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การประชุมระดับ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครังที่ ๖
(The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting)
วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรีเ ศรษฐกิ จ กรอบความร่ว มมื อ ลุ่ ม แม่ น้ า โขง-ญี่ ปุ่ น ด้า นเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม ครั้ งที่ ๖ (The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ในวั นพุธ ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศู นย์การประชุม นานาชาติเมีย นมาร์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมีย นมาร์ ในช่ วงของการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซีย นครั้งที่ ๔๖ (46th ASEAN Economic Ministers’ Meeting) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อรายงานความคื บหน้ าการด้ า เนิ น งานตามแนวทางการพั ฒนาลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Mekong Development
Roadmap) และการจัดท้าวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้าโขง (Mekong Industrial Development
Vision) ตลอดจนพิจารณาประเด็นที่จะส่งมอบต่อผู้น้ า (Deliverables) ในการประชุ มสุดยอดผู้น้ากรอบความ
ร่วมมือ ลุ่ม แม่ น้า โขง-ญี่ปุ่ น ครั้ งที่ ๖ ในเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิ ดอว์ ประเทศเมีย นมาร์ โดยมี
ประธานร่วม ได้แก่ Dr. Kan Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและพั ฒนาเศรษฐกิจ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมีย นมาร์ และ Mr. Toshimitsu Motegi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
(METI) ประเทศญี่ ปุ่ น และรั ฐ มนตรี ป ระเทศลุ่ ม แม่ น้ า โขง ได้ แ ก่ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่
ไทย และปฏิบัติร าชการแทนรัฐ มนตรีป ระจ้ากรอบความร่ วมมือ ลุ่มแม่ น้าโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนาและภาคเอกชน ได้แ ก่ เลขาธิการอาเซีย น JICA JETRO
JBIC UNESCAP และฝ่ายเลขานุการฯ (HIDA) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย
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ในโอกาสนี้ รัฐ มนตรีลุ่ม แม่น้า โขงและญี่ ปุ่น ได้รับทราบความคืบหน้าการพัฒ นาลุ่ ม แม่น้ าโขงและ
แนวทางในการด้าเนินงานในอนาคต ประกอบด้วยโครงการภายใต้แ นวทางการพัฒนาลุ่ม แม่น้าโขง และการ
จัดท้าวิสัย ทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่ม แม่น้าโขง โดยเห็นพ้องในประเด็นการพัฒนาการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงทางกายภาพ และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแนวระเบีย งเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง ได้แ ก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ติลาวา เขตเศรษฐกิจพิ เศษทวาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษจ้ าวผิ่ว เพื่อ ใช้เป็นกลไกในการส่งเสริม กิจกรรม
ทางการค้าภายในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านแรงงานอาชีพให้เพิ่ม มากขึ้นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน และรองรับการพัฒนาและขยายห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง เพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามแนวทางวิสัย ทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ลุ่มแม่น้าโขง โดยให้รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มบทบาทในการพัฒนา ตลอดจนทบทวนความส้าเร็จที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด้าเนินงานต่อไปในอนาคต
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้เน้นย้้าสานต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้เร่งรัดให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และให้ความส้าคัญต่อ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเร่งด่วน โดยในระยะแรกได้ก้าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้านวน ๕ พื้นที่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก แนวเหนือ -ใต้ และแนวตอนใต้โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย (Eastern Seaboard:
ESB) ทั้งนี้ ไทยได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงความก้าวหน้าล่าสุดในการด้าเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ซึ่ง คสช. ได้ให้
ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจ้านวน ๓ ฉบับ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตามความตกลง
CBTA และอยู่ในระหว่างการน้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
โดยคาดว่าจะสามารถให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารภายใต้ความตกลง CBTA ได้ครบถ้วนก่อนการประชุม
GMS Summit ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในส่วนข้อคิดเห็นต่อการจัดท้าวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่ม แม่น้าโขงนั้น ไทยขอให้ญี่ปุ่นร่วม
เร่งขยายและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะการเชื่อมโยง ESB กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่ง
จะเป็นส่วนเสริมที่ส้าคัญต่อบทบาทการเป็นฐานการผลิตของโลกของอนุภูมิภาคลุ่ ม แม่น้าโขง รวมทั้งเน้นย้้า
ความส้าคัญของการจัดท้า Comprehensive Business Survey เพื่อส้ารวจข้อคิดเห็นเชิงลึกแบบองค์รวมจาก
ภาคเอกชนโดยเฉพาะจากผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนส้าคัญในการสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่ภาค SMEs ในบทบาทผู้เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าอย่างแท้จริงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ในโอกาสเดี ย วกั น รั ฐมนตรีลุ่ ม แม่น้า โขงและญี่ปุ่น ได้ใ ห้ความเห็น ชอบต่อแถลงการณ์ร่ว ม (Joint
Media Statement) ซึ่งมีสาระส้าคัญในการรายงานผลลัพธ์การด้าเนินงานตามที่ประชุม สุดยอดผู้น้า ครั้งที่ ๕
และน้ า เสนอความก้ า วหน้ า โครงการตามแนวทางการพั ฒ นาลุ่ ม แม่ น้ า โขง (Mekong Development
Roadmap) ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการจัดท้าวิสัย ทัศน์การพัฒนา
อุตสาหกรรมลุ่มแม่น้าโขง
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ส้าหรับการจัดท้าวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่ม แม่น้าโขง มีก้าหนดการหารือในเชิงลึกทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง เพื่อน้าข้อคิดเห็นมาจัดท้า Cluster Mapping ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการปรับปรุงและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า ในแต่ละอุ ตสาหกรรมดังกล่าว และ
น้าเสนอเหล่าผู้น้ า ประเทศเพื่อ ให้ความเห็ นชอบต่อแนวคิดวิ สัย ทั ศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมลุ่ ม แม่น้ าโขง
(Concept Outline) ในการประชุมสุดยอดผู้น้ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขงและญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ ซึ่งก้าหนด
จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมาร์ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕
การประชุม ระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่ม แม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้ งที่ ๗ ก้าหนดจั ดในเดือ นสิ งหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่ว งของการประชุ ม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๔๗ (47th ASEAN Economic Ministers’ Meeting)
-----------------------------------------------------------------------ส้านักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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