
สี่ยุทธศาสตร์หลักของการก้าวไปสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาคม  เติมพทิยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

หลักสูตร “นโยบายการพฒันาประเทศสูก่ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รุ่นที่ 2



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• โอกาสและความท้าทาย AEC

• ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

• ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ปี 2558

หัวข้อการน าเสนอ



Connectivity & 

Efficient Logistics
GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC

Regional Competiveness
ASEAN

Expand Market &
Technical Assistance
ASEAN+3  ASEAN+6   +APEC  +Asia Pacific

กรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภมูิภาคที่ไทยให้ความส าคัญ
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วิวัฒนาการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

2546
ผู้น าอาเซียนลง
นามในปฏิญญา
บาหลี แสดง
เจตนารมณ์สู่  
ASEAN 
Community ในปี 
2563 (2020) 
ต่อมาได้เร่งรัดให้
เร็วขึ้นเป็นปี 2558

ต.ค. 2552 
ไทยเสนอแนวคิดการ
สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน 
(ASEAN Connectivity)

One Vision, One Identity, One Community (วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว)

2552
ก.พ. 2552 
รับรองแผนงานการ
จัดตั้งประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASCC Blueprint) และ
แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน
(APSC Blueprint)

2553

ต.ค. 2553 

ผู้น าอาเซียนได้
ให้การรับรอง 
Master Plan on 

ASEAN 

Connectivity

เม.ย. 2553 
จัดท า ASEAN 
Economic 
Community 
Scorecard เพื่อ
ติดตามความ
คืบหน้ามาตรการ
ต่างๆ

2554
พ.ค. 2554 
ผลักดัน ASEAN 

beyond 2015 
initiatives โดย
ภายในปี 2022 
อาเซียนจะมีท่าที
ร่วมในประเด็น
ปัญหาของโลก
พ.ย. 2554 
จัดตั้งศูนย์จัดการ
ภัยพิบัติของ
อาเซียน (AHA 

Centre) 

เม.ย. 2555
สนับสนุน
ปฏิญญา
อาเซียน
ปลอดยาเสพ
ติด และการ
จัดตั้ง
เครือข่าย
หน่วยงาน
ด้านการดูแล
นิวเคลียร์ใน
อาเซียน

2550- 2551
ส.ค. 2550 
รมต. เศรษฐกิจอาเซียน
ลงนามรับรอง AEC 
Blueprint
พ.ย. 2550 ผู้น า
อาเซียนลงนามใน 
“ASEAN Charter” และ 
“ปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานการจัดตั้ง
AEC” ยืนยันด าเนินการ
ให้ส าเร็จตามก าหนด
ในปี  2558 
ธ.ค. 2551 Charter มี
ผลบังคับใช้ หลังจากมี
การให้สัตยาบันครบทุก
ประเทศ
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พ.ค. 2556 
ลงนามใน
ปฏิญญาว่า
ด้วยการ
รักษาความ
ปลอดภัย 
และ
ประชาชน
ของอาเซียน
และอนาคต
ร่วมกัน

2555 2556



ประชาคมอาเซียน

Master Plan on ASEAN Connectivity

สาระส าคัญประชาคมอาเซียนและพันธกรณี 

การเช่ือมโยงทาง
กายภาพ การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การเชื่อมโยง

ระหว่างกนัของประชาชน

พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือป้องกันทางทหาร
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อความ
สงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง

ประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic 

Community)

ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง

(ASEAN Political-Security 
Community)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Socio-Culture 

Community)
พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ลดความ
ยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคมผ่านกรอบ
อนุภูมิภาค แก้ปํญหาสิ่งแวดล้อม

ตลาด/ฐานการผลิตเดียว ภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน มกีาร
พัฒนาที่เท่าเทียม และ บูรณาการ
เข้ากบัเศรษฐกิจโลก 

• โครงสร้างพ้ืนฐานทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ

• ICT
• พลังงาน

• เปิดเสรีและอ านวยความสะดวกทางการค้า บริการ และ
การลงทุน

• ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค
• พิธีการในการข้ามพรมแดน
• เสริมสร้างศักยภาพ

• การศึกษาและวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยว

AEC Blueprint APSC Blueprint ASCC Blueprint

กฎบัตรอาเซียน : กรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียน 
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เป้าหมายและพันธกรณี AEC Blueprint

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว :
การเคลื่อนย้ายที่เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน 
มีฝีมือ รวมท้ังการรวมกลุ่มใน 12 สาขาส าคัญ ความร่วมมือด้าน
อาหาร เกษตร และป่าไม้

  การไปสู่ภูมิภาคที่มคีวามสามารถในการแข่งขนั :
   

การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม  การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก

• นโยบายการแข่งขัน
• การคุ้มครองผู้บริโภค 
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
• ภาษีอากร -กรณีภาษีซ้อน
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

• การพัฒนา SMEs
• Initiative for ASEAN Integration (IAI) - การลด
ช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

• การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก 
• การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก

1

43

2

การด าเนนิงานตามพนัธกรณีในแผนพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• เปิดเสรีการค้า - ยกเลิกภาษี การรวมกลุ่มทางศุลกากร ASW/NSW
• เปิดเสรีค้าบริการ - ลดข้อจ ากัดการค้าบริการ บริการด้านการเงิน   
• เปิดเสรีด้านการลงทุน-ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ
• ขยายการเปิดเสรีตลาดทุน
• การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ – การอ านวยความสะดวกและความ

ร่วมมือในการพัฒนา/ยกระดับฝีมือแรงงาน
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC

การยกเลิกภาษีสินค้าน าเข้า

การเคลื่อนย้าย
สินค้าอย่างเสรี

การขจัด NTBs

Rules of Origin

ASEAN Single Window

  ไทยได้ยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าทุกรายการ ในปี 2553
 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ซึ่งไทยมี 4 ประเภท ได้แก่ กาแฟ 

มันฝรั่ง มะพร้าว และไม้ตัดดอก คงภาษีไวไ้ม่เกินร้อยละ 5

•  ไทยได้ยกเลิกระบบโควตาสินค้าเกษตร 23 รายการ
•  มาตรการ NTBs ที่มักน ามาใช้ ได้แก่ มาตรการอุปสรรคเทคนิคทาง
การค้า (TBT) และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SBS)

•  ไทยได้เข้าร่วมโครงการน าร่อง Self Certificate ในการใช้ระบบ
การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และลดภาระด้านงบประมาณและ
บุคลากรในการออกใบรับรองและจัดเก็บข้อมูล

• ไทยได้เชื่อมโยง NSW กับหน่วยงานภายในประเทศแล้ว 
37 หน่วยงาน (ระยะที่ 2) เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียนอ่ืน เป็น
ระบบ ASEAN Single Window ต่อไป

การปรับประสานมาตรฐาน 
และกฎระเบียบด้านเทคนิค

•ปัจจุบัน อาเซียนได้มีการปรับมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ในสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยา และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้ง
จัดท า MRAs ในผลการตรวจสอบและรับรองสินค้าใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องส าอาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”
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Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 

การให้คนในประเทศเดินทางไป
บริโภคบริการใน ตปท.

การให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้ง
ธุรกิจ โดยถือหุ้นได้ 70%

การเปิดให้บุคคลธรรมดาเดินทางเข้ามา
ให้บริการ และส่งเสริมบุคลากรอาเซียน
สามารถเดินทางและท างานในประเทศ
สมาชิกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

สาขาเร่งรัด : (1) E-ASEAN – บริการที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม (2) Tourism 
(3) Healthcare (4) ขนส่งทางอากาศ

สัดส่วนถือหุ้นนักลงทุนอาเซียน ร้อยละ 70

Logisticปี 2556

ปี 2553

สาขาอื่นๆ  (บริการด้านวิชาชีพ ก่อสร้าง การจัด
จ าหน่าย การศกึษา ส่ิงแวดล้อม ขนส่ง และอ่ืนๆ) 

ปี 2558

เช่น วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ การวิจัยและ
พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ การเช่า บริการ
ธุรกิจ โทรคมนาคม โสตทัศน์ ก่อสร้าง การ
จัดจ าหน่าย การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ

การเปิดเสรีการค้าบริการ
ลดเงื่อนไขและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อนัก
ลงทุนอาเซียน

ปัจจุบัน อาเซียนได้จัดท าข้อผกูพันการเปิด
ตลาดการค้าบริการไปแล้ว 8 ชุด 

การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC

การเปิดตลาดการค้าบรกิารที่ผ่านมา 

ท่องเที่ยว นันทนาการ ขนส่งทางน้ าระหว่างประเทศ ขนส่ง
ทางรถไฟ ขนส่งทางบก และธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC

การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือเสรี

MRAs 7 สาขา 
แพทย์ ทันตแพทย์  นักบัญชี  วิศวกร 
พยาบาล สถาปนิก และนักส ารวจ 

MRA
ด้านการท่องเที่ยว

ไทยได้จัดท าหลักสูตรท่องเที่ยว
แห่งอาเซียนส าหรับ 32 

ต าแหน่งงานใน 6 สาขา เพื่อ
เป็นมาตรฐานและแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภายในประเทศ

การเข้าเมืองและการ
ท างานของแรงงานวิชาชีพ 

ยังต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบภายในของแต่

ละประเทศสมาชิก 

อ านวยความ
สะดวกในการ
เข้ามาท างาน
และพ านัก
อาศัย

ลดขั้นตอนการตรวจสอบ/
รับรองวุฒิการศึกษาหรือ

ความรู้ทางวิชาชีพ

หลักเกณฑ์ เช่น 
 การศึกษา 
 การสอบ 
 ประสบการณ์ 
 กระบวนการให้การยอมรับ

1. Travel Agencies
2. Tour operation
3. Front Office
4. House Keeping
5. Food Production

6. Food and Beverage 
Service

ปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่ผูกพัน
เพียงการโอนย้ายพนักงานบริษัท
ในเครือ เฉพาะกลุ่มบุคลากรระดับ

บริหารจัดการเท่านั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC

ACIA
เปิดเสรี ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม

และอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน
ภายใต้หลัก National Treatment

สาขาธุรกิจที่เปิดเสรีการลงทุน
เกษตร 
 ประมง
 ป่าไม้
 เหมืองแร่ 
 อุตสาหกรรมการผลิต 
 บริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขา

การเปิดเสรีการลงทุน
ไทยมีรายการข้อสงวนชั่วคราว 3 รายการ
 การเพาะขยาย/ปรับปรุงพันธุ์พืช 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 การท าป่าไม้จากป่าปลูก

 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านกลไกยุติข้อพิพาทระหวา่ง
นักลงทุนกับรัฐ  การโอน และการส่งคืนก าไร และเงินปันผล 
เป็นต้น

  ปรับประสานนโยบายการลงทนุ เช่น ปรับปรุงขั้นตอนการ
ขอรับการลงทุนและการขออนุญาต

  ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแหลง่รวมของการลงทนุและ
เครือข่ายการผลิต เช่น ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน 
โดยเฉพาะจากอาเซียน 6 ไปยัง CLMV

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC

การเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรีมากขึ้น

ด าเนินงานตามแผนงาน
การรวมกลุ่มทางการเงิน

และการคลังของ
อาเซียน

เปิดเสรีทางการเงนิ เปิดเสรีบัญชีทุน พัฒนาตลาดทนุ

ส่งเสริมการเช่ือมโยง
ตลาดทุนระหว่างกัน
และพัฒนาตลาด

พันธบัตร มาตรการการ
เปิดเสรีบัญชีทุน 

ปี 2563
ปัจจุบัน ธปท. ได้มีความ
ร่วมมือกับธนาคารกลาง
อ่ืนๆ ในอาเซียนในหลาย
ด้าน เช่น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการก ากับดูแล
สถาบันการเงินข้ามชาติ 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเปิดเสรีระยะต่อไป

การผ่อนปรนข้อจ ากัดใน
การเคลื่อนย้ายเงินทุน 
รวมถึงบัญชีเดินสะพัด 
และการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตามความ
พร้อมของประเทศ โดย
ไทยอยู่ระหว่างการจัดท า
แผนแม่บทเงินทุน
เคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเชื่อมโยง
ตลาดทุนในอาเซียนและ
พัฒนา ASEAN 
products ให้ลึกและ
หลากหลายขึ้น โดยไทย
ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาตลาดทุน
ไทย โดยเปิดเสรีให้ท า
ธุรกิจหลักทรัพย์ได้เต็ม
รูปแบบ

เปิดเสรีแบบ
ค่อยเป็นคอ่ย
ไปตามความ
พร้อมของแต่
ละประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”



2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558

ทุน

บริการ

ลงทุน

แรงงาน

สินค้า
CLMV 
ภาษี 0%

สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และขนส่งทาง
อากาศ)

2550 2557

สาขาโลจิสตกิส์

MRA วิชาชีพ 7 ฉบับ 
(วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ บัญชี)  

ASEAN-6            
ภาษี 0%

ACIA หลักการ – เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม                              
และอ านวยความสะดวกการลงทุน

ครอบคลุม 5 สาขา (เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ 
และอุตสาหกรรมการผลิต + บริการที่เกี่ยวเนื่อง

51%

49%

70%

70%
70%51%

สาขาอื่นๆ51%49%

กรอบการด าเนินการ ... สู่ AEC

ให้สัตยาบัน
และมีผล

บังคับใช้แล้ว

MRA 
ท่องเที่ยว
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สัดส่วน  
ถือหุ้นนัก
ลงทุน
อาเซียน

การเปิดเสรีบริการทางการเงิน
 การเปิดเสรีบัญชีทุน 
 การพัฒนาตลาดทนุ  

เปิดเสรีอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2563
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน”

นโยบายการแข่งขนั
จัดตั้งหน่วยงานอย่างเปน็ทางการของอาเซียนก ากับดูแลนโยบายด้านการแข่งขนั ซึง่
สมาชิกอาเซียนบางประเทศมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบันโยบายการแข่งขันทาง
การค้าแล้ว
• ไทยมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542  ก ากับดูแลโดยกรมการค้า

ภายใน และจะเข้าร่วมเป็นสมาชกิของ  ASEAN Experts Group on Competition 

เพื่อผลักดันนโยบายและทิศทางการพัฒนากฎหมายแขง่ขัน
• สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม) ยงัไม่มี

กฎหมายการแขง่ขันท่ีครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจ

การคุ้มครองผู้บริโภค
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนโดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานดา้นการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซยีน
• ไทยมีกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ.2541 
• ปี 2550 อาเซียนจัดตั้ง คกก. ประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน 
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตัง้เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดหลักสูตรฝึกอบรมในภูมิภาค

สิทธิในทรพัย์สนิทางปัญญา
ด าเนนิการตามแผนปฏิบัตกิารด้านสทิธิในทรัพย์สนิทางปญัญาอาเซียน 2004-2010 
และ แผนงานความร่วมมืออาเซยีนด้านลิขสิทธิอ์ย่างเต็มที่ จัดตัง้ระบบจัดเก็บข้อมูลของ
อาเซียน  /  ปฏิบัติตาม Madrid Protocol หากเป็นไปได้
• ปี 2558 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญาอาเซยีน 2554-

2558 และแผนงานความร่วมมืออาเซียนด้านลิขสิทธิ์ 
• ไทยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย IP ให้ทันสมัย  / เตรยีมการเข้าเป็นภาคี

สนธิสัญญามาดริด ภายใน 2556 / พิจารณาจัดตั้งส านักงานจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ /ปรับปรุง
แนวทางการตรวจสอบสิทธิบัตร /  ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเข้าเป็นภาคีความตกลง 
Hague Agreementการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

แผนปฏิบัตกิารดา้นการขนส่งของอาเซียน 2005-10 ครอบคลุมการขนส่งทางน้ า ทาง
บก  และทางอากาศ ICT, High Speed connection การอ านวยความสะดวกการขนส่ง  
• อาเซียนได้รับรอง Master Plan on ASEAN Connectivity

• ไทยมีบทบาทร่วมกับ Development Partners ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 
GMS, IMT-GT, Mekong-Japan ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน Hard + Soft

ภาษีอากร / e-ASEAN

หลกีเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซ้อน รวมทั้งวางนโยบายและโครงสร้างกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน
• อาเซียนอยู่ระหว่างการยกร่างรูปแบบการเชื่อมต่อระบบโครงข่าวสารสนเทศในภูมิภาค/ ยกร่างกรอบกฎหมายพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ของอาเซียน
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การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน”

การพัฒนา SMEs

• ด าเนินการตามพิมพ์เขียวนโยบายของอาเซียนด้านการพัฒนา SMEs พ.ศ. 2547-2557

• ก าหนดให้มีการจัดต้ัง คณะกรรมการท่ีปรึกษา SME ของอาเซียน (ASEAN SME Advisory Board)

โดยได้มีการประชุมครั้งแรก เมื่อ 15 มิ.ย. 2554 ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการจัดต้ัง กองทุนเพ่ือการพัฒนา SMEs ในภูมิภาค เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การส่งเสริมมาตรฐานอาเซียนส าหรับ SMEs รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามที่ไทยเสนอ

• ปี 2555 ร่วมจัดต้ังโครงการกองทุนระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนา SMEs

ความริเริม่เพื่อการรวมตัวของอาเซียน

• ด าเนินการตามแผนงาน IAI (Initiative for ASEAN Integration) ระยะที่ 2 (2552-58) ขับเคลื่อนการลดช่องว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน และมีกลไกในการจับคู่ (Co-shepherd Mechanism) ระหว่างประเทศ ASEAN 6 กับ CLMV ในแต่ละสาขา โดย
แผนงาน ทั้ง 2 ระยะ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านกฎระเบียบ

• ไทยมีโครงการในกรอบ IAI ต้ังแต่ป 2543-2554 จ านวน 18 โครงการ มูลคารวม 1,333,662 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็น
 co-shepherd กับกัมพูชาในสาขายอยด้านคมนาคม ภายใตความร วมมือสาขาโครงสร างพื้นฐาน และสาขาย อยด้านบรรยากาศการลงทุน
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 การจัดท าเขตการค้าเสรี/ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ        
 (1) อาเซียน-จีน (2) อาเซียน-ญี่ปุ่น (3) อาเซียน-เกาหลี (4) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (5) อาเซียน-อินเดีย

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มภูมิภาคอ่ืน เช่น GCC MERCOSUR

 อาเซียนได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือ RCEP ในการประชุมผู้น าอาเซียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยให้ RCEP เป็นความ
ตกลงที่มีมาตรฐานสูง มีความร่วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยต้ังเป้าหมายที่จะลดภาษีระหว่างกันให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 และ
มีการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับภาคเอกชนมากขึ้น รวมถึงจะครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ เช่น เรื่องนโยบายการแข่งขัน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

 รับหลักปฏิบัติสากลที่ดีและมาตรฐานในการผลิตและจ าหน่ายมาใช้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
และค่อยเป็นค่อยไป

 พัฒนาความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพด้าน
อุตสาหกรรม / ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคและระดับโลกให้กับ
ประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาต่ ากว่าของอาเซียน

การมีส่วนร่วมในเครอืข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก2

1     การจัดท า FTA และ CEP (Closer Economic Partnership) กับประเทศนอกอาเซียน

การด าเนินงานของไทยตามพันธกรณี AEC
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเป็นภูมภิาคที่มีการบรูณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก”



  อาเซยีนได้จัดท าเครือ่งมือในการวัดผลความส าเร็จจากการประชมุและการปฏิบัตติามขอ้ผูกพันใน AEC 
เรียกว่า Aec scorecard โดยประเมินจากรอ้ยละของจ านวนมาตรการที่ประเทศอาเซยีนท าไดจ้ากจ านวนที่
ต้องด าเนนิการในแตล่ะช่วงเวลา ช่วงละ 2 ปี

  ป ี2012-2013 พบว่า ประเทศไทยมีผลการด าเนินงานอยู่ที ่84.6% โดยสงูกว่าผลการด าเนินงานของอาเซยีนใน
ภาพรวม ซึ่งอยู่ที ่70.5% สะทอ้นถึงการเตรยีมความพรอ้มอย่างจริงจังของไทย

AEC Scorecard 2012-2013

บรูไน 
75.5%

กัมพูชา
76.6%

อินโดนีเซีย
82.0%

ลาว
81.3%

มาเลเซีย
84.3%

เมียนมาร์
81.3%

ฟิลิปปินส์
76.9%

สิงคโปร์
84.0%

ไทย
84.6%

เวียดนาม 
79.6%

อาเซียน  70.5%

ปัจจัยส าคัญสู่การจัดตัง้ AEC
• เจตนารมณ์ทางการเมือง
•  ความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน 
•  การหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ม.ค.-31 ต.ค. 2555
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

AEC Scorecard 
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• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

โอกาสและความท้าทาย AEC

• ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

• ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ปี 2558

หัวข้อการน าเสนอ



การส่งออก การน าเข้า และดุลการค้าของไทยกับอาเซียน
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ส่งออก

น าเข้า

ดุลการค้า

16.39
Billion US$

40.34 

Billion US$

56.73
Billion.US$

มูลค่า
(พันลา้นเหรียญสหรัฐ)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร

หลังการลดภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ ในปี 2553 มูลค่าการส่งออกของไทยไปอาเซียนขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนมาโดยตลอด

ความส าคัญของอาเซียนต่อไทย ... ดา้นการค้า
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ปี 2555

น าเข้ารวม 40,615.8 ล้าน US$ น าเข้ารวม 247,590 ล้าน US$ 

Japan

29.3%

EU

14.4%
USA

11.7%

China
3.0%

Other

28.0%

ASEAN 
13.6%

อาเซียนเป็นตลาดส่งออก-น าเข้า หลักของไทยที่มีความส าคัญ 

ASEAN 
16.3%

Other
35.5%

Japan  20.0%

EU  8.1%

USA  5.2%

China  14.9%

USA
22.4%

EU
19.6%

 Japan
17.5%

China
1.2%

Other
25.5%

ASEAN 
13.8%

ASEAN 
24.7%Other

34.0%

Japan
10.2% China 11.7%

USA 9.9%

EU 9.5%

ส่งออกรวม 32,609.1 ล้าน US$ ส่งออกรวม 229,518 ล้าน US$
หมายเหตุ  AFTA เริ่มเจรจาปี 2535 และเริ่มลดภาษีปี 2536 (1993)

ASEAN 6 ภาษีเป็นร้อยละ 0 ต้ังแต่ 1 ม.ค.2553 (2010)

ปี 2535
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มูลค่าการลงทุนจากไทยไปอาเซียน (Outward) และจากอาเซยีนมาไทย (Inward)

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่า
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปี

ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลด
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดย
ไปลงทุนในประเทศที่มีต้นทุนต่่ากว่า 
ส่าหรับประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทย 
ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ความส่าคญัของอาเซียนต่อไทย ด้านการลงทุน

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ไท ย มี การ ขย าย การ ลง ทุ น ไปใ น
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น  ไ ด้ แ ก่ 
สิงคโปร์  เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย 
ตามล่าดับ

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

Outward  to ASEAN 582 758 2,906 1,380 2,822 2,592 3,098

สัดส่วนต่อการลงทุนท้ังหมด 60 25 71 33 61 32 26

Inward from ASEAN 3,271 2,216 942 1,463 1,237 317 -213

สัดส่วนจากการลงทุนท้ังหมด 35 20 11 30 14 4 -2
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จ านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนในประเทศไทย
ประเทศ 2555 2554 2553 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 55/54 54/53 53/52

บรูไน 10,459 0.05 7,471 0.04 7,073 0.04 8,353 0.06 39.99 5.63 -15.32

กัมพูชา 423,642 1.90 265,903 1.38 146,274 0.92 96,586 0.68 59.32 81.78 51.44

อินโดนีเซีย 447,820 2.00 370,795 1.93 286,072 1.80 227,205 1.61 20.77 29.62 25.91

ลาว 975,999 4.37 891,950 4.64 715,345 4.49 655,034 4.63 9.42 24.69 9.21

มาเลเซีย 2,554,397 11.43 2,500,280 13.00 2,058,956 12.92 1,757,813 12.42 2.16 21.43 17.13

เมียนมาร์ 129,385 0.58 110,671 0.58 90,179 0.57 79,279 0.56 16.91 22.72 13.75

ฟิลิปปินส์ 289,556 1.30 268,375 1.40 246,430 1.55 217,705 1.54 7.90 8.91 13.19

สิงคโปร์ 831,215 3.72 682,364 3.55 603,538 3.79 563,575 3.98 21.81 13.06 7.09

เวียดนาม 618,670 2.77 496,768 2.58 380,368 2.39 363,029 2.57 24.54 30.60 4.78

อาเซียน 6,281,153 28.10 5,594,577 29.09 4,534,235 28.45 3,968,579 28.05 12.27 23.39 14.25

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2131 พ.ค. 2556 NESDB



ที่มา : ASEAN Statistics Leaflet: selected key indicators 2012 ( www.asean.org) 



ภาพรวมโอกาสประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบกับ...

ประชากร 580 ล้าน > สหภาพยุโรป

GDP ขนาด 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ = เกาหลีใต้

การค้าระหว่างประเทศ 1.61 ล้านล้านเหรียญสหรฐั = 6 เท่าของไทย

การลงทนุโดยตรง 50 พนัล้านเหรียญสหรัฐ = 60% ของจีน

การท่องเทีย่วระหว่างประเทศ 65 ล้านคน = อันดับ 2 ของโลก รองจากฝรั่งเศส

ที่มา บทวิเคราะห์จากศนูย์วจิัยเศรษฐกจิและธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์

ASEAN 10 : 583 Millions of Pop. (9% of the world's population)
GDP 1,275 Billions USD (2% of the world’s GDP) 

ASEAN+3 : 2,068 Mil. of Pop. (31% of the world) 
GDP 9,901 Bil. USD (18% of the world’s GDP) 

ASEAN+6 : 3,284 Mil. of Pop. (50% of the world)
GDP 12,250 Bil. USD (22% of the world’s GDP) 
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ตลาดขนาดใหญ่
 ประชากรขนาดใหญ่ (600 ล้านคน)
 ต้นทุนการผลิตลดลง 
 ดึงดูดการลงทุนและการค้า

เพิ่มก าลังการ
ต่อรอง

 อ านาจต่อรองเพิ่มขึ้น
 มีแนวร่วมในการเจรจาในเวทีโลก
 ดึงดูดในการท า FTA

ส่งเสริมแหล่ง
วัตถุดิบ

 ประโยชน์จากทรัพยากรในอาเซียน
 วัตถุดิบ & ต้นทุนต่ าลง ขีดความสามารถสูงขึน้
 สามารถเลือกหาที่ได้เปรียบท่ีสุด

ภา
คก

าร
ค้า



เครื่องจักรกล
การเกษตร
แม่พิมพ์ เครื่องส าอาง

 ผักและผลไม้กระป๋อง
 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

ยางพาราและ
ผลิตภณัฑ์

 ล าไยและทเุรียน
 ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 อาหารแช่แข็ง 

 บริการสุขภาพ
 ร้านอาหารไทยใน ตปท. 
 ภาพยนตร์
 ธุรกิจไมซ์
 น้ าตาล 
 ยางพารา
 ล าไยและทเุรียน

ท่องเที่ยว
ยานยนต์
และชิ้นส่วน
ข้าว

สปาและนวด
แผนไทย
เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ยาง

 การศกึษานานาชาติ
 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 ปาล์มน้ ามัน
 สินคา้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สินคา้ที่มีฉลากปล่อยคาร์บอน
 สินคา้ที่เป็นผลิตภณัฑ์ไม้จากป่าปลูก
 บริษัทที่ปรึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม

 สิ่งทอ (ผา้ผืน)
 เครื่องส าอาง
 ข้าว / น้ าตาล 
 ผักและผลไม้กระป๋อง / สับปะรดกระป๋อง
 เนื้อสัตว์แปรรูป / กุ้ง / ไกเ่นื้อ
 ยานยนต์และชิ้นสว่น
 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กแผ่นรีดเย็น 
 บริการ/สถานทีท่่องเที่ยว 
 บริการดา้นโรงแรมและภตัตาคาร

มัน
ส าปะหลัง

อัญมณีและเคร่ือง 
ประดับ
เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ 

 ยานยนต์และชิ้นสว่น
 ปูนซีเมนต์

 อาหารแช่แข็ง
 เนื้อสัตว์แปรรูป

สับปะรดสด  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 บริการโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องนุ่งห่ม
 กระดาษและส่ิงพิมพ์ 
 Logistic
บริการการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 

บริการคอมพิวเตอร์ กระดาษและส่ิงพิมพ์ 

อุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ 

ได้เปรียบ

พร้อม
3 4 5 6 7 8 9

3

4

5

6

7

8

9

10 

สินค้า/บริการ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียน

31 พ.ค. 2556 25ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการการบรูณาการแผนปฏบิัติการยทุธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที ่3



 รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน
 รถไฟเชื่อมโยงอนุภูมิภาค/

สิงคโปร์-คุนหมิง

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

การพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร
ระหว่างไทย-ลาว-จีน และ
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง

ประชาคม
เศรษฐกิจ

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม

มอเตอรเ์วยห์าดใหญ่-สะเดา

ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
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North-South Economic Corridorการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค : โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว NSEC

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของอยู่
ระหว่างด าเนินการ และท่าเรือเชียงแสน 2 
เปิดให้บริการแล้วเมื่อธันวาคม 2555

การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตามแนว 
NSEC  ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทย-เกาหลีไป
ลงทุนเปิดโรงแรม คาสิโน และสนามกอล์ฟ 
(นาคราชนคร) 

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาสะพาน
มิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556

การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน 
เชื่อมโยง 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-พม่า-จีน)

การอ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน  โดยก าหนดให้เริ่มเปิดเดินรถระหว่างกันน าร่อง 100 
คันก่อนในปี แรก และให้ประสานเวลาเปิด
ท าการของคู่ด่านพรมแดนให้พร้อมกัน อยู่ระหว่างเสนอร่าง
บันทึกความเข้าใจต่อ ครม. และรัฐสภา

ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตพืชผักไม้ผล ธัญพืช อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร
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พัฒนาเมือง เมืองชายแดน และห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ เช่น 
อุตสาหกรรมสิ่งทออิเลคทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร และชิ้นส่วนยานยนต์ และ ADB ได้
ศึกษาศักยภาพการเชื่อมโยง Value Chain ในเรื่องผักออกานิกส์

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่าง 3 
ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ให้รถ 400 
คันต่อประเทศ เตรียมขยายเชื่อมโยงถึง 
กทม-ฮานอย-เวียงจันทน์ โดยรอความ
พร้อมของลาวเพื่อลงนามร่วมกัน

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือก่อสร้าง
และปรับปรุงเส้นทางเมียวดี-กอกะเรก 
และสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 1 คาด
ว่าแล้วเสร็จในปี 2558 และอยู่ระหว่าง
ศึกษาควาเหมาะสมและออกแบบ
สะพานแห่งที่ 2 

การด าเนินงานด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง คาดว่าจะ
น าร่อง ณ ด่านหนองคาย และมุกดาหาร

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 
3 (นครพนม-ค าม่วน) แล้วเสร็จ 

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เชื่อมหนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และร่วมกับจีน 
เพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูง

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ 
อ.แม่สอด

การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค : โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว EWEC
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ความท้าทายจาก AEC
Labour Productivity (GDP per person engaged)

ผลิตภาพแรงงานของประเทศในอาเซียน
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ยกเว้นสิงคโปร์ 
ที่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ 
โดยประเทศไทยมีผลิตภาพแรงงานร้อย
ละ 5.7  ขณะที่ประเทศอาเซียนอ่ืนมี
แนวโน้มการพัฒนาผลิตภาพแรงงานใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับไทย
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ค่าแรงขั้นต่ าของไทยหลังจากปรับอัตรา
ค่าแรงเพิ่มขึ้น มีจ านวนสูงกว่าหลายประเทศ
ในอาเซียน ซึ่งหากพิจารณาจากผลิตภาพ
แรงงานที่มีความใกล้เคียงกันแล้ว ไทยอาจ
เสียเปรียบการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น 



การลงทุน R&D ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก



ผลกระทบเชิงบวก
ไทยสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย สามารถรองรับผลผลิตที่มีคุณภาพ
แตกต่างกัน รวมท้ังมีแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงมีราคาถูกลงจากภาษีเป็นศูนย์ ท าให้ลดต้นทุนการผลิต  (สินค้าส่งออกส าคัญ 
เช่น ข้าว น้ าตาล นมและผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรูป อาหารแปรรูป  ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น)

เสริมสร้างโอกาสในการลงทุน เช่น ขยายกิจการ ย้ายฐานการผลติไปประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือให้ได้ปัจจัยการผลิต
และแรงงานราคาถูก

เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม จากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

มีการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบุคลากร/แรงงาน ลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มอ านาจการซื้อ

ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ประชาชนได้สินคา้อุปโภคบริโภคมีคุณภาพ ราคาถูกลง และหลากหลายรูปแบบ
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 เกษตรกรบางสาขาอาจได้รับผลกระทบ ด้านราคาสินค้าตกต่ า เมื่อมีการน าเข้าสินค้า
ราคาถูกจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ าอาจแข่งขนัไม่ได้

แรงงานมีฝีมือของไทยอาจเคลื่อนย้ายออกไปตลาดต่างประเทศ ที่มี

ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์

การน า NTBs มาเป็นเงื่อนไขในการค้ามากขึ้น เช่น มาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กฎเกี่ยวกับการป้องกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ผลกระทบเชิงลบ

 นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและแรงงานฝีมือ 
และผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงขึ้น
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• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

• โอกาสและความท้าทาย AEC

ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

• ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ปี 2558

หัวข้อการน าเสนอ



 ไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง (Middle Income Tier) 
 ช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ใน ระดับทรงตัวหรือมีทิศทางปรบัตัวลดลง
 ในอาเซยีน ไทยอยู่ในอนัดับ 4 รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน แตน่ าหน้า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
 EoDB จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 18 จาก 185 ประเทศ และเป็นอนัดับ 3 ในอาเซยีน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

ที่มา :  รายงาน Doing Business (EoDB) โดย ธนาคารโลก, Global Competitiveness  Report โดย World Economic Forum และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD
หมายเหตุ: ข้อมูล EoDB เร่ิมน ามาวิเคราะห์ตั้งแต่ ปี 2548 และ ข้อมูล WEF Global Enabling Trade Report เร่ิมน ามาวิเคราะห์ในปี 2551

สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน
และความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2546 - 2555
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อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันรวม 

2555 – 2556
ASEAN BRICS

กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ไทย มาเลเซีย อินโดฯ ฟิลิปปินส์ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ สิงคโปร์

ดัชนชีี้วัด 38▲ 25▼ 50▲ 65▲ 48▲ 67▲ 59▲ 29▲ 10▲ 7▲ 2●

1. ปัจจัยพื้นฐาน  45 27 58 80 73 53 85 31 29 33 1

1.1  สถาบัน 77 29 72 84 79 133 70 50 22 41 1

    1.2  โครงสร้างพื้นฐาน 46 32 78 98 70 47 84 48 11 14 2

    1.3  เสถียรภาพเศรษฐกิจ 27 35 25 36 62 22 99 11 124 111 17

    1.4  สุขภาพและการศึกษา 78 33 70 98 88 65 101 35 10 34 3

2. ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 47 23 58 61 38 54 39 30 11 2 1

2.1 การศึกษาอุดมศึกษา
และการฝึกอบรม 60 39 73 64 66 52 86 62 21 8 2

    2.2  ประสิทธิภาพตลาดสินค้า 37 11 63 86 104 134 75 59 20 23 1

    2.3  ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 76 24 120 103 69 84 82 41 20 6 2

    2.4  ระดับการพัฒนาในตลาดการเงิน 43 6 70 58 46 130 21 54 36 16 2

    2.5   ความพร้อมเทคโนโลยี 84 51 85 79 48 57 96 88 16 11 5

    2.6  ขนาดของตลาด 22 28 16 35 9 7 3 2 4 1 37

3. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและ
ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ  55 23 40 64 39 108 43 34 2 7 11

3.1   ความเช่ียวชาญธุรกิจ 46 20 42 49 33 119 40 45 1 10 14

3.2   นวัตกรรม 68 25 39 94 49 85 41 33 5 6 8

ไทยอยู่อันดับที่ 38 ดีขึ้นจากอันดับท่ี 39
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อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันรวม 

ปี 2555

BRICS
กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม

ไทย มาเลเซีย อินโดฯ ฟิลิปปินส์ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ สิงคโปร์

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันรวม 30 14 42 43 46 48 35 23 27 2 4

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 15 10 32 42 47 45 21 3 24 1 9

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 26 13 28 32 55 45 42 34 48 22 2

3. ประสิทธิภาพ
ของภาคเอกชน 23 6 35 26 27 53 24 32 33 11 2

4. โครงสร้างพื้นฐาน 49 26 56 55 45 38 53 29 17 1 8

ท่ีมา : IMD World Competitiveness Year Book 2012 
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2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงอยู่ในอันดับ 1 ของโลก
 ในอาเซียนไทยด้อยกว่ามาเลเซียมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 ในกลุ่ม BRICS ไทยด้อยกว่าจีนด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน แต่ดีกว่าด้านประสิทธิภาพภาคเอกชน
 กลุ่มประเทศท่ีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ไทยตามหลัง

ทุกประเทศมาก ยกเว้นญ่ีปุ่นท่ีไทยด้อยกว่าเพียงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ไทยอยู่อันดับที่ 30 ลดลงจากอันดับที่ 27
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อันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ 

ปี 2013

การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ

การจด
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

การได้รับ
สินเชื่อ

การเร่ิมต้น
ธุรกิจ การช าระภาษี การปิด

กิจการ

สิงคโปร์ 1● 2● 1 36▼ 12▼ 4● 5▼ 2●

ไทย 18▼ 13● 20▼ 26▲ 70▼ 85▼ 96▲ 58▼
มาเลเซีย 12▲ 4 11▲ 33 1 54▼ 15▲ 49▼
บรูไน 79 117 40 115 129 135 22 46

เวียดนาม 99 169 74 48 40 108 138 149
อินโดนีเซีย 128 49 37 98 129 166 131 148
ฟิลิปปินส์ 138 128 53 122 129 161 143 165
กัมพูชา 133 82 118 115 53 175 66 152
ลาว 163 184 160 74 167 81 126 185
พม่า n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

นิวซีแลนด์ 3 1 25 2 4 1 21 13
เกาหลีใต้ 8 49 3 75 12 24 30 14

ออสเตรเลีย 10 70 44 37 4 2 48 18
ญี่ปุ่น 24▼ 19▼ 19▼ 64▼ 23▲ 114▼ 127▼ 1●
จีน 91● 100▼ 68▼ 44▼ 70▼ 151● 122● 82▼

อินเดีย 132 49 127 94 23 173 152 116
ที่มา: DOING BUSINESS 2013

ไทยอยู่อันดับที่ 18 ลดลงจากอันดับที่ 17
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กลุ่ม ตัวชี้วัดย่อย

1. เศรษฐกิจมหภาค
 ดุลการค้าขาดดุลการลงทุนระหว่างประเทศผันผวนและปรับตัวแย่ลง
 สัดส่วนการส่งออกสูง

2. ประสทิธิภาพภาคเอกชน/
ภาคการผลิต

 ผลิตภาพการผลิตต่ า และผลิตภาพแรงงานต่ า
 ศักยภาพภาคเอกชนไม่สูง
 ปัญหาสมองไหล
 ภาพพจน์ภาคเอกชนไม่ดี

3. ปัจจัยแวดล้อม

3.1 ประสิทธิภาพภาครัฐ
เช่น มาตรการการเงิน การคลัง การเกษตร การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ และกฎหมาย
ยังเป็นอุปสรรค  เสถียรภาพทางการเมือง ต้นทุนธุรกิจจากอาชญากรรม & ปัญหา
คอร์รัปชั่น 

    3.2 บริการสุขภาพการศึกษา และสิ่งแวดล้อม
 สุขภาพ การศึกษา และสิทธิสตรี มีการลงทุนพัฒนาน้อย และ

สิทธิสตรียังด้อย ฯลฯ

3.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
เช่น มีระบบขนส่งทางบกต่ า ลงทุนพัฒนาระบบสื่อสารน้อย

3.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนฯ และนวัตกรรมอ่อนแอ

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของไทย

มีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนถึง 1 3 9  ตัว คิดเป็น 34% ของตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 410 รายการ

38
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ความหนาแน่นของถนน/ตาราง กม.
ความหนาแน่นของรถไฟ/ตาราง กม.
R&D- percentage of R&D per GDP
R&D personnel nationwide per capita
Internet users
Broadband subscribers 
Information technology skills
Medical assistance
มลพิษ (Pollution problems) 
อัตราการอ่านออกเขียนได้
ทักษะทางภาษา

ตัวชี้วัดย่อยที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ ได้แก่

44
42
53
45
51 
53
57
57
38
46
50

55
57
51
53
56
49

Overall productivity
Agricultural productivity
Productivity in industry
Productivity in services
Labor productivity
ประสิทธิภาพ SME

46
49
41
42
50
56
44

กฎหมายแข่งขันทางการค้า
สิทธิการบริหารงานบริษัทของต่างชาติ
Country credit rating
การติดสินบน และคอรัปชั่น
ความโปร่งใส
Risk of political instability
สิทธิสตรี- จ านวนสตรีในสภา

Real GDP Growth
Exports of goods – growth
Direct investment stocks abroad

54
35
41

ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม

ภาคการผลิต/
ประสิทธิภาพภาคเอกชน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
คมนาคม สุขภาพ และการศึกษา

ประสิทธิภาพภาครัฐ
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• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

• โอกาสและความท้าทาย AEC

• ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

หัวข้อการน าเสนอ



3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์ 4. การพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ 
และระเบียบ 

6. การ
สร้างความรู้ 

ความเขา้ใจและ
ความตระหนัก 
ถึงการเป็น
ประชาคม
อาเซยีน

7. การ
เสริมสร้างความ

มั่นคง

8. การเพิม่
ศักยภาพของ
เมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน

1. การเสริม
สร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ของสินค้า บริการ 
การค้า และ 
การลงทุน

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการ 
คุ้มครอง
ทางสังคม วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็ง
และสนับสนนุ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
•ความเชื่อมโยง
•ความสามารถในการรองรับ (capacity)
•กฎ/ระเบียบการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร

•ทักษะภาษาอังกฤษ
•ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ
•มาตรฐานฝีมือ
•หลักสูตรการศึกษา
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิก

•พันธกรณี
•อ านวยความ
สะดวกทางการค้า
•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ

•ตระหนักรู้ทุกกลุ่มทุกวัย
•องค์ความรู้อาเซียน
•วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก

•ความร่วมมือระหว่างประเทศ
•อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
•การจัดการพื้นที่ชายแดน
•ธรรมาภิบาล

• เมืองหลวง
• เมืองอุตสาหกรรม 
• เมืองท่องเที่ยว/บริการ
• เมืองการค้าชายแดน

• ศักยภาพการผลิต
•มาตรฐานสินค้า
บริการ
•ตลาด

•การคุ้มครองแรงงาน
•สวัสดิการสังคม
•สภาพแวดล้อม
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เป้าหมาย

4231 พ.ค. 2556 NESDB

1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งของสนิค้าบริการการค้าและการลงทุน : ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและ
การลงทุนเพ่ิมขึ้น เพื่อรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม : ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและการประกันความเสี่ยง 
และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภยั

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ : โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและมีขีดความ สามารถในการรองรับ
พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การมีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 

5. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ : การมีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน  และ
สอดรับกับพันธกรณีและข้อตกอาเซียน 

6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ถึงความ ส าคัญของอาเซียน : ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน

7. การเสริมสร้างความมั่นคง : การมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ 
และสันติภาพร่วมกัน

8. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน : เมืองหลวงและเมืองส าคัญมีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน



ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
เสาหลัก

ประชาคมอาเซยีน
ประเด็นเร่งด่วน

2556 2557 2558

เศรษฐกิจ

AEC
1.กฎหมาย ผลักดันการออก/ปรบัปรุง กม.

1.1 CBTA 3+2 ฉบับ
1.2 การแข่งขันทางการค้า
1.3 หลักประกันทางธุรกิจ
1.4 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
1.5 อนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชาและบรูไน

1.6 ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ
1.7 กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจบริการท่ีมีข้อจ ากัดด้านสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม โรงเรียนเอกชน

2.ด่าน (1) พัฒนาประสิทธิภาพด่านท่ีเป็นประตูเชื่อมโยง
การค้าอาเซียน 8 ด่าน (แม่สาย แม่สอด เชียงของ 
หนองคาย มุกดาหาร อรัญประเทศ ปาดังเบซาร์ และ
สะเดา) (2) เร่งรัดการจัดท าความตกลงการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน (นครพนม)

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดด่านถาวรท่ีมี
ศักยภาพในอนาคต (บ้านพุน้ าร้อน)
National Single Window 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบ
ภายในของหน่วยงานราชการ

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดด่านถาวรท่ีมีศักยภาพ
ในอนาคต (บ้านพุน้ าร้อน)
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของ
หน่วยงานราชการ

3. National Single Window เชื่อมโยงข้อมลูระหว่าง NSW กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ
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เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 2557 2558

เศรษฐกิจ

AEC
4. โครงข่ายคมนาคม 

3.1 พัฒนาระบบทางหลวงภายในเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 8 ด่านส าคัญ และด่านท่ีมีศักยภาพอีก 3 ด่าน 
(นครพนม ช่องจอม บ้านพุน้ าร้อน)

3.2 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
3.3 ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวยบ์างใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงท่าเรือทวาย
3.4 เปิดประมลูรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง
3.5 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง
3.6 ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน

5.  สินค้าและบริการ เร่งขยายการจัดท า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

6. SMEs พัฒนาทักษะการประกอบธรุกิจร่วมกับชาติอาเซียน และพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. แรงงานฝีมือ 8 สาขา จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอในการให้บริการในประเทศ และการรองรับแรงงานฝีมือ 8 สาขาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมท้ังจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ MRA บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

8. ขอ้มูลธุรกิจอาเซียน 
     8.1 จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     8.2  จัดท าเว็บไซต์ข้อมูลการท าธุรกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
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เสาหลักประชาคม
อาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

สังคมและ
วัฒนธรรม

ASCC

1.ภาษา จัดท าการสอนและโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ SMEs และประชาชนท่ัวไป

2. ความตระหนกัรู้เรือ่งอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

3. การศึกษา
3.1 ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้
ร้อยละ 25

3.2 จัดท าแผนการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงานอาเซียน

3. การศึกษา 
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้ร้อยละ 50 
3.2 น าร่องการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกัน

กับประเทศอาเซียน

3. การศึกษา 
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้ครบ
ทุกแห่ง 

3.2 ขยายผลการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกัน
กับประเทศอาเซียน

4. ASEAN Unit จัดต้ังหน่วยงานภายในระดับกรมและกระทรวงเพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ

5. บุคลากรภูมิภาค จัดอัตรา ก าลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจ าส านักงานจังหวัดท่ีมีเขตติดตอ่
กับประเทศเพื่อนบ้าน

5.  บุคลากรภมูิภาค จัดอตัราก าลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจ าส านักงานจังหวัดทุกจังหวัด

5.  บุคลากรอาเซียน น ารอ่งโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
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เสาหลัก
ประชาคมอาเซยีน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

การเมืองและ
ความม่ันคง

APSC

1.ระบบยุติธรรม ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

2. ธรรมาภิบาล ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน โดยการด าเนินการน าร่องในปี 2556 คือการใช้แนวปฏิบัติ ASEAN CG ในบริษัทท่ีจด
ทะเบียนใน ตลท. ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการฟอกเงิน

3.ยาเสพตดิ จัดต้ังและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

4. การกอ่การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก ARF (ASEAN+16+EU) ในการต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการค้ามนุษย์

5. การลักลอบเข้าเมอืง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

6. ภยัพิบัต ิเชื่อมโยงข้อมูลและฝึกซ้อมร่วมด้านการป้องกันภัยพิบัติกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
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สร้างความตระหนักรู้เร่ือง
อาเซียน
 ฝึกอบรม / ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
จัดต้ัง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ 
และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

เสริมสร้างความมั่นคงใน
อาเซียน
ระบบยุติธรรม / การลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย/ ต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

กระจายระบบสวัสดิการ ให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม

การศึกษา
ปรับเวลาปิดเปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกัน/ และสร้าง
หลักสูตรร่วม

เช่ือมโยงเพื่อการค้าการ
ลงทุน
ทางหลวงภายในเชื่อมทางหลวงอาเซียนผ่าน 
11 ด่านส าคัญ /รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน/ ICT / พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติ

พัฒนาด่านและเมือง
ชายแดน
เร่งรัดการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อนรองรับ
ทวาย เร่งรัดระบบ National Single 
window

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ก าลังคน 
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ 

พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ
ขยายการจัดท า MRA ด้านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

สรุปประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
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