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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015_CIA 

โลก -2.06 4.08 2.85 2.26 2.36 2.49 2.19 

ยโุรป -4.54 2.10 1.63 -0.86 -0.30 0.89 1.30 

สหรัฐอเมริกา -2.78 2.53 1.60 2.32 2.22 2.39 2.60 

จีน 9.23 10.63 9.49 7.75 7.68 7.27 6.80 

อาเซียน 

     ไทย -0.74 7.51 0.83 7.32 2.81 0.87 2.50 

     สิงคโปร์ -0.60 15.24 6.21 3.41 4.44 2.92 2.20 

     มาเลเซีย -1.51 7.43 5.29 5.47 4.71 5.99 4.70 

     อินโดนีเซีย 4.63 6.22 6.17 6.03 5.58 5.02 4.70 

     ฟิลิปปินส์ 1.15 7.63 3.66 6.68 7.06 6.13 6.00 

ทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจโลก  
(ท่ีมา: WORLD BANK, 2016 และ CIA THE WORLD FACTBOOK, 2016) 



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY 

• สหภาพศุลกากร : Customs Union 

• ตลาดร่วม : Common Market 

• สหภาพเศรษฐกิจ : Economic Union 
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12 ส่ิงทีค่วรรู้เกีย่วกบั ASEAN 
1. ศูนย์กลางเศรษฐกจิโลกจะเคลือ่นย้ายมา ASIA เน่ืองจากมี 2 ประเทศยกัษ์ใหญ่อยู่ในพืน้ที่ คอื จีน และ อนิเดีย ซ่ึงเมื่อเกดิการรวมตัว (ADBI, 2014) 

2. ASEAN อยูใ่นกระบวนการสร้าง single market และฐานการผลิต เรียกวา่ AEC ซ่ึงจะเกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ แรงงานมีทกัษะ และเงินทุนอยา่งเสรี (24th 

ASEAN Summit, 2014) 

3. ถา้ ASEAN รวมตวักนัเป็นเศรษฐกิจเดียว มนัจะขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก และหากอตัราการขยายตวัมีแนวโนม้เป็นเช่นน้ีอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลใหมี้

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก (ADB, 2014) 

4. ดว้ยจาํนวนประชากรASEANท่ีมีมากกวา่ 600 ลา้นคน ทาํใหข้นาดตลาดของASEANมีขนาดใหญ่กวา่สหภาพยโุรปและอเมริกาเหนือ นอกจากน้ีเม่ือรวมประชากรของ

จีนและอินเดียแลว้จะส่งผลใหA้SEANมีกาํลงัแรงงาน(Labor force)มากเป็นอนัดบั 3 ของโลก (ADB, 2014) 

5. ASEAN เป็นหน่ึงในภูมิภาคท่ีมีการเปิดประเทศมากท่ีสุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนการส่งออก 54%ของGDP ASEAN และคิดเป็น 7% ของการส่งออกโลก (ADBI, 

2014) 

6. การรวมกลุ่มของ ASEAN มีกระบวนการในการพิจารณาความร่วมมือและขอ้ตกลงมากกวา่การรวมกลุ่มของยโุรป โดยในขณะน้ียงัไม่ไดมี้การพิจารณาในเร่ืองของ “A 

single currency” (ADB, 2015) 

7. AEC ถกูจดัตั้งข้ึนดว้ยความมุ่งหมาย 4 พ้ืนฐาน คือ การสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียว การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียม และบูรณาการASEANเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

(ASEAN, 2007) 

8. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของASEANมีความสาํคญัต่อเป้าหมายของAEC เพราะจะเป็นเสมือนห่วงโซ่ท่ีสาํคญัสาํหรับการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต (ADB, 2015) 

9. หน่ึงในความทา้ทายท่ีสาํคญัของ ASEAN กคื็อ การเช่ือมโยงการพฒันาท่ีแบ่งแยกกนัระหวา่งกนัภายในกลุ่ม (ADB, 2013) 

10. นกัวิเคราะห์บางคนเช่ือวา่ AEC จะสร้างความทา้ทายใหก้บัแต่ละประเทศในการเปล่ียนแปลงกฎหมายภายในประเทศและรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ (ADB, 2015) 

11. ปัจจุบนัภาระผกูพนัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขาดกลไกท่ีเพียงพอในวิธีการบคับัใชส้นธิสญัญาใหเ้ป็นไปตาม (ADB, 2015) 

12. ASEAN ตอ้งการแผนในการเขา้สู่ AEC เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาในระยะยาว ซ่ึงจากการศึกษาของ ADB แนะนาํใหป้ฎิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานระดบัประเทศ และเนน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่ง

กนัในระดบัภมิภาค 



กรอบ  AEC   
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1. Custom  Union 

2. Common  Market 

3. Economic  Union 



ภายใต้ AEC 
1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 

 - ยกเลิกภาษีสินคา้ทุกรายการ (ยกเวน้สินคา้อ่อนไหว) 

 - ยกเลิกมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 

2. เปิดเสรีตลาดการบริการ 

 - ยกเลิกขอ้จาํกดัทั้งหมดสาํหรับการใหบ้ริการและการใชบ้ริการขา้มพรมแดน 

 - ใหค้นสัญชาติอาเซียนถือหุน้ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 70 ในปี 2558 

 - เปิดเสรีการเงินเฉพาะสาขาท่ีไดร้ะบุไว ้

3. เปิดเสรีทางด้านการลงทุน 

 - การใหป้ฏิบติัเยีย่งคนชาติแก่นกัลงทุนอาเซียน 

 - เปิดเสรีการใหบ้ริการธุรกิจการลงทุน 5 สาขา  

 (การผลิต การเกษตร ประมง ป่าไม ้เหมืองแร่) 

4. เปิดเสรีด้านแรงงาน 

 - การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี โดยนาํร่อง 7 สาขาวชิาชีพ 

         (วศิวกร พยาบาล สถาปนิก นกัสาํรวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์นกับญัชี) 9 



ผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและ

บริการสําคัญ 11 สาขา เป็นสาขานําร่อง โดยมีประเทศสมาชิก

รับผดิชอบในการจัดทาํ Road map ในแต่ละสาขา ดงันี ้

•ไทย : การท่องเทีย่วและการบนิ 

•พม่า : สินค้าเกษตรและสินค้าประมง 

•อนิโดนีเซีย : ยานยนต์และผลติภัณฑ์ไม้ 

•มาเลเซีย : ยางและส่ิงทอ 

•ฟิลปิปินส์ : อเิลก็ทรอนิกส์ 

•สิงคโปร์ : เทคโนโลยสีารสนเทศ  

รวมทั้งผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง และการบริการด้านสุขภาพ 

ภาคแรงงานได้มกีารลงนามเปิดเสรี 7 สาขาวชิาชีพ ดงันี ้

•วศิวกร 

•พยาบาล 

•สถาปนิก 

•นักสํารวจ 

•แพทย์ 

•ทนัตแพทย์ 

•นักบญัชี 
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Roadmap 

1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และด้าน

คมนาคม 

2. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT 

3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังาน 
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ประเมินความคบืหน้าในการบูรณาการนโยบายสําคญัในพืน้ที ่
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ขนาดเศรษฐกจิอาเซียน 

อนิโดนีเซียมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัที ่1 ในอาเซียน 

รองลงมาคือไทยและมาเลเซียตามลาํดบั 

อาเซียนมีขนาดเศรษฐกจิเท่ากบั 6.08%ของ

ขนาดเศรษฐกจิโลก 



  
Population 

July 2015 
GDP_2015 GDP per capita_2015 

GDP Growth rate 

2013 2014 2015 2016f 2017f 

Brunei 429,646 $32,900,000,000  $79,700 1.4 5.3 -1.2 4.0 3.5 

Cambodia 15,708,756 $54,170,000,000  $3,500 7.0 7.2 7.0 6.9 6.8 

Indonesia 255,993,674 $2,839,000,000,000  $11,300 5.3 5.2 4.7 5.5 5.5 

Laos 6,911,544 $37,500,000,000  $5,400 8.3 7.4 7.5 7.0 6.9 

Malaysia 30,513,848 $813,500,000,000  $26,600 4.7 5.9 4.7 5.0 5.0 

Myanmar 56,320,206 $267,700,000,000  $5,200 6.8 8.5 8.5 8.2 8 

Philippines 100,998,376 $742,200,000,000  $7,500 6.8 6.2 6.0 6.5 6.3 

Singapore 5,674,472 $468,900,000,000  $85,700 4.1 3.0 2.2 4.0 3.9 

Thailand 67,976,405 $1,107,000,000,000  $16,100 2.9 1.0 2.5 3.9 3.9 

Vietnam 94,348,835 $551,300,000,000  $6,100 5.3 5.5 6.5 6.1 6.4 
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ภาวะตลาดแรงงานของแต่ละประเทศ 

  Labor force_2015 Unemployment rate_2015 Minimum wage_$/day Inflation rate_2015 

Brunei 205,800 2.7 n.a. -0.4 

Cambodia 7,974,000 0.3 4.67 1.4 

Indonesia 122,400,000 5.5 2.74-7.73 6.7 

Laos 3,532,000 1.3 3.68 1.3 

Malaysia 14,300,000 2.7 6.31-7.10 2.1 

Myanmar 36,180,000 5.0 2.74 9.2 

Philippines 41,750,000 6.5 5.61-10.11 1.8 

Singapore 3,588,000 2.0 n.a. -0.5 

Thailand 39,120,000 1.0 8.37(300฿) -0.8 

Vietnam 54,930,000 3.0 3.58-5.23 0.9 



(ท่ีมา: OECD, 2016) 



ผลติภาพแรงงานในตลาด ASIA 

 



ประมาณการระยะเวลาการหลดุพน้ 

จากประเทศที่มีรายไดร้ะดบัปานกลางไปสูป่ระเทศที่มีรายไดร้ะดบัสูง 
 





ศักยภาพของแต่ละประเทศในอาเซียน 

กลุม่ 5 ประเทศผู้ นําในอาเซียน  

(สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย) 



กลุม่ CLMV (กมัพชูา ลาว พม่า และ

เวียดนาม) 

ศักยภาพของแต่ละประเทศในอาเซียน 



  ขนาดเศรษฐกิจ จาํนวนประชากร กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ความไดเ้ปรียบ 

อาเซียน    6,914,170,000,000.00           634,875,762   - -  

อินโดนีเซีย    2,839,000,000,000.00           255,993,674  การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีนโยบายการพฒันาภาคอุตสาหกรรมอยูเ่สมอ 

ไทย    1,107,000,000,000.00             67,976,405  การลงทุนภาคเอกชน SMEsท่ีมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึน และความไดเ้ปรียบใน

ชยัภูมิประเทศ 

มาเลเซีย       813,500,000,000.00             30,513,848  อุตสาหกรรมยาง และภาคบริการ ความแขง็แกร่งของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมยาง 

ฟิลิปปินส์       742,200,000,000.00           100,998,376  ภาคก่อสร้างภายในประเทศ พ้ืนฐานเศรษฐกิจมหภาคแขง็แกร่ง และมีความยดืหยุน่สูง 

เวียดนาม       551,300,000,000.00             94,348,835  FDI SMEs 

สิงคโปร์       468,900,000,000.00               5,674,472  นโยบายสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ

และนโยบายพฒันาภาคอุตสาหกรรม 

ศกัยภาพแรงงาน และความโดดเด่นในเร่ืองของทุนมนุษย ์

เมียนมาร์       267,700,000,000.00             56,320,206  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจมาสู่ภาค

บริการ 

เพ่ิงทาํการเปิดประเทศ และมีความตอ้งการการพฒันา 

กมัพชูา         54,170,000,000.00             15,708,756  FDI ไดรั้บสิทธิพิเศษทางการคา้จากต่างประเทศ 

ลาว         37,500,000,000.00               6,911,544  การฟ้ืนฟูประเทศและการไดรั้บความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ 

เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งผลิตพลงังาน 

บรูไน         32,900,000,000.00                  429,646  SMEs การเมืองมีเสถียรภาพ และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นประเทศท่ีมี

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคสูงท่ีสุดในโลก และเอเชีย 

นโยบายขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศใน AEC 



ประเทศ ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา 

ภาษนํีาเข้าอตัรา MFN Duty Rate, 2011 

ภาษ ีVAT 2012 ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล, 2012 

สินคา้เกษตร 
สินคา้ 

นอกภาคเกษตร 

สิงคโปร์ 2 – 20 0.2 0.0 0.0 17.0 

ไทย 0 – 37 22.0 8.0 7.0 20.0 

มาเลเซีย 0 – 26 10.8 5.8 - 25.0 

อนิโดนีเซีย 5 – 30 8.1 6.9 10.0 25.0 

ฟิลปิปินส์ 5 – 32 8.7 5.7 12.0 30.0 

เวยีดนาม 5 – 35 17.0 8.7 10.0 25.0 

กมัพูชา 0 - 20 - - 10.0 20.0 

พม่า 

1 – 20 

*(เฉพาะชาวต่างชาติท่ีอาศยั

ในพม่า) 

- - - 25.0 

บรูไน - - - - 21.0 

ลาว 0 – 28 - - 10.0 28.0 

หน่วย: ร้อยละ โครงสร้างอตัราภาษีของประเทศ AEC 



อนัดบัด้านเศรษฐกจิ 
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด  

(พันล้าน US$) 

• อนัดบั 1 สหรัฐอเมริกา   14,587  

• อนัดบั 2 จีน     5,927 

• อนัดบั 3 ญ่ีปุ่ น     5,459 

• อันดับ 18 อนิโดนีเซีย          707 

• อันดับ 32 ไทย       319 

• อันดับ 36 มาเลเซีย          238 

• อันดับ 43 สิงคโปร์        209 

• อันดับที่ 46 ฟิลิปปินส์           200  

ขนาดกาํลังซือ้ใหญ่ที่สุด  

(พันล้าน US$) 

• อนัดบั 1 สหรัฐอเมริกา    14,587 

• อนัดบั 2 จีน     10,170 

• อนัดบั 4 อินเดีย       4,195 

• อันดับ 16 อนิโดนีเซีย     1,037 

• อันดับ 24 ไทย         623 

• อันดับ 29 มาเลเซีย        418 

• อันดับ 32 ฟิลิปปินส์        370 

• อันดับ 43 สิงคโปร์        294 



อนัดบัด้านการค้า 

ขนาดการส่งออกตามส่วนแบ่งตลาดโลก 

• อนัดบั 1 กลุม่สหภาพยโุรป (16 ประเทศ)         15.90 

• อนัดบั 2 สหรัฐอเมริกา        11.88 

• อนัดบั 3 จีน            9.01 

• อันดับ 17 สิงคโปร์         1.64 

• อันดับ 24 มาเลเซีย         1.16 

• อันดับ 28 ไทย          1.11 

• อันดับ 34 อนิโดนีเซีย         0.84 

การพึ่งพาการส่งออกสูงที่สุด (% of GDP) 

• อนัดบั 1 ซิมบบัเว                125.0 

• อันดับ 2 เวียดนาม             108.9 

• อันดับ 4 สิงคโปร์              100.7 

• อันดับ 5 มาเลเซีย               95.4 

• อันดับ 22 ไทย                72.3 

 



อนัดบัด้านการค้า 

ประเทศผู้ส่งออกบริการสูงสุดในโลก 
• อนัดบั 1 กลุม่สหภาพยโุรป (16 ประเทศ) 19.21 

• อนัดบั 2 สหรัฐอเมริกา  18.08 

• อนัดบั 6 จีน   4.73 

• อนัดบั 7 ญ่ีปุ่ น   4.72 

• อันดับ 15 สิงคโปร์  2.44 

• อันดับ 28 มาเลเซีย  0.67 

• อันดับ 30 ไทย   0.60 

• อันดับ 42 ฟิลิปปินส์  0.31 

ดุลการค้าสูงสุดในโลก 
• อนัดบั 1 จีน   305,374 

• อนัดบั 2 ญ่ีปุ่ น   195,750 

• อันดับ 9 สิงคโปร์     49,558 

• อันดับ 15 มาเลเซีย    27,290 

• อันดับ 20 ไทย     14,754 

• อันดับ 27 ฟิลิปปินส์      8,924 

• อันดับ 31 อนิโดนีเซีย      5,643 

• อันดับ 32 บรูไน       5,623 

• อันดับ 45 เมียนมาร์      1,527 



อุตสาหกรรมและบริการ 

ขนาดของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุด 
(พนัล้าน$) 

• อนัดบั 1 จีน   2,771 

• อนัดบั 2 สหรัฐอเมริกา  2,769 

• อนัดบั 10 อินเดีย     421 

• อนัดบั 12 เกาหลีใต้    359 

• อันดับ 14 อนิโดนีเซีย    332 

• อันดับ 22 ไทย     142 

• อันดับ 28 มาเลเซีย    106 

• อันดับ 40 ฟิลิปปินส์      65 

 

ขนาดของมูลค่าการผลติภาคบริการสูงสุด    
(พันล้าน$) 
• อนัดบั 1 สหรัฐอเมริกา      10,649 

• อนัดบั 3 จีน         2,557 

• อันดับ 23 อนิโดนีเซีย          266 

• อันดับ 34 สิงคโปร์          141 

• อันดับ 35 ไทย           137 

• อันดับ 39 ฟิลิปปินส์          110 

• อันดับ 40 มาเลเซีย          107 

• อนัดบั 50 ฮงัการี               71 



อนัดบัการแข่งขนัของประเทศ 
ภาพรวม 
สิงคโปร์ อนัดบั 4  

มาเลเซีย อนัดบั 14 

ไทย อนัดบั 30 

อินโดนีเซีย อนัดบั 42 

ฟิลิปปินส์ อนัดบั 43 

 

ด้านรัฐบาล 
สิงคโปร์ อนัดบั 2 

มาเลเซีย อนัดบั 13 

ไทย อนัดบั 26 

อินโดนีเซีย อนัดบั 28 

ฟิลิปปินส์ อนัดบั 32 

ด้านธุรกิจ 
สิงคโปร์ อนัดบั 2 

มาเลเซีย อนัดบั 6 

ไทย อนัดบั 23 

ฟิลิปปินส์ อนัดบั 26 

อินโดนีเซีย อนัดบั 35 



ลาํดับ จังหวดั 2014 

ภาคเหนือ 

1 เชียงใหม่ 221,215.6 

2 เชียงราย 95,994.7 

3 ตาก 44,339.8 

4 อุตรดิตถ ์ 36,643.2 

5 พะเยา 32,737.9 

6 น่าน 27,205.1 

7 แม่ฮ่องสอน 11,077.8 

ลาํดับ จังหวดั 2014 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

8 อุบลราชธานี 104,479.9 

9 สุรินทร์ 66,135.2 

10 ศรีสะเกษ 62,762.1 

11 หนองคาย 34,621.3 

12 เลย 42,737.1 

13 นครพนม 38,853.7 

14 มุกดาหาร 22,322.3 

15 อาํนาจเจริญ 15,313.2 

ลาํดับ จังหวดั 2011p 

ภาคใต้ 

16 สงขลา 219,328.6 

17 นราธิวาส 37,982.3 

18 ยะลา 39,476.8 

19 สตูล 31,190.6 

20 ระนอง 22,687.7 

ลาํดับ จังหวดั 2014 

ภาคตะวนัออก 

21 จนัทบุรี 104,203.6 

22 ตราด 36,998.6 

23 สระแกว้ 35,996.7 

ลาํดับ จังหวดั 2011p 

ภาคตะวนัตก 

24 กาญจนบุรี 87,101.1 

25 ประจวบคีรีขนัธ์ 74,971.9 

GPP 25 จงัหวดัประเทศไทย ทีม่ด่ีานการค้าชายแดน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาํปี 



จุดเช่ือมโยงชายแดนของไทยกบัประเทศเพือ่น
บ้าน 
ใชป้ระโยชน์จากการคมนาคมทางบกและระบบ
รางท่ีมีการเช่ือมโยงเครือข่ายครอบคลุมทัว่
ประเทศและเช่ือมต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น เช่น 
เส้นทางทางบก R3A (ไทย-ลาว-จีน) EAST-
WEST ECONOMIC CORRIDOR (จีน พม่า 
เวยีดนาม ลาว กมัพชูา และไทย) NORTH-
SOUTH ECONOMIC CORRIDOR (ไทย-ลาว-
จีน)  เป็นตน้ 
 



ASEAN 

10 ประเทศ 

ASEAN+3 

ASEAN+6 

ขนาดเศรษฐกจิ 6.08%ต่อGDPโลก 

ขนาดเศรษฐกจิ 28.96%ต่อGDPโลก 

ขนาดเศรษฐกจิ 37.48%ต่อGDPโลก 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน 

อาเซียน-จีน           อาเซียน-เกาหลีใต ้              อาเซียน-อินเดีย      

อาเซียน-ญ่ีปุ่น       อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์



อาเซียน +6  เป็นตลาดใหญ่กว่าไทย  48  เท่า และเตบิโตเร็ว 

ไทย 

(345) 

อาเซียน 

(1,851) 

อาเซียน + 3 

(13,973) 

อาเซียน + 6 

(16,761) 

GDP  หน่วย USS  Billion 

ประชากร   หน่วย: ล้านบาท 
คนช้ันกลาง  

- จีน  16%  (2010)  เป็น  83%  (2030) 

- อนิเดยี  5% (2010) เป็น  68%  (2030) 

64  598  2,116  3,358  



โอกาสจากการความเป็นตลาดเดยีวของอาเซียน:  

ตลาดขนาดใหญ่ขึน้และดงึดูดการลงทุนจากต่างชาต ิ

ไทย 

(345) 

อาเซียน 

(1,851) 

ขนาดเศรษฐกจิใหญ่ขึน้  จํานวนประชากรและคนช้ันกลางเพิม่มากขึน้ 

GDP  หน่วย USS  Billion 

5  เท่า 

64  

ประชากร    หน่วย: ล้านคน 

598  

คนช้ันกลาง 

24% 

65% 

2010 2030 



20 อนัดบัการ

ลงทุนในภาค 

อุตสาหกรรม

ของอาเซียน

ในช่วง 

ปี 2004 - 2013 



 

 



วสัิยทศัน์ประชาคมอาเซียน 2025 
“ประชาคมจะแขง็แกร่ง โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกระบวนการ การรวมกลุ่มท่ีลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ียึดมั่นในกฎกติกา ทาํเพ่ือประโยชน์ ของ
ประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยเป็นท่ีซ่ึงประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและไดรั้บประโยชน์จากการสร้างประชาคม 
เสริมสร้างความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและมีอัตลักษณ์ร่วม เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์และหลกัการของกฎบตัรอาเซียน” 

 
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมลํ้าในภูมิภาค  

ส่งเสริมให้มีสังคมอาเซียนทีเ่อ้ืออาทร  



แผนงานประชาคมอาเซียน... “เพือ่ให้บรรลุวสัิยทศัน์” 
แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

1. การเป็นประชาคมท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของกฎเกณฑ์ (rules-
based) มีคา่นิยมร่วมกนั 

1. มีการรวมตวัสงู โดยมุง่เน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ปรับ

ประสานมาตรฐานให้สอดคล้องกนั สง่เสริมสภาพแวดล้อมด้านการ

ลงทนุ การเปิดเสรีบริการด้านการเงินและพฒันาและรวมตวัตลาดทนุ 

อสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประเทศ สมาชิกอาเซียนในหว่งโซม่ลูคา่โลก  

1. มุง่เสริมสร้างความมุง่มัน่ การมีสว่นร่วม และความรับผิดชอบทาง

สงัคมของประชาชนอาเซียน ภายใต้หลกัการของธรรมาภิบาล 

2. การเป็นประชาคมท่ีมีความมัน่คง เสถียรภาพและสนัตภิาพ สามารถ

ตอบสนองตอ่ความท้าทายตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. มุง่เน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั นวตักรรมและ 

ความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลง 

2. มุง่สง่เสริมการเข้าถึงโอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั สง่เสริม และพิทกัษ์

สิทธิมนษุยชน 

3. การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของ

ภมูิภาคและในการดําเนิน ความสมัพนัธ์กบัภาคีภายนอก 

3. มุง่เน้นการสง่เสริมและบรูณาการด้านการขนสง่ใน ภมูิภาค สนบัสนนุ

การเคล่ือนย้ายสินค้าและประชาชนอยา่งไร้พรมแดน สง่เสริมความ

ร่วมมือด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร และสารสนเทศและด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้การเช่ือมโยงด้านพลงังาน และมุง่เน้นการ

รวมกลุม่ราย สาขาตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. มีเป้าหมายเพ่ือสง่เสริมการพฒันาสงัคมท่ีสมดลุและ สิ่งแวดล้อม

อยา่งยัง่ยืน ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการทัง้ในปัจจบุนัและ

อนาคตของประชาชนอาเซียน 

 

4.  การมีสถาบนัและกลไกอาเซียน  รวมถึงสํานกังานเลขาธิการอาเซียน

ท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. มุง่สร้างความเข้มเข็งแก่ SMEs การเพิ่มบทบาทและการมีสว่นร่วม
ของภาคเอกชน ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน การลดชอ่งวา่ง

ด้านการพฒันาการเข้าถึงแหลง่เงินอยา่งทัว่ถึง และการมีสว่นร่วมของผู้

มีสว่นได้ สว่นเสียในประเดน็/ข้อริเร่ิมด้านเศรษฐกิจตา่ง ๆ 

4. มุง่ยกระดบัความสามารถและศกัยภาพในการปรับตวัและ ตอบสนอง

ตอ่ความเส่ียงทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิการ

เปล่ียนแปลงทาง สภาพภมูิอากาศ เชน่เดียวกบัภยัคกุคามท่ีอบุตัขิึน้ 

และความท้าทายตา่ง ๆ  

5. เป็นสว่นสําคญัของประชาคมโลก(Global ASEAN)  5. มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ 

นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นสมาชิกประชาคมโลกท่ีมีบทบาทสงู 

เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวย กลา่วคือ นโยบายและสถาบนัท่ี

เสริมสร้างให้คนและองค์กรเปิดกว้างและปรับตวัมากขึน้ มีความคดิ

สร้างสรรค์ และนวตักรรม และมีทกัษะของการเป็นผู้ประกอบการ 



ASEAN 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกนั 

ปฏิญญากรุงกวัลาลมัเปอร์วา่ดว้ยอาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหนา้ไปดว้ยกนั 

• ท่ีประชุม...ตดัสินใจว่า “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕: มุ่งหนา้ไปดว้ยกนั” เป็นเอกสารทดแทนแผนงาน การจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 

๒๐๐๙-๒๐๑๕) 

ตดัสินใจอกีว่า 

• แผนงานขอ้ริเร่ิมเพื่อการรวมตวัของอาเซียน ฉบบัท่ี ๓ และ ความเช่ือมโยงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ท่ีจะรับรองในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ จะเป็น

ส่วนหน่ึง ของ“อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕: มุ่งหนา้ไปดว้ยกนั”  

มอบหมาย 

• ใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองคก์รต่าง ๆ ของอาเซียน ดาํเนินการตาม“อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕: มุ่งหนา้ไปดว้ยกนั” อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และทนัท่วงที ตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรอาเซียน  



แผนงานประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2025 
• แผนงานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 2025 
จะเป็นการต่อยอดจาก
แผนงานการจดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2015 โดย
ประกอบดว้ย 5 
คุณลกัษณะท่ีมีความ
เช่ือมโยงและเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนั 

เศรษฐกิจท่ีมีการรวมตวัและ

เช่ือมโยงกนัในระดบัสูง  

ภูมิภาคอาเซียนท่ีมี

ความสามารถใน การแข่งขนั 

มีนวตักรรม และมีพลวตั  

ความเช่ือมโยงและความ

ร่วมมือ รายสาขาท่ีเพิ่มข้ึน 

ภูมิภาคอาเซียนท่ีมี

ความสามารถในการปรับตวั 

ครอบคลุมทุกภาคส่วน ให้

ความสาํคญักบัประชาชน 

และมีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

อาเซียนท่ีเป็น ส่วนสาํคญัของ

ประชาคมโลก  



ความร่วมมอืด้านภาษอีากร 
ความร่วมมอืด้านภาษอีากรเป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลกัทีส่นับสนุนขดีความสามารถ 

ในการแข่งขนัของอาเซียน โดยการจัดการกบัประเดน็อุปสรรคด้านการคลงั ซ่ึงมาตรการทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการและมาตรการใหม่ทีจ่ะดาํเนินการในอนาคต ประกอบด้วย 

1. ความพยายามร่วมกนัท่ีจะ

สนบัสนุนการดาํเนินการเพื่อจดัทาํ

ความตกลงอนุสัญญา ภาษีซอ้นให้

แลว้เสร็จและการปรับปรุงเครือข่าย

ความตกลงเพื่อแกไ้ขปัญหาการเก็บ

ภาษีซํ้ าซอ้น และการดาํเนินการใน

การขยายขอบเขตโครงสร้างภาษี

หกั ณ ท่ีจ่ายเท่าท่ีเป็นไปได ้เพื่อ

ส่งเสริมการขยายฐานนกัลงทุนใน

ตลาดตราสารหน้ีในภูมิภาคอาเซียน 

2. ปรับปรุงการดาํเนินงาน

ดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

โดยสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล 

3. หารือเก่ียวกบัมาตรการ

ในการแกไ้ขปัญหาการ

ปรับรายไดฐ้านภาษีและ

โยกยา้ยกาํไร เพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่จะมีสถานะทางการคลงั

ท่ีดี 

4. พิจารณาความเป็นไปได้

ในการนาํหมายเลข

ประจาํตวัของผูเ้สียภาษี

โลกมาใชเ้พ่ือปรับปรุงการ

จดัเกบ็ภาษีและขยาย

ขอบเขตการติดตามการทาํ

ธุรกรรม  

5. พิจารณาความเป็นไปได้

ในการสร้างความร่วมมือ

ในการจดัเกบ็ภาษี

สรรพสามิต และแบ่งปัน

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ทัว่ไป

ท่ีสามารถจดัเกบ็ภาษี

สรรพสามิตระหวา่ง

ประเทศสมาชิก 



วสัิยทศัน์ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2025 

1.  

• สร้างเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการรวมตวัอยา่งลึกซ้ึง และเช่ือมโยงกนัในระดบัสูง ซ่ึงจะสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื และสามารถรับมือได ้กบั

การเผชิญปัจจยัท่ีกระทบต่อดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจและความผนัผวนของ เศรษฐกิจโลก  

2. 

• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเสมอภาคและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ในอาเซียน ซ่ึงจะลดช่องวา่งการพฒันา และหากไม่สามารถทาํใหค้วามยากจนลดลงได ้

ขอใหมี้การบรรเทาความยากจนลง รักษาอตัราการเติบโตของรายไดต่้อหวั ในระดบัสูงอยา่งย ัง่ยนื และเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลาง  

3. 

• ส่งเสริมการเติบโตทางผลิตภาพท่ีเขม้แขง็ โดยการพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งส่งเสริมการวจิยัและการพฒันาระดบัภูมิภาคเพือ่ นาํมาใช้

ในเชิงพาณิชย ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในการ ยกระดบัภูมิภาคสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตท่ีใช ้เทคโนโลยแีละ

องคค์วามรู้ขั้นสูงข้ึน  

4.  

• ส่งเสริมหลกัการแห่งธรรมาภิบาลท่ีดี ความโปร่งใส และระบบดา้นกฎระเบียบท่ี ตอบสนองได ้โดยการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัของภาคเอกชน องคก์รระดบัชุมชน 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ของอาเซียน 

5.  

• ขยายการเช่ือมโยงระดบัประชาชนต่อประชาชน ดา้นกฎระเบียบ และโครงสร้าง พื้นฐานในอาเซียนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน โดยดาํเนินการผา่นโครงการความร่วมมือ ของ

อาเซียนและความร่วมมือในระดบัอนุภูมิภาค ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวก การเคล่ือนยา้ยเงินทุน รวมทั้งแรงงานฝีมือและผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ  



6. 

• สร้างอาเซียนใหเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีพลวตัและความสามารถในการรับมือ รวมทั้งสามารถปรับตวัต่อความทา้ทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดม้ากข้ึนโดยผา่นกลไกระดบั ประเทศ

และภูมิภาคท่ีเขม้แขง็ต่อการจดัการประเดน็ดา้นความมัน่คงทางอาหาร และพลงังาน ภยัพิบติัธรรมชาติ ปัจจยัท่ีกระทบต่อดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ประเดน็ใหม่ ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของโลก  

7.  
• ผนวกรวมวาระการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงจะส่งเสริมการใชแ้ละสนบัสนุน เทคโนโลยแีละพลงังานสีเขียวบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์  

8.  

• ส่งเสริมการใชพิ้ธีสารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พิพาทดา้นเศรษฐกิจของอาเซียน (อีดีเอสเอม็) และพฒันาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเร่งรัดการแกไ้ขขอ้

พิพาท ทางเศรษฐกิจ  

9. 

• เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้าง สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการรักษาบทบาทของ

อาเซียนในฐานะ ศูนยก์ลางและผูอ้าํนวยความสะดวกในการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออก  

10. 
• ดาํเนินการสู่การมีท่าทีเดียวกนั รวมทั้งเพ่ิมบทบาทและเสียงของอาเซียนในเวที ประชุมเศรษฐกิจระดบัโลก 

วสิยัทศันป์ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2025 (ต่อ) 



ความเช่ือมโยงและความร่วมมอืตามแผนงาน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2025 

1. การขนส่ง 

2. โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

4. พลงังาน 

5. อาหาร เกษตร และป่าไม้ 

6. การท่องเทีย่ว 

7. สุขภาพ 

8. แร่ธาตุ 

9. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงในอาเซียน 
ท่ีประชุมเห็นวา่ ความทา้ทายท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การระดมทุนใหเ้พียงพอ โดยนอกเหนือจากกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
อาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ยงัจาํเป็นตอ้งหาแนวทางระดมทุนอ่ืน ๆ จากประเทศนอกภมิูภาคและ
ภาคเอกชน รวมทั้ง การส่งเสริมกลไกประสานงานกบัคู่เจรจา ADB และธนาคารโลก 

ความเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางเศรษฐกจิ 

การขนส่ง 

โทรคมนาคมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 
พลงังาน 



มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเช่ือมโยงทาง “การขนส่ง” ตามแผนงาน AEC 2025 

1. การขนส่งทางบก : จดัตั้งเครือข่ายการขนส่งทางบกภายในภูมิภาคอาเซียนและระหวา่งประเทศเพื่อนบา้น เพื่อส่งเสริมการพฒันาการคา้และ

การท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัและเช่ือมโยงกนั 

2. การขนส่งทางอากาศ : เสริมสร้างตลาดการบินร่วมอาเซียน (เอเอสเอเอม็) ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัและความสามารถในการปรับตวัท่ี

เพิ่มข้ึน 

3. การขนส่งทางนํ้า : จดัตั้งตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมของอาเซียน (เอเอสเอสเอม็)และส่งเสริมความปลอดภยัในการเดินเรือ ความมัน่คง

ปลอดภยั และระเบียงเศรษฐกิจทางยทุธศาสตร์ภายในอาเซียน 

4. การอาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่ง : สร้างระบบการขนส่งหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยง มีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขนัในระดบัโลกสาํหรับการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางถนนอยา่งไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอกอาเซียน 

5. การขนส่งท่ีย ัง่ยนื : กาํหนดกรอบนโยบายระดบัภูมิภาคเพื่อสนบัสนุนการขนส่งท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงรวมถึงขอ้ริเร่ิมเร่ืองรูปแบบการขนส่งท่ีปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยประหยดัพลงังาน และเขา้ถึงระบบขนส่งไดโ้ดยง่าย การเช่ือมต่อระบบการขนส่งรวมทั้งการวางแผนการใชท่ี้ดิน 



แก้ไขกฎหมาย และ

รัฐธรรมนูญ 

เร่งระดมทุน 

จากภายนอกเพือ่พฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน  

เพือ่การเช่ือมโยง 

พฒันาการเช่ือมโยงที่

เน้นความปลอดภยั 

และความยัง่ยนืร่วมกนั 



Master Plan on ASEAN connectivity 

• องคป์ระกอบหลกัของความเชือ่มโยงระหวา่งกนัใน

อาเซยีนไดแ้ก่ 
o ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

• การคมนาคม 

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

• พลงังาน 

o ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบยีบ  

• การเปิดเสรแีละการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 

• การเปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกในการบรกิารและการลงทุน 

• ความตกลง/ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนั 

• ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค 

• พธิกีารในการขา้มพรมแดน 

• โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

o ความเช่ือมโยงด้านประชาชน 

• การศกึษาและวฒันธรรม 

• การทอ่งเทีย่ว 
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ยุทธศาสตร์หลกัในการเพิม่พูนความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

• ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้แล้วเสร็จ ยุทธศาสตร์ที ่1 

• ดาํเนินโครงการเส้นทางรถไฟสิงคโปร์-คุณหมิงให้แล้วเสร็จ ยุทธศาสตร์ที ่2 

• สร้างระบบการขนส่งทางนํา้บนภาคพืน้ทวปีที่มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกนั ยุทธศาสตร์ที ่3   

• สร้างระบบการขนส่งทางทะเลที่เช่ือมโยง มีประสิทธิภาพ  และแข่งขนัได้ ยุทธศาสตร์ที ่4 

• สร้างระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบที่คล่องตวัเพือ่ให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการ

ขนส่งในเอเชียตะวนัออกและภูมิภาคอืน่ๆ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 

• เร่งรัดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในชาตสิมาชิก ยุทธศาสตร์ที ่6 

• ให้ความสําคญักบัโครงการโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานของอาเซียน ยุทธศาสตร์ที ่7 
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โครงข่ายทางหลวงอาเซียน 
กาํหนดมีเป้าหมายท่ีจะเช่ือมโยงการเดินทางติดต่อระหวา่งพื้นท่ี ซ่ึงมี
ศกัยภาพสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้ดว้ยกนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 23 สาย
ทาง ระยะทาง 36,600 กิโลเมตร 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงการทางหลวงอาเซียน 

           กาํหนดเป้าหมายการพฒันาทางหลวงอาเซียนเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะที ่1 (ปี พ.ศ. 2543) กาํหนดโครงข่ายทางหลวงอาเซียนและ

เส้นทางท่ีกาํหนดใหเ้ป็นเส้นทางขนส่งชายแดนระหวา่งประเทศใหแ้ลว้เสร็จ 

 ระยะที ่2 (ปี พ.ศ. 2547) ทางหลวงท่ีกาํหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหวา่ง

ประเทศจะไดรั้บการปรับปรุงอยา่งนอ้ยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 3 พร้อมทั้ง

ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรบนเส้นทางเหล่านั้นแลว้เสร็จ มีการก่อสร้างถนน

ช่วงท่ีขาดตอน และเปิดดาํเนินการจุดผา่นแดนทั้งหมด 

 ระยะที ่3 (ปี พ.ศ. 2563) ทางหลวงท่ีกาํหนดเป็นเส้นทางขนส่งระหวา่ง

ประเทศจะไดรั้บการปรับปรุงอยา่งนอ้ยเป็นถนนมาตรฐานชั้น 1 หรือชั้น

พิเศษ แต่สาํหรับเส้นทางท่ีมีปริมาณการจราจรตํ่าและไม่เป็นโครงข่ายหลกั

ยนิยอมใหก่้อสร้างเป็นถนนมาตรฐาน ชั้น 2 ได ้ระยะทางประมาณ 18,953 

กิโลเมตร 

 



โครงการเส้นทางรถไฟสิงคโปร์-คุณหมิง 

เป็นเสน้ทางรถไฟเชือ่มโยง 8 ประเทศ โดยเสน้ทางหลกั ทีผ่า่น 6 

ประเทศคอื สงิคโปร ์มาเลเซยี ไทย กมัพชูา เวยีดนาม และจนี 

(คุนหมงิ) และมเีสน้ทาง แยกอกี 2 สายคอื ไทย-สปป.ลาว และไทย-

พมา่  มาตรการสาํคญัคอื  ก่อสรา้งทางรถไฟชว่งทีย่งัขาดอยู ่ไดแ้ก่ 

1. ไทย : อรญัประเทศ – คลองลกึ (6 กม.) ภายในปี ค.ศ.2014 

2. กมัพชูา : ปอยเปต – ศรโีสภณ (48 กม.) ภายในปี ค.ศ.2013 

3. กมัพชูา : พนมเปญ – ล๊อกนิน (254 กม.) ภายในปี 

ค.ศ.2015 

4. เวยีดนาม : ล๊อกนิน – โฮจมินิท ์(129 กม.) ภายในปี 

ค.ศ.2020 

5. เวยีดนาม : มเูกยี – ทนัอบั – วุงองั (119 กม.) ภายในปี 

ค.ศ.2020 

6. สปป.ลาว : เวยีงจนัทน์ – ทา่แขก – มเูกยี (466 กม.) 

ภายในปี ค.ศ.2020 

7. พมา่ : ตนับชูายตั – ดา่นเจดยีส์ามองค ์(110 กม.) ภายในปี 

ค.ศ.2020 

8. ไทย : ดา่นเจดยีส์ามองค ์-  น้ําตก (153 กม.) ภายในปี 

ค.ศ.2020 

 

 

 

 



การเชือ่มโยงระบบการขนสง่ทางราง (จนี) 

คุนหมิง-สิงคโปร 

คุนหมิง- 

เชียงตุง- 

เชียงราย- 

กรุงเทพฯ- 

กัวลาลัมเปอร- 

สิงคโปร 



การเชือ่มโยงระบบการขนสง่ทางราง (จนี) 

คุนหมิง-สิงคโปร 

คุนหมิง- 

เวียงจันทน- 

กรุงเทพฯ- 

กัวลาลัมเปอร- 

สิงคโปร 



การเชือ่มโยงระบบการขนสง่ทางราง (จนี) 

หนานหนิง- 

ฮานอย- 

โฮจิมินห- 

พนมเปญ- 

กรุงเทพฯ- 

กัวลาลัมเปอร- 

สิงคโปร 

หนานหนิง-สิงคโปร 



ภาพรวมโครงสรา้งพื้นฐานของไทยในปจัจุบนั 
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แผนปฏิบัตกิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559  

กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทีม่คีวามพรอ้ม (ครม. อนุมตัใิหด้าํเนินโครงการแลว้) 
สามารถประกวดราคาไดใ้นปี พ.ศ 2558 จาํนวน 6 โครงการ 

• 1) โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจริะ – ขอนแก่น 

2) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายพทัยา – มาบตาพุด 

3) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ – สระบุร ี– 
นครราชสมีา 

4) โครงการพฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่ (ท่าเทยีบเรอื A) ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั 
5) โครงการพฒันาศูนยก์ารขนส่งตูส้นิคา้ทางรถไฟทีท่่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่1 
6) โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิระยะที ่2 

กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทีม่คีวามพรอ้ม 

สามารถเริม่ประกวดราคาไดใ้นปี พ.ศ.2559-2560 จาํนวน 14 โครงการ 

• 1) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางใหญ่ – บา้นโปง่- กาญจนบุร ี

2) โครงการพฒันาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) 4 
เสน้ทาง ไดแ้ก่ (1) ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจริะ (2) ช่วงนครปฐม –หวัหนิ (3) 

ช่วงประจวบครีขีนัธ ์– ชุมพร (4) ช่วงลพบุร ี– ปากน้ําโพ 

3) โครงการพฒันาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard 
Gauge) 4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ (1) ช่วงหนองคาย – ขอนแก่น – นครราชสมีา – แก่ง

คอย – ฉะเชงิเทรา – ศรรีาชา – มาบตาพุด (2) ช่วงกรงุเทพฯ – พษิณุโลก – 
เชยีงใหม ่(3) ช่วงกรงุเทพฯ – หวัหนิ (4) ช่วงกรงุเทพฯ – ระยอง 
4) โครงการพฒันารถไฟขนส่งมวลชน 5 เสน้ทาง ไดแ้ก่ (1) สายสสีม้ ช่วงศูนยว์ฒันธรรม 

– มนีบุร ี(สุวนิทวงศ)์ (2) สายสชีมพ ูช่วงแคราย – มนีบุร ี(3) สายสเีหลอืง ช่วง

ลาดพรา้ว – สาํโรง (4) สายสแีดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มกักะสนั – หวัหมาก 

และสายสแีดงเขม้ ช่วงบางซื่อ – หวัลาํโพง (5) สายสมีว่ง ช่วงเตาปนู – ราษฎรบ์รูณะ 
(วงแหวนกาญจนาภเิษก) 

20  

โครงการ 





• มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการเช่ือมโยง “เทคโนโลยสีารสนเทศ” ตามแผนงาน
AEC2025 

 

 
1. การปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจ: หาแนวทางการใชแ้ละประสานงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิง่ข้ึน เพื่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริมการคา้รูปแบบดิจิทลัในอาเซียน 

2.  นวตักรรม : สนบัสนุนนวตักรรมและการประกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงการพฒันาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เช่น เมืองอจัฉริยะ และขอ้มูลขนาดใหญ่และการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ 

3.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน : ปรับปรุงความเช่ือมโยงและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบท และพฒันามาตรการท่ีจะเพิ่มความสามารถในการปรับเปล่ียนของโครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 



แผนแม่บท ICT 2020 

 



แผนยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศ ASEAN 



โครงการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบสายสง่ไฟฟ้าอาเซียน 





ประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(ปี 2554 – 2563) 
ไทย 1. โครงสร้างเศรษฐกิจสมดลุ เศรษฐกิจภายในเข้มแข็ง สร้างการเติบโตยัง่ยืน พฒันาคณุภาพและสขุภาพคนในทกุชว่งวยั เศรษฐกิจไทยแขง่ขนัได้ 

2. เน้นสงัคมปรองดองสมานฉนัท์อยู่บนพืน้ฐานของหลกันิติธรรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลเดียวกนั มีหลกัปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัตอ่ประชาชนคนไทยทกุคน 
3. นําประเทศไทยไปสู ่AEC ในปี พ.ศ. 2558 อยา่งสมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และการเมือง

และความมัน่คง 

ฟิลิปปินส์ 1. เน้นนโยบายสร้างวนิยัทางการคลงั (งบประมาณแบบสมดลุ) 
2. เน้นนโยบายสง่เสริมการลงทนุโดยสนบัสนนุการสร้างกลไกความเป็นหุ้นสว่นระหวา่งรัฐ-เอกชน 
3. เน้นนโยบายตา่งประเทศด้วยการสร้างสมดลุระหวา่งผลประโยชน์ชาติกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมระหวา่งประเทศ 

อนิโดนีเซีย 1. เน้นการพฒันาประเทศไปสูค่วามเจริญรุ่งเรือง 
2. เสริมสร้างเสาหลกัแห่งระบอบประชาธิปไตย 
3. เสริมสร้างมิติแห่งความยตุิธรรมในทกุมิติสาขา 

สิงคโปร์ 1. เน้นภาคการผลิตด้านอตุสาหกรรม ควบคูก่ารการยกระดบัภาคบริการ และมุ่งการผลิตเพ่ือส่งออก 
2. เน้นการไปลงทนุและริเร่ิมโครงการใหม่ๆ ในระดบัภมิูภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

เวียดนาม 1. สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
2. พฒันาระบบสวสัดิการทางสงัคม เพ่ือให้การเจริญเติบโตของประเทศเป็นไปอยา่งยัง่ยืน 
3. มุ่งการทําให้เวียดนามเป็นประเทศอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั ภายใต้ระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสงัคมนิยม 



ภาพรวมวสัิยทศัน์และประเดน็ทางยุทธศาสตร์ของไทย ปี 2570 



Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

จดุเร่ิมต้น 

• แนวคิดของประธานาธิบดี 

สี จ้ินผิง ของจีน 

• มีประเทศท่ีสนใจเข้าร่วม

กลุ่มแรก 21 ประเทศ  

ปัจจบุนั 57 ประเทศ 

แรงจงูใจสาํคญั 

• ต้องการให้มีธนาคารท่ีมิได้

ถกูครอบงาํโดย สหรฐัฯ ใน

การตดัสินใจ 

หน้าท่ีหลกั 

• สนับสนุนการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานและ

ภาคอตุสาหกรรมท่ีสร้าง

ผลผลิตในเอเชีย รวมถึง 

พลงังาน การคมนาคม

ขนส่ง การส่ือสาร

โทรคมนาคม โครงสร้าง

พืน้ฐานในชนบทและพฒันา

เกษตรกรรม ชลประทาน

และการระบายน้า การ

รกัษาส่ิงแวดล้อม การ

พฒันาเมืองและโลจิสติกส ์

ฯลฯ  
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โครงการทีก่าํลงัดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 

• Indonesia: National Slum Upgrading Project (Co-financed with the World Bank) 

• Bangladesh: Distribution System Upgrade and Expansion Project 

• Tajikistan: Dushanbe-Uzbekistan Border Road Improvement Project (Cofinanced with the 

European Bank for Reconstruction and Development) 

• Pakistan: National Motorway M-4 (Shorkot-Khanewal Section) Project (Cofinanced with the 

Asian Development Bank) 
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