สรุปการเสวนา
หัวข้อ “มุมมองของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
ในงานสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนา สพพ.
“10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค”
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.40 น.
ณ ห้อง Ballroom Infinity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดย (1) Mr. Yasushi Negishi, Country Director Thailand Resident Mission, ADB
(2) Mr. Shuichi Ikeda, Chief Representative Thailand Office, JICA
(3) Ms. Octavia Borthwick. Deputy Head of Mission Australian Embassy and Australian
Permanent Representative to UNESCAP
(4) นายเนวิน สินสิริ ผูอ้ านวยการ สพพ.
1. Mr. Yasushi Negishi, Country Director Thailand Resident Mission, ADB ได้กล่าวแสดง
ความยินดีต่อ สพพ. ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนา สพพ. และได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
1.1 ในช่วงหลายปีทผี่ ่านมา เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความสาเร็จในความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนทีร่ ่วมกันผลักดันความ
ร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเปิดประชาคมอาเซียน
ภายในสิ้นปี 2558 และจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งทาให้เกิดแรงดึงดูด
ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนี้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
1.2 สาหรับความท้าทายในการผลักดันเรื่องการพัฒนาเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนี้พบว่า ปัจจุบัน
ประเทศสมาชิกของ GMS กาลังเผชิญกับปัญหา เรื่อง มาตรการกีดกันทางการค้า (Non-Tariff Barriers) และ
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (Transportation Linkage) โดยจากปัญหาดังกล่าว ADB ได้มีความร่วมมือกับ

รัฐบาลออสเตรเลียในการสนับสนุนการอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และพัฒนา
ภาคเอกชนในกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และ สปป.ลาว ให้มีศักยภาพเพียงพอสาหรับการลงทุน และรองรับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว
2. Mr. Shuichi Ikeda, Chief Representative Thailand Office, JICA ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ
สพพ. ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนา สพพ. และได้รว่ มเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
2.1 เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงที่ผ่านมา
จนถึงปี 2568 ยังเห็นได้ว่า ประเทศในภูมิภาคนี้มีศักยภาพในการลงทุนค่อนข้างสูง นอกจากนั้น อัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากร และความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ GMS ยังคงเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และรัฐบาลไทย (สพพ.) ในโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ถือเป็นโครงการสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดการบูรณาการในภูมิภาคมากขึ้น และหวังว่า
ในอนาคตจะมีความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในโครงการอื่นๆ ต่อไป
2.2 JICA ได้สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในภูมิภาค โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น การพัฒนาถนน การพัฒนาการขนส่งระบบราง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านระบบการศึกษา และ
ระบบสาธารณสุขและการแพทย์ โดยมีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุและเด็ก
เนื่องจากปริมาณของผูส้ ูงอายุและเด็กในภูมิภาคนี้มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ สาหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน JICA ได้ตระหนักว่าต้องมี
การร่วมมือกับประเทศไทยในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้กับประเทศสมาชิก GMS โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการให้บริการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากขึ้น
3. Ms. Octavia Borthwick. Deputy Head of Mission Australian Embassy and Australian
Permanent Representative to UNESCAP ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ สพพ. ในโอกาสครบรอบ 10 ปี
วันสถาปนา สพพ. และได้แสดงข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเด็นความร่วมมือของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
3.1 ในช่วงหลายสิบปีทผี่ ่านมา จะเห็นได้ว่าหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ ได้มีแนวโน้มในการให้
ความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น เพื่อดาเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจทัง้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ ูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก และอัตราความยากจนที่ลดต่าลง เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในรายประเทศเห็นได้ว่า
แต่ละประเทศสมาชิกของ GMS และอาเซียน ยังมีความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยูม่ าก

นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยภายนอกที่สาคัญอย่าง จีน ที่มบี ทบาทอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสที่ดสี าหรับออสเตรเลีย หรือประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ในการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
ด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 สาหรับความท้าทายของการลงทุนในภูมิภาค คือ การเพิม่ ขึ้นของชนชั้นกลาง และการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในชุมชนเมือง ซึ่งได้กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคสาคัญที่มีกาลังซื้อเพิม่ มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนมากขึ้น โดยออสเตรเลียได้มีบทบาทในการสนับสนุนการบูรณาการร่วมมือเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงในภูมิภาค อาทิ
การสร้างสะพานในเวียดนาม การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คาแนะนาในการดาเนินโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิด
การกาหนดนโยบายทีม่ ีประสิทธิภาพทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. นายเนวิน สินสิริ ผูอ้ านวยการ สพพ. ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มเี กียรติ และวิทยากรทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง เสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับผู้แทนจากหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาต่างๆ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
4.1 ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา สพพ. ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจาก
ทั้ง ADB และ JICA สาหรับความร่วมมือระหว่างกันในการดาเนินงานเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ
การร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ ADB ในรูปแบบ Co-finance สาหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 3 (R3)
(เชียงราย-คุนหมิง) นอกจากนี้ สพพ. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ GMS และ BIMSTEC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญที่นาไปสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงจีน อินเดีย และภูมภิ าคเอเชียใต้ อีกทั้งนาไปสู่การพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย
4.2 สาหรับแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สพพ. และหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ จะเป็น
แนวโน้มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยให้ความสาคัญทัง้ การพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Hard Component) และการพัฒนาศักยภาพ (Soft Component) ควบคู่กัน และขยายแนว
ทางการพัฒนาไปยังสาขาอื่นๆ อาทิ ด้านสาขาสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไปสู่การเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ โดย สพพ.
ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาการค้าชายแดน และการพัฒนาเมืองตามแนวชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อสร้างศักยภาพสาหรับการรองรับการลงทุนต่างๆ อาทิ การพัฒนา
จุดผ่านแดน และการร่วมมือกับ JICA ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในเมียนมา เป็นต้น

ทั้งนี้ สาหรับการดาเนินการโครงการต่างๆ ของ สพพ. จะให้ความสาคัญในการสร้างผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในประเทศนั้นๆ เป็นสาคัญ เช่นเดียวกับการร่วมมือกันของหุ้นส่วนเพือ่ การพัฒนาต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของภูมิภาคที่ตระหนักถึงผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเป็นสาคัญ
4.3 สาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค สิ่งสาคัญคือ การร่วมมือกันในระดับภูมิภาค ทั้งใน
ระดับความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
รวมทั้งการให้ความสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภูมิ ภาคมากขึ้น
สรุปโดย คณะทางานฝ่ายวิชาการ
การจัดงานวันสถาปนา สพพ. ครบรอบปีที่ 10
เดือนพฤษภาคม 2558

