
 

 

ข่าวประจ าวันที่   21   กันยายน   2555 

1. เครือข่ายต้านเหล้าบอยคอตจี้เลื่อนฟังความเห็น FTA ไทย - อียู   
          นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ปูองกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) เปิดเผยว่าเครือข่ายงดเหล้าได้เดิน
ทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อคัดค้านการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นต่อประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพ
ยุโรป(อียู) เนื่องจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชนด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติตรงกันว่าการจัดเวทีครั้งนี้มีความเร่งด่วน
เกินไป และไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยเครือข่ายฯได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการให้เลื่อนการจัดเวทีดังกล่าวออกไป
ก่อน เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมของทุกฝุาย  และให้มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ปูองกันมิให้เป็นการรับฟังความ
คิดเห็น ที่จัดท ากันแค่เป็นพิธีกรรม เพราะอาจจะเป็นที่ครหาและขาดความน่าเชื่อถือ                       (ASTVผู้จัดการรายวัน) 
 

2. กรมการขนส่งทางบกเตรียมพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ เน้น!!! บริการดี มีคุณภาพ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
         เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวคิดของผู้ประกอบการขนส่งในการประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และเป็นที่นิยมของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานบริการรถโดยสารสาธารณะให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และข้อตกลงการเดินรถประจ าทางระหว่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเข้าร่วมอบรม จ านวน 
200 คน  ซึ่งการอบรมคร้ังนี้เป็นการพัฒนาแนวคิดด้านการบริการ การสร้างและรักษาคุณภาพด้านการบริการอย่างมืออาชีพ 
เพื่อสร้างสรรค์งานบริการรถโดยสารสู่สากลรองรับ AEC ที่จะมาถึงในอีก 2 ปีข้างหน้า                                    (สยามรัฐ) 
 

3. มอง 'เขมร' เตรียมรับเออีซี  (ดวงพักตรา ไชยพงษ์) 
          ในขณะนี้กระแสข่าวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ก็คงเป็นเพราะระยะเวลางวดเข้ามาทุกทีที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะต้องเร่ิมเปิดการค้าเสรีร่วมกันในปี 2558 และนานาประเทศก าลังเฝูาติดตามการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน เพราะเป็นความหวังว่า จะเป็นส่วนส าคัญช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลก หลังจากการรวมตัวของสหภาพ
ยุโรป (อีย)ู  
          ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า 
บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเออีซี ส่วนของประเทศไทยนั้นจะเห็นถึง
การตื่นตัวเฉพาะในภาครัฐบาลและภาคเอกชนอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคที่ใกล้ชิดกับ เออีซีเป็นด่านแรก เพราะ
ภาครัฐต้องวางกฎเกณฑ์การร่วมเปิดเออีซี ขณะที่ภาคเอกชนเป็นผู้รับผลกระทบ โดยตรงทันที ทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก
ต่างประเทศ แต่ก็เป็นโอกาสที่เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปแข่งขันลงทุนในต่างประเทศด้วย นับเป็นการบังคับทางอ้อมให้ต้อง
สนใจเออีซี ขณะที่ภาคประชาชนยังคงรับทราบ แต่ไม่รับรู้เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และจากการติดตามไป
ร่วมงานการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย.2555 ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ท าให้พบว่า 
ประเทศกัมพูชาก าลังอยู่ระหว่างการ พัฒนาและเติบโตรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้าน เรือนเริ่มทยอยสร้าง
ขึ้นอย่างมากมาย เรียกได้ว่าก าลังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวเร่ิมทยอยเดินทางเข้ามามากข้ึน การ
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จับจ่ายใช้สอยก็สะดวก เนื่องจากประเทศกัมพูชายอมรับได้ทั้งเงินสกุลเรียวของกัมพูชา ดอลลาร์ และแม้กระทั่งเงินบาทไทย 
นอกจากความหลากหลายด้านการใช้เงินแล้ว กัมพูชายังมีความหลากหลาย ด้านภาษาอีกด้วย ซึ่งนับเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งต่อ
การเปิดเออีซีในอนาคต 
          "จ๋าย" ไกด์กัมพูชา เล่าให้ฟังถึงการเข้ามาลงทุนในกัมพูชาว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากกัมพูชายังมีระบบการจ่ายเงิน
ใต้โต๊ะอยู่มาก แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะที่กัมพูชาการจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวกทางธุรกิจการค้าถือเป็นเรื่องที่สามารถ
ท าได้และเป็น เรื่องถูกกฎหมายด้วย ดังนั้นหากจะเข้ามาลงทุนในกัมพูชาจะต้องมีพันธมิตรคนกัมพูชาร่วมอยู่ด้วย เพราะจะรู้
ธรรมเนียมและวัฒนธรรมได้ดี หากมาเสี่ยงเองเป็นเร่ืองล าบากอยู่บ้าง 
          นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจหญิงไทยในกัมพูชากว่า 30 ปี นอกจากจะด าเนินธุรกิจซื้อมาขายไปหลายกิจการ อาทิ 
จ าหน่ายอุปกรณ์พลาสติก เครื่องครัวแล้วยังได้รับสัมปทานเดินรถจากไทยไปกัมพูชาเพียงรายเดียวด้วย และเตรียมที่จะท า
ธุรกิจทัวร์เพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งยังมีต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหอการค้าไทย ได้เล่าให้
ฟังว่า หากเปรียบเทียบไทยกับกัมพูชาในด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเออีซี จะพบว่ากัมพูชามีความพร้อมมากกว่า
ไทยเยอะ  ซึ่งเห็นได้จากการที่คนกัมพูชามีความตื่นตัวการเปิดเออีซีมากโดยเฉพาะความใส่ใจที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
ความสนใจรายละเอียดเออีซี ขณะที่คนกัมพูชาสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้งภาษาเขมร ไทย เวียดนาม อังกฤษ โดยหากใครได้
เดินทางไปเที่ยวกัมพูชาคงจะเจอลูกตื้อของพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยที่เสนอขายสินค้าแบบถึงตัว และไม่ว่าจะส่งภาษาอะไรไปพ่อค้า
แม่ค้าตัวน้อยก็สามารถเปลี่ยนมาเสนอขายสินค้าในภาษานั้นๆ ตามได้ทันที ไม่ว่าจะยวน เวียดนาม ไทย อังกฤษ หรือแม้กระทั่ง
ภาษาญี่ปุุน แต่เป็นค าง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารขายสินค้าได้แล้ว 
          แต่หากพูดถึงเร่ืองวัฒนธรรมแล้วทางคนกัมพูชายังคงยึดมั่นวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการเลือก
คู่ครองหรือเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเทศที่คลุมถุงชนสูง เนื่องจากแม่ฝุายชายจะเป็นผู้เลือกเจ้าสาวให้ลูกชายเป็นหลัก โดย 
90% แต่งงานตามความเห็นชอบของพ่อแม่ มีเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่เลือกคู่ครองเอง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจกัมพูชายังไม่
ร่ ารวยนัก หากเลือกคู่ครองเอง พ่อแม่จะไม่ช่วยส่งเสียเลี้ยงดู และจะสร้างความล าบากให้กับคู่ครองใหม่ได้ ส่วนพิธีการแต่งงาน
นั้น ฝุายเจ้าสาวสามารถเรียกร้องค่าสินสอดทองมั่นได้สูงเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องส่งคืนให้กับแม่ฝุายเจ้าบ่าวถึง 80% ของสินสอดที่
ให้ไป ดังนั้นเรียกได้ว่าการหาคู่ครองในกัมพูชายังคงขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่เป็นหลัก ไม่ได้อิสรเสรีเช่นเมืองไทยมากนัก 
          ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาแม้จะยังไม่มีเสรีและการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับไทย 
แต่ความกระตือรือร้นในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาบุคลากรของกัมพูชาเป็นไปอย่างรวดเร็ว หันมาดูเมืองไทยทุกอย่าง
ยังด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็หวังว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะการสร้าง
ความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับเออีซีที่จะเกิดขึ้น อย่าให้เรื่องเออีซีเป็นเพียงเรื่องเฉพาะกลุ่มคนใดคนหนึ่ง                   (ไทยโพสต์) 
 

4. กรมศุลติวเข้มรับมือ AEC ช่วยเพิ่มความสะดวกการค้า   
          อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนา "การให้บริการ ระบบ National Single Window" ว่า กรมศุลกากร
เป็นเจ้าภาพจัดตั้งระบบ National Single Window ซึ่งเป็นระบบกลางส าหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าการส่งออก และโลจิสติกส์ของประเทศ ตามแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย และตามความตกลงอาเซียนส าหรับ
การจัดตั้ง ASEAN Single Window 
          ระบบ National Single Window เริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ปัจจุบันมีบริการหลักๆ ที่พร้อม
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ด าเนินการแล้ว อาทิ ระบบการขอและออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตสาหกรรมทหาร กรมศิลปากร ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และกรมการปกครอง 
          ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่าง 36 ส่วนราชการ โดยมี 10 ส่วนราชการที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
เป็นทางการแล้วประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต ส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน กรมประมง ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีอีก 11 ส่วนราชการอยู่ระหว่างทดสอบการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
          ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการน าเข้า ส่ งออก โดยมีผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้วประมาณ 8,000 ทะเบียน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกทั้งหมด ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทาง 
ASEAN Single Window และ ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานนอกภูมิภาคอาเซียน 
          ระบบ Help Desk และ Call Center เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ 
National Single Window ของประเทศรวมถึงการบริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ 
          ทั้งนี้ คาดหวังว่า 36 ส่วนราชการจะเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ ก่อนการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอาเซียน                              (แนวหน้า) 
 

5. สร้างมูลค่าเพิ่มแรงงานไทย 'ค่าจ้าง-ทักษะ' ต้องไปด้วยกัน (ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล) 
          การเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะเรื่องทักษะฝีมือและความสามารถทางด้านภาษาสากลหรืออย่างน้อยหนึ่งในภาษาอาเซียนที่แรงงานควรจะต้อง
สื่อสารได้ รวมทั้งทัศนะคติที่ดีต่อการท างานก็มีส่วนช่วยยกมาตรฐานให้แรงงานไทยดูดีขึ้น 
          ทั้งนี้ มีข้อกังวลในหลายประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยตรงหากไม่มีการเตรียมพร้อม คือ ความเสี่ยงของการ
ถูกเลิกจ้างจากการเข้ามาแย่งงานของแรงงานต่างชาติ ที่มีความได้เปรียบในเร่ืองภาษา ซึ่งอาจจะถูกเคลื่อนย้ายตามบริษัทแม่ที่
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือแม้แต่บริษัทที่มีอยู่เดิม อาจจะเปลี่ยนไปจ้างแรงงานต่างชาติที่มีฐานค่าจ้างถูกกว่าในระดับ
ฝีมือที่ใกล้เคียงกัน ในที่นี้หมายถึงแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการเคลื่อนย้ายเสรีโดยตรง ทว่าโอกาสการลงทุน
ของนายจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีการลงทุนนั้น จะเป็นตัวก าหนดให้แรงงานไทยต้องปรับตัว แม้ประเทศไทยจะประกาศ
ปรับฐานค่าจ้างขั้นต่ าขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2556 นี้ก็ตาม แต่ในเชิงการตลาดไม่ได้
หมายความว่าแรงงานไทยจะมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นตามค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลับถูกมองว่าแรงงานไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้น
มากกว่า  ขณะที่เสียงสะท้อนจากฝุายลูกจ้างระบุว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ ามีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น แต่อาจลืม
คิดไปว่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเงินค่าจ้างในอนาคตของลูกจ้างเอง นั่นหมายความว่านายจ้างต้องไปกู้เงินสร้างหนี้เพิ่มเพื่อให้
ธุรกิจเดินหน้าต่อ และหากธุรกิจไปไม่รอดลูกจ้างก็ต้องเดือดร้อน 
          ทั้งนี้ แผนการยกระดับมาตรฐานแรงงาน ในภาพรวมเพื่อรองรับค่าจ้าง 300 บาท และเออีซีนั้น ล่าสุด นายเผดิมชัย 
สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน บอกว่ากระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดท า "โครงการยกระดับศักยภาพ
แรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทยโดยการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานของลูกจ้างให้ตรง
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ตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของแรงงานและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของสถาน
ประกอบการ ซึ่งเปูาหมายของโครงการนี้คือการฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการท างาน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งฝึกอบรมยกระดับแรงงานที่มี
รายได้ต่ ากว่า  300 บาท ทั้งในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่
ให้มีทักษะฝีมือ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานของ
ลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ เพื่อรองรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ แรงงาน
ในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) ให้มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการท างาน 
ให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการด้วย 
          ส าหรับโครงการนี้มีกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 232,700 คน ประกอบด้วยแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ 
แรงงานที่สมัครเข้าท างานและสถานประกอบกิจการพร้อมที่จะบรรจุเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ หรือแรงงานที่เริ่มเข้า
ท างานใหม่อยู่ระหว่างทดลองงาน เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 22,700 คน ระยะเวลาในการฝึก 15 วัน จ านวน 756 รุ่นๆ
ละ 30 คน ส่วน?กลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่า 300 บาทต่อวัน ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ จะมีเปูาหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 135,000 คน ระยะเวลาในการฝึก 5 วัน จ านวน 4,500 รุ่นๆละ 
30 คน 
          นอกจากนี้ยังมี แรงงานนอกระบบ ได้แก่ กลุ่มโอทอป กลุ่มคนที่รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มคนที่ท างานรับจ้างในภาค
เกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรแปรรูป) และกลุ่มคนที่ท าอาชีพอิสระหรือรับจ้างทั่วไป เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 
75,000 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน จ านวน 2,500 รุ่นๆละ 30 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนี้ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานจะสนับสนุนค่าอาหารให้สถานประกอบกิจการจัดให้ผู้ เข้าอบรมทุกกลุ่มคนละ 120 บาทด้วย 
"ผู้ประกอบการบางแห่งอาจจะมีการจ้างงานมากกว่า 300 บาท อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือหรือทักษะ ความ
ช านาญเฉพาะ ซึ่งหากลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามความสามารถ ก็จะช่วยให้ลูกจ้างได้รับค่าแรงในอัตราที่เหมาะสม ส่วนนายจ้าง
เองก็พึงพอใจ ดังนั้นการเข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นการยกระดับศักยภาพของแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับรายได้
แท้จริงที่เพิ่มข้ึน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแรงงานไทยซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของประเทศให้เพิ่มขึ้นในที่สุด  
           นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯเพื่อน ามาใช้พัฒนาก าลังแรงงานกว่า 39 ล้าน
คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นแรงงานในระบบกว่า 12 ล้านคนแยกเป็นแรงงานในภาคราชการกว่า 3 ล้านคน และแรงงาน
ภาคเอกชนกว่า 9 ล้านคน และแรงงานนอกระบบเช่น เกษตรกร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับแท็กซี่กว่า 25 ล้านคน 
          ทั้งนี้ การพัฒนาก าลังแรงงานเน้นใน 2 ส่วนหลักได้แก่ สมรรถนะหลักเน้นทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะที่ดีในการท างาน เช่น ความขยัน มีวินัย รอบคอบ ซึ่งจะมุ่งเน้นใน  10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักได้แก่ 1.อาหาร / สินค้าเกษตร 2. สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม 3.ผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ 4.ก่อสร้าง 5.ยาน
ยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะ 6.ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 7.อัญมณีและเครื่องประดับ 8.การท่องเที่ยวและ
บริการ 9.ผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ 10.โลจิสติกส์และการบินในระยะ 4 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2555-2559   
           นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กพร.ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม, 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมหรือองค์กรอาชีพและองค์กรท้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. อปท. เทศบาล กลุ่ม
อาชีพอิสระจัดฝึกอบรมพร้อมคู่มือการด าเนินงานและวิธีการประเมินผล ให้กับกลุ่มเปูาหมายตามเมนูหลักสูตรที่จัดท าขึ้น
ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ กพร.เพิ่งปิดโครงการฝึกอบรมโครงการยกระดับ
ศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้ที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายสง่า ธนสงวนวงศ์ 
เลขานุการรมว.แรงงาน เป็นประธาน 
          อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการใดที่สนใจต้องการส่งเสริมศักยภาพแรงงานรองรับรายได้ 300 บาท สามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติในการท างาน ภาษาต่างประเทศ ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นก่อนการท างาน ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่า 300 บาท ในสถานประกอบกิจการ เน้น
ความต้องการของสถานประกอบกิจการเป็นส าคัญ โดยวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกัน เช่น  ความปลอดภัยในการท างาน การลด
ต้นทุน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นต้น และหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ  เน้นการบริการที่ประทับใจ การ
บริหารการขาย การบริหารสินค้าคงคลัง บัญชีการเงิน  การพัฒนาการบรรจุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การขายสินค้าใน
อินเทอร์เน็ต หรือ  E-commerce เป็นต้น                                                                                 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

6. ชงงบฯ วิจัยลดหย่อนภาษี 3 เท่า   
            นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงาน สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง "โอกาสและทางรอด SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)" ว่า กระทรวงการคลังพร้อมที่จะสนับสนุน
ภาคเอกชนให้สามารถบุกตลาดเออีซีผ่านการลงทุนพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพด้วยงานวิจัยต่างๆ จากเดิมการเน้นขายสินค้าด้วย
ปริมาณ โดยจะรับข้อเสนอของเอกชนมาพิจารณา ด้วยการน าค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 3 เท่า จาก
ปัจจุบัน 2 เท่า โดยจะท าให้เสร็จภายในปีนี้ เพราะที่ผ่านมาเราถูกมองว่า ใช้งบประมาณในการวิจัยน้อย เพราะมีความยุ่งยาก
ในการด าเนินการ แต่ต่อไปเราจะให้ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรไปเลยว่าเป็นการวิจัยผ่านสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ก็
จะท าให้สามารถหักลดหย่อนได้ไม่ยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกให้กับกรมสรรพากร                              (มติชนสุดสัปดาห์) 
 

7. ดันสหกรณ์รุกตลาด AEC กสส.ตั้งคณะท างานปรับกลยุทธ์เสริมจุดขายสินค้าเกษตร 
           นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งเตรียมความพร้อม
ให้กับขบวนการสหกรณ์เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าเกษตร
หลัก 6 รายการ ได้แก่ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน กาแฟ ผลไม้และน้ านมดิบ รวม 1,394 สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
จัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาข้อมูลของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งพม่า ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนามกัมพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไนสิงคโปร์ และไทย พร้อมเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบสหกรณ์ และวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของสินค้าเกษตรส าคัญในแต่ละประเทศ เพื่อจะได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ก าหนดแผนและปรับกลยุทธ์
เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าของสหกรณ์ไทย 
          ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และแปรรูปข้าวสาร รวม 502 สหกรณ์ โดยปีที่
ผ่านมามีมูลค่าข้าวเปลือก ประมาณ 12,000 ล้านบาท และมูลค่าการจ าหน่ายข้าวสาร 1,443 ล้านบาท ส่วนสถาบัน
เกษตรกรที่ผลิตยางพารา มีจ านวน 632 แห่ง มีปริมาณยาง 533,702 ตัน มูลค่าธุรกิจรวมกว่า 71,151 ล้านบาท สหกรณ์
ที่ท าธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ ามันมีจ านวน84 แห่ง ปริมาณ 618,000 ตัน/ปี ขณะที่สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้มี 66 
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แห่ง รวบรวมผลผลิตของสมาชิกได้กว่า 35,266.52 ตัน มูลค่าประมาณ 767.50 ล้านบาท 
           ส าหรับสหกรณ์ที่ผลิตกาแฟโรบัสต้า มี 13 แห่ง มีก าลังการผลิตรวม 4,726.38 ตัน และมีสหกรณ์โคนมที่ด าเนิน
ธุรกิจรวบรวมน้ านมดิบ 95 แห่ง ปริมาณน้ านมดิบ 635,419 ตัน/ปี คิดเป็นปริมาณ 70% ของปริมาณน้ านมดิบทั้งประเทศ 
และมีโรงงานแปรรูปนมจ านวน 25 แห่ง ที่แปรรูปนมพร้อมดื่มทั้งนมพาสเจอร์ไรซ์และนม ยูเอชที หากประเทศไทยสามารถ
เตรียมความพร้อมได้เร็ว คาดว่า จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าอ่อนไหว เช่น กาแฟ ปาล์ม
น้ ามันและข้าว ขณะเดียวกัน ผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์นม จะได้เปรียบและมีโอกาสขยายตลาดส่งออกสู่ผู้บริโภคในภูมิภาค
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น พร้อมรองรับความต้องการของประชากรในอาเซียนที่มีกว่า600 ล้านคน  
          นอกจากนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้เลือกเฟูนสินค้าอื่นๆ ที่สหกรณ์มีศักยภาพการผลิตและมีโอกาสแข่งขันในตลาด
ของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกเหนือจากสินค้าประเภทผลไม้ ข้าว และยางพารา เพื่อโชว์ในงานแสดงสินค้าสหกรณ์ของ
อาเซียนที่จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งในอาเซียนของระบบสหกรณ์ไทย                   (สยามรัฐ) 
 

8. กูรูอสังหาฯแนะลงทุนเพื่อนบ้าน เจาะอินโดฯ-พม่ารับเปิดเออีซี บี้รัฐยืดเวลาเช่าที่ดินกันนอมินียึด 
          นายสัมมา คีตสิน ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวในงานสัมมนา "AEC 
และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน" ว่า การเปิดการค้าเสรีอาเซียน เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย เพราะขณะนี้มีความแข็งแรงและความพร้อมในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศที่น่าสนใจ
คือ  อินโดนีเซีย เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ค่อนข้างสูง มีประชากร
จ านวนมากคือ กว่า 250 ล้านคน นอกจากนี้ การเมืองและเศรษฐกิจก็มีเสถียรภาพ ท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยมีเป็น
จ านวนมาก แต่ข้อเสียคือ ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้แล้วประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ ที่น่าสนใจ คือ พม่าแต่เสี่ยงที่
กฎหมายยังไม่เข้มแข็ง เพราะยังไม่มีกฎหมายอาคารชุด กฎหมายการลงทุนยังไม่ชัดเจน 
          นายมานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุดแข็งของ
อสังหาริมทรัพย์ไทย คือ สร้างบ้านได้ในราคาถูกเพราะขายวัสดุก่อสร้าง จุดอ่อน คือ กฎหมายที่ดิน โดยควรต้องขยายเวลาเช่า
จาก 30 ปี เป็น 60 ปี เช่นเดียวกับจีนและเวียดนาม ไม่เช่นนั้น จะมีนอมินีถือครองที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และการที่จะ
เข้าไปลงทุนในต่างประเทศรัฐบาลต้องน าร่อง แล้วส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปร่วมลงทุน อาจจะร่วมลงทุนกับต่างชาติ 
          นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า การที่จะไปลงทุนในแต่ละประเทศต้องดูความต้องการที่แท้จริงของตลาด ปัญหาการลงทุนในต่างประเทศ คือ การถือครอง
ที่ดิน เพราะในแต่ละโครงการต้องขอใบอนุญาตใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งต้องดูเรื่องกฎหมายด้วย ทั้งนี้ อุปสรรคของไทยหลังเปิดเอ
อีซีคือ แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแล 
          นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลงลาซาลล์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าใน
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีแนวโน้มเติบโตสูงทั้งอาคารส านักงาน ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม แต่ในแง่การลงทุนแล้วยัง
มีข้อจ ากัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ที่อัตราค่าเช่าเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลก 
          นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ กล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุนใน 2 ประเทศ ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ คือ 
โรงงานและโกดัง โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน เนื่องจากการเมือง
ค่อนข้าง มีเสถียรภาพ และกฎหมายเอ้ือต่อการลงทุน                                                                             (มติชน) 
 

9. ปั้นไทยศูนย์กลางอาหารเออีซีแนะลงทุนเพื่อนบ้านฐานผลิต 
           ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานสัมมนา "ตีแตก...จุดอ่อน
อุตสาหกรรมไทยในตลาดเออีซี" เมื่อวันที่ 19 กันยายนว่า อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีจุดแข็งจากอาหารที่ได้การยอมรับจาก
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ตลาดโลก อาทิ ข้าว อาหารกระป๋อง น้ าตาลทราย ดังนั้น เม่ือเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 ควร
ใช้โอกาสดังกล่าวท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านแหล่งวัตถุดิบ ส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว เป็นเครือข่ายด้าน
วัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการไทย 
          นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า บทบาทของไทยในฐานะ ผู้น าด้านการผลิตอาหารของโลก
จะต้องมี สต๊อกอาหารเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประเทศที่เกิดวิกฤตได้ โดยไทยต้องเข้าไปลงทุนและสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่จ า เป็นในการปลูกพืชเกษตร การท าปศุสัตว์ ประมง และแปรรูปขั้นต้นในประเทศเพื่ อนบ้าน จากนั้นน า
ผลผลิตกลับมาเพิ่มมูลค่ากับสินค้าในประเทศเพื่อบริโภคเองและส่งออก "ไทยจะต้องเป็นตลาดกลางของสินค้าโภคภัณฑ์ของ
โลก เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าผันผวน 
          นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อ านวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า คาดว่าภายในปี 2558 ต่างชาติจะเข้าลงทุนอุตสาหกรรม
อาหารของไทยกว่า 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันเฉลี่ย 8,000-9,000 ล้านบาท เพราะเล็งเห็นโอกาสด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โลจิสติกส์ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยเหลือ 20% สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากบีโอไอ และวัตถุดิบที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ผลักดันให้ไทยส่งออกอาหารไปทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท 
ภายใน 5 ปี (2556-2560) เฉพาะตลาดอาเซียนมูลค่า 3.8 แสนล้านบาท คิดเป็น 24.3% จากปัจจุบัน 22.4%            (มติชน) 
 

10. ซีพีขยายฐานผลิตรับเออีซี เน้นศักยภาพเติบโตเจาะกลุ่ม CLMV   
          นายสกล ชีวะโกเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จ ากัด  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ลาว จ ากัด 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ส าหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา และการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ลาว) มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งยอดขายน่าจะเติบโตประมาณ 20-30% ต่อปี โดยการลงทุนใน
กัมพูชาได้เร่ิมเข้าไปเมื่อปี 2539 ปัจจุบันด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจสัตว์บก (สุกร, ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และธุรกิจ
แปรรูปอาหาร ด้านเงินลงทุนในกัมพูชา ตั้งไว้ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่ งเป็นการลงทุนฟาร์มสุกรจ านวน 2 ยูนิต  
งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทต่อยูนิต รวมแล้วประมาณ 200 ล้านบาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้า (ปี 2556) 
          ส่วนการลงทุนในลาว เครือซี.พี. โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ CPF ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 
2549 ปัจจุบันมีธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์  ธุรกิจสัตว์บก (สุกร, ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และธุรกิจแปรรูปอาหาร ซึ่งปีนี้ได้ตั้งเม็ด
เงนิลงทุนไว้ประมาณ 250 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนฟาร์มสุกร จ านวน 2 ยูนิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีหน้า 
          ขณะเดียวกันยังมีการลงทุนในธุรกิจแปรรูปอาหารประมาณ 20 ล้านบาท โดยจะซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ส าหรับผลิต
ลูกชิ้น ไส้กรอก และหมูยอ  ซึ่งจะท าให้ก าลังการผลิตที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 35,000 ตันต่อเดือน จาก24,000 ตันต่อเดือน 
และที่ลาวเพิ่มขึ้นเป็น 120,000 ตันต่อปี จากเดิม 60,000 ตันต่อปี คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มก าลังการผลิตได้แล้วเสร็จช่วง
ปลายปีนี้ 
          อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยควรเข้าไปลงทุนในกัมพูชาและลาวทันที โดยไม่ต้องรอการเปิด AEC ในปี 2558 เพราะว่า
มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร สาธารณูปโภค และระบบการเงิน ประกอบกับทั้ง 2 ประเทศยังนิยมสินค้าไทยมาก จึงเป็น
โอกาสที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยที่จะเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าเหมือนกับจีนและญี่ปุุนที่เข้าไป
ตั้งโรงงาน ปัจจุบัน มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาอยู่ที่ 60,000-70,000 ล้านบาท จากมูลค่าขายกว่าแสนล้านบาท ส่วน
มูลค่าการค้าไทย-ลาวอยู่ที่ 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากทั้ง 2 ประเทศ 
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          นายชัยนันท์ หนูเพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กล่าวว่า ด้านธุรกิจจาก
เวียดนามเม่ือปีก่อนมียอดขายประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตประมาณ 20% 
จึงคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ยอดขายจะยังคงมีการเติบโตในอัตราเดียวกับที่ผ่านมา รวมถึงการเติบโตในปีนี้ด้วย 
          ด้านเงินลงทุนในเวียดนามตั้งงบไว้กว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะใช้ขยายโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มอีก 1 โรงงาน ซึ่ง
ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ า ทั้งปลาและกุ้ง เพื่อการส่งออก 
คาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 
          ส าหรับเวียดนามได้เข้าลงทุนเมื่อปี 2535 ปัจจุบันมีธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ านวน 8 โรงงาน แบ่งเป็น
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 4 โรงงาน ผลิตอาหารสัตว์น้ า 3 โรงงาน และโรงงานพัฒนาคุณภาพข้าวโพด 1 โรงงาน  นอกจากนี้
ยังมีธุรกิจสัตว์บก (สุกร, ไก่เนื้อ และไก่ไข่) ธุรกิจสัตว์น้ า (กุ้ง และปลา) ธุรกิจแปรรูปอาหาร และธุรกิจค้าปลีกอาหาร อย่าง ซีพี 
เฟรชมาร์ท (CP Fresh Mart) และไก่ยาง 5 ดาว  ซึ่งการผลิตทั้งหมดใช้ส าหรับการบริโภคภายในประเทศเวียดนาม  90% 
ส่วนอีก 10% จะเป็นการส่งออก 
          นายบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การลงทุนในประเทศพม่า  ทางเครือได้เริ่มเข้าไปตั้งแต่ปี 2539 
ปัจจุบันมีธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจสัตว์บก (ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และธุรกิจแปรรูปอาหาร โดยมีแผนเพิ่มก าลังการผลิต
โตเท่าตัวในอีก 3 ปีหลังพม่าเปิดประเทศ หรือผลิตเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 20% ต่อปี 
          ทั้งนี้ มีก าลังการผลิตอาหารสัตว์ 25,000 ตันต่อเดือน หรือ 300,000 ตันต่อปี ส่วนไก่เนื้อมีก าลังผลิต 1 ล้านตัวต่อ
สัปดาห์ หรือประมาณ 50 ล้านตัวต่อปี ด้านไก่ไข่ได้เร่ิมมีการผลิตมาระยะหนึ่งแต่ก าลังการผลิตยังน้อยกว่าการผลิตไก่เนื้อ โดย
น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านตัวต่อปี ขณะที่ธุรกิจแปรรูปอาหารอย่างโรงงานผลิตไส้กรอกและลูกชิ้น อยู่ที่ประมาณ 7,000 ตัน
ต่อปี และแม้พม่าจะเพิ่งเปิดประเทศ มีประชากรกว่า 50 ล้านคน จะท าให้พม่ากลายเป็นโอกาสของการขยายฐานการผลิตเพื่อ
ส่งออก เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ไทยต้องมองพม่าเป็นคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่ง เพราะว่าเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพ และก าลังเนื้อหอม โดยเฉพาะโครงการสร้างท่าเรือทวาย ซึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนคือ ท่องเที่ยว โรงแรม และ
ร้านอาหาร                                                                                                                              (ข่าวหุ้น) 
 

11. รัฐไม่เลิกจ าน าข้าวอ้างขาดทุนเพื่อช่วยชาวนาเมิน 'นิด้า' ล่าชื่อล้มโครงการ 
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนักวิชาการเตรียมยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ระงับหรือยกเลิก
โครงการรับจ าน าข้าว ที่ มองว่าโครงการนี้เป็นเหมือนจัดตั้งบริษัทรัฐบาลแข่งกับภาคเอกชน โดยยืนยันว่าโครงการรับจ าน าข้าว
ของภาครัฐไม่มีเจตนาจะไปแข่งกับเอกชน และไม่ต้องการแสวงหาก าไรแต่ต้องการยกระดับรายได้ให้เกษตรกร ส่วนข้อห่วงใย
หรือข้อติติงต่างๆ รัฐบาลจะขอรับไปปรับปรุงในการรับจ าน าข้าวในรอบหน้า โดยจะให้กระทรวงพาณิชย์รับไปด าเนินการโดย
ค านึงถึงรูปแบบการพัฒนาโครงการรับจ าน าข้าวให้ดีขึ้นพร้อมทั้ง พูดคุยกับภาคเอกชน เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้ ภาคเอกชน 
          นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายการด าเนินโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ที่จะเริ่มด าเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด 
เกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ธนาคา รเพื่อการเกษตรและ
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สหกรณ์การเกษตรว่า เพื่อย้ าให้หน่วยงานปฏิบัติและก ากับดูแลการด าเนินโครงการรับจ าน าเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ และปูองกันการทุจริต และความเสียหายของภาครัฐ 
          อย่างไรก็ตาม ตามที่มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงการคลัง ไปพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกและงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ รับจ าน าเป็นตัวเลขที่แท้จริงมาก
น้อยแค่ไหน โดยในวันที่ 21 ก.ย.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. เพื่อหาข้อสรุปความชัดเจนเกี่ยวกับ
ตัวเลขการใช้งบประมาณในการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังรอบพิเศษ และตัวเลขข้าวเปลือกนาปีรอบใหม่ ที่คาดว่าจะใช้เงิน
มากกว่า 4 แสนล้านบาท  ซึ่งจะต้องขอค ายืนยันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปริมาณข้าวเปลือกที่แท้จริงว่ามีมากน้อย
แค่ไหนในปีหน้า เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการในการรับจ าน า และเมื่อได้ผลสรุปเป็นที่แน่นอนก็จะ
เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป 
          โดยยืนยันว่าโครงการรับจ าน ายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกว่า 20 ล้านคนได้ และเสียงส่วนใหญ่จากเกษตรกร
ยังมีความต้องการให้มีการรับจ าน า แม้ว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณกว่า 4 แสนล้านบาท  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่างบประมาณ
ดังกล่าวจะสูญเปล่า เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณเป็นทุนหมุนเวียน และยังมีการระบายสต๊อกข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้
รัฐบาลสามารถขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จี 2 จี) กว่า 7 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และไม่มีความวิตกที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลให้ยกเลิกโครงการ รับจ าน าข้าว  
          ส าหรับการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการจากปีการผลิต 
2554/55 โดยปรับจากเดิมที่รับจ าน าข้าวนาปี 1 ครั้ง และนาปรัง 1 ครั้ง มาเป็นรับจ าน าจากเกษตรกรปีละ 2 ครั้ง โดยไม่
แยกนาปีและนาปรัง และปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ าน าเพิ่มขึ้น ในเรื่องของการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การจ าน าข้าม
เขตของเกษตรกร การเข้าร่วมโครงการของโรงสี การปูองกันการสวมสิทธิ์เกษตรกร การรักษาคุณภาพข้าว และการก ากับดูแล 
ณ จุดรับจ าน า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องชี้แจงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรับจ าน าข้าว สั่งการและก ากับดูแลการ
ด าเนินการในพื้นที่ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เพื่อปูองกันการทุจริตและความเสียหายของภาครัฐในทุก
ขั้นตอน มีแนวทางในการด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล 

(แนวหน้า) 
 

12. "พาณิชย์" เร่งตั้ง Rice Trade Zone ปกป้องและรักษาคุณภาพข้าวไทย 
          เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยและกัมพูชา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน 
ณ โรงแรมอินโดจีน (Indochina Hotel) จังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจากผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทย ไม่ว่า
จะเป็นผู้แทนด่านศุลกากรอรัญประเทศ กองกาลังบูรพา ผู้ส่งออกข้าว ผู้ประกอบโรงสีข้าว รวมทั้ง ฝุายกัมพูชาประกอบด้วย
ผู้ประกอบการค้าข้าวและ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวจังหวัดพระตะบองและจังหวัด บันเตียเมียนเจย 
          ผลการหารือในครั้งนั้น ต่างเห็นพ้องกันที่จะให้มีการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน Rice Trade Zone (RTZ) เพื่อ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ยังคงต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยไว้ให้เป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดตลาดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี 
2558 ซึ่งอุตสาหกรรมข้าวในอาเซียนควรร่วมมือกันทาการตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน 
          นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การดาเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในแผนที่ไทยจะ
ร่วมมือด้านตลาดข้าวกับอาเซียน โดยมีเปูาหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศผู้ผลิตข้าวในภูมิภาคอาเซียนเกิดความร่วมมือที่ เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะช่วยในการยกระดับรายได้ เกษตรกรยกระดับราคาข้าว และการพัฒนาการผลิตและการตลาดของข้าวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ราคาข้าว มีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีรายได้



10 

 

                                                                                                      
                                                                                                                         

                                                                                                                      

เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความร่วมมือในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ ของตลาด และการทาตลาดข้าวร่วมกัน 
          ทั้งนี้ ในขั้นต้นจะเร่ิมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกับประเทศกัมพูชาเป็นลาดับแรก เนื่องจากในปัจจุบันประเทศ
กัมพูชามีการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพาะปลูกข้าวหอมที่มีคุณสมบัติคล้ายข้าวหอมมะลิไทย 
รวมทั้งมีศักยภาพในการส่งออกข้าวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวไทยมีกาลังการผลิตเกินกว่าปริมาณข้าวใน
ประเทศ อีกทั้งเทคโนโลยีการสีแปรสภาพข้าว การจัดการด้านการส่งออกของไทยก็มีประสิทธิภาพสูง 
          นอกจากนี้ กลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน ยังได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับความร่วมมือ คือ การประชุมระดับ
รัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือข้าวอาเซียน และการประชุมสมาพันธ์และผู้ค้าข้าวอาเซียน 
          ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุม สมาพันธ์โรงสีอาเซียนและผู้ค้าข้าวไปแล้ว จานวน 2 ครั้ง ในครั้งต่อไป
จะได้เชิญรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องใน 5 ประเทศผู้ผลิตข้าว คือ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักการ
เก่ียวกับการจัดตั้งกลไก ความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียนให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังอาจจะพัฒนาความร่วมมือเพื่อนา
ไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ 
(GCC) ในอนาคต 
          อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 2-12 ก.ย.2555 ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะผู้แทน เดินทางไปสารวจ
และเก็บข้อมูลข้าวในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวของกัมพูชา ตลอดจนเส้นทาง การขนส่งสินค้าของกัมพูชามายังประเทศ
ไทย เพื่อนา ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายข้าวไทยและศึกษาความเป็นได้ในการจัดตั้ง Rice Trade 
Zone แล้ว  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้ง Rice Trade Zone ไม่เพียงแต่จะทาให้เกิดความร่วมมือในด้านการค้าข้าว
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมของประเทศอาเซียน ช่วยยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรของไทย และเพื่อนบ้าน และทาให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีราคา สูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม   (มติชน) 
 

13. Exporters want more assistance 
           Experts are urging the government to monitor the baht closely, saying it will likely against sharply 
the US's third round of bond-buying or quantitative easing (QE3), and the appriciation a baht will depress 
Thai exports. 
          "Thai gems and jewellery shipments will be particularly harder hit, as exports to the US and Europe 
are already weaker on dampened demand from their crippled economies," said Somchai Phornchindarak, 
president of the Thai Gem and Jewelry Traders Association(TGJTA). 
          "And an exchange rate of 30-31 baht to the dollar would also be quite unfavourable for exports." 
          The US and the EU combined account for 50-60% of Thailand's gems and jewellery exports. 
          Mr Somchai said although shipments to China and India remain in good shape with 10-15% 
anticipated growth this year, these markets are not big enough to offset the impact of the US and EU 
downturn. The TGJTA forecasts exports will fetch US$12.3 billion this year at best, equal to last year's 
level. 
          "Previously, the TGJTA was positive the industry would recover in the third and fourth quarters 
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thanks to government tax measures, but now we believe it's too late to stimulate exports for the final 
three months," said Mr Somchai. 
          Last month the government agreed to extend value-added tax waivers on raw-material imports to 
help spur gems and jewellery exports and cushion the impact from foreign exchange volatility. 
          Parkdehans Himathongkom, a deputy government spokesman, said the government is preparing to 
speak with Mozambique on cooperation in raw material supplies to Thai manufacturers. 
          The Thai Chamber of Commerce will be asked to act as a core agency organising training for skilled 
labour, while the government pledges to organise campaigns to promote the image of Thai jewellery and 
ornaments. The TGJTA proposes that in the medium term, the government waive the 20% import tariff on 
raw materials for silver jewellery that cannot be produced domestically. 
          The government is also being urged to provide more financial support to small and medium-sized 
enterprises to help them expand their market.                                                             (BANGKOK POST) 
 

     


