การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครอง
่ ระชาคมอาเซย
ี น
สว่ นท้องถิน
่ เพือ
่ เข้าสูป

ดร. ชูวท
ิ ย์ มิตรชอบ
ผูอ
้ านวยการสาน ักพ ัฒนาขีดความสามารถในการแข่งข ันทางเศรษฐกิจ
ั
สาน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ
ั
่ นท้องถิน
่ เสริมธรรมาภิบาล
โครงการอบรมสมมนาผู
บ
้ ัริหารองค์กรปกครองสว
่ เพือ
่ สง
ิ ธิภาพการบริหารจ ัดการทีด
และเสริมสร้างประสท
่ ี ประจาปี 2556
ว ันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ั้ 3 โรงแรมเอเชย
ี กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องราชเทวี 2 ชน

ประเด็นเรียนรูร้ ว
่ มก ัน
1

แนวคิดการรวมต ัวทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค

ี นและความร่วมมืออนุภูมภ
ิ าค
2 ประชาคมอาเซย

3 ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
4 แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด

ั
ึ ษา การเพิม
กรณีศก
่ ศกยภาพของเมื
อง และ OTOP

22 มีนาคม 2556
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พ ัฒนาการของแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งข ัน
่ ค่
ความสามารถในการแข่งข ันเป็นประเด็นการพ ัฒนาสาค ัญของโลก ซงึ่ ไม่ใชแ
สร้างความได้เปรียบเชงิ การแข่งข ันเท่านน
ั้ แต่ตอ
้ งสร้างความได้เปรียบทีม
่ ก
ี าร
ปร ับต ัวต่อกระแสโลกอยูต
่ ลอดเวลา
ความได้เปรียบ
เชงิ ปร ับต ัว
Growth
(Adaptive
ความได้เปรียบ
Advantage)
เชงิ แข่งข ัน
(Competitive
ความได้เปรียบ
เข้าใจโลก
Advantage)
เชงิ เปรียบเทียบ
(Understanding
(Comparative
the world)
เข้าใจตลาด
Advantage)
(Understanding
marketplace)
มุง่ การผลิต
(Developing products)

1950
22 มีนาคม 2556

1980

2000 2010 2020
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รูปแบบการเปลีย
่ นแปลงผ่านกระบวนการโลกาภิว ัตน์
ประเทศ

A

B

C

ร ัฐบาล/ผูน
้ าประเทศ

หน่วยงาน/บริษ ัท
ประชาชน

การพ ัฒนาแบบ
เป็นระบบทีเ่ ข้มงวด
(Solid Modernity)

22 มีนาคม 2556

• Connectivity
• Mobility
• Virtuality

NESDB

การพ ัฒนาทีไ่ ม่ม ี
ั
รูปแบบชดเจน
(Liquid Modernity)

4

22 มีนาคม 2556
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FROM AMERICAN CENTURY TO ASIAN CENTURY

Trend: Change in Geo-Economics

By 2050 China and India will together account for nearly 50% of global GDP—
about the same as the G7’s current share, which is expected to decline to 25%.
22 มีนาคม 2556
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ประเด็นเรียนรูร้ ว
่ มก ัน
1

แนวคิดการรวมต ัวทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค

ี นและความร่วมมืออนุภูมภ
ิ าค
2 ประชาคมอาเซย

3 ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
4 แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด

ั
ึ ษา การเพิม
กรณีศก
่ ศกยภาพของเมื
อง และ OTOP

22 มีนาคม 2556
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สาระสาคัญประชาคมอาเซียนและพันธกรณี

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

“วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว”

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมศรษฐกิจ
AEC Blueprint
ตลาด/ฐานการผลิตเดียว ภูมิภาคที่
มีความสามารถในการแข่งขัน
มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง
APSC Blueprint

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม
ASCC Blueprint

พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือป้องกันทางทหาร
และความมั่นคงอาเซียน เพือ่ ความ
สงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง

พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ลด
ความยากจน ส่งเสริมผูด้ ้อยโอกาส
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนา
สังคมผ่านกรอบอนุภูมิภาค
แก้ปญ
ํ หาสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC)

การเชื่อมโยงทาง
กายภาพ

การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ

• โครงสร้างพืน้ ฐานทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ
• ICT
• พลังงาน

• เปิดเสรีและอานวยความสะดวกทางการค้า บริการ
และการลงทุน
• ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค
• พิธกี ารในการข้ามพรมแดน
• เสริมสร้างศักยภาพ

การเชื่อมโยง
ระหว่างกันของประชาชน

• การศึกษาและวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยว
9

เป้าหมายและพันธกรณี AEC Blueprint
1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว :
•
•
•
•
•

การเคลื่อนย้ายที่เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน
มีฝีมือ รวมทั้งการรวมกลุ่มใน 12 สาขาสาคัญ ความร่วมมือด้าน
อาหาร
เปิดเสรีเกษตร
การค้า และป่
- ยกเลิากไม้ภาษี การรวมกลุ่มทางศุลกากร ASW/NSW
เปิดเสรีค้าบริการ - ลดข้อจากัดการค้าบริการ บริการด้านการเงิน
เปิดเสรีด้านการลงทุน-ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ
ขยายการเปิดเสรีตลาดทุน
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ – การอานวยความสะดวกและความ
ร่วมมือในการพัฒนา/ยกระดับฝีมือแรงงาน

3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม
• การพัฒนา SMEs
• Initiative for ASEAN Integration (IAI) - การลดช่องว่างทางการ
พัฒนาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

2 การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน :
•
•
•
•
•
•

นโยบายการแข่งขัน
การคุ้มครองผู้บริโภค
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภาษีอากร -กรณีภาษีซ้อน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
• การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก
• การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก

การดาเนินงานตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 มีนาคม 2556
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กรอบการดาเนินการ ... สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2550

2551

2552

ลงทุน

แรงงาน
ทุน
22 มีนาคม 2556

2554

2555

ASEAN-6
ภาษี 0%

สินค้า

บริการ

2553

สัดส่วน
ถือหุ้นของ
ต่างชาติ

51%
70%
49%
51%
49%
51%
ACIA หรือความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
หลักการ – เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม
และอานวยความสะดวกการลงทุน

ลงนาม MRA แล้ว 7 ฉบับ

2556

2557

2558
CLMV
ภาษี 0%

สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และขนส่งทางอากาศ)
สาขาโลจิสติกส์
70%
สาขาอื่นๆ
70%
ให้สัตยาบัน
และมีผล
บังคับใช้แล้ว
อยู่ระหว่างจัดทา
ร่าง MRA ท่องเที่ยว

(วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การ
สารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ บัญชี)

เปิดเสรีอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2563
NESDB
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เป้าหมายและพันธกรณี ASCC Blueprint
1 การพัฒนามนุษย์ :

2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม :

•
•
•
•
•

ให้ความสาคัญกับการศึกษา
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสะดวกการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงประยุกต์
• เสริม สร้างทัก ษะในการประกอบการ ส าหรับสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

4 การส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม

• จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก •
• จัดการมลพิษสิง่ แวดล้อมข้ามแดน
• พัฒนาที่ยั่งยืนโดยศึกษาสิ่งแวดล้อม •
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EST) •
• ส่งเสริมคุณภาพการดารงชีวิตในเมือง •
• ประสานเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม •

• ขจัดความยากจน
• เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม/ความคุ้มกันจาก
ผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียน/โลกาภิวัตน์
• ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
• เข้าถึงการดูแลสุขภาพ/ส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ
• เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
• รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
• สร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมทีป่ ลอดภัย
ยิ่งขึ้น

ส่งเสริมทรัพยากรชายฝัง่ และทะเลอย่าง
ยั่งยืน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริมความยัง่ ยืนทรัพยากรน้าจืด
ตอบสนองต่อ climate change
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้

3 ความยุติธรรมและสิทธิอย่าง
เท่าเทียม

• สิทธิและสวัสดิการสาหรับกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มที่อ่อนแอ
• คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน
• ส่ง เสริม ความรับ ผิดชอบต่อสัง คม
ขององค์กรธุรกิจ

5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6 การลดช่องว่างการพัฒนา
• ส่ ง เสริ ม และตระหนั ก การเป็ น
ประชาคม
• อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาเซียน
• ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ า น
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
• การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

• เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลด
ช่ อ งว่ า งการพั ฒ นาระหว่ า ง
สมาชิ ก เก่ า 6 ประเทศกั บ
ประเทศสมาชิกใหม่

การดาเนินงานตาม ASCC Blueprint โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 มีนาคม 2556
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เป้าหมายและพันธกรณี APSC Blueprint
1 ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน :

• ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการเมือง การสร้างและแบ่งปัน
กฎเกณฑ์ร่วม สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และนิติธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
• สร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม ให้มีแนวปฏิบัติที่ดี

3 ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก :
• ส่ง เสริ ม ความเป็ น ศูน ย์ ก ลางอาเซี ย นในความร่ ว มมื อ ระดั บ
ภูมิภาคและการสร้างประชาคม
• ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนกับประเทศภายนอก
• เสริ ม สร้ า งการปรึ ก ษาหารื อ และความร่ ว มมื อ ในประเด็ น
พหุภาคีที่เป็นความกังวลร่วมกัน

2 ภูมิภาคมีความเป็ นเอกภาพ สงบสุข และมีความ
แข็งแกร่ง :

•
•
•
•
•
•

พร้ อมทั ้งมีความรับผิดชอบร่ วมกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงที่
ครอบคลุมทุกมิติ
ป้องกันความขัดแย้งและมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
แก้ไขความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทโดยสันติ
สร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง
สร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
สร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
ตอบสนองอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น กาลต่ อ ประเด็ น เร่ ง ด่ ว น
ป้องกันความขัดแย้ง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงป้องกัน

แผนปฏิบตั กิ ารตามพันธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดย กระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 มีนาคม 2556
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ตัจากข้วอชีมูล้วตัวชีัด้วัดสที่สาคั
ญ
ของอาเซี
ย
น
าคัญของอาเซียนในปี 2011 นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอาเซียน โดยมี GDP สูง
เป็นอันดับ 2 ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นอันดับ 5 รองจากเวียดนาม ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนได้ดีกว่าไทยในช่วง
ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศของไทย
ประเทศ
1. อินโดนีเซีย
2. ฟิลิปปินส์
3. เวียดนาม
4. ไทย
5. เมียนมาร์
6. มาเลเซีย
7. กัมพูชา
8. สปป. ลาว
9. สิงคโปร์
10. บรูไน
ASEAN
22 มีนาคม 2556

ประเทศ

FDI inflow
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

234.18 1. อินโดนีเซีย
708,032 1. สิงคโปร์
43,929 1. สิงคโปร์
94.01 2. ไทย
318,709 2. บรูไน
28,830 2. อินโดนีเซีย
86.93 3. มาเลเซีย
238,849 3. มาเลเซีย
8,262 3. มาเลเซีย
67.31 4. สิงคโปร์
223,015 4. ไทย
4,735 4. เวียดนาม
60.16 5. ฟิลิปปินส์
189,326 5. อินโดนีเซีย
3,023 5. ไทย
28.91 6. เวียดนาม
107,650 6. ฟิลิปปินส์
2,014 6. ฟิลิปปินส์
15.27 7. เมียนมาร์
35,646 7. เวียดนาม
1,238 7. กัมพูชา
6.23 8. บรูไน
11,952 8. สปป.ลาว
1,045 8. บรูไน
5.08 9. กัมพูชา
11,168 9. กัมพูชา
731 9. เมียนมาร์
0.42 10. สปป.ลาว
6,508 10. เมียนมาร์
592 10. สปป.ลาว
598.50
ASEAN
1,850,855
ASEAN 2011 ( www.asean.org)
3,093
ASEAN
ทีม
่ า : ASEAN
Statistics Leaflet:
selected key indicators

35,520
12,737
8,643
8,000
5,778
1,713
783
629
579
279
74,661

ประชากร
(ล้านคน)

ประเทศ

GDP
(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

NESDB

ประเทศ

รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(เหรียญสหรัฐฯ)
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ี น
ภาพรวมโอกาสประชาคมอาเซย
ี น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย

เปรียบเทียบก ับ...

ประชากร 580 ล้าน

>

สหภาพยุโรป

GDP ขนาด 1.5 ล้านล้านเหรียญสหร ัฐ

=

เกาหลีใต้

การค้าระหว่างประเทศ 1.61 ล้านล้านเหรียญสหร ัฐ

=

6 เท่าของไทย

การลงทุนโดยตรง 50 พ ันล้านเหรียญสหร ัฐ

=

60% ของจีน

การท่องเทีย
่ วระหว่างประเทศ 65 ล้านคน
ที่มา บทวิเคราะห์ จากศูนย์ วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

=

อ ันด ับ 2 ของโลก รองจากฝรงเศส
่ั

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

ASEAN+6 : 3,284 Millions of Pop. ( 50 % of the
world's population)
GDP 12,250 Billions USD (22% of the world’s GDP)

ASEAN+3 : 2,068 Millions of Pop. (31 % of the
world's population) GDP 9,901 Billions USD
(18% of the world’s GDP)

22 มีนาคม 2556
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อันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย
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50

2003
ที่มา :

2004Doing Business
2005 (EoDB)2006
2007Global Competitiveness
2008
2009
รายงาน
โดย ธนาคารโลก,
Report
โดย World Economic Forum และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD

2010

2011

2012

2013

 ไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง (Middle Income Tier)
 ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ใน ระดับทรงตัวหรือมีทิศทางปรับตัวลดลง
 EoDB จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ และเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์
 WEF (GCI) จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ในอาเซียน โดยรองจากสิงคโปร์ (1) มาเลเซีย (25) บรูไน (28)
22 มีนาคม 2556
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สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD ปี 2555
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
อันดับรวม

สิงคโปร์
มาเลเซีย

4
14

จีน

23

ญี่ปุ่น

27

ไทย

30

อินเดีย
อินโดฯ

35
42

ฟิลิปปินส์ 43

ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
อินโดฯ
มาเลเซีย
ไทย

ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
อินโดฯ
มาเลเซีย
อันดับที่ ไทย

24
3

21
9
42
32
10

15
50

40

30

20

10

0

48

ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
อินโดฯ
มาเลเซีย
ไทย

32
28

13

26
60

ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
อินโดฯ
มาเลเซีย
อันดับที่ ไทย

32
24

2

26
35

6

23
20

2

50

40

30

อันดับที่
20

10

0

โครงสร้างพื้นฐาน

33

30

34

42

ประสิทธิภาพของภาคเอกชน

40

22 มีนาคม 2556

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

10

0

NESDB

17
29
53
8
55
56

26

49
60

50

อันดับที่
40

30

20

10

0
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WEF Global Enabling Trade Report 2012 ของไทยกับบางประเทศในอาเซียน
จากการจัดอันดับ 125 ประเทศ ไทยอยู่ในอันดับที่ 57 ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 2553
ในภูมิภาคอาเซียนไทยอยู่อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 และ 24 ตามลาดับ

การเข้าถึงตลาด
เวียดนาม

การบริหารจัดการจุดข้ามพรมแดน
เวียดนาม

41

อินโดนีเซีย

อันดับรวม
สิงคโปร์

1

มาเลเซีย

24

ไทย

57

อินโดนีเซีย

17

มาเลเซีย
สิงคโปร์

1

สิงคโปร์

1

47

60

40

20

0

100

โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและการสื่อสาร
เวียดนาม

อินโดฯ

58

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

68

มาเลเซีย

1

46
60

40

NESDB

0

30
5

สิงคโปร์
ไทย

20

20

77

มาเลเซีย

20

80

40

69

อินโดนีเซีย

77

ไทย

60

เวียดนาม

56

100

80

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

สิงคโปร์

22 มีนาคม 2556

39

ไทย

59
80

65

มาเลเซีย

32

ไทย

94

0

76
100

80

60

40

20

0
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ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ที่สาคัญของประเทศไทย
และอาเซียน และอาเซียน+6 ปี 2554 - 2556
ASEAN

อันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ

การคุ้มครอง
ผู้ลงทุน

การค้าระหว่าง การจดทะเบียน
การได้รับสินเชื่อ การเริ่มต้นธุรกิจ การชาระภาษี
ประเทศ
ทรัพย์สิน

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
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย

3●
8●
10▲
24▼
91●
132●

1
49▲
70▼
19▼
100▼
49▼

25▲
3▲
44▼
19▼
68▼
127▼

2▲
75▼
37▲
64▼
44▼
94▲

4●
12▼
4▲
23▲
70▼
23▲

1●
24●
2●
114▼
151●
173▼

21▲
30▲
48▲
127▼
122●
152▼

13▲
14▼
18▼
1●
82▼
116▲

ที่มา : ธนาคารโลก, รายงาน Ease of Doing Business 2013 (EoDB)
22 มีนาคม 2556

การปิด
กิจการ

หมายเหตุ : หมายถึงประเทศอาเซียนอื่นที่ได้อันดับสูงกว่าไทย

EoDB ปี 2013 จัดอันดับ185 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจกิจ จาก 183 ในปี 2012

NESDB
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ี น
ประชาคมอาเซย
ปี 2540

ปี 2540

ปี 2510

ปี 2510

ปี 2538
ปี 2510
ปี 2542

ปี 2527

ปี 2510

20
ี น6
อาเซย

ปี 2510

ิ ใหม่ CLMV
สมาชก
22 มีนาคม 2556
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ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง
ประชาคมอาเซียน

การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร
ระหว่ างไทย-ลาว-จีน และ
สะพานข้ามแม่ นา้ โขงแห่ งที่ 4

ประชาคม
เศรษฐกิจ

 รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน
 รถไฟเชื่อมโยงอนุภูมิภาค/
สิงคโปร์ -คุนหมิง

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

การพัฒนาท่ าเรือนา้ ลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย

22 มีนาคม 2556

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม

มอเตอร์ เวย์ หาดใหญ่ -สะเดา

NESDB
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2554
• มูลค่าการค้ารวม 905,680 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 14.1)
• ส่งออกรวม
593,259 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 18.0)
*
• นาเข้ารวม
312,475 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.7)
• ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ารวม 280,783 ล้านบาท
นาเข้า
ส่งออก

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ประมวลโดยสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สศช.)
*
หมายเหตุ: เพิ่มขึ้น = เพิ่มขึ้นจากปี 2553

22 มีนาคม 2556
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2544 – 2554 (หน่วย: ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี (GDP)7.093
6.489
หน่วย : ล้านล้านบาท
5.917
5.451
5.134

7.845

8.525

9.080

9.042

10.103

10.255

312,476
291,573
302,864

ส่งออก

273,048
209,455
136,145

234,148

176,994

94,788

68,883

82,699

113,590

134,393

2544

2545

22 มีนาคม 2556

191,131

241,313

264,618

2546

2547

2548

322,873

320,135

2549

2550

NESDB

นาเข้า

410,639

2551

486,488

593,260

366,119

2552

2553

2554

ปี พ.ศ.

23

ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมียนมาร์

สปป.ลาว

16%

10%

มูลค่ า (ล้ านบาท)

1,200,000
1,000,000
800,000

มูSeries1
ลค่าการค้ าระหว่างประเทศ
มูSeries2
ลค่าการค้ าชายแดน

600,000
400,000

200,000

กัมพูชา
3%

มาเลเซีย 70%
22 มีนาคม 2556

0

ปี (พ.ศ.)

 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
ส่วนสนับสนุน GDP ใน
ประเทศ
 แผน 11 กาหนดเป้าหมาย
การขยายตัวมูลค่าการค้า
ชายแดนไทยเป็น 15% ต่อปี
NESDB

ด่ าน่ มีมูลค่ าการค้ด้าาสูนงสุด 10 อั
จังนหวัดัดบแรก ปี มู2554
ลค่ า (ลบ.)
ด่ชืา่ อนที

1. ด่ านสะเดา

มาเลเซีย

สงขลา

307,221

2. ด่ านปาดังเบซาร์

มาเลเซีย

สงขลา

241,810

3. ด่ านสังขละบุรี
4. ด่ านหนองคาย
5. ด่ านอรั ญประเทศ

พม่ า
ลาว
กัมพูชา

กาญจนบุรี
หนองคาย
สระแก้ ว

97,583
46,707
36,786

6.
7.
8.
9.
10.

กัมพูชา
ลาว
พม่ า
พม่ า
ลาว

ตราด
มุกดาหาร
ระนอง
ตาก
อุบลราชธานี

28,453
27,593
25,334
22,107
9,658

ด่ านคลองใหญ่
ด่ านมุกดาหาร
ด่ านระนอง
ด่ านแม่ สอด
ด่ านพิบูลมังสาหาร

24

การสร้ างคนและสังคมคุณภาพ
• การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
• การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจ
• การสร้ างความเข้ มแข็งของภาคเกษตรและความมัน่ คงทาง
อาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3)
• การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน
(ยุทธศาสตร์ ที่ 4)
• การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
การบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ

• การเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ

สภาพแวดล้ อม และการเข้ าสูส่ งั คมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อม
(ยุทธศาสตร์ ที่ 6)

ั
สร้างความร่วมมือแบบหุน
้ สว่ นการพ ัฒนาเพือ
่ ความมนคงทางเศรษฐกิ
่ั
จและสงคม
ร่วมเป็นหุน
้ ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคโดยพ ัฒนาทร ัพยากร
มนุษย์ / เคลือ
่ นย้ายแรงงาน / ส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ

RCEP

GMS
IMT-GT

ASEAN

มีสว่ นร่วมในการป้ องกันภัยจากการก่อการร ้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิ การแพร่ระบาดโรค

ASEAN+3

BIMSTEC

ACMECS

APEC
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พัฒนาฐานการผลิต/ลงทุน ตาม
แนวพืน
้ ทีพ
่ ัฒนาเศรษฐกิจ และ
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

เร่งรัดการใช ้ประโยชน์จากข ้อตกลงการค ้าเสรีทม
ี่ ผ
ี ลบังคับใช ้
แล ้ว
ส่งเสริมให ้ไทยเป็ นฐานธุรกิจในเอเชียและสนับสนุนบทบาท
ขององค์กรระหว่างประเทศทีไ่ ม่แสวงหากาไร

ปรับปรุงและสร ้างความเข ้มแข็งของภาคีการพัฒนาในท ้องถิน
่

ี น
อาเซย

ี แปซฟ
ิ ิค
เอเชย

่ ระชาคมอาเซย
ี น
สร้างความพร้อมเข้าสูป
โดยพ ัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสถาบ ัน
การเรียนรูใ้ ห้มม
ี าตรฐาน

เข ้าร่วมเป็ นภาคีความร่วมมือ
อย่างสร ้างสรรค์ ระดับโลก
และภูมภ
ิ าค

อนุภูมภ
ิ าค
่ มโยงการขนส่ง / โลจิ
เชือ
สติกส์ โดยพัฒนาบริการ
คน ปรับปรุง กฎระเบียบ

สร ้างความร่วมมือเพือ
่ สนั บสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรม ไม่สง่ ผลต่อสิง่ แวดล ้อม

NESDB
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ี น
กรอบอนุภม
ู ภ
ิ าคและประเทศหุน
้ สว่ นพ ัฒนาของอาเซย

GMS

China

Japan

ACMECS

Korea

IMT_GT

India

BIMSTEC
US
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New
Zealand
Russia
NESDB

Australia
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ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
ในอนุภม
ู ภ
ิ าค
ลุม
่ แม่น้ าโขง
6 ประเทศ
Greater
Mekong
Sub-region
Economic
Cooperation

(GMS)

22 มีนาคม 2556

NESDB

28

North-South
โครงการล
าดับEconomic
ความสาคัCorridor
ญสูงตามแนว NSEC
การอานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน โดยกาหนดให้เริ่มเปิดเดินรถระหว่างกันนาร่อง 100
คันก่อนในปี แรก และให้ประสานเวลาเปิด
ทาการของคู่ด่านพรมแดนให้พร้อมกัน อยู่ระหว่างเสนอร่างบันทึก
ความเข้าใจต่อ ครม. และรัฐสภา

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของอยู่
ระหว่างดาเนินการ และท่าเรือเชียงแสน 2
เปิดให้บริการแล้วเมื่อธันวาคม 2555

การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตามแนว
NSEC ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทย-เกาหลีไป
ลงทุนเปิดโรงแรม คาสิโน และสนามกอล์ฟ
(นาคราชนคร)

การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน
เชื่อมโยง 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-พม่า-จีน)
รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556

ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตพืชผักไม้ผล ธัญพืช อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร

โครงการลาดับความสาคัญสูงตามแนว EWEC
รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อม
หนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และร่วมกับจีน เพื่อ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ
อ.แม่สอด

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือก่อสร้าง
และปรับปรุงเส้นทางเมียวดี-กอกะเรก
และสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 1 คาด
ว่าแล้วเสร็จในปี 2558 และอยู่ระหว่าง
ศึกษาควาเหมาะสมและออกแบบสะพาน

การดาเนินงานด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง คาดว่าจะ
นาร่อง ณ ด่านหนองคาย และมุกดาหาร

พัฒนาเมือง เมืองชายแดน และห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ เช่น
อุตสาหกรรมสิ่งทออิเลคทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร และชิ้นส่วนยานยนต์ และ ADB ได้
ศึกษาศักยภาพการเชื่อมโยง Value Chain ในเรื่องผักออกานิกส์

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง แห่งที่
3 (นครพนม-คาม่วน) แล้วเสร็จ

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

1 โอกาสขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมไปสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้าลึกทวาย
ผลการศึกษาของ ERIA* คาดว่าประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับโครงการทวาย โดยจะเพิ่ม
GDP ของไทย ถึง 1.9% และเป็นโอกาสเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่เน้นแรงงานสูร่ ะบบเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่ามาก
ขึ้น (Value-based Economy)

160 km
370 km

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้าลึกทวายเป็นประตูเศรษฐกิจ
และเป็ น จุ ด แข็ ง ในการเชื่ อ มโยงเมื อ งเศรษฐกิ จ ส าคั ญ
(Growth Nodes) ในภูมิภาค GMS บนระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor)

Source: CIA
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ท่าเรือทวาย–ย่างกุง้

600 กม. ท่าเรือทวาย–บ้านพุนา้ ร้อน

160 กม.

ท่าเรือทวาย-เนปิ ดอร์

800 กม. ท่าเรือทวาย–กาญจนบุร ี

230 กม.

ท่าเรือทวาย–กรุงเทพฯ

370 กม.

ท่าเรือทวาย–ท่าเรือแหลมฉบ ัง 500 กม.
NESDB

ท่าเรือทวาย–ท่าเรือปากบารา 800 กม.
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ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาค
ต ัวข ับเคลือ
่ นเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภูมภ
ิ าค
 เป็นโครงการขนาดใหญ่ทม
ี่ ล
ี าด ับความสาค ัญสูง ในกรอบการพ ัฒนา
ระหว่างประเทศ เช่น Master Plan on ASEAN Connectivity, GMS

Dawei

และ Mekong-Japan

132 km
300 km

ั
 มีศกยภาพในการเปิ
ดประตูการค้าฝั่งตะว ันตกของภูมภ
ิ าค เพือ
่ สร้าง
่ มโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมภ
ความเชือ
ิ าค
อาเซียนก ับตลาดตะว ันตก เช่น เอเชียใต้ แอฟริกา และยุโรป
 นิคมอุตสาหกรรมทวายถือเป็นเป็นหนึง่ ในเขตอุตสาหกรรมทีม
่ ข
ี นาด
ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคอาเซียน
 โครงการทวายจะสน ับสนุนการรวมกลุม
่ ทางเศรษฐกิจด้วยการ
่ มต่อก ับโครงข่ายการขนส่งภายในภูมภ
เชือ
ิ าคเอเชีย รวมทงเป
ั้ ็ น
แหล่งพล ังงานใหม่ของภูมภ
ิ าคอาเซียน

้ ทางล ัดโลจิสติกสเ์ สน
้ ใหม่ของภูมภ
เสน
ิ าค
ิ ค้า ของภู ม ภ
 การเปลีย
่ น Landscape การขนส่งส น
ิ าค โดย
้ ทางการขนส่ง สน
ิ ค้าเสน
้ ใหม่ไปเอเช ย
ี ใต้ ตะว ันออก
สร้างเส น
่
กลาง ยุโรป โดยไม่ตอ
้ งผ่านชองแคบมะละกา

Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report
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่ ระหว่าง กทม. ก ับเมืองเชนไน เดิมต้องผ่านสงิ คโปร์
 การขนสง
ิ้ 6 ว ัน หากมีทา่ เรือทวายจะใชเ้ วลาลดลงเหลือ 3
ใชเ้ วลาทงส
ั้ น
วน
ั และการขนส่ ง ระหว่า ง กทม. ก บ
ั ยุโ รป จะใช เ้ วลาลดลง
ประมาณ 7 ว ัน
NESDB
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Regional Development Trends
Subregional
Connectivity in
the GMS:

2015
2006
1992
Roads
Telecommunications
Power Transmission
Line

“In the future, we will
see more
infrastructural
connectivity within
the sub-region,
whether transport,
telecommunication,
power lines and
energy.”
22 มีนาคม 2556
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ความเป็ นมา
• การจั ดท าความร่ วมมือ ทางเศรษฐกิจ รอบ
อ่ าวเป่ ยปู้ หรื อ Pan-Beibu Gulf Economic
Cooperation; PBG เป็ นข้ อเสนอของ นรม.
จีน ในคราวประชุม China-ASEAN Business
and Investment Summit ครั ง้ ที่ 3 เมื่อเดือน
ตุลาคม 2549 ประกอบด้ วยประเทศสมาชิกที่มี
พรมแดนติดต่อกับอ่าวเป่ ยปู้ (หรื ออ่าวตังเกี๋ย ใน
ภาษาเวียดนาม) ได้ แก่ จีน (เขตปกครองตนเอง
กวางสี มณฑลกวางตุ้ ง และไหหล า) และ
อาเซียน 7 ประเทศ (บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย)
• จี น ต้ องการใช้ มณฑลทางใต้ เป็ นประตู
การค้ าเชื่ อมกั บ อาเซี ย น และได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ “สองประเทศสี่ทิศ ทาง” ใช้ ความ
ได้ เปรียบของสภาพทางภูมิศาสตร์ ของกวางสีซึ่ง
มีพรมแดนทัง้ ทางบกและทางทะเลเชื่อมต่อกับ
ประเทศอาเซียน

22 มีนาคม 2556
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แผนงานรถไฟของจีน
 รัฐบาลกวางสี ตั ้งเป้าหมายที่จะก่อสร้ างเส้ นทาง
รถไฟสายใหม่ระยะทางรวม 3,494 กิโลเมตร ซึง่ มี
8 โครงการสาคัญ เช่น
ก่ อสร้ างเครือข่ ายทางรถไฟบริเวณชายฝั่ ง
ทะเล โดยเฉพาะบริเวณท่ าเรือสาคัญ 3
แห่ ง รอบอ่ าวเป่ ยปู้ เพือ่ ให้ สามารถกระจาย
สินค้ าจากท่าเรื อไปสูเ่ มืองเศรษฐกิจสาคัญใน
ภาคตะวันตกของจีนได้ สะดวกมากขึ ้น
ก่ อสร้ างเส้ นทางรถไฟเชื่อมหนานหนิง
(เมืองหลวงของกวางสี) กับมณฑลที่ติดกัน
ตลอดจนเร่ งผลักดันโครงการเชื่อมต่อเส้ นทาง
รถไฟกับประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะ โครงการ
เส้ นทางรถไฟ Nanning-Singapore Railway

22 มีนาคม 2556
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แนวรถไฟตาม MOU รถไฟจีน-ลาว (สีเหลือง)
เชื่อมโยง บ่อเต็น-อุดมไซย-หลวงพระบาง-วังเวียงเวียงจันทน์ ระยะ 420-530 กม.
แนวรถไฟในยูนนาน (สีฟ้า)
อวูซ่ ี-โมฮาน ระยะ 500 กม.
แนวรถไฟกรุ งเทพฯ-หนองคาย (สีนา้ เงิน)
ระยะ 615 กม.
แนวรถไฟกรุ งเทพฯ-ปาดังเบซาร์ (สีแดง)
ระยะ 928 กม.
แนวรถไฟคุนหมิง-สิงค์ โปร์ (สีแดง)
ผ่านฮานอย-โฮจิมินห์ ซิตี ้-พนมเปญ
แนวรถไฟนานหนิง-สิงค์ โปร์ (สีแดง)
ผ่านฮานอย- โฮจิมินห์ ซิตี ้-พนมเปญ
22 มีนาคม 2556
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ข้อกังวลในผลกระทบและแนวทางการปรับตัว

ประเด็นข้อกังวล : ประเทศอาเซียนมีโครงสร้างการส่งออกสินค้าเหมือนกัน และการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือของไทยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า รวมถึงประเด็นประสิทธิภาพของแรงงาน
ไทยที่ขาดแคลนในด้านทักษะอาชีพและทักษะภาษา

 ผู้ประกอบการ ต้องมีกลยุทธ์การตลาดในเชิงรุก โดย
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ อาศัยสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี และบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
เป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
 สินค้าไทย ต้องมีการปรับตัวในแง่ของการเพิ่ม และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิต
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและ
มากขึ้น เช่น ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้แช่แข็ง
เตรียมความพร้อมของบุคลากร
มันสาปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และผ้าผืน เป็นต้น
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ด้านท่องเที่ยวและบริการ
การดาเนินตาม AEC Blueprint จะทาให้สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภาค
บริการของไทยได้เพิ่มขึ้น โดยจะกระตุ้นให้ภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และบริการ
เกี่ยวเนื่องมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริการขนส่งและโลจิสติกส์
กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งสิ้น
ข้อพึงระวัง นักลงทุนต่างชาติจากประเทศนอกอาเซียน ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินที่สูงกว่า
อาศัยสิทธินักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้ ทาให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ โดยเฉพาะด้าน
เงินทุนและเทคโนโลยี รวมถึงความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวที่
เพิ่มสูงขึ้น

การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
 การให้ความสาคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการทั้งในด้านการบริหารจัดการ
และทักษะด้านภาษา
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ภาคเอกชนเป็นกาลังสาคัญในการเตรียมความพร้อมไทยสู่อาเซียน

ภาคเอกชนได้ให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยใน 5 ประเด็น
 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจเพื่อประโยชน์ทางด้านเครือข่ายการผลิตของประเทศไทย
 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยทั้งระบบ
 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชนไทย
 การส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ (ประเทศเพื่อนบ้านและ
อาเซียน)
 การพัฒนาตลาดทุนไทย

“รักษาความเป็ นผู้นาในด้ านคุณภาพ เน้ นลงทุนวิจัยเพื่อสร้ าง
สินค้ าและบริ การที่มีมูลค่ าเพิ่ม เสริมสร้ างความแข็งแกร่ งในตลาด
ปั จจุบัน และขยายสู่ตลาดใหม่ พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่องค์ กรแห่ ง
นวัตกรรม”
“ ขยายจานวนสาขาครอบคลุมมากที่สุด รวมกลุ่ม ร.พ.ทั่วประเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลงทุนเปิ ด ร.พ.ในเมียนมาร์ โดยนาเข้ าอุปกรณ์ จากไทย”
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กรอบแผนงาน/โครงการ
เพื่อบรรจุในร่าง พ.ร.บ.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2556-2563
สาขาการขนส่ง

ความต้องการลงทุน
วงเงิน
ร้อยละ

พ.ร.บ.
วงเงิน

ร้อยละ

ทางราง

3,201,111.75

75.32

1,621,237.50

81.06

ทางถนน

808,245.13

19.02

216,737.22

10.84

ทางน้า

145,155.51

3.42

30,277.37

1.51

ทางอากาศ

83,247.92

1.96

-

-

กรมศุลกากร

12,195.26

0.29

12,195.26

0.61

วงเงินรวม

4,249,955.57

100

1,880,447.35

100

ที่มา : กระทรวงคมนาคม
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9 ด่านพรมแดนสาคัญของไทยเพื่อเตรี
ยมพร้อมรองรับ AEC
ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญของไทย
แม่สาย
แม่สอด

เชียงของ

หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร
อรัญประเทศ

ปาดังเบซาร์
สะเดา

ประกอบด้วย
ด่านเชียงของ จ.เชียงราย
ด่านแม่สาย จ.เชียงราย
ด่านแม่สอด จ.ตาก
ด่านหนองคาย จ.หนองคาย
ด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ด่านนครพนม จ.นครพนม
ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ด่านสะเดา จ.สงขลา
ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
ที่มา : กระทรวงคมนาคม
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3 การเปลี่ยนแปลงของบริ บท

3.1 บริบทภายในประเทศ (ต่ อ)

2

ประเทศไทยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงทางการค้ ากับประเทศเพื่อนบ้ านเพิ่มขึน้ ในหลายมิติ จึงสร้ าง
โอกาสใหม่ ทางเศรษฐกิจให้ เกิดขึน้ ในจังหวัดตามแนวชายแดนทุกภูมภิ าค

 ปริมาณการค้ าชายแดนเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วในช่ วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา
มูลค่ าการค้ าชายแดน

2000000

1,809,785

 โครงข่ ายเชื่อมโยงทางกายภาพเพิ่มขึน้
พม่ า

ลาว

16%

เป้าหมายตามแผนฯ 11

10%

1600000

1200000
899,783
800000

713,502

778,068

3%

639,137

554,283

CAGR
15%

กัมพูชา

400000

CAGR 13%
0
2550

2551

2552

2553

2554

2559

ที่มา: กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 ขีดความสามารถของสิ่งอานวยความสะดวกและระบบอานวย
ความสะดวกทางการค้ าและการขนส่ งบริเวณด่ านพรมแดนเพิ่มขึน้

70
%

มาเลเชีย
สัดส่ วนการค้ าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้ าน

www.nesdb.go.th
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เส้ นทางเชื่อมโยงการขนส่ งทางถนนของไทยประเทศเพื่อนบ้ าน

ที่มา กระทรวงคมนาคม

www.nesdb.go.th
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โครงการระบบรางภายใต้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท (1)
ที่มา : กระทรวงคมนาคม

ที่

เส้ นทาง

ระยะทาง

1

กทม.-โคราช-หนองคาย

615 กม.

2

กทม.-หัวหิน-ปาดังเบซาร์

982 กม.

3

กทม.-พัทยา-ระยอง

221 กม.

4

กทม.-พิษณุโลก-เชียงใหม่

745 กม.

รวม 4 เส้ นทาง

รถไฟความเร็วสู ง 4 เส้ นทาง
ระยะทางรวม 2,563 กม. วงเงิน 481,066 ลบ.

2,563 กม.

แนวเส้ นทางรถไฟทางคู่ 6 เส้ นทาง
ระยะทางรวม 873 กิโลเมตร วงเงิน 131,252.73 ลบ.
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บทบาทของไทยในการเชื่อมโยงภูมิภาค
Connectivity

เป็นแผนงานหลักในการบรรลุความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (MPAC) โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา Economic
Corridor เส้นทางรถไฟ รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ การเป็น
ศูนย์ประสานงานด้านรถไฟ และพลังงานของภูมิภาค

สร้ างฐาน
การผลิต

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นฐานการผลิตใหม่ของภูมิภาค เชื่อมโยงตามแนว
Southern Economic Corridor (SEC) และฐานลงทุนอื่นๆตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อ
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต

ลดช่ องว่ าง
การพัฒนา

การลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร/
แรงงาน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

การขนส่ งและการค้ าข้ ามพรมแดน
เร่งดาเนินการตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน เพื่ออานวยความสะดวกการค้าและ
การขนส่ง โดยมีการนาร่องการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรแล้ว และอยู่ระหว่างร่างกฎหมาย
เพื่อรองรับการดาเนินงาน Single Stop Inspection
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาค
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
สินค้าเกษตร
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
เมือง และการพัฒนาเมืองสีเขียว

Missing Links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
สตึงบทและถนนเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลขที่ 5 ประเทศกัมพูชา
ประโยชน์ต่อไทยและกัมพูชา
• ลดระยะเวลาและขั้นตอนศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองระหว่าง
ไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาด่านอรัญฯที่แออัด
• อานวยความสะดวกให้ประชาชนและการขนส่งสินค้าภายหลังการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
• เพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า – ออก
ระหว่างไทย-กัมพูชาที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นได้

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาถนนจากด่านสิงขร/มอต่อง-ตะนาวศรี-มะริด
ประโยชน์ต่อไทยและเมียนมาร์
• ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปยังประเทศในเอเชียใต้ได้สะดวก
ขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย
• ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างมะริดกับ
ประจวบฯ และการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านสากลจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเมียนมาร์ร่วม
สนับสนุนให้เมียนมาร์เปิดประเทศมากขึ้น
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โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)–เมืองคอบ-เมืองปากทาเมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ สปป.ลาว
• บ้านฮวก-เมืองคอบ เป็นเส้นทางสาคัญที่สร้างความเชื่อมโยง
(Connectivity) ระหว่างไทยกับลาว และต่อไปยังประเทศในอนุ
ภูมิภาค คือ เชื่อมโยงจากพะเยา ไปเดียน เบียน ฟู (เวียดนาม)
หรือเชื่อมไปหลวงพระบาง หรือเชื่อมเมืองห้วยทราย (ถนน R3)
เชียงใหม่
จุดผ่ านแดนช่ องภูด่ ู

เวียงจันทน์
อุตรดิตถ์

หนองคาย

พิษณุโลก
ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป. ลาว

ประโยชน์ต่อไทยและสปป.ลาว
• เปิดประตูการค้า การท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับลาว
• ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงในการเข้าถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และได้
ประโยชน์ทางอ้อมจากการขยายตัวการค้า การท่องเที่ยว
• ภูด-ู่ ปากลาย สนับสนุนการเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การคมนาคมขนส่งในแนว EWEC จากพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม
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โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
บ้ านเชียงแมน

ปากแบ่ ง

หลวงพระบาง

หงสา

4

Border

•
•
•
•
•
•

•
•

ไชยะบุลี

THAILAND

Nan

•

4

LAOS

•
•
•

ประโยชน์ต่อไทยและสปป.ลาว
สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดน
บริเวณด่านห้วยโก๋น
สนับสนุนให้เกิดธุรกิจตามแนวเส้นทางโครงการ
สร้างโอกาสให้เอกชนไทยในการลงทุน สร้างงานและรายได้
ให้คนท้องถิ่น
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรตลอดแนวเส้นทาง
เพิ่มการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งภาคเหนือของไทยภาคเหนือของ สปป.ลาว
อานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยัง
สปป.ลาว จีนตอนใต้ และเวียดนาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองคู่แฝด น่าน-หลวงพระบาง
ก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบ “การท่องเที่ยวนาการค้า”
ส่งเสริมให้มีการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งใน จ.น่าน และหลวงพระบาง
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีได้สะดวกมากขึ้น
เพิ่มโอกาสในการทา Contract Farming ให้ภาคเอกชนไทย เนื่องจากจะทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้สะดวกขึ้น
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่เกษตรกรรม
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ความท้าทายจากปรากฏการณ์ใหม่ด้านการค้าและการแข่งขันใน AC
ปรากฏการณ์ใหม่
•ตลาดใหญ่ขึ้น เวทีการค้าและการลงทุนแบบใหม่
•การจัดเรียงตัวใหม่ของโซ่การผลิตในภูมิภาค
•การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในภูมิภาค

ประชากร
67 ล้านคน

ภาษา
575 ล้านคน

พื้นที่
513,115 ตร.กม.

4,464,322 ตร.กม.

ไทย
อังกฤษ

ไทย
อังกฤษ
มลายู
พม่า
จีนกลาง
ตากาล็อก
อินโดนีเซีย
เขมร
ลาว
ทมิฬ
เวียดนาม

ประเด็นท้าทาย
ธุรกิจท้องถิ่นที่เคยดูแลเฉพาะ
ตลาดขนาดเล็กจะมีขีด
ความสามารถในการจัดการ
ตลาดที่มีขนาดใหญ่และ
หลากหลายขึ้นอย่างมาก
22 มีนาคม 2556

NESDB
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22
22 มีนาคม
มีนาคม2556
2556

NESDB
NESDB
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ประเด็นเรียนรูร้ ว
่ มก ัน
1

แนวคิดการรวมต ัวทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค

ี นและความร่วมมืออนุภูมภ
ิ าค
2 ประชาคมอาเซย

3 ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
4 แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด

ั
ึ ษา การเพิม
กรณีศก
่ ศกยภาพของเมื
อง และ OTOP

22 มีนาคม 2556
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ยุทธศาสตร์•ความเชื
การเข้
า
สู
่
ป
ระชาคมอาเซี
ย
น
ปี
2558
่อมโยง
•ทักษะภาษาอังกฤษ
•ความสามารถในการรองรับ (capacity)
•กฎ/ระเบียบการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร

•การคุม้ ครองแรงงาน
•สวัสดิการสังคม
•สภาพแวดล้อม

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการ
คุ้มครอง
ทางสังคม

•ศักยภาพการผลิต
ม
•มาตรฐานสินค้าบริการ 1. การเสริ
สร้
า
ง
•ตลาด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ของสินค้า บริการ
การค้า และ
การลงทุน

•เมืองหลวง
•เมืองอุตสาหกรรม
•เมืองท่องเที่ยว/บริการ
•เมืองการค้าชายแดน

22 มีนาคม 2556

8. การเพิ่ม
ศักยภาพของ
เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์

•ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ
•มาตรฐานฝีมือ
•หลักสูตรการศึกษา
•เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็ง
และสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ
และระเบียบ

6. การ
สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนัก
ถึงการเป็น
7. การ
ประชาคม
เสริมสร้างความ
อาเซียน
•ความร่
ว
มมื
อ
ระหว่
างประเทศ
มั่นคง
•อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
•การจัดการพื้นที่ชายแดน
NESDB
•ธรรมาภิบาล

•พันธกรณี
•อานวยความ
สะดวกทางการค้า
•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ

•ตระหนักรู้ทกุ กลุ่มทุกวัย
•องค์ความรู้อาเซียน
•วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก
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ประเด็ นที่ ต้ อ งเร่ งดาเนิ น การก่อ นการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2558
ประเด็นเร่งด่วน

เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจ

AEC

2556

2557

2558

1. กฎหมาย ผลักดันการออก/ปรับปรุง กม.
1.1 CBTA 3+2 ฉบับ
1.2 การแข่งขันทางการค้า
1.3 หลักประกันทางธุรกิจ
1.4 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
1.5 อนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชาและบรูไน

กฎหมาย (ต่อ)
1.6 ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ
1.7 กฎหมายกากับดูแลธุรกิจบริการที่มีข้อจากัดด้านสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม โรงเรียนเอกชน

2. ด่าน (1) พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าอาเซียน 8 ด่าน (แม่สาย แม่สอด
เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร อรัญประเทศ ปา
ดังเบซาร์ และสะเดา) (2) เร่งรัดการจัดทาความตก
ลงการขนส่งสินค้าข้ามแดน (นครพนม)

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดด่านถาวรที่มี 2. ด่าน เร่งรัดการเปิดด่านถาวรที่มี
ศักยภาพในอนาคต (บ้านพุน้าร้อน)
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายใน
ของหน่วยงานราชการ

ศักยภาพในอนาคต (บ้านพุน้าร้อน)
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของ
หน่วยงานราชการ

3. National Single Window เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ
22 มีนาคม 2556

NESDB
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ประเด็ นที่ ต้ อ งเร่ งดาเนิ น การก่อ นการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2558
เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจ

AEC

ประเด็นเร่งด่วน
ปี 2556

2557

2558

4. โครงข่ายคมนาคม
3.1 พัฒนาระบบทางหลวงภายในเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 8 ด่านสาคัญ และด่านที่มีศักยภาพอีก 3 ด่าน
(นครพนม ช่องจอม บ้านพุน้าร้อน)
3.2 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
3.3 ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงท่าเรือทวาย
3.4 เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง
3.5 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง
3.6 ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน

5. สินค้าและบริการ เร่งขยายการจัดทา MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

6. SMEs พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจร่วมกับชาติอาเซียน และพัฒนาฝีมือแรงงาน
7. แรงงานฝีมือ 8 สาขา จัดทาแผนพัฒนากาลังคนให้เพียงพอในการให้บริการในประเทศ และการรองรับแรงงานฝีมือ 8 สาขาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งจัดทามาตรฐานวิชาชีพ MRA บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

8. ข้อมูลธุรกิจอาเซียน
8.1 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้คาปรึกษาด้านธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8.2 จัดทาเว็บไซต์ข้อมูลการทาธุรกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียน
22 มีนาคม 2556
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ประเด็ น ที่ ต้ อ งเร่ ง ดาเนิ น การก่ อ นการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2558
เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

สังคมและ
วัฒนธรรม

ASCC

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1. ภาษา จัดทาการสอนและโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ SMEs และประชาชนทั่วไป
2. ความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

3. การศึกษา
3.1 ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับ
อาเซียนให้ได้ร้อยละ 25
3.2 จัดทาแผนการผลิตบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน

3. การศึกษา
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้ร้อยละ 50
3.2 นาร่องการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกัน
กับประเทศอาเซียน

3. การศึกษา
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้
ครบทุกแห่ง
3.2 ขยายผลการยอมรับมาตรฐานหลักสูตร
ร่วมกันกับประเทศอาเซียน

4. ASEAN Unit จัดตั้งหน่วยงานภายในระดับกรมและกระทรวงเพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ
5. บุคลากรภูมิภาค จัดอัตรา
กาลังนักวิเทศสัมพันธ์ประจาสานักงาน
จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
22 มีนาคม 2556

5. บุคลากรภูมิภาค จัดอัตรากาลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจาสานักงานจังหวัดทุกจังหวัด

NESDB

5. บุคลากรอาเซียน นาร่องโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
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ประเด็ นที่ ต้ อ งเร่ งดาเนิ น การก่อ นการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2558
เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน
ปี 2556

ปี 2557

การเมืองและ
ความมั่นคง

1. ระบบยุติธรรม กาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

APSC

3. ยาเสพติด จัดตั้งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2558

2. ธรรมาภิบาล ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน โดยการดาเนินการนาร่องในปี 2556 คือการใช้แนวปฏิบัติ ASEAN CG ในบริษัทที่
จดทะเบียนใน ตลท. ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการฟอกเงิน

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

5. การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ภัยพิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลและฝึกซ้อมร่วมด้านการป้องกันภัยพิบัติกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

22 มีนาคม 2556
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สร้างความตระหนักรู้เรื่อง
อาเซียน

สรุปประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

ฝึกอบรม / ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน

พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ

การศึกษา

ขยายการจัดทา MRA ด้านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน

ปรับเวลาปิดเปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกัน/ และสร้าง
หลักสูตรร่วม

พัฒนาด่านและเมือง
ชายแดน

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกาลังคน

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

เร่งรัดการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้าร้อนรองรับ
ทวาย เร่งรัดระบบ National Single
window

จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ

เชื่อมโยงเพื่อการค้าการ
ลงทุน

กระจายระบบสวัสดิการ
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม

เสริมสร้างความมัน่ คงใน
อาเซียน

ทางหลวงภายในเชื่อมทางหลวงอาเซียนผ่าน
11 ด่านสาคัญ /รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อน
บ้าน/ ICT / พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติ
22 มีนาคม 2556

NESDB

จัดตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ และ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน

ระบบยุติธรรม / การลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย/ ต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ
60

ประเด็นเรียนรูร้ ว
่ มก ัน
1

แนวคิดการรวมต ัวทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค

ี นและความร่วมมืออนุภูมภ
ิ าค
2 ประชาคมอาเซย

3 ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
4 แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด

ั
ึ ษา การเพิม
กรณีศก
่ ศกยภาพของเมื
อง และ OTOP

22 มีนาคม 2556

NESDB

61

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) จานวน 76 จังหวัด 18 กลุม่ จังหวัด โดยเห็นว่า ในภาพรวมมีความสอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์ รายสาขา
และยุทธศาสตร์ ประเทศ (พ.ศ. 2556 -2561) รวมทังมี
้ ความสอดคล้ องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปั ญหา และความต้ องการ
ของประชาชนในพื ้นที่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560)
จานวน 18 กลุม่ จังหวัด ตามความเห็นของมติคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.)

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)

ขอบเขต
แผนพัฒนาจังหวัด

• มุง่ การพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ใน
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม และความ
มัน่ คง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างโอกาสและอาชีพที่
ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนในจังหวัด

ขอบเขต
แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

• มุง่ เน้ นการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ จังหวัด และนาไปสู่
การกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้ าง
รายได้ ให้ กลุม่ จังหวัด

การกาหนดตาแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
ภาคเหนือ

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน

ภาคเหนือตอนบน 2

เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน

ภาคเหนือตอนล่าง 1

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
สุโขทัย อุตรดิตถ์
ตาก

ภาคเหนือตอนล่าง 2

นครสวรรค์ กาแพงเพชร
อุทยั ธานี พิจิตร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
• อุทยานอาหารภาคเหนือ
• ท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสนั วัฒนธรรมล้ านนา
• ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้ าการ ลงทุน
ภาคเหนือเชื่อมโยง
• ประตูการค้ าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่ม GMS และประชาคมอาเซียน
• ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา
• สินค้ าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย
• ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และประวัติศาสตร์
• เกษตร (ข้ าวแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตร)
• การค้ าชายแดน อุตสาหกรรม และ
Logistics
• พัฒนาโครงสร้ างและกระบวนการผลิต
(ข้ าว อ้ อย และมันสาปะหลัง )
• ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การขนส่งและการ
กระจายสินค้ า
• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว

การกาหนดตาแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 1

อุดรธานี เลย
หนองคาย หนองบัวลาพู
บึงกาฬ

ภาคเตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 2

สกลนคร มุกดาหาร
นครพนม

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง

กาฬสินธุ์ ร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 1

นครราชสีมา สุรินทร์
ชัยภูมิ บุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 2

ยโสธร ศรี สะเกษ
อานาจเจริญ อุบลราชธานี

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
• ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน ้าโขง
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการ
ลงทุน อุตสาหกรรม และการค้ า
• ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ าเกษตรครบวงจร
• เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
• ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
• การค้ าชายแดนและการลงทุน
• ศูนย์รวมกระจายสินค้ า/โลจิสติกส์
• ไหมไทยสู่สากล
• ข้ าวหอมมะลี GAP สู่ครัวโลก / มัน
สาปะหลัง
• ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้ า การบริการ
• ท่องเที่ยวก่อนประวัติศาสตร์
• เกษตร (ข้ าวหอมมะลี มันสาปะหลัง โคเนื ้อ)
• ไหม
• ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
• ข้ าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพ
• กาค้ าชายแดน
• การท่องเที่ยว

การกาหนดตาแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
กลุ่มจังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัด

ภาคกลางตอนบน 1

พระนครศรี อยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี

ภาคกลางตอนบน 2

ลพบุรี ชัยนาท
สิงห์บรุ ี อ่างทอง
สระแก้ ว ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ

ภาคกลางตอนกลาง

ภาคกลางตอนล่าง 1

ราชบุรี สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม

ภาคกลางตอนล่าง 2

เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
• เมืองที่มีฐานทรัพยากรต้ นทุน (น ้า) ที่สะอาด อุดม
สมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต การค้ า การลงทุน ของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และชุมชน
• เมืองอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิต)
• เกษตรและอาหารปลอดภัย (ข้ าว)
• ศูนย์กลางการค้ า การลงทุน การคมนาคและการค้ า
ภาคระวันออกของไทยสูอ่ ินโดจีน และตลาดโลก
• แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์
• แหล่งผลิตสินค้ าเกษตรมาตรฐานสากล
• เกษตรปลอดภัย
• ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• การค้ าชายแดน
• แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติ
• ฐานการผลิตอาหารสูค่ รัวโลก

การกาหนดตาแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
ภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก

จังหวัด
ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
• การท่องเที่ยวระดับสากล
• ฐานการผลิตด้ านอุตสาหกรรม
• แหล่งผลิตสินค้ าเกษตร
• ประตู่สเู่ ศรษฐกิจโลก

การกาหนดตาแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
ภาคใต้

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

ชุมพร นครศรี ธรรมราช
สุราษฎร์ ธานี พัทลุง

ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่
ตรัง
สงขลา สตูล
ปั ตตานี ยะลา
นราธิวาส

ภาคใต้ ชายแดน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)
• ศูนย์กลางการสร้ างสรรค์เศรษฐกิจ การเกษตร
(ยางพารา ปาล์มน ้ามัน ข้ าว ไม้ ผล และประมง)
• ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
• การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคณ
ุ ภาพระดับ
โลก (Green Andaman)
• สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน

• การพัฒนาคุณภาพ เพิม่ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์
ยางพารา
• ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน
• ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้ าน และกลุม่ จังหวัด

ข้ อสังเกต: ทิศทางของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประเด็นที่ไปในทางเดียวกันชัดเจนคือ
ด้ านการท่ องเที่ยว ด้ านอาหารเกษตร เกษตรแปรรู ป โลจิสติกส์ การค้ าชายแดน เป็ นต้ น

ยุทธศาสตร์•ความเชื
การเข้
า
สู
่
ป
ระชาคมอาเซี
ย
น
ปี
2558
่อมโยง
•ทักษะภาษาอังกฤษ
•ความสามารถในการรองรับ (capacity)
•กฎ/ระเบียบการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร

•การคุม้ ครองแรงงาน
•สวัสดิการสังคม
•สภาพแวดล้อม

2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการ
คุ้มครอง
ทางสังคม

•ศักยภาพการผลิต
ม
•มาตรฐานสินค้าบริการ 1. การเสริ
สร้
า
ง
•ตลาด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ของสินค้า บริการ
การค้า และ
การลงทุน

•เมืองหลวง
•เมืองอุตสาหกรรม
•เมืองท่องเที่ยว/บริการ
•เมืองการค้าชายแดน
•เมืองสร้างสรรค์
22 มีนาคม 2556

8. การเพิ่ม
ศักยภาพของ
เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์

•ทักษะฝีมือแรงงาน/ผู้ประกอบการ
•มาตรฐานฝีมือ
•หลักสูตรการศึกษา
•เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็ง
และสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ
และระเบียบ

6. การ
สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนัก
ถึงการเป็น
7. การ
ประชาคม
เสริมสร้างความ
อาเซียน
•ความร่
ว
มมื
อ
ระหว่
างประเทศ
มั่นคง
•อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
•การจัดการพื้นที่ชายแดน
NESDB
•ธรรมาภิบาล

•พันธกรณี
•อานวยความ
สะดวกทางการค้า
•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ

•ตระหนักรู้ทกุ กลุ่มทุกวัย
•องค์ความรู้อาเซียน
•วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก
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ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
เมืองหลวง
เมืองท่องเที่ยว

เมืองอุตสาหกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ให้เมืองมีศักยภาพที่จะ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และ
การค้าชายแดน
เมืองบริการการศึกษา
นานาชาติ

เมืองชายแดนเพื่อการค้า
และการลงทุน
เมืองบริการสุขภาพ

22 มีนาคม 2556
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แนวทางการพ ัฒนาเมืองสร้างสรรค์
1. สร้างเอกล ักษณ์ทางว ัฒนธรรมให้แก่เมือง

่ เสริมความหลากหลาย และการเป็นสงคมที
ั
2. สง
เ่ ปิ ดกว้าง
3. เป็นทีร่ วมของผูป
้ ระกอบการเชงิ สร้างสรรค์ และน ักคิด
้ ทีท
4. สร้างสงิ่ อานวยความสะดวก และพืน
่ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่าง
เพียงพอ
ั ัศน์และพ ันธกิจร่วมก ันในการพ ัฒนาเมืองสร้างสรรค์
5. มีวส
ิ ยท
้ ต่อความคิด
ผ่านนโยบาย กลไกต่างๆ และธรรมาภิบาลทีเ่ อือ
สร้างสรรค์

ตัวอยางเมื
องสรางสรรค
ในประเทศจี
น
่
้
์
โรงงาน 798 ตัง้ อยู่บนชานเมืองปั กกิ่ง เปลี่ยนโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ทงิ ้ ร้ างในสมัยเหมา เจ๋ อตุง มาเป็ น
สถานที่แสดงงานศิลปะร่ วมสมัย แหล่ งผลิตและ
จาหน่ ายสินค้ างานฝี มือ และแหล่ งชุมนุมนักคิด นัก
ออกแบบ และนักประดิษฐ์
จีนอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศที่มีการค้ าขายงานศิลปะ
มากที่สุดของโลกรองจาก ฝรั่งเศสและอิตาลี

22 มีนาคม 2556
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ื่ มโทรมให้เป็น...
เปลีย
่ นสภาพแวดล้อมอ ันวุน
่ วายและเสอ
สถานทีพ
่ ักผ่อนและทากิจกรรมใจกลางกรุงโซล
คลองชองเกชอนตงอยู
ั้
ใ่ จกลางเมืองโซล ถูกปร ับสภาพฟื้ นฟูจากคลอง
เก่าแก่สม ัยโบราณ ผ่านการสร้างทางด่วนทีม
่ ป
ี ัญหาด้านสงิ่ แวดล้อม
มากมาย จนปัจจุบ ันได้ถูกฟื้ นฟูกลายเป็นคลองทีม
่ น
ี ้าใสเห็ นปลาแหวก
ว่าย เป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเทีย
่ วหล ัก และเป็นแหล่งพ ักผ่อน
ทากิจกรรมร่วมก ันทีส
่ าค ัญของชาวโซล

Lee Myung-Bak
Source: TCDC
22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์...สร้างชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
การพัฒนาพื้ นที่เชิงสร้างสรรค์ของคลองชองเกชอนในกรุงโซล
• เปิ ดพื้ นที่ที่เคยเป็ นคลองทางประวัติศาสตร์กลางเมืองโซล เปลี่ยนให้เป็ นถนนในยุคปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมให้กลับมาเป็ นสวนสาธารณะและพื้ นที่เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์กลางกรุงโซล
AFTER

BEFORE

Source: TCDC
22 มีนาคม 2556
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2 มีนาคม 2556
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ต ัวอย่างเมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
City of Design (เมืองแห่งการออกแบบ):
ิ่ เจิน
ี่ งไฮ,้ กรุงโซล
เบอร์ลน
ิ ,บัวโนสไอเรส, มอนทรีอัล, โกเบ, นาโกยา, เสน
้ , เซย
City of Gastronomy (เมืองแห่งอาหาร):
โปปายัน (โคลัมเบีย), เฉิงตู (จีน), ออสเตอร์ซน
ุ ด์ (สวีเดน)
ื่ ศล
ิ ปะ): ลียง (ฝรัง่ เศส)
City of Media Arts (เมืองแห่งสอ
City of Film (เมืองแห่งภาพยนตร์): แบรดฟอร์ด (อังกฤษ)
 
City of Literature (เมืองแห่งวรรณกรรม):
ิ ี้ (สหรัฐอเมริกา) เมลเบิรน
เอดินเบิรก
์ (สก๊อตแลนด์) ไอโอวาซต
์ (ออสเตรเลีย) ดับลิน (ไอร์แลนด์)

City of Music (เมืองแห่งดนตรี):
โบโลนญา (อิตาลี), เกนท์ (เบลเยียม), เซบียา (สเปน) กลาสโกว์ (สก๊อตแลนด์)
ิ ปะพืน
City of Crafts & Folk Arts (เมืองแห่งหัตถกรรมและศล
้ บ ้าน):
อัสวาน (อียป
ิ ต์), คานาซาวา (ญีป
่ น),
ุ่
ซานตาเฟ (สหรัฐอเมริกา), อินชอน (เกาหลีใต ้)
22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
City of Design (เมืองแห่งการออกแบบ):
ิ่ เจิน
ี่ งไฮ,้ กรุงโซล
เบอร์ลน
ิ ,บัวโนสไอเรส, มอนทรีอัล, โกเบ, นาโกยา, เสน
้ , เซย

ี่ งไฮ มี
้ นิค มอุ ต สาหกรรมสร ้างสรรค์ 75 แห่ง ซ งึ่ เป็ นที่ตั ง้ ของบริษั ทงาน
สาธารณร ฐ
ั ประชาชนจีน นครเซ ย
สร ้างสรรค์ก ว่า 3,000 บริษัทจากกว่า 30 ประเทศ ในขณะที่ก รุง ปั กกิง่ มีนิค มอุต สาหกรรมสร ้างสรรค์ 12 แห่ง
ิ่ เจิน
รวมทัง้ “Factory 798” สว่ นเสน
้ เป็ นเมืองแรกของจีนทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให ้เป็ นเมืองสร ้างสรรค์
22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
City of Gastronomy (เมืองแห่งอาหาร):
โปปายัน (โคลัมเบีย), เฉิงตู (จีน), ออสเตอร์ซน
ุ ด์ (สวีเดน)

ื่ ว่า
โปปาย ัน (โคล ัมเบีย) เป็ นเจ ้าภาพจัดตัง้ ศูนย์วจิ ัย และห ้องสมุดเกีย
่ วกับอาหาร โดยใชช้ อ
“Gastronomy Corporation of Popayan” เพือ
่ รับผิดชอบการจัดประชุมด ้านอาหารแห่งชาติ
(National Gastronomy Congress)
22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
ื่ ศล
ิ ปะ): ลียง (ฝรัง่ เศส)
City of Media Arts (เมืองแห่งสอ

22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
City of Film (เมืองแห่งภาพยนตร์): แบรดฟอร์ด (อังกฤษ)

22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
 
City of Literature (เมืองแห่งวรรณกรรม):
ิ ี้ (สหรัฐอเมริกา) เมลเบิรน
เอดินเบิรก
์ (สก๊อตแลนด์) ไอโอวาซต
์ (ออสเตรเลีย) ดับลิน (ไอร์แลนด์)

22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
City of Music (เมืองแห่งดนตรี):
โบโลนญา (อิตาลี), เกนท์ (เบลเยียม), เซบียา (สเปน) กลาสโกว์ (สก๊อตแลนด์)

22 มีนาคม 2556
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เมืองสร้างสรรค์ทค
ี่ ัดเลือกโดย UNESCO
ิ ปะพืน
City of Crafts & Folk Arts (เมืองแห่งหัตถกรรมและศล
้ บ ้าน):
อัสวาน (อียป
ิ ต์), คานาซาวา (ญีป
่ น),
ุ่
ซานตาเฟ (สหรัฐอเมริกา), อินชอน (เกาหลีใต ้)

22 มีนาคม 2556
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ต ัวอย่าง : ตร ังเมืองแห่งความสุข (Trang, the city of happiness)

2 มีนาคม 2556
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ต ัวอย่าง : ตร ังเมืองแห่งความสุข (Trang, the city of happiness)

2 มีนาคม 2556
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10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกระทรวงพาณิชย์
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยะลา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลาปาง
จังหวัดอ่างทอง
22 มีนาคม 2556

เมืองแห่งเมล็ดพันธุข์ า้ ว (นางลือ-ท่าชัย)
เมืองแห่งการพัฒนา (ดอยตุง)
เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์
น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต
เมืองเพชร เมืองตาลโตนด
เมืองแห่งการเรียนรู ้ สู่การพัฒนาชุมชน
Bird City ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก
เมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทน
ลาปาง เมืองเซรามิก
ชุมชนเอกราชหมู่บา้ นทากลอง
NESDB
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กรณีศึกษา

แหล่ งสินค้ า OTOP
ชั้นด่ านฟ้าสถานีรถไฟ JR Hakata

แหล่งสิ นค้า OTOP ในห้าง Tokyu Hands ณ สถานี JR Hakata

มีป้ายเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้า OTOP เช่น ที่มา และ แหล่งผลิต เป็ นต้น

ส่งออก
ประเทศ

กลุ่มจังหวัด/ภาค
จังหวัด
ชุมชน

จานวน
คุณภาพ

ขอบคุณครับ

