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Press Release 
การประชุมเวทหีารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ 

(Economic Corridor Forum: ECF-๔) 
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ําโขง ๖ ประเทศ(GMS)  

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

 

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประจํา
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong 
Subregion: GMS) ของไทย ได้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรี
เพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๔ (Economic Corridor Forum: ECF) ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี H.E. U Tin Naing Thein  
(อู ติน ไหน่ เต็ง) รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ และ Mr. Stephen Groff รอง
ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ร่วมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย 
H.E. Sok Chenda Sophea (ซก เจนดา โซเพ๊ียะ) Minister to the Prime Minister and Secretary 
General of the Council for Development of Cambodia ของกัมพูชา เจ้าหน้าท่ีอาวุโสจาก ๖ ประเทศ
สมาชิก ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคีการพัฒนาทั้งในและนอกอนุภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม  

การประชุม Economic Corridor Forum หรือ ECF เป็นกลไกภายใต้แผนงาน GMS มีการประชุม
มาแล้ว ๓ ครั้ง โดยการหารือใน ECF-๔ นี้ เป็นช่วงเวลาเร่ิมการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
GMS ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๐๑๒-๒๐๒๒) ประเทศสมาชิกจึงต้องการให้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมของ
การพัฒนา รวมถึงการวางแผนสําหรับการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

๑. รัฐมนตรีแผนงาน GMS และภาคีการพัฒนา ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจให้มีผลเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และการเติบโตของ
เศรษฐกิจเอเชีย โดยเห็นควรให้มุ่งเน้นเรื่องการอํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้าม
พรมแดน การพัฒนาโลจิสติกส์ และการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนตามแนวพ้ืนที่ 
โดยฝ่ายไทยได้เน้นยํ้าความสําคัญของการสร้างความเชื่อมโยงของโซ่การผลิตให้เกิดขึ้นในภูมิภาคและ
เช่ือมโยงกับตลาดโลก โดยเร่งพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิ
สติกส์โดยเฉพาะในภาคเกษตร รวมถึงการพัฒนาฐานการผลิตแห่งใหม่ของภูมิภาค อาทิ โครงการ
ท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ท้ังนี้ ไทยได้เสนอให้ ADB ช่วยศึกษาเปรียบเทียบใน
รายละเอียดของเส้นทางรถไฟลําดับความสําคัญสูง การศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ังสิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และการพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพของภูมิภาค 



จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  มิถุนายน ๒๕๕๕ หน้า ๒ 
 

๒. ฝ่ายไทยได้เน้นย้ําการสนับสนุนของรัฐบาลไทยต่อการพัฒนาแผนงาน GMS โดยมีความก้าวหน้าท่ี
สําคัญในช่วงปีที่ผ่านมาดังน้ี (๑) ไทย-จีน เรื่องการลงนาม MOU เพ่ือพัฒนารถไฟความเร็วสูง (๒) 
ไทย-กัมพูชา เรื่องการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ณ ด่านอรัญประเทศ-ปอยเปต ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
(๓) ไทย-ลาว เรื่องการก่อสร้างรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ลงนาม ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (๔) ไทย-
เวียดนาม เร่ืองการทบทวนแผนและออกแบบรายละเอียดประตูก้ันนํ้าในโฮจิมินห์ และ (๕) ไทย-เมียน
มาร์ เร่ืองการพัฒนาถนนเช่ือมโยงฝั่งตะวันตกของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)  

๓. ข้อเสนอของภาคเอกชนส่วนใหญ่ครอบคลุมประเด็นในเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ เส้นทาง
การขนส่ง การประกันภัย การอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ซ่ึงขณะนี้บาง
เรื่องภาครัฐได้อยู่ระหว่างดําเนินการ คือ (๑) การจัดทําบทเพ่ิมเติมของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
เริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
เพ่ือขยายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมเมืองหลวงของทั้ง ๓ ประเทศและท่าเรือแหลมฉบัง ซ่ึงไทยมี
ความพร้อมจะลงนามต่อไป (๒) การพิจารณาเส้นทางที่มีศักยภาพใหม่ของอนุภูมิภาค โดยไทยได้
เสนอให้เส้นทาง R๘ R๑๒ เป็นเส้นทางลําดับความสําคัญสูงของอนุภูมิภาค   

๔. ADB ได้เสนอโครงการลําดับความสําคัญสูงในการลดอุปสรรคและข้อจํากัดของการพัฒนา
เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีมีศักยภาพในการเป็นเส้นทางการค้าหลักของ 
อนุภูมิภาค โดยท่ี ADB สนใจให้การสนับสนุนการพัฒนา ๕ โครงการ ซ่ึงมี ๓ โครงการท่ีเป็นการ
พัฒนาระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงถนนกอกะเรก-ท่าตอน เช่ือมโยง
เมืองเมียวดี (เมียนมาร์) – อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ไทย) (๒) การปรับปรุงถนนเลี่ยงเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน บริเวณพรมแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต และ (๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บริเวณพรมแดนไทย-เมียนมาร์ โดยไทยได้ขอให้ ADB ประสานการดําเนินงานกับสํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สพพ.) เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป 

๕. การพัฒนาเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองชายแดน การพัฒนาเมืองเพ่ือช่วย
สนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ADB ควรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๖. ฝ่ายไทยได้เน้นให้ ADB ให้ความสําคัญกับแหล่งเงินทุนและการเพิ่มบทบาทความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน GMS ในระยะต่อไป เพ่ือให้แผนการลงทุนของ 
อนุภูมิภาคเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยังเห็นว่า ECF ควรเน้นการหารือในระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
และผู้ว่าราชการจังหวัด และให้รายงานต่อท่ีระชุมระดับรัฐมนตรี GMS  

๗. ประเทศไทยรับจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ECF-๕ ในปี ๒๕๕๖ และมอบหมายให้ ADB จัดทํา
แนวทางการปรับปรุงกลไกการดําเนินงาน ECF ตลอดจนเสนอให้มีการประเมินผลการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจและความเห็นจากภาคเอกชนเป็นระยะเพ่ือประสิทธิผลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิต่อไป 
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