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งานฟอรัมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 11-13 กันยายน 2557 ถือเป็นส่วน

ส�าคัญน�าร่องก่อนการจัดงาน China-ASEAN EXPO ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจ�าทุกปี เป็นเวทีนัดพบของนักวิชาการระดับหัวกะทิทั้งในจีน

และ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ส�าหรับปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทน

จากประเทศอินเดียเข้าร่วมด้วย โดยครั้งน้ีบรรดาผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนทั้ง 12 ประเทศนับ 100 คนได้ร่วมกัน

อภิปรายอย่างลึกซึ้งถึง 3 ประเด็นส�าคัญ คือ การร่วมกันสร้างเส้น

ทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 การร่วมกันสร้างระเบียง

เศรษฐกิจจีน-สิงคโปร์ และการร่วมกันยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-

อาเซียน (CAFTA)

Ph.D. Tang Zhimin ได้น�าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “An Upgrade 

CAFTA : The Perception of Continental AEC” ซึ่งได้ระบุถึง

การยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนว่ามีปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ  

2 ประการ คือ สภาวการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจจีน และมิติใหม่ของ

ประเทศอาเซียน

สภาวการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจจีนนั้นสะท้อนออกมาในหลาย

ลกัษณะ โดยเศรษฐกจิจีนทีเ่คยเติบโตกว่าร้อยละ 10 จะชะลอตวัลง 

อยูใ่นระดับราวร้อยละ 7 ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกจิจนีจะปรบัตวั

สู่ภาวะสมดุลมากข้ึน โดยสัดส่วนของภาคบริการจะเพ่ิมมากขึ้น  

ด้านโครงสร้างอุปทานของประเทศ สัดส่วนการบริโภคส่วนบุคคล

จะเพิ่มมากขึ้น ด้านโครงสร้างรายได้ สัดส่วนรายได้ส่วนบุคคลจะ

เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะกลายเป็นแรงขับ

เคลือ่นเพือ่พฒันาเศรษฐกิจจนีมากขึน้ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

จีนที่ปรับสมดุลมากขึ้นนี้ จะช่วยผ่อนคลายปัญหาอุปทานการผลิต

ทีล้่นเกินของจนีลงได้ นอกจากนัน้ กิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ของ

จีนยังจะอาศัยกลไกตลาดมากขึ้นกว่าการขับเคลื่อนโดยรัฐบาล

Ph.D. Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและ 

ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เป็นตัวแทนสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าร่วมงาน The 7th 

China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue 

Forum และ The First Think Tank Summit for 

China-Singapore Economic Corridor ณ นคร 

หนางหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ซ่ึงมี 

สมญานามว่า “ประตูสู่อาเซียน” ของจีน

นักวิชาการระดับหัวกะทิทั้งในจีน อินเดีย และ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน รวมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
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จากสภาวการณ์ใหม่ของเศรษฐกจิจนีดงักล่าว ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ประการแรก ต้นทุนแรงงานของบาง

อตุสาหกรรมในจนีได้ย้ายฐานการผลติมายงับางประเทศอาเซยีนที่

มีต้นทุนถูกกว่า ประการท่ีสอง ราคาและปริมาณทรัพยากรทาง

ธรรมชาตทีิป่ระเทศอาเซยีนส่งออกไปยงัจนีจะมรีาคาปรบัขึน้อย่าง

สมเหตุสมผล เนื่องจากอุปสงค์ของจีนที่ลดลงจากเศรษฐกิจจีนที่

ชะลอตวั ประการทีส่าม ตลาดผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ของจนีคือโอกาส

ทางการค้าของชาติอาเซียน แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นสนาม

แข่งขนัทางการค้าของชาตอิาเซยีนด้วย และประการสดุท้าย อนาคต

จะเกดิรปูแบบความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลกบัเอกชนจนีในการ

รุกเข้าสู่ตลาดอาเซียนมากขึ้น

ส�าหรับมติใิหม่ของประเทศอาเซียน ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่าง

จีน-อาเซียนจะแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน กระตุ้นให้ท้ังสองฝ่ายกลายเป็น  

ห่วงโซ่การผลติและตลาดสนิค้าซ่ึงกนัและกนั อกีด้านหนึง่บรูณาการ 

ภายในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า เปิดกว้าง 

ภาคการค้าบรกิาร และแสวงหาบรูณาการของภาคการเงนิให้สงูขึน้

อีกระดับ นอกจากนั้น การที่อาเซียนเข้าร่วมกรอบความร่วมมือ

พหุภาคีอื่น ก็จะเป็นความท้าทายใหม่ต่อจีนเช่นกัน อาทิ สมาชิก

Ph.D. Tang Zhimin บรรยายในหัวข้อ “An Upgrade CAFTA : The Perception of Continental AEC”

อาเซียนบางส่วนได้เข้าร่วมความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้

แปซิฟิก (TPP) ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสิ่งทอจีนย้ายฐานไปยังเวียดนาม 

เพือ่รอเกบ็เก่ียวสทิธปิระโยชน์ในการเข้าสูต่ลาดสหรฐัอเมรกิา ขณะ

ที่สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศก็ต้องปรับตัวตั้งรับกับกระแสของ

ทุนจีนยุคใหม่ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ฐานการผลิตใหม่ในอาเซียน

ทั้งน้ี เน้ือหาของการยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน จะ

ครอบคลุมในประเด็นที่ส�าคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน

อาเซยีนจะได้รบัแรงหนนุจากเงนิทนุ เทคโนโลย ีและอปุกรณ์เครือ่ง

มือจากจีน การสร้างระบบที่เหมาะสมทั้งเชิงปฏิบัติ มีความโปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันในภูมิภาค การพัฒนาสู่การเป็น

ตลาดสนิค้าและบรกิารระหว่างกนั การส่งเสริมส่ิงแวดล้อมด้านการ

ลงทุนโดยเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ๆ และเน้นความรับผิดชอบต่อ

สังคม การมีระบบเงินตราภายในภูมิภาคที่ก้าวไปพร้อมกับความ

เป็นสากลของเงินหยวน รวมท้ังการเตรียมความพร้อมต่อโอกาส

และความท้าทายจากความตกลงภายนอกภูมิภาค

Ph.D. Tang Zhimin ยังได้กล่าวสรุปในพิธีปิดว่า CAFTA ฉบับยก

ระดับนั้น ควรบรรลุเป้าหมายส�าคัญ 5 ด้าน คือ

ระบบการค้าการผลิตท่ี

ยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่

สินค ้า  และมีห ่วงโซ ่

อุปทานการผลิตที่ครบ

ถ้วนภายในภูมิภาค

นโยบายส่งเสรมิการลงทนุ 

และพัฒนาร่วมกัน สร้าง

ประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย 

กระตุ้นให้เกิดการสร้าง 

สรรค์และถ่ายโอนเทคโน 

โลยีระหว่างกัน

เวทกีารลงทนุทีเ่ปิดกว้าง

และเช่ือมโยงกับภูมิภาค

อื่น พร้อมทั้งบูรณาการ

ทรัพยากรและสรรพ

ก� าลั งทั้ งภาย ในและ

ภายนอกภูมิภาค

พั ฒ น า จ า ก ร ะ เ บี ย ง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) สู่

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แห่งเส้นทางสายไหมทาง

ทะเล

ระบบการเงินในภูมิภาค

ที่ใช้สกุลเงินหยวนเพื่อ

การช�าระบัญชี เพื่อการ

ลงทุน  และ เป ็น เ งิ น

ทุ น ส� า ร อ ง ร ะ ห ว ่ า ง

ประเทศ
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ส�าหรับประเทศไทยแล้ว การยกระดับเขตการค้าเสรี CAFTA จะมี

ผลต่อบทบาทของไทยในภมูภิาค โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV 

และยังช่วยสร้างโอกาสแห่งความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยการ

ทีป่ระเทศไทยมภีมูศิาสตร์เป็นศนูย์กลางของอาเซียนทางบก จะก่อ

ให้เกิดความร่วมมอืด้านรถไฟสายแพนเอเชีย ส่วนการทีไ่ทยมข้ีอได้

เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่ม CLMV ในด้านความพร้อมของ

ตลาด โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบห่วงโซ่อปุทานการผลิต ระบบบริหาร

จัดการ และทรัพยากรบุคคล จะท�าให้ธุรกิจจีนสามารถอาศัยไทย

เป็นฐานการรุกเข้าสู่ประเทศ CLMV หรือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

ในภูมิภาค นอกจากนั้น ไทย-จีนสามารถผนวกจุดแข็งเข้าด้วยกัน

เพื่อรุกเข้าตลาด CLMV โดยแบรนด์สินค้าไทยถือว่ามีชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับ ขณะที่จีนมีความพร้อมด้านเงินทุน 

Ph.D. Tang Zhimin (ที่สองจากขวา) ถ่ายรูปร่วมกับ นายกอบศักดิ์ ชุติกุล เลขาธิการคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ
และความปรองดองแห่งเอเชีย หรือ APRC (ที่สองจากซ้าย)

(ขวา) Ph.D. Zhang Yunling, Director of International Studies, 
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ปรมาจารย์ด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน

ตัวแทนนักวิชาการจาก 10 ชาติ
สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานฟอรัมครั้งนี้

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังอย่างคับคั่ง
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    นำ เข้า : เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้

                      ส่งออก : น้ำ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

             นำ เข้า : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง

  ส่งออก :  เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ และข้าว

นำ เข้า : น้ำ มัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์

ส่งออก : ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้

       นำ เข้า : รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม เครื่องก่อสร้าง

      ส่งออก :  สินค้าประมงและสัตว์ สินค้าการเกษตร ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำ เร็จรูป

           นำ เข้า : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร

           ส่งออก : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยา น้ำ มันปาล์ม

  นำ เข้า : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร  

ส่งออก : สินค้าเกษตร และสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก๊าซ ไม้สัก เมล็ดพืช ข้าว ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากประมง

            นำ เข้า :  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แร่เชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ์การคมนาคม เหล็กและเหล็กกล้า สิ่งทอ 

     ส่งออก : แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

นำ เข้า : น้ำ มันดิบและน้ำ มันเชื้อเพลิงสำ เร็จรูป เม็ดพลาสติก เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์

ส่งออก : เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำ มันสำ เร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

นำ เข้า : น้ำ มันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 

ส่งออก : เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก และข้าว

                     นำ เข้า : วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                

                     ส่งออก : น้ำ มันดิบ เสื้อผ้าและสิ่งทอ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อาหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า

ASEAN Import
 and Export P

roducts

บรูไน

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ลาว

มาเลเซีย

พม่า

ฟิลิปินส์

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม

  ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์ : ส่องอาเซียน
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ประเทศ      ทรัพยากรธรรมชาติ

กัมพูชา ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า เหล็ก ทอง เงิน ทังสเตน ทองแดง ฟอสเฟต อัญมณี น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

ลาว ไม้สัก ดีบุก อะลูมิเนียม โพแทสเซียม เหล็ก ทองแดง ทอง ยิปซั่ม ถ่านหิน เกลือ

พม่า ไม้สัก ยางพารา น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี หยก ทังสเตน ดีบุก ทอง ทองแดง

ไทย ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง ผลไม้เขตร้อน ดีบุก แร่โปแตช น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

เวียดนาม ถ่านหิน เหล็ก โครเมี่ยม ไทเทเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก อะลูมิเนียม นิกเกิล ทังสเตน ปรอท ฟอสเฟต

มาเลเซีย ยางพารา ปาล์มน�้ามัน พริกไทย ไม้เนื้อแข็งเขตร้อน น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ทอง ทังสเตนถ่านหิน แร่อะลูมิเนียม  
 แมงกานีส

อินโดนีเซีย พริกไทย ยารักษาโรค นุ่น ยางพารา มะพร้าว น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ดีบุก ถ่านหิน แร่อะลูมิเนียม นิกเกิล

สิงคโปร์ ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  พึ่งพาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก

ฟิลิปปินส์ ทองแดง ทอง เงิน เหล็ก โครเมียม นิกเกิล น�้ามันปิโตรเลียม

บรูไน น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก�าลังก้าวเข้าสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community หรือ AC) ภายในสิ้น

ปี 2558 เพ่ือผลกัดนัให้เศรษฐกจิในประเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ 

รวมทัง้เมือ่มกีารรวมตวักนัแล้ว จะท�าให้มอี�านาจในการต่อรองทาง

ด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ประเทศในอาเซยีนมีปัจจยัหลกัทีด่งึดดูนกัลงทนุจากต่างชาติหลาย

ประการ อาท ิปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาต ิอตุสาหกรรม

หลัก โครงสร้างพื้นฐานฯ ทั้งนี้ด้วยท�าเลที่เหมาะสมของอาเซียนซึ่ง

อยู่เขตร้อน จึงมีทรัพยากรน�้า อาหารและพลังงานท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ถอืเป็นภูมภิาคทีมี่ทรพัยากรธรรมชาตทิีท่รงคุณค่าทีส่นบัสนุนความ

ยัง่ยนืของระบบนเิวศท้ังภายในภมูภิาคและโลก ทรัพยากรธรรมชาติ

เหล่าน้ียังมีบทบาทท่ีส�าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และวถิชีวีติของมนษุย์ สิง่เหล่านีถ้อืเป็นความได้เปรยีบของประเทศ

อาเซียนที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี

นอกจากประเทศสงิคโปร์แล้ว ประเทศในกลุม่อาเซยีนทัง้หมดอดุม

ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาต ิ(ตารางที ่1) อาท ิสนิค้าเกษตรกรรม 

ได้แก่ ข้าว มนัและมันส�าปะหลงั ยางพารา ไม้ น�า้มนัปาล์ม แร่เหล็ก

โพแทสเซียม อโลหะ (ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ฯลฯ)

ตารางที่ 1 : ทรัพยากรธรรมชาติใน 10 ประเทศอาเซียน

ASEAN Focus : ศิริลักษณ์ พรหมรักษ์

ที่มา :  AEC & ITS Opportunoties For BOC ,Panyapiwat Institute of Management,2014
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ถงึแม้ว่าอาเซยีนจะมทีรัพยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์ รวมถงึมอุีตสาหกรรม

หลักที่เหมาะแก่การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ  แต่ในขณะเดียวกัน

ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดด้านการลงทุนที่ 

ผูล้งทนุต้องศึกษาวเิคราะห์อย่างท่องแท้ ก่อนตดัสนิใจมาลงทนุ เช่น 

ประเทศ      อุตสาหกรรมหลัก

กัมพูชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เครื่องนุ่งห่ม  ธัญพืช ประมง ไม้และไม้แปรรูป ยางพารา เหมืองแร่และอัญมณี สิ่งทอ

ลาว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ทองแดง, ดีบุก, ทอง, ยิปซั่ม) ไม้ พลังงานไฟฟ้า สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม  การท่องเที่ยว

พม่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ อัญมณี การท่องเที่ยว

ไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องประดับเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์และชิ้นส่วน

เวียดนาม อุตสาหรกรรมอาหารแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ถ่านหิน เหล็ก ปุ๋ย ยางรถยนต์โทรศัพท์มือถือ

มาเลเซีย อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน�้ามัน น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม้

อินโดนีเซีย อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องมือทางการแพทย์ ปุ๋ย

สิงคโปร์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ การเงิน อุปกรณ์การขุดเจาะโรงกลั่นน�้ามัน ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารและ 
 เครื่องดื่ม ต่อเรือและซ่อมแซมเรือ

ฟิลิปปินส์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ยา เคมีภัณฑ์ ไม้ อาหารแปรรูป โรงกลั่น ประมง ปิโตรเคมี  
 คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

บรูไน น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี อาหารฮาลาล

ตาราง ที่ 2 :  อุตสาหกรรมหลักของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ที่มา : CIA, 2014

มลภาวะ เสถยีรภาพทางการเมอืง รฐับาลขาดประสิทธภิาพ แรงงาน 

โครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการการคิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ๆ ฯลฯ 

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Global Competitiveness) 

โดย World Economic Forum (WEF) ประจ�าปี ค.ศ. 

2014-2015 ได้แบ่งกลุ ่มการพัฒนาความเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจัย

พื้นฐาน กลุ่มเสริมประสิทธิภาพ และกลุ่มนวัตกรรมและระดับการ

พัฒนา โดยทีก่มัพูชา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนามจดัอยูใ่นกลุม่ปัจจยั

พืน้ฐาน ซึง่อาศยัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์

รวมถงึความได้เปรยีบด้านต้นทนุแรงงาน  ฟิลปิปินส์จดัอยู่

ในกลุ่มที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน อินโดนีเซีย ไทย จีน 

อยู่ในกลุ่มเสริมประสิทธิภาพโดยท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ มีก�าลังการ

ผลิตทีค่่อนข้างมาก มาเลเซยีจดัอยูใ่นกลุ่มทีก่�าลังจะเปล่ียนจากกลุม่

เสริมประสิทธิภาพเป็นกลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา และ

สิงคโปร์คือประเทศที่อยู่ในกลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา ซึ่ง

มีความสามารถในด้านการวิจัยที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีศักยภาพใน

ส่วนภาคบริการด้านการเงินที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้

แต่ละประเทศมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างกันนั้น เกิดจาก

องค์ประกอบอตุสาหกรรมหลกัของประเทศในอาเซยีน (ตารางที ่2)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นโยบายในการพัฒนาเศษฐกิจของไทยที่ผ่านมารัฐบาลให้ความ

ส�าคัญกับการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมี

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Invest-

ment: BOI) ก�ากับดูแล ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน

ของไทยเกิดขึ้นโดยการผลักดันของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย 

(Asia Development Bank: ADB) ซึ่ง ADB ให้ความช่วยเหลือ

ด้านการให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและ

ด�าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค และการให้การ

สนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการ

เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจไปยังท่าเรือ จุดกระจายสินค้า และตลาด

ปลายทาง

ปัจจบุนั รัฐบาลไทยมนีโยบายทีจ่ะพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณ

ชายแดน เพื่อกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนท่ีระดับภูมิภาค โดยมอง

ว่าการค้าชายแดนยงัมศีกัยภาพในการพฒันาเพือ่รองรบัการเตบิโต

จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น รัฐบาลเริ่ม

ต้นด้วยการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เส้นทางการคมนาคมเพื่ออ�านวยความสะดวก ตลอดจนการเชื่อม

โยงกันทางด้านการค้าและการลงทุน โดยคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้เห็นชอบในการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนขึ้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

ตอบสนองการพฒันาทัง้ในด้านเศรษฐกจิและความมัน่คงในการเพิม่

ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน การสร้างความเป็น

อยู่ที่ดีข้ึน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการแก้ปัญหาการ

ลักลอบน�าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย กลไกที่จะน�ามาใช้สนับสนุนการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ 1) การให้สิทธิประโยชน์

ในการลงทุน 2) การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service: OSS) 3) มาตรการการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 

4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตามแนวพ้ืนทีช่ายแดนของไทย ระยะท่ี 1 

ได้น�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งมี 5 พื้นที่ 

ดงันี ้1) จงัหวัดตาก ติดกบัเขตเศรษฐกิจพเิศษเมยีวด ีประเทศเมยีน 

มาร์ 2) จังหวัดสระแก้ว ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต- 

โอเนยีง ประเทศกัมพชูา 3) จงัหวดัตราด ตดิกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ

เกาะกง ประเทศกัมพูชา 4) จังหวัดมุกดาหาร ติดกับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวัน-เซโน ประเทศสปป.ลาว 5) จังหวัดสงขลา ติดกับ

โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-

ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

ประเทศมาเลเซยี ดงัน้ัน จงึเป็นโอกาสท่ีดสี�าหรบั ผูป้ระกอบการไทย

1www.nesdb.go.th

จ.ตาก

อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องหนัง

4. การผลิตเครื่องเรือน

5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์

7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9. การผลิตพลาสติก

10. การผลิตยา

11. กิจการโลจิสติกส์

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

จ.สงขลา

อ.สะเดา

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

3. การผลิตเครื่องเรือน

4. กิจการโลจีสติกส์

5. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

6. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

จ.ตราด

อ.คลองใหญ่

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. กิจการโลจีสติกส์

3. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

4. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ในการเตรียมตัวเพื่อรับกับการขยายตัวทางการค้า การลงทุน โดย

เฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งแต่ละพื้นที่ของเขต

เศรษฐกิจพิเศษไทยมีอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบที่แตกต่างกัน

ไป ดังรูปภาพที่ 1

SEZ in Thailand : สรวรรณ พ่วงแสง
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ส�าหรบัพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทัง้ 5 จงัหวดัของไทย ขณะ

นี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาพื้นท่ีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมา 

รองรับ ประกอบกับไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นศูนย์กลางของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนจะมีประโยชน์ต่อไทย ด้านต่างๆ อาทิ เพิ่มโอกาสทาง

เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของ

ไทยกับภูมิภาค การดึงดูดการลงทุนจากท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ การส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ

เข้ามา และการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม 

รฐับาลจะต้องพฒันาโครงข่ายพืน้ฐานท้ังทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ 

และทางราง ให้มีการเชื่อมโยงกันทุกด้าน ระบบพื้นฐานต่างๆ อาทิ 

น�้าประปา ไฟฟ้า ให้ครอบคลุม การปรับปรุงด่านศุลกากรรวมไปถึง

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ BOI ได้ก�าหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนในนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ตามท่ี กนพ. มีมต ิ

รูปภาพที่ 1

อุตสาหกรรมที่ไทย

มีศักยภาพเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย

ระยะที่ 1

กิจการเป้าหมาย

ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

2กิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม ครอบคลุม 61 กิจการย่อย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม

และเครื่องหนัง (4) การผลิตเครื่องเรือน (5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9) การผลิตพลาสติก (10) การผลิตยา (11) กิจการโลจิสติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (13) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

เหน็ชอบก�าหนดให้กจิการเป้าหมาย 13 กลุม่ ครอบคลมุ 61 กจิการ

ย่อย  ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนจะแตกต่างกันไปตามกิจกรรม

การผลติและสภาพของพืน้ที ่ส่วนสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะได้รับสงูสดุการ

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 8 ปี และลดหย่อนภาษเีงนิได้ 50% เพิม่

อกี 5 ปี ทัง้นี ้กจิการประเภทอืน่ๆ ทีม่ไิด้อยูใ่นกลุม่กจิการเป้าหมาย 

ก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมเพ่ือเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ตามปกติ 

อย่างไรกต็าม แม้รฐับาลได้มนีโยบายหรอืมาตรการเพือ่ส่งเสรมิการค้า 

การลงทนุในรปูแบบต่างๆ แต่ในยคุแห่งการแข่งขนัผูป้ระกอบการไทย 

ต้องมีการปรับตัว ยกระดับมาตรฐานการผลิต การสร้างสินค้าให้มี

ความโดดเด่น พร้อมทั้งมองหาโอกาสทางการตลาดโดยอาศัยช่อง

ทางตามนโยบายของรฐัและอาศยัความเชือ่มโยงในระดบัภมูภิาคใน

การสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้า การลงทุน เนื่องจากสินค้า

ของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอยู่แล้ว 

จ.มุกดาหาร

อ.เมือง อ.หว้านใหญ่ อ.ดอนตาล

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

3. กิจการโลจีสติกส์

4. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

5. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

จ.สระแก้ว

อ.อรัญประเทศ อ.วัฒนานคร

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

3. การผลิตเครื่องเรือน

4. อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

5. การผลิตเครื่องมือแพทย์

6. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

7. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

8. การผลิตพลาสติก

9. การผลิตยา

10. กิจการโลจีสติกส์

11. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

12. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ประชาชาติฯ กราฟิก
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29.09.14 ...........................................................................................

CAS ร่วมงานฉลองวันชาติจีนครบรอบ 65 ปี

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2557 Prof.Dr.Tang Zhimin คณบดวีทิยาลัย

นานาชาตแิละผูอ้�านวยการศนูย์อาเซียน-จนีศกึษา พร้อมคณะ เป็น

ตัวแทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าร่วมงานเลี้ยง

ฉลองการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 65 ปี ซึ่ง

ภายในงานมีแขกนานาชาติเข้าร่วมงานอย่างคับค่ัง อาทิ พลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี คุณ

พรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิท่านองค์มนตรี 

รฐัมนตรหีลายท่าน เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูจากหน่วยงานภาครฐั ผูแ้ทน

จากทกุภาคส่วน ผูแ้ทนสถานทตู ผูแ้ทนนกัธรุกจิชาวจนี อาสาสมคัร

ครสูอนภาษาจนีและนกัศกึษาชาวจีนกว่า 1400 คน ร่วมงานในครัง้

นี้ด้วย 

14.10.14 ...........................................................................................

ทูตจีน ดันโครงการความร่วมมือ รถไฟไทย-จีน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 Prof.Dr.Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติและผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา และนางสาว 

อรสา รตันอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์อาเซยีน-จนีศึกษา ร่วม

งานสัมมนาความร่วมมือโครงการรถไฟจีน-ไทย เพื่อผลักดันความ

ร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างจีน-ไทย ณ โรงแรมเซนทารา 

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น โดยทูตจีนเน้นย�้าว่า จีนยินดีช่วย

ไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านไม่เฉพาะแค่รถไฟความเร็วสูง 

แต่ยังรวมถึงรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตรด้วย โดยพร้อมสนับสนุน

ทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการค�านึงถึงผล

ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันในระยะยาว 

11.09.14 ...........................................................................................

CAS ร่วมงาน ฟอรัมยุทธศาสตร์  

China-ASEAN นครหนานหนิง

วันที่ 11-13 กันยายน 2557 Prof.Dr.Tang Zhimin ร่วมงาน The 

7th China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum 

และThe First Think Tank Summit for China-Singapore 

Economic Corridor ณ นครหนางหนงิ เขตปกครองตนเองชนชาติ

จ้วงกว่างซ ีซึง่มสีมญานามว่า “ประตสููอ่าเซยีน” ของจนี โดยจดัขึน้

เป็นประจ�าทกุปีเพือ่เป็นเวทนีดัพบของนกัวชิาการระดบัหวักะททิัง้

ในจีนและ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน โดยครั้งนี้บรรดาผู้เช่ียวชาญ 

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนทั้ง 12 ประเทศนับ 100 คนได้ร่วมกัน

อภิปรายอย่างลึกซึ้งถึง 3 ประเด็นส�าคัญ คือ การร่วมกันสร้างเส้น

ทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 การร่วมกันสร้างระเบียง

เศรษฐกิจจีน-สิงคโปร์ และการร่วมกันยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-

อาเซียน (CAFTA) 

CAS News
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16.10.14 ...........................................................................................

CAS เข้าร่วมงานสัมมนาแบงค์ชาติประจำาปี 2557

เมื่อวันที่ 16 -17 ตุลาคม 2557 Prof. Dr. Tang Zhimin คณบดี

วทิยาลยันานาชาตแิละผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา สถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ น.ส.อรสา รัตนอมรภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวย

การศูนย์ และน.ส.กมลชนก โตสงวน นักวิจัย ร่วมงานสัมมนา

วิชาการประจ�าปี 2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “มิติ

ใหม่ของภาคการเงนิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื” เพือ่น�าข้อมลูความ

รูท้ีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในงานวจิยัเรือ่ง “สภาวะธรุกจิภาคธนาคารไทย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ Bank of China” 

29.10.14 ...........................................................................................

ปฏิรูปการศึกษาไทย & นานาประเทศ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ชมรม Executive GO Club จัดงาน 

“ปฏิรูปการศึกษาไทย VS นานาประเทศ (Thai Education Re-

form & Beyond)” โดยได้รับเกียรติจากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็น

ประธานกล่าวเปิดงาน ท้ังน้ี Prof. Dr. Tang Zhimin คณบดี

วทิยาลยันานาชาตแิละผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา สถาบนั

การจดัการปัญญาภวิฒัน์ได้รับเกรีตเิชญิเป็นวทิยากรมาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในงานครั้งนี้ด้วย โดย Prof. Dr. Tang Zhimin กล่าว

ถึง การปฏิรูปการศึกษาของประเทศจีนในปัจจุบันว่าเน้นความเท่า

เทียมด้านการศึกษา ลดรายวิชาในการสอบเอ็นทรานส์ ให้นักเรียน

สามารถเลือกสอบรายวิชาท่ีตนถนัดได้ และยังมีนโยบายเปลี่ยน

โรงเรยีนสายสามญั 1,700 แห่งจาก 2,500 แห่ง ให้เป็นโรงเรยีนสาย

อาชวีศกึษา ซึง่เน้นการฝึกฝนภาคปฏบัิตใินวชิาชพีมากกว่าเน้นหนัก

ทางวิชาการ 

25.11.14 ...........................................................................................

CAS เสนอยุทธศาสตร์จับมือจีนรุก CLMV

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 ศูนย์อาเซียน-จนีศึกษา สถาบนัการ

จดัการปัญญาภวิฒัน์ น�าเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “พลวตัของจนีในอนุ

ภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS) และนยัต่อประเทศไทย” ในงานสมัมนา 

“มงักรผงาดมุง่ลงใต้ : ไทยควรรกุหรอืรับอย่างไร” จากผลการศึกษา 

กล่าวได้ว่า รฐับาลไทยควรมยีทุธศาสตร์ขยายบทบาทการลงทนุของ

รัฐวิสาหกิจไทยในอนุภูมิภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น/

จงัหวดัชายแดน สนบัสนนุภาคการเงนิเพือ่การลงทนุในอนภุมูภิาค 

ตลอดจนร่วมมอืกบัจีนระดบัรฐัต่อรฐัในการเป็นคูหุ่น้ส่วนการลงทุน

ในอนุภมูภิาค GMS ส่วนภาคเอกชนไทยควรเร่งเพิม่ขดีความสามารถ

ทางการแข่งขนัให้มากข้ึนเพือ่รบัมอืกบัสนิค้าจากจนี 

23.12.14 ...........................................................................................

CAS ย้ำาไทยศูนย์กลางภูมิภาค 6 อุตสาหกรรมสำาคัญ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษา

ด้านการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเกียรติเป็น

วิทยากรงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภาย

ใต้โครงการวจิยัเร่ือง “การศกึษาพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

การขนส่งสินค้าต่อเนือ่งหลายรปูแบบเชือ่มโยงกบัเขตพืน้ทีฐ่านการ

ผลิตหลักของประเทศ” โดย นายพิษณุ เหรียญมหาสาร กล่าวว่า 

เมือ่เข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 อย่างเตม็รปูแบบ ศูนย์กลางทางการ

ขนส่งของไทย ชุมทางใหญ่จะอยู่ที่พิษณุโลก ขอนแก่น เชียงราย 

ตาก หนองคาย อุดรธานี นครพนม สระแก้ว กรุงเทพฯ และสงขลา 

ไทยจะได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเพราะเป็นศูนย์กลางใน

ภูมิภาคโดยเฉพาะการลงทุนที่ไทยมีจุดแข็งใน 6 อุตสาหกรรม คือ 

1. อาหาร 2. แฟชั่น 3. ก่อสร้างและตกแต่ง 4. ชิ้นส่วนยานยนต์  

5. เคมีภัณฑ์ 6. สุขภาพและความงาม ด้านโลจิสติกส์ไทยมีจุดแข็ง

ในด้านการบริการ และด้านการเงิน 
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