ความสัมพันธอาเซียน-สหรัฐฯ
ภูมิหลัง
1.1 ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับสหรัฐฯ เริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อป 2520 (ค.ศ. 1977)
โดยในระยะแรกเนนความรวมมือดานการพัฒนา ตอมาขยายถึงความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคาและ
การลงทุ น โดยประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นประสงค ที่ จ ะส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ กั บ สหรั ฐ ฯ
ทั้งในระดับทวิภาคีและในลักษณะกลุมประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไดใหความสําคัญตอประเด็นดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย และยังคงตองการมีบทบาทสําคัญเชิงยุทธศาสตรในภูมิภาคตลอดมา
1.2 ในปจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ มีทาทีที่จะใหความสําคัญมากขึ้นกับภูมิภาคเอเชียและเล็งเห็น
ความสําคัญของอาเซียนทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการที่ประธานาธิบดี
Barack Obama ไดเขารวมการประชุมผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Leaders’ Meeting) รวม 4 ครั้ง
ไดแก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2552 ที่สิงคโปร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2553 ที่นครนิวยอรก ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 ที่บาหลี และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 (ซึ่งเปนการประชุมระดับผูนําครั้งแรกที่
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขารวมหลังจากไดรับเลือกตั้งเปนสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2555 ) ทั้งนี้ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ย้ําเสมอวา สหรัฐฯ เปนสวนหนึ่งของแปซิฟก (Pacific Nation) และแสดงเจตนารมณของ
สหรัฐฯ ที่จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Obama ยังไดเขารวมการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit –EAS) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 ที่บาหลี
อินโดนีเซีย และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 ซึ่งนับวาเปนครั้งที่สองติดตอกันที่ผูนําสหรัฐฯ เขารวม
EAS
1.3 ไทยเป นประเทศผูประสานงานความสัมพั นธ อาเซี ยน-สหรัฐฯ ในชว งเดือน ก.ค. 2546ก.ค. 2549 ซึ่งในชวงดังกลาว อาเซียนและสหรัฐฯ มีความรวมมือที่ใกลชิดในดานการตอตานการกอการราย
โดยทั้งสองฝายไดจัดทําปฏิญญารวมอาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อความรวมมือในการตอตานการกอการราย
ระหวางประเทศ (ASEAN-U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism)
เมื่อป 2545 และความรวมมือดานเศรษฐกิจภายใตกรอบความตกลงการคาและการลงทุน (Trade
and Investment Framework Arrangement – TIFA) ซึ่งทั้งสองฝายไดลงนามรวมกันเมื่อป 2549
1.4 ประเด็นที่สหรัฐฯ ใหความสําคัญไดแก พัฒนาการในเมียนมาร สถานการณในทะเลจีนใต
ความมั่นคงทางทะเล ความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF) การตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ การสงเสริมการคาและการลงทุนรวมทั้งการเชิญชวนใหประเทศอาเซียนพิจารณาเขา
รวมในกรอบความรวมมือ Trans-Pacific Partnership (TPP) กรอบของความริเริ่มแมน้ําโขง Lower
Mekong Initiative (LMI) ซึ่งเนนในเรื่อง คมนาคม การศึกษา สาธารณสุข ความรวมมือดานพลังงาน และ
การสงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสนับสนุนการสรางประชาคม
อาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 และการพัฒนาความเชื่อมโยง ในภูมิภาคของอาเซียน การใหความสําคัญของ
สถาปตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเปนศูนยกลางและการมีบทบาทที่แข็งขันในการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit-EAS)
1.5 สหรัฐฯ เปนประเทศแรกที่แตงตั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา
และปจจุบันมีนาย David Lee Carden เปนเอกอัครราชทูต

1.6 ที่ประชุมผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 1 ยังไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง ASEAN-U.S. Eminent
Persons Group (EPG) โดยมอบหมายภารกิจให EPG เสนอแนะแนวทางการยกระดับความสัมพันธ
อาเซียน-สหรัฐฯ จาก ‘enhanced partnership’ เปน ‘strategic partnership’ ตอผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ ทั้งนี้
ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอรายงานขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 4 แลว เมื่อวันที่19
พฤศจิกายน 2555 และผูนําไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการตาม
ขอเสนอของ EPG ทั้งนี้ ขอเสนอแนะของ EPG ครอบคลุมความรวมมือในทุกมิติ รวมการเมืองความมั่นคง
การคาและเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาและการสงเสริมการมีปฎิสัมพันธระหวาง
ประชาชนและประชาชนอาเซียน-สหรัฐฯ
1.7 รมว.กต. สหรัฐฯ นาง Hillary Clinton ไดนําคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ กวา 100 คนเขารวมใน
การประชุม US-ASEAN Business Forum (เปนคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ใหญที่สุดที่เดินทางมาหาแนวทาง
ความรวมมือและลงทุนในภูมิภาคอาเซียน) ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 โดย
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดรับเชิญใหกลาวสุนทรพจนเปนเกียรติแกการประชุมดังกลาวดวย
2. กลไกความรวมมือ
2.1 เมื่อป 2548 สหรัฐฯ และอาเซียนไดออกแถลงการณวิสัยทัศนรวมกันวาดวยความเปนหุนสวน
เพิ่มพูนระหวางอาเซียนกับสหรัฐฯ (Joint Vision Statement on the ASEAN-US Enhanced
Partnership)
ซึ่งเปนเอกสารกําหนดแนวทางความสัมพันธระหวางกันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมและความรวมมือเพื่อการพัฒนา
2.2 ปจจุบัน อาเซียน-สหรัฐฯ มีกลไกความรวมมือในหลายระดับ ไดแก การประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Leaders’ Meeting – AULM) เปนการประชุมระดับผูนํา
การประชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี ย น-สหรั ฐ ฯ (PMC)
เป น การประชุ ม ประจํ า ป ร ะหว า ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ การประชุม ASEAN-U.S. Dialogue เปนการ
ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส (SOM) ซึ่งจัดขึ้นทุกป โดยมีหัวขอการหารือครอบคลุมทุกเรื่อง การประชุม
ASEAN-U.S. Joint Cooperation Committee (JCC) เปนการประชุมระหวางเอกอัครราชทูตผูแทนถาวร
อาเซียนกับเอกอัครราชทูตกิจการอาเซียนของสหรัฐฯ และการประชุม ASEAN-U.S. Working Group
Meeting เปนการประชุมในระดับเจาหนาที่ของประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาโครงการความรวมมือระหวาง
อาเซียนและสหรัฐฯ ในดานตางๆ โดยเฉพาะในสาขาความรวมมือตาม Plan of Action to Implement the
ASEAN-U.S. Enhanced Partnership

