
 

รายงานฉบบัใหม่ของศูนยก์ารพฒันาแหง่องคก์ารเพือ่ความรว่มมอื

ทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD Development Centre) 

ไดก้ล่าววา่ 

ระบบการคมนาคมขนสง่ทีน่ าสมยัยิง่ขึน้คอืสิง่จ าเป็นเฉพาะหน้าตอ่ก

ารสง่เสรมิสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตของกลุ่มตลาดเกดิใหม่ในภูมภิา

คเอเชยี 

 

ณ ประเทศสงิคโปร ์วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 - การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

(GDP) ในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ของภมูภิาคเอเชยี 

กลุม่ประเทศสมาชกิในกลุม่สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้จ านวน 10 

ประเทศ, สาธารณรฐัประชาชนจนี และ ประเทศอนิเดยี 

ไดร้บัการคาดการณว์า่จะเตบิโตใกลเ้คยีงที ่6.1 เปอรเ์ซน็ต ์ในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 – 

2566 อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัการกระตุน้จากความตอ้งการภายในประเทศ 

การเจรญิเตบิโตของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตน่้าจะยงัคงความแข็งแกรง่ที ่5.2 

เปอรเ์ซน็ต ์ในชว่งเวลาเดยีวกนัน้ัน 

ตามขอ้มูลรายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต,้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี  และ ประเทศอนิเดยี ฉบบัประจ าปี พ.ศ. 2562 

ของศนูยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD 

Development Centre) 

 

รายงานแนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกจิฉบบัดงักลา่วไดบ้นัทกึวา่การลงทุนโดยตรงจากตา่งประ

เทศในภมูภิาคมคีวามมั่นคง ประกอบกบัผลกระทบเชงิบวกในอนาคตของตลาดแรงงาน 

แนวโนม้ของภาวะเงนิเฟ้อมคีวามแตกตา่งกนัไปบางสว่นเน่ืองจากความผกผนัในมาตรการ

สง่เสรมิราคาตา่ง ๆ 

ธนาคารกลางหลายแห่งในภมูภิาคไดป้รบัอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่บรรทดัฐ

านทางการเงนิของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

ตลอดจนความกดดนัทางดา้นราคาและอตัราการแลกเปลีย่นเงนิตรา 

เมือ่พจิารณาในการณข์า้งหนา้ 

การขยายโอกาสสงูสดุอนัเกีย่วเน่ืองกบัเทคโนโลยใีนภาคการบรกิารดา้นการเงนิ 



การเสรมิความแข็งแกรง่ในสมรรถนะของการสง่ออกท่ามกลางการเพิม่การคุม้ครองอตุสา

หกรรมภายในประเทศโดยการจดัเก็บภาษอีากรขาเขา้ใหส้งูส าหรบัสนิคา้ทีเ่ป็นคูแ่ข่งและก

ารบรรเทาความเสีย่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

จะยงัคงเป็นปัญหาและอปุสรรคส าคญัตอ่สมรรถนะทางเศรษฐกจิของภมูภิาค 

 

บทพเิศษของรายงานแนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกจิฉบบัดงักลา่ววเิคราะหค์วามแออดัของการ

จราจรในเมอืงตา่ง ๆ ในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ของภมูภิาคเอเชยี 

นอกเหนือไปจากการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของประชากร 

การเพิม่ขึน้ของการเป็นเจา้ของและการใชพ้าหนะยานยนตส์ว่นบุคคล 

ตลอดจนการขาดแคลนวถิทีางเลอืกทีพ่อเพยีงของการเดนิทางสญัจร เชน่ 

การขนสง่มวลชน การจราจรทีแ่ออดัท าใหเ้มอืงตา่ง ๆ มปีระสทิธภิาพลดลง 

ทัง้ยงัสง่ผลใหเ้กดิตน้ทุนทางเศรษฐกจิ ทางสงัคมและทางสิง่แวดลอ้มอยา่งมนัียส าคญั 

 

“การสง่เสรมิประสทิธภิาพของนโยบายเพือ่ระบบการคมนาคมขนสง่ทีน่ าสมยั 

จะท าใหป้ระเทศในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ของภมูภิาคเอเชยีมโีอกาสทีจ่ะพฒันาสภาพความเป็

นอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเมอืงใหญ ่ๆ และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทางดา้นเศรษฐกจิ” นาย 

มารโิอ เพซซนิิ (Mario Pezzini) 

ผูอ้ านวยการศนูยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 

(OECD Development Centre) 

และทีป่รกึษาพเิศษของเลขาธกิารการพฒันาแหง่องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิแ

ละการพฒันา (OECD Secretary - General on Development) ไดก้ลา่วไว ้

เมือ่คร ัง้การเปิดตวัรายงานฉบบัดงักลา่ว ณ 

เวทกีารประชมุสดุยอดทางดา้นธรุกจิและการลงทุนของกลุม่สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีต

ะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ประเทศสงิคโปร ์ 

 

ระบบการคมนาคมขนสง่ทีน่ าสมยั 

ซ ึง่มเีป้าหมายทีจ่ะเตรยีมการนวตักรรมดา้นบรกิารอนัเกีย่วเน่ืองกบัวถิทีางของการเดนิทาง

สญัจรและการบรหิารจดัการดา้นการจราจรทีแ่ตกตา่งกนั 

รวมทัง้การท าใหผู้ใ้ชส้ามารถไดร้บัขอ้มูลทีด่ยีิง่กวา่เดมิและการสรา้งเครอืข่ายการขนสง่ที่

ปลอดภยั 



มกีารประสานงานเพิม่ขึน้และการใชง้านทีช่าญฉลาดทนัสมยัยิง่กวา่ถอืเป็นความส าคญัล า

ดบัตน้ของเหลา่ผูว้างนโยบายของรฐัหรอืองคก์รตา่งๆ 

ในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ของภมูภิาคเอเชยี 

ความกา้วหนา้ไดเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ลว้ในปีผ่านมาสบืเน่ืองมาจากการรเิร ิม่ในระดบัภมูภิาค 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในหลาย ๆ เมอืงในภมูภิาคยงัคงตอ้งมกีารปรบัปรงุพฒันาขนานใหญ่ 

 

รายงานฉบบัดงักลา่วอธปิรายวา่การผนวกนโยบายตา่ง ๆ 

โดยการมุ่งเนน้เร ือ่งการตดัสนิใจดา้นการคมนาคมขนสง่ของผูเ้ดนิทางคอืหนทางทีจ่ะกอ่ใ

หเ้กดิผลส าเรจ็ 

การขยายและการยกระดบัระบบการขนสง่มวลชนจะชว่ยในการรบัมอืกบัความตอ้งการดา้

นการคมนาคมขนสง่ทีก่ าลงัขยายตวัเพิม่ขึน้โดยปราศจากการเพิม่การใชพ้าหนะยานยน

ตส์ว่นบุคคลในปรมิาณสงู ๆ 

ความตอ้งการของการเดนิทางสญัจรสว่นบุคคลทีก่ าลงัเตบิโตขึน้นีอ้าจถกูจ ากดัขอบเขตไ

ดต้อ่ไปโดยการพฒันานโยบายตามราคาและนโยบายแบบไม่ตามราคา 

การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่พิม่พูนขึน้จะท าใหก้ารบรหิารจดัการดา้นการจราจรมปีร

ะสทิธภิาพยิง่กวา่ 

การสนับสนุนสง่เสรมิขอ้ตกลงของการท างานทีย่ดืหยุน่เขา้กบัสถานการณจ์ะชว่ยลดทอน

การใชร้ะบบคมนาคมขนสง่ในเขตเมอืงได ้ทา้ยทีส่ดุ 

การคดิทบทวนใหม่ในการวางผงัเมอืงดว้ยการพจิารณาอยา่งรอบคอบถงึผลกระทบโดยรว

มตอ่ความตอ้งการของการคมนาคมขนสง่จะสามารถลดความแออดัของการจราจรไดใ้นร

ะยะยาว  

รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกจิ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบบันี ้

ยงัไดค้รอบคลมุถงึการวเิคราะหก์ารพฒันาตา่ง ๆ ในดา้น 

การบูรณาการระดบัภมูภิาคภายในขอบเขตของนโยบายส าคญัและบนัทกึรายงานของประ

เทศ ทีไ่ดก้ลา่วถงึปัญหาและอปุสรรคของการปฏริปูทางดา้นโครงสรา้งในระดบัประเทศ 

ในกลุม่ประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต,้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี  และ ประเทศอนิเดยี  

 

นักข่าว สือ่มวลชน สามารถตดิตอ่ขอรบัขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่เค็นซเึคะ ทานากะ 

(Kensuke Tanaka) หวัหนา้แผนกทวปีเอเชยี, 



ศนูยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD 

Development Centre) (อเีมล: Kensuke.Tanaka@oecd.org  หมายเลขโทรศพัท:์ +33 (0) 6 27 19 05 

19) และ บุชรา ครอีตุ (Bochra Kriout) (อเีมล: Bochra.Kriout@oecd.org  หมายเลขโทรศพัท:์ + 

33 1 45 24 82 96) 

 

ส าหรบัรายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต,้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี และ ประเทศอนิเดยี ประจ าปี พ.ศ. 25 62 

รวมทัง้บนัทกึรายงานของประเทศ ท่านสามารถดขูอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่ 

http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เกีย่วกบัรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกจิฉบบัดงักล่าว  

 

รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต,้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี และ ประเทศอนิเดยี  ประจ าปี พ.ศ. 25 62 

ไดถ้กูจดัท าขึน้โดยศนูยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพั

ฒนา (OECD Development Centre) 

ภายใตก้ารความรว่มมอืประสานงานกบัสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิเพือ่อาเซยีนและเอเชยีตะวนัอ

อก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA)  

และคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาตสิ าหรบัเอเชยีและแปซฟิิก 

(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) 

รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกจิดงักลา่วถอืเป็นการสนับสนุนชว่ยเหลอืตอ่โครงการระดบัภมูิ

ภาคในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 

(OECD Southeast Asia Regional Programme) 

ซึง่มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจรว่มกนั 

รวมทัง้การแลกเปลีย่นแนวทางและหลกัการปฏบิตัอินัดรีะหวา่งเหลา่ผูว้างนโยบายของรฐัห

รอืองคก์รตา่งๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

และในกลุม่ประเทศสมาชกิขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 

(OECD) 

mailto:Kensuke.Tanaka@oecd.org
http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/

