
 

 

ข่าวประจ าวันที่   20  กันยายน   2555 

1. การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า วันนี้ไม่รู้...ไม่ได้แล้ว ! (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
          การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ายังมีเรื่องของการพิสูจน์ยืนยันว่า สินค้าดังกล่าวมีการผลิตเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้าจริงหรือไม่ ผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้องด าเนินการหา "ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า" (certificate of origin) ส่งให้แก่ผู้น าเข้า  
เพื่อแสดงต่อศุลกากรในประเทศผู้น าเข้าการลดภาษีศุลกากรด้วย โดยใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละเขตการค้าเสรีจะมี
รูปแบบ (form) แตกต่างกัน และจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผู้ผลิต/ผู้ขายที่จะต้องระบุ ซึ่ง
จะต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง  หากศุลกากรประเทศผู้น าเข้าเห็นว่า มีการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจปฏิเสธไม่ให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรแก่ผู้น าเข้า หรืออาจให้ผู้ส่งออกไปด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง โดยผู้น าเข้าจะต้องวางประกันจ่ายภาษี
เต็มจ านวนเพื่อที่จะน าของออก และเมื่อได้รับใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ ถูกต้องแล้วจึงจะสามารถขอคืนเงินประกันได้ ซึ่งจะ
ท าให้เสียเวลาและเกิดภาระต้นทุนทางการเงินแก่ผู้น าเข้าโดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้ ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาจออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบหรือโดยผู้ผลิต ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในแต่ละเขตการค้าเสรี 
          ส าหรับเขตการค้าเสรีที่ไทยท า ที่ผ่านมา ส่วนมากมักให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบโดย "กรมการค้าต่างประเทศ" เป็น
ผู้ออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ยกเว้นเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ที่ให้ผู้ผลิตเป็นผู้ออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าได้เอง 
          ส าหรับอาเซียนที่ผ่านมา ใช้ระบบให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกใบ รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า จนเมื่อไม่นานมานี้ อาเซียน
เพิ่งเร่ิมทดลองใช้ระบบให้ ผู้ผลิตรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (self-certification system) 
          ขณะนี้มีประเทศที่ทดลองใช้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และไทย โดยผู้ผลิตที่จะสามารถรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองจะต้องมีความรู้ ในเร่ืองกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นอย่างดี ระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองจะช่วยลด
ค่าภาระค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
          นอกจากเรื่องใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ใช้ส าหรับการขอสิทธิพิเศษในการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว ยังมีใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าอีกประเภทที่ใช้ส าหรับการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับการค้าทั่วไปที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรี ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าประเภทนี้ใช้เพียงยืนยันว่า สินค้านั้นผลิตในประเทศผู้
ส่งออกจริง ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าในข้อตกลงเขตการค้าเสรี  ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าประเภทนี้
ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศผู้น าเข้าร้องขอ หรือเป็นเงื่อนไขที่ศุลกากรประเทศผู้น าเข้าก าหนด   โดยผู้ส่งออก
สามารถขอใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าประเภทนี้ได้จากทั้งกรมการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                                                            (ประชาชาติธุรกิจ) 
 

2. สหรัฐจ้องตัดจีเอสพีไทย ระดมหน่วยงานรัฐโต้แย้ง  
           นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้า ใน
รายงานการประเมินอุปสรรคทางการค้า (เอ็นทีอี) ปี 55 ที่ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ได้จัดท าขึ้น หลังจาก
เห็นว่า เนื้อหาของรายงานในแต่ละเร่ืองที่สหรัฐ ประเมินไทย ยังคงเป็นประเด็นเก่าที่ไทยได้เคยชี้แจงเหตุผลไปแล้ว แต่ไม่ได้รับ
การแก้ไข จนเกรงว่าอาจกระทบต่อการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการจีเอสพี ของสหรัฐแก่ไทย 
รวมถึงจัดอันดับประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
          ทั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ไทยเตรียมชี้แจง ได้แก่ การกีดกันทางศุลกากร การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิพิเศษของ
องค์การเภสัชกรรม อัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุปสรรคการน าเข้าเนื้อวัว เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ 
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของต่างชาติในภาคบริการการเงิน การผูกขาดกิจการไปรษณีย์ การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยรัฐ และอุปสรรคด้านการลงทุน เป็นต้น 
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           กรมฯ จะเร่งชี้แจงกับสหรัฐ ต่อไป เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนที่สหรัฐจะด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของไทยในรายงานเอ็นทีอีฉบับใหม่ประจ าปี 56 ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดย
รายงานเอ็นทีอี ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคทางการค้าจากสถานทูตสหรัฐในต่างประเทศ เพื่อจัดท าเป็นรายงาน
ในทุกปลายเดือน มี.ค. ของแต่ละปี                                                                                                (เดลินิวส์) 
 

3. อาเซียนเดินหน้าสู่ AEC   
          เมื่อเร็วๆ นี้ กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 44 และการประชุมอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยฝุายไทยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา การประชุมในครั้ง
นี้ อาเซียนได้ติดตามและเร่งรัดการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยพบว่า อาเซียนท าได้ตามแผน 72% ซึ่งในส่วน
ของไทยท าได้ตามแผนเกือบ 80% เรื่องที่ยังล่าช้า เช่น การอ านวยความสะดวกสินค้าผ่านแดน การปรับประสานมาตรฐาน
สินค้าการเปิดเสรีการค้าบริการ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังพบว่า มีเรื่องใหม่ๆ โดยเฉพาะการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง 
AEM ได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาในเร่ืองนี้อย่างเร่งด่วน 
          นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ไม่สูง โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ า 
ซึ่งจะท าให้ SMEs อยู่รอด และทุกประเทศต้องผลักดันให้ SMEs ใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียน ส่วนการประชุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่จะเป็นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งของอาเซียนก็คือ การประชุมอาเซียน+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุุน อินเดีย 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการและแนวทางการเจรจาความตกลงภูมิภาคหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (RCEP) โดยจะ
เสนอให้ผู้น าพิจารณาประกาศการเจรจาในการประชุมสุดยอดเดือน พ.ย.2555 แนวทางการเจรจาจะครอบคลุมทุกเรื่อง และ
เร่ิมเจรจาต้นปี 2556 ก าหนดแล้วเสร็จปี 2558 ช่วงเดียวกันกับที่ AEC มีผลบังคับใช้ 
          การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Economic Minister) 
ครั้งที่ 1 ซึ่งมีสมาชิก 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ กับจีน ญี่ปุุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย 
และสหรัฐฯ ซึ่งรัสเซียกับสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรก โดยการหารือได้ย้ าถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของความ
ร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
          ส าหรับการประชุม AEM กับคู่เจรจาอื่นๆ  ได้หารือจีน โดยได้ตกลงที่จะจัด AEM Road Show และในเดือน พ.ย.
2555 จะมีการลงนามในพิธีสาร 2 ฉบับ กับเกาหลี ได้เร่งรัดปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า กับ 
METI ได้หารือให้มีการยืดหยุ่น ในการเจรจาความตกลงการค้าบริการและการลงทุน กับ USTR ทางสหรัฐฯ ได้ยืนยันอาเซียน
เป็นตลาดและแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าสนใจ กับอินเดีย ได้เร่งรัดให้อินเดียยอมรับข้อเสนอใหม่ของอาเซียนในเรื่องตารางข้อ
ผูกพันบริการและการเปิดเสรีด้านการเงิน พร้อมกันนี้ ไทยยังได้หารือทวิภาคีกับแคนาดาและอินเดีย โดยในส่วนของแคนาดาได้
เร่งรัดให้มีการหารือ 2 ฝุายเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีส่วนอินเดีย ได้ตกลงที่จะหาทางสรุปผลการ
เจรจาการเปิดตลาดสินค้าและการค้าบริการ                                                                               (ฐานเศรษฐกิจ) 
 

4. เอกชนมึนนโยบาย "เปิดเสรีบริการ" แนะรัฐระดมกึ๋น-ปรับฐานข้อมูล-เรียนรู้เพ่ือนบ้าน 
          รายงานจากงานสัมมนา "การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของไทย และเสนอแนะแนวทางการเจรจาใน
อนาคต -ประเด็นภาคบริการ" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึง ผลการศึกษา ว่า กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ ในการสร้างแผนแม่บทการเปิดเสรีการค้าของไทย โดยดึง
ราชการ เอกชน สถานศึกษา และประชาสังคมเข้าร่วม พร้อมทั้งแนะว่า กรมเจรจาฯ ต้องระดมสมองร่วมกับผู้ประกอบการ
เอกชนก่อนเร่ิมเจรจา โดยเชิญผู้ประกอบการทั้งห่วงโซ่การผลิตของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมาร่วมรับรู้ 
          นอกจากนี้ กรมเจรจาฯ ยังต้องทบทวนโครงสร้างของกรมเจรจาการค้าฯในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
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คณะในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่โครงสร้างระดับกรมไม่เอื้อต่อการประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ อีกทั้ง
ฐานข้อมูลของกรมยังต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับมาตรการปูองกันการจัดเก็บภาษี
เงินได้ซ้ าซ้อน และการเจรจาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในอาเซียนเพิ่มข้ึน 
          นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานฝุายนโยบายสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้ความเห็นว่า ส่วนตัวเห็นว่าไทยมีจุดแข็ง
ที่สามารถท าให้เป็นจริงได้ 2 สาขา คือ ด้านท่องเที่ยว และอาหาร โดยหากมองเพียงสาขาท่องเที่ยว ที่ไทยต้องการผลักดัน
อย่างสูง การเจรจาของประเทศต้องเอื้อให้บริษัทไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ต้องก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกให้แน่ชัด มี
ข้อมูลแม่นย า ก่อนเริ่มเจรจาว่าจะสนับสนุนการลงทุนในแบบใด เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
และ ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
          ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รอง ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ การค้าและพัฒนา เห็นว่าการดูแล กฎระเบียบ
ภายในของชาติต่าง ๆ ในอาเซียน ก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะส่งผลต่อการเจรจา การค้าระหว่างประเทศในภาคบริการ   ซึ่ง
กฎหมายและระเบียบภายในของชาติต่าง ๆ เป็นเร่ืองส าคัญมากต่อการเปิดเสรีภาคบริการให้มากข้ึนอย่างยิ่ง โดยภาครัฐ ต้องรู้
กฎหมายภายในของเพื่อนบ้านในอาเซียน เก็บข้อมูลการกีดกันทาง การค้าด้านต่าง ๆ และต้องเกิดการผลักดันให้เกิดการแก้
กฎหมายของประเทศคู่ค้า อย่างจริงจังด้วย ส่วนประเด็นการเปิดเสรีวิชาชีพแรงงานทั้ง 7 สาขาของอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
เปิดเสรีภาคบริการของอาเซียน ทีมงานวิชาการได้ศึกษา และเกิดกระแสความกังวลต่อผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ของไทย 
          ดร.ปิติ กล่าวว่า ประเด็นนี้ยังไม่เป็นที่ น่ากังวล เนื่องจากการเปิดเสรีแรงงานทักษะเหล่านี้ของอาเซียน เป็นข้อตกลง
ยอมรับร่วม (MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ซึ่งยังไม่มีการเปิดเสรีของวิชาชีพทั้ง 7 เกิดขึ้น ยังเป็นเพียงการก าหนด
คุณสมบัติของวิชาชีพร่วมกันในอาเซียนเท่านั้น ในทางปฏิบัติจริงแต่ละประเทศก็ยังมีมาตรฐานภายในของตนที่ยังกีดกันการ
เปิดเสรีดังกล่าว เสนอแนะให้ไทยพิจารณาเปิดการเจรจาเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
          ไทยควรเจรจาในประเด็นการเคลื่อนย้าย แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) ระดับทวิภาคีกับพม่า ลาว กัมพูชา โดย
เปิดเสรีในบางพื้นที่บริเวณใกล้ชายแดน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยหากพิจารณา
โครงสร้างอายุแรงงานของไทยจะเห็นว่า ตัวเลขของไทยอยู่ที่ 30 ต้น ๆ ส่วนอายุเฉลี่ยแรงงานในพม่าและกัมพูชาอยู่ราว 17-
18 ปี ทั้งยังท าให้เกิดการควบคุมการไหลเข้า-ออกของแรงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          ผลการศึกษายังระบุถึงมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่มีต่อมาตรการเปิดเสรีวิชาชีพของอาเซียน โดย
วงการแพทย์มีความตื่นตัวและพร้อมต่อการเปิดเสรี เชื่อว่า จะไม่มีปัญหาสมองไหล ส่วนความเห็นในประเด็นการให้ไทยเป็น 
"เมดิคอลฮับ" หรือฐานการแพทย์และบริการสาธารณสุขของอาเซียนนั้น ภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจน เนื่องจากพบว่าแม้ใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนร่วมในสาขานี้ได้ 70% ตาม ASEAN Euity Paticipation แต่
ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติก็เข้ามาถือหุ้นเกินกว่า 49% ตามที่กฎหมายไทยก าหนดแล้ว ซึ่งเข้ามาโดยการใช้ตัวแทน (nominee) 
          ด้านวงการทันตแพทย์มีความเห็นว่า ทันตแพทย์ไทยจะเป็นผู้ออกไปรุกตลาดอาเซียน ร่วมกับโรงพยาบาลที่ออกไป
ลงทุน มากกว่าจะออกไปลักษณะผู้ประกอบวิชาชีพที่ไปท างานในต่างประเทศด้วยตนเอง ส่วนวงการพยาบาลมีความเห็นว่า 
ตลาดอาเซียนไม่ใช่เปูาหมายหลักของพยาบาลไทยในการออกไปท างานต่างประเทศ แต่ตลาดเปูาหมายอันดับ 1 คืออเมริกา 
รองลงมาคือยุโรป นอกจากนี้พยาบาลไทยยังเชื่อว่า มาตรการด้านภาษาที่ใช้ภาษาไทยในการสอบเพื่อขอใบอนุญาต ยังสามารถ
ปกปูองการรุกเข้ามาของพยาบาลต่างชาติได้ 
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          ส่วนวงการสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และนักส ารวจให้ความเห็นตรงกันว่า การเปิดเสรีจะก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ แต่หากผู้ประกอบอาชีพในสาขาเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาให้ได้ตามระดับของ MRA อาเซียน จะท าให้เสีย
อ านาจการต่อรองได้ อย่างไรก็ตามทั้งวิศวกร สถาปนิกไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับชาติอื่นใน
อาเซียน                                                                                                                      (ประชาชาติธุรกิจ) 
 

5. ไทยกับการเตรีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   (รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี) 
          roadmap หรือแผนงานของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของภาครัฐนั้น การเตรียมความพร้อม
ของภาคราชการ วิสัยทัศน์ คือ ระบบราชการไทยมีความเป็นสากลในการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
ความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ เร่ืองความเป็นสากล เร่ืองของการสนับสนุนเร่ืองของความเป็นมืออาชีพ 
          จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น ก็น ามาสู่พันธกิจ 9 ด้าน ดังนี้ 
           - การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ทั้งทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะ 
           - การเตรียมความพรอ้มในด้านงบประมาณ 
           - การเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร 
           - การเตรียมความพร้อมในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
           - การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
           - การเตรียมพร้อมโดยมีกลไกควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล 
           - มีความคืบหน้าในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในแผนงานของประชาคมอาเซียน 
           - การประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม 
           - การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ 
          จาก 9 พันธกิจหลัก แปลงมาเป็นยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ 
          1. ยุทธศาสตร์การเตรียมความ พร้อมด้านบุคลากร  จะมีกลยุทธ์ทั้งด้านทักษะ ด้านภาษา ด้านการเจรจาต่อรอง ด้าน
การด าเนินการประชุม ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และด้านการ
ท างานเป็นทีม ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และด้านการสร้างและก าหนดมาตรฐานกลางระหว่างประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ในการเตรียมคน มีการเตรียมความพร้อมในด้านทัศนคติ โดยมีกลยุทธ์ 3 ด้านด้วยกัน 
          - ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ในเชิงบวก เราต้องการให้ข้าราชการนั้นมองประชาคมอาเซียนในเชิงบวก 
          - ต้องการให้ข้าราชการนั้นมีทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในเชิงบวก อันนี้ต้องมีการปรับทัศนคติ 
          - ทัศนคติในการท างาน ยุทธศาสตร์ส่วนการเตรียมความพร้อมในด้านสมรรถนะ เป็นไปตามมาตรฐาน 
          กล่าวโดยสรุป การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร จะต้องมี 3 ด้านด้วยกัน คือ ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็น
นานาชาติ และมีความเป็นผู้สนับสนุน และนอกจากนั้น จะมีแผนย่อยๆ ลงไปอีก คือ เร่ืองการพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบภารกิจ
ด้านประชาคมอาเซียนโดยตรง มีระบบฐานข้อมูล มีแผนพัฒนาบุคลากร มีการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรที่รู้เกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง
การถ่ายถอดองค์ความรู้ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรต่างหน่วยงานมีความเป็นมืออาชีพที่ชัดเจนส าหรับบุคลากร และมี
แผนจัดฝึกอบรม 
          2.ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ  
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          3. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร โดยมี 5 เรื่องหลักด้วยกัน คือ  ต้องมีกลไกระบบเตรียมความ
พร้อม, มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในลักษณะธรรมาภิบาลที่ดี , มีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองอาเซียนโดยตรง และมีการวางแผนอัตราก าลังและจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจประชาคม
อาเซียน 
          4. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรับ เป็นยุทธศาสตร์ ที่ถ้ามี
ประชาคมอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบ แล้วเราจะรองรับอย่างไรในเร่ืองของคนในเร่ืองขององค์กรต่างๆ 
          ส่วนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก หมายความว่า นอกจากเราจะต้อง เตรียมคน เราควรจะต้องบุกด้วย บุกในที่นี้หมายถึงว่าเรา
ควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในฐานะข้าราชการนั้น เข้าไปมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ 9 ประเทศเขา
สร้างประชาคมอาเซียนแล้วเราค่อยมาตั้งรับ เราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างด้วย 
          นอกจากนั้นแล้ว แต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจของตัวเองในการไปผลักดันประเด็นต่างๆ ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก หมายความ
ว่า หน่วยงานจะต้องท าการบ้าน คิดดูว่า ประเด็นไหนที่เราต้องไปผลักดัน เราต้องไปริเริ่ม ไปเสนอ ให้เป็นความคิดริเริ่มของ
ฝุายไทยในเวทีอาเซียนต่างๆ อันนี้ต้องมีการท าการบ้าน และผลักดันประเด็นที่ไทยจะได้ประโยชน์สูงสุด 
          5. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติ การ เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
          6. ยุทธศาสตร์ที่เป็นกลไกควบคุมตรวจสอบ 
          7. ยุทธศาสตร์เรื่องความคืบหน้าในการด าเนินงานต่างๆในแผนงาน (blueprint) ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
          8. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ภาคส่วน ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
          9. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมอย่างมีเอกภาพและมีบูรณาการ 
          ปัญหาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย 
          ส าหรับ roadmap ที่เสนอข้างต้น ก็เป็นเพียงแค่ข้อเสนอ ปัจจุบันไทยก็ยังไม่มี roadmap และแผนแม่บทการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไทยมีปัญหาหลายเรื่องในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเรื่องส าคัญคือ
อาเซียนได้ตกลงที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ในการประชุมสุดยอดที่บาหลี คือ เมื่อเกือบสิบปีมาแล้ว ที่
ไทยรู้ว่าจะมีประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น แต่จะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ของไทย ก็เพิ่งจะมาตื่นตัวในเรื่องการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนเมื่อไม่กี่ปีนี้ไทยจึงค่อนข้างจะช้าในเร่ืองการเตรียมความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะจัดท าแต่ก็ยัง
ไม่มี เช่น แผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของประเทศก็ยังไม่มี ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงา น
ต่างๆ กระทรวงต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ เม่ือไม่มีแผน 
          แม่บทก็ไม่มีแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวง แต่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ก็
จ าเป็นต้องท ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของตนเองขึ้นมา จึงเกิดเป็นปัญหาว่า การเตรียม ความพร้อมของส่วนราชการ
ต่างๆ จึงมีลักษณะ "ต่างคนต่างท า" ขาดการประสานงานกันอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ดังนั้น ปัญหาส าคัญของไทยขณะนี้
ก็คือ จะท าอย่างไรที่จะท าให้ประเทศรวมทั้งระบบราชการมีการเตรียมความพร้อมไปในทิศทางเดียวกัน และมีเอกภาพ และมี
บูรณาการ  ส าหรับในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านองค์กร แม้ว่าจะมีการระบุในแผนงานหรือ roadmap ว่า ในแต่ละ
หน่วยงานควรมีการก าหนดกลไกและผู้รับผิดชอบเรื่องอาเซียนโดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกกระทรวงจะต้องมีการตั้ง
กองอาเซียนขึ้นมา โดยกลไกที่รับผิดชอบอาเซียนอาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่กอง คืออาจจะเป็นส่วน ฝุาย งาน หรือที่เรียก
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เป็นภาษาอังกฤษว่า ASEAN Unit ก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า แต่ละกระทรวงต้องไปก าหนดดูความเหมาะสม ซึ่งแต่ละ
กระทรวงมีการเตรียมความพร้อมไม่เท่ากัน มีภารกิจในด้านอาเซียนไม่เท่ากัน บางกระทรวงที่มีภารกิจมากก็อาจจะตั้งเป็นกอง
อาเซียนหรือกรมอาเซียนได้ ตัวอย่างเช่น กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ หรือส านักอาเซียนของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แต่บางกระทรวงอาจจะไม่จ าเป็นถึงขั้นนั้น คือ มีแค่ ASEAN Unit ก็น่าจะเพียงพอแล้ว 
          ส าหรับเรื่องยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละกระทรวงนั้น คงจะไปก าหนดว่า ทุก
กระทรวงจะต้องมียุทธศาสตร์เหมือนกันหมดไม่ได้ แต่ละกระทรวงจะต้องไปก าหนดเอาเองว่า กระทรวงมีภารกิจด้านอาเซียน
อย่างไร ต้องการพัฒนา เตรียมบุคลากร มากน้อยเพียงใด ต้องมีการเตรียมองค์กรอย่างไร ก็เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่
จะต้องไปพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ของตัวเอง                                                                                 (ไทยโพสต์) 
 

6. AEC ดี หรือ เสีย ต่อ 'แรงงานไทย '  (อ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นักวิจัยฝายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.) 
          ปัจจุบันน่าจะมีน้อยคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ AEC ชี่อย่อของ ASEAN Economic Community หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 ใน 3 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งคาดการณ์กันว่า AEC จะ
กลายเป็นบริบทส าคัญที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วต่อสภาวะเศรษฐกิจจุลภาคและมหภาคของแต่ละประเทศ
สมาชิก 
          บริบทเหล่านี้ "ดี" หรือ "เสีย" ต่อแรงงานไทย ? ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับ AEC ไม่ตอบค าถามนี้ ส่วนมากมักอธิบาย
กว้างๆ ว่า AEC สร้างโอกาสและข้อท้าทายอะไร โอกาสส าคัญที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้ งคือ การขยายตัวของตลาดภายใน
ภูมิภาคอาเซียน ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าไทยขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 75 
ของมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศจ านวน 120,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนในประเทศอาเซียน 
          เมื่อพิจารณารวมกับการเพิ่มดีกรีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ จ านวนประชากรของ 10 ประเทศอาเซียน (ประมาณ 
580 ล้านคน) และการพัฒนาระบบคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก 
(Ease West Economic Corridor, EWEC) และท่าเรือทวายน้ าลึกแล้ว คาดการณ์ได้ว่านอกจากไทยมีโอกาสขยายการลงทุน
ไปยังประเทศอาเซียนเพิ่มเติมได้แล้ว การลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ จะไหลเข้ามายังประเทศไทยมากข้ึนด้วย
เนื่องจากมีชัยภูมิที่ได้เปรียบในด้านการเชื่อมโยง (connectivity) อาเซียน การใช้ไทยเป็นฐานการผลิตจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและความสะดวกในการคมนาคม สิ่งเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อแรงงานไทยในระดับต่างๆ 
          เพื่อเตรียมแรงงานไทยให้พร้อมรับ AEC การพิจารณาข้อดีและข้อเสีย (ร่วมถึงข้อจ ากัด) ของ AEC ต่อแรงงานไทยแยก
ตามระดับ (ฝีมือ) แรงงาน ส าหรับแรงงานระดับวิชาชีพ แรงงานไทย 7 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร 
สถาปนิก นักบัญชี และ นักส ารวจ แม้ว่าตามข้อตกลงของอาเซียน จะสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพใน 9 ประเทศอาเซียน
ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้สามารถได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ในความเป็นจริง ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้ง
ข้อจ ากัดทางเทคนิค (technical constraints) และข้อจ ากัดทางธรรมชาติ (natural constraints) ส าหรับข้อจ ากัดทางเทคนิค 
คือ แม้จะมีคุณสมบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับคุณสมบัตินักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements หรือ 
MRAs) แล้วก็ตามบุคคลใน 7 วิชาชีพที่ต้องการเดินทางไปท างานในประเทศอาเซียนยังต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยภาษา
ของประเทศที่ตนจะไปประกอบอาชีพ  ส่วนข้อจ ากัดทางธรรมชาติ ได้แก่ ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาในประเทศที่เดินทาง
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ไปท างาน แม้จะสอบใบประกอบวิชาชีพได้ ความช านาญในการสื่อสารด้วยภาษาของประเทศที่เดินทางไปท างานเป็นก็เป็น
อุปสรรคส าคัญในการเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอื่น นอกจากนั้นทักษะความพร้อมที่จะเผชิญและปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมใหม่ก็ยังเป็นข้อจ ากัดที่ไม่อาจมองข้าม  อีกทั้งอาจมีนักวิชาชีพจากประเทศอาเซียนอื่นเข้ามาแข่งขันมากข้ึน 
          ส าหรับแรงงานในกลุ่มอื่นแม้ยังไม่ได้ถูกก าหนดให้เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีแต่ก็ได้รับผลกระทบจาก AEC ด้วยเช่นกัน ใน
บริบท AEC ตลาดแรงงานตกอยู่ภายใต้อ านาจของนายจ้างมากข้ึน เพราะการเปิดเสรีด้านการลงทุนย่อมท าให้ฐานการผลิตและ
การลงทุนย้ายไปยังประเทศอาเซียนที่มีความปัจจัยดึงการลงทุนที่ดีกว่า  ความพร้อมของแรงงานอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยดึงและ
ปัจจัยผลักด้านการลงทุน  "ค่าจ้าง" และ "ทักษะฝีมือ" คือตัวตัดสินส าคัญ ในสภาพเช่นนี้ แรงงานระดับกลางและระดับล่าง
ได้รับผลกระทบอย่างไร  ส าหรับกลุ่มแรงงานระดับกลาง (หมายถึงแรงงานมีฝีมือและกึ่งฝีมือ) เช่น แรงงานในระดับหัวหน้างาน 
และ ผู้จัดการระดับต่ า / ปานกลาง / สูง แม้จะไม่ใช่แรงงานวิชาชีพที่เคลื่อนย้ายเสรี แต่คนกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกส่งไปท างานใน
ชาติอาเซียนเป็นการชั่วคราวได้ หากสถานประกอบการเปิดสาขาหรือขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน 
          ขณะเดียวกันแม้จะท างานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทย
มากข้ึน ข้อจ ากัดส าหรับคนในกลุ่มนี้นอกจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้วการเตรียมพร้อมความสามารถการสื่อสารใน
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนก็ส าคัญ อีกทั้งยังจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการท างานให้หลากหลาย เพราะอาจได้รับมอบหมาย
ให้ท างานที่เปลี่ยนความรับผิดชอบเวลาไปท างานที่ประเทศอื่น นอกจากนั้นยังต้องสามารถท างานร่วมกับคนต่างชาติในที่
ท างานเดียวกัน ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การเดียวกัน 
          ส าหรับแรงงานระดับล่าง (แรงงานไร้ทักษะ ระดับค่าจ้างต่ า) เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด AEC ไม่มีข้อดีอะไร
ส าหรับแรงงานไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้ เนื่องจากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนด้วยระดับค่าจ้างที่ต่ าได้อีกต่อไป เพราะนอกจาก
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์แล้ว อีก 6 ประเทศมีค่าแรงต่ ากว่าประเทศไทย เม่ือระดับความเสรีด้านการลงทุนมีเพิ่มข้ึน 
          หากรัฐบาลไม่สามารถพัฒนายกระดับทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้ให้ขึ้นไปเป็นแรงงานระดับกลาง 
แรงงานระดับนี้จะเผชิญความเสี่ยงสูงต่อภาวะการไม่มีงานท า เพราะสถานประกอบการจะเลือกจ้า งแรงงานต่างด้าวที่มักมี
ค่าแรงต่ ากว่า หรือ ซ้ าร้ายกว่านั้นอาจย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่า  ดังนั้น AEC จะดีหรือเสียต่อแรงงาน
ไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะต้องก าหนดทิศทางและเตรียมความพร้อมทักษะที่เหมาะสมให้ กับ
แรงงานในแต่ละระดับอย่างไร เพราะถ้าไม่พร้อม ผลเสียมากกว่าดี ถ้าพร้อมก็จะให้ผลที่ตรงข้ามได้                (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

7. สินค้าสหกรณ์ไทยพร้อมรับภาระแข่งเดือดบนเวทีอาเซียน 
           ปัจจุบันนี้สหกรณ์มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน แต่ความพร้อมของสหกรณ์ในการเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ เนื่องจากสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดตลาดในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้องให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการท าตลาด และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับสหกณณ์ไทย ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานตามลักษณะสินค้า เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ เป็นต้น ที่ต้องท างานร่วมกัน เพื่อให้สหกรณ์ไทย
เข้ามาแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ 
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งเตรียมความพร้อมให้กับขบวนการสหกรณ์เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าเกษตรหลัก 6 รายการ ได้แก่ สินค้า
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ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน กาแฟ ผลไม้ และน้ านมดิบ รวม 1,394 สหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษาข้อมูลของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งพม่า ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงค์
โปร์ และไทย พร้อมเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบสหกรณ์ และวิเคราะข้อมูลเพื่อใช้ก าหนดแผนและ
ปรับกลยุทธ์เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าของสหกรณ์ไทย 
          ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และแปรรูปข้าวสาร รวม502สหกรณ์ โดยปีที่ผ่าน
มามีมูลค่าข้าวเปลือกประมาณ 12,000 ล้านบาท และมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสาร 1,443 ล้านบาท ส่วนสถาบันเกษตรกรที่
ผลิตยางพารา มีจ านวน 632 แห่ง มีปริมาณยาง 533,702 ตัน มูลค่าธุรกิจรวมกว่า 71,151 ล้านบาท สหกรณ์ที่ท าธุรกิจ
รวบรวมปาล์มน้ ามันมีจ านวน 84 แห่ง ปริมาณ 618,000 ตัน/ปี ขณะที่สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้มี 66 แห่ง 
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกได้กว่า 35,266.52 ตัน มูลค่าประมาณ 767.20 ล้านบาท 
           ส าหรับสหกรณ์ที่ผลิตกาแฟโรบัสต้ามี 13 แห่ง มีก าลังผลิตรวม 4,726.38 ตันและมีสหกรณ์โคนมที่ด าเนินธุรกิจ
รวบรวมน้ านมดิบ 95 แห่ง ปริมาณน้ านมดิบ 635,419 ตัน/ปี คิดเป็นปริมาณ70 % ของปริมาณน้ านมดิบทั้งประเทศ และมี
โรงงานแปรรูปนมจ านวน 25 แห่ง ที่แปรรูปนมพร้อมดื่มทั้งนมพาสเจอร์ไรซ์และนม ยู.เอช.ที.หากประเทศไทยสามารถเตรียม
ความพร้อมได้เร็ว คาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าอ่อนไหว เช่น กาแฟ ปาล์มน้ ามัน 
และข้าว ขณะเดียวกันสินค้าเกษตรของสหกรณ์ไทยหลายรายการ อาทิ ผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น จะได้เปรียบและมี
โอกาสขยายตลาดส่งออกสู่ผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น พร้อมรองรับความต้องการของประชากรในอาเซียนที่มีกว่า 
600 ล้านคน  นอกจากนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้เลือกเฟูนสินค้าอื่นๆ ที่สหกรณ์มีศักยภาพการผลิตและมีโอกาสแข่งขันใน
ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนนอกเหนือจากสินค้าประเภทผลไม้ ข้าว และยางพารา เพื่อโชว์ในงานแสดงสินค้าสหกรณ์ของ
อาเซียนที่จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งในอาเซียนของระบบสหกรณ์ไทยอีกด้วย         (ไทยโพสต์) 
 

8. เดินหน้า 'โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์'ปี55 หนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน-ปัจจัยการผลิต
แปลงต้นแบบเพิ่มทั่วประเทศ   
          นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของ
ประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่น าไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ สถานการณ์ปีการเพาะปลูก 2555/56 ประเทศไทยมีพื้นปลูกประมาณ 
7.195 ล้านไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 4.813 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 669 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตเฉลี่ยนั้นอยู่ใน
เกณฑ์ต่ าอาจเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมยังไม่ทั่วถึงและมีข้อจ ากัดหลายด้าน อีกทั้งในปี 2558 ประเทศไทย
ต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ท าให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
แข่งขันกับประเทศไทยมากข้ึน จะส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
          ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นวิธีที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้จริง กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรโดยตรง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศ
ผู้ผลิตในระดับเดียวกันได้ จึงจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 น าร่องในพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา 
ชัยภูมิ หนองบัวล าภู เลย สระแก้ว จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 110 แปลง พื้นที่ด าเนินการ 440 ไร่ 
จ านวนเกษตรกรร่วมโครงการ 3,600 ราย โดยมีเปูาหมายเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของแปลงต้นแบบจาก 646 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 
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743 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจาก 5.95 บาทเหลือ 5.02 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าวและสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
          ส าหรับกิจกรรมโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 1.อบรมเกษตรกรหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเนื้อหาหลักก าหนดให้เกษตรกรต้องเรียนรู้หลักการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน วิธีการเก็บตัวอย่างดิน วิธีการใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน (soil test kit ) การอ่านค่าผลวิเคราะห์ อัตราการใช้
เมล็ดพันธุ์ และการจดบันทึก 2.จัดท าแปลงต้นแบบประจ ากลุ่ม 110 แปลง รวม 440 ไร่ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน ได้แก่ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และชุดตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยในปี 55 ได้
สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแก่เกษตรกรกลุ่มใหม่ จ านวน 39 กลุ่มๆ ละ 1 ชุด ส่วนกลุ่มเดิมที่ได้รับการ
สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดินไปแล้วเมื่อปี 54 จ านวน 71 กลุ่ม มีการสนับสนุนน้ ายา Refill เพิ่มเติมกลุ่มละ 1 ชุด 3.จัดงาน
วันสาธิต และ 4.จัดเวทีสรุปบทเรียนและสร้างเครือข่าย                                                                       (บ้านเมือง) 
 

9. กรมส่งเสริมการส่งออกดัน Thaitrade.com ช่วยผู้ประกอบการไทย เตรียมพร้อมสู่ AEC   
           จากการที่ประเทศไทย ก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC) 
อย่างสมบูรณ์แบบ ในปี 2558 ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แต่การท าการตลาดในอดีตไม่
สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการตกลงซื้อขายออนไลน์เนื่องจากการซื้อขาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการด าเนินงานและลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
          ทั้งนี้นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการส่งออก จัดท าตลาดกลาง
ซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ผลิตสินค้าในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีโอกาสน าสินค้าและบริการของตนเปิดสู่ ตลาดโลก 
โดยผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า เพื่อเปิด
ตลาดสินค้าและบริการจากผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้บริโภคหรือผู้น าเข้าโดยตรง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของ
ผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อสินค้า 
          ส าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดพันธกรณีแก่ประเทศไทยที่จะต้องเข้าร่วมเจรจา
กับสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการ รวมทั้งการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการ
อาเซียน โดยมีเปูาหมายหรือหลักเกณฑ์การเปิดตลาดอยู่ที่ "การลด" หรือ"เลิกกฎระเบียบ" มาตรการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การให้บริการและการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายการเปิดตลาดใน 10 สาขาบริการหลัก อาทิ บริการด้านธุรกิจวิชาชีพ 
การสื่อสาร โทรคมนาคม และการท่องเที่ยว เป็นต้น 
           นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่าน
ระบบอี-คอมเมิร์ซ ในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)ประมาณปีละ 190,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 และมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมส่งเสริมการส่งออก จึงน าเว็บไซต์Thaitrade.com เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นช่องทางส าคัญในการขยายตลาดส่งออก 
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป 
          เมื่อด าเนินการตามแผนงานแล้ว Thaitrade.com จะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทางออนไลน์ที่มีโอกาสเข้าถึงคู่ค้าได้ทั่ว
โลก ซึ่งจะมุ่งเน้นท าการตลาดอาเซียนเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่ก าลังจะมาถึงในอีก 3 ปีข้างหน้านี้"นางนันท
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วัลย์ กล่าวทิ้งท้ายหลังจากที่นายพจน์ เขียวชะอุ่ม กรรมการบริษัทร่วมคิด 99 จ ากัดผู้ส่งออกสินค้าประเภท Green Product 
หรือสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รีไซเคิล) เข้าร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Thaitrade.com ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท าให้สินค้าของ
บริษัท เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสินค้า
ประเภท Green Product ที่เน้นดีไซน์สวยงามและแปลกใหม่เป็นที่นิยมส าหรับชาวต่างชาติ 
          ส่วนวัสดุหลักในการผลิตชิ้นงานจะท ามาจากฟรอยด์หุ้มอาหารที่สกรีนผิดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากฟรอยด์จะต้องใช้
ต้นทุนสูงในการย่อยสลาย ดังนั้นการน าฟรอยด์มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ถุงใส่ของ สร้อยคอ เครื่องประดับ
ต่างๆซองใส่มือถือ ฯลฯ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และที่ส าคัญยังช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกได้อีกด้วย 
          นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thaitrade.com ยังเป็นเสมือนตัวกลางส าคัญในการเชื่อมต่อไปสู่การท าธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั่วทุกมุมโลก การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ควรหันมาปรับตัวและเตรียมพร้อมในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
          คุณวิวัฒน์ วิภวพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮาวาย ไทยเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด กล่าวว่า เป็นสมาชิกเว็บไซต์ 
Thaitrade.com ประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากบริษัทของประเทศญี่ปุุนและยุโรป ในการสั่งสินค้า
ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟแต่งบ้านและเตียงที่ท าจากหวาย ซึ่งมีทั้งหวายแท้และใยสังเคราะห์ ที่เน้นดีไซน์ด้านความสวยงาม 
แปลกใหม่ และความคงทนของสินค้า และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากได้รับค าแนะน าจากกรมส่งเสริมการส่งออกใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ที่ช่วยในการติดต่อผู้ซื้อจากทั่วโลกให้สามารถซื้อสินค้า
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้ผู้ประกอบการไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าในอนาคตได้ 
          การเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป็นโอกาสดีที่จะท าให้ผู้ประกอบการจากทุกประเทศในอาเซียนได้
รวมตัวกัน เพื่อพัฒนาสินค้าและส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลก ที่ไม่มีพรมแดนในด้านการเสียภาษี และมีเสรีในการตกลงค้าขาย
ระหว่างประเทศมากข้ึน                                                                                                             (สยามรัฐ) 
 

10. กลุ่มเหล็กจี้พาณิชย์ตอบโต้จีน! ฐานทุ่มตลาดเหล็กแผ่นไทย 
          นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย
ว่า ขณะนี้ได้รับจดหมายร้องเรียนจากกลุ่มผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กลวด ที่เป็นสมาชิกของ ส .อ.ท. ให้เร่งรัดกระทรวง
พาณิชย์ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กลวด ที่เจือโบรอนจากประเทศจีนออกมาโดยเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเสียหาย ที่เกิดแก่ผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ ท าให้มียอดขายลดลง หากปล่อยให้มีการน าเข้าเหล็กจากจีนต่อไป 
คาดว่าปีนี้จะเสียหายกว่า 23 ล้านบาท เพราะคาดว่าปีนี้จะมีการน าเข้าเหล็กรีดร้อนและเหล็กลวดจากจีน 1 ล้านตัน 
          ขณะเดียวกัน ยังท าให้รัฐบาลเสียรายได้จากการเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าด้วย เนื่องจากการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
และเหล็กลวดเจือโบรอน จากจีน มีการส าแดงการน าเข้าด้วยพิกัดศุลกากร 7225 ที่มีอัตราภาษีอากร 0% แทนที่จะเป็นพิกัด
ศุลกากร 7208 ที่มีอัตราภาษีอากรขาเข้า 5% ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนก็ยังให้การ
อุดหนุนในรูปการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% ท าให้ผู้ประกอบการเหล็กจากจีนได้เปรียบด้านราคา                              (ไทยรัฐ) 
 

11. เปิดศักยภาพ'วลาดิวอสตอก' เปิดโอกาสสู่ประเทศไทย พาณิชย์ชี้เป็นตลาดเกิดใหม่ก าลังซื้อสูง  
          ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วส าหรับการประชุมสุดยอดผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปกหรือการประชุมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 20  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ นายวลาดิมีร์ ปู
ติน ประธานาธิบดี สหพันธรัฐรัสเซีย ต้องการให้ทั่วโลกได้รู้จัก "เมืองวลาดิวอสตอก" นับว่าเป็นการเปิดประเทศอย่างเป็น
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ทางการภายหลังจากได้รับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาเป็นสมัยที่ 3 
          "ฐานเศรษฐกิจ"เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ติดตามคณะของ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีเอเปก 2012 ระหว่างวันที่ 
3-8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยระหว่างที่มีการจัดการประชุมนั้นทางกรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดกิจกรรมพาคณะผู้แทน
ทางการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าและเป็นการหาลู่ทางเพื่อขยายการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ 
           นางกัลยาณี ศิริกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มา
ต้อนรับพร้อมกับเล่าเกร็ดประวัติย่อๆของเมืองวลาดิวอสตอก ว่า เป็นศูนย์กลางคมนาคมเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
โดยสินค้าส่งออกส าคัญได้แก่ ปลา ผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะ ที่เป็นเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และเรือ ส่วนสินค้าน าเข้าได้แก่
ผลิตภัณฑ์จ าพวกอาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้ารถยนต์ ของใช้ในครัวเรือนและเรือ 
          ส่วนอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่งซึ่งเมืองท่าแห่งนี้เป็นสถานีปลายทางด้าน
ตะวันออกของเส้นทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก นั่นคือ ทางรถไฟสายทรานซ์ไซบีเรีย โดยความยาวของเส้นทางถึงเมือง
มอสโกคือ 9,228 กิโลเมตร 
          "วลาดิวอสตอก"ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่ของมณฑลปรีมอร์สกี คราย ในอดีตเป็นเมืองปิดไม่ให้
ชาวต่างชาติเข้าเพราะเป็นที่ตั้งกองเรือภูมิภาคแปซิฟิกของรัสเซีย แต่ปัจจุบันได้เปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไป
เที่ยวชมได้นับตั้งแต่ ปี 2535 เป็นเมืองท่าชายฝั่งบนทะเลญี่ปุุน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน และเกาหลี มีผลผลิตมวลรวมใน
ปี 2553 คิดเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตสูงถึง108%และมีปริมาณการค้ากับต่างประเทศเกือบ
6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดย 94%  มาจากการค้าขายกับประเทศเอเชียแปซิฟิกและมูลค่าการน าเข้าสินค้าจากไทยสูงเป็น
อันดับที่4รองจากประเทศเกาหลีใต้ จีนและญี่ปุุน สินค้าที่ส่งออกไปยังไทยที่ส าคัญ คือเหล็ก ส่วนสินค้าที่น าเข้าจากไทยที่
ส าคัญคือน้ าตาลทราย สินค้าเกษตร สินค้าประมง เสื้อผ้าและข้าว 
           จากการที่เมืองนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปก2012 ทางนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีได้พยายามผลักดัน
พื้นที่นี้เพื่อให้รัสเซียกลับมายิ่งใหญ่บนเวทีโลกอีกครั้งเห็นได้จากงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับการฟื้นฟูที่สูงถึง 7.13 แสนล้านล้าน
บาท แต่ที่ฮือฮาคือการก่อสร้างสะพาน2 แห่งข้ามอ่าว Golden Horn Bay เลียนแบบสะพาน2 แห่งที่ข้ามอ่าว San 
Francisco Bay ซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามไปยัง เกาะ Russkiy Island สถานที่จัดประชุมเอเปก เป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาว
ถึง1.10 กิโลเมตร และยาวที่สุดในโลก 
          "ที่น่าสนใจคือการสร้างวลาดิวอสตอกให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยของภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกเพราะมี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้วถึง 7 แห่ง และยังเป็นที่ตั้งของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติภูมิภาค
ตะวันออกไกลที่มีสถาบันวิจัยในสังกัดมากถึง 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการทุ่มงบประมาณก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อ
เชื่อมโยงวลาดิวอสตอกไปยังภูมิภาคต่างๆ 
          นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความส าเร็จภายหลังจากที่ได้ประชุมรัฐมนตรี
เอเปกว่า ได้มีการพิจารณาเห็นชอบความตกลงจัดท ารายการสินค้าสิ่งแวดล้อม 54 รายการซึ่งสมาชิกเอเปกจะลดภาษี0-5%
ภายในปี 2558 โดยในจ านวนนี้สินค้าที่ไทยเสนอและอยู่ในรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมในเอเปก มี 20 ราย จากที่ไทยเสนอ 58 
รายการ โดยสินค้าส่งออกส าคัญของไทย อาทิ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รับแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ส าหรับกระจกรับแสงอาทิตย์ ชิ้นส่วน
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อุปกรณ์เคร่ืองจักรไฟฟูา/อุปกรณ์ไฟฟูา ส่วนประกอบของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลว หรือก๊าซ เป็นต้น 
          ขณะที่สินค้าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน54 รายการ อื่นๆ เช่น หม้อไอน้ าชีวมวลกังหันก๊าซ กังหันลม เตาเผาขยะ เครื่องท าน้ า
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เคร่ืองจักรส าหรับท าอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลวเครื่องจักรกลส าหรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุด
เครื่องก าเนิดไฟฟูาขับด้วยก าลังลม และเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นต้น ส าหรับในส่วนการจัดโครงการคณะผู้แทน
การค้าเดินทางไปเจรจาการค้าที่เมืองวลาดิวอสตอก รัสเซีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเปกในครั้งนี้ทั้ง 3 บริษัท 
ประกอบด้วยบริษัทซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ ากัด (บจก.)  บจก.ก้องภพโฟรเซ่นฟููดส์  และบจก.โกลเด้นซี โฟรเซ่นฟููดส์ ได้ประสบ
ความส าเร็จในการเจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนของรัสเซียได้รับค าสั่งซื้อสินค้าในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านบาท 
          ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีเอเปกและเจรจาเวทีธุรกิจนับว่าประสบความส าเร็จอย่างท่วมท้น เจ้ากระทรวง
พาณิชย์จึงได้พาคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนไปตรวจสินค้าไทยในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อชมสินค้าและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่จะไปเจาะตลาดใหม่ พบว่ามีสินค้าประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูก าลัง และข้าวไทย วางอยู่บน
ชั้นวางขาย 
          โดยนายบุญทรง กล่าวว่า ตลาดรัสเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของสินค้าไทย  เนื่องจากในปีที่ผ่านมามี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง4.3% มีประชากรกว่า 143 ล้านคน ในจ านวนนี้ 10% มีรายได้สูง และมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ดังนั้นหน่วยงานต่างๆในกระทรวงควรที่จะฉวยโอกาสและหาช่องทาง ผลักดันการส่งออก
สินค้าของไทยไปยังตลาดรัสเซียให้มากข้ึน                                                                                  (ฐานเศรษฐกิจ) 
 

12. AEC OFFERS GROWTH FOR THAI DEVELOPERS 
        The Asean Economic Community will offer new expansion opportunities for Thai property 
developers, though they will also face tight competition from regional investors, property experts warned 
yesterday.   Chainid Ngowsirimanee, chief executive officer of Property Perfect, said that once the AEC 
goes into effect in 2015, the residential market for local property firms would expand from 65 million 
people in Thailand to a regional market of 600 million. However, this will also open the local property 
market to foreigners. He said local property firms that were strong enough could easily expand their 
presence regionally, depending on each country's foreign-investment regulations, once the AEC goes into 
effect, he said. Several Thai property firms have already started expanding overseas. For instance, Pruksa 
Real Estate is now in Vietnam, India and Maldives, Land & Houses has entered California, Sansiri is in 
London and Central Pattana is investing in Italy and China. 
          Thamrong Panyasakul-wong, president of the Thai Condominium Association, said that though AEC 
will offer wider opportunities to Thai property firms, they should also be prepared for tight competition 
from foreign investors, especially in the hospitality industry.                                               (THE NATION) 
 

     


