
 

 

ข่าวประจ าวันที่ 4  มกราคม   2556 

1. 'พาณิชย์' จัดคาราวานสินค้าถูกตระเวนขายโรงงาน-แหล่งชุมชน                              (ASTVผู้จัดการรายวัน) 
          น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมฯ มีแผนที่จะจัดคาราวานธงฟ้า ตามนโยบายของ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะน าสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ประจ าวันที่จ าเป็นต่อการ
ครองชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ ามันพืช น้ าตาลทราย ไข่ไก่ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน เป็น
ต้นราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ออกไปจ าหน่ายยังสถานที่ที่มีประชาชนอยู่เป็นจ านวนมาก 
           กรมฯ จะจัดคาราวานรถธงฟ้าน าสินค้าราคาถูกไปจ าหน่าย จะจัดเป็นสายๆ ออกไปยังที่ต่างๆ ไม่ซ้ ากันเพื่อให้กระจาย
มากที่สุด โดยจะมุ่งไปยังพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ราคาสินค้าจะยังเป็นปกติ แต่ก็มีบางสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนที่
สูงขึ้น และยิ่งมีการปรับขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาททั่วประเทศ ก็ต้องยิ่งหาทางบรรเทาผลกระทบไว้ก่อน 
          ทั้งนี้ กรมฯ ยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าจนผู้ประกอบการต้องปรับขึ้น
ราคา เพราะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้มีการขึ้นค่าแรงไปแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย.2555 และได้มีการบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนไป
แล้วส่วนอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในภาคเกษตร ขนส่งการพาณิชย์และบริการ ก็ได้รับผลกระทบไม่มาก ตั้งแต่ 
0.67-7.86% เท่านั้น และจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นเร่ืองขอปรับราคาสินค้าจากต้นทุนค่าแรงงานเข้ามา 
          นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะไปเปิดร้านถูกใจตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจร้านค้า
ในพื้นที่ เพื่อดึงให้เข้ามาเป็นร้านถูกใจ เพราะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ท างานในโรงงาน
ต่างๆ ที่จะสามารถซื้อหาสินค้าจ าเป็นในราคาถูกได้ 
           ส าหรับการจัดงานธงฟ้า กรมฯ มีแผนที่จะจัดโครงการธงฟ้ากระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศและลงลึกไปจนถึง
ระดับอ าเภอ ต าบล โดยปี 2556 มีแผนที่จะจัดประมาณ 900 ครั้ง และที่ส าคัญจะมีการจัดโครงการธงฟ้า AEC 2 ครั้ง และธง
ฟ้าระดับภาค 4 ครั้ง ซึ่งจะจัดเป็นงานใหญ่โดยจะน าผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มต่างๆ ไปร่วมจัดจ าหน่ายสินค้าเพื่อช่วยลดค่า
ครองชีพให้กับประชาชน 
           นอกจากนี้ ยังต้องเน้นการจัดโครงการธงฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เพราะในปี 2555 ที่ผ่านมา 
จากสถิติการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่และมากที่สุดยังคงเป็นเรื่องสินค้าแพง จึงต้องเข้าไปช่วยแบ่ง
เบาภาระให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 

2. ธุรกิจพีอาร์ชิงโอกาสเออีซีเกาะ "แบรนด์ไทย" โกอินเตอร์                                                (กรุงเทพธุรกิจ) 
          ฐานประชากรกว่า 600 ล้านคน ส่งให้โอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 กลายเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ ที่ทั้งแบรนด์ "ไทย-เทศ" ต่างเตรียมจัดทัพรับโอกาสการเติบโตนับจากนี้   ภายใต้แผนการบุกตลาดอาเซียนของทัพ 
"แบรนด์ไทย" คงต้องพ่วงทั้งกลยุทธ์การท าตลาดและการสื่อสารแบรนด์ไปพร้อมกัน หรืออีกมุมการเข้ามาขยายตลาดของ 
"อาเซียนแบรนด์" ในตลาดไทยก็ต้องใช้บริการด้านการสื่อสารไม่ต่างกัน ทิศทางดังกล่าวนับเป็นโอกาสส าคัญของธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) และการสื่อสารครบวงจร  ที่พร้อมให้บริการกับแบรนด์ไทย ซึ่งก าลังตื่นตัวและเตรียมองค์กรสู่เออีซี 
          ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธาน โก คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ 
มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด กล่าวว่า ตั้งแต่ปี55  ดีซีฯ ได้เตรียมองค์กร เพื่อพร้อมรับเออีซี ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรกับ 
"โก คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป" กลุ่มบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นน าของเอเชีย เดินหน้าแผนก้าวสู่การสร้างเครือข่าย บริษัท
ประชาสัมพันธ์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรระหว่าง บริษัท  โก คอมมูนิเคชั่นส์ ประเทศมาเลเซีย , ดีซี  
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คอนซัลแทนส์ฯ ประเทศไทย และบริษัท  แอคทีฟ อีเวนท์ แมเนจเม้นท์ ประเทศกัมพูชา 
          ในไตรมาสแรกของปี 56  มีแผนที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประเทศพม่า ลาว อินโดนีเซีย 
เวียดนาม ศรีลังกาและอินเดียเพิ่มเติม เชื่อว่าจากนี้ บริษัทฯ จะมีทรัพยากรมากข้ึนและมีลูกค้าเพิ่มตามไปด้วย 
          ทั้งนี้ ทางกลุ่มฯ มีแผนที่จะลงทุนเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของพนักงานในแต่ละ
ประเทศ ที่ เข้าไปด าเนินกิจการให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทในท้องถิ่นต่างเห็นว่าการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงช่วยใน
การท ากิจกรรมการตลาด และที่ส าคัญคือการเพิ่มผลก าไร 
          แผนงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ บริษัทฯ คือ การมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เติบโตเฉลี่ยกว่า 8% 
ต่อปี 
          วรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จ ากัด จ ากัด ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ , กลยุทธ์การ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการก้าวสู่เออีซี ที่ส่งผลให้ตลาดเปิดกว้างขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้าน
การสร้างภาพลักษณ์ที่มีความพร้อมด้านทีมงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  และมีเครือข่ายในต่างประเทศ ได้มีโอกาส
ขยายฐานธุรกิจในภูมิภาคนี้ รองรับโอกาสการเติบโตการทิศทางการลงทุนของ "ทุนไทยไปอาเซียน" และ "ทุนอาเซียนมาไทย"   
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบใด ก็ต้องการใช้บริการด้านการสื่อสารและพีอาร์ในการท าตลาดทั้งสิ้น 
          กลุ่มที่มีเครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศ จะมีความได้เปรียบในการท างานด้านสื่อสารและพีอาร์  เพราะจะ
เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภคในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารและคอนเทนท์ได้อย่างตอบ
โจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศ  โดยนิโอฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านการเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายในธุรกิจด้านการ
สื่อสารและพีอาร์ต่างชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพันธมิตรในอาเซียน ที่พร้อมจะท างานร่วมกันทั้งการให้บริการแบรนด์ไทย 
โกอินเตอร์ และกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง อาเซียน พลัส ที่จะเข้ามาท าตลาดในไทย 
          จากการที่บริษัทและองค์กรให้ความส าคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการเตรียมตัวบุกตลาดอาเซียน  ส่งผลให้
ธุรกิจการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปีไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวม จะเติบโตสูงหรือชะลอตัว ด้วย
จ าเป็น ต้องใช้บริการด้านการสื่อสารและพีอาร์ในการขับเคลื่อนแบรนด์ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ  ท าให้ธุรกิจนี้เติบโตเฉลี่ยปี
ละ 10% เชื่อว่าท่ามกลางเกมรุกปักธงอาเซียนจากนโยบายเออีซี นับจากนี้ธุรกิจการสื่อสารและ พีอาร์ยังคงเติบโตสูงในอัตรา 
15-20% ต่อปี 
 

3. ไทย-พม่ากว้านซื้อที่ลงทุนระนองรับ 'เออีซี'                                                                (กรุงเทพธุรกิจ) 
          นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้า , สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 10 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับพม่า ประกอบด้วย จ.ระนอง, ชุมพร, 
ประจวบคีรีขันธ์, แม่ฮ่องสอน, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุร,ี เชียงใหม่, เพชรบุรี และเชียงราย ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเร่งด าเนินการในการจัดระเบียบการค้าตามแนวพื้นที่ชายแดนใหม่ โดยเฉพาะการลดขั้นตอนและระเบียบต่างๆ พบว่า
ยังยุ่งยาก ซับซ้อน และพบว่ากฎระเบียบส่วนใหญ่ที่หน่วยงานของไทยจัดท าขึ้นไม่ได้เอ้ือให้กับนักธุรกิจไทย 
           ปัจจุบันการค้าขายตามแนวชายแดนไทย-พม่า ได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมมาก จากอดีตที่ผ่านมาพม่าจะเข้ามาซื้อ
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สินค้าแล้วน ากลับไปขายต่อที่พม่า โดยลักษณะการเข้ามาจะเป็นการเข้ามาซื้อโดยตรงจากร้านค้า ต่อมาได้พัฒนาเป็นการซื้อ
ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ปัจจุบันรูปแบบการค้าขายได้เปลี่ยนอีกคร้ังกลายเป็นพม่าเข้ามาตั้งบริษัท หรือตัวแทนในไทย ใน จ.ระนอง
หรือจังหวัดตามแนวชายแดนต่างๆ หากมองดูตัวเลขการค้าขายชายแดนไทย-พม่า ตัวเลขอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากดูข้าง
ในจะพบว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยเดิมเป็นการส่งออกโดยพ่อค้าไทย 100% ปัจจุบันไม่ใช่อาจเป็นพม่าถึง 30-40% แสดงให้
เห็นถึงกลุ่มทุนของประเทศเพื่อนบ้านที่เร่ิมหาลู่ทางขยายการค้า การลงทุนในประเทศใกล้เคียงมากข้ึน 
          นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า  ขณะนี้ พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนายทุนทั้ง
พม่า ไทย และต่างชาติ ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดิน บ้าน ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง และใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมเข้ามาตั้งฐานธุรกิจ 
รองรับ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  รวมถึงการเปิดประเทศของพม่า ท าให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนไทยและ
พม่าคึกคัก โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนเร่ิมหาช่องทางที่จะเข้ามาตั้งฐานในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดต่อไทย-พม่า ด้าน 
จ.ระนอง-เกาะสอง 
          นอกจากนี้  ทางภาคเอกชนก าลังเร่งผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยพม่า บริเวณพื้นที่ ต .น้ าจืด  
อ.กระบุรี จ.ระนอง ซึ่งมีแนวพรมแดนติดกับพม่า ทางจ.เกาะสอง ตลอดแนวเป็นระยะทาง โดยมีล าน้ ากระบุรีก้ันตลอดแนว ท า
ให้ประชาชนทั้งสองประเทศนิยมข้ามฟากเข้ามาติดต่อค้าขายระหว่างกันตลอดเวลา ดังนั้น หากสามารถเปิดจุดผ่อนปรนขึ้นใน
บริเวณนี้จะสามารถส่งเสริมการค้าขายของทั้ง 2 ประเทศได้ 
           จากแผนการเปิดนิคมอุตสาหกรรมทวายของพม่าที่ทวาย บนพื้นที่กว่า 200,000 ไร่  คาดว่าในอนาคตจะเป็นย่าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของพม่าทางตอนใต้ ท าให้ขณะนี้นักธุรกิจใน จ.ระนองที่มี
การค้า การลงทุนกับพม่า เตรียมที่จะหาช่องทางที่จะเข้าไปลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสัตว์น้ า ซึ่งพบว่านักธุรกิจในจังหวัดระนองที่ปัจจุบันมีโรงงานกว่า 300 โรงงานก าลังให้ความสนใจและหาช่องทางที่จะ
เข้าไปลงทุน 
            

4. เล็งตั้งศูนย์ทดสอบรับรองวิชาชีพ รับเปิดเสรีการศึกษาอาเซียน                                               (คม ชัด ลึก) 
          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการรบริหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สศช.) ที่มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ขณะนี้ สคช.ก าลังเร่งเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการเปิดเสรีทางการค้า การบริหาร การลงทุน และการเคลื่อนย้ายก าลังคนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
โดยจัดท ามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมและบริการที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน ให้เป็นจุดแข็งทั้งในประเทศและในตลาด
อาเซียน รวมถึงตลาดโลก ได้แก่ มาตรฐานอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อสร้าง ด้านสปาและความงาม 
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านโลจิสติกส์ ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านแฟชั่นและเสื้อผ้าสตรี ด้านเชฟไทย และด้านธุรกิจค้า
ปลีก เป็นต้น โดยคาดว่าการจัดท าจะแล้วเสร็จในปี 2556 
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ สคช.และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะใช้พื้นที่ของวิทยาลัยใน
สังกัด สอศ. และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เปิดเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบอาชีพได้รับการรับรองวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าไปต่อยอด
เพิ่มโอกาสการท างานเมื่อก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้ มาเข้ารับการประเมินได้ เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาลัยประมง 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต 
            ศูนย์ทดสอบดังกล่าวจะกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสะดวกต่อผู้ต้องการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะเดินทาง
มาติดต่อได้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สมาคมช่างทองไทย สมาคมการพิมพ์
ไทย ช่วยท าหน้าที่เป็นหน่วยประเมิน ทดสอบ และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาต่างๆ ที่สถาบัน
ร่วมกับผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้น หากผ่านการทดสอบสมรรถนะจะได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากนี้
สคช.จะไปท ารายละเอียด เพื่อเตรียมเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2557 ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการทดสอบ
สมรรถนะของแต่ละศูนย์ต่อไป 
 

5. การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและไทยปี 2556                                                                  (กรุงเทพธุรกิจ) 
          ปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2556 ว่าจะเป็นเช่นใดเนื่องจาก
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ขณะที่
ปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองมีความไม่แน่นอนสูงและจะส่งผลต่อความผันผวนต่อตลาดการเงินภายในประเทศรวมทั้งการบริโภค
และการลงทุนภายในประเทศได้ โดยความเสี่ยงทางการเมืองในไทยมีทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นน า
และความขัดแย้งเชิงโครงสร้างความขัดแย้งที่รุนแรงอาจปะทุขึ้นเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองจนสั่นคลอนต่อเสถียรภาพของ
ระบบการเมืองได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเสถียรภาพของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง จุดอ่อนไหวที่อาจน ามาสู่วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
          ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจน ามาสู่การลุกฮือขึ้นของมวลชน การพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อเข้ามาสู่อ านาจ
นอกครรลองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารโดยใช้ก าลังหรือตุลาการภิวัฒน์ก็ตาม หากมีเหตุท าให้
วิกฤตการณ์การเมืองปะทุขึ้นอีก วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบนี้น่าจะยืดเยื้อส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากและท าให้ลดทอน
โอกาสในการพัฒนาไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉะนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมจึงต้องร่วมกัน
ลดทอนความเสี่ยงต่างๆ ที่จะน าไปสู่วิกฤตการณ์การเมืองรอบใหม่ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้นจะท าให้เสถียรภาพระบอบประชาธิปไตยและระบบการเมืองมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และไม่น่าเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งทาง
การเมืองรอบใหม่หากเปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ 
          ส าหรับปัจจัยภายนอก ต้องจับตาผลกระทบจากหน้าผาทางการคลัง เนื่องจากหน้าผาทางการคลังจะท าให้ตัวเลขการ
ขาดดุลงบประมาณลดลงอย่างรวดเร็วเกินไปท าให้เศรษฐกิจสูญเสียพลังขับเคลื่อนทางการคลังอย่างฉับพลันและรุนแรง
เนื่องจากมาตรการการคลังชั่วคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นสุดลง โดยมีการประมาณว่า หน้าผาทางการคลังในสหรัฐท าให้
ตวัเลขการขาดดุลงบประมาณลดลงมากกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 4% ของ จีดีพี 
          ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ม.รังสิต มีการประเมินผลกระทบของหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ที่
จะมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐไว้ในหลายกรณีกรณีแรก ไม่มีปัญหาหน้าผาทางการคลัง (มาตรการลดภาษีและการใช้จ่ายยังคงมีการ
ด าเนินการต่อไปทั้งหมด) กรณีนี้มีความเป็นไปได้น้อย เพราะจะติดปัญหาเพดานหนี้สาธารณะ ขณะนี้สหรัฐสัดส่วนหนี้
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สาธารณะต่อจีดีพีของสหรัฐสูงกว่า 100% ขาดดุลงบประมาณราว 9.5% ของจีดีพีเศรษฐกิจสหรัฐ  กรณีแรกนี้ เศรษฐกิจสหรัฐ
อาจขยายตัวได้ถึง 2.5 - 3% ในปี 2556 อัตราการว่างงานลดลง (แต่เป็นผลระยะสั้น) เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 แต่จะท าให้แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะไม่เป็นไปตามเป้าและอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและ
ระบบการเงินโลกในระยะยาวได้ 
          กรณีที่สอง กรณีลดการขาดดุลงบประมาณ 25% จาก Fiscal Cliff ท าให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ประมาณ 2.1 - 
2.2% เป็นไปตามกรณีพื้นฐานที่ คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป ม . รังสิต ได้ประเมินไว้ 
กรณีนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และกรณีนี้ช่วยท าให้ความเสี่ยงของการปะทุขึ้นของหนี้
สาธารณะของสหรัฐในอนาคตลดลงได้บ้าง 
          กรณีที่สาม มีการตัดลดมาตรการการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะท าให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
ลดลงต่ ากว่า 2%     
          กรณีที่สี่ ลดการขาดดุลงบประมาณ 50% จาก Fiscal Cliff จะท าให้อัตราการขยายตัวต่ ากว่า 1%  
          กรณีที่ห้า ไม่ต่อมาตรการลดภาษี (คิดเป็นเม็ดเงินไม่ต่ ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์)  
          กรณีที่สาม สี่ และห้า จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและส่งผลต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยวของ
ไทยระดับหนึ่ง  
          กรณีหก ลดการขาดดุลงบประมาณ 75% จาก Fiscal Cliff หรือ  
          กรณีเจ็ด ตกหน้าผาทางการคลัง เงินหายไปจากระบบมากกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งสองกรณีจะท าให้อัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐติดลบได้ ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และ อาจท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ถึง 4% 
          ส านักงานงบประมาณรัฐสภา (Congressional Budget Office) ของสหรัฐได้วิเคราะห์หากรัฐบาลสหรัฐยังคงด าเนิน
นโยบายการคลังตามเดิม กล่าวคือ ยอมให้นโยบายการลดภาษีชั่วคราวของรัฐบาลประธานาธิบดีบุช (Bush Tax Cut)  
หมดอายุลงตามที่ก าหนดไว้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และยอมให้นโยบายการลดภาษีประกันสังคมหมดอายุ ตลอดจนตัด
งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลลงบางส่วน จะท าให้สหรัฐอเมริกาลดการขาดดุลการคลังจาก 1,089 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2555 
เหลือลงเหลือ 213 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2565  ท าให้หนี้สาธารณะคิดเป็น 58 % ของจีดีพีในปี 2565  แต่ถ้าหากรัฐบาล
สหรัฐยืดอายุการลดภาษีต่างๆ และคิดภาษี Alternative Minimum Tax (AMT) ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 
และยังคงให้อัตราการจ่ายตามโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลเหมือนเดิม ตลอดจนชะลอการบังคับใช้ Budget Control 
Act ปี 2554 จะท าให้สหรัฐขาดดุลการคลัง 1,362 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2565 ท าให้หนี้สาธารณะคิดเป็น 89.7 % ของจีดีพี
ในปี 2565 ซึ่งอาจท าให้เกิดวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะได้ 
          หากรัฐบาลสหรัฐเลือกยืดมาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจออกไป หรือไม่ยอมตกหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) 
รัฐบาลจ าเป็นต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลเองในอนาคต ส่งผลให้รัฐบาลต้องลดรายจ่าย
ภาครัฐและด าเนินนโยบายเพิ่มภาษีต่างๆ เพื่อน ามาช าระหนี้ที่เพิ่มข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ หนี้สาธารณะที่เพิ่มข้ึนก็จะส่งผลให้
เงินออมในประเทศลดลง ส่งผลให้มีการกู้ยืมเงินนอกประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังส่งผลการลงทุนในประเทศลดลงอีกด้วย การที่
รัฐบาลสหรัฐก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและยังคงด าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล อาจน ามาสู่ปัญหาวิกฤตการณ์หนี้สินแบบ 
ยูโรโซน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนและเงินดอลลาร์สหรัฐอาจสูญเสียสถานะของเงินสกุลหลักของตลาด
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การเงินโลกในอนาคต หากรัฐบาลสหรัฐยอมตกหน้าผาทางการคลังจะส่งผลเศรษฐกิจของสหรัฐถดถอยในปีหน้า ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยและอาจท าให้การเติบโตไม่ถึง 4% ในปี 2556 แต่จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งและฐานะทางการคลัง
ปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป 
          นโยบายบางส่วนที่อยากเสนอแนะในการเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้ 
          1. รัฐบาลต้องเร่งปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลระหว่างภาคส่งออก ภาคบริการและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ภาคส่งออกจะมีการแข่งขันกันสูงจากการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาคส่งออกจึงมีประสิทธิภาพสูงและ
ปรับตัวพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แต่ผลตอบแทนจากภาคส่งออกจะต่ าล ง ขณะที่ภาคบริการมีการเปิดเสรี
ค่อนข้างล่าช้า มีอ านาจผูกขาดและกึ่งผูกขาดอยู่จึงให้ผลตอบแทนสูงแต่ประสิทธิภาพต่ า 
          2. เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งหมด ทั้งระบบขนส่งมวลชนระบบรางและระบบโลจิสติกส์ ระบบ
ชลประทาน ระบบพลังงาน ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 
          3. พัฒนาระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอ 
          4. ผลักดันให้มีการปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน และ ปัจจัยการผลิต 
          5. นโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทเป็นการปรับค่าแรงในอัตราก้าวหน้าที่จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
ลดความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ แต่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในสัดส่วนสูงในกระบวนการการผลิต 
มาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบควรมุ่งเน้นไปที่การลดรายจ่ายและต้นทุนให้กับกิจการขนาดเล็กแต่ไม่ควรลดการ
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เพราะจะส่งผลต่อระบบสวัสดิการและความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว 
          6. ลดเงื่อนไขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะน ามาสู่ความขัดแย้งรุนแรงหรือวิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่ 
          7. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) 
ระยะยาวจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
          8. วางยุทธศาสตร์และเป้าหมายเพื่อให้ "ไทย" ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถใช้โอกาสความ
รุ่งเรืองของเอเชียตะวันออก หรือ ศตวรรษแห่งเอเชีย เพื่อยกระดับฐานะของไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว 
 

6. บทบาทกระทรวงเกษตรฯภายใต้ผลส าเร็จการประชุมสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ              (สยามรัฐ) 
         การประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) และบริษัทร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ จ ากัด(IRCo) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาได้
ข้อสรุปที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มสดใส นอกจากจะได้แนวทางรักษาระดับราคายางพาราไม่ให้
ตกต่ าลงแล้ว ยังมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า อันจะน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพ
ราคายางในระยะยาว 
          ผลการประชุมสภาไตรภาคียางพาราระดับรัฐมนตรีระหว่างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย มีความเกี่ยวเนื่อง
กับมาตรการที่ด าเนินการอยู่และมาตรการในอนาคต เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ภายในปี 2556 ให้ประเทศสมาชิกระดมทุนเพื่อใช้
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและบริหารจัดการ IRCo จ านวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนของไทยประมาณ 3.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่เหลือเป็นสัดส่วนของอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
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          ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพาราไปสู่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งสนใจที่จะเข้าร่วมเครือข่าย ทั้งยังมุ่งผลักดันเครือข่ายสู่กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี(AEC) ด้วย นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในแผนการจัดตั้งตลาดยางพาราของภูมิภาคอาเซียน(Regional 
Rubber Market) ซึ่งจะเป็นตัวแทนของผู้ขาย และมีการซื้อขายยางแบบส่งมอบจริงในราคาเป็นธรรม 
          อีกทั้ง ยังได้ประเมินผลว่ามาตรการจ ากัดการส่งออกยาง เป้าหมาย 300,000 ตัน เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติ
ออกสู่ตลาดตามข้อตกลงของ ITRC จากความร่วมมือของทั้ง 3 ประเทศ ที่ได้ด าเนินการมาแล้วในอดีต มีผลท าให้ราคา
ยางพาราอยู่ได้ในระดับราคา 3 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัมสามารถช่วยพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ าลงได้ โดยราคาซื้อขาย
ภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 75-85 บาท/กิโลกรัม ถ้าราคายางทรุดตัวลงอีก ทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็พร้อมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้มาตรการจ ากัดโควตาส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 500,000-700,000 ตัน และมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมเข้าไปอีก เพื่อ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศสมาชิก 
          นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในมาตรการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นในแต่ละประเทศตามขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศตน และรับที่จะมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างกันด้วย โดยไทยได้น าเสนอว่า ควรมีการส่งเสริมให้น ายางพารามาผสมกับยางมะตอยในการท าถนนแทนการ
ใช้ยางแอสฟัส ติกส์ ซึ่งจะท าให้ได้ถนนที่มีคุณภาพ มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สามารถช่วยประหยัด
งบประมาณภาครัฐในการซ่อมบ ารุงถนนได้ค่อนข้างมาก อนาคตถ้ามีการท าถนนยางพาราอย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพยุงและผลักดันราคายางให้ขยับตัวสูงขึ้น และ
ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วย ส่วนมาเลเซียมีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมถุงมือยางและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปอื่นๆ 
ก็จะได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบมากข้ึนเร่ือยๆ ราคาก็จะขยับตัวสูงตามไปด้วย 
          นายพิเชฎฐ์ พร้อมมูล ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สถาบันวิจัย-
ยาง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทของไทย ได้ร่วมกันศึกษาเรื่องการท าถนนยางพารา พร้อมก าหนดมาตรฐานและ
ออกแบบถนนยางพาราเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างถนนยางมะตอยผสมยางพาราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งพบว่ามี
ความเป็นไปได้มากและปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความฝืดของถนนยางพารา ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัย(Safety) และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
          ในส่วนของสถาบันวิจัยยางได้คิดค้นเทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนน ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในภาคสนาม 3 เทคโนโลยี ได้แก่เครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ ายางข้นแบบเคลื่อนที่ได้เครื่องต้นแบบผสมยาง 
มะตอยกับยางพาราชนิดยางแห้งแบบเคลื่อนที่ได้ และเทคโนโลยีการใช้น้ ายางข้นและยางแห้งผสมยางมะตอยในงานสร้างทาง 
สามารถใช้เป็นต้น แบบน าไปประยุกต์ใช้ในการท าถนนยางพาราได้โดยสถาบันวิจัยยาง พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ฟร ี
          อย่างไรก็ตาม ไทยควรส่งเสริมให้ท าถนนยางพาราภายในประเทศมากข้ึนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบ
ให้กับต่างประเทศได้ ศึกษาเรียนรู้และดูงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้มีการท าถนนยางพาราเพิ่มขึ้นทั่วโลก 
อนาคตหากต่างประเทศหันมาใช้ยางพาราท าถนน ประมาณ 10 ประเทศคาดว่า จะเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราทั่วโลกได้ 
ประมาณ 5% หรือกว่า 500,000 ตัน/ปี เป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยางธรรมชาติได้ในระยะยาว ที่ส าคัญยังช่วย
แก้ปัญหาราคายางตกต่ าได้ 
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7. สะพานข้ามน้ าโขง 4 เชียงของ-ห้วยทรายเชื่อมไทย-ลาว-จีน                                                       (มติชน) 
            นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นตัวแทนของ
รัฐบาลไทย และ นายทองลุน สีสุลิน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นตัวแทนของรัฐบาลลาว 
ส่วนจีนส่ง นายหลี เป่ย รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4  นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ลาว และจีนเข้าด้วยกัน 3 
ประเทศ กับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียตกลงก่อสร้างด้วยงบประมาณร่วมทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยและจีนร่วมกัน
ออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง โดยมีขนาด 2 ช่องทางจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ตัวสะพานยาว 630 เมตร  ซึ่งกระทรวงคมนาคม 
ได้ว่าจ้างบริษัทกลุ่มซีอาร์ 5-เคที จอยท์เวนเจอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนร่วมระหว่าง บริษัท ไชน่า เรลเวย์ โน .5 เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 
จ ากัด จากประเทศจีน และบริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จ ากัด ของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2553 และเดิม
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ธ.ค.2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน แต่ช่วงกลางปี 2554 มีปัญหาเรื่องการใช้ค่าเงินจ้างเอกชน
ท าให้ล่าช้าออกไปถึงกลางปี 2556  
           โดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 นับจากการก่อสร้างแห่งแรกที่ จ.หนองคาย กับนครเวียงจันทน์ 
แห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร กับเมืองสะหวันเขต และ แห่งที่ 3 จ.นครพนม กับเมืองค าม่วนของประเทศลาว ซึ่งหลังเปิดใช้เชื่อว่าจะ
ท าให้เศรษฐกิจด้านนี้มีความเจริญเติบโตทั้งจากภาคการท่องเที่ยวที่จะมีความคึกคัก ตลอดจนการค้ าและการลงทุนที่จะมี
จ านวนมากเนื่องจากสะพานแห่งนี้จะเชื่อมกับถนน R3A ทะลุไปยังเมืองทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ คาดว่า ประมาณเดือน
เมษายนหรือเดือนพฤษภาคมก็คงเปิดใช้ได้ โดยจะต้องมีการพูดคุยระหว่างประเทศกับลาวและจีนในเรื่องของพิธีการเปิดและ
การใช้สะพานต่อไป 
           นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สะพานแห่งนี้จะเชื่อม ถนน  R3A ไทย-สปป.ลาว-
จีนตอนใต้ ซึ่งที่ จ.เชียงราย ยังมี ถนน R3B ไทย-พม่า-จีนตอนใต้ ผ่านทาง อ.แม่สาย อีกด้วย โดยทั้งสองเชื่อม กรุงเทพฯ-คุนห
มิง มณฑลยูนนาน ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร เชื่อว่าจะเสร็จทันเดือนเมษายน 2556 หน้าแน่นอน จากนั้น จะมีการ
เปิดให้เดินรถบรรทุกสินค้าที่มีการค้ากันแต่เดิมอยู่แล้ว โดยทางกระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมที่ดินเอาไว้ใกล้สะพานประมาณ 
200 ไร่ ใช้งบประมาณราว 1,000 ล้านบาทในการสร้างศูนย์กระจายสินค้า เพราะตามปกติจะมีรถบรรทุกสินค้าไทย-จีน เป็น
จ านวนมากและรถบรรทุกของจีนสามารถเปลี่ยนถ่ายสินค้าในฝั่งไทยได้ลดปัญหาการสภาพรถและการจราจรที่ต่างกัน  
          นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานโครงการเพื่อสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า หลังการเปิด
ใช้สะพานข้ามน้ าโขงแห่งที่ 4 ไม่เพียงแต่เพิ่มให้ระบบโลจิสติกส์การขนส่งที่ดีขึ้น ยังหมายถึงผลพวงทั้งด้านการค้าและการ
ลงทุนที่จะตามมาที่ประเทศไทยจะสามารถผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
          นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงราย กล่าวว่า สะพานไม่เพียงจะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม
การค้าให้กลับมาคึกคัก ยังหมายรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะท าให้มีการ
ลงทุน การเปิดตลาดใหม่ที่จะท าให้มีเงินหมุนเวียนใน จ.เชียงราย จากเดิมที่มี รายได้ทางการค้าปีละประมาณ 16,000 ล้านบาท 
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8. อุตฯ ตั้งทีมดึงนักลงทุนเจาะ 'เอสเอ็มอี' ญี่ปุ่น                                                              (กรุงเทพธุรกิจ) 
          นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานชักจูงการ
ลงทุนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นและไทย โดยมีนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อท าหน้าที่ชักจูงการลงทุนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นในกลุ่มผู้รับช่วงการผลิต (Tier 2 และTier 3) ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากข้ึน 
          ทั้งนี้ ภารกิจส าคัญของคณะท างานจะเน้นการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ศักยภาพและ
จุดแข็งของไทยต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่น รวมถึงให้ข้อมูลการท าธุรกิจในไทยที่ตรงต่อความต้องการของบริษัท
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก าหนดให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เอสเอ็มอีญี่ปุ่นมีศักยภาพและมีเทคโนโลยีสูง เน้นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่
ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้แต่ไม่เพียงพอ เช่น ชิ้นส่วนยานพาหนะ เครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่ต้องการ
ความแม่นย าสูง โลหะและชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนโทรคมนาคม และกิจกรรมการ
ผลิตหรือถนอมอาหาร 
          ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นเผชิญปัญหาเงินเยนแข็งค่า ความต้องการในประเทศมีแนวโน้มอิ่มตัว ต้นทุนการ
ผลิตในประเทศสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มที่กลุ่มเอสเอ็มอีจะออกมาลงทุนนอกประเทศมากขึ้น ซึ่งไทยเป็นประเทศเป้าหมายส าคัญที่
นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะศักยภาพความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ และการเป็น
ศูนย์กลางด้านการลงทุนในภูมิภาค คณะท างานจะต้องมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเอสเอ็มอีให้เข้าใจไทย
มากข้ึน 
          นอกจากนั้น กระทรวงฯได้มอบนโยบายให้บีโอไอด าเนินงานแบบบูรณาการ โดยดึงภาครัฐและภาคเอกชนไทยและ
ญี่ปุ่นมาเป็นแนวร่วม เช่น บีโอไอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สมาพันธ์สมาคม
อุตสาหกรรมสนับสนุน เจโทร และหอการค้าญี่ปุ่น เพื่อก าหนดทิศทางดึงดูดการลงทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          ด้านนายอุดม กล่าวว่า คณะท างานจะมีกิจกรรมส าคัญทั้งในรูปแบบเชิงรับและรุก โดยเชิงรับจะประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น เจโทรกรุงเทพฯ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เพื่อรับข้อมูลจากคณะนักลงทุนเอสเอ็มอี
ที่ต้องการเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย ส่วนกิจกรรมเชิงรุกคือการจัดคณะชักจูงการลงทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน จัดกิจกรรมสัมมนา และพบกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่น โดยเบื้องต้นจะจัดกิจกรรมรูปแบบดังกล่าว 2 เดือนต่อ 
1 คร้ัง 
          ทั้งนี้โครงการชักจูงการลงทุน และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นและไทย จะใช้เวลาด าเนินการ 1 ปี หรือ
สิ้นสุดเดือนพ.ย. 2556 โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมต่างๆจะส่งผลให้จ านวนค าขอรับการส่งเสริมของโครงการเอสเอ็มอีญี่ปุ่นใน
ไทยระหว่างปี 2556-2557 เพิ่มขึ้นปีละ 5% การจัด Business Matching ระหว่างเอสเอ็มอีไทยและญี่ปุ่น มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 รายในแต่ละปี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยให้สูงขึ้นจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผ่านการร่วมทุนหรือความร่วมมือทางธุรกิจกับเอสเอ็มอีญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี 
 

9. AEC ADDS FUEL TO BOOMING HK-ASEAN  TRADE                                                          (THE NATION) 
          As the Asean Economic Community approaches in 2015, there has been much interest in 
investment in the region. Krungthep Turakij TV's Chaowarat Yongjiranon talks to Fong Ngai, director of the 
Hong Kong Economics and Trade Office for Asean. He gives his views on how Hong Kong investors plan to 
enter the Myanmar market and what Asean needs to do to become more attractive to investors. 
          Since the implementation of the China-Asean Free Trade Agreement a few years ago, Hong Kong-
Asean trade has been growing steadily at an average of 7 per cent per year. That provides a very good 
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platform for Hong Kong to capitalise on the trade relations between Asean and the mainland, Fong Ngai 
said. 
          About 12.6 per cent of the trade between Asean and mainland China goes through Hong Kong, he 
said. Asean-Hong Kong trade stood at US$93.3 billion (Bt2.83 trillion) in 2011, making Asean the city's 
second-largest trading partner - even bigger than the European Union and the United States. So Asean is 
gaining importance for Hong Kong as well as for the mainland. 
          Meanwhile, Hong Kong investors are everywhere. That is the nature of Hong Kong, but mainly in 
the services sector, as the economy is 93-per-cent services with four pillar industries - trading and logistics, 
financial services, business professional services, and tourism. 
          "So our investments are mainly in these four areas," Fong said. 
          Hong Kong and Thailand have signed an investment, promotion and protection agreement as well 
as a pact on avoidance of double taxation in 2005, so Hong Kong has a long cooperative relationship that 
evokes confidence in each other's economies. 
          The Hong Kong-Thai trade and investment relationship has been growing steadily even amid the 
turbulence in the past three or four years. It shows average growth of 8 per cent. Hong Kong-Thailand 
trade was $15.3 billion in 2011. 
          There is another development, which is the building of a cruise terminal in Hong Kong that is due 
to be completed midyear. The new terminal will be able take two of the world's biggest cruise liners at 
the same time, handling more than 10,000 passengers in one go. 
          "So we are now working together with other cruise partners in the region, including Thailand, to 
build a regional route for the new cruise opportunities, and we wish to bring more visitors from around 
the world into the region," he said. 
          Besides Thailand, Hong Kong investors are getting very interested in the Myanmar market. Last year 
there were two business delegations - in March/April with 30 people and in June with 70 people. The 
investors are now looking into the possibility of setting up an industrial park for some businesspeople 
from Hong Kong to set up textile factories in Myanmar. 
          This year, two business delegations from Hong Kong are lining up in the first half to go to Myanmar 
again, Fong said. 
          "So definitely it is a market worth watching, and we are also looking at the investment law passed 
in November and we are monitoring it closely on how it could possibly benefit investors from Hong Kong." 
          The Asean Economic Community aims at creating a single market and production base, but 
connectivity in terms of both hardware and software is crucial. There are about 600 million people in the 
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region, and they need to be connected. The AEC needs the hardware infrastructure to connect them by 
railways, highways, ports, ships, and so forth. This is something Hong Kong can offer because it is strong in 
logistics, Fong said. 
          "Trading and logistics services constitute a quarter of our GDP, so this something we are strong at, 
and we would love to be able to contribute in developing the connectivity in Asean. I think this is crucial 
in the next stage here in Asean."  
 

10. BAJA to boost exports to Asean                                                                        (THE NATION) 
           Indonesian steel-products manufacturer PT Saranacentral Bajatama (BAJA) is planning to widen its 
market into neighbouring countries including Malaysia, Myanmar and Thailand to benefit from the low 
import tariffs established under the Asean Free Trade Area (Afta). 
          With the market expansion, BAJA president-director Handaja Susanto said he expected exports 
would account for about 20 per cent of the company's total sales. 
          "We will export our galvanised and Saranalume [aluminium-zinc-coated steel] products. We have 
had talks with several potential buyers as there are many construction projects in our neighbouring 
countries, including in Myanmar," he said. 
          Under Afta's Common Effective Preferential Tariff scheme, all 10 Asean member countries agreed 
to lower their import tariffs to within a range of zero to 5 per cent, beginning January 2010. 
          The Asean market is expected to boost BAJA's export income to between US$1 million and $2 
million (about Bt30 million to Bt60 million) this year. During the first nine months of 2012, the firm only 
exported its products to Pakistan, with export revenues of 7.79 billion rupiah (Bt24.9 million). 
          This year, BAJA plans to manufacture about 124,394 tonnes of steel products, a 20.7-per-cent rise 
from 2012. Production of Saranalume will be increased by 55 per cent to 64,394 tonnes to meet growing 
domestic and overseas demand, while the production of galvanised goods will stay at around 60,000 
tonnes, according to Handaja. 
          The increase in production will be supported by the launch of the company's new product, 
coloured Saranalume. The firm is currently completing the construction of its colour-coating facilities and 
is looking forward to offering coloured Saranalume from April. 
          "In the next few years, we will focus our sales domestically. In Indonesia, coloured aluminium-zinc 
steel is mostly used to create coloured roof tiles. We hope to sell about 2,500 tonnes of the product per 
month," he said. 
          With the projected increase in production volume, BAJA expects total revenue to increase to 
between 1.4 trillion and 1.72 trillion rupiah, or a 30-to-60-per-cent rise from 2012 figures. 
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          Handaja predicted that steel's global average selling price would improve by 10-20 per cent in 
2013 and thus help the company achieve its target. It also expects a substantial jump in net profits to 145 
billion rupiah this year. 
          According to Handaja, BAJA suffered substantial foreign-exchange losses last year, which eventually 
reduced its net profits significantly. 
          Between January and September, the firm recorded 25.34 billion rupiah in foreign-exchange losses, 
compared with gains of 3.25 billion rupiah in the same period in 2011. Net profits fell 13.8 per cent to 
13.64 billion rupiah from a year before. 
 

     


