
 
  

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 

 
๑. ภูมิหลัง 

1.1 เปนขอริเริ่มของไทย ตั้งข้ึนเม่ือป ๒๕๔๖ โดยเปนเวทีท่ีไทยชูบทบาทในการเปนประเทศผูใหประเทศเดียว 
ประกอบดวยประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ท้ังนี้ เปนเวทีหารือเฉพาะ                 
ของประเทศลุมแมน้ําโขงซ่ึงเปนสมาชิกอาเซียน   
 1.2 มีการประชุมผูนําแลว ๗ ครั้ง ไดแก ป ๒๕๔๖ ณ เมืองพุกาม/ ป ๒๕๔๘ ณ กรุงเทพฯ/ ป ๒๕๕๑                          
ณ กรุงฮานอย/  ป ๒๕๕๓ ณ กรุงพนมเปญ/ ป ๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน /ป ๒๕๕๘ ณ กรุงเนปยีดอ และป ๒๕๕๙ ณ กรุงฮานอย 

 2.  บทบาทของไทยภายใตกรอบ ACMECS   
ไทยมีบทบาทนําในฐานะประเทศผูให โดยผานกลไก ๒ หนวยงาน คือ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพ่ือนบาน (องคกรมหาชน) หรือ NEDA และกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรววงการตางประเทศในการให
ความชวยเหลือดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานวิชาการ มุงเนนการนาความเจริญไปสูแนวชายแดน เพ่ือปูทางไปสูการคา              
การลงทุนตามแนวชายแดน ซ่ึงจะชวยในการสรางงาน สรางรายได และลดความเหลื่อมล้ํา/ ชองวางการพัฒนา 

    ๒.  การเปนประธาน ACMECS ของไทย วาระป 2561  
2.1 ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนํา ACMECS ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 

กรุงเทพฯ ภายใตหัวขอ “Towards an Integrated and Connected Mekong Community” หรือ “การกาวสู
ประชาคมแมโขงท่ีเช่ือมโยงกัน” โดยเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําฯ ประกอบดวย (๑) แผนแมบท ACMECS                  
(ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓) (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) และ (๒) ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)    

๒.2 ในโอกาสท่ีไทยเปนประธาน ACMECS (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ไทยมีเปาหมายในการผลักดัน  
การปฏิรูป (reform) ACMECS โดยเสนอใหจัดทําแผนแมบท ACMECS ระยะ ๕ ป (ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓) เพ่ือเพ่ิม
พลวัต (dynamism) และประสิทธิภาพการทํางานของ ACMECS และรวมกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือท่ีสําคัญตอ
ประเทศสมาชิกใหสอดรับกับความทาทายของโลกในปจจุบัน และจัดการกับความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคท่ีซํ้าซอนกัน 
เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการความรวมมือกับประเทศหุนสวนท่ีมีอยูหลายกรอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรักษา
พลวัตการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและครอบคลุมในอนุภูมิภาคและตอบสนองผลประโยชน รวมท้ังความตองการ                           
ในการพัฒนาของประเทศตาง ๆ อนุภูมิภาครวมกันอยางมีเอกภาพยิ่งข้ึน  

2.3 ท่ีผานมา กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมระหวางหนวยงานไทยท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาสาระสําคัญ
ของรางแผนแมบท ACMECS ไปแลว ๒ ครั้ง เม่ือเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๐ และไดจัดการประชุมคณะทํางาน              
ยกรางแผนแมบท ACMECS รวมกับประเทศสมาชิก ไปแลว 3 ครั้ง เม่ือเดือนกันยายน และพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งท่ี 3 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 ซ่ึงเปนครั้งสุดทายกอนการประชุมผูนํา ACMECS ครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

2.4 แผนแมบท ACMECS ค.ศ. 2019 - 2023 ประกอบดวย ๓ เสาหลัก/ เปาประสงค หรือ 3s ไดแก                 
(๑) การเสริมสรางความเช่ือมโยงแบบ ไรรอยตอในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) โดยเนนการเติมเต็มโครงสราง
พ้ืนฐานและเสนทางคมนาคมทางกายภาพ (hardware) รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล และความเชื่อมโยงทางพลังงาน                   
ท่ียังขาดหายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (2) การสอดประสานดานเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies) 
ซ่ึงเนนการเชื่อมโยงทางดานระบบและกฎระเบียบ (software) และการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาในมิติตาง ๆ ของแผนแมบทฯ 
ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรมทางการระดมทุน ไดแก กองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ACMECS (ACMECS Infrastructure 
Fund and Trust) และ (๓) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะย่ังยืนและ มีนวัตกรรม (Smart and Sustainable 
ACMECS) ในสาขาท่ีประเทศสมาชิกมีศักยภาพและใหความสําคัญ รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาท่ี
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คํานึงถึงสิ่งแวดลอม อนึ่ง แผนแมบทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex) ซ่ึงจะประกอบดวยแผนปฏิบัติการ (Action Plans) 
ท่ีประเทศสมาชิกสามารถปรับเพ่ิมหรือแกไขตอไป (living document) โดยมี “คณะกรรมการประสานงาน” 
(Coordinating Committees) กํากับดูแลการดําเนินโครงการสาขาความรวมมือตาง ๆ ในแตละเสา 

๒.๕ ในระยะแรก แผนแมบทฯ จะมุงเนนโครงการสงเสริมความเช่ือมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor-EWEC) และแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต (Southern 
Economic Corridor-SEC) ท้ังโครงการโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง ดิจิทัล และพลังงาน (hardware 
connectivity) โครงการเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ การคา การลงทุน (software connectivity) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเปาหมายของ ACMECS มีความชัดเจนยิ่งข้ึน สะทอนศักยภาพในการเปนสะพานเชื่อม
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก และไมซํ้าซอนกับการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมืออ่ืน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงาน
ของ ACMECS ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ จะยังผลประโยชนแกไทย โดยสนับสนุนนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) New S-Curve และ Thailand 4.0 ของไทยดวย 

๒.6  ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เปนเอกสารแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกท่ีจะใช
ประโยชนจากความแข็งแกรงและความหลากหลายของท้ัง ๕ ประเทศสมาชิก อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
CLMTV ซ่ึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลกเฉลี่ยอยูท่ีประมาณรอยละ ๖ – ๘ การเมืองท่ีมีเสถียรภาพ และ
ความปรองดองทางสังคม สังคมท่ีมีความอดทนอดกลั้น (tolerance) ความสามัคคี และความสงบ ภูมิศาสตรท่ีตั้งของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในการเปนศูนยกลางทางภูมิรัฐศาสตรของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Geopolitical Centre of Asia 
Pacific) ซ่ึงเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟก การมีความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรม และความมุงม่ันท่ีจะรวมมือ
กันแบบ win- win ในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยมีแผนแมบท ACMECS ซ่ึงจะเปนแผนแมบทฉบับแรกของ   
อนุภูมิภาค เปนแนวทาง (roadmap) ในการเสริมสรางความรวมมือในการสงเสริมความเชื่อมโยงแบบไรรอยตอในอนุ
ภูมิภาค ความเชื่อมโยงดานระบบและกฎระเบียบ (software) และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม 
เพ่ือใหอนุภูมิภาค CLMVT เปน “ศูนยกลางแหงการเจริญเติบโต” (nucleus of growth) ท่ีมีความรับผิดชอบและมี
สวนรวมท่ีสรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมท้ังสงเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม  
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กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

พฤษภาคม ๒๕๖1 


