รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
บทบาทของกระทรวงการต่ างประเทศ
ในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ ทางการค้ าไทย
ในสาธารณรั ฐเช็ ก : ปัญหาและลู่ทาง
จัดทําโดย นางสาวเสาวรส กาญจนภูมิ
รหัส 1015

1
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จัดทําโดย นางสาวเสาวรส กาญจนภูมิ
รหัส 1015

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ระทรวงการต่างประเทศในการส่ งเสริ มผลประโยชน์ดา้ น
การค้าของไทยในสาธารณรัฐเช็ก :
หมายไว้ โดยจะ

ยุโรปตะวันออก แต่ไม่ได้แปลงยุทธ์ศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ

เดิมในสหภาพยุโรปมากกว่า
ตร์ แบบเคาะประตู โดยการใช้กรอบ
ความคิดแบบ Window of Opportunity
จะได้ประโยชน์หรื ออาจจะสู ญเสี ยโอกาส
ใหม่ของสาธารณรัฐเช็ก คือ จ
จะต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคของการค้า จะต้องพิจารณาสภาพการแข่งขันในตลาด
จากการศึกษาเชิงลึกจะทําให้สามารถพิจารณาสิ นค้าและบริ การชนิ ดใหม่ให้แก่ภาคเอกชน
ร้านอาหารไทยมีศกั ยภาพในตลาดสาธารณรัฐเช็กมาก
รู ้จกั และเข้าใจชาวเช็ก
ทางการทูตมากว่า 37 ปี แล้วก็ตาม ไทยจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ การรวมชาติอนั ยาวนานและ
ของชาวเช็ก ฯลฯ
(increasing awareness)

ทํา

รประชุมระดมสมองในการจัดทําแผนงานเ
คือ

จ

กิตติกรรมประกาศ
1
ขอขอบพระคุณนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
หลักสู ตรหากไม่มีการทําง
สถาบันฯ
ความเอาใจใส่ จากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
หิ รัญพฤกษ์ และดร.
านข้อมูลจากกรมยุโรป และการอํานวยความสะดวก

.

ฉ
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ไม้สัก เป็ นต้น ทําให้ไทยไม่จาํ เป็ นต้องหาตลาดต่างป
จากไม่มีความหลากหลายของสิ นค้ามากนัก และได้นาํ เข้าสิ นค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
ใช้บริ โภคภายในประเทศ ต่อมาไทยได้ใช้แผนการพัฒนาประเทศตามแบบอย่างของประเทศตะวัน
1 ในปี พ.ศ. 2504 ปั จจุบนั ไทยมีแผนพัฒนามาแล้ว
10 ฉบับ แผนพัฒนาประเทศดังกล่าวส่ วนใหญ่เน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าสังคม โดยเน้น
การพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าไปทางทิศทางการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม และใช้ นโยบายการพัฒนา
การส่ งออก (export - led growth) เข้ามาแทน
อทดแทนการนําเข้า (import
substitution) สิ นค้าอุตสาหกรรม
ภาคการส่ งออกของไทยจึง
โดยมีสหรัฐฯ
10
ได้มีมาตรการ
ส่ งออกสิ นค้าไทยให้มีความหลากหลาย (diversify) จากตลาด เดิม
ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชนต่างให้ความสนใจต่อยุโรป
ตะวันออกในฐานะเป็ นตลาดใหม่ (emerging market) ของไทย
ม
(purchasing power)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในด้านการตลาด การค้า และการลงทุน โดยจะ
ขยายตลาดสิ นค้าและบริ การส่ งออกของไทยไปสู่ ประเทศใหม่ๆ เช่นยุโรปตะวันออก1 ตะวันออกกลาง และเอเชีย
1

ในอดีตกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกถูกครอบงําโดยสหภาพโชเวียต หลังจากเป็ นอิสระจากการอิทธิพลของ
สหภาพโชเวียตแล้ว ได้ถือว่าตนอยูใ่ นยุโรปกลาง เพราะการเรี ยกยุโรปตะวันออกทําให้มีความรู ้สึกว่ายังอยูใ่ น
ระบอบคอมมิวนิสต์

2
กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จดั ทํายุทธศาสตร์ สาํ หรับปี พ.ศ. 2552
นโยบายดังกล่าว โดยได้
สหรัฐฯ ก็ตาม
แต่ได้มีผลกระทบไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union-EU) และขยายมายังแถบ
( protectionism) โดยได้ลดการ
นําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสิ นค้าราคาถูกจากเอเชีย และพยายามให้ประชาชนบริ โภค
รายได้หลัก ต่างได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง ทําให้ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวลงอย่าง
มาก โดยดูได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Growth Domestic Product – GDP) ของประเทศ
ผลกระทบ
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและด้านสังคมด้วย

.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
นด้านการค้าด้วย เพราะเห็น
ว่าโลกได้พฒั นาไปอย่างไร้พรมแดน เป็ นโลกแห่งโลกาภิวฒั น์แล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะมี
บทบาทเช่นเดิมไม่ได้
กระทรวงการต่างประเทศมีความชัดเจนถึงบทบาทของตนเอง
จะช่วยเหลือและสนับสนุนกระทรวงพาณิ ชย์ในการส่ งเสริ มและแสวงหาลู่ทางการค้า การเจรจา
ศึกษาจะทําการศึกษา

เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนงานของกระทรวงพาณิ ชย์

ใหม่ของไทยตามยุทธศาส
ด้วางไว้หรื อไม่ โดยเห็นว่า
กลุ่มยุโรป
ตะวันออก 7
สมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก
.ศ. 2550 ได้แก่โรมาเนีย และบัลแกเรี ย ในการ
เป็ นตลาดใหม่ของไทย
มประเทศดังกล่าวมีประชากรประมาณ 100 ล้านคน 2จาก
2
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ประเทศ

3
500 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2551
ไทยค้ากับ EU คือ 37.65 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ แม้การค้าระหว่างไทยยุโรปตะวันออกจะมีมูลค่า
เพียง 2,167 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แต่ไทยส่ งออกถึง 1,828 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ทําให้ไทยได้เปรี ยบดุล ได้หรื อไม่
1.2 วัตถุประสงค์
การศึกษา
ประโยชน์ทางการค้าของไทยในสาธารณรัฐเช็ก : ปั ญหาและลู่ทาง จะมุ่งเน้นเฉพาะการเจาะตลาด
แม้วา่ จะมีประชากรเพียง 10.3
คุณภาพ
สหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา และ GDP
ร้อยละ 5-6 ต่อปี ส่ งผลต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชากร โดยปั จจุบนั รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP
Per Capita) 3
20,300 เหรี ยญสหรัฐ/คน/
GDP per Capita เพียง 15,500 และ
13,800 เหรี ยญสหรัฐตามลําดับ
78,866 ตารางกิโลเมตร
เล็กกว่าประเทศไทย 5 เท่า ทําให้มีขอ้ จํากัดในเชิงทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตสิ นค◌้ า
ตอบ-

จํานวนประชากร 10.3
สาธารณรัฐเช็กแต่ละปี อีกกว่า 7
ยุโรป มีโ
3

นอกจาก

(infrastructure) ดี

สถิติจาก Eurostat, OECD,IMF,MoF สําหรับใช้ในการเปรี ยบเทียบ GDP per Capita ระหว่างประเทศ โดยใช้

4
สาธารณรัฐเช็กจะสามารถเป็ นตลาดใหม่ของไทยได้
ของตลาดเช็กว่าจะเป็ นตลาดใหม่
ได้หรื อไม่และเพียงไร ใ
กระทรวงพาณิ ชย์
ในปี พ.ศ. 2549 โดยส่ วนใหญ่เป็ น
รักษาตลาดเก่าในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปเดิม แต่ยงั ไม่ได้ศึกษาตลาดในเชิงลึกถึงลู่ทางโอกาส
ในการเป็ นตลาด
ใหม่ของยุโรปตะวันออก
ข้อมูล
และข้อเท็จจริ งให้แก่ภาคเอกชนไทย ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั ใหญ่หรื อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium-Siezed- SMEs) ให้ความสนใจจะ
สาธารณรัฐเช็ก ทําให้ยากต่อการตัดสิ นใจในการเข้าสู่ ตลาด
จึงต้องการ
อาศัยภาครัฐเป็ นหัวหอกหรื อผูน้ าํ (lead)
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1
จะเป็ นปั จจัยในการเป็ น
น่าสนใจของไทยหรื อไม่ เพราะต้องคํานึงถึงระดับการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปด้วย
1.3.2
ม่เพียงแต่ประเทศ
ในกลุ่มสหภาพยุโรป
ผลต่อการส่ งสิ นค้าและบริ การของ
ไทยสู่ ตลาดเช็กหรื อไม่
1.3.3 พิจารณาตลาดสิ นค้าและบริ การของไทยว่าสาขาใดมีศกั ยภาพในการเข้าสู่ ตลาด
สาธารณรัฐเช็ก
1.3.4 ศึกษาหรื อรู ้จกั คู่แข่งขัน
กับสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ เวีย
การแสวงหาหุ น้ ส่ วน
ในตลาดสาธารณรัฐเช็ก
1.3.5 ศึกษา
แฝงอยู่ เพราะยุโรปตะวันออกถูกครอบงําโดยสหภาพโซเวียตมานาน ทําให้ขาดความคุน้ เคย

5
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็กจะมีผลต่อการติดต่อปฏิสัมพันธ์และวิธีการเข้าถึง (approach)
ระหว่างภาคเอกชน
หรื อไม่
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.4.1 ใช้วธิ ี การศึกษาเชิงพรรณาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Data) จากหน่วยราชการไทย
1.4.2 ค้นคว้าข้อมูล สถิติ ฯลฯ จากเว็บไซต์
1.4.3

1.5

1.5.1 เป็ นการนําเสนอถึงปั ญหา อุปสรรค ลู่ทาง และโอกาสในการเข้าสู่ ตลาดใน
สาธารณรัฐเช็ก ในมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิงาน
น
สาธารณรัฐเช็ก
1.5.2 เป็ นข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐในการดําเนิ น
ยุทธศาสตร์ ของไทย
1.5.3 เป็ นการช่วยเหลือภาคเอกชนในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ในกา จะเข้าตลาดของสาธารณรัฐเช็กในอนาคต

2

2.1 กรอบแนวคิด
การศึกษาส่ วนบุคคล บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยส่ งเสริ มผล
ประโยชน์ทางการค้าของไทยโดยเน้นถึงปั ญหาและลู่ทางในการเข้าสู่ ตลาดใหม่ของไทยใน
ชย์และกระทรวงการต่างประเทศ

Window of Opportunity คือ ศึกษาภายในกรอบ
ระยะเวล
(short timeframe)โดยใช้วธิ ี การพิจารณาแนวทางการฉกฉวยโอกาส (grasp) หรื อ
วิเคราะห์การสู ญเสี ยโอกาส (lost) หากมี โดยมีเป้ าหมายในการเจาะตลาดสาธารณรัฐเช็ก โดยผูศ้ ึกษา
งบประมาณสําหรับการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ เช็ก
เป็ นต้น มาใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ต่อไป
2.2 ความหมายของตลาดใหม่
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีความเห็ นว่าตลาดใหม่ควรจะมีองค์ประกอบ (elements)
ภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ขา้ ราชการระดับสู งของกระทรวงพาณิ ชย์4 มีความเห็นว่าตลาดใหม่ คือ
น และสหภาพยุโรป และเป็ นการลดและ
-

ของ
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สัมภาษณ์นา
อดีตผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายพาณิ ชย์ ประจํา สคต ณ นครนิวยอร์ค (พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2552)
พ.ศ. 2552

15 มิถุนายน
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ประเทศ และรายได้ต่
กลาง และอเมริ กาใต้ (ลาตินอเมริ กา) เป็ นต้น
ภาคเอกชน

-
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รวบรวมข้อคิดเห็นหรื อข้อมูลต่อตลาดใหม่ในมุมมองของภาคเอกชนไทย
มีความเห็นว่าตลาดใหม่ คือ
- ต้องการให้ภาครัฐเป็ นผูเ้ คาะประตูให้ภาคเอกชนมากนัก และไม่มีเงินทุนใน
การทําการศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้เอง ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเป็ นผูน้ าํ (lead)
เข้าไปสํารวจตลาดใหม่
2.3 ยุทธศาสตร์ ของภาครั ฐต่ อตลาดใหม่
กระทรวงพาณิ ชย์โดยสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เป็ นหน่วยงานหลัก
◌้ า ส่ งเสริ มและแสวงหาลู่ทางด้านการค้าในต่างประเทศ และ
2549
ดทํายุทธศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศรายภูมิภาค โดย
ศูนย์ภูมิภาค (Regional Hub) 6รวม 9 ศูนย์ ได้แก่ ภูมิภาคอเมริ กาเหนื อ ยุโรป จีน เอเชียตะวันออก
อาเซี ยน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และเครื อรัฐเอกราช ( Commonwealth of Independent
States- CIS)
ให้เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และ
Regional Hub ของภูมิภาคยุโรปได้กาํ หนดหัวข้อ ( theme) ของยุทธศาสตร์ คือ การสร้าง
คุณค่าใหม่ (Create New Values)
- การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยการจัดเวทีธุรกิจไทย-อียู (Thai-EU
5

สัมภาษณ์ น.ส.ภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผ.อ.กองอาเซียน 1
พ.ศ. 2549
12 มิถุนายน
พ.ศ. 2552
6
มาตรการและแผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริ มการส่งออก ประจําปี พ.ศ. 2552 จัดทําโดยกรมส่งเสริ มการส่งออก
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Business Forum) และการเยือนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การขนส่ ง
การศึกษาตลาดเชิงลึก และการเ
บริ ษทั ผูค้ า้ (Trading Firms)
ของให◌้ สิทธิ พิเศษด้านการค้า (Generalized of Preferences - GSP)
(Non
Tax Measures - NTM)
ๆ
- การแสวงหาโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เช่น การเจาะตลาดใหม่ในยุโรป
ตะวันออก
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวส่ วนใหญ่เป็ นการตอบสนอง
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
มีองค์กร กลไก กฎระเบี
ไทย

2.4 ยุโรปตะวันออกกับยุทธศาสตร์ เคาะประตู
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกใหม่จากกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันออก มีระดับการพัฒนาในด้านต่าง
ละ
ยังต้องปฏิบตั ิหรื อ
ยึดถือกฎกติกาของสหภาพยุโรปโดยรวม ทําให้การแสวงหาลู่ทางและโอกาสในการเจาะตลาดใหม่
ของไทย จําเป็ นต้องผูกติดกับกฎกติกาของสหภาพยุโรปด้วย
จะ
ลดความน่าสนใจของภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs
อย่างไรก็ตาม หากสิ นค้าไทยสามารถเข้า
สหภาพยุโรปแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ ตลาดของ 27 ประเทศได้ในเวลาเดียวกันด้วย
500 ล้
ะ
ภาค
(diversify) ของตลาด ต่างให้ความสนใจในการเจาะ
ตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก
ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่า หากภาครัฐประสงค์จะเจาะตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก
อย่างจริ งจัง ควรทํายุทธศาสตร์ แบบเปิ ดโอกาสเคาะประตู (Opportunity Knocks)
- ศึกษาตลาดเชิงลึกให้เข้าถึงข้อมูลของยุโรปตะวันออกอย่างแท้จริ ง และ
เผยแพร่ ให้กบั ภาคเอกชนไทย
- สํารวจโอกาสในการทําธุ รกิจ และการเข้าสู่ ตลาดอย่างเหมาะสม (Business
Opportunity Exploration)
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เข้าไปตลาดก่อนหน้าแล้ว
- แสวงหาลู่ทางในการร่ วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ (Business Partnership)
ร่ วมกับผู ้
- การสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในระดับสู ง และสร้างเครื อข่ายธุ รกิจ
(Strengthen Relationship/Networking : Closer Partnership)
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และระดับผูป้ ระกอบการ
- สร้างความรู ้จกั และคุน้ เคยระหว่างกัน และกระตุน้ ให้เกิดการรู ้จกั ตลาด
2.5 การดําเนินยุทธศาสตร์ กบั งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานโครงการต่างๆ จะไม่สามารถประสบผลสําเร็ จ ได้ หากไม่มี
โดย
การเจาะตลาดใหม่ ภาคเอกชนไม่อยาก
งในการเข้าไปค้าขายหรื อลงทุน เพราะความไม่แน่นอนของตลาด การขาดข้อมูล ฯลฯ
(incentive) ด้วย
SMEs ก็จะสนใจเข้าไป
สํารวจตลาดด้วย
กระทรวงพาณิ ชย์ จึงได้วางหลักเกณฑ์การสนับสนุน
โครงการตลาดใหม่7 ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงสิ นค้า (Thailand Exhibition) โดยผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออก
ในวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท ในส่ วนของ
9 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
แต่
เงินค่าสนับสนุนดังกล่าวได้รวมค่าขนส่ งสิ นค้าตัวอย่าง
เฉพาะขาไปทางเรื อไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร และทางอากาศไม่เกิน 60 กิโลกรัม โดยไม่รวมภาษี
ขาเข้า
สํารองจ่ายเงินไปก่อน
งบประมาณดังกล่าวเป็ นเพียงแรงจูงใจให้ภาคเอกชนออกไปสํารวจตลาด และมีการนัดพบ
เจรจาธุ รกิจ (business matching) กับผูป้ ระกอบการ (counterpart)
ภาคเอกชนยังต้องการข้อมูลเชิงลึกมากก
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น
7

อ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์ www.depthai.go.th
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- ศักยภาพในการเข้าถึงตลาดไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ นค้า และบริ การ การลงทุน และ
ส่ วนใหญ่ยงั มีรายได้ไม่สูงนัก
- รสนิยมของผูบ้ ริ โภค เช่น ชาวเช็กไม่นิยมอาหารทะเล ยังไม่รู้จกั การบริ โภค
(Land locked Country)
เป็ นต้น
- ศึกษา
ผู ้
ดสาธารณรัฐเช็กแล้ว
การหาหุ น้ ส่ วนให้แก่นกั ธุ รกิจไทย
กฎระเบียบในการนําเข้า

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาส่ วนบุคคล
ประโยชน์ดา้ นการค้าของไทยในสาธารณรัฐเช็ก : ปั ญหาและลู่ทาง เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) และใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงพรรณา โดยใช้แนวคิดแบบ Window of
Opportunity
(short timeframe)
(grasp) หรื ออาจจะสู ญเสี ยโอกาส (lost) ในการเจาะตลาดใหม่ในสาธารณรั

วิธีการศึกษา ประกอบด้วย
3.1.1 การศึกษาเก็บข้อมูลจากเอกสารของทางราชการและการค้นคว้าจากเว็บไซต์
3.1.2 การสัมภาษณ์
เห็นของ
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.1.3 การวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผูศ้ ึกษา
3.2

3.2.1

ร์
ตะวันออก และสาธารณรัฐเช็ก
- เอกสารและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูต และ
สํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ (สคต.)
3.2.2 การสัมภาษณ์ หารื อ และ
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่

ความเห็นของ
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- นายทํานุ ตังคณะสิ งห์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งปราก
- นางนลิน
สคต.
ก
- นางสาวภาสพร สังฆสุ บรรณ์ ผูอ้ าํ นวยการกองอาเซี ยน 1
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- นายวิบูลย์ สุ ภคั รพงษ์กุล รองประธานอาวุโส บริ ษทั C.P. Food
- นาย PHAM Sy Chung
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม
ประจําสาธารณรัฐเช็ก
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและประมวลผล
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และได้มีการศึกษาและ
วิเคราะห์เป็ น 5
3.3.1 สํารวจและและวิเคราะห์ตลาดของผูบ้ ริ โภค
3.3.2 ศึกษาโอกาสและอุปสรรคของสิ นค้าไทย
3.3.3 การศึกษาคู่แข่งของไทยในตลาดสาธารณรัฐเช็ก
3.3.4 การศึกษากฎระเบียบทางการค้า
3.3.5

4
ผลการศึกษา

ภาครัฐมียทุ ธ์ศาสตร์ แสวงหาตลาดใหม่ในยุโรปตะวันออก แต่ยงั ไม่ได้แปลงยุทธ์ศ าสตร์ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ มีกลยุทธ์แต่ไม่มีแผนงาน เพราะยังขาดการศึกษาในเชิงลึก
ด้รู้
ถึงความต้องการสิ นค้าของสาธารณรัฐเช็ก จะต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคของสิ นค้าไทย
โดยการวิเคราะห์หรื อศึกษาคู่
อพันธมิตร

การ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเชิ งลึกก็ยงั มีความจําเป็ นเพราะจะทําให้เราได้รู้ถึงความได้เปรี ยบและ
ตสาหกรรม
ตลอด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 25508 มูลค่าการค้ารวม 632 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไทยส่ งออกไปยัง
สาธารณรัฐเช็ก 522 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และนําเข้าจากสาธารณรัฐเช็กเพียง 110 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
และในปี พ.ศ. 2551 มูลค่าการค้ารวม 708 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไทยส่ งออกไปยังสาธารณรัฐเช็กถึง
606 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และนําเข้าจากสาธารณรัฐเช็กเพียง 102 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
เช็กถดถอยหรื อไม่

8

จากเอกสาร “ Fact Sheet” ของประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก 7 ประเทศ
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เข้า
4.1 การสํ ารวจตลาดของสาธารณรั ฐเช็ ก
4.1.1
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการค้า
9
ของสาธารณรัฐเช็กก่อน โดยในปี พ.ศ. 2550 มูลค่า GDP
250,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยแบ่งออกเป็ นภาคบริ การร้อยละ 57.9 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ
39.7 และ ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 2.4
สิ นค้าส่ งออกของสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ รถยนต์ ส่ วนใหญ่เป็ นการผลิตรถย
(Skoda)
.ศ. 2549 อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตถึงร้อย
ละ 41 โดยได้ผลิตรถยนต์ถึง 850,000 คัน (ร้อยละ 85 เป็ นรถยนต์จากโรงงาน สโกด้า)

รณรัฐเช็กอยูใ่ นกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมัน
และอินเดีย
ส่ วนสิ นค้านําเข้าของสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ สิ นค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และทุน เช่น
70
ส่ งออกหลักของประเทศ และเป็ นรายได้หลักของประเทศ

70 รองลงมา คือ เอเชี ยนําเข้าร้อยละ 15.5 โดยมีคู่คา้ สําคัญ
ได้แก่ จีน (คู่คา้ อันดับ 2 รองลงมาจากเยอรมัน)

9

จากเอกสาร “
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก

”
ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551
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4.1.2
การค้าระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็ก
ในปี พ.ศ. 2550 ไทยส่ งออกสิ นค้าไปยังสาธารณรัฐเช็ก ในหมวดอุตสาหกรรมถึงร้อยละ
90 รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมร้อยละ 6 และอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 3
องเป็ น
/เสี ยง อุปกรณ์/
ส่

1 ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

รายการ

มูลค่าการส่งออกจาก
ไทยไปเช็ก
(พันดอลลาร์สหรัฐ)
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2549 พ.ศ. 2550
อุปกรณ์และส่ วนประกอบ 202 631 275 406

อัตราการขยายตัว (%)

ม.ค.-พ.ย. 2552 (โดย
พศ.2551 ประมาณ)
35,9
10
ประกอบคอมพิวเตอร์ในเช็ก

อัตโนมัติ
อุปกรณ์และส่ วนประกอบ 26 252

54 468

50,2

20

11 846

61,9

20

7 357
2 207
1 454

50,7
363,3
2 171,7

25
25
20

1 359
197

-23,4
92,3

20
30

อัดเสี ยง
และส่วนประกอบ

หมายเหตุ

โทรทัศน์ 7 317

ผลิตภัณฑ์ยางพารา

4 882
476
สารประกอบของ ethylene และ
64
polypropylene
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
1 779
แผงวงจรควบคุม
102

สหภาพยุโรป
ไทยเป็ นผูน้ าํ ในการส่งออก
อุปกรณ์อดั ภาพและเสี ยง
โดยมีสดั ส่วนตลาด 60%
ไทยเป็ นอันดับ 2 ในการส่ง
ออกวิทยุติดรถยนต์ไปยัง
ตลาดเช็ก โดยมีสดั ส่วน
31% และเป็ นรองจาก
เยอรมนี

ไทยเป็ นผูน้ าํ ในการส่งแผง

16
อิเล็กทรอนิกส์

LCDไปยังเช็กโดยมี
สัดส่วนตลาด 31.4 %

(หมายเหตุเมษายน พ.ศ. 2552)

เดือน

10

ส่ วนสิ นค้าส่ งออกใน
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง
2 ผลิตภัณฑ์ ทางอาหารและเกษตร
รายการ

ข้าว

มูลค่าการส่งออกจาก
ไทยไปเช็ก
(พันดอลลาร์สหรัฐ)
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
3 175
6 666

ผลไม้แปรรู ป

1 390

3 913

ปลา อาหารทะเลแปรรู ป

9 312

10 030

10

อัตราการขยายตัว (%)

หมายเหตุ

ม.ค.-พ.ย. 2552(โดย
พ.ศ.2551 ประมาณ)
109,9
20
ไทย เป็ นลําดับ 2ในการส่ง
ออกข้าวไปตลาดเช็ก โดย
มีสดั ส่วนตลาด 15% ผูน้ าํ คือ
อิตาลี 60%
:
อินเดีย 3% กรี ซ 2.8%
181,4
15
ไทยเป็ นผูน้ าํ ในการส่งออก
สัปปะรดกระป๋ อง โดยมีสดั
ส่วนตลาด 67.3% คู่แข่ง:
อินโดนีเซีย 9.6% จีน 8.9%
เวียดนาม 1.5%
7,7
15
ไทยเป็ นลําดับ 2 ในการส่ง
ออกปลากระป๋ อง โดยมีสดั
ส่วนตลาด 15.8% ผูน้ าํ คือ
โปแลนด์ 29%ไทยเป็ นผูน้ าํ

ในปี พ.ศ. 2550

นออกเฉี ยงใต้ รองลงมา
: http://www.mpo.cz
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ผลไม้สด/แห้ง

37

97

165

20

ผักสด/แช่แข็ง

207

195

-5,9

20

ภัณฑ์ขา้ วสาลี

264

572

116,5

30

306

409

33,7

25

3,3

16,9

417,5

100

ในการส่งออกอาหารทะเล
กระป๋ อง ด้วยสัดส่วน21.7%
ตามมาด้วยไอร์แลนด์ 8.8%
ไทยส่งออกผลไม้ต่างๆ เช่น
มะม่วง มะพร้าวอ่อน
ไทยส่งออกห่อผักรวม ‘พร้อม
ปรุ ง’ ประกอบด้วย
พริ กไทยเขียว พริ ก ขิง ตะไคร้
ก
ผูค้ นยังนํามาปรุ งอาหาร
แข่งกับผลิตภัณฑ์ราคาถูกและ
คุณภาพด้อยกว่าจากเวียดนาม
ปี
2551 ด้วยความสําเร็ จ
และมีแนวโน้มจะมีพฒั นา

(หมายเหตู- ข้อมูลจากรายงานภาวะการส่ ง
เมษายน พ.ศ. 2552)
(Free Trade Area - FTA) กับออสเตรเลีย
ดลง
23
ส่ วนสาธารณรัฐเช็กก็เป็ นตลาดส่ งออกอันดับ 1
การส่ งออก
708 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2550

80 ของ
500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากมูลค่าการค้ารวม
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4.2 โอกาสและอุปสรรคของสิ นค้ า
ตลาดสาธารณรัฐเช็ ก
4.2.1 จากรายงานของ สคต.
ณรัฐเช็ก
กําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย11 ทําให้ผบู ้ ริ โภคลดการจับจ่ายใช้สอยลง โดยเฉพาะสิ นค้า
ฟุ่ มเฟื อยหรื อสิ นค้านําเข้าจากต่างประเทศเป็ นเหตุให้การนําเข้าลดลงถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะอย่าง
ต์
(-38%) แผงวงจรไฟฟ้ า (-34%) และคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (-26%)
3
ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าสถานการณ์การผลิตรถยนต์ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะสาธารณรัฐเช็ก
เช็กต้องปลดคนงานและลดเวลาทํางานลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2552
ค่าตอบแทนในการทําลายรถยนต์เก่า (CAR SCRAPPING PREMIUM)
สมาชิกสหภาพยุโรปจํานวน 9
งานเกิน 10
พิเศษจากรัฐบาลประมาณ 5,000
กําหนดกันเอง
โดยเฉพาะในตลาดเยอรมัน เป็ นเหตุให้อุตสาหกรรมรถยนต์ขอ
ปลายปี พ.ศ. 2551
5
มากนัก

โดยจะได้ รับเงินสนับสนุน

4 วัน กลับมาผลิตสัปดาห์ละ

4.2.2
เทียบกับการส่ งออกสิ นค้าภาคอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2549 ไทยส่ งออกเพียงร้อยละ 4.1 มี
21.5
11

จากรายงานภาวะการส่งออกของไทยมายังสาธารณรัฐเช็ก เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จัดทําโดย สคต
ณ กรุ งปราก เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

19
าม จากการสัมภาษณ์อดีต

12

ละถูกกว่าแทนการนําเข้าโดยตรง
แต่ในปี พ.ศ. 2551
.ศ. 2550 ประมาณ 66,000 ตันมูลค่า 43.63 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ได้นาํ เข้าข้าวในช่วง 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 33.66 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ทําให้ไทยเป็ นอันดับ 2 มีส่วนแบ่งใน
ตลาดร้อยละ 14.91
69.83
และยุโรปตะวันออก เช่น บริ ษทั C.P. Food บริ ษทั Thai Agri และบริ ษทั Sapanan General Food
ได้เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าอาหาร SALIMA 2008 International Food Fair
(Brno)
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
ก่ชาว

ผลการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า SALIMA บริ ษทั C.P. Food ได้พบผูน้ าํ เข้า 25 รายและ
บริ ษทั ได้เจรจากับผูน้ าํ เข้ารายใหญ่ 6
คัดเลือกพันธมิตร (counterpart)
1
C.P.Food13 ถึงผลการเจาะ
องการเงิน คือไม่มีเครดิต
C.P. Food
า

12

สัมภาษณ์ นางนลิน ไกรฤกษ์
(
พ.ศ. 2540 - 2550) ประจํา สคต ณ
ก
28 มิถุนายน พ.ศ. 2552
13
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั นายวิบูลย์ สุภคั รพงษ์กลุ รองประธานอาวุโส ฝ่ าย C.P. Food บริ ษทั C.P
23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

20

เปิ ดประเทศ
.ศ. 2536
นอก
ระกอบอาหารทะเล

จากจะไม่คุน้ เคยแล้ว
อีกด้วย
C.P. Food

วเช็กส่ วนใหญ่ไม่นิยม

ควรจะศึกษาเชิงลึกถึง

4. 3 คู่แข่ งขันของไทยในตลาดสาธารณรัฐเช็ ก

2 ในด้านการค้าต่างประเทศของ
สาธารณรัฐเช็กรองมาจากสหภาพยุโรป โดยในปี พ.ศ. 2549 สาธารณรัฐเช็กได้นาํ เข้าสิ นค้าจาก
เอเชียร้อยละ 15.3 และส่ งออกไปเอเชียร้อยละ 3.7 คู่คา้ สําคัญ ได้แก่ จีนเป็ นคู่คา้ อันดับ 1 ส่ วนไทย
5
7
9 14

คล้ายคลึงกัน ดั
4.3.1 การส่ งออกของไทยและสิ งคโปร์
29
14

จากรายงานการศึกษาภาวะการนําเข้าเปรี ยบเทียบไทย-สิ งคโปร์ และไทย-เวียดนาม โดย สคต ณ กรุ งปราก
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2550

21
อาหารและสิ นค้าเกษตร เป็ นต้น จะเห็นได้วา่
โครงสร้างสิ นค้านําเข้าจากไทยและสิ งคโปร์ มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้า
95
70
จากการสัมภาษณ์อดีตอัครราชทู
ณ กรุ งปราก15 ได้ให้

ระหว่างกันโดยตรง
ข้ามชาติถึงร้อยละ 80 เช่น FOXCONN ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และ BARUM CONTINENTAL
ในอุตสาหกรรมยาง เป็ นต้น โดยบริ ษทั แม่จะเป็ นผูก้ าํ หนดความต้องการชนิ ดของสิ นค้า ปริ มาณ
และราคา เช่น การผลิตร

การแข่งขันระหว่างคู่แข่งทางการค้าโดยตรง
ผูศ้ ึกษาเห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าว เพราะปกติการนําเข้าหรื อส่ งออกจะเป็ นการติดต่อธุ รกิจ
าส่ วนการนําเข้าและส่ งออกตามช่องทาง
20
4.3.2 การส่ งออกของไทยและเวียดนาม

13.6 ส่ วนไทยส่ งออกเพียงร้อยละ 4.1
นของไทยในสิ นค้าอาหารและสิ นค้าเกษตร แต่เป็ นสิ นค้า

15

สัมภาษณ์ นางนลิน ไกรฤกษ์
28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(

พ.ศ. 2540 - 2550) ประจํา สคต ณ

22
เวียดนาม16 ปั จจุบนั มีชาวเวียดนามอยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมาย 40,000 คน และอยูแ่ บบผิดกฎหมาย
ประมาณ 50,000-60,000
428
17
100,000 คน จึงเป็ นตลาดรองรับสิ นค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรได้เป็ นอย่างดี นอกเหนือจาก
4. 4 การศึกษากฎระเบียบทางการค้ า
สาธารณรัฐเช็ก เป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปจะมีผลต่อ
การเป็ นตลาดใหม่ของไทยหรื อไม่ เพราะต้องปฏิบตั ิตามกฎกติกาของสหภาพ ฯ เช่
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป18 (European Economic Community)
พ.ศ. 2500 มีสมาชิก 15
ยุโรปมีเสถียรภาพภายใต้กระบวนการประชาธิ ปไตย มีตลาดร่ วม มีระบบภาษีศุลกากรร่ วม ต่อมา
ได้มีพฒั นาการในปี พ.ศ. 2540
กันในนาม อียู (EU) ปั จจุบนั สหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ
การรวมตัวของสหภาพยุโรป
แต่สูงกว่าองค์การระหว่างประเทศ เพราะสมาชิกได้ถ่ายโอนอํานาจในหลาย ๆ ด้านไปสู่ การ
ดําเนินการ ในระดับเหนือรัฐ (supranational level) คือ การแบ่งอํานาจอธิ ปไตยบางส่ วนของ
ส่ วนกลาง แต่ประเทศสมาชิกยังคงมีอาํ นาจอธิ ปไตยในการกําหนด
คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission) คณะมนตรี ยโุ รป (Council of the European
Union) และสภายุโรป (European Parliament) อํานาจและความสําคัญเท่าเทียมกันใน
กระบวนการตัดสิ นใจและออกกฎระเบียบ กล่าวคือ คณะกรรมาธิ การยุโรปเป็ นผูเ้ สนอร่ างระเบียบ
สภายุโรปแล้วสหภาพยุโรปได้กาํ หนดนโยบายร่ วมกันหลายด้าน เช่ น นโยบายร่ วมด้านการค้า
16

ในช่วงสงครามเวียดนาม สาธารณรัฐเช็กได้สนับสนุนด้านอาวุธแก่เวียดนาม และเวียดนามได้ส่งแรงงาน
120,000
17
สัมภาษณ์ Dr. Pham Sy Chung
20
พฤษภาคม พ.ศ. 2552
18
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551

23

สหภาพยุโรปไ
ยังต้องปรับตาม
ในปี พ.ศ. 2547 จึงต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระ
ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตาม
ทําให้ยทุ ธศาสตร์ ของกระทรวงพาณิ ชย์สาํ หรับ Regional Hubในยุโรปได้ให้ความสําคัญ
ต่อการรักษาตลาดเก่า โดยการเฝ้ าติดตามและแก้ไขปั ญหาจากกฏระเบียบทางการค้าของสหภาพ
ยุโรป อย่างไรก็ตาม หากผูป้ ระกอบการไทยหรื อผูส้ ่ งออกไทยจะส่ งออกสิ นค้าใด ๆ ไปยังสหภาพ

กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ระเบียบด้านการกําจัดการใช้สารอันตรายบางชนิ ดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบการกําจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบด้านสารเคมี

27 ประเทศรวมถึงยุโรปตะวันออก
ท่าเรื อในประเทศใดก็สามารถกระจายไปยังตลาดทุกแห่ง เพราะยุโรปเป็
การคมนาคมขนส่ งสะดวกและทันสมัยมาก
ออกและ
- สามารถเรี ยกดูกฎระเบียบต่าง ๆ ได้เป็ นภาษาอังกฤษ จากแต่เดิมเป็ นภาษา
- สิ นค้าสามารถไหลเวียนผ่านประเทศต่าง ๆ ได้โดยเสี ยเวลาสําหรับการตรวจ
27
ประเทศ

24
-

ยูใ่ จกลางยุโรป มีระบบการคมนาคมและโครงสร้าง
รวดเร็ ว
า โดย

เชิงลึกถึงความต้องการบริ โภคสิ นค้าประเภทใด รสนิยมในการบริ โภค ราคา ฯลฯ จึงจะสามารถ
เข้าถึงตลาดได้
4. 5

ก

ยุโรปตะวันออก

ดังกล่าวควรจะเป็ นการเสนอแนะการใช้ยทุ ธศาสตร์ แบบเปิ ดโอกาสในการเคาะประตู โดยดําเนินการ
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย โดยมีประเด็นสําคัญ
เช่น
4.5.1 การศึกษาสิ นค้าและบริ การใหม่
4.5.1.1 การนวดแผนไทย
จากประสบการณ์ในการทํางานในสาธารณรัฐเช็ก ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าสิ นค้า
7
10.4
สาธารณรัฐเช็กมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 57 ของ GDP
เพียงร้อยละ 3919
รัฐเช็ก คือ ธุ รกิจด้านการสปา

ย

19

จากเอกสาร “

” ใช้ในการบรรยายแก่หน่วยราชการไทย

25
ว
ไม่วา่ จะเป็ นคนเช็กหรื อคนต่างชาติ เช่น รัสเชีย เลบานอน เวียดนาม จีน (
แล้ว)

2-3

20 ร้าน
จากสถิติปี พ.ศ. 2549 มีแรงงานไทยในสาธารณรัฐเช็กไม่ถึง 100 คน และร้อยละ
90 เป็ นพนักงานนวดแผนไทย ในปี พ.ศ. 2550
187 คน และในปี
พ.ศ. 2552
298 คน20
ควรให้ความ
สร้างราย
8,000 คอรู น่าหรื อ 16,000 บาท ( 1 คอรู น่าประมาณ 2 บาท)
15,000- 20,000 คอรู น่าหรื อ 30,000 – 40,000
-กลับ (กรุ งเทพ-ปราก- กรุ งเทพ)

ประมาณ
1 เดือนโดย
ง

เป็ นไปตามกฏหมายไทยและกฏหมายเช็ก
ข
กฤติเศรษฐกิจทําให้แรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเช็กตกงาน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลเช็กได้ประกาศระงับการออกวีซ่าทํางานแก่
แรงงานต่างชาติจากมอลโดวา ยูเครน มองโกเลีย เวีย ด
1 มีนาคม พ.ศ. 2552
มาตรการดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อภาคบริ การนวดแผนไทย ในการเข้าขออนุ ญาต
นักธุ รกิจหรื อ
ผูป้ ระกอบการเช็กต้องการนําเข้าแรงงานนวดแผนไทยมากเพราะเป็ นความต้องการ
ษในภาคบริ การ

20

รายงานสถิติคนไทยจากฝ่

.ศ. 2552

26
ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2552 สถิติคน
428 คน ส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานนวดแผนไทยถึง 298 คน พ่อครัว
และแม่ครัวไทย 23 คน รวม 321
ดแผนไทย

หรื อขยายกิจการจึงเดือดร้อนมากเพราะขาดแคลนแรงงาน สถานเอกอัครร
ยกเลิกมาตรการดังกล่าวในอนาคต

4.5.1.2 ร้านอาหารไทย
ปั จจุบนั อาหารไทยเป็

ภัตตาคารหรื อร้านอาหาร

ไทยเพียง 7
เป็ นหุ น้ ส่ วน แม้จะมีชาวไทยในกรุ งปรากบางคนต้องการเปิ ดร้านอาหารไทยเอง แต่ไม่สามารถทํา
สัมภาษณ์อดีตเอกอัครราชทูตไทย21
ธุ รกิจไทยไปลงทุนเปิ ดภัตตาคารอาหารไทยในสาธารณรัฐเช็ก แต่ไม่
ประสบผลสําเร็ จ
5 ดาวหลายแห่งในกรุ งปราก เช่น Four Seasons Hotel,
International Continental Hotel และ Jusmin Hotel เป็ นต้นได้บรรจุเมนูอาหารไทยในภัตตาคารของ
Angelo
จัดเทศกาลอาหารไทยเป็ นเวลา 1
หารไทยในต่างจังหวัด

21

สัมภาษณ์นายทํานุ ตังคณะสิ งห์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก (
1 กรกฏาคม พ.ศ. 2552

.ศ. 2544 –พ.ศ.2545 )

27
เป็ นการถาวร
ศักยภาพมาก

แฟรนไชส์
4.5.2 การแสวงหาลู่ทางในการความร่ วมมือ

100,000 คน รองลงมา คือ มองโกเลี

ย

ภายในชุม
ง
อาศัยลูกค้าชาวเช็กแล้ว
ด้านการค้าเพราะเวียดนามมีศกั ยภาพทางการค้าสู ง ชาวเวียดนามส่ วนใหญ่รู้จกั ภาษาเช็กเป็ นอย่างดี
ได้รับการศึกษาในสาธารณรัฐเช็กในระดับปริ ญญาสาขาต่าง ๆ จํานวนมาก ทําใ

วิธีการค้าของเช็ก ระบบกฎหมาย ภาษีอากร การเข้าเมือง การนําเข้ าและส่ งออก ระบบธนาคาร

รค้าขายและลงทุนในสาธารณรัฐ
เช็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน

28

รวม
รกิจ

ทําการค้ากับเวียดนาม หรื อให้ชาวเวียดนามเป็ นพ่อค้าคนกลางนําสิ นค้าไทยไปขายหรื อนํา สิ นค้า
ระหว่างกัน
4.5.3 ศึกษาและทําความรู ้จกั ชาวเช็ก
ไทยไม่ทาํ ความเข้าใจหรื อรู ้จกั ชาวเช็กอย่าง
1
ฝ่ ายพันธมิตรได้สนับสนุนให้ชาวเช็กและ
ชาวสโลวักรวมตัวเป็ นสหพันธรัฐประชาธิ ปไตยแห่งเช็กโกสโลวาเกียในปี พ.ศ. 2461
ภาษา
คล้ายคลึงกัน แต่แยกจากกันทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การรวม ตัวเป็ น
ประเทศยังคงมีปัญหาด้าน
เพราะชาวสโลวักต้องการแยกตัวออกเป็ นรัฐ
อิสระจากเช็ก เพราะความชาตินิยมและเห็นว่าเช็กมีบทบาทเหนื อกว่าตน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กองทัพนาซี เยอรมันได้รุกรานแคว้นโบฮีเมียและโมราเวีย22
พ.ศ. 2488 กองทัพสหภาพโซเวียตได้ปลดปล่อยดินแดนดังกล่าวจากการปกครองของนาซี
เป็ นต้นมา สหภาพโซเวียตได้เข้ามาครอบครองและมีบทบาทสําคัญต่อสหพันธรัฐประชาธิ ปไตยในปี พ.ศ. 2532
ชาวเช็ก
และชาวสโลวักต่างได้เรี ยกร้องเอกราช โดยมีการเดินขบวนประท้วงและต่อต้านผูร้ ุ กราน แต่ก็ถูก

22

สาธารณรัฐเช็กประกอบด้วย 2 แคว้น คือ แคว้นโบฮีเมีย (อยูท่ างทิศตะวันตกของประเทศ ติดกับเยอรมัน) และ
แคว้นโมราเวีย (อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศ ติดกับสโลวาเกีย)

29
โดยผ่านกระบวน
นละม่อม (Velvet Revolution)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
รัฐบาลเช็กโกสโลวาเกียได้มีมติให้สลายสหพันธรัฐฯ โดยแยกเป็ นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก (สโลวาเกีย)
นละม่อม (Velvet
Divorce)
น ผูเ้ ขียนเห็นว่า จากประวัติศาสตร์ อนั ข
4.5.3.1
เอกลักษณ์ของตนเอง23

เสรี ภาพ และความมี

ต้องมีความระมัดระวังในการเรี ยกประ
4.5.3.2
ทําให้คน
รุ่ นเก่ามีการปฏิสัมพันธ์กบั สหภาพโซเวียตอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้จากข้าราชการะดับสู ง 24นักธุ รกิจ
ในสาขาต่าง ๆ จบการศึกษาจากสหภาพโชเวียต ทําให้ชาวเช็กรุ่ นเก่าพูดภาษารัสเชียได้อย่างดี ส่ วน
ชาวเช็กรุ่ นเก่าส่ วนใหญ่จะไม่คุน้ เคยหรื อรู ้จกั กับ
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให้มี
ช่องว่างของการติดต่อระหว่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2517
กว่า 35 ปี แล้วก็ตาม
(increasing awareness)
ๆ

23

นาย Topolanek อดีตนายกรัฐมนตรี เช็ก
7 มกราคม พ.ศ. 2552 ว่า “

24

นายYan Fisher

ะใช้เวลาและความพยายามในการถามถึงเอกลักษณ์
”

สโก

30

4.5.3.3 คุณภาพของคนในสาธารณรัฐเช็กยังไม่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับ
ประเทศสมาชิกยุโรปเก่า ในชีวติ ประจําวันหากชาวเช็กต้องการรับบริ การหรื อสิ ทธิ เป็ นพิเศษ เช่น
กกล่าวหา
ข้าราชการว่าเรี ยกสิ นบน แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าเป็ นคนติดสิ นบนเช่นกัน
International Social Survey Program (ISSP) 25
.ศ. 2537 ระบุวา่ สาธารณรัฐเช็กอยูใ่ นอันดับ
23 จากประเทศสมาชิกยุโรป 25
24 และ 25 ตามลําดับ
และจากโพลของ Transparency International26 ได้สาํ รวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2552
26
3.8 (
5)
4.3 เป็ นอันดับ 3
4.6 และ 4.5
กการเมือง27 และตํารวจสู งมาก
รัฐบาลเช็กได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยได้จดั ทําแผน
“ยุทธศาสตร์ การปราบปรามการทุจริ ต ปี พ.ศ. 2549- 2554” 28
.ศ. 2549
3 ประการ คือ ด้านการป้ องกัน ความโปร่ งใส และการขอความร่ วมมือและ
องค์กรอิสระเหมือนกับสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติ (ปปช.)
ของไทย
ประ
25

จากบทความ “ Corruption in Czech Republic” น.ส.พ. Prague Post
www.ceskenoviny.cz
27
รัฐบาลของนาย Topolanek
พ.ศ. 2552 เ
mafia judiciary
28
www. mzv.cz, www.transparency.cz
26

28 April 2008

Topolanek ได้อยู่

31
น่าจะ
เป็ นปั ญหาใหญ่ในการทําธุ รกิจ หากไทยทราบข้อมูลดังกล่าว ภาคเอกชนไทยคงจะสามารถ บริ หาร
ได้

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา

90 จึงมีมูลค่าสู งติดต่อกันมาหลายปี ทําให้ไทยได้เปรี ยบดุลการค้ามาตลอ
โครง
ยุทโธปกรณ์ เลยมีผลทําให้ GDP ของประเทศสู ง
รถส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมไปยังตลาดสาธารณรัฐเช็กได้

กษตรอุตสาหกรรมได้มากนักเพราะการส่ งออกสิ นค้า

กว่าแต่คุณภาพสู ้สินค้าไทยไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ไทยไม่ควรแสดงความชัดเจนว่าเวียดนามเป็ นขู่แข่งขันเพราะไทยอาจ
ฐเช็ก
งาน

สําคัญคื

33
ใหม่ลดลง
ส่ วนสิ นค้าภาคบริ การของไทยกําลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะธุ รกิจนวดแผน
กวีซ่าให้แก่

ความต้องการแรงงานมีฝีมือของไทยจากภาคธุ รกิจของเช็กเอง และแรงงานไทยมิได้เป็ นภัยทาง
เศรษฐกิจของตลาดแรงงานในสาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐ
วีซ่าเป็ นมาตรการระยะ
ว่าเป็ นความต้องการแรงงานจากภาคธุ รกิจภายในของสาธารณรัฐเช็กเ
คืบหน้าในการออกวีซ่าในอนาคต

ถึงศักยภาพดังกล่าวควรจะจัดทํายุทธศาตร์ แบบเคาะประตู ด้วยการจัดทําแผนงานให้สอดคล้องกับ
ภาคเอกชนสามารถเตรี ยมตัวในการเข้าสู่ ตลาดได้อย่างเหมาะสม
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1
เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายด้านการต่างประเทศ
มียทุ ธศาสตร์ ระดับภูมิภาค เช่น ภูมิภาคยุโรปตะวันออก แต่ยงั ขาดแผนงานในการทําให้ยทุ ธศาสตร์
ก
-
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จะต้องศึกษาวิธีการส่ งเสริ มการขายอาหาร
-

มนาคม
าธารณ- รัฐ
เช็กมาไทย แต่ธุรกิจไม่ประสบผลทําให้สายการบินดังกล่าวต้องหยุดกิจการไป สถานเอกอัครนส่ งกับ

-

ารณรัฐเช็ก และศึกษาการร่ วมมือทําการค้าหรื อ

เป็ นหุ น้ ส่ วนกันโดยให้เวียดนามเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
5.2.2 ในการดําเนินการดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้งบประมาณสู ง ผูศ้ ึกษาเห็นควรใช้
งบประมาณโครงการสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการแบบบูรณาการ (Foreign Missions’ Integrated
Project - FMIP)
FMIP
ส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศทํา
5.2.3 ไทยควรเร่ งรัดให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย.ศ. 2546
นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2547 ทําให้สาธารณรัฐ

ต่างๆ และสนับสนุนโอกาสทางธุ รกิจและการค้

ลง
ซ้อน และความตกลงว่าด้วยการบริ การเดินอากาศ
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5.2.4

ผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win basis)

อดีต

ตอบสนองผลประโยชน์ของไทยในระยะยาวไม่วา่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

บรรณานุกรม
เอกสาร

กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ 2552. “มาตรการและแผนกลยุทธ์ของกรม
ส่ งเสริ มการส่ งออก ประจําปี พ.ศ. 2552”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก 2550. “รายงานการศึกษาภาวะการนําเข้าเปรี ยบเทียบ
ไทย-สิ งคโปร์ และไทย-เวียดนาม เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2550”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก 2550. “
.ศ. 2550
และ พ.ศ. 2551”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก 2552. “รายงานสถิติคนไทยจากฝ่ ายกงสุ ลพ.ศ. 2552”
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 2552. “Fact Sheet ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก 7
ประเทศ พ.ศ. 2552”
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก. “รายงานภาวะการส่ งออกของไทยมายังสาธารณรัฐเช็ก
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552” พ.ศ. 2552
หนังสื อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์ 2551.

หนังสื อพิมพ์
“Corruption in Czech Republic”, Prague Post, 28 April 2008
เว็บไซต์

www.depthai.go.th
www.mpo.cz
www.ceskenoviny.cz
www.mzv.cz, www.transparency.cz
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สั มภาษณ์
Dr. Pham Sy Chung
ใน
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
น.ส. ภาสพร สังฆสุ บรรณ์ ผอ.กองอาเซี ยน 1 เป็ นผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศในการ
ใน 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
พาณิ ชย์ ใน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นางนลิน ไกรฤกษ์ อดีตอัครร
กรุ งปราก ใน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552
นายทํานุ ตังคณะสิ งห์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุ งปราก ใน

สถานเอกอัครราชทูต ณ
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
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ประวัติผู้เขียน

นางสาวเสาวรส กาญจนภูมิ
14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 จบการการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์
(สาขาวิชาการระหว่างประเทศ) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2518
ในตําแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณตรี
กองกลาง
.ศ. 2519 ตําแหน่งนายเวร
(
3)
การต่างประเทศ
สํานักอาเซี ยนแห่งประเทศไทย จนถึงปี
พ.ศ. 2523 จึงได้ไปประจําการ
(
4) และตําแหน่งกงสุ ล (
5)
ในปี พ.ศ. 2528 กลับมา
กองสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ กรมอาเซี ยนใน
ตําแหน่ง
การทูต 5 ในปี พ.ศ. 2532 เป็ นเ
6 กรมอาเซี ยน และในปี เดียวกัน
ได้ไปประจําการ
ในตําแหน่ง
6
ปี พ.ศ. 2536
7 กอง
วิทยุกระจายเสี ยง กรมสารนิเทศ และในปี พ.ศ. 2542
(
8)
กลับมารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2546 ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกอง
(
8) กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2548 เป็ น
ผูอ้ าํ นวยการกอง (
8) กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุบนั ไ
(นักการทูต ระดับชํานาญการพิเศษ)

