
เส้นทางการขนส่งชายแดน

เชื่อมไทยกับ GMS / CLMV



โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง



GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศที่มีแม่น ้าโขงไหลผ่าน คือ ไทย พม่า ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยนูนาน และเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง)  ตั งแต่ 

ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การ

สนับสนุนหลัก กลุ่มประเทศ GMS มีพื นท่ีรวมกันประมาณ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร 

มีประชากรรวมกันประมาณ 340 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

อีกทั งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก 

และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้



CLMV คือประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม 

เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง
มีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และค่าจ้างแรงงานไม่สูง
กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุน
การผลิตและการตลาด



CLMVT ไทยจะเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคญัย่ิง เป็นศนูย์กลางการค้า การผลิต การลงทนุ 
และการทอ่งเที่ยวของภมิูภาค ไทยอยูใ่จกลางอนภุมิูภาคแหง่นี ้มีระดบัการพฒันาการท่ีสงู 
มีความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้ไทยเป็นศนูย์กลางอนภุมิูภาคได้โดยธรรมชาติ  
ท าให้นกัธุรกิจยกัษ์ใหญ่เข้ามาลงทนุในไทยเพ่ือเช่ือม CLMVT เพื่อเป็นฐานที่มัน่รุกสู่
ประเทศข้างเคียง

















แนวคิดการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจนั น มีขึ นเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของการ

ขนส่งและกฎระเบียบเพื่อเอื ออ้านวยให้เกิดการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ

ได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนสามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น ซึ่งต้องเกิดจากการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้าง

พื นฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน สะพานข้ามแม่น ้า ที่ส้าคัญคือ ต้องเกิดจากความ

เชื่อมโยงทางด้านระบบและกระบวนการท้างานของหน่วยงานต่างๆ จึงจ้าเป็นต้องอาศัย

ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างกัน จะลดความยุ่งยากทางด้านเอกสาร ลดขั นตอนพิธี

ศุลกากรซึ่งจะลดระยะเวลาในการขนส่ง อันจะส่งผลให้ภาระต้นทุนการขนส่งลดลง



ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจตา่งๆของประเทศที่อยู่ในระเบยีงเศรษฐกิจอนภุมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง

1. ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East West Economic Corridor :EWEC ) 
วัตถุประสงคเ์พื่อ เชื่อมโยงตลาดในกลุ่มประเทศ GMS ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ และ

อ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง ช่วยลดต้นทุน และย่นระยะเวลาในการขนส่ง เส้นทางสายเศรษฐกิจนี้      
มีระยะทาง 1,450 กิโลเมตร เชื่อมโยงสี่ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่าและเวียดนาม โดยมีจุดเช่ือมโยงส าคัญ
ต่างๆ อาทิ เมืองมะละแหม่งและเมอืงเมียวดีของพม่ากับอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมไปยังจังหวัด
พิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหารของไทย ต่อไปยังเมืองสะหวันนะเขตและเมืองแดนสะหวัน
ของสปป.ลาวกับเมืองลาวบาว เมืองเว้ เมืองดองฮาและเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เป็นต้น



2.ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ( North-South Economic Corridor :NSEC ) 
วัตถุประสงคเ์พื่อ กระจายสินค้า ล าเลียงวัตถุดิบ และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เส้นทาง

ประกอบไปด้วย 3 เส้นทาง มีระยะทางรวมประมาณ 1,800 กิโลเมตร คือ เส้นทาง R3E 
เชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้าภูมิภาค โดยมีจุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือใต้ที่คุณหมิงของจีน มายัง
ลาวที่ห้วยทราย แล้วผ่านเข้าไทยที่เชียงราย โดยมีปลายทางที่กรุงเทพ ส่วน R3W มีจุดเริ่มต้น 
ที่คุนหมิง ผ่านท่าขี้เหล็ก พม่า ก่อนเข้าเชียงรายโดยมีจุดปลายคือ กรุงเทพ ส าหรับเส้นทาง   
15 เชื่อมคุนหมิงกับฮานอย และไฮฟองของเวียดนาม ถือเป็นเส้นทางการสายใหม่ ทีไ่ด้รับการ
พัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ



3. ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ( Southern Economic Corridor :SEC ) 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมความร่วมมือในภมิูภาค สนบัสนนุการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

สนบัสนนุการขยายตวัของการค้าและการลงทนุ และอ านวยความสะดวกและการพฒันาตาม
แนวพืน้ที่ ด้านตะวนัออก-ตะวนัตก ระหวา่งไทย กมัพชูา เวียดนาม และบางสว่นทางตอนใต้
ของลาว นอกจากนีย้งัเพื่อสนบัสนนุการพฒันาเขตเศรษฐกิจ ที่ครอบคลมุเมืองส าคญัในไทย 
กมัพชูา และเวียดนามโดยผ่านโครงสร้างเครือขา่ยถนนเละทางรถไฟ 11 มีเส้นทางส าคญั 2 
เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร คือ เส้นทาง R1 มีจดุเร่ิมต้นที่กรุงเทพ ผ่าน
สระแก้ว ก่อนเข้าพนมเปญของกมัพชูา โดยมีปลายทางที่ โฮจิมินห์และวงัเตา ประเทศ
เวียดนาม และอีกเส้นทางหนึง่ คือ R10 เร่ิมต้นที่กรุงเทพ แตจ่ะเลียบชายฝ่ังด้านใต้ไปยงั
เกาะกงของกมัพชูา โดยมีปลายทางที่เมืองนามคานของเวียดนาม



โครงการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแม่น า้โขงกับ ASEAN+3

อาเซียน+3 คือกลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (10 ประเทศ) + ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้

ไทย 

อินโดนเีซยี 

สิงคโปร ์

มาเลเซยี

ฟิลิปปนิส์

บรูไน

กัมพูชา

ลาว

พม่า

เวียดนาม

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้านการเมืองและความมัน่คง ด้านความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน  ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม



1. ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทการพฒันาลุม่แม่น ้าโขง อาทิเช่น ได้เข้าช่วยเหลือในโครงการหลกั 
คือ “East West Economic Corridor” โดยให้กู้เงินจาก Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) เเละ ADB ในการก่อสร้างเสน้ทางต่างๆ อย่างที่ทราบกันดีว่า ADB ได้รับการ
สนับสนุนหลกัจากประเทศญี่ปุ่น และโครงการ GMS ได้รับเงินสนับสนุนและการวางแผนจาก ADB 
ดังนั นจะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างแนวคิดเรื่องการพฒันาพื นที่ลุ่มแม่น ้าโขง 
ว่าจะช่วยให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนั น บริเวณ
เศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นสนใจคือ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor : EWEC )



2. จีน

จีนได้ก้าหนดเขตปกครองตนเองกวางสี เป็นประตูเชือ่มโยงสู่กลุ่มประเทศอาเซียน และให้
มณฑลยูนนาน มีโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS อาทิเช่น โครงการด้านการเชือ่มโยงการขนส่ง
และการคมนาคม ซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างไทย-จีน คือ เส้นทาง R3 (คุนหมิง-ลาว/พม่า-กรุงเทพ) 
เส้นทาง R9 (แม่สอด-มุกดาหาร-สุวรรณเขต-ดานัง) เสน้ทางR12 (นครพนม-ค้าม่วน-ฮานอย-ผิงเสียง-
กวางสี-กวางตุ้ง) , โครงการร่วมมือการท่องเที่ยว,โครงการจุดเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศGMS , การเกษตรแปรรูปเพือ่ส่งออก เป็นต้น



3. เกาหลีใต้

ประเทศเกาหลใีต้นั น ถือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้น เพิ่มบทบาทเชิงรกุอย่างเต็มตัว ในการเป็น
ผู้สนับสนุนทีเ่ด่นชัดในภูมิภาคนี โดยมีกรอบ Han-River Declaration of the ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสรมิในด้านมิตรภาพและด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความส้าคัญ
แก่ความร่วมมือเพื่อพัฒนา นอกจากนั นเกาหลีใต้มีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศ
เวียดนามและประเทศเมียนมาร ์เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลทางเศรษฐกิจกับจีนอีกด้วย



GMS กับ ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ

1. ประเทศในอนุภูมิภาคลุม่แม่น ้าโขง เนื่องจากมีพื นที่ทางภูมิศาสตรต์ิดกันและมคีวามสัมพันธ์
อันยาวนานทางด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณแีละศาสนา เมื่อประสานความร่วมมือกัน การพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญยิ่งขึ น จึงเป็นเรือ่งที่ทา้ได้โดยง่าย

2. ประเทศในอนุภูมิภาคลุม่แม่น ้าโขงสว่นใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ์ ยังไม่ได้
น้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านน ้ามัน พลังงานน า้ ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน แร่ธาตุต่างๆ ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล ซึ่งสามารถน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อทา้ให้อนุภูมิภาคนี  
สามารถแข่งในตลาดโลกได้

3. นักลงทุนต่างชาติมีความสนใจที่จะเขา้มาลงทนุ เนื่องจากมีอัตราค่าแรงต่้า


