ปาฐกถาพิเศษของผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย (นายวินิจฉัย แจงแจง)
เรื่อง “ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยในภูมิภาค”
วันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2558
ทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสมาเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่อง “ทิศทาง
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยในภูมิภาค” กับทานทั้งหลายในวันนี้
หวงเวลานี้ถือเปนหวงเวลาที่ทาทายและมีความสําคัญของประเทศไทยเปนอยางมาก
เศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายในมิติตางๆ ซึ่งกลาวไดวาเปน
“New Normal” คือการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตดวยอัตราที่ชาลง ผลักดันใหไทยตองเรงหา
ทางออกใหมๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เราตางทราบดีวา ภาวะเศรษฐกิจโลกกําลังฟนตัวอยางชาๆ แตยังมีความเปราะบาง
และความไมแนนอนในหลายจุดอยูสูง จากปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ความไมแนนอนและ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปจจัยทางสังคม การเมืองตางๆ อาทิ การปรับลดคาเงิน
หยวนของจีน การชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐ การออกจาก
ยูโรโซนของกรี ซ ภั ยคุกคามจากการก อการราย ป ญหา Migrant Crisis ของยุ โรป ภาวะ
เศรษฐกิจโลกดังกลาวสะทอนวา กําลังซื้อของผูบริโภคยังไมเขมแข็งนัก และสงผลตอประเทศ
ไทย เพราะไทยเปนประเทศที่พึ่งพาการสงออกระดับสูงถึง 70% ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
จากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหการสงออกของไทยในชวง 8 เดือนแรกของปนี้
หดตัวลง -4.92% ทั้งนี้ เมื่อหักการสงออกน้ํามันและทองคําออกไป พบวาการสงออกของไทย
ยังคงหดตัว -2.9% ทั้งนี้ เมื่อหันไปดูสถานการณสงออกของประเทศคูแขงตางๆ จะพบวา
ประเทศสวนใหญลวนมีการสงออกที่ลดลงเกือบทั้งสิ้น โดยการสงออกของไทยหดตัวในระดับ
ที่นอยกวาประเทศอื่นในภูมิภาค เชน สิงคโปรหดตัวถึงรอยละ 13.1 แมวาการสงออกของ
ไทยจะหดตัวลง แตก็เปนที่พอใจวาสวนแบงตลาด หรือ Market Share ในตลาดหลักๆ ของ
ไทยนั้ นมี สั ดสวนที่ สูงขึ้น ไม ได ลดลงตามการหดตั วของมูลคาการส งออก เช น ในตลาด
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน อินเดีย สิงคโปร เกาหลีใต ออสเตรเลีย เปนตน
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อยางไรก็ดี กระทรวงพาณิ ชยก็ไมไดนิ่งนอนใจ และกําลังทํ าทุกวิถีทางที่จะรักษา
เปาหมายขยายการสงออกไมใหหดตัวไปมากกวารอยละ 3.0 ในป 2558 นี้ โดยกระทรวง
พาณิชยไดกําหนดตลาดสงออกเปาหมายไดแก ตลาด จีน ญี่ปุน อินเดีย และอาเซียน ซึ่ง
อาเซียนถือเปนตลาดสงออกเปาหมายที่สําคัญที่สุดของไทย เนื่องจากอาเซียนเปนคูคาอันดับ
1 ของไทย โดยมีสัดสวนในมูลคาการสงออกรวมของไทยถึงรอยละ 26
ทานผูมีเกียรติ
ประเทศไทยถือเปนประเทศขนาดกลางที่มี ระบบเศรษฐกิจแบบเปด มี การพึ่ งพา
การคาระหวางประเทศในระดับที่สูงอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การที่การคา
การลงทุนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และซับซอนขึ้น มีกฎกติกาทางการคาใหมๆ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสภาพการแขงขันมีความเขมขนและมีรูปแบบการคาใหมๆ
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ เปนตัวเรงผลักดันใหเราตองปรับตนเองเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกใหได
ผมมีความเชื่อว า “การค าที่ ยั่งยื น” คือการค าที่ ตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศคูคาเพื่อใหกาวเดินและเติบโตไปพรอมกัน บนหลักการที่ทุกฝายตองไดประโยชน
มิใชการคาที่มุงหวังเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
กระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานหลักดานเศรษฐกิจและการคา มีเปาหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศให เติ บโตไดอยางตอเนื่ อง มี เสถี ยรภาพ ยั่ งยื น และให
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตจากภายใน (Local Economy) ควบคูไปกับ
การขับเคลื่อนการสงออก โดยยุทธศาสตรการทํางานของกระทรวงพาณิชยมี 4 ประการ
คือ (1) การแกปญหาคาครองชีพ (2) การสรางรายไดเกษตรกร ผูมีรายไดนอย และพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น (3) การเรงผลักดันการสงออก (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 4 ประการขางตน กระทรวงพาณิชยไดเตรียม
ความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้คือ
(1) การพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางของการคาและเชื่อมโยงความรวมมือทางการคา
และการผลิตในภูมิภาค
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจการคาและการลงทุนใน
ประเทศ
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(3) การสงเสริมบทบาททางการคาและการลงทุนของไทยในเวทีโลก
ประเด็นแรก การพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางของการคาและเชื่อมโยงความรวมมือ
ทางการคาและการผลิตในภูมิภาค จุดเดนสําคัญของไทยที่เปนขอไดเปรียบเชิงการคาใน
ภูมิภาคนี้ก็คือ “ทําเลที่ตั้ง” ที่นอกจากจะเปนศูนยกลางในเชิงภูมิศาสตรของอาเซียนแลว ยัง
มีความเหมาะสมในการเปนศูนยกลางของความหลากหลายทั้งศาสนาและวัฒนธรรมที่เปด
กวาง ซึ่งปจจัยเหลานี้ ทําใหไทยมีความเหมาะสมในการเปนศูนยกลางที่สามารถเชื่อมโยงมิติ
ตางๆ ของภูมิภาค (Hub of ASEAN Connectivity) ที่เกื้อหนุนตอการสงเสริมการคาและ
การลงทุนสมัยใหมอยางแทจริง โดยเฉพาะการเปนศูนยกลางดานการคมนาคม การขนสง
สินคา การกระจายสินคา การบริการทางการเงิน และการบริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันใน
หวงโซการผลิตและบริการ
จากจุดเดนดังกลาว รัฐบาลไดดําเนินการเพื่อพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางของการคา
และเชื่อมโยงความรวมมือทางการคาและการผลิตในภูมภิ าค โดยการลงทุนพัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนาดใหญ เพื่ อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิ เศษต างๆ ในภู มิ ภาคที่ สอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ อาทิ ยุทธศาสตรความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East-West Economic Corridor ระยะทาง 1,450 กม. เชื่อมโยงเมืองทาดานัง
ของเวี ย ดนาม แขวงสะหวัน นะเขตใน สปป.ลาว อํ า เภอแม ส อด จั งหวั ด ตาก ไปยั ง
ประเทศพมาจนทะลุอาวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลําไย หรือมะละแหมง เปนการเชื่อมโยง
ทะเลจีนใตกับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจสามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง
ตอไป และยุทธศาสตรความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต North-South Economic
Corridor ที่เชื่อมโยงจีนตอนใตและไทย/เวียดนาม/ลาว การเชื่อมโยงดังกลาวเปนประตู
เปดสูตลาดการคาในประเทศเพื่อนบานที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และเปนประตูเชื่อมโยง
การคาและการลงทุนเขาสูประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคไปพรอมกัน
นอกจากนี้ รัฐบาลกําลังเดินหนาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดสําคัญ ไดแก ตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด
สงขลา กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ซึ่งจะชวยสนับสนุนการคา
และการลงทุ นของไทยกั บประเทศเพื่ อนบ านได อย างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมไทยกับเมียนมารคือตากและกาญจนบุรี
ในขณะนี้ ประเทศเพื่อนบานของไทยไดเริ่มมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแหง
ทั้ งที่ เป ดดํ าเนิ นการแลวหรื อยั งอยู ระหวางการพั ฒนา หากไทยสามารถเชื่อมโยงการคา
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การลงทุนระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบานใน
ลักษณะคลัสเตอรระหวางประเทศ ก็จะชวยสงเสริมและเกื้อหนุนใหการคาการลงทุนระหวาง
กัน และในภู มิภาคเติบโตยิ่งขึ้น ทั้ งนี้ การคัดเลือกคลัสเตอรในแตละพื้นที่ รัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการพิจารณาประเด็นความสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหการคาชายแดนขยายผลไปมากกวาเรื่องของเศรษฐกิจการคา แต
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูแถบชายแดน รวมทั้ง
ธุรกิจรายยอย (SMEs) ที่มีการคาแถบชายแดนจํานวนมากดวย
ในสวนของกระทรวงพาณิชย ตั้งเปาหมายทีจ่ ะผลักดันการคาชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบานและการคาผานแดนใหมีมูลคาถึง 1.5 ลานลานบาทในป 2558 โดยมีกิจกรรม
สําคัญที่ผานมา อาทิ โครงการแมสอดโมเดล เพื่อจัดงานมหกรรมการคาชายแดนและจับคู
ธุรกิจที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และขยายตอเนื่องไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
สระแกว ตามลําดับ ทําใหเกิดมูลคาการคาทันทีกวา 400 ลานบาท รวมทั้งมีการลงนามเพื่อ
ลงทุนระหวางกันไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท
ประเด็นที่สอง การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจการคาและการ
ลงทุนในประเทศ โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
ระยะยาว รั ฐบาลให ค วามสํ าคั ญ อย างยิ่ งกั บ การปฏิ รูป และปรับ ปรุ งสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกทั้งเชิงกายภาพและเชิงการบริหารจัดการ เพื่อใหเปนที่ดึงดูดแกนักลงทุนทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ
ในด า นอุ ต สาหกรรม BOI ได ให สิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ โดยมุ ง เน น การลงทุ น
อุ ตสาหกรรมที่ ใช เทคโนโลยี ชั้นสู ง เขตเศรษฐกิ จพิ เศษด านการวิ จัย พั ฒ นา และการ
เชื่อมโยงการผลิตกับประเทศเพื่อนบานและกลุมจังหวัดใกลเคียงในลักษณะคลัสเตอร
ตามศักยภาพและจุดเดนของพื้นที่ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดขั้นตอนและอุปสรรคในการเงินและลงทุนประกอบธุรกิจ เพื่อลดความยุงยากและ
ซั บ ซ อ นในการติ ดตอ หน วยงานราชการ สรางความมั่ น ใจและความเท า เที ย มในการ
แขงขันทางธุรกิจมากขึ้น
ในสวนของกระทรวงพาณิชย ไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวกับการคาการลงทุน การลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจในไทย การพัฒนากฎหมายและสงเสริมทรัพยสินทางปญญา การทบทวนกฎหมาย
การแขงขันทางการคาเพื่อสรางความเปนธรรมทางธุรกิจ โดยเนนดําเนินการในแนวทาง
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ที่ เป นสากลและสอดรับ กั บ กระบวนการการค ายุ ค ใหม และที่สําคั ญ เราจะทํา งาน
รวมกับภาคเอกชนอยางใกลชิด
ประเด็นที่สาม การสงเสริมบทบาททางการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาคและ
โลกใหมากขึ้ น เนื่องจากการคาในระยะตอไป เป นการค าที่ ตองมี การแข งขั นและต องใช
กลยุทธและรูปแบบการคา การตลาด และการลงทุนที่ซับซอนมากขึ้น การกาวออกไปทํา
การคาและลงทุนนอกประเทศจะชวยสรางความไดเปรียบและโอกาสใหมๆ ในตลาดเปาหมาย
ซึ่งภาคธุรกิจเองตองมีความกลาที่จะกาวออกไปทําธุรกิจนอกประเทศอยางเต็ มตัว ทั้งนี้
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยและหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนอยาง
เต็มที่
ในการนี้ รัฐบาลไดเรงดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจของ
วิ ส าหกิ จ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่ ง ป จ จุ บั น ถื อ ว า เป น นั ก รบทางเศรษฐกิ จ ของไทย ซึ่ ง
จําเปนตองยกระดับความเขมแข็งรองรับการแขงขันจากทั้งภายในประเทศและธุรกิจของ
คนตางดาว โดยเฉพาะวิสาหกิจรายยอยและหนวยธุรกิจในระดับฐานราก อาทิ วิสาหกิจ
ชุม ชน สหกรณ ก ารเกษตรและสหกรณ รานค า /บริการจํ า นวนมาก ในขณะเดี ย วกั น
รัฐบาลมุงหวังที่จะผลักดันให SMEs และวิสาหกิจรายยอยของไทยไดเกาะเกี่ยวเปนสวน
หนึ่ งของห วงโซมู ล ค าระหว างประเทศมากขึ้น ซึ่ งในป จจุ บัน มี SMEs เพี ย งรอ ยละ 1
เทานั้นที่สามารถสงออกไดโดยตรง การพัฒนา SMEs และวิสาหกิจรายยอยจึงถือเปน
วาระแห งชาติที่ เร งด วนเพราะเป น พื้ น ฐานของความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ สั งคมและ
การเมือง
ในส ว นของกระทรวงพาณิ ชย ได ผ ลั ก ดั น โครงการสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
ผูประกอบการใหออกไปลงทุนและทําธุรกิจการคาในตางประเทศ อาทิ โครงการพี่จูงนอง
โดยกระทรวงพาณิชยไดรวมมือกับภาคเอกชนรายใหญที่ประสบความสําเร็จใหทําหนาที่เปน
พี่เลี้ยงนํ าผูประกอบการไทยออกไปบุกตลาดตางประเทศ และโครงการสรางเครือขาย
(Yen-D Program) เพื่อใหผูประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบาน (เวียดนาม กัมพูชา
ลาวและเมียนมาร) สามารถสรางเครือขายทางการคาระหวางกัน และเพิ่มพูนทักษะในการ
ทําธุรกิจระหวางประเทศยังมี นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อาทิ Franchising และการเจาะ
ตลาดเมืองรอง เปนตน โดยในชวง 6 เดือนที่ผานมา มีผูประกอบการไทยเขารวมโครงการ
ตางๆ กวา 5,000 ราย โดยมีสินคาเปาหมายในการผลักดัน อาทิ ขาว ผลิตภัณฑขาว อาหาร
เสริม เครื่องดื่ม สปา และผลิตภัณฑสปา เปนตน
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นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยไดดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การบุกตลาดในภู มิ ภาค อาทิ เรงสรางศักยภาพธุรกิ จไทยอยางครบวงจร ยกระดับการ
บริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือขาย พัฒนาและใหบริการดานการคาระหวางประเทศแก
ผู ประกอบการและนั กออกแบบพร อมสู เวที การค าโลก และจั ดตั้ งศู นย AEC Business
Support Center ใน 8 ประเทศอาเซียนเพื่อใหบริการขอมูลเชิงลึกดานการคาการลงทุนใน
ตลาดอาเซียน
ทานผูมีเกียรติ
ในสวนของความสัมพันธไทย-เมียนมาร ไทยและเมียนมารเปนประเทศทีม่ ีพรมแดน
ติดกัน และมีความสัมพันธใกลชิด ทั้งในฐานะประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่กําลังจะกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจรวมกันในปลายปนี้ โดยในป 2557 เมียนมาร
เปนคูคาอันดับที่ 6 ของไทยในกลุมอาเซียน ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2553-2557) การคา
ระหวางไทยกับเมียนมารมีมูลคาเฉลี่ยประมาณปละ 6,800 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 13.6 ตอป สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปเมียนมาร ไดแก เครื่องดื่ม
น้ํามันสําเร็จรูป ปู นซีเมนต เหล็ ก เครื่องจักรกล ผ าผืน เคมี ภั ณฑ เครื่องสําอาง อาหาร
สําเร็จรูป เปนตน ซึ่งสินคาไทยเปนที่นิยมในตลาดเมียนมาร เนื่องจากเปนสินคาที่มีคุณภาพ
ดี
ตลาดเมียนมารเปนตลาดที่มีขนาดใหญ และยังตองพึ่งพาการนําเขาสินคาอุปโภค
บริโภค และสินคาทุนคอนขางมาก และเมียนมารยังเปนแหลงลงทุนที่มีศักยภาพสําหรับ
นักลงทุนไทยในการขยายฐานการผลิต เนื่องจากความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ
อาทิ ปาไม ประมง น้ํามัน กาซธรรมชาติ และอัญมณี ในชวงที่ผานมา การที่เมียนมารได
ปฏิรูปประเทศเพื่อการเปนระบบเศรษฐกิจที่มีตลาดเปนตัวนํา โดยไดออกกฎหมายการลงทุน
ฉบับใหมที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนและรวมทุนไดมากขึ้น ทั้งยังมีสิทธิ
ประโยชนพิเศษทั้งดานภาษีและที่มิใชภาษีที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกฎหมายการลงทุนฉบับเดิม
เป น การสร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ นั ก ลงทุ น จากทั้ งในและนอกประเทศ ท า มกลาง
สภาพแวดลอมการทําธุรกิจที่เอื้ออํานวยมากขึ้น
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นอกจากนี้ ในการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมียนมารไดลดภาษี
สินคาตางๆ ลงเปนจํานวนมาก ปจจุบันเหลือสินคาเพียงแครอยละ 7 ของรายการสินคา
ทั้งหมดที่ยังมีภาษีอยู โดยเมียนมารจะลดภาษีสินคาดังกลาวใหเหลือรอยละ 0 ในป 2561
ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะเปนโอกาสสําหรับผู ประกอบการไทยในการค าขายและขยายตลาดไปยัง
เมียนมารไดมากขึ้น
การเติบโตที่ยั่งยืน คือการเติบโตที่ไทยกับประเทศเพื่อนบานจับมือเพื่อเดินหนา
พัฒนาประเทศไปดวยกัน ซึ่งผมมีความยินดีทไี่ ดทราบวา ไทยและเมียนมารมีความสัมพันธ
ทางการคาที่ใกลชิด ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน โดยในระดับรัฐบาล มีคณะกรรมาธิการ
รวมทางการคา (Joint Trade Commission: JTC) ไทย-เมียนมาร และคณะกรรมาธิการรวม
ว าด วยความร วมมื อทวิ ภาคี (Joint Commission: JC) ไทย-เมี ยนมาร เป นกลไกในการ
ขับเคลื่อนความสัมพันธ
ความรวมมือในภาคเอกชน มีการประชุมหารือกันระหวางทั้งสองสภาธุรกิจคือ สภา
ธุรกิจเมียนมาร-ไทย และสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร ซึ่งลาสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่
กรุงเนปดอว เมียนมาร ไดมี การประชุมหารือกันในเรื่องที่มีความสําคัญหลายเรื่อง อาทิ
(1) การส งเสริมและพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเมี ยวดี -แม สอด ซึ่ งเป นพื้ นที่ ที่ มี ความ
เหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) การสงเสริมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทองถิ่น
ระหวางกัน คือ เงินบาทของไทย และเงินจาดของเมียนมาร เพื่อแกปญหาการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหลายสกุลเงิน (3) สงเสริมการอบรมฝมือแรงงานชาวเมียนมารบริเวณ
พื้นที่เมียวดี-แมสอด โดยเฉพาะในระดับผูดูแลงาน หัวหนา/ผูจัดการ เพื่อมารองรับภาค
ธุรกิจไทยในพื้นที่เมียวดี-แมสอด ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการเคลื่อนยายของแรงงาน
เมียนมารเปนจํานวนมากทั้งในปจจุบัน และในอนาคตตอไป (4) สงเสริมใหมีการผอนคลาย
หรือยกเลิกการทําวีซ า/บัตรผานแดน (Boarding Pass) ระหวางไทยกับเมี ยนมาร ใน
พื้นที่บริเวณชายแดน หรือในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยนํารองที่พื้นที่แมสอด-เมียวดี และ
(5) ผลักดันความรวมมือดานการขนสงและโลจิสติกสในเรื่องระบบการติดตามสินคา
(tracking) และการทํ า shipping ระหวางไทยกับเมียนมาร เพื่อใหเกิดการดําเนิ นการ
อยางเปนรูปธรรมในอนาคต
ในสวนของเสนทางจากไทยไปเมียนมารและการเชื่อมโยงไปสูเศรษฐกิจขนาด
ใหญ เสนทางยุทธศาสตรที่สําคัญ อาทิ เสนทางจากแมสอดของไทย-ออกไปสูเมียวดี
ในเมียนมาร-และสิ้นสุดที่เมืองมอเรของอินเดีย จะเปนเสนทางยุทธศาสตรสําคัญของ
ไทยในการเขาสูตลาดขนาดใหญในอินเดีย ซึ่งเสนทางดังกลาวจะชวยยนระยะเวลาการ
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ขนสงใหเร็วขึ้นมาก และคนอินเดียก็มีความนิยมในสินคาของไทยอยูแลว และแนนอนวา
เมียนมารจะไดประโยชนจากการเชื่อมโยงดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม และเปน
โอกาสทีไ่ ทยและเมียนมารจะไดรวมมือกันเปดตลาดไปสูอินเดียรวมกันดวย นอกจากนี้ยัง
มีเสนทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC)
เริ่มจากอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายของไทย เขาเมียนมารที่อําเภอทาขี้เหล็ก ผานไป
ยังเมืองเชียงตุงของเมียนมาร เสนทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (EastWest Economic Corridor: EWEC) เริ่ม จากเมื อ งเมาะละแหมงของเมีย นมาร เขา
ไทยที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผานเขาสู สปป.ลาว ที่แขวงสะหวันนะเขต ไปสิ้นสุดที่
ท า เรื อ ดานั ง ในเวี ย ดนาม และเส น ทางเศรษฐกิ จ แนวใต (Southern Economic
Corridor: SEC) เริ่ม จากท าเรือ ทวาย ของเมีย นมาร เขาไทยที่ บานน้ํ าพุ รอน จังหวัด
กาญจนบุรี และเขากัมพูชาที่อําเภอปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนจัย ไปสิ้นสุดที่นครโฮจิ
มินหของเวียดนาม
ผมขอเรียนวา ปจจุบันไทยใหความสําคัญกับนโยบาย Deepening ASEAN คือ
สร า งความสั ม พั น ธ ใกล ชิ ด ขยายการค า การลงทุ น กับ ประเทศเพื่ อ นบ านในอาเซี ย น
โดยเฉพาะตลาด CLMV ซึ่ ง เป น ตลาดที่ มี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ สู ง โดย
กระทรวงพาณิชยจะใชรูปแบบการผลักดันการคาชายแดน การคาผานแดนไปยังประเทศ
อื่ น ๆ การเจาะตลาดที่ มี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สู ง 50 เมื อ ง และการเป น Global
Supply Chain เกื้อหนุนหวงโซการผลิตสินคาระหวางกัน เปนยุทธศาสตรหลักในการ
ขับเคลื่อนการคาระหวางกัน และตลาดเมียนมารจัดเปนตลาดศักยภาพดาวรุงทีก่ ระทรวง
พาณิชยใหความสําคัญเปนพิเศษ
ทานผูมีเกียรติ
ทายที่สุด ขอเรียนวา หวงเวลานี้เป นหวงเวลาที่สําคัญ ของประเทศไทย เรา
สามารถขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันได ดวยความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ไทยและเมียนมารในฐานะมิตรที่ดีและเพื่อนบานที่ใกลชิด จะ
ชวยกันผลักดันความรวมมือหุนสวนเชิงยุทธศาสตร และสรางความเจริญ รุงเรืองและ
ความมั่งคั่งรวมกันได และในวันนี้ ผมเห็นสัญญาณที่ดีจากความรวมมือกันในการจัดงาน
ในวันนี้ ขึ้ น มา โดยสภาธุรกิ จไทย-เมีย นมาร และสภาอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย
รว มกั บ ภาคเอกชนแห งเมี ย นมาร คื อ สภาธุ ร กิ จ เมี ย นมาร -ไทย และผมขอให ท า น
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ทั้ งหลายรว มมื อ กัน ขั บ เคลื่อ นความรวมมื อ และการค าการลงทุ น ระหวา งไทยและ
เมียนมาร ใหเดินหนาอยางสรางสรรคตอไปครับ
ขอบคุณครับ
----------------------------สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย
ตุลาคม 2558

