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“While openness to trade renders developing 

economies vulnerable to global recession through 

trade links, more open economies can grow out of 

crises more quickly than less open economies, 

once recoveries set in motion.”

“The nations of Southeast Asia should 

stay open; and manage globalization 
rather  than hind from its.” By Prof. Hal Hill                      

FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, April 2009







CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

1967(2510) ก่อตั้ง ASEAN

รวมสมาชิก ณ ปัจจุบนั  ๑๐ ประเทศ ประชากร ๖๕๐ ลา้นคน

➢ 1967(2510) ก่อตั้งโดย 5 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์

➢ 1984(2527) ขยายสมาชิก บรูไน

➢ 1995(2538) ขยายสมาชิก เวียดนาม

➢ 1997(2540) ขยายสมาชิก ลาว พม่า

และก าลังมุ่งสู่…………..

2015(2558) ASEAN Economic Community

➢ 1999(2542) ขยายสมาชิก กมัพูชา

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

๖ อาเซียนดัง่เดิม

ลุ่มน ้ าโขง

A E C



➢ เมื่อ พฤศจิกายน 2550 ผูน้ าอาเซียนลงนามใน “ASEAN Charter” และ
“ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
เพ่ือยืนยนัเจตนารมณ์ร่วมกนัด าเนินการให้ส าเรจ็ตามก าหนดในปี  2558

➢ ปี 2550 รฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรบัรอง AEC Blueprint แผนงานการจดัตัง้
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC

➢ ปี 2550 ผูน้ าอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาเซบ ู     
เร่งรดัการเป็น “ประชาคมอาเซียน”ให้เรว็ขึน้ เป็นปี 2015 (2558)

➢ปี 2546  ผูน้ าอาเซียน ลงนามในปฏิญญาบาหลี (Bali Concord II) 
แสดงเจตนารมณ์การน าอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)

ในปี 2020 (2563)

มุ่งสู่การเป็น            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)



เป้าหมายของเขตการคา้เสรีอาเซียน AFTA

80 % ของ ASEAN เสยี 0 %

100 % ของ ASEAN เสยี 0 %

100 % ของ CLMV เสยี 0%

2550

2553

2558

2558การค้าเติบโตขึ้น 10 % ต่อปี



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ปี 2558 (2015)

ตารางด าเนินการ
Strategic 
Schedule

•พิมพเ์ขียว AEC
•AEC Blueprint

ประชาคม
เศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

ประชาคม
สงัคม-วฒันธรรม

อาเซยีน 
(ASCC)

ประชาคม
ความมัน่คง

อาเซยีน (ASC)



อะไรจะเปลีย่นไปใน AEC ?

AEC

One Vision, One Identity, One Community



เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) CEPT 

ลงนามปี 2535 เร่ิมปี 2536

กรอบความตกลงดา้นการคา้บริการ (AFAS)

เร่ิมปี 2538

เขตการลงทุนอาเซียน (AIA)

เร่ิมปี 2541

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีผา่นมา

สินคา้

บริการ

ลงทุน

ดา้นเกษตร ป่าไม ้สิทธิทรพัยส์ินทางปัญญา 

พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน  e-ASEAN

ความ

ร่วมมือ



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรี

เคลือ่นยา้ยบริการอย่างเสรี

เคลือ่นยา้ยการลงทุนอย่างเสรี

เคลือ่นยา้ยแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

เคลือ่นยา้ยเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน

AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC )

2. สรา้งเสริมขีดความสามารถแข่งขนั

e-ASEAN

นโยบายภาษี

สิทธิทรพัยสิ์นทางปัญญา

นโยบายการแข่งขนั

พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน

การคุม้ครองผูบ้ริโภค

3. การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

สนบัสนุนการพฒันา SMEs

ลดช่องว่างการพฒันา

ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่

4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก

จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค

ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกิจ

สรา้งเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย

ปี 2015



1. เปิดเสรีการคา้สินคา้

➢ ยืนยนัการลดภาษีน าเข้าทีต่กลงกนัภายใต้ CEPT

สินคา้ในรายการลดภาษี 

เวียดนาม ลาว พม่า กมัพชูา ภาษี 0%

ปี 2558
อาเซียน - 6 ภาษี 0%

ปี 2553

ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง < 5%

ไทยมี 4 รายการ (กาแฟ มนัฝรัง่ ไม้ตดัดอก มะพร้าวแห้ง)

และสินค้าใน Highly Sensitive List ลดภาษีลงในระดบัทีต้่องตกลงกนั

มีสินค้า ข้าวของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส,์ 
น ้ าตาลของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรีแผนงานใน AEC Blueprint

➢ ปรบัปรงุ AFTA CEPT เป็น ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)



สนิคา้
Sensitive List บรูไน

ไทย 

สินค้า Highly 

Sensitive List

กาแฟ มนัฝร่ัง มะพร้าวแหง้ ไมต้ดัดอก

กาแฟ ชา

ลาว สตัวมี์ชีวติ เน้ือโคกระบือ สุกรไก่ ผกัผลไมบ้างชนิด ขา้ว ยาสูบ

กมัพชูา เน้ือไก่ ปลามีชีวติ ผกัผลไมบ้างชนิด พืชบางชนิด

มาเลเซีย สตัวมี์ชีวติบางชนิด เน้ือสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนิด ผลไมบ้างชนิด ยาสูบ

พม่า ถัว่ กาแฟ น ้าตาล ไหม ฝ้าย

ฟิลิปปินส์ สตัวมี์ชีวติบางชนิด เน้ือสุกร ไก่ มนัส าปะหลงั ขา้วโพด

เวยีดนาม สตัวมี์ชีวติบางชนิด เน้ือไก่ ไข่ พืชบางชนิด เน้ือสตัวป์รุงแต่ง น ้าตาล

สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ไม่มี

อนิโดนีเซีย ข้าว 25% ภายในปี 2015 น า้ตาล จาก 40% เป็น 5-10% ปี 2015

ฟิลปิปินส์ ข้าว คงอตัรา 40% ถึงปี 2014 และลดเป็น 35% ปี 2015

มาเลเซีย ข้าว เป็น 20% ปี 2010

น า้ตาล คงอตัรา 38% ถึงปี 2011 และลดตามล าดบัเป็น 5% ปี 2015

ไทยได้ชดเชย เป็นการน าเข้าขั้นต า่
ปีละประมาณ 5.5 แสนตนั

ยงัต้องรอเจรจา



ยกเลิกเป็นระยะ

ขจดัมาตรการทีม่ิใช่ภาษี NTBs

NTBs ชดุท่ี 1

ยกเลิกภายใน

1มค.2551(2008)

NTBs ชดุท่ี 2

ยกเลิกภายใน

1มค.2552(2009)

NTBs ชดุท่ี 3

อาเซียน5 ภายใน

1มค.2553(2010)

NTBs : Non-Tariff Barriers

ฟิลิปปินส ์ภายใน

1มค.2555(2012)

CLMV ภายใน

1มค.2558(2015)

เคลือ่นยา้ยสินคา้เสรีแผนงานใน AEC Blueprint



เพ่ิมสดัส่วนการถอืหุ้นให้กบันักลงทุนสญัชาติอาเซียน

2. เปิดเสรีการคา้บริการ

ปี 2551

(2008)

51%

ปี 2553

(2010)

70%

สาขาอ่ืน 30% 49% 51%

49%

ปี 2549

(2006)

70%

ปี 2558

(2015)

ปี 2556

(2013)

70%โลจสิติกส์

เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)/สุขภาพ/ท่องเทีย่ว/การบิน

สาขา PIS

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)

เคลือ่นยา้ยบริการเสรีแผนงานใน AEC Blueprint

49% 51%



3. เปิดเสรีลงทุน

➢ ปฏิบติักบันักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกบันักลงทุนตนเอง 

➢ ทบทวนความตกลงดา้นการลงทุน (AIA) ใหเ้ป็นขอ้ตกลงการ
ลงทุนเต็มรูปแบบ (เปิดเสรี คุม้ครอง ส่งเสริม อ านวยความสะดวก)

4. เคล่ือนย้ายเงินทุนเสรีมากขึน้

➢ ด าเนินการตามแผนงานทีเ่หน็ชอบโดยรฐัมนตรีคลงัอาเซียน 

เคลือ่นยา้ยลงทุนเสรี/เงินทุนเสรียิง่ข้ึนแผนงานใน AEC Blueprint

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement



จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค

AEC

China

Japan

Korea

India

สินค้า : มีผล 2549 ~ 
บริการ : มีผล 2550 ~

ลงทุน : ลงนาม 13 สค 52

สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 2551
ส าหรบัไทย มีผล 2 มิย 52

สินค้า /บริการ : อาเซียนอ่ืนมีผลแล้วตัง้แต่ปี 50
ส าหรบัไทย บริการ ลงนาม 26 กพ 52  มีผล 1 มิย 

52  ส าหรบั สินค้า มีผล 1 ตค 52
ลงทุน :ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิย.52  มีผล 31 ตค 

52

New ZealandAustralia
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 กพ  52

มีผล 1 มค. 53

สินค้า : ลงนาม 13 สค. 52  มีผล 1 มค. 53
บริการ/ลงทุน : ก าลงัเจรจา 

FTA ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา -- ปัจจบุนั



AEC

EU

Gulf Cooperation 
Councils

Mercado Comun del Sur

ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง

Russia

MERCOSURGCC

FTA ของอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา – อนาคต….

บาหเ์รน คเูวต โอมาน 
กาตาร ์ซาอดีุอาระเบีย 
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์

อารเ์จนตินา ปารากวยั 
บราซิล อรุกุวยั เวเนซูเอลา



EAFTA (East Asia FTA) 
(ASEAN +3)

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) 
(ASEAN +6)

AEC

การขยาย FTA ของอาเซียน – อนาคต…

New ZealandAustraliaChina Japan

Korea

India

ASEAN10 : 583 ล้านคน ( 9% ของประชากรโลก )
GDP 1,275 พนัล้าน US$ ( 2% ของ GDP โลก )

EAFTA (ASEAN +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน ( 31% ของประชากรโลก )       
GDP 9,901 พนัล้าน US$ (18% ของ GDP โลก )

CEPEA(ASEAN +6) :ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )       
GDP 12,250 พนัล้าน US$ (22% ของ GDP โลก )



สรปุ

อาเซยีนจะกลายเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน(AEC) ในปี 
2558 (2015)

ไทยจะเป็นสว่นหนึง่ของตลาดและฐานการผลติรว่มของอาเซยีน

ผลทีจ่ะเกดิขึน้มที ัง้ไดแ้ละเสยี ตอ้งชว่ยใหเ้อกชนปรบัตวั 
ผูท้ีอ่าจเสยี           ตอ้งชว่ยใหเ้ตรยีมรบั
ผูท้ีจ่ะไดป้ระโยชน ์กระตุน้ใหรั้บรูแ้ละหาทางใชป้ระโยชน์

ภาษนี าเขา้จะเป็นศนูย ์ในอาเซยีนุ-6  ณ 1 มค 2553

ใน CLMV ณ 1 มค 2558

ควรเนน้ใหเ้อกชนใชย้ทุธศาสตรเ์ชงิรกุ มากกวา่วติกคดิแตจ่ะรับ

จะไปท าธรุกจิภาคบรกิาร หรอืไปลงทนุในอาเซยีนอืน่ๆไดอ้ยา่งเสรี
ขณะเดยีวกนั ไทยจะตอ้งเปิดเสรถีงึ 70% ในปี 2558

ใหเ้อกชนตระหนกั(รู)้ แตอ่ยา่(ตืน่)ตระหนก



ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจ

ระหว่าง

ไทยกับอนุภมูภิาค

ในบริบทของโลกทีไ่รพ้รมแดน



ACMECS: ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกจิอริวดี-เจ้าพระยา-แม่

โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)

• ก่อตั้งเมือเดือนพฤศจิกายน 2546

• ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพูชา ลาว พม่า ไทย และ
เวียดนาม (พ.ค. 2547) 

• ความร่วมมือ 8 สาขา (มีประเทศประสานงานหลกัรายสาขา)
– การอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน(ไทย)
– เกษตรกรรม (พม่า)
– อุตสาหกรรมและพลงังาน (เวียดนาม)
– การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม (ลาว)
– การท่องเท่ียว (กมัพชูา)
– การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(เวียดนาม)
– สาธารณสุข (ไทย)
– ส่ิงแวดลอ้ม (ท่ีประชุมผูน้ า ACMECS คร้ังท่ี 3 เห็นพอ้งเม่ือ 7 พฤศจิกายน 

2551)



วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง ACMECS
ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือทีไ่ทยผลกัดันให้เกดิขึน้ โดย

ด าเนินงาน
อยูบ่นผลประโยชนร่์วมกนัของทุกฝ่าย โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ดงันี้

• ลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นท่ียากจนกวา่ และลด
ความแตกต่างของระดบัการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิก

• ลดผลกระทบท่ีไทยไดรั้บจากความแตกต่างของระดบัการพฒันาในอนุภูมิภาค 
อาทิ การลกัลอบเขา้เมืองของประชาชนจากประเทศเพื่อนบา้น อาชญากรรมขา้ม
ชาติ ขบวนการคา้ยาเสพติดขา้มแดน โรคติดต่อร้ายแรง และแรงงานอพยพ

• ใชโ้อกาสและศกัยภาพของแต่ละประเทศสมาชิกเก้ือกลูกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
• พฒันาความเจริญทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน โดยสร้างงานและสร้างรายได้

เพ่ือความกินดีอยูดี่ของประชาชนในพ้ืนท่ี
• ส่งเสริมความสัมพนัธ์และสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งประเทศสมาชิก



การประชุมทีส่ าคญัของ ACMECS
• การประชุมระดบัผู้น า ACMECS จดัข้ึนทุก 2 ปี เพื่อทบทวนความคืบหนา้ความ

ร่วมมือสาขาต่างๆ และหารือแนวทางด าเนินความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
– คร้ังแรก จดัข้ึนเม่ือปี 2546 ท่ีเมืองพกุาม สหภาพพม่า 
– คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือปี 2548 ท่ีกรุงเทพฯ 
– คร้ังท่ี 3 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5-7 พฤศจิกายน 2551 ท่ีกรุงฮานอย เวียดนาม
– ในปี 2553 กมัพชูาจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมฯ คร้ังท่ี 4
– ในปีท่ีไม่มีการประชุม จะมีการจดัประชุมผูน้ า ACMECS Midterm Review 

Retreat คู่ขนานกบัการประชุม ASEAN Summit
• การประชุมระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวุโสและระดบัรัฐมนตรี ACMECS จดัข้ึนปีละคร้ัง เพ่ือ

พิจารณาขอ้เสนอจากคณะท างานสาขา ก่อนรายงานต่อท่ีประชุมผูน้ าต่อไป
– ล่าสุด การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2551ท่ี

กรุงเทพฯ
– ในปี 2553 เวียดนามจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม



ความร่วมมือทีส่ าคญัของ ACMECS
• โครงการท าการเกษตรแบบมสัีญญา (Contract Farming)

• ความตกลงตรวจลงตราเดียว ACMECS (ACMECS Single Visa)

• ความร่วมมือเร่ืองข้าว (Rice Cooperation)

• การเช่ือมโยงคมนาคม (Transport Linkages)

• โครงการความร่วมมือกบัหุ้นส่วนเพ่ือการพฒันา

(Development Partners – DP)

• การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

• สาธารณสุข (Public Health)
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ก่อตั้งจากการริเร่ิมของไทยเม่ือวนัที ่6 มถุินายน 2540

มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ไดแ้ก่ บงัคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล         
ศรีลงักา และไทย

ครอบคลุมความร่วมมือ 14 สาขา
- การคา้การลงทุน (บงัคลาเทศ)  - การท่องเท่ียว (อินเดีย) 
- การส่ือสารและคมนาคม (อินเดีย) - พลงังาน (พม่า) 
- เทคโนโลย ี(ศรีลงักา) - ประมง (ไทย)
- เกษตร (พม่า) - การต่อตา้นการก่อการร้าฯ อินเดีย) 
- ปฏิสัมพนัธ์ในระดบัประชาชน (ไทย) - สาธารณสุข (ไทย) 
- วฒันธรรม (ภูฏาน) - การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั 
(อินเดีย)  
- การลดความยากจน (เนปาล) - การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (บงักลาเทศ)

ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC)                                                                                          

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation



วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง BIMSTEC
BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยผลกัดันให้เกดิขึน้
โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ดงันี้

❑ ช่วยประสานนโยบาย Look West ของไทย เขา้กบันโยบาย Look East
ของอินเดีย 

❑ ช่วยเนน้นโยบายต่างประเทศมุ่งกระชบัความสมัพนัธ์กบัประเทศ
พนัธมิตรเดิม และบุกเบิกความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรใหม่ๆ 

❑ BIMSTEC เป็นการประสานจุดแขง็ของแต่ละประเทศเขา้ดว้ยกนั และ
เป็นตวัอยา่งของความร่วมมือระหวา่งประเทศก าลงัพฒันา (south-
south cooperation) ท่ีจะท าใหไ้ทยมีบทบาทสร้างสรรคใ์นเวทีระหวา่ง
ประเทศต่อไป



การประชุมทีส่ าคญัของ BIMSTEC

• การประชุมระดับผู้น า

– คร้ังแรก จดัท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2547

– คร้ังท่ี 2 จดัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 ท่ีกรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย

• การประชุมระดับรัฐมนตรี

– จดัมาแลว้ 12  คร้ัง โดยคร้ังล่าสุดจดัท่ีนครเนปิดอว ์ประเทศพม่า 
เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552

• การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโส

– จดัมาแลว้ 14 คร้ัง และจดั back-to-back กบัการประชุมระดบั
รัฐมนตรี



ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก BIMSTEC

• การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม (connectivity)

• การจดัท าความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC

• ความร่วมมือด้านฮาลาล





GMS: กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง 
Greater Mekong Subregion

• ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) เพื่อด าเนินความร่วมมือในการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งและร่วมมือในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม  

• มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนีตอนใต ้(ยนูนาน
และกวางสี) สปป.ลาว พม่า ไทย กมัพชูา และเวียดนาม

• ครอบคลุมความร่วมมือ 9 สาขา ไดแ้ก่ 
1. คมนาคมขนส่ง 2. โทรคมนาคม  3. พลงังาน  4. การคา้ 
5. การลงทุน 6. เกษตร  7. ส่ิงแวดลอ้ม  
8. การท่องเท่ียว  9. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์



การประชุมทีส่ าคญัของ GMS

• การประชุมระดับผู้น า GMS จดัข้ึนทุก 3 ปี
– คร้ังล่าสุด (คร้ังท่ี 3) จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30-31 มีนาคม 2551 ท่ี 
สปป.ลาว

• การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโสและระดับรัฐมนตรี GMS จดัข้ึนปีละคร้ัง
– คร้ังล่าสุด จดัข้ึน 17-19 มิถุนายน 2552 ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 
ประเทศไทย 

– ในปี 2553 เวียดนามจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรัฐมนตรีฯ คร้ังท่ี 
16

• การประชุมระดับรัฐมนตรีเพ่ือขับเคล่ือนแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ 
(Economic Corridors Forum – ECF) และการประชุมผู้ว่าราชการ
จังหวัด (Governors’ Forum)

– คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือเดือน ก.ย. ปี 2552 ท่ีเสียมราฐ กมัพชูา



แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ GMS

• East-West Economic 
Corridor (EWEC)

• North-South Economic 
Corridor (NSEC)

• Southern Economic 
Corridor (SEC)





บทบาทที่ส าคญัของไทยใน GMS
• การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมตามแนว Economic Corridors
▪ EWEC - ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าโขงแห่งท่ี 2 (มุกดาหาร-สะหวนันะ
เขต) สะพานแม่สอด-เมียวดี และถนนแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาว
ศรี-กอกะเร็ก

▪ NSEC - ก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าโขงไทย - ลาวแห่งท่ี 4 (เชียงของ-
หว้ยทราย) ร่วมกบัจีน และก่อสร้างเสน้ทาง R3 (หว้ยทราย-หลวงน ้าทา)

▪ SEC - ก่อสร้างถนนสาย 48 เช่ือมเกาะกง-สแรอมัเปิล  
• ความช่วยเหลือทางวชิาการ

เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั โดย สพร. และสถาบนัการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนของไทยใหทุ้นการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถใหแ้ก่บุคลากรของประเทศเพื่อนบา้นในสาขาต่างๆ เช่น 
การเกษตร สาธารณสุข การบริหารจดัการ การท่องเท่ียว เป็นตน้



IMT-GT: แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิ 3 ฝ่าย อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

• ก่อตั้งเม่ือปี 2536 (ค.ศ. 1993)

• ประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ไดแ้ก ่มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และ
ไทย

• พืน้ทีค่วามร่วมมือ

– ไทย: 14 จงัหวดัในภาคใต้
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง พทัลุง นครศรีธรรมราช ภูเกต็ 
พงังา กระบ่ี สุราษฎธ์านี ระนอง และชุมพร 
– มาเลเซีย: 8  รัฐบนแผน่ดินใหญ่
– อนิโดนีเซีย: เกาะสุมาตราทั้งเกาะ (10 จงัหวดั)





ความร่วมมือ 6 สาขา ใน IMT-GT

• โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม (มาเลเซียเป็นประเทศน า)
• การคา้และการลงทุน (มาเลเซีย)
• การท่องเท่ียว (ไทย)
• การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(อินโดนีเซีย)  
• การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 

(อินโดนีเซีย)
• ผลิตภณัฑแ์ละบริการฮาลาล (ไทย)



กลไกการท างาน/การประชุมทีส่ าคญัของ IMT-GT
• กลไกการท างาน/การประชุม

– การประชุมระดบัผูน้ า
– การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวโุส และรัฐมนตรี
– การประชุมสภาธุรกิจร่วม 3 ฝ่าย

– การประชุมระหวา่งผูว้า่/มุขมนตรี
– การประชุมคณะท างาน

• การประชุม MM และ SOM จดัข้ึนแลว้ 16 คร้ัง คร้ังล่าสุดมาเลเซียเป็น
เจา้ภาพ ระหวา่งวนัท่ี 13-15 ตุลาคม 2552

• การประชุม Summit จดัข้ึนแลว้ 4 คร้ัง คร้ังล่าสุดไทยเป็นเจา้ภาพเม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2552 ท่ีชะอ า

• การประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวดัและมุขมนตรี จดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 
2548



Emerald Triangle: สามเหลีย่มมรกต

• แนวคดิริเร่ิมขึน้เม่ือเดือนมิถุนายน 2543

• ประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพูชา ลาว และไทย

• ความร่วมมือเน้นด้านการท่องเทีย่ว โดยมุ่งพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีเช่ือมโยง 3 ประเทศสมาชิก 

• พืน้ทีค่วามร่วมมือ
– ไทย : จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัศรีสะเกษ
– กมัพูชา : จงัหวดัพระวิหาร จงัหวดัอุดรมีชยั และต่อมาเม่ือปี 

2547 กมัพชูาเสนอเพิ่มจงัหวดัสตึงเตร็ง 
– ลาว : แขวงสาละวนัและแขวงจ าปาสกั



การประชุมทีส่ าคญัของสามเหลีย่มมรกต
• การประชุมระดับรัฐมนตรี

– คร้ังท่ี 1 เม่ือปี 2546 ท่ีเมืองปากเซ สปป.ลาว 
– คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2552 ท่ี จ.เสียมราฐ กมัพชูา

• การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโส 
– คร้ังท่ี 1 เม่ือปี 2546 ท่ีเวียงจนัทน์ ลาว
– คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2552 ท่ีจ.เสียมราฐ กมัพชูา

• การประชุมคณะท างานด้านการท่องเทีย่ว จัดขึน้ปีละคร้ัง
– คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือธนัวาคม 2546 ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี
– คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือธนัวาคม 2547 ท่ีเมืองเสียมราฐ กมัพชูา 
– คร้ังท่ี 3 จดัข้ึนเม่ือธนัวาคม 2548 ท่ีเมืองจ าปาสัก ลาว
– คร้ังท่ี 4 จดัข้ึนเม่ือพฤษภาคม 2550 ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี
– คร้ังท่ี 5 (ล่าสุด) จดัข้ึนเม่ือพฤษภาคม 2551 ท่ีเมืองสีหนุวิลล ์
กมัพชูา



เอกสารส าคญัของสามเหลีย่มมรกต
ปฏิญญาปากเซว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสามเหลีย่มมรกต
• ก าหนดพื้นท่ีความร่วมมือใน 3 ประเทศ
• ใหจ้ดัตั้งคณะท างานร่วมดา้นการท่องเท่ียวสามเหล่ียมมรกต
• สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ินใน

การพฒันาการท่องเท่ียว
• เนน้การเปิดจุดผา่นแดน โครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาบุคลากร การเสริมสร้าง

ตลาดการท่องเท่ียว และการลงทุนดา้นการท่องเท่ียว
• พฒันาความร่วมมือไปสู่ระดบัผูน้ าในอนาคต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือดา้นการ

ท่องเท่ียว และขยายความร่วมมือใหค้รอบคลุมสาขาอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั
แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
• ก าหนดจุดผา่นแดนถาวรของพื้นท่ีสามเหล่ียมมรกต
• ความร่วมมือดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
• การปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการ

ท่องเท่ียว



คอนพะเพง็

ภูจองนายอย

นครวดั

ปราสาทเขาพระวหิาร

อุทยานฯเขาพระวหิาร

หลีผ่ี

วดัพู

ตาดเลาะ
ผาแต้ม

โลมาอริวดี

ตาดผาส้วม

บันทายสรี

บายน

ตาพรม

ความร่วมมือสามเหลีย่มมรกต (Emerald Triangle)

ด่านสากลช่องสะง า-จวม

ด่านสากลช่องจอม-โอเสมด็
จุดผ่อนปรนช่องอานม้า

ช่องตาเฒ่า
จุดผ่อนปรนช่องผามออแีดง

ด่านสากลวงัเต่า-ช่องเมก็

ด่านสากลเวนิคาม-ตระเพงเครล
(เดมิเรียกดอนกะลอร์)

นครวดั

ปราสาทเขาพระวหิาร

ตาพรมบายน
แหล่งท่องเทีย่ว
จุดผ่านแดนสากล
จุดผ่านแดนผ่อนปรน

บันทายสรี

อุทยานฯเขาพระวหิาร

ผาแต้ม

ตาดเลาะ

ตาดผาส้วม

วดัพู

หลีผ่ี

ภูจองนายอย
คอนพะเพง็

โลมาอริวดี

เข่ือนสิรินธร

ผาชนะได

หมู่บ้านทอผ้าไหมหมู่บ้านช้าง

ปากซอง
เซเปียง

แหล่งโบราณประวตัศิาสตร์
อลัลองเวง

สะพานโบราณโอชิค



Mekong-Japan Cooperation:
ความร่วมมือประเทศลุ่มน า้โขงกบัญีปุ่่ น

• ญ่ีปุ่นริเร่ิมความร่วมมือน้ี โดยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศ Mekong-Japan คร้ังแรก เม่ือเดือนมกราคม 2551

• มีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพูชา ลาว พม่า ไทย 
เวียดนาม และญ่ีปุ่น หรือ ACMECS + ญีปุ่่น

• วตัถุประสงค์ หารือแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
เพื่อมุ่งลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจและการพฒันาของ 4 ประเทศลุ่มน ้าโขงท่ี
เป็นประเทศอาเซียนใหม่ คือ กมัพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV)
และเป็นการเพิ่มบทบาทของญ่ีปุ่นในการสนบัสนุนพฒันาอนุภูมิภาค โดย
ใชง้บประมาณและการช่วยเหลือเพื่อการพฒันาท่ีญ่ีปุ่นไดใ้หแ้ก่ประเทศ 
CLMV ท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคีร่วมกบัไทย ในขณะท่ี
ไทยมีฐานะเป็นประเทศผูใ้หร่้วม (co-donor / co-sponsor) กบัญ่ีปุ่น 
โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์



การประชุมทีส่ าคญัของ Mekong-Japan Cooperation
• การประชุมระดับผู้น าคร้ังที ่1

– คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 ท่ีกรุงโตเกียว
• การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

– คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือเดือนมกราคม 2551 ท่ีกรุงโตเกียว
– คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2552 ท่ีจงัหวดัเสียมราฐ 

• การประชุมเจ้าหน้าทีอ่าวุโส

– คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551และเดือน
สิงหาคม 2552 ตามล าดบั ท่ีเวียงจนัทน์

• การประชุมเตรียมการโครงการ Mekong-Japan Exchange Year (2009)

จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2551 ท่ีกรุงเทพฯ 



MGC: กรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง-คงคา
Mekong-Ganga Cooperation

• ริเร่ิมขึน้ในช่วง AMM/PMC เม่ือก.ค. 2543 ทีก่รุงเทพฯ จากการหารือ
กลุ่มย่อยระหว่างรมว.กต.ปท. สมาชิก

• มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 6 ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพูชา อนิเดยี ลาว 
พม่า ไทย และเวียดนาม

• เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมโยงระหวา่ง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้า

• ครอบคลุมความร่วมมือ 4 สาขา ไดแ้ก่ 
1. การท่องเท่ียว (ไทย)  
2. วฒันธรรม (กมัพชูา)  
3. การศึกษา (อินเดีย)  
4. การคมนาคมขนส่ง (ลาว)





น าเข้าวตัถดิุบ สินค้ากึง่ส าเรจ็รปูจาก
แหล่งผลิตใน AEC ทีมี่ความได้เปรียบ
ด้าน ราคา/คณุภาพ

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลดีท่ีจะได้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ภาษีน าเข้าเป็นศนูย์
อปุสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหน่ึง ตลาดใหญ่ข้ึน: economy of scale

การลงทนุในอาเซียนท าได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลิตไปยงั
ประเทศทีเ่หมาะเป็นแหล่งผลิต

เป็นฐานการผลิตร่วม
ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก 
AEC เพือ่ใช้ประโยชน์จากสถานะ Least 

Developed Countries : LDCs



ระบบโลจิสติกสใ์นภมิูภาคสะดวก
และถกูลง 

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลดีท่ีจะได้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ความร่วมมือด้าน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า

ท าธรุกิจบริการได้โดยเสรี
ฐานธรุกิจอยู่ทีใ่ดกไ็ด้ในอาเซียน

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ

FTA อาเซียนกบัคู่ค้าต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6

มีความได้เปรียบทางภาษีน าเข้า
กว่าคู่แข่งอืน่นอกอาเซียน



เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลกระทบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ภาษีน าเข้าเป็นศนูย์
อปุสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหน่ึง

การลงทนุในอาเซียนท าได้โดยเสรี

เป็นฐานการผลิตร่วม

บริษทัทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมรองรบั 
หรือ เคยผลิตส่งบริษทัแม่ อาจถกูแย่ง
ลกูค้า โดยคู่แข่งในประเทศอืน่ที ่
ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต

ต้นทนุของคู่แข่งอาจต า่ลง

คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา
ท าธรุกิจบริการได้โดยเสรี อาจถกูแย่งแรงงานฝีมือ



ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลกระทบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

FTA อาเซียนกบัคู่ค้าต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6

นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศ
อาเซียนแล้วยงัมีเพิม่อีก 3 หรือ 6



น าเข้าวตัถดิุบ สินค้ากึง่ส าเรจ็รปูจาก
แหล่งผลิตใน AEC ทีมี่ความได้เปรียบ
ด้าน ราคา/คณุภาพ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ภาษีน าเข้าเป็นศนูย์
อปุสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหน่ึง ขายให้ตลาดใหญ่ข้ึน และใช้ประโยชน์
economy of scale

การลงทนุในอาเซียนท าได้โดยเสรี
สามารถย้ายฐานการผลิตไปยงั
ประเทศทีเ่หมาะเป็นแหล่งผลิต

เป็นฐานการผลิตร่วม
ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก 
AEC เพือ่ใช้ประโยชน์จากสถานะ
Least Developed Countries : LDCs

ศึกษาเสาะหาแหล่งวตัถดิุบใน AEC

ศึกษารสนิยมความต้องการใน AEC

ดคูวามเป็นไปได้การย้ายฐานผลิต

หนัมามอง CLMV โดยวิสยัทศัน์ใหม่

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลดีท่ีจะได้เตรียมรกุ AEC



พฒันาระบบโลจิสติกสใ์นภมิูภาค
ท าให้สะดวกและถกูลง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ความร่วมมือด้าน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า

ท าธรุกิจบริการได้โดยเสรี
ฐานธรุกิจอยู่ทีใ่ดกไ็ด้ในอาเซียน

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ

FTA อาเซียนกบัคู่ค้าต่างๆ
ASEAN +1, +3, +6

มีความได้เปรียบทางภาษีน าเข้า
กว่าคู่แข่งอืน่นอกอาเซียน

พฒันา/ปรบัตวั ระบบต่างๆของบริษทั 
ให้ใช้ประโยชน์โลจิสติกสไ์ด้เตม็ท่ี

ศึกษา/เสาะหา ความเป็นไปได้
การตัง้ธรุกิจใน / ใช้แรงงานจาก AEC

เปิด/เจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลดีท่ีจะได้เตรียมรกุ AEC



เกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ภาษีน าเข้าเป็นศนูย์
อปุสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหน่ึง

การลงทนุในอาเซียนท าได้โดยเสรี

เป็นฐานการผลิตร่วม

บริษทัทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมรองรบั หรือ เคย
ผลิตส่งบริษทัแม่ อาจถกูแย่งลกูค้า โดยคู่แข่ง
ในประเทศอืน่ทีไ่ด้เปรียบกว่าในการเป็นฐาน
การผลิต

ต้นทนุของคู่แข่งอาจต า่ลง

คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนเรา

ท าธรุกิจบริการได้โดยเสรี อาจถกูแย่งแรงงานฝีมือ

ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ใน AEC และผลกระทบเตรียมรบั AEC

เรียนรู้คู่แข่ง

ไม่ละเลยการลดต้นทนุ

เร่งเสริมจดุแขง็ ลดจดุอ่อน

ผกูมดัใจลกูค้าในทกุรปูแบบ

ต้องคิด ถึงการอยู่ร่วมในทางบวก

FTA ASEAN +1, +3, +6
นอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว
ยงัมีเพิม่อีก 3 หรือ 6เรียนรู้คู่แข่งทกุคน /วิเคราะห ์SWOT


