
 

1 
 

 
 

แนวโน้มเศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ปี 2562 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2019 

สรุปประเด็นส าคญั 
 

ภาวะเศรษฐกจิและความทา้ทาย 
 
เราคาดวา่เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จะมีความยืดหยุน่ตอ่เน่ืองแมค้วามเสีย่งโลกจะโน้มไปทางดา้น

ลบมากขึน้และประเทศก าลงัพฒันาจะตอ้งรบัมือกบัลมตา้นทีรุ่นแรงกวา่เดมิ วฏัจกัรเศรษฐกจิทีอ่ิม่ตวัของประเทศ 

G3 วฏัจกัรขาลงของการลงทนุในเทคโนโลยีและสนิทรพัย์ และความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางการคา้ที่

ยงัไมค่ลีค่ลาย ลว้นบง่ช้ีวา่แรงขบัเคลือ่นของเศรษฐกจิโลกน่าจะแผว่ลงในชว่งปี 2562- 2563 ประเทศ ทีม่ีระบบ

เศรษฐกจิแบบเปิดทีพ่ึง่พาการคา้จะไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของอุปสงค์ตา่งประเทศอยา่งชดัเจนขึน้  

อยา่งไรก็ด ีประเทศสมาชกิสว่นใหญม่ีการปรบัปรุงและยกระดบัพ้ืนฐานเศรษฐกจิไปมากในชว่งทีผ่า่นมาและหลาย

ประเทศก าลงัอยูใ่นชว่งกลางของวฏัจกัรเศรษฐกจิทีม่ีอตัราการเตบิโตอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัแนวโน้มระยะยาว 

ชอ่งวา่งการผลติก าลงัจะปิดลง และอตัราเงนิเฟ้ออยูภ่ายในเป้าหมายของนโยบายการเงนิหรืออยูใ่นระดบัใกลเ้คียง

กบัแนวโน้มระยะยาว แมว้า่พ้ืนทีใ่นการด าเนินนโยบายการเงนิ (policy space) จะลดลงในหลายประเทศ ผู้

ด าเนินนโยบายก็ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากกลไกอืน่ตลอดจนทุนทีไ่ดส้ะสมไวใ้นการรบัมือกบัแรงปะทะตา่ง ๆ 

รวมท ัง้ใชบ้รหิารจดัการความไมแ่น่นอนทีเ่กดิขึน้จากความเชือ่มโยงกนัของเศรษฐกจิ 

 

ตลาดการเงนิกลบัมาเผชญิกบัความผนัผวนอีกคร ัง้ในชว่งครึง่หลงัของปี 2561 ซึง่มีสาเหตุหลกัมาจากควา มไม่

แน่นอนของสถานการณ์การคา้โลก  นอกจากน้ี ตน้ทุนการกูย้ืมทีสู่งขึน้และเงนิดอลลาร์ทีแ่ข็งคา่ขึน้สง่ผลใหภ้าวะ

การเงนิตงึตวัขึน้ในประเทศเกดิใหมโ่ดยเฉพาะประเทศทีม่ีโครงสรา้งเศรษฐกจิเปราะบาง ซึง่ท าใหค้วามกงัวลตอ่

ความเสีย่งและการเทขายหลกัทรพัยใ์นตลาดเกดิใหมรุ่นแรงขึน้ ภาวะการเงนิโลกทีต่งึตวัขึน้มีผลตอ่เอเชียอยา่ง

มากโดยเฉพาะอนิโดนีเซียและฟิลปิปินส์ทีต่น้ทุนการกูย้มืพุง่สูงขึน้ เงนิทุนไหลออกจากภมูภิาคอยูท่ีห่กพนัลา้น

ดอลลาร์สหรฐัฯ ในเดือนกนัยายนและตลุาคมจากการเทขายพอร์ตของนกัลงทุนตา่งประเทศ 

 

การปรบัตวัของนโยบายการเงนิในประเทศอตุสาหกรรมหลกัน่าจะชว่ยลดทอนแรงกดดนัตอ่การไหลออกของ

เงนิทุนจากภมูภิาคไดบ้า้ง ในชว่งตน้ปี 2562 เครือ่งช้ีวดัเศรษฐกจิทีอ่อ่นแรงลงและความคาดหมายวา่เศรษฐกจิ

โลกจะชะลอลงในทุกภมูภิาครวมถงึจีน ท าใหค้วามไมแ่น่นอนในตลาดการเงนิมีมากขึน้  นอกจากน้ี การกลบั

ทศิทางนโยบายของธนากลางสหรฐัอเมรกิาและธนาคารกลางยุโรปซึง่กอ่นหน้าน้ีไดท้ยอยด าเนินนโยบายการเงนิ

เพือ่กลบัสูภ่าวะปกตไิดส้ง่ผลตอ่ตลาดอยา่งทีไ่มไ่ดค้าดหมาย กลา่วคือ ตอกย า้ความกลวัเกีย่วกบัการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลกอยา่งพรอ้มเพรียงกนั สง่ผลใหต้ลาดการเงนิผนัผวนรุนแรงขึน้อีก  อยา่งไรก็ดี ในระยะขา้งหน้า ภาวะ

การเงนิโลกทีต่งึตวัน้อยลงน่าจะชว่ยสนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิไดต้ราบใดทีม่ีการสง่สญัญาณทศิทางของ

นโยบายอยา่งเหมาะสมและตลาดไมต่อ้งเผชญิกบัเรือ่งทีไ่มค่าดฝนัอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ในกรณีฐาน เราประมาณการวา่ในปี 2562-2563 เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จะขยายตวัชะลอลง

เพียงเล็กน้อยเมือ่เทียบกบัปี 2561 แตท่ศิทางการขยายตวัจะเผชญิกบัความไมแ่น่นอนเพิม่ขึน้ ท ัง้น้ี แมว้า่แนวโน้ม

เศรษฐกจิจะแผว่ลงบา้ง แตพ้ื่นฐานการเตบิโตของเศรษฐกจิภูมภิาคยงัแข็งแกรง่ โดยคาดวา่เศรษฐกจิภูมภิาคจะ

ขยายตวัอยูท่ีร่อ้ยละ 5.1 ในปี 2562-2563 (เทียบกบัรอ้ยละ 5.3 ในปี 2561) ซึง่ไดค้ านึงถงึผลกระทบในระยะส ัน้

จากมาตรการกดีกนัทางการคา้ตา่ง ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้  สว่นอตัราเงนิเฟ้อท ั่วไปมีแนวโน้มทรงตวัจากปีกอ่น

หน้าทีร่ะดบัรอ้ยละ 2 ท ัง้น้ี เราไดป้รบัประมาณการเศรษฐกจิจีนขึน้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 6.3 ส าหรบัปี 2562 (เทียบกบั

รอ้ยละ 6.2 ในรายงานฉบบักอ่นหน้า) และ 6.2 ส าหรบัปี 2563  สว่นเศรษฐกจิญีปุ่่ นมีแนวโน้มขยายตวัเทา่เดมิที่
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รอ้ยละ 0.6 ในปีงบประมาณ 2562 กอ่นทีจ่ะแผว่ลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 0.5 ในปีงบประมาณ 2563  ส าหรบัเศรษฐกจิ

ภูมภิาคอาเซียน คาดวา่จะขยายตวัเทา่กบัประมาณการคร ัง้กอ่นทีร่อ้ยละ 5.1 กอ่นจะเรง่ตวัขึน้เล็กน้อยมาอยูท่ีร่อ้ย

ละ 5.2 ในปี 2563 

  

กลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะตอ้งเผชิญความทา้ทายจากลมตา้นทีโ่ถมแรงขึน้อนัเป็นผลจากการคา้โลกที่

ชะลอตวั ความไมแ่น่นอนในระบบการคา้โลกจะยงัคงมีอยูใ่นระดบัสูง อีกท ัง้ความเสีย่งทีค่วามขดัแยง้ทางการคา้

จะทวีความรุนแรงก็ยงัไมห่มดไปแมจ้ะมีรายงานความคืบหน้าการเจรจาการคา้ระหว่างจีนและสหรฐัฯ ก็ตาม   

ความเสีย่งจากการกีดกนัทางการคา้จะสง่ผา่นมายงัภูมภิาคจากช่องทางการสง่ออกและหว่งโซ่มูลคา่โลก โดย

ผลกระทบอาจมีมากขึน้ในการสง่ผา่นรอบทีส่องจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิในภูมภิาคทีมี่

สดัสว่นการสง่ออกไปยงัจีนในระดบัสูงและทีอ่ยูใ่นกลไกหว่งโซมู่ลคา่โลกที่และพึ่งพาอุปสงค์จากนอกภูมภิาคจะ

ไดร้บัผลกระทบท ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผลกระทบจะมีมากกวา่ในระยะส ัน้ ประเทศเปิดทีพ่ึ่งพาการสง่ออก

สูงอยา่งฮอ่งกง เกาหลี มาเลเซีย และสงิคโปร์ จะเป็นกลุม่ทีเ่ปราะบางมากทีสุ่ด รวมท ัง้เวียดนามในระดบัหน่ึงดว้ย 

 

ในกรณีเลวรา้ย เรามองวา่ความตงึเครียดทางการคา้จากการตอบโตก้ลบัไปกลบัมาจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิของกลุม่

ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ขยายตวัต า่กวา่กรณีฐานรอ้ยละ 0.4 โดยสถานการณ์น้ีไดส้มมตวิา่ท ัง้สหรฐัฯ และจีนจะ

ต ัง้ภาษีน าเขา้ทีร่อ้ยละ 25 ส าหรบัการน าเขา้ระหวา่งกนัท ัง้หมด  ในระยะส ัน้ ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิใดเศรษฐกจิ

หน่ึงในภูมภิาค (absolute impact) คาดวา่อาจมีมากถงึตดิลบรอ้ยละ 1.0 แน่นอนวา่ท ัง้สหรฐัฯ และจีนเองจะเป็น

ฝ่ายสูญเสียและสถานการณ์จะเลวรา้ยลงไปอีกหากมีการออกมาตรการกดีกนัทางการคา้เพิม่เตมิ ท ัง้น้ี คาดวา่

ผลกระทบตอ่สหรฐัฯ จะอยูท่ีต่ดิลบรอ้ยละ 0.3 ในชว่งปี 2562 – 2663 ซึง่รุนแรงน้อยกวา่จีนทีค่าดวา่ผลกระทบจะ

อยูท่ีร่อ้ยละ 0.6  อยา่งไรกด็ี หากพจิารณาในเชงิเปรียบเทียบ (relative impact) ผลกระทบตอ่สหรฐัฯ จะรุนแรง

กวา่จีนมาก โดยคาดวา่จะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 13 ของอตัราการขยายตวัโดยเฉลีย่ระหวา่งปี 2562 – 2563 เทียบ

กบัจีนทีค่าดวา่จะต ่ากวา่รอ้ยละ 10 

 

ความเสีย่งดา้นลบทีม่มีากขึน้ท าใหผู้ด้ าเนินนโยบายจะไมส่ามารถจะน่ิงเฉยตอ่ไปได ้ ประเทศสมาชกิบางประเทศ

ไดด้ าเนินนโยบายในลกัษณะ preemptive หรือ frontloaded ไปกอ่นหน้าแลว้ ซึง่ชว่ยบรรเทาความกงัวลของ

ตลาดไดใ้นระดบัหน่ึง อีกท ัง้บางประเทศไดด้ าเนินนโยบายการเงนิแบบเขม้งวดขึน้เพือ่รกัษาเสถียรภาพดา้น

ตา่งประเทศและดา้นราคา ตลอดจนเพือ่สกดัการกอ่ตวัของความเสีย่งตอ่เสถียรภาพในระบบการเงนิอนัเป็นผลจาก

อตัราดอกเบี้ยทีอ่ยูใ่นระดบัต า่มานาน นอกจากน้ี ยงัมีการน ามาตรการอืน่ ๆ เชน่ การระงบัโครงการลงทุนใน

โครงสรา้งพ้ืนฐานทีม่ีการน าเขา้สูงมาใชเ้พือ่ลดทอนแรงกดดนัตอ่ดลุบญัชีเดนิสะพดั ในสว่นของภาคการคลงั 

สถานะการคลงัทีเ่ขม้แข็งมีสว่นชว่ยใหน้โยบายการคลงัเขา้มามีบทบาทตา้นวฏัจกัรเศรษฐกจิ (countercyclical) 

ไดใ้นระดบัหน่ึง โดยประเทศสมาชกิไดม้ีการด าเนินนโยบายการคลงัแบบขยายตวัหรือในกรณีทีม่ขีอ้จ าจดัก็ไดม้ี

การจดัล าดบัความส าคญัของการใชจ้า่ยดา้นการคลงัใหม ่ แมว้า่ในภาพรวมของภมูิภาคจะมพ้ืีนทีใ่นการด าเนิน

นโยบายการคลงัคอ่นขา้งจ ากดัก็ตาม อน่ึง หลงัจากทีเ่ศรษฐกจิชะลอลงจากทีเ่คยเตบิโตในอตัราสูงกวา่แนวโน้มซึง่

ไดร้บัแรงกระตุน้จากภาวะการเงนิโลกทีผ่อ่นคลาย ประเทศสมาชกิหลายแหง่ไดเ้ขา้สูว่ฏัจกัรสนิเชือ่ทีช่ะลอลง และ

ประเทศสมาชกิบางประเทศไดผ้อ่นคลายมาตรการก ากบัดูแลความเสีย่งเชงิระบบเพือ่กระตุน้สนิเชือ่ 

 

ในระยะกลางและระยะยาว จะตอ้งมมีาตรการเพือ่สนบัสนุนการเตบิโตและเพิม่ความยืดหยุน่ของเศรษฐกจิภมูภิาค

มากขึน้ ในระยะยาว การพฒันาศกัยภาพการผลติ ความเชือ่มโยง และความลกึของตลาดทุน คือนโยบายทีส่ าคญั

และควรมุง่เน้นเพือ่ดูแลทศิทางของเศรษฐกจิภมูภิาคในระยะตอ่ไป เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 

โดยรวมเตบิโตไดด้ใีนชว่งสองทศวรรษทีแ่ลว้ โดยประเทศสว่นใหญอ่าศยัยุทธศาสตร์ “การผลติเพือ่สง่ออก” เป็น

เสาหลกัของนโยบาย อยา่งไรก็ดี การเปลีย่นผา่นไปสูย่คุของภาคบรกิารเป็นสิ่งทีห่ลีกเลีย่งไมไ่ด ้ ซึง่การลงทุนใน

ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ  เพือ่สนบัสนุนและรกัษาเสถียรภาพของการเจรญิเตบิโต จะยงัเป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามส าคญั 

การสรา้งศกัยภาพและความเชือ่งโยงของเศรษฐกจิใหม่ 

การสรา้งศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยงจะเป็นงานเรง่ดว่นของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ซึง่ก าลงักา้ว

สูก่ารเป็น “เศรษฐกจิใหม”่ และจะเป็นเครือ่งบง่ช้ีทศิทางการเจรญิเตบิโตของกลุม่ในระยะตอ่ไป โดยรวม เศรษฐกจิ
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กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 เตบิโตไดด้ีในชว่งสองทศวรรษทีแ่ลว้ โดยประเทศสว่นใหญอ่าศยัยทุธศาสตร์ “การ

ผลติเพือ่สง่ออก” เป็นเสาหลกัของนโยบาย แมว้า่ทีผ่า่นมา ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยขีองแตล่ะประเทศจะไม่

ทดัเทียมกนัและสถานการณ์จะยงัเป็นเชน่น้ีตอ่ไป แตก่ารเปลีย่นผา่นไปสูย่คุของภาคบรกิารเป็นสิง่ทีห่ลีกเลีย่ง

ไมไ่ด ้ จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งกลบัมาพจิารณาวา่ศกัยภาพการผลติทีต่อ้งมีอะไร และความเชือ่มโยงลกัษณะใดที่

จ าเป็น ซึง่ประเด็นหน่ึงทีต่อ้งใหค้วามส าคญัคือการลงทุนในระดบัต ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น (underinvestment) 

เพราะหากไมแ่กไ้ขก็จะเป็นอปุสรรคตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิ ประเดน็ส าคญัในรายงานฉบบัปี 2562 น้ีจงึเป็น

การตอ่ยอดจากรายงานฉบบัปี 2560 ทีก่ลา่วถงึการรวมกลุม่และการปรบัสมดุลของเศรษฐกจิภูมภิาคหลงัวกิฤต

เศรษฐกจิเอเชีย และรายงานฉบบัปี 2561 ทีเ่น้นเรือ่งความยดืหยุน่และการเตบิโต 

ในระยะส ัน้และระยะปานกลางจะมีสามปจัจยัหลกัทีก่ าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยง

ในภมูภิาค ปจัจยัแรกคือเทคโนโลยี หรือ การปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร ัง้ที ่4 ทีไ่ดก้อ่ใหเ้กดิววิฒันาการการผลติทีไ่ม่

พิง่พาแรงงาน บทบาททีล่ดลงของภาคอุตสาหกรรมในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ และบทบาททีเ่พิม่ขึน้ของภาค

บรกิาร  ปจัจยัทีส่องคือการเขา้สูส่งัคมผูสู้งอายุและการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของกลุม่คนชัน้กลางทีจ่ะน าไปสูภ่าวะ

ทีศ่กัยภาพการผลติเน้นการประหยดัแรงงานและพึง่พาทกัษะและความรูเ้ป็นหลกั นอกจากน้ี ยงักระตุน้อุปสงค์

ภายในภมูภิาคตอ่สนิคา้อุปโภคบรโิภคและการบรกิารซึง่รวมถงึการปรบัปรุงทีอ่ยูอ่าศยัและการบรกิารรูปแบบใหม่

หรือปรบัปรุงใหมต่ลอดจนความตอ้งการความเชือ่มโยงทีด่ีขึน้  ปจัจยัสุดทา้ยคือนโยบายการคา้แบบปิดก ัน้ของโลก

ตะวนัตกผนวกกบัความม ั่งค ั่งทางเศรษฐกจิและอปุสงคข์ ัน้สดุทา้ยของภมูภิาคทีเ่ตบิโตขึน้ ซึง่จะเป็นท ัง้แรง

สนบัสนุนและแรงตา้นตอ่การรวมกลุม่เศรษฐกจิของภมูภิาค   

ประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศเกดิใหมจ่ะตอ้งรบัมือกบัความทา้ทายทีซ่บัซอ้นจากการลงทุนระยะยาวใน

ดา้นทีป่ระเทศนัน้ ๆ ไมม่ีเงนิทุนเพียงพอ อนัประกอบดว้ย โครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรพัยากรมนุษย์ และทรยัพยากรที่

เป็นนามธรรมอืน่ ๆ ทีจ่ะชว่ยยกระดบัศกัยภาพการผลติของประเทศ  ท ัง้น้ี การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกจิ

ของกลุม่ประเทศอาเซียน+3 จะน าไปสูค่วามตอ้งการโครงสรา้งพ้ืนฐานใหม ่ ๆ  และท าใหเ้งนิทุนไมเ่พียงพอมาก

ขึน้ นอกจากน้ี ผลกระทบทีต่ามมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศจะท าใหป้ระเทศทีม่โีครงสรา้งพ้ืนฐาน

ออ่นแอตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิทีสู่งขึน้ 

ความไมเ่พียงพอสามดา้นทีส่ าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยง ไดแ้ก ่ เงนิทุน อตัรา

แลกเปลีย่น และปจัจยัการผลติ  โดย “ความไมเ่พียงพอของเงนิทุน” หมายถงึเงนิทุนทีต่อ้งการเพือ่การลงทนุใน

ประเทศ (รวมโครงสรา้งพ้ืนฐานของภาครฐั) มมีากกวา่เงนิออมของประเทศ “ความไมเ่พียงพอของอตัรา

แลกเปลีย่น” หมายถงึ ขอ้จ ากดัดา้นการเงนิของประเทศเกดิใหมท่ีเ่ป็นผลจากความจ าเป็นทีต่อ้งสะสมเงนิส ารอง

ระหวา่งประเทศในระดบัสงูเพือ่ป้องกนัความเสีย่งของการไหลออกอยา่งรวดเร็วของเงนิทุนเคลือ่นยา้ย  และ “ความ

ไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติ” หมายถงึ ขอ้จ ากดัอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ โดยในกรณีทีม่ีเงนิทุนพรอ้มแลว้นัน้ 

ความสามารถในการด าเนินโครงการดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานยงัจ าเป็นตอ้งมีการบรหิารโครงการอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ก าลงัคนทีเ่พียงพอ ความเชีย่วชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ดว้ยเชน่กนั 

เพือ่จดัการกบัความไมเ่พียงพอตา่ง ๆ ขา้งตน้ กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3ตอ้งใชป้ระโยชน์จากการลงทนุ

ภายในภมูภิาคและพิง่พากลไกการชว่ยเหลือดา้นการเงนิฉุกเฉินทีม่ีอยู ่(regional financial safety net) ควบคู่

กบัการพฒันาความเชีย่วชาญของทรพัยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และสถาบนั นอกจากน้ี ประเทศในภูมภิาคยงัมีก าลงั

ทีจ่ะลงทุนในระยะยาวเพือ่ยกระดบัศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยงของท ัง้ภูมภิาคดว้ย โดยกลุม่ประเทศเกดิ

ใหมค่วรพยายามยกระดบัไปสู ่best practices ของประเทศพฒันาแลว้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะยงัคงเป็นปจัจยัหลกัที่

จะขบัเคลือ่นการลงทุนในการถา่ยทอดเทคโนโลยีและการกา้วไปสูก่ารเป็น “เศรษฐกจิใหม”่ ของภมูภิาค ท ัง้น้ี 

มาตรการรเิริม่เชียงใหมไ่ปสูก่ารเป็นพหภุาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization) คือสนิคา้สาธารณะ

ของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็นกลไกการชว่ยเหลือดา้นการเงนิฉุกเฉินใหก้บัประเทศสมาชกิ 

นอกจากน้ี ความไมท่ดัเทียมของระดบัการพฒันาดา้นทรพัยากรมนุษย์ ความเชีย่วชาญ และเทคโนโลยีระหวา่ง

ประเทศสมาชกิถือเป็นโอกาสใหป้ระเทศสมาชกิรว่มมือและท างานดว้ยกนัอยา่งใกลช้ดิมากขึน้เพือ่แกไ้ขปญัหา

ความไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติภายในภมูภิาค ตลอดจนสนบัสนุนใหก้ารจดัสรรทรพัยกรภายในภูมภิาคมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ทีส่ าคญั กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ควรเดนิหน้าสานตอ่โครงการตา่ง ๆ ทีจ่ะชว่ย

สนบัสนุนใหเ้กดิการรวมกลุม่และความเชือ่มโยงภายในภมูภิาคทีเ่ขม้แข็งยิง่ขึน้ 
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ค าสงวนสทิธิ:์ รายงานภาษาไทยขา้งตน้น้ีแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ (โปรดสแกนเพือ่

ดาวน์โหลด) แมว้า่ขอ้ ความตา่ง ๆ ในฉบบัแปลจะไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่ง

ทีสุ่ดแลว้ ในกรณีทีม่ีนยัความแตกตา่งระหวา่งตน้ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย 

ใหย้ดึถือวา่ตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั  

 

 


