
  

ความเคลื่อนไหวของประเทศสมาชิกต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน : กัมพูชา 

ส ำหรับช่วงสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำนั้น ประชำชนคนไทยคงได้ยินค ำว่ำ “ACD” อยู่บ้ำงไม่มำกก็น้อย ส ำหรับ
สัปดำห์นี้เรำจึงจะน ำประเด็น ACD ท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์โลกปัจจุบันและอนำคต เพื่อท ำควำมเข้ำใจและ
พร้อมรับมือกับกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไปข้ำงหน้ำได้เป็นอย่ำงดี อีกท้ังผลกระทบท่ีมีต่อ
ประชำคมอำเซียนอีกด้วย 

เกร็ดน่ารู ้
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งในแง่การเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่ประชาคมเอเชียและประชาคมโลกท่ีมีต่อไทย และการมีบทบาทน าที่
สร้างสรรค์ของไทยในฐานะผู้ริเริ่มกรอบ ACD และในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี 
๒๕๕๙ อีกด้วย 

ผลกระทบของ ACD ต่อ ASEAN 
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Asia Cooperation Dialogue - ACD หรือ “กรอบควำมร่วมมือเอเชีย” นั้น เกิดจำกควำมคิดริเริ่ม 

โดยประเทศไทย ท่ีจะผนึกจุดแข็งของประเทศในทวีปเอเชีย ไม่ว่ำจะเป็นควำมกว้ำงใหญ่ของทวีป จ ำนวน

ประชำกร เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้ำง

อ ำนำจกำรต่อรองในเวทีโลก 

โดยใช้กำรคิดเชิงบวกและกำรมีส่วนร่วมของรัฐต่ำง ๆ ในแต่ละโครงกำรควำมร่วมมือ เพื่อยกระดับควำม

ร่วมมือให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อเผชิญหน้ำกับสิ่งท้ำทำยระดับภูมิภำคและระดับโลก รวมท้ังกำรต่อสู้กับวิกฤต

เศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โดยกำรปรับปรุงมิติด้ำนอ ำนำจ  

ของเอเชียและทรัพยำกรของทวีป โดยกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด  

ACD นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็นเวทีหำรือระดับนโยบำยระหว่ำงประเทศ

ในเอเชีย เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจ ควำมไว้ เนื้อเชื่อใจ ควำมเป็นเอเชีย และควำมร่วมมือในวงกว้ำง  

โดยใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งและศักยภำพท่ีหลำกหลำยของประเทศสมำชิก ปัจจุบัน มีประเทศสมำชิก  

๓๔ ประเทศจำกทุกอนุภูมิภำคของเอเชีย โดยประเทศล่ำสุดที่เข้ำเป็นสมำชิกคือประเทศเนปำล 

ความเป็นมาของกรอบความร่วมมือเอเชีย 
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 ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ำภำพกำรประชุมสุดยอดกรอบควำมร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๒ (ACD Summit) 
ระหว่ำงวันท่ี ๙-๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหำนคร  

ภำยใต้หัวข้อหลัก “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia, Diverse Strengths) 

การด าเนินการภายใต้กรอบ ACD มี ๒ มิติ ได้แก่  

(๑) มิติการประชุม (Dialogue) ซึ่งประกอบด้วยกำรประชุมรัฐมนตรีประจ ำปี (Asia Cooperation 
Dialogue - ACD Ministerial Meeting) กำรประชุมรัฐมนตรีคู่ขนำนกับกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ (Asia 
Cooperation Dialogue - ACD Foreign Ministers’ Meeting) และกำรประชุ มสุ ดยอด  (Asia Cooperation 
Dialogue - ACD Summit) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ ณ คูเวต ส ำหรับกำรประชุมสุดยอด ACD 
ครั้งท่ี ๒ ได้มีขึ้นระหว่ำงวันท่ี ๙-๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผ่ำนมำ และครั้งท่ี ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีอิหร่ำนเป็น
เจ้ำภำพ  

(๒) มิติกิจกรรมความร่วมมือ (Projects) ปัจจุบัน มี ๒๐ สำขำ ภำยใต้โดยประเทศสมำชิกเสนอตัวเป็น
ประเทศผู้ขับเคลื่อน / ร่วมขับเคลื่อน (Prime Mover/ Co-Prime Mover) ในแต่ละสำขำควำมร่วมมือ บนพื้นฐำน
ของควำมสมัครใจ โดยมีพื้นฐำนจำกเสำหลักท้ัง ๖ คือ   

๑) ควำมเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมต่อช่องโหว่ Connectivity  

๒) วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Science, Technology and Innovation 

๓) กำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ Education and Human Resource Development 

๔) ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร Interrelation of Food, Energy and Water 
Security 

๕) วัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียว Culture and Tourism 

๖) ก ำ รส่ ง เ ส ริ ม สู่ ก ำ รพัฒน ำ ท่ี ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น  Promoting Approaches to Inclusive and 
Sustainable Development 
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  สาขาความร่วมมือ และประเทศขับเคลื่อน มีดังนี้ 

1. พลังงำน (energy) บำห์เรน อินโดนีเซีย คำซัคสถำน กำตำร์ จีน และฟิลิปปินส์ 

2. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (poverty alleviation) บังกลำเทศ กัมพูชำ และ เวียดนำม 

3. กำรเกษตร (agriculture)จีน ปำกีสถำน และคำซัคสถำน 

4. กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคม (transport linkages) อินเดีย คำซัคสถำน และพม่ำ 

5. เทคโนโลยีชีวภำพ (biotechnology) อินเดีย 

6. กำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มำเลเซีย 

7. กองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure fund) มำเลเซีย 

8. กำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ (e-education) มำเลเซีย 

9. สถำบันด้ำนกำรจัดมำตรฐำนเอเชีย (Institute of Asian Standards) ปำกีสถำน 

10. ควำมร่วมมือด้ำนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สิงคโปร์ ศรีลังกำ 

11. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT development) เกำหลีใต้ 

12. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (science and technology) ฟิลิปปินส์ 

13. กำรท่องเท่ียว (tourism) ไทย กัมพูชำ พม่ำ และปำกีสถำน 

14. คณะท ำงำนด้ำนควำมร่วมมือด้ำนกำรคลัง (working group on financial cooperation) ไทย 

15. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (human resources development) เวียดนำม 

16. สิ่งแวดล้อมศึกษำ (environmental education) ญี่ปุ่น และกำตำร์ 

17. กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของโครงสร้ำงด้ำนกฎหมำย (strengthening the legal infrastructure) ญี่ปุ่น 

18. ควำมปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) โอมำน 

19. กำรป้องกันภัยธรรมชำติ (Natural Disaster) รัสเซีย 

20.วัฒนธรรม (Culture Cooperation) อิหร่ำน อินเดีย บำห์เรน 
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 ส านักเลขาธกิารกรอบความร่วมมือเอเชีย 

กำรจัดตั้งส ำนักเลขำธิกำร ACD อย่ำงเป็นทำงกำรจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประสำนงำน
ระหว่ำงประเทศสมำชิก และจะเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งประเทศสมำชิกได้มีควำมเห็นพ้องให้จัดตั้ง
ส ำนักเลขำธิกำร ACD ท่ีประเทศคูเวต โดยคูเวตยินดีที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรของส ำนักเลขำธิกำร
ทั้งหมด ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเห็นว่ำประเทศสมำชิกควรเร่งหำรือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกลไกกำรคัดเลือกเลขำธิกำร 
ACD เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรเร่งหำรือ
เกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำ ACD เพ่ือให้ควำมร่วมมือนั้นมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

บทบาทของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม ACD และได้รับควำมไว้วำงใจจำกประเทศสมำชิกให้รับหน้ำที่ ACD Coordinator   
อีกทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนควำมร่วมมือในสำขำกำรท่องเที่ยว กำรเงินกำรคลัง และผู้ร่วมขับเคลื่อนสำขำกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์อีกด้ำนหนึ่งด้วย  

นอกเหนือจำกข้อตกลงตำมปฏิญญำข้ำงต้น ไทยให้ควำมส ำคัญของควำมเชื่อมโยง (connectivity) ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภำค และกำรเชื่อมโยงแต่ละภูมิภำคเข้ำด้วยกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิก ACD  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงวัฒนธรรมของเอเชียในระดับ people-to-people โดยกำรท ำควำมรู้จัก
กันและกันให้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ อำทิ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรศึกษำควำมเชื่อมโยงทำงกำยภำพของ
เอเชีย รวมทั้งกำรศึกษำแลกเปลี่ยนด้ำนประวัติศำสตร์/วัฒนธรรมของชำติเอเชียตำมรอย เส้นทำงสำยไหม เป็นต้น  

เช่นนโยบำย Thailand 4.0 ซึ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยส่งเสริมให้ไทย
สำมำรถพัฒนำควำมร่วมมือในเชิงสร้ำงสรรค์กับประเทศสมำชิกใน 6 เสำหลักของ ACD ได้ นอกจำกนี้ นโยบำยส่งเสริม
เขตเศรษฐกิจพิเศษผลักดันโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อุตสำหกรรมหนัก กิจกำรลอจิสติกส์ SMEs และเศรษฐกิจชำยแดนของไทย
จะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับภูมิภำค และส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิก ACD รวมทั้งสนับสนุนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
และกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงในเอเชียต่อไปด้วย 

ประเทศไทยยังได้ริเริ่มและเปิดกว้ำงให้มีกำรหำรือระหว่ำงภำคเอกชน ACD โดยได้จัดกิจกรรมคู่ขนำน คือ กำร
ประชุ ม  ACD Connect Business Forum ซึ่ ง เป็ นกำร เสวนำทำงธุ รกิ จภำยใต้หั ว ข้ อ  Innovative Financial 
Connectivity for a Sustainable Asia โดยมีภำคธุรกิจเอกชนชั้นน ำของไทยและต่ำงประเทศเข้ำร่วม ซึ่งที่ประชุม 
จะได้มีกำรพูดคุยหัวข้อเศรษฐกิจที่เป็นที่สนใจของตลำดโลกและเอเชียขณะนี้ คือ กำรระดมทุนเพ่ือกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน (Infrastructure Financing) และกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรบริกำรทำงกำรเงิน (FinTech)1 อีกด้วย 
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ผลกระทบต่ออาเซียน 

 ประเทศสมำชิกอำเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศต่ำงเป็นสมำชิกของกรอบควำมร่วมมือ
เอเชียเช่นเดียวกัน โดยเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ACD สำมำรถเป็นตัวเช่ือมโยงกับกรอบ
ควำมร่วมมืออื่นในภูมิภำค โดยเฉพำะอำเซียนได้ โดยช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ต่อยอดเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองและพันธกิจซึ่งกันและกัน เนื่องจำกประเทศสมำชิก
อำเซียนทุกประเทศเป็นสมำชิกกรอบ ACD  ดังนั้น ควำมเชื่อมโยงในด้ำนต่ำงๆ ท้ัง
กำรค้ำกำรลงทุน กำรเงิน กำรท่องเท่ียว จะช่วยเพิ่มพื้นท่ีทำงเศรษฐกิจของภำคเอกชน
ให้ไปไกลว่ำอำเซียน และจะเพิ่มขนำดตลำดของอำเซียนจำก ๖๐๐ ล้ำนคน เป็น ๔.๔ 
พันล้ำนคน หรือประมำณ ๘ เท่ำตัว 

และอีกประกำรหนึ่งท่ีส ำคัญคือ กรอบควำมร่วมมือของ ACD เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน กล่ำวคือ ต่ำงเป็นควำมพยำยำมในกำรรวมตัว
เป็นประชำคมท้ังสิ้น จำกประชำคมอำเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สู่ประชำคม
เอเชีย (ทุกอนุภูมิภำคของทวีปเอเชีย) ยังสอดคล้องกับกำรบรรลุเป้ำหมำยวำระกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนของสหประชำชำติ ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งจะช่วยผลักดันควำมร่วมมือและกำร
รวมตัวเป็นประชำคมอำเซียน ในขณะเดียวกัน ควำมร่วมมือใน ๓ เสำหลักอำเซียน 
ได้แก่ (๑) กำรเมืองและควำมมั่นคง (๒) เศรษฐกิจ (๓) สังคมวัฒนธรรม ก็จะช่วย
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของควำมร่วมมือในกรอบ ACD ด้วยเช่นกัน 
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ผลกระทบต่อเวทีโลก 

ประเทศสมำชิก ACD ทั้ง ๓๔ ประเทศ เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีควำมเจริญเติบโตมำกท่ีสุดในโลก 

ในหลำย ๆ ด้ำน และมำจำกกลุ่มประเทศท่ีเป็นมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ โดยในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ เศรษฐกิจ  

ของ ACD จะมีขนำดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๖ ของเศรษฐกิจโลก1 ซึ่งท ำให้กลุ่มประเทศ ACD เป็นกลุ่ม

ประเทศท่ีสำมำรถก ำหนดทิศทำงทำงเศรษฐกิจของโลกในอนำคตได้  

ดังนั้น ACD จึงมีภำระหน้ำท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนควำมเจริญทำงเศรษฐกิจในโลก ท่ำมกลำงเศรษฐกิจ  

และกำรเงินของโลกท่ีซบเซำ และเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในภูมิภำคเอเชีย เพื่ อให้ประชำชน 

ในภูมิภำคมีควำมเป็นอยู่ทำงเศรษฐกิจท่ีดี มีควำมมั่นคง และสร้ำงประโยชน์ให้กับภูมิภำคอื่น ๆ ด้วย ด้วยจ ำนวน

ประชำกร ๔.๔ พันล้ำนคน และมี GDP รวมกันกว่ำ ๒๖ ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (หรือมำกกว่ำ ๑ ใน ๔ ของโลก)  

สมกับควำมตั้งใจท่ีจะมุ่งสู่เอเชียที่เป็นหนึ่งเดียว เอเชียท่ีจะก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงเข้มแข็ง ยั่งยืนและ

ครอบคลุม และเอเชียท่ีจะเป็นพลวัตขับเคลื่อนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก โดยไม่ทอดท้ิงใคร  

หรือประเทศใดไว้เบื้องหลังนั่นเอง 
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