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บทนํา 

ภูมิหลังและเหตุผลของการจัดทําแผนแมบทฯ 

 

1. อาเซียนมีพนัธกรณีในการสรางประชาคมในป ค.ศ. 2015 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนี ้การเปน

ประชาคมทีเ่ชือ่มโยงอยางเพิ่มพนูจึงมีความจําเปนเพราะอาเซียนที่เช่ือมโยงกันต้ังแตเครือขายการ

คมนาคมไปจนถงึประชาชนจะนาํไปสูอาเซียนที่เปนภูมิภาคที่แขงขันไดและมีความยืดหยุนสูง    ทําให

ประชากร สินคา บริการและทนุเช่ือมโยงใกลชิดกนัมากข้ึน สงเสริมใหเกิดสันติภาพและความรุงเรืองอยาง

ตอเนื่องแกประชาชนอาเซยีน ทั้งหมดนีจ้ึงเปนการดําเนนิการที่สอดคลองกับกฎบัตรอาเซียน โดยแผน

แมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนจะเปนกาวสําคัญในการกาวไปสูวิสัยทัศนนี ้

 

2. การจัดทําแผนแมบทฯนี้มทีี่มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที ่15 ณ ชะอํา หวัหนิ ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2009  และในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที ่16 ทีก่รุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน ค.ศ. 2010 ผูนําอาเซียนไดย้ําความจําเปนในการกําหนดมาตรการตางๆ

ในแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน ที่มีเปาหมายและตารางเวลาที่ชัดเจน ตลอดจน

ความจําเปนในการพัฒนากลไกการระดมทุนสําหรับโครงการกอสรางโครงสรางพืน้ฐานที่ยัง่ยนืเพื่อให

บรรลุผลการดําเนนิการตามแผนแมบทฯตอไป 

 

3.การสงเสริมความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียนและการรวมกลุมระดับอนุภูมิภาคจะเปนประโยชนตอ

ชาติสมาชิกอาเซียน โดยการเพิ่มพนูการคา การลงทุน การทองเที่ยว และการพฒันา ทัง้นี ้โดยที่ความ

เชื่อมโยงการขนสงทางบกจะตองผานเขตแดนของกัมพูชา ลาว เวียดนาม และพมา ดังนัน้ ประเทศเหลานี้

จะไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน            ความพยายามทั้งหลายนี้จะมีสวน

สําคัญในการลดชองวางในการพัฒนาภายในอาเซียนโดยทําใหความเจริญสามารถการเขาถึงดินแดนที่

หางไกลและมกีารพัฒนาลาหลัง 
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4. นอกจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนรูปธรรมจากความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนแลว ความ

เชื่อมโยงท่ีสรางข้ึนจะชวยสรางสงเสริมความพยายามในการสรางประชาคมอาเซียน         ไมเพยีงแตใน

ดานความรวมมือและการรวมกลุมระดับภูมิภาคที่จะเพิม่มากข้ึนเทานัน้ แตรวมถงึการไปมาหาสูกนัของ

ประชาชน ดังนั้น แนวคิดเร่ืองความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนจะสงเสริมความพยายามอยางตอเนื่อง

ของภูมิภาคในการบรรลุประชาคมอาเซียนที่มปีระชาชนเปนศูนยกลางในป ค.ศ. 2015 โดยมีจุดเนนที่การ

เสริมสรางความรูสึกของการมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน 

 

5. แมวาการมคีวามเชื่อมโยงใกลชิดกนัจะมีประโยชนที่เปนรูปธรรม แตปญหาทีเ่กิดจากอาชญากรรมขาม

ชาติ การลักลอบเขาเมือง ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ

มลพิษ ตลอดจนความทาทายขามเขตแดนอ่ืนๆ จะตองไดรับการพิจารณาปองกนัและแกไขอยางเหมาะสม

ดวย  

6. แผนแมบทฯ ควรตองครอบคลุมมิติตางๆ ของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุผลลัพธที่

กวางและครอบคลุม รวมทั้งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษของสหประชาชาติ ในบริบทนี้

ความเชื่อมโยงกันควรนาํไปสูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิน่ตางๆในภูมภิาค

อาเซียนดวย 

 

แรงขับเคลื่อนความเชื่อมโยงกันในอาเซียน 

 

7.ความจําเปนในการเพิม่พนูความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนมหีลายดานคือ  อาเซียนเปนภูมิภาคซึ่ง

ประกอบดวยประชากรประมาณ 600 ลานคน มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรวมกันถึง 1.5 ลานลาน

ดอลลารสหรัฐ ความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนจึงเปนส่ิงจาํเปนตอการรวมตัวของอาเซียน การเรงการ

สรางประชาคมอาเซียน และการเสริมสรางความเปนศูนยกลางและบทบาทของอาเซียนในการเปนแรง

ขับเคลื่อนในการวางโครงสรางทางสถาปตยกรรมของการรวมตัวกันในภูมิภาค ความเช่ือมโยงระหวางกนัที่

เพิ่มพูนของอาเซียนจึงมีความจําเปนเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตเปนภูมิภาคที่มี
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ความสามารถในการแขงขันได เพื่อกอใหเกิดการรวมกลุมและเครือขายการผลิตรวมกัน เพื่อสงเสริมการคา

ภายในภูมิภาค เพื่อดึงดูดการลงทนุ เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ลึกซึง้ยิ่งข้ึนระหวางประชาชนอาเซียน 

รวมทัง้เพื่อเสริมสรางความรูสึกของการมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน ความเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียนจะสงเสริมความเชื่อมโยงภายในประเทศสมาชิกอาเซียนดวยการพัฒนาเศรษฐกิจบน

รากฐานของการเช่ือมโครงสรางพืน้ฐานและเครือขายการสื่อสาร ตลอดจนการเคลื่อนยายของประชากร 

สินคา และบริการภายในภูมภิาคอาเซียน 

 

8. อาเซียนจําเปนตองตอบสนองรวมกนัตอโอกาสที่เกิดข้ึนจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางภูมิ

ประเทศ และความทาทายจากการแขงขันในสภาวะการคาและการลงทนุของโลก อาเซียนเปนภูมิภาคที่มี

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลอมรอบดวยอินเดียทางทิศตะวนัตก จนี ญ่ีปุนและเกาหลีใตในทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลียและนิวซแีลนดทางทิศใต  ในชวงที่ผานมาอาเซียนไดบรรลผุลลัพธที่

สําคัญในความพยายามรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนที่เพิม่พนูจะสามารถ

นําอาเซียนไปสูการเปนศูนยกลางของการเจริญเติบโตและการพฒันา รวมทัง้ปกปองความเปนแกนกลาง

ของอาเซียนภายใตโครงสรางสถาปตยกรรมการรวมตัวกนัในภูมิภาค โดยการลดตนทุนดานการลงทุน 

การคาสินคาและบริการระหวางกนั 

 

9. ในชวงที่ผานมา อาเซียนไดพยายามสรางประชาคมและเรงการรวมตัวของภูมิภาคผานขอริเร่ิม ทาง

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการทีห่ลากหลาย ทั้งภายใตกรอบคณะกรรมการรายสาขาตางๆของอาเซียน

และกรอบอนภูุมิภาคตางๆ ดังนัน้ความพยายามเหลานีค้วรจะมุงเนนไปในทางเดียวกัน โดยมีแผนแมบทฯ

ความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนเปนเคร่ืองมือทางยุทธศาสตรโดยรวมเพื่อสงเสริมและเรงรัดขอริเร่ิม

ของคณะกรรมการรายสาขาตางๆของอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคตางๆเพื่อกาวไปสูเปาหมายการเปน

ประชาคมอาเซียน  

 

ขอบเขตและคํานิยามของความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน 
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10. ความเช่ือมโยงในอาเซียนหมายถึงการเช่ือมตอทางกายภาพ สถาบัน และประชาชนสูประชาชน ซึง่

รวมกันข้ึนเปนฐานรากทีเ่อ้ือตอการบรรลุผลในดานเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง สังคมและ

วัฒนธรรม ซึ่งจะนาํไปสูวิสัยทัศนของการเปนประชาคมอาเซียนที่จะเกิดข้ึนจริง โดยองคประกอบหลักของ

ความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนไดแก 

(1) ความเชื่อมโยงทางกายภาพ ประกอบดวย 

การคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พลังงาน 

 

(2) ความเชื่อโยงทางสถาบัน ประกอบดวย 

การเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการคา 

การเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกในการบริการและการลงทนุ 

ความตกลง/ขอตกลงยอมรับรวมกนั 

ความตกลงการขนสงในภูมภิาค 

กระบวนการขามพรมแดน 

โครงการเสริมสรางศักยภาพ 

 

(3)ความเชื่อโยงประชาชนสูประชาชน ประกอบดวย 

การศึกษาและวัฒนธรรม 

การทองเทีย่ว 



 104 

 

11. รูปภาพ 1.1 แสดงความสัมพันธระหวางความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนและการสรางประชาคม

อาเซียน ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดจากการเสริมสรางความเช่ือมโยง

ทางกายภาพและสถาบัน ซึง่จะลดตนทุนการลงทุนและการคาระหวางกนัในดานสินคาและบริการ รวมถงึ

ตนทนุในการเช่ือมตอการใหบริการ และตนทนุการจัดต้ังเครือขาย ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนที่

เพิ่มพูนข้ึนยังสามารถชวยลดชองวางในการพัฒนาโดยการขยายขอบเขตของเครือขายการผลิต และชวย

เสริมสรางความเช่ือมโยงประชาชนสูประชาชน ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกถึงการเปนประชาคมในอาเซียน

รวมกัน 
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รูปภาพ 1.1: ความสมัพันธระหวางความเชื่อโยงระหวางกันของอาเซียนกับประชาคมอาเซียน 

 

 

 

ที่มา: ปรับแกจากสถาบันวจิัยเศรษฐกิจอาเซียน   
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วิสัยทัศน เปาหมาย 

และวัตถุประสงคของ

ความเชื่อมโยงระหวาง

กันในอาเซียน 

�

บทท่ี1 

แผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 
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บทที่ 1 
วิสัยทัศน เปาหมาย และวัตถุประสงคของความเชือ่มโยงระหวางกันในอาเซียน 
 

1. การสงเสริมความเช่ือมโยงภายในภูมิภาคมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ        ลด

ชองวางการพฒันาโดยการกระจายประโยชนของการเจริญเติบโตไปยังกลุมและชุมชนที่พัฒนานอยกวาที่มี

ความยากจน รวมทัง้สงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียน และเช่ือมตอชาติสมาชิกอาเซียนใน

ภูมิภาคใหเขากับประชาคมโลก 

 

2. แนวคิดเร่ืองความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนจะสงเสริมใหเกิดการตอยอดการรวมตัวของอาเซียน 

และขยายกวางข้ึนไปยงัเอเชียตะวนัออก และความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่ลึกซึง้และกวางขวางข้ึนนี้จะสราง

ความเขมแข็งใหแกจุดยืนของอาเซียนในฐานะเปนแกนกลางของภูมภิาคเอเชียตะวันออก และรักษาความ

เปนแกนกลางของอาเซียน ซึง่จะเกิดความเขมแข็งเพิ่มมากข้ึนจากการบรรลุถึงศักยภาพของความเช่ือมโยง

ดังกลาว 

 
วิสัยทัศน 
 

3. วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ไดกําหนดใหอาเซียนเปนศูนยรวมของชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที่มองไปขาง

นอก อยูรวมกนัอยางมีสันติภาพ มัน่คง และเจริญรุงเรือง รวมตัวกนัเปนหุนสวนของการพัฒนาอยางมพีล

วัตร และเปนประชาคมทีเ่อ้ืออาทร ดังนัน้การสรางและความสําเร็จของความเช่ือมโยงระหวางกนัใน

อาเซียนที่เพิ่มพูนนี้จึงจําเปนตองมีวิสัยทัศนรวมกนัของอาเซียนรวมถึงแนวทางสูความเช่ือมโยงท่ียัง่ยนืใน

ระยะยาว โดยคํานึงถงึความจําเปนในการสงเสริมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของทองถิน่ บรรเทา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และขับเคลื่อนความเช่ือมโยงภายในประเทศใหสอดรับกับความเช่ือมโยงของ

ภูมิภาค วิสัยทัศนการเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนทีเ่พิ่มพูนจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับหลักของ

อาเซียน “หนึง่วิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึง่ประชาคม” และจะตอบสนองตอสภาพพืน้ฐาน และขอตกลง

ตางๆ รวมทัง้คํานึงถึงความรับผิดชอบและสมรรถนะที่แตกตางกนัของแตละประเทศสมาชิกอาเซียนดวย 
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เปาหมาย 
 

4. แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนเล็งเหน็วาความเช่ือมโยงของอาเซียนผานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพที่เพิม่พูน (ความเชื่อมโยงทางกายภาพ) การจดัระบบทางสถาบัน

อยางมีประสิทธิภาพ (ความเชื่อมโยงทางสถาบัน) และการเพิ่มอํานาจใหประชาชน (ความเชื่อมโยง

ประชาชนสูประชาชน) จะตองอาศัยทั้งการพัฒนายุทธศาสตรและสถาบันใหมๆ และการลงทุนในการ

ดําเนนิการตามโครงการตางๆที่มีอยูแลวและจะมีข้ึนอีกในอนาคตอยางมีประสิทธิผล 

 

5. เปาหมายของความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนทีเ่พิ่มพูนไดแก 

(1) เพื่อเพิ่มพนูการรวมตัวและความรวมมอืของอาเซียน 

(2) เพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการแขงขันในระดับโลกของอาเซียน โดยการมีเครือขายการผลิต 

ของภูมิภาคที่เขมแข็ง 

(3) เพื่อทาํใหสภาพความเปนอยูและวถิชีีวิตของประชากรอาเซียนดีข้ึน 

(4) เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียน 

(5) เพื่อสงเสริมการเช่ือมตอกับศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหมากข้ึนทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภายในชาติ

สมาชิก รวมถงึการลดชองวางของการพฒันา 

(6) เพื่อสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 

(7) เพื่อเพิ่มพนูความพยายามในการจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริมการพัฒนาที่

ยั่งยนื 

(8) เพื่อจะสามารถจัดการกบัผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความเช่ือมโยง 

 
วัตถุประสงค 
 

6.เพื่อบรรลุเปาหมายเหลานี ้แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนกําหนดวัตถุประสงค

ตอไปนี้สําหรับความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนที่เพิ่มพนู 

(1) เพื่อรวบรวมแผนงานเกี่ยวกับความเช่ือมโยงที่มีอยูและจัดลําดับความสําคัญโดยคํานึงถึงกรอบความ

รวมมืออนุภูมภิาคตางๆที่มอียูแลว 
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ความเชื่อมโยงทางกายภาพ 
(2) เพื่อพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และพลังงาน ทีม่ีความ

หลากหลายในอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ใหมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
 
ความเชื่อมโยงทางสถาบัน 
(3) เพื่อใหมยีทุธศาสตร ความตกลง กลไกทางกฎหมายและสถาบัน ที่จะทําใหความเช่ือมโยงระหวางกัน

ในอาเซียนบังเกิดผล รวมถงึการอํานวยความสะดวกในการคาสินคาและบริการ ตลอดจนนโยบายการ

ลงทนุและกรอบกฎหมายทีเ่หมาะสมเพื่อใหการลงทนุไดรับการคุมครอง    และดึงดูดการลงทนุของ

ภาคเอกชน 
 
ความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชน 
(4) เพื่อจัดทาํขอริเร่ิมที่จะมสีวนสงเสริมและกอใหเกิดการลงทนุในการศึกษาและการเรียนรู  ตลอดชีพ 

สงเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย กระตุนการสรางนวัตกรรม สงเสริมการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของ

อาเซียน รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวและการพฒันาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 
(5) เพื่อสรางหลักการในการระดมทุน ใหคําแนะนําดานกลไกที่เหมาะสมสําหรับการระดมทุน และประเมิน

คาใชจายที่จําเปนเพื่อพัฒนาและ/หรือสงเสริมความเชื่อมโยงตามที่แผนแมบทกําหนด 

(6) เพื่อสรางความเปนหุนสวนที่ใหประโยชนกนัทกุฝายระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนอาเซียน และ

ประชาคมระหวางประเทศ 

(7) เพื่อสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทองถิน่ในการดําเนนิการตามขอริเร่ิมความเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียน 

(8) เพื่อวางตารางเวลาสําหรับการบรรลุเปาหมายความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน ซึ่งสอดรับกับการ

ดําเนนิการเพือ่สรางประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 โดยคํานงึถึงความแตกตางของระดับการ

พัฒนาของชาติสมาชิกอาเซียน  

(9) เพื่อจัดเตรียมขอตกลงและความรวมมอืตางๆที่จะเสริมสรางศักยภาพในอาเซยีน เชน ความริเร่ิมเพื่อ

การรวมตัวของอาเซียน และเร่ืองอ่ืนๆที่เหมาะสมเพื่อลดความแตกตางในการพัฒนา และการสงเสริมความ

พยายามระดับภูมิภาคใหบรรลุการเปนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางภายในป ค.ศ. 2015 
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หลักการสําคัญสําหรบัแผนแมบท 
แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนต้ังอยูบนหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) ชวยเรงรัดและไมเปนอุปสรรคตอขอริเร่ิมที่มีอยูแลวในอาเซยีน ตลอดจนสงเสริมกระบวนการสราง

ประชาคมอาเซียน 

(2) สรางผลลพัธทีเ่ปนประโยชนกบัทุกฝายเพื่อสะทอนผลประโยชนของทุกชาติสมาชิกอาเซียน 

(3) สรางความสอดประสานระหวางยทุธศาสตรหรือแผนงานขององคกรรายสาขาตางๆทีม่ีอยูแลวและ

กําลังดําเนนิการอยูภายใตกรอบอาเซียนและอนุภูมิภาคตางๆ 

(4) สรางความสมดุลระหวางผลประโยชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

(5) เสริมสรางความเช่ือมโยงระหวางแผนดินใหญและหมูเกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

(6) มองไปขางนอก และชวยสงเสริมพลวตัรการแขงขันของประเทศคูเจรจาตางๆตอแผนแมบทฯ ตลอดจน

ชวยรักษาความเปนแกนกลางของอาเซียน  

(7) การมีรูปแบบการระดมทุนที่ชัดเจนและครอบคลุมการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
 

รูป 1.1 วสิัยทัศนและเปาหมายของการเชื่อมโยงอาเซียน 



 111 

 
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารของประเทศไทยเร่ือง “แนวทางที่เปนไปไดในการกาวไปสูความเชื่อมโยงของ

ภูมิภาคที่เพิม่พูน: ทัศนะเบ้ืองตน” 
 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อาเซียนที่เชื่อมโยง :   หนึ่งประชาคม หลากหลายโอกาส   
---------------------------------------------------  

ประชาคมอาเซียนที่รวมตัวและมีพลวัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีสันติภาพ 

และรุงเรือง และต้ังอยูที่ศูนยกลางของโครงสรางการรวมตัวของภูมิภาคที่มีวิวัฒนาการ 

่

 
  

•    ความรวมมือและการรวมตัวของภูมิภาคเพิ่มพูน  
•    ความสามารถในการแขงขันระดับโลกสูงข้ึน มีเครือขายการผลิต 

ของภูมิภาคที่เขมแข็งข้ึน •    สภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีข้ึน -   
•    กฎระเบียบและธรรมาภิบาลดีข้ึน  
•    เช่ือมตอกับศูนยกลางทางเศรษฐกิจมากข้ึน ลดชองวางของการพัฒนา 

 

ความรวมมือ การประสานงาน และ 

ความเปนหุนสวนกับประเทศคูเจรจา 

และภาคีภายนอกอื่นๆ ในการขยาย 

ความเช่ือมโยงไปนอกอาเซียน 

  

แหลงที่มาและรูปแบบการระดมทุน: 

ระดับชาติ ทวิภาคี อนุภูมิภาค อาเซียน 

ประเทศคูเจรจา ภาคเอกชน ฯลฯ 
    

แผนงานขององคกรรายสาขา  

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การคมนาคม การทองเที่ยว พลังงาน  

การคลัง ฯลฯ 

 

  

สงเสริมความเช่ือมโยงภายใน 

เอเชียตะวันออก ซ่ึงเช่ือมตอกับ 

ตลาดโลกที่สําคัญ 

 

  
  

บรรทัดฐานโลก แนวโนม และกฎระเบียบ 

ที่กระทบตอความเช่ือมโยง 
  

 
  ความเชื่อมโยงในอาเซียนท่ีเพิ่มพูน  

 

 

 

 

แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยง 

    ระหวางกันของอาเซียน 
 

 
 
 
 

     

สนับสนุนระบบการควบคุมในรูป 

กฎระเบียบและที่ไมใชกฎระเบียบ 

รวมถึงสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 

 

ขอริเร่ิมสําหรับอนุภูมิภาค และเครือขาย 

โครงสรางพื้นฐานระดับชาติ รวมถึง 

ยุทธศาสตรที่เก่ียวกับความเช่ือโยง 
  

คณะทํางานระดับสูงของอาเซียนวาดวย 

  ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน 
 

วิส
ัยท

ัศน
 

  

เป
าห

มา
ย   

 กลไก 

  

   การดําเนินการ  
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ความสําเร็จ       
ความทาทายและ
ปญหาอุปสรรคของ 
ความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน�

บทที่ 2 

แผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 
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1. อาเซียนมีความมุงมัน่เพียรพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนนิการตามกฎบัตรอาเซียนและแผนงานการ

ดําเนนิการไปสูการเปนประชาคมอาเซยีน  การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนเปนแนวคิดที่สะทอนถงึจุด

แข็ง ศักยภาพ และความทาทายของการสรางประชาคมอาเซียน               โดยตอยอดจากพฒันาการและ

ความสําเร็จของกรอบความรวมมือตางๆภายในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเสนอแนวทางในการจัดการกับ

ประเด็นทาทายตางๆ ตลอดจนแนวทางในการเสริมสราง               ขีดความสามารถ  การลดชองวาง

ทางการพัฒนา และการขจัดความแตกตางระหวางกันทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน   

 

2. อาเซียนไดดําเนนิโครงการและขอริเร่ิมตางๆเปนจํานวนมากเพื่อจะสรางและเพิ่มพูนความเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียน ซึง่ไดมีความกาวหนาในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี ยังคงมีภารกจิสําคัญที่จะตอง

ดําเนนิการตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเช่ือมโยงที่สมบูรณ ดังนั้น ตอไปนี้จะเปนการพิจารณาถึง

สถานะของความรวมมือในภูมิภาค รวมทั้งขอริเร่ิมตางๆในอนุภูมิภาคทัง้ 3 มิติ ไดแก ความเชื่อมโยงทาง

กายภาพ ความเช่ือมโยงทางสถาบัน และความเช่ือมโยงประชาชนสูประชาชน 

 
2.1 ความเชือ่มโยงทางกายภาพ 

 
3. การเชื่อมโยงทางกายภาพ ครอบคลุมถึง โครงสรางพืน้ฐานดานการขนสง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่จะใหบริการดานตางๆและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ

สงผลใหภูมิภาคอาเซียนมีบูรณาการทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการอาํนวยความสะดวก

ทางการคา การลงทุน การลดคาใชจายที่เกี่ยวของทางการคา และการอํานวยความสะดวกในการติดตอ

ระหวางประชาชน  
 

2.1.1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางทะเลและทางอากาศ  

 

4. การขนสงทางบก ความรวมมือของอาเซียนในการสรางถนนและทางรถไฟ มีเปาหมายเพื่อการสราง

เสนทางขนสงทางบกที่เชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคเขาดวยกนัอยางมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอนุรักษไวซึง่ส่ิงแวดลอมทีย่ั่งยืนภายใตความรวมมือนี้              มีโครงการที่มี
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ความสําคัญลําดับตน (flagship project) 2 โครงการ ไดแกโครงการทางหลวงอาเซียน และโครงการทาง

รถไฟสายสิงคโปร-คุนหมงิ   
 
5. โครงสรางพื้นฐานทางถนน  ที่ประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซยีน คร้ังที ่5 เมื่อเดือนกนัยายน ค.ศ. 1999 ที่

กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวยีดนาม ไดใหการรับรองแผนงานพัฒนาทางหลวงอาเซียนภายใตกรอบเวลาดังนี ้
 
• ระยะที ่1 : การวางโครงขายและกําหนดเสนทางหลวงระดับประเทศใหเสร็จส้ินภายในป ค.ศ. 2000  

• ระยะที ่2: การติดต้ังเคร่ืองหมาย/ปายบอกทางบนเสนทางทีก่ําหนดทุกสาย การยกระดับเสนทางที่

กําหนดทั้งหมดใหเปนถนนมาตรฐานช้ัน 3 เปนอยางนอย การสรางเสนทางเช่ือมตอที่ยังไมสมบูรณให

เสร็จส้ินทกุสายและการดําเนินการใหจุดผานแดนทุกจุดสามารถทําการได ภายในป ค.ศ. 2005  
 
• ระยะที ่ 3: ยกระดับเสนทางที่กําหนดทุกสายเปนถนนมาตรฐานช้ัน 1 และยกระดับถนนสายรองที่มี

ปริมาณการจรจรนอย ใหเปนถนนมาตรฐานชัน้ 2 ภายในป ค.ศ. 2020 
 
 
6. ทางหลวงอาเซียนเปนสวนตอขยายของโครงขายทางหลวง

สายเอเชียสวนที่อยูในอาเซียน          ในปจจุบันแมจะมี

ความกาวหนาในการขยายระยะทางและยกระดับคุณภาพ

ทางหลวง แตยังมีเสนทางเชื่อมตอที่ไมสมบุรณอีกหลายสาย 

รวมทัง้ยงัมีถนนหลายสายทีตํ่่ากวามาตรฐานอยูในประเทศสมาชกิอาเซียนบางประเทศ   เสนทางเช่ือมตอ

ที่ไมสมบูรณบนทางหลวงอาเซียนเหลานี ้สวนใหญอยูในพมา  มีความยาว 227 กิโลเมตร   นอกจากนัน้ยัง

มีถนนที่ตํ่ากวามาตรฐานช้ัน 3 อีกกวา 5,300 กิโลเมตร ใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน  ไดแก ลาว พมา 

เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนเีซีย และมาเลเซีย 

 

7. ทางหลวงอาเซียนไดกําหนดเสนทางการขนสงขามแดน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอํานวยความ

สะดวกดานการขนสงสินคาขามแดน โดยไดกําหนดใหเสนทางเหลานีไ้ดรับการยกระดับและเร่ิมการ

กอสรางในลําดับตน ในเสนทางเหลานี้มีถนนที่ตํ่ากวามาตรฐานชัน้ 3 รวมระยะทาง 2,069 กิโลเมตร โดย

อยูใน ลาว พมา และฟลิปนส  ความทาทายสําคัญในเร่ืองนี้ คือ การเขาถึงแหลงทุนเพื่อยกระดับถนนที่ตํ่า

กวามาตรฐานชั้น 3 ใหเสร็จส้ินตามเวลาทีรั่ฐมนตรีขนสงอาเซียนไดกําหนดไว 

โครงการทางหลวงอาเซียน 

23 เสนทาง 
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 รูปภาพ 2.1 แผนท่ีทางหลวงอาเซียนและทางหลวงสายเอเชีย 

  ที่มา: ASEAN Logistics Network Map Study, JETRO 2008 

 
 
8. โครงสรางพื้นฐานทางรถไฟ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที ่5 เมื่อเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1995 ไดมี

การเสนอโครงการทางรถไฟสายสิงคโปร-คุนหมงิ โดยมเีปาหมายใหเสร็จส้ินภายในป ค.ศ. 2015 โครงการ

ดังกลาวครอบคลุมเสนทางหลายสายผานสิงคโปร-มาเลเซีย-ไทย-ลาว-กัมพูชา- เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) 

และเสนทางสาขา/เชื่อมตอ (spur lines)ระหวางไทย –พมา และไทย-ลาว  
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ตาราง 2.1 เสนทางการขนสงขามแดนที่กาํหนดไวในอาเซียน  Designated Transit Transport 
Routes (TTRs) in ASEAN  
 
ประเทศ ความยาวของเสนทางขนสงผานแดนท้ังหมด 

 (กม) 
ความยาวของถนนตํ่ากวามาตรฐานชั้น 3  
(กม) 

บรูไน 168 0 
กัมพูชา 1,338 0 
อินโดนีเซีย 4,143 0 
ลาว 2,170 391 
มาเลเซีย 2,242 0 
พมา 3,018 1,467 
ฟลิปปนส 3,073 211.5 
สิงคโปร - 1/ - 
ไทย 4,477 0 
เวียดนาม 577 0 
รวมระยะทางท้ังส้ิน 21,206 2,069.5 
 
หมายเหตุ: 1/ สิงคโปรจะเสนอเสนทางขนสงผานแดนท่ีกําหนดเมื่อย่ืนสัตยาบันสารตอพิธีสารฉบับท่ี 1 ของความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน  
ท่ีมา: Thailand Report “The Updated Status of the AHN Project” Presented to 29th Senior Transport Official Meeting in 
Brunei Darussalam (1-3 June 2010); ASEAN Secretariat 
 
 
 
9. ในปจจุบันเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมงิมโีครง

ขายที่ขาดความเช่ือมโยงหรือที่ตองการการฟนฟซูอมแซม 

อยูประมาณ 4,069 กิโลเมตรใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ซึ่งรวมทั้งกัมพชูา ลาว เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย         

ในเร่ืองนี ้ควรพิจารณาขอความชวยเหลือทางการเงนิและ

วิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา

รวมทัง้องคกรระหวางประเทศใหแกกัมพูชา ลาว พมา และ

เวียดนามเพื่อชวยใหประเทศทั้งส่ีสามารถดําเนนิการตาม

โครงการทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมงิ1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

1 นอกจากนี้ จีนไดแสดงความสนใจที่จะมีความรวมมือในโครงการทางรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยงจีนกับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยเสนอเสนทางจากคุนหมิง-เวียงจันทน-กรุงเทพฯ -ปาดังเบซาร  

โครงขายที่ขาดความเช่ือมโยง 

• Vientiane – Thakek – Mu Gia, 466 
kilometers (  on the map) 

• Mu Gia – Tan Ap – Vung Ang, 119 
kilometers ( on the map) 

• Poipet – Sisophon, 48 kilometers, (  
on the map) 

• Phnom Penh – Loc Ninh, 254 
kilometers, (  on the map) 

• Loc Ninh – Ho Chi Minh, 129 
kilometers, (  -  on the map) 

• Thanbyuzayat – Three Pagoda Pass, 
110 kilometers (  on the  

• Three Pagoda Pass to Nam Tok, 153 
kilometers (  on the map) 
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รูปภาพ 2.2 โครงขายทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง และสวนทีข่าดการเชื่อมโยง 

  ที่มา: ASEAN Transport Strategic Plan 2011-2015 – Midterm Report, ERIA and Nippon Koei 2010 

โครงขายที่ขาดความเช่ือมโยงในโครงการทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง 

 

10. การขนสงทางน้าํในแผนดิน มีศักยภาพอยางสูงในการชวยลดคาใชจายในการขนสงสินคา  แตใน

ปจจุบันยงัมีการใชประโยชนจากการขนสงประเภทนี้นอยมากในอาเซยีน ในภูมิภาคอาเซียนมีเสนทาง

ขนสงทางน้าํในแผนดินที่ใชเดินเรือไดถึง 51,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถมีบทบาทในการพัฒนาการขนสง 

โดยเฉพาะอยางยิง่ใน กัมพชูา ลาว พมา เวียดนามและไทย  ประเด็นโครงสรางพืน้ฐานที่มีการใชประโยชน

นอยนี้ รวมถึงโครงขายเสนการขนสงทางน้าํในแผนดินที่ไมไดรับการพฒันา ทาเรือในแมน้าํ และการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบที่ขาดการพัฒนา   ฉะนัน้เมื่อคํานึงถึงประโยชนทางเศรษฐกจิที่จะไดรับจากการ
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ความทาทายหลัก 

*โครงสรางพื้นฐานทาเรือ 

* การใหบริการทางทะเล 

* ศักยภาพของทาเรือ 

ความทาทายหลัก 

* บูรณาการระบบการเดินอากาศและกระบวนการท่ี

เก่ียวของ  

เชื่อมโยง จงึควรมีการดําเนนิการในเร่ืองโครงสรางพืน้ฐานพรอมกับการปรับปรุงกฎระเบียบและการบริหาร

จัดการระบบการเช่ือมโยงการขนสงทางน้ําในแผนดิน 
 
11. การขนสงทางทะเล อาเซียนไดกําหนดใหทาเรือ 

47 แหงเปนทาเรือหลัก ในโครงขายการขนสงอาเซียน 

(trans-ASEAN transport network) ดังปรากฏตาม

ภาคผนวก 2.1   การทีท่าเรือเหลานี้มีระดับการพัฒนาท่ี

แตกตางกนัทาํใหมีประเด็นทาทายหลายประการในการใหบริการขนสงทางเรือที่มปีระสิทธิภาพ    อาท ิการ

จัดการดานขนยายสินคา สมรรถนะในการรองรับการจอดเรือ ความสามารถในการบริหารการขนยาย การ

ขนสงทางบกและระบบโลจิสติกส รวมทั้งพธิีการศุลกากร 

 

12. การขนสงทางทะเล เปนการขนสงที่มคีวามสําคัญมากที่สุดในการคาระหวางประเทศ ในแงของปริมาณ

การขนสง อยางไรก็ดี  จากดชันีของ UNCTAD  Liner Shipping Index แสดงใหเหน็วา ความสามารถใน

การขนสงทางทะเลของประเทศอาเซียน ยกเวน สิงคโปรและมาเลเซียอยูในอันดับทีตํ่่ามากเม่ือเปรียบเทียบ

กับจีนและฮองกง และในขณะเดียวกนัทาเรือสวนใหญที่ เปน

ประตูการขนสงของอาเซียนก็คอนขางเต็ม ซึ่งหมายความ วา 

จําเปนตองมีการลงทุนขยายขีดความสามารถดานนี้เพื่อ

รองรับการเติบโตทางการคาที่มาจากการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของอาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศนอกภูมิภาคดวย 
 

 
13    การเช่ือมโยงภูมิภาคชายฝงทะเลของอาเซียนจําเปนตองมีเสนทางการเดินเรือที่มีประสิทธภิาพและมี

ความเชื่อถือไดเพื่อสงผลใหเกิดการเพิ่มพนูความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน จากการประเมนิผลเบ้ืองตน

ของ Philippines Nautical Highway System ในเร่ืองเรือบรรทุกยานพาหนะลอเล่ือน (Roll- on/Roll- off - 

RoRo)  แสดงใหเหน็ถงึผลประโยชนที่จะไดรับในดานการลดคาใชจายในการขนสง การสรางความ

เชื่อมโยงใหมๆ ในภูมิภาค การขยายตลาด การขนสงสินคาและผูโดยสารที่มีประสิทธภิาพมากข้ึนซ่ึงจะมี

ประโยชนตอเมืองทีย่ากจนบนเสนทางทางทะเล การเรงรัดพัฒนาทองถิ่น และการแขงขันในอุตสาหกรรม

การขนสงทางเรือ เปนตน  

14. การขนสงทางอากาศ ประเด็นโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงทางอากาศ  ทาอากาศยานหลักใน

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนควรมีทางวิง่ของเคร่ืองบินที่เพียงพอที่จะรองรับการใชงานของ
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เคร่ืองบินทีม่ีอยูในปจจุบัน  อยางไรก็ดี ทาอากาศยานบางแหงยงัคงประสบปญหาในการจัดหาส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่จําเปน โดยเฉพาะทางว่ิงของเคร่ืองบินและคลังสินคา  นอกจากการพัฒนาทาอากาศยาน

แลว ยงัควรใหความสําคัญตอการบูรณาการระบบการเดินอากาศและกระบวนการที่เกีย่วของตางๆรวมทัง้

เสนทางการบนิ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถคาดการณการเติบโตของการจราจรทางอากาศในภูมิภาคได  ความ

ลมเหลวในการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้อาจสงผลตอศักยภาพการเติบโต   เม่ือเร็วๆนี้

ประเทศอาเซียนบางประเทศไดดําเนินโครงการเพื่อปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการของทา

อากาศยานแลว รวมทัง้สรางสนามบินรองรับสายการบนิเอกชนตนทนุตํ่า ( low cost  cariers – LLC) 

อยางไรก็ดี ประเทศอาเซียนบางประเทศยงัคงมีปญหาขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกในดานคลังสินคา

ที่ทาอากาศยาน  

 
2.1.2 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

15. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและการส่ือสารเปนปจจัยพื้นฐานที่จะชวยสนบัสนุนการคา และ

อํานวยความสะดวกในการลงทนุและการขยายตลาด โดยจะเอ้ืออํานวยความสะดวกดานการแลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสาร การเช่ือมโยงประชาชนสูประชาชน การสนับสนนุการจัดสงการบริการตางๆ ตลอดจนลด

ตนทนุในการทําธุรกิจ และธุรกรรมทางการคาตางๆ  โครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

หมายรวมถึงโครงขายการสื่อสารชนิดติดต้ัง เคล่ือนที่ และดาวเทียม รวมทัง้อินเตอรเน็ต และซอฟตแวร

สนับสนนุการพัฒนาและการปฏิบัติการของโครงขายการส่ือสารเหลานี ้ 

 

16. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตองเผชิญกับความ      ทาทาย

หลายประการ ความทาทายที่สําคัญที่สุดมาจากความแตกตางทางระบบติจิตัลระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนดวยกนัเอง การขจัดความแตกตางดานดิจิตัลจําเปนตองมพีันธกรณีจากประเทศสมาชกิอาเซียนที่

จะปรับปรุงชีดความสามารถในการแขงขันของภาคเทคโนโลยีและการส่ือสารของแตละประเทศ 
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17. ความทาทายอ่ืนๆไดแก การขาดการประสานงานเพ่ือประกนัความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางพืน้ฐาน

สารสนเทศแหงชาติใหเปนระดับภูมิภาค  ความตองการในการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทางเทคโนโลยี 

ตลอดจนการขาดโครงสรางการระดมทนุจากภาคเอกชน รวมทั้งการพฒันาความสามารถในการเขาถึงและ

การลดชองวางทางดิจิตัลของประชาชนก็เปนความทาทายที่สําคัญ 
 
18. ความทาทายที่สําคัญยงัข้ึนกับความสามารถของ

ประเทศสมาชกิอาเซียนในการพัฒนาและบูรณาการ

กฎระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่

จําเปนสําหรับโครงการความเช่ือมโยงตางๆ อาทิ ธุรกรรม

ขามพรมแดน และการสงเสริมใหเอกชนลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และการบริการที่เกีย่วของ 

 
2.1.3 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 

 

19. พลังงานมบีทบาทสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและจะยงัคงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของภูมภิาคอาเซียน ความรวมมืออาเซียนดานพลังงานอยูบนพื้นฐาน

ของแผนปฏิบัติการความรวมมือดานพลังงานของอาเซยีนป ค.ศ. 1999-2004 แผนปฏิบัติการฯ ป ค.ศ. 

2005-2009 และแผนปฏิบัติการฯ ป ค.ศ. 2010-2015 
 
20. ภายใตแผนปฏิบัติการฉบับแรก (ค.ศ. 1999-2004) ซึ่งประกอบดวยแผนแมบทวาดวยการสรางแนว

เชื่อมทอกาซธรรมชาติในอาเซียนโดยคณะมนตรีอาเซียนวาดวยปโตรเลียม และแผนแมบทวาดวยการ

เชื่อมโยงพลังงานโดยสภาผูวาการการไฟฟาของอาเซียน ไดปูพืน้ฐานไวแลวสําหรับเปนกรอบความรวมมือ

ดานความมัน่คงดานพลังงานในภูมิภาคในระยะเวลาตอมา โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการใชและแบงปน

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  
21. แผนปฏิบัติการฉบับที ่2 (ค.ศ. 2005-2009) ไดประสบผลสําเร็จในหลายเร่ือง เชน การลงนามบันทกึ

ความเขาใจวาดวยโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน และการต้ังคณะมนตรีที่ปรึกษาวาดวยโครงขายระบบ

สงไฟฟาอาเซยีน และการต้ังศูนยกาซธรรมชาติของคณะมนตรีอาเซียนวาดวยปโตรเลียม 

 
22. แผนปฏิบัติการฉบับปจจุบัน (ค.ศ. 2010-2015) ไดมุงเนนการเรงรัดการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการ

ฉบับตางๆ เพือ่เสริมสรางความมัน่คงดานพลังงาน การเขาถึงและการใชพลังงานอยางยั่งยืนสําหรับ

ความทาทายหลัก 

* ขนาดชองวางทางดิจิตัล 

* ขาดการประสานงานเพื่งระหวางโครงสราง

พื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ 
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ภูมิภาค โดยพจิารณาถึงขอกังวลดานสุขภาพ ความปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สวนที่เกีย่วกบัเร่ืองโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน การสรางแนวทอกาซธรรมชาติในอาเซียน การใช

เทคโนโลยีถานหนิสะอาด และพลังงานหมุนเวียน  
 
23. ผูนาํอาเซียนไดกําหนดใหโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียนเปนโครงการที่มีความสําคัญลําดับตนในป 

ค.ศ. 1997 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหประเทศสมาชกิอาเซียนสามารถสนองตอบตอความตองการ

พลังงานไฟฟาและปรับปรุงการเขาถงึการบริการดานพลังงานโดยการเพิ่มพนูการคาพลังไฟฟาขาม

พรมแดน การสรางประโยชนสูงสุดจากการแจกจายและพัฒนาพลังงานไฟฟา รวมทั้งการสงเสริมระบบการ

สํารองและแบงปนพลังงาน สถานะของโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน               ดังปรากฏตาม
ภาคผนวก 2.2 
 
24. นอกจากนี้ยงัคงมีความทาทายสําหรับโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียนทีเ่กิดจากโครงการเช่ือมโยงใน

อนาคตจํานวนมากที่จาํเปนตองมทีอเคเบิลใตทะเลหรือบนบก ซึ่งเกีย่วโยงกับโครงขายระบบสงไฟฟาของ 

กัมพูชา ลาว พมา และเวยีดนาม  นอกจากนัน้ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงโครงชายระบบสงไฟฟา

อาเซียนยงัจะตองไดรับการยอมรับจากประเทศที่เขารวมโครงการดวย แมวา โครงการเหลานีจ้ะไดรับการ

ประเมินจากสภาผูวาการการไฟฟาอาเซียนวาสามารถดําเนนิการไดในดานเทคนิคแลวก็ตาม นอกจากนี้ยงั

จะตองมีการพจิารณาถึงความจําเปนในการมี กรอบ

ความรวมมือดานกฎระเบียบและกลไกสําหรับการ ระดม

ทุนที่เหมาะสมตอไปดวย 
 
25. การสรางแนวทอกาซธรรมชาติอาเซียนมี

เปาหมายเพื่อพัฒนาโครงขายระบบสงกาซของ

ภูมิภาคใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2020 โดย

เชื่อมตอทอกาซที่มีอยูแลวของประเทศสมาชิกอาเซียน และทําใหสามารถขนสงกาซขามพรมแดนไดภายใน

ป ค.ศ. 2013  โดยจะมีการวางทอกาซเปนระยะทาง 3,020 กิโลเมตร โดยจะสรางแนวทอกาซ M9 เชื่อมตอ

ระหวางไทยและพมาใหเสร็จส้ินในป 2010 ดวย  ในการนี้อาเซียนกําลังพิจารณาถงึการวางโครงสราง

พื้นฐานสําหรับการขนสงกาซธรรมชาติเหลว (LNG)ดวย เนื่องจากหลายประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร 

และไทย ไดมกีารสรางสถานีกาซ LNG หลายแหง  สถานะโครงการสรางแนวทอกาซธรรมชาติปรากฏตาม
รูปภาพ 2.3 
 
 
 
 
 
 

ความทาทายหลัก 

*ความอยูรอดทางเศรษฐกิจ 

* กรอบความรวมมือดานกฎระเบียบ 



 122 

 
 
 
 รูปภาพ 2.3: สถานะการพัฒนาโครงขายระบบ

สงไฟฟาอาเซียน 

 

 

 

Source: HAPUA Report to 27th Senior Official on Mineral and Energy, 2009 

 

26. เปนที่คาดไดวา การกอสรางแนวทอกาซธรรมชาติของอาเซียนใหสําเร็จจะตองมกีารใชเงนิลงทนุ

จํานวนมากและตองเผชิญกับความซับซอนทางขอกฎหมาย  ความทาทายเหลานีย้ังรวมถึง ตนทุนในการ

ลงทนุที่สูงข้ึน การผสานกฎระเบียบดานเทคนิคและความมั่นคง และความแตกตางในกระบวนการจัดสง

กาซธรรมชาติ การแจกจายและการบริหารจัดการกาซดังกลาวขามประเทศ นอกจากนัน้ยังตองคํานงึถงึการ

แขงขันระหวางกาซธรรมชาติที่จัดสงทางทอและแหลงพลังงานอ่ืน เชน ถานหนิ และกาซธรรมชาติเหลว   

อีกทั้งยังตองเอาชนะอุปสรรคในเร่ืองความเช่ือถือทางการเมืองในการรวมมือกนัในตลาดพลังงาน ซึง่

อาจจะเปนขอกีดขวางอันใหญหลวงตอการคากาซธรรมชาติระบบทอของอาเซียน 

 

AFAFGIT – establish an efficient, effective, integrated 
and harmonised transit transport 
system in ASEAN 

AFAMT – governs door‐to‐door delivery of goods 
using various modes of transport 

AFAFIST –  facilitates inter‐state transport of goods, 
harmonisation of customs regulation 
and requirement for inter‐state 
movement of goods 
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27. ในปจจุบันมีโครงการเช่ือมโยงทอกาซภายใตความรวมมือทวิภาคี จํานวน  8  โครงการดวยกัน โดยมี

ความยาวเปนระยะทางประมาณ 2,300 กิโลเมตร โดยโครงการเหลานี้จะเช่ือมโยงทอกาซระหวางไทย กับ

พมา  นาตูนาตะวันตกของอินโดนีเซยีกับDuyong นาตูนาตะวันตกของอินโดนีเซียกับสิงคโปร  เกาะสุ

มาตราตอนใตกับสิงคโปร มาเลเซียกับไทย และสิงคโปรกับมาเลเซีย  

ดังปรากฏในรปูภาพ2.4 
 

Figure 2.4: Status of the Trans‐ASEAN Gas Pipeline Project 

 

 
Source: ASCOPE Report to 27th Senior Official on Mineral and Energy, 2009 

 
 

 

2.2 ความเชือ่มโยงทางสถาบัน 
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28. ความเชื่อมโยงทางสถาบัน หมายถงึการเช่ือมโยงกฏระเบียบตางๆผานการจัดทาํความตกลงระหวาง

ประเทศและความตกลงระดับภูมิภาค รวมทั้งพิธีสารตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทาํธุรกรรม

ทางการคาสินคาและสินคาบริการตลอดจนการเคล่ือนยายบุคคลขามพรมแดน 
 
2.2.1 การอํานวยความสะดวกในการขนสง 

 

29. ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา อาเซียนไดมีขอริเร่ิมหลายประการในการอํานวยความสะดวกทางการ

ขนสง เพื่อสรางระบบโลจิสติกสและระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ

เคล่ือนยายสินคา และการเช่ือมโยงการขนสงทางบก ทางทะเลและทางอากาศที่สะดวกราบร่ืน ขอริเร่ิม

เหลานี้ไดแก ก) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอาํนวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน ข)

กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ค) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการ

อํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดน ง) แผนงานการรวมกลุมสาขาการบิน จ)แผนปฏิบัติการอาเซียน

วาดวยการขนสงทางน้ําในภูมิภาคอาเซียน 

 
30. ความตกลงและแผนปฏิบัติการขางตนทัง้หมดนี้มวีตัถุประสงคเพือ่เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการสราง

ระบบโลจิสติกสและระบบการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเพือ่ทําใหการเคล่ือนยาย

สินคาที่สะดวกราบร่ืนเนื่องจากมีการเช่ือมโยงการขนสงทางบก ทางทะเลและทางอากาศเขาดวยกัน พธิี

สารของความตกลงเหลานี้ (ไดแกพิธีสารฉบับที่ 2  6 และ 7 ของความตกลงอาเซียนวาดวยการอาํนวย

ความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน) ซึ่งในปจจุบันยังไมไดรับการใหสัตยาบัน และไมมีผลบังคับใช 

  

31.  ขอริเร่ิมเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงสวนใหญท่ีมีอยูในปจจุบันมุงท่ีจะอํานวยความสะดวกดาน

การขนสงสินคา ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาจดัทําขอริเร่ิมใหมๆสําหรับยานพาหนะเพ่ือการโดยสาร

โดยเฉพาะท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวในภูมิภาคและการเช่ือมโยงระหวางประชาชน 

 
32. แผนงานการรวมกลุมสาขาการบินเปนแผนงานที่กําหนดแนวทางสําหรับการเปดเสรีการบริการ

เดินอากาศในอาเซียนโดยมีเปาหมายการเปดเสรีเปนระยะๆ โดนเฉพาะอยางยิง่เสรีภาพที ่3 4 และ 5 

สําหรับการขนสงสินคาทางอากาศระหวางทุกเมืองในอาเซียน และเสรีภาพที ่3 4 และ 5 สําหรับการบริการ

ขนสงผูโดยสารระหวางทุกเมืองในอาเซียนภายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 และเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 

ตามลําดับ 
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33. เพื่อดําเนนิการตามแผนงานการรวมกลุมสาขาการบิน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดบรรลุผลและลงนาม

ความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยบริการเดินอากาศ และความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยการเปดเสรี

อยางเต็มที่ของบริการขนสงสินคาทางอากาศ   ในปจจุบันอยูในระหวางกระบวนการใหสัตยาบันความตก

ลงทัง้สองฉบบัและพิธีสารที่เกีย่วของ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะลงนามความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวย

การเปดเสรีอยางเต็มที่ของบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ดวย โดย

ภายใตความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยการเปดเสรีอยางเต็มที่ของบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศน้ีจะ

ขยายการเปดเสรีบริการขนสงผูโดยสารครอบคลุมถึงทุกจุดในอาเซียนตามนยัในพิธสีาร 1 วาดวยสิทธิ

ทางการบินเสรีภาพที ่3 และ4 ระหวางเมอืงใดๆในอาเซยีน และพิธีสาร 2 วาดวยการสิทธิทางการบิน

เสรีภาพที ่5 ระหวางเมืองใดๆในอาเซียน เพื่อใหสามารถดําเนนิการไดภายในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2010 

และ 30 มิถนุายน ค.ศ. 2013 ตามลําดับ  ทั้งนี้ ความตกลงพหุภาคีบริการเดินอากาศเหลานี้จะเปนพืน้ฐาน

นําไปสูการบรรลุนโยบายเปดนานฟาของอาเซียน 

 
34. ประเด็นทาทายหลักในการขยายการเปดเสรีภาคการขนสงทางอากาศ คือ การจะตองดําเนินการตาม

ความตกลงความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยบริการเดินอากาศ  และความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวย

การเปดเสรีอยางเต็มที่ของบริการขนสงสินคาทางอากาศ   และความตกลงพหุภาคีอาเซียนวาดวยการเปด

เสรีอยางเต็มที่ของบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศอยางครบถวนตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว รวมทัง้ใน

การขยายการเช่ือมโยงนี้ไปยงัประเทศคูเจรจาดวย 

 

35. แผนปฏิบัติการอาเซียนวาดวยการขนสงทางน้ําในภูมิภาคอาเซียนมุงจะขยายเปาหมายที่ไดแถลงไวใน 

2 เอกสาร คือ แผนปฏิบัตการเวียงจนัทน ป ค.ศ. 2004-2010 และแผนปฏิบัติการดานการขนสงของ

อาเซียน ค.ศ. 2005-2010 นอกจากนี้ยงัตอบสนองตอขอเรียกรองจากผูนําอาเซียนทีจ่ะใหมีกลไกและ

มาตรการเพื่อชวยใหสามารถดําเนนิการตามขอริเร่ิมตางๆดานเศรษฐกิจที่มีอยูไดอยางจริงจัง 

 

36. แผนปฏิบัติการนี้เปนแผนงานสําหรับการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและมีกําหนดเวลา ดังนัน้     ชาติสมาชิก

อาเซียนตองนาํไปปฏิบัติเพือ่บรรลุผลโดยทําใหระบบการขนสงทางทะเลในอาเซียนเปนลักษณะเปดกวาง 

มีประสิทธิภาพ แขงขันได และครอบคลุมทั้งการขนสงผูโดยสารและสินคาทางทะเล นอกจากนี้ แผนปฏิบัติ

การนีย้ังเกี่ยวของกับการบริการของทาเรือและบริการที่เกี่ยวของที่มีความจําเปนตอการใหบริการขนสงทาง

ทะเลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเช่ือถือได มาตรการ/การดําเนนิการสวนใหญที่ระบุไวในแผนปฏิบัติ

การอยูในระหวางการนําไปใชงานจริง แตบางสวนยังไมไดริเร่ิมข้ึน นอกจากนี้การดําเนินมาตรการเฉพาะ
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ความทาทายสําคัญ 

* คํานิยามและยุทธศาสตรของตลาดการ
ขนสงเดียว 

* การยอมรับหลักการอาชีพสงวน 

ดานก็จาํเปนตองสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ และ/หรือกฎหมายและระเบียบระดับประเทศที่

เกี่ยวของดวย 

 

37. องคประกอบสําคัญของแผนปฏิบัติการคือการกําหนดใหมีการสรางตลาดการขนสงเดียวในอาเซียน 

โดยในเร่ืองนีม้ีประเด็นหลายดานที่จาํเปนตองพิจารณากอนการดําเนนิการ ไดแก         คํานิยามของตลาด

การขนสงเดียว และการกําหนดยทุธศาสตรเพื่อบรรลุการเปนตลาดดังกลาว โดยคํานึงถึงประเด็นเกี่ยวกับ

หลักการการขนสงภายในประเทศ 

 

2.2.2 การเคลื่อนยายสินคาอยางเสร ี

 

38. ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ชาติสมาชิกอาเซยีนไดขยายการคาระหวางกันและกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของ

โลกรวมถงึเอเชียตะวนัออก การคาสินคาภายในอาเซียนมีลักษณะของการมีสวนรวมอยางแข็งขันของชาติ

สมาชิกในเครือขายการผลิตระหวางประเทศในเอเชียตะวนัออก ซึ่ง

สวนหนึง่เปนผลมาจากการลดภาษีนําเขาลง 

 

39. สัดสวนของการคาภายในอาเซียนตอการคาของอาเซียน

ทั้งหมดเพิ่มข้ึนจากรอยละ 19.4 ในชวงป ค.ศ. 1990-1991 เปนรอยละ 24 ในชวงป ค.ศ. 1995-1996 และ 

ค.ศ. 2000-2001 และเพิ่มเปนรอยละ 27 ในชวงป ค.ศ. 2007-2008 เชนเดียวกนักบัดัชนีการคาภายใน

ภูมิภาคของอาเซียน ซึง่เพิ่มข้ันจากรอยละ 3.65 ในชวงป ค.ศ. 1995-1996 เปน 4.55 ในชวงป ค.ศ. 2007-

2008 สงผลใหอาเซียนมีสวนแบงของการคาภายในภูมภิาคจากการคาทัง้หมดสูงทีสุ่ด (คิดเปนรอยละ 26.3 

ในป ค.ศ. 2008) ในบรรดาการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในประเทศกาํลังพัฒนา สะทอนใหเห็น

ถึงการพึง่พาระหวางกันในระดับสูงระหวางเครือขายการผลิตในภูมิภาคที่ดําเนนิการโดยผูผลิตและ

ผูประกอบการ 
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40. นอกจากนี้ ขอบเขตของการทําธุรกรรมตางตอบแทนในสินคาเคร่ืองจักรและช้ินสวนภายในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศมสูีงกวาในประเทศอ่ืนๆ สะทอนใหเห็นการมสีวนรวมอยางแข็งขันของชาติ

สมาชิกอาเซียนในเครือขายการผลิตระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตามที่ปรากฏดังนี ้

 

รูป 2.3 การสงออกและการนําเขาของสินคาเครื่องจักรและชิ้นสวนในป ค.ศ. 2008 

 

ที่มา: การคาโลก  

 

41. อาเซียนอยูในระหวางการขจัดภาษีนาํเขาตางๆ ระหวาง

กันภายในภูมภิาคอาเซียน โดยระบบอัตราภาษีพิเศษรวม

สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน ซึง่ปจจุบันไดบรรจุอยูในความ

ตกลงการคาสินคาของอาเซียน โดยมีกาํหนดแลวเสร็จในป 

ค.ศ. 2010 สําหรับชาติสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และป 

ค.ศ. 2015 สําหรับชาติสมาชิกอาเซยีนใหม โดยอาจยืดหยุนไดถึงป ค.ศ. 2018 ทัง้นี ้ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

* การใชประโยชนจากระบบอัตราภาษีพิเศษรวม

สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียนยังอยูในระดับตํ่า 

 

* อัตราภาษีนําเขาของสินคาหลักมีคาเปนศูนย

หรือเกือบเปนศูนย 
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ค.ศ. 2010 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมทั้ง 6 จะมีอัตราภาษีนาํเขาเปนศูนยใน 53,457 รายการสินคา คิด

เปนรอยละ 99.11 ของรายการสินคาทัง้หมดภายใตเขตการคาเสรี 

 

42. หนทางตอไปคือการเดินหนาไปมากกวาการลดภาษีและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพือ่การ

เจริญเติบโตทีย่ั่งยนืยิง่ข้ึน โดยดําเนนิการภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ซึ่งไดรวบรวมขอริเร่ิม

และมาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการคาสินคาไวอยูในกรอบรวมเดียวกัน และมุงเนนที่อุปสรรคทางการคาที่

มิใชภาษี กฎระเบียบวาดวยแหลงกาํเนิดสินคา ศุลกากร การอํานวยความสะดวกทางการคา มาตรฐาน

และการตรวจสอบรับรอง ทัง้นี ้คาดวาจะเปนการชวยสงเสริมระบบการคาสินคาในอาเซียนทีม่ีกฎเกณฑ

รองรับ 

 

43. ภายใตขอริเร่ิมระบบอัตราภาษีพิเศษรวมสําหรับเขต

การคาเสรีอาเซียน ไดเกิดพัฒนาการของกฎระเบียบวาดวย

แหลงกาํเนิดสินคาไปสูระบบที่ยืดหยุนและไมซับซอน 

อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากระบบอัตราภาษีพิเศษ

รวมสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียนยงัอยูในระดับตํ่าในกลุม

ธุรกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันมากใน

กฎระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลง

การคาเสรีระหวางอาเซียนกบัประเทศคูคา ซึ่งไมเปนผลดีเพราะจะทาํใหเกิดการทับซอนกนัเปนหลายๆ ชัน้ 

 

44. ขณะเดียวกัน อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษีไดลดขอบเขตของความเปดกวางทางการคาภายในชาติ

สมาชิกอาเซียน ผลการศึกษาบางฉบับไดชี้วาสัดสวนของสินคาที่ถูกจาํกัดโดยอุปสรรคทางการคาทีม่ิใช

ภาษีมีสูงมาก อยูในชวงรอยละ 50-70 ของราคาสินคาในตลาดโลก 

 

ความทาทายหลัก 

* ฐานขอมูลมาตรการท่ีมิใชภาษีแบบรหัส 4 ตัวลาสมัย 

* การยอมรับกลไกเปดเผยขอมูลโดยสมัครใจ 

* ไมมีขอมูลเก่ียวกับมาตรการท่ีมิใชภาษีใหมๆ 
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45. อาเซียนไดใหการรับรองแผนงานในการลดมาตรการกีดกันจากมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี 

แผนงานการจดัทําฐานขอมลูมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีของชาติสมาชิก การกาํหนดตารางเวลาการ

กําจัดมาตรการฯ การจัดทําแนวและข้ันตอนการขออนญุาตนําเขาทีส่อดคลองกับขอกําหนดขององคการ

การคาโลก ความทาทายในเรื่องนี้ไดแก การขาดกลไกท่ีดีในระบบการแจงและฐานขอมูลมาตรการทาง

การคาทีม่ิใชภาษีของอาเซียน 

 

46. ขอริเร่ิมการอํานวยความสะดวกทางการคาในสาขามาตรฐานมีความมุงหมายที่จะลดอุปสรรคทาง

การคาดานเทคนิค มุงเนนทีค่วามแตกตางระหวางกฎหมายภายในประเทศ มาตรฐานและข้ันตอนการ

ตรวจสอบรับรอง เพื่อกาวไปสูแนวทางที่กวางขวาง

และสอดคลองกนัในระดับภูมิภาค แนวทางที่ได

ดําเนนิการตามที่กาํหนดไวในแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดแก การประสาน

มาตรฐานระดับชาติเขากับมาตรฐานระหวาง

ประเทศ และการจัดทาํขอตกลงการยอมรับรวมกนัระหวางชาติสมาชิก 

 

47. ความปลอดภัยของอาเซียนเปนมิติทีม่ีความสําคัญในความรวมมอือาเซียน เปาหมายหลักไดแกการ

รับรองความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาอาหารที่เขาสูตลาดภายในและตลาดสงออก ในบริบทของ

การรวมกลุมอาเซียน เปาหมายหลักไดแกการบรรลุความเคล่ือนไหวที่เสรียิ่งข้ึนภายในภูมิภาคของสินคา

อาหารที่ปลอดภัยและเปนประโยชน การบรรลุเปาหมายเหลานี้จะชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขัน

ของสินคาและการรวมกลุมของตลาดภูมิภาค การรับรองความปลอดภัยของอาหาร การประกนัคุณภาพ

สินคา และการกําหนดมาตรฐานของการรบัรองทางการคา ลวนเปนประเด็นเรงรัด จากพืน้ฐาน

ประสบการณของชาติสมาชิกบางชาติ และมาตรฐานระหวางประเทศท่ีมีอยู เชน มาตรฐานโคเด็ซ องคการ

โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ และอนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ เพื่ออํานวยความ

สะดวกทางการคาระหวางชาติสมาชิกควบคูไปกับการคุมครองสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช ชาติสมาชิก

ไดผูกพันในการปฏิบัติตามหลักการความตกลงสุขอนามยัและสุขอนามัยพืชขององคการการคาโลก 

อุปสรรคทางการคาดานเทคนิคจะลดลงในสินคาประเภทอาหาร

สําเร็จรูป เคร่ืองจักร อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สินคา

สุขภาพ สินคายางและไม 
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อาเซียนจะตองรวมมือกัน ใหความชวยเหลือทางวิชาการ มีการประสานงาน และการแลกเปล่ียนขอมูล

เกี่ยวกับมาตรการดังกลาว ตามที่ไดผูกพนัไวในแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

 

48. การดําเนนิการบางสวนกําลังเดินหนาอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน โดยครอบคลุมการประสานมาตรฐาน เงื่อนไขทางเทคนิค   การจัดทําขอตกลง

การยอมรับรวมกัน การจัดต้ังโครงสรางพืน้ฐานทาง

เทคนิค และการประสานกฎระเบียบทางเทคนิคในบาง

สาขา แมจะมคีวามสําเร็จในระดับหนึ่ง แตก็ยังตอง

เดินหนาในการจัดทํากรอบรวมสําหรับมาตรฐาน 

กฎระเบียบทางเทคนิค และข้ันตอนการตรวจสอบรับรอง

ภายในอาเซียน ความพยายามในการลดอุปสรรคทาง

การคาดานเทคนิคไมควรจํากัดวงอยูในสาขาเรงรัด แต

ตองครอบคลุมสาขาอ่ืนดวย 

 

49. ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศุลกากรสําหรับป ค.ศ. 2005-2010 การอํานวยความสะดวกทาง

การคาเปนยทุธศาสตรหลักเพื่อลดอุปสรรคในการเคลื่อนยายสินคาในภูมิภาคไดมีการดําเนินการไปแลว

หลายข้ันเพื่อใหสามารถนําสินคาออกจากดานภายในเวลาเฉล่ียไมเกนิ 30 นาที ดังนั้น การเรงรัดเพื่อใหมี

การรับรองอนสัุญญาและมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับการปรับปรุงแนวปฏิบัติและเทคนิคทางศุลกากร

ของอาเซียนใหทนัสมัย โดยนําพิกัดอัตราศุลกากรฮารโมไนซอาเซียน และนาํแบบจาํลองข้ันตอนการจัดการ

คลังสินคาอาเซียนมาใช 

 

50. ระบบการอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียนเปนการ

อํานวยความสะดวกทางการคาอีกรูปแบบหนึง่ซึ่งถูกออกแบบใหเรงรัดการดําเนนิการตามพิธีการทาง

ศุลกากรเพื่อนาํสินคาเขาหรือออกจากอาเซียน โดยไดรับการนยิามวาเปนสภาพแวดลอมที่จะทําใหระบบ

การอํานวยความสะดวกดานศุลกากร ณ จุดเดียวในแตละประเทศในอาเซียนใชงานไดและกอใหเกิดการ

ระบบการอํานวยความสะดวกดานศุลกากร ณ จุด

เดียวของอาเซียน 

 

* ชาติสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศอยูในขั้นตอนตางๆ 

ของการดําเนินการระบบในระดับประเทศ 

* ความพยายามอยางตอเน่ืองเพื่อจัดต้ังแบบจําลองขอมูล

อาเซียน และขั้นตอนทางธุรกิจ 
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รวมตัวกนัเปน ระบบการอํานวยความสะดวกในระดับประเทศและเปนเงื่อนไขที่จาํเปนที่จะใหเกิดระบบ

ศุลกากรอาเซียนโดยรวม 

 

51. แมจะมีความคืบหนาภายหลังการนาํขอริเร่ิมในเร่ืองนี้มาใชในระดับประเทศและระดับอาเซียน แตการ

ใชงานอยางเต็มรูปแบบของระบบการอํานวยความสะดวกดานศุลกากร ณ จุดเดียวในแตละประเทศยังไม

เกิดข้ึนทัว่อาเซียน มีหลายประเด็นในดานการปฏิบัติการที่ตองอาศัยระยะเวลามาข้ึนในการแกไขปญหา 

และบางประเทศตองการความชวยเหลือทางวิชาการสูงเพื่อออกแบบและดําเนนิการใหระบบเกิดข้ึนจริง 

 

2.2.3 การเคลื่อนยายบรกิารอยางเสร ี

 

52. ภาคบริการมีบทบาทเพิม่มากข้ึนในเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียน นับเปนสวนสําคัญของผลผลิต

มวลรวมของประเทศ และการเพ่ิมข้ึนของการจางงาน การคาบริการเชิงพาณิชยในอาเซียนเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็วภายในไมถึงหนึง่ทศวรรษนับต้ังแตป ค.ศ. 2000 มีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 154.6 พันลานเหรียญดอลลาร

สหรัฐในป ค.ศ. 2000 ไปเปน 343.2 พันลานเหรียญสหรัฐในป ค.ศ. 2009 พัฒนาการที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง

ไดแกการเติบโตอยางรวดเร็วของการบริการขนสงทางอากาศในอาเซียน ซึง่เกิดจากการใชนโยบายการเปด

นานฟาเสรีต้ังแตตนป ค.ศ. 2000 โดยไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของสายการบินตนทนุตํ่า ใหบริการใน

เสนทางภายในภูมิภาคอาเซียน แมจะมีผลงานนาพอใจในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีความแตกตางสูงในปริมาณ

การคาบริการระหวางชาติสมาชิก 

 

53. ขอริเร่ิมการรวมตัวของอาเซียนในสาขาบริการปรากฏในเอกสารตางๆที่อาเซียนไดวางกลไกทาง

กฎหมายและสถาบัน ไดแก กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซยีน แผนงานการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แผนงานสําหรับสาขาการรวมตัวเรงรัด และรูปแบบการเปดเสรีบริการ ซึง่ไดรับการ

รับรองโดยรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซียน 
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รูป 2.4 จํานวนสายการบินในอาเซียน 
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ที่มา: คูมือการบินโอเอจี มกราคม ค.ศ. 2010 

 

54. เพื่อบรรลผุลในการเปดเสรี ชาติสมาชิกอาเซียนไดเปดเจรจากันมาแลวหารอบและไดจัดทําขอผูกพนั

เปดตลาดการคาบริการชุดที ่7 ทีม่ีขอบเขตและความลึกของขอผูกพันที่ถูกกําหนดโดยเปาหมายการเปด

เสรีที่เทาเทียม และเงื่อนไขทีจ่ะขจัดเงื่อนไขการใหบริการในรูปแบบ 1 และ 2 และขจัดเงื่อนไขการเขาสู

ตลาด  

55. แผนงานสําหรับการรวมตัวในสาขาการบริการทางการขนสงไดรับการรับรองเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 

2008 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอาเซียนในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว และสงเสริม

ความสามารถในการแขงขันโดยการอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสง ภายใตแผนการเปดเสรี

บริการทางการขนสงซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความเช่ือมโยงระหวางกนันัน้ แผนงานดังกลาว

กําหนดใหมีการเปดเสรีในดานการบริการคลังสินคา บริการ

โกดังเกบ็สินคา บริการระวางขนสง บริการจัดสงสินคา บริการ หีบ

หอ บริการนําสินคาออกจากดานศุลกากร บริการระวางขนสง

ระหวางประเทศยกเวนการขนสงภายในประเทศโดยบริษทั

ตางชาติ บริการระวางขนสงทางรถไฟระหวางประเทศ และ

บริการระวางขนสงสินคาทางบกบนเสนทางระหวางประเทศ 

ขอผูกพันของอาเซียนท่ีเพิ่มมากกวาความ

ตกลงวาดวย 

การคาบริการ 

* การเขาถึงตลาดมากขึ้น 

*สาขายอยใหม 
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ตามทีก่ําหนดไวในแผนงาน ความทาทายในการบริการทางการขนสงทีสํ่าคัญ ซึ่งจาํเปนตองพิจารณา 

ไดแก โครงสรางพื้นฐานทางการขนสงทางกายภาพ การเปดเสรีบริการการขนสงและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

 

56. ยังมีความทาทายและอุปสรรคอีกมากในการกาวไปสูการเปดเสรีภาคบริการทีน่าเช่ือถือมากข้ึน ความ

ทาทายที่สําคัญไดแก การทาํใหเปาหมายของการเปดเสรีบริการบรรลุผลเพื่อชวยใหเกิดความเช่ือมโยง

ระหวางกันยิ่งข้ึน ไมเพยีงเฉพาะในการคาบริการแตรวมถึงการคาสินคาดวย กฎระเบียบภายในประเทศ

เปนปจจัยหนึง่ที่จาํกัดการเปดเสรีเพิ่มเติม โดยเฉพาะในรูปแบบการใหบริการที่ 3 (ไดแก การจัดต้ังกิจการ

ในตางประเทศ) แนวคิดเกี่ยวกับการกีดกนัทางการคาของผูมีสวนไดสวนเสียเปนความทาทายสําหรับการ

เปดเสรีอยางกาวหนา ทายทีสุ่ด รูปแบบการใหบริการที ่4 (ไดแก การเดินทางขามประเทศของผูใหบริการ) 

มีความคืบหนานอยที่สุดเมือ่เปรียบเทียบกับแผนการเปดเสรีในรูปแบบอ่ืน ดวยเหตุนี้ แนวทางใหมในการ

กาวไปสูการเปดเสรีในรูปแบบการใหบริการที่ 4 จึงจาํเปนอยางยิง่ 

 

2.2.4 การเคลื่อนยายการลงทุนอยางเสร ี

 

57. ชาติสมาชิกอาเซียนสามารถดึงดูดการลงทนุทางตรงจากตางประเทศไดดี ปจจุบันการลงทนุทางตรงใน

ชาติสมาชิกโดยรวมคิดเปนประมาณรอยละสิบของเงนิลงทนุทางตรงในประเทศกําลังพัฒนาทัง้หมด การ

ลงทนุทางตรงภายในอาเซียนเพิม่ข้ึนดวยเชนกนัในป ค.ศ. 2008 ซึ่งเปนปทีท่ิศทางโดยรวมของการลงทุน

ทางตรงลดลง 

 

58. อาเซียนไดจัดทําความตกลงดานการลงทุนฉบับ ใหม 

เรียกวา เอซีไอเอ ซึ่งประกอบดวยขอบทที่ครอบคลุม

ยิ่งข้ึน ทัง้ในประเด็นการเปดเสรีการลงทุน การคุมครอง การ

อํานวยความสะดวก และการสงเสริมการลงทนุ ความตกลงนี้ไดรวบรวมขอริเร่ิมสองดานไวดวยกนั คือ 

ความตกลงดานการลงทุน 

ใหประโยชนตอนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนตางชาติ

ในอาเซียนในทันที 
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ความทาทายหลัก 

 

* กรอบกฎระเบียบ 

* ขอจํากัดในการลงทุน 

ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทนุอาเซียน และกรอบความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน (ความตก

ลงดานการลงทุนอาเซียนฉบับใหมนี้ไดเจรจาแลวเสร็จในป ค.ศ. 2008 และไดลงนามในป ค.ศ. 2009 และ

จะใหประโยชนตอนักลงทนุอาเซียนและนกัลงทุนตางชาติในอาเซียนโดยการบรรลุการลงทุนที่เปดกวาง

และมีเสรีภายในป ค.ศ. 2015) 

 

รูป 2.5 การลงทุนทางตรงในอาเซียน (ลานดอลลารสหรฐั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: องคกรสถิติของอาเซียน  

 

59. มีความทาทายหลายอยางดังตอไปนีท้ี่จะสงผลตอการบรรลุผลการเคล่ือนไหวของการลงทนุอยางเสรี

ภายในป ค.ศ. 2015  
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(ก) กรอบกฎระเบียบ: ตองมีการเรงรัดการมีผลบังคับใชของความตกลงฯ 

 

(ข) ขอจํากัดในการลงทนุ: ตองมีขอจํากัดที่จําเปนตํ่าที่สุดและมีเหตุผล นอกจากนี้ ตามเปาหมายของ

แผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอจํากัดทีก่ําหนดไวควรลดลงและยกเลิกตามลําดับ ประเด็น

ทาทายคือการดําเนนิการเปนระยะๆ ในลักษณะกาวหนา เพื่อกาวไปสูการเคลื่อนยายการลงทนุอยางเสรีใน

ที่สุด 

 

(ค) อุปสรรคทางกฎหมาย: ขอจํากัดบางขอเกี่ยวกับการประติบัติเยี่ยงคนชาติเกิดข้ึนจากขอบทภายใต

กฎระเบียบภายในประเทศทีเ่กี่ยวของ รวมถึงขอบทในรัฐธรรมนูญ อาจมีความจําเปนตองทบทวนกฎหมาย

เหลานี้เพื่อใหแนใจวาขอจาํกัดเหลานี้ยงัสมเหตุสมผลอยู และไมเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนยายการลงทุน

อยางเสรี 

 

(ง) การสรางความตระหนกัรับรู: การรวมตัวของอาเซียนและการสรางตลาดเดียวที่มคีวามเชื่อมโยงกันใน

การลงทุนควรดําเนนิการควบคูไปกับการประชาสัมพันธ มีความจาํเปนตองดําเนนิการอยางตอเนื่องเพื่อ

สงเสริมตลาดเดียวและบรรยากาศของการลงทุนในอาเซียน ทัง้นี ้เพื่อสงเสริมใหสัดสวนของอาเซียนในการ

ลงทนุทางตรงของโลกอยูในระดับสูง 

 

2.2.5 การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือและการพัฒนามนุษย 

 

60. ภาคแรงงานของชาติสมาชิกอาเซียนมีการตอบสนองที่ดีตอความพยามยามในการกาวไปสู

ตลาดแรงงานอาเซียนที่รวมตัว ในการกาวไปสูวิสัยทัศนนี้ ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียน

เห็นวาเงื่อนไขที่จําเปนในการดําเนินการเพือ่สงเสริมการเคล่ือนยายแรงงานไดแกการจัดต้ังกรอบทกัษะ
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ฝมือแรงงานระดับประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปสูการจัดทํากรอบการยอมรับฝมือแรงงานระดับ

อาเซียน โดยทีช่าติสมาชิกบางประเทศยงัมิไดจัดต้ังกรอบทักษะฝมือแรงงานระดับประเทศ จงึตองมี

ดําเนนิการประสานงานในกลุมชาติสมาชกิในเร่ืองนี้กอนที่จะสามารถพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับข้ันตอนการ

จัดต้ังขอตกลงการยอมรับรวมกันดานทักษะฝมือแรงงานในภูมิภาค 

 

61. ความพยายามในการชวยเหลือประเทศสมาชกิใหจัดต้ังกรอบทกัษะฝมือแรงงานระดับประเทศได

เกิดข้ึนแลว และจาํเปนตองดําเนนิตอไปภายใตแผนงานของรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2010-2015 

 

62. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะทํางานเจาหนาที่อาวุโสดานแรงงานอาเซียนคร้ังที่ 2 ไดเห็นชอบเอกสาร

แนวคิดของอินโดนีเซียเกีย่วกับแนวปฏิบัติของอาเซียนในการจัดทํากรอบระดับประเทศสําหรับขอตกลงการ

ยอมรับรวมกนัดานทกัษะฝมือแรงงาน เปาหมายหลักของโครงการนี้ไดแก (1) ประสานมาตรฐานฝมือ

ระดับประเทศและระบบการใหการรับรองภายในประเทศอาเซียนเขาดวยกนั (2) การดําเนนิการที่เปน

รูปธรรมในหมูชาติอาเซียนในการบรรลุมาตรฐานฝมือและแนวปฏิบัติที่สอดประสานกัน และ (3) บรรลุการ

เปนตลาดแรงงานอาเซียนทีม่ีคุณภาพ มีความสามารถ และไดรับการเตรียมการเปนอยางดี เพื่อกาวไปสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 

 

63. นอกจากนี้ ตามปฏิญญาชะอํา-หัวหิน วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพือ่บรรลุ

ประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบงปน การสงเสริมการเคล่ือนยายแรงงานมีฝมือในอาเซียนควร

ดําเนนิการควบคูไปกับการรักษาและพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาและวิชาชพีใหสอดคลองความ

ตองการของอุตสาหกรรม โดยดําเนนิการรวมกันกับกระบวนการการประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน 

อนึ่ง การจัดทาํมาตรฐานรวมกันสําหรับทกัษะฝมือแรงงานสําหรับอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาเพือ่ใชเปน

ฐานในการเปรียบเทียบเพื่อสงเสริมการยอมรับรวมกันก็ควรไดรับการสงเสริมดวย 
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ความตกลงการยอมรับรวมกัน 8 

ฉบับท่ีจัดทําแลว 

* วิศวกรรม 

* พยาบาล 

* สถาปนิก 

* การสํารวจ 

* การทองเท่ียว 

 

64. ในการนี ้อาเซียนไดจัดทําความตกลงการยอมรับรวมกนั (เอ็มอารเอ) เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เคล่ือนยายผูประกอบวิชาชพี/แรงงานมีฝมือ/ความสามารถเฉพาะ ภายในภูมิภาค ปจจุบัน ไดสรุปผลความ

ตกลงแลว 8 ฉบับ สําหรับวิชาชีพดังตอไปนี:้ 

 

(ก) บริการดานวิศวกรรม (ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005) 

(ข) บริการดานการพยาบาล (ลงนามในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2003) 

(ค) บริการดานสถาปตยกรรม (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007) 

(ง) กรอบขอตกลงสําหรับการยอมรับรวมกันในคุณสมบัติผูสํารวจ (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 

2007) 

(จ) วิชาชพีการทองเทีย่ว (ลงนามในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009) 

(ฉ) ผูประกอบวิชาชีพแพทย (ลงนามในเดือนกมุภาพนัธ ค.ศ. 2009) 

(ช) ผูประกอบวิชาชีพทนัตแพทย (ลงนามในเดือนกุมภาพนัธ ค.ศ. 

2009) 

(ซ) กรอบความตกลงฯ บริการดานการบัญช ี(ลงนามในเดือน

กุมภาพนัธ ค.ศ. 2009) 

 

65. อยางไรกต็าม ยงัมีความทาทายหลายดานซ่ึงจะกระทบตอการ

ดําเนนิการตามความตกลงที่ไดจัดทําไว เนื่องจากยงัคงมีความแตกตางกนั

ในระดับของความรวมมือในการรับรองคุณวุฒิ ความทาทายประการหนึ่ง

ไดแกแนวโนวของชาติสมาชิกอาเซียนในการกําหนดเงื่อนไขระดับประเทศ

กอนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บนพืน้ฐานแนวคดิวาบุคคลทีม่ี

สัญชาติใดยอมมีความคุนเคยกับกฎระเบียบทองถิ่นมากกวาผูใหบริการตางชาติ อยางไรก็ดี กฎระเบียบ

เชนนั้นไมมีความสอดคลองกันเพราะประเทศสวนใหญไดวางมาตฐานการประกอบวชิาชีพตาม

มาตรฐานสากล 
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ความรวมมือท่ีเพิ่มพูนระหวางหนวยงานตรวจคนเขา

เมืองของชาติสมาชิก 

66. ความทาทายอีกประการหนึง่คือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเปนสมาชิกในสภาวิชาชพี

ของประเทศ ขอจํากัดทางการคาที่สําคัญยิง่กวาจากการ

ออกใบอนุญาตไมไดเกิดข้ึนจากตัวเงื่อนไขแตมาจาก

ความแตกตางของเงื่อนไขระหวางประเทศตางๆ ความ

แตกตางเชนนีช้ัดเจนมากในบริการดานการบัญชี การลด

ความแตกตางดานการศึกษาและเงื่อนไขประสบการณดําเนนิการไดยาก ซึ่งเปนสาเหตุของการเจรจาที่

ยาวนานกอนที่จะสามารถจัดทําความตกลงการยอมรับรวมกันได นอกจากนี้ ในกลุมชาติสมาชิกอาเซียน

นั้น มีเพียงฟลิปปนสทีก่ําหนดขอตกลงตางตอบแทนเพื่อใหผูประกอบวชิาชีพตางชาติสามารถประกอบ

วิชาชพีในประเทศได  

 

2.2.6 ขั้นตอนการขามพรมแดน 

 

67. ความเช่ือมโยงทางกายภาพเพียงอยางเดียวไมสามารถประกนัการเคล่ือนยายสินคาและประชาชน

ระหวางประเทศอยางราบร่ืนได ข้ันตอนการขามพรมแดนที่ไมมีประสิทธิภาพและเสียเวลานาน สรางแรง

เสียดทางที่ไมจําเปน เพิ่มตนทนุการขนสง และเปนความทาทายหลักที่ตองทําการแกไข ในขณะเดียวกนั 

ความเชื่อมโยงท่ีเพิ่มพูนโดยไมมีมาตรการปองกนัการเอารัดเอาเปรียบก็อาจนําไปสูอาชญากรรมขามชาติ 

และความทาทายในการขามพรมแดนอ่ืนๆ เชน มลพษิ และโรคระบาด 

 

68. ความเช่ือมโยงในอาเซียนที่เพิ่มข้ึนมีความทาทายอยูในตัวในเร่ืองข้ันตอนการขามพรมแดน ซึ่งเปนผล

มาจากผลกระทบทางลบของความไรพรมแดน (เชน อาชญากรรมขามชาติ) อาเซียนจัดการประเด็นนี้โดย

ขอริเร่ิมเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานตรวจคนเขาเมืองในชาติสมาชิก และการสรางและ

ปรับปรุงศักยภาพของหนวยงานตรวจคนเขาเมืองใหทนัสมัย ประเด็นเหลานี้สะทอนอยูในแผนปฏิบัติการ

อาเซียนวาดวยความรวมมอืดานการตรวจคนเขาเมือง ดังนัน้ การอํานวยความสะดวกและการบริหาร

จัดการการขามพรมแดนจึงเปนองคประกอบหลักของความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนทีเ่พิ่มพนู และ



 139 

จําเปนตองหาจุดสมดุลที่พอดีระหวางการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายสินคาและ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพกับการปองกันภูมิภาคและประชาชนจากอาชญากรรมขามชาติและความ

ทาทายขามพรมแดน รวมถงึ การมีหวงโซอุปทานทีม่ั่นคงทัว่ทัง้ภูมิภาค แมวาเปาหมายจะชัดเจน การบรรลุ

เปาหมายนี้มคีวามทาทายอยูบาง ความทาทายหลักคือการประสานนโยบาย กฎระเบียบ และสถาบันที่

แตกตางกนัในแตละประเทศทั่วชาติสมาชิก 

 

69. ใจกลางหลักของการอาํนวยความสะดวกและการบริหารจัดการการขามพรมแดนที่มปีระสิทธผิลและ

ตรงตอเวลาไดแก กลไกศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง และการกกักนั การจัดทาํกลไกเหลานีท้ี่ทาํงานไดดี

ตองอาศัยไมเพียงแตการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยทีีจ่ําเปนบริเวณดานชายแดน แตตอง

อาศัยการประสานกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของเขาดวยกนัเชนกัน นอกจากนี ้การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยโครงการฝกอบรมและเสริมสรางศักยภาพที่ไดรับการออกแบบใหบุคลากรซึ่งทําหนาทีบ่ริหาร

จัดการพรมแดนมีทกัษะและความรูที่จาํเปนก็เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการบริหารจัดการการขามพรมแดน

ที่มีประสิทธิผล 

 

70. กรอบความตกลงอาเซียน อาท ิ(1) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการ

ขนสงสินคาผานแดน (2) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขาม

แดน และ (3) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ มีเปาหมายเพื่อพฒันาการ

อํานวยความสะดวกในการขนสง โดยในปจจุบันพิธีสารจํานวนมากของความตกลงเหลานี้ยงัไมไดมีการให

สัตยาบันหรือดําเนนิการ ทาํใหตองชะลอการจัดต้ังระบบการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขาม

แดน ดังนั้น การใหสัตยาบันและการดําเนนิการตามความตกลงนี้จึงมคีวามสําคัญในการสงเสริมการ

อํานวยความสะดวกของการขามพรมแดนอยางมีประสิทธิผล สวนสําคัญของความพยายามนี้คือระบบ

อํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนกิส ณ จุดเดียวของอาเซยีน ซึ่งจะเปนสภาพแวดลอมที่

ระบบของทัง้สิบประเทศใชงานไดและรวมตัวกันซ่ึงกอใหเกิดการสงและการประมวลขอมูลและขอสนเทศ

เพียงคร้ังเดียว และเกิดระบบการตรวจสอบ รวมทั้งระบบการตัดสินใจเกี่ยวกับคร้ังเดียว 
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71. ขอริเร่ิมอนุภูมิภาคก็มีสวนชวยสงเสริมความพยายามของอาเซียนในการปรับปรุงการอํานวยความ

สะดวกขามพรมแดนและความเชื่อมโยงทางสถาบันเชนกนั อาทิ ความตกลงการขนสงขามพรมแดนภายใต

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จีเอ็มเอส) ซึ่งเนนประเด็นหลัก ในเร่ืองการแลกเปล่ียน

สิทธิการขนสงเชิงพาณิชย การตรวจสอบ ณ จุดเดียว และคร้ังเดียวทีด่านตรวจหลัก ประสบการณของ

สหภาพยุโรปเปนบทเรียนที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเชือ่มโยงระหวางกนัใน

อาเซียน 

 

72. โครงการบริหารจัดการพรมแดนอาเซียน-สหภาพยุโรปเปนมิติใหมของการปรับปรุงความรวมมอื

ระหวางหนวยงานตรวจคนเขาเมือง โดยโครงการมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางเครือขายการบริหารจดัการ

พรมแดนของชาติสมาชิกอาเซียน โดยกลุมเปาหมายหลักคือ เจาหนาทีท่ี่ทาํหนาทีด่านการตรวจคนเขา

เมือง การรักษากฎหมาย ความมัน่คงชายแดน และศุลกากร 

 

2.3 ความเชือ่มโยงประชาชนสูประชาชน  

 

73. ต้ังแตการกอต้ังอาเซยีนในป ค.ศ. 1967 อาเซียนไดดําเนนิการตามปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งมีเปาหมายการ

สรางประชาคมที่มีสันติภาพและรุงเรือง โดยการดําเนนิการรวมกนัเพื่อเรงรัดความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สงเสริมความกาวหนาทางสังคม และเสริมสรางการพัฒนาทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความเปนอยูของประชาชน เพื่อเปาหมายนี้ อาเซียนไดจัดทําขอริเร่ิมในหลายสาขา อาทิ การศึกษา 

วัฒนธรรม สวสัดิการสังคม เยาวชน สตรี การพัฒนาชนบท และการขจดัความยากจน 

 

74. ภายหลังการจัดต้ังคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน  ในป ค.ศ. 2009     คณะมนตรีฯ

ไดทําหนาที่เปนองคกรหลักในการดําเนนิการตามเปาหมายและความคาดหวงัตามที่ไดระบุไวในแผนงาน

การจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอยางมีประสิทธิผลและเปนไปโดยเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงการ

สงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน การศึกษา และการเพิ่มพนูความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชน 
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ความทาทายหลัก 

* ตารางการเรียน 

* การรับรองคุณวุฒิ 

* คณภาพการศึกษา 

 

75. การตระหนักรูถงึความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรมภายในอาเซียนจําเปนตองไดรับการสงเสริม 

การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซยีนรวมถึงภาษาควรไดรับการสงเสริมดวย เพื่อกอใหเกิด

ผลในการรักษามรดกทางวฒันธรรมสําหรับชนรุนหลัง 

 

76. ในดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ความรวมมือในส่ีดานดังตอไปนี้ไดรับการจัดลําดับ

ใหมีความสําคัญสูง ไดแก การสงเสริมความตระหนกัรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในหมูพลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน 

การเสริมสรางอัตลักษณอาเซียนผานการศึกษา การสรางทรัพยากรมนุษยของอาเซยีนในสาขาการศึกษา 

และการเสริมสรางการสรางเครือขายของมหาวิทยาลัยอาเซียน         ในการนี้ ความรวมมือดานการศึกษา

ตามปฏิญญาชะอํา-หัวหนิ วาดวยการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่

เอ้ืออาทรและแบงปนควรไดรับการสนับสนุนเพื่อสงเสริมความรวมมอืระดับภูมิภาคดานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและบรรลุการเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยท่ัวถึงทัง้ภูมิภาคภายในป ค.ศ. 2015 ทั้งนี ้รวมถึงการ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีพดวย คุณภาพและความสอดคลองกันของการศึกษา ทัง้ดานเทคนิคและ

อาชีวศึกษา รวมถงึการฝกทกัษะในภูมิภาคควรไดรับการปรับปรุงโดยจัดทําโครงการความชวยเหลือทาง

วิชาการในทุกระดับการศึกษาตามที่เหมาะสม 

 

77. เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยเูอ็น) จัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1995 เพื่อสงเสริมการประสานการศึกษา

และโครงการวจิัยระหวางนกัวิจัยอาเซียน ปจจุบันประกอบดวยมหาวทิยาลัยชัน้นาํ 22 แหงในอาเซียน และ

ใหการสนับสนุนการเคล่ือนยายของบุคลาการและนักศึกษาในภูมิภาคผานแผนงานหลัก 2 แผน ไดแก การ

รับรองคุณภาพที่แทจริงของเอยูเอ็น และระบบการโอนหนวยกิต  ของอาเซียน 

 

78. ความทาทายหลักที่ภาคการศึกษาตองเผชิญไดแก การขาด

โครงสรางพื้นฐานที่เห็นพองรวมกันในการศึกษาข้ันสูง เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายบุคลากรและ
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เพิ่มการปฏิสัมพันธระหวาง

นักวิชาการ นักเขียน ศิลปน 

ส่ือสารมวลชน 

นักศึกษา ตารางการเรียนที่ไมสอดคลองกนั ความจาํเปนในการ มี

กระบวนการรบัรองคุณภาพ การรับรองคุณวุฒิ ขอบทและ

กฎระเบียบภายในประเทศ รวมถงึการปรับปรุงคุณภาพของ การศึกษา

เพื่อฝกอบรมแรงงาน 

  

79. คณะกรรมการอาเซียนดานวฒันธรรมและสนเทศจดัต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1978 เพื่อสงเสริมความรวมมือใน

สาขาวัฒนธรรมและสนเทศ เพื่อสงเสริมความเขาใจรวมกันและความเปนน้าํหนึง่ใจเดียวกนัในบรรดา

ประชาชนอาเซียนและขยายการพัฒนาไปสูระดับภูมิภาค ในแตละปมีการดําเนนิกจิกรรมที่หลากหลายเพ่ือ

สงเสริมความสามารถพิเศษและเพิ่มการปฏิสัมพันธระหวางนกัวิชาการ นักเขียน ศิลปน ส่ือสารมวลชน 

อาทิ คายเยาวชนอาเซียน รางวัลขาวโทรทศันอาเซียนของเครือขายเอเชียวิชัน่ และโครงการนกัสรางขาว

อาเซียน 

 

80. เนื่องจากประเด็นทางดานวัฒนธรรมมีความสําคัญและมีสวนเช่ือมโยงกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจทีย่ั่งยืน ดังนัน้ทุกประเทศสมาชกิจึงควรสรางความตระหนกัรูในบทบาทและความสําคัญของ

วัฒนธรรมและกําหนดเปนยุทธศาสตรในระดับตนๆ ดวย 

 

 

81. ขอริเร่ิมตางๆ ดานการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนในชวงหลายปที่ผานมาตามที่ปรากฏใน

แผนงานดานการทองเทีย่วของอาเซียนระหวางป ค.ศ. 2004-2010 ไดพยายามสงเสริมใหอาเซียนเปน

จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวโดยการเปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับการทองเทีย่ว ดังนัน้ การยกระดับโครงสรางพืน้ฐานดานการทองเทีย่วจะสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวน

รวมในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทัง้การสงเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเทีย่วดวย 
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เพิ่มการรวมตัวในภาคการทองเท่ียวให

มากขึ้น 

82. ความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานดานการทองเที่ยว

สงผลใหจาํนวนนกัทองเทีย่วจากตางประเทศเดินทางมา

ภูมิภาคอาเซียนเพิม่มากข้ึน นอกเหนือจากนักทองเที่ยวของ

ภูมิภาคอาเซียนที่เดินทางไปมาระหวางกนั ซึ่งโครงการนีส้งผลใหอุตสาหกรรมทองเทีย่วมีการเติบโตและมี

ความตองการผลิตภัณฑ การบริการ การจางงาน การแลกเปล่ียนเงนิตรา และการมปีฏิสัมพันธที่เพิ่มมาก

ข้ึนระหวางนกัทองเที่ยวกับประชากรในทองถิน่ ในปจจุบัน อาเซียนกาํลังยกรางแผนงานดานยทุธศาสตร

เพื่อดําเนินการในชวงป ค.ศ. 2011-2015 ซึ่งจะสามารถตกลงกันไดในปลายป ค.ศ. 2010  

 

83. แมอาเซียนจะประสบความสําเร็จในดานการสงเสริมการทองเทีย่ว แตกย็ังมีประเด็นทาทายที่อาเซียน

จะตองรวมกันแกปญหา กลาวคือ การจัดทําขอกาํหนดการตรวจลงตราใหเปนมาตรฐานเดียวกนั การใช

ระบบประกันประเภทท่ี 3 แกนักทองเทีย่วที่เปนมาตรฐานสากล การจดัมาตรฐานบริการดานการทองเทีย่ว

ของอาเซียน และการปรับปรุงยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว 

 

84. เพื่อใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของอาเซียนทีจ่ะสรางประชาคมที่แบงปนและเอ้ืออาทร ดังนัน้ 

คณะกรรมการอาเซียนดานการสงเสริมและปกปองสิทธิของแรงงาน จึงเพยีรพยายามที่จะกาํหนดกฎเกณฑ

เพื่อใหมกีารจางงานแรงงานที่ถูกตองเหมาะสม ขจัดปญหาการลักลอบคามนษุย โดยอาเซียนจะชวยเหลือ

กันในดานการฝกอบรม ความรูความเชีย่วชาญ และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการแกปญหา 

 

2.4 การลดชองวางดานการพัฒนาโดยขอริเริ่มอาเซียนวาดวยการรวมตัวเปนประชาคม 

 

85. ขอริเร่ิมอาเซียนวาดวยการรวมตัวเปนประชาคมไดเร่ิมตนในป ค.ศ. 2000 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลด

ชองวางดานการพัฒนาและเรงรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจใหเปนประชาคมใน โดยมุงดําเนินการในกัมพูชา 

สปป. ลาว สหภาพพมา และเวียดนาม ดังนั้นประเทศอาเซียนจึงใหความสําคัญกับการชวยเหลือประเทศที่

พัฒนาดอยกวาในดานตางๆ เพื่อใหมีความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน 
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86. ในปจจุบันอาเซียนไดดําเนนิการตามแผนงานดานการลดชองวางระยะที่ 2 ในชวงป ค.ศ. 2009-2015 

ซึ่งโครงการทีสํ่าคัญตางๆ กน็ํามาจากแผนงานทั้ง 3 ดานของประชาคม ซึ่งประกอบดวยแผนงานดาน

การเมืองและความมัน่คง แผนงานดานเศรษฐกิจ และแผนงานดานสังคมและวัฒนธรรม ดังนัน้โครงการที่

สําคัญเหลานีซ้ึ่งจัดทาํโดยคณะทํางานดานการลดชองวางของอาเซียนก็ไดมีสวนในการใหขอมูลเพื่อใช

ประกอบในการยกรางแผนแมบทดานความเช่ือมโยงในภูมิภาคดวยซ่ึงก็ตระหนักดีวาความรวมมืออนุ

ภูมิภาคที่มีอยูในปจจุบันก็มแีผนงานดานการลดชองวางอยูเชนกนั 

 

 

 

2.5 ความรวมมืออนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

87. ในปจจุบันประเทศอาเซียนมีความรวมมือกันอยูแลวภายใตกรอบอนุภูมิภาคตางๆในการ       ลด

ชองวางดานการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบและดานการเช่ือมโยงประชาชนโดยความ

สนับสนนุของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 

 

88. ความรวมมืออนุภูมิภาคที่สําคัญประกอบดวย 

(ก) ความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงประกอบดวย กัมพูชา สปป. ลาว สหภาพพมา ไทย เวียดนาม 

และมณฑลจนีตอนใต ซึง่เร่ิมดําเนนิการในป ค.ศ. 1992  

(ข) ความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ประกอบดวยบรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และมาเลเซีย ซึง่เร่ิม

ดําเนนิการในป ค.ศ. 1994 

(ค) ความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ-มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเร่ิมดําเนนิการในป ค.ศ. 1994 
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89. นอกจากนี้ยงัมีความรวมมืออนุภูมิภาคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ซึ่งไดแก ความรวมมือเพื่อพัฒนาลุมน้ําแมโขง คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ความรวมมือกมัพูชา สปป. ลาว 

และเวียดนาม  ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขงระหวางกัมพูชา สปป. ลาว พมา ไทย

และเวียดนาม ความรวมมือระหวางบรูไน-อินโดนีเซยี-มาเลเซียภายใตชื่อ “Heart of Borneo” ความรวมมือ

อนุภูมิภาคตางๆ มุงเนนการใหความชวยเหลือเขตพื้นทีท่ี่มีการพัฒนานอยกวา และมีโครงสรางพืน้ฐานไม

เพียงพอ ดังนัน้โครงการการเช่ือมโยงตางๆ เหลานี้ลวนเกีย่วของกับการพัฒนาดานการสงเสริมความ

สะดวกดานการคา การคมนาคม และการลงทุน 

 

90. ความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขงใหความสําคัญกับการดําเนินการที่จะทาํใหภูมภิาคมีความ

เจริญเติบโตซึ่งผสมผสานกลมเกลียวกนั ดวยการสงเสริมการเช่ือมโยงระหวางกนั การเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน และการสรางจิตสํานึกในการรวมกันพัฒนา ดังนัน้โครงการตางๆ จงึมุง

ดําเนนิการที่จะบรรลุผลในการพัฒนาที่ยัง่ยืน ใหความสําคัญกับการดูแลส่ิงแวดลอม การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และการเสริมสรางความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

 

91. ประเทศทีเ่ขารวมในกรอบความรวมมอือนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดประสบผลสําเร็จในการดําเนนิการ

โครงการที่สําคัญตางๆ ในดานคมนาคม การพลังงาน โทรคมนาคมดวยการสนับสนนุทางการเงินจาก

ประเทศคูเจรจา รัฐบาลประเทศสมาชิกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชียรวมเปนมูลคา 11 พนัลาน

ดอลลารสหรัฐ 

 

92. เวทีความรวมมือระเบียงเศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้าํโขงประกอบดวย

แผนงานและยุทธศาสตร 3 ดานคือ ระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต ระเบียงเศรษฐกจิตะวันออก-ตะวนัตก และ

ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ในการประชุมสุดยอดกรอบความรวมมืออนภูุมิภาคลุมแมน้ําโขง คร้ังที่ 3 ไดให

แนวทางในการปรับเปล่ียนจุดเนนจากดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปเปนการพฒันากฎระเบียบ โดย

ในปจจุบันแผนงานดานการอํานวยความสะดวกดานการคาและการคมนาคม รวมทั้งความตกลงดานการ
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ความทาทายหลักในกรอบ ความรวมมืออนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

* ปรับเสนทางขนสงเปนเสนทางเศรษฐกิจ  

*ใชโครงสรางพื้นฐานใหสูงสุด 

*ดําเนินงานใหสอดคลองกับอาเซียน 

ขนสงขามแดนอยูในระหวางดําเนินการ ดังนัน้ แผนงานของความรวมมืออนุภูมิภาคนี้จึงควรเปนสวนหนึง่

ของแผนงานของอาเซียนดวย 

 

93. ดังนัน้จึงมคีวามจําเปนตองผสานแผนงานดานการคมนาคมขนสงขางตนเขาดวยกัน กลาวคือ บางสวน

ของทางหลวงอาเซียนทับซอนกับทางหลวงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ขณะที่เสนทางรถไฟในกมัพูชาและ

เวียดนามก็เปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง นอกจากน้ี การเชื่อมโยงกฎระเบียบของ  อนุ

ภูมิภาคและอาเซียนทางดานการคาและการขนสงกจ็ะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน เชน โครงการอํานวย

ความสะดวกดานศุลกากรภายใตอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้าํโขงกเ็ปนตัวอยางในเร่ืองนี้ นอกจากนี้ 

ความรวมมือในการปองกนัและแกไขผลกระทบในแงลบจากการเช่ือมโยงในภูมิภาค เชน การแพรระบาด

ของ HIV/AIDS การลักลอบคามนุษย พืชและสัตวสงวน รวมทั้งความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอม กเ็ปน

ประเด็นที่จะตองดําเนินการรวมกันตอไป 

 

94. ความพยายามในการดําเนนิการใหมคีวามเชื่อมโยงดานการขนสงคมนาคมในอนุภูมิภาคฯ ประสบ

ปญหาดังนี้ การสรางถนนและสะพานยังไมเพียงพอ การเช่ือมโยงดานการขนสงยงัไมบรรลุผลจึงทําใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจไมเต็มที่ การกอสรางโครงการตางๆ ลาชาไมทนัความตองการทางดานเศรษฐกิจ 

ดังนัน้ แนวทางในการแกไขเร่ืองนี้ๆ คือ การใหความสนใจกับการสรางถนนและสะพานในชวงทีย่ังไม

ครบถวน การแกไขความลาชาในการมีผลบังคับใชความตกลงฯตางๆ  และการสงเสริมใหมีการลงทนุ

กอสรางเขตนคิมอุตสาหกรรมในเขตระเบียบเศรษฐกิจ 

 

95. โดยสรุปคือ ความเพียรพยายามที่จะทําใหโครงสราง

พื้นฐานเกิดข้ึนครบถวนและเปล่ียนใหเสนทางคมนาคม

เหลานี้กลายเปนเสนทางระเบียงเศรษฐกจิและมีการใช

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจอยางเต็มที ่จึงเปนสาเหตุใหมกีาร

ดําเนนิการดานนโยบายและกฎระเบียบทีป่ระสานสอดคลอง กัน 
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96. ในดานพลังงาน ความรวมมือภายใตกรอบอนุภูมิภาคฯ มีความกาวหนาอยางมากในดานความรวมมือ

ทวิภาคีซึง่กอใหเกิดการซื้อ-ขายพลังงานระหวางกัน แตในดานความรวมมือระดับภูมิภาคยังไมมคีวาม

คืบหนาตามทีไ่ดมีการเหน็ชอบรวมกันแลวภายใตขอตกลงระหวางประเทศเพื่อการซ้ือ-ขายพลังงานระดับ

ภูมิภาค ซึ่งมีสาเหตุมาจากความแตกตางของแตละประเทศในดานโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐาน

ทางดานพลังงาน 

97. แผนงานตางๆ ภายใตความรวมมืออนุภูมิภาคควรมีความสอดคลองกับแผนงานของอาเซียน ดังนัน้จึง

ตองดําเนนิการใหเกิดมีการปฏิบัติจริงและการผสมผสานสอดคลองกนัอยางจริงจงั แมวาการดําเนินการใน

เร่ืองนี้อาจจะไมราบร่ืนนกั เนื่องจากภายใตกรอบอนุภูมิภาคและอาเซียนตางก็ไดเร่ิมดําเนนิการและลงทนุ

ในโครงสรางพืน้ฐานของตนเองในอดีตโดยไมไดมีการประสานงานกนัมากอน 

  

98. ความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจซึ่งประกอบดวยบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดเร่ิมข้ึนเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ดอยพัฒนาในประเทศสมาชกิ (ยกเวนบรูไน) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคา การลงทุน การ

ทองเที่ยวที่เพิม่มากข้ึน โดยมีระเบียงเศรษฐกิจ 2 สวนคือ ระเบียงเศรษฐกิจเขตบอรเนียว และระเบียง

เศรษฐกิจ Greater Sulu Sulawesi ซึ่งธนาคารเพื่อการพฒันาแหงเอเชียไดใหความชวยเหลือทางดาน

วิชาการ 

 

99. ความรวมมือภายใตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจมีความคืบหนาโดยรัฐมนตรีคมนาคมของทั้ง 4 ประเทศไดลง

นามความตกลงดานการขนสงทางอากาศ ทางบก และทางทะเลในป ค.ศ. 2007 โดยความ  ตกลงดาน

อากาศไดกําหนดใหมีเสรีภาพท่ี 5 ดวยการกําหนดสนามบินนานาชาติ แหงที่ 2 ในแตละประเทศ แตใน

ปจจุบันมกีารใชประโยชนจากความตกลงนี้ไมมากเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกันมีไมมากพอ 

 

100. ในดานการอํานวยความสะดวกดานการคา กรอบความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจก็มีความรวมมือ

ดานการอํานวยความสะดวกดานศุลกากร โดยมีการจัดต้ังคณะทํางานดานศุลกากร การตรวจคนเขาเมอืง 
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และการควบคุมดานสุขอนามัยพืชและสัตวในป ค.ศ. 2006 โดยมุงหวงัที่จะสามารถกาํหนดมาตรฐาน

ข้ันตอนการดําเนนิงานรวมกันที่เปนมาตรฐานสากล แตก็ประสบปญหาในดานตางๆ จึงทาํใหไมมี

ความกาวหนา 

 

101.  ความเช่ือมโยงระหวางกรอบความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจและอาเซียนในปจจุบันมีเพียงการจัด

ประชุมความรวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจระดับผูนําตอเนือ่งจาก

การประชุมสุดยอดอาเซียน นอกจากนี ้สํานักเลขาธิการของ

กรอบความรวมมือดังกลาวก็มีเพยีงการประสานงานกับสํานัก

เลขาธิการอาเซียนในลักษณะเฉพาะกิจเทานัน้ 

 

102.  ในป ค.ศ. 2009 ผูนํากรอบความรวมมือส่ีเหล่ียม

เศรษฐกิจไดเนนยุทธศาสตรการทําใหความตกลงที่ไดเห็นชอบ

กันแลวมีผลในทางปฏิบัติโดยมีสาเหตุมาจากโครงการตางๆ 

ไมไดรับความรวมมือจากประเทศสมาชิกโดยแตละประเทศ

ไมไดจัดสรรงบประมาณเพือ่ดําเนนิโครงการใหแลวเสร็จ ดังนั้น จึงมคีวามจําเปนทีจ่ะตองจัดต้ังกลไกเพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติกันอยางจริงจังตอไป 

 

103.  ความรวมมือภายใตกรอบส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจประสบปญหา ในดานความสนใจที่จะลงทนุมีอยูนอย

มากเนื่องจากภาคเอกชนยังไมมีความแขงขันและเอาจริงเอาจงั ระดับความยากจนยังมีอยูมาก และการ

ขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส 

 

104.  ในการประชุมความรวมมือภายใตกรอบส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจคร้ังที่ 4 ไดใหความเหน็ชอบการศึกษา

เครือขายการขนสงทางน้าํทีเ่รียกวา เรือบรรทกุยานพาหนะลอเล่ือน ซึง่ในระยะตอไปอาจจะขยายเปนสวน

ของเครือขายเรือบรรทุกยานพาหนะลอเล่ือนในอาเซียนกไ็ด 

ความทาทายหลักภายใตกรอบความ

รวมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 

* ขอจํากัดในปริมาณการขนสงทางทะเล 

บก และอากาศ 

* การเคล่ือนยายการลงทุนในอนุภูมิภาค  

* การอํานวยความสะดวกทางการคา 

*ชองวาของสถาบันในการวางแผนและ

ดําเนินงาน 
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ความทาทายหลักภายใต   สามเหล่ียม

เศรษฐกิจ 

* แนวทางการเช่ือมโยงการขนสงบนบก  

* ความเช่ือมโยงทางทะเลท้ังภายในและภายนอก 

* การปฏิรูปสถาบันเพื่อจัดการโครงการทอสงใหมๆ 

 

105. ความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ-มาเลเซีย และอินโดนีเซยี มคีวามหลากหลายต้ังแตดานเกษตร 

การ ทองเที่ยว การผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ การ

บริการดานการแพทย ซึ่งแมวาความรวมมอืดังกลาวจะ ไม

มีการเช่ือมโยงทางกายภาพ เนื่องจากอินโดนีเซียเปน

เกาะแยกออกตางหาง แตกถ็ือวามีระดับความเชื่อมโยงท่ี ดี  

 

106.  ความรวมมือดังกลาวมีความคืบหนาอยางมาก ดาน

การพฒันาเศรษฐกิจระหวางกัน โดยมีการจัดทํากรอบความรวมมือดานนโยบายและกฎระเบียบที่จะ

เอ้ืออํานวยตอภาคเอกชนและการพฒันาระเบียบเศรษฐกิจ 5 ดานที่จะเช่ือมโยงติดตอกัน 

 

107. แมกรอบความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจจะมีความคืบหนาทีดี่ แตก็ประสบปญหาในดานตางๆ 

กลาวคือ ยังมคีวามขาดแคลนดานการกอสรางถนนในเกาะสุมาตราในจุดที่เชื่อมตอเมืองบันดาอาเจหกับ

เมืองปาเรมปง ทัง้นี ้รวมทั้งการกอสรางทางรถไฟ Trans Sumatra Railway  

 

108.  ในดานการขนสงทางน้ํา มีความจําเปนจะตองดําเนินการ คือ การพัฒนาระบบเครือขายเรือพาหนะ

ลอเล่ือน ระหวางอินโดนีเซยี มาเลเซีย และไทย การปรับปรุงระบบการจัดการตูคอนเทนเนอรทางฝงเหนือ

และตะวันออกของเกาะสุมาตรา และการพัฒนาทาเรือภูเก็ตเพื่อรองรับผูโดยสารและเรือสําราญ  

 

109. ในดานการขนสงทางอากาศ ไดมีความคืบหนาเปนอยางดี โดยการใหบริการดานการขนสงทาง

อากาศดวยการบริการของสายการบินตนทุนตํ่า ซึง่ทาํใหมีบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ไดเปนอยางดี แต

อยางไรก็ดี ยังมีความจําเปนที่จะตองกอสรางสนามบินแหงใหมนอกเมืองเมดานบนเกาะสุมาตรา 
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110. โครงการความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือสามและส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจไดพัฒนามาจากการ

เชื่อมโยงท่ีไดพยายามดําเนนิการรวมกนัเพื่อใหมกีารรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด ในการนี้ ธนาคารเพ่ือ

การพัฒนาแหงเอเชียจึงใหความสนใจกับความพยายามในการติดตามผล การขจัดชองวางที่เกิดจากการ

ยังไมไดดําเนนิการโครงการตางๆ เปนหลักในการดําเนนิการ 

 

111. ความพยายามในการสนับสนนุเงินทุนโครงการตางๆ ภายใตความรวมมืออนุภูมิภาคตางๆ มีปญหา

มากกวาโครงการในระดับชาติ ดังนั้น โครงการในระดับภูมิภาคที่ตองการความรวมมือและการประสานงาน

ต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไปในภูมิภาคลวนแลวแตประสบปญหาและมีความลาชา 

 

112.  โดยสรุป คือ มีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองเช่ือมโยงความรวมมือระดับอนภูุมิภาคใหขยายไปสูการ

เปนความรวมมือระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่กวางข้ึน ดังนัน้ แผนงานและวัตถปุระสงคของโครงการ

ตางๆ ที่สอดคลองกันและในปจจุบันทับซอนกนัอยูก็จะตองดําเนินการใหมีการผสมผสานกนัตอไป ดังนัน้ 

โครงการที่ริเร่ิมจากผูนําหรือโครงการที่ริเร่ิมจากชุมชนก็เปนประเด็นที่อาเซียนจะตองดําเนินการใหเปนเนื้อ

กันอีกเดียวกนั 

 

113.  ดังนั้น ความรวมมืออนุภูมิภาคตางๆ จีงเปนจุดทดสอบในการเรงรัดใหความตกลงตางๆ ในระดับเล็ก

เกิดผลและขยายเปนความตกลงในกรอบใหญกวา (เชนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015) 

ประสบผลสําเร็จตามไปดวยหรือไม  

 

114. การผนกึกําลังระหวางความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและความรวมมือในระดับอาเซียนในการทํางาน

และประสานงานกนัอยางใกลชิดในดานกฎระเบียบ ทางดานวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนษุย รวมถึง 

กระบวนการตดัสินใจของอาเซียนจึงเปนปญหาที่ทาทาย 
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115.  ความรวมมือจากประเทศคูเจรจาที่ใหแกกรอบความ

รวมมืออนุภูมภิาคไดทวีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ดังนัน้ 

ความสําเร็จของโครงการตางๆ จะมีสวนชวยลดชองวางดาน

การพัฒนาและทําใหความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคตางๆ 

สามารถเชื่อมโยงกันเปนความรวมมือในระดับภูมิภาค

อาเซียน และตอขยายไปสูภูมิภาคภายนอกอาเซียนตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรหลัก
สําหรับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน�
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บทท่ี 3 

แผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 
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บทที่ 3 ยุทธศาสตรหลักสําหรับการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน 

บทนํา 

1. ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 กรอบการดําเนนิการเพื่อพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียน

ประกอบดวยยุทธศาสตร 3 ดาน ไดแก การปรับปรุงความเช่ือมโยงทางกายภาพ การเสริมสรางความ

เช่ือมโยงทางสถาบัน และการปลูกฝงความเช่ือมโยงระหวางประชาชนสูประชาชนใหลึกซึง้ยิง่ข้ึน โดย

ยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานนี้จะไดรับการสนับสนุนโดยกลไกทางการเงนิและสถาบันที่เขมแข็งยิ่งข้ึน ผลลัพธ

สุดทาย คือ โครงขายการผลิตและการกระจายสินคาในภูมิภาคอาเซียนที่มีความลึกยิ่งข้ึน (ในเชิงหวงโซ

ของคุณคา) กวางยิ่งข้ึน (โดยมีสินคาและประเทศหรือพืน้ที่ในภูมิภาคที่มีสวนรวมในโครงขายมากขึ้น) และ

เชื่อมโยงเขากบัโครงขายการผลิตและการกระจายสินคาของโลกและเอเชียตะวนัออกและของโลกมาก

ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การที่ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนชวยลดชองวางการพฒันาในภูมิภาคก็นับวามี

สําคัญเชนกนั เพราะการพฒันาความเชื่อมโยงของประเทศและภูมิภาคที่มีการพัฒนาลาหลังในอาเซียน จะ

นําไปสูโอกาสในการลงทนุ การคา และการเติบโตในพ้ืนที่เหลานี ้และสามารถใชความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทยีบของพืน้ที่เหลานี้ไดเต็มที่ ทายที่สุด ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงขายตางๆ ภายใน

ภูมิภาคอาเซียนถือเปนหวัใจสําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน และชวยใหอาเซียนเกิดความเชื่อมโยง

กับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกมากย่ิงข้ึน 

 

2. ภูมิภาคอาเซียนมีสภาพภูมิศาสตรที่กระจายตัว และไมมคีวามเช่ือมโยงทางกายภาพมากเทากับจีนและ

อินเดีย ที่สําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับทัง้สองประเทศนี้ อาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ที่

มีนโยบาย ความสนใจ และสถาบันที่แตกตางกนั การพฒันาความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียนจะชวย

บรรเทาขอเสียเปรียบเหลานีข้องอาเซียน และในขณะเดียวกัน จะชวยเสริมสรางประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนทีม่ีแนนแฟน สามารถแขงขันได ดึงดูดการลงทนุ เกิดความแข็งแกรง และมีพลวัตที่สูงมากยิ่งข้ึน  

 

3. ความสําคัญของความเช่ือมโยงในอาเซียนมีความชัดเจน โดยในระหวางป ค.ศ. 2000-2009 การคา

ระหวางอาเซียนและจีนเติบโตเฉล่ียรอยละ 24 ตอป นับวาเติบโตเร็วเปนสองเทาของการคาภายในอาเซียน 

สงผลใหปริมาณการคาของอาเซียนกับจนีคิดเปนรอยละ 43 ของการคาภายในอาเซียนในป ค.ศ. 2009 

เพิ่มจากรอยละ 19 ในป ค.ศ. 2000 เชนเดียวกนัการคาระหวางอาเซียนกบัอินเดียเพิม่สูงข้ึนอยางมาก
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ต้ังแตชวงป ค.ศ. 2004 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 24 ตอปในชวงป ค.ศ. 2004-2009 โดยสัดสวน

การคาระหวางอาเซียนและอินเดียคิดเปนรอยละ 11 ของการคารวมภายในอาเซียน การคาภายในอาเซียน

ไมไดเติบโตชากวาการคาระหวางอาเซียนกับจีน และอาเซียนกับอินเดีย แตชะลอตัวลงในชวงเวลาที่

เศรษฐกิจถดถอยในป ค.ศ. 2009 

 

4. เมื่อคํานึงถงึการเติบโตลาสุดของการคาอาเซียน-จีน และอาเซยีน-อินเดียแลว การคาภายในอาเซียน

จําเปนตองเติบโตอยางนอยในระดับเดียวกับการคาอาเซียน-จีน เพื่อเสริมสรางความเปนความเปนศูนย

รวมของอาเซียน และรักษาบทบาทนาํในการรวมกลุมในภูมิภาค ซึง่ทัง้หมดนี้จําเปนตองอาศัยการพัฒนา

ความเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน การเช่ือมโยงที่ดีข้ึนและหนทางสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจของอาเซียนจะชวยสรางพลวัตใหเกิดความเช่ือมโยงภายในอาเซียน และจะชวยใหอาเซียนมี

ความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากยิ่งข้ึน นอกจากนี ้ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เพิ่มพนูข้ึนจะ

ชวยสนับสนนุบทบาทนาํของอาเซียนในกระบวนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน+6 และการเกิดข้ึน

ของประชาคมเศรษฐกิจเอเชยีตะวนัออก  

รูปที่ 3.1 สัดสวนของการคาอาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย ตอการคาภายในอาเซียน 

ที่มา: องคกรสถิติของอาเซียนและสถาบันวิจยัเศรษฐกจิอาเซียน 
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1. ความเชื่อมโยงทางกายภาพ 

5. ความเช่ือมโยงทางกายภาพที่เพิม่พนูข้ึนในอาเซียนตองอาศัยโครงสรางพืน้ฐานทางคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ดีข้ึน และมีการเชื่อมตอกันอยางกวางขวางมากข้ึน    ส่ิงเหลานี้

จําเปนตอการเคลื่อนยายสินคาและบริการที่คลองตัวภายในภูมิภาค และการสงออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ 

นอกจากนี ้โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ซึง่รวมถึงการเช่ือมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่ไดชวยใหมี

พลังงานที่สม่าํเสมอและมีตนทนุที่สมเหตุสมผลในอาเซียน ถือวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิต 

ความนาเช่ือถอื และความม่ันคงทางพลังงานในภูมิภาค ยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงทาง

กายภาพในภูมิภาคอาเซียน มีดังตอไปนี ้

 

ยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงทางกายภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 กอสรางโครงขายทางหลวงอาเซียนใหแลวเสร็จ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดําเนนิโครงการเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิงใหแลวเสร็จ 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายระบบการขนสงทางน้ําบนภาคพื้นทวีปทีม่ปีระสิทธิภาพและ

เชื่อมโยงกัน 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการขนสงทางทะเลที่เชื่อมโยง มีประสิทธิภาพ และแขงขันได 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบที่คลองตัวเพือ่ใหอาเซียนเปน

ศูนยกลางการขนสงในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ในชาติสมาชิก 

ยุทธศาสตรที่ 7 ใหความสําคัญกับโครงการโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานของอาเซยีน  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 กอสรางโครงขายทางหลวงอาเซียนใหแลวเสรจ็ 
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6. เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการจราจรแลว การขนสงทางถนนถือเปนรูปแบบการขนสงที่สําคัญทีสุ่ด 

นอกจากนี ้การเช่ือมโยงภูมภิาคที่ลาหลังเขากับโครงขายทางหลวงอาเซียนจะสรางประโยชนอยามากตอ

พื้นที่ยากจนในภูมิภาคอาเซียน อยางไรก็ตาม การดําเนนิการตามบันทึกความเขาใจระดับรัฐมนตรีวาดวย

การพัฒนาโครงการทางหลวงอาเซียน (ทีป่ระชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซยีนคร้ังที ่5 ทีก่รุงฮานอย ป 

ค.ศ. 1999) ยงัไมมคีวามคืบหนาซ่ึงกําหนดใหชาติสมาชิกอาเซียนปรับปรุงเสนทางถนนที่กาํหนดใหอยูใน

ชั้นที ่3 หรือสูงกวา รวมถึงจดัทําปายจราจรบนถนนภายในป ค.ศ. 2004 

 

 

 

มาตรการสาํคัญ 

(1) ปรับปรุงถนนสวนตางๆ ที่ยงัตํ่ากวาช้ันที่ 3 ของทางหลวงอาเซียนใหอยูในช้ันที ่3 เปนอยางนอย โดยให

ความสําคัญสูงสุดกับถนนสวนที่ตํ่ากวาช้ันที ่3 ของเสนทางขนสงสินคาผานแดนภายในป ค.ศ. 2011 

(2) ติดต้ังปายจราจรบนถนนรวมกันในถนนทุกสายที่กาํหนด โดยใหความสําคัญพิเศษกับเสนทางขนสง

สินคาผานแดนภายในป ค.ศ. 2012 

(3) ปรับปรุงถนนสวนที่เปนช้ันที ่2 หรือ 3 ทีม่ีปริมาณการจราจรหนาแนน ใหเปนช้ันที ่1 ภายในป ค.ศ. 

2020 

(4) ทําการศึกษาความเปนไปไดในการเชื่อมโยงประเทศที่เปนเกาะกับประเทศบนแผนดินใหญของอาเซียน
ภายในป ค.ศ. 2015 

(5) ยกระดับการขยายตัวของทางหลวงอาเซียนไปยังประเทศจีนและอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงกรุง

ฮานอยผานไปยังภาคเหนือของประเทศลาว ผานประเทศพมา ไปถึงเขตแดนของประเทศอินเดีย

ภายในป ค.ศ. 2015 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  ดําเนนิโครงการเสนทางรถไฟสงิคโปร-คุนหมิงใหแลวเสรจ็ 

โครงการเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิงถือเปนโครงการทีม่ีความสําคัญในระดับตนของความรวมมอืดาน

คมนาคมของอาเซียนและมีแรงจูงใจทางการเมืองที่สูงมากในการดําเนินโครงการดังกลาวใหแลวเสร็จ 

โครงการนี้ไดรับการคาดหมายวาจะสรางทางเลือกใหมใหกับรูปแบบการขนสงทางบกที่เปนมิตรกับ
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ส่ิงแวดลอมมากกวารูปแบบการขนสงทางถนน โครงการดังกลาวมีทางรถไฟหลัก 2 สาย คือ สายตะวันออก 

ซึ่งผานไทย กมัพูชา และเวยีดนาม โดยมทีางเชื่อมระหวางลาวและเวยีดนาม และสายตะวนัตก ซึง่จะผาน

ไทยและพมา อยางไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนาเสนทางสายตะวนัตกมีความทาทายหลายประการ จึงควร

สรางทางรถไฟสายตะวนัออกใหเสร็จกอน เพื่อใหมกีารเชื่อมโยงทางรถไฟที่สมบูรณและใชการไดระหวาง

สิงคโปรและจีน (คุนหมงิ) โดยเร็วที่สุด 

มาตรการสาํคัญ 

(1) กอสรางทางรถไฟชวงทีย่ังขาดอยู ดังนี ้

ก) ไทย: อรัญประเทศ – คลองลึก (6 กม.) ภายในป ค.ศ. 2014 

ข) กัมพูชา: ปอยเปต – ศรีโสพณ (48 กม.) ภายในป ค.ศ. 2013 

ค) กัมพูชา: พนมเปญ – ล็อกนนิ (254 กม.) ภายในป ค.ศ. 2015 

ง) เวียดนาม: ล็อกนนิ – โฮจิมินห (129 กม.) ภายในป ค.ศ. 2020 

จ) เวียดนาม: มูเกีย – ทันอับ – วุงอัง (119 กม.) ภายในป ค.ศ. 2020 

ฉ) สปป.ลาว: เวยีงจนัทน – ทาแขก – มูเกีย (466 กม.) ภายในป ค.ศ. 2020 

ช) พมา: ตันบูซายัต – ดานเจดียสามองค (110 กม.) ภายในป ค.ศ. 2020 และ 

ซ) ไทย: ดานเจดียสามองค – น้าํตก (153 กม.) ภายในป ค.ศ. 2020 

(2) จัดทํายทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมงิภายในป ค.ศ. 2013 

(3) ระดมทุนและความชวยเหลือทางวิชาการจากหุนสวนภายนอก โดยดําเนนิการในระดับทวิภาคีหรือ

รวมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยีเพื่อสนับสนนุการดําเนนิโครงการเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง 

ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกนั 

(4) ศึกษาความเปนไปไดในการตอขยายเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิงไปยังเมืองสุราบายา ประเทศ

อินโดนีเซยี 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครอืขายระบบการขนสงทางน้ําบนภาคพืน้ทวีปที่มีประสิทธภิาพและ

เชื่อมโยงกนั 
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เครือขายระบบการขนสงทางน้าํบนภาคพืน้ทวีปมีบทบาทสําคัญทาํใหเกิดการเคล่ือนยาย        การพัฒนา

สวัสดิการและความเจริญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาค การขนสงประเภทน้ีถือเปนรูปแบบ

การขนสงที่คุมคา อีกทั้งเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมนอยกวารูปแบบการขนสงอ่ืนๆ แตยังขาดการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ จึงจาํเปนตองกําหนดและดําเนนิการตามกรอบนโยบายระดับภูมิภาค เพื่อ

พัฒนาบริการการขนสงทางน้ําบนภาคพืน้ทวีปภายในอาเซียน 

 

มาตรการสาํคัญ 

(1) กําหนดแผนการพัฒนาเครือขายระบบการขนสงทางน้าํบนภาคพืน้ทวีปในภูมิภาคอาเซียนภายในป 
ค.ศ. 2012 และใหเร่ิมดําเนนิการตามแผนหลังจากนั้น 
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ยุทธศาสตรที่ 4  สรางระบบการขนสงทางทะเลที่เชื่อมโยง มีประสทิธิภาพ และแขงขันได 

9. เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการขนสงสินคาในการคาระหวางประเทศ การขนสงทางทะเลเปนรูปแบบการ

ขนสงที่สําคัญที่สุด อาเซียนตองพัฒนาบรกิารดานการขนสงทางทะเลระหวางประเทศใหสามารถในการ

แขงขันไดและมีประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากศักยภาพของการเชื่อมโยงกับระบบการขนสงทางเรือ

ของโลก นอกจากนี้ ยงัมีความจําเปนตองกําหนดเสนทางเดินเรือที่มีประสิทธิภาพและแขงขันได และ

เชื่อมโยงภูมิภาคที่เปนหมูเกาะ เพื่อพฒันาความเช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียน ซึ่งจะชวยลดชองวางการ

พัฒนาในหมูเกาะของอาเซียน นอกจากนี ้การจัดต้ังระบบการเดินเรือทะเล และการเดินเรือระหวางประเทศ

ในภูมิภาค จะชวยสนับสนนุการทองเทีย่ว ซึ่งรวมถงึการทองเที่ยวโดยเรือสําราญในภูมิภาค 

มาตรการสาํคัญ          

       รูปท่ี 3.2 เสนทางการขนสงแบบวงแหวน 

(1) พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของทาเรือ 47 

 แหงตามทีก่ําหนดไวภายในป ค.ศ. 2015  โดยใหความ 

สําคัญกับการศึกษาที่ไดจัดทําหรืออยูระหวางการจัดทํา 

ภายใตมาตรการ 6 7 และ 8 ของแผนปฏิบัติการวาดวยการ 

ขนสงทางทะเลที่มีการรวมตัวและมีขีดความสามารถใน 

การแขงขันในภูมิภาคอาเซียน โดยการเพิ่มศักยภาพ 

รวมถึงการปรับปรุงบริการทีเ่กี่ยวของ เชน การเก็บสินคา 

ในโกดัง และการสรรหาชองทางเดินเรือเมือ่มคีวามจําเปน  ท่ีมา: คณะทํางานแบบจําลองภูมิศาสตรของศูนยวิจัยเศรษฐกิจ

อาเซียน/สถาบันเศรษฐกิจกําลังพัฒนา 

ก) กําหนดเสนทางเดินเรือที่มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ (รวมถึงระบบการเดินเรือทางทะเล) ที่เชื่อมตอ

กันระหวางแผนดินใหญกับหมูเกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต รวมถึงขอริเร่ิม        อนุภูมิภาคที่

เกี่ยวของ เชน BIMP-EAGA และ IMT-GT เสนทางที่กาํลังเกิดใหมและ/หรือมีศักยภาพที่จะเปน

เสนทางระหวางประเทศสําคัญ ไดแก เสนทางสตูล/ตรัง – ปนัง – เบลาวนั เสนทางมะละกา – ดูไม 

เสนทางดาวาว – บิตุง เสนทางซัมบัวงา – ซันดากนั และเสนทาง    มัวเอรา – ทาเรือใกลเคียง  



 160 

ข) เสริมสรางความแข็งแกรงใหเสนทางเดินเรือที่เชื่อมโยงกับเสนทางหลักของโลกและภูมิภาค รวมถึง

เสนทางเดินเรือภายในประเทศ 

ค) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังเครือขายระบบการเดินเรือทางทะเลของอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  สรางระบบการขนสงตอเนื่องหลายรปูแบบที่คลองตัวเพื่อใหอาเซียนเปน

ศูนยกลางการขนสงในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอ่ืนๆ 

10. อาเซียนต้ังอยูในศูนยกลางทางภูมิศาสตรของแหลงการผลิตและอุปสงคใหมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

เอเชียใต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และออสเตรเลีย/นวิซีแลนด  ดังนัน้ อาเซียน

จึงจําเปนตองกําหนดยทุธศาสตรในการใชที่ต้ังอันเปนยุทธศาสตรนี้ในการสนับสนนุใหอาเซียนเปน

ศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาค เมื่อพจิารณาถึงความรวมมือดานคมนาคมในอาเซียนที่ไดมีการ

ดําเนนิการในแตละรูปแบบการขนสง อาเซียนจะตองมกีารประสานยุทธศาสตรระหวางสาขาการขนสง

ตางๆ โดยยึดหลักการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและจุดเปล่ียนถายสินคาเพื่อใหเกิดการพฒันาความ

เชื่อมโยงท้ังในและนอกอาเซียน ทัง้นี ้แมวาการดําเนนิการตามยุทธศาตรจะใชเวลานาน อาเซียน

จําเปนตองมียทุธศาสตรที่ชดัเจนในการพฒันาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับ

การพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนและขยายตอไปยังภูมิภาคอาเซียนบวก 6 

มาตรการสาํคัญ 

(1) ทําการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของแนวเสนทางการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนนุใหพืน้ที่
ตางๆ ในอาเซียนกลายเปนสะพานเศรษฐกิจในเสนทางการขนสงของโลก 

(2) กอสรางแนวเสนทางเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวันตกใหแลวเสร็จ  

ก) กอสรางชวงที่ขาดหายไปในพมา พัฒนา/ปรับปรุงทาเรือขอบนอก: กรุงยางกุง และเมืองดานงั 

(3) สงเสริมแนวเสนทางเศรษฐกจิแมโขง-อินเดีย ในฐานะเปนสะพานเศรษฐกิจ 

ก) กอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่เมอืงเนียกเลือง (ทางหลวงประเทศหมายเลข 1 ในกัมพูชา)  

ข) พัฒนาทาเรือนําลึกทวาย (ภายในป ค.ศ. 2020)  

ค) กอสรางทางหลวงเช่ือมโยงกาญจนบุรีและทวาย (ภายในป ค.ศ. 2020)  

ง) ศึกษาความเปนไปไดและการออกแบบข้ันตนสําหรับระบบรางรถไฟระหวางกาญจนบุรีและทวาย 
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(4) กําหนดและพฒันาโครงขายจุดเปล่ียนถายสินคาอาเซียน ตามขอริเร่ิมตางๆ ที่มีอยูแลวของอาเซียน 

เชน โครงขายทางหลวงอาเซียน และเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมงิ  

 

รูปท่ี 3.3 ชวงท่ีขาดหายไปในพมาของแนวเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก 

 

ท่ีมา: คณะทํางานแบบจําลองภูมิศาสตรของศูนยวิจัยเศรษฐกิจอาเซียน/

สถาบันเศรษฐกิจกําลังพัฒนา 

รูปท่ี 3.4 แนวเสนทางเศรษฐกิจแมโขง-อินเดีย  

 

 

 

ท่ีมา: คณะทํางานแบบจําลองภูมิศาสตรของศูนยวิจัยเศรษฐกิจ

อาเซียน/สถาบันเศรษฐกิจกําลังพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  เรงรัดการพฒันาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน

ชาติสมาชิกเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน

ฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและเพิ่มอํานาจการปกครองและนวัตกรรม

ภายในภูมิภาค 

 

11. การมโีครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ดี และการมทีรัพยากรมนษุยและ

กฎระเบียบทีดี่ถือเปนส่ิงสําคัญในการสงเสริมใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนปจจัยสนบัสนุน

การคา การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และธรรมาภิบาลในอาเซียน  หลายประเทศในอาเซียนไดรับยก

ยองในระดับโลกในดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมและ

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยางไรก็ตาม อาเซียนยงัมีปญหาความเหล่ือมลํ้าในการ
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เขาถึงสารสนเทศ โดยเฉพาะความเหล่ือมลํ้าระหวางพืน้ที่ลาหลังและตัวเมือง ปญหาความเหล่ือมลํ้านี้

จําเปนตองไดรับการแกไขเพื่อลดชองวางการพัฒนาภายในภูมิภาคอาเซียน 

มาตรการสาํคัญ 

(1) สรางแนวเสนทางอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในอาเซียน โดยกําหนดและพัฒนาสถานที่ในแตละชาติ

สมาชิกอาเซียนเพื่อสรางการเช่ือมโยงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพ ซึ่งจะชวยสงเสริมการใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและการใชงานตางๆ ตลอดทั่วอาเซียน ซึ่งจะเปนการเพิ่มการเช่ือมตอ

และยกระดับการพัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและภาคสวนอ่ืนๆ ภายในป ค.ศ. 2014 

(2) สงเสริมความหลากหลายของการเช่ือมโยงระหวางประเทศในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในป 

ค.ศ. 2015 

(3) จัดต้ังศูนยแมขายอินเตอรเน็ตอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงผูใหบริการทาง

อินเตอรเน็ตเพื่อลดตนทนุและความความลาชา รวมทัง้เพิม่ความเร็ว ภายในป ค.ศ. 2013 

(4) เสริมสรางความมั่นคงและความเที่ยงตรงของเครือขาย การปองกนัขอมูล การประสานงานของศูนย

ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร โดยการพัฒนากรอบและมาตรฐานขั้นตํ่ารวมกนั

ตามความเหมาะสม เพื่อใหมีระดับการเตรียมพรอมและความเที่ยงตรงของเครือขายในอาเซียนภายใน

ป ค.ศ. 2015 

(5) พัฒนาขอตกลงการยอมรับรวมกันสําหรับการรับรองทกัษะเพื่อใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมีคุณภาพ และอํานวยความสะดวกการเคล่ือนยายของทรัพยากรมนษุยในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในอาเซียน ภายในป ค.ศ. 2015 

(6) ทบทวนขอบังคับของใหบริการระดับสากล และ/หรือนโยบายที่มีลักษณะคลายกนั เพื่อสรางความ

มั่นใจวาโครงสรางพืน้ฐานภายใตนโยบายเหลานี้ใชการไดกับอินเตอรเน็ตความเร็วสูงภายในป ค.ศ. 

2015 

(7) จัดลําดับความสําคัญและกระตุนการใชงานของโครงสรางพืน้ฐานที่ใชงานไดกับอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงในโรงเรียนภายในป ค.ศ. 2015 

(8) ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาใหอาเซียนเปนตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดียว 

ภายหลังป ค.ศ.2015 ในบริบทของการเคล่ือนไหวของสินคา บริการ การลงทุน และทรัพยากรมนษุย

อยางเสรี 
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ยุทธศาสตรที่7:  ใหความสาํคัญกับโครงการโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานของอาเซียน  

 

12. โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพดานพลังงาน มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการทําใหเกิดการบูรณา

การรวมกนัในภูมิภาค และเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นจึงจําเปนตองหารือ

เกี่ยวกับปญหาทางเทคนิค และปญหาทางกฎหมายโดยการจัดทาํมาตรฐานรวมกันเพื่อพัฒนาความ

รวมมือภายใตโครงการเช่ือมโยงระบบทอสงกาซของอาเซียน (TAGP) และโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน 

(APG) นอกจากนีก้็จําเปนตองพิจารณาเร่ืองการจัดหากาซธรรมชาติและแหลงพลังงานอ่ืนๆเพิ่มเติมดวย 

เชน ถานหนิ และกาซธรรมชาติเหลว  

 

มาตรการสาํคัญ 

โครงการเชื่อมโยงระบบทอสงกาซของอาเซียน 
(1) จัดทําแบบจําลองการรวมลงทนุทอสงกาซในอาเซยีน  

(2) รับรองมาตรฐานทางเทคนิครวมสําหรับการออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษาโครงสราง

พื้นฐาน 

(3) รับรองแบบจําลองทางธุรกิจของทอสงกาซอาเซียน  

(4) ดําเนนิแผนความปลอดภัยและความมั่นคงในภูมิภาคสําหรับโครงสรางพื้นฐานในการเช่ือมโยงระบบ
ทอสงกาซของอาเซียน 

(5) ปรับปรุงและดําเนนิโครงการเช่ือมโยงระบบทอสงกาซของอาเซยีน 

 
โครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน 

• ปรับปรุงกฎหมายและกรอบการควบคุมการคาและการเช่ือมโยงไฟฟาระดับทวิภาคีและพรมแดน (ค.ศ. 

2008-2010) ใหสอดคลองกนั 

 

• ปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑมาตรฐานดานเทคนคิรวมกันสําหรับโครงการความเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน (ค.ศ. 2008-2010) 
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• กําหนดและเสนอแนะรูปแบบการระดมเงนิทนุสําหรับโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซยีน (ค.ศ. 2008-

2012) 

• ดําเนนิโครงการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวางกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และรายงานความ

คืบหนาตอที่ประชุมผูบริหารสูงสุดกิจการไฟฟาของกลุมประเทศอาเซียน และที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส

ดานพลังงาน/ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน (ค.ศ. 2008-2015) 
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2. ความเชื่อมโยงทางสถาบัน 
 
13. นอกเหนือจากความเช่ือมโยงทางกายภาพ หลักการพัฒนาที่สําคัญเปนลําดับทีส่องของการสรางความ

เช่ือมโยงระหวางกนัในอาเซียน คือ การพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบัน การพัฒนาความเชื่อมโยงเชิง

ทางสถาบันในภูมิภาคอาเซียน จะเพิ่มประสิทธิภาพของความเช่ือมโยงระหวางกนัทางกายภาพใหดีข้ึนดวย 

อาทิ การลดอปุสรรคทางการคาจะทาํใหขนสงสินคาและบริการไดมากข้ึน การพฒันาระบบขนสงและการ

อํานวยความสะดวกทางการคาจะชวยลดคาใชจายในการขนยายสินคาและบริการ และทาํใหผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึนไดจากการพัฒนาความเช่ือมโยงทางกายภาพ และความเชื่อมตอกนั

ทางดานเศรษฐกิจจากการลงทุนที่สูงข้ึน 

 

14. ความเช่ือมโยงนี้จะชวยลดอุปสรรคดานนโยบายและสถาบันที่ขัดขวางการขนยายสินคา บริการ และ

ทรัพยากรภายในภูมิภาค  ยิง่ไปกวานัน้ กฎระเบียบ ขอบังคับ ข้ันตอน หลักปฏิบัติ และมาตรฐานใน

ประเทศสมาชกิอาเซียนที่ดีข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาสถาบันและสมรรถภาพของโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

อํานวยการขนสงและบริการทางการคา เชน ความตกลงวาดวยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง และ

ระบบการอํานวยความสะดวกทางศุลกากร ณ จุดเดียว ของแตละประเทศทัง้นี้เพื่อใหการเคลื่อนยายสินคา 

บริการและทรัพยากรในภูมภิาคอาเซียนเปนไปโดยสะดวก ในการนี้ยทุธศาสตรหลักในการเพิ่มพนูความ

เชื่อมโยงทางสถาบันในอาเซียนมีดังนี ้

 

ยุทธศาสตรหลักในการ

พัฒนาความเชื่อมโยงทาง

สถาบัน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดําเนนิการตามกรอบความตกลงทัง้ 3 กรอบวาดวยการอํานวยความสะดวก

ในขนสง 

ยุทธศาสตรที่ 2 เร่ิมดําเนนิโครงการการอํานวยความสะดวกดานขนสงผูโดยสาร ในโครงขาย

ทางหลวงที่เชือ่มรัฐตางๆ  



 166 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางตลาดการขนสงทางเรือเดียวในอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มการเคล่ือนยายสินคาอยางเสรีภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการลด

อุปสรรคทางการคาภายในระดับภูมิภาค 

ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดการพัฒนาภาคการบริการทางการขนสงที่มีประสิทธิภาพและแขงขัน

ได โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบั

ความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงการการอํานวยความสะดวกดานการคาในภูมิภาคอยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรที่ 8 ยกระดับความสามารถของการบริหารจัดการพรมแดน 

ยุทธศาสตรที่ 9 เรงรัดใหชาติสมาชิกอาเซียนเปดรับการลงทุนจากภายในและภายนอก

ภูมิภาคภายใตกฎระเบียบการลงทนุที่เปนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 10 เสริมสรางความสามารถของสถาบันในพื้นที่ลาหลังของภูมิภาคและปรับปรุง

การประสานงานดานนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในระดับภูมิภาคและ

อนุภูมิภาค 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดําเนินการตามกรอบความตกลงทั้ง 3 กรอบวาดวยการอํานวยความสะดวกใน

ขนสง  

   

15. จุดออนในโครงขายการคมนาคมสวนใดสวนหนึง่จะทําใหโครงขายโดยรวมไมสามารถเขมแข็งไดทั้ง

ระบบ จุดออนเหลานี้สามารถพบไดตามบริเวณชายแดน ดังนัน้เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทศันของ “การเปนตลาด

และฐานการผลิตเดียว” ตามที่ระบุไวในแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ความเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียนควรไดรับการพัฒนาโดยขอริเร่ิมการอํานวยความสะดวกทางการขนสง เพื่อลดหรือ
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ขจัดแรงเสียดทานตามแนวชายแดนประเทศซึ่งทําใหตนทนุการขนยายสินคาระหวางประเทศในภูมิภาค

สูงข้ึน ขอริเร่ิมเหลานี้มีดังนี ้

 กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน 

 กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามแดน 

 กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 

มาตรการสาํคัญ 

(1) เรงรัดการใหสัตยาบันความตกลงเหลานี้เพื่อเร่ิมการดําเนินการในระดับภูมิภาค 

(2) เรงรัดการสรุปผลการจัดทาํพิธีสารที่ 2 (ทีท่ําการพรมแดน) และพิธีสารที่ 7 (ระบบศุลกากรผานแดน) 

ภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนใหเสร็จ

สมบูรณ เพื่อลงนามโดยประเทศสมาชิกอาเซียนในป ค.ศ. 2011 

(3) เรงรัดการสรุปผลการจัดทาํพิธีสารที่ 6 (จุดขามแดนสําหรับรถไฟและสถานชีุมทาง) ภายใตกรอบความ

ตกลงอาเซยีนวาดวยการอาํนวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนใหเสร็จสมบูรณ เพื่อลงนาม

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนในป ค.ศ. 2011 และ 

(4) ติดตามความคืบหนาของการดําเนนิการตามกรอบความตกลงทัง้สามอยางใกลชิด เพื่อใหมีการ

ดําเนนิการโดยชาติสมาชิกอาเซียนภายในป ค.ศ. 2014-2015 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 เริ่มดําเนินโครงการการอํานวยความสะดวกดานขนสงผูโดยสารใน โครงขาย

ทางหลวงที่เชื่อมรัฐตางๆ 

 

16. การขยายถนนและเสนทางรถไฟในอาเซียน จะชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางภาคพืน้ดิน

ระหวางประเทศสมาชิก โดยรถยนตสวนบุคคล รถทัวร และรถโดยสาร ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพฒันาสินคา

ดานทองเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน เชนแพคเกจทวัรใหมๆ ที่ในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

17. อยางไรกต็าม ยงัมีปจจยัอีกหลายอยางที่ขัดขวางการเคลื่อนยายอยางเสรีของยานพาหนะ สินคา 

รวมถึงบุคคล ขามแดน ไดแก (1) ขอจํากัดในการนาํเขายานยนต (2) ความแตกตางในมาตรฐานที่กําหนด 
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เชน ขนาดและน้ําหนักของยานยนต เงื่อนไขดานความปลอดภัยและคุณสมบัติของผูขับข่ี (3) ข้ันตอนที่ไม

สอดคลองกันในการตรวจสอบทางศุลกากร  การนาํสินคาออกจากดานศุลกากร และการเรียกเก็บอากร 

และ (4) เงื่อนไขเก่ียวกับวีซาที่เขมงวด 

 

18. ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดมีการลงนามความตกลงขนสงขาม

พรมแดน เพื่อการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาและผูโดยสารขามพรมแดน และในกรอบพื้นที่การ

พัฒนาอาเซียนตะวนัออกระหวางบรูไน อินโดนเีซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ก็ไดลงนามและดําเนนิการตาม

บันทกึความเขาใจวาดวยการเคลื่อนยายขามชายแดนสําหรับรถบัสและรถโดยสาร ในการนี้ประเทศสมาชิก

อาเซียนหลายชาติก็ไดเขารวมจัดทําความตกลงทวิภาคีเพื่อเพิ่มการเคล่ือนยายรถโดยสารขามแดนใหมาก

ข้ึน 

 

19. อาเซียนควรใชประโยชนจากขอตกลงที่มีอยูในอนภูุมิภาค และพัฒนาไปสูขอตกลงระดับอาเซียน เพื่อ

อํานวยความสะดวกดานขนสงผูโดยสารทางบกในภูมิภาค 

 

มาตรการสาํคัญ 

 

(1) เรงรัดการดําเนินการตามขอตกลงในระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาควาดวยการอํานวยความสะดวกดาน
การขนสงผูโดยสารทางบกภายในป ค.ศ. 2013  

(2) จัดทําขอตกลงอาเซยีนวาดวยการอํานวยความสะดวกดานการขนสงผูโดยสารทางบก โดยประเมิน

จากการดําเนนิการขอตกลงระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาคภายในป ค.ศ. 2015 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  สรางตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน  
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20. เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการขนสงทางอากาศที่กาํลังเพิ่มมากข้ึน รวมถงึการเรงรัดการปฏิรูป

ตลาดการบินของโลก อาเซียนจําเปนตองสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมการบินโดยการจัดต้ัง

ตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน สายการบินตนทุนตํ่าไดเติบโตอยางรวดเร็วในอาเซียนโดยชวยอํานวย

ความสะดวกแกการทองเทีย่วภายในอาเซียน และชวยสนับสนนุความเช่ือมโยงประชาชนสูประชาชน ทัง้นี ้

แผนงานการรวมกลุมสาขาการบินไดปรับกําหนดการการจัดต้ังตลาดการบินเดียวภายในอาเซียนใหเสร็จ

ภายในป ค.ศ. 2015 

 

มาตรการสาํคัญ 

(1) ใหสัตยาบันและดําเนนิการตามความตกลงพหุภาคีวาดวยการเปดเสรีการขนสงทางอากาศ  และพิธี

สารที่ 1 และ 2 ในโอกาสแรก เพื่อใหการสนับสนนุการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 

2015 ทั้งนี ้โดยคํานงึถงึตารางเวลาการดําเนินการของความตกลงฯ และพิธีสารทัง้สอง ตามที่รัฐมนตรี

ดานการขนสงอาเซียนไดตกลงกนัเมื่อ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2008 

(2) ใหสัตยาบันและดําเนนิการตามความตกลงพหุภาคีวาดวยการบริการเดินอากาศและพิธีสารที่ 1 ถึง 6 

ในโอกาสแรก เพื่อใหการสนบัสนุนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในป ค.ศ. 2015 ทั้งนี ้โดย

คํานึงวาตารางเวลาการดําเนินการตามความตกลงฯ ตามที่รัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียนไดตกลงกนั

เมื่อวันที่ 31 ธนัวาคม ค.ศ. 2008 สําหรับพิธีสารที่ 5 และ 31 ธนัวาคม ค.ศ. 2010 สําหรับพธิีสารที ่6 

(3) ลงนามความตกลงพหุภาคีวาดวยการเปดเสรีบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศภายในป ค.ศ. 2010 

และใหสัตยาบันและดําเนนิการตามความตกลงดังกลาวรวมทัง้พิธีสารในโอกาสแรก เพื่อใหการ

สนับสนนุการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึตารางเวลาของพธิี

สารที่ 1 และ 2 เมื่อวนัที ่30 มิถนุายน ค.ศ. 2010 และ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2013 

(4) จัดทําความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศกับจนีภายในป ค.ศ. 2010 และจัดทํากับอินเดียและ 

สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ภายในป ค.ศ. 2015 จากนั้นพิจารณาความเปนไป

ไดในการขยายการจัดทาํไปยังหุนสวนอ่ืน 

(5) จัดทําแผนงานการจัดต้ังตลาดการบินเดียวภายในอาเซียน และยุทธศาสตรในการดําเนนิการ ภายในป 

ค.ศ. 2011 และสรางตลาดการบินเดียวข้ึนภายในป ค.ศ. 2015 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  สรางตลาดการขนสงทางเรือเดียวในอาเซียน 
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21. การรวมกลุมไปสูการสรางตลาดการขนสงทางเรือเดียวในอาเซียน และการพัฒนาระบบเครือขาย

โครงสรางพื้นฐานทางทะเลจะนาํไปสูความเขมแข็งของภาคพาณิชยนาวีอาเซียน           ที่จะดําเนนิการได

อยางมีประสิทธิภาพ การจัดสงสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาทีแ่ขงขันได 

 
มาตรการสาํคัญ 

(1) จัดทํายทุธศาสตรการพัฒนาใหเสร็จส้ินภายในป ค.ศ. 2012 สําหรับตลาดการขนสงทางเรือเดียวใน

อาเซียน และพัฒนากรอบการดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2015 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มการเคลือ่นยายสินคาอยางเสรีภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการลดอุปสรรค

ทางการคาภายในระดับภมิูภาค 

 

22. ปจจัยที่ทาํใหเกิดเคล่ือนยายสินคาอยางเสรีไดมากที่สุดในภูมิภาค และจะนาํไปสูความสามารถในการ

แขงขันระดับโลกในเวทีการคาโลก คือ การใชความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยางเต็มที่ และการทําให

โครงขายการผลิตและการกระจายสินคาลึกข้ึนในภูมิภาคอาเซียน      การเสริมสรางซึ่งกนัและกนัในระบบ

เศรษฐกิจ  

 

23. โดยที่อัตราภาษนีําเขาสินคาจากภายในอาเซียนไดลดลงจนเกือบเปนศูนยในประเทศสมาชิกอาเซียน

เดิม 6 ประเทศแลวในปจจบัุน และจะลดลงเปนศูนยในป ค.ศ. 2015 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม

ภายในป ค.ศ. 2015 ยกเวนในบางกรณี การลดอุปสรรคการคาสินคาภายในอาเซียน เพื่อเพิม่การ

เคล่ือนยายสินคาอยางเสรีภายในภูมิภาคอาเซียนจะมมีาตรการที่เกี่ยวของดังนี ้

 

 

มาตรการสาํคัญ 

(1) กระจายและลดมาตรการทางการคาที่มิใชภาษีของประเทศสมาชกิอาเซียน 
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ก) จัดทําตารางรายการมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีของชาติสมาชิกอาเซียนใหทันสมัยและ
สมบูรณภายในป ค.ศ. 2015 โดยใชวิธกีารจําแนกประเภทมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี

ระหวางประเทศลาสุด 

ข) เรงรัดใหเกิดศูนยขอมูลทางการคาของอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 เพื่อเสริมสรางความ

โปรงใส และสงเสริมการปฏิบัติตามโดยสมัครใจ และเพิม่ความแนนอนและคาดการณได

ใหกับภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

ค) จัดทําแนวปฏิบัติในเร่ืองข้ันตอนการขออนุญาตนาํเขา ขอหามและขอจํากัดเชงิปริมาณแบบ

เปนข้ันตอน เพื่อลดองคประกอบที่เปนอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีในมาตรการเหลานี้

ภายในป ค.ศ. 2014 

ง) ลดมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีและลดผลกระทบจากอุปสรรคทางการคาของมาตรการ
ทางการคาที่ไมใชภาษีในป ค.ศ. 2015 

จ) พัฒนาขีดความสามารถของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการติดตามผลการดําเนินงานขางตน
ภายในป ค.ศ. 2012 

 

(2) กําหนดมาตรฐานระดับภูมภิาครวมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบรับรองในภูมิภาคให

สูงข้ึน โดยอาจรวมถึง 

 

ก) จัดทําหลักเกณฑรวมกนัสําหรับมาตรฐานและข้ันตอนการตรวจสอบรับรอง  
• จัดต้ังโครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคและกลไกทางสถาบันที่มกีรอบทางกฎหมายใหการ

สนับสนนุ เพื่อพัฒนามาตรฐานในภูมิภาค ภายในป ค.ศ. 2015  ในการนี้คุณภาพและความ

ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมายในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ ควรกาํหนดใหเปน

มาตรฐานรวมกัน โดยใชหลักปฏิบัติตามความสมัครใจและนําไปใชโดยพรอมเพรียงกันใน

อาเซียนเพื่อสนับสนนุการเปนตลาดเดียว 

 

• จัดทํานโยบายระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม และกรอบข้ันตอนการตรวจสอบรับรอง ภายในป 

ค.ศ. 2015 
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นโยบายระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม และกรอบข้ันตอนการตรวจสอบรับรองจะเปนแนวทางให

ผูตรวจสอบกําหนดข้ันตอนปฏิบัติรวมกัน และใหผูประกอบการไดสาธิตผลิตภัณฑ โดยจะ

นําไปใชโดยพรอมเพรียงกันในอาเซียน เพือ่สนับสนนุการเปนตลาดเดียว 

 

• จัดทํากรอบทางกฎหมายสําหรับการประยุกตใชหลักการของการยอมรับรวมกันของสินคาที่

ผลิตและ/หรือจําหนาย ตามที่เทยีบเทาเงื่อนไขการควบคมุภายในประเทศ ภายในป ค.ศ. 

2015 

 

แมจะมีการใชกฎระเบียบขอบังคับเดียวกันในอาเซียน แตก็ควรกํานหดนโยบายและมาตรการ

ข้ึนเพื่อสนับสนุนการเคล่ือนตัวอยางเสรี ของสินคาที่ผลิตและ/หรือจําหนาย อยางถกูตองตาม

กฎหมายในประเทศสมาชิก ตราบเทาที่สินคายงัอยูในระดับที่ไดรับการปกปองตามที่กําหนด

โดยประเทศสมาชิกที่ทาํการสงออกและนาํเขาสินคาทั้งคู   จงึควรมีขอกําหนดของภูมิภาคดาน

ความปลอดภัยของสินคา และบริบทที่ประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธการยอมรับรวมกันเพื่อมิ

ใหชาติสมาชิกใดใชมาตรการการกีดกันทางการคา 

 

ข) นําเคร่ืองหมายรับรองอาเซียนไปใชภายในป ค.ศ. 2015 

 

การกําหนดหลักเกณฑสําหรับการประยุกตใชเคร่ืองหมายรับรองอาเซยีนเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑ

สอดคลองกฎระเบียบของภูมิภาค และเปนไปตามบทบัญญัติทั่วไปของภูมิภาควาดวยความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ และไดผานข้ันตอนการตรวจสอบรับรองที่เหมาะสมเปนเคร่ืองหมายของ

ความมัน่ใจวา ผลิตภัณฑเหลานีท้ี่ไดผานเงื่อนไขความปลอดภัยเหลานี้เทานั้นจึงจะจัดจําหนายได

ในตลาดอาเซียน 

 

ค) กําหนดวาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑใดที่ไดมาตรฐานภายในประเทศใหไดรับการปรับปรุงให
เปนมาตรฐานระหวางประเทศระดับชาติ และกําหนดอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่ได

มาตรฐานในระดับระดับชาติ และปรับปรุงใหอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเหลานัน้เปน

มาตรฐานระดับภูมิภาคภายในป ค.ศ. 2015 
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ง) กําหนดตารางเวลา และดําเนินการปรับใหมาตรฐานระดับชาติเปนมาตรฐานสากล รวมทัง้

จัดต้ังมาตรฐานระดับภูมิภาค เพื่อใชเปนมาตรฐานระดับชาติภายในป ค.ศ. 2015 

จ) เรงรัดการดําเนินงานตามขอตกลงยอมรับรวมกนัในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่ไดรับการ
จัดลําดับความสําคัญ ภายในป ค.ศ. 2015 

 

(3) ปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชกระบวนการใหมๆ ในการอํานวย

ความสะดวก เชน การจัดการใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบอิเล็กทรอนิกส ภายในป ค.ศ. 2012 และ

การวางกรอบกระบวนการภายในระดับชาติใหเปนกรอบเดียวกนัตามทีเ่ปนไปได ภายในป ค.ศ. 2015 

 

(4) กําหนดขอบเขตสําหรับการประสานการวางกรอบวาดวยกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหเปนกรอบ
เดียวกนัระหวางกฎของประเทศคูเจรจากับกฎภายใตความตกลงอาเซียนวาดวยการคาสินคา เพือ่สราง

ความเขมแข็งในกระบวนการผลิตในภูมิภาค และชวยกระตุนการเคล่ือนยายสินคาภายในอาเซียน และ

ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ภายในป ค.ศ. 2015 

 
ยุทธศาสตรที่ 6  เรงรัดการพัฒนาภาคการบรกิารขนสงที่มีประสิทธภิาพและแขงขันได 

โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม และการบรกิารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับความ

เชื่อมโยงในภูมิภาค 

 

24. ประสิทธิภาพ ความคุมคา และสมรรถนะของอุตสาหกรรมการใหบริการทางการขนสงในประเทศ

สมาชิกอาเซียนสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนได เนื่องจากมคีวามแตกตางกันสูงในลําดับของประเทศอาเซียนใน

ดาน “ความสามารถของผูใหบริการ” จากดัชนีผลการประกอบการของผูใหบริการทางการขนสง จดัทําโดย

ธนาคารโลกในป ค.ศ. 2010  เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําแผนพัฒนาการขนสง การเปดเสรี

อุตสาหกรรมบริการทางการขนสงจะนําไปสูการปรับปรุงการขนสงในภูมิภาคใหดีข้ึน นอกจากนี ้

องคประกอบในดานการบริการขนสงภายใตความเชื่อมโยงและการบริการทางการขนสงก็มีความ

จําเปนตองทาํการปรับปรุงอยางมีนยัสําคัญในหลายประเทศอาเซียน ในทาํนองเดียวกัน ความครอบคลุม

และประสิทธภิาพของโครงสรางพืน้ฐานดานโทรคมนาคม และความสามารถในการแขงขันดานตนทนุของ

บริการโทรคมนาคมในหลายประเทศอาเซียนยงัสามารถปรับปรุงไดอีกมาก การเปดเสรีและการสราง

สภาวะของการแขงขันใหมากข้ึนจะสามารถดึงดูดการเพิม่การลงทนุและการปรับปรุงเทคโนโลยีอยาง

ตอเนื่องข้ึน เพื่อดึงดูดการลงทุนและการปรับปรุงเทคโนโลยีอยางตอเนือ่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การ

บริการทางการขนสง และการขนสงในภูมภิาค 
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มาตรการสาํคัญ 

(1) ขจัดขอจํากัดในดานการคาบริการสําหรับการบริการทางการขนสงภายในป ค.ศ. 2013  

(2) เรงรัดการเปดเสรีของภาคการสื่อสารโทรคมนาคมในโอกาสแรก โดยคํานึงถึงวาแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2015 

 
ยุทธศาสตรที่ 7  ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการคาในภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม 

 

25. ประเทศสมาชิกอาเซียนจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดานศุลกากรและความรวดเร็วในการ

จัดสงสินคากอนที่ภูมิภาคจะสามารถเปนจุดศูนยกลางของการผลิตทีร่วมตัวกนัในระดับโลกไดอยางแทจริง

โดยไมมีขอสงสัย ปจจุบันลําดับของของชาติสมาชิกอาเซียนในดานการบริการดานศุลกากรตามที่ปรากฏ

ในดัชนีผลการประกอบการของผูใหบริการทางการขนสง จัดทําโดยธนาคารโลกในป ค.ศ. 2010  ยังมีความ

แตกตางกนัมาก (ต้ังแตลําดับที่ 2 ไปถงึลําดับที่146 จากทัง้หมด 155 ประเทศ) ในบรรดาสมาชิกอาเซียน 

อัตราการการตรวจสอบสินคานําเขาอยูที ่รอยละ 1-50 ในขณะที่อัตราการตรวจสอบสินคานําเขามากกวา

หนึง่คร้ังอยูที่รอยละ 1-15     ความแตกตางกนัของการใหบริการทางศุลกากรอยางมากภายในภูมภิาค

อาเซียนแสดงใหเหน็ถงึความทาทายในการสรางความเชื่อมโยงทางสถาบันเพื่อกาวไปสูภูมิภาคอาเซียนที่

รวมตัวและเช่ือมโยงกัน 

 

26. การจัดทําระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวในระดับประเทศ และ

ในอาเซียนโดยรวม รวมทัง้การปฏิรูปและการทาํใหระบบศุลกากรมีความทันสมัยจะชวยลดความแตกตาง

ของสภาพแวดลอมทางดานศุลกากรในภูมิภาค ซึ่งจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายสินคาภายในภูมภิาค และ

ระหวางภูมิภาคกับตลาดโลกที่รวดเร็วข้ึนและสามารถคาดการณได แผนงานนี้จําเปนตองมีเปล่ียนแปลง

รูปแบบการควบคุมทางศุลกากรตามที่ระบุไวในกระบวนการและแนวปฏิบัติในการนาํเขาหรือสงออก โดย

ในอันดับแรก คือการทําใหส่ิงเหลานี้สอดคลองกันและใชการระหวางกนัไดเปนปจจยัสําคัญในการยกระดับ

ความเชื่อมโยงของอาเซียน การทาํใหเครือขายการผลิตในภูมิภาคเกิดการขยายตัวและมีความลึกข้ึน ซึ่ง



 175 

หมายถงึการเคล่ือนยายสินคาที่รวดเร็วไดในปริมาณมากในภูมิภาคจาํเปนตองใชการบริการศุลกากรของ

ชาติสมาชิกอาเซียนทีม่ีประสิทธิภาพและเสมอตนเสมอปลาย  อยางไรก็ตามถงึการบริการทางศุลกากร

เชนนี้จําตองมกีารประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

แตละประเทศสมาชิกอาเซียน การสรางระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนิกส ณ จุด

เดียวในระดับประเทศ และในอาเซียนโดยรวมจะ ไดสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการ

ประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและผูใหบริการทางการคาในภาคเอกชน 

รวมทัง้สงเสริมความโปรงใส และความแนนอนของกฎ ระเบียบและข้ันตอนที่เกี่ยวกับการคา ซึ่งใน

ทายที่สุดก็จะนํามาซ่ึงการเคล่ือนยายสินคาที่รวดเร็วข้ึน สะดวกข้ึน คาดการณไดงายข้ึน และตนทุนตํ่าลง 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชกิอาเซียน และนาํไปสูความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

 

27. การจัดทําและการใชงานของระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนิกส ณ จดุเดียวใน

ระดับประเทศมีความซับซอนมากกวาที่ไดคาดการณไวลวงหนา จงึเกดิความลาชาในการดําเนนิการใน

ประเทศสมาชกิเดิมของอาเซียน 6 ประเทศใหทนัเปาหมายเดิม ถงึกระนัน้ก็ตาม โดยที่ระบบอํานวยความ

สะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนกิส ณ จุดเดียวในระดับประเทศ และในอาเซียนโดยรวมมีความสําคัญ

อยางมากตอความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน การเดินหนาผลักดันระบบอํานวยความสะดวกดาน

ศุลกากรดวยอิเล็กทรอนกิส ณ จุดเดียวในภูมิภาคอาเซียนโดยรวมอยางจริงจงัตอไปจึงยงัมีความจาํเปนอยู 

 

มาตรการสาํคัญ 

 

(1) เรงรัดการดําเนินการใชระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนกิส ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศ สําหรับประเทศสมาชิกอาซียนเดิม 6 ประเทศ ในโอกาสแรก โดยคํานึงวากําหนดเวลา

การจัดต้ังระบบดังกลาวใหแลวเสร็จสําหรับประเทศสมาชิกอาเซยีนเดิมไดแกป ค.ศ. 2008 และสําหรับ

ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) ไดแกป ค.ศ. 2011 
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(2) เร่ิมใชระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนิกส ณ จดุเดียว ของอาเซียน ตามดานที่

กําหนดในโอกาสแรกสําหรับประเทศสมาชิกที่มีความพรอมในการดาํเนินการ และสําหรับทุกประเทศ

สมาชิกอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 

 

(3) ลดข้ันตอน พธิีการ และแนวปฏิบัติทางศุลกากร ในทกุประเทศสมาชกิ โดยเนนความสําคัญที่ข้ันตอน

ซึ่งจะนําไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั  ภายในป ค.ศ. 2013 โดยมีเปาหมายในการลด

ตนทนุการดําเนินการรอยละ 20 ภายในป ค.ศ. 2013 และรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2015 

 

(4) จัดทํากรอบกฎระเบียบวาดวยพธิีการทางศุลกากรและการบริหารจัดการพรมแดนทีค่รอบคลุม และ

สอดคลองกัน ภายในป ค.ศ. 2014 

  

(5) สงเสริมความเปนหุนสวนและการมีสวนรวมอยางแข็งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
กระบวนการกาํหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินการที่มีความรวดเร็วและราบร่ืน 

 

(6) พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จาํเปนควบคูไปกบัการดําเนินการขางตนภายในป ค.ศ. 2013 

 

ยุทธศาสตรที่ 8    ยกระดับความสามารถของการบริหารจัดการพรมแดน 

 

28. การทําใหมาตรการควบคุมตางๆ บริเวณพรมแดนของหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

พรมแดนมีความสอดรับกันเปนกาวแรกในการปรับปรุงความเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิก  ขอตกลง

ยอมรับรวมกนัเปนแนวทางที่จะปรับปรุงเพื่อใหสินคา ชองทางการขนสง และผูโดยสารขามแดนไดโดยไมมี

การขัดขวาง ปจจุบัน ความรวมมือในพื้นที่บริเวณพรมแดนไดเร่ิมตนข้ึนแลว และหากมีการเรงรัด ผลนี้จะ

ชวยสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน  

 

มาตรการสาํคัญ 
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(1) พัฒนาข้ันตอนการบริหารจดัการพรมแดน (ศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง และการกักกัน) ในการ

บริหารจัดการการขามพรมแดนของผูโดยสารและสินคาภายในป ค.ศ. 2013 

(2) บูรณาการข้ันตอน พธิีการ และวิธีปฏิบัติทางศุลกากร ในการบรหิารจดัการพรมแดนใหมากที่สุดเทาที่

เปนไปไดภายในป ค.ศ. 2013 

(3) สงเสริมการบริหารจัดการพรมแดนรวมกนัในการทาํใหเกิด “จุดตรวจและดําเนนิการเดียว” ภายในป 

ค.ศ. 2013 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 9     เรงรดัใหชาติสมาชิกอาเซียนเปดรับการลงทุนจากภายในและภายนอก

ภูมิภาคภายใตกฎระเบยีบการลงทุนทีเ่ปนธรรม 

 

29. ผลประโยชนจากขอริเร่ิมนี้จะนําไปสูอาเซียนที่เช่ือมโยงกันและสงผลใหมกีารเพิ่มการลงทุนทั้งจากนัก

ลงทนุภายในประเทศ และนักลงทนุตางชาติภายในภูมิภาค และจากสวนอ่ืนๆ ของโลก  การขยายตัวของ

การลงทุนไดเปนปจจัยสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาในแทบทุกภูมภิาคในทศวรรษที่ผาน

มา ดวยเหตุนี้ จึงมีความสําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองเปนจุดหมายของลงทุนที่นาดึงดูด ปจจุบัน

ประเทศสมาชกิอาเซียนมีความแตกตางกนัมากในความนาสนใจที่จะทําการลงทนุ โดยมีลําดับของ

ความสามารถในการแขงขันระดับโลกและความงายในการทําธุรกิจ เปนหนึ่งในลําดับที่ดีที่สุดในโลกไป

จนถงึหนึ่งในลําดับที่ตํ่าสุด  ความทาทายที่สําคัญอันหนึ่งคือการจะปรับปรุงความนาสนใจในการลงทนุใน

ประเทสที่ลาหลังในภูมิภาค เพื่อใหผลประโยชนจากความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนแผขยายไปทั่ว

ภูมิภาค 

 

30. ความเช่ือมโยงทางกายภาพทีเ่พิ่มสูงข้ึน รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและสถาบันเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเคล่ือนยายสินคาและบริการในภูมิภาค จะชวยสงเสริมภูมิภาคอาเซียนในฐานะเปาหมาย
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ของการลงทนุ การที่ชาติสมาชิกอาเซียนเปดรับการลงทนุของตางชาติทั้งจากภายในภูมิภาคและสวนอ่ืนๆ 

ของโลกมากข้ึน ตลอดจนการมีระบบการลงทนุทีเ่ปนธรรมสําหรับนักลงทนุภายในประเทศและนักลงทนุ

ตางชาติจะชวยเพิ่มความนาสนใจในการลงทนุของชาติสมาชิกอาเซียนเชนกนั 

 

31.อาเซียนตองยึดมัน่ในการดําเนนิการแผนการเปดเสรีดานการลงทุน 3 ข้ัน ภายในป ค.ศ. 2015 ดังนี ้

 

มาตรการสาํคัญ 

 

(1) สรางรูปแบบสําหรับการปรับลด/การขจัดอุปสรรคและเงื่อนไขในการลงทุนเปนระยะๆ เพื่อใหอาเซียนมี

ระบบการลงทนุที่เปดกวางและเสรี และมีเงื่อนไขในการลงทุนตํ่า ภายในป ค.ศ. 2015 การลดลงและ

การขจัดอุปสรรคและเงื่อนไขในการลงทุน ควรไดรับความสนับสนุนในสาขาเรงรัด 

 

(2) สรางกระบวนการติดตามในระดับรัฐมนตรี เพื่อใหมีการดําเนนิการอยางมีประสิทธิผลในการลดเงือ่นไข
และอุปสรรคในการลงทนุในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในป ค.ศ. 2015 

 

ยุทธศาสตรที่ 10   เสริมสรางความสามารถของสถาบันในพืน้ที่ลาหลังของภูมิภาคและปรับปรุง

การประสานงานดานนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในระดับภูมิภาคและอนุ

ภูมิภาค 

 

32. ในการดําเนินการอยางมปีระสิทธิผลภายใตความริเร่ิมตางๆของแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียนเพื่อใหเกิดผลในดานการพัฒนาทีม่ีสมดุลของภูมิภาค ดังนั้น                จงึจาํเปนตอง

เสริมสรางความสามารถของสถาบันในพื้นที่หรือในประเทศอาเซียนที่ลาหลัง รวมทัง้มีการประสานงานดาน

นโยบาย แผนงาน และโครงการ ภายใตขอริเร่ิมกรอบความรวมมือ         อนุภูมิภาคตางๆในอาเซยีน (เชน 
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GMS / BIMP-EAGA / IMT-GT) เพื่อใหเกดิสอดคลองกันของนโยบาย แผนงานและโครงการในระดับชาติ

และในระดับอาเซียน 

 

33. ความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน จะมีสวนชวยนําทรัพยากรเพื่อการพัฒนาความสามารถใหแก

ประเทศสมาชกิประเทศกมัพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มว)ี อยางไรก็ตาม ยงัมีความจาํเปนตอง

ใชทรัพยากรอีกมาก โดยเฉพาะในประเทศซีแอลเอ็มวี เพื่อใหขอริเร่ิมในแผนแมบทดําเนนิการไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตัวอยางหนึ่ง ไดแก ระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยอิเล็กทรอนิกส ณ จดุเดียวใน

ระดับประเทศ ความเช่ียวชาญดานเทคนิค และทรัพยากรทางการเงินมคีวามจําเปนเพื่อใหประเทศสมาชิก

เหลานี้สามารถดําเนนิการตามแผนงานเบ้ืองตนและใชงานระบบไดจริง ภายในป ค.ศ. 2015 

 

34. ขอริเร่ิมตางๆ ในอนุภูมภิาคของอาเซียนมุงเนนที่พืน้ทีท่ี่ลาหลัง ดังนัน้จึงมีสวนสงเสริมแผนงาน

ระดับชาติของประเทศสมาชกิอาเซียนทั้ง 4 ประเทศใหมีความสมบูรณข้ึนภายใตขอริเร่ิมและแผนงานตางๆ 

ของภูมิภาคอาเซียน อาท ิแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และแผนแมบทวาดวยความ

เชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน ดังนัน้ การสรางความสอดประสานและความสงเสริมซึ่งกนัและกนัระหวาง

ขอริเร่ิมระดับอนุภูมิภาคกับขอริเร่ิมในระดับภูมิภาคของอาเซียนจึงมีความสําคัญยิ่งตอประเทศเหลานี ้

 

 

 

 

มาตรการสาํคัญ 

 

(1) อํานวยความสะดวกในการใหความชวยเหลือทางวิชาการ จากผูใหไปสูประเทศสมาชิกซีแอลเอ็มว ีโดย

จําเปนตองดําเนินงานตามขอริเร่ิมตางๆภายใตแผนแมบทนี้อยางมีประสิทธิผล ภายในป ค.ศ. 2012 
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(2) จัดต้ังกลไกและโครงสรางสําหรับการประสานงานระหวางสํานักเลขาธกิารอาเซียนกบัสํานกัเลขาธิการ
ของขอริเร่ิมอนุภูมิภาคตางๆ และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี เพื่อใหนโยบาย แผนงานและโครงการ

ตางๆ ของขอริเร่ิมในอนุภูมิภาคมีความสอดคลองและสงเสริมกันกบันโยบาย แผนงานและโครงการ

ตางๆ ของอาเซียนภายในป ค.ศ. 2011 

(3) เสริมสรางขีดความสามารถและทรัพยากรของสํานกัเลขาธิการอาเซียนกับสํานกัเลขาธิการของขอริเร่ิม
อนุภูมิภาคตางๆ ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของมาตรการขางตนภายในป ค.ศ. 

2011 

 

III. ความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชน 

 

35. ความเช่ือมโยงประชาชนสูประชาชนเปนตัวประสานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชวยในการสงเสริมและ

เปนหลักใหกบัขอริเร่ิมทั้งหลายในการกาวไปสูความเชือ่มโยงทางกายภาพที่กวางขวางข้ึน รวมทั้งการ

ปฏิรูปกฎระเบียบและสถาบัน ที่จําเปนเพือ่นําไปสูความเช่ือมโยงทางสถาบันในภูมภิาคอาเซียน 

 

36. อาเซียนประกอบดวยพืน้ทีก่วางกวา 4.43 ลานตารางกิโลเมตร และมีประชากรจํานวนประมาณ 590 

ลานคน จงึเปนหนึ่งในแหลงมรดกทางวฒันธรรมทีห่ลากหลายที่สุดในโลก           ในขณะเดียวกนั 

ความรูสึกของความเปนประชาคมและความเช่ือมโยงกันก็ไดเร่ิมมีมากขึ้นเร่ือยๆ ในอาเซียนโดยที่ผูนํา

อาเซียนไดตกลงกนัใหสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2015 ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่อาเซียนในฐานะ

ภูมิภาคโดยรวม ที่จะตองสรางความเขมแข็งจากความเปนหนึ่งเดียวกนัแมจะมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เพือ่จัดการกับความทาทายตางๆ พรอมไปกับการเก็บเกีย่วผลประโยชนที่เกิดข้ึนจาก

กระบวนการทางโลกาภิวฒันที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน ยุทธศาสตรตอไปนี้เปนยุทธศาสตรหลักใน

การสงเสริมความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชนในภูมภิาคอาเซียน 

 

 

ยุทธศาสตร  
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หลักในการ

สงเสริมความ

เชื่อมโยง

ประชาชนสู

ประชาชน 

ยุทธศาสตร 1 สงเสริมความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนใหลึกซืง้ยิง่ข้ึน 

ยุทธศาสตร 2  สงเสริมการเคล่ือนยายของประชาชนภายในอาเซยีนใหเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนใหลกึซ้ืงขึ้น 

 

37. ความหลากหลายทางวฒันธรรมซ่ึงถกูกําหนดข้ึนโดยขนบธรรมเนียมและความเช่ือสามารถเปนแรง

กระตุนใหเกิดการสรางสรรค นวัตกรรมและการพฒันา เมื่อโอกาสในการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนใน

อาเซียนเกิดข้ึน การปฏิสัมพันธเชนนี้อาจเสริมสรางหรือชวยใหเกิดข้ึนโดยแผนงานสงเสริมการรับรู การ

ประสานงาน การแลกเปล่ียน และการเขาถึง อยางไรก็ตาม แมจะมีความพยายามของอาเซียนในชวงหลาย

ปที่ผานมาในการแลกเปล่ียนดานสังคมและวัฒนธรรม กีฬา และการศึกษาระหวางประชาชนในภูมิภาค 

แตก็ยังคงมีโอกาสเพิ่มเติมอีกมากในการสรางความรวมกันของภูมิภาคเพื่อนาํไปสูความเชื่อมโยง

ประชาชนสูประชาชนท่ีมากขึ้น 

 

มาตรการสาํคัญ 

 

(1) จัดต้ังศูนยทรัพยากรการเรียนรูเสมือนจริงในดานประชาชน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสถานที่

นาสนใจ และเศรษฐกิจในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มกีารประสานงานระหวางกนัภายในป ค.ศ. 

2012 
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การกําเนิดของอินเตอรเน็ตไดนํามาซ่ึงโอกาสสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะรวมกันกนัแบงปน

ขอมูลผานทางเว็บไซตเฉพาะดานในเร่ืองที่เกีย่วกับประชาชน วฒันธรรม ประวัติศาสตร เศรษฐกิจและ

สถานทีน่าสนใจของอาเซียน ฯลฯ เว็บไซตเหลานี้จะเช่ือมโยงระหวางกนัและจะมกีารประสานงานกนั

ผานทางคณะกรรมการของอาเซียนดานวฒันธรรมและสารนิเทศ 

 

ศูนยทรัพยากรการเรียนรูเสมือนจริงของอาเซียนจะเปนเคร่ืองมือในการอางอิงที่สําคัญสําหรับนกัศึกษา

และประชาชนในอาเซียนในการทาํการศึกษา หรือรวบรวมขอมูลเกีย่วกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ 

ผลประโยชนจากศูนยทรัพยากรการเรียนรูเสมือนจริงจะเพ่ิมมากยิง่ข้ึนหากประเทศสมาชิกอาเซียนจะ

สงเสริมการจัดทําหลักสูตรหรือการสอนเฉพาะทางวาดวยภูมิภาคอาเซียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายและมหาวทิยาลัย 

 

(2) สนับสนนุการสรางหลักสูตรหรือภาควิชาวาดวยอาเซียนภายในป ค.ศ. 2012 

 

(3) สนับสนนุการสรางเนื้อหาการเรียนรูและส่ือการสอนที่เกีย่วกับอาเซียนในหลักสูตรการศึกษาทกุระดับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน การดําเนนิการรวมกันเพื่อสรางกรอบหลักสูตรรวมควรไดรับการสนับสนุน

เพื่อสงเสริมการรับรูเกี่ยวกบัอาเซียนทีก่วางขวางยิ่งข้ึน และสรางความเขมแข็งใหกบัอัตลักษณของ

อาเซียนในกลุมเด็กและเยาวชน 

 

(4) สนับสนนุการเรียนภาษาของประเทศอาเซียนเปนภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาแมและ

ภาษาอังกฤษ 

 

(5) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดทาํเนื้อหาการเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับอาเซยีนเพื่อใชในการอางอิง
ประกอบการฝกอบรมครูและการสอน และเปนเวททีี่ดีในการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน 

ความเขาใจดานวัฒนธรรม และการรับรูในวัฒนธรรมของกันและกันที่เพิม่มากข้ึน เพื่อสรางความ

เขาใจรวมกนัในเชิงลึก และหลอหลอมความรูสึกของความเปนหนึ่งเดียวในกลุมนักศึกษาทุกชวงอายุ

และทุกระดับการศึกษา 
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(6) สงเสริมการพฒันาเนื้อหาการเรียนรูเกีย่วกับอาเซียนในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อเพิม่โอกาสทาง
การศึกษา ในการนี ้ความรวมมือทางการศึกษาในการพัฒนากรอบหลักสูตรรวมกนัของอาเซียน ที่

ครอบคลุมทุกมิติของอาเซียน เชน ภูมิศาสตร ประชากรศาสตร ประวติัศาสตร วัฒนธรรม และสังคม 

ควรไดรับการสงเสริมใหเปนองคประกอบสําคัญในการปลูกฝง          อัตลักษณของภูมิภาค และ

เชื่อมโยงกับความยุติธรรมทางสังคม และความหลากหลาย และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสงเสริม

การประสานและความรวมมอืกันในภูมิภาคอาเซียนและในระดับนานาชาติความพยายามนี้อาจ

สามารถผนวกเขากับส่ือทองถิ่นในรูปแบบปกติ เชน วทิย ุโทรทัศน และหนงัสือพมิพ เพื่อประโยชนของ

ชุมชนในชนบทซ่ึงมีขอจํากดัในการใชอินเตอรเน็ต 

 

(7) ดําเนนิโครงการเสริมสรางศักยภาพของอาเซียนรวมกัน โดยการระดมทุนรวมกนัตามสัดสวนของ

ประเทศสมาชกิอาเซียนภายในป ค.ศ. 2013 

 

(8) สงเสริมการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนโดยการดําเนนิการตามแผนการสื่อสารของประชาคมอาเซียนทัง้สาม 

 

(9) สงเสริมความเขาใจอันดีในดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรรวมกันของอาเซียน โดยการจัดการแสดง

ทางวัฒนธรรมเปนประจํา 

 

ในชวงที่ผานมา ประเทศสมาชิกอาเซียนไดดําเนินแผนงานในการสรางประชาคมอาเซียนในรูปแบบที่

ไมสอดประสานกัน จงึเปนทีช่ัดเจนวาแนวทางในการดําเนินงานที่สอดประสานกันมคีวามจําเปนเพื่อ

สรางแรงกระตุนในการบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 

 

นอกเหนือจากการจัดทาํหลักสูตร ภาควิชา และศูนยทรัพยากรการเรียนรูเสมือนจริงแลว การสราง

ความรูสึกของความเปนประชาคมในภูมิภาคจะเกิดข้ึนไดจากการปฏิสัมพันธโดยตรงและการดําเนิน

ความรวมมือรวมกนัระหวางประชาชนกับประชาชน ซึง่อาจเกิดข้ึนไดในหลายๆ ดาน 
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แผนงานหน่ึงที่อาจพิจารณาไดแกการรวมมือกันมากข้ึนในบรรดาสถาบันการศึกษาระดับสูง 

สถาบันวิจัย และศูนยความเปนเลิศตางๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรวมกันดําเนนิการวิจยั

เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน องคกรเหลานี้ รวมทั้ง ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ จะไดประโยชนจาก

การเพิม่พนูการดําเนินงานของสถาบันตางๆ ในการวิจัยทางวิชาการ โดยการบรรยาย การสัมมนา การ

วิจัย และการหารือภายในสาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  ทัง้นี้อาจสงเสริมการแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อไปศึกษาใน

ปสุดทายกอนจบการศึกษาที่สถาบันในประเทศเพ่ือนบาน เพื่อใหโอกาสในการไปทาํการศึกษาใน

สภาพแวดลอมใหม เรียนรูภาษาใหม ไดประสบกับวัฒนธรรมใหม  

 

ในดานวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลวนมีศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม  ซึ่งไดรับ

การถายทอดจากชนรุนหนึง่ไปยังรุนหนึ่ง ทัง้ในดานดนตรี การฟอนรํา การละคร ภาพยนตร และศิลปะ

การตอสู บริษทัภาพยนตและศิลปะทองถิน่จึงควรรวมกนัจัดใหศิลปนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

เดินทางไปแสดงในแตละประเทศในเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ่งเปนเดือนครบรอบการกอต้ังอาเซียน อัน

จะเปนการชวยสรางการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในกลุมประชาชนทกุหมูเหลา นอกจากนี ้การ

แลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่ออนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นควรไดรับการสนับสนนุดวย 

 

อาเซียนจําเปนตองมีความต่ืนตัวในพัฒนาการของโลกซ่ึงอาจสงผลตอความพยายามที่ตอเนื่องในการ

สรางประชาคมที่มพีลวัตรและยืดหยุนเพือ่กาวฝาความไมแนนอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยอาจ

เชิญผูที่มีบทบาทในการขับเคล่ือนอยางสําคัญในระดับภูมิภาคจากภาคเอกชน สถาบันทางวิชาการ 

องคกรที่มิใชรัฐบาลหรือชุมชนทองถิน่ มาระดมสมองวาภูมิภาคอาเซียนจะยงัคงมีบทบาทในโลกทีม่ี

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางไร ทรรศนะตางๆ ควรไดรับการนําเสนอตอผูนําของอาเซียนเพื่อ

การพิจารณาตอไป 

 

การดําเนินแผนงานและเปาหมายของการดําเนนิการจะกําหนดข้ึนโดนคณะกรรมการที่อยูภายใตการ

กํากับดูแลของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเปนผู

จัดหาทรัพยากรหลักสําหรับการดําเนินงานตามแผนงาน ประเทศสมาชิกอาเซียนควรสงเสริมใหภาค
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ธุรกิจ และภาคการกุศล ตลอดจนประชาคมผูใหระหวางประเทศมีสวนรวมในการบริจาคสําหรับ

แผนงานนี ้

 

(10) นําเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสงเสริมการมี สวนรวม
และการสรางความเขมแข็งของประชาชนอาเซียน ในบริบทการสรางประชาคมและอัตลักษณ

อาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถนํามาชวยอาเซียนในการประสานนโยบาย สงเสริมการ

รวมมือกับผูมสีวนไดสวนเสีย และสรางอัตลักษณของภูมิภาค ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสงเสริมการส่ือสารภายในกลุมประชาชน และระหวาง

ประชาชนกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถงึการบริหารจัดการขอสนเทศเกี่ยวกับอาเซยีนและขอริเร่ิมตางๆ 

อยางมีประสิทธิผล โดยไมถกูจํากัดดวยเงือ่นไขทางกายภาพเชนระยะทาง 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการเคลื่อนยายของประชาชนภายในอาเซียนใหเพิม่ขึ้น 

 

38. แมวาในชวงที่ผานมาจะมีผูเดินทางมาเยือนอาเซียนเพิ่มข้ึน แตก็ยังคงมีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมจูงใจ

ใหมีผูเดินทางมาอาเซียนเพือ่ธุรกิจและการสันทนาการ อาทิ เงื่อนไขการขอตรวจลงตรา รวมทั้งโครงสราง

พื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไมเพยีงพอ ซึ่งทาํใหการเขาถึงและคุณภาพของการใหบริการมี

ขอจํากัด 
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มาตรการสาํคัญ 

 

(1) ทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการเปดเสรีขอจํากัดในการตรวจลงตรา เพื่อกาวไปสูการใชระบบการ

ยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางภายในอาเซียนสําหรับผูถอืสัญชาติอาเซียนภายในป ค.ศ. 

2012 

(2) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังชองตรวจลงตราอาเซยีนสําหรับผูถอืสัญชาติอาเซียนดานตรวจคน
เขาเมืองหลักในอาเซียนภายในป ค.ศ. 2011 

(3) ศึกษาความเปนไปไดในการผอนปรนการตรวจลงตราสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติทีเ่ดินทางมาอาเซียน
ภายในป ค.ศ. 2015 

(4) สงเสริมการทองเทีย่วภายในภูมิภาคอาเซียนโดยการพฒันาบริการทางการทองเทีย่วรวมกัน (เชน 

แหลงมรดก การลองเรือ การพํานกัระยะยาว การทองเทีย่วเชงิสุขภาพ/การรักษาพยาบาล การ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงพืน้ทีท่องเที่ยว การจัดบริการทองเทีย่ว

ราคายอมเยาว และการประกันคุณภาพ ภายในป ค.ศ. 2012 

 

ปจจุบันมพีื้นที่มากกวา 35 แหงที่ข้ึนทะเบียบอยูภายใตปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานและพืน้ที่

คุมครองทางมรดก ซึ่งไดมีการลงนามในป ค.ศ. 2003 การศึกษาเพื่อพฒันาเครือขายการทองเทีย่ว

มรดกควรไดรับการจัดทาํข้ึนเพื่อใหนกัทองเทีย่วไดรับประสบการณจากอุทยานมรดกอาเซียน โดยควร

ศึกษาการจัดทํามาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพืน้ฐาน โครงสรางพืน้ฐานที่จําเปน การฝกอบรม

สําหรับมัคคุเทศน ทกัษะการใชภาษาและการแปล รวมถงึแผนการทองเท่ียวที่ตรึงตาตรึงใจของผูมา

เยือน 

 

การทองเทีย่วโดยการลองเรือไดเร่ิมเปนทีน่ิยมมากข้ึนอยางชาๆ เชนกนั ในฐานะทางเลือกใหมของการ

เดินทางไปเยอืนประเทศตางๆ ในภูมิภาค ศักยภาพนี้ควรจะไดรับการพัฒนาข้ึนใหเปนประสบการณ

ใหมทีโ่ดดเดนสําหรับนักทองเทีย่ว จึงควรมีการศึกษาวธิกีารที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถ

รวมมือกนัในการขจัดอุปสรรคตางๆ อาทิ ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพืน้ฐานที่ไมเพยีงพอ 

รวมไปถึงการแนวเสนทางการทองเที่ยว การอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวทางบก ตลอดจน

อาชญากรรมขามชาติ เชน โจรสลัดและการโจรกรรมในทะเล 
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การทองเทีย่วที่มีราคายอมเยาวและไมมีอุปสรรคภายในอาเซียนจะนําไปสูความเชื่อมโยงประชาชนสู

ประชาชน และความเขาใจที่มากข้ึนเกี่ยวกับประชาชน สังคม และประเทศในอาเซียน 

 

(5) สงเสริมการมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาทักษะ โดยการแบงปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ผานการฝกอบรมผูสอน ยกระดับมาตรฐานทักษะ  การแขงขันฝมือ

แรงงานอาเซียน การจัดทาํหลักสูตรฝกอบรมวิชาชพีในอาเซียน และการฝกอบรมดานเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะสงเสริมชองทางทีห่ลากหลาย

ของความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชนเพื่อบรรลุมาตรการหลักที่ไดระบุไว 

 

(6) สงเสริมการเคล่ือนยายแรงงานมีฝมือในอาเซียนใหมากข้ึน โดยการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกัน

เพิ่มเติมภายในป ค.ศ. 2012 และการดําเนินการตามขอตกลงฯ ที่ไดขอสรุปแลวภายในป ค.ศ. 2015 

 

นอกจากขอตกลงการยอมรับรวมกนั 8 ฉบับที่จัดทาํข้ึนแลว จะมกีารจัดทําขอตกลงสําหรับการรับรองฝมือ

ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเชนกนัในอนาคต 

 

(7) จัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกนัสําหรับการรับรองฝมอืเพื่อสรางความสามารถพิเศษในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีคุณภาพ และอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายทรัพยากร

มนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอาเซียนภายในส้ินป ค.ศ. 2015 

 

(8) ทําการศึกษาโครงการนาํรองเพื่อจัดต้ังเครือขายการเคลือ่นยายในภูมภิาคอาเซียนสําหรับแรงงานมี
ฝมือของอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 

 

(9) สรางความเขมแข็งใหกับเครือขายการใหบริการทางสังคม และองคกรผูปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม 

ผูสอนและสถานศึกษาดานกิจการสังคมเพื่อพัฒนาสวสัดิการสังคมสําหรับประชาชนในอาเซียน  
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(10) ปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและ
การสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติป ค.ศ. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระดมทรัพยากร
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เพ่ือเพ่ิมพูนความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน�

บทท่ี 4 

แผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 
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บทที่ 4 การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มพนูความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน  

 

1. การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนแมบทเกีย่วกับการยกระดับความเชื่อมโยงกันทาง
กายภาพ (physical) สถาบัน (institutional) และความสัมพันธระหวางประชาชน (people-to-people) 

จําเปนตองระดมทุนจากแหลงทนุทางการเงินตาง ๆ รวมทั้งความชวยเหลือทางวิชาการตางๆดวย 

นอกจากนี้แลว ยงัจําเปนตองจัดหาและจัดสรรแหลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อตอบโจทยที่

แตกตางกนัของสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความชวยเหลือทั้งทางดานการเงินและความชวยเหลือทาง

วิชาการ ทั้งในระยะส้ันและระยะกลาง ซึ่งการจัดสรรดังกลาว จะเอ้ือตอการจับคูระหวางโครงการตางๆ 

กับแหลงทนุทีม่ีอยู  

 

2. บทนี้จะทบทวนและช้ีใหเหน็แหลงทุน รูปแบบ วิธกีาร และเงื่อนไขตาง ๆ รวมทัง้ความชวยเหลือทาง

วิชาการ ที่สามารถจะนํามาพิจารณาใชในการยกระดับความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคได โดยรูปแบบ

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (public-private partnership - PPP) จะเปนหนึง่ใน

วิธีการที่จะนาํแผนแมบทฯไปใชปฏิบัติไดตอไป ประเด็นที่ควรเนนย้าํและใหความสําคัญคือ การระดม

ทุนที่มีอยูเพื่อรองรับคาใชจายโครงการหลัก ๆที่จะเช่ือมโยงดานกายภาพและดานโครงสรางพืน้ฐาน

ดานการคมนาคมทีห่ลากหลายรูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายพลังงาน นอกจากนี้     

การเช่ือมโยงกฎระเบียบที่เกีย่วของที่จะอํานวยความสะดวกดานการคาและดานคมนาคมก็มีความ

จําเปนเชนกัน  อนึง่ แหลงทรัพยากรบางแหลงทีถู่กระบุ ควรเปนแหลงทรัพยากรที่สามารถนาํมาใชเปน

เงินทนุสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย การศึกษา และการเช่ือมโยงกันภาคประชาชนดังที่ไดระบุไว

ในแผนแมบทฯ  

 

การสนับสนนุดานการเงนิสําหรับการยกระดับความเชื่อมโยงกนัภายในภูมิภาค: 

แหลงทุนที่มีอยูเดิม 

 

3. ปจจุบันมีแหลงทนุและวธิีการตาง ๆ ที่สามารถนาํมาใชสนับสนนุการดําเนนิการของโครงการตาง ๆ     

ที่เกีย่วกับความเชื่อมโยงกันของอาเซียน ซึง่รวมถงึธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี (ธนาคารพัฒนา

เอเชีย (Asia Development Bank – ADB) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาอิสลาม 

(Islam Development Bank) ) หุนสวนเพือ่การพัฒนาในกรอบทวิภาคี และงบประมาณของรัฐบาลแต
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ละประเทศ อนึ่งจาํนวนของเงินทนุ วธิีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ของแหลงทนุทีม่ีอยูเดิมก็จะมีความ

แตกตางกนัโดยข้ึนอยูกับรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของโครงการตาง ๆ และประเภทของสถาบัน

เงินกู  รวมทั้งระดับการพฒันาการของประเทศผูที่จะกูยืม  

4. ธนาคารเพื่อการพัฒนาเชงิพหุภาคี อาทิ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย หรือ ADB ใหบริการในดาน

ตางๆ กลาวคือ  (ก) สินเช่ือภาครัฐ และสินเช่ือทีม่ิใชภาครัฐซึ่งมีเงื่อนไขเทียบเทากับเงื่อนไขของสินเช่ือ

ในอัตราตลาดที่ใหกบัประเทศสมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา ซึง่ในเร่ืองนี้ถือวาเปนเงื่อนไขที่

ดีกวาเงื่อนไขของแหลงทุนทั่วไป (ข) สินเช่ือภาครัฐดวยเงื่อนไขที่ผอนปรนซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขที่

ดีกวาอัตราตลาดและเงนิชวยเหลือสําหรับประเทศทีม่ีฐานะยากจน (ค) ความชวยเหลือทางเทคนิค   

ซึ่งสวนมากอยูในรูปแบบเงนิชวยเหลือ เพือ่นําไปดําเนินการโครงการตาง ๆ และสงเสริมความพยายาม

ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ ธนาคารโลก กย็ังมี ความชวยเหลือเพื่อการพฒันา

ระหวางประเทศ เงนิกูของธนาคารเพื่อการบูรณะและพฒันาระหวางประเทศ และการสนับสนุน

ภาคเอกชนของบรรษัทเงินทนุระหวางประเทศ  

 

5. นอกจากนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย และธนาคารโลกยังทาํหนาที่ในดานจัดการเงนิทนุจากผู

บริจาคเชิงทวภิาคี สินเช่ือคํ้าประกนั การใหความชวยเหลือเชิงเทคนิคตางๆอีกดวย  

 

6. กลุมธนาคารพัฒนาอิสลามก็มีความเช่ียวชาญในการระดมทุน โดยรวมถึงโครงการที่เกีย่วกับโครงสราง

ข้ันพืน้ฐาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรูปแบบของกองทนุพิเศษตาง ๆ  ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขของ

หลักการของกฎหมายอิสลาม  

 

7. ในปจจุบันมีการจัดต้ังกองทนุระดับภูมิภาคและกองทุนระดับโลกจํานวนหลายกองทนุเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาโครงสรางข้ันพืน้ฐานและมีความพรอมในดานอ่ืน ๆ ซึง่รวมถึง กองทุน Regional Cooperation 

and Integration Fund (RCIF) and Climate Change Fund (CCF) ของรัฐบาลญ่ีปุนซ่ึง ADB เปน

ผูบริหารจัดการ กองทุน Regional Cooperation and Poverty Reduction Fund (RCPRF) ของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึง ADB เปนผูบริหารจดัการ อีกทั้ง กองทุน Clean Energy 

Financeing Partnership Facility (CEFPF) และ กองทนุ Public-Private Infrastructure Advisory 

Facility (PPIAF) ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงนิจากหนวยงานดานบริจาคตางๆ โดยมอบให ADB 

และธนาคารโลกเปนผูบริหารจัดการตามลําดับ นอกจากน้ีแลวยงัมีเงินทุนทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับโลกอีกจํานวนหลายกองทุน ซึง่จะมกีารกลาวถงึตอไป 
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8. นอกจากนีย้ังมีขอริเร่ิมทางการเงนิสําหรับโครงสรางข้ันพืน้ฐานตาง ๆ โดยประเทศคูเจรจานอกภูมิภาค

ของอาเซียน เชน  Facility for Asia Cooperation and Environment (FACE) และ Leading 

Investment for Future Environment (AIFF) ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงนิจากญ่ีปุนและ JBIC 

เปนผูบริหารจดัการ Asia Infrastructure Financing Facility (AIFF) ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงิน

จากสาธารณรัฐเกาหลีและ ADB เปนผูบริหารจัดการ และ  China-ASEAN Investment Cooperation 

Fund (CAICF)  

 

9. เพื่อทาํใหพัฒนาการเชิง “กายภาพ” สมบูรณยิ่งข้ึน และทําใหมั่นใจวาองคประกอบดาน “กฎระเบียบ” 

ที่เกีย่วของของการเช่ือมโยงกันของสินคา บริการ และประชาชนนัน้จะทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริม

การใชประโยชนโครงสรางข้ันพืน้ฐานเชิงกายภาพอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนัน้ประเทศคูเจรจาจาก

นอกภูมิภาคตามที่ไดกลาวถงึแลวขางตนจึงไดเสนอความรวมมือเชงิเทคนิคทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาความ

เชื่อมโยงกันในมิติตาง ๆ และการพฒันาโครงสรางองคกรที่เกีย่วของ เชน การอํานวยความสะดวกทาง

การคา สุขอนามัยพืช ดังนัน้ความชวยเหลือทางวิชาการจึงมีความจาํเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะการ

คัดเลือกและเตรียมการสําหรับโครงการตาง ๆ รวมถึง รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการตางๆเพื่อทาํใหแนใจไดวาโครงการดังกลาวจักบรรลุเปาหมายตามที่ไดต้ังไว ดังรายละเอียด

ตามตาราง 4.1 ที่แสดงรายชื่อแหลงเงินทนุและแหลงความชวยเหลือทางวิชาการ 

 

ตาราง 4.1 รายชื่อของแหลงทุนสําหรบัความชวยเหลือทางการเงินและความชวยเหลือเชิงเทคนิค  

1. ASEAN Development Fund 

2. ASEAN Cultural Fund 

3. ASEAN Information Communications Technology (ICT) Fund 

4. ASEAN Energy Endwnment Fund 

5. ASEAN-China Endownement Fund (ACCF) 

6. Japan-ASEAN Intergration Fund (JAIF) 
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7. ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF) 

8. ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation programme (FOCP) 

9. ASEAN Plus Three Cooperation Fund 

10. ASEAN-Australia Development Cooperation Programme Phase II (AADCP II) 

11. ASEAN-India Fund 

12. ASEAN Economic Integration Support Programme (ASEAN-EU)  

13. ASEAN Air Transport Integration Project (ASEAN-EU) 

14. ASEAN Development Vision to Advanced National Cooperation and Economic Integration 

(ASEAN-US)  

15. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)  

16. Asian Development Bank 

17. World Bank 

18. Other Technical Assistance Programme within ASEAN and with ASEAN External Partners 

 

10. งบประมาณของรัฐบาลแตละประเทศยงัจะเปนแหลงทุนสําคัญสําหรับโครงการดานโครงสรางข้ัน
พื้นฐาน แตวาผลของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเงื่อนไขทางการเงนิการคลัง ทําใหรัฐบาลแตละประเทศ

ประสบปญหาดานการคลัง ในขณะเดียวกนั วิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ยังสงผลเชิงลบตองบประมาณการ

ใหความชวยเหลือของประเทศผูใหความชวยเหลือดวย อนึง่สมาชกิอาเซียนบางประเทศยงัสามารถทํา

การเพิม่การสนับสนนุทางการเงนิอยางคอยเปนคอยไป โดยการออกตราสารหน้ีของรัฐบาล ซึง่ในบาง

ประเทศอาจรวมถงึพนัธบัตร SUKUK ที่เปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอิสลาม ทัง้นี้จาํนวนทนุที่ได

จากการระดมทุนจําเปนตองสอดคลองกับพัฒนาการของตลาดทนุภายในประเทศและตลาดทนุของ

ภูมิภาค และอัตราหนี้สาธารณะ แตทายทีสุ่ดแลว ประเทศสมาชิกอาเซียนสวนมากก็ไมคอยพรอมที่จะ

ใชเงินกูจากตางประเทศมาทําการพฒันาเครือขายโครงสรางข้ันพื้นฐาน ดวยความกงัวลซึง่
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สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการกูยืมเงนิจํานวนมากในสกุลตางประเทศแตรายไดที่จะถกูสรางข้ึนนั้นเปน

รายไดในสกุลทองถิน่  

 

การสนับสนนุความเชื่อมโยงกันในภูมิภาค: แหลงทุนใหมและแหลงทุนสรางสรรค 

11. ในขณะทีหุ่นสวนการพฒันาเชิงทวิภาคีหรือพหุภาคี กองทุนระดับภูมิภาคและกองทนุระดับโลกใน

รูปแบบตาง ๆ และงบประมาณของรัฐบาลของแตละประเทศยังสามารถเปนแหลงที่เพียงพอสําหรับ

การระดมทนุเพื่อมาใชในการดําเนินโครงการที่เกีย่วกับความเชื่อมโยงที่ไดรับการใหความสําคัญ      

แตทวาเงินทนุทั้งหมดทัง้ส้ินที่สามารถระดมไดจากแหลงดังกลาวนัน้กย็ังไมเพียงพอตอการปดชองวาง

เชิงโครงสรางข้ันพืน้ฐาน ยิ่งไปกวานั้น ความเปนศูนยกลางของอาเซียน ยังบงชี้ใหเห็นถึงเปาประสงคที่

จะตองเช่ือมโยงกันเชิงกายภาพ เชงิสถาบัน และระหวางประชาชนทีม่ากยิง่ข้ึนโดยใชเงนิสํารองทีม่ีอยู

มากภายในภูมิภาคแตจะตองสอดคลองกับกฎหมายภายในของแตละประเทศอาเซียน  

 

12. การระดมทนุจากแหลงทนุใหมและแหลงทนุสรางสรรคจาํเปนตองคํานงึถึงความเปนจริงอยางหนึ่งที่วา 

บุคคลธรรมดาและธุรกิจตาง ๆ ซึง่เปนผูถอืครองทรัพยสินจํานวนมากของอาเซียนนัน้กําลังมองหา

ลูทางในการลงทนุสินทรัพยดังกลาวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึง่ใหผลตอบแทนสูงและมีอัตราความ

เส่ียงตํ่า โครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐาน โดยเฉพาะในระดับอนุภูมิภาคตองการความเอาใจใสสูงเพราะ

ระยะเวลาอันยาวนานของโครงการ ความไมแนนอนของผลตอบแทน และความเส่ียงที่มีอยูเปนทนุเดิม

ของทุกโครงการ ผลลัพธของปจจัยดังกลาวก็คือ โครงการโครงสรางข้ันพื้นฐานสวนใหญนัน้จึงมีรัฐบาล 

หรือองคกรความรวมมือพหภุาคีเปนผูออกทุนให โดยเปนทนุที่มีเงื่อนไขพิเศษสําหรับประเทศกําลัง

พัฒนา ในขณะที่โครงการประเภท PPP นัน้ ยงัมีความจําเปนตองมีรัฐบาลเปนผูใหการคํ้าประกนั 

 

13. ความพยายามที่จะสงสัญญาณที่ชัดเจนถึงการพึง่ตนเองไดของอาเซียนและความเปนศูนยกลางของ
อาเซียนทาํใหเกิดมีแนวคิดที่จะจัดต้ัง ASEAN Infrastructure Fund - AIF ดวยมวีตัถุประสงคเพือ่ที่จะ

ทําการระดมทนุจากแหลงทนุตาง ๆ ในอาเซียน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาโครงสรางข้ันพืน้ฐานของ

อาเซียน ในการนี้ ADB ไดใหชวยเหลือในการจัดต้ังกองทนุดังกลาว ในการนี ้AIF ถูกมองวาจะเปนตัวที่

จะชวยลดความไมพรอมดานโครงสรางข้ันพืน้ฐาน และเปนแหลงทรัพยากรซึง่สามารถนํามาใชในการ

สงเสริมการเจริญเติบโตและลดภาวะยากจน สงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนในการ

พัฒนา สงเสริมการรวมตัวกนัเชิงเศรษฐกจิของภูมิภาค และสนับสนนุการยกระดับดานสังคมและ

ส่ิงแวดลอมของโครงสรางข้ันพืน้ฐานอีกดวย นอกจากนี ้AIF ยังจะมีบทบาทชวยรับประกันวาการ
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บริหารจัดการโครงการโครงสรางข้ันพื้นฐานนัน้ๆจะเปนไปตามมาตรฐานที่เปนสากล และชวยผลกัดัน

ใหโครงการดังกลาวไดรับการเห็นชอบจากผูใหกูอีกดวย   

 

บทบาทของภาคเอกชนในการเสริมสรางความเชื่อมโยงกนัภายในภูมิภาค 

 

14. การเขามามีสวนรวมของภาคเอกชน โดยเฉพาะในดานเปนแหลงทนุ และแหลงความเช่ียวชาญสําหรับ

การพัฒนาโครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐานอยางยั่งยืนจะชวยใหเปาหมายในแผนแมบทฯ สัมฤทธิผลดวย 

นอกจากนีโ้ครงการประเภท PPP ก็เปนแนวทางใหมที่รัฐบาลสามารถรวมมือกับเอกชนในการใหบริการ

คุณภาพสูงในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถลดภาระดานตนทนุของภาครัฐบาลที่

เกี่ยวของกับการลงทนุโครงสรางข้ันพื้นฐานอีกดวย 

 

15. นอกจากโครงการประเภท PPP ดานโทรคมนาคมแลว ตัวอยางความสําเร็จของโครงการประเภท PPP 

ที่เกีย่วของกับโครงสรางข้ันพื้นฐานมีคอนขางนอย โดยเฉพาะโครงการในระดับอนุภูมิภาค สาเหตุ

เพราะผูใหการสนับสนนุทางการเงนิทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศไมมคีวามมั่นใจ เนื่องระดับ

ความเส่ียงและภาระผูกพนัดานคาใชจายซ่ึงเปนชวงเวลาระยะยาว ดังนั้นสาเหตุหลักของความสําเร็จที่

ตํ่านัน้ มิใชเพยีงแหลงทนุเอกชนที่จํากัด แตเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการระบุและ

เตรียมการโครงการซึง่มัน่คง สมเหตุสมผล และ bankable 2 บางประเทศไดมีการจัดต้ังหนวยงานที่

เกี่ยวของกับโครงการประเภท PPP แลวแตใชวาทกุหนวยงานที่มีการต้ังข้ึนนั้นจะประสบความสําเร็จ

ดังที่ไดคาดหวงัไวเพื่อที่จะชวยภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถเตรียมโครงการเพือ่ดึงดูดเงินทุน

จากภาคเอกชน  ในการนี ้ADB ยังไดเสนอความคิดที่จะทําการจัดต้ัง Special Project Development 

Facility – SPDF ข้ึน ซึง่ตามข้ันตอนแรกของ SPDF ซึ่ง ADB ไดเสนอข้ึนนัน้ ADB อาจพิจารณา

สนับสนนุดานเงินทนุสําหรับการจัดทาํรายงานความเปนไปไดข้ันตน สําหรับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกบั

ความเชื่อมโยงกันซ่ึงมกีารระบุไวแลวในแผนงานของอนุภูมิภาค IMT- GT และ BIMP-EAGA ซึ่ง

รายงานดังกลาวจะชวยทําใหเกิดความกระจางเกี่ยวกับเงื่อนไขเฉพาะของแตละโครงการ และชวยระบุ

ดวยวาโครงการใดสามารถจัดทําไดในรูปแบบโครงการประเภท PPP ซึ่งจะมีสวนชวยในการเพิ่มอัตรา

ความสําเร็จของโครงการประเภท PPP  เปนอยางมาก 

                                                            

2 Bankable อาจนิยามไดวาเปนโครงการท่ีมีหลักทรัพยพอเพียง เงินทุนซ่ึงเพียงพอตอการไหลเวียนท่ีเกิดจากการทําธุรกรรม และความนาจะเปนของการประสบ

ความสําเร็จท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสถาบันหลักทรัพยสามารถยอมรับไดและพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนทางการเงิน  
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16. ดังนัน้จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมเปาหมายเร่ืองการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อชวยผลักดันโครงการประเภท PPP ที่จะมีสวนสนับสนนุการพฒันา

เครือขายโครงสรางข้ันพื้นฐานอาเซียนใหสอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทฯ  

 

17. แผนปฏิสัมพนัธกับภาคเอกชนในระดับประเทศ มีเปาประสงคในการสงเสริมรัฐบาลในภูมิภาคให

สามารถระดมทุนและสงเสริมใหเงนิทุนภาคเอกชนถูกนาํไปใชสําหรับการพัฒนาโครงสรางข้ันพื้นฐาน

โดยผานเคร่ืองมือดานการตลาดโดยแผนดังกลาวจําเปนตองมีองคประกอบดังนี ้ 

(1) การออกประกาศเก่ียวกับกรอบการใหการสนับสนนุทางการเงนิสําหรับโครงการประเภท 

PPP โดยมีที่มาจากแหลงทนุตาง ๆซึ่งมีอัตราความเส่ียงที่ลดหล่ันกันไป อาท ิ- แหลงทนุ

สาธารณะ (ภาครัฐ) ความชวยเหลือระหวางประเทศ และการลงทนุของภาคเอกชน  

(2) การเตรียมโครงการประเภท PPP ตามมาตรฐานสากลเพือ่ที่จะชวยใหไดรับการสนับสนุน

ทางการเงนิจากแหลงทุนตาง ๆ  

(3) การสรางความนาเชื่อถือของโครงการดานโครงสรางข้ันพื้นฐานเพื่อทีจ่ะสามารถเขาถึง
ตลาดทุนโดยผานการออกพันธบัตรและการยกระดับฐานะของสถาบนัภาครัฐในฐานะ

หุนสวนของภาคเอกชน 

(4) ขอริเร่ิมตาง ๆ ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเชิงพหุภาคีและหุนสวนเพื่อการพัฒนาตาง ๆ ที่

มีความเชี่ยวชาญดานเทคนคิเกี่ยวกับดานการระดมเงนิสําหรับโครงการข้ันพืน้ฐานใน

โครงการรูปแบบตาง ๆที่จะสามารถดึงดูดความสนใจใหเขารวมในโครงการประเภท PPP  

 

18. แผนปฏิสัมพนัธกับภาคเอกชนในระดับภูมภิาค มีเปาประสงคเพื่อสรางตลาดการเงนิ ซึง่ต้ังอยูบน

สภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจมหภาคและสภาพความผันผวนของสภาวะการเงินโลก ดังนัน้แผน

ดังกลาวจําเปนตองมีองคประกอบดังนี ้ 

(1) การแบงปนขอมูลและการทาํงานเพื่อมุงสูการทําใหกฎระเบียบที่เกี่ยวกบัการสนับสนนุ
ทางการเงนิเปนไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่รวมถึงโครงการประเภท PPP และกลไกทางการ

เงินตาง ๆ ซึ่งจะเอ้ืออํานวยตอการลงทุนขามพรมแดนของเอกชนในสวนที่เกี่ยวของกบั

โครงสรางพื้นฐานและความเช่ือมโยงกันภายในภูมิภาค 

(2) ใหความชวยเหลือดานเทคนิคตอประเทศตาง ๆ ในการพัฒนานโยบายและกลไกสําหรับ

การสนับสนุนดานเงินทุนดวยทนุเอกชนสําหรับโครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐาน โดยผานการ
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แลกเปล่ียนความรูระดับภูมิภาคและเวทีสรางสมรรถภาพตาง ๆภายใตการสนับสนนุของ

ธนาคารโลก  เปนตน 

(3) จัดต้ังกลุมทีป่รึกษาเพื่อวางนโยบาย PPP ระดับภูมิภาคในฐานะหุนสวนเชิงยุทธศาสตร

ระหวางภาครัฐและเอกชน และเปนเวทหีารือสําหรับการแสวงหาขอคิดเห็นและการ

สนับสนนุทางเทคนิคโดยผานการหารือระหวางหนวยงาน PPP กับประเทศสมาชิก

อาเซียน 

 

บทบาทของการพัฒนาตลาดทุนภายในประเทศและตลาดทุนระดับภูมิภาค 

 

19. การแสวงหาแหลงทุนสําหรับโครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐานจําเปนตองใชแหลงทนุระยะยาวซ่ึงมีเงือ่นไข
ที่ดี และหากเปนไปไดเปนแหลงทุนสกุลเงนิเดียวกัน(กับประเทศทีโ่ครงการตั้งอยู) ซึง่เปนเงื่อนไขทีไ่ม

คอยพบในประเทศกาํลังพฒันา อัตราเงนิสํารองที่สูงในอาเซียน ประมาณรอยละ 30 – 35 ของ GDP 

เปนปจจัยเชิงบวกที่บงชีถ้ึงความเปนไปไดของการใชเงนิภายในประเทศเปนแหลงทุน แตความทีไ่มมี

สถาบันที่จะทาํหนาที่กลางกเ็ปนอุปสรรคในนาํเงนิทุนดังกลาวไปใชกบัโครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐาน 

ดังนัน้ ส่ิงที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ในการพฒันาตลาดหนีภ้ายในประเทศคือ   (เอ) ความ

จําเปนที่จะตองสรางเคร่ืองมอืทางการเงินสกุลภายในประเทศซึ่งมีระยะเวลายาว (บี) การปฏิรูปภาค

ธนาคารเพื่อตอบสนองความตองการของความภาระความผูกพันระยะยาว (ซี) การพัฒนาตัวเลือกทาง

การเงนิซ่ึงมีความยืดหยุน (ดี) การพัฒนาตลาดพันธบัตรพรอมกบัการพัฒนากลไกตลาดอ่ืน ๆ เชน การ

จัดอันดับความนาเชื่อถือเพือ่ชวยผูลงทนุในการวิเคราะหระดับความเส่ียง (อี) การดงึผูลงทุนระดับ

สถาบันกองทนุบําเหน็จบํานาญมาลงทนุระยะยาวในโครงการโครงสรางข้ันพื้นฐานซ่ึงมีวธิีดําเนินการ

ดังนี้      (เอ) จัดต้ังองคกรทีม่ีหนาที่กํากับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ  (บี) วางรากฐานท่ีชัดเจนใน

เชิงกฎหมายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชน (ซี) การดําเนนิการเพ่ือใหมีการจัดทํารายงาน

ขอมูลตาง ๆ และกฎระเบียบทางการบัญชีที่เปนที่ยอมรับ (ดี) จํานวนบริษัทที่เพิ่มข้ึนในตลาด

หลักทรัพย และ (อี) ความชดัเจนของบทบาทของกองทุนเอกชน และกองทนุโครงสรางข้ันพืน้ฐานและ

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

 

20. ความเปล่ียนแปลงที่สําคัญทีน่าจะตองเกิดข้ึนคือ การจัดทําเคร่ืองมือเชงิตลาดมาใชวเิคราะห

ประสิทธิภาพการทาํงานขององคกรสาธารณะซ่ึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกบัตลาดทุน โดยการออก หรือมี

แผนวาจะออกตราสารหน้ี รวมทั้งการออกตารางสัดสวน credit ratings ตัวใหม ซึ่งจะรูจักกันในนาม
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ของ ASEAN Regional Ratings Scale (ASEAN Scale) ซึ่งจะถกูนาํมาใชเพื่อจาํแนกและระบุระดับ

ความนาเช่ือถือ่ของผูออกตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อนึ่งตารางดังกลาวถูกคิดคน

ข้ึนมาเพื่อใหผูลงทนุในตลาดทุนระดับประเทศและอาเซียน สามารถทราบถงึคุณภาพของสินเช่ือตาง ๆ 

ไดอยางละเอียดยิ่งข้ึน โดยการจัดทาํรายงานตราสารและผูออกตราสาร ซึ่งใชเกณฑมาตรฐานระดับ

ภูมิภาคเปนตัวพิจารณา ตารางดังกลาวยงัจะชวยสงเสริมกระบวนการการสรางความนาเชื่อถือ และ

ขยายผลดังกลาวออกไปสูความนาเช่ือถือระดับภูมิภาคอีกดวย ซึ่งจะเอ้ือตอการเปรียบเทยีบความ

นาเช่ือถือระหวางสถาบันและองคกรตาง ๆ ดวย  การกระทําดังกลาวคาดวาจะสงผลเชิงบวกตอดังนี้ 

(เอ) การใหขอมูลที่มีคุณภาพที่สูงข้ึน และจํานวนของขอมูลที่มากข้ึน ซึง่จะชวยผลักดันใหองคกรรัฐ

และเอกชนมีความนาเช่ือถือยิ่งข้ึน และ(บี) สรางแรงจูงใจใหกับองคกรภาครัฐในการบริหารจัดการทาง

การเงนิในการยกระดับการบริหารจัดการใหดีข้ึน และเปนการสนับสนนุวัฒนธรรมสินเช่ืออีกดวย  

 

กาวตอไปสําหรับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกนัภายในภูมิภาค 

21. แผนแมบทฯ ยงัไดชี้ใหเหน็โครงการที่ไดรับความสําคัญซึ่งบางโครงการมีลักษณะเปนโครงการ

ระดับประเทศที่จะมีสวนชวยผลักดันใหเกดิการเช่ือมโยงกันในระดับอนุภูมิภาคและเปนองคประกอบ

สําคัญสําหรับการเช่ือมโยงกนัตอไปทางดานกายภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน  

 

22. การสนับสนุนทางการเงนิในระยะยาวที่เกดิจากการพัฒนาตลาดการเงินและเงนิทนุทองถิน่และใน
ระดับภูมิภาคก็มีความจําเปนเชนกัน โดยรัฐบาล องคกรทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตางมีบทบาท

สําคัญในเร่ืองนี้  

 

23. ในระยะยาว การนําเงนิสํารองและเงนิออมของภูมิภาคไปใชกับโครงการโครงสรางข้ันพืน้ฐานระดับ

ภูมิภาคนั้นจะงายข้ึนโดยการบูรณาการตลาดทนุในภูมภิาคซึ่งเปนกระบวนการที่ ASEAN Capital 

Market Forum – ACMF จะทําหนาที่เปนกลไกผลักดัน อยางไรก็ดี แนวความคิดเร่ือง ACMF เปน

ความคิดที่เกิดในป 2004 ภายใตกรอบความรวมมือรัฐมนตรีคลังอาเซยีน ซึ่งไดเหน็ชอบแผนการ

ดําเนนิงานเพือ่สงเสริมการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนใหมีการบูรณาการยิ่งข้ึน ตลอดจนจะสรางความ

เขมแข็งใหกับตลาดทุนของภูมิภาคโดยรวม ตัวอยางในเรื่องนี้คือ การจัดต้ัง Credit Guarantee 

Investment Facility – CGIF ซึ่งพฒันาข้ึนมาจากความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือขอริเร่ิมตลาด

พันธบัตรอาเซียนบวกสาม อนึ่ง CGIF จะมกีองทนุมูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย 130 ลาน

เหรียญสหรัฐจะเปนเงนิทนุที่ทกุประเทศบริจาค ทัง้นี ้ข้ันทดลองของ CGIF จะเกิดข้ึนในป 2011 ซึ่งจะ
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เปนการใหหลักประกันที่จะเอื้ออํานวยตอการออก

พันธบัตรทองถิ่นระยะยาว รวมทัง้จะมีสวนชวยลดปญหา

การจับคูที่ไมตรงกันระหวางสกุลเงนิกับระยะเวลาของหนี้ 

และยังจะมีสวนชวยสงเสริมใหระบบการเงนิในภูมิภาค

เขมแข็งและพรอมที่จะตอตานกบัความผันผวนของ

เงินทนุโลกและวิกฤตทางการเงิน                                  

 

 

การดําเนินการ      ให
เปนไปตาม     แผน
แมบทฯ�

บทท่ี 5 

แผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกัน 
ในอาเซียน 
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บทที่ 5 การดําเนินการใหเปนไปตามแผนแมบทฯ 
 

1. อาเซียนมีความมุงมัน่ที่จะทําใหแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนสามารถดําเนนิการให

เกิดผลอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลได ดังนั้น อาเซียนจึงตองมีกลไกและทรัพยากรที่จาํเปนรองรับไวดวย 

2. ดังนั้น กลไกการดําเนนิการในเร่ืองนี้ จงึควรจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

ซึ่งประกอบดวยผูแทนถาวรอาเซียน ประจํากรุงจาการตา หรือผูแทนพิเศษที่ไดรับการแตงต้ังจากประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึง่จะทําหนาที่ดําเนนิการใหนโยบาย และยุทธศาสตรดานการเช่ือมโยงในภูมิภาคใหบังเกดิผล ในการนี้ 

คณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียนจะตองประสานงานกับผูประสานงานของแตละ

ประเทศสมาชกิอาเซียน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากประเทศสมาชิกเชนกนั และสํานักเลขาธิการอาเซยีนก็จะจัดต้ัง

หนวยงานดานนี้ข้ึนมาโดยเฉพาะ พรอมกบับุคคลากรและงบประมาณที่เพยีงพอเพื่อสนับสนุนการทํางานในดาน

นี้ดวย  

3. คณะกรรมการดานตางๆ ของอาเซียนจะทําหนาที่ประสานงานเพื่อใหยุทธศาสตรและกิจกรรมหลักภายใตแผน

แมบทฯ ดําเนนิไปโดยราบร่ืน ขณะที่ผูประสานงานของแตละประเทศและหนวยงานที่เกีย่วของของประเทศ

สมาชิกที่รับผิดชอบในแตละเร่ืองจะทําหนาที่กาํกับดูแลการดําเนินการเพื่อใหแผนงานและโครงการตางๆ ใน

ระดับชาติดําเนินไปอยางราบร่ืน นอกจากน้ี ยงัจะตองมกีารประสานงานกบัทกุภาคสวน ซึ่งประกอบดวย 

ภาคเอกชน สมาคมอุตสาหกรรม และประชาคมอาเซียนโดยรวมเพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนนิการใหเปนไปตาม

แผนแมบทฯ  

ยุทธศาสตรประชาสัมพนัธ  

4. ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ ประกอบดวยขอมูลและกิจกรรมตางๆ ที่จะส่ือสารไปยังทกุภาคสวนของ

อาเซียนเพื่อใหรับทราบและสนับสนุนกิจกรรมเช่ือมโยงในภูมิภาค โดยส่ือมวลชนแขนงตางๆ ของภาครัฐและ

เอกชนจะตองมีสวนเขารวม ในการนี้ จะตองมีการวิเคราะหดวยวาแตละชุมชนมีขอกังวล ความคาดหวงั และ

ทัศนคติอยางไรตอแผนแมบทฯ และก็ควรจะคํานงึถงึประสบการณทีม่อียูดวยวาการส่ือสารและเผยแพรขอมูล

และความรูแบบใดที่ประสบผลสําเร็จ  

 

การทบทวน ประเมินผล และการติดตามผล  



 201 

5. คณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียนจะทําหนาที่ในการติดตามผลและกํากับดูแลการ

ดําเนนิการใหเปนไปตามแผนแมบทฯ  

6. ระบบ scorecard ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียดเกีย่วกับยทุธศาสตร กิจกรรมหลัก กาํหนดเวลา และ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ จะเปนกลไกที่จะประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนแมบทฯ อยางสม่ําเสมอ 

7. จะมีการทบทวนแผนแมบทฯ เปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวากิจกรรมและโครงการตางๆ จะสอดคลองกับความ

ตองการและผลประโยชนของประเทศสมาชิกอาเซยีน   

 

รูปภาพ 5.1: การดําเนินการใหเปนไปตามแผนแมบทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   ประสานงาน  

                 รายงาน 

 

 

คณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงใน

ภูมิภาคอาเซียน 

(ประกอบดวยผูแทนถาวรอาเซียน ประจํากรุง

จาการตา หรือผูแทนพิเศษซ่ึงไดรับการแตงต้ัง

จากประเทศสมาชิกอาเซียน) 
คณะทํางานอาเซียนที่เก่ียวของ ผูประสานงานของแตละประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

สํานักเลขาธิการอาเซียน

(หนวยงานดานการเช่ือมโยง  

ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน) 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน/      

 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

การประชุมสุดยอดอาเซียน 

กรอบอนุภูมิภาคที่เก่ียวของกับ

ความเช่ือมโยงระหวางกันใน

อาเซียน  
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ภาคผนวก 

บทนํา  
แถลงการณผูนํา
อาเซียน 
วาดวยความเชื่อม
ระหวางกันในอาเซียน 

แผนแมบทวาดวย     ความ
เชื่อมโยงระหวางกันใน
อาเซียน 
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ภาคผนวก I.1: แถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยการเชื่อมระหวางกันในอาเซียน             ณ ชะอํา 

หัวหิน ประเทศไทย วนัที ่24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 

 

1. ประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
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(อาเซียน) ไดหารือถงึแนวคิดเร่ืองการเพิม่พูนความเชื่อมโยงในอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน 

คร้ังที่ 15 ณ ชะอํา หัวหิน ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 

 

2. ผูนํามีขอสังเกตวาอาเซียนต้ังอยูในใจกลางของภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อยางตอเนื่อง โดยมีอินเดียทางทิศตะวนัตก จนี ญ่ีปุน และเกาหลีใตทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

ออสเตรเลีย/นวิซีแลนดทางทิศใต ดังนัน้ อาเซียนจึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางดานการขนสง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการทองเทีย่วของภูมิภาคนี ้

 

3. การเสริมสรางการเช่ือมโยงในอาเซียนและในอนุภูมิภาคจะทาํใหประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับ 

ประโยชนมากข้ึนจากการคา การลงทนุ การทองเที่ยว และการพฒันา และโดยทีก่ารเชื่อมโยงโครงขาย 

คมนาคมทางบกจะตองผานพืน้แผนดินใหญของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ดังนัน้ กมัพชูา ลาว 

เวียดนาม และพมา จะไดรับประโยชนมากที่สุด เนื่องจากจะทําใหสามารถเขาถึงพืน้ทีท่ี่หางไกลและ 

มีการพฒันานอยกวาพืน้ที่อ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้ไดอยางทัว่ถงึ อันจะเปนการชวยลดชองวางการพัฒนาใน 

อาเซียนไดเปนอยางดี 

 

4. นอกเหนือจากประโยชนทางเศรษฐกิจทีจ่ะเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงภายในอาเซียนแลว 

การเช่ือมโยงดังกลาวจะชวยเสริมสรางความพยายามในการสรางประชาคมอาเซยีน ไมเพียงแตในเร่ือง 

ของการรวมตัวในระดับภูมภิาค แตรวมถงึการไปมาหาสูระหวางประชาชน ในการนี้ แนวคิดของ 

อาเซียนในเร่ืองการเชื่อมโยงโครงขายโครงสรางพืน้ฐานจึงจะเปนปจจัยเกื้อหนุนความพยายามในการ 

จัดต้ังประชาคมอาเซียนที่มปีระชาชนเปนศูนยกลาง บนพื้นฐานของการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและ 
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ประวัติศาสตรในป ค.ศ. 2015 ตอไป 

 

ในการที่จะบรรลุซึ่งเปาหมายดังกลาวขางตน บรรดาผูนาํเหน็พองกนัวา 

5. การดําเนนิการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมทางถนน รถไฟ ทางอากาศ และทางทะเลเปนส่ิงที ่

จําเปนที่ตองเรงดําเนนิการใหแลวเสร็จ ซึง่รวมถึงการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและระบบการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ เชน โครงการทางหลวงอาเซียนและเสนทางรถไฟสิงคโปร-คุณหมิง และการ 

ปรับปรุงมาตรฐานของกฎระเบยีบใตกรอบความรวมมือในอาเซยีนที่มอียู และโดยทีอิ่นเตอรเน็ตม ี

ความสําคัญเปนอยางยิง่ในภาคธุรกิจ การศึกษา และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จงึจําเปนที่จะตองเรง 

ดําเนนิการตามแผนแมบทดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ใหแลวเสร็จในป ค.ศ. 2010 ตอไปดวย 

 

6. การขยายโครงขายการเช่ือมโยงในภูมิภาค จะเปนปจจัยชวยเสริมสรางสถานะและการเปน 

ศูนยกลางของอาเซียนในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก ซึ่งจะมีความเขมแข็งมากยิง่ข้ึนผานการขยายการ 

เชื่อมโยงไปสูมิตรประเทศตางๆ นอกภูมิภาคในระยะยาวตอไป ในการนี้ ผูนําจึงมัน่ใจวาแนวคิดของการ 

สงเสริมการเช่ือมโยงของอาเซียน จะสามารถเอ้ืออํานวยและสนับสนนุการรวมตัวในกรอบอาเซียนและ 

กรอบความรวมมือตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตอไป 

 

7. อาเซียนควรระดมการสนบัสนุนจากประเทศคูเจรจา หนวยงานระหวางประเทศ รวมถงึหุนสวน 

เพื่อการพัฒนา เพื่อใหบรรลซุึ่งวิสัยทัศนของการเพิ่มพูนความเช่ือมโยงในอาเซียน ซึง่รวมถงึการระดม 

ความสนับสนนุในการจัดต้ังกองทนุเพื่อการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสําหรับอาเซียน นอกจากนี ้

อาเซียนควรหาวิธกีารทีจ่ะใชประโยชนจากกองทุนความรวมมือที่มีอยูแลวกับประเทศคูเจรจาในการ 
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และตอนรับความรวมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่มีความสนใจจะรวมมือกับอาเซียน 

ในเร่ืองนี ้

 

8. ผูนําตกลงใหมีการจัดต้ังคณะทํางานระดับสูงของอาเซียน ซึ่งจะประกอบดวยผูเช่ียวชาญที ่

เกี่ยวของ ภายใตการสนับสนุนจากสํานกัเลขาธิการอาเซียนและคณะทํางานทีเ่กี่ยวของ องคการ 

ระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี (เอดีบี) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหง 

เอเชียและแปซิฟก (เอ็สแคป) และ สถาบันวิจยัดานเศรษฐกิจสําหรับอาเซียนและเอเชียตะวนัออก (อีเรีย) 

เพื่อทาํการศึกษาระดับการเช่ือมโยงทัง้ภายในอาเซียนและระหวางอาเซียนกบัภูมิภาคอ่ืนๆ และจัดทํา 

แผนแมบทอาเซียนวาดวยเร่ืองการเช่ือมโยงในภูมิภาค รวมถงึพิจารณารูปแบบกลไกสนับสนนุทาง 

การเงนิดวย ในการดําเนนิการดังกลาว คณะทํางานจะตองคํานงึถงึแผนงานและการดําเนินงานทีม่ีอยู 

แลวเพื่อมิใหเกิดการซํ้าซอน นอกจากนี้ ในการจัดทําแผนแมบท คณะทํางานฯ ควรใชทรัพยากรทีม่ีอยู 

อยางจํากัดจากอาเซียน ประเทศคูเจรจา และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศใหมีประสิทธิผล 

และประสิทธภิาพสูงสุด นอกจากน้ี คณะทํางานระดับสูงของอาเซียนควรหารือและปรึกษากับคณะ 

มนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน และคณะ 

มนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน กอนที่จะนาํเสนอผลการดําเนนิงานและขอเสนอแนะ 

ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที ่17 ในป ค.ศ. 2010 ผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียนตอไป 

 

แถลงเมื่อวนัที ่24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ณ ชะอํา หัวหิน ประเทศไทย 
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ภาคผนวก 

บทท่ี 2�

แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยง

ระหวางกันในอาเซียน�
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ภาคผนวก 2.1: ทาเรือ 47 ทาเรือในอาเซียน และปริมาณสินคา ป 2008 
 

 
 

ที่มา: องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน
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ภาคผนวก 2.2: สถานะการใหสัตยาบันความตกลงดานการอํานวยความสะดวกดานการขนสงอาเซียน 
วันที่ใหสัตยาบันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ความตกลง/พิธีสาร 

 
วันที่     

ลงนาม 
บรูไน กัมพูชา อินโดนี เซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม 

วันที่มีผล

บังคับใช 

กรอบความตกลงอาเซียนวา

ดวยการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงสินคาผานแดน 

 
16/12/98 15/8/00 30/4/99 13/1/00 21/12/99 2/3/99 16/12/98 20/5/99 2/10/00 17/2/99 24/6/99 2/10/00 

พิธีสาร 1 8/2/07 19/10/09 27/10/09     13/11/07     

พิธีสาร 2             

พิธีสาร 3 15/9/99 8/9/04 9/5/07 23/6/00 19/1/00 24/7/09 21/8/00 25/11/99 2/5/06 19/4/10 15/11/99 1/6/10 

พิธีสาร 4 15/9/99 8/9/04 9/5/07 23/6/00 19/1/00 24/7/09 21/8/00 26/11/09 2/5/06 19/4/10 15/11/99 1/6/10 

พิธีสาร 5 8/4/01 8/4/02 30/1/02 30/7/02 6/11/02 26/3/02 16/10/03 22/9/03 29/8/02 8/1/03 2/7/01 16/10/03 

พิธีสาร  6             

พิธีสาร 7             

พิธีสาร 8 27/10/00  23/5/03 31/12/02 9/5/01  10/9/02 26/11/09 3/3/06 23/8/03 29/3/01  

พิธีสาร 9 20/9/02 30/3/04 9/5/07 29/8/03 19/5/03  25/4/03 5/5/03 12/9/07  15/11/02  

รอบความตกลงอาเซียนวา

ดวยการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ  

 
17/11/05  27/10/09     30/6/08  11/7/08  11/8/08a 

กรอบความตกลงอาเซียนวา

ดวยการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงขามแดน 

 
10/12/09            

 

ที่มา: สถาบันวิจัยดานเศรษฐกิจสําหรับอาเซียนและเอเชียตะวนัออก, สํานักเลขาธิการอาเซียน 
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ภาคผนวก 2.3: ความทาทายดานการพฒันาของ 
เขตเศรษฐกจิอาเซียนตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส  

 

BIMP - EAGA ยังคงเผชิญกับความทาทายต้ังแตเร่ิมกอต้ังในป ค.ศ. 1994 ประเด็นความทาทายเรงดวน คือ  

 

ก) การพึ่งพากจิกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชทรัพยากรเปนหลัก โดยภาคการผลิตมีสัดสวนเพยีง 20% ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศในระดับภูมิภาค เขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกจงึยงัคงเนนบทบาทของตนในการเปนผูจัดจําหนายวตัถุดิบ วัตถุประสงค

หลักของความรวมมือทางเศรษฐกิจ คือ การเพิม่มูลคาใหแกผลิตภัณฑที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติภายในอนภูุมิภาค เพื่อเพิ่ม

โอกาสการจางงานในอนุภูมภิาค ทัง้นี ้ความพยายามทีจ่ะสรางเครือขายการผลิตเร่ิมมาต้ังแตป ค.ศ. 2006 แตไมคอยมีความ

คืบหนาเทาทีค่วร สวนใหญเปนเพราะการคมนาคมขนสงที่ไมมีประสิทธิภาพภายในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ มีการเคล่ือนไหวของ

การลงทุนเพียงเล็กนอยในอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเดนของอนุภูมิภาคนี้  

 

ข) ภาคเอกชนที่มีความออนแอและไมสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่มีไดเต็มที ่อุปสรรคหลายอยางที่สงผล   ตอการ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ คาใชจายที่เพิม่ข้ึนของการผลิตและปจจัยการผลิต กรอบนโยบายและการ

สนับสนนุโครงการที่ไมเพียงพอ และการแขงขันจากตางประเทศ นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมสามารถเขาถึง

สินเช่ือและเงนิทนุเพื่อเปนเงินทุนหมนุเวยีนไดเพยีงพอ เทคโนโลยทีี่เหมาะสม รวมถึงขอมูลการตลาดตางประเทศ ภาคเอกชน

ไดรับการมอบหมายใหเปนตัวเรงการเจริญเติบโตใน  อนภูุมิภาค แตยังไมสามารถทําใหเกิดการลงทุนหรือการเติบโตได หากการ

เจริญเติบโตของภูมิภาคนี้ข้ึนอยูกับภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคกรเหลานีก้็จะตองไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 

ค) ความยากจนในอนุภูมิภาค ดูเหมือนจะไมมีการกาํหนดไวอยางชัดเจนถงึกลยุทธการลดความยากจนเพื่อเติมเต็มหรือเสริมกล

ยุทธการลดความยากจนแหงชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องจะชวยใหเขตเศรษฐกิจอาเซยีนตะวนัออก

สามารถลดความยากจนและลดชองวางการพัฒนา แตนโยบายเกี่ยวกับการเติบโตอยางยั่งยืนจะตองมีการแทรกแซงท่ีเจาะจงและ

การลงทุนที่เพิม่ข้ึนในโครงสรางพืน้ฐาน รวมทัง้นโยบายดานการดูแลสุขภาพและการศึกษาควบคูกันไป ซึง่คงจะตองมีการ

พิจารณาใหขยายเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษไวในสาขาหลักของ เขตเศรษฐกิจอาเซยีนตะวันออก ทัง้นี้ ความคิดริเร่ิมใหม 

ๆ เชนโครงการพัฒนาการทองเทีย่วเชงิอนรัุกษในแตละชุมชนถือเปนการเดินทีถู่กทาง โครงการที่คลายๆ กนัควรจะไดรับการจัดทํา

และมีการดําเนินการเพื่อปฏิบัติตาม  

 

ง) การขาดโครงสรางพื้นฐานที่จาํเปน โครงสรางพื้นฐานที่ไมเพยีงพอ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เปนปญหา

ใหญสําหรับการลงทนุของภาคเอกชน ในชวงที่เขตเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกเร่ิม 

กอต้ังข้ึนมา มขีอมูลใหเชื่อวาการพัฒนาในอนุภูมิภาคจะสามารถเรงรัดไดผานการประสานงานระดับนโยบายระหวางแตละ

ประเทศ โดยเฉพาะในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและการสงเสริมการลงทนุจากภาคเอกชน ขณะน้ี การลงทนุจากภาครัฐในการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยูระหวางการประเมิน ถงึแมจะเปนที่รูกันวาการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐานในพืน้ที่สวนใหญของอนุ

ภูมิภาคยังคงนอยกวาพื้นทีอ่ื่นๆ โดยเฉพาะหลังจากวกิฤตการณทางการเงนิป ค.ศ. 1997 โดยที่ประชากรอาศัยอยูในหลายพ้ืนที่
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และมีศูนยการผลิตหลายแหง      การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การขนสง และโลจิสติก มีความสําคัญกับการตลาดและการ

กระจายปจจัยการผลิตและผลผลิตอยางมาก ทั้งนี้ เปนทีค่าดการณไดวาเขต

เศรษฐกิจอาเซียนตะวันออกจะไมไดรับการลงทนุจากภาครัฐเทาที่ควร หากจะให

มีการพฒันาเกิดข้ึน คงจะตองมีกลไกในการดึงดูดการลงทนุจากภาคเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

บทท่ี 4 
โครงการเรงรัดสําหรับ

การสรางความเช่ือมโยง

ระหวางกนัในอาเซยีน 
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�

แผนแมบทวาดวย      
ความเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน 
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ผนวกของบทที่ 4 โครงการเรงรัดสําหรับการสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 

โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

ก. ความเชื่อมโยงทางกายภาพ 

1.  กอสรางโครงขายทาง

หลวงอาเซียนชวงที่ขาด

หายใหแลวเสร็จ และ

ปรับปรุงเสนทางขนสง

สินคาผานแดน 

 

 [การขนสงทางบก] 

เครือขายทางหลวงอาเซียน (เอเอช) เปนโครงการโครงสรางพื้นฐานสําหรับการ

ขนสงทางบกนํารองซึ่งจะรวมกันเปนเสนทางหลัก (ทางหลวงระหวางประเทศ) 

ของเครือขายการขนสงโดยรวมของอาเซียน   ทางหลวงอาเซียนจะชวยในการ

เขาถึงตลาดที่ใหญขึ้น ลดตนทุนการขนสงและการคา เชื่อมตอหวงโซอุปทาน

ระดับภูมิภาคและโลก และสงเสริมความรวมมือและการรวมตัวในภมูิภาค การ

ดําเนินการตามทางหลวงอาเซียน ในขณะนี้ยังคงมีเสนทางเชื่อมตอที่ขาดหายไป

และถนนที่ต่ํากวาชั้นที่ 3 ในเสนทางขนสงสินคาผานแดน โครงการตอไปนี้จะเปน

การดําเนินการใหชวงที่ขาดหายไปแลวเสร็จ และยกระดับการปรับปรุงถนนที่ต่ํา

กวาชั้นที่ 3 ในเสนทางที่กําหนดภายในป ค.ศ. 2015 

ชวงที่ขาดหายไป: 

1. พมา: เอเอช 112, 60 กม. 

ความชวยเหลือดานเงินทุน 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ, ทวิภาคี, 

งบประมาณระดับประเทศ, 

กองทุนความรวมมือการลงทุน

อาเซียน-จีน และ สินเชื่อ

เสนทางทางหลวงอาเซียน ชวงที่กําหนดใหดําเนินการ

เรงดวนนี้จะทําใหเสนทางชวงที่ขาดหายไปเสร็จสมบูรณ

และจะปรับปรุงใหเสนทางขนสงสินคาผานแดนมีสภาพ

ตามมาตรฐานขั้นต่ํา การดําเนินโครงการเหลานี้นาจะ

สําเร็จไดภายในป ค.ศ. 2015 เมื่อเทียบกับการ

ดําเนินการกอสราง และ/หรือปรับปรุงทั้งหมดที่จําเปน

สําหรับทางหลวงอาเซียน ทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในป 

ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ การใหความสําคัญตอการ

ดําเนินการใหทางหลวงอาเซียน แลวเสร็จภายในป ค.ศ. 

2015 ก็ไดระบุไวในแถลงการณของผูนําอาเซียนวาดวย

ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ต.ค. ค.ศ. 2009) 

และแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

2.  พมา: เอเอช 123, 141 กม. 

การปรับปรุงเสนทางขนสงสินคาผานแดนที่ต่ํากวาชั้นที่ 3 

1. สปป.ลาว: เอเอช 12, 293 กม. 

2. สปป.ลาว: เอเอช 15, 98 กม. 

3. พมา: เอเอช 1, 781 กม. 

4.  พมา: เอเอช 2, 593 กม. 

5. พมา: เอเอช 3, 93 กม. 

อาเซียน-จีนมูลคา 15 พันลาน

ดอลลรสหรัฐ 

2. กอสรางเสนทางรถไฟ

ระหวางสิงคโปรกับ     

คุนหมิงชวงที่ขาดหายไป

ใหแลวเสร็จ 

 

[การขนสงทางบก] 

เสนทางรถไฟระหวางสิงคโปรกับคุนหมิง (เอสเคอารแอล)  เปนโครงการนํารอง

สําหรับโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งมีเปาหมายในการ

เชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศกับจีนผาน สิงคโปร-มาเลเซีย-ไทย-

กัมพูชา-เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) และเสนเชื่อมระหวางไทย-พมา และไทย-สปป.

ลาว เพื่อดําเนินการกอสรางเสนทางเอสเคอารแอลหลักใหแลวแสร็จและแสดงให

เห็นถึงความมุงมั่นของอาเซียนในการกอสรางเสนทางรถไฟนี้ เสนทางตอไปนี้

จําเปนตองจัดใหมีลําดับความสําคัญ: 

 

ความชวยเหลือดานเงินทุน 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ, ทวิภาคี, 

เสนทางที่จัดลําดับไวนี้เปนเสนที่จะทําใหเสนทางหลัก

แลวเสร็จ โดยสามเสนแรกจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2015 

เสนที่สี่ซึ่งมีระยะทาง 129 กม. เชื่อมตอกัมพูชากับ

เวียดนามจะมีกําหนดแลวเสร็จในป ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ 

หากเสนหลังสุดนี้เปนไปตามกําหนดในป ค.ศ. 2020 

(ตามแผนแมบทนี้ แผนยุทธศาสตรการขนสงอาเซียน 

ค.ศ. 2011-2015 และแผนระดับประเทศของเวียดนาม) 

เสนทางหลักของเอสเคอารแอลจะไมสามารถเชื่อมตอกัน

ไดภายในป ค.ศ. 2015  การดําเนินโครงการเอสเคอาร
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

1. ไทย: อรัญประเทศ – คลองลึก, 6 กม. 

2. กัมพูชา: ปอยเปต – ศรีโสพณ, 48 กม. 

3. กัมพูชา: พนมเปญ – ล็อกนิน, 254 กม. 

4. เวียดนาม: ล็อกนิน – โฮจิมินห, 129 กม. 

 

ความชวยเหลือของประเทศ

สมาชิกอาเซียน, งบประมาณ

ระดับประเทศ, การมีสวนรวม

ของภาคเอกชน, กองทุน

โครงสรางพื้นฐานอาเซียน, 

กองทุนความรวมมือการลงทุน

อาเซียน-จีน และ สินเชื่อ

อาเซียน-จีนมูลคา 15 พันลาน

ดอลลรสหรัฐ 

แอลใหแลวเสร็จในป ค.ศ. 2015 ก็ไดระบุไวใน

แถลงการณของผูนําอาเซียนวาดวยความเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียน (ต.ค. ค.ศ. 2009) และแผนงาน

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชนกัน 

3.  สรางแนวเสนทาง

อินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงในอาเซียน 

 

โครงการแนวเสนทางอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (เอบีซี) มีเปาหมายสองประการ

ไดแก (1) เปนโครงสรางพื้นฐานหลักในการใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแกชุมชนในอาเซียน และ (2) วางนโยบายและกฎระเบียบที่

จําเปนในการดึงดูดธุรกิจและการลงทุนสูภูมิภาค 

 

ความชวยเหลือดานเงินทุน 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

โดยที่โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเปนปจจัยหลักใน

การพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการ

เขาถึงขอมูลและขาวสาร จึงมีความจําเปนในการจัดตั้ง 

เอบีซี เพื่อเรงการพัฒนาธุรกิจและสังคมทั่วทั้งภูมิภาค

รวมทั้งการสรางความตระหนักรับรูเรื่องประชาคม
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

[ไอซีที] โครงการนี้จะเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระยะถัดไป (ทั้งเทคโนโลยีมีสาย

และไรสาย) และจะกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและคุณภาพการเชื่อมตอความเร็วสูง

ในอาเซียน รวมทั้งกําหนดและพัฒนาสถานที่ในแตละชาติสมาชิกอาเซียนที่จะมี

การเชื่อมโยงความเร็วสูง และสภาพแวดลอมสําหรับการใชงานและการประยุกต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วอาเซียน ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา

เทคโนโลยีฯ และภาคสวนอื่น (เชนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน) และ

สงเสริมความหลากหลายในการเชื่อมตอระหวางประเทศภายในประเทศสมาชิก

อาเซียน (ค.ศ. 2013) 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน

อาเซียน, การมีสวนรวมของ

ภาคเอกชน, ประเทศคูเจรจา, 

ทวิภาคี, เงินทุนจากธนาคาร

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

งบประมาณระดับประเทศ 

อาเซียน 

4. จัดทําความตกลงการ

ยอมรับรวมกันสําหรับการ

รับรองทักษะ  

 

[ไอซีที] 

โครงการนี้เกี่ยวของกับการจัดทําความตกลงการยอมรับรวมกัน (เอ็มอารเอ) 

สําหรับมาตรฐานะทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 

ภายในอาเซียน และประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 

(1) จัดทําแผนงานการรับรองทักษะดานไอซีที และการพัฒนาทักษะ โดยเนนการ

รับรองทักษะมาตรฐาน การสงเสริมการเคลื่อนยายผูเชียวชาญดานไอซีทีที่ไดรับ

การรับรอง และพัฒนาแรงงานดานไอซีทีที่แขงขนัไดโดยการพัฒนาทักษะเพื่อ

ความชวยเหลือดานเงินทุน/

วิชาการ 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

ความตกลงสําหรับการรับรองทักษะดานไอซีทีรวมกันจะ

มีความจําเปนสําหรับการสรางความสอดคลองของ

มาตรฐานทักษะไอซีทีสําหรับการรับรองตางๆ ในอาเซียน 

การดําเนินการเชนนี้จะทําใหธุรกิจในทุกชาติอาเซียนมี

ความมั่นใจในคุณภาพของทรัพยากรมนุษยดานไอซีที 

และผูเชี่ยวชาญดานไอซีทีไดรับการยอมรับจากทุกแหง
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

ตอบสนองความตองการในดานทรัพยากรไอซีที 

(2) จัดทําความตกลงยอมรับรวมกันสําหรับการรับรองทักษะ โดยเนนที่การ

พัฒนามาตรฐานทักษะทางไอซีทีสําหรับอาเซียน และการสงเสริมการเคลื่อนยาย

ทรัพยากรมนุษยในดานไอซีทีภายในอาเซียน (ค.ศ. 2015) 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน

อาเซียน, การมีสวนรวมของ

ภาคเอกชน, ประเทศคูเจรจา, 

ทวิภาคี, เงินทุนจากธนาคาร

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ

งบประมาณระดับประเทศ 

ในอาเซียน 

5. โครงขายไฟฟาแรงสูง

เชื่อมตอมะละกา – เปกัน 

บารู (IMT - GT : 

อินโดนีเซีย) 

 

[พลังงาน] 

โครงขายไฟฟาแรงสูงเชื่อมกระแสสลับขนาด 600 เมกะวัตต เชื่อมตอระหวาง

คาบสมุทรมาเลเซียและสุมาตรา อินโดนีเซีย ประกอบดวย  

(1) สายเคเบิลใตน้ํา (52 กม.) ผานชองแคบมะละกาจาก เตลก กง ประเทศ

มาเลเซียไปยังเกาะรูปดในประเทศอินโดนีเซีย 

(2) สายสงไฟฟาแรงสูงเดินลอยในอากาศ (30 กม.) ขามเกาะรูปด  

(3) สายเคเบิลใตน้ํา 5  กม. ขามชองแคบรูปดไปยังดูไม 

ความชวยเหลือดานเงินทุน 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

โครงการนี้เปนขอตกลงรวมกันที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย 

โดยแตละประเทศจะแบงปนอัตราการใชไฟสูงสุดและไฟ

สํารองปนเนื่องจาก (1) ความแตกตางของเวลาระหวาง

สองประเทศ 1 ชั่วโมง (2) ความแตกตางในชั่วโมงใชไฟ

สูงสุด และรูปแบบการใชงาน (มาเลเซียมีชวงเวลาใชงาน

สูงสุดตอนกลางวัน สวนสุมาตรามีชวงเวลาใชงานสูงสุด

ตอนกลางคืน) 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

 (4) สายสงไฟฟาแรงสูงเดินลอยในอากาศขนาด 275 โวลต (200 กม.) จากดูไม

ไปยังการุดา สักติในภาคกลางของเกาะสุมาตรา และ 

(5) สถานีแปลงกระแสไฟฟาในเตลก กง และการุดา สักติ รวมทั้งไสกรองฮารโม

นิก และอุปกรณสงกระแสอื่น ๆ ที่จําเปน 

 

โครงการจะดําเนินการในสองขั้นตอน ระยะแรกจะประกอบดวยโครงสรางเสา

เดี่ยวขนาด 300 เมกะวัตต และในระยะที่สองจะเพิ่มเสาขนาด 300 เมกกะวัตต 

ทําใหการเชื่อมตอสามารถเปนไปไดในลักษณะเสาคู (2012) 

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน

อาเซียน, ธนาคารเพื่อการ

พัฒนาเอเชีย 

6.  โครงขายไฟฟาแรงสูง

เชื่อมตอ กะลิมันตัน

ตะวันตก กับ ซาราวัก 

(BIMP- EAGA : 

อินโดนีเซีย) 

โครงการประกอบดวยโครงขายไฟฟาแรงสูงกระแสสลับขนาด 275 กิโลโวลต ยาว 

120 กม. เรียกวาโครงขายไฟฟาแรงสูงกะลิมันตันตะวันตก -- ซาราวัก และสถานี

ไฟฟายอยเบงกะยาง โครงขายนี้จะเชื่อมตอสถานีไฟฟายอยเบงกะยางในกะลิมัน

ตันตะวันตกเขากับสถานีไฟฟายอยแมมบองในซาราวัก  สายสงในกะลิมันตันฝง

ตะวันตกจะมีความยาว 82 กม. ขณะที่สายสงในฝงซาราวักจะมีความยาว

ประมาณ 38 กม. นอกจากนี้ เพื่อใหไฟฟาเขาถึงศูนยในกะลิมันตันตะวันตก จะมี

ความชวยเหลือดานเงินทุน 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

การเชื่อมตอระหวางกันจะเพิ่มความนาเชื่อถือของระบบ

ไฟฟาในกะลิมันตันตะวันตก โครงการนี้เปนขอตกลง

รวมกันที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย โดย: (1) กะลิมันตัน

ตะวันตกจะลดการใชน้ํามันลงเนื่องจากโรงงานสวนใหญ

ใชเครื่องยนตดีเซล (2) แตละประเทศจะแบงปนอัตรา

การใชไฟสูงสุดและไฟสํารองปนอันเนื่องมาจาก (1) 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

 

[พลังงาน] 

 

 

 

การสรางสายไฟกระแสสลับขนาด 150 กิโลโวลต ยาว 60 กม. จากสถานียอยไป

ยังสถานียอยเบงกะยางไปยังสถานียอยสิงกะวัง (2013) 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน

อาเซียน, ธนาคารเพื่อการ

พัฒนาเอเชีย 

ความแตกตางของเวลาระหวางสองประเทศ 1 ชั่วโมง (2) 

ความแตกตางในชั่วโมงใชไฟสูงสุด และรูปแบบการใช

งาน (ซาราวักมีชวงเวลาใชงานสูงสุดตอนกลางวัน สวน

กะลิมันตันตะวันตกมีชวงเวลาใชงานสูงสุดตอน

กลางคืน) 

7.  การศึกษาเกี่ยวกับ

เครือขายเรือบรรทุก

ยานพาหนะลอเลื่อน 

 

[การขนสงทางทะเล] 

 

โครงการนี้จะทําการศึกษาความเปนไปไดและรายละเอียดทางเทคนิคในการ

สรางเครือขายเรือบรรทุกยานพาหนะลอเลื่อนในอาเซียน และศึกษาทางเลือก

ของชาติสมาชิกอาเซียนในการสงเสริมการพัฒนาการขนสงทางเรือระยะสั้น 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

งบประมาณระดับประเทศ, 

การศึกษานี้จะเปนกาวแรกในการแสวงหาทางเลือกใน

การดําเนินการตามหลักการในแผนแมบทนี้ในเรื่องการ

เชื่อมโยงแผนดินใหญกับหมูเกาะในอาเซียน 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

 

 

ประเทศคูเจรจา,เงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ  

ข. ความเชื่อมโยงทางสถาบัน 

1. จัดทําและปฏิบัติตาม

ความตกลงการยอมรับ

รวมกันสําหรับ

อุตสาหกรรมเรงรัด 

 

[การเคลื่อนยายสินคา

อยางเสรี] 

 

 โครงการนี้จะชวยชาติสมาชิกอาเซียน (1) จัดทําความตกลงการยอมรับรวมกัน

ในสาขาเรงรัดเพิ่มเติม และ (2) ปฏิบัติตามหลักการทั่วไปและเงื่อนไขที่ระบุไวใน

กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยความตกลงการยอมรับรวมกัน และเพื่อสงเสริม

การยอมรับผลของการบังคับใชการรับรองโดยชาติสมาชิก เมื่อใบรับรองไดออก

โดยหนวยงานรับรองในเขตแดนของชาติสมาชิกอื่น โดยเฉพาะในสาขาเรงรัด 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

งบประมาณระดับประเทศ

ประเทศคูเจรจา, โครงการ

สนับสนุนการรวมตัวทาง

เศรษบกิจของอาเซียน (อียู)

เงินทุนจากธนาคารเพื่อการ

การดําเนินการจําเปนตองใชความชวยเหลือทางวิชาการ 

ในป ค.ศ. 2010 อาเซียนไดจัดทําความตกลงการยอมรับ

รวมกันสําหรับสาขาเครื่องใชไฟฟาและเครื่องสําอางค

เทานั้น จึงมีความจําเปนตองจัดทําความตกลงเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะในสาขาเรงรัด เพื่อใหอาเซียนกาวไปสูการ

สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในป ค.ศ. 2015 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

พัฒนาระหวางประเทศ 

2. กําหนดกฎระเบียบรวม

สําหรับมาตรฐานและ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

รับรอง 

 

[การเคลื่อนยายสินคา

อยางเสรี] 

 

 

 

 

โครงการนี้จะรวบรวมระบบการควบคุม และกรอบกฎระเบียบ ประเมินความ

เปนไปไดในการจัดทํากฎระเบียบรวม และสรางแผนงานในการนํากฎเหลานี้ไป

ใชงานทั่วภูมิภาคอาเซียน 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

งบประมาณระดับประเทศ

ประเทศคูเจรจา, โครงการ

สนับสนุนการรวมตัวทาง

เศรษบกิจของอาเซียน (อียู) 

เงินทุนจากธนาคารเพื่อการ

พัฒนาระหวางประเทศ  

ในป ค.ศ. 2005 อาเซียนไดจัดทําแนวนโยบายวาดวย

มาตรฐานและการรับรอง ซึ่งไดวางหลักการในเรื่อง

มาตรฐาน การใชงานระบบการตรวจสอบรับรอง และการ

นําไปใชในการควบคุมทางเทคนิค ดวยเหตุที่อาเซียนมุง

ไปสูการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคาภายในป ค.ศ. 

2015 จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาเรื่อง

ดังกลาวนี้ 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

3. ทางเลือกสําหรับกรอบ/

รูปแบบการลดและเลิก

ตารางขอจํากัด/อุปสรรค

ทางการลงทุนเปนระยะ 

 

[การเคลื่อนยายการลงทุน

อยางเสรี] 

อาเซียนมีวัตถุประสงคในการดึงดูดและรักษาการลงทุนไวในภูมิภาค และในชวง

ที่ผานมาไดเดินหนาการสรางสภาพแวดลอมสําหรับการลงทุนที่เปดกวางและ

เอื้ออํานวยมากขึ้นภายในภูมิภาคโดยการลงนามความตกลงวาดวยการลงทุน

อาเซียน ซึ่งเปนความตกลงที่ไดรวบรวมขึ้นจากความตกลงดานการลงทุน 2 ฉบับ

ที่ลงนามไวในป ค.ศ. 1987 และ ค.ศ. 1998 และตั้งอยูบนพื้นฐานการปฏิบัติที่

เปนเลิศ และมองไปขางหนา ภายใตความตกลงนี้ อาเซียนไดใชแนวทางเปดเสรี

แบบบัญชีกาวหนา และไดกําหนดตารางเวลาการเปดเสรีการลงทุนในอาเซียน

ภายในป ค.ศ. 2015 เพื่อใหเปนไปตามตารางเวลานี้ อาเซียนจําเปนตองจัดทํา

กรอบ/รูปแบบสําหรับประเทศสมาชิกเพื่อใชในการลดมาตรการทางการลงทุนที่

จํากัดการเคลื่อนยายการลงทุนในภูมิภาค และจําเปนตองรับการใหความ

ชวยเหลือทางวิชาการเพื่อวางแผนและดําเนินการแผนงานการเปดเสรี โดย

คํานึงถึงความจําเปนในการใชกรอบ/รูปแบบ เชน สูตรที่มีเงื่อนไขและตารางเวลา

ชัดเจนสําหรับการวางกรอบระยะการลดและเลิกตารางขอจํากัดของประเทศ

สมาชิกเปนระยะไปจนถึงป ค.ศ. 2015 การใหความชวยเหลือทางวิชาการควร

ตองรวมถึงการกําหนดหลักการและเงื่อนไขที่จะนําไปสูแผนงานในการลด

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แผนงานความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาระหวางอาเซียน-

ออสเตรเลีย 

การดําเนินงานตามแผนแมบทจําเปนตองมีการลงทุนใน

โครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพและโครงการความ

เชื่อมโยงอื่นๆ  สภาพแวดลอมสําหรับการลงทุนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหการ

เคลื่อนไหวของการลงทุนทางตรงไดรับการสงเสริมใหเปน

สวนเพิ่มของแหลงทุน โครงการนี้จะสอดคลองกับความ

พยายามของอาเซียนภายใตแผนงานจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในการลด/เลิกขอจํากัดในการลงทุน 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

มาตรการตางๆ ตามที่ระบุไวขางตนดวยเชนกัน 

4. ระบบการอํานวยความ

สะดวกดานศุลกากรดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส ณ 

จุดเดียวในระดับประเทศ   

 

[การเคลื่อนยายสินคา

อยางเสรี/ระบบการ

อํานวยความสะดวกดาน

ศุลกากรดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว

ของอาเซียน] 

 

ควรตองใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ

ประเทศสมาชิกใหม (ซีแอลเอ็มวี) เพื่อเรงรัดการเตรียมการทางดานเทคนิค 

กฎหมาย สถาบัน และโครงสรางพื้นฐานเพื่อกาวไปสูการใชงานระบบการอาํนวย

ความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวในระดับประเทศ 

สําหรับดานศุลกากรที่ไดรับการคัดเลือกไว 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน: 

ประเทศคูเจรจา, โครงการ

ระบบการอํานวยความสะดวก

ดานศุลกากรดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ

อาเซียน, งบประมาณ

ระดับประเทศเงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ, ทวิภาคี  

ผูนําไดตกลงวาประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ 

และซีแอลเอ็มวีควรใชงานระบบการอํานวยความสะดวก

ดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศภายในป ค.ศ. 2008 และ ค.ศ. 2012 

ตามลําดับ เพื่อลดระยะเวลาการทํางาน เรงรัด

กระบวนการนําสินคาออกจากดานศุลกากร ลดตนทุน

การทําธุรกรรม และลดอุปสรรคทางการคาสําหรับธุรกิจ

ใหม ปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมยังเริ่มใชงาน

ระบบนี้ไมครบทั้ง 6 ประเทศ 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

5. การดําเนินการตาม

ความตกลงอาเซียนวา

ดวยการอํานวยความ

สะดวกในการขนสง 

 

[การอํานวยความสะดวก

ในการขนสง] 

 

 

โครงการนี้เปนการใหความชวยเหลือทางวิชาการและการทําการศึกษาที่

เกี่ยวของในการปฏิบัติตามพิธีสารตางๆ ของ กรอบความตกลงอาเซียนวาดวย

การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน โครงการเรงรัดจะเนนหนึ่ง

ในสามความตกลงดานการอํานวยความสะดวกทางการขนสงซึ่งอาเซียนไดตกลง

กันไดตั้งแตป ค.ศ. 1998 เพื่อใหองคประกอบสําคัญในการวางกรอบระบบการ

ขนสงผานแดนภายในภูมิภาคอาเซียนที่มีประสิทธิผลและไมติดขัด 

 

 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

งบประมาณระดับประเทศ, 

ประเทศคูเจรจา, เงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ, โครงการ

สนับสนุนการรวมตัวทาง

เศรษบกิจของอาเซียน (อยีู)  

ความตกลงทั้งสามซึ่งครอบคลุมถึงการขนสงสินคาขาม

แดน การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และการขนสง

สินคาผานแดน มีความสําคัญตอการอํานวยความ

สะดวกในการขามพรมแดน ขณะนี้ พิธีสารจํานวนมาก

ของความตกลงเหลานี้ยังไมมีขอสรุป โดยประเทศ

อาเซียนยังไมไดใหสัตยาบันหรือยังไมไดดําเนินการจึงทํา

ใหตองชะลอการจัดตั้งระบบการขนสงสินคาผานแดน

และการอํานวยความสะดวกในการขามพรมแดน การ

ดําเนินการตามความตกลงเหลานี้จะไมตองใชตนทุนสูง

แตจะชวยสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางกันไดมาก 

ค. ความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชน 
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

1. ระบบการตรวจลงตรา

เดียวสําหรับอาเซียน 

 

[การเคลื่อนยายประชาชน

, การทองเที่ยว] 

 

ขอริเริ่มนี้จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักทองเที่ยว 

และอาจเปนการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางภายในอาเซียนโดย

บุคคลสัญชาติอาเซียนทั้งหมด รวมถึงการประสานขั้นตอนการทํางานเพื่อให

สามารถทําการตรวจลงตราเดียวใหกับนักทองเที่ยวตางชาติ 

นโยบาย / การปฏิบัติตาม

ความตกลง 

 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

งบประมาณระดับประเทศ, 

ประเทศคูเจรจา, เงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

โครงการนี้เปนประเด็นความเชื่อมโยงประชาชนสู

ประชาชนและการอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว 

เปนการสงสัญญานถึงความมุงมั่นของอาเซียนในการ

ประสานขั้นตอนตางๆ ในฐานะประชาคมเดียวกัน 

2.  การจัดตั้งศูนย โครงการนี้ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนการศึกษาเพื่อกําหนดปจจัยหลักที่ ความชวยเหลือดานวิชาการ อาเซียนมีแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สุด
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โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

ทรัพยากรการเรียนรู

เสมือนจริง 

 

[วัฒนธรรม] 

 

 

 

เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยฯ ทั้งประเด็นดานเทคนิคและการบริหารจัดการเว็บไซต 

การศึกษานี้จะมีความสําคัญในระยะแรก เนื่องจากมีสาขาหลายดานที่จะ

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยฯ อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา และการ

ทองเที่ยว ผลลัพธจากการศึกษานี้จะเปนพื้นฐานของการจัดตั้งศูนยฯ ซึ่งจะเปน

สวนที่ 2 ของโครงการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงนิทุน: 

งบประมาณระดับประเทศ, 

ประเทศคูเจรจา, เงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

ในโลก ประกอบดวยประชากรจํานวนประมาณ 590 ลาน

คนอาศัยอยูในพื้นที่กวางกวา 4.43 ลานตารางกิโลเมตร 

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิสัมพันธสามารถ

สงเสริมใหเกิดมากขึ้นไดในกลุมประชาชนของอาเซียน

โดยการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับประชาชน วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร สถานที่นาสนใจ และเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งศูนยทรัพยากรการเรียนรู

เสมือนจริงที่เชื่อมโยงกัน 

3. แผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน 

 

[วัฒนธรรม, การศึกษา] 

หนึ่งในกิจกรรมหลักของแผนงานนี้ไดแกการจัดใหศิลปนอาเซียนเดินทางไป

จัดการแสดงในทุกๆ ชาติอาเซียนในเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ่งตรงกับเดือนการ

ฉลองครอบรอบการจัดตั้งอาเซียน โดยจะมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อ

สงเสริมความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาค (การจัด

แสดงควรมีขึ้นที่อําเภอเมือง) สื่อมวลชนทองถิ่นจะไดรับเชิญใหแพรภาพการ

แสดง 

ความชวยเหลือดานวิชาการ 

ประเทศผูประสานงาน 

 

แหลงที่มาของเงินทุน 

การสงเสริมความรูสึกของอัตลักษณในภูมิภาค

จําเปนตองอาศัยความตระหนักรับรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค วัตถุประสงคของ

โครงการนี้ไดแกการสาธิตการแสดงทางศิลปะและ

วัฒนธรรมชั้นเลิศของอาเซียน เพื่อใหสาธารณชนทั้งใน

อาเซียนและในประชาคมโลกไดรับทราบและเขาใจ
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กิจกรรมที่สองจะเชิญผูที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอยางสําคัญในระดับภูมิภาค

จากภาคเอกชน สถาบันทางวิชาการ องคกรที่มิใชรัฐบาลหรือชุมชนทองถิ่น มา

ระดมสมองวาภูมิภาคอาเซียนจะยังคงมีบทบาทในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วไดอยางไร กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแกการขยายความรวมมือกันในบรรดา

สถาบันการศึกษาระดับสูง สถาบันวิจัย และศูนยความเปนเลิศตางๆ ของประเทศ

สมาชิกอาเซียนเพื่อรวมกันทําการวิจัยเกี่ยวกับภมูิภาคอาเซียน  

งบประมาณระดับประเทศ, 

ประเทศคูเจรจา, เงินทุนจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียน

มากขึ้น รวมทั้งผลงานของอาเซียน ดังนั้นเพื่อบรรลุ

เปาหมายนี้อยางเต็มที่ สื่อมวลชนทองถิ่น/นานาชาติควร

จะทําการแพรภาพการแสดงไปยังชาติสมาชิกอาเซียนทุก

ประเทศและนําขึ้นเว็บไซตของอาเซียน 

 

การมีสวนรวมอยางกวางขวางขององคกรทางความคิด

ในอาเซียนเพื่อประเมินและทบทวนผลงานของอาเซียน

และวิธีการสงเสริมและขยายกิจกรรมควรจัดขึ้นอยางเปน

ประจํา ปละหนึ่งหรือสองครั้ง 

 

เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยูเอ็น) กําลังสงเสริม

ใหเกิดการเคลื่อนยายนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ ดังนั้น กิจกรรมที่เกี่ยวของควรเปนสวนหนึ่งของ



 

 
121 

โครงการ คําอธิบายโครงการ 
ประเภทของการดําเนนิการ 

/ แหลงทีม่าของเงนิทนุ 

หมายเหตุ/เหตุผล 

แผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการเอยูเอ็น 

 

 


