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การเช่ือมโยงภาครฐั ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสงัคมและภาคการศึกษา

ของประชาคมอาเซียน 

ภายใต ้ASEAN Connectivity:
Logistic & Supply Management



Economic Gateway

ทีม่า: กรมทางหลวง



- เช่ือมโยงอนุภูมิภาคต่างๆในทวปีเอเชีย (32 ประเทศ 141,105 กม.)

- ประเทศไทยมี 9 เส้นทาง : 
AH1, AH2, AH3 , AH12 , AH13 , AH15 , AH16 , AH18 , AH19 ระยะทาง 5,112 กม.

- ไทยลงนามในข้อตกลงโครงข่ายทางหลวงเอเชียเม่ือ 26 เม.ย.47 (ก าหนดโครงข่าย, มาตรฐานการ
ออกแบบ, แบ่งประเภท, ระบุเส้นทางป้ายสัญลกัษณ์ของโครงข่าย)

AH13

ที่มา: กรมทางหลวง



Sub-regional Cooperation

ACMECS

- Thailand as a donour country
- Narrowing Economic Gap 
- Sister Cities
- Contract Farming
- Rice Cooperation
- Missing Links

GMS
- Connectivity
(North-South Economic 

Corridor)
(East-West Economic Corridor)

- Competitiveness
- Community

IMT-GT
- Halal
- Maritime and Aviation Linkages
-Tourism
- Energy

ACMECS ประกอบดว้ย 5 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม (กรมเศรษฐกจิฯ หน่วยประสานงานหลกั)
GMS ประกอบดว้ย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจีน (ACMECS + จีน) (สศช. หน่วยประสานงานหลกั)
IMT-GT ประกอบดว้ย 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย (สศช. หน่วยประสานงานหลกั)

BIMSTEC ประกอบดว้ย 7 ประเทศ คือ ไทย บงักลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล และศรีลงักา (กรมเศรษฐกจิฯ หน่วยประสานงานหลกั)
Mekong-Japanประกอบดว้ย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และญ่ีปุ่น (กรมเศรษฐกจิฯ หน่วยประสานงานหลกั)

(ACMECS + ญ่ีปุ่น)
Mekong-Ganga ประกอบดว้ย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และอินเดีย

(ACMECS + อินเดีย) (กรมเศรษฐกจิฯ หน่วยประสานงานหลกั)
Emerald Triangle ประกอบดว้ย 3 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว กมัพชูา (กรมเศรษฐกจิฯ หน่วยประสานงานหลกั)

กองส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

BIMSTEC
- FTA
- Potential connectivity
- Poverty alleviation
- Halal
- Anti-Terrorism
- Fisheries

Emerald
Triangle Cooperation

US-Lower 
Mekong



กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง GMS
คมนาคมขนส่ง

โทรคมนาคม

พลังงาน

การค้า

การลงทุน

เกษตร

สิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจา้พระยา-แม่โขง 
(ACMECS) 1. การอ านวยความสะดวกทาง

การคา้และการลงทุน (ไทย)

2. เกษตรกรรม (พม่า)

3. อุตสาหกรรมและพลงังาน 

(เวียดนาม) 

4. การเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคม

(สปป. ลาว)

5. การท่องเทีย่ว (กมัพูชา)

6. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

(เวียดนาม)

7. สาธารณสุข (ไทย)

8. สิง่แวดลอ้ม  (ยงัไม่มีการ

พจิารณามอบหมาย)



83 Existing Corridors 9 New Corridors
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Mekong-Japan Cooperation
ไทยมีสถานะเป็น co-donor โดยเฉพาะใน

ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยซ่ึ์ง

ไทยเป็นที่ตั้งของสถาบนัในการ

พฒันาทรพัยากรมนุษยห์ลายแห่ง

ญีปุ่่นเนน้การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน โล

จิสติกสแ์ละการกระจายสินคา้

โดยเฉพาะตามแนวพื้ นที่ East-West
Economic Corridor (EWEC) และ 
Southern Economic Corridor (SEC)

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศใหค้วามช่วยเหลืออนุ

ภูมิภาคเป็นเงิน 500,000 ลา้นเยน 
ภายในช่วงเวลา 3 ปี (2553-

2555) ตามแผนปฏิบติัการ 63 ขอ้

ซ่ึงครอบคลุมทุกสาขาความร่วมมอื 

ตั้งแต่การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

การคา้และการลงทุน และ

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้



สามเหล่ียมมรกต (Emerald Triangle)
• สามเหล่ียมมรกต ครอบคลุมพื้นท่ีของ 

ไทย 2 จงัหวดั (จ.อุบลราชธานีและศรี
สะเกษ) กมัพชูา 3 จงัหวดั (จ.พระ
วิหาร อุดรมีชยั และสตึงเตร็ง) และ
สปป.ลาว 2 แขวง (แขวงสาละวนัและ
จ าปาสกั) 

• มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนท่ีติดกนัของสาม
ประเทศ 

• ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ คร้ัง
ท่ี 2 สมาชิกเห็นชอบใหข้ยายความ
ร่วมมือในสาขา การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการคา้ และ
การเกษตร



ยุทธศาสตร์ส าคัญ

แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกนั

ในอาเซียน

(MASTER PLAN ON 

ASEAN CONNECTIVITY)



แผนแม่บทว่าดว้ยความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน

บทน า

บทที ่1 วิสยัทศัน ์เป้าหมาย และวตัถุประสงค์

บทที ่2 ความส าเร็จ ความทา้ทายและปัญหาอุปสรรค

ของความเช่ือมโยงระหว่างกนั ในอาเซียน

บทที่ 3 ยุทธศาสตรห์ลกัส าหรบัการพฒันาความ 

เช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน

บทที่ 4 การระดมทรพัยากรเพือ่เพิม่พูนความเช่ือมโยง

ระหว่างกนัในอาเซียน

บทที่ 5 การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทฯ



บทที่ 3 ยุทธศาสตรห์ลกัส าหรบัการพฒันาความเช่ือมโยง

ระหว่างกนัในอาเซียน

• ยุทธศาสตร์หลักในการเพ่ิมพูนความเช่ือมโยงทางกายภาพ

– 7 ยุทธศาสตร์  

• ยุทธศาสตร์หลักในการเพ่ิมพูนความเช่ือมโยงทางสถาบัน

– 10 ยุทธศาสตร์ 

• ยุทธศาสตร์หลักในการเพ่ิมพูนความเช่ือมโยงประชาชนสู่

ประชาชน

– 2 ยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มพนูความเช่ือมโยงทางกายภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้แล้วเสรจ็

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด าเนินโครงการเส้นทางรถไฟสงิคโปร์-คุนหมิงให้แล้วเสรจ็

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายระบบการขนส่งทางน า้บนภาคพ้ืนทวีปที่มีประสทิธภิาพ

และเชื่อมโยงกนั

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการขนส่งทางทะเลที่เช่ือมโยง มีประสทิธภิาพ /แข่งขนัได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่คล่องตัวเพ่ือให้อาเซียน

เป็นศูนย์กลางการขนส่งในเอเชียตะวันออกและภมูิภาคอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในประเทศสมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ให้ความส าคัญกบัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของ

อาเซียน 



ยุทธศาสตรห์ลกัในการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั

ยุทธศาสตร์ที่

1
ด าเนินการตามกรอบความตกลงทั้ง 3 กรอบว่าด้วยการ
อ านวย ความสะดวกในขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่ิมด าเนินโครงการการอ านวยความสะดวกด้านการ

ขนส่งผู้โดยสาร       ในโครงข่ายทางหลวงที่เช่ือมรัฐ

ต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างตลาดการบินเดียวในอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่

4
สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียวในอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่

5
เพ่ิมการเคลื่อนย้ายสนิค้าอย่างเสรีภายในภมูิภาค

อาเซียน 

โดยการลดอปุสรรคทางการค้าภายในระดับภมูิภาค



ยุทธศาสตรห์ลกัในการพฒันาความเช่ือมโยงทางสถาบนั (ต่อ)

ยุทธศาสตร์

ที่ 6
เร่งรัดการพัฒนาภาคการบริการทางการขนส่งที่มีประสทิธภิาพและ

แข่งขนัได้ โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม และการบริการอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์

ที่ 7
พัฒนาโครงการการอ านวยความสะดวกด้านการค้าในภมูิภาค

อย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์

ที่ 8
ยกระดับความสามารถของการบริหารจัดการพรมแดน

ยุทธศาสตร์

ที่ 9
เร่งรัดให้ชาติสมาชิกอาเซียนเปิดรับการลงทุนจากภายใน

และภายนอกภมิูภาคภายใต้กฎระเบียบการลงทุนที่เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์

ที่ 10
เสริมสร้างความสามารถของสถาบันในพ้ืนที่ล้าหลังของภมิูภาคและ

ปรับปรงุการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการใน

ระดับภมูิภาคและอนุภมูิภาค



ยทุธศาสตรห์ลกัในการส่งเสริมความเช่ือมโยงประชาชนสู่ประชา

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมความเข้าใจด้านสงัคมและวัฒนธรรมภายใน

อาเซียนให้ลึกซื้ งยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของประชาชนภายในอาเซียน

ให้เพ่ิมขึ้น



Thailand Wish List

1.  เร่งรัดการด าเนินการในเร่ืองของ Cross Border 
Procedures, Single Window/Single-Stop Inspection 

2.  Complete Missing Links รวมถงึการบ ารุงรักษาถนน
อย่างเป็นระบบ

3.  สนบัสนนุทา่เรือทวาย

4.  สนบัสนนุการจดัตัง้ Dry Ports ในประเทศไทย

5.  เร่งรัดการจดัท า ASEAN Single Window/CBTA



6.  ผลกัดนัให้ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วมีผลบงัคบัใ้้

7.   พฒันาทรัพยากรมนษุย์

8.   สง่เสริมความมัน่คงด้านพลงังาน 

9.   สง่เสริมการเ้่ือมโยงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
การสื่อสาร (ICT)

10. สง่เสริมให้มี People to People linkages รวมถงึด้าน
การศกึษา การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประวตัิศาสตร์ 
การจดัท ามาตรฐานวิ้า้ีพ และการท่องเที่ยว

Thailand Wish List











SKRL





GMS



Major Shipping Lines in ASEAN 



Trans-ASEAN Gas Pipeline Project



Status of the Development of ASEAN Power Grid Network








