ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)
1. ภูมิหลัง
1.1 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร (พฤศจิกายน 2543) เห็นพอง
เรื่อง “ความริเริ่มเพือ่ การรวมตัวของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อเรงรัดการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการลดชองวางดานการพัฒนา (Narrowing the Development Gap – NDG) ระหวาง
ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 6) กับสมาชิกใหม (CLMV)
1.2 IAI มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ CLMV เพือ่ ลดปญหาความยากจน/
ยกระดับความเปนอยูของประชากร พัฒนาระบบขาราชการ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมี
แผนงาน (IAI work plan) 6 ป ระหวางป 2545-2551 รองรับ โดยมีกลไกในการจับคู (Co-shepherd Mechanism)
ระหวางประเทศ ASEAN 6 กับประเทศ CLMV ในแตละสาขาความรวมมือ อาทิ โครงสรางพืน้ ฐาน (ขนสงและ
พลังงาน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความยากจนและคุณภาพชีวิต การ
ทองเทีย่ ว การรวมตัวทางเศรษฐกิจและสาขายอยดานบรรยากาศการลงทุน และสาขาทั่วไป ทัง้ นี้ ผูเ สนอโครงการจะให
เงินสนับสนุน โดยอาจเปนเต็มจํานวน หรือรวมกันระหวาง ASEAN 6 กับประเทศคูเจรจา องคกรเพื่อการพัฒนาตางๆ
และประเทศนอกภูมิภาค
1.3 ภายหลังจากการดําเนินการตาม Work Plan ได 3 ป สํานักเลขาธิการอาเซียนจัดทํา Mid-term
Review ของ IAI Work Plan เมื่อพฤศจิกายน 2548 โดยไดมีการเพิ่มสาขาความรวมมือ และทบทวนกลไก coshepherd ดังนี้
Co-shepherd
สาขาความรวมมือ
ประเทศผูประสานงาน
โครงสรางพื้นฐาน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย (ดานพลังงาน)
ไทย (ดานการขนสง)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ลาว
บรูไน สิงคโปร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พมา
มาเลเซีย
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
เวียดนาม
ฟลิปปนส
- สาขายอย บรรยากาศการลงทุน*
กัมพูชา
ไทย สิงคโปร
ดานทองเที่ยว*
พมา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร
ความยากจนและคุณภาพชีวิต*
ลาว
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สาขาเรื่องทั่วไป*
เวียดนาม
ฟลิปปนส
2. IAI Work Plan I (2545-2551)
2.1 ภายใต IAI Work Plan I มีการเสนอโครงการทัง้ สิน้ 258 โครงการ โดยเปนโครงการที่มงี บประมาณ
สนับสนุน 218 โครงการ (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2552) สิงคโปรใหเงินสนับสนุนโครงการ IAI มากที่สดุ ในประเทศ
อาเซียน 6 ประมาณ 22.8 ลานดอลลารสหรัฐหรือคิดเปน 73.64 % ของเงินที่ประเทศอาเซียน 6 สนับสนุนโครงการ
IAI ซึ่งสวนใหญเปนโครงการสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชศูนย IAI Centre ที่สิงคโปรจัดตัง้ ขึ้นในแตละ
ประเทศ CLMV เปนศูนยฝก อบรม
2.2 ประเทศไทยใหความชวยเหลือทวิภาคีแก CLMV มากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียน 6 โดยมี
มูลคาเงินมากกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐ (ตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบนั )
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2.3 ภายใต IAI Work Plan I มีโครงการที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศคูเจรจาและองคกรเพื่อ
การพัฒนามีมลู คารวม 20.18 ลานดอลลารสหรัฐ โดยประเทศคูเจรจาที่ใหความชวยเหลือมากที่สดุ 5 อันดับแรก
ไดแก ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย นอรเวย และสหภาพยุโรป รวม 17.64 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน
87.1 % ของเงินทุนสนับสนุนทั้งหมดที่ไดรบั จากประเทศคูเจรจา
2.4 เคยมีความพยายามจะจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อลดชองวางการพัฒนา (ASEAN Special Fund) แต
อาเซียนยังคงเห็นวา อาจไมมีความจําเปนที่จะจัดตั้งกองทุนพิเศษสําหรับเรื่องนี้เปนการเฉพาะ แตควรจะมุงระดม
ทุนสําหรับกองทุนทีม่ ีอยูแลวมากกวา เชน ASEAN Development Fund โดยเฉพาะอยางยิง่ เห็นวา ควรเชิญชวน
ให ประเทศคูเจรจารวมสมทบทุนกองทุนดังกลาวมากขึ้น นอกจากนัน้ ที่ประชุม IAI Task Force เห็นวาควรเรง
ดําเนินการระดมทุนในหลายชองทางไปพรอม ๆ กัน รวมทั้งการระดมทุนจากผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ (
stakeholders) ในภูมิภาค เชน ภาคเอกชน
3. IAI Work Plan 2 (2552-2558)
3.1 ที่ประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ไดใหความ
เห็นชอบ
ตอแผนงานความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่ 2 ( IAI Work Plan 2 )และเห็นควรใหใชเปนกรอบการ
ดําเนินงาน IAI ระหวางป2552 – 2558 ตอไป โดยในสวนของประเทศไทย รัฐสภาไดใหความเห็นชอบตอราง
แผนงานเมื่อเดือนมกราคม 2552
3.2 ปจจุบนั อาเซียนอยุในระหวางการดําเนินการตามแผนงาน IAI ระยะที่ 2 ( IAI Work Plan II)
ซึ่งมีสาระในการดําเนินงานตางไปจากแผนงานระยะที่1 คือ แผนงานระยะที่ 2 จะขยายแผนการเสริมสราง
ขีดความสามารถของกลุม CLMV ใหสอดคลองกับแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก ไดแก
ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพือ่ สนับสนุน
เปาหมายการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งรวมถึงการชวยเหลือประเทศ CLMV ใหสามารถ
ดําเนินการตามพันธกิจและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของอาเซียน และยังคงเนนการเสริมสราง
ขีดความสามารถ (capacity building) ทัง้ นี้ โดยอาเซียนไดมอบหมายใหคณะทํางาน IAI (IAI Task Force)
ซึ่งประกอบดวยเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรของอาเซียนของ 10 ประเทศ เปนผูกาํ กับนโยบายและขับเคลื่อน
การดําเนินการภายใตแผนงาน ฯ ใหทูตถาวรของ CLMV ประจําอาเซียนหมุนเวียนกันเปนประธานตามลําดับ
ตัวอักษรเปนเวลาคนละ 1 ปปฏิทิน โดยใหมีการประชุมปละไมต่ํากวา 4 ครั้ง และ อาจมีการประชุม
นอกเหนือจากนั้นไดในกรณีที่มีความจําเปน ทัง้ นี้ สําหรับการดําเนินงานของ IAI ใหรายงานตอ ACC
3.3 ปจจุบนั ออท. คผถ. เมียนมารทาํ หนาที่เปนประธาน IAI Task Force จนถึงสิน้ ป 2555
3.4 ภายใต IAI Work Plan II (ตั้งแตป 2552 – 2554) มีโครงการที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศ
อาเซียน 6 มีมลู คารวม 12.6 ลานดอลลารสหรัฐ โดยประเทศที่ใหความชวยเหลือมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
สิงคโปร บรูไนฯ และอินโดนีเซียและจากประเทศคูเจรจาและองคกรเพื่อการพัฒนามีมลู คารวม 1.59 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยประเทศคูเจรจาที่ใหความชวยเหลือมากที่สดุ 3 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และ JICA
5. การดําเนินงานในสวนของไทย
5.1 ในกรอบ IAI ตั้งแตป 2543 ถึง 2554 ไทยมีโครงการทั้งสิน้ 18 โครงการ มูลคารวม 1,333,662
ดอลลารสหรัฐ (เปนมูลคาที่รวมเงินสมทบจากองคกร/ประเทศผูใหความชวยเหลือดวย - สถานะ ณ เดือน
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กรกฎาคม 2554) ไทยเปน co-shepherd กับกัมพูชาในสาขายอยดานการคมนาคม ภายใตความรวมมือสาขา
โครงสรางพื้นฐาน และสาขายอยดานบรรยากาศการลงทุน ภายใตความรวมมือเพื่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
5.2 ในระหวางป 2550 -2554 ไทยไดดําเนินโครงการ ดังนี้
5.2.1 โครงการ An Educational Program to Assist CLMV Countries in
Implementing Multimodal Transport Operations ป 2551 โดยกรมขนสงทางน้าํ รวมกับกรมอาเซียน
5.2.2 โครงการ Successful Operationalization of ASEAN Framework Agreement
on Multimodal Transport” ระยะที่ 2 ป 2552 – ปจจุบัน โดย กรมขนสงทางน้าํ รวมกับกรมอาเซียน ซึง่ ขณะนีไ้ ด
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวครบทั้ง 4 ประเทศ
5.2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวขอEnhancing Investment
Climate in CLMV Countries โดยกระทรวงการตางประเทศ รวมกับ BOI และ JICA เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2551
ที่กรุงเทพฯ
5.2.4 การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจําปการศึกษา 2552 แกประเทศสมาชิก
อาเซียนจํานวน 10 ทุน โดยกรมอาเซียนรวมกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ได
พิจารณาคัดเลือกสาขาการศึกษาที่จะเปนประโยชนและสนับสนุนการดําเนินการของ IAI ในการลดชองวางเพือ่ การ
พัฒนาในอาเซียน 7 สาขา ไดแก
- Master of Engineering in Civil Engineering
- Master of Rural Development Management
- Master of Public Health in Health Systems Development
- Master of Arts in Sustainable Development
- Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management
- Master of Science in Information Technology
- Master of Science in Renewable Energy
6. คณะทํางานลดชองวางการพัฒนาของอาเซียน
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศมีคําสัง่ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการตาม AEC Blueprintและคณะอนุกรรมการดังกลาวไดแตงตัง้ คณะทํางาน 11 คณะ รวมทั้ง
คณะทํางานลดชองวางการพัฒนาในประเทศอาเซียน ซึง่ มีอธิบดีกรมอาเซียนเปนประธานคณะทํางาน มี
หนาที่ปฏิบัติตาม AEC Blueprint ใน 2 ดาน คือ การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และการลดชองวางการพัฒนา หรือ ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (IAI)
7. การดําเนินงานระยะตอไป
7.1 IAI Task Force กําลังพิจารณาเรงรัดการดําเนินโครงการภายใต IAI Work Plan II
โดยกําหนดใหประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ จัดทํารายงานการดําเนินโครงการลดชองวางแก CLMV
ภายใต IAI Work Plan II ทุก 6 เดือน
7.2 โดยที่ในระยะที่ผานมา ไทยเนนการใหความชวยเหลือทวิภาคีรวมทั้งการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศ CLMV ผานกรอบความรวมมืออืน่ ๆ ที่ไทยมีบทบาทนํา เชน GMS, ACMECS มากกวาการ
ใหความชวยเหลือในกรอบ IAI จึงทําใหบทบาทของไทยในกรอบ IAI ไมเดนชัดนักเมือเปรียบเทียบกับประเทศ
อาเซียน 6 บางประเทศ โดยเฉพาะ สิงคโปร ดังนัน้ จึงมีขอ เสนอจากออท. ผูแทนถาวรประจํากรุงจาการตาวา
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ควรเพิ่มพูนบทบาทของไทยในกรอบ IAI ดวยการใชเครื่องมือและความชวยเหลือระดับทวิภาคีที่ใหแก CLMV
ผาน สพร. ใหมารวมอยูในกรอบ IAI
7.3 ตอมา กรมอาเซียนและ สพร. โดยความเห็นชอบจากกระทรวงฯ จึงเห็นควรใหนบั รวม
มูลคาความชวยเหลือระดับทวิภาคี ไตรภาคี และอนุภูมภิ าคอื่น ๆ ที่ไทยใหแก CLMV ผาน สพร. เพื่อประกาศ
เปนสวนหนึง่ ของความชวยเหลือที่ไทยใหในกรอบ IAI ดวย ซึง่ ที่ผานมาในระหวางป 2551 – 2553 สพร.ไดให
ความชวยเหลือในรูปแบบทุนการศึกษาและฝกอบรมระดับตาง ๆ แก CLMV เปนเงิน 694.944 ลานบาท (22.5
ลานดอลลารสหรัฐ)
7.4 ในการประชุม IAI Task Force ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 สํานักเลขาธิการ
อาเซียนรายงานวากําลังจะเสนอโครงการการจัดทํา Mid term review สําหรับ IAI Work Plan II โดยอาจ
พิจารณารวมการดําเนินการในสวนอืน่ ๆ เชน แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน หรือกรอบ
การทํางานดานการพัฒนาอืน่ ๆ เขามาอยูใ นการประมวลดวย
7.5 โดยทีก่ ารสงเสริมความเชื่อมโยงเปนยุทธศาสตรสาํ คัญของอาเซียนและไทย ในชวงป
2555 – 2558 ไทยจะใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพดานการเชื่อมโยง แก CLMV โดยมีโครงการใน
ระยะตน ดังนี้
1) การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Cross-border Management: A
Key to Efficient ASEAN Connectivity เมือ่ วันที 13 – 14 มิถนุ ายน 2555 โดยใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการขามพรมแดนในอาเซียน และสรางขีดความสามารถใหแก CLMV ในดานนี้
2) โครงการฝกอบรมดานการบริหารจัดการขามพรมแดนในสาขาที่ CLMV สนใจ
HHHHHHHH

กรมอาเซียน
กองอาเซียน 3
กรกฎาคม 2555

