
 

 

ข่าวประจ าวันที่  5 - 6  มกราคม   2556 

1. รัฐ 7 สาวน้อยลุยก่อน..รวยก่อน                                                                                   (สยามธุรกิจ) 
           รัฐ 7 สาวน้อยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ประกอบด้วย รัฐอัสสัม รัฐอรุณาจัล รัฐมณีปุระ รัฐมิโซรั่ม 
รัฐตริปุระ รัฐเมฆกัลยา และรัฐนากาแลนด์ รวมประชากรกว่า 45 ล้านคน เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คล้ายกับภาคอีสาน
บ้านเรานั่นเอง ในอดีตอาจดูแห้งแล้ง ห่างไกลความเจริญ แต่เมื่อนโยบายของรัฐบาลกลางหันมาให้ความสนใจ และทุ่ม
งบประมาณเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็โดดเด่นขึ้นทันตา ว่ากันว่านี่คือตลาดใหม่สินค้าไทย เพราะ
คนในรัฐ 7 สาวน้อยหลงใหลสินค้าไทย บริโภคสินค้าไทย และชื่นชมสินค้าแบรนด์เนม Made in Thailand ชนิดที่ว่าใครก็ตาม
ใช้สินค้าติดยี่ห้อ Made in Thailand จะได้รับการยอมรับว่าเท่ มีสไตล์ ทันสมัย และมีหน้ามีตาในสังคม 
          ปัจจุบันปริมาณสินค้าไทยเร่ิมขยายจากพม่าไปสู่รัฐ 7 สาวน้อยของประเทศอินเดียมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐอัสสัมมีความ
ผูกพันกับคนไทยมาก เนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกก่อตั้งรัฐนี้ก็คือ กลุ่มชาวไทยอาหม ซึ่งอพยพไปจากทางตอน
เหนือของพม่า และ เสือ กา ฟูา หรือ สุ กา ฟูา เป็นคนไทยคนแรกที่ ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ มีชุมชนคน
ไทยซึ่งคนอินเดียเรียกว่า “ชุมชนเผ่าไทย หรือไทยอาหม” 5 ชมุชน คนในชุมชนเหล่านี้สามารถพูดภาษาไทยได้ อาหารการกิน 
ลักษณะ การแต่งกายเหมือนคนไทยทั้งสิ้น 
          เช่นเดียวกับรัฐมณีปุระซึ่งมีร้านค้าชายแดนมากกว่า 1,000 ร้าน แต่ละร้านจะมีผู้หญิงขายของเท่านั้น เรียกว่า 
“Women Market” สินค้าหลายอย่างคุ้นตาเราเป็นอย่างดี เช่น ปลาร้า ตั๊กแตนทอด หนอนรถด่วน บุคลิกลักษณะของคน
อินเดียในแถบนี้จะแตกต่างจากคนอินเดีย ในภาคกลาง คือ ไม่โพกหัว ไม่ไว้เครา ถ้ามาเมืองไทยอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนไทย 
          การเดินทางไปยังรัฐ 7 สาวน้อยสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทางบกเดินทางจากอ าเภอแม่สอดไป
ยังเมืองเมียวดี หงสาวดี ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เข้าสู่ด่านชายแดนทามู (สหภาพพม่า) ซึ่งเชื่อมต่อกับด่านมอเร่ห์ (อินเดีย) เข้าสู่รัฐ 
7 สาวน้อย อีกเส้นทางหนึ่งออกจากอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เชียงตุง มัณฑะเลย์ ด่านทามูและด่านมอเร่ห์ซึ่งอินเดีย
มีแผนพัฒนาเส้นทาง Look East ถนนเชื่อมภาคตะวันตกจากรัฐคุซราตผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่เรียกว่า
เอเชียนไฮเวย์เชื่อมกับพม่าต่อมายังอ าเภอแม่สอด ส่วนทางอากาศ นั่งเคร่ืองบินจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองกัลกัตตาแล้วต่อเคร่ือง
เข้าเมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม หรือ เมืองอินฟาล รัฐมณีปุระ 
          ปัจจุบันมีสินค้าไทยจ าหน่ายในรัฐ 7 สาวน้อย หลายรายการ เป็นสินค้าที่นักธุรกิจในรัฐ 7 สาวน้อยบินมาซื้อจาก
เมืองไทยโดยตรง หรือบางส่วนอาจเป็นสินค้าที่นักธุรกิจอินเดียสั่งจากเมืองไทยเข้าไปยังนิวเดลีแล้วส่งต่อไปขายในรัฐ 7 สาว
น้อยอีกที 
          สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมเช่น เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ เครื่องประดับ สร้อยแหวน โต๊ะเครื่องแปูงแบบน็อก
ดาวน์ที่นักศึกษาใช้ แบตเตอรี่ เป็นต้น สินค้าไทยเมื่อไปถึงที่นั่นบวกค่าขนส่ง ค่าภาษี ราคาขายปลีกสูงกว่าในเมืองไทย น้ าปลา
ขวดหนึ่งประมาณ 100 บาท (120 รูปี) มาม่า ซองละ 20 บาท (25 รูปี) ซึ่งก็มีคนนิยมซื้อรับประทาน 
          อย่างที่กล่าวแล้วว่าสินค้าไทยในรัฐ 7 สาวน้อยถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สินค้าอะไรก็ตาม ถ้าแปะยี่ห้อ 
Made in Thailand จะขายดีที่สุด เพราะค่านิยมคนที่นั่นจะมองสินค้าไทยเป็นของเท่ ใช้แล้วมีหน้ามีตา ปัจจุบันสินค้าจากต่าง 
ประเทศที่เข้าไปท าตลาดนอกจากไทยแล้วก็มีจีน แต่ สินค้าจีนไม่มีมาตรฐาน คุณภาพสู้สินค้าไทยไม่ได้ ท าให้ไม่ได้รับความนิยม
มากนักเมื่อเทียบกับสินค้าไทย 
          รัฐ 7 สาวน้อย หรือ North East India เป็นตลาดการค้าที่อาจจะพูดได้ว่าใหม่ถอดด้าม การแข่งขันยังน้อย แต่ในความ
ใหม่ได้ซ่อนก าลังซื้อไว้มากมาย คนในภูมิภาคนี้อ้าแขนต้อนรับสินค้าจากทุกชาติที่เข้าไปท าตลาด โดยเฉพาะสินค้าไทยน่าจะ
ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เพราะคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงมากนัก ประกอบกับรสนิยมคนในภูมิภาคนี้คล้ายคลึงกับคนไทย ชอบ
อะไรคล้ายๆกัน เช่นผลไม้ที่เห็นขายกันมากก็เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด ผักก็เหมือนกับที่เราชอบกิน อาทิ หน่อไม้ กระหล่ าปลี 
หอม กระเทียม สะตอ ฟักทอง คนภูมิภาคนี้ชอบกินหมากเป็นชีวิตจิตใจ จึงมีหมากขายทั่วเมือง ทั้งหมากดิบและหมาก
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ส าเร็จรูป ใครสนใจเข้าไปลงทุนปลูกหมากขาย หรือส่งหมากเข้าไปขาย ที่นี่คือตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
          เมื่อเร็วๆ นี้มีโครงการแรลลี่ชื่อว่า Flag Down “ASEAN Car Rally” เป็นกิจกรรมที่โชว์การเชื่อมโยงทางถนนระหว่าง
ประเทศอาเซียนเข้าสู่อินเดีย โดยขบวนรถดังกล่าวมาจาก 11 ประเทศ และได้มีการเดินทางกว่า 8,000 กิโลเมตร ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน เริ่มต้นที่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ผ่านประเทศต่างๆ ในอาเซียน ผ่านพม่า และสิ้นสุดที่เมืองกูวาฮาตีรัฐอัสสัม ของ
อินเดีย 
          แรลลี่ดังกล่าวมีบุคคลส าคัญของรัฐบาลแต่ละประเทศเข้าร่วมพิธี ในส่วนของประเทศไทยนางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจาก บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วม ณ เมืองกูวาฮาตี รัฐอัสสัม กิจกรรมคร้ังนี้ท าให้รัฐอัสสัมเบ่งบานขึ้นทันควัน ในฐานะประตูการค้า
ส าคัญระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 
           ASEAN Car Rally สะท้อนว่าการค้า การลงทุน การขนส่งสินค้าและการขนส่งคน ระหว่างอาเซียน-อินเดียยังมีโอกาส
และศักยภาพสูงมาก  ซึ่งการค้ากับภาคอีสานของอินเดียควรจะต้องใช้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวน าการค้า ซึ่งนักธุรกิจไทยที่
สนใจท าการค้ากับอินเดีย อาจถือโอกาสเข้าไปท่องเที่ยวในรัฐอัสสัมก่อน แล้วจะพบว่ามีโอกาสทองทางธุรกิจรออยู่อย่างมาก 
          ปัจจุบันคงไม่มีใครมองข้ามอินเดีย เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่เทียบเท่าจีน ในขณะที่ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับอินเดีย
ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด โอกาสที่จะเพิ่มหรือ ขยับขึ้นมีสูงมาก คนไทยรู้จักอินเดียมานาน แต่รู้จักแค่เมือง
หลักๆ เช่น นิวเดลี มุมไบ กัลกัตตา เจนไน ถ้าขยับออกจากเมืองหลักหรือขยับออกจากจังหวัดไปสู่อ าเภอ ตรงนั้นสินค้าไทยยัง
ไปไม่ค่อยถึง จึงควรไปท ากิจกรรมอะไรก็ได้เพื่อโปรโมตสินค้าไทยในเมืองย่อยๆ เช่น รัฐ 7 สาวน้อย 
          นอกจากรัฐ 7 สาวน้อยจะมีประชากรถึง 45 ล้านคนแล้ว ยังมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศบังกลาเทศ ซึ่งมีประชากร 160 
กว่าล้านคน รวมแล้ว 200 กว่าล้านคน ถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตอีกมาก 
 

2. ทีเอชเอแนะผู้ประกอบการไทยรับมือเออีซี                                                                (ฐานเศรษฐกิจ) 
         ความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 นั้น  ภาคท่องเที่ยวและ
บริการ ถูกจัดว่าต้องด าเนินการเป็นสาขาเร่งรัด โดยเฉพาะในแง่การลงทุนในอาเซียนด้วยกันที่จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2556 
นี้ก่อนการเปิดเออีซีเต็มรูปแบบในปี 2558 จะเป็นอย่างไร และการเตรียมความพร้อมของท่องเที่ยวต่อจากนี้ต้องท าอย่างไร 
อ่านได้จากสัมภาษณ์นายอุดม ศรีมหาโชตะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย หรือทีเอชเอ เตรยมพร้อมเคลื่อนย้าย
แรงงาน 
          การเปิดเออีซีในสาขาท่องเที่ยว และบริการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง คือ การเปิดเสรีการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน ที่จะเร่ิมมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2556 และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งในส่วน
ของการเตรียมรับมือการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับแรงงาน32 สาขาชีพ ที่จะเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน ซึ่งจุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อตกลงเท่านั้น  โดยในความเป็นจริงแรงงานทุกคนไม่ต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพก็ได้ แต่ต้องเป็นการเคลื่อนย้ายในบริษัทของตนเองหรือ International Company ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้อง
มีบริษัทใน 2 ประเทศนั้นๆ เช่นนาย ก. จะไปท างานที่ประเทศอื่นในอาเซียนได้ บริษัทที่นาย ก. ท างานอยู่ด้วย จะต้องมีอีก
สาขาในประเทศนั้นๆ ด้วย ยกตัวอย่าง  แอคคอร์ กรุ๊ป ที่พนักงานในเครือสามารถเคลื่อนย้ายไปประเทศที่มีส านักงานได้ ซึ่งใน
กรณีนี้มองว่าบริษัทขนาดใหญ่อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก 
          ดังนั้น คนไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือ เพราะประเทศอื่นๆ อย่างเช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 
ลาว ได้เริ่มเรียนภาษาไทยแล้วและสามารถพูดได้คล่อง ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างมาตรฐานให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถสู้และ



3 

 

                                                                                                      
                                                                                                                        

                                                                                                                      

แข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้ ทั้งนี้ ทีเอชเอก็ได้ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวในการไปโรดโชว์ที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์นี้ เพื่อมุ่งเน้นในการให้ความรู้กับโรงแรม บริษัททัวร์ เพื่อสร้างมาตรฐานต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการเตรียมความ
พร้อมสู่การเปิดเออีซี รับมือเปิดลงทุนท่องเที่ยว 
          ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนจากการเปิดเออีซีนั้น ภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นสาขาเร่งรัดที่จะต้องมี
การเปิดก่อนการเปิดเออีซีในปี 2558 ดังนั้นการลงทุนในอาเซียนด้วยกันของภาคท่องเที่ยวและบริการจึงจะมีผลในวันที่  1 
มกราคม 2556 โดยข้อตกลงชุดที่ 8 ระบุไว้ว่า ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในการลงทุนโรงแรมได้ 70% แต่ไทยก็มีการ
ก าหนดเงื่อนไขไว้ในข้อตกลงชุดที่ 8 เช่นจะต้องเข้ามาลงทุนโรงแรมระดับ 6 ดาว จ านวน 100 ห้องขึ้นไป มูลค่าลงทุนห้องละ
ไม่ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือลงทุนโรงแรมอย่างต่ าแห่งละ 2 พันล้านบาท และต้องไม่กู้เงินในประเทศไทย รวมถึงที่ดินจะต้อง
เป็นของคนไทยเท่านั้น ตลอดจนผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจผูกพันกับบริษัทจะต้องเป็นคนไทย 
          ส าหรับเงื่อนไขโรงแรมระดับ 6 ดาว นั้น ขณะนี้ในประเทศไทยมีการจัดอันดับเพียงแค่ 5 ดาวเท่านั้น ดังนั้น จึงจะต้อง
มีการไปหารือกับกรมการท่องเที่ยวอีกคร้ังหนึ่งในการตรวจสอบมาตรฐานของโรงแรม 6 ดาว ซึ่งเดิมทีทีเอชเอได้ใส่ข้อผูกพันนี้
ไว้ในระดับ 5 ดาวเท่านั้น แต่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ใส่เงื่อนไขเพิ่มเป็น 6 ดาว นับเป็นเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
ปกปูองธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย 
          ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนธุรกิจโรงแรมในปีนี้จะยังไม่เห็นต่างชาติเข้ามามากนัก เนื่องจากยังมีเงื่อนไขที่กันไว้ ประกอบ
กับยังมี พ.ร.บ.ต่างด้าวของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอที่ยังมีข้อปกปูองไว้มาก ดังนั้น หากจะมี
ต่างชาติเข้ามาลงทุนอาจจะเป็นในรูปแบบนอมินีเช่นเดิม ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องด าเนินการจัดการตรง
นี้ให้ได้ ซึ่งจะต้องค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
          รวมทั้งเทรนด์ตลาดของการท่องเที่ยวจะนิยมสร้างโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ตลอดจนเชนรับบริหารโรงแรมต่างๆ ก็จะ
เข้ามาเล่นในตลาดนี้มากขึ้น ดังนั้นในปีนี้จึงจะเห็นนักลงทุนลงมาเล่นในตลาด 3 ดาว ในขณะที่ตลาด 5 ดาวจะอิ่มตัวซึ่ง
ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนน้อย ดังนั้น การเกิดเออีซีจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงของธุรกิจโรงแรมไทยในปีนี้มากนัก เพราะต่างชาติ
คงเข้ามาลงทุนโรงแรมระดับ 6 ดาว  
          อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นในปีนี้ คือ การจัดระเบียบโรงแรมไทย ซึ่งแม้ธุรกิจโรงแรมจะมีการแข่งขันกันรุนแรง
มากข้ึน ทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการแข่งขันระหว่างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ และห้องพักที่ขายรายวัน แต่ขณะนี้ทีเอชเอมี
การหารือกับอธิบดีกรมการปกครองในการแก้กฎหมายโรงแรมประเภทที่ 1 (มีที่พักอย่างเดียว) และ 2 (เช่น มีร้านอาหาร) ที่ไม่
มีที่จอดรถ เพื่อให้สามารถขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเร็วๆ นี้ และหากผ่าน ครม . คาดว่าจะมีโรงแรมจ านวน
มากที่ไม่มีที่จอดรถสามารถขอใบอนุญาตได้ เช่น ในพื้นที่ถนนข้าวสาร เป็นต้น และไม่เกินกลางปีนี้ภาครัฐจะเริ่มจับโรงแรมที่
ผิดกฎหมาย ซึ่งทีเอชเอได้ผลักดันเร่ืองนี้มาหลายยุคแล้ว แต่จะเอาจริงมากขึ้นในปีนี้ โดยกรมการปกครองก็ได้ให้ความร่วมมือ
กับทีเอชเอเป็นอย่างดี อีกทั้งการมีโรงแรมจ านวนมากเกิดขึ้น ส่งผลให้เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของนักลงทุนหรือเอเยนต์ของ
ประเทศรัสเซียที่เข้ามาเช่าโรงแรมทั้งหลังทั้งปี ท าให้คนไทยไม่สามารถเข้าไปพักได้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เริ่มเห็นจ านวนมากใน
โรงแรมระดับ 3 ดาวในพัทยา  แล้วน านักท่องเที่ยวรัสเซียและเกาหลีมาพักอาศัย 
          ทั้งหมดล้วนเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่เออีซีของภาคท่องเที่ยวและบริการที่จะเกิดขึ้น และแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมไทยในปีนี้ 
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3. รัฐสภาไทยกับประชาคมอาเซียน                                                                               (โลกวันนี้วันสุข) 
          อีกเพียง 2 ปีประเทศไทยต้องร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนพร้อมกับประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ในปีที่
ผ่านมาเราได้พบว่ามีการรณรงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่าแต่ละฝุายยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและความเห็นที่แตกต่างกันไปคนละทิศละ
ทางในเร่ืองของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงท าให้ภาพของการเตรียมการกลายเป็น
ต่างคนต่างท า ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละฝุาย โดยที่แกนกลางอย่างรัฐบาลยังให้ภาพได้ไม่ชัดเจน คงต้องเห็นใจรัฐบาลบ้าง
ที่ไม่สามารถฉายภาพที่ชัดเจนของแผนการเตรียมการเป็นประชาคมอาเซียนของไทย เพราะนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่เมื่อปี 2554 
ก็ต้องแก้ไขเรื่องปัญหาน้ าท่วมตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น ปี 2555 ที่ผ่านมาก็เหลือเวลาอีกไม่มาก จึงต้องรีบเร่งด าเนินการ ท าให้ภาระ
ตกหนักอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นแม่งานในการประสานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อ
ด าเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากคลุกคลีกับเร่ืองนี้มาตั้งแต่ต้น 
          อาจเป็นด้วยความที่กระทรวงการต่างประเทศคลุกคลีเร่ืองการเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนี่เอง จึงอาจลืมไปว่า
ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ชัดเจนถึงความหมายที่มาที่ไป และวัตถุประสงค์ของการเป็นประชาคมอาเซียน จึงกลายเป็นว่าเมื่อ
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงประชาคมอาเซียนอาจหมายถึงขั้นที่ 2-3 ไปแล้ว แต่ผู้ฟังบางส่วนยังอยู่ขั้น 0-1 เท่านั้น นั่น
คือ ไม่มีพื้นความรู้และไม่คิดจะขวนขวายหาความรู้ เพราะรอให้คนมาบอกตลอดเวลา อันเป็นนิสัยที่สามารถพบได้ทั่วไปใน
สังคมไทย เนื่องจากเกรงว่าหากถามไปว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร อาจถูกคนอื่นมองอย่างดูถูก หลายคนจึงตีความและเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะค าว่า "ประชาคมอาเซียน" กับ 
"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่ง 2 ค านี้ในเวลานี้คนจะเข้าใจว่าเป็นค าๆเดียวกันแล้ว แต่ก็ตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงต้องมีค าว่า 
"เศรษฐกิจ" แทรกเข้ามาด้วย 
          ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) เป็นแนวคิดในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศให้เป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหรือ 3 เสาหลักคือ 
          ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มุ่งเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค สามารถแก้ไข
ปัญหาและความขัดแย้งให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มุ่งเน้นการท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
          ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เน้นการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นอยู่ที่ดี 
มีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนด้วย 
          จะเห็นได้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเพียงหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ไม่ใช่หมายความถึง
ประชาคมอาเซียนทั้งมวลแต่อย่างใด แต่ด้วยความที่รัฐบาลและประเทศสมาชิกต่างๆให้ความส าคัญกับเสาด้านเศรษฐกิจเป็น
ล าดับแรก ดังนั้น เราจึงเน้นการรณรงค์เตรียมการในเสาด้านนี้ก่อน จากนั้นจึงค่อยมุ่งเน้นอีก 2 เสาที่เหลือ 
          ในการเตรียมการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น เราได้เห็นบทบาทของรัฐบาลมาตลอดปี 2555 แล้ว ถามว่ารัฐสภาไทยได้
แสดงบทบาทเช่นเดียวกันนี้แล้วหรือไม่ นั่นต้องถามต่อไปว่า แล้วรัฐสภาไทยเคยทราบหรือไม่ว่ารัฐสภาในประเทศอาเซียนนั้น
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ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศเรื่องใดบ้างที่จะร่วมกันแก้ไขเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน 
          ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ แม้กระทั่งปัญหาทะเลจีน
ใต้ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่รัฐสภาของประเทศอาเซียนให้ความสนใจ แล้วรัฐสภาไทยเคยให้ความส าคัญบ้างหรือไม่ 
          เรายังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาในประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การคัดค้านการแก้ไข หรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องเพียง
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น พอมีฝุายหนึ่งเสนอแก้ไขประเด็นใดอีกฝุายก็จะคัดค้านทันที เนื่องจากมีการตั้งธงแล้วว่าฝุายตรง
ข้ามเสนอเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตน ท าให้ที่ผ่านมาจึงไม่มีการพิจารณากฎหมายอื่นใดที่จะพอเป็นผลงานให้รัฐบาลและรัฐสภา
ไทยน าไปอวดอ้างกับต่างประเทศได้เลย ทั้งที่รัฐบาลและรัฐสภาชุดนี้ค่อนข้างมีความมั่นคง และอาจมีวาระการท างานครบ 4 ปี
เสียด้วย 
          ของขวัญปีใหม่นี้อยากขอให้รัฐสภาไทยให้ความส าคัญกับบทบาทการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เสนอกฎหมายที่แสดง
ถึงศักยภาพ ภูมิรู้ การตระหนักถึงปัญหาของประชาชน ปัญหาของประเทศ และปัญหาของภูมิภาคอาเซียน เพื่อจะได้เป็นการ
แสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
 

4. กางแผนอุ้มเอสเอ็มอีภูธร ขายสินค้าตะเข็บชายแดน                                                               (เดลินิวส์) 
          นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมมีแผนในการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีใน
ต่างจังหวัดในการหาตลาดสินค้าตามบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง พม่า ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย เนื่องจากก าลังซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีสูง ประกอบกับสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและการแข่งขันมีความรุนแรง
น้อยกว่าตลาดในเมือง เพราะผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสนใจบริเวณตะเข็บชายแดนไม่มากนัก ทั้งนี้การส่งเสริมด้าน
การตลาดจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันได้ เพราะหากเอสเอ็มอีสามารถ
ระบายสินค้าได้อย่างรวดเร็วก็จะมีสภาพคล่องในการหมุนเวียนท าธุรกิจและจ่ายค่าจ้างพนักงานได้ต่อเนื่อง 
            ในปี 56 กรมฯ มีงบประมาณในการช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี 300 ล้านบาท เพื่อให้เอสเอ็มอีมีศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งเรื่องของการรองรับเออีซี และผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้นกรมฯ จะให้ความส าคัญในการ
ช่วยเหลือธุรกิจในต่างจังหวัดมากข้ึน เพราะศักยภาพยังน้อยกว่าเอสเอ็มอีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
           นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่
ระหว่างจัดท าแผนและรวบรวมโครงการจากส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันทั่ว
ประเทศ เพื่อให้เอสเอ็มอีในต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงโครงการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการช่วยเหลือกระจายตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ภาคธุรกิจสับสนและผู้ที่เข้าถึงส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีที่อยู่ตามเมืองใหญ่ 
          ทั้งนี้ ในแต่ละปีหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพ การลด
ต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน การหาตลาด การพัฒนาสินค้า และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงโครงการ หากรวบรวมโครงการทั้งหมดอยู่ที่
เดียวกันจะท าให้เอสเอ็มอีเข้าถึงง่ายขึ้น 
          นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการเลิกจ้างของรัฐบาลที่ออกมาแล้วและจะเสนอ ครม.ในวันที่ 8 ม.ค. 55 เป็นแนวทางที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ระดับ
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หนึ่ง แต่รัฐไม่เห็นชอบมาตรการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่ภาคเอกชนต้องการมากที่สุด ซึ่งเมื่อยังไม่มีข้อสรุปพอที่จะเสนอ ครม. 
ก็จะหารือกับรัฐเพื่อผลักดันมาตรการนี้ 
 

5. เกษตรคุมเข้มพืช 'จีเอ็มโอ' หวั่นทะลักเข้าไทยหลังเปิดเออีซี                                               (กรุงเทพธุรกิจ) 
          นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเปิดตลาดการค้าภายใต้
กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น คาดว่าจะมีสินค้าเกษตรจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนทะลักเข้ามาตีตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งสินค้าผักและผลไม้ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศตกต่ า และมีความเสี่ยงสูงที่สินค้าGMO จะหลุดรอดเข้า
มาปนเปื้อนพืชปลูกของไทย ซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยโดยรวม 
          ปัจจุบันมีประมาณ 29 ประเทศทั่วโลกที่ปลูกพืช GMO และปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ในส่วนของไทยยัง
ไม่ยอมรับสินค้า GMO และก าหนดให้เป็นสิ่งห้ามน าเข้าตาม พรบ.กักพืช กระทรวงฯจึงต้องปูองกันไม่ให้สินค้าดังกล่าวเข้ามา
ปนเปื้อนพืชปลูกของไทย เพราะจะกระทบต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  
          ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร ทั้งสินค้า
ส่งออกและน าเข้าอย่างเข้มงวด โดยพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(Lab) ตรวจวิเคราะห์สินค้าพืช GMO และพัฒนาเทคนิค
การตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อปกปูองพืชปลูกของไทย เพราะอาจมีการลักลอบน าเข้าสินค้าพืช GMO เข้ามา
จ าหน่ายในไทยหลังเข้าสู่ AEC 
          นายด ารงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมฯได้
ศึกษาวิจัยด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าพืช GMO ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล ขณะเดียวกันยังมีห้อง Lab 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ GMO สินค้าพืชน าเข้าตาม พรบ.กักพืช เช่น ข้าวโพด และถั่วเหลือง รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์
และรับรองสินค้าปลอด GMO ให้กับผู้ส่งออก  นอกจากนั้น ยังตรวจรับรองสินค้าพืชให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ เช่น 
ตลาดโมเดิร์นเทรด(Modern Trade) ซึ่งต้องใช้ใบรับรองสินค้าปลอด GMO ก ากับสินค้าที่วางจ าหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้บริโภค 
          ทั้งนี้ นักวิจัยของกรมฯได้คิดค้นและพัฒนาชุดตรวจสอบ GMO อย่างง่าย(GLIFT Kit) และมีราคาถูก เพื่อตรวจหา
โปรตีนของยีนที่ตัดต่อเข้าไปในพืช ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตรวจสอบได้โดยใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาที จะทราบผลว่าเป็น GMO หรือไม่ ซึ่งรวดเร็วกว่าวิธีการตรวจ DNA base ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 วัน จึงเหมาะ
ส าหรับการใช้ตรวจสอบ GMO ในเบื้องต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมถั่วเหลือง ซึ่งต้องคัดเลือกวัตถุดิบปลอด GMO 
          ส าหรับเมล็ดพันธุ์พืชที่น าเข้าเพื่อขยายพันธุ์หรือเพื่อปลูกนั้น กรมฯได้ให้ความส าคัญในการเฝูาระวังเป็นพิเศษ เช่น 
เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หากตรวจพบว่าเป็น GMO จะสั่งอายัดสินค้าและน ามาเผาท าลายทิ้งทันที เพื่อปูองกันไม่ให้มี
โอกาสปนเปื้อนพืชปลูกภายในประเทศ 
          นอกจากนี้ กรมฯยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเฝูาระวังในระดับแปลงเกษตรกร และโรงงานแปรรูป ทั้งข้าว 
ข้าวโพด ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ มะละกอ ฝูาย ทานตะวัน และสับปะรด รวมทั้งตรวจติดตามเฝูาระวังการแพร่กระจายของ
พืช GMO ที่อาจน าเข้ามาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคภายในประเทศ 
รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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6. แบงก์ยึดแนวชายแดนปูทางเจาะตลาดเซียน                                                                  (กรุงเทพธุรกิจ) 
           นับจากนี้ไปอาเซียนจะเป็นจุดโฟกัสหลักของโลก ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงเทียบกับซีก
โลกตะวันตกที่รอวันแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จอยู่ การท าการค้ากับประเทศภูมิภาคประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงคงเป็นน้ าหล่อเลี้ยงที่ดี
ในยามนี้ ประกอบกับระยะเวลาการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ใกล้เข้ามาทุกนาทีท าให้การค้าการลงทุนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ขยับ
ออกไปจับจองตลาดกันล่วงหน้าแล้วในหลายๆ ประเทศ หากจ าแนกประเทศตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว จะพบว่า
ประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มที่การพัฒนายังล่าช้าอย่างประเทศในกลุ่ม CLMV หรือลาว กัมพูชา เวียดนามและน้องใหม่อย่างพม่าเป็น
กลุ่มประเทศที่จากนี้ไปจะมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากและจะส่งผลดีกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชาย
ขอบของไทย 
          ศูนย์กสิกรไทยมีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ไว้ดังนี้ ในปี 2555 ประเทศลาว
จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 7.1% ในปี 2555 และจะเติบโตเฉลี่ย 7.7% จากนี้ไปถึงปี 2558 ประเทศพม่า 
คาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 6%  ในปี 2555 และเติบโตเฉลี่ย 6% จากนี้ถึง  ปี 2558 ประเทศเวียดนามคาดว่าจะเติบโต 5.6% ใน
ปี 2555 และเติบโตเฉลี่ย 6.5%  จากนี้ไปถึงปี 2558 ส่วนประเทศกัมพูชา คาดว่าจะมีการเติบโตที่ระดับ 6.2% ในปี 2555  
และเติบโตเฉลี่ย 6.7% จากนี้ไปถึงปี 2558 
          การเติบโตที่สูงขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านละแวกนี้ประกอบกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู่เออีซีก่อให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายการขนส่งและคมนาคมระหว่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ศูนย์กลางของอาเซียน เป็นจุด
กระจายการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพที่สุด การเชื่อมโยงที่จะมีมากขึ้นจะช่วยให้หัวเมืองหน้าด่านที่เคยเป็นเพียงเมือง
ชนบทของไทยมีเศรษฐกิจที่คึกคักมากขึ้น ความต้องการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่อยู่อาศัย 
ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บสินค้า ที่จะจัดเก็บหรือระบายสินค้าออกไปชายแดน เป็นการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไทยไป
ยังภูมิภาคมากข้ึน 
          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการค้าตามแนวชาย แดนเติบโตได้ดีจนมูลค่าการส่งออกไปประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ 
70% ของการส่งออกสินค้าจากไทยไปสหรัฐอเมริกา และยังขยายตัวสูงถึง 22% ต่อปี เทียบกับการส่งออกไปสหรัฐที่ขยายตัว
แค่ 2%ต่อปี เชื่อว่า ใน 1-2 ปีหน้าการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้จะมีมูลค่าการส่งออกใหญ่การส่งออกไปสหรัฐ 
อเมริกาได้ 
          ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การรับมือกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนของธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่แค่การขยาย
เครือข่ายหรือความร่วมมือออกไปนอกประเทศเท่านั้น การยึดฐานที่มั่นในประเทศก็เป็นประเด็นที่ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความ
สนใจไม่แพ้กัน นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพระบุว่ากลยุทธ์ของธนาคารจะให้ความส าคัญ
กับการขยายสาขาไปในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อรองรับก าลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านมากข้ึน: แบงก์กรุงไทยปักธงอินโดจีน 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกรุงไทยที่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า
จะใช้ความแข็งแกร่งด้านการค้าชายแดนที่ธนาคารมีอยู่เป็นฐานที่มั่นหลักในการขยายฐานธุรกิจเข้าไปประเทศในแถบอินโดจีน
ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในตลาดเออีซีที่ธนาคารปักธงไว้ เพราะเชื่อว่าธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้ต้องเริ่มต้นมาจาก
การค้าชายแดน 
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          หลังจากนั้นจึงจะมีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และการลงทุนตั้งโรงงานตามมาได้ในที่สุด ปัจจุบันธนาคารมีจุด
ให้บริการตามแนวชายแดนไทย-พม่า ลาว กัมพูชาและมาเลเซียรวม 17 แห่งในปีนี้ธนาคารมีการขยายสาขาในพื้นที่ตามแนว
ชายแดน 3 แห่งและจะขยายเพิ่มอีก 5 สาขาในปีหน้า เพราะยุทธศาสตร์การรุกตลาดอาเซียนของธนาคารกรุงไทยนั้นจะเน้น
การสร้างความแข็งแกร่งในประเทศในกลุ่มอินโดจีนหรืออาเซียนตอนบนและจีนตอนใต้ โดยในปีหน้าธนาคารยังเตรียมเปิด
สาขาต่างประเทศอีก 1 แห่งที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังจากเปิดส านักงานตัวแทนในพม่าไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา
นอกจากการขยายเครือข่ายแล้วธนาคารยังมีความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียนให้ครบทุก
ประเทศอีกด้วย เช่นเดียวกันธนาคารไทยพาณิชย์ที่เน้นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง เพื่อเป็นตัวเชื่อมการเติบโต
ในกลุ่มแม่น้ าโขง เนื่องจากเชื่อว่าศูนย์กลางของเออีซีจะเกิดขึ้นบริเวณในบริเวณนี้ก่อนจะขยายออกไปยังส่วนอื่นในเอเชีย 
หลังจากเปิดส านักงานตัวแทนธนาคารในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายในการสร้างเครือข่ายในประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขงไปแล้ว ในปี 2556 ธนาคารยังมีแผนที่จะเข้าไปเปิดส านักงานตัวแทนในกรุงปักกิ่งจากทางการจีน เพื่อขอยกระดับ
เป็นสาขาธนาคารในอีก 2 ปีข้างหน้า :กสิกรหวังเป็นอาเซียนแบงก์ 
          ด้านธนาคารกสิกรไทยประกาศใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ภายใต้ชื่อเออี
ซีพลัส (AEC PLUS) ซึ่งครอบคลุม 10 ประเทศอาเซียน จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุุน โดยนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รอง
กรรมการ ผู้จัดการ กล่าวว่า ธนาคารมีเปูาหมายที่จะเป็นเอเชียนแบงก์ (ASIAN BANK) ที่จะเน้นขยายเครือข่ายโดยการเป็น
พันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ โดยในปี 2556 ธนาคารเตรียมขยายพันธมิตรเพิ่มในอีก 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งจะท าให้ธนาคารกสิกรไทยมีพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนครบทุกประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนจะไปเปิด
ส านักงานตัวแทนในอินโดนีเซีย และก าลังด าเนินการขออนุญาตเปิดส านักงานตัวแทนในสหภาพยุโรปอีก 1 ประเทศ : 
ธ.กรุงเทพจ่อเพิ่มสาขาอินโด ส่วนเจ้าตลาดต่างประเทศของสถาบันการเงินไทยอย่างธนาคารกรุงเทพยังคงมุ่งเน้นการขยาย
สาขาด้วยตัวเองเป็นหลัก โดยนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ในปี 2556 
ธนาคารมีแผนที่จะไปเปิดสาขาเพิ่มในประเทศอินโดนีเซียอีกหนึ่งที่เมืองเมดาน จากปัจจุบันที่ธนาคารมีสาขาอยู่แล้ว 2 สาขา 
คือจาร์กาต้าและสุราบายา ด้านประเทศมาเลเซียธนาคารมีสาขาอยู่ 5 แห่ง และทางการอนุญาตให้เปิดเพิ่มได้อีก 4 สาขา แต่
ในขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา 
          การมุ่งเน้นธุรกิจในอาเซียนตอนล่างเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความต้องการการลงทุนมากและเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
ส่วนอาเซียนตอนบนแม้จะเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงเราก็มีเครือข่ายรองรับลูกค้าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการขยายสาขา
ของธนาคารจะเน้นขยายไปตามความต้องการของลูกค้าที่เข้าไปลงทุน และต้องมีธุรกิจในท้องถิ่นรองรับไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้
ธนาคารมีความมั่นคงและสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่าที่ธนาคารตั้งเปูาหมายไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี 
          การขยายเครือข่ายไปในประเทศ เพื่อนบ้านเป็นสิ่งส าคัญ แม้จะล่าช้าไปบ้างเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินในภูมิภาค แต่
การเร่งยึดครองพื้นที่ก็เป็นอีกภารกิจส าคัญไม่แพ้กันในยามที่เพื่อนบ้านพยายามเข้ามาจับจองพื้นที่ในตลาดของเราเอง เพราะ
การจับจ้องแต่จะขยายต่างประเทศ อาจท าให้เราเสียพื้นที่ท ากินที่ส าคัญที่สุดไปได้โดยไม่รู้ตัว 
 

7. สสว.เชื่อมเครือข่าย SMEs สุขภาพ-ความงาม น าร่องประเทศเมียนมาร์                                  (สยามธุรกิจ) 
         กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม (Wellness) นับเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย มี
ศักยภาพและมีความได้เปรียบมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ การเสริมความงาม 
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ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า ประเทศ
ไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลมากที่สุดในเอเชีย โดยในปี 2554 มีจ านวนทั้งสิ้น 1.87 ล้านคน และผลจาก
การขยายตัวของธุรกิจภาคบริการโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่เจริญเติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการจะก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จึงนับเป็นโอกาสส าคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
          แต่ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา SMEs ไทย ส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน รวมถึงการมี
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยระหว่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness ขึ้น 
          ส าหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อศึกษาตลาดต่างประเทศ ที่มีศักยภาพกับ SMEs ไทย รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งโดยการเสริมสร้างข้อมูลความรู้ 
และขยายโอกาสทางการตลาดด้วยการจับคู่เจรจา ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs กับตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ โดยก าหนดพื้นที่น าร่องในการศึกษาและ
ด าเนินกิจกรรม คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

8. นโยบายการศึกษาไทยตั้งเป้าศูนย์กลางอาเซียน                                                                      (ข่าวสด) 
          รัฐบาลไทยจัดสรรงบ 3,000 ล้านบาท (ปี 2552-2557) ส าหรับแผนด าเนินการระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปูาหมายว่าภายในปี 2557 จะต้องมีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ
ทั้งสิ้น 100,000 คน 
          กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายภายในปี 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน 
และปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร และแบ่งปันให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
          ส าหรับนโยบายการศึกษาของไทยตามแนวทางปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา มีดังนี้ 
          1 : การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเก่ียวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อม
ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 
2558 
          2 : การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบ้าน เทคโนโลยี ทักษะการปรับตัวทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งแผนผลิต
ก าลังคน 
          3 : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มี
การยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกัน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพระหว่าง
ประเทศสมาชิก 
          4 : การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาประกอบด้วย การจัดท าความตกลงร่วมด้านการศึกษา การพัฒนา
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ความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาวิชาชีพ ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านแรงงาน 
          5 : การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
          ส าหรับปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน ยังมีอยู่หลายประการ ได้แก่ ความแตกต่างด้านการ
ปกครองที่มี 3 แบบ คือ ประชาธิปไตย ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และพม่า ระบอบ
กษัตริย์ คือบรูไน และคอมมิวนิสต์คือ ลาวกับเวียดนาม ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ และศาสนา ที่มีทั้ง
พุทธ คริสต์ และอิสลาม 
          ความแตกต่างในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่บางประเทศมีระดับสูงและมีระดับต่ า เช่น ลาว พม่า กัมพูชาและ
เวียดนาม (CLMV) ท าให้เกิดการจับกลุ่มย่อย และการที่ประเทศในอาเซียนผลิตสินค้าเหมือนกันท าให้เกิดการแข่งขันกัน
มากกว่าจะน าไปสู่ความร่วมมือ รวมถึงความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ของสมาชิกอาเซียน เช่น ไทยขัดแย้งกับพม่า ไทยกับ
เวียดนามที่มีการแข่งขันชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนขอม 
 

9. จี้ปรับมาตรฐานรับการค้าเสรี ฉะเชิงเทราเร่งแปรรูปสัตว์น้ า                                                (สยามธุรกิจ) 
          นายอาทร ผดุงเจริญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิด และ สัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด เปิดเผยว่า จากนโยบายการเปิดการค้า
เสรี FTA (Free Trade Area) นั้น ท าให้ต่างประเทศ น าเข้าสัตว์น้ าหลากหลายพันธุ์และราคาที่ต่ ากว่าไทยเข้ามา ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ าภายในประเทศ ดังนั้น ทางสหกรณ์ปลาสลิดฯ จึงจ าเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงจากเดิมให้มี
คุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อการแข่งขันกับสัตว์น้ าจากต่างประเทศ และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทางสหกรณ์ปลาสลิดฯ จึงน าปลาสลิด
มายกระดับมาตรฐานเพราะเป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมบริโภคในประเทศเรา และเป็นที่ชื่นชอบของ ต่างประเทศในเรื่องของความ
ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังน าเอามาแปรรูปอาหารได้หลากหลายประเภท เราจึงเห็นว่าจากการยกระดับมาตรฐานนี้
จะรักษาคุณภาพสินค้า และสร้างโอกาสขยายตลาดส่งออก เพื่อแข่งขันกับปลาที่น าเข้า ได้อย่างเป็นธรรม เราจึ งท าโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการ พัฒนามาตรฐานของระบบฟาร์ม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า ให้กับปลาสลิดในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดชนิดต่างๆ 
          ส าหรับขบวนการผลิตเราจะมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นระบบติดตามและบันทึกข้อมูล ในการตรวจสอบ
มาตรฐานพร้อมเพื่อการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ด้านบุคลากรมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ระบบต้นน้ าตั้งแต่
เกษตรกรผู้เลี้ยงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงมาจนถึงกลางน้ าคือผู้เลี้ยงในรูปแบบสหกรณ์และสุดท้าย คือปลายน้ าในเร่ือง
การตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางของการเปิดการค้าเสรี (FTA) และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

10. พาณิชย์ชงครม.หนุนยุทธศาสตร์ค้าชายแดน                                                               (กรุงเทพธุรกิจ) 
          ในการประชุม ครม.วันที่ 8 ม.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ ครม.พิจารณารายงานการประชุมคณะท างานส่งเสริม
การสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน ที่ได้จากการประชุมร่วมกับเอกชนในการจัดท ายุทธศาสตร์
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1. การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการน าร่อง โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนร่วมแม่สอด – เมียวดี  2. การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น แผนปฏิบัติการน าร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้า
ไปขยายการลงทุนในกัมพูชา 3.ความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตในประเทศหนึ่งและน าไปแปรรูป จ าหน่ายอีกประเทศหนึ่ง (ข้าว 
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มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปศุสัตว์ ไก่ หมู)แผนปฏิบัติการน าร่อง โครงการความร่วมมือ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ด้านอาหารร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย กรณีตัวอย่าง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4. ด้านการท่องเที่ยว การบริการในประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนด้านโรงแรม โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการน าร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 3 เส้นทางประกอบด้วย 
(1) เส้นทางเชื่อมมรดกโลก: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางเชื่อมมรดกโลก-สุโขทัย-หลวงพระบาง-พุกาม-
เสียมราฐ (2) เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย-ลาว-กัมพูชา (3) 
เส้นทาง 5 เชียง : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทาง 5 เชียง (เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ) 5.
ยุทธศาสตร์ TETRO (JETRO OF THAILAND) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทย ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
          นอกจากนี้ยังได้พิจารณาประเด็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าไทย-พม่า เพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งและแออัด
ของการขนถ่ายสินค้าบริเวณสะพานฯ แห่งที่ 1แม่สอด-เมียวดี โดยการซ่อมสะพานดังกล่าวต้องให้เสร็จในเดือน เม.ย. 57   
การเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เชื่อมโยงการขนส่งทางถนนต่อไปถึงเมืองกอกะเร็ก อย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร การขยายสนามบินแม่สอด 
          นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา ทั้งนี้
ภาครัฐจะจัดคณะน านักลงทุนไทยไปส ารวจพื้นที่และเจรจาขอการสนับสนุนจากกัมพูชาในนิคมอุตสาหกรรมโอเนียง และนิคม
อุตสาหกรรมศรีโสภณ ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.นี้ 
          รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้า ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีโครงการน าร่องในการ
จัดตั้ง Container Yard ณ ท่านาแล้ง ประเทศลาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ งเวียงจันทน์ สปป.
ลาว โดยมอบให้กระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว 
    

11. บุกตลาดผู้บริโภค อินเดีย                                                                                         (ฐานเศรษฐกิจ) 
          ตลอดทั้งปี 2555 ถือว่าเป็นปีทองของความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดียอย่างแท้จริง ตั้งแต่ต้นปีที่นายกรัฐมนตรี น.ส.
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับเชิญจากรัฐบาลอินเดียให้เป็นแขกเกียรติยศเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย จนถึงในช่วงท้าย
ของปีที่อินเดียได้เปิดบ้านต้อนรับผู้น าอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบ 20 ปี อินเดีย-อาเซียน พร้อมๆ กับการ
จัดงาน India-ASEAN Business Fair and Business Conclave ครั้งที่ 2 (IABF) ก่อนหน้า แสดงถึงความมุ่งมั่นของอินเดียที่
จะสานสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศไทยและชาติอาเซียนด้วยความตั้งใจ จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่ง
ส าหรับภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดอินเดียอย่างจริงจังในปีหน้าฟูาใหม่ สานต่อความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของ
ไทยและอินเดียสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้มีข้อแนะน าส าหรับการท าธุรกิจในอินเดียจากงานวิจัยของบริษัท McKinsey เรื่อง Winning 
the Indian Consumer ทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วย 
          1. เสนอคุณค่าในราคาที่ถูกต้อง(Offer value at the right price) ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ให้เข้ากับเงื่อนไขของตลาดอินเดีย ปรับสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการตรงใจผู้บริโภค พร้อมๆกับตัดราคาขายลงให้
สมเหตุสมผล หรือใช้ระบบการซื้อ/จ่ายเงินที่รองรับกับความต้องการและก าลังซื้อของลูกค้าชาวอินเดีย 
          2. สื่อสารกับลูกค้า(Educate the customer) การปรับผลิตภัณฑ์และราคาให้เหมาะกับตลาดอาจไม่เพียงพอต่อการ
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สร้างดีมานด์ เนื่องจากตลาดของผลิตภัณฑ์หลายตัวในอินเดียยังคงอยู่ในขั้นต้นของการพัฒนาของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Product life cycle) ที่ต้องลงทุนลงแรงเป็นพิเศษ ดังนั้น การสร้างการรู้จักในตัวสินค้า วิธีการใช้สินค้า ความตระหนักและ
เห็นซึ้งถึงคุณค่าของ Brand จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้สามารถเอาชนะตลาดได้ โดยกุญแจที่จ าเป็นส าหรับตลาดอินเดีย คือ
การบริหารจัดการแตกต่างระหว่างพื้นที่ ทัศนคติ ความเชื่อ และภาษาที่มีความหลากหลายสูง เพื่อสร้างรูปแบบ/เนื้อหาการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ลูกค้า 
          3. ออกแบบต้นทุน(Design to cost)  ออกแบบโครงสร้างต้นทุน (cost structure) ที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าดีราคาถูกของลูกค้าชาวอินเดียเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น เปลี่ยนลักษณะ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองต่อรูปแบบในการใช้ของพื้นที่ หรือใช้บริษัทรับจ้างผลิตของอินเดียผลิตสินค้าให้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านต้นทุนที่
ถูกกว่า โดยต้องไม่ลืมค านึงถึงต้นทุนส่วนเพิ่มที่อาจเกิดจากต้นทุนแฝงจากการติดต่อขออนุญาต กระบวนการทางกฎหมาย 
และความล่าช้าในการด าเนินงานด้วย 
          4. เลือกช่องทางถูกต้อง(Getting distribution right) การเข้าถึงผู้บริโภคชาวอินเดียภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากความกว้างของอาณาบริเวณของแต่ละรัฐและการกระจัดกระจายของเครือข่ายในการกระจาย
สินค้าและช่องทางการค้าปลีก โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านช่องทางผู้ค้าปลีกท้องถิ่ น ด้วยเหตุนี้ หลายบริษัทที่ประสบ
ความส าเร็จจึงหันมาใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของท้องถิ่น หรือท าการสร้างเครือข่ายการขายในพื้นที่(national sales 
network) ขึ้นมาบริหารจัดการกับปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ในต้นทุนที่ต่ าที่สุด โดยตัวอย่าง
ของบริษัทไทยที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านนี้คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ที่ใช้วิธีการขายตรง (Direct 
Sales) ผ่านกลุ่มแม่บ้านชาวอินเดีย ปัจจุบันเครือข่ายแม่บ้านที่น าสินค้าของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ไปกระจายบอกต่อกันปากต่อ
ปาก มีมากถึง 36,000 รายแล้ว 
          การเข้ามาสู่ตลาดอินเดียอย่างจริงจังของภาคธุรกิจจะท าให้ปีนี้และปีต่อๆ ไปเป็นทศวรรษทองของความสัมพันธ์ไทย -
อินเดียได้อย่างแท้จริง ภาคเอกชนจึงมีส่วนส าคัญยิ่ง ความท้าทายมีอยู่เสมอในตลาดเกิดใหม่ ส าหรับประเทศอินเดียก็ไม่มี
ข้อยกเว้น การใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการบุกตลาดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งหากสามารถท าได้ส าเร็จแล้วย่อมหมายถึงโอกาสในการ
สร้างหลักปักฐานครอบครองตลาดและครองใจลูกค้าชาวอินเดีย พร้อมๆ กับสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ก่อนใครๆ 
 

12. WAGE HIKE FORCES THAI FIRMS TO HIRE CAMBODIANS                                                 (THE NATION) 
       Thai factories have opted to hire Cambodian workers under a memorandum of understanding 
between Cambodia and Thailand after the Bt300 minimum wage policy came into effect for Thai workers 
across the country. 
          A total of 154 Cambodians - 118 men and 36 women - with work permit documents crossed the 
border in Sa Kaew's Aranyaprathet district on Monday. 
          Four companies brought buses and vans to pick up the Cambodian workers, Lt-Colonel Benchapol 
Rawdsawat, deputy superintendent of Sa Kaew Provincial Immigration Division, said. 
          Although legal migrant workers are entitled to the Bt300 minimum wage, Thai factory owners can 
pay them less by making deductions from their salaries for electricity, water and accommodation 
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expenses. Besides, they said Thai workers were too demanding. 
          He said Cambodian factories had complained that they were facing a labour shortage because 
locals have chosen to migrate to Thailand as they can enjoy three times higher wages. Cambodian factory 
owners also face protests from workers demanding a rise in monthly wages from Bt1,500-Bt2,500 to 
Bt4,500-Bt6,000. 
          Ranong Provincial Federation of Thai Industries chairman Krissana Iamwongnathee said the rise in 
the minimum wage adversely affected industries in the province where 32 factories are preparing to 
import machinery to replace labour. He said although machinery requires huge capital outlay, it is worth 
the investment in the long term. Others are planning to shift their manufacturing base to neighbouring 
countries after formation of the Asean Economic Community in 2015. 
          Ranong has more than 300 companies, which operate sea-food processing factories and hire more 
than 80,000 migrant workers. 
          He said the Federation of Thai Industries for 14 southern provinces all agreed they needed time to 
adjust and have called on the government to help business operators absorb the financial burden from 
the wage increase by financially supporting factories through grace periods. For instance, the government 
could support the wage rise at a ratio of 75:25 this year and 50:50 in 2014 and 25:75 in 2015 and in 2016 
business operators wholly pay for the wage hike. 
          Trang Provincial Federation of Thai Industries chairman Withi Supitak said the wage rise would hurt 
small firms in the long term. Many factory owners in the province had adjusted by cancelling special 
welfare that they normally provide to staff in order to save costs, or by laying off workers who are not 
productive and hiring only high-quality workers. He believed companies would not close down 
immediately but try cutting costs first and determine within six months if they can survive. 
          As of now, eight factories in Tak closed down following the first round of the minimum daily wage 
increase of 40 per cent in April last year, putting 1,343 workers out of work. 
          Tak Provincial Federation of Thai Industries chairman Chaiwat Withit-thammawong claimed since 
the Bt300 wage had come into effect, factories would have to shoulder an 80 per cent increase in wage 
costs and thus would struggle to survive. They may have to take steps like slashing contributions to the 
social security fund from five to four per cent. Supportive measures by the government would not help 
them sustain their operations. It was likely that in three months, many factories, most of which are SMEs, 
would start to shut down one by one. 
          But Deputy Premier Kittiratt Na-Ranong has insisted that while the private sector faces higher costs, 
they would benefit in the long run because workers would have more purchasing power to buy their 
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products. 
          He said it was time Thailand shifted from being a production base for labour-intensive industries to 
higher-quality products. He said factory closures were normal and he did not believe the wage hike was 
the main factor behind some companies closing down. 
          The government could not provide direct financial support to business operators by absorbing the 
wage rise but would help SMEs with liquidity and boosting business potential. 
 

     


