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อุซเบกิสถาน ดาวรุ่งดวงใหม่ในเอเชียกลาง
ลวัตใหม่ที่จะควบรวมภูมิภาคกำลังก่อตัว
ขึ้นในเอเชียกลาง อุซเบกิสถานขึ้นมาท้า
ทายคาซัคสถานในฐานะตำแหน่งผู้นำของ

ภ ูม ิภาค ซ ึ ่ งการเล ือกลงท ุนเอาผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจของจีนอาจเป็นตัวตัดสินข้ันสุดท้าย 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดูเหมือนจะขัดกับสิ่งที ่เห็น 
เนื่องจากเศรษฐกิจของคาซัคสถานในปัจจุบันมีขนาด
ของ GDP ใหญ่กว่าอุซเบกิสถานถึงสามเท่าของ อีกท้ัง
คาซัคสถานยังมีการเชื ่อมต่อทางการค้าที ่ดีกับตลาด
ต่างประเทศ ทั้งนี้หากมองในแง่ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตที่แน่นแฟ้นกับจีนและรัสเซียแล้วดูเหมือนจะทำให้
มั่นใจได้ว่าคาซัคสถานยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ
การรวมตัวกันในภูมิภาค แต่ในความเป็นจริงหนทางสู่
ความมั่นคงและความมั่งคั่งของภูมิภาคเอเชียกลางกลับ
กำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วผ่านอุซเบกิสถาน 

พลว ัตที ่ เปล ี ่ยนแปลงได ้ร ับแรงหนุนจากการปรับ
นโยบายความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (Belt 
and Road Initiative : BRI)  ซึ่งเป็นแผนการที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการค้าโลก โดยได้ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ BRI เพื ่อมุ ่งเน้นไปที ่การรักษาความสัมพันธ์
ทางการค้าในเอเชียให้มากขึ้นใน ขณะเดียวกันก็หวัง
สร้างระเบียงการค้าข้ามทวีปด้วยความทะเยอทะยาน 
ด้วยเหตุนี้จีนจึงมองหาจุดหมายปลายทางที่ใดที่หนึ่งท่ี
เหมาะท่ีสุดสำหรับการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือแสวงหา
โอกาสในการผลิตร่วมกันและมีค่าแรงต่ำกว่า 

ข ้อได ้ เปร ียบสำค ัญของอ ุซเบก ิสถานในบร ิบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนี้คือ “ทรัพยากรมนุษย์” ด้วยจำนวน
ประชากรโดยประมาณ 33.5 ล้านคน อุซเบกิสถานเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของภูมิภาคซึ่งมีพรมแดน

ไม่ไกลจากเขตพื้นที่ที ่มีประชากรอยู่เบาบางทางด้าน
ตะวันตกของจีน ด้วยอัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total 
Fertility Rate) ของอุซเบกิสถานถือเป็นอันดับหนึ ่งมี
อ ัตราส ูงท ี ่ส ุดในย ุคสหภาพโซเว ียตและตลอดช่วง
ทศวรรษ 1990 ส่งผลให้ปัจจุบันอุซเบกิสถานมีกลุ่มคน
วัยหนุ่มสาวจำนวนมากที่เข้ามาสู่ตลาดแรงงานในแต่ละ
ป ี

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในคาซัคสถานมากเป็น
ประวัติการณ์ในช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 นั้น ในไม่ช้าก็จะ
เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันในอุซเบกิสถาน ซึ ่งการ
เปล ี ่ยนแปลงทางประชากรน ี ้ เป ็นแรงกระต ุ ้นให้
หน่วยงานในทั ้งสองประเทศต้องให้ความสำคัญกับ
นโยบายการสร้างงานเป็นสำคัญ 

ปัจจุบันนักลงทุนชาวจีนถูกดึงดูดโดยค่าแรงที่ลดลงใน
ภาคการผลิตของอุซเบกิสถานเมื่อเทียบกับค่าแรงในจีน 
จากการสำรวจ Central Asia Barometer Poll พบว่า
ร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามในอุซเบกิสถานมี
ความเชื่อมั่นว่าการลงทุนของจีนมีส่วนช่วยในการสร้าง
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งานไม่มากก็น้อย เมื่อเทียบกับคาซัคมีเพียงร้อยละ 24 
เท่านั้นท่ีรู้สึกอย่างเดียวกัน 

ความแตกต่างนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนของ
ความเคลื่อนไหวท่ีผ่านมาของรัฐบาลอุซเบกิสถานในการ
ควบคุมการเข้าซื ้อที ่ดินของจีนและจำกัดการนำเข้า
แรงงานต ่างชาต ิ ในการร ่วมท ุน ในขณะเด ียวกัน
คาซัคสถานได้มีเหตุประท้วงในช่วงไม่กี ่ป ีที ่ผ ่านมา
เกี ่ยวกับการเช่าที ่ด ินและการไหลทะลักเข้ามาของ
แรงงานจากจีน 

อีกมุมมองหนึ ่งของพลวัตที ่เปลี ่ยนแปลงไปคือความ
ยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ โดยอุซเบกิสถานอยู่ในตำแหนง่ท่ี
ดีกว่าคาซัคสถานมากในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เป็น
พันธมิตรใกล้ชิดกับบริษัทการผลิตของจีน 

คาซัคสถานถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และแม้จะมี GDP ต่อหัว
ในระดับเดียวกับจีน แต่การส่งออกของประเทศก็มีความ
ซับซ้อนน้อยกว่าแม้จะมีความพยายามในการกระจาย
ความหลากหลายแต่การผลิตของคาซัคสถานก็ยังคงซบ
เซา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคาซัคสถานกำลังเผชิญกับปัญหากับ
ดักรายได้ปานกลาง ด้วยอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นอันเป็นผล
จากค่าเช่าทรัพยากรรวมกับต้นทุนการขนส่งที่สูง แต่
ผลลัพธ์ท่ีตามมาคือความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ส่งออกที ่ลดลง ดังนั ้นการหลุดพ้นจากกับดักที่น่าจะ
เป็นไปได้มากที ่ส ุดของคาซัคสถานคือการจัดลำดับ
ความสำคัญของความสามารถในการส่งออกภาคธุรกิจ
บริการ  โดยการลงทุนด้านการศึกษาและการวิจัย
ระดับสูงพร้อมกับการผลิตสินค้าเฉพาะมากข้ึน 

ข้อเสียท่ีเห็นได้ชัดของกลยุทธ์นี้คือการลดโอกาสในการ
ผลิตร่วมกับจีน ในระยะสั้นจีนต้องการคาซัคสถานเป็น
พันธมิตรในการร่วมมือด้านโลจิสติกส์สำหรับระเบียง
การค้าเอเชียกับยุโรป ขณะที่ในระยะยาวอาจทำงาน
ร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาและการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นพันธมิตรกันด้านการ
ผลิตโดยพิจารณาจากความได้เปรียบทางเศรษฐกิจเชิง
เปรียบเทียบระหว่างกัน 

ส่วนอุซเบกิสถานยังต้องกระจายเศรษฐกิจให้มีความ
หลากหลายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน
การส ่งออก แต่ด ้วย GDP ต ่อห ัวท ี ่ต ่ำกว ่า 2,000 
ดอลลาร์สหรัฐทำให้เศรษฐกิจอุซเบกิสถานในปัจจุบัน
เหมาะกับการเติบโตผ่านการผลิตที่เน้นเพื่อการส่งออก
ซึ่งก็เป็นโมเดลของจีนนั่นเอง 

จนถึงศตวรรษนี้การมุ่งเน้นการส่งออกเป็นหลักของอุซ
เบกิสถานนอกเหนือจากสินค้าโภคภัณฑ์แล้วย ังมี
อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่กลยุทธ์ดังกล่าวได้พิสูจน์ให้
เห็นแล้วว่ายังมีปัญหาคาราคาซังอยู่ โดยการส่งออก
รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 14 ของยอดส่งออกรวมทั้งหมด
ของอุซเบกิสถานในปี พ.ศ. 2555 แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 
2561 ก็เกิดความล้มเหลวในการร่วมทุนกับ GM และ
รายอื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย
กับรัสเซียทำให้สัดส่วนของการส่งออกรถยนต์ลดลง
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ด้วยเหตุนี ้การขยายความ
ร่วมมือกับจีนจึงมีศักยภาพที่จะช่วยจุดประกายให้กับ
ภาคการผลิตท่ีเลวร้ายนี้ฟ้ืนข้ึนมาอีกครั้ง 

อิทธิพลในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นของอุซเบกิสถานเป็นผลพวง
ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญในช่วงห้าปีที่ผ่าน
มาโดยประธานาธิบดีคนใหม่ Shavkat Mirziyoyev ได้
ยุติการปกครองแบบเผด็จการของอดีตประธานาธิบดี 
Islam Karimov โดยส่งเสริมการค้ารวมถึงระงับการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการใช้
นโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด ในขณะเดียวกันเขาได้ปูทาง
ไปสู่ความร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงโดยมุ่งมั่นที่จะยุติ
ความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเสรี
ทางการค้าและขจัดปัญหาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุซเบกิสถานได้ทำงานร่วมกับประเทศเพื ่อน
บ้านเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเอเชียกลางอยา่ง
ยั่งยืน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 Mirziyoyev พยายามผลักดันการ
เติบโตของภาคเอกชนโดยกำหนดเป้าหมายการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก 
โดยกองทุนแห่งรัฐอุซเบกิสถานได้จัดลำดับความสำคัญ
ของไมโครเครดิตเพื่อหวังกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ
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ในกลุ่มคนที่อายุยังน้อยและสตรี อีกทั้งยังเน้นถึงความ
จำเป็นในการเพิ ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน
โดยรวมของผู้หญิง แต่ทั้งนี้เพื่อให้แนวนโยบายสามารถ
เริ่มต้นขึ้นได้จึงต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมูลค่า 2 
ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารโลก 

ทุกวันนี้อุซเบกิสถานยังคงอยู่ในช่วงแรกของแผนพัฒนา
ประเทศและยังเร็วเกินไปท่ีจะบอกได้ว่าการแรงต้านจาก
เหล่าข้าราชการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นอาจเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิรูปหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากก้าวพ้น
ไปได้ก็จะสามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบให้กับประเทศ
ใกล้เคียงโดยเฉพาะคีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน รวมท้ัง
อัฟกานิสถาน ซึ่งบางทีอุซเบกิสถานอาจเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมากที่สุดในภูมิภาคนี ้ในการเสริมสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองนอกพรมแดนทั้งในแง่ขยายตลาดการค้า
และการแบ่งปันโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน 

องค ์ประกอบท ี ่ ส ำค ัญอ ี กประการหน ึ ่ ง ในการ
เปลี ่ยนแปลงของภูมิภาคเกี ่ยวข้องกับการปกครอง 
น ับต ั ้ งแต ่ประธานาธ ิบด ี  Nursultan Nazarbayev 
ลาออกจากตำแหน ่งเม ื ่อเก ือบ 2 ปีท ี ่แล ้วทำให้
คาซัคสถานมีสถานะผู้นำที่แข็งกร้าวลดลง โดยเฉพาะ
ในช่วงปลายที ่ด ูเหมือนจะลดความสำคัญของความ
เชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูม ิภาคแต่กลับไป
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับรัสเซียและจีนโดย
ใช้ข้อได้เปรียบจากทำเลท่ีดีของคาซัคสถานในการขนส่ง
สินค้าข้ามทวีป แต่ในการดำเนินการดังกล่าวคาซัคสถาน
มองข้ามความจริงที ่ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคที ่เข้มแข็งขึ ้นเป็นสิ ่งจำเป็นในการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศในระดับท่ีสูงข้ึน 

เป็นท่ีชัดเจนว่าท้ังคาซัคสถานและอุซเบกิสถานจะเป็นผู้
มีบทบาทสำคัญที่สุดในการประสานงานระดับภูมิภาค
โดยอุซเบกิสถานค่อย ๆ เปล่งประกายของความเป็น
ผู้นำมากขึ้น ประธานาธิบดี Mirziyoyev ได้ริเริ่มจัดการ
ประชุมประมุขแห่งรัฐครั้งแรกสำหรับภูมิภาคที่ค่อนขา้ง
แตกร้าวในเด ือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ ่งจ ัดขึ ้นใน
คาซ ัคสถาน นอกจากน ั ้นท ั ้ งสองประเทศกำลั ง
ประสานงานกันอย่างแข็งขันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในเอเชียกลางและแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย
เป็นอย่างมากต่อปัญหาความไม่มั ่นคงทางการเมืองท่ี
เรื้อรังของคีร์กีซสถาน 

ในการช่วงชิงการเป็นผู้นำจากคาซัคสถาน ฝ่ายอุซเบกิส
ถานก็ได้แรงหนุนจากชาวอุซเบกิสถานที่อพยพไปอยู่ใน
คาซัคสถาน รัสเซีย รวมทั้งดินแดนต่างในเอเชียกลาง
และคนสัญชาติอุซเบกิสถานอีกเกือบ 2 ล้านคนใน
อัฟกานิสถาน ซึ ่งประชากรอุซเบกิสถานที ่กระจัด
กระจายนี้จะช่วยสร้างกระแสของการรวมตัวของยูเรเชีย 
โดยประธานาธิบดี Mirziyoyev กล่าวถึงอัฟกานิสถาน
อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของเอเชียกลาง 

ในลำดับต่อไป อุซเบกิสถานจะต้องรักษาบทบาทผู ้นำ
อย่างต่อเนื่องด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือต้องลงทุนด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีต้อง
ใช้งบประมาณจำนวนมาก 

ลำดับความสำคัญในการขนส่งอันดับต้น ๆ ของอุซเบกิส
ถานคือการเช ื ่อมต ่อทางรถไฟที ่หย ุดชะง ักไปเป็น
เวลานาน  คือเส้นทางจากหุบเขาเฟอร์กาน่าผ่านคีร์กีซ
สถานไปยังจังหวัดซินเจียงของจีน โดยมีเป้าหมายระยะ
ยาวคือการเชื่อมต่อฐานการผลิตกับท่าเรือทางตอนใต้ไม่
ว ่าจะเป็น Gwadar ในปากีสถานหรือ Chabahar ใน
อิหร่านผ่านการขนส่งทางรางผ่านอัฟกานิสถาน ซึ่ง
โครงการหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการส่งออกของคาซัคสถานด้วยเช่นกัน 

ในป ัจจ ุบ ันต ้นท ุนการขนส ่ ง ในภ ูม ิภาคท ี ่ ส ู ง อัน
เนื่องมาจากความไร้ประสิทธิภาพด้านพรมแดนเป็นการ
บั่นทอนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุซเบกิส
ถานสำหรับการส่งออกสินค้าของตน แม้ว่าปัญหาจะยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข แต่อุซเบกิสถานได้พยายามทำให้การ
ตรวจสินค้าท่ีชายแดนมีความสะดวกมากข้ึน 

อุซเบกิสถานไม่เพียงแต่ต้องแก้ปัญหาความท้าทายด้าน
การเชื ่อมต่อกับต่างประเทศเท่านั ้น แต่ยังต้องทำใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับงบประมาณและส่งเสริมการค้า
ในภูมิภาคให้กว้างขวางที่สุด การดำเนินการที่ผิดพลาด
อาจทำให้ความคืบหน้าของห้าปีที่ผ่านมาต้องหยุดชะงัก 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ทั้งนี้อุซเบกิสถานยังคงเป็นประเทศยากจนที่ไม่มีทุน
สำรองเพ่ือชำระคืนหนี้ด้อยประสิทธิภาพ 

ในที่สุดแล้วการเลือกลงทุนของจีนอาจเป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจระหว่างอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน เป็นท่ี
ชัดเจนว่าจีนสังเกตเล็งเห็นข้อดีด้านแรงงานต้นทุนต่ำ
ของอุซเบกิสถาน รวมทั ้งพลวัตทางเศรษฐกิจและ
ศักยภาพในการเป็นผู้นำทางการเมืองในภูมิภาค แต่ผู้นำ
จีนจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเส้นทางขนส่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่ออุซเบกิสถานหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ผ ู ้ เ ข ี ย นบทค วา ม :  Nathan Hutson ศ า ส ต ร าจ า ร ย ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ Belt 
and Road Initiative ของจีนและเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาของ
ธนาคาร โลก  และ  Marsha McGraw Olive  เ จ ้ าหน ้ า ท่ี
ธนาคารโลกที่เกษียณอายุแล้วและอดีตรองประธานอาวุโสของ
มูลนิธิยูเรเซีย และเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins 
- Paul H. Nitze School of Advanced International 
Studies 

หากมองถึงโอกาสทางการค้าในเครือรัฐเอกราชหรือ CIS 
แล้ว อันดับหนึ่งก็ต้องยกให้รัสเซียเพราะเป็นประเทศ
ขนาดใหญ่ที ่สุดทั ้งในแง่พื้นที ่ เศรษฐกิจ และจำนวน
ประชากร รองลงมาก็ได้แก่คาซัคสถาน โดยขอมองข้าม
ประเทศยูเครนไปก่อนทั้งที่ควรจะครองลำดับที่สองแต่
ด้วยมีปัญหาการเมืองภายในรุนแรงและยังมีความ
ขัดแย้งกับประเทศพี ่ใหญ่อย่างรัสเซียจนถึงขัดตัด
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกด้วย 

หากพิจารณากันในแง่ขนาดพื้นที่แล้ว ท้ังรัสเซียและ
คาซัคสถานมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากจนไม่สมดุลกับจำนวน
ประชากร ดังนั ้นการขนส่งระหว่างเม ืองต่าง ๆ ท่ี
กระจายกันไปภายในประเทศจึงต้องพ่ึงพาระบบทางราง
เป็นหลัก โดยเฉพาะคาซัคสถานและประเทศอื่น ๆ ใน
เอเชียกลางอีกหลายประเทศที่ไม่มีเขตอาณาเชื่อมต่อ
ทางทะเล อีกท้ังปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
ก็มักมีความต้องการไม่มากในแต่ละครั้ง 

ที่ผ่านมาคาซัคสถานอาศัยที่มีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบโดย
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียไปยังยุโรปและร่ำรวย
ทรัพยากรธรรมชาติจึงดูโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
กลาง 

ส่วนอุซเบกิสถาน ก็เป็นตลาดใหม่ท่ีน่าในใจมากประเทศ
หนึ ่งในกลุ ่มประเทศ CIS หรืออดีตสหภาพโซเว ียต
เนื่องจากมีจำนวนประชากรกว่า 33 ล้านคน แต่ปัญหา
คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างต่ำ ในปี พ.ศ. 2559 เม่ือ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศคนใหม่ท่ีมีหัวก้าวหน้า
มุ่งเปิดประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน และสนับสนุนการค้าเสรีจึงทำให้กลายเป็นประเทศ
ดาวรุ่งที่มีอัตราการเติบโตสูงและส่องประกายความโดด
เด่นขึ้นมาท้าทายทาบรัศมีของคาซัคสถานที่เป็นผู้นำ
ของภูมิภาคแต่เดิม 

ปัจจุบัน การส่งออกของไทยไปยังอุซเบกิสถานแม้จะมี
ปริมาณและมูลค่าไม่มากนัก คิดเป็นมูลค่า 79 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา แต่ก็มีอัตราการเติบโตสูง
อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 เป็น
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ตามมาด้วยเครื่อง
คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ และ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
มีแผนท่ีจะเดินทางไปสำรวจเพ่ือเจาะตลาดและวางแผน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในอุซเบกิสถานไว้เมื่อสองปท่ีี
ผ่านมา แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ 
หากปัญหาดังกล่าวลุล่วงลงเมื่อใดก็พร้อมจะนำสินค้า
ไทยไปขยายตลาดในทันที ทั ้งนี้หากมีความคืบหน้า
ประการใดจะได้นำมาเผยแพร่ให้ผู ้สนใจได้ทราบใน
โอกาสต่อไป �

 


