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ความร0วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ0มน้ำโขง 

(Greater Mekong Subregion-GMS) 
 

เว็บไซต[ www.adb.org/countries/gms/main 

 https://greatermekong.org/ 

  

ก0อต้ัง ป8 2535 โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) ใหUการสนับสนุนหลัก 

 

สมาชิก 6 ประเทศ ประกอบดUวย จีน (มณฑลยูนนานและมณฑลกวางสี) เมียนมา ไทย ลาว กัมพูชา  

และเวียดนาม 

 

พ้ืนท่ี/ประชากร  ประมาณ 2,600,000 ตร.กม. (ประมาณยุโรปตะวันตก) ประชากรรวมประมาณ 340 ลUาน

คน  

 

วัตถุประสงค[  เพ่ือสรUางอนุภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการรpวมกันใหUเปqนหน่ึงเดียว มีความปรองดอง และ

ม่ังค่ัง ตามยุทธศาสตรsท่ีกำหนดไวUใน 3 ดUาน ไดUแกp 1) การสรUางความเช่ือมโยง (connectivity) โดยการพัฒนา

โครงสรUางพ้ืนฐาน และเสUนทางคมนาคมขนสpงใหUเปqนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 2) การเสริมสรUางศักยภาพในการ

แขpงขัน (competitiveness) โดยการอำนวยความสะดวกการเคล่ือนยUายประชาชนและสินคUาขUามพรมแดน

อยpางมีประสิทธิภาพ สpงเสริมการบูรณาการของตลาด กระบวนการผลิต และหpวงโซpคุณคpา และ 3) การสรUาง

ความเขUมแข็งใหUกับชุมชน (community)  

  

ภารกิจ สนับสนุนการพัฒนาโครงสรUางพ้ืนฐานเพ่ือใหUเกิดการพัฒนาและการแบpงป~นทรัพยากร สpงเสริม

การเคล่ือนยUายอยpางเสรีของเงินทุน สินคUา และประชาชนในอนุภูมิภาค เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตpางประเทศ 

และเสริมสรUางบทบาทในเวทีประชาคมโลก 

 

กลไกการดำเนินการ  แบpงเปqน 4 ระดับ ไดUแกp 
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 1. การประชุมระดับคณะทำงานในแตpละสาขา เพ่ือประสานงานและติดตามความคืบหนUา 

ของการดำเนินงาน 

 2 การประชุมระดับ จนท.อาวุโส ป8ละ 1-2 คร้ัง 

 3. การประชุมระดับ รมต. ป8ละ 1 คร้ัง 

 4. การประชุมระดับผูUนำ ทุก 3 ป8 โดยกัมพูชาเปqนเจUาภาพจัดการประชุมระดับผูUนำ GMS คร้ังท่ี 1  

(ป8 2545) จีนเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 2 (ป8 2548) ลาวเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 3 (ป8 2551) เมียนมาเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 4 

(ป8 2554) ไทยเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 5 (ป8 2557) เวียดนามเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 6 (ป8 2561) กัมพูชาเปqนเจUาภาพ

คร้ังท่ี 7 (ป8 2564) และจีนจะเปqนเจUาภาพคร้ังท่ี 8 ในป8 2567 

 

สาขาความร0วมมือ  ประกอบดUวย 10 สาขา ไดUแกp การคมนาคมขนสpง การอำนวยความสะดวกทางการคUา

และการขนสpง พลังงาน การเกษตร ส่ิงแวดลUอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยs การพัฒนาเมือง การทpองเท่ียว 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขตเศรษฐกิจชายแดนและสหสาขา ท้ังน้ี การเช่ือมโยงเสUนทางคมนาคม

เปqนโครงการท่ีมีความสำคัญและมีการดำเนินการท่ีเปqนรูปธรรมชัดเจน นำไปสูpความรpวมมือในระเบียง

เศรษฐกิจลุpมน้ำโขง (GMS Economic Corridors) ซ่ึงแบpงเปqน 3 แนว ไดUแกp 

 1. แนวพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) 

 2. แนวพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใตU (North-South Economic Corridor : NSEC) 

 3. แนวพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจตอนใตU (Southern Economic Corridor : SEC) 

 

ความสัมพันธ[กับไทยและสถานการณ[ท่ีน0าติดตาม 

 ไทยลงนามในกรอบความรpวมมือ GMS ต้ังแตpป8 2535 โดยมีบทบาทสำคัญในการเปqนศูนยsกลาง

ทางการส่ือสารและคมนาคม เปqนตลาดขนาดใหญp และเปqนฐานการผลิต และสpงออกสินคUาท่ีสำคัญ ซ่ึงเปqนโอกาส

ทางเศรษฐกิจของไทย นอกจากน้ี ไทยใหUความรpวมมือและความชpวยเหลือหลายดUานแกpประเทศในอนุภูมิภาค 

 GMS กลายเปqนจุดสนใจและเป�าหมายของประเทศมหาอำนาจมากข้ึน เชpน จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น 

อินเดีย และเกาหลีใตU เน่ืองจากเปqนกลไกหลักท่ีสำคัญในการพัฒนาลุpมน้ำโขงท่ีจะชpวยเสริมสรUางความเขUมแข็ง 

ของประชาคมอาเซียน ซ่ึง GMS มีความรpวมมือในการดำเนินงานดUานตpาง ๆ ไดUแกp การพัฒนาเสUนทาง

คมนาคมขนสpง การเช่ือมโยงโครงสรUางพ้ืนฐาน พลังงาน โทรคมนาคม การทpองเท่ียว การเกษตร การคUาและ

การลงทุน สpงผลใหU GMS กลายเปqนกลุpมความรpวมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนUมจะขยายตัวอยpางรวดเร็ว และ

เปqนประโยชนsตpอการขับเคล่ือนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยpางมาก ท้ังน้ี กรอบยุทธศาสตรsความรpวมมือ   

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุpมแมpน้ำโขง ป8 2573 มุpงเนUนการใชUประโยชนsจากเทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับ

แนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การสนับสนุนการมีสpวนรpวมและสรUางเวทีแลกเปล่ียนขUอมูลความรูU ตลอดจน    

เพ่ิมความยืดหยุpนตpอแนวปฏิบัติตpาง ๆ เพ่ือตอบสนองตpอความทUาทายไดUอยpางรวดเร็ว  

 ความสำเร็จในการรวมตัวในอนุภูมิภาคทำใหUประเทศมหาอำนาจพยายามมีสpวนรpวมหรือ 

แสวงประโยชนs ท้ังจากทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณsและตลาดลงทุนท่ีสำคัญ ประกอบดUวย  
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  จีน ในฐานะสมาชิก GMS พยายามแผpขยายอิทธิพลของตน โดยการกระชับความสัมพันธsกับ

ประเทศสมาชิกใหUแนpนแฟ�น และครอบคลุมรอบดUาน ผpานความรpวมมือดUานตpาง ๆ โดยเฉพาะดUานเศรษฐกิจ 

การเรpงพัฒนาเสUนทางคมนาคมขนสpงท้ังทางรถยนตsและรถไฟในพ้ืนท่ีลุpมน้ำโขงใหUมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน        

ซ่ึงสอดคลUองกับขUอริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเสUนทาง (Belt and Road Initiative-BRI) ตลอดจนสนับสนุนระบบ 

One Visa, One Destination ในการทpองเท่ียวของประเทศ GMS นอกจากน้ี จีนยังผลักดันกรอบความรpวมมือ 

ลUานชUาง-แมpโขง (Lancang-Mekong Cooperation-LMC) ซ่ึงประกอบดUวย จีน ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา 

และเวียดนาม เพ่ือเปqนกลไกกระชับความรpวมมือของประเทศในอนุภูมิภาคลุpมน้ำโขง และสpงเสริมความสัมพันธs

อันดีระหวpางจีน-อาเซียน ท้ังน้ี ในการประชุมรัฐมนตรีตpางประเทศ LMC คร้ังท่ี 7 เม่ือ ก.ค.2565 ท่ีเมืองพุกาม 

เมียนมา เห็นพUองท่ีจะสpงเสริมความรpวมมือดUานตpาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเกษตรและ 

ความม่ันคงทางอาหาร การพัฒนาระบบศุลกากร และการรpวมมือทางดUานวัฒนธรรมและการทpองเท่ียว 

ตลอดจนกำหนดแนวทางความรpวมมือเพ่ือจัดทำรpางแผนปฏิบัติการ 5 ป8 (2566-2570) ท่ีมุpงเนUนตอบสนอง

สถานการณsความทUาทายของอนุภูมิภาค 

 สหรัฐฯ พยายามรักษาบทบาทและความสัมพันธsกับประเทศในลุpมน้ำโขงตอนลpาง (ประกอบดUวย 

ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เพ่ือถpวงดุลอิทธิพลจีนในภูมิภาค ตามกรอบขUอริเร่ิมลุpมแมpน้ำโขงตอนลpาง 

(Lower Mekong Initiative-LMI) ท่ีสหรัฐฯ ริเร่ิมไวUต้ังแตpป8 2552 ซ่ึงเป�ดโอกาสใหUสหรัฐฯ มีสpวนชpวยเหลือ

และรpวมพัฒนาพ้ืนท่ีลุpมน้ำโขงตอนลpาง ในดUานพลังงาน สาธารณสุข ความม่ันคงทางอาหาร การเกษตร 

การศึกษา การรักษาส่ิงแวดลUอม และการพัฒนาโครงสรUางพ้ืนฐาน ตpอมาสหรัฐฯ ไดUยกระดับและตpอยอดความ

รpวมมือจาก LMI เปqนหุUนสpวนลุpมน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership-MUSP) เม่ือ ก.ย.2563 เพ่ือ

กระชับความรpวมมือใหUสอดรับกับความทUาทายใหมp โดยมีความรpวมมือ 4 สาขา ไดUแกp การเช่ือมโยงทาง

เศรษฐกิจ การจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอยpางย่ังยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยs และความม่ันคง

รูปแบบใหมp  

 กลุpมมิตรประเทศลุpมน้ำโขง (Friends of the Mekong-FoM) เปqนกลไกความรpวมมือภายใตU 

MUSP สมาชิก ประกอบดUวย สหรัฐฯ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เกาหลีใตU 

ญ่ีปุ�น นิวซีแลนดs ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารโลก สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแมpน้ำโขง และ     

สำนักเลขาธิการอาเซียน อินเดีย และสหราชอาณาจักรเปqนผูUสังเกตการณs โดยเม่ือ ส.ค.2565 ท่ีประชุมเจUาหนUาท่ี

อาวุโสกลุpมมิตรประเทศลุpมน้ำโขง เนUนย้ำการเปล่ียนผpานสูpพลังงานสะอาดและการเสริมสรUางขีดความสามารถ

ในการฟ��นตัวดUานส่ิงแวดลUอม ตลอดจนการพัฒนาควบคูpกับการขับเคล่ือนและสรUางความรpวมมือระหวpางผูUมี

สpวนไดUเสียท่ีเก่ียวขUอง  

 ญ่ี ปุ�น ผลักดันกรอบความรpวมมือลุpมน้ำโขงกับญ่ี ปุ�น (Mekong-Japan Cooperation) โดย 

มีวัตถุประสงคsเพ่ือลดชpองวpางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหวpางสมาชิกกpอต้ังกับสมาชิกใหมpของอาเซียน  

ผpานการใหUความชpวยเหลือผpานธนาคารพัฒนาเอเชียจากญ่ีปุ�นแกpกลุpม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ

เวียดนาม) ในดUานตpาง ๆ ท้ังการเช่ือมโยงเสUนทางคมนาคม การเสริมสรUางขีดความสามารถดUานโลจิสติกสsและ

การกระจายสินคUา รวมถึงการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมและประชาชน ขณะท่ีไทยแสดงบทบาทเปqนประเทศ
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ผูUใหUรpวม (co-donor/co-sponsor) กับญ่ีปุ�นในการพัฒนาอนุภูมิภาค เฉพาะอยpางย่ิงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยs 

ท้ังน้ี ในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรpวมมือลุpมน้ำโขง-ญ่ีปุ�น คร้ังท่ี 14 เม่ือ มิ.ย.2565 ไดUทบทวนความคืบหนUา

การดำเนินงานในการลดชpองวpางการพัฒนาและขับเคล่ือนความรpวมมืออยpางรอบดUาน เฉพาะอยpางย่ิงความเช่ือมโยง

และการพัฒนาอยpางย่ังยืน ตลอดจนขยายความรpวมมือเพ่ิมเติม อาทิ การพัฒนาโครงสรUางพ้ืนฐาน การสpงเสริมการ

ฟ��นฟูเศรษฐกิจ การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาดิจิทัล เพ่ือรับมือกับการชะลอตัว

เศรษฐกิจโลก ภาวะเงินเฟ�อ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  

 อินเดีย สpงเสริมความรpวมมือกับอนุภูมิภาคลุpมน้ำโขงภายใตUกรอบความรpวมมือลุpมน้ำโขง-คงคา 

(Mekong-Ganga Cooperation-MGC) ซ่ึงประกอบดUวย อินเดีย กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยใหU

ความสำคัญกับความรpวมมือดUานการทpองเท่ียว การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยs และการขนสpง นอกจากน้ี 

อินเดียยังพยายามผลักดันกรอบความรpวมมือลุpมน้ำโขง-คงคาใหUเปqนระเบียงเศรษฐกิจลุ pมน้ำโขง-อินเดีย 

(Mekong-India Economic Corridor) ซึ่งจะบูรณาการเขUากับความเชื่อมโยงอินเดีย-อาเซียน (India-ASEAN 

Connectivity) รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคUา ท้ังน้ี ท่ีประชุมเจUาหนUาท่ีอาวุโสกรอบความรpวมมือ 

ลุpมน้ำโขง-คงคา คร้ังท่ี 13 เม่ือ ส.ค.2565 ทบทวนความกUาวหนUาการดำเนินงานภายใตUกรอบ MGC รวมท้ัง

บทบาทของอินเดียในการใหUความรpวมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีเปqนรูปธรรม เฉพาะอยpางย่ิงการจัดสรรงบประมาณ

โครงการท่ีใหUผลเร็ว (Quick Impact Projects-QIPs) ซ่ึงท่ีประชุมเนUนย้ำการขับเคล่ือนความรpวมมือท่ีมีพลวัต

ในสาขาตpาง ๆ อาทิ สาธารณสุขและการเตรียมความพรUอมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต ความม่ันคงทาง

อาหารและพลังงาน การทpองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการเสริมสรUางขีดความสามารถแกpภาคธุรกิจและ SMEs 

 เกาหลีใตU  มีความรpวมมือภายใตUกรอบความรpวมมือลุpมน้ำโขง-เกาหลีใตU  (Mekong-ROK 

Cooperation) ซ่ึงประกอบไปดUวย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และเกาหลีใตU โดยมีเป�าหมายท่ีจะ  

ลดชpองวpางการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุpมน้ำโขง รวมถึงสpงเสริมความสัมพันธsระหวpางอนุภูมิภาคลุpมน้ำโขงและ

เกาหลีใตU มีความรpวมมือสำคัญ 7 สาขา ไดUแกp วัฒนธรรมและการทpองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยs 

การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสรUางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่ิงแวดลUอม และ

ความทUาทายดUานความม่ันคงรูปแบบใหมp ท้ังยังจัดต้ังกองทุนความรpวมมือลุpมน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 

(Mekong-ROK Cooperation Fund-MKCF) เม่ือป8 2556 ซ่ึงมอบหมายใหUสถาบันความรpวมมือเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจลุpมน้ำโขง (Mekong Institute-MI) เปqนผูUบริหารกองทุนและประสานงานโครงการ  

  

 ประเด็นท#าทายของ GMS  

 1. สถานการณsความไมpแนpนอนของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจสpงผลกระทบตpอการสนับสนุนงบประมาณ

ภายใตUกรอบความรpวมมืออนุภูมิภาค 

 2. การเติบโตอยpางรวดเร็วของชุมชนเมือง จากการเขUาถึงเครือขpายของการเช่ือมโยงเสUนทาง

คมนาคม การเคล่ือนยUายแรงงาน การยUายถ่ินฐาน และการจัดการส่ิงอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเติบโต

ของชุมชนเมือง การป�องกันและจัดการป~ญหาดUานสาธารณสุข เชpน โรคติดตpอ การป�องกันป~ญหาอาชญากรรม 



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 5 

เฉพาะอยpางย่ิงป~ญหาการคUามนุษยsและอาชญากรรมขUามชาติในรูปแบบตpาง ๆ รวมถึงการจัดการป~ญหาภัยแลUง

หรือน้ำทpวม 

 3. ป~ญหาการรุกล้ำและทำลายสภาพแวดลUอม รวมถึงการขาดแนวทางการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีเหมาะสม รวมไปถึงแนวทางการรับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เน่ืองจากจะสpงผลกระทบรุนแรงตpอภาคเกษตร ซ่ึงเปqนหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศสมาชิก GMS  

 4. ความสามารถในการมีสpวนรpวมของ GMS ในกรอบความรpวมมือระดับภูมิภาค และการรับมือ

กับการแขpงขันกับประเทศนอกอนุภูมิภาค เชpน จีน สหรัฐฯ อินเดีย และญ่ีปุ�น ในอนาคต 

 5. ศักยภาพในการแขpงขันของภาคธุรกิจ เฉพาะอยpางย่ิงการพัฒนาคุณภาพใหU ไดUตาม

มาตรฐานสากล และเช่ือมโยงกับหpวงโซpอุปสงคsและอุปทานโลก 

 6. ป~ญหาทUาทายใหมp อาทิ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตpอการจUางงานจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

คร้ังท่ี 4 และสถานการณsการแพรpระบาดของโรค COVID-19 

 

------------------------------------------- 

 

 
 


