
“การพัฒนาตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอยางบูรณาการ”

นายพีรเมศร วุฒิธรเนติรักษ รองผูอํานวยการ

สํานักความรวมมอืพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.)



แนะนํา สพพ.

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)

จัดตั้งโดยภายใต พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548

วัตถุประสงค 

- สนับสนุนนโยบายทางดานการตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ

- สงเสริมความสัมพันธและการพัฒนาเศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบาน

- ดําเนินการโดยผานการใหความชวยเหลอืทางการเงินและทางวิชาการแก

ประเทศเพื่อนบาน

- การใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานจะตองกอใหเกิดผลประโยชน

รวมกัน (Mutual Benefit)
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•  ใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน

•  รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

•  ศึกษา วิจัย และจัดทําขอเสนอแนะ รวมถึงกําหนดนโยบายและ

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน

•  ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบาน

บทบาทและหนาที่ของ สพพ.
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ระเบยีงเศรษฐกิจ
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (1)

Central Corridor

North-South Corridor
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (2)

โครงการกอสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง 

ผาน สปป. ลาว (R3) และ

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3

(หวยทราย-บานสอด) สปป. ลาว

-เสนทาง: โครงการเริม่ตนจากบอแกว แขวงหวยทราย

ถึงหลวงน้ําทา สปป. ลาว ระยะทาง 84.77 กิโลเมตร

-การเชื่อมโยงกบัประเทศไทย: ดานเชียงของ จ.

เชียงราย

-สถานะโครงการ: แลวเสร็จ

-ประโยชนที่ไดรับ: เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมจาก

ประเทศไทยไปยังตอนใตของประเทศจีน ตามแนว

เศรษฐกิจเหนอื-ใต หรอื N-S ECONOMIC 

CORRIDOR ภายใตกรอบ GMS รวมถึงเพื่อใหการ

เดินทางโดยรถยนตมีความสะดวก และเสริมสราง

การคาขาย การลงทุน และการทองเที่ยวในภูมิภาค
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (3)

โครงการพัฒนาเสนทางหวยโกน/เมืองเงิน

-ปากแบง สปป. ลาว

-เสนทาง: เริ่มตนจากเมืองเงิน แขวงไชยบุรี

สิ้นสุดที่บานปากแบง แขวงอดุมไชย ระยะทางรวม

52 กิโลเมตร

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: ดานหวยโกน จ.

นาน

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็ 

-ประโยชนที่ไดรับ: เปนเสนทางคมนาคมขนสง

เชือ่มโยงระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว และ

ประเทศอืน่ๆ ในอนุภูมิภาค (ไทย ลาว จีน และ

เวียดนาม) ซึ่งจะเปนการอาํนวยความสะดวกดาน

การคมนาคมขนสงสินคา และการทองเที่ยว
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (4)

โครงการปรับปรุงถนนจากบานฮวก (จังหวัดพะเยา)

– เมืองคอบ – เมืองปากทา – เมืองปากคอบ 

– เมืองชียงฮอน – เมืองคอบ สปป.ลาว 

-เสนทาง: แบงโครงการเปน 3 สวน รวม 184.53 กม.

1.บานฮวก-เมืองคอบ-เมืองเชยีงฮอน  94.32 กม.

2.เมืองคอบ-บานปากคอบ-เมืองเชยีงฮอน 57.74 กม.

3. เมืองปากทา-บานกอนตื้น 32.47 กม.

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: บานฮวก จังหวดัพะเยา

-สถานะโครงการ: อยูในขั้นตอนออกแบบเบื้องตน

-ประโยชนที่ไดรับ: เปนเสนทางคมนาคมขนสงเชือ่มโยง

ระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งจะเปนการอาํนวย

ความสะดวกดาน การคมนาคมขนสงสินคา และการ

ทองเที่ยว รวมถึงยงัจะสงผลใหการคาชายแดนมีการ

ขยายตัว
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (5)

โครงการกอสรางถนนจาก ภูดู (อ.บานโคก จ.

อุตรดิตถ) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว

-เสนทาง: เริ่มตนจากอ.บานโคก ถึงเมืองปากลาย        

สปป.ลาว ระยะทาง 32 กม.

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: จากอ.บานโคก 
 จ.อุตรดิตถ 
-สถานะโครงการ: การออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ 

และอยูระหวางการขออนุมัติ ครม.

-ประโยชนที่ไดรับ: เปนเสนทางคมนาคมขนสง

เชือ่มโยงระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งจะเพิ่ม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (6)

โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บานเชียงแมน 

(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

-เสนทาง: เริ่มตนจากเมืองหงสา ถงึบานเชียงแมน

ใน สปป.ลาว 115.5 กม.

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: เชือ่มตอกับถนน

เมืองเงิน-หงสา ที่ติดกับดานหวยโกน จ.นาน

-สถานะโครงการ: อยูในขั้นตอนการออกแบบ

โครงการเบื้องตน (Conceptual Design)

-ประโยชนที่ไดรับ: เปนเสนทางคมนาคมขนสง

เชือ่มโยงระหวางประเทศไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งจะ

เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะการขนสงไปยงัเมืองหลวงพระบาง
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (7)

โครงการกอสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอระหวาง

จังหวัดหนองคาย –ทานาแลง สปป. ลาว

-เสนทาง: โครงการเริ่มตนที่กึ่งกลางสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว ที่ฝง สปป. ลาว และสิ้นสุดที่

สถานีทานาแลง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: สะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว จ.หนองคาย

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: ลดตนทุนการขนสงสินคา

อปุโภคบรโิภค เขาสูนครหลวงเวียงจันทน

(สปป. ลาว) ลดลง
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (8)

โครงการปรับปรุงสนามบินระหวางประเทศวัดไต

สปป. ลาว

-ขอบเขต: ปรับปรงุขยายทางวิ่ง ทางขับ และลาน

จอดเครือ่งบินเพื่อรองรบัเครือ่งบินพาณิชยขนาด

ใหญ

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ใหแก สปป. ลาว และเปนการสงเสริมความสัมพันธ

อันดขีองทั้ง 2 ประเทศ
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โครงการของ สพพ. ใน สปป.ลาว (9)

-ขอบเขต: ปรับปรงุสนามบินในภาคใตของ สปป.ลาว 

ใหไดมาตรฐานสนามบินระหวางประเทศ 

สามารถรองรบัเครือ่งบินที่มีขนาดผูโดยสารจํานวน 

150 ที่นัง่ได

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว

โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป. ลาว
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โครงการของ สพพ. ใน ประเทศกัมพูชา (1)
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โครงการของ สพพ. ใน ประเทศกัมพูชา (2)

โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเสนทาง

ตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล (R48) กัมพูชา

-เสนทาง: เริ่มจาก อ. คลองใหญ จ. ตราด –

สะแรอัมเปล ระยะทาง 151.5 กิโลเมตร

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: ดานคลองใหญ

จ. ตราด

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: สามารถเชื่อมโยงเสนทาง

คมนาคมทางบกของไทยทาง จ. ตราด ไปสู

เมืองหลวงของกัมพูชา และเชื่อมตอเขาเวยีดนาม

เพื่อขยายการคา การลงทุนตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา



16

โครงการของ สพพ. ใน ประเทศกัมพูชา (3)

โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ)

กัมพูชา

-เสนทาง: เริ่มจากชองสะงาํ จ. ศรีสะเกษ – เสียมราฐ

ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 131 กิโลเมตร

-การเชือ่มโยงกับประเทศไทย: ดานชองสะงาํ

จ. ศรสีะเกษ

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: การเชือ่มโยงเสนทางการคา

และการลงทุนระหวางไทยและกัมพูชา
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โครงการของ สพพ. ใน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา (1)
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โครงการของ สพพ. ใน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา (2)

โครงการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมระหวาง

ไทย-พมา จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพมา

-เสนทาง: ระยะทางที่ใหความชวยเหลือ 17.35

กิโลเมตรจากเมียวด-ีเชงิเขาตะนาวศรี

-สถานะโครงการ: แลวเสรจ็

-ประโยชนที่ไดรับ: เพื่อเชือ่มโยงประเทศไทยกับ

ประเทศพมา และเปนสวนหนึง่ของการพัฒนา

เสนทางตามกรอบ BIMSTEC
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ปญหาในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

• ระบบ Hardware และ Software ยังไมพัฒนาไปดวยกัน

• ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ยังไมชัดเจน ยังมีความซ้ําซอนในการศึกษา วิเคราะห 
และใหความชวยเหลือ ของหุนสวนเพื่อการพัฒนา 

• การขนสงขามแดนในภูมิภาค (CBTA) ยังไมเปนรูปธรรมยังอยูในระหวางทดลอง และ

ผลักดันกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งการขนสงขามแดนในปจจุบันเปนผลมาจากการ

เจรจาทวิภาคี และไตรภาคีของประเทศสมาชิกเทานั้น

• เครือขายขอมูลดานการเคลื่อนยายบุคคล สินคา และบริการ ยังไมมีมาตรฐานที่เพียงพอ

• ตนทุนคาขนสงยังสูง เนื่องจากโครงสรางพื้นฐาน และกฎระเบียบยังไมสมบูรณ

• ยังไมมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่อยางเปนรูปธรรมทําใหไมสามารถดึงดูด

ภาคเอกชนได 
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แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (1)

การกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ พรอมทั้งจัด

ยุทธศาสตรรายประเทศ (Country Strategy)

• เพื่อศึกษานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน

•เพื่อศึกษาความตองการในการรับความชวยเหลือของประเทศเพื่อนบาน

•เพื่อพิจารณาขีดความสามารถของประเทศไทยในการใหความชวยเหลือ

•เพื่อกําหนดกรอบเปาหมายที่ชัดเจนของรูปแบบ และขอบเขตของการใหความชวยเหลือ 

รวมถึง   กําหนดแผนยุทธศาสตรระยะสั้นและระยะกลางที่เหมาะสม

•เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือ รวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน และ

การประเมินผลโครงการ และนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มของโครงการ
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การพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหสมบูรณจําเปนตองไดรับความรวมมือ

แบบหุนสวนกับประเทศ  และหนวยงานผูใหความชวยเหลือ เชน ADBและWB

เปาหมายในการรวมมือ

• ลดความซ้ําซอนของโครงการใหความชวยเหลือ

• ตอยอดโครงการใหมีความสมบูรณ

• รวมกันวิเคราะหโครงการในอนาคต 

การบูรณาการกับองคกรระหวางประเทศ

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (2)
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การพัฒนา Corridor Town
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาเมืองในระเบยีงเศรษฐกิจ ใหดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และนํามาซึ่งการพฒันา        

เศรษฐกิจในพื้นที่ GMS อยางยั่งยืน

เปาหมาย

• จัดทําแผนและนโยบาย รองรับการจัดการและการพัฒนาในอนาคต ในดานสิ่งแวดลอม            

กลยุทธในการพัฒนาเมือง และการบริการสาธารณะ

• เมืองสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนดานโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน เชน ศูนยกลาง

การคาขาย ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม และการอํานวยความสะดวกดานการขนสง

• เมืองในระเบยีงเศรษฐกิจสามารถพัฒนาเปนเมืองทา 

• สรางเมืองมีประสทิธิภาพและเพียงพอ ในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน 

โดยการใชวิธี และเทคนิคที่ทันสมัย 

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (3)
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การพัฒนา Corridor Town

การลงทุนที่สําคัญในดานโครงสรางพื้นฐาน

• ถนน

• การจัดการน้ํา

• การบําบัดน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล

• การปองกันน้ําทวม และการระบายน้ํา

• ตลาด

• จุดขนสง และเชื่อมตอ

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (4)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดกําหนดยุทธศาสตรสรางความเชื่อมโยงระหวาง

ไทยกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะสรางความเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน กับขั้วเศรษฐกิจที่

ขยายตัวสูงและประเทศเพื่อนบาน

นโยบายที่สําคัญในการสนับสนุน

•  ใหคําปรกึษาแนะนําดานการลงทุนในตางประเทศ

•  สนบัสนนุนักลงทุนไทยโดยการใหวงเงนิสินเชือ่ และออกหนงัสือค้ําประกันตางๆ

•  สนบัสนนุนักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศ ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ ตางๆ

•  การเจรจากับประเทศที่ไทยไดใหความชวยเหลือ เพื่อใหนักลงทุนไทยมีสิทธิประโยชนเหนือกวานักลงทุน

ชาติอื่น

•การจัดตั้งศูนยกลางขอมูลการลงทุนสําหรบัผูสนใจ

การสนบัสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในตางประเทศ

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (5)
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การยายฐานการผลิต

จากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท

• แรงงานระดับลางจะลดลง 

• จําเปนตองพัฒนาฝมือแรงงาน

• อุตสาหกรรมในประเทศจะเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น 

• อุตสาหกรรมของไทยที่มีความจําเปนตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก เชน ธุรกิจ

การเกษตร จะตองยายฐานการผลิต โดยใชประโยชนของ AEC ในป 2015 ในดาน

การเคลื่อนยายเสรีที่มีการยกเวนภาษี

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (6)
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แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (7)

แนวทางการใหความชวยเหลือของไทยตอกลุมเอเชียใต (1)
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แนวทางการใหความชวยเหลือของไทยตอกลุมเอเชียใต (2)
ประเทศในเอเชียใตในกรอบความรวมมือ BIMSTEC ที่ไทยสามารถใหความชวยเหลือได คือ 

- บงัคลาเทศ ซึง่มีพรมแดนติดกับพมาที่อยูในกลุมเปาหมายเดิม 

- ศรีลังกา ซึ่งมีความเชื่อมโยงในทางศาสนาและสังคมกับไทยมากอน

 ประเทศผูนําสาขาความรวมมือในกรอบ BIMSTEC

- ไทย : การประมง สาธารณสุข และการสรางความสัมพันธระหวางประชาชนตอประชาชน

- บังคลาเทศ : การคาและการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-ศรีลังกา : ความรวมมือทางเทคโนโลยี

สาขาความชวยเหลือที่เหมาะสมกับศักยภาพและขีดความสามารถของไทย ไดแก 

1) ดานการคาการลงทุน 2) ดานทองเทีย่ว 3) ดานพลงังาน 4) เทคโนโลยีการเกษตร

5) ดานการประมง และ 6) การขนสงและการสื่อสาร

แนวนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (8)
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นโยบายและโครงการในอนาคตของ สพพ. (1)

• กําหนดแผนการใหความชวยเหลือระยะสั้น และระยะกลางที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

และยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศผูรับ โดยจัดทํา Country Strategy เพือ่กําหนดกรอบเปาหมายที่

ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ เมือง รูปแบบ และขอบเขตของการใหความชวยเหลือ

• รวมมือและสนับสนุนการใหความชวยเหลือทางการเงนิและทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน ภายใต

กรอบความรวมมือตางๆ โดยบูรณาการกับหนวยงานในประเทศและองคกรระหวางประเทศตางๆ

• จัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสใหภาคเอกชนไทยเขาไปลงทุนในโครงการของ สพพ. และสนับสนุน

ภาคเอกชนไทยเขาไปมีบทบาทในการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบาน

•  จัดทําผลการศึกษาและงานวจิัยที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการใหความชวยเหลือของ สพพ. ในเชิงลึกทั้งภาค

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานและเผยแพรใหแกผูทีส่นใจ
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• ศึกษาและวางกรอบการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวชิาการของ สพพ. แกประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อเตรียมความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

• ใหความชวยเหลือทางการเงนิ เพื่อสนับสนุนโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน รถไฟ เพื่อเชื่อมโยง
การคมนาคม (ASEAN Connectivity) และพัฒนาโครงสรางเครือขายคมนาคม (Transport 
Corridor) ใหเปนการพัฒนาแนวพื้นทีเ่ศรษฐกิจ (Economic Corridor) อยางแทจรงิ

• ใหความชวยเหลือทัง้ทางดานการเงินและทางวชิาการครอบคลุมประเทศเพือ่นบานตาม พรฎ.
จัดตั้ง สพพ. และขยายความรวมมือไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ ศรีลังกา ภูฏาน และ
ติมอร-เลสเต

• รวมมือกับ Development Partners หรือประเทศที่สามในการใหความชวยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานในรูปแบบตางๆ

นโยบายและโครงการในอนาคตของ สพพ. (2)
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• ใหความชวยเหลือทางการเงนิแกประเทศเพื่อนบานในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อสนับสนุน

การลงทนุของภาคเอกชนไทย เชน การใชวิธี Engineering Procurement and Construction (EPC) 

การ Co-finance กับ ธสน. หรือสถาบันการเงนิอื่นๆ ของไทย

• ชวยเหลือภาคเอกชนไทยทีเ่ขาไปทํางานภายใตโครงการของ สพพ. ใหไดรับความเปนธรรมและ

เปนไปตามสัญญาของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบาน

นโยบายและโครงการในอนาคตของ สพพ. (3)
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www.neda.or.th
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)

อาคารซันทาวเวอร เอ ชั้น 14 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 10900

TEL. (662) 617-7676 FAX (662) 617-7683-84   
www.facebook.com/neda2548   http://twitter.com/nedapr


