


ความน่าสนใจ 

ที่นักลงทุนไทย  

ไม่ควรมองข้าม

ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา รฐับาลกมัพชูามนีโยบายเปดิรบัการลงทนุในทกุดา้น โดยไดป้รบัปรงุระเบยีบ และกฎหมาย

เพื่ออำานวยความสะดวกและให้สิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ  แกน่กัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยการออกกฤษฎกีา

ย่อยฉบับที่ 148 ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) พ.ศ. 2548 

เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตเพื่อการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นพืน้ทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้มาเพือ่พฒันาเศรษฐกจิและ

เพิ่มศักยภาพการผลิต ซ่ึงภายในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการ

รวมกลุม่อตุสาหกรรมทีห่ลากหลายมาไว้ด้วยกนั ส�าหรบัการจดัสรร

พืน้ทีพ่ฒันาในเขตเศรษฐกจิพเิศษแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น พืน้ที่

อุตสาหกรรมทั่วไป พื้นท่ีส�าหรับด�าเนินการเพื่อการส่งออก และ

พืน้ทีส่�าหรบัทีพ่กัอาศยั โดยก�าหนดให้เขตเศรษฐกจิพเิศษมพีืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 50 เฮกตาร์ สามารถระบุต�าแหน่ง ขอบเขต และมีรั้วกั้น    

• ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากก�าไร 

สูงสุด 9 ปี

• สามารถน�าเข้าอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้รับการยกเว้น

ภาษีน�าเข้าและภาษีอื่นๆ

• ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรส�าหรับ

การน�าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งก่อ

สร้างอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• ได้รับสิทธิประโยชน์ในภาษีศุลกากรและ

ภาษีอื่นๆ เช่นเดียวกับโครงการลงทุนที่ได้

รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลตามทีก่ฎหมาย 

ก� าหนด (Qual ified Investment  

Projects หรือ QIP)

• วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกจะได้

รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต ่

การผลิตเพ่ือจ�าหน่ายภายในประเทศจะยัง

ต้องช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัดส่วนที่ได้

บันทึกไว้

• ได้รับสิทธิการโอนเงินที่ได้รับจากการ

ลงทุนและเงินเดือนที่ได้รับในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษไปยังธนาคารต่างๆ ที่ตั้งในต ่าง

ประเทศได้ หลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้ว

• ได้รับการประกันการลงทุนว่าจะไม่มีการ

โอนกิจการเป็นของรัฐ

• ได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกับคนใน 

ท้องถิ่น โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ

สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา

ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(Zone Developers)

นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (Zone Investors)

ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

และลูกจ้างชาวต่างชาติ

ตลอดแนว มีการแบ่งพื้นที่การพัฒนาภายในเขตเศรษฐกิจในแต่ละ

โซนอย่างชดัเจน มกีารตัง้อาคารส�าหรบับรหิารจดัการโครงการและ

การให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) มี

โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็น (ถนน ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบโทรคมนาคม) และมีมาตรการ

ส�าหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม (ติดตั้งระบบจัดการน�้าเสียและบ�าบัด 

น�้าเสีย สถานที่จัดเก็บและก�าจัดของเสีย)

Cover Story : ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล
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ที่มา: เรียบเรียงโดย CAS จากข้อมูลของ Council for the Development of Cambodia และ Cambodian Special Economic Zone Board

จากการลงพื้นที่วิจัยของศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา PIM ระหว่างวันที่ 

24-29 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศกัมพชูา พบว่า ปัจจบุนัประเทศ

กัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเพื่อการ

พฒันากมัพูชา (CDC) และคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษกมัพชูา 

(CSEZB) จ�านวน 31 แห่ง ซึ่งครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ บันเตีย-

เมียนเจย ก�าปงจาม ก�าปงชนัง ก�าปอด กันดาล เกาะกง สีหนุวิลล์ 

โพธิสัตว์ รัตนคีรี สวายเรียง และตาแก้ว โดยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

ที่เปิดด�าเนินการและมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 10 แห่ง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 9 แห่ง และ

เขตเศรษฐกจิพิเศษทีย่งัไม่มกีารด�าเนนิการ จ�านวน 12 แห่ง ส�าหรบั

Prof. Dr. Tang Zhimin (คนกลาง) สัมภาษณ์ Mr. CheaVanna 

เจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจกิจพิเศษพนมเปญ (คนซ้ายสุด)

Mr. Roger Lu เจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (เสื้อขาว)

ให้การต้อนรับคณะของศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา PIM

ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�าคัญในกัมพูชาเป็นนักลงทุนจาก

ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และนักลงทุนท้องถิ่น ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

กัมพูชาที่มีนักลงทุนเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ  

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh SEZ: PPSEZ)  

จ�านวน 72 บริษัท รองลงมา คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน 

(Manhattan (Svay Rieng) SEZ) จ�านวน 27 บริษัท เขตเศรษฐกิจ

พิเศษสีหนุวิลล์ 2 (Sihanoukville SEZ 2: SSEZ-2) จ�านวน 26 

บรษิทั และเขตเศรษฐกจิพเิศษไทเซงบาเวต (Tai Seng Bavet SEZ)  

จ�านวน 19 บริษัท ตามล�าดับ

Special Economic Zone (SEZ) in Cambodia
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ที่ผ่านมากัมพูชาถือเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

นกัลงทนุไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทนุในกมัพชูาค่อนข้างน้อย เนือ่งจากยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ในการลงทุน ดังนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส�าคัญแก่นักลงทุนไทยที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชา เนื่องจากมี

ความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการลงทุน  สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร และคลินิก 

รวมไปถึงข้อได้เปรียบด้านแรงงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาด้วย   

ส�าหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษส�าคญัของกมัพชูาทีม่นีกัลงทนุ

จากต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนน้ันมีข้อได้เปรียบท่ีแตก

ต่างกัน อาทิ PPSEZ มีความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้ง 

เนือ่งจากตัง้อยูห่่างจากสนามบนินานาชาตพินมเปญเพยีง 

8 กิโลเมตร ท่าเรือพนมเปญ 10 กิโลเมตร และสามารถ

ใช้เส้นทางเพื่อขนส่งสินค้าทางรถไฟที่เชื่อมโยงระหว่าง

กรุงพนมเปญกับจังหวัดสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ

ทางใต้ที่ส�าคัญของกัมพูชา (ระยะทาง 212 กิโลเมตร) 

นอกจากนี้ยังมีความได้เปรียบในเรื่องของโครงสร้าง 

พื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน�้าประปา ระบบบ�าบัด

น�้าเสีย ท่าเรือบก (Dry Port) โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงแรม ธนาคาร 

และคลินิก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า PPSEZ จะเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนมาก

ทีส่ดุในกมัพชูา แต่ยงัไม่เป็นทีน่ยิมของนกัลงทนุไทยมาก

นัก ทั้งนี้ บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนใน PPSEZ มีเพียง 1 

บริษัท คือ Betagro (Cambodia) Company Limited 

ซึ่งเข้าไปประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์

ในขณะที ่SSEZ-2 กม็คีวามได้เปรยีบด้านท�าเลทีต่ัง้ เนือ่งจากอยูใ่กล้กบัสนาม

บินนานาชาติสีหนุวิลล์ (ระยะทาง 3 กิโลเมตร) และท่าเรือน�้าลึกสีหนุวิลล์ 

(ระยะทาง 12 กโิลเมตร) ซึง่เป็นท่าเรอืน�้าลกึแห่งเดยีวของกมัพชูา  โดยท่าเรอื

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงของการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่จดัตัง้เป็น Free Trade Zone โดย

ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ (ADB, JICA และJBIC) 

ส�าหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตใน SSEZ-2 เป็น

อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ จักรยาน กระเป๋าเดินทาง และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น 

นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนใน SSEZ-2  ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจีน (18 บริษัท) 

รองลงมา คือ ญี่ปุ่น (2 บริษัท) และสหรัฐอเมริกา (2 บริษัท) ตามล�าดับ 

ส�าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน และเขตเศรษฐกิจพิเศษไทเซงบาเวต 

ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด (สวายเรียง) มีชายแดนติดกับเวียดนาม ท�าให้สะดวกต่อ

การบรหิารจดัการด้านการขนส่งและโลจสิตกิต์ไปยงัสนามบนิ และท่าเรอืของ

เวียดนาม นอกจากนี้ยังได้เปรียบในเรื่องของค่าไฟฟ้าเนื่องจากซื้อไฟฟ้ามา

จากเวยีดนามโดยตรง  ในขณะทีเ่ขตเศรษฐกจิหลายแห่งจ�าเป็นต้องตัง้โรงงาน

ผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้ภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษ จงึท�าให้ราคาไฟฟ้าสูงตามไปด้วย 

อย่างไรกต็าม ทัง้สามเขตเศรษฐกจิพเิศษทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นยงัไม่มนีกัลงทุน

ไทยเข้าลงทุน

เปรียบเทียบ SEZ สำาคัญ 4 แห่งในกัมพูชา
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รถไฟ 10 ประเทศ

     Brunei

ไม่มีระบบทางรถไฟ

     Cambodia

Railway Gauge  1.000 m
Railway length   750   km
World ranking  98
ASEAN ranking  8

     Singapore

Railway Gauge  1.435 m
Railway length   152.8 km
World ranking  5
ASEAN ranking  1

     Indonesia

Railway Gauge  1.067 m
Railway length    4,675 km
World ranking  41   
ASEAN ranking  3

     Laos

ปัจจุบันใช้การก่อสร้าง
รางต่อจากรถไฟไทย
ระยะทาง 3.5 km
(ขนาดราง 1 m)

     Malaysia

Railway Gauge  1.000 m 
   1.435 m
Railway length   2,536 km
World ranking  12
ASEAN ranking  2

     Myanmar

Railway Gauge  1.000 m
Railway length    5,099 km 
World ranking  94
ASEAN ranking  7

     Philippines

Railway Gauge  1.067 m
Railway length    1,060 km
World ranking  80
ASEAN ranking  6

     Thailand

Railway Gauge  1.000 m 
   1.435 m
Railway length    4,132 km
World ranking  74
ASEAN ranking  5

     Vietnam

Railway Gauge  1.000 m 
   1.435 m
Railway length    2,600 km
World ranking  52
ASEAN ranking  4

ที่มา : 1. The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 @world economic forum 

Date : 03 Sep 2014 / 2. CAS ปรับปรุงข้อมูลจาก ชมรมวิศวะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมปฏิรูปประเทศไทย (วศ.รปปท.)

ในอาเซียน

หมายเหตุ : 1. ขนาดราง 1.000 m (Metre gauge), 1.435 m (Standard gauge), 1.067 

(Cape gauge), 1.435 m และ 1.000 m (dual-gauge) / 2. ความยาวทางรถไฟของแต่ละ

ประเทศ รวมทั้งรถไฟใต้ดินและรถไฟลอยฟ้า

  ภัสรลักษณ์ วัฒนานุสิทธิ์ : ส่องอาเซียน
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จะอยู่หรือไป...ในวันที่

เมียนมาร์เจริญ

ชายเคี้ยวหมาก และ หญิงทาแป้งทะนาคา คือ

หนึง่ในสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นของ

ประเทศเมยีนมาร์ ซึง่พบเหน็ได้ทัว่ไปตามท้อง

ถนน ยิ่งในชนบทท่ีห่างไกลอย่างเช่นเมือง 

จ้าวผิว (Kyau Phyu) ร้านขายหมากถึงกับ 

เป็นสถานีแห่งความบันเทิงยามค�่าคืนของ

หนุ่มๆ กันเลยทีเดียว

การเคีย้วหมากเกดิขึน้ในพม่ามา

แล้วไม่ต�่ากว่าพันปี ตั้งแต่อดีต

ชาวพม่าถอืว่า หมาก ยาสบู และ

เมี่ยง เป็นของสูงส�าหรับถวาย

พระและผูส้งูวยั รวมทัง้เป็นสาม

สิ่งที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการต้อน 

รับแขกผู้มาเยือน ส่วนหญิงสาว

เมื่อจะแสดงความสนใจในชาย

ใด ก็เพียงบรรจงจีบหมากหน่ึง

ค�ามอบให้แก่ชายที่หมายตา 

การเคี้ยวหมากในผู ้หญิงยัง

เหมือนสีลิปสติกธรรมชาติ แม้ 

แต่นกัโทษกย็งัต้องร้องขอ “หมาก 

กับน�้าดื่ม” ก่อนถูกประหาร

ต้นก�าเนดิของหมากพลนูัน้ยงัไม่

เป็นทีแ่น่ชดั แต่น่าเชือ่ว่าอาจอยู่

ในแถบเอเชียนี้เอง หมากที่กิน

กันแพร่หลายในอินเดียใต้และ

แม่ค้าสาวชาวเมียนมาร์
บรรจงปรุงหมากแต่ละค�า
ให้ครบเครื่อง

จีนตอนใต ้  ตั้ งแต ่ก ่อนพุทธ

ศตวรรษที่ 20 ถูกน�าเข้ามาจาก 

อุษาคเนย์ หมากพลูมีสถานะ

เหมือนกับกาแฟ ชา เหล้า และ

บุหรี่ในสมัยนั้น ส่วนเชี่ยนหมาก

ยังเป็นเครื่องแสดงฐานะทาง

สังคม หรือบรรดาศักดิ์ของ

ขุนนาง และเป็นหน่ึงในเครื่อง

ราชูปโภคของกษัตริย์ทั้งไทย

และพม่า ในงานพธิสี�าคญัๆ ของ

ชาวบ้าน การกินหมากหรือการ

ถวายผลหมากและใบพลู ทั้ง

ด้วยกันหรือแยกกัน เป็นส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้พิธีต่างๆ สมบูรณ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การตาย 

หรือการรักษาโรค

การเคี้ยวหมากกลายเป็นนิสัยที่

หยั่งรากฝังลึกในวิถีเอเชียและ

ถกัทอเป็นวฒันธรรมประจ�าของ

หลายชาติ เหตุที่ชาวเอเชีย

จ�านวนมาก “ตดิหมาก” คงเป็น

เพราะในผลหมากประกอบไป

ด้วยสารอัลคาลอยด์หลายชนิด 

ซึง่ถอืเป็นสารเสพตดิชนดิอ่อนๆ 

กระตุ ้นประสาทส ่วนกลาง 

คล้ายๆ กับสารนิโคตินในบุหรี่ 

และน่าจะให้ความเพลิดเพลิน

มากกว่าการเค้ียวหมากฝรัง่สมยั

ใหม่เป็นไหนๆ ที่ส�าคัญในยุคที่

ยังไม่มียาสีฟันนั้น การเค้ียว

หมากถือเป็นการขัดฟันและ

เคลือบฟัน ทั้งยังเชื่อว ่าช่วย

ท�าให้ลมปากหอมสดชื่น

ในหมากหนึ่งค�าที่ห่อด้วยใบพลู

นั้น นอกจากผลหมากแล้ว ยังมี 

สีเสียด เม็ดผักชี ยี่หร่า ชะเอม

หั่นชิ้นเล็กๆ ปูนขาว ยาสูบ ซึ่ง

เครื่องปรุงต่างๆ เหล่านี้ถือเป็น

พชืสมนุไพรทีม่สีรรพคณุทางยา

ทั้งส้ิน อย่างไรก็ตาม นักเคี้ยว

หมากมือใหม่ทั้งหลายพึงรู้ไว้ว่า 

หมากมีสองชนิด คือ “หมาก

หวาน” และ “หมากเมา” ซึ่ง

อย่างหลังนั้น จะท�าให้มึนเคลิ้ม

จนถึงขั้น “เมาหมาก” ได้ หาก

นกัลิม้ลองท่านใดตกอยูใ่นสภาพ

ที่ว่า ขอแนะน�าให้รีบหา “น�้า

มะนาว” มาแก้อาการเมาโดยไว

ส�าหรับไทย หมากพลูอยู่ในวิถี

ชีวิตมาช้านานไม่แพ้ชาติพม่า

หรือชาติใดในอาเซียน ที่เห็นได้

ชดัคอื “พธิแีห่ขนัหมาก” ซึง่เป็น

ส่วนส�าคัญในพิธีมงคลสมรส

จนถึงปัจจุบัน

ASEAN Culture : อรสา รัตนอมรภิรมย์
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ภายหลงัจากทีจ่อมพล ป. พบิลู-

สงคราม มีนโยบายปรับปรุง

สยามให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม 

อารยประเทศ โดยประกาศห้าม

กินหมากเมื่อปี พ.ศ. 2482 การ

เคีย้วหมากกแ็ทบจะหายไปจาก

วิถีชีวิตของคนไทย แต่ปัจจุบัน

หมากได ้มีความส� าคัญทาง 

อตุสาหกรรมมากขึน้ โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ฟอก

เส้นใย การท�ายารักษาโรคและ

การใช้บริโภคในลักษณะของ

สมุนไพร การใช้ประกอบในงาน

พธิกีรรมต่างๆ รวมทัง้ยงัสามารถ

สร้างรายได้เข้าประเทศ โดยไทย

มกีารส่งออกหมากทัง้ในรปูหมาก

หมากที่จีบเสร็จ ใส่ถุงเตรียมไว้ให้ลูกค้า
สนนราคาค�าละประมาณ 1 บาท

ร้านขายหมากยามค�่าคืนใจกลางเมือง
จ้าวผิว (Kyau Phyu)

ในอดีต เชี่ยนหมากคือเครื่องแสดงฐานะ
ทางสังคมที่ส�าคัญ

สดและหมากแห้ง ตลาดส่งออก

หมากสดท่ีส�าคัญคือ ไต้หวัน 

ส่วนตลาดส่งออกหมากแห้งที่

ส�าคัญคือ เมียนมาร์ โดยเฉพาะ

หมากแห้งจาก จ.ระนอง เป็นที่

นิยมอย่างมาก

กล่าวได้ว่า 1 ใน 4 ของหมาก

ท้ังหมดท่ีไทยส่งออก ได้กลาย

เป็นของขบเคี้ยวที่สร้างสีสันใน

ชีวิตแก่ชาวเมียนมาร์ โดยปี 

2556 ไทยส่งออกหมาก (ทั้ง

หมากสดและหมากแห้ง) ไปยัง

เมียนมาร์มากเป็นอันดับหนึ่ง 

ด้วยปริมาณกว่า 10,903 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 

12 คิดเป็นมูลค่า 174 ล้านบาท 

มสีดัส่วนร้อยละ 24.59 ของการ

ส่งออกหมากทั้งหมดของไทย 

แม้ว่าปีทีแ่ล้วเมยีนมาร์จะน�าเข้า

หมากฝรั่งจากไทยในปริมาณที่

เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 28.71% แต่ก็

มีปริมาณเพียง 438 ตัน ยังต�่า

กว่าปริมาณการน�าเข้าหมาก

ธรรมชาติราว 2.5 เท่า จากตวั 

เลขนีค้งจะเหน็ได้ว่า ชาวเมยีน- 

มาร์ยังพิสมัยในรสหมากธรรม- 

ชาติมากกว่าหมากฝรั่งสมัยใหม่

การเคีย้วหมาก ก�าลงัถกูท้าทาย

ด้วยความเจริญที่รุกเข้าสู่เมียน- 

มาร์ น�้าหมากถูกตราหน้าว่า

ท�าให้สถานที่ต่างๆ ไม่น่ามอง 

เน่ืองจากเกิดรอยเปื ้อนสีแดง

ตามผนังก�าแพง บาทวิถี พื้น

ต ่างๆ ส�านักงาน และสวน

สาธารณะ ถึงขนาดเคยถูกสั่ง

ห้ามจ�าหน่ายในกรุงย่างกุ้งมา

แล้วครั้งหนึ่ง

หากวิถีชีวิต คือหนึ่งในดัชนีชี้วัด

ความเจริญของสังคม เมื่อใดที่

เราไปเยือนเมียนมาร์แล้วพบว่า 

คนเค้ียวหมากกันน้อยลง หรือ

มองไปทางไหนก็ไร ้ซึ่งสาวๆ 

พอกหน้าด ้วยแป ้งทะนาคา  

เมือ่นัน้ อาจเป็นดชันชีีว่้า เมยีน- 

มาร์พร้อมแล้วที่จะหลอมรวม

เข้ากับกระแสโลกยุคใหม่ และ

ก�าลงัโบกมอือ�าลาวถิชีวีติดัง้เดมิ

ที่มีมานับพันปี 
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กลุ่มสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ากลุ่ม

ประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) 

เป็นตลาดใหม่ที่น ่าจับตามองและก�าลังเป็นที่สนใจของโลก 

เนือ่งจากเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ศกัยภาพทาง

ด้านการค้า ก�าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ นโยบายของภาครฐัทีใ่ห้การสนบัสนนุ

การลงทุนจากต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้ง

สินแร่ ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันดิบและป่าไม้ ค่าจ้างแรงงานราคาถูก 

รวมถงึสทิธพิเิศษทางศลุกากร GSP1  จากตลาดส�าคญั เช่น สหภาพ

ยโุรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และญีปุ่น่ เป็นต้น ซึง่ท�าให้ในปัจจบุนั

กลุ่มประเทศ CLMV เป็นแหล่งอุปทาน (Supply) สินค้าที่ส�าคัญ

ของโลก และก�าลังจะกลายเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีอุปสงค์ (Demand) 

สูงในอนาคตอีกด้วย

ค่าแรงรายวันขั้นต่ำาของกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

ที่มา : http://www.knowasean.com

กฎระเบียบที่ไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน ข้อปฏิบัติของรัฐบาลกลาง

กบัรฐับาลท้องถิน่ยงัไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ก่อให้เกดิความยุง่

ยากและล่าช้าแก่ผู้ลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อีกท้ังยังมีราย

ละเอียดปลีกย่อยที่ผู้ลงทุนควรพึงตระหนัก ยกตัวอย่างเช่น ใน

Cambodia Laos Myanmar Vietnam

2.3
USD

2.5
USD

3 
USD

4.2
USD

9.5
USD

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มประเทศ CLMV กับประเทศไทยแล้ว ดู

เหมือนว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบในหลายๆ ด้าน ท้ังค่าจ้าง

แรงงานที่มีราคาสูงกว่ากลุ่มประเทศ CLMV ถึง 3 เท่า ความไม่

มัน่คงทางการเมอืงซึง่ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิและก�าลัง

ซือ้ของประชาชน นอกจากนี ้ไทยยงัถกูตดัสทิธพิเิศษ GSP เพิม่เตมิ

จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้

ประกอบการทัง้ชาวต่างชาตแิละชาวไทยต้องการจะขยายหรอืย้าย

ฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

แตก่ลุ่มประเทศ CLMV พรอ้มรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิ

และอุตสาหกรรมจำานวนมากจากต่างชาติแล้วจริงๆ หรือ

ประเทศลาว ต้องมีการวางเงินค�้าประกันการน�าเข้าและส่งออก 

ประเทศเวียดนาม ผู้ส่งออกและน�าเข้าต่างชาติห้ามท�าหน้าที่

กระจายสินค้าสู่ผู ้บริโภคหรือท�าการค้าปลีกเอง ต้องจ้างบริษัท

เอกชนของเวียดนามเป็นผู้ด�าเนินการ ส่วนในประเทศเมียนมาร์ ก็

มคีวามเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากมคีวามแตกต่างระหว่าง

อัตราแลกเปลี่ยนของทางการและตลาดมืดที่สูงมาก 

รวมถงึความเสีย่งจากการคว�า่บาตรทางการเงนิ นอกจากนัน้ ปัญหา

ที่ส�าคัญของกลุ่มประเทศ CLMV คือระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ม่ดพีอ ไฟฟ้าและน�า้ประปาไม่เพยีงพอต่อความ

ต้องการ อีกทั้งยังมีราคาสูง การโทรคมนาคมยังไม่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศซึ่งจะเป็นอุปสรรคส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร และสภาพ

เส้นทางการขนส่งทางบกทีไ่ม่ด ีรถขนส่งทีไ่ม่ได้มาตรฐาน อาจท�าให้

สินค้าได้รับความเสียหายได้ นอกจากนั้น ในประเทศเมียนมาร์ ยัง

มีการผูกขาดการขนส่งสินค้าทางเรืออีกด้วย โดยต้องใช้บริการเรือ

ของบริษัท Myanmar Five Star Line เท่านั้น

ถ้าพดูถงึเรือ่งระบบสาธารณปูโภคและระบบการขนส่ง ประเทศไทย

ยงัถอืว่าได้เปรยีบกลุม่ประเทศ CLMV เป็นอย่างมาก โดยในปัจจบุนั 

ประเทศไทยมนีคิมอตุสาหกรรมมากถงึ 52 แห่ง ในพืน้ที ่16 จงัหวดั 

มีท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง ท่าเรือน�้าลึก 6 แห่ง และท่าเรือ

แม่น�้า 2 แห่ง ผนวกกับแหล่งท�าเลที่ตั้งของประเทศ ท�าให้ไทยมี

ศกัยภาพทีจ่ะเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่งทีส่�าคญัของภมูภิาค

อาเซยีน ระบบการคมนาคมทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศสามารถรองรบั

การขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศ ระบบการ

สาธารณูปโภคที่ดี อาทิ ไฟฟ้า ประปา สื่อสารโทรคมนาคม 

อนิเทอร์เนต็ทัง้ในรปูแบบ 3G, Wi-Fi และ Broadband เหล่านีล้้วน

เป็นจุดแข็งส�าคัญของไทย ซ่ึงจากการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐาน

และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance 

Index) โดยธนาคารโลก (The World Bank) ในปี พ.ศ. 2555 จะ

เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีอันดับอยู่เหนือกลุ่มประเทศ CLMV อย่าง

ชัดเจน

1GSP : สทิธพิิเศษทางภาษศีลุกากร ซึง่ประเทศทีพั่ฒนาแล้วให้แก่สนิค้า

ที่มีแหล่งผลิตในประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดยการลดหย่อนหรือยกเว้น

ภาษีอากรขาเข้าให้แก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า

ASEAN Focus : กมลชนก โตสงวน
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การจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐาน

และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์

(Logistics Performance Index) 

นอกจากนี้ จากการจัดอันดับประเทศที่เอื้อ

ต่อการท�าธุรกิจ (Ease of Doing Business 

Rank) โดยธนาคารโลก (The World Bank) 

ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่พจิารณาจากหลายปัจจยั 

อาทิ การจดทะเบียนบริษัท การขออนุญาต

ก ่อสร ้างโรงงาน การขอสินเชื่อ สิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษี และอื่นๆ จะเห็นได้ว่า 

ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการท�า

ธุรกิจ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนัก

ลงทุนต่างชาติ และยังคงความได้เปรียบ

เหนือกลุ่มประเทศ CLMV เป็นอย่างมาก

การจัดอันดับประเทศ

ที่เอื้อต่อการทำาธุรกิจ

(Ease of Doing Business Rank)

แม้โดยภาพรวม ประเทศไทยจะ

ยังดูเหมือนได้เปรียบเหนือกลุ่ม

ประเทศ CLMV แต่อย่างไร

ก็ตาม ภาครัฐและภาคเอกชน

ของไทยไม่ควรจะประมาทหรือ

ประเมินความสามารถในการ

พัฒนาของกลุ่มประเทศ CLMV 

ต�่าเกินไป เพราะในปัจจุบัน

หลายประเทศ ทัง้จนี ญีปุ่น่ และ

กลุ่มประเทศจากยุโรปพร้อมให้

ความช่วยเหลือด้านสาธารณูป 

โภคและโครงสร้างพื้นฐานแก่

กลุ่มประเทศ CLMV ทั้งในเรื่อง

ของเทคโนโลยีและตัวเงิน ไทย

ควรให ้ความส� าคัญกับการ

พัฒนาการศึกษา ทักษะฝีมือ 

และความสามารถด้านภาษา

อังกฤษของแรงงานไทย เนื่อง 

จากคณุภาพของแรงงานเป็นอกี

ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อการตัด 

สินใจของนักลงทุน นอกจากน้ี 

การสร้างความโดดเด่นให้กบัตวั

เองเป็นอกีหนึง่ความท้าทายของ

ประเทศไทย โดยไทยสามารถ

เน้นพัฒนาธุรกิจที่ไทยมีความ

เชี่ยวชาญและโดดเด่น เช ่น 

ธรุกจิเกีย่วกบัการบรกิาร สุขภาพ

และความงาม และพัฒนาธุรกิจ

ที่ไทยได้เปรียบจากแหล่งท�าเล 

ทีต่ัง้ของประเทศ เช่น ธรุกจิเกีย่ว

กับการคมนาคมขนส่ง และการ

ท่องเที่ยว อีกหน่ึงส่ิงที่ภาครัฐ

และผู้ประกอบการไทยควรให้

ความสนใจคือ การบูรณาการ

ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) 

ซึ่งจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง

ในด ้านการผลิต การจัดหา

วัตถุดิบ การจัดส่งสินค้าและ

บริการ การให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวน 

การผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน

สากล การรักษาส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์

ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อคง

ความสามารถในการแข่งขันกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน

เพราะถ้าไทยยังหยิ่งผยองใน

ความสามารถของตัวและยัง

คงย�่าอยู่กับที่แบบนี้ CLMV ก็

คงแซงหน้าเราไปในไม่ช้านี้

เป็นแน ่

ที่มา :
The World Bank, 2013

18 99

137 159

182
ที่มา :
The World Bank, 2012

31 53

82 117

147
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08.05.57

Win Your Dream Job

Prof. Dr. Tang Zhimin ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา ได้รบั

เชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนาเรื่อง “ดนตรี กีฬา งานอดิเรก 

สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการท�างานได้หรือไม่” 

จัดโดย Top Gun บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ�ากัด ซึ่งเล็งเห็นว่าสถาบัน

การศึกษาจะสามารถน�าองค์ความรู ้นี้ไปเตรียมนักเรียน นิสิต

นักศกึษา ให้เป็นบคุคลทีไ่ม่ได้มเีพยีงความรูอ้ย่างเดยีว แต่ยงัมคีวาม

สามารถด้านอื่นๆ ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จและเป็นที่

ต้องการขององค์กรต่างๆ 

5-6.06.57

PIM & UIBE กระชับความร่วมมืออีกระดับ

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ

ประเทศจีน บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ให้การรับรอง Prof. 

Dr. Zhang Xinmin รองอธกิารบด,ี Prof. Dr. Wu Xingwei คณบดี

คณะการเงิน และ Prof. Xia Haiquan ผู ้อ�านวยการฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง

ประเทศ (UIBE) กรงุปักกิง่ ประเทศจนี ในการเยอืน PIM และศกึษา

ดูงานในเครือ ซีพี ออลล์ โดย Prof. Dr. Zhang Xinmin ได้ชื่นชม

ความส�าเร็จของ PIM ที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Work-

based Education ซึง่เป็นแนวทางการศึกษาสมยัใหม่ และมโีอกาส

ที่จะขยายสู่ประเทศจีน ทั้งนี้ PIM และ UIBE เห็นพ้องที่จะขยาย

ความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีแนวคิดที่จะจัดท�าหลักสูตรปริญญา

โท สาขาการเงิน และจัดตั้งศูนย์วิจัยกรณีศึกษาธุรกิจไทย-จีนร่วม

กันด้วย 

17.07.57

RMB Internationalization – the Opportunity 

& Challenge in Thailand

Prof. Dr. Tang Zhimin ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีน-จนีศกึษา ได้รบั

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Promoting the inter-

nationalization of the RMB in Thailand” ในงานสมัมนา “RMB 

Internationalization – the Opportunity & Challenge in 

Thailand” จัดโดย Bank of China (BOC) สาขากรุงเทพมหานคร 

ในครั้งนี้ Prof. Dr. Tang Zhimin ได้เสนอแนวทางส่งเสริมการใช้

เงินหยวนที่ส�าคัญในประเทศไทย คือ 1.ควรจัดตั้ง RMB Clearing 

Bank 2.ควรสนบัสนนุการระดมทนุและใช้ประโยชน์จากสญัญาแลก

เปลีย่นเงนิบาทกบัเงนิหยวน (SWAP) และ 3.ควรเพิม่ผลติภณัฑ์การ

ลงทุนด้วยเงินหยวนในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมี Dr. Cao 

Yuanzheng หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BOC มาให้ความรู้ใน

หัวข้อ New Stage of China’s Economy – Forms and Policy 

Prospect อีกด้วย 

30.07.57 - 6.08.57

Summer Camp พัฒนาทักษะธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษาฯ ร่วมกับ สถาบันหมิงเต๋อฮุ่ยซืือ (明德汇思) 

สาธารณรฐัประชาชนจนี จดัอบรมระยะสัน้ให้นกัเรยีนจนีในช่วงปิด

ภาคเรยีนฤดรู้อน ภายใต้โครงการ “Business Skill Development 

with CP : 2014 Summer Camp in Thailand” เพือ่ให้นกัเรยีนจนี 

ได้เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-11 องค์ความรู้ด้าน

การบรหิารจดัการ โอกาสทางการศกึษาและธรุกจิในไทย นอกจากนี้ 

นักเรียนจีนยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรม

ต่างๆ มากมาย อาท ิการแกะสลกัผลไม้ ร�าไทย การเยีย่มชมโรงงาน

อตุสาหกรรมอาหารชัน้น�าของเมอืงไทย นบัว่าเป็นการเปิดโลกทศัน์

และเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจช่วงการปิดเทอมให้แก่

เยาวชนจนี โครงการนีย้งัช่วยประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรการเรียนการ

สอนแบบ Work-based Education ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

PIM ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วย 

CAS News
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8-9.08.57

สัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3

นางสาวอรสา รตันอมรภริมย์ หวัหน้านกัวจิยั และ นางสาวณฐัพชัร์ 

อภิรุ่งเรืองสกุล นักวิจัยศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ได้น�าเสนอผลงาน

วจิยัเรือ่ง “วฒันธรรมผูบ้รโิภคจนียคุใหม่: กรณศีกึษาตลาดข้าวหอม

มะลิไทยในจีน” และ “ผลกระทบทางสังคมจากการค้าและการ

ลงทุนของจีนในกัมพูชา” ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้ง

ที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางอนาคตจีน - อาเซียน ก้าวไกล 2015” 

จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งประเทศไทย และ 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 

22.08.57

Focus Group ระดมความคิดเห็น

โครงการวิจัยพลวัตจีนใน GMS

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายบริหารเครือข่ายธุรกิจประเทศ

จีน บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และหลักสูตร Advance 

Retail Management (ARM) จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดม

ความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

เน้ือหาโครงการวิจัยเรื่อง “พลวัตจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

(GMS) และนัยต่อประเทศไทย” โดยน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหา

ของงานวิจัยครอบคลุมเรื่องสถานการณ์การค้าและการลงทุนของ

จนีในกลุม่ประเทศ CLMV บทบาทและยทุธศาสตร์ของจนีใน CLMV 

ปฏิกิริยาของประเทศ CLMV ต่ออิทธิพลจีน รวมทั้งบทบาทและ

ยุทธศาสตร์ของไทยใน CLMV 

26.08.57

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME 

สู่ตลาดจีน

อ.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาศูนย์อาเซียน-จีน ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การท�างานร่วมกับ

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจนี: มมุมองไทย-จนี” ในงานอบรมเชิง

ปฏบิตักิารโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ SME สูต่ลาดจนี 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ

ควรรู้ต่างๆ ในการท�าธุรกิจกับประเทศจีน และมีความพร้อมที่จะ

ท�าการค้าร่วมกันหรือร่วมลงทุนเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ 

03.09.57

สัมภาษณ์รองเลขาฯ สภาพัฒน์

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติศูนย์อาเซียน-

จีนศึกษา เข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง “พลวัตจีนใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) และนัยต่อประเทศไทย” และเรื่อง 

“การพัฒนาความเชื่อมโยงทางรถไฟจากไทยสู่จีน” 

โดย ดร.ปรเมธี ให้ความเห็นว่า ประเทศจีนและกลุ่ม GMS มีผล

ประโยชน์ร่วมกัน ส�าหรับจีน การพัฒนา GMS มีส่วนโดยตรงกับ

การพฒันามณฑลยนูนานและกว่างซ ีการเชือ่มโยงกบักลุ่ม GMS ยงั

เป็นหลักประกันแหล่งทรัพยากร แหล่งพลังงานใหม่ และทางออก

สูท่ะเลด้านตะวนัตกของจนี ส่วนนยัต่อประเทศไทยนัน้ ข้อดีคือ จะ

ท�าให้การเชือ่มต่อทางคมนาคมในภมูภิาคทีม่ไีทยเป็นศนูย์กลางเป็น

จริงได้เร็วขึ้น เนื่องจากการผลักดันโครงการต่างๆ จากจีน เช่น การ

เชื่อมโยงด้วยรถไฟความเร็วสูง แต่ข้อเสียคือ สินค้าไทยจะแข่งขัน

ล�าบากมากขึน้และถกูแย่งตลาดในประเทศเพือ่นบ้าน รวมทัง้ท�าให้

ความมั่นคงทางพลังงานของไทยลดลง 
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