
เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2547 กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วม
กับสมาคมไทย-ลาว เพือ่มิตรภาพ จัดสมัมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสและลู่ทางการค้า
และการลงทนุตามเสน้ทางหมายเลข 9” โดย
ได้จัดให้คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปศึกษา
เส้นทางหมายเลข 9 ไทย-ลาว-เวียดนาม
โดยทางรถยนต์ ซึ่งในครั้งนี้สมาคมฯ ได้ส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมกองคาราวานจำนวน 2 ท่าน
คือ เลขาธิการสมาคมฯ และผู้จัดการสมาคม ฯ

การสัมมนาในวันแรก ฝ่ายไทยเป็น
เจ้าภาพจัดที ่จังหวัดมุกดาหาร และได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมได้
กล่าวสุนทรพจน์ “เส้นทางหมายเลข 9 กับ
การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ลาว”

สมาคมฯ ในฐานะที่ได้เข้าร่วมสัมมนา
ดังกล่าว ขอเผยแพร่ข้อมูลของเส้นทางหมาย
เลข 9 ซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางการขนส่ง
ทางบก ระหวา่ง ไทย-ลาว-เวยีดนาม ทีส่ำคญั
ในอนาคต ใหก้บัทา่นไดรั้บทราบ ดงันี้

แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor – EWEC)

แผนงานพ ัฒนาแนวพ ื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจ
ตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC) เปน็หนึง่ใน 11
แผนงานลำดับความสำคัญสูง (Flagship
Programs) ภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater
Mekong Subregion–GMS) โครงการ
EWEC ซึ่งครอบคลุมประเทศเวียดนาม ลาว
ไทย และพม่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานแบบ
Multicultural approach อำนวยความ
สะดวกการค้าและการลงทุน และส่งเสริม
บทบาทและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของภาคเอกชน โดยในการพัฒนาระยะแรก
จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาโครงข่าย
เส้นทางคมนาคม

การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน/โครง
ข่ายเส้นทางคมนาคม

 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Transport
Corridor) เชื ่อมโยงพม่า ไทย ลาว และ
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เวียดนาม เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา EWEC การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออก ซึ่ง เชื่อมโยงไทย ลาว และเวียดนาม
ประกอบด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 เส้นทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-
ดองฮา-ดานัง) และท่าเรือน้ำลึกที่ดานัง และ ด้านตะวันตก ซึ่งเชื่อมโยงไทยและพม่า ได้แก่
ถนนสายแม่สอด-เมียวดี-เมาะลำไย

 GMS ได้กำหนดให้โครงการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมตะวันออก-ตะวันตก
โดยเฉพาะด้านตะวันออก มีลำดับความสำคัญสูงสุด และกำหนดให้เส้นทางนี้เป็น Pilot
Project ตามแนวคิดการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื ่อมโยงทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน
อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้จัดทำ Pre-Investment
Study เพื ่อศึกษาและประเมินศักยภาพของพื้นที ่ในการพัฒนา EWEC ขึ้นเมื ่อปี 2544
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนับสนุนภาคเอกชนเข้าไปลงทุนตามแผนงาน/โครงการต่อไป

สถานะล่าสุด
 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2

เป็นการก่อสร้างสะพาน 2 ช่องทางจราจร ระยะทาง 1.6 กม. และถนนเชื่อมสะพาน
ระยะทาง 6 กม. โดยไทยและลาวได้กู ้เงินจาก JBIC (Japan Bank for International
Cooperations) มาดำเนนิการสรา้ง เปน็วงเงนิ 4,700 ล้านเยน (ส่วนของไทย 2,300 ล้านเยน)
ได้มีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานเมื่อ 3 ธ.ค. 46 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โดย
นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีลาว เมื่อ 21 มี.ค. 47 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี 48
และจะเปดิใชใ้นป ี49

 การก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 9
- เสน้ทางหมายเลข 9 (ในลาว) ระยะทางประมาณ 210 กม. เปน็การปรบัปรุงและซอ่มแซม

เส้นทางหมายเลข 9 (สะหวันนะเขต-เมืองผิน-แดนสวรรค์) ในลาว โดย JICA, ADB และ
รัฐบาลลาวเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน (มูลค่ารวมประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้
เปดิใชอ้ยา่งเปน็ทางการเมือ่ 23 เม.ย. 47

- เส้นทางหมายเลข 9 (ในเวียดนาม) ระยะทางประมาณ 83 กม. เป็นการปรับปรุง
เส้นทางหมายเลข 9 (ลาวบ๋าว-ดองฮา) ในเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
ADB และรัฐบาลเวียดนาม (มูลค่ารวมประมาณ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คาดว่าจะปรับปรุง
เสร็จภายในป ี 47

- อุโมงคไ์ฮ วนั เปน็การกอ่สร้างอโุมงค ์ (ระยะทาง 6.4 กม.) และถนนเชือ่มโยง (ระยะทาง
5.9 กม.) บนทางหลวงหมายเลข 1 ของเวียดนามในช่วงเมือง Hue-Da Nang โดยได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจาก JBIC และรัฐบาลเวียดนาม (มูลค่ารวมประมาณ 251 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั) ซ่ึงจะเปดิใหใ้ช้งานในป ี47

 การปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกดานัง
เป็นโครงการปรบัปรุงเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรบั ตู้สินคา้ของทา่เรอืนำ้ลึกดานงั

รวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 ของเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก JBIC และรัฐบาลเวียดนาม (มูลค่ารวมประมาณ 73 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)
คาดว่าจะปรับปรุงเสร็จภายในปี 47

 การก่อสร้างทางแม่สอด-เมียวดี -เมาะลำไย
รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนช่วง แม่สอด-เมียวดี-

กอกะเรก็-พะอนั-ทา่ตอน ระยะทางประมาณ 198 กม. (โดยจะสรา้งถนนใหเ้ปลา่ในชว่ง 18 กม.
แรก และให้กู้ในส่วนที่เหลือ) ซึ่งเส้นทางช่วงแม่สอด-เมียวดี-กอกะเร็ก จะเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทาง แม่สอด-เมียวดี-เมาะลำไย โดยรัฐบาลไทย ตกลงในหลักการที่จะให้เงินกู้สำหรับ
การก่อสร้างช่วงกอกะเร็ก-เมาะลำไย ในระยะต่อไป

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ ่มเติมของเส้นทางหมายเลข 9 ฉบับหน้า ซึ ่งจะมีข้อมูล
ที่ขณะสำรวจได้รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน ที่สนใจจะใช้เส้นทางดังกล่าวในอนาคต
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