
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2

เศรษฐกจิระหว่างประเทศ



การลงทนุระหวา่งประเทศ

การคา้ระหวา่งประเทศ

การเงนิระหวา่งประเทศ

ดุลการช าระเงนิระหวา่งประเทศ

การเปดิเสรทีางเศรษฐกจิของไทย

องค์การความรว่มมือทางเศรษฐกจิ

ที่ส าคญัในภูมภิาคตา่งๆ ของโลก





เกิดขึน้มาจากการทีป่ระเทศทัง้หลายในโลกมทีรพัยากร มาก-นอ้ย 

แตกตา่งกนั การผลติสนิคา้ของแตล่ะประเทศจึงมตีน้ทนุการผลติแตกตา่งกนั  

ประเทศใดสามารถผลติสนิคา้ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการและจ าหนา่ยในราคาที่

แข่งขนักบัประเทศอืน่ได้ ก็สามารถสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศมาก ซึ่งการจะขายสนิคา้

ได้มากนอ้ยเพยีงใดสิง่ส าคญัขึน้อยูก่บัปจัจัยการผลติทีม่อียูข่องแตล่ะประเทศ

การค้าระหวา่งประเทศ



ประโยชนข์องการคา้ระหว่างประเทศ

• ช่วยเปดิโอกาสใหแ้ตล่ะประเทศสามารถบรโิภคสนิคา้และบรกิารไดห้ลากหลายขึน้

• สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศจ านวนมหาศาล

• พัฒนาเศรษฐกิจใหม้กีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็

• ผู้ผลิตมกีารพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารใหด้ขีึน้อยูเ่สมอ

• ต้นทุนในการผลติสนิคา้และบรกิารจะลดลง

• ราคาของสินคา้และบรกิารจะถูกลง

• ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้สนิคา้และบรกิารไดห้ลากหลาย มีราคาถกู และคณุภาพดี



นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ

นโยบายการคา้เสรี 

• เป็นนโยบายท่ีเปิดให้มีการติดต่อค้าขายได้โดยเสรี

• ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษี ในการค้าขายระหว่าง

ประเทศ

นโยบายคุม้ครอง 

• เป็นนโยบายท่ีรัฐเข้ามาแทรกแซงในอุตสาหกรรม

บางประเภท

• มีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

• การด าเนินการของรัฐมีหลายลักษณะ เช่น การจัดเก็บ

ภาษีน าเข้า-ส่งออก การห้ามน าเข้า การก าหนดโควตา

น าเข้า 





การลงทนุ มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

• ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว 

• ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมาก 

การลงทนุ



การใหกู้ย้ืมและการลงทนุในหลกัทรพัย์

• แรงจูงใจทีท่ าใหผู้ล้งทนุตดัสนิใจใหก้ารกูย้มืหรอืลงทนุในหลกัทรัพยใ์น

ต่างประเทศ คือ อัตราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้ับมากกวา่การลงทนุใน

ประเทศ

• การลงทนุท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น การซื้อพนัธบตัร การซือ้เงินตราตา่งประเทศ 

เป็นตน้ 

• การลงทนุมคีวามเสีย่งสงูเนื่องจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว



ตัวอยา่ง

นายเดวิดน าเงินมาลงทุนซื้อพันธบัตรไทย มูลค่า 50,000 บาท โดยอัตรา

แลกเปลี่ยนขณะนั้น เท่ากับ 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ มูลค่าพันธบัตรในขณะนั้นจึงเท่ากับ 

2,000 ดอลลาร์ ต่อมาค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้น เป็น 20 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ มูลค่าพันธบัตร

จะเท่ากับ 2,500 นายเดวิดก็จะได้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   



การลงทนุโดยตรง

• เป็นการลงทนุทีบ่ริษทัของประเทศหนึ่งกอ่ตัง้หรือขยายสาขาไปยงัอกีประเทศ

หนึ่ง 

• การลงทนุมลีกัษณะส าคญัอยูท่ีก่ารโอนทรัพยากรระหวา่งประเทศและการเขา้

ควบคมุกจิการทีล่งทนุ

• แรงจูงใจในการลงทนุ คือ การไดร้ับผลตอบแทนสงูสดุ และเพือ่กระจาย

ความเสีย่งทางธรุกจิ

• เป็นการลงทนุในระยะยาว มักเกีย่วขอ้งกบัองคก์รธรุกจิขนาดใหญ ่คือ 

บรรษัทขา้มชาติ



ตัวอยา่ง

บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์

ในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราค่าจ้าง

แรงงานถูก จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มก าไร   





• การตดิตอ่คา้ขายระหวา่งประเทศ ผู้ซื้อมกัไมน่ าเงินสกลุของตนไปช าระเงนิ เพราะ

ผู้ขายมกัจะไมร่บั จึงจ าเปน็ตอ้งอาศยัเงนิตราตา่งประเทศทีเ่ปน็ทีย่อมรับทัว่ไปมาใช้

ในการช าระ เรียกวา่ เงินสกลุหลกั เช่น เงินดอลลารส์หรฐั เงินยูโร เงินปอนด ์เงิน

เยน

เงินตราต่างประเทศ





• ประเทศตา่งๆ จะก าหนดกฎเกณฑใ์นการซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  เรียกวา่ระบบอตัรา

แลกเปลีย่น

• หน่วยงานทีม่หีนา้ทีก่ ากบัดูแลระบบอตัราแลกเปลีย่น คือ ธนาคารกลาง

• ระบบอตัราแลกเปลีย่นม ี2 ระบบ คือ ระบบอตัราแลกเปลีย่นคงที ่

และแบบลอยตวั 

• ระบบอตัราแลกเปลีย่นของประเทศ

ส่วนใหญม่กัเปน็แบบยดืหยุน่

• ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบยดืหยุน่

อาจมกีารแทรกแซงจากธนาคารกลาง

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเงิน

การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ



ตารางอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ

ประเทศ สกุลเงิน อตัราแลกเปลีย่น
(บาท ต่อ 1 หน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ 32.92

สหราชอาณาจกัร ปอนด์ 53.87

ยโูรโซน ยโูร 44.60

ญ่ีปุ่น (ต่อ 100 เยน) เยน 32.61

ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 4.25

สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ 26.07

จีน หยวน 5.48

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557





ผลสรปุของการท าธรุกรรมทางเศรษฐกิจ ระหวา่งผูท้ีม่ถีิน่ฐานใน

ประเทศ กับผู้ที่มถีิน่ฐานในตา่งประเทศ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ 

ดุลการช าระเงินประกอบดว้ย

• ดุลบัญชเีดนิสะพัด 

• ดุลบัญชเีงนิทุน 

ดุลการช าระเงนิ



ผลรวมสุทธิของดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ และดุลเงินโอนและบริจาค

• ดุลการคา้ เป็นผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก กับมูลค่าสินค้าเข้า

• ดุลบรกิาร เป็นผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้า บริการระหว่างประเทศ เช่น 

ค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าเครื่องหมายการค้า 

• ดุลรายได ้ประกอบด้วยผลตอบแทนการจ้างงาน และรายได้จากการลงทุน

• ดุลเงนิโอนและบรจิาค คือ เงินโอนหรือเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานใน

ประเทศได้รับจากผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ

ดุลบัญชเีดนิสะพดั



1. บัญชีเงนิทนุ 

รายรับและรายจ่ายท่ีเกิดจากการโอนย้ายทุนท้ังในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 

• ทุนให้เปล่าในรูปสินค้าทุน 

• การโอนทรัพย์สินถาวร 

• การยกเลิกหนี้

• การซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต

• ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น ที่ดิน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 

ดุลบัญชเีงนิทนุ



2. บัญชีการเงนิ 

ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ระหว่างประเทศ  ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การลงทุนใน

หลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ 

ดุลบัญชเีงนิทนุ







• เริ่มขึน้ภายหลงัจากการท าสนธสิญัญาเบาวร์งิ กับอังกฤษในสมยัรัชกาลที ่4

• การท าสนธสิญัญาเบาวร์งิ ส่งผลใหไ้ทยตอ้งยกเลกิการผกูขาดทางการคา้ของ

พระคลงัสนิคา้

• มีการเปดิใหช้าวตา่งชาตเิขา้มาลงทนุอยา่งเสร ีส่งผลใหไ้ทยเขา้เปน็สว่นหนึง่ของเศรษฐกจิ

โลกจนถึงปจัจบุนั

วิวัฒนาการการเปดิเสรทีางเศรษฐกจิของไทย



วิวัฒนาการของการเปดิเสรทีางเศรษฐกิจของไทย



1. นโยบายสง่เสรมิการลงทุน

• รัฐบาลออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจกรรอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 เงินลงทุนจาก

ต่างประเทศจึงหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น

• การเร่ิมใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2504 ที่มุ่งส่งเสริมการลงทุน

ภายในประเทศและลดการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศลง

• นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เป็นต้นมา รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งออก 

มีการก าหนดพ้ืนที่ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนจากต่างชาติจึงเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปดิเสรภีาพทางเศรษฐกจิของไทย



2. ผลกระทบจากเศรษฐกจิภายนอก

• การท าสนธสิญัญาเบาวร์งิกบัองักฤษ ส่งผลใหไ้ทยตอ้งเปดิประเทศใหต้า่งชาตเิขา้มาลงทนุ

อย่างเสรี

• ในกรณขีองประเทศญีปุ่น่ทีต่อ้งประสบภาวะคา่เงนิเยนแขง็ใน พ.ศ 2528 สินคา้สง่ออก

มีราคาสงูขึน้ จึงมีการยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศตา่งๆ ในอาเซยีน ซึ่งไทยกไ็ดร้ับ

ประโยชนจ์ากการหลัง่ไหลของนกัลงทนุตา่งชาตจิ านวนมาก



3. การมสีว่นร่วมในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงของโลก

• การเขา้รว่มเศรษฐกจิโลกระดบัพหภุาค ีเช่น 

ธนาคารโลก 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

• การเขา้รว่มกลุม่ระดบัภมูภิาค เช่น ประชาคมอาเซียน

เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา 

สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกหรือเอเปก

• การเขา้รว่มกลุม่ระดบัอนุภมูภิาค เช่น

กลุ่มเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย – ไทย – มาเลเซีย 

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง 



1. ช่วยใหเ้ศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโต

2. ท าใหม้กีารตดิตอ่คา้ขายและการลงทนุมากขึน้

3. ก่อใหเ้กดิการจัดสรรทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ

4. ช่วยเพิม่การผลติและการสง่ออกมากขึน้

5. มีการจา้งงานเพิม่ขึน้ ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้

ผลดีจากการเปดิเสรกีารคา้ตอ่เศรษฐกจิไทย



1. เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกจิอนัสง่ผลตอ่ราคาสนิคา้และอตัราเงินเฟอ้ในประเทศ

2. เกิดการครอบง าจากตา่งชาต ิท าใหผู้ป้ระกอบการไทยเสยีเปรียบทางเศรษฐกจิ

3. เกิดความไมเ่ปน็ธรรมในการกระจายรายได้

4. เกิดความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ส่งผลใหก้ระทบตอ่ภาคเกษตรกรรมทีต่อ้งแขง่ขนักบัประเทศอืน่ๆ มากขึน้

6. ส่งผลกระทบตอ่โครงสรา้งการผลติในภาคอตุสาหกรรม

7. ส่งผลตอ่ภาคการคา้และบริการทัง้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ผลกระทบจากการเปดิเสรกีารคา้ต่อเศรษฐกจิไทย





มีวัตถปุระสงคเ์พื่อประโยชนท์างการคา้ เพื่อความรว่มมอืในการ

แก้ไขปญัหา และรักษาผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ มีเปา้หมายส าคญัเพื่อลด

และเลิกอปุสรรคทางการคา้ระหวา่งกนัทั้งดา้นภาษแีละไมใ่ชภ่าษศีุลกากร 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ



องคก์ารการคา้โลก

ความเปน็มา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• พัฒนามาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัด

อัตราภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 มีส านักงานใหญ่อยู่

ที่กรุงเจนวีา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

• มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาลด

อุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า 

สนับสนุนให้การค้าโลกเป็นไปโดยเสรีบน

พื้นฐานของการแข่งขันท่ีเท่าเทียมกัน

• ก าหนดให้ใช้มาตรการทางค้าระหว่างประเทศ

โดยไม่เลือกปฏิบัติ

• ห้ามใช้มาตรการจ ากัดการน าเข้าและส่งออก   

ทุกชนิด ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น

• มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษี

ระหว่างกันได้

• มีกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้า

• ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลังพัฒนา



สหภาพยโุรป

ความเปน็มา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• เดิมเรียกประชาคมยุโรป (EEC) ก่อตั้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดยกลุ่มประเทศเบเน

ลักซ์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

• มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

- ร่วมกันขจัดอุปสรรคทางการค้ากับ

ภายนอก 

- รักษาระดับดุลการค้า และท าให้

เศรษฐกิจขยายตัว 

• ยกเลิกภาษีศุลกากร มาตรการจ ากัดปริมาณ

และค่าธรรมเนียมที่เก็บจากการน าเข้า-ส่งออก 

ปรับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

• ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน เรียกว่า สกุลยูโร 

และมีธนาคารกลางยุโรปท าหน้าที่

รับผิดชอบนโยบายการเงิน



ข้อตกลงการคา้เสรอีเมรกิาเหนอื

ความเปน็มา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ประเทศสมาชิก 

ประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และ

เม็กซิโก

• มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน     

- คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ขยาย

ศักยภาพการแข่งขันกับตลาดอื่น 

- กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การจ้างงาน

• ยกเลิกภาษีศุลกากร ขยายโควตาการส่งออก 

ไม่น ามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า

มาเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้า

• ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• จัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เจรจา

และระงับข้อพิพาทด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย

• ให้ความคุ้มครองสินค้าเกษตรแก่ประเทศ

สมาชิกเป็นพิเศษ



กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก

ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532
• มีวตัถุประสงค ์เพือ่

- ส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

-พฒันาและส่งเสริมระบบการคา้หลาย
ฝ่าย 

- ขยายความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจท่ี
สนใจร่วมกนั

- ลดอุปสรรคดา้นการคา้และการลงทุน
ระหวา่งกนั

• พฒันาและส่งเสริมระบบการคา้พหุภาคี
• สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคและของโลก

• ลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวก
ดา้นการคา้ การบรอการ และการลงทุน
ระหวา่งประเทศสมาชิก โดยใหส้อดคลอ้ง
กบักฎเกณฑข์อง WTO

• ส่งเสริมความร่วมมือทางดา้นการเงิน
การคลงัในการแกไ้ขวกิฤติเศรษฐกิจ



ประชาคมอาเซียน

ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510
• เดิมอาเซียนเนน้ความร่วมมือดา้น
การเมืองเป็นหลกั ต่อมาจึงเปล่ียนไป
เนน้ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ

• มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
• ในปี พ.ศ. 2558 จะมีการจดัตั้งเป็น
ประชาคมอาเซียน

• มุ่งใหเ้กิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของสินคา้ 
การบริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันา
เศรษฐกิจ 

• ลดปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้า
ทางสังคม

• จดัตั้งใหอ้าเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐาน
การผลิต

• ช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่
เพือ่ลดช่องวา่งระดบัการพฒันา

• ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม การพฒันาความร่วมมือ
ดา้นการเกษตร พลงังาน 



กลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน้ ามนั

ความเปน็มา นโยบายทางเศรษฐกจิ

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503

• มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- เป็นตัวกลางประสานงานด้าน

นโยบายน้ ามันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ ามัน ใน

การรักษาระดับราคาให้มีความเป็นธรรม

- สร้างความมั่นคงแก่ประเทศ

ผู้ผลิตปิโตรเลียม

• มีการก าหนดโควตาการผลิตแก่ประเทศ

สมาชิก ท าให้สามารถก าหนดราคาน้ ามัน

ในตลาดโลกได้ 



ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพฒันาหรือธนาคารโลก

ความเป็นมา ประเทศไทยกบัธนาคารโลก

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488
• มีวตัถุประสงค ์เพือ่

- แกไ้ขปัญหาความยากจน
- ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่อง

ประชาชนในประเทศก าลงัพฒันา โดยเนน้
ใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนื 

• พ.ศ. 2492 ไทยเขา้เป็นสมาชิกของ
ธนาคารโลก

• พ.ศ. 2493 ไทยไดรั้บเงินกูก้อ้นแรก 
เพือ่น ามาสร้างทางรถไฟ พฒันาท่าเรือ
และพฒันาระบบชลประทานลุ่มแม่น ้า
เจา้พระยา

• พ.ศ. 2500-2501 ธนาคารโลกเขา้มาช่วย
จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจ ต่อมาจึงไดเ้ป็น
แนวทางการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบบัท่ี 1 จนถึงปัจจุบนั



ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย

ความเป็นมา ประเทศไทยกบัธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509
• มีวตัถุประสงค ์เพือ่

- เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
- มุ่งใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหา

ความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวติเป็น
เป้าหมายหลกั 
- ค  านึงถึงการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่กบั

การพฒันาสังคม

• ไทยเป็นผูร่้วมก่อตั้งธนาคาร
เพือ่การพฒันาเอเชีย และเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่อนัดบัท่ี 17

• ไทยใหค้วามร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น
การสมทบเงินทุน การใหค้วามช่วยเหลือทาง
เทคนิค การพฒันาลุ่มน ้าโขง เป็นตน้



การประชมุสหประชาชาตวิ่าดว้ยการคา้และการพฒันา

ความเปน็มา ประเทศไทยกบัองัคถ์ดั

• ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507

• มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- เป็นองค์กรช านัญพิเศษภายใต้กรอบ

สหประชาชาติที่เชื่อมโยงมิติ

ด้านการพัฒนาเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ 

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศก าลัง

พัฒนาให้พร้อมและทันต่อการแข่งขันในเวที

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งใน

ประเทศก าลังพัฒนา

ที่มีบทบาทน าในองค์กรนี้

• ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในเอเชีย

เพื่อยกระดับความสามารถในการปรับตัว 

เช่น ลาว กัมพูชา พม่า บังกลาเทศ 

ปากีสถาน    



• มุ่งพัฒนาเศรษฐกจิบรเิวณ 8 จังหวดัภาคใตข้อง

ไทย ตอนเหนอืและตะวนัตกของมาเลเซยี และ

เกาะสมุาตราของอนิโดนเีซยี

• มีวัตถุประสงค ์เพื่อ

- ส่งเสรมิความสมัพันธท์างเศรษฐกจิของ 3

ประเทศ ให้มกีารใชท้รพัยากรรว่มกนัอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ 

- มุ่งเนน้ใหม้กีารพฒันาการเชือ่มโยงดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

เขตเศรษฐกจิสามฝา่ยอนิโดนเีซยี-มาเลเซีย-ไทย



• เป็นความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหวา่ง
มณฑลยนูนานของจนี พม่า ลาว และ

ไทย

• มีวัตถุประสงค ์เพื่อ

- ร่วมมอืกนัพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะเสน้ทาง

คมนาคมทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 

- พัฒนาการทอ่งเทีย่ว การคา้ และ

การลงทนุรว่มกนั

โครงการสีเ่หลีย่มเศรษฐกจิหรอืโครงการความรว่มมอือนภุูมภิาคลุม่น้ าโขงตอนบน



ความรว่มมือทางเศรษฐกจิในอนภุาคลุม่แมน่้ าโขง

• เป็นความรว่มมอืของ 6 ประเทศ ที่แม่น้ าโขง

ไหลผา่นได้แก ่พม่า ลาว ไทย กัมพูชา 

เวียดนาม และมณฑลยนูนานของจนี

• มีวัตถุประสงค ์เพื่อ

- ส่งเสริมใหเ้กดิการขยายตวัทางดา้นการคา้ 

การลงทนุ อุตสาหกรรม การเกษตร

- สนับสนนุ การจา้งงานและยกระดบัความ

เป็นอยูข่องประชาชนใหด้ขีึน้ 

- ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมอืทาง

เทคโนโลยแีละการศกึษาระหวา่งกนั


