
 

 

ข่าวประจ าวันที่  8  มกราคม   2556 

1. รัฐจัดล าดับเจรจาค้าเสรียกเวทีเออีซีส าคัญอันดับแรกยืนยันป้องผลประโยชน์ชาติ                       (โพสต์ทูเดย์) 
          นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดลําดับความสําคัญกรอบเจรจา
การค้า ที่ไทยจะต้องเข้าร่วมการเจรจาและใช้ประโยชน์จากการเจรจาการค้า โดยจะเน้นความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(เออีซี) ที่จะต้องเร่งเจรจาและดําเนินการให้ได้ตามแผนงานที่จะมีการเปิดเออีซีในปี 2558 เพราะถือว่าไทยจะต้องได้
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเออีซีมากสุด 
          กรอบเจรจาการค้าที่จะให้ความสําคัญรองลงมา คือ กรอบการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียนบวกหก (อาร์เซป) ที่
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศและกับอีก 6 ประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอจะเริ่มกระบวนการเจรจาเอฟทีเออาเซียนบวกหก ซึ่งจะเป็นเขต
การค้าภูมิภาคที่ใหญ่สุด และไทยจะมีตลาดรองรับการค้าและการลงทุนอีกจํานวนมาก จึงจําเป็นที่ประเทศไทยต้องให้
ความสําคัญในลําดับต้นๆ เช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ กรอบการเจรจาที่จะให้ความสําคัญลําดับต่อไป คือ กรอบเอฟทีเอ ไทย-
สหภาพยุโรป (อีย)ูล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู แล้ว 
          ขั้นตอนต่อไปจะต้องนําเสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา 190 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่ากรอบเอฟทีเอ ไทย-อียู นั้น 
ไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้ากับอียูเช่นเดียวกัน ไม่ได้เกิดข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด 
          สําหรับสินค้าที่มีความอ่อนไหวเช่น การคุ้มครองยา และเหล้า ไวน์นั้น ขณะนี้ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้ว นอกจากเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้ว ก็เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นภายในประเทศได้ โดยเอฟทีเอ ไทย-อียู ที่หลายฝ่ายกังวลประเด็นเร่ืองยาและเหล้านั้นขณะนี้มีทางออกแล้ว แต่ยังไม่
สามารถบอกรายละเอียดได้ เพราะจะใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับอียู แต่ยืนยันว่าการเจรจาจะไม่ทําให้ไทยเสียประโยชน์
อย่างแน่นอน  
          นอกจากนี้ จะเร่งเจรจากรอบเอฟทีเอที่ยังคั่งค้างอยู่ส่วนหนึ่งให้เดินหน้าต่อไปได้ เช่น เอฟทีเอ ไทย -เอฟตา ที่ยังไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ เป็นเร่ืองที่จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้รวมถึงการทบทวนกรอบเจรจาการค้าภายใต้เอฟทีเอที่ไทย
ทําไว้กับประเทศต่างๆ ทั้งออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 
          สําหรับการเข้าร่วมกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี)ยืนยันว่าไทยไม่ได้มี
ความเร่งรีบที่จะต้องเข้าร่วม เพราะต้องศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบก่อน เนื่องจากเป็นเอฟทีเอกรอบใหญ่ที่มีความเข้มงวด
มากสุด หรือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดเอฟทีเอระดับสูงสุด จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
          อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการเข้าร่วมเจรจาทีพีพี คือ ไทยจะยกระดับมาตรฐานในทุกๆ ด้านของการค้าให้อยู่ในระดับ
สากล และหากไทยเข้าร่วมช้าก็อาจเสียโอกาส 
 

2. จี้เปิดประชาพิจารณ์เอฟทีเอ "ไทย-อียู"                                                                        (กรุงเทพธุรกิจ) 
          นายจักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ วอทช์) เปิดเผยว่า 
ตามที่นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ระบุว่าในเดือนม.ค.นี้ ฝ่ายไทยจะสามารถประกาศเปิด
การเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้จัดทํากรอบการเจรจาในการเปิดเสรีเสร็จแล้ว เพื่อให้การเจรจาแล้ว
เสร็จภายใน 2 ปี มีผลบังคับใช้ปี 2558 จะได้ช่วยทดแทน หากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี)ในปี 2557 นั้น 
เห็นว่าในเมื่อกรมเจรจาฯ ชี้แจงว่ากรอบเจรจาฯเสร็จสิ้นแล้ว ก็ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะตั้งแต่ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ร่างกรอบเจรจาฯดังกล่าวยังถูกปิดเป็นความลับ ซึ่งหากยังปิดเป็นความลับเช่ นนี้ ใครจะไปให้
ความเห็นหรือข้อกังวลตามที่กรมเจรจาฯประกาศได้ 
           น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล สมาชิก เอฟทีเอ วอทช์ กล่าวว่า ทั้ง 14 องค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามเรื่องการเจรจา
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การค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบด้านต่างๆได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภา
ผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทําการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FTA) โดยที่
เครือข่ายประชาชน ได้ติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด พบว่ากระบวนการจัดทําการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่าง
ไทยกับสหภาพยุโรป ที่ดําเนินการโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเจรจา
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่กําหนดไว้ใน มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้คณะรัฐมนตรีจะต้องให้ข้อมูลและจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 
          นอกจากนี้ ร่างกรอบเจรจาฯ ไม่เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศต่อรัฐสภา ที่ระบุว่า มีนโยบายขยายความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและ
ทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น กําหนด
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การไม่มีแนว
ป้องกัน หรือการเตรียมมาตรการใดๆรองรับให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีที่จะมีขึ้น 
 

3. คนไทย ได้ (หรือไม่ได้) อะไรจากประชาคมอาเซียน                                                                  (มติชน) 
          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้แทนกรมอาเซียนได้เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศ และ
การสัมมนากับชุมชนและสื่อมุสลิม ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้บรรยายเรื่อง "คนไทย ได้ (หรือไม่ได้) 
อะไรจากประชาคมอาเซียน" มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1. การสร้างประชาคมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่
ผ่านมา ได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันว่า ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ("มั่นคง") ประชาคมเศรษฐกิจ ("มั่งคั่ง") และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ("เอ้ืออาทรและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง") ไทยยังให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (ASEAN Connectivity) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน และได้ผลักดัน
ขยายการเชื่อมโยงดังกล่าวไปยังประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) โดยได้รับรองเอกสาร 
ASEAN+3 Partnership on Connectivity ด้วย 
          2. ความสําคัญของอาเซียนกับประเทศไทย อาเซียนเป็นวาระแห่งชาติและเป็นหัวใจของนโยบายการต่างประเทศของ
ไทย โดยได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยและไทยได้มีบทบาทนําในหลายประเด็นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงตลอด 45 ปีที่ผ่านมา อาเซียน
มีการดําเนินกิจกรรมที่สะท้อนผลประโยชน์ของไทย ทั้งเรื่องการเชื่อมโยง การแก้ไขและเตรียมรับมือกับความท้าทายรูปแบบ
ใหม่ และการจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ไทยย่อมจะได้รับผลพวงที่ดีจากการสร้างประชาคมอาเซียนโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อันจะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีโลก 
          3. ด้านการเมืองและความมั่นคง การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
เพื่อให้ภูมิภาคมีสันติภาพและความมั่นคง อาเซียนแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาลักษณะข้ามชาติ และเพิ่มอํานาจการต่อรองหรือการเจรจากับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ และเป็นครั้งแรกที่ผู้นําได้รับ
รองปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอาเซียน 
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          4. ด้านเศรษฐกิจ การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วยเพิ่มพูนการค้า การลงทุน
ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตลาดการค้า ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและดึงดูดนักลงทุนจาก
ภายนอก ลดต้นทุนการผลิต (วัตถุดิบ แรงงาน และเงินทุน) การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ และได้รับประโยชน์จากการจัดทํา
เขตการค้าเสรี โดยจะเริ่มเจรจาการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้านในภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership - RCEP) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศที่มีเขตการค้าเสรีกับอาเซียนอยู่แล้ว (จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ในช่วงต้นปี 2556 โดยให้แล้วเสร็จในปี 2558 
          5. ด้านสังคมและวัฒนธรรม การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะช่วยเร่ง
หรือกระตุ้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิการสังคม การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น 
โรคระบาด ยาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
          หัวใจสําคัญคือ ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านในทุกภาคส่วนเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยคงยังเหลือเวลาอีกไม่มากนัก 
 

4. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน รับประชาคมอาเซียน                                                                           (ไทยรัฐ) 
           สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบเกษตรกรไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เอาไว้น่าสนใจ ดงันี้ 
           1. ตลาดส่งออกเปิดกว้างมากขึ้น ด้วยประชากรอาเซียนรวม 600 ล้านคนที่มีรสนิยมการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ใกล้เคียงกัน ปัญหามีเพียงว่า อาจมีความแตกต่างในเร่ืองรายละเอียดที่ต้องศึกษาความต้องการของแต่ละตลาดก่อนที่
จะส่งสินค้าไปจําหน่าย 
          2. แหล่งวัตถุดิบใหม่ ที่จะนํามาบริโภคในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ ตลอดจนการนําเอามาแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย 
          3. ขยายฐานการผลิตเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานที่ต่ํากว่า
และสิทธิพิเศษด้านภาษีที่สูงกว่า เพื่อจําหน่ายทั้งภายใน ภายนอกภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสายห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 
          4. เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรสู่ตลาดโลก ทั้งในแง่การค้า การลงทุน สร้างการ
ดึงดูดและเพิ่มอํานาจการต่อรอง การเจรจากับประเทศคู่เจรจา 
          นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า เกษตรกร ผู้ประกอบการต้องเริ่ม
ปรับตัวกันแต่เนิ่นๆ ผลิตของดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนจะทําให้แข่งขันได้  เฉพาะเจาะจงแค่เรื่อง “ข้าว” ผลจาก
โครงการรับจํานํา เอาข้าวไปขายก็ไม่ได้ราคา ว่ากันตามตัวเลขมีผลกระทบต่อภาพใหญ่มากน้อยขนาดไหน 
          “ในเรื่องการส่งออกมีปัญหาว่าถ้าเราไม่สามารถผลักดันในเรื่องการส่งออกได้ แต่ละปีเราผลิตข้าวได้ปริมาณมาก ใช้
บริโภคไม่ถึงคร่ึง ทีนี้ ถ้าส่งออกได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นรายได้เข้าประเทศ” 
          “ราคาข้าว” แม้ว่าจะสูงขึ้นก็จริง แต่ถ้าปริมาณน้อยรายได้ส่งออกเราก็จะลดลง ทําให้ประเทศขาดรายได้ในส่วนที่ควร
จะได้ ส่วนที่สองข้าวที่ส่งออกไม่ได้...ข้าวที่ผลิตใหม่ก็จะออกมาเรื่อยๆทําให้สต๊อกข้าวในประเทศโตขึ้นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในมือ
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รัฐบาลหรือภาคเอกชน 
          ข้าวเปลือกปีละกว่า 30 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสารคนในประเทศบริโภคคงที่ประมาณ 12 ล้านตัน ส่วนที่เหลือก็สะสม  
โดยหลักแล้ว ของมีเยอะคนซื้อก็ยิ่งพยายามจะซื้อถูก ข้าวยังไงก็เก็บไม่ได้มีแต่เสีย ก็ต้องหาทางขายอยู่ดี ยิ่งตั้งราคาขายสูง คน
ซื้อก็รู้อยู่ว่ามีของในสต๊อกเยอะก็เล่นตัว ไม่ซื้อแพง หลักการค้าขายธรรมดา ข้าวไม่เหมือนน้ํามันเก็บไว้ไม่เน่าไม่เสียข้าวผลิต
มาแล้วเก็บไว้ก็มีแต่เสียหาย  ข้อสําคัญที่ต้องรู้ เม่ือของแพงมากขึ้น ทุกประเทศก็พยายามที่จะเร่งผลิตข้าวให้พอเพียงกับความ
ต้องการ เพื่อจะลดการนําเข้า และก็เพื่อความมั่นคงของประเทศ ผลิตเพียงพอแล้วเขาก็ไม่ซื้อ 
          อินโดนีเซียทําถึงขั้นรณรงค์หยุดบริโภคข้าว 1 วันในวันอังคาร ทุกประเทศก็เหมือนกันถ้าโดนแรงกดเรื่องราคาก็
พยายามผลิตเพิ่มข้ึน เพราะทุกประเทศก็ปลูกข้าวได้ยกเว้นแถบแอฟริกาอาจยังปลูกไม่ได้เท่าไหร่ 
          น่ากังวลตลาดเอเชียด้วยกัน ไทยไม่ใช่ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก อยู่อันดับที่ 6 แต่เราส่งออกเยอะเท่านั้นเอง การที่ยิ่ง
เก็บสต๊อกเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งจะตกเพราะเขาก็เห็นว่าเรามีของเยอะยิ่งพยายามซื้อให้ถูกลง 
          ถามถึงจุดลงตัวอนาคตข้าวไทยจะเป็นเช่นไร อภิชาต มองว่าสําหรับตัวเกษตรกร  คงต้องเร่งขวนขวายในการพัฒนา
ผลิตของดี หมายความว่าผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่ขายได้ตลาดข้าวกลุ่มนี้ยังใหญ่อยู่ ไม่ใช่เอาแค่ผลิตให้ได้เยอะๆได้ข้าวคุณภาพไม่
ดี ปลูกอะไรก็ได้เดี๋ยวรัฐก็รับจํานําหมด ต้องปรับแผนการปลูกข้าว พัฒนาตัวเอง ข้าวดี ของดี ราคาก็แพง พื้นที่ไหนเหมาะสม 
ปลูกข้าวคุณภาพดีก็ผลิตเพื่อการส่งออก เป็นการยกระดับ วันนี้การโซนนิ่งปลูกข้าว ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าเป็นเขตที่พัฒนาข้าว
คุณภาพดี ปลูกของดีมาแล้วไม่ใช่ว่าแค่ขายได้ แต่ขายได้ราคาดีด้วย 
          ภาคอีสาน ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี เราก็ทําให้เป็นเกรดพรีเมี่ยมไปเลย ถ้ารอแต่ว่ารัฐช่วยเหลือ 
รับจํานํา...ผลิตของคุณภาพไม่ดีออกมาก็สวนทาง มีแต่ดิ่งลง ในเร่ืองนโยบาย จริงๆ ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้น่าจะ
เดินได้ดีกว่า รัฐต้องมาดูเร่ืองของรายได้ เร่ืองของส่วนเหลื่อมของราคาในแต่ละทอดไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ เงินก็จะถึงมือ
ชาวนามากข้ึน 
           ประเด็นต่อมา เรื่องการช่วยเหลือ รัฐต้องมองว่าถ้าจะให้เงินถึงมือชาวนาจริงควรช่วยเร่ืองปัจจัยการผลิต ดูแลเรื่องปุ๋ย
อย่าให้แพง ให้มีระบบน้ําพร้อม ส่วนราคาปล่อยไปตามกลไกตลาดอย่าให้โดนเอาเปรียบ ชําระล้างปัจจัยภายในให้เข้มแข็ง 
ปัจจัยภายนอกที่กําลังจะมาถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวนาต้องพุ่งเป้าไปที่การลดต้นทุน  เพื่อสู้กับการ
แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น 
           ต้องปรับวิธีคิดใหม่ ไม่ใช่ว่าใช้ปุ๋ยมากแล้วผลผลิตจะมากตาม สําคัญที่สุดต้องใช้ให้ถูกวิธี ใช้ถูกชนิด ถูกเวลา  อาจใช้
น้อยลงแต่เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า ทุกวันนี้หมดเงินไปกับค่าปุ๋ยเยอะ แต่ไม่ได้ประโยชน์  แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการสร้าง
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ไม่อย่างนั้นต้นทุนการผลิตก็ยังสูง เรื่องของพันธุ์เอง
ก็ยังมีปัญหา...ผู้ชํานาญการตําแหน่งนักวิจัยความก้าวหน้าในวงราชการไม่อํานวยให้อยู่ได้อย่างสบาย หมายความว่า  มีความรู้
แต่ไม่มีงบ วิจัยแล้วก็ไม่ได้รับเกียรติ บางคนอยากเป็นข้าราชการนักวิจัยแต่ก็ก้าวไปไม่ได้เต็มที่ สายงานเติบโตเต็มที่ก็มีปัญหา
คอขวด 
           “เออีซี”  ภาคเอกชนพร้อมอยู่แล้ว รายใหญ่ไม่ต้องห่วงเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เปรียบได้ประโยชน์ แต่ในเกษตรกรรายย่อย
เท่านั้นเองที่เสียเปรียบ เหลือเวลาไม่มากการแข่งขันถ้าเราสู้เขาไม่ได้ก็จะมีแต่แพ้ลงเรื่อยๆ เกษตรกรรายย่อยต้องหันมาทําตัว
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ลดต้นทุน พูดกันมานานแล้วแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้คิดทําอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วไม่อย่างนั้นไม่มี
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ทางสู้ได้ จะสู้เดี่ยวๆก็ลําบากต้องจับกลุ่มให้แน่น เข้มแข็งในรูปสหกรณ์เป็นทางออกที่ดีอยู่แล้ว ทําอย่างไรให้เดินหน้าไปได้จริงๆ ให้
รู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่มาเป็นสมาชิกเพื่อกู้อย่างเดียว หรือผู้บริหารก็ต้องมีธรรมาภิบาลไม่ทําเพื่อแสวงกําไรอย่างเดียว 
 

5. พาณิชย์ชี้เปิดเออีซีหนุนเสถียรภาพราคาสินค้า                                                               (กรุงเทพธุรกิจ) 
          การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการแก้ปัญหาราคาสินค้าภายในประเทศ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะภายหลังการเปิดเสรี AEC ในปลายปี 2558 ในมุมมองของกรมการค้าภายในฐานะที่ ทําหน้าที่ดูแลปาก
ท้องให้ประชาชนนั้น AEC กลับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการควบคุมดูแลราคาสินค้าในปี 2556 นี้ 
          นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้สัมภาษณ์กับว่า กลไกหนึ่งในการใช้เป็นเครื่องมือกํากับดูแล
ราคาสินค้าสําหรับปี 2556 คือการนําประโยชน์จาก AEC ซึ่งจะมีตลาดการค้าการบริโภคที่กว้างมากขึ้นมาใช้ เพราะสินค้า 
แต่ละรายการเมื่อมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น กว้างขวางขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนสินค้านั้นๆ ต่อหน่วยลดลง  ส่งผลให้เอกชน
สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มากข้ึน และความจําเป็นการขอปรับราคาสินค้าลดลง ซึ่งกรมการค้าภายในจะนําปัจจัยโอกาส
จาก AEC มาใช้พิจารณาหากสินค้ารายการใดขอปรับราคา ก็ต้องประเมินว่าผู้ผลิตนั้นๆ มีตลาดเพิ่มจาก AEC หรือไม่ ถ้ามีต้อง
นําปัจจัยนี้มาคํานวณในต้นทุนด้วย 
          อย่างไรก็ตาม ด้านสินค้าที่ผลิตจะออกไปทําตลาดในอาเซียน จะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคภายในประเทศโดยตรงแล้ว แต่อีกด้านในแง่การเข้ามาของสินค้าจากอาเซียน ก็ต้องมีการกํากับดูแล ไม่ให้ใช้โอกาสนี้
ในการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใน การกําหนดราคาขาย การปรับขึ้นลงของราคาต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ผลิตภายใน 
ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน 
          จากนี้ไปการดูแลราคาสินค้าจะง่ายขึ้น เพราะสินค้าจากข้างนอกจะเข้ามาแข่งขันภายในทําให้การรักษาฐานตลาดมี
ความจําเป็น การขอปรับราคาสินค้าทั้งที่ไม่ได้มีความจําเป็นจริงๆ จะลดน้อยลง อีกด้านในแง่การผลิตและส่งออกไปก็จะทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลดลง เพราะมีโอกาสทางการค้ามากข้ึน ซึ่งกรมให้ความสําคัญกับ AEC มากขึ้นในปี 2556 นี้ และยืนยัน
ว่าไม่ว่าสินค้าจากในหรือนอกเข้ามาทุกคนอยู่ภายในกฎกติกาทางการค้าเดียวกัน ซึ่งอาเซียนเองก็กํากับดูแลเรื่องระเบียบทาง
การค้าของประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน 
          ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังการเป็น AEC เต็มตัว ทิศทางการกํากับดูแลราคาสินค้า จะมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น เพราะการ
แข่งขันกันเองตามกลไกตลาด จะทําให้การนํามาตรการทางกฎหมาย หรือการขอความร่วมมือที่เคยดําเนินการในการดูแลราคา
สินค้าลดน้อยลงไปโดยปริยาย เพราะเอกชนต้องแข่งขันการเองการรักษาพื้นที่ส่วนแบ่งตลาด "การขึ้นราคาสินค้าก็เป็น
ทางเลือกสุดท้ายที่ผู้ผลิตสินค้าจะต้องใช้ เพราะเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะหันไปใช้สินค้าของคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งจะทําให้เสียส่วน
แบ่งตลาดในที่สุด" 
          โดยแนวทางการดูแลราคาสินค้าในปี 2556 จะเน้นใช้กลไกตลาด มาดูแลกันเองส่วนผู้ประกอบการที่จะขอปรับราคา
สินค้าต้องชี้แจงต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นให้ชัดเจน  อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการใช้กลไกตลาดเพียงอย่างเดียว ในการกํากับดูแล
ราคาสินค้าอาจไม่เพียงพอ และ AEC เอง ก็ยังไม่ได้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าในปัจจุบันอย่างชัดเจนมากนัก ดังนั้น กรมจึง
ยังต้องมีแผนปฏิบัติงาน "ธงฟ้า" ตลอดปี 2556  ซึ่งเป็นกิจกรรมจําหน่ายสินค้าราคาถูก ที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้า
ราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยงานระดับประเทศ  2 ครั้ง ระดับภาค 4 ครั้ง และงานระดับอําเภอ 878 ครั้ง  รวมถึงการจัดงานธงฟ้า 
AEC 2 คร้ัง และงานธงฟ้าในเขตกรุงเทพฯ 3 คร้ัง 
          จากนี้ไป AEC จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนทั่วไปอีกแล้ว เพราะว่า AEC จะมีส่วนช่วยผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่หลากหลายขึ้น 
ราคาถูกลง แต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตสินค้ายุคนี้ที่ต้องมองหาโอกาสทางการค้าใหม่ ที่กําลังเปิดขึ้นจาก AEC ว่าจะทําให้ตลาดของ
ตัวเองเปิดกว้างขึ้นได้อย่างไร เพราะหลักการง่ายๆ คือถ้าผลิตและขายสินค้าได้มากขึ้นต้นทุนต่อหน่วยก็จะ ลดลง 
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6. AEC:  Opportunity & Challenge โอกาสอยู่ในมือคนที่พร้อม                                         (กรุงเทพธุรกิจ) 
          ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา หัวข้อที่ถูกพูดถึง แลกเปลี่ยนความเห็น จัดเวทีสัมมนาระดมความคิด กันอย่างต่อเนื่องมาก
ที่สุดก็คือ...การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ประชาชน ภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรี 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics Community: AEC) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 นั่นเอง 
          จุดสําคัญที่ทุกคนต้องการทราบข้อมูลก็คือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว "จะเกิดอะไรขึ้น" และ "ได้อะไร" 
หรือ "เสียอะไร" นั่นเอง หลังวันที่ 31 ธ.ค.2558 เมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีในระหว่างประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ อัน
ประกอบด้วย ไทย  สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  กัมพูชา  ลาว และพม่า แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 
กิจกรรมการค้าขาย นําเข้า ส่งออก ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันจะสะดวกรวดเร็วและเสรีมากขึ้น ข้อกําหนดที่เป็น
เหมือนกําแพงกั้นทางการค้า การเคลื่อนย้ายทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฯลฯ จะหมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด 
          ตลาดการค้าที่ผู้ประกอบการคนไทย นักธุรกิจไทยเคยมองเฉพาะตัวเลขประชากร หรือกําลังซื้อประมาณ 65 ล้านคน 
จะกลายเป็น 600 ล้านคน เช่นเดียวกันกับการขยายธุรกิจ การลงทุน กระจายสาขาหรือกิจการที่เคยอยู่แต่เฉพาะกรอบ 77 
จงัหวัดของประเทศไทย ก็จะกลายเป็น 10 ประเทศทั่วอาเซียน  ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่พันธมิตรอื่นๆ นอกกลุ่ม
อาเซียน อาทิ จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  ออสเตรเลีย ฯลฯ รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่ต่างก็ต้องการเข้ามามีความสัมพันธ์กับตลาด
ขนาดใหญ่ของกลุ่ม AEC อีกด้วย 
          เมื่อเห็นภาพดังกล่าวแล้วจึงก้าวต่อไปสู่คําถามที่ว่า เราคนไทย ธุรกิจไทย "จะได้อะไร" และควรเตรียมตัว เตรียมความ
พร้อมของธุรกิจหรือองค์กรอย่างไร 
          คําตอบที่ง่ายที่สุดนั่นคือ ต้องย้อนกลับมามองที่ศักยภาพ จุดเด่นของประเทศเรา หรือธุรกิจของเราเองว่า โดดเด่นหรือ
มีจุดแข็งในด้านใดบ้าง นั่นจึงจะทําให้มองเห็น "โอกาส" สําหรับการกําหนดบทบาทตัวเองเพื่อที่จะเป็น "ศูนย์กลาง" ในด้านที่
เหมาะสม หากไม่นับ สิงคโปร์ ที่เติบเติบอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมานานและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ของภูมิภาคมาก่อน
แล้ว ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพที่พร้อม ทั้งในด้านทรัพยากร ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่สามารถเป็นผู้นําในอันดับต้นๆ ของ
ภูมิภาคได้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากประเทศไทยสามารถขยายบทบาทในการเข้าไปร่วมลงทุนและพัฒนาศักยภาพใน
กลุ่มประเทศ CLM คือ กัมพูชา ลาว พม่าได้อย่างเหมาะสมประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าในระหว่างกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังเป็น Gateway สําหรับชาติอื่นๆ นอกกลุ่มอาเซียนที่ต้องการเข้ามา
เชื่อมต่อ ค้าขาย ลงทุน ฯลฯ ที่สําคัญ รายได้ประชาชาติของไทย ตลอดจนประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะเพิ่มมากขึ้น 
ศักยภาพ กําลังซื้อของผู้คนในภูมิภาคก็จะเพิ่มข้ึน 
          นั่นจะเป็น "ข้อดี" โดยตรงสําหรับทุกประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเครือข่าย เนื่องเพราะธุรกิจเครือข่ายมี
ความชํานาญในกลุ่มสินค้าพรีเมียม ชํานาญการขายสินค้าคุณภาพ เมื่อคนมีกําลังซื้อสูงขึ้น จุดนี้คือผลดีที่เกิดขึ้นโดยตรง 
          สําหรับคนทําธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจขายตรง การที่ตลาดขยายขอบเขตเป็น 10 ประเทศ ก็จะก่อให้เกิดการหมุน
เปลี่ยนเวียนถ่าย เครือข่ายก็กระจายออกไปได้มากขึ้น ธุรกิจในประเทศไทยสามารถขยายบทบาทออกไปสร้างเครือข่ายใน
ประเทศอ่ืนๆ ชักชวนคนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เข้ามาร่วมทําธุรกิจเครือข่ายได้ 
          นอกจากนี้ยังมีแง่มุมที่สนับสนุนธุรกิจเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานการทํางานให้ดีขึ้นยกระดับกฎกติกาของหลายๆ 
ประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เอื้อให้หลักเกณฑ์การทําธุรกิจเครือข่ายมีความชัดเจน มีกระบวนการคุ้มครองธุรกิจและ
คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น 
          เห็นภาพบวกที่สวยหรูและเต็มไปด้วยโอกาสแบบที่กล่าวมาแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะมองอีกมุมหนึ่งว่า เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว
สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม พึงระวังว่า คนไทย ธุรกิจไทยจะ "เสียอะไร" ก็มีด้วยเช่นเดียวกัน 
          ผู้ประกอบการจากประเทศอ่ืนจะเข้ามาแบ่งเค้กในตลาดเราได้ด้วยเช่นกัน เมื่อสนามแข่งขันเปิดกว้างขึ้น "ความพร้อม" 
ในการก้าวออกไปสู่สนามแข่งขันใหม่ๆ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ มีความคล่องตัวสูง จะเป็นปัจจัยสําคัญในการขยายตัว
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ออกสู่ภูมิภาค ซึ่งจุดนี้บุคลากรของไทยอาจต้องปรับพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติ ที่ชอบทํางานในจุดที่มั่นคง สะดวกสบาย ไม่
ชอบการโยกย้าย ในขณะที่บุคลากรของหลายๆ ชาติในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ กลับมีความ
พร้อมที่จะย้ายที่ทํางานสูง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภาษาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย เพราะถึงที่สุดแล้ว ปัจจัยชี้ขาดสําหรับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากศักยภาพที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว
ผู้ประกอบการไทยต้องเร็วและพร้อมที่จะคว้าโอกาสที่เกิดขึ้น   
 

7. รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: เอาสินค้าอาหาร ไปขายที่พม่ากันเถอะ (โดยผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ศูนย์ข้อมูลการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)       (กรุงเทพธุรกิจ) 
            ช่วงเวลาที่ไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ AEC ในหลากหลายมิติที่ต่างจังหวัด โดยผู้ร่วมฟังจะเข้ามาถามเสมอว่า 
"อาจารย์ครับจะเข้าไปทําธุรกิจที่พม่าได้อย่างไร? และต้องทําอย่างไร?" ซึ่งจะตอบเหมือนกันทุกๆ ครั้งว่า ในฐานะที่ท่านยังเป็น 
SMEs ขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนในพม่าทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือร่วมทุนก็ตาม แม้กฎหมายการลงทุนของพม่าไม่ว่าจะ
เป็นฉบับเก่าหรือใหม่จะเชิญชวนก็ตาม เพราะการทําอย่างนั้นคือความเสี่ยงของนักธุรกิจ SMEs อย่างมหันต์ เพื่อความ
ปลอดภัยในธุรกิจ ขั้นแรกคือการนําสินค้าเข้าไปขายในพม่า ซึ่งเสมือนเป็นทัพหน้าในการทะลุทะลวงและทดสอบตลาด หาก
เกิดข้อผิดพลาด ผู้บริโภคในพม่ายังไม่ตอบสนองเท่าที่ควร ธุรกิจของท่านก็ไม่เจ็บตัวมาก แต่ในทางกลับกันหากตลาด
ตอบสนองสินค้าของท่านอย่างดี นั่นแหละ จึงต้องก้าวเข้าสู่ขั้นที่สองคือ การหันมาคิดเรื่องการตั้งสํานักขาย หรือ ตั้งโรงงานการ
ผลิต หรือ ร่วมทุนกับนักลงทุนในพม่าความสําเร็จก็จะรออยู่ข้างหน้า 
          ลองมาดูสินค้าประเภทอาหารที่วางขายในตลาดพม่ามาจากประเทศใดบ้าง สินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศอาเซียนและ
อินเดียโดยสินค้าอาหารที่พม่านําเข้ามามากเป็นอันดับหนึ่งคือสินค้าจากประเทศไทย ตามด้วยสินค้าจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย
และสิงคโปร์ ส่วนสินค้าอาหารจากประเทศจีนตามมาเป็นอันดับที่ห้า สินค้าประเภทอาหารที่ไทยส่งไปขายที่พม่าในปี 2554 มี
มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท สินค้าที่มูลค่าสูงได้แก่ อาหารประเภทเคร่ืองดื่ม 
          ผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง น้ําตาลและผลิตภัณฑ์ น้ํามันพืช ผลิตภัณฑ์นม สําหรับสินค้าอาหารยี่ห้อดังๆ ที่วางขายใน
ขณะนี้ ได้แก่ บะหมี่สําเร็จรูปมาม่า (เข้าไปขายในพม่าเมื่อปี 2538) และบะหมี่สําเร็จรูปไวไว (เข้าไปขายในพม่าเมื่อปี 2540) 
โดยมาม่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20 % ส่วนไวไวมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ส่วนสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ ได้แก่ ยี่ห้อ
Khao Tan Rice Cracker (ขนมปังข้าวแต๋น) Aroy-D (ผลไม้แปรรูป) Chaokoh Coconut Milk (น้ํากะทิชาวเกาะ) 
KhaoShong Rice Cracker (ขนมปังเขาช่อง) และเครื่องแกงยี่ห้อแม่พลอย แม่อนงค์ ขนมขบเคี้ยว เช่น ฟันโอ เถ้าแก่น้อย 
คอนเน่ ข้าวเกรียบ และเจเล่บิวตี้ เป็นต้น 
          สําหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในพม่านั้น จากการศึกษาของบริษัท Ipsos Business Consulting พบว่าผู้บริโภคใน
พม่าจะบริโภคสินค้าประเภทอาหารร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 เป็นการบริโภคสินค้าที่มิใช่อาหาร (Non Food) และ
ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังในการซื้ออาหารประมาณ 100-150 บาทโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปซื้อที่ตลาดดั้งเดิม (Traditional Market) 
คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือสามารถหาซื้อได้จากห้างทันสมัย (Modern Trade Market) ที่กระจายอยู่เพียงใน 3 เมือง
ใหญ่ๆ ของประเทศคือ เมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์ เท่านั้น 
          สําหรับขั้นตอนในการนําของไปขายในพม่า ผมขอสรุปว่ามี 2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ ขั้นตอนแรกเป็นการแจ้งสินค้าต่อ
หน่วยงานอาหารและยาของพม่า (Myanmar Food and Drug Authority : MFDA) ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้
มาซึ่งหนังสือรับรอง FDA (FDA Certificate) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin)  หนังสือรับรองส่วนผสมสินค้า (Certificate of Analysis) และหนังสืออนุญาตการ
ผลิต (Manufacturing License) โดยเสียค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการเท่ากับ 900 บาท เมื่อได้หนังสือรับรองทั้งหมดแล้ว
ต้องนําไปยื่นต่อกรมการค้า (Directorate of Trade) สังกัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอใบอนุญาตการนําเข้าสินค้า ที่มีระยะเวลา
หนึ่งถึงสองปี โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 สําหรับ 1 ปี และ 3,600 บาทสําหรับ 2 ปี 
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          นอกจากนี้ในการนําเข้าสินค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการนําเข้าตามมูลค่าที่นําเข้าเช่น มูลค่าของสินค้า 10,000 จ๊าต 
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 250 จ๊าต และหากสินค้ามีมูลค่านําเข้ามากกว่า 1 ล้านจ๊าต จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50,000 จ๊าต 
หลังจากนั้นท่านสามารถนําสินค้าไปวางขายใน 4 ช่องทางคือ ช่องทางแรกคือผ่านทางร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ที่มีชื่อเสียงได้แก่   
City Mart Supermarket ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีสาขามากที่สุด 6 สาขา มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40 ห้าง Ocean 
Super Center ห้าง Orange Supermarket ห้าง Capital Hypermarket และห้าง Super One 
          ช่องทางที่สองผ่านทางห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในย่างกุ้ง ได้แก่ ห้างYuzana Plaza ห้าง Blazon Shopping 
Center ห้าง Dagon Centre Shopping Mall ห้าง FMI Centre ห้าง Sein Gay HorSupercentreห้าง Yankin Centre 
ห้าง Junction 8 Centre ห้าง La PyautWun Plaza และห้าง North Point Shopping Centre ช่องทางที่สามคือ การ
ติดต่อผ่าน "Burma B2B Marketplace (www.tradeboss.com)" ที่มีสินค้าเป็นร้อยๆ ที่เข้าไปขาย และช่องทางสุดท้ายคือ 
การนําของไปวางขายที่ www.onlinefoodgrocery.com 
          นอกจากนี้มีนักธุรกิจเคยถามว่า "แล้วเราจะจดเคร่ืองหมายการค้าในพม่าได้อย่างไรเพราะเกิดว่านักธุรกิจในพม่าก๊อปปี้
สินค้าเรา ก็จะเกิดความเสียหายทางธุรกิจได้" ก็ตอบไปว่า การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าในพม่าอยู่ภายใต้กฎหมาย 
"Registration Act" และ "Burma Merchandise Marks Law" ที่บอกว่าสินค้าต้องมีชื่อบริษัทหรือตัวแทนจําหน่าย 
          ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือการนําสินค้าประเภทอาหารเข้าไปขายในพม่านั้นต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายอาหารพม่า (The National Food Law) ปี1997 กฎหมายประกันโรคพืช 
(Plant Pest Quarantine Law, 1993) กฎหมายสุขอนามัยสัตว์ (Animal Health and Development Law,1993) และ
กฎหมายยาฆ่าแมลง (Pesticide Law, 1990) กฎหมายที่ว่า พอจะอ่านแล้วสามารถทําความเข้าใจได้ไม่ยาก 
 

8. จี้โปร่งใสบังคับใช้กม. รับประชาคมอาเซียน-ดึงดูดนักลงทุน                                               (กรุงเทพธุรกิจ) 
          นายธันวา มหิทธิวาณิชชา กรรมการ ผู้จัดการบริษัท V-Ventis ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ "กรุงเทพธุรกิจ
อาเซียนพลัส"ถึงความพร้อมของระบบกฎหมายไทยกับการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 ว่า สิ่งที่ควร
พัฒนาคือความโปร่งใสของกฎหมายและอุปสรรค ที่มีผลต่อนักลงทุนโดยมุ่งเน้นที่ศักยภาพ การส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) โดยเฉพาะกฎหมายลูก หรือกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆ ควรมีการแก้ไขให้ชัดเจนมากข้ึน 
          ขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ หรือการลดหย่อนสิทธิพิเศษทางภาษี เชื่อว่า มีความพร้อมอยู่แล้วและ
ประเทศเพื่อนบ้านก็ศึกษาจากประเทศไทยและนําไปประยุกต์ใช้ 
          สิ่งสําคัญคือความโปร่งใสของกฎหมายไทย ที่ยังมีความบกพร่องบางอย่างในการดําเนินธุรกิจ เช่น การจะนําสินค้าเข้า
มาหรือตั้งฐานการผลิต กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของไทย สามารถควบคุมดูแลธุรกิจเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการให้คําปรึกษา ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
          หน่วยงานราชการไทยยังไม่มีทัศนคติ ในการต่อผ่านเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองยากมาก บางครั้งนักลงทุนเสนอไปก็เงียบ ใช้เวลา
ตอบนาน หรือไม่ตรงประเด็น เข้าใจว่า ระบบราชการไทยมีการลงโทษข้าราชการมากไปหน่อย เช่น ถ้าตอบผิดก็ลงโทษ ทําไม
ตอบแบบนี้ ทําให้รัฐเสียประโยชน์ เป็นปัญหาของระบบ เพราะนักธุรกิจต้องการคําตอบได้หรือไม่ เพราะหากลังเลนักธุรกิจก็จะ
ไม่แน่ใจในการลงทุน   
          แม้ว่ากฎหมายไทยจะพัฒนา แต่การนํามาใช้ของระบบราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องมีการปรับปรุง 
โดยเฉพาะส่วนที่สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี เนื่องจากทุกวันนี้ยังเอ้ือประโยชน์ใช้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถในการ
เข้ามาลงทุน ขณะที่กลุ่มเอสเอ็มอียังต้องการพาทเนอร์ เครือข่ายที่สามารถประกอบธุรกิจได้ 
          ประเด็นสําคัญนอกเหนือจากการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้ว คือ การส่งเสริมให้นักลงทุนของไทยออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งแนะนําให้ศึกษาแนวทางจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ซึ่งตอนนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พยายามปรับตรงนี้อยู่ เพราะมีสํานักงานในต่างประเทศที่คอยให้ข้อมูลอยู่แล้ว 
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          ขณะที่เพื่อนบ้านไทยวันนี้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม) นักลงทุนเห็นช่องทางที่
ตอบรับ ความสามารถของธุรกิจได้ ทําให้ได้รับความสนใจมาก โดยเฉพาะพม่า แต่ข้อจํากัดของกฎหมายการลงทุนของพม่า
วันนี้ ยังไม่ชัดเจนเพราะ ไม่ได้ออกเป็น พ.ร.บ. แต่อํานาจการตัดสินใจ ที่ยังอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อออก
ใบอนุญาต 
          นอกจากนี้ ข้อกําหนดสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน ยังมีขอบเขตเนื้อหากว้าง ดังนั้นต้องรอดูความชัดเจนอีกสักระยะ 
แต่จุดที่ น่าสังเกตใน 11 ประเภทของการประกอบธุรกิจในพม่า คือ การค้าชายแดนที่กําหนดระยะห่างของขอบชายแดนเพื่อ
สงวนเฉพาะคนพม่า ในการทําธุรกิจจากเดิมไม่มีการกําหนด ทําให้เข้าใจได้ว่าพม่ามองเห็นความสําคัญของ การค้าชายแดน ที่มี
มูลค่าสูงมากและต้องการให้สิทธิ์คนของพม่าเท่านั้น 
          ไทยส่งของเข้าไปได้ แต่จะตั้งบริษัท ขายส่งขายปลีกในเขตพื้นที่ไม่ได้ ซึ่งเขาประเมินว่า การค้าขายชายแดนมีมูลค่าสูง 
ร้านเราจะไปอยู่ไทยหรือพม่ามันต่างกันเยอะ เพราะมันมีศุลกากรเข้ามาเก่ียวข้อง การนําของเข้าไปประเทศเขาได้แล้วและคุณ
ขายตรงให้ประชาชนพม่าได้ก็จะดีกว่า แต่ถ้าเข้าไม่ได้ ก็สามารถกลับมาขายในประเทศไทยได้ แต่จะได้ลูกค้าเฉพาะเขตใกล้
ชายแดน หรือพ่อค้าปลีกพม่า มาซื้อไปอีกที ซึ่งต่างกันอยู่ตรงนี้เขาจะตัดช่องทางทํามาหากินออกไปไว้ให้กับเขาเอง 
          สําหรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน เชื่อว่าจะเป็นการค่อยๆพัฒนา ซึ่งในข้อของกฎหมายก็จะมีกลไกกระบวนการอยู่
ในตัวเอง เช่น ข้อกําหนดของการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน เป็นต้น แต่ที่สําคัญกว่า คือ การมองว่าเราจะเสียหรือ
ได้ผลประโยชน์ อะไรบ้าง เพราะไทยอยู่ในโลเคชั่นที่ดี ก็ต้องดูว่าคนไทยจะแสวงหาประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งไม่อยากให้มองแค่
กลุ่ม CLMV แต่ให้มองทั้งอาเซียน มองถึงคู่ค้าทางธุรกิจ (บิสซิเนส พาทเนอร์) รวมถึงการขยายการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการ 
          ผลประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อมีเออีซีเกิด คือประเทศไทยจะตั้งตัวอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ให้
สงัเกตประเทศเพื่อนบ้านเรา ในอนาคตประเทศเพื่อนบ้านเราก็พัฒนาอีก และมีความสามารถสูงขึ้น ซึ่งเราก็ต้องมองว่าเราจะ
เป็นฮับได้ หรือไม่ โดยเฉพาะการบริการกระจายสินค้า เป็นได้หรือเปล่า ในการผลิตและจําหน่ายสินค้า จุดที่ได้เปรียบ คือ เรา
พัฒนามาก่อน ซับพลายเชนเราเข้มแข็ง ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้เปรียบ 
 

9. ความท้าทายของไทยใน AEC ว่าด้วยเรื่องของก๊อปเกรดเอ (เอกภัทร ลักษณะคา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (ITD))                                                                                                 (กรุงเทพธุรกิจ) 
          คําว่า "ของก๊อปเกรดเอ" เป็นคําแสลงทั่วไป ที่มักใช้เรียกสินค้าที่ลอกเลียนแบบ โดยส่วนใหญ่มักใช้ในแวดวงธุรกิจ
สินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ในปัจจุบันมีการแบ่งเกรดสินค้าประเภทนี้กับหลายระดับ ไม่ว่าจะ
เป็น A AA AAA เรื่อยไปจนถึง งานเกรดพรีเมี่ยมระดับ 5Aที่เรียกได้ว่าเหมือนของแท้ทุกประการ แต่อย่างไรเสียสินค้าเหล่านี้
ยังขึ้นชื่อว่าเป็น "สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" หรือถ้าพูดให้ชัดลงไปอีกก็น่าจะหมายถึง "สินค้าเถ่ือน"นั่นเอง 
          หากพิจารณาสถิติเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะในบ้านเรา โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และกรมศุลกากร พบว่า ในปี 2554 มีกว่า 5,900 คดี ยึดของกลางได้กว่า 2,657,000 ชิ้นลดลงจากปีก่อนที่ยึดของ
กลางได้ 4,700,000 ชิ้น แม้จะดูเหมือนว่าของกลางที่ยึดได้มีจํานวนลดลง 
          ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้ค้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าไปอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน ซึ่งบอกเป็น
นัยได้ว่าสถานการณ์ของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากําลังเข้าขั้นวิกฤตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสา ร เป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากจะเห็นกันจนชินตาตามย่านการค้าในประเทศไทย เช่น คลอง
ถม สะพานเหล็ก บ้านหม้อ พัฒน์พงศ์ ถนนสีลม ศูนย์การค้ามาบุญครอง ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า และตามเว็บไซต์ต่างๆ
แล้ว แม้แต่การค้าบริเวณตลาดชายแดนเพื่อนบ้านเองก็มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจํา 
          ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้ มีการจัดตั้งคณะทํางานด้านความร่วมมือ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) 
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เพื่อติดตามสถานการณ์ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้เป็นปัญหาระดับนานาชาติ 
และมีความพยายามจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
          การจัดการกับปัญหานี้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญก่อนที่จะมีการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถึงแม้จะมี
กรอบ AWGIPC เป็นแนวทางอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่เห็นผลมากนัก โดยส่วนตัวของมองว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระดับภูมิภาค และระดับโลก มักมีประเด็นความแตกต่างด้านกฎหมายที่มีมุมมอง ต่อคําว่าทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกัน 
ตลอดจนช่องว่างของความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ระหว่างประเทศสมาชิกยังค่อนข้างห่างกันมาก ทั้งนี้พม่า สปป.ลาว และ
บรูไน เพิ่งจะมีหน่วยงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา แต่ในขณะที่สิงคโปร์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีการพัฒนาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในโลก จึงเป็นเร่ืองยากที่จะกําหนดเป็นมาตรการเดียวกันให้แต่ละประเทศยึดถือไปปฏิบัติ 
          แนวทางการแก้ปัญหานี้ คิดว่า ควรเริ่มจากการจัดการกับปัจจัยภายในประเทศก่อน หลายครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องการ 
แก้ปัญหานี้คนส่วนใหญ่มักคิดว่า ถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีรสนิยมสูง แต่มีรายได้ไม่เพียงพอ ให้หยุดซื้อของก็อปเกรดเอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หรือแม้แต่การตามจับผู้ผลิต
สินค้าเถ่ือนเหล่านี้ ก็ดูจะเป็นงานยากเพิ่มขึ้นเมื่อต้องต่อสู้กับโลกไซเบอร์ ฉะนั้นความหวังของ การแก้ปัญหานี้จึงอยู่ที่เจ้าของ
ผลงาน และรัฐบาล เจ้าของผลงานควรตระหนักและหมั่นตรวจสอบการลอกเลียนแบบสินค้าของตัวเอง โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกหลายอย่าง เช่น ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา ข้าวหอมมะลิ ตลอดจนสินค้ า
แฟชั่น ต้องได้ทราบถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และควรต้องมีการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการค้า และการออกแบบอุตสาหกรรมก่อนส่งออก เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ  ในการสร้างความตระหนัก
ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เฉพาะกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปเองก็ต้องทําความเข้าใจพื้นฐานของเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน ทั้งในด้านการเห็นคุณค่าของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย 
          หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ต้องร่วมกันปรับปรุงตัวบทกฎหมายที่บังคับ
ใช้ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การ
ออกแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
          สําหรับในแง่ของการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนควรให้การช่วยเหลือ แนะนําซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแนวทาง ที่สอดคล้องกันตัวอย่างปัญหาที่พบโดยทั่วไป คือ การจดสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า 
ทําให้เจ้าของสิทธิบัตรเสียสิทธิในการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ละเมิด 
          ดังนั้น ไม่ว่าจะในระดับ AEC หรือในระดับประเทศ เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะ
หากไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วมองไม่ออกเลยว่าในอนาคต AEC จะมีหน้าตาอย่างไรครับ 
          เจ้าของผลงานควรตระหนักและหม่ันตรวจสอบการลอกเลียนแบบสินค้าของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีสินค้า
ที่มีศักยภาพในการส่งออก 
 

10. ชงลดภาษี SME เหลือ 15%                                                                                            (ข่าวหุ้น) 
          นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า การประชุมครม.วันนี้  คลัง
จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศให้ที่ประชุมครม.
พิจารณา  ซึ่งรวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ภาคเอกชนนําเสนอมา โดยเฉพาะการขอให้รัฐบาลจ่ายค่าส่วนต่างค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแทน
เอกชน แม้ว่าหลายหน่วยงานจะเห็นว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมก็ตาม แต่ทั้งหมดต้องให้ครม .เป็นผู้พิจารณาตัดสิน แต่ใน
เวลานี้ขอยืนยันว่านโยบายการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทในจังหวัดนําร่องที่ผ่านมานั้น ถือเป็นนโยบายที่ถูกต้อง สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแรงงานขึ้นกว่า 9% ขณะเดียวกันยังมีประสิทธิภาพในส่วนอื่นเพิ่มตามขึ้นมาด้วย แสดงให้เห็นว่าการเดินหน้า
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ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําถือเป็นการพัฒนาประเทศที่ถูกต้องแล้ว โดยมั่นใจว่าผู้ประกอบการต้องอยู่ได้แน่นอนในเมื่อทุกอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งฝีมือแรงงาน หรือคุณภาพสินค้า 
          ทั้งนี้ แม้การปรับขึ้นค่าแรงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน แต่ในระยะยาวจะเป็นผลดี  ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอให้อดทนสัก
ระยะหนึ่งเพราะผลจากการปรับขึ้นค่าแรงจะกลับคืนมาในรูปของกําลังซื้อในประเทศซึ่งจะเข้าสู่ภาค เอกชนในการหมุนรอบ
ต่อไปของระบบเศรษฐกิจ เพราะกําลังซื้อภายในประเทศจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากที่ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
ผู้บริหารของภาคเอกชนเองที่ได้รับเงินเดือนสูงๆ ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นด้วย 
           นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า กระทรวงการคลังได้พิจารณาข้อเรียกร้องของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี  ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําวันละ 300 บาททั่วประเทศ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาเพื่อให้ทันในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
หรือ ครม. ในวันที่ 8 ม.ค.นี้ โดยเอสเอ็มอีที่มีกําไรสุทธิเกิน 300,000-1 ล้านบาท จะคิดภาษีในอัตรา 15% และผู้ประกอบการ
ที่มีกําไรสุทธิเกิน 1 ล้านบาท จะคิดภาษีในอัตรา 20% 
          นายสาธิต รังคศิริ อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า กรมสรรพากรตั้งเป้าหมายที่จะปรับอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 15% 
เพื่อให้ต่ําที่สุดในภูมิภาค ซึ่งจะทําให้นักลงทุนเลือกไทยที่น่าสนใจที่สุดในการขนเงินเข้ามาลงทุน แม้ว่าขณะนี้ภาษีนิติบุคคลของ
ไทยจะลดจาก 30% เป็น 23% ในปีที่ผ่านมา และเหลือ 20% ในปีนี้ และเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็ยังสูงกว่า
ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ทั้งฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่เก็บภาษีนิติบุคคลที่ 16-17% ทําให้ไทยเสียเปรียบประเทศดังกล่าวในการ
ดึงดูดนักลงทุน 
          สําหรับปีงบประมาณ 2556 มีเป้าเก็บภาษี 1.77 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทําได้ตามเป้า แม้ว่าจะมีการลดภาษีนิติบุคคล 
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังดีอยู่ที่ระดับ 5-5.5% ต่อปี นโยบายของรัฐบาลกระตุ้นการใช้จ่าย ทําให้กรมสรรพากร
เก็บภาษีแว็ตเพิ่มข้ึน 
          น.ส.วิบูลลักษณ์ กล่าวว่า เท่าที่กรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ยืนยันตรงกันว่าจะ
ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพในช่วง 3 เดือนนี้อย่างเด็ดขาด โดยเมื่อคํานวณอัตราการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํากับต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยจะอยู่ที่ประมาณ 5-80 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น และผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในเร่ืองอ่ืนๆ ทดแทนการปรับขึ้นค่าแรง 
          อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนั้น ขณะนี้รัฐบาลพยายามหามาตรการช่วยลดผลกระทบ โดยบาง
อุตสาหกรรมได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา บ้างแล้ว ซึ่งถือเป็นการปรับตัวอีกทางหนึ่ง 
และขณะนี้นอกเหนือจากจะมีกระแสข่าวเรื่องค่าแรงแล้ว ยังมีเรื่องการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มที่กระทรวงพลังงาน
เตรียมปรับเพดานขึ้น ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงพลังงานจะมีมาตรการเข้าไปช่วยลดผลกระทบให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ยัง
ต้องรอดูกระทรวงพลังงานก่นว่าจะมีการปรับขึ้นอย่างไร 
          ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ประกอบการปลากระป๋องเตรียมยื่นขอปรับขึ้นราคาปลากระป๋องจากผลกระทบค่าแรงนั้น 
จากที่มีการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอยื่นปรับราคาเข้ามายังกรมการค้าภายใน ที่สําคัญมองว่ากลุ่ม
ผู้ประกอบการปลากระป๋องส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 รวมทั้งยังมีสต๊อก
สินค้าล่วงหน้าอีก 3-6 เดือน ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงมั่นใจว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้ จะยังไม่มีสินค้ารายใดยื่นขอปรับขึ้นราคา 
          อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ในวันที่ 9 มกราคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ (กกร.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อประชุมทบทวนและสรุปรายการสินค้าอุปโภคและบริโภค
รวมถึงธุรกิจบริการว่าปีนี้จะกําหนดให้มีสินค้าควบคุมเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกรมการค้าภายในจะเสนอต่อ กกร.ให้ดึงผลปาล์ม
ดิบเข้ามาอยู่ในสินค้าควบคุม แต่ยังต้องรอมติของ กกร.ก่อนนําเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป 
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          ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแม้ว่าอัตราค่าจ้างแรงงานจะปรับสูงขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์ยังมี
ความจําเป็นที่จะทําให้ผู้บริโภคได้ซื้อหาสินค้าในราคาไม่แพง โดยในวันที่  11 มกราคมนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานปล่อยคาราวานรถธงฟ้าไปยังจุดต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือในแหล่งชุมชน ซึ่งจะเน้นให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ 10 สายต่อวัน และเน้นจําหน่าย
สินค้าที่มีความจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และอื่นๆ เป็นต้น โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 
เดือน รวมทั้งหากสถานประกอบการใดต้องการให้ร้านค้าถูกใจเข้าไปให้บริการก็สามารถติดต่อมายังกรมการค้าภายในได้ 
 

11. Thais told not to fear single Asean community                                                        (BANGKOK POST) 
          The formation of the Asean Economic Community (AEC) in 2015 should not cause panic among 
Thais, a senior Asean Affairs Department official says. 
          The impact on people's lives will not be drastic, Nopporn Adchariyavanich, deputy director-general 
of the Asean Affairs Department, said. 
          Although English skills will be beneficial, not all Thais will need to learn to speak English, he said. 
          English skills would be useful for those involved in Asean meetings, as well as students and future 
generations, he said. 
          Widespread publicity about language requirements has caused alarm among many Thais, Mr 
Nopporn, who recently finished a nationwide tour to brief sectors concerned about the AEC, said. 
          The Asean Community is based on three pillars of cooperation  political security, economic, and 
socio-cultural. 
          The focus has been on the economy, while most people have no idea about what kind of changes 
will be wrought by the political security and sociocultural pillars, Mr Nopporn said. 
          Political security will boost cooperation on natural disasters, regional pandemics, terrorism, human 
trafficking, crime, drugs and money laundering, he said. 
          As for the economic pillar, Asean will provide the free transfer of professionals in eight fields  
tourism, medicine, dentistry, engineering, architecture, surveying and accounting. 
          Mr Nopporn said limits will be set on the number of professionals who can migrate in each field. 
          On the socio-cultural front, Asean will build unity among the people of member nations and will 
promote human rights through education. 
 

     


