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หลักการและเหตุผล

• BIMSTEC คือกรอบความร2วมมือท่ีมีความใกล8ชิดมากท่ีสุด
กับประเทศไทย ท้ังในมิติ ภูมิศาสตรK เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา

• BIMSTEC คือตลาดขนาดใหญ2ของประชากรขนาด 1.5 
พันล8านคน มีขนาดเศรษฐกิจท่ีมีมูลค2ารวมสูงมากกว2า 3.5 
ล8านล8านดอลลารKสหรัฐ และมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง (Emerging Economies)

• BIMSTEC คือ แกนกลางในยุทธศาสตรK Indo-Pacific



วัตถุประสงค,

เพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ6ป7จจุบันเกี่ยวกับพัฒนาการของกรอบเขตการคBาเสรี BIMSTEC และเพื่อประเมิน
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ทั้งดBานการคBาและการลงทุน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห6ความเชื่อมโยงในพื้นที่ที่กรอบเขต
การคBาเสรี BIMSTEC ครอบคลุม

เพื่อสVงเสริมการยกระดับการสรBางมูลคVาทางเศรษฐกิจ และการใชBประโยชน6เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการคBาเสรี 
BIMSTEC ของประเทศไทย

เพื่อสVงเสริมบทบาทของกรอบเขตการคBาเสรี BIMSTEC ตVอการพัฒนาประเทศสมาชิกและภูมิภาค

เพื่อพัฒนาขBอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปZนประโยชน6ตVอภาพรวมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิก BIMSTEC

เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาใชBประกอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมฝ]กอบรม ประชุมวิชาการ 
และสัมมนาวิชาการ ของสถาบันระหวVางประเทศเพื่อการคBาและการพัฒนา (องค6การมหาชน) และของจุฬาลงกรณ6
มหาวิทยาลัย 



พัฒนาการความสัมพันธ,ไทย-อนุภูมิภาคอ<าวเบงกอล และ BIMSTEC

1986 Rajiv Gandhi นายกรัฐมนตรีอินเดียคนแรกที่เดินทางเยือนไทย พรEอมกับแนวคิดที่จะปูทางไปสูMนโยบาย ‘มองตะวันออก’ (Look East Policy) สอดรับกับ

นโยบายของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปลี่ยนสนามรบเปcนสนามการคEา และนโยบาย ‘มองตะวันตก’ (Look West Policy) 

1997 ไทยตEองการเปcนศูนยhกลางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สรEางความรMวมมือดEานการคEา การลงทุน เทคโนโลยี การคมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การทMองเที่ยว 

และประมง เสนอกรอบความรMวมมือ Bangladesh – India – Sri Lanka – Thailand Economic Cooperation (BISTEC)

ธันวาคม 1997 เมียนมาเขEารMวมกรอบความรMวมมือ Bangladesh – India – Myanmar - Sri Lanka – Thailand Economic Cooperation (BIMSTEC) 

2003 เนปาลและภูฏานเขEาเปcนสมาชิก BIMSTEC และไดEเปลี่ยนชื่อกรอบความรMวมมือเปcน ความริเริ่มแหMงอMาวเบงกอลสำหรับความรMวมมือหลากหลายสาขาทาง

วิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sector Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) 

2002 ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งเขตการคEาเสรี BIMSTEC ในการประชุม BIMSTEC Ministerial Meeting ครั้งที่ 5 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา



พัฒนาการความสัมพันธ,ไทย-อนุภูมิภาคอ<าวเบงกอล และ BIMSTEC

2004 ลงนามในกรอบเขตการคEาเสรี และ จัดตั้งคณะกรรมการการเจรจาการคEา BIMSTEC (BIMSTEC Trade Negotiating Committee: BIMSTEC TNC) เพื่อจัดทำ

กรอบเขตการคEาเสรี BIMSTEC (Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area) ในการประชุม BIMSTEC Ministerial Meeting ครั้งที่ 6 ณ 

จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ครอบคลุมกรอบการเจรจา 3 สาขาหลัก ไดEแกM การคEาสินคEา การคEาบริการ และ การลงทุน

2008 the 2nd BIMSTEC Summit Meeting, New Delhi, India ขยายกรอบความรMวมมือ จากเดิม 6 ดEาน คือ trade, technology, energy, transport, tourism 

และ fisheries โดยมีความรMวมมือเพิ่มเติมดEาน agriculture, public health, poverty alleviation, counter-terrorism, environment, culture, people to 

people contact และ climate change

2014 the 3rd BIMSTEC Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar จัดตั้งสำนักเลขาธิการ BIMSTEC ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยมี Sumith Nakandala จากศรี

ลังกาเปcนเลขาธิการ BIMSTEC

2004 1st BIMSTEC Summit, BIMST-EC Declaration, Bangkok, 31 July 2004



พัฒนาการความสัมพันธ,ไทย-อนุภูมิภาคอ<าวเบงกอล และ BIMSTEC

2018 the 4th BIMSTEC Summit, Kathmandu, Nepal ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงการและวิธีการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ BIMSTEC และกำหนดกรอบความ

รMวมมือ BIMSTEC ใหEครอบคลุมมิติดังน้ี  Poverty Alleviation, Transport and Communications (Connectivity), Trade and Investment, Counter 

Terrorism and Transnational Crime, Environment and Disaster Management, Climate Change, Energy, Technology, Agriculture, Fisheries, Public 

Health, People-to-People Contacts, Cultural Cooperation, Tourism, Mountain Economy,  Blue Economy

2017 พิจารณารMางขEอตกลง BIMSTEC Coastal Shipping Agreement เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกใหEการขนสMงทางทะเลในบริเวณใกลEชายฝ��ง (20 ไมลh

ทะเลจากชายฝ��งของประเทศสมาชิก) เกิดข้ึนอยMางสะดวกมากยิ่งข้ึน

2015 การประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดขอนแกMน ไดEมีขEอตกลงใหEแตMละประเทศสมาชิกเตรียมการเพื่อนำเสนอ รายการสินคEาที่สามารถทำการลดอัตรา

ภาษีศุลกากรระหวMางกันไดEในลักษณะ Negative List แตMอยMางไรก็ตามขEอตกลงการคEาเสรี BIMSTEC ยังไมMสามารถหาขEอสรุปไดE ทั้งน้ีเน่ืองจากความวุMนวายทาง

การเมืองในประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดียเองก็ขอถอนตัวจาก BIMSTEC TNC 



BIMSTEC Trade Negotiation Committee (TNC)

1. ¤³Ð·Ó§Ò¹´�Ò¹¡®Ç�Ò´�ÇÂ¶Ô่¹¡Óà¹Ô´ÊÔ¹¤�Ò (Working Group on Rules of Origin) 

2. ¤³Ð·Ó§Ò¹´�Ò¹¡ÒÃ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ (Working Group on Trade in Services) 

3. ¤³Ð·Ó§Ò¹´�Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ (Working Group on Investment) 

4. ¤³Ð·Ó§Ò¹¼Ù�àªÕ่ÂÇªÒ´�Ò¹¡®ËÁÒÂ (Working Group in Legal Experts) 

5. ¤³Ð·Ó§Ò¹´�Ò¹¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×ÍÈØÅ¡Ò¡Ã (Working Group on Customs Cooperation) 

6. ¤³Ð·Ó§Ò¹´�Ò¹ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Ò§¡ÒÃ¤�Ò (Working Group on Trade 
Facilitations)



BIMSTEC FTA

1. Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on the BIMSTEC FTA

2. Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on the BIMSTEC FTA

3. Agreement on Investment of the Framework Agreement on the BIMSTEC FTA

4. Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters for the 
BIMSTEC FTA

5. Agreement on Rules of Origin and Operational Certification Procedures for the 
BIMSTEC FTA

6. Agreement on Trade Facilitation for the BIMSTEC FTA

7. Protocol to amend the Framework Agreement on the BIMSTEC FTA



BIMSTEC Agreement on Trade in Goods
แบ#งการลดภาษีสินค1าออกเป5น 3 กลุ#ม ดังนี้

1. Positive List Approach แบ#งออกเป5น 2 กลุ#มสินค1า ได1แก# 
1. Fast Track (FT) 

2. Normal Track (Normal Elimination (NTE) /Normal Track 
Reduction (NTR)) ซ่ึงจะเปCนการลดภาษีจากอัตรา MFN โดย
ประเทศพัฒนานWอยท่ีสุด (Least Developed Countries: LDCs 
อันไดWแกb บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมา เนปาล) จะไดWรับความ
ยืดหยุbนมากกวbาในแงbระยะเวลาการลดภาษี และการไดWรับลดหยbอน
ภาษีท่ีเร็วกวbาจากประเทศกำลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา ไทย)

2. Negative List Approach กำหนดให1มีสินค1าจำนวนหนึ่งที่ไม#
นำมาลดภาษี (Negative List: NL) ภายใต1เขตการค1าเสรีได1แต#
จะต1องกำหนดเพดานจำนวนรายการสินค1าที่จะไม#นำมาลดภาษี 
โดย LDCs สามารถขอให1ประเทศกำลังพัฒนาพิจารณาลดภาษี
เป5นการเฉพาะ (Derogation) สำหรับสินค1าส#งออกสำคัญของ 
LDCs

กลุMมสินคEา ส ั ดส M วนร ายการ

ส ินค Eาท ี ่ม ีการลด

ภ า ษ ี เ ท ี ย บ ก ั บ

ร า ย ก า ร ส ิ น ค E า

ทั้งหมด

จ ำ น ว น ร า ย ก า ร

ส ินค Eาท ี ่นำมาลด

อ ั ต ร า ภ า ษ ี  (HS 

Code 2012)

อัตราภาษีสุดทEาย

กล ุ M ม เร M งลดภา ษี  

(FT)

10% 505 0%

กลุ Mมลดภาษีปกติ 

(NTE)

48% 2,425 0%

กลุ Mมลดภาษีปกติ 

(NTR)

19% 960 1-5%

กล ุ M ม ไ ม M ล ดภา ษี  

(NL)

23% 1,162 ไมMมีการลดภาษี

ที่มา: กรมเจรจาการคEาระหวMางประเทศ (2018)



¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 
BIMSTEC TNC 

¤ÃÑ้§·Õ่ 20

โดยผลการประชุม BIMSTEC TNC คร้ังท่ี 20 ท่ีประชุมไดAหารือเพ่ือหา
ขAอสรุปในเอกสาร 4 ฉบับ เพ่ือใหAสามารถลงนามเอกสารในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคAาท่ีบังคลาเทศ ไดAแกV

1. รVางความตกลงการคAาสินคAา (Agreement on Trade in Goods)

2. รVางความตกลงวVาดAวยกระบวนการและกลไกระงับขAอพิพาท 
(Agreement on Dispute Settlement Procedures and 
Mechanism)

3. รVางพิธีสารแกAไขกรอบความตกลงการคAาเสรี BIMSTEC (Protocol to 
Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC FTA)

4. รVาง ความตกลงวVาดAวยความรVวมมือดAานศุลกากร (Agreement on 
Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters for 
BIMSTEC FTA)



ในการประชุมคณะผูAเจรจาการคAาจากประเทศอินเดีย มีความเห็นวVา จาก
สถานการณyปzจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปตั้งแตVป{ 2011 (BIMSTEC TNC คร้ังท่ี 
19) ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคทำใหAรVางความตกลงวVาดAวยความ
รVวมมือดAานศุลกากร ซ่ึงได'มีการตกลงกันเมื่อ 4 ป7ท่ีแล'ว ไม;สะท'อน
ถึงความเป@นจริงในปDจจุบัน จึงขอแก'ไขบางประเด็นในความตก
ลงดังกล;าว รวมท้ังได'ขอแก'ไขตารางข'อผูกพันภาษีศุลกากร 
ภายใต'ความตกลงการค'าสินค'าด'วย อยVางไรก็ตาม ประเทศสมาชิก
อื่น ไดAแกV ภูฏาน บังคลาเทศ เมียนมารy เนปาล ศรีลังกาและไทย มี
ความเห็นวVา ยังไมVมีความจำเป�นตAองพิจารณารVางความตกลงดังกลVาวใหมV
อีกคร้ัง จึงมีมติใหAจัดทำพิธีสารเพ่ือแกAไขความตกลงดังกลVาวและใหAอินเดีย
จัดทำรVางพิธีสารดังกลVาวสVงใหAสำนักเลขาธิการ BIMSTEC โดยเร็วท่ีสุด 
เพ่ือใหAประเทศสมาชิกรVวมกันพิจารณาตVอไป (กรมเจรจาการคAาระหวVาง
ประเทศ, 2018)



กลุ$มเร$งลดภาษี (FT) อินเดีย ศรีลังกา ไทย บ ังคลาเทศ ภ ูฏาน เม ียนมา 

เนปาล

อินเดีย ศรีลังกา ไทย 1/7/2016 – 30/6/2019 1/7/2016 – 30/6/2017

บ ังคลาเทศ ภ ูฏาน เม ียนมา 

เนปาล

1/7/2016 – 30/6/2021 1/7/2016 – 30/6/2019

กลุ$มลดภาษีปกติ (NTE/NTR) อินเดีย ศรีลังกา ไทย บ ังคลาเทศ ภ ูฏาน เม ียนมา 

เนปาล

อินเดีย ศรีลังกา ไทย 1/7/2017 – 20/6/2022 1/7/2017 – 20/6/2020

บ ังคลาเทศ ภ ูฏาน เม ียนมา 

เนปาล

1/7/2017 – 20/6/2027 1/7/2017 – 20/6/2025

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (4567)



อยVางไรก็ตามภายหลังการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคAา (BIMSTEC 
TNC) คร้ังท่ี 20 ณ จังหวัดขอนแกVน คณะเจรจาฯ ของประเทศอินเดีย
ก็ขอไม;เข'าร;วมการประชุม BIMSTEC TNC อีกต;อไป เนื่องจาก
ต'องการแก'ไข PSRs สำหรับสินค'า 147 รายการ ท่ีไดAขAอสรุปจาก
การประชุมคร้ังท่ี 19 ในป{ 2011 เนื่องจากรายการดังกลVาวท่ีไดAสรุปไปแลAว
นั้น ไมVสอดคลAองกับนโยบายการคAาของรัฐบาลอินเดียในปzจจุบัน โดยอินเดีย
จะจัดทำขAอคิดเห็นในรายการดังกลVาวและสVงใหAสำนักงานเลขาธิการ 
BIMSTEC เพ่ือสVงใหAประเทศสมาชิกอื่นๆ พิจารณาตVอไป (กรมเจรจาการคAา
ระหวVางประเทศ, 2018)



¢�Íµ¡Å§¡ÒÃ¤�ÒºÃÔ¡ÒÃ

• ขAอตกลงการคAาบริการ ท่ีประชุม BIMSTEC TNC คร้ังท่ี 20 หารือรVางความตกลงการคAาบริการโดยพิจารณาจาก
รVางขAอตกลงท่ีเสนอโดยอินเดีย ซึ่งเป�นประเทศท่ีตAองการเป�ดเสรีการคAาบริการมากท่ีสุด โดยสามารถสรุปขAอบท
ไดAเพ่ิมเติมอีกจำนวน 4 ขAอบท ไดAแกV Objectives, General Exception, Security Exception และ 
Recognition (กรมเจรจาการคAาระหวVางประเทศ, 2018)

¢�Íµ¡Å§´�Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
• ประชุมหารือรายละเอียดของข8อบทคงค8างรวม 6 ข8อบท ประกอบด8วย Definition, Scope, National Treatment, 

Compensation for losses, Expropriation และ Repatriation ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไม2สามารถหา ข8อสรุปร2วมกันของ
ท้ัง 21 ข8อบท ภายใต8ความตกลงด8านการลงทุนได8 โดยจะหารือร2วมกันในการประชุมครั้งต2อไป ผู8แทนจากประเทศอินเดีย
พยายามผลักดันร2างมาตรฐานความตกลงเพื่อส2งเสริมและคุ8มครองการลงทุน (BIT Model) ฉบับใหม2ของตน ให8เปxน
พื้นฐานสำหรับการเจรจา แต2ในชั้นน้ียังไม2มีประเทศสมาชิกใดเห็นด8วย พร8อม ยืนยันให8หารือบนพื้นฐานของร2างความตก
ลงฯ ฉบับท่ีใช8ในการเจรจา BIMSTEC ต้ังแต2ต8น (กรมเจรจาการค8าระหว2างประเทศ, 2018)
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• หลังจากเกิดความลVาชAาท่ีเกิดขึ้นภายหลังการประชุม BIMSTEC TNC คร้ังท่ี 20 การประชุมคร้ังท่ี 21 ก็สามารถ
จัดขึ้นไดAในระหวVางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2018 (ทอดเวลาหVางจากคร้ังท่ี 20 3 ป{เศษ) ณ กรุงธากา ประเทศ
บังคลาเทศ โดยในการประชุมคร้ังนี้ประเทศสมาชิกสามารถหาขAอสรุปในขAอตกลงการคAาเสรีไดA 3 ฉบับ ไดAแกV 

1. Agreement on Trade in Goods

2. Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters 

3. Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms 

• อยVางไรก็ตามขAอตกลงการลงทุน ขAอตกลงการคAาบริการ และขAอตกลงเร่ืองส่ิงอำนวยความสะดวกทางการคAา ก็
ยังคงไมVสามารถหาขAอสรุปไดAและตAองมีการเจรจาตVอไป (BIMSTEC Secretariat, 2018B)



ไทย เมยีนมา บงักลาเทศ เนปาล/ภฏูาณ ศรลีงักา อนิเดยี

สง่ออกขยายตวั
มากที/สดุ

อนัดับที( 
1 38. Motor vehicles and parts 4. Vegetables, fruit, nuts 33. Chemical,rubber,plastic prods 25. Food products nec 36. Metals nec 33. Chemical,rubber,plastic prods
อนัดับที( 
2 33. Chemical,rubber,plastic prods 36. Metals nec 7. Plant-based fibers 35. Ferrous metals

41. Machinery and equipment 
nec 38. Motor vehicles and parts

อนัดับที( 
3 25. Food products nec 13. Forestry 41. Machinery and equipment nec 4. Vegetables, fruit, nuts 21. Vegetable oils and fats 32. Petroleum, coal products

สง่ออกหดตวัมาก
ที/สดุ

อนัดับที( 
1 28. Wearing apparel 25. Food products nec

56. PubAdmin/Defence/Health/Educa
t 27. Textiles 54. Business services nec 28. Wearing apparel

อนัดับที( 
2 54. Business services nec 28. Wearing apparel 27. Textiles 54. Business services nec 49. Sea transport 54. Business services nec
อนัดับที( 
3 40. Electronic equipment 27. Textiles 28. Wearing apparel 48. Transport nec 28. Wearing apparel 42. Manufactures nec

นําเขา้ขยายตวั
มากที/สดุ

อนัดับที( 
1

41. Machinery and equipment 
nec 25. Food products nec 33. Chemical,rubber,plastic prods 27. Textiles 36. Metals nec 33. Chemical,rubber,plastic prods

อนัดับที( 
2 38. Motor vehicles and parts 38. Motor vehicles and parts 41. Machinery and equipment nec 34. Mineral products nec 23. Processed rice 16. Oil
อนัดับที( 
3 35. Ferrous metals 4. Vegetables, fruit, nuts 21. Vegetable oils and fats 33. Chemical,rubber,plastic prods

41. Machinery and equipment 
nec

41. Machinery and equipment 
nec

นําเขา้หดตวัมาก
ที/สดุ

อนัดับที( 
1 13. Forestry 21. Vegetable oils and fats 13. Forestry 57. Dwellings

19. Meat: 
cattle,sheep,goats,horse 57. Dwellings

อนัดับที( 
2 36. Metals nec 35. Ferrous metals 27. Textiles 45. Water 29. Leather products 9. Cattle,sheep,goats,horses
อนัดับที( 
3 40. Electronic equipment 27. Textiles 1. Paddy rice 53. Insurance 27. Textiles 51. Communication

ภาคการผลติที/
ขยายตวัมากที/สดุ

อนัดับที( 
1 36. Metals nec 4. Vegetables, fruit, nuts 12. Wool, silk-worm cocoons 35. Ferrous metals 36. Metals nec 20. Meat products nec
อนัดับที( 
2 46. Construction 36. Metals nec 35. Ferrous metals 21. Vegetable oils and fats 21. Vegetable oils and fats 38. Motor vehicles and parts
อนัดับที( 
3 35. Ferrous metals 18. Minerals nec 19. Meat: cattle,sheep,goats,horse 25. Food products nec 35. Ferrous metals 34. Mineral products nec

ภาคการผลติที/หด
ตวัมากที/สดุ

อนัดับที( 
1 50. Air transport 5. Oil seeds 40. Electronic equipment

41. Machinery and equipment 
nec 24. Sugar 42. Manufactures nec

อนัดับที( 
2 40. Electronic equipment

19. Meat: 
cattle,sheep,goats,horse 28. Wearing apparel 32. Petroleum, coal products 1. Paddy rice 28. Wearing apparel

อนัดับที( 
3 30. Wood products 12. Wool, silk-worm cocoons 29. Leather products 34. Mineral products nec 23. Processed rice 29. Leather products

อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 0.3932 0.9507 0.2387 2.3102 1.3813 0.2164



ตารางที่ 4.2: ผลกระทบของข4อตกลงการค4าเสรีบิมสเทคต:อระดับสวัสดิการสังคม (หน:วย: ล4านดอลลารBสหรัฐฯ)

ประเทศ ผลกระทบจากการ

จัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น 

(Resource 

Allocation Effect)

ผลกระทบจาก

อัตราการคJาที่

เปล่ียนแปลง

ไป (Terms of 
Trade Effect)

ผลกระทบจากรูปแบบ

การออมและการลงทุนที่

เปล่ียนแปลงไป 

(Investment-Saving 

Effect)

การเปล่ียนแปลงใน

ระดับสวัสดิการสังคม

ไทย 79.6395 230.3086 -32.8118 277.1363

เมียนมา -0.1269 51.8617 -5.2836 46.4512

บังกลาเทศ 12.2865 11.43 3.8889 27.6054

เนปาล/ภูฏาน 122.0229 33.3594 -1.1361 154.2462

ศรีลังกา 50.9797 71.4601 18.6217 141.0614

อินเดีย 177.4321 142.2338 29.8025 349.4684

บิมสเทค 292.7134 0 0 292.7134
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• ภูมิภาคอMาวเบงกอล ถือเปcนพื้นที่เป�าหมายที่ประเทศไทยตEองใหEความสำคัญอยMางยิ่ง เพราะนอกจาก

ความใกลEชิดในฐานะเพื่อนบEานแลEว ภูมิภาคอMาวเบงกอลยังเปcนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจที่ใหญMที่สุดใน
โลก 

• GDP รวมกันสูงกวMา  3.620 ลEานลEานดอลลารhสหรัฐฯ ณ ป� พ.ศ. 2561

• อินเดีย เปcนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญMเปcนอันดับที่ 3 ของโลก ดEวยมูลคMา 10.498 ลEาน
ลEานดอลลารhสหรัฐฯ (รองจากอันดับ 1 คือจีน และอันดับ 2 สหรัฐอเมริกา)

• รายไดEเฉลี่ยตMอคนตMอป�ของทุกประเทศในกลุMม บิมสเทค อยูMที่ระดับสูงกวMา 1,000 ดอลลารh
สหรัฐฯตMอคนตMอป� (ยกเวEนเนปาล ที่ระดับ 918.9 ดอลลารhสหรัฐฯตMอคนตMอป�)

• ทุกประเทศในภูมิภาคตMางมีอัตราการมีสMวนรMวมในกำลังแรงงาน (Labour Force 
Participation Rate, รEอยละของประชากรที่มีอยูMในกำลังแรงงาน) ในอัตราสูงเกินกวMา รEอย
ละ 50 

• พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเปcนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการบริโภค
ภายในประเทศคิดเปcนสัดสMวนระหวMางรEอยละ 55-70.8 ของ GDP ยังมีศักยภาพที่จะเป�ดสูM
ตลาดการคEาระหวMางประเทศอีกมาก

• มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เปcนทั้งแหลMงทรัพยากรธรรมชาติ และแหลMงทรัพยากรมนุษยh รวมทั้งยังมี
ระยะทางไมMไกลจากประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกลEเคียง
กับประเทศไทย และทุกประเทศสมาชิกตMางก็กำลังตื่นตัวในการสMงเสริมใหEนักลงทุนตMางชาติเขEามา
ลงทุน 
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• การขนสMงทางแมMน้ำไดEรับความนิยมอยMางมากในอินเดีย 
บังกลาเทศ และเมียนมา เน่ืองจากทั้งสามประเทศมี
โครงขMายแมMน้ำขนาดใหญMที่เรือผMานไดE และการขนสMงทาง
แมMน้ำจัดวMาเปcนการขนสMงที่มีตEนทุนที่ต่ำที่สุดตMอน้ำหนัก
บรรทุกตMอระยะทาง โดยที่พบการขนสMงทางแมMน้ำอยMาง
มาก และปลายทางของแมMน้ำก็คือเมืองทMาและทMาเรือ
ขนาดใหญM ดังน้ี

• แมMน้ำคงคา แมMน้ำยมนา แมMน้ำนรรมทา ประเทศอินเดีย 
ใชEในการขนสMงในรัฐกัว เบงกอลตะวันตก อัสสัม รัฐเกรละ 
ฯลฯ

• แมMน้ำพรหมบุตร ประเทศบังกลาเทศ มีการขนสMงทางลุMม
แมMน้ำและสาขาผMานมายังเมืองดากา จิตตะกอง มองลา 
ฯลฯ 

• แมMน้ำอิรวดี ประเทศเมียนมา เปcนเสEนทางขนสMงหลักจาก
เมืองมันดะเลยh มายังกรุงยMางกุEง
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เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตรhของกลุMมประเทศสมาชิก BIMSTEC ที่ระบบ
ขนสMงทางบกยังไมMมีคุณภาพและยังไมMเชื่อมโยงกัน ทำใหEการขนสMงทางทะเล
เปcนหัวใจหลักของการคEาในภูมิภาคน้ี แมEวMาเสEนทางการเดินเรือหลักของโลก
จะผMานทางตอนใตEของอMาวเบงกอล แตMทMาเรือในอMาวเบงกอลไมMใชMจุดหมาย
หลักของเรือเดินสมุทรขนาดใหญM  รูปที่ 2.1 ดEานลMางแสดงเสEนทางการ
เดินเรือหลักในภูมิภาคน้ี พบวMา สินคEาที่เขEาสูMประเทศอินเดียสMวนใหญMจะเขEาที่
ทMาเรือมุมไบ ทางทิศตะวันตกของอินเดีย กMอนที่จะมีการกระจายสินคEาไปยัง
ภูมิภาคอื่น โดยมีทMาเรือที่สำคัญ คือ ทMาเรือมุมไบ ทMาเรือเชนไน ทMาเรือโกลกัต
ตา และทMาเรือโคลัมโบ ที่เปcนฮับกระจายสินคEาที่สำคัญ อยMางไรก็ดี สำหรับ
สินคEาที่มาจากประเทศไทยน้ัน เกือบทั้งหมดตEองมีการเปลี่ยนถMายสินคEาที่
ทMาเรือสิงคโปรh หรือทMาเรือมาเลเซีย (ทMาเรือป�นัง) กMอนเทMาน้ันจึงจะมาข้ึนที่ทMา
เหลMาน้ีไดE
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• ท$ามกลางการแย$งชิงกันเปQนมหาอำนาจภายใตVยุทธศาสตรY Belt and 
Road Initiatives (BRI) ที่มีแกนหลักคือมหาอำนาจจีน และยุทธศาสตรYอิน
โดแปซิฟkก (Indo-Pacific) ที่มีสหรัฐอเมริกาเปQนมหาอำนาจสำคัญในการ
ปkดลVอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน กรอบบิมสเทคกลายเปQนหนึ่งใน
ความร$วมมือสำคัญที่จะเชื่อมโยงอาเซียนที่มีประเทศไทยเปQนจุดศูนยYกลาง
เขVากับประเทศในภูมิภาคเอเชียใตVซึ่งอยู$ลVอมรอบอ$าวเบงกอล แห$ง
มหาสมุทรอินเดีย ดังนั้นในทางยุทธศาสตรYหากประเทศไทยตVองการเปQน
จุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรแปซิฟkกและมหาสมุทรอินเดีย บิมสเทคจึงเปQน
กรอบที่ไทยตVองใหVความสำคัญอย$างยิ่ง

• บิมสเทคก็เปQนมรดกที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของประเทศไทยในปx พ.ศ. 
2540 
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• ประเทศไทย ทั้งในฐานะผูEริเริ่มแนวคิดการบูรณาการภูมิภาคอMาวเบงกอลภายใตEกรอบ BIMSTEC 
ยังคงตEองมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตรhตMอไปในการเปcนผูEนำในกรอบความรMวมมือน้ี และทั้ง
ในฐานะที่ระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็อยูMในระดับที่คMอนขEางจะกEาวหนEา
มากกวMาประเทศสมาชิกอื่น ยิ่งทำใหEไทยตEองแสดงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหลักที่จะตEอง
นำพาการเดินหนEาสรEางประชาคมของประเทศรอบภูมิภาคอMาวเบงกอล

• ประเทศไทยควรวางนโยบายการมีปฏิสัมพันธhกับประเทศสมาชิกบิมสเทคโดยยกระดับใหEกรอบ 
บิมสเทคเปcนความรMวมมือระดับภูมิภาค (มิใชMระดับอนุภูมิภาค ดังที่เปcนอยูM) อMาวเบงกอลมีมากMอน
แนวคิดเรื่องรัฐชาติ

• ในบทบาทนำของไทย ก็ตEองมีทMาทีที่เปcนมิตร สรEางความไวEเน้ือเชื่อใจ และไมMเปcนการหักหนEา
ประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญMทั้งในมิติประชากร และมิติชนาดเศรษฐกิจ รวมทั้งมีอิทธิพลทั้งในทาง
การเมืองความสัมพันธhระหวMางประเทศ และสังคม-วัฒนธรรม ในภูมิภาคอMาวเบงกอลอยMางยิ่ง น่ัน
คือ อินเดีย ดังน้ันการริเริ่มหรือเดินหนEาความรMวมมือในมิติตMาง ๆ ในอMาวเบงกอลตMอ ๆ ไปที่
ประเทศไทยอยากจะริเริ่มคงตEองมีการสรEางความรMวมมือสรEางความเขEาใจกับประเทศพี่ใหญMอยMาง
อินเดียกMอนในเวทีที่ไมMเปcนทางการ และเมื่อทั้งสองประเทศเห็นพEองตEองกันในหลักการ จึงนำไป
ขยายผลผลักดันตMอในเวทีบิมสเทค
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• รัฐไทยผbานกรมเศรษฐกิจระหวbางประเทศ กระทรวงการตbางประเทศ ผูWเปCนกลไกหลักในการ
เจรจาการคWาภายใตWกรอบความตกลงการคWาเสรีบิมสเทค คงตWองเนWนเดินหนWาการเจรจาความ
ตกลงการคWาเสรี ควบคูbกับการใหWความรูWท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในประเทศคูbคWาสำคัญ 
ๆ ของประเทศไทย ใหWประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐของเขาตระหนักวbา การเปwดเสรี
การคWาเปCนการมีปฏิสัมพันธyท่ีจะเกิดผลประโยชนyรbวมกัน (Positive-sum Game) โดย
ผลประโยชนyมหาศาลท่ีสุดคือ ภาคประชาชนท่ีสามารถเขWาถึงสินคWาและบริการท่ีมีคุณภาพเปCน
ท่ียอมรับผbานมาตรฐานท่ีจัดทำรbวมกัน การเขWาถึงสินคWาบริการท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
ในระดับราคาท่ีต่ำลง ยbอมทำใหWประชาชนของทุกประเทศสมาชิกมีความเปCนอยูbท่ีดียิ่งข้ึน และ
จับตWองไดWอยbางเปCนรูปธรรม

• ดังนั้นเป�าหมายสำคัญของการเจรจาการคWาภายใตWกรอบบิมสเทคจึงควรใหWความสำคัญและ
กำหนดเป�าหมายเพื่อ “ความอยูbดีมีสุขรbวมกัน” 

• ในกระบวนการเจรจาการคWาเพื่อเปwดเสรี ตWองมีการประชุมเพื่อรับฟ�งความคิดเห็น โดยมีผูWมี
สbวนไดWสbวนเสียตลอดท้ังหbวงโซbมูลคbา (Value chain/ Supply chain) 
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เมื่อตระหนักรูVแลVวว$าการเปkดเสรีการคVาจะเปQนประโยชนYกับประเทศ
สมาชิก แต$เมื่อบางสมาชิกยังไม$มีความพรVอม เปQนไปไดVหรือไม$ที่จะมีการ

เสนอแนะใหVนำวิธีการบังคับใชVขVอตกลงแบบ BIMSTEC-X Method และ 
Early Harvest 

ตEองผลักดันใหEมีการจัดตั้ง กองทุนเยียวยาผูEที่ไดEรับผลกระทบจากขEอตกลงการคEาฯ โดย

ตEองเปcนกองทุนที่มีหนMวยงานและมีคณะทำงานรับผิดชอบอยMางแทEจริง มีเงินกองทุนเปcน
ของตนเอง ไมMใชMตั้งตามงบประมาณแผMนดินแบบป�ตMอป� ซึ่งไมMมีความตMอเนื่อง เนื่องจาก

การเยียวยาผลกระทบเปcนกระบวนการที่ตEองทำอยMางตMอเนื่องยาวนาน โดยอาศัยความ
รMวมมือทั้งของภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน
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• แมBขBอตกลงการคBาเสรีที่เกิดข้ึนจะยังไมVสามารถใชBสิทธิประโยชน6ไดBจริง เน่ืองจากยังไมVมี

ขBอตกลงในเร่ืองกฎวVาดBวยถ่ินกำเนิด แตVความรVวมมือหลากมิติของกรอบ บิมสเทค ที่มี
ความรVวมมือใน 14 มิติ อันไดBแกV 

1. สาขาการคBาและการลงทุน (บังกลาเทศเปZนประเทศนำ)

2. สาขาการคมนาคมและการสื่อสาร (อินเดียเปZนประเทศนำ)

3. สาขาพลังงาน (เมียนมาเปZนประเทศนำ)

4. สาขาการทVองเที่ยว (อินเดียเปZนประเทศนำ)

5. สาขาเทคโนโลยี (ศรีลังกาเปZนประเทศนำ)

6. สาขาประมง (ไทยเปZนประเทศนำ)

7. สาขาเกษตร (เมียนมาเปZนประเทศนำ)

8. สาขาสาธารณสุข (ไทยเปZนประเทศนำ)

9. สาขาการลดความยากจน (เนปาลเปZนประเทศนำ)

10. สาขาการตVอตBานการกVอการรBายและอาชญากรรมขBามชาติ (อินเดียเปZน
ประเทศนำ)

11. สาขาการจัดการสิ่งแวดลBอมและภัยพิบัติ (อินเดียเปZนประเทศนำ)

12. สาขาวัฒนธรรม (ภูฏานเปZนประเทศนำ)

13. สาขาปฏิสัมพันธ6ในระดับประชาชน (ไทยเปZนประเทศนำ) 

14. สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (บังกลาเทศเปZนประเทศนำ) 

• โดยทั้ง 14 มิติความร2วมมือเหล2าน้ีน2าจะเป=น

โอกาสที่สามารถใชDประโยชนEไดDอย2างง2ายดาย

มากกว2าการเจรจาขDอตกลงการคDาเสรี อย2างไร

ก็ตาม สถานะปIจจุบันของความร2วมมือเหล2าน้ี

ยังไม2มีกิจกรรมเท2าที่ควร ขDอเสนอแนะต2อ

ภาครัฐไทยก็คือ คงตDองไปกระตุDนใหDหน2วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวขDองกับกิจการของทั้ง 14 มิติ

ความร2วมมือตระหนักรูDว2า เรามีกรอบความ

ร2วมมือดังกล2าวอยู2 
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• เริ่มตVนพิจารณาภูมิภาคอ$าวเบงกอลดVวยทัศนคติที่ถูกตVอง อย$าใชV
ความจริงเพียงส$วนเส้ียวตัดสินคนทั้งประเทศ 

• ถึงแมV Agreement on Rules of Origin and Operational 
Certification Procedures for the BIMSTEC FTA ยังไม$สามารถ
หาขVอสรุประหว$างประเทศสมาชิกไดV แต$สำหรับผูVประกอบการแลVว 
นี่คือช$วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มตVนเสาะแสวงหาช$องทางและ
หาโอกาสในการทำการคVาและการลงทุนในประเทศสมาชิกบิมสเทค
ทั้งนี้เมื่อขVอตกลงทั้งหมดสามารถหาขVอสรุปไดVและมีผลบังคับใชV 
ผูVประกอบการที่เริ่มตVนไดVก$อนก็จะสามารถใชVสิทธิประโยชนYไดV
พรVอม ๆ กับที่จะไดVรับแตVมต$อเนื่องจากการประหยัดต$อขนาด 
(Economies of Scale) ของการเขVาสู$ตลาดขนาดใหญ$ที่มีศักยภาพ
ในการเจริญเติบโตสูง ควบคู$ไปกับความไดVเปรียบเนื่องจากเปQนผูVเขVา
สู$ตลาดไดVก$อนเจVาอ่ืน (Economies of Speed)
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• มองอินเดียและบิมสเทคเปQนพื้นที่ย$อย ๆ เล็ก ๆ อย$ามองรวมเปQนประเทศเดียว 

• ใชVสังคม-วัฒนธรรม-ศาสนาใหVเปQนประโยชนY ในการปรับรูปแบบของสินคVา 
บริการ และการลงทุนใหVตรงตามความตVองการอย$างแทVจริงของผูVบริโภค 
(Demand Driven policy) 

• ป�ญหาอย$างหนึ่งของผูVประกอบการที่ทำใหVไม$สามารถเขVาถึงตลาดขนาดใหญ$
หลาย ๆ ตลาดไดV คือ ไม$ยอมที่จะปรับรูปแบบของสินคVา บริการ และการ
ลงทุนใหVสอดคลVองกับความตVองการภายในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากส$วนใหญ$
ผูVประกอบการขาดขVอมูล และไม$ทราบว$าจะเริ่มตVนการปรับปรุงคุณภาพ
สินคVาอย$างไร คณะผูVวิจัยขอเสนอใหVเริ่มตVนจากการเรียนรูVเรื่องของสังคม 
วัฒนธรรม และศาสนา ทั้งนี้เพราะในเอเชียใตVเปQนพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันก็มีความใกลVชิดกับรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของคนไทยในหลากหลายมิติ ดังนั้นการปรับรูปแบบของสินคVา บริการ
และการลงทุน ใหVเหมาะสมสอดคลVองกับที่ผูVบริโภคตVองการจะทำใหVเกิด
โอกาสในการกระจายสินคVาเขVาสู$ตลาดใหม$แห$งนี้ไดV
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• จัดอบรม เรื่องการสื่อสารระหว#างวัฒนธรรม เพื่อเป5นจุดเริ่มต1นในการเตรียมความพร1อมเพื่อให1ผู1ประกอบการชาวไทยมองเห็นโอกาสทางด1าน
การค1าและการลงทุนในภูมิภาคอ#าวเบงกอล
• สิ่งที่ผู1วิจัยเห็นว#าจำเป5นต1องรีบสร1างความเข1าใจก็คือ ปpจจัยด1านจิตวิทยาวัฒนธรรม (การเข1าใจรูปแบบการคิด ทัศนคติ การรับรู1 

กระบวนการแยกประเภทและจัดกลุ#มของบุคคลในแต#ละวัฒนธรรม) การมองให1เห็นลักษณะที่ร#วมกันของวัฒนธรรม เป5นปpจจัยสำคัญจะ
ช#วยลดอคติในการสื่อสารและเชื่อมสัมพันธqระหว#างคู#สื่อสาร ที่จะส#งผลต#อการรวมกลุ#ม ประสานประโยชนq และการดำเนินกิจกรรมร#วมกัน
ในฐานะกลุ#มประเทศบิมสเทค

• จัดทริปสำรวจตลาด โดยลงพื้นที่จริง พร1อมนักวิชาการเพื่อให1เห็นโอกาสแบบจับต1องได1 เช#นการพานักธุรกิจและนักลงทุนไปท#องเที่ยวสัมผัส
สถานที่และสภาพแวดล1อม การคมนาคม สังคมวัฒนธรรม ภาษา และนิสัยใจคอรวมทั้งการสนทนาปราศรัยของชาวพื้นเมือง โดยมีนักวิชาการ
ผู1เชี่ยวชาญในแต#ละด1านคอยให1คำแนะนำอย#างถูกต1อง เพื่อให1ทราบธรรมเนียมและวิถีปฏิบัติ รวมทั้งโอกาสและความท1าทายต#าง ๆ ก#อนที่จะ
ตัดสินใจมาลงทุนในประเทศดังกล#าว นอกจากนี้ อาจจัดทริปสำหรับนิสิตนักศึกษา เพื่อเป5นการเรียนรู1และเข1าใจสำหรับการต#อยอดและพัฒนาใน
อนาคต ทั้งในฐานะนักธุรกิจ นักลงทุน หรือเจ1าหน1าที่ภาครัฐ



คณะผู0วิจัย
หัวหน%าผู%วิจัย รองศาสตราจารยY ดร.ปkติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย และศูนยY

อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย

ผู%วิจัยหลัก รองศาสตราจารยY ดร.ชโยดม สรรพศรี คณะเศรษฐศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย และศูนยY
อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย

ผู%วิจัยหลัก ผูVช$วยศาสตราจารยY สุรัตนY โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย และศูนยYอินเดีย
ศึกษา จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย

ผู%วิจัยหลัก ผูVช$วยศาสตราจารยY ดร. จิรยุทธY สินธุพันธุY คณะนิเทศศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย และ ศูนยYเอเชีย
ใตVศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย

ผู%วิจัยหลัก รองศาสตราจารยY ดร.จิตติชัย รุจนกนก
นาฏ

คณะวิศวกรรมศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย

ผู%ประสานงาน
โครงการ

นายณัฐ วัชรคิรินทรY ศูนยYอินเดียศึกษา จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย
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ระดมสมองครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย

วิทยากรพิเศษ ดร.อาร0ม ตั้งนิรันดร0 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562



เสวนาและรับฟังความคิดเห็น 
“ทางรอดสงครามการค้า ต้องเบนหน้าสู่ 
BIMSTEC”
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
• ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อํานวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ผศ.ดร. จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ุ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รศ.ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ดร. น่ิมนวล ผิวทองงาม รองผู้อํานวยการด้านยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 400 ท่านเข้าร่วมฟัง

การเสวนาแลรับฟังความคิดเห็น



ระดมสมองร่วมกับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานทูต



ระดมสมองร่วมกับเอกอัครราชทูต
บังกลาเทศประจําประเทศไทย และ
เจ้าหน้าท่ีสถานทูต

2 ตุลาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ กรุงเทพมหานคร



ขอบคุณ
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