
30

เ ติ ม ค ว า ม รู

สภาพเสนทาง R3E ในชวง
ของไทย ทีจ่งัหวดัเชยีงรายเปน
ถนนสีเ่ลน สวนอาํเภอเชยีงของ
เปนถนนสองเลนและเปนชมุชน
เมืองหนาแนนขนานตามแมน้ํา
โขง การเดนิทางจากไทยไปตาม
เสนทาง R3E ตองขามแมน้ําโขง
ทีด่านเชยีงของโดยใชเรอืหางยาว
โดยสารขามฟากไปดานหวยทราย 
แขวงบอแกว สปป.ลาว สาํหรับ
เสนทาง R3E ใน สปป.ลาว เปน
ถนนคอนกรีตสองเลนทีบ่นเสน
ทางยงัไมมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ท้ังนี้แมวาเสนทาง R3E นี้จะ
เปดใชแลวแตยังคงอยูระหวาง
รอการเปดใชสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 4 (เชียงของ-
หวยทราย) ทีก่อสรางแลวเสร็จ
ตั้งแตป 2555 และคาดวาจะ
เปดใชอยางเปนทางการไดใน
ปลายปนี้ ซึ่งสะพานแหงนี้จะ
เชื่อมการเดินทางดวยรถยนต
ไดตลอดเสนทาง R3E ของทั้ง

การเชื่อมโซอุปทานการคา
รองรับการพัฒนาโลจิสติกสในอาเซียน
ในปจจุบันประเทศไทยไดมีแผนการเชือ่มโยงอปุทานการคาเพ่ือรองรับการพัฒนาโลจสิตกิสในอาเซยีน โดยมกีาร
เชื่อมโยงถนนสายตางๆ ทั้งในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดิน
ทาง เชน เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ 
เสนทาง R3E หรือ R3A ที่ขณะนี้เสนทาง R3E ไดกอสรางแลวเสร็จ และเปดใชอยางเปนทางการไปตั้งแต
ป 2551

เปนเสนทางทีผ่ลไมจากไทยจะเดนิทางไป
ยังประเทศจีน ทั้งลําไย มังคุด กลวยไข 
โดยเฉพาะกลวยไขนัน้ถาขนสงไปทางเรอื

จะดาํไมไดขึน้ชัน้วาง แตถาขนสงทางรถ
จะรกัษาสภาพไดนานขึน้ สวนผลไมจนีที่
นําเขามาไทย คือ องุน ทับทิม ลูกพลับ 

สามประเทศโดยไมตองใชแพขนานยนต
เหมอืนเชนทีผ่านมา ซึง่สะพานแหงนีจ้ะ
เปนเสนทางทีจ่ะคกึคกัอกีแหงหนึง่ เพราะ

การเชื่อมโซอุปทานการคา

สว.สก.
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และผักทุกชนิดตามฤดูกาล 
 อีกเสนทางหนึ่งที่สําคัญ คือ เสน

ทางสายระเบยีงเศรษฐกจิตะวันออก-ตะวัน
ตก (East-West Economic Corridor 
: EWEC) ที่เชื่อมระหวางทะเลจีนใตกับ
ทะเลอันดามัน โดยเริ่มจากดานตะวัน
ออกของเวียดนาม ผาน สปป.ลาว ขาม
สะพานแมนํา้โขงแหงที ่2 เขาสูไทย และ
ไปสูสหภาพพมา โดยมจีดุเชือ่มโยงเมอืง
สําคัญตางๆ ไดแก เมาะละแหมง - เมีย
วะดี– แมสอด – พิษณุโลก – ขอนแกน 
– กาฬสินธุ – มุกดาหาร (ไทย) – สะห
วันนะเขต - แดนสะหวัน (ลาว)- ลาว
บาว – เว – ดองฮา - ดานัง (เวียดนาม) 

สําหรับความสําเร็จในการจะให
เกดิการเชือ่มโยงนัน้จาํเปนตองมองภาพ
ใหญ ประเทศไทยอาจจะรักษาตลาดสง
ออกในประเทศไดยากเพราะมคีาแรงสงู 

รวมท้ังผงัเมืองตางๆ ไมอาํนวยใหโรงงาน
ตั้งอยูในเมอืงไทย ทั้งนี้การคาตองมีการ
ลงทนุ อาจตองไปตัง้โรงงานเพือ่การผลติ
ในประเทศอืน่ ตวัอยางเชน ปลากระปอ
งอะยํา ที่ไปตั้งโรงงานอยูในภาคใตของ
ประเทศมาเลเซยี หรือ ปลากระปองตรา
สามแมครัว ก็ไปเปดโรงงานที่เวียดนาม 
การผลิตในยุคนี้ ควรศึกษาจากสิงคโปร
เปนตัวอยาง ที่ผลิตในไทยแตนําไปขาย
ตางประเทศ โดยโครงสรางพืน้ฐานตางๆ 
ตองเช่ือมโยงกบัการผลติ อกีทัง้ตองแยก
อาเซียนใหชัดเจน ระหวางอาเซียนบน
แผนดนิกับอาเซยีนโพนทะเล นอกจากนี้ 
การคาชายแดนตองเปล่ียนบรบิท เพราะ
มูลคาการคาขายไมไดสูงมาก กระทรวง
พาณิชยควรทําตัวเลขใหมใหสอดคลอง
กบัความเปนจรงิ เนือ่งจากการคาบรเิวณ
ชายแดน 90% เปนการคาผานแดนไป

ยังประเทศที่ 3 แตกรมศุลกากรกลับใช
ตวัเลขเปนการคาชายแดนไทย-มาเลเซยี 
กลายเปนคูคาที่ใหญที่สุดถึง 64% แตที่
จรงิแลวเปนประเทศจนีทีซ่ือ้สนิคา ซึง่จดั
เปนการคาผานแดนเทานั้น

ปจจุบันบริษัทชั้นนําอันดับตนๆ 
ของไทยสวนใหญ ไดเริ่มไปเปดโรงงาน
การผลิตทีป่ระเทศกัมพชูาแลว และคาด
วาจะเดนิเครือ่งจกัรไดในตนปหนา ทาํให
อกี 3-5 ปขางหนา ตวัเลขการสงออกของ
ไทยจะหายไปเกอืบครึง่ สวนเรือ่งการคา
ระหวางไทยกบัพมามมีลูคาไมมากเทาที่
ควร มีเพียงประมาณ 50,000 กวาลาน
บาท แตไมควรมองขามประเทศพมาท่ี
กําลังพัฒนา โดยมีประชากรประมาณ 
60 ลานคน และกําลังจะโตวันโตคืน

จากมุมมองของกลุมธุรกิจชั้นนํา
ของไทย เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 (เชียงของ- หวยทราย)
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อาหาร จํากัด (ซีพี) มองวาอาเซียน
เปนกลุมประเทศท่ีมีอนาคต มปีระชากร
รวมประมาณ 600 ลานคน ซึง่จะเปนฐาน
ในการรองรบัตลาด และมศีกัยภาพในเรือ่ง
วัตถุดิบ ทั้งลาว กัมพูชา และพมา ตางมี
วัตถดุบิเหลอื สวนวัตถดุบิในประเทศไทย
นัน้ไมเพยีงพอ ซพีมีพีืน้ฐานการทาํธรุกจิ
ในเร่ืองอาหารสัตวและปศุสัตว ซ่ึงโลก
เราตอนนี้มีประชากรราว 7 พันลานคน 
ภายใน 3-4 ปขางหนาจะเพิ่มเปน 9 พัน
ลานคน จะเกดิการแขงขนัเรือ่งทรพัยากร
ขึ้น ดังนั้น ในเรื่องการเชื่อมโซอุปทาน
สาํหรับภาคสวนธุรกจิอาหารสตัวจะตอง
คํานึงถึงวัตถุดิบเปนหลัก และเรื่องการ
ลงทุนนั้นจะไปลงทุนที่ใดจะตองยกกัน
ไปทั้งกลุม เปนครัสเตอร (cluster) ไป
เดี่ยวตายเดี่ยว นอกจากนี้การจะเขาไป
ทําธุรกิจท่ีใดก็ตองคํานึงวาจะเขาไปทํา
ประโยชนอะไรใหที่นั่นดวย

 สําหรับมุมมองของตัวแทนจาก 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร ในเรื่องการ
ลงทนุในตางประเทศน้ันจะตองพจิารณา
เรยีงลาํดบัความสาํคญั สิง่หนึง่ทีส่าํคญัคอื

เรื่องของศาสนา เพราะในอุตสาหกรรม
อาหารและเครือ่งดืม่จะมสีวนสาํคญัมาก 
และทีล่มืไมไดคอืเรือ่งภาษา ทีป่ระเทศไทย
จะพบปญหาดานภาษาอยูมากพอสมควร 
จงึตองใหความสาํคัญในการพฒันาภาษา
ดวย  สวนเรือ่งการยายฐานการผลติบาง
สวนไปยังประเทศในอาเซียนนัน้ การจะ
เลอืกไปลงทนุในประเทศใดๆ แลวจะคดิ
เพยีงเรือ่งกลยทุธการแขงขนัทีร่าคาของ
สินคาหรือบริการในตลาดขนาดใหญ 
(Cost leadership) อยางเดยีวไมได ตอง
ใหความสําคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา 
สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยีการ
ผลติทีจ่ะทาํใหมกีารลงทนุนอยทีส่ดุดวย

ในเรือ่งขอจาํกดัของการขนสงและ
การกระจายสนิคาระหวางกนัในอาเซยีน
รวมถงึประเทศใกลเคยีงยงัมมีากพอสมควร
แตกตางกนัไปในแตละเสนทาง ซ่ึงขณะนี้
มกีฎหมาย พ.ร.บ.อาํนวยการขนสงสนิคา
ขามแดน ออกมารองรับเปนการเฉพาะ 
และมีราง พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับเพิ่มเติม 
เพือ่ทําใหการขนสงสนิคาสะดวกข้ึนเรียก
วา National Single Window เปนจุด

ตรวจจุดปลอยจุดเดียว นอกจากนี้ขอ
จาํกดัทีม่อียูในอดตีนัน้เมือ่มกีารรวมกัน
พัฒนาเสนทางโลจิสติกส สงผลใหขณะ
นี้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น การคาไหลเวียน
ดี ทําใหทกุคนเริ่มเขาใจและเมื่อสะพาน
เชื่อมไทย-ลาว แหงที่ 4 สรางเสร็จ ขอ
จาํกดับางสวนกจ็ะถูกขจดัออกไป ทาํให
มีความเปนสากลมากข้ึน จากอดีตเสน
ทางทีเ่ปนการคาสเีทาท่ีไมตรงไปตรงมา
ก็จะกลายเปนการคาที่เปดเผย บริษัทที่
เปนเจาของสินคาตางๆ จะลงมาดําเนิน
การเองโดยไมตองผานตัวแทน (agent) 
อีกตอไป 

กรณกีารทีจ่ะนาํธุรกจิขนสงไปขนสง
ในตางประเทศ โดยเฉพาะในเวียดนาม 
และพมา ตองพิจารณาวาควรเปนไปใน
ลกัษณะรปูแบบใด จะเปนการรวมลงทนุ
หรอืเขาไปลงทุนโลจสิตกิสเอง เพราะจะ
มีปจจัยทั้งวัฒนธรรม ความเขาใจที่แตก
ตางกันไปในแตละประเทศ ซ่ึงทุกวันนี้
การดําเนินงานในรูปแบบพันธมิตรจะดี
กวาการเขาไปเดี่ยวๆ และเปนไปไมได
เลยทีจ่ะเขาไปรายเดยีวเพราะตนทนุจะ
สงูมาก อีกทัง้การขนสงของไทยแขง็แรง
มาก ประเทศอืน่มคีวามกลวัจนทาํใหไม
สามารถเขาไปได 

ตอไปสินคาในภาคอุตสาหกรรม
จะขึน้มาอยูในระบบ บรษิทัยกัษใหญจะ
เขามาใชการขนสงเสนทางทีก่ลาวไปขาง
ตน คนท่ีถอืสนิคาจะมคีวามสําคญัมากๆ 
ทั้งนี้ ขอจํากัดในแตละประเทศจะแตก
ตางกันไป จึงตองมีศูนยกระจายสินคา
ในแตละประเทศ โดยขนสงไปรถคัน
เดียวกันแลวคอยนําไปกระจายสูตลาด
ปลายทาง ตัวอยางในยางกุง ประเทศ
พมา มีบริษัท Blue and White เขาไป
ตั้งโกดังเก็บสินคาแลวรับสินคาจาก
ประเทศไทยเขาไป ไปกระจายตอในพมา 
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ขณะนีต้องแนะนาํวาอยาเพิง่ไปลงทนุใน
พมา เพราะเรายังไมเขาใจอปุนสิยัคนใน
ประเทศพมา เนื่องจากมีความหลาก
หลายมาก ยิ่งกวานั้น ในประเทศจีนยิ่ง
ตองคิดใหรอบคอบ ไทยเคยวางกลยุทธ
หลายอยางใน 12 ปนนา แตกไ็มไดเปนไป
อยางที่คิด ตลาดที่นั่นมีขนาดใหญก็จริง
แตการวางยทุธศาสตรในนัน้แตกตางกนั 
ดังนั้นจึงเปนอีกปญหาหนึ่งวากระทรวง
พาณิชยจะตองทําอยางไร? 

  ประเทศไทยจะตองหาทางตั้งรับ
การไหลของสนิคาจากประเทศตางๆ ซึง่
ยุทธศาสตรหนึ่งของไทย คือ การรวม 5 

ประเทศ ไดแก พมา ไทย ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม ซึ่งจะทําใหเกิดความแข็ง
แรงและความไดเปรียบ ซึ่งหากไทยอยู
เปนประเทศเดีย่วๆ แลวจะเสยีเปรยีบทัง้
มาเลเซียและสิงคโปร แตเมื่อรวมกันได 
5 ประเทศ จะทําใหมีอํานาจการตอรอง
กบัทัง้มาเลเซยีและสิงคโปร และหากเรา
รวมกนัไดทัง้ 7 ประเทศแลว กจ็ะทาํใหมี
อํานาจการตอรองกับจีนมากขึ้น 

ขณะนี้ทุกประเทศตางคิดทําการ
บานเพือ่รบัมอืเหมอืนกนัทัง้หมด ดงันัน้
ประเทศไทยจะตองเตรียมยุทธศาสตร
เพือ่ตัง้รบั ตองแบงออกเปนฝงตะวนัออก

และตะวนัตกซ่ึงจะมกีารต้ังรับทีแ่ตกตาง
กนั โดยมยีทุธการอาวเบงกอลสาํหรบัฝง
ตะวันตก ซึง่ฝงนี้คูแขงของไทยยงัมนีอย 
และจีนจะยังไมเขามาเร็วนัก แตในสวน
ยทุธการอาวตงัเกีย๋สาํหรบัฝงตะวนัออก
นัน้ ไทยจะตองตัง้รบั เพราะจีนจะใชเสน
ทาง R3 ในการขนสงสนิคา หรอืเสนทาง 
R8 จากมณฑลกวางสี ซึ่งสินคาจากจีน
จะไหลลงมาทางเวยีดนามไดอยางรวดเรว็ 
เพราะฉะน้ันประเทศไทยจะตองเตรียม
ตัวตั้งรับใหทันทวงที 


