
 

หัวข้อข่าว.....ควันหลงการประชุม Eastern Economic Forum (EEF) เกิดการเพิ่มการค้าและการ
ลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลมากขึน้................. 

 

ข้อเท็จจริงข่าว 
การประชุม Eastern Economic Forum (EEF) ครัง้ที่ 2 ซึ่งจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 2 – 3 กันยายน 2559 ณ เมืองวลาดิวอสตอก 
สหพนัธรัฐรัสเซีย มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการขบัเคลื่อนตามนโยบายของประธานาธิบดีสหพนัธรัฐรัสเซียในการพฒันา
ภมูิภาคตะวนัออกไกลของรัสเซีย มีผู้ เข้าร่วมประชุมกวา่ 3,000 ราย จาก 56 ประเทศ โดยเฉพาะจากญ่ีปุ่ น (246 ราย) จีน 
(227 ราย) และเกาหลใีต้ (128 ราย)  
 
ในงานครัง้นี ้เป็นโอกาสอนัดีทีผู่้น าของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประธานาธิบดีของรัสเซีย เกาหลีใต้ และนายกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ น
ได้กลา่วปาถกฐา โดยเร่ิมจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ให้ความส าคญัและจดัให้ภมูิภาคตะวนัออกไกลเป็นภมูิภาค
ที่ต้องพฒันาล าดบัแรกๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงต้องพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อดึงดดูการลงทุนจากต่างประเทศ 
ภมูิภาคนีม้ีทรัพยากรธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์ ได้แก่ เหมืองแร่ทอง เพชร น า้มนั ประมง และป่าไม้ และเป็นภูมิภาคที่ติด
กบัประเทศจีนซึ่งถือเป็นตลาดที่รองรับสินค้าจากรัสเซียกว่า 400 ล้านคน นอกจากนีแ้ล้ว Far Eatern มิได้หมายถึงรัสเซีย
เท่ านั น้  แต่ยังรวมถึ ง  Eurasian Economic Union (EAEU) จ านวน  5  ป ระ เทศ  (เบลา รุส  คาซัคสถาน  คี ร์ กี ซ
สถาน อาร์เมเนีย รัสเซีย ) และรวมถึงประเทศจีนด้วย 
 
ผู้น าของเกาหลแีละญ่ีปุ่ นตา่งยืนยนัท่ีจะช่วยสง่เสริมและพฒันาให้เกิดการค้าและการลงทนุในภมูิภาคนีเ้พิ่มขึน้ และยงัได้
เน้นถึงความสงบและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพื่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน โดยประธานาธิบดีเกาหลี
ใต้ นาง Park Geun-hye ให้ความส าคญัของโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งต่อการพฒันา เช่น การพฒันาท่าเรือ และถนน 
ซึ่งจะช่วยให้ภมูิภาคของรัสเซียที่ด้อยพฒันา กลายเป็นศูนย์โลจิสติกใหม่ที่จะเช่ือมโยง Far East กับ Eurasia ด้วย สว่น
ญ่ีปุ่ นเห็นวา่รัสเซียไม่ได้เป็นคู่แข่ง แต่เป็นพนัธมิตรที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกนั โดยเราจะสร้าง Far East Russia ให้เป็น
ฐานการสง่ออกสูเ่อเชีย ญ่ีปุ่ นได้รับอนญุาตตัง้โรงงงานผลติรถยนต์ Mazda ในภมูิภาคดงักลา่วแล้ว  
 
ภายหลงัการประชุม ทัง้จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ต่างสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกนั เช่น ความร่วมมือด้าน 
Free Port ด้านสาธารณสขุ การประมง การสนบัสนุนกองทุนด้านเกษตรกรรมระหว่างจีน – รัสเซีย (Agriculture Fund) 
การก่อสร้างสะพานพลงังานร่วมระหวา่งรัสเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้และจีน  
 
ผลของการจดังานดงักลา่ว ถือเป็นโอกาสที่รัฐบาลและเอกชนของรัสเซียจะได้พบปะเจรจาธุรกิจและลงนามสญัญาลงทนุ
และซือ้ขายสินค้าจ านวน 201 ฉบบั มูลค่ามากกว่า 1.63 ล้านล้านรูเบิล  คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน 67,000 คน ในสาขา
เกษตรกรรม ประมง พลงังาน และอตุสาหกรรมหนกัอื่นๆ รวมถึงการลงนามความตกลงร่วมมือระหวา่งกนัด้านก๊าซ LNG 
ระหวา่งบริษัทน า้มนั Rosneft และการปิโตรเลยีแหง่ประเทศไทย 
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บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
ผลพวงจากการประชุม  Eastern Economic Forum เป็นการเปิดโฉมหน้าการพฒันารัสเซียตะวนัออกโดยเน้น

ความร่วมมือทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง รัสเซีย กลุม่ประเทศ EAEU และเอเชีย โดยเฉพาะ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น 
และอาเซียน ซึง่ประธานาธิบดีรัสเซียได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาภมูิภาคนีเ้ป็นอยา่งมาก เพื่อน าการค้าการลงทนุเข้าสู่
ภมูิภาค และมองเอเชียเป็นพนัธมิตรทางการค้าที่ส าคญั ดงันัน้ หากไทยให้ความส าคญักบัรัสเซียในฐานะที่เป็นพนัธมิตร
ทางการค้า การประชุม EEF จึงเป็นเวทีท่ีประเทศไทยควรเข้าร่วม และให้ความส าคญัมากขึน้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์
ต่อการขยายการค้าและการลงทนุของประเทศไทย ตลอดจนถึงความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศที่ดีระหว่างไทยกบัรัสเซีย
ตอ่ไป  

ผลจากการดึงดูดการลงทุนในภูมิภาคตะวนัออกไกล ท าให้ญ่ีปุ่ นจัดตัง้ โรงงานผลิตรถยนต์ Mazda ณ เมือง 
วลาดิวอสตอก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สินค้าประเภทชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยที่จะมีโอกาสส่งออกเพื่อมาประกอบเป็นตัว
รถยนต์ในรัสเซียมากขึน้ 
 
ข้อคดิเห็น/เสนอแนะของ สคต.  

ภมูิภาคตะวนัออกไกล (Far Eastern Region) ถือวา่เป็นภมูิภาคที่มีโอกาสในด้านการค้าและการลงทนุเนื่องจาก
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และตัง้อยู่ใกล้เอเชีย โดยเฉพาะการลงทนุในการซือ้หรือลงทนุด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ปัจจบุนั สนิค้าและการลงทนุจากจีน เกาหล ีและญ่ีปุ่ น ได้เข้ามาเปิดมาอยา่งเพิ่มขึน้และตอ่เนื่อง ขณะที่สนิค้าไทยเข้ามาสู่
ตลาดในภมูิภาคนีน้้อยลง และคนไทยรู้จกัเมืองตา่งๆ ในภมูิภาคนีไ้ม่มากนกั หากสร้างความรู้และความเข้าใจตลาดให้กบั
ผู้ประกอบการไทยมากขึน้จะช่วยให้เกิดการค้าและการลงทนุระหวา่งกนัมากขึน้ ส านกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ 
ณ กรุงมอสโก เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิภาคนีเ้พื่อเป็นประตูสู่ประเทศรัสเซียในฝ่ังตะวนัออก จึงเสนอให้มีผู้ แทน
การค้า Trade Representative ในเมืองวลาดิวอสตอกเพื่อช่วยสง่เสริมการน าเข้าสนิค้าและบริการ รวมถึงการลงทนุจาก
ไทยมากขึน้ 

 

 
 


