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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมผลประโยชน์ดา้น
การคา้ของไทยในสาธารณรัฐเช็ก :

หมายไว ้โดยจะ

ยโุรปตะวนัออก แต่ไม่ไดแ้ปลงยทุธ์ศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ

เดิมในสหภาพยโุรปมากกวา่
ตร์แบบเคาะประตู โดยการใชก้รอบ

ความคิดแบบ Window of Opportunity
จะไดป้ระโยชน์หรืออาจจะสูญเสียโอกาส

ใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก คือ จ
จะตอ้งวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคของการคา้ จะตอ้งพิจารณาสภาพการแข่งขนัในตลาด

จากการศึกษาเชิงลึกจะทาํใหส้ามารถพิจารณาสินคา้และบริการชนิดใหม่ใหแ้ก่ภาคเอกชน

ร้านอาหารไทยมีศกัยภาพในตลาดสาธารณรัฐเช็กมาก
รู้จกัและเขา้ใจชาวเช็ก

ทางการทูตมากวา่ 37 ปีแลว้ก็ตาม ไทยจะตอ้งเขา้ใจประวติัศาสตร์การรวมชาติอนัยาวนานและ
ของชาวเช็ก ฯลฯ

(increasing awareness)

รประชุมระดมสมองในการจดัทาํแผนงานเ
ทาํ คือ
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

ไมส้ัก เป็นตน้ ทาํใหไ้ทยไม่จาํเป็นตอ้งหาตลาดต่างป -
จากไม่มีความหลากหลายของสินคา้มากนกั และไดน้าํเขา้สินคา้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
ใชบ้ริโภคภายในประเทศ  ต่อมาไทยไดใ้ชแ้ผนการพฒันาประเทศตามแบบอยา่งของประเทศตะวนั

1 ในปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบนัไทยมีแผนพฒันามาแลว้
10 ฉบบั แผนพฒันาประเทศดงักล่าวส่วนใหญ่เนน้ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจมากกวา่สังคม โดยเนน้
การพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ไปทางทิศทางการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม และใช้นโยบายการพฒันา

การส่งออก (export - led growth) เขา้มาแทน อทดแทนการนาํเขา้ (import
substitution) สินคา้อุตสาหกรรม

ภาคการส่งออกของไทยจึง โดยมีสหรัฐฯ
10

ไดมี้มาตรการ

ส่งออกสินคา้ไทยใหมี้ความหลากหลาย (diversify) จากตลาด เดิม
ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างใหค้วามสนใจต่อยโุรป

ตะวนัออกในฐานะเป็นตลาดใหม่ (emerging  market) ของไทย ม
(purchasing power)

29 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในดา้นการตลาด การคา้ และการลงทุน โดยจะ
ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทยไปสู่ประเทศใหม่ๆ เช่นยโุรปตะวนัออก1 ตะวนัออก-
กลาง และเอเชีย

1 ในอดีตกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกถูกครอบงาํโดยสหภาพโชเวยีต หลงัจากเป็นอิสระจากการอิทธิพลของ
สหภาพโชเวยีตแลว้ ไดถื้อวา่ตนอยูใ่นยโุรปกลาง เพราะการเรียกยโุรปตะวนัออกทาํใหมี้ความรู้สึกวา่ยงัอยูใ่น
ระบอบคอมมิวนิสต์
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กระทรวงการต่างประเทศจึงไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์สาํหรับปี พ.ศ. 2552
นโยบายดงักล่าว โดยได้

สหรัฐฯ ก็ตาม
แต่ไดมี้ผลกระทบไปยงัประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (European Union-EU) และขยายมายงัแถบ

( protectionism) โดยไดล้ดการ
นาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินคา้ราคาถูกจากเอเชีย และพยายามใหป้ระชาชนบริโภค

รายไดห้ลกั ต่างไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง ทาํใหค้วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตวัลงอยา่ง
มาก โดยดูไดจ้ากผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Growth Domestic Product – GDP) ของประเทศ

ผลกระทบ
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและดา้นสังคมดว้ย

.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร
นดา้นการคา้ดว้ย เพราะเห็น

วา่โลกไดพ้ฒันาไปอยา่งไร้พรมแดน เป็นโลกแห่งโลกาภิวฒัน์แลว้ กระทรวงการต่างประเทศจะมี
บทบาทเช่นเดิมไม่ได้ กระทรวงการต่างประเทศมีความชดัเจนถึงบทบาทของตนเอง
จะช่วยเหลือและสนบัสนุนกระทรวงพาณิชยใ์นการส่งเสริมและแสวงหาลู่ทางการคา้ การเจรจา

ศึกษาจะทาํการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานของกระทรวงพาณิชย์

ใหม่ของไทยตามยทุธศาส ดว้างไวห้รือไม่ โดยเห็นวา่ กลุ่มยุโรป
ตะวนัออก 7 สมาชิกใหม่ของสหภาพยโุรป ในปี พ.ศ. 2547 ไดแ้ก่ สาธารณรัฐเช็ก

.ศ. 2550 ไดแ้ก่โรมาเนีย และบลัแกเรีย ในการ
เป็นตลาดใหม่ของไทย มประเทศดงักล่าวมีประชากรประมาณ 100 ลา้นคน 2จาก

2 กรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ 2552. เอกสาร “ Fact  Sheet ” ของประเทศกลุ่มยโุรปตะวนัออก 7
ประเทศ
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500 ลา้นคน และในปีพ.ศ. 2551
ไทยคา้กบั EU คือ 37.65 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ แมก้ารคา้ระหวา่งไทยยโุรปตะวนัออกจะมีมูลค่า
เพียง 2,167 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ไทยส่งออกถึง 1,828 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทาํใหไ้ทยไดเ้ปรียบดุล-

ไดห้รือไม่

1.2 วตัถุประสงค์
การศึกษา -

ประโยชน์ทางการคา้ของไทยในสาธารณรัฐเช็ก : ปัญหาและลู่ทาง จะมุ่งเนน้เฉพาะการเจาะตลาด

แมว้า่จะมีประชากรเพียง 10.3
คุณภาพ

สหภาพยโุรป ในปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา และ GDP
ร้อยละ 5-6 ต่อปี ส่งผลต่อความอยูดี่มีสุขของประชากร โดยปัจจุบนัรายไดป้ระชาชาติต่อหวั (GDP
Per Capita) 3 20,300 เหรียญสหรัฐ/คน/

GDP per Capita เพียง 15,500 และ
13,800 เหรียญสหรัฐตามลาํดบั

78,866 ตารางกิโลเมตร
เล็กกวา่ประเทศไทย 5 เท่า ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในเชิงทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตสินค◌้า
ตอบ-

จาํนวนประชากร 10.3
สาธารณรัฐเช็กแต่ละปีอีกกวา่ 7 นอกจาก

ยโุรป มีโ (infrastructure) ดี

3 สถิติจาก Eurostat, OECD,IMF,MoF สาํหรับใชใ้นการเปรียบเทียบ GDP per Capita ระหวา่งประเทศ โดยใช้
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สาธารณรัฐเช็กจะสามารถเป็นตลาดใหม่ของไทยได้
ของตลาดเช็กวา่จะเป็นตลาดใหม่

ไดห้รือไม่และเพียงไร ใ
กระทรวงพาณิชย์

ในปี พ.ศ. 2549 โดยส่วนใหญ่เป็น รักษาตลาดเก่าในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยโุรปเดิม แต่ยงัไม่ไดศึ้กษาตลาดในเชิงลึกถึงลู่ทางโอกาส ในการเป็นตลาด
ใหม่ของยโุรปตะวนัออก

ขอ้มูล
และขอ้เทจ็จริงให้แก่ภาคเอกชนไทย ไม่วา่จะเป็นบริษทัใหญ่หรือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (Small and Medium-Siezed- SMEs) ใหค้วามสนใจจะ

สาธารณรัฐเช็ก ทาํใหย้ากต่อการตดัสินใจในการเขา้สู่ตลาด จึงตอ้งการ
อาศยัภาครัฐเป็นหวัหอกหรือผูน้าํ (lead)

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 จะเป็นปัจจยัในการเป็น
น่าสนใจของไทยหรือไม่  เพราะตอ้งคาํนึงถึงระดบัการพฒันาดา้นการเมือง เศรษฐกิจ

สหภาพยุโรป สหภาพยโุรปดว้ย
1.3.2 ม่เพียงแต่ประเทศ

ในกลุ่มสหภาพยโุรป ผลต่อการส่งสินคา้และบริการของ
ไทยสู่ตลาดเช็กหรือไม่

1.3.3 พิจารณาตลาดสินคา้และบริการของไทยวา่สาขาใดมีศกัยภาพในการเขา้สู่ตลาด
สาธารณรัฐเช็ก

1.3.4 ศึกษาหรือรู้จกัคู่แข่งขนั
กบัสาธารณรัฐเช็ก ไดแ้ก่ เวยี การแสวงหาหุน้ส่วน
ในตลาดสาธารณรัฐเช็ก

1.3.5 ศึกษา
แฝงอยู ่เพราะยโุรปตะวนัออกถูกครอบงาํโดยสหภาพโซเวยีตมานาน ทาํใหข้าดความคุน้เคย
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ระหวา่งไทยและสาธารณรัฐเช็กจะมีผลต่อการติดต่อปฏิสัมพนัธ์และวธีิการเขา้ถึง (approach)
ระหวา่งภาคเอกชน หรือไม่

1.4 วธีิการดําเนินการศึกษา
1.4.1 ใชว้ธีิการศึกษาเชิงพรรณาจากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

(Documentary Data) จากหน่วยราชการไทย
1.4.2 คน้ควา้ขอ้มูล สถิติ ฯลฯ จากเวบ็ไซต์
1.4.3

1.5
1.5.1 เป็นการนาํเสนอถึงปัญหา อุปสรรค ลู่ทาง และโอกาสในการเขา้สู่ตลาดใน

สาธารณรัฐเช็ก ในมุมมองของผูป้ฏิบติังาน น
สาธารณรัฐเช็ก

1.5.2 เป็นขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็น ประโยชน์ต่อภาครัฐในการดาํเนิน
ยทุธศาสตร์ของไทย

1.5.3 เป็นการช่วยเหลือภาคเอกชนในการใชข้อ้มูลดงักล่าว
ในกา จะเขา้ตลาดของสาธารณรัฐเช็กในอนาคต
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2.1 กรอบแนวคิด
การศึกษาส่วนบุคคล บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยส่งเสริมผล

ประโยชน์ทางการคา้ของไทยโดยเนน้ถึงปัญหาและลู่ทางในการเขา้สู่ตลาดใหม่ของไทยใน
ชยแ์ละกระทรวงการต่างประเทศ

Window of Opportunity คือ ศึกษาภายในกรอบ
ระยะเวล (short timeframe)โดยใชว้ธีิการพิจารณาแนวทางการฉกฉวยโอกาส (grasp) หรือ
วเิคราะห์การสูญเสียโอกาส (lost) หากมี โดยมีเป้าหมายในการเจาะตลาดสาธารณรัฐเช็ก โดยผูศึ้กษา

งบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ เช็ก
เป็นตน้ มาใชใ้นการพิจารณาและวเิคราะห์ต่อไป

2.2 ความหมายของตลาดใหม่

ภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีความเห็นวา่ตลาดใหม่ควรจะมีองคป์ระกอบ (elements)
ภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงพาณิชย์4 มีความเห็นวา่ตลาดใหม่ คือ

-
น และสหภาพยโุรป  และเป็นการลดและ

- ของ

4 สมัภาษณ์นา
อดีตผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพาณิชย ์ประจาํ สคต ณ นครนิวยอร์ค (พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2552) 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2552
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ประเทศ และรายไดต่้
- -

กลาง และอเมริกาใต้ (ลาตินอเมริกา) เป็นตน้
ภาคเอกชน

5

รวบรวมขอ้คิดเห็นหรือขอ้มูลต่อตลาดใหม่ในมุมมองของภาคเอกชนไทย
มีความเห็นวา่ตลาดใหม่  คือ

-
-
- ตอ้งการใหภ้าครัฐเป็นผูเ้คาะประตูใหภ้าคเอกชนมากนกัและไม่มีเงินทุนใน

การทาํการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกไดเ้อง ยงัตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเป็นผูน้าํ (lead)
เขา้ไปสาํรวจตลาดใหม่

2.3 ยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่อตลาดใหม่
กระทรวงพาณิชยโ์ดยสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ (สคต.) เป็นหน่วยงานหลกั

◌้า ส่งเสริมและแสวงหาลู่ทางดา้นการคา้ในต่างประเทศ และ 2549
ดทาํยทุธศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศรายภูมิภาค โดย

ศูนยภ์ูมิภาค (Regional Hub) 6รวม 9 ศูนย ์ไดแ้ก่ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยโุรป จีน เอเชียตะวนัออก
อาเซียน อินเดีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และเครือรัฐเอกราช ( Commonwealth of Independent
States- CIS) ใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์และ

Regional Hub ของภูมิภาคยุโรปไดก้าํหนดหวัขอ้ ( theme) ของยทุธศาสตร์ คือ การสร้าง
คุณค่าใหม่ (Create New  Values)

- การสร้างพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ โดยการจดัเวทีธุรกิจไทย-อียู (Thai-EU

5 สมัภาษณ์ น.ส.ภาสพร  สงัฆสุบรรณ์  ผ.อ.กองอาเซียน 1
พ.ศ. 2549 12 มิถุนายน

พ.ศ. 2552
6 มาตรการและแผนกลยทุธ์ของกรมส่งเสริมการส่งออก ประจาํปี พ.ศ. 2552 จดัทาํโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
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Business Forum) และการเยอืนของผูบ้ริหารระดบัสูง
- การขนส่ง

การศึกษาตลาดเชิงลึก และการเ บริษทัผูค้า้ (Trading Firms)
-

ของให◌้สิทธิพิเศษดา้นการคา้ (Generalized of Preferences - GSP) (Non
Tax Measures - NTM) ๆ

- การแสวงหาโอกาสดา้นการคา้และการลงทุน เช่น การเจาะตลาดใหม่ในยโุรป
ตะวนัออก

ยทุธศาสตร์ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการตอบสนอง
ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป มีองคก์ร กลไก กฎระเบี

ไทย

2.4 ยุโรปตะวนัออกกบัยุทธศาสตร์เคาะประตู
ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 27 ประเทศ ประกอบดว้ยสมาชิกใหม่จากกลุ่มประเทศยโุรป

ตะวนัออก มีระดบัการพฒันาในดา้นต่าง ละ ยงัตอ้งปฏิบติัหรือ
ยดึถือกฎกติกาของสหภาพยุโรปโดยรวม ทาํใหก้ารแสวงหาลู่ทางและโอกาสในการเจาะตลาดใหม่
ของไทย จาํเป็นตอ้งผกูติดกบักฎกติกาของสหภาพยโุรปดว้ย จะ
ลดความน่าสนใจของภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

อยา่งไรก็ตาม หากสินคา้ไทยสามารถเขา้ สหภาพ-
ยโุรปแลว้  ก็สามารถเขา้สู่ตลาดของ 27 ประเทศไดใ้นเวลาเดียวกนัดว้ย

500 ล้ ะ
ภาค (diversify) ของตลาด ต่างใหค้วามสนใจในการเจาะ
ตลาดใหม่ในยโุรปตะวนัออก

ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ หากภาครัฐประสงคจ์ะเจาะตลาดใหม่ในยโุรปตะวนัออก
อยา่งจริงจงั ควรทาํยทุธศาสตร์แบบเปิดโอกาสเคาะประตู (Opportunity Knocks)

- ศึกษาตลาดเชิงลึกใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลของยโุรปตะวนัออกอยา่งแทจ้ริง และ
เผยแพร่ใหก้บัภาคเอกชนไทย

- สาํรวจโอกาสในการทาํธุรกิจ และการเขา้สู่ตลาดอยา่งเหมาะสม (Business
Opportunity Exploration)
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-
เขา้ไปตลาดก่อนหนา้แลว้

- แสวงหาลู่ทางในการร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership)
ร่วมกบัผู ้

- การสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และสร้างเครือข่ายธุรกิจ
(Strengthen Relationship/Networking : Closer Partnership)
ผูบ้ริหารระดบัสูง และระดบัผูป้ระกอบการ

- สร้างความรู้จกัและคุน้เคยระหวา่งกนั และกระตุน้ให้เกิดการรู้จกัตลาด

2.5 การดําเนินยุทธศาสตร์กบังบประมาณ
ยทุธศาสตร์และแผนดาํเนินงานโครงการต่างๆ จะไม่สามารถประสบผลสาํเร็จได้ หากไม่มี

โดย การเจาะตลาดใหม่ ภาคเอกชนไม่อยาก
งในการเขา้ไปคา้ขายหรือลงทุน เพราะความไม่แน่นอนของตลาด การขาดขอ้มูล ฯลฯ

(incentive) ดว้ย
SMEs ก็จะสนใจเขา้ไป

สาํรวจตลาดดว้ย
กระทรวงพาณิชย ์จึงไดว้างหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุน

โครงการตลาดใหม่7 ดว้ยการจดันิทรรศการแสดงสินคา้ (Thailand Exhibition) โดยผูผ้ลิตและผูส่้ง-
ออก ในวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท ในส่วนของ 9 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
แต่ เงินค่าสนบัสนุนดงักล่าวไดร้วมค่าขนส่งสินคา้ตวัอยา่ง
เฉพาะขาไปทางเรือไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร และทางอากาศไม่เกิน 60 กิโลกรัม โดยไม่รวมภาษี
ขาเขา้ สาํรองจ่ายเงินไปก่อน

งบประมาณดงักล่าวเป็นเพียงแรงจูงใจให้ภาคเอกชนออกไปสาํรวจตลาด และมีการนดัพบ
เจรจาธุรกิจ (business matching) กบัผูป้ระกอบการ (counterpart)
ภาคเอกชนยงัตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกมากก
ปัจจยัต่าง ๆ เช่น

7 อา้งอิงขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ www.depthai.go.th
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- ศกัยภาพในการเขา้ถึงตลาดไม่วา่จะเป็นดา้นสินคา้และบริการ การลงทุน และ

ส่วนใหญ่ยงัมีรายไดไ้ม่สูงนกั
- รสนิยมของผูบ้ริโภค เช่น ชาวเช็กไม่นิยมอาหารทะเล ยงัไม่รู้จกัการบริโภค

(Land locked Country)
เป็นตน้

- ศึกษา ผู ้ ดสาธารณรัฐเช็กแลว้
การหาหุน้ส่วนให้แก่นกัธุรกิจไทย

-
กฎระเบียบในการนาํเขา้



3
ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 วธีิการศึกษา
การศึกษาส่วนบุคคล

ประโยชน์ดา้นการคา้ของไทยในสาธารณรัฐเช็ก: ปัญหาและลู่ทาง เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) และใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงพรรณา โดยใชแ้นวคิดแบบ Window of
Opportunity

(short timeframe)
(grasp) หรืออาจจะสูญเสียโอกาส (lost) ในการเจาะตลาดใหม่ในสาธารณรั

วธีิการศึกษา ประกอบดว้ย
3.1.1 การศึกษาเก็บขอ้มูลจากเอกสารของทางราชการและการคน้ควา้จากเวบ็ไซต์
3.1.2 การสัมภาษณ์ เห็นของ

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
3.1.3 การวเิคราะห์จากประสบการณ์ของผูศึ้กษา

3.2
3.2.1

- ร์
ตะวนัออก และสาธารณรัฐเช็ก

- เอกสารและรายงานผลการปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูต และ
สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ (สคต.)

-

3.2.2 การสัมภาษณ์ หารือ และ ความเห็นของ
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่
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- นายทาํนุ ตงัคณะสิงห์ อดีตเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปราก
- นางนลิน สคต.
- ก
- นางสาวภาสพร  สังฆสุบรรณ์ ผูอ้าํนวยการกองอาเซียน 1 สภา-

หอการคา้แห่งประเทศไทย
- นายวบิูลย ์ สุภคัรพงษก์ุล รองประธานอาวุโส บริษทั C.P. Food
- นาย PHAM Sy Chung สถานเอกอคัรราชทูตเวยีดนาม

ประจาํสาธารณรัฐเช็ก

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลภาคเอกสารและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และไดมี้การศึกษาและ

วเิคราะห์เป็น 5
3.3.1 สาํรวจและและวเิคราะห์ตลาดของผูบ้ริโภค
3.3.2 ศึกษาโอกาสและอุปสรรคของสินคา้ไทย
3.3.3 การศึกษาคู่แข่งของไทยในตลาดสาธารณรัฐเช็ก
3.3.4 การศึกษากฎระเบียบทางการคา้
3.3.5



4
ผลการศึกษา

ภาครัฐมียทุธ์ศาสตร์แสวงหาตลาดใหม่ในยโุรปตะวนัออก แต่ยงัไม่ไดแ้ปลงยทุธ์ศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ มีกลยทุธ์แต่ไม่มีแผนงาน เพราะยงัขาดการศึกษาในเชิงลึก

ดรู้้
ถึงความตอ้งการสินคา้ของสาธารณรัฐเช็ก  จะตอ้งวเิคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคของสินคา้ไทย

โดยการวิเคราะห์หรือศึกษาคู่
อพนัธมิตร

การ
อยา่งไรก็ตาม การศึกษาในเชิงลึกก็ยงัมีความจาํเป็นเพราะจะทาํใหเ้ราไดรู้้ถึงความไดเ้ปรียบและ

ตสาหกรรม

ตลอด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 25508 มูลค่าการคา้รวม 632 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยงั
สาธารณรัฐเช็ก 522 ลา้นเหรียญสหรัฐ และนาํเขา้จากสาธารณรัฐเช็กเพียง 110 ลา้นเหรียญสหรัฐ
และในปี พ.ศ. 2551 มูลค่าการคา้รวม 708 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยงัสาธารณรัฐเช็กถึง
606 ลา้นเหรียญสหรัฐ และนาํเขา้จากสาธารณรัฐเช็กเพียง 102 ลา้นเหรียญสหรัฐ

เช็กถดถอยหรือไม่

8 จากเอกสาร “ Fact Sheet” ของประเทศกลุ่มยโุรปตะวนัออก 7 ประเทศ
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เขา้

4.1 การสํารวจตลาดของสาธารณรัฐเช็ก
4.1.1 ภาพรวมดา้นเศรษฐกิจและการคา้

ของสาธารณรัฐเช็กก่อน โดยในปี พ.ศ. 25509 มูลค่า GDP
250,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งออกเป็นภาคบริการร้อยละ 57.9 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ
39.7 และ ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 2.4

สินคา้ส่งออกของสาธารณรัฐเช็ก ไดแ้ก่ รถยนต ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตรถย
(Skoda)

.ศ. 2549 อุตสาหกรรมรถยนตเ์ติบโตถึงร้อย
ละ 41 โดยไดผ้ลิตรถยนตถึ์ง 850,000 คนั (ร้อยละ 85 เป็นรถยนตจ์ากโรงงาน สโกดา้)

รณรัฐเช็กอยูใ่นกลุ่มสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ เยอรมนั

และอินเดีย
ส่วนสินคา้นาํเขา้ของสาธารณรัฐเช็ก ไดแ้ก่ สินคา้อุตสาหกรรม วตัถุดิบ และทุน เช่น

70

ส่งออกหลกัของประเทศ และเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ

70 รองลงมา คือ เอเชียนาํเขา้ร้อยละ 15.5 โดยมีคู่คา้สาํคญั
ไดแ้ก่ จีน (คู่คา้อนัดบั 2 รองลงมาจากเยอรมนั)

9 จากเอกสาร “ ”
โดยสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551
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4.1.2
การคา้ระหวา่งไทยและสาธารณรัฐเช็ก

ในปี พ.ศ. 2550 ไทยส่งออกสินคา้ไปยงัสาธารณรัฐเช็ก ในหมวดอุตสาหกรรมถึงร้อยละ
90 รองลงมาไดแ้ก่ หมวดเกษตรกรรมร้อยละ 6 และอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 3

องเป็น

/เสียง  อุปกรณ์/

ส่
1 ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการ มูลค่าการส่งออกจาก
ไทยไปเช็ก
(พนัดอลลาร์สหรัฐ)

อตัราการขยายตวั (%) หมายเหตุ

ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2549

ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ. 2550

ม.ค.-พ.ย.
พศ.2551

2552 (โดย
ประมาณ)

อปุกรณ์และส่วนประกอบ

อตัโนมติั

202 631 275 406 35,9 10
ประกอบคอมพิวเตอร์ในเช็ก

สหภาพยโุรป
อุปกรณ์และส่วนประกอบ

อดัเสียง

26 252 54 468 50,2 20 ไทยเป็นผูน้าํในการส่งออก
อุปกรณ์อดัภาพและเสียง
โดยมีสดัส่วนตลาด 60%

โทรทศัน์
และส่วนประกอบ

7 317 11 846 61,9 20 ไทยเป็นอนัดบั 2 ในการส่ง
ออกวทิยติุดรถยนตไ์ปยงั
ตลาดเช็ก โดยมีสดัส่วน
31% และเป็นรองจาก
เยอรมนี

ผลิตภณัฑย์างพารา 4 882 7 357 50,7 25
476 2 207 363,3 25

สารประกอบของ ethylene และ
polypropylene

64 1 454 2 171,7 20

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 1 779 1 359 -23,4 20
แผงวงจรควบคุม 102 197 92,3 30 ไทยเป็นผูน้าํในการส่งแผง
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อิเลก็ทรอนิกส์ LCDไปยงัเช็กโดยมี
สดัส่วนตลาด 31.4 %

(หมายเหตุ- เดือน
เมษายน พ.ศ. 2552)

10

ส่วนสินคา้ส่งออกใน

ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งล่าง
2 ผลติภัณฑ์ทางอาหารและเกษตร

รายการ มูลค่าการส่งออกจาก
ไทยไปเช็ก
(พนัดอลลาร์สหรัฐ)

อตัราการขยายตวั (%) หมายเหตุ

ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2549

ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2550

ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2551

2552(โดย
ประมาณ)

ขา้ว 3 175 6 666 109,9 20 ไทย เป็นลาํดบั 2ในการส่ง
ออกขา้วไปตลาดเช็ก โดย
มีสดัส่วนตลาด 15% ผูน้าํคือ
อิตาลี 60% :
อินเดีย 3% กรีซ 2.8%

ผลไมแ้ปรรูป 1 390 3 913 181,4 15 ไทยเป็นผูน้าํในการส่งออก
สปัปะรดกระป๋อง โดยมีสดั
ส่วนตลาด 67.3% คู่แข่ง:
อินโดนีเซีย 9.6% จีน 8.9%
เวยีดนาม 1.5%

ปลา อาหารทะเลแปรรูป 9 312 10 030 7,7 15 ไทยเป็นลาํดบั 2 ในการส่ง
ออกปลากระป๋อง โดยมีสดั
ส่วนตลาด 15.8% ผูน้าํคือ
โปแลนด์ 29%ไทยเป็นผูน้าํ

10 ในปี พ.ศ. 2550 นออกเฉียงใต ้รองลงมา
: http://www.mpo.cz
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ในการส่งออกอาหารทะเล
กระป๋อง ดว้ยสดัส่วน21.7%
ตามมาดว้ยไอร์แลนด์ 8.8%

ผลไมส้ด/แหง้ 37 97 165 20 ไทยส่งออกผลไมต้่างๆ เช่น
มะม่วง มะพร้าวอ่อน

ผกัสด/แช่แขง็ 207 195 -5,9 20 ไทยส่งออกห่อผกัรวม ‘พร้อม
ปรุง’ ประกอบดว้ย

พริกไทยเขียว พริก ขิง ตะไคร้
264 572 116,5 30 ก

ผูค้นยงันาํมาปรุงอาหาร

ภณัฑข์า้วสาลี
306 409 33,7 25 แข่งกบัผลิตภณัฑร์าคาถูกและ

คุณภาพดอ้ยกวา่จากเวยีดนาม
3,3 16,9 417,5 100 ปี

2551 ดว้ยความสาํเร็จ
และมีแนวโนม้จะมีพฒันา

(หมายเหตู- ขอ้มูลจากรายงานภาวะการส่ง
เมษายน พ.ศ. 2552)

(Free Trade Area - FTA) กบัออสเตรเลีย
ดลง

23
ส่วนสาธารณรัฐเช็กก็เป็นตลาดส่งออกอนัดบั 1

80 ของ
การส่งออก 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากมูลค่าการคา้รวม
708 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2550
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4.2 โอกาสและอุปสรรคของสินค้า ตลาดสาธารณรัฐเช็ก
4.2.1 จากรายงานของ สคต. ณรัฐเช็ก

กาํลงัประสบกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย11 ทาํใหผู้บ้ริโภคลดการจบัจ่ายใชส้อยลง โดยเฉพาะสินคา้
ฟุ่มเฟือยหรือสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศเป็นเหตุใหก้ารนาํเขา้ลดลงถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะอยา่ง

ต์
(-38%) แผงวงจรไฟฟ้า (-34%) และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (-26%) 3

ผูศึ้กษามีความเห็นวา่สถานการณ์การผลิตรถยนตไ์ม่ไดมี้ผลกระทบเฉพาะสาธารณรัฐเช็ก

เช็กตอ้งปลดคนงานและลดเวลาทาํงานลง  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2552
ค่าตอบแทนในการทาํลายรถยนตเ์ก่า (CAR SCRAPPING PREMIUM)
สมาชิกสหภาพยโุรปจาํนวน 9

งานเกิน 10 โดยจะได ้รับเงินสนบัสนุน
พิเศษจากรัฐบาลประมาณ 5,000
กาํหนดกนัเอง

โดยเฉพาะในตลาดเยอรมนั เป็นเหตุใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตข์อ
ปลายปี พ.ศ. 2551 4 วนั กลบัมาผลิตสัปดาห์ละ
5
มากนกั

4.2.2
เทียบกบัการส่งออกสินคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2549 ไทยส่งออกเพียงร้อยละ 4.1 มี

21.5

11 จากรายงานภาวะการส่งออกของไทยมายงัสาธารณรัฐเช็ก เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 จดัทาํโดย สคต
ณ กรุงปราก เดือนเมษายน  พ.ศ. 2552
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าม จากการสัมภาษณ์อดีต
12

ละถูกกวา่แทนการนาํเขา้โดยตรง
แต่ในปี พ.ศ. 2551

.ศ. 2550 ประมาณ 66,000 ตนัมูลค่า 43.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไดน้าํเขา้ขา้วในช่วง 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 33.66 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทาํให้ไทยเป็นอนัดบั 2 มีส่วนแบ่งใน
ตลาดร้อยละ 14.91 69.83

และยโุรปตะวนัออก เช่น บริษทั C.P. Food บริษทั Thai  Agri และบริษทั Sapanan General Food
ไดเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้อาหาร SALIMA 2008 International Food Fair (Brno)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ก่ชาว

ผลการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ SALIMA บริษทั C.P. Food ไดพ้บผูน้าํเขา้ 25 รายและ
บริษทั ไดเ้จรจากบัผูน้าํเขา้รายใหญ่ 6
คดัเลือกพนัธมิตร (counterpart) 1

C.P.Food13 ถึงผลการเจาะ

องการเงิน คือไม่มีเครดิต

C.P. Food
า

12 สมัภาษณ์ นางนลิน ไกรฤกษ์ ( พ.ศ. 2540 - 2550) ประจาํ สคต ณ
ก 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552
13 สมัภาษณ์ทางโทรศพัทก์บันายวบูิลย ์ สุภคัรพงษก์ลุ รองประธานอาวโุส ฝ่าย C.P. Food บริษทั C.P
23 มิถุนายน พ.ศ. 2552
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เปิดประเทศ
.ศ. 2536

นอก
จากจะไม่คุน้เคยแลว้ ระกอบอาหารทะเล
อีกดว้ย

C.P. Food
วเช็กส่วนใหญ่ไม่นิยม

ควรจะศึกษาเชิงลึกถึง

4. 3 คู่แข่งขันของไทยในตลาดสาธารณรัฐเช็ก
2 ในดา้นการคา้ต่างประเทศของ

สาธารณรัฐเช็กรองมาจากสหภาพยโุรป โดยในปี พ.ศ. 2549 สาธารณรัฐเช็กไดน้าํเขา้สินคา้จาก
เอเชียร้อยละ 15.3 และส่งออกไปเอเชียร้อยละ 3.7 คู่คา้สาํคญั ไดแ้ก่ จีนเป็นคู่คา้อนัดบั 1 ส่วนไทย

5 7 9 14

คลา้ยคลึงกนั ดั
4.3.1 การส่งออกของไทยและสิงคโปร์

29

14 จากรายงานการศึกษาภาวะการนาํเขา้เปรียบเทียบไทย-สิงคโปร์ และไทย-เวยีดนาม โดย สคต ณ กรุงปราก
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2550
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อาหารและสินคา้เกษตร เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่
โครงสร้างสินคา้นาํเขา้จากไทยและสิงคโปร์มีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้

95
70

จากการสัมภาษณ์อดีตอคัรราชทู ณ กรุงปราก15 ไดใ้ห้

ระหวา่งกนัโดยตรง
ขา้มชาติถึงร้อยละ 80 เช่น FOXCONN ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และ BARUM CONTINENTAL
ในอุตสาหกรรมยาง เป็นตน้ โดยบริษทัแม่จะเป็นผูก้าํหนดความตอ้งการชนิดของสินคา้ ปริมาณ
และราคา เช่น การผลิตร

การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งทางการคา้โดยตรง
ผูศึ้กษาเห็นดว้ยกบัขอ้มูลดงักล่าว เพราะปกติการนาํเขา้หรือส่งออกจะเป็นการติดต่อธุรกิจ

าส่วนการนาํเขา้และส่งออกตามช่องทาง
20

4.3.2 การส่งออกของไทยและเวยีดนาม

13.6 ส่วนไทยส่งออกเพียงร้อยละ 4.1
นของไทยในสินคา้อาหารและสินคา้เกษตร แต่เป็นสินคา้

15 สมัภาษณ์ นางนลิน ไกรฤกษ์ ( พ.ศ. 2540 - 2550) ประจาํ สคต ณ
28 มิถุนายน พ.ศ. 2552
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เวยีดนาม16 ปัจจุบนัมีชาวเวยีดนามอยูอ่ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 40,000 คน และอยูแ่บบผดิกฎหมาย
ประมาณ 50,000-60,000 428
100,000 คน17 จึงเป็นตลาดรองรับสินคา้อาหารและผลิตภณัฑเ์กษตรไดเ้ป็นอยา่งดี นอกเหนือจาก

4. 4 การศึกษากฎระเบียบทางการค้า

สาธารณรัฐเช็ก เป็นสมาชิกสหภาพยโุรปจะมีผลต่อ
การเป็นตลาดใหม่ของไทยหรือไม่ เพราะตอ้งปฏิบติัตามกฎกติกาของสหภาพ ฯ เช่

ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป18 (European Economic Community)
พ.ศ. 2500 มีสมาชิก 15

ยโุรปมีเสถียรภาพภายใตก้ระบวนการประชาธิปไตย มีตลาดร่วม มีระบบภาษีศุลกากรร่วม ต่อมา
ไดมี้พฒันาการในปี พ.ศ. 2540
กนัในนาม อียู (EU) ปัจจุบนัสหภาพยโุรปมีสมาชิก 27 ประเทศ

การรวมตวัของสหภาพยโุรป
แต่สูงกวา่องคก์ารระหวา่งประเทศ เพราะสมาชิกไดถ่้ายโอนอาํนาจในหลาย ๆ ดา้นไปสู่การ
ดาํเนินการ ในระดบัเหนือรัฐ (supranational level) คือ การแบ่งอาํนาจอธิปไตยบางส่วนของ

ส่วนกลาง แต่ประเทศสมาชิกยงัคงมีอาํนาจอธิปไตยในการกาํหนด

คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) คณะมนตรียโุรป (Council of the European
Union) และสภายโุรป (European Parliament) อาํนาจและความสาํคญัเท่าเทียมกนัใน
กระบวนการตดัสินใจและออกกฎระเบียบ กล่าวคือ คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผูเ้สนอร่างระเบียบ

สภายโุรปแลว้สหภาพยโุรปไดก้าํหนดนโยบายร่วมกนัหลายดา้น เช่น นโยบายร่วมดา้นการคา้

16 ในช่วงสงครามเวยีดนาม สาธารณรัฐเช็กไดส้นบัสนุนดา้นอาวธุแก่เวยีดนาม และเวยีดนามไดส่้งแรงงาน
120,000
17 สมัภาษณ์ Dr. Pham Sy Chung 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2552
18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551
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สหภาพยโุรปไ

ยงัตอ้งปรับตาม ในปี พ.ศ. 2547 จึงตอ้งปฏิบติั
ตามกฎระ
ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบติัตาม

ทาํใหย้ทุธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชยส์าํหรับ Regional Hubในยโุรปไดใ้หค้วามสาํคญั
ต่อการรักษาตลาดเก่า โดยการเฝ้าติดตามและแกไ้ขปัญหาจากกฏระเบียบทางการคา้ของสหภาพ
ยโุรป อยา่งไรก็ตาม หากผูป้ระกอบการไทยหรือผูส่้งออกไทยจะส่งออกสินคา้ใด ๆ ไปยงัสหภาพ

กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบดา้นการกาํจดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  ระเบียบการกาํจดัเศษซากผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบดา้นสารเคมี

27 ประเทศรวมถึงยโุรปตะวนัออก
ท่าเรือในประเทศใดก็สามารถกระจายไปยงัตลาดทุกแห่ง เพราะยโุรปเป็
การคมนาคมขนส่งสะดวกและทนัสมยัมาก

ออกและ

-
- สามารถเรียกดูกฎระเบียบต่าง ๆ ได้เป็นภาษาองักฤษ จากแต่เดิมเป็นภาษา

- สินคา้สามารถไหลเวยีนผา่นประเทศต่าง ๆ ไดโ้ดยเสียเวลาสาํหรับการตรวจ
27

ประเทศ
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- ยูใ่จกลางยโุรป มีระบบการคมนาคมและโครงสร้าง
รวดเร็ว

า โดย

เชิงลึกถึงความตอ้งการบริโภคสินคา้ประเภทใด รสนิยมในการบริโภค ราคา ฯลฯ จึงจะสามารถ
เขา้ถึงตลาดได้

4. 5 ก
ยโุรปตะวนัออก

ดงักล่าวควรจะเป็นการเสนอแนะการใชย้ทุธศาสตร์แบบเปิดโอกาสในการเคาะประตู โดยดาํเนินการ
ร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนดว้ย โดยมีประเด็นสาํคญั เช่น

4.5.1 การศึกษาสินคา้และบริการใหม่
4.5.1.1 การนวดแผนไทย
จากประสบการณ์ในการทาํงานในสาธารณรัฐเช็ก ผูศึ้กษามีความเห็นวา่สินคา้

7
10.4

สาธารณรัฐเช็กมีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 ของ GDP
เพียงร้อยละ 3919

รัฐเช็ก คือ ธุรกิจดา้นการสปา

ย

19 จากเอกสาร “ ” ใชใ้นการบรรยายแก่หน่วยราชการไทย
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ว

ไม่วา่จะเป็นคนเช็กหรือคนต่างชาติ เช่น รัสเชีย เลบานอน เวยีดนาม จีน (
แลว้) 2-3

20 ร้าน
จากสถิติปี พ.ศ. 2549 มีแรงงานไทยในสาธารณรัฐเช็กไม่ถึง 100 คน และร้อยละ

90 เป็นพนกังานนวดแผนไทย ในปี พ.ศ. 2550 187 คน และในปี
พ.ศ. 2552 298 คน20 -

ควรใหค้วาม
สร้างราย

8,000 คอรูน่าหรือ 16,000 บาท ( 1 คอรูน่าประมาณ 2 บาท) ประมาณ
15,000- 20,000 คอรูน่าหรือ 30,000 – 40,000

-กลบั (กรุงเทพ-ปราก- กรุงเทพ) 1 เดือนโดย
ง

เป็นไปตามกฏหมายไทยและกฏหมายเช็ก
ข กฤติเศรษฐกิจทาํใหแ้รงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเช็กตกงาน

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลเช็กไดป้ระกาศระงบัการออกวซ่ีาทาํงานแก่
แรงงานต่างชาติจากมอลโดวา ยเูครน มองโกเลีย เวยีด

1 มีนาคม พ.ศ. 2552
มาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาคบริการนวดแผนไทย ในการเขา้ขออนุญาต

นกัธุรกิจหรือ
ผูป้ระกอบการเช็กตอ้งการนาํเขา้แรงงานนวดแผนไทยมากเพราะเป็นความตอ้งการ

ษในภาคบริการ

20 รายงานสถิติคนไทยจากฝ่ .ศ. 2552
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ปรากฏวา่ ในปี พ.ศ. 2552 สถิติคน
428 คน ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานนวดแผนไทยถึง 298 คน พอ่ครัว

และแม่ครัวไทย 23 คน รวม 321 ดแผนไทย

หรือขยายกิจการจึงเดือดร้อนมากเพราะขาดแคลนแรงงาน สถานเอกอคัรร

ยกเลิกมาตรการดงักล่าวในอนาคต

4.5.1.2 ร้านอาหารไทย
ปัจจุบนัอาหารไทยเป็ ภตัตาคารหรือร้านอาหาร

ไทยเพียง 7
เป็นหุน้ส่วน แมจ้ะมีชาวไทยในกรุงปรากบางคนตอ้งการเปิดร้านอาหารไทยเอง แต่ไม่สามารถทาํ

สัมภาษณ์อดีตเอกอคัรราชทูตไทย21

ธุรกิจไทยไปลงทุนเปิดภตัตาคารอาหารไทยในสาธารณรัฐเช็ก แต่ไม่
ประสบผลสาํเร็จ

5 ดาวหลายแห่งในกรุงปราก เช่น Four Seasons Hotel,
International Continental Hotel และ Jusmin Hotel เป็นตน้ไดบ้รรจุเมนูอาหารไทยในภตัตาคารของ

Angelo
จดัเทศกาลอาหารไทยเป็นเวลา 1 หารไทยในต่างจงัหวดั

21 สมัภาษณ์นายทาํนุ ตงัคณะสิงห์ อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก ( .ศ. 2544 –พ.ศ.2545 )
1 กรกฏาคม  พ.ศ. 2552
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เป็นการถาวร

ศกัยภาพมาก

แฟรนไชส์

4.5.2 การแสวงหาลู่ทางในการความร่วมมือ

100,000 คน รองลงมา คือ มองโกเลี ย

ภายในชุม

ง
อาศยัลูกคา้ชาวเช็กแลว้

ดา้นการคา้เพราะเวยีดนามมีศกัยภาพทางการคา้สูง ชาวเวียดนามส่วนใหญ่รู้จกัภาษาเช็กเป็นอยา่งดี
ไดรั้บการศึกษาในสาธารณรัฐเช็กในระดบัปริญญาสาขาต่าง ๆ จาํนวนมาก ทาํใ

วิธีการคา้ของเช็ก ระบบกฎหมาย ภาษีอากร การเขา้เมือง การนาํเข้าและส่งออก ระบบธนาคาร

รคา้ขายและลงทุนในสาธารณรัฐ
เช็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นกนั
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รวม

รกิจ

ทาํการคา้กบัเวยีดนาม หรือใหช้าวเวยีดนามเป็นพ่อคา้คนกลางนาํสินคา้ไทยไปขายหรือนาํสินคา้

ระหวา่งกนั
4.5.3 ศึกษาและทาํความรู้จกัชาวเช็ก

ไทยไม่ทาํความเขา้ใจหรือรู้จกัชาวเช็กอยา่ง

1 ฝ่ายพนัธมิตรไดส้นบัสนุนใหช้าวเช็กและ
ชาวสโลวกัรวมตวัเป็นสหพนัธรัฐประชาธิปไตยแห่งเช็กโกสโลวาเกียในปี พ.ศ. 2461
ภาษา คลา้ยคลึงกนั แต่แยกจากกนัทางการเมือง อยา่งไรก็ตาม การรวม ตวัเป็น
ประเทศยงัคงมีปัญหาดา้น เพราะชาวสโลวกัตอ้งการแยกตวัออกเป็นรัฐ
อิสระจากเช็ก เพราะความชาตินิยมและเห็นวา่เช็กมีบทบาทเหนือกวา่ตน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กองทพันาซีเยอรมนัไดรุ้กรานแควน้โบฮีเมียและโมราเวยี22

พ.ศ. 2488 กองทพัสหภาพโซเวยีตไดป้ลดปล่อยดินแดนดงักล่าวจากการปกครองของนาซี
เป็นตน้มา สหภาพโซเวยีตไดเ้ขา้มาครอบครองและมีบทบาทสาํคญัต่อสหพนัธรัฐประชาธิปไตย-

ในปี พ.ศ. 2532
ชาวเช็ก

และชาวสโลวกัต่างไดเ้รียกร้องเอกราช โดยมีการเดินขบวนประทว้งและต่อตา้นผูรุ้กราน แต่ก็ถูก

22 สาธารณรัฐเช็กประกอบดว้ย 2 แควน้ คือ แควน้โบฮีเมีย (อยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ ติดกบัเยอรมนั) และ
แควน้โมราเวยี (อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ ติดกบัสโลวาเกีย)
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โดยผา่นกระบวน
นละม่อม (Velvet Revolution) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

รัฐบาลเช็กโกสโลวาเกียไดมี้มติใหส้ลายสหพนัธรัฐฯ โดยแยกเป็นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐ-
สโลวกั (สโลวาเกีย) นละม่อม (Velvet
Divorce)

น ผูเ้ขียนเห็นวา่ จากประวติัศาสตร์อนัข

4.5.3.1 เสรีภาพ และความมี
เอกลกัษณ์ของตนเอง23

ตอ้งมีความระมดัระวงัในการเรียกประ
4.5.3.2 ทาํใหค้น

รุ่นเก่ามีการปฏิสัมพนัธ์กบัสหภาพโซเวยีตอยา่งใกลชิ้ด จะเห็นไดจ้ากขา้ราชการะดบัสูง24นกัธุรกิจ
ในสาขาต่าง ๆ จบการศึกษาจากสหภาพโชเวียต ทาํใหช้าวเช็กรุ่นเก่าพดูภาษารัสเชียไดอ้ยา่งดี  ส่วน

ชาวเช็กรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะไม่คุน้เคยหรือรู้จกักบั
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ทาํใหมี้
ช่องวา่งของการติดต่อระหว่

15 มิถุนายน พ.ศ. 2517
กวา่ 35 ปีแลว้ก็ตาม

(increasing awareness)
ๆ

23 นาย Topolanek อดีตนายกรัฐมนตรีเช็ก
7 มกราคม  พ.ศ. 2552 วา่ “ ะใชเ้วลาและความพยายามในการถามถึงเอกลกัษณ์

”
24 นายYan Fisher สโก
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4.5.3.3 คุณภาพของคนในสาธารณรัฐเช็กยงัไม่ไดม้าตรฐานเทียบเท่ากบั
ประเทศสมาชิกยโุรปเก่า ในชีวติประจาํวนัหากชาวเช็กตอ้งการรับบริการหรือสิทธิเป็นพิเศษ เช่น

กกล่าวหา
ขา้ราชการวา่เรียกสินบน แต่ในขณะเดียวกนัก็ยอมรับวา่เป็นคนติดสินบนเช่นกนั

International Social Survey Program (ISSP)25

.ศ. 2537 ระบุวา่สาธารณรัฐเช็กอยูใ่นอนัดบั
23 จากประเทศสมาชิกยโุรป 25

24 และ 25 ตามลาํดบั
และจากโพลของ Transparency International26 ไดส้าํรวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2552 26 3.8 ( 5)
4.3 เป็นอนัดบั 3

4.6 และ 4.5
กการเมือง27 และตาํรวจสูงมาก

รัฐบาลเช็กไดใ้หค้วามสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยไดจ้ดัทาํแผน
“ยทุธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2549- 2554” 28 .ศ. 2549

3 ประการ คือ ดา้นการป้องกนั ความโปร่งใส และการขอความร่วมมือและ

องคก์รอิสระเหมือนกบัสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ของไทย

ประ

25 จากบทความ “ Corruption in Czech Republic” น.ส.พ. Prague Post 28 April 2008
26 www.ceskenoviny.cz
27 รัฐบาลของนาย Topolanek
พ.ศ. 2552 เ Topolanek ไดอ้ยู่

mafia judiciary
28 www. mzv.cz, www.transparency.cz
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น่าจะ
เป็นปัญหาใหญ่ในการทาํธุรกิจ หากไทยทราบขอ้มูลดงักล่าว ภาคเอกชนไทยคงจะสามารถ บริหาร

ได้



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

90 จึงมีมูลค่าสูงติดต่อกนัมาหลายปี ทาํใหไ้ทยไดเ้ปรียบดุลการคา้มาตลอ
โครง

ยทุโธปกรณ์  เลยมีผลทาํให้ GDP ของประเทศสูง
รถส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไปยงัตลาดสาธารณรัฐเช็กได้

กษตรอุตสาหกรรมไดม้ากนกัเพราะการส่งออกสินคา้

กวา่แต่คุณภาพสู้สินคา้ไทยไม่ได้
อยา่งไรก็ตาม ไทยไม่ควรแสดงความชดัเจนวา่เวยีดนามเป็นขู่แข่งขนัเพราะไทยอาจ

ฐเช็ก
งาน

สาํคญัคื



33

ใหม่ลดลง
ส่วนสินคา้ภาคบริการของไทยกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก โดยเฉพาะธุรกิจนวดแผน

กวซ่ีาใหแ้ก่

ความตอ้งการแรงงานมีฝีมือของไทยจากภาคธุรกิจของเช็กเอง และแรงงานไทยมิไดเ้ป็นภยัทาง
เศรษฐกิจของตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐ วซ่ีาเป็นมาตรการระยะ

วา่เป็นความตอ้งการแรงงานจากภาคธุรกิจภายในของสาธารณรัฐเช็กเ
คืบหนา้ในการออกวซ่ีาในอนาคต

ถึงศกัยภาพดงักล่าวควรจะจดัทาํยทุธศาตร์แบบเคาะประตู ดว้ยการจดัทาํแผนงานให้สอดคลอ้งกบั

ภาคเอกชนสามารถเตรียมตวัในการเขา้สู่ตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 เป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นการต่างประเทศ

มียทุธศาสตร์ระดบัภูมิภาค เช่น ภูมิภาคยโุรปตะวนัออก แต่ยงัขาดแผนงานในการทาํใหย้ทุธศาสตร์
-

-

ก

-
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จะตอ้งศึกษาวธีิการส่งเสริมการขายอาหาร

- มนาคม
าธารณ- รัฐ

เช็กมาไทย แต่ธุรกิจไม่ประสบผลทาํใหส้ายการบินดงักล่าวตอ้งหยุดกิจการไป สถานเอกอคัร-

นส่งกบั

-
ารณรัฐเช็ก และศึกษาการร่วมมือทาํการคา้หรือ

เป็นหุน้ส่วนกนัโดยใหเ้วยีดนามเป็นผูด้าํเนินการ
5.2.2 ในการดาํเนินการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณสูง ผูศึ้กษาเห็นควรใช้

งบประมาณโครงการสนบัสนุนการปฏิบติัราชการแบบบูรณาการ (Foreign Missions’ Integrated
Project - FMIP)

-
FMIP

ส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศทาํ
5.2.3 ไทยควรเร่งรัดใหมี้การลงนามความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ไทย- .ศ. 2546
นสมาชิกสหภาพยโุรปในปี พ.ศ. 2547 ทาํให้สาธารณรัฐ

ต่างๆ  และสนบัสนุนโอกาสทางธุรกิจและการค้

ลง
ซอ้น และความตกลงวา่ดว้ยการบริการเดินอากาศ
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5.2.4

ผลประโยชน์ร่วมกนั (win-win basis)

อดีต

ตอบสนองผลประโยชน์ของไทยในระยะยาวไม่วา่ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม



บรรณานุกรม

เอกสาร
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 2552. “มาตรการและแผนกลยทุธ์ของกรม

ส่งเสริมการส่งออก ประจาํปี พ.ศ. 2552”
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก 2550. “รายงานการศึกษาภาวะการนาํเขา้เปรียบเทียบ

ไทย-สิงคโปร์ และไทย-เวยีดนาม เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2550”
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก 2550. “ .ศ. 2550

และ พ.ศ. 2551”
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก 2552. “รายงานสถิติคนไทยจากฝ่ายกงสุลพ.ศ. 2552”
กรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ 2552. “Fact  Sheet ประเทศกลุ่มยโุรปตะวนัออก 7

ประเทศ  พ.ศ. 2552”
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก. “รายงานภาวะการส่งออกของไทยมายงัสาธารณรัฐเช็ก

เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552” พ.ศ. 2552

หนังสือ
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 2551.

หนังสือพมิพ์
“Corruption in Czech Republic”, Prague Post, 28 April 2008

เวบ็ไซต์
www.depthai.go.th
www.mpo.cz
www.ceskenoviny.cz

www.mzv.cz, www.transparency.cz
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สัมภาษณ์
Dr. Pham Sy Chung ใน

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
น.ส. ภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผอ.กองอาเซียน 1 เป็นผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศในการ

ใน 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พาณิชย์ ใน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นางนลิน ไกรฤกษ ์อดีตอคัรร สถานเอกอคัรราชทูต ณ

กรุงปราก ใน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นายทาํนุ ตงัคณะสิงห์ อดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปราก ใน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
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ประวตัิผู้เขยีน
นางสาวเสาวรส  กาญจนภูมิ

14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 จบการการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์
(สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ) และคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2518 ในตาํแหน่งนกัวิเคราะห์งบประมาณตรี
กองกลาง

.ศ. 2519 ตาํแหน่งนายเวร
( 3)
การต่างประเทศ สาํนกัอาเซียนแห่งประเทศไทย จนถึงปี
พ.ศ. 2523 จึงไดไ้ปประจาํการ
( 4) และตาํแหน่งกงสุล ( 5)

ในปี พ.ศ. 2528 กลบัมา กองสังคม วฒันธรรมและสนเทศ กรมอาเซียนใน
ตาํแหน่ง การทูต 5 ในปี พ.ศ. 2532 เป็นเ 6 กรมอาเซียน และในปีเดียวกนั
ไดไ้ปประจาํการ ในตาํแหน่ง 6

ปี พ.ศ. 2536 7 กอง
วทิยกุระจายเสียง กรมสารนิเทศ และในปี พ.ศ. 2542

( 8)
กลบัมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2546 ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง

( 8) กองการสังคม กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ และในปี พ.ศ. 2548 เป็น
ผูอ้าํนวยการกอง ( 8) กองเอเชียใต ้กรมเอเชียใต ้ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา

ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนัไ
(นกัการทูต ระดบัชาํนาญการพิเศษ)
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