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1. ASEAN Connectivity
ความเช่ือมโยงในอาเซียน



ที่มาและเหตุผล
 สบืเนื่องจากพนัธกรณีการสรา้งประชาคมอาเซยีน 2015 การเป็นประชาคมทีม่ี
ความเชื่อมโยงกนัภายในอาเซยีนจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การสรา้งเครอืขา่ยคมนาคมไปจนถงึการเชื่อมโยงระหวา่งประชาชน

 สง่เสรมิการเชื่อมโยงภายในภูมภิาคและการรวมกลุ่มในระดบัอนุภูมภิาค อนัจะ
น าไปสูก่ารเพิม่พนูการคา้ การลงทุน การทอ่งเทีย่ว และการพฒันาระหวา่งกนัให้
มากยิง่ขึน้ เพือ่เผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลงและการแขง่ขนัในอนาคต

 ลดชอ่งวา่งการพฒันาภายในอาเซยีน โดยท าใหค้วามเจรญิเขา้ถงึพืน้ทีห่า่งไกล
และมกีารพฒันาทีล่า้หลงั เนื่องจากอาเซยีนมปีระชากรรวมกนักวา่ 600 ลา้น
คน ดงันัน้ การเชื่อมโยงระหวา่งกนัถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัอยา่งยิง่ เพราะจะน าไปสู่
เป้าหมายในการเจรญิเตบิโตรว่มกนั



วัตถุประสงค์
 เสรมิสรา้งเครอืขา่ยทีแ่ขง็แกรง่ภายในอาเซยีนดว้ยกนั โดยมุ่งเน้นการ
เชือ่มโยงดา้นคมนาคมไปจนถงึเชือ่มโยงของประชาชน

 เพิม่พนูการคา้ การลงทุน การท่องเทีย่ว สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
ตลอดจนการพฒันาในอาเซยีนใหม้คีวามแน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้

ท าใหป้ระชาชน สนิคา้ บรกิาร การลงทุน และการคมนาคมในอาเซยีน
มคีวามสะดวกและคล่องตวัมากยิง่ขึน้

ปทูางไปสูว่สิยัทศัน์การเป็นประชาคมอาเซยีน 2015

มุง่เน้นสรา้งผลประโยชน์รว่มกนัระหวา่งประเทศสมาชกิ



ขอบเขตและนิยามของความเช่ือมโยงในอาเซียน

1. การเช่ือมโยงทางการภาพ “เพือ่พฒันาโครงขา่ยการ
คมนาคมขนสง่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหม้คีวาม
หลากหลายและมปีระสทิธภิาพ”

a. การคมนาคม

b. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

c. พลงังาน



2. การเช่ือมโยงระหว่างสถาบนั “เพือ่ใหม้ยีุทธศาสตร ์
ความตกลง กลไกทางกฎหมาย ทีจ่ะท าใหค้วามเชือ่มโยงระหว่าง
กนับงัเกดิผลและไดร้บัความคุม้ครอง และดงึดดูการลงทุนจาก
ภาคเอกชน”

a. การเปิดเสรแีละการอ านวยความสะดวกทางการคา้

b. การอ านวยความสะดวกดา้นการบรกิารและการลงทุน

c. ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค

d. การมปีฏสิมัพนัธข์า้มพรมแดน

e. การเสรมิสรา้งศกัยภาพร่วมกนั



3. การเช่ือมโยงประชาชนสู่ประชาชน “เพือ่จดัท า
ขอ้รเิริม่ในการสง่เสรมิและลงทุนดา้นการศกึษา พฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์กระตุน้การสรา้งนวตักตตม และการ
แลกเปลีย่นทางวฒันธรรม”

a. การศกึษา

b. วฒันธรรม

c. การท่องเทีย่ว





รายละเอียดการเช่ือมโยงทางกายภาพ
การขนส่งทางบก: ความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนในการสรา้ง
ถนนและทางรถไฟ โดยมเีป้าหมายเพือ่การสรา้งการขนสง่ทีม่ี
ประสทิธภิาพเชือ่มโยงระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศ
นอกภมูภิาคเขา้ดว้ยกนั ณ ปัจจุบนัมโีครงการความส าคญัระดบัตน้ 
(Flagship Project) 2 โครงการ คอื

โครงการทางหลวงอาเซยีน
โครงการทางรถไฟสงิคโปร ์- คุนหมงิ



Asian Highway Route









โครงการทางหลวงสายเอเซีย

ทางหลวงสายเอเชีย “เป็นเสน้ทางทีเ่ชือ่มการตดิต่อ
ระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชยีเริม่จากทาง
ตะวนัตกของทวปี” คอื จาก ตุรกี ผา่น อริกั อหิรา่น
อฟักานิสถาน ปากสีถาน อนิเดยี บงักลาเทศ
สาธารณรฐันิยมแหง่สหภาพพมา่ ไทย มาเลเซยี
สงิคโปร์ ลาว กมัพชูา ไปจนถงึ เวยีดนาม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1


วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพือ่ปรบัปรุงและร่วมมอืพฒันาการขนสง่ระหวา่งประเทศ เมอืง
อุตสาหกรรม ท่าเรอื สถานทีท่่องเทีย่วและแหลง่การคา้ส าคญั ๆ 

โครงการทางหลวงเอเซยี ประกอบดว้ยอฟักานิสถาน บงัคลา
เทศ กมัพชูา อนิเดยี อนิโดนีเซยี อหิรา่น สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว มาเลเซยี เนปาล ปากสีถาน 
ฟิลปิปินส ์ศรลีงักา ไทย เวยีดนาม จนี พมา่ และมองโกเลยี



โครงข่ายทางหลวงเอเซียมีระยะทางทัง้ส้ินประมาณ
68,307 กม. เชือ่มโยง 17ประเทศในภมูภิาคเอเซยีและ
แปซฟิิก จุดเริม่ตน้ทีท่วปียโุรป ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกผา่น
ประเทศอหิรา่น เชือ่มโยงไปยงัประเทศเวยีดนามและ
ฟิลปิปินสซ์ึง่อยูท่างตะวนัออก ประเทศอนิโดนีเซยีซึง่อยู่
ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศศรลีงักา ซึง่อยู่
ทางดา้นใต ้ส าหรบัทางหลวงเอเซยีชว่งทีผ่า่นประเทศ
ไทยม ี12 สาย คอื



ASEAN Highway Map





Backup data

AH 1: บ.คลองลกึ (ชายแดนไทย/กมัพชูา) - อรญัประเทศ - สระแกว้ -
กบนิทรบ์ุร ี- ปราจนีบุร ี- นครนายก - หนิกอง - กรงุเทพ - อ่างทอง - สงิหบ์ุร ี-
ชยันาท - นครสวรรค ์- ก าแพงเพชร - ตาก - แมส่อด (ชายแดนไทย/พมา่) 
รวมระยะทาง 701.0 กม.

AH 2: สะเดา (ชายแดนไทย/มาเลเซยี) - บ.คลองแงะ - บ.คอหงษ์ - บ.คหูา 
- พทัลุง - อ.ทุง่สง - อ.เวยีงสระ - อ.ไชยา - อ.ละแม - ชุมพร - อ.ทา่แซะ - อ.
บางสะพานน้อย - ประจวบครีขีนัธ ์- อ.ปราณบุร ี- อ.ชะอ า - เพชรบุร ี-อ.ปาก
ทอ่ - นครปฐม - กรงุเทพ - อ. บางปะอนิ - ตาก - อ.เถนิ - ล าปาง -อ.งาว -
พะเยา - เชยีงราย - แมส่าย (ชายแดนไทย/พมา่) รวมระยะทาง 1,9130.0 กม.

AH 3: อ.เชยีงของ (ชายแดนไทย/ลาว - บ.ตา้ตลาด - บ.หวัดอย - เชยีงราย 
รวมระยะทาง 116.5 กม.



AH 12: สะพานมติรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี - อ.น ้าพอง -
ขอนแก่น - อ.บา้นไผ ่- อ.พล - นครราชสมีา - อ.สคีิว้ - อ.มวกเหลก็ -
สระบุร ี- หนิกอง รวมระยะทาง 511.5 กม.

AH 13: หว้ยโก๋น (ชายแดนไทย/ลาว) - น่าน - แพร ่- อ.เด่นชยั -
อุตรดติถ ์- พษิณุโลก -อ.สามงา่ม - นครสวรรค ์รวมระยะทาง 557.0 กม.

AH 15: นครพนม (ชายแดนไทย/ลาว) - บ.ธาตุนาเวง (สกลนคร) - อ.
พงัโคน - อ.สวา่งแดนดนิ - อุดรธานี รวมระยะทาง 242.5 กม.

AH 16: มกุดาหาร (ชายแดนไทย/ลาว) - อ.หนองสงู - อ.สมเดจ็ -
กาฬสนิธุ ์- อ.ยางตลาด - ขอนแก่น - อ.น ้าหนาว - อ.หล่มสกั - บ.แยง - อ.
วงัทอง - พษิณุโลก - สโุขทยั - ตาก รวมระยะทาง 688.5 กม.

AH 18: อ.สไุหงโกลก (ชายแดนไทย/มาเลเซยี) - อ.ตากใบ - นราธวิาส 
- อ.สายบุร ี- อ.ปาลดั - ปัตตานี - อ.หนองจกิ - อ.เทพา - อ.จะนะ - อ.
หาดใหญ่ รวมระยะทาง 268.0 กม.



 AH 16: มกุดาหาร (ชายแดนไทย/ลาว) - อ.หนองสงู - อ.สมเดจ็ - กาฬสนิธุ ์- อ.ยาง
ตลาด - ขอนแก่น - อ.น ้าหนาว - อ.หลม่สกั - บ.แยง - อ.วงัทอง - พษิณุโลก - สโุขทยั -
ตาก รวมระยะทาง 688.5 กม.

 AH 18: อ.สไุหงโกลก (ชายแดนไทย/มาเลเซยี) - อ.ตากใบ - นราธวิาส - อ.สายบุร ี-
อ.ปาลดั - ปัตตานี - อ.หนองจกิ - อ.เทพา - อ.จะนะ - อ.หาดใหญ่ รวมระยะทาง 268.0
กม.

 AH 19: อ.ปักธงชยั - อ.กบนิทรบ์ุร ี- อ.แปลงยาว - ชลบุร ี- กรงุเทพ รวมระยะทาง
459.5

 AH 112: อ.คลองลอย - อ.บางสะพาน รวมระยะทาง 29.0 กม.

 AH 121: อ.มกุดาหาร - อ านาจเจรญิ - ยโสธร - อ.สวุรรณภูม ิ- อ.พยคัฆภูมพิสิยั -
บุรรีมัย ์- อ.นางรอง - อ.สม้ป่อย - บ.ชอ่งตะโก รวมระยะทาง 458.5 กม.

 AH 123: บ.น ้าพรุอ้น (ชายแดนไทย/พมา่) - กาญจนบุร ี- นครปฐม - กรงุเทพ -
สมทุรปราการ - ชลบุร ี- แหลมฉบงั - มาบตาพดุ - ระยอง - อ.แกลง - ชลบุร ี- ตราด - อ.
หาดเลก็ รวมระยะทาง 747.5 กม.



Source:  www.doh.go.th/web/international/asian.html



Asian Railway Network













Source: http://www.unescap.org/ttdw/index.asp?MenuName=TheTrans-
AsianRailway

Routes in operation cover a distance of almost 81,000 km in 26 countries



ASEAN Rail Links



Singapore-Kunming Rail Link Project

โครงการ The Singapore-Kunming Rail Link 
(SRL) รเิริม่ขึน้ในระหวา่งการประชุมสดุยอดอาเซยีน 
(ASEAN Summit) ครัง้ที ่5 ในปี 1995 ทีก่รงุเทพฯ

ถอืเป็นโครงการส าคญัล าดบัตน้ (Flagship Project) ภายใต้
กรอบความรว่มมอื ASEAN-Mekong Basin Development 

Cooperation (AMBDC)



รายละเอียดการเช่ือมโยงทางกายภาพ
การพฒันาโครงการพืน้ฐานด้านพลงังาน: อยูบ่นพืน้ฐานของ
แผนปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้นพลงังานของอาเซยีน (ASEAN Plan of 

Action on Energy Cooperation ฉบบัที ่1-3)

ฉบบัท่ี 1 : APAEC 1999-2004 ประกอบดว้ยแผนแมบ่ทวา่ดว้ยการสรา้ง
แนวเชื่อท่อก๊าซธรรมชาตใินอาเซยีน เพือ่สง่เสรมิการใชแ้ละแบ่งปัน
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ฉบบัท่ี 2 : APAEC 2005-2009 ประกอบดว้ยการลงนามบนัทกึความ
เขา้ใจรว่มกนัวา่ดว้ยโครงขา่ยระบบสง่ไฟฟ้าอาเซยีน

ฉบบัท่ี 3 : APAEC 2010-2015 มุง่เน้นเรง่รดัการด าเนินการตาม
แผนปฏบิตักิารฉบบัต่าง ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน



ASEAN Power Grid



Trans-ASEAN Gas Pipeline 



การเช่ือมโยงทางกายภาพอื่น ๆ ที่ส าคัญ
การขนสง่ทางน ้าและทางทะเล

การขนสง่ทางอากาศ

การขนสง่สนิคา้อยา่งเสรี

การเคลือ่นยา้ยบรกิารอยา่งเสรี

การเคลือ่นยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี





แนวโน้มและข้อมูลที่น่าสนใจในอาเซียน



จ านวนเที่ยวบนิในอาเซียน



การลงทุนทางตรงในอาเซียน



2. Sub-regional cooperation
(ความร่วมมือในระดับอนุภมูภิาค)



ACMECS



ความเป็นมา
ACMECS (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 

Economic Cooperation Strategy) คอื ยทุธศาสตรค์วาม
รว่มมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจา้พระยา-แมโ่ขง ระหวา่งกมัพชูา ลาว พมา่ 
ไทย และเวยีดนาม เป็นกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในระดบัอนุภูมภิาค
ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกรง่และความหลากหลายของทัง้
หา้ประเทศสมาชกิเพือ่สง่เสรมิการพฒันาอยา่งสมดุล

 มกีารประชุมระดบัผูน้ า ACMECS มขีึน้เป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่12 
พฤศจกิายน 2546 ทีเ่มอืงพุกาม สหภาพพมา่ ซึง่ผูน้ าประเทศสมาชกิไดล้ง
นามในปฏญิญาพุกามเพือ่จดัตัง้กรอบความรว่มมอื ACMECS พรอ้มทัง้
ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารซึง่ครอบคลุมความรว่มมอื 5 สาขา ไดแ้ก่ 



การอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน 

เกษตรและอตุสาหกรรม 

การเช่ือมโยงคมนาคม 

การท่องเท่ียว 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 ต่อมา ในการประชุมระดบัรฐัมนตรเีมือ่เดอืนสงิหาคม 2548 ทีเ่มอืงเสยีมราฐ 
ทีป่ระชุมเหน็ชอบใหส้าธารณสขุเป็นสาขาความร่วมมือล าดบัท่ี 6 และในปี 
2549 ณ เมอืงปากเซ สปป. ลาว ทีป่ระชุมไดเ้หน็ชอบใหแ้ยกความรว่มมอื
สาขาเกตรและอุตสาหกรรม เป็นความร่วมมือในสาขาท่ี 7 คือ สาขา
อตุสาหกรรมและพลงังาน













ยุทธศาสตร์ ACMECS

สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนั เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนของประเทศสมาชกิ

สนบัสนุนการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยการ
เคลือ่นยา้ยภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและการผลติไปยงับรเิวณ
ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (comparative 

advantage) 

สรา้งโอกาสในการจา้งงาน ลดความแตกต่างของรายได ้สง่เสรมิ
สนัตภิาพ เสถยีรภาพ และความมัง่คัง่ รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื



สาขาความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS

1. การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน

 ไทยยกเวน้ภาษนี าเขา้สนิคา้เกษตรบางรายการใหก้มัพชูา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม เชน่ มนัฝรัง่ ถัว่ลสิง ถัว่เหลอืง ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดเลีย้ง
สตัว ์เมลด็ละหุง่ ไมย้คูาลปิตสั และเมด็มะมว่งหมิพานต ์และลกูเดอืย 

 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้ตลาดคา้สง่ส าหรบัสง่ออกตามชายแดน

 ใหเ้งนิชว่ยเหลอืทัง้ในรปูเงนิใหเ้ปล่า และเงนิกูโ้ดยมเีงื่อนไขผอ่นปรน



2. ความร่วมมือด้านเกษตรและ อตุสาหกรรม
 จดัท า contract farming ส าหรบัสนิคา้เกษตร

3. การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม
 รว่มมอืโครงการก่อสรา้งถนนและสะพานเชื่อมประเทศสมาชกิ ACMECS

 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิม่เสน้ทางระหวา่งประเทศสมาชกิ ACMECS กบัประเทศ
ใกลเ้คยีง เชน่ จนีและอนิเดยี

4. การท่องเท่ียว 
 โครงการ “Five Countries One Destination”

 อ านวยความสะดวกการเดนิทาง เชน่ การใชว้ซี่ารว่มกนั (ACMECS Single Visa)



5. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
 จดัหลกัสตูรอบรมเกีย่วกบัความรว่มมอืของ ACMECS ดา้นต่างๆ 
 ใหทุ้นการศกึษาส าหรบัโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั

6. ความร่วมมือด้านสาธารณสขุ
 รว่มมอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคระบาดรา้ยแรง โดยเฉพาะโรคไขห้วดั
นก

Source: www.acmecs.org



IMT-GT
(Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจอนิโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

http://www.imtgt.org/index.htm


ความเป็นมา
แผนงานพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย ระหวา่งประเทศ
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย (Indonesia - Malaysia 

- Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ได้
เริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ปี 2536 หลงัจากทีผู่น้ าทัง้ 3 ประเทศเหน็ชอบ
ใหม้คีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ เพือ่พฒันาเขตเศรษฐกจิ 3
ประเทศ 

http://www.imtgt.org/index.htm






ความครอบคลุมของ IMT-GT

✓อินโดนีเซีย 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ อาเจห ์(เขตปกครองตนเอง) บงักา-เบลตุิง 
เบงกลู ูจมับ ีลมัปุง สมุาตราเหนือ เรยีว เรยีวไอแลนด ์สมุาตราใต ้สุมาตรา
ตะวนัตก 

✓มาเลเซีย 8 รฐั ไดแ้ก่ รฐัเคดาห ์กลนัตนั มะละกา เนกรเีซมบลินั ปีนงั เประ 
ปะลสิ และสลงังอร์

✓ไทย 14 จงัหวดั คอื สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธวิาส สตูล ตรงั พทัลุง 
นครศรธีรรมราช ชุมพร สรุาษฎรธ์านี ระนอง ภเูกต็ พงังา และกระบี ่

http://www.imtgt.org/index.htm


http://www.imtgt.org/images/big-map.jpg




วัตถุประสงค์
 เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหวา่ง 3 ประเทศ ใหม้ี
การใชท้รพัยากรทางเศรษฐกจิรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประโยชน์สงูสดุ

 เน้นความรว่มมอืทางดา้นการผลติ การสง่เสรมิการลงทุน และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ในพืน้ที ่IMT-GT 

http://www.imtgt.org/index.htm


ความร่วมมือ 6 สาขา
1. สาขาโครงสรา้งพืน้ฐานและการขนส่ง เป็นความรว่มมอืในดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน มจีุดมุง่หมายในการบรูณาการทางดา้นกายภาพของ
ประเทศ พืน้ที ่IMT-GT โดยเป็นการเกือ้กูลซึง่กนัและกนั และสนบัสนุน
การพฒันาพืน้ทีใ่หเ้กดิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ประเทศที่
ประสานงานหลกัคอื มาเลเซยี

2. สาขาการค้าและการลงทุน เป็นการอ านวยความสะดวกทางดา้น
การคา้ การลงทุน ในพืน้ที ่IMT-GT ลดขัน้ตอน มาตรการกดีกนัทาง
การคา้ โดยมุง่เน้นลดตน้ทุนในการประกอบธุรกจิ การสง่เสรมิการไหลเวยีน
ของสนิคา้และบรกิารในภมูภิาค ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื มาเลเซยี 

http://www.imtgt.org/index.htm


3. สาขาการท่องเท่ียว สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื ไทย 

4. สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มุง่เน้นความ
รว่มมอืดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การเคลือ่นยา้ย
แรงงาน รวมไปถงึการใชม้าตรการในการยกระดบั
คุณภาพแรงงาน ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื 
อนิโดนีเซยี 

http://www.imtgt.org/index.htm


5. สาขาการเกษตร อตุสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม สรา้งความ
รว่มมอืในการเพิม่พนูการคา้ การลงทุน สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ 
และเน้นการจา้งงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้รว่มมอื
พฒันาทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่IMT-GT 
ประเทศทีป่ระสานงานหลกัคอื อนิโดนีเซยี 

6. สาขาผลิตภณัฑแ์ละบริการฮาลาล ประเทศทีป่ระสานงาน
หลกัคอืไทย 

http://www.imtgt.org/index.htm






Source: www.imtgt.org



GMS
Greater Mekong Sub-region (GMS)



Source: www.mekonginstitute.org/



ความเป็นมา
โครงการ GMS เป็นความรว่มมอืของ 6 ประเทศ คอื ไทย พมา่ 
ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจนี (ยนูนาน) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมี
ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB: Asian Development 
Bank) เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกั 

กลุ่มประเทศ GMS มปีระชากรรวมกนัประมาณ 250 ลา้นคน และ
อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัเป็นจุดศูนยก์ลางใน
การเชือ่มโยงตดิต่อระหวา่งภมูภิาคเอเชยีใต ้เอเชยีตะวนัออก และ 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้



วัตถุประสงค์
 เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการขยายตวัทางการคา้ การลงทุนอุตสาหกรรม 
การเกษตร และบรกิาร

สนบัสนุนการจา้งงานและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที่
ใหด้ขี ึน้ 

สง่เสรมิและพฒันาความรว่มมอืทางเทคโนโลยแีละการศกึษาระหว่าง
กนั ตลอดจนการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีส่ง่เสรมิกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

สง่เสรมิและเพิม่ขดีความสามารถรวมทัง้โอกาสทางเศรษฐกจิในเวที
การคา้โลก



ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่มประเทศสมาชกิ 
ซึง่จะชว่ยขยายเศรษฐกจิการคา้ การลงทุนในระหวา่งประเทศสมาชกิ

บทบาทของประเทศไทยใน GMS

 เป็นประเทศทีม่พีฒันาการทางเศรษฐกจิเขม้แขง็กวา่ประเทศอื่นในอนุภมูภิาคนี้ 

 เป็นศนูยก์ลางทางการสือ่สารและคมนาคมในภมูภิาค มตีลาดขนาดใหญ่และเป็นฐาน
การผลติและการสง่ออกสนิคา้มากมายหลายชนิด 

 ประเทศไทยไดใ้หค้วามรว่มมอืและความชว่ยเหลอืในหลายดา้นแก่ประเทศในอนุ 
ภมูภิาค 





สาขาความร่วมมือของ GMS
1. คมนาคมขนสง่ 

2. โทรคมนาคม 

3. พลงังาน 

4. การคา้ 

5. การลงทุน 

6. เกษตร 

7. สิง่แวดลอ้ม 

8. การทอ่งเทีย่ว

9. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์



แผนงานล าดับความส าคัญสูง (Flagship Programs) 

11 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนือ-ใต ้(North-South Economic 

Corridor) 

2. แผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic 

Corridor) 

3. แผนงานพฒันาแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต ้(Southern Economic Corridor) 

4. แผนงานพฒันาเครอืขา่ยโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone) 

5. แผนงานซือ้-ขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครอืขา่ยสายสง่ไฟฟ้า (Regional Power 

Interconnection and Trading 
Arrangements)



6. แผนงานการอ านวยความสะดวกการคา้และการลงทุนขา้มพรมแดน 
(Facilitating Cross-Border Trade and Investment)

7. แผนงานเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มและความสามารถในการแขง่ขนัของ
ภาคเอกชน (Enhancing Private Sector Participation and 

Competitiveness)

8. แผนงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละทกัษะความช านาญ (Developing 

Human Resources and Skills Competencies)

9. กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาสิง่แวดลอ้ม (Strategic Environment 

Framework)

10. แผนงานการป้องกนัน ้าทว่มและการจดัการทรพัยากรน ้า (Flood Control 

and Water Resource Management)

11. แผนงานการพฒันาการทอ่งเทีย่ว (GMS Tourism Development)





การตดิต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ชนาธิป สกุใส

ส านักงานสหกิจศึกษา อาคาร 19 ชัน้ 9

โทร. 081-764-9700
Email: chanatipsuksai@yahoo.com

Facebook: Charming Chanatip


