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ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ก าหนดการการฝึกอบรมวทิยากรหลกั  
หลกัสตูร ประชาคมอาเซยีนและความเชือ่มโยงตอ่งานสง่เสรมิการเกษตร 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
วนัองัคารที ่26 กมุภาพนัธ ์2556 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ โรงแรมเอเชยี กรงุเทพมหานคร 

ความเป็นมาและ 
พฒันาการของอาเซยีน 



ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาค 1 

2 

3 

กลไกของประชาคมอาเซยีน 

กรอบอนภุมูภิาคและการเชือ่มโยงในอาเซยีน 

4 ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 



1950 1980 2000 2010 2020 

ความไดเ้ปรยีบ
เชงิเปรยีบเทยีบ 
(Comparative 
Advantage) 

ความไดเ้ปรยีบ 
เชงิแขง่ขนั 
(Competitive  
Advantage) 

ความไดเ้ปรยีบ 
เชงิปรบัตวั 
(Adaptive 
Advantage) 

เขา้ใจตลาด  
(Understanding  

marketplace) มุง่การผลติ  
(Developing products) 

เขา้ใจโลก  
(Understanding  

the world) 

Growth 

ความสามารถในการแขง่ขนัเป็นประเด็นการพฒันาส าคญัของโลก  ซึง่ไมใ่ชแ่ค่
สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัเทา่น ัน้ แตต่อ้งสรา้งความไดเ้ปรยีบทีม่กีาร
ปรบัตวัตอ่กระแสโลกอยูต่ลอดเวลา  

พฒันาการของแนวคดิดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
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ประเทศ               A        B       C 

รฐับาล/ผูน้ าประเทศ 

ประชาชน 

หนว่ยงาน/บรษิทั 

การพฒันาแบบ 
เป็นระบบทีเ่ขม้งวด 
(Solid Modernity) 

การพฒันาทีไ่มม่ ี
รปูแบบชดัเจน 

(Liquid Modernity) 

• Connectivity 

• Mobility 

• Virtuality 

รปูแบบการเปลีย่นแปลงผา่นกระบวนการโลกาภวิตัน ์
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บทบาทของเอเชยีในฐานะศนูยก์ลางการเจรญิเตบิโตใหม ่

สหรฐัฯ 

ยโุรป 

ญีปุ่่ น 

ตามหวัรถจกัร 

ประเทศอืน่ ๆ 

เอเชยีตะวนัออก 

เอเชยีตะวนัออก 

ประเทศอืน่ๆ 

สหรัฐฯ 

ยโุรป ญีปุ่่ น 
เอเชยีตะวนัออก ประกอบดว้ย จนี ฮอ่งกง อนิโดนเีซยีเกาหล ี

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ประเทศไทย ไตห้วนั 
ยโุรป ประกอบดว้ย ออสเตรยี เบลเยยีม ฟินแลนด ์ผร่ังเศส 

เยอรมัน กรซี ไอรแ์ลนด ์อติาล ีลกัเซมเบอรก์ 
เนเธอรแ์ลนด ์โปรตเุกส สเปน 

ทีม่า: แบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาค สถาบันวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง 

จาก Locomotive – Wagon Paradigm สู ่Diamond-5 Paradigm 

 ผูใ้ชจ้า่ย 
 ผูล้งทนุ 
 แหลง่การออม 
 แหลง่การลงทนุ 
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FROM AMERICAN CENTURY TO ASIAN CENTURY 

By 2050 China and India will together account for nearly 50% of global GDP—

about the same as the G7’s current share, which is expected to decline to 25%. 

Trend: Change in Geo-Economics 
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ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาค 1 

2 

3 

กลไกของประชาคมอาเซยีน 

กรอบอนภุมูภิาคและการเชือ่มโยงในอาเซยีน 

4 ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 



Master Plan on ASEAN Connectivity 

ภาพรวมกลไกของประชาคมอาเซียน  

การเชื่อมโยงทาง
กายภาพ การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ การเชื่อมโยง 

ระหว่างกันของประชาชน 

พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือป้องกนัทางทหาร
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อความ
สงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง 

ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic 

Community) 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
(ASEAN Political-Security 

Community) 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
(ASEAN Socio-Culture 

Community) 
พัฒนามนุษย์ สวสัดกิารสงัคม ลด
ความยากจน ส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาส 
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคม
ผ่านกรอบอนุภมูิภาค แกป้ํญหา
สิ่งแวดล้อม 

ตลาด/ฐานการผลติเดียว ภูมิภาคที่
มีความสามารถในการแข่งขัน มีการ
พัฒนาที่เท่าเทียม และ บรูณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก  

• โครงสร้างพืน้ฐานทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ 

•  ICT 
•  พลังงาน 

• เปิดเสรีและอ านวยความสะดวกทางการค้า บริการ 
และการลงทุน 

• ความตกลงการขนส่งในภมูิภาค 
• พิธีการในการข้ามพรมแดน 
• เสริมสร้างศักยภาพ 

• การศึกษาและวฒันธรรม 
•  การท่องเที่ยว 

AEC Blueprint APSC Blueprint ASCC Blueprint 

กฎบัตรอาเซียน : กรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียน  

10 NESDB 2 มนีาคม 2556 



กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN CHARTER) 
คือ ธรรมนูญของอาเซยีน จัดท ำขึ้นเพื่อรับรองกำรเป็นประชำคมอำเซียนภำยในปี 2558 (ค.ศ.2015)  
ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ  

                              
 
•   เพื่อให้มีควำมน่ำเชื่อถือ มีรูปแบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  
•   มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำนท่ีชัดเจนมำกขึ้น  
•   ท ำให้อำเซียนมีสถำนะนิติบคุคลแยกออกจำกรัฐสมำชิก 
•   เสริมสร้ำงควำมเข้ำแข็งให้กับองค์กร ให้สอดคล้องกับควำม 
     ควำมเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
 

 
• แม้อำเซียนจะตั้งขึน้มำนำนถงึ 40 ปี (ตั้งแต่ 2510) แตร่ะยะเวลำ

ก่อนมีกฎบัตรอำเซียนควำมร่วมมือส่วนใหญ่ของอำเซียนเป็น
รูปแบบของควำมตกลงกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และมักเป็น
ควำมสัมพันธ์เชิงบุคคล 

• กฎบัตรอำเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับใช้ ภำยหลังจำกที่ประเทศ
สมำชิกได้ให้สัตยำบันต่อกฎบัตรครบทุกประเทศในครำวกำรประชุม
สุดยอดอำเซียน คร้ังท่ี 14 วันท่ี 15 ธ.ค. 2551 

 

• มีฐำนะเป็นนิติบุคคล                                                      
• อยู่บนพื้นฐำนของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เช่น  

กำรไม่แทรกแซงกิจกำรภำยใน กำรระงับข้อพิพำทโดยสันติวิธี  
• สร้างประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลกั 
• ประชุมระดับสุดยอดปีละ 2 ครั้ง และจดัตัง้คณะมนตรีเพ่ือ
ประสำนควำมร่วมมือในแต่ละ 3 เสำหลกั 

• มีองค์กรสิทธิมนุษยธรรมอำเซียน 

• ใช้ภำษำกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ 
• ใช้ค ำขวัญ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชำคมเดียว” 
• ให้ควำมส ำคัญกับบทบำทของประธำนและเลขำธิกำรอำเซียน 
• มีกำรแต่งตั้งเอกอัครรำชทูตของประเทศสมำชิกหรือรัฐท่ีมิใช่สมำชิก 

เป็นผู้แทนประจ ำอำเซียน 
• มีส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำติในทุกประเทศสมำชิก 
• กำรจดัตัง้กลไกส ำหรับกำรระงบัข้อพพิำทต่ำง ๆ 

ข้อก าหนดส าคัญในกฎบตัรอาเซียน 

วัตถุประสงค ์ประวัติ 
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เป้าหมายและพันธกรณี AEC Blueprint 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว : 
กำรเคลื่อนย้ำยที่เสรีของสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน แรงงำน 
มีฝีมือ รวมท้ังกำรรวมกลุ่มใน 12 สำขำส ำคัญ ควำมร่วมมือด้ำน
อำหำร เกษตร และป่ำไม้ 
 

  การไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน : 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

• นโยบำยกำรแข่งขัน 
• กำรคุ้มครองผู้บริโภค  
• สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
• กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
• ภำษีอำกร -กรณีภำษีซ้อน 
• พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

• กำรพัฒนำ SMEs 
• Initiative for ASEAN Integration (IAI) - กำรลดช่องว่ำงทำงกำร
พัฒนำระหว่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียน 

• กำรสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจภำยนอก  
• กำรมีส่วนร่วมในเครือข่ำยอุปทำนโลก 

1 

4 3 

2 

 
การด าเนนิงานตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงพาณิชย ์

ในฐานะหน่วยงานหลัก รว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เปิดเสรีกำรค้ำ - ยกเลิกภำษี กำรรวมกลุ่มทำงศุลกำกร ASW/NSW 
• เปิดเสรีค้ำบริกำร - ลดข้อจ ำกัดกำรค้ำบริกำร บริกำรด้ำนกำรเงิน    
• เปิดเสรีด้ำนกำรลงทุน-ควำมตกลงเขตกำรลงทุนอำเซียนเต็มรูปแบบ 
• ขยำยกำรเปิดเสรีตลำดทุน 
• กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมีฝีมือ – กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำม

ร่วมมือในกำรพัฒนำ/ยกระดับฝีมือแรงงำน 
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558 

ทุน 

บริการ 

ลงทนุ 

แรงงาน 

สินค้า 
CLMV 

ภาษี 0% 

สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และขนส่งทางอากาศ) 

2550 2557 

สัดส่วน  
ถือหุ้นของ
ต่างชาต ิ 

สาขาโลจิสตกิส ์

ลงนาม MRA แล้ว 7 ฉบับ  
(วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การ
ส ารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ บัญชี)   

อยู่ระหว่างจัดท า   
ร่าง MRA ท่องเที่ยว 

ASEAN-6            
ภาษี 0% 

ACIA หรือความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
หลกัการ – เปิดเสร ีคุ้มครอง ส่งเสริม                              
และอ านวยความสะดวกการลงทุน 

51% 

เปิดเสรีอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2563 

49% 

70% 

70% 

70% 51% 
สาขาอ่ืนๆ 51% 49% 

กรอบการด าเนินการ ... สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ให้สัตยาบัน
และมีผล

บังคับใช้แล้ว 
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เป้าหมายและพันธกรณี ASCC Blueprint 
 การพัฒนามนุษย์ : 

• ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ 
• ลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์ 
• ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนท่ีเหมำะสม 
• ส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
• ควำมสะดวกกำรเข้ำถึงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เชิงประยุกต์ 
• เสริมสร้ำงทักษะในกำรประกอบกำร ส ำหรับสตรี 

เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 

การคุ้มครองและสวัสดกิารสังคม : 

การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

• ขจัดควำมยำกจน 
• เครือข่ำยควำมปลอดภัยทำงสังคม/ควำมคุ้มกันจำก

ผลกระทบด้ำนลบจำกกำรรวมตัวอำเซียน/โลกำภิวัตน ์
• ส่งเสริมควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
• เข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ/ส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตที่มีสุขภำพ 
• เพ่ิมศักยภำพในกำรควบคุมโรคติดต่อ 
• รับประกันอำเซียนที่ปลอดยำเสพติด 
• สร้ำงรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชำคมที่ปลอดภัย

ยิ่งขึ้น 

• จัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมของโลก 
• จัดกำรมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ำมแดน 
• พัฒนำที่ยั่งยืนโดยศึกษำสิ่งแวดล้อม   

และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
• ส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EST) 
• ส่งเสริมคุณภำพกำรด ำรงชีวิตในเมือง 
• ประสำนเรื่องนโยบำยสิ่งแวดล้อม 

การด าเนนิงานตาม ASCC Blueprint โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 

4 

2 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6 

   ความยุติธรรมและสทิธิอย่าง
เท่าเทียม 

• สิทธิและสวัสดิกำรส ำหรับกลุ่มด้อย
โอกำสและกลุ่มที่อ่อนแอ  

• คุ้ มครองและส่ ง เสริมแรงงำน
โยกย้ำยถิ่นฐำน 

• ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ 

3 

• ส่ ง เ ส ริ มและตระหนั กกำร เป็ น
ประชำคม 

• อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอำเซียน 
• ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ด้ ำ น

วัฒนธรรมและอุตสำหกรรม 
• กำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน 

การลดช่องว่างการพัฒนา 5 
• เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือลด

ช่องว่ำงกำรพัฒนำระหว่ำง
สมำชิก เก่ ำ  6  ประเทศกับ
ประเทศสมำชิกใหม ่

• ส่งเสริมทรัพยำกรชำยฝั่งและทะเลอย่ำง
ยั่งยนื 

• อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งยั่งยืน 

• ส่งเสริมควำมยัง่ยนืทรัพยำกรน้ ำจืด 
•  ตอบสนองต่อ climate change 
•  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้ 

14 NESDB 2 มนีาคม 2556 



เป้าหมายและพันธกรณี APSC Blueprint 

ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านยิมร่วมกัน : 
• ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำทำงกำรเมือง กำรสร้ำงและแบ่งปัน 
กฎเกณฑ์ร่วม สร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่ประชำธิปไตย ธรรมำภิบำล 
และนติิธรรม ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมด้ำนสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภำพขั้นพืน้ฐำน 

• สร้ำงและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม ให้มีแนวปฏิบัติที่ด ี
 

ภมูิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความ
แข็งแกร่ง : 
พร้อมทัง้มีควำมรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อแก้ไขปัญหำควำมมัน่คงท่ี   
ครอบคลมุทกุมิติ 

ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก : 

• ป้องกันควำมขัดแย้งและมำตรกำรกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ 
• แก้ไขควำมขัดแย้งและระงับข้อพิพำทโดยสันติ 
• สร้ำงสันติภำพหลังควำมขัดแย้ง 
• สร้ำงควำมร่วมมือในกำรรับมือปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม ่
• สร้ำงควำมร่วมมือของอำเซียนด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ 
• ตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันกำลต่อประเด็นเร่งด่วน

ป้องกันควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ กำรทูตเชิงป้องกัน 

 
 

แผนปฏิบัตกิารตามพนัธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดย กระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะหน่วยงานหลัก รว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 

3 

2 

• ส่งเสริมควำมเป็นศูนย์กลำงอำเซียนในควำมร่วมมือระดับ
ภูมิภำคและกำรสร้ำงประชำคม 

• ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ท่ีเพิ่มพูนกับประเทศภำยนอก 
• เสริมสร้ำงกำรปรึกษำหำรือและควำมร่วมมือในประเด็น 

พหุภำคีท่ีเป็นควำมกังวลร่วมกัน 
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ทีม่า : ASEAN Statistics Leaflet: selected key indicators 2011 ( www.asean.org)  

ประเทศ ประชากร 
(ล้านคน) ประเทศ 

GDP  
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
ประเทศ รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัว 

(เหรยีญสหรัฐฯ) ประเทศ 
FDI inflow 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 

1. อินโดนีเซีย 234.18 1. อินโดนีเซีย 708,032 1. สิงคโปร ์ 43,929 1. สิงคโปร ์ 35,520 

2. ฟิลิปปนิส ์ 94.01 2. ไทย 318,709 2. บรูไน 28,830 2. อินโดนีเซีย 12,737 

3. เวียดนำม 86.93 3. มำเลเซีย 238,849 3. มำเลเซีย 8,262 3. มำเลเซีย 8,643 

4. ไทย 67.31 4. สิงคโปร ์ 223,015 4. ไทย 4,735 4. เวียดนำม 8,000 

5. เมียนมำร ์ 60.16 5. ฟิลิปปนิส ์ 189,326 5. อินโดนีเซีย 3,023 5. ไทย 5,778 

6. มำเลเซีย 28.91 6. เวียดนำม 107,650 6. ฟิลิปปินส ์ 2,014 6. ฟิลิปปนิส ์ 1,713 

7. กัมพูชำ 15.27 7. เมียนมำร ์ 35,646 7. เวียดนำม 1,238 7. กัมพูชำ 783 

8. สปป. ลำว 6.23 8. บรูไน 11,952 8. สปป.ลำว 1,045 8. บรูไน 629 

9. สิงคโปร ์ 5.08 9. กัมพูชำ 11,168 9. กัมพูชำ 731 9. เมียนมำร ์ 579 

10. บรูไน 0.42 10. สปป.ลำว 6,508 10. เมียนมำร ์ 592 10. สปป.ลำว 279 

ASEAN 598.50 ASEAN 1,850,855 ASEAN 3,093 ASEAN 74,661 

ตัวชี้วัดส าคัญของอาเซียน 
จำกข้อมูลตัวช้ีวัดที่ส ำคัญของอำเซียนในปี 2011 นับว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจในอำเซียน โดยมี GDP สูง
เป็นอันดับ 2 ขณะที่กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศเป็นอันดับ 5 รองจำกเวียดนำม ซึ่งสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนได้ดีกว่ำไทยในช่วง
ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภำยในประเทศของไทย 
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  เปรยีบเทยีบกบั... 

ประชากร 580 ลา้น > สหภาพยโุรป 

GDP ขนาด 1.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั = เกาหลใีต ้

การคา้ระหวา่งประเทศ 1.61 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั = 6 เทา่ของไทย 

การลงทนุโดยตรง 50 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั = 60% ของจนี 

การทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศ 65 ลา้นคน = อนัดบั 2 ของโลก รองจากฝร ัง่เศส 
ที่มา บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ภาพรวมโอกาสประชาคมอาเซยีน 

ASEAN 10 : 583 Millions of Pop. ( 9 % of the world's population) 

GDP 1,275 Billions USD (2% of the world’s GDP)  

ASEAN+3 : 2,068 Millions of Pop. (31 % of the 
world's population) GDP 9,901 Billions USD 
(18% of the world’s GDP)  

ASEAN+6 : 3,284 Millions of Pop. ( 50 % of the 
world's population) 
GDP 12,250 Billions USD (22% of the world’s GDP)  
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2 มนีาคม 2556 NESDB 18 

จดุแข็ง-ขอ้จ ากดัของสมาชกิอาเซยีน 

จดุแข็ง  

• รายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ปีสูงสดุของอาเซยีน 

และตดิอนัดบั 15 ของโลก 

• การเมอืงมเีสถยีรภาพ 

• เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิระหวา่งประเทศ 

• แรงงานมทีกัษะสงู  

• ช านาญดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล 

และธุรกจิ 

• มทีีต่ ัง้เอือ้ตอ่การเป็นศนูยก์ลางเดนิเรอื 

จดุแข็ง 

• ขนาดเศรษฐกจิใหญส่ดุในเอเชยี ตอ/ต 

• ตลาดขนาดใหญ ่(ประชากรมากเป็นอนัดบั 

4 ของโลก และมากทีส่ดุในเอเชยี ตอ/ต)  

• มชีาวมสุลมิมากทีส่ดุในโลก  

• มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและ

จ านวนมาก โดยเฉพาะถา่นหนิ น า้มนั กา๊ซ

ธรรมชาต ิโลหะตา่งๆ 

• ระบบธนาคารคอ่นขา้งแข็งแกรง่ 

 จดุแข็ง  

• รายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ปีอยูใ่นอนัดบั 3 ของ

อาเซยีน  

• มปีรมิาณส ารองน า้มนัมากเป็นอนัดบั 3 

และกา๊ซธรรมชาตมิากเป็นอนัดบั 2 ของ

เอเชยีแปซฟิิก 

• ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานครบวงจร 

• แรงงานมทีกัษะ 

จดุออ่น 

• พึง่พาการน าเขา้วตัถดุบิและขาดแคลน

แรงงานระดบัลา่ง 

• คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิธุรกจิสงู 

จดุออ่น 

• ทีต่ ัง้เป็นเกาะและกระจายตวั 

• สาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมพ่ฒันา

เทา่ทีค่วร โดยเฉพาะการคมนาคม 

จดุออ่น  

• จ านวนประชากรคอ่นขา้งนอ้ย ท าใหข้าด

แคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดบัลา่ง 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

•  พยายามขยายโครงสรา้งเศรษฐกจิมายงั

ภาคบรกิารมากขึน้ เพือ่ลดการพึง่พาการ

สง่ออกสนิคา้  

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• การลงทนุสว่นใหญเ่นน้ใชท้รพัยากรใน

ประเทศเป็นหลกั  

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• ต ัง้เป้าเป็นประเทศพฒันาแลว้”ในปี 2563 

• ฐานการผลติและสง่ออกสนิคา้ส าคญัที่

คลา้ยคลงึกบัไทย  

สงิคโปร ์ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 
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จดุแข็ง-ขอ้จ ากดัของสมาชกิอาเซยีน 

จดุแข็ง  

• รายไดเ้ฉลีย่ตอ่คนตอ่ปีอยูใ่นอนัดบั 2 ของ

อาเซยีน และอนัดบั 26 ของโลก  

• การเมอืงคอ่นขา้งม ัน่คง  

• เป็นผูส้ง่ออกน า้มนั และมปีรมิาณส ารอง

น า้มนัอนัดบั 4 ของอาเซยีน 

•จดุแข็ง 

• ประชากรจ านวนมากอนัดบั 12 ของโลก 

(>100 ลา้นคน)  

• แรงงานท ัว่ไปมคีวามรู-้สือ่สาร

ภาษาองักฤษได ้

 

 จดุแข็ง  

• ประชากรจ านวนมากอนัดบั 14 ของโลก 

(~90 ลา้นคน) 

• มปีรมิาณส ารองน า้มนัมากเป็นอนัดบั 2 

ของเอเชยีแปซฟิิก  

• มแีนวชายฝั่งทะเลยาวกวา่ 3,200 กม. 

• การเมอืงมเีสถยีรภาพ 

• คา่จา้งแรงงานเกอืบต า่สดุในอาเซยีน รอง

จากกมัพชูา 

จดุออ่น 

• ตลาดขนาดเล็ก ประชากร 4 แสนคน   

• ขาดแคลนแรงงาน 

จดุออ่น 

• ทีต่ ัง้หา่งไกลจากประเทศสมาชกิอาเซยีน 

• ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และสวสัดภิาพ

ทางสงัคมยงัไมพ่ฒันาเทา่ทีค่วร 

จดุออ่น  

• ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมไ่ดร้บั

การพฒันาเทา่ทีค่วร 

• ตน้ทนุทีด่นิและคา่เชา่ สนง. คอ่นขา้งสงู 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• มคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิใกลช้ดิกบั

สงิคโปร ์มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี  

• การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศพึง่พา

สงิคโปรเ์ป็นหลกั 

• ใหค้วามส าคญักบัความม ัน่คงทางอาหาร

คอ่นขา้งมาก 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• สหภาพแรงงานมบีทบาทคอ่นขา้งมาก 

และมกีารเรยีกรอ้งเพิม่คา่แรงอยูเ่สมอ  

• การลงทนุสว่นใหญเ่ป็นการรองรบัความ

ตอ้งการภายในประเทศเป็นหลกั 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• มรีายไดแ้ละความตอ้งการสงูขึน้จาก
เศรษฐกจิทีโ่ตเร็ว  

ฟิลปิปินส ์ เวยีดนาม บรไูน 
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จดุแข็ง-ขอ้จ ากดัของสมาชกิอาเซยีน 

จดุแข็ง  

• มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและอดุม

สมบรูณ์ โดยเฉพาะน า้ ป่าไม ้และแรช่นดิ

ตา่งๆ 

• คา่จา้งแรงงานต า่สุดในอาเซยีน (1.6 

USD/day) 

•จดุแข็ง 

• มทีรพัยากรธรรมชาตหิลากหลายและอดุม

สมบรูณ์ โดยเฉพาะน า้และแรช่นดิตา่งๆ 

• การเมอืงมเีสถยีรภาพ 

• คา่จา้งแรงงานคอ่นขา้งต า่ (2.06 

USD/day)  

 

 จดุแข็ง  

• มทีรพัยากรธรรมชาต ิน า้มนัและกา๊ซ

ธรรมชาตจิ านวนมาก  

• มพีรมแดนเชือ่มโยงจนีและอนิเดยี 

• คา่จา้งแรงงานคอ่นขา้งต า่ (2.5 

USD/day)  

จดุออ่น 

• ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมพ่ฒันา

เทา่ทีค่วร 

• ตน้ทนุสาธารณูปโภค (น า้ ไฟฟ้า และการ

สือ่สาร) คอ่นขา้งสงู 

• ขาดแคลนแรงงานมทีกัษะ 

จดุออ่น 

• ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมพ่ฒันา

เทา่ทีค่วร 

• พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นทีร่าบสงูและภเูขา  การ

คมนาคมไมส่ะดวก  ไมม่ทีางออกสูท่ะเล  

จดุออ่น  

• ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมพ่ฒันา

เทา่ทีค่วร 

• ความไมแ่นน่อนทางการเมอืง และนโยบาย 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• ประเด็นขดัแยง้ระหวา่งไทย-กมัพชูาอาจบ ัน่

ทอนโอกาสการขยายการคา้-การลงทนุระหวา่ง

กนัในอนาคตได ้

 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• การลงทนุสว่นใหญอ่ยูใ่นกลุม่โครงสรา้ง

พืน้ฐาน  พลงังานน า้ และเหมอืงแร ่ 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 

• การพฒันาโครงขา่ยคมนาคมในประเทศ
เชงิรกุ ท ัง้ทางถนน รถไฟความเร็วสงู  และ
ทา่เรอื 

สปป.ลาว พมา่ กมัพชูา 
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จดุแข็ง-ขอ้จ ากดัของสมาชกิอาเซยีน 

 จดุแข็ง  
• เป็นฐานการผลติสนิคา้อตุสาหกรรมและสนิคา้เกษตรหลายรายการรายใหญข่องโลก  
• ทีต่ ัง้เอือ้ตอ่การเป็นศนูยก์ลางโครงขา่ยเชือ่มโยงคมนาคมดา้นตา่งๆ  
• สาธารณูปโภคพืน้ฐานท ัว่ถงึ 
• ระบบธนาคารคอ่นขา้งเขม้แข็ง 
• แรงงานจ านวนมาก  

จดุออ่น  
• แรงงานสว่นใหญย่งัขาดทกัษะ 
• เทคโนโลยกีารผลติสว่นใหญย่งัเป็นข ัน้กลาง 

ประเด็นทีน่า่สนใจ 
• ต ัง้เป้าเป็นศนูยก์ลางอาเซยีนในหลายดา้น อาท ิศนูยก์ลางโลจสิตกิส ์และศนูยก์ลางการ

ทอ่งเทีย่ว 
• ด าเนนิงานตามแผนปรบัตวัสู ่ AEC ปี 53-54 ได ้64% สูงกวา่เกณฑเ์ฉลีย่ของอาเซยีน

ที ่53% สะทอ้นการเตรยีมพรอ้มอยา่งจรงิจงั 

ไทย 
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อันดับความสามารถการแขง่ขันของประเทศไทย 
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โดย World Economic Forum และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD 

 ไทยมีระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง (Middle Income Tier)  
 ช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยอยู่ใน ระดับทรงตัวหรือมีทิศทางปรับตัวลดลง 
 EoDB จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จำก 183 ประเทศ และเป็นอันดับ 2 ในอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ 
WEF (GCI) จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ในอำเซียน โดยรองจำกสิงคโปร์ (1) มำเลเซีย (25) บรูไน (28) 
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สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ปี 2555 
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WEF Global Enabling Trade Report 2012 ของไทยกบับางประเทศในอาเซียน 
จำกกำรจัดอันดับ 125 ประเทศ ไทยอยู่ในอันดับท่ี 57 ดีข้ึน 3 อันดับ จำกปี 2553 

 ในภูมิภาคอาเซียนไทยอยู่อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 1 และ 24 ตามล าดับ 
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ASEAN 
อันดับความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ 

การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การได้รับสินเชื่อ การเริ่มต้นธุรกิจ การช าระภาษี 
การปิด 
กิจการ 

สิงคโปร์ 1● 2● 1 36▼ 12▼ 4● 5▼ 2● 

ไทย 18▼ 13● 20▼ 26▲ 70▼ 85▼ 96▲ 58▼ 
มาเลเซยี 12▲ 4 11▲ 33▲ 1 54▼ 15▲ 49▼ 

บรูไน 79▲ 117▲ 40▼ 115▼ 129▼ 135▲ 22▼ 46▼ 

เวียดนาม 99▼ 169▼ 74▼ 48▼ 40▼ 108▼ 138▲ 149▼ 

อินโดนีเซีย 128▲ 49▼ 37▲ 98▲ 129▼ 166▼ 131● 148▼ 

ฟิลิปปินส ์ 138▼ 128▲ 53▼ 122▼ 129▼ 161▼ 143▼ 165▼ 

กัมพูชา 133▲ 82▼ 118▲ 115▼ 53▲ 175▼ 66▼ 152▼ 

ลาว 163▲ 184▼ 160▲ 74▼ 167▼ 81▲ 126▼ 185▼ 

พม่า n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

นิวซีแลนด ์ 3● 1 25▲ 2▲ 4● 1● 21▲ 13▲ 

เกาหลีใต้ 8● 49▲ 3▲ 75▼ 12▼ 24● 30▲ 14▼ 

ออสเตรเลีย 10▲ 70▼ 44▼ 37▲ 4▲ 2● 48▲ 18▼ 

ญี่ปุ่น 24▼ 19▼ 19▼ 64▼ 23▲ 114▼ 127▼ 1● 

จีน 91● 100▼ 68▼ 44▼ 70▼ 151● 122● 82▼ 

อินเดีย 132● 49▼ 127▼ 94▲ 23▲ 173▼ 152▼ 116▲ 

ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ที่ส าคัญของประเทศไทย  
และอาเซียน และอาเซียน+6 ป ี2554 - 2556  

ที่มา :  ธนาคารโลก, รายงาน  Ease of Doing Business 2013 (EoDB) หมายเหตุ :   หมายถึงประเทศอาเซียนอ่ืนที่ได้อันดับสูงกว่าไทย  

  

EoDB ปี 2013 จดัอนัดบั185 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจกิจ จำก 183 ในปี 2012  



26 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2527 

อาเซยีน 6 

ปี 2540 

ปี 2542 

ปี 2540 

ปี 2538 

สมาชกิใหม ่CLMV 

ประชาคมอาเซยีน 

26 NESDB 2 มนีาคม 2556 
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554 
• มูลค่าการค้ารวม 905,680 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 14.1) 
• ส่งออกรวม 593,259 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 18.0) 
• น าเข้ารวม 312,475 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 6.7) 
• ไทยเปน็ฝ่ายได้ดุลการค้ารวม 280,783 ล้านบาท 
 

 

ข้อมูลจำกกรมกำรค้ำต่ำงประเทศโดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร ประมวลโดยส ำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนท่ี (สศช.) 
หมำยเหตุ: เพิ่มขึ้น* = เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 

น าเข้า 
 
ส่งออก 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2544 – 2554 (หน่วย: ล้านบาท) 

113,590 134,393 191,131 241,313 264,618 
322,873 320,135 

410,639 366,119 
486,488 

 593,260  

68,883 82,699 
94,788 

136,145 
176,994 

209,455 234,148 

302,864 
273,048 

291,573 

 312,476  
น าเข้า 
 
ส่งออก 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ปี พ.ศ. 

5.134 5.451 5.917 
6.489 

7.093 
7.845 

8.525 
9.080 9.042 

10.103 10.255 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (GDP) 
หน่วย : ล้านล้านบาท 



ช่ือด่าน ด้าน จังหวัด มูลค่า (ลบ.) 

1. ด่านสะเดา มาเลเซีย สงขลา 307,221 

2. ด่านปาดังเบซาร์ มาเลเซีย สงขลา 241,810 

3. ด่านสังขละบุรี พม่า กาญจนบุรี 97,583 
4. ด่านหนองคาย ลาว หนองคาย 46,707 
5. ด่านอรัญประเทศ กัมพูชา สระแก้ว 36,786 

6. ด่านคลองใหญ่ กัมพูชา ตราด 28,453 
7. ด่านมุกดาหาร ลาว มุกดาหาร 27,593 
8. ด่านระนอง พม่า ระนอง 25,334 
9. ด่านแม่สอด พม่า ตาก 22,107 
10. ด่านพบูิลมังสาหาร ลาว อุบลราชธานี 9,658 

ด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2554 

ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

0 
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400,000 
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1,000,000 

1,200,000 

ชุดขอ้มูล1 

ชุดขอ้มูล2 

มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี (พ.ศ.) 

มลูคำ่กำรค้ำระหวำ่งประเทศ 
มลูคำ่กำรค้ำชำยแดน 

  มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิม 
 สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมี

ส่วนสนับสนุน GDP ใน
ประเทศ 

 แผน 11 ก ำหนดเป้ำหมำย
กำรขยำยตัวมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดนไทยเป็น 15% ตอ่ปี  

16% 10% 

3% 

70% 

เมียนมาร์ สปป.ลาว 

กัมพูชา 

มาเลเซีย 
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การสร้างคนและสังคมคุณภาพ 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสงัคม   (ยทุธศำสตร์ท่ี 1) 
• กำรพฒันำคนสูส่งัคมแห่งกำรเรียนรู้  (ยทุธศำสตร์ท่ี 2) 

• กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคเกษตรและควำมมัน่คงทำง
อำหำรและพลงังำน ยทุธศำสตร์ท่ี 3) 

• กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสูก่ำรเติบโต 
อย่ำงมีคณุภำพและยัง่ยืน  (ยทุธศำสตร์ท่ี 4) 

• กำรเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภำค   (ยทุธศำสตร์ท่ี 5) 

• กำรเตรียมกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของภมิูอำกำศและ
สภำพแวดล้อม และกำรเข้ำสูส่งัคมคำร์บอนต ่ำและเป็นมิตร 
กบัสิ่งแวดล้อม (ยทุธศำสตร์ท่ี 6) 



GMS 

IMT-GT 

ACMECS 

BIMSTEC 

ASEAN 

RCEP 

ASEAN+3 

APEC 

สรา้งความรว่มมอืแบบหุน้สว่นการพฒันาเพือ่ความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม  

อนุภูมภิาค อาเซยีน เอเชยีแปซฟิิค 

เชือ่มโยงการขนสง่ / โลจิ
สตกิส ์โดยพัฒนาบรกิาร 
คน ปรับปรงุ กฎระเบยีบ 

พัฒนาฐานการผลติ/ลงทนุ ตาม
แนวพืน้ทีพั่ฒนาเศรษฐกจิ และ
พัฒนาเศรษฐกจิชายแดน 

สรา้งความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
โดยพฒันาบคุลากร เสรมิสรา้งสถาบนั
การเรยีนรูใ้หม้มีาตรฐาน 

เขา้รว่มเป็นภาคคีวามรว่มมอื
อยา่งสรา้งสรรค ์ระดับโลก
และภมูภิาค 

รว่มเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิในภมูภิาคโดยพฒันาทรพัยากร
มนษุย ์/ เคลือ่นยา้ยแรงงาน / สง่เสรมิแรงงานไทยใน
ตา่งประเทศ 

มสีว่นร่วมในการป้องกันภัยจากการกอ่การรา้ยและ
อาชญากรรม ยาเสพตดิ ภัยพบิัต ิการแพรร่ะบาดโรค 

สรา้งความรว่มมอืเพือ่สนับสนุนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
อยา่งมจีรยิธรรม ไมส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เรง่รัดการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบังคับใช ้

แลว้  

สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นฐานธรุกจิในเอเชยีและสนับสนุนบทบาท
ขององคก์รระหวา่งประเทศทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

ปรับปรงุและสรา้งความเขม้แข็งของภาคกีารพัฒนาในทอ้งถิน่ 

31 NESDB 2 มนีาคม 2556 



ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาค 1 

2 

3 

กลไกของประชาคมอาเซยีน 

กรอบอนภุมูภิาคและการเชือ่มโยงในอาเซยีน 

4 ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
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IMT_GT 

BIMSTEC 

GMS 

ACMECS 

China 
Japan 

Korea 

Australia 

New 
Zealand 

India 

Russia 
US 

กรอบอนภุมูภิาคและประเทศหุน้สว่นพฒันาของอาเซยีน 
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ความรว่มมอื 
ทางเศรษฐกจิ 
ในอนุภมูภิาค 
ลุม่แมน่ ้าโขง  
6 ประเทศ 
Greater  
Mekong  

Sub-region  
Economic  

Cooperation  

(GMS) 



North-South Economic Corridor โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว NSEC 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของอยู่
ระหว่างด าเนินการ และท่าเรือเชียงแสน 2 
เปิดให้บริการแล้วเมื่อธันวาคม 2555 

การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตามแนว 
NSEC  ซ่ึงปัจจุบันมีกลุ่มทนุไทย-เกาหลีไป
ลงทุนเปิดโรงแรม คาสิโน และสนามกอล์ฟ 
(นาคราชนคร)  

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาสะพานมิตรภาพ
แห่งท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ามพรมแดน 
เชื่อมโยง 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-พม่า-จีน) 

การอ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน  โดยก าหนดให้เร่ิมเปิดเดินรถระหว่างกันน าร่อง 100 
คันก่อนในปี แรก และให้ประสานเวลาเปิด 
ท าการของคู่ด่านพรมแดนให้พร้อมกัน อยู่ระหว่างเสนอร่างบันทึก
ความเข้าใจต่อ ครม. และรัฐสภา 

ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตพืชผักไม้ผล ธัญพืช อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร 



โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว EWEC 

พัฒนาเมือง เมืองชายแดน และห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ เชน่ 
อุตสาหกรรมสิ่งทออิเลคทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร และชิน้สว่นยานยนต์ และ ADB ได้
ศึกษาศักยภาพการเชื่อมโยง Value Chain ในเร่ืองผักออกานิกส ์

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่าง 3 
ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ให้รถ 400 
คันต่อประเทศ เตรียมขยายเชื่อมโยงถึง 
กทม-ฮานอย-เวียงจันทน์ โดยรอความ
พร้อมของลาวเพ่ือลงนามร่วมกัน 

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือก่อสร้าง
และปรับปรุงเส้นทางเมียวดี-กอกะเรก 
และสะพานข้ามแมน่้ าเมย แห่งท่ี 1 คาด
ว่าแล้วเสร็จในปี 2558 และอยู่ระหว่าง
ศึกษาควาเหมาะสมและออกแบบสะพาน
แห่งท่ี 2  

การด าเนินงานด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง คาดว่าจะ
น าร่อง ณ ด่านหนองคาย และมกุดาหาร 

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งท่ี 
3 (นครพนม-ค าม่วน) แล้วเสร็จ  

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อม
หนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และร่วมกับจนี เพ่ือ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ 
อ.แม่สอด 
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 รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน 
 รถไฟเช่ือมโยงอนุภูมิภาค/ 

สิงคโปร์-คุนหมิง 

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

การพัฒนาท่าเรือน า้ลึก 
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย  

 

การแลกเปล่ียนสิทธิจราจร
ระหว่างไทย-ลาว-จีน และ
สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 

ประชาคมอาเซียน 

ประชาคมการเมือง 
และความม่ันคง 

ประชาคม 
เศรษฐกจิ 

ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรม 

 

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา 

ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาค 
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โอกาสขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมไปสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 ผลการศึกษาของ ERIA*  คาดว่าประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับโครงการทวาย  โดยจะเพิ่ม 

GDP ของไทย ถึง 1.9%  และเป็นโอกาสเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นแรงงานสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่ามาก
ขึ้น (Value-based Economy) 

160 km 

370 km 

Source: CIA ทา่เรอืทวาย–ยา่งกุง้       600 กม.  ทา่เรอืทวาย–บา้นพุน า้รอ้น      160 กม. 

ทา่เรอืทวาย-เนปิดอร ์     800 กม.  ทา่เรอืทวาย–กาญจนบรุ ี        230 กม.  

                                                    ทา่เรอืทวาย–กรงุเทพฯ           370 กม.  

                                                    ทา่เรอืทวาย–ทา่เรอืแหลมฉบงั 500 กม.   

                                                    ทา่เรอืทวาย–ทา่เรอืปากบารา   800 กม.  

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวายเป็นประตูเศรษฐกิจ
และเป็นจุดแข็งในการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจส าคัญ 
(Growth Nodes) ในภูมิภาค GMS บนระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 

1 
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132 km 

300 km 

Dawei 

ความส าคัญเชงิยุทธศาสตร์ระดับภูมภิาค 

 เป็นโครงการขนาดใหญท่ีม่ลี าดบัความส าคญัสงู ในกรอบการพฒันา

ระหวา่งประเทศ เชน่ Master Plan on ASEAN Connectivity, GMS 

และ Mekong-Japan 

 มศีกัยภาพในการเปิดประตกูารคา้ฝั่งตะวนัตกของภมูภิาค เพือ่สรา้ง

ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาค

อาเซยีนกบัตลาดตะวนัตก เชน่ เอเชยีใต ้ แอฟรกิา และยโุรป 

 นคิมอตุสาหกรรมทวายถอืเป็นเป็นหนึง่ในเขตอตุสาหกรรมทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน 

 โครงการทวายจะสนบัสนนุการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิดว้ยการ

เชือ่มตอ่กบัโครงขา่ยการขนสง่ภายในภมูภิาคเอเชยี รวมท ัง้เป็น

แหลง่พลงังานใหมข่องภมูภิาคอาเซยีน 

 
เสน้ทางลดัโลจสิตกิสเ์สน้ใหมข่องภมูภิาค 

 การเปลีย่น Landscape การขนสง่สนิคา้ของภูมภิาค โดย
สรา้งเสน้ทางการขนสง่สนิคา้เสน้ใหมไ่ปเอเชยีใต ้ตะวนัออก
กลาง ยโุรป โดยไมต่อ้งผา่นชอ่งแคบมะละกา 

 การขนสง่ระหวา่ง กทม. กบัเมอืงเชนไน เดมิตอ้งผา่นสงิคโปร ์
ใชเ้วลาท ัง้ส ิน้ 6 วนั หากมทีา่เรอืทวายจะใชเ้วลาลดลงเหลอื 3 
วนั และการขนส่งระหว่าง กทม. กบัยุโรป จะใชเ้วลาลดลง
ประมาณ 7 วนั 

ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแหง่ใหมข่องภูมภิาค 

Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report 
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1992 2006 2015 

Subregional 
Connectivity in 

the GMS: 

 

Roads 

Telecommunications 

Power Transmission 
Line 

Regional Development Trends 

“In the future, we will 
see more 
infrastructural 
connectivity within 
the sub-region, 
whether transport, 
telecommunication, 
power lines and 
energy.” 
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• การจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบ
อ่าวเป่ยปู้ หรือ Pan-Beibu Gulf Economic 
Cooperation; PBG เป็นข้อเสนอของ นรม.
จีน ในคราวประชุม China-ASEAN Business 
and Investment Summit  ครัง้ที่ 3 เม่ือเดือน
ตุลาคม 2549 ประกอบด้วยประเทศสมำชิกท่ีมี
พรมแดนติดต่อกบัอ่ำวเป่ยปู้  (หรืออ่ำวตงัเก๋ีย ใน
ภำษำเวียดนำม) ได้แก่ จีน (เขตปกครองตนเอง
กวำงสี  มณฑลกวำงตุ้ ง  และไหหล ำ )  และ
อำเซียน 7 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มำเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนำม และไทย)  

• จีนต้องการใช้มณฑลทางใต้เป็นประตู
การค้าเชื่ อมกับอาเซียน  และได้ก ำหนด
ยทุธศำสตร์ “สองประเทศส่ีทิศทาง” ใช้ควำม
ได้เปรียบของสภำพทำงภมูิศำสตร์ของกวำงสีซึ่ง
มีพรมแดนทัง้ทำงบกและทำงทะเลเช่ือมต่อกับ
ประเทศอำเซียน 

ความเป็นมา 
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 รัฐบำลกวำงสี ตัง้เป้ำหมำยท่ีจะก่อสร้ำงเส้นทำง
รถไฟสำยใหม่ระยะทำงรวม 3,494 กิโลเมตร ซึง่มี 
8 โครงกำรส ำคญั เช่น  
ก่อสร้างเครือข่ายทางรถไฟบริเวณชายฝ่ัง
ทะเล โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือส าคัญ 3 
แห่ง รอบอ่าวเป่ยปู้ เพ่ือให้สำมำรถกระจำย
สินค้ำจำกท่ำเรือไปสู่เมืองเศรษฐกิจส ำคญัใน
ภำคตะวนัตกของจีนได้สะดวกมำกขึน้  
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเช่ือมหนานหนิง 
(เมืองหลวงของกวางสี) กับมณฑลที่ตดิกัน 
ตลอดจนเร่งผลกัดนัโครงกำรเช่ือมต่อเส้นทำง
รถไฟกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเฉพำะ โครงกำร
เส้นทำงรถไฟ Nanning-Singapore Railway 

แผนงานรถไฟของจีน 
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แนวรถไฟตาม MOU รถไฟจีน-ลาว  (สีเหลือง)  
เช่ือมโยง บอ่เตน็-อดุมไซย-หลวงพระบำง-วงัเวียง-
เวียงจนัทน์ ระยะ 420-530 กม. 
แนวรถไฟในยูนนาน  (สีฟ้า)  
อวูซ่ี-โมฮำน ระยะ 500 กม. 
แนวรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย  (สีน า้เงนิ)  
ระยะ 615 กม. 
แนวรถไฟกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์  (สีแดง)  
ระยะ 928 กม. 
แนวรถไฟคุนหมิง-สิงค์โปร์  (สีแดง)  
ผ่ำนฮำนอย-โฮจิมินห์ ซิตี-้พนมเปญ 
แนวรถไฟนานหนิง-สิงค์โปร์  (สีแดง)  
ผ่ำนฮำนอย- โฮจิมินห์ ซิตี-้พนมเปญ  
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www.themegallery.com 

CITS  
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ความท้าทายจากปรากฏการณ์ใหมด่้านการค้าและการแข่งขันใน AC 
 
 

ไทย  
อังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไทย 
อังกฤษ 
มลายู  
พม่า 

จีนกลาง 
ตากาล็อก 
อินโดนีเซีย 

เขมร 
ลาว 
ทมิฬ 

เวียดนาม 

ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นท้าทาย 
ธุรกิจท้องถ่ินที่เคยดูแลเฉพาะ

ตลาดขนาดเล็กจะมีขีด
ความสามารถในการจัดการ

ตลาดที่มีขนาดใหญ่และ
หลากหลายขึ้นอย่างมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏการณ์ใหม่ 
•ตลาดใหญ่ขึ้น เวทีการค้าและการลงทุนแบบใหม่  
•การจัดเรียงตัวใหม่ของโซก่ารผลิตในภูมภิาค  
•การจัดหาแหล่งวัตถดุิบในภูมภิาค 

ประชากร 
67 ล้านคน                    575 ล้านคน 

พื้นที ่
513,115 ตร.กม.           4,464,322 ตร.กม. 



2 มนีาคม 2556 NESDB 47 47 NESDB 2 มนีาคม 2556 



ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาค 1 

2 

3 

กลไกของประชาคมอาเซยีน 

กรอบอนภุมูภิาคและการเชือ่มโยงในอาเซยีน 

4 ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 



3. กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง

พ้ืนฐำนและ 
โลจิสติกส ์

4. กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

5. กำรพัฒนำ
กฎหมำย กฎ 
และระเบียบ  

6. กำร 
สร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจและ 
ควำมตระหนัก  

ถึงกำรเป็น
ประชำคม
อำเซียน 

7. กำร
เสริมสร้ำงควำม

มั่นคง 

8. กำรเพ่ิม
ศักยภำพของ

เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกำส
จำกอำเซียน 

1. กำรเสริม 
สร้ำง

ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

ของสินค้ำ บริกำร 
กำรค้ำ และ  
กำรลงทุน 

2.กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต

และกำร 
คุ้มครอง 
ทำงสังคม 

วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็ง 

และสนบัสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

อาเซียนร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
•ควำมเชื่อมโยง 
•ควำมสำมำรถในกำรรองรับ (capacity) 
•กฎ/ระเบียบกำรขนส่งสินค้ำ/ผู้โดยสำร 

•ทักษะภำษำอังกฤษ 
•ทักษะฝีมือแรงงำน/ผู้ประกอบกำร 
•มำตรฐำนฝีมือ 
•หลักสูตรกำรศึกษำ 
• เครือข่ำยควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิก 

•พันธกรณี 
•อ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ 

•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ 

•ตระหนักรู้ทุกกลุ่มทุกวัย 
•องค์ควำมรู้อำเซียน 
•วัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ
สมำชิก 

•ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
•อำชญำกรรม/ภัยพิบัต ิ
•กำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดน 
•ธรรมำภิบำล 

• เมืองหลวง 
• เมืองอุตสำหกรรม  
• เมืองท่องเท่ียว/บริกำร 
• เมืองกำรค้ำชำยแดน 

•ศักยภำพกำรผลิต 
•มำตรฐำนสินค้ำบริกำร 
•ตลำด 

•กำรคุ้มครองแรงงำน 
•สวัสดิกำรสังคม 
•สภำพแวดล้อม 

49 NESDB 2 มนีาคม 2556 



ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 

เสาหลัก 
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นเร่งด่วน 

2556 2557 2558 

เศรษฐกิจ 

AEC 
1. กฎหมาย ผลักดันกำรออก/ปรับปรุง กม. 

1.1 CBTA 3+2 ฉบับ 
1.2 กำรแข่งขันทำงกำรคำ้ 
1.3 หลักประกันทำงธุรกิจ 
1.4 สัญญำซื้อขำยระหว่ำงประเทศ 
1.5 อนุสัญญำภำษีซ้อนกับกมัพูชำและบรไูน 

กฎหมาย (ต่อ) 
1.6 ทรัพย์สินทำงปญัญำ เช่น เครือ่งหมำยทำงกำรคำ้ สิทธิบัตรกำรออกแบบ 
1.7 กฎหมำยก ำกับดูแลธุรกิจบรกิำรที่มีขอ้จ ำกัดดำ้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่ำงชำติ เช่น ธุรกิจโทรคมนำคม โรงเรียนเอกชน 

2. ด่าน (1) พัฒนำประสิทธิภำพด่ำนท่ีเป็นประตู
เชื่อมโยงกำรค้ำอำเซยีน 8 ด่ำน (แม่สำย แม่สอด 
เชียงของ หนองคำย มุกดำหำร อรัญประเทศ ปำ
ดังเบซำร์ และสะเดำ) (2) เร่งรัดกำรจดัท ำควำมตก
ลงกำรขนส่งสินค้ำขำ้มแดน (นครพนม) 

2. ด่าน เร่งรัดกำรเปิดดำ่นถำวรท่ีมี
ศักยภำพในอนำคต (บำ้นพุน้ ำร้อน) 
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำง NSW กับระบบภำยใน
ของหน่วยงำนรำชกำร 

2. ด่าน เร่งรัดกำรเปิดดำ่นถำวรท่ีมี
ศักยภำพในอนำคต (บำ้นพุน้ ำร้อน) 
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำง NSW กับระบบภำยในของ
หน่วยงำนรำชกำร 

3. National Single Window เช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง NSW กับระบบภำยในของหน่วยงำนรำชกำร 
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เสาหลัก 
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นเร่งด่วน 

ปี 2556 2557 2558 

เศรษฐกิจ 

AEC 
 

4. โครงข่ายคมนาคม  
3.1 พัฒนำระบบทำงหลวงภำยในเชื่อมโยงกับทำงหลวงอำเซียนผ่ำน 8 ด่ำนส ำคญั และด่ำนที่มีศกัยภำพอีก 3 ด่ำน  

(นครพนม ช่องจอม บ้ำนพุน้ ำร้อน) 
3.2 พัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิระยะที่ 2  
3.3 ก่อสรำ้งถนนมอเตอร์เวย์บำงใหญ-่กำญจนบรุี เพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงท่ำเรือทวำย 
3.4 เปิดประมูลรถไฟควำมเร็วสูง 4 เส้นทำง 
3.5 พัฒนำระบบรถไฟทำงคู่ 6 เส้นทำง 
3.6 ฝึกอบรมพนักงำนขับรถโดยสำรและรถบรรทุกข้ำมแดน 

5.  สินค้าและบริการ เรง่ขยำยกำรจดัท ำ MRA ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน 

6. SMEs พัฒนำทักษะกำรประกอบธุรกจิร่วมกับชำติอำเซียน และพัฒนำฝีมือแรงงำน  

7. แรงงานฝีมือ 8 สาขา จัดท ำแผนพัฒนำก ำลังคนให้เพียงพอในกำรให้บริกำรในประเทศ และกำรรองรับแรงงำนฝีมือ 8 สำขำจำก
ประเทศสมำชิกอำเซยีน รวมทั้งจดัท ำมำตรฐำนวิชำชีพ MRA บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

8. ข้อมูลธุรกิจอาเซียน  
     8.1 จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลและให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกจิของประเทศสมำชิกอำเซียนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
     8.2  จัดท ำเว็บไซต์ข้อมูลกำรท ำธุรกิจกับประเทศสมำชิกอำเซียน 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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เสาหลกั 
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นเร่งด่วน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

ASCC 

1. ภาษา จัดท ำกำรสอนและโปรแกรมสอนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำในอำเซียนให้บุคลำกรภำครัฐ SMEs และประชำชนท่ัวไป 

2. ความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชำสัมพันธ์แยกตำมกลุ่มเปำ้หมำย 

3. การศึกษา 
3.1 ปรับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของ

สถำบันอุดมศึกษำให้ตรงกับ
อำเซียนใหไ้ดร้้อยละ 25 

3.2 จัดท ำแผนกำรผลิตบุคลำกรเพื่อ
ตอบสนองตลำดแรงงำนอำเซียน 

3. การศึกษา  
3.1 ขยำยผลกำรปรับเวลำเปิดปิดภำคเรยีนของ

สถำบันอุดมศึกษำให้ตรงกับอำเซยีนใหไ้ด้ร้อยละ 50  
3.2 น ำร่องกำรยอมรับมำตรฐำนหลักสูตรร่วมกัน

กับประเทศอำเซยีน 

3. การศึกษา  
3.1 ขยำยผลกำรปรับเวลำเปิดปิดภำคเรยีนของ

สถำบันอุดมศึกษำให้ตรงกับอำเซยีนให้ได้
ครบทุกแห่ง  

3.2 ขยำยผลกำรยอมรับมำตรฐำนหลักสูตร
ร่วมกันกับประเทศอำเซียน 

4. ASEAN Unit จัดตั้งหน่วยงำนภำยในระดับกรมและกระทรวงเพื่อประสำนงำนเรื่องอำเซียนโดยเฉพำะ 

5.  บคุลากรภูมิภาค จดัอัตรำ 
ก ำลังนักวิเทศสัมพันธ์ประจ ำส ำนกังำน
จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

5.  บคุลากรภูมิภาค จัดอัตรำก ำลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจ ำส ำนักงำนจังหวัดทุกจังหวัด 

5.  บคุลากรอาเซียน น ำร่องโครงกำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรภำครัฐกับประเทศสมำชิก
อำเซียน  

6. อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลักดันกำรใช้
ประโยชน์ อวท. ในภูมิภำคเต็มรูปแบบ 

6. ปัญหาหมอกควัน ควบคุมกำรเกิด
อัคคีภัยในพ้ืนท่ีเกษตรและปำ่เพื่อร่วมบรรลุ
เป้ำหมำยกำรเกิดปญัหำหมอกควันในลุ่มแม่น้ ำ
โขงให้ต่ ำกว่ำ 50,000 จุดในปี 2558  

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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เสาหลกั 
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นเร่งด่วน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การเมืองและ
ความม่ันคง 

APSC 

1. ระบบยุติธรรม ก ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนในกำรเข้ำถึงระบบยตุิธรรมของประชำชน 

2. ธรรมาภิบาล ส่งเสรมิธรรมำภิบำลในภำครัฐและเอกชน โดยกำรด ำเนนิกำรน ำร่องในปี 2556 คือกำรใช้แนวปฏิบัติ ASEAN CG ในบริษัทท่ี
จดทะเบียนใน ตลท. ซึ่งรวมถึงกำรต่อตำ้นกำรฟอกเงิน 

3. ยาเสพติด จัดตั้งและใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยอำเซียนต่อตำ้นยำเสพติดอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกับประเทศภำคีสมำชิก ARF (ASEAN+16+EU) ในกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรรำ้ย
และอำชญำกรรมขำ้มชำติ รวมถึงกำรคำ้มนุษย ์

5. การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมกำรลักลอบเข้ำเมอืงผิดกฎหมำยอย่ำงเข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

6. ภัยพิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลและฝึกซ้อมร่วมด้ำนกำรป้องกันภัยพิบัติกับประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงเต็มรูปแบบ 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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สร้างความตระหนกัรู้เรื่อง
อาเซียน 
 ฝึกอบรม / ใช้สื่อประชำสัมพันธ์ตำม
กลุ่มเป้ำหมำย 

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
จัดตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงำนภำครัฐ และ
กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ และควำมรู้
เกี่ยวกับอำเซียน 

เสริมสร้างความมั่นคงใน
อาเซียน 
ระบบยุติธรรม / กำรลักลอบเข้ำเมืองผิด
กฎหมำย/ ต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำต ิ

พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน 

กระจายระบบสวสัดิการ 
ให้มีประสิทธภิาพและ
ครอบคลุม 

การศึกษา 
ปรับเวลำปิดเปิดภำคเรียนของ
สถำบันอุดมศึกษำให้ตรงกัน/ และสร้ำง
หลักสูตรร่วม 

เชื่อมโยงเพื่อการค้าการ
ลงทุน 
ทำงหลวงภำยในเชื่อมทำงหลวงอำเซียนผ่ำน 
11 ด่ำนส ำคัญ /รับซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพ่ือน
บ้ำน/ ICT / พัฒนำระบบเตือนภัยพิบัติ 

พัฒนาด่านและเมือง
ชายแดน 
เร่งรัดกำรเปิดด่ำนถำวรบ้ำนพุน้ ำร้อนรองรับ
ทวำย เร่งรัดระบบ National Single 
window 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานก าลังคน  
จัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนวิชำชีพ  

พัฒนาคุณภาพสนิค้าและ
บริการ 
ขยำยกำรจัดท ำ MRA ด้ำนกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำน 

สรุปประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 
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ขอบคุณครับ 


