การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors Development)
1. หลักการและเหตุผล
1.1

แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (Greater
Mekong Subregion-GMS) เริ่มในปี 2535 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) เพื่อจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของแต่ละประเทศ โดยใช้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก ADB เป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจากการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน
แผนงาน GMS มีความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ 1) คมนาคมขนส่ง 2) โทรคมนาคม
3) พลังงาน 4) ท่องเที่ยว 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) การอํานวยความสะดวกการค้า 8) การลงทุน และ 9) เกษตร
กลไกการดําเนินงาน มีการดําเนินงานในประเทศไทย และการดําเนินงานระหว่างประเทศ ดังนี้
การดําเนินงานระหว่างประเทศ ใช้เวทีการประชุมเจรจากับประเทศสมาชิกเพื่อประสานการ
พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วยกลไก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะทํางาน 9 สาขา
ความร่ วมมื อ ระดับ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส ระดั บ รั ฐ มนตรี (จัด ทุ ก ปี ) และระดั บ สุ ด ยอดผู้ นํ า 6
ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Summit) (จัดทุก 3 ปี)
การดําเนินงานในประเทศไทย เพื่อนําผลการเจรจาแปรสู่ปฏิบัติ และเตรียมการภายในประเทศ
รองรับการพัฒนา โดย สํานักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ/สศช. เป็นหน่วยงานหลัก
(National Coordinator) ในการประสานแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานกับหน่วยงานปฏิบัติ
หลักของความร่วมมือ 9 สาขา ได้แก่
1) กระทรวงคมนาคม

(สาขาคมนาคมขนส่ง)

2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(สาขาโทรคมนาคม)

3) สํานักนโยบายและแผนพลังงาน

(สาขาพลังงาน)

4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(สาขาท่องเที่ยว)

5) สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
6) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
7) กรมการค้าต่างประเทศ

(สาขาการอํานวยความสะดวกการค้า)

8) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

(สาขาการลงทุน)

9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(สาขาเกษตร)
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1.2 ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศ GMS ได้เพิ่มจุดเน้นความร่วมมือตามยุทธศาสตร์
3Cs – การเชื่อมโยง (Connectivity) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competitiveness) และ
ประชาคม (Community) โดยเน้นการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic
Corridor) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามแนวคมนาคมเชื่อมโยงหลัก 3 แนว ได้แก่ 1) แนวเหนือ-ใต้
เชื่อมโยงไทย-พม่า/ลาว-จีน 2) แนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม และ
3) แนวตอนใต้ เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แนวคิดการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Corridor) เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามแนวคมนาคม
เชื่อมโยงหลักของอนุภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและทําให้เกิดการกระจายประโยชน์และ
โอกาสจากจุดความเจริญหลักให้เชื่อมโยงไปถึงยังพื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนาตามแนวคมนาคม
ดังกล่าวเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก โดยมีหลักการสําคัญ คือ การ
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ประชากร รวมถึงเชื่อมโยงการผลิต การค้า
และการลงทุนร่วมกัน โดยประเทศสมาชิกได้ผลักดันการดําเนินงานผ่านกลไกการทํางานทั้ง 4
ระดับ
1.3 การประชุมระดับสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 3 (The 3rd GMS Summit)
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 เห็นชอบ
ให้เพิ่มความใกล้ชิดในการประสานงานในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
ของการดําเนินงานแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6
ประเทศ (GMS) และรับข้อเสนอของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) โดยประกอบด้วยเวที
หารือ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐมนตรี และระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (Governors’ Forum: GF)
การประชุม ECF จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวคิด (TOR) การจัดตั้ง ECF และ GF
และให้มีการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้ครบทั้ง 3 แนวพื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจ (Economic Corridors) โดยการประชุม ECF ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน
2552 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ
พัฒนา Economic Corridors และหารือบทบาทของจังหวัดในการส่งเสริมการพัฒนาแผนงาน
GMS และการประชุม ECF ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
2.

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยลดต้นทุนทางด้านการค้าผ่านแดน การขนส่งและการ
ผลิตร่วม ส่งเสริมการลงทุนผ่านแดน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริมความร่วมมือ
ทางการเงิน เทคโนโลยี การตลาด การผลิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผู้อยู่อาศัยด้วยการยกระดับ
รายได้ พัฒนาทักษะฝีมือ พัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

3.

พื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง คือ ไทย พม่า ลาว จีน (ยูนนานและกวางสี) เวียดนาม และ
กัมพูชา ได้กําหนดแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 แนวพื้นที่ ได้แก่
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แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม
ระยะทาง 1,500 กิ โ ลเมตร ได้ แ ก่ เมาะละแหม่ ง -เมี ย วดี / แม่ ส อด-พิ ษ ณุ โ ลก-ขอนแก่ น -กาฬสิ น ธุ์ มุกดาหาร/สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง
แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เชื่อมโยงจีน-พม่า/
ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก/แม่สาย-กรุงเทพฯ และ คุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้นหลวงน้ําทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร และ จีน-เวียดนาม
(คุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง)
แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 3 เส้นทาง ได้แก่
กรุ ง เทพฯ-อรั ญ ประเทศ/ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิ มิ น ห์ ซิ ตี้ -วั ง เตา ระยะทาง 1,005 กิ โ ลเมตร
กรุ ง เทพฯ-ตราด/เกาะกง-สแรแอมปึ ล -กั ม ปอต-ฮาเตี ย น-กามู -นํ า เชา ระยะทาง 907 กิ โ ลเมตร
กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-OYadav-Play Ku-Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร

ที่มา : Asian Development Bank, 2011
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จังหวัดของไทยซึ่งตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) มี 26 จังหวัด ดังนี้
• แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
• แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้วย 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ ลําปาง นครสวรรค์ อยุธยา ลําพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร (ตาก พิษณุโลก)
กรุงเทพฯ
• แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี
4. ขั้นตอนการพัฒนาแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
มี 5 ขั้น ดังนี้
(1) Transport Corridor – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
(2) TTF Corridor – อํานวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนและกระบวนการตรวจปล่อยข้าม
พรมแดนที่มีประสิทธิภาพ
(3) Logistics Corridor – พัฒนาบริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน และอํานวยความสะดวกการค้าข้าม
พรมแดน
(4) Urban Development Corridor – ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พัฒนาศักยภาพของเมืองตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
(5) Economic Corridor – เพิ่มการลงทุนจากเอกชน พัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนงาน
GMS ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 2
5. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
5.1 ระดับประเทศ กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่พัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนส่งผลต่อการ
กระจายรายได้และบรรเทาความยากจนประชาชน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน
บริการทางการศึกษา สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 ระดั บ กลุ่ ม GMS
ดึ งดูด นัก ลงทุน ต่า งชาติ ใ ห้ เข้ ามาลงทุ น ในอนุ ภูมิ ภ าคนํ าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ GMS กับกลุ่มประเทศอื่นในที่สุด
5.3 แนวทางการดําเนินการร่วม 6 ประเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยง และพัฒนาพื้นที่เป้าหมายหลัก ปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ พิธีการ แผนงานการ
สนับสนุนระบบข้อมูลการค้าและการลงทุน การศึกษาวิจัยโครงการต่างๆ การพัฒนาทักษะฝีมือ
โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนและเงินอุดหนุน การพัฒนา
องค์กรและสถาบันเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่
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6. แนวพื้นที่พัฒนาตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)
6.1 ภูมิหลัง
6.1.1 แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor–EWEC)
ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) ได้
ริเริ่มขึ้นในการประชุมระกับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 8 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อ
เป็นแผนงานลําดับความสําคัญสูงของ GMS
6.1.2 EWEC มีความยาวเส้นทาง 1,320 กิโลเมตร เชื่อมต่อทะเลอันดามัน และมหาสมุทรแปซิฟิก
โดยผ่านจุดศูนย์กลางความเจริญสําคัญ ดังนี้
(1) Commercial Nodes – เมาะละแหม่ง-เมียวดี (ในพม่า) แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น
กาฬสินธุ์-มุกดาหาร (ในไทย) สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป.ลาว) และลาวบาวดองฮา-เว้-ดานัง (ในเวียดนาม)
(2) Border Nodes – ด่านพรมแดน เมียวดี-แม่สอด (พม่า-ไทย) มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
(ไทย-ลาว) แดนสะหวัน-ลาวบาว (ลาว-เวียดนาม)
(3) Gateway Nodes – ดานัง (เวียดนาม) และเมาะละแหม่ง (พม่า)
(4) Interchange Nodes - บริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่าง EWEC และเส้นทางแนวเหนือ-ใต้
อื่นๆ

ที่มา : Asian Development Bank, 2011
6.2. สาระสําคัญ
6.2.1 วัตถุประสงค์ เน้นการทบทวนการพัฒนาตามแนว EWEC ในหลายสาขาเศรษฐกิจ โดยได้ระบุ
แผนงาน/โครงการ ที่สําคัญในการเปลี่ยน transport corridor เป็น economic corridor และเพื่อ
ระบุประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งแผนปฏิบัติการที่จะเสริมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
6.2.2 ขอบเขตการศึกษา มีดังนี้
1) การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงหลัก (Transport Corridor) มีอุปสรรคคือ 1) ขาดระบบ
อํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบการ loading 2) ถนนมีทางเลือก
น้อย ไม่มีการดูแล ไม่เหมาะกับการเดินรถขนส่งสินค้า 3) การเดินรถขนส่งสินค้าเกิด
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2)

3)

4)

5)

เฉพาะสินค้าผ่านแดนจากไทยไปเวียดนามแต่ไม่มีรถขนส่งสินค้าจากเวียดนามไปไทยหรือ
ไปตามแนวตะวันตก ทําให้ไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
การพั ฒ นาด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น โดยลดเวลาขนส่ ง สิ น ค้ า ทางถนน จาก
กรุงเทพฯ-ดานัง 3 วัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางท่องเที่ยวตามแนว EWEC ไม่มีสิ่งดึงดูดใจ
อย่างเพียงพอ และค่าใช้จ่ายด้านศุลกากรมีประมาณร้อยละ 16 จากต้นทุนการขนส่ง
ทั้งหมด โดยการขนส่งข้ามแดนภายใต้กรอบ ASEAN จะมีค่าใช้จ่ายด้านศุลกากรประมาณ
ร้อยละ 12.5
แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง แนว EWEC จะพาดผ่านจุดตัดของถนนสายหลัก
ของในประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม และได้มีการเสนอจัดตั้งแนว EWEC 2 ขึ้น
เพื่อให้สามารถเชื่อมกรุงเทพฯ ถึงเมืองดานังได้โดยตรง โดยอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยใน
หลายประเทศ แต่แนว EWEC มีประโยชน์ในแง่ที่พาดผ่านจุดตัดกับแนว NSEC ด้วย ซึ่ง
เป็นผลดีในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในทั้งสองแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ความตกลงการอํานวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง นับเป็นการพัฒนาที่เป็นจุดเด่นในแผนงาน GMS แต่ยังต้องการการพัฒนาใน
หลายๆ ประเด็นเช่น 1) จัดตั้งระบบการจัดการโดยใช้ IT และให้การฝึกอบรมดังกล่าว
2) ลดการใช้แบบฟอร์มเอกสารที่หลากหลายในด่านพรมแดน 3) เตรียมคู่มือปฏิบัติการใน
ด่านพรมแดน พร้อมเสนอแนะการให้การฝึกอบรม 4) เตรียมพื้นที่สําหรับกิจกรรมหลักที่
สําคัญเช่น CCA เป็นต้น 5) เตรียมลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเนื่องมาจากการข้าม
แดนที่เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาบางส่วนหรือเต็มรูปแบบตามแนว EWEC ถ้ามีการพัฒนาในพื้นที่ตามแนว
EWEC เพียงเล็กน้อย ความเจริญจะกระจายอยู่ตามแนวรอบเมืองใหญ่เช่น กรุงเทพฯ
และโฮจิมินห์ แต่การพัฒนาแบบเต็มรูปแบบของ CBTA จะสามารถกระจายรายได้ตาม
แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจได้มากกว่า

6.2.3 แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor–
EWEC)
1) การค้า การลงทุนผ่านแดน มีมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนมากกว่าระบบการค้า
ระหว่างประเทศตามปรกติ แรงงานข้ามแดนในเขตเศรษฐกิจชายแดนลาว เวียดนาม มี
มากกว่าจํานวนแรงงานปรกติในเวียงจันทน์ ในเชิงการลงทุนนั้น ตามแนว EWEC มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศน้อย อาจมาจากการเข้าถึงแหล่งทุนยาก โอกาสการลงทุนส่วน
ใหญ่จะเป็นการลงทุน SMEs อย่างไรก็ตามระยะ 10 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้
กําหนดพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ขยาย
การค้าระหว่างประเทศ และเพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดในอนุภูมิภาค
ในการนี้สามารถเป็นโอกาสขยายเพิ่มการลงทุนอุตสาหกรรม การค้า ในภูมิภาคให้เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังจะเพิ่มโอกาสพัฒนา
ด้ า นการตลาดอั น เนื่ อ งมาจากสิ น ค้ า และบริ ก ารมี ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น และมี ค วาม
หลากหลาย
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2) การท่องเที่ยว นําเสนอแผนงานที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยว รวมทั้งระบุเป้าหมายให้
สอดคล้องกับการลดความยากจนและ MDGs
3) ผลกระทบด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานจะไม่ มี
ผลกระทบทางด้านลบแก่คนในพื้นที่แต่อย่างใด แต่ควรเน้นระวังผลกระทบทางลบอัน
เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายคน ลักลอบค้าขายสัตว์ป่า ของป่า และประเด็น HIV/AIDS
6.2.4 การพัฒนาภาคเอกชน (Private Sector Development)
1) การพัฒนาและการดําเนินนโยบายต่อ MSME เห็นได้ชัดว่าการพัฒนา MSME
สามารถพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่การพัฒนา MSME ใน EWEC ยังไม่
ชัดเจน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะพึ่งพาการดําเนินธุรกิจจากบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่โต
กว่า ดังนั้นจึงต้องเน้นการสนับสนุนให้ MSME เป็น suppliers หรือ การ sub
contact กับบริษัทที่ใหญ่กว่า ซึ่งน่าจะทําให้เกิดการพัฒนา MSME ตามแนว EWEC
2) อุปสรรคและแนวทางแก้ไข อุปสรรคได้แก่ การขาดข้อมูลทางการตลาด การเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ยากเย็น ขาดเงินทุนจัดตั้งธุรกิจ และขาดประสบการณ์ประกอบธุรกิ จ
ระหว่างประเทศ โดยแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจ
และโครงสร้างพื้นฐาน (2) กําหนดใช้นโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและ
ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ (3) เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือทาง
ธุรกิจ (4) ให้การฝึกอบรมด้านทักษะความชํานาญและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางธุรกิจของ MSME
3) การพัฒนาภาคเอกชนในอนุภูมิภาค มีการประชุม GMS Business Forum โดยได้
ร่วมกันจัดตั้ง Freight Transport Association เพื่อเตรียมตัวบทบาทภาคเอกชนใน
การปฏิบัติตาม CBTA
4) บทบาท MSME ในห่วงโซ่มูลค่า จากประสบการณ์ใน GMS พบว่าห่วงโซ่มูลค่าอาจจะ
ทําให้ MSME เกิดการพัฒนาเท่าที่ควรเป็นเพราะ (1) เครือข่าย MSME ที่เป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ถูกทําลายลงเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังเช่นในประเทศไทย (2)
ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้ บริษัทขนาดใหญ่ได้เข้มงวดต่อ supplier บริษัท
บางแห่งได้ใช้ performance-based contract เพื่อลดความเสี่ยงจาก supplier /
ธุรกิจที่ใหญ่กว่าเหล่านั้นพยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่แข่ง เพื่อป้องกันการเข้า
มาของ suppliers / หรือใช้นโยบายจัดจ้าง suppliers ที่หลากหลายลดการว่าจ้างเจ้า
ประจํา เป็นต้น (3) MSME เช่นในเวียดนาม ไม่สามารถประสานเข้ากับธุรกิจขนาดใหญ่
ได้ เ นื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล และไม่ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพที่ ชั ด เจน โดยมี
ทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ คือ (1) พัฒนาทักษะความชํานาญ เทคโนโลยี suppliers ให้
ได้ ม าตรฐานสากล (2) ส่ ง เสริ ม ด้ า นนโยบาย เพื่ อ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ดี แ ก่
ภาคเอกชน (3) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ความสามารถด้ า นการจั ด หาแก่ MSME
ท้องถิ่น ในหลากหลายสาขาธุรกิจ (4) ปรับปรุงการเข้าถึงธุรกิจเชิงการเงินและไม่เชิง
การเงิน โดยมีจุดแข็งในหลากหลายธุรกิจ
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5) ประเด็นท้าทาย การศึกษาได้เน้นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Cluster การ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่า และสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้ Contact Farming ในทุก
รู ป แบบทั้ ง ในประเทศและข้ า มพรมแดน และได้ แ นะนํ า ให้ จั ด ตั้ ง Business
Development Service (BDS) Center ในพื้นที่ที่ธุรกิจยังไม่พัฒนาเพื่ออํานวยความ
สะดวกการเข้ามาของ MSME ในห่วงโซ่มูลค่า และได้แนะนําการแต่งตั้งที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจหรือความช่วยเหลือในการจัดตั้งองค์กรมหาชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
BDS Center โดยองค์กรนี้จะต้องเน้นดําเนินธุรกิจผสมผสาน Cost Sharing Facility
เข้ากับการอํานวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility) โดยกองทุน CSF
บริหารจัดการโดย BDS Center เพื่อเป็นเงินทุนในการจับคู่ทางธุรกิจกับกิจการที่ใหญ่
กว่า โดยเงินกู้เพื่อการนี้จะผ่านทาง CGF โดย CGF จะเป็นผู้ค้ําประกันก่อนที่จะเสนอ
ขอกู้เงินลงทุนจากธนาคาร
6.2.5 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Strategy and Action Plan)
1) ระยะ 10 ปีแรกของการพัฒนา ได้มีการแปลงแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้
2001-the pre-investment study of the EWEC เป็นสัดส่วน 1 ใน 6 จากจํานวน
ทั้งสิ้น 79 แผนงาน/โครงการ โดยผลงานที่สําคัญภายใต้การศึกษาดังกล่าวได้แก่ CBTA
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวใน GMS ระยะ 10 ปี และ การจัดตั้ง GMS-BF เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม การดําเนินการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแปลงแผนในวงแคบไม่กระจายทั่วถึง
ตามแนว EWEC
2) การปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์ EWEC การศึกษาได้ระบุเป้าหมายการพัฒนาใน EWEC
ดังนี้ (1) เพื่อขยายและพัฒนาการเชื่อมต่อเพื่อให้อํานวยกิจกรรมเศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจ เพื่อลดเวลาและต้นทุน (2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการ
ประหยัดของขนาดเนื่องจากมีการลงทุนข้ามแดนและมีการเพิ่มมูลค่าในการผลิต และ
การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในหลายๆ สาขา ตามแนวเศรษฐกิจ
3) การดําเนินงาน การดําเนินงานควรไปในแนวทางการลดความยากจนในเชิงยั่งยืน และ
มุ่ ง เน้ น ในความตกลงการเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน และควรต้ อ ง
ดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้ตามแนว EWEC ซึ่งก็คือ การพัฒนาตามรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเที ยบ การเกื้ อกูล กันในอนุภูมิภาค โดยมี
พื้นฐานจากระดับขนาดทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากกิจกรรมการผลิตในภูมิภาคซึ่งอาศัย
แรงงานในท้องถิ่นจํานวนมาก การศึกษาเน้นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในสาขา
ท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เกษตร และการลงทุนของภาคเอกชน
4) แผนปฏิบัติการและการเงิน การศึกษาเสนอให้มีเงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านเหรียญ
สรอ. ตลอด 5 ปี เทียบกับเงินลงทุนใน NSEC ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญ สรอ. ตลอด
5 ปี จากจํานวนเงินลงทุนดังกล่าว กว่าร้อยละ 95 ลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม ที่เหลือกว่าร้อยละ 5 เป็นการลงทุนในโครงการเชิงสังคมและเศรษฐกิจ โดย
สาขาท่ อ งเที่ ย วได้ เ น้ น ลงทุ น ในเชิ ง สั ง คมมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 50 ของเงิ น ลงทุ น ตาม
แผนงาน) ตามมาด้วยสาขาสังคม-สิ่งแวดล้อม (42 %) โดยสาขาการค้าและการลงทุน
และสาขาเกษตรมีวงเงินลงทุนในเชิงสังคมน้อยที่สุด (4% ของเงินลงทุนทั้งหมด)
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5) การดําเนินงานในระยะต่อไป
(1) การคมนาคมขนส่ง–ปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่ง และ
ถนนสายย่อยเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย
(2) จุดตัด และศูนย์กลางการค้า–สร้างโอกาสทางการค้าบริเวณเส้นทางซึ่งพัฒนาน้อย
กว่าจุดอื่น โดยเฉพาะในพม่า ลาว และเวียดนาม และในจุดที่มีท่าเรือต้องปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
(3) การลงทุน–บูรณาการแผนงานโครงการที่แยกย่อย เพื่อเร่งให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ
ตามแนว EWEC และบริเวณใกล้เคียง ในลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนข้าม
แดนและบริเวณชายแดน กระบวนการอนุมัติโครงการลงทุนแบบ fast track การ
เชื่อมโยงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่การผลิต และสร้างกลไกการเงิน
และการค้ําประกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนตามแนว EWEC
(4) การค้าและบริการ–ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการค้า สร้างเกณฑ์เพื่อชี้
วัดการเพิ่มขึ้นของการค้าสินค้าและบริการ และรวบรวมโครงการและกิจกรรมต่างๆ
กําหนดเป็นแผนที่นําทาง (road map) หรือแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการและครบวงจร
(5) ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม–สร้างมาตรการเฉพาะเพื่อบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบเช่น มาตรการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และโรคเอดส์
7. แนวพื้นที่พัฒนาเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)
7.1 ภูมิหลัง
7.1.1 แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (The North South Economic Corridor - NSEC)
ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)
ประกอบด้วย 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เชื่อมโยงจีน-พม่า/ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุ่ง-ต้าหลั่วเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก/แม่สาย-กรุงเทพฯ และ คุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ําทา-ห้วยทราย/
เชียงของ-กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร และ จีน-เวียดนาม (คุนหมิงฮานอย-ไฮฟอง)

ที่มา : Asian Development Bank, 2011
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7.2 สาระสําคัญ
7.2.1 สาขาที่มีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันตามแนว NSEC ได้แก่ (1) เกษตรและแปรรูปเกษตร
รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ Contract Farming (2) อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบใน
พื้นที่ เช่น แร่ธาตุ ไม้ หรือ พลังงาน (ไฟฟ้าพลังน้ํา) (3) อุตสาหกรรมเบา เช่น รองเท้า สิ่งทอ
และเสื้อผ้า กระดาษ เครื่องอุปโภคบริโภค (4) วัสดุก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า
(5) เครื่องจักรกลการเกษตร (6) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น ยานยนต์ และอิเลก
ทรอนิกส์ (7) อุตสาหกรรมบริการ เช่น โลจิสติกส์และท่องเที่ยว (8) อุตสาหกรรมครัวเรือน
เช่น การท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์
7.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก โลจิ ส ติ ก ส์ (โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งต้ น ทุ น ที่ สู ง ) นโยบายและกฎระเบี ย บ
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ ณ ด่านพรมแดน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาครัฐและ
เอกชน) การพัฒนาเชิงสถาบัน ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาภายในของแต่ละประเทศ เช่น ความไม่
สงบและไร้เสถียรภาพทางการเมือง และความเสี่ยงในการพัฒนาเรื่องผลกระทบเชิงลบในด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
7.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติการ (2008-2012) มีเป้าหมาย (1) เพื่อให้การพัฒนา
NSEC เป็นไปอย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยลดต้นทุนการขนส่งและการประกอบธุรกิจ (3) เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมบนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ (4) เพื่ออํานวย
ความสะดวกธุรกิจและผู้ที่เริ่มประกอบการ ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการมีแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้
1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร่วมมือกันจัดทําระบบเฝ้าระวัง และสร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ
เช่น การป้องกันโรคเอดส์ และโรคสัตว์ ตลอดจนร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การให้
ผู้ด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การป้องกันการค้ามนุษย์ ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน ส่งเสริมการพัฒนาเชิงยั่งยืน (โดยเฉพาะในด้านท่องเที่ยว ไฟฟ้าพลังน้ํา
และคมนาคม) และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทํากรอบแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่อ่อนไหวร่วมกัน และใช้ GIS ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกการขนส่ง
ปรับปรุงเส้นทางสายหลักเพื่อประสิทธิภาพในการขนส่ง และเส้นทางสายรองเพื่อ
เข้าถึงพื้นทีการเกษตรและพื้นที่ท่องเที่ยวในชนบท พัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบเพื่อรองรับปริมาณการค้าที่มากขึ้น และปรับปรุงด่านพรมแดน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริเวณพรมแดน ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุน เช่น ด้าน ICT พลังงาน
และแหล่งน้ํา
3) ด้านการอํานวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งและการค้า
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เร่งผลักดันการดําเนินงานตามความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนสู่ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนากระบวนการ CIQ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่าน การ
บริหารความเสี่ยงและใช้ IT ช่วยในการตรวจปล่อยสินค้า และการตรวจปล่อย ณ จุด
พรมแดนเดียว (Single Stop Inspection) เผยแพร่ข้อมูลและอบรมเจ้าหน้าที่บริเวณ
ด่านพรมแดน จัดตั้ง Logistics Center ตลาดกลางสินค้า และ ICD และพัฒนาระบบ
การเงิน เพื่ออํานวยความสะดวกการค้าบริเวณชายแดน
4) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวก
ภาพรวม
 จัดโครงการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านโอกาสทางธุรกิจและการ
ลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) ช่วยส่งเสริมการเป็น
แหล่งข้อมูลในด้านธุรกิจและการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้
(NSEC) โดยมีการเก็บรวบรวม ข้อมูล บทความ และข่าวสารที่สําคัญต่างๆ อาทิ
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนดําเนินการต่าง ๆ ด้านการค้า
การลงทุน บทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างความเข้าใจต่อ
นักลงทุนและผู้ที่สนใจ เป็นไปด้วยความโปร่งใส การดําเนินมาตรการการจดทะเบียน
ธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ การจัดตั้งศูนย์บริการการลงทุนครบวงจร (One-Stop
Centers) เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการลงทุนในทุกขั้นตอน
 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในพื้นที่ชายแดน และ/หรือ พื้นที่ใกล้เคียงที่มี
ศักยภาพ
ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 ส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมกระบวนการผลิต การตลาด ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา Contract Farming บริเวณชายแดน
ให้เป็นระบบและสร้างโอกาสในการขยายฐานการลงทุน
 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น ในเขตป่ า และการทํ า
การเกษตรในพื้นที่สูง
ด้านทรัพยากรการผลิต
 ส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมป่าไม้
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจลงทุนทราบเกี่ยวกับโอกาสทางการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐานและธุรกิจเหมืองแร่
 การดําเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดตั้งธุรกิจ SME .
ในพื้นที่ NSEC
ด้านการท่องเที่ยว
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงในพื้นที่ NSEC

11

 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
สินค้าที่ระลึก
 เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ โดยการร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆจัดอบรมพัฒนาทักษะในการให้บริการ
 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ด้าน Logistics
 ส่งเสริมการทําธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ให้ความรู้และสนับสนุนการจัดตั้ง
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในประเทศ ต่างๆตามแนว NSEC โดยการให้สําคัญและให้
ความช่วยเหลือในประเทศที่ยังมีการพัฒนาในด้านนี้น้อย
5) การแก้ปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคคลากรทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ใน
พื้นที่ตามแนว NSEC การให้สําคัญและให้ความช่วยเหลือในประเทศที่ยังมีการพัฒนา
ในด้านนี้น้อย เช่นประเทศลาวและพม่า
 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาในการจัดอบรมและจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
 พัฒนาและขยายเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และ
กิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่

6) การสร้างกลไกการดําเนินงาน


สร้ า งกลไกการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามระบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งการส่งเสริมการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน
 ส่ ง เสริ ม บทบาทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น ในการ
สนับสนุนการพัฒนา NSEC
7.2.4 ขั้นตอนการพั ฒนา 3 ระยะ ได้แ ก่ (1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง (2) พัฒนาจาก
Transport Corridor ให้เป็น Logistics Corridor โดยประสานเชื่อมโยงกฎระเบียบ เพื่อ
อํานวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้า รวมไปถึงการจัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น การจัดตั้งคลังสินค้า สถานีขนส่งและสถานีรถบรรทุก การบริหารจัดการการขนส่ง และ
การประกันภัย (3) การพัฒนาจาก Logistics Corridor เป็น Economic Corridor โดยมีการ
ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสร้างงาน ลดความยากจน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
7.2.5 การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยม่งเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างจุดการพัฒนาหลัก
(Nodes) เพื่อขยายไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยจุดการพัฒนาหลัก ประกอบด้วย
1) Gateway Nodes ได้แก่ ไฮฟอง และ Fang Cheng
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2) Border Nodes ได้แก่ (1) โมฮั่น-บ่อเต้น (2) จิงหง-เมิงลา (3) ห้วยทราย-เชียงของ (4) ท่า
ขี้เหล็ก-แม่สาย (5) ฮาคุ-ลาวไค (6) Ping xiang – Dong Dang (7) Dongxing – Mong
Cai
3) Interchange Nodes ได้แก่ ตาก และพิษณุโลก
4) Other Nodes ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน นครสวรรค์ ตาก (ในไทย)
จิงหง และ Yuxi (ในยูนนาน) นานนิง และ Chong zhou (ในกวางสี) และ Yen Bai, Phu
Pho, Bac Giang (ในเวียดนาม)
8. แนวพื้นที่พัฒนาตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
8.1 ความเป็นมา
แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เป็นหนึ่งในโครงการที่มี
ความสําคัญ ภายใต้การพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของแผนงาน GMS
ตั้งแต่ปี 1998 โดยเป็น Flagship Project ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 10 ปีของ GMS ซึ่งที่ประชุมผู้นํา
GMS ครั้งที่ 1 ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง
ครั้งที่ 1 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2545
8.2 วัตถุประสงค์การพัฒนา Economic Corridor เพื่อขยายประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่สามารถเข้าถึงการ
พัฒนาจากเส้นทางดังกล่าว โดย 1) การกําหนดพื้นที่สําหรับกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้เส้นทางหลัก
ศูนย์กลางการพัฒนา และจุดการพัฒนาหลัก (Nodes) ตามแนวพื้นที่ช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจ
ระหว่างกันและขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่โดยรอบ 2) การเปิดโอกาสสําหรับการลงทุนทั้งจากภายใน
และภายนอกอนุภูมิภาค 3) การขยายผลการพัฒนาให้ทั่วทั้งอนุภูมิภาคโดยเน้นโครงการในลักษณะ
Clustering 4) การจัดให้มีกลไกเพื่อจัดอันดับความสําคัญและประสานความร่วมมือด้านการลงทุน
และ 5) การสร้างผลการพัฒนาร่วมระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้การพัฒนา Economic Corridor มุ่งหวังการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนา และลดการ
สูญเสียจากการพัฒนาให้เหลือน้อยที่สุด
8.3 เส้นทาง ประกอบด้วย Corridor ย่อย 3 เส้นทาง และ 1 เส้นทาง Inter Corridor Link ได้แก่
Central Sub-corridor กรุงเทพ – พนมเปญ (ผ่าน R5 หรือ R6) – โฮจิมินห์ซิตี้ – วังเตา
Northern Sub-corridor กรุงเทพ – เสียมเรียบ – สตรึงเตร็ง – รัตนคีรี – O Yadov –
Pleiku-Quy Nhon
Southern Coastral Sub-Corridor กรุงเทพ- ตราด- เกาะกง – ฮาตียน –กาเมา –นําแคน
Inter-Corridor Link (with EWEC) สีหนุวิลล์ – พนมเปญ – กราตี – สตึงเตร็ง – ดังกาลอ-ปาก
เซ-สะหวันนะเขต
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8.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ SEC ประกอบด้วยประชากรประมาณ 20 ล้าน เป็นเวียดนาม
ร้อยละ 46.7 เป็นไทย ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 13.3 เป็นกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 129,980 ตร.กม.
ซึ่งพื้นที่ตามแนว SEC ประกอบด้วย
8.4.1 พื้นที่ทางภาคตะวันออกของไทย (กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว)
8.4.2 พื้นที่ 4 โชน กัมพูชา 1) พื้นที่พนมเปญ, 2) พื้นที่โตนเลสาป: บันเตียเมียนเจย เสียมเรียบ 3)
พื้นที่ สตรึงเตร็ง รัตนคีรี และ 4) บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง : เกาะกง,กัมปอต
8.4.3 พื้นที่ 4 ภาคในเวียดนาม (ภาคตะวันออกเฉียงใต้ : โอจิมินห์ ซิตี้ บาเลีย วัง เตาพื้นที่สูงในภาค
กลาง : Gia Lai, พื้นที่ชายฝั่งตอนกลางของภาคใต้:บินห์ ดิงห์และพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา
โขง
8.5 การค้าชายแดน
การค้าชายแดนบริเวณแนว SEC เป็นการค้าทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยการค้าแบบ
เป็นทางการประกอบด้วยมูลค่าสินค้านําเข้า – ส่งออก ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ร้อยละ 35 ต่อปี การค้าระหว่างไทย และเวียดนามขยายตัวเป็น 3 เท่า
ระหว่างปี 1998 ถึงปี 2004 การค้าชายแดนบริเวณอรัญประเทศ – ปอยเปต – คลองใหญ่ ขยายตัว
ประมาณ ร้อยละ 24 ในช่วงปี 2004 – 2007 โดยสินค้าหลักที่ไทยส่งไป กัมพูชา ได้แก่ ชิ้นส่วน
รถยนต์ และสแปร์พาร์ท สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากน้ํามัน สําหรับสินค้านําเข้าจากฝั่งกัมพูชา บริเวณด่าน
อรัญประเทศ ได้แก่ เสื้อผ้ามือสอง ผ้าห่ม ผลไม้ และ เศษเหล็ก (Metal Waste)
8.6 การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมสําคัญ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมบริการ เช่น
โรงแรม ภัตตาคาร บริษัททัวร์ และอุตสาหกรรม SME ซึ่งพื้นที่ SEC มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
จํานวนมาก ในประเทศไทยการท่องเที่ยวถือเป็นภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญ ในการสร้างาน และ
พัฒนาของภาคธุร กิจ และเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ จํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ผ่านทางพื้นที่ SEC มีจํานวน 23 ล้านคน โดยประเทศไทย
สามารถช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะผ่านเข้ากัมพูชา และเวียดนามได้ ตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
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ที่จะเชื่อมโยงกัน ในกัมพูชา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจํานวนมาก โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงปี 2004 -2007 และ
แหล่งท่องเที่ยวสําคัญคือเมืองเสียมเรียบของกัมพูชา และปราสาทหินพิมาย และปราสาทพนมรุ้ง
ของไทย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
8.7 โอกาสทางด้านธุรกิจ และการลงทุน
8.7.1 ไทยและเวียดนามมีฐานการผลิตที่สําคัญที่พื้นที่ตอนกลางของ Corridor
คือ Eastern
Seaboard (ชลบุรีและระยอง) ในไทย และโฮจิมินห์ ซิตี้ และวังเตา ในเวียดนาม โดย
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ถือเป็นภาคอุตสาหกรรมหนักในภูมิภาค ความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
8.7.2 ชายฝั่งทะเลตอนเหนือ และตอนใต้ของ Corridors จะได้ประโยชน์จากการเกษตร ป่าไม้
ผลิตภัณฑ์จากประมง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเส้นทาง SEC รวมทั้งนักลงทุนจะ
ได้ประโยชน์จากการมี Logistic และ Supply chain ที่ดี จากการร่วมลงทุนของนักลงทุน
ต่างประเทศ และนักลงทุนไทย
8.7.3 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทย – กัมพูชาร่วม 20 ล้านคน โดยเฉพาะไทยเป็นที่เป็น Hub
ด้านการบินในภูมิภาค ขณะที่กัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น World Heritage Class อย่าง
นครวัด สําหรับเวียดนามและกัมพูชา ก็มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย
8.7.4 ด้วยพื้นที่ชายแดนยาวกว่า 725 กม. การขนส่งสินค้าของกัมพูชามายังไทย ผ่านท่าเรือของ
ESB จะช่วยโอกาสด้านการลงทุนของ SEC ของกัมพูชา
8.8. โอกาสของความร่วมมือ
8.8.1 ด้านเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร จะเป็นการกําหนดโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร
อํานวยความสะดวกปัจจัยการผลิต นโยบายด้านการค้าการลงทุน และทรัพยากรมนุษย์
8.8.2 ด้านอุตสาหกรรม มีทั้งอุตสาหกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุตสากรรม เกษตร ป่าไม้
เหมื อ งแร่ อุ ต สาหกรรม เช่ น โรงงานสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ยางพารา ยา และ
อิเล็กโทรนิกส์
8.8.3 การท่องเที่ยว เส้นทาง SEC จะช่วยด้านการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย
โปรแกรมการท่องเที่ยว ที่ร่วมมือกันด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอํานวยความ
สะดวกด้านการเดินทาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
8.8.4 นิคมอุตสาหกรรมและ FREE Trade Zone สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์จากแรงงานไร้ฝีมือ
8.8.5 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาแรงงานอพยพ
9. แนวทางการดําเนินงานต่อไป และข้อเสนอแนะ
9.1 การพัฒนาแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)
9.1.1 ควรมีการยกระดับการคมนาคมขนส่งให้มีความเท่าเทียมกัน และให้รถสองประเทศ คือ
ไทย-เวียดนามวิ่งถึงกันได้เป็นปกติ ให้มีการขจัดปัญหารถพวงมาลัยซ้าย-ขวา
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9.1.2 ให้จังหวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทาง EWEC ให้ความร่วมมือในการพัฒนา โดยเฉพาะไทยซึ่ง
ถือได้ว่ามีการพัฒนาแล้ว และเวียดนามกับลาวควรจะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนนักลงทุน
ที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามด้วย
9.1.3 การบริการด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ควรมีการจัดระเบียบให้สอดคล้องตาม
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและศักยภาพของแต่ละจังหวัด
9.1.4 ความชัดเจนในเรื่องอัตราภาษี ควรให้สอดคล้องกันให้มีการรวมกันเป็นจุดเดียวเพื่อการ
อํานวยความสะดวก โดยใช้เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย
9.1.5 ควรปรับปรุงนโยบายเพื่อส่งเสริมการนําเข้า-ส่งออกสินค้า รวมทั้งการท่องเที่ยวให้มีความ
รวดเร็ว ให้ทุกด่านตามเส้นทาง EWEC ทําจุดบริการให้เป็นมาตรฐาน
9.1.6 การพัฒนาสถานบริการด้านการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง เช่น ป้ายบอกทาง สถานบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง จุดพักรถ ร้านอาหาร
9.1.7 ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเปิดโอกาสให้กับประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาด้ วย เช่ น การพัฒ นาการศึ ก ษาให้ กับ ชนเผ่า ต่า งๆ การพั ฒ นาผลิต ภัณฑ์ ก าร
ท่องเที่ยวให้มากขึ้นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ การนําข้อคิดเห็นต่างๆ ไป
ร่วมกันพัฒนาชุมชน
9.1.8 การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และเทคโนโลยี เ พื่ อ การพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ร่ ว มกั น
โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขจะต้องมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทั้งในคนและสัตว์ การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์
9.1.9 การจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจชายแดนเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
9.1.10 การร่วมมือกับบริษัทนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
เช่น การจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าร่วมกัน
9.1.11 การปรับเวลาทําการของด่านชายแดน ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ด่าน
ลาวบาว ควรมีการปรับเวลาทําการ (เปิด – ปิด) ให้ตรงกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
9.1.12 การกําหนดค่าธรรมเนียมทําการล่วงเวลา ให้ทุกด่านประกาศราคาที่ชัดเจน และควรมี
มาตรฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ตรงกัน
9.1.13 การสร้างความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันของกลุ่ม
จังหวัดตามเส้นทาง EWEC
9.2 การพัฒนาแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)
9.2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนว NSEC ประกอบด้วย (1) ควรเร่งผลักดันให้ CBTA มีผลบังคับ
ได้จริง ระเบียบและพิธีการศุลกากรควรมีการผ่อนปรนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น เพื่อ
อํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งในพื้นที่ (2) เพิ่มการประสานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น (3) ควรมีการเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ NSEC และขยายไปสู่พื้นที่ห่างไกลโดยรอบ (4) ADB และ Development
Partners ควรให้การสนับสนุนในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในด้านโลจิสติกส์
9.2.2 สนับสนุนการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือที่ไฮฟอง ปรับปรุงเส้นทางฮานอย-ลาวไค
และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างจีน-เวียดนาม (Cross Border
Economic Zone: CBEZ) โดยเห็นว่าการพัฒนายังมีปัญหาและอุปสรรคในด้านกฎระเบียบ
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สิ่งอํานวยความสะดวก การขาดแคลนเงินลงทุนสําหรับผู้ประกอบการ SMEs ขาดแรงงานมี
ฝีมือในบางพื้นที่ และการขาดการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น
9.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพั ฒนาอื่นๆ มีดังนี้ (1) ควรขยายการพั ฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจสู่พื้นที่ ที่
ห่างไกลมากขึ้น (2) เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานโดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในพิธี
การศุลกากร ณ ด่านพรมแดน (3) ขอให้มีการสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแนวพื้นที่ให้มากขึ้น (4) ควรเร่งการดําเนินการการ
จัดตั้ง GMS Freight and Transport Association (FRETA) เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ (5) ควรมีการจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง
รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชน
9.3 การพัฒนาแนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
9.3.1 จังหวัดตามแนว SEC เห็นว่าการพัฒนา SEC จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแต่ละจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบัน
จังหวัดต่างๆ ได้มีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือใน
ด้านการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน
9.3.2 สภาพการพัฒนาของจังหวัดตามแนว SEC ยังคงมีข้อจํากัด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานยังไม่
สมบูรณ์ กฎระเบียบต่างๆ ยังซับซ้อนและเป็นข้อจํากัดการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน ขาด
ทักษะความชํานาญด้านต่างๆ และขาดงบประมาณในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ยังไม่ทั่วถึงและขาดกลไกการประสานงานระหว่างภาครัฐ-เอกชนโดยเฉพาะในระดับระหว่าง
ประเทศ การผลักดันการดําเนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ยังค่อนข้างล่าช้า โดยจังหวัดตาม
แนว SEC ได้ขอรับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงินจาก ADB และ Development
Partners สําหรับโครงการพัฒนาถนนสายหลักและ สายรอง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเมือง ได้ แ ก่ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่ างๆ การพั ฒนาสายส่ ง
พลังงาน การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจน และแก้ปัญหาด้านสังคมของจังหวัดตาม
แนว SEC เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเป็นแนวพื้นที่พัฒนาที่ปลอดภัย (Safety Corridor)
9.3.3 การเร่งอํ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่ งข้ามพรมแดน เพื่ อใช้ ประโยชน์ เส้ นทาง
คมนาคมที่พัฒนาแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ประชุมได้ผลักดันการให้สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายความตกลง CBTA การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ระบบ
ศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System: CTS) และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ด่านพรมแดน เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าการลดระยะเวลาในการตรวจปล่อย ณ ด่าน
พรมแดน มีผ ลต่อการลดต้ นทุนการขนส่งอย่ างมี นัยสําคั ญมากกว่ าการลดระยะเวลาการ
เดินทาง
9.3.4 การเชื่อมโยงเส้นทางช่วงที่ขาดหาย (Missing links) และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า (Inland Clearance Depot) และการ
ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ในการดําเนินงานศุลกากร
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9.3.5 การกําหนดกลไกการประสานงานระหว่างประเทศ SEC เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สนับสนุนบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนตาม
แนว SEC
9.3.6 เผยแพร่ข้ อมู ลข่าวสารที่เกี่ยวข้องระหว่างกันเป็นประจํา ดูแลการปรั บตัวชุมชนตามแนว
ชายแดน สนั บ สนุ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษและการเชื่อมโยงกิ จกรรมระหว่างเขต
เศรษฐกิจตามแนว SEC
9.3.7 ภาคเอกชนสนับสนุนความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนการพัฒนากับภาครัฐของ SEC และขอให้ภาครัฐ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การสร้ า งบรรยากาศทางการเมื อ งและเศรษฐกิจ ที่ มีเ สถี ย รภาพ รวมถึง ลด
ต้นทุ นโลจิ ส ติกส์ และควบคุม มาตรฐานด้ านการขนส่ง เช่น การควบคุ มน้ําหนักการขนส่ง
มาตรฐานรถบรรทุ ก และเร่ง ปรับ ปรุ ง กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ส่ง เสริม การมี ส่ ว นร่วมของ
ภาคเอกชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น ควรมีการจัดทําเอกสารต่างๆเป็นภาษาท้องถิ่นควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ และช่วยพัฒนา SMEs ภาคเอกชนขอให้ ADB ช่วยศึกษาเชิงลึกเรื่องเวลาและ
ต้นทุนการขนส่งตามแนว SEC เพื่อนําเสนอ ECF
กันยายน 2554
สํานักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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