ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
๑. ภูมิหลัง
1.1 เปนขอริเริ่มของไทย ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๔๖ โดยเปนเวทีที่ไทยชูบทบาทในการเปนประเทศผูใหประเทศเดียว
ประกอบดวยประเทศสมาชิก ๕ ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ทั้งนี้ เปนเวทีหารือเฉพาะ
ของประเทศลุมแมน้ําโขงซึ่งเปนสมาชิกอาเซียน
1.2 มี การประชุ มผู นํ าแล ว ๗ ครั้ ง ได แก ป ๒๕๔๖ ณ เมื องพุ กาม/ ป ๒๕๔๘ ณ กรุ งเทพฯ/ ป ๒๕๕๑
ณ กรุงฮานอย/ ป ๒๕๕๓ ณ กรุงพนมเปญ/ ป ๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน /ป ๒๕๕๘ ณ กรุงเนปยีดอ และป ๒๕๕๙ ณ กรุงฮานอย
2. บทบาทของไทยภายใตกรอบ ACMECS
ไทยมีบทบาทนําในฐานะประเทศผูให โดยผานกลไก ๒ หนวยงาน คือ สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) หรือ NEDA และกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรววงการตางประเทศในการให
ความชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐาน และดานวิชาการ มุงเนนการนาความเจริญไปสูแนวชายแดน เพื่อปูทางไปสูการคา
การลงทุนตามแนวชายแดน ซึ่งจะชวยในการสรางงาน สรางรายได และลดความเหลื่อมล้ํา/ ชองวางการพัฒนา
๒. การเปนประธาน ACMECS ของไทย วาระป 2561
2.1 ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนํา ACMECS ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา
กรุงเทพฯ ภายใตหัวขอ “Towards an Integrated and Connected Mekong Community” หรือ “การกาวสู
ประชาคมแมโขงที่เชื่อมโยงกัน” โดยเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําฯ ประกอบดวย (๑) แผนแมบท ACMECS
(ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓) (ACMECS Master Plan 2019 – 2023) และ (๒) ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
๒.2 ในโอกาสที่ไทยเปนประธาน ACMECS (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ไทยมีเปาหมายในการผลักดัน
การปฏิรูป (reform) ACMECS โดยเสนอใหจัดทําแผนแมบท ACMECS ระยะ ๕ ป (ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓) เพื่อเพิ่ม
พลวั ต (dynamism) และประสิทธิภาพการทํางานของ ACMECS และรวมกํ าหนดยุทธศาสตรความรวมมือที่สําคัญตอ
ประเทศสมาชิกใหสอดรับกับความทาทายของโลกในปจจุบัน และจัดการกับความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคที่ซ้ําซอนกัน
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความรวมมือกับประเทศหุนสวนที่มีอยูหลายกรอบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรักษา
พลวั ต การเจริ ญเติ บ โตอย า งยั่ งยื น และครอบคลุมในอนุภูมิภ าคและตอบสนองผลประโยชน รวมทั้งความตองการ
ในการพัฒนาของประเทศตาง ๆ อนุภูมิภาครวมกันอยางมีเอกภาพยิ่งขึ้น
2.3 ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมระหวางหนวยงานไทยที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาสาระสําคัญ
ของรางแผนแมบท ACMECS ไปแลว ๒ ครั้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๐ และไดจัดการประชุมคณะทํางาน
ยกรางแผนแมบท ACMECS รวมกับประเทศสมาชิก ไปแลว 3 ครั้ง เมื่อเดือนกันยายน และพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งเปนครั้งสุดทายกอนการประชุมผูนํา ACMECS ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
2.4 แผนแมบท ACMECS ค.ศ. 2019 - 2023 ประกอบดวย ๓ เสาหลัก/ เปาประสงค หรือ 3s ไดแก
(๑) การเสริมสรางความเชื่อมโยงแบบ ไรรอยตอในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) โดยเนนการเติมเต็มโครงสราง
พื้นฐานและเสนทางคมนาคมทางกายภาพ (hardware) รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และความเชื่อมโยงทางพลังงาน
ที่ยังขาดหายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (2) การสอดประสานดานเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS Economies)
ซึ่งเนนการเชื่อมโยงทางดานระบบและกฎระเบียบ (software) และการระดมทุนเพื่อการพัฒนาในมิติตาง ๆ ของแผนแมบทฯ
ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมทางการระดมทุน ไดแก กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ACMECS (ACMECS Infrastructure
Fund and Trust) และ (๓) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและ มีนวัตกรรม (Smart and Sustainable
ACMECS) ในสาขาที่ประเทศสมาชิกมีศักยภาพและใหความสําคัญ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาที่

-2คํานึงถึงสิ่งแวดลอม อนึ่ง แผนแมบทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex) ซึ่งจะประกอบดวยแผนปฏิบัติการ (Action Plans)
ที่ ป ระเทศสมาชิ กสามารถปรั บ เพิ่ มหรื อแก ไขต อไป (living document) โดยมี “คณะกรรมการประสานงาน”
(Coordinating Committees) กํากับดูแลการดําเนินโครงการสาขาความรวมมือตาง ๆ ในแตละเสา
๒.๕ ในระยะแรก แผนแม บทฯ จะมุ ง เน น โครงการส ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงตามระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor-EWEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต (Southern
Economic Corridor-SEC) ทั้งโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง ดิจิทัล และพลังงาน (hardware
connectivity) โครงการเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ การคา การลงทุน (software connectivity) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเปาหมายของ ACMECS มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สะทอนศักยภาพในการเปนสะพานเชื่อม
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟก และไมซ้ําซอนกับการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมืออื่น ซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
ของ ACMECS ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ จะยังผลประโยชนแกไทย โดยสนับสนุนนโยบายระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) New S-Curve และ Thailand 4.0 ของไทยดวย
๒.6 ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เปนเอกสารแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกที่จะใช
ประโยชนจากความแข็งแกรงและความหลากหลายของทั้ง ๕ ประเทศสมาชิก อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
CLMTV ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลกเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ ๖ – ๘ การเมืองที่มีเสถียรภาพ และ
ความปรองดองทางสังคม สังคมที่มีความอดทนอดกลั้น (tolerance) ความสามัคคี และความสงบ ภูมิศาสตรที่ตั้งของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในการเปนศูนยกลางทางภูมิรัฐศาสตรของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Geopolitical Centre of Asia
Pacific) ซึ่งเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟก การมีความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรม และความมุงมั่นที่จะรวมมือ
กันแบบ win- win ในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยมีแผนแมบท ACMECS ซึ่งจะเปนแผนแมบทฉบับแรกของ
อนุภูมิภาค เปนแนวทาง (roadmap) ในการเสริมสรางความรวมมือในการสงเสริมความเชื่อมโยงแบบไรรอยตอในอนุ
ภูมิภาค ความเชื่อมโยงดานระบบและกฎระเบียบ (software) และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม
เพื่อใหอนุภูมิภาค CLMVT เปน “ศูนยกลางแหงการเจริญเติบโต” (nucleus of growth) ที่มีความรับผิดชอบและมี
สวนรวมที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม
----------------------กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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