
 

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

เลาสูกันฟง...ประสบการณสํารวจตลาด 

สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
ในโอกาสท่ีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานเป็น
เวลา 3 วัน ระหว่าง 16-18 พฤษภาคม 2560 เพ่ือสํารวจตลาดเตรียมรับคณะผู้แทนการค้าจากประเทศไทยท่ี
จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมเจาะตลาด ขยายตลาด และจับคู่ธุรกิจในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี ้โดยไดแ้วะท่ีสอง
เมืองหลักได้แก่ กรุงอัสตานา (เมืองหลวงใหม่) ท่ีกําลังจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรม Astana Expo 2017 และ 
นครอัลมาตี (เมืองหลวงเก่า) ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงและความ
เป็นตัวตนของตลาดนี้ดีข้ึนมากทีเดียว จึงอยากจะนําเอาประสบการณ์ท่ีน่าสนใจมาแบ่งปันกัน 

เริ่มจากกรุงอัสตานา ทันทีท่ีเครื่องลงแตะพ้ืนท่ีสนามบินจะเห็นได้ว่าสนามบินมีขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งก็น่าจะ
พอเหมาะกับเมืองท่ีมีประชากรไม่ถึงหนึ่งล้านคน แต่ท้ังนี้การก่อสร้างส่วนขยายสนามบินเพ่ือหวังใช้ต้อนรับผู้มา
เท่ียวงาน Expo ยังไม่เสร็จเรียบร้อยด ีจึงยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสความตื่นตาตื่นใจในส่วนสร้างใหม่นี ้

สิ่งแรกท่ีต้องทําคือมองหาร้านรับแลกเงินเป็นเงินท้องถ่ิน ซึ่งก็พบว่าสะดวกสบายมีคูหาให้บริการอยู่ภายใน
สนามบินและให้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีไม่โหดรา้ยจนเกินไป ขนาดเดินทางไปถึงตอนตีห้าเวลาเช้ามืดก็เปิดให้บริการ
ปกติ รวมท้ังมีร้านขาย SIM โทรศัพท์ของท้องถ่ิน ควักจ่ายแบบเหมาๆ ไป 3,000 Tenge แลกกับการใช้
สัญญาณ 4G LTE ได้ 20 GB ในระยะเวลา 1 เดือน 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถ่ินของคาซัคสถานท่ีชื่อว่า “Tenge” นั้น สามารถคํานวณเป็นเงินบาทของไทยได้
ง่ายๆ คือ ใช้ 9 หาร เช่น ค่าซื้อ SIM โทรศัพท์ข้างต้น 3,000 Tenge ก็เท่ากับ 333 บาท เป็นต้น หรือถ้า
ต้องการคํานวณเป็นดอลลาร์สหรัฐ ก็ตกประมาณ 310-315 Tenge ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ เท่าท่ีสังเกตไม่
แนะนําให้แลกเงินท่ีโรงแรมอัตราโหดร้ายไปหน่อย ส่วนธนาคารท่ีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าให้อัตราดีใช้ได้เลย 

ระหว่างทางนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินเข้าเมืองพบว่าถนนตีเป็นเส้นตรงเป๊ะ เดาเอาว่าคงเป็นเพราะเป็นเมือง
สร้างใหม่จึงสามารถกําหนดผังเมืองได้สวยงามอย่างท่ีใจปรารถนา ตลอดสองข้างทางพบแต่การก่อสร้างตึก
ใหม่ๆ ละลานตาเต็มไปหมด ทําเอาพาลคิดไปถึงมหานครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่ีอุดมไปด้วยความ
เจริญด้านวัตถุแบบเทียมๆ การลงทุนอย่างมหาศาลขนาดนี้ย่อมบ่งบอกถึงฐานะอันอู้ฟู่ของคาซัคสถานได้เป็น
อย่างดีเนื่องจากเป็นประเทศท่ีร่ํารวยในทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างหลากหลายบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แต่
มีประชากรเพียง 18 ล้านคน 

หนึ่งในสินค้าส่งออกสําคัญท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประเทศนี้คือสินค้าพลังงานอย่างน้ํามันดิบ
และแก๊สธรรมชาติรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์จําพวกสินแร่ต่างๆ ซึ่งคาซัคสถานก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจไปเต็มๆ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเนื่องจากระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกดิ่งลงกว่าเท่าตัว 
เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศในเครือรัฐเอกราชท่ีมีรัสเซียเป็นพ่ีใหญ่ล้วนแต่ได้รับภัยพิบัติจากรายได้ท่ีหดหาย
กันถ้วนหน้า จากความเจ็บปวดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญให้ท่ัวท้ังภูมิภาคต้องกลับมาทบทวนวางแผนนโยบาย
เศรษฐกิจกันใหม่ โดยการกระจายความเสี่ยงเผื่อไว้ในวันท่ีฝนตก เช่น การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า และการออกมาตรการเสนอสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนจาก
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ต่างประเทศอย่างเข้มข้นเพ่ือหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและซึมซับเอาความรู้และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมาต่อยอด 

ถึงแม้คาซัคสถานจะมีผืนแผ่นดินกว้างขวางเพียงใด แต่ก็มีข้อด้อยท่ีไม่มีชายฝั่งทะเลสําหรับใช้ขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ จึงต้องอาศัยขนส่งทางบกกันเป็นหลักคือรถบรรทุกหรือรถไฟ หรือไม่ก็ใช้ทางอากาศท่ีมีต้นทุน
สูงเกินไปในการทําการค้าปกติ แต่หากมองอีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นข้อดีท่ีจะสามารถใช้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางทางผ่านเชื่อมโยงสินค้าทางบก ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสแปลงเปลี่ยน Land locked เป็น Land linked 
ประจวบเหมาะกับท่ีมีเขตแดนเชื่อมต่อกับประเทศจีน โดยท่ีจีนกําลังขุดเอายุทธศาสตร์การค้าโลกเก่า (Silk 
road) มาเขย่าเป็นยุทธศาสตร์การค้าโลกใหม่ภายใต้ชื่อเก๋ไก๋ว่า One belt one road ท่ีจะครอบคลุมเศรษฐกิจ
ของโลกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามท้ังภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และยุโรปท้ังทางบกและทางทะเล 

หากพูดถึงการเชื่อมระบบโลจิสติกส์เฉพาะทางบกจากเอเชียวิ่งตรงไปทางทิศตะวันตกไปจรดประเทศต่างๆ ใน
ยุโรปหรือวกลงทิศใต้สู่ตะวันออกกลาง หรือท่ีเรียกกันว่าส่วน One belt นั้น จะพบว่าคาซัคสถานเป็นประเทศ
แรกท่ีเป็นทางผ่านออกจากประเทศจีน ดังนั้นจีนจึงได้ทุ่มทุนการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางสายไหมใหม่
ให้คาซัคสถานเป็นจํานวนมาก ขณะท่ีคาซัคสถานเองก็น้อมรับเอามาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ 
ส่วนผลประโยชน์ท่ีจะดูดซับเอาจากการเป็นทางผ่านได้มากน้อยเพียงไรคงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆ 

เผลอนอกเรื่องไปหน่อย ขอวกกลับมาท่ีกรุงอัสตานาต่อ... เนื่องจากกรุงอัสตานาเป็นเมืองหลวงใหม่ท่ีจะใช้เป็น
ท่ีตั้งของท่ีทําการของรัฐบาลและองคาพยพท้ังหลายทางการบริหารประเทศ จึงมีอาคารท่ีทําการของหน่วยงาน
ราชการใหม่ๆ ตั้งตระหง่านดูหรูหราอลังการและทันสมัยมากมาย รวมท้ังอาคารทางธุรกิจและศูนย์การค้าท่ีดูตื่น
ตาตื่นใจไม่น้อย นั่งรถไปติดต่องานวนๆ ไปรอบเมืองเห็นยังมีอาคารอีกจํานวนมากท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง จนชัก
รู้สึกไม่แน่ใจว่าอสังหาริมทรัพย์กําลังล้นตลาดหรือไม่สําหรับประชากรแค่ 8 แสนคน  

การเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ภายในกรุงอัสตานาผ่าน app จากโทรศัพท์มีความสะดวกสบายและท่ีสําคัญมีราคา
ไม่แพง และแล้วก็ได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียกใช้รถแท็กซี่ เม่ือคนขับรถมาถึงยังจุดนัดหมาย 
ระหว่างท่ีกําลังจะเดินไปเปิดประตูด้านหลังเพ่ือข้ึนไปนั่ง คนขับส่งสัญญาณว่าประตูนี้เปิดไม่ได้ ก็เลยชะโงกเข้า
ไปดูในรถปรากฏว่าพบเด็กหญิงนอนหลับสนิทคอพับคออ่อนอยู่ในเบาะหลัง หลังจากท่ีอ้อมไปเข้ารถอีกด้านเพ่ือ
แบ่งพ้ืนท่ีโดยสารกับเด็กคนนั้นแล้วก็ได้รับคําอธิบายจากคนขับว่า วันนี้ภรรยาติดธุระไม่มีใครช่วยเลี้ยง จึงต้อง
กระเตงเอาลูกสาวติดรถมาทํางานด้วย พร้อมสาธยายว่ามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายต้องทํามาหากินทุกวัน...โอเค 
ไม่เป็นไรนะ ตามใจพ่ีก็แล้วกัน เราเป็นเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน   

ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตท่ีนี่สําหรับคนไทยคือผู้คนท่ัวไปใช้ภาษาท้องถ่ินเป็นหลักในการสื่อสารคือ
ภาษาคาซัคหรือไม่ก็ภาษารัสเซีย ส่วนผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้มีจํานวนน้อย พอดีว่าทริปนี้มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
เป็นชาวรัสเซียจึงชว่ยให้การติดต่อประสานงานมีความราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ลองมานึกดูถ้าเป็นคนไทยมา
ติดต่อธุรกิจอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวในประเทศนี้ชีวิตคงลําบากไม่น้อย 

ในการใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีวิตประจําวันในกรุงอัสตานาพบว่าค่าครองชีพไม่แพงหรือน่าจะถูกกว่าเมืองไทย ทุกครั้ง
ท่ีจ่ายเงินด้วยสกุลเงินท้องถ่ินแล้วคํานวณด้วยการหารด้วย 9 เพ่ือเทียบออกมาเป็นเงินบาท มันช่างดีต่อใจจริงๆ 
ควักเงินเป็นค่าทิปตามร้านอาหารหรูๆ อย่างเท่ๆ ไปด้วยธนบัตร 200-500 Tenge คิดเป็นเงินไทยแล้วเพียงแค่  
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22-56 บาทเท่านั้น บัดนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีค่าเงินท่ีใหญ่กว่าเงินบาทของเราถึง
เพลิดเพลินกับการใช้จ่ายในประเทศไทยยิ่งนัก 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันรุ่งข้ึนออกเดินทางแต่เช้าจากสนามบินกรุงอัสตานาไปยังนครอัลมาตี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 
นาที แค่เดินออกจากตัวเครื่องบินก็ได้พบเห็นวิวทิวทัศน์แนวภูเขายาวมีหิมะปกคลุมบนยอดอยู่ลิบๆ ดูสวยงามมี
เสน่ห ์ช่างต่างจากกรุงอัสตานาท่ีแผ่นดินแบนแต๊ดแต๋หาท่ีราบสูงไม่เจอ   

ระหว่างนั่งรถจากสนามบินเข้าตัวเมืองสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเข้มขลังของอดีตเมืองหลวงท่ี มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้ สองข้างทางครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ ่อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยท่ัวไป
แสดงถึงความมีอาวุโสน่าเกรงขาม สภาพถนนหนทางในเมืองชั้นในก็เหมือนเมืองใหญ่ท่ัวไปคือรู้สึกได้ถึงความ
คับแคบสําหรับการจราจรท่ีคับค่ัง ส่วนถนนรอบนอกของตัวเมืองจะมีสภาพท่ีไม่ดีนัก อ้อ! ลืมเล่าไปว่ามาเยือน
คาซัคสถานเท่ียวนี้ได้สลับสับเปลี่ยนข้ึนลงรถหลายคัน (ส่วนมากเป็นรถแท็กซี่) พบว่ากระจกหน้ารถมีรอยร้าว
ยาวๆ หลายคัน สอบถามคนขับได้ความว่าระหว่างทางมักจะเจอก้อนหินเล็กๆ ท่ีถูกล้อรถคันหน้าดีดใส่นั่นเอง 

โปรแกรมแรกในนครอัลมาตี คือเดินทางไปสํารวจศูนย์โลจิสติกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน ใช้ชื่อว่า 
DAMU Logistics อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 45 นาทีโดยรถยนต์ โดยมีเหตุจูงใจท่ีอยากมาศึกษาก็
ตรงท่ีว่าคาซัคสถานมีนโยบายจะใช้ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งเรื่องท่ีตั้งของประเทศท่ีเป็นรอยต่อระหว่างเอเชียกับ
ยุโรปเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า โดยได้ขอนัดพบกับเจ้าหน้าท่ีไว้ล่วงหน้าแล้วเพ่ือให้ช่วยนําชมบริเวณ
โดยรอบของโครงการ พบว่าในพ้ืนท่ีเดียวกันแบ่งออกเป็นโซนคลังสินค้าและเขตอุตสาหกรรมโดยมีรางรถไฟ
สําหรับการขนส่งพาดผ่านและสังเกตเห็นตู้คอนเทนเนอร์กองกันไว้จํานวนหนึ่ง สภาพโดยรวมแล้วมีระดับการ
พัฒนาล้าหลังกว่าประเทศไทยมากพอสมควร แต่หากมาคิดดูว่าประเทศเพ่ิงมีเอกราชแยกตัวออกจากสังคมนิยม
ของสหภาพโซเวียตมาได้เพียงแค่ 20 กว่าปี ก็ถือว่ามาได้ไกลทีเดียว จากการสอบถามพบว่ามีผู้ส่งออกสินค้า
ของไทยหนึ่งรายใช้บริการท่ีนี่ด้วย 

ต่อมาเข้าพบกับหน่วยงานด้านความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
นายกเทศมนตรีของอัลมาตี พบว่านายกเทศมนตรีคนใหม่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ยกทีมบริหารและสต้าฟท่ีมี
อายุน้อยเข้ามาทํางานเพ่ือพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า เม่ือได้พูดคุยด้วยแล้วพอจับแนวทางได้ว่าคาซัคสถานรวมท้ัง
นครอัลมาตีต้องการกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจจากการขายสินค้าพลังงานและสินแร่เพียง
อย่างเดียวตลอดมาในอดีต เข็ดขยาดจากประสบการณ์อันเลวร้ายในช่วงสองปีท่ีผ่านมาท่ีราคาน้ํามันถดถอยลง
กว่าเท่าตัวส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกันอย่างรัสเซียท่ีถือ
เป็นพ่ีใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องผจญกับความยากลําบากด้วยกันท้ังสิ้น จึงปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเองภายในประเทศทดแทนการนําเข้า พร้อมกับ
เน้นดึงดูดการลงทุนในสาขาท่ีหลากหลายจากต่างประเทศเพ่ือหวังซึมซับเอาความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
ประเทศ 

จากการสํารวจสถานท่ีเพ่ือการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ส่งออกของไทยตามโรงแรมระดับ 5 ดาวจํานวน 2-
3 แห่ง พบว่ามีการก่อสร้างคล้ายๆ กันคือมีพ้ืนท่ีตรงกลางเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่สูงโปร่งไปจนถึงหลังคาท่ีเป็น
วัสดุโปร่งแสง ช่วยให้ดูสวยงามและหรูหราแลกกับการเสียพ้ืนท่ีใช้สอยไปมหาศาล 
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ในตอนคํ่ามีโอกาสแวะไปอุดหนุนร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งชื่อ THAI Restaurant มีโอกาสได้พบกับพ่อครัวเป็น
คนไทยแท้ท่ีถูกเจ้าของร้านไปจีบเอาตัวมาทํางานจากนครดูไบเม่ือ 15 ปีท่ีแล้ว เขาเล่าให้ฟังว่าในครั้งนั้นมีกลุ่ม
คนไทยตัดสินใจโยกย้ายมานครอัลมาตทีีเดียวพร้อมกัน 8 คน กิจการเม่ือเปิดร้านใหม่ๆ มีลูกค้าระดับสูงกระเป๋า
หนักเข้ามาใช้บริการเต็มทุกวัน แต่เม่ือคาซัคสถานย้ายเมืองหลวงไปอยู่ท่ีกรุงอัสตานาส่งผลให้กลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
ชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองพากันหายหน้าไปด้วย ด้วยการกําหนดภาพลักษณ์และระดับราคาอาหารของร้าน
ไว้สูงทําให้เหลือลูกค้าท่ีมีกําลังทรัพย์มากพอมาใช้บริการน้อยเต็มที แต่เนื่องจากเจ้าของเป็นผู้มีอันจะกินและ
เป็นนักลงทุนเปิดร้านอาหารหลายแห่งยังคงยืนกรานท่ีจะรักษาภาพลักษณ์ความหรูหราไว้ดังเดิมโดยไม่ปรับตัว
ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก็เลยต้องพบกับความวังเวงและเงียบเหงากันต่อไป 

ถัดมาวันรุ่งข้ึนเป็นวันท่ีสามในประเทศคาซัคสถาน ยังคงวนไปวนมาอยู่ในนครอัลมาตีเหมือนเม่ือวาน เริ่มจาก
การไปเยือนเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ได้พบกับผู้บริหารโครงการท่ีเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่คนหนึ่ง หลังฟังคําบรรยาย
จนจบแล้วพบว่าเป็นโครงการใหม่ท่ีกําลังเริ่มดําเนินการ มีเป้าหมายท่ีจะย้ายเอาโรงงานผลิตดั้งเดิมท่ีก่อ
มลภาวะในเขตเมืองชั้นในออกมาสู่พ้ืนท่ีใหม่รอบนอก ขณะเดียวกันก็ดึงเอาการลงทุนโครงการใหญ่ๆ จาก
ต่างประเทศมาด้วย เท่าท่ีเห็นก็มีโครงการลงทุนการผลิตจากจีน ขณะวนรถดูรอบๆ บริเวณอยู่นั้น สายตาก็ไป
สะดุดกับโรงปลูกผักเรือนกระจกท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากและยังมีการวางแนวขยายก่อสร้างเพ่ิมเติม
อีกให้เพียงพอกับความต้องการในหลายๆ เมือง ยิ่งทําให้รู้สึกว่าคาซัคสถานเขาเอาจริงเอาจังมากท่ีจะพัฒนา
เมืองและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่ว่าเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม 

ต่อจากนั้น นั่งรถข้ามไปชมศูนยเ์ทคโนโลยท่ีีตั้งอยู่รอบนอกอีกฟากหนึ่งของนครอัลมาตี หลังจากเข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้ว ก็ย้ายมานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งบรรยายเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการท่ี
ต้องการจะพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าท้ังโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีนี้ยังล้าหลังจากประเทศไทยหลาย
ช่วงตัว ซึ่งนายกเทศมนตรีของอัลมาตีก็เพ่ิงเดินทางมาศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีเมืองไทยเม่ือปี
ท่ีแล้วนี้เองและมีความประทับใจจนนําเอาประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของอัล
มาตี ส่วนผู้เชี่ยวชาญท่ีบรรยายเรื่องศูนย์เทคโนโลยีให้ฟังนี้ก็เคยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านเราเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ท้ังนี้ อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดว่าประเทศไทยเราก้าว
ไกลกว่าเขามาก เพราะในอดีตไม่ก่ีสิบปีก่อนเกาหลีใต้ก็เคยเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยเหมือนกัน 

ถัดไปเป็นนัดหมายเพ่ือเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ประจํานครอัลมาตี เขาชื่อ Dr. Mirgali 
KUNAYEV มีตําแหน่งเป็น Chairman ของธุรกิจ KM GOLD Holding ถือว่าเป็นคหบดีผู้ม่ังค่ังคนหนึ่งในธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกับการทําเหมือง สิ่งท่ีน่าสนใจประการหนึ่งท่ีอยากนํามาแบ่งปันกันคือ เขากําลังดําเนินโครงการอภิมหา
โปรเจ็คสร้างเมืองใหม่ท่ีจะเป็นแหล่งคาสิโนและสถานอัครบันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ของโลก มีทําเลอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอัสตานา นอกจากคาสิโนแล้วยังมีธุรกิจโรงแรม แหล่งช็อปปิ้ง สวนสนุก สวนน้ํา 
สปา ศูนย์ผ่าตัดเสริมความงาม สนามกอล์ฟ การล่าสัตว์ ศูนย์กีฬา เวทีแสดงคอนเสิร์ต พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่ง Mr. 
KUNAYEV อยากจะเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศไทยเข้ามาร่วมโครงการด้วย โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ี
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น สปาและโรงแรม เป็นต้น ขณะนี้มีเจ้าของคาสิโนรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา
และมาเก๊าตอบรับแล้วว่าจะมาเปิดธุรกิจท่ีนี่ด้วย จุดท่ีสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้มาเยือนอีกอย่างหนึ่งคือการ
ขนส่งผู้โดยสารจากสนามบิน Kokshetau มายังศูนย์คาสิโนแห่งนี้ด้วยแคปซูลเรียกว่า Hyperloop สามารถ
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เคลื่อนไหวด้วยความเร็วกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง!  ด้วยระยะทาง 55.21 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง 6 
นาทีเท่านั้น! หากมีนักธุรกิจไทยหลายรายให้ความสนใจจะมาศึกษาดูความเป็นไปได้ท่ีจะไปลงทุนขุดทองใน
โครงการนี ้สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุมอสโก ก็ยินดีจะนําเสนอโครงการจัดเป็นคณะผู้แทน
การค้าไปเยือนเมืองนี้กัน ดังนั้น หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนนี้หรือสนใจจะมาลงทุนก็แจ้งกันเข้ามา 

ปิดท้ายด้วยการพบปะหารือกับผู้นําเข้าสินค้าไทย 2 ราย เป็นสินค้าอาหารและสินค้าเครื่องประทินผิว  

เริ่มจากพูดคุยกับผู้นําเข้าอาหารรายแรกก่อนชื่อว่า KAZTHAI จําหน่ายแบรนด์สินค้าหลักคือ Regal Thai ได้รับ
ทราบมาว่ามีการสั่งซื้อสินค้าอาหารไทยท้ังหมดกว่า 60 ชนิดแต่สั่งครั้งละไม่มาก เนื่องจากจํานวนประชากรหรือ
ผู้บริโภคมีไม่มากและอาหารไทยไม่ใช่อาหารหลักของท้องถ่ิน และอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ท่ีทําให้ผู้ส่งออกไทย
มักมองข้ามไม่ได้ให้ความสนใจเม่ือมีการติดต่อขอรายละเอียดเพ่ือจะสั่งซื้อสินค้า นอกจากนั้น ยังมีปัญหาด้าน
การขนส่งสินค้าอย่างท่ีทราบกันดีว่าคาซัคสถานไม่มีเขตแดนท่ีติดทะเล จึงต้องอาศัยการขนส่งสินค้าจากไทย
ผ่านมาทางประเทศจีนเพ่ือมาขนถ่ายทางรางไปยังคาซัคสถานอีกทอดหนึ่ง การขนส่งทางนี้ใช้เวลาประมาณ 40 
วัน แต่ปัญหาก็คือจีนในฐานะเจ้าของเส้นทางการขนส่งนี้อาจไม่ค่อยใส่ใจกับการขนส่งสินค้าจากประเทศอ่ืน
มากนัก ดังนั้น สินค้าของไทยอาจถูกละเลยหรือถูกวางลําดับความสําคัญไว้หลังจากสินค้าของจีนเองทําให้เกิด
ความล่าช้าในการขนส่งได้ คราวนี้มาลองฟังสิ่งท่ีผู้นําเข้าต้องการจากผู้ส่งออกไทยดูบ้าง 

1) จํานวนการสั่งซื้อข้ันต่ํามีปริมาณมากเกินไป จากสาเหตุท่ีกล่าวข้างต้นว่าจํานวนพลเมืองของ
คาซัคสถานมีไม่มากและแต่ละเมืองก็อยู่ห่างไกลกระจัดกระจายกันไปท่ัวประเทศ จึงอยากจะให้ผู้
ส่งออกไทยตระหนักในส่วนนี้ด้วย รวมท้ังผู้นําเข้าต้องการจ้างหาผู้ช่วยดําเนินการ consolidate 
shipment สินค้าท่ีหลากหลายให้ด้วย 

2) อยากให้ผู้ส่งออกไทย ช่วยเหลือในการส่งเสริมการขายร่วมกับผู้นําเข้าด้วย เพราะการสั่งซื้อสินค้า
ไทยมาจําหน่ายในคาซัคสถาน ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงแต่เพียงฝ่าย
เดียว หากผู้ส่งออกไทยจะพิจารณาให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการทําโปรโมชั่นในฐานะท่ีเป็น
พันธมิตรทางการค้าร่วมกัน ก็จะสามารถช่วยสร้างหรือขยายตลาดออกไปให้กว้างขวางกว่าเดิม
อย่างยั่งยืน 

ลําดับสุดท้ายเป็นการพูดคุยกับบริษัท Golden Mekong Products ผู้นําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์สปาและเครื่อง
ประทินผิวท่ีทํามาจากน้ํามันมะพร้าว โดยวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าระดับพรีเมียม จัดส่งสินค้าจาก
ประเทศไทยทางเครื่องบิน โดยปกติแล้วสินค้าท่ีถูกจัดให้เข้าข่ายเป็นเครื่องสําอางจะต้องผ่านการตรวจสอบเพ่ือ
ขอประกาศนียบัตรตามระเบียบข้อบังคับ โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากคาซัคสถานเดินทางไปตรวจสอบการผลิตถึง
ประเทศต้นทาง โดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ในการเดินทาง
ไปตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละครั้งหากสามารถรวบรวมกันหลายๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีประเทศปลายทางก็จะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายร่วมกันได้ สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีนําเข้าอยู่ในปัจจุบันท่ีทํามาจากน้ํามันมะพร้าวไม่เข้าข่ายว่าต้อง
ดําเนินการเพ่ือขอประกาศนียบัตรนี้ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์จําพวก ยาหอม ยาลม ยาดม ยาหม่องท้ังหลายท่ี
ข้ึนชื่อของไทยก็มีความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนี้ แต่ถูกจัดว่าเป็นยาซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
เพ่ือขอใบอนุญาต หากผู้ส่งออกไทยรายใดมีความสนใจจะเจาะตลาดนี้อย่างจริงจัง ก็น่าจะลองพิจารณาหารือ
กับผู้นําเข้าถึงความเป็นไปได้ในการร่วมแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตเพ่ือเปิดทางการทําตลาดอย่าง
จริงจังต่อไป 



เล่าสู่กนัฟัง...ประสบการณ์สํารวจตลาดสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

ขอปิดท้ายด้วยคําแนะนําเพ่ิมเติมจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เนื่องจากตลาดใน
ภูมิภาคนี้นับตั้งแต่ประเทศรัสเซียท่ีถือเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดยังเป็นตลาดใหม่ของสินค้าไทย 
ท่ีผ่านมามีผู้ส่งออกไทยให้ความสําคัญน้อยหรือยังมีความเกรงกลัวบางสิ่งบางอย่างกับตลาดนี้อยู่ เช่น ภาษา 
ความไม่น่าไว้วางใจของนักธุรกิจรัสเซียท่ีบอกต่อๆ กันมา หรือแม้แต่สภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น เป็นต้น ในเม่ือ
อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถํ้าเสือ การลงทุนด้วยการเดินทางมาลองสัมผัสบรรยากาศและสํารวจตลาดด้วยตัวเองก็
น่าจะอยู่ในระดับท่ีพอรับได้ หรือจะใช้โอกาสเดินทางมาท่องเท่ียวผสมไปกับการสํารวจตลาดไปด้วยก็ได ้

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความช่วยเหลือในการเจาะตลาดหรือขยายตลาดในสาธารณรัฐคาซัค โปรด
ติดต่อ >>> สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
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นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ 

ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
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