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                              20 มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง ผลการประชุม CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity  
เรียน    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

2. วีดิทัศน์ผลการประชุม CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity 
 
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอผลการประชุม CLMVT Forum 2016: Towards a Shared 

Prosperity มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับการบริหาร
ราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ เรื่อง
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เรื่องเดิม  
กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง (Mekong Institute) ได้จัดงาน CLMVT 
Forum 2016: Towards a Shared Prosperity ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างผู้น าระดับสูง
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของประเทศใน CLMVT ในการก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไป
ด้วยกัน รวมทั้งเป็นเวทีหลักส าหรับหารือระหว่าง CLMVT เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของ CLMV และไทย 
ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน 

๒.  ข้อเท็จจริง  
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ 

“CLMVT: Prosper Together” เพ่ือเปิดงาน โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
ต้อนรับ พร้อมทั้งรัฐมนตรีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว CLMV 12 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 700 คน  

กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้  
1) การประชุม CLMVT Forum 2016 ประกอบด้วย 4 หัวข้อส าคัญด้านการพัฒนาภูมิภาค 

เพ่ือ“มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน” บนหลักแนวคิด ประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย 4 หัวข้อดังกล่าว ได้แก่ 
(1) หัวข้อที่ 1 ปลดปล่อยศักยภาพ CLMVT: มุมมองจากบริษัทชั้นน าของโลก  
(2) หัวข้อที่ 2 ปลดลอ็ก CLMVT: การสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อใน CLMVT 
(3) หัวข้อที่ 3 CLMVT แห่งคุณภาพ: การสร้างสภาวะในการประกอบธุรกิจที่

ประสบความส าเร็จและการใช้ชีวิตที่ดี 
(4) หัวข้อที่ 4 ดิจิตอล CLMVT: การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอลใน CLMVT 
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2) ผลของการประชุม สามารถสรุปได้เป็น 4 หัวข้อร่วม (Common theme) ดังนี้ 
2.1 การส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคและของโลก 

ประเด็นหารือ: ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ภูมิภาค CLMVT ยังมีศักยภาพภายในอีกมาก 
โดยสามารถขยายการมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะใน
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคหลายประการต่อการขยายศักยภาพ 
ดังกล่าว อาทิ การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ (logistic) ที่ต้องปรับปรุงด้านกระบวนการระเบียบภาครัฐ การแข่งขันกัน
ในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และกฎระเบียบในการเคลื่อนย้ายคนผ่านแดน เป็นต้น 

ประเด็นทีค่วรด าเนินการ: ประเทศในภูมิภาคควรร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของแต่ละประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการต่อรองในตลาดโลกภายใต้หลักการร่วมมือกันแบ่งกันท า 
(Specialization and Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรและอาหาร ยานยนต์และส่วนประกอบ 
การท่องเที่ยวแบบข้ามพรมแดน นอกจากนี้ ควรเพ่ิมความร่วมมือผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ (Experience 
sharing) ในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) สินค้า OTOP และหัตถกรรม ควรยกระดับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือด้านการยกระดับมาตรฐานของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเกษตร
และอาหาร ในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และ
หลักเกณฑว์ิธีการที่ดีในการเกษตร และการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น  

 
2.2 การเพิ่มความเชื่อมโยง (connectivity) 

ประเด็นหารือ: ความเชื่อมโยงในภูมิภาคมีหลายมิติ ทั้งทางด้านที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ ที่ส าคัญ เช่น การเชือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง ดิจิตอล การเงิน พลังงาน การสื่อสาร และ
ผู้คน เป็นประเด็นส าคัญที่วงเสวนาหยิบยกมาหารือกันอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยงไปถึงข้อจ ากัดที่ท าให้ความ
เชื่อมโยงอาจยังไม่ราบรื่นพอ เช่น มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี ปัญหาในการอ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น ความ
แออัด การขยายเวลาการเปิดปิดด่าน การเคลื่อนย้ายคนและนักท่องเที่ยวข้ามพรมแดน หรือการขาดโครงสร้างด้าน
ดิจิตอลที่ท าให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SME ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก e-commerce และการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น  

ประเด็นที่ควรด าเนินการ : ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด/ภูมิภาค โดยตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Troubleshooting Unit) เพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางการค้าร่วมกัน ที่น าโดยภาคเอกชนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะปัญหากฏระเบียบและมาตรการที่
ไม่ใช่ภาษี นอกจากนี้ อาจพัฒนา CLMVT Single window ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการเงิน ยกระดับการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และการปรับลดกฏระเบียบที่ไม่จ าเป็นทั้ง 3 ด้าน เป็นต้น 

 
2.3 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นหารือ: ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาคยังต่ าและไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญส าหรับการเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
ของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startups) ผู้ประกอบการ SMEs และเยาวชน 

ประเด็นที่ควรด าเนินการ : ควรมีความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันร่วมกัน เช่น ส่งเสริม startups และ SME ให้เข้าสู่แหล่งเงินทุน นักลงทุน และสร้าง eco-system ที่ให้
ประกอบธุรกิจได้ง่ายและมีต้นทุนต่ า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development) และเพ่ิม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนานั้น ควรหา partner countries ที่มีระดับเทคโนโลยีและทักษะสูงมาช่วย อีกประการหนึ่ง
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คือ ต้องมีการเชื่อมโยงมาตรฐานและระบบการรับรองคุณภาพให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในธุรกิจเกษตรและอาหาร 
ในด้านมาตรฐานในด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การตรวจสอบย้อนกลับ  

 
2.4 การแบ่งปันกัน และการท างานร่วมกัน (Sharing and Collaboration)  

ประเด็นหารือ: CLMVT น่าจะมีการแบ่งปันกันในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล ประสบการณ์ 
ความรู้ รูปแบบการท าธุรกิจสมัยใหม่ (New business models) เป็นต้น เพ่ือจะได้น าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ 
(Benefit sharing) ความเข้าใจ การไว้เนื้อเชื่อใจกัน และการแบ่งปันความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป (Shared Prosperity)  

ประเด็นที่ควรด าเนินการ: ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารอบ
ด้าน ทั้งด้านกฎระเบียบ ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
สร้าง “Knowledge Tank” ที่เป็น one-stop data platform ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ง่าย และมีการ
อัพเดทต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล ระหว่างภาคเอกชน และ
ความร่วมมือระดับท้องถิ่น ซึ่งส าคัญส าหรับ SMEs และความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน และสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย 

 
3) การด าเนินการต่อเนื่องในล าดับต่อไป  

การประชุมมีผลลัพธ์ที่สามารถขับเคลื่อนให้เห็นผลได้โดยเร็ว (Quick Win) และประเด็น
ใหม่ๆ (Emerging themes) ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการจัดตั้ง “CLMVT Business Council” ที่จะเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ 
(Ad Hoc) เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการค้า ซึ่งให้เอกชนเป็นผู้น า โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามจังหวัดที่มี
ด่านพรมแดนระหว่างประเทศ 

(2) พัฒนา “Knowledge Tank” เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารอบด้าน ที่เป็น 
one-stop data platform ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ง่าย  

(3) ริเริ่มโครงการ “Think Regionally: Human Capital Development 
Partnership” ด้วยความร่วมมือกับประเทศที่สาม    

(4) ริเริ่มโครงการ “CLMVT Value Creation Initiative” หรือ “CLMVT 
Handicrafts Marketplace” เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและหัตถกรรมร่วมกัน  

(5) ส่งเสริมการจัดตั้ง “CLMVT Startups Forum” เพ่ือเป็นเวทีความร่วมมือของ 
startup ในภูมิภาค ให้เป็นจุดพบปะส าหรับผู้ประกอบการ Startups นักลงทุน และสถาบันการเงิน  

(6) ริเริ่มโครงการ “Tourism Data Exchange” เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว
ระหว่าง CLMVT และต่อยอดจาก Thailand Tourism Gateway เพ่ือให้ภาคเอกชนใน CLMVT สามารถน าสถิติไป
ใช้ประโยชน์ได้ 

(7) ริเริ่มโครงการ “Green Season in CLMVT” เพ่ือบริหารจัดการนักท่องเที่ยวช่วง
นอกฤดูกาลท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเน้นการดึงดูดลูกค้านอกภูมิภาคอาเซียน 

(8) ริเริ่มโครงการ “CLMVT Local Trail” เพ่ือเปิดเมืองท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็นเมืองรอง 
และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน CLMVT Forum เป็นประจ าทุกปี โดยหมุนเวียนกันจัดระหว่าง 5 
ประเทศสมาชิก CLMVT โดยกัมพูชารับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ใน ค.ศ. 2017 

(รายละเอียดวิดีทัศน์ผลการประชุม CLMVT Forum 2016: Towards a Shared 
Prosperity ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
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4)  ประเด็นที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้  
4.1 เพ่ือทราบผลการประชุม CLMVT Forum 2016: Towards a Shared Prosperity 
4.2 เพ่ือพิจารณามอบหมายกระทรวงพาณิชย์ให้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(นางอภิรดี ตันตราภรณ์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
โทร. 0 2507 7022  
โทรสาร 0 2547 4167 


