
งานสัมมนา จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด 

ธานินทร์ ผะเอม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 



ภาพรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โอกาสและประเดน็ท้าทายของภาคอตุสาหกรรม 

การเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐานและคมนาคม 

แนวทางการพฒันาภาคอตุสาหกรรมในระยะต่อไป 

ประเดน็น าเสนอ 
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ประชาคมอาเซียน 

Master Plan on ASEAN Connectivity 
การเช่ือมโยงทาง

กายภาพ การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การเช่ือมโยงระหว่างกนั
ของประชาชน 

พฒันาการเมอืง คุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน รว่มมอืป้องกนัทาง
ทหารและความมัน่คงอาเซยีน 
เพือ่ความสงบสขุ เป็นเอกภาพ 
และแขง็แกรง่ 

ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic 

Community) 

ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คง 

(ASEAN Political-Security 
Community) 

ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรม  

 (ASEAN Socio-Culture 
Community) 

พฒันามนุษย ์สวสัดกิารสงัคม ลด
ความยากจน สง่เสรมิ
ผูด้อ้ยโอกาส สรา้งอตัลกัษณ์
อาเซยีน พฒันาสงัคมผา่นกรอบ
อนุภมูภิาค แกปํ้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

ตลาด/ฐานการผลติเดยีว 
ภมูภิาคทีม่คีวามสามารถใน
การแขง่ขนั มกีารพฒันาที่
เทา่เทยีม และบรูณาการเขา้
กบัเศรษฐกจิโลก  

• โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางบก ทางทะเล 
และทางอากาศ 

•  ICT 
•  พลงังาน 

• การศกึษาและวฒันธรรม 
•  การทอ่งเทีย่ว 

AEC Blueprint APSC Blueprint ASCC Blueprint 

กฎบตัรอาเซียน : กรอบทางกฎหมายและทางสถาบนัของ
อาเซียน  

ประชาคมอาเซียนและพนัธกรณี   

• เปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 
• เปิดเสรแีละอาํนวยความสะดวกในการ

บรกิารและการลงทุน 
• ความตกลง/ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มกนั 
• ความตกลงการขนสง่ในภมูภิาค 
• พธิกีารในการขา้มพรมแดน 
• โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ - 4 - 



ASEAN+3 : China, Korea, Japan 
Population: 2,068 Million  (31 % of  

the world's population)  
GDP: 9,901 Billions USD (18% of  

the world’s GDP)  

ASEAN+6 : Australia, India, New Zealand 
Population: 3,284 Million ( 50 % of the 

world's population) 
GDP: 12,250 Billions USD (22% of the 

world’s GDP)  

ปรากฏการณใ์หม่หลงัการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2015 

FTAs 

พ้ืนท่ีมากข้ึน 

513,115 ตร.กม.  4,464,332 ตร.กม. 

ประชากรมากข้ึน 

600 ลา้นคน 67 ลา้นคน 

(9% ของประชากรโลก) 

GDP มากข้ึน 

0.38 ลา้นลา้น US$ 

(2% ของ GDP โลก) 

1.3 ลา้นลา้น US$ 
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       เป็นตลาดและฐานการผลิต 
   รว่ม (Single Market  
   Production Base) 
• เคลื่อนยา้ยสินคา้เสร ี

• เคลื่อนยา้ยบริการเสร ี

• เคลื่อนยา้ยการลงทุนเสร ี

• เคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมือเสร ี

• เคล่ือนยา้ยเงินทุนเสร ี

เสริมสรา้งขีดความสามารถ  
แข่งขนั (Competitive Economic 
Development) 

• e-ASEAN 
• นโยบายภาษี 
• นโยบายการแข่งขนั 
• สิทธิทรพัยส์ินทางปัญญา 
• การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
• พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 

      การพฒันาเศรษฐกิจ 
  อยา่งเสมอภาค (Equitable  
  Economic Region) 
• ลดช่องว่างการพฒันา                  
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

• สนบัสนุนการพฒันา SMEs 

       การบูรณาการเขา้กบั 
  เศรษฐกิจโลก (Integration into      
  Global Economy) 
• ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

• สรา้งเครือข่ายการผลิต จ  าหน่าย 

• จดัท า FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค 

AEC 
ปี 2015 

1 2 

3 4 

เป้าหมาย ASEAN Economic Community (AEC) ปี 2015 

มีการคา้ขายระหว่างกนัมากข้ึน มีการเดินทางระหว่างกนัไดอ้ยา่งสะดวก และมี

ศกัยภาพในการแข่งขนักบัโลกภายนอกได ้  
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โอกาสของประเทศไทยในอาเซียน 

ประเทศ 
GDP  

(ลา้น USD) 
ประเทศ 

รายได ้
เฉล่ียตอ่
หวั 

(USD) 

ประเทศ 
FDI inflow 

(ลา้น 
USD) 

1. อินโด- 

    นีเซีย 

878,223 1. สิงคโปร ์ 52,069 1. สิงคโปร ์ 55,285 

2. ไทย 366,127 2. บรไูน 42,446 2. อินโด- 

    นีเซีย 

19,242 

3. มาเลเซีย 305,154 3.มาเลเซีย 10,338 3.มาเลเซีย 12,001 

4. สิงคโปร ์ 276,610 4. ไทย 5,391 4. ไทย 7,776 

5.ฟิลิปปินส ์ 250,543 5. อินโด- 

    นีเซีย 

2,564 5.เวยีดนาม 1,816 

ASEAN 2,312,788 ASEAN 3,751 ASEAN 108,096 

..ไทยอยูศู่นยก์ลางภูมิภาค... 

ความ
เช่ือมโยง
เศรษฐกิจ  
(ปี 2556) 

สดัส่วน 
(%) 

มูลค่า/
จ  านวน 

ไทยน าเขา้จาก

อาเซียน 
16.6 

41,737   

ลา้น USD 

ไทยส่งออกไป 

 อาเซียน 
25.9 

59,317  

ลา้น USD 

ไทยลงทุนใน

อาเซียน 
19.5 

1,295   

ลา้น USD 

อาเซียนลงทุน

ในไทย 
9.7 

1,256    

ลา้น USD 

นักท่องเท่ียว

อาเซียนมาไทย 
27.4 

7.28   

ลา้นคน 

ทีม่า : ASEAN Statistics : selected basic indicators 2012 as of 21 October 2013 ( www.asean.org) - 8 - 



US 
10.4% 

EU (27) 
11.3% 

ASEAN 
(9) 

23.0% 
Japan 
10.5% 

China 
11.1% 

Other 
33.7% 

US 
22.4% 

EU (27) 
21.8% 

ASEAN 
(9) 

13.8% 

Japan 
17.5% 

China 
1.2% 

Other 
23.3% 

สง่ออกรวม  
824,643 ลา้นบาท 

สง่ออกรวม  
6,113,336 ลา้นบาท 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย ์
หมายเหตุ: 1. AFTA เริม่เจรจาปี 2535 และเริม่ลดภาษปีี 2536 (1993) 
              2. ASEAN 6 ภาษเีป็นรอ้ยละ 0 ตัง้แต่ 1 ม.ค.2553 (2010) 

การขยายตลาดการคา้ 

อาเซียนเป็นตลาดสง่ออกส าคญัท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง 

US 
10.0% 

EU (27) 
9.8% 

ASEAN 
(9) 

25.9% 
Japan 
9.7% 

China 
11.9% 

Other 
32.5% 

สง่ออกรวม  
6,909,741 ลา้นบาท 

ปี 1992 ปี 2010 ปี 2013 
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ประเทศ 2552 2553 2554 2555 2556 
สิงคโปร์       26,239        33,377        23,492        13,462        26,962  
มาเลเซีย        7,784        13,399        15,249        17,115        13,600  
ไทย        4,172         4,467         6,620        12,869         6,620  

อนิโดนีเซีย        2,249         2,664         7,713         5,422         3,676  
ฟิลิปปินส์        1,897         2,712         2,350         4,173         3,642  
เวียดนาม           700            900            950         1,200         1,956  
กัมพชูา            19             21             29             36             42  

ทีม่า : UNCTAD, World Investment Report,2014 

แนวโน้มการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศเพ่ิมสงูขึน้  
โดยเฉพาะในปี 2555 กว่าร้อยละ 28 เป็นการลงทนุในประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ASEAN 
28% 

EU 
14% Hong Kong 

9% 

Japan 
8% 

USA 
6% Other 

35% 

คนไทยนิยมลงทุนใน ASEAN 
(2009-2013) 
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ไทยเป็นหน่ึงในประเทศเป้าหมายส าคญัของอาเซียนส าหรบันักลงทุนทัว่โลก 

ทีม่า : UNCTAD, World Investment Report,2014 

อนิโดนีเซยี 
1.7% มาเลเซยี 

11.3% 

ฟิลิปปินส ์
2.2% 

สงิคโปร ์
56.0% 

ไทย 
22.5% 

เวยีดนาม 
4.7% 

หมายเหตุ : เมยีนมาร ์และกมัพชูาน้อยกวา่ 1% 

มลูค่าการลงทนุเร่ิมโครงการใหม่ (Greenfield Investment) 

ปี 2013 

อนิโดนีเซยี 
3.9% 

มาเลเซยี 
57.7% ฟิลปิปินส ์

3.3% 

สงิคโปร ์
28.9% 

ไทย 
4.7% 

เวยีดนาม 
1.4% 

ปี 2007 
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554,283 

713,502 
639,137 

778,068 

899,783 

1,809,785 

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2550 2551 2552 2553 2554 2559

CAGR 13%

CAGR 
15%

เมียน
มาร ์

มาเลเชีย 

ลาว 

กมัพชูา 

3% 

70% 

10% 
16% 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์  

มูลค่าการค้าชายแดน สดัส่วนการค้าชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

แผนฯ 11 ก าหนดเป้าหมายเพ่ิมมลูค่าการค้าชายแดน
ของไทยในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นให้ขยายตวัเพ่ิมขึน้
เป็น 15% ต่อปี 

มลูค่าการค้าชายแดนไทยมีแนวโน้มขยายตวัโดยเฉล่ีย 13 % ต่อปี 

- 12 - 
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ปจัจยัเสีย่งในประเทศ ทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยตอ้งคาํนึงถงึแผน
บรหิารจดัการความต่อเน่ืองของธุรกจิ (BCP) และเสน้ทางขนสง่และ 
โลจสิตกิสใ์นกรณฉุีกเฉินมากขึน้  

Supply Chain Disruption” 

อุทกภยั ปลายปี 2554  

ประเดน็ท้าทายการพฒันาใหม่ๆ ท่ีส่งผลต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตใน
ภมิูภาค 

ความเชือ่มโยงทางการคา้กบัประเทศเพือ่นบา้นเพิม่ขึน้หลายมติ ิ 
สรา้งโอกาสใหมท่างเศรษฐกจิในจงัหวดัตามแนวชายแดน 

ภาคธุรกจิไทยมคีวามตื่นตวัสงูต่อแนวโน้มการเปิดตลาดใน AEC   
แต่ยงัมขีอ้จาํกดัดา้นองคค์วามรูเ้ชงิลกึในการเขา้ถงึตลาด  

การขาดแคลนแรงงานและคา่จา้งแรงงานทีส่งูขึน้  ทาํใหธุ้รกจิยา้ย 
หน่วยผลติและบรกิารไปสูต่่างจงัหวดั ชายแดน หรอืประเทศเพือ่นบา้น 
ทีเ่ขา้ถงึแรงงานไดส้ะดวกและคา่จา้งถูกกวา่ 

การเตบิโตของเมอืงทีไ่มม่กีารวางแผนและจดัการอย่างเป็นระบบ  
เริม่เป็นขอ้จาํกดัต่อการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เมีย
น
มาร ์

มาเลเชีย 

ลาว 

กัมพูชา 

70% 

16% 

สัดส่วนการค้าชายแดนกับ ปท.เพื่อนบ้าน 

10% 

3% 

1 

2 

4 

5 

3 
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อันดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(2014) (2) (24) (26) (37) (38) (59) (70) (81) (88) (139) 

(2014) (1) (6) (18) (59) (99) (108) (120) (137) (159) (182) 

หมายเหตุ : เฉพาะประเทศสมาชิก IMD 
จ านวน 60 ประเทศ (2014) (3) (12) (27) (37) (42) 

ความสามารถในการแข่งขนัและความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 
ของประเทศไทย อยู่ในอนัดบัต้นๆ ของอาเซียน 

ทีม่า : Global Competitiveness  Report  2013-2014 โดย World Economic Forum โดย WEF  (เปรยีบเทยีบจาก 148 ประเทศ) 
         DOING BUSINESS 2014 (เปรยีบเทยีบ 189 ประเทศ) 
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การศึกษา แรงงาน เทคโนโลยีและนวตักรรมของไทยยงัต้องพฒันา 

ทีม่า :  Global Competitiveness  Report  2013-2014 โดย World Economic Forum โดย WEF  (เปรยีบเทยีบจาก 144 ประเทศ) 

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 
ปี 2013-2014 

ไทย 
2013 

ไทย 
2014 

มาเลเซีย สิงคโ์ปร ฟิลิปปินส ์

ภาพรวม 38 37 24 2 59 
ปจัจยัพืน้ฐาน 
สถาบนั 77 78 29 3 79 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 46 47 29 2 96 
เศรษฐกจิมหภาค 27 31 38 18 40 
สขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 78 81 33 2 96 
ปจัจยัยกระดบัประสทิธภิาพ 
การศกึษาขัน้สงูและการฝึกอบรม 60 66 46 2 67 
ประสทิธภิาพของตลาดสนิคา้ 37 34 10 1 82 
ประสทิธภิาพของตลาดแรงงาน 76 62 25 1 100 
การพฒันาตลาดเงนิ 43 32 6 2 48 
ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ี 84 78 51 7 77 
ขนาดของตลาด 22 22 26 34 33 
ปจัจยันวตักรรมและความเชีย่วชาญทางธุรกจิ 
ความเชีย่วชาญทางธุรกจิ 46 40 20 17 49 
นวตักรรม 68 66 25 9 69 
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ผลิตภาพแรงงาน (GDP per person engaged) 
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(ร้อยละ) 

ทีม่า : The 24th Survey of investment Related Cost in Asia and Oceania และ International Labour Organization (2011) 
 

ผลิตภาพแรงงานไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  
อย่างไรกต็ามอตัราการเพ่ิมขึน้ของอตัราค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดบัสงู (ร้อยละ 7) 
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2065 
2075 

2025 

มากกวา่ 85 ปี 

2085 

2050 

2085 2085 

2045 

2060 

ปีท่ีจ านวนประชากรของประเทศในอาเซียนเร่ิมลดลง 

ทีม่า : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 

ประชากรไทยจะเร่ิมลดลงในปี 2025 (พ.ศ. 2568) หรือ ในอีก 11 ปีข้างหน้า ซ่ึงเรว็
กว่าทกุประเทศในอาเซียน ส่งผลให้แรงงานในระบบลดลง และเกิดภาวะ 
ขาดแคลนแรงงาน 

สิงคโปร ์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส ์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กมัพชูา เมียนมาร ์ บรไูน 
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3.67 3.74 

2.70 

ไทย สงิคโปร ์ มาเลเซยี เวยีดนาม จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้ อเมรกิา 

ท่ีมา: UNESCO Institute for Statistics, July 2011, The World Bank และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD และ   
        Trends in the Market for the Robot Industry in 2012 Ministry of Economy, Trade and Industry Japan 

1.0 

เป้าหมายปี 2016 

การพฒันาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของไทยยงัเป็นจดุอ่อน 

หมายเหตุ : ตวัเลขปี 2013 หรอื ปีลา่สดุของประเทศนัน้ 
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2011 2015f

ไทย (+102%) 
จนี (+55%) 
เกาหล ี(-2%) 
เยอรมนั (+2%) 
อเมรกิา (+27%) 
 

ญีปุ่น่ (+25%) 

การใชหุ้น่ยนตใ์นภาค 
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อยา่ง 
ต่อเนื่อง ซึง่จะชว่ยทดแทน 
การใชแ้รงงานในอนาคต 

ประมาณการแนวโน้มตลาด
หุน่ยนตใ์นประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP 
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Overall Thailand’s Value Chain-Competitiveness Mapping (VCCM) 
Size of  Bubble = Value Added 
(2011), Billion Baht 

Source:   1. คา่ RCA  ของสนิค้า ค านวณจากข้อมลู Direction of Trade  ปี 2011 
                2. คา่ RCA  ของบริการ ค านวณจากข้อมลูของ ESCAP ปี 2008 
                3. คา่ up-mid –down stream ค านวณจากตาราง Input-Output ปี 2005, สศช.  
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จากการศึกษาของ สศช. พบว่าอตุสาหกรรมท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนัส่วนใหญ่เป็น
อตุสาหกรรมกลาง-ปลายน ้า  



Highly 

Competitive 

สรปุสินค้าไทยท่ีมีศกัยภาพการแข่งขนัสงู (จากการศึกษาของ สศช.) 

Competitive 

1. ขา้ว 

2.  ผลิตภณัฑย์าง 

3.  น ้าตาล 

4.  อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง 

ความสามารถ 

ในการส่งออก 

ความส าคญั 
ตอ่เศรษฐกิจ 

5.  ผกัและผลไมก้ระป๋อง  

6.  ผลิตภณัฑก์ระดาษและส่ิงพิมพ ์

7.  อญัมณีและเครื่องประดบั 

8. เคมีภณัฑอ์ตุสาหกรรมพ้ืนฐาน 

 และพลาสตกิ 

9. เครื่องจกัรและเครื่องใชส้  านกังาน 

 และครวัเรือน 

10.  เน้ือสตัวแ์ปรรูป 

11. เครื่องส าอางและเครื่องประทินผิว 

12. ยานยนตแ์ละช้ินสว่น 

• 214,693   
• 298,513 
• 56,417  
• 37,052 

• 22.6   
• 7.1 
• 5.8  
• 5.4 

• 2.3   

• 1.1  
• 1.0  

• 1.8  
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• 1.2  

• 37,345   
• 77,351   

• 506,556 

• 76,688  

• 26,393 
• 290,667   

RCA > 1 

• 1.4  
• 80,785   

RCA > ค่าเฉล่ียของไทย (2.67) 

• 186,517.57  

• 1.3  

มูลค่าเพ่ิม (ลา้นบาท) 
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ผลการศึกษาของสถาบนันานาชาติเพ่ือเอเซียแปซิฟิคศึกษา พบอตุสาหกรรมไทยท่ีแข่งขนัได้ใน
อาเซียน คือ แปรรปูอาหาร ยานยนต ์ส่ิงทอฯ อญัมณีฯ ยาง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซ่ึงสอดคล้องกบั 
ผลการศึกษาของ สศช. 
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ภาพรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โอกาสและประเดน็ท้าทายของภาคอตุสาหกรรม 

การเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐานและคมนาคม 

แนวทางการพฒันาภาคอตุสาหกรรมในระยะต่อไป 

ประเดน็น าเสนอ 

1 

2 

3 

4 
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1 

23 

46 

64 

60 

020406080

สงิคโปร ์

มาเลเซยี 

ไทย 

อนิโดนีเซยี 

เวยีดนาม 

โครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมและ 

อนัดบัรวม 

สิงคโปร ์ 1 

มาเลเซีย 25 

ไทย 57 

อินโด- 

นีเซีย 

58 

เวยีดนาม 72 

  

ท่ีมา : WEF Global Enabling Trade Report 2013  

โครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคม+การส่ือสาร  
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เวยีดนาม 

การเข้าถึงตลาด 
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มาเลเซยี 
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อนิโดนีเซยี 
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การบริหารจดัการจดุข้ามพรมแดน 
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020406080100

สงิคโปร ์

มาเลเซยี 

ไทย 

อนิโดนีเซยี 

เวยีดนาม 

สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

เม่ือเทียบกบัประเทศในอาเซียน อนัดบัความสามารถการแข่งขนัทางการค้าไทย 
ยงัอยู่ในอนัดบัต า่ โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
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สิงคโปร ์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส ์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์

ดชันีความสามารถดา้นโล
จสิตกิส ์ 4.13 3.49 3.18 3.02 3.00 2.94 2.56 2.50 2.37 

อนัดบั (World Rank) 1 29 38 52 53 59 101 109 129 
อนัดบัในภมูภิาคอาเซยีน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) พธิกีารศุลกากร 4.10 3.28 2.96 2.62 2.65 2.53 2.30 2.38 2.24 
2) โครงสรา้งพืน้ฐาน 4.15 3.43 3.08 2.80 2.68 2.54 2.20 2.40 2.10 
3) การเตรยีมการขนสง่ 

  ระหวา่งประเทศ 3.99 3.40 3.21 2.97 3.14 2.97 2.61 2.40 2.47 

4) สมรรถนะผูใ้ห ้
  บรกิารโลจสิตกิส ์
  ทัง้ภาครฐัและธุรกจิ 

4.07 3.45 2.98 3.14 2.68 2.85 2.50 2.49 2.42 

5) ระบบการตดิตาม 
  ตรวจสอบสนิคา้ 4.07 3.54 3.18 3.30 3.16 3.12 2.77 2.49 2.34 

6) ความตรงต่อเวลาของ 
  บรกิาร 4.39 3.86 3.63 3.30 3.64 3.61 2.95 2.82 2.49 

ความสามารถการแข่งขนัด้านโลจิสติกสข์องไทยยงัเป็นรองสิงคโปร ์(อนัดบั 1) และมาเลเซีย (อนัดบั 29) 
ปัจจยัท่ีไทยมีอนัดบัต า่กว่าสิงคโปร ์มากท่ีสดุ 3 ลาํดบัแรก (1) พธิกีารศุลกากร (2) สมรรถนะของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิสภ์ายในประเทศทัง้ภาครฐัและธรุกจิ และ (3) โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่และ ICT 

ประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพืน้ฐานยงัเป็นจดุอ่อนท่ีส าคญัของไทยในการเช่ือมโยงเครือข่าย
การผลิตในภมิูภาค  
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 202   221   219   243  
 294   322   325  

 361   338  
 380  

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551r 2552r 2553p

CAGR = 7.3% 

มลูค่าเพ่ิมของอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์ต้นทนุโลจิสติกสต่์อ GDP  

ท่ีมา : สศช. 

แม้ว่า ปัจจยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยรวมของประเทศยงัเป็นปัญหา แต่ด้วยความ
เข้มแขง็ของภาคธรุกิจไทย ส่งผลให้ต้นทนุโลจิสติกสข์องประเทศในภาพรวมลดลง 
และธรุกิจบริการโลจิสติกสเ์ติบโตอย่างมาก  
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โครงข่ายการขนส่งสินค้าใน
ภมิูภาคและอนุภมิูภาค 

โครงข่ายโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งมีความครอบคลมุและเช่ือมโยงพืน้ท่ีต่างๆ  
เพ่ือรองรบัการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศได้มากขึน้ 

โครงข่ายการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศ 

1 

สถานภาพ: 
 ถนน: ยงัเป็นรปูแบบการขนส่งหลกั 
 ทางล าน ้าในประเทศ: มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น แต่มี

ข้อจ ากดั เช่น ความสงูสะพาน ร่องน ้าต้ืนเขิน ตอม่อ
สะพาน เป็นต้น 

 ระบบราง: ยงัมีการเปล่ียนมาใช้น้อย และมีแนวโน้มลดลง 
 ทางน ้าชายฝัง่: ยงัขาดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัการ

ขนส่งสินค้าทางน ้า ชายฝัง่ และต้นทุนค่าบริการไม่จงูใจ
เพียงพอ 

 ทางอากาศ: บริการท่ีสนามบินสวุรรณภมิูยงัไม่สามารถ
อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“การผลกัดนัการพฒันาระบบขนส่งต่อเน่ือง
หลายรปูแบบ 

ยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าท่ีควร และการ
ปรบัเปล่ียนรปูแบบการใช้พลงังานทางเลือก 

(Fuel Shift) คืบหน้าแต่ช้า” 

ระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าของไทยมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ระบบอ านวยความสะดวก ณ ประตกูารค้า (Gateway) 2 
 ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

บริเวณประตกูารค้าหลกั มีการปรบัปรงุคณุภาพ 
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่การติดตัง้
ระบบอตัโนมติัยงัไมบ่รรลผุลลพัธต์ามท่ีวางแผนไว้ 

ท่ีมา : ข้อมลู Trading across Borders ของธนาคารโลก 2013 

 การพฒันาระบบ National Single Window (NSW) มี
ความคืบหน้าค่อนข้างมาก แต่ยงัขาดการบริหารจดัการ
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ และเช่ือมโยงข้อมูลการท า
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสผ์่านระบบ NSW ได้อย่างมี
บูรณาการ 

ระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าของไทยมีประสิทธิภาพมากขึน้  
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3 

 ทีผ่า่นมาไดม้กีารพฒันา LSPs อยา่งต่อเนื่อง เชน่ ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม สรา้งเครอืขา่ยการ
ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ และใหส้นิเชือ่เพือ่เสรมิสภาพคล่องกบัธุรกจิ LSPs ทีเ่ป็น SMEs 

 ศกัยภาพและคุณภาพการใหบ้รกิารของธุรกจิ LSPs ของไทยอยูใ่นระดบัจาํกดั และเป็นการ
ใหบ้รกิารในกจิกรรมทีม่ไิดส้รา้งมลูคา่เพิม่สงูนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั LSPs ต่างชาต ิ

 ธุรกจิขนสง่ประสบปญัหาขาดแคลนพนกังานขบัรถบรรทุกเฉลีย่รอ้ยละ 20 ของจาํนวนคนที่
ตอ้งการทัง้หมด สง่ผลใหม้จีาํนวนรถบรรทุกทีต่อ้งจอดทิง้ไวอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 20 ของจาํนวนรถ
ทัง้หมด 

การสร้างความเข้มแขง็ของธรุกิจให้บริการโลจิสติกส ์(LSPs) 

ระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าของไทยมีประสิทธิภาพมากขึน้  
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รถไฟความเรว็สงูไทย- 
ลาว-จีน 
รถไฟเช่ือมโยงอนุภมิูภาค/ 
สิงคโ์ปร-์คนุหมิง 

การพฒันาเศรษฐกิจ
ชายแดน 

การพฒันาท่าเรือน ้าลึก 
และนิคมอตุสาหกรรม
ทวาย  

การแลกเปล่ียนสิทธิ
จราจรระหว่างไทย-ลาว-
จีน และสะพานข้าม
แม่น ้าโขงแห่งท่ี 4 

มอเตอรเ์วยห์าดใหญ่-
สะเดา 

นอกจากน้ี ไทยมีการเตรียมการพฒันาระบบโครงข่ายการเช่ือมต่อและโครงสร้าง
พืน้ฐานกบัประเทศเพ่ือนบ้านหลายด้าน 
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การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในประเทศ 

...และอีกหลายโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างขยายความสามารถ 
ในการรบัผูโ้ดยสาร 

Angkor (Cambodia) 
Siem Reap Int’ Airport 

Cebu (Philippines) 
Mactan-Cebu Int’ Airport 

Phuket (Thailand) 
Phuket Int’ Airport 

Bali (Indonesia) 
Ngurah Rai Int’ Airport 

Nha Trang (Vietnam) 
Cam Ranh Int’ Airport 

• เสน้หนองคาย-โคราช-สระบุร-ีแหลมฉบงั-มาบ
ตาพุด ระยะทาง 737 กโิลเมตร  

• เสน้เชยีงของ-เดน่ชยั-บา้นภาช ีระยะทาง 655 
กโิลเมตร 

ระยะแรก (2558-2565) 

ระยะท่ีสอง (2565-2572) 
• 3 เสน้ทาง ตาก-พษิณุโลก-บา้นไผ,่ หนองคาย-

อุบลราชธานี และบา้นภาช-ีกรุงเทพฯ- 
ปาดงัเบซาร ์

• รถไฟระหวา่งเมอืง, ทางหลวงเชือ่มโยงฐานการ
ผลติและประเทศเพือ่นบา้น, โครงขา่ยขนสง่ทาง
น้ําและทางอากาศ ฯลฯ 

แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร ์สนข. (2558-2565) 

รถไฟความเรว็สงู 
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ภาพรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โอกาสและประเดน็ท้าทายของภาคอตุสาหกรรม 

การเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพืน้ฐานและคมนาคม 

แนวทางการพฒันาภาคอตุสาหกรรมในระยะต่อไป 

ประเดน็น าเสนอ 

1 

2 

3 

4 
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สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละปจัจยัสนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  โดยเสรมิสรา้งและพฒันาโครงสรา้ง 
พืน้ฐานทางปญัญาในระดบัทอ้งถิน่ ชุมชน และประเทศ  พฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการ
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์โดยผลกัดนัการพฒันาการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ  
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ์พฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟ และปรบัปรงุโครงขา่ย
ขนสง่มวลชนทีม่อียูใ่หท้นัสมยั   

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั  
• พฒันาศกัยภาพการให้บริการน ้าอปุโภคบริโภค ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพท่ีมีมาตรฐานสากล

ครอบคลมุทัง้ในเขตเมืองและพืน้ท่ีชนบท  
• สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน โดยสง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาดและพฒันาพลงังานทางเลอืก จดัหา 

พลงังานเพือ่ความมัน่คงและกระจายชนิดของเชือ้เพลงิ กาํกบัดแูลกจิการพลงังานใหม้รีาคาทีเ่หมาะสม 
เป็นธรรมต่อผูใ้ชแ้ละผูจ้ดัหาพลงังาน และสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาการผลติพลงังานจากแหล่งธรรมชาติ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน  

ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรก์ารสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม  

• พฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกสภ์ายใต้กรอบความร่วมมอืในอนุภมิูภาค
ต่างๆ โดยเฉพาะแผนงานการพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาค 

• การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส ์มาตรฐานการใหบ้รกิารและอาํนวยความสะดวก
บรเิวณจดุผา่นแดน ขดีความสามารถของบุคลากรและผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ 

แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
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แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีภายใต้แผนฯ 11 

R&D/GDP  
 0.37 

R&D Personnel (FTE) 
8 : 10,000 

R&D Expenditure 
Private : Government 

51 : 49 
ปัจจบุนั 

2552-2556 

R&D/GDP  
 1% 

R&D Personnel (FTE) 
15 : 10,000 

R&D Expenditure 
Private : Government 

70 : 30 

เป้าหมาย 
แผนฯ 11 

2555-2559 

การมีกลไกคณะกรรมการ
ระดบัชาติ (Supra Board) 

การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

มสีว่นสาํคญัในการกาํหนดโจทย์
ของ วทน. และกระบวนการ
ขบัเคลือ่นใหเ้ป็นไปตามทศิทางการ
ปรบัโครงสรา้งฯ และสามารถบรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว ้โดยผา่นการ
ลงทุนและการใชป้ระโยชน์ ทีต่อ้ง
ขยายผลไปในระดบั SMEs 

การกระจาย วทน. ไปสู่พืน้ท่ี/
ท้องถ่ิน/ชมุชน  

โดยการใชป้ระโยชน์จาก
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานดา้นการ
วจิยัและพฒันาหลกัทีก่ระจายตวัอยู่
ในพืน้ทีต่่างๆ  ทีม่คีวามพรอ้มทัง้
ดา้นบุคลากรและโครงสรา้งพืน้ฐาน/
สิง่อาํนวยความสะดวก เชน่ 
Regional Science Park  

นายกรฐัมนตร/ีรองนายกฯ ที่
ไดร้บัมอบหมาย 

กลไกและกระบวนการขบัเคล่ือนของ คอบช. (6ส. วช.)  

ตอ้งกาํหนดทศิทางในการ
ทาํงานรว่มกนั และจดัสรรการ
ดาํเนินงานและความรบัผดิชอบ
ระหวา่งกนัใหช้ดัเจน  
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มีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี
และเน้นภาค

บริการ 

ฐานการผลิตใน
อตุสาหกรรม 

แหล่งวตัถดิุบ
และต้นทนุ
แรงงานต า่ 

 กมัพชูา 
 สปป.ลาว 
 เมียนมาร ์
 เวียดนาม 
 บรไูน 

 ไทย 
 ฟิลิปปินส ์
 อินโดนีเซีย 
 มาเลเซีย 

 สิงคโปร ์

-มทีรพัยากรจาํนวนมาก/ราคาถูก 
-แรงงานไรค้ณุภาพ 
-สง่ออกสนิคา้เกษตร & ตอ้งการสนิคา้ทนุเพือ่การก่อสรา้งและสนิคา้อุปโภค
บรโิภคจาํนวนมาก 

- รฐับาลมกีารสง่เสรมิการลงทนุดา้นอุตสาหกรรม & ไมม่ขีอ้กดีกนัดา้น
การคา้ 

-มพีรมแดนตดิกบัไทยสามารถเชื่อมโยงเครอืขา่ยคมนาคมระหวา่งกนั 

-มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีด่ ี
- ระบบเศรษฐกจิแบบตลาดเสร ี
-ตลาดภายในประเทศเตบิโตสงู 
- รฐับาลใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความเชื่อมัน่และการสง่เสรมิการลงทนุ
จากต่างชาต ิ& ลดขัน้ตอนการดาํเนินธุรกจิ 

-มกีารบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ เชีย่วชาญดา้นการจดการทรพัยากร
บุคคลและการจดัการธรุกจิ  

-มรีะบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการดา้นโซ่อุปทานในระดบั
มาตรฐานโลก 

- เป็นตลาดเทคโนโลยสีาํคญัของเอเชยี และศนูยก์ลางการคา้ทีส่าํคญัของโลก 
-ประชากรมกีําลงัซือ้สงู 

 

ไทยควรใช้โอกาสของ AEC  ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตใน
ภมิูภาค เพ่ือแข่งขนัระดบัโลก 
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การสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการเพ่ือเช่ือมโยงเครอืข่ายในภมิูภาค
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือกนัทัง้ภาครฐัและเอกชน  

บทบาทภาครฐั 
  

 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการสง่เสรมิการลงทนุ 
ในประเทศและดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ 

 พฒันา/ปรบัปรงุโครงขา่ยระบบการขนสง่และ 
โลจสิตกิส ์ใหส้ามารถรองรบัการเชือ่มโยงดา้นการ
คมนาคมขนสง่กบัประเทศในอาเซยีน 

 สนบัสนุนการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ และพฒันา 
คลสัเตอร ์

 เรง่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 
การใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ผนวกกบัองคค์วามรูด้า้น  
ว&ท ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 ปรบักระบวนการพฒันากาํลงัคนทัง้ระบบ 
 กําหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐานของคุณภาพสนิคา้และ

บรกิาร 
 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพดา้นการตลาดและการกระจาย

ผลผลติไปสูต่ลาด 
 สง่เสรมิการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของผูป้ระกอบการ  

โดยเฉพาะ SMEs 

 พฒันาผลติภาพการผลติ 
 พฒันาสนิคา้และบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  
 เรง่พฒันาทกัษะ ฝีมอืแรงงาน  
 สรา้งความเขม้แขง็ของคลสัเตอรภ์ายใน 

ประเทศและใชโ้อกาสจากประชาคมอาเซยีน
ในการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิในลกัษณะ 
คลสัเตอรใ์นภมูภิาค 

 ใชป้ระโยชน์จากการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานการขนสง่ 

 ศกึษาขอ้มลูดา้นตลาด  

 
บทบาทภาคเอกชน 
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www.nesdb.go.th 

ขอบคุณ 
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Back Up 



ภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพ 

ท่องเท่ียว  

คา้ปลีก/คา้ส่ง 

ก่อสรา้ง 

ยางพารา 
ขา้วโพดเล้ียง

สตัว ์

ขา้ว 

เกษตร 

บรกิาร 

ประมง 

พืชพลงังาน  
(มนัส าปะหลงั/ออ้ย/ปาลม์น ้ามนั)  

ปศุสตัว ์ บริการสุขภาพ 

ผลิตภณัฑย์าง 

อาหาร  
(ผลไม ้อาหารทะเล เน้ือสตัวแ์ปรรูป) 

ปิโตรเคมี/
พลาสตกิ 

Biodiesel/Ethanol 

 

ยานยนต ์

อุตสาหกรรมอนาคต 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
และ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผลไม ้
Biochemical products/ 
Bio-plastic/ Bio Materials 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ  

 
 
 
อุตสาหกรรมพลงังาน
สะอาด 

อุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์ 
(ออกแบบ แฟชัน่ อญัมณี โฆษณา 
สถาปัตยกรรม หุ่นยนต ์OTOP) 

สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ท่ีมา: การวิเคราะหโ์ดย สศช. และแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย 2555-2574 

6 
5 

อุตสาหกรรมอากาศ
ยาน 

อุตสาหกรรมเดิม 
ที่เป็นฐานรายไดป้ระเทศ 

อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง ยาสมุนไพร ยา
แผนโบราณ เคร่ืองมือแพทย ์ผลิตภณัฑย์า) 



สรุปประโยชนจ์าก AEC 

ตลาดขนาดใหญ ่

ประชากร 

ขนาดใหญ ่ 

(580 ลา้นคน) 

ตน้ทุนการผลิต 

ลดลง  

ดึงดูด 

การลงทุนและการคา้ 

เพ่ิมอ านาจ 

การตอ่รอง 

อ านาจตอ่รองเพิ่มข้ึน 

มีแนวรว่มในการ
เจรจาในเวทีโลก 

ดึงดูดการท า FTA 

ส่งเสริม 

แหล่งวตัถุดิบ 

ความหลากหลาย 
ของทรพัยากร  

ตน้ทุนวตัถุดิบต  า่ลง  
ขีดวามสามารถสูงข้ึน 

สามารถเลือกหา 
ที่ไดเ้ปรียบที่สุด 

กลุ่มท่ีมีวตัถุดิบและ

แรงงาน: เวียดนาม 

กมัพูชา เมียนมาร ์ลาว 

กลุ่มท่ีมีความถนัดดา้น

เทคโนโลย ี

สิงคโปร ์มาเลเซีย ไทย 

กลุ่มท่ีเป็นฐาน 

การผลิต 

ไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม 
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1 
Technological 

Change 

บรบิทโลก 6 ดา้น ท่ีมีผลกระทบตอ่รูปแบบการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและระบบสงัคมไทย  

Emergence of  
“the Second 
Economy” (digital 
economy) 

3   
International 

Economic 
Platform 
Change 

2   
Climate  

Change 

4 
Demographical 

Structure  

Change 

6 
Political 

Change 

5 
Cultural 

Change 

Aging Society 

•Conflict  
•People 
participation 

• Social value change  
• More individualism 

Economic 
integration & 
connectivity  

•Disaster 
•Energy & 
food  
security  

Major Global Changes 

Transforming 

Competition 

Platform & 

Business 

Model 

Social System 

& Interaction  



ศกัยภาพการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยกบัประเทศอาเซียน 

ที่มา : โครงการยกระดบัคลสัเตอร์อตุสาหกรรมและขยายเครือขา่ยการผลติในภมูิภาคอาเซียน โดย มหาวิทยาลยันเรศวร เสนอตอ่ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
แนวการเช่ือมโยงและยกระดบัเครือข่ายการผลิต 

การน าเข้าเพื่อใช้ในการผลิตขัน้ต่อไปและการบริโภค การส่งออก (ตลาด) 

สินค้าขัน้ต้น สินค้าขัน้กลาง สินค้าขัน้สุดท้าย สินค้า
ขัน้ต้น สินค้าขัน้กลาง สินค้าขัน้สุดท้าย 

ยานยนต์และชิน้ส่วน  
อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เช่ือมโยงการผลิตและขยายฐานการผลิตร่วมกับมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพชูา 

อาหารและการแปรรูป
อาหาร  

อินโดนีเซีย 
เวียดนาม กมัพชูา 

อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
เวียดนาม 

อินโดนีเซีย 
กมัพชูา และ
เมียนมาร์ 

สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์  

อินโดนีเซีย 
เวียดนาม 
มาเลเซีย 

สิงคโปร์ เมียน
มาร์ และ
มาเลเซีย 

เคร่ืองหนังและรองเท้า 
มาเลเซีย 

เวียดนาม และ
เมียนมาร์ 

เวียดนาม 
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

เวียดนาม 
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 

อัญมณีและเคร่ืองประดบั อินโดนีเซีย สิงคโปร์และ
มาเลเซีย 

กมัพชูา 
อินโดนีเซีย และ

สิงคโปร์ 

ผลิตภณัฑ์ไม้และเคร่ือง
เรือน 

มาเลเซีย เมียน
มาร์ และ สปป.

ลาว 
มาเลเซีย และ 
สปป.ลาว 

เวียดนาม 
มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

ยางพารา,ผลิตภณัฑ์ยาง  มาเลเซีย มาเลเซีย 

ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ สิงคโปร์และ
มาเลเซีย 

มาเลเซีย 
เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ 41 




















