
 

 

 

 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง ครั้งที่ 14 

 ระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน 2550 นายปยะบุตร  ชลวิจารณ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี และนายอาคม  เติมพิทยา

ไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทน

ไทยในการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส  ไดเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง 

(GMS Ministerial Meeting) คร้ังที่ 14 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส     

 นายปยะบุตร  ชลวิจารณ  เปดเผยวา การประชุมดังกลาวมีผลการประชุมที่สําคัญ ดังนี ้

1. การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางไทย-สปป.ลาว-จีน (MOU on GMS North-south 

Economic Corridor International Bridge) เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและกอสรางสะพานขามแมน้ํา

โขง ณ เมืองเชียงของ-หวยทราย  ตามแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต เชื่อมจากเชียงรายไปยังคุนหมิง 

โดยผานสปป.ลาว ซึ่งเปนโครงการตัวอยางของความสําเร็จที่ประเทศ GMS รวมมือเพื่อชวยเหลือกันเอง 

โดยไทยใหความชวยเหลือในการศึกษาออกแบบรายละเอียด วงเงิน 35 ลานบาท และรวมกับจีนออกคา

กอสรางฝายละครึ่งหนึ่ง วงเงินรวมประมาณ 1,000 ลานบาท โดยจะเริ่มกอสรางสะพานในป 2552 คาดวา

จะแลวเสร็จในป 2554  

2. เห็นชอบยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการลําดับความสําคัญสูงของ 9 สาขา ซึง่จะเปน

งานสําคัญของความรวมมือในอนาคต โดยจะนําเสนอยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติการ 9 สาขา ระยะ 

5 ป (2551-2555) ตอที่ประชุมระดับผูนํา 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง คร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 30-31 มีนาคม 

2551 ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว  

3. ใหความเห็นชอบตอการทบทวนกลางรอบ (Midterm Review) ซึ่งเปนการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา GMS ในระยะตอไป โดยมีสาระสําคัญในการปรับเปลี่ยนจุดเนนการดําเนินงาน จากที่ผาน

มาที่สวนใหญเปนการเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและมีความกาวหนาเปนอยางมาก มาให

ความสําคัญเพิ่มข้ึนกับการอํานวยความสะดวกดานกฎระเบียบและการสนับสนุนการคาการลงทุน และ

กระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ควบคูกับการพิจารณาปรับปรุงกลไกการดําเนินงานบางสวนเพื่อใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนบทบาทเชิงรุกของภาคเอกชนในการพัฒนา GMS  
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4. เห็นชอบตอการกําหนดแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมน้ําโขง จํานวน 9 เสนทาง 

(เพิ่มข้ึนจากเดิม 3 เสนทาง คือ แนวเหนือ-ใต แนวตะวันออก-ตะวันตก และแนวตอนใต) ใหเปนแนวพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจหลักของอนุภูมิภาค ซึ่งจะเปนการพัฒนาแบบองครวมที่เปนการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดลอม ตอยอดจากการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานการขนสงหลักในอนุภูมิภาค ตลอดจนเรงรัด

การพัฒนากฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกและดึงดูดการคาและการลงทุนใน GMS 

เพิ่มข้ึน 

5. เห็นชอบแนวทางการจัดประชุมระดับผูนํา 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS Summit) 
ครั้งที่ 3 โดยหัวขอ (Theme) ของการประชุมคือ “Enhanced Competitiveness Through Greater 

Connectivity“ หรือ “การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ GMS ดวยการเชื่อมโยงที่เพิ่มมากขึ้น” 

ทั้งนี้ประเทศ GMS ไดต้ังเปาหมายที่จะใหสัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบทายการดําเนินงานความตก

ลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement : 

CBTA) ใหครบทุกประเทศ เพื่อใหความตกลงดังกลาวสามารถเริ่มบังคับใชการอํานวยความสะดวกการผาน

แดนของคนและสินคาในอนุภูมิภาคไดอยางสมบูรณ โดยจะมีกิจกรรมที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก การประชุม

กลุมเยาวชนลุมแมน้ําโขง (GMS Youth Forum) การหารือระหวางผูนําและภาคเอกชน  และการหารือ

ระหวางผูนําและหุนสวนการพัฒนา (Development Partners)  

6. รัฐมนตรีประเทศ GMS ไดยืนยันการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาธุรกิจ 6 
ประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS Business Forum) ซึ่งปจจุบันประเทศไทยทําหนาที่ประธาน และสงเสริมให

มีการหารืออยางใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับปฏิบัติการและนโยบายระดับสูง 

โดยจะจัดใหมีการหารือระหวางภาคเอกชนและผูนํา 6 ประเทศ ในระหวางการประชุมระดับผูนํา 6 ประเทศ 

คร้ังที่ 3 ตอไป 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา ที่ผานมา GMS สามารถสรางเครือขายการ

ดําเนินงานรวมกับหุนสวนการพัฒนาไดมากกวา 30 องคกร ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมเปนมูลคา 

817 ลานเหรียญสหรัฐ (ป 2535-2549) โดยมีธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) เปนผูสนับสนุนรายใหญ ซึ่ง

ในการประชุมคร้ังนี้ ไดมีหุนสวนการพัฒนามาเขารวมมากกวา 20 ราย โดยสาขาที่ประเทศ GMS สนใจจะ

ขอรับความชวยเหลือ ไดแก การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การดําเนินงานผอนคลายกฎระเบียบและพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยีทันสมัยที่ชวยพัฒนาอนุภูมิภาค และได

เนนย้ําให ADB เพิ่มบทบาททั้งในดานการสนับสนุนทางการเงินและวิชาการ และการเปน “Honest Broker” 

หรือนายหนาผูซื่อสัตยที่ทําหนาที่เปนคนกลางระหวางประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ใหกับ

แผนงาน GMS ตอไป     

เนื่องจากการประชุมคร้ังนี้ตรงกับการฉลองวาระครบรอบ 15 ป ของ GMS  ดังนั้น จึงไดมีการเชิญ

บุคคลที่มีสวนสําคัญในการริเร่ิมบุกเบิกแผนงาน GMS (GMS Pioneers) อาทิ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ ซึ่ง
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ปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการองคการวาดวยการคาและการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNCTAD) 

มารวมเปนเกียรติในการประชุม ซึ่งทานไดกลาวชื่นชมตอความกาวหนาในการดําเนินงานของ GMS ที่เกิด

จากการผลักดันรวมกันอยางแข็งขันและตอเนื่องของประเทศสมาชิก และเนนวาในระยะตอไปแผนงาน 

GMS ควรเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นในหลายประการดวยกัน ประการแรก คือ การพัฒนาการเชื่อมโยง

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดชองวางที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี (Digital Divide) 

ประการที่สอง เปนความทาทายในการกําหนดนโยบายการพัฒนาพลังงานในอนุภูมิภาค ที่จําเปนตองมกีาร

สรางสมดุลระหวางการผลิตพืชพลังงานกับการผลิตพืชอาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ ควบคูไปกับการ

อนุรักษพื้นที่ปาไม ซึ่งในปจจุบันเรื่องนี้ยังไมสามารถหาขอสรุปไดอยางลงตัว และแนวโนมของการผลิต

พลังงานจากพืชที่เพิ่มสูงขึ้นไดสงผลทําใหราคาอาหารสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนกัน  ประการที่สาม ตองมี

การอํานวยความสะดวกการเดินทางของภาคเอกชนเพิ่มข้ึน และประการที่ส่ี คือการพัฒนาการเติบโตของ

อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงโดยเนนประเด็นการแกปญหาความไมเทาเทียมและความไมเปนธรรม (Inclusive 

growth) ที่ใหความสําคัญตอการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมดวยวิถีทางการพัฒนาแบบยั่งยืนใหแก

ประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะประชาชนยากจน 

การประชุมคร้ังนี้  ไทยไดผลักดันประเด็นสําคัญหลายประการ อาทิ การเรงรัดใหดําเนินงาน

ตามผลการประชุม Summit คร้ังที่ 2 ใหเกิดเปนรูปธรรม ไดแก (1) การดําเนินงานตามความตกลงขนสง

ขามพรมแดน (CBTA) ตามกําหนด (2) การเรงจัดตั้งเขตปลอดโรคสัตวของอนุภูมิภาค โดยเรงรัดให GMS 

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมงบประมาณ ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และการจัดตั้ง Vaccine 

Bank ใหเปนรูปธรรม (3) การเรงผลักดันการกอสรางโครงขายโทรคมนาคมของอนุภูมิภาคใหครบเต็มระบบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว และพมา  เปนตน 

สวนการดําเนินงานของไทยในระยะเรงดวนเพื่อสนับสนุนแผนงาน GMS คือ ในป 2550 

ประเทศไทย โดย สศช. รับเปนเจาภาพการประชุมคณะทํางานเตรียมการ GMS Summit ครั้งที่ 3 (GMS 3rd 

Task Force for Preparation of the 3rd GMS Summit) ณ จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 27-28 กันยายน 

2550  และการเรงรัดการดําเนินงานความตกลงขนสงขามพรมแดน (Cross Border Transport 

Agreement-CBTA) โดยกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย (1) ดําเนินการนํา

รอง CBTA ภายในป 2550 ณ ดานนํารองมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ระหวางไทย-ลาว (2) เรงรัดการลงนาม

ความตกลงวาดวยสิทธิจราจรขามพรมแดนระหวางไทย-กัมพูชา สําหรับการขนสงขามพรมแดน ณ ดาน

อรัญประเทศ-ปอยเปต (3) ผลักดันการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางไทย-พมา ภายในป 2550 เพื่อเร่ิม

ดําเนินการนํารอง CBTA ณ ดานแมสาย-ทาขี้เหล็ก และแมสอด-เมียวะดี และ (4) ใหสัตยาบันพิธีสารและ

ภาคผนวกแนบทาย จํานวน 20 ฉบับ ภายในเดือนมีนาคม 2551    

**************************************** 

29  มิถุนายน 2550 
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