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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 

 
กองการต่างประเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
พฤษภาคม 2561 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao 

Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือ ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2546 โดยเป็นเวทีที่ไทยชูบทบาทในการเป็นประเทศ
ผู้ให้ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน การลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เกิด
สันติภาพ เสถียรภาพ และการบูรณาการของอาเซียนในภาพรวม ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม โดยการประชุมระดับผู้น า ACMECS มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ที่เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญา
พุกาม เพ่ือจัดตั้งกรอบความร่วมมือ ACMECS ปัจจุบันด าเนินความร่วมมือ  ใน ๘ สาขา ได้แก่ สาขาการอ านวย
ความสะดวก  ด้านการค้าการลงทุน สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมและพลังงาน สาขาการเชื่อมเส้นทาง
คมนาคม สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาสาธารณสุข และสาขาสิ่งแวดล้อม1 

ในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร 
โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งหัวข้อการประชุมฯ ครั้งนี้ คือ “การ
ก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน” (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) 
โดยเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมผู้น าฯ ประกอบด้วย  

(๑)  แผนแม่บท (Master Plan) ACMECS ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 เป็นหัวใจหลัก
ของการประชุม เนื่องจากเป็นแนวทาง (Roadmap) ในการเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงของ
ไทย และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม ประกอบด้วย  3 เป้าประสงค์/เสาหลัก ได้แก่           
1. การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity)  2. การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ 
(Synchronized ACMECS) 3. การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรม  (Smart and Sustainable ACMECS )  

(๒) ปฏิญญากรุงเทพฯ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จาก          
ความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้ ง 5 ประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันแบบ win-win ในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  
   
การประชุมระดับผู้น าที่ผ่านมา 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อปี พ.ศ. 2546 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2551 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 4 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2553 

                                                           
1 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation/245/16231) 
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 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 5 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
            เมื่อปี พ.ศ. 2556 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 6 ที่กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อปี พ.ศ. 2558 
 - การประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 7 ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปีพ.ศ. 2559 
 

บทบาทของไทยใน ACMECS 
                    ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือ ACMECS และเป็นหัวจักรส าคัญในการผลักดันให้
กรอบความร่วมมือนี้มีความก้าวหน้า นอกจากนี้ ไทยยังได้แสดงบทบาทน าในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของโลกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน โดยในการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ไทยได้ประกาศจัดสรรงบประมาณจ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือจัดตั้งกองทุน            
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการและป้องกันแก้ไขโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อร้ายแรงอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
                  ACMECS เปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืน ๆ ที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งในรูปการให้เงินทุน
ช่วยเหลือหรือการให้ความรู้ทางเทคนิคและการบริหารจัดการเพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร      
ของประเทศสมาชิก รวมทั้งเป็นการลดความซ้ าซ้อน และก่อให้เกิดบูรณาการของการให้ความช่วยเหลือ        
เพ่ือการพัฒนาภูมิภาค ACMECS เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งประเทศพัฒนาแล้วต่างให้ความสนใจ เนื่องจากการ          
มีโครงการความร่วมมือที่มีอยู่แล้วที่ประเทศพัฒนาแล้วสามารถเข้ามาด าเนินการต่อยอดได้ และการมีกลไกที่
สามารถผลักดันให้โครงการต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรี 
ACMECS ที่จงัหวัดกระบี่ ในเดือนพฤศจิกายน 2547 เป็นครั้งแรกทีป่ระเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก ได้แก่ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทางที่ตน
จะสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ ACMECS ได้ หลังจากนั้น ประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้
แสดงความสนใจและเข้าร่วมใน ACMECS ในฐานะหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แคนาดา 
คณะกรรมาธิการยุโรปและสิงคโปร์ นับได้ว่าประเทศไทยได้แสดงบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในภูมิภาคตามเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals: MDGs) ของสหประชาชาติ 
 
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยใน ACMECS 

ตามค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรีที่  197/2560 ลงวันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมเป็นกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมน ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS)  ครั้งที่ 8 และเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ ๘      
ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจากประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือ
เตรียมการจัดการประชุมฯ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นประธาน (๒) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอ านวยความสะดวก มีอธิบดีกรมพิธีการทูต     
เป็นประธาน (๓) คณะอนุกรรมการด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน 
(4) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ มีอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธาน และ (5) คณะอนุกรรมการ        
ด้านอ านวยการ มีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน 
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นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าให้ทุกฝ่ายเตรียมการจัดการประชุมโดยให้ความส าคัญกับประโยชน์
เชิงรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ประชาชนไทย รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคโดยรวม และขอให้มี
การบริหารจัดการที่ดีระหว่างช่วงการประชุม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ ACMECS และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้น าจากประเทศ
เพ่ือนบ้านที่จะเข้าร่วมการประชุม2 

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเป็นคณะท างานในสาขาการอ านวยความสะดวก
ทางด้ านการค้ าและการลงทุน  (Working Group on Trade and Investment Facilitation : WGTIF)          
ซึ่งเป็นคณะท างานในสาขาที่มุ่งเน้นการค้าชายแดน การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน การเจรจากฎระเบียบ
การข้ามแดน และการจัดตั้งเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) ครั้งล่าสุด ได้มีการจัดประชุมเตรียมการ ครั้งที่ ๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ร่วมกับประเทศสมาชิก โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมผลักดัน
ข้อเสนอของจังหวัดและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการลงนามบันทึกความเข้าใจเมืองพ่ีเมืองน้อง 
(Sister Cities) เพ่ิมเติม จ านวน ๒ คู่ ซึ่งได้มีการลงนามจัดตั้งเมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
อุดรมีชัย และ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดกัมปงธม ในระหว่างการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ไทย – 
กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันคู่ความ
สัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม ACMECS มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ คู่ ได้แก่ ด้านเมียนมา 
จ านวน ๔ คู่ ด้าน สปป.ลาว จ านวน ๑ คู่ และด้านกัมพูชา จ านวน ๑๐ คู่ พร้อมทั้งเสนอให้เมียนมาพิจารณา       
การยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร  

 

                                                           
2 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.กระทรวงการต่างประเทศ.รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อ
เตรียมการจดัการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งท่ี ๘. มีนาคม ๒๕๖๑ 


