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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญประจําปองคการแรงงาน
 ระหวางประเทศ สมัยที่ ๑๐๐
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมใหญประจําปองคการแรงงานระหวางประเทศ 
สมัยที่ ๑๐๐ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ 
  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ไดจัด
การประชุมใหญประจําป ILO สมัยที่ ๑๐๐ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกมีพันธกิจที่ตองสงคณะผูแทนไตรภาคีจากฝาย
รัฐบาล นายจาง และลูกจางเขารวมการประชุม อันประกอบดวย ทีป่รึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานและคณะผูบริหารระดับสูง ผูแทนฝายรัฐบาล นําโดยปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทัง้ตัวแทน
ฝายนายจาง และฝายลูกจาง 
  ๒. ในการประชุมดังกลาว มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
  (๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะผูแทนฝายรฐับาลและหวัหนาคณะผูแทนไทยไดปราศรยั
ตอที่ประชมุเตม็คณะ โดยไดกลาวช่ืนชมรายงานของผูอํานวยการใหญ ILO เรื่อง “ศกัราชใหมแหงความ
ยุติธรรมทางสังคม (A New Era of Social Justice)” และไดนําเสนอการดําเนินงานของรัฐบาลไทย
ที่ใหความสําคัญกบัการสงเสริมนโยบายการมงีานทําท่ีมคุีณภาพ การสรางความเทาเทียม ความปรองดอง
ในสงัคม และการเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีมคุีณภาพ พรอมกบัความกาวหนาในการปรบัปรงุกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมากขึ้น เชน การขยายสิทธิประโยชนในระบบ
ประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทัง้การอนมัุตใิหมีการกาํหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือใน ๒๒ สาขาอาชพี 
นอกจากนี้ รัฐบาลกําลังรวมมือกับ ILO ในการดําเนินการจัดทําแผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มี
คณุคา และการตอตานการคามนษุย เพ่ือการคุมครองแรงงานตางชาติจากการถกูเอาเปรยีบแรงงาน  
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       (๒) ที่ประชุมใหญไดลงมติและรับรองรายงานที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
            (๒.๑)  การลงมติรับรองอนุสัญญา (Convention) ฉบับที่ ๑๘๙ และขอเสนอแนะ 
(Recommendation) ฉบับที่ ๒๐๑ วาดวยงานที่มีคุณคาสําหรับคนทํางานบาน ซึ่งไดกําหนดนิยาม
คําวา “งานบาน” หมายถึง งานที่ทําในหรือเพื่อครัวเรอืน และนิยามคําวา “คนทํางานบาน” หมายถึง 
คนท่ีทํางานดงักลาว และไดกาํหนดใหความคุมครองแรงงานในเรื่องตาง ๆ  เชน สทิธแิรงงานขั้นพื้นฐาน 
วันหยุดประจําสัปดาหละไมตํ่ากวา ๑ วัน ความปลอดภัยในการทํางาน และแรงงานอพยพในเรื่อง
การสงกลับมาตุภูมิ และสภาพการจางภายใตหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
    (๒.๒) การลงมติรับรองแผนงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ทีกํ่าหนด
งบประมาณรายจาย จํานวนทั้งสิ้น ๗๔๒ ลานดอลลารสหรัฐ โดยอัตราเงินอุดหนุนประจําปคาสมาชิก
จะเพิ ่มขึ ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอยละ ๒.๑ สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งประเทศไทยจะตองจายเงินอุดหนุนคาสมาชิก จํานวน ๗๕๖,๐๑๓ ฟรังกสวิส (เพิ่มขึ้นประมาณ 
๑๕,๕๖๐ ฟรังกสวิส) ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดทิศทางการทํางานในชวง ๒ ปงบประมาณตอไป คือ 
การสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานระดับชาติวาดวยงานที่มีคุณคา และการปฏิบัติตามปฏิญญา
วาดวยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวัตนที่เปนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๘ ของประเทศสมาชิก  
   (๒.๓) การรับรองรายงานคณะกรรมการการอภิปรายเกี ่ยวกับวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรของความมั่นคงทางสังคม ทีน่ําเสนอแนวทางในการจัดทํามาตรการดานความมั่นคง
ทางสงัคมสําหรบัประชาชนทกุคน เพื่อเปนเครื่องมอืสงเสรมิความเตบิโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน 
และบรรเทากระทบจากวิกฤติ และใหความเห็นชอบขอมติทีใ่หบรรจุเรื่องการรับรองขอแนะฉบับใหม
วาดวยฐานการคุมครองทางสังคม (Social Protection Floor) ในการประชุมใหญประจําป ILO 
สมัยที่ ๑๐๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๕
   (๒.๔) การรับรองรายงานคณะกรรมการการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน ทีไ่ดมีการ
อภิปรายกรณีทีบ่างประเทศไมสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ใหสัตยาบันได โดยมีประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งไดละเมิดอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๙ วาดวยการปฏิบัติทีเ่ทาเทียมกัน (กรณีเงินทดแทนกรณีประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางาน) โดยจายเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทํางานแกคนงานตางชาตินอยกวา
ที่จายใหคนงานมาเลเซีย และยังพบวา มีคนงานตางชาติจํานวนมากที่ประสบอันตรายจากการทํางาน 
และไมไดรบัการคุมครอง นอกจากนี ้ยงัมกีรณสีหภาพพมาและกัมพชูา ซ่ึงไดละเมิดอนุสญัญาฉบบัท่ี ๘๗ 
วาดวยเสรภีาพในการสมาคม โดยจบักมุทํารายผูนาํแรงงาน และขดัขวางการตั้งสหภาพแรงงาน นอกจากน้ี
ยังไดติดตามการแกไขปญหาแรงงานบังคับในสหภาพพมาทีล่ะเมิดอนุสัญญาฉบับที ่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบังคับ โดยมีมติใหรัฐบาลสหภาพพมาใชทุกมาตรการเพื่อขจัดการใชแรงงานบังคับใหราบคาบ  
  (๓) การเลือกตั้งสมาชิกคณะประศาสนการ (Governing Body) วาระ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
โดยประเทศไทยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสํารอง (Deputy Member)      
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            (๔) การหารอืขอราชการทวภิาครีะหวางนาย Nasser Abdulla AL - HUMAIDI รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงกจิการสงัคม และรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงแรงงาน ประเทศกาตาร กบันายชวีเวช เวชชาชีวะ 
ท่ีปรกึษารฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน และคณะ โดยไดหารอืเกี่ยวกบัการจดัสงแรงงานไทยไปทาํงาน
ในประเทศกาตาร และไดมกีารจัดทาํรางขอตกลงวาดวยการจางแรงงานระหวางประเทศกาตารและ
ประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ไดผานการพิจารณาจากกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานอัยการสูงสดุแลว 
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมก็จะสามารถดําเนินการตอไปไดทันที 

 เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคครั้งที่ ๑๗ 
 และการประชุมรวมระหวางรัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรี
 ที่กํากับดูแล SMEs 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการประชมุรฐัมนตรกีารคาเอเปคครั้งท่ี ๑๗ และการประชมุรวมระหวาง
รัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรีที่กํากับดูแล SMEs ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ  
 โดยมีสาระสําคัญ คือ กระทรวงพาณิชย (พณ.) รายงานวา ตามที่สหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพ
จดัการประชมุรฐัมนตรกีารคาเอเปคครั้งท่ี ๑๗ และการประชมุรวมระหวางรฐัมนตรกีารคาและรฐัมนตรี
ที่กํากับดูแล SMEs ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เมือง บิ๊กสกาย มลรัฐมอนทานา 
สหรัฐอเมริกา สรุปผลการประชุมไดดังนี้ 
 ๑. การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคครั้งที่ ๑๗ 
  (๑) การสนับสนุนระบบการคาพหภุาค ีโดยนายสปาสกาล ลามี ผูอาํนวยการองคการการคาโลก 
(WTO) กลาวรายงานความคบืหนาการเจรจารอบโดฮา ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัเผชญิกบัปญหาชองวางระหวาง
ขอเรียกรองของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ในประเด็นตาง ๆ ทีย่ากจะหาขอตกลง
กันได โดยเฉพาะเรื่องการเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรมและประมง ซึ่งนายลามีไดขอใหสมาชิกเอเปค
พิจารณาทางเลือกและการดําเนินการในขั้นตอไป เพื่อใหการเจรจารอบโดฮาสิ้นสุดลงไดภายในปนี ้
เชน การตกลงประเดน็ท่ีเกี่ยวกบักฎเกณฑ ๑๕ เรื่องจากการเจรจาทั้งหมด ๒๐ เรื่องของรอบโดฮา และ
การกําหนดแผนงานสําหรับการเจรจาเปดตลาด (Market Access) สําหรับ ๑ - ๒ ป ขางหนา โดยมี
เปาหมายวา หากสมาชกิมีขอยุตริะหวางกัน ก็จะเสนอใหท่ีประชมุรฐัมนตร ีWTO ครัง้ที ่๘ ท่ีนครเจนวีา 
ในเดอืนธนัวาคมศกนี้ รบัรองการดาํเนินการดงักลาว ทัง้นี ้สมาชกิเอเปคสวนใหญตางแสดงความผดิหวงั
ตอความลาชาในการเจรจารอบโดฮา แตก็ยงัยนืยนัทีจ่ะพยายามตอไป โดยไมละทิง้หลักการเจรจา
ทุกเรื่องใหเสร็จพรอมกัน (Single Undertaking) 
   อยางไรก็ดี หลายประเทศยอมรับวา การเจรจาบางเรื่องนาจะบรรลุผลไดกอนเรื่องการ
เปดตลาด (Market Access) ทั้งนี้ อาจดําเนินการเจรจารวมกันกอน (Early Harvest) ในประเด็นที่
สามารถยอมรับไดมากทีส่ดุ หากประเทศสมาชิกเห็นชอบรวมกัน โดยเฉพาะการเจรจาเรือ่งมาตรการ
ทีไ่มใชภาษี การเปดเสรีสินคาและบริการสิ่งแวดลอม การกําหนดแนวทางการแจง และการประเมิน
ความตกลงการคาเสรตีอ WTO ประเดน็ท่ีเก่ียวกับประเทศกําลงัพฒันาและการพฒันา และการยอมรบั
เรื่อง Duty-free, Quota-free สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด 
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   ทั้งนี้ ประเทศไทยไดแจงตอทีป่ระชุมวา การเจรจารอบโดฮามีความสําคัญเกินกวา
จะละทิ้งไปโดยไมมีความพยายามเพิม่เติม เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาขนาดกลาง
ทีไ่ดรับผลดีจากระบบการคาพหุพาคีมาโดยตลอด และยังมีความมุงมัน่ทีจ่ะเห็นการเจรจาปดรอบลง
ไดในปน้ี ตลอดจนตองการเหน็ผลการเจรจาที่มีคณุภาพและเปนประโยชนกบัประเทศกาํลงัพฒันา ดงันั้น 
จึงหวังวาประเทศสําคัญจะสามารถหาทางออกรวมกันได นอกจากนี้ ประเทศไทยเห็นวา ผลการเจรจา
ท่ีมีความสมดลุนั้น ควรตองครอบคลมุประเดน็ท่ีเก่ียวกับการเปดตลาดดวย โดยเฉพาะสนิคาเกษตรและ
สินคาอุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากประเด็นดานกฎเกณฑตาง ๆ  

  (๒) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดมากขึ้นในภูมิภาคและการขยายการคา  
   (๒.๑) ประเด็นทางการคาการลงทุนมิติใหมของเอเปค (Next Generation Trade 
and Investment Issues) โดยรัฐมนตรีการคาเอเปคเห็นชอบใหการเสริมสรางศักยภาพทางการคา
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การสรางความเชื่อมโยงหวงโซอปุทานระดบัภมิูภาค
และระดบัโลก (Global Supply Chain) และการผลกัดันนโยบายนวตักรรม (Innovation Policy) 
เปนประเด็นทางการคาการลงทุนมิติใหม ซึ่งสมาชิกเอเปคจะรวมกันจัดทําแผนงานในเรื่องดังกลาว
ในปนี ้เพื่อใชเปนแนวทางใหประเทศสมาชกิดาํเนินการเพื่อกาวไปสูการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี
ทีส่อดรับกับสภาพแวดลอมทางการคาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้ทีป่ระชุมไดหารือเรื่อง
การคาและความมั่นคงทางอาหาร (Food Trade and Food Security) การหาแนวทางเพื่อกําหนด
มูลคาขั้นตํ่าของสินคาที่ไมตองเสียภาษีศุลกากร รวมทั้งการลดตนทุน เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพของ 
Global Supply Chain โดยมาตรการที่เอเปคจะตองดาํเนนิการ ไดแก การเรงรดัจดัตั้ง Single Window 
และการใช Advanced rulings ภายในเอเปค เปนตน 
   (๒.๒) การสรางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Green Growth) โดยรัฐมนตรีการคาเอเปค
ไดเนนยํ้าใหสมาชิกเอเปครวมกนัศกึษาและหาแนวทางการดาํเนินงานเพื่อลดอุปสรรคทางการคาสนิคา
และบริการทีเ่กี่ยวกับการรักษาสิง่แวดลอม โดยเฉพาะการหาแนวทางการสงเสริมการกระจายการใช
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ รัฐมนตรีการคาเอเปคเชื่อวา การดําเนินงานในเรื่องนี้จะชวยสนับสนุน
การคาและการพฒันาควบคูกนัไป ขณะที่เจาภาพสหรฐัฯ พยายามผลกัดนัใหประเทศสมาชกิลด/ยกเลกิ
มาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับการคาสินคาและบริการสิ่งแวดลอมดวย  
     (๒.๓) ความรวมมือดานการเสริมสรางความสอดคลองดานกฎระเบียบ (Regulatory 
Convergence and Cooperation) ซึง่รฐัมนตรกีารคาเอเปคไดพจิารณากรอบการดาํเนนิการเพือ่นาํไปสู
แนวทางปฏิบัติท่ีดีดานกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice) ในภมูภิาค ท่ีเชือ่วาความรวมมอืและ
การสรางความสอดคลองดานกฎระเบียบในภูมิภาคจะชวยเสริมสรางความโปรงใส (Transparency) 
และลดตนทุนการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ทั้งดานคาใชจาย เวลาและทรัพยากร โดยรัฐมนตรีการคา
เอเปคไดเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการออกกฎระเบียบในภูมิภาคเอเปค 
เพื่อนําไปสูการปองกันและกําจัดอุปสรรคที่ไมจําเปนตอการคา 

p37-44.indd  40 9/20/2011  7:07:33 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

 ๒. การประชมุรวมระหวางรฐัมนตรกีารคาและรฐัมนตรทีี่กาํกบัดแูล SMEs  โดยรฐัมนตรกีารคา
และรัฐมนตรีทีก่ํากับดูแล SMEs ไดหารือรวมกันเพื่อระบุอุปสรรคทางการคาตาง ๆ ทีม่ีตอวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในภมิูภาคเอเปค และไดวางแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคตอไป 
เพื่อเปนการสานตอมติของทีป่ระชุมรัฐมนตรีและทีป่ระชุมผูนําเอเปค เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๓ วาดวย
การใหความสําคญักบั SMEs ซึ่งมีผลตอการเตบิโตทางเศรษฐกิจและการจางงานในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิค 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และการเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันของ SMEs ใหสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก โดยมีมติเห็นชอบตออุปสรรคทางการคาท่ี SMEs เผชญิในการดาํเนนิธรุกจิท่ีเสนอโดยสหรฐัฯ 
ซึ่งประกอบดวย ๙ สาเหตุหลัก คือ (๑) การขาดแหลงเงินทุน/ความยากลําบากในการเขาถึง
แหลงเงินทุน (๒) การขาดศักยภาพในการหาชองทางขยายการคาขามพรมแดนและทําธุรกิจขามชาต ิ
(๓) ความไมโปรงใสของบริบทการคาสากล (๔) ตนทุนสวนเกินซึ่งเกิดจากการขนสงและโลจิสติกส
ที่เกี่ยวเนื่อง (๕) ความลาชาในการปลอยของที่ศุลกากรและความซับซอนของขั้นตอนพิธีการศุลกากร
รวมถึงความซํ้าซอนของเอกสารตาง ๆ (๖) ความสับสนของกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ
ทางเทคนคิท่ีเกี่ยวของ (๗) การละเมดิทรพัยสนิทางปญญา (๘) การขาดกรอบการทาํงานทางกฎระเบยีบ
และความไมเพียงพอของนโยบายที่เกี่ยวของในการสนับสนุนพาณิชยอิเล็คทรอนิคสขามพรมแดน 
และ (๙) ความยุงยากในการใชประโยชนจากสทิธพิเิศษทางภาษี (Preferential tariff rates) และความตกลง
ทางการคาตาง ๆ  
  ในการนี้ รัฐมนตรีการคาและรัฐมนตรีทีกํ่ากับดูแล SMEs ไดสัง่การใหเจาหนาทีร่วมกัน
วางแนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคดังกลาว เพื่อเสนอใหทีป่ระชุมผูนําเอเปคพิจารณาระหวาง
การประชุมผูนําเอเปคในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  

 เรื่อง ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื ่อพัฒนา
 แนวพื้นท่ีพฒันาเศรษฐกจิ ครัง้ที ่๓ และการประชมุความรวมมอื
 ประเทศลุมแมนํา้โขง - ญี่ปุน ดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ครั้งที่ ๘
 คณะรฐัมนตรรีบัทราบผลการประชุมเวทหีารอืระดบัรฐัมนตรเีพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาแนวพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
ผลการประชุมความรวมมือประเทศลุมแมนํ้าโขง - ญี่ปุนดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๘ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. ผลการประชุมเวทหีารือระดับรฐัมนตรเีพ่ือขบัเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกจิ 
ครัง้ที ่๓ ณ เวียงจันทน สปป.ลาว โดยมรีฐัมนตร ี๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชยี 
(Asian Development Bank : ADB) พรอมดวยเจาหนาท่ีอาวโุส และภาคเอกชนจาก ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง 
ไดเขารวมหารือเพื่อติดตามความกาวหนาการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ และพิจารณาประเด็น
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ขอเสนอจากภาคสวนตาง ๆ อันเปนผลจากการประชุมระดมความเห็นจากเวทีหารือในระดับจังหวัด
ของประเทศสมาชิกตามแนวพื้นทีพ่ัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (มิถุนายน ๒๕๕๓) 
แนวตอนใต (มีนาคม ๒๕๕๔) และแนวเหนือ – ใต (พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  (๑) ใหความสําคญักบัการพฒันาแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกจิ (Economic Corridors) เปนหวัใจหลกั
ของการพัฒนาความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงเพื่อสนับสนุนแผนแมบท วาดวยความเชื่อมโยง
ระหวางกันในอาเซียน ตามทิศทางของกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน GMS ในทศวรรษหนา 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๔) การบูรณาการในทกุสาขาความรวมมือจะเปนกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน
การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานโครงการสําคัญ ไดแก การพัฒนาดานกฎระเบียบ
เพื่อการอํานวยความสะดวกการคาและการขนสงขามพรมแดน การพัฒนาเมืองใหสามารถแขงขันได 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
การเติมเตม็โครงสรางพื้นฐานเชือ่มโยงทางถนนที่ขาดหายและมุงไปสูการพฒันาการขนสงหลายรูปแบบ 
ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงตามแนวพื้นทีพ่ัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความตองการ
ของภาคเอกชน 
   ทัง้นี ้ไทยไดผลักดนัใหรัฐบาลจีนและ สปป.ลาว รวมมอืในการเรงรดักระบวนการภายใน
ประเทศเพื่อใหการกอสรางสะพานมิตรภาพแหงที่ ๔ (เชียงของ – หวยทราย) แลวเสร็จตามกําหนด
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอใหสหภาพพมาพิจารณาเปดดานพรมแดน รวมถึงเชิญชวนใหรัฐบาลพมา 
และ สปป.ลาว สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมกับประเทศเพื่อนบานในบริเวณ
แมสอด – เมียวดี กาญจนบุรี - ทวาย และนครพนม – คํามวน นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนแนวคิด
การพัฒนาเมืองตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster) ใหเปนเมืองสรางสรรค
ที่มีขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนปจจัยสนับสนุน
  (๒) รบัทราบขอเสนอใหขยายเสนทางแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกิจตอนใตจากกรงุเทพฯ (ไทย) 
– พนมเปญ (กัมพูชา) – โฮจิมินห ซิตี้ (เวียดนาม) ใหเชื่อมตอมาถึงเมืองทวาย (พมา) และขอเสนอ
การจัดตัง้คณะทํางานเพือ่หารือและนําเสนอโครงการลําดับความสําคัญสูงทีจ่ังหวัดตามแนวพืน้ที่
พฒันาเศรษฐกจิมีความพรอมจะดาํเนินการรวมกนัในระยะตอไป อยางไรก็ด ีท่ีประชมุเหน็วาการจดัตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจยงัมีขอจํากัดในดานการคัดเลือกผูรวมเปนคณะทํางานและยังไมมีความชัดเจน
ในเรื่องขอบเขตการทํางาน จึงมอบหมายให ADB ซึ่งเปนฝายเลขานุการ พิจารณาปรับปรุงกลไก
การดําเนินงาน รวมทัง้พิจารณารูปแบบการประชุมเวทีหารือฯ ใหสามารถขับเคลื่อนงานไดอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น
        ทั้งนี้ ไทยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงรูปแบบการประชุมและกลไกการขับเคลื ่อน
การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถระดมความเห็นเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนไดมากขึ้น และบริหารจัดการการทํางานของแตละแนวพื้นทีเ่ศรษฐกิจไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจอยูในรูปของคณะกรรมการ ๓ ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย (Policy Level) 
ระดับบริหาร (Executive Level) และระดับปฏิบัติในพื้นที่ (Corridor Level) 
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  (๓) เหน็ชอบการจดัทําแผนพฒันาภมิูภาค (Regional Plan for Corridor Development) 
เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาแนวพื้นทีพ่ัฒนาเศรษฐกิจ และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอยาง
ครบวงจร โดยการจัดทําแผนพัฒนาฯ จะเนนการอํานวยความสะดวกขามพรมแดน และการกระตุน
กจิกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทนุตามแนวพื้นท่ี หลงัจากโครงขายโครงสรางพื้นฐานไดรบัการพฒันา
คอนขางครบสมบรูณแลว และจะเริ่มการประเมนิผลการอาํนวยความสะดวกดานการคาและการขนสง
ขามพรมแดนนํารองกอนในลําดับแรก
        ในสวนของไทยไดเนนย้ําความสาํคญัของการสรางสมดลุระหวางการพฒันาดานเศรษฐกจิ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และเรงผลักดนัการลดตนทุนโลจิสตกิส โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดเวลาในการดาํเนนิ
กระบวนการขามพรมแดน ใหอยูในแผนพัฒนาฯ รวมถึงเสนอให ADB จัดทําฐานขอมูลเชิงเศรษฐกิจ
มหภาคของแนวพื้นที่เศรษฐกิจเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพื่อประเทศสมาชิกไดใชประโยชนตอไป
       (๔)  สนับสนนุใหภาคเอกชนและภาครฐัทํางานประสานกันอยางใกลชดิมากขึ้น และรบัทราบ
ความกาวหนาของสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMS Business Forum : GMS - BF)  ในการ
จัดตั้งสมาคมผูขนสงสินคาของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS Freight Transporter’s Association : 
FREATA) ณ สปป.ลาว เพื่อเปนเวทีของภาคเอกชนในการรวมผลักดันโครงการสําคัญในดานการขนสง
ขามพรมแดนกับภาครัฐ
      ในสวนนี้ไทยไดตอบรบัที่จะหารอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ และสภาธรุกจิ 
GMS ประเทศไทย เพื่อนําเสนอโครงการนํารองความรวมมือดานการลงทุนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ใหคณะทํางานดานการลงทุนพิจารณาตอไป
  (๕) เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะตอไป โดยเตรียมการนําเสนอผลการประชุมหารือ
ระดับรฐัมนตรเีพื่อพฒันาแนวพื้นที่พฒันาเศรษฐกิจ ครัง้ที ่๓ (Economic Corridor Forum : ECF - ๓) 
ตอท่ีประชมุระดบัรฐัมนตรแีละสุดยอดผูนําของแผนงาน GMS โดยการประชมุระดับรฐัมนตร ี๖ ประเทศ
ลุมแมนํา้โขง ครั้งที่ ๑๗ มีกําหนดในระหวางวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา และการประชุมสุดยอดผูนํา ครั้งที่ ๔ มีกําหนดระหวางวันที ่๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ นครเนปดอว สหภาพพมา ซึ่งสาระสําคัญของทั้ง ๒ การประชุม จะเปนการหารือกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาแผนงาน GMS ในทศวรรษหนา (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๕) 

 ๒. ผลการประชมุความรวมมอืประเทศลุมแมนํ้าโขง - ญี่ปุน ดานเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
ครั้งที่ ๘  
  (๑) เห็นชอบการพัฒนาความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกการคาและการคมนาคม 
ตามแนวคิด Asia Cargo Highway ซึ่งเปนผลจากการหารือระหวางอธิบดีกรมศุลกากรของประเทศ
อาเซียนและญี่ปุน วาดวยเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ กรุงพนมเปญ โดยเห็นวาจําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมโครงสรางพื้นฐานที่สงเสริมความเชื่อมโยง
ระดับอนุภูมิภาค เชน ทาเรือนํ้าลึกทวายในพมา และทาเรือนํ้าลึกวุงอางในเวียดนาม และภาคเอกชน
ควรเขามามีบทบาทมากขึ้น ทัง้นี ้ท่ีประชมุสนบัสนนุกจิกรรมเพื่อขบัเคลื่อนโครงการลาํดบัความสําคัญสงู 
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ไดแก โครงการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินงาน ๒๔ ชั่วโมง ณ ดานพรมแดน 
ซึ ่งญีป่ ุนจะรับไปดําเนินการจัดสัมมนาดังกลาว และโครงการจัดฝกอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพ
และความเขาใจกฎหมายและกฎระเบียบในการขนสงขามพรมแดนสําหรับคนขับรถของอนุภูมิภาค 
ซึ่งไทยจะประสานกับ ADB และญี่ปุน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันตอไป
  (๒) สงเสริมใหฝายเลขานกุารฯ กรอบความรวมมอืประเทศลุมแมนํ้าโขงกบัญี่ปุนดานเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม (MJ - CI) พัฒนาระบบการทํางานของกรอบความรวมมือใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยประสานกับผูแทนของแตละประเทศสมาชิก และ ADB ซึ่งทําหนาทีเ่ปนฝายเลขานุการแผนงาน 
GMS อยางตอเนื่อง รวมทั้งการประสานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละประเทศเพื่อให
การดําเนินงานมีความสอดคลองและไมซํ้าซอนกัน
  (๓) เหน็ชอบใหญ่ีปุนใหความชวยเหลอืแกประเทศสมาชกิ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพฒันา
ธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท้ังดานเทคโนโลยกีารผลติ การเขาถงึแหลงเงนิทุน การพฒันา
หวงโซมูลคาและหวงโซอปุทานในระดบัภูมิภาคและการจัดหาตลาด โดยญี่ปุนอยูระหวางจัดทําโครงการ
ในดานตาง ๆ  เชน การจดัการอบรมและสมัมนา จัดตั้งกองทุนเพื่อพฒันา SMEs (SMES development 
fund) และการใชระบบ Shindanish เพื่อเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ
  (๔) เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะตอไป โดยจะมีการหารือรวมกับภาคเอกชน
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร และนําเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ
ลุมแมนํา้โขง - ญีปุ่นดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอไป ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เมืองมานาโด 
ประเทศอินโดนีเซีย 
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