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 การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยการ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ (Economic Integration) มีจดุมุ่งหมายหลัก 
คอื การน าอาเซยีนไปสูก่ารเป็นตลาดและฐานการผลติรว่มกนั (Single 
Market and Production Base) ผ่านการสร้างความเชื่อมโยง      
ของอาเซยีน (ASEAN Connectivity) ทีผ่ลกัดันให้เกดิการเคลือ่นย้าย   
ข้ามพรมแดนของประชากร เงินทุน สินค้า และบริการ ได้โดยเสร ี 
มากข้ึน ดังนั้น อาเซียนจึงต้องพัฒนาระบบคมนาคมพื้นฐาน และ
กฎเกณฑ์ การผ่านแดนควบคู่กันไป ทั้งนี้ ประเทศไทยได้วาง
ยุทธศาสตรใ์ห้ไทยเป็นจดุศนูย์กลางในการเชือ่มโยงอาเซยีนสูภ่มิูภาค
อืน่ๆ 
 
กำรเช่ือมโยงอำเซียนกับเอเชียใต้ ผ่ำนกรอบ BIMSTEC  

 BIMSTEC หรือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic  
Cooperation) ซึง่เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ 
แม่โขง-อินเดีย ผ่าน ๑๔ สาขา อาทิ การค้าและการลงทุน การ
คมนาคมและการสื่อสาร พลังงาน เกษตร โดยไทยเป็นประเทศน า   

ใน ๓ สาขา คือ ประมง สาธารณสุข และปฏิสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชน ปัจจบัุน BIMSTEC มีสมาชิก ๗ ประเทศ คือ บังคลาเทศ 
ศรลีงักา อนิเดีย ไทย เมียนมาร ์เนปาล และภฏูาน โดยเป็นตลาดที่มี
ศกัยภาพ มีประชากรกวา่ ๑,๓๐๐ ลา้นคน  นอกจากนี ้ BIMSTEC ยัง
เป็นเวทเีชือ่มประสานนโยบาย Look East ของกลุม่ประเทศเอเชยีใต้ 
กับนโยบาย Look West ของไทย โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ การผลักดันโครงการท่าเรือน ้าลึก
ทวาย และถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสมาชกิ BIMSTEC สว่นใหญ่ ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม ทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้มีศกัยภาพในแต่ละด้านต่างกนัไป อาท ิเนปำล และ
ภูฎำน ไมมีท่าเรือของตัวเอง แต่ใช้ท่าเรือของอินเดียในการขนสง    
สนิคาและการเดินทาง 
 อินเดีย มีความได้เปรียบโดยมีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุด มี
ท่าเรอืหลายแหง และเป็นทา่เรอืเดินสมุทรระหว่างประเทศมากกว่า 
๑๐ แห่ง มีเรือเดินสมุทรมากถึง ๓๐๐ ล า มีเครือขายรถไฟที่ยาว
ทีส่ดุ และมีเครอืข่ายถนนยาวมากทีส่ดุ แต่ไดมาตรฐานเพยีง ๔๕%  
 ไทย มีความไดเปรียบด้านการคมนาคมภายในประเทศ 
มาตรฐานของระบบการคมนาคม ที่เป็นหัวใจส าคัญในการเชื่อมโยง
เส้นทางเศรษฐกิจแม่โขง - อินเดีย (Mekong - India Economic 
Corridor - MIEC) ซึง่เป็นอกีหนึง่ยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่
เอเชยีใต้ได้ 
 
ควำมคืบหน้ำของ BIMSTEC : บทบำทของไทยในกำรผลักดัน
ควำมรว่มมอืตำ่งๆ  
 ประเทศไทยมีนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์และ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งผลให้มี
การขยายฐานเศรษฐกจิทัง้การผลติและการลงทนุ โดยให้ความส าคญั
กบัการพฒันากลุม่จงัหวดัแนวระเบียงเศรษฐกจิและเมืองชายแดน  

 ความเชื่อมโยงของอาเซียน (ASEAN Connectivity) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคมพื้นฐาน โดยประเทศไทยได้วาง
ยุทธศาสตร์ในการเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนและเชื่อมโยงอาเซียนสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ เอเชียใต้ก าลังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงข้ึน      
ซึ่งกรอบความร่วมมือ BIMSTEC หรอื ความรเิริม่แห่งอา่วเบงกอลส าหรบัความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่มีเมียนมาร์และไทย อยู่ในกรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว สามารถเป็นประตูอาเซียนในการขยายฐานทางเศรษฐกิจสู่เอเชียใต้ได้ 
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BIMSTEC เปิดประต ูASEAN สู่เอเชียใต้ 
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ที่ติดต่อกับ เมียนมาร์ และ สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมียนมาร์ที่
ก าลังเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ที่มีการลงทุนทั้งทางด้าน
เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และโครงสรา้งพื้นฐาน โดยร่วมลงทุนกับ
เอกชนไทย ในการสร้างท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่ เ มื องทวาย เพื่ อ ใ ห้ เ ป็น West Gate ของภู มิภาคสู่
มหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมีการพัฒนาเข่ือนขนาดใหญ่มากกว่า 
๑๐ เข่ือน ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของไทยได้ใน
อนาคต นอกจากนี้ เมียนมารจ์ะเป็น Indian Ocean Open Door 
และ South Gate ของจีนสู่อา่วเบงกอลอกีด้วย  

 ควำมคืบหน้ำท่ำเรือน  ำลึกทวำย > ปัจจุบันโครงการยังมี
ความล่าช้า เนื่องจากข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติ 
และอาจเผชญิความไม่แนน่อนทางเศรษฐกจิและการเมืองของทัง้สอง
ประเทศ โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
ของไทย ได้รับสัมปทานในการด าเนินโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น   
๔ เฟส และขณะนี้อยู่ในเฟส ๐ คือ การท าโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนนลาดยาง ๒ ช่องทาง และท่าเรือขนาดเล็ก เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามาด าเนินการ ในขณะที่
โครงการเฟส ๑ ถึง ๔ ยังอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุน ซึ่งญ่ีปุ่น
และอินเดียให้ความสนใจ  
 กำรสร้ำงถนนสำมฝ่ำย ไทย-เมียนมำร์-อนิเดยี >  จากการ
เดินทางเยือนไทยของ นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีอินเดีย 
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค.๕๖ ผู้น าอินเดียให้ความส าคัญกับ
โครงการถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย ซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้กับอาเซียน โดยตกลงที่จะ
ผลักดันให้การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ รวมทั้ง
จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนอินเดียเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ
ท่าเรือน้ าลึกทวาย 
 
บทส่งท้ำย 
 กรอบความรว่มมือ BIMSTEC มี ๒ ประเทศ จากอาเซียนเข้า
มาเกี่ยวข้อง คือ  ไทย และ เมียนมาร์ ซึ่งเม่ือมีการสร้างความ
เชือ่มโยงด้านการคมนาคมขนสง่และระบบโลจสิติกสท์ีมี่ประสทิธภิาพ
แลว้ ประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีน สามารถใชเ้สน้ทางดังกลา่วเป็นประตู

สู่เอเชียใต้ได้ อย่างไรก็ตาม การวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคต่างๆ นั้น ไทยไม่
ควรจะเป็นเพียงเมืองผ่าน แต่ไทยควรอยู่ในทุกข้ันตอนของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหาร 
และสารสนเทศ ให้ถึงมือผู้รับได้อย่างดีที่สุด โดยไทยต้องเป็น
ประเทศต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของการกระจายสินค้า
และการลงทุน คือ 

 หากเปรยีบประเทศไทยเป็นองคก์รทีมี่การบรหิารจัดการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไทยจะได้รบัผลประโยชนจ์ากทกุข้ันตอนของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
ท าให้ไทยมีศักยภาพและมีอ านาจในการต่อรองมากข้ึนในเวที
เศรษฐกจิ แต่ทัง้นี ้ดูเหมือนอปุสรรคส าคัญของไทย คือ เสถียรภาพ
ทางการเมืองภายใน ความไม่ชัดเจนของนโยบายระดับรัฐบาล และ
ความไม่ไว้วางใจ/ ความไม่เชื่อม่ันของนักลงทุนต่างชาติต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย เหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่
ท าให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในประเทศได้...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ้ำงอิง:  
- http://www.thai-aec.com/780#ixzz2XmNBtGuF  
- http://daweidevelopment.com/ 
- ทศิทำงกำรพัฒนำของประเทศไทยภำยใต้บริบท AEC + BIMSTEC - EC . 
ดร.ณรงค ์ปอ้มหลกัทอง . สถาบนัวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
- กรมเอเชยีใต ้ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา . มีนาคม 2556. http://sameaf. 
mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=476 

SCM วัตถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน 

ต้นทำง  เป็นผู้ จัดส่ ง วัตถุดิบ สินค้า เกษตร 
ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองทางการเกษตร และ
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ท่ีมีคุณภาพ 

- นโยบายส่งเสริม
การลงทุน 
- พ้ืนที่ เพาะปลูก
เกษตรกรรม 

กลำงทำง  เปน็ตัวกลางผูใ้หบ้รกิาร ระบบโลจสิติกส ์
กระจายสินค้า และเป็นพ่อค้าคนกลาง
ที่น าวัตถุดิบมา re-packaging ซึ่งท า
ให้ไทยสามารถก าหนดราคาสินค้าได้ 

- มีคลังสินค้า 
- คมนาคมสะดวก 
- มีเครือข่าย 
- ระบบโลจิสติกส์ 

ปลำยทำง เป็นผู้น าเข้าสินค้าที่มีคุณภาพ และ
กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ตามเวลา 

- ผู้บริโภค 
- ระบบโลจิสติกส์ 
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