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ตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-10
ตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-13
ตารางที่ 5-1

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนของไทยเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศเป้าหมาย
สรุปโครงร่างรายงานและแหล่งที่มาข้อมูล
แผนการดาเนินงานโครงการ
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร
ตารางสรุปดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจซูดาน 5 ปี (2012-2016)
บริมาณการผลิตและบริโภคน้าในซูดาน ปี 2016
มูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของซูดาน ในปี 2015
ประเทศคู่ค้าสาคัญ 5 อันดับแรกของซูดาน ปี 2015 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในซูดาน
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
ค่าจ้างที่เหมาะสมในซูดานตามทักษะแรงงาน
มูลค่าการส่งออกและตลาดสาคัญของสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์ของซูดานในปี 2015
ปริมาณ และราคาเฉลี่ย ของ สินค้าส่งออกที่สาคัญของซูดาน
ค่าใบอนุญาตและค่าดาเนินการต่างๆ ในการจัดตั้งธุรกิจในซูดาน
อัตราค่าจดชื่อธุรกิจ
ราคาที่ดินในคาร์ทูม
ราคาที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ของซูดาน
ราคาค่าเช่าคลังสินค้าใน Garri Free Zone
อัตราค่าดาเนินการต่างๆ ระหว่างการลงทุน
อัตราค่าน้าของซูดาน
ชนิดและจานวนสัตว์ที่ผลิตได้ของซูดานระหว่างปี 2013-2017
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของซูดานระหว่างปี 2013-2017
ผลผลิตทางการเกษตรของซูดานระหว่างปี 2013-2017
ตารางสรุปตลาดหลัก กาลังการผลิตสินค้า และต้นทุนทางธุรกิจที่สาคัญในซูดาน
การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน จาแนกตามประเทศ ปี 2003-2015
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ตารางที่ 5-4
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ตารางที่ 6-4
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ตารางที่ 6-6
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บริษัทต่างชาติในซูดาน
การลงทุนในต่างประเทศของซูดาน จาแนกตามประเทศบ้าน ปี 2003-2015
บริษัทของซูดานที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในซูดาน 10 อันดับแรก ปี 2003-2015
สรุปข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในซูดาน
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสในซูดาน
สรุปกิจกรรมการจับปลาในปี 2012
ภาพรวมของการทาประมงจากแหล่งพื้นที่ต่างๆ ปี 2006
จาแนกกิจกรรมการทาประมงน้าเค็มในทะเลแดง ปี 2005
สายพันธุ์ปลาน้าจืด แบ่งตามจีนัส (Genera) และสปีชีส์ที่พบ ปี 2006
จานวนเรือประมงที่ออกจับปลาในชายฝั่งทะเลแดงของซูดาน
แบ่งตามชนิดของเกียร์และขนาดเรือ
สินค้าอุปโภคบริโภคของซูดาน (Sudan commodity balance sheet,
1,000s MT) ระหว่างปี 2009 – 2014
แสดงปริมาณการบริโภคอาหารธัญพืชโดยเฉลี่ยของประชากรซูดานในรัฐต่างๆ
(1,000s MT)
ผลผลิตธัญพืชอาหารหลักโดยเฉลี่ย แบ่งตามรูปแบบการเพาะปลูกระหว่างปี 2008–
2013 (1,000s MT)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์โดยรวมของซูดาน ปี 2009 (ปอนด์ซูดาน)
ผลการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนของตัวอย่างโครงการลงทุนที่น่าสนใจในซูดาน
ประเภทต้นทุนและรายได้จากการเลี้ยงกุ้ง
ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในไทย
ประมาณการณ์ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในซูดาน
ประมาณการณ์กาไรการเลี้ยงกุ้งในซูดานตามขนาดพื้นที่
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รูปภาพที่ 2-2
รูปภาพที่ 2-3
รูปภาพที่ 2-4
รูปภาพที่ 2-5
รูปภาพที่ 2-6
รูปภาพที่ 2-7
รูปภาพที่ 2-8
รูปภาพที่ 2-9
รูปภาพที่ 2-10
รูปภาพที่ 2-11
รูปภาพที่ 4-1
รูปภาพที่ 4-2
รูปภาพที่ 5-1
รูปภาพที่ 5-2
รูปภาพที่ 6-1
รูปภาพที่ 6-2

โครงสร้างรายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของประเทศเป้าหมาย
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยควรลงทุน)
วิธีการศึกษาเชิงลึกระดับอุตสาหกรรม
กรอบระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
การบริหารโครงการ
ปิระมิดที่เมอโรอีในซูดาน และภาพพระบิชอปชาวซูดาน
แผนที่แสดงแหล่งขุดเจาะ และแนวท่อขนส่งน้ามันออกสู่ทะเลของซูดานและซูดานใต้
ประธานาธิบดี อัล บาชีร์ (ซ้าย) และประธานาธิบดี มายาดิต (ขวา)
ชาวซูดาน (ซ้าย) และชาวซูดานใต้ (ขวา)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของซูดานระหว่างปี 2007-2016
ชการกระจายรายได้ของซูดาน ปี 2016
ชการกระจายรายได้ของไทย ปี 2016
สัดส่วนต่อ GDP ของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ
ระหว่างปี 1990 ถึงปี 2016 ของซูดาน
ปิรามิดประชากรซูดาน ปี 2017
ถนนในซูดาน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในซูดาน จาแนกตามสาขา (กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง) ปี 2017
ประเทศผู้นาเข้าสินค้าสาคัญของซูดานในปี 2015
สินค้าส่งออกสาคัญของซูดานในปี 2015
การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน (Inward Direct Investment)
การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน จาแนกตามประเทศ ปี 2003-2015
รัฐต่างๆ ของซูดาน
แผนที่ความลึกของท้องทะเลบริเวณชายฝั่งรัฐ Red Sea
แสดงถึงตาแหน่งเมืองสาคัญและพื้นที่การจับปลา
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การวิเคราะห์อุตสาหกรรมประมงด้วย Five Forces Model
Production technology gap : การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดานกับประเทศไทย
ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร
สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรมเพาะปลูกและปศุสัตว์ในภาคส่วน
อุตสาหกรรมการเกษตร (ร้อยละ)
มูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรมเพาะปลูกและปศุสัตว์ในภาคส่วนอุตสาหกรรม
การเกษตร (ล้านปอนด์ซูดาน)
แสดงปริมาณน้าฝนในแต่ละพื้นที่โดยเฉลี่ยของซูดาน ช่วงปี 2000-2014
ปฏิทินฤดูกาลของซูดาน
Production technology gap : การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศซูดานกับประเทศไทย
ขั้นตอนแนะนาก่อนเริ่มจัดตั้งกิจการในซูดาน
ขั้นตอนแนะนาระหว่างดาเนินกิจการที่ซูดาน
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2.1 การเมืองและสังคม
2.1.1 การเมือง
(1) ประวัติประเทศ
ซูดาน หรือ ชื่อทางการ สาธารณรัฐซูดาน เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ผ่านยุคสมัยต่างๆ
หลายยุค ซึ่งอาจแบ่ งออกได้เป็ น 4 ช่วงสาคัญ ที่มีผ ลต่อเนื่องกับซูดานในปัจจุบัน คือ ยุคโบราณ ยุคกลาง
ยุควัฒนธรรมอาหรับ ยุคภายใต้การปกครองของอังกฤษ และยุคภายหลังได้รับเอกราช
ซูดานเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปี ร่วมยุคสมัยกับอารยธรรมไอยคุปต์ ของ อียิปต์
ปรากฏในจารึกหลักฐานต่างๆ ของอียิปต์โบราณกล่าวถึงอาณาจักรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศซูดาน
ในปัจจุบันหลากหลายอาณาจักร อาทิ อาณาจักรพันท์ (Punt) ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไม้หอม อาณาจักรนูเบีย
(Nubia) และอาณาจักรคูช (Kushite) ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของทองคา และแรงงานที่มีความแข็งแรง และ
มีค วามสามารถในการบั งคั บ ช้ าง (ชาวอี ยิ ป ต์ โบราณนิ ย มว่ าจ้ างชาวนู เบี ย เป็ น ต ารวจ หรือ ทหารรับ จ้ าง
รวมถึงควานช้างศึกด้วย) ซึ่งในบางครั้งอาณาจักรนูเบีย และคูช เรื่องอานาจถึงขั้นสามารถยึดครองอาณาจักร
อียิ ป ต์ โบราณเข้าเป็ น เมื อ งประเทศราชได้ ด้ ว ยเหตุ ดังกล่ าวซู ดานจึงเป็ น ประเทศที่ มี แหล่ งโบราณสถาน
และโบราณวัตถุล้าค้าเป็นจานวนมาก ในปัจจุบัน มีการสารวจและค้นพบปิระมิดทั้งหมด 255 ปิระมิดในซูดาน
มากกว่าอิยิปต์ที่มีประมาณ 118 ถึง 138 ปิระมิด ประมาณ 2 เท่า
อาณาจักรนูเบี ยโบราณ ที่มีศูนย์กลางที่เมอโรอี (Meroe) ยืนหยัดยาวนานนับพันปี จนถึงปี 350
ก็ เสื่ อ มอ านาจลง ในช่ ว งนั้ น ซู ด านถู ก ปกครองโดยหลากหลายอาณาจั ก ร ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลทางศาสนาและ
วัฒนธรรมจากหลากหลายชาติซึ่งครั้งหนึ่งซูดานเองเคยได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์ปรากฏเป็นโบราณวัตถุ
ทางคริสตศาสนาหลงเหลืออยู่มากมายในซูดาน ก่อนที่อิทธิพลอาหรับ และศาสนาอิสลามจะแผ่ขยายเข้ามายัง
พื้นที่ในช่วงปี 1500 ซึ่งซูดานได้เปลี่ยนแปลงเป็นอาณาจักรอิสลามหลายอาณาจักรในพื้นที่ซูดานปัจจุบัน เช่น
รัฐสุลต่านดาร์ฟูร์ (Darfur) อาณาจักรเซ็นนาร์ (Sennar) และอาณาจักรตุนจูร์ (Tunjur) เป็นต้น ก่อนที่ภายหลัง
จะถูกผนวกเข้าเป็นอาณานิคมของอาณาจักรออตโตมันเติร์ก ในปี 1821 (ปรากฏเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์
หลายแห่งในซูดาน โดยเฉพาะเกาะซัวคิน (Suakin Island) ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลก) ซูดานจึงได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมต่างๆ จากอาหรับ และศาสนาอิสลามค่อนข้างมากในปัจจุบัน
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รูปภาพที่ 2-1: ปิระมิดที่เมอโรอีในซูดาน และภาพพระบิชอปชาวซูดาน

ที่มา: Wikipedia.com

ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษซึ่งอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการลดอานาจของอาณาจักรออต
โตมันซึ่งอยู่ฝ่ายมหาอานาจกลางครอบครองซูดานอยู่ จึงทาการเข้ายึดครองซูดานและอียิปต์เพื่อลดอานาจของ
อาณาจักรออตโตมันลง ซูดานจึงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ภายใต้ชื่อเขตอาณานิคมอังกฤษ -อียิปต์
ซูดาน (Anglo-Egyptian Sudan) อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมอังกฤษไม่มีอิทธิพลมากนักในซูดาน คือไม่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวซูดานจากวิถีชีวิตแบบอาหรับมากนัก เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ
(1) อังกฤษไม่ได้ให้ความสาคัญกับซูดานมากนักโดยให้ความสาคัญกับอียิ ปต์มากกว่า (2) ซูดานห่างไกลจาก
ศูนย์กลางปกครองของอังกฤษที่ไคโรค่อนข้างมาก (3) ซูดานไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครอง โดยมีช่วงระยะเวลา
หลายสิ บ ปี ที่ ซูด านใช้กาลั งทางทหารต่อสู้ และรักษาเอกราชในนามของอาณาจักรอิส ลามมาห์ ดิ (Mahdi)
อิทธิพลของอังกฤษในซูดานจึงอยู่ในรูปของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน ถนน ไฟฟ้า รถไฟ
การศึกษา ฯลฯ มากกว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ซูดานได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในวันที่ 1 มกราคม ปี 1956 อย่างไรก็ตามภายหลังได้รับอิสรภาพ
ไม่นานซูดานก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นทันที อันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างซูดานทางตอนเหนือ กับซูดาน
ทางตอนใต้ อันเนื่องมาจาก (1) ซูดานทางตอนใต้กับซูดานทางตอนเหนือนั้นมีลักษณะทางชาติพันธุ์ ศาสนา
และภาษาแตกต่างกัน โดยซูดานใต้ซึ่งติดกับเคนยา และยูกันดานั้น มีชาติพันธุ์ไปทางชาวแอฟริกันมากกว่า
ซู ด านทางตอนเหนื อ ซึ่ งมี ลั ก ษณะผสมระหว่ างอาหรั บ กั บ แอฟริ กั น นอกจากนั้ น ซู ด านทางตอนใต้ ยั งใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลักมากกว่าทางตอนเหนือที่ใช้ภาษาอาหรับ ด้านศาสนาเองซูดานทางตอนใต้นับถือคริส ต์
เป็นหลัก ในขณะที่ซูดานทางตอนเหนือนับถืออิสลาม ในขณะที่ (2) ซูดานทางตอนใต้มีแหล่งทรัพยากรสาคัญ
คือ น้ามัน แต่ทว่า (3) ซูดานทางตอนใต้มีประชากรน้อยกว่าซูดานทางตอนเหนือ ผลการเลือกตั้งจึงเป็นพรรคที่
สนับสนุนซูดานทางตอนเหนือเป็นฝ่ายชนะเสมอ ซูดานทางตอนใต้จึงรู้สึกว่านอกจากวัฒนธรรมต่างๆ จะขัดกัน
แล้ว ยังเหมือนถูกซูดานทางตอนเหนือเอาเปรียบโดยการนาทรัพยากรของซูดานใต้ (น้ามัน) ไปขายเพื่อสร้าง
ความเจริญให้กับซูดานทางตอนเหนือ ครั้นซูดานใต้จะขอแยกอาณาเขตเพื่อปกครองตนเอง ซูดานทางตอน
เหนือก็ไม่ยินยอมเนื่องจากซูดานใต้มีแหล่งทรัพยากรสาคัญมูลค่ามหาศาลคือ น้ามัน ด้วยเหตุดังกล่าวซูดานจึง
มี ส งครามกลางเมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน และผู้ ป กครองของซู ด านส่ ว นใหญ่ จึ งเป็ น รั ฐ บาลเผด็ จ การ
ทหารเพื่อควบคุมความมั่นคงสงบเรียบร้อย รวมถึงรบในสงครามกลางเมืองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดี
โอมาร์ อัล บาชีร์ ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันในอดีตก็มาจากการเป็นรัฐบาลทหารที่ทารัฐประหารในปี
1989
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จนในปี 2011 ประธานาธิบดีอัล บาชีร์ ตัดสินใจให้อิสรภาพกับซูดานใต้ ในขณะที่ซูดานใช้ชื่อเดิม
คือ สาธารณรัฐซูดาน โดยซูดานจะได้ส่วนแบ่งจากน้ามันของซูดานใต้ที่ส่งออกต่างประเทศโดยผ่านท่อน้ามัน
ในซูดานออกสู่ ทะเลผ่ านทางท่าเรือที่ พอร์ตซูดาน ปัญ หาความไม่ส งบและสงครามกลางเมืองจึงได้ยุติล ง
ปัจจุบันประธานาธิบดีอั ล บาชีร์ เปลี่ยนประเทศให้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งในปี
2015 ซึ่งประธานาธิบดีอัล บาชีร์ ได้รับการเลือกตั้งถึงร้อยละ 95 (เนื่องจากถูกคว่าบาตรการเลือกตั้งโดยพรรค
ฝ่ายค้าน)
รูปภาพที่ 2-2: แผนที่แสดงแหล่งขุดเจาะ และแนวท่อขนส่งน้ามันออกสู่ทะเลของซูดานและซูดานใต้

ที่มา: US Energy Information Administration

(2) ระบบการปกครอง
ซูดานปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นผู้มีอานาจสูงสุด โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนกลาง (Federal Government) กับส่วนภูมิภาค หรือ ระดับรัฐ (State Government)
ในส่วนกลางจะทาหน้าที่ควบคุมโดยทั่วไป เช่น กาหนดอัตราภาษี การตรากฎหมาย การกาหนดมาตรฐานกลาง
นโยบายเศรษฐกิจ และการเงินเช่น อัตราดอกเบี้ย ความมั่นคง ฯลฯ ส่วนในระดับรัฐจะทาหน้าที่ในเชิงปฏิบัติ
ที่มีขอบเขตอยู่ในรัฐ เช่น การอนุมัติ/ส่งเสริมอานวยความสะดวกนักลงทุน เป็นต้น โดยประมุขของรัฐ คือ
ผู้ว่าการรัฐ และในแต่ละรัฐก็จะมีรัฐมนตรีประจารัฐ (State Minister) ในแต่ละกระทรวงสาคัญ เช่น กระทรวง
การลงทุน กระทรวงการคลังต่างหาก แยกจากรัฐมนตรีของส่วนกลาง (Federal Minister)
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สาหรับ นั กลงทุน การแยกอานาจอาจสร้างความสั บสนในการติดต่อและลงทุ นได้ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติผู้บริหารประเทศของซูดาน คือ ระดับรัฐมนตรีประจารัฐหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะมีการติดต่อสื่อสาร
และประชุม ร่ ว มกับ ส่ ว นกลางอยู่ เป็ น ประจ าจึ งมี การประสานงานกัน อยู่ โดยมี Ministry of Investment
เป็นคนกลางทาหน้าที่ประสานและอานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
(3) ระบบยุติธรรม
ระบบยุ ติ ธ รรมของซู ด านเป็ น ระบบกฎหมายอิ ส ลาม (Sharia) เป็ น หลั ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กับ คดีอ าญา ครอบครัว และคดีมะโนสาเร่ ส่ วนกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ เศรษฐกิจ เช่น กฎหมายแรงงาน
กฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายทางการเงินการธนาคาร
แม้จะมีความพยายามปรับ ให้เป็น สากลมากยิ่งขึ้น แต่โดยหลั กก็จะไม่ให้ ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารในซูดานจะต้องเป็นธนาคารในระบบอิสลามเท่านั้น คือ ห้ามคิดดอกเบี้ย (interest)
แต่อยู่ในรูปของกาไร (Credit Sale) เท่านั้น เป็นต้น
โดยในการพิพากษาคดี สามารถทาการอุทธรณ์ได้ 2 ศาล คือ ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา เช่นเดียวกับ
สากลทั่วไป อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีซูดานใช้ระบบกฎหมายแบบจารีต (Customary Law) ซึ่งตัดสิน
ตามแนวคาพิพากษาของศาล ซึ่งแตกต่างจากไทยที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จึงอาจไม่
คุ้นชินสาหรับนักลงทุนไทย
(4) พรรคการเมืองส้าคัญ และนโยบายประเทศ
ในอดีตซูดานมีพรรคการเมืองสาคัญ 2 พรรค คือ พรรค National Congress (NCP) ของประธานาธิบดี
อัล บาชีร์ กับพรรค Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) ของประธานาธิบดี ซัลวาร์ คีร์ มายาดิต
(ประธานาธิบดีของซูดานใต้) เป็นคู่แข่งกันทั้งผ่านการเลือกตั้ง และการใช้กาลังทางทหารในสงครามกลางเมือง
เมื่อซูดานใต้ได้รับอิสรภาพ พรรค SPLM จึงไม่มีอิทธิพล และไม่ได้เข้าสมัครรับเลือกตั้งในซูดาน โดยพรรค
SPLM กลายเป็นพรรครัฐบาลในซูดานใต้แทน โดยมีประธานาธิบดีมายาดิต เป็นผู้นาประเทศ พรรคการเมือง
ส าคั ญในซู ดานจึ งเหลื อเพี ยงพรรค NCP เท่ านั้ น ซึ่ งการเลื อกตั้ งที่ ผ่ านมาครองสมาชิ กผู้ แทนราษฎรในสภา
323 คน จากทั้งหมด 426 คน
รูปภาพที่ 2-3: ประธานาธิบดี อัล บาชีร์ (ซ้าย) และประธานาธิบดี มายาดิต (ขวา)

ที่มา: Al Jazeera
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ประธานาธิ บ ดี อั ล บาชี ร์ มี น โยบายส่ งเสริม การลงทุ น จากต่ า งประเทศ โดยได้ พ ยายามแก้ ไข
กฎหมายส่ งเสริ ม และคุ้ มครองการลงทุ น ให้ จูงใจนั ก ลงทุ น ต่างชาติ มากขึ้น รวมถึ งสั่ งการให้ ทุ ก กระทรวง
และทุกรัฐให้ ความส าคัญ และอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติด้วย กฎหมายการลงทุนของซูดาน
ค่อนข้างเปิ ดกว้าง และจูงใจต่อการลงทุน ของนักลงทุนต่างชาติ (ดังจะกล่ าวต่อไปในบทถัดไป) โดยซูดาน
มองว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยการจ้างงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมการส่งออกของ
ประเทศได้ด้วย นอกจากนี้ นโยบายเศรษฐกิจของซูดานใช้งบประมาณไปกับการอุดหนุน ค่าสาธารณู ปโภค
ค่อนข้างมาก เช่น อุดหนุนค่าน้า ค่าไฟฟ้า และค่าน้ามันให้มีราคาต่า (ในอดีตเคยอุดหนุนค่าขนมปัง และราคา
แป้งสาลีที่นาไปใช้ผลิตขนมปังด้วย) เศรษฐกิจของซูดานจึงมีลักษณะเป็นกึ่งรัฐสวัสดิการพอสมควร
การอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส้าคัญ
จากการสัมภาษณ์ภาคเอกชน เช่น Dal Group และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น JICA พบว่า ซูดานมีการอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภคสาคัญหลายรายการ เช่น ค่าน้ามันรถยนต์อยู่ที่เพียงแค่ 6 ถึง 7 ปอนด์ซูดาน
(SDG) ต่ อ ลิ ต ร ค่ า ขนมปั งที่ ร าคาสู งขึ้ น จากในอดี ต ถึ งเท่ า ตั ว (ร้ อ ยละ 100) อยู่ ที่ 10 ปอนด์ ซู ด าน ต่ อ 500 กรั ม
ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ฯลฯ สาหรับอุปโภคบริโภคในอพาร์ตเมนท์ เฉลี่ยที่ 1,200 ปอนด์ซูดานต่อเดือน ส่วนค่า
ไฟฟ้าสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ 0.18 ปอนด์ซูดานต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นต้น

(5) ความโปร่งใสในการบริหารราชการ
จากการพิจารณาดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI)1 พบว่า ซูดาน
มีร ะดับ การคอร์ รั ป ชั่น สู งกว่าไทย เมื่อ เที ย บกับ ในภูมิ ภ าคแอฟริกา พบว่าต่ากว่าประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่ น
ยูกันดา เคนยา ชาด และเอธิโอเปีย
ในปี 2017 ซูดานได้รับคะแนน CPI ต่ากว่าไทย หมายความว่าในภาพรวมซูดานมี ความโปร่งใสใน
การบริหารราชการต่ากว่าไทย โดยซูดานได้คะแนน CPI 16 คะแนน อันดับ 175 ของโลก ส่วนไทยได้รับค่า
CPI 37 คะแนน อันดับ 96 ของโลก ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในแอฟริกาพบว่า ซูดานมีคะแนน
ต่ากว่า ยูกันดา (26 คะแนน) เคนยา (28 คะแนน) เอธิโอเปีย (35 คะแนน) แทนซาเนีย (36 คะแนน) อียิปต์
(32 คะแนน) ชาด (20 คะแนน) แต่สูงกว่า ซูดานใต้ (12 คะแนน) และ โซมาเลีย (9 คะแนน)
2.1.2 สังคม
(1) เชือชาติ
ประชากรซูดานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 80) เป็นชาวอาหรับซูดาน (Sudanese Arab)
ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างชาวอาหรับ กับชาวแอฟริกัน ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากชาวซูดานใต้ซึ่งค่อนไปทาง
ชาวแอฟริกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม ซูดานยังมีเชื้อชาติอื่นอาศัยอยู่อีก เช่น ชาวฟูร์ ซึ่งอาศัยอยู่มากในดาร์ฟูร์
ชาวบีจาร์ และชาวนูบา เป็นต้น
1ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น

(Corruption Perception Index: CPI) มีค่าระหว่าง 0-100 คะแนน โดยค่า CPI 100 คะแนน บ่งชี้ว่ารัฐบาลมีความ
โปร่งใสสูง หรือในทางกลับกัน ถ้า CPI มีค่า 0 คะแนน หมายความว่ารัฐบาลมีการคอร์รัปชั่นสูง ทั้งนี้ CPI เป็นดัชนีที่จัดทาโดยองค์กรความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International Organization) ซึ่งองค์กรความโปร่งใสนานาชาติได้รวบรวมข้อมูลจาก 180 ประเทศ และใช้วิธีการวัด
ค่าความโปร่งใสจากมุมมองของนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ
สาธารณรัฐซูดาน
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รูปภาพที่ 2-4: ชาวซูดาน (ซ้าย) และชาวซูดานใต้ (ขวา)

ที่มา: traveladventure.org และ oikumene.org

(2) ศาสนา
ประชากรซูดานมากถึงร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม และอิสลามก็เป็นศาสนาประจาชาติที่ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตและกิจกรรมต่างๆในซูดาน เช่น กฎหมายของซูดานก็จะยึดโยงกับหลักการทางศาสนาเป็นสาคัญ
วิถีการดาเนินชีวิตต่างๆ ของชาวซูดานก็จะยึดโยงกับหลักการทางศาสนาด้วย รวมถึงวันหยุดต่างๆ ก็จะเป็น
วันหยุดตามศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนับวันหยุดโดยยึดดวงดาวและพระจันทร์เป็นสาคัญ ส่งผลให้
ไม่สามารถกาหนดวันหยุดตามปฏิทินได้อย่างชัดเจน เป็นต้น
ทั้งนี้ ซูดานใต้ซึ่งอยู่ติดกันนั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ โดยซูดานใต้มีประชากรคริสเตียน ร้อยละ 60
อีกร้อยละ 33 นับถือศาสนาดั้งเดิมของแอฟริกัน (วิญญาณนิยม) และมีเพียงร้อยละ 6 ที่เป็นมุสลิม
(3) ภาษา
ก่อนหน้าปี 2005 ซูดานกาหนดให้ภาษาอาหรับเป็นภาษาประจาชาติเพียงภาษาเดียว อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญปี 2005 ได้แก้ไข และกาหนดให้ภาษาราชการของซูดานมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ
โดยในขณะเดียวกันก็ระบุให้อนุรักษ์ และรักษาภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ในประเทศ เช่น ภาษานูเบียน ภาษาฟูร์
ภาษาบีจาร์ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติภาษาที่ชาวซูดานนิยมใช้สื่อสาร คือ ภาษาอาหรั บ ส่วนเอกสารทาง
ราชการต่างๆ นิยมจัดทาทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ ส่วนในการศึกษาระดับสูงจะต้องใช้
ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ
(4) วัฒนธรรมทางธุรกิจ
แม้ ว่า ศาสนาอิ ส ลามจะมี อิท ธิพ ลต่ อ วิถีชี วิตของชาวซู ด านค่ อ นข้างมาก แต่ ในการด าเนิ น ธุรกิ จ
ชาวซู ด านมี ค วามพยามยามปรั บ ตั ว ให้ เข้ากั บ วัฒ นธรรมสากลมากขึ้ น โดยจากการส ารวจภาคสนามพบ
วัฒนธรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจในซูดาน ดังนี้
1) เวลาทางานของชาวซูดาน คือ 6.00 น. ถึง 14.00 น. โดยจะพักรับประทานอาหารเช้าในช่วง
10.00 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งแตกต่างจากไทยและสากล
2) เนื่องจากซูดานรับประทานอาหารกลางวันสาย คือประมาณ 15.00 น. ในการประชุมจึงมักมี
อาหารว่างให้รับประทานด้วยเสมอ
3) ชาวซูดานสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking) ผ่านการแนะนาของคนรู้จัก ซึ่งโดยมากอาจ
ผ่านการรับประทานอาหารกลางวัน (ช่วงเวลา 15.00 น.) หรืออาหารค่า (หลังพระอาทิตย์ตกดิน)
ที่สมาคม (club)
สาธารณรัฐซูดาน
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4) ชาวซูดานมีอัธยาศัยดี และค่อนข้างเป็นมิตรกับนักลงทุนชาวต่างชาติ
5) อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับหลายประเทศความกระตือรือร้นในการทาธุรกิจของชาวซูดาน
ยังมีไม่มากนัก
6) ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ เช่น การทาสัญญา กับนักลงทุนต่างชาติยังมีไม่มากนัก
7) แรงงานในซูด านค่ อนข้างยึ ด ติดกั บ ระบบสวัส ดิการ กล่ าวคื อ มี ค่าแรงไม่สู ง แต่ต้ องมี ระบบ
สวัสดิการ เช่น อาหาร ที่พัก ที่ครบครัน
8) วันหยุดราชการของซูดาน ยึดดวงดาว และพระจันทร์เป็นสาคัญ จึงไม่สามารถกาหนดวันหยุดที่
ชัดเจนตามปีปฏิทินได้ นอกจากนั้นในแต่ละปีซูดานยังมีวันหยุดค่อนข้างมาก
9) ช่วงที่ลาบากต่อการติดต่อธุรกิจในซูดานคือ ช่วงศีลอด (รอมฎอน) และช่วงพิธีฮัจญ์
กิจวัตรของชาวซูดาน
จากการสัมภาษณ์ชาวซูดานทั้งนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐถึงกิจวัตรในแต่ละวันทางานสรุปได้ ดังนี้
04.00 น.
ตื่นนอน
04.30 น.
ละหมาด
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ซึ่งโดยมากคือ ขนมปังกับนม
05.30 น.
ละหมาด
06.00 น.
เข้าทางาน
10.00 น.
รับประทานอาหาร
11.30 น.
ละหมาด
15.00 น.
เลิกงาน ละหมาด และรับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น.
พักผ่อน
17.30 น.
ละหมาด
18.45 น.
ละหมาด
19.00 น.
รับประทานมื้อดึก ซึ่งโดยมากผู้ชายนิยมสังสรรค์ที่สโมสร
21.00 น.
พักผ่อน
24.30 น.
ละหมาด และพักผ่อน

(5) ทัศนคติต่อไทย
ชาวซู ด านมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ไทย โดยมองว่ า ไทยเป็ น ประเทศที่ มี เทคโนโลยี และองค์ ค วามรู้ สู ง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร การท่องเที่ยว ฯลฯ ชาวซูดานที่มีฐานะนิยมเข้ามา
รักษาพยาบาลยังประเทศไทย โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ปี 2018) มีชาวซูดานเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล
ที่ไทยประมาณ 6,000 คน ทั้งนี้รัฐบาลซูดานมองว่าไทยเป็นมิตรประเทศที่ดี ที่ ศักยภาพ และเป็นเป้าหมาย
ลาดับ ต้นในการชักจูงนักลงทุน ให้เข้ามาลงทุนยั งซูดาน เพื่อการจ้างงาน ส่งเสริมการส่งออก และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ ในซูดาน
ข้อมูลจากการลงพืนที่ซูดาน
สิน ค้าในห้างสรรพสิน ค้าชั้นนา เช่น Afra Shopping Mall ของซูดานมีการวางจาหน่ายสิน ค้าไทยประเภท
อาหารแปรรูป

สาธารณรัฐซูดาน

2-7

สาธารณรัฐ ร ชาชนบังกลา

โครงการ ึกษาร บียบการลง ุน/การ าธุรกิจในกลุ่ ร
ตลาดให ่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิน ดีย
สาธารณรัฐ คนยา สาธารณรัฐอิสลา อิหร่าน แล สาธารณรัฐซูดาน ร จา ีงบ ร าณ 2561

2.2 เศรษฐกิจ
รายงานชิ้น นี้ จะอธิบายขนาดของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีห ลังสุ ด
รวมไปถึงระดับรายได้ของประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลบ่งชี้ด้า นความน่าสนใจของตลาด ลักษณะการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญ นัยสาคัญของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ข้อมูลบ่งชี้ศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการ และเสถียรภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2.2.1 ขนาดตลาด
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บขนาดเศรษฐกิ จ ของซู ด านกั บ ไทย 2 จะเห็ น ได้ ว่ า ซู ด านเป็ น ประเทศที่ มี ข นาด
เศรษฐกิจค่อนข้างเล็ก ตรงข้ามกับ ขนาดพื้นที่ประเทศที่กว้างเป็นลาดับที่ 2 ของทวีปแอฟริกา โดยซูดานมี
GDP เฉลี่ยระหว่างช่วงปี 2012-2016 ประมาณ 83,017 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีประชากรประมาณ 38
ล้านคน
โดยการเติบ โตทางเศรษฐกิจของซูดานในช่วงปี 2007-2011 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เหตุการณ์การแยกประเทศของซูดานใต้ซึ่งได้สิ้นสุดในปี 2011 จากนั้นเศรษฐกิจของซูดานจึงค่อยปรับตัวมาอยู่
ในระดับคงที่ประมาณร้อยละ 4.18 ต่อปี
รูปภาพที่ 2-5: อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของซูดานระหว่างปี 2007-2016

ที่มา: ธนาคารโลก

ส่วนรายได้ต่อหัวนั้น ซูดานมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยระหว่างปี 2012-2016 ประมาณ 2,191 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อคนต่อปี ซึ่งต่ากว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อหัวของไทย (รายได้ต่อหัวของไทย 5,940 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อ
ปี) ด้วยระดับรายได้ต่อหัวดังกล่าว ทาให้ซูดานถู กจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางค่อนข้างต่า 3
(Lower Middle-Income Economies) ตามเกณฑ์การจัดอันดับโดยธนาคารโลก ส่วนไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง4 (Upper-Middle-Income Economies)

2

GDP ของไทยประมาณ 406,174 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita) อยู่ในระดับ 1,006 ถึง 3,955 เหรียญสหรัฐฯต่อคนต่อปี โดยซูดานมี GNI per
Capita 2,140 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในปี 2016
4 เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita) อยู่ในระดับ 3,956 ถึง 12,235 เหรียญสหรัฐฯต่อคนต่อปี โดยไทยมี GNI per
Capita 5,640 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในปี 2016
3
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ทั้งนี้ จากการศึกษาความเหลื่อมล้าทางรายได้ของธนาคารโลก พบว่า ในปี 2009 5 ซูดานมีรายได้
กระจายอยู่กับประชากรในแต่ละช่วงชั้นรายได้ (แบ่งเป็น 5 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละร้อยละ 20 ของประชากรซูดาน)
เป็นสัดส่วนการกระจายรายได้จากมากไปน้อยของซูดาน คือ 42.4 : 22.9 : 16.3 : 11.6 : 6.8 โดยคณะผู้วิจัย
ได้นาสัดส่วนดังกล่าวมาคานวณกับ GDP ของซูดานใน ปี 2016 ด้วยสมมติฐานที่ว่าสัดส่วนดังกล่าวมีค่าคงที่
และได้ผลลลัพธ์แสดงไว้ดังรูปภาพที่ 2-6 โดยประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงสุดของซูดาน (หรือประมาณ
7.55 ล้านคน) มีรายได้ประมาณ 6,533 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ขณะที่ประชากรร้ อยละ 20 ที่มีรายได้
ต่าสุดของซูดานมีรายได้ประมาณ 568 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี สาหรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ
ประมาณ 30 ล้านคนมีรายได้ต่อหัว 1,546 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี
รูปภาพที่ 2-6: การกระจายรายได้ของซูดาน ปี 2016

ที่มา: ธนาคารโลก, ประมวลโดย มูลนิธิ สวค.

สาหรับการกระจายรายได้ของไทย คณะผู้วิจัยก็ได้ใช้วิธีการเดียวกับการคานวณการกระจายรายได้
ของซูดาน โดยมีความแตกต่างกันที่ปีปัจจุบันที่สุดที่ธนาคารโลกได้ทาการศึกษาความเหลื่อมล้าของไทย คือ
ปี 2013 ซึ่งสัดส่วนการกระจายรายได้จากมากไปน้อยของไทย คือ 45.1 : 22.1 : 15.1 : 10.8 : 6.9 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ารายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงที่สุดของไทย (หรือประมาณ 13.68 ล้านคน) คือ 13,328
เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ส่วนประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่าที่สุดของไทย คือ 2,039 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
คนต่อปี ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-7

5

เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดที่ธนาคารโลกได้ทาการศึกษาความเหลื่อมล้าทางรายได้ของซูดาน
สาธารณรัฐซูดาน
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รูปภาพที่ 2-7: การกระจายรายได้ของไทย ปี 2016

ที่มา: ธนาคารโลก, ประมวลโดย มูลนิธิ สวค.

ด้ว ยลั กษณะของโครงสร้างการกระจายรายได้ และระดั บ รายได้ จะเห็ น ได้ ว่าระดับ รายได้ ของ
ประชากรในซูดานยังค่อนข้างต่า สินค้าที่จะตอบโจทย์ตลาดซูดานมากที่สุดจึง เป็นสินค้าประเภทอุปโภคและ
บริโภค หรือสินค้าจาเป็นมากกว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
2.2.2 องค์ประกอบ GDP
ในหัวข้อองค์ประกอบ GDP เป็นการอธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
บริการ ของซูดาน และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 1990 ถึงปี 2016 ซึ่งจะเห็นได้ว่าซูดานมีการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ชั ด เจน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 1999 ซู ด านเริ่ ม ต้ น ส่ ง ออกน้ ามั น ดิ บ และท าให้ สั ด ส่ ว น
ภาคอุ ต สาหกรรมของซู ด านขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ งปี 2011 ซู ด านใต้ ได้ แ ยกประเทศออกไป
นั่ น หมายรวมถึงแหล่ งผลิ ต น้ ามัน ดิ บ ที่ ส าคัญ ก็ ตกเป็ นของซูดานใต้ด้ว ยเช่ นกัน อย่างไรก็ต าม การส่ งออก
น้ามันดิบดังกล่าวก็ต้องพึ่งพาโรงกลั่นน้ามัน และท่าเรือที่พอร์ตซูดานเป็นหลัก 6 โครงสร้างเศรษฐกิจของซูดาน
จากปีดังกล่าวจึงมีสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง

6

https://fanack.com/sudan/economy/
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รูปภาพที่ 2-8: สัดส่วนต่อ GDP ของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ
ระหว่างปี 1990 ถึงปี 2016 ของซูดาน

ที่มา: ธนาคารโลก

ส าหรั บ ปั จ จุ บั น เมื่ อ ค านวณค่ าเฉลี่ ยสั ด ส่ ว นระหว่างปี 2013-2016 เศรษฐกิ จ ของซูด านพึ่ งพา
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 39 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.9 ของ GDP ภาคบริการ ร้อยละ 58.1
ของ GDP ส่วนในอนาคตมีแนวโน้มที่ภาคอุตสาหกรรมของซูดานจะขยายตัวมากขึ้น ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ
ของซูดานที่ส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจในประเทศ มีการแปรรูปสินค้าและสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าต้นน้าภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการส่งออกพลังงาน
2.2.3 การสะสมทุนถาวร อัตราการเปิดเสรี และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในส่วนนี้จะได้อธิบายถึงเศรษฐกิจการลงทุนซึ่งสะท้อนจากการสะสมทุนถาวร และอัตราการเปิดเสรี
ของประเทศ ด้วยการพิจารณา 2 ประเด็นดังกล่าวจะทาให้เห็นศักยภาพการลงทุนของประเทศในระยะยาว
การสะสมทุนถาวรจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการลงทุนของซูดานในอนาคต จากตารางสรุปดัชนี
ชี้วัดทางเศรษฐกิจในส่วนท้ายของหัวข้อเศรษฐกิจ จะเห็นว่าระหว่าง ปี 2012-2016 ซูดานมีสัดส่วนการสะสม
ทุนถาวรต่อ GDP เฉลี่ยร้อยละ 17.1 ของ GDP ซึ่งค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับไทย (ไทยมีสัดส่วนการสะสม
ทุนถาวรต่อ GDP เฉลี่ยร้อยละ 25.2 ของ GDP) บ่งชี้ว่าซูดานยังคงต้องการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
สินค้าทุนถาวรต่างๆ ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
สาหรับอัตราการเปิดเสรีของประเทศเป็นสัดส่วนระหว่างการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าซูดานมีค่าอัตราการเปิดเสรีของประเทศอยู่ที่เฉลี่ยระหว่างปี 2012-2016 เท่ากับร้อยละ 21.9 ของ GDP
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับไทย โดยอัตราการเปิดเสรีของไทยเท่ากับร้อยละ 130.7 ของ GDP
กล่าวคือ เศรษฐกิจของซูดานยังค่อนข้างเป็นเอกเทศ มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่ไม่สูงนัก ขณะที่ไทยมี
เศรษฐกิจที่ค่อนข้างเสรีและมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูง
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การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ต่อเนื่องจากหัวข้อการลงทุนฯ ข้างต้น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็เป็นสิ่งจาเป็นซึ่งนามา
สู่ การพัฒ นาเทคโนโลยี และพั ฒ นาบุ คลากรภายในประเทศ โดย FDI ขาเข้าของซูดานยังค่อนข้างต่าเมื่ อ
เทียบกับไทย แม้สัดส่วนมูลค่าการลงทุนต่อ GDP จะใกล้เคียงกันก็ตาม จะเห็นได้ว่า ระหว่างปี 2012-2016
ซูดานมีมูลค่า FDI ขาเข้าเฉลี่ย 1,608.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ 2.0 ขณะที่ไทย
มีมูลค่า FDI ขาเข้าเฉลี่ย 9,160.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับ 2.2 ด้วยตัวเลขที่ FDI
ขาเข้าของซูดานที่ยังอยู่ในระดับต่า ซูดานจึงยังต้องการเพิ่มมูลค่า FDI ขาเข้าให้มากขึ้น
อนึ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการลงพื้นที่พบว่า ระเบียบราชการในซูดานยังไม่เป็นระบบที่ดีนัก อีกทั้ง
กฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง ทาให้ในการลงทุนครั้งหนึ่งๆ นักลงทุนต้องมีการทาความตกลง
ร่วมกับรัฐบาล หรือลงทุนร่วมกับบริษัทในซูดานเพื่อให้บริษัทในซูดานเป็นผู้จัดการและอานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ ให้ กั บ นั ก ลงทุ น อย่ างไรก็ ดี กฎระเบี ย บด้ านการลงทุ น ของซู ด านยังไม่ มี ก ารแบ่ งแยกระหว่ าง
นักลงทุนซูดานและนักลงทุนต่างชาติ กล่าวคือ นักลงทุนทุกสัญชาติในซูดานอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน
2.2.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาสาคัญของซูดาน
ภายหลั ง จากที่ ซู ด านใต้ ได้ แ ยกประเทศไป โดยประเด็ น ที่ ไ ด้ น ามาวิ เคราะห์ ได้ แ ก่ ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด
ความสามารถในการชาระค่านาเข้าสินค้า หนี้สินระยะสั้นต่อทุนสารอง อัตราแลกเปลี่ยน และเงินเฟ้อ
ดุลบัญชีเดินสะพัดของซูดานระหว่างปี 2012-2016 มีค่าเฉลี่ยติดลบ 5,043 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
สะท้อนถึงผลประกอบการโดยรวมของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดดังกล่าวติดลบมีสาเหตุ
จากการที่ซูดานใต้ได้แยกประเทศทาให้ น้ามันซึ่งเป็นรายได้หลักของซูดานหดหายไป อย่างไรก็ตาม ประชาชน
ในซูดานยังมีความจาเป็นที่จะต้องนาเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการดารงชีพ เมื่อรายได้ถดถอยแต่ไม่
สามารถจากัดรายจ่ายได้ การนาเข้าของซูดานจึงยังคงสูงกว่าการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
ด้านความสามารถในการชาระค่านาเข้าสินค้า และหนี้สินระยะสั้นต่อทุนสารอง จะเห็นได้ว่า ซูดานมี
ความสามารถในการชาระค่าน าเข้าสิ นค้าได้เพียง 0.2 เดือน หรือเท่ากับ 6 วัน ส่วนหนี้สิ นระยะสั้ นต่อทุน
สารองของซูดานถือได้ว่าอยู่ ในระดับ สู งมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยระหว่างปี 2012-2016 ที่ร้อยละ 2,865.8 ของ
ทุนสารอง หมายความว่าเกินเพดานที่รัฐบาลซูดานจะสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้ว
ทั้งนี้ ไทยมีอัตราส่วนดังกล่าวเพียงร้อยละ 33.6 ของทุนสารอง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า สกุลเงินปอนด์ซูดานอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จาก 2.7 ปอนด์ซูดานต่อ
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ในปี 2012 เป็ น 6.0 ปอนด์ ซู ด านต่ อ เหรีย ญสหรั ฐ ฯ ในปี 2016 หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงสูงถึงร้อยละ 125.55 ต่อช่วงเวลา 5 ปีดังกล่าว ไม่เพียงเท่านี้ การอ่อนค่าลงของปอนด์ซูดานที่
แท้จ ริงยังอ่อนค่าลงมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการอยู่มากอีกด้วย เนื่องจากรัฐบาลได้บริห าร
ค่าเงินปอนด์ซูดานโดยการกู้เงินจากภาคการธนาคารมาอุดรอยรั่วและพยุงค่าเงินปอนด์ซูดานไม่ให้อ่อนค่าไป
มากกว่านี้7 ด้วยการจัดการค่าเงินปอนด์ซูดานของรัฐบาลทาให้เกิดตลาดมืดสาหรับแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์
7

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/dollar-rises-further-against-sudanese-pound
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ซูดานขึ้น โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ตลาดมืดสาหรับแลกเปลี่ยนค่าเงินปอนด์ซูดานกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่
24-39 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ8 ทั้งนี้ ธนาคารกลางซูดานกาลังจะประกาศลดค่าเงินปอนด์ซูดานอีกครั้ง
เป็น 28.8-31.5 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ล่าสุดในเดือนมกราคม ปี 2018 ได้ประกาศไว้ที่
18 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ9
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพบว่า ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีค่าสูง โดยอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงจาก
จากร้อยละ 36.9 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 17.6 ในปี 2016 และมีค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงปีดังกล่าวร้อยละ 27.9
ด้ ว ยสภาพการณ์ ดั งกล่ า ว ซู ด านจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ยิ่ ง ในการดึ ง ดู ด การลงทุ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคงมากขึ้น
อนึ่ ง คณะผู้ วิจั ยได้ทาการรวบรวมข้อมูล บ่งชี้ภ าวะเศรษฐกิจของซูดานในช่วงปี 2012-2016 ไว้
ดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1: ตารางสรุปดัชนีชีวัดทางเศรษฐกิจซูดาน 5 ปี (2012-2016)
ตัวชี้วัด

หน่วย

GDP
GDP growth
ประชากร
รายได้ต่อหัว

USD mn
%YoY
ล้านคน
USD

เกษตรกรรมต่อ GDP
อุตสาหกรรมต่อ GDP
บริการต่อ GDP

% to GDP
% to GDP
% to GDP

การสะสมทุนถาวร
ต่อ GDP
อัตราการเปิดเสรี
FDI ขาเข้า
FDI ขาเข้า

% to GDP
% to GDP
USD mn
% to GDP

2012
2013
2014
2015
2016 ค่าเฉลี่ย
ด้านอุปสงค์
68,125.6 72,065.9 82,151.6 97,156.1 95,584.4 83,016.7
0.5
4.4
2.7
4.9
4.7
3.4
36.0
36.8
37.7
38.6
39.6
37.8
1,892.9 1,955.7 2,176.9 2,513.9 2,415.0 2,190.9
ด้านอุปทาน
40.6
41.7
39.9
39.3
39.0
40.1
4.1
3.3
3.2
2.6
2.9
3.2
55.3
54.9
56.9
58.1
58.1
56.7
ด้านการลงทุน

17.2
18.4
15.5
15.6
18.7
17.1
24.7
23.7
19.5
19.1
22.4
21.9
2,311.5 1,687.9 1,251.3 1,728.4 1,063.8 1,608.6
3.4
2.3
1.5
1.8
1.1
2.0
ด้านเสถียรภาพ
Current A/C
USD mn
-6,259.1 -5,822.1 -3,545.5 -5,460.8 -4,127.4 -5,043.0
Current A/C
% to GDP
-9.2
-8.1
-4.3
-5.6
-4.3
-6.3
Month of Import Cover เดือน
0.2
0.2
0.2
0.2 ไม่มีข้อมูล
0.2
หนี้สินระยะสั้นต่อทุนสารอง % ทุนสารอง 2,831.7 2,814.4 2,893.0 2,924.2 ไม่มีข้อมูล 2,865.8
อัตราแลกเปลี่ยน
SDG/USD
2.7
3.7
4.8
5.7
6.0
4.6
อัตราเงินเฟ้อ
%YoY
36.9
30.5
37.5
17.3
17.6
27.9

ที่มา: ธนาคารโลก
8

http://allafrica.com/stories/201802050888.html และการลงพื้นที่จริงโดยผู้วิจยั ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2018
https://www.reuters.com/article/us-sudan-economy-exclusive/exclusive-sudan-central-bank-weakens-bank-tradingexchange-rate-to-31-5-pounds-to-dollar-idUSKBN1FO0PN?il=0
9
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2.2.5 ความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
(1) ทรัพยากรมนุษย์
ซูดานมีประชากร 39.6 ล้านคน มีสัดส่วนประชากรในวัยทางานอายุระหว่าง 15-64 ปี ร้อยละ 59.8
ของจานวนประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจานวน 23.7 ล้านคน และมีประชากรในวัยเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
มากถึงร้อยละ 39.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจานวน 15.8 ล้านคน ชี้ให้เห็นว่าในอนาคต
ซูดานจะมีกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
รูปภาพที่ 2-9: ปิรามิดประชากรซูดาน ปี 2017

ที่มา: PopulationPyramid.net (2018)

ทั้งนี้ ด้านคุณภาพแรงงานพบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
ของซูดานคือร้อยละ 53.52 ซึ่งถือว่าเป็ น ค่าที่ ต่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่ าวเป็นข้อมูลจากธนาคารโลก
ณ ปี 2008 ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดของธนาคารโลก สาหรับข้อมูลจาก CIA World Fact Book เป็นข้อมูล
ประมาณการณ์ ณ ปี 2015 ระบุไว้ว่าประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปของซูดานมีอัตราการอ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 75.9
(2) โครงสร้างพืนฐาน10
ซูดานมีแม่น้าไนล์ (Nile) ไหลผ่านกลางประเทศจากเหนือไปใต้ โดยประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นที่อยู่
อย่างหนาแน่ นตามแนวแม่น้ าไนล์ อนึ่ ง พื้นที่ของซูดานแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นที่ส่วนที่เป็น
ทะเลทรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศครอบคลุมกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ (2) พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง
อยู่ตอนกลางของประเทศ และพื้นที่ชุ่มน้าและป่าฝนอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยรายละเอียดโครงสร้าง
พื้นฐานของซูดานจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคและโทรคมนาคม ดังนี้
10

Bank of Khartoum Group (2018) และ Africa Infrastructure Country Diagnostic (2011)
สาธารณรัฐซูดาน

2-14

สาธารณรัฐ ร ชาชนบังกลา

โครงการ ึกษาร บียบการลง ุน/การ าธุรกิจในกลุ่ ร
ตลาดให ่ ได้แก่ สาธารณรัฐอิน ดีย
สาธารณรัฐ คนยา สาธารณรัฐอิสลา อิหร่าน แล สาธารณรัฐซูดาน ร จา ีงบ ร าณ 2561

1) โครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคม
1.1) การขนส่งทางบก
ถนน ซูดานมีถนนราดยางรวม 135,444 กิโลเมตร โดยถนนเส้นหลักทุกสายมาบรรจบกันที่เมือง
คาร์ทูม (Khartoum) ได้แก่ (1) the coastal gateway เชื่อมคาร์ทูมกับพอร์ตซูดาน (2) เส้นทางเชื่อมคาร์ทูม
กับอียิปต์และแอฟริกาเหนือ (3) เส้นทางเชื่อมคาร์ทูมกับชายแดนเอริเทรีย (Eritrean) และ (4) เส้นทางเชื่อม
คาร์ทูมกับเอธิโอเปีย ทั้งนี้ อย่างไรก็ดี ความหนาแน่นของถนนหรือการครอบคลุมพื้นที่ของถนนในระดับต่า
ที่สุดในแอฟริกาและโลก และคุณภาพถนนของซูดานถือว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
รูปภาพที่ 2-10: ถนนในซูดาน

ที่มา: Africa Infrastructure Country Diagnostic (2011)
ข้อมูลจากการลงพืนที่ซูดาน
การขนส่งสินค้าโดยใช้สัตว์ประเภทม้า และลา ยังมีให้เห็นโดยทั่วไปในซูดาน

รถไฟ ซู ดานมี ร างรถไฟรวม 5,898 กิโลเมตร โดยในปี 2016 มี การขนส่ งสิ น ค้าผ่ านรถไฟรวม
618,000 ตัน และมีผู้โดยสารรวม 210,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
1.2) การขนส่งทางอากาศ ซูดานมีสนามบินทังหมด 30 แห่ง ในปี 2016 รองรับผู้โดยสารทัง
ในและต่างประเทศรวม 2,927,000 คน ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย
สาธารณรัฐซูดาน
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1.3) การขนส่ งทางน้ า ซู ด านมี ท่ าเรื อ (Sea Port) จ านวน 5 แห่ ง และท่ าเรือ บก (Dry Port)
จ านวน 2 แห่ ง ในปี 2015 มี ป ริม าณการขนส่ งสิ นค้ าผ่ านการขนส่ งทางน้ ารวม 25,000 ตั น และรองรับ
ผู้โดยสารรวม 12,000 คน
2) โครงสร้างพืนฐานด้านสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม
2.1) ไฟฟ้ า ซู ด านมี ก าลั งการผลิ ต ไฟฟ้ า ราว 3,000 เมกกะวัต ต์ ซึ่ งผลิ ต จากพลั งงานน้ าเป็ น
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 54 ด้วยซูดานมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก (1,250 เมกกะวัตต์)
รองลงมาเป็ น ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต จากพลั งงานความร้ อ นร้อ ยละ 43 และการซื้ อ ไฟฟ้ า จากเอธิ โอเปี ย ร้อ ยละ 3
ตามลาดับ อนึ่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่กว่าครึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศอยู่ในภาคครัวเรือน
รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาครัฐ และภาคการเกษตร ดังแสดงในรูปภาพที่ 2-11
รูปภาพที่ 2-11: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในซูดาน จ้าแนกตามสาขา (กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง) ปี 2017

Services,
1,474

Government,
1,115
Agricultural, 718

Industrial,
1,794

Residential,
6,693

ที่มา: Bank of Khartoum Group (2018)

อนึ่ง พลังงานทดแทน สามารถเป็นแหล่ง พลังงานหลักของซูดานได้ เนื่องจากบริเวณตอนกลางและ
ตะวัน ออกของประเทศซูดานมีแรงลมความเร็วสูงเหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซูดานจึงมีความ
มั่นคงทางพลังงานค่อนข้างสูง
2.2) น้า ซูดานมีทรัพยากรน้าจานวนมากราว 30.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องด้วยมีแม่น้าไนล์เป็น
แหล่งน้าหลักของประเทศ โดยเฉลี่ยซูดานมีปริมาณน้าอุปโภคบริโภคต่อคนต่อวันเท่ากับ 50.1 ลิตร ซึ่งสูงกว่า
ปริมาณความต้องการใช้น้ามาตรฐานสาหรับการดารงชีพที่ 20 ลิตรต่ อคนต่อวัน เช่นเดียวกับปริมาณการผลิต
น้าอุปโภคบริโภคของซูดานในปี 2016 รวม 4,558 พัน ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน สูงกว่าปริมาณการอุปโภค
บริโภคของประชากรในประเทศที่มีเพียง 4,220 พัน ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ตารางที่ 2.1) แสดงถึงปริมาณ
น้าอุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศของซูดาน
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ตารางที่ 2-2: บริมาณการผลิตและบริโภคน้าในซูดาน ปี 2016 (หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร)
เขต
เขตเมือง
เขตชนบท
รวมทังหมด
ที่มา: Bank of Khartoum Group (2018)

บริมาณการผลิต
2,328
2,230
4,558

ปริมาณการอุปโภคบริโภค
2,160
2,060
4,220

2.3) โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคนในซูดานเป็นอุตสาหกรรมที่
เติบโตในอัตราสูง ด้วยงบลงทุนกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยจานวนผู้ใช้โทรศัพท์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ใน
ปี 1995 เป็นร้อยละ 60 ในปี 2015 อนึ่ง ซูดานมีผู้ใช้ซิมการ์ดมากถึง 28 ล้านเบอร์ในปี 2015 อย่างไรก็ ตาม
การใช้บ ริการสัญ ญาโทรศัพท์ในซูดานครอบคลุมพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 44 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด ขณะที่
ประชากรซูดานกระจายตัวอยู่ราวร้อยละ 80 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด สาหรับอิ นเทอร์เน็ต มีผู้ใช้บริการราว
11 ล้านราย ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าอินเทอร์เน็ตบ้าน
ข้อมูลจากการลงพืนที่ซูดาน
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซูดานคือ Zain รองลงมาคือ Sudani ทั้งนี้ โทรศัพท์
ระบบเติมเงินสามารถหาซื้อบัตรเติมเงินได้ตามร้านค้าแผงลอยทั่วไป

สรุปด้านโครงสร้างพืนฐาน
โดยสรุ ป ซูด านมี โครงสร้ างพื้ น ฐานด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านโทรคมนาคม
ทั้งในมิติของความครอบคลุ มและคุณ ภาพการให้ บ ริ การจัดอยู่ในระดับค่อนข้างต่า อย่างไรก็ดี โครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและน้าอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
ความเห็นด้านระบบโครงสร้างพืนฐานของซูดานจากการส้ารวจภาคสนาม
จากการสารวจภาคสนามของคณะวิจัยมีความเห็นต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของซูดานในด้านต่างๆ ดังนี้
 ระบบขนส่งทางบกไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของประชากร ทาให้
ความครอบคลุมด้านถนน ราง และท่าอากาศยานไม่สูงนัก อีกทั้งการบูรณะ (maintenance) ก็ทาได้ลาบาก
 การขนส่งทางน้า ที่น่าสนใจมี 2 แห่ง คือ การขนส่งในแม่น้าไนล์มีไม่มากนัก ส่วนการขนส่งทางทะเลที่น่าสนใจคือ
ท่าเรือที่พอร์ตซูดานมีการพัฒนาที่ค่อนข้างดี อีกทั้งตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางเรือ
ไปยังอาหรับเช่น ท่าเรือเจดดาห์ ที่ซาอุดิอาระเบีย ใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น
 การขนส่งทางรางมีการใช้น้อยมาก และไม่ครอบคลุม
 การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งสินค้าหลักภายในประเทศ
 ท่าอากาศยานมีความหนาแน่นสูง แต่การบริหารจัดการยังไม่ดีนัก
 ระบบไอซีที แม้มีราคาไม่สูงแต่คุณภาพไม่ดีนัก ความเร็วอินเตอร์เน็ตค่อนข้างต่า
 ระบบน้า และไฟฟ้า ยังไม่ค่อยดีนัก แม้มีค่าใช้จ่ายต่า ปัญหาน้าหยุดไหล และไฟฟ้าตก เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงงาน
จาเป็นต้องมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (generator) ของตนเอง
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(3) ความพร้อมทางเทคโนโลยี
ซู ด านถู ก จั ด เป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ ต่ าจนถึ ง ปานกลาง (lower-middle-income country) มี
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในเกณฑ์ต่า และยังคงมีปัญหาเรื่องความไม่สงบภายในประเทศเป็นระยะ
รวมทั้งการพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ดีซูดานมีแผนในการพัฒ นา
ประเทศให้ เจริญ ก้าวหน้ าขึ้น เพื่ อให้ ส ามารถแข่งขัน ในเศรษฐกิ จโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลั งได้รับ
การยกเลิ ก มาตรการคว่ าบาตรไปเมื่ อ ปี 2017 ซู ด านได้ เริ่ ม การพั ฒ นาประเทศอย่ า งจริ งจั ง โดยน าเอา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของซูดานมีดังนี้
1. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฉบับล่าสุดของซูดานเริ่มให้ร่างขึ้นในปี 2008
และถูกน ามาใช้ในปี 2017 โดยการสนั บ สนุนขององค์กร UNESCO ภายใต้ความมุ่งหมายในการประกาศ
การเริ่มต้นค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แบบใหม่ในซูดาน 11 โดยมีความมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เจริญ
แบบยั่ ง ยื น Sustainable Development Goals (SDGs) ภายในปี 2030 ด้ ว ยการน าเอางานวิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ ซึ่งสาขาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งส าคั ญ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน ทรั พ ยากรน้ า พลั ง งานทดแทน และ
การประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี รวมทั้งการนาเอาเทคโนโลยี
ด้านอวกาศมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น
นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสังคมแห่งองค์ความรู้โดยการรวมเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศ และวัตถุประสงค์อีกเรื่องหนึ่งคือต้องการสร้างให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของคน
ในประเทศ และต้องการจัดตั้งให้ เกิดหน่วยงาน Council for the Development of Scientific Research,
Technology and Innovation ของซูดานขึ้นอย่างสมบูรณ์
นโยบายใหม่นี้มีการกาหนดเป้าหมายในการกระตุ้นเงินทุนในการวิจัยพัฒนา (R & D) จากเดิมคือ
ร้อยละ 0.2 ของ GDP ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2030 นอกเหนือจากเงินทุนสาหรับการวิจัย
พัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเงินทุนสาหรับการวิจัยพัฒ นาทางด้านการเงินในส่วนของ
การกู้ยืมและการขอเงินทุนจากภายนอก
ห น่ วยงาน The Ministry of Higher Education and Scientific Research (MoHESR) เป็ น
หน่ ว ยงานหนึ่ งของรั ฐ บาลที่ ถูก จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนกว่าหน่ ว ยงาน
Council for the Development of Scientific Research, Technology and Innovation จะเริ่ ม ปฏิ บั ติ งาน
ในด้านนี้ ได้ โดยในช่ว งนี้ ห น่ ว ยงาน MoHESR จึงมีห น้ าที่ ในการจัดเตรีย มแผนงานส าหรับ การดาเนิน การ
ตามแผนที่ได้รับจากนโยบายฉบับใหม่ รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงบประมาณและเงินทุนสาหรับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

11

United Nations Educational, Science and Cultural Organization (2018).
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2. ความร่วมมือกับต่างชาติ
ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของซูดานขึ้นอยู่กับธุรกิจด้านบริการเป็นหลัก จากข้อมูลของ UNESCO พบว่า
ในปี 2013 ภาคส่ ว นธุรกิจ บริก ารมี มูล ค่าร้อยละ 50 ของ GDP ภาคส่ ว นอุ ตสาหกรรมมี มูล ค่าร้อยละ 22
ของ GDP (ในจานวนนี้ร้อยละ 8 มาจากอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งพบว่ามีเพียงร้อยละ 0.7 เท่านั้นที่เป็นสินค้า
ที่ มี เทคโนโลยี ) ส่ ว นจ านวนที่ เหลื อ ร้ อ ยละ 28 ของ GDP มาจากภาคส่ ว นของเกษตรกรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น รัฐบาลซูดานได้เข้าร่วมในสัญญาข้อตกลงทวิภาคีกับ
แอฟริกาใต้เมื่อปี 2015 โดยสาขาที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกัน ได้แก่ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ
และด้ านเกษตรกรรม ซึ่งทั้ ง 2 สาขานี้ ได้ ถูก จั ด ไว้เป็ น สาขาที่ ร่ว มมื อ กัน ใน Arab Strategy for Science,
Technology and Innovation ในปี 2014 เช่นกัน
นอกจากนี้ แล้วซูดานและกลุ่มประเทศอาหรับยังมีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่ส อดคล้องกัน อีก ได้แก่ การพัฒ นาและบริห ารจัดการน้า การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในด้านสุ ขภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
นอกเหนือจากความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาหรับแล้ว ซูดานยังมีความร่วมมือกับ Organisation
of Islamic Cooperation’s Science, Technology and Innovation Agenda to 2026 อีกด้วย
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ส้าคัญ ได้แก่
- Sudanese Ministry of Science and Technology เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น
งานวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒ นาด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การพัฒ นาประเทศ และสนั บสนุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยกาหนดนโยบาย
การพัฒ นาให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ กิจกรรมอื่นที่สาคัญ ได้แก่ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการจัดให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการนาเอาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- Sudanese National Academy of Sciences (SNAS) เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ ตั้งอยู่
ที่ เมื อ ง Khartoum มี ภ ารกิ จ หลั ก ๆ ได้ แ ก่ ก าหนดมาตรฐานและการพั ฒ นาวิ จั ย ทั้ งทาง
ด้านทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชนในด้านการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการวิจัยพัฒนาต่างๆ เผยแพร่ความรู้และงานวิจัย
ต่างๆ สู่ ส าธารณะ ร่ว มมือกับ สถาบัน อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่ อการพั ฒ นาประเทศ สนั บสนุ น
ด้านเงินทุนการศึกษา ทุนการทาวิจัย และรางวัลต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- Ministry of Higher Education and Scientific Research (Sudan) (MOHE) มี ห น้ าที่
หลั กๆ คื อ จั ดระบบการศึกษาขั้น สู งโดยเฉพาะด้านวิท ยาศาสตร์ให้ มีคุณ ภาพ เพื่อให้ ผู้ ที่
เรียนจบสามารถแข่งขันในตลาดได้ พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
งานวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนด้านเงินทุน
ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
- Sudan Research Hub เป็นหน่วยงานของ Ministry of Higher Education & Research
ประกอบไปด้วยองค์กรย่อย ได้แก่ Centers of Excellence และ Research Institutes
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4. อุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะ
- The Youth Agribusiness Incubation Centers (YABICs) เป็น หน่ วยงานศู นย์ บ่ม เพาะที่
เน้นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเกษตรกรรม โดยความร่วมมือกันกับ
African Agribusiness Incubators Network (AAIN) และ IITA
- ซูดานได้ร่ วมมือกับ International Association of Science Parks and Areas of Innovation
ในการพั ฒ นาประเทศให้ มีการจัดตั้งศูน ย์บ่มเพาะขึ้นในประเทศเพื่อสร้างวัฒ นธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แข็งแกร่งและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้มีการจั ดโปรแกรม Incubation Training Workshop ขึ้นที่
เมือง Khartoum เมื่อเดือนตุลาคม 201712
5. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ที่ส้าคัญ ได้แก่
GIAD Industrial Group เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทมากในหลากหลายอุตสาหกรรมของ
ซูดาน ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมประมงน้าเค็ม อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตร การคมนาคมขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานและการก่อสร้าง เทคโนโลยีทางด้านอวกาศ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ พลังงานหมุนเวียนและ
พลั งงานทดแทน และการเป็ น หน่ ว ยงานที่ ปรึก ษา โดยเป้าหมายในการดาเนิน งานของ GIAD Industrial
Group คื อ ต้อ งการขั บ เคลื่ อนและสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กั บ เทคโนโลยี และการพั ฒ นาความสามารถด้ าน
อุตสาหกรรมต่างๆ ของซูดาน ซึ่งประกอบด้วย ขีดความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์ วิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง และ
ขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวอย่างสาขางานของ GIAD Industrial Group เช่น
- เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา และค้นคว้าพัฒนาวิจัยในด้านต่างๆ (Consultancies, Research and
Development ; R&D)
- สาขาด้านเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์สาหรับที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์สาหรับ
ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านการแพทย์ (Medical furniture and equipment)13
เฟอร์นิเจอร์สานักงาน และสาหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ
- พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน (โครงการสาหรับเฟอร์นิเจอร์) เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า
- โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบด้านการก่อสร้างทาง
อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเมืองอุตสาหกรรม งานบริการ
ด้านวิศวกรรมสาหรับถนนและสัญญาณจราจร
- การคมนาคมขนส่ง เช่น ถนนหนทางต่างๆ การขนส่งทางน้าและทางทะเล การขนส่งทางอากาศ
- อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น เครื่องมือเครื่องจักรทางด้านการเกษตร (รถแทรกเตอร์ รถตักดิน
ขนดิน เครื่องมือด้านชลประทาน เครื่องมือเก็บเกี่ยว และการบริการฉีดพ่นทางด้านการเกษตร)
- อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์ รถถัง และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถ
12

International Association of Science Parks and Areas of Innovation (2017).
(1) เฟอร์นิเจอร์สาหรับทางการแพทย์ ได้แก่ เตียง ตู้ โต๊ะ สาหรับผูป้ ่วยที่ใช้ในโรงพยาบาล และ (2) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์
ซึ่งผลิตตามมาตรฐานสากล
13
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- อุ ต สาหกรรมโลหะ เช่ น การขึ้ น รู ป โลหะ การผลิ ต โลหะผสม (Alloy) จากเหล็ ก ทองแดง
อะลูมิเนียม การผลิตสายเคเบิ้ล เหรียญโลหะต่างๆ
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น การสารวจความเป็นไปได้ของแหล่งแร่ การขุดเจาะ การสกัด การ
บริการจัดหาวิธีการและเป็นที่ปรึกษา
- อุตสาหกรรมประมงน้าเค็ม เช่น การออกแบบ การผลิต การบารุงรักษา
- อุตสาหกรรมการบิน เช่น การออกแบบ การผลิต การบารุงรักษา การฝึกอบรม
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องจักร
กลุ่มบริษัทของ GIAD ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ดังนี้

(4) ทรัพยากรธรรมชาติ/ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากหัวข้อต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ด้านทรัพยากรที่สาคัญ และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต
ของเศรษฐกิจของซูดานที่ชัดเจนที่สุด คือ น้ามัน รองลงมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
นั้น จะเห็ น ได้ว่าซูดานเริ่มหั น มาให้ ความสนใจกับการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยซูดานมีพื้นที่ที่กว้างขวางอีกทั้งพื้นที่ลุ่มน้าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ และพร้อมให้นักลงทุนเข้าไป
ประกอบกิจการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่
(5) ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ในการพิจารณาความเชื่อมโยงและตลาดที่สาคัญ คณะผู้วิจัยได้พิจารณา 2 ส่วนหลัก คือ การค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าการลงทุนที่สาคัญของซูดาน
โดยการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สังเกตจากตารางที่ 2-3 จะเห็นว่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของ
ซูดานยังค่อนข้างมีนัยสาคัญต่าต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยสัดส่วนมูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านคิดเป็น
ร้อยละ 5.43 ของการค้ากับ ทั่วโลกของซูดาน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการค้ากับซูดานสูงสุด คือ อียิปต์ ส่วน
ประเทศเพื่อนบ้ านประเทศอื่น ๆ มีสั ดส่ วนมูล ค่าการค้ากับ ซูดานไม่ถึ งร้อยละ 1 ของมูล ค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของซู ด านทั้ ง หมด อนึ่ ง สั ง เกตว่ า ซู ด านขาดดุ ล การค้ า แทบทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น เพี ย ง สาธารณรั ฐ
แอฟริกากลาง ซูดานใต้ และชาด ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทาให้ซูดานได้รับดุลการค้าเป็นบวกจาก
ทั้ง 3 ประเทศ หรือกล่าวเป็นอีกนัยได้ว่าซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับกลุ่มประเทศดังกล่าว
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ตารางที่ 2-3: มูลค่าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของซูดาน ในปี 2015
คู่ค้า

มูลค่าการค้า
(ล้าน USD)

ทั่วโลก
14,000.96
การค้ากับเพื่อนบ้าน
760.21
อียิปต์
697.39
เอธิโอเปีย
42.68
เอริเทรีย
9.86
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4.69
ซูดานใต้
2.96
ลิเบีย
2.06
ชาด
0.57
ที่มา: Trademap.org, ประมวลโดย มูลนิธิ สวค.

สัดส่วนมูลค่าการค้า
ต่อการค้ากับทั่วโลก
(ร้อยละ)
100.00
5.43
4.98
0.30
0.07
0.03
0.02
0.01
0.00

การส่งออก
(ล้าน USD)

การน้าเข้า
(ล้าน USD)

ดุลการค้า
(ล้าน USD)

5,587.52
170.47
151.76
6.77
4.89
3.14
2.96
0.59
0.37

8,413.44
589.74
545.63
35.91
4.97
1.56
0.00
1.48
0.19

-2,825.92
-419.27
-393.87
-29.15
-0.09
1.58
2.96
-0.89
0.18

ทั้งนี้ สินค้าสาคัญที่ค้าขายระหว่างกัน ในรายการของสิ นค้าที่ซูดานมีมูลค่าส่งออกให้กับประเทศ
เพื่อนบ้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ของปี 2015 ได้แก่ เมล็ดพืชหรือผลไม้ที่มีน้ามัน (113.29
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เนื้ อ สั ต ว์ (19.13 ล้ า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ) ฝ้ า ย (13.23 ล้ า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ) ผั ก (6.40
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และน้ามัน (3.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ส่วนรายการของสินค้าที่ซูดานมีมูลค่านาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเรียงลาดับจากมากไปน้อย 5
อันดับแรก ของปี 2015 ได้แก่ น้ามัน (62.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)14 พลาสติก (47.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เภสัชภัณฑ์ (33.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) น้าตาล (32.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และผัก (31.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
สาหรับประเทศที่เป็นคู่ค้าสาคัญของซูดานสังเกตได้จากตารางที่ 2-4 จะเห็นว่าประกอบไปด้วย จีน
อินเดีย และกลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งรวมมูลค่าการค้าของซูดานกับกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5
อันดับแรกดังกล่าวคิดเป็นเป็นสัดส่วนต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของซูดานสูงถึงร้อยละ 65.81

14

นาเข้าจากอียิปต์ทั้งหมด
สาธารณรัฐซูดาน
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ตารางที่ 2-4: ประเทศคู่ค้าส้าคัญ 5 อันดับแรกของซูดาน ปี 2015 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: Trademap.org, ประมวลโดย มูลนิธิ สวค.

(6) ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ในส่วนของความตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญต่อการค้าการลงทุนของซูดานยังไม่ปรากฏชัด โดย
ซูดานได้มีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับสหรัฐฯ ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา แต่ยังไม่ปรากฎผลเป็น
รูปธรรม15
สาหรั บ ความตกลงทางการค้าแบบกลุ่ม ซูดานอยู่ในกลุ่ม ตลาดร่วมแห่ งแอฟริกาตะวันออกและ
แอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa: COMESA) โดยมีสมาชิกเป็นกลุ่ม
ประเทศในทวีปแอฟริกา จานวน 19 ประเทศ16
สรุปภาพรวมประเทศซูดาน
จากการศึกษาสามารถสรุปภาพรวมประเทศซูดานได้ ดังนี้

15
16

http://www.economywatch.com/world_economy/sudan/export-import.html
http://focusafrica.gov.in/Trade_Agreements_Africa.html
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ประวัติประเทศ

มีอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปีก่อนคริสตกาล (Nubia และKushite) ร่วมยุคกับอียิปต์ ภายหลัง
อารยธรรมมุสลิมปกครอง และเคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิ์ออตโตมัน (เติร์ก) ก่อนจะถูกปกครอง
โดยอังกฤษร่วมกับอียิปต์ (British-Egyptian) จนปี 1955 ได้ประกาศเอกราช ส่วนใหญ่จะถูก
ปกครองภายใต้รัฐบาลทหารเนื่องจากมีปั ญ หาสงครามภายใน (Civil War) บ่ อยครั้ง จนปี
2011 ได้แยกประเทศระหว่างซูดาน (มุสลิม) กับซูดานใต้ (คริสต์) ความรุนแรงในซูดานจึงสงบ
การเมือง
ลง
(Politics)
ระบบการเมือง
มีการเลือกตั้งเป็ นประชาธิปไตย โดยประธานาธิบดี Bashir ชนะการเลือกตั้งได้เสียงร้อยละ 95
การปกครองบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สามารถจัดการได้รวดเร็วว่องไวแม้จะให้อิสระในการ
บริหารของแต่ละรัฐพอสมควร
ระบบกฎหมาย
กฎหมายจารีตประเพณี (customary law) และกฎหมายอิสลามในบางกรณี (รวมถึงระบบ
ธนาคาร)
ขนาดตลาด
83,016.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประชากร 37.8 ล้านคน
โครงสร้าง GDP
เกษตร ร้อยละ 40 อุตสาหกรรม ร้อยละ 5 บริการ ร้อยละ 55
เศรษฐกิจ
การเปิดเสรี
การค้าระหว่างประเทศคิดเป็น ร้อยละ 21.9 ของ GDP
(Economics)
การลงทุนจากต่างประเทศ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2016
เสถียรภาพ
ค่าเงินตกต่า เงินเฟ้อสูงขึ้น หนี้สาธารณะสูง ขาดดุลการค้า
ทรัพยากรมนุษย์
ประชากร 37.8 ล้านคน
เชื้อชาติ
ชาวซูดาน (คล้ายอาหรับผสมแอฟริกัน)
สังคม
ศาสนา
อิสลาม
(Social)
ภาษา
อารบิก
วัฒนธรรมธุรกิจ
สุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี เวลาทางานไม่เป็นสากล ต้องมีสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น อาหาร ที่
พักให้กับแรงงาน
การขนส่งทางถนน
เป็นการขนส่งหลัก ถนนคุณภาพใช้ได้ในตัวเมือง ออกนอกเมืองเป็นทางลูกรังมาก ยกเว้นไฮเวย์
อย่างไรก็ตามมีน้าท่วมบ่อยครั้งต้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง
การขนส่งทางราง
ไม่ใช่การขนส่งหลัก มีบ้างในการขนส่งสินค้า แต่ไม่นิยมขนส่งบุคคล
การขนส่งทางน้า
ท่าเรือที่พอร์ตซูดานมีความพร้อมพอสมควร และมีการพัฒนาขยายอยู่เรื่อยๆ แต่การขนส่งใน
แม่น้าไนล์ยังมีไม่มากนัก
โครงสร้างพืนฐาน
(Infrastructure) การขนส่งทางอากาศ
มีสายการบิ น ภายใน 3 สาย แต่ก ารจั ดการต่า งๆ ยังไม่เป็ นสากลนั ก สนามบิ น นานาชาติ
มีขนาดเล็กและค่อนข้างเก่า
ไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายต่าเนื่องจากรัฐอุดหนุน อย่างไรก็ตามมีปัญหาไฟฟ้าตกบ่อย
ประปา
ค่าใช้จ่ายต่าเนื่องจากรัฐอุดหนุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างช้า
เทคโนโลยี
หน่วยงานสาคัญ
มีมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรจานวนมาก แต่ส่วนมากไม่มีงานในประเทศจึงออกไปทางานยัง
(Technology)
ต่างประเทศ เช่น ในอาหรับ

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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3.1 ภาพรวมกฎระเบียบและนโยบายที่สาคัญด้านการลงทุน
ซูดานเป็นประเทศที่เปิดการค้าการลงทุนแบบเสรี หลังจากการที่ซูดานได้รับการยกเลิกมาตรการ
คว่่าบาตรจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ซูดานได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้ดีขึ้น แต่ยังขาดแคลน
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ยังมีความล้าสมัยและขาดความก้าวหน้า ดังนั้นซูดานจึงต้องการเทคโนโลยีและองค์ความรู้
จากต่างชาติเพื่อมาพัฒนาประเทศตนเอง
นโนบายส่งเสริมการลงทุนในซูดานสร้างแรงดึงดูดแก่นักลงทุนต่างชาติด้วยการให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือสัดส่วนในการท่าธุรกิจได้ในร้อยละ 100 แต่ความไม่แน่นอนในกฎหมาย ช่องว่างในกฎหมายที่ยังมี
อยู่มาก ท่าให้การลงทุนในซูดานควรเป็นการลงทุนในกิจการร่วมกับนักลงทุนท้องถิ่นซูดาน นอกจากนั้นรัฐบาล
ซูดานยังให้การสนับสนุนการลงทุนในซูดานด้วยการเข้ามาดูแล พร้อมทั้งให้ค่าแนะน่าแก่นักลงทุนต่างชาติ
ตั้ ง แต่ ต อนเริ่ ม กิ จ การ นอกจากนั้ น ยั ง มี One Stop Service ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ Ministry of
Investment ที่จ ะท่าหน้ าที่เป็ น ศูน ย์ กลางในการประสานงานระหว่ างนักลงทุนต่ างชาติ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง การขอใบอนุญาตลงทุน และการร่างนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ
ด้วยเหตุที่ซูดานเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนผ่านเขตการค้าเสรีต่างๆในซูดาน ที่ในแต่ละเขตการค้าเสรีจะมีอุตสาหกรรมหลักแตกต่างกันไป
มีสิทธประโยชน์ส่าหรับการลงทุนในเขตการค้าเสรีมากกว่าพื้นที่อื่นในซูดาน เพื่อกระตุ้นการลงทุนแก่นักลงทุน
ต่างชาติมากขึ้น
อย่ างไรก็ตามนั กลงทุน ควรพึ งระวัง ในการท่าธุรกิจ ในซูดาน เนื่องจากกฎหมายที่ยังไม่แ น่ น อน
ช่องว่างในกฎหมายการลงทุนยังมีอยู่มากนัก การโอนเงินในประเทศซูดานอาจจะยังท่า ได้ไม่สะดวกนัก และ
ค่าเงินซูดานยังไม่เป็นที่ยอมรับ ท่าให้ต้องผ่านประเทศที่ 3 ในการโอนเงิน
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3.2 กฎระเบียบและข้อห้ามในการลงทุน
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎระเบียบและข้อห้ามในการลงทุนในซูดาน ได้แก่ กิจการที่ห้ามลงทุนในซูดาน
สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในซูดาน การก่อสร้างสถานประกอบการและ
โรงงาน การถือครองที่ดิน การขออนุญาตสร้างโรงงาน มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้ อม แรงงาน
การน่าเข้าสินค้า ภาษี พิธีการศุลกากร การส่งออก และการโอนเงินกลับประเทศ โดยรายละเอียดมีดังนี้
3.2.1 การจดทะเบียนธุรกิจ
(1) กิจการต้องห้าม
กิจการที่ต้องห้ามส่าหรับนักลงทุนต่างชาตินั้น ซูดานยังไม่มีกฎหมายชัดเจนในเรื่องนี้ มีเพียงแต่การ
ขออนุญาตในกิจการที่ลงทุนก่อนการท่ากิจการเท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการท่ากิจการในซูดาน นักลงทุน
จะต้องท่า Feasibility Study ที่อยู่ภายใต้การดูและควบคุมของรัฐบาลซูดาน ตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันคือ
Investment Encouragement Act, 1999" Amended (2003)
(2) สัดส่วนการถือหุ้น
นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาท่าธุรกิจในซูดานได้ในสัดส่วนร้อยละ 100 แต่การท่าธุรกิจในซูดาน
ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากกฎหมายของซู ดานยังปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากนักลงทุนต่างชาติ
ต้องการเข้ามาลงทุนในซูดาน ควรที่จะเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นในซูดานก่อน เพื่อความสะดวก
ในการลงทุนมากขึ้น
(3) ขั้นตอน
ขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจในซูดานประกอบไปด้วย 11 ขั้นตอน เวลาในการด่าเนินการจั ดตั้งธุรกิจ
ประมาณ 37 วัน เอกสารส่าคัญที่นักลงทุนต้องเตรียมเพื่อการจัดตั้งธุรกิจมีดังนี้
a) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
b) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น
c) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เข่น วัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น พร้อมตรา
ประทับตามกฎหมายซูดาน
d) เอกสาร Feasibility Study
e) แบบฟอร์ม C2 and C2a ที่อนุมัติแล้ว(สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์) พร้อมทั้งลงนามโดยผู้
ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องได้รับการรับรองจากทนายความตามกฎหมายของซูดาน
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โดยขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในซูดานมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3-1: ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในซูดาน
ลาดับ

ขั้นตอน

1

APPLIES TO WOMEN ONLY: Obtain husband’ s permission to open a
business (ส่าหรับนักลงทุนเพศหญิงเท่านั้น): ต้องได้รับอนุญาตจากสามีในการท่าธุรกิจ
- ตามประมวลกฎหมาย Civil Code Art. 1117 ได้ระบุไว้ว่า ผู้หญิงที่แต่งงานหรือมี
ครอบครัวแล้ว ก่อนจะท่าธุรกิจต้องขออนุญาตจากสามีก่อน เนื่องจากตามกฎหมาย
สามีสามารถปกป้องภรรยาและสามารถขจัดสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของครอบครัวได้
หากผู้หญิงคนใดไม่ได้ขออนุญาตจากสามี สามีมีสิทธิ์เรียกร้องการยุติการท่าธุรกิจต่อ
ศาลได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : Domicile
Apply for registration and reserve a company name ยื่นขอจดทะเบียนและ
จองชื่อบริษัท
หน่วยงานรับผิดชอบ : Commercial Registrar
- ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติชื่อก่อน หากชื่อบริษัทซ้่ากันจะไม่
สามารถอนุมัติได้
เอกสารที่ใช้ในการด่าเนินการ(แบบร่าง)
1. ส่าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เข่น วัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น
พร้อมตราประทับตามกฎหมายซูดาน
Notarize the memorandum and articles of association ส า เ น า ห นั ง สื อ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับ
Agency : Notary
เอกสารที่ใช้ในการด่าเนินการ
- แบบฟอร์ม C2 and C2a ที่อนุมัติแล้วตามข้อข้างต้น พร้อมทั้งลงนามโดยผู้ก่อตั้ง ผู้
ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องได้รับการรับรองจากทนายความตามกฎหมายของซูดาน
Notify the taxation chambers แจ้งเก็บภาษี
Agency : Taxation chambers
เอกสารที่ใช้ในการด่าเนินการ
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- แบบฟอร์ม C2 and C2a
Register with the commercial registry ลงทะเบียนการค้า
Agency : Commercial Registry
เอกสารที่ใช้ในการด่าเนินการ
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- แบบฟอร์ม C2 and C2a
Receive site inspection ตรวจสอบสถานที่
Agency : Commercial Registry
Apply for a tax identcation number (TIN) การขอหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
Agency : Taxation chambers
เอกสารที่ใช้ในการด่าเนินการ
- เอกสารแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- ใบรับรองของบริษัท
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- หนังสือมอบอ่านาจ (ถ้ามี)
Register for VAT การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Agency : Taxation chambers

2

3

4

5

6
7

8

เวลาในการ
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 วัน

280 ปอนด์ซูดาน

2 วัน

500 ปอนด์ซูดาน

1 วัน

ร้อยละ 0.2
ของทุนจดทะเบียน

4 วัน

1,050 ปอนด์ซูดาน

2 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

5 ปอนด์ซูดาน

2 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ลาดับ

ขั้นตอน

9

Register with the labor authorities การลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน
Agency : Labor authorities
Enroll employees in social security การลงทะเบียนกับสานักงานประกันสังคม
Agency : Social Insurance Fund
เอกสารที่ต้องใช้ในการด่าเนินการ
- ส่าเนาทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนบริษัทที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
- รายชื่อพนักงานในบริษัท
Make a company seal จัดทาตราประทับบริษัท
Agency: Sudan Currency Printing Press Co.

10

11

เวลาในการ
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย

14 วัน

192 ปอนด์ซูดาน

5 วัน

25 ปอนด์ซูดาน

2 วัน

1,450 ปอนด์ซูดาน

ที่มา: World bank Doing Business Sudan 2018

3.2.2 การก่อสร้างสถานโรงงาน/สถานประกอบการ
(1) การถือครองที่ดิน
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดานได้รับอนุญาตให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในซูดานได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายที่ซูดานก่าหนดไว้ ส่าหรับการถือครองที่ดินในเขตการค้าเสรีมีข้อก่าหนดให้นักลงทุน
ต่างชาติสามารถเช่าได้อย่างเดียว โดยระบุ ระยะเวลาส่าหรับการเช่า การเช่าเพื่ อท่าอุตสาหกรรม 20 ปี และ
การเช่าเพื่อการท่ากิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ 15 ปี
การจัดหาที่ดินของนักลงทุนต่างชาติในซูดาน
จากการส่ารวจภาคสนามพบว่า ในการลงทุนยังซูดานผ่านหน่ วยงานของรัฐ เช่น Ministry of Investment
รัฐบาลซูดานจะช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมให้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเช่า หรือการร่วมธุรกิจกับรัฐบาลหรือ
เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว โดยในกรณีของการร่วมทุนกับรัฐบาล เช่น ร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจ (GIAD) รัฐวิสาหกิจ
จะเป็นผู้จัดหาและให้ที่ดินส่าหรับประกอบกิจการ อย่างไรก็ตามจากการส่ารวจภาคสนามพบว่าการได้ม าซึ่งเอกสารสิทธิ์
ในกรณีที่ร่วมทุนกับรัฐบาลนี้ ต้องมีการจัดท่ารายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility Study) ของโครงการก่อน

(2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (EIA)
ซูดานมีการประเมิน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) โดย
ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสิ่งแวดล้อมซูดาน Environmental Governance in Sudan หรือ UNEP ที่
ก่าหนดให้ทุกอุตสาหกรรมต้องมีการประเมิ นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก่อน ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม Environment Protection Act of 2001
(3) การขออนุญาตก่อสร้าง
ขั้นตอนการขออนุ ญาตก่อสร้ างมีทั้ งหมด 15 ขั้นตอน ใช้เวลาด่าเนินการประมาณ 287 วัน ซึ่ง
นักลงทุนที่ต้องการขออนุญาตก่อสร้างต้องท่าตามขั้นตอนดังนี้
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ตารางที่ 3-2: ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
ลาดับ

ขั้นตอน

1
2

ขอรับโฉนดจากกรมที่ดิน
อนุญาตก่อสร้างจากหน่วงงานเทศบาล
- บริษัทก่อสร้างจะต้องยื่นรายละเอียดของต่าแหน่งที่ดิน และ
ยื่นแบบแปลนของอาคารแก่กรมการผังเมือง
ขออนุมัติการก่อสร้างจากกรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3
4
5

6
7

8
9

ขออนุมัติการก่อสร้างจากหน่วยงานดับเพลิง
ขอใบอนุญาตการก่อสร้างชั่วคราวจากหน่วยงานเขต
- บริ ษั ท ก่ อ สร้ า งจะสามารถยื่ น เรื่ อ งก่ อ สร้ า งชั่ ว คราวได้
หลังจากได้รับการรับรองจากกรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แล้วเท่านั้น
ช่าระค่าขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ได้รับการอนุญาตก่อสร้าง
- ผู้ขอรับการอนุญาตจะต้องยื่นค่าร้องไปยังกรมการก่อสร้าง
และ กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
- การก่ อ สร้ า งจะต้ อ งเป็ น ไปตาม กฎหมายการก่ อ สร้ า ง
อาคารแห่ ง รั ฐ คาร์ ทู ม ปี 1997 มาตราที่ 5 กล่ า วถึ ง
การด่าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง
- มาตราที่ 6 ก่า หนดให้ ก ารขออนุญ าตก่อสร้างจะต้องถูก
ตอบรับภายใน 15 วันหลังจากการยื่นค่าร้อง
- มาตราที่ 8 ก่าหนดว่าที่ดินที่จัดสรรต้องเป็นของผู้ยื่นค่าร้อง
- เอกสารประกอบการยื่นค่าร้อง ได้แก่
o รายละเอียดชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นค่าร้อง
o รายละเอียดจ่านวนแปลงและเขตที่ตั้งของที่ดิน
o รายละเอียดขนาดของที่ดินและประเภท
o โฉนดที่ดินที่ถูกเตรียมจากผู้ส่ารวจเพื่อก่าหนดพื้นที่
การด่าเนินงาน
o ใบรับ รองจากกรมที่ดิน โดยใบรับ รองจะต้อ งแสดง
สถานะของที่ดินว่าเป็นการถือกรรมสิทธิ์ หรือเป็นการ
เช่าซื้อ หากเป็นการเช่าซื้อ จ่าเป็นต้องยื่นเอกสารการ
ต่อสัญญาครั้งล่าสุดเพิ่มเติม หากมี
- เอกสารทางวิศวกรรมประกอบการขอใบอนุญ าตเป็นไป
ตามกฎหมายการก่อสร้างอาคารแห่ งรัฐคาร์ทูม ปี 1997
ถึงกระนั้นในทางปฏิบัติติจะใช้เอกสาร ดังนี้
o แบบแปลนสถาปัตยกรรม
o แบบแปลนโครงสร้าง
o แผนผังชั้น
o ระบบและทิศทางการระบายน้่า
o แผนผังระบบประปา
o แผนผังระบบไฟฟ้า
o แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัย
รับการตรวจสอบรากฐานอาคาร
การสุ่มตรวจสอบ
- มาตราที่ 12 กฎหมายการก่อสร้างอาคารแห่งรัฐคาร์ทูม ปี
1997 ก่าหนดให้ผู้มีอ่านาจในการตรวจสอบการก่อ สร้า ง
สามารถเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างเมื่อใดก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่า
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่วางไว้

เวลาในการ
ดาเนินการ
7 วัน

10 เหรียญสหรัฐฯ

กรมที่ดิน

7 วัน

300 เหรียญสหรัฐฯ

หน่วยงานเขต

35 วัน

22 ปอนด์ซูดาน

30 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานดับเพลิง

25 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานเขต

2 วัน

9945 ปอนด์ซูดาน

ธนาคาร

40 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการก่อสร้างและ
กระทรวงสาธารณสุข
และสาธารณูปโภค

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการก่อสร้าง

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย

สาธารณรัฐซูดาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ลาดับ

ขั้นตอน

10

12

ยื่นเรื่องและรับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- มาตราที่16 กฎหมายการก่อสร้างอาคารแห่งรัฐคาร์ทูม ปี
1997 ก่ า หนดให้ ผู้ ยื่น ขอท่า การก่อ สร้า งจั ด ท่ า จดหมาย
น่ า ส่ ง ไปยั ง กรมการก่ อ สร้ า งแจ้ ง ว่ า การก่ อ สร้ า งเสร็ จ
สมบูรณ์แล้ว เพื่อด่าเนินการออกใบรับรองมาตรฐาน
รับใบรับรองมาตรฐาน
- งานที่ได้รับการอนุญาตก่อ สร้า งจะต้องรับการตรวจสอบ
เพื่อรับการอนุมัติ โดยผู้ที่ยื่นขอท่าการก่อสร้างจะต้องแจ้ง
ต่อ กรมการก่อ สร้า งว่า อาคารพร้อ มได้รับ การตรวจสอบ
และจัดท่าการนัดหมาย
- หลังจากการตรวจสอบ หากอาคารเป็นไปตามมาตรฐาน
การก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
แบบแผน และ รายละเอียด กรมการก่อสร้างจึงท่าการออก
ใบรับรองมาตรฐาน
ขอการเชื่อมต่อระบบบ่าบัดน้่าเสีย

13

รับการประเมินระบบประปาและบ่าบัดน้่าเสีย

14

รับการเชื่อมต่อระบบประปาและบ่าบัดน้่าเสีย

15

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน

11

เวลาในการ
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

30 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

105 วัน

1200 ปอนด์ซูดาน

1 วัน

210 ปอนด์ซูดาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการก่อสร้าง

กรมการก่อสร้างและ
กระทรวงสาธารณสุข
และสาธารณูปโภค

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
ประปาของรัฐ (PEWC)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
ประปาของรัฐ(PEWC)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
ประปาของรัฐ(PEWC)
กรมที่ดิน

ที่มา: World bank Doing Business Sudan 2018

3.2.3 การประกอบกิจการ
(1) มาตรฐานโรงงาน
มาตรฐานภายในของซูดานยังไม่มีความชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตามในการส่งออกจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานของประเทศที่จะส่งออกอยู่ แล้ว โดยซูดานยอมรับ (recognize) มาตรฐานสากล เช่น ISO หรือ
มาตรฐานของยุโรป (EN) เป็นต้น
(2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับมาตรฐานโรงงาน ซูดานยังไม่มีความชัดเจนด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมากนัก อย่างไรก็
ตามก่อนการประกอบกิจการจะต้องท่า EIA ก่อน ซึ่งในการประกอบกิจการก็จะต้องปฏิบัติตามผลการศึกษา
EIA ด้วย ทั้งนี้รัฐบาลซูดานจะท่าการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนเริ่มด่าเนินธุรกิจ และระหว่างที่ด่าเนินธุรกิจ
โดยจะเข้ามาตรวจสอบทุก 6 เดือน
3.2.4 แรงงาน
(1) ค่าจ้างขั้นต่า
ค่าจ้างขั้นต่่าทางการ (official rate) ของซูดาน ก่าหนดตั้งแต่ปี 2008 อยู่ที่ 425 SDG ต่อเดือน ซึ่ง
ขณะนั้น (ปี 2008) อยู่ที่ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันค่าเงิน SDG อ่อนค่าลง
อย่างมาก นอกจากนั้นค่าครองชีพต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น ในทางปฏิบัติที่แท้จริงนั้น จากการส่ารวจภาคสนามพบว่า
อัตราจ้างที่เหมาะสม คือ ประมาณ 2,000 SDG ต่อเดือนส่าหรับแรงงานทั่วไป และประมาณ 15,000 SDG ต่อ
เดือนส่าหรับแรงงานฝีมือ ทั้งนี้จากการส่ารวจภาคสนามยังพบอีกว่า นายจ้างควรมีสวัสดิการด้านอื่น เช่น
อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ด้วย ดังจะกล่าวต่อไป
สาธารณรัฐซูดาน
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ตารางที่ 3-3: ค่าจ้างที่เหมาะสมในซูดานตามทักษะแรงงาน
ประเภทแรงงาน
แรงงานทั่วไป
แรงงานฝีมือ
ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ค่าจ้างที่เหมาะสมต่อเดือน
(เหรียญสหรัฐฯ)
80
500

ค่าจ้างที่เหมาะสมต่อเดือน
(ปอนด์ซูดาน)
2,000
15,000

(2) สิทธิและสวัสดิการ
เนื่องจากค่าจ้างที่ซูดานค่อนข้างต่่า นายจ้างจึงควรมีสวัสดิการต่างๆให้แก่ลูกจ้าง อาทิ
- แรงงานมีสิทธิได้รับค่าแรงในการเดินทางจากที่ท่างานของตนเองกลับสถานที่ที่ตนก่าเนิดได้ปีละครั้ง
- แรงงานที่ท่างานเกิน 3 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจ่านวนในวันหยุดและวันหยุดราชการ
- อาหารให้ 1 มื้อ ต่อ 1 กะเวลาการท่างานและที่พักแก่พนักงาน รวมทั้ง สวั ส ดิการอื่นๆ เช่น
รักษาพยาบาล
(3) เวลางาน
เวลางานปกติ
1. เวลาเริ่มงาน 6.00 น. และเลิกงาน 14.00 น. ซึ่งในแต่ละแห่งอาจจะมีเวลาการท่างานที่แตกต่างกัน
หรือบางแห่งก็แบ่งเวลางานเป็น 2 ช่วงการท่างานต่อวัน
2. เวลาท่างานปกติจ่านวน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในเวลางานสามารถพัก
รับประทานอาหารหรือพักผ่อนได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง
3. ในกรณีที่แรงงานผู้หญิงเพิ่งคลอดบุตรไม่เกิน 2 ปี ในช่วงเดือนรอมฎอน เวลาท่างานปกติจะเหลือ
7 ชั่วโมงต่อวัน
การทางานล่วงเวลา
1. หากท่างานล่วงเวลาในวันท่างานปกติ แรงงานจะได้รับค่าจ้างล่วงเวลาเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1.5 เท่า
ของค่าแรงต่อชั่วโมงปกติ
2. หากท่างานล่วงเวลาในวันหยุด แรงงานจะได้รับค่าจ้างล่วงเวลาเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 2 เท่าของ
ค่าแรงต่อชั่วโมงปกติ
การหยุดงาน
สิทธิในการลาหยุดงานประจ่าปีของแรงงานแบ่งออกเป็นดังนี้
1. แรงงานที่ได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 1-3 ปี มีสิทธิในการหยุดงาน 20 วันต่อปี
2. แรงงานที่ได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 4-14 ปี มีสิทธิในการหยุดงาน 25 วันต่อปี
3. แรงงานที่ได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิในการหยุดงาน 30 วันต่อปี
(4) การเลิกจ้าง
เมื่อแรงงานถูกเลิกสัญญาจ้างงานจากนายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย ดังนี้
1. เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เช่น เกษียณอายุ ตาย หมดสัญญาจ้าง ลาออก ต้องจ่ายเงินชดเชยตาม
อายุงาน และสัญญาจ้าง ดังนี้
- ค่าชดเชย 1 เดือนส่าหรับลูกจ้างรายเดือน
- ค่าชดเชย 2 สัปดาห์ส่าหรับลูกจ้างรายครึ่งเดือน ที่ท่างานน้อยกว่า 5 ปี
สาธารณรัฐซูดาน
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- ค่าชดเชย 1 สัปดาห์ส่าหรับลูกจ้างรายสัปดาห์ที่ท่างานน้อยกว่า 2 ปี
- ค่าชดเชย 1 วันส่าหรับลูกจ้างรายวันที่ท่างานน้อยกว่า 3 เดือน
- ค่าชดเชย 1 สัปดาห์ส่าหรับลูกจ้างรายวันที่ท่างานมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 2 ปี
- ค่าชดเชย 2 สัปดาห์ส่าหรับลูกจ้างรายวันที่ท่างานมากกว่า 2 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี
- ค่าชดเชย 1 เดือนส่าหรับลูกจ้างรายวันและรายสัปดาห์ที่ท่างานมากกว่า 5 ปี
- ค่าชดเชย 6 เดือนส่าหรับลูกจ้างที่ท่างานจนเกษียณอายุ
2. กรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจ่าเป็นต้องให้ลูกจ้างออก นายจ้างต้องจ่ายเงินตอบแทน
6 เดือนเพื่อชดเชย
3. ลูกจ้างท่าผิดกฎหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
(5) สหภาพแรงงาน
ระบบสหภาพแรงงานในซูดานยังไม่มีระบบที่ชัดเจนนัก เนื่องจากมีอัตราการว่างงานสูง อย่างไรก็ตาม
ซูดานมีลักษณะเป็นระบบสังคมสวัสดิการ กล่าวคือ ค่าแรงไม่สูงนักแต่โดยมากจะต้องให้สวัสดิการต่างๆ เช่น
อาหาร และที่พัก อย่างครบครัน
3.2.5 การนาเข้าเครื่องจักร/สินค้าทุน
สินค้าที่น่าเข้าในซูดานต้องผ่านพิธีการศุลกากรต่างๆให้เรียบร้อย โดยเอกสารที่ใช้ในการน่าเข้าจะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยแบ่งสินค้าที่ น่าเข้าได้ออกเป็น 2 ชนิด คือสินค้าห้ามน่าเข้า และ
สินค้าที่ต้องขออนุญาตน่าเข้า
 สินค้าห้ามนาเข้า อาทิ สารเคมีบางชนิด เช่น โพแทสเซียมโพรไมด์ สิ่งของที่เกี่ยวกับการพนัน
อาวุธปืน วัตถุระเบิด เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ไวน์ ยาเสพติด ครีมและเครื่องส่าอาง
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในกระทรวงสาธารณสุขของซูดาน สื่อสิ่งพิมพ์อนาจาร และสิ่งของที่มาจาก
อิสราเอล
 สินค้าที่ต้องขออนุญาตนาเข้า อาทิ ทองค่า ยาและเวชภันฑ์ต่างๆ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์
เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง และอุปกรณ์การท่าประมง
(1) ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลในซูดานแตกต่างกันตามประเภทกิจการ ดังนี้
- ร้อยละ 0 ส่าหรับกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
- ร้อยละ 10 ส่าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
- ร้อยละ 15 ส่าหรับกิจการที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ การเงิน และการประกันภัย
- ร้อยละ 30 ส่าหรับกิจการที่เกี่ยวกับบุหรี่และยาสูบ
- ร้อยละ 35 ส่าหรับกิจการที่เกี่ยวกับน้่ามันและก๊าซ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของซูดานก่าหนดในอัตราก้าวหน้าตามฐานรายได้ในแต่ละปี โดย อยู่ในช่วง
ระหว่าง ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามปกติภาษีมูลค่าเพิ่มของซูดานจัดเก็บอยู่ที่อัตรา ร้อยละ 17 ของราคาสินค้า ยกเว้น บริการอย่างอื่น
เช่น โทรคมนาคมจัดเก็บที่ร้อยละ 30
สาธารณรัฐซูดาน
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ภาษีอื่นๆ
- ร้อยละ 3 ส่าหรับภาษีการพัฒนาสังคม
- ร้อยละ 10 ส่าหรับการได้รายได้จากการให้เช่า
(2) พิธีการศุลกากร และขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการนาเข้า
ซูดานเป็นประเทศที่เปิดให้มีการค้าการลงทุนกันอย่างเสรี เปิดโอกาสในการน่าสินค้าน่าเข้ามาขาย
ในซูดาน แต่ในสินค้าบางประเภทก็ถูกจ่ากัดการน่าเข้า เนื่องจากสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่มีแล้วในซูดาน
ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันในสินค้าได้ ทุกประเทศสามารถน่าเข้าสินค้าได้หมด ยกเว้นสินค้าน่าเข้าจากอียิปต์ และ
จอร์แดนจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ1
3.2.6 การส่งออก
- ร้อยละ 5 ส่าหรับสินค้าทั่วไป
- ร้อยละ 10 ส่าหรับผ้าฝ้าย หมากฝรั่ง
- ร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 150 ส่าหรับเครื่องดื่มแอลกฮอล์และยาสูบ
3.2.7 การโอนเงินกลับประเทศ
ส่าหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน สามารถโอนเงินกลับประเทศได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม
มีอุปสรรคในการโอนเงิน 2 ประการ คือ (1) ค่าเงินปอนด์ซูดานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ และ (2) ธนาคารในไทยส่วน
ใหญ่ไม่รับโอนเงินจากซูดานโดยตรงเนื่องจากกังวลเรื่องความเสี่ยง แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศ
ว่าซูดานไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศต้องห้ามก็ตาม
ดังนั้น รูปแบบการโอนเงินในปัจจุบันจึงอยู่ในลักษณะของการผ่านประเทศที่ 3 ที่รับแลกเปลี่ยนเงิน
ปอนด์ซูดาน เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่จะรับแลกในอัตราตลาดมืด ทั้งนี้ จากการส่ารวจภาคสนาม พบว่า
ซูดานมีอัตราแลกเปลี่ยน 3 อัตรา คือ อัตราทางการ อยู่ที่ 18 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ อัตราธนาคารอยู่
ทีป่ ระมาณ 35 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ และอัตราตลาดมืดอยู่ที่ประมาณ 40 ปอนด์ซูดานต่อเหรียญสหรัฐฯ
จากการส่ารวจภาคสนามพบว่า ธนาคารในซูดานจะต้องเป็นธนาคารที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
เช่น ไม่เก็บดอกเบี้ยแต่จะอยู่ในรูปของอัตราก่าไรผู้ฝาก (Credit Sale) และอัตราก่าไรธนาคารแทน เป็นต้น
ธนาคารในซูดานมี 29 แห่ง 2 ได้แก่
1. Abu Dhabi National Bank
2. African Bank for Trade and Development
3. Agricultural Bank of Sudan
4. Al Shamal Islamic Bank Farmer’s Commercial Bank
5. Aljazeera Sudanese Jordanian Bank
6. Alsalam Bank
7. Animal Resources’ Bank
8. Arab Sudanese Bank
1
2

https://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Sudan-CUSTOMS-AND-DUTIES.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_Sudan
สาธารณรัฐซูดาน
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11.
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25.
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Baraka Bank (Sudan)
Blue Nile Mashreq Bank
Byblos Bank (Africa)
El -Nilien Bank Bank of Khartoum
Export Development Bank
Faisal Islamic Bank
Family Bank Financial Investment Bank
Industrial Development Bank
Islamic Cooperative Development Bank
National Bank of Sudan
Omdurman National Bank
Qatar National Bank
Real Estates Commercial Bank
Saudi Sudanese Bank
Savings and Social Development Bank
Sudanese Egyptian Bank
Sudanese French Bank
Sudanese Islamic Bank
Tadamon Islamic Bank
United Capital Bank
Workers’ National Bank

3.3 กฎระเบียบและนโยบายส่งเสริมการลงทุน
3.3.1 หน่วยงานหลักในการส่งเสริม
 หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนของซูดาน คือ Ministry of investment โดยท่าหน้าที่
เป็นลักษณะ One Stop gate system ด่าเนินนโยบายด้านการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน อ่านวย
ความสะดวกการลงทุนแก่นักลงทุน
 หน่วยงานอื่นๆ อาทิ กระทรวงเกษตร ส่าหรับอุตสาหกรรม ประมง เลี้ยงปลา เกษตรพื้นฐาน
และปศุสัตว์ โดยท่าหน้าที่ออกใบอนุญาตแล้วในปัจจุบันยังส่งเสริมและช่วยในการท่า เกษตรพันธ
สัญญา (contract farming) ด้วย แต่หากมีการแปรรูปจะต้องติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้วย
3.3.2 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ตามกฎหมายของซูดานนั้น ในปัจจุบันซูดานก่าหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งตามประเภท
กิจ การอยู่ แล้ ว ซึ่ งกิจ การต่างๆจะได้รั บการก่าหนดอัตราภาษีตามประเภทกิจการต่างๆโดยอัตโนมัติ โดย
ประเภทกิจการที่ซูดานให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ คือ กิจการด้านการเกษตรที่ซูดานไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
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อย่ างไม่ก่าหนดระยะเวลา (perpetualty) ส่ ว นการผลิ ตอยู่ที่ร้อยละ 10 และภาคบริการอยู่ที่ร้อยละ 15
ซึ่งค่อนข้างต่่าอยู่แล้วหากเปรียบเทียบกับไทย (ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30)
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นอกจากนั้นซูดานยังส่งเสริมเพิ่มเติมอีกส่าหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ดังนี้
 AL-Thawra (24) free zone เขตการค้าเสรีตั้งอยู่บริเวณท่าเรือซูดาน เป็นที่รวบรวมคลังสินค้า
ขนาดใหญ่ มีพื้น ที่ป ระมาณ 3,000,000 ตารางเมตร แต่มีการใช้งานจริงประมาณ 800,000
ตารางเมตร อุตสาหกรรมหลักในเขตนี้คือ 1) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 2) โลจิสติกส์และ
การพาณิชย์ และ 3) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ
 Sea land free zone เขตการค้าเสรีตั้งอยู่บริเวณกลางท่าเรือซูดาน มีคลังสินค้าและมี พื้น ที่
ประมาณ 167,500 ตารางเมตร อุตสาหกรรมหลักในเขตนี้คือ อุตสาหกรรมเบา
 Northern Free zone เขตการค้าเสรีตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของท่าเรือซูดานและทางตอนใต้
ของ Mohammad Gul มีพื้นที่ประมาณ 90,000,000 ตารางเมตร อุตสาหกรรมหลักในเขตนี้คือ
1) อุ ต สาหกรรมอาหาร 2) อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ภั ณ ฑ์ 3) อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่
4) อุตสาหกรรมการผลิต และ 5) อุตสาหกรรมหนังสัตว์และเนื้อสัตว์
 Free zone for petroleum products เขตการค้าเสรีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของท่าเรือบาแซร์
(Bashair) ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,500,000 ตารางเมตร มีสนามบินและถนนเส้นหลักตัดผ่ าน
รวมทั้งมีท่อส่งน้่ามันตัดผ่านพื้นที่ด้วย อุตสาหกรรมหลักในเขตนี้คือ อุตาหกรรมหนัก นอกจากนั้น
 Free medical zone เขตการค้ า เสรี ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งทางตอนใต้ ข องท่ า เรื อ ซู ด านและทาง
ตะวันออกของสนามบินนานาชาติซูดาน มีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ตารางเมตร กิจการหลัก
ในเขตนี้คือ 1) โรงพยาบาล 2) คลินิกพิเศษ และ 3) อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์
 Free zone for Livestock หรือ Animal production free zone ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของ
เขต Swakin มีพื้นที่ประมาณ 1,500,000 ตารางเมตร อุตสาหกรรมหลักในเขตนี้คือ 1) โรงฆ่าสัตว์
2) อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ 3) อุตสาหกรรมหนัง 4) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ 5) เหมืองแร่
 Free zone Um Kifal ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณแถบชายฝั่ง The Um Kifal anchorage มี พื้น ที่ ป ระมาณ
3,500 ตารางเมตร การลงทุนในเขตนี้จะเหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนัก
 Free Market Hall (Port Sudan Airport) ตั้งอยู่บริเวณสนามบินซูดาน มีพื้นที่ประมาณ 364 ตารางเมตร
 Free Market Hall (Othman Dikna Swakin) ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณท่ า เรื อ Osman Dikna มี พื้ น ที่
ประมาณ 364 ตารางเมตร
3.3.3 สิทธิประโยชน์
ส่าหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กล่าวมาข้างต้น (หัวข้อ 3.3.2) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 15 ปี
- เงินเดือนของชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
- ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ได้รับราคาพิเศษในการเข้าถึงที่ดิน
3.3.4 ขั้นตอนในการขอรับการส่งเสริม
การขอรับการส่งเสริม จากการส่ารวจภาคสนามพบว่า ต้องผ่าน 2 หน่วยงาน คือ Ministry of Investment
ในฐานะ One Stop Gate System และหน่วยงาน Free Zone นั้นๆ โดยตามกฎหมายการลงทุนของซูดาน
ก่าหนดให้หน่วยงานต่างๆต้องอนุมัติภายใน 1 สัปดาห์ จากข้อมูลของทางซูดาน มีขั้นตอนที่ส่าคัญดังนี้
สาธารณรัฐซูดาน
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1. Application Form (แสดงความสนใจในการการลงทุนในซูดาน)
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งส่วนนี้มีความสาคัญมาก นอกจากจะใช้
ในการขออนุญาตแล้ว หน่วยงานระดับรัฐก็ต้องการ “เพื่อที่จะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ ” ด้วย
ทั้งนี้ค่าจัดท่าในซูดานมีราคาถูกสามารถให้มหาวิทยาลัยจัดท่าให้ก็ได้ (เช่น มหาวิทยาลัย Red Sea)
3. ใบอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีนี้คือ กระทรวงเกษตร) ทั้งนี้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เช่น ท่องเที่ยว เป็นผู้ระบุให้ด้วยว่าสินค้าใดที่น่าเข้าถือว่าเป็นสินค้าทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษี
น่าเข้า (กรณีโรงแรมจะระบุประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่น่าเข้าแล้วไม่เสียภาษีศุลกากร)
4. ใบอนุญาตจากผู้ว่าการรัฐ หรือ หน่วยงานกลาง (federal ministry)
5. ใบรับรองโครงการ
6. เอกสารระบุที่ดิน (จากการส่ารวจภาคสนามพบว่า หากเป็นกรณีที่รัฐจัดหาที่ดินให้ เช่น การร่วม
ทุนกับรัฐ ต้องยื่น feasibility study ให้หน่วยงานรัฐนั้นก่อน หน่วยงานของรัฐนั้นจึงจะจัดท่า
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้)
7. ใบรับรองรายชื่อสินค้าทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษี (จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ 3)
ข้อมูลจากการสารวจภาคสนาม ประเทศซูดาน
จากการส่ารวจภาคสนามในซูดาน พบว่า สิ่งส่าคัญในการท่าธุรกิจในประเทศซูดาน คือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้
(feasibility Study) ของโครงการนั้นๆ เนื่องจากผลการศึกษา Feasibility Study มีความส่าคัญในซูดานในหลายประเด็น
ดังต่อไปนี้
(1) ตามข้ อ ก่ า หนดในการอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในซู ด าน นั ก ลงทุ น ต้ อ งยื่ น ผลการศึ ก ษา Feasibility Study
ประกอบการอนุมัติ
(2) นั ก ลงทุ น ต้ อ งยื่ น ผลการศึ ก ษา Feasibility Study เพื่ อ ประกอบการอนุ มั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) นักลงทุนต้องยื่นผลการศึกษา Feasibility Study เพื่อประกอบการการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจากภาครัฐ
(4) ในการขออนุมัติเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ่าเป็นต้องมีผลการศึกษา Feasibility Study
(5) ผลการศึกษา Feasibility Study มีความส่าคัญต่อการตัดสินใจ และวางแผนการลงทุนในซูดาน
ดังนั้น การท่า Feasibility Study จึงมีความจ่าเป็นอย่างมากต่อการลงทุนในซูดาน

3.3.5 อนุสัญญาภาษีซ้อน
ซู ด านไม่ มี อ นุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นกั บ ไทย แต่ ซู ด านมี อ นุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นกั บ อั ง กฤษ แอฟริ ก าใต้
ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก มาเลเซีย ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์
3.3.6 ความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุน
ซูดานยังไม่มีความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนกับประเทศต่างๆ
3.3.7 FTA กับประเทศต่างๆ
ซูดานยังไม่มีความตกลง FTA กับต่างประเทศ แต่มีความตกลงการค้าที่ใกล้เคียงกับ FTA ได้แก่
- Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) in 2001 กับสหรัฐอเมริกา
- Global preferential Trade Agreement
สาธารณรัฐซูดาน
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นอกจากนั้น ซูดานยังได้รับสิทธิ GSP ระดับ Everything but arms (EBA) ซึ่งเป็นสิทธิ GSP สูงสุด
จากสหภาพยุโรป ประเทศที่ได้สิทธิ EBA นี้จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (ยกเว้นภาษีศุลกากร) ส่าหรับสินค้า
ทุกประเภทยกเว้นสินค้าจ่าพวกอาวุธยุทธโธปกรณ์ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
สรุปกฎระเบียบที่สาคัญของซูดาน
นโยบายหลัก
การจัดตัง้ ธุรกิจ

การถือครองธุรกิจ
กิจการต้องห้าม
ขั้นตอนส่าคัญ

การดาเนินการ

มาตรฐาน
แรงงาน
ภาษีน่าเข้า
VAT

ภาษีอื่นๆ

นิติบุคคล

มาตรการส่งเสริม
การลงทุน

บุคคลธรรมดา
การโอนเงินกลับประเทศ
รูปแบบการส่งเสริม
เงื่อนไข
Tax Incentive
Non Tax Incentive

ความตกลง
ระหว่างประเทศ

FTA
Others

การลงทุนในเขต Free Zone ,นโยบายส่งเสริมการลงทุน ปี 2000
ร้ อ ยละ 100 แต่ ไ ม่ แ นะน่า เนื่ อ งจากกฎระเบี ย บยัง ใหม่ อ ยู่ ไม่ เ ป็ น ระบบ ควรมี Partner
ช่วยเหลือในการท่าธุรกิจ
*ผู้หญิงต้องได้รับอนุญาตจากสามีก่อนในการทาธุรกิจ
1) จองชื่อบริษัท
2) เสียภาษีและช่าระอากรแสตมป์
3) ลงทะเบียนกระทรวงแรงงาน
4) จัดท่าตราประทับบริษัท
ไม่มี
แรงงานทั่วไป 80 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
แรงงานฝีมือ 500 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
ร้อยละ 0 ส่าหรับ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
ร้อยละ 0 การเกษตร
ร้อยละ 10 น้า่ ผลไม้และเครื่องดื่ม
ร้อยละ 17 สินค้าทัว่ ไป
ร้อยละ 20 การขนส่ง
ร้อยละ 30 โทรคมนาคม
ร้อยละ 50 เบียร์ ไวน์ รถจักรยานยนต์
ร้อยละ 100 ยาสูบ
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
ร้อยละ 0 ส่าหรับ เงินปันผล
ร้อยละ 7 ส่าหรับ ดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 ส่าหรับ ค่าลิขสิทธิ์
ร้อยละ 0 กิจการที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
ร้อยละ 10 อุตสาหกรรมอื่นๆ
ร้อยละ 15 กิจการที่เกี่ยวกับพาณิชย์ ธนาคาร ประกันภัย
ร้อยละ 30 กิจการที่เกี่ยวกับบุหรี่และยาสูบ
ร้อยละ 35 กิจการที่เกี่ยวกับน้า่ มันและก๊าซ
การเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-15
สามารถโอนกลับประเทศได้ แต่ค่าเงินซูดานยังไม่เป็นที่ยอมรับ
Free Zone , Free market
กิจการทีอ่ ยูในเขต Suakin Free Zone และ Aljaily Free Zone
- ยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 15 ปี
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคลลธรรมดา
- ยกเว้นภาษีน่าเข้าและส่งออก ส่าหรับสินค้าที่ผลิตในเขต Free Zone
- เงินทุนและก่าไรที่ได้จากการลงทุนในเขต Free Zone สามารถโอนออกได้อย่างเสรี จาก
ซูดานไปยังประเทศต่างๆ ผ่านธนาคารที่อยู่ในเขต Free Zone
ไม่มี
สิทธิ GSP ระดับ Everything but arms (EBA)

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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สาธารณรัฐซูดาน
ในบทนี้จะทำกำรอธิบำยถึงลักษณะตลำด ประเทศคู่ค้ำหลักสินค้ำที่มีศักยภำพ ข้อมูลต้นทุนธุรกิจ
ที่สำคัญ ทั้งต้นทุนคงที่ และต้งทุนผันแปร และข้อมูลกำลังกำรผลิตของสินค้ำที่มีศักยภำพ และขีดควำมสำมำรถ
ของท่ำเรือในซูดำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

4.1 ตลาดและราคาสินค้า
4.1.1 ตลาดหลัก
ตลำดกำรค้ำหลักของซูดำน จำกบทที่ 2 ได้แสดงให้เห็นว่ำ จีน และกลุ่มประเทศอำหรับเป็นตลำดที่
ส ำคั ญ ของซู ด ำน โดยมี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดกำรส่ ง ออกจำกกลุ่ ม ประเทศดั ง กล่ ำ วคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.81 ของ
กำรส่งออกทั้งหมดของซูดำนในปี 2015 ดังแสดงตำมรูปภำพ 4-1
รูปภาพที่ 4-1: ประเทศผู้นาเข้าสินค้าสาคัญของซูดานในปี 2015

ที่มำ: มูลนิธิ สวค. ประมวลจำก Trademap, UNCTAD

สาธารณรัฐซูดาน
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โ รง ารศึ ษาร เ ย าร ง น/ าร าธร ใน ่ ร เ ศต าดใ ่ ไดแ ่ สาธารณรัฐ นเดย
าเ ศ สาธารณรัฐเ นยา สาธารณรัฐ ส า
ร่าน แ สาธารณรัฐซูดาน ร า ีง ร าณ 2561

ทั้งนี้ สินค้ำที่ซูดำนมีมูลค่ำส่งออกไปจีนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. น้ำมัน 2,996.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
2. เมล็ดงำ 127.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
3. ฝ้ำย 20.88 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
ส่วนสินค้ำทีซ่ ูดำนมีมูลค่ำกำรส่งออกไปกลุ่มประเทศอำหรับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. สัตว์มีชีวิต 501.08 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
2. เนื้อสัตว์ 139.54 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
3. ปลำ 0.27 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
4.1.2 ภาพรวมการค้า
ซู ด ำนไม่ มี ก ำรแปรรู ป และเพิ่ ม มู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำ เพื่ อ กำรส่ ง ออกมำกนั ก ในปี 2015 สิ น ค้ ำ ส่ ง ออก
5 อันดับแรก ได้แก่
1) น้ำมัน มูลค่ำ 3,000.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
2) เมล็ดงำ มูลค่ำ 916.45 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
3) ทองคำ มูลค่ำ 685.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
4) สัตว์มีชีวิต มูลค่ำ 501.85 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
5) เนื้อสัตว์ มูลค่ำ 140.46 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำสินค้ำส่งออก 5 อันดับแรกของซูดำน มีมูลค่ำสูงถึงร้อยละ 94 ของมูลค่ำกำรส่งออกของซูดำน
ทั้งหมดในปี 2015 ดังแสดงไว้ในรูปภำพ 4-2
รูปภาพที่ 4-2: สินค้าส่งออกสาคัญของซูดานในปี 2015

ที่มำ: มูลนิธิ สวค. ประมวลจำก Trademap, UNCTAD
สาธารณรัฐซูดาน
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ส่วนสินค้ำนำเข้ำ 5 อันดับแรกของซูดำนในปี 2015 ได้แก่
1) รถยนต์และรถบรรทุก มูลค่ำ 1,030.93 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
2) เครื่องจักร มูลค่ำ 891.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
3) เครื่องบิน มูลค่ำ 670.92 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
4) น้ำตำล มูลค่ำ 563.92 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
5) เภสัชภัณฑ์ มูลค่ำ 501.78 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
อนึ่งข้อมูลจำกกำรสำรวจภำคสนำมพบว่ำ ซูดำนต้องกำรให้มีกำรผลิตภำยในประเทศเพื่อส่งออก
มำกขึ้นเช่นกัน นอกจำกนี้ ในส่วนของตลำดน้ำตำล ชำวซูดำนรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงมีลักษณะนิสัยชอบ
บริโภคน้ำตำลเป็นปริมำณมำก แม้มีกำรนำเข้ำเป็นปริมำณที่สูงแต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของภูมิภำค
4.1.3 สินค้าสาคัญ มูลค่า ราคา ปริมาณที่ซื้อขาย แนวโน้ม และขนาดตลาดของตลาด
จำกข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำสินค้ำส่งออกสำคัญของซูดำนนอกเหนือจำกกลุ่มพลังงำนและแร่ธำตุ คือ
สินค้ำประเภทสัตว์มีชีวิตและเนื้ อสัตว์ โดยสัตว์มีชีวิตและเนื้อสั ตว์ของซูดำนเกือบทั้งหมดถูกส่ งออกไปยัง
กลุ่มประเทศอำหรับ มีเพียงแกะมีชีวิตบำงส่วน มูลค่ำ 0.63 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ถูกส่งออกไปยังสหรัฐฯ
สัตว์มีชีวิตเกือบทั้งหมดของซูดำนถูกส่งออกไปยังซำอุดิอำระเบีย โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกสัตว์มีชีวิต
ไปยังซำอุดิอำระเบีย 496.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 98.84 ของกำรส่งออกสัตว์มีชีวิตทั้งหมด
ของซูดำน ซึ่งสั ตว์มีชีวิตที่ส่ งออกไปซำอุดิอำระเบียมำกที่สุ ดคือ แกะ มูล ค่ำ 467.05 ล้ ำนเหรียญสหรัฐฯ
รองลงมำคือ แพะ มูลค่ำ 28.99 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยในแต่ละปีซูดำนส่งออกแกะและแพะมีชีวิตประมำณ
ปีละ 1.5 ล้ำนตัว โดยเฉพำะในช่วงเดือนที่มีพิธีอัจญ์ ซูดำนส่งออกสัตว์มีชีวิต มำกถึงสัปดำห์ละ 1 แสนตัว
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้แสวงบุญในซำอุดิอำระเบีย
ในส่วนของเนื้อสัตว์ ซูดำนทำกำรส่งออกด้วยวิธีกำรแช่เย็นหรือแช่แข็งไปยังสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
กำตำร์ และอียิปต์ เป็นมูลค่ำ 81.57 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของกำรส่งออกเนื้ อสั ตว์
ทั้งหมดของซูดำน) 33.70 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของกำรส่งออกเนื้อสัตว์ทั้งหมดของ
ซูดำน) และ 19.13 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 13.65 ของกำรส่งออกเนื้อสัตว์ทั้งหมดของซูดำน)
ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4-1: มูลค่าการส่งออกและตลาดสาคัญของสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์ของซูดานในปี 2015
สินค้า สินค้าย่อย

ประเทศผู้นาเข้า

แกะ

เนื้อแกะแช่แข็ง

เนื้อแพะ
แช่แข็ง

เนื้อสัตว์

ทั้งหมด

แพะ

สัตว์มีชีวิต

ทั้งหมด

ทั้งหมด
ซำอุดิอำระเบีย
กำตำร์
คูเวต
สหรัฐฯ
อียิปต์
ทั้งหมด
ซำอุดิอำระเบีย
สหรัฐฯ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
กำตำร์
ทั้งหมด
ซำอุดิอำระเบีย
อียิปต์
กำตำร์
ทั้งหมด
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
กำตำร์
อียิปต์
จอร์แดน
คูเวต
ทั้งหมด
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
กำตำร์
จอร์แดน
คูเวต
ทั้งหมด
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
กำตำร์
ที่มำ: มูลนิธิ สวค. ประมวลจำก Trademap, UNCTAD

มูลค่า
สัดส่วนต่อการส่งออกทั้งหมด
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ในสินค้าชนิดนัน้ ๆ
501.85
100.00
496.05
98.84
3.50
0.70
1.12
0.22
0.63
0.13
0.20
0.04
468.12
100.00
467.05
99.77
0.63
0.13
0.19
0.04
0.18
0.04
29.17
100.00
28.99
99.38
0.16
0.55
0.02
0.07
140.16
100.00
81.57
58.20
33.70
24.04
19.13
13.65
2.54
1.81
1.07
0.76
105.28
100.00
70.58
67.04
29.85
28.35
2.50
2.37
1.05
1.00
12.48
100.00
9.94
79.65
2.49
19.95

เมื่อพิจำรณำด้ำนปริมำณ กับรำคำสินค้ำสำคัญที่ซูดำนส่งออกในปัจจุบัน พบว่ำ ในส่วนของสัตว์มี
ชีวิตและเนื้อสัตว์ แพะมีรำคำสูงกว่ำแกะด้วยน้ำหนักต่อตัวที่น้อยกว่ำ รวมไปถึงปริมำณกำรส่งออกที่น้อยกว่ำ
เช่นกัน ส่วนสินค้ำสำคัญอื่นๆ อำทิ น้ำมัน ทองคำ และเมล็ดงำ รำคำไม่แตกต่ำงจำกรำคำตลำดโลก
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ตารางที่ 4-2: ปริมาณ และราคาเฉลี่ย ของ สินค้าส่งออกที่สาคัญของซูดาน
สินค้า

ปริมาณ

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ
ราคา
125.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัว
157.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัว
47,941.26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
73,400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
85.84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำเรลล์
37,874,777.78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
2,839.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

แกะมีชีวิต
3,720,350 ตัว
แพะมีชีวิต
185,000 ตัว
เนื้อแกะ
2,196 ตัน
เนื้อแพะ
170 ตัน
น้ำมัน
34,643,217.05 บำเรลล์
ทองคำ
18 ตัน
เมล็ดงำ
296,518 ตัน
ที่มำ: มูลนิธิ สวค. ประมวลจำก Trademap, UNCTAD
หมำยเหตุ แกะ 1 ตัวหนักประมำณ 40 กิโลกรัม แพะ 1 ตัวหนักประมำณ 35 กิโลกรัม

สั ง เกตได้ ว่ ำ ซำอุ ดิ อ ำระเบี ย เป็ น ประเทศที่ มี ที่ ตั้ ง ใกล้ กั บ ซู ด ำน โดยมี ร ะยะทำงระหว่ ำ งท่ ำ เรื อ
ในพอร์ตซูดำนกับท่ำเรือเจดดำร์ 297 กิโลเมตร หรือใช้เวลำกำรเดินทำงระหว่ำงกัน 14 ชั่วโมง ดังนั้นกำรขนส่ง
สัตว์มีชีวิต จึงใช้วิธีกำรขนส่ ง ทำงเรื อ ข้ำมทะเลแดง ทำให้ซูดำนมีกำรส่งออกไปยังซำอุดิอำระเบียมำกกว่ำ
กำรส่งออกกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีที่ตั้งไกลออกไป เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และกำตำร์ ซึ่งสัตว์ต้องผ่ำน
กระบวนกำรแปรรู ป ขั้ น ต้ น เพื่ อ สะดวกต่ อ กำรขนส่ ง ดั ง นั้ น หำกอุ ต สำหกรรมกำรแปรรูป ในซูด ำนได้รับ
กำรพัฒนำมำกขึ้น ประกอบกับสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประเทศซึ่งมีที่ตั้งห่ำงไกลซูดำนให้ทรำบถึงคุณภำพ
สินค้ำของซูดำน ซูดำนมีโอกำสที่จะส่งออกสินค้ำประเภทเนื้อสัตว์ได้มำกขึ้น และมีทำงเลือกในกำรทำตลำด
มำกขึ้นตำมไปด้วย

4.2 ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
ต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจประกอบไปด้วยต้นทุน 2 ส่วนคือ ต้นทุนคงที่ซึ่งผู้ประกอบกำรต้องชำระ
ตั้งแต่เริ่ มต้น จั ด ตั้งธุ ร กิจ และต้น ทุน ผั น แปรซึ่ งจะเกิ ด ขึ้นภำยหลั งจำกที่ ไ ด้เริ่ ม ประกอบธุร กิจ แล้ ว โดยมี
รำยละเอียดของต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจในซูดำนดังนี้
4.2.1 ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
ในหัวข้อต้นทุนคงที่ของธุรกิจ ได้มีกำรรวบรวมอัตรำค่ำดำเนินกำรต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่
ค่ำใบอนุญำต ค่ำดำเนินกำรต่ำงๆ ค่ำจดชื่อธุรกิจ รำคำที่ดินในแต่ละพื้นที่ของซูดำน และอัตรำค่ำบริ กำร
คลังสินค้ำ
ทั้งนี้กำรจัดตั้งธุรกิจในซูดำนมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด (ไม่รวมค่ำขนส่ง และกำรขออนุญำตทำงำน)
ประมำณ 1,724 ปอนด์ซูดำน
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ตารางที่ 4-3: ค่าใบอนุญาตและค่าดาเนินการต่างๆ ในการจัดตั้งธุรกิจในซูดาน
รายการ
ค่าใช้จ่าย (ปอนด์ซูดาน)
ค่ำสมัครสำหรับทุกกำรลงทุน
150
ใบอนุญำตลงทุน
1.011
งดเว้นกำรขนส่ง ร้อยละ 50
1,000 (สำหรับทุกๆ ยำนพำหนะ)
ใบอนุญำตทำงำน ณ สถำนประกอบกำร
3,000
ที่มำ: Ministry of Investment

ตารางที่ 4-4: อัตราค่าจดชื่อธุรกิจ
รายการ
ค่าใช้จ่าย (ปอนด์ซูดาน)
กำรจดทะเบียนชื่อธุรกิจ (บุคคล หรือนิติบุคคล)
284
กำรจดทะเบียนหุ้นส่วนชื่อธุรกิจ
550
ค่ำธรรมเนียมจดชื่อธุรกิจ
284
ค่ำธรรมเนียมกำรรวมหุ้นส่วน
274
ค่ำระงับกำรใช้ชื่อธุรกิจ
130
ค่ำเอกสำรฉบับจริง
52
ที่มำ: Ministry of Investment

ที่ดินในซูดำน หำกเป็นพื้นที่ในเมืองคำร์ทูมจะมีรำคำค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะในเขตอุตสำหกรรม
รำคำที่ดินสูงที่สุดตำรำงเมตรละ 2,000 ปอนด์ซูดำน ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ ของคำร์ทูมเฉลี่ยรำคำประมำณตำรำง
เมตรละ 300 ปอนด์ซูดำน ทั้งนี้ ในพื้นที่ต่ำงจังหวัดของซูดำนรำคำที่ดินต่ำกว่ำในคำร์ทูมมำก โดยที่ดินใน
ต่ำงจังหวัดของซูดำนมีรำคำตั้งแต่ 15 ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร ถึงสูงสุด 150 ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร
ตารางที่ 4-5: ราคาที่ดินในคาร์ทูม
ภูมิภำค
Khartoum -- เขตอุตสำหกรรมเดิม
Khartoum-- เขตอุตสำหกรรมใหม่
Local Suk Square 35
เขตอุตสำหกรรมที่ Shajara และ Hamadab
เขตอุตสำหกรรมที่ Shajara square 3
เขตอุตสำหกรรม Suba
Bahry Industrial Square 1-8
Bahry Industrial Square 11-12
Kafuri Industrial Square 2
Algayli
Omdurman Industrial Square 2/5
Part 1 (A)
Part 2 (B)
ที่มำ: Ministry of Investment

ทำเลดีทสี่ ุด
2,000
2,000
500
300
300
100
500
500
500
30
250
275

หน่วย: ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร
ทำเลดี
ทำเลทั่วไป
1,500
1,000
1,500
1,000
400
300
250
200
250
200
80
70
300
200
300
200
300
200
25
20
280
250
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ตารางที่ 4-6: ราคาที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ของซูดาน
หน่วย: ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร
ภูมิภาค
Gezira State

White Nile State

Red Sea State
Northern State
Sinnar State

River Nile State
Blue Nile State
Kordofan State
Gedaref State
Kassala State

Southern Dafur State

เขต
Maringan
Shendifoag
ShargElniel
Fadasi
ElHasaheesa
EljadeedElthawra
Elmanagil
Rofaa และ Gezira ตะวันออก
Abogota
Abu oshar
พื้นที่อุตสำหกรรม Rabak
พื้นที่อุตสำหกรรม Kosti
พื้นที่อุตสำหกรรม Tandalti
พื้นที่อุตสำหกรรม Elduim
พื้นที่บริกำร (กำรขนส่ง)
พื้นที่อุตสำหกรรม
พื้นที่อุตสำหกรรม
พื้นที่บริกำร (กำรขนส่ง)
พื้นทีเกษตร
Sinnar industrial square 30-31
Fuel Stations at trade price
Industrial area Sinnar locality (banat Al Nefedia)
Singa industrial area
Al Dinder industrial
Suki industrial
Abu Hajjar industrial
Al Dali และ Al Mazmum industrial
Service areas: Al Dinder Al Suki Abu Hajjar Al Dali และ Al
Mazmum
พื้นที่อุตสำหกรรม
พื้นที่เกษตร
พื้นที่เกษตร
พื้นที่อุตสำหกรรม
พื้นที่อุตสำหกรรมและบริกำร; Um Rawaba Al Rahad และ Bara
Shiekan Square 8
พื้นที่อุตสำหกรรมและบริกำร; Um Rawaba Al Rahad และ Bara
พื้นที่ปศุสัตว์ (สำยพันธุ์ กำรเลี้ยง กำรผลิตนม)
พื้นที่อุตสำหกรรม
พื้นที่อุตสำหกรรม Reeba
พื้นที่อุตสำหกรรม Al Gerba
พื้นที่อุตสำหกรรม Halfa Al Gadeeda
พื้นที่อุตสำหกรรมและบริกำร
พื้นที่เกษตร

ราคา
90
100-150
100
65
60
65
40-60
30
50
30
15-25
15-25
5-10-15
15-20
50
50
10
10
50 (ต่อเอเคอร์)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50
110 (ต่อเฟดัน)
1.5 (ต่อเฟดัน)
6
20
10
11
11 (ต่อเฟดัน)
10
10
5
10
20-700 (ต่อเฟดัน)
150 – 3000 (ต่อเฟดัน)

ที่มำ: Ministry of Investment
หมำยเหตุ: 1 เฟดัน เท่ำกับ 2.625 ไร่
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สำหรับค่ำเช่ำคลังสินค้ำมีอัตรำค่ำบริกำรแบ่งตำมประเภทของสินค้ำ และลักษณะกำรเก็บรักษำ
ซึ่งคลังสินค้ำใน Garri Free Zone มีรำยกำรค่ำบริกำรคลังสินค้ำดังนี้
ตารางที่ 4-7: ราคาค่าเช่าคลังสินค้าใน Garri Free Zone
ชนิดสินค้า
ภายในคลัง
1. วัสดุและสินค้ำเกษตร
 บรรจุถุง
0.15
 อื่นๆ
0.20
2. ไม้และแร่ธำตุ
 ดิบ
0.15
 ผ่ำนกำรผลิต
0.20
3. สิ่งทอ เครื่องหนัง และยำง
 ดิบ
0.15
 ผ่ำนกำรผลิต
0.20
4. พลำสติก
 ดิบ
0.20
 ผ่ำนกำรผลิต
0.30
5. สำรเคมี
25 เซนต์
6. บุหรี่ และยำสูบ
75 เซนต์
7. ทอง เงิน และสิ่งมีค่ำ
20 ต่อ กิโลกรัม
8. ยำนพำหนะ และรถบรรทุก
 กระบะและรถบัส
0.75
 ยำนพำหนะขนำดใหญ่
1.00
 อุปกรณ์ขนำดใหญ่
2.00
 อื่นๆ
3.50
9. เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
0.35
10. วัสดุอื่นๆ
0.20
ที่มำ: https://garrifreezone.com/en/business-development-fees/

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ ต่อตำรำงเมตรต่อปี
ภายนอกคลัง (ลานกลางแจ้ง)
0.10
0.15
0.10
0.15
0.10
0.15
0.15
0.20
20 เซนต์
50 เซนต์
0.50
0.75
1.50
2.30
0.25
0.15

4.2.2 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
ในกำรศึกษำนี้ได้รวบรวมต้นทุนผันแปรประเภทต่ำงๆ อำทิ ค่ ำใช้จ่ำยสำหรับธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำง
กำรดำเนินธุรกิจ และค่ำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เป็นต้น
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับธุร กรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินกำรดำเนินธุรกิจ มีอำทิ กำรรวมหุ้ น
กำรกระจำยหุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของ เป็นต้น

สาธารณรัฐซูดาน

4-8

สาธารณรัฐ ร ชาชน งั

โ รง ารศึ ษาร เ ย าร ง น/ าร าธร ใน ่ ร เ ศต าดใ ่ ไดแ ่ สาธารณรัฐ นเดย
าเ ศ สาธารณรัฐเ นยา สาธารณรัฐ ส า
ร่าน แ สาธารณรัฐซูดาน ร า ีง ร าณ 2561

ตารางที่ 4-8: อัตราค่าดาเนินการต่างๆ ระหว่างการลงทุน
หน่วย: ปอนด์ซูดำน

รายการ
กำรรวมหุ้น
กำรกระจำยหุ้น
กำรเปลี่ยนวัตถุประสงค์กำรลงทุน
กำรจำนอง
กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของ

ค่าใช้จ่าย
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500

ที่มำ: Ministry of Investment

ค่ำน้ำของซูดำนใช้วิธีกำรจัดเก็บแบบเหมำจ่ำย กล่ำวคือ มีกำรคิดค่ำน้ำ 60 ลูกบำศก์เมตรในรำคำ
95 ปอนด์ซูดำน หำกมีกำรใช้เกิน 60 ลูกบำศก์เมตร ผู้ใช้น้ำต้องทำกำรเหมำเพิ่มอีก 60 ลูกบำศก์เมตรในรำคำเดิม
ตัวอย่ำงเช่น หำกผู้ประกอบกำรต้องกำรใช้น้ำปริมำณ 75 ลูกบำศก์เมตร ผู้ประกอบกำรต้องซื้อน้ำ
แบบเหมำจ่ำย 120 ลูกบำศก์เมตรเพื่อให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงชำระค่ำน้ำทั้งสิ้น 190 ปอนด์ซูดำน
ตารางที่ 4-9: อัตราค่าน้าของซูดาน
ประเภทกำรใช้น้ำ ลูกบำศก์เมตร รำคำขั้นต่ำ (ปอนด์ซูดำน)
ส่วนเกิน
พำณิชย์
60
95
ซื้อเหมำเพิ่มอีกครั้ง
อุตสำหกรรม
60
95
ซือ้ เหมำเพิ่มอีกครั้ง
ที่มำ: Ministry of Investment

สำหรับค่ำไฟฟ้ำของซูดำนแบ่งเป็น อัตรำสำหรับอุตสำหกรรม 0.18 ปอนด์ซูดำนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
และอัตรำสำหรับเกษตร 0.16 ปอนด์ซูดำนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

4.3 กาลังการผลิต
4.3.1 กาลังการผลิตในสินค้าสาคัญ
สิ น ค้ ำ ส ำคั ญ ของซู ด ำนประกอบไปด้ ว ยสิ น ค้ ำ จำกกำรปศุ สั ต ว์ และกำรเกษตร ซึ่ ง ในปี 2017
กำรปศุสัตว์ของซูดำนมีกำรเลี้ยงสัตว์จำนวน 108.19 ล้ำนตัวต่อปี โดยชนิดสัตว์ที่มีกำรเลี้ยงมำกที่สุดคือ แกะ
จำนวน 40.75 ล้ำนตัวต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 37.67 ของกำรเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของซูดำน รองลงมำคือแพะ
จำนวน 31.66 ล้ำนตัว ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 29.26 ของกำรเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของซูดำน และวัว จำนวน
30.93 ล้ำนตัวต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 25.59 ของกำรเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของซูดำน
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ตารางที่ 4-10: ชนิดและจานวนสัตว์ที่ผลิตได้ของซูดานระหว่างปี 2013-2017
หน่วย: ตัว
ชนิดสัตว์
2013
2014
2015
อูฐ
4,773,000
4,792,000
4,809,000
แพะ
30,984,000
31,029,000
31,227,000
แกะ
39,568,000
39,846,000
40,210,000
วัว
30,010,000
30,191,000
30,376,000
รวม
105,335,000 105,858,000 106,622,000
ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติซูดำน (Central Bureau of Statistics)

2016
4,830,000
31,481,000
40,612,000
30,632,000
107,555,000

2017
4,850,000
31,659,000
40,752,000
30,926,000
108,187,000

ส่ ว นผลิ ตภัณฑ์จำกสัตว์ พบว่ำ ในปี 2017 ซูดำนผลิ ตนมได้มำกที่สุดเป็นปริมำณ 4.55 ล้ ำนตัน
รองลงมำคือ เนื้อสัตว์ 1.52 ล้ำนตัน
ตารางที่ 4-11: ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของซูดานระหว่างปี 2013-2017
ชนิด

2013
2014
2015
ไข่
45,000
50,000
55,000
เนื้อสัตว์ปีก
55,000
60,000
60,000
เนื้อปลำ
89,000
91,000
33,000
นม
4,359,000
4,391,000
4,451,000
หนัง
53,000
53,500
53,800
เนื้อสัตว์
1,466,000
1,476,000
1,484,000
ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติซูดำน (Central Bureau of Statistics)

หน่วย: ตัน
2016
2017
60,000
63,000
65,000
68,000
36,000
38,400
4,507,000
4,553,000
26,077
26,313
1,502,000
1,519,000

สำหรับกลุ่มสินค้ำเกษตร พืชที่ซูดำนเพำะปลูก ได้มำกที่สุดในปี 2017 คือ ข้ำวฟ่ำง (Sorghum)
ปริมำณ 6.44 ล้ำนตัน รองลงมำคือ ถั่วลิสง ปริมำณ 1.83 ล้ำนตัน และข้ำวฟ่ำงเม็ดเล็ก (Millet) ปริมำณ 1.46
ล้ำนตัน ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ำซูดำนมีผลผลิตต่อไร่ของสินค้ำเกษตรค่อนข้ำงต่ำ
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ตารางที่ 4-12: ผลผลิตทางการเกษตรของซูดานระหว่างปี 2013-2017
ชนิดพืช

2013
2014
ฝ้ำย
131,000
162,000
ถั่วลิสง
1,767,000
963,000
เมล็ดงำ
562,000
721,000
ข้ำวฟ่ำง (Sorghum)
ผลผลิต (ตัน)
7,827,000 2,249,000
ข้ำวฟ่ำงเม็ดเล็ก (Millet)
1,091,000
359,000
ข้ำวสำลี
279,000
242,000
ดอกทำนตะวัน
86,000
56,000
ฝ้ำย
306
361
ถั่วลิสง
131
123
เมล็ดงำ
42
43
ผลผลิตต่อไร่
ข้ำวฟ่ำง (Sorghum)
106
83
(กิโลกรัม/ไร่)
ธัญพืช (Millet)
63
38
ข้ำวสำลี
272
305
ดอกทำนตะวัน
130
141
ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติซูดำน (Central Bureau of Statistics)

2015
176,000
1,871,000
496,000
6,169,000
1,245,000
473,000
51,000
408
137
42
112
60
337
128

2016
205,000
1,042,000
329,000
2,744,000
486,000
456,000
70,000
383
114
36
85
46
339
121

2017
170,000
1,826,000
525,000
6,441,000
1,457,000
563,000
87,000
432
126
39
109
77
352
114

4.3.2 ขนาดความจุท่าเรือ
ท่ำเรือหลักตั้งอยู่ที่พอร์ตซูดำน ซึ่งที่ท่ำเรือพอร์ตซูดำนมีควำมลึกของร่องน้ำประมำณ 9-12 เมตร
แบ่งเป็นท่ำเรือ 3 ท่ำเรือ ได้แก่ ท่ำเรือเหนือสำหรับสินค้ำกลุ่มปิโตรเลียมและสินค้ำอุตสำหกรรม ท่ำเรือใต้
สำหรับสินค้ำทั่วไป และท่ำเรือสีเขียว (Green Port) สำหรับสินค้ำเกษตร รวมทั้งหมดมีท่ำเทียบเรือ 24 ท่ำ
และมีขีดควำมสำมำรถรองรับกำรขนส่งต่อปี1 ดังนี้
 ตู้คอนเทนเนอร์ 1.2 ล้ำนตันต่อปี
 สินค้ำแบบแยกหีบห่อ (Break bulk) 5 ล้ำนตันต่อปี
 สินค้ำแห้ง (Dry bulk) 4 ล้ำนตันต่อปี
 สินค้ำเหลว (Liquid bulk) 3 ล้ำนตันต่อปี
นอกจำกนี้ ซูดำนกำลังจะพัฒนำท่ำเรือ Suakin ให้มีศักยภำพรองรับกำรขนส่งได้มำกกว่ำเดิม โดยมี
บริษัทจีนเป็นผู้ออกแบบเพื่อเชื่อมโยงและรองรับกำรขยำยตัวของ Free Zone ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณใกล้เคียง

4.4 สรุป
จำกข้ ำ งต้ น สำมำรถสรุ ป ข้ อ มู ล ส ำคั ญ ของตลำดหลั ก และสิ น ค้ ำ ส่ ง ออกส ำคั ญ ก ำลั ง กำรผลิ ต
ศักยภำพท่ำเรือ ค่ำดำเนินกำรในกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ และค่ำสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนได้ดังนี้

1

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1+Port+of+Sudan;jsessionid=72D36971D222C160245EA26A00550593
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ตารางที่ 4-13: ตารางสรุปตลาดหลัก กาลังการผลิตสินค้า และต้นทุนทางธุรกิจที่สาคัญในซูดาน
รายการ
คาอธิบาย
ตลำดหลักและสินค้ำ ตลำดหลัก
ส่งออกสำคัญ
1. จีน
2. กลุ่มประเทศอำหรับ
สินค้ำส่งออกสำคัญ
1. น้ำมัน
2. เมล็ดงำ
3. ทองคำ
4. สัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์
5. ฝ้ำย
กำลังกำรผลิต
กำรปศุสัตว์ 108.19 ล้ำนตัว สัตว์ที่มีกำรเลี้ยงมำกที่สุดคือ แกะ แพะ และวัว ส่วนผลิตภัณฑ์จำกปศุสัตว์ที่
ผลิตได้มำกสุดคือ นม และเนื้อสัตว์

ท่ำเรือ
ค่ำจัดตั้งธุรกิจ
ค่ำดำเนินกำรต่ำงๆ
รำคำที่ดิน
ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำ

กำรเกษตร ผลผลิตต่อไร่ของพืชผลกำรเกษตรต่ำ ส่วนพืชที่ให้ผลผลิตมำกที่สุดคือ ข้ำวฟ่ำง ถิ่วลิสง ข้ำวฟ่ำง
เม็ดเล็ก ข้ำวสำลี และเมล็ดงำ
ท่ำเรือพอร์ตซูดำน ควำมลึกร่องน้ำ 9-12 เมตร และมีแผนขยำยท่ำเรือที่ Suakin
ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด (ไม่รวมค่ำขนส่ง และกำรขออนุญำตทำงำน) ประมำณ 1,724 ปอนด์ซูดำน
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินกำรดำเนินธุรกิจมีอำทิ กำรรวมหุ้น กำรกระจำย
หุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของ เป็นต้น มีค่ำดำเนินกำร 1,000 ปอนด์ซูดำน ยกเว้นกำรเปลี่ย นแปลง
เจ้ำของ 1,500 ปอนด์ซูดำนรำยกำรเดียวเท่ำนั้น
ในคำร์ทูม 300-2,000 ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร
ในพื้นที่อื่นๆ 15-150 ปอนด์ซูดำนต่อตำรำงเมตร
ใน Garri Free Zone ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ 15 เซนต์ ถึง 20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตำรำงเมตรต่อปี ตำมประเภท
สินค้ำและวิธีกำรจัดเก็บ
อุตสำหกรรม 0.18 ปอนด์ซูดำนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และ
เกษตร 0.16 ปอนด์ซูดำนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ค่ำน้ำ 60 ลูกบำศก์เมตรในรำคำ 95 ปอนด์ซูดำน หำกมีกำรใช้เกิน 60 ลูกบำศก์เมตร ผู้ใช้น้ำต้องทำกำร
เหมำเพิ่มอีก 60 ลูกบำศก์เมตรในรำคำเดิม

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.
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ข้อมูลการลงทุนในซูดานที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศซูดาน
ทั้งการลงทุนของต่างชาติในซูดาน (Inward) และการลงทุนของชาซูดานในต่างประเทศ (Outflow) รวมถึง
(2) ข้อมูลการลงทุนที่สาคัญในซูดาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
5.1.1 การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน (Inward Direct Investment)
ซูดานมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI inflow) ในปี 2016 เท่ากับ 1,064 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่า FDI inflow ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในแถบภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ซึ่งสูงเป็น
อันดับที่สี่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว รองจากอียิปต์ (ร้อยละ 59) โมร็อกโก (ร้อยละ 16) และแอลจีเรีย (ร้อยละ 12)
ตามลาดับ อย่างไรก็ดี FDI inflow ของซูดานมีแนวโน้มลดลงในช่วง ปี 2012-2016 ที่ผ่านมา เป็นผลให้มูลค่า
FDI สะสมของซูดานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ดังแสดงในรูปภาพที่ 5-1

30,000
31.89

32.70

30.68

27.46

25,467
1,064

24,404

22,675

1,728

5,000

1,251

10,000

1,688

15,000

21,424

20,000

2,311
19,736

million USD

25,000

33.52

2012

2013

2014

2015

2016

-

40
35
30
25
20
15
10
5
0

% of GDP

รูปภาพที่ 5-1: การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน (Inward Direct Investment)

FDI Flow
FDI Stock
FDI Stock (RHS)

ที่มา: UNCTAD (2017)
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โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐซูดาน ประจาปีงบประมาณ 2561

(1) ประเทศที่มาลงทุนในซูดาน
นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในซูดานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ จีน เยอรมนี กาตาร์ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อินเดีย อียิปต์ อินโดนีเซีย เลบานอน และซาอุดิอาระเบีย ตามลาดับ โดยมูลค่าการลงทุนร้อยละ 57
ของเป็นของนักลงทุนชาวจีน เยอรมนี และกาตาร์
รูปภาพที่ 5-2: การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน จาแนกตามประเทศ ปี 2003-2015
อื่นๆ, 4.5%

ซาอุดิอาระเบีย,
1.2%
เลบานอน, 2.4%
อินโดนีเซีย, 5.5%
อียิปต์, 5.7%

จีน, 28.8%

อินเดีย, 6.2%
สหรัฐอาหรับอามิเรตส์
(UAE), 7.3%

เยอรมนี, 16.9%
กาตาร์,
10.8%

มาเลเซีย, 10.7%

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)

ตารางที่ 5-1: การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในซูดาน จาแนกตามประเทศ ปี 2003-2015
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเทศ
จีน
เยอรมนี
กาตาร์
มาเลเซีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อินเดีย
อียิปต์
อินโดนีเซีย
เลบานอน
ซาอุดิอาระเบีย
อิหร่าน
รัสเซีย
ไต้หวัน
ไนจีเรีย
ฝรั่งเศส
ตุรกี

จานวนบริษัท จานวนโครงการ จานวนงาน (Jobs) เงินลงทุน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
3
5
1,320
2,789
1
1
146
1,641
3
5
1,148
1,045
2
3
557
1,042
12
17
2,673
706
3
3
827
606
4
4
1,490
549
1
1
214
537
3
5
234
228
5
6
563
120
1
1
864
95
1
1
864
95
1
1
222
60
1
1
91
45
2
2
145
33
2
2
195
33
สาธารณรัฐซูดาน
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ลาดับที่
17
18
19
20

ประเทศ
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
คูเวต
จอร์แดน
รวม

จานวนบริษัท จานวนโครงการ จานวนงาน (Jobs) เงินลงทุน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
1
1
641
27
1
1
511
23
2
2
34
19
1
1
14
6
50
63
12,753
9,698

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)

(2) อุตสาหกรรมที่ต่างชาติมาลงทุนในซูดาน
การลงทุนของต่างชาติในซูดานส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซและน้ามันมากถึงร้อยละ 64.5
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 9.8 และอุตสาหกรรมอาหารและยาสูบร้อยละ 3.7 อนึ่ง
บรรษัทปิ โ ตรเลี ย มแห่ งชาติของจี น (The Chinese National Petroleum Company: CNPC) เป็นบริษัท
ต่างชาติหลักที่มาลงทุนในซูดาน ด้วยการลงทุนกว่า 3 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2.7 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ จากการสารวจพื้นที่ภาคสนาม พบว่า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการร่วมทุนกับระหว่างบริษัท Kia
Motor Corporation ของเกาหลี กับรัฐวิสาหกิจของซูดาน (GIAD) และการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กของนัก
ลงทุนชาวจีน
ตารางที่ 5-2: บริษัทต่างชาติในซูดาน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อุตสาหกรรม
ถ่านหิน น้ามัน และาซธรรมชาติ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและยาสูบ
ขนส่ง
ยานยนต์ (OEM)
บริการทางการเงิน
โลหะ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
การก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์
การสื่อสาร
อื่นๆ
รวม

จานวน
บริษัท
6
3
3
4
3
11
1
3
1
5
10
50

จานวน
โครงการ
8
4
3
4
3
19
1
3
1
5
12
63

จานวน
การสร้างงาน
(Jobs)
1,335
1,090
2,178
1,065
2,592
561
1,012
451
450
188
1,831
12,753

เงินลงทุน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยละ

6,267
947
363
321
284
277
270
261
253
179
278
9,698

65.0
10.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.6
1.8
3.0
100.0

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)
ข้อมูลจากการลงสารวจพื้นที่ ณ ซูดาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการลงสารวจพื้นที่ซูดานในปี 2018 พบว่า ระเบียบราชการในซูดานยังไม่เป็นระบบที่ดีนัก
อีกทั้ง กฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง ทาให้ในการลงทุน แต่ละครั้ง นักลงทุนต้องมีการทาความตกลง
ร่วมกับรัฐบาล หรือลงทุนร่วมกับรัฐวิสาหกิจ (GIAD) ในซูดาน เพื่อให้บริษัทในซูดานเป็นผู้จัดการและอานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ ให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ดี กฎระเบียบต่างๆ ของซูดานไม่ได้แบ่งแยกระหว่างนักลงทุนซูดานและนักลงทุน
ต่างประเทศ

สาธารณรัฐซูดาน
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5.1.2 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของซูดาน (Outward Direct Investment)
(1) ประเทศที่นักลงทุนซูดานไปลงทุน
การลงทุน ในต่างประเทศของซูดานทั้งหมดกระจายอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เคนยาร้อยละ 80
อินโดนีเซียร้อยละ 15 และแอลจีเรียร้อยละ 5
ตารางที่ 5-3: การลงทุนในต่างประเทศของซูดาน จาแนกตามประเทศบ้าน ปี 2003-2015
ลาดับที่
1
2
3

ประเทศ
(Hosting Countries)
เคนยา
อินโดนีเซีย
แอลจีเรีย
รวม

จานวน
บริษัท

เงินลงทุน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
187.4
34.8
11.0
233

จานวน จานวนงาน
โครงการ
(Jobs)
1
2
465
1
1
64
1
1
18
4
547

3

ร้อยละ
80.4
14.9
4.7
100.0

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)

(2) อุตสาหกรรมที่นักลงทุนซูดานไปลงทุน
การลงทุนในต่างประเทศของซูดานส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและการเงินการธนาคาร
นาโดยบริษัท Nile Petroleum Company และบริษัท Al Salam Bank รวมมูลค่าการลงทุน 233 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 5-4: บริษัทของซูดานที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
ลาดับที่
1
2

บริษัท
Nile Petroleum Company
Al Salam Bank
รวม

จานวน
โครงการ
2
2
4

จานวน
การสร้างงาน (Jobs)
465
821
547

เงินลงทุน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
187
46
233

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)

5.2 ข้อมูลการลงทุนที่สาคัญในประเทศ
บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในซูดาน 10 บริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5-5
ซึ่งจะเห็นว่า 10 บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถสร้างการจ้างงาน
ภายในประเทศได้ถึง 12,753 ตาแหน่งงาน ในช่วงปี 2013-2015ที่ผ่านมา
ตารางที่ 5-5: บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในซูดาน 10 อันดับแรก ปี 2003-2015
ลาดับที่

บริษัท
1
2
3
4
5
6

China National Petroleum (CNPC)
Fuchs Petrolub
Petronas
Barwa Real Estate
Medco Energi Internasional
Arab Swiss Engineering Company (ASEC)

จานวน
โครงการ
3
1
2
2
1
2

จานวน
การสร้างงาน (Jobs)
440
146
536
893
214
1,462

สาธารณรัฐซูดาน

เงินลงทุน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2,687
1,641
1,033
893
537
523
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ลาดับที่
7
8
9
10

จานวน
โครงการ
1
1
1
1
48
63

บริษัท
Bharat Heavy Electricals (BHEL)
Bin Omeir Holding
ONGC
Investcom Holding
บริษัทอื่นๆ
รวม

จานวน
การสร้างงาน (Jobs)
38
1,720
740
89
6,475
12,753

เงินลงทุน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
392
300
200
150
1,342
9,698

ที่มา: The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation (2016)

สาหรับการลงทุนของนักลงทุนไทยนั้น ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยประกอบธุรกิจในซูดานเพียง 1 ร้าน
ตั้งอยู่ในเมืองคาร์ทูม อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน นักลงทุนไทยกาลังให้ความสนใจลงทุนในซูดานหลายกิจการ กล่าวคือ
มี โครงการลงทุ นในซูดานที่ ก าลั งอยู่ ระหว่างการศึ กษาความเป็นไปได้ ในการด าเนิ นธุ รกิ จ (Feasibility Study)
และ/หรืออยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อลงนามความตกลงร่วมหรือสัญญาการลงทุนกับรัฐบาลซูดาน จานวนหลาย
โครงการ ได้แก่
(1) โครงการกิจการประมง
(2) โครงการเพาะเลี้ยงกุ้ง
(3) โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
อนึ่ง จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ามูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในซูดานเมื่อเทียบกับ GDP ยังอยู่
ในระดับ ค่อนข้ างต่า สะท้อนถึงโอกาสและสภาวะการแข่ง ขัน ในตลาดได้จากนั กลงทุน ต่า งชาติรายใหญ่
และสาขาอุตสาหกรรมหลักที่ต่างชาติลงทุนในซูดาน ได้ดังแสดงในตารางที่ 5-6
ตารางที่ 5-6: สรุปข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในซูดาน
FDI inflow
ประเทศหลักที่เข้ามาลงทุนในซูดาน

สาขาอุตสาหกรรมที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน

รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

จีน
เยอรมนี
กาตาร์
มาเลเซีย
สหรัฐอาหรับอามิเรตส์
ถ่านหิน และน้ามัน
ก๊าซธรรมชาติ
อสังหาริมทรัพย์
อาหารและยาสูบ
ขนส่ง

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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ในการศึกษาส่วนของการวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมจะทาการเลือกอุตสาหกรรมที่น่าจะมีโอกาส
การลงทุนในซูดานมาทาการศึกษาเชิงลึก อย่างน้อย 2 อุตสาหกรรม โดยในการพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดมี
โอกาสการลงทุนในประเทศซูดานนั้น จะพิจารณาจาก 2 ด้านคือ ความเหมาะสมของประเทศเป้าหมาย และ
ความพร้ อ มของไทย โดยด้ า นความเหมาะสมของประเทศเป้ า หมายนั้ น จะพิ จ ารณา 3 ประเด็ น คื อ
(1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในประเทศ คือ เป็นสินค้าที่มีการนาเข้าสูง (2) เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ทรัพยากรมาก (3) เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
สาหรับซูดาน อุตสาหกรรมที่มีความต้องการในประเทศ หรือ มีการนาเข้าสูง คือ สินค้าเกือบทุก
ประเภท ทั้ง เครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ข้าวสาลี ข้าว ข้าวฟ่าง น้าตาล ยาและ
เวชภัณฑ์ สิ น ค้าอุป โภคบริ โภคต่างๆ ฯลฯ ทั้งที่มี ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ห ลากหลาย อาทิ น้ามัน ทองคา
ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เขตพื้นที่ทางการเกษตร 2 ฟากฝั่งแม่น้าไนล์ ทั้ง 2 สาย คือ แม่น้าไนล์สีฟ้า
(Blue Nile) และแม่น้าไนล์สีขาว (White Nile) แร่ธาตุต่างๆในเขตทะเลทราย เช่น ซีเมนต์ พื้นที่เลี้ยงและทา
ปศุสั ตว์ สั ตว์น้ าในแม่น้าไนล์ และแหล่ งท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ยังมี
ความสมบูรณ์ เช่น จุดดาน้าในทะเลแดง และการท่องเที่ยวซาฟารี และที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี อุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริม จึงได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรในทุกพื้นที่ และอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ตารางที่ 6-1: อุตสาหกรรมที่มีโอกาสในซูดาน
อุตสาหกรรมที่ต้องการในประเทศ
ทรัพยากรสาคัญ
เครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศ
น้ามัน ทรัพยากรทางทะเล
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ข้าวสาลี ทองคา ปศุสัตว์ ซึเมนต์ แหล่ง
ข้าว ข้าวฟ่าง น้าตาล ยาและ
ท่องเที่ยว ที่ดินซึ่งรวมถึงที่ดิน
เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค
การเกษตร
ต่างๆ ฯลฯ
ที่มา: มูลนิธิ สวค. รวบรวมจากการศึกษา

อุตสาหกรรมที่รัฐส่งเสริม
การเกษตร เช่น น้าตาล การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ ประมง การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจะปรากฏ อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมของประเทศเป้าหมายทั้งหมด 2
อุ ต สาหกรรม ที่ จ ะน ามาศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ก่ อ น ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมประมง และอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรูป
เนื่องจากเมื่อพิจารณาความพร้ อมของไทย และเหตุผลอื่นๆ ประกอบพบว่า (1) การท่องเที่ยว แม้จะเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจและโอกาสค่อนข้างมาก แต่ซูดานไม่พร้อมในหลายด้าน ซึ่งต้องการการพัฒนา
พร้ อมกัน ในหลายด้านทั้งที่พัก (Accommodation) ระบบขนส่ ง ที่แวะพักระหว่างทาง ร้านอาหาร ฯลฯ
จึ งต้องมียุ ทธศาสตร์ ร ะดับ ชาติป ระกอบ หรืออย่างน้อยต้องเข้าลงทุ นด้ว ยความร่ว มมือพร้อมกันมากกว่า
1 ประเภทกิจการ จึงไม่ได้นามาทาการศึกษาเชิงลึกในที่นี้ (2) อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึง่ ซูดาน
ขาดแคลนปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (3) น้ามัน ทองคา และเหมืองแร่ แม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ และควรทาการศึกษาเชิงลึกเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลงทุ นขนาดใหญ่เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก แต่ในการศึกษาอุตสาหกรรมนี้ มักจะเป็นการศึกษาในรูปของ
การศึกษาเชิงลึกระดับโครงการทาธุรกิจ (เฉพาะเจาะจงในระดับบริษัท) ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
จึงไม่ได้หยิบยกมาทาการศึกษา
ในการนี้ จึ งมีเพี ย ง 2 อุตสาหกรรมที่จะทาการศึกษาเชิงลึ ก คือ ประมง และอาหารแปรรูป ซึ่ง
อุตสาหกรรมประมง เห็นได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีทรัพยากร เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐส่งเสริม ส่วนตลาดนั้น
นอกจากในประเทศแล้วยังสามารถส่งออกไปยังยุโรป และตะวันออกกลางได้ด้วย ส่วนอาหารแปรรูป เป็น
อุตสาหกรรมที่มีทรัพยากรสนับสนุน เช่น การปศุสัตว์ และพื้นที่เกษตรมาก นอกจากนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมที่
ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะเดียวกันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีทั้งความต้องการในประเทศ และ
ต่างประเทศเช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อียิปต์ ด้วย ผลการศึกษาเชิงลึกมี ดังนี้

6.1 อุตสาหกรรมประมง
สาธารณรั ฐ ซูดานหรื อซูดาน ตั้งอยู่ในภูมิภ าคแอฟริกาตะวันออก มีพื้นที่ติดกับอี ยิปต์ เอริเทรีย
เอธิโอเปีย ซูดานใต้ ลิเบีย ชาด และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีจานวนประชากรกว่า 40 ล้านคน ซูดานเป็น
ประเทศที่ใหญ่เป็ น อัน ดับ 2 ในทวีป แอฟริ กา โดยมีขนาดใหญ่กว่าไทยเกือบ 5 เท่า ตั้งอยู่ในเส้ นทางผ่าน
ระหว่างแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและตะวันออกกลาง มีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่ง
ของปศุสัตว์ที่หลากหลาย และมีทรัพยากรมากมาย ทั้งผลผลิตการเกษตร ก๊าซพลังงาน ทองคา แร่ธาตุต่า งๆ
มากมายในแทบทุ ก พื้ น ที่ โดยหลั ง จากสหรั ฐ อเมริ ก าประกาศยกเลิ ก มาตรการคว่าบาตรทางการค้ า และ
เศรษฐกิจกับซูดานในปี 2017 ทาให้เศรษฐกิจของซูดานฟื้นตัวขึ้นตามลาดับ ซูดานเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นใน
มิติต่างๆ ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีการฟื้นฟูด้านการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมในประเทศ
จากการไหลเข้ามาของเงิน ทุนจากต่างชาติ ทั้งในรูปแบบการเข้ามาลงทุนโดยตรงของชาติตะวันตก และ
การได้รั บ เงิ น กู้จ ากต่า งประเทศเพื่ อ น ามาใช้ พั ฒ นาระบบโครงสร้ างขั้ น พื้นฐานและระบบสาธารณู ป โภค
ภายในประเทศ ซึ่งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเข้าไปลงทุนในซูดาน
อย่างไรก็ดี การพัฒนาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ยังไม่ทันสมัย เพียงพอและขาดความก้าวหน้าเพียงพอที่จะ
แข่งขันกับชาติอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของโลก ระบบเศรษฐกิจของซูดานจึงต้องการแหล่งความรู้ (Know-how)
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเข้าไปช่วยพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ จากต่างชาติเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่ มีความสนใจในการเข้าไปลงทุนในซูดานเพื่อใช้ความรู้
งานวิจัย และความชานาญที่ได้สะสมมานานในการนาทรัพยากรของซูดานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สาธารณรัฐซูดาน
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ซูดานเป็ น ประเทศที่ มีศักยภาพในด้านการประมง เนื่องจากซูดานมีทรัพยากรทางน้าที่สมบูรณ์
มีแม่น้าไนล์ (และแม่น้าสาขา) ไหลผ่าน มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดง (Red sea) ที่ยาวถึง 850 กิโลเมตร โดยมีการ
คาดการณ์ว่าซูดานมีศักยภาพในการทาประมงได้ปีละ 650,000 ตัน แต่ปัจจุบัน สามารถใช้ทรัพยากรทางน้าได้
เพียงร้อยละ 14 เท่านั้น1 จึงถือว่ามีปัจจัยการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมอาหารจากประมงได้อีกมาก
ในภาคส่วนสินค้าจากสัตว์ของซูดานนั้น สินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้แก่ เนื้อแดงและ
เนื้อขาว และผลิตภัณฑ์จากนม โดยคิดเป็นสัดส่วนใน GDP อยู่ที่ร้อยละ 20 และคิดเป็นร้อยละ 20 ของสินค้า
ส่งออกทั้งหมดของประเทศเช่นกัน แต่ในจานวนนี้มีสินค้าประมงอยู่เพียงร้อยละ 1 ของ GDP เท่านั้น ถึงแม้ว่า
ซูดานจะเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศเอื้ออานวยต่อการจับสัตว์น้าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันมี
ปริมาณปลาที่นามาเป็นอาหารและเป็นสิน ค้าส่งออกอยู่ในปริมาณไม่มาก เนื่องมาจากข้อจากัดดั้งเดิมในการ
บริ โ ภคสั ต ว์ น้ า ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นศาสนา และสาเหตุ อื่ น ๆ จนท าให้ ซู ด านยั ง ต้ อ งน าเข้ า สิ น ค้ า ปลาจาก
ต่างประเทศอยู่เป็นจานวนมาก (ปี 2012 มีจานวนนาเข้า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)2
รูปภาพที่ 6-1: รัฐต่างๆ ของซูดาน

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008).

1
2

Globthailand.com (2018)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2017).
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1. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมประมง ด้วยห่วงโซ่มูลค่า
(Value Chain)

ที่มา : มูลนิธิ สวค.
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การวิเคราะห์ขั้นต้นน้าของห่วงโซ่คุณค่า
ในขั้นต้นน้าของห่วงโซ่คุณค่านั้นมีประเด็นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พื้นที่การทาประมง
เนื่องจากซูดานเป็นประเทศที่เอื้อต่อการทาประมงเป็นอย่างมาก ทั้งการทาประมงน้าจืดและการทา
ประมงน้าเค็ม สาหรับการทาประมงน้าเค็มนั้น ซูดานมีชายฝั่งทะเลที่ยาวถึง 850 กิโลเมตร และสาหรับการทา
ประมงน้าจืดนั้นซูดานมีแม่น้าไนล์ และแม่น้าสาขาไหลผ่านในประเทศ โดยแม่น้าบลูไนล์และไวท์ไนล์ไหลมา
รวมกันเป็นแม่น้าไนล์ ทีค่ าร์ทูม ซึ่งแม่น้าบลูไนล์ที่ไหลผ่านซูดานนั้นมีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร รวมทั้ง
มีเขื่อนและอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ระหว่างพื้นที่ที่แม่น้าบลูไนล์และไวท์ไนล์ไหลผ่าน จึงมีทรัพยากร
ทางน้าที่อุดมสมบูรณ์
ปริมาณการทาประมงปลามีครีบ (Fin fish) ทั้งหมดของซูดานในปี 2012 โดยแยกออกเป็นปลาน้าจืด
อยู่ที่จานวนประมาณ 140,000 ตัน และปลาน้าเค็มอยู่ที่จานวนประมาณ 8,000 ตัน ซึ่งในปริมาณการทา
ประมงน้าเค็มนั้นยังแบ่งออกได้เป็น การทาประมงเพื่อยังชีพ โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเล็ก (ประมาณ 3,000 ตัน)
การใช้เรือลากอวน (ประมาณ 2,000 ตัน) การทาประมงแบบ per sine (ประมาณ 2,300 ตัน) กุ้งจากเรือ
ลากอวน (ประมาณ 60 ตัน) กุ้งจากการเพาะเลี้ยง (ประมาณ 6 ตัน) หอย trochaus (ประมาณ 724 ตัน) หอย
mother of pearl shell (ประมาณ 12 ตัน) และปลิงทะเล sea cucumber (ประมาณ 60 ตัน)3
การทาประมงของซูดานนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็นการทาประมงแบบดั้งเดิม โดยการใช้เฟือง (เกียร์) แบบ
ดั้งเดิมในการจับปลาตามชายฝั่ง ชาวประมงมักจะมีความคุ้นเคยกับปลาในบริ เวณพื้นที่จากัดซึ่งอยู่ตามชายฝั่ง
ใกล้ กับ หมู่บ้ านของตนเอง การหาปลาส่ ว นใหญ่เน้ นหาปลาตามแนวปะการั งโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในพื้ น ที่
ทางเหนือซึ่งมีแนวปะการังอยู่ใกล้กับชายฝั่ง ส่วนในพื้นที่ทางด้านใต้ ชาวประมงจะใช้ตาข่ายหาปลาสาหรับการ
จับปลาที่อยู่ลึกลงไป ข้อมูลการจับ ปลาในปี 2012 สรุปได้ดังตารางด้านล่าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเน้นการจับปลา
แบบดั้งเดิม และพบว่ามี 6 บริษัทเริ่มทาการจับปลาสวยงามตั้งแต่ปี 2011
ตารางที่ 6-2: สรุปกิจกรรมการจับปลาในปี 2012
ปริมาณ
ปลาที่จับ
(ตัน)
493

จานวนเรือ

จานวน
lunches

จานวน
ชาวประมง

Trochaus
(ตัน)

ปลิงทะเล
(ตัน)

326

37

844

165

5

จานวนปลา
สวยงาม
(ยังมีชีวิต)
11287

ที่มา : Sudan National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission (2013)

ประชากรของซูดานบริโภคปลาเป็นจานวนน้อยทั้งในแง่ของปริมาณและชนิดเมื่อเทียบกับปริมาณ
เฉลี่ยทั่วไปของโลก และการทาประมงส่วนใหญ่เป็นแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการจับปลาเพื่อการบริโภคยังชีพและ
สร้างรายได้แค่พอเลี้ยงครอบครัว แต่อย่างไรก็ดียังมีการทาประมงแบบอุตสาหกรรมอยู่บ้างในเขตทะเลแดง
โดยภาคเอกชนของซูดานและโดยบริษัทจากต่างชาติ การทาประมงส่วนใหญ่ของซูดานเน้นที่ ประมงน้าจืดเป็น
หลัก มีปริมาณผลผลิต Maximum Sustainable Yield (MSY) อยู่ที่ประมาณ 110,000 ตันต่อปี ในขณะที่การ
3

Sudan National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission (2013)
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ทาประมงน้าเค็ม มี MSY อยู่ที่ 10,000 ตันต่อปี ส่วนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากาลังอยู่ในช่วงการเริ่มพัฒนา
โดยมีผลผลิตปี 2012 อยู่ที่ประมาณ 2,000 ตันต่ อปี กิจกรรมการจับปลาส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบๆ แม่น้าไนล์
แม่น้าสาขา อ่างเก็บน้าใหญ่ๆ ของซูดาน และบริเวณน่านน้าในทะเลแดง
ตารางที่ 6-3: ภาพรวมของการทาประมงจากแหล่งพื้นที่ต่างๆ ปี 2006
Location
Sudd Region & adjacent
areas
Gebel Aulia Reservoir
Roseires Reservoir
Sennar Reservoir
Khashm El Girba Reservoir
Lake Numbia
Red Sea

Surface area (km2)
30,000 (max)
1,500 (max)
290
160 (max)
125 (max)
1,144 (max)
91,600

Fish potential (t/yr)
75,000 (min)
140,000 (max)
15,000
1,700
1,100
800
5,100
10,000

Fish Landing (t/yr)

Percent
Exploitation

32,000

42

13,000
1,600
1,100
800
2,000
5,500

90
94
100
100
40
56

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008).

รัฐ Red sea (The Red Sea State) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับทะเลแดง
(Red sea) ซึ่งมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดง ความยาว 720 กิโลเมตร ซึ่งได้รับสิทธิ Exclusive Economic Zone
(EEZ) เป็นพื้นที่ 91,600 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่ความลึกหลายระดับชั้น (Shelf area) คิดเป็น
พื้นที่ 22,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในจานวนนี้เป็นเขตน้าลึก 800 ตารางกิโลเมตร เหมาะกับการจับปลาด้วยการ
ลากอวน
ในเขตน่านน้าจับปลา EEZ นั้นมีอยู่หลายพื้นที่ ดังนี้4
 อ่าว (inlets and merssas) เป็นเขตผืนน้าที่ห่างจากแนวชายฝั่งออกไป 1-5 กิโลเมตรที่ร ะดับ
ความลึ กระหว่าง 15 และ 100 ฟาทอม บริเวณนี้มีปลา Sardine และ Siganus sp. อยู่เป็น
จานวนมาก
 ช่ อ งเดิ น เรื อ ตามแนวชายฝั่ ง (Coastal boat channels) เป็ น บริ เ วณที่ อ อกไปจากชายฝั่ ง
ประมาณครึ่งไมล์ที่ระดับความลึกประมาณ 3 ฟาทอม มักพบปลา harbouring mullet, milk
fishes และ Lethrinus spp.
 แนวปะการังชายฝั่ง (Fringing Reefs) เป็นพื้นที่ขนานไปตามแนวชายฝั่งประมาณ 1-2 ไมล์ ปลา
ที่พบมากได้แก่ Cranx sp, Litharinus sp. และ Plectropomas sp.
 ช่องเดินเรือน้าลึก ที่ระดับความลึก 40-200 ฟาทอม มักพบปลา Aprion spp. และฉลาม
 แนวปะการังชั้นนอก มักพบปลา Lotjanus bohar, L. gibbus และ Variola louti
 Pelagic zone ที่ระดับความลึกมากกว่า 300 ฟาทอม มักพบปลา Agus sp., Cranx sp., ปลา
Mackerel, ปลาทูน่าและอื่นๆ

4

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008).
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รูปภาพที่ 6-2: แผนที่ความลึกของท้องทะเลบริเวณชายฝั่งรัฐ Red Sea
แสดงถึงตาแหน่งเมืองสาคัญและพื้นที่การจับปลา

ที่มา : United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2017).
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รัฐบาลของรัฐ Red Sea ได้เริ่มทาการวางกลยุทธ์ในการสนับสนุนการทาประมงของรัฐ Red Sea
เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐและของประเทศ ในปัจจุบันนี้
ปริ มาณการจั บ ปลาทั้งหมดของซูดานทั้งปลาน้าจืดและน้าเค็มอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันต่อปี ในขณะที่
Maximum Sustainable Yield (MSY) อยู่ที่ประมาณ 120,000 ตันต่อปี ซึ่งจานวนส่วนต่าง 70,000 ตันต่อปี
นั้นคือจานวนปลาที่มีศักยภาพในการจับได้อีก ปริมาณการทาประมงน้าเค็มในปัจจุบันของรัฐ Red Sea ซึ่งส่วน
ใหญ่ เ ป็ น การประมงแบบดั้ งเดิ ม เพื่ อ ยั ง ชีพ นั้ นมี ป ริ ม าณต่ามากเมื่ อ เที ยบกั บ ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ดั ง นั้ น หาก
พัฒ นาการท าประมงให้ ดี ขึ้ น จะช่ว ยเพิ่ มปริ มาณปลาที่จ ะนามาบริโ ภคในประเทศและเพิ่ ม การส่ งขายยั ง
ต่างประเทศได้
จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง รั ฐ บ า ล ข อ ง รั ฐ Red Sea ( Marine Fisheries Administration, Ministry of
Agriculture) นั้ น พบว่าจ านวนชาวประมงและเรือประมงลากอวนมีจานวนจากัด ทาให้ มีจานวนผลผลิต
ประมาณ 6,000 ตันต่อปีเท่านั้นจากการหาปลาบริเวณชายฝั่งทะเลแดง (จากศักยภาพทั้งหมดที่ควรจะสามารถ
หาปลาได้ถึงประมาณ 10,000 ตันต่อปี) อันเนื่องมาจากการทาประมงส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ยัง
ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ขาดทักษะความสามารถในขั้นสูงสาหรับการทาประมงในระดับขนาดใหญ่ขึ้ น
รวมทั้งยังขาดแคลนเงินทุนในการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยสาหรับพัฒนาการทาประมงให้ดีขึ้น
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมประมงในรัฐ Red Sea จะมีศักยภาพและส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงทาง
อาหาร อีกทั้งสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นอุตสาหกรรมประมงน้าเค็มยัง
ถูกจัดว่ายังไม่พัฒนามากนัก ศักยภาพในการจับปลามีครีบ (Fin fish) ของรัฐ Red Sea อยู่ที่จานวนประมาณ
10,000 ตันต่อปี ในขณะที่จานวนผลผลิตที่ได้มีเพียง 6,000 ตันต่อปี ส่วนปริมาณที่เหลือกลายเป็นของเหลือทิ้ง
เน่ า เสี ย ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ปลาที่ จั บ หลั ก ๆ มี อ ยู่ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ปลา Najil (กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ต ามแนวปะการั ง ,
Plectropomus pessuliferus) ประมาณร้อยละ 27, ปลา Rishal (กลุ่ม Lyretail, Variola louti) ประมาณ
ร้อยละ 7 และ ปลา Kedaban (อื่นๆ มีหลายชนิด) ประมาณร้อยละ 66 ของปริมาณทั้งหมดที่จับได้5
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ในเขตทะเลแดงของซูดานนั้นมีจานวนปลามีครีบ (Fin fish) มากมายหลายสปีชีส์ จากข้อมูล
พบว่ามีจานวนอย่างน้อย 450 สปีชีส์ ซึ่งในจานวนนี้มี 93 สปีชีส์ที่จัดเป็นปลาที่จับเพื่อค้าขาย และจานวน
ประมาณ 65 สปีชีส์เป็นปลาที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของซูดาน

5

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2017).
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ตารางที่ 6-4: จาแนกกิจกรรมการทาประมงน้าเค็มในทะเลแดง ปี 2005
Type of marine fishery
Artisanal fin fishery
Trawl fin fishery
Wild mollusc fishery
Shrimp fishery
Shark fishery
Sea cucumber fishery
Sardine fishery

percent
63
25
7
4
0.4
0.4
0.2

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008).

ในส่วนของประมงน้าจืดในซูดานนั้นมีสัตว์น้าหลากหลายชนิด ปลาที่พบได้มากคือ ปลากะพงแม่น้าไนล์
(Nile perch) แต่ชาวซูดานไม่นิยมบริโภคปลากะพง ปลาที่นิยมบริโภคได้แก่ ปลานิล และในส่วนของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เริ่มมีการเพาะเลี้ยงกุ้งและมีบริษัทจากต่างชาติรวมทั้งไทยได้เข้าไปร่วมลงทุนในเรื่องนี้บ้าง
แล้ว โดยซูดานได้จัดพื้นที่ไว้ประมาณ 100,000 ไร่ เพื่อให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนทาการเพาะเลี้ยงกุ้งในซูดาน
ตารางที่ 6-5: สายพันธุ์ปลาน้าจืด แบ่งตามจีนัส (Genera) และสปีชีส์ที่พบ ปี 2006
Family
1. Protoptridae
2. Polypteeridae
3. Angullidae
4. Osteoglossidae
5.Notopteridae
6. Mormyridae
7. Gymnarchidae
8. Cromeridae
9. Charadidae
10. Distichodontidae
11. Citharinidae

No. of species
1
3
1
1
1
15
1
1
9
7
2

Family
12. Cyprinidae
13.Bagridae
14. Schilbeidae
15. Amphillidae
16. Chariidae
17. Malapteruridae
18. Mochocidae
19. Cyprinodontidae
20. Poeciliidae
21. Clamidae

No. of species
25
7
6
1
8
1
15
3
1
1

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2008).

3. การจ้างงาน
อุตสาหกรรมประมงน้าเค็มของซูดานแม้ว่าจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่และเป็นการทาประมงแบบพื้นบ้าน
แต่ก็จัดว่ามีความสาคัญต่อประชากรในพื้น ที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประชากร และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ ในรัฐ Red Sea การจับปลาของชาวประมงในพื้นที่นี้
ส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้เรือประมงขนาดเล็ก จับปลาตามแนวปะการังโดยใช้เบ็ดมือและตาข่ายหาปลา เป็น
ลักษณะการประมงแบบกึ่งอุตสาหกรรมและแบบอุตสาหกรรม
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4. เรือประมง
ขบวนเรือประมงของซูดานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) เรือไม้และไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก
ขนาดความยาว 7 - 8 เมตร ขนาดความกว้าง 1.5 - 2 เมตร 2) เรือขนาดใหญ่ขึ้นไป มีขนาดความยาว 9 - 13
เมตร เรือประมงที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรือประมงขนาดเล็กและนิยมออกจับปลาบริเวณแนวปะการังโดยใช้เบ็ด
สายและอาจมีใช้ตาข่ายจับปลาบ้าง โดยตาข่ายมีความยาวตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป มีขนาดช่องตาข่าย 3 - 5 นิ้ว
จากข้ อ มู ล ปี 2012 เรื อ ประมงประมาณ 400 ล าที่ นิ ย มออกไปหาปลาบริเ วณชายฝั่ ง ทะเลแดง ซึ่ ง จะใช้
ระยะเวลาในการออกไปหาปลาต่อรอบหนึ่ง อยู่ที่ร ะหว่าง 1 - 7 วัน และส าหรับการออกไปหาปลาแบบ
Lunches จะใช้เวลาประมาณ 21 วัน ในขบวนเรือประมงในน่านน้าซูดานนี้มีเรือประมงของอียิปต์เข้ามาทา
การประมงด้วย ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยมีบริเวณน่านน้าจับปลาอยู่ระหว่าง ลอง
ติจูดที่ 37 องศา - 42 ลิปดา ถึง 38 องศา - 25 ลิปดา และระหว่าง ลองติจูดที่ 18 องศา - 52 ลิปดา ถึง 18
องศา - 1 ลิปดา6
ตารางที่ 6-6: จานวนเรือประมงที่ออกจับปลาในชายฝั่งทะเลแดงของซูดาน
แบ่งตามชนิดของเกียร์และขนาดเรือ
Year
No. of vessels
Gear type
Size (m)
Area of fishing
2005
20
Trawing
20-25
South
2008
16
Trawing
22-25
South
2009
15
Trawing
23-30
South
2002
8
Pure seine
22-30
South
2003
12
Pure seine
20-30
South
2004
14
Pure seine
20-27
South
2005
16
Pure seine
25-30
South
2009
8
Pure seine
26-30
South
ที่มา : Sudan National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission (2013).

เนื่องจากเทคโนโลยีในการทาประมงรวมทั้งเรือประมงขนาดใหญ่ของซูดานยังมีไม่มากเมือเทียบกับ
ปริมาณสัตว์น้าและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ หากมองในแง่ของโอกาสแล้วถือว่า
เป็นโอกาสที่น่ าสนใจสาหรับธุรกิจประมงไทยที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า ในการไปลงทุน ด้านธุรกิจประมง
ในซูดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประมงน้าเค็ม
5. นโยบายและกฎหมาย
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาอุตสาหกรรมประมงของซูดาน มีดังนี้
- The Constitution of the Republic of Sudan (1998)
- Freshwater Fishing Law (1954), (แก้ไขปี 1960 และ 1995)
- Marine Fisheries Ordinance (1937)
- The Encouragement of Investment Act (1999)
- The Maritime Law (1961)
- Sudanese Regional Sea and Continental Shelf Act (1970)
6

Sudan National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission (2013)
สาธารณรัฐซูดาน
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-

Quarantine Law (1972)
Sea ports Corporation Law (1974)
Environmental Health Law (1975)
Environment Conservation Law (2001)

6. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลซู ดานต้ อ งการพั ฒ นาประเทศให้ ก้ า วหน้ าขึ้ น จึ ง พยายามสร้ างบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจของซูดานให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน เช่น ปรับปรุงระบบและกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่นั กลงทุน การสร้ างระบบ One stop shop ที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อลด
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการทาธุรกิจ การสร้างเขตการลงทุนปลอดภาษีอากร (Free zone) และการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่าอากาศยาน และท่าเรื อต่าง และสิ่งสาคัญที่รัฐบาลซูดานต้องการผลักดันให้
เกิดขึ้นคือความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และยังสนับสนุนให้ภาคเอกชนซูดาน
ทาธุรกิจกับต่างชาติมากขึ้น ทั้งยังมีนโยบายพัฒนาระบบ one stop service สาหรับภาครัฐ รวมไปถึงสร้าง
แพลตฟอร์มอีกัฟเวอร์นเมนต์ (E-government platform) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ
ในด้านการประมงของซูดานนั้นมีหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ Federal Ministry
of Animal Resources and Fisheries, Fisheries Administration, Fisheries Training Institute (Ministry
of Animal Resources and Fisheries) ส่ ว นในระดั บ ของรั ฐ Red Sea ได้ แ ก่ Ministry of Agriculture,
Animal Resources and Fisheries, Marine Fisheries Administration, Marine Research Station และ
the Faculty of Marine Science นอกจากนี้ ซู ด านยั ง เป็ น สมาชิ ก ของ The Committee on Fisheries
(COFI) และเข้าร่วมใน INFOSAMAK ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการให้บริการปรึกษา
เกี่ยวกับสินค้าประมงในเขตประเทศแถบอาหรับ กฎหมายและระเบียบข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
การทาประมง โดยมีชาวประมงประมาณ 7,000 คน ซึ่งในจานวนนี้ มี 1,500 คนที่เป็นชาวประมงน้าเค็ม มี
เรือประมงประมาณ 4,000 ลา โดยในจานวนนี้มี 500 ลา ที่จับปลาในทะเลแดง และเรือส่วนใหญ่เป็นเรือขนาด
เล็กที่มีเครื่องยนต์ติดด้านหลัง
รัฐบาลของรัฐ Red Sea ได้ส่งเสริมการสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรมประมงน้าเค็มให้สูงขึ้น เพื่อ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร และต้องการหาผู้ช่วย หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้เพื่อเป็นที่ปรึกษาและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2014 ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน
จานวน 27,800 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่จัดแสดงปลาเขตร้อนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การทาประมงอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนได้ตระหนัก นอกจากนั้นแล้ว
ทางรัฐบาลได้มองหาความสนับสนุนการพัฒนาประมงน้าเค็มอย่างยั่งยืนในรัฐ Red Sea ไปด้วย และพบว่า
การขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณปลาที่คงเหลือ ปริมาณปลาที่จับได้ และความไม่เข้มแข็งของ
ระบบการบริหารจัดการเป็นปัญหาสาคัญที่กระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการวางกลยุทธ์
การจัดตั้งนโยบาย และระเบียบบริหารจัดการต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็น
รูปแบบและมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านประมงน้าเค็มอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
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การวิเคราะห์ขั้นกลางน้าของห่วงโซ่คุณค่า
ในขั้นกลางน้าของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมประมงนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. ท่าเรือ
ท่าเรือประมงที่สาคัญของซูดาน ได้แก่ Port Sudan เป็นแหล่งศูนย์กลางการทาประมงน้าเค็มของ
ซูดานโดยมีทั้งเรือประมงขนาดเล็กที่จับปลาแบบพื้นบ้านและเรือประมงขนาดใหญ่แบบพาณิชย์
2. โรงงานแปรรูปสินค้าจากประมง
การแปรรูปปลาในซูดานยังมีไม่หลากหลายและยังไม่นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากนัก ส่วนใหญ่แล้วเป็น
การแปรรูปแบบดั้งเดิมเพื่อการบริโภคภายในประเทศ กระบวนการแปรรูปปลาที่ประชาชนซูดานนิยมมีอยู่ 2
แบบหลักๆ ได้แก่
1) ปลาเค็มตากแห้ง (Kajaik) โดยการล้างปลาให้สะอาด ใส่เกลือ นาไปตากแดดให้แห้ง แล้วนาไป
จัดเรียงบรรจุในถุงกระสอบเพื่อขนส่งนาไปจาหน่ายที่ตลาด
2) ปลาแช่น้าเกลือ / ปลาหมัก (Faseekh) โดยการล้างปลาให้สะอาด นาไปแช่น้าเกลือทิ้งไว้ 7-10 วัน
จนกระทั่งเกิดการหมักโดยสมบูรณ์ จากนั้นนาไปบรรจุในถังดีบุกหรือพลาสติกเพื่อขนส่ งไป
จาหน่ายที่ตลาด
ปลาสด และ Faseekh เป็นที่นิยมบริโภคในเขตเมือง ส่วน Kajaik (ปลาแห้ง) เป็นที่นิยมบริโภค
ในกลุ่มคนแรงงานในภาคเกษตรกรรม เช่นในเขต Gezira, Gedarif, พื้นที่ Southern Blue Nile, South Kordofan
และ Upper Nile states
เนื่องจากโรงงานแปรรูปสินค้าประมงในซูดานนั้นยังมีไม่มากและเป็นแบบพื้นบ้านดังเดิม การบริโภค
ปลาของชาวซูดานนิยมบริโภคปลาสดที่จับมาได้ หากบริโภคไม่หมดก็จะปล่อยทิ้งให้เน่าเสียไปเป็นจานวนมาก
และไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบห้องเย็น อีกทั้งชาวซูดานไม่นิยมบริโภคสัตว์
ประมงอื่นที่ไม่ใช่ปลา เช่น กุ้ง หอย ปู ล็อบสเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้อกาหนดทางด้านศาสนาอิสลาม
หากมองในด้านของโอกาสแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีและน่าสนใจของธุรกิจไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร ซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานรองรับในการที่
จะเข้าไปลงทุนในด้านนี้ โดยอาจผลิตเป็นสินค้าอาหารทะเลบรรจุก ระป๋อง หรืออาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่ง
จาหน่ายยังต่างประเทศได้ อีกทั้งยังสามารถนาสัตว์น้าที่ชาวซูดานไม่นิยมบริโภค เช่น กุ้ง หอย ปู ล็อบสเตอร์
มาเป็นวัตถุดิบสาหรับการแปรรูปได้เป็นจานวนมาก และสามารถส่งขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง
โอกาสอีกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือธุรกิจห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าประมงให้คงคุณภาพ
ไม่เน่าเสียเพื่อการเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น หรือเพื่อการส่งออกขายยังต่างประเทศก็จัดได้ว่ามีโอกาสสู งมาก
เนื่องจากเทคโนโลยีด้านห้องเย็นในซูดานนั้นยังขาดแคลนเช่นกัน
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3. ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีกภายในประเทศ
ตลาดปลาของซูดานเป็นตลาดเสรี ราคาขายกาหนดขึ้นตามอุปสงค์และอุปทาน ข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาดสามารถหาได้ ง่ า ยและไม่ มี สิ่ ง กี ด กั น ในการเข้ า ตลาดหรื อ ถู ก ผลั ก ออกจากตลาด การค้ า ขาย
ในตลาดปลาเป็นการค้าขายในรูปแบบดั้งเดิม การชั่งน้าหนักและปริมาณปลาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดั้งเดิม ได้ แก่
“Koam” ถุงกระสอบ ตะกร้า การชั่งน้าหนักขายเป็นหน่วยกิโลกรัมนิยมในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น ราคาขายขึ้นอยู่
กับการต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย อานาจการต่อรองพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน และสภาพความ
สมบูรณ์ของสินค้าปลาที่นามาขาย เนื่องจากบางครั้งอาจมีความเสียหายซึ่ งเกิดจากสภาพการขนส่งและการ
จัดเก็บที่ไม่ดีพอ ซึ่งผู้ขายต้องยอมขายสินค้าในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด ส่วนการค้าขายในเมืองใหญ่ๆ นั้น เป็น
การขายแบบชั่งน้าหนักมาตรฐาน ราคาขายมักจะสูงกว่าในตลาดแบบดั้งเดิม และอานาจการต่อรองราคามัก
เป็นของผู้ขายซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลาง ไม่ใช่ผู้ผลิตปลา
ในเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่าย ส่วนใหญ่แล้วจะผ่านทางพ่อค้าคนกลาง (ระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค) ซึ่งในบางครั้งเป็นผลทางด้านลบต่อผู้ผลิต ในตลาดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่การผลิตนั้นชาวประมงพยายาม
จะขายสินค้าแบบอิสระเพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ได้ราคาที่ดีเสมอไปเนื่องจากปลา
ได้รับความเสียหายจากการจัดเก็บและการขนส่งที่ไม่ดีพอ การค้าขายที่ได้ราคาดีมักเป็นการค้าขายในตลาดที่
อยู่ ไ กลและมี ป ริ ม าณอุ ป สงค์ ที่ สู ง ปลาที่ ข นส่ ง ไปจ าหน่ า ยจะถู ก แช่ น้ าแข็ ง และขนส่ ง อย่ า งปลอดภั ยโดย
รถบรรทุกเพื่อนาไปขายยังตลาด ในรัฐ Red Sea มีแหล่งขายปลาที่รถบรรทุกนาไปลงอยู่ 3 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่
Swakin, Osife และ Mohamed Gol และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อปลาไปจาหน่ายที่ตลาด Sigala market
ซึ่งเป็นตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่วนการส่งออกจาหน่ายยังต่างประเทศนั้นเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กมาก ในปี
2012 มีมูลค่าอยู่ที่ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น
การวิเคราะห์ขั้นปลายน้าของห่วงโซ่คุณค่า
ในขั้นปลายน้าของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมประมงนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สินค้าประมงน้าจืด/น้าเค็ม
เนื่องจากซูดานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น้าอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งน้าจืดและน้าเค็ม จึงมีสินค้า
ประมงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปลา กุ้ง หอย ปู ล็อบสเตอร์ ปลิงทะเล เป็นต้น แต่ประชาชนซูดานไม่นิยม
บริโภคสัตว์น้าชนิดอื่นนอกเหนือจากปลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดทางด้านศาสนาอิสลาม ดังนั้น จาก
การจับปลาแบบลากอวนครั้ งหนึ่งๆ จึงมีสินค้าสัตว์น้าประเภทอื่นที่ เหลือทิ้งเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
และน่าสนใจสาหรับนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนรับซื้อสินค้าประมงเหล่านี้แล้วนาไปแปรรูปหรือแช่แข็งเพื่อส่ง
จาหน่ายยังต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น หรืออาจส่งจาหน่ายให้กั บร้านอาหาร ภัตตาคารจีน
หรือภัตตาคารของโรงแรมของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นชาวต่างชาติที่นิยม
การบริโภคอาหารทะเลเกือบทุกชนิด
2. สินค้าประมงแปรรูป
สินค้าประมงแปรรูปที่นิยมบริโภคในซูดาน ได้แก่ สินค้าประมงแปรรูปแบบพื้นบ้าน เช่น ปลาเค็ม
แห้ง ปลาหมักเกลือ เป็นต้น ส่วนสินค้าประมงแปรรูปแบบอุตสาหกรรมยังมีไม่มากนัก
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3. ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ประกอบด้ว ยร้ านอาหาร ภัตตาคาร ร้านค้าต่างๆ ที่นาสินค้าประมงทั้งน้าจืดและน้าเค็มมาปรุง
อาหารเพื่อจาหน่ายในซูดาน ได้แก่
- ร้านอาหารทั่วไป
- ร้านอาหาร/ภัตตาคารจีนทีม่ าลงทุนในซูดาน
- ร้านอาหารหรือภัตตาคารของโรงแรมต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน
ซึ่งเมื่อมองในแง่ของโอกาสแล้ว ร้านอาหารและภัตตาคารเหล่านี้สามารถรับซื้อสัตว์น้าหลากหลาย
ชนิดจากชาวประมงเพื่อนามาปรุงอาหารได้ โดยสัตว์น้าบางชนิดสามารถนามาปรุงเป็นอาหารที่มีราคาได้ เช่น
ปู ล็อบสเตอร์ ปลิงทะเล เป็นต้น ซึ่งสามารถหาซื้อวัตถุดิบมาได้ในราคาไม่แพงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ชาวซูดาน
ไม่นิยมบริโภค และปล่อยทิ้งให้เน่าเสียไปเป็นจานวนมาก
4. ตลาดส่งออกยังต่างประเทศ
ซู ด านนั บ เป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการเป็ น แหล่ ง รองรั บ การลงทุ น และกระจายสิ น ค้ า ของ
ภาคเอกชนไทยไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาเนื่องจากซูดานเป็นสมาชิกองค์กรตลาดร่วม
แห่ ง แอฟริ ก าตะวั น ออกและแอฟริ ก าตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa :
COMESA) ซึ่ ง มี ป ระเทศสมาชิ ก ทั้ ง สิ้ น 19 ประเทศ และซู ด านยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ Generalized System of
Preferences (GSP) ในการส่งสินค้าไปจาหน่ายยังสหภาพยุโรปอีกด้วย
แต่ปัจจุบันสินค้าประมงสาหรับส่งขายต่างประเทศของซูดานนั้นยังมีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากยังขาด
แคลนเรื่องของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่จะนามาใช้ในการแปรรูปสินค้าส่งออก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดี
ของธุรกิจไทยซึ่งมีความชานาญในด้านนี้จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจอาหารประมงแปรรูปเพื่อส่งขายยังต่างประเทศได้
5. การคมนาคมขนส่ง
เนื่องจากซูดานมีเส้นทางคมนาคมขนส่งหลายเส้นทาง ทั้งทางถนนโดยรถยนต์ รถบรรทุก ทางรถไฟ
ทางเรือ และเครื่องบิน สามารถเลือกขนส่งสินค้าได้ตามความสะดวก แต่อย่างไรก็ดีระบบถนนหนทางของ
ซูดานยังไม่เจริญมากนัก ถนนที่อยู่นอกเมืองหลายสายเป็นถนนลูกรัง และไม่เรียบ บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่
สิ่งที่ทาให้ซูดานโดดเด่นกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เพราะซูดานมีด้านหนึ่งของประเทศติดกับชายฝั่ง ขณะที่มี
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked) ถึง 4 ประเทศ จึงต้องเข้ามาใช้ท่าเรือของ
ซูดานในการส่งออก ทั้งยังมี Port Sudan ซึ่งเป็นเมืองท่าที่รองรับการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย และปัจจุบันนี้รัฐบาลซูดานกาลังพัฒนาในเรื่องของท่าเรือสาหรับอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม โดยจัดพื้นที่สาหรับท่าเรือแห่งใหม่ และทาการขุดร่องน้าบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความลึกประมาณ 14
เมตรเพื่อรองรับการเป็นท่าเรือน้าลึก แห่งใหม่สาหรับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบริเวณโดยรอบท่าเรือ
ใหม่แห่ งนี้ ยั งไม่มีโครงสร้ างพื้น ฐานอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รองรับ อาจยังต้องใช้เวลาในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมระยะหนึ่ง
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2. Market Environment: การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ด้วย Porter 5 Forces Model
รูปภาพที่ 6-3: การวิเคราะห์อุตสาหกรรมประมงด้วย Five Forces Model

ที่มา : มูลนิธิ สวค.

การแข่งขันภายในตลาด
 อุ ต สาหกรรมประมงในซู ด านส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การท าประมงแบบพื้ น บ้ า นดั้ ง เดิ ม ใช้ เ รื อ ประมง
ขนาดเล็กเพื่อออกจับปลาบริเวณแนวปะการังที่ไม่ไกลจากฝั่ง และยังไม่ได้นาเทคโนโลยีรวมทั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้มากนัก บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทาประมงในซูดานมีอยู่บ้าง
เช่น จากอียิปต์ แต่อย่างไรก็ดียังถือว่าการแข่งขันภายในตลาดยังไม่สูงมากนัก
 ผู้ประกอบการภาคเอกชนต่างๆ ที่เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ ยังมีไม่มาก เนื่องจากซูดานยังขาด
แคลนเทคโนโลยีและความรู้เชิงขั้นตอน (Know-how) ในการเก็บรักษาสินค้าประมงที่จับมาได้ให้
สามารถเก็บได้นานขึ้น รวมทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีและความรู้เชิงขั้นตอนในการแปรรูปสินค้า
อาหารประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า และรักษาอายุการเก็บสินค้า ดังนั้นการแข่งขันในตลาดเชิงสินค้า
ประมงแปรรูปจึงยังมีไม่มาก
 การแข่งขันของนักลงทุนจากต่ างประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ซูดาน ภายหลังการได้รับยกเลิกมาตรการคว่าบาตรในปี 2017 ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดที่
สู ง ขึ้ น แต่ ห ากเกิ ด ปั ญ หาการคว่ าบาตรอี ก ครั้ ง หรื อ เกิ ด ปั ญ หาความไม่ มั่ น คงทางการเมื อ ง
อาจส่งผลให้การแข่งขันของนักลงทุนจากต่างประเทศน้อยลง
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อุปสรรคของผู้มาใหม่
 เนื่องจากรัฐบาลซูดานมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง จึงไม่เป็นการยากสาหรับการเข้ามา
ลงทุนสาหรับนักลงทุนต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีด้านนี้อยู่แล้ว แต่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง
ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้ใจได้ ซึ่งในซูดานมี บริษัท GIAD Marine ซึ่งเป็นบริษัทประมงที่
ใหญ่ที่สุดในซูดาน (เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยมีประธานาธิบดีดารงตาแหน่งประธานบริษัท)
และมีความมั่นคงปลอดภัย หากสามารถเข้าไปลงทุนโดยร่วมเป็นพันธมิตรกับ GIAD Marine ได้
จะทาให้ได้รับความมั่นคงและได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านการนาเข้าเครื่องจักร การ
ยกเว้นภาษี ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นต้น
 การจะเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ที่จะเข้ามาเล่นควรทาการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
และข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในการจับปลาให้ชัดเจนจากทางรัฐบาลซูดาน รวมทั้งเขตน่านน้าที่
ได้รับสิทธิเพื่อมิให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางด้านกฎหมาย
 เนื่องจากประชากรซูดานนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก และมีความเคร่งครัดในศาสนา ไม่นิยม
บริโภคสัตว์ประมงอื่นที่ไม่ใช่ปลา ดังนั้นหากผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรม
อาหารประมงแปรรูปเพื่อส่งขายในซูดาน อาจผลิตขายได้เพียงปลาและจาเป็นต้องผลิตอาหารให้
ได้ตามมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งควรให้ได้ตามมาตรฐานสากลด้วย ส่วนสินค้าประมงอื่น เช่น กุ้ง
ปู หอย ล็อบสเตอร์ อาจผลิตเพื่อส่งขายให้ร้านอาหารหรือโรงแรมต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน
หรือผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศ
อานาจต่อรองของผู้บริโภค
 ผู้บริโภคที่เป็นประชากรซูดาน สามารถเลือกซื้อสินค้าประมงภายในประเทศได้ง่ายและราคาไม่
แพง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับท่าเรือและแหล่งหาปลา เนื่องจากซูดานมีแหล่งการทาประมง
ทั้งน้าจืดและน้าเค็มที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีอานาจต่อรองค่อนข้างสูง
อานาจต่อรองของผู้ผลิต
 เนื่องจากวัตถุดิบสดด้านการประมงในซูดานมีอย่างอุดมสมบูรณ์ หลากหลายชนิด ราคาไม่แพง
และสามารถหาซื้อได้ง่าย ผู้ผลิตโดยเฉพาะชาวประมงจึงมีอานาจต่อรองปานกลาง
 ในแง่ของผู้ผลิตด้านเทคโนโลยีการทาประมง การจับปลา และเรือประมงที่ทันสมัย ในซูดานยังมี
ไม่มาก จัดได้ว่ายังขาดแคลน ส่วนใหญ่เป็นการทาประมงแบบพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงขนาดเล็ก
อีกทั้งรัฐบาลซูดานมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและต้องการสนับสนุนให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของซูดานไปด้วย ดังนั้นอานาจต่อรองของผู้ผลิตในแง่
เทคโนโลยีนี้จึงค่อนข้างสูง
สินค้าทดแทน
 สินค้าอาหารประมงนาเข้าจากต่างประเทศ
 สินค้าอาหารประมงจากคู่แข่งทีเ่ ป็นบริษัทลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
ประมงในซูดานเช่นกัน
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3. SWOT Analysis : การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดาน
Strength
 มีแหล่งพันธุส์ ัตว์น้าจานวนมาก ที่แม่น้าไนล์ และ Red Sea
 มีความอุดมสมบูรณ์ด้านการประมงทั้งน้าจืดและประมงทางทะเล
 แหล่งที่ตั้งสามารถเป็นจุดกระจายสินค้าต่อไปยังตะวันออกกลางได้
 มีพันธุป์ ลาน้าจืดที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ เช่น ปลานิล
 สัตว์น้าอืน่ เช่น ปู ล็อบสเตอร์ กุ้ง ปลิงทะเล มีเป็นจานวนมาก
 มีบริษัทของรัฐ (GIAD) ที่สามารถเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างดี

Weakness
 โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อม เช่น ไฟฟ้า ชลประทาน ถนนหนทาง
หลายสายที่ยังขรุขระ เป็นต้น
 การขาดแคลนน้าในบางภูมิภาค เป็นบางช่วงเวลา
 โรงผลิตน้าแข็งและห้องเย็นมีจานวนน้อย
 ขาดเทคโนโลยีการถนอมอาหารสดและการแปรรูป
 เทคโนโลยีด้านการทาประมงยังไม่สูง ประมงน้าเค็มส่วนใหญ่ใช้เรือ
ขนาดเล็ก และเป็นแบบพื้นบ้าน
Opportunity
Threat
 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้าอยู่น้อย มีคู่แข่งไม่มาก
 มีกฎระเบียบของภาครัฐมีความซับซ้อน
 เทคโนโลยีใ นอุ ตสาหกรรมไม่สู ง นัก และมีโ อกาสในการพั ฒ นา  เทคโนโลยีด้าน Logistic สาหรับอาหารสดและเวลาในการขนส่ง
อุตสาหกรรมต่างๆในส่วนต้นและปลายน้า เช่น ห้องเย็น โรงงาน เนื่องจากพื้นที่กว้าง
แปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
 ในประเทศนิยมบริโภคอาหารสด และไม่นิยมสัตว์น้าอื่นๆนอกจาก
 มีความเชื่อถือเทคโนโลยีการประมงของประเทศไทย
ปลา
 ภาครัฐให้การสนับสนุน และมีมาตรการส่งเสริม
 การโอนเงินระหว่างประเทศมีข้อจากัด
 โอกาสการเพาะเลี้ยงประมงน้าจืดมีมาก
 อาหารทะเลอื่นๆ นอกจากปลามีปริมาณมาก ราคาไม่สูง

4. Production technology gap : การวิ เ คราะห์ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดานกับประเทศไทย
รูปภาพที่ 6-4: Production technology gap : การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดานกับประเทศไทย

ที่มา : มูลนิธิ สวค.
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ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีของทั้ง 2 ประเทศที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันโดยประเทศไทยมีการนา
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าในซูดาน จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะนา
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้าเข้ามาลงทุนดาเนินธุรกิจในซูดานได้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีในการ
จับสัตว์น้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจัยสนับสนุนด้านการเก็บรักษาความสดของสัตว์น้า และการแปรรูปสัตว์น้า
5. สิทธิประโยชน์ / กฎระเบียบ
รัฐบาลซูดานได้เพิ่มนโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุน กระตุ้นการลงทุนในซูดานให้มากขึ้น ดังนี้
- มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยรูปแบบการส่งเสริมจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สาหรับการ
ลงทุนในเขต Free Zone, Free market สาหรับกิจการที่อยูในเขต Suakin Free Zone
และ Aljaily Free Zone
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ ได้แก่
1) ยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 15 ปี
2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3) ยกเว้นภาษีนาเข้าและส่งออก สาหรับสินค้าที่ผลิตในเขต Free Zone
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เงินทุนและกาไรที่ได้จากการลงทุนในเขต Free Zone สามารถ
โอนออกได้อย่างเสรี จากซูดานไปยังประเทศต่างๆ ผ่านธนาคารที่อยู่ในเขต Free Zone

สาธารณรัฐซูดาน

6-18

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐซูดาน ประจาปีงบประมาณ 2561

6. รูปแบบและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดาน โดยทางทีมวิเคราะห์ได้จัดทาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการลงทุนทาง
ธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมประมงในซูดาน โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ด้าน ใน 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเวลา
กลยุทธ์
1.1 รูปแบบการลงทุน

1.2 ด้านกลยุทธ์การลงทุนในอุตสาหกรรม

1.3 สถานที่ลงทุน
2.1 เป้าหมายกลุ่มตลาดและลูกค้า
2.2 กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบ
3.1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการแรงงาน

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
Joint Venture และท าความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ
GIAD
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ GIAD และชุ ม ชน
โดยรอบ
เข้าลงทุนโดยหาพันธมิตรท้องถิ่น เช่น GIAD ในการ
ขอสัมปทานต้นน้าของอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ทา
การประมง, อุปกรณ์สาหรับการประมงน้าจืด และ
น้าเค็ม เป็นต้น หรือการลงทุนในส่วนของกลางน้า
เช่น ห้องเย็น เป็นต้น

ช่วงขยายธุรกิจ
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ Joint Venture

ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
รูปแบบหลัก Greenfield และ Joint Venture

เริ่มลงทุนในรูปแบบ Greenfield ใน EPZ

ลงทุนร่วมกับ GIAD ในโครงการอื่นๆ

ขยายการลงทุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมต้นน้าที่มี
มูลค่าสูงขึ้น เช่น อาหารและยาสาหรับสัตว์น้า สาย
พันธุ์สัตว์น้า เป็นต้น และหรืออุตสาหกรรมปลาย
น้า เช่น ร้านอาหาร และ การแปรรูปอาหารจาก
สัตว์น้าเพื่อการส่งออก เป็นต้น โดยเพิ่มสัดส่วนการ
ถื อ หุ้ น ใน JV และหรื อ Greenfield ในเขต EPZ
เป็นต้น
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ การท าประมงน้ าจื ด หรื อ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณีมี
ชายฝั่งในกรณีมีพันธมิตรที่จัดหาพื้นที่ได้
พันธมิตรที่จัดหาพื้นที่ที่มีน้าเพียงพอได้
การส่ ง เสริ ม การประมงภายในซู ด าน และการ การส่ ง เสริ ม การประมงภายในซู ด าน และการ
ส่งออกไปยังตะวันออกกลางและ EU
ส่งออกไปยังตะวันออกกลางและ EU กลุ่มโรงแรม
หรือสถานที่ท่องเที่ยว
เน้นด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปให้สามารถ เน้นด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปให้มีคุณภาพ
เก็บรักษาความสดให้ได้ยาวนานขึ้น
สูงขึ้น และส่งเสริมตลาดการส่งออกมากขึ้น
ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า
ควรฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี

=> Strategic Partner ที่ไว้วางใจกัน ได้ => ขยาย
การลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้น ใน Value Chain
ในอุตสาหกรรมประมง เพื่อเพิ่ม Value และความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านอาหารอาหารกึ่ง
สาเร็จรูป เพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณีมี
พันธมิตรที่จัดหาพื้นที่ที่มีน้าเพียงพอได้
การส่งเสริมการประมงภายในซูดาน และการส่งออก
ไปยั ง ตะวั น ออกกลางและ EU กลุ่ ม โรงแรมหรื อ
สถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาการแปรรูปให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น

ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า

ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า และให้โอกาสเติ บโตแก่
พนักงานท้องถิ่น
เริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้โ อกาสเติบโตแก่ สร้างระบบบริหารจัดการ โดยจัดทีมเข้าตรวจเช็ค
พนักงานท้องถิ่น
ปัจจัยต่างๆที่ Setup ไว้
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ช่วงเวลา
กลยุทธ์
3.2 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
3.3 กลยุทธ์ด้านการเงิน

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ช่วงขยายธุรกิจ
ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
เน้นการผลิตที่ใช้แรงงานประเภท Non Skill เป็น พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับให้เป็น Semi Skill พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับให้เป็น Skill และนา
หลัก
และเริ่มนาเทคโนโลยีเข้ามาเริ่มใช้ในบางส่วน
เทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยขึ้นเข้ามาใช้ควบคู่ไป
กับส่วนที่ใช้แรงงานคน
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่ ว นแบ่ ง จากก าไรสู่ ผู้ ถื อ หุ้ น และการลงทุ น 1. ส่ ว นแบ่ ง จากก าไรสู่ ผู้ ถื อ หุ้ น และการลงทุ น 1. ส่ ว นแบ่ ง จากก าไรสู่ ผู้ ถื อ หุ้ น และการลงทุ น
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
2. โอนเงินส่วนของก าไรกลับประเทศได้โ ดยผ่าน 2. โอนเงินส่วนของก าไรกลับประเทศได้โ ดยผ่าน 2. โอนเงิ น ส่ ว นของก าไรกลั บ ประเทศได้ โ ดยผ่ า น
International Bank
International Bank
International Bank
3. ค่าบริหารจัดการช่องทางจัดจาหน่ายและการ 3. ค่ า บริ ห ารจั ด การช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ยและการ
บริการลูกค้าในต่างประเทศ โดยให้ลูกค้าชาระตรง บริการลูกค้าในต่างประเทศ โดยให้ลูกค้าชาระตรงสู่
สู่บริษัทผู้ลงทุน
บริษัทผู้ลงทุน

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อแนะนาสาหรับการลงทุนจะปรากฏในบทที่ 7
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การลงทุนในอุตสาหกรรมประมงในประเทศซูดานยังมีโอกาสอย่างมาก เนื่องจากซูดานยังมีโอกาส
และทรัพยากรสัตว์น้าที่หลากหลายซึ่งเป็นต้นน้าในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมประมงอยู่จานวนมาก แต่ขาด
เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาประมง หลายประการ อาทิ เทคโนโลยี การจับสัตว์น้า
อุปกรณ์สาหรับการประมงน้าจืดและน้าเค็ม เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคโนโลยีการจัดเก็บของสดและ
การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ทางภาครั ฐ ให้ ก ารสนับ สนุ น ผู้ ป ระกอบการต่า งชาติ ใ ห้ เข้ า มาลงทุ นใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศ โดยการจัดมาตรการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนและเป็นที่ดึงดูดใจของ
นักลงทุน ทั้งในแง่ของการสนับสนุนทางภาษี การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ อย่ างไรก็ตามส าหรั บการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงในซูดาน มีปัจจัยที่ต้องเตรียม
แผนการจัดการให้รัดกุม เช่น การขนส่ง การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ทางทีมที่ปรึกษาเสนอแนะให้เริ่มการลงทุนในรูปแบบ Joint Venture และทาความร่วมมือกับ
GIAD ซึ่งเป็นบริษัทที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยเน้นจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูป
โดยในช่วงเริ่มต้นจาเป็นต้องสรรหาพันธมิตรในพื้นที่เพื่อการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในประเทศ
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่างๆ โดยการลงทุนในซูดานจะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในแต่ละอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทที่ 3 เป็นต้น และการร่วม
ลงทุนกับพันธมิตรธุร กิจ ดังกล่ าวทางทีมที่ป รึกษาเสนอแนะให้ ใช้วิธีร่ว มลงทุน (Joint Venture) กับบริษัท
GIAD โดยเน้นจุดเด่นในด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาความสดให้ได้ยาวนานขึ้น เช่น
เทคโนโลยีห้องเย็น และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า เป็นต้น นอกจากนี้ซูดานยังเป็นช่องทาง
ในการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศใกล้เคียงได้
นอกจากนี้ นักลงทุนควรวางแผนการขยายการลงทุนและการถอนทุนในด้านต่างๆ เป็นการสารองไว้
เพื่อให้สามารถปรั บเปลี่ย นกลยุ ทธ์การลงทุนได้ทันท่ว งทีตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป ดังเช่นตัว อย่าง
การวางกลยุทธ์ด้านต่างๆในแต่ละช่วงเวลาของธุรกิจที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้นที่ระบุรายละเอียด
กลยุทธ์ด้านต่างๆ ไว้โดยสังเขป โดยอุตสาหกรรมประมงในซูดานนี้ควรเน้นกลยุทธ์ในด้านการเก็บรักษาและ
การแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาความสดและคุณภาพได้ยาวนานขึ้น รวมทั้งการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงสาหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การพัฒนามาตรฐานสินค้า และการพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ให้มี
ความรัดกุม ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายธุรกิจในลาดับต่อไปเป็นอย่างมาก

6.2 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ซูดานถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ต่าจนถึงปานกลาง (lower-middle-income country) และมี
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในเกณฑ์ต่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยากจน โดยเมื่อจัดอันดับแล้ว
พบว่า Human Development Index เป็นอันดับที่ 167 จาก 188 ประเทศทั่วโลก7 ภายหลังการแยกประเทศ
กั น กั บ ซู ด านใต้ เ มื่ อ ปี 2011 ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรน้ ามั น ลดลงและท าให้ ร ายได้ ข องประเทศลดลงไปด้ ว ย
นอกจากนั้นแล้วซูดานยังประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศกับ ซูดานใต้มาเป็นระยะๆ ถึงแม้ว่าจะมี
สัญญาสงบศึกกันแล้วก็ตาม ยังพบว่ามีการสู้รบกันเป็นระยะในรัฐ Darfur รัฐ South Kordofan รัฐ Blue Nile
7
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และเขตพื้นที่ Jebel Marra ส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายที่อยู่ของประชากรเพื่อลี้ภัยกันอย่างมากมาย โดยมี
การอพยพครั้งใหญ่เมื่อปี 2016 ซึ่งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในเขตพื้นที่ Jebel Marra โดยมีประชากรของ
ซูดานใต้อพยพมายังซูดานเป็นจานวนมาก และส่งผลต่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ประชากรขาดแคลน
อาหารสาหรับการบริโภคเป็นจานวนมาก
นอกจากปั ญ หาทางการเมื อ งของประเทศแล้ ว ปรากฏการณ์ เ อลนีโ ญ (The El Niño weather
phenomenon) ยังส่งผลต่อสภาพอากาศทาให้เกิดความแห้งแล้งและภัยธรรมชาติในหลายๆ พื้นที่ ทาให้
พืชผลการเกษตรต่างๆ มีผลผลิตตกต่าและไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากร และกระทบต่อปัญหา
การขาดแคลนอาหารของประเทศมากยิ่งขึ้น ซูดานจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศผู้ขาดแคลนอาหารมากที่สุด
ของโลก
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากรซูดาน รวมไปถึงระบบตลาดสินค้า
อาหารหลักสาหรับการบริโภค ได้แก่ เขตสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
การทหารที่มีมายาวนาน และความไม่เสถียรของเศรษฐศาสตร์มหภาค
ภาคการเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นปัจจัยสาคัญต่อเศรษฐกิจของซูดาน (นอกเหนือจากน้ามั นซึ่งมี
มากในซูดาน) โดยมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) สูงถึงร้อยละ
35-40 อุตสาหกรรมปศุสัตว์มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตด้านเกษตรกรรมทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ
19.8 ของ GDP ของประเทศ ในส่วนของตลาดภายในประเทศนั้นอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นสิ่งหลักของสินค้า
อุปโภคบริโภคทางการเกษตรและเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของซูดาน โดยสินค้าปศุสัตว์จากแกะมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 80 ของสินค้าปศุสัตว์ส่งออกทั้งหมด8
จึงกล่าวได้ว่าซูดานมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในเรื่องของเกษตรกรรมและปศุสัตว์ดังจะเห็น ได้
จากการจั ด ท าแผนพั ฒ นาชาติ เ พื่ อ การลดปั ญ หาความยากจนและหิ ว โหย ซึ่ ง มี แ ผน Interim Poverty
Reduction Strategy Paper (I-PRSP) และ the Five-year Program for Economic Reforms ที่จัดตั้งขึ้น
ในเดือนธันวาคมปี 2014
พืชผลทางการเกษตรที่เป็นอาหารหลักในการบริโภคของชาวซู ดานได้แก่ ข้าวฟ่าง (Sorghum และ
Millet) และข้าวสาลี9 จากตารางที่ 6-7 ซึ่งเป็นข้อมูลปี 2009-2014 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมแล้วซูดานประสบ
ปั ญหาการขาดแคลนทางด้ านอาหารหลั กในช่ว งหลายปี ที่ผ่ านมา และมีปริมาณการน าเข้ า ข้าวสาลี จ าก
ต่ า งประเทศในปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการบริ โ ภคภายในประเทศ ส่ ว นข้ า วฟ่ า ง
(Sorghum) นั้ น มีมากเกิน ความต้องการบริ โภค การนาเข้าข้าวสาลี นั้นเป็นการนาเข้าเพื่อการบริโภคของ
ประชากร ส่วนข้าวโพด (Maize) นั้นนาเข้าเพื่อการทาปศุสัตว์เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดีการนาเข้าสินค้าธัญพืช
จากต่างประเทศนี้ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่า แม้ว่าจะมีการนาเข้าทั้งในแง่ของการซื้อจากต่างประเทศและการบริจาคเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วก็ตาม การนาเข้าสินค้าส่วนใหญ่จะผ่านเข้าทาง Port Sudan แล้วเข้าสู่เมือง
Khartoum ก่อนที่จะกระจายสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศ
8
9

The World Bank (2013).
Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).
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ตารางที่ 6-7: สินค้าอุปโภคบริโภคของซูดาน (Sudan commodity balance sheet, 1,000s MT)
ระหว่างปี 2009 – 2014
Element
Commodity availability
Total local availability
Opening stocks
Production
Commercial imports
Commodity utilization
Total utilization
Food
Feed and Seed
Post-harvest losses
Export
Import gap
Import requirements

All cereals

Sorghum

Millet

Maize

Wheat

Rice

4,587
490
4,097
1,664

3,285
173
3,112
0

595
12
584
0

39
0
39
0

643
305
338
1,615

25
0
25
49

6,000
5,151
391
350
108

3,355
2,645
316
286
108

607
528
46
32
0

45
36
6
4
0

1,919
1,871
21
27
0

73
70
2
1
0

1,342

0

12

6

1,276

48

ที่ มา : Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015). Estimates based on 2009/10- 2013/14 ACFSAM
reports and complementary information from the Ministry of Agriculture and Irrigation Food Security
Technical Secretariat ( FSTS) , the Strategic Reserve Corporation ( SRC) , Bank of Sudan, and other key
informants.

ศูนย์กลางการบริโภคอาหารที่ใหญ่ที่สุดของซูดานคือรัฐ Khartoum ซึ่งมีจานวนประชากรสูงถึง 1 ใน
4 ของประเทศ ดั ง แสดงในตารางที่ 6-8 และเนื่ อ งจากปริ ม าณการผลิ ต อาหารที่ มี จ ากั ด ใน Khartoum
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของ Khartoum เกือบทั้งหมดจึงต้องพึ่งพาการจัดหาอาหารบริโภคจากตลาด
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองของซูดานสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากปัญหาการปะทะกันของทหารใน
หลายเขตพื้นที่เป็นระยะเวลานานกว่าสิบปี เช่น รัฐ Darfur, South Kordofan และ Blue Nile ประกอบกับ
ปัญหาภัยธรรมชาติและความแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น
ตารางที่ 6-8: แสดงปริมาณการบริโภคอาหารธัญพืชโดยเฉลี่ย
ของประชากรซูดานในรัฐต่างๆ (1,000s MT)
State
Gedaref
Sennar
S Kordofan
Gezira
Wh Nile
Blue Nile
Northern
W Kordofan
W Darfur
R Nile
Kassala

Total cereal
production
(1,000s MT 5-yr avg.)
667
374
360
696
349
152
129
N/A
152
101
132

Total population
(1,000s) a/

Total cereal
requirement b/

Net surplus
(1,000s MT)

1,739
1,580
1,812
4,285
2,087
966
814
N/A
1,530
1,309
2,134

253.90
230.68
264.55
625.61
304.70
141.04
118.84
N/A
223.38
191.11
311.56

413.11
143.32
95.45
70.39
44.30
10.96
10.16
N/A
-71.38
-90.11
-179.56
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State
Red Sea
N Kordofan
N Darfur
S Darfur
Khartoum
National

Total cereal
production
(1,000s MT 5-yr avg.)
8
221
97
442
20
4,153

Total population
(1,000s) a/

Total cereal
requirement b/

Net surplus
(1,000s MT)

1,367
3,074
2,231
4,701
6,535
36,164

199.58
448.80
325.73
686.35
954.11
5,278.00

-191.58
-227.80
-228.73
-244.35
-934.11
-1126.94

ที่มา : Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).

ประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลให้มีการบริโภคอาหารภายในประเทศที่สูงขึ้นด้วยและมี
แนวโน้ ม การบริ โ ภคข้ า วสาลี ที่ ใ ช้ท าขนมปั ง และพาสต้า ในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น กว่ า อาหารหลั ก ประเภทอื่ น สื บ
เนื่องมาจากรูปแบบการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรในเขตแอฟริกาทางตอนใต้ของซาฮาร่า
และนอกจากนี้ ยั งมีการคาดการณ์ว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้จากการที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาอาศั ย
ในเขตเมืองกัน มากขึ้น (ประกอบไปด้ว ย Khartoum, Wad Madani และ Kosti เป็นต้น) ร้อยละ 90 ของ
จานวนประชากรใหม่เหล่านี้จะเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคอาหารหลักจากเดิมที่มีการบริโภคทั้งข้าวฟ่างและข้าว
สาลีมาเป็นการบริโภคข้าวสาลีสาหรับทาขนมปังเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว โดยจะเห็นได้จากตัวเลข
ปริมาณการนาเข้า การจัดเก็บ การแปรรูป และการบริโภคข้าวสาลีที่สูงขึ้นในเมืองหลักๆ ของซูดาน
ในพื้นที่อื่นของซูดานที่มีปัญหาการขาดแคลนอาหาร ได้แก่ รัฐ North และ South Darfur ในทาง
ภาคตะวันตกของซูดาน สืบเนื่องมาจากปัญหาการปะทะกันของทหารในเขตพื้นที่เหล่านั้นเป็นเวลาต่อเนื่อง
ยาวนาน ทาให้กระทบต่อพื้นที่การเพาะปลูก ในพื้นที่เหล่านี้ประชากรนิยมบริโภคข้าวฟ่าง (Millet) เป็นอาหาร
หลัก รองลงมาได้แก่ ข้าวฟ่าง (Sorghum) และข้าวสาลี การทดแทนกันของสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นอยู่กับราคา
และการหาได้ในท้องตลาดเป็นหลัก ในพื้นที่สองรัฐนี้ สินค้าอาหารสาหรับการบริโภคขึ้นกับการซื้อขายกับพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันตกของซูดานเป็นหลัก ข้าวสาลีส่วนใหญ่จะนาเข้าจากต่างประเทศ เมล็ดธัญพืชนาเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ชาด และนอกจากนี้ยังมีการบริจาคเพื่อการช่วยเหลือจากนานาชาติอีกด้วย
ในพื้นที่ภาคกลางของซูดาน รัฐ North Kordofan ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตทีม่ ศี กั ยภาพต่า ตลาดสินค้าอุปโภค
บริ โ ภคหลั ก จะมาจากภาคกลางของซู ด านและจากจุ ด เชื่ อ มต่ อ การค้ า ระหว่ า งภาคตะวั น ออกและ
ภาคตะวันตกของซูดาน ส่วนในรัฐ Northern ที่มีประชากรไม่หนาแน่นและเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตต่ามีปริมาณ
อาหารหลักที่เพียงพอสาหรับ การเลี้ย งชีพโดยมีข้าวสาลีเป็นอาหารหลั ก ในพื้นที่ประชากรหนาแน่น ในรัฐ
Kassala ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อหลักสาหรับสินค้าและผู้คนระหว่างซูดานและประเทศเพื่อนบ้านได้แก่เอริเทรีย
มีปริมาณอาหารหลักสาหรับการบริโภคในท้องถิ่นที่เพียงพอและสามารถส่งไปช่วยเหลือยังรัฐเพื่อนบ้าน ได้แก่
รั ฐ Gedaref, Gezira และ Sennar ส่ ว นรั ฐ Red Sea และ รั ฐ River Nile นั้ น การจั ด หาอาหารส าหรั บ
การบริโภคขึ้นกับตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
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1. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยห่วงโซ่มูลค่า
(Value Chain)
รูปภาพที่ 6-5: ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร

ที่มา : มูลนิธิ สวค.
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การวิเคราะห์ขั้นต้นน้าของห่วงโซ่คุณค่า
ในขั้นต้นน้าของห่วงโซ่คุณค่านั้น มีภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแหล่งทรัพยากรต้นน้าหลัก
โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ การทาเกษตรกรรมเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์)
และการทาประมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรของซูดานประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ การเพาะปลูก
การทาปศุสัตว์ การทาประมง และการทาป่าไม้ จากข้อมูลทางสถิติก่อนที่จะมีการแยกประเทศของซูดานใต้
พบว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์สามารถสร้างมูลค่าให้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรได้มากกว่าร้อยละ 60
และมีสัดส่วนที่สูงกว่าการเพาะปลูก ดังแสดงในรูปภาพที่ 6-5 และรูปภาพที่ 6-6
รูปภาพที่ 6-6: สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรมเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ในภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตร (ร้อยละ)

ที่มา : Feinstein International Center (2012).

รูปภาพที่ 6-7: มูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรมเพาะปลูกและ
ปศุสัตว์ในภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตร (ล้านปอนด์ซูดาน)

ที่มา : Feinstein International Center (2012).
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1. การทาเกษตรกรรมเพาะปลูก
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ของซูดานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1.88 ล้านตารางกิโลเมตร
จึงส่งผลให้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ซึ่งแปรผันไปตามสภาพภูมิอากาศ โดยแบ่งเป็นภูมิอากาศแบบป่าไม้
เขตร้ อนในพื้น ที่ทางตอนใต้ ภูมิอากาศแบบกึ่งทุ่งหญ้าสะวันนาจนถึงภูมิอากาศแบบแห้ งแล้ งในพื้นที่ทาง
ตอนเหนื อ โดยมี ป ริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย ทั้ง ปี อ ยู่ ช่ว งระหว่า ง 25 มิ ล ลิ เ มตรในพื้ น ที่ ตอนเหนื อ จนถึ ง 1,600
มิลลิเมตร แต่ถึงกระนั้นพื้นที่จานวนมากในทางตอนเหนือของประเทศกลับเป็นทะเลทราย อย่างไรก็ตาม การที่
ซูดานมีฤดูฝนทีค่ ่อนข้างยาวนาน โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศ ประกอบกับการที่ซูดานมีแม่น้าไนล์ไหลผ่าน
จึงทาให้ซูดานมีศักยภาพอยู่พอสมควรในการปลูกพืช ซึ่งในปัจจุบัน มีการปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ ข้าวฟ่าง
ข้าวสาลี ฝ้าย ถั่ว งา เมล็ดทานตะวัน และต้นอะคาเซีย (Acacia) ซึ่งยางที่ได้จากต้นอะคาเซีย หรือที่เรียกว่า
“กัมอารบิค” สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด เบียร์ และเบเกอรี่ เป็นต้น10
การทาเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารหลักในการอุปโภคบริโภคของประเทศนั้นมี 3 รูปแบบ ได้แก่
การเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยพึ่งพาน้าฝนจากธรรมชาติ เกษตรกรรมแบบกึ่งระบบกลไก และการเกษตรแบบ
ระบบชลประทาน ดังแสดงในตารางที่ 6-9
ตารางที่ 6-9: ผลผลิตธัญพืชอาหารหลักโดยเฉลี่ย แบ่งตามรูปแบบการเพาะปลูก
ระหว่างปี 2008– 2013 (1,000s MT)
Sector
Total cereals
Sorghum
Irrigated
1,223
845
Mechanized
1,422
1,366
Traditional
1,546
991
Total Sudan
4,189
3,201
ที่มา : Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).

Millet
4
56
543
603

Wheat
374
0
12
385

ระบบการทาเกษตรกรรมทั้ง 3 รูปแบบของซูดานนั้น แต่ละระบบสามารถก่อให้เกิดผลผลิตธัญพืช
จากการเกษตรได้รูปแบบละหนึ่งในสามของผลผลิตธัญพืชเฉลี่ยทั้งประเทศของซูดาน การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่าง
(Sorghum และ Millet) จากการเกษตรแบบดั้งเดิมแบบพึ่งพาน้าฝนจากธรรมชาตินั้นจะอยู่ในช่ว งเดื อ น
พฤศจิกายนจนถึงมกราคม ในขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีจากการเกษตรแบบชลประทานสามารถเก็บเกี่ยวได้สูง
ที่สุดช่วงเดือนมีนาคม รัฐทางภาคตะวันออกได้แก่ Gezira (ร้อยละ 85 เป็นเกษตรกรรมแบบชลประทาน ร้อย
ละ 15 เป็ น เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม), Gedaref (เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรรมแบบกึ่งระบบกลไก) และ
Sennar (ร้อยละ 67 เป็นเกษตรกรรมแบบกึ่งระบบกลไก) เป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตจากการเพาะปลูกธัญพืชที่เป็น
อาหารหลักในภาพรวมมากที่สุด และจากข้อมูลทางสถิติพบว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากรัฐทางภาค
กลางตอนใต้ (รัฐ South Kordofan) และ ภาคตะวันตก (รัฐ West และ South Darfur) ของซูดานสามารถ
สร้างผลผลิตทางเกษตรภาพรวมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประเทศได้มากที่สุด11

10
11

Globthailand.com (2018).
Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).
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อย่างไรก็ดีแนวโน้ มนี้มีการเปลี่ ยนแปลงไปบ้างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนื่องจากระบบทางทหารได้เ ข้ าไป
รบกวนพื้ น ที่ ก ารเกษตรกรรมแบบดั้ ง เดิ ม และถึ ง แม้ ว่ า ในพื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ และในรั ฐ River Nile
จะมี ก ารเกษตรกรรมแบบระบบชลประทานและแบบดั้ง เดิ ม อยู่ บ้ า ง แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ า ง
ทุรกันดารและแห้งแล้งจึงยังคงทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารหลักในการบริโภค
เนื่องจากซูดานเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางมาก ส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของประเทศ และแม้ว่าซูดานจะมีระบบเกษตรกรรมทั้ง 3 รูปแบบ และรัฐบาล
ซูดานได้พยายามในการลงทุนนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมทั้งการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร แต่ถึงกระนั้น
การเกษตรกรรมของซูดานยังคงพึ่งพาน้าฝนจากธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก ซึ่งปริมาณน้าฝน
ในแต่ละพื้นที่ของซูดานมีความแตกต่างกันมาก ดังแสดงในรูปภาพที่ 6-7
รูปภาพที่ 6-8: แสดงปริมาณน้าฝนในแต่ละพื้นที่โดยเฉลี่ยของซูดาน ช่วงปี 2000-2014

ที่มา : Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).

ซูดานมีช่วงฤดูฝนที่เด่นชัดเพียงช่วงเดียวคือเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ส่วนเดือนพฤศจิกายนจนถึง
เดือนมิถุนายนเป็นช่วงแห้งแล้ง แบ่งเป็น 2 ฤดูกาลย่อย ได้แก่ 1) ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์หรือ
มีนาคม จะมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าช่วงอื่น 2) ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าช่วงอื่น ปริมาณน้าฝนที่แตกต่างกันบวกกับลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ส่งผลต่อระบบ
การเกษตรกรรมเพาะปลูกของซูดานเป็นอย่างมาก
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ปริมาณน้าฝนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ของประเทศนั้นมีตั้งแต่ฝนไม่ตกในเขตพื้นที่กึ่งทะเลทราย
จนไปถึงปริมาณน้าฝนที่มากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ในรัฐ Blue Nile โดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ในทางภาคใต้ของ
ประเทศจะมีปริมาณน้าฝนมากกว่าบริเวณอื่น และปริมาณน้าฝนจะลดลงเรื่อยๆ ในบริเวณพื้นที่ทางเหนือของ
ประเทศขึ้นไป
นอกหนือจากปริมาณน้าฝนในแต่ละพื้นที่ของประเทศที่แตกต่างกันแล้ว ปริมาณน้าฝนในแต่ละพื้นที่
ของแต่ละปียังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ในบางพื้นที่มีความแตกต่างจากปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ยของพื้นที่นั้น
มากกว่าร้อยละ 30 ในเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่ข้าวฟ่าง (Sorghum) ออกดอกออกผล แต่เมื่อมีปริมาณฝนที่
เปลี่ยนแปลงหรือล่าช้าในช่วงนี้จะกระทบกับผลผลิตได้ ส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติจากน้าท่วมมักเกิดในพื้นที่
ทางตอนใต้บริเวณเส้นทางผ่านของแม่น้าไนล์และแม่น้าไวท์ไนล์ ซึ่งปัญหาน้าท่วมนี้จะมีความเสี่ยงมากที่สุด
ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม
รูปภาพที่ 6-9: ปฏิทินฤดูกาลของซูดาน

ที่มา : Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) (2015).

ปัจจัยหลักที่ทาให้ผลิตผลธัญพืชทางการเกษตรภายในประเทศมีปริมาณแตกต่างกันไปในแต่ละปีคือ
ปริมาณน้าฝน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง นโยบายของรัฐบาลที่ยังคลุมเครื อ
(เช่น การจัดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการให้เครดิตด้านการเกษตรกรรม และนโยบายทางการค้า เป็นต้น)
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ถู ก คว่ าบาตรจากชาติ ม หาอ านาจมาเป็ น เวลานาน และต้ น ทุ น ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ในบางพื้นที่ของประเทศ
มีปริมาณผลผลิตมาก แต่ในบางพื้นที่เกิดการขาดแคลน และยังกระทบต่อปัญหาความขาดแคลนอาหารสาหรับ
การบริโภคในภาพรวมของประเทศอีกด้วย และทาให้ต้องนาเข้าอาหารจากต่างประเทศเข้ามาบริโภคในส่วนที่ขาด
การจัดเก็บผลผลิตธัญพืชและเมล็ดธัญพืชของซูดานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณผลผลิตสูง
(ในบริเวณตะวันออกและตอนกลางของรัฐ White Nile, Blue Nile, Gedaref, Gezira และ Sennar) ในพื้นที่
ที่มีการบริโภคสูงคือรัฐ Khartoum และบริเวณที่มีการนาเข้าอาหารจากต่างประเทศคือบริเวณรัฐ Red Sea
โดยการจัดเก็บนี้มีหลายระดับ ได้แก่ ระดับของพ่อค้าคนกลาง ระดับฟาร์ม และระดับครัวเรือน การจัดเก็บส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่มีแบบที่เป็นระดับใหญ่ๆ อยู่มากนักเนื่องจากในหลายๆ พื้นที่มีปริมาณผลผลิตและอาหารที่ไม่
มากพอสาหรับการจัดเก็บในปริมาณมาก รวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการทหาร
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2. การเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์)
อุตสาหกรรมปศุสั ตว์ มีบ ทบาทส าคัญ ในด้า นความมั่น คงทางอาหารและการจ้ างงานของซู ด าน
ประชากรซูดานมากกว่าร้อยละ 80 ที่อาศัยในเขตชนบทพึ่งพากิจกรรมการทาปศุสัตว์และการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมสาหรับการหาเลี้ยงชีพ และสินค้าอาหารจากปศุสัตว์มีความสาคัญมากในแง่ของความมั่นคงทางอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
อุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นภาคส่วนย่อยที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจในประเทศซูดานและกาลัง
เติบโตในส่วนของการส่งออก ผลผลิตจากปศุสัตว์ประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมดมาจากผู้ผลิตรายเล็กและ
ผู้ผลิตที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย ไม่ได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจในภาคปศุสัตว์ของซูดาน
เป็นการผสมผสานกันระหว่างการทาปศุสัตว์แบบฟาร์มที่อยู่เ ป็นหลักแหล่ง และจากกลุ่มที่ทาแบบไม่เป็นหลัก
แหล่งมีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ และรัฐบาลซูดานเองได้มีแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศให้
เติบโตมากขึ้น
สัตว์เศรษฐกิจของซูดานมีหลายชนิด ที่สาคัญได้แก่ แกะ วัว ควาย แพะ อูฐ และเป็ดไก่ สินค้าจาก
การทาปศุสัตว์ของซูดานแสดงดังตารางที่ 6-10
ตารางที่ 6-10: มูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์โดยรวมของซูดาน ปี 2009 (ปอนด์ซูดาน)
Product
Cattle milk
Camel milk
Sheep milk
Goat milk
Subtotal milk
Cattle offtake
Camel offtake
Sheep offtake
Goat offtake
Poultry meat, tons
Subtotal animal offtake
Eggs
Fish
Manure for fertilizer
Change in stocks
TOTAL OUTPUT

Northern states
9,123,015,552
3,247,597,056
1,066,348,320
3,025,559,008
16,462,519,936
4,727,715,702
740,720,640
2,018,928,224
758,306,700
N/A
8,245,671,266
N/A
N/A
N/A
N/A
24,708,191,202

Southern states
1,984,428,576
352,611,232
1,290,502,336
3,627,542,144
1,999,256,171
667,603,212
323,443,200
N/A
2,990,302,583
N/A
N/A
N/A
N/A
6,617,844,727

Sudan total
11,107,444,120
3,247,597,056
1,418,959,552
4,316,061,344
20,090,062,080
6,726,971,873
740,720,640
2,686,531,436
1,081,749,900
302,746,300
11,538,720,149
287,309,800
728,861,300
N/A
1,198,176,400
33,843,129,729

ที่มา : IGAD Centre for Pastoral Areas and Livestock Development (ICPALD) (2013).

ในภาคส่วนสินค้าจากสัตว์ของซูดานนั้น สินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้แก่ เนื้อแดงและ
เนื้ อ ขาว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนม โดยคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) อยู่ที่ร้อยละ 20 และคิดเป็นร้อยละ 20 ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศเช่นกัน แต่ใน
จานวนนี้มีสินค้าประมงอยู่เพียงร้อยละ 1 ของ GDP เท่านั้น12
12

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2017).
สาธารณรัฐซูดาน
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3. การทาประมง
จากในส่วนของเนื้อหารายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมประมงของซูดานที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้
ในตอนต้น จะเห็นได้ว่าซูดานเป็นประเทศที่เอื้อต่อการทาประมงเป็นอย่างมาก ทั้งการทาประมงน้าจืด การทา
ประมงน้าเค็ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยซูดานมีชายฝั่งของรัฐ Red Sea ที่ติดกับทะเลแดงยาวถึง 850
กิโลเมตร มีแม่น้าไนล์และแม่น้าสาขาไหลผ่านในประเทศ และมีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จึงมีทรัพยากรทางน้าที่
อุดมสมบูรณ์ที่สามารถผลิตอาหารได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของประมงน้าเค็มนั้นซูดานจัดว่า
เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้าเค็มเป็นอย่างมาก พื้นที่ในเขตทะเลแดงของซูดานนั้นมี
จ านวนปลามี ค รี บ (Fin fish) มากมายหลายสปี ชี ส์ จากข้ อ มู ล พบว่ า มี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 450 สปี ชี ส์ ซึ่ ง
ในจานวนนี้มี 93 สปีชีส์ที่จัดเป็นปลาที่จับเพื่อค้าขาย และจานวนประมาณ 65 สปีชีส์เป็นปลาที่ มีความสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจของซูดาน และนอกจากปลาแล้วยังมีสั ตว์น้าอื่นๆ ที่พบอีกมาก เช่น ปู หอย กุ้ง ล็อบสเตอร์ หมึก
ปลิงทะเล เป็นต้น
แต่ปัจจุบันมีปริมาณปลาและสัตว์น้าที่นามาเป็นอาหารและเป็นสินค้าส่งออกอยู่ในปริมาณไม่มาก
เนื่องมาจากข้อจากัดดั้งเดิมในการบริโภคสัตว์น้า ข้อจากัดทางด้านศาสนา โดยชาวซูดานไม่นิยมบริโภคสัตว์
ประมงอื่น ที่ไม่ใช่ป ลา เช่น กุ้ง หอย ปู ล็ อบสเตอร์ เป็นต้น ตามหลั กของศาสนาอิสลาม และสาเหตุอื่นๆ
ประกอบกับการที่ซูดานยังไม่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากนักในเรื่องการจัดเก็บสัตว์น้าที่จับมาได้ให้สามารถ
รักษาคุณภาพไว้ได้นาน การถนอมอาหาร รวมทั้งเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้าไปเป็นอาหาร จึง ทาให้ซูดานมี
ปริมาณสัตว์น้าหลากหลายชนิดที่จับมาได้เหลือทิ้งเน่าเสียเป็นจานวนมาก
และอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้ซูดานยังไม่สามารถทาประมงน้าเค็มได้เต็มศักยภาพตามที่ควร
เมื่อเทียบกับความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพที่ มีอยู่ เนื่องมาจากเทคโนโลยีการทาประมง
เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งเรือประมงที่ใช้ยังไม่ทันสมัย ชาวซูดานส่วนใหญ่ทาประมงแบบพื้นบ้านดั้งเดิมโดยใช้
เรือประมงขนาดเล็ก ออกหาปลาตามแนวปะการังไม่ห่างจากชายฝั่งมากนัก เรือประมงขนาดใหญ่ยังมีไม่มาก
จึงทาให้ผลผลิตด้านการประมงยังมีจากัด ดังนั้นหากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงน้าเค็มให้ดีขึ้น หรือหากมี
นักธุรกิจจากต่างประเทศที่มีความชานาญในด้านประมงมากกว่า มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่พร้อมมากกว่าเข้า
มาลงทุนทาประมง เช่น นักธุรกิจจากไทย เป็นต้น ก็จะเป็นการสร้างผลผลิตทางประมงน้าเค็มให้สู งขึ้น และ
สามารถเป็นวัตถุดิบในขั้นต้นน้าของอุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างดี
จากการวิเคราะห์จะพบว่าทรัพยากรในขั้นต้นน้าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของซูดานมีอยู่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ และมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถนามาเป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้เป็ นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตร วัตถุดิบจากปศุสัตว์ และวัตถุดิบจากการทาประมงทั้ง
น้าจืดและน้าเค็ม อีกทั้งรัฐบาลซูดานเองมีนโยบายส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนอาหาร
ของประเทศ และต้องการเพิ่มการส่งออกสินค้าอาหาร จึงยิ่งมีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตได้เป็น
อย่างดี
การวิเคราะห์ขั้นกลางน้าของห่วงโซ่คุณค่า
1. โรงงานแปรรู ป อาหาร : เป็ น จุ ด ส าคั ญ ในการแปลงวั ต ถุ ดิ บ สด ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น พื ช ผลทาง
การเกษตร วัตถุดิบสดที่เป็นเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปลา และสัตว์น้าอื่นๆ ให้เกิดมูลค่าและเป็นอาหารที่
จะใช้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนสามารถส่งขายยังต่างประเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจการส่งออกให้เติบโตตาม
นโยบายของรัฐบาลได้
สาธารณรัฐซูดาน
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ในการแปรรูปอาหารนี้มีกระบวนการสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสดที่มีคุณภาพเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งวัตถุดิบในซูดานมี
อย่างอุดมสมบูรณ์ดังที่กล่าวไปแล้วในการวิเคราะห์ขั้นต้นน้า ในการนาวัตถุดิบเข้ามาจัดเก็บเพื่อ
รอการผลิตต้องทาสถานที่จัดเก็บให้เหมาะสม เช่น เก็บในห้องเย็น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพ
และอายุของวัตถุดิบ
 กระบวนการแปรรูป ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ต้องการว่าจะให้เป็นแบบใด
เช่น การปรุงสุก (Cooking) การฆ่าเชื้อแบบ Pasteurization Sterilization การถนอมอาหาร
โดยการแช่แข็ง การฉายรังสี การอบแห้ง การทาเป็นผง การทา Freeze dried เป็นต้น ซึ่งใน
กระบวนการเหล่านี้มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาเกี่ ยวข้องอยู่มาก และต้องมีการกาหนด
สภาวะต่างๆ ในการผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้อาหารที่ได้มีความปลอดภัย สะอาด มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นตามอายุของแต่ละผลิตภัณฑ์
 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ เป็นขั้นตอนสาคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต เพื่อให้
มั่นใจว่าทุกขั้นตอนในการผลิตเป็นไปตามสภาวะที่กาหนดไว้ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้นั้นมี
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 กระบวนการบรรจุ มี เ ทคโนโลยี ก ารบรรจุ หลายแบบ ทั้ ง อาหารแข็ ง อาหารเหลว ซึ่ ง จะใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิ ดของสินค้าที่ต้องการผลิต และในขั้นตอนนี้
จาเป็นต้องมีการควบคุมมาตรฐานการบรรจุเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 การจัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ต้องจัดเก็บให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งมี
ทั้งการจัดเก็บในโกดังสินค้าทั่วไปที่อุณหภูมิปกติไม่โดนแสงแดดและความร้อน หรือการจัดเก็บ
ในรูปแบบห้องเย็นที่อุณหภูมิต่างๆ
2. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ / โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ : ในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ และสามารถ
เก็บรักษาได้นานตามอายุของผลิตภัณฑ์นั้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้อง
บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นสุญญากาศ บางชนิดต้องเป็น บรรจุภัณฑ์ทึบแสง และบรรจุภัณฑ์ต้อง
สามารถป้องกันการผ่านของออกซิเจนได้ เป็นต้น
3. การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย : ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตได้ควรมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารรองรับ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนั้นๆ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้
มี หลายอย่ าง ตั้ งแต่ มาตรฐานอาหารทั่ วๆ ไป เช่ น GMP, HACCP, Halal จนถึ งมาตรฐานการส่ งออก ขึ้ นกั บ
ข้อกาหนดของแต่ละประเทศ
ภายหลังจากที่ซูดานได้รับการยกเลิกมาตรการคว่าบาตรไปเมื่อปี 2017 ทาให้เศรษฐกิจของซูดาน
ฟื้นตัวขึ้นตามลาดับ ซูดานเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีการฟื้นฟู
ด้านการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมในประเทศ จากการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างชาติ ทั้งในรูปแบบ
การเข้ามาลงทุน โดยตรงของชาติตะวัน ตก และการได้รับเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อนามาใช้พัฒ นาระบบ
โครงสร้างขั้นพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ ซึ่งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเข้า
ไปลงทุนในซูดาน รวมไปถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารได้มากขึ้น
สาธารณรัฐซูดาน
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แต่ถึงแม้ว่าซูดานได้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพัฒนาบรรยากาศของประเทศให้
เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นแล้ว แต่สิ่งหลักที่ซูดานยังขาดแคลนคือเรื่องขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะนาเข้า
มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งในด้านของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งยังคงขาดแคลน
องค์ความรู้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร การจัดเก็บอาหาร และการถนอมอาหาร
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีและน่าสนใจของธุรกิจไทยที่มีความชานาญในด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่สนใจจะเข้า
มาลงทุนในซูดานและเกิดการเติบโตได้
การวิเคราะห์ขั้นปลายน้าของห่วงโซ่คุณค่า
ในขั้นปลายน้าของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สินค้าอาหารสด เนื้อสัตว์ต่างๆ ผัก ผลไม้สด และอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น เนื้อแดง เนื้อขาว
ปลา อาหารปรุงสาเร็จพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง ขนมปัง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์จากนมใน
รูปแบบต่างๆ (นมพาสเจอร์ไรส์ นมสเตอร์ริไรส์ นมผง โยเกิร์ต ชีส ครีม ไอศกรีม) ผลิตภัณฑ์ขนมหวานต่างๆ
ลูกกวาด ผัก ผลไม้กระป๋อง แยมผลไม้ น้าผลไม้ เป็นต้น
2. การจัดจาหน่าย แบ่งเป็นการจัดจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
 การจั ดจ าหน่ ายในประเทศส่ ว นใหญ่จะเป็นในรูปแบบ Traditional trade คือ ขายใน
ตลาดสด ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบตลาดพื้นบ้านขายโดยใส่ตะกร้าวางบนพื้นให้เลือกซื้อ
ร้านขายส่ง ร้านขายปลีกทั่วๆ ไป ส่วนในลักษณะซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีอยู่น้อย และเป็น
แบบขนาดเล็ ก นอกจากนั้นจะเป็นในรูปแบบร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร
ในโรงแรมของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน และพบว่าในร้านขายของชาที่ลักษณะคล้าย
ซุป เปอร์ มาร์ เก็ตมีสิ น ค้า อาหารแปรรู ปจากไทยวางจาหน่ าย เช่น น้าผลไม้ สั บปะรด
กระป๋อง เป็นต้น
 การจัดจาหน่ายต่างประเทศ อาหารแปรรูปที่ส่งออกจาหน่ายยังต่างประเทศยังมีไม่มากนัก
เนื่องจากยังขาดแคลนเรื่องของเทคโนโลยีก ารแปรรูปอาหารที่จะนามาใช้ในการแปรรูป
สินค้าส่งออก สินค้าอาหารแปรรูปส่งออกที่ซูดานทาได้ดีคือสินค้าจากนมและผลิตภัณฑ์
จากนม และจากการที่ซูดานเป็นสมาชิกองค์กรตลาดร่ว มแห่ งแอฟริกาตะวันออกและ
แ อ ฟ ริ ก า ต อ น ใ ต้ ห รื อ ( Common Market for Eastern and Southern Africa :
COMESA) ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 19 ประเทศ และซูดานยังได้รับสิทธิ Generalized
System of Preferences (GSP) ในการส่ ง สิ น ค้ า ไปจ าหน่ า ยยั ง สหภาพยุ โ รป จึ ง เป็ น
โอกาสอันดีของธุรกิจไทยซึ่งมีความชานาญในด้านนี้จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูป
จากพืช ผลการเกษตรและผลไม้ เนื้อสั ตว์ รวมทั้งอาหารประมงแปรรูปเพื่อส่ ง ขายยั ง
ต่างประเทศได้
3. การขนส่งเพื่อจัดจาหน่าย : เนื่องจากซูดานเป็นมีเส้นทางคมนาคมขนส่งหลายเส้นทาง ทั้งทาง
ถนนโดยรถยนต์ รถบรรทุก ทางรถไฟ ทางเรือ และเครื่องบิน สามารถเลือกขนส่งสินค้าได้ตามความสะดวก สิ่ง
ที่ทาให้ซูดานโดดเด่นกว่ าประเทศอื่นในภูมิภาค เพราะซูดานมีด้านหนึ่งของประเทศติดกับชายฝั่ง ขณะที่มี
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked) ถึง 4 ประเทศ จึงต้องเข้ามาใช้ท่าเรือของ
ซูดานในการส่งออก ทั้งยังมี Port Sudan ซึ่งเป็นเมืองท่าที่รองรับการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
สาธารณรัฐซูดาน
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และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วย และในปัจจุบัน รัฐบาลซูดานกาลังพัฒนาในเรื่องของท่าเรือสาหรับอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม โดยจัดพื้นที่สาหรับท่าเรือแห่งใหม่ และทาการขุดร่องน้าบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความลึกประมาณ 14
เมตรเพื่อรองรับการเป็นท่าเรือน้าลึกแห่ งใหม่สาหรับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบริเวณโดยรอบท่าเรือ
ใหม่แห่ งนี้ ยั งไม่มีโครงสร้ างพื้น ฐานอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รองรับ อาจยังต้องใช้เวลาในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมระยะหนึ่ง
2. Market Environment: การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ด้วย Porter 5 Forces Model
การแข่งขันภายในตลาด
 ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ล่ น ในอุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง มี อยู่ ไม่ ม าก และเป็ น แบบ
อุตสาหกรรมแปรรูปขนาดเล็ก บางรายเป็นการแปรรูปแบบพื้นบ้าน ยังไม่มีการนาเอาเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ ส มัย ใหม่เข้ามาใช้มากนัก ดังนั้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จึง ยัง มี ไ ม่ ม าก
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่มีความน่าสนใจในการลงทุน ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ผัก ผลไม้
แปรรูป (เช่น ผลไม้กระป๋อง แยมผลไม้ น้าผลไม้ ซอสมะเขือเทศ) ขนมหวาน เบเกอรี่
 ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนม มีผู้ผลิตรายใหญ่ของซูดานที่เป็น
ผู้เล่นหลักในตลาดอยู่แล้ว และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดังนั้นการจะเข้าไปเป็นผู้เล่นใหม่
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากนมนั้นจึงมีความเป็นไปได้ต่ากว่าอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปชนิดอื่น
 การแข่งขัน ของนัก ลงทุ นจากต่ างประเทศขึ้ น อยู่ กั บสถานการณ์ท างการเมื อง การทหารและ
เศรษฐกิ จ ของซู ด าน ภายหลั ง การได้ รั บ ยกเลิ ก มาตรการคว่ าบาตรในปี 2017 ส่ ง ผลให้ มี
การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น
อุปสรรคของผู้มาใหม่
 เนื่องจากวัตถุดิบทางการเกษตรกรรมเพาะปลูกส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณน้าฝน
จากธรรมชาติเป็น หลั ก ดังนั้ นอาจมีบางช่วงที่เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับป้อนเข้า สู่
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผู้เล่นที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ควรหามาตรการจัดการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า
 ประชากรซูดานไม่นิยมบริโภคอาหารแปรรูป ส่วนมากแล้วมักบริโภคแบบสดเช่น ผัก ผลไม้สด
หรื อน าวั ตถุดิบ อาหารสดมาปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เมื่อวัตถุดิบเหลื อมักปล่ อยให้
เน่าเสียทิ้งไป ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาลงทุนผลิตอาหารแปรรูปในซูดานควรทาการสารวจก่อนว่าควร
ผลิตอาหารประเภทใดบ้างที่สามารถส่งขายภายในประเทศได้ และสามารถขายในตลาดใดได้บ้าง
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ มี ค วามน่ า สนใจคื อ การผลิ ต อาหารแปรรู ป หลากหลายชนิ ด เพื่ อ ส่ ง ขาย
ตลาดต่างประเทศ
 เนื่องจากประชากรซูดานนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก และมีความเคร่งครัดในศาสนา ไม่นิยม
บริโภคสัตว์ประมงอื่นที่ไม่ใช่ปลา ดังนั้นหากผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรม
อาหารประมงแปรรูปเพื่อส่งขายในซูดาน อาจผลิตขายได้เพียงปลาและจาเป็นต้องผลิตอาหารให้
ได้ตามมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งควรให้ได้ตามมาตรฐานสากลด้วย ส่วนสินค้าประมงอื่น เช่น กุ้ง
หอย ปู ล็อบสเตอร์ อาจผลิตเพื่อส่งขายให้ร้านอาหารหรือโรงแรมต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในซูดาน
หรือผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศ
สาธารณรัฐซูดาน
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อานาจต่อรองของผู้บริโภค
 ประชากรซู ด านมี ค วามต้ อ งการบริ โ ภคอาหารสู ง ประกอบกั บ ปั ญ หาการขาดแคลนอาหาร
ภายในประเทศ จึงมีอานาจต่อรองไม่สูงเนื่องจากจาเป็นต้องหาอาหารมาบริโภคเพื่อยังชีพ และ
ด้วยเหตุผลที่ซูดานยังไม่มีเทคโนโลยีการจัดเก็บอาหาร การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร
มากนัก ทาให้วัตถุดิบสดที่เป็นอาหารไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เมื่อบริโภคไม่หมดก็เน่าเสียไป
เมื่อถึงช่วงที่ผลผลิตการเกษตรไม่ดี หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงทาให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนอาหาร อีกทั้งสินค้าอาหารแปรรูปภายในประเทศยังมีให้เลือกบริโภคไม่มากนัก
อานาจต่อรองของผู้ผลิต
 เนื่องจากวัตถุดิบสดต่างๆ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมงในซูดาน มีอยู่ค่อนข้า ง
อุดมสมบูรณ์ หลากหลายชนิด ดังนั้นผู้ประกอบการในขั้นกลางน้า เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร
ต่างๆ สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและราคาไม่แพง
สินค้าทดแทน
 สินค้าอาหารแปรรูปนาเข้าจากต่างประเทศ
 สิ น ค้ า อาหารแปรรู ป จากคู่ แ ข่ ง ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ลงทุ น จากต่ า งประเทศที่ จ ะเข้ า มาลงทุ น
ในอุตสาหกรรมอาหารในซูดานเช่นกัน
3. SWOT Analysis : การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศซูดาน
Strength
 มีวัตถุดิบ ต้นน้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้ า น
การประมงทั้งน้าจืดและประมงทางทะเล
 สามารถเชื่อมโยงกับประเทศรอบข้างได้
 รัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจัง
 มีบริษัทของรัฐ (GIAD) ที่สามารถเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างดี
 ประชาชนมีอัธยาศัยดี
Opportunity
 สินค้าอาหารสาเร็จรูปและกึ่งสาเร็จรูปมีไม่มาก
 ความนิยมของผู้บริโภคสมัยใหม่ใ ห้ความสนใจกับสินค้าแปรรูป
มากขึ้น
 วัตถุดิบต้นน้าที่หลากหลายและยังเป็นการแปรรูปเพียงเบื้องต้น
 ภาครัฐให้การสนับสนุน และมีมาตรการส่งเสริม
 คู่ แ ข่ ง จากต่ า งประเทศมี จ านวนน้ อ ยเนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งถู ก
กีดกันทางการค้า
 มี พื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ านวนมาก โดยแต่ ล ะภู มิ ภ าค
ในประเทศมีความหลากหลาย

Weakness
 โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อม เช่น ไฟฟ้า ชลประทาน ถนนหนทาง
หลายสายที่ยังขรุขระ เป็นต้น
 การขาดแคลนน้าในบางภูมิภาค เป็นบางช่วงเวลา
 ขาดเทคโนโลยีการถนอมอาหารสดและการแปรรูป

Threat
 การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ
 กฎระเบียบของภาครัฐมีความซับซ้อน
 เทคโนโลยีด้าน Logistic สาหรับการขนส่งวัตถุดิบสดและเวลาในการ
ขนส่งเนื่องจากพื้นที่กว้าง
 การโอนเงินระหว่างประเทศมีข้อจากัด
 ทักษะของแรงงานในการใช้เทคโนโลยีและการควบคุมเครื่องจักร
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4. Production technology gap : การวิ เ คราะห์ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมระหว่ า ง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศซูดานกับประเทศไทย
รูปภาพที่ 6-10: Production technology gap : การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศซูดานกับประเทศไทย

ที่มา : มูลนิธิ สวค.

ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีของทั้ง 2 ประเทศมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันโดยประเทศไทยมีการนา
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าในซูดาน จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะนา
เทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้าเข้ามาลงทุนดาเนินธุรกิจในซูดานได้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีในการ
แปรรูปอาหาร
5. สิทธิประโยชน์ / กฎระเบียบ
รัฐบาลซูดานได้เพิ่มนโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุน กระตุ้นการลงทุนในซูดานให้มากขึ้น ดังนี้
- มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยรูปแบบการส่งเสริมจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สาหรับการ
ลงทุนในเขต Free Zone , Free market สาหรับกิจการที่อยูในเขต Suakin Free Zone
และ Aljaily Free Zone
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ ได้แก่
1) ยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 15 ปี
2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3) ยกเว้นภาษีนาเข้าและส่งออก สาหรับสินค้าที่ผลิตในเขต Free Zone
- สิ ทธิป ระโยชน์ อื่น ๆ ได้แก่ เงินทุนและกาไรที่ได้จากการลงทุนในเขต Free Zone สามารถ
โอนออกได้อย่างเสรี จากซูดานไปยังประเทศต่างๆ ผ่านธนาคารที่อยู่ในเขต Free Zone
สาธารณรัฐซูดาน
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4) รูปแบบและกลยุทธ์ การลงทุน ที่เหมาะสมต่อ อุตสาหกรรมอาหารแปรรู ปในประเทศซูดาน โดยทางทีมวิเคราะห์ได้จัดทาข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อ
การลงทุนทางธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในซูดาน โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ด้าน ใน 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเวลา
กลยุทธ์
1.1 รูปแบบการลงทุน
1.2 ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ใน
อุตสาหกรรม

1.3 สถานที่ลงทุน
2.1 เป้าหมายกลุ่มตลาดและลูกค้า
2.2 กลยุทธ์การสร้างข้อได้เปรียบ
3.1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
แรงงาน

3.2 กลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี ใ น
อุตสาหกรรม

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
Joint Venture และทาความร่วมมือกับภาครัฐ GIAD
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ GIAD และชุมชนโดยรอบ
เข้าลงทุนโดยหาพันธมิตรท้องถิ่น เช่น GIAD หรือการ
ลงทุนในส่วนของกลางน้า เช่น การแปรรูปอาหาร เป็น
ต้น
บริเวณที่ภาครัฐให้การส่งเสริม หรือในกรณีมีพันธมิตรที่
จัดหาพื้นที่ได้
การส่งเสริมด้านการแปรรูปอาหารภายในซูดาน และ
การส่งออกไปยังตะวันออกกลางและ EU

ช่วงขยายธุรกิจ
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ Joint Venture
เริ่มลงทุนในรูปแบบ Greenfield ใน EPZ
ขยายการลงทุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมต้นน้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น
เช่น เทคโนโลยีก ารเพาะปลูก เป็นต้น และหรืออุตสาหกรรม
ปลายน้ า เช่ น ร้ า นอาหาร และ การแปรรู ป อาหารเพื่ อ การ
ส่ ง ออก เป็ น ต้ น โดยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ใน JV และหรื อ
Greenfield ในเขต EPZ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณีมีพันธมิตรที่
จัดหาพื้นที่ที่มีน้าเพียงพอได้
การส่งเสริมด้านการแปรรูปอาหารภายในซูดาน และการส่งออก
ไปยังตะวันออกกลางและ EU กลุ่มโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว

เน้ น ด้ า นการแปรรู ป อาหารให้ มี คุ ณ ภาพ และได้
มาตรฐาน GMP HACCP HALAL
ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า

เน้นด้านการแปรรูปให้มีคุณภาพสูงขึ้น และส่งเสริมตลาดการ
ส่งออกมากขึ้น
ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า

ควรฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี

เริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้โอกาสเติบโตแก่พนักงานท้องถิ่น

เน้ น การผลิ ต ที่ ใ ช้ แ รงงานประเภท Non Skill และ
Semi Skill เป็ น หลั ก ร่ ว มกั บ ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าอาหารแปรรูป และ ด้าน
มาตรฐาน GMP HACCP

พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับให้เป็น Semi Skill และเริ่มนา
เทคโนโลยี และระบบ Semi Automation เข้ า มาเริ่ ม ใช้ ใ น
บางส่วน และด้านมาตรฐาน GMP HACCP

ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
รูปแบบหลัก Greenfield และ Joint Venture
ลงทุนร่วมกับ GIAD ในโครงการอื่นๆ
1. Strategic Partner ที่ไว้วางใจกัน ได้
2. ขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้น ใน Value
Chain ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่ม Value และ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารแปรรูป
เพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณีมี
พันธมิตรที่จัดหาพื้นที่ที่มีน้าเพียงพอได้
การส่งเสริมด้านการแปรรูปอาหารภายในซูดาน และ
การส่ ง ออกไปยั ง ตะวั น ออกกลางและ EU กลุ่ ม
โรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว
พัฒนาการแปรรูปให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น
ต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่า และให้โ อกาสเติบโตแก่
พนักงานท้องถิ่น
สร้างระบบบริห ารจั ดการ โดยจัดทีมเข้าตรวจเช็ ค
ปัจจัยต่างๆที่ Setup ไว้
พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับให้เป็น Skill และนา
เทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยขึ้นเข้ามาใช้ควบคู่ไป
กับส่วนที่ใช้แรงงานคน โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าได้
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ช่วงเวลา
กลยุทธ์
3.3 กลยุทธ์ด้านการเงิน

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนแบ่งจากกาไรสู่ผู้ถือหุ้น และการลงทุนต่อเนื่อง
2. โอนเงิ น ส่ ว นของก าไรกลั บ ประเทศได้ โ ดยผ่ า น
International Bank

ช่วงขยายธุรกิจ
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนแบ่งจากกาไรสู่ผู้ถือหุ้น และการลงทุนต่อเนื่อง
2. โอนเงินส่วนของกาไรกลับประเทศได้โดยผ่าน International
Bank
3. ค่าบริหารจัดการช่องทางจัดจาหน่ายและการบริการลูกค้าใน
ต่างประเทศ โดยให้ลูกค้าชาระตรงสู่บริษัทผู้ลงทุน

ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
แบ่งส่วนแบ่งรายได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนแบ่งจากกาไรสู่ผู้ถือหุ้น และการลงทุนต่อเนื่อง
2. โอนเงิ น ส่ ว นของก าไรกลั บ ประเทศได้ โ ดยผ่ า น
International Bank
3. ค่ า บริ ห ารจั ด การช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ยและการ
บริการลูกค้าในต่างประเทศ โดยให้ลูก ค้าชาระตรงสู่
บริษัทผู้ลงทุน

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อแนะนาสาหรับการลงทุนจะปรากฏในบทที่ 7
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การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศซูดานยังมีโอกาสอย่างมาก เนื่องจากซูดานยังมี
โอกาสและทรัพยากรที่หลากหลายซึ่งเป็นต้นน้าในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยู่จานวนมาก
แต่ ข าดเทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแปรรู ป ผลผลิ ต จากการเกษตร ปศุ สั ต ว์
หลายประการ อาทิ เทคโนโลยีการแปรรูป เป็นต้น อีกทั้งทางภาครัฐให้การสนับสนุนผู้ประกอบการต่างชาติให้
เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวของประเทศ โดยการจัดมาตรการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนและ
เป็นที่ดึงดูดใจของนักลงทุน ทั้งในแง่ของการสนับสนุนทางภาษี การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างไรก็ตามสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในซูดาน
มีปัจจัยที่ต้องเตรียมแผนการจัดการให้รัดกุม เช่น การขนส่ง การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ และกฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ทางทีมที่ปรึกษาเสนอแนะให้เริ่มการลงทุนในรูปแบบ Joint Venture และทาความร่วมมือกับ
GIAD ซึ่งเป็นบริษัทที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน เน้นจุดเด่นด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูป
โดยในช่วงเริ่มต้นจาเป็นต้องสรรหาพันธมิตรในพื้นที่เพื่อการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในประเทศ
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่างๆ โดยการลงทุนในซูดานจะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในแต่ล ะอุตสาหกรรมที่ แ ตกต่ างกั น โดยสามารถศึ ก ษารายละเอี ยดเพิ่ม เติ ม ได้จ ากบทที่ 3 เป็นต้น และ
การร่วมลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวทางทีมที่ปรึกษาเสนอแนะให้ใช้วิธีร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ
บริษัท GIAD โดยเน้นจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เช่น เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรม
อาหาร และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ซูดานยังเป็นช่องทางในการ
กระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศใกล้เคียงได้
นอกจากนี้ นักลงทุนควรวางแผนการขยายการลงทุนและการถอนทุนในด้านต่างๆเป็นการสารองไว้
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์การลงทุนได้ทันท่ว งทีตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป ดังเช่นตัวอย่าง
การวางกลยุทธ์ด้านต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของธุรกิจที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในเบื้องต้นที่ระบุรายละเอียด
กลยุทธ์ด้านต่างๆ ไว้โดยสังเขป โดยอุตสาหกรรมอาหารในซูดานนี้ควรเน้นกลยุทธ์ในด้านการเทคโนโลยี
การพัฒนาคุณภาพสินค้า มาตรฐานสินค้า และการพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ให้มีความรัดกุม
ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายธุรกิจในลาดับต่อไปเป็นอย่างมาก
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ในบทที่ 7 จะทำกำรสรุปและวิเครำะห์ลู่ทำงกำรลงทุนในซูดำน ในประเด็นต่ำงๆ ซึ่งได้จัดแบ่งไว้เป็น
2 ส่วนสำคัญ คือ ข้อเสนอแนะในภำพรวม กับข้อเสนอแนะระดับอุตสำหกรรมที่นำ่ สนใจ 2 อุตสำหกรรม
ในส่วนของข้อเสนอแนะในภำพรวม ได้เริ่มจำกกำรวิเครำะห์คำถำมสำคัญข้อแรก คือ ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรลงทุน ก่อน ว่ำในภำพรวมนั้ น ซูดำน มีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ หำกไม่มีคือลงทุนแล้ ว ขำดทุนและไม่ มี
ช่ว งคืน ทุน ก็จ ะสรุ ป ได้ว่ำ “ไม่ควรลงทุน ” แต่ห ำกสรุปได้ว่ำคุ้มค่ำก็จะทำกำรศึกษำต่อไปว่ำในภำพรวมมี
ประเด็นใดที่ต้องพิจำรณำบ้ำง โดยเริ่มจำกกำรสรุปจุดเด่น จุดด้อยด้ำนกำรลงทุนในประเทศออกตำมประเด็น
กำรศึกษำ ตั้งแต่ภำพรวมประเทศ กฎระเบียบ นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน คู่แข่ง และทรัพยำกรสำคัญ ก่อนที่
จะทำกำรวิเครำะห์ ตำแหน่งของประเทศเป้ำหมำยต่อกำรลงทุนของไทย กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค (SWOT) ของกำรลงทุนบ้ำง แล้วจึงใช้ผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวมำสรุปเป็นข้อเสนอแนะด้วย TOWS
Matrix ก่อนจะจำแนกเป็น ผังกำรลงทุนที่แนะนำ และกิจกรรมสำหรับแต่ละหน่วยงำนต่อไป
ส่วนข้อเสนอแนะระดับอุตสำหกรรม จะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบทที่ 6 มำทำกำรวิเครำะห์ด้วย
เครื่องมือดังที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 1 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเฉพำะในรำยอุตสำหกรรมผลกำรศึกษำมี ดังนี้

7.1 ภาพรวมความคุ้มค่าในการลงทุน
คำถำมสำคัญคำถำมหนึ่งที่นักลงทุนมักถำมเป็นอันดับแรก คือ กำรลงทุนนั้นมีควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุนหรือไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน เพรำะหำกไม่มีควำมคุ้มค่ำปัจจัยและเหตุผลอื่นๆ
ก็ไม่อำจจะจูงใจให้นักลงทุนออกไป “ขำดทุน” ยังต่ำงประเทศได้ แต่ในทำงกลับกันหำกมีควำมคุ้มค่ำ คือ
ลงทุ น แล้ ว ได้ “ก ำไร” นั ก ลงทุ น ก็ พ ร้ อ มจะศึ ก ษำหำลู่ ท ำง ซึ่ ง รวมถึ ง กำรแก้ ไ ขปั ญหำอื่ น ๆ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้น
ในระหว่ำงกำรลงทุนเพื่อทำให้กำรลงทุนเกิดขึ้นได้ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ “หำกกำรลงทุนมีกำไร ทุกปัญหำ
ย่อมมีทำงออก” แต่ “หำกกำรลงทุนขำดทุน ต่อให้ไม่มีปัญหำก็มีปัญหำ”
สำหรับซูดำน Ministry of Investment ได้รวบรวมโครงกำรที่น่ำสนใจไว้หลำยโครงกำร แบ่งออกเป็น
สำขำเกษตร สำขำอุตสำหกรรม และสำขำบริกำร โดยบำงโครงกำรได้มีกำรทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และ
ควำมคุ้มทุนของโครงกำร (Feasibility Study) ไว้แล้วในเบื้องต้น กำรศึกษำนี้จึงขอแสดงตัวอย่ำงผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำวเพื่อให้เห็นแนวทำงในภำพรวมถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนยังซูดำน ดังตำรำง ดังนี้
สาธารณรัฐซูดาน
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ตารางที่ 7-1: ผลการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนของตัวอย่างโครงการลงทุนที่น่าสนใจในซูดาน
โครงการ

กิจกรรม

โรงงำนผลิตซิลิกอน
โรงงำนผลิตเชื้อเพลิงอำกำศยำนจำก
สบู่ดำ
กำรให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยไม่ ต้ อ งมี โ ครงข่ ำ ยของตั ว เอง
(Mobile Virtual Network Operator)
Al Dindir Resort and Wild Live Center
Khartoum Intensive Aquaculture

ผลิ ต แผงซิ ลิ ก อนจำกแร่ ใ นซู ด ำนสำหรับ โรงงำนผลิต
โซลำร์เซลล์
ผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง อำกำศยำนจำกเมล็ ด สบู่ ด ำ ซึ่ ง ปลู ก
ในพื้นที่ 1 แสนเฟดดัน คำนวณผลผลิตได้ประมำณ 2
แสนตัน ต่อ ปี ซึ่งจะผลิตเป็ นเชื้อเพลิงได้ปี ละ 50,000
ตัน
ให้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นกิ จ กรรมต่ ำ งๆ เช่ น
กำรตลำด กำรขำย บริ ก ำรหลั ง กำรขำย กิ จ กรรม
ส่งเสริม ฯลฯ โดยใช้ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิ ทลั
ของรัฐบำลซูดำน (ไม่ต้องทำโครงข่ำยเอง)
สร้ำงและพัฒนำรีสอร์ต รวมถึงศูนย์เพำะเลี้ยง ดูแลสัตว์ป่ำ
เลี้ยงปลำ/สัตว์น้ำ ในพื้นที่ 480 เฮกแตร์ ซึ่งคำดว่ำจะ
ผลิตปลำได้ 1,600 ตันต่อปี

เงินลงทุน
(เหรียญสหรัฐฯ)
45 ล้ำน

IRR
(ร้อยละ)
15

ระยะเวลา
คืนทุน
9 ปี

50 ล้ำน

15

9 ปี

80 ล้ำน

12

5 ปี

13 ล้ำน
20
8 ปี
ผลกำรศึกษำควำมคุ้มค่ำระบุวำ่ มีกำไรสูง
(High Profitability)

ที่มา: Ministry of Investment, Sudan

นอกจำกนี้เพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจนถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนที่ซูดำนที่สอดคล้องกับอุตสำหกรรม
ที่ทำกำรศึกษำ คือ อุตสำหกรรมประมง และเกษตรแปรรูป กำรศึกษำนี้จึงได้ทำกำรคำนวณควำมเป็นไปได้
ทำงกำรเงินในเบื้องต้นของกำรเลี้ยงกุ้งไว้ เพื่อใช้สำหรับกำรทำควำมเข้ำใจถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนที่ซูดำน
ในภำพรวม (เท่ำนั้น) ทั้งนี้ในกำรลงทุนจริงของภำคเอกชนจะต้องทำกำรศึ กษำเชิงลึกด้วยตนเองต่อไป (ข้อมูล
ส่วนหนึ่งใช้กำรประมำณกำรจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆไม่ใช่ข้อมูลเฉพำะของแต่ละโครงกำร)
โดยในกำรเลี้ยงกุ้งนี้ ประกอบไปด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่ ที่จ่ำยครั้งแรกครั้งเดียวก่อน
เริ่มโครงกำร กับต้นทุนผันแปรรำยปี ที่ต้องจ่ำยทุกปีต ำมขนำดพื้นที่โครงกำร กับรำยได้ที่คิดตำมขนำดพื้นที่
เป็นรำยปี โดยต้นทุนและรำยได้ประเภทต่ำงๆในกำรเลี้ยงกุ้งที่นำมำคำนวณมี ดังนี้
ตารางที่ 7-2: ประเภทต้นทุนและรายได้จากการเลี้ยงกุ้ง
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร

รำยได้

ค่ำบริกำร เตรียมเอกสำร และดำเนินกำรเพื่อจัดตั้งธุรกิจ
ค่ำธรรมเนียมจัดตั้งธุรกิจ
ค่ำที่ดิน (ค่ำเช่ำต่อปี)
ค่ำเสื่อมรำคำกำรขุด และจัดเตรียมบ่อเลี้ยง
ค่ำพันธุ์กุ้ง
ค่ำอำหำรกุ้ง
ค่ำน้ำมัน
ค่ำแรง
ค่ำจุลินทรีย์ ยำ และสำรเคมีอื่นๆ
ขำยกุ้ง (คิดเป็นกิโลกรัม)

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.

โดยกำรเลี้ยงกุ้งที่นำมำศึกษำนี้ เป็นกรณีของกุ้งขำวแวนนำไม ขนำด 60 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นพันธุ์
และขนำดกุ้งที่นิยมในประเทศไทย โดยข้อมูลหลักมำจำกข้อมูลของกรมประมงซึ่งเป็นกรณีของประเทศไทย
ในกำรศึกษำจึงใช้กำรประมำณข้อมูลของซูดำนบนฐำนจำกข้อมูลกำรเลี้ยงกุ้งในประเทศ กล่ำวคือ
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ด้ำนกำรเลี้ยงกุ้งในไทยมีข้อมูลสำคัญ ดังนี้
(1) พื้นที่ 1 ไร่จะเลี้ยงลูกกุ้งประมำณ 120,000 ตัว
(2) กำรเลี้ยงกุ้งในไทยมีอัตรำกำรรอดที่ ร้อยละ 70
(3) ขนำดกุ้งคือ 60 ตัวต่อกิโลกรัม ดังนั้น จะได้ผลผลิตกุ้ง 1,400 กิโลกรัม (1.4 ตัน) ต่อไร่
(4) ต้นทุน รวมในกำรเลี้ยงกุ้งในไทย คือ 165,763 บำทต่อไร่
(5) รำคำกุ้งคือ กิโลกรัมละ 145 บำท
(6) ดังนั้นจะมีรำยได้ เท่ำกับ 1,400x145 = 203,000 บำทต่อไร่
(7) กำไรต่อไร่ของไทย คือ 37,237 บำทต่อไร่
ตารางที่ 7-3: ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในไทย
หน่วย: บำท
ประเภทต้นทุน

มูลค่าต่อไร่
3,738
19,000
14,400
88,200
28,486
9,051
2,888

ค่ำที่ดิน (ค่ำเช่ำต่อปี)
ค่ำเสื่อมรำคำกำรขุด และจัดเตรียมบ่อเลี้ยง
ค่ำพันธุ์กุ้ง
ค่ำอำหำรกุ้ง
ค่ำน้ำมัน
ค่ำแรง
ค่ำจุลินทรีย์ ยำ และสำรเคมีอื่นๆ

ที่มำ: กรมประมง (2555)

เมื่อคำดกำรณ์ต้น ทุน และรำคำจำกข้อมูล ในไทยเป็นซูดำน จึงต้องคำดกำรณ์จำกสถำนกำรณ์
แวดล้อม เช่น ค่ำน้ำมันที่ถูกกว่ำไทย (อยู่ที่ร้อยละ 25 ของไทย เนื่องจำกรำคำน้ำมันที่ซูดำนเพียงลิตรละ 7
SDG เท่ำนั้น) และค่ำแรงที่ถูกกว่ำไทย (ประมำณ 2,000 บำทต่อเดือน ในขณะที่ไทยอยู่ที่ 330 บำทต่อวัน) ซึ่ง
เมื่อประมำณกับศักยภำพแรงงำนที่ต่ำกว่ำไทยจึงเผื่อไว้ที่ร้อยละ 40 ของไทย และกำรคำดกำรณ์เผื่อในกรณี ที่
แย่ที่สุด เช่น ไม่สำมำรถผลิตอำหำรกุ้ง (ปลำป่น) ได้เองในซูดำน และต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ รวมถึงต้นทุนอื่นๆ
ได้แก่ ค่ำจัดเตรียมบ่อ ค่ำพันธุ์กุ้ง และค่ำจุลินทรีย์ ยำ และสำรเคมีอื่นๆ ให้มีรำคำสูงกว่ำไทยร้อยละ 50
ตารางที่ 7-4: ประมาณการณ์ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งในซูดาน
หน่วย: บำท
รายการ
ค่ำที่ดิน (ค่ำเช่ำต่อปี)
ค่ำเสื่อมรำคำกำรขุด และจัดเตรียมบ่อเลีย้ ง

มูลค่าต่อไร่ในไทย
3,738
19,000

อัตราคูณ
0
1.5

มูลค่าต่อไร่ในซูดาน
0
28,500

ค่ำพันธุ์กุ้ง

14,400

1.5

ค่ำอำหำรกุ้ง

88,200

1.5

132,300

ค่ำน้ำมัน
ค่ำแรง

28,486
9,051

0.25
0.4

7,121.5
3,620.4

ค่ำจุลินทรีย์ ยำ และสำรเคมีอื่นๆ

2,888

1.5

5,776

21,600

หมายเหตุ
รัฐบำลซูดำนร่วมทุนในรูปของที่ดิน
1. ผู้รับเหมำซูดำน
2. เผื่อในกรณีที่แย่ที่สุด
1. พัฒนำพันธุ์ในซูดำน
2. เผื่อในกรณีที่แย่ที่สุด
1. นำเข้ำ
2. เผื่อในกรณีที่แย่ที่สุด
น้ำมันที่ซูดำนลิตรละ 7 บำท
1. ค่ำแรงขั้นต่ำที่ซูดำนประมำณ
2,000 บำทต่อเดือน
2. ศักยภำพแรงงำนไทยสูงกว่ำซูดำน
1. นำเข้ำ
2. เผื่อในกรณีที่แย่ที่สุด

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.
สาธารณรัฐซูดาน
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หำกเป็นไปตำมกรณีดังกล่ำวร่วมกับ ค่ำบริกำร เตรียมเอกสำร และดำเนินกำรเพื่อจัดตั้งธุรกิจ ที่
544,696 บำท 1 และค่ ำ ธรรมเนี ย มจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ 1,724 บำท 2 และรำคำกุ้ ง ที่ 145 บำทต่ อ กิ โ ลกรั ม
(เช่นเดียวกับในไทย) พบว่ำ
(1) มีกำไร 5,526 บำทต่อไร่ต่อปี (ไม่รวมค่ำบริหำรจัดกำร)
(2) แต่เนื่องจำกซูดำนมีพื้นที่กว้ำงใหญ่จึงสำมำรถสร้ำงกำไรต่อปีตำมขนำดพื้นที่ที่รัฐบำลซูดำน
อนุญำต ดังตำรำง
ตารางที่ 7-5: ประมาณการณ์กาไรการเลี้ยงกุ้งในซูดานตามขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
กาไรต่อปี (บาท)

1
5,526

100
552,610

1,000
5,526,100

10,000
55,261,000

100,000
552,610,000

2,000,000
11,052,200,000

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.

(3) หำกประหยัดต้นทุนต่ำงๆลงได้ โดยเฉพำะค่ำอำหำรกุ้ง ซึ่งในกรณีของซูดำนคือ 88,200 บำท
ต่อไร่ หรือ คิดเป็น ร้อยละ 53 ของต้นทุนลงได้จะสำมำรถสร้ำงกำไรได้มำกขึ้นอีกมำก (อำหำร
กุ้งที่สำคัญคือ ปลำป่น ซึ่งหำกไทยเข้ำมำลงทุนจับปลำในซูดำนอยู่แล้ว ก็สำมำรถนำ “ปลำเป็ด
ปลำไก่” ซึ่งเป็นของเหลือในอุตสำหกรรมจับปลำมำผลิตเป็นปลำป่นได้ ก็จะลดต้นทุนจำก
กำรนำเข้ำปลำป่นจำกต่ำงประเทศได้)
(4) อย่ ำงไรก็ตำมตลำดหลักของกุ้งไม่ใช่ตลำดในประเทศซูดำน แต่เป็นตลำดต่ำงประเทศเช่น
สหภำพยุโรป ซึ่งไม่สำมำรถจะส่งออกกุ้งสด/มีชีวิตออกไปได้ จะต้องผ่ำนกำรแปรรูปเสียก่อน
เช่น กุ้งต้ม หรือกุ้งแช่แข็ง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่ำได้อีก ทั้งนี้รำคำนำเข้ำกุ้งแช่แข็งของสหภำพยุโรป
เฉลี่ยปี 2017 อยู่ที่ 270 บำท ต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่ำรำคำกุ้งสดประมำณกำรณ์ที่ 145 บำท
ร้อยละ 53
จึงสามารถสรุปได้ว่า การลงทุนเลี้ยงกุ้งในซูดานมีความคุ้มค่า
ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำภำพรวมทำงเศรษฐกิจของซูดำน พบว่ำ ทั้งอัตรำกำไรผู้ฝำก (Credit Sale) และ
อัตรำกำไรธนำคำร3 ในซูดำนอยู่ในอัตรำที่ค่อนข้ำงสูงและไม่ห่ำงกันนัก (Low Gap) กล่ำวคือ อัตรำกำไรผู้ฝำก
อยู่ที่ร้อยละ 13.3 ส่วนกำไรธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 20 ซึ่งไม่ต่ำงกันมำกนัก แสดงให้เห็นว่ำมี
ควำมเสี่ ย งกำรลงทุ น ไม่ สู ง มำก สอดคล้ อ งกั บ อั ต รำ NPL เฉลี่ ย ที่ ค่ อ นข้ ำ งต่ ำคื อ อยู่ ที่ เ พี ย ง ร้ อ ยละ 2.5
อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำอัตรำกำไรธนำคำรที่ร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 20 จะเห็นว่ำอยู่ในอัตรำที่ค่อนข้ำงสูง
สะท้อนให้เห็น ถึงอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนที่ต้องสู งตำม (ไม่เช่นนั้นจะไม่มีผู้ ขอยืมลงทุน) จึงเห็นได้ว่ำ
ในภำพรวมนั้ น กำรลงทุ น ในซู ดำนให้ ผ ลตอบแทนดี และมีควำมเสี่ ยงไม่สู ง นั ก ซึ่งสำเหตุห นึ่งอำจมำจำก
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค และที่ดินที่ค่อนข้ำงต่ำ ดังที่ได้แสดงให้เห็นแล้วในบทก่อนหน้ำ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรลงทุ น ในซู ด ำนยัง มี ค วำมเสี่ ย งจำกปั จจั ยภำยนอกต่ ำงๆ อำทิ ภำพรวมทำง
เศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก รวมถึงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆที่ต้องกำรกำรพัฒนำปรับปรุงซึ่งจะทำกำรวิเครำะห์
ต่อไปดังนี้
1

Healy Consulting Group
บทที่ 4
3 คล้ำยกับอัตรำดอกเบีย
้ เพียงแต่ธนำคำรอิสลำมไม่อนุญำตให้คิดดอกเบี้ย จึงอยูใ่ นรูปของกำไรธนำคำร และกำไรผู้ฝำก แทน
2

สาธารณรัฐซูดาน
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7.2 ข้อเสนอแนะในภาพรวม
กำรวิเครำะห์ในส่วนที่ผ่ำนมำได้แสดงให้เห็นว่ำกำรลงทุนในซูดำนมีควำมคุ้มค่ำในภำพรวม ในส่วนนี้
จึงจะทำกำรวิเครำะห์ถึงข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือเข้ำไปลงทุนยังภูมิภำคนี้ในภำพรวม โดยจะ
เริ่มจำกกำรสรุปข้อมูลที่สำคัญที่พบ และใช้กำรสรุปผลดังกล่ำวมำพิจำรณำในรูปแบบของ SWOT Analysis
ก่อนที่จะใช้กำรวิเครำะห์ SWOT มำจัดทำเป็น TOWS Matrix เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะที่เหมำะสมต่อแต่ละ
ภำคส่วนที่สำคัญต่อไป ผลกำรวิเครำะห์มีดังนี้
(1) สรุปผลการศึกษาที่สาคัญ
ในกำรศึกษำได้ทำกำรศึกษำในประเด็นต่ำงๆที่ส ำคัญในกำรลงทุนยังซูดำน ทั้งในด้ำนภำพรวม
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โครงสร้ำงพื้นฐำน นโยบำยกำรลงทุน กฎระเบียบกำรลงทุน นโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุน คู่แข่ง ตลำดหลัก และทรัพยำกรสำคัญไว้ สำมำรถสรุปได้ดังตำรำง ดังนี้
กำรเมือง
เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม
โครงสร้ำงพื้นฐำน
กฎระเบียบ
นโยบำยสำคัญ

มำตรกำรส่งเสริม
ตลำดสำคัญ
วัตถุดิบสำคัญ
นักลงทุนหลัก
ในประเทศ

จุดเด่น
จุดด้อย
บริหำรจัดกำรแบบรวมศูนย์สำมำรถจัดกำรได้รวดเร็วว่องไว ต้องพัฒนำปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติในหลำยด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และแรงงำนมีล้นเหลือ
ขนำดเศรษฐกิจเล็ก รำยได้ต่อหัวต่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ไม่สูง ค่ำเงินอ่อนค่ำสูงมำก หนี้สำธำรณะสูง ขำดดุลกำรค้ำ
สุภำพเรียบร้อย อัธยำศัยดี
เวลำทำงำนไม่เป็นสำกล ต้องมีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น อำหำร
ที่พักให้กับแรงงำน
ค่ำที่ดิน ค่ำน้ำ ค่ำน้ำมัน ค่ำไฟฟ้ำ มีรำคำถูกมำก
คุณภำพยังไม่ดี ไฟฟ้ำตกบ่อย อินเทอร์เน็ตช้ำ
ต่ำงชำติถือครองกิจกำรได้ ร้อยละ 100 อัตรำภำษีไม่สูง กฎระเบียบเฉพำะ หรือแบบหนังสือสัญญำยังมีน้อยทำให้ล่ำช้ำ
ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ในบำงกระบวนกำร
ให้ ควำมสำคัญ กับกำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ และ
กำลังปรับปรุงกฎหมำยคุ้มครองและส่งเสริมกำรลงทุน เน้น
กำรผลิตเพื่อส่งออก นอกจำกนั้นยังใช้รัฐวิสำหกิจ (GIAD)
นำร่องร่วมทุนกับต่ำงชำติในกิจกำรประเภทต่ำงๆ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับกำรยกเว้นภำษีนิติบุคคลสูงสุด 15 ปี นอกจำกนั้นยังยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และภำษี
นำเข้ำสินค้ำ
COMESA และอำหรับ (ในควำมเป็นจริงมีโอกำสดีในกำรส่งออกไปยังยุโรปเพรำะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม
ปัจจุบันมีกำรส่งออกไปน้อย)
น้ำมัน ทองคำ สินค้ำเกษตร เช่น กัมอำรบิก ปศุสัตว์ หนัง ฝ้ำย ประมง แรงงำน และที่ดิน
จีน อำหรับ ยุโรปมีน้อย โดยมำกจะมำร่วมทุนหรือรับจ้ำงที่ปรึกษำ

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.

ตาแหน่งการลงทุนของไทยในซูดาน
จำกตำรำงเห็นได้ว่ำ ซูดำนเป็นอีกประเทศที่มีทรัพยำกรล้นเหลือด้วยขนำดพื้นที่ที่กว้ำงใหญ่ และ
มีประชำกรจำนวนไม่มำก ซูดำนมีทรัพยำกรมำกมำยทั้ง น้ำมัน ทองคำ พื้นที่ทำกำรเกษตร (ริมแม่น้ำไนล์)
ประมงน้ำจืด ประมงทะเล รวมถึงสถำนที่ท่องเที่ยวหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งทะเล แหล่งโบรำณคดีที่ร่วมยุค กับ
อียิ ป ต์ หรื อป่ ำซำฟำรี อย่ ำงไรก็ตำมจำกอดีตที่ผ่ ำนมำซูดำนผ่ ำนวิกฤติทั้งทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจจน
ไม่สำมำรถนำทรัพยำกรต่ำงๆมำใช้ประโยชน์ได้ นโยบำยและกำรดำเนินกำรหลำยด้ำนของรัฐต้องปรับปรุง
ปัจจุบันเศรษฐกิจซูดำนมีปัญหำมำกพอควร คือ นอกจำกเดิมจะมีขนำดเศรษฐกิจที่เล็กและมีรำยได้ต่อหัวต่ำแล้ว
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจยังต่ำด้วย ร่วมกับหนี้สำธำรณะที่สูง ส่งผลให้ค่ำเงินอ่อนค่ำลงอย่ำงมำก ในขณะที่
กำรผลิตในประเทศก็ยังไม่พัฒนำนักซูดำนจึงขำดดุลกำรค้ำ นอกจำกนั้นอัตรำกำรว่ำงงำนก็ยังสูงมำกอีกด้วย
สาธารณรัฐซูดาน
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อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลซูดำนเห็นว่ำกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญต้องมำจำกแรงผลักจำกต่ำงชำติจึงมี
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงชำติเต็มที่ ทั้งกำรให้ต่ำงชำติถือครองกิจกำรได้ ร้อยละ 100 กำรเก็บภำษีที่
ไม่สูง กำรยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และกำรสนับสนุนให้ค่ำที่ดิน และค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆมีรำคำถูก
รั ฐ บำลซู ด ำนทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นกลำงและระดั บรั ฐ ต่ำ งพร้ อ มที่ จ ะปรั บตั ว และร่ ว มมื อ กั บ นั ก ลงทุ นต่ ำ งชำติ
โดยเฉพำะไทยอย่ำงเต็มที่ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรลงทุนในซูดำน บทบำทกำรลงทุนไทยในซูดำนจึง
ควรเป็น “ประเทศเป้าหมายลาดับต้นของไทย และนักลงทุนไทย โดยไทยในระดับประเทศต้องมียุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงความช่วยเหลือระดับรัฐต่อรัฐ รัฐวิสาหกิจต่อรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนต่อรัฐวิสาหกิจด้วย”
BOX 7.1: ตาแหน่งการลงทุนของไทยในซูดาน
ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติที่ล้นเหลือ แต่ขำดกำรพัฒนำอันเนื่องจำกควำมขัดแย้งในอดีต ผนวกกับกำรขำด
ประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ และโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ซูดำนจึงประสบปัญหำในกำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และประเทศ
รวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ แต่ด้วยควำมต้องกำรกำรพัฒนำ และควำมเชื่อถือเชื่อมั่น ของซูดำนต่อไทย ไทยจึงอำจ
ช่วยเหลือซูดำนในกำรพัฒนำประเด็นต่ำงๆเหล่ำนี้ได้ ตาแหน่งการลงทุน (Investment Position) ของไทยในซูดาน
จึงควรเป็นการ ให้ความสาคัญกับซูดานในฐานะประเทศเป้าหมายลาดับ ต้นของไทย และนักลงทุนไทย โดยไทย
ในระดับประเทศต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงความช่วยเหลือระดับรัฐต่อรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ต่อรัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่อรัฐวิสาหกิจด้วย

(2) SWOT Analysis
ในกำรศึกษำบทที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปและทำกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ได้ดังตำรำง โดย
 ด้ ำ นจุ ด แข็ ง ของกำรลงทุ น คื อ เทคโนโลยี และองค์ ค วำมรู้ (Know How) ของไทยที่ สู ง กว่ ำ
ซึ่งเป็ น ที่ต้องกำรของซูดำนโดยเฉพำะในอุตสำหกรรมกำรเกษตร ส่ ว นด้ำนทรัพยำกรซูดำน
มีควำมหลำกหลำยและอุดมสมบูรณ์มำก ทั้งน้ำมัน สินแร่ ทองคำ สัตว์น้ำ ทรัพยำกรทำงทะเล
พื้น ที่เพำะปลู ก ปศุสั ตว์ และแหล่ งท่องเที่ยว ส่ ว นด้ำนแรงงำนก็มีแรงงำนว่ำงงำนมำกและ
มีค่ำจ้ำงต่ำ เช่นเดียวกับที่ดินที่มีอัตรำควำมหนำแน่นของประชำกรต่ำ จึงมีที่ ดินว่ำงเป็นบริเวณ
กว้ำงมหำศำล และมีรำคำถูก
 จุดอ่อน ของกำรลงทุน ในซูดำนที่สำคัญได้แก่ ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่คุณภำพยังไม่ดีนัก เช่น
ระบบไฟฟ้ำที่ตกบ่อยและต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำรองในโรงงำนเอง ขนำดตลำดในประเทศที่
ไม่ใหญ่นัก คือ มีประชำกรน้อยกว่ำ 40 ล้ำนคน นอกจำกนั้นในเชิงธุรกิจนักลงทุนในซูดำนยังมี
ไม่ ม ำก อุ ต สำหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งสนั บ สนุ น จึ ง มี น้ อ ย และประสบกำรณ์ ใ นกำรท ำธุ ร กิ จ กั บ
ชำวต่ำงชำติของซูดำนก็มีไม่ม ำกด้ว ย สุ ดท้ำยปัญหำส ำคัญของซูดำนในปัจจุบัน ก็คื อ ปั ญ หำ
ภำพรวมเศรษฐกิจที่มีปัญหำ เช่น ระดับหนี้สำธำรณะ เงินเฟ้อ และอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น
 ด้ำนโอกำสของกำรลงทุน พบว่ำ ซูดำนในปัจจุบันมีกำรเปิดเสรีด้ำนกำรลงทุน และมีมำตรกำร
จูงใจค่อนข้ำงมำก แก่นักลงทุนค่อนข้ำงมำกตำมนโยบำยของประธำนำธิบดี อัล บำชีร์ เมื่อผนวก
กั บ ทั ศ นคติ ข องชำวซู ด ำนต่ อ ไทยที่ ดี ม ำกก็ จ ะยิ่ ง เป็ น โอกำสต่ อ กำรลงทุ น ของไทย ในซู ด ำน
นอกจำกนั้ น ต้น ทุน ค่ำสำธำรณูปโภคในซูดำนยังมีรำคำที่ต่ำ และมี ทำเลที่ตั้งที่ใกล้ ทั้งตลำด
อำหรั บ และยุ โ รปอัน จะเป็น ประโยชน์และข้อได้เปรียบของนักลงทุนไทยในกำรผลิตเพื่อรุก
ตลำดอำหรับ และยุโรปได้
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อุปสรรคที่สำคัญในกำรลงทุน คือ ระบบกฎหมำยต่ำงๆของซูดำนที่อยู่ในช่วงพยำยำมพัฒนำ
ปรั บ ปรุ งจึ งยั งมีควำมไม่พร้ อมอยู่บ้ำง อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันรัฐ บำลซูดำนใช้กำรประสำน
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ คือ Ministry of Investment ในฐำนะคนกลำงผู้อำนวยควำมสะดวก กับ
อุปสรรคที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ วัฒนธรรมและค่ำนิยมบำงอย่ำงของซูดำนที่ไม่เอื้อต่อกำรทำ
ธุรกิจ เช่น วันหยุดที่ไม่แน่นอน และกำรเป็นสังคมสวัสดิกำรเลี้ยงดู ที่แรงงำนส่วนใหญ่ “เสพติด”
กำรอุดหนุน และเลี้ยงดูจำกรัฐ หรือนำยจ้ำง






Strengths
ไทยมีเทคโนโลยีและKnow Howสูงกว่ำ
ทรัพยำกรมีควำมหลำกหลำยและอุดมสมบูรณ์
แรงงำนว่ำงงำนมำกและมีค่ำจ้ำงต่ำ
ที่ดินมีมำกและรำคำถูก






Opportunities
เปิดเสรีด้ำนกำรลงทุน และมีมำตรกำรจูงใจค่อนข้ำงมำก
ต้นทุนค่ำสำธำรณูปโภคต่ำ
ทัศนคติที่ดีมำกต่อไทย
ทำเลที่ตั้งที่ใกล้ทั้งตลำดอำหรับ และยุโรป









Weaknesses
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพยังไม่ดนี ัก
ภำวะเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหำ
ประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจกับต่ำงชำติยังไม่มำกนัก
ตลำดในประเทศไม่ใหญ่นัก
อุตสำหกรรมเชื่อมโยงมีน้อย
Threats
ระบบกฎหมำยต่ำงๆอยู่ในช่วงพยำยำมพัฒนำปรับปรุง
วั ฒ นธรรมและค่ ำ นิ ย มบำงอย่ ำ งไม่ เ อื้ อ ต่ อ กำรท ำธุ ร กิ จ เช่ น
วันหยุดที่ไม่แน่นอน และกำรเป็นสังคมสวัสดิกำรเลี้ยงดู

(3) TOWS Matrix และข้อเสนอแนะในภาพรวม
จำกกำรวิเครำะห์ SWOT สำมำรถจัดทำเป็นตำรำง TOWS Matrix ได้ดังนี้












Opportunities
เปิดเสรีด้ำนกำรลงทุน และมีมำตรกำรจูง
ใจค่อนข้ำงมำก
ต้นทุนค่ำสำธำรณูปโภคต่ำ
ทัศนคติที่ดีมำกต่อไทย
ทำเลที่ตั้งที่ใกล้ทั้งตลำดอำหรับ และยุโรป
Threats
ระบบกฎหมำยต่ำงๆอยู่ในช่วงพยำยำม
พัฒนำปรับปรุง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมบำงอย่ำงไม่เอื้อต่อ
กำรทำธุรกิจ เช่น วันหยุดที่ไม่แน่นอน
และกำรเป็นสังคมสวัสดิกำรเลี้ยงดู

Strengths
ไทยมีเทคโนโลยีและKnow Howสูงกว่ำ
ทรัพยำกรมีควำมหลำกหลำยและอุดม
สมบูรณ์
แรงงำนว่ำงงำนมำกและมีคำ่ จ้ำงต่ำ
ที่ดินมีมำกและรำคำถูก







 นโยบำยและกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุน เช่น 
กำรอำนวยควำมสะดวก กำรดูแลประคับประคอง 
นักลงทุน ฯลฯ
 ควำมช่วยเหลือระดับรัฐต่อรัฐ ซึ่งเปิดช่องให้ 
นักลงทุนไทยสอดแทรก
 หน่ ว ยงำนรั ฐ ของไทยและซู ด ำ น เช่ น
กระทรวงต่ ำ งประเทศและ BOI ร่ ว มกั บ
สถำนทู ต ซู ด ำน เริ่ ม เจรจำและหำคู่ ธุ ร กิ จ
ให้กับนักลงทุนไทย (เช่น GIAD)

Weaknesses
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพยังไม่ดี
ภำวะเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหำ
ประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจกับต่ำงชำติ
ยังไม่มำกนัก
ตลำดในประเทศไม่ใหญ่นัก
อุตสำหกรรมเชื่อมโยงมีน้อย
แผนประชำสัมพันธ์
แผนลงทุนระยะยำวเพื่อขยำยตลำดและ
ลงทุนยังภูมิภำค
แผนกำรตลำดในตลำด EU สหรัฐฯ และ
อ่ำวอำหรับ

 แผนลงทุนให้กู้พัฒนำโครงสร้ำ งพื้น ฐำน
ต่ำงๆ
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จำกตำรำง TOWS สำมำรถสรุปแนวนโยบำยสำคัญต่อกำรลงทุนได้ 7 ด้ำน คือ
- นโยบำยและกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุกในซูดำน เช่น กำรอำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน
ในกำรติดต่อนั ดหมำยหน่วยงำน กำรลดระยะเวลำและขั้นตอนกฎระเบียบต่ำงๆ เป็นพิเศษ
กำรดูแลนักลงทุนระหว่ำงดำเนินกำร เช่น กำรมีหน่วยงำนคอยดูแลช่วยเหลือ และกำรทำประกันธุรกิจ
กำรทำควำมเข้ำใจกับแหล่งเงินกู้ และธนำคำรที่รับโอนเงิน4 เป็นต้น
- กิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักซูดำน โดยเฉพำะโอกำสทำงธุรกิจ เช่น กำรเผยแพร่รำยงำน
กำรศึกษำ กำรทำคลิ ปสำรคดี กำรทำ info graphic กำรจัด Road Show หรือ Exhibition หรือ
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ผ่ำนกำรท่องเที่ยว และภำพยนตร์ (รวม ละคร สำรคดี โฆษณำ เกมโชว์ ฯลฯ)
- แผนระยะยำวเพื่อขยำยกำรลงทุนในภูมิภำคอื่นๆ เนื่องจำกซูดำนเป็นตลำดไม่ใหญ่มำกแต่ทว่ำ
มีอำณำเขตใกล้ชิด และมีข้อตกลงกำรค้ำเสรีกับอีกหลำยประเทศในภูมิภำคแอฟริกำ รวมถึงสิทธิ
GSP กับ ตลำด EU และสหรั ฐ ฯ นักลงทุนจึงสำมำรถขยำยตลำดไปยังตลำดต่ำงๆ ที่กล่ ำวมำ
ได้ด้วย ด้วยเหตุดังกล่ำวจึงต้องมีแผนระยะกลำง และระยะยำวในกำรขยำยตลำด ซึ่งอำจเป็น
กำรร่วมมือกับนักลงทุนท้องถิ่นที่ชำนำญด้ำนตลำดก็ได้
- นโยบำยลงทุ น ในระบบโครงสร้ ำงพื้ น ฐำน กำรลงทุ น ในระบบโครงสร้ำ งพื้ น ฐำนขนำดใหญ่
หลำยโครงกำรซูดำนต้องกำรกำรพัฒนำปรับปรุง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและดูแล
รักษำ ซึ่งในควำมเป็นจริงหำกพิจำรณำจำกทรัพยำกรที่สำคัญของซูดำน คือ น้ำมัน และทองคำ จะ
เห็นได้ว่ำซูดำนมีศักยภำพในกำรจ่ำยคืนเงินกู้ อย่ำงไรก็ตำมซูดำนไม่มีแผนงำนด้ำนกำรกู้และจ่ำย
คืนที่ดีพอ ดังนั้นไทยจึงอำจต้องมีควำมช่วยเหลืออื่นในระดับรัฐต่อรัฐ เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนผู้เชี่ยวชำญเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่กำรวำงแผนด้ำนต่ำงๆในซูดำน เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ โครงสร้ำง
พื้นฐำน และด้ำนกำรสำธำรณสุข เป็นต้น
- ควำมช่ ว ยเหลื อ ระดั บ รั ฐ ต่ อ รั ฐ ซู ด ำนยั ง มี ปั ญ หำเศรษฐกิ จ และปั ญ หำจำกกำรวำงแผนที่
ขำดประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ไทยจึงอำจให้ควำมช่วยเหลือด้ำนดังกล่ำวได้ ซึ่งจะช่วยได้
ทั้งด้ำนควำมสั มพัน ธ์ร ะหว่ำงประเทศ และกำรเปิดโอกำสให้ แก่นักลงทุนไทยเข้ำสอดแทรก
กำรลงทุนต่ำงๆในซูดำนได้ด้วย โดยในไทยอำจต้องปรับเปลี่ ยนบทบำทของหลำยหน่ว ยงำน
เพื่อให้ดำเนินกำรได้ เช่น TICA ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นต้น
- นโยบำยส่งเสริมกำรจับคู่ธุรกิจ และช่วยเจรจำธุรกิจ กำรไปลงทุนในตลำดที่ไม่คุ้นชินอย่ำงซูดำน
อำจส่งผลให้กำรลงทุนไม่ประสบควำมสำเร็จก็ได้ (เช่น อำจไม่ชำนำญในเรื่องของระบบตลำด
เป็นต้น) จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับนักธุรกิจท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ หรือรัฐวิสำหกิจของซูดำน เช่น
GIAD ซึ่งควำมชำนำญในด้ำนที่แตกต่ำงกับไทย (เช่น นักลงทุนท้องถิ่นอำจเชี่ยวชำญในกำรหำ
แหล่งวัตถุดิบกับตลำด และกำรประสำนกับหน่วยงำนรัฐ ส่วนไทยอำจเชี่ยวชำญในกำรผลิตและ
แปรรูป หรือกับตลำดใน EU) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกันได้ดี นโยบำยหำและจับคู่ธุรกิจ เช่น กำรทำ
Business Matching หรื อ กำรรวบรวมรำยชื่อนักธุรกิจท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ จึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงไรก็ตำมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงกำรทำสัญญำที่เหมำะสมจึงมีควำมจำเป็น เช่นกัน จึงต้อง
นโยบำยในกำรร่ำงสัญญำคู่ธุรกิจที่เหมำะสมที่ไทยจะไม่ถูกฉ้อโกง หรือเอำเปรียบ (และในทำง
กลับกันไทยก็ไม่ควรฉ้อโกง และเอำเปรียบคู่ธุรกิจด้วย เพรำะจะทำให้เสียชื่อเสียงต่อภำพรวม
ของนักลงทุนไทยรำยอื่น)
4

ปัญหำสำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรทำธุรกิจกับซูดำนคือกำรโอนเงิน โดยปัญหำไม่ได้เกิดจำกฝั่งซูดำน แต่เกิดจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยที่ไม่รับ
โอนเงินจำกซูดำน
สาธารณรัฐซูดาน
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อย่ำงไรก็ตำมนักลงทุนชำวซูดำนโดยมำกมักเป็นรำยใหญ่มำก ขนำดกลำงและเล็กมีไม่มำกนัก หรือ
จะอยู่ในรูปของรัฐวิสำหกิจอย่ำง GIAD ซึ่งในกำรเข้ำถึงนั้นอำจต้องใช้หน่วยงำนรัฐของไทยเป็นผู้เริ่มต้นนำ
นักธุรกิจเข้ำติดต่อ รวมถึงช่วยเจรจำเพื่อช่วยเหลือและปกป้องนักลงทุนไทยเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจด้วย
- แผนกำรตลำดใน EU สหรัฐฯ และอ่ำวอำหรับ เนื่องจำกตลำดซูดำนมีขนำดตลำดไม่ใหญ่นัก และ
รำคำสินค้ำในประเทศไม่สูง อีกทั้งไม่ใช่ตลำดเดิมที่ไทยชำนำญ กำรเน้นตลำดที่ ซูดำนที่ได้สิทธิ
GSP อย่ำง EU และสหรัฐฯ (ซึ่งค่ำขนส่งและระยะเวลำจำกซูดำน ถูกกว่ำและสั้นกว่ำจำกไทย)
และตลำดที่ใกล้ชิดติดกันอย่ำงอ่ำวอำหรับ โดยเฉพำะซำอุดิอำระเบียที่มีกำลังซื้อสูง และเคยเป็น
ตลำดหลักของไทยในอดีตก่อนหน้ำปัญหำทำงกำรเมืองที่ทำให้ตลำดดังกล่ ำวซบเซำลง จึงมี
ควำมสำคัญ
(4) แผนผังขั้นตอนการลงทุนที่แนะนา และข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนต่างๆ ที่สาคัญ
จำกกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลทั้งทุติยภูมิ และปฐมภูมิจำกกำรลงพื้นที่ภำคสนำมและสัมภำษณ์เชิงลึก
สำมำรถน ำมำสรุ ป วิ เ ครำะห์ ข้ อ เสนอแนะขั้ น ตอน (ผั ง ) กำรลงทุ น ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ นั ก ลงทุ น ไทยได้
ตำมรูปภำพ ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนกำร และหน่วยงำนเกี่ยวข้องหลำกหลำยหน่วยงำนที่มีบทบำทแตกต่ำงกันไป
โดยขั้นตอนทั้งหมดมี 15 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่นักลงทุนมีควำมสนใจในขั้นตอนแรก ไปจนถึง กำรโอนกำไรกลับ
ในขั้นตอนสุดท้ำย จึงจะแบ่งกำรอธิบำยออกเป็น 2 ส่วนคือ ขั้นตอนก่อนกำรเริ่มกิจกำร และขั้นตอนเมื่อ
เริ่มกิจกำร ดังนี้
ในขั้นตอนก่อนเริ่มกิจกำรประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน คือ (1) ผู้ลงทุนมีควำมสนใจลงทุนในประเทศ
เป้ำหมำย (2) ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิในประเทศ (3) สำรวจภำคสนำมเพื่อศึกษำข้อมูลยังประเทศเป้ำหมำย
(4) จัดทำรำยงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) (5) จัดหำ/ตัดสินใจเลือกผู้ร่วมลงทุน/
คู่ธุรกิจ ท้องถิ่น (Local Partner) (6) จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่ครอบคลุมแผนกำรผลิต แผนกำรตลำด
แผนกำรขนส่งโลจิสติกส์ ฯลฯ และ (7) กำรจัดตั้งธุรกิจ (Start Up Business) ในแต่ละขั้นมีรำยละเอียดที่จะ
อธิบำยเพิ่มเติม เช่น หน่วยงำนสำคัญที่เกี่ยวข้อง วิธีกำร คำอธิบำยในขั้นตอนนั้นๆ ดังนี้
(1) ผู้ ล งทุน มีควำมสนใจลงทุน ในประเทศเป้ำหมำย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกก่อนกำรลงทุ น
โดย ผู้ลงทุนอำจเริ่มจำกกำรแสดงควำมสนใจในกำรขยำยกิจกำรไปยังต่ำงประเทศโดยยังไม่
ต้องกำหนดประเทศก่ อนก็ ได้ แล้ ว มำกำหนดประเทศที่ส นใจผ่ ำนกำรสั มมนำที่ BOI หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ จัดร่วมกับกำรศึกษำข้อมูลต่ำงๆ เพิ่มเติมเพื่อกำหนดประเทศเป้ำหมำยของ
ตนเองต่อไปได้
(2) ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิในประเทศ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลังจำกผู้ลงทุนเริ่มต้นทรำบประเทศ
เป้ำหมำยก็สำมำรถจะศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกหลำยทำง โดยทำงหนึ่งที่แนะนำคือภำยใต้
BOI เนื่ องจำกมีร ำยงำนกำรศึกษำลู่ ทำงกำรลงทุนในประเทศต่ำงๆ ไว้ห ลำยประเทศทั้งใน
รูปแบบรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และคู่มือกำรลงทุน นอกจำกนั้นยังมีกำรอบรมบ่มเพำะเพื่อเตรียม
ควำมรู้ ผู้ ป ระกอบกำรก่อนไปลงทุนยังต่ำงประเทศด้ว ย BOI จึงเป็นช่องทำงส ำคัญส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรในกำรศึกษำและเตรียมข้อมูลทุติยภูมิของประเทศเป้ำหมำย
(3) กำรสำรวจภำคสนำม ภำยหลังจำกกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแล้ว ข้อมูลที่จำเป็นอีกส่วนคือ
กำรสำรวจภำคสนำมเพื่อศึกษำควำมพร้อมทำงธุรกิจที่แท้จริง โดยในกำรสำรวจควรประกอบ
ทั้ง (1) กำรศึกษำสังเกตุสถำนที่จริง ทั้งตลำด และกำรผลิต (2) กำรศึกษำกฎระเบียบ นโยบำย
สาธารณรัฐซูดาน
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(4)

(5)

(6)

(7)

กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆจำกหน่วยงำนรัฐ (3) กำรพบปะพูดคุยสัมภำษณ์รวมถึงมองหำ
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรเป็นคู่ธุรกิจ (potential partner) โดยในส่วนนี้ ผู้ลงทุน
ควรมีร่ ำงรู ป แบบกำรลงทุน และลั กษณะคู่ธุรกิจ ที่ต้ องกำรคร่ำวๆ (ยังไม่ต้องทำแผนธุ ร กิ จ
ที่ชัดเจน) เพื่อให้หน่วยงำนของไทยซึ่งได้แก่ BOI ภำยใต้ควำมร่วมมือของ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ติดต่อกับ สถำนเอกอัครรำชทูตซูดำนประจำประเทศไทย เผื่ อประสำนกับหน่ว ยงำนต่ำงๆ
ในซูดำนในกำรอำนวยควำมสะดวกและติดต่อนัดหมำยหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
Ministry of Investment Ministry of Foreign Affair และ GIAD รวมถึ ง จั ด หำ potential
partner ให้ด้วย
จัดทำรำยงำนศึกษำควำมเป็นไปได้ โดยหลังจำกนักลงทุนได้ข้อมูลทั้งทุติยภูมิ และปฐมภูมิแล้ว
ในขั้นตอนต่อไปนักลงทุนจะต้องทำกำรตัดสินใจว่ำควรลงทุนหรือไม่ หำกกำรศึกษำในเบื้องต้น
ด้วยตนเองเห็นว่ำควรและพร้อมที่จะลงทุน ขั้นตอนต่อไปก็คือกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ใน
กำรลงทุน ในเชิงลึกว่ ำหำกลงทุนจริงจะมีกำไรหรือไม่ คืนทุนเมื่อไร กำไรมำกน้อยเพียงใด
มีควำมเสี่ยงด้ำนใดมำกน้อยเพียงใด ปัญหำและอุปสรรคสำคัญคือด้ำนใด ฯลฯ เพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนก่อนกำรลงทุน โดยในกำรจัดทำรำยงำนนี้ควรใช้บริษัทที่ปรึกษำในกำรจัดทำโดยอำจ
เป็นบริษัทจำกไทยก็ได้หำกรูปแบบกำรลงทุนมีควำมซับซ้อน หรือมีเทคนิคมำก อย่ำงไรก็ตำม
ในกรณี ที่ เ ป็ น รู ป แบบปกติ ไ ม่ ยุ่ ง ยำกซั บ ซ้ อ น สำมำรถใช้ บ ริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น ชำว ซู ด ำน หรื อ
มหำวิทยำลัยในซูดำนในกำรจัดทำได้ ซึ่งอำจขอคำแนะนำจำก Ministry of Investment ก็ได้
อนึ่ง ขั้นตอนนี้มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากรายงาน Feasibility Study เป็นเอกสาร
สาคัญในการขออนุมัติขั้นตอนต่างๆ ในซูดาน
เลือกคู่ธุรกิจ โดยหลังจำกที่ได้จัดทำรำยงำนศึกษำควำมเป็นไปได้แล้ว และรำยงำนดังกล่ ำว
แสดงให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำและควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจจนเป็ นที่พอใจ ขั้นตอนต่อไปนักลงทุน
ควรต้องเลือกคู่ธุรกิจจำก Potential partner ในกำรประกอบธุรกิจ (คู่ธุรกิจไม่จำเป็นต้องอยู่
ในรูปของ JV อำจอยู่ในรูปของผู้รับซื้อ หรือ Supplier หรือรูปแบบอื่นก็ได้) โดย นอกจำก Ministry
of Investment ที่จะช่วยจัดหำแล้ว กงสุลกิติมศักดิ์ของไทย (ท่ำน Ahmed Elnefeidi) ยังสำมำรถ
ช่วยจัดหำและคัดกรองให้ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
จัดทำแผนธุรกิจ เมื่อได้ทำกำรตกลงในเบื้องต้นกับคู่ธุรกิจแล้ว ก่อนที่จะทำสัญญำ (โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเมื่อรูปแบบธุรกิจยังไม่ชัดเจน เช่น มี 2-3 ทำงเลือก) ควรมีกำรจัดทำแผนธุรกิจเสียก่อน
โดยแผนธุ ร กิ จ ดัง กล่ ำวควรต้ อ งครอบคลุ ม ทั้ง ด้ ำ นกำรผลิ ต และกำรตลำด และเรื่ อ งอื่ นๆ
ที่จำเป็นตำมลักษณะธุรกิจ โดยที่ปรึกษำนั้นเช่นเดียวกับในข้อ 4 คือ สำมำรถใช้บริษัทที่ปรึกษำ
ไทยหรือซูดำนก็ได้ ตำมแต่ว่ำรูปแบบแผนธุรกิจมีลักษณะเช่นใด หำกมีควำมซับซ้อนต้องกำร
เทคโนโลยี ม ำก หรื อ มี ค วำมลั บ บำงประกำรที่ ต้ อ งกำรปกปิ ด ก็ อ ำจใช้บ ริษั ท ที่ ป รึก ษำไทย
แต่หำกต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว ค่ำใช้จ่ำยไม่สูง และ/หรือประสบกำรณ์ธุรกิจในซูดำน
ก็แนะนำให้ใช้บริษัทที่ปรึกษำซูดำนได้
จั ดตั้งธุร กิจ หลั งจำกที่มีแผนธุรกิจชัดเจน และอำจลงนำมในสั ญญำระหว่ ำงกันแล้ ว ก็จะ
สำมำรถเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจัดตั้งธุรกิจได้ ซึ่งจะกล่ำวถึงต่อไป
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รูปภาพที่ 7-1: ขั้นตอนแนะนาก่อนเริ่มจัดตั้งกิจการในซูดาน
หน่วยงำนสนับสนุนของไทย

หน่วยงำนสนับสนุนของ
ประเทศเป้ำหมำย

ติดต่อ BOI ศึกษำข้อมูลจำก กำร
สัมมนำ รำยงำนกำรศึกษำหรือคูม่ อื
กำรลงทุน และกำรอบรมในหลักสูตร
TOISC

สถำนทูตซูดำน
l
ประจำประเทศไทย

สำรวจภำคสนำม
BOI นำคณะผูอ้ บรม TOISC สำรวจ
ร่ำงรูปแบบธุรกิจ
ภำคสนำม พร้อมพบปะ หน่วยงำนรัฐ
3 เพือ่ ศึกษำข้อมูลยัง
และลักษณะ partners ที่สนใจ
และPotential Partners
ประเทศเป้ำหมำย

ทีมซูดำน
โดยควำมช่วยเหลือ
สถำนทูตซูดำน

ลำดับ กิจกรรม/หน่วยงำน

เอกชน

ผู้ลงทุนมีควำม
1 สนใจลงทุนใน
ประเทศเป้ำหมำย

นักลงทุนมีควำมสนใจ

2

ศึกษำข้อมูลทุตยิ
ภูมิในประเทศ

จัดทำรำยงำน
ศึกษำควำมเป็นไป
ยังคงสนใจลงทุน
4 ได้ในกำรลงทุน
และมีควำมชัดเจนในรูปแบบธุรกิจ
(Feasibility
Study)
จัดหำ/ตัดสินใจ
เลือกผู้ร่วมลงทุน/
ตัดสินใจลงทุน
5
และเลื
อก Partner
คูธ่ รุ กิจ ท้องถิ่น
(Local Partner)
จัดทำแผนธุรกิจ
(Business Plan)
6
ที่ครอบคลุม
แผนกำรผลิต
แผนกำรตลำด

ตัดสินใจเลือกที่
ปรึกษำไทยหรือซูดำน

จัดตัง้ ธุรกิจ (Start
Up Business)

ตัดสินใจจัดตัง้ ธุรกิจ

7

เอกชน/องค์กรอิสระ

Min.Invest
Law/Consulting Firm

Min.Invest or Thai
Hon.Consul

Partner (ind.company) or GIAD

บ.ที่ปรึกษำซูดำน
บ.ที่ปรึกษำ ไทย

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.
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หลังจำกที่ได้ทำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ศึกษำแผนธุรกิจ และได้คู่ธุรกิจตำมแผนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว
นักลงทุนก็สำมำรถที่จะเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจได้ โดยในขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต่กำรจัดตั้งธุรกิจ ไปจนถึง ดำเนินธุรกิจ
จนมีผลกำไรนำกลับประเทศได้ มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 7 ถึง ขั้นตอนที่ 15) ดังนี้
(7) จัดตั้งธุรกิจ โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนทำงด้ำนเอกสำร และรำชกำร โดยแบ่งออกเป็น 2
ส่วนสำคัญ คือ เรื่องของกำรจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งและขออนุญำตต่ำงๆ กับขั้นตอนของสิทธิ
ประโยชน์ ในขั้นตอนนี้ มีหน่วยงำนสำคัญที่นักลงทุนควรติดต่อ คือ Ministry of Investment
ซึ่งทำหน้ำที่เป็น One Stop Service Gateway ทำหน้ำที่ประสำนกับทุกหน่วยงำนจนสำมำรถ
ดำเนินธุรกิจได้ นอกจำกนั้นหำกนักลงทุนมี partner ที่ดี (เช่น GIAD) ก็สำมำรถใช้ partner
ในกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆได้เช่นกัน
(8) จัดหำที่ดิน ในขั้นตอนนี้นักลงทุนจะต้องเลือกก่อนว่ำจะจัดตั้งในเขต Free Zone หรือไม่ โดย
หำกจัดตั้งในเขต Free Zone จะมีข้อได้เปรียบคือ มีที่ดิน ระบบสำธำรณูปโภค นอกจำกนั้นยัง
ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ด้ ว ย อย่ ำ งไรก็ ต ำมในเขต Free Zone จะเป็ น กำรเช่ ำ ที่ ดิ น
แตกต่ำงจำกนอกเขตที่จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของบริษัท แต่จะไม่มีระบบสำธำรูปโภค และ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ (เว้น เกษตร ซึ่งไม่มีภำษีอยู่แล้ว) หำกนักลงทุนเลือกจะลงทุนในเขต
Free Zone จะต้องติดต่อกับ Free Zone นั้น ซึ่ง Ministry of Investment จะเป็นผู้ประสำน
ติดต่อให้ แต่หำกเลือกจะลงทุนนอกเขตก็จะต้องจัดหำที่ดินเอง ซึ่งในกรณีหลังกำรประสำนกั บ
Partner ในกำรจัดหำที่ดินก็เป็นช่องทำงหนึ่งที่แนะนำ อนึ่ง ในกำรลงทุนยังซูดำนนั้น จำก
ประสบกำรณ์ของนักลงทุนไทยพบว่ำตำมปกติหน่วยงำนรัฐจะทำหน้ำที่ประสำนจัดหำที่ดินให้
นักลงทุนไทยอยู่แล้ว ซึ่งโดยมำกก็จะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมก่อนแล้วว่ำสมควรเป็นที่ดิน
ในเขต Free Zone หรือไม่
(9) จัดหำบุคลำกร โดยในกำรจัดหำบุคลำกรในระดับแรงงำนไร้ทักษะนั้นจำกศึกษำพบว่ำไม่เป็น
กำรยำกลำบำกในกำรจัดหำ (แต่อำจลำบำกในกำรคัดเลือกเพรำะมีผู้สมัครล้นเกินหลำยเท่ำจำก
อัตรำรับ) แต่กับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และจัดหำแรงงำนทักษะอำจเป็นกำรยำกลำบำกกว่ำ ซึ่ง
ซูดำนไม่มีควำมสำมำรถในด้ำนนี้มำกนัก นักลงทุนไทยจึงอำจต้องเตรียมกำรตระเตรียมแผนมำ
แต่ในประเทศ นอกจำกนี้ กำรจัดกำรบุคคลำกรของซูดำนจะต้องมีระบบสวัส ดิกำรให้ เช่น
ต้องมีอำหำร และที่พักให้ เป็นต้น
(10) เริ่มประกอบกิจกำร ในขั้นตอนหลังจำกที่ได้จัดหำที่ดิน สร้ำงสถำนประกอบกำร และมีคนงำน
พร้อมดำเนินกำรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกำรเริ่มประกอบกิจกำร โดยสำหรับ ซูดำนดังที่ได้กล่ำว
ไว้แล้วว่ำตลำดสำคัญคือ ยุโรป อำหรับ และตลำดแอฟริกำเพื่อนบ้ำน ส่วนตลำดซูดำนเองนั้นมี
ขนำดไม่ใหญ่มำกนัก จึงต้องมองตลำดส่งออกดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วด้วย โดยในกำรส่งออกที่ซูดำน
มีบริษัทโลจิสติกส์ที่ได้มำตรฐำนหลำยบริษัท อีกทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ท่ำเรือก็มีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยในกำรขนส่งไปยังซำอุดิอำระเบียนั้นใช้เวลำเพียง 1 วันเท่ำนั้น
แต่กำรส่งออกไปยุโรปต้องใช้เวลำถึง 21 วัน
(11) สร้ำงและพัฒนำเครื อข่ำย โดยในช่วงที่ทำกำรผลิต นอกจำกกำรดูแลทั่วไป เช่น ให้กำรผลิต
ดำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่น และกำรติดต่อลูกค้ำต่ำงๆแล้ว ขั้นตอนอีกขั้นในช่วงนี้คือกำรสร้ำง
และพัฒนำเครือข่ำยซึ่งจะช่วยทั้งด้ำนกำรขยำยตลำด จัดหำวัตถุดิบ รวมถึงกำรต่อยอดไปยัง
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไปได้ในอนำคตด้วย โดยในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยนี้ อำจต้องใช้
Partner ในกำรแนะนำต่อ
สาธารณรัฐซูดาน

7-12

โครงการศึกษาร ีย การ ง น/การ าธรกิจในก ่ม ร ศต าดใหม่ ได ก่ สาธารณรัฐ ิน ดีย
สาธารณรัฐ ร ชาชน งั ก า ศ สาธารณรัฐ คนยา สาธารณรัฐ ิส าม ิหร่าน สาธารณรัฐซูดาน ร จา ีง ร มาณ 2561

(12) ตรวจสอบและปรับปรุง นอกจำกกำรผลิตและพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำรตำมปกติจะต้องมี
กำรตรวจสอบ และปรับปรุงกำรดำเนินกำรอยู่ตลอด โดยสำหรับซูดำนนักลงทุนอำจมีพนักงำน
ประจำคนไทยอย่ำงน้อย 1-2 คนคอยดูแล และหมั่นเดินทำงมำตรวจสอบเองหรือโดยผู้แทน
ซึ่งหำกเกิดปัญหำทำงเทคนิคจะต้องมีทีมเทคนิคที่สำมำรถเดินทำงมำแก้ไขได้ไม่นำน
(13) วิจัย พัฒนำ และปรับปรุง โดยนอกจำกกำรตรวจสอบแล้ว หรือเมื่อตรวจสอบแล้วอำจพบ
ปัญหำที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงในขั้นตอนนี้ก็สำมำรถทำกำรวิจัย พัฒนำและปรังปรุงได้ โดย
สำหรับซูดำนเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในภำพรวมอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ำไทย จึงแนะนำที่จะให้
ใช้ที่ปรึกษำทำงเทคโนโลยีจำกไทยเดินทำงมำปรับปรุงยัง ซูดำน (หรืออำจใช้ที่ปรึกษำจำกยุโรป
ก็ได้ แต่จะมีรำคำสูง ซึ่งรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงด้วย)
(14) ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม เมื่อธุรกิจมีกำไร มีเครือข่ำยที่มำกขึ้ น และ/หรือสำมำรถวิจัย พัฒนำและ
ปรั บ ปรุ ง เพื่อขยำยตลำด ขยำยกำรผลิ ต สร้ำงผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ ได้ นักลงทุนสำมำรถ
ตัดสินใจลงทุนเพิ่มได้ แต่ทั้งนี้ควรมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนเพิ่มก่อนได้ (โดยหำก
ตัดสินใจลงทุนเพิ่มควรปรึกษำคู่ธุรกิจก่อนพิจำรณำดำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง)
(15) โอนผลกำไรกลับ โดยเมื่อได้รับกำไรแล้ว และหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จำเป็น หรือที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น เช่น ภำษี ดอกเบี้ย เงินเดือน และส่วนเพื่อลงทุนเพิ่ม แล้วนักลงทุนก็สำมำรถจะนำกำไร
กลับประเทศได้ โดยกำรโอนเงินจำกซูดำนกลับไทยอำจต้องใช้กำรผ่ำนธนำคำรในประเทศที่ 3
เช่น สหรัฐอำหรัฐเอมิเรตส์ในกำรโอน และแลกเปลี่ยนเงินตรำ (ในทำงปฏิบัติใช้อัตรำตลำดมืด
ที่ประมำณ 40 ปอนด์ซูดำน ต่อเหรียญสหรัฐฯ)
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รูปภาพที่ 7-2: ขั้นตอนแนะนาระหว่างดาเนินกิจการที่ซูดาน
7

จัดตัง้ ธุรกิจ (Start
Up Business)

ตัดสินใจจัดตั้งธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ
ทะเบียนผู้เสียภำษี
ใบอนุญำต ฯลฯ
7.1

Ministry of Investment

(ดูรำยละเอียดใน
บทที่ 3)

7.2

ขอสิทธิประโยชน์

7.3

เปิดบัญชีธนำคำร

8

ซื้อ/เช่ำที่ดน
ิ -ก่อสร้ำงอำคำร/
สำนักงำน/
โรงงำน/สถำน
ประกอบกำร--

9

จัดหำแรงงำนและ
บุคลำกร

10

11

12

Local/Arab Bank

เลือกระหว่ำง
Industrial Zone
ที่ ดน
ิ ของตนเอง
(Private Land)

เริ่มประกอบกิจกำร
ซึ่ง ควรแจ้ง
(inform) ภำครัฐ
ไทย และประเทศ
เป้ำหมำย
ดำเนินกิจกรรม
สร้ำง และพัฒนำ
เครือข่ำย
(Networking)
ตรวจสอบและ
ปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต
และทำงำน

Free Zone โดย Min.Invest
ประสำนให้

Partner

บริษัทโลจิสติกส์ และDistributor
ตลำดอำหรับ แอฟริกำ และยุโรป

BOI

Partner

ทีมงำนตรวจสอบจำกไทย
(เดินทำงเองหรือผู้แทน)
บริษัทที่ ปรึกษำทำงเทคนิ ค

13

ศึกษำ วิจัย พัฒนำ
ปรับปรุง และ
ขยำย ธุรกิจ

14

ลงทุนเพิม
่
(Re-Invest)

15

โอนผลกำไรกลับ

ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม/
ชะลอกำรลงทุน/
ถอนทุน/เลิกกิจกำร

Partner

Local/Arab Bank via 3rd Country

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.
สาธารณรัฐซูดาน
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ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานต่างๆ
จำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงำนต่ำงๆ ของไทยได้ดังนี้
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กิจกรรมที่เหมาะสมมี อาทิ
- กิจกรรมฝึกอบรมนักลงทุน
- กิจกรรม Road Show
- กิจกรรม Business Matching แบบเจำะจง คือ คัดเฉพำะนักลงทุนไทยที่มีโครงกำรหรือประเด็น
ลงทุนที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง ไปพบปะกับนักลงทุน ซูดำน ที่มีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียงกับ
ที่ระบุในโครงกำร
- เผยแพร่ รำยงำนกำรศึ กษำลู่ ทำงกำรลงทุ นในรู ปแบบต่ ำงๆ เช่ น รำยงำนกำรศึ กษำฉบั บเต็ ม
คู่มือกำรลงทุน คลิปวิดิโอ info graphic และ บทควำม เป็นต้น
- ร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จัดทำควำมตกลงอนุสัญญำคุ้มครองกำรลงทุน และอนุสัญญำ
ภำษีซ้อน เนื่องจำกในปัจจุบันยังไม่มีควำมตกลงดังกล่ำว
 กระทรวงการต่างประเทศ
- ร่วมช่วยเอกชนในกำรเจรจำต่อรองเพื่อลดอุปสรรค หรือให้ได้มำซึ่งมำตรกำรส่งเสริมอันเป็น
พิเศษเพิ่มเติม
- ร่วมกับ BOI และกระทรวงพำณิชย์ในกำรจัดหำนักลงทุนไทยที่มีศักยภำพไปศึกษำลู่ทำง หรือ ไปลงทุน
- ร่วมกับสถำนทูตใน EU สหรัฐฯ และประเทศในอ่ำวอำหรับ ประชำสัมพันธ์ หรือหำช่องทำงตลำด
สำหรับนักลงทุนไทยในซูดำน
- ผลักดันควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ เช่น กำรส่งผู้เชี่ยวชำญ
- ช่วยผลักดันแผนกำรลงทุนขนำดใหญ่อื่นๆ
- จัดทำควำมตกลงอนุสัญญำคุ้มครองกำรลงทุน และอนุสัญญำภำษีซ้อน
 กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ)
- กิจกรรม Business Matching แบบทั่วไป
- ติดตำม และรำยงำน โอกำสกำรลงทุน เช่น ประกำศประมูลโครงกำรของรัฐ และควำมต้องกำร
ของเอกชนในกำรหำคู่ธุรกิจกับไทย
- รวบรวมรำยชื่อเอกชนซูดำนที่มีศักยภำพและเชื่อถือได้ และเอกชนไทยที่มีควำมสนใจ
- ร่วมกับสำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศใน EU สหรัฐฯ และประเทศในอ่ำวอำหรับ ประชำสัมพันธ์
หรือหำช่องทำงตลำดสำหรับนักลงทุนไทย
- เป็นที่ปรึกษำเอกชนไทยในต่ำงแดน
- ศึกษำควำมเป็นไปได้และจัดทำควำมตกลง FTA ไทย-ซูดำน
- จัดงำน Trade Fair เพื่อเผยแพร่สินค้ำไทยในซูดำน เนื่องจำกปัจจุบันมีสินค้ำไทยเข้ำไปขำยยัง
ซู ด ำนผ่ ำ นตลำดอื่ น เช่ น ตะวั น ออกกลำง และในขณะเดี ย วกั น ไทยก็ อ ำจใช้ ซู ด ำนเป็ น
แหล่งส่งออกสินค้ำเข้ำไปยังซำอุดิอำระเบียได้เช่นกัน
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 กิจกรรมของรัฐที่ยังไม่มีเจ้าภาพ
ในส่วนนี้ คือ กิจกรรม/กลยุทธ์ ที่ควรเกิดขึ้นในกำรส่งเสริม แต่ยังไม่มีหน่วยงำนรัฐใดดำเนินกำร
หรือ อยู่ภำยใต้ภำรกิจ จึงอำจต้องจัดหำหน่วยงำนเจ้ำภำพ ตั้งคณะกรรมกำร หรือปรับจัดรูปเป็นหน่วยงำน
ใหม่เพื่อดำเนินกำร กิจกรรมต่ำงๆ มี อำทิ
จัดหำ และ/หรือ สนับสนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
- จัดทำแผนกำรลงทุนของไทยในซูดำน ทั้งระยะสั้น กลำง และยำว
- แผนกำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งอำจอยู่ในรูปของเงินกู้
- ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ/หรือ ถ่ำยทำภำพยนตร์ สำรคดี เกมโชว์ และละคร ในซูดำน5
 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรภาคเอกชน
- ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ส่งเสริม และผลักดัน ให้ภำคกำรเงิน ทั้ง ธนำคำร และบริษัทประกัน
ให้เงินกู้ และทำประกันควำมเสี่ยงต่ำงๆกับภำคเอกชน ในอัตรำดอกเบี้ย และเบี้ยประกันที่เหมำะสม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรโอนเงิน
- ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกเห็นถึงควำมสำคัญของกำรออกไปลงทุนยังต่ำงประเทศ และโอกำสของ
กำรลงทุนไทยใน ซูดำน
- ให้ควำมเห็นต่อแผนต่ำงๆ เช่น แผนกำรลงทุนระยะยำว และแผนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
- ผลักดันให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ (ของรำยงำนนี้)
 ข้อเสนอแนะต่อเอกชน
- เข้ำร่วมกิจกรรมกับภำครัฐ เช่น กำรฟังสัมมนำเพื่อให้ได้แนวคิดในเบื้องต้น กำรเข้ำอบรมเพื่อให้
ได้แนวทำงในเชิงลึก กำรออก Road Show เพื่อเข้ำใจสถำนกำรณ์จริง กำรจัดทำร่ำงโครงกำร
และกำรทำ Business Matching เชิงลึก
- สำหรับบำงกิจกำรสำมำรถเข้ำร่วมให้บริกำร หรือ ขำยวัสดุอุปกรณ์ แก่กิจกำรใหญ่ หรือรัฐวิสำหกิจ
ที่เข้ำไปลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ซดู ำนได้
- ช่วยเหลือส่งเสริมนักลงทุนไทยด้วยกันเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
- แจ้งข่ำว หรือรำยงำนขอควำมช่วยเหลือกับภำครัฐไทย เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือ ทูตพำณิชย์
- ไม่เอำเปรียบ ฉ้อโกง หรือ สร้ำงทัศนคติในแง่ลบของไทย
- สำรวจสอบถำมควำมคิดเห็นลูกค้ำเดิม ชำว EU สหรัฐฯ และอ่ำวอำหรับ ในควำมเป็นไปได้ที่จะ
รับซื้อสินค้ำที่ผลิตในซูดำน โดยให้เหตุผลถึงรำคำที่จะลดลงในมำตรฐำนคุณภำพใกล้เคียงเดิม
(รำคำลดลงมำกกว่ำมำตรฐำนที่ลด เพรำะนอกจำกลดลงด้วยค่ำแรงแล้ว ค่ำวัตถุดิบ ภำษีนำเข้ำ
และค่ำขนส่งยังต่ำลงด้วย) และยังมีระยะเวลำขนส่งที่ต่ำลงด้วย (โอกำสในกำรส่งของล่ำช้ำก็จะ
ลดลงด้วย)

5

ที่ใกล้เคียงคือ กรมกำรท่องเที่ยว และกองส่งเสริมกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ต่ำงประเทศในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนดังกล่ำว ทำหน้ำที่
ส่งเสริมในประเทศ (In-Bound) ไม่ใช่ในต่ำงประเทศ (Out-Bound)
สาธารณรัฐซูดาน
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7.3 ข้อเสนอแนะรายอุตสาหกรรม
ในส่วนของข้อเสนอแนะรำยอุตสำหกรรมได้แสดงไว้แล้วในบทที่ 6 อย่ำงไรก็ดีเพื่อควำมสะดวกของ
นักลงทุนที่สนใจจึงได้นำมำเสนออีกครั้งเฉพำะในส่วนของตำรำงสรุปข้อเสนอแนะระดับอุตสำหกรรม นักลงทุน
หรื อ ผู้ ส นใจอื่ น สำมำรถอ่ ำ นรำยละเอี ย ดได้ ใ นบทที่ 6 โดยข้ อ เสนอแนะมี ร ำยละเอี ย ดในแต่ ล ะช่ว งเวลำ
และแต่ละประเด็น ดังนี้
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อุตสาหกรรมประมง
ช่วงเวลา
กลยุทธ์
1.1 รูปแบบกำรลงทุน
1.2 ด้ำนกลยุทธ์กำรลงทุนในอุตสำหกรรม

1.3 สถำนที่ลงทุน
2.1 เป้ำหมำยกลุ่มตลำดและลูกค้ำ
2.2 กลยุทธ์กำรสร้ำงข้อได้เปรียบ
3.1 กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
Joint Venture และทำควำมร่วมมือกับภำครัฐ GIAD
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ GIAD และชุมชนโดยรอบ
เข้ำลงทุนโดยหำพันธมิตรท้องถิ่น เช่น GIAD ในกำรขอสัมปทำน
ต้นน้ำของอุตสำหกรรม เช่น พื้นที่ทำกำรประมง อุปกรณ์สำหรับ
กำรประมงน้ำจืด และ น้ำเค็ม เป็นต้น หรือกำรลงทุนในส่วนของ
กลำงน้ำ เช่น ห้องเย็น เป็นต้น
บริ เ วณใกล้ เ คียงกั บกำรท ำประมงน้ ำจื ด หรื อ ชำยฝั่ ง ในกรณีมี
พันธมิตรที่จัดหำพื้นที่ได้
กำรส่ ง เสริ ม กำรประมงภำยในซู ด ำน และกำรส่ ง ออกไปยั ง
ตะวันออกกลำงและ EU
เน้นด้ำนกำรเก็บรักษำและกำรแปรรูปให้สำมำรถเก็บรักษำควำม
สดให้ได้ยำวนำนขึ้น
ต้นทุนแรงงำนค่อนข้ำงต่ำ
ควรฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี

3.2 กลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีในอุตสำหกรรม

เน้นกำรผลิตที่ใช้แรงงำนประเภท Non Skill เป็นหลัก

3.3 กลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน

แบ่งส่วนแบ่งรำยได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนแบ่งจำกกำไรสู่ผู้ถือหุ้น และกำรลงทุนต่อเนื่อง
2. โ อ น เ งิ น ส่ ว น ข อ ง ก ำ ไ ร ก ลั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ โ ด ย ผ่ ำ น
International Bank

ช่วงขยายธุรกิจ
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นของ Joint Venture
เริ่มลงทุนในรูปแบบ FDI ใน EPZ
ขยำยกำรลงทุ น ด้ ำ นกำรผลิ ต อุ ต สำหกรรมต้ น น้ ำที่ มี
มูลค่ำสูงขึ้น เช่น อำหำรและยำสำหรับสัตว์น้ำ สำยพันธุ์
สั ต ว์ น้ ำ เป็ น ต้ น และหรื อ อุ ต สำหกรรมปลำยน้ำ เช่น
ร้ำนอำหำร และ กำรแปรรูปอำหำรจำกสัตว์น้ำเพื่อกำร
ส่งออก เป็นต้น โดยเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JV และ
หรือ FDI ในเขต EPZ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณี มี
พันธมิตรที่จัดหำพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอได้
กำรส่งเสริมกำรประมงภำยในซูดำน และกำรส่งออกไป
ยั ง ตะวั น ออกกลำงและ EU กลุ่ ม โรงแรมหรือสถำนที่
ท่องเที่ยว
เน้ น ด้ ำ นกำรเก็ บ รั ก ษำและกำรแปรรู ป ให้ มี คุ ณ ภำพ
สูงขึ้น และส่งเสริมตลำดกำรส่งออกมำกขึ้น
ต้นทุนแรงงำนค่อนข้ำงต่ำ
เริ่ ม ถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ และให้ โ อกำสเติ บ โตแก่
พนักงำนท้องถิ่น
พั ฒ นำฝี มื อ แรงงำนเพื่ อ ยกระดั บ ให้ เ ป็ น Semi Skill
และเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ำมำเริ่มใช้ในบำงส่วน
แบ่งส่วนแบ่งรำยได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่ ว นแบ่ ง จำกก ำไรสู่ ผู้ ถื อ หุ้ น และกำรลงทุ น
ต่อเนื่อง
2. โอนเงิ น ส่ ว นของก ำไรกลั บประเทศได้ โ ดยผ่ ำ น
International Bank
3. ค่ ำ บริ หำรจั ด กำรช่ อ งทำงจั ด จ ำหน่ ำ ยและกำร
บริ ก ำรลู กค้ำ ในต่ำงประเทศ โดยให้ ลู กค้ำชำระ
ตรงสู่บริษัทผู้ลงทุน

ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
รูปแบบหลัก FDI และ Joint Venture
ลงทุนร่วมกับ GIAD ในโครงกำรอื่นๆ
=> Strategic Partner ที่ไว้วำงใจกัน ได้
=> ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจที่มีมูลค่ำสูงขึ้น ใน Value Chain ใน
อุตสำหกรรมประมง เพื่อเพิ่ม Value และควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ร้ำนอำหำรอำหำรกึ่งสำเร็จรูป เพื่อส่งขำยทั้งใน
และต่ำงประเทศ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณี มี พัน ธมิ ต รที่
จัดหำพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอได้
กำรส่ ง เสริ ม กำรประมงภำยในซู ด ำน และกำรส่ ง ออกไปยั ง
ตะวันออกกลำงและ EU กลุ่มโรงแรมหรือสถำนที่ท่องเที่ยว
พัฒนำกำรแปรรูปให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยขึ้น
ต้นทุนแรงงำนค่อนข้ำงต่ำ และให้โอกำสเติบโตแก่พนักงำนท้องถิ่น
สร้ ำ งระบบบริ หำรจั ด กำร โดยจั ด ที ม เข้ ำ ตรวจเช็ คปั จ จั ยต่ ำ งๆ
ที่ Setup ไว้
พัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อยกระดับให้เป็น Skill และนำเทคโนโลยี
กำรแปรรูปที่ทันสมัยขึ้นเข้ำมำใช้ควบคู่ไปกับส่วนที่ใช้แรงงำนคน
แบ่งส่วนแบ่งรำยได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนแบ่งจำกกำไรสู่ผู้ถือหุ้น และกำรลงทุนต่อเนื่อง
2. โ อ น เ งิ น ส่ ว น ข อ ง ก ำ ไ ร ก ลั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ โ ด ย ผ่ ำ น
International Bank
3. ค่ำบริหำรจัดกำรช่องทำงจัดจำหน่ำยและกำรบริกำรลูกค้ำใน
ต่ำงประเทศ โดยให้ลูกค้ำชำระตรงสู่บริษัทผู้ลงทุน

สาธารณรัฐซูดาน

7-18

โครงการศึกษาร ีย การ ง น/การ าธรกิจในก ่ม ร ศต าดใหม่ ได ก่ สาธารณรัฐ ิน ดีย
สาธารณรัฐ ร ชาชน งั ก า ศ สาธารณรัฐ คนยา สาธารณรัฐ ิส าม ิหร่าน สาธารณรัฐซูดาน ร จา ีง ร มาณ 2561

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ช่วงเวลา
กลยุทธ์
1.1 รูปแบบกำรลงทุน
1.2 ด้ำนกลยุทธ์กำรลงทุนในอุตสำหกรรม

1.3 สถำนที่ลงทุน
2.1 เป้ำหมำยกลุ่มตลำดและลูกค้ำ
2.2 กลยุทธ์กำรสร้ำงข้อได้เปรียบ

ช่วงเริ่มต้นการลงทุน
ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี
Joint Venture และทำควำมร่วมมือกับภำครัฐ GIAD
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ GIAD และชุมชนโดยรอบ
เข้ำลงทุนโดยหำพันธมิตรท้องถิ่น เช่น GIAD หรือกำรลงทุนในส่วนของ
กลำงน้ำ เช่น กำรแปรรูปอำหำร เป็นต้น

ช่วงขยายธุรกิจ
ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปี
เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นของ Joint Venture
เริ่มลงทุนในรูปแบบ FDI ใน EPZ
ขยำยกำรลงทุนด้ำนกำรผลิตอุตสำหกรรมต้นน้ำที่มีมูลค่ำสูงขึ้น
เช่น เทคโนโลยีกำรเพำะปลูก เป็นต้น และหรืออุตสำหกรรม
ปลำยน้ ำ เช่ น ร้ ำ นอำหำร และ กำรแปรรู ป อำหำรเพื่อ กำร
ส่งออก เป็นต้น โดยเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นใน JV และหรือ FDI
ในเขต EPZ เป็นต้น
บริเวณที่ภำครัฐให้กำรส่งเสริม หรือในกรณีมีพันธมิตรที่จัดหำพื้นที่ได้ เขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณี มี พันธมิตร
ที่จัดหำพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอได้
กำรส่งเสริมด้ำนกำรแปรรูปอำหำรภำยในซูดำน และกำรส่งออกไปยัง กำรส่งเสริมด้ำนกำรแปรรูปอำหำรภำยในซูดำน และกำรส่งออก
ตะวันออกกลำงและ EU
ไปยังตะวันออกกลำงและ EU กลุ่มโรงแรมหรือสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว

ช่วงดาเนินธุรกิจที่มั่นคง
หลังจากมีเสถียรภาพด้านการลงทุน
รูปแบบหลัก FDI และ Joint Venture
ลงทุนร่วมกับ GIAD ในโครงกำรอื่นๆ
=> Strategic Partner ที่ไว้วำงใจกัน ได้
=> ขยำยกำรลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ มี มู ล ค่ ำ สู ง ขึ้ น ใน Value
Chain ในอุตสำหกรรมอำหำร เพื่อเพิ่ม Value และควำม
หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ เช่น อำหำรแปรรูป เพื่อส่งขำย
ทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (EPZ) นอกเขต EPZ ในกรณี มี
พันธมิตรที่จัดหำพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอได้
กำรส่ ง เสริ ม ด้ ำ นกำรแปรรู ป อำหำรภำยในซู ด ำน และ
กำรส่งออกไปยังตะวันออกกลำงและ EU กลุ่มโรงแรมหรือ
สถำนที่ท่องเที่ยว
เน้ น ด้ ำ นกำรแปรรู ป อำหำรให้ มี คุ ณ ภำพ และได้ ม ำตรฐำน GMP เน้นด้ำนกำรแปรรูปให้มีคุณภำพสูงขึ้น และส่งเสริมตลำดกำร พัฒนำกำรแปรรูปให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยขึ้น
HACCP HALAL
ส่งออกมำกขึ้น
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ก.1 กำหนดกำรลงพื้นที่

สรุปข้อมูลกำรลงพื้นที่ซูดำน
ระหว่ำงวันที่ 11-17 สิงหำคม 2018
ตลำดปลำ (Fish Market)
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 7.30-8.30 น.
 ชาวประมงจะเริ่มนาปลามาที่จับได้มาวางขายตั้งแต่เวลา 4.00 น. ถึง 6.30 น. โดยส่วนมากจะขายให้กับ
โรงแรมและร้านอาหารในประเทศ ซึ่งไม่จากัดเฉพาะรัฐ Red Sea แต่รวมไปถึง Khartoum อีกด้วย และ
มีบางส่วนที่ถูกส่งไปอาหรับ
 ตลาดปลามีขนาดเล็กมาก ขาดระบบการจัดการการขาย และขาดเทคโนโลยีสาหรับการถนอมสินค้า และ
การบรรจุ ใช้วิธีการถนอมสินค้าด้วยน้าแข็งก้อนอย่างง่าย
 เรือประมงสามารถจับปลาได้ลาละประมาณ 3-6 ตันต่อวัน โดยบรรจุปลาลงในกล่องขนาดความจุ 500
กิโลกรัม ซึ่งเรือประมงลาหนึ่งสามารถขนได้ประมาณ 10 กล่อง ทั้งนี้ การออกเรือประมงครั้งหนึ่งใช้เวลา
ประมาณ 3-4 วัน ระยะเวลาการกลับเข้าฝั่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 อุตสาหกรรมแปรรูปในท้องถิ่นมีน้อยมาก
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คุณ Mohamed Alhassan Tahir
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมและกำรลงทุน รัฐ Red Sea
และคุณ Ahmed M. Taher Omer
ผู้จัดกำรทั่วไป
Ministry of Investment and Industry (รัฐ Red Sea)
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.00-10.00 น.
 กระทรวงการลงทุนและอุตสาหกรรมของรัฐ Red Sea (Ministry of Investment and Industry : MoI
of Red Sea State) เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารการลงทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Services: OSS) ส าหรั บ
นักลงทุนในรัฐ Red Sea ซึ่งมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันบางส่วนระหว่างส่วนกลางกับระดับรัฐ
 สาหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนในรัฐ Red Sea ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็ก กล่าวคือมีธุรกรรมจากัด
อยู่เฉพาะในรัฐ Red Sea ก็สามารถติดต่อกับ MoI of Red Sea State ได้โดยตรง แต่หากเป็นโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่คือ มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับรัฐอื่นๆ จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านรัฐบาลกลาง
 การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของรั ฐ อาทิ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการออกใบอนุ ญ าต การจั ด หาผู้ ป ระเมิ น
ความเป็ น ไปได้ ในการลงทุ น (Feasibility Study) การจั ด หาที่ ดิ น ให้ นั ก ลงทุ น ซึ่ งหากเป็ น โครงการ
ที่ร่วมกับรัฐหรือโครงการที่เป็นประโยชน์กับรัฐ มีโอกาสที่รัฐจะให้เช่าที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไข
เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ (One by one)
 สามารถได้รับการลดหย่อนภาษีนาเข้าสินค้าทุน รวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้ เพราะนักลงทุนเป็นที่
ต้องการ กล่าวคือ การลงทุนทาให้เกิดสถานการณ์แบบ win-win ทั้งสองฝ่าย
 กฎหมายด้ า นการลงทุ น ของซู ด านไม่ แ บ่ ง แยกคนต่ า งชาติ แ ละคนในประเทศ กิ จ การต่ า งชาติ
(นิ ติ บุ คคล) สามารถถื อครองที่ ดิน ได้ต ราบเท่ าที่ กิจ การยั งด าเนิน การอยู่ ซึ่ งหากเลิ กกิ จการสามารถ
ขายต่อได้ พร้อมนาเงินกลับประเทศ
 แรงงานต่างชาติส ามารถน าเข้ามาได้ แต่ต้ อ งแสดงให้ เห็ น ถึงความจาเป็ น ในการน าแรงงานต่ างด้ าว
เข้ามา เช่น ไม่มีแรงงานทักษะดังกล่าวในประเทศ เป็นต้น
 ส าหรั บ แรงงานในประเทศ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าอยู่ ที่ 2,000 SDG ต่ อ เดื อ น โดยต้ อ งมี อ าหารให้ 1 มื้ อ
ต่อ 1 กะ และควรมีที่พักเป็นสวัสดิการให้แรงงานด้วย
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คุณ Ali Abdullatif Abdulrahim
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคลัง และกำลังคน รัฐ Red Sea
Ministry of Economic, Finance and Man Power (Red Sea State)
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.30-10.30 น.
 ธุรกิจหลักของรัฐคือ ท่าเรือและการเดินเรือซึ่งนาไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น การขนส่ง และ
คลังสินค้า
 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิ เกษตรอินทรีย์ ฟืน ฝ้าย เหมืองแร่ (เช่น ทองคา หินอ่อน ยิปซัม
และซีเมนต์) โรงกลั่นน้ามัน ประมง และนาเกลือ
 ระบบชลประทานของรัฐ Red Sea มีเขื่อนและอ่างเก็บน้าแต่ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ จึงจาเป็ นต้อง
มีโครงการพัฒนาเพิ่มเติม
 ไฟฟ้ามีแหล่งผลิต 2 แห่ง ขนาด 500 เมกะวัตต์ และ 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอสาหรับการใช้งานในปัจจุบัน
 รัฐ Red Sea มีท่าเรือหลายแห่ง ตั้งแต่พื้นที่ริมทะเลทางตอนเหนือลงมาสู่ทางใต้
 ด้านกาลังแรงงาน รัฐ Red Sea มีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และวิทยาลัย 3 แห่ง ผลิตนักศึกษาเป็นจานวน
มากแต่ละปี แต่ไม่มีงานรองรับและอัตราการว่างงานสูง
 นโยบายด้านการเงินของรัฐ Red Sea ใช้ตามส่วนกลางเป็นหลัก
 อีก อุต สาหกรรมที่ น่ าสนใจและอยากเชิญ ชวนให้ มาลงทุ น คื อ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะที่ Red Sea
มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ดี ทั้งชายหาด และการดาน้าดูปะการัง โดยขาดแคลนที่พัก นักลงทุนไทย
สามารถลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมได้
 ซูดานเป็นสมาชิก COMESA การผลิตในซูดานสามารถส่งออกไปประเทศสมาชิกได้โดยไม่เสียภาษี
 รัฐ Red Sea มี Free Zone อยู่หลายแห่ง
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บริษัท Port Engineer Company
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 11.00-11.30 น.
 เดิมมีเขต Free Zone 1 แห่ง ระยะทางห่างจากท่าเรือ Suakin ประมาณ 15 กม. ยังมีผู้จับจองไม่เต็มพื้นที่
 ปัจจุบันกาลังก่อสร้างขยายท่าเรือ Suakin เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ โดยท่าเรือสามารถรองรับการขนส่ง
ผู้ โ ดยสาร ขนส่ ง สิ น ค้ า แบบเทกอง และแบบตู้ ค อนเทนเนอร์ ไ ด้ ส่ ว นการขนส่ ง สั ต ว์ มี ชี วิ ต ได้ มี
การสร้างท่าเรืออีกแห่งใกล้กับท่าเรือ Suakin
 ท่าเรือที่ Suakin มีร่องความลึก 10-15 เมตร สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้
 บริษัทที่ร่วมออกแบบท่าเรือและการจัดการการใช้ประโยชน์บริเวณท่าเรือ Suakin คือ บริษัท China
Harbour Engineering (CHEC) ของจีน
 ปั จ จุบั น โครงการท่ าเรือขนส่ งสั ตว์ใกล้ กับท่าเรือ Suakin เสร็จสมบู รณ์ พร้อมเปิ ดใช้งาน ส่ วนท่าเรือ
Suakin กาลังอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และรอการก่อสร้าง
 มีโซนอุตสาหกรรมใกล้กับท่าเรือ Suakin เหมาะกับการตั้งโรงงานน้าตาล
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คุณ Mohamed Mahmoud Ali Suliman
ผู้จัดกำรสถำนีขนส่งสินค้ำ
บรษัท Raiba Land Trans (ภำยใต้กลุ่มบริษัท Elnefeidi Group สำขำโลจิสติกส์)
ณ พอร์ตซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 12.30-13.00 น.
 เป็นบริษัทขนส่งภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด สามารถส่งสินค้าไปได้ถึงไนจีเรีย นอกจากนั้น ยังประกอบ
ธุรกิจในส่วนของการจัดการคลังสินค้าอีกด้วย
 สินค้าหลักที่ส่งไปคาร์ทูม อาทิ ข้าวสาลี หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรในโรงงานปิโตรเลียม ท่อ และอื่นๆ
 ค่าขนส่งจากพอร์ตซูดานไปคาร์ทูมอยู่ที่ประมาณ 750 SDG ต่อ 1 ตัน ใช้ระยะเวลาขนส่งประมาณ 16
ชั่วโมง เป็นระยะทาง 800 กิโลเมตร
 ค่าเช่าคลังสินค้า 6,000-8,000 SDG ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี Cold Storage และ Cold Chain
 สินค้าที่บริษัทขนส่งมากคือ แร่
 ประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออกไปบ่อยครั้ง คือ ชาด และเอธิโอเปีย
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กัปตัน Salah Awwad
ผู้จัดกำรทั่วไป บริษัท Arwa Shipping Agencies (Hapag-Lloyd)
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 13.30-14.00 น.
 ตลาดหลักที่บริษัทมีการขนส่งคือเอเชีย โดยเฉพาะจีน มีบางส่ วนที่ไปอินเดีย สิงโปร์ และไทย สาหรับ
อาหรับคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกับ EU
 การ Clearance สินค้าไม่พบปัญหามากนัก
 อุปสรรคของการขนส่งในซูดานคือ รถบรรทุกขาดความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ กล่าวคือ
คนขับมีไม่เพียงพอและไม่มีความรู้ นอกจากนั้น รถบรรทุกควรได้รับการติดตั้ง GPS ด้วย
 ปัจจุบันมีการส่งออกสัตว์มีชีวิตไปซาอุดิอาระเบียเป็นจานวนมาก ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไมได้มาจากซูดานเท่านั้น
ยังรวมถึงประเทศรอบข้าง เช่น จิบูติ และโซมาเลีย
 ซูดานมีการส่งออกกัมอาระบิกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทาโคล่า
 พอร์ตซูดานไม่มีห้องเย็น
 การขนส่งไป EU (อิตาลี) ใช้เวลาประมาณ 21 วัน เนื่องจากต้องผ่านที่เจดดาร์ ค่าขนส่ง 600-700 USD
ต่อตู้ขนาด 1,000 ตร.ฟุต ขนส่งมาเอเชีย (ชิงเตา ประเทศจีน) ใช้เวลา 21-28 วัน ค่าขนส่ง 800-1,200
USD ต่อตู้ขนาด 1,200 ตร.ฟุต
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บริษัท Sinnar Shipping and Logistics (GIAD Clearance)
ณ พอร์ตซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 13.30-14.00 น.
 ใช้เวลาเคลียร์ 3-5 วัน 1 ตู้ ค่าใช้จ่าย 1,000 SDG ตามปกติการดาเนินการไม่มีปัญหาใดๆ
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มหำวิทยำลัย Red Sea University
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 12 สิงหำคม 2018 เวลำ 15.30-16.30 น.
 เป็นมหวิทยาลัยใหญ่อันดับที่สามของประเทศ มีนักศึกษาปีการศึกศาละประมาณ 23,000 คน
 มีคณะหลายคณะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม โดยเฉพาะคณะแพทย์ และโรงพยาบาล ส่วนคณะที่มี
นักศึกษามากที่สุดคือ คณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประมาณ 550 คน
 ประชากรในรัฐ Red Sea มีป ระมาณ 1 ล้ านคน แต่ ด้ว ยพื้ น ที่ข นาดใหญ่ ท าให้ ในเขตเมือ งมีจ านวน
ประชากรต่อพื้นที่ 42 คนต่อ ตร.กม. ส่วนพื้นที่รอบนอกมีจานวนประชากรต่อพื้นที่ประมาณ 2 คนต่อ ตร.กม.
 สัตว์น้ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ หลากหลายสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่เคยทาการศึกษาถึง
ความสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในระดับอุตสาหกรรมประมง เนื่องจากยังไม่เคยมีการจับปลาจริงจัง จึงไม่มี
การจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ ท าการวิจั ย ทางสถิติได้ ทั้ งนี้ โดยส่ ว นตั ว ในฐานะผู้ เชี่ยวชาญด้ านทะเลเชื่อ ว่า
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
 การประมงในรัฐ Red Sea เท่าที่ทราบ มีชาวอียิปต์ และชาวจีนเข้ามาจับปลาอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก ข้อมูล
ไม่เป็นที่เปิดเผย
 ด้านการเกษตร มีขนาดพื้นที่ต่อเกษตรกรค่อนข้างกว้างใหญ่ ผลผลิตต่อไร่ต่า แต่อย่างไรก็ดี การผลิตเป็น
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
 มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด กว้ า งด้ า นวิ ช าการ และมี ค วามสน ใจท า MoU กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในไทย หากมี
มหาวิทยาลัยในไทยสนใจเช่นกัน
 มหาวิทยาลัยสามารถช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) ได้
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พื้นที่สำหรับพัฒนำฟำร์มกุ้งของนักลงทุนไทย
ณ ซูอำคิน
วันที่ 13 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.00-10.00 น.
 โครงการนี้ เป็ น โครงการร่ ว มทุ น ระหว่ า งเอกชนไทยกั บ รั ฐ บาลของ Red Sea แบ่ ง การลงทุ น เป็ น
หลายระยะ ซึ่งรวมทุกระยะแล้วเตรียมพื้นที่ไว้ให้ทั้งหมด 2.3 ล้านเฮกตาร์
 พื้นที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงกุ้ง และปู (ในปัจจุบันมีกุ้ง และปูอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว)
 เมื่ อ มี ก ารลงทุ น แล้ ว รั ฐ จะช่ ว ยพั ฒ นาสาธารณู ป โภคอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมกั บ การลงทุ น ให้ ด้ ว ย เช่ น
ถนนราดยางไปยังถนนสายหลัก
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ท่ำเรือสำหรับขนส่งสัตว์มีชีวิต
ณ ซูอำคิน
วันที่ 13 สิงหำคม 2018 เวลำ 10.30-11.30 น.







ปัจจุบันท่าเรือเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดดาเนินการ
มีการขนส่งสัตว์ไปที่ซาอุดิอาระเบีย
โดยช่วงฮัจจ์ มีการส่งสัตว์มีชีวิตไม่น้อยกว่า 1 แสนตัวต่อเดือน (เป็นแกะ 48,000 ตัว)
เรือลาหนึ่งขนส่งสัตว์ได้ประมาณ 3 พันตัว ใช้เวลาในการขนส่ง 3 วันต่อครั้ง
ระยะทางห่างจากท่าเรือซาอุดิอาระเบีย 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 14 ชม.
ปัจจุบันได้ทาพื้นที่ Freezone ขนาด 7 ตร.กม. สาหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มีโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น
ตลาดกลางรับซื้อสัตว์ การขุนสัตว์ โรงเชือด โรงชาแหละ และการทาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 ราคาขายเนื้อแกะอยู่ที่ประมาณ 200 SDG ต่อกิโลกรัม เนื้อวัว 150 SDG ต่อกิโลกรัม
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พื้นที่สำหรับพัฒนำ Suakin Free Zone
ณ ซูอำคิน
วันที่ 13 สิงหำคม 2018 เวลำ 12.00-13.00 น.





เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 20-40 ตร.กม. เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก
ท่าเรือสาหรับขนทั้งคนและสินค้า เป้าหมายหลักคือส่งไปยังเจดดาร์
มีหมู่บ้านตรงข้าม Free Zone สามารถใช้เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมได้
มีที่ว่างเหลืออยู่ค่อนข้างมาก
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พื้นที่สำหรับกำรพัฒนำศูนย์ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ และโรงกลั่นน้ำมัน
ณ พอร์ต ซูดำน
วันที่ 13 สิงหำคม 2018 เวลำ 14.00-15.00 น.
 ที่ตั้งห่างจากตัวเมือง 18 กิโลเมตร ใกล้กับสนามบิน ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเพียง 5 นาที โดยพื้นที่มี
ขนาดประมาณ 2 ตร.กม.
 ต้องการพัฒนาเป็นพื้นที่สาหรับศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจร และโรงกลั่นน้ามัน
 สาหรับการแพทย์ครบวงจรนั้น ในปัจจุบันในช่วงเวลา 6 เดือนมีคนเดินทางมารักษาที่ไทย 6,000 คน
ส่ ว นประชากรในประเทศรอบข้ า งเช่ น อี ยิ ป ต์ จอร์ แ ดน ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ชาด ซู ด านใต้ ต้ อ งการ
การรักษาพยาบาลซึ่งวัฒนธรรมของชาวซูดานจะยอมเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษามาก ประกอบกับการที่
รัฐ Red Sea มีการผลิ ตแพทย์เป็น จานวนมาก แต่ไม่มีสถานพยาบาลให้ ประกอบกิจการ ส่วนหนึ่งจึง
เดินทางออกไปต่างประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องการให้ไทยมาบริหาร การจัดการ รวมถึงนาเทคโนโลยี
เข้ามา
 พื้นที่ดังกล่าวสามารทาได้ทั้งโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา เวชภัณฑ์ และรีสอร์ทสาหรับพักฟื้นผู้ป่วย
 สาหรับ โรงกลั่ น มีน้ ามัน ดิบ ที่ต่อท่อมาจากแหล่ งน้ามัน ดิบซูดานใต้อยู่ แล้ ว หากมามาตั้งโรงงานผลิ ต
สามารถต่อท่อเพื่อส่งน้ามันไปที่เรือกลางทะเลได้ทันที
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีการทานาเกลือ
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คุณ Mohied Wali
ผู้อำนวยกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
Ministry of Investment
ณ คำร์ทูม
วันที่ 14 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.00-10.00 น.
 ที่นี่เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) สาหรับนักลงทุน สามารถอานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนได้
ในทุกประเด็น ทั้งนี้การพิจารณาโครงการลงทุนขึ้นอยู่กับข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามา
 กระทรวงอานวยความสะดวกในการจับคู่ธุรกิจอีกด้วย
 ไม่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ากาหนดในซูดาน
 กาลังร่างกฎหมายใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ
 Incentive ส าคัญ คือ ภาษีร้อยละ 0 สาหรับการเกษตร ร้อยละ 10 สาหรับอุตสาหกรรม ร้อยละ 15
สาหรับภาคบริการ
 ซูดานมีการกาหนด Freezone เพื่อส่งเสริมการลงทุน
 ค่าแรงขั้นต่า 80 USD ต่อเดือนสาหรับแรงงานไร้ทักษะ และ 500 USD ต่อเดือนสาหรับกลุ่มทักษะสูง
 FDI มาจากอาหรับเป็นส่วนใหญ่ รองลงมามาจากจีน
 การนาเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อการผลิตไม่เสียภาษีศุลกากร และ VAT
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ดร. Girham Abdelgadir Dmein
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว โบรำณวัตถุ และสัตว์ป่ำ
Ministry of Tourism, Antiquities and Wildlife
ณ คำร์ทูม
วันที่ 14 สิงหำคม 2018 เวลำ 10.30-11.30 น.














กระทรวงทาหน้าที่ 3 ด้าน คือ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถาน และการดูแลสัตว์ป่า
ประเทศขาดแคลนโรงแรม และแคมป์ปิ้ง รวมถึงระบบขนส่งที่มีความสะดวก
ซูดานมีแหล่งมรดกโลกหลายแห่ง รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติที่น่าสนใจ
แรงงานในประเทศมีเป็นจานวนมากแต่ขาดความรู้เรื่องการบริการ จึงมีข้อคิดเห็นว่าการทาศูนย์อบรม
(Training Centre) ขนาดสาหรับ 100 คนต่อปี จะเป็นประโยชน์
ซูดานมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละประมาณ 1 ล้านคน แต่มีโรงแรม 5 ดาว เพียง 5 แห่งในประเทศ ซึ่งอยู่
ในคาร์ทูม 3 แห่ง ในรัฐ Red Sea 1 แห่ง และในพื้นที่อื่นอีก 1 แห่ง
ขาดที่พักระหว่างทาง (Motel) จากแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวตามแม่น้าไนล์มีความน่าสนใจลงทุน
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนิยมเที่ยว Historical Site
มีนายหน้าท่องเที่ยว (Tour Agency) ประมาณ 200 ราย
กระทรวงสามารถออกใบอนุญาตด้านการก่อสร้างโรงแรม และการนาเข้าแรงงานต่างชาติ โดยให้โควตา
มากสุดร้อยละ 20 ต่อโครงการลงทุน ใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1-2 สัปดาห์ นอกจากนั้น ในการขอ
สิทธิประโยชน์เช่น ยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับการนาเข้าเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของตกแต่ง ต้องขออนุมัติ
จากกระทรวง
สาหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถหาที่ดินได้เอง กระทรวงสามารถจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับการลงทุนให้ได้
นั ก ท่ องเที่ ย วที่ อาจเพิ่ มขึ้ น ในอนาคตคือ นั ก ท่ องเที่ ยวจีน แม้ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่อ งเที่ ยวจีน มัก ไม่ส นใจที่
ท่องเที่ยวทางโบราณคดีก็ตาม ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 5 แสนคนต่อปี

สาธารณรัฐซูดาน
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ดร. Abdeldafi Fadlalla Ali M.
ผู้อำนวยกำรทั่วไป
Ministry of Agriculture and Forests
ณ คำร์ทูม
วันที่ 14 สิงหำคม 2018 เวลำ 12.00-13.30 น.


















เป็นนโยบายของประธานาธิบดีที่ให้ทุกกระทรวงสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ
ทางซูดานให้ความสาคัญกับการลงทุนของนักลงทุนไทยมาก
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 37 ของ GDP
พืชที่มีการปลูกมากในซูดาน อาทิ อ้อย ธัญพืช และกัมอารบิก ซึ่งเป็นการเกษตรอินทรีย์
ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันเป็นตลาดในประเทศ กลุ่มอาหรับ และ COMESA
ซูดานมีความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
กระทรวงกาลังร่างกฎหมาย PPP และมีการส่งเสริมการเกษตรพันธะสัญญา โดยกระทรวงจะช่วยในการ
จัดการ ติดต่อ และร่วมในการร่างสัญญากับเกษตรกรให้ด้วย หากมีนักลงทุนมีความสนใจ
รัฐบาลมีเป้าหมายจะให้ร้อยละ 83 ของ GDP เป็นภาคเอกชน
ในการทาธุรกิจของต่างชาติ รัฐจะให้การช่วยเหลือในระยะแรกก่อน โดยการให้รัฐวิสาหกิจเข้าไปจับคู่
ธุรกิจร่วมลงทุนก่อนที่จะทะยอยลดบทบาท และออกมาเพื่อให้ภาคเอกชนดาเนินการเอง
ที่ดินการเกษตรเป็นลักษณะของการเช่า เริ่มแรกเป็นการทาสัญญาประมาณ 3-5 ปีก่อน เพื่อทดสอบว่าใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเป็นการทาสัญญาระยะยาว 35-50 ปี ต่อเนื่องได้ถึง 99 ปี
ประเด็นความขัดแย้งกับชุมชนมีไม่บ่อยนัก เนื่องจากคนในพื้นที่ต้องการการจ้างงาน
ค่าเช่าที่ ประมาณ 1-2 USD/fedan (1 fedan เท่ากับ 4,200 ตารางเมตร)
เทคนิคที่ต้องการให้ไทยเข้ามาพัฒนาสินค้าเกษตร คือ ในด้านการกาจัดศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
และการพัฒนารสชาติผลผลิต
ลั ก ษณะตลาด ปั จ จุ บั น เป็ น ตลาดเสรี เว้น แต่ ในบางรายการสิ น ค้ าที่ เป็ น สิ น ค้ ายุ ท ธศาสตร์ที่ รั ฐ บาล
จาเป็นต้องควบคุม
ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือตลาดในประเทศ กับตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศมักทาการค้าใน
รูปแบบของตลาดประมูล โดยมีผู้ค้าส่งมารับซื้อจากตลาดประมูลแล้วนาไปขายต่อให้กับผู้ค้าปลีก
ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ค วรต้ อ งปรั บ ปรุ งส าหรั บ การเกษตรของซู ด านคื อ ในเรื่อ งของ Cold
Storage และระบบการขนส่ง
ให้ ใช้ พั นธุ์พื ชท้ องถิ่ นดั้ งเดิ มเป็ นหลั กก่ อน หากต้ องการน าเข้ าพั นธุ์ พื ชต่ างถิ่ นต้ องท าการขออนุ ญาตกั บ
กระทรวง

สาธารณรัฐซูดาน

ก-16

โ รงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเ นยา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐซูดาน ประจาปีงบประมาณ 2561

Ministry of Finance and Economic Planning
ณ คำร์ทูม
วันที่ 14 สิงหำคม 2018 เวลำ 15.30-16.30 น.












ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจโตประมาณร้อยละ 3 ต่อปีในช่วงที่ถูกคว่าบาตร อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะโตได้เร็วมากขึ้นในภายหลัง
รายได้หลักของเศรษฐกิจคือ น้ามัน รองลงมาคือทองคา
สินค้าเกษตรหลักคือ ปศุสัตว์
ระบบธนาคารเป็นระบบธนาคารเอกชน แต่อยู่ในรูปแบบธนาคารอิสลาม
ธนาคารต่างชาติจึงเป็นธนาคารที่มาจากอาหรับ
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจคือเน้นการผลิตเพื่อส่งออก
ซูดานวางเป้าหมายขยายการส่งออกจาก 3 พันล้าน USD เป็น 8 พันล้าน USD ในปี 2020
มีมาตรการเช่น การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
การเงินเป็นแบบ Managed Float
ซูดานต้องการให้มีการร่วมทา Corresponded Bank

สาธารณรัฐซูดาน
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คุณ Ahmed Bashir Elnefeidi
กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงคำร์ทูม
และกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท Elnefeidi Group
ณ คำร์ทูม
วันที่ 14 สิงหำคม 2018 เวลำ 18.00-19.30
 Elnefeidi Group ทาธุรกิจหลากหลายวงจร
 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในซูดานคือ DAL Group รองลงมาคือ Magoub
 บริษัทกาลังเตรีย มการลงทุนทาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ไม่ไกลจากคาร์ทูม โดยจะทาทั้ง
โรงขุนสัตว์ โรงเชือด โรงชาแหละ และบรรจุ
 บริษัทไม่คิดว่าการตั้งโรงงานขุนโคที่รัฐ Red Sea มีความเหมาะสม เนื่องจากรัฐ Red Sea มีอาหารสัตว์
ไม่พอเพียง การขนส่งอาหารสัตว์จากส่วนอื่นๆ ไปยังรัฐ Red Sea เพื่อขุนเมื่อคานวนเปรียบเทียบกับค่า
ขนส่งต่างๆ แล้วไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
 ออกแบบโรงงานโดยบริษัทเนเธอร์แลนด์
 บริษัทเคยใช้แรงงานไทยซึ่งพบว่ามีทักษะ มีความละเอียดในการทางานดี อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบ
กับค่าแรงกับแรงงานซูดานในปัจจุบันถือว่าสูงมาก เหตุเพราะค่าเงินซูดานอ่อนลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ยังคง
เหลือแรงงานไทยอยู่เพียงจานวนหนึ่ง
 อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัญหาในการทาธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจะใช้การแลกเงินกับประเทศที่สาม เช่น ดูไบ
โดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการเนื่ อ งจากไม่ มี ใ ครรั บ แลกในอั ต ราแลกเปลี่ ย น
อย่างเป็นทางการ
 ทัศนคติต่อสินค้าและการให้บริการของไทยสาหรับชาวซูดานถือว่าดี อย่างไรก็ตาม เปรียบเทียบกับสินค้ า
และบริการของซูดานถือว่ามีราคาสูง
 ในซูดานมีโอกาสมากส าหรับ นั กลงทุนไทยในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป การเลี้ ยงปลาแม่น้ าไนล์ ที่
คาร์ทูม การท่องเที่ยว โดยท่านกงสุลยินดีให้การช่วยเหลือในการค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมให้กับ
นักลงทุนไทย และพร้อมหาตลาดให้อีกด้วย

สาธารณรัฐซูดาน
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Sudanese Free Zones and Markets Company Limited
ณ คำร์ทูม
วันที่ 15 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.00-10.00 น.












ปัจจุบันมี Free Zone 3 แห่ง ได้แก่ ที่รัฐ Red Sea บริเวณ North Khartoum และ Garri Free Zone
มีบริษัทประมาณ 4,500 บริษัทใน Free Zone ทั้งหมด
ผู้ลงทุนใน Free Zone ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีการจัดงาน Fair ทุกมกราคมของทุกปี
กระบวนการในการขอจัดตั้งธุรกิจประมาณ 3 วัน
ค่าไฟฟ้าจ่ายกับส่วนกลางไม่ได้จ่ายผ่าน Zone ส่วนค่าน้าเหมาจ่าย 24 USD ต่อเดือน
ขนาดพื้นที่แต่ละโรงงาน 3,130 ถึง 7,130 ตร.ม.
โรงงานควรมีเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้า (Generator) ของตัวเอง เพราะไฟฟ้าไม่เสถียร
ทุกอย่างที่ส่งออกเพื่อผลิตไม่เสียภาษี แต่จาหน่ายในประเทศต้องเสียภาษี
นักลงทุนหลักต่างชาติ คือ จีน กับอาหรับ
มีการนาเข้าชิ้นส่วนโตโยต้าจากไทยมาประกอบที่ซูดาน

สาธารณรัฐซูดาน
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โ รงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย
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คุณ Osama D.A/Latif ประธำนบริษัท
และคุณ Muddathir A. Elbahar ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรผลิตภัณฑ์จำกนม
บริษัท Dal Group
ณ คำร์ทูม
วันที่ 15 สิงหำคม 2018 เวลำ 10.30-12.30 น.








ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1951 แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจคือ วิศวกรรม เหมืองแร่ และอาหาร
สินค้าเกษตรหลักของบริษัทเช่น แป้งสาลี ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากนม
บริษัทมีความสนใจในการผลิตเส้นบะหมี่
อุตสาหกรรมในประเทศที่ถูกแทรกแซงคือแป้งสาลี ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าควรปล่อยไปตามกลไกตลาด
บริษัทได้ทดลองทาแปลงเกษตรแบบผสมผสาน
ซูดานมีการนาเข้าน้าตาลจากอินเดียเป็นปริมาณมาก
ซูดานมีวัน หยุ ดมาก วัน หยุ ดพิเศษประมาณ 40 วันต่อปี ส่ วนใหญ่ เป็ นวันหยุดอิสลาม ซึ่งไม่ส ามารถ
กาหนดวันที่ได้แน่นอน ต้องรอดวงดาว
 3 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจสาหรับไทย คือ เหมืองแร่ เช่น น้ามัน ทองคา ทองแดง เป็นต้น เกษตร เพราะ
ที่ดินเยอะ เป็นที่ราบ น้าพอมี โดยเฉพาะในบริเวณแม่น้าไนล์ ในบางพื้นที่ใช้น้าบาดาลได้ และอาหาร ทั้ง
อาหารอย่างง่าย เครื่องดื่ม และอาหารพร้อมรับประทาน
 การผลิตน้านม มีเกษตรกรมากกว่า 300 คน ซึ่งบริษัทได้ทาการส่งเสริม จนปัจจุบันมีน้านมเพียงร้อยละ 1
เท่านั้นที่ถูกคัดทิ้ง โรงงานรับซื้อน้านมดิบ 20 ตันต่อวัน ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น โยเกิร์ต 4 แบบ นมพาสเจอรไรส์
นม UHT ด้วยเทคโนโลยีจาก tetrapak เนย เนยแข็ง และคัสตาร์ดเป็นสินค้าใหม่ซึ่งความนิยมบริโภค
สูงขึ้นต่อเนื่อง
 โรงงานมีส่วน R&D ของตนเอง
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คุณ Hiroe Takuma ONO
ผู้แทนอำวุโส
Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงำนซูดำน
ณ คำร์ทูม
วันที่ 15 สิงหำคม 2018 เวลำ 15.30-16.30 น.
 JICA ในซูดานให้ความสาคัญกับโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ สันติภาพ ปัจจัยพื้นฐานดารงชีพ และความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรม
 JICA กาลังพัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกับซูดาน มีโครงการร่วมกับ JETRO
 พื้นที่เกษตรหลักของซูดานอยู่ที่ Gezira
 น้าสาหรับการเกษตรใช้ระบบผันน้าจากแม่น้าไนล์เป็นหลัก การใช้น้าบาดาลกาลังควบคุม
 ในความตกลงแม่น้าไนล์มีการกาหนดโควตาการใช้น้า แต่ซูดานยังใช้ไม่เต็มโควตา
 ที่รัฐ Red Sea ใช้ระบบแยกน้าจืดจากน้าทะเล
 อัตราแลกเปลี่ยนมี 3 อัตรา คือ รัฐ ธนาคาร และตลาดมืด
 การโอนเงินกลับประเทศ ธนาคารในญี่ปุ่นลังเลที่จะรับโอน
 ซูดานมีอัตราการว่างงานสูง
 ซูดานมีปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศสูง แต่ไม่ยอมชาระหนี้ คาดว่าจะต้องเข้าสู่โปรแกรมกวดขันการใช้จ่าย
ในอนาคต
 ระบบไฟฟ้า รัฐบาลอุดหนุนแต่ไม่พอ ซึ่งเกิดจากการผลิตและระบบส่งกาลังไฟฟ้า จึงจาเป็นต้องมี Generator
 ค่าไฟฟ้าถูก คิด 1 กิโลวัตต์ชั่วโมงประมาณ 0.15 SDG -0.52 SDG ใช้อัตราการคานวณตามปริมาณการใช้
 นักลงทุนญี่ปุ่นในซูดานมีไม่มาก มีคนญี่ปุ่น 150 คนในซูดาน แต่มีนักลงทุนเกาหลีพอสมควร ส่วนใหญ่มา
ทางานโรงงานรถยนต์ เช่น KIA กับฮุนได และมีทาโรงงานยางบ้าง
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คุณ Elsadig Idris
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรตลำดธุรกิจ
บริษัท SUR International Investment
ณ จำซิร่ำ
วันที่ 16 สิงหำคม 2018 เวลำ 9.00-11.00 น.
 ที่ Al Hilaliya เป็ น โรงงานทอผ้ าผื น และส่ งไปตั ด เย็ บ อี ก โรงงานที่ North Khartoum โดยการผลิ ต
ผ้าผืนใช้ฝ้ายในประเทศเป็นหลัก
 โรงงานใช้เครื่องจักรจากเยอรมัน และกาลังขยายเครื่องจักร
 โรงงานใช้แรงงานซูดานเป็นหลัก
 บริ ษั ทมี พ นั ก งานทั้ งหมดมากกว่า 4,000 คนในซูดาน ในโรงงานแห่ งนี้ มีพ นั กงาน 1,000 คน ค่าแรง
ประมาณ 50-100 USD ต่อเดือน โดยต้องมีสวัสดิการพร้อมทุกอย่าง ที่พัก อาหาร โรงพยาบาล
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งขายให้กับหลายประเทศ เช่น ชาด เคนยา เอธิโอเปีย และกาตาร์ เป็นต้น
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คุณ Mousa Awad Mousa
ผู้จัดกำรทั่วไป
บริษัท GIAD Group
ณ จำซิร่ำ
วันที่ 16 สิงหำคม 2018 เวลำ 13.00-14.00 น.
 มีบริษัทในเครือประมาณ 300-400 บริษัท
 บริษัทในเครือมีหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่การรีดเหล็ก ผลิตเครื่องจักรการเกษตร รถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
 GIAD เป็นรัฐวิสาหกิจที่จะช่วยร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวก GIAD มีพื้นที่เป็น
ของตัวเอง สามารถเจรจาข้อติดขัดของนักลงทุนกับรัฐบาลได้
 หากมีธุรกิจที่น่าสนใจสามารถติดต่อ GIAD ได้โดยตรง
 รูปแบบการทาธุรกิจในซูดานควรเริ่มต้นโดยมี GIAD เป็นพาทเนอร์เริ่มต้น เมื่อเจอพาทเนอร์ที่เหมาะสม
GIAD จะลดบทบาทลง
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คุณ Yasar Abdel Qader Shawawreh รองผู้จัดกำรใหญ่ฝ่ำยกำรธนำคำรเพื่อกำรพำณิชย์
และคุณ Khalid Mohammed Zeain (ACIM) ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดอำวุโส
ธนำคำร Bank of Khartoum
ณ คำร์ทูม
วันที่ 16 สิงหำคม 2018 เวลำ 16.00-16.30 น.












ไม่สามารถ finance ในเงินทุนได้
เงินลงทุนที่จะใช้ลงทุนต้องขออนุมัติจากธนาคารกลาง ใช้เวลาในการอนุมัติ 3-4 สัปดาห์
การเปิดบัญชีธนาคารทาได้โดยทั่วไป
ธนาคารให้กู้และฝากเป็น SDG และให้บริการผ่านระบบ Mobile Banking อีกช่องทาง
ธนาคารกาลังทา Correspond Bank กับสหรัฐฯ หากไทยยังไม่มี Correspond Bank นักลงทุนสามารถ
ทาธุรกรรมผ่านบาห์เรน หรือ UAE ได้
การยกเลิก Sanction ไม่ช่วยเสรีธุรกรรมทางการเงินของซูดานมากเพราะยังติดก่อการร้าย คาดว่า 6-8
เดือนจะดีขึ้น
อัตราเครดิตสาหรับฝากลงทุนร้อยละ 13.3 อัตรายืมร่วมลงทุนร้อยละ 18-20
เคลียร์เช็คใน 1 วัน (กรณีไม่เกินเที่ยงวัน หากเกินเที่ยงวันจะเคลียร์ในวันถัดไป)
มูลค่าทรัพย์สินร้อยละ 135 ของยอดยืมร่วมลงทุน
ธนาคารในซูดานต้องเป็นธนาคารอิสลามเท่านั้น
การตรวจสอบประวัติเครดิตตรวจสอบจากบันทึกในซูดานเท่านั้น
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