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เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ SME ไทย ไมควรพลาด
แมตัวเลขการคาชายแดนของภาคเหนือในป 2559 จะลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา และดวย
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สําคัญของทั้ง 3 ประเทศ ไทย-จีน-เมียนมา ภาคเหนือจึงเปน
พื้นที่ลงทุนที่เต็มไปดวยโอกาสสําหรับ SME ภาคเหนือของไทยเปนจุดเชื่อมตอการคาชายแดนที่มี
ความสําคัญที่สุดจุดหนึ่ง โดยเฉพาะการเชื่อมตอไปยังเมียนมา สปป.ลาว จีนตอนใต และยูนนาน
ซึ่งลวนแลวแตเปนเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว SCB SME อยากจะฉายภาพสวนหนึ่งที่
ชวยสรางบรรยากาศเพื่อไปลงทุนในสวนผูประกอบการกัน
สถิติ การคาขายแดน จากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย รายงานตัวเลขการคาขาย
แดนในช ว ง 8 เดื อ นแรกว า การค า ระหว า งประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ า นผ า นชายแดน
ในชวง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2559) มีมูลคาการคารวม 663,544.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน 1.55% โดยการคากับประเทศมาเลเซียมีมูลคา 324,894.68 ลานบาท
สู ง สุ ด เป น อั น ดั บ หนึ่ ง คิ ด เป น สั ด ส ว น 48.96% ของมู ล ค า การค า ชายแดนรวม รองลงมาได แ ก
การคาผานแดนกับ สปป.ลาว มีมูลคา 131,551.21 ลานบาท การคาชายแดนกับประเทศเมียนมา
มูลคา 123,178.66 ลานบาท และการคาชายแดนกับประเทศกัมพูชามูลคา 83,920.05 ลานบาท
คิดเปนสัดสวน19.83% 18.56% และ 12.65% ตามลําดับ
โดยดานการสงออก การสงออกสินคาดานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ มี
มูลคา 396,496.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.26% สวนดานการนําเขาทางชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน 4 ประเทศ มีมูลคา 267,047.95 ลานบาท ลดลง 0.88% จากปกอนหนา และเมื่อ
พิจารณาสัด สวนการคาเปรียบเทียบกับปกอนหนาแลวพบวา การคาสวนใหญมีแนวโนมทรงตัวและ
ขยายตัวลดลง ซึ่งเปนผลจากการลดลงของราคาน้ํามันเปนหลัก ยกเวนการคาระหวางไทยกับ สปป.
ลาว ผ านชายแดนน าน และนครพนมที่ ยังมีสัด สวนเพิ่มขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้ นของการนํา เขาถึ ง
68.84% ซึ่งเปนผลมาจาการเติบโตของการนําเขา
โดยการคาชายแดนไทย – เมียนมา ในชวง 8 เดือนแรกของป 2559 (ม.ค.–ส.ค.) มีมูลคา
การคารวม 123,178.66 ลานบาท ลดลง 14.64% สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เครื่องดื่มที่ไมมีแอ
ลกอฮอส เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอส น้ําตาลทราย เครื่องโทรสาร โทรพิมพ โทรศัพทอุปกรณฯ ผาผืน
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และเสนดาย สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ สัตวน้ํา ผลิตภัณฑอื่นๆ จากสัตว โค
กระบือ สุกร แพะ แกะ ปลาหมึกสด แชเย็น แชแข็ง
ขณะที่ การคาชายแดนไทย – สปป.ลาวในชวง 8 เดือนแรก (ม.ค.–ส.ค.) มีมูลคาการคารวม
131,551.21 ล า นบาท เพิ่ มขึ้ น 20.67% สิ น คา ส งออกที่สํ า คัญ ได แ ก รถยนต อุป กรณ แ ละ
สวนประกอบผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา น้ํามันดีเซล สินคาปศุสัตวอื่น ๆ น้ํามันเบนซิน สินคา
นําเขาที่สําคัญ ไดแก พลังงานไฟฟา ทองแดงและผลิตภัณฑ เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง
ผักและของปรุงแตงจากผัก เครื่องรับโทรศัพท วิทยุ โทรเลข โทรทัศน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เปน พื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชนตอ
การสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใชกลยุทธสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1. สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม
2. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
3. สนับสนุน SMEs และการลงทุนตอเนื่อง
4. จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ครอบ คลุมพื้นที่อําเภอแมสอด พบพระ และแมระมาด มีดานแมสอดเปนจุด
ผานแดนเชื่อมตอเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเมืองยางกุง อินเดีย และจีนตอนใตได โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานเขมขน เชน ผลิตภัณฑเซรามิกส เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนประกอบยาน
ยนตร และกิ จ การด า นโลจิ ส ติ ก ส โดยเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษเมียวดี และการเติบโตของจังหวัดเมียวดี ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมพิเศษที่ยางกุง มิงละกา
ดอนผาอัน และเมาะลําใย
อยาง ไรก็ตาม หากพิจารณาวาประเทศพมาจะเปดประเทศเพื่อใหมีการนําเขา-สงออกโดยเสรี
หรือ ภายในขอบเขตที่ทางการพมากําหนด ตนทุนคาขนสงสินคาทางเรือยอมตองถูกกวาการขนสง
สินคาจากชายแดนที่มี สภาพเปนเสนทางทุรกันดาร และตองขนสงสินคาผานเขตอิทธิพลของชนกลุม
นอยตามแนวชายแดนจึงตองเสีย ภาษีเถื่อนเปนคาผานทางทําใหสินคามีตนทุนสูงอาจไมสามารถ
แขงขันดาน ราคาในตลาดพมาได นอกจากนี้จุดที่ตั้งของอําเภอแมสอดอยูไกลจากทาเรือน้ําลึกที่เมือง
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ทวายของ พมาอาจไมจูงใจใหนักลงทุนไปตั้งโรงงานผลิตสินคาสงออกไปประเทศแถบตะวัน ออกกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยูใกลกับ กรุงเทพและทาเรือน้ําลึกที่เมืองทวาย
มากกวา จึงมีความเปนไปไดที่จะเปนเขตอุตสาหกรรมชายแดนแทนที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อ
ผลิตสินคาสงออกไปประเทศในตะวันออกกลางโดยขนสงผานทาเรือน้ําลึกที่ เมืองทวายของพมา
ดั ง นั้ น การพิ จ ารณากํ า หนดให อํ า เภอแม ส อดเป น เขต เศรษฐกิ จ พิ เ ศษอาจล า ช า ไม ทั น ต อ
เหตุการณ เพราะ การคาระหวางไทย-พมามีแนวโนมขยายตัวเปนการคาทางทะเลผานดานศุลกากร
ระนองเพิ่มมากขึ้นเพราะมีระยะทางขนสงสินคาใกลกวาชองทางอื่นซึ่งจะเปน การลดตนทุนคาขนสงให
สินคาของไทยสามารถแขงขันในตลาดพมาได
 เสนทางเศรษฐกิจ R3A
เสน ทาง R3A เปนเสนทางสายไหมเชื่อมโยงระหวาง จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป
2538 ภายใตโครงการ "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" เสนทาง R3A เปนสวนหนึ่งของเสนทางสายคุนหมิงกรุงเทพฯ โดยเชื่อมจากเมืองบอหาน เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลหยุนหนาน เขามาทาง
เมืองบอเต็น แขวงหลวงน้ําทา มาถึงเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว ฝงตรงขาม อ.เชียงของ จ.
เชียงราย รวม 228 ก.ม. ศักยภาพของ ถนน R3A จะผานเมืองหวยทราย แขวงบอแกว เปนเมืองริม
แมน้ําโขงที่เงียบสงบ พื้นที่สวนใหญเปนเทือกเขาและที่ราบสูง มีประชากรเพียง 137,300 คน รายได
หลักมาจากการทํานา ปลูก ถั่วเหลือง งา ขาวโพด ทรัพยากรที่สําคัญคือบอพลอย เชน ไพลิน ทับทิม มี
การนําเขาสินคาจากไทย เชน น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องใชไฟฟา วัสดุกอสราง เครื่องอุปโภคบริโภค
ปจจุบันยังไมมีการลงทุนขนาดใหญ มีเพียงกลุมทุนจีนและเกาหลีใตที่เขามาเชาที่ดินไวแลวนับหมื่นไร
ดานที่พักมีโรงแรมขนาดเล็กประมาณ 4 แหง ขณะที่บอหาน ยูนนาน เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาล
จีนใหการสงเสริม โดยรัฐบาลจีนมีแผนในการพัฒนามณฑล ยูนนานใหเปนเมืองเศรษฐกิจทางตอนใต
ของประเทศ โดยเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อาเซียน ไดแก ภาคเหนือของไทย ลาว พมา และภาคใต
ของจีน (มณฑลยูนนาน) สงผลใหเกิดการขยายตัวทางการคาภายในภูมิภาค เชน การคาขายขาม
ประเทศ ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจทองเที่ยว รวมทั้งเปนเสนทางการขนสงที่นาจับตามองมากที่สุดแหง หนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียอีกดวย ประเทศจีนยังไดลงทุนทําธุรกิจเมกะโปรเจ็คตางๆ มากมายบริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา เชน เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซขนาดใหญ และนิคมอุตสาหกรรม สงผลทําใหจังหวัดทาง
ภาคเหนือตอนปลายอยางจังหวัด เชียงรายไดรับผลประโยชนโดยตรง รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงที่จะ
ได รั บ ความสนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ประเทศไทยถื อ ว า นี่ เ ป น โอกาสทองในการเป ด ช อ งทางแลกเปลี่ ย น
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นักทองเที่ยว ระหวาง 2 ประเทศ รวมถึงประเทศที่ 3 ที่ทําการเดินทางผานประเทศไดเปนอยางดี
และจีนกําลังพัฒนารถไฟความเร็วสูงมาสิ้นสุดที่ยูนนาน ซึ่งจะเปนการคมนาคมหลักที่เชื่อมโยงบอหาน
กับเขตเศรษฐกิจทั่วประเทศจีน ทําใหยูนนานเปนเสนทางขนสงสําคัญที่เชื่อมโยงประเทศจีนกับอาเซียน
การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และเสนทาง R3A เปน โอกาสทางธุรกิจที่นาสนใจ
สําหรับผู ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเลือ กสง ออกและนํา เขาสิ นคา โดยสิ นคา สว นใหญที่เ ปน ที่
ตองการยังเปนสินคาอุปโภคบริโภค สินคาวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน รวมถึงรถยนต รถจักรยานยนต และ
ชิ้นสวน โอกาสดังกลาวยังเปดกวางสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีของไทย
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #เอสเอ็มอี
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