
 

บทท่ี 8 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมิูภาค 

 

 นอกจากความรว่มมอืทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้และประเทศกําลงัพฒันาใน
ระดบัโลก เช่น GATT , WTO, UNCTAD และการรว่มมอืในภูมภิาคทีเ่ชื่อมโยงกนัหรอืทวปี
เดยีวกนั เช่น APEC, EU, ASEAN แลว้ ยงัมคีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอกีสว่นหน่ึง คอื การ
รว่มมอืในอนุภมูภิาคหรอืประเทศเพือ่นบา้นทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่จาํแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 1. โครงการความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong 
Sub-regional Economic Cooperation: GMS - EC) 
 2. โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย อนิโดนีเซยี - มาเลเซยี - ไทย (Indonesia - 
Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT)  
 3. โครงการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรบัความร่วมมือหลากหลายสาขาทา
วชิาการและเศรษฐกจิ (Bay of Bengal Initiative for Multi - sectoral Technical and 
Economic Cooperation: BIMSTEC)  
 4. โครงการยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืทางเศรษฐกจิ อสิระวด ี- เจา้พระยา - แม่น้ําโขง 
(Ayeyawade - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 
 5. โครงการขอ้ตกลงการคา้เสรอีเมรกิา (Free Trade Agreement of America: 
FTAA) 
 
8.1  โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater 

Mekong Sub-regional Economic Cooperation: GMS - EC)  
 

  1.  ความเป็นมา 
  โครงการ GMS เป็นความร่วมมอืของ 6 ประเทศ คอื ไทย พม่า ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตัง้แต่ พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกั   กลุ่มประเทศ GMS มพีืน้ทีร่วมกนั
ประมาณ 2 ลา้น 3 แสน ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณเทา่พืน้ทีข่องยโุรปตะวนัตก มปีระชากร
รวมกนัประมาณ 250 ลา้นคน และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิ อกีทัง้ยงัเป็นจุด
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ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมภิาคเอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออก และเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 

 2.  วตัถปุระสงค ์ 
  เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการขยายตวัทางการคา้ การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และ
บรกิาร สนบัสนุนการจา้งงานและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ทีใ่หด้ขี ึน้ สง่เสรมิ
และพฒันาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ง่เสรมิกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิและเพิม่ขดีความสามารถรวมทัง้
โอกาสทางเศรษฐกจิในเวทกีารคา้โลก  
 

 3.  ความร่วมมือ  
  GMS ม ี9 สาขา ไดแ้ก่ คมนาคมขนสง่ โทรคมนาคม พลงังาน การคา้ การลงทุน 
เกษตร สิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่ว และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  แผนงานลาํดบัความสาํคญัสูง (Flagship Programs) จาํนวน 11 แผนงาน 
ไดแ้ก่ 
  1) แผนงานพฒันาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North - South Economic 

Corridor) 
  2) แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West 

Economic Corridor)  
  3) แผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต ้(Southern Economic Corridor)  
  4) แผนงานพฒันาเครอืขา่ยโทรคมนาคม (Tele - communications Backbone)  
  5) แผนงานซื้อขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า (Regional 

Power Interconnection and Trading Arrangements) 
  6) แผนงานการอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน 

(Facilitating Cross - Border Trade and Investment) 
  7) แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคเอกชน (Enhancing Private Sector Participation and 
Competitiveness)  

  8) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความชํานาญ (Developing 
Human Resources and Skills Competencies)  
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  9) กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อม (Strategic Environment 
Framework)  

  10) แผนงานการป้องกนัน้ําท่วมและการจดัการทรพัยากรน้ํา (Flood Control and 
Water Resource Management) 

  11)  แผนงานการพฒันาการทอ่งเทีย่ว (GMS Tourism Development)  
 

 4.  กลไกการทาํงานของ GMS  แบ่งเป็นการดาํเนินการ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1) การประชุมระดบัคณะทํางาน ของแต่ละสาขาความร่วมมอืเพื่อประสานงาน

ความคบืหน้าของกจิกรรมต่างๆ 
  2) การประชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส จดัปีละ 1-2 ครัง้  
  3) การประชุมระดบัรฐัมนตร ีจดัปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2547 ไดม้กีารประชุมระดบั

รฐัมนตรคีรัง้ที ่13  ณ กรุงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ระหว่าง 13-16 ธนัวาคม 
2547 

  4) การประชุมระดบัผูนํ้า จดัทุก 3 ปี โดยกมัพชูาเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบั
ผูนํ้า GMS ครัง้ที ่1  

  เมือ่ปี 2545 และจนีเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัผูนํ้า GMS ครัง้ที ่2 เมือ่ปี 2548  
 

 5.  ความคืบหน้าการดาํเนินงาน GMS ท่ีสาํคญั 
  1. การพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนือ - ใต ้(North - South Economic Corridor) 
เชื่อมโยง ไทย - พมา่ - ลาว – จนี 
   1.1  เสน้ทางสาย แม่สาย - เชยีงตุง - เชยีงรุ่ง - คุนหมงิ ไทยช่วยสรา้งสะพาน
มติรภาพ ขา้มแม่น้ําสาย แห่งที ่2 แบบใหเ้ปล่าดว้ยวงเงนิ 38 ลา้นบาท และไดม้กีารเปิดใช้
สะพานขา้มแมน้ํ่าสายที ่2 และเสน้ทาง แมส่าย - เชยีงตุง - เชยีงรุง่ ในเดอืนกรกฎาคม 2547 
   1.2  เสน้ทางเชยีงของ - หลวงน้ําทา - เชยีงรุง่ - คุนหมงิ ซึง่ไทย จนี และ ADB 
ใหค้วามช่วยเหลอืการก่อสรา้งเสน้ทางในสว่นของ สปป.ลาว ฝา่ยละ 1 ใน 3 ของค่าก่อสรา้ง 
โดยไทยใหค้วามช่วยเหลอืแบบเงนิกูผ้่อนปรนดว้ยวงเงนิ 1,385 ลา้นบาท ก่อสรา้งเสรจ็ใน 
พ.ศ. 2548  
   1.3  เสน้ทางสายหว้ยโก๋น - ปากแบ่ง โครงการปรบัปรุงเสน้ทางจากหว้ยโก๋น   
(จ.น่าน) - เมอืงเงนิ (แขวงไชยบุร)ี ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย) ระยะทาง 49.22 กม. ซึง่ไทยจะ
ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยวงเงนิ 840 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกูผ้อ่นปรน (รอ้ยละ 70) และเงนิให้
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เปล่า (รอ้ยละ 30) คาดว่าจะก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2549 โดยเสน้ทางน้ีจะสามารถเชื่อมต่อจาก จ.
น่าน ไปยงัประเทศจนี (ผา่นทางไชยบุร ี- บ่อเตน้) และเชื่อมต่อไปยงัหลวงพระบาง 
  2.  การพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก (East - West Economic 
Corridor) เชื่อมโยง พมา่ - ไทย - ลาว – เวยีดนาม 
   2.1  ฝ ัง่ตะวนัออก : มกุดาหาร - สะหวนันะเขต - ดองฮา - เว ้– ดานงั 
    - สะพานขา้มแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 ไทยและลาวไดกู้้เงนิจาก JBIC มา

ดาํเนินการก่อสรา้งเป็นวงเงนิ 4,700 ลา้นเยน (สว่นของไทย 2,300 ลา้น
เยน) ไดม้กีารลงนามสญัญาจา้งก่อสรา้งสะพานเมื่อ 3 ธนัวาคม 2546 
และก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2548 

    - เสน้ทางหมายเลข 9 (ในลาว) การปรบัปรุงและซ่อมแซมเสน้ทางสะหวนั
นะเขต - เมอืงพนิ - แดนสวรรค ์ระยะทางประมาณ 210 กม. โดย JICA 
และ ADB ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงนิ ซึง่ไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ
เมือ่ 23 เมษายน 2547 

    - เสน้ทางหมายเลข 9 (ในเวยีดนาม) และท่าเรอืน้ําลกึดานงั ADB  JBIC 
และรฐับาลเวยีดนามใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิในการก่อสรา้งเสน้ทาง
ลาวบาว 

    -  ดองฮา อุโมงคไ์ฮวนั และการปรบัปรุงท่าเรอืน้ําลกึดานังบางส่วน การ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตามโครงการในปี 2547 

   2.2  ฝ ัง่ตะวนัตก : แมส่อด - เมาะลําไย ไทยจะใหค้วามช่วยเหลอืเสน้ทางช่วง
แมส่อด - เมยีวด ี- กอกะเรก็ - ท่าตอน ระยะทางประมาณ 198 กม. (โดยจะสรา้งถนนใหเ้ปล่า
ในช่วง 18 ก.ม. แรก และใหกู้ใ้นสว่นทีเ่หลอื) ซึง่จะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางแมส่อด - เมยีวด ี
- เมาะลําไย โดยรฐับาลไทยตกลงในหลกัการทีจ่ะใหเ้งนิกูส้าํหรบัการก่อสรา้งช่วงกอกะเรก็ - 
เมาะลาํไย ในระยะต่อไป 
  3.  การพฒันาแนวพืน้ที่เศรษฐกจิตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 
เชื่อมโยงไทย กมัพชูา และเวยีดนาม 
   3.1  เสน้ทาง ตราด - เกาะกง - สแรแอมปึล เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางเลยีบ
ชายฝ ัง่ทะเลไทย - กมัพชูา - เวยีดนาม (R10) โดยไทยใหค้วามช่วยเหลอืแบบเงนิกูผ้อ่นปรน 
567.7 ลา้นบาท เพื่อการปรบัปรุงถนนมรีะยะทาง 151.5 กม. และใหเ้ปล่า 288 ลา้นบาท เพื่อ
การก่อสรา้งสะพานขนาดใหญ่  4 แหง่ 
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   3.2  เสน้ทาง ช่องสะงํา - อนัลองเวง - เสยีมเรยีบ การปรบัปรุงถนนระยะทาง 
167 ก.ม. ซึง่จะเชื่อมโยงระหวา่งภาคอสีานใตข้องไทยกบัเมอืงเสยีมเรยีบ  
  4.  ความตกลงว่าดว้ยการขนสง่ขา้มแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (GMS Cross 
Border Transport Agreement) เป็นความตกลงทีช่่วยอาํนวยความสะดวกการผา่นแดนและ
ขา้มแดนของคนและสนิคา้ในอนุภมูภิาคประเทศภาคสีมาชกิทัง้ 6 ประเทศไดใ้หส้ตัยาบนัความ
ตกลงฯ แลว้ และไดม้กีารประกาศการมผีลบงัคบัใชข้องความตกลงฯ (สว่นกรอบความตกลง) 
เมื่อ 30 เมษายน 2547 และตัง้แต่ตน้ปี 2546 ประเทศภาคสีมาชกิไดเ้จรจาในรายละเอยีดของ
สว่นภาคผนวกแนบทา้ยความตกลงฯ (Annex) 16 ฉบบั และพธิสีาร (Protocol) 3 ฉบบั โดย
ไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการจาก ADB และ ESCAP 
  5.  ความตกลงว่าดว้ยการเดนิเรอืพาณิชยใ์นลุ่มแมน้ํ่าโขงตอนบน (Quadriparties 
Agreement on Commercial Navigation on Lancang - Mekong River)   ประเทศไทย ลาว 
พม่า และจนี ไดล้งนามร่วมกนัในความตกลงว่าดว้ยการเดนิเรอืพาณิชยใ์นลุ่มแมน้ํ่าโขง เมื่อ
วนัที ่20 เมษายน 2543 ณ จงัหวดัท่าขีเ้หลก็ ของพม่า และมผีลบงัคบัใชเ้มื่อเดอืนเมษายน 
2544 โดยความตกลงฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อการอาํนวยความสะดวกการเดนิเรอืพาณิชยใ์นลุ่ม
แมน้ํ่าโขงตอนบน และจนีไดใ้หก้ารสนบัสนุนการปรบัปรุงรอ่งน้ําเพื่อการเดนิเรอื (เคลื่อนยา้ย
เกาะแก่งและหาดตื้นทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเดนิเรอืในลําน้ําโขงตลอดช่องแนวช่องทางเดนิเรอื 
331 กม. เพื่อใหช้่องทางมขีนาดกวา้งไมต่ํ่ากว่า 35 เมตร และลกึประมาณ 3 เมตร ซึง่ได้
ดําเนินการเสรจ็แลว้ 10 จุด ส่วนจุดสุดทา้ยทีบ่รเิวณแก่งคอนผหีลวง ครม. ไดม้มีตเิมื่อ 8 
เมษายน 2546 มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทําการศกึษา
เพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบดา้นต่างๆ (ในไทย) ทีย่งัมคีวามกงัวลอยู ่ผลการศกึษาดงักล่าวได้
เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยระบุว่าผลกระทบของโครงการฯ ต่อ
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติ แหล่งท่องเทีย่ว โบราณสถานและวฒันธรรม จะ
อยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรกต็าม ผลจากการดําเนินการดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนยงั
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ประชาชนในพืน้ทีย่งัมขีอ้วติกกงัวลเกีย่วกบัโครงการน้ีอยู ่
  6.  ความร่วมมอืดา้นพลงังาน  ประเทศ GMS ไดล้งนามความตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมอืดา้นการซือ้ขายๆไฟฟ้าและการสรา้งเครอืขา่ยสายส่งระหว่างรฐับาล 6 ประเทศลุ่ม
แม่น้ําโขง (Inter – Governmental Agreement on Regional Power Trade) เมื่อ 3 
พฤศจกิายน 2545 โดยความตกลงน้ีมจุีดประสงคใ์หป้ระเทศสมาชกิรว่มมอืและวางแผนพฒันา
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ระบบส่งไฟฟ้าทีป่ระหยดัและมคีวามมัน่คง รวมไปถงึกลไกในการดาํเนินการซือ้ขายไฟฟ้าใน
อนุภมูภิาค 
  7.  ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม ประเทศไทยโดยบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชนั 
จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจดัสร้างโครงข่ายระบบเคเบิลใยแก้วตามโครงการ 
Telecommunication Backbone Project ในสว่นของไทยครบทุกจุดทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ และยงัได้
เปิดใหบ้รกิารในเสน้ทางระหว่างอรญัประเทศ (ไทย) - ปอยเปต (กมัพูชา) และระหว่าง
หนองคาย (ไทย) - เวยีงจนัทน์ (สปป.ลาว) แลว้ ขณะน้ีรอความพรอ้มในการเชื่อมโยงกบัจนี 
พมา่ และจุดเชื่อมโยงอื่นๆ ของ สปป.ลาว 
  8.  ความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยว  โครงการจดัทําแผนการตลาดท่องเที่ยว Six 
Countries One Destination โดยม ี Agency for Coordinating Mekong Tourism Activities 
(AMTA) ซึง่ตัง้สาํนักงานอยู่ทีก่ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเป็นศูนยป์ระสานงานหลกัดา้น
การตลาดเพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชื่อมโยงระหว่างประเทศในรปูแบบของ Package Tour 
โดยจะเน้นตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 3 แนวหลกั ตลอดจนการศกึษา GMS Visa เพื่ออาํนวย
ความสะดวกแก่นกัทอ่งเทีย่วจากนอกอนุภมูภิาค 
  9.  ความร่วมมอืดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ไทยส่งเสรมิใหม้กีารดําเนินการ
ตามแผนงาน Phnom Penh Plan ซึง่เป็นแผนงานพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลาง
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื โดยเฉพาะการดาํเนินงานของ AIT และสถาบนัลุ่มแมน้ํ่าโขง (Mekong 
Institute) ซึง่ก่อตัง้เมือ่ปี 2537 โดยเป็นความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลนิวซแีลนดก์บัรฐับาลไทย 

(http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$59/level4/gms.htm) 
 
8.2  โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 

(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT) 
 

 1.  ท่ีมา  
  แผนงานพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย ระหว่างประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ
ไทย(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT) ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่พ.ศ. 
2536 หลงัจากทีผู่นํ้าทัง้ 3 ประเทศเหน็ชอบใหม้คีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ เพื่อพฒันาเขต
เศรษฐกจิ 3 ประเทศ ในปจัจุบนัพืน้ที ่IMT - GT ครอบคลุม อนิโดนีเซยี 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ อา
เจห ์(เขตปกครองตนเอง)     บงักา - เบลตุิง เบงกูลู จมับ ีลมัปุง สุมาตราเหนือ เรยีว เรยีวไอ
แลนด ์สุมาตราใต ้สุมาตราตะวนัตก มาเลเซยี 8 รฐั ไดแ้ก่ รฐัเคดาห ์กลนัตนั มะละกา เนกรี
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เซมบลินั ปีนัง เประ ปะลสิ  และสลงังอร ์และ ไทย 14 จงัหวดั คอื สงขลา ยะลา ปตัตานี 
นราธวิาส สตูล ตรงั พทัลุง นครศรธีรรมราช ชุมพร สุราษฎรธ์านี ระนอง ภูเกต็ พงังา และ
กระบี ่ 
 

 2. วตัถปุระสงค ์ 
  เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหวา่ง 3 ประเทศ ใหม้กีารใชท้รพัยากร
ทางเศรษฐกจิร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมอื
ทางด้านการผลติ การส่งเสรมิการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพื่อเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัในพืน้ที ่IMT-GT 
 

 3.  แนวยทุธศาสตร ์
  เพื่อใหเ้กดิการพฒันาและลดช่องว่างการพฒันาในพืน้ที ่ IMT  ทัง้สามฝา่ย จงึได้
จดัทํา ยุทธศาสตร ์IMT - GT Roadmap ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2007 - 2011) ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตรห์ลกั 5 ยทุธศาสตร ์คอื  
  3.1  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการค้าและการลงทุนทัง้ภายในและระหว่างพื้นที่ IMT - 
GT และระหวา่งพืน้ที ่IMT - GT กบัภายนอก มแีผนงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
   1)  การอาํนวยความสะดวกการคา้ขา้มแดนและการลงทุน  
   2)  การสง่เสรมิดา้นการคา้และการลงทุน  
   3)  การรวบรวมและเผยแพรข่อ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิและธุรกจิ  
  3.2  ยุทธศาสตรส์ง่เสรมิภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเทีย่ว มี
แผนงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
   1) การการเกษตร (รวมทัง้ประมง ปศุสตัว์ ป่าไม้) และอุตสาหกรรม
การเกษตร  
   2)  การทอ่งเทีย่ว  
  3.3  ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความเชือ่มโยงทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อบูรณาการ
ดา้นพืน้ที ่IMT-GT เขา้ดว้ยกนั มแีผนงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
   1)  การเชื่อมโยงดา้นการขนส่ง (ถนน ทางรถไฟ การขนส่งทางทะเล ท่า
อากาศยาน)  
   2)  การสือ่สารโทรคมนาคม  
   3)  พลงังาน  
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  3.4  ยุทธศาสตรใ์หค้วามสาํคญัต่อประเดน็ความรว่มมอืทีเ่ชื่อมโยงในความรว่มมอื
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทกัษะและความเชีย่วชาญ สง่เสรมิการเคลื่อนยา้ย
แรงงาน ส่งเสรมิดา้นบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตขิอง
พืน้ที ่IMT - GT มแีผนงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
   1)  การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการเคลื่อนยา้ยแรงงาน  
   2)  การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ 
  3.5  ยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งการจดัการดา้นสถาบนัและกลไกความร่วมมอืในพืน้ที ่
IMT - GT รวมทัง้ความรว่มมอืภาครฐั/ ภาคเอกชน การมสีว่นรว่มของภาคกีารพฒันาในระดบั
ทอ้งถิน่ ตลอดจนการนําความสนับสนุนจากพนัธมติรการพฒันาอื่นๆ มแีผนงานที่จะต้อง
ปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
   1)  การจดัการดา้นสถาบนัภายใตก้รอบ IMT - GT Roadmap  
   2)  การขยายการเขา้ไปมสีว่นรว่มภายในกลุ่ม IMT - GT  
   3)  การดาํเนินงานรว่มกนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน  
 

 4.  ความร่วมมือ  
  เดมิขอบเขตความร่วมมอืตามกรอบ IMT - GT ม ี6 สาขา พรอ้มทัง้จดัตัง้กลุ่ม
เทคนิคปฏบิตักิาร (Implementing Technical Group: ITG) เป็นกลไกดาํเนินงานสาํหรบัแต่ละ
สาขา คอื  
  (1)  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  (2)  การคา้และการพฒันาจากจุดแรกเริม่ทีร่เิริม่โครงการ โดยแต่ละฝา่ยมาบรรจบ
กนั  
  (3)  การพฒันาตลาดเสร ี 
  (4)  การพฒันารายสาขา โดยมุง่เน้นการทอ่งเทีย่ว 
  (5)  การพฒันาสหสาขา โดยมุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และ  
  (6)  การพฒันาพืน้ทีน่อกเขตเมอืงและการคา้ระหวา่งพืน้ที ่ 
  แต่ในปจัจุบนั เพื่อใหแ้ผนงานความร่วมมอื IMT - GT สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร ์
IMT -GT Roadmap ทัง้สามฝา่ยจงึไดป้รบัปรงุสาขาความรว่มมอื ดงัน้ี  
  4.1  สาขาโครงสรา้งพืน้ฐานและการขนส่ง เป็นความร่วมมอืในดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน มจุีดมุ่งหมายในการบูรณาการทางดา้นกายภาพของประเทศ พืน้ที ่IMT - GT โดย
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เป็นการเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั และสนับสนุนการพฒันาพืน้ที่ใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื มาเลเซยี  
  4.2  สาขาการคา้และการลงทุน เป็นการอํานวยความสะดวกทางดา้นการคา้ การ
ลงทุน ในพืน้ที ่IMT - GT ลดขัน้ตอน มาตรการกดีกนัทางการคา้ โดยมุง่เน้นลดตน้ทุนในการ
ประกอบธุรกิจ การส่งเสริมการไหลเวียนของสนิค้าและบริการในภูมภิาค ประเทศที่
ประสานงานหลกัคอื มาเลเซยี  
  4.3  สาขาการท่องเที่ยว ส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการท่องเที่ยว ประเทศที่
ประสาน งานหลกัคอื ไทย 
  4.4  สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มุ่งเน้นความร่วมมอืด้านการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การเคลื่อนยา้ยแรงงาน รวมไปถงึการใชม้าตรการในการยกระดบัคุณภาพ
แรงงาน ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื อนิโดนีเซยี 
  4.5  สาขาการเกษตร อุตสาหกรรมและสิง่แวดล้อม สรา้งความร่วมมอืในการ
เพิม่พนูการคา้ การลงทุน สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ และเน้นการจา้งงานในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ร่วมมอืพฒันาทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่IMT - GT 
ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื อนิโดนีเซยี  
  4.6  สาขาผลติภณัฑแ์ละบรกิารฮาลาล ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอืไทย  
 

 5. บทบาทและ ภาระกิจหลกัของสถาบนัภายใต้กรอบ IMT - GT ในการ
ดาํเนินการตาม IMT - GT Roadmap  
  5.1  ประชุมสดุยอดผูนํ้า IMT - GT (Leaders, Summit)  
   - เป็นองคก์รสงูสดุในการตดัสนิใจของกรอบ IMT – GT 
   - กาํหนดเป้าหมายหลกัและทศิทางความรว่มมอืตามกรอบ IMT – GT 
  5.2  ประชุมระดบัรฐัมนตร(ีMinisters, Meeting: MM) 
   - เป็นหน่วยประสานงานด้านการกําหนดทิศทางและเป็นองค์ประกอบการ
ตดัสนิใจของกรอบ  IMT – GT 
   - ทําหน้าที่รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามกรอบ IMT - GT 
Roadmap 
  5.3  ประชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส (Senior Officials, Meeting: SOM)  
   - เป็นองคก์รประสานงานของแผนงาน IMT - GT โดยรายงานต่อทีป่ระชุม
ระดบัรฐัมนตร ี
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   -  จดัเตรยีมรายงานความกา้วหน้า IMT - GT Roadmap ต่อทีป่ระชุมระดบั
รฐัมนตร ี
   -  เสนอแนวนโยบายหรอืประเดน็ทีค่วรดาํเนินการต่อองคก์รระดบัทีส่งูกวา่ 
  5.4  คณะทาํงาน (Working Groups) ทาํหน้าทีป่ระสานงาน อาํนวยความสะดวก
และใหค้วามรว่มมอืในแต่ละสาขาความรว่มมอื  
  5.5  ศนูยก์ารประสานงาน อาํนวยความสะดวก ตดิตามผลและอื่นๆ (Coordination 
and Monitoring Center: CMC) ทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างทีป่ระชุมระดบัรฐัมนตร/ีที่
ประชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส กบัสถาบนัอื่นๆ ของ IMT-GT รวมทัง้พนัธมติรจากภายนอก 
  5.6  ฝา่ยเลขานุการระดบัชาต ิ(National Secretariats) ทําหน้าทีร่่วมดําเนินการ 
ตดิต่อประสานงานระดบัภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ตดิตามพฒันาการในพืน้ที ่IMT - 
GT  
  5.7  สภาธุรกจิ IMT - GT (Joint Business Council: JBC) เป็นผูป้ระสานงาน
ภาครฐักบัภาคเอกชนและเสนอโครงการความรว่มมอืภาคเอกชน  
  5.8  ทีป่ระชุมระดบัผูว้่าและมุขมนตร ี(Governors, and Chief Ministers, Forum) 
เป็นผูป้ระสานงานสภาธุรกจิ IMT - GT รวมทัง้สนบัสนุนสง่เสรมิโครงการในพืน้ที ่IMT – GT 

(http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$59/level4/imt-gt.htm) 
 

8.3  โครงการความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลสําหรบัความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทาวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi - 
Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) 

 

 1.  ความเป็นมา  
  BIMSTEC หรอื ความรเิริม่แหง่อ่าวเบงกอลสาํหรบัความรว่มมอืหลากหลายสาขา
ทางวชิาการและเศรษฐกจิ (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and 
Economic Cooperation) เป็นกรอบความรว่มมอืระหว่าง 7 ประเทศในภูมภิาคอ่าวเบงกอล 
ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภูฎาน อนิเดยี พม่า เนปาล ศรลีงักา และไทย โดยประเทศสมาชกิจะตอ้งมี
ภมูปิระเทศตดิอา่วเบงกอล หรอืพึง่พงิอา่วเบงกอลเป็นหลกั 
  BIMSTEC เริม่ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกจากสมาชกิ 4 ประเทศ เมือ่วนัที ่6 มถุินายน 2540 
ภายใตช้ื่อ BISTEC (Bangladesh - India - Sri Lanka - Thailand Economic Cooperation) 
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ภายใตก้ารรเิริม่และผลกัดนัของไทย และเปลีย่นชื่อเป็น BIMST - EC (Bangladesh - India - 
Myanmar-Sri Lanka - Thailand Economic Cooperation) เมื่อพมา่เขา้รว่มเป็นสมาชกิเมื่อ
วนัที ่22 ธนัวาคม 2540 ต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2546 เนปาลและภูฎานไดเ้ขา้รว่มประชุมใน
ฐานะสมาชกิใหม ่
  BIMST - EC ไดเ้ปลี่ยนเป็นชื่อปจัจุบนัโดยใชต้วัย่อเดมิในการประชุมระดบัผูนํ้า
ครัง้แรกทีม่ขี ึน้ ณ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2547 ทีผ่า่นมา 
 

 2.  ความสาํคญัของ BIMST - EC  
  กลุ่ม BIMS - TEC ถอืไดว้่าเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ โดยมปีระชากรรวมกนัถงึ 
1,300 ลา้นคน แต่ปจัจุบนัยงัมกีารคา้ การลงทุน และการเดนิทางตดิต่อระหว่างกนัค่อนขา้ง
น้อย ทําให้ยงัมโีอกาสและลู่ทางในการที่จะส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกนัได้อกีมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นการคา้การลงทุนนัน้ ประเทศสมาชกิไดล้งนามในกรอบความตกลง
เขตการคา้เสร ีBIMSTEC แลว้ และทุกประเทศไดเ้สรจ็สิน้กระบวนการภายในประเทศสาํหรบั
การใหส้ตัยาบนัแลว้เช่นกนั ทัง้น้ี การประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา้ (TNC) กําลงัดาํเนิน
อยู ่ โดยมเีป้าหมายเรง่รดัเจรจาดา้นตวัสนิคา้ก่อนเป็นลําดบัแรกใหเ้สรจ็สิน้เพื่อเริม่ลดภาษไีด้
ในกลางปี 2549 และไดเ้ริม่การเจรจาเรือ่งการลงทุน และการคา้บรกิารแลว้ 
  สาํหรบัประเทศไทย BIMSTEC จะช่วยประสานนโยบาย Look West ของไทยให้
เขา้กบันโยบาย Look East ของอนิเดยี และชว่ยเน้นจุดยนืนโยบายต่างประเทศแบบ Forward 
Engagement ของรฐับาล ปจัจุบนัทีมุ่ง่เน้นกระชบัความสมัพนัธก์บัประเทศพนัธมติรเดมิ และ
บุกเบกิความสมัพนัธก์บัพนัธมติรใหม่ๆ  นอกจากน้ี ความร่วมมอืทีป่ระสานจุดแขง็ของแต่ละ
ประเทศเขา้ดว้ยกนัใน BIMSTEC กเ็ป็นการสง่เสรมิความรเิริม่ของไทยทีนํ่ามาใชไ้ดผ้ลเป็นที่
ยอมรบัในหลายเวท ีทัง้ ACD และ ACMECS ซึง่ความสาํเรจ็ในเวทน้ีี กจ็ะเป็นตวัอยา่งของ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศดาํลงัพฒันา (South – South Cooperation) ทีจ่ะทําใหไ้ทยมี
บทบาทสรา้งสรรคใ์นเวทรีะหวา่งประเทศต่อไป 
 

 3.  กลไกการทาํงานและการประชมุสาํคญั แบ่งออกเป็น 
  3.1  การประชุมระดบัผูนํ้า (BIMS - TEC Summit) นายกรฐัมนตรศีรลีงักากล่าวใน
สุนทรพจน์เปิดการประชุมรฐัมนตรคีรัง้ที ่5 ในเดอืนธนัวาคม 2545 กรุงโคลมัโบ ว่าถงึเวลา
แลว้ที ่BIMS-TEC จะยกระดบัการประชุมเป็นระดบัผูนํ้ารฐับาล ซึง่สมาชกิต่างเหน็พอ้งดว้ย 
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และไทยกไ็ดเ้สนอตวัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูนํ้าครัง้แรกขึน้เมื่อวนัที่  31  กรกฎาคม  
2547  ณ  กรงุเทพฯ 
   การประชุมระดับผู้นําเป็นกลไกกระตุ้นสําคัญที่จะผลักดันให้กรอบความ
ร่วมมอืมคีวามก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะทอ้นถงึเจตนารมณ์ทางการเมอืงและการ
สนับสนุนตามกระบวนการ Top-down เพื่อผลกัดนักรอบความร่วมมอื BIMSTEC ในระดบั
นโยบายต่อไป 
  3.2  การประชุมระดบัรฐัมนตร ี(Ministerial Meeting) เดมิมกีารประชุมทีจ่ดัขึน้เป็น
ประจาํ 2 การประชุมดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
   3.2.1  การประชุมระดบัรฐัมนตรต่ีางประเทศ (Ministerial Meeting: MM) ทาํ
หน้าทีเ่ป็น Prime Mover ในการกําหนดนโยบายภาพรวมและใหค้าํแนะนําแก่การประชุมผูนํ้า 
และไดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมผูนํ้าใหท้าํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลกัในกรอบ BIMSTEC  
    อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่การประชุมครัง้ที ่1 จนถงึการประชุมครัง้ที ่4 ได้
จาํกดัอยูเ่พยีงระดบัรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ในการประชุมครัง้ที ่5 ณ 
กรุงโคลมัโบ เมื่อเดอืนธนัวาคม  2545 ไดย้กระดบัเป็นการประชุมระดบัรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ 
   3.2.2  การประชุมรฐัมนตรกีารคา้/เศรษฐกจิ (Trade/Economic Ministerial 
Meeting: TEMM) จะตดิตามความคบืหน้าของการดาํเนินงานในสาขาการคา้และกาสรลงทุน 
และนโยบายเขตการคา้เสร ี
   ต่อมาในการประชุมผูนํ้าครัง้ที ่1 ไดม้กีารเสนอจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรใีน
สาขาอื่นๆ ขึน้ ไดแ้ก่ 
   3.2.3  การประชุมโต๊ะกลมและเชงิปฏบิตักิารระดบัรฐัมนตรดีา้นการท่องเทีย่ว 
BIMS - TEC (Roundtable and Workshop for BIMSTEC Tourism Ministers) ซึง่อนิเดยี
เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครัง้ที ่1 เมื่อ 21 -2 3 กุมภาพนัธ ์2548  ณ เมอืงกลักตัตา โดย
เนปาลไดเ้สนอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครัง้ที ่ 2  ในเดอืนมถุินายน  2549 
   3.2.4  การประชุมรฐัมนตรพีลงังาน BIMS - TEC (BIMS - TEC Energy 
Ministers’ Conference)  ซึง่อนิเดยีเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครัง้ที ่1  เมื่อ  4  ตุลาคม 2548  
ณ กรงุนิวเดล ีโดยไทยไดเ้สนอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครัง้ที ่2 ในปี 2549 
   3.2.5  การประชุมรฐัมนตรดีา้นการลดความยากจน บงักลาเทศไดเ้สนอเป็น
เจา้ภาพจดัขึน้ระหวา่ง 30 - 31 มนีาคม 2549 ณ กรงุธากา 
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   3.2.6  การประชุมรฐัมนตรดีา้นความรว่มมอืทางวฒันธรรม ภูฎานไดเ้สนอเป็น
เจา้ภาพจดัขึน้ในเดอืนพฤษภาคม 2549 
  3.3  การประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโส (Senior Officials’ Meeting) แบ่งเป็น 2 ดา้นคอื 
   3.3.1 ด้านการค้าและเศรษฐกิจ (Senior Trade/Economic Officials’ 
Meeting: STEOM) รบัผดิชอบการเจรจาเรื่องเขตการคา้เสร ีBIMS - TEC (FTA) ความ
ร่วมมอืในสาขาหลกัดา้นการคา้และการลงทุน และ 15 สาขาย่อยของสาขาการคา้และการ
ลงทุน และรายงานต่อทีป่ระชุมรฐัมนตรกีารคา้และเศรษฐกจิ 
   3.3.2  ดา้นต่างประเทศ (Senior Official’s Meeting – SOM)  มหีน้าทีต่ดิตาม
ความคบืหน้าในสาขาอื่นๆ  นอกเหนือจากสาขาการคา้และการลงทุน โดยรบัรายงานจากที่
ประชุม BIMS -TEC Working Group จากนัน้จะเสนอต่อทีป่ระชุมระดบัรฐัมนตรต่ีางประเทศ
ต่อไป 
  3.4  การประชุมคณะทํางาน BIMS - TEC ทีก่รุงเทพฯ (BIMS - TEC Working 
Group in Bangkok: BWG)เป็นการประชุมรว่มระหว่างอธบิดกีรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
และเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกประจําประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง การประชุมจะมขีึน้ทุกเดอืน ณ  กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตดิตามและผลกัดนั
ความคบืหน้าในแต่ละสาขาความรว่มมอื และเพื่อศกึษาแนวทางและนโยบายของความรว่มมอื
ก่อนเสนอรายงานต่อทีป่ระชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส ในการน้ีไทยไดจ้ดัตัง้ศูนย ์BIMS - TEC 
(BIMS - TEC Center) ขึน้เป็นโครงการนํารอ่งเพื่อสนบัสนุนการทาํงานของ BWG โดยตัง้อยู่
ทีส่ถาบนัยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  3.5  การประชุมคณะผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Group Meeting) ประเทศผูนํ้าของสาขา
หลกัและสาขาย่อยจะเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่รบัผิดชอบอย่าง
สมํ่าเสมอและรายงานผลการประชุมต่อคณะทาํงาน BIMS - TEC (BWG) ทีก่รุงเทพฯ ผา่น
สถานเอกอคัรราชทตู BIMS - TEC ประจาํประเทศไทย ผลการประชุมดงักล่าวจะถูกเสนอต่อ
ทีป่ระชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโสต่อไป 
  3.6  การประชุม Business Forum และ Economic เป็น 2 การประชุมภายใตส้าขา
การคา้และการลงทุน ซึง่เป็นเวททีีเ่ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนไดเ้ขา้มสี่วนร่วม โดย Business 
Forum เป็นเวทหีารอืระหว่างภาคเอกชนดว้ยกนัใน BIMS-TEC สว่น Economic Forum จะ
เป็นเวททีีภ่าคเอกชนและภาครฐับาลรว่มหารอืกนั และผลการประชุมทัง้สองจะนํารายงานต่อที่
ประชุม STEOM ต่อไป 
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 4.  ความคืบหน้าล่าสดุ 
  หลงัจากการประชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศ BIMS - TEC ครัง้ที ่8 เมื่อวนัที ่19 
ธนัวาคม  2548  ณ  กรุงธากา  ประเทศบงัคลาเทศ ไดม้กีารพจิารณาปรบัสาขาความรว่มมอื
ใน BIMS -TEC จากเดมิ 6 สาขา คอื 1) การคา้และการลงทุน 2) การท่องเทีย่ว 3) การสื่อสาร
และคมนาคม  4) พลงังาน   5) เทคโนโลย ี  6) ประมง   เพิม่อกี 7 สาขา ไดแ้ก่ 1) เกษตร  2 
)การต่อตา้นการก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาต ิ 3) ปฏสิมัพนัธใ์นระดบัประชาชน  4) 
สาธารณสุข  5) วฒันธรรม 6) การจดัการสิง่แวดล้อมและภยัพบิตัิ 7) การลดความยากจน  
รวมเป็น  13  สาขา 
  นอกจากน้ี ทีป่ระชุมยงัมมีตใิหข้ยายระยะเวลาดําเนินการของศูนย ์ BIMS - TEC 
ซึง่เดมิกําหนดจะครบวาระในกลางปี 2 549  ออกไปจนกว่าจะมกีารจดัตัง้สาํนกัเลขาธกิารขึน้ 
นอกจากน้ี ยงัจะมกีารจดัตัง้คณะทํางานขึน้เพื่อพจิารณาเรื่องการจดัตัง้สาํนักงานเลขาธกิาร 
ตลอดจนกฎบตัรของ  BIMS - TEC  เพื่อนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูนํ้าครัง้ที ่ 2  ทีอ่นิเดยีจะเป็น
เจา้ภาพจดัขึน้ในปี  2550  พจิารณาต่อไปดว้ย 

(http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$59/level4/bimstec.htm) 
 

8.4  โครงการยุทธศาสตรค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิสระวดี - เจ้าพระยา - 
แม่น้ําโขง (Ayeyawade - Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) 

 

 1.  ความเป็นมา 
  ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอริะวด ี- เจา้พระยา – แมโ่ขง (Ayeyawady 
- Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) เป็นแนวคดิทีฝ่า่ย
ไทยไดห้ยบิยกขึน้หารอืกบัผูนํ้ากมัพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผูนํ้าอาเซยีนสมยั
พเิศษว่าดว้ยโรค SARS เมื่อ 29  เมษายน  2546  ทีก่รุงเทพฯ  และไดร้บัการสนบัสนุนใน
หลกัการจากผูนํ้าประเทศเพือ่นบา้นทัง้สามดงักล่าว 
  ผูนํ้าประเทศกมัพชูา ลาว พมา่ และไทยไดป้ระชุมรว่มกนัเป็นครัง้แรกภายใตก้รอบ
ความรว่มมอื ACMECS เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2546 ทีเ่มอืงพุกาม  สหภาพพมา่ ในการ
ประชุมดงักล่าว ผูนํ้าประเทศสมาชกิไดล้งนามร่วมกนัในปฏญิญาพุกามทีจ่ะมคีวามร่วมมอื
ระหว่างกนัในสาขาความร่วมมอืสาํคญั 5 สาขา และใหค้วามเหน็ชอบในแผนปฏบิตักิารซึง่
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ประกอบดว้ยโครงการร่วม 46 โครงการ และโครงการทวภิาค ี 224  โครงการ  ซึง่จะมกีาร
ดาํเนินการภายในระยะเวลา 10  ปี โดยผูนํ้าประเทศสมาชกิต่างเหน็ชอบรว่มกนัใหเ้รยีกกรอบ
ความรว่มมอืน้ีวา่ ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิอริะวด ี- เจา้พระยา – แมโ่ขง 
  ยุทธศาสตรน้ี์ จดัตัง้ขึน้เพื่อใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกรง่และความหลากหลาย
ของประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนั สรา้งฐานการผลติชายแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและบรกิาร การยา้ยฐานการผลติไปประเทศเพื่อนบ้านทัง้
อุตสาหกรรมและการเกษตร สรา้งงานและลดช่องว่างรายไดข้องชาวไทยและประเทศเพื่อน
บา้น ลดการเคลื่อนยา้ยแรงงานผดิกฎหมาย ลดปญัหายาเสพตดิ สรา้งความมัน่คงและมัง่คัง่
ทางเศรษฐกจิ  4  ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย ลาว กมัพชูา และพมา่ รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื  
  การเขา้เป็นสมาชกิของเวยีดนามเมื่อวนัที ่ 10  พฤษภาคม 2547 ไดท้าํใหป้ระเทศ
สมาชกิเพิม่ขึน้เป็น  5  ประเทศ ซึง่ชว่ยเพิม่ความเขม้แขง็ใหแ้ก่กรอบความรว่มมอื  ACMECS 
 

 2.  วตัถปุระสงค ์ 
  ต้องการลดช่องว่างทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิเพื่อส่งเสรมิความเจรญิ
อย่างยัง่ยนืในอนุภูมภิาค ความเจรญิดงักล่าวไม่เพยีงแต่จะเป็นผลประโยชน์ของประเทศ
สมาชกิ แต่ยงัส่งเสรมิและก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ใหแ้ก่กรอบความร่วมมอือาเซยีน ทัง้น้ี 
เน่ืองจากความเขม้แขง็ของกมัพชูา ลาว พมา่ไทย และเวยีดนาม ยอ่มหมายถงึความเขม้แขง็
ของอาเซยีนโดยรวม ดงันัน้ กรอบความร่วมมอืน้ีจงึเปรยีบเสมอืนกรอบความร่วมมอืทีช่่วย
ส่งเสรมิการรวมตวัภายใต้กรอบอาเซียนให้มคีวามก้าวหน้ารวดเร็วขึ้นบนพื้นฐานของการ
ชว่ยเหลอืตนเองและการเลง็เหน็ถงึผลประโยชน์รว่มกนั 
  กจิกรรมภายใตก้รอบ ACMECS จะเน้นการลดความยากจนเพื่อช่วยใหเ้กดิการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืตามเป้าหมายเพือ่การพฒันาแหง่สหสัวรรษของสหประชาชาต ิโดยตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการช่วยเหลอืตนเองและการเป็นหุน้ส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั อกีทัง้เน้นการทํางานที่
ส่งเสรมิและต่อยอดโครงการความร่วมมอืที่มอียู่แล้วในภูมภิาคเพื่อส่งเสรมิใหพ้ืน้ที่ชายแดน
ของประเทศสมาชกิเป็นพืน้ทีแ่หง่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และความเจรญิกา้วหน้าทาง
สงัคมวฒันธรรม พรอ้มทัง้เป็นการผสานผลประโยชน์ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบั
ภูมภิาคใหเ้ป็นผลประโยชน์ร่วมกนั เพื่อสรา้งความเจรญิ ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั ความ
สงบสขุ ความมัน่คง และความเป็นเพือ่นบา้นทีด่รีะหวา่งประเทศสมาชกิ 
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  กจิกรรมภายใตก้รอบ ACMECS ซึง่สง่เสรมิและต่อยอดโครงการความร่วมมอืทีม่ี
อยูแ่ลว้ในภมูภิาคน้ี จะเน้นความรว่มมอืทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิและก่อใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม โดย
อาศยัความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของแต่ละประเทศสมาชกิ มคีวามเป็นไปไดแ้ละเป็นที่
ยอมรบัโดยทุกประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี การดาํเนินการจะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ 
ยดึหลกัฉนัทาคต ิและการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่ทา่เทยีมกนั 
 

 3.  กลไกการทาํงาน 
  3.1  การประชุมระดบัผูนํ้าทุก  2  ปี 
  3.2  การประชุมระดบัรฐัมนตรปีีละครัง้ 
  3.3  การประชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโสทุก  6  เดอืน 
  3.4  การประชุมคณะทาํงานเพื่อการประสานงานระหว่างสถานเอกอคัรราชทตูของ
ประเทศสมาชกิทีก่รงุเทพฯ ทุก  2  เดอืน 
  3.5  การประชุมระดบัคณะทาํงานรายสาขา 
 

 4.  สาขาความร่วมมือ 
  ม ี6 สาขาความรว่มมอืหลกั ไดแ้ก่ 
  4.1  การอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน 
   -  เพือ่ใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
   - เพือ่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการไหลเวยีนของสนิคา้และการลงทุนเพื่อให้

เกดิการจา้งงาน 
   - เพือ่สรา้งรายไดแ้ละลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิสงัคม  
  4.2  ความรว่มมอืดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   - เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมโดยสร้างและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน จัดสรรการผลิต 
การตลาด และการจดัซื้อร่วมกนั การวจิยัและพฒันา และการแลกเปลี่ยน 
ขอ้มลูระหวา่งกนั  

  4.3  การเชื่อมโยงการคมนาคม  
   - พฒันาและใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง 

EC 451 142 



 

   - อํานวยความสะดวกสําหรบัการคา้ การลงทุน เกษตรกรรม การผลติทาง
อุตสาหกรรม และการทอ่งเทีย่ว  

  4.4  ความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว 
   - ส่งเสรมิยุทธศาสตรร์่วมสําหรบัความร่วมมอืดา้นการท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
   - อาํนวยความสะดวกการทอ่งเทีย่วในหมูท่ ัง้สีป่ระเทศและจากภมูภิาคอื่นๆ  
  4.5  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
   - สง่เสรมิการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของคนและสถาบนั 
   - รเิริม่มาตรการเพื่อพฒันายุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หส้ามารถ

แขง่ขนัไดใ้นระดบัภมูภิาค  
  4.6  ความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุ 
   - ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาขดีความสามารถทางดา้นสาธารณสุข และ

แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนั  
  ในการประชุมระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโสครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2547 ที่
กรุงยา่งกุง้ สหภาพพมา่ ทีป่ระชุมเหน็ชอบใหม้กีารจดัตัง้กลไกประเทศผูป้ระสานงานในความ
รว่มมอืแต่ละสาขาเพือ่ผลกัดนัใหค้วามรว่มมอืในแต่ละสาขามคีวามคบืหน้า 
  เพื่อผลกัดนัความคบืหน้าในความร่วมมอืหลกัในแต่ละสาขา ที่ประชุมระดบั
เจา้หน้าทีอ่าวุโสสมยัพเิศษและการประชุมระดบัรฐัมนตรอีย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวนัที ่1-2 
พฤศจกิายน 2547 ที ่จ.กระบี ่ ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารจดัตัง้คณะทํางานในความร่วมมอืแต่ละ
สาขาโดยมปีระเทศสมาชกิ 1 ประเทศทาํหน้าทีเ่ป็นประเทศผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 
  1. ไทย การอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน 
  2.  พม่า ความรว่มมอืดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  3.  ลาว การเชื่อมโยงการคมนาคม 
  4.  กมัพชูา ความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว 
  5.  เวียดนาม การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
  6.  ไทย ความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุ* 
   หมายเหตุ*  ทีป่ระชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศ ACMECS ทีเ่มอืงเสยีมราฐ ประเทศ
กมัพูชา เมื่อวนัที่  5  สงิหาคม  2548 ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารจดัตัง้สาขาความร่วมมอืดา้น
สาธารณสขุเป็นสาขาความรว่มมอืใหมต่ามทีป่ระเทศไทยเสนอ 
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 5.  นโยบายของไทย  
  5.1 นําโครงการความรว่มมอืทีป่ระเทศสมาชกิไดต้กลงรว่มกนัมาปฏบิตัใิหเ้กดิผล
อยา่งเป็นรปูธรรมในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
  5.2  ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์สําคัญทัง้ของไทย และของ
ภูมภิาค  เช่น  พลงังาน   สาธารณสุข โดยใหม้กีารดําเนินการทีส่อดคลอ้งและส่งเสรมิกรอบ
ความรว่มมอือื่นๆ ในอนุภูมภิาคโดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
ในอนุภมูภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  
  5.3  เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรว่มมอืในลกัษณะไตรภาคใีนการใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อการ
พฒันาแก่ประเทศเพือ่นบา้น 
  5.4  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มระหวา่งทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และความรว่มมอืทัง้ในระดบั
รฐั - รฐั / เอกชน - เอกชน / รฐั - เอกชน / ประชาชน – ประชาชน 
   การประชุมสุดยอดผู้นําว่าด้วยยุทธศาสตรค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(ACMECS) โดยสาระสาํคญั ดงัน้ี  
   เป้าหมายหลกั ม ี4 ประการ ไดแ้ก่  
   1) เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัและก่อใหเ้กดิความเจรญิเติบโต

มากขึน้ตามแนวชายแดน  
   2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหม้กีารเคลื่อนยา้ยอุตสาหกรรมเกษตรและการ

ผลติไปยงับรเิวณทีม่คีวามไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ  
   3) เพื่อสรา้งโอกาสการจา้งงานและลดความแตกต่างของรายไดใ้นหมูป่ระเทศ

สมาชกิ  
   4) เพือ่สง่เสรมิสนัตภิาพ เสถยีรภาพ และความมัง่คัง่รว่มกนัสาํหรบัทุกฝา่ยใน

ลกัษณะทีย่ ัง่ยนื 
   กจิกรรมของ ACMECS จะมลีกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่  

สอดคลอ้งและสง่เสรมิความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระดบัทวภิาคแีละภูมภิาค
ทีม่อียูแ่ลว้  

   1) 

   2) ปฏบิตัไิดโ้ดยมผีลทีเ่ป็นรปูธรรม โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ
ของแต่ละประเทศ  

   3) ทาํไดจ้รงิและเป็นทีย่อมรบัไดโ้ดยประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
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   4) ยดึหลกัการแบ่งปนัผลประโยชน์อยา่งสมคัรใจและทดัเทยีมกนั  
   5) ยดึหลกัฉนัทามตริะหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
   ความรว่มมอืของ ACMECS จะดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ 5 สาขา ดงัน้ี  
   1)  สาขาการอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน ซึง่มเีป้าหมายดงัน้ี 
    - เพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่

เกีย่วขอ้ง  
    - เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัการไหลเวยีนของสนิคา้และการลงทุน 

เพือ่ ใหเ้กดิการจา้งงาน  
    - เพือ่สรา้งงานและลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิสงัคม  

สาขาความร่วมมอืด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม มเีป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน จดัสรรการผลติ 
การตลาด และการจดัซือ้ร่วมกนั การวจิยัและพฒันาและการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูระหวา่งกนั  

2) 

สาขาการเชื่อมโยงการคมนาคม มเีป้าหมาย ดงัน้ี  3) 
    - พฒันาและใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ

สมาชกิ  
    - อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการคา้ การลงทุน เกษตรกรรม การผลติทาง

อุตสาหกรรมและการทอ่งเทีย่ว  
4)  สาขาความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่ว มเีป้าหมายดงัน้ี  

    - ส่งเสรมิยุทธศาสตรร์่วมสําหรบัความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศสมาชกิ  

    - อาํนวยความสะดวกการท่องเทีย่วสาํหรบัความรว่มมอืดา้นการท่องเทีย่ว
ระหวา่งประเทศสมาชกิ  

5)  สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
    - สง่เสรมิการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของคนและสถาบนั  
    - รเิริม่มาตรการเพื่อพฒันายุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์ห้

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัภมูภิาค  
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   แผนปฏิบติัการยทุธศาสตรค์วามร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS แบ่ง 3 
ระยะ ดงัน้ี  

1)  ระยะสัน้ มรีะยะเวลาดาํเนินการ พ.ศ. 2546 - 2548  
2)  ระยะปานกลาง มรีะยะเวลาดาํเนินการ พ.ศ. 2549 - 2551  
3)  ระยะยาว มรีะยะเวลาดาํเนินการ พ.ศ. 2552 - 2555 

(http://www.dft.moc.go.th/ACMECs.htm) 
 

โครงการข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกา (Free Trade Agreement of 
America: FTAA) 

8.5 

 

 ในเดือนธันวาคม พ .ศ. 2537 (ค .ศ. 1994) ประธานาธิบดี บิล คลินตัน แห่ง
สหรฐัอเมรกิาและผูนํ้าประเทศทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย   36   ประเทศในแถบ
ทวปีอเมรกิา  ซึ่งประกอบไปดว้ย ประเทศในอเมรกิาเหนือ  อเมรกิากลาง  อเมรกิาใต้  และ
ประเทศในหมู่เกาะแครบิเบยีน (ยกเวน้ประเทศควิบา) ไดจ้ดัการประชุมสุดยอดทวปีอเมรกิา 
(Summit of the American) ขึน้ครัง้แรกทีเ่มอืงไมอามี ่มลรฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความร่วมมอืในดา้นการพฒันาประเทศ เสรมิสรา้งศกัยภาพทาง
การเมอืง ความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมภิาค ซึ่งถือว่าเป็นการ
รวมกลุ่มภายในภูมภิาคทีส่าํคญั  เพราะมปีระชากรรวมกนัถงึ 800 ลา้นคน และม ีGDP ของ
ทุกประเทศรวมกนัถงึ 14 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  และมเีป้าหมายสามารถเปิดเขตการคา้เสรี
ได้ทนัภายใน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะส่งแรงกดดนัสําคัญมายงักลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) ในขณะเดยีวกนั หาก
ขอ้ตกลงการคา้เสร ีFTAA บรรลุผลจะช่วยเพิม่มลูค่าการสง่ออกใหทุ้กประเทศในกลุ่ม เพราะ
ราคาสนิคา้ส่งออกของประเทศสมาชกิในตลาดต่างประเทศจะถูกลงดว้ยสทิธพิเิศษทางภาษทีี่
ไดร้บั 
 ในการประชุมครัง้น้ี ผู้นําของ 34 ประเทศได้ร่วมกันแถลงการณ์ในปฏิญญาแห่ง
หลกัการ (Declaration of Principle) และแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) เพื่อจะรว่มมอืกนัใน
การจดัตัง้เขตการค้าเสรแีห่งทวปีอเมรกิาใหบ้รรลุผลสําเรจ็ภายใน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
โดยมใีจความสาํคญัระบุไวว้า่ ประเทศสมาชกิจะตอ้งมขีอ้ผกูพนัทีจ่ะไมใ่ชม้าตรการใหม่ๆ  ทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการคา้ รวมทัง้การจดัทําขอ้ตกลงใดๆ กต็ามจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญตัิ
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ของ GATT 1994 และ WTO และจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อประเทศ
อื่น 
 จากแผนปฏบิตัิการในเรื่องการจดัตัง้เขตการค้าเสรแีห่งทวปีอเมรกิาไดก้ําหนดใหม้ี
การประชุมรฐัมนตรกีารคา้ (Trade Ministeriat Meeting) ขึน้เพื่อดาํเนินการยกรา่งแผนการ
ดําเนินงานจดัตัง้เขตการคา้เสรแีห่งทวปีอเมรกิา โดยจดัประชุมขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปีตัง้แต่ 
พ.ศ. 2538 (1995) เป็นต้นมา ผลการประชุมที่สําคญัและมสี่วนผลกัดนัใหเ้กดิจุดเริม่ต้น ใน
การดาํเนินงานจดัตัง้เขตการคา้เสรแีหง่ทวปีอเมรกิาอยา่งเป็นทางการ คอื การประชุมรฐัมนตรี
การคา้ครัง้ทีส่ ีใ่นเดอืนมนีาคม 1998 ทีเ่มอืงซาน โฮเซ ประเทศคอสตารกิา หลงัการประชุมได้
มกีารแถลงการณ์ “ปฏญิญาแหง่ซานโฮเซ” (Declaration of San Jose) โดยมวีตัถุประสงค์
หลกัเพื่อเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุนระหว่างกนั ส่วนสําคญัทีสุ่ดของปฏญิญาน้ี คอื การ
จดัตัง้คณะกรรมการเจรจาการคา้ (Trade Negotiation Committee) จาํนวน  9  กลุ่ม อนัไดแ้ก่ 
การเปิดตลาด การลงทุน  การค้าบรกิาร  การจดัซื้อโดยภาครฐั  การระงบัขอ้พพิาทสนิค้า
เกษตร  ทรพัย์สนิทางปญัญา  การอุดหนุน  ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีตอบโต้การ
อุดหนุน  และนโยบายการแข่งขนั  การประชุมในกรอบน้ี มจุีดประสงคเ์พื่อเจรจาหาขอ้ตกลง
ในการส่งเสรมิการค้า และลดขอ้กดีกนัทางการค้าระหว่างกนั และจดัใหม้กีารเจรจาในกลุ่ม
ต่างๆ ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกประเทศจะต้องมสี่วนร่วม  และต้องมกีารสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนกนั
เป็นประธานและรองประธานกรรมการฯ ตามวาระที่กําหนด เพื่อใหส้ามารถบรรลุผลในการ
จดัตัง้เขตการคา้เสรไีดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนด 
 

การประชมุสดุยอดทวีปอเมริกา ครัง้ท่ี 3 
 ในการประชุมสุดยอดทวปีอเมรกิา ครัง้ที่ 3 ที่จดัขึน้ที่เมอืงควเิบค ประเทศแคนาดา
ระหว่างวนัที ่20 - 22 เมษายน 2543 สาระสาํคญัของการประชุมน้ีอยู่ทีก่ารใหค้วามสาํคญักบั
ประชาชน ในทวปีอเมรกิาทัง้ทางด้านเศรษฐกจิสงัคม ซึ่งได้ประกอบด้วยแผนปฏบิตัิการ 3 
ดา้น คอื สรา้งความเขม้แขง็ของระบอบประชาธปิไตย (Strengthening Democracy) สรา้ง
ความมัง่คัง่ (Greating Prosperity) และใหค้วามสาํคญัต่อทรพัยากรมนุษย ์(Realizing Human 
Potential)  
 โดยที่ประชุมเห็นพ้องกนัว่าการรวมกลุ่มเศรษฐกิจจะเป็นกุญแจสําคญัที่จะช่วยลด
ปญัหาความยากจน และการกระจายรายไดใ้หเ้ท่าเทยีมกนั ดงันัน้การช่วยยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตและการเสริมสร้างการพฒันาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนนัน้ จะต้องประกอบไปด้วยระบบ
เศรษฐกจิแบบเสรทีีเ่ปิดกวา้งการเปิดตลาดการคา้ การระดมทุนและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
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ความมัน่คงทางการเงนิ นโยบายรฐับาลที่เหมาะสม การพฒันาเทคโนโลย ีการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 ส่วนในเรื่องของการจดัตัง้เขตการค้าเสรแีห่งทวปีอเมรกิานัน้ ได้มผีลคบืหน้าอย่าง
ชดัเจนในการยกร่างขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีห่งทวปีอเมรกิา (Preliminary Draft FTAA 
Agreement) โดยดาํเนินการตามขอ้ตกลงจากการประชุมสุดยอดทวปีอเมรกิา ครัง้ที ่1 (ไมอา
มี)่ และไดก้าํหนดการเจรจาจดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรอีเมรกิาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมกราคม 
2005 แต่กม็ขีอ้ขดัแยง้ในเรื่องน้ีอยู่บ้างจากการประชุมรฐัมนตรกีารคา้ (Trade Ministerial 
Meeting) ครัง้ที่ 6 ที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2544 ที่เมอืงบวัโนสไอเรส ประเทศ
อารเ์จนตนิา สหรฐัฯ ไดส้นับสนุนขอ้เสนอของชลิทีีพ่ยายามผลกัดนัใหก้ารเจรจา FTAA มผีล
บงัคบัใชใ้นปี 2003 แต่กไ็มเ่ป็นผลสาํเรจ็ เน่ืองจากไดร้บัการคดัคา้นจากประเทศสมาชกิหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะบราซิลและกลุ่มประเทศสมาชกิ MERCOSUR ซึ่งประกอบไปด้วย 
อารเ์จนตนิา ปรากวยั และอุรกุวยั 
 หลงัจากการประชุมเสร็จสิ้นลง รฐับาลของทุกประเทศจะเริม่เจรจาในระหว่างการ
ประชุม Summit Implementation Review Group (SIRG) ทีจ่ะจดัขึน้ทีเ่มอืงควเิบค ระหว่าง
วนัที ่1 - 3 ตุลาคม 2544 เพื่อดําเนินการตามที่ไดใ้หค้ํามัน่สญัญาไวใ้นปฏญิญาเมอืงควเิบค 
(Declaration of Quebec City) และแผนปฏบิตักิาร (Action Plan)  
 

ผลกระทบต่อประเทศไทย 
 ด้านการค้าในอนาคตประเทศไทยคงจะต้องเผชิญปญัหาการแข่งขนัจากประเทศ
สมาชกิ FTAA  ซึง่ในขณะน้ีสนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัของไทยไปยงัตลาดสหรฐัฯ 10 อนัดบัแรกได้
เริม่มปีระเทศสมาชกิ FTAA เขา้มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยแลว้ ซึง่นอกจากเมก็ซโิก
และแคนาดาซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่สําคญัแล้ว ยงัมีประเทศอื่นๆ อีก ได้แก่ คอสตาริกา 
บราซลิ เอกวาดอร ์เวเนซูเอลา ชลิ ีฮอนดรูสั และสาธารณรฐัโดมนิิกนั สาํหรบัประเทศไทยจะ
ไดร้บัผลกระทบเพราะเมือ่สง่สนิคา้ไปยงั  34  ประเทศดงักล่าวจะเสยีเปรยีบ เน่ืองจากตอ้งการ
เสยีภาษีนําเขา้สงู  ในขณะทีก่ารคา้ของ  34  ประเทศมอีตัราภาษีนําเขา้ระหว่างกนัเป็นศูนย ์
สนิค้าที่ประเทศไทยจะเสียเปรยีบเป็นหมวดเกษตร เพราะสหรฐัเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
เกษตรรายใหญ่ เมื่อทัง้  34  ประเทศรวมอยู่ในเขตการคา้เสรเีดยีวกนัแลว้ โอกาสทีป่ระเทศ
ไทยจะไปแข่งขนักบัสหรฐัฯ จะเป็นเรื่องลําบาก ขณะเดยีวกนั สหรฐัฯ จะหนัไปนําเขา้สนิคา้
จากประเทศดงักล่าวมากขึน้ 
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 อยา่งไรกด็ ีความสาํเรจ็ในการจดัตัง้เขตการคา้เสรแีหง่ทวปีอเมรกิาจะมสีว่นช่วยขยาย
การคา้ และเพิม่รายไดข้องประเทศในภูมภิาค ซึ่งจะกลายเป็นตลาดที่มอีํานาจการซื้อที่ไทย
ควรจะใหค้วามสาํคญัต่อไป 
 ดา้นการลงทุน เมื่อพจิารณาในภาพรวมแล้ว สหรฐัฯ ยงัยดึหลกันโยบายการคา้และ
การลงทุนเสรซีึ่งจะเป็นผลดต่ีอการลงทุนของสหรฐัฯ ในต่างประเทศ  อย่างไรกด็ ีภาวะการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิสหรฐัฯ อาจทําใหม้กีารชะลอการลงทุนในต่างประเทศไดด้้วยเช่นกนั 
และหากการจดัตัง้เขตการค้าเสรปีระสบผลสําเรจ็ตามที่กําหนดไว้ สหรฐัฯ ก็มแีนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนฐานการลงทุนในต่างประเทศจากภูมภิาคเอเชยีไปยงัประเทศในกลุ่มลาตนิอเมรกิาใต ้
เพราะจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบทัง้ในเรื่องอตัราภาษี สทิธพิเิศษและความสะดวกต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
ขอ้ตกลงประกอบกบัระยะทางทีใ่กลท้าํใหข้นสง่สะดวกและประหยดักวา่มาก 
 

ข้อสงัเกต 
 จากระดบัการพฒันาและความเจรญิของแต่ละประเทศ ทัง้ในเรื่องเศรษฐกจิ การค้า 
การเมอืง และสงัคม ซึง่ความแตกต่างกนัในเรื่องน้ี อาจกลายเป็นอุปสรรคทีนํ่าไปสูค่วามล่าชา้
ในการจัดตัง้เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกาที่กําหนดไว้ภายในค.ศ. 2005 ก็เป็นได ้
นอกจากนัน้ การทีเ่วเนซุเอลาไดแ้จง้ในทีป่ระชุมว่าอาจจะไม่สามารถรบักําหนดเวลาใชบ้งัคบั
ในค.ศ. 2005 และบราซลิซึง่ยงัสงวนท่าทอียู่ เน่ืองจากเหน็ว่าอตัราภาษขีองสหรฐัฯ นัน้ตํ่าอยู่
แลว้  อาจจะไม่ไดป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงน้ีนัก คงจะเป็นอุปสรรคทีส่าํคญัทีจ่ะนําไปสู่ผลสาํเรจ็
ของการเจรจาในทีส่ดุ 
 ในระหว่างการแถลงขา่วสื่อมวลชน ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ไดก้ล่าวว่า “เรามทีางเลอืก
ระหว่าง เราสามารถรวมตวัเป็นตลาดร่วมเพื่อจะสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาวกบัตะวนัออก
ไกลและยุโรป หรอืเราจะต่างคนต่างอยู่”   ซึ่งเป็นขอ้น่าคดิว่า เมื่ออเมรกิาและยุโรปต่างรวม
เป็นหน่ึงแลว้เอเชยีควรทาํอยา่งไร 
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