
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงทั้ง 6 ประเทศร่วมกันจัดตั้งแผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เก้ือกูลกันบนพ้ืนฐำนของกำรมีประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมร่วมโดยได้รับควำม 
ช่วยเหลอืจำกธนำคำรพฒันำเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) หรอื เอดบีี

GMS เป็นเขตเศรษฐกจิธรรมชำตทิีม่แีม่น�ำ้โขงไหลผ่ำน ประกอบด้วย กมัพชูา สาธารณรฐัประชาชนจนี 
(มณฑลยูนนำน และเขตปกครองตนเองกวำ่งซีจ้วง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เมียนมาร์ ประเทศไทย และเวียดนาม ครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร มีประชำกรรวม 333.8 
ลำ้นคน

แผนงำน GMS ซึ่งเอดีบีและหุ้นส่วนกำรพัฒนำให้กำรสนับสนุน ช่วยให้มีกำรจัดท�ำและด�ำเนินโครงกำร
ควำมร่วมมือระดับอนุภูมิภำคที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญสูงหลำกหลำยสำขำ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความปรองดอง และความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ 
แผนงำน GMS ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ร่วมกัน 3 ด้ำน (3 Cs) ดังนี้ 

• สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่ำงกันให้มำกขึ้นผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง 
 กำยภำพที่ยั่งยืนและยกระดับโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมขนส่งให้เป็นแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (economic 
 corridors)

• เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ผ่ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำย 
 ผู้คนและสินค้ำข้ำมพรมแดนอยำ่งมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมบูรณำกำรของตลำด กระบวนกำรผลิต  
 และห่วงโซ่คุณค่ำ

• สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (community) ผ่ำนโครงกำรและแผนงำนท่ีตอบสนองต่อประเด็นท่ี 
 เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม



กรอบยุทธศาสตร์ GMS ปี พ.ศ. 2555–2565

กรอบการลงทุนระดับภูมิภาค 

ผูน้�ำประเทศลุม่แม่น�ำ้โขงให้ควำมเห็นชอบกรอบยทุธศำสตร์ฉบบัใหม่ ระยะเวลำ 10 ปี ระหว่ำงกำรประชมุ 
สดุยอด GMS ครัง้ที ่4 เม่ือปี พ.ศ. 2554 เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนร่วมกันส�ำหรบัปี พ.ศ. 2555- 
2565 กรอบยทุธศำสตร์ฉบบัใหม่เป็นกำรสำนต่อเจตนำรมณ์และแผนพฒันำระดับชำตขิองประเทศสมำชกิ 
ที่มุ่งส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงกันและกำรบูรณำกำรทั้งภำยในและภำยนอกอนุภูมิภำค

ประเทศสมำชิกยืนยันวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยซึ่งก�ำหนดกรอบแผนงำน GMS ในปัจจุบัน ดังนี้

• ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้ำงอนุภูมิภำคที่บูรณำกำรเป็นหนึ่งเดียวกัน มีควำมปรองดอง 
 และควำมมั่งคั่งมำกขึ้น 

• แผนงำน GMS จะช่วยให้อนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขงพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่โดยอำศัย (1) สภำพ 
 แวดล้อมทำงนโยบำยที่ด�ำเนินกำรได้จริงและกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ 
 อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กำรค้ำกำรลงทนุข้ำมพรมแดน กำรท่องเทีย่ว และควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิ 
 รูปแบบอื่นๆ และ (2) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และทักษะควำมช�ำนำญ

• ในกำรจัดท�ำและด�ำเนินแผนงำน GMS จะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่ำง 
 เต็มที่ เพื่อประกันว่ำกระบวนกำรพัฒนำจะก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและยั่งยืน

กรอบกำรลงทนุระดบัภมูภิำค (Regional Investment Framework : RIF) ซึง่ได้รบักำรรบัรองจำกทีป่ระชมุ 
ระดับรัฐมนตรี GMS เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 เป็นกำรน�ำกรอบยุทธศำสตร์ GMS มำปฏิบัติผ่ำน 
กำรจดัท�ำโครงกำรลงทนุและโครงกำรช่วยเหลอืทำงวชิำกำรทีม่ลี�ำดับควำมส�ำคญัสงูส�ำหรบัปี พ.ศ. 2556- 
2565 กรอบกำรลงทุนระดับภูมิภำค ประกอบด้วยโครงกำรต่ำงๆ 200 กว่ำโครงกำรใน 10 สำขำ มูลคำ่
วงเงินลงทุนกว่ำ 5 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ

แผนปฏบิตักิำรตำมกรอบกำรลงทนุระดบัภมูภิำค (RIF Implementation Plan) ได้คดัเลอืกโครงกำรลงทนุ 
ที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญสูงและผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบแล้ว 92 โครงกำรส�ำหรับปี พ.ศ. 
2557-2561 และก�ำหนดแผนงำนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและมีระบบติดตำมผลในระยะกลำง



สาขาความร่วมมือของ GMS 

คมนาคมขนส่ง 

ควำมริเริ่มด้ำนคมนำคมขนส่งของ GMS มุ่งพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่งท่ีมีล�ำดับควำมส�ำคัญสูงต่อ 
กำรเชื่อมโยงอนุภูมิภำคเข้ำด้วยกันและสร้ำงจุดเชื่อมต่อในกำรเดินทำงระหว่ำงเมืองที่เป็นศูนย์รวม
ประชำกร แหล่งท่องเที่ยว ตลำดกำรค้ำ และศูนย์กลำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้ำนอื่นๆ โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อส่งเสริมกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน ตลอดจนกำรเข้ำถึงบริกำรสังคมและบริกำรด้ำนอื่นๆ 
โครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมขนส่งสำยหลักจึงเป็นพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญท้ัง 
สำมแนวของ GMS ได้แก่ (1) แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (2) แนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวันตก และ (3) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (ดูแผนที่ประกอบ)

การอำานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรขนส่งใน GMS มุ่งเน้น
มำตรกำรที่ไม่ใช่มำตรกำรทำงกำยภำพ ทวำ่สำมำรถสนับสนุนให้
เกิดควำมเช่ือมโยงมำกขึ้นและสร้ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศ
สมำชิกเพื่อเพิ่มกำรค้ำกำรลงทุนข้ำมพรมแดน ควำมตกลงว่ำ
ด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งข้ำมพรมแดนของ GMS 
(Cross-Border Transportation Facilitation Agreement) เป็น 
กรอบในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และกำรขนส่ง เพ่ือ
ช่วยให้กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ ยำนพำหนะและผู้คนในอนุภูมิภำค 
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

พลังงาน

ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนของ GMS มีจุดมุ่งหมำยเพื่อจัดตั้ง
ตลำดซื้อขำยไฟฟ้ำระดับภูมิภำคที่สำมำรถแข่งขันได้และมี 
บรูณำกำรเปน็หนึง่เดยีว ซึง่จะท�ำใหก้ำรพฒันำทรพัยำกรพลงังำน
ที่อุดมสมบูรณ์ใน GMS มีควำมยั่งยืน ช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนพลังงำนในอนุภูมิภำค และท�ำให้ประชำชนเข้ำถึงพลังงำนที่
ทันสมัยในรำคำย่อมเยำ 

การเกษตร

แผนงำนสนับสนุนด้ำนกำรเกษตรระยะที่ 2 ของ GMS (ปี พ.ศ. 2554-2563) มีวิสัยทัศน์ท่ีจะสร้ำง 
อนุภูมิภำคให้ได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลกว่ำเป็นแหล่งผลิตอำหำรช้ันน�ำท่ีมีควำมปลอดภัยและใช้ 
กรรมวิธีกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ สำมำรถบูรณำกำรเข้ำสู่ตลำดโลกผ่ำน 
แนวพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภำค  

สิ่งแวดล้อม

แผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ GMS มุ่งเน้นกำรสร้ำงภูมิภำคที่พัฒนำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555-2559) เน้นประเด็นที่มี
ควำมส�ำคัญสูง 3 หัวข้อ ได้แก่ กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับกำรลดควำมยำกจน กำร
ปรับตัวกับกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ  



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรสำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ GMS มุ่งเน้นกำรส่งเสริมควำม 
ร่วมมือด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ แรงงำนกับกำรโยกย้ำยถิ่น และกำรพัฒนำสังคม โครงกำรควำม 
ร่วมมือระหว่ำงกันยังครอบคลุมแผนงำนควบคุมโรคติดต่อและกำรป้องกันเอชไอวี/เอดส์ กำรโยกย้ำย 
ถิ่นอย่ำงปลอดภัย กำรฝึกอบรมอำชีพและช่ำงเทคนิค กำรศึกษำขั้นสูงและกำรวิจัย

การพัฒนาเมือง

กำรพัฒนำเมืองใน GMS มุ่งเน้นกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรท่ีมีล�ำดับควำมส�ำคัญสูง 
ส�ำหรับเมืองขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ตั้งอยู่บนโครงข่ำยเส้นทำงคมนำคมขนส่ง นอกจำกจะเป็น 
กำรรองรับกำรเติบโตของประชำกรในอนำคตแล้ว กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรยังม ี
ส่วนช่วยยกระดับเส้นทำงเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่งให้เป็นแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต่อไปและช่วยให ้
พื้นที่ชนบทมีโอกำสเขำ้ถึงงำนและตลำดมำกขึ้น 

การท่องเที่ยว

สำขำกำรท ่องเที่ยวของ GMS มุ ่งพัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์อนุภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขงในฐำนะ 
จุดหมำยปลำยทำงเดียวกัน โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่
หลำกหลำย มีคุณภำพและให้ผลตอบแทนสูงจำก 
ทั่วทั้งอนุภูมิภำค ซึ่งจะเป็นกำรช่วยกระจำยประโยชน์
จำกกำรท ่องเที่ ยวให ้ ท่ัวถึ งมำกขึ้นและลดผล 
กระทบที่ไม่พึงประสงค์ กำรลงทุนในโครงสร้ำง 
พื้นฐำนที่สนับสนุนกำรท่องเที่ยวเมื่อผนวกกับกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ กำรฝึกอบรมบุคลำกร และ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีส่วนช่วยใน
กำรลดควำมยำกจน กำรสร้ำงงำนและกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำรด�ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ GMS มีเป้ำหมำยเพ่ือปรับปรุงกำร 
เชื่อมโยงระบบโทรคมนำคม ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ และ 
อ�ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรสื่อสำรเพื่อลดต้นทุนในกำรท�ำธุรกรรมและเสริมสร้ำงขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

เขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา

จุดเน้นของกรอบยุทธศำสตร์ GMS คือ กำรพัฒนำแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดควำมสนใจ 
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี
ชำยแดน ซึ่งต้องอำศัยกำรประสำนงำนหลำยภำคส่วน กำรพัฒนำแนวพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้ประโยชน ์
สูงสุดต้องกำรโครงกำรสหสำขำมำกขึ้นซึ่งต้องอำศัยกำรลงทุนท้ังของภำครัฐและภำคเอกชน รวมท้ัง 
มีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงดำ้นกำยภำพและกำรสนับสนุนอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนอื่นๆ ด้วย   



การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ GMS  

แผนยุทธศำสตร์กำรขนส่งในอนุภูมิภำคแม่น�้ำโขง (ปี พ.ศ. 2549-2558) ระบุแนวถนน 9 สำย ซึ่งประกอบกัน
เป็นเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่งของอนุภูมิภำค นอกจำกนั้น แนวถนนดังกล่ำวยังเป็นพื้นฐำนของ 
กำรพฒันำ “แนวพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ” ซ่ึงจะบรูณำกำรกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเข้ำกบัโอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทนุ 
และโอกำสอื่นๆ ทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกล่ำว โดยมีกำรด�ำเนินกำรเสริมเพื่อรับมือผลกระทบทำงสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้ำนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันที่เพิ่มมำกขึ้น



แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 

อนภุมิูภำคลุม่แม่น�ำ้โขงประกอบด้วย กมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำชนจนี (มณฑลยนูนำนและเขตปกครองตนเอง 
กว่ำงซีจ้วง) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) เมียนมำร์ ประเทศไทย และเวยีดนำม เมือ่ปี 
พ.ศ. 2535  ทั้งหกประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งแผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่ม
แม่น�้ำโขง (แผนงำน GMS) เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรมีประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกธนำคำรพัฒนำเอเชีย (เอดีบี) ควำมร่วมมือในระยะแรก
ครอบคลุม 9 สำขำที่มีล�ำดับควำมส�ำคัญสูง ได้แก่ กำรเกษตร พลังงำน สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ กำรลงทุน โทรคมนำคม กำรท่องเที่ยว โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นคมนำคมขนส่ง และกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำและกำรขนส่ง แผนงำน GMS ได้รับกำรสนับสนุนจำกเอดีบีและหุ้นส่วนกำรพัฒนำ ช่วยให้ 
ประเทศสมำชกิสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำแห่งสหสัวรรษโดยอำศยักำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกนั 
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขัน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน (3 Cs) 

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย 

วิสัยทัศน์ของเอดีบี คือ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกท่ีปรำศจำกควำมยำกจน ภำรกิจของเอดีบีจึงเป็นกำรช่วยให้
ประเทศสมำชิกที่ก�ำลังพัฒนำสำมำรถลดควำมยำกจนและปรับปรุงคุณภำพชีวิตประชำชนให้ดีขึ้น ถึงแม้
เอเชียจะประสบควำมส�ำเร็จหลำยด้ำนแต่ก็ยังเป็นภูมิภำคที่มีประชำกรยำกจนอำศัยมำกท่ีสุดในโลก เอดีบี 
มุง่มัน่ทีจ่ะลดควำมยำกจนผ่ำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิอย่ำงทัว่ถงึ กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืด้ำนสิง่แวดล้อม และ
กำรบูรณำกำรในภูมิภำค 

เอดีบีมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลำและมีประเทศสมำชิก 67 ประเทศเป็นผู้ถือหุ้น ในจ�ำนวนนี้ 48 ประเทศ
ตั้งอยู่ในภูมิภำคเอเชีย เครื่องมือหลักที่เอดีบีใช้ในกำรช่วยเหลือประเทศสมำชิกที่ก�ำลังพัฒนำ คือ กำร 
แลกเปลี่ยนแนวควำมคิดด้ำนนโยบำย กำรให้เงินกู้ กำรเข้ำร่วมทุนในโครงกำร กำรค�้ำประกัน กำรให้ควำม 
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแบบให้เปล่ำ และควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ส�ำนักเลขำนุกำร GMS 
ส�ำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนำคำรพัฒนำเอเชีย 
gms@adb.org • www.adb.org/gms 
ภำพทั้งหมดจำกเอดีบี
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