
รายงานการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
“การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน โดยใชเสนทางเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 

แนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
วันพฤหัสบดทีี่  8  กันยายน  พ.ศ. 2548   

เวลา 08.30-16.30  น. 
ณ  หองแกนนคร  โรงแรมเจริญธานี  ปริ๊นเซส  จังหวัดขอนแกน 

 

---------------------------------------- 
ผูเขารวมการประชุม 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายชวน  ศิรินันทพร  รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
2. นายพิจติร ศรีแสง   รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
3. นายศภุกิจ บุญญฤทธิพงษ  รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายจําลอง โพธิ์สุข   รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร 
5. นายสิญจน เวชไพจิตร  (แทนรองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา) 
6. นายสามารถ จันทรโคตร  หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครพนม  

(แทนผูวาราชการจังหวัดนครพนม) 
7. นายประยงค  สิริประเสริฐศิลป หัวหนาสํานักงานจังหวัดอดุรธาน ี 

(แทนรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี) 
8. นายอภัย แกวมรินทร  หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุรินทร 
     (แทนผูวาราชการจังหวัดสุรินทร) 
9. นายธีรพงษ วสันตดิลก  (แทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย) 
10. นายวิศิษฐ โพธิ์ไทรย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
     (แทนรองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร) 
11. นายคํานวณ สุวรรณดี  พาณิชยจังหวัดสกลนคร 
12. นายสุภัทร ชูเนตร   อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
13. นายชูเกียรติ บศุยรัตน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 
14. นายสนอง ดลประสิทธิ ์  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว จังหวัดมุกดาหาร 
 

กระทรวงการตางประเทศ 
1. นายวิทวัส ศรีวิหค   เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 
2. นายพรภพ อวมพิทยา  เจาหนาที่การทูต 8ว 
3. นายทศพร มูลศาสตรสาทร  เจาหนาที่การทูต 7 
4. นายธวัช สุมิตรเหมาะ  เจาหนาที่การทูต 7 
5. ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ รน.  เจาหนาที่การทูต 6 
6. นายปาณิดล   ปจฉิมสวสัดิ ์  เจาหนาที่การทูต 6 
7. นายพงศธร จุฑาสมิต  เจาหนาที่การทูต 6 



 2

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

1. นายธานนิทร    ผะเอม  ผูอํานวยการสาํนักเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
2. นายมังกร    พรหมแสง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
3. นางสาวชมพูนุช รามัญวงศ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

1. นางสาวพรพิมล     รัตนพิทักษ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
2. นางจันทรเพ็ญ      ไขวพันธุ  ผูอํานวยการภารกิจการเผยแพรและสนับสนุน 

การมีสวนรวมในการพฒันาระบบราชการ 
3. นางนพนิจ            ทรพัยสุคนธ นักพัฒนาระบบราชการ 8ว 
4. นางสาวกนกนาถ     ปาละกูล  นักพัฒนาระบบราชการ 8ว 
5. นางสาววิลาวัลย      ตานอย  นักพัฒนาระบบราชการ 8ว 
6. นางสาวดารณี         เกิดประดษิฐ นักพัฒนาระบบราชการ 6ว 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

1. รศ. รังสรรค      เนียมสนทิ  ผูอํานวยการสถาบันยทุธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. รศ.ดร. ลําปาง    แมนมาตย  รองศาสตราจารย 
3. ดร. พนกฤษณ    คลังบญุครอง รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. รศ.ดร. สุจนิต     สิมารกัษ  รองศาสตราจารย 
5. รศ. มันทนา       สามารถ  รองศาสตราจารย 
6. รศ. เพ็ญศรี       เจริญวานิช  รองศาสตราจารย 
7. ผศ.ดร. ศิริรัตน   วงศประกรณกุล ผูชวยศาสตราจารย 
8. ดร. วีรพัฒน       เศรษฐสมบูรณ อาจารย 
9. อาจารยศักดิ์ชัย    เจริญศิริพรกุล อาจารย 
10. อาจารยวีระ       ภาคอุทัย  อาจารย 
11. ดร. ปณิธาน      พีรพฒันา  อาจารย 
12. นางสาวรศัมี      สาโรจน  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
13. นายธีระชยั        คมปรชัญา  วิศวกร SIRDC 
14. นายศักดิสิ์ทธิ์     บุญคณุ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
15. นายอนุวรรตน    ศรีสวัสดิ์  เจาหนาทีศู่นยการจัดการสิ่งแวดลอม 
16. นางสาวเฌอมาลย ทองมี  ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

สํานักการอุดมศึกษา 
 

1. ดร. ประสทิธิ์        ทองไสว  ผูอํานวยการสํานักการอดุมศึกษา 
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เอกชน 
1. นายธวัชชัย        เฮงประเสริฐ ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 
2. นายสุรพล        ทวแีสงสกุลไทย ประธานหอการคาจังหวัดขอนแกน 
 

ประธานศูนยปฏิบัติการรวม (ROC) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายชวน 
ศิรินันทพร รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน) กลาวชี้แจงวัตถุประสงค ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาในกลุมจังหวัด/ระหวางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และหนวยงานในตางประเทศใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และเพ่ือกําหนดประเดน็
สาระสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการคา การลงทุน โดยใชเสนทางเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC)”   

 

ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน      
(รศ.รังสรรค เนียมสนิท) กลาวถึงที่มาของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ROC) บทบาทและหนาที่ของ ROC รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม (ROC) 
ที่ผานมา   

 

หลังจากนั้น เปนการนําเสนอขอมูลทางวิชาการที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรดานการคา 
การลงทุน โดยใชเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยผูแทนจาก สศช. และ
นักวิชาการดานยุทธศาสตรจากสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดังนี้ 

1. เร่ือง “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในอนุภูมิภาค: การ
ขับเคลื่อน EWEC” โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สศช. 
(นายธานินทร ผะเอม)  

2. เร่ือง “โครงการระบบการขนสงและขนถายสินคา (Logistics) เพ่ือเช่ีอมโยง
กับโครงการ EWEC”  โดย ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง    

3. การวิเคราะหศักยภาพและยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดที่เก่ียวของกับ 
EWEC  โดย รศ.ดร.ลําปาง แมนมาตย   

4. ยุทธศาสตรดานการคา การลงทุน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับ EWEC 
โดย ดร.วีรพัฒน เศรษฐสมบูรณ   

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
 

หลังจากการนําเสนอขอมูลทางวิชาการดังกลาว ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชนกับการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการคา  
การลงทุน โดยใชเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: 
EWEC)” โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้  



 4

 

1. ดานกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ 
1. กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของประเทศกัมพูชาในดานการคา  การลงทุน จะตองเปน

การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 
2. เสนอแนะใหพิจารณาขั้นตอน/ระเบียบในการเดินทางระหวางประเทศไทย  และ

กลุมประเทศเพื่อนบาน 
3. นําเสนอสภาพปญหาของจุดผานแดนบริเวณชองสะงํา  เร่ืองคาธรรมเนียมและ

ระยะเวลาในการพํานักในประเทศไทย 

2. ดานวัฒนธรรม 
2.1 ผูเขารวมประชุม ไดนําเสนอประเด็นแนวคิดไววา  การติดตอกับทางการติดตอ

กับทางตางประเทศในการจัดลักษณะการเชิญผูแทนแลกเปลี่ยนกัน เปนการสรางความสัมพันธที่ยัง
หละหลวม โดยจังหวัดประสานกับกระทรวงตางประเทศในการประสานงานดังกลาว 

2.2 การเรียกชื่อ/การตั้งช่ือโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ควรพิจารณาและ
ใหความสําคัญในดานความเทาเทียม 

3. ดานการคา  การลงทุน 
3.1 กรอบความรวมมือ  โดยเฉพาะดานการคาขาย  ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเวียดนาม  ผูประกอบการตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในการ
ประสาน  เนื่องจากเกิดความวิตกกังวล (ทั้งที่มีการตกลงในเบื้องตนแลว)  แตระเบียบปฏิบัติของทองถ่ิน 
ไมสอดคลองกับระเบียบของรัฐบาลกลาง  ผูประกอบการอยากใหทองถ่ินรับทราบการตกลงทางการคา
ที่เกิดข้ึน เพ่ือชวยกํากับดูแลในการลงทุน 

3.2 มุมมองของนักธุรกิจ หากเกิด EWEC จะตองคํานึงผลประโยชนทั้งสองฝาย
เปนอยางไร จะเกิดผลกระทบอยางไร การเตรียมศักยภาพของราชการจะตองทําอยางไร 

3.3 ผูประกอบการตองการใหภาครัฐบาล กํากับ ดูแล การตกลงทางการคาของเอกชน 
3.4 นําเสนอใหพิจารณาผลกระทบทางดานการคาของขอตกลง ACMECS ในการ

ผานไปยังเขาพระวิหาร 
3.5 เสนอแนะใหพิจารณาผลกระทบทางดานการคาของ EWEC ทั้งในดานบวกและ

ดานลบ 
3.6 ผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกระดับ ทุกฝายที่เก่ียวของกับการพัฒนา EWEC เปน

อยางไร 

4. ดานระบบการคมนาคมขนสง (Logistics) 
4.1 โครงการเครือขายถนนหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม)  บรรจบกับ อ.สีคิ้ว  

เปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในการขนสงสินคาทางการเกษตรของกลุมจังหวัดในอีสานใต  นอกจากนี้
ยังเปนเสนทางทองเที่ยว ที่สําคัญ “สามเหลี่ยมมรกต” และยังสามารถเชื่อมจุดผานแดนที่ชองสะงํา 
และชองภูสิงห ติดตอกับเมือง “อัลเวง” โดยอยากใหศึกษาศักยภาพเพิ่มเติม 
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4.2 นําเสนอประกอบของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นตามเสนทาง EWEC ไดแก ระบบการ 
คมนาคม ระบบการขนสงและขนถายสินคา และการทองเที่ยว เปนตน 

5. ดานอุตสาหกรรม 
5.1 ควรมีการนําอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับดานพลังงานมารวมพิจารณาในประเด็น

ของการคา การลงทุน 
5.2 เสนอแนะใหมีการสงเสริมอุตสาหกรรมทางดานพลังงานในพื้นที่อีสานตอนบน 

 

มติที่ประชุม 
 

1.  การนําเสนอประเด็นยุทธศาสตรตอที่ประชุมรวมระหวางเอกอคัรราชทตู CEO  
ในประเทศเพื่อนบานของไทย กับ ผูวาราชการจังหวัด CEO  

1.1  นําเสนอภาพรวมของยุทธศาสตรของประเทศที่มีตอโครงการ EWEC 
โดยยึดหลักการไดรับผลประโยชนเทาเทียมกัน (Win -Win) บนความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน โดย
คํานึงถึง ชุมชน (Community) ความเชื่อมโยงระหวางประเทศเพื่อนบานกัน (Connection) และการ
แขงขันเพื่อการพัฒนารวมกัน (Competitiveness) ซึ่งก็คือ การนําหลักการ 3 C ไปสูแนวทางการปฏิบัติ 

1.2 การมองประเด็นยุทธศาสตรของแตละประเด็นใหมุงเนนในดานตอไปนี้ 
- ประเด็นยุทธศาสตรของประเทศที่มุงเนนเรื่องการคา 
- ประเด็นยุทธศาสตรของประเทศที่มุงเนนความรวมมือดานการลงทุน 
- ประเด็นยุทธศาสตรของประเทศที่มุงเนนความรวมมือดานการทองเที่ยว 
- ประเด็นยุทธศาสตรของการเตรียมความพรอมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด จะไดนําเสนอตอที่ประชุมระหวางเอกอัครราชทูตไทย 
CEO และผูวาราชการจังหวัด CEO และนําเสนอตอหนวยงานของภาครัฐที่เก่ียวของตอไป ทั้งนี้เพ่ือ
กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของทั้งเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบานและ 
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหการดําเนินโครงการ EWEC 
นํามาซึ่งผลประโยชนและการพัฒนาอันเปนรูปธรรมของทั้งประเทศและประเทศเพื่อนบานและเปน
การสรางความเปนหนึ่งเดียวกันในการกอใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันดีตอกันใน
ภูมิภาคอาเซียนและยังสงเสริมความไวเนื้อเช่ือใจในเชิงนโยบายระหวางประเทศในอนาคตดวย 

2.  เพื่อใหภาพของ Area ชัดเจนขึ้น และมี Function ที่เปนประโยชนกับ Area 
จึงเห็นควรใหมีการจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและมีสวนรวมปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับพื้นที่ตามยุทธศาสตรของแตละจังหวัด เชน สํานักงบประมาณ สศช. กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม ฯลฯ ประมาณเดือนตุลาคม 2548 กอนการประชุม
รวมระหวางทูต CEO กับผูวา CEO โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพ 

 


