
การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
 

1.  ภูมิหลัง 

1.1 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 15 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ชะอํา-หัวหิน เห็นชอบกับขอเสนอของไทย

เก่ียวกับแนวคิดเรื่องการเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (“enhancing” ASEAN Connectivity) 

เพื่อใหประชาคมอาเซียนเปนประชาคมที่มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนรูปธรรมชัดเจน โดยที่ประชุมดังกลาว                      

ไดออกแถลงการณวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน  รวมท้ังไดจัดต้ังคณะทํางานระดับสูงวาดวย             

ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Connectivity – HLTF-AC) เพื่อจัดทํา

แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity – MPAC)                          

ใหแลวเสร็จ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 17 ในป 2553 โดยในสวนของไทย คณะรัฐมนตรี                 

ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ังนายประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และอดีตรองปลัดกระทรวง           

การตางประเทศเปนผูแทนไทยใน HLTF-AC 

1.2 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 17 เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม ไดใหการรับรอง 

MPAC เพื่อเปนกรอบความรวมมือในการเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกัน โดยเนนการขยายความเชื่อมโยง

ภายในอาเซียนเปนลําดับตน ซึ่งจะเปนพื้นฐานการเชื่อมโยงไปสูนอกอาเซียนในลําดับตอไปในอนาคต ทั้งนี้ MPAC 

แบงความเชื่อมโยงออกเปน 3 ดานหลัก ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ และดานประชาชน 

1.3 อาเซียนไดจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานอาเซียนวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในภูมิภาค  

(ASEAN Connectivity Coordinating Committee – ACCC) เพื่อทําหนาท่ีติดตาม กํากับดูแล ผลักดัน และ

ประเมินความคืบหนา รวมท้ังระดมทุนในการดําเนินการตาม MPAC โดยประสานงานกับผูประสานงานของ 

แตละประเทศสมาชิกอาเซียน (national coordinators)  องคกรเฉพาะสาขาของอาเซียน (sectoral bodies)           

คูเจรจาของอาเซียน และองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ คณะกรรมการ ACCC ประกอบดวยผูแทน

จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนผูแทนถาวรประจาํอาเซียน (Permanent 

Representative) ยกเวนบรูไนฯ เวียดนาม และไทย โดยในสวนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศมอบหมายให ออท. ประดาปฯ ทําหนาท่ีผูแทนไทยใน ACCC ทั้งนี้  ACCC มีการประชุม

รวมกันปละ 3-4 ครั้ง ต้ังแตป 2554 ลาสุด มีการประชุมครั้งที่ 1/2014 เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ   

สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการตา อินโดนีเซีย  

1.4 ในปจจุบัน ACCC มีกลไกหารือกับคูเจรจาของอาเซียน ไดแก ญี่ปุน จีน สาธารณรัฐเกาหลี และ

อินเดีย  และลาสุด สหภาพยุโรปจะจัดต้ังหนวยงานเพื่อประชุมรวมกับ ACCC เปนครั้งแรกในป 2557   

นอกจากนี้  ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit –EAS) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2554 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ไดใหการรับรอง Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN 

Connectivity และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ท่ีกรุงพนมเปญ 

กัมพูชา ไดใหการรับรอง Leaders’ Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity ท้ังนี้ ประเทศ

ผูเขารวม EAS ที่มิใชประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศไดมีการประชุมอยางไมเปนทางการ (informal meeting) 



 
 

กับ ACCC เปนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่บาหลี อินโดนีเซีย และที่ประชุมเห็นพองใหมีการหารือ

อยางไมเปนทางการเชนนี้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมตอไป โดยอาจจัดการประชุมครั้งตอไปในชวงเดียวกันกับ               

ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 5 ในเดือนกันยายน 2557 ที่กรุงเนปดอว 
 

2.  บทบาทของไทย 

2.1 ประเทศไทยมีบทบาทนําในการเสนอแนวความคิดเรื่อง ASEAN Connectivity ต้ังแตเริ่มตน

และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเสนอ concept paper วาดวยการเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียนตอที่ประชุม ASEAN Foreign Ministerial Retreat เมื่อเดือนมกราคม 2553         

ที่เมืองดานัง เวียดนาม ซึ่งไดรับการตอบรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ และเปนจุดกําเนิดของ          

การจัดทํารางแผนแมบทฯ ในเวลาตอมา 

2.2 ไทยผลักดันใหมีการเรงรัดการดําเนินการเชื่อมโยงภายใตแผนแมบทฯ โดยไดริเริ่มจัดโครงการ

สํารวจเสนทางสําหรับรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 2 ครั้ง เพื่อสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจ การคาและ 

การลงทุน คือ ครั้งที่ 1 การสํารวจเสนทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ดานัง) เมื่อเดือน

มกราคม 2553 และครั้งที่ 2 การสํารวจเสนทาง R3A (เชียงของ – หวยทราย – จิ่งหง) เมื่อเดือนมกราคม 

2554 ซึ่งจากการสํารวจเสนทางทั้ง 2 ครั้ง พบวาเสนทางทั้ง 2 มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสามารถใชเปน

เสนทางขนสงสินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค และการทองเที่ยว อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาเรื่อง 

การจัดการขามพรมแดนที่จะตองเรงแกไข  

2.3 ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมที่สําคัญ ไดแก (1) ASEAN Workshop on Cross-Border 

Management: A Key to Efficient ASEAN Connectivity และการประชุม “ASEAN Plus Three 

Partnership on Connectivity” เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   

“Enhancing Connectivity through Multi-layered Regional Frameworks: The Role of Dialogue 

Partners” และเปนเจาภาพรวมกับนิวซีแลนดจัดการประชุม EAS Regulatory Roundtable เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2556 ที่กรุงเทพ ฯ (3) การประชุม Symposium: Towards Realization of the ASEAN 

Connectivity Plus: Moving Forward with ASEAN-India Connectivity โดยการสนับสนุนของ Japan-

ASEAN Integration Fund (JAIF) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่กรุงเทพฯ  

  
********************** 

กองเศรษฐกิจ 

กรมอาเซียน  

 มิถุนายน 2557 


