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Seminar 
ISAN : Gateway of Trade & Transport Logistics in GMS

ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

(Economic Corridors in GMS)

โดย

ผศ.ดร.วีรพัฒน เศรษฐสมบูรณ

รองผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

25 มีนาคม 2552

หองศรีจันทร 2 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแกน 
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ระเบียงเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจ ( (Economic Corridors)Economic Corridors)
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Presentation Notes
ระเบียงเศรษฐกิจที่พาดผ่านประเทศไทย นอกจาก EWEC แล้ว ยังมี NSEC และ Southern EC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS และกรอบ ACMECS
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Economic CorridorsEconomic Corridors--  ThailandThailand

การทองเที่ยว
การศึกษา
วัฒนธรรม

การอํานวย

 ความสะดวก

 ทางการคา

Kunming

Yangon

Haiphong

กรุงเทพฯ

ตาก
Danang

Phanom Penh
Ho Chi Minh

Hanoi

โครงขาย

คมนาคม

การคา
การลงทุน

อุตสาหกรรม เชียงราย

มุกดาหาร

Nanni

สกลนคร
นครพนม

ขอนแกน

Presenter
Presentation Notes
- การสำรวจเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภาคตะวันนออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
- อาจแตกต่างไปจากการกำหนดโดย ADB



ผศ.ดร.วีรพัฒน  เศรษฐสมบูรณ สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
4

หนองคาย-หลวงพระบาง-
 เชยีงรุง-หลวงน้ําทา  - หวย
 ทราย-เชยีงของ

(1,433 กม.)

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ--ใตใต ( (NSEC 1)NSEC 1)

- ความรวมมือ ลาว-จีน
 ไทย ในการพัฒนา

 เสนทาง R3

- การพัฒนาเมือง 

ชายแดนของจีน

- นโยบายการอพยพคน
 จีนไปตั้งหลักแหลงใน
 เมืองตามเสนทาง

 เศรษฐกิจ

หลวงน้ําทาเชียงรุง

บอแกว

หลวงพระบาง

หนองคาย

Presenter
Presentation Notes
นอกจาก  EWEC แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ NS จากหนองคาย ผ่านหลวงพระบางเข้าหลวงน้ำทา จนถึงเชียงรุ่งของจีน
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ทาแขก

วิงห

ไฮฟอง

คุนหมิง

หนานหนิง

ฮานอย

ระเบยีงเศรษฐกิจแนวเหนือระเบยีงเศรษฐกิจแนวเหนือ--ใตใต ( (NSEC 2)NSEC 2)
นครพนม- ทาแขก-หลักซาว-น้ําพาว-เกา

 แจว-วิงห-ฮานอย-ฮาลอง เบย-หนานหนิง 
(1,055 กม.)

- สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 นครพนม-คํามวน
- การพัฒนาเสนทางหมายเลข 8 & 12 ในลาว

 - การพัฒนาเขตเศรษฐกิจวิงห- ฮานอย-ไฮฟอง
- การเปนศูนยกลาง China-ASEAN (10+1) ของ Nanning,

 Guang
 

Xi
- ยุทธศาสตร “1 axis 2 wings”
-การพัฒนาเสนทางสาย ฮานอย-ลาวไก
-เสนทางกระจายสินคาจากจีนเขาสูเวียดนาม
-เสนทางการทองเที่ยว เหอโคว-คุนหมิง

ไฮฟอง-ฮานอย-ลาวไก-เหอโคว-
 คุนหมิง (980กม.)

ลาวไก
เหอโคว
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ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก--ตะวันตกตะวันตก ( (EWEC)EWEC)

แมสอด-ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-

กาฬสินธุ-มุกดาหาร-คันทะบลุี-เซโน-
พะลานไช-เมืองพิน-เซโปน-แดนสะหวัน-
ลาวบาว-ดงฮา-เว-ดานัง (1,475 กม.)

ความไมชัดเจน
 ของการพัฒนา
 ในพมา

แมสอด
พิษณุโลก

ขอนแกน มุกดาหาร

ลาวบาว

ดานัง

ความคืบหนา
 การพัฒนา

 เสนทางในไทย

ยุทธศาสตร
 


การเปน

 Logistics Hub

นักทองเที่ยวไทย
 แหไปเวียดนาม

 กลาง

เวียดนามกลาง
 “Shock!!”

กับ EWEC

Presenter
Presentation Notes
- EWEC เป็นเส้นทางที่คนไทยรู้จักมากที่สุด จากแม่สอดถึงมุกดาหาร การเคลื่อนไหวในทิศทาง ตะวันตกไปตะวันออก เพราะแม่เหล็กด้านตะวันออกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยคือ เว้ ดานัง และฮอยอัน

- เวียดนามค่อนข้าง”ช้อค” กับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยไทยที่ไปเวียดนามในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา จากผลพวงการของการกระตุ้นและบอกเล่าเรื่อง EWEC
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แหลงที่มาของขอมูล :

 
www.thai-canal.com

ECsECs  ––  The New Trade RouteThe New Trade Route
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ยุทธศาสตรการพฒันาที่สําคัญของประเทศเพือ่นบาน

Pan-Beibu Gulf 
Economic Cooperation

(China)

‘one axis-two wings’ 
sub-regional strategy 

(China)
3M

- Mainland 
-Mekong
- Marine

Marin 
e

Mekong

Mainland
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Presentation Notes
-นอกจากคุณหมิง และ NSEC ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต้กับภาคเหนือของไทยแล้ว จีนยังมี หนานหนิง เมืองท่าเป้ยไห่ ซึงจะเชื่อมโยงจีนตอนใต้ (เขตปกครองตนเองจ้วงกว่างซี)�เข้าหาเวียดนาม ผ่านฮานอย วิงห์ เข้านครพนม สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศักยภาพของหนานหนิง กว่างซีมีไม่แพ้คุณหมิง ยูนนาน�โดยเฉพาะการพัฒนาในช่วงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม� China-ASESN Expo ในช่วง 5 ปี ที่จีนมีการทุ่มเทการพัฒนาเป็นอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาอ่าวเป่ยปู้ กับชายฝั่งทะเลของเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
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ยุทธศาสตรการพฒันาที่สําคัญของประเทศเพือ่นบานยุทธศาสตรการพฒันาที่สําคัญของประเทศเพือ่นบาน

“Moving South/West”
(China)

“Central Regional 
Development”

(Vietnam)

“Battery of Asia”
(Laos PDR)

Presenter
Presentation Notes
การเคลื่อนลงใต้ของจีนทำอย่างเป็นระบบ ระบายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจีนไปตามเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ลงใต้ เข้าพม่า เข้าลาว ผ่านเส้นทางหมายเลข 13 ลงไปกัมพูชา เข้าเวียดนาม
 รูปธรรมที่เห็นได้ชัดคือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในลาว การก่อสร้างย่านการค้าจีนในเวียงจันทน์ การให้ทุนก่อสร้างถนนในแขวงจำสัก อัตตะปือ ในกัมพูชา
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--ดานพืน้ที่ดานพืน้ที่

Land 
Bridge

Land 
Link

Sea 
Port

Open 
Gate
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--ดานพืน้ที่ดานพืน้ที่

Land 
Link

Q1  Land Link!Q1  Land Link!

1.
 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 แหง                           

หนองคาย-เวียงจันทน  มุกดาหาร-สะหวันเขต
 นครพนม-คํามวน เชียงราย-เชียงของ

2.
 

เสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศ

- กรุงเทพฯ-เชียงราย-หลวงน้ําทา-เชียงรุง-คุณหมิง

- รางกุง-ตาก-พษิณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร
 - สะหวันเขต-ดานัง

- กรุงเทพฯ-นครพนม-ฮานอย-หนานหนิง                      
(1 Axis 2 wing)
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--ดานพืน้ที่ดานพืน้ที่

Land 
Bridge

Sea 
Port

Open 
Gate

Q2  Sea Port!

ทาเรือน้ําลึก 6 แหง คือ ทาเรือแหลมฉบัง              

ทาเรือสีหนุวิลล ทาเรือโฮจิมินต ทาเรือระนอง 

ทาเรือสงขลา และทาเรอืปากบารา(นอกพื้นที่)

Q3 Land Bridge!

สรางเสนทางเพื่อเชื่อมโยงระหวางอาวไทยและทะเล

 อันดามัน 

Q4 Open Gate!

เปดเสนทางขนสงจากพมา-อินเดีย-บังคลาเทศ โดย

 ผานทาเรือน้ําลึกพมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ--การคาการลงทนุการคาการลงทนุ

Food & 
Energy Hub

Logistic
Providers

Food 
Trails

Border 
Trade
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--การคาการลงทุนการคาการลงทุน

Q1 Food& Energy Hub!

•การทํา Contract Farming 

•สินคาเกษตรแปรรูป
•ผลิตภัณฑอาหาร
•พลังงานทดแทน (Ethanol /Bio-diesel)

Q2 Border Trade!

•วัสดุกอสราง
•เครื่องจักรกลเกษตร
•สินคาอุปโภค บริโภค

Q4 Food Trails!

เสนทางลําเลียงอาหารสูจีน

 และอินเดีย

Food & 
Energy Hub

Logistics

Food 
Trails

Border 
Trade

Q3 Logistics!

 เชื่อมโยงทาเรือแหลมฉบัง สีหนุวิลล โฮจิมินห 

สงขลา ระนอง ปากบารา ดานัง เปยไห สูตะวันออก

 กลาง ยุโรป เปนยุทธศาสตรนอกพื้นที่ แตสามารถ

 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรเชิงพื้นที่
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สงเสริม

การลงทุนใน

ธุรกิจการคา

และบริการ

มาตรการดานการคามาตรการดานการคา--การลงทุนการลงทุน

ขยายการทํา CF

ทั้งชนิดของพืช

 และพื้นที่ใหมากขึ้น

สงเสริม

การลงทุน

ในอุตสาหกรรม

แปรรูปวัตถุดิบ

ขั้นตน

ขั้นตอนการพฒันา Contract Farming

นําเขาวัตถุดิบ
• ขาวโพด
• ถั่วเหลือง
• ละหุง

โรงงาน
อาหารสัตว

โรงงาน
แปรรูป

 เนื้อสัตว

ผลิตภัณฑ
อาหาร

/พลังงาน

การคา-การบริการ

สงเสริม

การลงทุน

ในอุตสาหกรรม

อาหารและ

 พลังงานทดแทน

รานคาสง
/คาปลีก

 /บริการ

สงเสริม

การลงทุน

ในอุตสาหกรรม

แปรรูปผลิตภัณฑ

 


การเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

Presenter
Presentation Notes
จากรับซื้อข้าวโพดจากลาว
ต่อไปเป็น ลงทุนตั้งโรงงานอาหารสัตว์
         เป็น ลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
ก้าวไปเป็น ลงทุนตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร
และท้ายสุดไปสู่การค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
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 พัฒนาผูประกอบการไทยบนพื้นฐานความ  
ไวเนื้อเชื่อใจและผลประโยชนรวม

 สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการไทย  
ดานคาปลีกคาสงในประเทศเพื่อนบาน

มาตรการดานการคาชายแดนมาตรการดานการคาชายแดน
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--การทองเที่ยวการทองเที่ยว

Eco- 
Cultural 
Tours

World 
Heritage
Linkage
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ยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ--การทองเที่ยวการทองเที่ยว

World  Heritage LinkageWorld  Heritage Linkage

การสรางเสนทางทองเที่ยวท

 
ี่

เชื่อมโยงมรดกโลก 
(ไทย-ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา)

หลวงพระบาง

เว-ฮอยอัน

นครวัด

EcoEco--Cultural ToursCultural Tours

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

 วัฒนธรรม 

(ไทย-ลาว-เวียดนาม)

สุโขทัย

ถ้ําฟองยา

อาวฮาลอง

หลี่ผี-สี่พนัดอน
(สามหลี่ยมมรกต)

พัทยา

เขาใหญ
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มาตรการดานการทองเทีย่วมาตรการดานการทองเทีย่ว

 สงเสริมใหนักลงทุนไทย ไปลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยว               

ในประเทศเพื่อนบาน เชน โรงแรม ภัตตาคาร-รานอาหาร การ
 ขนสง และการบริการ

 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ธุรกิจการใหบริการ 

และทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบาน

 สงเสริมการทองเที่ยวแบบเยา-เยือนในการแลกเปลี่ยน
 วัฒนธรรม สรางสัมพันธไมตรี และการกีฬา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ--การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Human 
resource

Trust 
Builder

Human 
Resource

Human 
Resource
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ--การพัฒนาทรัพยากรมนุษยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.

 
สรางความไวเนื้อเชื่อใจผานกระบวนการทางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม

• ทําอยางไรที่จะทําใหประเทศเพื่อนบานเขา  
มาเพือ่ศึกษาตอในประเทศไทย

• แหลงทุนอื่น ๆ

• แหลงทุนไทย

• สรางหลักสูตรการรวมกันทั้ง 2 ฝาย

• Sandwich Program

• จัดระเบียบบนพื้นฐานความเปนจริง

 (Demand –Supply)

• พัฒนาฝมือ ยกระดับคุณภาพ

Human 
resource 
Human 

resource

Trust 
Builder 
Trust 

Builder

Human 
Resource 
Human 

Resource

Human 
Resource 
Human 

Resource

2.

 
การพัฒนาคุณภาพฝมือ แรงงาน และการจัดการแรงงาน(ตางดาว)
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Development Strategy –the Northeast

• Level up Agri.
• Increase Ind. 

Potential
• Increase Service

• Land Reform, 
Vocational Training

• Improve Live Quality
• Strengthen Community

Land, Forest
Water Resource

• Improve Knowledge
• Increase Labor Skill
• Access Educational

• Promote Local Wisdom

Resource 
Management

Human & Social 
Development

Improve 
Industrial Base

Increase Opportunity 
for the poor

In
du

str
y

ESB

• Economics Cooperation• Border Investment 
Promotion• ESB Link

Expand Industrial Base 
& Border Economics

Hommali
Rice

Live Stock, Silk, Fruit, Rubber

Industry 
& Service

Live Stock, Seeds 
Fruit, Rubber

Border 
Security

•Relationship
•Monitoring

Industry

EWEC

EWEC

* NESDB, Thailand,

 
2005

*
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กลุมจงัหวัด

• หนองบัวลาํภู• อุดรธานี• หนองคาย• เลย

• สกลนคร• มุกดาหาร• นครพนม

ลาง 1

บน 2บน 1

• ขอนแกน
• มหาสารคม
• รอยเอ็ด
• กาฬสืนธุ 

บน 3

ลาง 2
• ศรีษะเกษ• อุบลราชธานี• อาํนาจเจริญ• ยโสธร

• ชัยภูมิ• นครราชสีมา• บุรีรัมย• สุรินทร

EWEC

EWEC

*

U1 U2

U3

L1
U2
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

การทองเที่ยว

การคาชายแดน

การคาและ
 การลงทุน

- การขนสง- คมนาคม
- โลจิสติกส
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

บนบน  22 บน 1

บน 3ลาง 
1-2
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ศัก ยภาพด านอุตสาหกรรมตามแนวระเบีย งเศรษฐกิ จ  
EWEC

 ดานนวัตกรรม
 และเทคโนโลยี

ดานปจจัยผลิต

• ขาว
• น้ําตาล
• มันสําปะหลัง
• ยางพราร
• สิ่งทอ
• คาชายแดน 
• ทองเทียว

ดานการลงทนุ

• ชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส
• ซีมเนตและวัสดุกอสราง
• ผลิตภัณฑจากน้ําตาล
• พลังงานชีวภาพ
• เครื่องจกัรกลเกษตร
• ชิ้นสวนยานยนต
• ผูใหบริการโลจิสตกิส

• ขาวพรีเมี่ยม
• ผาฝายเพื่อสุขภาพ
• ซอฟแวร
• ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
• บริการและการเงิน
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สิ่งทอ

ขาว

คาชายแดน

ยางพารา

น้ําตาล

มันสําปะหลัง

น้ําตาล

น้ําตาล

มันสําปะหลัง
คาชายแดน

คาชายแดน

ดานปจจัยการผลิต
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ชิน้สวน
 อิเล็กทรอนิกส

วัสดุกอสราง

พลังงานชีวภาพ

ผลิตภัณฑ
 



ออยน้ําตาล

ผูใหบริการ
 โลจสิติกส

แปงมัน
สําปะหลัง

ชิน้สวน
 ยานยนต

ผลิตภัณฑ
 



ออยน้ําตาล

ขาวอินทรีย

ดานการลงทุน
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ซอฟแวร

ขาวหอมมะลิพรเีมี่ยม
 และผลิตภัณฑโภชนบําบัด

ทองเทีย่วนิเวศน
วัฒนธรรม

บริการ &
 การเงนิ

ฝายยอมคราม
 เพื่อสุขภาพ

 ดานนวัตกรรม
 และเทคโนโลยี
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www.thai-canal.com

ปริมาณและการขนสงสินคาปริมาณและการขนสงสินคา  ((ตยตย..การวิเคราะหการวิเคราะห))

ประเภท
 สินคา

ปริมาณ 

TEUs

ขาว 14,890 

มัน
 สําปะหลัง

39,617 

น้ําตาล 3,273 

ยางพารา 1,444 

รวม 59,224 

29
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Danang
 

Port
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การเปรียบเทียบการขนสงการเปรียบเทียบการขนสง

• ระยะทาง

• ระยะเวลา

• คาใชจายในการขนสง

ตนทาง ปลายทาง

ขาว
มันสําปะหลัง

น้ําตาล
ยางพารา

ผลิตภัณฑ

มุกดาหาร

ทาเรือเซนิเจิ้น
ทาเรือเซีย่งไฮ
ทาเรือเซีย่งไฮ
ทาเรือเซีย่งไฮ

31
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การเปรียบเทียบระยะทางการเปรียบเทียบระยะทาง

ผลิตภัณฑ เสนทางที่ 1 (กม.) เสนทางที่ 2 (กม.)

ทางบก ทางทะเล รวม ทางบก ทางทะเล รวม

ขาว 685 2,366 3,051 750 640 1,394

มัน
 สําปะหลัง
630 3,798 4,428 806 2,382 3,188

น้ําตาล 648 3,798 4,446 824 2,382 3,206

ยางพารา 785 3,798 4,583 759 2,382 3,141

เสนทางที่ 2: มุกฯ-ลาว-ทาเรือดานงั(เวียดนาม)-จนี

เสนทางที่ 1: เขต ฯ-ทาเรือแหลมบัง-จนี

32
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การเปรียบเทียบเวลาการเปรียบเทียบเวลา

ผลิตภัณฑ เสนทาง 1

(วัน)

เสนทาง 2 

(วัน)

ผลตาง 

(วัน)

ขาว 6.5 8 1.5

มันสําปะหลัง 7.5 10 2.5

น้ําตาล 7.5 10 2.5

ยางพารา 7.5 10 2.5

33
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การเปรียบเทียบคาใชจายการเปรียบเทียบคาใชจาย

ผลิตภัณฑ เสนทาง 1

(บาท/ TEU)

เสนทาง 2

(บาท/ TEU)

ผลตาง 

(บาท/ TEU)

ขาว 31,134 31,551 417

มันสําปะหลัง 31,181 36,715 5,534

น้ําตาล 31,498 37,932 6,434

ยางพารา 33,809 35,089 1,280

34
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