
ดร. ชูวทิย ์มติรชอบ 

ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

โครงการอบรมสมัมนาผูบ้รัหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิธรรมาภบิาล 
และเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีด่ ีประจ าปี 2556 

วนัที ่22 มนีาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หอ้งราชเทว ี2 ช ัน้ 3 โรงแรมเอเชยี กรุงเทพมหานคร 

การเตรยีมความพรอ้มขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  



ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 1 

2 

3 

ประชาคมอาเซยีนและความรว่มมอือนุภูมภิาค 

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

4 แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

กรณีศกึษา การเพิม่ศกัยภาพของเมอืง และ OTOP 
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1950 1980 2000 2010 2020 

ความไดเ้ปรยีบ
เชงิเปรยีบเทยีบ 
(Comparative 
Advantage) 

ความไดเ้ปรยีบ 
เชงิแขง่ขนั 
(Competitive  
Advantage) 

ความไดเ้ปรยีบ 
เชงิปรบัตวั 
(Adaptive 
Advantage) 

เขา้ใจตลาด  
(Understanding  

marketplace) มุง่การผลติ  
(Developing products) 

เขา้ใจโลก  
(Understanding  

the world) 

Growth 

ความสามารถในการแขง่ขนัเป็นประเด็นการพฒันาส าคญัของโลก  ซึง่ไมใ่ชแ่ค่
สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัเทา่น ัน้ แตต่อ้งสรา้งความไดเ้ปรยีบทีม่กีาร
ปรบัตวัตอ่กระแสโลกอยูต่ลอดเวลา  

พฒันาการของแนวคดิดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
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ประเทศ               A        B       C 

รฐับาล/ผูน้ าประเทศ 

ประชาชน 

หนว่ยงาน/บรษิทั 

การพฒันาแบบ 
เป็นระบบทีเ่ขม้งวด 
(Solid Modernity) 

การพฒันาทีไ่มม่ ี
รปูแบบชดัเจน 

(Liquid Modernity) 

• Connectivity 

• Mobility 

• Virtuality 

รปูแบบการเปลีย่นแปลงผา่นกระบวนการโลกาภวิตัน ์
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FROM AMERICAN CENTURY TO ASIAN CENTURY 

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%. 

Trend: Change in Geo-Economics 
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ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 1 

2 

3 

ประชาคมอาเซยีนและความรว่มมอือนุภูมภิาค 

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

4 แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

กรณีศกึษา การเพิม่ศกัยภาพของเมอืง และ OTOP 
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ประชาคมศรษฐกิจ 
AEC  Blueprint 

ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง 

APSC Blueprint 

 ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม 

ASCC Blueprint 
ตลาด/ฐานการผลติเดียว ภูมิภาคที่

มีความสามารถในการแข่งขัน  
มีการพฒันาที่เท่าเทียม และ  

บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก  

พฒันาการเมือง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือป้องกันทางทหาร
และความม่ันคงอาเซียน เพือ่ความ
สงบสุข เปน็เอกภาพ และแข็งแกร่ง 

พฒันามนษุย์ สวัสดกิารสังคม ลด
ความยากจน ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส 

สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน พฒันา
สังคมผ่านกรอบอนุภูมิภาค 

แกป้ญํหาสิ่งแวดล้อม 

แผนแมบ่ทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหวา่งกันในอาเซียน (MPAC) 
การเช่ือมโยงทาง

กายภาพ การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การเช่ือมโยง 
ระหว่างกันของประชาชน 

• โครงสร้างพืน้ฐานทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ 

•  ICT 
•  พลังงาน 

• เปดิเสรีและอ านวยความสะดวกทางการค้า บรกิาร 
และการลงทนุ 

• ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค 
• พิธกีารในการข้ามพรมแดน 
• เสริมสร้างศักยภาพ 

• การศกึษาและวัฒนธรรม 
•  การท่องเที่ยว 

ประชาคมอาเซียน 

สาระส าคัญประชาคมอาเซียนและพันธกรณี   

9 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
“วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” 



เป้าหมายและพันธกรณี AEC Blueprint 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว : 
การเคลื่อนย้ายท่ีเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน 
มีฝีมือ รวมทั้งการรวมกลุ่มใน 12 สาขาส าคัญ ความร่วมมือด้าน
อาหาร เกษตร และป่าไม ้
 

  การไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน : 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

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

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

• การสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก  
• การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก 

1 

4 3 

2 

 
การด าเนนิงานตามพนัธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงพาณิชย์ 

ในฐานะหน่วยงานหลกั ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

ร่วมมือในการพัฒนา/ยกระดับฝีมือแรงงาน 
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558 

ทุน 

บรกิาร 

ลงทุน 

แรงงาน 

สินค้า 
CLMV 

ภาษี 0% 

สาขาเร่งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว และขนส่งทางอากาศ) 

2550 2557 

สัดส่วน  
ถือหุ้นของ
ต่างชาต ิ 

สาขาโลจิสติกส ์

ลงนาม MRA แล้ว 7 ฉบับ  
(วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การ
ส ารวจ ทันตแพทย ์แพทย์ บัญช)ี   

อยู่ระหว่างจัดท า   
ร่าง MRA ท่องเที่ยว 

ASEAN-6            
ภาษี 0% 

ACIA หรือความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซียน 
หลักการ – เปดิเสร ีคุ้มครอง สง่เสริม                              
และอ านวยความสะดวกการลงทนุ 

51% 

เปดิเสรีอย่างช้าภายในปี พ.ศ. 2563 

49% 

70% 

70% 

70% 51% 
สาขาอื่นๆ 51% 49% 

กรอบการด าเนินการ ... สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ให้สัตยาบนั
และมีผล

บังคบัใช้แล้ว 
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เป้าหมายและพันธกรณี ASCC Blueprint 
 การพัฒนามนุษย์ : 

• ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
• ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
• ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม 
• ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ความสะดวกการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิงประยุกต์ 
• เสริมสร้างทักษะในการประกอบการ ส าหรับสตรี 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม : 

การส่งเสริมความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

• ขจัดความยากจน 
• เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม/ความคุ้มกันจาก

ผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียน/โลกาภิวัตน์ 
• ส่งเสรมิความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร 
• เข้าถึงการดูแลสุขภาพ/ส่งเสรมิการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ 
• เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ 
• รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด 
• สร้างรัฐที่พร้อมรับกบัภัยพิบัติและประชาคมทีป่ลอดภัย

ยิ่งขึ้น 

• จัดการปญัหาสิ่งแวดล้อมของโลก 
• จัดการมลพิษสิง่แวดล้อมข้ามแดน 
• พัฒนาที่ยั่งยืนโดยศึกษาสิ่งแวดล้อม   

และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
• ส่งเสรมิเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (EST) 
• ส่งเสรมิคุณภาพการด ารงชีวิตในเมือง 
• ประสานเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม 

การด าเนนิงานตาม ASCC Blueprint โดยกระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ในฐานะหน่วยงานหลกั ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 

4 

2 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6 

   ความยุติธรรมและสิทธิอย่าง
เท่าเทียม 

• สิทธิและสวัสดิการส าหรับกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มที่อ่อนแอ  

• คุ้มครองและส่ ง เ สริ มแรง งาน
โยกย้ายถ่ินฐาน 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ 

3 

• ส่ ง เ ส ริ มและตระหนักการ เป็ 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 

การลดช่องว่างการพัฒนา 5 
• เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลด

ช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
สมาชิกเก่ า  6 ประเทศกับ
ประเทศสมาชิกใหม ่

• ส่งเสริมทรัพยากรชายฝัง่และทะเลอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน 

• ส่งเสริมความยัง่ยืนทรัพยากรน้ าจดื 
•  ตอบสนองต่อ climate change 
•  ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้ 
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เป้าหมายและพันธกรณี APSC Blueprint 

ประชาคมท่ีมีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน : 
• ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการเมือง การสร้างและแบ่งปัน 
กฎเกณฑ์ร่วม สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
และนิติธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพข้ันพื้นฐาน 

• สร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม ให้มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
 

ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความ
แข็งแกร่ง : 
พร้อมทัง้มีความรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อแก้ไขปัญหาความมัน่คงที่   
ครอบคลมุทกุมิติ 

ภูมิภาคท่ีมีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก : 

• ป้องกันความขัดแย้งและมาตรการการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ 
• แก้ไขความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
• สร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง 
• สร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
• สร้างความร่วมมือของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ 
• ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันกาลต่อประเด็นเร่งด่วน

ป้องกันความขัดแย้ง สร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ การทูตเชิงป้องกัน 

 
 

แผนปฏิบตักิารตามพนัธกรณีในแผนพิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน โดย กระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะหน่วยงานหลกั ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 

3 

2 

• ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางอาเซียนในความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคและการสร้างประชาคม 

• ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีเพิ่มพูนกับประเทศภายนอก 
• เสริมสร้างการปรึกษาหารือและความร่วมมือในประเด็น 

พหุภาคีท่ีเป็นความกังวลร่วมกัน 
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ทีม่า : ASEAN Statistics Leaflet: selected key indicators 2011 ( www.asean.org)  

ประเทศ ประชากร 
(ล้านคน) ประเทศ 

GDP  
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
ประเทศ รายได้เฉล่ียต่อหัว 

(เหรียญสหรัฐฯ) ประเทศ 
FDI inflow 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 

1. อินโดนีเซีย 234.18 1. อินโดนีเซีย 708,032 1. สิงคโปร ์ 43,929 1. สิงคโปร ์ 35,520 

2. ฟิลิปปินส ์ 94.01 2. ไทย 318,709 2. บรูไน 28,830 2. อินโดนีเซีย 12,737 

3. เวียดนาม 86.93 3. มาเลเซีย 238,849 3. มาเลเซีย 8,262 3. มาเลเซีย 8,643 

4. ไทย 67.31 4. สิงคโปร ์ 223,015 4. ไทย 4,735 4. เวียดนาม 8,000 

5. เมียนมาร ์ 60.16 5. ฟิลิปปินส ์ 189,326 5. อินโดนีเซีย 3,023 5. ไทย 5,778 

6. มาเลเซีย 28.91 6. เวียดนาม 107,650 6. ฟิลิปปินส ์ 2,014 6. ฟิลิปปินส์ 1,713 

7. กัมพูชา 15.27 7. เมียนมาร์ 35,646 7. เวียดนาม 1,238 7. กัมพูชา 783 

8. สปป. ลาว 6.23 8. บรูไน 11,952 8. สปป.ลาว 1,045 8. บรูไน 629 

9. สิงคโปร ์ 5.08 9. กัมพูชา 11,168 9. กัมพูชา 731 9. เมียนมาร์ 579 

10. บรูไน 0.42 10. สปป.ลาว 6,508 10. เมียนมาร ์ 592 10. สปป.ลาว 279 

ASEAN 598.50 ASEAN 1,850,855 ASEAN 3,093 ASEAN 74,661 

ตัวชี้วัดส าคัญของอาเซียน 
จากข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญของอาเซียนในปี 2011 นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอาเซียน โดยมี GDP สูง
เป็นอันดับ 2 ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นอันดับ 5 รองจากเวียดนาม ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนได้ดีกว่าไทยในช่วง
ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศของไทย 
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  เปรยีบเทยีบกบั... 

ประชากร 580 ลา้น > สหภาพยุโรป 

GDP ขนาด 1.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั = เกาหลใีต ้

การคา้ระหวา่งประเทศ 1.61 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั = 6 เทา่ของไทย 

การลงทุนโดยตรง 50 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั = 60% ของจนี 

การทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศ 65 ลา้นคน = อนัดบั 2 ของโลก รองจากฝร ัง่เศส 
ท่ีมา บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ภาพรวมโอกาสประชาคมอาเซยีน 

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 Millions of Pop. (31 % of the 
world's population) GDP 9,901 Billions USD 
(18% 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)  
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อันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย 
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 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) 
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สถานภาพขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทย โดย IMD ป ี2555 
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WEF Global Enabling Trade Report 2012 ของไทยกบับางประเทศในอาเซียน 
จากการจัดอันดับ 125 ประเทศ ไทยอยู่ในอันดับท่ี 57 ดีข้ึน 3 อันดับ จากปี 2553 

 ในภูมิภาคอาเซียนไทยอยู่อันดับท่ี 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 1 และ 24 ตามล าดับ 
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ASEAN 
อันดับความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจ 

การคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การได้รับสินเช่ือ การเริ่มต้นธุรกิจ 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▼ 

ฟิลิปปนิส ์ 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. 

นิวซแีลนด ์ 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▲ 

ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB) ที่ส าคัญของประเทศไทย  
และอาเซียน และอาเซียน+6 ป ี2554 - 2556  

ที่มา :  ธนาคารโลก, รายงาน  Ease of Doing Business 2013 (EoDB) หมายเหตุ :   หมายถึงประเทศอาเซียนอื่นที่ได้อันดบัสูงกว่าไทย  

  

EoDB ปี 2013 จัดอนัดบั185 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจกิจ จาก 183 ในปี 2012  
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สมาชกิใหม ่CLMV 

ประชาคมอาเซยีน 
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 รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน 
 รถไฟเช่ือมโยงอนุภูมิภาค/ 

สิงคโปร์-คุนหมิง 

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

การพัฒนาท่าเรือน า้ลกึ 
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย  

 

การแลกเปล่ียนสิทธิจราจร
ระหว่างไทย-ลาว-จีน และ
สะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งท่ี 4 

ประชาคมอาเซียน 

ประชาคมการเมือง 
และความม่ันคง 

ประชาคม 
เศรษฐกิจ 

ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรม 

 

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา 

ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ป ี2554 
• มูลค่าการค้ารวม 905,680 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 14.1) 
• ส่งออกรวม 593,259 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 18.0) 
• น าเข้ารวม 312,475 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น* ร้อยละ 6.7) 
• ไทยเป็นฝ่ายไดดุ้ลการค้ารวม 280,783 ล้านบาท 
 

 

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ประมวลโดยส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี (สศช.) 
หมายเหตุ: เพิ่มข้ึน* = เพิ่มข้ึนจากปี 2553 

น าเข้า 
 
ส่งออก 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
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การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 2544 – 2554 (หน่วย: ล้านบาท) 

113,590 134,393 191,131 241,313 264,618 
322,873 320,135 

410,639 366,119 
486,488 

 593,260  

68,883 82,699 
94,788 

136,145 
176,994 

209,455 234,148 

302,864 
273,048 

291,573 

 312,476  
น าเข้า 
 
ส่งออก 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ปี พ.ศ. 

5.134 5.451 5.917 
6.489 

7.093 
7.845 

8.525 
9.080 9.042 

10.103 10.255 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (GDP) 
หน่วย : ล้านล้านบาท 



ชื่อด่าน ด้าน จังหวัด มูลค่า (ลบ.) 

1. ด่านสะเดา มาเลเซีย สงขลา 307,221 

2. ด่านปาดังเบซาร์ มาเลเซีย สงขลา 241,810 

3. ด่านสังขละบุรี พม่า กาญจนบุรี 97,583 

4. ด่านหนองคาย ลาว หนองคาย 46,707 

5. ด่านอรัญประเทศ กัมพูชา สระแก้ว 36,786 

6. ด่านคลองใหญ่ กัมพูชา ตราด 28,453 
7. ด่านมุกดาหาร ลาว มุกดาหาร 27,593 
8. ด่านระนอง พม่า ระนอง 25,334 

9. ด่านแม่สอด พม่า ตาก 22,107 

10. ด่านพิบูลมังสาหาร ลาว อุบลราชธานี 9,658 

ด่านท่ีมีมูลค่าการค้าสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2554 

ความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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มูลค่า (ล้านบาท) 
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มูลค่าการค้าระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการค้าชายแดน 

  มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่ม 
 สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมี

ส่วนสนับสนุน GDP ใน
ประเทศ 

 แผน 11 ก าหนดเป้าหมาย
การขยายตัวมูลค่าการค้า
ชายแดนไทยเป็น 15% ต่อปี  

16% 10% 

3% 

70% 

เมียนมาร์ สปป.ลาว 

กัมพูชา 

มาเลเซีย 
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การสร้างคนและสังคมคุณภาพ 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม   (ยทุธศาสตร์ที่ 1) 
• การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้  (ยทุธศาสตร์ที่ 2) 

• การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและความมัน่คงทาง
อาหารและพลงังาน ยทุธศาสตร์ที่ 3) 

• การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโต 
อยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน  (ยทุธศาสตร์ที่ 4) 

• การเชื่อมโยงกบัประเทศในภมิูภาค   (ยทุธศาสตร์ที่ 5) 

• การเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของภมิูอากาศและ
สภาพแวดล้อม และการเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตร 
กบัสิ่งแวดล้อม (ยทุธศาสตร์ที่ 6) 



GMS 

IMT-GT 

ACMECS 

BIMSTEC 

ASEAN 

RCEP 

ASEAN+3 

APEC 

สรา้งความรว่มมอืแบบหุน้สว่นการพฒันาเพือ่ความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม  

อนุภูมภิาค อาเซยีน เอเชยีแปซฟิิค 

เชือ่มโยงการขนสง่ / โลจิ
สตกิส ์โดยพัฒนาบรกิาร 
คน ปรับปรงุ กฎระเบยีบ 

พัฒนาฐานการผลติ/ลงทนุ ตาม
แนวพืน้ทีพั่ฒนาเศรษฐกจิ และ
พัฒนาเศรษฐกจิชายแดน 

สรา้งความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
โดยพฒันาบุคลากร เสรมิสรา้งสถาบนั
การเรยีนรูใ้หม้มีาตรฐาน 

เขา้รว่มเป็นภาคคีวามร่วมมอื
อยา่งสรา้งสรรค ์ระดับโลก
และภมูภิาค 

รว่มเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิในภมูภิาคโดยพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์/ เคลือ่นยา้ยแรงงาน / สง่เสรมิแรงงานไทยใน
ตา่งประเทศ 

มสีว่นรว่มในการป้องกันภัยจากการกอ่การรา้ยและ
อาชญากรรม ยาเสพตดิ ภัยพบิัต ิการแพรร่ะบาดโรค 

สรา้งความรว่มมอืเพือ่สนับสนุนการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
อยา่งมจีรยิธรรม ไมส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เรง่รัดการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบังคับใช ้

แลว้  

สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นฐานธรุกจิในเอเชยีและสนับสนุนบทบาท
ขององคก์รระหวา่งประเทศทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

ปรับปรงุและสรา้งความเขม้แข็งของภาคกีารพัฒนาในทอ้งถิน่ 

26 NESDB 22 มนีาคม 2556 
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IMT_GT 

BIMSTEC 

GMS 

ACMECS 

China 
Japan 

Korea 

Australia 

New 
Zealand 

India 

Russia 
US 

กรอบอนภุมูภิาคและประเทศหุน้สว่นพฒันาของอาเซยีน 
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ความร่วมมอื 
ทางเศรษฐกจิ 
ในอนุภมูภิาค 
ลุม่แมน่ ้าโขง  
6 ประเทศ 
Greater  
Mekong  

Sub-region  
Economic  

Cooperation  

(GMS) 



North-South Economic Corridor โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว NSEC 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของอยู่
ระหว่างด าเนินการ และท่าเรือเชียงแสน 2 
เปิดให้บริการแล้วเม่ือธนัวาคม 2555 

การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนตามแนว 
NSEC  ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทย-เกาหลีไป
ลงทุนเปิดโรงแรม คาสิโน และสนามกอล์ฟ 
(นาคราชนคร)  

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556 

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

การอ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่งผ่านแดนระหว่าง
ไทย-ลาว-จีน  โดยก าหนดให้เริ่มเปิดเดนิรถระหว่างกันน าร่อง 100 
คนัก่อนในปี แรก และให้ประสานเวลาเปิด 
ท าการของคู่ด่านพรมแดนให้พร้อมกัน อยู่ระหว่างเสนอร่างบันทึก
ความเข้าใจต่อ ครม. และรัฐสภา 

ภาคเหนือเปน็ฐานการผลิตพืชผักไม้ผล ธัญพืช อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร 



โครงการล าดับความส าคัญสูงตามแนว EWEC 

พัฒนาเมือง เมืองชายแดน และห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงตามคลัสเตอร์ เช่น 
อุตสาหกรรมส่ิงทออิเลคทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร และชิ้นส่วนยานยนต์ และ ADB ได้
ศึกษาศักยภาพการเช่ือมโยง Value Chain ในเรื่องผักออกานิกส์ 

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

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

การด าเนินงานด่านพรมแดน 24 ชั่วโมง คาดว่าจะ
น าร่อง ณ ด่านหนองคาย และมุกดาหาร 

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 
3 (นครพนม-ค าม่วน) แล้วเสร็จ  

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือพัฒนาเส้นทางรถไฟเช่ือม
หนองคาย-ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และร่วมกับจนี เพื่อ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ 
อ.แม่สอด 
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โอกาสขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมไปสู่โครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 ผลการศึกษาของ ERIA*  คาดว่าประเทศไทยมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับโครงการทวาย  โดยจะเพ่ิม 

GDP ของไทย ถึง 1.9%  และเป็นโอกาสเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นแรงงานสูร่ะบบเศรษฐกิจท่ีเน้นมูลค่ามาก
ขึ้น (Value-based Economy) 

160 km 

370 km 

Source: CIA ทา่เรอืทวาย–ยา่งกุง้       600 กม.  ทา่เรอืทวาย–บา้นพุน า้รอ้น      160 กม. 

ทา่เรอืทวาย-เนปิดอร ์     800 กม.  ทา่เรอืทวาย–กาญจนบรุ ี        230 กม.  

                                                    ทา่เรอืทวาย–กรงุเทพฯ           370 กม.  

                                                    ทา่เรอืทวาย–ทา่เรอืแหลมฉบงั 500 กม.   

                                                    ทา่เรอืทวาย–ทา่เรอืปากบารา   800 กม.  

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวายเป็นประตูเศรษฐกิจ
และเป็นจุดแข็งในการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจส าคัญ 
(Growth Nodes) ในภูมิภาค GMS บนระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 

1 
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132 km 

300 km 

Dawei 

ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับภมิูภาค 

 เป็นโครงการขนาดใหญท่ีม่ลี าดบัความส าคญัสงู ในกรอบการพฒันา

ระหวา่งประเทศ เชน่ Master Plan on ASEAN Connectivity, GMS 

และ Mekong-Japan 

 มศีกัยภาพในการเปิดประตกูารคา้ฝั่งตะวนัตกของภมูภิาค เพือ่สรา้ง

ความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิและการคา้ระหวา่งประเทศในภูมภิาค

อาเซยีนกบัตลาดตะวนัตก เชน่ เอเชยีใต ้ แอฟรกิา และยโุรป 

 นคิมอุตสาหกรรมทวายถอืเป็นเป็นหนึง่ในเขตอุตสาหกรรมทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน 

 โครงการทวายจะสนบัสนุนการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิดว้ยการ

เชือ่มตอ่กบัโครงขา่ยการขนสง่ภายในภมูภิาคเอเชยี รวมท ัง้เป็น

แหลง่พลงังานใหมข่องภมูภิาคอาเซยีน 

 
เสน้ทางลดัโลจสิตกิสเ์สน้ใหมข่องภมูภิาค 

 การเปลีย่น Landscape การขนส่งสนิคา้ของภูมภิาค โดย
สรา้งเสน้ทางการขนส่งสนิคา้เสน้ใหม่ไปเอเชยีใต ้ตะวนัออก
กลาง ยโุรป โดยไมต่อ้งผา่นชอ่งแคบมะละกา 

 การขนสง่ระหวา่ง กทม. กบัเมอืงเชนไน เดมิตอ้งผ่านสงิคโปร์
ใชเ้วลาท ัง้ส ิน้ 6 วนั หากมทีา่เรอืทวายจะใชเ้วลาลดลงเหลอื 3 
วนั และการขนส่งระหว่าง กทม. กบัยุโรป จะใชเ้วลาลดลง
ประมาณ 7 วนั 

ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแหง่ใหมข่องภมูภิาค 

Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report 



22 มนีาคม 2556 NESDB 33 

1992 2006 2015 

Subregional 
Connectivity in 

the GMS: 

 

Roads 

Telecommunications 

Power Transmission 
Line 

Regional Development Trends 

“In the future, we will 
see more 
infrastructural 
connectivity within 
the sub-region, 
whether transport, 
telecommunication, 
power lines and 
energy.” 
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• การจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบ
อ่าวเป่ยปู้  หรือ Pan-Beibu Gulf Economic 
Cooperation; PBG เป็นข้อเสนอของ นรม.
จีน ในคราวประชุม China-ASEAN Business 
and Investment Summit  ครัง้ที่ 3 เมื่อเดือน
ตุลาคม 2549 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกท่ีมี
พรมแดนตดิตอ่กบัอ่าวเป่ยปู้  (หรืออ่าวตงัเก๋ีย ใน
ภาษาเวียดนาม) ได้แก่ จีน (เขตปกครองตนเอง
กวางสี  มณฑลกวางตุ้ ง  และไหหล า )  และ
อาเซียน 7 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวยีดนาม และไทย)  

• จีนต้องการใช้มณฑลทางใต้เป็นประตู
การค้าเชื่ อมกับอาเซียน  และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ “สองประเทศสี่ทิศทาง” ใช้ความ
ได้เปรียบของสภาพทางภูมิศาสตร์ของกวางสีซึ่ง
มีพรมแดนทัง้ทางบกและทางทะเลเชื่อมต่อกับ
ประเทศอาเซียน 

ความเป็นมา 
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 รัฐบาลกวางส ีตัง้เป้าหมายที่จะก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายใหม่ระยะทางรวม 3,494 กิโลเมตร ซึง่มี 
8 โครงการส าคญั เช่น  
ก่อสร้างเครือข่ายทางรถไฟบริเวณชายฝ่ัง
ทะเล โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือส าคัญ 3 
แห่ง รอบอ่าวเป่ยปู้  เพือ่ให้สามารถกระจาย
สนิค้าจากท่าเรือไปสูเ่มืองเศรษฐกิจส าคญัใน
ภาคตะวนัตกของจีนได้สะดวกมากขึน้  
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมหนานหนิง 
(เมืองหลวงของกวางสี) กับมณฑลที่ติดกัน 
ตลอดจนเร่งผลกัดนัโครงการเชื่อมต่อเส้นทาง
รถไฟกบัประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ โครงการ
เส้นทางรถไฟ Nanning-Singapore Railway 

แผนงานรถไฟของจีน 
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แนวรถไฟตาม MOU รถไฟจีน-ลาว  (สีเหลือง)  
เช่ือมโยง บ่อเต็น-อดุมไซย-หลวงพระบาง-วงัเวียง-
เวียงจนัทน์ ระยะ 420-530 กม. 
แนวรถไฟในยูนนาน  (สีฟ้า)  
อวูซ่ี-โมฮาน ระยะ 500 กม. 
แนวรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย  (สีน า้เงนิ)  
ระยะ 615 กม. 
แนวรถไฟกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์  (สีแดง)  
ระยะ 928 กม. 
แนวรถไฟคุนหมิง-สิงค์โปร์  (สีแดง)  
ผ่านฮานอย-โฮจิมินห์ ซิตี-้พนมเปญ 
แนวรถไฟนานหนิง-สิงค์โปร์  (สีแดง)  
ผ่านฮานอย- โฮจิมินห์ ซิตี-้พนมเปญ  
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www.themegallery.com 

CITS  
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  ข้อกังวลในผลกระทบและแนวทางการปรับตัว 

 ผู้ประกอบการ ต้องมีกลยุทธก์ารตลาดในเชิงรุก โดย
สร้างความแตกตา่งให้กับสินค้าและบริการ อาศัยสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษ ีและบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
เป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ การลงทุนด้านการวจิัยและพัฒนา
และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผู้บริโภค 
รวมทั้งให้ความส าคัญกบัการพัฒนาศกัยภาพและ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

ประเด็นข้อกังวล : ประเทศอาเซียนมีโครงสร้างการส่งออกสินค้าเหมือนกัน และการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือของไทยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า รวมถึงประเด็นประสิทธิภาพของแรงงาน
ไทยที่ขาดแคลนในด้านทักษะอาชีพและทักษะภาษา  

 สินค้าไทย ต้องมีการปรับตวัในแง่ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ
มากขึ้น เช่น ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้แช่แข็ง 
มันส าปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และผ้าผืน เป็นต้น 39 



ด้านท่องเที่ยวและบริการ 

การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการบริการและการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
จึงต้องพิจารณาอย่างรอบดา้นและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไทยเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั่งยนื  
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  

 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว  

 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการท้ังในด้านการบริหารจัดการ 
และทักษะด้านภาษา 

การด าเนินตาม AEC Blueprint จะท าให้สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภาค
บริการของไทยได้เพิ่มข้ึน โดยจะกระตุ้นให้ภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว และบริการ
เก่ียวเนื่องมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นธุรกิจท่ีผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขันท้ังสิ้น 
ข้อพึงระวัง นักลงทุนต่างชาติจากประเทศนอกอาเซียน ท่ีมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินท่ีสูงกว่า 
อาศัยสิทธินักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้  ท าให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ โดยเฉพาะด้าน
เงินทุนและเทคโนโลยี รวมถึงความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวจากการขยายตัวของภาคท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มสูงข้ึน  
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ภาคเอกชนเป็นก าลังส าคัญในการเตรียมความพร้อมไทยสู่อาเซียน 
ภาคเอกชนได้ให้ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทยใน 5 ประเด็น 
 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจเพื่อประโยชน์ทางด้านเครือข่ายการผลิตของประเทศไทย  
 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยทั้งระบบ  
 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคเอกชนไทย  
 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ (ประเทศเพื่อนบ้านและ

อาเซียน)  
 การพัฒนาตลาดทุนไทย 

“รักษาความเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ เน้นลงทุนวิจัยเพ่ือสร้าง
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด
ปัจจุบัน และขยายสู่ตลาดใหม่ พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม” 

“ ขยายจ านวนสาขาครอบคลุมมากที่สุด รวมกลุ่ม ร.พ.ทั่วประเทศเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลงทุนเปิด ร.พ.ในเมียนมาร์โดยน าเข้าอุปกรณ์จากไทย” 41 



กรอบแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือบรรจุในร่าง พ.ร.บ.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2556-2563 

สาขาการขนส่ง 
ความต้องการลงทุน พ.ร.บ. 

วงเงิน ร้อยละ 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 

ทางน้ า 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 

42 

ท่ีมา : กระทรวงคมนาคม 



ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญของไทย 
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 
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เชียงของ  แม่สาย 

แม่สอด หนองคาย 
มุกดาหาร 

นครพนม 

อรัญประเทศ 

สะเดา 
ปาดังเบซาร์ 

9 ด่านพรมแดนส าคัญของไทยเพ่ือเตรียมพรอ้มรองรับ AEC 

ท่ีมา : กระทรวงคมนาคม 
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ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   

มูลค่าการค้าชายแดน 

3.1 บริบทภายในประเทศ (ต่อ) 
ประเทศไทยมีการพัฒนาความเช่ือมโยงทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึน้ในหลายมิติ จึงสร้าง
โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึน้ในจังหวัดตามแนวชายแดนทุกภูมภิาค  

เป้าหมายตามแผนฯ 11 

2 

 ปริมาณการค้าชายแดนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา   โครงข่ายเชื่อมโยงทางกายภาพเพิ่มขึน้  

 ขดีความสามารถของสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งบริเวณด่านพรมแดนเพิ่มขึน้ 

พม่า 

มาเลเชีย 

ลาว 

กัมพูชา 

70
% 

16% 

สัดส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

10% 

3% 

3 การเปล่ียนแปลงของบริบท  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Cambodia.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Laos.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Myanmar.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Malaysia.svg
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เส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนของไทยประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่มา กระทรวงคมนาคม 



แนวเส้นทางรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง  
ระยะทางรวม 873 กิโลเมตร วงเงิน 131,252.73 ลบ. 
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โครงการระบบรางภายใต้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท (1) 

รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง  
ระยะทางรวม 2,563 กม. วงเงิน 481,066 ลบ. 

ที่ เส้นทาง ระยะทาง 

1 กทม.-โคราช-หนองคาย 615 กม. 

2 กทม.-หวัหนิ-ปาดงัเบซาร์ 982 กม. 

3 กทม.-พัทยา-ระยอง 221 กม. 

4 กทม.-พิษณุโลก-เชียงใหม่ 745 กม. 

รวม 4  เส้นทาง 2,563 กม. 

ท่ีมา : กระทรวงคมนาคม 



 
 

การขนส่งและการค้าข้ามพรมแดน 

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

สร้างฐาน 
การผลิต  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นฐานการผลิตใหม่ของภูมิภาค เช่ือมโยงตามแนว 
Southern Economic Corridor (SEC) และฐานลงทุนอื่นๆตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อ
เช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิต 

การลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร/
แรงงาน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

เร่งด าเนินการตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดน เพื่ออ านวยความสะดวกการค้าและ
การขนส่ง โดยมีการน าร่องการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรแล้ว และอยู่ระหว่างร่างกฎหมาย
เพื่อรองรับการด าเนินงาน Single Stop Inspection  

 ลดช่องว่าง 
การพัฒนา 
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บทบาทของไทยในการเชื่อมโยงภูมิภาค 
  Connectivity  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.stephenfung.net/wp-content/uploads/2007/06/taiwan_hsr2.jpg&imgrefurl=http://www.stephenfung.net/riding-the-high-speed-rail-in-taiwan/&usg=__W9VVtnejMUFqLLz3I31UCT7g3zk=&h=360&w=480&sz=40&hl=th&start=7&itbs=1&tbnid=o6oM_Rvm9_tCSM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=high+speed+train&hl=th&safe=active&gbv=2&tbs=isch:1


การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจและโลจสิตกิส์เช่ือมโยงภมูิภาค 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

Missing Links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อม
เมือง และการพัฒนาเมืองสีเขียว 

ระบบโลจสิติกส์เพ่ือรองรับ
สินค้าเกษตร 
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ประโยชน์ต่อไทยและกัมพูชา 
• ลดระยะเวลาและขั้นตอนศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองระหว่าง

ไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาด่านอรัญฯท่ีแออัด 
• อ านวยความสะดวกให้ประชาชนและการขนส่งสินค้าภายหลังการ

รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
• เพ่ิมศักยภาพในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า – ออก

ระหว่างไทย-กัมพูชาท่ีคาดว่าจะมมีูลค่าสูงขึ้นได ้

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร 
สตึงบทและถนนเช่ือมต่อไปยังถนนหมายเลขท่ี 5 ประเทศกัมพูชา 

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาถนนจากด่านสิงขร/มอต่อง-ตะนาวศรี-มะริด  

 ประโยชน์ต่อไทยและเมียนมาร ์

• ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปยังประเทศในเอเชียใต้ได้สะดวก
ขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย 

• ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างมะริดกับ
ประจวบฯ และการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านสากลจะชว่ยเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ 

• เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเมียนมาร์ร่วม
สนับสนุนให้เมียนมาร์เปิดประเทศมากขึ้น 
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• ภูดู-่ปากลาย สนบัสนนุการเชื่อมโยงและเพิ่มประสทิธิภาพด้าน

การคมนาคมขนส่งในแนว EWEC จากพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม  

เชียงใหม่ 

อุตรดติถ์ 

จุดผ่านแดนช่องภูดู่ 

เวียงจนัทน์ 

ขอนแก่น 
พิษณโุลก 

หนองคาย 

โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)–เมืองคอบ-เมืองปากทา-
เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ สปป.ลาว  

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

• บ้านฮวก-เมืองคอบ เป็นเส้นทางส าคัญที่สร้างความเช่ือมโยง 
(Connectivity) ระหว่างไทยกับลาว และต่อไปยังประเทศในอนุ
ภูมิภาค คือ  เช่ือมโยงจากพะเยา ไปเดียน เบียน ฟ ู(เวียดนาม) 
หรือเช่ือมไปหลวงพระบาง หรือเช่ือมเมืองห้วยทราย (ถนน R3)  

ประโยชน์ต่อไทยและสปป.ลาว 
• เปิดประตูการค้า การท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า

ชายแดนระหว่างไทยกับลาว 
• ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงในการเข้าถึงสิ่ง

อ านวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และได้
ประโยชน์ทางอ้อมจากการขยายตัวการค้า การท่องเที่ยว  
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โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 

ประโยชน์ต่อไทยและสปป.ลาว 
• สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดน

บริเวณด่านห้วยโก๋น  
• สนับสนุนให้เกิดธุรกิจตามแนวเส้นทางโครงการ 
• สร้างโอกาสให้เอกชนไทยในการลงทุน สร้างงานและรายได้

ให้คนท้องถ่ิน 
• ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรตลอดแนวเส้นทาง 
• เพิ่มการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งภาคเหนือของไทย-

ภาคเหนือของ สปป.ลาว  
• อ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยัง 

สปป.ลาว  จีนตอนใต้ และเวียดนาม • สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองคู่แฝด น่าน-หลวงพระบาง  
• ก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบ “การท่องเที่ยวน าการค้า”  
• ส่งเสริมให้มีการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งใน จ.น่าน และหลวงพระบาง 
• ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีได้สะดวกมากข้ึน 
• เพิ่มโอกาสในการท า Contract Farming ให้ภาคเอกชนไทย เนื่องจากจะท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้สะดวกข้ึน 
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่เกษตรกรรม 

Border 

หลวงพระบาง 

ไชยะบุลี 

Nan 

4 

4 

ปากแบ่ง 

หงสา 

THAILAND 

LAOS 

บ้านเชียงแมน 
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ความท้าทายจากปรากฏการณ์ใหม่ด้านการค้าและการแข่งขันใน AC 
 
 

ไทย  
อังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไทย 
อังกฤษ 
มลายู  
พม่า 

จีนกลาง 
ตากาล็อก 
อินโดนีเซีย 

เขมร 
ลาว 
ทมิฬ 

เวียดนาม 

ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นท้าทาย 
ธุรกิจท้องถ่ินท่ีเคยดูแลเฉพาะ

ตลาดขนาดเล็กจะมีขีด
ความสามารถในการจัดการ

ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และ
หลากหลายข้ึนอย่างมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏการณ์ใหม่ 
•ตลาดใหญ่ขึ้น เวทกีารค้าและการลงทนุแบบใหม่  
•การจัดเรียงตัวใหม่ของโซ่การผลติในภูมิภาค  
•การจดัหาแหล่งวัตถุดิบในภูมิภาค 

ประชากร 
67 ล้านคน                    575 ล้านคน 

พื้นท่ี 
513,115 ตร.กม.           4,464,322 ตร.กม. 
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ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 1 

2 

3 

ประชาคมอาเซยีนและความรว่มมอือนุภูมภิาค 

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

4 แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

กรณีศกึษา การเพิม่ศกัยภาพของเมอืง และ OTOP 
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3. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ 
โลจสิติกส ์

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ 
และระเบียบ  

6. การ 
สร้างความรู้ 

ความเข้าใจและ 
ความตระหนัก  

ถึงการเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

7. การ
เสริมสร้างความ

มั่นคง 

8. การเพิ่ม
ศักยภาพของ

เมืองเพื่อ
เช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

1. การเสริม 
สร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ของสินค้า บริการ 
การค้า และ  
การลงทุน 

2.การพฒันา
คุณภาพชีวิต

และการ 
คุ้มครอง 
ทางสงัคม 

วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยเปน็
สมาชิกที่เข้มแข็ง 

และสนบัสนนุคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

อาเซียนร่วมกนั 

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

•ทักษะภาษาอังกฤษ 
•ทักษะฝมีือแรงงาน/ผู้ประกอบการ 
•มาตรฐานฝีมือ 
•หลักสูตรการศึกษา 
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 

•พันธกรณี 
•อ านวยความ
สะดวกทางการค้า 

•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ 

•ตระหนักรู้ทกุกลุ่มทุกวัย 
•องค์ความรู้อาเซียน 
• วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก 

•ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
•อาชญากรรม/ภัยพิบัต ิ
•การจัดการพื้นที่ชายแดน 
•ธรรมาภิบาล 

• เมืองหลวง 
• เมืองอุตสาหกรรม  
• เมืองท่องเที่ยว/บริการ 
• เมืองการค้าชายแดน 

• ศักยภาพการผลิต 
•มาตรฐานสินค้าบริการ 
•ตลาด 

•การคุ้มครองแรงงาน 
•สวัสดิการสังคม 
•สภาพแวดล้อม 
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ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
เสาหลัก 

ประชาคมอาเซียน 
ประเดน็เร่งด่วน 

2556 2557 2558 

เศรษฐกิจ 

AEC 
1. กฎหมาย ผลักดันการออก/ปรับปรุง กม. 

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

กฎหมาย (ต่อ) 
1.6 ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ 
1.7 กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจบริการที่มีข้อจ ากัดด้านสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม โรงเรียนเอกชน 

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

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

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดด่านถาวรที่มี
ศักยภาพในอนาคต (บ้านพุน้ าร้อน) 
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของ
หน่วยงานราชการ 

3. National Single Window เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ 
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เสาหลัก 
ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็เร่งด่วน 

ปี 2556 2557 2558 

เศรษฐกิจ 

AEC 
 

4. โครงข่ายคมนาคม  
3.1 พัฒนาระบบทางหลวงภายในเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 8 ด่านส าคัญ และด่านที่มีศักยภาพอีก 3 ด่าน  

(นครพนม ช่องจอม บ้านพุน้ าร้อน) 
3.2 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2  
3.3 ก่อสร้างถนนมอเตอรเ์วยบ์างใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงท่าเรือทวาย 
3.4 เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง 
3.5 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง 
3.6 ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน 

5.  สินค้าและบริการ เร่งขยายการจัดท า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

6. SMEs พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจร่วมกับชาติอาเซียน และพัฒนาฝีมือแรงงาน  

7. แรงงานฝีมือ 8 สาขา จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอในการให้บริการในประเทศ และการรองรับแรงงานฝีมือ 8 สาขาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ MRA บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

8. ข้อมูลธุรกิจอาเซียน  
     8.1 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     8.2  จัดท าเว็บไซต์ข้อมูลการท าธุรกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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เสาหลกั 
ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็เร่งด่วน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

ASCC 

1. ภาษา จัดท าการสอนและโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ SMEs และประชาชนทั่วไป 

2. ความตระหนักรู้เร่ืองอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

3. การศึกษา 
3.1 ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับ
อาเซียนให้ได้ร้อยละ 25 

3.2 จัดท าแผนการผลิตบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน 

3. การศึกษา  
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้ร้อยละ 50  
3.2 น าร่องการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกัน

กับประเทศอาเซียน 

3. การศึกษา  
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซียนให้ได้
ครบทุกแห่ง  

3.2 ขยายผลการยอมรับมาตรฐานหลักสูตร
ร่วมกันกับประเทศอาเซียน 

4. ASEAN Unit จัดตั้งหน่วยงานภายในระดับกรมและกระทรวงเพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ 

5.  บุคลากรภูมิภาค จัดอัตรา 
ก าลังนักวิเทศสัมพันธ์ประจ าส านักงาน
จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

5.  บุคลากรภูมิภาค จัดอัตราก าลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจ าส านักงานจังหวัดทุกจังหวัด 

5.  บุคลากรอาเซียน น าร่องโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียน  

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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เสาหลกั 
ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็เร่งด่วน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การเมืองและ
ความมั่นคง 

APSC 

1. ระบบยุติธรรม ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

2. ธรรมาภิบาล ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน โดยการด าเนินการน าร่องในปี 2556 คือการใช้แนวปฏิบัติ ASEAN CG ในบริษัทที่
จดทะเบียนใน ตลท. ซ่ึงรวมถึงการต่อต้านการฟอกเงิน 

3. ยาเสพติด จัดตั้งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 

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

5. การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6. ภัยพิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลและฝึกซ้อมร่วมด้านการป้องกันภัยพิบัติกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
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สร้างความตระหนักรู้เรื่อง
อาเซียน 
 ฝึกอบรม / ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาบุคลากรภาครฐั 
จัดต้ัง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ และ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา และความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 

เสริมสร้างความมัน่คงใน
อาเซยีน 
ระบบยุติธรรม / การลกัลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย/ ต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน 

กระจายระบบสวัสดิการ 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 

การศึกษา 
ปรับเวลาปิดเปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกัน/ และสร้าง
หลักสูตรร่วม 

เชื่อมโยงเพื่อการค้าการ
ลงทุน 
ทางหลวงภายในเช่ือมทางหลวงอาเซียนผ่าน 
11 ด่านส าคัญ /รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อน
บ้าน/ ICT / พัฒนาระบบเตือนภัยพบิัติ 

พัฒนาด่านและเมือง
ชายแดน 
เร่งรัดการเปิดด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อนรองรับ
ทวาย เร่งรัดระบบ National Single 
window 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานก าลังคน  
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ  

พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ 
ขยายการจัดท า MRA ด้านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

สรุปประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 
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ประเด็นเรยีนรูร้ว่มกนั 

แนวคดิการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภูมภิาค 1 

2 

3 

ประชาคมอาเซยีนและความรว่มมอือนุภูมภิาค 

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

4 แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 

กรณีศกึษา การเพิม่ศกัยภาพของเมอืง และ OTOP 
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แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.)  มีมติเห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดั และ
แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) จ านวน 76 จงัหวดั 18 กลุม่จงัหวดั โดยเห็นวา่ ในภาพรวมมีความสอดคล้อง
กบันโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค รวมถึงยทุธศาสตร์รายสาขา 
และยทุธศาสตร์ประเทศ (พ.ศ. 2556 -2561)  รวมทัง้มีความสอดคล้องกบัศกัยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ท่ี  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดั จ านวน 76 จงัหวดั และแผนพฒันากลุม่จงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) 
จ านวน 18 กลุม่จงัหวดั ตามความเห็นของมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 
(ก.น.จ.) 



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) 

• มุง่การพฒันาจงัหวดัแบบองค์รวมท่ีครอบคลมุทกุมิติ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และความ
มัน่คง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจงัหวดั 

ขอบเขต
แผนพัฒนาจังหวดั 

• มุง่เน้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่จงัหวดั และน าไปสู่
การกระตุ้นให้เกิดการลงทนุของภาคเอกชน และสร้าง
รายได้ให้กลุม่จงัหวดั 

ขอบเขต
แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวดั 



การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning)กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 
กลุ่มจงัหวัด จงัหวัด จุดยนืทางยุทธศาสตร์  

(Positioning) 

ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง ล าพนู 

• อทุยานอาหารภาคเหนือ   
• ทอ่งเท่ียวมนต์เสนห์่สีสนัวฒันธรรมล้านนา 
• ศนูย์กลางเศรษฐกิจการค้าการ ลงทนุ 
  ภาคเหนือเช่ือมโยง  

ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย  พะเยา  
แพร่ นา่น 

•  ประตกูารค้าการลงทนุและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกบั
ประเทศในกลุ่ม GMS และประชาคมอาเซียน 

• ศนูย์กลางเมืองทอ่งเท่ียวอารยธรรมล้านนา  
• สินค้าเกษตรคณุภาพดีและปลอดภยั 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 เพชรบรูณ์ พิษณโุลก  
สโุขทยั  อตุรดิตถ์  

ตาก 

• ทอ่งเท่ียวเชิงนเิวศน์และประวตัิศาสตร์  
• เกษตร (ข้าวแปรรูป และผลิตภณัฑ์เกษตร)   
• การค้าชายแดน อตุสาหกรรม และ  
  Logistics 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์  ก าแพงเพชร 
อทุยัธานี พิจิตร 

• พฒันาโครงสร้างและกระบวนการผลิต  
  (ข้าว  อ้อย  และมนัส าปะหลงั )  
• ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

• พฒันาแหล่งทอ่งเท่ียวและการบริหารจดัการการ
ทอ่งเท่ียว  

ภาคเหนือ  



กลุ่มจงัหวัด จงัหวัด จุดยนืทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนบน 1 

อดุรธานี เลย  
หนองคาย หนองบวัล าพ ู

บึงกาฬ 

•  ศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวอารยธรรมลุ่มน า้โขง   
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการ 
   ลงทนุ อตุสาหกรรม และการค้า  
• ส่งเสริมและพฒันาสินค้าเกษตรครบวงจร 

ภาคเตะวนัออกเฉียง
เหนือตอนบน 2 

สกลนคร มกุดาหาร 
นครพนม 

• เกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร  
• ทอ่งเท่ียวเชิงนเิวศและวฒันธรรม  
• การค้าชายแดนและการลงทนุ 

ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม 

• ศนูย์รวมกระจายสินค้า/โลจิสติกส์  
• ไหมไทยสู่สากล 
• ข้าวหอมมะลี GAP สู่ครัวโลก / มนั 
  ส าปะหลงั 
• ศนูย์กลางอตุสาหกรรมการค้า การบริการ 
• ทอ่งเท่ียวก่อนประวตัิศาสตร์  

ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง 1 

นครราชสีมา สริุนทร์  
ชยัภมูิ บรีุรัมย์ 

• เกษตร (ข้าวหอมมะลี มนัส าปะหลงั โคเนือ้) 
• ไหม  
• ทอ่งเท่ียวอารยธรรมขอม  

ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง 2 

ยโสธร ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ อบุลราชธานี  

• ข้าวหอมมะลิคณุภาพ 
• กาค้าชายแดน 
• การทอ่งเท่ียว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มจังหวัด จังหวัด จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ภาคกลางตอนบน 1 พระนครศรีอยธุยา นนทบรีุ 
ปทมุธานี 
สระบรีุ 

•  เมืองที่มีฐานทรัพยากรต้นทนุ (น า้) ที่สะอาด อดุม 
    สมบรูณ์ สนบัสนนุการผลติ การค้า การลงทนุ ของ 
     ภาคอตุสาหกรรม เกษตร ท่องเท่ียว และชมุชน 
•  เมืองอาหารปลอดภยั (การแปรรูปผลผลติ) 

ภาคกลางตอนบน 2 ลพบรีุ ชยันาท  
สงิห์บรีุ อ่างทอง 

• เกษตรและอาหารปลอดภยั (ข้าว) 

ภาคกลางตอนกลาง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบรีุ 

สมทุรปราการ 

•  ศนูย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคและการค้า 
 ภาคระวนัออกของไทยสูอ่ินโดจีน และตลาดโลก 

•  แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม และ  
 ประวติัศาสตร์ 

•  แหลง่ผลติสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 ราชบรีุ สพุรรณบรีุ 
กาญจนบรีุ นครปฐม 

• เกษตรปลอดภยั 
• ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
• การค้าชายแดน 

ภาคกลางตอนลา่ง 2 เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

• แหลง่ท่องเท่ียวทางทะเลนานาชาติ 
• ฐานการผลติอาหารสูค่รัวโลก 

ภาคกลาง 
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กลุ่มจงัหวัด จงัหวัด จุดยนืทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ภาคตะวนัออก ชลบรีุ ระยอง 
จนัทบรีุ ตราด  

•  การท่องเท่ียวระดบัสากล  
• ฐานการผลติด้านอตุสาหกรรม  
• แหลง่ผลติสินค้าเกษตร  
• ประตู่สูเ่ศรษฐกจิโลก 

ภาคตะวันออก 
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กลุ่มจงัหวัด จงัหวัด จุดยนืทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ชมุพร นครศรีธรรมราช 
สรุาษฎร์ธานี พทัลงุ  

• ศนูย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ การเกษตร 
(ยางพารา ปาล์มน า้มนั ข้าว ไม้ผล และประมง) 

• ศนูย์กลางทางการท่องเท่ียวระดบันานาชาติ 

ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั ระนอง พงังา 
ภเูก็ต กระบี ่ 

ตรัง  

• การท่องเท่ียวทางทะเลที่มีคณุภาพระดบั 
   โลก (Green Andaman)  
•  สร้างมลูค่าเพิ่มให้ยางพารา ปาล์มน า้มนั 

ภาคใต้ชายแดน สงขลา สตลู 
ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส 

•  การพฒันาคณุภาพ เพิม่ผลผลติ และผลติภณัฑ์
ยางพารา 

•  สง่เสริมและพฒันาการท่องเท่ียวชายแดน 
•  ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน และกลุม่จงัหวัด 

ภาคใต้ 
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ข้อสังเกต: ทศิทางของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีประเด็นที่ไปในทางเดียวกันชัดเจนคือ
ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหารเกษตร เกษตรแปรรูป  โลจิสติกส์ การค้าชายแดน เป็นต้น 



3. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ 
โลจสิติกส ์

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

5. การพัฒนา
กฎหมาย กฎ 
และระเบียบ  

6. การ 
สร้างความรู้ 

ความเข้าใจและ 
ความตระหนัก  

ถึงการเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

7. การ
เสริมสร้างความ

มั่นคง 

8. การเพิ่ม
ศักยภาพของ

เมืองเพื่อ
เช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

1. การเสริม 
สร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ของสินค้า บริการ 
การค้า และ  
การลงทุน 

2.การพฒันา
คุณภาพชีวิต

และการ 
คุ้มครอง 
ทางสงัคม 

วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยเปน็
สมาชิกที่เข้มแข็ง 

และสนบัสนนุคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

อาเซียนร่วมกนั 

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

•ทักษะภาษาอังกฤษ 
•ทักษะฝมีือแรงงาน/ผู้ประกอบการ 
•มาตรฐานฝีมือ 
•หลักสูตรการศึกษา 
• เครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 

•พันธกรณี 
•อ านวยความ
สะดวกทางการค้า 

•ปกป้อง
ผลประโยชน์ของ
ประเทศ 

•ตระหนักรู้ทกุกลุ่มทุกวัย 
•องค์ความรู้อาเซียน 
• วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิก 

•ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
•อาชญากรรม/ภัยพิบัต ิ
•การจัดการพื้นที่ชายแดน 
•ธรรมาภิบาล 

•เมืองหลวง 
•เมืองอุตสาหกรรม  
•เมืองท่องเท่ียว/บริการ 
•เมืองการค้าชายแดน 
•เมืองสร้างสรรค์ 

• ศักยภาพการผลิต 
•มาตรฐานสินค้าบริการ 
•ตลาด 

•การคุ้มครองแรงงาน 
•สวัสดิการสังคม 
•สภาพแวดล้อม 
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เมืองอุตสาหกรรม 

เมืองบริการการศึกษา
นานาชาติ 

เมืองหลวง 

 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ให้เมืองมีศักยภาพท่ีจะ

เช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ังในด้าน
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวบริการ การลงทุน และ

การค้าชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  

เมืองบริการสุขภาพ 

เมืองท่องเที่ยว 

เมืองชายแดนเพื่อการค้า
และการลงทุน 
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แนวทางการพฒันาเมอืงสรา้งสรรค ์

2. สง่เสรมิความหลากหลาย และการเป็นสงัคมทีเ่ปิดกวา้ง 

1. สรา้งเอกลกัษณท์างวฒันธรรมใหแ้กเ่มอืง 
 

 

3. เป็นทีร่วมของผูป้ระกอบการเชงิสรา้งสรรค ์และนกัคดิ 
 

 
4. สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก และพืน้ทีท่ ีม่คีณุภาพอยา่ง
เพยีงพอ 

5. มวีสิยัทศันแ์ละพนัธกจิรว่มกนัในการพฒันาเมอืงสรา้งสรรค ์
    ผา่นนโยบาย กลไกตา่งๆ และธรรมาภบิาลทีเ่อือ้ตอ่ความคดิ 
    สรา้งสรรค ์
 

 



ตวัอยา่งเมอืงสร้างสรรคใ์นประเทศจนี 

โรงงาน 798 ตัง้อยู่บนชานเมืองปักก่ิง เปล่ียนโรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์ทิง้ร้างในสมัยเหมา เจ๋อตุง มาเป็น

สถานที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัย แหล่งผลิตและ

จ าหน่ายสินค้างานฝีมือ และแหล่งชุมนุมนักคิด นัก

ออกแบบ และนักประดษิฐ์   

 
จนีอยู่ในอันดบั 3 ของประเทศที่มีการค้าขายงานศิลปะ
มากที่สุดของโลกรองจาก ฝร่ังเศสและอิตาลี 
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เปลีย่นสภาพแวดลอ้มอนัวุน่วายและเสือ่มโทรมใหเ้ป็น... 

สถานทีพ่กัผอ่นและท ากจิกรรมใจกลางกรงุโซล  

Lee Myung-Bak  
Source: TCDC 

คลองชองเกชอนต ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล ถูกปรบัสภาพฟ้ืนฟจูากคลอง

เกา่แกส่มยัโบราณ ผา่นการสรา้งทางดว่นทีม่ปีัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

มากมาย จนปัจจุบนัไดถู้กฟ้ืนฟูกลายเป็นคลองทีม่นี า้ใสเห็นปลาแหวก

วา่ย เป็นสวนสาธารณะและแหลง่ทอ่งเทีย่วหลกั และเป็นแหลง่พกัผอ่น 

ท ากจิกรรมรว่มกนัทีส่ าคญัของชาวโซล  
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เมืองสรา้งสรรค.์..สรา้งชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

การพฒันาพ้ืนท่ีเชิงสรา้งสรรคข์องคลองชองเกชอนในกรุงโซล 

• เปิดพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นคลองทางประวัติศาสตรก์ลางเมืองโซล เปล่ียนใหเ้ป็นถนนในยุคปฏิวตัิ

อตุสาหกรรมใหก้ลบัมาเป็นสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมสรา้งสรรคก์ลางกรุงโซล  

Source: TCDC 

BEFORE AFTER 
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ตวัอยา่งเมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Gastronomy (เมอืงแหง่อาหาร):  

โปปายัน (โคลมัเบยี), เฉงิต ู(จนี), ออสเตอรซ์นุด ์(สวเีดน) 

 

City of Design (เมอืงแหง่การออกแบบ): 
เบอรล์นิ,บัวโนสไอเรส, มอนทรอีัล, โกเบ, นาโกยา, เสิน่เจิน้, เซีย่งไฮ,้ กรงุโซล 

 

 City of Literature (เมอืงแหง่วรรณกรรม):  

เอดนิเบริก์ (สกอ๊ตแลนด)์ ไอโอวาซติี ้(สหรัฐอเมรกิา) เมลเบริน์ (ออสเตรเลยี) ดบัลนิ (ไอรแ์ลนด)์ 

 
City of Music (เมอืงแหง่ดนตร)ี:  

โบโลนญา (อติาล)ี, เกนท ์(เบลเยยีม), เซบยีา (สเปน) กลาสโกว ์(สกอ๊ตแลนด)์ 
 

 

City of Film (เมอืงแหง่ภาพยนตร)์: แบรดฟอรด์ (องักฤษ) 

City of Media Arts (เมอืงแหง่สือ่ศลิปะ): ลยีง (ฝรัง่เศส)  
 

City of Crafts & Folk Arts (เมอืงแหง่หตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น):  
อสัวาน (อยีปิต)์, คานาซาวา (ญีปุ่่ น), ซานตาเฟ (สหรัฐอเมรกิา), อนิชอน (เกาหลใีต)้ 

76 NESDB 22 มนีาคม 2556 



เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Design (เมอืงแหง่การออกแบบ): 
เบอรล์นิ,บัวโนสไอเรส, มอนทรอีัล, โกเบ, นาโกยา, เสิน่เจิน้, เซีย่งไฮ,้ กรงุโซล 

 

สาธารณรฐัประชาชนจนี นครเซี่ยงไฮม้ีนิคมอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 75 แห่ง ซึง่เป็นที่ตัง้ของบริษัทงาน
สรา้งสรรค์กว่า 3,000 บรษัิทจากกว่า 30 ประเทศ ในขณะที่กรุงปักกิง่มีนิคมอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 12 แห่ง 
รวมทัง้ “Factory 798” สว่นเสิน่เจิน้เป็นเมอืงแรกของจนีทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกจากยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงสรา้งสรรค์ 
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เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Gastronomy (เมอืงแหง่อาหาร):  

โปปายัน (โคลมัเบยี), เฉงิต ู(จนี), ออสเตอรซ์นุด ์(สวเีดน) 

 

โปปายนั (โคลมัเบยี) เป็นเจา้ภาพจัดตัง้ศนูยว์จัิย และหอ้งสมดุเกีย่วกบัอาหาร โดยใชช้ือ่วา่  
“Gastronomy Corporation of Popayan” เพือ่รับผดิชอบการจัดประชมุดา้นอาหารแหง่ชาต ิ 
(National Gastronomy Congress) 
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เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Media Arts (เมอืงแหง่สือ่ศลิปะ): ลยีง (ฝรัง่เศส)  
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City of Film (เมอืงแหง่ภาพยนตร)์: แบรดฟอรด์ (องักฤษ) 

เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 
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เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

 City of Literature (เมอืงแหง่วรรณกรรม):  

เอดนิเบริก์ (สกอ๊ตแลนด)์ ไอโอวาซติี ้(สหรัฐอเมรกิา) เมลเบริน์ (ออสเตรเลยี) ดบัลนิ (ไอรแ์ลนด)์ 
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เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Music (เมอืงแหง่ดนตร)ี:  
โบโลนญา (อติาล)ี, เกนท ์(เบลเยยีม), เซบยีา (สเปน) กลาสโกว ์(สกอ๊ตแลนด)์ 
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เมอืงสรา้งสรรคท์ีค่ดัเลอืกโดย UNESCO 

City of Crafts & Folk Arts (เมอืงแหง่หตัถกรรมและศลิปะพืน้บา้น):  
อสัวาน (อยีปิต)์, คานาซาวา (ญีปุ่่ น), ซานตาเฟ (สหรัฐอเมรกิา), อนิชอน (เกาหลใีต)้ 
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ตวัอยา่ง : ตรงัเมอืงแหง่ความสขุ (Trang, the city of happiness) 

2 มีนาคม 2556 84 
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10 เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ของกระทรวงพาณิชย ์

จงัหวดัชยันาท          เมืองแห่งเมล็ดพนัธุข์า้ว (นางลือ-ท่าชยั)  

จงัหวดัเชียงราย      เมืองแห่งการพฒันา (ดอยตงุ)   

จงัหวดัเชียงใหม่     เมืองหตัถกรรมสรา้งสรรค ์ 

จงัหวดัน่าน             น่านเมืองเก่าท่ีมีชีวิต   

จงัหวดัเพชรบุรี      เมืองเพชร เมืองตาลโตนด  

จงัหวดัมหาสารคาม  เมืองแห่งการเรียนรู ้สู่การพฒันาชุมชน  

จงัหวดัยะลา            Bird City ศูนยก์ลางเศรษฐกิจนก  
จงัหวดัลพบุรี           เมืองนวตักรรมแห่งพลงังานทดแทน  

จงัหวดัล  าปาง  ล าปาง เมืองเซรามิก  

จงัหวดัอา่งทอง        ชุมชนเอกราชหมู่บา้นท ากลอง 
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กรณีศึกษา 

















แหล่งสินค้า OTOP  
ช้ันด่านฟ้าสถานรีถไฟ JR Hakata 







แหล่งสินคา้ OTOP ในหา้ง Tokyu Hands ณ สถานี JR Hakata 







มีป้ายเพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ OTOP เช่น ท่ีมา และ แหล่งผลิต เป็นตน้ 





จ านวน 
คณุภาพ 

ชุมชน 

จงัหวดั 

กลุ่มจงัหวดั/ภาค 

ประเทศ 

ส่งออก 



ขอบคุณครับ 


