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พระราชด ารัสในพธีิเปิดการประชุมนานาชาติ 
เร่ือง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

เพื่อนบ้าน ครัง้ที่ ๑ 

“....ในปัจจุบันประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในสถานะที่
เอือ้อ านวยอย่างยิ่งแก่การพัฒนาประเทศให้เจริญม่ันคง และสร้างเสริม
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศของตนให้ดีขึน้ ทุกประเทศจงึ
จ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในกจิการต่างๆอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทางวชิาการ ทางเศรษฐกจิและการค้าเพื่อให้การพัฒนาได้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งนับวันจะเพิ่มพูนมากขึน้.....” 

 
ณ.ศูนย์ประชุมสหประชาชาต ิ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ 



การรวมตัวเป็นประชาคม 
ASEAN 



ONE VISION 
ONE IDENTITY 

ONE COMMUNITY 



กลุ่มประเทศในแถบอาเซียน 



ASEAN 

Association of Southeast Asian Nations หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกย่อๆว่าอาเซียนเป็นองค์กรซ่ึงถือก าเนิดตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ของผู้น าประเทศเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 5 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ที่จะท า
ให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพอันน ามาซ่ึง
เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม ซ่ึงต่อมา บรูไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 6 ในปี 2527 
เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกล าดับที่ 7 ในปี2538 ลาวกับพม่า เข้าเป็นสมาชิก
พร้อมกนัเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และ สุดท้ายกมัพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี 
2542 ท าให้ปัจจุบนัอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศมีประชากรรวมประมาณ 
560 ล้านคน 



อาเซียนมีพ้ืนท่ีราว 4.4ล้านตารางกิโลเมตร มี
ประชากรราว 590ลา้นคน ในปี 2553 ผลิตภณัฑม์วล
รวม (จีดีพี) ของชาติสมาชิกรวมกนัคิดเป็นมูลค่าราว 
1.8 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อยูใ่นล าดบัท่ี 9 
ของโลก 



ทั้ งน้ีอาเซียนก าหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า ภายในปี2563อาเซียนจะ
บรรลุใน4เป้าหมายด้วยกัน ได้แก่1.วงสมานฉันท์แห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต(้A Concert of Southeast Asian 
Nations) 2. หุ้นส่วนเพ่ือการพฒันาอย่างมีพลวตั (A 

Partnership in Dynamic Development)  3. 
มุ่งปฏิสัมพนัธ์กับประเทศภายนอก (An Outward-
Looking ASEAN) 4. ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A 

Community of Caring Societies)   



ASEAN Economic Community หมายถึง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวร่วมกันท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรีซ่ึง
ผู้น าอาเซียนได้ตกลงที่จะด าเนินการไปสู่การเป็น 
AEC ภายในปี2558 

AEC 



“กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  
(Charter of the Association of Southeast Asian Nations) 

 หรือกฎบัตรอาเซียน (Asian Charter)  
มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (2008) เป็นต้นมา 



ASEAN Charter 

หมายถงึ กฎบัตรอาเซียน เกิดขึน้ในกระบวนการปฏิรูป
อาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพนิตบุิคคลและจดัโครงสร้าง
องค์กรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้น
การสร้างนิตฐิานะ (Legal Status) ของอาเซียนในเวที

ระหว่างประเทศ เป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียน ที่จะ
วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรรวมทัง้

ส่งเสริมเอกภาพการรวมตวักันของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็น
ก้าวส าคัญในการยกระดบัการรวมตวัของสมาชิกไปสู่การ

จัดตัง้ประชาคมอาเซียนในปี 2558 



ASEAN Charter(ต่อ) 

กฎบัตรอาเซียน เกดิขึน้ในกรอบกระบวนการปฎรูิปอาเซียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาสภาพนิตบิุคคล โดยวางกรอบกฎหมายและจัด

โครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 
ค.ศ.2015(พ.ศ. 2558) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ประชาคม
ความม่ันคงอาเซียน(ASEAN Security Community – 
ASC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(ASEAN Economic 
Community – AEC) และประชาคมสังคม – วัฒนธรรม

อาเซียน(ASEAN Socio – Cultural – ASCC) โดยมีคณะ
มนตรีรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละด้าน 



 
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองการด าเนินงานของสมาคมประชาชาตแิห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐบาลไทย

ได้ลงนามในกฎบัตรของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN)) เม่ือวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎบัตร
ดังกล่าวก าหนดให้รัฐสมาชิกให้ความคุ้มกัน และเอกสิทธ์ิที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่แก่อาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของส านัก
เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกประจ าอาเซียน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกอาเซียน ดังนัน้ เพื่อคุ้มครองการด าเนินงาน
ของอาเซียนในประเทศไทย  จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนีิ ้

 



 

 

 ประชาคมความ
มัน่คงอาเซียน

(ASC) 

กฎบตัรอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 

ประชาคมสังคม
และวฒันธรรม 

(ASCc) 



เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ข้อมูล: ส านักงานคณะกรรมกราพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

เป็นตลาดและฐานการผลิต 

มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัสูง 

มีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ี
เท่าเทียมกนั 

บูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจ
โลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

เนน้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริหาร การลงทุน 
เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหวา่งกนัอยา่งเสรี 

เนน้การด าเนินนโยบายการแข่งขนั ฏารพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

การพฒันา ICT และพลงังาน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตวัของ SMES 
ใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลด

ช่องวา่งของระดบัการพฒันา 
 
 
 

เนน้การจดัท า FTA และ CEP กบัประเทศคู่เจรจา 
 

 
 



เป้าหมายการรวมกลุ่มของอาเซียน  

อาเซียน อาเซียนได้ตัง้เป้าหมายการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) เพื่อ
สร้างตลาดและฐานการผลิตเดยีวกัน (single market 
and production base) และมีการเคล่ือนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคล่ือนย้าย
เงนิทุนที่เสรีมากขึน้ (free flows of goods, services, 
investment, and skilled labors ,and free flow of 
capital) 



ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) 

และ 
ASEAN+6 (จีน ญ่ี ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
อนิเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)  



ASEAN  6 

1 ม.ค. 53 1 ม.ค. 58 

รายการสินค้าทัง้หมดในบัญชี
สินค้ามีอัตราภาษี 0% 

(ยกเว้น ไม้ตัดดอก มะพร้าว
แห้ง มันฝร่ัง กาแฟ ภาษี 5%) 

CLMV 
รายการสินค้าทัง้หมดในบัญชี

สินค้ามีอัตราภาษี 0-5% 
เวียดนามลดอัตราภาษีสินค้า

อ่อนไหวปี 56 

รายการสินค้าทัง้หมดในบัญชี
สินค้ามีอัตราภาษี 0% 

ลาว พม่า ลดอัตราภาษีสินค้า
อ่อนไหวเหลือ 0-5%  

กัมพูชาลดอัตราภาษีสินค้า
อ่อนไหวปี 60 

กรอบเวลาการลดภาษี 

ขอ้ก ำหนดกำรเปิดเสรีกำรคำ้สินคำ้ 
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สาขาบริการ 2553 2556 2558 

สาขาบริการที่เร่งรัด 
คอมพวิเตอร์ โทรคมนาคม 
สุขภาพ ท่องเที่ยว ขนส่ง
ทางอากาศ 

อย่างน้อย 70% 

สาขาโลจสิตกิส์ อย่างน้อย 51% อย่างน้อย 70% 

สาจาบริการอื่นๆ อย่างน้อย 51% อย่างน้อย 70% 

กรอบระยะเวลาการอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในสาขาบริการ 

ขอ้ก ำหนดกำรเปิดเสรีกำรคำ้บรกิำร 

 Service sector share in real GDP, 45% 
 Share of employment (Service) 49.5%, 

Agriculture (35.1%), Manufacturing (14.9%) 
and others 0.5% 
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อ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานและพกัอาศัย  
โดยยอมรับวุฒกิารศึกษาและประสบการณ์ท างาน 

ปัจจุบันลงนามข้อตกลง
ยอมรับร่วม 

ในสาขาวิชาชีพ (Mutual 
Recognition Arrangement;   
MRA) ใน 7 สาขาอาชีพ 

แพทย์ ทนัตแพทย์ 

พยาบาล นักบัญชี 

วิศวกร สถาปนิก 

ช่างส ารวจ 

ขอ้ก ำหนดกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำนมีฝีมืออยำ่งเสรี 

แรงงานไร้ฝีมือต้องยื่นขออนุญาต 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- 21 - 



ขอ้ก ำหนดกำรเปิดเสรดีำ้นกำรลงทนุ 

หลักการ 

เปิดเสรีภายใต้หลัก National 
Treatment ปฏบิตัต่ิอนักลงทุน

อาเซียนเช่นเดียวกับ 
นักลงทุนไทย 

ส่งเสริมการ
ลงทุน(โครงสร้าง
พืน้ฐาน / SMEs / 

CLMV) 

คุ้มครองการลงทุนสาขารวม
กจิการบริการ (เคล่ือนย้ายเงนิ
เสรี ได้รับชดเชยจากรัฐ สิทธิใน

การฟ้องร้องรัฐฯ 

อ านวยความ
สะดวกและความ
ร่วมมือ (ข้อมูล
นโยบายระหว่าง
รัฐ กฎระเบียบ) 

ประมง 

การเกษตร 

ป่าไม้ 

เหมืองแร่ 

อุตสาหกรรม
การผลิต 

สาขาที่เปิดเสรีการลงทุน 
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ความร่วมมือเพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของอาเซียน 

ประเทศอาเซียนก าลังพฒันาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกันและกับเอเชียตะวันออก
อาท ิการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
(Multi-modal Transport and Transport Facilitation) ซึ่งมี

รายละเอียดตามแผนปฏบิตักิารด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport 
Action Plan: ATAP) ปี 2548-2553 ครอบคลุมการขนส่งทางน า้ ทางบก และ
ทางอากาศ และอาเซียนยังให้ความส าคัญกับการขนส่งทางบก คือ การด าเนินโครงการ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (The ASEAN Highway Network) แนวเศรษฐกจิ

ภายในกลุ่มแม่น า้โขง (The Economic Corridors under Greater 
Mekong Sub-region) และทางรถไฟเช่ือมสิงคโปร์ คุนหมงิ (Singapore 

Kunming Rail Link) ส่วนการขนส่งทางน า้และทางอากาศ อาเซียนน าหลักการ
และกรอบการท างานเพื่อให้มีการรวมกลุ่มสาขาการขนส่งทางทะเล และพฒันาการเป็น

ตลาดการบนิร่วมของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการ
คมนาคมการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนให้ส าเร็จในปี 2558 



การส่งเสริมความเช่ือมโยงของอาเซียน  
(ASEAN Connectivity) 

• การสร้างให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสามารถในการ
แข่งขันมากขึน้ 

• ส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึน้ 

• เป็นพืน้ฐานส าหรับการสร้างความเช่ือมโยงกับภมิูภาคอ่ืน ๆ 
รวมทัง้เอเชียตะวันออก 

• มีทัง้การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคม 
กฎระเบียบต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 

25 



• การเช่ือมโยงในภมิูภาคอาเซียนเป็นผลสืบเน่ืองจากความริเร่ิม
ของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเม่ือปี 2552  

• ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 17 เม่ือวันที่ 28 ต.ค. 2553 ได้ให้
การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน  

• ความส าคัญของแผนนี ้คือเป็นการบูรณาการแผนเช่ือมโยง
โครงข่ายคมนาคมที่ส าคัญหลายโครงการที่มีอยู่แล้วทัง้ในกรอบ
อาเซียนและกรอบอนุภมิูภาคให้ปรากฏในแผนงานเดยีว  

แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
(Master Plan on ASEAN Connectivity) 

26 
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เขตอุตสาหกรรมฮาลาล 
ภาคใต ้

ท่าเรือปากบารา 

ท่าเรือแหลมฉบงั 

อุตสาหกรรมชายแดน 
แม่สอด-เมียวดี 

จีนตอนใต้ 
เขตอุตสาหกรรม 
เชียงของ-คุนหมิง 

เขตอุตสาหกรรม 
มุกดาหาร-ดานงั 

การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ASIAN  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ / อุตสาหกรรมชายแดน 

ท่าเรือทวาย 

Souther
n 

Seaboar
d 
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North South Corridor 

ประเทศไทย 

ลาว 

เวยีดนาม 

กมัพชูา 

พมา่ ภาพรวม EWEC 

ระยะทาง 777 กม.  
(แมส่อด จ.ตาก – จ.มกุดาหาร) 

เมยีววะด-ีแมส่อด 

มกุดาหาร-สะหวันนะเขต 

Southern Corridor 

East West Corridor 

เวยีงจันทน ์
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ความเชือ่มโยงระหวา่งเสน้ทาง EWEC กบัประเด็นยทุธศาสตรข์องกลุม่จังหวดัทีมุ่ง่เนน้ 

กลุม่ที ่2.1 (ตาก พษิณุโลก อตุรดติถ ์สโุขทยั 
เพชรบรูณ์) 
1.ศนูยก์ลางการคา้และบรกิารเชือ่ม East West 
Corridor  
2. ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศาสนา  
วฒันธรรม นเิวศน ์

กลุม่ที ่6.1 (เลย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
หนองคาย) 
1. เกษตร/ 
2. การคา้ การลงทนุ  

กลุม่ที ่6.2 (สกลนคร นครพนม กาฬสนิธุ ์
มกุดาหาร) 
1. คา้ชายแดน  
2. ทอ่งเทีย่ว 

กลุม่ที ่6.3 (รอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ 
มหาสารคาม) 
1. ขา้วหอมมะล/ิ 
2. Logistics 

กลุม่ที ่7.2 (ยโสธร อ านาจเจรญิ ศรสีะเกษ 
อบุลราชธาน)ี 
1. ประตกูารคา้ การคมนาคม และการทอ่งเทีย่วเชือ่มกบั
ประเทศเพือ่นบา้น/ 
2. ขา้วหอมมะลปิลอดภัยจากสารพษิ 

กลุม่ที ่7.1 (ชยัภมู ินครราชสมีา บรุรัีมย ์สรุนิทร)์ 
1. ทอ่งเทีย่ว/ 
2.ไหม 

การทอ่งเทีย่ว (4 กลุม่) 

การเกษตร (3 กลุม่) 

การพัฒนา 
อตุสาหกรรม (2 กลุม่) 

การคา้การลงทนุ 
และโลจสิตกิส ์(5 กลุม่) 

พมา่ 

เวยีดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 
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จ.สงขลา 
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 
นิคมอุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋อง 
นิคมอุตสาหกรรม ปิโตรเคม ี

จ.สตูล 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 
นิคมอุตสาหกรรมไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์ม ้
นิคมอุตสาหกรรมสง่ออกอื่นๆ 

จ.ตรงั 
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 

จ.ปตัตานี 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

จ.นครศรธีรรมราช 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 

จ.สรุาษฎรธ์านี 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 
นิคมอุตสาหกรรมไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร ์
นิคมอุตสาหกรรมสง่ออกอื่นๆ 

จ.กระบี ่
นิคมอุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋อง ยทุธศาสตร์ใน

การพัฒนา
อุตสาหกรรมใน

ภาคใต้ 

ธนิต โสรัตน์ 

Southern Sea Board Development 
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เร่งรัดพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่พฒันาเศรษฐกิจ 

กทม. 

Yangon 
(Seaport 
10,000- 
15,000 DWT) 

พนมเปญ 

โฮจิมินห์ 

Vientiane 

Nong Khai Chiang  
Khong 

Tachilek 

Mae Sai 

Kunming 

ChiangRai 
(Logistic &  
Distribution 

 Centre 

Udon Thani 

KhonKaen 
(Logistic Centre/IE) 

Phitsanulok 
(Logistic Centre) 

Dongha 
(tourism) 

Hue 
(World  

Heritage) 

Danang 
(Deep  
Seaport  
35,000 DWT) 

วงัเตา  
(ท่าเรือน า้ลกึ) 

Mawlamyine 

Mukdahan 
Distribution  

Centre 

Savanh-Seno 
SEZ 

อรัญประเทศ ปอยเปต 

ตราด 
เกาะกง 

Kota Berdana 

Tak 
SBEZ 

Malaysia 

Myanmar 
Lao PDR Vietnam 

PR China 

กมัพูชา 

Chiang 
Saen 

Huaysai 

Lao Bao 
SEZ Dansavanh 

M
eko

n
g

 R
iver 

Contract  
Farming 

Contract  
Farming 

Contract  
Farming 

M
ek

o
n

g
 

Nanning 

ไทย 
 
 

จันทบุรี 
 



โครงการส าคญัเสน้ทาง  
N-S Economic corridor 

สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งที่ 4 

 จ.เชียงราย 
ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 

ศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบ 

การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย 

เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย- 

เชียงราย-เชียงของ 

ท่าเรือสงขลา 2 
ท่าเรือน า้ลกึปากบารา 

ทางรถไฟเช่ือมโยงอ่าวไทย-อันดามัน 32 

สนามบนิสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

สะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่3  
จ.นครพนม 

โครงการพัฒนาศนูยก์ารขนสง่ตู ้
สนิคา้ทางรถไฟ (SRTO) 

32 
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Kunming  

เสน้ทางในพมา่ 256 กม. (แมส่าย-ทา่

ขีเ้หล็ก-ตา้หลั่ว) 2 ชอ่งจราจรแลว้เสร็จ 

ถนนไมค่อ่ยดนัีก 

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟฮานอบ-ลาวไค/

เหอโคว่ (ชายแดนจนี)  วงเงนิ $120 ลา้น ระยะ 

296 กม. และรถไฟเหอโคว่-Mengzhi ระยะ 142 

กม. $1300 ลา้น โดยเงนิจนี 

รถไฟคนุหมงิ-หนานหนงิ จัดท า F/S แลว้เสร็จ 

เตรยีมกอ่สรา้ง $12900 ลา้น โดยเงนิจนีและเงนิกู ้

ADB 

ไทย-ADB-จนีใหค้วามชว่ยเหลอืลาวกอ่สรา้ง

เสน้ทาง 228 กม. โดยกอ่สรา้งแลว้เสร็จ   

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งปรับปรงุสว่นของไทย 

84.77 กม. ใกลแ้ลว้เสร็จ 

สะพาน มติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่4 (เชยีง

ของ-หว้ยทราย) อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง จะแลว้

เสร็จในปี 2556 

North South Economic Corridor 

เชยีงราย-เชยีงของ 110 กม. จะ

ขยายเป็น 4 ชอ่งจราจรภายใน 5 ปี 

เชยีงราย-แมส่าย 60 กม. ขยายเป็น 

4 ชอ่งจราจร และกอ่สรา้งทางเลีย่ง

เมอืง 8 กม. แลว้เสร็จ 

รัฐบาลไทย-จนีเห็นชอบสนับสนุน

เสน้ทางรถไฟความเร็วสงูกทม.-

หนองคาย เมือ่สงิหาคม 2553 

รัฐบาลลงนาม MOU ระหวา่งไทย-จนี

เมือ่ธค. 54 เห็นชอบสนับสนุน

เสน้ทางรถไฟความเร็วสงูกทม.-

เชยีงใหม ่

จงิหง-คนุหมงิ 620 กม.  เป็น 

Expressway 4-6 ชอ่งจราจร 

เสน้ทางรถไฟตา้หลี-่ลุย่ลี ่

(ชายแดนพมา่) อยูร่ะหวา่ง

กอ่สรา้ง โดยรัฐบาลจนี และ

ปรับปรงุถนนโดยเงนิกู ้ADB  

33 
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ทา่เรอืดานังแลว้เสร็จ  

(5 ลา้นตันตอ่ปี / 35,000 DWT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่2 แลว้

เสร็จปี 2550 

อโุมงคไ์ฮวาน เวยีดนามแลว้

เสร็จปี 2548 

ไทยอยูร่ะหวา่งใหค้วามชว่ยเหลอื

กอ่สรา้งเสน้ทางเขาตะนาวศร-ีกอกะเรก 

ระยะ 30 กม. และซอ่มแซมชว่ง 18 กม.

แรกจากชายแดนไทยถงึเชงิเขาตะนาวศรี

และสะพานขา้มแมน่ ้าเมยแหง่ที ่1 วงเงนิ

รวม 1,166 ลบ. 

ไทยใหค้วามชว่ยเหลอืพัฒนา

เสน้ทางรถไฟหนองคาย-ทา่นาแลง้ 

6 กม. แลว้เสร็จตัง้แตปี่ 2552 

ไทยใหค้วามชว่ยเหลอืพัฒนา

เสน้ทางหมายเลข 11 ในสปป.ลาว 

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง ระยะ 82 กม. 

วงเงนิ 1,392 ลบ. สะพานมติรภาพไทย-ลาวแหง่ที ่3 ณ 

จังหวัดนครพนม กอ่สรา้งแลว้เสร็จ ปี 

2554 

East West Economic Corridor 

เสน้ทาง EWEC  ในไทยสว่นใหญเ่ป็น 4 

ชอ่งจราจร ยกเวน้บรวิเณตาก หลม่สกั 

กาฬสนิธุ-์มกุดาหาร และมกุดาหาร-

ชายแดน ทีย่ังเป็น 2 ฃอ่งจราจร 34 



Southern Economic Corridor 

ปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ ตัง้แต ่2550 
โดยความชว่ยเหลือจากไทย  WB 

เกาหลีใต้ ADB 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย ADB และญ่ีปุ่ น 

สะพานข้ามแมน่ า้ อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 
2555  โดยญ่ีปุ่ นให้ความชว่ยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง โดยงบประมาณจาก 
ADB, EDCF, AUS, GOV 

ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยความ
ชว่ยเหลือจากจีน 

ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตัง้แต ่ปี 2551 โดย 
ADB และ ญ่ีปุ่ น 

สว่นใหญ่เป็น 4 ชอ่งจราจร ยกเว้นชว่ง
ปราจีนบรีุ-กบนิทร์บรีุ และชว่งเข้าสูเ่มืองอรัญฯ 

35 



การให้สัตยาบันภาคผนวก 
และพธีิสารแนบท้าย 
•  ไทยให้สัตยาบันแล้ว 14  
    ฉบับจาก 20 ฉบับ 
•  อยู่ระหว่างออกกฎหมาย 5  
   ฉบับ (กค./คค.)  เพื่อรองรับ 

การน าร่องการด าเนินงาน CBTA ณ ด่านพรมแดน 
ไทย-ลาว-เวียดนาม  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 
 แลกเปล่ียนสิทธิจราจรตัง้แต่ 11 มิ.ย. 2552 และอยู่

ระหว่างผลักดันระบบศุลกากรขนส่งสินค้าผ่านแดนให้
เป็นรูปธรรม  

 ไทย-ลาว-เวียดนาม เตรียมลงนามใน เอกสารแนบท้าย 
MOU เดมิเพื่อขยายเส้นทางการเดนิรถระหว่างกันให้
เชื่อมโยงได้ถงึกทม.-เวียงจันทน์-ฮานอย 

 การอ านวยความสะดวกและลดต้นทุนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน 

Ongoing Activities 

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 

36 



โครงขา่ย 

ทางหลวงอาเซียน 
AH1 AH14 

AH111 

AH1 

AH112 

AH123 

AH2 

AH18 

AH140 

AH2 

AH141 

AH142 

AH2 

AH1 

AH16 

AH2 

AH3 

AH13 

AH14 

AH1 

AH12 

AH19 

AH123 

AH1 

AH11 

AH1 

AH11 

AH121 

AH15 

AH11 

AH131 

AH132 

AH17 



AH1 AH14 

AH111 

AH1 

AH112 

AH123 

AH2 

AH18 

AH140 

AH2 

AH141 

AH142 

AH2 

AH1 

AH16 

AH2 

AH3 

AH13 

AH14 

AH1 

AH12 

AH19 

AH123 

AH1 

AH11 

AH1 

AH11 

AH121 

AH15 

AH11 

AH131 

AH132 

AH17 

โครงการกอ่สรา้ง/ปรบัปรุงทางหลวง 

ทีส่ าคญับนโครงขา่ยทางหลวงอาเซียน 

โครงการ วงเงนิ 

(ลบ.) 

ปี 

สะพานมติรภาพ 4 เชียงของ-หว้ยทราย 1,486 52-56 

เชียงราย-เชียงของ ตอน 2 664  52-55 

พษิณุโลก-หลม่สกั ตอน 1 620 53-57 

พษิณุโลก-หลม่สกั ตอน 2 2,720  54-57 

สคีิว้-หนองบวัโคก 1,350  52-57 

พนมสารคาม-สระแกว้ 1,300  53-57 

แยกสาย 36-สตัหีบ 750  54-57 

แยกตา่งประดบัปฐมพร 505  52-55 

ทางแยกตา่งระดบัทางเลีย่งเมอืงสระบรีุ 243  52-56 

อ.รอ้งกวาง-น่าน ตอน1 600 54-56 

ถนนและสะพานจากเมยีวด-ีกอกะเร็ก 1,140  54-57 

F.S. สะพานแมส่อด 2 18 55-56 

F.S. มอเตอร์เวย์กาญจนบรีุ-ชายแดน 30  55 



20. ถนนสาย บ.พุน ้ารอ้น – ชายแดนไทย/พมา่ 

21. ถนนสาย กาญจนบรีุ - ทวาย 

22. สะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด 

23. สะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด แหง่ที ่2 

24. ถนนสายเมยีวด ี– เชงิเขาตะนาวศรี 

25. ถนน สายเชงิเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก 

26. ถนนสาย กอกะเร็ก-ทา่ตอน 

27. สะพานขา้มแมน่ ้าสายแหง่ที ่2 อ.แมส่าย 

2 1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

21 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

17 

16 
แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

ไทย 

พมา่ 

ลาว 

เวียดนาม 

จีน 

มาเลเซีย 

กมัพูชา 

โครงการของ ทล. 

โครงการของ สพพ. 

โครงการเอกชน/อืน่ๆ 

  ไทย – ลาว (11 โครงการ) 

1.   สะพานมติรภาพ 4 (เชียงของ-หว้ยทราย) 

2.   ถนนสาย R3A ในลาว  

3.   ถนนสายหว้ยโกน๋ – ปากแบง่    

4.   ถนนสาย 13 เหนือ – สงัคโลก 

5.   ถนนสายภดูู ่- ปากลาย 

6.   ถนนสาย 11 สปป.ลาว 

7.   สะพานขา้มแมน่ ้าเหือง อ.ทา่ลี ่จ.เลย 

8.   สะพานมติรภาพ (หนองคาย-ทา่นาแลง้) 

9.   ถนนเชือ่มทา่เทียบเรือบา้นเวนิใต ้ 

10. สะพานมติรภาพ 3 (นครพนม-ค ามว่น) 

11. สะพานมติรภาพ 2 (มกุดาหาร -สะหวนันะเขต) 

  ไทย – กมัพูชา (3 โครงการ) 

12. ถนนสาย 67 ชอ่งสะง า – อลัลองเวง – เสยีมราฐ 

13. ถนนสาย 68 ชอ่งจอม - กรอลนัท์ 

14. ถนนสาย 48 เกาะกง – สะแรอมัเบลิ 

  ไทย – มาเลเซีย (5 โครงการ) 

15. สะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่อ.ตากใบ 

16. สะพานขา้มแมน่ ้าโกลก (ที ่2) อ.สไุหงโกลก 

17. สะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่บ.บเูกะ๊ตา อ.แวง้ 

18. ถนนสายนาทวี-บา้นประกอบ 

19. ถนนสายควนสตอ-วงัประจนั 

  ไทย – พมา่ (8 โครงการ) 

GMS East-West Corridor 

GMS Southern Corridor 



ถนน 
• ถนนสาย 13 เหนือ – สงัคโลก 

• ถนนเชือ่มทา่เทยีบเรือ บ.เวนิใต ้

• ถนนสาย R3A ในลาว  

• ถนนสายหว้ยโกน๋ – ปากแบง่ 

• ถนนสายภดูู ่- ปากลาย 

• ถนนสาย 11 สปป.ลาว  

 

สะพาน 
• สะพานขา้มแมน่ ้าเหอืง จ.เลย 

• สะพานมติรภาพ จ.หนองคาย 

• สะพานมติรภาพ 3 จ.นครพนม 

• สะพานมติรภาพ 2 จ.มุกดาหาร  

• สะพานมติรภาพ 4 อ.เชียงของ 
โครงการของ ทล. 

โครงการของ สพพ. 

โครงการเอกชน/อืน่ๆ 

AH2 

AH13 

AH3 AH3 

AH16 

AH1 
AH12 

AH15 

AH121 

โครงการถนนระหวา่งประเทศไทย-ลาว 

หลวงพระบาง 

เวียงจนัทน์ 

แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

จีน 

เวียดนาม 

ลาว 

ไทย G
M

S 
N

o
rt

h
-S

o
u

th
 C

o
rr

id
o

r 

GMS East-West Corridor 



ถนน 

• ถนนสาย 67  

ชอ่งสะง า – อลัลองเวง –เสยีมราฐ 

• ถนนสาย 68  

ชอ่งจอม - กรอลนัท์ 

• ถนนสาย 48  

เกาะกง – สะแรอมัเบลิ 

 

สะพาน 

- ไมม่ี - 

อรญัประเทศ 

AH121 

AH12 

AH1 

AH1 
AH123 

โครงการถนนระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา 

หาดเล็ก 

ชอ่งสะง า ชอ่งจอม 

เสยีมราฐ 

พนมเปญ 

โครงการของ ทล. 

โครงการของ สพพ. 

โครงการเอกชน/อืน่ๆ 

แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

เวียดนาม 

ลาว 

กรอลนัท์ 

GMS Southern Corridor 



 

ถนน 

• ถนนสายนาทวี-บา้นประกอบ จ.สงขลา 

• ถนนสายควนสตอ-วงัประจนั จ.สตูล 

 

สะพาน 

• สะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่อ.ตากใบ  

จ.นราธวิาส 

• สะพานขา้มแมน่ ้าโกลก (แหง่ที ่2)  

ที ่อ.สุไหงโกลก จ.นราธวิาส 

• สะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่บ.บูเกะ๊ตา  

อ.แวง้ จ.นราธวิาส 

AH2 

AH18 

AH2 

AH140 

โครงการถนนระหวา่งประเทศไทย-มาเลเซีย 

สะเดา ปาดงัเบซา 

โครงการของ ทล. 

โครงการของ สพพ. 

โครงการเอกชน/อืน่ๆ 

แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

ไทย อา่วไทย 

มาเลเซีย 



ถนน 

• ถนนสาย บ.พุน ้ารอ้น – ชายแดน 

• ถนนสายเมียวด ี– เชงิเขาตะนาวศรี  

• ถนนสายเชงิเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก 

• ถนนสายชายแดน(กาญจนบุรี) - ทวาย  

• ถนนสายกอกะเร็ก-ทา่ตอน 

 

สะพาน 

• สะพานแมส่อด 

• สะพานแมส่อด 2 

• สะพานแมน่ ้าสายแหง่ที ่2 

 
โครงการของ ทล. 

โครงการของ สพพ. 

โครงการเอกชน/อืน่ๆ 

AH1 AH2 

AH1 

AH112 

AH123 

AH112 

AH2 

AH16 

AH3 

AH2 AH111 โครงการถนน 

ระหวา่งประเทศไทย-พมา่ 

สงัขละบรุ ี

ทวาย 

มะละแหมง่ 

บางสะพาน 

สงิขร 

มะรดิ 

ยา่งกุง้ 

แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

พมา่ 

ไทย 

ลาว 

แมส่อด 

GMS East-West Corridor 



ไทย 

พมา่ 

กมัพูชา 

ลาว 

มาเลเซีย 

จีน 

1 

3 

คุนหมงิ 

ทวาย 

นราธิวาส 

ตราด 

วงัเตา 

ดานงั 

ย่างกุง้ 
11 

7 

10 

12 

14 

20 

27 

24 

16 

9 

เวียดนาม 

17 15 

25 

13 

18 

19 

26 

แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

2 

22 

21 

4 

5 

23 8 

6 

ไทย – ลาว (11 โครงการ) 

1.  โครงการถนนสายหว้ยทราย – หลวงน ้าทา – บอ่เต็น 

2.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่4 (เชียงของ) 

3.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย หว้ยโกน๋ – ปากแบง่    

4.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 13 เหนือ – สงัคโลก ในหลวงพระบาง 

5.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย ภูดู ่- ปากลาย 

6.  กครงการกอ่สรา้งถนนสาย 11 สปป.ลาว 

7.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเหือง อ.ทา่ลี ่จ.เลย 

8.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่1 (หนองคาย) 

9.  โครงการกอ่สรา้งถนนเชือ่มทา่เทียบเรือ(บ.เวนิใต)้ – ทางหลวง 

      หมายเลข 13 ของลาว 

10. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่3 (นครพนม) 

11. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่2 (มุกดาหาร)    

ไทย – กมัพูชา (3 โครงการ) 

12.โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 67 ชอ่งสะง า – อลัลองเวง – เสียมราฐ 

13.โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 68 ชอ่งจอม - กรอลนัท ์

14. โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 48 เกาะกง – สะแรอมัเบลิ 

ไทย – มาเลเซีย (5 โครงการ) 

15. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่อ.ตากใบ 

16. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลก (แหง่ที ่2) ที ่อ.สุไหงโกลก 

17. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่บ.บูเกะ๊ตา อ.แวง้ 

18. โครงการถนนสายนาทว-ีบา้นประกอบ/ดุเรียนบุหรง-อลอสตาร์ 

19. โครงการถนนสายสตูล-วงัประจนั/วงัเกลียน-เปอร์ลสิ  

ตอน ควนสตอ-วงัประจนั 

ไทย – พมา่ (8 โครงการ) 

20.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย บ.พุน ้ารอ้น – ชายแดนไทย/พมา่ 

21.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย กาญจนบุรี - ทวาย 

22. โครงการกอ่สรา้งสะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด 

23. โครงการกอ่สรา้งสะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด แหง่ที ่2 

24.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย เมียวดี – เชงิเขาตะนาวศรี 

25. โครงการกอ่สรา้งถนน สายเชงิเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก 

26. โครงการกอ่สรา้งถนนสาย กอกะเร็ก-ทา่ตอน 

27. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าสายแหง่ที ่2 (อ.แมส่าย) 

การพัฒนาถนนกับเพื่อนบ้าน 

44 



SKRL 
สายตะวันออก: ผา่นไทย – กมัพชูา – 

เวียดนาม 

สายตะวันตก: ผา่นไทยและพม่า  

เส้นประ คือ Missing Links 

ก) ไทย: อรัญประเทศ – คลองลกึ 

ข)  กมัพชูา: ปอยเปต – ศรีโสภณ 

ค) กมัพชูา: พนมเปญ – ล็อกนิน 

ง) เวียดนาม: ล็อกนิน – โฮจิมินห์ 

จ) เวียดนาม: มเูกีย – ทนัอบั – วงุองั 

ฉ) ลาว: เวียงจนัทน์ – ท่าแขก – มเูกีย 

ช) พม่า: ตนับซูายตั – ดา่นเจดีย์สาม
องค์ 

ซ) ไทย: ดา่นเจดีย์สามองค์ - น า้ตก  
45 



เส้นทางก่อสร้างรถไฟ จีน - อาเซียน 



47 

 

โครงการท่าเรือน า้ลึกทวาย 
 

และ 
 

การเปิดเส้นทางค้าชายแดน  
ไทย-พม่า ใหม่ 

 



48 
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2. กอ่สรา้งถนนกาญจนบรุี-ทวาย 

มอเตอร์เวย์  

กาญจนบรุี - พุน ้ารอ้น  

อยูร่ะหวา่งท า FS. 

ใช้งบปี 55 วงเงนิ 30 ลบ. 

ถนนสายกาญจนบรุ ี– พุน ้ารอ้น 

2 เลน 70 กม.  

กอ่สรา้งแลว้เสร็จ  

มอเตอร์เวย์  

บางใหญ ่– บา้นโป่ง – กาญจนบรุ ี

ออกแบบแลว้เสร็จ 

บ.พุน ้ารอ้น 

พมา่ 

ไทย 



51 
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ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วน 
กับประเทศคู่ค้าของไทยในภมิูภาคต่างๆ 

• ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภมิูภาคลุ่มน า้โขง ๖ ประเทศ 
(GMS) 

• ความร่วมมือทางเศรษฐกจิอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 

• การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-
GT) 

• ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกจิ(BIMSTEC) 

• ความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการ
พัฒนาพืน้ที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDC) 



ส่ีเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(QUADRANGLE)  

(UPMEC) 

หกเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(GMS) 

สามเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(IMT  - GT) 

สามเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(IMT  - GT) 

เจ็ดเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(BIMST EC) 

เหล่ียมเศรษฐกิจ 

ห้าเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(ACMECS) 

แปดเหลีย่มเศรษฐกจิ 
(PAN BEIPU WAN) 

CHINA 



สามเหล่ียมเศรษฐกจิ 
(IMT - GT) 

เหล่ียมเศรษฐกจิ 



ส่ีเหล่ียมเศรษฐกจิ 
(QUADRANGLE) 

(UPMEC) 

เหล่ียมเศรษฐกจิ 



เหล่ียมเศรษฐกจิ 

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกจิ 
(ACMECS) 



เหล่ียมเศรษฐกจิ 

หกเหล่ียมเศรษฐกจิ 
(GMS) 



เหล่ียมเศรษฐกจิ 
เจ็ดเหล่ียมเศรษฐกจิ 

(BIMST - EC) 



เหล่ียมเศรษฐกจิ 

แปดเหล่ียมเศรษฐกจิ 
(PAN BEIPU WAN) 



2,800 กม. 

4,000 กม. 

อดีตขนส่งทางน า้ ทะเล/แม่น า้โขง 



Pak Beng Luang Prabang 

Xaiyabuli 

Muangxai 

Huai Sai 

Luangnamtha 
Boten 

Mengla 

JInhong 

Kyaington 

Daluo 

Tachilek 
Mae Sai 

Chiangkong 

Chiang Rai 

Chiangmai Phayao 

Huaykhon 

น่าน 

Viengpuka 

Dienbienfu 

Lao PDR 

Vietnam PRC 

Myanmar 

Chiang Saen 

Planned Roads Connecting Thailand-Northern Lao PDR / 

Myanmar- PR China or R3A 

(Nan) 



ม. ปากแบ่ง 
ม. หลวงพระบาง 

ไชยบุรี 

ม.ไซ 

Huai Sai 

หลวงน า้ทา 
ด่านบ่อแต๋น 

Mengla 

นครเชียงรุ่ง 

Kyaington 

Daluo 

Tachilek 
Mae Sai 

Chiangkong 
เชียงราย 

เชียงใหม่ พะเยา 
น่าน 

ม. เวียงภคูา 

Dienbienfu 

สปป.ลาว 

เวียดนาม จีน 

สหภาพพม่า 

Chiang Saen 

แขวงอดุมชัย 

บ. น ้ ำยำว 

ด่ำนบ่อหำน 

ไปคุนหมิง 

บ.ห้วยโก๋น 

ม.เมือง 
แ
ม่
น
 ้ำ
โข
ง 

แผนที่แสดงทางหลวงเช่ือมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 



เชียงรำย 

พะโค 

จีน คุนหมิง 

วินห ์

พนมเปญ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ฮำนอย 

นรำธิวำส 

เชียงรุ่ง    (จ่ิงหง) 

เวียงจนัทน ์

กรุงเทพ 

บ่อเตน็ 

แม่สอด Rangoon 

เช่ือมโยงจีน-อินเดีย 

สุราษฎร์ธานี 

Andaman Sea 

ลำว พม่ำ 

ไทย อินเดีย 

เชนไน 

ศรีลงักำ 

บงัคลำเทศ 

ท่าเรือทวาย 



จนี อฟักานิสถาน ญี่ปุ่น 
ปากีสถาน 

อินเดีย 

ไทย 
เวียดนาม 

เกาหล ี

ตะวนัออกกลาง 

มาเลเซีย 

สิงคโ์ปร ์

อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์
ยุโรป 

ออสเตรเลีย 

อเมริกา 

นิวซีแลนด์ 





เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

สะหวนันะเขต 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

 East-West 
 Economic Corridor 

 North-South 
 Economic Corridor 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

กลยุทธก์ำรพฒันำ GMS 

ส่ีแยกอนิโดจีน 

เชียงตุง 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

R3B 

R8 

R12 

NE-SW Corridor 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

R3B 

N-S Corridor 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
(คุนม่ันกงลู่) 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R8 

R12 

NE-SW Corridor 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
(หนานม่ันกงลู่) 

R3A 

R3B 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
(คุนม่ันกงลู่) 

R8 

R12 

R9 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

เส้นทางถนน 
คุนหมิง-กรุงเทพ 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R3B 

เส้นทางถนน 
คุนหมิง-กรุงเทพ 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R8 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R12 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
(หนานม่ันกงลู่) 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R9 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 



เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
(หนานม่ันกงลู่) 

R3A 

R3B 

R8 

R12 

R9 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
(คุนม่ันกงลู่) 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

R3B 

R8 

R12 

NE-SW Corridor 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

R3B 

N-S Corridor 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
(คุนม่ันกงลู่) 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

R8 

R12 

NE-SW Corridor 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง 

เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
(หนานม่ันกงลู่) 

R3A 

R3B 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
(คุนม่ันกงลู่) 

R8 

R12 

R9 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 

ไคลำน 

South China Sea 

อ่าวไทย 

Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 

อรญัประเทศ 

เชียงใหม่ 
หนองคำย 

หลวงพระบำง น่ำน 

พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 

แม่สอด 
ตำก 

นครรำชสีมำ 

Laos 

Rangoon 

Cambodia 

เชียงตุง 

หนำนหนิง R3A 

เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 



23/11/55 

เชียงรำย 

เมำะละแหม่ง 

มณัฑะเลย ์

China 
คุนหมิง 

วินห ์

ฮอนลำ 

ดองฮำ 
Danang 

สตึงเตร็ง เสียมเรียบ 

โฮจิมินหซิ์ต้ี   สีหนุวิลล ์

หำดใหญ่ 

ไฮฟอง 
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Andaman Sea Vietnam 

ฮำนอย 

อุบลรำชธำนี 
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หลวงพระบำง น่ำน 
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เชียงตุง 

หนำนหนิง 
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เส้นทางถนน 
คุนหมงิ-กรุงเทพ 
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เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
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หนานหนิง-กรุงเทพ 
(หนานม่ันกงลู่) 
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พิษณุโลก ท่ำแขก 

มุกดำหำร 

เชียงรุ่ง 

Myanmar 

เวียงจนัทน ์

ปำกแบ่ง 

Bangkok ปำกเซ 

บ่อเต็น 
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หนำนหนิง 
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เส้นทางถนน 
หนานหนิง-กรุงเทพ 
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เส้นทางถนน 
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(คุนม่ันกงลู่) 



พธีิเปิดทางหลวงหมายเลข ๗๖ 

จากกรุงพนมเปญไปเช่ือมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๑๓ ใต้ ของลาว ซึ่งสามารถเดนิทางต่อไปได้
จนถงึนครเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบาง จนถงึชายแดนมณฑลหยุนหนันของจีนจนถงึชายแดน

มณฑลหยุนหนันของจีน 
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Trade & Industrial Zone in Bo Ten, Laos PDR  



รายการ 

มูลค่า (ล้าน THB) ∆ อัตราการเปล่ียนแปลง (%) สัดส่วน (%) 

2551 2552 2553 2554 
2554 2555 

52/51 53/52 54/53 
55/54 

2553 2554 
2555 

มกราคม - 
มีนาคม 

ม.ค. - 
มี.ค. 

ม.ค. - 
มี.ค. 

การค้าระหว่างประเทศ 
  

การค้ารวม 953,557 833,318 1,006,141 1,147,053 267,875 318,215 -12.61 20.74 14.01 18.79 100 100 100 

ส่งออก 494,557 423,453 542,101 631,465 150,375 182,190 -14.38 28.02 16.48 21.16 100 100 100 

น าเข้า 459,000 409,866 464,040 515,587 117,500 136,025 -10.70 13.22 11.11 15.77 100 100 100 

ดุลการค้า 35,557 13,587 78,061 115,878 32,875 46,166   

 

 

 รายงานสถติกิารค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย พม่า ลาว และ กัมพชูา (ภาพรวม) 
 ย้อนหลัง 5 ปี ปี 2551 - 2555 (มกราคม - มีนาคม) (ล้าน THB)  



การค้าชายแดน 
  

การค้ารวม 713,502 639,137 778,068 899,783 224,881 225,386 -10.42 21.74 15.64 0.22 77.33 78.44 70.83 

ส่งออก 410,639 366,117 486,490 587,360 151,196 144,658 -10.84 32.88 20.73 -4.32 89.74 93.02 79.40 

น าเข้า 302,864 273,020 291,578 312,423 73,685 80,728 -9.85 6.80 7.15 9.56 62.83 60.60 59.35 

ดุลการค้า 107,775 93,096 194,912 274,936 77,511 63,931   

รายงานสถติกิารค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย พม่า ลาว และ กัมพชูา (ภาพรวม) 
 ย้อนหลัง 5 ปี ปี 2551 - 2555 (มกราคม - มีนาคม) (ล้าน THB)  

รายการ 

มูลค่า (ล้าน THB) ∆ อัตราการเปล่ียนแปลง (%) สัดส่วน (%) 

2551 2552 2553 2554 
2554 2555 

52/51 53/52 54/53 
55/54 

2553 2554 
2555 

มกราคม - 
มีนาคม 

ม.ค. - 
มี.ค. 

ม.ค. - 
มี.ค. 



www.themegallery.com 

ประโยชน์ของเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ 

•เป็นประตูการคา้

เพื่อติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

•กระตุ้นการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

•ดึงดูดนักลงทุนทัง้

ในและนอกประเทศ 

•ลดช่องว่างทาง

เศรษฐกิจ 
 

SBEZ 

ด้านสังคม 

• แก้ปัญหาแรงงานต่าง

ด้าวผิดกฎหมาย 

•เชื่องโยงด้าน

วัฒนธรรมประเพณี 

•การส่งเสริมการจ้าง

งานในพื้นที่ชายแดน 

• พัฒนาเครอืข่าย

ทรัพยากรมนษุย์ เพิ่ม

คุณภาพชวีิต 



ผลกระทบด้านการเมืองและความม่ันคง 

• การควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐที่เข้มข้นยิ่งขึน้ 

• ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิการลักลอบค้ามนุษย์ การค้าอาวุธยา
เสพตดิและสารตัง้ต้น การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

• ช่องว่างในการพัฒนาอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคม 

• การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

98 



ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
• สมาชิกอาเซียนเดมิ 6 ประเทศ ลดภาษีเป็น 0 ตัง้แต่ 1 ม.ค. 53 
• ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ลดภาษีเหลืออัตราร้อยละ 0 - 5  
• สาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา 

มะพร้าว (น า้มัน เนือ้มะพร้าวแห้ง) กาแฟ ปาล์มน า้มัน 
• สาขาที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิน้ส่วน 

อุปกรณ์ electronics อาหารส าเร็จรูป เสือ้ผ้าส าเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง 
สินค้าอุปโภคบริโภค 

• การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 8 สาขา 

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
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ผลกระทบทางสังคม 

• ปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคล่ือนย้ายแรงงาน และ
นักท่องเที่ยวโดยเสรี 

• การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน และการสร้างความรู้สึกร่วม
ของประชาชนให้ตระหนักถงึหน้าที่ในการเป็นประชากรของอาเซียน 

• การช่วยเหลือเมื่อมีภยัพิบัติ 

• การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวของประเทศอาเซียน 

• การช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ประชาชนอาเซียนในประเทศที่ 3 

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

100 



ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
Question 

Answer 



จบการบรรยาย 



 

กติตวัิฒน์ รัตนดลิก ณ ภเูกต็ 

โทรฯ 081-9847038 

E-Mail : Kittiwat_r@hotmail.com 

 


