แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำ โขง

ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงทั้ง 6 ประเทศร่วมกันจัดตั้งแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันบนพื้นฐานของการมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) หรือ เอดีบี
GMS เป็นเขตเศรษฐกิจธรรมชาติทมี่ แี ม่นำ�้ โขงไหลผ่าน ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
(มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
เมียนมาร์ ประเทศไทย และเวียดนาม ครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 333.8
ล้านคน
แผนงาน GMS ซึ่งเอดีบีและหุ้นส่วนการพัฒนาให้การสนับสนุน ช่วยให้มีการจัดทำ�และดำ�เนินโครงการ
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่มีลำ�ดับความสำ�คัญสูงหลากหลายสาขา
ทั้งนี้ เพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์
แผนงาน GMS ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน 3 ด้าน (3 Cs) ดังนี้
• สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างกันให้มากขึ้นผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพที่ยั่งยืนและยกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (economic
corridors)
• เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ผ่านการอำ�นวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย
ผู้คนและสินค้าข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบูรณาการของตลาด กระบวนการผลิต
และห่วงโซ่คุณค่า
• สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (community) ผ่านโครงการและแผนงานที่ตอบสนองต่อประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ GMS ปี พ.ศ. 2555–2565
ผูน้ ำ� ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ระยะเวลา 10 ปี ระหว่างการประชุม
สุดยอด GMS ครัง้ ที่ 4 เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันส�ำหรับปี พ.ศ. 25552565 กรอบยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์และแผนพัฒนาระดับชาติของประเทศสมาชิก
ที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค
ประเทศสมาชิกยืนยันวิสัยทัศน์และเป้าหมายซึ่งก�ำหนดกรอบแผนงาน GMS ในปัจจุบัน ดังนี้
• ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง
และความมั่งคั่งมากขึ้น
• แผนงาน GMS จะช่วยให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดยอาศัย (1) สภาพ
แวดล้อมทางนโยบายที่ด�ำเนินการได้จริงและการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนข้ามพรมแดน การท่องเทีย่ ว และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
รูปแบบอื่นๆ และ (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความช�ำนาญ
• ในการจัดท�ำและด�ำเนินแผนงาน GMS จะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่าง
เต็มที่ เพื่อประกันว่ากระบวนการพัฒนาจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน

กรอบการลงทุนระดับภูมิภาค
กรอบการลงทุนระดับภูมภิ าค (Regional Investment Framework : RIF) ซึง่ ได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุม
ระดับรัฐมนตรี GMS เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นการน�ำกรอบยุทธศาสตร์ GMS มาปฏิบัติผา่ น
การจัดท�ำโครงการลงทุนและโครงการช่วยเหลือทางวิชาการทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญสูงส�ำหรับปี พ.ศ. 25562565 กรอบการลงทุนระดับภูมิภาค ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 200 กว่าโครงการใน 10 สาขา มูลค่า
วงเงินลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
แผนปฏิบตั กิ ารตามกรอบการลงทุนระดับภูมภิ าค (RIF Implementation Plan) ได้คดั เลือกโครงการลงทุน
ที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงและผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว 92 โครงการส�ำหรับปี พ.ศ.
2557-2561 และก�ำหนดแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีระบบติดตามผลในระยะกลาง

สาขาความร่วมมือของ GMS
คมนาคมขนส่ง
ความริเริ่มด้านคมนาคมขนส่งของ GMS มุ่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีลำ�ดับความสำ�คัญสูงต่อ
การเชื่อมโยงอนุภูมิภาคเข้าด้วยกันและสร้างจุดเชื่อมต่อในการเดินทางระหว่างเมืองที่เป็นศูนย์รวม
ประชากร แหล่งท่องเที่ยว ตลาดการค้า และศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน ตลอดจนการเข้าถึงบริการสังคมและบริการด้านอื่นๆ
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักจึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญทั้ง
สามแนวของ GMS ได้แก่ (1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก และ (3) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (ดูแผนที่ประกอบ)
การอำ�นวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง
การอำ�นวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งใน GMS มุ่งเน้น
มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางกายภาพ ทว่าสามารถสนับสนุนให้
เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นและสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
สมาชิกเพื่อเพิ่มการค้าการลงทุนข้ามพรมแดน ความตกลงว่า
ด้วยการอำ�นวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนของ GMS
(Cross-Border Transportation Facilitation Agreement) เป็น
กรอบในการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า และการขนส่ง เพื่อ
ช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้า ยานพาหนะและผู้คนในอนุภูมิภาค
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พลังงาน
ความร่วมมือด้านพลังงานของ GMS มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้ง
ตลาดซื้ อ ขายไฟฟ้ า ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ละมี
บูรณาการเป็นหนึง่ เดียว ซึง่ จะทำ�ให้การพัฒนาทรัพยากรพลังงาน
ที่อุดมสมบูรณ์ใน GMS มีความยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานในอนุภูมิภาค และทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่
ทันสมัยในราคาย่อมเยา
การเกษตร
แผนงานสนับสนุนด้านการเกษตรระยะที่ 2 ของ GMS (ปี พ.ศ. 2554-2563) มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง
อนุภูมิภาคให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นนำ�ที่มีความปลอดภัยและใช้
กรรมวิธีการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ สามารถบูรณาการเข้าสู่ตลาดโลกผ่าน
แนวพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาค
สิ่งแวดล้อม
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของ GMS มุ่งเน้นการสร้างภูมิภาคที่พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555-2559) เน้นประเด็นที่มี
ความสำ�คัญสูง 3 หัวข้อ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับการลดความยากจน การ
ปรับตัวกับการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาขีดความสามารถ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ GMS มุ่งเน้นการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุข การศึกษา แรงงานกับการโยกย้ายถิ่น และการพัฒนาสังคม โครงการความ
ร่วมมือระหว่างกันยังครอบคลุมแผนงานควบคุมโรคติดต่อและการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ การโยกย้าย
ถิ่นอย่างปลอดภัย การฝึกอบรมอาชีพและช่างเทคนิค การศึกษาขั้นสูงและการวิจัย
การพัฒนาเมือง
การพัฒนาเมืองใน GMS มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง
ส�ำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง นอกจากจะเป็น
การรองรับการเติบโตของประชากรในอนาคตแล้ว การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการยังมี
ส่วนช่วยยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจต่อไปและช่วยให้
พื้นที่ชนบทมีโอกาสเข้าถึงงานและตลาดมากขึ้น
การท่องเที่ยว
สาขาการท่ อ งเที่ ย วของ GMS มุ ่ ง พั ฒ นาและ
ประชาสั ม พั น ธ์ อ นุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขงในฐานะ
จุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูงจาก
ทั่วทั้งอนุภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายประโยชน์
จากการท่ อ งเที่ ย วให้ ทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น และลดผล
กระทบที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ การลงทุ น ในโครงสร้ า ง
พื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเมื่อผนวกกับการ
พัฒนาขีดความสามารถ การฝึกอบรมบุคลากร และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีส่วนช่วยใน
การลดความยากจน การสร้างงานและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ GMS มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการ
เชื่อมโยงระบบโทรคมนาคม ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ ใช้ และ
อ�ำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารเพื่อลดต้นทุนในการท�ำธุรกรรมและเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา
จุดเน้นของกรอบยุทธศาสตร์ GMS คือ การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความสนใจ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดน ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานหลายภาคส่วน การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต้องการโครงการสหสาขามากขึ้นซึ่งต้องอาศัยการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
มีการด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพและการสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ด้วย

การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ GMS
แผนยุทธศาสตร์การขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น�้ำโขง (ปี พ.ศ. 2549-2558) ระบุแนวถนน 9 สาย ซึ่งประกอบกัน
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาค นอกจากนั้น แนวถนนดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนา “แนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ” ซึง่ จะบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเข้ากับโอกาสทางการค้า การลงทุน
และโอกาสอื่นๆ ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการเสริมเพื่อรับมือผลกระทบทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้น

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจว้ ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมียนมาร์ ประเทศไทย และเวียดนาม เมือ่ ปี
พ.ศ. 2535 ทั้งหกประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขง (แผนงาน GMS) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการมีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ความร่วมมือในระยะแรก
ครอบคลุม 9 สาขาที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง ได้แก่ การเกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การลงทุน โทรคมนาคม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าและการขนส่ง แผนงาน GMS ได้รับการสนับสนุนจากเอดีบีและหุ้นส่วนการพัฒนา ช่วยให้
ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยอาศัยการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (3 Cs)
เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
วิสัยทัศน์ของเอดีบี คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ปราศจากความยากจน ภารกิจของเอดีบีจึงเป็นการช่วยให้
ประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนาสามารถลดความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ถึงแม้
เอเชียจะประสบความส�ำเร็จหลายด้านแต่ก็ยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรยากจนอาศัยมากที่สุดในโลก เอดีบี
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดความยากจนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ ถึง การเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม และ
การบูรณาการในภูมิภาค
เอดีบีมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลาและมีประเทศสมาชิก 67 ประเทศเป็นผู้ถือหุ้น ในจ�ำนวนนี้ 48 ประเทศ
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย เครื่องมือหลักที่เอดีบีใช้ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ก�ำลังพัฒนา คือ การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค�้ำประกัน การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
ส�ำนักเลขานุการ GMS
ส�ำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย
gms@adb.org • www.adb.org/gms
ภาพทั้งหมดจากเอดีบี
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