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ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS) คร้ังที่ 15 

ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมนํ้าโขง คร้ังที่ 15 ระหวาง
วันที่ 17 – 19   มิถุนายน   2552   ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีรัฐมนตรีจาก 6 ประเทศเขารวม คือ นายจอม ประสิทธ์ิ 
(Mr.Cham Prasidh) รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงพาณิชยกัมพูชา นางเข็มแพง พลเสนา 
(Mme.Khempheng Pholsena) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว พันเอกทูเร ซอ 
(Colonel Thuyain Zaw) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ สหภาพพมา    
นายเหวียน ด๊ึก ฮวา (Mr.Nguyen Duc Hoa) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวางแผนและการลงทุน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายวู จินกัง (Mr.Wu Jinkang) เจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการคลัง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายลอเรนซ กรีนวูด (Mr.Lawrence Greenwood) รองประธานบริหาร
ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

ที่ประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMS) ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ดานที่ผูนํา 
6 ประเทศไดมอบหมายจากคราวประชุมสุดยอดผูนําเมื่อเดือนมีนาคม 2551 คือ (1) แผนปฏิบัติการ
พ้ืนที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North–South Economic Corridor: NSEC) (2) แผนปฏิบัติการพ้ืนที่
เศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) (3) แผนปฏิบัติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan) 
(4) แผนที่นําทางขยายความรวมมือดานพลังงาน (GMS Roadmap for Expanding Cooperation in 
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Energy) และ (5) แผนงานความรวมมือสงเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาค (Work Program for GMS 
Investment Cooperation) 

ที่ประชุมไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน 5 เรื่องดวยกันคือ (1) แผนปฏิบัติ
การเวียงจันทน 2551-2555 โดยเฉพาะการใหทุนการศึกษาและฝกอบรม ซ่ึงรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได
ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกรวมกัน โดยในสวนของไทยไดใหทุนผานสํานักงานความรวมมือ
และการพัฒนาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นโดยลําดับ เฉพาะป 2552 คาดวาจะสามารถใหทุนไดรวมประมาณ 
1,500 ทุน (2) รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดการประชุมการพัฒนาแนวเศรษฐกิจ (GMS 
Economic Corridors Forum, ECF) ซ่ึงจีนเปนเจาภาพเม่ือเดือนมิถุนายน 2551 และผลการประชุม
ความรวมมือดานโลจิสติกสในอนุภาคแมนํ้าโขง ซ่ึงจีนเปนเจาภาพเม่ือวันที่ 6-10 มิถุนายน 2552  
(3) ความกาวหนาและความจําเปนตองเรงรัดการดําเนินการตามความตกลงขนสงสินคาขามแดน 
(Cross Border Transport Agreement, CBTA) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการอํานวยความสะดวกการขนสง
และการคาภายในอนุภูมิภาค และ (4) รายงานผลการดําเนินงานของภาคเอกชน ซ่ึงเสนอใหเรงรัดการ
อํานวยความสะดวกการขนสงสินคาขามพรมแดน และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME Development Fund) 

รัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศมีความเห็นที่จะรวมกันเรงรัดและผลักดันความรวมมือในการลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันในชวงที่ 
ทั่วโลกตองประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ที่สําคัญไดแก การพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาโครงขายเคเบิลใยแกวระยะที่ 2 ซ่ึงไดรับความชวยเหลือ
จากจีนและเกาหลี การพัฒนาพลังงานชีวภาพ การลงทุนดานพลังงานไฟฟาและการเชื่อมโยงสายสง
ไฟฟาระหวางประเทศ การทําการตลาดทองเท่ียวรวมกันในปแหงการทองเที่ยวลุมแมนํ้าโขง (Visit 
Mekong Year 2009-2010) ความรวมมือในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แนว
ชายแดน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ในสวนของไทย นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา รัฐบาล
ไทยยืนยันที่จะผลักดันและพรอมใหความชวยเหลือในการพัฒนารวมกันใน 6 เร่ืองคือ 

หน่ึง การกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
เริ่มกอสรางไดภายในชวงตนป 2553 และจะทําใหสามารถเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงระหวางไทย 
ลาว และจีน ไดเสร็จสมบูรณในราวปลายป 2555 

สอง การแลกเปลี่ยนสิทธิทางจราจรและตรวจปลอยสินคารวมกัน ณ บริเวณชายแดน
จังหวัดมุกดาหารและเมืองสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว ซ่ึงไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 
11 มิถุนายน 2552 สามารถลดระยะเวลาขนสงจากมุกดาหารไปยังชายแดน ณ ดานแดนสะหวันของลาว
และดานลาวบาวของเวียดนามลดลงจากประมาณ 10 ชั่วโมงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง และลดระยะเวลาการ
ตรวจปลอยสินคาจาก 4 ชั่วโมงเหลือเพียง 40 นาที และจะทําใหการขนสงสินคาตอไปยังมณฑลกวางสี 
มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไทยจะเรงเจรจาสิทธิจราจรกับกัมพูชา ณ ดานอรัญประเทศ-ปอยเปต 
เพ่ืออํานวยความสะดวการเดินทางตอไปยังเมืองโฮจิมินหของเวียดนาม โดยคาดวาจะเพ่ิมจํานวนโควตา
การเดินรถขนสงจาก 40 คันเปน 150 คัน และเจรจากับลาวและจีนบริเวณดานเชียงของและดานหวยทราย
ตอไป 
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สาม การพัฒนาเสนทางรถไฟทางคูเชื่อมโยงกรุงเทพฯ-คุนหมิง ตามแผนการพัฒนา
เสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิงของอาเซียน เพ่ือลดตนทุนการขนสงและประหยัดพลังงาน โดยขณะนี้
รัฐบาลจีนไดใหความชวยเหลือ สปป.ลาว ในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนในเสนทางที่ผาน 
หลวงพระบาง และธนาคารพัฒนาเอเซียไดใหการสนับสนุนศึกษาความเหมาะสมโครงขายรถไฟ  
โดยเพ่ิมเติมเสนทางเชื่อมโยงกรุงเทพฯ-คุนหมิง คูขนานไปกับเสนทางถนนหมายเลข 3 ผานจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงรัฐบาลไดทําการออกแบบเบื้องตนสถานีรถไฟและสะพานขามแมนํ้าโขงเพิ่มเติมที่จังหวัด
เชียงรายไวแลว 

ส่ี การสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวของประชาชนในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง และทํา
การตลาดรวมกัน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลกมายังอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง ซ่ึงมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธรรมชาติที่สวยงาม 

หา การจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมลุมแมนํ้าโขง (GMS’s 
SME Development Fund) เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนผูประกอบการของทั้ง 6 ประเทศ ซ่ึงไทยได
ขอความชวยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเซียเพ่ือทําการศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งกองทุนตอไป 

หก การจัดทําแผนงานรวมกันเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก 
จากขอมูลปจจุบันพบวา การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไดสงผลกระทบตอภาวะน้ําทวม 
ระดับนํ้าทะเลและอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงจะมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรมและ 
วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา รัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศยังไดแสดงความขอบคุณ
รัฐบาลของประเทศผูใหความชวยเหลือ (ที่สําคัญไดแก ญ่ีปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา เปนตน) และองคกรใหความชวยเหลือระหวางประเทศ (Development Partners) ที่ไดให
การสนับสนุนทางการเงินทั้งความชวยเหลือแบบใหเปลา ความชวยเหลือทางวิชาการ และเงินกูแบบ
ผอนปรนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 18 ปที่ผานมา ทั้งน้ีผูแทนรัฐบาล
ของประเทศผูใหความชวยเหลือและองคกรใหความชวยเหลือระหวางประเทศไดกลาวยืนยันตอที่ประชุม
วา จะเพ่ิมความชวยเหลือและใหการสนับสนุนทางการเงินตอไป 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวสรุปในตอนทายวา กรอบความรวมมือ GMS จะชวย
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ิมปริมาณการคาทั้งวัตถุดิบและสินคาอุปโภคบริโภค ลด
ตนทุนดานโลจิสติกสของภาคเอกชน เพ่ิมโอกาสการทองเที่ยวของกลุมประเทศ GMS ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาส
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนของไทยในที่สุด 
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