
ข่าว -- งานฉลองครบรอบ 20 ปี  
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ 

(GMS 20th year anniversary)   
14 กันยายน 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

 

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประจํา
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong 
Subregion: GMS) ของไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีของความ
ร่วมมือแผนงาน GMS ในวันท่ี 14 กันยายน 2555 ณ สํานักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี H.E. Sok Chenda Sopheak (ซก เจนดา โซเพียะ) รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Zheng Xiaosong (เจ้ิง เฉี่ยว ซ่ง) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน H.E. Arkhom Tounalom (อาคม ตุนาลม) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว H.E. U Set Aung  
(อู เซ็ต อ่อง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการวางแผน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
H.E. Bui Quang Vinh (บุ๋ย กวาง วินห์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน สาธารณรัฐเวียดนาม 
และ Mr. Stephen Groff รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) พร้อมด้วย             
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสจากประเทศสมาชิก และภาคีการพัฒนาท้ังในและนอกอนุภูมิภาค เข้าร่วมงานฉลองดังกล่าว 
อีกทั้ง ทาง ADB ยังได้เชิญ ดร.ศุภชัย พาณิชภักด์ิ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริหารบริษัทล็อกซเล่ย์จํากัด (มหาชน)  ผู้บุกเบิก
สภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS Business Forum: GMS-BF) ซ่ึงท้ังสองท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้แทน
ฝ่ายไทยท่ีเป็นผู้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนแผนงาน GMS ต้ังแต่แรกเริ่มมาร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสุนทรพจน์
ในงานด้วย      

แผนงาน GMS ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก จํานวน 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมาร์ ประเทศไทย และเวียดนาม โดยร่วมกับ ADB ได้เริ่มดําเนินงาน
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ความร่วมมือแผนงาน GMS มาต้ังแต่ปี 2535 ซ่ึงระยะเร่ิมแรกเป็นจัดทําแผนแม่บทและกําหนดแนวทางความ
ร่วมมือรายสาขา การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การจัดทําแผนงาน/โครงการ และการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยโครงการลงทุนของแผนงาน GMS ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา (สถานะ ณ 
เดือนกันยายน 2554) มีการลงทุนในโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปแล้ว 55 โครงการ รวมเป็นเงินลงทุน 14 
พันล้านเหรียญ สรอ. ครอบคลุมโครงการสําคัญ อาทิ ถนน สนามบิน รถไฟ ไฟฟ้าพลังนํ้า และโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 

GMS ถือได้ว่าเป็นอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากภูมิศาสตร์ท่ีต้ังที่อยู่ใจกลางของเอเชีย และมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 8 ในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย แม้ช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจมีการปรับตัวลดลงแต่ยังสามารถขยายตัวได้เฉลี่ยร้อยละ 6.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ 
(ปี 2553) ของสมาชิกรวมกันเท่ากับ 734.8 พันล้านเหรียญ สรอ. จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาถือว่า GMS  
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงอนุภูมิภาค ทั้งทางด้านคมนาคมขนส่ง 
พลังงาน และโทรคมนาคม ซ่ึงถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
สมาชิกตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (เมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-
ใต้ (ไทย-ลาว-จีน) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (เมียนมาร์-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม) ดังจะเห็นได้จากมูลค่า
การค้าภายในกลุ่ม GMS เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.79 ปริมาณการค้าชายแดนในภาพรวมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวท้ังในและนอกภูมิภาคเดินเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น และมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในกลุ่ม GMS เพ่ิมขึ้นถึง 20 เท่า เม่ือเทียบกับช่วงเริ่มดําเนินโครงการในปี 2535     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ให้ความสําคัญในเรื่อง Competitiveness และ Community 
มากข้ึน รวมทั้งเรื่องโลจิสติกส์และการเช่ือมโยงโซ่การผลิตท้ังในและนอกภูมิภาค การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การปรับปรุงและลดกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค
สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและร่วมมือทั้งทางด้านสาธารณสุข และการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความพยายามในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมเพ่ือการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ นอกจากนี้ การเร่ิมดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่ง
ข้ามพรมแดน (Cross Border Transport Agreement: CBTA) เป็นข้อริเริ่มท่ีหากมีการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกและสามารถเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคได้อย่างมีนัยสําคัญ 

งานฉลองครบรอบ 20 ปี จึงถือเป็นโอกาสสําคัญท่ีประเทศสมาชิกได้ทบทวนความสําเร็จในช่วงที่ผ่าน
มา เพ่ือเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มเพ่ือเผชิญกับความท้าทายท่ี
มากขึ้นในอนาคต รวมถึงประเทศสมาชิกยังได้ใช้โอกาสนี้ร่วมหารือเพ่ือเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 
ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 18 ซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ นครหนานหนิง มณฑล
กวางสี ระหว่างวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2555 ท้ังน้ี การจัดทํากรอบการลงทุนของภูมิภาค (Regional 
Investment Framework) เพ่ือกําหนดโครงการลงทุนลําดับความสําคัญสูงของ GMS .ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
เป็นประเด็นสําคัญที่รัฐมนตรีแผนงาน GMS ของประเทศสมาชิกจะได้หารือในการประชุมดังกล่าวต่อไป  

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้ยกย่องแผนงาน GMS เป็น
หัวใจหลักของการพัฒนาภูมิภาค โดยเห็นว่าในระยะต่อไปแผนงาน GMS จะต้องเร่งจัดทํากรอบการลงทุนของ
ภูมิภาคเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และเน้นยํ้าว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับแผนงาน GMS โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สอดคล้องและได้ประโยชน์จากแผนงาน GMS ควบคู่ไปกับการมี
บทบาทนําในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ เพ่ือลดช่องว่าง
ในการพัฒนา โดยมีการให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาด้านซอฟท์แวร์อ่ืนๆ 
รวมถึงการมีบทบาทในการร่วมพัฒนาฐานการลงทุนท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค อาทิ ท่าเรือนํ้าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวาย ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าวจะส่งผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค และเช่ือมโยงประเทศ 
GMS ให้มีบทบาทในโซ่การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในขณะท่ีภาคเอกชนไทยจะได้ประโยชน์ใน
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การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การขยายเครือข่ายธุรกิจและเครือข่ายการผลิต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถของไทยใน
การเช่ือมโยงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและตลาดโลก                 

ในโอกาสน้ี ผู้บุกเบิกแผนงาน GMS จากประเทศไทยทั้งสองท่าน คือ ดร.ศุภชัย พาณิชภักด์ิ ได้กล่าว
ช่ืนชมแผนงาน GMS  และเห็นว่าประเด็นสําคัญท่ีแผนงาน GMS ควรเร่งดําเนินการในระยะต่อไป ได้แก่ การ
พัฒนาภาคเกษตรทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการขยายผลิตภาพการผลิต (productivity) การเช่ือมโยง
โครงข่ายสายส่งเพ่ือการซ้ือขายไฟฟ้า แนวทางการดําเนินงานในเรื่องพืชพลังงาน รวมถึงการเพิ่มบทบาทของ
แผนงาน GMS ในกรอบอาเซียน ซ่ึงควรเน้นในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน 
การเพิ่มบทบาทของเวทีระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการดําเนินงานแผนงาน GMS 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNCTAD ยินดีให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการค้า กระบวนการ
ศุลกากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ GMS เนื่องจากมีเครือข่าย (Visual Institute) เช่ือมโยงกับ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก ในขณะที่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้ขอให้ ADB ให้ความสําคัญกับภาคเอกชนอย่าง
ต่อเน่ือง ผลักดันในเร่ืองโลจิสติกส์และการพัฒนาซอฟท์แวร์ และช่วยเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกเพ่ือให้เป็นหนึ่งในกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคต่อไป   
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