
แถลงข่าว 
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 (24th GMS Ministerial Conference) 

ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 6 ประเทศ (GMS)  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

4 พฤศจิกายน 2563 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทน
รัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั งที่ 24 (24th GMS 
Ministerial Conference) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อหลักคือ “มุ่งปูทางเพ่ือการบูรณาการ 
ที่ เ พ่ิมขึ น  เ พ่ือลดความเหลื่ อมล  า  เ พ่ือความยั่ งยืน  และความเจริญมั่ งคั่ ง ในอนุภูมิภาค GMS”  
ซึ่งกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB)  

ในการประชุมครั งนี  มีรัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง  
6 ประเทศ (GMS Minister) ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ได้แก่ นายซก เจนดา โซเพีย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา ดร.กิแก้ว จันทะบุลี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเทียง ตุน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายทราน ก๊วก พึง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงวางแผนและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี น.ส. โซว เจียหยี่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายอาเหม็ด เอ็ม ซาอิด  
รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก 
GMS ทั ง 6 ประเทศ รวมทั งองค์กรผู้ร่วมพัฒนาต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ในโอกาสนี  รมช. ถาวรฯ เน้นย  าเจตนารมณ์ของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไทยได้ลงนามในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้า และ
เครื่องกล รวมทั งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร โครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและจีน วงเงิน 50 ,633 ล้านบาท เพ่ือยกระดับให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)  

นอกจากนี  เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รมช. ถาวรฯ เร่งให้ภาครัฐเห็น
ความส าคัญในเรื่องการอ านวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้ความตกลงการอ านวย
ความสะดวกคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนใน GMS หรือความตกลง CBTA โดยเฉพาะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบการ
ด าเนินงานในด่านพรมแดน และโลจิสติกส์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการปูทางให้พวกเขาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า
โลกต่อไป 

ในโอกาสเดียวกันนี  รัฐมนตรี GMS ร่วมกันให้การรับรอง 1) ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน 
GMS ครั งที่ 24 (Joint Ministerial Statement) 2) รายงานความก้าวหน้าและการปรับปรุงครั งที่ 3 กรอบการ
ลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 (RIF 2022: 3rd Progress Report and Update) และ 3) แนวทางการจัดตั ง
คณะท างานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor Migration) ใน GMS ซึ่ง รมช.ถาวรฯ เห็นว่าจ าเป็นต้องร่วมกัน
หาแนววิธีปฏิบัติการจัดจ้างแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งกลับแรงงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและ
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สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดปัญหาเชิงสังคมเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ทั งนี  ขอให้ 
สศช. เป็นตัวกลางการจัดตั งคณะท างานฝ่ายไทย โดยมีผู้แทนระดับอธิบดีหรือรองอธิบดีจากกระทรวงแรงงาน 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน ต่อไป 

นอกจากนี  รัฐมนตรี GMS ร่วมกันให้ความเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารจ านวน 2 ฉบับเพ่ือน าเสนอต่อ
การประชุมสุดยอดผู้น า แผนงาน GMS ครั งที่ 7 (7th GMS Summit) ในเดือน มีนาคม 2564 ได้แก่ 1) ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี 2575 (New GMS Strategic Framework 2030) ซึ่งได้รวบรวม
แผนการด าเนินการและมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีความสอด
ประสานกับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยด้วยแล้ว และ 2) ร่างเอกสารแผนการฟ้ืนฟูและ
ตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 โดยสนับสนุนให้คณะท างานด้านสุขภาพ 
(Health Cooperation Sector) ภายใต้แผนงาน GMS เป็นตัวหลักในการท าหน้าที่ดูแล และติดตามการได้มา
ของวัคซีน ทั งนี  เพ่ือการกระจายวัคซีนใน GMS อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี  นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
อาวุโสของไทย และประธานการประชุมเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน GMS ครั งที่ 11 
(11th GMS Economic Corridor Forum) ได้กล่าวรายงานถึงความส าเร็จของการประชุมฯ ซึ่งเน้นบูรณาการ
ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือก่อให้เกิดการจ้าง
งาน เสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ 2) น าเสนอโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของ GMS ในการเข้าร่วมในความตกลงการค้าเสรี ASEAN-China และ RCEP และ 3) โอกาสทางเศรษฐกิจ 
จากการอ านวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้ความตกลง CBTA เพ่ือตอบสนองต่อ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั งที่ 24 ของแผนงาน GMS ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะสร้างความ
เชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในสาขาท่ีมีศักยภาพเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะในพื นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั งการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว ตามพื นที่แนวระเบียง
เศรษฐกิจ ทั งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั งเป็นการน าเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ 
การพัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาคของไทยที่พร้อมให้ความช่วยเหลื่อสนับสนุนทางด้านการเงิน
และทางวิชาการ ตลอดจนระบุประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดทางด้านสังคมและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการผลิตอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน 

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั งที่ 25 ของแผนงาน GMS ก าหนดจัดขึ นในปี 2565 โดยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

 
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ผู้สนใจแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 6 ประเทศ (GMS) หาข้อมูล
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