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ทิศทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของไทย เพือ่
เป็นศูนย์กลางในอนุภูมภิาค 
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R9-Route  
Heart Land to Rimland Logistics 

การขนส่งจากแผ่นดินสู่มหาสมุทร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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เส้นทางหมายเลข 9 
East – West Economic Corridor 

East Corridor 

West Corridor 
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ท่าเรือดานัง 

ท่าเรือกรัง 
ท่าเรือตันจุง เพเลพาส 

ท่าเรือระนอง 

ท่าเรือทวาย 

ท่าเรือเมาะล าไย 

ท่าเรือเกาะกระเอกร๊อก 

ท่าเรือจิ่งหง 

ธนิต  โสรัตน์ 

แม่สอด-เมยีวด ี
แดนสวรรค์-ลาวบาว 

มุกดาหาร-สะหวนันะเขต 

การค้า-การลงทุนและการท่องเที่ยวตามเส้นทาง East-West Economic Corridor 
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ด่านแม่สอด – เมียวดี – ผาอนั – ร่างกุง้ – ระนอง - เกาะสอง 

West Corridor 
การลงทุนในพม่าเป็นโอกาสแต่ เส่ียงและต้องมพีวก 

ท่าเรือขา้มแม่น ้าเมย 
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เส้นทางถนนในประเทศพม่า 

แม่สอด - เมยีวด ี- กอกอแระ 
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การค้า – ขนส่งของพม่า 
ขึน้อยู่กบัการปฏิสัมพนัธ์ทีด่ ี

กบัชนกลุ่มน้อย 
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ด่านตรวจสินค้า 
เส้นทางผาอนั - ร่างกุ้ง 
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ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศพม่า 

เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน 
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East Economic Corridor 
เส้นทางคมนาคมเช่ือมโยง 

ไทย สปป.ลาว – เวียดนาม - จีน 
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สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 2 
(1.6กม.)  ไทย-ลาว ใชเ้งนิกู ้JBIC 
4,753.7 ลา้นเยน ก่อสรา้ง 2547-2549 
แลว้เสรจ็ปลายปี 49  

สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 1 
หนองคาย - ท่านาแร้ง 

สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 3 
นครพนม - ค าม่วน 

สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 4 
มกุดาหาร - สะหวนันะเขต 
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1. ระยะทางยาว 1,450 กม. อยูใ่นเขตลาว 250 กม. และในเขตเวียดนาม 84 กม.  
2.  ผา่นเขตเศรษฐกิจพเิศษของลาว ท่ีเรียกว่า สะหวนัเซโน (Savan-Seno)  
3. จากเมืองพนิถึงชายแดนระยะทาง 78 กม. ไปสู่ประเทศเวยีดนามจะผ่านเมืองลาวบาว 

(Lao Bao) จังหวดักวางจิ ถึงเมืองด่งฮา (Dong Ha) ระยะทาง 84 กม. เขา้สู่เส้นทาง
หลกัของเวียดนาม A1 

4.  จุดส้ินสุดของทางหมายเลข 9 จะไปสู่เมืองดานังเป็นเมืองใหญ่  ห่างจากฮานอย 763 
กิโลเมตร และ 947 กิโลเมตรจากโฮจิมินห์  

เส้นทางหมายเลข 9 / East-West Corridor 
เส้นทางประตูโลจิสติกส์สู่ภูมิภาคอินโดจีน  

 เส้นทางเช่ือมโยงขอนแก่น - มุกดาหาร-สะหวันนะเขต – ลาวบาว  
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เส้นทาง R ส่วนท่ีผ่านแขวงสะหวนันะเขต การเช่ือมโยงการคา้-การลงทุนกบัภมิูภาค 

ไกรสอน 
พรมวิหาร 

เมืองพิณ 

เซโปน 
แดนสะหวนั 

ลาวบาว 
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เมืองสะหวนันะเขต 
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บ่อแก้ว – หลวงน ้าทา(R3E) – ไชยะบุลี (ภูดู่) – เวยีงจันทน์  
– ปากซัน – ค าม่วน(นครพนม) – คันธบุรี(มุกดาหาร) – ปากเซ (โขงเจียม)  

สปป.ลาว เป็นแหล่งทรัพยากรทีส่มบูรณ์ของภูมภิาค 
Contract Farming ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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สถิตกิารลงทุนของต่างชาตใินลาว 
 ในรอบปี 2550 การลงทุน 191 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1,131.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ล าดับ ประเทศ จ านวนโครงการ มูลค่า 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ร้อยละ 

1 จีน 47 496.06 43.63 

2 เวยีดนาม 35 155.93 13.71 

3 ไทย 31 92.72 8.16 

4 เกาหลี 24 82.15 7.23 

5 มาเลเซีย 3 53.21 4.68 
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โครงการท่ีส าคญัท่ีธุรกจิไทยเข้าไปลงทุน 

• โครงการปลกูยางพารา 
• การขดุคน้แร่ธาตุอลมิูเนียมและก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงังานน ้า 
• การพฒันาสร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• โรงงานผลิตไมอ้ดัปาร์เก ้
• โรงงานผลิตหวัอาหารสตัว ์
• ธุรกิจโรงแรม 
• โรงงานอบขา้วโพด 
• ธุรกิจส่ิงทอ 
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ประเภทการลงทุนทีม่ศัีกยภาพและควรส่งเสริมให้มกีารลงทุน 

1. สาขาพลงังาน 
2. ธุรกิจเหมือนแร่ 
3. ธุรกิจการเกษตร 
4. การท่องเท่ียว 
5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. อุตสาหกรรมเบา 
7. การบริการ 
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การจัดหาที่ดิน 

• ต่างชาติจะซ้ือท่ีดินในลาวไม่ได ้แต่กจ็ะซ้ือในนามของคนลาว แลว้
ท าสญัญาเช่าระยะยาวใหแ้ก่ภาคเอกชนไทย 

• ราคาท่ีดินกบัราคาค่าเช่าท่ีดินพอๆกนั (หากซ้ือท่ีดินแลว้ตอ้งไปจา้ง
ปรับพ้ืนท่ี) 

• หากซ้ือในนามคนลาวจะท าไดเ้ร็วข้ึนและไดพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการ 

• คนลาวตอ้งการขายท่ีดินเพ่ือรับเงินเป้นกอบเป็นก ามากกวา่การใหเ้ช่า 
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ระบบภาษอีากรของ สปป.ลาว 
ล าดบั ประเภทภาษ ี อตัราภาษ ี หมายเหตุ 

1 ภาษเีงนิได้นิติบุคคล (ก าไร) 
Corporation Tax 

35% „20% ส าหรับแขนงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

2 ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 
Personal Income Tax 

5-25% „10% ส าหรับนักลงทุนต่างประเทศ , เป็นอตัราคงที่ของเงนิได้ 

3 ภาษกีารค้า Business 
Turnover Tax 

5% และ 
10% 

„ เป็นภาษทีี่จัดเกบ็จากการขายสินค้าตั้งแต่ขายส่งจากโรงงาน
ถึงผู้ค้าปลกี มีเพยีง 2 อตัรา 

„บริษทัต่างประเทศกเ็กบ็เช่นเดยีวกนั ถ้าไม่อยู่ในระบบ
ภาษมูีลค่าเพิม่ 

4 ภาษมูีลค่าเพิม่ 10% „ใช้กบัทุกประเภทสินค้าไม่มีการจ าแนก 

5 ภาษศุีลกากร Import and 
Export Duty 

5-80% „ ขึน้อยู่กบัประเภทสินค้า 
„มีทั้งภาษนี าเข้าและภาษส่ีงออก 

6 ภาษสีรรพสามิต หรือภาษชีม
ใช้ 

12-90% „เกบ็ภาษจีากการน าเข้า หรือผลติภายในประเทศในสินค้า
ฟุ่มเฟือยจากมูลค่าสินค้า 
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ปัญหาและอุปสรรคทางการคา้ 

1. เงนิกบีของ สปป.ลาวขาดเสถียรภาพ ยากต่อการวางแผนดา้นการตลาด ตลาดมืด (นอกระบบ) 
มีขนาดใหญ่กวา่ตลาดในระบบ 

2. ระบบการจัดเกบ็ภาษขีาดประสิทธิภาพ ระบบการคา้ใตดิ้น (หนีภาษี) ซ่ึงมีขนาดพอๆกบั
การคา้ท่ีถูกตอ้ง มีตน้ทุนค่าขนส่งสูง ระบบภาษี (Tax) และการระงบัขอ้พิพาท (Justice) ไม่คง
เส้นคงวา น าไปสู่การคอรัปชัน่ ท าใหธุ้รกิจท่ีถูกตอ้งไม่แขง็แรง ตอ้งพ่ึงพาการหนีภาษีมากข้ึน 

3. ก าลงัซ้ือต า่ สปป.ลาว ขาดดุลการคา้ / ดุลบญัชีเดินสะพดัมาเป็นเวลานาน อยูไ่ดด้ว้ยเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ การติดต่อกบั สปป.ลาว ตอ้งเป็นแบบ “ผูใ้ห”้ สปป.ลาวมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย บนดินเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ 

4. ระบบข้อกฎหมายของ สปป.ลาวเป็นข้อกฎหมายในเชิงคุ่มครองมากกวา่ส่งเสริม ถือความ
สะดวกของภาครัฐเป็นหลกั และขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ท าใหไ้ม่คล่องต่อ
ตวัการลงทุน 

5. ขาดระบบข้อมูลในการวางแผน และขากระบบการจดัการท่ีดี 
6. สินค้าและบริการขาดมาตรฐานสากล 
7. การขนส่งไม่สะดวกต้นทุนโลจิสตกิส์สูง ขาดแคลนสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
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จุดแขง็ 

1. ลาวตั้งอยูท่่ามกลางกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

2. ลาวเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์
ทางดา้นชีวภาพ ดา้นพลงังานไฟฟ้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเหมาะ
แก่การเป็นฐานผลิตดา้น
อุตสาหกรรมในอนาคต 

3. เน่ืองจากลาวเป็น 1 ใน 10 ประเทศ
ท่ียากจนท่ีสุดในโลก 

4. แรงงานส่วนใหญ่ของลาวมีราคาถกู 

1. พื้นท่ีของ สปป.ลาวส่วนใหญ่เป็น
ภเูขาและท่ีราบสูง 

2. เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ 
3. ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนท่ีฐาน 

และไม่มีการน าทรัพยากรท่ีมีอยูม่า
ใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

4. แรงงานส่วนใหญ่ของลาวเป็น
แรงงานไร้ฝีมือ 

จุดอ่อน 
สปป.ลาว 
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East Corridor 
การลงทุนตามเส้นทางหมายเลข 9 / East-West Economic Corridor 

ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม 

แดนสวรรค์ / สะหวนันะเขต ลาวบาว - กวางตรี 
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เส้นทางเช่ือมโยงท่าเรือดานัง 

อุโมงค์ไฮ-วนั 

ท่าเรือดานัง 

ประเทศเวยีดนาม 
ด่านแดนสะหวนั – ลาวบาว – ดงฮา - ดานัง 
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เส้นทางถนนหมายเลข A1 

เส้นทางถนนหมายเลข 9 ในเวียดนาม 
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เส้นทางถนนหลกัของเวยีดนาม 
„ เส้นทางหมายเลข 1 เป็นเส้นทางสายหลกัของประเทศท่ีมีความยาวท่ีสุดจากเหนือ

สุดติดชายแดนจีนจาก Lang Son เช่ือมถึง Hanoi-Danang-Ho Chi Minh City ไป
จรดใตสุ้ดท่ีจงัหวดั Minh Hai รวมความยาวทั้งส้ิน 2,289 กิโลเมตร 

„ เส้นทางหมายเลข 2 ระหวา่ง Hanoi-Ha Giang ข้ึนไปทางเหนือติดชายแดนจีนท่ี
มณฑลยนูานยาว 319 กิโลเมตร 

„ เส้นทางหมายเลข 3 ระหวา่ง Hanoi-Cao Bang ติดชายแดนจีนทางมณฑลยนูาน 
ยาว 218 กิโลเมตร 

„ เส้นทางหมายเลข 5 ระหวา่ง Hanoi-Hai Phong ยาว 105 กิโลเมตร 
„ เส้นทางหมายเลข 8 ระหวา่ง Ha Tinh-Vinh และมีเส้นทางถนนต่อไปถึงชายแดน

ติดกบัจงัหวดับุรีคมัไซของลาว ยาวประมาณ 90 กิโลเมตร 
„ เส้นทางหมายเลข 9 ระหวา่ง Danang-Hue-Quang Tri ไปจนถึงชายแดนติดกบั

จงัหวดัสวรรณเขตของลาว ยาวประมาณ 250 กิโลเมตร 
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นครเว ้- มรดกโลก 
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อุโมงคไ์ฮวนั ยาว 8 กม. 
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เมอืงดานัง 

ท่าเรือดานัง 
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เมืองดานงั 
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ปริมาณตู้สินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง / ท่าเรือดานัง 

2004 2005 2006 2007 2008 2015 
LCB 3.529 3.765 4.123 4.642 5.190 8.0 

DANANG N/A 0.032 0.034 0.036 N/A N/A 

ลา้น / TEU/ปี 
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เปรียบเทียบค่าระวางและระยะเวลาท่าเรือแหลมฉบงั / ดานงั 
Port แหลมฉบัง ดานัง Lead Time 

20F 40F 20F 40F แหลมฉบัง ดานัง 

TOKYO 560 900 750 1,350 8 วนั 12-14 วนั 

HKK 180 360 400 650 2-3 วนั 2-3 วนั 

SHANG
HAI 

320 600 650 1,300 8 วนั 12 วนั 

ค่าระวางเรือดานังแพงกว่า  74.60% 
ระยะเวลาดานังช้ากว่า    52.63% 
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เส้นทาง A1 ทางหลกัของ
เวยีดนามยาว 2,289 
กโิลเมตร 

หนานหนิง 

ซินโจว (จีน) 

มงก๋าย 

ไฮฟอง ฮานอย 
R3E 

คุนหมิง (จีน) 

R9  

ลงัซอน 

เลาไก 

เดียนเบียนฟ ู

วนิห์ 

ดงฮา 

ดานงั 

นาตรัง 

ไฮจิมินห์ 

S
 

 เส
้นท

าง
 A

1
 

 N
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เส้นทางการเช่ือมโยงกบั สปป.ลาว 

1. เส้นทางข้ามสะพานแม่น ้าโขงแห่งท่ี 1 หรือ เส้นทางหมายเลข 13 ผา่นเมืองปาก
ซนั ปากกระด่ิง แขวงบอลิค  าไซ เส้นทางหมายเลข 8 ถึงชายแดนท่ีด่านน ้าเภา 
ระยะทางจากหนองคายจนถึงชายแดนเวียดนาม     ด่านน ้าเภา ‟ ด่านโกวโทว 
(Cau Treo) จะเป็นระยะทาง 398 กิโลเมตร  

2. เส้นทางข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 2 จังหวดัมุกดาหาร-สะหวนันะเขต (เส้นทาง
หมายเลข 9) เช่ือมโยงลาวและเวยีดนาม ระยะทางยาว 1,450 กม. อยูใ่นเขตลาว 
210 กม. และในเขตเวียดนาม 84 กม. อยูเ่ขตพม่าประมาณ 50 กม.  

3. เส้นทาง สะพานข้ามแม่น ้าโขงแห่งท่ี 3 หรือทางหมายเลข R3E เส้นทางช่วงแรก 
จากหว้ยทราย (Houay Xay) จนถึงบา้นสอด (Ban Sod) 84.77 กิโลเมตร ประเทศ
ไทยใหล้าวกู ้1,210 ลา้นบาท เส้นทางช่วงท่ีสอง จากบา้นสอดจนถึงเมืองน ้าลงั 
(Nam Lang) ระยะทาง 76.80 กิโลเมตร เส้นทางช่วงท่ีสาม เส้นทางน ้าลงั-หลวง
น ้าทา ไปจนถึงเมืองบา้นนาเตย และเมืองบ่อเตน็ติดชายแดนจีน ระยะทาง 66.43 
กิโลเมตร  
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เส้นทางส่วนใหญ่ของเวยีดนามมี
ขนาดเลก็ 
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เส้นทางรถไฟของเวยีดนาม 
   เวียดนามมีเสน้ทางรถไฟทัว่ทั้งประเทศ 6 สาย ความยาวรวม 2,512 

กิโลเมตร โดยมีระยะทางเพียง 178 กิโลเมตร ท่ีใชร้างความกวา้งขนาด
มาตรฐานสากลท่ีเหลือเป็นรางกวา้งเพียง 1 เมตร โดยเสน้ทางเดินรถไฟ 
มีดงัน้ี 

1. Hanoi ‟ Ho chi minh city ระยะทาง 1,726 กิโลเมตร 
2. Hanoi ‟ Hai Phong  ระยะทาง 102 กิโลเมตร 
3. Hanoi ‟ Lao Cai   ระยะทาง 283 กิโลเมตร 
4. Hanoi ‟ Lang Son  ระยะทาง 148 กิโลเมตร 
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เมอืงส าคญัของเวยีดนาม  
ซ่ึงจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกจิจะประกอบด้วย  

ฮานอย (Hanoi)  นครหลวงของเวียดนาม  
ลงัซอน / มงก๋าย เขตอุตสาหกรรมติดชายแดนจีน 
ไฮฟอง (Hai Phong)  เป็นเมืองท่าทางเหนือสุดของเวียดนาม เป็น 

Gateway ประตูการคา้ของเวียดนามตรงขา้มจะ
เป็นเกาะไหหล าของจีน คลา้ยอ่าวพงังา  

โฮจิมินห์ซิตี ้(Ho-Chimin City) แหล่งอุตสาหกรรมทั้งท่ีกงัโท  (Can Tho) 
เมืองมีตอ (My Tho) และเมืองวงัเตา (Vang Tau) 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ  ลาวบาว / ดงฮา / ดานงั / วินซ ์ 
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ท่าเรือหลกัและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ทีท่่าเรือนิยมใช้ขนส่งระหว่างประเทศ 

• ท่าเรือไฮฟอง ปริมาณสินคา้ผา่นท่าเรือน้ีประมาณ 7-10 ลา้นตนัต่อปี สามารถรับ
เรือระวางบรรทุก 7,000-10,000 ตนั 

• ท่าเรือดิงห์หวู ตั้งอยูใ่นเขตเมืองฮายฟอง ปริมาณสินคา้ผา่นท่าเรือปีละประมาณ 2-
7 ลา้นตนั สามารถรับเรือระวางบรรทุก 10,000 – 30,000 ตนั 

• ท่าเรือกั่วโอง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนิงห์ ปริมาณสินคา้ผา่นท่าเรือปีน้ีประมาณ 
2-5 ลา้นตนั สามารถรับเรือระวางบรรทุกได ้30,000-50,000 ตนั 

• ท่าเรือเดี่ยนก็อง ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนิงห์ เป็นท่าเรือส าหรับสินคา้ถ่านหิน 
ปัจจุบนัมีท่า 200 เมตร ลึก 7 เมตร ก าลงัขยายใหก้วา้งข้ึน และเพ่ิมระดบัความลึก 

• ท่าเรือดานัง ทางภาคกลาง ท่าเทียบเรือ 4 ท่า พื้นท่ีโกดงั 15,000 ตนั เครนขนาด 2-
25 ตนั 

• ท่าเรือไซ่ง่อน ท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยูใ่นนครโฮจิมินห์ 
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นครโฮจิมนิห์ นครหลวงของเวยีดนาม 
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เมอืงมงก๋ายชายแดนสู่จีน 
ซินโจว – เป๋ยไห่ - ไหหล า 
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การพฒันาเมืองชายแดน
ติดกบัจีน 
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การค้านอกระบบของจีน-เวียดนาม มี
การท ากนัอย่างเป็นระบบ 

ท่าเรือไนนิงห์ เมืองม่องก๋าย 
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เส้นทาง R9 กบัการย้ายฐานการลงทุน / การค้า / ท่องเที่ยว  
เป็นเร่ืองของ โอกาสกบัความพร้อม และความเส่ียง 

1. Border Industrial Free Zone :                    
เขตอุตสาหกรรมการผลิตชายแดน 

2. Co-Production : การผลิตร่วมดว้ยการใช้
ศกัยภาพดา้นทรัพยากรและแรงงาน 

3. Off Shore Factory : การลงทุนในประเทศ
เพื่อนบา้น  
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Thai - Malaysia 

US - Mexico 

Case Study : Cross Border Transport 
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Shift Mode บนการเช่ือมโยงกบัการขนส่งทางราง 
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เส้นทางหมายเลข 9  
โอกาสการคา้ การลงทุนของอีสาน 

„ Core Business Value Added Positioning /  
 ก าหนดจุดแขง็ใหเ้ป็นมลูค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
„ Economic Corridor Link Strategy (Gateway / Gate pass)  
 ยทุธศาสตร์การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ 
„ Cluster Link Strategy  (Provinces and Regional)  
 ยทุธศาสตร์ความร่วมมือแบบคลสัเตอร์ 
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ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

จงัหวดัขอนแก่น,มุกดาหาร,อุดรธานี,หนองคาย,นครพนม 
1. โครงการรถไฟระบบรางคู่ จาก ขอนแก่น – อุดร – นครพนม - 

มุกดาหาร  

2. การพฒันาการขนส่งระบบราง ขอนแก่น –พษิณุโลก และ 
กรุงเทพฯ –หนองคาย  

3. การส่งเสริมระบบรางแบบ High Speed  เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง 



49 

จงัหวดัขอนแก่น  
1. การผลกัดันโครงการก่อสร้างขยายช่องทางถนนสายมอเตอร์เวย์ 

2. โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์จากกรณีการวิ่งรถเที่ยวเปล่า หรือ 
Back Haul มาใช้ให้กบัสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
รถบรรทุกภาคอสีาน  

3. ผลดัดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาค  

4. ขอนแก่นมีศูนย์กระจายสินค้าเพือ่จะได้กระจายสินค้าไปยงัภาค
อสีาน และ กลุ่มประเทศเพือ่นบ้าน จังหวัดขอนแก่นถือเป็น HUB 
ที่มีการขนส่งสินค้าพชืเกษตร อาทิ มันส าปะหลงั อ้อย ยางพารา 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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จงัหวดัมุกดาหาร 
1. การผลัดดัน East West Economic Corridor ให้เป็นรูปธรรมและเกิดการ

พฒันาอย่างต่อเน่ือง 

2. การผลัดดัน Single Stop Inspection (SSI) ขอใหมี้เร่งรัดในการน าระบบ 
Single Stop Inspection (SSI)  มาใช ้ เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและ รวดเร็ว 
แก่การขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้น  

3. การผลัดดันใช้สนามบินสะหวนัเขต เป็นสนามบินร่วม เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ี แขวงสะหวนัเขตไดมี้โครงการจะเปิดบ่อน 
Casino การเปิดใชส้นามบิน ซ่ึงประโยชนจ์ากสนามบินดงักล่าวจะส่งผล
เช่ือมโยงใหจ้งัหวดัยโสธร  อ  านาจเจริญ  จะมีศกัยภาพในการพฒันาจงัหวดั
สูงเช่นกนั  

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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„ จงัหวดับุรีรัมย์  
1. การขยายถนน เป็น 4 ช่องจราจร 

„ ระหว่างตวัเมอืงบุรีรัมย์ – สนามบิน ระยะทาง 35 กม.  เนื่องจาก เป็นเส้นทางหลกัเช่ือม
ต่อไปยงั อ.พยคัฆ์ภูมพิสัิย – วาปีปทุม – ยโสธร – มุกดาหาร  

„ ระหว่าง จ.บุรีรัมย์ – อ.นางรอง ระยะทาง  54 กม. - เช่ือมกบัทางหลวงหมายเลข 24  - สายสี
คิว้ –อุบลราชธานี  สามารถผ่านไปยงัช่องเมก็ และ มุกดาหารได้ โดยขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น น า้ตาล ข้าว ยางพารา และมนัส าปะหลงั 

2. การผลัดดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรม  หนองกะทิง – ล าปลายมาศ แผนการสร้าง
นิคมอุตสาหกรรม ณ บริเวณพ้ืนท่ีหนองกะทิง ‟ ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย ์โดยท่ีผา่น
มามีมติ ครม.อนุมติัใหจ้ดัตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแลว้  และ กรมผงัเมืองไดมี้การ
จดัท า แผน Zoning แลว้  

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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„ จงัหวดัอุดรธานี 

1. สร้างทางเบี่ยงในแต่ละจุดให้มากขึน้ (Chord line) ขอใหมี้
ผลกัดนัสร้างทางเบ่ียงในแต่ละจุดใหม้ากข้ึน (Chord line)  
เพื่อความคล่องตวัในการขนส่ง   

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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„ จงัหวดันครพนม 

1. สนับสนุนให้มกีารเพิม่งบประมาณการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น า้โขงแห่งที ่4 

2. ส่งเสริมการส ารวจและการใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 
12 (นครพนม – ลาว – เวยีดนาม) เพือ่ให้สอดคล้องกบั
แผนพฒันาการสร้างสะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที ่4  

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานโลจิสติกส์ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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Cross Border Economic Zone 
เร่งท าความตกลงการขนส่งระหวา่งประเทศกบัประเทศเพื่อนบา้น 

41 

„ขอ้ตกลง CBTA  
„ขอ้ตกลง SSI  
„Contract Farming 
„โครงสร้างพ้ืนฐาน ACMECS / GMS 
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Off Shore Investment 

โอกาส 
Factory  

Re-Location 

• ศกัยภาพของอุตสาหกรรมไทย 
• การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
• การสนบัสนุนจากภาคการเงิน 

ธนิต  โสรัตน์ 
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ACMECS / GMS 
โครงการร่วมมือขบัเคลือ่นการลงทุนรัฐ-เอกชน 

 Infrastructure Corridor Link : โครงข่ายเช่ือมโยง 
 New Trade Lane / Logistics  : เส้นทางการคา้ใหม่-โลจิสติกส์ 
 Trade Facilitation  : ขอ้ตกลงความสะดวกทางการคา้  

      SSI / Single Visa , TR / Transport  
        Agreement(CBTA) 

 Contract Farming  : โครงการช่วยเหลือการเกษตร 
 Cross Border / Co-production : โครงการอุตสาหกรรมชายแดน 
 ACMECS Investment Fund   : กองทุนส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
       เพื่อนบา้น : ทางออกของ SMEs ไทย 
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อุดรธานี สกลนคร 

อ านาจเจริญ 

มหาสารคาม 

กุญแจแห่งความส าเร็จ  
การเช่ือมระบบการขนส่ง

ภายในภาคอีสาน  
Intra Corridor Link 

Intra Link 
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Extra Link การเช่ือมโยงการคา้-การลงทุนกบัภูมิภาค 

ไกรสอน 
พรมวิหาร 

เมืองพิณ 

เซโปน 
แดนสะหวนั 

ลาวบาว 
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R2 

R3E 

R3W 

North ‟ South Economic Corridor 
เสน้ทางเศรษฐกิจระเบียงเหนือ-ใต ้

แม่น า้โขง 

อุตรดิตถ ์- ภูดู่ 
เลย - ท่าล่ี 

เวยีงจันทน์ 
R11 
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Co-Production  ประกอบดว้ย 
1. สินคา้อุตสาหกรรมท่ีคิดวา่เป็นประโยชน์ร่วมกนัท่ีจะท าให้

เกิดการผลิตในพื้นท่ี  
2. ศกัยภาพในประเทศต่างๆ กบัขีดความสามารถในการ

แข่งขนัลดนอ้ยลงของไทย อุตสาหกรรมใดบา้งท่ีใช้
แรงงานมาก หรืออุตสาหกรรมท่ีใชผ้ลผลิตทางการเกษตร  

3. อุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบทางการเกษตร  
4. อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานมาก  
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China Factor 

คู่แข่ง 
และ 
คู่ค้า 
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สินคา้ไทยครองตลาดตามชายแดน 

BIG Market 

MADE in CHINA 

VS 
MADE in THAILAND 

ธนิต  โสรัตน์ 
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การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMES 
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Private Province Region Global 

Local  

to  
Global 

Awareness 

Responsiveness 

Competitiveness 

Global Business Model 

Cost Effective Model 

Public Policy 
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Sources of Fund  : ทนุและการเข้าถึงแหล่งทนุ 

Key Achievement : ตลาด-เทคโนโลยี-จดุแขง็-สายป่านยาว 

Network & Supply Chain : เครอืข่ายพรรคพวกและโซ่อปุทาน 

Core and Competitiveness : ความพรอ้มและขีดความสามารถใน 

               การแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

Risk Management : การมีภมิูคุ้มกนัหากธรุกิจมีการล้มเหลว 

Investment Content 
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เส้นทางหมายเลข 9 
ไม่ใช่สูตรส าเร็จของการพฒันาภาคอสีาน 

East Corridor 

West Corridor 
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END 


