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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
เป้ า หมายส้ า คั ญ ของไทยในการด้ า เนิน ความร่ ว มมื อ ในกรอบอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ ม น้้ าโขง คื อ
การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่ผ่านมาประเทศที่มีอิทธิพลต่าง ๆ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดียได้
เพิ่มความร่วมมือและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับประเทศลุ่มน้้าโขงผ่านกรอบความร่ว มมือ
อนุภูมิภาค จึงมีความจ้าเป็นที่ไทยต้องปรับตัวและเพิ่มบทบาทในการด้าเนินความร่วมมื อในกรอบ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในอนุภูมิภาค
รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาการด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ความคืบหน้าที่ส้าคัญ บทบาทของไทยและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในแต่ละกรอบความร่วมมือ
ตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่ไทยให้ความส้าคัญในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ผลการศึกษา
พบว่า การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือของไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างความชัดเจน
และย้้าความจริงใจของไทยในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและช่วย
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประเทศเหล่านี้ต่อไทย และเป็นพื้นฐานส้าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ใน
ทุก ๆ ด้าน ไทยมีบทบาทในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แ ละเงิ น ทุ น ส้ า หรั บ สนั บ สนุ น โครงการต่ า ง ๆ จ้ า นวนมาก จึ ง มี บ ทบาทน้ า และเป็ น
ผู้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นได้ น้ า เสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายส้ า หรั บ ไทย
ในการก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในบริบท
ที่เปลี่ ย นแปลงไป เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ ของไทยและการพั ฒ นาที่ยั่ งยื นในอนุภู มิภ าค ได้ แ ก่
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยง โดยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ที่ได้มีการพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก เรือ
และอากาศ เพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น (2) การจัดระบบเศรษฐกิจชายแดน โดยผลักดันการพัฒนา
เครือข่ายภาคธุรกิจให้เป็นฐานการผลิตร่วมกัน เพื่อเชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพส้าหรับแรงงาน
ต่างด้าวอย่างเป็นระบบ (3) การบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของไทย ซึง่
ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส้านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือให้มี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (4) การบูรณาการการด้าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการให้ความช่วยเหลือในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ควรมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนได้อย่างเต็มที่ (5) การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการเงินและองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้

จ
ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วยต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด้าเนินการให้ความช่วยเหลือของไทย
นอกจากนี้ ข้ อ เสนอแนะในการด้ า เนิ น การ ประกอบด้ ว ย (1) การแสวงหาลู่ ท างเป็ น
ศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาค โดยให้ไทยเป็นฐานการลงทุนที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้ านในลั ก ษณะห่ ว งโซ่อุป ทานข้ามพรมแดน (2) การด้าเนินความร่ว มมืออย่างมีกลยุทธ์ให้
ตอบสนองความต้องการของไทย และเพิ่มความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยให้
สถาบันและองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วย (3) การส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้
ภาคเอกชนไทยในการร่ ว มลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ งและโลจิส ติกส์ และเพิ่มมาตรการ
สนับสนุนให้ นักธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(4) การจัดล้าดับความส้าคัญและจุดเน้นของไทยในแต่ละกรอบความร่วมมือ และการสนับสนุนให้
สถาบันระหว่างประเทศในไทยมีส่วนร่วมมากขึ้นในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมบทบาทไทย
(5) การจัดเวทีหารือและจัดการกับความร่วมมืออนุภูมิภาคที่ซ้าซ้อนกัน ตลอดจนจัดท้าและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคเพื่อประโยชน์ในการจัดการและบริหาร
โครงการ
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ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ให้
เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ณรงค์ ศศิธร ที่ได้ให้การสนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าร่วมการอบรม
ในครั้ งนี้ ตลอดจนเพื่อ นร่ ว มงานในสถานเอกอั ครราชทู ต ณ กรุงปราก ที่ส นับสนุนการเข้ า ร่ ว ม
การอบรมและช่วยเหลือภารกิจงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างที่ผู้เขียนเข้ารับการอบรม
การจั ดท้ารายงานศึก ษาครั้ง นี้ ได้รับความร่ว มมื อ และความช่ว ยเหลื อเป็น อย่า งดี จ าก
เพื่อนร่วมงานที่กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่ว มมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการสนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท้ารายงานการศึกษา
รายงานการศึกษานี้ ไม่ อาจส้ า เร็จลุ ล่ ว งได้ หากไม่ได้รับค้าแนะน้า และการดู แลอ้ า นวย
ความสะดวกเป็ น อย่ า งดี ต ลอดระยะเวลาการอบรมจากข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ จ ากสถาบั น
การต่างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการ โดยเฉพาะขอขอบคุณผู้ อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการที่ได้จัดหลักสูตรนักบริหารการทูตที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าส้าหรับการพัฒนา
ทักษะและความรู้ความเข้าใจที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการจาก
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยราชการอื่นที่เข้ารับการอบรม
สุ ดท้ายนี้ หวังว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นางานในกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้้าโขง ซึ่งมีความส้าคัญต่อการด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อไป
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา
1.1.1 ความส้าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงมีความส้าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และมีที่ตั้งอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง และตะวันออกกลางได้
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงมีความส้าคัญต่อไทย เนื่องจากไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้า ให้
ได้รับผลกระทบทางสังคมจากปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
แนวนโยบายของรัฐบาลไทยในทุกสมัย จึงเน้นความส้าคัญของความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค โดยเฉพาะผ่านกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
นโยบายต่างประเทศของไทย พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างงานสร้างรายได้ ลดผลกระทบทางสังคม และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน
ในส่ ว นของผลประโยชน์ร่ว มกัน ทั้งไทยและประเทศเพื่ อนบ้ านมี ความร่ ว มมื อ
ด้านการค้าและการลงทุนอย่างใกล้ชิด นักลงทุนไทยนิยมไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านจ้านวนมาก
เนื่องจากวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและการเดินทางที่ใกล้และสะดวก ท้าให้นักลงทุนรายใหม่และ
นักลงทุนธุรกิจรายย่อยมีความเชื่อมั่นที่จะไปลงทุน โดยเฉพาะที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านมีนโยบาย
เปิดรับนักลงทุนต่างชาติ และปรับกฎหมายการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ
การค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้าโขงมีปริมาณสู ง
เมื่อเทีย บกั บ สั ดส่ ว นการค้ าระหว่า งประเทศ และมีมูล ค่า การค้า เพิ่ มขึ้ น ทุก ปี โดยเฉพาะการค้ า
ชายแดน สถิติในปี 2560 การค้าชายแดนไทย–เมียนมา มีมูลค่ารวม 180,037.54 ล้านบาท ไทยได้
ดุลการค้า 32,324.48 ล้านบาท การค้าชายแดนไทย–สปป.ลาว มีมูลค่าร่วม 203,330.42 ล้านบาท
ไทยได้ดุลการค้า 52,413.54 ล้านบาท การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา มีมูลค่ารวม 125,364.14 ล้านบาท
ไทยได้ดุลการค้า 78,279.70 ล้านบาท การค้าผ่านแดนไทย–เวียดนาม มีมูลค่าร่วม 79,997.54 ล้านบาท
ไทยได้ดุลการค้า 45,144.46 ล้านบาท1
นอกจากนี้ อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงถือเป็นตลาดแห่งใหม่ที่มีศักยภาพของภูมิภาคและ
ของโลก ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมทางบก เรือ และอากาศที่เชื่อมเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้
เอเชี ย ใต้ และเอเชี ย ตะวั น ออก ประเทศริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า โขงที่ มี แ ม่ น้ า โขงไหลผ่ า น ประกอบด้ ว ย
สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน และกวางสี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
เมีย นมา ไทย กัมพูช า และเวีย ดนาม ครอบคลุ มพื้นที่ 2.3 ล้ านตารางกิโ ลเมตร มีประชากรรวม
ประมาณ 300 กว่าล้านคน เป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก อัตราการเติบโต
1

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทยปี 2558–
2560 [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา: www.dft.go.th/bts/trade-report [22 มิถุนายน 2561].
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ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยการเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน ท้าให้อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
เป็นตลาดและแหล่งลงทุนส้าคัญของเอเชีย
ทั้งนี้ เฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) มีแนวโน้มการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5–7 ในช่วง 5–10 ปีข้างหน้า อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ อาทิ แร่ธาตุ ป่าไม้ ประมง ก๊าซธรรมชาติ น้้ามันดิบ มีแรงงานจ้านวนมาก และมี
ราคาจ้างงานไม่สูงนัก การบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ มีประวัติศาสตร์
ยาวนานและหลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว2
ปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงต่าง ๆ หลายกรอบ
อาทิ แผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจ อิร วดี – เจ้ า พระยา–แม่โ ขง ความร่ว มมือลุ่ มน้้าโขงกับ ญี่ปุ่น ความร่ว มมือลุ่ มน้้าโขงกั บ
สาธารณรัฐเกาหลี ข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง
โดยกรอบต่าง ๆ มีแนวทาง กิจกรรม และสาขาความร่วมมือที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การด้าเนินความร่วมมือ
ในกรอบต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมเดียวกัน กล่าวคือ เป็นไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิก และสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยในแต่ละกรอบความร่วมมือไทย
มีบทบาททั้งในฐานะผู้ให้และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเป็นประเทศน้าในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและ
มีประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ
นอกเหนือจากเวทีความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีกลไกความร่วมมือหลัก
อาทิ คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี คณะกรรมการชายแดนส่ ว นภู มิ ภ าค
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม คณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน
ทั่วไป ไทยได้ใช้เวทีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผ่านมา ไทยมุ่งผลักดันให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในการด้าเนินความร่วมมือใน
กรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ าโขง โดยเร่ ง ส่ ง เสริม ผลประโยชน์ ด้า นเศรษฐกิ จ การลงทุน
การท่องเที่ยว เพื่อให้อนุภูมิภาคมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยสร้างความ
ชัดเจนและย้้าความจริงจังและจริงใจของไทยในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นภาพลักษณ์ที่ ดี
ของไทยและช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประเทศเหล่านี้ต่อไทย เป็นพื้นฐานส้าคัญในการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะความมั่นคงตามแนวชายแดน

2

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, CLMV ตลาดที่ธุรกิจไทยควรให้ความส้าคัญ [ออนไลน์],
2559, แหล่งที่มา: www.apecthai.org/.../12044–clmv–ตลาดทีธ่ ุรกิจไทยควรให้ความส้าคัญ.html [22
พฤษภาคม 2561].
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1.1.2 สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียมี ความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขัน
ที่เข้มข้นระหว่างประเทศมหาอ้านาจ การกลับเข้ามาของสหรัฐฯ การขยายอิทธิพลอย่างกว้างขวางของจีน
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายฐานการผลิตและการลงทุนของญี่ปุ่น การขยายการค้า
การลงทุนและแนวคิดพัฒนาชุมชนของสาธารณรัฐเกาหลี และบทบาทด้านความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้น
ของอินเดีย และจีน ประเทศเหล่านี้ต่างต้องการมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่ มน้้ าโขง ซึ่งนอกจากเหตุผ ลด้า นเศรษฐกิจ แล้ ว ประเทศหุ้ นส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาต่ า ง ๆ เหล่ า นี้
ยังต้องการขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงด้วย โดยได้ให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ต่อประเทศ CLMV เป็นมูลค่ามหาศาล
การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและฐานการลงทุนที่จะเชื่อมไปยังประเทศ
ลุ่มน้้าโขงและประเทศอื่นในภูมิภาคนั้น ไทยต้องใช้โอกาสจากการที่ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มี
อิทธิพลในภูมิภาคให้ความสนใจไทยในฐานะผู้เล่นส้าคัญของลุ่มน้้าโขง กล่าวคือ ญี่ปุ่นมีนโยบายการลงทุน
ที่เรียกว่า ไทยบวกหนึ่งบวกประเทศลุ่มน้้าโขง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนหลักที่จะร่วมมือกับไทย
และเมียนมาในการพัฒนาโครงการทวาย อินเดียสนใจโครงการทวาย และสนใจหาลู่ทางเชื่อมต่อ
ท่าเรือทวายกับท่าเรือ เจนไน และท่าเรืออื่นของอินเดีย จีนต้องการร่วมมือกับไทยในการเชื่อมโยง
เส้นทางถนน รถไฟ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ซึ่งประเทศอื่น อาทิ สหรัฐฯ สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น
ก็ให้ความสนใจเช่นกัน สาธารณรัฐเกาหลีมีผลประโยชน์เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศลุ่มน้้าโขง
มีความร่วมมือกับไทยในการปรับปรุงถนนบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ รวมทั้งให้เงินทุนสนับสนุน
โครงการอบรมผู้ประกอบการขนส่งภายใต้กรอบลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศเหล่านี้มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตและการลงทุนที่เชื่อมไป
ยังประเทศลุ่มน้้าโขงและประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งไทยต้องรักษาพลวัตรนี้ โดยเพิ่มความพยายามทั้ง
ในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่จะดึงดูดให้ประเทศเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่ไทยให้
ความส้าคัญและเป็นยุทธศาสตร์ของไทย เพื่อรักษาสถานะและเพิ่มบทบาทไทยในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
บริบทของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง จึงก้าลัง
เผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ เนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้น การพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีมากขึ้น ท้าให้ช่องว่างทางการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ CLMV กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นลดลง การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง จะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศลุ่มน้้าโขงเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องค้านึงถึงประเด็นความท้าทาย
ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศเหล่านี้ต่างแข่งขันเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาค
1.1.3 ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและบทบาทของไทย
ที่ผ่านมา นอกจากกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิ รวดี–เจ้าพระยา–
แม่โขงหรือ (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation: ACMECS) ในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่น ๆ ไทยยังไม่มีบทบาทเด่นเท่าที่ควรในการด้าเนินความร่วมมือ เนื่องจาก
ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ เมื่อเทียบกับกรอบความร่วมมืออื่น อาทิ ความร่วมมือลุ่ มน้้าโขงกับญี่ปุ่น
(Mekong–Japan Cooperation) ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong–Republic
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of Korea Cooperation) ข้ อ ริ เ ริ่ ม ลุ่ ม น้้ า โขงตอนล่ า ง (Lower Mekong Initiative) ความร่ ว มมื อ
แม่น้าโขง–คงคา (Mekong–Ganga Cooperation) ความร่วมมือแม่โขง–ล้ านช้าง (Mekong–Lancang
Cooperation) ที่ประเทศมหาอ้านาจที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
สหรัฐฯ อินเดีย จีน เป็นผู้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ และมีบทบาทหลักในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุนและงบประมาณเพื่อการพัฒนา
อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือด้านวิชาการ
ผ่านส้านักงานความร่ว มมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.
(Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency: NEDA) และกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการชื่นชมและการยอมรับจากประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นอย่างดี โดยการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. จะเน้นให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และมีความช่วยเหลือด้านวิชาการบางส่วน ในขณะที่กรมความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เน้นการให้ความเหลือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การก้าหนดยุทธศาสตร์ของไทย
และการมีบทบาทของไทยที่เหมาะสม จะมีส่วนส้าคัญในการรักษาและส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของประเทศสมาชิก ท่ามกลางสถานการณ์และพลวัตรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะศึกษาพัฒนาการความร่วมมือ แนวทางความร่วมมือ
และประเด็น ส้ าคัญของกรอบอนุ ภูมิภาคลุ่มน้้าโขงต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทของไทยและประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบความร่วมมือ รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของไทยในการพัฒนา
ความร่ ว มมื อ ในกรอบอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ ม น้้า โขง เพื่ อ น้ า มาสู่ ข้ อ เสนอแนะที่ ว่าไทยจะปรับ ตั ว อย่างไร
โดยใช้กลไกที่มีอยู่ในการร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีอิทธิพลและมีบทบาทส้าคัญใน
อนุภูมิภาค เพื่อรักษาบทบาทที่มีอยู่ของไทย และสาขาใดของความร่ว มมือที่ไทยมีข้อได้เปรียบและ
เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาค ความท้าทายอยู่ที่ไทยจะยังคงรักษาบทบาทใน
อนุภูมิภาคได้อย่างสมดุลย์และเหมาะสมอย่างไร ท่ามกลางกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่มีอยู่
หลายกรอบ ซึ่งประเทศมหาอ้านาจต่างมีเงินทุนและมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ
ซึ่งอาจท้าให้ไทยมีบทบาทและลดความส้าคัญลงในมุมมองของประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการความร่วมมือระหว่า งไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบต่าง ๆ
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคและความท้าทายในการส่งเสริมความร่วมมือ รวมทั้ง
เสนอการก้าหนดท่าทีและบทบาทของไทยในการด้าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาการพัฒ นาความร่ว มมือในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้าโขง จะด้าเนินการศึกษา
ในช่วงปี 2550–2560 โดยจะพิจารณาประเด็น ดังนี้
1) ภาพรวมความส้าคัญของความร่วมมือและศักยภาพทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
2) การด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ บทบาทของไทย และประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
3) ประเด็นความร่วมมือที่ไทยให้ความส้ าคัญในกรอบความร่วมมืออนุภู มิภ าค
ได้แก่ ความเชื่อมโยง (connectivity) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เกษตรแบบมีสัญญา
4) โอกาส อุปสรรคและความท้าทายในการด้าเนินความร่วมมือ ข้อเสนอแนะใน
การด้าเนินความร่วมมือของไทย ตลอดจนจุดเน้นของความร่วมมือที่ไทยควรให้ความส้าคัญในแต่ละกรอบ
โดยค้านึงถึงประโยชน์ของไทยและประเทศสมาชิก
1.3.2 วิธีด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาจากการค้ น คว้ าและทบทวนเอกสารทางวิช าการ
ผลการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุ่ ม น้้ า โขง และการประมวลข้ อ มู ล จากประสบการณ์ ข องผู้ ศึ ก ษาในขณะที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ที่
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1.4 ค้าถามการศึกษา
ที่ผ่านมาไทยมี บทบาทในกรอบอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้าโขงโดยมี ความร่วมมืออย่างใกล้ ชิ ดกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอ้านาจที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อย่างไรก็ดี ความร่วมมือยัง
ไม่เกิดประโยชน์ อย่ างเต็มที่ ไทยควรมีบทบาทและปรั บตัว ต่อ ไปอย่างไร เพื่อรักษาและส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาค
1.5 สมมติฐานการศึกษา
การปรั บ ยุ ทธศาสตร์ และเพิ่ มบทบาทของไทยในการด้ าเนิ นความร่ว มมื อภายใต้ ก รอบ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง อาทิ การพัฒนาความเชื่อมโยงให้ขยายไปนอกอนุภูมิภาค การจัดระบบเศรษฐกิจ
ชายแดน การบูรณาการการด้าเนินงานของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของไทย การส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถาบันการเงินและองค์การระหว่างประเทศ การแสวงหาลู่ทางเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานใน
ภูมิภาค การด้าเนินความร่วมมืออย่างมีกลยุทธ์ให้ตอบสนองความจ้าเป็นและความต้องการของไทย
การจัดล้าดับความส้าคัญและจุดเน้นของสาขาความร่วมมือในแต่ละกรอบความร่วมมือ และการมีเวที
หารื อและจั ดการกั บ ความร่ ว มมื อในอนุภูมิภ าคที่ซ้ าซ้ อ นกั น จะช่ว ยรักษาสถานะและบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

6
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1.6.1 เป็นการน้าเสนอถึงแนวทางและการด้าเนินความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
1.6.2 เป็นการน้าเสนอประเด็นส้าคัญในความร่วมมือที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ
การด้าเนินนโยบายของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
1.6.3 ให้ข้อคิดเห็นที่จะเอื้อประโยชน์ในการก้าหนดท่าทีไทยและส่งเสริมบทบาทของไทย
ในการด้าเนินความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาการพัฒนาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง : โอกาสและความท้าทาย
ของไทยจะใช้แนวคิดทฤษฎี นโยบาย และยุทธศาสตร์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependency Theory)
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้ ร ะบุ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศในปัจจุบันมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น การพึ่งพาสินค้า การลงทุน เทคโนโลยี
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยมีสาเหตุมาจากความจ้าเป็น ของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ท้ า ให้ แ ต่ ล ะประเทศต้ อ งแสวงหาและแลกเปลี่ ย นความช่ ว ยเหลื อ หรื อ การพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น
ความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น จะท้ า ให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ร ะหว่ า งประเทศขึ้ น
และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท้าให้เกิดความรู้สึกตอบแทนต่อกัน
แนวคิดดังกล่าวให้ความส้าคัญในประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและ
สวัส ดิการ โดยถือว่าการพึ่งพาอาศัย กันจะเพิ่ มขึ้น อย่า งรวดเร็ว เมื่ อสั งคมนั้น ๆ กลายเป็นสั งคม
อุตสาหกรรมและมีการท้าให้ทันสมัย เมื่อกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้น วิถีทางที่จะเข้าสู่ตลาดเป็ น
สิ่งจ้าเป็นเพื่อให้บรรลุผลส้าเร็จและรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจไว้ นอกจากนี้ การพึ่งพาอาศัยกัน
ยังหมายรวมถึง ความรู้สึกตอบแทนต่อกันอย่างน้อยในระยะใดระยะหนึ่ง และการพึ่งพาอาศัยกัน
ยังเป็นไปในลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Mutual Dependence) โดยมีสาเหตุจากความจ้า เป็น
ของสถานการณ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ที่ ท้ า ให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ยต้ อ งแสวงหาความร่ ว มมื อ
ความช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน3
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้จะท้าให้มีการพึ่งพาอาศัยที่เพิ่มมากขึ้น
ระหว่างประเทศต่าง ๆ จนเป็นการพึ่งพาที่ซับซ้อนทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี ผลประโยชน์
ร่วมกันมีมากขึ้นจนน้าไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค การพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะนี้ ประกอบด้วย 3
ประการ คือ
1) การใช้ช่องทางติดต่อหลายทาง (multiple channels of actions) ระหว่า ง
สังคมในการด้าเนินความสัมพันธ์ข้ามชาติและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เนื่องจากความสะดวกด้าน
การขนส่งและคมนาคม และความรวดเร็วในเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ ตัวแสดงอื่น เช่น
บรรษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
3

Nayika Tae, Pol–Sci: International Affairs: ทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency Theory)
[ออนไลน์], 2558, แหล่งที่มา: https://studyinternationalaffairs.blogspot.com/.../interdependency–
theory [2018, May 21].
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2) ไม่มีการจัดล้าดับความส้าคั ญและการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหาต่าง ๆ
ประเด็ น นโยบายภายในประเทศและนโยบายต่ า งประเทศไม่ มี เ ส้ น แบ่ ง แยกชั ด เจน นโยบาย
ต่างประเทศมีประเด็นหลากหลายที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ความมั่นคงทางทหารไม่ได้เป็น
ประเด็นหลักในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศอีกต่อไป และมีความคาบเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ใช่
ความมั่นคง อาทิ การค้า การเงิน และสิ่งแวดล้อม
3) การลดการใช้ก้าลังทหารและอ้านาจบังคับ (coercive power) ในการด้าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยถูกแทนที่ด้วยการเพิ่ มขึ้นของความร่วมมือระหว่างรัฐ 4 รัฐบาล
พยายามที่จะไม่ใช้ก้าลั งทหาร เนื่องจากประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีความส้าคัญมากขึ้น
โดยที่การใช้ ก้าลั ง ทหารอาจท้า ให้ เ กิ ดผลกระทบทางลบต่ อ เศรษฐกิจ ของประเทศ รวมทั้ง ได้ รั บ
การต่อต้านจากประชาชนภายในประเทศ
จากสภาวการณ์เช่นนี้ รัฐบาลจึงให้ความส้าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือและ
การจัดการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แนวคิดวิถีปฏิบัติหรือระบอบระหว่างประเทศ (international
regime) และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ กลายเป็นปัจจัยหลักในการจัดการประเด็น
ปัญหาและด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมี 2 ประเภท ตามที่
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ระบุไว้ ดังนี้5 (1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่เท่าเทียมกัน
(Symmetrical Interdependence) เป็นความเท่าเทียมกันของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อทางเศรษฐกิจ (2) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetrical
Interdependence) คือ การที่ฝ่ายหนึ่งต้องการผลประโยชน์ที่ได้จากความสัมพันธ์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
ท้าให้ฝ่ายแรกขึ้นอยู่กับฝ่ายหลังมากกว่าที่ฝ่ายหลังต้องการจากฝ่ายแรก
2.1.2 ค้าแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ประเด็นนโยบายที่เกี่ยวกับการด้าเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีดังนี้
1) การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
2) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และอาเซียน โดยเร่งด้าเนินงานตามแผนการพัฒนาความร่วมมื อทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
3) การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยการพั ฒ นาด่ า นการค้ า ชายแดนและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวน
การผลิตและการลงทุนข้ามแดน ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้
4

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Complex interdependence [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
http://en.wikipedia.org/wiki/Complex interdependence [21 พฤษภาคม 2561].
5
แนวคิดของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Concept of Interdependence) [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
https://doctiktak.com/406257165e0d5c2b47a109b7987ae5c481057.html [21 พฤษภาคม 2561].
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การด้าเนินความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค โดยการสนับสนุนประเทศอาเซียนใหม่
(กัมพูช า สปป.ลาว เมีย นมา และเวียดนาม) ด้านการพัฒ นา จะช่ว ยลดความเหลื่ อมล้้ าระหว่าง
ประเทศสมาชิ กอาเซีย นเก่า และใหม่ และช่ว ยให้ ประชาคมอาเซีย นมี ความแข็ง แกร่ง กระทรวง
การต่างประเทศได้ก้ าหนดแนวทางด้าเนิน การที่ส อดคล้ อ งกับนโยบายของรัฐ บาลในเรื่ องนี้ คือ
การด้าเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และการส่งเสริม
การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค และจัดท้าโครงการแสวงหาตลาดและโอกาสในการลงทุนและส่งเสริมการค้าการลงทุน
2.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
แผนพัฒนาส้าคัญที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
2.1.3.1 ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและความเชื่ อ มโยงเพื่ อ การพั ฒ นา
ไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และเวทีประเทศเพื่อนบ้าน
1) ไทยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม โครงข่าย
พลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจ เชื่ อม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนร่วมกัน
2) ไทยให้ความส้าคัญกับการมีบทบาทน้าด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใน
รูปแบบพันธมิตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการด้าน
การศึกษา สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งการให้ ความช่ว ยเหลื อด้านการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้ น ฐานส้ า คั ญ เช่ น ถนน รถไฟ พลั ง งาน และท่ า เรื อ อนุ ภู มิ ภ าค ควบคู่ ไ ปกั บ การสนั บ สนุ น ให้
ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบ้าน
2.1.3.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ
และการลงทุน ที่โ ดดเด่น ในภูมิภ าค โดยอาศัยจุดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยในการเป็ น
ศูน ย์ กลางของความร่ ว มมือ และการเชื่อมต่อห่ ว งโซ่มูล ค่ากับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใน
ภูมิภาค
1) การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม และลดช่องว่างทางการพัฒนาและสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก
2) การผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ โดยอาจพัฒนาไปสู่
คลัสเตอร์การผลิต และบริการร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป เมื่อทุกประเทศมีความพร้อม
2.1.4 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2558–2561)
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์ มีดังนี้
1) การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรักษาบรรยากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านให้มี
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สันติภาพและเสถียรภาพ และชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ านได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยไทยมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค รวมทั้งไทยได้รับการสนับสนุน
จากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคในเวทีระหว่างประเทศ
2) การเสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ เพื่อให้ไทยได้รับ
การสนับสนุนและการยอมรับจากประเทศมหาอ้านาจในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้และไทยมีบ ทบาทเชิงรุ ก สามารถรักษาผลประโยชน์และมีความสั มพันธ์ที่ส ร้างสรรค์กับ
ประเทศยุทธศาสตร์
2.1.5 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของไทยในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1) การใช้กรอบความร่ว มมือในอนุภูมิภาคเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนนโยบาย
ต่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่รักษาและส่งเสริมประโยชน์ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก
2) การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน และบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ
ชายแดน อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
3) การส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาให้
อนุภูมิภาคมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย
4) การสนั บ สนุ นความช่ว ยเหลื อเพื่อการพัฒ นา ทั้งในรูปความช่ว ยเหลื อด้าน
วิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้า และพลังงานในอนุภูมิภาค
5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
6) การบูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการด้าเนินความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค
7) การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศหุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นา เพื่ อ สร้ า ง
ดุลอ้านาจระหว่างประเทศในภูมิภาค
2.1.6 ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน พ.ศ. 2558
สรุปได้ดังนี้
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
การอ้านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2) การสร้างเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าชายแดน และการพัฒนาสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
3) การส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดแก้ไขปัญหาและใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลของคุณพิณ ศรีดุรงธรรม ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูตรุ่นที่ 9 พ.ศ. 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง “บทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยต่อกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง”
คุณพิณฯ ได้น้าเสนอการด้าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการด้าเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และเสนอให้จัดท้าแผนงานความร่วมมือรายประเทศ
กับประเทศที่มีความส้าคัญทางยุ ทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรไทยในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
รายงานการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทย ควรมีการทบทวนปรับปรุง
แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินโครงการ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือตามความต้องการ
ของประเทศผู้ รั บ เพื่อให้ ส ามารถเป็นกลไกและเครื่องมือของไทยในการด้าเนินความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ประโยชน์สูงสุด
2.2.2 บทความของคุณสุกรี คลองวิธี เรื่อง “นโยบายการเสริมสร้างกรอบความร่วมมื อ
ทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านหลังสงครามเย็น ” ลงพิมพ์ในวารสาร
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–
สิงหาคม 2558 ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยทุกสมัยหลังสงครามเย็นให้ความส้าคัญกับการด้าเนินนโยบาย
ต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยเสริมสร้างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด
เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ตลอดจนลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ คุณสุกรีได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการด้าเนินนโยบาย
ต่า งประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา และการสร้าง
ฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภูมิภาค โดยเฉพาะภายหลังจากที่ไทยประสบ
วิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถูกก้าหนดให้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้เร่งด้าเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเล็งเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
แรงงานจ้านวนมากที่เป็นปัจจัยการผลิต
บทความดังกล่ าวชี้ใ ห้ เห็ นว่า ไทยด้าเนินนโยบายต่า งประเทศแบบการทู ต เชิ ง
เศรษฐกิจในลักษณะเชิงรุก โดยได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง และมีข้อริเริ่ม เช่น การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยง
ในภูมิภาคในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน และมีนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่
ประเทศเพื่อ นบ้ าน โดยกรอบความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภ าคได้ ถูก ใช้เ ป็นเครื่ อ งมื อ ใน
การด้าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือ และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
2.2.3 บทความของคุณนรุ ตม์ เจริญศรี เรื่อง “แรงผลั กดันและเป้าหมายของกรอบ
ความร่ ว มมืออนุ ภูมิภาคลุ่ มน้้าโขง” ลงพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2556 ชี้ว่าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS) ที่ด้าเนินอยู่ในปัจจุบันเน้นการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดึงเอาเอกชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก่อตั้ง GMS ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายการเปิดเสรีทางการค้าใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง คุณนรุตม์ฯ ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่โครงการ GMS ให้ความส้าคัญอย่างมาก
คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค ผ่านแนวคิดเรื่องระเบียง
เศรษฐกิจ ที่เชื่อว่า การพัฒนาระบบการขนส่งจะน้ามาสู่การเพิ่มขึ้นของการค้า การท่องเที่ยว และ
โอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้กับการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตระดับโลก
และผู้ผลิตจะสามารถเคลื่ อนย้ ายสิ นค้าได้โ ดยเสรี ในขณะที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตของประชากร
2.2.4 งานวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเรื่ อง “การพัฒนา
กรอบความร่ ว มมื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น ในระเบี ย งเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โขง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อปี 2557 น้าเสนอสถานะและภาพรวมการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง โดยศึกษา
รูปแบบและทิศทางการค้า การลงทุนของกลุ่มธุรกิจส้าคัญ อาทิ อุตสาหกรรมที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมที่พึ่งพิงแรงงานจ้านวนมาก ธุรกิจภาคบริการ และอุตสาหกรรมที่ให้บริการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานและก่อสร้าง และมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการค้าและการลงทุน อาทิ การด้าเนินการ
ที่จุดผ่านแดนการค้ามีค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาการลักลอบซื้อขายตามแนวชายแดน ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
ปัญหาความปลอดภัยของรถขนส่งในต่างประเทศ
รายงานวิจั ยฉบั บนี้ได้ศึกษาแนวนโยบาย และวิธีบริหารจัดการเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการค้าชายแดน โดยมีกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สวีเดน
ฝรั่งเศส โครเอเชีย ไอร์แลนด์ จีน โดยมีข้อสรุปว่า แนวทางด้าเนินงานของสหรัฐฯ ที่เน้นเรื่องการลดเวลา
และความยุ่งยากด้านการข้ามแดนและพิธีการศุ ลกากร อาจเป็นแนวทางที่ประเทศสมาชิกจะน้ามา
ประยุกต์ใช้ได้ง่ายกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และ
จี น ที่ให้ เงิน ลงทุน ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน นอกจากนี้ ได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพทาง
การค้า และการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
2.2.5 บทความประจ้าฉบับเรื่อง “อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง: กรอบความร่วมมือ ผลกระทบ
และความท้าทาย แรงผลักดันและเป้าหมายของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” ลงพิมพ์ใน
จุ ล สาร ASEAN Watch จั บ ตาอาเซี ย น ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 3 กรกฎาคม–กั น ยายน 2560 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่า
มหาอ้านาจหลายประเทศได้เข้ามาพัฒนากรอบความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เช่น
จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย เป็นต้น ผ่านแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ข้อริ เริ่ มลุ่ มน้้ าโขงตอนล่ าง ความร่ว มมือแม่โ ขง–ล้ านช้าง อย่างไรก็ดี โครงการพัฒ นาตามกรอบ
ความร่วมมือดังกล่าว แม้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งยกระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แต่ได้น้าไปสู่ผลกระทบและความท้าทายจากการพัฒนาหลายประการ แผนงานการสร้างเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าในจีนและ สปป.ลาว ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง โดยการสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้าโขงจะส่งผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้
การระเบิดเกาะแก่งเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ในแม่น้าโขงตามแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่าง
ประเทศในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการท้าประมงในแม่น้าโขง
โดยภาครัฐไทยยังขาดการประสานงานในประเด็นที่เกี่ยวกับแม่น้าโขงหลายประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง ภัยพิบัติ เป็นต้น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการด้าเนินความร่วมมือในกรอบ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลายกรอบความร่วมมือ ภายหลังจากที่ประเทศมหาอ้านาจที่
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาได้เข้ามาริเริ่มจัดตั้งกรอบความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้้าโขง และได้ให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเป็นจ้านวนมาก จึงมีความจ้าเป็นที่ไทยจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พลวัตรและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น งานศึกษาฉบับนี้จะเป็นการต่อยอดจากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดย
จะท้าให้เห็นภาพรวมปัจจุบันของความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงที่มีประเทศต่าง ๆ เข้ามา
มีบทบาทเพิ่มขึ้น รวมถึงการก้าหนดท่าทีและแนวทางการด้าเนินความร่วมมือของไทยในเรื่องนี้
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 ทฤษฏีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี ลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี น้าไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค การพึ่งพาอาศัย กัน
เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์และ
การเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ท้าให้รัฐบาลต้องแสวงหาความร่วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อจัดการปัญหาและแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
2.3.2 นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และยุทธศาสตร์การค้า
ชายแดน เป็นแนวทางการด้าเนินการของไทยในการด้าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ผู้เขียนมองว่าทฤษฎีและแนวคิดข้างต้นมีประเด็นที่สามารถน้ามาใช้อธิบายความร่วมมือใน
กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และบทบาทของประเทศที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินความร่วมมือได้ ซึ่งในบท
ต่อไปจะได้อธิบายถึงการด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงต่าง ๆ ตลอดจน
บทบาทของไทยและบทบาทของประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ปัจจัยการพัฒนาความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.1.1 ที่ ตั้ ง ของไทยและประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขงมี ค วามส้ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคเอเชียและของโลก อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
หรือที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (Mainland Southeast Asia) ถือเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียน ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้ นทางขนส่ งในปัจจุบัน ท้าให้
สามารถเชื่อมต่อกับจีนและอินเดี ย ซึ่งเป็นมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และสามารถเชื่อม
ต่อเนื่องไปยังภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปได้
3.1.2 การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทยกั บประเทศเพื่ อ นบ้ า น
มีการขยายตัวและทวีความส้าคัญมากขึ้น รวมทั้งกระบวนการเตรียมพร้อมและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่
การรวมตัว เป็ น ประชาคมอาเซีย นของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในช่ว งหลายปีที่ผ่ านมา ท้าให้
ทุกภาคส่ ว นรวมทั้งภาคเอกชนมุ่งความสนใจไปที่โอกาสที่จะได้ประโยชน์จากขยายการลงทุนใน
ประเทศ อนุภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและแรงงานราคาถูก ทั้งนี้ การเชื่อมโยง การรวมกลุ่มใน
อนุ ภูมิภ าค มีส่ ว นช่ว ยสร้ างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ของภู มิภ าครวมทั้ง ไทย อย่างไรก็ ดี
ได้น้ามาซึ่งผลกระทบและความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น อาทิ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อาชญากรรมข้ามชาติ
ซึ่งประเทศในอนุภูมิภาคตระหนักดีถึงปัญหานี้ และได้มีความพยายามร่วมมือกันในการบรรเทาและ
ลดผลกระทบของปัญหาผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
3.1.3 ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สหรัฐฯ แข่งขันกันเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาอนุภูมิภาค ผ่านกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ท้าให้เป็นโอกาสของ
ประเทศลุ่ ม น้้ า โขงที่ จ ะขยายความร่ว มมื อ และพึ่ ง พาความช่ว ยเหลื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และวิช าการ
ตลอดจนใช้โอกาสที่ประเทศเหล่านี้ต้องการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและส่งเสริมผลประโยชน์ด้าน
การค้าและการลงทุนในการสร้างสมดุลทางอ้านาจระหว่างประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้ ความร่วมมือและ
ความช่ว ยเหลื อพึ่งพาระหว่างประเทศครอบคลุ มถึงประเด็นด้านสั งคมและการพัฒ นาด้ว ย อาทิ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.2 การด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.2.1 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Greater Mekong
Subregion: GMS)
ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนานและ
กวางสี) สปป.ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว
ทางการค้าการลงทุน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
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ทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถและโอกาสทางเศรษฐกิ จ สาขาความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลั งงาน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การค้า การลงทุน
การเกษตร และการพัฒนาเมือง การด้าเนินความร่วมมือของ GMS มีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian development Bank: ADB) เป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และเป็ น ผู้ ป ระสานงานกลางในการด้ าเนิ นโครงการภายใต้ กรอบ GMS ร่ว มกับองค์การระหว่ า ง
ประเทศและรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนา อาทิ ESCAP UNDP UNEP UNODC ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
3.2.1.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง หลั ก ในอนุ ภู มิ ภ าค โดยพื้ น ที่
เศรษฐกิจ ที่ส้ าคัญของ GMS ได้แก่ แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ –ใต้ แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–
ตะวันตก และ แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน ตลอดจน
การเข้าถึงบริการสังคมและบริการด้านอื่น ๆ
2) ประเทศสมาชิกร่วมจัดท้าและลงนามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เพื่ออ้านวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุน และมีการจัดตั้ง GMS Business Forum ให้เป็นกลไกภาครัฐ–เอกชนในการระดมทุน
และสร้างเครือข่ายดึงดูดนักลงทุ นทั้งในและนอกภูมิภาค โดยมีการจัดท้ากรอบของการลงทุนระหว่าง
ปี 2557–2561 มูลค่าการลงทุน 23.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาค
3) การลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลต่ อ การจั ด ตั้ ง
ศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและ
ขยายการค้าพลังงานให้ครอบคลุมถึงแหล่งพลังงานอื่น เช่น พลังงานน้้า น้้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน
4) โครงการส่งเสริม GMS ให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียวของอนุภูมิภาค
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมบุคลากร การท่องเที่ยวชุมชน
3.2.1.2 บทบาทของไทยในแผนงานความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจในอนุภู มิ ภ าค
ลุ่มน้้าโขง ไทยให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก อาทิ การก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) โดยเงินกู้ของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank International Cooperation: JBIC) การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแห่งที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2 การก่อสร้างถนนในเมี ยนมา
(แม่สอด–เมียวดี และเมียวดี–กอกะเร็ก)
2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ–ใต้ อาทิ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง
แห่งที่ 4 (เชียงของ–ห้วยทราย) ร่วมกับจีน การก่อสร้างถนนเส้นทาง R3 (ห้วยทราย–หลวงน้้าทา)
3) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ อาทิ การก่อสร้างถนน R48 (เกาะกง–
สแรอัมเปิล)
ไทยเป็นประเทศน้าในการด้าเนินงานด้านเกษตร อาทิ โครงการ Joint
Study on Demand and Supply of Key Agricultural Products เพื่อศึกษาแนวทางการบริห าร
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จัดการสินค้าข้าวในกลุ่มประเทศสมาชิก การจัดการฝึกอบรมให้ประเทศสมาชิกในด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์
ด่านกักกันสัตว์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานโครงการ GMS
ด้านการการเกษตร ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของไทย เช่น สถาบันความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้้าโขง (Mekong Institute) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(International Institute for Trade and Development: ITD) ได้ ร่ ว มพั ฒ นาหลั กสู ตรการฝึ ก อบรม
ภายใต้แผนงานพนมเปญ นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประเทศสมาชิก การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกัน และมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ อาทิ การป้องกันเชื้อเอชไอวี รวมทั้ง
การจัดสัมมนาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ และก้าหนดมาตรฐานร่วมกัน
3.2.2 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady–
Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
ไทยริเริ่มความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบ ACMECS เมื่อปี 2546
ประเทศสมาชิกประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ความร่วมมือในกรอบ
ACMECS เป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นการน้าความเจริญไปสู่แนวชายแดน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
และลดช่องว่างการพัฒนา สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม
และพลังงาน คมนาคม ท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
3.2.2.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) การจัดตั้งศูนย์ One–Stop–Service เพื่อการค้าบริเวณชายแดนใน
พื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ที่ ด่ า นพรมแดน และการด้ า เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ระบบ Single Stop
Inspection การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น ส้ า หรั บ การค้ า ชายแดน การจั ด ตั้ ง เมื อ งคู่ แ ฝดชายแดน และ
ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) ความร่ ว มมื อ ในด้ า นวิ ช าการเกษตร การแลกเปลี่ ย นผู้ เ ชี่ ย วชาญ
โครงการส้าคัญ ได้แก่ โครงการเกษตรแบบมีสัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อน้าเข้าพืชเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอ
3) การพัฒ นาเชื่อมเส้ น ทางรองที่ มีศั กยภาพ เพื่อเสริมกับแนวพื้ น ที่
เศรษฐกิจหลัก และการส่งเสริมระเบียงท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ชายแดนเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรค
อุบัติใหม่ในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกระทรวง
สาธารณสุขและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรการแพทย์ของ
ประเทศสมาชิก
3.2.2.2 บทบาทของไทยในกรอบยุทธศาสตร์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –
เจ้าพระยา–แม่โขง
ไทยมีบทบาทน้าในฐานะประเทศผู้ให้ โดยผ่านกลไก 2 หน่วยงาน คือ
ส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. และ
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กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้า นวิชาการ
ไทยให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง อาทิ สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 3 และ 4 การปรับปรุงสะพาน
ข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 1 และ 2 การปรับปรุงถนนเชื่อมไทย–เมียนมา และการก่อสร้างเส้นทางเชิงเขา
ตะนาวศรี–กอกะเร็ก การพัฒนาเส้นทางเชื่อมไทย–สปป.ลาว–เวียดนาม ในเส้นทาง R 12 และไทยให้
ทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ เกษตร สาธารณสุข
ไทยเป็ น ประธาน ACMECS วาระปี 2560–2561 โดยเป็ น เจ้า ภาพจัด
การประชุมผู้ น้ า ACMECS ในเดือนมิถุนายน 2561 ไทยมีเป้าหมายผลั กดัน การปฏิรูป ACMECS
โดยเสนอการจัดท้าแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. 2019–2023) ซึ่งเน้นการปรับโครงสร้างและจัดท้า
ยุ ทธศาสตร์ ความร่ ว มมือที่สามารถด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้ องกับความท้าทายที่
ประเทศสมาชิกเผชิญในปัจจุบัน ตลอดจนตอบสนองต่อศักยภาพของอนุภูมิภาค
โครงการเกษตรแบบมี สั ญ ญาที่ ริ เ ริ่ ม โดยไทย เมื่ อ ปี 2546 ช่ ว ยเพิ่ ม
การจ้างงานในประเทศเพื่อนบ้าน แม้ภายหลังที่เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ส่งผลให้อัตราภาษีสินค้าเกษตรภายใต้โครงการฯ เหลือร้อยละ 0 และน้าเข้า
สินค้าได้เสรีมากขึ้น ท้าให้แรงจูงใจของโครงการความร่ วมมือเกษตรแบบมีสัญญาลดลง แต่ประเทศ
เพื่อนบ้านยังเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสนับสนุนให้ด้าเนินโครงการต่อไป นอกจากนี้
ไทยริเริ่มโครงการตรวจลงตราเดียว ACMECS โดยลงนามกับกัมพูชาเป็นโครงการน้าร่อง เพื่อประโยชน์
ในการช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งมีอุปสรรคในเรื่องการแบ่ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่า อย่างไรก็ตาม ไทยมองว่าโดยที่ในกรอบอาเซียนได้มีการหารือเรื่ องความตกลง
ตรวจลงตราเดียวอาเซียนแล้ว จึงอาจพิจารณาขยายความตกลงให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิก
3.2.3 ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong–Japan Cooperation)
ริ เ ริ่ ม โดยญี่ ปุ่ น เมื่ อ ปี 2551 ประเทศสมาชิ ก ประกอบด้ ว ย ไทย ญี่ ปุ่ น กั ม พู ช า
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนประเทศใน CLMV ให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาในอาเซียนและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.2.3.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) การพั ฒ นาแนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ตะวั น ออก–ตะวั น ตก (EWEC) ใน
เมียนมา อาทิ เส้นทางแม่สอด–เมียวดี–เชิงเขาตะนาวศรี –กอกะเร็ก นอกจากนี้ โครงการที่ส้าคัญ
ได้แก่ การปรับปรุงทางหลวงภายในประเทศในกัมพูชา การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม โครงการ
ชลประทานใน สปป.ลาว โครงการพัฒนาเส้นทาง R9 โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้าและการขยาย
โรงไฟฟ้าน้้างึม โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาและทวายใน
เมียนมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้้า
2) การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมลุ่มน้้าโขง ซึ่งระบุแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มน้้าโขงและขยายการลงทุนของญี่ปุ่น
ในลักษณะบวกหนึ่ง
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3) ไทยได้ลงนามความร่วมมือแบบหุ้นส่วนไทย–ญี่ปุ่น เพื่อจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สามและจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศก้าลังพัฒนาอื่น สาขา
ความร่วมมือที่เน้น คือ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานยานยนต์ การบริหารจัดการภัยพิบัติ
3.2.3.2 บทบาทของไทยในความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (development
partner) ของญี่ปุ่นในลุ่มน้้าโขง โดยชูประเด็นการให้ความช่วยเหลือของไทยในประเทศลุ่มน้้าโขงผ่าน
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ กรมความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ และ
ส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และไทยท้าหน้าที่เป็น
สะพานเชื่ อ มระหว่ า ง CLMV และญี่ ปุ่ น ผ่ า นโครงการความร่ ว มมื อ ไตรภาคี และการขยายฐาน
การลงทุนของญี่ปุ่นในลุ่มน้้าโขงโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง ในด้านสิ่งแวดล้อม ไทยเป็นเจ้าภาพจัด
การประชุม Green Mekong Forum ร่วมกับญี่ปุ่น ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2554
ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ อาทิ การพัฒนาเส้นทาง
เมียวดี–เชิงเขาตะนาวศรี การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทาง
ระหว่างบ้านพุน้าร้อน–ทวาย เพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเข้ากับกรุงเทพฯ ผ่านกาญจนบุรี
และโครงการส้ารวจเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่อรัญประเทศ–ปอยเปต และแม่สอด–เมียวดี
ประเด็ น ที่ ไ ทยผลั ก ดั น เป็ น พิ เ ศษ คื อ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
โดยเฉพาะโครงการท่าเรือน้้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ในพื้นที่น้าร่องของไทยเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและส่งเสริมฐานการผลิตเดียวในอาเซียน
ไทยเชิญชวนให้เอกชนญี่ปุ่นที่ล งทุนในไทยอยู่แล้วขยายการลงทุนและการผลิตสู่ประเทศ CLMV ใน
ลักษณะไทยบวกหนึ่ง โดยเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ ตลอดจนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ ไทยมีความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
ในการจั ดฝึ กอบรมบุ คลากร และพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของลุ่มน้้าโขง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้้าซ้อนของการท้างาน และเปิดโอกาสในการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาจากแหล่งใหม่ ๆ
3.2.3.3 บทบาทของญี่ปุ่นในความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมองว่า ลุ่มน้้าโขงเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่ส้าคัญ โดยการส่งเสริม
และยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศลุ่มน้้าโขงเป็นการรักษาดุลยภาพของประเทศมหาอ้านาจใน
ภูมิภาค กรอบความร่วมมือนี้ จึงเป็นเครื่องมือในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะ soft
power ของญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
ภายใต้ยุทธศาสตร์โตเกียว ค.ศ. 2012 ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือกว่า 6
แสนล้ านเยน หรื อประมาณ 1 แสน 6 หมื่นล้ านบาท ระหว่างปี 2555–2558 ส้ าหรับการด้าเนิน
โครงการความร่วมมือที่ส้าคัญ คือ การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริมอุตสาหกรรมในลุ่มน้้าโขง
และภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 ฉบับใหม่ ระหว่างปี 2559–2561 ญี่ปุ่นได้ประกาศให้
งบความช่วยเหลือจ้านวน 7 แสน 5 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 2 แสน 5 พัน 8 ร้อยล้านบาท ญี่ปุ่น
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ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก และแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ–ใต้
ให้เชื่อมโยงกับเมียนมา ได้แก่ การสร้างท่าเรือน้้าลึก เพื่อท้าให้การเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และ
ตะวัน ออกกลางมีความสะดวกขึ้น ความร่ว มมือมีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ เช่น
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ โครงการ
ความร่วมมือกับไทยในการส้ารวจพื้นที่ชายแดนเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาด่านศุลกากร
ญี่ปุ่นริเริ่มกลไกการประชุมระดับรัฐ มนตรีเศรษฐกิจและอุต สาหกรรม
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ลุ่ ม น้้ า โขงกั บ ญี่ ปุ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม ( Mekong–Japan
Investment Cooperation Initiative) โดยมี เ อกสารวิ สั ย ทัศ น์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมลุ่ ม น้้าโขง
ซึ่งระบุแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าโขงให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่มูลค่าโลก อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและระดมทรัพยากรอย่าง
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ความร่ ว มมื อ ในภาคธุ ร กิ จเพื่ อ อ้ า นวยความสะดวกทางธุ รกิ จ การเสริ ม สร้ าง
ขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ในประเด็ น นี้ ญี่ ปุ่ น มองว่ า ไทยมี บ ทบาทสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในลุ่มน้้าโขง และประสงค์ให้ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทน้าในเรื่องนี้ เนื่องจากไทยมี
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอยู่มากและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จึงสามารถเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน
อนุภูมิภาค ซึ่งไทยมีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถให้ความช่วยเหลือ
ด้านการอบรมทักษะฝีมือแรงงาน และการถ่ายทอดวิทยาการด้านการผลิต
ในประเด็นหุ้นส่วนภาครัฐ–ภาคเอกชน ซึ่งมีความส้าคัญส้าหรับการด้าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ในลุ่ มน้้าโขงและต้องอาศัยเงินทุนจ้านวนมาก อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า
พลังงาน ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Forum for the Promotion of Public–
Private Cooperation in the Mekong Region เพื่อเป็นเวทีหารือสร้างเครือข่ายธุรกิจและแลกเปลี่ยน
ความเห็นร่วมกัน โดยการประชุมดังกล่าวมีขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เวทีดังกล่าวมีข้อเสนอต่อภาครัฐในการแก้ปัญหา
ความท้าทายต่อการส่งเสริมการลงทุน เช่น ความโปร่งใสและการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ
การอ้านวยความสะดวกด้านกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับกิจการของ
ผู้ประกอบการต่างชาติ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่ง
เอเชีย (Asian Disaster Reduction Center: ADRC) ในญี่ปุ่น และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย
พิ บั ติ แ ห่ ง เอเชี ย ในไทย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย น
ข้อมูล และประสบการณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลั งงาน
ทดแทน การจัดการทรัพยากรน้้า
3.2.4 ความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong–Republic of Korea
Cooperation)
เป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ
และความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการรั บรองปฏิญญาแม่น้าฮันเพื่อสถาปนา
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่ มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี แผนปฏิบัติการ
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ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2014–2017 มีความร่วมมือที่ส้าคัญ ได้แก่ การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3.2.4.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) ประเทศสมาชิ ก เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ เงิ น ทุ น จากกองทุ น
Mekong–ROK Cooperation Fund (MKCF) ที่จัดตั้งโดยสาธารณรัฐเกาหลี โครงการประจ้าปี 2559
ได้แก่ การบริหารจัดการและพัฒนาแม่น้าโขง การเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึงกฎหมาย
ข้อบังคับ และการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสถิติ การฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพส้านักงานประสานงานปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนในลุ่มน้้าโขง
2) โครงการปี 2560 ได้แก่ การรับรอง Green Buildings ในกัมพูช า
การเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาในลุ่มแม่น้าโขง การพัฒนาชนบทด้วย
ระบบกระแสไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็ก การส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยส้าหรับ
แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นชั่วคราวมายังไทย และการปรับใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร
ในอนุภูมิภาค
3.2.4.2 บทบาทของไทยในความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ไทยสนั บ สนุ น การลงทุ น จากสาธารณรั ฐ เกาหลี และการแลกเปลี่ ยน
องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้้าโขงและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ้าประเทศไทยร่วมเป็น
เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม Multi–stakeholders’ Consultative Meeting on the Mekong–ROK
Comprehensive Partnership for Mutual Prosperity เมื่อปี 2555 เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือ นอกจากนี้ ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเวทีธุรกิจกรอบความร่วมมือแม่โขง–สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2556 ที่กรุงเทพฯ
ในฐานะผู้ประสานงานด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท ไทยได้จัด
โครงการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าวให้กับ สปป.ลาว เมียนมา
กั ม พู ช า โดยได้ รั บ งบประมาณ MKCF เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2560 โดยจั ด อบรมที่ ไ ทยเมื่ อ วั น ที่ 6
กุมภาพันธ์–12 มีนาคม 2560 และศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13–17 มีนาคม 2560
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นผู้ร่ว มออกแบบโครงการ ร่วมกับกรมการข้าว สถาบันอาหาร และ
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิ ตข้าวและการวางแผนการผลิ ตในประเทศลุ่ มแม่น้าโขง ส่งเสริม
การเกษตรยั่ งยื น ในภูมิภ าค พัฒ นาความเป็นอยู่ในชนบท ลดระดับความยากจน และเสริมสร้ าง
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพภู มิ อ ากาศและสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
3.2.4.3 บทบาทของเกาหลีในความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อปี 2557 กระทรวงการต่า งประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี ได้ล งนาม
บันทึกความเข้าใจกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพั ฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้้าโขง (Mekong Institute: MI)
จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ MI เป็นผู้บริหารงบประมาณกองทุน Mekong–ROK Cooperation
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Fund เพื่ อ ด้ า เนิ น โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาตามความร่ ว มมื อ ในสาขาต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ให้ MI เป็ น
ผู้ประสานงานโครงการ ท้าหน้าที่รวบรวมข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
แนวทางความร่วมมือปฏิญญาแม่น้าฮัน และเสนอต่อประเทศสมาชิกเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
โดยสาธารณรัฐเกาหลีได้สนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จ้านวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2559
สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ห้ ค วามส้ า คั ญ กั บ แนวพื้ น ที่ เ ศร ษฐกิ จ ตอนใต้
โดยเฉพาะแนวพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ โดยมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างราง
รถไฟ ใน สปป.ลาว และเวียดนาม โครงการที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว คือ การพัฒนาเส้นทาง R48 (เกาะ
กง–สะแรอัมเบิล) ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ โดยสาธารณรัฐเกาหลีช่วยศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการด้ าเนิ นการ และให้ ความสนใจเข้ ามาลงทุ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนของไทย
ในด้านการเกษตรและการพัฒ นาชนบท สาธารณรัฐเกาหลีผลักดันโครงการหมู่บ้านตัว อย่า งตาม
แนวคิด Saemual Undong ของประเทศตน โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจระหว่าง Korea International Cooperation Agency (KOICA) และกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการด้าเนินโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของไทยและ Saemual Undong ของสาธารณรัฐเกาหลี
3.2.5 ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)
เป็นข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2552 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย สหรัฐฯ
กัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม และเมียนมา โดยสหรัฐฯ ต้องการกลับมามีบทบาทในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงตามนโยบาย Rebalancing towards Asia ความร่วมมือใน 6 สาขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและน้้า
สาธารณสุข การศึกษา ความเชื่อมโยง การเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงด้าน
พลังงาน โดยมีประเด็นคาบเกี่ยว 2 เรื่อง ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านน้้า พลังงาน
และอาหาร และความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมพลังสตรี และมีความร่วมมือกับมิตรประเทศ
ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป เยอรมัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และธนาคารโลก ซึ่งมีบทบาทให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ
ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
3.2.5.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) ความร่วมมือสิ่งแวดล้อมและน้้า อาทิ โครงการ Mekong Forecast
โครงการ Smart Infrastructure for the Mekong การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในปี
2559 มีการจัดประชุม Workshop on Improving Hydropower Sustainability in the Mekong
Region ที่กรุงเทพฯ และ Workshop Disaster Response Exercise and Exchange ที่เนปิดอว์
2) ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน เพื่อการป้องกันโรคติดต่อและ
การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Global
Heath Security ของสหรั ฐ ฯ และนโยบายรักษาสุ ขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โดยกระทรวง
สาธารณสุ ข โดยมีการลงพื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจัดท้าแผนแม่บทสุ ขภาพหนึ่งเดียว ใน 10
จังหวัดของไทย
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3) โครงการ Professional Communication Skills for Leaders (PCSL)
โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย LMI เพื่อสร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษา การท้าวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก และโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
4) ความมั่นคงทางพลังงาน โดยเน้นพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
การฝึกอบรมด้านเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ
3.2.5.2 บทบาทของไทยในข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง
ไทยเน้นย้้าบทบาทการเป็นประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้้าด้านการพัฒนา และส่งเสริม
การรวมตัว เป็ น ประชาคมอาเซี ย น ตลอดจนสนับสนุนการมีบ ทบาทในอนุภู มิภ าคลุ่ ม น้้าโขงของ
ประเทศจากภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศและกลุ่มประเทศที่ไม่ได้มีกรอบความร่วมมือกับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงโดยตรง อาทิ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ไทยในฐานะประธานร่วมกับสหรัฐฯ ในสาขาการศึกษา ได้ริเริ่มโครงการ
Professional Communication Skills for Leaders (PCSL) ร่ ว มกั บ สหรั ฐ ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การเข้าร่วมการประชุมและน้าเสนอความคิดและโครงการในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีทีม
ผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญมาจากสหรัฐฯ และใช้สถานที่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาความร่ ว มมือต่าง ๆ ในกรอบความร่ว มมือ นอกจากนี้ ไทยได้ริเริ่มโครงการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัย LMI และโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โดยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Networking
Session for LMI Young Scientist Program เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2560 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรด้ า น
การศึกษาวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิกได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในสาขา
พลังงาน กระทรวงพลังงานของไทยได้ด้าเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้้าอย่างยั่งยืนในหัวข้อ “Sustainable
Hydropower in Lower Mekong Initiative Countries: Technical Assessment, Technical
Exchange and Policy Workshops” โดยได้รับเงินทุนจากสหรัฐ ฯ เพื่อเป็นโครงการตัว อย่างแก่
ประเทศสมาชิก
3.2.5.3 บทบาทของสหรัฐฯ ในข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง
สหรัฐฯ เป็นผู้ยกร่างเอกสารแผนปฎิบัติการและแนวทางกรอบความร่วมมือ
โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ (1) โครงการภายใต้ Asia–Pacific Strategic
Engagement Initiative (APSEI) และวิสั ยทัศน์ “LMI 2020” ระหว่างปี 2555–2558 จ้านวน 50
ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ โดยมุ่งเน้ น การเพิ่มขีดความสามารถในภูมิภ าค เพื่อจัดการกับความท้ า ทาย
ข้ า มพรมแดนและสนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงในเรื่ อ งกฎระเบี ย บและการติ ด ต่ อ ในระดั บ ประชาชน
ต่อประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (2) โครงการศึกษาการบริหารจัดการแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) โครงการประมงของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4) สหรัฐฯ
จัดสรรเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือที่
สหรัฐฯ เป็นสมาชิกร่ว มกับประเทศในเอเชีย เช่น เอเปค อาเซียน รวมทั้ง LMI โดยเน้นประเด็น
การเชื่อมโยง สายส่งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
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สหรั ฐ ฯ ท้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานเป็ น ส้ า นั ก เลขาธิ ก ารเสมื อ น (Virtual
Secretariat) และให้ ความช่ว ยเหลื อด้านวิช าการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การรวบรวมข้อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรน้้าในแม่น้าโขง โดยได้ริเริ่มโครงการ Mekong Water Data Initiative เมื่อเดือนสิงหาคม
2560 ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อมส้าหรับสตรี ในกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว
และเวียดนาม ภายใต้โครงการ WECREATE นอกจากนี้ โครงการหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่
ยั่งยืนที่เสนอโดยสหรัฐฯ โดยการฝึกอบรมบุคลากร ถือเป็นโครงการที่ต่อยอดกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีและแนวปฏิ บัติที่เป็นเลิศของแต่ละประเทศ โดยมุ่งให้
มิตรประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงมากขึ้น
3.2.6 ความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา (Mekong–Ganga Cooperation: MGC)
ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2543 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย สปป.ลาว เมียนมา
ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน ในประเทศลุ่ มน้้ าโขงกับอินเดีย ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายมองตะวันออก (Look East
Policy) ของอินเดีย และนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย มีความร่วมมือ 7 สาขา
ได้แก่ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา การคมนาคมขนส่ง สาธารณสุข เกษตรกรรม และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม
3.2.6.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สิ่งทอดั้งเดิมแห่งเอเชียที่กัมพูชา เมื่อปี 2557
การฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทา และการจัดตั้งหอจดหมายเหตุในอินเดีย
2) การประชุ ม คณะท้ า งานร่ ว มสามฝ่ า ยไทย–เมี ย นมา–อิ น เดี ย ด้ า น
ความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2557 โดยแต่ละประเทศจะพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส่วนที่รับผิดชอบ การประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการปรับมาตรฐานด้านกฎระเบียบขนส่งตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และความตกลงด้านยานยนต์ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้
3) การบูรณะซ่อมแซมสถานที่ส้าคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ในประเทศสมาชิก เช่น ปราสาทตาพรมในกัมพูชา วัดพูใน สปป.ลาว วัดอนันดาในเมียนมา และ
ปราสาทหมีเซินในเวียดนาม
3.2.6.2 บทบาทของไทยในความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา
ความร่วมมือกรอบ MGC ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยส้าคัญเมื่อเทียบกับ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคกรอบอื่น และมีความล่าช้าในการด้าเนินโครงการ อย่างไรก็ดี ไทยยังยืนยัน
ท่ า ที ใ นการสนั บ สนุ น กรอบความร่ ว มมื อ นี้ เนื่ อ งจากความส้ า คั ญ และผลประโยชน์ ข องไทยใน
อนุ ภูมิภ าค รวมทั้งการรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดีย และย้้าบทบาทไทยในฐานะผู้ ให้ร่วมกับ
อินเดีย ไทยผลักดันความร่วมมือถนนสามฝ่ายไทย–เมียนมา–อินเดีย หากประสบผลส้าเร็จก็จะเป็นอีก
ก้าวหนึ่งที่เชื่อมไปสู่ความเชื่อมโยงในกรอบอาเซียน และเติมเต็มส่วนที่ขาดในความเชื่อมโยงของ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันตกไปสู่อินเดีย (จากจังหวัดตาก ผ่านพุกามของเมียนมาไปถึง
เมืองมอเร่ของอินเดีย) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
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ไทยเป็นประเทศน้าในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพจัด
การอบรมให้กับประเทศสมาชิกด้านการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมจัดแสดงนิทรรศการของไทยใน
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอฯ และจัดส่งส้าเนาเอกสารส้าหรับเก็บที่หอจดหมายเหตุที่ มหาวิทยาลัยนาลันทาใน
อินเดีย ส้าหรับความร่วมมือด้านอื่นโดยเฉพาะสาขาความร่วมมือใหม่ที่อินเดียเสนอ (วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การเกษตร และสาธารณสุข) ให้อินเดียและประเทศผู้รับผิดชอบมีบทบาทน้า
3.2.6.3 บทบาทของอินเดียในความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา
อินเดียพยายามรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา และมีบทบาท
น้าในกรอบนี้ เนื่องจากไม่ต้องการเสียโอกาสทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และต้องการ
ถ่วงดุลอ้านาจกับจีน รวมทั้งปูทางไปสู่การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน ภายหลังการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนในปี 2558 อินเดียให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน จ้านวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดสร้าง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอฯ ที่ กั ม พู ช า และได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น India–CLMV โดยให้ เ งิ น สนับ สนุน จ้ า นวน 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการของแต่ละประเทศสมาชิกโดยตรงกับอินเดียในรูปแบบ
ทวิภ าคี ทั้ง นี้ เป็ น โครงการให้ ความช่ว ยเหลื อ แก่ประเทศสมาชิก ยกเว้น ไทย นอกจากนี้ อินเดี ย
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในประเทศสมาชิกไปศึกษาต่อในอินเดียเป็นประจ้าทุกปี และสนับสนุน
เงินทุนบูรณะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศลุ่มน้้าโขง
3.2.7 ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง (Mekong–Lancang Cooperation: MLC)
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยพัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยที่จะจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง มีประเทศสมาชิก คือ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และ จีน มีวัตถุประสงค์คือ การพัฒ นาอย่างยั่งยืนและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง มีความร่วมมือ 3 สาขา คือ การเมืองและความมั่นคง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
3.2.7.1 ความคืบหน้าที่ส้าคัญ
1) การก้าหนดความส้าคั ญล้าดับต้น ได้แก่ ความเชื่อมโยง ศักยภาพ
ในการผลิ ตเศรษฐกิจ ข้ามพรมแดน ความร่ว มมือด้านทรัพยากรน้้า การเกษตรและความยากจน
การจัดตั้งคณะท้างานและจัดท้าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2018–2022)
2) โครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่ว มมือแม่โ ขง–ล้า นช้ าง
ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากจีน ในปี 2560 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ได้อนุมัติโครงการ
จ้านวน 132 โครงการ โดยโครงการจากไทยได้รับอนุมัติ 5 โครงการ ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือระยะที่ 2
ไทยเสนอโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกั มพูช า
โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคง คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร และการพัฒนาพื้นที่ชนบท
3.2.7.2 บทบาทของไทยในความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง
ไทยมีบทบาทในการก่อตั้งกรอบความร่วมมือร่วมกับจีน โดยผลักดันให้
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้ว ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้าล้ านช้าง–แม่น้ าโขง
เป็นกรอบความร่วมมือที่มีสาขาต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และร่วมมือกับจีนในการจัดท้าเอกสารแนวคิด
กรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง รวมทั้งกลไกความร่วมมือ แนวคิดการพัฒนากองทุนความร่วมมือ
และข้อเสนอโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ ไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิ จแก่ประเทศ
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ลุ่มน้้าโขงในสาขาที่ไทยให้ความส้าคัญ อาทิ ความเชื่อมโยง การพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ทรัพยากรน้้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ ไทยมุ่งผลักดันกรอบความร่วมมือแม่ โขง–ล้านช้าง
ให้เชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (One Belt, One Road)
3.2.7.3 บทบาทของจีนในความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง
เมื่อปี 2559 จีนประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง–
ล้ านช้าง (MLC Special Fund) จ้ านวน 300 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ มีระยะเวลา 5 ปี ในการด้าเนิน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ และให้เงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน 10,000 ล้านหยวน
และเงิ น กู้ พิ เ ศษ 10,000 ล้ า นดอลลาร์ส หรัฐ รวมทั้ ง จี น ได้ ใ ห้ ทุ นการศึ ก ษาแก่ ประเทศลุ่ มน้้าโขง
18,000 ทุน และทุน ฝึ กอบรม 5,000 คน ในช่ว ง 3 ปี รวมทั้งจัดตั้งส้ านักเลขาธิการความร่วมมือ
แม่โขง–ล้านช้าง ที่กรุงปักกิ่ง
จีนจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้าที่กรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้้าร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการบริหาร
จัดการแม่น้าโขงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ทั้งนี้ จีนมองว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันประสงค์จะสร้างจุดเชื่อมทางออกทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและ
แปซิฟิก รวมทั้งต้องการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเพื่อคานอ้านาจกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
นอกจากนี้ จีนให้ความส้าคัญกับไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งกรอบความร่วมมือ และเป็น
ประเทศศูนย์กลางในอนุภูมิภาค
3.3 ประเด็นส้าคัญในความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.3.1 ความเชื่อมโยง
ไทยมีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่สองประเทศ
คื อ จี น และอิ น เดี ย ท้ า ให้ ไ ทยมี ศั ก ยภาพสู ง ในการเป็น ศู น ย์ก ลางการคมนาคมขนส่ ง ในภูมิภ าค
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อค้านึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศในเอเชียในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ท้าให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ กับประเทศในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคยังท้าได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ เนื่องจากปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ การอ้านวยความสะดวกทางการค้าที่ยังไม่ดีพอ ปัจจัยเหล่านี้ท้าให้เศรษฐกิจไทย
และประเทศในภูมิภาค ต้องพึ่งพาการค้ากับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปมากกว่าการค้าระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาคด้วยกันเอง ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกต้องเผชิญกับภาวะถดถอย ท้าให้
เศรษฐกิจไทยและประเทศในภูมิภาคได้รับผลกระทบอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ ไทยจ้าเป็นต้องส่งเสริมการค้ าภายในภูมิภาคให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อให้
เศรษฐกิจของภูมิภาคมีการเติบโตที่ส มดุลขึ้น และสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ อาจ
เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ภายในภูมิภาค คือ การพัฒนาความเชื่อมโยง ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
ทั้งด้านกายภาพ (ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ
กฎระเบียบ (กฎระเบียบการผ่านแดน การอ้านวยความสะดวกทางการค้า ศุลกากร)
นอกจากการพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงจะน้ ามาซึ่ งผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ แล้ ว
ยังอ้านวยความสะดวก และสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์
ด้านอื่น ๆ ระหว่างประชาชนในภูมิภาค ซึ่งจะท้าให้ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเกิด
ความรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น มากขึ้ น นอกจากนี้ การที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศ อาทิ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคมาโดยตลอด เช่น ESCAP มี
โครงการทางหลวงสายเอเชีย และทางรถไฟสายเอเชีย ขณะที่ ADB ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการภายใต้กรอบ GMS แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมเป็นปัจจัยที่
ส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รัฐบาลไทยได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
และอาเซียน และเพื่อสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยว การท้าธุรกิจ การลงทุน และการเดินทางของ
ประชาชน โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และ
สร้างเสริมความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
3.3.1.1 ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้กรอบ GMS มีถนนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านและจีน 3 เส้นทางหลัก ดังนี้
1) แนวพื้ นที่ เศรษฐกิ จเหนื อ –ใต้ (North–South Economic Corridor:
NSEC) เชื่อมโยงไทย สปป.ลาว เมียนมา จีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 เส้นทางย่อย ได้แก่ (1) เส้นทาง R3A
เชื่อมโยงคุนหมิง–โมฮาน–บ่อเต็น–ห้วยทราย–เชียงของ–กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่ส้ าคัญ
ระหว่างไทย–สปป.ลาว–จีน และ (2) เส้นทาง R3B เชื่อมโยงคุนหมิง–ต้าหลั่ว–เชียงตุง–ท่าขี้เหล็ก–
แม่สาย–กรุงเทพฯ โดยที่เป็นเส้นทางตัดผ่านเขตชนกลุ่มน้อยของเมียนมา ผู้ประกอบการขนส่งจึงยัง
ไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้และเลือกใช้เส้นทาง R3A แทน เนื่องจากปัญหาความปลอดภัย
2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic
Corridor: EWEC) ประกอบด้ว ย 3 เส้ นทาง ได้แก่ (1) เส้ นทาง R9 เชื่อมโยงเมาะล้ าไย–เมียวดี –
แม่ส อด–พิษ ณุโ ลก–ขอนแก่น –มุก ดาหาร–สะหวั นนะเขต–เว้ –ดานัง (2) เส้ นทาง R12 เชื่อมโยง
นครพนม–ค้าม่วน–ห่าติ๋ง–วิงห์–ฮานอย–กว่างซี เป็นเส้นทางที่รถขนส่งสินค้า สามารถใช้วิ่งจากไทยไป
ยังเขตปกครองตนเองกว่างซี จีนตอนใต้ได้ใกล้ที่สุด และ (3) เส้นทาง R8 เชื่อมโยงบึงกาฬ–ปากซัน–
วิงห์–ฮานอย–กว่างซี ซึ่งปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพ
3) แนวพื้ นที่ เ ศรษฐกิ จ ตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
เชื่อมโยงเมียนมา–ไทย–กัมพูชา–เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางทวาย–ทิกิ–
กรุ ง เทพฯ–อรั ญ ประเทศ–ปอยเปต–พนมเปญ–โฮจิมิ นห์ –หวั งเต่า และ (2) เส้ น ทางทวาย–ทิกิ–
บ้านน้้าพุร้อน–กรุงเทพฯ–เสียมราฐ–สตรึงเตร็ง–ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
ส้าคัญระหว่างไทย–กัมพูชา และเชื่อมต่อไทยไปยังภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา
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ภายใต้กรอบ ACMECS เน้นการพัฒนาเส้นทางที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่
ขาดหายไป (missing links) เพื่อให้การเชื่อมโยงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย–ลาวทั้ง 4 แห่ง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้า เหือง จังหวัดเลย–แขวงไชยบุรี การก่อสร้างถนน
สายห้วยโก๋น (จังหวัดน่าน)–เมืองเงิน–ปากแบ่ง ใน สปป.ลาว ซึ่งช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างไทย–สปป.ลาว และโครงการทางรถไฟหนองคาย–ท่านาแล้ง รวมทั้งโครงการสร้างทางรถไฟ
ส่วนต่อขยายท่านาแล้ง–เวียงจันทน์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563
3.3.1.2 ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ าโขง (Greater Mekong Sub–region Cross Border Transport Facilitation
Agreement: GMS CBTA) เป็นความตกลงที่จัดท้าขึ้นเพื่อส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกด้าน การ
ขนส่ง ทั้งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิทธิ
จราจร การจัดตั้งการตรวจปล่อยจุ ดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) การตรวจปล่ อยในบริเวณ
เดียวกัน (Single Window Inspection: SWI) รวมทั้งข้อก้าหนดการอ้านวยความสะดวกการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนอื่น ๆ ประเทศสมาชิก GMS ลงนามในความตกลงดังกล่าวและให้สัตยาบันสารในพิธี
สารและภาคผนวกของความตกลงครบทั้ง 20 ฉบับ เมื่อปี 2558
ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมส้าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่ งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15–16 ธันวาคม 2559 ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด้าเนินการ GMS CBTA ในระยะแรก
โดยการด้าเนินการในระยะแรก จะใช้เอกสารน้าเข้าชั่วคราวส้าหรับรถยนต์ ยกเว้นการค้้าประกัน
ส้าหรับรถยนต์และคอนเทนเนอร์ และยกเว้นการใช้เอกสารน้าเข้าส้ าหรับคอนเทนเนอร์ คาดว่า
ประเทศสมาชิกจะด้าเนินการตาม GMS CBTA อย่างเต็มรูปแบบภายในวันที่ 1 มกราคม 2563
3.3.1.3 ความเชื่อมโยงทางน้้าในแม่น้าโขง ไทยและจีนมีการเชื่อมโยงทางน้้าผ่าน
แม่น้าโขงหรือที่จีนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แม่น้าล้านช้าง โดยรัฐบาลของ 4 ประเทศ ที่แม่น้าพาดผ่าน
ได้แก่ ไทย จีน เมียนมาและ สปป.ลาว ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้า
ล้ า นช้ า ง–แม่ น้ า โขง (Agreement on Commercial Navigation on Lancang–Mekong River)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 ที่เมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าใน
แม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขงของประเทศภาคีคู่สัญญา ส่งเสริมและการค้า การท่องเที่ยว และกระชับ
ความร่วมมือในการเดินเรือพาณิชย์
ในความตกลงฯ ได้ก้าหนดให้ประเทศสมาชิกด้าเนินการปรับปรุงร่องน้้า
เพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขงให้มีความปลอดภัย โดยก้าหนดให้ปรับปรุงร่องน้้า
ที่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือเฉพาะในส่วนที่เป็นเกาะแก่งและหาดตื้น จ้านวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
ชายแดนจี น –เมีย นมา 1 แห่ ง เมียนมา–สปป.ลาว 9 แห่ ง –และไทย–สปป.ลาว 1 แห่ ง จีนได้ ใ ห้
ความช่วยเหลือปรับปรุงร่องน้้าทั้งหมดแล้วโดยด้าเนินการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้าโขงบางส่วนออก
จัดวางป้ายสัญญาณจราจรทางเรือ และปรับปรุงท่าเรือ ยกเว้นที่แก่งคอนผีหลง เนื่องจากความ ไม่
ชัดเจนเรื่องเส้นเขตแดนว่าอยู่ในอาณาเขตของไทยหรือ สปป.ลาว
จีนได้ผลักดันร่างแผนการพัฒนาการเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง
( Development Plan of International Navigation on the Lancang–Mekong River) พ . ศ .
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2558–2568 ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้าโขงตอนบน ได้แก่ ไทย จีน สปป.ลาว และเมียนมา สาระส้าคัญ
ได้แก่ (1) การขุดลอกร่องน้้าเดินเรือในแม่น้าโขงตอนบน (ซือเหมา–หลวงพระบาง) ระยะทาง 890
กิโลเมตรเพื่อให้สามารถรองรับการเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ระวางน้้าหนัก 500 ตัน ได้ตลอดเส้นทาง
(2) การพัฒนาท่าเรือริมฝั่งโขง ได้แก่ ท่าเรือ ซือเหมา จิ่งหง เหมิ่งหาน และกวนเหล่ย ของจีน ท่าเรือ
บ้านไซ เชียงกก เมืองมอม บ้านคอน ห้วยทราย ปากแบ่งและหลวงพระบางของ สปป.ลาว ท่าเรือสบ
หลวย บ้ า นเจี ย ง และบ้ า นปุ ง ของเมี ย นมา และท่ า เรื อ เชี ย งแสน และเชี ย งของของไทย
(3) การพัฒนาเรือที่ใช้ในการขนส่ง และ (4) แผนส้าหรับระบบสนับสนุน อาทิ การปรับปรุงและรักษา
ร่ องน้้ า การจั ดการอุบั ติเหตุ และการค้นหาและช่ว ยเหลื อ โดยไทยและ สปป.ลาว มีความกังวล
เกี่ยวกับแผนการขุดลอกร่องน้้าในแม่น้าโขง เนื่องจากจะท้าให้สามารถเดินเรือขนาดใหญ่จากจีนไปยัง
หลวงพระบางได้โดยไม่ต้องแวะพักที่ท่าเรือของไทย ซึ่งจะท้าให้บทบาทของท่าเรือของไทยลดลง และ
การขุดลอกร่องน้้าอาจมีปัญหาเขตแดนไทย–สปป.ลาว ที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จ
ในการประชุมคณะกรรมการประสานการด้าเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง (Joint Committee on Coordination of
Commercial Navigation on Lancang–Mekong River: JCCCN) ซึ่งเป็นเวทีหารือการด้าเนินการความ
ตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง จีนได้ผลักดันเรื่องการปรับปรุงรักษาร่อง
น้้าเดินเรือ การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยการเดินเรือ การลดค่าธรรมเนียมท่าเรือ รวมทั้ ง
ผลั กดัน ให้ ส ามารถน้ าเข้าผลิ ตภัณ ฑ์ปิโ ตรเลี ย มจากไทยสู่ ม ณฑลยู นนานทางลุ่ มน้้ าโขง ตลอดจน
พยายามยกระดับความส้าคัญของการปรับปรุงรักษาร่องน้้าเดินเรือในแม่น้าโขงให้เป็นหนึ่งในหัวข้อ
การประชุมผู้น้ากรอบ GMS โดยจีนให้ความส้าคัญประเด็นนี้อย่างยิ่ง เนื่องจากเรือที่เดินเรือในแม่น้าโขง
ตอนบนส่วนใหญ่เป็นเรือจีนที่ขนส่งสินค้าระหว่างไทย–จีน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาการเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง–
แม่น้าโขง พ.ศ. 2558–2568 เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และในการประชุมคณะกรรมการประสาน
การด้าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง ซึ่งประกอบด้วย
จีน สปป.ลาว เมียนมา และไทย เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการส้ารวจแม่น้าโขง
เพื่อปรับปรุงร่องน้้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง และได้มีความเคลื่อนไหวที่จะ
ด้าเนินการส้ารวจความเห็นและจัดเวทีรับฟังความเห็นจากสาธารณชน โดยบริษัท CCCC Second
Habor Consultant จากจีน ผู้รับหน้าที่ด้าเนินการศึกษาประโยชน์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อม
ของโครงการปรับปรุงร่องน้้าได้จ้างบริษัทของไทยท้าการศึกษา และเริ่มด้าเนินการรับฟังความเห็น
ของประชาชนในพื้น ที่ช ายแดนจั งหวัดเชียงราย และหน่ว ยงานรัฐ เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาโครงการปรับปรุงร่องน้้าทางเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง
ต่อมา ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง
ครั้งที่ 3 ทีเ่ มืองต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 จีนมีท่าทีผ่อนปรนลงเกี่ยวกับ
โครงการปรับปรุงร่องน้้าด้วยการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้าโขง หลังรับทราบว่าเป็นปัญหาต่อวิถีชีวิตคนไทย
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จึงพร้อมที่จะเลิกโครงการหรือปรับเปลี่ยน6 ทั้งนี้ การที่จีนมีท่าทีดังกล่าวอาจเกิดจากกฎหมายการลงทุน
ต่างประเทศของจีนที่ก้าหนดให้ต้องค้านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น และการที่มีองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมออกมาเคลื่อนไหวและตรวจสอบการท้างานของเอกชนจีนมากขึ้น7
โดยที่ภาคประชาชนและนักวิชาการเห็นพ้องกันว่า หากมีการระเบิดแก่ง
เปิ ดร่ องน้้ าจะส่ งผลกระทบต่ อระบบนิเวศในแม่น้าโขงซ้้า เติมผลกระทบจากการสร้างเขื่ อ นผลิ ต
กระแสไฟฟ้าในแม่น้าโขงที่ท้าให้ระดับน้้าและกระแสน้้าในแม่น้าโขงขึ้นลงผิดปกติอยู่แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรรมริมแม่น้าโขง รวมถึงระบบนิเวศและความหลากหลายของชนิด พันธุ์ปลาที่เสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์8 ที่ประชุม JCCCN ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติให้ชะลอการด้าเนินการ
ปรับปรุงร่องน้้าในแม่น้าโขง โดยให้รอผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเดินเรือที่มีต่อชุมชน
และเขตแดนในรายละเอียดก่อน การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึ กษาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 ส้าหรับท่าทีของประเทศอื่นนั้น สปป.ลาว เห็นด้วยว่า ควรจะ
ศึกษาผลกระทบให้แล้วเสร็จก่อน แม้การปรับปรุงร่องน้้าอาจจะท้าให้ สปป.ลาว ได้ประโยชน์โดยได้
ดินแดนเพิ่ม อย่างไรก็ดี สปป.ลาว มองว่าการเดินเรือพาณิชย์จะท้าให้เกิดการพัฒนาตามแนวพื้นที่
และได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนได้ช่วยสร้างท่าเรือในฝั่ง สปป.ลาว และสนับสนุนบุคลากร
ด้านเทคนิคในการพัฒนา ส่วนเมียนมาไม่มีท่าทีใด ๆ เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องนี้
ส้าหรับไทยนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า ผลกระทบด้านสิ่ง แวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ต่อชุมชนและระบบนิเวศมีมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
จากการปรับปรุงร่องน้้าในระยะแรกเมื่อ 10 ปีกว่าที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
และวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงที่พึ่งพารายได้จากแม่น้าโขง เช่น การจับปลาและสาหร่ายน้้าจืด9
นอกจากนี้ สินค้าไทยส่วนใหญ่ที่จะขนส่งขึ้นไปจีนนั้น ล้าเลียงผ่านเส้นทางถนนโดยเฉพาะผ่านเส้นทาง
R3A มากกว่าทางน้้า และหากเรือพาณิชย์จีนสามารถขนส่งผ่านล้าน้้าโขงลงมาได้ ในอนาคตก็จะท้าให้
เรือพาณิชย์ไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กเสี ยเปรียบไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ นอกเหนือจากที่
ท่าเรือเชียงแสนของไทยซึ่งรองรับได้เพียงเรือขนาดเล็กจะสูญเสียรายได้จ้านวนมาก และอาจได้รับ
ผลกระทบจนต้องปิดตัวลง เนื่องจากจีนได้เตรียมสร้างและยกระดับท่าเรือที่รองรับเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่
ไว้แล้ว อาทิ ท่าเรือกวนเหล่ย ในจีน โดยยกระดับให้เป็นเมืองท่าทันสมัยและก้าหนดให้น้าเข้าและ
ส่งออกสินค้าของ 3 มณฑลตอนใต้ คือ ยูนนาน เสฉวน และกุ้ยโจว ต้องผ่านท่าเรือกวนเหล่ยเท่านั้น
ในด้านความมั่นคง หากเรือพาณิช ย์ระวางน้้าหนัก 500 ตัน สามารถ
ล่องเรือจากจีนได้มาถึง สปป.ลาว และในอนาคตหากเกิดปั ญหาระหว่างประเทศ อาจเปิดโอกาสให้มี

6 ส้านักข่าวสิ่งแวดล้อม, ‘จีน’ ประกาศยุติ ‘ระเบิดแก่งโขง’ จริงใจหรือไม่…ต้นปีนี้ได้รู้กัน!!? [ออนไลน์], 2560,

แหล่งที่มา: https://greennews.agency › Special Report [8 มิถุนายน 2561].
7
ผู้จัดการ, จีนถอย ปิดฉากมหากาพย์ 17 ปี ระเบิดแก่งกลางน้้าโขง !? [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
https://mgronline.com/local/detail/9610000000215 [8 มิถุนายน 2561].
8
ธิดา สุขีลาภ, การปรับปรุงร่องน้้าทางเดินเรือในแม่น้าโขงช่วงเขตแดนไทย–ลาวตอนบน: ไทยได้หรือเสีย?, รายงาน
การศึกษา ส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 9 (2560), หน้า 18.
9
เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.
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การน้าเรือติดอาวุธที่มีระวางน้้าหนักมากเข้ามาได้10 ดังนั้น ไทยควรจะพิจารณาผลกระทบในเรื่องนี้ให้
รอบคอบก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาการเดินเรือในแม่น้าล้านช้าง–แม่น้าโขง
ซึ่งมีผลให้จีนเข้ามาท้าการส้ารวจเพื่อระเบิดเกาะแก่งในแม่น้าโขง ไทยควรเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ประเทศที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านชุมชนและสิ่ งแวดล้ อมที่ด้าเนินการโดยประเทศ
สมาชิกในเวลาต่อมา จะเป็นปัจจัยชี้ชัดว่ าโครงการปรับปรุงร่องน้้าในแม่น้าโขงจะด้าเนินต่อไปหรือ
ต้องยุติโครงการ
3.3.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คือ บริเวณพื้นที่ที่รัฐก้าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป–กลับ การให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และกิจกรรมอื่นที่จ้าเป็น โดยขอบเขตพื้นที่อาจก้าหนดตามเขตปกครอง เช่น ต้าบล
หรืออ้าเภอ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถเป็นแหล่งประกอบการของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หลากหลาย ตั้งแต่การผลิต การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
3.3.2.1 เป้าหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน
จากต่างชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพบริเวณ
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่ อมล้้า
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดปัญหาด้านความมั่นคง เนื่องจาก การว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวจะเป็นระบบมากขึ้น
2) ด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น ของ
ประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลง
การค้าเสรีอาเซียน และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น และจากการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการด้าเนินการอื่น ๆ ที่จ้าเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3.3.2.2 รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นพื้นที่ชายแดน มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการ
ที่จะสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดนโดยการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
และใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิประโยชน์ การลงทุน การให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการลงทุนต่อเนื่องของไทยใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
จั ง หวั ด เป้ าหมาย ได้ แ ก่ ตาก สระแก้ ว ตราด มุ ก ดาหาร สงขลา
กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส กิจการเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมง เซรามิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
10
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว สิทธิประโยชน์ ได้แก่ การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี หักค่าขนส่ง
ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า ในการค้านวณภาษีเป็นเวลา 10 ปี หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ้านวย
ความสะดวกได้ร้อยละ 25 ในการค้านวณภาษี ยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับเครื่องจักร ยกเว้นอากร
ขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ้าเป็นส้าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นการยกระดับและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงในลั กษณะ
คลั ส เตอร์ พื้น ที่ที่ก้าหนดประกอบด้ว ย อยุธ ยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้น สู ง และอุตสาหกรรมแห่ ง อนาคต เช่น ยานยนต์และชิ้ นส่ ว น เครื่องใช้ไ ฟฟ้ า อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
โทรคมนาคม ปิ โ ตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ดิ จิ ทั ล นวั ต กรรมอาหาร และการแพทย์ โดยรั ฐ บาลให้
สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นพื้นที่ชายแดน ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน้าที่
เข้ามาท้างานจะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร
ในกรอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง ไทยได้ เ ชิ ญ ชวนให้
ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ลดข้อกังวล
ของประเทศเพื่อนบ้ านว่าจะเสียเปรียบไทยในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และช่ว ยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยใช้จุดเด่นด้านยุทธศาสตร์เชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งผลิตของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ร่ ว มกั น อย่ า งไรก็ ดี ประเทศเพื่ อ นบ้ า นยั ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ
ความเสียเปรียบทางการแข่งขัน เช่น การเสียเปรียบเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไทย โครงสร้างพื้นฐานที่ไทยมีท่าเรือขนาดใหญ่ ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตที่อาจมี
แนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมีแรงจูงใจให้เข้ามาท้างานในไทยซึ่งมีค่าตอบแทนสูงกว่า เป็นต้น
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor)
เป็ น แผนยุ ทธศาสตร์ ภ ายใต้ไ ทยแลนด์ 4.0 ด้ว ยการพัฒ นาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส้ าเร็จมาจาก
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งมีเป้าหมายหลั กในการเติมเต็ม
ภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และท้าให้เศรษฐกิจของไทยเติ บโตได้ในระยะยาว พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ
โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมีโครงสร้างพื้นฐานส้ าคัญ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง
เขตอุตสาหกรรม ถนนสายส้าคัญ อ่างเก็บน้้า อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่เป้าหมายในเขต 3
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ และ
สร้างฐานเศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง และการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย โดยใช้สิ ทธิป ระโยชน์ ส้าหรับการลงทุนในคลัส เตอร์ และกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน 255911 ทั้งนี้
รัฐบาลมีแผนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน วงเงิน
1.5 ล้ านล้ านบาท ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยแบ่งเป็นการลงทุนในส่ว นของภาครัฐ
3 แสนล้านบาท และภาคเอกชน 5 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการร่วมทุนของภาครัฐกับเอกชน
7 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนก่อสร้างท่าเรือ สนามบิน และรถไฟ
3.3.3 โครงการเกษตรแบบมีสัญญา
ไทยได้ริเริ่มโครงการท้าการเกษตรแบบมีสั ญญา (Contract Farming) ในกรอบ
ACMECS ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อช่วยสร้างงาน เพิ่มรายได้ การพัฒนาในพื้นที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS ที่มีพรมแดนติดกับไทย (กัมพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว) เพื่อช่วย
ลดช่ อ งว่ า งของการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งกั น ขณะเดี ย วกั น ช่ ว ยให้ ไ ทยสามารถน้ า เข้ า
พืชเป้าหมายที่ขาดแคลนในตลาดไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตการเกษตรของไทย โดยการน้าเข้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรในประเทศ
เนื่องจาก พืชที่น้าเข้ามีปริมาณไม่มากและเป็นการขยายผลจากการลงทุนที่มีการด้าเนินการอยู่บ้างแล้ว
ทั้งนี้ จะท้าให้รัฐบาลสามารถวางแผนการผลิตพืชเป้าหมายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
แนวคิดของการด้าเนินโครงการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบ ACMECS เป็น
ผลมาจากการที่รั ฐ บาลไทยเห็ น ว่าระดับการพัฒ นาและการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสังคมตาม
บริเวณชายแดน จึงได้เห็นชอบให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการค้าและเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
เกื้อกูล กัน โดยเฉพาะการผลิตร่ว มด้านเกษตร โดยน้าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
การสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมไทย
มีแนวทางด้าเนินการโดยยกเว้นภาษีน้าเข้าเฉพาะกับสินค้าเกษตรภายใต้โครงการ
ลงทุนเกษตรแบบมีสัญญาให้สามารถน้าเข้าสินค้าส้าหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการควบคู่กับการสร้าง
ระบบบริหารจัดการในพื้นที่ บริหารจัดการการน้าเข้าผลผลิตจากโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การอนุมัติปริมาณการน้าเข้าตามแผนลงทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ และจัดท้า
แผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่โครงการลงทุนเกษตรแบบมี
สัญญา แผนการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และแผนการสนับสนุนด้านการเงิน
ที่ผ่านมามีปัญหาของการน้าเข้าพืชเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการชายแดนมีปัญหา
การน้าเข้าภายใต้กรอบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (ASEAN
11
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Integration System of Preferences: AISP) โดยใช้ใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก
ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น ภายหลั ง รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี ม าตรการผ่ อ นปรนให้ ส ามารถน้ า เข้ า และได้ รั บ
สิ ทธิพิเศษ โดยใช้ห นั งสื อรั บ รองจากผู้ ว่าราชการจังหวัดแทนการใช้ใบรับรองแหล่งก้าเนิดสินค้า
ส่วนปัญหาอื่น ๆ อาทิ ต้นทุนการน้าเข้าสูงขึ้น ความไม่สะดวกด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง คุณภาพ
และมาตรฐานของผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการการน้าเข้าสินค้าภายในโครงการ ข้อจ้ากัดจาก
มาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรภายในประเทศ การขาดกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้ พบว่าภาคเอกชนบางส่ ว นที่ไม่ได้เข้าร่ว มโครงการกับภาครัฐ จั ด ท้ า
สัญญาที่เอาเปรียบเกษตรกรในเรื่องผลตอบแทน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จ้าเป็นต้องกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน การยกเลิกสัญญาก่อนที่จะได้ผลตอบแทนตามก้าหนดอาจท้าให้เกษตรกรไม่สามารถหาเงินคืน
สถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ ปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อาทิ
น้้าท่วม ภัยแล้ง โรคระบาดพืช ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดการพื้นที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติท้าให้ต้นทุนสูง ขึ้นและผลตอบแทน
ลดลง ในขณะที่ต้องส่งมอบผลผลิตให้นักลงทุนตามที่ได้ตกลง
ไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่ าด้วยการเกษตรแบบมีสัญญากับ สปป.ลาว และ
กัมพูชา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม และ 11 มิถุนายน 2556 เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทย
ในการน้าเข้าสินค้าเกษตรเป้าหมายซึ่งไทยผลิตไม่เพียงพอและมีนโยบายส่งเสริมให้ไปปลูกในประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงในเรื่องผลิตผลเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ อาทิ ถั่วเหลือง ข้าวโพด
เลี้ ย งสั ตว์ โดยการให้ สิ ทธิพิเศษทางภาษีศุล กากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสิน ค้าอาเซียน
(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึ่งไทยมีพันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
โดยทั้งสองประเทศยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการภายในประเทศ
นอกจากนี้ การจัดท้าบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะช่วยสร้างหลักประกันให้กับ
เกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้ า นในการเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนที่
เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ โครงการเกษตรแบบมีสัญญาได้การตอบรับที่ดีจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งยังคงประสงค์ที่จะด้าเนินโครงการเกษตรแบบมีสัญญาต่อไป โดยมองว่า ช่วยท้าให้เกษตรกรมี
ผลผลิ ต ขายที่ แ น่ น อน ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ค่ อ นข้ า งแน่ น อนและสู งขึ้ น สามารถน้ า วั ต ถุ ดิ บ เข้าสู่
กระบวนการผลิตได้อย่างสม่้าเสมอ โดยได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร เทคนิคการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่การเกษตร
และเพิ่มโอกาสการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม
จากการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพบว่า กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงต่าง ๆ เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ประเทศสมาชิกพึ่งพาอาศัยกัน
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการค้ าการลงทุน
และการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งกั น ทั้ ง ภายในกลุ่ ม เองและกั บ ประเทศนอกกลุ่ ม โดยการส่ ง เสริ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคส้าหรับเป็นอ้านาจต่อรองกับประเทศอื่นนอกภู มิภาค
ทั้งนี้ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกันดังกล่าวเป็นการพึ่งพาอาศัยที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetrical
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Interdependence) กล่าวคือ ในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง
ประเทศลุ่มน้้าโขงต้องอาศัยความช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาฝึกอบรมจากไทยในฐานะ
ประเทศผู้ให้ ส้าหรับกรอบความร่วมมืออื่น ไทยพยายามเพิ่มบทบาทร่วมในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ในขณะที่ประเทศลุ่ มน้้าโขงรวมทั้งไทยต้องอาศัยเงินทุน เทคโนโลยี และความช่วยเหลือวิช าการ
และการพัฒนาโครงการจากประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เป็นผู้ขับเคลื่ อนกรอบความร่วมมือ อาทิ
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐฯ จีน อินเดีย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกัน ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชียให้ความสนใจโครงสร้างพื้นฐาน ความตกลงขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และการลงทุนใน
แนวพื้น ที่เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ให้ ความสนใจความมั่ น คงด้า นน้้ า พลั งงาน และอาหาร การศึ ก ษา
และสาธารณสุข ญี่ปุ่นให้ความสนใจโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลีให้ความสนใจโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรและพัฒนาชนบท และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเดียให้ความสนใจการศึกษา คมนาคมขนส่ง และวัฒนธรรม จีนให้ความสนใจ
ทรัพยากรน้้า เศรษฐกิจข้ามพรมแดน และการลดความยากจน
ในแต่ละกรอบมีกลไกความร่วมมือหลายระดับตั้งแต่ระดับคณะท้างาน เจ้าหน้าที่
อาวุโส รัฐมนตรี และผู้น้า ขณะนี้กรอบความร่วมมือที่ไม่มีกลไกความร่วมมือระดับผู้น้า ได้แก่ ข้อริเริ่ ม
ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา
ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือส่วนใหญ่มีภาคเอกชน องค์การและสถาบันการเงินระหว่างประเทศและ
ภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ บทบาทและความร่วมมือของไทยในกรอบอนุภูมิภาค
ลุ่ มน้้ าโขงเป็ น ไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้ านการต่างประเทศของรัฐ บาล แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ ยุ ทธศาสตร์ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้ า โขง
และยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน โดยมีหน่วยงานขับเคลื่ อนหลั ก อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงพาณิชย์
3.4 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.4.1 บทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยที่ได้สั่งสมมาในฐานะผู้ให้และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้
ไทยแสดงบทบาทฐานะผู้ให้ในกรอบ ACMECS ส่วนกรอบความร่วมมืออื่น ไทยมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนา โดยร่วมมือกับประเทศที่มีบทบาทน้าในกรอบนั้น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
สหรัฐฯ จีน และอินเดีย ในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
3.4.2 ความร่ ว มมื อ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและคมนาคมขนส่ ง ในกรอบอนุ ภู มิ ภ าค
ช่วยสนับสนุนนโยบายของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค โดยไทยมีที่ตั้งอยู่
ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกใต้และเป็นจุดเชื่อมของแนวพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญต่าง ๆ นอกจากนี้
ความร่วมมือในการพัฒนากฎระเบียบขนส่งและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาค จะช่วยส่งเสริม
มาตรฐานและความพร้อมของไทยในการยกระดับเป็นการศูนย์กลางด้านการขนส่ง คมนาคม และโลจิ
สติกส์ของภูมิภาค
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3.4.3 ความเชื่อมโยงที่มีมากขึ้นภายในภูมิภาคจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุน
การท่องเที่ย ว การไปมาหาสู่ ของประชาชนที่เ พิ่ม มากขึ้น นักธุรกิจไทยสามารถส่ ง ออกสิ น ค้ า ไป
ประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศใกล้เคียงได้สะดวกมากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกันแก่ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาความยากจน แรงงานผิดกฎหมาย และกระจายความเจริญให้ทั่วถึง
3.4.4 ความร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นการค้ า การเกษตร และ
อุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตตามแนวชายแดน โดยพื้นที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งจะท้าให้มูลค่าการค้าทั้งน้าเข้าและ
ส่งออกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีสัดส่วนของการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น และไทยสามารถ
ย้ายฐานการผลิตสินค้าบางประเภทไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยมีความจ้าเป็น
ต้องใช้แรงงานและวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนส่งผลผลิตกลับไทย
3.4.5 ความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสร้างเครือข่ายการผลิตและการลงทุนร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
การกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทย จะช่วยพัฒนาความเจริญในพื้นที่ บริเวณชายแดน สร้างความเข็มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้รองรับการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าและฐานอุตสาหกรรมของไทยในบริบท
ของการเป็นฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน
ภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงตลาด CLMV ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงฐานการผลิตกับประเทศ
เพื่อนบ้านและอาเซียน ช่วยส่งเสริมการลงทุนในลักษณะไทยบวกหนึ่ง และยังเป็นการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ
3.4.6 ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและทักษะของ
ประชาชนและสถาบันต่าง ๆ เพื่ อเตรียมความพร้อมส้าหรับการแข่งขันระดับโลก บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถจะช่วยสนับสนุนการด้าเนินโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ของอนุภูมิภาค ไทยยัง
ต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาท้างานในอุตสาหกรรมบางประเภท การที่แรงงานเหล่านี้
ได้รับการฝึ กฝนทักษะที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการและการประกอบธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในไทย
3.4.7 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานในทุกรูปแบบ การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นท้าให้ชุมชน
ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ จะช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและอนุภูมิภาค
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
3.4.8 โดยที่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทยกับประเทศในภูมิภาค
ลุ่ มน้้ าโขงทวีความส้ าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการมีเป้าหมายร่ว มกัน ในมุ่ง ไปสู่ ก ารรวมตัว กั น เป็ น
ประชาคมอาเซี ย น การเร่ ง ผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าค จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี และบทบาทไทยในอาเซียน สนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งของประชาคม
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อาเซียน ท้าให้ไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในภูมิภาค และเป็นหุ้นส่วนที่มีความส้าคัญ โดยเป็นเครื่องมือและ
พลังต่อรองของไทยในการด้าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในภูมิภาค
3.5 อุปสรรคและความท้าทายของความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.5.1 ในทางปฏิบัติไทยยังไม่มีบทบาทโดดเด่นเท่าที่ควรในการด้าเนินโครงการความร่วมมือ
กับ ประเทศ CLMV เนื่ องจากข้อจ้ ากัดด้านงบประมาณ และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจในประเทศ
CLMV ที่มีมากขึ้นโดยล้าดับ ท้าให้การให้ความช่ว ยเหลือแบบเดิมอาจไม่ตอบสนองความต้องการได้
อีกต่อไป และประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจที่จะแสวงหาความช่วยเหลื อจากประเทศหุ้ นส่ว นเพื่ อ
การพัฒนาที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงกว่า เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐฯ
3.5.2 ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามีเงินทุนที่จะให้ความช่วยเหลือจ้านวนมาก อย่างไรก็ดี
เป็นเงินทุนที่ประกาศให้ความช่วยเหลือในกรอบอื่นอยู่แล้ว หรือที่ได้ด้าเนินการในกรอบทวิภาคี ท้าให้
การติดตามความคืบหน้าและการประเมินผลการด้าเนินการโครงการเป็นไปโดยล้าบาก เนื่องจากมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกจ้านวนมาก และบางกรณีโครงการที่น้าเสนอมีความคล้ายคลึงกัน
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
3.5.3 การขาดกลไกประสานงานระหว่างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างกรอบอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง ตลอดจนสถาบันการเงิน สถาบันวิชาการระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อวางแผนในภาพรวม
เกี่ยวกับแนวทางให้ความช่วยเหลือ การจัดล้าดับความส้าคัญและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
หรือการร่วมมือกันในโครงการขนาดใหญ่ของอนุภูมิภาคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่
หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของของอนุภูมิภาค
3.5.4 ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ ส่วนใหญ่เสนอ
โครงการที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ในประเด็ น ที่ ต นให้ ค วามส้ า คั ญ ซึ่ ง บางโครงการไม่ มี ไ ทยเข้ า ร่ ว ม
เนื่องจากไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศ CLMV ในขณะที่ประเทศ CLMV มีแนวโน้มที่จะรับ
ข้อเสนอแนวคิดและโครงการของประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เนื่องจากเป็นผู้รับความช่วยเหลือ
ท้าให้ ไทยประสบปั ญหาในการโน้ มน้าวให้ ประเทศ CLMV ร่ว มกับไทยในการน้าเสนอท่าทีที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันต่อประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ส่งผลให้ประเทศลุ่มน้้าโขงไม่ มีพลังต่อรองใน
การก้าหนดทิศทางของกรอบความร่วมมือ นอกจากนี้ แนวคิดบางประการ อาทิ ความมั่นคงด้านน้้า
พลั งงาน และอาหาร ที่เสนอโดยสหรัฐฯ ในกรอบข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขง ในทางปฏิบัติประสบปัญหา
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศลุ่มน้้าโขงที่ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลและรับผิดชอบนโยบายใน
ประเด็นที่คาบเกี่ยวกัน
3.5.5 กรอบความร่ ว มมืออนุภูมิภ าคหลายกรอบจัด ตั้งขึ้นโดยไม่มีกลไกในการด้าเนิน
ความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการรายสาขาที่ชัดเจน ท้าให้ประสบปัญหาในการด้าเนินโครงการร่วมกัน
ที่ให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรม และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบหลายโครงการในกรอบความร่ว มมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงเป็นโครงการที่เคยเสนอในกรอบอาเซียนแล้วและไม่ได้รับอนุมัติ ท้าให้การเสนอ
โครงการโดยประเทศสมาชิกมิได้เป็นการน้าเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายกรอบความร่วมมือ
อย่างแท้จริง
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3.5.6 การด้าเนินการบังคับใช้กฎระเบียบขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคมีความล่าช้า
ท้าให้นักธุรกิจประสบปัญหาในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และไม่สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งได้ นอกจากนี้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการขนส่งข้ามพรมแดนส้าหรับภาคเอกชนยังมีไม่เพียงพอ
อาทิ การควบคุ ม มาตรฐานด้ า นการขนส่ ง การควบคุ ม น้้ า หนั ก การขนส่ ง ของรถบรรทุ ก สิ น ค้ า
สิ่งอ้านวยสะดวกด้านโลจิสติกส์ในแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ได้แก่ จุดขนถ่ายสินค้า แหล่งพักรถ สถานีขนส่ง
3.5.7 ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายการค้าและการลงทุนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
และบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนความผั นผวนของเศรษฐกิจ
ภู มิ ภ าคและโลก เป็ น ตั ว แปรที่ ท้ า ให้ ก ารด้ า เนิ น ความร่ ว มมื อ ได้ รั บ ผลกระทบในบางช่ ว งเวลา
โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขาการค้า การลงทุน การเกษตร ท้าให้มีความจ้าเป็นประเทศสมาชิกต้อง
ปรับนโยบายและทบทวนแนวทาง เพื่อให้ความร่วมมือสามารถด้าเนินต่อไปได้
3.5.8 การมีส่ วนร่วมของจังหวัดและภาคเอกชนในท้องถิ่นในความร่ว มมืออนุภู มิภ าค
ยั งมีไม่มาก การจั ดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ กับภาคส่ วนต่าง ๆ รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และการประชุมประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและ
ท้องถิ่นมิได้เป็นไปโดยสม่้า เสมอ ทั้งนี้ มีความจ้าเป็นที่จังหวัดและภาคเอกชนท้องถิ่นจะได้มีโอกาส
รับรู้และเข้าใจแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญในการผลักดันความร่วมมือในระดับท้องถิ่นให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3.5.9 ความร่ ว มมื อ ในกรอบอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขงมี วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ป ระการหนึ่ ง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ดี การด้าเนินโครงการความร่วมมือใน
กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงยังไม่มีการประสานงานกับกรอบอาเซียนอย่างจริงจัง มีเพียงกรอบข้อริเริ่ม
ลุ่มน้้าโขงตอนล่างที่ส หรัฐฯ เชิญผู้แทนจากส้านักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งใน
อนาคต หากมีการหารือและการประสานงานระหว่างกรอบอาเซียนกับกรอบต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงที่ชัดเจน จะช่วยให้การด้าเนินความร่วมมือมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 กรอบความร่วมมือที่ไทยมีบทบาทเป็นผู้ให้
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS)
ไทยให้ ความช่ว ยเหลื อด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานแก่ประเทศสมาชิก
ไทยเป็นประเทศน้าในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศมีบทบาทหลักในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
การให้ทุนการศึกษา และการดูงาน นอกจากนี้ ในด้านคมนาคมขนส่ง ส้านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและความช่วยเหลือแบบเงินกู้ผ่อนปรน โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทาง
สายรองเพื่อเติมเต็มเส้นทางคมนาคมขนส่งบนแนวพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS การด้าเนินการ
ดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างสถานะของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ โดยการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่
ประเทศเพื่อนบ้านได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือใต้ –ใต้ ซึ่งไม่เพียงแสดงให้
เห็นถึงการพึ่งพาตนเองของประเทศก้าลังพัฒนา ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กลุ่มประเทศที่ร่วมมือกัน
เพื่อดึงประเทศพัฒนาแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์จากกรอบนี้ โดย
สามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพในการผลิ ต ตามแนวชายแดนและพื้ น ที่ เ ชื่อ มโยงทั้ง
ด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริ การ ตลอดจนสามารถย้ายฐานการผลิ ตสิ นค้า บางประเภทไป
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้แรงงานและวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนส่งผลผลิตกลับไทย ส่งผลให้
มูลค่าการค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีสัดส่วนของการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น
4.1.2 กรอบความร่วมมือที่ประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนามีบทบาทเป็นผู้ให้
ได้ แ ก่ แผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง หรื อ GMS
ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น ข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
ความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา และความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง ในระยะแรกกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
มุ่งไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในแนวพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยาย
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และอ้านวยความสะดวกในการขนส่ง ประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยท้าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้จากการพัฒนาเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส้าหรับ
นักลงทุนของประเทศตนที่จะมาลงทุนในอนุภูมิภาค ในระยะต่อมาได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี
และการฝึกอบรมบุคลากร ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านศุลกากรและการขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ส้ า หรั บ สหรั ฐ ฯ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการและเทคโนโลยี เนื่ อ งจากมิ ไ ด้ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีข้อจ้ากัดในการได้รับอนุมัติงบประมาณให้
ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ มีความร่วมมือฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและน้้า ส่วนอินเดียชูประเด็นเรื่องโครงการถนนสามฝ่ายไทย–เมียนมา–
อินเดีย เพื่อพัฒนาเส้นทางต่อจากแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก จากจังหวัดตาก ผ่านเมียนมา
ไปยังอินเดีย โดยในอนาคตหากโครงการทวายแล้วเสร็จ จะเป็นโอกาสส้าคัญในการลงทุนของอินเดีย
และเป็ น ฐานการผลิ ต ใหญ่ เชื่ อ มอิน เดี ย กับ อาเซี ยนเข้ า ด้ว ยกั น ในขณะที่ ให้ ความช่ว ยเหลื อ ด้ า น
ทุน การศึกษา และวัฒ นธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายมองตะวัน ออก (Look East) ของอิน เดี ย
ส้าหรับจีนประสงค์จะจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง เนื่องจากต้องการคานอ้านาจสหรัฐฯ
และญี่ปุ่นในอนุภูมิภาค และต้องการเวทีใหม่ที่มีบทบาทเด่นมากกว่าในกรอบ GMS ที่มีธนาคารเพื่อ
การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส้ า คั ญ นอกจากนี้ จี น ประสงค์ ที่ จ ะขยายการลงทุ น ด้ า น
อุตสาหกรรมในลุ่มน้้าโขง รวมทั้งมีผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้้าในแม่น้าโขง
ประเทศหุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาเหล่ า นี้ มี บ ทบาทให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบ GMS และ ACMECS ในฐานะหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนา อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่พลวัตรของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในลุ่มน้้าโขงมีมากขึ้น
และเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจแห่งใหม่ กอรปกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา เช่น
ญี่ปุ่น อินเดีย ได้ริเริ่มมีกรอบความร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงของตนเอง จึงท้าให้ประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่นต้องการมีกรอบความร่วมมือที่ตนเองสามารถมีบทบาทในฐานะผู้ให้และ
ก้าหนดแนวทางได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และเพื่อเป็นการขยายอิทธิพลและคานอ้านาจระหว่างกันใน
ภูมิภาค ส่งผลให้มีกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคหลายกรอบเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ไทยมีบทบาทในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเหล่านี้ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะบุคลากร รวมทั้งมีบทบาทเสนอข้อริเริ่มและ
ด้าเนินโครงการในสาขาที่เป็นประเทศน้า โดยร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีบทบาท
หลัก ตลอดจนเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหลักในการจัดการประชุมที่ส้าคัญ
4.2 ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในปัจจุบันเป็น
แนวนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของไทยในการด้าเนินความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภ าค
ลุ่มน้้าโขง และเป็นกรอบเชิงบริหารในการก้าหนดแผนการด้าเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอนุภูมิภ าค
อย่ า งไรก็ ดี ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วยั ง มิ ไ ด้ มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
แผนยุ ทธศาสตร์ โดยที่การด้าเนิ นงานภายใต้ก รอบความร่ว มมื อ อนุภู มิภ าคลุ่ ม น้้าโขงต้ อ งอาศั ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเป็นผู้ด้าเนินการโดยเฉพาะความร่วมมือในสาขาที่ไทยเป็นประเทศ
ผู้ประสานงานหลัก จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานปฏิบัติมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์
ตรงกัน ดังนั้น การจัดการประชุมหารือเพื่อก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
และเสนอร่างยุทธศาสตร์ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ
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น้าไปปฏิบัติ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม มีผลให้หน่วยงานด้าเนินการอย่างสอดคล้อง
และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยควรมีการจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการด้าเนินการและประเมินผล
ตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งจากการศึกษาการด้าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง บทบาทของไทยและบทบาทของประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา การปรับตัว
และเพิ่มบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง จะช่วยรักษาสถานะของไทยและ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยง นอกจากการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานซึ่ ง
ด้าเนินการไปมากแล้ว ยังต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนากฎระเบียบควบคู่กันไป เพราะหัวใจส้าคัญ
ของการค้าการลงทุน คือ ระบบการขนส่งผ่านแดนที่ต้องรวดเร็ว และทันเวลาตามก้าหนด ไทยต้องเร่ง
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว หรือ National Single Window เพื่อเชื่อมกับ ASEAN Single
Window รวมทั้งการตรวจปล่อย ณ จุดชายแดนเดี ยว หรือ Single Stop Inspection เพื่อเป้าหมาย
การขนส่งที่ไร้พรมแดนในภูมิภาค พื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีการลงทุนและ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น กระจายความเจริญให้ทั่วถึง และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะบริเวณแนวพื้นที่เศรษฐกิจหลัก อาทิ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก และแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ –ใต้ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่
และสาธารณูปโภคที่ เชื่อมต่อจากแนวพื้นที่เศรษฐกิจ จะช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเพื่อ
เชื่อมกับตลาดโลก ไทยต้องเร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขยายไปนอกภูมิภาค รวมทั้งพั ฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบไปยังเอเชียใต้ เอเชียแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ทั้งทางบก เรือ อากาศ และทะเล
ผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย–เมียนมา–อินเดีย การพัฒนาท่าเรือน้้าลึกทวาย การขยาย
ท่าเรื อแหลมฉบั ง การพัฒ นาท่าเรือปากบารา ซึ่งจะช่ว ยรองรับการขนส่ งและขยายตลาดสิ น ค้ า
ลดต้นทุนการผลิต เชื่อมโยงประชาชนเข้าด้วยกันโดยการท่องเที่ยวและไปมาหาสู่กัน
4.2.1.2 การจั ด ระบบเศรษฐกิ จ บริ เ วณชายแดน เมื่ อ การมี พั ฒ นาเส้ น ทาง
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การจัดระบบเศรษฐกิจชายแดนจะท้าให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนไทย
และประเทศเพื่อนบ้านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่เ ศรษฐกิจและบริเวณใกล้เคียง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพในการผลิต ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่น เพิ่มปริมาณและ
มูล ค่าการค้ าชายแดน และเสริ มสร้างฐานการผลิ ตเดียวในภู มิภ าค ทั้งนี้ ไทยจ้าเป็นต้ อ งพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมและระบบโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว เพื่อรองรับการขนส่งข้ามแดนที่จะเพิ่มมากขึ้น
จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ สร้างสะพาน ขยายถนน ปรับปรุงสนามบิน ท่าเรือ และไทย
จ้าเป็นต้องผลักดันการพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจให้เป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยเชื่อมระหว่างเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมียวดีในเมียนมา เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงและปอยเปตในกัมพูชา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน
ใน สปป.ลาว โดยก้าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกัน รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของไทย
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ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมที่จ้า เป็นต้องใช้แรงงานและวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะท้าให้ลุ่มน้้าโขงกลายเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพการลงทุนสูง
เมื่อมีความเจริญและการพัฒนาเพิ่มขึ้น จะต้องมีการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลางจะต้องร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐและเอกชนท้อ งถิ่น
ในการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน พัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะในภาคบริการและอุตสาหกรรม
ซึ่งจะมีความต้องการแรงงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้น เมื่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการจัดตั้ง
ศู น ย์ อ บรมวิ ช าชี พ ส้ า หรั บ แรงงานต่ า งด้ า วอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะท้ า งานใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ในขณะเดียวกัน จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
4.2.1.3 การด้าเนินความร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการบูรณาการ
การให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ สพพ. มีบทบาทหลักในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาค โดยไทยมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากรประเทศเพื่อนบ้าน และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อแสดงบทบาทไทยในฐานะผู้ให้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้า นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทยมุ่งให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันเมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ท้าให้
ช่องว่างการพัฒนาลดลง ความช่วยเหลือลักษณะเดิมที่ไทยให้ อาจไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
อี ก ต่ อ ไป ไทยควรปรั บ เปลี่ ย นความช่ว ยเหลื อ ให้ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น ผลประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจของไทย รวมทั้งมุ่งให้มีการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาทิ การพัฒ นา
มาตรฐานสินค้าเกษตร การวิจัยการเกษตร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) การพัฒนาระบบศุล กากร การจัดระบบฐานข้อมูล ทางการค้า
การพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งงบประมาณส้าหรับการด้าเนินการเหล่านี้ควร
พิจารณาให้เพิ่มขึ้น
4.2.1.4 การบูรณาการการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อาทิ กระทรวงคมนาคม และส้านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น (องค์ ก ารมหาชน) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในเมี ย นมา
ขณะเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเข้าไปพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างพื้นที่ดังกล่าวกับไทย ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้าไปลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ควรเข้าไปพัฒนาบุคลากรด้าน SMEs
และแรงงานในประเทศเพื่ อนบ้ า น เพื่อให้ มีทั ก ษะฝี มื อ พร้ อ มรองรับ การขยายฐานการผลิ ต และ
การลงทุนของไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าว
4.2.1.5 การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการเงินและองค์การระหว่างประเทศ
อาทิ ADB, World Bank, UNDP, ESCAP, WHO, UNCTAD, MRC ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการ
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พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่
เกี่ ย วข้ อ งในสาขาความร่ ว มมื อ ต่า ง ๆ ของกรอบอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง ซึ่ ง ทรั พ ยากรและเงินทุน
ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันและองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การด้าเนินการที่มีอยู่เดิม และเชื่อมอนุภูมิภาคเข้ากับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ได้
เป็นอย่างดี
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ
4.2.2.1 การแสวงหาลู่ ท างเป็ น ศู น ย์ ก ลางของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในอนุ ภู มิ ภ าค
โดยสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการลงทุนที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน
ข้ามพรมแดน เพื่อให้การลงทุนเป็นแบบไทยบวกหนึ่ง และสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขงส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ตามแนวทางของอาเซี ย น ทั้ ง ในส่ ว นของ
แผนความเชื่อมโยงและการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาระเบียงการขนส่ง (transport corridors)
ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridors) อย่างแท้จริง โดยพัฒนาเป็นฐานการผลิตเดียว สร้าง
มูล ค่าเพิ่ม ลดต้น ทุน ขนส่ ง อ้านวยความสะดวกด้านโลจิส ติกส์ ท้าให้ ส ามารถสร้างความต่ อ รอง
ในการแข่งขันกับประเทศอื่น และเข้าถึงตลาดใหม่และตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคอื่นได้ นอกจากนี้
ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการก้าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
กรอบความร่ ว มมือต่าง ๆ โดยจั ดตั้งสภาธุรกิจในส่ ว นของกรอบความร่ว มมือ ที่ยัง ไม่ มี การจั ด ตั้ ง
สภาธุร กิจ เพื่อท้าหน้ า ที่ ให้ ข้ อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ สนับสนุนความร่ว มมื อ ด้านเศรษฐกิจ การค้ า
การลงทุน และอ้านวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจในประเทศสมาชิก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
การท้างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศสมาชิก และเป็นกลไกประสานงานในการช่วยสร้าง
ความพร้อมด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
4.2.2.2 การด้าเนินความร่วมมืออย่างมีกลยุทธ์ให้ต อบสนองความจ้าเป็นและ
ความต้องการของไทยมากขึ้น อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงพยาบาลแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ควรพิจารณาก้าหนดจุดสร้างในบริเวณชายแดนที่ติดกับไทย ซึ่งจะช่วยบรรเทาการหลั่งไหลของผู้ป่วย
จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ส้าคัญของไทยและภูมิภาค
อาทิ พลังงาน สาธารณสุข โดยให้มีการด้าเนินการที่สอดคล้องและส่งเสริมกรอบความร่วมมื ออื่น
ไทยควรเพิ่มบทบาทในกรอบความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ
ลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ไทยมีส่วนในการ
ก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของกรอบความร่วมมือให้เอื้อประโยชน์ต่อไทยมากขึ้น โดยอาจผลักดัน
ให้ความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีกับญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กรอบดังกล่าวให้มากขึ้น
โดยให้ ส ถาบั น และองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่ ว นร่ว มกับ ไทยในการด้าเนินโครงการที่ เ ป็ น
ข้อเสนอของไทย ซึ่งจะเป็นการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ ลดข้อจ้ากัดทางด้านทรัพยากรของไทย
รวมทั้งก่อให้เกิดบูรณาการของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค
4.2.2.3 การส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทย ในการร่วมลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การสร้างศูนย์กระจายสินค้า และการบริการใน
สาขาต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว สาธารณสุข การศึกษา ทั้งในประเทศและบริเวณชายแดนในส่วนที่จะ
เชื่อมไปยังประเทศในอนุภูมิภาคและนอกอนุภูมิภาค ภาครัฐจะต้องมีมาตรการเพื่อสนับสนุนเอกชนไทย
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ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม และการอ้านวยความสะดวกในการเข้าถึ งแหล่ งเงิน ทุน การส่ งเสริ ม
ความสั มพัน ธ์ทั้งในระดับ ส่ ว นกลางและท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงส่ งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน ที่ไทยมีกับประเทศในอนุภูมิภาค ทั้งนี้ ควรรักษาและขยายตลาดสิ นค้าไทยใน
ประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนให้นั กธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาคเอกชนไทย
4.2.2.4 การสนับสนุนให้ ส ถาบันระหว่ างประเทศในไทย มีบทบาทมากขึ้ น ใน
กรอบความร่ว มมืออนุภูมิภ าคลุ่มน้้าโขง นอกเหนือจากที่ปัจจุบันสถาบันความร่ว มมือเพื่อ พัฒ นา
เศรษฐกิจลุ่มน้้าโขง มีบทบาทในกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และจัดอบรมให้แก่
บุคลากรจากประเทศสมาชิกในกรอบ GMS เช่นเดียวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในกรอบ GMS ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมบทบาทไทยในกรอบ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวนโยบายความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคที่มุ่งเน้นให้
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันระหว่างประเทศให้มามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาค
4.2.2.5 การจั ดล้ าดับความส้ า คัญ และจุด เน้น ของสาขาความร่ว มมือ ในแต่ ล ะ
กรอบความร่วมมือ โดยพิจารณาจุดเด่นและศักยภาพของแต่ละกรอบความร่วมมือ ดังนี้
1) แผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง
เน้นการพัฒนาความเชื่อมโยง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ โดยเฉพาะการบัง คับ ใช้
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง การลงทุนในแนวพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ
โดยมีตลาดจีนเป็นปัจจัยดึงดูดหลัก
2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง เน้น
(1) การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีความตกลงตรวจลงตราเดียวระหว่างไทย–กัมพูชาอยู่แล้ว จึงควรขยาย
ให้ ค รอบคลุ ม ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง หมด เพื่ อ ท้ า ให้ แ นวคิ ด ห้ า ประเทศหนึ่ ง จุ ด หมายเกิ ด ขึ้ น จริ ง
(2) การเกษตรแบบมีสัญญา ปัจจุบันมีการด้าเนินการระหว่างไทย–กัมพูชา และไทย–สปป.ลาว แล้ว
ซึ่งควรขยายความร่วมมือไปยังเมียนมาด้วยตามความต้องการของภาคเอกชน (3) สาธารณสุข เพิ่ม
ความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อช่วยลดภาระค่ารั กษาพยาบาลที่ไทยต้องรับภาระเป็นประจ้าทุกปี การส่งเสริมการใช้ยาและ
อุป กรณ์ทางการแพทย์ จ ากไทยซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิ ต และการพัฒ นาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (4) การลงทุนของภาคเอกชนไทย
ในประเทศเพื่อนบ้าน
3) ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น เน้น (1) การพัฒนาความเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านศุลกากร เพื่อส่งเสริมการอ้านวยความสะดวกด้าน
การค้าและขนส่ง (3) การลงทุนในอนุภูมิภาคผ่านนโยบายการลงทุนในลักษณะญี่ปุ่น+ไทย+1 ประเทศ
ลุ่ ม น้้ า โขง และส่ ง เสริ ม การเป็ น ฐานผลิ ต เดี ย วกั น ของอนุ ภู มิ ภ าค (4) การพั ฒ นาที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่น
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4) ความร่ว มมือลุ่ มน้้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เน้นการเกษตรและ
พัฒนาชนบท โดยไทยได้ด้าเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการบริหาร
จัดการน้้า ในอนาคตควรผลักดันให้มีความก้าวหน้าในเรื่องความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ตามรูปแบบของกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับญี่ปุ่น
เนื่องจากญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีมีศักยภาพที่คล้ายคลึงกัน
5) ข้อริเริ่มลุ่มน้้าโขงตอนล่าง เน้นสาธารณสุข การศึกษา การบริหาร
จัดการชายแดน รวมทั้งประเด็นความมั่นคงด้านน้้า พลังงานและอาหาร ซึ่งสหรัฐฯ มองว่าความมั่นคง
ด้านน้้า พลังงานและอาหารมีความเชื่อมโยงกัน และการจัดตั้งเวทีมิตรประเทศลุ่มน้้าโขงตอนล่ าง
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่าง ๆ
6) ความร่วมมือแม่น้าโขง–คงคา เน้นการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคที่
เชื่อมต่อไปยังอินเดีย ผ่านความร่วมมือถนนสามฝ่ ายไทย–เมียนมา–อินเดีย รวมทั้งความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งไทยและอินเดียมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ โดยมีตลาดอินเดียเป็นปัจจัยดึงดูดหลัก
7) ความร่ ว มมื อ แม่ โ ขง–ล้ า นช้ า ง เน้ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรน้้า การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และการเชื่อมโยงกับข้ อริเริ่มเส้นทางสายไหมและ
เส้ น ทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (Belt and Road) ของจี น โดยมุ่ ง ต่ อ ยอดการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
4.2.2.6 การมีเวทีหารือและจัดการกับความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคที่ซ้าซ้อนกัน
เสนอให้มีการจัดเวทีหารือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือที่ซ้าซ้อนกันภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และ
จัดล้าดับความส้าคัญโครงการในแต่ละกรอบความร่วมมือ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้้าซ้อน และให้มีการต่อ
ยอดผลการด้าเนินการในโครงการในแต่ละกรอบความร่วมมือ ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกรอบ
ต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในแต่ละประเทศส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดเวทีหารื อใน
ลักษณะนี้จะท้าให้สามารถบริหารจัดการความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีอยู่หลาย
กรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองผลประโยชน์และความต้องการในการพัฒนาของประเทศ
อนุภูมิภาคร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ตลอดจนช่วยให้ประเทศอนุภูมิภาคและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาสามารถก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานและนโยบายต่อกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ได้ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.2.2.7 การจัดท้าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและ
ความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ที่ส้าคัญ ทั้งด้านพลังงาน การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศในอนุภูมิภาค และองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศต่าง ๆ
ที่ให้ การสนั บ สนุ น ด้ านการเศรษฐกิ จและพั ฒ นาในภู มิภ าค ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ใ นการสร้ า ง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนเพื่ อจัดท้า
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด้าเนินความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในระยะยาว
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ภาคผนวก
ตารางสรุปสาขาความร่วมมือกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประเด็นความสนใจของประเทศสมาชิก*
กรอบความร่วมมือ
แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
(Greater Mekong
Subregion: GMS)
ก่อตั้ง: ปี 2535
สมาชิก:
ไทย + CLMV +จีน

สาขาความร่วมมือ
1. คมนาคมขนส่ง
2. โทรคมนาคม
3. พลังงาน
4. การท่องเที่ยว
5. สิ่งแวดล้อม
6. สาธารณสุข
7. การอ้านวยความสะดวก
ทางการค้า
8. การลงทุน
9. การเกษตร
10. การพัฒนาเมือง

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
1. East-West Economic Corridor (EWEC)
2. North-South Economic Corridor (NSEC)
3. Southern Economic Corridor (SEC)
4. สิ่งแวดล้อม
5. ท่องเที่ยว
6. การอ้านวยความสะดวกการค้าการลงทุนข้ามพรมแดน
7. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความช้านาญ
9. การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมและระบบข้อมูลสารสนเทศ
10. การจัดการทรัพยากรน้้า
11. การซื้อ-ขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งในอนุภูมภิ าค

ประเทศ CLMV
1. การพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงโครงสร้างพื้ น ฐานตาม
แนวพืน้ ที่เศรษฐกิจต่าง ๆ
2. การด้ า เนิน การตามความตกลงการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
3. การพั ฒ นาแนวเส้ น ทางคมนาคมให้ เ ป็ น แนว
ระเบียงเศรษฐกิจ

ไทยให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน
อาทิ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา้ เมย แห่งที่ 2 และด่านพรมแดน
การก่อสร้างด่านพรมแดนพร้อมถนนเชื่อมต่อบริเวณบ้านสตึงบท
กัมพูชา การก่อสร้างสะพานข้ามห้วยพรมโหดบริเวณบ้านหนองเอี่ยนบ้านสตึงบท การก่อสร้างสะพานส้าหรับรถไฟปอยเปต-คลองลึก
จ.สระแก้ว และการศึกษาและออกแบบในรายละเอียดการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
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กรอบความร่วมมือ

สาขาความร่วมมือ

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
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ประเทศ CLMV
ยุทธศาสตร์ความ
1. การอ้านวยความสะดวก ตัวอย่างโครงการที่ส้าคัญ
ส่วนใหญ่ประเทศ CLMV จะเสนอความต้องการผ่าน
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน
1. โครงสร้างพืนฐาน
การประชุมกรอบทวิภาคี ไทยมีบทบาทชัดเจนในการ
อิรวดี-เจ้าพระยา2. การเกษตร
- กั ม พู ช า (R48 เกาะกง-สแรอั ม เบิ ล / R67 สะง้ า -อั น ลองเวง- เป็ น ผู้ ใ ห้ ต ามความต้ อ งการของประเทศ CLMV
แม่โขง (ACMECS) 3. อุตสาหกรรมและพลังงาน
เสียมราฐ)
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศ CLMV หันไปให้ความ
4. การเชื่อมเส้นทางคมนาคม - สปป.ลาว (R3 ห้วยทราย-หลวงน้้าทา/ สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 3 ร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากประเทศหุ้นส่วน
ก่อตั้ง: ปี 2546
5. การท่องเที่ยว
นครพนม-ค้าม่วน/ สะพานข้ามแม่โขงแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อการพัฒนามากขึ้น
สมาชิก:
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - เมียนมา (เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี -กอกะเร็ก/
ไทย + CLMV
7. สาธารณสุข
สะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2)
8. สิ่งแวดล้อม
2. การอ้านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
หมายเหตุ
- ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าชายแดน
ไทยมีบทบาทเป็น
- การยกระดับด่าน
ประเทศผู้ให้
- การจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน (Sister Cities)
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศจั ด ฝึ ก อบรม/ ให้ ทุ น ระดั บ
การศึ ก ษาแก่ ป ระเทศสมาชิ ก (ด้ า นการเกษตร พลั ง งาน
อุตสาหกรรม และสาธารณสุข)
4. การท่องเที่ยว
- การตรวจลงตราเดี ย ว (ACMECS Single Visa) ระหว่ า งไทย กัมพูชา เมื่อ ธ.ค. 2550 เป็นโครงการน้าร่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
27 ธ.ค. 2555
5. การเกษตร
- การจัดท้าแผนการลงทุนโครงการเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น (ลงนาม MOU ไทย-สปป.ลาว / ไทย-กั ม พู ช า
เมื่อปี 2556 )

กรอบความร่วมมือ

สาขาความร่วมมือ

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย

ประเทศ CLMV

6. สาธารณสุข
- เร่งด้าเนินการตามแผนความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
- การให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
พื้นฐานแก่ ประเทศ CLMV
กรอบความร่วมมือ

สาขาความร่วมมือ

ประเทศ CLMV
โครงการน้าร่องดังที่ระบุในร่าง
แผนปฏิบัติการ (ค.ศ. 2012-2015)
อาทิ
1. กัมพูชา
- การปรับปรุงทางหลวง
ภายในประเทศ (R5 และ R1)
- โครงการพัฒนาท่าเรือ
เอนกประสงค์ที่จังหวัดสีหนุวิลล์
- การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม
- โครงการชลประทาน
2. สปป. ลาว
- โครงการพัฒนาเส้นทาง R9 บน
EWEC
- โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้้า
และ การขยายโรงไฟฟ้าน้้างึม
- โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
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ความร่วมมือลุ่มน้าโขง แบ่งเป็น 3 เสาหลัก
กับญี่ปุ่น
1. การส่งเสริมความ
(Mekong-Japan
เชื่อมโยงในลุ่มน้าโขง
Cooperation)
อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน
กฎระเบียบ และ
ก่อตั้ง: ปี 2551
ความเชื่อมโยงในระดับ
ประชาชน
สมาชิก :
2. การพัฒนาไปพร้อมกัน
ญี่ปุ่น+CLMV+ไทย
อาทิ การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ มหภาค
หมายเหตุ
ภาคอุตสาหกรรม
-ไทยมีบทบาทเป็น
บรรยากาศในการลงทุน
ประเทศหุ้นส่วนเพื่อ
ความร่วมมือระหว่าง
การพัฒนา
ภาครัฐ-ภาคเอกชน
-ญี่ปุ่นมีงบประมาณ 3. ความมั่นคงของมนุษย์
จานวนมากในการให้
และความยั่งยืนของ

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
1. โครงสร้างพืนฐาน
ญี่ปุ่น
- พัฒนาส่วนหนึ่งของแนวพื้นที่เศรษฐกิจ 1. การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้าง
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในเมียนมา
พื้นฐานตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อ
อาทิ เส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาว
การค้าและการลงทุนร่วมกัน
ศรี-กอกะเร็ก/ สะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2. การพัฒนากฎระเบียบควบคู่ไปกับ
1 และแห่งที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
- ไทยสนับสนุนให้เชื่อมโยงเส้นทาง EWEC
ส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนใน
ไปยังอินเดีย ภายใต้โครงการถนนสามฝ่าย ลุ่มน้้าโขง
ไทย-เมียนมา-อินเดีย
3. การพัฒนาระบบการเงิน การ
2. การพัฒนาเครือข่ายการผลิต/ฐานการผลิต ธนาคารในประเทศ CLMV
เดียวในอาเซียน
4. การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมของ
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
ญี่ปุ่นในภูมิภาค
โครงการท่าเรือน้้าลึกและเขตเศรษฐกิจ 5. การรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
พิเศษทวาย และโครงการพัฒนาเขต
ป้องกันภัยพิบัติ
เศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่น้าร่องของไทย

กรอบความร่วมมือ
ความช่วยเหลือ (กว่า 2
แสนล้านบาท ระหว่าง
พ.ศ. 2555-2558)

ความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี
(Mekong-ROK
Cooperation)
ก่อตั้ง : ปี 2553
สมาชิก :

สาขาความร่วมมือ
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สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ CLMV
สิ่งแวดล้อม อาทิ ด้าน
- เชิญชวนให้เอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยอยู่ 6. ตั้งแต่ปี 2546 ญี่ปุ่นให้ความส้าคัญ 3. เมียนมา
การป้องกันภัยพิบัติ ด้าน
แล้วขยายการลงทุนและการผลิตสูป่ ระเทศ กับการลงทุนและความช่วยเหลือใน - การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
CLMV ในลักษณะ ไทย+1 โดยเน้น
เมียนมา
ติลาวา/ ทวาย/
ภูมิอากาศ
อุตสาหกรรมรถยนต์ (เมื่อปี 2556 บริษัท
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้้า
Nikon อยุธยาได้เข้าไปตั้งโรงงานในเขต
- การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป. ลาว เป็น
และเครือข่ายโทรคมนาคม
ต้น)
4. เวียดนาม
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
- การพัฒนารถไฟชานเมืองที่
บริเวณเขตเศรษฐกิจขายแดน
ฮานอยและ โฮจิมินห์
3. สนับสนุนความร่วมมือไตรภาคีกบั ญี่ปุ่น
- การพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในการจัดฝึกอบรมบุคลากรและ
หลายรูปแบบ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไทยมีความ
- โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เชี่ยวชาญ
- โครงการชลประทานในเมืองใหญ่
- โครงการพัฒนาเครือข่าย
โทรคมนาคม
แบ่งความร่วมมือออกเป็น 3 1. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
สาธารณรัฐเกาหลี
1. โครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มใน 6 สาขาความร่วมมือ - เมื่อ ก.ค. 2557 ไทยเสนอโครงการน้าร่อง
- ได้มีการรับรองร่างแผนปฏิบัติการ 2. ส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่
ความเชื่อมโยงในอาเซียน
เกี่ยวกับ การอบรมครบวงจรเรื่องการเพิ่ม
ความร่วมมือลุ่มน้้าโขงกับ
อุปทาน
1. โครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความ
สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับแรก (ค.ศ. 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมมือของกรมการข้าว สถาบันอาหาร และ
2014-2017) ระหว่างการประชุม
ท้าธุรกิจ เน้นทักษะแรงงาน
(เกาหลี)
GISTDA
รัฐมนตรี ครั้งที่ 4 เมื่อเดือน ก.ค.
กระบวนการข้ามพรมแดน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- เมื่อ มิ.ย. 2557 มีการลงนามใน MOU
2557 และจัดตั้งกองทุน Mekong- 4. พัฒนาการเข้าถึงตลาด (เวียดนาม
3. Green Growth
ระหว่าง Korea International
ROK Cooperation Fund
เสนอโครงการเพื่อพัฒนาการ
(เวียดนาม)
Cooperation Agency (KOICA) และกรม
เข้าถึงตลาดของสินค้าเกษตร)

กรอบความร่วมมือ

สาขาความร่วมมือ
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สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ CLMV
สาธารณรัฐเกาหลี+ 4. การบริหารจัดการน้้าการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง - โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
CLMV+ไทย
พัฒนาที่มีประชาชนเป็น
การต่างประเทศ เรื่องการด้าเนินโครงการ ได้แก่
(กัมพูชาเสนอโครงการบริหารน้้า
ศูนย์กลาง
หมู่บ้านตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจ 1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน
ใน Tonle Sap)
หมายเหตุ
5. การเกษตรและการ
พอเพียงของไทยและ Saemual Undong - เกาหลีให้ความส้าคัญกับแนว
-ไทยเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
พัฒนาชนบท (ไทย)
ของเกาหลี
พื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกการพัฒนา
6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพืนฐาน
ตะวันตก (EWEC) ตอนใต้ (SEC)
-มีกองทุน Mekongโครงการความเชื่อมโยงที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว
โดยเฉพาะแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ROK Cooperation
- การพัฒนาเส้นทาง R48 เกาะกง-สะแร
ชายฝั่งตอนใต้ โดยช่วยเหลือ
Fund ให้ทุนดาเนิน
อัมเบิล ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่ง
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
โครงการความร่วมมือ
ทะเลตอนใต้ โดยเกาหลีศึกษาความเป็นไป
การก่อสร้างรางรถไฟใน สปป.ลาว
โดย Mekong
ได้ในการด้าเนินการ
และเวียดนาม
Institute (จ. ขอนแก่น)
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเชิญ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้บริหารจัดการ
ชวนให้เกาหลีเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ - โครงการจัดท้าฐานข้อมูลผู้ป่วย
พิเศษ
ในเวียดนาม และโครงการจัดท้า
3. สนับสนุนความร่วมมือไตรภาคีกับเกาหลี
ฐานข้อมูลด้านกฏระเบียบในเมียนมา
โดยเฉพาะในการจัดฝึกอบรมบุคลากรและ
3. ด้านการเกษตรและการพัฒนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ
ชนบท
ในลักษณะเดียวกับโครงการระหว่างกรมความ
- โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตาม
ร่วมมือระหว่างประเทศกับ KOICA ของเกาหลี
แนวคิด Saemual Undong
ของเกาหลี
4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการอบรมบุคลากรด้าน
โลจิสติกส์ และด้านพัฒนาห่วงโซ่
มูลค่าสินค้าเกษตรใน ลุ่มน้า้ โขง

กรอบความร่วมมือ
ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขง
ตอนล่าง
(Lower Mekong
Initiative: LMI)
ก่อตั้ง: ปี 2552
สมาชิก: ไทย + CLMV
+ สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ
-ไทยเป็นประเทศ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
และมีกลไกการ
ดาเนินงานร่วมกับมิตร
ประเทศลุ่มนาโขง
ตอนล่าง (Friends of
the Lower Mekong:
FLM) เพื่อขยายความ
ร่วมมือกับประเทศอื่น
ในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง

สาขาความร่วมมือ

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
1. สิ่งแวดล้อมและน้้า
- ไทยและสหรัฐฯ เป็นประเทศน้าในสาขา
สหรัฐอเมริกา
2. สาธารณสุข
การศึกษาและความมั่นคงด้านพลังงาน
- สหรัฐฯ เน้นย้้าความต่อเนื่องใน
3. การศึกษา
จ้าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องในการด้าเนิน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและน้้า
4. ความเชื่อมโยง
ความร่วมมือ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้า้ และ
5. การเกษตรและความ
- กิจกรรม/ โครงการภายใต้สาขาการศึกษาที่
ภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีใน
มั่นคงทางอาหาร
ไทยเสนอเป็นที่ยอมรับ อาทิ โครงการ
เรื่องดังกล่าว
6. ความมั่นคงด้านพลังงาน Professional Communication Skills for - นโยบายของสหรัฐฯ ที่ให้
Leaders (PCSL)
ความส้าคัญกับภูมิภาคเอเชีย- วัตถุประสงค์ที่เน้นย้้า คือ การลดช่องว่างเพื่อ แปซิฟิก เน้นสาขาความมั่นคงด้าน
การพัฒนาและต่อยอดสาขาความร่วมมือที่ท้า พลังงาน (เมื่อปี 2555 สหรัฐฯ
ในกรอบอนุภูมิภาคอื่นเพื่อเตรียมความพร้อม ประกาศความร่วมมือ United
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
States-Asia Pacific
- ผลักดันเวทีหารือระหว่างภาครัฐ-เอกชนมาก Comprehensive Partnership for
ขึ้น โดยเฉพาะการด้าเนินความร่วมมือแบบ
a Sustainable Energy Future)
Public-Private Partnership (PPP)
- สหรัฐฯ พยายามผลักดันประเด็นที่
- ภายใต้สาขาความเชื่อมโยง ไทยสนใจที่จะ
คาบเกี่ยวกัน (cross-cutting
เสนอจัดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ issues) ได้แก่ เรื่องความมั่นคงด้าน
ใน การบริหารจัดการพรมแดน เพื่อเน้นทั้ง
น้้า พลังงาน และอาหาร รวมทั้งให้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ
ความส้าคัญกับบทบาทและการ
- ภายใต้สาขาสาธารณสุข ไทยมีบทบาท
ส่งเสริมศักยภาพของสตรีในการ
เชี่ยวชาญในโครงการไตรภาคี ไทย-เมียนมา- ประกอบธุรกิจ
สหรัฐฯ ใน การป้องกันและควบคุมโรค
มาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

ประเทศ CLMV
ประเทศสมาชิกเป็นประเทศน้า
ร่วมกับสหรัฐฯ ในสาขาความร่วมมือที่
สนใจ ดังนี้
1. สิ่งแวดล้อมและน้้า (เวียดนาม)
2. สาธารณสุข (กัมพูชา)
3. ความเชื่อมโยง (สปป.ลาว)
4. การเกษตรและความมั่นคงทาง
อาหาร (เมียนมา)
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กรอบความร่วมมือ
ความร่วมมือ
แม่น้าโขง-คงคา
(Mekong-Ganga
Cooperation: MGC)
ก่อตั้ง : ปี 2543
สมาชิก :
อินเดีย +CLMV+ไทย

สาขาความร่วมมือ
1.
2.
3.
4.

การท่องเที่ยว (ไทย)
การศึกษา (อินเดีย)
วัฒนธรรม (กัมพูชา)
การคมนาคมขนส่ง
(สปป. ลาว)

สาขาหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ไทย
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ CLMV
1. การท่องเที่ยว เนื่องจากไทยเป็นประเทศน้า อินเดีย
ต้องการความช่วยเหลือในทุกด้าน
ในสาขานี้ ซึ่งมีจุดแข็งและความเชีย่ วชาญ - อินเดียพยายามรื้อฟื้นกรอบ MGC โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐาน
น่าจะสามารถมีบทบาทน้าที่สร้างสรรค์ใน
และมีบทบาทน้าในกรอบนีเ้ นื่องจาก
กรอบ MGC ได้
ไม่ต้องการเสียโอกาสทั้งทาง
2. การศึกษา เนื่องจากอินเดียมีความรู้ความ
การเมืองและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
เชี่ยวชาญระดับโลกด้านเทคโนโลยี
ลุ่มน้้าโขง และเป็นการปูทางไปสู่
สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกีย่ วข้อง จึง
การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน
อาจผลักดันให้มีการฝึกอบรมด้านนี้ได้
ภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
3. การคมนาคมขนส่ง ที่ผ่านมาในกรอบ MGC ในปี 2558
ไทยและอินเดียให้ความส้าคัญกับโครงการ - จัดท้าเอกสารแนวคิดเพื่อจัดตั้ง
ถนนสามฝ่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็น คณะท้างานสาขาใหม่ (สาธารณสุข
ระเบียงขนส่งทางบกที่เชื่อมเอเชียตะวันเฉียง และ SMEs)
ใต้และอาเซียนเข้ากับเอเชียใต้ และเชื่อมต่อ - การศึกษา (การฟื้นฟูมหาวิทยาลัย
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
นาลันทา)
(EWEC) ด้วย
- การคมนาคมขนส่ง (โครงการถนน
4. ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ สามฝ่ายและการขยายเส้นทางไปยัง
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นความร่วมมือสาขา สปป. ลาว เวียดนามและกัมพูชา)
ใหม่ที่อินเดียเสนอ โดยไทยอาจได้รับ
ประโยชน์ในเรื่องนี้จากความเชี่ยวชาญและ
ความเข้มแข็งของเครือข่าย SMEs ของ
อินเดีย
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์

ประวัติการศึกษา

– รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Arts (Southeast Asia Studies)
มหาวิทยาลัย Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการท้างาน
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน
ต้าแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
เจ้าหน้าที่การทูต 6–7 กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นักการทูตช้านาญการพิเศษ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

