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คณะมนตรีความร0วมมือแห0งรัฐอ0าวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council-GCC) 
 

เว็บไซตW www.gcc-sg.org  

 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ0 ริยาด ซาอุดีอาระเบีย 

 

เลขาธิการ ดร.นาอีฟ ฟะลาฮ: มุบาร็อก อัลฮัจญ:ร็อฟ (ชาวคูเวต) 

 

ภารกิจ GCC หรือท่ีรูNจักในอีกช่ือวPา คณะมนตรีความรPวมมือเพ่ือรัฐอาหรับในภูมิภาคอPาว (Cooperation 

Council for the Arab States of the Gulf-CCASG) เปcนองค:การความรPวมมือระดับอนุภูมิภาคในตะวันออกกลาง 

ประกอบดNวยรัฐ รอบอPาวอาหรับ 6 ประเทศ ไดNแกP บาห:เรน คูเวต โอมาน กาตาร: ซาอุดีอาระเบีย และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: (UAE) กPอต้ังข้ึนตามกฎบัตร GCC ซ่ึงลงนามในท่ีประชุมระดับประมุขของรัฐรอบอPาวอาหรับ

ท้ัง 6 ประเทศ ท่ีอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: เม่ือ 25 พ.ค.2524 กPอนลงนามในความตกลงทางเศรษฐกิจ

รPวมกัน (Unified Economic Agreement) ท่ีกรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย เม่ือ 11 พ.ย.2524 และมีพัฒนาการ

ความรPวมมือระหวPางกันมาโดยลำดับ เฉพาะอยPางย่ิงความรPวมมือทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ี GCC มีมติเม่ือ พ.ค.2554 

ตอบรับคำขอสมัครเขNาเปcนสมาชิกใหมPของจอร:แดนและโมร็อกโก ท้ังสองประเทศมีท่ีต้ังอยูPนอกอนุภูมิภาค แตP

จนถึงป|จจุบันสมาชิก GCC กับจอร:แดนและโมร็อกโกยังไมPสามารถบรรลุการเจรจาเก่ียวกับรูปแบบสมาชิก

ภาพของจอร:แดนและโมร็อกโกใน GCC ขณะเดียวกันเยเมนซึ่งเปcนประเทศในอนุภูมิภาค แสดงความสนใจ

จะเขNารPวมเปcนสมาชิก  

 มาตรา 4 ของกฎบัตร GCC ป} 2524 ระบุวัตถุประสงค:การจัดต้ัง GCC ไวNดังน้ี 

 - สPงเสริมการประสานงาน การบูรณาการ และการติดตPอเช่ือมโยงระหวPางรัฐสมาชิกในทุก ๆ ดNาน

อยPางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรNางเอกภาพในหมูPสมาชิก 

 -  เพ่ือกระชับความสัมพันธ:และความรPวมมือระหวPางประชาชนของรัฐสมาชิกในดNานตPาง ๆ 

 - เพ่ือจัดทำกฎระเบียบใหNสอดคลNองกันในดNานเศรษฐกิจและการเงิน การคNา ศุลกากร การส่ือสาร 

การศึกษา และวัฒนธรรม 
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  - สPงเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีดNานอุตสาหกรรม การทำเหมืองแรP 

การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรและปศุสัตว: การจัดต้ังบริษัทรPวมทุน (joint ventures) และสPงเสริมความรPวมมือ

ของภาคเอกชน ซ่ึงจะกPอใหNเกิดความกินดีอยูPดีของประชาชนในรัฐสมาชิก 

 สPวนการจัดโครงสรNางองค:กรตามมาตรา 6-16 ของกฎบัตร GCC กำหนดใหNองค:กรหลักของ GCC 

ประกอบดNวย หนPวยงานท่ีสำคัญ 3 หนPวยงาน ไดNแกP 

 1. คณะมนตรีสูงสุด (Supreme Council) เปcนหนPวยงานสูงสุด ทำหนNาที่กำหนดนโยบาย

ในภาพรวมขององค:กร คณะมนตรี ประกอบดNวย ประมุขของรัฐสมาชิก ซ่ึงผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเปcนประธาน 

ตามลำดับอักษรของช่ือรัฐสมาชิกเปcนภาษาอาหรับ ไดNแกP สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: บาห:เรน ซาอุดีอาระเบีย 

โอมาน กาตาร: และคูเวต โดยจัดประชุมสุดยอดสมัยสามัญเปcนประจำทุกป} อยPางไรก็ดี อาจมีการจัดประชุม

วาระพิเศษไดN หากมีการรNองขอจากรัฐสมาชิกอยPางนNอย 1 ประเทศ และมีรัฐสมาชิกใหNการรับรองคำรNองอยPางนNอย 

1 ประเทศ องค:ประชุมของคณะมนตรีสูงสุดท่ีจะทำใหNมติของท่ีประชุมมีผลบังคับใชNไดNอยูPท่ี 2 ใน 3 ของรัฐสมาชิก 

กลPาวคือ ตNองมีประมุขของรัฐสมาชิกเขNารPวมประชุมอยPางนNอย 4 ประเทศ จากป|จจุบันท่ีมีท้ังหมด 6 ประเทศ 

โดยแตPละประเทศมีเสียงในการลงมติตPาง ๆ ท่ี 1 เสียงเทPากัน การออกขNอมติท่ีสำคัญจำเปcนจะตNองไดNรับฉันทามติ

จากรัฐสมาชิกท่ีอยูPในท่ีประชุม สPวนการลงมติในประเด็นท่ัวไปใหNใชNการลงคะแนนโดยอาศัยเสียงขNางมาก 

 ในการประชุมสุดยอด GCC ครั้งที่ 19 ที่อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: เมื่อป} 2541  

คณะมนตรีสูงสุดมีมติเห็นควรใหNจัดการประชุมคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา (Consultative Commission) 

คั่นกลางระหวPางการประชุมสุดยอด 2 ครั้ง เปcนประจำทุกป} โดยคณะกรรมาธิการชุดดังกลPาว ประกอบดNวย 

ผูNทรงคุณวุฒิของรัฐสมาชิก 6 ประเทศ ประเทศละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน มีวาระการดำรงตำแหนPง 3 ป} 

รับผิดชอบการศึกษาประเด็นตPาง ๆ ท่ีคณะมนตรีสูงสุดมอบหมายใหN นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมาธิการอีกคณะ

ท่ีอยูPในกำกับของคณะมนตรีสูงสุดคือ คณะกรรมาธิการระงับขNอพิพาท (Commission for the Settlement 

of Disputes) ซ่ึงจะจัดต้ังข้ึนช่ัวคราว เพ่ือแกNไขขNอพิพาทตPาง ๆ เปcนกรณีไป 

 2. คณะมนตรีรัฐมนตรี (Ministerial Council) ประกอบดNวยรัฐมนตรีวPาการกระทรวง       

การตPางประเทศ หรือรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติหนNาท่ีแทนรัฐมนตรีวPาการกระทรวงการตPางประเทศของชาติ

สมาชิก มีหนNาท่ีจัดทำนโยบายและขNอเสนอแนะใหNคณะมนตรีสูงสุดรับรอง สPงเสริมและประสานงานการดำเนิน

กิจกรรมตPาง ๆ ที่มีอยูPในทุกสาขา รวมถึงมีหนNาที่เตรียมความพรNอมสำหรับการจัดการประชุมคณะมนตรี

สูงสุดและระเบียบวาระการประชุมดังกลPาว คณะมนตรีรัฐมนตรีมีการจัดการประชุมทุก 3 เดือน และอาจจัด

ประชุมวาระพิเศษไดN หากมีการรNองขอจากรัฐสมาชิกอยPางนNอย 1 ประเทศ และมีรัฐสมาชิกใหNการรับรอง     

คำรNองอยPางนNอย 1 ประเทศ ผูNดำรงตำแหนPงประธานคณะมนตรีรัฐมนตรี คือ รัฐมนตรีของรัฐท่ีเปcนประธาน

การประชุมสุดยอดสมัยสามัญของคณะมนตรีสูงสุด กรณีท่ีมีเหตุจำเปcนก็อาจใหNรัฐมนตรีจากประเทศท่ีจะเปcน

ประธานการประชุมสุดยอดคร้ังตPอไปเปcนประธานคณะมนตรีรัฐมนตรีไดN องค:ประชุมของคณะมนตรีรัฐมนตรี    

ท่ีจะทำใหNมติท่ีประชุมมีผลบังคับใชNไดNอยูPที่ 2 ใน 3 ของรัฐสมาชิกเชPนเดียวกับกรณีของคณะมนตรีสูงสุด 

นอกจากน้ี การลงมติของคณะมนตรีรัฐมนตรีก็ใชNหลักการเดียวกันกับการลงมติของคณะมนตรีสูงสุด  
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 3. สำนักเลขาธิการ (Secretariat-General) ตั้งอยูPที่ริยาด ซาอุดีอาระเบีย รับผิดชอบดNาน

การศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขNองกับความรPวมมือ การประสานงาน แผนงานและโครงการ ตลอดจน

งบประมาณและการทำบัญชีสำหรับการทำงานรPวมกัน รวมท้ังจัดเตรียมรายงานท่ีเก่ียวขNองกับการทำงาน

ของ GCC ออกมาตามหNวงเวลา ผลักดันประเทศสมาชิกในการนำเอาขNอเสนอแนะของคณะมนตรีสูงสุดและ

คณะมนตรีรัฐมนตรีไปปฏิบัติ ติดตามการปฏิบัติตามขNอมติ จัดเตรียมรายงานและผลการศึกษาเมื่อไดNรับ

การรNองขอจากคณะมนตรีสูงสุดหรือจากคณะมนตรีรัฐมนตรี จัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 

และรPางขNอมติใหNแกPคณะมนตรีรัฐมนตรี 

 โครงสรNางของสำนักเลขาธิการ ประกอบดNวย 

 3.1 เลขาธิการ เปcนตำแหนPงผูNบริหารสูงสุดขององค:กร โดยเปcนพลเมืองของรัฐสมาชิก GCC    

ท่ีไดNรับแตPงต้ังจากคณะมนตรีสูงสุด โดยการแนะนำของคณะมนตรีรัฐมนตรี มีวาระการดำรงตำแหนPง 3 ป} และ

ดำรงตำแหนPงติดตPอกันไดNเพียง 2 สมัย 

 3.2 ผูNชPวยเลขาธิการ มีทั้งสิ้น 8 คน และแตPละคนอาจไดNรับมอบหมายหนNาที่ดูแลและ

รับผิดชอบกิจการดNานตPาง ๆ ท่ีสำคัญ เชPน การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ความม่ันคง มนุษยธรรม ส่ิงแวดลNอม 

กฎหมาย ส่ือ วัฒนธรรม การเงินและการบริหาร และการเจรจา นอกจากนี้ ผูNชPวยเลขาธิการจะรวมหัวหนNา

คณะผูNแทน GCC ประจำบรัสเซลส: เบลเยียมดNวย โดยท้ังหมดไดNรับการแตPงต้ังจากคณะมนตรีรัฐมนตรีตามท่ี

เลขาธิการเสนอ และมีวาระการดำรงตำแหนPง 3 ป} 

 3.3 ผูNอำนวยการฝ�ายตPาง ๆ ในกำกับของสำนักเลขาธิการ ไดNรับการแตPงต้ังจากเลขาธิการ 

ไดNแกP ฝ�ายกิจการการเมือง ฝ�ายกิจการเศรษฐกิจ ฝ�ายกิจการดNานมนุษย:และสิ่งแวดลNอม ฝ�ายกิจการทหาร 

ฝ�ายกิจการความม่ันคง ฝ�ายกิจการดNานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการ ฝ�ายกิจการการคลังและการบริหาร 

สำนักงานคุNมครองสิทธิบัตร หนPวยพัฒนาดNานการบริหาร หนPวยตรวจสอบภายใน ศูนย:ขNอมูลขPาวสาร 

คณะผูNแทนถาวร GCC ประจำบรัสเซลส: เบลเยียม และสำนักงานโทรคมนาคมในบาห:เรน 

 การจัดตั้ง GCC ในระยะแรกเปcนความพยายามสรNางระบบพันธมิตรทางการเมืองและ

ความม่ันคงรPวมกันเปcนหลัก โดยอาศัยการฝ�กซNอมการป�องกันภัยทางอากาศ การพัฒนามาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ: 

และการฝ�กซNอมการเคล่ือนพลเร็วสำหรับกรณีฉุกเฉินเพ่ือชPวยเหลือสมาชิกท่ีถูกโจมตี เฉพาะอยPางย่ิงการจัดต้ัง 

กกล.รPวมท่ีเรียกวPา “กกล.โลPพิทักษ:คาบสมุทร” (Peninsula Shield Force) เม่ือป} 2527 เน่ืองจากความกังวล

เก่ียวกับความอยูPรอดปลอดภัยจากภัยคุกคาม 2 ประการ ไดNแกP 1) การประกาศนโยบายสPงออกการปฏิวัติอิสลาม

ในอิหรPาน หลังจากอายะตุลลอฮ: รูฮุลลอฮ: มูซาวี โคมัยนี สามารถโคPนลNมระบอบกษัตริย:และสถาปนาการปกครอง

แบบสาธารณรัฐอิสลามขึ้นมาแทนเมื่อป} 2522 และ 2) สงครามอิรัก-อิหรPานเมื่อป} 2523 ที่ยืดเยื้อถึง 8 ป} 

กPอนจะยุติลงเม่ือป} 2531 ป|จจุบัน กกล. ดังกลPาวมีกำลังพล 30,000-40,000 นาย ประจำการอยูPท่ีฐานทัพถาวร

ใน King Khalid Military City (KKMC) ใกลNเมือง Hafar al-Batin ทางภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย 

โดยที่ผPานมามีการสPง กกล.ดังกลPาวไปปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาความมั่นคงและบูรณภาพแหPงดินแดน

ของรัฐสมาชิก 3 คร้ัง ไดNแกP สงครามอPาวเปอร:เซียป} 2534 สงครามอิรักป} 2546 และการสPง กกล. ไปรักษา

ความสงบในบาห:เรนจากเหตุวุPนวายทางการเมืองเม่ือ มี.ค.2554 
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 ความรPวมมือของ GCC ในป|จจุบัน เฉพาะอยPางยิ่งความรPวมมือดNานเศรษฐกิจและสังคม

ของ GCC คPอนขNางประสบความสำเร็จโดดเดPนกวPาความรPวมมือดNานการเมือง ความมั่นคง และการทหาร

อยPางเห็นไดNชัด อีกท้ังมีความคืบหนNามาโดยลำดับ นับต้ังแตPมีการกPอต้ังเขตการคNาเสรี (Free Trade Area-FTA) 

เม่ือป} 2526 และมีการยกระดับความรPวมมือเปcนสหภาพศุลกากร (Customs Union) เม่ือป} 2546 จนป|จจุบัน

กลายเปcนตลาดรPวม (Common Market) ตั้งแตP 1 ม.ค.2551 นอกจากนี้ ยังมีความพยายามที่จะจัดตั้ง

สหภาพการเงิน (Monetary Union) และเริ่มใชNเงินตราสกุลเดียว (single currency) ใหNไดNในอนาคต 

หลังจากมีการจัดตั้งคณะมนตรีการเงิน (Monetary Council) ที่ริยาด ซาอุดีอาระเบีย เมื่อ มี.ค.2553 

อยPางไรก็ดี การบังคับใชNขNอตกลงจัดต้ังสหภาพศุลกากรของ GCC จากเดิมท่ีกำหนดจะเร่ิมใชNมาต้ังแตPป} 2550 

ถูกเล่ือนบังคับใชNมาตลอด เน่ืองจากประเทศสมาชิกไมPสามารถเห็นพNองรPวมกันในประเด็นการจัดเก็บภาษีเงินไดN 

การทุPมตลาด และการปกป�องตลาด เฉพาะอยPางยิ่งการจัดแบPงภาษีเงินไดNระหวPางประเทศสมาชิก สPงผลใหN

การบังคับใชNขNอตกลงดังกลPาวมีผลอยPางเปcนทางการเม่ือ 1 ม.ค.2558  

 สำหรับจัดต้ังสหภาพการเงิน ยังคงไมPมีความคืบหนNาเก่ียวกับกำหนดเวลาการเร่ิมใชNเงินสกุล

เดียวกัน เฉพาะอยPางย่ิงการเกิดป|ญหาความสัมพันธ:ระหวPางรัฐสมาชิก GCC จากการท่ีซาอุดีอาระเบีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: และบาห:เรน ซ่ึงไมPพอใจกาตาร:ท่ียังคงแสดงทPาทีสนับสนุนกลุPมกPอการรNายและเปcนมิตร

กับอิหรPานที่เปcนศัตรูของซาอุดีอาระเบียและพันธมิตร ประกาศตัดความสัมพันธ:ทางการทูตกับกาตาร: 

และใชNมาตรการป�ดลNอมกาตาร: ตั้งแตP มิ.ย.2560 จนถึงป} 2563 กลายเปcนอุปสรรคตPอแผนการจัดต้ังสหภาพ

การเงินของ GCC กPอนท่ีกาตาร:กับซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: และบาห:เรน จะบรรลุและลงนาม 

ปฎิญญาอัลอุลา (AlUla) เพ่ือยุติความขัดแยNงระหวPางกัน ในหNวงการประชุมสุดยอด GCC คร้ังท่ี 41 ท่ีเมืองอัลอุลา 

ซาอุดีอาระเบีย เมื่อ 5 ม.ค.2564 สPงผลใหNป|จุบันรัฐสมาชิก GCC สPวนใหญPยังคงผูกคPาเงินของตนเองไวNกับ

เงินสกุลดอลลาร:สหรัฐ โดยมีเพียงคูเวตที่กำหนดคPาเงินโดยใชNระบบตะกรNาเงิน (Currency Basket) ทั้งนี้ 

กPอนหนNานี้ที่ประชุมสุดยอด GCC ครั้งที่ 40 ที่ริยาด ซาอุดีอาระเบีย เมื่อป} 2562 เรียกรNองใหNมีการผลักดัน

การบังคับใชNขNอตกลงจัดต้ังสหภาพการเงินของ GCC ใหNไดNภายในป} 2568 

 นอกจากน้ี รัฐสมาชิก GCC แตPละประเทศมุPงใหNความสำคัญกับการแกNไขป|ญหาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศท่ีไดNรับผลกระทบจากป|ญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำตPอเน่ืองมาต้ังแตPกลางป} 2556 และ

ป|ญหาการแพรPระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกมาต้ังแตPป} 2563 เปcนป|จจัยใหNหNวงป} 2564 รัฐสมาชิก 

GCC เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และบางประเทศมีหนี้ภาครัฐสูงและขาดดุลการคลัง แตPสถานการณ:

แพรPระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับความขัดแยNงระหวPางรัสเซียกับยูเครนที่

สPงผลกระทบตPออุปสงค:และอุปทานพลังงานในตลาดโลก และทำใหNราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึน 

ต้ังแตPตNนป} 2565 เปcนป|จจัยหนุนใหNเศรษฐกิจของรัฐสมาชิก GCC หNวงป} 2565 ฟ��นตัวเร็ว โดยธนาคารโลก 

(World Bank) คาดการณ:เมื่อ ต.ค.2565 วPา เศรษฐกิจของรัฐสมาชิก GCC ในป} 2565 โดยรวมจะเติบโต

รNอยละ 6.9 สPวนผลผลิตทางเศรษฐกิจท้ังหมดของรัฐสมาชิก GCC จะอยูPท่ีประมาณ 2 ลNานลNานดอลลาร:สหรัฐ 

และดุลการคลังของหลายประเทศจะกลับมาเกินดุลเปcนคร้ังแรกนับจากป} 2557 อยPางไรก็ดี เศรษฐกิจโลกท่ียัง

มีความไมPแนPนอนสูงจากสงครามระหวPางรัสเซียกับยูเครน เฉพาะอยPางย่ิงวิกฤตคPาครองชีพและภาวะเงินเฟ�อท่ี
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สูงข้ึนท่ัวโลก รวมถึงแนวโนNมท่ีจีนอาจเผชิญการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาจสPงผลใหNการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของรัฐสมาชิก GCC ในป} 2566 ลดลงอยูPท่ีรNอยละ 3.7  

 

ความสัมพันธWไทย-GCC  

 ความสัมพันธ:ระหวPางไทยกับ GCC มีท้ังในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี โดยไทยมีความสัมพันธ:

ทางการทูตกับสมาชิก GCC เปcนรายประเทศ ท้ัง 6 ประเทศ และมีการเยือนระหวPางกันท้ังในระดับทางการ

และไมPเปcนทางการอยPางสม่ำเสมอ เฉพาะอยPางย่ิงในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป}ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือป} 2549 ท่ีมีประมุข

และเช้ือพระวงศ:ระดับสูงของรัฐรอบอPาวอาหรับเขNารPวมครบทุกประเทศ (ยกเวNนซาอุดีอาระเบียท่ีขณะน้ัน     

ยังมีป|ญหาดNานความสัมพันธ:ทางการทูตกับไทย จากกรณีโจรกรรมเคร่ืองเพชรของราชวงศ:ซาอุดีอาระเบียและ

กรณีฆาตกรรมนักการทูตและนักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียในไทย) นอกจากน้ี สมาชิก GCC หลายประเทศ อาทิ 

บาห:เรน ยังมีบทบาทสนับสนุนและชPวยไทยในการทำความเขNาใจกับโลกมุสลิม เฉพาะอยPางย่ิงในเวทีองค:การ

ความรPวมมืออิสลาม (OIC) เก่ียวกับสถานการณ:ความไมPสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตN วPาเปcนป|ญหาท่ีเกิดจาก

ความพยายามตNองการแบPงแยกดินแดน มิใชPป|ญหาท่ีเกิดจากการดำเนินนโยบายกดข่ีคนไทยมุสลิม  

 ความสัมพันธ:ทางดNานเศรษฐกิจ GCC เปcนแหลPงนำเขNาพลังงานและตลาดแรงงานท่ีสำคัญของไทย 

ขณะท่ีไทยเปcนประเทศท่ีประชาชนใน GCC ใหNความสนใจในฐานะแหลPงทPองเท่ียวและประเทศท่ีใหNบริการ

ทางการแพทย:ท่ีมีคPาใชNจPายไมPสูงและมีคุณภาพ ท้ังน้ี การท่ีท้ังสองฝ�ายตPางมีผลประโยชน:ท่ีสอดคลNองกัน

ดังกลPาว สPงผลใหNสามารถกระชับความรPวมมือระหวPางกันใหNใกลNชิดตPอไปไดNอีกในอนาคต 

 ความสัมพันธ:ในกรอบพหุภาคี ไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนพยายามกระชับความสัมพันธ:

กับ GCC ผPานกรอบการหารือระหวPางอาเซียน-GCC ที่พัฒนามากขึ้น หลังจากนายสุรินทร: พิศสุวรรณ 

เลขาธิการอาเซียน พบหารือกับนายอับดุรเราะห:มาน อัลอะฏียะฮ: เลขาธิการ GCC ที่สำนักเลขาธิการ GCC 

ในริยาด ซาอุดีอาระเบีย เม่ือ ก.ย.2551 โดยท้ังสองฝ�ายตกลงพิจารณาความเปcนไปไดNเก่ียวกับการจัดการประชุม

ระดับรัฐมนตรีอาเซียน-GCC อยPางเปcนทางการนอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติท่ีนิวยอร:ก สหรัฐฯ 

รวมท้ังอาจจัดการประชุมอยPางเปcนทางการในประเทศสมาชิกของแตPละฝ�าย โดยผลัดกันเปcนเจNาภาพในอนาคต 

 ขNอตกลงดังกลPาวไดNนำไปสูPการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีวPาการกระทรวงการตPางประเทศ

อาเซียน-GCC คร้ังท่ี 1 ท่ีมานามา บาห:เรน เม่ือ 30 มิ.ย.2552 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหNจัดต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษา

ความเปcนไปไดNในการจัดทำความตกลง FTA อาเซียน-GCC สPวนการประชุมครั้งที่ 2 ที่สิงคโปร: ระหวPาง 

31 พ.ค.-1 มิ.ย.2553 ท่ีประชุมมีมติรับรองแผนปฏิบัติการ 2 ป} (ป} 2553-2555) ของอาเซียน-GCC ซ่ึงเปcน

การกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมและมาตรการสPงเสริมความรPวมมือระหวPางกันในหNวงดังกลPาว ครอบคลุม

ความรPวมมือดNานการคNา การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม 

  สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีวPาการกระทรวงการตPางประเทศอาเซียน-GCC คร้ังท่ี 3 จัดข้ึน

ท่ีมานามา บาห:เรน เม่ือ 26 พ.ย.2556 ท่ีประชุมมีมติใหNท้ัง 2 ฝ�ายสPงเสริมความเปcนหุNนสPวนทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

และวิทยาศาสตร: ภายใตNกรอบการทำงาน 6 สาขา ไดNแกP 1) การคNาและการลงทุน 2) การศึกษา 3) วัฒนธรรม
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และขNอมูลขPาวสาร 4) ความม่ันคงดNานอาหารและการลงทุนในภาคเกษตร 5) พลังงาน และ 6) การทPองเท่ียว 

นอกจากน้ี ยังมีมติยอมรับการเสนอตัวเปcนเจNาภาพของเมียนมา ในการประชุมระดับรัฐมนตรีวPาการกระทรวง

การตPางประเทศอาเซียน-GCC คร้ังท่ี 4 ในป} 2557 แตPท้ังสองฝ�ายไมPไดNจัดการประชุมตามท่ีกำหนดไวNในป} 2557 

 ตPอมาท่ีประชุมรัฐมนตรีวPาการกระทรวงการตPางประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers 

Meeting-AMM) เม่ือ 28 เม.ย.2560 ท่ีมะนิลา ฟ�ลิปป�นส: เห็นชอบในหลักการใหNไทยในฐานะผูNประสานงาน

ความสัมพันธ:อาเซียน-GCC ดำเนินการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN–GCC คร้ังท่ี 4 ท่ีไทย ภายในป} 2560 

แตPเกิดป|ญหาความขัดแยNงระหวPางประเทศสมาชิก GCC กรณีซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส: และ

บาห:เรน ประกาศตัดความสัมพันธ:ทางการทูตกับกาตาร: เม่ือ มิ.ย.2560 ทำใหNไทยไมPสามารถจัดการประชุมไดN 

อยPางไรก็ดี อาเซียนยังคงแสดงความสนใจจะสPงเสริมความรPวมมือทางเศรษฐกิจกับ GCC โดยท่ีประชุมคณะทำงาน

ระดับสูงวPาดNวยการรวมกลุPมทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic 

Integration หรือ HLTF-EI) คร้ังท่ี 39 ผPานระบบประชุมทางไกลเม่ือ 22 ก.พ.2564 ซ่ึงเปcนการประชุมระดับ

ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน มีการหารือแนวทางการสรNางความสัมพันธ:ดNานเศรษฐกิจกับประเทศ

นอกภูมิภาคท่ีผPานหลักเกณฑ:การประเมินของอาเซียน โดยท่ีประชุมเห็นวPา GCC ยังคงมีศักยภาพท่ีจะเปcนคูPเจรจา 

FTA กับอาเซียนในอนาคต  

 

------------------------------------------------ 
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ดร.นาอีฟ ฟะลาฮW มุบาร็อก อัลฮัจญWร็อฟ 

Dr. Nayef Falah Mubarak al-Hajraf 

 

ตำแหน0ง     - เลขาธิการคณะมนตรีความรPวมมือแหPงรัฐอPาวอาหรับ (GCC)  

 

เกิด     - ไมPปรากฏขNอมูล 

 

ศาสนา     - อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ     - ไมPปรากฏขNอมูล 

 

การศึกษา  

ป} 2537     - ปริญญาตรี ดNานการบัญชี จากมหาวิทยาลัย Kuwait University    

ป} 2540     - ปริญญาโท ดNานการบัญชี จากมหาวิทยาลัย Illinois University   

     รัฐอิลลินอยส:  สหรัฐฯ 

ป} 2545     - ปริญญาเอก ดNานการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัย Hull University  

สหราชอาณาจักร  

 

ประวัติการทำงาน 

ป} 2546-2553    - ผูNชPวยศาสตราจารย: ท่ี Gulf University for Science and Technology 

 - รองคณบดีฝ�ายงานบริการวิชาการท่ี Gulf University for Science and  

 Technology  

ป} 2557-2560    - ประธานบริหารและกรรมการผูNจัดการ Kuwait Capital Markets Authority  

(CMA) 

1 ก.พ.2563-ป|จจุบัน    - เลขาธิการ GCC คนท่ี 6 
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ประวัติทางการเมือง 

พ.ค.-ธ.ค.2555    - รักษาการ รมว.กระทรวงการคลังคูเวต 

ป} 2555-2557    - รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และ รมว.กระทรวงอุดมศึกษาคูเวต 

ป} 2560-2562    - รมว.กระทรวงการคลังคูเวต   

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ    - นอกจากมีประสบการณ:ทำงานในมหาวิทยาลัยและเคยดำรงตำแหนPง รมว. 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา และกระทรวงการคลัง ของคูเวต

แลNว ยังเคยดำรงตำแหนPงประธานและผูNบริหารของบริษัท องค:กรภาครัฐและ

เอกชนหลายแหPง เชPน Bahrain Real Estate Development Company, 

Arabian Investment Company, Youth and Sport Authority, Bahrain 

and Kuwait Bank, Supreme Petroleum Council, The General 

Organization for Social Insurance และ The General Investment 

Authority 

 

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

 (พ.ย.2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


