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ความเปนมา 
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS หรือเดิมเรียกวา ECS* เปน

แนวคิดริเร่ิมของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2546 ประกอบดวย ไทย,กัมพูชา ,ลาว , พมา และตอมามีเวียดนาม (เขามาภายหลัง) ในการประชุมที่
ประเทศพมาเห็นชอบในขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจ
ดังกลาว โดยชวยเหลือในการสรางงาน สรางรายได และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ซ่ึง
จะชวยแกไขปญหาการหลั่งไหลของประชากรจากประเทศเพื่อนบานเขามาในไทย โดยประเทศ
ไทยเปนผูเสนอแนวความคิดดังกลาวตอผูนําของพมา ลาว กัมพูชา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และ
ไดรับการสนับสนุนในหลักการจนนํามาสูการประชุมระดับผูนําที่เมืองพุกาม ประเทศพมา เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2546 ซ่ึงผูนําทั้ง 4 ประเทศไดรวมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) 
ตอมาเวียดนามไดเขาเปนสมาชิก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547  ท้ังนี้ ชองวางทางเศรษฐกิจท่ีหาง
กันมากระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานเปนตนเหตุสําคัญของปญหาตางๆ ท่ีกระทบตอความสงบ
สุข และวิถีชีวิตของประชาชนไทยตามแนวชายแดน แมวาความสัมพันธระหวางไทยและประเทศ
เพื่อนบานจะไดรับการฟนฟูและพัฒนามาเปนลําดับ แตปญหาแรงงานผิดกฎหมายและปญหา
ยาเสพติด ซ่ึงผลิตในประเทศเพื่อนบาน ยังคงเปนปญหาสําคัญ และการที่ GDP ของไทยมากกวา
ประเทศทั้งสาม ทําใหเกิดชองวางของความสัมพันธ โดย GDP รวมของไทยจะเปนรอยละ 91 ,ลาว
รอยละ 5 ,กัมพูชารอยละ 3 และพมารอยละ 1  ประเทศไทย จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เปนผูใหและ
จัดลําดับชั้นของประเทศเหลานั้นเปนประเทศที่ตองไดรับการอนุเคราะหเพื่อผลักดันใหมีการพึ่งพา
ประเทศไทย โดยนโยบายการชวยเหลือประเทศที่ดอยกวาไทย  การที่จะใหประเทศเพื่อนบาน
ยอมรับไทยใหเปนศูนยกลางขนสง จึงขึ้นอยูกับการสรางสมดุลของปฏิสัมพันธเชิงอํานาจทั้งดาน
เศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศเพื่อนบานที่ดอยกวา โดยผานกระบวนการขอตกลง ACMECS 
ซ่ึงจะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่จะสงผลตอโอกาสและความเปนไปไดที่ไทยจะเปนศูนยกลาง       
โลจิสติกสของภูมิภาค 

                                                  
* ECS : Economic Corridor Strategy โดยเปนการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเรงดวน (PRC : Priority Economic Corridor) 

เปนความรวมมือ ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงจะมีลักษณะคลาย GMS เพียงแต GMS มีการพัฒนารวมกับประเทศจีน แต ECS จะไมมี
ประเทศจีนเขามาเกี่ยวของ (กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ : ธนิต  โสรัตน 2547 : 3)  
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การดําเนินการตามความรวมมือของ ACMECS 
ACMECS เปนความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงพึ่งพาไทยเปนยุทธศาสตรของ

ไทยในการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงไทยจัดอันดับใหเปนประเทศที่พึ่งอนุเคราะหใน
การใหความชวยเหลือ ซ่ึงไทยก็ตองการคานบทบาทของจีน ซ่ึงคอนขางมีมากใน GMS ดังนั้นเพื่อ
แปรยุทธศาสตร ACMECS ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ประเทศสมาชิกจึงรวมกันออก 
แผนปฏิบัติการ  ภายใตความเห็นชอบของปฏิญญาพุกาม* (Bagan Declaration) โดยกําหนดความ
รวมมือทั้ง 5 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ป (2546-2555) แต ดวยทรัพยากรและงบประมาณของไทย
ที่มีอยูจํากัด โครงการทั้งหมดจึงไมอาจปฏิบัติพรอมกันในทีเดียวได โครงการที่ไดรับการปฏิบัติใน
เบื้องตนจึงเปนโครงการที่สามารถปฏิบัติไดในระยะเวลาอันสั้น และมีความสําคัญเรงดวน ดังนี้ 

1) การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในภูมิภาค  โดยการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่ออํานวยความสะดวกในทางการคา การลงทุน การผลิต และ
การทองเที่ยว โดยไทยไดใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาเสนทางคมนาคม
โดยเนนเสนทางที่ยังขาดหายในแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC :East-West 
Economic Corridor) รวมถึงเสนทางที่เชื่อมตอจากแนวเขตเศรษฐกิจดังกลาว โครงการที่ไทยให
ความชวยเหลือไปแลวเชน การใหความชวยเหลือแบบใหเปลาในการกอสรางเสนทางแมสอด         
เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 18 ก.ม. และตอไปเมืองกอกอแระ อีก 36 กิโลเมตร เปน
งบประมาณ 600 ลานบาทซึ่งปจจุบันอยูในขั้นตอนเตรียมการกอสราง เสนทางนี้เปนสวนหนึ่งของ
แนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่จะกอใหเกิดการเชื่อมโยงดานการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวระหวางชายแดนไทยและพมา โครงการในลาว เชน การกอสรางถนนเชียงของ-         
หลวงน้ําทา-บอเต็น คาดวาจะเสร็จในป 2549 และเสนทางหวยโกรน / เมืองเงิน / ปากแบง จะเสร็จ
ในป พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการกอสรางทางรถไฟจากหนองคายไปทานาแรงของ 
สปป.ลาว ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จะเสร็จในป 2550 

2) การอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน ความรวมมือในสาขานี้มีความ
สะดวกใหเกิดการเคลื่อนยายของสินคา, บริการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส ทั้งใน
ระดับการคาชายแดนและในระดับการคาระหวางประเทศ  และการทุนระหวางไทยและประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อกอใหเกิดการสรางงานและรายได รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยทั้งใน
ดานกฎหมาย เชน โครงการที่ไดมีการดําเนินการยกเวนการเรียกเก็บภาษี (ที่เรียกวา AISP) นําเขาแก
สินคาบางรายการจากกัมพูชา ลาว และพมา เพื่อใหประเทศเพื่อนบานสามารถสงสินคาเขามาใน
ไทยไดมากขึ้น   
                                                  

* ปฏิญญาพกุาม เปนขอตกลงของกลุมประเทศ ACMECS มัวัตถุประสงคมุงเนนความสามารถในการแขงขันและการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกขจัดปญหาความยากจน มุงผลประโยชนรวมกัน (เรื่องเดียวกัน ,หนา ) 
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3) ความรวมมือดานการลงทุนและอุตสาหกรรมเปาหมาย ความรวมมือในสาขา
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งประเภท
อุตสาหกรรมที่ตองการวัตถุดิบและอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน Labour Intensive กิจกรรม
หลักที่เนนคือการสงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อเปนการสรางงานกระตุน
เศรษฐกิจใหกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อรองรับการยายฐานการผลิตของภาคเอกชนไทย 

4) การสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยรัฐบาลไดมีนโยบายให
สภาพัฒนฯเปนเจาของเรื่องรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดําเนินงานรวมกับ
ประเทศเพื่อนบานเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน ทั้งที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
และที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมถึงโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่  จ.เกาะกง 
ประเทศกัมพูชา กําลังอยูในขั้นตอนการศึกษา และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพมา 
โครงการเหลานี้จะเปนประโยชนในการรองรับเสนทางขนสง ซ่ึงไทยไดเขาไปดําเนินการกอสราง
เชื่อมโยงพรมแดนไทย และเขาไปในประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะมีผลทํา
ใหประเทศเพื่อนบานใชและไดประโยชนจากเสนทางขนสงไมใชประเทศไทยไดประโยชนฝาย
เดียว 

5) การสงเสริมการทองเที่ยว โดยใชประเทศไทยเปนฐานในการใชเสนทาง
เชื่อมโยงชายแดนเขาไปทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน เชน นครวัด , กําแพงเวียงจันทร เปนตน 
เพื่อใหนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาคเห็นวาแหลงทองเที่ยวของแตละประเทศสมาชิกเปนจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน โดยใชประเทศไทยเปนฐานเมื่อไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งก็สามารถตอไปยังที่อ่ืนๆ โดย
มีโครงการระบบการตรวจลงตรารวมกัน (ACMECS single visa) การขอ visa เพื่อเขาประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว และสามารถเดินทางตอไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ได โดยไมตอง
ขอ VISA ครบทุกประเทศ 
รูปภาพเสนทางพมา ตามโครงการพัฒนาขนสงของ ACMECS 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง (Sister Cities) ของ ACMECS 
โครงการของ ACMECS จะมีบทบาทเกี่ยวกับความรวมมือที่เห็นผลชัดเจน คือ 

โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง  ซ่ึงจะเปนการจับคูระหวางเมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศใน
ลักษณะ “City Linking” ของแตละประเทศสมาชิก ซ่ึงเปนหนึ่งในหลายๆโครงการที่ระบุอยูใน
แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) โดยจะเปนการจับคูกันระหวางจังหวัดชายแดนของไทยที่มี
เศรษฐกิจที่เขมแข็งกับเมืองชายแดนของประเทศสมาชิกในการสงเสริมการคาชายแดน การ
เชื่อมโยงการขนสงและโลจิสติกส และสาขาความรวมมืออ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิด
โครงการความรวมมือระหวางกันที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ มี
การประสานงานกันโดยตรงระหวางหนวยงานทองถ่ินของแตละประเทศสมาชิกในการดําเนิน
โครงการตางๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และเปนไปในลักษณะที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่จะจัดตั้ง
เมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดของไทย และจังหวัดของประเทศเพื่อนบานจํานวนหลายเมือง และ
ถือเปนเมืองนํารองของโครงการดังกลาว ไดแก  

1) ตราด-เกาะกง (ไทย-กัมพูชา)  
2) แมสอด-เมียวดี (ไทย-พมา) 
3) มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ไทย-ลาว)  
4) นาน-ปากแบง (ไทย-ลาว) 
ทั้งนี้ โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง (Sisters Cities) จะเปนการสงเสริมความ

รวมมือในระดับพื้นที่ชายแดน โดยที่ประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองฝงไทยและฝงประเทศ
เพื่อนบานมีการติดตอสัมพันธกันอยูแลวทั้งในทางการคา หรือความสัมพันธสวนตัว โครงการเมือง
พี่เมืองนองจะเปนโครงการที่สนับสนุนใหการติดตอสัมพันธดังกลาวมีความชัดเจน และนํามาสูการ
รวมมือ โดยเฉพาดานการคาขายระหวางกัน กอใหเกิดการไป-มา ขามพรมแดนสงผลใหมีการใช
ประโยชนจากเสนทางขนสงและโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกส ซ่ึงทุกเสนทางจะมีประเทศไทยเปน
ศูนยกลาง 

 
การดําเนินโครงการ Contract Farming ในประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบ ACMECS 

โครงการ Contract Farming เปนโครงการสนับสนุนดานการเกษตรเชิง
อนุเคราะห โดยรวมมือกับภาคธุรกิจในการปลูกพืชที่ประเทศไทยตองการในประเทศเพื่อนบาน 
(กัมพูชา , พมา และลาว) โดยนําเขามาแปรรูปในประเทศไทย ภายใตสิทธิประโยชนยกเวนภาษีขา
เขาภายใตกรอบอาเซียน ที่เรียกวา AISP ซ่ึงประเทศไทยจะไดประโยชนจากแหลงวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรของไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) จะเปนหนวยงานหลักในการดูแลโครงการ โดยไดกําหนดพื้นที่
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ดําเนินการนํารอง 3 จุดในลักษณะเมืองคูแฝด (Sister City) ไดแก ตาก-เมียวดี (พมา) เลย-ไชยะบุลี
(ลาว) และจันทบุรี-พระตะบอง/ไพลิน(กัมพูชา) โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดดูแลการ
ดําเนินการ สําหรับสินคาเกษตรที่อยูในโครงการ Contract Farming เดิมมี 10 ชนิด ไดแก ขาวโพด
หวาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันฝร่ัง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง เม็ดมะมวงหิมพานต ละหุง ยูคาลิปตัส ลูกเดือย 
และถ่ัวเขียวผิวมัน ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2548 รัฐบาลไดขยายครอบคลุมปาลมน้ํามัน มัน
สําปะหลัง และออย เพื่อสงเสริมโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงการทําสวนยางใน
มะริด-ทะวาย ของพมา  และกําลังพิจารณามะเขือเทศ โดยการสงเสริมใหปลูกในประเทศลาว และ
นํามาแปรรูปในเขตอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ โครงการ Contract Farming จะมี
สวนชวยผลักดันใหเกิดการขนสงสินคาเชื่อมโยงผานเสนทางในประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงไทยเขาไป
ลงทุนกอสรางเปนการใชทรัพยากรของประเทศเพื่อนบานใหเปนประโยชนตอไทยและจะมีสวน
สําคัญตอการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางขนสงเชื่อมโยงกับชายแดนของประเทศตางๆใน         
อนุภูมิภาค 

อยางไรก็ดี การดําเนินการในการสนับสนุน Contract Farming ของภาครัฐ ครม. 
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 48 มีมติเห็นชอบในการใหมีการยกเวนภาษีนําเขาเฉพาะกับสินคาเกษตรภายใต
โครงการ Contract Farming โดยไมจําเปนตองมีใบ C/O ทั้งนี้ ทางจังหวัดของไทยเปนผูออก
เอกสารที่จัดทําขึ้นใหม โดยเฉพาะเพื่อประกอบการขอยกเวนภาษีนําเขาของไทย โดยใหกําหนด
ชนิดพืชเปาหมาย , พื้นที่เพาะปลูก (เพื่อปองกันการแอบอางแหลงกําเนิดสินคา) และปริมาณการ
นําเขา โดยผูมีสิทธิขอเอกสารดังกลาวตองเปนผูที่จดทะเบียนเขารวมโครงการ Contract Farming 
กับทางจังหวัดของไทย ทั้งนี้ มาตรการผอนปรนในจุดนํารอง 3 จุดหลัก ไดแก ตาก-เมียวดี          
เลย-ไชยะบุลี และจันทบุรี-พระตะบอง/ไพลิน โดยกระทรวงตางประเทศจะเปนผูดําเนินการเจรจา
กับประเทศเพื่อนบานเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ และหารือกับประเทศเพื่อนบานเกี่ยวกับ
การลงทุน Contract Farming โดยมีคณะทํางานดาน Contract Farming และพลังงาน Bio Fuel 
เพื่อใชประเทศเพื่อนบานใหเปนฐานปลูกพืชพลังงานใหกับประเทศไทย 
 
ขอคิดเห็น 

ACMECS เปนแนวนโยบายของประเทศไทยในการใหความชวยเหลือประเทศ
เพื่อนบาน ซ่ึงไทยเห็นวามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังไมแข็งแรง แตมีศักยภาพความอุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ , วัตถุดิบ , แรงงานราคาถูก และเปนตลาดระบายสินคาของไทย โดยขอเท็จจริง
ประเทศที่รับความชวยเหลือก็เขาใจเจตนาและวัตถุประสงคของไทย ดังนั้น การชวยเหลือประเทศ
เพื่อนบานเพื่อใหเกิดการพึ่งพาทุนนิยมจากไทย Dependent Capitalism ทั้งพมา , สปป.ลาว และ
กัมพูชา จะมีความระมัดระวัง และหวาดระแวงไทย สงผลตอความไมกาวหนาหลายโครงการ 
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เพราะเจาของประเทศมักมีขอตอรองจากความชวยเหลือจากไทย กรณีความรวมมือ ACMECS จะ
มีผลกระทบอยางมากตอโอกาสและความเปนไปไดของไทยในการเปนศูนยกลางโลจิสติกส และเปน
กรณีศึกษา (Case Study) ใหเห็นถึงปฏิสัมพันธเชิงอํานาจของเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึง
นโยบายสาธารณะ ซ่ึงจะมีผลตอการกําหนดโครงสรางสวนบน (Super Structure) ไดแก กลไก
ของภาคการเมืองและภาครัฐ ในการออกกฎเกณฑหรือกฎหมาย นาจะสงผลตอโครงสรางเศรษฐกิจ
สวนลาง (Economic Base) ซ่ึงก็คือภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะสงผลตอภาคการผลิต 
โดยจะตองมีองคประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาโลจิสติกส ซ่ึงเกี่ยวของกับกิจกรรมการขนสง ทั้งหมด
จะเชื่อมโยงและมีความสัมพันธตอกัน อยางไรก็ดี ความสัมพันธอันดีระหวางกันจะเปนพื้นฐานอัน
ดีในการพัฒนาความรวมมือตามแนวชายแดน  ที่ เปนการสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตร 
ACMECS ไดคือโครงการที่กอใหเกิดการเชื่องโยงทางดานการขนสงระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บาน กิจกรรมเหลานี้ไมไดกอใหเกิดประโยชนในระดับทองถ่ินแตเพียงเทานั้นยังสงผลดีตอการ
ดําเนินความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานโดยรวมอีกดวย เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่
ตองการใหหนวยงานทองถ่ินตามแนวชายแดนมีบทบาทในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานเพื่อใหเกิดการขนสงสินคาระหวางกัน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมตอการไมขัดขวางตอการ
เปนศูนยกลางโลจิสติกสของไทย 
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