แถลงข่าว
การประชุมระดับ รัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6
(6th Economic Corridor Forum)
และการประชุมคณะทางานครั้งที่ 3 สาหรับเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นา ครั้งที่ 5
(3th Meeting of the Taskforce for the 5th GMS Summit)
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS)
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
------------------------------------------------------------------------

การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 (6 th Economic
Corridor Forum) โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทย และปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐ มนตรีป ระจาแผนงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) เข้าร่วมการประชุม ระดับรัฐมนตรีในเวที
หารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 (ECF-6) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตัน
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรี GMS รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เจ้าหน้าที่อาวุโส และ
ภาคเอกชนจาก 6 ประเทศ GMS และหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในและนอกอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขงเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่แ ทน
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ประเทศ
เวียดนาม ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่ม แม่น้าโขง
(GMRA) เป็นผลให้ทุกประเทศลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวครบถ้วนทั้ง 6 ประเทศ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อพัฒนาระเบีย งเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้น
เป็นครั้งแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานพัฒนาแนวระเบีย งเศรษฐกิจ
อย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงาน
ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในด้านการอ้านวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริม การค้า
และการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา โดยมีความพยายามในการลดอุปสรรคทางการค้ า
พัฒนาด่านศุลกากรข้ามแดนของประเทศสมาชิก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเมืองชายแดน การพัฒนา
เมือง และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายการสร้างฐานการผลิตเดีย วภายในภูมิภาค ที่
สนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าในระดับสากล
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ในโอกาสการประชุมนี้ รัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้เห็นพ้องต่อการสนับสนุนการอ้านวยความสะดวก
ทางการค้าและขนส่ง โดยให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
เน้นการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาแนวระเบีย งเศรษฐกิจ ของ GMS ทั้ง
อนุภูมิภ าคและใช้เ ป็นข้อ มูลส้า คัญในการระดมเงิ นทุน อีกทั้ง เห็นควรให้เ พิ่ม บทบาทคณะท้า งานด้ านการ
อ้านวยความสะดวกทางการค้าและขนส่ง และใช้ประโยชน์จากเวที ECF ในการติดตามความก้าวหน้าและระบุ
ข้อท้าทายในการด้าเนินงานของแต่ละประเทศ โดยไทยเน้นย้้าถึงความส้าคัญในการดึ งภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในเวที ECF ซึ่งประเทศไทยได้จัดการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใน GMS ขึ้นเป็นครั้งแรก (1st
GMS Business Opportunities Forum) ควบคู่กับการจัด ECF ครั้งที่ 5 ในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้ง ECF
ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ได้เน้นย้้าถึงท่าทีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยืนยันว่าประเทศไทย
ให้ความส้าคัญและเดินหน้าเรื่องความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน และเน้นย้้าถึงการสนับสนุนของรัฐบาลไทยต่อ
การพัฒนาแนวระเบีย งเศรษฐกิจ GMS อย่างต่อเนื่อง โดย 1) ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาด้านกฎระเบีย บ
เพื่ ออ้ านวยความสะดวกทางการค้า และขนส่ง ข้า มแดนระหว่า งกัน ภายในภูมิ ภาค ในการนี้ คสช. ได้ ใ ห้
ความส้าคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ขึ้นแล้ว 2) ไทยสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
และพร้อมที่จะเจรจาหารือร่วมกับประเทศอื่นๆ ในการด้าเนินงานร่วมกันต่อไป 3) สนับสนุนการด้าเนินการ
ตามความตกลง CBTA ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามประกาศใช้ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด้าเนินตามความตกลง CBTA ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความก้าวหน้าล่าสุดคือ
คสช. ได้ ใ ห้ ความเห็ นชอบต่อร่ างพระราชบัญ ญัติ ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ สนั บสนุน การด้ าเนินงาน CBTA ตามที่
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง น้าเสนอแล้ว และให้น้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ (สนช.) เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ เสนอให้ ADB และหุ้นส่วนการพัฒนา สนับสนุน ด้านการพัฒนา
ทักษะบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจ้าด่าน และวางระบบที่จ้าเป็นส้าหรับมาตรการข้ามแดน และจัดท้าโครงการ
ศึกษาและทบทวนแผนการขยายเส้นทางที่อยู่ภายใต้ ความตกลง CBTA เพิ่ม ขึ้น เพื่อหาเส้นทางที่สามารถใช้
ความตกลง CBTA ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดตามเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ รั ฐมนตรีแ ผนงาน GMS ได้ร่วมกันทบทวนบทบาทเวที ECF ในอนาคตโดยมุ่งเน้นการ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาแนวระเบีย งเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ให้มีการจัดการประชุม ส้าหรับผู้ว่าราชการ
จัง หวั ด และเจ้ าแขวง เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ นเข้ า มามี ส่ ว นร่ วมในการพั ฒ นา และเชิญ ชวนให้
ภาคเอกชนและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมด้วย รวมทั้ง รัฐมนตรีแ ผนงาน GMS เห็นควรให้เพิ่ม บทบาท
คณะท้างานสาขาการอ้านวยความสะดวกด้านการค้า ในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้้าถึงความส้าคัญของการ
คัดเลือกประเด็นที่น้าเสนอต่อรัฐมนตรี ใ ห้ชัดเจน เน้นการรายงานความก้าวหน้าแผนการด้าเนินงานของราย
สาขา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการเวทีผู้ว่าราชการจังหวัด และเวที อื่นๆ เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในเวที ECF
เพื่อหลีกเลี่ย งความซ้้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ ดี รูปแบบการประชุม ส้าหรับเวที ECF ในอนาคตนั้น ที่
ประชุม เห็นพ้องให้ป ระเทศสมาชิกจัดส่ งความเห็นให้ ADB อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติ ในประเด็นรูปแบบการ
ประชุมส้าหรับเวที ECF ต่อไป
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ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มี การประชุมคณะทางานครั้งที่ 3 ส าหรับ เตรียมการจั ดประชุ มสุดยอดผู้น า
ประเทศ ครั้ งที่ 5 (3th Meeting of the Taskforce for the 5 th GMS Summit) ซึ่ งส้ านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม2557 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ท้าหน้าที่ประธานที่ประชุม ร่วมกับนาย James P. Lynch ผู้อ้านวยการกองความร่วมมือภูมิภาคและ
ประสานด้านปฏิบัติการ ส้านักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ADB
การประชุ ม ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ หลั กเพื่ อติ ดตามความก้ า วหน้ าการเตรี ย มการจั ดการประชุ ม
สุดยอดผู้น้า GMS ครั้งที่ 5 (The 5th GMS Summit) ซึ่งรัฐบาลไทยโดย สศช. จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 19- 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ความมุ่งมั่นลดความ
เหลื่ อ มล้ าเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ใน GMS” (“Committing to Inclusive and Sustainable
Development in the GMS”)
ที่ประชุม ได้มีการหารือร่ วมกันในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสารัตถะและในด้านอ้ านวยการจัดการประชุ ม
โดยในด้ านสารั ตถะ ที่ประชุ มได้พิ จารณาถึงผลลั พธ์ ที่จะส่ งมอบต่ อผู้ น้า (Deliverables) และประเด็ นค้ าถาม
ส้าหรับการประชุม สุดยอดผู้น้าอย่างไม่เป็นทางการและร่างแถลงการณ์ร่ วมของผู้น้า ประเทศ (Joint Summit
Declaration: JSD) ซึ่ งให้ ความส้าคั ญกั บประเด็ นการระดมทุ นจากภาคเอกชนและหุ้ นส่ วนพั ฒนาให้มี ความ
ร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และข้อท้าทายต่อความร่วมมือในอนาคตของแผนงาน GMS
โดยเฉพาะการด้าเนินงานตามความตกลง CBTA ส่วนในด้านอ้านวยการจัดการประชุม ประเทศไทยน้าเสนอความ
พร้อมด้านโรงแรมที่พักส้าหรับผู้น้าประเทศสมาชิกในบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดการประชุม และความพร้อมของ
สนามบินสุวรรณภูมิเพื่ อรองรับการเดินทางโดยสายการบิ นพาณิชย์ รวมทั้งสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรั บการ
เดินทางโดยเครื่ องบิ นส่ วนตัวของเหล่ าผู้น้ าประเทศ ตลอดจนน้ าเสนอร่ างตราสั ญลักษณ์ (Logo) ส้าหรับการ
ประชุ มสุดยอดผู้น้า ครั้งที่ 5 ซึ่ งจะแจ้งความคืบหน้าในการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ ต่อประเทศสมาชิ กและฝ่าย
เลขานุการ ADB ต่อไป
นอกจากนี้ ไทยได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้มีการจัดประชุมเวที นักธุรกิจ GMS (GMS Business Forum)
ขึ้ น ในวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2557 เพื่ อใช้ เป็ นเวที ใ นการหารื อและแลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละมุ ม มอง รวมทั้ ง
ประสบการณ์ด้านการลงทุนระหว่างภาคเอกชนภายใน GMS ก่อนน้าเสนอผลการประชุมฯ ในเวทีหารือด้านการ
ลงทุน (GMS Investment Forum) และการประชุมสุดยอดผู้น้าฯ ต่อไป ในส่วนของการประชุมเวทีเยาวชน GMS
(GMS Youth Forum) นั้น ไทยสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีความร่วมมือในแผนงานโครงการกิจกรรมเยาวชน
GMS ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงการกิจกรรมเยาวชน GMS ที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น โครงการ
มิตรภาพเยาวชนอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้าโขง ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้าเนินการจั ด
ร่วมกั บประเทศจี นในทุ กปี ด้วยแล้ ว เพื่ อประโยชน์ การคั ดเลื อกเยาวชนในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการเดิ นทาง
(Caravan) และรายงานสรุปผลกิจกรรมต่อหน้าเหล่าผู้น้าในการประชุม GMS Summit ต่อไป
-----------------------------------------------------------------------สานักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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