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แถลงข่ำว 
กำรประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงำน GMS ได้จัดขึ้น ณ นคร

หลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
โดย นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยแทนรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นำยวรำเทพ รัตนำกร) รัฐมนตรีประจ ำแผนงำน GMS ของไทย ในการประชุมฯ 
ดังกล่าว ร่วมกับรัฐมนตรขีองอีก 5 ประเทศลุ่มแม่น้้าโขง ได้แก่ H.E. Sun Chanthol รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวง
พาณิชย์และรัฐมนตรีประจ้าแผนงาน GMS และ ASEAN ของกัมพูชา H.E. Shi Yaobin รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน H.E. Noulinh Sinbandhit รัฐมนตรีประจ้าแผนงาน GMS 
ของสปป,ลาว H.E. Lei Lei Thein รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเมียนม่าร์ และ H.E. Nguyen The Phoung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการ
ลงทุน ของเวียตนาม  

 

ทีป่ระชุมระดับรัฐมนตรีได้ให้กำรรับรองแถลงกำรณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ ำโขงและ
แผนปฏิบัติกำรภำยใต้กรอบกำรลงทุนในภูมิภำค (Regional Investment Framework: RIF) โดยใน
สาระส้าคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการรับทราบผลด้าเนินงานส้าคัญของ GMS ภายหลังการประชุมระดับ
รัฐมนตรี GMS ครั้งที่ ๑๘ ได้แก่ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ส่งผลให้การเชื่อมต่อกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการร่วมลงนาม MOU จ้านวน 
๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้้าโขง (The Greater 
Mekong Railway Association: GMRA) และ (๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (The Establishment of the 
Regional Power Coordination Center: RPCC) รวมถึงการด้าเนินงานแปลงแผนสู่การปฏิบัติของ (๑) 
แผนงานสนับสนุนหลักด้านการเกษตรในระยะที่ ๒ (๒) แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดท้าแนวเชื่อมต่อ
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ (๓) กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (๒๕๕๖-๒๕๖๐) และที่ประชุมฯ รับทราบกิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การ



-๒- 
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พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนาม การเริ่มด้าเนินการของกลุ่มท้างานด้านการ
พัฒนาเมือง รวมทั้งมุ่งเน้นอ้านวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้าตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจและ
พื้นที่ส่วนต่อขยาย และการขยายขอบเขตการครอบคลุมการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างประเทศสมาชิกอีก
ด้วย รัฐมนตรี GMS ยังได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดท้ากรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF) โดยโครงการที่
น้าเสนอภายใต้ RIF นั้น มีความแตกต่างจากโครงการตามแผนงาน GMS ในรูปแบบเดิมอย่างชัดเจน เช่น 
สำขำคมนำคม เพิ่มความส้าคัญของการขนส่งระบบรางเพื่อประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โครงการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศูนย์โลจิสติกส์ และอ้านวยความสะดวกการขนส่งข้าม
พรมแดน สำขำพลังงำน เน้นการพัฒนาตลาดพลังงานของอนุภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ให้ความส้าคัญกับการเพิ่มใช้เครื่องมือทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนามากขึ้น ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สำขำท่องเที่ยว เน้นการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคเป็น
จุดหมายปลายทางเดียวของอนุภูมิภาค มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำขำเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความท้าทายใหม่ เช่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัย
และความมั่นคงทางอาหาร สำขำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เน้นด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ HIV/AIDS นอกจากนี้ยังให้ความส้าคัญสูงต่อการพัฒนากฎระเบียบและการน้าไปสู่การ
ปฏิบัติของการอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการใช้ประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงทางกายภาพอย่างแท้จริง RIF ยังประกอบไปด้วยโครงการหลากหลายสาขาซึ่งจะมีส่วนช่วยในการ
แปลงเปลี่ยนจากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจต่อไป และรัฐมนตรี GMS ยังได้รับทราบและให้
ความเห็นชอบต่อการด้าเนินงานในระยะต่อไปของการจัดท้ากรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF) เช่น การทบทวน
อย่างสม่้าเสมอ การจัดล้าดับความส้าคัญในระยะห้าปี การระดมเงินทุน การผลักดันเข้าสู่วาระการบูรณาการ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความส้าคัญของการแปลงเปลี่ยนจากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่ระเบียง
เศรษฐกิจ และการให้เวที ECF ขยายบทบาทในการหารือประเด็นด้านการค้าและการลงทุน 

รัฐมนตรี GMS ได้ให้กำรรับรองแผนปฏิบัติกำรภำยใต้กรอบกำรลงทุนในภูมิภำค (RIF) โดยใน
ภาพรวมประกอบด้วย ๑๐ สาขา ๒๑๕ แผนงาน มูลค่ารวม ๕๓.๑ พันล้านสรอ. (ประมาณ ๑.๖ ลา้นล้านบาท) 
ประกอบด้วยโครงการลงทุน ๑๓๖ โครงการ มูลค่า ๕๒,๘๔๘.๐ ล้านสรอ. และโครงการความช่วยเหลือทาง
วิชาการ ๗๙ โครงการ มูลค่า ๒๑๐.๑ ล้านสรอ. ได้แก่ สาขาคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาเกษตร สาขา
สิ่งแวดล้อม สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาเมือง สาขาท่องเที่ยว สาขาการอ้านวยความสะดวก
ทางคมนาคมและการค้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาความร่วมมืออื่นๆ โดยแผนงาน
ด้านคมนาคมยังคงเป็นส่วนส้าคัญของกรอบ RIF อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มการลงทุนที่สูงขึ้นในสาขาความ
ร่วมมือใหม่ ได้แก่ การพัฒนาสู่ความเป็นเมือง ICT และความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของ
ไทย กรอบการลงทุน RIF จะประกอบด้วยโครงการลงทุนและโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจ้านวน ๗๖ 
โครงการ มูลค่ารวม ๑,๙๖๐.๙ ล้านสรอ. (ร้อยละ ๓.๗ ของโครงการ RIF ทั้งหมด) ซึ่งไทยมีส่วนร่วมใน
แผนงานด้านคมนาคมมากที่สุด (มูลค่า ๑,๐๓๖.๙ ล้านสรอ.) รองลงมาคือด้านพลังงาน (มูลค่ารวม ๓๐๖.๘ 
ล้านสรอ.) ด้านสิ่งแวดล้อม (มูลค่ารวม ๒๔๕.๓ ล้านสรอ.) และด้านเกษตร (มูลค่ารวม ๒๑๒.๒ ล้านสรอ.) 
ตามล้าดับ  


