
แถลงข่าว 
การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 6 

 (6th Economic Corridor Forum)  
และการประชุมคณะท างานคร้ังท่ี 3 ส าหรับเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้น า คร้ังท่ี 5  

(3th Meeting of the Taskforce for the 5th GMS Summit) 
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) 

วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
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การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 6 (6 th Economic 
Corridor Forum) โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าท่ีไทย และปฏิบัติหน้าท่ีแทนรัฐมนตรีประจ าแผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวที
หารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ คร้ังที่ 6 (ECF-6) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตัน     
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรี GMS รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เจ้าหน้าที่อาวุโส และ
ภาคเอกชนจาก 6 ประเทศ GMS และหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในและนอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ประเทศ
เวียดนาม ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้้าโขง 
(GMRA) เป็นผลให้ทุกประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวครบถ้วนทั้ง 6 ประเทศ 

นับต้ังแต่มีการจัดต้ังเวทีหารือเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้น
เป็นคร้ังแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงาน
ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในด้านการอ้านวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริมการค้า
และการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา โดยมีความพยายามในการลดอุปสรรคทางการค้า 
พัฒนาด่านศุลกากรข้ามแดนของประเทศสมาชิก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเมืองชายแดน การพัฒนา
เมือง และการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างฐานการผลิตเดียวภายในภูมิภาค ที่
สนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าในระดับสากล 
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ในโอกาสการประชุมน้ี รัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้เห็นพ้องต่อการสนับสนุนการอ้านวยความสะดวก
ทางการค้าและขนส่ง โดยให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
เน้นการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจของ GMS ทั้ง
อนุภูมิภาคและใช้เป็นข้อมูลส้าคัญในการระดมเงินทุน อีกทั้งเห็นควรให้เพิ่มบทบาทคณะท้างานด้านการ
อ้านวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง และใช้ประโยชน์จากเวที ECF ในการติดตามความก้าวหน้าและระบุ
ข้อท้าทายในการด้าเนินงานของแต่ละประเทศ โดยไทยเน้นย้้าถึงความส้าคัญในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในเวที ECF ซึ่งประเทศไทยได้จัดการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใน GMS ขึ้นเป็นคร้ังแรก (1st 
GMS Business Opportunities Forum) ควบคู่กับการจัด ECF คร้ังที่ 5 ในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดต้ัง ECF 

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ได้เน้นย้้าถึงท่าทีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยืนยันว่าประเทศไทย
ให้ความส้าคัญและเดินหน้าเร่ืองความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน และเน้นย้้าถึงการสนับสนุนของรัฐบาลไทยต่อ
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS อย่างต่อเน่ือง โดย 1) ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาด้านกฎระเบียบ 
เพื่ออ้านวยความสะดวกทางการค้าและขนส่งข้ามแดนระหว่างกันภายในภูมิภาค ในการน้ี คสช. ได้ให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ขึ้นแล้ว 2) ไทยสนับสนุนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน 
และพร้อมที่จะเจรจาหารือร่วมกับประเทศอื่นๆ ในการด้าเนินงานร่วมกันต่อไป 3) สนับสนุนการด้าเนินการ
ตามความตกลง CBTA ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด้าเนินตามความตกลง CBTA ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความก้าวหน้าล่าสุดคือ 
คสช. ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน CBTA ตามที่
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง น้าเสนอแล้ว และให้น้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากน้ี เสนอให้ ADB และหุ้นส่วนการพัฒนา สนับสนุนด้านการพัฒนา
ทักษะบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจ้าด่าน และวางระบบที่จ้าเป็นส้าหรับมาตรการข้ามแดน และจัดท้าโครงการ
ศึกษาและทบทวนแผนการขยายเส้นทางที่อยู่ภายใต้ความตกลง CBTA เพิ่มขึ้น เพื่อหาเส้นทางที่สามารถใช้
ความตกลง CBTA ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดตามเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ี รัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้ร่วมกันทบทวนบทบาทเวที ECF ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ให้มีการจัดการประชุมส้าหรับผู้ว่าราชการ
จังหวัดและเจ้าแขวง เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และเชิญชวนให้
ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมด้วย รวมทั้ง รัฐมนตรีแผนงาน GMS เห็นควรให้เพิ่มบทบาท
คณะท้างานสาขาการอ้านวยความสะดวกด้านการค้า ในโอกาสน้ี ประเทศไทยได้เน้นย้้าถึงความส้าคัญของการ
คัดเลือกประเด็นที่น้าเสนอต่อรัฐมนตรีให้ชัดเจน เน้นการรายงานความก้าวหน้าแผนการด้าเนินงานของราย
สาขา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการเวทีผู้ว่าราชการจังหวัด และเวทีอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในเวที ECF 
เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี รูปแบบการประชุมส้าหรับเวที ECF ในอนาคตน้ัน ที่
ประชุมเห็นพ้องให้ประเทศสมาชิกจัดส่งความเห็นให้ ADB อีกคร้ังเพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นรูปแบบการ
ประชุมส้าหรับเวที ECF ต่อไป 
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ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการประชุมคณะท างานคร้ังท่ี 3 ส าหรับเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้น า
ประเทศ คร้ังท่ี 5 (3th Meeting of the Taskforce for the 5th GMS Summit) ซึ่งส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม2557 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ท้าหน้าที่ประธานที่ประชุม ร่วมกับนาย James P. Lynch ผู้อ้านวยการกองความร่วมมือภูมิภาคและ
ประสานด้านปฏิบัติการ ส้านักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ADB  

การประชุมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการประชุม  
สุดยอดผู้น้า GMS คร้ังที่ 5 (The 5th GMS Summit) ซึ่งรัฐบาลไทยโดย สศช. จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 19- 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ความมุ่งม่ันลดความ
เหลื่ อมล้ าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยื นใน GMS” (“Committing to Inclusive and Sustainable 
Development in the GMS”) 

ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสารัตถะและในด้านอ้านวยการจัดการประชุม 
โดยในด้านสารัตถะ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่จะส่งมอบต่อผู้น้า (Deliverables) และประเด็นค้าถาม
ส้าหรับการประชุมสุดยอดผู้น้าอย่างไม่เป็นทางการและร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้น้าประเทศ (Joint Summit 
Declaration: JSD) ซึ่งให้ความส้าคัญกับประเด็นการระดมทุนจากภาคเอกชนและหุ้นส่ วนพัฒนาให้มีความ
ร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และข้อท้าทายต่อความร่วมมือในอนาคตของแผนงาน GMS 
โดยเฉพาะการด้าเนินงานตามความตกลง CBTA ส่วนในด้านอ้านวยการจัดการประชุม ประเทศไทยน้าเสนอความ
พร้อมด้านโรงแรมที่พักส้าหรับผู้น้าประเทศสมาชิกในบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดการประชุม และความพร้อมของ
สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ รวมทั้งสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับการ
เดินทางโดยเคร่ืองบินส่วนตัวของเหล่าผู้น้าประเทศ ตลอดจนน้าเสนอร่างตราสัญลักษณ์ (Logo) ส้าหรับการ
ประชุมสุดยอดผู้น้าคร้ังที่ 5 ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าในการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ต่อประเทศสมาชิกและฝ่าย
เลขานุการ ADB ต่อไป 

นอกจากน้ี ไทยได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้มีการจัดประชุมเวทีนักธุรกิจ GMS (GMS Business Forum) 
ขึ้นในวันที่  18 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้ เป็นเวที ในการหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมอง รวมทั้ ง
ประสบการณ์ด้านการลงทุนระหว่างภาคเอกชนภายใน GMS ก่อนน้าเสนอผลการประชุมฯ ในเวทีหารือด้านการ
ลงทุน (GMS Investment Forum) และการประชุมสุดยอดผู้น้าฯ ต่อไป ในส่วนของการประชุมเวทีเยาวชน GMS 
(GMS Youth Forum) น้ัน ไทยสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีความร่วมมือในแผนงานโครงการกิจกรรมเยาวชน 
GMS ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงการกิจกรรมเยาวชน GMS ที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น โครงการ
มิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้าเนินการจัด
ร่วมกับประเทศจีนในทุกปีด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์การคัดเลือกเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทาง 
(Caravan) และรายงานสรุปผลกิจกรรมต่อหน้าเหล่าผู้น้าในการประชุม GMS Summit ต่อไป 

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

ส านักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

8 สิงหาคม 2557 


