดแย้งและส่งผลให้เกิดปฏิญญำว่ำด้วยกำรปฏิบัติของภำคีในทะเลจีนใต้	

(Declaration	on	the	Conduct	of	Parties	in	the	South	China	Sea:	DOC)	

ฉบับปี	1992	อันมีจุดมุ่งหมำยในกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงอำเซียนกับจีน

เวียดนาม:	 ถือสิทธิกำรครอบครองโดยอ้ำงเหตุผลกำรเป็นประเทศ

อำณำนิคมของฝรั่งเศส	 ซึ่งฝรั่งเศสได้ประกำศกำรครอบครองหมู่เกำะสแปรตลีย์	 

มำตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1925	และย่อมต้องตกเป็นของเวียดนำม

ฟิลิปปินส์:	ได้อ้ำงสิทธิครอบครอง	8	เกำะที่เป็นแนวโขดหิน	โดยอ้ำง

ประวัติศำสตร์กำรค้นพบหมู่เกำะสแปรตลีย์	 เมื่อปี	 ค.ศ.1956	 โดยชำวฟิลิปปินส์

จ�ำนวน	 40	 คน	 น�ำโดย	 นำย	 Tomas	 Clomasc	 ได้ไปปักธงชำติบนเกำะ	 และ 

แนวหินทำงทิศตะวันออกของเกำะปำลำวัน	 หรือเรียกว่ำ	 หมู ่เกำะคำลำยำน	

(Kalayaan	 Island	 group)	 โดยออกกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรยึดครองหมู ่เกำะ 

คำลำยำน	(Kalayaan	Island	group)	อย่ำงเป็นทำงกำร	พร้อมกับส่งทหำรเข้ำยึด

พื้นที่	 นอกจำกน้ีฟิลิปปินส์ยังออกแถลงกำรณ์ยืนยันว่ำพื้นที่บริเวณเกำะรีดแบงค์	 

อยู่ในอธิปไตยของฟิลิปปินส์

มาเลเซีย:	 ได้อ้ำงสิทธิ์บนไหล่ทวีป	 และพ้ืนที่ตำมหลักเขตเศรษฐกิจ

จ�ำเพำะ	200	ไมล์ทะเล	โดยบำงส่วนอยู่ในพื้นที่ของรัฐซำบำห์	

บรูไน:	 ถือว่ำบำงส่วนของหมู่เกำะสแปรตลีย์อยู ่ในเขตเศรษฐกิจ

จ�ำเพำะของบรูไน
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ไต้หวัน:	ได้อ้ำงกรรมสิทธิ์เหนือเกำะ	คือ	อีตู	อบำ	(Itu	Aba	Island)	 

หรือเกำะไตปิง	 (Taiping	 Island)	 ซึ่งนับว่ำมีขนำดใหญ่ที่สุดในหมู่เกำะสแปรตลีย์ 

ซึ่งไต้หวันเป็นประเทศแรกที่เข้ำมำครอบครองเกำะในช่วงหลังสงครำมโลก 

คร้ังที่สอง	 แต่จำกปัญหำฐำนะกำรเป็นประเทศของไต้หวัน	 ท�ำให้ถูกกีดกันไม่ให้ 

เข้ำร่วมในกลไกพหุภำคท่ีีอำเซยีนรเิร่ิมขึน้	เพือ่คลีค่ลำยข้อพพิำท	ตลอดจนถกูกดีกนั

ไม่ให้เข้ำร่วมในกลไกทวิภำคีอื่นๆ	ซึ่งขณะนี้ก�ำลังหำทำงออกต่อเรื่องนี้ร่วมกัน

2.	หมู่เกาะพาราเซล	

มีรัฐผู้อ้ำงสิทธิอยู่	3	รัฐ	ได้แก่	จีน	เวียดนำม	และไต้หวัน	โดยเฉพำะ

บนเกำะวู๊ดดี	้ซึง่จนีอ้ำงสทิธแิละอนมุตัจิดัตัง้กองก�ำลงัรกัษำกำรณ์อย่ำงเป็นทำงกำร

ในเขตกำรปกครองเมืองซำนชำ	 ซึ่งเป็นเมืองบริหำรหมู่เกำะนี้ของจีน	 ในขณะที่ 

เวียดนำมก็อ้ำงสิทธิเหนือเกำะวูดดี้นี้รวมถึงเกำะอื่นๆ	 โดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่ง 

ของจังหวัดดำนัง	 รวมทั้งไต้หวันที่อ้ำงสิทธิเหนือเกำะนี้เช่นกัน	 อย่ำงไรก็ตำม	 

รัฐคู่พิพำทส�ำคัญเหนือพื้นท่ีบริเวณหมู่เกำะพำรำเซลนี้	 ยังคงเป็นจีนกับเวียดนำม

เรื่อยมำจนถึงทุกวันนี้

ควำมส�ำคัญของทะเลจีนใต้ คือ	 (1)	 กำรเป็นเส้นทำงเดินเรือท่ีส�ำคัญ	

ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่ส�ำคัญเส้นทำงหนึ่งของโลก	ปัจจุบันเรือ

จ�ำนวน	 60,000	 ล�ำแล่นผ่ำนทะเลจีนใต้ในแต่ละปีทะเลจีนใต้เป็นเส้นทำงผ่ำน 

ของเกือบจะครึ่งหน่ึงของกำรขนส่งทำงทะเลของโลก	 และเป็นเส้นทำงผ่ำนของ	 

1	ใน	3	ของกำรค้ำทำงทะเลของโลก	โดยเป็นเส้นทำงล�ำเลียงน�้ำมันดิบ	ร้อยละ	80	

ของจีน	ร้อยละ	66	ของเกำหลีใต้	และร้อยละ	60	ของญี่ปุ่น	ทะเลจีนใต้ยังเป็นเส้น

ทำงล�ำเลียงก๊ำซธรรมชำติเหลว	 (liquefied	 natural	 gas)	 จ�ำนวน	 1	 ใน	 3	 ของ

จ�ำนวนก๊ำซธรรมชำติของโลก	 และน�้ำมันที่ต้องผ่ำนช่องแคบมะละกำ	 ก็มีจ�ำนวน

มำกกว่ำน�้ำมันที่ต้องผ่ำนคลองสุเอซถึง	6	เท่ำ	(13.6	ล้ำนบำเรลต่อวัน-2011)	และ

มำกกว่ำน�้ำมันที่ต้องผ่ำนคลองปำนำมำ	จ�ำนวน	16	 เท่ำ	 (0.8	 	ล้ำนบำเรลต่อวัน-

2011)	 นอกจำกนี้	 ทะเลจีนใต้ยังมีควำมส�ำคัญต่อกำรน�ำเข้ำส่งออกของประเทศ

นอกภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงอินเดียด้วยเช่นกัน	 โดยร้อยละ	 50	 
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ของกำรน�ำเข้ำส่งออกของอินเดียต้องผ่ำนทะเลจีนใต้	 ยิ่งกว่ำนั้น	 ทะเลจีนใต้ยังมี
ควำมส�ำคัญต่อควำมมัน่คงทำงพลังงำนของอินเดยี	ซึง่เป็นปัจจัยหนึง่ทีก่�ำหนดจดุยนื
ของอินเดียต่อทะเลจีนใต้	 ดังท่ีว่ำ	 ควำมขัดแย้งต้องแก้ไขอย่ำงสันติวิธี	 บนพื้นฐำน
ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (2)	ควำมอุดมสมบูรณ์ของน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ	
ทะเลจีนใต้เป็นแหล่งน�้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง	แหล่งน�้ำมัน
พบอยู่ในเขตซำบำห์	(บรูไน/มำเลเซีย)	นำมโกนเซิน	(ทำงใต้ของเวียดนำม)	ซำรำวัค	

(อนิโดนเีซยี)	มำลมัปำยำ	(ฟิลปิปินส์)	กำรส�ำรวจน�ำ้มนัได้เริม่ขึน้นบัตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1973	
ในช่วงที่มีวิกฤตกำรณ์น�้ำมัน	ประเทศผู้อ้ำงสิทธิ์		เช่น	จีน	ท�ำกำรส�ำรวจน�้ำมันโดย
กำรร่วมทุนกับต่ำงประเทศ	ในปี	2006	China	National	Offshore	Oil	Company	
(CNOOC)	 ร่วมมือกับบริษัท	 Husky	 Energy	 ของแคนำดำได้ท�ำกำรส�ำรวจและ 
ค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติ		จนีคำดว่ำ	มนี�ำ้มนัส�ำรองในจ�ำนวนถงึ	210	พนัล้ำนบำเรล
ในทะเลจีนใต้	 	 และมีก๊ำซธรรมชำติในจ�ำนวน	 266	 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์ฟุต	 (266	
trillion	cubic	feet)	ซึง่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงในตะวนัออกกลำงในห้วงทีผ่่ำนมำ	 
ได้ก่อให้เกิดควำมกังวลเกี่ยวกับกำรขำดแคลนน�้ำมัน	 อีกท้ัง	 จ�ำนวนน�้ำมันส�ำรอง 
ในโลกที่ลดลงอย่ำงรวดเร็ว	 ซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศใน 
เอเชีย-แปซิฟิก	 ซึ่งเป็นเหตุผลท�ำให้ประเทศผู้อ้ำงสิทธิ์หันมำสนใจและต้องกำร 
ครอบครองพ้ืนที่นี้ (3)	 ควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล	 ทะเลจีนใต้เป็น 
แหล่งสัตว์น�้ำ	 มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเล	 และมีสัตว์น�้ำเป็นจ�ำนวน	 
1	 ใน	 3	 ของโลก	 โดยจีนเคยอ้ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ว่ำ	 ทะเลจีนใต้ 
เป็นทะเลสำบทำงใต้ของจีนและชำวประมงจีนมักจะเข้ำมำท�ำประมงในพื้นที่นี้	 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ส�ำหรับกำรประมงเพ่ือกำรพำณิชย์	 ผลผลิตกำรประมง 
มีปริมำณประมำณร้อยละ	 8	 ของผลผลิตประมงของโลก	 โดยทะเลจีนใต้สำมำรถ
ให้ผลผลิตในอัตรำ	7	ล้ำนตันต่อปี	ด้วยมูลค่ำประมำณ	6.5	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	
อุตสำหกรรมประมงมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ชำยฝั่ง	 เช่น	 กรณีอุตสำหกรรมประมงของฟิลิปปินส์	 คิดได้เป็นร้อยละ	 5	 ของ
ผลผลติมวลรวมแห่งชำต	ิ(GNP)	และคนฟิลปิปินส์จ�ำนวน	5	ล้ำนคนเป็นชำวประมง	 

ขณะที่คนฟิลิปปินส์บริโภคปลำ	40	กิโลกรัมต่อคน 
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ส�ำหรับควำมส�ำคัญทำงด้ำนยุทธศำสตร์นั้น	 ทะเลจีนใต้มีควำมส�ำคัญ 

ทำงยุทธศำสตร์มำตั้งแต่อดีต	 กล่ำวคือ	 ในช่วงระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง	 

โดยกองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ใช้เกำะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้	 เป็นฐำนในกำร

โจมตีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (1)	 ส�ำหรับจีน ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทำง 

ที่เช่ือมยุทธศำสตร์	 BRI	 ของจีนต่ออำเซียน	 โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็น	 

1	 ใน	 3	 เส้นทำงหลักของ	 BRI	 หรือเส้นทำงสำยไหมใหม่	 โดยจีนต้องกำรจะ 

สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมจีนกับอำเซียน	 โดยเฉพำะกำรสร้ำงถนนและทำง

รถไฟจำกคุนหมิงถึงสิงคโปร์	 และเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล	 เชื่อมทะเลจีนใต้ 

กบัอำเซยีนไปจนถงึมหำสมทุรอนิเดยี40 (2)	ส�ำหรบัสหรัฐฯ	จำกยทุธศำสตร์ควำมมัน่คง 

แห่งชำติสหรัฐฯ	ที่ประกำศว่ำจะปรับกองก�ำลังของสหรัฐฯ	 เข้ำมำในภูมิภำคนี้มำก

ขึน้	ด้วยกำรเปลีย่นชือ่กองก�ำลงัของสหรฐัฯ	ในพ้ืนท่ีนีจ้ำก	U.S.	Pacific	Command	

(USPACOM)	 เป็น	 U.S.	 Indo-Pacific	 Command	 (USINDOPACOM)	 เพื่อให้

มีกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และมีกำรร้ือฟนระบบพันธมิตรของสหรัฐฯ	 เพ่ือ 

คำนอิทธิพลของจีน	 ท�ำให้เห็นถึงควำมพยำยำมของ	 สหรัฐฯ	 ในกำรขยำยอิทธิพล 

ของสหรัฐฯ	 ไปยังส่วนต่ำงๆ	 ของโลก	 (American	 Influence)	 ซ่ึงทะเลจีนใต้

เป็นเส้นทำงที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงระหว่ำงมหำสมุทรแปซิฟิกกับมหำสมุทรอินเดีย

ของกองก�ำลังภำคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ	(USINDOPACOM)	ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ

ในมหำสมุทรแปซฟิิกกบัมหำสมทุรอนิเดยีทีต้่องใช้พืน้ทีท่ะเลในบรเิวณนีเ้พือ่เคลือ่น

ก�ำลังสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรของกองก�ำลังสหรัฐฯ	 ในพ้ืนที่ต่ำงๆ	 ทั้งโดยตรงจำก

สหรัฐฯ	และจำกฐำนทัพ	สหรัฐฯ	ที่อ่ำวเพิร์ล	(Pearl	Harbour)	เกำะกวม	(Guam)	

และในญี่ปุ่น	 จะเห็นได้ว่ำ	 ควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจบำงประกำรของทะเลจีนใต้ 

ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้	 ท�ำให้ประเทศที่กล่ำวมำข้ำงต้นยืนยันอ�ำนำจอธิปไตยของตน

เหนอืพ้ืนทีใ่นทะเลจนีใต้	และสิง่ทีท่�ำให้เกดิควำมกงัวล	และกลำยเป็นควำมตึงเครียด

40	ศ.ดร.ประภัสสร์	เทพชำตรี.	(2560).	อำเซียนกับ	BRI	(Belt	and	Road	Initiative).	ออนไลน์.	
สืบค้นเมื่อ	5	พฤษภำคม	2562	จำก	http://www.drprapat.com/อำเซียนกับ-bri-belt-and-
road-initiative/.	
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ในทะเลจีนใต้	 ก็คือ	 กำรยืนยันในอธิปไตยของจีนเหนือทะเลจีนใต้อย่ำงแข็งกร้ำว	

ควำมเข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถของก�ำลังทำงทหำรทำงทะเลของจีนที่แสดง 

ให ้เห็นถึงควำมทันสมัยและกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ท่ีเ พ่ิมมำกข้ึน	 และ 

กำรปฏิบัติกำรทำงทะเลของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งควำมส�ำคัญ

ของทะเลจีนใต้ในด้ำนยทุธศำสตร์ยงัเป็นสิง่ทีม่องข้ำมไม่ได้	และเป็นเหตผุลประกำร

หนึ่งท่ีท�ำให้ประเทศมหำอ�ำนำจใหญ่	 ดังเช่น	 สหรัฐฯ	 ต้องกำรกลับมำยังภูมิภำค

เอเชียอีกครั้ง

แนวโน้มในอนำคต (1)	 จีนมีจุดยืนชัดเจนที่จะไมยอมแพตอสหรัฐฯ  

แม้สหรัฐฯ	 จะอ้ำงว่ำภำรกิจลำดตระเวน	 “FONOPs”	 มีเพื่อสร้ำงเสรีในกำร 

เดินเรือบนน่ำนน�้ำสำกลในพื้นท่ีทะเลจีนใต้	 แต่จีนกลับมองว่ำภำรกิจนี้ถูกใช้เพื่อ

กดดันทำงกำรทูตต่อจีน	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้จีนต้องเพิ่มกำรปฏิบัติกำร 

ทำงทหำรในทะเลจีนใต้มำกยิ่งขึ้น	 โดยจีนมองว่ำกำรแทรกแซงจำกประเทศ

ภำยนอกภูมภิำคโดยตรง	หรอืผ่ำนบำงประเทศในภมูภิำคเป็นภยัคกุคำมทีส่�ำคัญต่อ 

กำรสร้ำงสันติภำพและควำมมั่นคง	 กำรที่จะท�ำให้	 “ประมวลกำรปฏิบัติใน

ทะเลจีนใต้”	 (COC)	 เกิดเป็นรูปธรรม	 และมีกำรขยำยควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ	 

เช่น	 เศรษฐกิจทำงทะเล	 กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์	 และกำรพยำกรณ์อำกำศ	 

กำรค้นหำ	 และช่วยเหลือทำงทะเล	 กำรต่อต้ำนกำรปฏิบัติกำรอันเป็นโจรสลัดนั้น	

จีนและชำติอ่ืนในภูมิภำคนี้ควรช่วยกันสร้ำงควำมมั่นใจระหว่ำงกัน	 และยืนยันว่ำ

จะไม่ยอมให้ชำตนิอกภมูภิำคบรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรแทรกแซง	(2)	จีนจะใชกลไก

พหภุาคีในการแกไขในทะเลจนีใตมากยิง่ขึน้	จนีพยำยำมเข้ำร่วมกำรเจรจำทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรแก้ไขปัญหำในทะเลจีนใต้	 เพื่อเสริมสร้ำงกำรใช้ห้วงทะเลอย่ำงสร้ำงสรรค	์

ประเด็นท่ีน่ำสังเกตคือ	 มีกำรเพิ่มเนื้อหำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรฝึกร่วมทำงทะเล

กับอำเซียนในทะเลจีนใต้	 เท่ำกับว่ำจีนใช้กลไกพหุภำคี	 เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำ

มำขยำยอิทธิพลในภูมิภำคทั้งในเชิงข้อตกลงและกำรปฏิบัติ	 และต้องกำรผลักดัน

สหรัฐฯ	 หรือชำติอ่ืนที่จะเข้ำมำขยำยอิทธิพลในภูมิภำคนี้ออกไป	จำกกำรประกำศ

เร่งจัดท�ำ	COC	กำรเข้ำมำสู่กระบวนกำรเจรจำและกำรด�ำเนินกำรปฏิบัติอย่ำงเต็ม
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ที่ของจีนดังกล่ำว	 เป็นกำรส่งสัญญำณในเชิงบวกที่จะช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศ 

แห่งสันติภำพ	 แสวงควำมร่วมมือและลดควำมขัดแย้งระหว่ำงชำติสมำชิกอำเซียน	

ซึ่งที่ผ่ำนมำจีนมีท่ำทีที่แข็งกร้ำวและยืนยันกำรพูดคุยแบบทวิภำคีมำโดยตลอด  

(3)	จีนยังคงมีแผนจะพัฒนาหมูเกาะ Paracels ในทะเลจีนใต	แม้ว่ำจีนจะพยำยำม

แสดงบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล	 เช่น	 ประกำศว่ำ 

จะเร่งจัดท�ำประมวลกำรปฏิบัติในทะเลจีนใต้	(Code	of	Conduct	in	the	South	

China	Sea	:	COC)	ให้เสร็จสิ้นภำยใน	3	ปี	เป็นต้น	แต่ท่ำทีดังกล่ำวอำจสวนทำง

กับกำรใช้กิจกรรมทำงทหำรของจีนทีเ่พิม่มำกขึน้ในบรเิวณทะเลจนีใต้	เช่น	กจิกรรม

ที่แสดงถึงกำรอ้ำงกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้	กำรสร้ำงเกำะเทียม	และสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกทำงทหำรของจีนในทะเลจีนใต้	 เป็นต้น	 ดังนั้นท่ำทีของจีนอำจผล 

ให้บรรยำกำศในทะเลจีนใต้มีควำมตึงเครียดเพิ่มขึ้น	 และอำจกลำยเป็นประเด็น 

ที่สหรัฐฯ	 หยิบยกข้ึนเพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่ำงๆรวมท้ังประเทศสมำชิกอำเซียน

และไทย	 ก�ำหนดบทบำทและจัดวำงท่ำทีให้ชัดเจนเหมำะสมและเป็นรูปธรรมมำก

ยิ่งขึ้นต่อกรณีดังกล่ำว (4)	 จีนจะใชภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ

บรรเทาภัยพิบัติ (HADR) เพื่อเปนเหตุผลในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในทะเลจีนใต 

จำกกำรที่จีนสร้ำงศูนย์กู้ภัยในทะเลจีนใต้	 แสดงให้เห็ยว่ำก�ำลังพยำยำมแสดงถึง

กำรส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและผลักดันกิจกรรมในบทบำทด้ำนภำรกิจ

กำรช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรมและกำรบรรเทำภยัพบิตั	ิ(HADR)	ผ่ำนกำรสร้ำงควำม

ปลอดภัยกำรเดินเรือ	ซึ่งกำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ	ได้รับกำรคัดค้ำนจำกประเทศ

ทีอ้่ำงกรรมสทิธิใ์นพืน้ทีม่ำโดยตลอด	เช่น	ฟิลปิปินส์และเวยีดนำม	รวมทัง้ญีปุ่น่และ

สหรัฐฯ	 ที่เรียกร้องให้จีนหยุดกิจกรรมดังกล่ำว	 จีนมักอ้ำงถึงกำรมีบทบำทในกำร 

เป็นประเทศที่มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรตอบสนองสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรกู้ภัย	

กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมทำงทะเล	ป้องกันและลดภัยพิบัติ	ตลอดจนควำมปลอดภัย

ของกำรเดนิเรอืในทะเลจนีใต้	แนวโน้มท่ีจะเกดิขึน้ต่อไปจนีอำจใช้เหตุผลนี	้เดินหน้ำ

ส่งเสริมกำรก่อสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในทะเลดังกล่ำว (5)	จีนจะเพิ่มกิจกรรม 

ที่ เ ก่ียวกับการทูตทางทหารกับชาติอาเซียนและนานาชาติ ให มากยิ่ งขึ้น  
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กำรที่จีนตัดสินใจใช้กำรเพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรทูตทำงทหำรกับชำติอำเซียน

และนำนำชำติ	 เช่น	 กำรเชิญกองทัพเรือของนำนำประเทศเข้ำร่วมพิธีตรวจพล 

ทำงทะเลใน	 เม.ย.62	 ย่อมหมำยถึงกำรลดทอนอิทธิพลของสหรัฐฯ	 ในภูมิภำคนี	้ 

และเป็นควำมพยำยำมขัดขวำงควำมเป็นหุ้นส่วนในระดับพหุภำคีระหว่ำงชำติ 

ในภูมภิำคอำเซยีนกบัสหรฐัฯ	แนวโน้มท่ีจะเกดิขึน้ต่อไป	จนีจะแสวงหำควำมร่วมมอื 

ในระดับพหุภำคีมำกยิ่งขึ้น	 และใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน�ำในกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์

กับประเทศในพื้นที่พิพำท	(6)	อาเซียน	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐฯ	และจีนมีนัย

ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 เนื่องจำกประเทศสมำชิกอำเซียนต้องกำรเก่ียวพันกับทั้งสหรัฐฯ	 

และจีน	 ดังนั้นสมำชิกอำเซียนและไทยยังคงต้องรักษำควำมเป็นแกนกลำง 

ของอำเซียนในกรอบควำมร่วมมือที่มีอำเซียนเป็นแกนน�ำ	 และอำจต้องหำรือและ 

วำงแนวทำงร่วมกัน	ในกำรยกระดับกำรแลกเปลี่ยนและควำมร่วมมือในทำงปฏิบัติ	

เพื่อเพิ่มพูนกำรสร้ำงควำมไว้เน้ือเช่ือใจระหว่ำงกันทำงยุทธศำสตร์	 โดยเฉพำะ

กิจกรรม	 และกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ	 เพื่อควำมมั่นคงในทะเลจีนใต้ (7)	 การด�ารง

ภารกิจทางทหารของสหรัฐฯ ในพื้นที่ทะเลจีนใต	สหรัฐฯ	มีควำมกังวลต่อกิจกรรม

ทำงทหำรของจีน	 และศักยภำพของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้:	 กำรขยำยอิทธิพล 

ของจีนในภูมิภำคอำเซียนในปัจจุบัน	 ท�ำให้สหรัฐฯ	 มองว่ำไม่สำมำรถปล่อย 

ให้สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นได้	 ทั้งควำมก้ำวหน้ำที่เป็นรูปธรรมมำกที่สุด 

อันมำจำกกำรที่จีนและอำเซียน	 ซึ่งเป็นประเทศคู่พิพำทหลักได้ใช้กลไกพหุภำค	ี 

เช่น	 กำรริเริ่มกำรฝึกร่วมทำงทะเลระหว่ำงจีนกับชำติสมำชิกอำเซียนเป็นครั้งแรก

ภำยใต้รหัส	“ACMEX	2018”	(ASEAN	China	Maritime	Exercise)	เมื่อ	20-29	

ต.ค.61	 รวมทั้งกำรที่จีนประกำศว่ำจะเร่งจัดท�ำประมวลกำรปฏิบัติในทะเลจีนใต้	

(Code	of	Conduct	in	the	South	China	Sea:	COC)	ให้เสร็จสิ้นภำยใน	3	ปี	 

ในกำรประชุมผู้น�ำอำเซียน-จีน	 (10+1)	ครั้งที่	 21	หรือ	ASEAN-China	Summit	 

ครั้งที่	21	ระหว่ำงวันที่	14-15	พ.ย.61	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งควำมคืบหน้ำระหว่ำง

จีนกับอำเซียนดังกล่ำว	 ท�ำให้	 สหรัฐฯ	 พยำยำมที่จะเข้ำมำเชื่อมควำมสัมพันธ์ 

กับประเทศในอำเซียนอีกครั้งภำยใต้นโยบำย	Strategic	Rebalancing	ของสหรัฐฯ	
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ด้วยกำรเข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 ในเวทีต่ำงๆ	 เช่น	 กำรเข้ำมำร่วมกำรประชุมสุดยอด

อำเซียน	 (ASEAN	 Summit)	 และกำรเข้ำมำร่วมในกรอบควำมร่วมมือ	 ASEAN	

Regional	 Forum	 (ARF)	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 สหรัฐฯ	 จะกำรด�ำรงภำรกิจทำงทหำร 

ของสหรัฐฯ	 ในพื้นที่ทะเลจีนใต้	 และยืนยันถึงควำมต้องกำรให้แต่ละชำติปฏิบัติ 

ภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 (International	 rule-based)	 เพ่ือสร้ำงเสรี 

ในกำรเดนิเรอืบนน่ำนน�ำ้สำกลในพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ (8)	สหรัฐฯ	พยำยำมร้ือฟนระบบ

พันธมิตร	 ดึงพันธมิตรภำยนอกเข้ำมำแทรกแซงในทะเลจีนใต้	 กำรที่กองทัพเรือ 

ของ	 สหรัฐฯ	 และสหรำชอำณำจักร	 ได้ด�ำเนินกำรซ้อมรบในทะเลจีนใต้ร่วมกัน 

เป็นครั้งแรก	เมื่อเดือน	ม.ค.62	แสดงให้เห็นว่ำ	สหรัฐฯ	ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำก 

ชำตพินัธมิตรในกำรตอบโต้ต่อท่ำททีีแ่ขง็กร้ำวของจนี	และนบัเป็นครัง้แรกทีอ่งักฤษ

แสดงออกอย่ำงชัดเจนถึงกำรต่อต้ำนกำรกระท�ำของจีน	 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไป	

ตรำบที่จีนยังมีท่ำทีในกำรก่อให้เกิดกำรจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพในกำรเดินเรือและ

กำรบินเหนือน่ำนน�้ำและน่ำนฟ้ำ	 สหรัฐฯ	 จะยังคงปฏิบัติภำรกิจลำดตระเวนในชื่อ	

“Freedom	of	Navigation	Operations	 (FONOPs)”	อย่ำงต่อเนื่อง	รวมทั้งจะ 

เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐฯ	 อำทิ	 สหรำชอำณำจักร	 ญี่ปุ ่น	 ออสเตรเลีย	

นวิซแีลนด์	แคนำดำ	ฝรัง่เศส	เพิม่บทบำทของตนในภำรกจิลำดตระเวน	“FONOPs”	

ด้วยเช่นกัน

มุมมอง/ท่าที

ประเด็นผลักดันด้ำนควำมมั่นคงในวำระกำรเป็นประธำนอำเซียนของไทย

ในปี	 พ.ศ.2562	 ได้แก่	 (1)	 ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงทะเลอย่ำงสร้ำงสรรค์	 และ 

มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย”:	 กำรรักษำสภำพแวดล้อม	 กำรเสริมสร้ำงทะเลจีนใต้ให้

เป็นทะเลแห่งสันติภำพ	ควำมมั่นคง	และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ที่เกี่ยวโยงกับอำชญำกรรมข้ำมชำติ	และกำรก่อกำรร้ำย		กำรแก้ไขปัญหำโจรสลัด	

(2)	 “ส่งเสริมสภำพแวดล้อมเพื่อสันติภำพ	 และเสถียรภำพในทะเลจีนใต้”:	 ผลัก

ดันปฏิญญำว่ำด้วยกำรปฏิบัติของภำคีฝ่ำยต่ำงๆ	 ในทะเลจีนใต้	 (Declaration	on	 
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the	 Conduct	 of	 Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea:	 DOC):	 /	 เจรจำจัดท�ำ

ประมวลกำรปฏิบัติในทะเลจีนใต้/	 ส่งเสริมควำมร่วมมือแบบ	Win-Win	 (3)	 

ส่งเสรมิกำรเป็นเอกภำพของอำเซยีน	โดยใช้กลไกตำมสถำปัตยกรรมด้ำนควำมมัน่คง 

ทีม่อียู	่เช่น	ARF	ADMM	เป็นต้น	เนือ่งจำกกำรขยำยอทิธพิลของชำติมหำอ�ำนำจอำจ

เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและกำรรวมกลุ่มในภูมิภำคอำเซียน	โดยเฉพำะ 

ในประเด็นด้ำนควำมมั่นคง	โดยเฉพำะประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ที่	สหรัฐฯ	สนับสนุน

กระบวนกำรของศำลประจ�ำอนญุำโตตุลำกำร	(Permanent	Court	of	Arbitration:	

PCA)	กรณทีีฟิ่ลปิปินส์ยืน่ฟ้องเพือ่คดัค้ำนจนีกรณอ้ีำงอธปิไตยเหนอืน่ำนน�ำ้ในพืน้ที่

ดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี	56	ซึ่งฟิลิปปินส์ได้กระชับควำมร่วมมือทำงกำรทหำรกับสหรัฐฯ	

และพันธมิตร	 โดยอนุญำตให้สหรัฐฯ	 ใช้ฐำนทัพของฟิลิปปินส์	 ท�ำให้ฟิลิปปินส์ 

กล้ำเผชิญหน้ำกบัจนี	จนี จนีได้พยำยำมบ่ันทอนควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซยีนในกำร

ปกป้องพืน้ทีใ่นทะเลจนีใต้	ด้วยกำรใช้อทิธพิลต่อประเทศใดประเทศหน่ึง	โดยเฉพำะ

กรณีควำมล้มเหลวของประเทศสมำชิกอำเซียนที่ไม่สำมำรถออกแถลงกำรณ์ยืนยัน

จุดยืนร่วมกันได้ในเรื่องข้อพิพำททะเลจีนใต้ได้ระหว่ำงกำรประชุมที่กรุงพนมเปญ	

เมื่อปี	 59	 ท�ำให้ต่ำงมีค�ำถำมถึงควำมแน่นแฟ้นกลมเกลียวของสมำชิกอำเซียน 

ทั้ง	10	ประเทศ	ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ำประเด็นใดที่มีผลกระทบต่อจีนก็อำจเผชิญปัญหำ

แบบเดยีวกนั	ดงันัน้	สร้ำงพลงัเข้มแขง็ร่วมจำกควำมเป็นเอกภำพ	และควำมสำมคัคี

และ“วิธีกำรอำเซียน”	 จะช่วยให้อำเซียนปฏิบัติเป้ำหมำยท่ีได้วำงไว้อย่ำงลุล่วง 

ไปด้วยดีและสร้ำงสถำนะที่มั่นคงในภูมิภำคและโลก

3.3	ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 3.3.1	สถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐยะไข่

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

สถำนกำรณ์ส�ำคัญในช่วงท่ีผ่ำนมำ	 ภำยหลังรัฐบำลเมียนมำได้ปฏิบัติกำร

ปรำบปรำมกองทัพอำระกัน	(Arakan	Army:	AA)	เมื่อ	30	เม.ย.62	เป็นเวลำเกือบ	



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

108

1	สัปดำห์	เพื่อสอบสวนผู้ต้องสงสัยว่ำเป็นสมำชิก	AA	ในหมู่บ้ำน	Kyauk	Tan	เมือง	

Rathedaung	 ของรัฐยะไข่	 มีกำรน�ำผู้ต้องสงสัยเพศชำยกว่ำ	 275	คน	 ไปควบคุม

ตัวและสอบสวนที่โรงเรียนในพื้นที่	 ต่อมำเกิดเหตุกำรณ์ท่ีทหำรเมียนมำได้สังหำร 

ผู้ถูกควบคุมตัว	 6	 คน	 และมีผู ้ได้รับบำดเจ็บอีกกว่ำ	 8	 คน	 สำเหตุเนื่องจำก 

กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัว	 ได้พยำยำมก่อเหตุโจมตีและแย่งชิงอำวุธจำก 

เจ้ำหน้ำที่ทหำรเมียนมำ	

ผลจำกปฏิบัติกำร	 เมื่อ	 30	 เม.ย.62	 ส่งผลท�ำให้ประชำชนในรัฐยะไข	่ 

ก�ำลงัเผชญิกบัภำวกำรณ์ขำดแคลนอำหำรอย่ำงหนกั	ในขณะท่ีผู้แทนคณะกรรมกำร

กำชำดสำกล	 (ICRC)	 และกำชำดเมียนมำได้เรียกร้องให้รัฐบำลเมียนมำเพิ่มควำม

ระมัดระวังในกำรปฏิบัติกำร	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนในรัฐยะไข่	 และ 

ต่อมำกองทัพเมียนมำได้ออกมำปฏิเสธกำรควบคุมตัวประชำชนในพื้นที่	 โดย 

กล่ำวว่ำเจ้ำหน้ำที่ได้ให้อิสระในกำรเดินทำงของประชำชน	พร้อมยืนยันว่ำได้ปล่อย

ผู้ถูกควบคุมตัวแล้ว	48	คน	เมื่อ	6	พ.ค.62	ยังเหลืออีกประมำณ	80	คน	ที่ยังถูก

ควบคุมตัวอยู่

	 ภำยหลังจำกท่ีผู้แทนคณะกรรมกำรกำชำดสำกล	 (ICRC)	 และกำชำด 

เมียนมำได้ออกมำเรยีกร้องให้รฐับำลเมยีนมำเพิม่ควำมระมดัระวงัในกำรปฏบิตักิำร	

เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพลเรอืนในรฐัยะไข่	ผลจำกกำรออกมำเรยีกร้องของ	ICRI	

ครั้งนี้	 อำจส่งผลท�ำให้สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในรัฐยะไข่มีแนวโน้มลดลง	สำเหตุ

อำจเนื่องมำจำกรัฐบำลเมียนมำไม่ต้องกำรท่ีจะเปิดศึกกับองค์กรระหว่ำงประเทศ

หลำยด้ำน	 ทั้งประเด็นเรื่องเสรีภำพและกำรคุ้มครองส่ือมวลชน	 กำรเรียกร้องให้มี 

กำรเพิ่มควำมคุ้มครองเสรีภำพของประชำชน	 กำรเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้สื่อข่ำว 

รอยเตอร์ส	 กำรตั้งค�ำถำมเก่ียวกับควำมคืบหน้ำในกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ 

กำรเป็นประชำธิปไตยของเมียนมำ	 ฯลฯ	 กรณีที่เกิดขึ้นส่งผลท�ำให้ภำพลักษณ์

ของเมียนมำเกิดควำมเสียหำย	 ถึงแม้ว่ำประเด็นดังกล่ำวจะเป็นเรื่องกิจกำรภำยใน

ประเทศของเมียนมำ	 แต่อำจถูกองค์กำรระหว่ำงประเทศกดดันและใช้อ�ำนำจ 

เข้ำแทรกแซงในลักษณะต่ำงๆ	 โดยสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอำจส่งผลท�ำให้เมียนมำ 
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ถูกองค์กำรระหว่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะองค์กำรสหประชำชำติ	 (UN)	 องค์กำร 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 องค์กำรกำชำดสำกล	 (ICRC)	 เฝ้ำจับตำมองควำมเคลื่อนไหว 

ต่อกรณีดังกล่ำวเป็นพิเศษ

 มุมมอง/ท่าที

	 ในมุมมองของประเทศสมำชกิอำเซียนยนิดีและพร้อมสนบัสนนุให้เมยีนมำ 

ใช้แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในรัฐยะไข่ด้วยแนวทำงสันติวิธี	 โดยตั้งอยู่

บนพ้ืนฐำนควำมสบำยใจของเมียนมำ	 และจะไม่เข้ำไปแทรกแซงกิจกำรภำยใน

ของเมียนมำตำมกฎบัตรอำเซียน	 และยินดีให้ควำมร่วมมือกับเมียนมำทั้งในกรอบ 

ของอำเซียน	 และ	 UNSC	 หำกมีกำรร้องขอ	 นอกจำนี้	 ประเทศสมำชิกอำเซียน 

ควรเสรมิสร้ำงบรรยำกำศของควำมไว้เนือ้เชือ่ใจกบักองทพัเมยีนมำให้มำกขึน้	รวมถงึ 

กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเมียนมำในทุกระดับชั้น	 ผ่ำนกิจกรรม	 

ในลักษณะต่ำงๆ	 เช่น	 กำรเดินทำงเยี่ยมเยือนของผู้น�ำเหล่ำทัพในระดับต่ำงๆ	 

กำรลำดตระเวนร่วมในพื้นท่ีชำยแดน	 กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมควำมมั่นคงระหว่ำงกัน	เป็นต้น

3.3.2	การก่อการร้าย

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

เมื่อวันที่	23	มี.ค.62	โฆษกกองก�ำลัง	Syrian	Democratic	Forces	(SDF)	

ซึง่เป็นแนวร่วมกองก�ำลงัชำวเคร์ิดทีไ่ด้รับกำรสนบัสนนุจำกสหรัฐฯ	แถลงว่ำได้โจมตี

ที่มั่นสุดท้ำยของกลุ่ม	 Islamic	 State	 (IS)	 ทำงตะวันออกของซีเรียเมื่อสองเดือน 

ที่ผ่ำนมำ	 และสำมำรถยึดหมู่บ้ำน	 Baghouz	 ที่มั่นสุดท้ำยของกลุ่ม	 IS	 ในซีเรีย 

ได้แล้ว	ท�ำให้กลุ่ม	 IS	สูญเสียพื้นที่ครอบครองทั้งหมดในซีเรียและอิรัก	และไม่มีรัฐ	

Caliphate	ตำมประกำศของกลุ่ม	IS	อีกต่อไป	อย่ำงไรก็ดี	แม้ไม่มีพื้นที่ครอบครอง

ทำงกำยภำพชัดเจนเหมือนที่ผ่ำนมำ	แต่กลุ่ม	IS	จะยังคงมีควำมเคลื่อนไหวในซีเรีย	
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เช่นเดยีวกบัทีอ่ริกัประกำศชยัชนะเหนอืกลุม่	IS	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.2560	แต่ข่ำยงำนกลุ่ม	

IS	ก็ยังคงสำมำรถก่อเหตุโจมตีในอิรักได้อย่ำงต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่ำแม้ว่ำ	 IS	 จะสูญเสียฐำนที่มั่นสุดท้ำยในซีเรียไปแล้ว	 แต่	 IS	 

ก็ยังถูกมองเป็นภัยคุกคำมควำมมั่นคงของทั่วโลก	เพรำะท�ำให้นักรบ	IS	กระจำยกัน

ไปในหลำยประเทศ	 เช่น	 ในลิเบีย	คำบสมุทรไซนำยของอียิปต์	 ไนจีเรีย	ฟิลิปปินส์	

อัฟกำนิสถำน	และอีกหลำยประเทศ	ซึ่งกลุ่ม	IS	ยังคงยึดครองพื้นที่เหล่ำนั้นอยู่	และ

ยังจะสร้ำงแรงจูงใจให้คนที่มีแนวคิดสุดโต่งก่อเหตุโจมตีแบบ	 lone	wolf	 ซึ่งอำจ 

มีแนวโน้มสูงขึ้น	 เน่ืองจำกกำรพัฒนำของขบวนกำรก่อกำรร้ำยในกำรแสวงหำ 

แนวร่วม	กำรฝึกผู้ก่อกำรร้ำย	และกำรโฆษณำชวนเชื่อ	โดยมีกำรเผยแผ่อุดมกำรณ์	

มีโครงสร้ำงแบบกระจำยอ�ำนำจ	 ท�ำให้สำมำรถหำสมำชิกและสร้ำงแรงจูงใจใน

กำรก่อกำรร้ำยให้กับผู้ก่อกำรร้ำยได้ทั่วโลก	 ซึ่งสำมำรถเผยแพร่ผ่ำนอินเตอร์เน็ต	 

ให้ผู้ก่อกำรร้ำยอิสระสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และประสบกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยได้จำก

กลุม่ผูก่้อกำรร้ำยท่ีมปีระสบกำรณ์ท่ัวโลกผ่ำนหน้ำจอคอมพวิเตอร์	อกีทัง้ยงัสนบัสนนุ

กลุ่มก่อกำรร้ำยอื่นที่มีอุดมกำรณ์สร้ำงรัฐอิสลำมเหมือนกัน	อีกด้วย	

(1)	สถานการณ์การก่อการร้ายในศรลีงักา	เมือ่วนัที	่21	เม.ย.62	ทีผ่่ำนมำ 

ได้เกิดเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยในประเทศศรีลังกำ	 เป็นกำรวำงระเบิดกว่ำ	 8	 จุด	

เหตกุำรณ์ดงักล่ำวส่งผลให้มีผูเ้สยีชวีติแล้ว	กว่ำ	300	รำย	ในจ�ำนวนนีเ้ป็นชำวต่ำงชำติ 

อย่ำงน้อย	 36	 รำย	 และมีผู้ได้รับบำดเจ็บประมำณ	 500	 คน	 กลุ่มก่อกำรร้ำยรัฐ

อิสลำม	(Islamic	State:	IS)	ได้ออกมำอ้ำงควำมรบัผดิชอบต่อกำรก่อเหตใุนศรลีงักำ	 

และเมื่อวันที่	23	เม.ย.	62	กลุ่มก่อกำรร้ำยรัฐอิสลำม	(Islamic	State:	IS)	ได้ออก

มำอ้ำงควำมรับผิดชอบต่อกำรก่อเหตุในศรีลังกำ	 โดยได้ออกแถลงกำรณ์ผ่ำนทำง

ส�ำนักข่ำว	 AMAQ	 ของตนเอง ศรีลังกำเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภำคเอเชียใต	้ 

อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย	มีประชำกรประมำณ	21	ล้ำนคน	ส่วนใหญ่

เป็นชำวสิงหล	74%	ชำวทมิฬ	18%	ชำวมัวร์	7%	ชำวศรีลังกำนับถือศำสนำพุทธ

เถรวำท	70%	ฮินดู	13%	อิสลำม	10%	และคริสต์	7%	โดยชำวคริสต์ในศรีลังกำ

มีประมำณ	1.5	ล้ำนคนและส่วนใหญ่เป็นนิกำยโรมันคำธอลิก	จะเห็นได้ว่ำประเทศ
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ศรีลังกำมีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ	 ศำสนำ	 ส่งผลให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศรีลังกำเป็นประเทศท่ีมีควำมขัดแย้งทำงศำสนำและชำติพันธุ์จนเกิดเป็นกลุ่ม 

แบ่งแยกดินแดนหลำยกลุ่ม	และเป็นปัญหำเรื้อรังของรัฐบำลชุดต่ำงๆ	ของศรีลังกำ	

ดังน้ันสำเหตุกำรก่อกำรร้ำยครั้งนี้จึงมีควำมเกี่ยวโยงกับปัญหำภำยในของศรีลังกำ	

รวมทัง้กำรพ่ำยแพ้และกำรสญูเสยีฐำนทีม่ัน่สดุท้ำยของกลุ่ม	IS	ในอรัิกและซีเรียด้วย

(2)	สถานการณ์การก่อการร้ายในอาเซียน

  อินโดนีเซีย	 เมื่อ	 6	 พ.ค.62	 ว่ำ	 ตร.อินโดนีเซียแถลงข่ำว

จับกุมสมำชิกผู้ก่อกำรร้ำยกลุ่ม	JAD	(Jemaah	Ansharut	Daulah)	ได้รวม	7	คน	 

และสังหำรเสียชีวิต	 1	 คน	พร้อมกับระเบิด	 TATP	 ท่ีประกอบเสร็จ	 ในพ้ืนท่ีเมือง	

Bekasi	 ใกล้กรุงจำกำร์ตำและเมือง	 Bitung	 ทำงเหนือของ	 จ.สุลำเวสี	 ซึ่งเชื่อว่ำ

วำงแผนจะโจมตีด้วยระเบิดฆ่ำตัวตำยหลำยจุดในวันประกำศผลกำรเลือกต้ัง

ประธำนำธิบดีใน	22	พ.ค.62

 ฟิลิปปินส์	 กองทัพฟิลิปปินส์ระบุสัญญำณของภัยคุกคำม 

จำกกำรก่อกำรร้ำยทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำในภำคใต้ของฟิลิปปินส์ต้ังแต่

ช่วงต้นเดือนมิถุนำยน	พ.ศ.	2559	โดยกองทัพค้นพบภัยคุกคำมทั้งหมดหนึ่งปีต่อมำ 

ในเมืองมำรำวีหลังจำกที่มีกำรต่อสู้อย่ำงรุนแรงเป็นเวลำห้ำเดือนเพ่ือยึดอ�ำนำจ 

กลับคืนมำ	 โดยกำรต่อสู้นี้ปะทุขึ้นในฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภำคม	 พ.ศ.	 2560	 

เมื่อกองก�ำลังของรัฐบำลพยำยำมจับกุมนำยอิสนิลอน	 ฮำปิลอน	 ผู้น�ำของกลุ่ม 

อะบูซัยำฟและผู ้น�ำของไอซิสในฟิลิปปินส์	 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ ่ม 

มำอูเต	 (กลุ่มที่จงรักภักดีต่อ	 IS)	 โดยนักรบของนำยฮำปิลอนได้ยิงต�ำรวจ	ทหำร	 

และสังหำรพลเรือนแล้ว	 ยังเข้ำยึดอำคำรหลำยแห่ง	 ซึ่งรวมถึงศำลำกลำงเมือง 

มำรำวแีละมหำวทิยำลยัรฐัมนิดำเนำ	กำรต่อสู้นีส้ิน้สดุลงในเดือนตุลำคม	พ.ศ.	2560	 

โดยรัฐบำลเป็นฝ่ำยได้รับชัยชนะ

 มำเลเซีย	 สถำนกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยในมำเลเซียนั้นมีกลุ่ม

ก่อกำรร้ำยที่ต้องกำรเปลี่ยนมำเลเซียมำเป็นรัฐอิสลำม	 โดยใช้กฎหมำยชำริอะห	์

หรือกฎหมำยอิสลำมมำเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครอง	 โดยกลุ่มก่อกำรร้ำย
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ในมำเลเซียคือ	The	Kampulan	Mujahidin	Malaysia	:	KMM	มีควำมพยำยำม

ในกำรเปลี่ยนแปลงมำเลเซียไปสู่กำรจัดตั้งรัฐอิสลำมในมำเลเซีย	 โดยมีแนวคิด

สอดคล้องกับพรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำนของมำเลเซียคือ	พรรค	PAS	หรือ	The	Pan	

Malaysian	 Islamic	 Party	 ในภำษำมลำยู	 คือ	 Parti	 Islam	 SeMalaysia	 โดย 

มีแนวควำมคิดและเป้ำหมำยในกำรผลักดันมำเลเซียให้เป็นรัฐอิสลำมเคร่งศำสนำ

เหมือนในตะวันออกกลำง	 ซึ่งสหรัฐอเมริกำมองว่ำ	 กลุ่ม	 KMM	 มีควำมสัมพันธ์ 

อย่ำงแนบแน่นกับขบวนกำรเจไอ	 และอัลเคค้ำ	 ท้ังนี้	 คนท่ัวไปมองว่ำกฎหมำย 

ควำมม่ันคงภำยใน	 ที่รัฐบำลมำเลเซียใช้ในกำรรักษำควำมสงบนั้นเป็นเคร่ืองมือ 

ของรัฐบำลในกำรขจัดฝ่ำยตรงข้ำม	 นอกจำกนี้	 รัฐบำลมำเลเซียพยำยำมสร้ำง 

ควำมเข้ำใจกับประเทศต่ำงๆ	 ว่ำไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มก่อกำรร้ำย	 อีกท้ัง 

	มำเลเซยียงัริเริม่กำรลำดตระเวนในน่ำนน�ำ้ร่วมกบั	อนิโดนเีซยี	และสงิคโปร์	บรเิวณ

ช่องแคบมะละกำ	 เพื่อเป็นกำรป้องกันโจรสลัด	 และกำรก่อกำรร้ำยทำงทะเล 

ที่อำจจะเกิดขึ้น	 ทั้งนี้มำเลเซียตระหนักถึงควำมปลอดภัยและสถำนกำรณ์กำรก่อ 

กำรร้ำยทีน่บัวนัจะทวคีวำมรนุแรงขึน้ภำยในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	รวมท้ัง 

ควำมวิตกกังวลว่ำกลุ่มโจรสลัดอำจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ	 มีควำมสัมพันธ์ 

กับกลุ่มก่อกำรร้ำยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่น	 ขบวนกำร	 เจไอ	 กลุ่ม 

อำบูไซยำฟ	 MILF	 และ	 KMM	 อีกทั้งรัฐบำลมำเลเซียมีควำมพยำยำมในกำร 

ปรำบปรำมเครอืข่ำยกลุม่ก่อกำรร้ำยภำยในประเทศและพรรคกำรเมอืงทีส่นบัสนนุ

กลุ่มก่อกำรร้ำยในกำรจัดตั้งรัฐอิสลำม	 โดยกำรเฝ้ำจับตำควำมเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ก่อกำรร้ำยและฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำล	 นั่นก็คือ	 พรรคกำรเมืองฝ่ำยค้ำนที่แนวคิด

สนับสนุนกำรผลักดันมำเลเซียเป็นรัฐอิสลำม

(3)	ความเชือ่มโยงกบัซเีรยี	ควำมพยำยำมในกำรจัดต้ังกลุ่มนกัรบในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ทีไ่ด้รบัแรงบนัดำลใจจำกกลุม่	IS	สำมำรถโยงใยไปถงึผู้ปฏบิติักำร

ในซเีรยี	ตำมรำยงำนสรปุจำกศนูย์ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยโรงเรียนนำยร้อยทหำรบก

สหรัฐฯ	 เวสต์พอยต์	 ได้มีกำรวิเครำะห์แผนกำรก่อกำรร้ำยและกำรโจมตีในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน	 พ.ศ.2557	 ถึงเดือนเมษำยน	 พ.ศ.2560	
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พบว่ำร้อยละ	 60	 ของกำรโจมตีทั้งหมด	 20	 ครั้ง	 และแผนกำรทั้งหมด	 35	 แผน	 

มีควำมเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติกำรของรัฐอิสลำม	 กำรโจมตีและแผนกำรท่ีมีควำม 

เชือ่มโยงเหล่ำนีม้หีลกัฐำนแสดงให้เหน็ว่ำผูป้ฏบัิติกำรของรัฐอสิลำมในซีเรียได้ก�ำกบั

ดูแล	ให้เงินทุนหรือติดต่อกับกลุ่มย่อยต่ำงๆ	ในท้องถิ่น	และบุคคลต่ำงๆ	ประมำณ	

ครึ่งหนึ่งของกำรโจมตีโดยผู้ก่อกำรร้ำยในภูมิภำคนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์	 แต่กลุ่ม 

หัวรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้ำนต่ำงๆ	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็วำงแผนที่จะ

โจมตีด้วยเช่นกัน	 ผู้ก่อกำรร้ำยได้วำงแผนไว้หลำยแผนกำรในมำเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 

และฟิลปิปินส์	จำกกำรศกึษำของศนูย์ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยพบว่ำ	แม้กจิกรรมกำร

ก่อกำรร้ำยในภูมิภำคนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในในฟิลิปปินส์	มำเลเซีย	และอินโดนีเซีย	

แต่กม็แีนวโน้มว่ำแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมควำมรนุแรงจะขยำยตัวในเมยีนมำ	เนือ่งจำก

เมียนมำอำจเป็นพื้นท่ีท่ีเหมำะสมในกำรแทรกซึมเข้ำชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮีนจำ 

ทีถ่กูทำรณุกรรม	ซึง่เป็นแรงบนัดำลใจให้เครอืข่ำยของรฐัอสิลำมในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้วำงแผนกิจกรรมกำรก่อกำรร้ำยในเมียนมำและในประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

ต่อต้ำนรัฐบำลเมียนมำ	 ควำมเคลื่อนไหวเหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำรัฐอิสลำมมองว่ำปัญหำ

เกี่ยวกับโรฮีนจำคือโอกำสในกำรก่อเหตุ	 เช่นเดียวกับกลุ่มญิฮำดอื่นๆ	 ดังนั้นวิกฤต

กำรณ์โรฮีนจำอำจเป็นประเดน็ส�ำคญัในกำรสรรหำผูก่้อกำรร้ำยใหม่ๆ	เพือ่เป็นเครือ่ง

มือในกำรชุมนุม

(4)	แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต	กลุ่ม	 IS	ยังคงเป็นภัยคุกคำมส�ำคัญ	

เนื่องจำกกลุ่ม	 IS	 ก�ำลังกลับเข้ำมำยึดฐำนที่มั่นในกำรปฏิบัติกำร	 ในอิรักและซีเรีย

อีกครั้ง	และมีกำรเผยแผ่อุดมกำรณ์	มีโครงสร้ำงแบบกระจำยอ�ำนำจ	ท�ำให้สำมำรถ

หำสมำชิกและสร้ำงแรงจงูใจในกำรก่อกำรร้ำยให้กบัผูก่้อกำรร้ำยได้ทัว่โลก	อกีทัง้ยงั

สนับสนุนกลุ่มก่อกำรร้ำยอื่นที่มีอุดมกำรณ์สรำ้งรัฐอิสลำมเหมือนกัน	 โดยแนวโน้ม

กำรโจมตีโดยโลนวูล์ฟจะเพิ่มสูงข้ึน	 เนื่องจำกกำรพัฒนำของขบวนกำรก่อกำรร้ำย 

ในกำรแสวงหำแนวร่วม	 กำรฝึกผู้ก่อกำรร้ำยและกำรโฆษณำชวนเชื่อ	 สำมำรถ 

ด�ำเนินกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต	 ผู ้ก ่อกำรร้ำยอิสระสำมำรถเข้ำถึงควำมรู ้และ

ประสบกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยได้จำกกลุ่มผู ้ก่อกำรร้ำยที่มีประสบกำรณ์ทั่วโลก 
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ผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์	 นอกจำกนี้	 กลุ่ม	 IS	 มีแนวโน้มขยำยเครือข่ำยเข้ำมำ 

ในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มำกขึน้เพือ่ใช้เป็นแหล่งพักพิง	ซ่องสุม	และ/หรือ

แหล่งจัดหำ/เส้นทำงขนส่งอำวุธ	 รวมทั้งเผยแพร่อุดมกำรณ์และแนวคิดเข้ำมำใน

อำเซียนโดยเฉพำะประเทศมำเลเซีย	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์มำกขึ้น

มุมมอง/ท่าที

ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายของภมูภิาค	หลงัจำกเหตกุำรณ์

กำรก่อกำรร้ำยในเมอืงมำรำว	ีประเทศฟิลปิปินส์	ผูน้�ำทำงทหำรและทำงกำรเมอืงใน

ภมูภิำคอนิโดแปซฟิิก	ได้ร่วมมอืกนัอย่ำงรวดเรว็เพ่ือแบ่งปันทรัพยำกรและข่ำวกรอง

เพื่อหยุดยั้งกำรแพร่กระจำยของกำรก่อกำรร้ำย	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

-	 ก.ย.60	 ออสเตรเลียส่งกองก�ำลังไปยังฟิลิปปินส์เพื่อฝึกทหำร 

และแบ่งปันข่ำวกรอง	 เพรำะเชื่อว่ำนี่คือภัยคุกคำมต่อภูมิภำคที่ทุกคนต้อง 

ร่วมมือกันเพื่อเอำชนะ	และกำรต่อต้ำนภัยคุกคำมจำกไอซิสต้องอำศัยควำมร่วมมือ 

ของทั้งภูมิภำค	 ออสเตรเลียมีควำมมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนฟิลิปปินส์ในภำรกิจกำร

ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมจำกผู้ก่อกำรร้ำย	ซึ่งก่อนหน้ำนี้	(มิ.ย.60)	ออสเตรเลีย

ได้ส่งอำกำศยำน	 เอพี-3ซี	 โอเรียน	 2	 ล�ำ	 ไปตรวจกำรณ์เหนือเมืองมำรำวี	 เพื่อ

ตรวจหำผู้ก่อกำรร้ำย	ในขณะที่สหรัฐฯ	ได้ส่งทหำร	300-500	นำย	ไปยังฟิลิปปินส์	 

เพื่อท�ำกำรฝึกในด้ำนข่ำวกรอง	กำรตรวจกำรณ์และกำรลำดตระเวน	

-		 เจ้ำหน้ำที่จำกออสเตรเลีย	 บรูไน	 อินโดนีเซีย	 มำเลเซีย	

นิวซีแลนด์	 และฟิลิปปินส์	 ได้ร่วมประชุมสุดยอดท่ีใช้เวลำหนึ่งวัน	 (เดือน	 ก.ค.60)	

และร่วมลงนำมในข้อตกลงเพือ่ต่อสูก้บัแนวคดิสดุโต่งทีน่ยิมควำมรุนแรง	และตกลง

ใจที่จะจัดกำรประชุมทำงยุทธศำสตร์ในกำรต่อต้ำนนักรบต่ำงชำติ	 เพื่อสนับสนุน 

กำรแบ่งปันข่ำวกรอง	 กำรแบ่งปันข้อมูล	 อีกท้ังยังริเริ่มที่จะสร้ำงกฎหมำยเกี่ยวกับ

กำรก่อกำรร้ำยที่ระบุว่ำพฤติกรรมใดคือกำรกระท�ำผิดทำงอำญำ	เช่น	กำรวำงแผน

กำรโจมตีโดยผู้ก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนนักรบต่ำงชำติ	เป็นต้น
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-	 กำรตระเวนทำงทะเลแบบไตรภำครีะหว่ำงอนิโดนเีซีย	มำเลเซีย	

และฟิลปิปินส์	จัดตัง้ข้ึนโดยรฐับำลของทัง้	3	ประเทศ	เมือ่	ม.ิย.60	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อด�ำรงเสถียรภำพในภูมิภำคในยำมที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่	เช่น	

ปัญหำโจรสลัด	กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติอื่นๆ	ในน่ำนน�้ำภูมิภำค	

-	 มำเลเซียเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรประชุมสุดยอดด้ำนกำร 

ต่อต้ำนกำรให้เงินทุนแก่กำรก่อกำรร้ำยครั้งท่ี	 3	 เมื่อ	 มิ.ย.60	 โดยเป็นกำรประชุม 

ร่วมกับออสเตรเลีย	 และอินโดนีเซีย	 กำรประชุมครั้งนี้เป็นโอกำสในกำรพบปะกัน

ระหว่ำงผูเ้ชีย่วชำญด้ำนข่ำวกรองกำรเงนิ	และผูแ้ทนระดับสูงจำกหน่วยงำนทำงด้ำน

นโยบำย	กำรก�ำกับดูแล	กำรบังคับใช้กฎหมำย	และควำมมั่นคงแห่งชำติ	

-	 แนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ	 รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

ภำยใต้กรอบกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ	(ASEAN	

Ministerial	 Meeting	 on	 Transnational	 Crime	 -	 AMMTC)	 ในกำรต่อต้ำน

อำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรก่อกำรร้ำย	 และร่วมมือผ่ำนโครงกำร	 Our	 Eyes	

initiative	 ที่ริเริ่มโดยอินโดนีเซีย	 เพื่อเป็นกรอบให้ประเทศสมำชิก	 6	 ประเทศคือ	

บรูไน	 อินโดนีเซีย	 มำเลเซีย	 สิงคโปร์	 ไทย	 และฟิลิปปินส์	 ส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยและแนวคิดหัวรุนแรง

 3.3.3	Fake	News41

	 สถานการณ์และแนวโน้ม

ปัญหำข่ำวลวง	 (Fake	 news)	 เป็นปัญหำที่มีควำมท้ำทำยในปัจจุบัน	 

ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรวำงนโยบำยของประเทศต่ำงๆ	และเป็นประเดน็ทีถ่กูพดูถงึ

เป็นอย่ำงมำกในยคุโซเชยีลโดยเฉพำะกำรแชร์ข้อมลูซ่ึงเป็นช่องทำงทีส่ำมำรถส่งต่อ

ข้อมลูได้อย่ำงรวดเรว็	โดยข่ำวลวงมกับดิเบอืนเพ่ือหวงัผล	เช่น	หวงัหลอกลวงเอำเงิน 

41		ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์	สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ.	(2562).	กองทัพกับโลกยุคดิจิทัล	:	 
ภยัข่ำวลวง.	เอกสำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงยทุธศำสตร์และควำมมัน่คง.	เอกสำรอดัส�ำเนำ. 
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หวงัเงนิโฆษณำจำกยอดคนด	ูบำงครัง้กห็วงัผลทำงกำรเมอืง	จงใจเสนอเพือ่ให้เกดิผล

ในสังคมเป็นวงกว้ำง	 ซึ่งรัฐบำลท่ัวโลกได้ด�ำเนินกำรหลำยด้ำนเพื่อต่อสู้หรือจัดกำร

กับข่ำวลวงทีแ่พร่ระบำดโดยเฉพำะข่ำวลวงบนอนิเทอร์เนต็	โดยบำงประเทศได้ออก

กฎหมำยในลักษณะที่ก�ำหนดบทลงโทษทำงอำญำกับบุคคลท่ีเป็นคนแพร่กระจำย

ข่ำวลวง	เช่น	ฟิลิปปินส์,	มำเลเซีย	และอินเดีย	

	 ปัญหำข่ำวลวง	 (Fake	 news)	 เป็นปัญหำที่มีควำมท้ำทำยในปัจจุบัน	 

ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรวำงนโยบำยของประเทศต่ำงๆ	 โดยข่ำวลวงอำจหวังผล

ในหลำยด้ำน	 เป็นกำรเขียนในเชิงลบเจตนำหลอกหรือให้เข้ำใจผิด	 จำกทัศนคติ 

ของผู้รับข้อมูล	 ซึ่งอำจหวังผลเพื่อสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่องค์กรหน่วยงำนหรือ

เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินหรือกำรเมือง	 สถำนกำรณ์ข่ำวลวงเป็นประเด็น

ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ำงมำกในยุคโซเชียลมีเดียโดยเฉพำะกำรแชร์ข้อมูลข่ำวสำรซึ่ง

สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ร่วมกับผู้เสพข่ำวได้	 ส่งผลให้ข่ำวในยุคดิจิทัลลดควำมน่ำเช่ือ

ถือ	 ทั้งที่ในควำมจริงเป็นช่องทำงที่สำมำรถส่งต่อข้อมูลได้อยำ่งรวดเร็วและควรจะ

เป็นประโยชน์ต่อผูร้บัสำร	โดยข่ำวลวงมกับดิเบอืนเพือ่หวงัผล	ทัง้นีค้ณะกรรมำธกิำร

ยุโรป	 (European	 Commission	 :	 EC)	 ให้นิยำม	 “ข่ำวลวง”	 หมำยถึงข้อมูล 

ชุดหน่ึงที่ท�ำขึ้นมำโดยมีเจตนำจะบิดเบือนและโจมตีบุคคล	 กลุ่มคน	 หรือองค์กร	 

กำรโฆษณำชวนเชื่อทำงกำรเมือง	 โดยมีเจตนำโจมตีทำงไซเบอร์	 ซึ่งในรำยงำน	 

The	Legal	Framework	to	Address	“Fake	News”	:	Possible	Policy	Actions	

at	the	EU	Level	(2018)	ของ	EC	ได้จ�ำแนกประเภทของข่ำวลวง	ดังน้ี

	 (1)	 เนือ้หำทีอ่ยูใ่นกรอบจ�ำกดั	 เกดิขึน้เมือ่บคุคลมปีฏสิมัพนัธ์ 

กับแหล่งข่ำวเดียวจะท�ำให้กลไกอัลกอริทึม	 (Algorithm)	 ป้อนข่ำวให้ผู้อ่ำนตำม 

มุมมองหรือควำมเข้ำใจที่ผู้อ่ำนชอบ	 ซึ่งท�ำให้เกิดกำรตอกย�้ำในสิ่งที่ตนเองเช่ืออยู่

แล้ว	 รวมถึงกำรใช้อัลกอริทึมส�ำหรับค้นหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่อิงกำรค้นหำ 

ในอดตีและเนือ้หำทีม่กีำรเลอืกอ่ำนล่ำสดุประกอบ	ท�ำให้ได้กลุม่ของข้อมลูท่ีน�ำเสนอ

ผู้อ่ำนแคบ	และมำจำกเฉพำะบำงแหล่งข้อมูลเท่ำนั้นด้วย
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(2)	 ข่ำวลวงทีม่กีำรเผยแพรอ่ย่ำงไม่ตัง้ใจใหเ้กดิผลรำ้ยหรอืเข้ำใจ

ผิด	เป็นกำรแสดงหรือนำเสนอควำมคิดเห็นแต่อำจผิดพลำดหรือไม่จริง	ซึ่งสำมำรถ

เพิ่มหรือกระตุ้นให้ข่ำวลวงแพร่กระจำยและน่ำเชื่อถือมำกขึ้น

(3)		ข่ำวลวงที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงจงใจ	 เป็นกำรใช้อินเทอร์เน็ต 

หรือสื่อสังคม	 ที่มีเจตนำในกำรบิดเบือนหรือสร้ำงอิทธิพลทำงควำมคิดของผู้อ่ำน	

ซึ่งกรณีที่มีปัญหำมำกที่สุดที่รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ	 พยำยำมหำแนวทำงในกำร

จัดกำรคือกำรด�ำเนินกำรเผยแพร่และบริหำรจัดกำรข่ำวลวงอย่ำงเป็นระบบและ 

มีกลยุทธ์เพื่อหวังผลทำงกำรเมือง	หรือเชิงพำณิชย์	(Disinformation	operation)	

ดังเช่นในกรณีของกำรปล่อยข่ำววท�ำลำยคู่แข่งขันทำงกำรเมืองในช่วงกำรเลือก

ตั้งในต่ำงประเทศ	 ซึ่งอำจกลำยเป็นภัยต่อควำมมั่นคงได้หำกเป็นกำรแทรกแซง 

ของรัฐบำลต่ำงประเทศ	ยกตัวอย่ำงกรณีกำรเลือกตั้งของสหรัฐฯ	เมื่อ	ปี	พ.ศ.2559	 

ทีม่กีำรกล่ำวหำว่ำรสัเซยีเข้ำแทรกแซงกำรเลอืกต้ัง	และกรณกีำรเลือกตัง้ในกัมพูชำ	

เมื่อ	ก.ค.61	ที่มีกำรปล่อยข่ำวลวงที่ระบุว่ำน�้ำหมึกที่ใช้ป้ำยนิ้วของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

มีพิษร้ำยแรงถึงขั้นท�ำให้เสียชีวิต

 มุมมอง/ท่าที

	 แนวทำงกำรจดักำรข่ำวลวงของนำนำประเทศ	รฐับำลทัว่โลกได้ด�ำเนนิกำร 

หลำกหลำยประกำรเพื่อต่อสู ้และจัดกำรกับข่ำวลวงที่แพร่ระบำด	 โดยเฉพำะ 

ข่ำวลวงบนอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งขบวนกำรข่ำวลวงเกิดจำกหลำยสำเหตุ	 หรือมีมูล

เหตุจูงใจแตกต่ำงกัน	 แต่ที่เป็นปัญหำมำกที่สุดน่ำจะเป็นกำรใช้ข่ำวลวงเพ่ือเป็น 

เครื่องมือในกำรหลอกลวงให้เข้ำใจผิด	 โดยเฉพำะกำรใช้ข่ำวลวงเพ่ือบ่อนท�ำลำย 

ควำมมั่นคงของชำติ	 และเนื่องจำกกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันอำจไม่สำมำรถตอบ

สนองต่อปัญหำของกำรแพร่กระจำยของข่ำวลวงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ดังนั้น 

บำงประเทศได้ออกกฎหมำยในลักษณะที่ก�ำหนดบทลงโทษทำงอำญำกับบุคคล 

ที่เป็นผู้แพร่กระจำยข่ำวลวง	เช่น
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•	 ฟิลิปปินส์	 ได้ผ่ำนกฎหมำยเฉพำะลงโทษบุคคลที่สร้ำงหรือ 

เผยแพร่ข่ำวลวงต้องระวำงโทษปรบัและจ�ำคกุ	นอกจำกนี	้ผูท้ีถ่กูตดัสนิว่ำมคีวำมผดิ

ดังกล่ำวนี้จะถือว่ำขำดคุณสมบัติในกำรด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองอีกด้วย

•		มำเลเซีย	 รัฐสภำผ่ำนกฎหมำยก�ำหนดโทษจ�ำคุกสูงสุด	 6	 ป	ี 

และปรับ	 500,000	 ริงกิต	 (รำว	 4	 ล้ำนบำท)	 ต่อผู้เผยแพร่ข่ำวลวงทั้งในและ 

นอกดินแดนมำเลเซีย	 รวมทั้งชำวต่ำงชำติ	 ถ้ำประเทศหรือพลเมืองมำเลเซียได้รับ

ผลกระทบจำกข่ำวลวง	โดยกฎหมำยดงักล่ำวมผีลครอบคลุมทัง้ส�ำนกัข่ำว	ส่ือดิจิทลั	

และสื่อสังคม

•	 อินเดีย	 กระทรวงข่ำวสำร	 กิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์

ประกำศกฎหมำยควบคมุข่ำวลวงด้วยกำรเพกิถอนใบอนญุำตของนกัข่ำวทีเ่ผยแพร่

ข่ำวลวง	แบบช่ัวครำวหรอืถำวรโดยผูถ้กูเพกิถอนใบอนญุำตจะถกูห้ำมเข้ำส�ำนกังำน

รัฐบำล	ห้องแถลงข่ำว	ห้องสัมมนำหรือหน่วยงำนอื่นๆ	ของรัฐบำล

	 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำข่ำวลวง	 ควำม

พยำยำมในกำรออกกฎหมำยเพือ่จดักำรกบัปัญหำข่ำวลวงนัน้ก่อให้เกดิควำมท้ำทำย

อกีรปูแบบหนึง่	คอื	เมือ่รฐับำลได้มคี�ำสัง่ให้น�ำเอำข้อมลูท่ีเป็นข่ำวออกไปจำกระบบ

สื่อสังคมออนไลน์	 ก็ยิ่งเพิ่มควำมสงสัยให้แก่ประชำชนทั่วไป	 และในบำงครั้งก็ช่วย

ท�ำให้ข่ำวลวงดังกล่ำวแพร่กระจำยมำกขึ้นหรือดูน่ำเชื่อถือมำกขึ้น	 จึงอำจกล่ำวได้

ว่ำแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยรัฐบำลเข้ำมำควบคุมเนื้อหำนั้น	 ไม่อำจสร้ำง

ควำมน่ำเช่ือถอืในโลกออนไลน์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ส่งผลให้ในบำงครัง้มำตรกำร

ทำงกฎหมำยที่มีกำรเซนเซอร์ข้อมูล	อำจกลำยเป็นดำบสองคม	และหำกบทลงโทษ 

มีควำมรุนแรงอำจท�ำให้เกิดกำรส่ือสำรผ่ำนระบบอื่นแทน	 ดังนั้น	 รัฐบำลจึงควร 

ส่งเสริมด้วยมำตรกำรอื่น	เช่น	กำรสร้ำงกลไกหรือรณรงค์ให้มีกำรตรวจสอบข้อเท็จ

จริงและตอบโต้ข่ำวลวงด้วยกำรสร้ำงเว็บไซต์เพื่อใช้ตรวจสอบ	 (Fact	 -	 checking	

website)	ตวัอย่ำงเช่น	มำเลเซยีได้สร้ำงเวบ็ไซต์เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิหรอืข่ำวได้	เรยีกว่ำ	sebenarn-ya.my	ในขณะที	่กำตำร์	ได้สร้ำงเวบ็ไซต์

ช่ือ	Lift	the	Blockade	เพือ่ต่อสูก้บักำรรณรงค์เผยแพร่ข่ำวลวง	นอกจำกนี	้มำตรกำร
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ที	่ไม่ใช่กฎหมำยยงัรวมถึงกำรส่งเสริมให้ประชำชนตระหนกัรู้เท่ำทนัสือ่และมทีกัษะ 

กำรคิดเชิงวิเครำะห์	 ตัวอย่ำงเช่น	 แคนำดำ	 อิตำลี	 และไต้หวัน	 ได้บรรจุเรื่องกำร

แยกแยะข่ำวจริงและข่ำวลวงไว้ในหลักสูตรกำรเรียนของนักเรียน	 หรืออินโดนีเซีย	

รัฐบำลได้ขอควำมร่วมมือกับบริษัทสื่อและผู้น�ำสื่อสังคมให้ช่วยกันให้ควำมรู้และ

รณรงค์ในเรื่องกำรต่อสู้กับข่ำวลวง

 3.3.4	ปัญหาขยะในทะเล42

 สถานการณ์และแนวโน้ม

ปัญหำเรื่องขยะในทะเลเป็นประเด็นระดับโลกที่องค์กำรสหประชำชำติ	

(United	 Nations)	 ให้ควำมส�ำคัญ	 เนื่องจำกกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลเป็น	 

1	 ใน	 17	 เป้ำหมำยของวำระกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 โดยปัจจุบันทะเลทั่วโลกก�ำลัง

เผชิญกับขยะที่เคลื่อนจำกแผ่นดินออกสู ่ชำยฝั ่งและท้องทะเล	 เป็นสำเหตุ 

ให้ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลได้รับควำมเสียหำย	 สัตว์ทะเลบำดเจ็บและตำย	 

ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยำทำงทะเล	เศรษฐกิจของประเทศ	ตลอดจนกำรท่องเที่ยว

ในภำพรวม	เมือ่ปี	พ.ศ.2560	ประเทศในภมูภิำคอำเซียนหลำยประเทศถกูจัดอนัดับ 

ให้เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลำสติกลงทะเลมำกที่สุดในโลก	อำทิ	อินโดนีเซีย	(อันดับ	

2)	ทิ้งขยะพลำสติกในทะเล	3.22%	ฟิลิปปินส์	(อันดับ	3)	และ	เวียดนำม	(อันดับ	4)	

มีปริมำณขยะอยู่ที่	1.88%	ส่วน	ไทย	(อันดับ	6)	และ	มำเลเซีย	(อันดับ	8)	มีปริมำณ

ขยะ	1.03%	และ	0.94%	ตำมล�ำดับ

42 	ชชัฎำ	ก�ำลงัแพทย์.	(2561).	วกิฤตขยะในทะเลชำตอิำเซยีน.	ออนไลน์.	สบืค้นเมือ่	8	กรกฎำคม	
2562	จำก	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%
E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E
0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0
%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%
B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf.	
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ในกรณีประเทศไทย	 ประเด็นปัญหำขยะทำงทะเลได้รับควำมสนใจอย่ำง

กว้ำงขวำง	 หลักจำกเหตุกำรณ์กำรตำยของวำฬน�ำร่องครีบสั้น	 เมื่อ	 พ.ศ.2561	 

ที่ผ่ำนมำ	 สัตวแพทย์พบว่ำวำฬมีอำกำรลอยตัวผิดปกติ	 ก่อนที่จะมีกำรส�ำรอก

พลำสตกิและตำยในเวลำต่อมำ	ผลกำรชนัสตูรพบว่ำสำเหตุกำรตำยนัน้เกดิจำกกำร

ที่วำฬกินพลำสติกเข้ำไปกว่ำ	8	กิโลกรัม	จนท�ำให้ระบบย่อยอำหำรอุดตัน	นอกจำก

นีย้งัมสีตัว์ทะเลจ�ำนวนมำกต้องตำยเพรำะปัญหำขยะทะเล	โดยเฉพำะขยะพลำสติก	

หำกประเทศไทยไม่เร่งลดปริมำณขยะในทะเล	 อำจส่งผลต่อควำมอุดมสมบูรณ ์

ทำงทะเล	ชำยฝั่ง	และมนุษย์ในที่สุด	นอกจำกประเทศไทย	แล้วเมื่อเดือน	ก.พ.	61	 

ที่ผ่ำนมำ	 ปัญหำขยะพลำสติกในทะเลของอินโดนีเซียเองก็เป็นที่จับตำมองเช่นกัน	 

โดยบริเวณเกำะนูซำเปนิดำใกล้กับเกำะบำหลีก็เผชิญกับวิกฤตขยะที่ท�ำลำย

ทัศนียภำพและระบบนิเวศวิทยำในทะเลของอินโดนีเซียด้วย	 เช่นเดียวกับกรณี 

ของเกำะโบรำไกในฟิลิปปินส์ที่กลำยเป็นแหล่งเส่ือมโทรมเพรำะธุรกิจร้ำนค้ำต่ำงๆ	

ปล่อยของเสียลงทะเล	 โดยไม่มีระบบกำรจัดกำรขยะที่มีประสิทธิภำพ	 จนรัฐบำล

ต้องออกค�ำสั่งปิดเกำะเป็นเวลำ	6	เดือนเพื่อฟนฟูระบบนิเวศ

มุมมอง/ท่าที

ส�ำหรับมำตรกำรกำรจัดกำรปัญหำขยะทำงทะเลของชำติสมำชิกอำเซียน

นัน้	ในส่วนของไทยได้ประกำศใช้	“แผนแม่บทกำรบรหิำรขยะมลูฝอยของประเทศปี	

พ.ศ.2559	–	2564”	โดยกรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง	(ทช.)	ได้จัดท�ำมำตรกำร

เพื่อจัดกำรขยะทำงทะเล	ได้แก่	 (1)	กำรศึกษำชนิด	ปริมำณ	แหล่งที่มำและจัดท�ำ

ฐำนข้อมูล	 (2)	 กำรลดผลกระทบจำกขยะทะเลต่อระบบนิเวศที่ส�ำคัญ	 (3)	 กำรลด

ปริมำณขยะทะเลตำมหลักวิชำกำร	(4)	กำรส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำใช้

บรรจภัุณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	และ	(5)	กำรสร้ำงจติส�ำนกึในกำรลดขยะทะเล	 

ด้วยกำรเริ่มลดปริมำณขยะทะเล	 โดยเฉพำะขยะพลำสติกที่มีผลกระทบต่อระบบ

นเิวศทำงทะเล	ในขณะทีอ่นิโดนเีซยีตัง้เป้ำหมำยลดขยะทำงทะเลให้ได้	70%	ภำยใน

ปี	พ.ศ.2568	พร้อมกนันัน้	รฐับำลเพิม่มำตรกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
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และลดปริมำณขยะในระดับนักเรียนนักศึกษำ	 ในกรณีของฟิลิปปินส์	 นอกจำก

มำตรกำรเด็ดขำดเช่นกำรห้ำมเข้ำในพื้นที่เสื่อมโทรมแล้ว	 ทำงรัฐบำลก�ำลังพัฒนำ

แนวคิดกำรออกกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำรขยะทำงทะเลฉบับใหม่อีกด้วย

ในส่วนของควำมร่วมมือระดับอำเซียนเพ่ือจัดกำรปัญหำขยะในทะเลนั้น	 

ประเทศไทยได้เป็นเจ้ำภำพจัดประชุมระดับอำเซียนเรื่อง	 “กำรลดปริมำณ 

ขยะทะเลในกลุ่มประเทศอำเซียน”	 หรือ	 “ASEAN	 Conference	 on	 Reducing	

Marine	Debris	in	ASEAN	Region”	เมื่อเดือน	พ.ย.61	ที่ผ่ำนมำ	โดยมีประเทศ

สมำชิกอำเซียน	10	ประเทศ	ประเทศจีน	และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมแลกเปลี่ยน

ข้อมูลขยะทะเลและแนวทำงกำรรับมือระหว่ำงกันเป็นครั้งแรก	 เพื่อหำมำตรกำร

ป้องกันและควบคุมไม่ให้ปริมำณขยะบนบกไหลลงทะเลเพิ่มเติม	 กำรก�ำหนด 

แผนจัดกำรขยะของภูมิภำคอำเซียน	 รวมถึงกำรแก้ปัญหำขยะทะเลระดับโลก	 

ระดับภูมิภำคและด้ำนกฎหมำย	 นอกจำกนี้ผู้แทนจำกประเทศไทย	 อินโดนีเซีย	 

และฟิลปิปินส์	ยงัได้เข้ำร่วมประชมุกับสหประชำชำตเิรือ่งมหำสมทุร ซึง่อยูใ่นกรอบ

ของเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน	และกล่ำวยนืยนัว่ำจะทัง้	3	ประเทศร่วมมอืกันแก้ไข

ปัญหำกำรทิ้งขยะพลำสติกในทะเล

ชำติสมำชิกอำเซียนล้วนตระหนักถึงปัญหำขยะทำงทะเลและพยำยำม 

หำมำตรกำรแก้ไขทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยำว	 ทว่ำปัญหำขยะทำงทะเลเป็น

ปัญหำที่มีลักษณะข้ำมชำติเนื่องจำกเขตแดนทำงทะเลนั้นมีอำณำบริเวณที่กว้ำง	 

เมื่อขยะได้เคลื่อนออกจำกผืนดินไปสู่น่ำนน�้ำทะเลแล้วก็ยำกที่ประเทศใดประเทศ

หนึ่งจะสำมำรถจัดกำรได้อย่ำงอิสระเพรำะอำจรุกล�้ำเขตน่ำนน�้ำของประเทศ

อื่นได้	 กำรแก้ปัญหำขยะทำงทะเลจึงจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือและกลไกใน

ระดับระหว่ำงประเทศด้วย	นอกจำกนี้	 กำรแก้ปัญหำในระยะยำวยังต้องอำศัยกำร 

ให้ควำมรู	้กำรศกึษำในกำรจดักำรขยะและปลกูฝังจติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม 

แก่ประชำชนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำขยะทำงทะเลอย่ำงรอบด้ำนและยั่งยืนอีกด้วย	

	 จำกกำรทบทวนสถำนกำรณ์	แนวโน้ม	ควำมท้ำทำยส�ำคัญ	ที่มีผลกระทบ

ต่อประชำคมอำเซียน	 ในช่วงที่ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียนดังข้อมูลข้ำงต้น	
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พบว่ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของนำนำประเทศนั้น 

ไม่สำมำรถแยกจำกกันได้	 โดยเสถียรภำพควำมมั่นคงจะเป็นส่ิงส�ำคัญท่ีเอื้อต่อกำร

พฒันำเศรษฐกิจ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรรบัมือกบัภยัคกุคำมรปูแบบใหม่นัน้	ประเทศ

ใดประเทศหนึ่งจะไม่สำมำรถรับมือได้เพียงล�ำพัง	 แต่ต้องมีควำมร่วมมือกันกับ 

ประเทศอืน่ๆ	ไม่ว่ำจะเป็นควำมร่วมมอืในระดบัทวิภำคหีรอืพหภุำค	ีแต่อย่ำงไรกต็ำม	

กต้็องอยูบ่นจุดยนืร่วมกนัของอำเซยีนทีจ่ะไม่แทรกแซงกจิกำรภำยในของประเทศใด

ประเทศหนึ่งเป็นส�ำคัญ

 3.3.5	การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่น�ามาสู่ปัญหาภัยพิบัติ43,44

 สถานการณ์และแนวโน้ม

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ	 อำเซียนต่ำงยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้

ก้ำวหน้ำทัดเทียมกับภูมิภำคอื่น	 ดังจะเห็นได้จำกนโยบำยที่ก้ำวกระโดดของหลำย

ประเทศ	อำทิ	มำเลเซียได้มีวิสัยทัศน์ว่ำ	“จะต้องเป็นประเทศอุตสหกรรมที่พัฒนำ

แล้วในปี	 ค.ศ.2020”	 ส�ำหรับอำเซียนใหม่	 (CLMV)	 ก็มีนโยบำยเปิดประเทศมำก 

ยิ่งขึ้น	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยกำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำง

ประเทศ	กำรเร่งพัฒนำเศรษฐกิจของอำเซียนจะส่งผลให้เกิดกำรขยำยและเพิ่มฐำน

กำรผลิตในภูมิภำค	 ก่อให้เกิดปัญหำมลพิษและเกิดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน

ปรมิำณทีม่ำกขึน้จำกกจิกรรมต่ำงๆ	จงึคำดกำรณ์ได้ว่ำภูมิภำคอำเซียนจะเป็นแหล่ง

ก�ำเนิดมลพิษที่ส�ำคัญของโลกในอนำคต	

43	องค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก	(องค์กำรมหำชน).	(2558).	กำรเปล่ียนแปลงภูมอิำกำศ
โลก	ผลกระทบและกำรปรับตัวของอำเซียน.	ออนไลน์.	สืบค้นเมื่อ	23	กรกฎำคม	2562	จำก	
http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=538	
44	องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก	(องค์กำรมหำชน).	(2558).	จุดยืน	AEC	เดินหน้ำลด
ปัญหำโลกร้อน.	ออนไลน์.	สบืค้นเมือ่	23	กรกฎำคม	2562	จำก	http://www.tgo.or.th/2015/
thai/news_detail.php?id=944	
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ส�ำหรับปัญหำโลกร้อนไม่ใช่ประเด็นอุบัติใหม่ของภูมิภำค	 เพรำะผู้น�ำ

อำเซียนได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องดังกล่ำวมำมำกกว่ำทศวรรษแล้ว	 โดยได้ยก

ประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศว่ำเป็นภัยคุกคำมอย่ำงร้ำยแรง 

ต่อมนุษยชำติและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 และยังส่งผลกระทบต่อภูมิภำคอำเซียน 

อีกด้วย	 ในขณะเดียวกันประเทศสมำชิก

อำเซียนก็ ได ้ปรับ เปลี่ ยนนโยบำยกำร

พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศจำก	 Brown	

Economy	 เป็น	 Green	 Economy	 หรือ	

“เศรษฐกิจสีเขียว”	 เพื่อขับเคลื่อนกำร

พัฒนำที่มุ ่งสู ่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ

สงัคมอย่ำงยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	 

โดยมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ก่อให้เกิดของเสียและก๊ำซเรือนกระจก

ในปริมำณน้อยที่สุด	 ประเทศสมำชิกอำเซียนจึงได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยระดับชำต ิ

เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมขีดควำมสำมำรถของตน	 อำทิ	 อินโดนีเซีย

ตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 26%	ภำยในปี	 พ.ศ.2563	 สปป.ลำว

ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มพื้นที่ป่ำ	 70%	ภำยในปี	 พ.ศ.2563	 มำเลเซียตั้งเป้ำหมำยลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	40%	จำกภำคพลังงำน	ภำยในปี	พ.ศ.2563	และเพิ่มกำร 

ใช้พลังงำนทดแทน	 11%	ภำยในปี	 พ.ศ.2563	 สิงคโปร์ต้ังเป้ำหมำยลดกำรปล่อย 

ก๊ำซเรือนกระจก	16%	ภำยในปี	พ.ศ.2564	ประเทศไทยตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจก	 7-20%	ภำยในปี	 พ.ศ.2563	 และเวียดนำมตั้งเป้ำหมำยลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	7-20%	ภำยในปี	พ.ศ.2563	

มุมมอง/ท่าที

	 กำรรวมกันเป็นประชำคมอำเซียนนอกจำกจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจรวมทั้งเกิดกำรเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนและพลังงำนของภูมิภำคแล้ว	

ยงัมีผลกระทบด้ำนลบทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโลกร้อน	คอื	ก่อให้เกดิกำรเพิม่กำรปล่อย
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ก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มขยำยตัวมำกข้ึน	 เพ่ิมกำรปล่อย

ก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนและเครือข่ำยด้ำนพลังงำน	

นอกจำกนี้นโยบำยกำรเชื่อมโยงพลังงำนในภูมิภำคอำจท�ำให้แรงขับเคล่ือนในกำร

พัฒนำพลังงำนทำงเลือกอื่นๆ	ลดลง	เพรำะพลังงำนฟอสซิลมีต้นทุนถูกกว่ำ	

	กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 

กำรเพำะปลูก	กำรประมง	แหล่งน�้ำและกำรใช้ชีวิตของชำวอำเซียนอย่ำงหลีกเลี่ยง

ไม่ได้	 กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศและปริมำณน�้ำฝน	 รวมถึงพำยุฤดูร้อน	 

พำยุไซโคลนและไต้ฝุ่น	ที่จะมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น	 โดยฟิลิปปินส์มีควำมเสี่ยงสูงสุด

ทีจ่ะถกูพำยพุดักระหน�ำ่แบบท่ัวถงึทัง้เกำะตลอดปี	อกีทัง้ยงัมปีรำกฏกำรณ์เอลนโิญ่ 

และลำนญ่ิำทีจ่ะเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรก�ำหนดทศิทำงของพำยหุลงฤด	ูซึง่จะเกดิขึน้ 

บ่อยครั้งและทวีควำมรุนแรงไปตำมสภำพอำกำศที่ปรวนแปร	ส่งผลให้บำงประเทศ

มีฝนตกชุกและพำยุเข้ำ	 ขณะที่อีกประเทศแทบจะไม่มีฝนและร้อนแห้งแล้ง	 

หรืออำจกล่ำวได้ว่ำประชำคมอำเซียนจะพบกับเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศบ่อยครั้งขึ้น

	 ในส่วนของคุณภำพชีวิตของประชำชนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย	

เนื่องจำกอุณหภูมิที่สูงข้ึนจะส่งผลต่อคุณภำพของอำกำศ	 โดยเฉพำะเมืองใหญ่	

เช่น	 กรุงเทพ	จำกำร์ตำ	 มะนิลำ	 ซึ่งเป็นเมืองที่มีมลพิษสูงอยู่แล้วก็จะเข้ำขั้นวิกฤต	

นอกจำกนี้	สภำพอำกำศที่ร้อนผิดปกติยังเป็นต้นเหตุก่อโรคภัยไข้เจ็บ	เช่น	ลมแดด	

ควำมเครียด	 ระบบไหลเวียนเลือดบกพร่อง	 และโรคที่มีแมลงเป็นพำหะอำจท�ำให้

เกิดโรคที่สำมำรถแพร่กระจำยไปทั่วภูมิภำคได้

	 แม้ว่ำอำเซียนจะแสดงจุดยืนร่วมกันต่อกรณีกำรเรียกร้องให้ประเทศ

ที่พัฒนำแล้วลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ได้	 40%	ภำยในปี	 พ.ศ.2563	 แต่ก็

ยังไม่สำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำแต่ละประเทศจะต้องลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ได ้

ในปริมำณดังกล่ำว	 รวมถึงขำดกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนของแต่ละประเทศ

ที่จะมีส่วนร่วมในกำรควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้ร ้อนเกิน	 2	 องศำ	 

ตำมที่เคยก�ำหนดไว้ในพิธีสำรเกียวโต	 ประเด็นส�ำคัญที่อำเซียนต้องตระหนักคือ	
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กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกเนื่องจำกภำวะโลกร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถ 

หลีกเลี่ยงได้	 ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตอำจผิดแผกแตกต่ำง 

ไปจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพบเห็นในปัจจุบัน	 อำเซียนต้องเตรียม

ควำมพร้อมให้สำมำรถอยู่ได้ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต	 หรือมี

ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงได้มำกขึ้น	 กำรคิดถึงภำวะ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกโดยเน้นประเด็นเรื่องลดโลกร้อนนั้น	แม้ว่ำจะ

เป็นสิง่ทีด่แีละควรช่วยกันท�ำแต่กไ็ม่อำจเพยีงพอต่อกำรแก้ปัญหำ	ประชำคมอำเซียน

ต้องปรบัทศันคติสงัคมโดยต้องสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกนั	ปรบัวถิชีวีติ	ปรบัยทุธศำสตร์

ประเทศ	ชุมชน	และธรุกจิ	ให้สอดคล้องกบัทศิทำงกำรเปลีย่นแปลงในอนำคตทีอ่ำจ

จะเกิดขึ้น	หรือมีขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ในอนำคตได้ดียิ่งขึ้น

	 ปัญหำโลกร้อนนับเป็นควำมท้ำทำยที่ประชำคมอำเซียนจะร่วมกัน

แสวงหำแนวทำง	 หรือมำตรกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำร่วมกัน	 โดยอำศัยควำม

ร่วมมือในระดับภูมิภำค	 เพื่อพัฒนำนโยบำย	 กฎระเบียบ	 และมำตรฐำนกำร 

ด�ำเนินงำนเพื่อลดภำวะโลกร้อน	 อำทิ	 กำรจัดท�ำแผนแม่บทสังคมคำร์บอนต�่ำและ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภูมิภำคร่วมกัน	กำรจัดท�ำ	Regional	benchmarking	

ด ้ำนพลังงำนที่สะอำด	 กำรจัดท�ำมำตรฐำนประสิทธิภำพพลังงำนร่วมกัน	

(Harmonized	Standard)	เพือ่ลดกำรกดีกนัทำงกำรค้ำและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ของภูมิภำค	 กำรร่วมกันพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบริบทของ

อำเซียน	 กำรร่วมกันพัฒนำกลไกกำรตลำดเพื่อสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงสินค้ำ

และบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและภูมิภำค	เป็นต้น	ซึ่งแนวทำง

ดังกล่ำวจะช่วยเสริมสร้ำงให้ประชำคมอำเซียนเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

(Green	 Growth)	 และมีขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์โลกร้อน 

ในอนำคตได้ดียิ่งขึ้น

จำกกำรทบทวนสถำนกำรณ์	แนวโน้ม	ควำมท้ำทำยส�ำคัญ	ที่มีผลกระทบ

ต่อประชำคมอำเซียน	 ในช่วงที่ไทยรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียนดังข้อมูลข้ำงต้น	
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พบว่ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของนำนำประเทศนั้น 

ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้	 โดยเสถียรภำพควำมมั่นคงจะเป็นส่ิงส�ำคัญที่เอ้ือ 

ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่นั้น	

ประเทศใดประเทศหนึ่งจะไม่สำมำรถรับมือได้เพียงล�ำพัง	 แต่ต้องมีควำมร่วมมือ 

กับประเทศอื่นๆ	ไม่ว่ำจะเป็นควำมร่วมมือในระดับทวิภำคีหรือพหุภำคี	แต่อย่ำงไร

ก็ตำม	 ก็ต้องอยู ่บนจุดยืนร่วมกันของอำเซียนที่จะไม่แทรกแซงกิจกำรภำยใน 

ของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นส�ำคัญ
“แนวทางการขับเคลื่อน

 ประชาคมอาเซียนใหมั่นคง 
 ภายใตบทบาทประธานอาเซียนของไทย
 ในป พ.ศ. 2562”
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ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคม
อำเซียนให้มั่นคง ภำยใต้บทบำทประธำน

อำเซียนของไทยในปี พ.ศ.2562

“แนวทางการขับเคลื่อน

 ประชาคมอาเซียนใหมั่นคง 
 ภายใตบทบาทประธานอาเซียนของไทย
 ในป พ.ศ. 2562”
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ส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง	ภายใต้บทบาท

ประธานอาเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562

4.1	แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย	พ.ศ.2562

ภำพที	่3	แสดงแนวคดิหลกัในกำรเป็นประธำนอำเซยีนของไทย	พ.ศ.	2562
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4.1.1	 แนวคิดหลักส�าหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย	 คือ	

Advancing	Partnership	for	Sustainability	หรือ	“ร่วมมอื	ร่วมใจ	ก้ำวไกล	ยัง่ยนื”	

ซึ่งมีองค์ประกอบ	3	ประกำร	ดังนี้	45

1.	“กำรร่วมมอื	ร่วมใจ”	(Partnership)	ผ่ำนกำรส่งเสริมควำมเป็น

หุน้ส่วนภำยในอำเซยีนและกบัประเทศคูเ่จรจำและประชำคมโลกโดยกำรเสรมิสร้ำง 

ควำมร่วมมืออำเซียนบวกหน่ึง	 และโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมในภูมิภำคที่มีอำเซียน

เป็นแกนกลำงเพิ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับนำนำประเทศ	 โดยค�ำนึงถึงควำม

สมดุลและประโยชน์ต่อประชำชน	 และเพิ่มบทบำทของอำเซียนในเวทีโลกเพื่อ

ช่วยแก้ไขปัญหำส�ำคัญต่ำงๆ	 เช่น	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 ในกำรนี	้ 

ตวัขบัเคลือ่นส�ำคญัส�ำหรบัอำเซยีนคอืกำรส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงในทุกมติ	ิทัง้ในเรือ่ง

โครงสร้ำงพื้นฐำน	 กฎระเบียบ	 กำรเชื่อมโยงประชำชน	 โดยเฉพำะในบริบทของปี

วัฒนธรรมอำเซียน	ค.ศ.2019	รวมถึงกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ควำมเชื่อมโยงต่ำงๆ	

ในภูมิภำค	เพื่อก้ำวไปสู่อำเซียนที่ไร้รอยต่อ	(Seamless	ASEAN)

2.	 “กำรก้ำวไกล”	 (Advancing)	 โดยให้อำเซียนมองและก้ำวไป 

ด้วยกันสู่อนำคตอย่ำงมีพลวัต	 ใช้ประโยชน์จำกวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีจำก 

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	 ครั้งที่	 4	 และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันควบคู่

ไปกับกำรสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันจำกเทคโนโลยีก้ำวกระโดด	และควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 

ในอนำคต	โดยเฉพำะส�ำหรับ	MSMEs	เพื่อก้ำวไปสู่ดิจิทัลอำเซียน	(Digital	ASEAN)	

3.	 “ควำมยั่งยืน”	 (Sustainability)	 กล่ำวคือ	 กำรสร้ำงควำม

ยัง่ยนืในทกุมิต	ิไม่ว่ำจะเป็นควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนื	ควำมยัง่ยนืด้ำนกำรเจรญิเตบิโตทำง

เศรษฐกิจ	รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว	และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	ซึ่งกำรจัดตั้งศูนย์อำเซียน

เพือ่กำรศึกษำและกำรหำรอืด้ำนกำรพฒันำท่ียัง่ยนืและศนูย์อำเซยีนเพือ่ผูส้งูวยัอย่ำง

มีศักยภำพและมีนวัตกรรมจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยนี้

45	กรมอำเซียน.	(2562).	แนวคิดหลัก.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	10	มิถุนำยน	2562.	จำก	https://
www.asean2019.go.th/th/abouts/key-concepts/	
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 4.1.2	 ตราสัญลักษณ์46	 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรเป็นประธำนอำเซียนของ

ไทย	พ.ศ.2562	คอื	“พวงมำลยั”	โดยใช้พวงมำลยัเป็นแรงบนัดำลใจในกำรออกแบบ

ตรำสัญลักษณ์	จำกแนวคิดว่ำคนไทยนิยมใช้พวงมำลัยในงำนมงคล	เป็นสัญลักษณ์

ของกำรต้อนรับและให้เกียรติผู้มำเยือน	โดยกำรออกแบบได้ผสมผสำนงำนศิลปะที่

สะท้อนถึงควำมเป็นไทยกับมิติของควำมทันสมัย

“ดอกไม้”	 ซึ่งน�ำมำร้อยเรียงเป็น	 “พวงมำลัย”	 สื่อถึงประชำชนของ

ประชำคมอำเซียน	 ท่ีมีควำมร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน	 “อุบะมำลัย”	 

เป็นตัวแทนของประเทศสมำชิกอำเซียน	10	ประเทศ

สัญลักษณ์ดังกล่ำวเมื่อมองจำกด้ำนล่ำงข้ึนด้ำนบน	 เห็นเป็นรูปลูกศร 

ทีพุ่ง่ทะยำนขึน้	สะท้อนถงึควำมร่วมมอืเพือ่ขบัเคล่ือนอำเซียนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วย

กัน	โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง	ภำยใต้แนวคิด	“Advancing	Partnership	for	

Sustainability”	หรือ	“ร่วมมือ	ร่วมใจ	ก้ำวไกล	ยั่งยืน”

46	กรมอำเซียน.	(2562).	ตรำสัญลักษณ์.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	10	มิถุนำยน	2562.	จำก	https://
www.asean2019.go.th/th/abouts/symbol/ 
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4.1.3	 ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม	 ไทยมุ่งที่จะปฏิบัติหน้ำที่ประธำนอำเซียน 

ในปี	2562	ให้บรรลผุล	โดยได้แบ่งกำรด�ำเนนิกำรออกเป็น	3	เสำ	อนัได้แก่	ประชำคม

กำรเมืองและควำมมั่นคง	 ประชำคมเศรษฐกิจ	 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม  

ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1.	ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง47 มุ่งด�ำเนินกำรในประเด็น

ดังต่อไปนี้	 (1)	 เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง	 ที่มีผลกระทบต่อ 

ควำมมั่นคง	 และสันติภำพในภูมิภำค	 (Future-Oriented)	 โดยกำรเสริมสร้ำง 

ขดีควำมสำมำรถเพือ่รบัมอืกบัภยัคกุคำมควำมมัน่คงรูปแบบต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ก่อกำรร้ำย	 อำชญำกรรมข้ำมชำติ	 และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์	 เช่น	 กำรเปิด 

ศูนย์ควำมร่วมมืออำเซียน-ญี่ปุ่น	 เพื่อพัฒนำบุคลำกรควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ในประเทศไทย	 และกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรกำรทูต 

เชิงป้องกัน	 (2)	 ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ	 เพ่ือแก้ไขควำมท้ำทำย 

ด้ำนควำมมั่นคง	 (Effective	 Partnerships)	 โดยกำรกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรชำยแดนในอำเซยีน,	กำรส่งเสริมควำมร่วมมอืทำงทะเลในเชงิ

สร้ำงสรรค์และมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย	 และกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรทหำร

และกำรทตูทำงกำรทหำร	(3)	ส่งเสรมิควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนืในภมูภิำค	(Sustainability)	

โดยกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงท่ียั่งยืนในอำเซียนและภูมิภำค	 

ผ่ำนกำรเสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเช่ือใจในระดับยุทธศำสตร์	 และส่งเสริมบทบำท 

ของศูนย์แพทย์ทหำรอำเซียนในภูมิภำค

  2.	 ประชำคมเศรษฐกิจ48 มุ่งด�ำเนินกำรในประเด็นดังต่อไปน้ี	 

(1)	 กำรเตรียมควำมพร้อมของอำเซียนส�ำหรับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่	 4	 

โดยจัดท�ำแผนงำนด้ำนนวัตกรรมของอำเซียน,	 จัดท�ำแถลงกำรณ์ว่ำด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมของอำเซียนไปสู่อุตสำหกรรม	 4.0	 และส่งเสริมกำร
47	กรมอำเซียน.	(2562).	ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	10	มิถุนำยน	
2562.	จำก	https://www.asean2019.go.th/th/abouts/priority-deliverables-politic/
48	 กรมอำเซียน.	 (2562).	 ประชำคมเศรษฐกิจ.	 ออนไลน์.	 ค้นเม่ือ	 10	 มิถุนำยน	 2562.	 
จำก	https://www.asean2019.go.th/th/abouts/priority-deliverables-economic/	
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ใช้ดิจิทัลส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อยอำเซียน	 (2)	 กำรส่งเสริมควำมเชื่อมโยง 

ในภูมิภำคผ่ำนกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเท่ียว	 โดยเชื่อมโยงระบบ	 ASEAN	

Single	Window	ให้ครบ	10	ประเทศ,	กำรใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกำรค้ำ

และกำรลงทุนในภมูภิำค,	กำรจดัท�ำแนวทำงกำรพฒันำแรงงำนมทีกัษะ/ผูป้ระกอบ

วิชำชีพเพื่อรับมือกับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่	4,	กำรพัฒนำกลไกกำรระดมทุน 

จำกภำคเอกชนส�ำหรับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน,	 กำรจัดท�ำแนวทำงกำร 

ด�ำเนินงำนสู่กำรเป็นเขตพื้นที่กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรอำเซียน	 และกำรสรุปผล 

กำรเจรจำควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกจิระดบัภมูภิำค	(3)	กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ทำงเศรษฐกจิของอำเซยีนอย่ำงยัง่ยนืในทกุมติ	ิโดยกำรจัดท�ำแนวทำงในกำรส่งเสริม

ควำมร่วมมือเพื่อกำรประมงท่ีย่ังยืน	 และกำรจัดท�ำแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ของตลำดทุนอำเซียน

	 	 3.	 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม49 มุ่งด�ำเนินกำรในประเด็น 

ดังต่อไปนี้	(1)	กำรเตรียมควำมพร้อมและวำงแผนด้ำนควำมมัน่คงของมนุษย์ส�ำหรับ

อนำคต	 (Future-Oriented)	 โดยจัดตั้งศูนย์อำเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่ำงมีศักยภำพ 

และนวัตกรรม,	 จัดตั้งคลังสิ่งของและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย

พิบัติฉุกเฉินของอำเซียน,	 ผลักดันเครือข่ำยอำเซียนส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำก

จุลินทรีย์,	 พัฒนำทุนมนุษย์ผ่ำนแผนงำนและกิจกรรมส�ำหรับกำรศึกษำทุกช่วงวัย,	

จัดท�ำแผนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำทุพโภชนำกำร	ภำวะแคระแกร็น	และภำวะโรคอ้วน	

และจัดกำรประชุม	 ก.พ.	 อำเซียน	 ครั้งที่	 20	 ภำยใต้หัวข้อหลัก	 “ยกระดับ	 ฉับไว	

ก้ำวใหม่รำชกำรอำเซียน”	 (2)	ส่งเสริมควำมเเชื่อมโยงภำคประชำชน	และหุ้นส่วน 

ควำมร่วมมือ	(Connectivity	And	Partnerships)	โดยจัดกำรประชุมภำคประชำ

สังคมและภำคประชำชนอำเซียน,	ส่งเสริมกำรเป็นปีวัฒนธรรมอำเซียน	ในปี	2562	

และกำรพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมอำเซียนที่มีอยู่ในไทย,	 จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมอำเซียน 

ด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม	 และยกระดับเครือข่ำยมหำวิทยำลัย

49		กรมอำเซียน.	(2562).	ประชำคมสงัคมและวัฒนธรรม.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	10	มถินุำยน	2562.	
จำก	https://www.asean2019.go.th/th/abouts/priority-deliverables-social/	
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อำเซียน	 (3)	 ส่งเสริมควำมมั่นคงที่ยั่งยืนทำงด้ำนสังคม	 และวัฒนธรรมในภูมิภำค	
(Sustainability)	โดยส่งเสรมิศกัยภำพกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์อำเซียนเพ่ือกำรหำรือ
และกำรศกึษำวจิยัด้ำนกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื,	จดักำรประชมุระดับรัฐมนตรีอำเซียนสมยั
พิเศษเรื่องขยะทะเล,	 น�ำเสนอพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะอ่ำงทอง	 หำดเจ้ำไหม	
เขตห้ำมล่ำสัตว์หมู่เกำะลิบง	เป็นพื้นที่มรดกอำเซียน	และติดตำมควำมคืบหน้ำกำร
ด�ำเนินกำรตำมโรดแมปอำเซียนปลอดหมอกควันข้ำมแดน

4.2	ผลการด�าเนินงานส�าคัญในฐานะประธานอาเซียนของไทย	พ.ศ.2562
	 4.2.1	 การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 3450,51 จัดขึ้นเมื่อ	 20-23	 
ม.ิย.62	กำรประชมุดงักล่ำวเป็นเวทใีห้ผูน้�ำอำเซยีนร่วมก�ำหนดนโยบำยและทศิทำง
กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภำค	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมเห็น 
เก่ียวกับประเด็นภำยในภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ	 เพ่ือหำแนวทำงในกำรรับมือ
กับควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 ร่วมกัน	 อย่ำงตรงไปตรงมำในบรรยำกำศของมิตรภำพ	 
โดยประกอบด้วยกำรประชุมแบบเต็มคณะ	 กำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 
ตลอดจนกำรหำรอืระหว่ำงผูน้�ำอำเซียนกบัผูแ้ทนภำคส่วนต่ำงๆ	ได้แก่	สมชัชำรฐัสภำ
อำเซียน	 ผู้แทนเยำวชนอำเซียน	 และสภำที่ปรึกษำธุรกิจอำเซียน	 ตำมล�ำดับ	 ซ่ึงท่ี
ประชุมสุดยอดสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของไทยในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้อำเซียน
ในทุกมิติเพื่อรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 อำทิ	 กำรปฏิวัติ
อตุสำหกรรม	ครัง้ที	่4	กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ		กำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศ

นอกภมิูภำค	เป็นต้น	
50	 กรมอำเซียน.	 (2562).	 กำรประชุมสุดยอดอำเซียน	 ครั้งที่	 34	 ช่วงกำรประชุมอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร	(Retreat)	และกำรแถลงข่ำวของนำยกรฐัมนตร.ี	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	26	มถินุำยน	2562.	
จำก	https://www.asean2019.go.th/th/news/the-retreat-and-press-conference-of-
the-34th-asean-summit/	
51	กรมอำเซียน.	(2562).	ประเด็นแถลงข่ำวโดยพลเอกประยุทธ์	จันทรโอชำ	นำยกรัฐมนตรี	กำร
ประชุมสุดยอดอำเซียน	ครั้งที่	34.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	26	มิถุนำยน	2562.	จำก	https://www.
asean2019.go.th/th/news/pointers-for-press-conference-by-his-excellency-gen-
eral-prayut-chan-o-cha-ret-prime-minister-of-the-kingdom-of-thailand-at-34th-
asean-summit/	
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ที่ประชุมได ้ย�้ ำ 

คว ำมส� ำ คั ญขอ งก ำ ร

รักษำควำมเป็นเอกภำพ	 

ผลประโยชน ์ ร ่ วมกัน	 

และควำมเป็นแกนกลำง

ของอำเซียนในสถำปัตยกรรมภูมิภำค	 รวมทั้งควำมส�ำคัญของกำรส่งเสริมควำม

ร่วมมือของอำเซียนในกำรรับมอืกบักำรเปลีย่นแปลงและกำรแข่งขนัเชิงยทุธศำสตร์

ระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก	 และอินโด-แปซิฟิก	 โดยท่ี

ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับมุมมองของอำเซียนต่อประเด็นต่ำงๆ	ดังนี้

(1) การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะ

ทะเลในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อสร้ำงภูมิภำคที่ยั่งยืนและ

ปลอดภัยส�ำหรับประชำชนในทุกสถำนกำรณ์	 โดยอำเซียน 

เห็นพ้องกันว่ำ	ปัญหำขยะทะเลเป็นปัญหำที่สร้ำงผลกระทบ 

ในวงกว้ำงต่อชีวิตควำมเป็นอยู่และสุขอนำมัยของประชำชน	

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ	 และทรัพยำกรทำงทะเล	 

ที่ประชุมจึงได้รับรองปฏิญญำกรุงเทพฯ	 ว่ำด้วยกำรต่อต้ำน

ขยะทะเลในภูมิภำคอำเซียน	ที่แสดงเจตนำรมณ์ของอำเซียน

ที่มุ ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหำขยะทะเลอย่ำงจริงจังและยั่งยืน	

โดยสนับสนุนนวัตกรรม	แนวคิด	รวมทั้งเสริมสร้ำงศักยภำพ

ด้ำนกำรวิจัย	 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์	 และ

กำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ	 ในกำรแก้ไข

ปัญหำขยะทะเล

(2) การเปิดตัวคลังเก็บส่ิงของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน 

เพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันและภัยพิบัติ	 

โดยผู้น�ำอำเซียนได้ร่วมกันเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือ

ทำงไกลของอำเซียน	 ภำยใต้โครงกำรจัดต้ังระบบโลจิสติกส์ 
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ฉุกเฉินส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอำเซียน	 หรือที่

เรียกกันว่ำศูนย์เดลซ่ำ	 (DELSA)	 และด�ำเนินกำรยกระดับ

ศูนย์แพทย์ทหำรอำเซียนเป็นองค์กรของอำเซียนอย่ำงเป็น

ทำงกำร	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภำพของอำเซียนในกำรบริหำร

จัดกำรผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	 โดยทั้ง	 2	 แห่ง

ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

(3) การให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้และ

อัตลักษณ์ของอาเซียนในระดับประชาชน	 เป็นหนึ่งใน

วำระกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของอำเซียน	 โดยผู้น�ำอำเซียน

ได้รับรองแถลงกำรณ์ผู้น�ำอำเซียนว่ำด้วยปีแห่งวัฒนธรรม

อำเซียน	 2562	 และจะมีกำรด�ำเนินกำรกิจกรรมตลอดทั้งป	ี

รวมถึงกำรจัดตั้งเครือข่ำยสมำคมอำเซียนในประเทศสมำชิก

อำเซยีนซึง่เป็นข้อรเิริม่ของไทย	ดงัจะเหน็ได้จำกกำรทีอ่ำเซยีน

ให้ควำมส�ำคัญกบักำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน	

ทั้งสมัชชำรัฐสภำอำเซียน	เยำวชน	และภำคธุรกิจ	เพื่อสร้ำง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันและย�้ำควำมส�ำคัญของประชำคม

อำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำงและทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

(4) การส่งเสริมบทบาทน�าของอาเซียนในการด�าเนินความ

สัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค: การหารือและจัด

ท�าเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก  

ที่ประชุมเห็นพ้องกับไทยในกำรส่งเสริมบทบำทน�ำของ

อำเซยีนในกำรด�ำเนนิควำมสมัพนัธ์กบัประเทศต่ำงๆ	 ในภมูภิำค	

โดยอำเซียนได้ใช ้เวลำหำรือและจัดท�ำเอกสำรมุมมอง 

ของอำเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก	(ASEAN	Outlook	on	

the	 Indo-Pacific)	 ซึ่งถือเป็นก้ำวส�ำคัญในกำรมีท่ำทีร่วม

กันของอำเซียนในเรื่องนี้	 โดยอำเซียนได้ตกลงกันว่ำจะตั้งอยู่
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บนพื้นฐำนหลักกำรที่เป็นท่ียอมรับ	 อำทิ	 ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ	 

กำรเคำรพซึ่งกันและกัน	 ผลประโยชน์ร่วมกัน	 ตลอดจน

สนับสนุนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนท่ีต้ังอยู ่บนกฎเกณฑ	์ 

รวมทัง้หลกักำรทีบ่รรจอุยู่ในสนธสัิญญำไมตรีและควำมร่วมมอื 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือ	แทค	 (TAC)	 โดยอำเซียน

เห็นว่ำควำมร่วมมือในกรอบอินโด-แปซิฟิกจะต้องตั้งอยู่บน

พื้นฐำนของควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียน	 ช่วยสร้ำงกำร 

มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย	 เกื้อกูลกรอบควำมร่วมมือต่ำง	 ๆ	 

ท่ีมีอยู่แล้วในภูมิภำคและอนุภูมิภำค	 และสร้ำงผลประโยชน์ 

ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชำชนเป็นส�ำคัญ

(5) การผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ป (RCEP) แล้วเสร็จในปีนี้ 

โดยที่ประชุมให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ม

แข็งของเศรษฐกิจระดับภูมิภำค	 และเห็นพ้องกับไทยที่จะ 

ผลักดันให้กำรเจรจำอำร์เซ็ป	 (RCEP)	 แล้วเสร็จในปีนี้	 

ซึ่งจะช่วยให้อำเซียนสำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง 

และควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ในภมูภิำค	โดยเฉพำะผลกระทบ 

จำกควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำ	 (trade	 tension)	 ระหว่ำง 

คู่ค้ำที่ส�ำคัญของอำเซียน

	 กำรที่ประเทศสมำชิกได้หำรือเกี่ยวกับมุมมองของอำเซียนต่อประเด็น

กิจกรรมต่ำงๆ	 ล้วนตอกย�้ำควำมมุ่งมั่นของอำเซียนที่จะร่วมมือกันในกำรสร้ำง

ประชำคมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง	 ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง	 และมองไป 

สู่อนำคต	ภำยใต้แนวคิดหลกัของกำรเป็นประธำนอำเซยีนของไทย	“รว่มมอื	ร่วมใจ	

ก้ำวไกล	 ยั่งยืน”	 ซึ่งส่งเสริมควำมยั่งยืนในทุกมิติ	 เพ่ือรับมือกับควำมเปล่ียนแปลง 

และควำมท้ำทำยต่ำงๆ	อำท	ิกำรปฏิวตัอิตุสำหกรรม	ครัง้ที	่4	กำรเปลีย่นแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ	 กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศนอกภูมิภำค	 เป็นต้น	 ซึ่งตลอด	 ห้วงเวลำ 

ที่ผ่ำนมำ	 ไทยในฐำนะประธำนอำเซียนได้ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรตำมแนวคิด 
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หลักดังกล่ำวและก่อให้เกิดควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเน้นกำรเสริมสร้ำง 

ควำมมั่นคงที่ยั่งยืน	กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัต	กำรสร้ำงอำเซียน

ที่เช่ือมโยงอย่ำงไร้รอยต่อเพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอำเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงยุทธศำสตร์ให้กับอำเซียน	 และเสริมสร้ำง

เสถียรภำพและควำมเจริญรุ่งเรืองในภูมิภำค

 4.2.2	 การหารือทวิภาคีระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน	 

ครั้งท่ี	 3452,53	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 นำยกรัฐมนตรีได้พบหำรือทวิภำคีกับ

ผู้น�ำประเทศสิงคโปร์	 สปป.ลำว	 ฟิลิปปินส์	 และมำเลเซีย	 ระหว่ำงกำรเข้ำร่วม

ประชุมสุดยอดอำเซียน	ครั้งที่	34	โดยมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้	

(1)	 สิงคโปร์	 นำยกรัฐมนตรี

และนำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ต ่ำงยินดีที่ควำมสัมพันธ ์

ไทย-สงิคโปร์มคีวำมใกล้ชดิ 

โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ

และกลำโหม	 ซึ่งเป ็นผลจำกกำรแลกเปล่ียนกำรเยือน

ระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดใน

อำเซียนและเวทีระหว่ำงประเทศ	 ทั้งสองฝ่ำยยังยืนยัน 

ควำมตั้งใจของที่จะส่งเสริมควำมสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ 

ในทุกมิติ	 ทั้งด้ำนควำมมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และควำมมั่นคง 

ทำงไซเบอร์	นำยกรัฐมนตรีชื่นชมวิสัยทัศน์ของนำยกรัฐมนตรี

สิงคโปร์และควำมส�ำเร็จของสิงคโปร์ในกำรพัฒนำประเทศ 

52	 กรมอำเซียน.	 (2562).	 ถก	 4	 ผู้น�ำอำเซียนบรรลุผล.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 26	 มิถุนำยน 
2562.	จำก	https://www.facebook.com/aseanthaiprd/photos/a.814698258628533/ 
2146965922068420/?type=3&theater 
53	 	 องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก	 (องค์กำรมหำชน).	 (2558).	 กำรเปลี่ยนแปลงภูมิ
อำกำศโลก	ผลกระทบและกำรปรับตัวของอำเซียน.	ออนไลน์.	สืบค้นเมื่อ	23	กรกฎำคม	2562	
จำก	http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=538
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สูก่ำรเป็นรฐัอจัฉรยิะ	จำกกำรประยกุต์ใช้ดิจทิลัและเทคโนโลยี	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำร

พัฒนำประเทศด้ำนดิจิทัลและนวัตกรรม	 รวมท้ังส่งเสริมคน

รุ่นใหม่ให้สำมำรถเข้ำถึงธุรกิจ	Start-up	และ	SMEs	มำกขึ้น 

ไทยจึงประสงค์จะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกสิงคโปร	์

พร้อมเชิญชวนนักลงทุนสิงคโปร์ที่มีควำมสนใจและมีควำม

เชี่ยวชำญมำร่วมกันพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจ	startup	

ในไทย	 ในขณะที่นำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังกล่ำวชื่นชม 

ไทยทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัด้ำนไซเบอร์	ซึง่สิง่ส�ำคญั

ในกำรแก้ไขปัญหำนี้คือ	 ควำมปลอดภัย	 กำรตรวจสอบและ

ป้องกัน	 นอกจำกนี้	 สิงคโปร์ยังประสงค์ที่จะมีควำมร่วมมือ 

ในสำขำควำมร่วมมือใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล	

ควำมปลอดภัยด้ำนไซเบอร์	 รวมทั้งควำมร่วมมือต่ำงๆ	 

ในอำเซียนอีกด้วย

(2)		สปป.ลาว	นำยกรัฐมนตรี

ขอบคุณในควำมร่วมมือใน

กำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน	

และเห็นว่ำแก้ไขปัญหำดัง

กล่ำวควรมีมำตรกำรร่วม

กัน	 เพื่อให้แก้ปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน	 ทั้งนี้	 ประชำชนทั้งสอง

ประเทศส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมจึงควรมีควำมรู ้

ควำมเข้ำใจในกำรร่วมกันแก้ปัญหำ	 ซึ่งไทยและสปป.ลำว 

ต่ำงเห็นพ้องกันว่ำเป็นปัญหำระดับภูมิภำคท่ีต้องอำศัย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	 ในภูมิภำค	 และได้สั่งกำร 

ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องออกมำตรกำรส�ำคัญในกำรแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำว	ในโอกำสนี้	ทั้งสองฝ่ำยพร้อมที่จะจัดกิจกรรม 
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เฉลิมฉลองร่วมกันเนื่องในโอกำสฉลองครบรอบ	 70	 ปี	 

กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต	 นอกจำกนี้	 ท้ังสอง

ฝ่ำยได้หำรือในประเด็นทวิภำคีที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 นำยกรัฐมนตรี

ขอบคุณที่รัฐบำลลำวดูแลนักลงทุนชำวไทย	 และไทยพร้อม

สนับสนุนกำรลงทุนของเอกชนในลำว	 ทั้งสองฝ่ำยได้หำรือ

ในเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว	 กำรเร่งรัดเปิดใช้จุดตรวจ

ปล่อยร่วม(Common	 Control	 Area)	 และกำรยกระดับ 

จุดผ ่ำนแดนไทย-สปป.ลำว	 เพื่อเพิ่มพูนควำมร ่วมมือ 

ทำงด้ำนกำรค้ำและประชำชนระหว่ำงทัง้สองประเทศ	ตลอดจน 

รฐับำลไทยได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรแก้ปัญหำด้ำนแรงงำน	ซึง่จะ

อ�ำนวยควำมสะดวก	และช่วยให้แรงงำนลำวท่ีอยูใ่นไทยท�ำงำน

ได้อย่ำงถูกกฎหมำย

 ฟิลิปปินส์	 นำยกรัฐมนตรี	

และประธำนำธบิดฟิีลปิปินส์

ต่ำงยินดีที่ไทย-ฟิลิปปินส์ 

มีควำมสัมพันธ ์ที่รำบรื่น	

และมีควำมร ่วมมือด ้ำน

ควำมมั่นคง	 และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด	

นอกจำกน้ี	 ท้ังสองฝ่ำยต่ำงร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 

ในโอกำสครบรอบ	 70	 ปี	 ของกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ 

ทำงกำรทตูระหว่ำงกนัในปีนี	้เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ

ระหว่ำงประชำชนของทัง้สองประเทศให้มำกข้ึน	อย่ำงไรกต็ำม	

ไทยและฟิลิปปินส์เห็นพ้องกันว่ำทั้งสองฝ่ำยยังมีศักยภำพทำง

ด้ำนควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิระหว่ำงกนัอกีมำก	 จงึยงัมุง่หวงั

ทีจ่ะเพิม่พนูมลูค่ำทำงกำรค้ำ	และกำรลงทุนระหว่ำงกันให้มำก

ยิ่งขึ้น	
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(4)	มาเลเซีย	 จะเร่งผลักดันควำม

เชือ่มโยงกบัไทย	เช่น	กำรก่อสร้ำง

สะพำนข้ำมแม่น�้ำโก-ลกแห่ง

ใหม่	 นำยกรัฐมนตรีแสดงควำม

ชื่นชมนำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย

เป็นนักกำรเมืองที่มีบทบำทส�ำคัญในอำเซียน	 ทั้งสองต่ำง

ยินดีที่ควำมร่วมมือระหว่ำงกันมีควำมคืบหน้ำในทุกมิติ	 

โดยเฉพำะควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำชำยแดนภำคใต้ 

ของไทย	 ในโอกำสนี้ 	 ไทยและมำเลเซียจะเร ่งผลักดัน 

ด้ำนโครงกำรกำรเชื่อมโยงระหว่ำงไทยและมำเลเซีย	 ให้มี 

ควำมก้ำวหน้ำ	เช่น	โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำโก-ลก

แห่งใหม่	และกำรสร้ำงถนนเชื่อมด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่	

กับด่ำนศุลกำกรบูกิตกำยูฮิตัมในฝั่งมำเลเซีย	 ซ่ึงจะเร่งเร่ิม

ด�ำเนินกำรโดยเร็วเพ่ือเพ่ิมกำรท่องเท่ียว	 และควำมสะดวก 

ในกำรค้ำข้ำมแดน	 เพื่อให้มูลค่ำกำรค้ำรวมไทย	 -	 มำเลเซีย 

เพิ่มขึ้น	 รวมท้ังเป็นกำรส่งเสริมควำมเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

ตำมแนวชำยแดน	 และระหว่ำงเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 

ภำคใต้ของไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนในภำคเหนือ

ของมำเลเซีย	 ในตอนท้ำย	 นำยกรัฐมนตรีเน้นย�้ำถึงกำรให้

ควำมส�ำคัญเรื่องกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้วย 

สันติวิธี	 และขอบคุณมำเลเซียท่ีมีบทบำทส�ำคัญในฐำนะ

ผู ้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้	 พร้อมทั้งเร ่งรัดกำรแก้ไขปัญหำบุคคล 

สองสัญชำติให้มีควำมคืบหน้ำโดยเร็ว
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 4.2.3	การประชมุระดบัผูน้�า	“แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย	

อนิโดนเีซยี	–	มาเลเซยี	-	ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	

IMT-GT)”	ครั้งที่	1254 เมื่อ	23	มิ.ย.62	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรี	 

เข้ำร่วมกำรประชมุระดบัผูน้�ำแผนงำน 

กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย	

อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย	 โดยมีผู้น�ำ

ประเทศเข้ำร่วมกำรประชุมส�ำคัญ

ได้แก่	นำยโจโก	วโิดโด	ประธำนำธบิดี

สำธำรณรั ฐอิน โดนี เซี ย 	 ปฏิบัติ

หน้ำที่ประธำนกำรประชุม	 และตุน	 

ดร.	มหำเธร์	 โมฮัมหมัด	นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย	ร่วมด้วยรัฐมนตรีประจ�ำแผนงำน	

IMT-GT	 ของสำมประเทศ	 (นำยอำคม	 เติมพิทยำไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

คมนำคม	 ปฏิบัติหน้ำที่รัฐมนตรีแผนงำน	 IMT-GT	 ของไทย)	 เลขำธิกำรอำเซียน	 

(ดำโต๊ะ	ปำดูกำ	ลิม	จ๊อก	ฮอย)	และประธำนธนำคำรพัฒนำเอเชีย	(นำยทำเคฮิโกะ	

นำกำโอะ)	

 ที่ประชุมได้เน้นย�้ำควำมส�ำคัญของแผนงำน	IMT-GT	ที่ด�ำเนินมำเป็นเวลำ	 

26	ปี	ซึง่มบีทบำทส�ำคญัในกำรลดควำมยำกจนของประชำชนในพืน้ที	่และตระหนกัถงึ 

ควำมจ�ำเป็นที่ต้องทบทวนแผนด�ำเนินงำนระยะ	 5	 ปี	 ปี	 พ.ศ.2560	 –	 2564	 ใน

ช่วงก่ึงกลำงแผนเพื่อให้สำมำรถรับมือกับโอกำสและควำมท้ำทำยที่เกิดข้ึน	 อำทิ	 

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่	 4	 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร	 กำรเติบโต

ของชุมชนเมือง	และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ	เป็นต้น	ในขณะเดยีวกนัผูน้�ำ	 

3	 ประเทศเห็นพ้องร่วมกันว่ำแนวทำงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจมีบทบำทส�ำคัญ

ต่อกำรพัฒนำของ	 IMT-GT	 เนื่องจำกท้ัง	 5	 ระเบียงเศรษฐกิจที่เริ่มด�ำเนินกำร 
54 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.	 (2562).	 กำรประชุมระดับผู้น�ำ	 
ครั้งที่	12		“แผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย	อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย”	(IMT-GT).	
ค้นเมือ่	26	มถินุำยน	2562.	จำก	https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=9025&-
filename=index	
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ในปี	พ.ศ.2550	ได้ช่วยพฒันำโครงข่ำย

ด้ำนกำรคมนำคมให้กลำยเป็นพ้ืนที่

ทำงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกำรผลิต	

กำรค้ำ	และกำรท่องเที่ยว	มีกำรรวม

กลุ่มคลัสเตอร์กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	

และเป็นศูนย์กลำงกระจำยโอกำส 

กำรพัฒนำไปสู ่พื้นต่ำงๆ	 นอกจำกนี้	 ได้ยืนยันที่จะเพิ่มระเบียงเศรษฐกิจที่	 6	 

เช่ือมโยงจังหวัดปัตตำนี	 จังหวัดยะลำ	 และจังหวัดนรำธิวำส	 เข้ำกับรัฐเประและ 

รฐักลนัตนัในมำเลเซยี	และเชือ่มโยงทำงทะเลไปยงัเกำะสุมำตรำตอนใต้ในอนิโดนเีซยี	

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรทบทวน	 ประเมินและปรับทิศทำง	 ให้มีบูรณำกำรของ 

กำรพัฒนำในระเบียงเศรษฐกิจเดิมทั้ง	 5	 ระเบียง	 รวมท้ังบูรณำกำรกับระเบียง

เศรษฐกิจที่	6

นอกจำกนี้	 ที่ประชุมได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเชื่อมโยงระหว่ำง

กันในอนุภูมิภำคทั้งในมิติโครงสร้ำงพื้นฐำนและมิติกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนกำร

พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่	 IMT-GT	 โดยเร่งรัดกำรลงทุนในโครงกำร

เชื่อมโยงทำงกำยภำพ	(Physical	Connectivity	Projects)	จ�ำนวน	39	โครงกำร 

ใน	3	ประเทศ	มลูค่ำรวม	47,000	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	(ประมำณ	1.45	ล้ำนล้ำนบำท)	

โดยปัจจุบันหลำยโครงกำรมีควำมคืบหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลให้เกิดควำมสะดวก 

ในกำรคมนำคมขนส่งและกำรประกอบธรุกจิมำกขึน้	อำท	ิรถไฟรำงเบำสำยสมุำตรำใต้ 

ในเมืองปำเลมบังของอินโดนีเซีย	 โครงกำรปรับปรุงอำคำรที่ท�ำกำรด่ำนศุลกำกร 

ปำดังเบซำร์	 จังหวัดสงขลำ	 โครงกำรปรับปรุงด่ำนศุลกำกรวังประจัน	 จังหวัดสตูล	

และโครงกำรเมืองยำงพำรำ	จังหวัดสงขลำ	เป็นต้น

ด้ำนกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนควำมเชื่อมโยง	 ได้มีกำรลงนำม

พิธีสำรแก้ไขบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงรัฐบำลแห่งอินโดนีเซีย	 มำเลเซีย	 และไทย	

ว่ำด้วยกำรขยำยเส้นทำงบิน	 โดยรัฐมนตรีคมนำคม	3	ประเทศเมื่อ	พ.ย.61	ซึ่งจะ 

ส่งเสรมิให้เกดิกำรเช่ือมโยงทำงอำกำศระหว่ำงกนัยิง่ขึน้ในพืน้ที	่IMT-GT	และรองรบั
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กำรเพิ่มขึ้นของกำรให้บริกำรโดยสำยกำรบินต่ำงๆ	ภำยในอนุภูมิภำค	ผู้น�ำแผนงำน	

IMT-GT	ยงัได้รบัทรำบถงึควำมส�ำเรจ็ในกำรจดัท�ำกรอบกำรพฒันำเมอืงอย่ำงยัง่ยนื	

ปี	2562	–	2579	 (Sustainable	Urban	Development	Framework	2019	 -	

2036)	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขยำยผลโครงกำรเมืองสีเขียวให้เป็นที่แพร่หลำย 

ในพืน้ทีแ่ผนงำน	IMT-GT	โดยส่งเสรมิให้เกิดกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ฐำน	สิง่อ�ำนวย

ควำมสะดวก	และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มูลค่ำ	16,934	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	(ประมำณ	5.24	แสนล้ำนบำท)	พร้อมทั้งเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

สีเขียวท่ีมีศักยภำพจำกทั่วโลก	 นอกจำกนี้	 ทั้งสำมประเทศยังได้แสดงเจตนำรมณ ์

ร่วมกันในกำรเร่งผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำจุดแข็งของพื้นท่ีเพื่อให้สำมำรถแข่งขัน

ได้อย่ำงยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสนับสนุน	

อำทิ	 กำรส่งเสริมเกิดควำมร่วมมือด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตยำงและปำล์มน�้ำมัน 

เพื่อพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง	ส่งเสริมผู้ประกอบกำรฮำลำลรุ่นใหม่	(Halal	

Startup)	 และกำรเตรียมควำมพร้อมแรงงำนให้มีทักษะที่จ�ำเป็น	 สำมำรถปรับตัว 

เข้ำกับตลำดแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงจำกผลของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมคร้ังท่ี	 4	 

รวมไปถึงกำรร่วมมือกันพัฒนำให้เกิดกำรเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภำค 

สู่กำรเป็นแหล่งท่องเท่ียวจุดหมำยเดียว	 ซึ่งจะเพ่ิมโอกำสในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว

มำสู่อนุภูมิภำคมำกขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 นำยกรัฐมนตรีของไทย	 ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนงำน	IMT-GT	5	ประเด็นดังนี้

(1)	 ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน	 IMT-GT	 

บนพ้ืนฐำนของกำรลดควำมเหลื่อมล�้ ำอย ่ำงแท ้จริ ง	 

โดยพิจำรณำจำกผลส�ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 

ของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน	 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ 

ทำงเศรษฐกิจถึงระดับชุมชนท้องถิ่นและโอกำสของวิสำหกิจ

ทุกขนำด	 รวมท้ังกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสิทธิและโอกำส

ในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ
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(2)	 พัฒนำควำมเชื่อมโยงโครงข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบบูรณำ 

กำรเพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 และ 

สอดรับกับทิศทำงนโยบำยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำงของจีน	 

โดย	 (1)	 ระเบียงเศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อำเจะห์	 ควรเร่ง 

พัฒนำควำมเชื่อมโยงทำงทะเลจำกคำบสมุทรมลำยำ 

สู่สุมำตรำของอินโดนีเซียโดยผ่ำนช่องแคบมะละกำ	 ซึ่งพื้นที่ 

ดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรเช่ือมโยงกับนโยบำยหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทำงของจีน	 และควรเร่งพัฒนำเส้นทำงเรือส�ำรำญ 

ท่ีเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวบนบก	 (2)	 ระเบียงเศรษฐกิจ

สงขลำ-ปีนัง-เมดำน	 ควรเร่งบูรณำกำรกำรเชื่อมโยงทำง 

ถนนระหว ่ำงด ่ำนศุลกำกรสะเดำแห ่งใหม ่ของไทย- 

ด่ำนศุลกำกรบูกิตกำยูฮิตัมของมำเลเซีย	 และ	 (3)	 ระเบียง

เศรษฐกิจปัตตำนี/ยะลำ/นรำธิวำส	 –	 เประ/กลันตัน	 –	

สุมำตรำใต้	 ควรเร่งก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำโกลกแห่งใหม่

สองแห่งเพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ของสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย	 ซึ่งมีโครงกำรเมือง

ต้นแบบ	“สำมเหลีย่มม่ันคง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื”	รวมทัง้เมอืงต้นแบบ

แห่งท่ี	4	ทีอ่�ำเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลำ	และเขตเศรษฐกจิพเิศษ

นรำธิวำส	 เข้ำกับพื้นที่ภำคตะวันออกของมำเลเซีย	 ซ่ึงก�ำลัง

มีกำรพัฒนำโครงกำรเส้นทำงรถไฟสำยตะวันออกท่ีเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบำยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำงของจีน	รวมไปถึงกำร

เชื่อมโยงกับสุมำตรำใต้ของอินโดนีเซียทำงทะเล

(3)	 ยกระดับห่วงโซ่คุณค่ำสินค้ำเกษตรที่ส�ำคัญ	 เช่น	 ยำง	ปำล์ม

น�้ำมัน	 ประมงแปรรูป	 และผลิตภัณฑ์ฮำลำล	 โดยมุ่งเน้น 

ให้เกิดกำรวิจัย	 พัฒนำ	 และใช้นวัตกรรมร่วมกันระหว่ำง 

ทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงอุปสงค์ต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร 
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ในอนุภูมิภำคทั้งในขั้นตอนกำรแปรรูปต้นน�้ำ	 กลำงน�้ำ	 และ
ปลำยน�้ำ	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในระยะยำวและ
สร้ำงงำนเพิ่มข้ึน	 เป็นผลให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจในพื้นที่

(4)	 ต่อยอดกำรพัฒนำเมืองสีเขียวสู่กำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน 
ในหลำยมติ	ิโดยเร่งรดักำรด�ำเนนิกำรให้เรว็กว่ำเป้ำหมำยและ
หยิบยกประเด็นควำมร่วมมือในเรื่องที่เร่งด่วน	เช่น	โครงข่ำย
กำรคมนำคมสีเขียว	 และกำรลงทุนกิจกรรมเศรษฐกิจสีเขียว
ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน	เป็นต้น

(5)	 เสริมสร้ำงบทบำทของมุขมนตรีและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	
(CMGF)	 ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัย	
IMT-GT	 (UNINET)	 สภำธุรกิจ	 IMT-GT	 และภำคประชำ
สังคม	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน	 แผนงำน	 IMT-GT	 นอกจำกนี้	
ส�ำนักงำน	 CMGF	 และสภำธุรกิจ	 IMT-GT	 ของไทย	พร้อม
ให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิค	 และให้ค�ำปรึกษำแก่อินโดนีเซีย
และมำเลเซียในด้ำนกำรจัดตั้งโครงสร้ำงองค์กร	 CMGF	 
ที่มีประสิทธิภำพเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกันต่อไป

	 4.2.4	การหารือระหว่างผูน้�าอาเซยีนกบัผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ	ในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	3455เมื่อวันที่	22	มิถุนำยน	2562	พลเอก	ประยุทธ์	
จันทร์โอชำ	นำยกรฐัมนตร	ีได้เป็นประธำนกำรหำรอืระหว่ำงผูน้�ำอำเซยีนกบัภำคส่วน
ต่ำง	ๆ 	ได้แก่	สมชัชำรฐัสภำอำเซยีน	(AIPA)	เยำวชนอำเซยีน	และสภำท่ีปรกึษำธรุกจิ
อำเซียน	 (ASEAN-BAC)	 ในช่วงกำรประชุมสุดยอดอำเซียน	ครั้งที่	 34	ที่กรุงเทพฯ	 
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน 

ที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง	ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง	และมองไปสู่อนำคต

55		กรมอำเซียน.	(2562).	กำรหำรือระหว่ำงผู้น�ำอำเซียนกับผู้แทนภำคส่วนต่ำง	ๆ	ในช่วงกำร
ประชุมสุดยอดอำเซียน	ครั้งที่	34.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	26	มิถุนำยน	2562.	จำก	https://www.
asean2019.go.th/th/news/press-release-prime-minister-of-thailand-chaired-asean-
leaders-interfaces-with-stakeholders-during-the-34th-asean-summit/	
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ในระหว่ำงกำรหำรือระหว่ำงผู้น�ำอำเซียนกับ	 AIPA	 นำยกรัฐมนตรีได้ 

เน้นย�้ำควำมส�ำคัญของรัฐสภำในฐำนะผู ้แทนของประชำชนและบทบำทของ

รัฐสภำในกำรสื่อสำรให้ประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ร่วมเป็นพันธมิตรในกำรขับเคลื่อน

ประชำคมอำเซยีนและกำรสร้ำงควำม

สอดคล้องทำงด้ำนกฎหมำยของ

ประเทศสมำชกิอำเซยีน	 โดยนำยชวน	

หลีกภัย	 ประธำนรัฐสภำ	 ในฐำนะ

ประธำน	AIPA	ได้สนบัสนนุควำมร่วม

มือระหว่ำง	 AIPA	 กับอำเซียน	 เพื่อ

รับมือกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ	 เพื่อประโยชน์ของประชำชนทุกภำคส่วน	 ทั้งสองฝ่ำย

สนับสนุนให้เสริมสร้ำงกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนกับส�ำนัก

เลขำธกิำร	AIPA	เพือ่ให้มคีวำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยนติบิญัญตัแิละฝ่ำยบรหิำรทีย่ัง่ยนื	

นอกจำกน้ี	 นำยกรัฐมนตรีได้เสนอให้สมัชชำรัฐสภำอำเซียนใช้ประโยชน์จำกกำร

ประชุมใหญ่สมัชชำรัฐสภำอำเซียน	ครั้งที่	40	ในเดือนสิงหำคมนี้	ที่กรุงเทพฯ	เพื่อ

พจิำรณำแนวทำงส�ำหรบัควำมร่วมมอืระหว่ำงอำเซยีนกบัสมชัชำรฐัสภำอำเซยีนเพือ่

สร้ำงควำมตระหนกัรูแ้ละให้ทุกภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขประเด็นทีเ่ป็นปัญหำ

ร่วมกันในภูมิภำค	เช่น	ขยะทะเล	ให้มีผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม

ผู้น�ำอำเซียนยังได้พบหำรือกับผู้แทนเยำวชนอำเซียน	 โดยนำยกรัฐมนตรี 

สนบัสนุนให้เยำวชนเป็นผูน้�ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงทีส่ร้ำงสรรค์และมคีวำมรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม	 รวมถึงมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน	 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนที่ครอบคลุม	 แบ่งปัน	 มีควำม

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเอื้ออำทร	 ซึ่งนำงสำวปิ่นอนงค์	 วีสเพ็ญ	 นักศึกษำ 

ชั้นปีที่	 1	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 ในฐำนะผู้แทนเยำวชนอำเซียนได้แสดงข้อคิดเห็น 

ต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยำวชนโดยตรง	อำทิ	กำรศึกษำ	กำรรักษำสิ่งแวดล้อม	 

กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงเสนอแนวทำงกำรรับมือกับประเด็น 

เหล่ำนีอ้ย่ำงเข้มแขง็	เป็นรปูธรรมและยัง่ยนื	โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม	
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กำรใช้สื่อออนไลน์อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ	 และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ

ทำงกำรเมือง	ในกำรนี้	นำยโจโค	วิโดโด	ประธำนำธิบดีอินโดนีเซีย	เสนอให้เยำวชน

พัฒนำทักษะเพื่อเตรียมควำมพร้อมในยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	 ครั้งที่	 4	 

รู ้จักคิดนอกกรอบ	 และเป็นผู ้น�ำแห่งสันติภำพและควำมมั่นคง	 ในขณะที ่

นำงออง	 ซำน	 ซูจี	 ที่ปรึกษำแห่งรัฐ	 เมียนมำ	 เสนอให้เยำวชนตระหนักถึงกำร 

ดูแลตัวเองให้มีสุขภำพที่ดี

ส�ำหรับกำรหำรือระหว่ำงผู้น�ำอำเซียนกับ	 ASEAN-BAC	 นำยกรัฐมนตรี 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน	 เพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	 ครั้งที่	 4	 และเศรษฐกิจดิจิทัล	 

ทัง้กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์	กำรส่งเสรมิ	MSMEs	ควำมเชือ่มโยงด้ำนกำรค้ำดจิทิลั	

รวมถงึกำรเสรมิสร้ำงระบบกำรค้ำพหภุำคใีห้มคีวำมเข้มแข็ง	โดยผลกัดันกำรสรปุผล

กำรเจรจำ	RCEP	ในปีนี้	ในกำรนี้	นำยอรินทร์	จิรำ	ประธำน	ASEAN-BAC	ได้แสดง

ควำมเหน็พ้องกับอำเซยีนในกำรรบัมอืกบัควำมเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยทีีร่วดเรว็

และเสนอประเดน็ทีป่ระเทศสมำชกิอำเซยีนสำมำรถร่วมมอืกนัเพ่ือพัฒนำทรัพยำกร

มนษุย์และ	MSMEs	ผ่ำนโครงกำร	AHEAD	4.0	(ASEAN	Human	Empowerment	

And	Development	Towards	4.0)	ซึง่เป็นโครงกำรของสภำทีป่รกึษำธรุกจิอำเซียน

ภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของไทยในปีนี้	 รวมทั้งส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน 

ที่ยั่งยืนของภูมิภำคต่อไป

กำรหำรือระหว่ำงผู้น�ำอำเซียนกับภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 สะท้อนเจตนำรมณ์

ของผู้น�ำอำเซียนในกำรส่งเสริมประชำคมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำงและ

ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของกำรเป็นประธำน

อำเซียนของไทยในปีนี้	“ร่วมมือ	ร่วมใจ	ก้ำวไกล	ยั่งยืน”
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4.3	ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง	ภายใต้บทบาท

ประธานอาเซียนของไทยในปี	พ.ศ.2562

จำกกำรศกึษำและรวบรวมข้อมูลท้ังหมดข้ำงต้นไม่ว่ำจะเป็นแนวคดิ	ทฤษฎี

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรรวมตวัของประชำคมอำเซยีน	สถำนกำรณ์	แนวโน้ม	ควำมท้ำทำย 

ส�ำคัญ	 ที่มีผลกระทบต่อประชำคมอำเซียน	 ผู ้ศึกษำสำมำรถสรุปแนวทำงกำร 

ขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคงได้	 โดยใช้กรอบข้อเสนอภำยใต้	 3	 เสำหลัก

ของอำเซียน	อันได้แก่	ด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่คง	(ASEAN	Political	Security	

Community:	 APSC)	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 

และ	 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	 (ASEAN	 Socio-Cultural	 Community:	 ASCC)	

เป็นกรอบในกำรตั้งข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ	ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้	

4.3.1	 ด้านการเมืองและความมั่นคง	 (ASEAN	 Political	 Security	

Community:	APSC)		

ภำยใต้สภำพแวดล้อมของควำมสมัพนัธ์และกำรเมอืงระหว่ำงประเทศนัน้ๆ	

กำรกระชบัควำมร่วมมอืกนั	ย่อมต้องท�ำข้อตกลงโดยมพ้ืีนฐำนท่ีต้ังอยูบ่นควำมไว้เนือ้

เชื่อใจกันแทบทั้งสิ้น	 ดังนั้นการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่ำงกัน	 เป็นปัจจัยท่ีมี

ควำมส�ำคัญต่อกำรเจรจำในทกุระดบั	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเจรจำระหว่ำงประเทศ	

เน่ืองจำกควำมไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำม 

เป็นมิตร	กำรรักษำควำมเป็นกลำง	และเป็นมำตรกำรในกำรลดเงื่อนไขและโอกำส 

ที่จะน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง	 เพื่อสร้ำงบรรยำกำศของควำมร่วมมือและควำมพยำยำม 

ที่จะบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน	 โดยเฉพำะอำเซียนซึ่งมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจและ 

มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง	 แต่ก็ยังมีควำมอ่อนไหวในด้ำนกำรเมืองและ 

ควำมมั่นคงในหลำยประกำร	 อำทิ	 ภัยคุกคำมควำมมั่นคง	 ทั้งรูปแบบเดิมและ 

รูปแบบใหม่	 ซึ่งหลำยกรณีมีควำมซับซ้อนและมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปัจจัย

ภำยนอกประเทศกับปัจจัยภำยในประเทศ	 รวมทั้งควำมท้ำทำยจำกบทบำท 

ของมหำอ�ำนำจท่ีเข้ำมำมีอิทธิพลในภูมิภำค	 ดังนั้นกำรสร้ำงและรักษำควำมไว้
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เนื้อเช่ือใจกันระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน	 จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 เพรำะจะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมั่นและควำมก้ำวหน้ำร่วมกันในมิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 

กำรพัฒนำทำงสังคม	กำรทหำร	ตลอดจนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบริเวณพื้นที่

ชำยแดนและปัญหำข้ำมแดน	 รวมถึงเป็นพื้นฐำนและปัจจัยในกำรสร้ำงและขยำย

ควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคในด้ำนต่ำงๆ	 ซึ่งจะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

และก้ำวหน้ำของประชำคมอำเซยีน	ตลอดจนควำมกนิดีอยูด่ขีองประชำชนโดยรวม	 

ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน	จำกกำรที่อำเซียนมีควำมแตกต่ำง

กันหลำยด้ำนทั้งทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง	ภำษำ	เชื้อชำติ	ศำสนำ	ฯลฯ	ดังนั้น

ประเด็นส�ำคัญประกำรหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ

ระหว่ำงกนัคอื	กรณคีวำมขดัแย้งเกีย่วกบัพ้ืนท่ีกำรอ้ำงสทิธิ	์ปัญหำกำรปักปันเขตแดน

ในพ้ืนท่ีทบัซ้อน	เป็นต้น	ซึง่อำจบัน่ทอนกำรรวมตวัเป็นประชำคมอำเซยีนไม่ประสบ

ผลส�ำเรจ็ตำมท่ีอำเซยีนตัง้เป้ำหมำยไว้	โดยเฉพำะปัจจุบนัปัญหำควำมมัน่คงชำยแดน	

ทีเ่ป็นเรือ่งท่ีมคีวำมเกีย่วข้องเชือ่มโยงในแทบทุกมติิทัง้ด้ำนกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ	

กำรเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	ควำมมั่นคงของมนุษย์และสิทธิมนุษยชน	ทั้งจำกปัญหำ

กำรสู้รบตำมแนวชำยแดนและควำมไม่ชัดเจนจำกเส้นเขตแดน	ปัญหำกำรลักลอบ

หลบหนีเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย	ปัญหำยำเสพติด	และปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อมและสำธำรณภัยขนำดใหญ่	 เป็นต้น	 ท่ีต้องอำศัยกำรปรึกษำหำรือ	 

ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ	และควำมไว้เนือ้เชือ่ใจในกำรแก้ไขปัญหำควำมมัน่คง

ที่เกิดขึ้นร่วมกัน	 กำรที่อำเซียนจะสำมำรถสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจได้นั้นควรจะมี

แนวทำงปฏิบัติ	ดังนี้	

4.3.1.1	 กำรสำนต่อควำมร่วมมือเพื่อกำรป้องกันกำรเข้ำใจผิด  

โดย	 (1)	 สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกัน	 เพื่อกำรป้องกัน

กำรเข้ำใจผิด	 เช่น	 กำรเพิ่มบทบำทของส�ำนักงำนประสำนงำนชำยแดน	กำรจัดท�ำ

สำยตรง	(Hot	Line)	เพื่อกำรติดต่อกันให้ครอบคลุมตลอดแนวชำยแดน	พร้อมทั้ง

ยนืยนัเจตนำรมณ์ทีจ่ะไม่น�ำปัญหำเขตแดนมำกระทบกบัควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำง

สองประเทศ	และ	(2)	กำรเยี่ยมเยือนโดยผู้บังคับบัญชำระดับสูง	และผู้น�ำระดับสูง	
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ตลอดจนกำรพบปะกนัในระดบัเจ้ำหน้ำท่ี	และผูป้ฏบิตังิำน	โดยกำรด�ำเนนิกำรพฒันำ

ควำมสัมพันธ์กับผู้น�ำทำงทหำรของประเทศเพื่อนบ้ำนในทุกระดับอย่ำงแน่นแฟ้น	

เพื่อให้มีกำรปรึกษำหำรือกันระหว่ำงประเทศสมำชิกเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ

ที่ส่งผลกระทบงำนด้ำนควำมมั่นคงของทั้งสองประเทศ	

4.3.1.2	กำรสนบัสนนุบทบำททหำรในกำรบริหำรจัดกำรชำยแดน 

ได้แก่	 (1)	 กำรลำดตระเวนร่วมกันตำมแนวชำยแดน	 เพ่ือป้องกันกำรกระท�ำผิด 

ตำมแนวชำยแดน	 เช่นกำรลอกลอบขนสินค้ำหนีภำษี	 กำรหลบหนีเข้ำเมือง	 

กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	ฯลฯ	 เป็นต้น	 (2)	กำรใช้ทูตฝ่ำยทหำรส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำ

ในเรื่องที่จะน�ำไปสู ่กำรเข้ำใจผิด	 และกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 

เพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ	 เช่น	 กำรแจ้งเตือนกำรเคลื่อนย้ำยก�ำลัง 

หรือกำรลำดตระเวนตำมแนวชำยแดน	 กำรแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร 

กระท�ำผิดกฎหมำย	 เป็นต้น	 (3)	 กำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมบริเวณ

ชำยแดน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 

กำรส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนท่ีด้อยโอกำสตำมแนวชำยแดน	 กำรให้ 

ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมแนวชำยแดนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกรณีเกิด 

ภัยพิบัติ	 เช่น	 วำตภัย	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรค้ำ

ชำยแดนให้เกิดประโยชน์กับประชำชนทั้งสองประเทศ	 และ	 (4)	 กำรแลกเปล่ียน

ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	 เช่น	 สินค้ำหนีภำษี	 กำรหลบหนีเข้ำเมือง	

อำชญำกรรม	ข้ำมชำติ	ยำเสพติด	ฯลฯ	เป็นต้น

นอกจำกนี้	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันโลกได้เผชิญกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่

ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่ำงๆ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง

ของมนุษย์และควำมมั่นคงของชำติ	 ส�ำหรับภูมิภำคอำเซียนต้องเผชิญกับปัญหำ 

ควำมมั่นคงมิติใหม่	 เช่น	 กำรก่อกำรร้ำย	 อำชญำกรรมข้ำมชำติ	 กำรค้ำมนุษย์	 

ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	 อำชญำกรรมทำงไซเบอร์	 กำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	 ฯลฯ	

ซึ่งแนวโน้มของสถำนกำรณ์เกี่ยวกับภัยคุกคำมควำมมั่นคงรูปแบบใหม่มีกำร 

คำดกำรณ์ว่ำ	 ในอนำคตจะมีกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรที่มีควำมหลำกหลำย	 
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ซับซ้อน	 ทวีควำมรุนแรง	 และขยำยวงกว้ำงเพ่ิมมำกข้ึน	 ปัญหำที่เกิดขึ้นยำกแก่

กำรที่ชำติใดเพียงชำติเดียวจะแก้ไขปัญหำได้โดยล�ำพัง	 เนื่องจำกมีควำมเชื่อมโยง

และส่งผลกระทบในหลำยมิติ	 ทั้งต่อประชำชน	 สังคม	 ประเทศชำติ	 และภูมิภำค	

ส�ำหรับลกัษณะของปัญหำภยัคกุคำมรปูแบบใหม่ของอำเซยีนเป็นปัญหำในลกัษณะ 

ภยัข้ำมชำต	ิ(Transnational	Threats)	ทีไ่ม่ได้เกิดข้ึนภำยในพ้ืนทีบ่ริเวณประเทศใด 

ประเทศหนึ่ง	ไม่มีพรมแดน	กระจำยได้รวดเร็ว	โดยเฉพำะประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำค

อำเซียน	 ที่มีช่องทำงกำรติดต่อมำกมำยท้ังทำงบก	 ทำงทะเล	 และทำงอำกำศ	 

กำรเดินทำงของประชำชนสำมำรถเดินทำงข้ำมเขตแดนได้ง่ำย	 ยำกแก่กำร 

ตรวจสอบ	ซึ่งประเด็นปัญหำที่พบส่วนใหญ่	ได้แก่	ยำเสพติด	อำชญำกรรมข้ำมชำติ	

กำรค้ำมนุษย์	 กำรหลบหนีเข้ำเมือง	 แม้แต่กลุ่มก่อกำรร้ำยก็อำศัยช่องทำงเหล่ำนี้ 

ในกำรเคลื่อนย้ำยคนไปมำ	 อย่ำงไรก็ตำมอำเซียนเองก็ได้ตระหนักถึงภัยคุกคำม 

รูปแบบใหม่	 จึงได้มีกำรพัฒนำกรอบควำมร่วมมือในกำรป้องกันภัยคุกคำม 

ในลักษณะต่ำงๆ	 เช่น	 กำรจัดต้ังศูนย์ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์	 (Cyber	

Security),	 กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภัยพิบัติ	

(Humanitarian	Assistance	and	Disaster	Relief),	กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	

(Counter-Terrorism),	ควำมมัน่คงทำงทะเล	(Maritime	Security)	เป็นต้น	จะเหน็ 

ได้ว่ำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่เป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของอำเซียน 

เป็นอย่ำงยิง่	เพรำะมีควำมสลับซับซ้อนสูง	มีผลกระทบในวงกว้ำง	ไม่สำมำรถแก้ไข

ปัญหำได้โดยล�ำพัง	 และมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ	 เทคนิค	 วิธีกำรอยู่ตลอดเวลำ	 

ดงันัน้ควำมมอืในกำรแก้ปัญหำภยัคุกคำมรปูแบบใหม่ของอำเซียนจงึน�ำไปสูก่ำรสร้ำง

ควำมม่ันคงอย่ำงยัง่ยนืได้อกีทำงหนึง่	กำรทีอ่ำเซยีนจะสำมำรถรบัมอืกบัภยัคกุคาม

รูปแบบใหม่ในภูมิภำคอำเซียน	ได้นั้นควรจะมีแนวทำงปฏิบัติ	ดังนี้

4.3.1.3	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรสำนต่อควำมร่วมมือ 

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคำมในภูมิภำค	 เช่น (1)	 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ในภูมิภำค	 กำรเพิ่มระดับควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรข่ำว	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่ำวสำร	 กำรจัดตั้งช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน	 กำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน
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ของผู้บังคับบัญชำและระดับต่ำงๆ	 และกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 เป็นต้น	 

(2)	ชำติสมำชิกอำเซียนที่มีพรมแดนติดกัน	ควรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้ำน	 หรือปรับปรุงและพัฒนำกลไกคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงกันท่ีมีอยู่เดิม

ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น	ตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ

4.3.1.4	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันภัยคุกคำมทำง

ไซเบอร์	 เช่น	 (1)	 อำเซียนควรหันมำพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยของข้อมูลข่ำวสำรและกำรป้องกันภัยทำงไซเบอร์	 (Information	

Assurance	and	Cyber	Defense)	ในภูมิภำคเพิ่มมำกขึ้น	 (2)	อำเซียนควรเสริม

สร้ำงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้สำมำรถตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ	หำกเกดิภยัคกุคำมควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	(3)	อำเซียน

ควรพัฒนำระบบกำรป้องกันควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภำคให้อยู่ในระดับ

มำตรฐำนสำกลทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนำแล้ว	

4.3.1.5	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรท�ำประมง 

ที่ผิดกฎหมำย	 (Illegal,	 Unreported	 and	 Unregulated:	 IUU)	 เช่น	 (1)	 

ชำติสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศควรตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ	 ก่อนที่จะ 

จดทะเบียนและจัดท�ำฐำนข้อมูลของเรือ	 (2)	 ชำติสมำชิกอำเซียนควรบังคับใช้

กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและเท่ำเทียม	 หำกเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรท�ำประมงผิด

กฎหมำย	 ไม่ว่ำกำรท�ำประมงนี้จะท�ำขึ้นบนเรือที่ชักธงของตน	 หรือเรือต่ำงชำติ	 

(3)	อำเซียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรติดตั้งระบบติดตำมเรือ	 (VMS)	และ	

(4)	อำเซยีนควรเพิม่มำตรกำรควบคมุทำงท่ำเรอื	เช่น	กำรปฏเิสธมใิห้เรอืทีท่�ำประมง

เข้ำข่ำย	IUU	เทียบท่ำเรือเพื่อขนถ่ำยสินค้ำประมง

4.3.1.6	กำรสร้ำงควำมร่วมมือในด้ำนกำรสนบัสนนุบทบำททหำร

ในกำรพัฒนำประเทศ	 ซึ่งหลำยประเทศในอำเซียน	 ทหำรจะเกี่ยวข้องกับกำรให ้

ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษย์ธรรมและบรรเทำภัยพิบัติ	 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

ประเทศแบบของไทย	 ควรตีควำมให้เล็กลงดังเช่นหลำยๆ	 กองทัพในอำเซียน 

อำจปฏิบัติไม่ได้	 เนื่องจำกเกินขอบเขตภำรกิจของกองทัพ	 เช่น	 (1)	 ส่งเสริม 
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ให้กองทัพมีบทบำทในกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน	

เช่น	 ถนน	 ไฟฟ้ำ	 แหล่งน�้ำ	 ในพื้นที่ทุรกันดำร	 หรือ	 พื้นที่ชำยแดน	 เป็นต้น	 (2)	 

ส่งเสริมให้กองทัพ	 มีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำภัยพิบัติต่ำงๆ	 ที่เป็นวิกฤติเช่น	

อุทกภัย	วำตภัย	อัคคีภัย	หรือโรคระบำด	เป็นต้น	(3)	ส่งเสริมให้อำเซียนแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	 ข่ำวสำร	 ประสบกำรณ์ของกองทัพในกำรพัฒนำประเทศ	 รวมท้ัง	 กำรวิจัย

และพัฒนำเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์	 และเทคโนโลยีส�ำหรับ 

กำรพัฒนำประเทศ	 และ	 (4)	 ส่งเสริมให้กองทัพมีบทบำทในกำรรณรงค์	 ป้องกัน	

และฟนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 โดยร่วมมือกับภำคเอกชนและ 

ภำคประชำสังคม

4.3.2	ด้านเศรษฐกิจ	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	

ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจร่วมกันเป็นเป้ำหมำยหลัก 

ของกำรก่อต้ังสมำคมอำเซียน	 ดังน้ัน	 นับตั้งแต่กำรก่อตั้งสมำคมอำเซียน	 ประเทศ

สมำชิกต่ำงๆ	 จึงใช้ควำมพยำยำม	 ในกำรผลักดันให้สมำคมอำเซียนบรรลุถึง

เป้ำประสงค์ในเรือ่งนี ้ภำยใต้กำรพฒันำตำมแผนแม่บทประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	

2568	(ASEAN	Economic	Community	Blueprint	2025)	ทีมุ่ง่เน้นกำรเป็นภมูภิำค

ทีม่รีะบบเศรษฐกจิท่ีประสำนกนั	และมคีวำมเป็นปึกแผ่น	(A	Highly	Integrated	and	

Cohesive	Economy)	กำรเป็นภมูภิำคอำเซยีนท่ีมขีีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง	

มนีวตักรรมใหม่ตลอดเวลำ	และมคีวำมเป็นพลวตัร	(A	Competitive,	Innovative	

and	 Dynamic	 ASEAN)	 มีกำรเช่ือมโยงที่ใกล้ชิดมำกขึ้นและมีควำมร่วมมือกัน 

ในทุกภำคส่วน	 (Enhanced	 Connectivity	 and	 Sectorial	 Cooperation)	 

รวมถึงเป็นอำเซียนที่มีควำมมุมำนะ	 รวมทุกกลุ่มภำยในสังคม	 มุ่งให้ควำมส�ำคัญ 

กบัคน	และยดึถอืมนษุย์เป็นศนูย์กลำง	(A	Resilient,	Inclusive,	People-Oriented,	

and	People-Centred	ASEAN)	และเป็นอำเซียนที่ด�ำเนินงำนและมีควำมส�ำคัญ

ระดับโลก	 (A	 Global	 ASEAN)	 ท่ีมุ่งในกำรมีแหล่งกำรผลิตและตลำดเดียวกัน	 
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กำรเป็นภูมภิำคทำงเศรษฐกิจทีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสงู	กำรเป็นภมูภิำค

ที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 และกำรเป็นภูมิภำคที่เข้ำร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกโดยสมบูรณ์	 ซึ่งทั้งหมดนี้จะท�ำให้ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซยีน	และประเทศสมำชกิสมำคมอำเซยีน	สำมำรถเตบิโตได้อย่ำงยัง้ยนื

โดยในปี	พ.ศ.2562	นี	้อำเซยีนควรผลกัดนัควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกจิ

ระดับภูมิภำค	 (Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	 :	 RCEP)	 

ทีป่ระกอบด้วยอำเซยีน	๑๐	ประเทศกบั	๖	ประเทศคูค้่ำ	ซ่ึงได้แก่	จนี	ญีปุ่น่	เกำหลใีต้	 

อินเดีย	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในปีนี้	 เพรำะ

ปัจจุบันกำรค้ำโลกมีควำมไม่แน่นอนสูง	 กอปรกับมีปัญหำมำตรกำรกีดกันกำรค้ำ 

ซึง่จะกระทบต่อกำรค้ำโลก	หำกสมำชกิ	RCEP	สำมำรถลงนำมควำมตกลงร่วมกนัได้

กจ็ะท�ำให้กำรค้ำ	กำรลงทนุระหว่ำงกันขยำยตวัและมคีวำมเข้มแข็งมำกขึน้	เนือ่งจำก	

RCEP	 จะเป็นตลำดกำรค้ำและกำรลงทุนท่ีใหญ่สุดในโลก	 ครอบคลุม	 1	 ใน	 3	 

ของเศรษฐกิจโลก	 มีประชำกรรวมกันกว่ำ	 3,500	 ล้ำนคน	 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศกว่ำ	23	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

4.3.3	ด้านสงัคมและวฒันธรรม	(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	

ASCC)  

เป้ำหมำยของประชำคมสังคมและวัฒนธรรม	 คือ	 มุ ่งท่ีจะท�ำให้เกิด

ประชำคมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำงและเป็นสังคมที่รับผิดชอบ	 เพื่อ 

ก่อให้เกิดควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและควำมเป็นเอกภำพในหมู่ชำติสมำชิก

และประชำชนอำเซียน	โดยเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ร่วมกัน	สร้ำงสังคมที่เอื้ออำทรและ 

แบ่งปัน	 ประชำชนมีส่วนร่วม	 โดยมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่และสวัสดิกำร

ของประชำชนดีขึ้น	โดยเน้นกำรส่งเสริมควำมรู้	ควำมเข้ำใจระหว่ำงประเทศสมำชิก

ในด้ำนควำมเชื่อมโยงทำงประวัติศำสตร์	 มรดกทำงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับ

ภูมิภำคร่วมกัน	เสำหลักนี้นับว่ำเป็นเสำที่ท้ำทำยอำเซียนมำกที่สุดก็ว่ำได้	เนื่องจำก

อำเซียนยังมีปัญหำเรื่องสังคมวัฒนธรรมอีกมำก	ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรละเมิดสิทธิ



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

156

มนุษยชน	ปัญหำกำรหำอัตลักษณ์ร่วมกัน	ปัญหำสิ่งแวดล้อม	ประชำชนยังมีควำม 

ขดัแย้งและไม่ไว้วำงใจซึง่กนัและกนั	ปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงประเทศรวยและประเทศ

จน	 และปัญหำที่ประชำชนไม่มีควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียน	 เป็นต้น	 เดิมท ี

ในอดีต	 ประเทศสมำชิกอำเซียนจะให้ควำมส�ำคัญกับมิติทำงสังคมและวัฒธรรม 

ในบรบิทของกำรแก้ปัญหำผลกระทบทำงสงัคมทีเ่กดิจำกวกิฤติเศรษฐกจิของแต่ละ

ประเทศ	โดยมิได้มกีำรรวมตวัเพือ่หำแนวทำงกำรพฒันำและแก้ปัญหำสงัคมร่วมกนั 

ดังนั้น	 ประชำคมอำเซียนจึงควรมุ่งให้ควำมส�ำคัญกับแนวคิดเร่ืองควำมมั่นคง 

ของมนุษย์	 (human	 security)	 อย่ำงจริงจังเพิ่มมำกขึ้น	 และมุ่งพัฒนำด้ำนสังคม

และวัฒนธรรมดังรำยละเอียดต่อไปนี้	56

4.3.3.1	กำรพฒันำมนษุย์	(human	development)	โดยประชำคม

อำเซยีนควรให้ควำมส�ำคญักบักำรศกึษำ	กล่ำวคอื	กำรก�ำหนดทศิทำงกำรขบัเคลือ่น 

อำเซียนโดยใช้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส�ำคัญ	โดยประเทศสมำชิกควรพัฒนำเนื้อหำ

สำระร่วมกันในประเด็นอำเซียนส�ำหรับโรงเรียน	 เพ่ือใช้เป็นตัวอ้ำงอิงส�ำหรับ 

กำรฝึกอบรมและกำรสอนของครูอำจำรย์	 พร้อมทั้งจัดให้มีหลักสูตรปริญญำ 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียนในมหำวิทยำลัย	 สนับสนุนโครงกำรระดับภูมิภำค 

ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรตระหนักรู้เก่ียวกับอำเซียนให้แก่เยำวชน	 เช่น	 โครงกำร 

แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษำอำเซียน	 กำรประชุมเยำวชนอำเซียนด้ำนวัฒนธรรม	

กำรประชุมสุดยอดเยำวชนนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยอำเซียน	 กำรประชุม 

เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน	และกำรประกวดสุนทรพจน์ระดับเยำวชน	 เป็นต้น	

นอกจำกนี้	 ควรสนับสนุนกำรวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำอำเซียนเพ่ือส่งเสริมควำม 

ร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำในภูมิภำค	 กำรจัดกำรแข่งขันเรื่องประวัติศำสตร์

และวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 นอกจำกกำรให้ควำมส�ำคัยด้ำนกำรศึกษำแล้วอำเซียน 

ควรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม	 ส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 กำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์	 เสริมสร้ำง 

56 สุภำค์พรรณ	 ตั้งตรงไพโรจน.	 (มปป.).	 อำเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรม.	 ออนไลน์.	 ค้นเม่ือ	 
26	มิถุนำยน	2562.	จำก	http://www.km.moi.go.th/km/asean/social/social5.pdf	
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ทักษะในกำรประกอบกำรส�ำหรับสตรีเยำวชน	 ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร	 และพัฒนำ

สมรรถภำพของระบบรำชกำร

4.3.3.2	กำรคุ้มครองและสวัสดิกำรสังคม	(social	welfareand- 

protection)	 โดยประชำคมอำเซียนควรมุ่งขจัดควำมยำกจน	 สร้ำงเครือข่ำย 

ควำมปลอดภัยทำงสังคมและควำมคุ ้มกันจำกผลกระทบด้ำนลบจำกกำรรวม

ตัวอำเซียนและโลกำภิวัตน์	 ส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร	 

กำรเข้ำถงึกำรดแูลสขุภำพและส่งเสรมิกำรด�ำรงชวีติทีม่สุีขภำพดี	กำรเพ่ิมศกัยภำพ

ในกำรควบคุมโรคติดต่อ	รับประกันอำเซียนที่ปลอดยำเสพติด	กำรสร้ำงรัฐที่พร้อม

รับกับภัยพิบัติและประชำคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

4.3.3.3	 สิทธิและควำมยุติธรรมทำงสังคม	 (socialjustice	 and	

rights)	 โดยประชำคมอำเซียนควรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิกำรส�ำหรับ

สตร	ีเดก็	ผูส้งูอำย	ุและผูพ้กิำร	กำรคุม้ครองและส่งเสรมิสทิธแิรงงำนโยกย้ำยถิน่ฐำน	

กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

4.3.3.4	 ควำมยั่งยืนด ้ำนสิ่งแวดล้อม	 (environmental	

sustainability)	 โดยประชำคมอำเซียนควรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมโลก	 มีกำร

จัดกำรและกำรป้องกันปัญหำมลพิษทำงส่ิงแวดล้อมข้ำมแดน	 ส่งเสริมกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืนโดยกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	ส่งเสริม 

กำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมคุณภำพมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิต

ในเมืองต่ำงๆ	 และในเขตเมืองของอำเซียน	 กำรประสำนนโยบำยและฐำนข้อมูล 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	และ	ฯลฯ

4.3.3.5	กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน	(building	asean	identity)	

โดยประชำคมอำเซียนควรส่งเสริมกำรตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอำเซียนและควำมรู้สึก

ของกำรเป็นประชำคม	 กำรส่งเสริมและอนุรักษ์	 มรดกทำงวัฒนธรรมของอำเซียน	

ส่งเสริมอุตสำหกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ด้ำนวัฒนธรรม	 กำรมีส่วนเก่ียวข้อง 

กับชุมชน	 เช่น	 พิจำรณำใช้โอกำสจำกควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของภูมิภำค

ให้เกิดประโยชน์	 โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวท่ีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติต่ำงทรำบ 
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ดีว่ำอำเซียนมีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย	 สิ่งเหล่ำนี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดควำมสนใจชำว 

ต่ำงชำตไิด้ด	ีอำเซยีนจงึควรใช้ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมในกำรประชำสัมพันธ์

เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำเท่ียวในกลุ่มประเทศอำเซียน	 โดยไม่เน้นเฉพำะ

ประเทศใดประเทศหนึ่ง	นอกจำกนี้	ควรส่งเสริมให้ประชำชนในประชำคมอำเซียน

ตระหนัก	 รับรู้เกี่ยวกับอำเซียน	 และยอมรับในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม	

ประชำชนในแต่ละประเทศก็จะกลำยเป็นประชำชนอำเซียนโดยสมบูรณ์	 มีควำม

รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และในที่สุดเมื่อประเทศสมำชิกท้ังหมดมีควำมรู้สึก

เช่นเดียวกัน	อำเซียนก็จะสำมำรถหำอัตลักษณ์ร่วมกันได้	อันจะท�ำให้เสำประชำคม

สังคมวัฒนธรรมมีควำมมั่นคงไม่น้อยไปกว่ำเสำประชำคมกำรเมืองควำมมั่นคงและ

ประชำคมเศรษฐกิจ

4.3.3.6	 กำรลดช่องว่ำงทำงกำรพัฒนำ	 (narrowing	 the	

development	 gap)	 โดยประชำคมอำเซียนควรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ 

เพื่อลดช่องว่ำงกำรพัฒนำ	 โดยเฉพำะมิติกำรพัฒนำด้ำนสังคมระหว่ำงประเทศ

สมำชิกเก่ำ	6	ประเทศและประเทศสมำชิกใหม่	 (CLMV)	และในพื้นที่ของอำเซียน

ที่ด้อยพัฒนำและถูกทอดทิ้ง

ในภำพรวมส�ำหรับอำเซียนกำรท�ำหน้ำที่รักษำดุลอ�ำนำจ	 (Balancing)	

ระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจยังเป็นสิ่งส�ำคัญ	 โดยเฉพำะเศรษฐกิจของอำเซียน 

ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ	 ทั้งนี้ทิศทำงเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

อำเซียนกับมหำอ�ำนำจในอนำคตนั้น	 อำเซียนควรร่วมกันสร้ำงดุลยภำพของ 

ขั้วอ�ำนำจระหว่ำงสหรัฐฯ	 และจีน	 โดยประเทศสมำชิกอำเซียนควรหลีกเลี่ยง 

กำรเจรจำแบบทวภิำคกีบัประเทศมหำอ�ำนำจ	แต่ควรแสวงหำควำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกำรเจรจำแบบพหุภำคี	 เพื่อสร้ำงอ�ำนำจกำรต่อรอง	

และสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินนโยบำยกำรต่ำงประเทศของประเทศสมำชิก

อำเซียน	 รวมถึงกำรสร้ำงดุลยภำพแห่งอ�ำนำจทำงด้ำนเศรษฐกิจของภูมิภำค	 

โดยกำรดงึเอำมหำอ�ำนำจอืน่เข้ำมำถ่วงดลุจนี	และสหรฐัฯ	เช่น	อนิเดยี	ญีปุ่น่	รสัเซยี	
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สหภำพยุโรป	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 กำรผลักดันให้อำเซียนเป็นแกนกลำง	 (ASEAN	

Centrality)	 ของสถำปัตยกรรมทำงภูมิภำคทั้งด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนเศรษฐกิจ

ได้อย่ำงแท้จริง	ภำยใต้	APSC	2025	เช่น	เมื่อเกิดเหตุกำรณ์วิกฤตอำเซียนต้องออก

แถลงกำรณ์ต่อวกิฤตกำรณ์ต่ำงๆ	ของโลกอย่ำงทนัถ่วงท	ีซ่ึงจะเป็นส่ิงทีแ่สดงให้เห็น

ว่ำอำเซียนสำมำรถพูดเป็นเสียงเดียวกัน	มีเอกภำพ	มีท่ำทีร่วมกัน	และไม่แตกแยก	

อีกทั้งควรผลักดันให้อำเซียนมีกองทุนเพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำค

อำเซียน	(ASEAN	Infrastructure	Fund:	AIF)		ที่ครอบคลุม	โดยเร่งรัดกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนภำยในและระหว่ำงพรมแดนของประเทศสมำชกิอำเซยีน	ส่งเสรมิ

กำรใช้เงินออมของอำเซยีนในกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิส�ำหรบักำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำนดังกล่ำว	 และผลักดันให้มีกำรออกพันธบัตรที่ธนำคำรกลำงสำมำรถถือ 

เพื่อเป็นทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศได้ในที่สุด

นโยบำยหรือยุทธศำสตร์อื่นใดท่ีอำจก่อให้เกิดควำมแตกแยกของประเทศ

ในภูมิภำคจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 และอำเซียนจะยังคงมีบทบำท

ส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง	 สปจ.	 และสหรัฐฯ	 ในเรื่องเศรษฐกิจ 

และควำมมั่นคงในภมูภิำคอนิโดแปซฟิิก	เนือ่งจำกอำเซยีนมศีกัยภำพในกำรจดักำร

ควำมขัดแย้งและด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภำพของภูมิภำคผ่ำนกำรเชื่อมโยงของภำค

ประชำชน	 และไทยในฐำนะประธำนอำเซียนสำมำรถมีบทบำทน�ำในกำรก�ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของอำเซียนได้อย่ำงยั่งยืน	 นอกจำกนี้	 

ประเด็นส�ำคัญที่ควรพิจำรณำคือปัจจุบันประเทศต่ำงๆ	 มีควำมเชื่อมโยงกัน 

ในรูปแบบของควำมสัมพันธ์พหุภำคี	 อย่ำงไรก็ตำม	 ควำมสัมพันธ์ทวิภำคียังคง 

เป็นกลไกส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพและควำมมั่นคงในภูมิภำค	 เนื่องจำก

สำมำรถขยำยผลจำกควำมสัมพันธ์ของสองประเทศไปสู่ประเทศอื่นๆ	ได้	โดยควำม

ร่วมมือในด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำ	 อำทิ	 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ	ซึง่ญีปุ่น่	สหรฐัฯ	และ	สปจ.	ต่ำงกเ็ป็นประเทศผูล้งทนุส�ำคญั

ในภูมภิำคอำเซยีน	ดงันัน้	ควำมร่วมมอืทวภิำคด้ีำนเศรษฐกิจกเ็ป็นปัจจยัส�ำคญัทีน่�ำ

ไปสู่ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในระดับพหุภำคีได้เช่นเดียวกัน
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จุดมุ่งหมำยส�ำคัญร่วมกันของอำเซียนในปี	พ.ศ.2562	นี้	คือ	หวังที่จะเห็น

อำเซยีนก้าวไกล (Advancing)	โดยให้อำเซยีนมองและก้ำวไปสู่อนำคตด้วยกนัอย่ำง 

ไม่หยุดนิ่ง	 ใช้ประโยชน์จำกยุค	 4.0	 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ

สร้ำงภูมิคุ้มกันจำกเทคโนโลยีที่ก้ำวกระโดด	 เพ่ือมุ่งไปสู่ดิจิทัลอำเซียนท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	(Digital	and	Green	ASEAN)	หวังที่จะเห็นอำเซียนร่วมมือ ร่วมใจ 

(Partnership)	 ด้วยกำรร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมำกยิ่งขึ้น	 ทั้งในอำเซียนกันเองและ

กับภำคีนอกภูมิภำค	เพื่อจะส่งเสริมให้อำเซียนเป็นแกนกลำงของภูมิภำค	และเพิ่ม

บทบำทอำเซียนในกำรแก้ไขปัญหำระดับภูมิภำคและระดับโลก	 รวมไปถึงส่งเสริม

ควำมเชื่อมโยงในทุกมิติ	ตั้งแต่โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล	กฎระเบียบ	และควำมเชื่อม

โยงระหว่ำงประชำชน	เพื่อก้ำวไปสู่อำเซียนที่ไร้รอยต่อ	(Seamless	ASEAN)	และ

เชือ่มโยงกบัประชำคมโลกโดยผ่ำนยทุธศำสตร์เชือ่มควำมเชือ่มโยงของทกุฝ่ำย	และ

หวงัทีจ่ะเหน็อำเซยีนมคีวามยัง่ยนื (Sustainability)	คอืควำมยัง่ยนืในทุกมิติ	ตัง้แต่

ด้ำนควำมมั่นคง	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	ไปจนถึงควำมมั่นคงของมนุษย์	ซึ่งนับจำกนี้	

ควำมยั่งยืนในทุกมิติ	(Sustainability	of	Things:	SOT)	คือแนวทำงใหม่ที่อำเซียน

ต้องค�ำนงึในทกุกำรตดัสนิใจ	และจะอยูใ่นดเีอน็เอของอำเซียนทีจ่ะถ่ำยทอดไปสู่คน

รุน่หน้ำ	เนือ่งจำกประชำคมอำเซยีนท่ียัง่ยนืจะสร้ำงมลูค่ำเพิม่ทำงยทุธศำสตร์ให้กับ

อำเซยีนในระยะยำว	เพือ่เป็นเกรำะให้กบัประชำชนของเรำต่อควำมเปลีย่นแปลงใน

ภูมิภำคและโลก
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ส่วนที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1	บทสรุป

	 ต�ำแหน่งประธำนอำเซียนของไทยเป็นวำระที่หมุนเวียนมำบรรจบในปีนี้	

โดยระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งของไทยคือ	 1	 ปีเต็ม	 ต้ังแต่วันท่ี	 1	 มกรำคม	 ถึง	 

31	ธนัวำคม	2562 โดยแนวคดิหลกัของกำรเป็นประธำนอำเซยีนของไทย	(Theme)	

คอื	“Advancing	Partnership	for	Sustainability”	หรอืในชือ่ภำษำไทย	“ร่วมมอื	

ร่วมใจ	ก้ำวไกล	ยัง่ยนื”	หมำยถงึ	กำรทีอ่ำเซยีนจะต้องร่วมมอือย่ำงใกล้ชดิระหว่ำงกนั

ในทุกภำคส่วน	และร่วมมือบนพื้นฐำนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภำคีภำยนอกภูมิภำค

และประชำคมโลก	เพือ่ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนัอย่ำงมพีลวัต	สูอ่นำคตทีม่คีวำมยัง่ยนื

ในทกุมติ	ิซึง่แนวทำงน้ีจะน�ำมำซึง่ควำมกนิด	ีอยูดี่และสนัตสิขุของประชำชนอำเซยีน	

ควำมท้ำทำยของประเทศไทยในฐำนะประธำนอำเซียน	 คือ	 ต้องแสดงบทบำทน�ำ 

ในกำรกำรผลกัดนัให้อำเซยีนเป็นแกนกลำง	(ASEAN	Centrality)	ของสถำปัตยกรรม

ทำงภูมิภำคทั้งด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนเศรษฐกิจได้อย่ำงแท้จริง	 รวมทั้งกำรเปิด 

มุมมองให้คนไทยพร้อมรับมือกับกำรเป็นประธำนอำเซียน	 และกำรเป็นเจ้ำบ้ำน 

ที่ดีในกำรจัดประชุมต่ำงๆ	กว่ำ	180	ครั้งที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้

ในห้วงที่ไทยรับบทบำทเป็นประธำนอำเซียนมีสถำนกำรณ์	 แนวโน้ม	 

ควำมท้ำทำยส�ำคัญต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงของแต่ละประเทศ

ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	ไม่ว่ำจะเป็นกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำและกำรเมอืงระหว่ำงประเทศ

เข้มข้นขึน้	ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติเพ่ิมสูงขึน้	เทคโนโลยท่ีีพัฒนำ

อย่ำงก้ำวกระโดดได้เปลีย่นแปลงชวีติของประชำชนในแต่ละประเทศมำกขึน้	 ปัญหำ

สิง่แวดล้อมและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศได้ท�ำลำยระบบนเิวศให้เสือ่มโทรม	

ประเทศไทยในฐำนะบทบำทประธำนอำเซยีนในปีพ.ศ.2562	จึงมคีวำมจ�ำเป็นทีต้่องแสดง

บทบำทหรอืท่ำทีต่อกรณีเหตกุำรณ์ต่ำงๆ	ทีเ่กดิข้ึนในห้วงเวลำดังกล่ำว	
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สำระส�ำคัญของแนวทำงกำรขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มั่นคง	 ได้แก่ 

(1) ด้านการเมืองและความมัน่คง (ASEAN Political Security Community: 

APSC) กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเจรจำ 

ในทุกระดับ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ	 เนื่องจำกควำมไว้เนื้อ 

เชื่อใจเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมเป็นมิตร	 กำรรักษำ 

ควำมเป็นกลำง	และเป็นมำตรกำรในกำรลดเงือ่นไขและโอกำสทีจ่ะน�ำไปสูค่วำมขดัแย้ง 

เพือ่สร้ำงบรรยำกำศของควำมร่วมมอืและควำมพยำยำมทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำยร่วมกนั	

นอกจำกนี	้ ควำมร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 ที่จะมีกำรพัฒนำ

รูปแบบและวิธีกำรท่ีมีควำมหลำกหลำย	ซับซ้อน	 ทวคีวำมรนุแรง	และขยำยวงกว้ำง

เพิม่มำกขึน้ในอนำคต	 ปัญหำทีเ่กดิขึน้ยำกแก่กำรทีช่ำตใิดเพยีงชำตเิดียวจะแก้ไขปัญหำ

ได้โดยล�ำพงั	 เนือ่งจำกมคีวำมเชือ่มโยงและส่งผลกระทบในหลำยมติิ	 ทัง้ต่อประชำชน	

สงัคม	ประเทศชำต	ิและภมูภิำค จงึควรมกีำรพัฒนำกรอบควำมร่วมมอืในกำรป้องกนั

ภัยคุกคำมในลักษณะต่ำงๆ	 เช่น	 กำรจัดตั้งศูนย์ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์	

(Cyber	Security),	กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภยัพิบติั	 

(Humanitarian	Assistance	and	Disaster	Relief),	กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

(Counter-Terrorism),	 ควำมม่ันคงทำงทะเล	 (Maritime	 Security)	 เป็นต้น	 

(2) ด้านเศรษฐกจิ (ASEAN Economic Community: AEC) ควรส่งเสรมิควำม

ร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจภำยใต้กำรพัฒนำตำมแผนแม่บทประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 2568	 (ASEAN	 Economic	 Community	 Blueprint	 2025)	 และ 

ผลกัดันควำมตกลงหุน้ส่วนทำงเศรษฐกจิระดบัภมิูภำค	(Regional	Comprehensive	

Economic	 Partnership	 :	 RCEP)	 ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในปีนี้	 และ	 

(3) ด้านสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

มุ่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำ	 ให้กำรคุ้มครองและ

สวัสดิกำรสังคม	ให้สิทธิและควำมยุติธรรมทำงสังคม	ให้ควำมส�ำคัญกับควำมยั่งยืน

ด้ำนสิ่งแวดล้อม	เร่งสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน	และกำรลดช่องว่ำงทำงกำรพัฒนำ



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

165

5.2	ข้อเสนอแนะ57

5.2.1	หลักในการสร้างความยั่งยืนของอาเซียน	จำกแนวคิดหลักส�ำหรับ

กำรเป็นประธำนอำเซยีนของไทย	คอื	Advancing	Partnership	for	Sustainability	

หรือ	 “ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ก้ำวไกล	 ยั่งยืน”	 กำรท่ีจะสร้ำงควำมยั่งยืนได้นั้นอำเซียน 

ควรค�ำนงึถงึหลกั	5	ประกำร	ได้แก่	

(1)	 กำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ	 กำรพัฒนำนับเป็นควำมมั่นคง 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุดังจะเหน็ได้จำกควำมยำกจนท�ำให้แนวคดิหวัรุนแรงลุกลำมมำกข้ึน	ดังนัน้ 

กำรพฒันำเศรษฐกจิและกำรยกระดบัคุณภำพชวิีตของประชำชนจึงเป็นเร่ืองส�ำคญั	

และสำมำรถตดัแหล่งก�ำเนดิควำมป่ันป่วนทำงสงัคมได้	

(2)	 กำรกระชับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 ปัจจุบันโลกก�ำลัง

เผชิญกบัภยัคกุคำมทีห่ลำกหลำย	ประเทศต่ำงๆ	 ต้องกระชบัควำมร่วมมอืระหว่ำงกนั 

เพือ่ขจัดภัยคุกคำม	 อำท	ิ ควำมร่วมมอืกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย	 ควำมร่วมมอืต่อ

ต้ำนปัญหำยำเสพตดิ	 ควำมร่วมมอืต่อต้ำนโรคติดต่อข้ำมชำติ	นอกจำกนี	้ ยงัรวมถึง 

กำรพัฒนำเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศให้แน่นแฟ้นมำกยิง่ข้ึนด้วย	

(3)		กำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำทด้วยสันติวิธี	 เหตุกำรณ์ข้อพิพำท 

หรือข้อขัดแย้งระหว่ำงประเทศต่ำงๆ	 ที่เกิดข้ึน	 ควรใช้กำรแก้ปัญหำด้วยสันติวิธ	ี 

ควรหลกีเลีย่งกำรใช้ก�ำลงัทำงทหำรรวมถงึกำรข่มขู่	สปจ.	มุง่ใช้กำรแก้ปัญหำด้วยสันติ

วธิใีนปัญหำชำยแดน	ส่วนปัญหำข้อพพิำทในทะเลจีนใต้	สปจ.	กม็ุง่ท่ีจะใช้วธีิกำรหำรือ

กบัประเทศคูพ่พิำทโดยตัง้อยูบ่นแนวคดิสนัติวธิเีช่นเดียวกนั	

(4)		เคำรพควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและศำสนำที่ต่ำงกัน	 

โดยควรเคำรพควำมหลำกหลำยทำงอำรยธรรมและอยูร่่วมกนัอย่ำงสมำนฉันท์	

(5)		กำรค�ำนึงถึงควำมเที่ยงธรรม	 โดยผลักดันให้ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศตั้งอยู่บนหลักกฎหมำยสำกล	 ประเทศต่ำงๆ	 ควรร่วมกันรักษำ 

กฎระเบยีบสำกล	และรกัษำสทิธขิองประเทศทีก่�ำลังพัฒนำอย่ำงสมเหตุสมผล

57 กรมอำเซียน.	(2562).	ประเทศไทยกับอำเซียน	.	ค้นเมื่อ	15	พฤษภำคม	2562.	จำก	http://
www.mfa.go.th/asean/th/relation/9658



เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง 
ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. 2562”

166

5.2.2 ปัญหาและความท้าทายของอาเซียน	 ถึงแม้ว่ำอำเซียนจะประสบ

ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและควำมร่วมมือในภูมิภำคจนเป็นที่

ยอมรับจำกนำนำประเทศ	 แต่ก็ยังมีปัญหำที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อมิให้เป็น

อุปสรรคต่อควำมร่วมมือและพัฒนำกำรในอนำคต	ที่ส�ำคัญคือกำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งของกลไกต่ำงๆ	 ของอำเซียน	 กำรน�ำข้อตกลงต่ำงๆ	 ของอำเซียนไปด�ำเนิน

กำรให้เกิดผลในทำงปฏบิตั	ิกำรส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงระหว่ำงประเทศสมำชกิทัง้ใน

ด้ำนเส้นทำงคมนำคม	กำรสร้ำงควำมสอดคล้องระหว่ำงกฎระเบียบต่ำงๆ	และกำร

ส่งเสริมกำรติดต่อระหว่ำงประชำชนต่อประชำชน	สร้ำงควำมเป็นเอกภำพระหว่ำง

ประเทศสมำชกิอำเซยีนและรกัษำบทบำทน�ำในกำรด�ำเนนิควำมสัมพันธ์กบัประเทศ

ภำยนอกภูมิภำค

5.2.3 การเป็นประชาคมที่เน้นประชาชนเป็นส�าคัญ	 อำเซียนต้องให้

ควำมส�ำคัญกับประชำชน	 โดยกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น 

ส่วนหนึง่ของประชำคมอำเซยีน	ท้ังนีบ้ทเรยีนจำกสหภำพยโุรปชีใ้ห้เหน็ว่ำประชำคม

จะไม่สำมำรถบรรลุผลได้หำกประชำชนไม่ให้กำรสนับสนุน	ดังนั้น	ประเทศสมำชิก

ควรพยำยำมผลักดันให้อำเซียนเป็นประชำคมที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำงอย่ำง

แท้จรงิ	โดยเร่งรดักำรด�ำเนนิกำรตำมข้อตกลงต่ำงๆ	ของอำเซยีนให้เกดิผลทำงปฏบิตัิ	

รวมทั้งจะต้องพัฒนำกรอบควำมร่วมมือของอำเซียน	 ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่มี 

ผลกระทบต่อประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที	 เช่น	 ควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียน 

กับประเทศคู ่เจรจำเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำม 

รูปแบบใหม่	เช่นภัยพิบัติทำงธรรมชำติ	ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์	และกำรแก้ไขปัญหำ

อำชญำกรรมข้ำมชำติต่ำงๆ

5.2.4	การสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงในภมูภิาค	จะต้องด�ำเนนิกำรทัง้ในด้ำน

กำยภำพ	คอื	กำรพฒันำเส้นทำงคมนำคม	ทัง้ทำงบก	ทำงน�ำ้	และทำงอำกำศ	ตลอดจน 

เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรติดต่อ

ค้ำขำย	 กำรท่องเที่ยว	 และกำรเดินทำงไปมำหำสู่กันระหว่ำงประชำชน	 นอกจำก

นั้น	ยังต้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำให้ประชำชนในภูมิภำคมีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
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อันเดียวกัน	และตระหนักถึงกำรเป็นประชำกรของอำเซียนร่วมกัน	ถึงแม้ว่ำภูมภิำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นภูมิภำคท่ีมีควำมหลำกหลำยในด้ำนเชื้อชำติ	 และ

ศำสนำ	แต่ประเทศต่ำงๆ	ในภูมิภำคนี้ก็มีรำกฐำนทำงประวัติศำสตร์และอำรยธรรม

ร่วมกัน	 เนื่องจำกเป็นภูมิภำคที่เป็นจุดบรรจบของอำรยธรรมจีนและอินเดีย	 

ดังนั้น	 ประเด็นท่ีท้ำทำยส�ำหรับอำเซียนในอนำคตก็คือ	 กำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ 

หรอืคณุลกัษณะร่วมกนัของประชำชนในอำเซยีน	โดยผ่ำนกำรศกึษำ	กำรแลกเปล่ียน 

ทำงวัฒนธรรม	 สื่อสำรมวลชน	 และกำรส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้นับถือ 

ศำสนำต่ำงๆ	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชนให้ยอมรับถึงควำม 

แตกต่ำง	และสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข

ปัจจัยต่ำงๆ	 ข้ำงต้นที่กล่ำวมำจะเป็นเคร่ืองผลักดันให้ประชำคมอำเซียน	

สำมำรถที่จะเติบโต	และพัฒนำได้ต่อไปอีกอย่ำงไม่หยุดยั้ง	อย่ำงไรก็ดี	กำรที่จะเป็น

เช่นนั้นได้	อำเซียนจ�ำเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรที่มองไปข้ำงหน้ำ	(forward	looking)	

และมีควำมยืดหยุ่น	 มีควำมคล่องตัว	 พร้อมที่จะปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปตำม 

สภำพแวดล้อมของโลก	 และของภูมิภำค	 ผู้น�ำและประชำชน	 จ�ำเป็นจะต้องมี 

ควำมเป็นเอกภำพ	และควำมยินยอมพร้อมใจร่วมกัน	ในเกือบทุกด้ำน	และที่ส�ำคัญ

ที่สุดคือ	ประชำคมอำเซียน	จะต้องมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นของตนเอง	มีควำมเป็น

ภูมิภำคนิยม	และเป็นประชำคมที่มีประชำชนทุกคนเป็นศูนย์กลำงอย่ำงแท้จริง	
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สรุปสาระส�าคัญ

	 1.	 สถานการณ์	 แนวโน้ม	 ความท้าทาย	 ที่จะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อ

ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก

	 	 1.1	 สภำวะแวดล้อมทำงควำมมั่นคงในภูมิภำค	แบ่งเป็น	2	ประเด็น	ได้แก่	

ประเด็นปัญหำ	 (regional	 security	 issues)	 และสถำปัตยกรรมควำมมั่นคงใน

ภูมิภำค	(regional	security	architecture)	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 	 	 1.1.1	 ประเด็นปัญหำ	(regional	security	issues)	ที่เป็นภัยคุกคำม

ในปัจจุบันและในอนำคตก็ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมำกนัก	อันได้แก่	

	 	 	 	 -	 ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงมหำอ�ำนำจ	เช่น	สหรัฐฯ	จีน	

	 	 	 	 -	 ปัญหำควำมขัดแย้งในภูมิภำค	 เช่น	 ทะเลจีนใต้	 ทะเลจีน 

ตะวันออก	

	 	 	 	 -	 ปัญหำควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่	 เช่น	 ปัญหำกำรก่อ 

กำรร้ำย	cyber	warfare	กำรค้ำมนษุย์ข้ำมชำต	ิยำเสพติดข้ำมชำติ	ภยัพิบติั	เป็นต้น

	 	 	 1.1.2	 สถำปัตยกรรมควำมมั่นคงในภูมิภำค	 (regional	 security	

architecture)	 หรือระบบ/ระเบียบควำมมั่นคงในภูมิภำคจะมีควำมเป็นไปได้ใน	 

4	สถำนกำรณ์	(scenario)	ได้แก่
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	 	 	 	 -	 scenario	1:	US	hegemony	กล่ำวคือ	ระบบควำมมั่นคง

ในภูมภิำคจะมสีหรฐัฯ	เป็นมหำอ�ำนำจต่อไป	ท้ังด้ำนควำมมัน่คงทำงทหำรและควำม

มั่นคงทำงเศรษฐกิจ	

	 	 	 	 -	 scenario	 2:	 Chinese	 hegemony	 กล่ำวคือ	 จีนจะ

สำมำรถผงำดเป็นมหำอ�ำนำจของภมูภิำคทัง้ด้ำนควำมมัน่คงทำงทหำรและเศรษฐกจิ	 

ซึง่วทิยำกรได้วเิครำะห์ว่ำจนีจะมบีทบำททำงเศรษฐกจิของภมิูภำคสงูยิง่ขึน้	แต่ด้ำน

ควำมมั่นคงทำงทหำรก็ยังไม่สำมำรถเทียบหรือแทนที่สหรัฐฯ	ได้

	 	 	 	 -	 scenario	3:	ASEAN	as	a	core	of	regional	security	

architecture	 กล่ำวคือ	 อำเซียนจะกลำยเป็นแกนกลำงของสถำปัตยกรรม

ควำมมั่นคงในภูมิภำค	 ซึ่งท่ีผ่ำนมำอำเซียนก็ได้มีควำมพยำยำมดังกล่ำว	 ไม่ว่ำ

จะเป็น	 กำรรวมกันเป็นประชำคมควำมร่วมมืออำเซียน	 (ASEAN),	 กรอบควำม

ร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ	 (ASEAN+1)	 ที่มีควำมร่วมมือกัน 

ทั้งในด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 ควำมมั่นคง	 และสังคม	 เช่น	 ควำมตกลงเขต 

กำรค้ำเสรีอำเซียน-จีน	 และควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน-ญี่ปุ ่น	 เป็นต้น,	 

กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับจีน	 ญี่ปุ ่น	 เกำหลีใต้	 (ASEAN+3),	 

กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับจีน	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	

อนิเดยี	(ASEAN+6),	กำรประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก	(East	Asia	Summit:	EAS)	 

ที่เป็นกำรประชุมสุดยอดของผู้น�ำประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก	 จ�ำนวน	

16	 ประเทศ	 ได้แก่	 10	 ประเทศสมำชิกอำเซียนและญี่ปุ่น	 จีน	 เกำหลีใต้	 อินเดีย	

ออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์,	 กรอบควำมร่วมมือของรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียน	

(ADMM)	 และกำรประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกำรต่ำงประเทศอำเซียน	 (ASEAN	

Regional	 Forum:	 ARF)	 เป็นต้น	 ซึ่งกำรด�ำเนินควำมร่วมมือดังกล่ำวก็เพื่อสร้ำง

เวทีหำรือในประเด็นควำมมั่นคงในภูมิภำคโดยมีอำเซียนเป็นแกนกลำง	ซึ่งวิทยำกร

ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่ำอำเซยีนจะสำมำรถเป็นแกนกลำงได้ในเรือ่งของกำรทูต/ประชมุ/

กำรหำรือได้	 แต่กำรเป็นแกนกลำงด้ำนกำรทหำรของภูมิภำคนั้นคงเป็นไปได้ยำก

เน่ืองจำกควำมร่วมมอืทำงกำรทหำรของอำเซยีนทีม่นีัน้ยงัไม่แน่นแฟ้น	อกีทัง้อำเซยีน
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ยงัไม่มกีองก�ำลงัของอำเซยีน	และยงัไม่มกีองก�ำลงัรักษำสนัตภิำพของอำเซยีน	อกีทัง้

อำเซียนยังต้องผูกกับประเทศมหำอ�ำนำจเช่นสหรัฐฯ	อยู่เป็นส่วนใหญ่	

	 	 	 	 -	 scenario	 4	 :	 multipolar	 system	 กล่ำวคือ	 ระบบ 

ควำมม่ันคงทำงภูมิภำคแบบหลำยขั้ว	 ท่ีจะมีตัวแสดงส�ำคัญ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 จีน	

อำเซียน	ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 ออสเตรเลีย	 เป็นต้น	 ขั้วอ�ำนำจต่ำงๆ	 เหล่ำนี้ต่ำงถ่วงดุล 

อ�ำนำจกัน	(Balance	of	power)	ซึ่งอำเซียนก็นับเป็นขั้วอ�ำนำจหนึ่งในระบบหลำย 

ขั้วอ�ำนำจ	จึงนับว่ำอำเซียนก�ำลังมีบทบำททำงด้ำนควำมมั่นคงมำกขึ้นเรื่อยๆ	และ 

จะมบีทบำทส�ำคญัอย่ำงยิง่ในฐำนะ	balancer	ระหว่ำงมหำอ�ำนำจ	2	ขัว้	คอื	สหรฐัฯ	

(มีพันธมิตรที่แนบแน่น	ได้แก่	ญี่ปุ่น	อินเดีย	ออสเตรเลีย	ร่วมกันปิดล้อมและสกัด

กั้นกำรขยำยอิทธิพลของจีน)	 และจีน	 ดังน้ันอำเซียนจึงนับเป็นขั้วอ�ำนำจเดียว 

ที่พยำยำมจะอยู่ตรงกลำงในกำรไม่เอนเอียงไปขั้วใดขั้วหนึ่งซึ่งก็นับว่ำเป็นจุดแข็ง

ของอำเซียน

	 	 1.2	 ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน	 (ASEAN	 Political-

Security	Community:	APSC)	เป็นที่ทรำบกันดีว่ำมีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

สมำชิกอำเซียนอยู่หลำยเรื่อง	 เช่น	 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเมือง	 กลไก

ป้องกันและแก้ไขควำมขัดแย้ง	ควำมมั่นคงรูปแบบใหม่	ควำมร่วมมือกำรจัดกำรกับ

ภัยพบิตั	ิเป็นต้น	ซึง่เป็นเรือ่งทีอ่ำเซยีนก�ำลงัท�ำอยูแ่ละเดินหน้ำต่อในกรอบแผนงำน

ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน	ค.ศ.2025	 (APSC	Blueprint	 2025)	

อย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น

	 	 1.3	 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจนับเป็นมิติทำงควำมมั่นคงอีกมิติหนึ่ง 

ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 เนื่องจำกปัจจุบันน�้ำหนักกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

กลำยเป็นเรื่องท่ีส�ำคัญมำกของเกมกำรเมืองในภูมิภำค	 เช่นเดียวกับกำรที่โลก 

ยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนจำก	 ปัจจัยทำงภูมิรัฐศำสตร์	 (Geo-politics)	 ที่ต้องกำร 

รวมกลุ่มกันเพ่ือต่อต้ำนกำรขยำยอิทธิพลของระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต ์

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีกำรแข่งขันกันทำงทหำร	 มำเป็น	 ปัจจัยทำง 

ภูมเิศรษฐศำสตร์	(Geo-economics)	คอืกำรหันมำให้ควำมส�ำคญักบักำรค้ำมำกกว่ำ
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กำรท�ำสงครำม	น�ำมำสูก่ำรรเิริม่จดัท�ำข้อตกลงทำงกำรค้ำทีส่�ำคญั	ดังนัน้กำรแข่งขนั

ทำงเศรษฐกิจจะขึน้อยูก่บัสถำปัตยกรรมเศรษฐกจิของภมูภิำคหลำยตวัแบบทีม่กีำร

แข่งขันกันอยู่	ได้แก่

	 	 	 1.3.1	 scenario	1:	Trans-Pacific	Partnership:	TPP	หรอื	ข้อตกลง 

หุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิก	 ที่ในสมัยประธำนำธิบดีโอบำมำ 

แห่งสหรฐัฯ	ได้ยกเป็นเรอืธง	(Flagship)	ของยทุธศำสตร์สหรฐัฯ	ต่อเอเชยี	(Pivot	to	

Asia/	Rebalancing	Asia)	ซึ่งนับเป็นยุทธศำสตร์หลัก	(Grand	Strategy)	ที่ส�ำคัญ

ที่สุดของสหรัฐฯ	 ที่ใช้ประเด็นเศรษฐกิจน�ำในขณะนั้น	 และนโยบำยดังกล่ำวได้มำ 

สิ้นลงในสมัยของประธำนำธิบดีโดนัล	ทรัมป์

	 	 	 1.3.2	 scenario	 2:	 U.S.	 unilateralism/bilateralism	 สืบเนื่อง 

จำกนโยบำย	 TPP	 ที่สหรัฐฯ	 ได้ยกเลิกไปในสมัยประธำนำธิบดีโดนัล	 ทรัมป์	 นั้น	

เนือ่งจำกกำรเสยีอ�ำนำจกำรต่อรองจึงได้ถอนตวัจำกเวทพีหพุำค	ี(multilateralism)	

ทั้งหมด	 แล้วหันมำด�ำเนินแนวทำงทวิภำคี(unilateralism/bilateralism)	 แทน	 

ซึ่งจะเห็นได้ในปัจจุบัน	 เช่น	 สงครำมกำรค้ำสหรัฐฯ	 –	 จีน	 ซึ่งได้รับกำรต่อต้ำน 

จำกจนีอย่ำงหนักและมีทำ่ทวีำ่สงครำมครัง้นี้จะยืดเยื้อไปอีกนำน	และอำจท�ำให้จนี

กลับมำผงำดเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคแทน

	 	 	 1.3.3		scenario	3:	จีนเป็นศูนย์กลำง	จำกกำรที่สหรัฐฯ	หันกลับมำ 

ด�ำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจแบบ	 unilateralism/bilateralism	 จีนก็ก�ำลังเน้น

กำรด�ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจผ่ำนโครงกำรหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง	(Belt	and	Road	

Initiative:	BRI)	ที่ลงทุนสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ว่ำจะเป็นถนน	ทำงรถไฟ	ท่ำเรือ	

รวมถึงกำรสร้ำงท่อส่งน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ	 โครงข่ำยคมนำคม	 และพลังงำน	 

ที่จะเชื่อมจีนกับประเทศต่ำงๆ	 ซึ่งหำกจีนท�ำส�ำเร็จจะสำมำรถครอบคลุมประเทศ

ต่ำงๆ	ถึง	70	ประเทศ	และจะข้องเกี่ยวกับประชำกร	2	ใน	3	ของโลก	และจะท�ำให้

จนีสำมำรถเป็นศนูย์กลำงของเศรษฐกจิโลกและภมูภิำค	โดยโครงกำรดงักล่ำวมมูีลค่ำ

กำรลงทุนถึง	 4	 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งนับเป็นกำรลงทุนที่มีเม็ดเงินมำกที่สุด

ในโลก	 แต่ปัจจุบันนโยบำย	 BRI	 ของจีนก็นับว่ำมีอุปสรรคอยู่มำกไม่ว่ำจะเป็นกำร
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เจรจำกับประเทศต่ำงๆ	 ก็ติดขัด	 และมีหลำยประเทศที่ต้องกำรสกัดกั้นกำรด�ำเนิน

นโยบำยดังกล่ำวของจีน	 จึงนับว่ำไม่ใช่เรื่องง่ำยที่จีนจะผงำดมำเป็นศูนย์กลำงทำง

เศรษฐกิจของภูมิภำค	

	 	 	 1.3.4		scenario	 4:	 RCEP	 หรือควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภำค	 (Regional	 Comprehensive	 Economic	 Partnership:	 RCEP)	

ที่เป็นเขตกำรค้ำเสรีของอำเซียน	 และ	 ASEAN+6	ที่อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำและอยู่

ระหว่ำงกำรบรรลุข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมำชิก

	 	 	 1.3.5	 scenario	5:	AEC	ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	หรือ	ASEAN	

Economics	 Community	 กำรเปิดเสรีในประเภทต่ำงๆ	 (กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ	

บริกำร	กำรลงทุน	เงินทุน	แรงงำนฝีมือเสรี)	กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	ระเบียง

เศรษฐกิจต่ำงๆ	 กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว	 ซ่ึงถือว่ำเป็นเรื่องที่มีควำม

ส�ำคัญมำกเช่นเดียวกัน	 ซึ่งนำยกรัฐมนตรีของไทยก็ได้กล่ำวสุนทรพจน์ในวำระ 

กำรรับต�ำแหน่งประธำนอำเซียนของไทยว่ำจะให้ควำมส�ำคัญของควำมเช่ือม

โยงระดับภูมิภำคอำเซียน	 (ASEAN	 Connectivity)	 และจะผลักดันให้แผน 

ควำมร่วมมือต่ำงๆ	ที่มีบรรลุผลส�ำเร็จให้ได้

	 2.	 ข้อเสนอแนะ	อนัจะเป็นแนวทางให้กับรัฐบาล	กองทพั	และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	น�าไปใช้ในการท�าให้แนวคิดการประชุม	(theme)	และประเด็นส�าคัญ

ที่จะเสนอให้อาเซียน	ร่วมกันผลักดันให้ประสบความส�าเร็จ	

	 	 2.1	 แนวคิดหลักของกำรเป็นประธำนอำเซียนของไทย	 (Theme) 

คอื	“Advancing	Partnership	for	Sustainability”	หรอืในชือ่ภำษำไทย	“ร่วมมอื	

ร่วมใจ	ก้ำวไกล	ยัง่ยนื”	หมำยถงึ	กำรทีอ่ำเซยีนจะต้องร่วมมอือย่ำงใกล้ชดิระหว่ำงกนั

ในทุกภำคส่วน	และร่วมมือบนพื้นฐำนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภำคีภำยนอกภูมิภำค

และประชำคมโลก	เพือ่ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกนัอย่ำงมพีลวัต	สูอ่นำคตทีม่คีวำมยัง่ยนื

ในทกุมติ	ิซึง่แนวทำงน้ีจะน�ำมำซึง่ควำมกนิด	ีอยูดี่และสนัตสิขุของประชำชนอำเซยีน	

ทั้งนี้	สำมำรถอธิบำยแนวคิดหลักในแต่ละค�ำได้ดังนี้
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	 	 	 2.1.1	 ค�ำว่ำ	 “Advancing”	 หมำยถึง	 กำรมองและก้ำวไปด้วยกัน

สู่อนำคตอย่ำงมีพลวัตใช้ประโยชน์จำกวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีจำกกำรปฏิวัติ

อุตสำหกรรม	 ครั้งท่ี	 4	 และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันควบคู่ไปกับกำร 

สร้ำงระบบภูมิคุ้มกันจำกเทคโนโลยีก้ำวกระโดด	 (disruptive	 technologies)	 

และควำมท้ำทำยต่ำงๆ	ในอนำคต	โดยเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ส�ำคัญ	คือ	กำรมองไป

ข้ำงหน้ำสู่กำรมีดิจิทัลอำเซียน	(Digital	ASEAN)

	 	 	 2.1.2	 ค�ำว่ำ	“Partnership”	หมำยถึง	กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน

ภำยในอำเซียนและกับประชำคมโลก	 รวมท้ังประเทศคู่เจรจำ	 โดยมีตัวขับเคล่ือน

ส�ำคัญ	คือ	กำรส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงในมติต่ิำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งโครงสร้ำงพืน้ฐำน	

ด้ำนกฎระเบียบ	 และระหว่ำงประชำชน	 ตลอดจนส่งเสริมควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ยทุธศำสตร์ควำมเชือ่มโยงต่ำงๆ	ในภมูภิำค	(connecting	the	connectivities)	โดย

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ส�ำคัญ	คือ	กำรสร้ำงอำเซียนที่ไร้รอยต่อ	(Seamless	ASEAN)

	 	 	 2.1.3	 ค�ำว่ำ	 “Sustainability”	 หมำยถึง	 กำรสร้ำงควำมยั่งยืน 

ในทุกมิติ	ไม่ว่ำจะเป็น	ควำมมั่นคง	ที่ยั่งยืน	(sustainable	security)	ซึ่งประกอบ

ด้วยกำรมีควำมไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศำสตร์	 (strategic	 trust)	 ควำมยั่งยืน

ด้ำนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 รวมทั้งกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 และควำมยั่งยืน

ด้ำนควำมม่ันคงของมนุษย์	 โดยไทยและอำเซียนควรเน้นย�้ำควำมเป็นน�้ำหนึ่ง

ใจเดียวกันภำยในอำเซียน	 ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมเป็นเอกภำพและจะส่งเสริมควำม

เป็นแกนกลำงหรือบทบำทน�ำ	 (centrality)	 ของอำเซียนต่อไป	 นอกจำกนี้	 

ไทยจะต้องส่งเสริมควำมเกื้อกูลระหว่ำงวิสัยทัศน์ประชำคมอำเซียน	 ค.ศ.2025	 

กบัวำระกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของสหประชำชำต	ิค.ศ.2030	และกำรจัดต้ังศนูย์อำเซียน

เพื่อกำรหำรือและกำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในประเทศไทย

	 	 2.2	 อำเซียนควรร่วมกันสร้ำงดุลยภำพของขั้วอ�ำนำจระหว่ำงสหรัฐฯ	 

และจนี	โดยประเทศสมำชิกอำเซยีนควรหลกีเลีย่งกำรเจรจำแบบทวิภำคกีบัประเทศ

มหำอ�ำนำจ	 แต่ควรแสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกำร

เจรจำแบบพหภุำค	ีเพือ่สร้ำงอ�ำนำจกำรต่อรอง	และสร้ำงควำมยดืหยุน่ในกำรด�ำเนนิ
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นโยบำยกำรต่ำงประเทศของประเทศสมำชกิอำเซยีน	รวมถงึกำรสร้ำงดุลยภำพแห่ง

อ�ำนำจทำงด้ำนเศรษฐกิจของภมูภิำค	โดยกำรดงึเอำมหำอ�ำนำจอืน่เข้ำมำถ่วงดลุจนี	

และสหรัฐฯ	เช่น	อินเดีย	ญี่ปุ่น	รัสเซีย	สหภำพยุโรป	เป็นต้น

	 	 2.3	 ควรผลักดันให้กำรเจรจำควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับ

ภมูภิำค	(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership:	RCEP)	ท่ีประกอบ

ด้วยอำเซียน	10	ประเทศกับ	6	ประเทศคู่ค้ำ	ซึ่งได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	อินเดีย	

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 ให้แล้วเสร็จและสำมำรถลงนำมควำมตกลงร่วมกันให้ได้	

ซึ่งหำกไทยสำมำรถท�ำได้ส�ำเร็จก็จะท�ำให้	 RCEP	 เป็นตลำดกำรค้ำและกำรลงทุน 

ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก	ครอบคลุม	 1	 ใน	 3	 ของเศรษฐกิจโลก	และมีประชำกร

รวมกันกว่ำ	3.5	พันล้ำนคน			

	 	 2.4	 ควรผลักดันให้อำเซียนมีกองทุนเพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ในภูมิภำคอำเซียน	(ASEAN	Infrastructure	Fund:	AIF)		ที่ครอบคลุม	โดยเร่งรัด 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในและระหว่ำงพรมแดนของประเทศสมำชิก

อำเซียน	 ส่งเสริมกำรใช้เงินออมของอำเซียนในกำรสนับสนุนทำงกำรเงินส�ำหรับ 

กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนดังกล่ำว	 และผลักดันให้มีกำรออกพันธบัตรที่ธนำคำร

กลำงสำมำรถถือเพื่อเป็นทุนส�ำรองระหว่ำงประเทศได้ในที่สุด

	 	 2.5		ประเด็นทำงสังคมและวัฒนธรรมนับเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ำม	

เช่น	 กำรเข้ำถึง	 ควำมชอบธรรม	 และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในประชำคม

อำเซียน	รวมถึงเรื่องควำมมั่นคงของมนุษย์	และประเด็นภัยพิบัติยังคงเป็นประเด็น

ที่ประเทศสมำชิกอำเซียนควรมีควำมร่วมมือและฝึกร่วมกันอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 2.6	 แม้ว่ำกำรรวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียนของประเทศสมำชิก 

จะมีผลดีในหลำยมิติ	 แต่ก็ไม่ควรมองข้ำมถึงผลกระทบท่ีมำจำกกำรเป็นแกนกลำง

ของอำเซียน	 (ASEAN	 Centrality)	 ที่จะน�ำพำภัยคุกคำมภำยนอกภูมิภำคท่ีอำจ 

ส่งผลกระทบต่ออำเซยีนและประเทศสมำชกิ	เช่น		อำชญำกรรมข้ำมชำติ	กำรบริหำร

จัดกำรชำยแดน	 กำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำชนในประชำคมอำเซียน	 โรคระบำด	 

กำรเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ	เป็นต้น
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	 	 2.7	 ในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	 สหรัฐฯ	 จีน	 และอำเซียน	 

ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้	 ต่ำงฝ่ำยต่ำงยังต้องพึ่งพำอำศัยกัน	 ดังนั้นอำเซียน 

จึงควรใช้หลักกำรถ่วงดุล	 (balancing)	 และหลักกำรปฏิสัมพันธ์	 (engagement)	

กับทัง้	2	ขัว้มหำอ�ำนำจระหว่ำงสหรฐัฯ	และจนีผสมผสำนกนั	เพือ่รกัษำและควบคมุ

เสถียรภำพของกำรเมืองในภูมิภำค

	 	 2.8	 ส�ำหรับประเด็นโรฮีนจำถือเป็นประเด็นที่มีควำมละเอียดอ่อน	 

ชำติสมำชิกอำเซียนควรยึดพื้นฐำนควำมสบำยใจของเมียนมำ	ขณะเดียวกันก็ต้อง 

ร่วมกันคลี่คลำยแรงกดดันและแรงขับเคลื่อนจำกภำยนอกภูมิภำคอำเซียนด้วย

	 	 2.9	 ไทยควรค�ำนึงถึงกำรบริหำรประเทศภำยหลังกำรเลือกต้ังที่จะเกิด

ขึน้ในช่วงต้นปี	พ.ศ.2562	ต้องมคีวำมต่อเนือ่งของนโยบำย	และผูน้�ำทีส่ำมำรถด�ำเนนิ

นโยบำยต่ำงๆ	ที่ระบุไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 2.10	 ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของไทยในอนำคตควรมีลักษณะเป็นแบบ

เบ็ดเสร็จ	 (Comprehensive	Security)	 โดยต้องรวม	 (integrate)	มิติต่ำงๆ	 เช่น	

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมเข้ำไปด้วย	ไม่ควรมองแค่มิติควำมมั่นคงทำงทหำร

เท่ำนั้น

	 	 2.11	 ไทยควรเน้นเรื่อง	 ASEAN	 4.0	 ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของนวัตกรรม	

วิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 Smart	City,	 Smart	 Farmer,	 Smart	

SME	เพื่อต่อยอดจำกนโยบำย	Thailand	4.0	ของไทย

	 	 2.12	 ยทุธศำสตร์หลกั	(grand	strategy)	ทีไ่ทยต้องใช้ในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธำนอำเซียนประกอบด้วย	4	ยุทธศำสตร์	ได้แก่	

	 	 	 2.12.1	 ใช้หลกักำรฑตูรอบทศิทำง	(Omni-directional	diplomacy)	

โดยจะต้องพยำยำมฟนฟู	สร้ำงควำมสัมพันธ์	และรักษำควำมสัมพันธ์กับขั้วอ�ำนำจ 

อื่นๆ	ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น

	 	 	 2.12.2		ควรตัง้เป้ำหมำยทีจ่ะเป็นศนูย์กลำงของอำเซียน	ของประเทศ

เพื่อนบ้ำน	ของอำเซียน	ของเอเชีย	โดยอำจเริ่มจำกกำรเป็น	HUB	AEC,	HUB	APSC	

เป็นต้น
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	 	 	 2.12.3	ควรตั้งเป้ำหมำยในกำรเป็นประเทศอ�ำนำจปำนกลำง	

(Middle	 power)	 ในอีก	 20	 ปีข้ำงหน้ำ	 “เป็นประเทศที่ร�่ำรวย	 และมีศักยภำพ 

ในด้ำนต่ำงๆ	อย่ำงมัน่คง”	กล้ำทีค่ดิทีจ่ะเป็น	Middle	power	เช่นเดยีวกบัเกำหลใีต้	

ออสเตรเลีย	แคนนำดำ	อิตำลี	ฝรั่งเศส	อังกฤษ	และหำหนทำงที่จะน�ำพำประเทศ 

ให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศด้อยอ�ำนำจ	(Small	power)	ให้ได้

	 	 	 2.12.4		ควรใช้หลกักำรถ่วงดลุ	(balancing)	และหลกักำรปฏสัิมพนัธ์	

(engagement)	ในกำรด�ำเนินนโยบำยกับประเทศมหำอ�ำนำจต้อง	เช่น	ปฏิสัมพันธ์

ท�ำกำรค้ำขำยกับจีนในขณะเดียวกันก็ต้องเอำสหรัฐฯ	 เข้ำมำถ่วงดุล	 ไม่ว่ำจะเป็น 

ในกรอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	หรือกรอบควำมสัมพันธ์ระดับภูมิภำค	

	 	 2.13	ควรเดินหน้ำบรูณำกำรเศรษฐกิจอำเซียนให้เข้มข้นขึน้	โดยกำรเปิด

เสรี	หรือหำมำตรกำรต่ำงๆ	ที่จะตอบสนองต่อมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำโลก

	 	 2.14	ควรผลักดันให้อำเซียนเป็นแกนกลำง	 (ASEAN	 Centrality)	 

ของสถำปัตยกรรมทำงภมูภิำคทัง้ด้ำนควำมมัน่คงและด้ำนเศรษฐกจิได้อย่ำงแท้จรงิ	

ภำยใต้	 APSC	 2025	 เช่น	 เม่ือเกิดเหตุกำรณ์วิกฤตอำเซียนต้องออกแถลงกำรณ์ 

ต่อวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ	ของโลกอย่ำงทันถ่วงที	ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำอำเซียน

สำมำรถพูดเป็นเสียงเดียวกัน	มีเอกภำพ	มีท่ำทีร่วมกัน	และไม่แตกแยก

   

----------------------------------------------------

กศย.ศศย.สปท.

พ.ย.61
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