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การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อยางบูรณาการ

ดร.ปยนชุ วุฒิสอน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

สํานักงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ สศช.

การสัมมนาระเบียงเศรษฐกจิใน GMS และ ASEAN : วิธีใชใกลแคเอื้อม
วันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30-16.45น.
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภายใตแผนงาน GMS1
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ConnectivityCommunity

GMS Economic Corridors : ความเปนมาและแนวคิด

NSEC+EWEC+SEC

Competitiveness
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1. Transport Corridor - พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยง
2. Trade and Transport Corridor - อํานวยความสะดวกการขนสงขามพรมแดน และ

กระบวนการตรวจปลอยใหมีประสิทธิภาพ
3. Logistics Corridor - สงเสริมการประกอบการโลจิสติกสขามพรมแดน และการอํานวย

ความสะดวกการคา 
4. Urban Development Corridor – พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพของเมือง รวมถึงขยายความรวมมือกับภาคเอกชน 
5. Economic Corridor – มีการลงทุนจากภาคเอกชนและการพัฒนาหวงโซการผลิตอยาง

เต็มรูปแบบ 

ลําดับการพัฒนา Transport Corridor ไปสู Economic Corridor

1 2 3 4 5

Transport Corridor TTF Corridor Logistics Corridor Urban Development 

Corridor 

Economic Corridor 
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1. ใหความสําคัญกับการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ตามทิศทางกรอบการพัฒนา 
GMS ทศวรรษหนา (2555-2565)

2. ขยายเสนทางจาก กรุงเทพฯ – พนมเปญ – 
โฮจิมินห ซิตี้ ใหตอมาถึงเมืองทวาย พรอม
ทั้งเรงรัดการกอสรางสะพานมิตรภาพแหง
ที่ 4 (เชียงของ – หวยทราย)

3. ใหความสําคัญกับการเติมเต็มโครงสราง
พื้นฐาน การผอนคลายกฎระเบียบ การ
พัฒนาเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4. เห็นชอบจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ภูมิภาค และใหมีระบบติดตามประเมินผล
อยางครบวงจร

5. สนับสนุนการทํางานอยางใกลชิดระหวาง
ภาคเอกชน-รัฐ และสนับสนุนการทํางาน
ของสมาคมผูขนสงสินคาของอนุภูมิภาค 
(FREATA) ณ เวียงจันทน 

1. ใหความสําคัญกับการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ตามทิศทางกรอบการพัฒนา 
GMS ทศวรรษหนา (2555-2565)

2. ขยายเสนทางจาก กรุงเทพฯ – พนมเปญ – 
โฮจิมินห ซิตี้ ใหตอมาถึงเมืองทวาย พรอม
ทั้งเรงรัดการกอสรางสะพานมิตรภาพแหง
ที่ 4 (เชียงของ – หวยทราย)

3. ใหความสําคัญกับการเติมเต็มโครงสราง
พื้นฐาน การผอนคลายกฎระเบียบ การ
พัฒนาเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4. เห็นชอบจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ภูมิภาค และใหมีระบบติดตามประเมินผล
อยางครบวงจร

5. สนับสนุนการทํางานอยางใกลชิดระหวาง
ภาคเอกชน-รัฐ และสนับสนุนการทํางาน
ของสมาคมผูขนสงสินคาของอนุภูมิภาค 
(FREATA) ณ เวียงจันทน 

Economic Corridor Forum 
(ECF) established June 2008

ECF Ministers’ Meeting

ประชุมสุดยอดผูนํา

ประชุมระดบัรัฐมนตรี

ประชุมระดบัเจาหนาที่อาวุโส

ประชุมระดบัคณะทํางาน

Governor’s Forum 

เวทีหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ

ผลการประชุม ECF ครั้งที่ 3
ณ กรุงเวียงจันทน  มิถุนายน 2554

www.nesdb.go.th

กลไกใหมเพื่อการมีสวนรวมของพื้นที่ในการพัฒนา Economic Corridor
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+

การติดตามประเมินผล

การขับเคลื่อนการพัฒนา Economic Corridor ภายใตแผนงาน GMS

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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เพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
และสนับสนุน PPP

เชื่อมโยงกับอาเซยีน อาเซียน+3 

และกรอบอนุภูมิภาคอื่นๆ 

เขาถึงกองทุนและแหลงเงินของ

โลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

• GMS จําเปนตองคํานึงถึงบริบทของโลกและภูมิภาค
• GMS จะตองใหความสําคัญกับตลาดในอนุภูมิภาคควบคูกับการ
สงออกไปตลาดภายนอก

• GMS ตองใหความสําคัญกับแนวโนมที่เกิดขึ้นใหม ไดแก การ
เขาสูความเปนสังคมผูสูงอายุ การอพยพยายถิ่นฐานของ
ประชากร ทั้งภายในประเทศ (ชนบทสูเมือง) และระหวาง
ประเทศในลักษณะขามพรมแดน การสงเงินคืนถิ่นของแรงงาน

• GMS จะยังคงขยายความรวมมือกับ Development Partners
• ประเด็นทาทายเรงดวนที่ควรไดรับการพิจารณาสงเสริมความ
รวมมือในระยะปานกลาง ไดแก ความมั่นคงทางอาหาร 
ความเพียงพอดานพลังงาน และการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สิ่งแวดลอม และการเชื่อมโยงประเด็นเหลานี้ เชน ในเรื่องการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

พัฒนาการทํางานรวมกันอยาง

ใกลชิดกับเครือขายการศึกษา

และการวิจัยของ GMS 

กรอบยทุธศาสตรการพฒันา GMS 
ป 2555-2565

พัฒนา Economic Corridor และ

เรงเชื่อมโยงถนนและรถไฟ

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th

ความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรใหมของ GMS และบริบทภายนอก
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิในประเทศไทย2
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มีขอจํากัดที่ทําใหการขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกการคาและการขนสงลาชา 

ขาดกลไกกลางในการบูรณาการแผนงานโครงการในระดับพื้นที่

ขาดการพัฒนากระบวนการความรวมมือภาครัฐ-เอกชน

ความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนแบบบรูณาการยังลาชาทั้งในสวนของ

ไทยและการเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน

ความไมพรอมในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะรองรับ

ผูประกอบการยังขาดทักษะในการประกอบธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน

ขาดกรอบยุทธศาสตรภาพรวมและแผนปฏิบัติการเชงิลึกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ

ขาดยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อการลงทุนของไทยในเพื่อนบาน

ขอจํากัดดานภาษา และความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน

ขาดนโยบายที่ชัดเจนดานการใชแรงงานตางประเทศ สวัสดิการและการเคลื่อนยายแรงงาน

การวางแผนแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจ

การใชประโยชนโลจิสติกส

และการขนสงยังไมเต็ม

ศักยภาพ

ความไมพรอมในการ

พัฒนาเมืองชายแดนและ

เขตเศรษฐกิจชายแดน

ผูประกอบการไทยขาด

ศักยภาพการลงทุนใน

ตางประเทศ

ขาดการวางแผนดาน

แรงงานและมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน 

การประเมินสถานะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของไทย

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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เปาหมาย

ตาม

แผนพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร

มาตรการ

สําคัญ

แผนพัฒนาฉบับที่ 11

1)   ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค
2) ระบบหวงโซอุปทานในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงระหวางกัน
3) ลดตนทุนการประกอบธุรกิจ การขนสง และโลจิสติกส
4) เพิ่มมูลคาการคาชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน

แผนพัฒนาฉบับที่ 11

1)   ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค
2) ระบบหวงโซอุปทานในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงระหวางกัน
3) ลดตนทุนการประกอบธุรกิจ การขนสง และโลจิสติกส
4) เพิ่มมูลคาการคาชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุมประเทศเพื่อนบาน

การพัฒนาสงัคม 
สิ่งแวดลอมและบุคลากร

• สรางฐานอุตสาหกรรมเกษตร

และ  
การแปรรูปการเกษตร 

• เชื่อมโยงพัฒนาคลสัเตอรการ

ผลิต

และหวงโซการผลิตและการทอง

เที่ยวรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
• สงเสริมอุตสาหกรรมบริการที่ใช

แรงงานเขมขน

• การพัฒนาดานศุลกากรและ

อํานวยความสะดวกการผาน

• สรางฐานอุตสาหกรรมเกษตร

และ  
การแปรรูปการเกษตร 

• เชื่อมโยงพัฒนาคลสัเตอรการ

ผลิต

และหวงโซการผลิตและการทอง

เที่ยวรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
• สงเสริมอุตสาหกรรมบริการที่ใช

แรงงานเขมขน

• การพัฒนาดานศุลกากรและ

อํานวยความสะดวกการผาน

• พัฒนาระบบการขนสงโลจสิติกส
เชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานทั้งทางถนน รถไฟ และ  
ทางน้ํา

• พัฒนาเมือง ชุมชนศูนยกลาง และ
เมืองชายแดนเพื่อกระจายความ

เจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น

• เปดโอกาสการลงทุนแบบความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

• พัฒนาระบบการขนสงโลจสิติกส
เชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานทั้งทางถนน รถไฟ และ  
ทางน้ํา

• พัฒนาเมือง ชุมชนศูนยกลาง และ
เมืองชายแดนเพื่อกระจายความ

เจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น

• เปดโอกาสการลงทุนแบบความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

•พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสง
และโลจสิติกส 

•พัฒนาสมรรถนะการเปน
ผูประกอบการของไทยในระดับ

สากล 
• มาตรการรองรับผลกระทบ การ

เคลื่อนยายแรงงาน

•พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสง
และโลจสิติกส 

•พัฒนาสมรรถนะการเปน
ผูประกอบการของไทยในระดับ

สากล 
• มาตรการรองรับผลกระทบ การ

เคลื่อนยายแรงงาน

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและเมือง

การสงเสริมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและหวงโซมูลคา

31 2

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจแบบบรูณาการ

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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กลไกการดําเนินงานในสวนของประเทศไทย

คณะรัฐมนตรี 

สศช.

คณะกรรมการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (กพบ.)

คณะกรรมการระดับชาติ การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ

รัฐมนตรี GMS
ของไทย

ฝายเลขานุการ กพบ. และหนวยงานประสานหลัก
ของไทยในแผนงาน GMS

หนวยงานปฏิบตัิ
(9 คณะทํางานภายใต GMS) 

และภาคเอกชน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคา

และบริการของประเทศ (กบส.)

คณะกรรมการประสานการขนสงผานแดนและขนสง

ขามแดนแหงชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง

พื้นที่เศรษฐกิจฝงตะวันตกกับประเทศเพื่อนบาน

คณะทํางานกํากับดูแลการพัฒนาดานชายแดนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน

คณะทํางานดานเทคนิคเพื่อจัดทําขอเสนอการ

ดําเนินงาน 24 ชั่วโมง ณ ดานพรมแดนทางบก

สภาธุรกิจ GMS ประเทศไทย

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจ

www.nesdb.go.th26 สิงหาคม 2554



12

การเสริมสรางศักยภาพหวงโซการผลิตและคลัสเตอร

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต

• การผลิตของไทยในป 2553 ขยายตัว รอยละ 60.10
และตลาดสงออกขยายตัวในทุกตลาด

• มูลคาการสงออกไปประเทศ CLMV เพิ่มอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะผานชายแดน 

กลุมอุปกรณไฟฟาและอิเลคทรอนิกส

• ความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และไทยมีศักยภาพเปน
ฐานผลิตหลักเพื่อกระจายสินคาในอาเซียน

• โรงงานผลิตกระจายตัวภาคกลางและภาคกลางตอนเหนือ

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม 
• สินคาอุตสาหกรรมอาหารของไทยเปนที่ตองการของตลาดอาเซียน 
• ฐานการผลิตอยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุมอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ

• ประเทศจีนเปนตลาดใหญ และสามารถเชิญชวนนักลงทุนจีนมา
ลงทุนแปรรูปยางในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

วัสดุอุปกรณกอสราง

• อุตสาหกรรมกอสรางในลาวและพมาเติบโตอยางรวดเร็ว เปนโอกาสขยายตลาดสนิคาในกลุมนี้ของไทย แตจีนยังคงเปนคูแขงสําคัญ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

• ไทยไดเปรียบทั้งในเรื่องบริหารจัดการ และวัตถุดิบการทองเที่ยวที่
หลากหลายเหมาะเปนจุดเริ่มตนและเดินทางตอเนื่องไปประเทศอื่นๆ

Core Production Node & Cluster Core Production Node & Cluster

Logistics Pipeline

Corridor Agricultural Production node & 
cluster

Existing Production Point

Feeder

Network

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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การใชประโยชนเสนทางถนนสงออกผลไมไทยสูประเทศจีน
เสนทางสงออกผลไมไทยสูประเทศจีน 

1. โดยปกติใชเสนทางเรือ ทางทะเลเสนทางสงออกผลไมไปยังจีนตองผานกวาง
โจวและเซี่ยงไฮ เปนศูนยกลางกระจายผลไมไทยสูเมืองชายฝงทะเลของจีน 
นอกจากนี้ ยังมีเสนทางขนสงทางน้ําแมน้ําโขง
ปจจุบันมีเสนทางบก (ถนน) ไดแก
2. เสนทางหมายเลข 9 (R9) จากมุกดาหาร- สะหวันนะเขต-ดานัง (491 กม.) พัก

ที่ฮานอย แลวมุงสูปกกิ่ง (ใชเวลาประมาณ 36 ชม.) และกระจายไปทางภาคเหนือ
ของจีน ป 2553 ผลไมที่ไทยสงไปยังจีนผาน R9 มีน้ําหนักรวม 2.43 ลาน กก. มูลคา

ประมาณ 3 ลานดอลลารสหรัฐ (90 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 1 ของมูลคาผลไมไทยที่

สงออกไปจีนทั้งหมด

3. เสนทางหมายเลข 3(R3A) จากเชียงของ (เชียงราย) ผาน สปป.ลาว สูทางใต

ของจีนผานเมืองสิบสองปนนา คุนหมิง ไปพักที่มณฑลเสฉวน กระจายผลไมสู

ภาคใตและชายแดนทิเบต (หรืออาจเขาสูตลาดปกกิ่ง)

4. เสนทาง R 12 ผานนครพนม (นครพนม-นาพาว-กวงบิงห   232 กม.) สูทาเรือ

น้ําลึกวุงอาง เมืองฮาติงห และเชื่อมโยงหมายเลข 8 สูเมืองวินท

ผลไมที่เปนที่นิยมในตลาดจีน ไดแก ทุเรียน มังคุด ลําไย นอกจากนี้ 
ยังมีขนุน สมโอ กลวยไข และเงาะ (สวนใหญจากแหลงผลิตภาค

ตะวันออก)

กรมสงเสริมการเกษตรเนนประชาสัมพันธผลไม 4 ชนิดในตลาดจีน 
ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง
จีนอนุญาตใหนําเขาผลไมไทยไดจํานวนทั้งสิ้น 23 ชนิด ไดแก ทุเรียน 
มังคุด กลวยไข ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง มะพราว มะละกอ มะเฟอง ฝรั่ง ชมพู 
เงาะ สับปะรด ละมุด เสาวรส นอยหนา มะขาม ขนุน สละ ลองกอง 
สมเขียวหวาน สม และสมโอ   

ประเด็นการใชประโยชนเสนทาง R9
 ตนทุนการขนสงเปรียบเทียบแตละเสนทาง
คุณภาพของระบบขนสง (คุณภาพถนน สิ่งอํานวยความสะดวก
การประเมินราคาเพื่อเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
ระบบและชองทางการตลาดภายในจีนที่ยังรวมศูนย

ที่มา Thaibizchina.com R9 เสนทางขนสงผลไมไทยสูตลาดจีน

26 สิงหาคม 2554
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แหลงทองเที่ยวตามเสนทางหมายเลข 12
ทาแขก – ถ้ํานางแอน - ดานนํ้าพาว (สปป.ลาว) – ดานจาลอ (เวียดนาม) ดานจาลอ – ถ้ําฟองยา จ.กวางบินห - ดงเฮย

พระราชวังเว และ สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
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พัฒนาเมือง  เมืองชายแดน และหวงโซ การผลิตเชื่อมโยงตามคลัส
เตอร เชน อุตสาหกรรมสิ่งทออิเลคทรอนิกส แปรรูปอาหาร และ
ชิ้นสวนยานยนต และ ADB ไดศึกษาศักยภาพการเชื่อมโยง  Value 
Chain ในเรื่องผักออกานิกส

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร
ระหวาง  3 ประเทศ ไทย-ลาว-
เวียดนาม ขยายเชื่อมโยงถึง  
กทม-ฮานอย

รัฐบาลไทยใหความ
ช วยเหลือพัฒนาเสนทาง
เมียวดี-กอกะเรก และ
สะพานขามแมน้ําเมย  แหง
ที่ 1 และ 2

การดําเนินงานดานพรมแดน 24 ชั่ วโมง 
คาดวาจะนํารอง  ณ  ดานหนองคาย และ
มุกดาหาร

การกอสรางสะพานขามแมน้ํา
โขง
แหงที่ 3 (นครพนม-คํามวน) 
แลวเสร็จ จะเปดทางการ
พฤศจิกายน 2554

โครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนว EWEC

รัฐบาลไทยใหความช วยเหลือพัฒนา
เสนทางรถไฟเชื่อมหนองคาย-ทานาแลง-
เวียงจันทน และรวมกับจีน เพื่อพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน ณ  อ.แมสอด

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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NorthNorth--South Economic CorridorSouth Economic Corridorโครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนว NSEC

การพัฒนานคิมอุตสหากรรมเชียง
ของ  และทาเรือเชียงแสน 2 อยู
ระหวางดําเนนิการ

การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ตามแนว NSEC  ซึ่ งปจจุบันมีกลุมทุน
ไทย-เกาหลีไปลงทุนเปดโรงแรม คาสิโน 
และสนามกอลฟ (นาคราชนคร)

รัฐบาลไทยใหความช วยเหลือพัฒนา
สะพานมิตรภาพแหงที่ 4 (เชียงของ-หวย
ทราย) อยูระหวางการกอสราง คาดวาจะ
แลวเสร็จในป 2556

การสงเสริมการทองเที่ยวขามพรมแดน 
เชื่ อมโยง 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-พมา-
จีน) โดยเสนอใหมีการนํารอง  Single 
Visa หรือการอํานวยความสะดวกขาม
แดนในรูปแบบอื่นๆ

การอํานวยความสะดวกการคาและการขนสงผ านแดน
ระหวางไทย-ลาว-จีน  โดยกําหนดใหเริ่มเปดเดินรถ
ระหวางกันนํารอง 100 คันกอนในป แรก และใหประสาน
เวลาเปดทําการของคูดานพรมแดนใหพรอมกัน

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th

ภาคเหนอืเปนฐานการผลิตพืช ผักไมผล ธัญพืช  
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
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โครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนว SEC

รัฐบาลไทยเตรียมความพรอม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง
ฝ งตะวันตก ทั้งในดานถนน รถไฟ  
สายสงไฟฟา

บ.อิตัล-ไทยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ไดแก ถนน และรถไฟเชื่อมโยงระหวาง
ชายแดนไทยและทาเรือน้ําลึกทวายใน
พมา

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหวางไทย-กัมพูชา ณ  
อรัญประเทศ-ปอยเปต โดยนํารองใบอนญุาต 40 คัน 
คาดวาจะเริ่มดําเนนิการไดในป 2555

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนกาญจนบุรี  โดยเริ่ม
จากการเปดจุดผ านแดน
ชั่วคราว และจัดทําแผนพัฒนา
พื้นที่ช ายแดนพุน้ํารอน

รัฐบาลไทยใหความช วยเหลือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก เสนทางหมายเลข  
67  (ชองสะงํา-เสียมราฐ)และ
เสนทางหมายเลข  48 (เกาะกง-สแร
แอมปล)แลวเสร็จ



1826 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th

การปรับตัวของภาคการผลิตและการสนับสนนุภาคเอกชน

 สงเสริมโครงการในลักษณะ Public Private Partnership 
 พัฒนาชองทางการหารือรวมภาครัฐ-เอกชนทั้งในสวนกลางและ
ระดับพื้นที่  

 ขยายเครือขายของ GMS Business Forum  
 ชวยเหลือ SMEs ในการเขาถึงแหลงทุน – SMEs Development 
Fund 

 พัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับผูประกอบการ และฝกทักษะแรงงาน

ทําความเขาใจในขอตกลงอาเซียนตามอาชีพที่เกี่ยวของ
ใชประโยชนจากนําเขาแหลงวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศ
อาเซยีน หรอื ยายฐานการผลิตเขาเพื่อนบาน ขายในตลาด +3
และ +6
ASEAN Standard จะเปนอุปสรรคหาก SMEs ไทย หากไม
สามารถปรับตัวได (เครื่องใชไฟฟา เครื่องสําอาง ยา อาหาร 
ยานยนต ยางพารา ผลิตภัณฑไม)
สราง Benchmark ของการผลิตในอาเซยีน เพื่อเปรียบเทียบ
ดานตนทุน คาขนสง วัตถุดิบ บริหารจัดการการผลิตบนพื้นฐาน
ของตนทุนการผลิตที่ลดลง
ผูประกอบการ SMEs สรางโอกาสโดยการรวมกับนักลงทุนใน
อาเซียนผลิตแบบ Regional Supply Chain

Public

Private
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มาตรการสนับสนุน

• สนับสนุนการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน โดยเรงพัฒนาทั้งดานฮารดแวร (เสนทางคมนาคมขนสง) และซอฟทแวร 

(กฎระเบียบ) เพื่อสงเสรมิการเคลื่อนยายเสรขีองสนิคาและบรกิาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานตามเปาหมายของ ASEAN 

Connectivity และกรอบอนุภมูิภาคอื่นๆ 

• เสรมิสรางทกัษะ ฝมือแรงงาน โดยเฉพาะในเรื่องภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบาน เพือ่ใหสามารถปรับตัวใหเขากับ

มาตรฐานการทาํงานที่เปนสากลมากขึ้น รวมทัง้ใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานทีเ่พิ่มมากขึ้น 

• เสรมิสรางทกัษะของผูประกอบการ ที่จําเปนตองพัฒนาทางดานการบริหารจัดการตนทุน และลดความเสี่ยงในเรือ่งอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนยายเงินทนุอยางเสรี ที่จะทาํใหเกดิความผันผวนเรื่องคาเงนิเพิ่มมากขึ้น

• สงเสริมใหเกดิมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงาน สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุน

ไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพือ่นบาน เพือ่แกปญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศ และการคุมครองและสงเสริมสิทธิและ

ผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ

• สนับสนุนบทบาทการมสีวนรวมของภาคเอกชนในการรวมลงทุน หรือลงทุนในโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโครงสรางพื้นฐาน 

เตรียมโครงการ PPP ตามมาตรฐานสากล การสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (การผลิตและบรกิาร) และสรางเครือขายความสมัพันธกบัแหลง

ทุนภาคเอกชน และองคกรผูใหความชวยเหลือตางๆ  

• สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Green & Low CO2 Growth Path) โดยดําเนินการสนับสนุนมาตรการดานการผลิต การบริโภค และ

การขนสงที่ปลอดภัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชุมชนและเพื่อมุงสูการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Transportation)  

• สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการรบัรูขอมูลขาวสารของประเทศสมาชกิอาเซียน เพื่อสรางความเขาใจระหวาง

ประชาชนในทุกระดับ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจในบริบทของประชาคมอาเซียน  

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th
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การคาชายแดน การพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจชายแดน3

26 สิงหาคม 2554 www.nesdb.go.th



21www.nesdb.go.th26 สิงหาคม 2554

พรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
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 การคาชายแดนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

2544 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 51.7 

และในป 2553 มีสัดสวนเพิม่ขึ้น

รอยละ 77.3 ของการคาไทยกับ

เพือ่นบาน

 ป 2544-2553 อัตราการขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 ตอป

การคาระหวางไทยกบัเพื่อนบาน

และ การคาชายแดนไทยกบัเพื่อนบาน

ภาพรวมการคาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย

ไทย-พมา

ไทย-กมัพูชา
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Padangbesar

205,822 mil Baht 

Ranong

16,761 mil Baht

Sangklaburi

85,390 mil Baht 

Mae Sod

25,058 mil Baht 

Nong Khai

38,040 mil Baht

Mukdahan

22,301 mil Baht

Pibulmangsahan

7,567 mil Baht

Aranyaprades

30,300 mil Baht

Klong Yai

19,019 mil Baht Sadao

282,623 mil Baht 

13 Customs Border 
Checkpoints with total trade of 
749,524 mill Baht, accounted 
for 96% of total border trades 

Source: MOC

Mae Sai

8,303 mil Baht

Chiang Kong

4,110 mil Baht

Chiangsaen

4,230 mil Baht 

Note: Customs 
checkpoints/Value of 
border trade, 2010 

เศรษฐกิจชายแดน



24

การดําเนินงาน 24 ชั่วโมง ณ ดานพรมแดนทางบก

คณะกรรมการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบาน (กพบ.)

สศช.

คณะทํางานระดับนโยบาย

บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานศุลกากร ตรวจคน
เขาเมือง และมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(CIQ) ในการดําเนินงาน 24 ชม. ณ ดานพรมแดนทาง
บก

กต.
มท.
คค. 
สมช.

C

คณะทํางานระดับเทคนิค

 กระบวนการและเอกสารใหงาย ไมซับซอน และ 
ปรับปรุงการกําหนดพื้นที่แยกระหวางตรวจคนและสินคา

I Q

 มอบหมายกลไกหลักในการกํากับดูแลภาพรวมของการ 
เตรียมความพรอมและการบริหารงาน ณ ดานพรมแดน

 ประสานประเทศเพื่อนบานใหมีการดําเนินงานที่
สอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานกฎระเบียบ 

 รวมมือกับประเทศหรือองคกรผูใหความชวยเหลือในการ
พัฒนา เชน Japan, ADB, EU เพีอ่เปนกรณีศึกษา และ
ชวยเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ดานที่มีศักยภาพ ไดแก สะเดา มุกดาหาร 

และหนองคาย เปนตน
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สรุปขอมูลของดานศุลกากรที่จะพัฒนาเปนดานศุลกากรนํารองดําเนินการ 24 ชั่วโมง

ด่านศุลกากร

มูลคา่การคา้ชายแดน ปี 2553 (ลา้นบาท) ปริมาณต่อวัน (ตู/้คัน/คน)

มูลคา่รวม ส่งออก นาํเข้า

หนองคาย 38,040 35,140 2,900 - 193 1,539 12,967

มุกดาหาร 22,301 9,277 13,024 35 146 603 4,865

สะเดา 282,623 147,429 147,429 - 954 1,163 11,267

• ด่านศุลกากรหนองคายเป็นด่าน
ศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดน
เ ป็ น อั น ดั บ  1 ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมูลค่า
ก า ร ส่ ง อ อ ก สู ง สุ ด ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่าน
ศุ ล ก า ก รที่ มี มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนสูงเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ โดยสภาธุรกิจ IMT-
GT มีความต้องการให้ด่าน
ศุลกากรสะเดา นํา ร่องการ
ดําเนินการ 24 ชั่วโมง

• ด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่าน
ศุลกากรที่อยู่ในเส้นทางการค้าการ
ขนส่งหลักของ GMS ซึ่งมีศักยภาพ
ในการขยายตัวอย่างต่อเ นื่องใน
อนาคต โดยในปัจจุบัน เป็นด่าน
ศุลกากรที่มีมูลค่าการนําเข้าสูงสุดใน
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
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ความกาวหนาการดําเนินงาน
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เพื่อพิจารณาและ
ศึกษากฎหมาย  กฎ  ระ เบียบ  ขอบั งคับและสิท ธิ
ประโยชนที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยไดยกรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารเขต
เศรษฐกิจแมสอด  พ.ศ. ...แลวเสร็จ 
ขออนุมัติงบประมาณ 15 ลบ. เพื่อจัดทําโครงการ

จัดจางออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกจิพิเศษแมสอด 
เพื่อใหไดพืน้ที่ที่ชัดเจนในการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน  
และกิจกรรมอื่นๆ เชน ศูนยบริการนําเขา – สงออกแบบ
เบ็ดเสร็จ นิคมอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน  โลจิ
สติกสพารค รวมถึงกําหนดรปูแบบการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษแมสอด ควรมีองคกร/หนวยงานที่จะมา
บริหารเปนตัวแทนใชสิทธิรัฐ ตองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
สามารถใหสทิธิประโยชน โดยสามารถถือหุนอยูใน
บรษิัทเอกชนที่มาบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
พิเศษได 
การขอใชพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินประจําจังหวัด อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณกบัประชาชนในพื้นที่

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
แนวทางการพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรี 19 ตค 2553 เห็นชอบในหลักการ

แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด  และ
การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ โดยมีรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงพาณิชย  (นายอลงกรณ  พลบุตร) เปน
ประธาน
แนวคิดการจัดตั้ง Eco City (ME2 City) บน  พื้นที่ 

5,603 ไร ณ ตําบลแมปะ และทาสายลวด  

12

1

1

105

Maesod
105

1090

1206

EWEC

. 4
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โครงการพฒันาทาเรอืน้าํลึกและนคิมอุตสาหกรรมทวาย
แผนการพัฒนาโครงการฯ (ป ‘54-‘63)

ระยะที่ 1 เนนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภคที่จําเปนในสวนของ
ทาเรือ เขตนิคมอุตสาหกรรม และดานพรมแดน 
ระยะที่ 2 ขยายความเชื่อมโยงและและระบบระบบสาธารณูปโภค
ระยะที่ 3 ขยายทาเรือและกอสรางรถไฟ สายสงไฟฟา และทอกาซและทอน้ํามัน

ระบบถนน
ปจจุบัน ทางหลวง กทม. – ชายแดนไทย/พมา ระยะ169 กม.
ขนาด 2-10 ชองจราจร อยูในสภาพดี 
•กทม.(วงแหวนตะวันตก)–กาญจนบุรี 99 กม. 4-10 ชองจราจร 
•กาญจนบุรี–ชายแดนไทย/พมา 70 กม. 2 ชองจราจร
อนาคต โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
• บางใหญ–นครปฐม–กาญจนบุรี ระยะ 97 กม. 4-6 ชองจราจร 
 กาญจนบุร ี– ชายแดนไทย/พมา (บานพุน้าํรอน) ระยะ 70 กม.

ระบบราง
ระบบรถไฟและลานกองตูสินคา (Depot) ปจจุบันมีเสนทางรถไฟ
จากกรุงเทพฯ  – กาญจนบุรี โดยมีขบวนรถสินคาทั่วไปเฉลี่ยประมาณ
วันละ 1 ขบวน  และศูนยขนสงสินคาทางรถไฟ ที่ตําบลหนองตาบง 
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ใหบริการขนสงทางรถไฟจาก
กาญจนบุรี-ทาเรือแหลมฉบัง โดยเปนการขนสงสินคาประเภทผลิตภัณฑ
กระดาษ ผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร และวัสดุกอสราง เปนตน 

โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงพมาดานจังหวัดกาญจนบุรีในระยะปานกลาง-ระยะยาว

การพัฒนากาญจนบุรีเปนศูนยกลางภาคตะวันตก
• สศช. รวมกับ มท. บูรณาการการพัฒนากาญจนบุรี เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตก โดยเปนประตูเชื่อมเสนทางทาเรือทวาย 
ทาเรือแหลมฉบังทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา และทาเรือวังเตาประเทศเวียดนาม

• ศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนและตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกจิตอนใต เพื่อเปนฐานการผลิตรองรบั
กิจกรรม    ทางเศรษฐกจิที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

• ผลการประชุมหารือกับจังหวัดกาญจนบุรี (19 ม.ค. 2554) เพื่อปรบัปรุงรางแผนบูรณาการฯนําเสนอ ครม. โดยจังหวัดมีขอเสนอใหกาญจนบุรี เปน
ศูนยกลางเศรษฐกจิดานเกษตรอุตสาหกรรม และเนนการพัฒนาการคาชายแดนทั้ง 2 พืน้ที่ คือ ดานเจดียสามองค และบานพุน้ํารอน
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ทาเรือ

ทวาย

บานพุน้ํารอน

กาญจนบุรี

นครปฐม

ทาเรือแหลมฉบัง

โครงขายทางหลวงเชื่อมโยงทาเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ – ทาเรือน้ําลึกทวาย(พมา)

แนวเสนทางปจจุบัน 

ชายแดนพมา – กาญจนบุรี – สาย 323, 4, 338 – วงแหวนตะวนัตก - วงแหวนดานใต – สาย 34 – สาย 7 – แหลมฉบัง   

แนวเสนทางในอนาคต 

ชายแดนพมา – กาญจนบุรี – นครปฐม – บางใหญ – วงแหวนดานตะวนัออก – สาย 7 – แหลมฉบัง   

เสนทางในพมา (บ.แมธะมี่ – ทวาย )

ที่มา กรมทางหลวง

กรุงเทพฯ

เสนทางจาก กทม. (วงแหวน
ดานตะวันตก) – กาญจนบรุี 

ระยะทาง 99 กม.

เสนทาง กาญจนบุรี 
– ชายแดนไทย/
สหภาพพมา 

ระยะทาง 70 กม.

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สาย บางใหญ – นครปฐม  – 
กาญจนบุรี ระยะทาง 97 กม.

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
สาย กาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พมา 

(บานพุน้ํารอน) ระยะทาง 70 กม.
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ขอบคุณขอบคุณ

www.nesdb.go.th26 สิงหาคม 2554


