กรอบความร่ วมมือแม่ โขง - ล้ านช้ าง (Mekong - Lancang Cooperation : MLC)
ข้ อมูลทั่วไป
 พัฒนามาจากข้ อริ เริ่มของไทยในปี ๒๕๕๕ ที่จะจัด การประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าล้านช้าง - แม่น้าโขง
 โดยนายกรัฐมนตรี จีนกล่าวสนับสนุนข้ อเสนอของไทยในการประชุมผู้นาอาเซียน - จีน
ครัง้ ที่ ๑๗ เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๗
 จัดตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นทางการ เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๕๘
 มีสมาชิก ๖ ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) ไทย
และจีน (ครอบคลุมจีนทังประเทศ)
้
 มี ก ารประชุ ม ระดับ ผู้ น า (ทุ ก ๒ ปี ) รมว.กต. (ทุ ก ปี ) เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โ สและ
คณะทางาน (อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้ )
เอกสารหลักการ (Concept Paper ตามปฏิญญาซานย่ า)
 วางแนวทาง หลักการสาคัญ และยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกทุกประเทศในการเสริ มสร้ างความร่ วมมือ
ภายใต้ กรอบนี ้บนพื ้นฐานของหลักฉันทามติ ความเท่ าเทียม
ความร่ วมมื อเพื่อผลประโยชน์ ร่วมกัน และความรั บผิดชอบ
โดยสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่ างประเทศ และกฎบัตร
สหประชาชาติ โดยมี เป้าหมายเพื่ อการพัฒนาอย่ างยั่งยื น
ในอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง มุ่งลดความเหลื่อมลา้ ในการพัฒนา
และส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
 ระบุความร่ วมมือใน ๓ สาขา ซึง่ สอดคล้ องกับสามเสาหลักของ
อาเซียน ได้ แก่ (๑) การเมืองและความมัน่ คง (๒) เศรษฐกิจและ
การพัฒนาอย่ างยั่ งยื น และ (๓) สังคม วัฒนธรรม และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประชาชน
 ระบุโครงสร้ างของกรอบความร่ วมมืออย่างกว้ าง ๆ รวมทังเรื
้ ่ อง
เงิ นทุนสนับสนุนโครงการว่ าจะต้ องเป็ นไปตามที่ ประเทศ
สมาชิกเห็นพ้ องกัน
บทบาทของไทย
 การก่ อตัง้ กรอบ ไทยเป็ นผู้ ผลักดันให้ การประชุมระหว่าง
ประเทศเรื่ องการบริ หารจัดการน า้ พัฒนาเป็ นกรอบความ
ร่ วมมือที่มีสาขาต่าง ๆ อย่างรอบด้ าน และร่ วมกับจีนในการ
จัดทา Concept Paper ของกรอบความร่ วมมือแม่โขง - ล้ านช้ าง
 การเป็ นประธานการประชุมร่ วมกับจีนในการประชุมที่ผ่านมา
ทั ง้ ระดั บรั ฐมนตรี ต่ างประเทศ เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โส และ
คณะทางาน ซึ่งทาหน้ าที่กาหนดทิศทางการหารื อและเป็ นผู้
ประสานหาข้ อสรุ ปต่ อความเห็ นที่ ไม่ ตรงกันของประเทศ
สมาชิก
 การให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศ
ลุ่มน ้าโขง
 การเข้ าร่ วมการประชุมฯ ทุกระดับเพื่อแสดงบทบาทนาของไทย
ต่อกรอบความร่ วมมื อดังกล่าว รวมทังแสดงจุ
้
ดยื นของไทย
ในประเด็นที่ไทยให้ ความสาคัญ อาทิ การเชื่อมโยง การพัฒนา
และแลกเปลี่ ยนข้ อมูลด้ านทรั พยากรน า้ ผลักดันให้ MLC
เป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป็ นกลไกหลักผลักดันให้ อนุภูมิภาคสามารถเข้ าสู่ห่วงโซ่
มูลค่ าผ่ านเครื่ องมื อที่ ทันสมัย เช่ น การค้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์
การส่งเสริ มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทนั สมัย สอดคล้ องกับ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐

การประชุ
มที่ผ่านมา
+
 ๖ เม.ย. ๒๕๕๘ กปช. จนท. อาวุโส ครัง้ ที่ ๑ ณ กรุงปั กกิ่ง หารื อเกี่ยวกับหลักการ
และวัตถุประสงค์ในภาพรวม
 ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘ กปช. จนท. อาวุ โส ครั ้ ง ที่ ๒ ณ จ.เชี ยงราย
ได้ ข้อสรุ ปในทุกประเด็นของ Concept Paper
 ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘ กปช. รมว.กต. ครัง้ ที่ ๑ ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน เห็นพ้ อง
ใน ๕ ประเด็ นส าคัญในระยะเริ่ มต้ น ได้ แก่ ความเชื่ อมโยง ความร่ วมมื อด้ าน
อุตสาหกรรม ความร่ วมมือเศรษฐกิจข้ ามพรมแดน การบริ หารจัดการทรั พยากรนา้
และการเกษตรและการลดความยากจน
 ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ กปช. ผู้นา ครั ง้ ที่ ๑ ณ เมืองซานย่ า ผู้นาแสดงวิสัยทัศน์ในการ
ดาเนินความร่ วมมือระหว่างกันภายใต้ กรอบ MLC โดยให้ ความสาคัญกับการบริ หาร
จัดการน ้าอย่างยัง่ ยืนเป็ นหลัก และจีนได้ ประกาศจัดตังกองทุ
้
นแม่โขง - ล้ านช้ าง ๓๐๐
ล้ าน USD สาหรับการดาเนินโครงการเร่ งด่วน
 ๒๑-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ กปช. รมว.กต. ครั ง้ ที่ ๒ ณ เมืองเสียมราฐ ทปช. เห็นชอบการ
จัดตัง้ คกก. ๖ สาขา (ทรัพยากรน ้า ความร่ วมมือเศรษฐกิจข้ ามพรมแดน การเกษตร การ
ลดความยากจน ความเชื่อมโยง ศักยภาพในการผลิต) จัดทาแผนปฏิบตั ิการระยะ ๕ ปี
จัดตังกลไกประสานงานกลางของ
้
ปท.สมาชิก และรับรองเอกสารผลลัพธ์ ๓ ฉบับ ได้ แก่
ถ้ อยแถลงร่ วมฯ เอกสารหลักการการจัดตังคณะท
้
างานรายสาขาฯ และตารางติดตาม
ผลลัพธ์การประชุมผู้นา ครัง้ ที่ ๑ และแนวทางการใช้ เงินกองทุน MLC Fund
 คณะทางานทัง้ ๖ สาขา ได้ จัด กปช. ครั ง้ แรกเรี ยบร้ อยแล้ ว และระหว่างวันที่
๒๗-๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐ กต. จีนในฐานะที่เป็ นสานักเลขาธิการระดับชาติของกรอบ MLC
จะเป็ นเจ้ าภาพจัด ปช. Diplomatic Joint Working Group (DJWG) เพื่อเตรี ยมการ
สาหรับ กปช. ระดับ รมต. ครัง้ ที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ เมืองต้ าหลี่ ประเทศจีน
และ กปช. ผู้นาครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ ประเทศกัมพูชา
 ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ กปช.รมว.กต. ครั ้งที่ ๓ ณ เมื องต้ าหลี่ มณฑลยูนนาน โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี ้ (๑) ทปช. ทบทวนการดาเนินงาน และหารื อทิศทางในอนาคตของ
กรอบ MLC โดยเห็นพ้ องที่จะมุ่งส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อนบ้ าน (๒) ทปช. เตรี ยมการสาหรับ กปช. ผู้นาครัง้ ที่ ๒ โดย ทปช. ได้ เห็นชอบต่อร่ าง
แผนปฏิบตั ิการ ระยะ ๕ ปี MLC (ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๒) ซึ่งอิงตามปฏิญญาซานย่า
โดยให้ ความสาคัญกับ ๓ เสาหลัก และ ๕ สาขาที่สาคัญ นอกจากนี ้ ทปช. ได้ รับรอง
เอกสาร ๑ ฉบับ ได้ แก่ ร่ างแถลงข่าวร่ วมฯ ซึง่ เป็ นเอกสารประชาสัมพันธ์พฒ
ั นาการของ
กรอบ MLC
 ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ กปช. ผู้นา ครั ง้ ที่ ๒ ณ กรุ งพนมเปญ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้ (๑)
นรม. กล่าวถ้ อยแถลงแสดงวิสยั ทัศน์วา่ จะผลักดัน MLC เป็ นกรอบอนุภูมิภาคที่ทนั สมัย
และมี น วั ต กรรม รวมทั ง้ เชื่ อ มกั บ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ของข้ อริ เริ่ มหนึ่ ง แถบ
หนึ่งเส้ นทางของจี น (B&R) พร้ อมผลักดันให้ ACMECS เป็ นศูนย์ กลางในการ
ขับเคลื่อนอนุภูมิภาคลุ่มนา้ โขง (๒) ทปช. ได้ รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๒ ฉบับ ได้ แก่
ปฏิญญาพนมเปญฯ และแผนปฏิบตั กิ าร ระยะ ๕ ปี MLC (ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๒)
 ๑-๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ไทยเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมคณะทางานร่ วมสาขาทรั พยากรนา้
ภายใต้ กรอบ MLC ครัง้ ที่ ๒ ที่ จ.เชียงราย
กองส่งเสริ มเศรษฐสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ค. ๒๕๖๑

