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ปราณี  หม่ืนแผงวารี 
 

นักวิชาการจ้ีรัฐเร่งเดินหน้าค้าขายชายแดน พร้อมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว หวังดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเข้ามาปักฐานในไทย 

 
กระทรวงพาณิชย์กําหนดเป้าหมายการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนปี 2558 ไว้ที่ 1.5 ล้านล้าน

บาท จากปี 2557 ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 1.15 ล้านล้านบาท ขยายตัว 11% แบ่งเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 
996,000 ล้านบาท ขยายตัว 7% การค้าผ่านแดน 154,000 ล้านบาท ขยายตัว 41% โดยการค้าผ่านแดนมา
จากเวียดนาม 4.29 หมื่นล้านบาท 187.7% จีน (ยูนาน) 1.06 หมื่นล้านบาท 19% สิงคโปร์ 5.93 หมื่นล้าน
บาท 15.9% แสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการค้าชายแดน 

นายอัทธ์  พิศาลวานิช ผู้อํานวยการศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กล่าวว่า รัฐบาลมาถูกทางที่เร่งกระตุ้นการค้าชายแดน เพราะในระยะสั้นจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยให้ช่วยชดเชยการส่งออกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควรในปี 2558 

แต่ในระยะยาวการเร่งทําเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยให้ไทยมีเครื่องมือในการดึงเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามามากขึ้นและเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่การค้าในอาเซียนจะมีอัตราขยายตัวสูงขึ้นหลังการด
เป็นประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะอาจไทยไม่เร่งดําเนินการ ประเทศชายแดนไทยก็มีแผนจะทํา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาที่มีแผนดําเนินการกับเวียดนาม ลาวกับจีน หากฝั่งไทยไม่มีก็จะ
ทําให้ความน่าสนใจลดลงไปทันที 

“ต้องมองไกลออกถึงเม็ดเงินลงทุนนอกอาเซียน ทั้งจากเกาหลี จีน และญี่ปุ่น ที่ให้ความสนใจทุก
ประเทศในอาเซียน หากไทยไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เหมือนดกขบวน เพราะอีกฝั่งหน่ึงเขาก็มีโครงการ
ลักษณะน่ีเช่นกัน” นายอัทธ์กล่าว 
 
เร่งอุตสาหกรรมลงเขตศก.พิเศษ 

ส่วนการท่ีจะทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ จากน้ีไปคงต้อเร่งลงรายละเอียดมาก
ขึ้น โดยต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า เขตเศรษฐกิจพ้ืนที่ใด ควรเป็นอุตสาหกรรมชนิดใด เช่น ถ้าเป็นส่วนภาคใต้ก็
เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นฝั่งตะวันตกกับพม่าควรเป็นอุตสาหกรรมประมง เพราะต้องมองทั้งมุมมองการ
นําเข้าวัตถุดิบ การส่งออกสินค้ารวมถึงการสร้างกิจกรรมทางการค้าเพราะให้สอดคล้องกับการเป็น AEC ด้วย 
 
พาณิชย์เร่งโหมการค้าชายแดน 

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ในการประชุมติดตามผลการดําเนินการของกระทรวง
พาณิชย์ เร็ว ๆ น้ี มีการเสนอแผนการดําเนินงานผลักดันการค้าชายแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะมีการจัด
ประชุมระดับรัฐมนตรีและภาคธุรกิจ ซึ่งรมว.พาณิชย์พม่าได้ตอบรับร่วมงานแล้ว และจะมีการจัดสัมมนาเชิง



ปฏิบัติการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า 300 คูหา พร้อม 
Business Matching และ Border Export Clinic ซึ่งทั้งหมดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2558 

ส่วนการค้าชายแดนทางภาคใต้ จะจัดสัมมนาระดมความเห็นยุทธศาสตร์การค้าชายแดนภาคใต้ 
ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบด้วยกิจกรรมการระดมความเห็นในรายละเอียดการจัดทํายุทธศาสตร์การค้า
ชายแดนภาคใต้จากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีขึ้นวันที่ 11-12 ก.พ. น้ี 
 
จัดประชุมนักธุรกิจทุกภาค 

การค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมงานมหกรรมการค้าชายแดน ที่ จ.มุกดาหาร 
ประกอบด้วยกิจกรรม จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและภาคธุรกิจ เชิญเจ้าแขวงสะหวันนะเขตร่วมงานด้วย จัด
ประชุมคณะกรรมการค้าไทย-ลาว (JTC) สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า 300 คูหา พร้อม Business Matching และ Border Export Clinic ช่วง 26 
ก.พ.-2 มี.ค. น้ี นอกจากน้ี จะมีการสํารวจพ้ืนที่ของคณะผู้บริหารกระทรวงบริเวณด่านชายแดนสะเดา และ 
ปาดัง-เบซาร์ เพ่ือรับทราบข้อมูลการดําเนินงานพร้อมแนวทางการพัฒนา 

การค้าชายแดนภาคตะวันออก กิจกรรมการค้าชายแดน ที่อําเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ประกอบด้วย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน จัดแสดงและจําหน่าย
สินค้า 300 คูหา พร้อม Business Matching และ Border Export Clinic ช่วง 4-5 มี.ค. น้ี การ
ประชุมสัมมนาความร่วมมือการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา ที่กรุงเทพ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมประชุมสภา
ธุรกิจไทย-กัมพูชา วันที่ 5 มี.ค.น้ี 

“เราประเดิมที่ฝั่งตะวันตกที่รมว. พาณิชย์กําหนดเดินทางเยือน อ.แม่สอด เพ่ือร่วมเป็นสักขี
พยานจัดต้ังคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า และจะมีการส่งเสริมเปิดตัวเพ่ือใช้ Thai-Myanmar 
Business Card แทนการใช้ Visa สําหรับนักธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุนที่เป็น
ปัจจุบันระหว่างกัน และการจัดทําความตกลงด้านการขนส่งไทย-พม่าเพ่ือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” 

นอกจากนี้จะผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติม การเร่งรัดให้พม่าให้สัตยาบรรณพิธีสารและ
เอกสารแนบท้าย CBTA การผลักดันการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินจ๊าดซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
หารือธนาคารกลางพม่าและเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้ว 
 
เคาะสิทธิพิเศษหนุนเขตศก.พิเศษ 

ส่วนความคืบหน้านโยบายจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้บรรษัทข้ามชาติ 8 และได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับกําไรสุทธิจากการลงทุนในอัตรา 
50% ของอัตราปกติ อีก 5 ปีให้หลังจากครบกําหนดยกเว้น อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 
2 เท่าของค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 10 ปี อนุญาตให้หักค่าติดต้ัง ก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก 25% ของเงินทุน 
นอกเหนือจากหักค่าเสื่อมราคาปกติ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้มวัตถุดิบ วัสดุจําเป็นใน
การผลิตเพ่ือส่งออก 5 ปี ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ 

ขณะที่อนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 1 ปรับปรุงช่อง
ตรวจบุคคลและพาหนะเพื่อลดความแออัด สะพานข้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 2 ดังน้ี กรมทางหลวงออกแบบการ
ก่อสร้างงบประมาณ 3,900 ล้านบาท ระยะทางฝั่งไทย 17 กม. และพม่า 4 กม. พร้อมอาคาร CIQ ทั้งสองฝั่ง 
และกําหนดจุดก่อสร้างสะพานร่วมกันแล้ว จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 กรมทางหลวง และบริษัทสี่แสงการ
โยธา (1979) จํากัด ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี 17 ม. เสร็จสิ้นแล้วอีก 28 กม. (เชิง



เขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก) คืบหน้า 86% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. น้ี ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก  
10-12 ชม. เหลือ 7-8 ชม. และสามารถเดินทางได้ทุกวันจากเดิมที่ต้องไป-กลับคนละวัน ซึ่งจะช่วยขยาย
การค้าชายแดนแม่สอดได้ 1 แสนล้านบาทต่อเดือน จากปัจจุบันที่เฉลี่ย 5-6 หมื่นล้านบาทต่อก่ 
 


