สว.สก.

การเชื่อมโซอุปทานการคา

รองรับการพัฒนาโลจิสติกสในอาเซียน

ในปจจุบนั ประเทศไทยไดมแี ผนการเชือ่ มโยงอุปทานการคาเพือ่ รองรับการพัฒนาโลจิสติกสในอาเซียน โดยมีการ
เชื่อมโยงถนนสายตางๆ ทั้งในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดิน
ทาง เชน เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : NSEC) หรือ
เสนทาง R3E หรือ R3A ที่ขณะนี้เสนทาง R3E ไดกอสรางแลวเสร็จ และเปดใชอยางเปนทางการไปตั้งแต
ป 2551
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สภาพเสนทาง R3E ในชวง
ของไทย ทีจ่ งั หวัดเชียงรายเปน
ถนนสีเ่ ลน สวนอําเภอเชียงของ
เปนถนนสองเลนและเปนชุมชน
เมืองหนาแนนขนานตามแมนาํ้
โขง การเดินทางจากไทยไปตาม
เสนทาง R3E ตองขามแมนาํ้ โขง
ทีด่ า นเชียงของโดยใชเรือหางยาว
โดยสารขามฟากไปดานหวยทราย
แขวงบอแกว สปป.ลาว สําหรับ
เสนทาง R3E ใน สปป.ลาว เปน
ถนนคอนกรีตสองเลนทีบ่ นเสน
ทางยังไมมกี จิ กรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้แมวาเสนทาง R3E นี้จะ
เปดใชแลวแตยังคงอยูระหวาง
รอการเปดใชสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหงที่ 4 (เชียงของหวยทราย) ทีก่ อ สรางแลวเสร็จ
ตั้งแตป 2555 และคาดวาจะ
เปดใชอยางเปนทางการไดใน
ปลายปน้ี ซึ่งสะพานแหงนี้จะ
เชื่อมการเดินทางดวยรถยนต
ไดตลอดเสนทาง R3E ของทั้ง
สามประเทศโดยไมตอ งใชแพขนานยนต เปนเสนทางทีผ่ ลไมจากไทยจะเดินทางไป จะดําไมไดขนึ้ ชัน้ วาง แตถา ขนสงทางรถ
เหมือนเชนทีผ่ า นมา ซึง่ สะพานแหงนีจ้ ะ ยังประเทศจีน ทั้งลําไย มังคุด กลวยไข จะรักษาสภาพไดนานขึน้ สวนผลไมจนี ที่
เปนเสนทางทีจ่ ะคึกคักอีกแหงหนึง่ เพราะ โดยเฉพาะกลวยไขนนั้ ถาขนสงไปทางเรือ นําเขามาไทย คือ องุน ทับทิม ลูกพลับ
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สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 (เชียงของ- หวยทราย)

และผักทุกชนิดตามฤดูกาล
อีกเสนทางหนึ่งที่สําคัญ คือ เสน
ทางสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวัน
ตก (East-West Economic Corridor
: EWEC) ที่เชื่อมระหวางทะเลจีนใตกับ
ทะเลอันดามัน โดยเริ่มจากดานตะวัน
ออกของเวียดนาม ผาน สปป.ลาว ขาม
สะพานแมนาํ้ โขงแหงที่ 2 เขาสูไ ทย และ
ไปสูส หภาพพมา โดยมีจดุ เชือ่ มโยงเมือง
สําคัญตางๆ ไดแก เมาะละแหมง - เมีย
วะดี– แมสอด – พิษณุโลก – ขอนแกน
– กาฬสินธุ – มุกดาหาร (ไทย) – สะห
วันนะเขต - แดนสะหวัน (ลาว)- ลาว
บาว – เว – ดองฮา - ดานัง (เวียดนาม)
สําหรับความสําเร็จในการจะให
เกิดการเชือ่ มโยงนัน้ จําเปนตองมองภาพ
ใหญ ประเทศไทยอาจจะรักษาตลาดสง
ออกในประเทศไดยากเพราะมีคา แรงสูง

รวมทัง้ ผังเมืองตางๆ ไมอาํ นวยใหโรงงาน
ตั้งอยูในเมืองไทย ทั้งนี้การคาตองมีการ
ลงทุน อาจตองไปตัง้ โรงงานเพือ่ การผลิต
ในประเทศอืน่ ตัวอยางเชน ปลากระปอ
งอะยํา ที่ไปตั้งโรงงานอยูในภาคใตของ
ประเทศมาเลเซีย หรือ ปลากระปองตรา
สามแมครัว ก็ไปเปดโรงงานที่เวียดนาม
การผลิตในยุคนี้ ควรศึกษาจากสิงคโปร
เปนตัวอยาง ที่ผลิตในไทยแตนําไปขาย
ตางประเทศ โดยโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ
ตองเชือ่ มโยงกับการผลิต อีกทัง้ ตองแยก
อาเซียนใหชัดเจน ระหวางอาเซียนบน
แผนดินกับอาเซียนโพนทะเล นอกจากนี้
การคาชายแดนตองเปลีย่ นบริบท เพราะ
มูลคาการคาขายไมไดสูงมาก กระทรวง
พาณิชยควรทําตัวเลขใหมใหสอดคลอง
กับความเปนจริง เนือ่ งจากการคาบริเวณ
ชายแดน 90% เปนการคาผานแดนไป

ยังประเทศที่ 3 แตกรมศุลกากรกลับใช
ตัวเลขเปนการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย
กลายเปนคูคาที่ใหญที่สุดถึง 64% แตที่
จริงแลวเปนประเทศจีนทีซ่ อื้ สินคา ซึง่ จัด
เปนการคาผานแดนเทานั้น
ปจจุบันบริษัทชั้นนําอันดับตนๆ
ของไทยสวนใหญ ไดเริ่มไปเปดโรงงาน
การผลิตทีป่ ระเทศกัมพูชาแลว และคาด
วาจะเดินเครือ่ งจักรไดในตนปหนา ทําให
อีก 3-5 ปขา งหนา ตัวเลขการสงออกของ
ไทยจะหายไปเกือบครึง่ สวนเรือ่ งการคา
ระหวางไทยกับพมามีมลู คาไมมากเทาที่
ควร มีเพียงประมาณ 50,000 กวาลาน
บาท แตไมควรมองขามประเทศพมาที่
กําลังพัฒนา โดยมีประชากรประมาณ
60 ลานคน และกําลังจะโตวันโตคืน
จากมุมมองของกลุมธุรกิจชั้นนํา
ของไทย เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ
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อาหาร จํากัด (ซีพี) มองวาอาเซียน
เปนกลุม ประเทศทีม่ อี นาคต มีประชากร
รวมประมาณ 600 ลานคน ซึง่ จะเปนฐาน
ในการรองรับตลาด และมีศกั ยภาพในเรือ่ ง
วัตถุดิบ ทั้งลาว กัมพูชา และพมา ตางมี
วัตถุดบิ เหลือ สวนวัตถุดบิ ในประเทศไทย
นัน้ ไมเพียงพอ ซีพมี พี นื้ ฐานการทําธุรกิจ
ในเรื่องอาหารสัตวและปศุสัตว ซึ่งโลก
เราตอนนี้มีประชากรราว 7 พันลานคน
ภายใน 3-4 ปขางหนาจะเพิ่มเปน 9 พัน
ลานคน จะเกิดการแขงขันเรือ่ งทรัพยากร
ขึ้น ดังนั้น ในเรื่องการเชื่อมโซอุปทาน
สําหรับภาคสวนธุรกิจอาหารสัตวจะตอง
คํานึงถึงวัตถุดิบเปนหลัก และเรื่องการ
ลงทุนนั้นจะไปลงทุนที่ใดจะตองยกกัน
ไปทั้งกลุม เปนครัสเตอร (cluster) ไป
เดี่ยวตายเดี่ยว นอกจากนี้การจะเขาไป
ทําธุรกิจที่ใดก็ตองคํานึงวาจะเขาไปทํา
ประโยชนอะไรใหที่นั่นดวย
สําหรับมุมมองของตัวแทนจาก
บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร ในเรื่องการ
ลงทุนในตางประเทศนัน้ จะตองพิจารณา
เรียงลําดับความสําคัญ สิง่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญคือ

เรื่องของศาสนา เพราะในอุตสาหกรรม
อาหารและเครือ่ งดืม่ จะมีสว นสําคัญมาก
และทีล่ มื ไมไดคอื เรือ่ งภาษา ทีป่ ระเทศไทย
จะพบปญหาดานภาษาอยูม ากพอสมควร
จึงตองใหความสําคัญในการพัฒนาภาษา
ดวย สวนเรือ่ งการยายฐานการผลิตบาง
สวนไปยังประเทศในอาเซียนนัน้ การจะ
เลือกไปลงทุนในประเทศใดๆ แลวจะคิด
เพียงเรือ่ งกลยุทธการแขงขันทีร่ าคาของ
สินคาหรือบริการในตลาดขนาดใหญ
(Cost leadership) อยางเดียวไมได ตอง
ใหความสําคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา
สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยีการ
ผลิตทีจ่ ะทําใหมกี ารลงทุนนอยทีส่ ดุ ดวย
ในเรือ่ งขอจํากัดของการขนสงและ
การกระจายสินคาระหวางกันในอาเซียน
รวมถึงประเทศใกลเคียงยังมีมากพอสมควร
แตกตางกันไปในแตละเสนทาง ซึง่ ขณะนี้
มีกฎหมาย พ.ร.บ.อํานวยการขนสงสินคา
ขามแดน ออกมารองรับเปนการเฉพาะ
และมีราง พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับเพิ่มเติม
เพือ่ ทําใหการขนสงสินคาสะดวกขึน้ เรียก
วา National Single Window เปนจุด

ตรวจจุดปลอยจุดเดียว นอกจากนี้ขอ
จํากัดทีม่ อี ยูใ นอดีตนัน้ เมือ่ มีการรวมกัน
พัฒนาเสนทางโลจิสติกส สงผลใหขณะ
นี้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น การคาไหลเวียน
ดี ทําใหทกุ คนเริ่มเขาใจและเมื่อสะพาน
เชื่อมไทย-ลาว แหงที่ 4 สรางเสร็จ ขอ
จํากัดบางสวนก็จะถูกขจัดออกไป ทําให
มีความเปนสากลมากขึ้น จากอดีตเสน
ทางทีเ่ ปนการคาสีเทาทีไ่ มตรงไปตรงมา
ก็จะกลายเปนการคาที่เปดเผย บริษัทที่
เปนเจาของสินคาตางๆ จะลงมาดําเนิน
การเองโดยไมตองผานตัวแทน (agent)
อีกตอไป
กรณีการทีจ่ ะนําธุรกิจขนสงไปขนสง
ในตางประเทศ โดยเฉพาะในเวียดนาม
และพมา ตองพิจารณาวาควรเปนไปใน
ลักษณะรูปแบบใด จะเปนการรวมลงทุน
หรือเขาไปลงทุนโลจิสติกสเอง เพราะจะ
มีปจจัยทั้งวัฒนธรรม ความเขาใจที่แตก
ตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งทุกวันนี้
การดําเนินงานในรูปแบบพันธมิตรจะดี
กวาการเขาไปเดี่ยวๆ และเปนไปไมได
เลยทีจ่ ะเขาไปรายเดียวเพราะตนทุนจะ
สูงมาก อีกทัง้ การขนสงของไทยแข็งแรง
มาก ประเทศอืน่ มีความกลัวจนทําใหไม
สามารถเขาไปได
ตอไปสินคาในภาคอุตสาหกรรม
จะขึน้ มาอยูใ นระบบ บริษทั ยักษใหญจะ
เขามาใชการขนสงเสนทางทีก่ ลาวไปขาง
ตน คนทีถ่ อื สินคาจะมีความสําคัญมากๆ
ทั้งนี้ ขอจํากัดในแตละประเทศจะแตก
ตางกันไป จึงตองมีศูนยกระจายสินคา
ในแตละประเทศ โดยขนสงไปรถคัน
เดียวกันแลวคอยนําไปกระจายสูตลาด
ปลายทาง ตัวอยางในยางกุง ประเทศ
พมา มีบริษัท Blue and White เขาไป
ตั้งโกดังเก็บสินคาแลวรับสินคาจาก
ประเทศไทยเขาไป ไปกระจายตอในพมา
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ขณะนีต้ อ งแนะนําวาอยาเพิง่ ไปลงทุนใน
พมา เพราะเรายังไมเขาใจอุปนิสยั คนใน
ประเทศพมา เนื่องจากมีความหลาก
หลายมาก ยิ่งกวานั้น ในประเทศจีนยิ่ง
ตองคิดใหรอบคอบ ไทยเคยวางกลยุทธ
หลายอยางใน 12 ปนนา แตกไ็ มไดเปนไป
อยางที่คิด ตลาดที่นั่นมีขนาดใหญก็จริง
แตการวางยุทธศาสตรในนัน้ แตกตางกัน
ดังนั้นจึงเปนอีกปญหาหนึ่งวากระทรวง
พาณิชยจะตองทําอยางไร?
ประเทศไทยจะตองหาทางตั้งรับ
การไหลของสินคาจากประเทศตางๆ ซึง่
ยุทธศาสตรหนึ่งของไทย คือ การรวม 5

ประเทศ ไดแก พมา ไทย ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม ซึ่งจะทําใหเกิดความแข็ง
แรงและความไดเปรียบ ซึ่งหากไทยอยู
เปนประเทศเดีย่ วๆ แลวจะเสียเปรียบทัง้
มาเลเซียและสิงคโปร แตเมื่อรวมกันได
5 ประเทศ จะทําใหมีอํานาจการตอรอง
กับทัง้ มาเลเซียและสิงคโปร และหากเรา
รวมกันไดทงั้ 7 ประเทศแลว ก็จะทําใหมี
อํานาจการตอรองกับจีนมากขึ้น
ขณะนี้ทุกประเทศตางคิดทําการ
บานเพือ่ รับมือเหมือนกันทัง้ หมด ดังนัน้
ประเทศไทยจะตองเตรียมยุทธศาสตร
เพือ่ ตัง้ รับ ตองแบงออกเปนฝง ตะวันออก

และตะวันตกซึง่ จะมีการตัง้ รับทีแ่ ตกตาง
กัน โดยมียทุ ธการอาวเบงกอลสําหรับฝง
ตะวันตก ซึง่ ฝง นี้คแู ขงของไทยยังมีนอ ย
และจีนจะยังไมเขามาเร็วนัก แตในสวน
ยุทธการอาวตังเกีย๋ สําหรับฝง ตะวันออก
นัน้ ไทยจะตองตัง้ รับ เพราะจีนจะใชเสน
ทาง R3 ในการขนสงสินคา หรือเสนทาง
R8 จากมณฑลกวางสี ซึ่งสินคาจากจีน
จะไหลลงมาทางเวียดนามไดอยางรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะตองเตรียม
ตัวตั้งรับใหทันทวงที

