
 
 
 

แถลงข่าว 
การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 

(7th Economic Corridor Forum: ECF-7)  
ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 6 ประเทศ (GMS) 

ณ นครคุนหมิง มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
11 มิถุนายน 2558 

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะรัฐมนตรีประจ าเวทีหารือ 
เพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (ECF Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum : ECF-7) 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) ณ ศูนย์การประชุมยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ส่งเสริมความร่วมมือเชิงการปฏิบัติเพื่ออนาคตของแนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS 
(Fostering Pragmatic Cooperation towards the Future of GMS Economic Corridors)” 

ในการประชุมครั้งนี้ มีรัฐมนตรีประจ าเวที ECF ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ได้แก่ นายซุน ชันทอล 
รัฐมนตรีอาวุโส กระทรวงพาณิชย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสมดี ดวงดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผน
และการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางเล เล เตย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผน
และพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเหวียน ฉี สุง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายสตีเฟน กรอฟ 
รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมี นาย เกา หู่ เชิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก GMS  
ทั้ง 6 ประเทศ รวมทั้งองค์กรผู้ร่วมพัฒนาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ อีกกว่า 200 คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ในการประชุมฯ ครั้งนี้ รัฐมนตรี ECF ได้ให้ความเห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือ
เพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (Joint Ministerial Statement) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รมช.อาคม ได้รายงานความก้าวหน้า
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยต่อที่ประชุมฯ โดยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือผลประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นตามแนวพ้ืนที่ชายแดนระเบียงเศรษฐกิจของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่ง 8 ใน 10 จังหวัดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
แม่น้ าโขง นอกจากนี้ รมช.อาคม ยังได้รายงานความก้าวหน้าการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพ่ือร่วมพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนร่วมกัน ซึ่งต่าง
เห็นพ้องให้ร่วมด าเนินการในลักษณะ “ส่งเสริมซึ่งกันและกัน” เพ่ือผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายหรือ Win-Win 
Situation ทั้งนี้ประเทศไทยมีเจตนารมณ์ในอันที่จะร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน เพ่ือร่วมพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ตามแนวทางไทย-กัมพูชา ต่อไปด้วยเช่นกัน ในการนี้ เหล่ารัฐมนตรี ECF 
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการด าเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

2. การอ้านวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งและการค้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้้าโขงในระยะ
ต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเร่งรัดการบริหารจัดการด่านชายแดนให้มีความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
มากขึ้น ส่งเสริมการขนส่งระหว่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงการเจรจาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก GMS 
เพ่ือเพ่ิมสิทธิทางจราจรและเพ่ิมจ านวนเส้นทาง และจุดผ่านเข้าออกของคนและสินค้าตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจให้มากขึ้น ในโอกาสนี้ รมช.อาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เร่งรัดให้ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสาร
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงหรือ GMS Cross Border 
Transport Agreement (CBTA) ครบถ้วนทั้ง 20 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 แล้ว ทั้งนี้ ต่อมาในวันที่ 
5 มิถุนายน 2558 ประเทศไทยและกัมพูชาได้เดินหน้าการเจรจาตามบันทึกความเข้าใจเริ่มใช้ความตกลง 
CBTA ระหว่างไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการเพ่ิม
โควต้าการเดินรถระหว่างกันจาก 40 คันเป็น 500 คัน โดยจะมีผลในทันทีหลังจากที่มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ นอกจากนี้ รมช.อาคม ยังได้เสนอในที่ประชุมฯ ให้เพ่ิมเส้นทางหมายเลข 12 (นครพนม-ท่าแขก-
นาเพา-จาลอ-จ.ฮาติงห์-ท่าเรือหวุงอัน) เข้าไว้ในบันทึกความเข้าใจเริ่มใช้ความตกลง CBTA ไทย-ลาว-เวียดนาม 
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เนื่องจากเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของภาคเอกชน GMS รวมทั้งให้เสนอให้เริ่มเจรจาในส่วนที่ยังค้างคาอยู่
ภายใต้ความตกลงการเดินรถสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาว-จีน ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ณ จุดผ่านแดน 
เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-โมฮาน เพ่ือให้สามารถเปิดการเดินรถได้จริงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
ต่อไป  

นอกจากนี้ รมช.อาคม ยังได้เน้นย้ าถึงความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางความเชื่อมโยงใน 
อนุภูมิภาคร่วมกับประเทศ GMS เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างประเทศและอ านวยประโยชน์ให้เกิด
แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง -เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 
ความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่าเป็นเส้นทางแรกที่สามารถเริ่มด าเนินการได้ภายในปีนี้ ควบคู่ไปกับ
โครงการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ 

3. รัฐมนตรี ECF ให้ความเห็นชอบการจัดท้าแผนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (Section-Specific 
Concept Plan) ของแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยเห็นว่าเป็นการต่อยอดที่ส าคัญของการประชุม 
สุดยอดผู้น า 6 ประเทศแผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ครั้งที่ 5 (5th GMS Summit) 
ที่ตกลงให้พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ที่มี
ความพร้อมโดยให้ส่วนท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง รมช.
อาคม กล่าวว่า กรณีของไทยโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ เ ขต เศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน 
รัฐบาลไทยได้เร่งรัดการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการ
จัดท าผังเมืองเพ่ือรองรับการเปิดด่าน
ใหม่ เ พ่ือลดความแออัดของปริมาณ
การจราจร และจัดระบบบริหารจัดการรถบรรทุกและผู้โดยสารออกจากกัน ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินการให้ด่าน อ.แม่สอด และด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็น 2 ด่านแรกที่มีความส าคัญสูง  

4. รัฐมนตรี ECF ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของจีนที่เสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ภายในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้้าโขง โดยรัฐบาลจีนจะจัดประชุมเพ่ือน าเสนอ
รายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวให้การ
สนับสนุนและให้ความเห็นว่า โครงการความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลไทย และเสนอให้จีนจัดท าข้อเสนอที่ชัดเจนใน 4 เรื่องคือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
โทรคมนาคม การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

อนึ่ง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 มณฑลยูนนานและกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเวทีหารือระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (Governors’ 
Forum) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายในหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าแขวง ผู้ว่าการ
มณฑล ผู้ว่าการรัฐ ประเทศสมาชิก GMS และหน่วยงานระดับท้องถิ่นตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็น
กลไกในการระดมแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจด้วยต่อไป โดยการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 
เจ้าแขวง ผู้ว่าการมณฑล ผู้ว่าการรัฐจากประเทศสมาชิกใน GMS จ านวนกว่า 30 คนเข้าร่วมการประชุมฯ 
ดังกล่าว โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจจ านวน 11 จังหวัด (เชียงราย พะเยา กาญจนบุรี ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม หนองคาย ตาก 
พิษณุโลก สระแก้ว และตราด) ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว  
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ที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าแขวง 
และผู้ว่าการมณฑล ได้ให้การรับรองฉันทามติ 
(Consensus) ในอันที่จะร่วมกันประสานการ
พัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วน 
ในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยต่างได้ร่วมเน้นย้ า
การพัฒนาในประเด็นการเชื่อมโยงการผลิต
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การอ านวย

ความสะดวกด้านศุลกากร ความร่วมมือในเขตนิคมอุตสาหกรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
โครงการส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที ่และเห็นชอบที่จะให้จัดการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ECF เป็นประจ าทุก
ปี เพ่ือหารือในเรื่องเชิงนโยบายและโครงการความร่วมมือต่างๆ รวมถึงเป็นกลไกในการติดต่อและประสานงาน
ระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนด้วย 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ของแผนงาน GMS 
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะแสดงความพร้อม ความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในเชิงรุก ซึ่งการประชุมดังกล่าว เปิดโอกาสให้เหล่ารัฐมนตรี ECF ได้ร่วม
ทบทวนและประเมินผลความคืบหน้าของแผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใน GMS ร่วมยืนยันความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและเป้าหมายร่วมกัน ให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่แผนงาน และโครงการกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งมอบแนวทางในภาพรวมแก่แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศในระยะต่อไป 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพ่ือการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 8 ก าหนดจัดขึ้น  
ณ ประเทศกัมพูชา ในปี 2559 

 

……………………………………………………….. 

 

 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

12 มิถุนายน 2558 

ผู้สนใจแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.nesdb.go.th และ www.adb.or.th 
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