10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

สารจาก นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประเทศไทยเห็นความสำ�คัญในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ และความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านต่างๆ รวมทัง้ ยกระดับคุณภาพ
การดำ�รงชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านั้น
กระทรวงการคลังจึงได้จัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สังกัดสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลังในปี 2539 และต่อมาได้ยกระดับกองทุนฯ ให้
เป็นสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) หรือ สพพ. โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
10 ปีทผ่ี า่ นมา สพพ. ซึง่ เป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ช่วยเหลือในการดำ�เนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทำ�ให้ความร่วมมือในกรอบ
ทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ เช่น GMS ACMECS และ BIMSTEC
เป็นรูปธรรมมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น การสร้างถนน ทางรถไฟ สนามบิน
หรือ การพัฒนาเมืองและระบบประปา
ในอนาคต นอกเหนือจากงานเรื่องให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการที่มุ่งเน้นในโครงการที่ก่อให้เกิดการ
เชือ่ มโยงกันในหมูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านแล้ว สพพ. จะมุง่ เน้นโครงการ
ที่ช่วยในการขยายเส้นทางคมนาคมให้กลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ

หรือที่เรียกกันว่า “ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)”
เช่น โครงการพัฒนาชุมชนเมือง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศเพื่อนบ้าน บนระเบียงเศรษฐกิจ และโครงการที่เป็นการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม ซึง่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ในโครงการด้านสาธารณสุขและการศึกษาด้วย โครงการเหล่านี้
จะช่วยส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน และสำ�หรับการดำ�เนิน
โครงการในประเทศใหม่ซึ่ง สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือได้
คือ ภูฏาน ศรีลงั กา ติมอร์-เลสเต ก็จะเป็นโอกาสให้มกี ารเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศเหล่านีม้ ากยิง่ ขึน้
สำ�หรับผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ คือ ความสัมพันธ์กบั ประเทศ
เพือ่ นบ้านดีขน้ึ และได้รบั การยอมรับรวมถึงประชาชนมีความเข้าใจ
และความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น มีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทำ�ให้เกิดการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและในบริเวณ
ชายแดนประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้ นโยบาย
ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพทางด้านการค้า
การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และช่วยสนับสนุน
การค้าและบริการตลอดจนการลงทุนของไทยในประเทศเพือ่ นบ้าน
ให้ขยายตัวมากขึ้น
ในโอกาสที่ สพพ. ได้จัดตั้งมาครบรอบทศวรรษ ผมขอ
แสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำ�หน้าที่
เป็นกลไกช่วยสนับสนุนการทำ�งานในด้านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาค ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้ สพพ. ทำ�หน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ให้ประสบความสำ�เร็จสูงสุด

(นายสมหมาย ภาษี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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สารจาก รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการบริหาร สพพ.
ผมขอแสดงความยินดีกับสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวง
การคลัง เนื่องในโอกาสอันดีที่ครบรอบการก่อตั้ง สพพ. ปีที่ 10
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ด้านนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมผ่านการดำ�เนินการให้ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ เวียดนาม และ 3 ประเทศใหม่ คือ ภูฏาน ศรีลังกา
ติมอร์-เลสเต โดยขยายขอบเขตความร่วมมือ เพือ่ การพัฒนาไปยัง
สาขาอืน่ ๆ นอกเหนือจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม
ขนส่ง ยังมีการพัฒนาเมือง (Urban Development) การพัฒนา
ระบบประปา งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้าง
การพัฒนาระบบไฟฟ้าและสายส่ง การพัฒนาสาธารณสุข เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ สพพ. ยังมีส่วน
ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่ผปู้ ระกอบการ และนักลงทุนของไทย
ในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง
สินค้า และการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความ
ไว้วางใจอันดีของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้น
การดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ของ สพพ. ล้วนมีบทบาทสำ�คัญ
ในการรองรับการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
ซึง่ จะทำ�ให้ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา
ทีส่ �ำ คัญในการเป็นประชาคมอาเซียน ความท้าทายต่อการกำ�หนด
แนวทาง หรือนโยบายในการดำ�เนินงานขององค์กร มาจากการ
เปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของทัง้ ประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทำ�ให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกมากขึ้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคได้ และมีการดำ�เนินงานร่วมกับ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partners) อื่นๆ เพื่อให้
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เกิดประโยชน์สูงสุด สพพ. ได้คำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อ
กำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ สพพ. ในอีก 3 ปีข้างหน้า
(2558-2560) เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานขององค์กร
เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายในการเป็นองค์กรชัน้ นำ�ในภูมภิ าคในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในนามของคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ผมขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ
ขออำ�นวยพรให้ประสบความสำ�เร็จ และมีกำ�ลังใจปฏิบัติภารกิจ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาให้เป็นองค์กรชัน้ นำ�ในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความผาสุกและมั่นคงของ
ภูมิภาคต่อไป

(รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

สารจาก นายเนวิน สินสิริ
ผู้อำ�นวยการ สพพ.

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
นโยบายภาครัฐด้านการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงิน
และวิชาการ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
ภายใต้การพึง่ พางบประมาณจากภาครัฐให้นอ้ ยทีส่ ดุ และบูรณาการ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการ
เป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาค
สพพ. เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้จัดตั้งขึ้น
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 รับผิดชอบดำ�เนินการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวม 7 ประเทศ ได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักรภูฏาน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามกรอบความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีและภูมิภาคต่างๆ เช่น GMS
ACMECS BIMSTEC และ ASEAN โดยใช้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานตลอด 10 ปี ทีผ่ า่ นมา (2548-2558) สพพ. ได้
ดำ�เนินการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น และความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ
รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 60 โครงการ วงเงิน 14,479.27 ล้านบาท

ประกอบด้วย ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไข
ผ่อนปรนและเงินให้เปล่า จำ�นวน 21 โครงการ วงเงิน 14,224.80
ล้านบาท ความช่วยเหลือทางการวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่า
จำ�นวน 16 โครงการ วงเงิน 244.00 ล้านบาท โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน จำ�นวน 218 คน
ใน 23 โครงการ วงเงิน 10.47 ล้านบาท
การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาเกิดขึน้ และสำ�เร็จขึน้ มาได้นน้ั ได้รบั
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทัง้ จากในประเทศและหน่วยงาน
จากรัฐบาลของประเทศเพือ่ นบ้าน อย่างไรก็ดี ความสำ�เร็จนีจ้ ะเป็น
ไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากภาคเอกชน ผมในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ
สพพ. ขอขอบคุณองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้การ
สนับสนุนตลอดมา ขอขอบคุณความทุ่มเทและการสนับสนุนของ
คพพ. สำ�หรับการกำ�หนดนโยบายและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินงานของ สพพ. และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกท่านทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความยึดมัน่ ในเจตนารมณ์ เพือ่ ให้ สพพ.
เป็ น องค์ ก รที ่ ส นั บ สนุ น การดำ � เนิ น นโยบายของประเทศด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ มีการดำ�เนินการที่โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สพพ. จะยังคงได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป ผม
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะร่วมกันทำ�ให้ สพพ. เป็นองค์กร
ชั้นนำ�ในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

(นายเนวิน สินสิริ)
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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สรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ.
Summary of NEDA’s Financial and Technical Assistance
Lao PDR
Financial Assistance 17 Projects
Total 11,784 Mil. Baht
Technical Assistance 10 projects
Total 147 Mil. Baht

สัดส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในสาขาต่างๆ ของ สพพ.
NEDA’s Assistance by Sector

งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
รายละเอียด (Detailed Design)
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี
จังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม

ความช่วยเหลือทางการเงิน
(Financial Assistance)
รถไฟ (Railways) 1,847 (13%)
สนามบิน (Airports) 824 (6%)

โครงการก่อสร้างเส้นทาง
เชียงราย-คุนหมิง
ผ่าน สปป.ลาว (R3)

ประปา (Water Supply) 310 (2%)
อื่นๆ (Others) 405 (3%)
Vietnam
Financial Assistance 1 Project
Total 150 Mil. Baht
Technical Assistance 2
projects
Total 38 Mil. Baht

โครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-พม่า
จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
สหภาพเมียนมาร์

ถนน (Roads)
10,838 (76%)
หน่วย : ล้านบาท (Million Baht)

โครงการปรับปรุงสนามบิน
ปากเซ สปป.ลาว

ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(Technical Assistance)
อื่นๆ (Others) 38 (16%)

ไฟฟ้า (Power) 28 (11%)

Myanmar
Financial Assistance 1 Project
Total 123 Mil. Baht
Technical Assistance 2 projects
Total 27 Mil. Baht

Cambodia
Financial Assistance 2 Projects
Total 2,168 Mil. Baht
Technical Assistance 2 projects
Total 32 Mil. Baht
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ประปา (Water Supply)
18 (7%)

โครงการปรับปรุงและลาดยางผิว
จราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะ
แรอัมเปิล (R48) กัมพูชา

Total
Financial Assistance 21 Projects
Total 14,225 Mil. Baht
Technical Assistance 16 projects
Total 244 Mil. Baht
Training 23 Programs
Total 10.5 Mil. Baht

ถนน (Roads)
150 (62%)

รถไฟ (Railways)
10 (4%)
หน่วย : ล้านบาท (Million Baht)
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โอกาสและศั ก ยภาพการลงทุ น ในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และบทบาทของ
สพพ. ในการสนับสนุนผูประกอบการไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

โอกาสและศักยภาพการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และบทบาทของ สพพ. ในการสนับสนุนผูประกอบการไทยไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน

เศรษฐกิจกัมพูชามีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เฉลี่ ย
ร้อยละ 7 คาดการณ์วา่ ภายในปี 2558–2559
กัมพูชาจะพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้ใน
ระดับ Lower Middle Income ซึง่ เป็นผล
มาจากนโยบายการเร่งรัดพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของกัมพูชาทั้งในภูมิภาคและเวทีโลก โดยก�ำหนดประเด็นหลัก
ในการปฏิรปู ไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการท�ำธุรกิจ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการพัฒนาระบบกฎหมาย
การลงทุนจากต่างประเทศสูก่ มั พูชายังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน อาทิ การมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ การลงทุนโดยต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100
ประชากรที่อยู่ในวัยท�ำงานมีจ�ำนวนมาก ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต�่ำ
และยังได้รบั สิทธิพเิ ศษด้านภาษี GSP และ FA จากประเทศพัฒนาแล้ว
กว่า 20 ประเทศ ท�ำให้เป็นโอกาสดีในการผลิตเพื่อส่งออก นอกจากนี้
ยังมีการก�ำหนดสิทธิประโยชน์ทางการค้า และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั่วประเทศ
สาขาการลงทุนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาล ได้แก่ การคมนาคม
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมการเกษตร ไฟฟ้าและ
พลังงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต
เพือ่ ส่งออก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2557 มีโครงการได้รบั
การอนุมตั จิ าก The Council for the Development of Cambodia
จ�ำนวน 148 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 408.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ อุตสาหกรรม สิ่งทอและรองเท้า
โรงแรม อุตสาหกรรมการเกษตร บรรจุภัณฑ์ เหมืองแร่ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
ในด้านการค้า–การลงทุน ประเทศไทยถือว่าค่อนข้างได้เปรียบ
ทางภูมิศาสตร์จากการที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชา ท�ำให้การขนส่ง
และกระจายสินค้ามีความสะดวก มีท่าเรือน�้ำลึกอยู่ใกล้เคียงกัน ท�ำให้
ประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากไทยไปกัมพูชา โดยใน
ปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับที่ 6 ของ
กั ม พู ช า การค้ า ไทย–กัม พูช า มีมูลค่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ส หรัฐ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เป็นประเทศที่มีความใกลชิด
กั บ ไทย มี ล ั ก ษณะพิ เ ศษกว่ า ประเทศ
เพือ่ นบ้านอืน่ ๆ เพราะความคลายคลึงทางดาน
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีพรมแดน
เชื่อมติดกับไทยถึง 1,800 กิโลเมตร และ
มีประวัติศาสตรรวมกันมาช้านาน ฉะนั้น
โอกาสที่ประชาชนของทั้งสองประเทศจะ
ไปมาหาสูก่ นั เพือ่ ทำ�การค้าขายการท่องเทีย่ ว และลงทุนย่อมมีมากกว่า
ประเทศอาเซียนอื่นๆ
เมื่อป 2557 การคาไทย–ลาวมีมูลค่าประมาณ 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (160,000 ลานบาท) ซึง่ ในจํานวนนีเ้ ป็นการค้าชายแดน
ถึงรอยละ 85 สําหรับดานการลงทุนไทยนับว่าเป็นนักลงทุนตางชาติ
อันดับที่ 3 ของบรรดาประเทศทีเ่ ขาไปลงทุนใน สปป.ลาว (รองจากจีน
และเวียดนาม) อย่างไรก็ตาม ลาสุดในป 2556–2557 ไทยขยับขึ้นมา
เปนอันดับ 2 (รองจากจีน) สาขาที่ไทยเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ไดแก
พลังงานไฟฟ้า การขนสง และโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรม และการทอ งเทีย่ ว
ธนาคาร อุตสาหกรรมไมแปรรูป เครื่องนุ่มห่ม และหัตถกรรม โดยมี
มูลคาการลงทุนสะสมของไทยใน สปป.ลาว ระหว่างปี 2553–2557
ประมาณ 1.5 พันลานดอลลารสหรัฐ ในขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) ใกล้จะมีผลเต็ม
รูปแบบในเดือนธันวาคม 2558 นี้ นักลงทุนไทยตางตื่นตัวและสนใจที่
จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกันมากขึ้น ศักยภาพที่น่าจะโดดเดน
สําหรับการเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว ในขณะนี้ ไดแก ดานที่เกี่ยวกับ
การเกษตร เนือ่ งจากลาวยังมีพน้ื ทีร่ าบลุม่ จำ�นวนมาก การทํา Contract
Farming หรือการเพาะปลูกพืช และการทําปศุสตั วแบบมีสญ
ั ญาซือ้ ขาย
กันล่วงหน้าระหวา งนักลงทุนกับเกษตรกร เริม่ ไดร บั ความสนใจอย่างมาก
ไมเพียงจากนักลงทุนไทยแต่ยังรวมถึงนักลงทุนจากประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง เชน คูเวต ซึ่งมีนโยบายเชิงรุกในการแสวงหาความ
มัน่ คงทางอาหาร อยา งไรก็ดี ปจ จัยทา ทายสาํ หรับธุรกิจการเกษตร และ
การทำ� Contract Farming ในพืน้ ทีท่ ห่ี า่ งไกล คือ ปญหาด้านโครงสราง
พื้นฐาน ซึ่งจําเปนตอการขนสงผลผลิตและวัตถุดิบ การรวมพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานใน สปป.ลาว จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ในการเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนไทย สํานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ไดมีบทบาทในเรื่องนี้เปน
อยา งมาก โดยเฉพาะอยา งยิง่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน สปป.ลาว
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(มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92) โดยไทยส่งออก 4.525 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ขยายตัวร้อยละ 6.32) และน�ำเข้าจากกัมพูชา 589.71
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.99)
สพพ. ถือเป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการส่งเสริม
การเชื่อมโยงการลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และยังช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศไทยและนักลงทุนไทย
ในบริบททีป่ ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านจะเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนในปี 2558 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลอดระยะเวลา 9 ปีทผี่ า่ นมา
สพพ. ได้มบี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
ของทัง้ ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน โดยส�ำหรับกัมพูชา ภายใต้
(1) โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง
-สะแรอัมเปิล (R48) และ (2) โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง
-เสียมราฐ) (R67)
โดยถนนทางหลวงหมายเลข 48 ได้เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบกระหว่างประเทศไทยที่จังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกง
ของกัมพูชา อันเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ–กรุงพนมเปญ
และเป็นเส้นทางสูเ่ วียดนามตอนใต้ อีกทัง้ ยังเป็นช่องทางด้านโลจิสติกส์
ที่ส�ำคัญในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคส่งออกไปยังตลาดโลกอีกด้วย
ส�ำหรับถนนทางหลวงหมายเลข 67 นอกจากจะเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างจังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทยกับเมืองเสียมราฐ ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศกัมพูชาแล้ว ยังเป็นประตู
เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับภาคเหนือ
ของกัมพูชา ซึ่งส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการเชื่อมสัมพัน ธไมตรีระหว่า ง
ประชาชนของทั้ ง สองประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วระหว่างสองประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ สพพ. ยั ง มี โ ครงการความร่ ว มมื อ ที่ ส�ำคั ญ กั บ
กัมพูชาที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ โดยเฉพาะโครงการศึกษาพื้นที่
และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บริเวณ
บ้านหนองเอี่ยน–สตึงบท ซึ่งเมื่อจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว ได้รับการ
จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย จะเป็นจุดขนผ่านสินค้าที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของ
ภู มิ ภ าคอี ก แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ และ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานในภูมภิ าคมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ อันจะน�ำ
ประโยชน์มาสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต

ปจจุบนั ถนนใน สปป.ลาว ทัง้ หมดครอบคลุมระยะทาง 45,800
กิโลเมตร เปนทางหลวง 7,370 กิโลเมตร และในจํานวนนีล้ าวไดกาํ หนด
ให้เปนทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศอาเซียน (ASEAN Highway
Network-AHN) จํานวน 8 เส้นทางรวมเปนระยะทาง 2,810 กิโลเมตร
อยางไรก็ตาม ในจํานวนถนนทั้ง 8 เสน ดังกลาว มีเพียง 2 เสนทางที่
ถือว่าได้มาตรฐานที่ประเทศอาเซียนยอมรับ ไดแก เสนทาง AH 16
หรือถนนหมายเลข R 9 เชือ่ มระหว่างจังหวัดมุกดาหาร–สะหวันนะเขต
–ดา นแดนสะหวัน ชายแดนลาว–เวียดนาม เป็นระยะทาง 242 กิโลเมตร
และเสนทาง AH 3 หรือถนนหมายเลข R 3 เชือ่ มระหว่าง เมืองห้วยทราย
แขวงบ่ อ แก้ ว –เมื อ งบ  อ เต็ น แขวงหลวงน�้ ำ ทา ชายแดนลาว–จี น
เปนระยะทาง 225 กิโลเมตร สําหรับเสนทางที่เหลืออีก 6 เสนทาง
ที่เชื่อมระหว่างลาว–เวียดนาม และลาว–กัมพูชา ยังมีความจ�ำเป็น
ต้องไดรับการปรับปรุงเพื่อใหไดมาตรฐานอาเซียน ในการนี้ สปป.ลาว
ตองใชเงินทุนมหาศาลในการพัฒนาเสนทางคมนาคมดังกลาว เพื่อให
ความเชือ่ มโยงของอาเซียน (ASEAN Connectivity) มีผลเปน รูปธรรม
ทั้งนี้ บทบาทของ สพพ. ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน สปป.ลาว
นอกจากจะเปนการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศและทําใหประเทศ
“landlocked” อยาง สปป.ลาว กลายเปนประเทศ “land-linked”
ได  อ ย  า งแท  จ ริ ง แล  ว ยั ง เป็ น การเปิ ด ประตู ใ ห แ ก นั ก ลงทุ น ไทย
ในอุตสาหกรรมกอสราง ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมาย
อีกดวย
เมื่อเสนทางคมนาคมไดรับการพัฒนาแลว นอกจากจะทําให
การขนส่งสินคาสะดวกและลดตนทุนยังจะท�ำใหก ารทอ งเทีย่ วเพิม่ พูนขึน้
ขณะนี้ตามเสนทางตางๆ ใน สปป.ลาว โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งของเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในแขวงใหญๆ ยังมีความจาํ เปน
ที่จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูเดินทาง อาทิ สถานีบริการ
น�้ำมัน หองน�้ำสะอาด รานสะดวกซื้อ และรานของฝาก ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนโอกาสของนักลงทุนไทย นอกจากนั้น สปป.ลาว ยังมีศักยภาพ
ในการเปนแหล่งทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัย (adventure)
ซึ่งนาจะดึงดูดนักลงทุนในสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยวใหไป
ลงทุนในอนาคตอันใกล ในโอกาสที่ สพพ. ครบรอบ 10 ปี และในโอกาส
ทีป่ ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบานกําลังจะก้าวเข้าสูก ารเป็นประชาคม
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ สพพ. จะเปนหนวยงานที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการ และชวยแกไขอุปสรรคทางดานการเชื่อมโยง เพื่อการ
ลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืนของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านได้อยางชัดเจนตอไปในอนาคต
9

10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

โอกาสและศั ก ยภาพการลงทุ น ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ แ ละ
บทบาทของ สพพ. ในการสนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการไทยไปลงทุ น ในเมี ย นมาร์

โอกาสและความท้าทายที่น่าจับตามองและบทบาทของ สพพ. ในเวียดนาม

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ในรอบปี 2557 เศรษฐกิจของเมียนมาร์
ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ธนาคารโลก
(World Bank) ระบุวา่ เศรษฐกิจของเมียนมาร์
เติบโตร้อยละ 6.8 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.3
จากปีก่อน ขณะเดียวกัน ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank-ADB)
จั ด ท�ำรายงาน Asian Development
Outlook 2014 ประเมินว่า เศรษฐกิจของ
เมียนมาร์จะเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในอีก 2 ปีข้างหน้าที่อัตรา
ร้อยละ 7.8 เป็นอย่างน้อย อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนจาก
ทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจากความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ไทยและเมียนมาร์เป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ เศรษฐกิจของทัง้ สองประเทศจึงผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น
การเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนมาร์ จึงถือเป็นการเปิด
หน้าใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีส่ ร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศ
ปัจจุบนั ไทยเป็นคูค่ า้ ในล�ำดับต้นๆ ของเมียนมาร์ โดยในปี 2547 มูลค่า
การค้ารวมของทัง้ สองฝ่ายคิดเป็น 8,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กว่าร้อยละ
80 เป็นการค้าชายแดน ส�ำหรับการลงทุนไทยก็ลงทุนในเมียนมาร์ไม่นอ้ ย
ในสาขาต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า การผลิต ประมง
เหมืองแร่ และปศุสตั ว์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 การลงทุนสะสม
ตามจริง (existing investment) ของไทยในเมียนมาร์มีมูลค่ารวม
3,148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ นี้ การลงทุนของไทยในเมียนมาร์มแี นวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการที่บริษัทขนาดใหญ่ของไทย
ที่มีธุรกิจในเมียนมาร์อยู่แล้ว เช่น SCG PTTEP CP ต่างตัดสินใจขยาย
การลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ และมีธรุ กิจใหม่ๆ ของไทย เช่น มิลล์คอนสตีล
ก็ตกลงใจลงทุนในเมียนมาร์ ซึง่ การตัดสินใจทางธุรกิจเหล่านี้ เป็นเครือ่ ง
ยืนยันอย่างดีถงึ ความมัน่ ใจของไทยต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจและอนาคต
ของเมียนมาร์
โอกาสและศักยภาพการลงทุนในเมียนมาร์เป็นผลมาจาก
ความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ แรงงานทีส่ ามารถ
พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญได้ รัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและกฎระเบี ย บต่ า งๆ ที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การรองรั บ
การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการค้า นอกจากนี้ เมียนมาร์
ยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยสนับสนุนภายนอก จากการลงทุน
ขนาดใหญ่ของต่างชาติและประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ การคืนสิทธิ
พิเศษต่างๆ อาทิ GSP ให้กับเมียนมาร์ ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์อย่างส�ำคัญ
10

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลงทุนในเมียนมาร์จึงจ�ำเป็นต้อง
ก้าวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงและ การปฏิรปู ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วในประเทศเพื่อนบ้านของไทยแห่งนี้เพื่อก�ำหนดที่ยืนในตลาด
ทั้งนี้ โอกาสของธุรกิจที่มีศักยภาพส�ำหรับผู้ประกอบการไทยมีอยู่
หลายสาขา อาทิ (1) ธุรกิจเกีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมียนมาร์
ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นประเทศเกษตรกรรมทีท่ นั สมัย มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร
เช่น ธุรกิจก่อสร้างถนน การวางระบบประปาและชลประทาน โรงไฟฟ้า
และพลังงาน สื่อสารโทรคมนาคม และ (2) ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จาก
การปฏิรปู ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากอ�ำนาจการซือ้ ของประชาชน
ที่เพิ่มขึ้น วิถีชีวิตที่ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การก่อสร้าง
ที่พักอาศัยและโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
รวมถึงรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงาน และผู้ที่เดิน ทางเข้า มา
ท่องเทีย่ วในเมียนมาร์ทเี่ พิม่ จ�ำนวนขึน้ ในปัจจุบนั และ (3) อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการให้บริการที่ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการเพือ่ รองรับความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของเมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเข้ามาแสวงหา
ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเป็นไปได้และมี
ศักยภาพขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างแข็งขัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเมียนมาร์ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในสังคมเมียนมาร์ เพื่อใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตร
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการนี้ สพพ. หนึ่งใน
องค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญที่ได้ร่วมงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและนักลงทุนไทย โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาร์ให้เกิดความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ อาทิ โครงการ
ก่อสร้างเส้นทางเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางและผูป้ ระกอบการไทย
ขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและเพิม่ มากขึน้ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัว
ด้านการค้าและการลงทุน สพพ. ยังมีโครงการส�ำคัญอีกเป็นอันมากที่
ก�ำลังผลักดันต่อไปในนามรัฐบาลไทย เพือ่ ทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน และสนับสนุนความเชือ่ มโยงระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการปรับปรุงถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/
พญาตองซู - ทั น บู ไ ซยั ด และโครงการร่ ว มทุ น กั บ รั ฐ บาลเมี ย นมาร์
เพือ่ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ ทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นไป เพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกันไม่เฉพาะระหว่างสองประเทศ
ไทย-เมียนมาร์ แต่รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งของภูมิภาคโดย
รวมด้วย

เวียดนามเป็นตลาดทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
จากนักลงทุนต่างชาติ ซึง่ มองว่า เป็นตลาด
ที่มีศักยภาพในการขยายตัวในระยะยาว
ด้ ว ยปั จ จั ย สนั บ สนุ น ส�ำคั ญ จากการที่
เวียดนามมีจ�ำนวนประชากรมากกว่า 90
ล้ า นคน และมี ค วามได้ เ ปรี ย บในด้ า น
โครงสร้างประชากรที่มีอายุน้อย กล่าวคือ
ราวร้ อ ยละ 60 ของประชากรทั้ ง หมด
มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี ประกอบกับก�ำลังซื้อของชาวเวียดนามมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเวียดนามคาดว่า สัดส่วนผู้มีรายได้
ปานกลางขึ้นไป หรือมีรายได้มากกว่า 714 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านคนในปี 2557 เป็น 33 ล้านคน ในปี
2563 ปัจจัยส�ำคัญดังกล่าว จะเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดเวียดนามให้
ขยายตัวต่อไปในอนาคต
การค้าไทย-เวียดนาม มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
จนเกือบแตะเป้า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ในไม่ช้า ด้านการลงทุนก็มี
ผู้ประกอบการไทยเริ่มรุกเข้ามาที่ตลาดเวียดนามจำ�นวนมาก สาขาที่
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้ คือ ธุรกิจค้าปลีก ตลาดค้าปลีก
สมัยใหม่ของเวียดนามประเภทห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซือ้ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ กลุม่ Central Group ได้เข้ามา
เปิดห้างสรรพสินค้า Robins ที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ และ
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เข้ามาเปิดร้านสะดวกซือ้ ในภาคใต้ของเวียดนาม
ภายใต้ชื่อ B’s Mart
แม้ ที่ ผ ่ า นมาจะนั บ ได้ ว ่ า เวี ย ดนามประสบความส�ำเร็ จ ใน
การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว แต่เวียดนามยังประสบปัญหาทางสังคม
อาทิ ปัญหาความยากจนของคนในชนบท ความเหลื่อมล�้ำของรายได้
ระหว่างคนเมืองและคนในชนบท ปัญหาขาดแคลนสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษา ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ประชากร
มีความเป็นอยู่ท่ีไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอุปสรรคต่อการเร่งพัฒนา
ประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
การพัฒนาระบบและมาตรฐานของบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนามให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น สภาพทางสังคมที่ดีส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของตลาดแรงงานของเวียดนาม

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)
ได้มีบทบาทในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามอย่างเป็น
รูปธรรมจากการดำ�เนินโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีที่จังหวัด
แท็งฮว๊า (Thanh Hoa) โดยการสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ จัดหา
อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่บคุ ลากร
ของโรงพยาบาล
แม้ว่าเวียดนามจะมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่ติด
ชายฝั่งทะเล มีชายหาดความยาวถึง 3,260 กม. ท�ำให้เวียดนามมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถท�ำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี
ทั้งยังมีศักยภาพในด้านการประมงและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวก็ท�ำให้เวียดนามต้องประสบกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นมรสุมจากทะเลจีนใต้ที่พัดเข้าสู่
ภาคกลางของประเทศในช่วงฤดูฝน หรือปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่ราบต�่ำ
ทางตอนใต้ อั น เนื่ อ งมาจากการไหลบ่ า ของน�้ ำ จากทางเหนื อ และ
น�้ำทะเลหนุน ส�ำหรับเวียดนามแล้วล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศและต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน แนวคิดในการ
ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมและก่อสร้างประตูกั้นน�้ำที่ Tan
Thuan นครโฮจิมินห์ ของ สพพ. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการร่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อันจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้วย
ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สพพ. ที่มุ่งเน้นความร่วมมือ
เพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศเพือ่ นบ้าน
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอด 10 ปีทผ่ี า่ นมา ทำ�ให้ สพพ. ได้รบั
การยอมรับในบทบาทของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในเวียดนามและใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
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10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

ความสำ�คัญของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับเศรษฐกิจไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (หรือโครงการ
ทวาย) มีเนือ้ ทีท่ ง้ั หมดประมาณ 196.5 ตร.กม. ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นนาบูเล
เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ของเมียนมาร์ ห่างจากย่างกุง้ 600 กม.
ห่างชายแดนไทย-เมียนมาร์ 132 กม. ห่างจากเมืองกาญจนบุรี
กรุงเทพฯ และ ESB เป็นระยะทาง 200 กม. 330 กม. และ 450
กม. ตามลำ�ดับ
ในระยะยาว โครงการทวายจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษแบบครบวงจร ภายใต้สัญญาสัมปทานระยะเวลา
รวม 75 ปี ครอบคลุมการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึก การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์พนื้ ฐาน ระบบ
น�้ำใช้และการบ�ำบัดน�้ำเสีย รวมทั้งการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจาก
โครงการทวายสูป่ ระเทศไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุนำ�้ ร้อน
กาญจนบุรี พร้อมทั้งทางรถไฟ ระบบท่อและสายส่งไฟฟ้า
2. โครงการทวายกับความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค
และประเทศไทย
โครงการทวายเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity) และได้รบั การผลักดันจากกลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง
และญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเปิดเส้นทางการค้าและประตู
เชื่อมเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกแห่งใหม่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ของอนุภมู ภิ าคลุม่ นำ�้ โขง หรือ Greater Mekong Subregion
(GMS) โดยท่าเรือนำ�้ ลึกทวายจะกลายเป็นประตูการค้าฝัง่ ตะวันตก
ของภู มิ ภ าค (Western Gateway) สร้างทางลัด โลจิ ส ติ ก ส์ ที่
เชื่อมโยงภูมภิ าคอาเซียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ไปสู่
ตลาดในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ซึ่งมีความ
ต้องการเชือ่ มเศรษฐกิจกับกลุม่ ประเทศอาเซียนมากขึน้ ตามล�ำดับ
โครงการทวายนับเป็นโอกาสส�ำคัญของประเทศไทย ในการ
เปิดพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านคนส�ำคัญ
อย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึง่ ถือเป็นประเทศเดียวใน
อาเซียนที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับไทยอย่างใกล้ชิด
และมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทยระยะทางยาวที่สุดกว่า
2,200 กม. รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์จึงได้มีความร่วมมือ
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และให้การสนับสนุนโครงการทวายมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2551
ในรูปของข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดง
เจตนารมณ์รว่ มกันในการผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย
นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่โครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ความคาดหวังจากการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือดังกล่าว
จะนำ�ไปสู่การเร่งกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้
เติบโตและเข้มแข็งในเวทีการค้าโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน
และจ้างงานในชุมชนและระดับประเทศ ยกระดับฝีมือแรงงานสู่
ระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน นอกจากนัน้
ยังรวมไปถึงการผนวก (Integrate) ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อนบ้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
โครงการทวายจะเป็นทางเลือกตลาดและฐานทางธุรกิจแห่งใหม่ท่ี
เป็นโอกาสและ “ทีย่ นื ” ใหม่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยในทุกระดับ
ให้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และพื้นที่โดยรอบระหว่างสองประเทศในลักษณะที่เกื้อกูลกัน
เป็นโอกาสในการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชือ่ มโยงกิจกรรม
ในโซ่อปุ ทานกับพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจดัง้ เดิมของไทย อีกทัง้ จะสร้างโอกาส
สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานให้ไทยในอนาคตอีกด้วย
ดังนั้น โครงการทวายจึงมีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ
ภูมภิ าคอย่างมาก และนับเป็นอีกหนึง่ ความหวังของคนเมียนมาร์และ
คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานะที่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอยู่ในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส�ำคัญ อาทิ ภาวะขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือระดับช่างเกือบทุกสาขา ต้นทุนการผลิตปรับขึ้นตามค่าแรง
ขั้ น ต�่ ำ การเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง อายุ รวมไปถึ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากสิทธิประโยชน์
พิเศษทางการค้าหรือ Generalized System of Preferences
(GSP) ทีไ่ ด้รบั จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
3. บทบาทของ สพพ. กับโครงการทวาย
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน) ของไทยหรือ สพพ. มีความสำ�คัญอย่างยิ่งใน
ฐานะนิติบุคคลซึ่งเป็นกลไกดำ�เนินการของรัฐบาลไทยในการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการเพื่อพัฒนาโครงการทวาย
โดยเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการร่วมระดับสูง
(JHC) และคณะกรรมการประสานงานเมียนมา-ไทย (JCC) ซึ่งมี
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งบริษัท ทวาย
เอสอี แซด ดี เวลล๊ อ ปเม้ น ท์ จำ � กั ด เป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลเฉพาะกิ จ
(Special Purpose Vehicle: SPV) โดยมอบหมาย สพพ. ของไทย
และ Foreign Economic Relations Department (FERD)
ของเมียนมาร์ร่วมลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน ฝ่ายละ 6 ล้านบาท
โดยปั จ จุ บ ั น มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจากไทยและเมี ย นมาร์
ฝ่ายละ 3 คน
ทั้งนี้ สพพ. จะทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง เมียนมาร์ ไทย ญี่ปุ่น และ
ประเทศอืน่ ๆ ในการวางแผนและออกแบบแนวทางการดำ�เนินงาน
ที่เหมาะสม สำ�หรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ระยะสมบูรณ์ต่อไป (DSEZ Full Phase Development)
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10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

ADB AND NEDA : DEVELOPMENT PARTNER IN THE GMS
Mr. Yasushi Negishi, Country Director of Asian Development Bank (ADB) Thailand Resident Mission
Strategically centered in the evolving
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Economic Community and the Greater Mekong
Subregion (GMS), Thailand’s overall development
prospects are robust. With its position and large
economy in ASEAN and the GMS, Thailand can play
a significant role in promoting regional cooperation
and integration besides benefitting from it. At the
same time, Thailand’s development has significant
spillover effects for neighboring countries and the
region.
In the above context, ADB has supported
Thailand’s increasing role as a regional development
partner through knowledge sharing, which is one
of the key priority areas in ADB’s recent Country
Partnership and Strategy. ADB has also collaborated
with Thailand in supporting regional cooperation
and integration through various subregional economic
programs such as ASEAN, GMS, Indonesia-Malaysia
-Thailand for Growth Triangle (IMT-GT), and the Bay
of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation (BIMSTEC).
Since NEDA was newly established in May
2005 as a key mechanism of the Thai Government
to extend Thailand’s economic development
cooperation to its neighboring countries, ADB has
been providing technical assistances to enhance
NEDA’s capacity building in operation systems and
procedures, human resource development and
training, and information and communication
technology.
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During the past 10
ye a rs , N E D A h a s
increased its role
and demonstrated a
strong commitment
in developing the
subregion, particularly
the GMS through
various financing and
technical assistances.
As one of the major
development partners in the subregion, NEDA has
joined ADB and other partners in a great deal of forums
to share its knowledge and development plans for
aids effectiveness and efficiency.
To strengthen partnership between the two
organizations, ADB and NEDA has been talking on a
partnership arrangement where a broad framework
for joint cooperation in some potential areas in
Thailand’sneighboring countries be stipulated.
Under such a renewed arrangement, we are hoping
that ADB and NEDA can complement each other
in proving financial and technical assistances in
infrastructure linkages, energy, cross-border economic
zone developments, and urban developments for
the subregion.
ADB ensures its continued partnership with
NEDA and strongly believes that the collaboration
between the two organizations would significantly
contribute to the region’s development as a whole.
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