










หากกลาวถึงสถานการณเศรษฐกิจประเทศไทยแลว ขณะนี้ ‘พระเอก’ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตองมีอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว โดยมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ 17% ของ GDP ประเทศไทย และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของอีก ที่สรางรายไดให 
กับประเทศและมีความเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมวา ประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตภายในและภายนอกประเทศ  
อยางไรก็ตามประเทศไทย ยังคงเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวตองการเดินทางมาในภูมิภาคนี้เปนอันดับตนๆ 
และการทองเที่ยวนั้นยังเปนอุตสาหกรรมที่กระจายรายไดออกไปสูทุกภาคสวน และยังเปนเรื่องของภาพลักษณ ของ 
ประเทศอีกดวย ฉบับนี้จึงขอนำเรื่องการทองเที่ยวมาเปนรายงานพิเศษ โดยมีการสรุปสถานการณทองเที่ยวผนวก 
กับบทสัมภาษณจาก “คุณชนินทธ โทณวณิก” รองประธานกรรมการ "ดุสิต อินเตอรเนชันแนล" และหัวหนา 
คณะทำงานสานพลังประชารัฐดานการสงเสริมการทองเที่ยว&ไมซ และการวิเคราะหเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว 
โดย “ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย”  นักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ไดนำเรื่องเศรษฐกิจการคาและการลงทุน เริ่มดวย The Globe Section กับเรื่อง “ศักยภาพ 
และโอกาสในการลงทุนภาคเกษตรของผูประกอบการไทยในประเทศ สปป ลาว” โดย สถาบัน ITD ตอดวยบทความ 
จากสถาบัน TDRI เรื่อง “เมื่อมาตรฐานแรงงานกลายเปนมาตรฐานสินคา” และเรื่อง “Commerce 4.0” โดย 
“คุณอมรเทพ ทวีพานิชย” และ ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย “รศ.ดร. อัทธ 
พิศาลวานิช” กับเรื่อง “บทวิเคราะหถอดแบบเขตอุตสาหกรรมซูโจว เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมไทย” และ ธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคชาวรัสเซีย” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 
บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 
Center) กับเรื่อง “การประกอบการในองคกร (Corporate Entrepreneurship)” และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย 
“ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมการสืบทอด ตอน Hermes” และ YEC Update กับ 
ประธาน YEC จังหวัดนครสวรรค คุณอาทิตย จิตสุทธิภากร และ สุดทายกับบทความ “คนไทยมีความสุขมากขึ้นนะ 
รูยัง...” โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

บทวิเคราะหขอมูล บทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจในฉบับนี้ เราหวังวาเนื้อหาเหลานี้ จะสราง 
คุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทาน และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการ 
ดำเนินธุรกิจและกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business Review  โดย 
หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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การประกอบการในองคกรการประกอบการในองคกร
(Corporate Entrepreneurship)(Corporate Entrepreneurship)
ความสำคัญตอการอยูรอดขององคกรทามกลางความเปลี่ยนแปลง

จับตาทองเที่ยวไทยจับตาทองเที่ยวไทย
ป 2560 - 2565ป 2560 - 2565
จะล้ำกวาใครในอาเซียน
เมื่อทุกฝายผนึกกำลังกัน แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค

ชาวรัสเซียชาวรัสเซีย
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การประชุมหอการคาทั่วประเทศ ที่จะเกิดขึ้น
ในเร็ววันนี้ สาระการประชุมจะใหความสำคัญกับ

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม 
ผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยตองรวมกัน 
วางรากฐานผานการทองเที่ยว ซึ่งเปนกลไกสำคัญ 

ในการสรางเม็ดเงินเขาสูประเทศ และ
นำไปสูการสรางความเจริญเติบโต

ในระบบเศรษฐกิจไทยที่
ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน 

Commerce 4.0
SMART 4.0 จะเปนการ Integrate ขอมูล 

Innovation และ Technology 
เขาดวยกัน ทำใหสามารถเขาถึงลูกคา

ไดตรงความตองการและ
ลูกคามีตัวเลือกมากขึ้น 

การที่รัสเซียกีดกันสินคาสงออกจากชาติตะวันตก 
ทำใหไทยมีโอกาสในการเขาไปทำตลาด

ทดแทนสินคาดังกลาว ขณะเดียวกันสินคา
ที่ไทยสงออกไปยังรัสเซียอยูแลว 

อาจตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อให 
เหมาะสมกับภาวะตลาดในปจจุบัน

เขตอุตสาหกรรมซูโจว
หรือ SIP ตั้งอยูตอนใตของ

มณฑลเจียงซู ติดกับมหานคร
เซี่ยงไฮ โดยหากกลาวถึงมณฑลเจียงซู 

พบวาเปนหนึ่งในพื้นที่ สามเหลี่ยมปากแมน้ำ
แยงซีเกียง ซึ่งนับวาเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด 

ของจีนและมีอิทธิพลไปทั่วประเทศ จนไดรับยกยองวา 
เปน “สามเหลี่ยมทองคำ” ของจีน โดยมี 3 นครหลัก 
ที่เปนแกนนำสำคัญ คือ นครเซี่ยงไฮ นครหนานจิง 
(มณฑลเจียงซู) และนครหางโจว (มณฑลเจอ เจียง)  
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Commerce 4.0Commerce 4.0
คืออะไรคืออะไร

บทวิเคราะห ถอดแบบบทวิเคราะห ถอดแบบ
เขตอุตสาหกรรมซูโจว เพื่อเขตอุตสาหกรรมซูโจว เพื่อ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทย

ผลรวมของขีดความสามารถทั้ง 5 นั้น
เปนสวนประกอบที่สำคัญในการผลักดันการ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งถือวา 
เปนแหลงกำเนิดที่สำคัญและเหตุหลักของ

การรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งจะ
ไดปรากฏการณจากผูนำในตลาดในธุรกิจตางๆ
ไมวาจะเปน Apple, Samsung, Facebook 

ซึ่งผูประกอบการไดเปนแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนองคกรธุรกิจเหลานี้  

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
วัฒนธรรมการสืบทอด ตอน Hermes

ทัศนคติของ Hermès คือ
การปฏิเสธแนวคิดทางการตลาด
ซึ่งดูมาส(Dumas) ทายาทรุนที่ 5 

ใหความสำคัญกับคุณภาพงานโดยยึด
เทคนิคของชาง Hermès เปนหลัก

และเปนผูปฏิเสธแนวคิดทางการตลาด
หรือแมแตความเปนแบรนดอยางสิ้นเชิง 
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ชนินทธ์ โทณวณิก
รองประธานกรรมการ “ดุสิต อินเตอร์เนชันแนล"
และหัวหน้าคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว&ไมซ์

ทำความรู้จัก
ประวัติโดยสังเขป

กอนไปสู เรื ่องอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยว เรามาทำความรูจักกับ "คุณ 
ชนินทธ โทณวณิก" กันกอน หากสอบ 
ถามความเปนมาของธุรกิจโรงแรมและ 
รีสอรทในเครือดุสิต คุณชนินทธ เลา 
วา “ผมเปนรุนที่ 2 คุณแมผม (ทาน 
ผูหญิงชนัตถ ปยะอุย) เปนผูกอตั้ง 
ธุรกิจเมื่อ 67 ปกอน ดุสิต อินเตอร 
เนชั่นแนล กอตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
2491 ในชื่อวา “โรงแรม ปริ๊นเซส” 
ตั้งอยูบนถนนเจริญกรุง ตอมาไดสราง 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และเริ่ม 
จากการทำตลาดในประเทศ ตอนนั้น 
เรามองวานักทองเที ่ยวมาพักผอน 
รีสอรทในตางจังหวัด และการทำธุรกิจ 
โรงแรมในตางจังหวัดสรางใหชุมชน 
ในพื้นที่ดีขึ้น จึงทำการขยายตลาดออก 
ไปในตางจังหวัด และดวยคุณแมผม 
เปนคนที่มีความภูมิใจในความเปนไทย 

รักเอกลักษณไทย จึงคิดขยายโรงแรม 
ออกไปในตลาดตางประเทศ เรามองวา 
การขยายเชนดุสิต ทั้งธุรกิจโรงแรมและ 
โรงเรียน เสมือนเราเปน ambassador 

ใหคนไทย ความเปนไทย วัฒนธรรม 
ที่ดีงามของไทย จะเผยแพรออกไปใน 
ตางประเทศ”  

“ผมเองไดมาตอยอดทำธุรกิจจาก 
คุณแม ผมเองทำงานในหลายๆ ตำแหนง 
ในโรงแรมกอนจะข้ึนมาเปนผูบริหาร หาก 
ถามวาอะไรที่ทำใหเราสำเร็จมาถึงวันน้ี 
ผมมองวาเราโตมาดวยคุณภาพ และ 
ดวยภาพพจนของประเทศ วัฒนธรรม 

ของเราดี คุณภาพของการบริการ เรา 
มีความเปนไทยที่ซึมอยูในวัฒนธรรม
องคกรเราและการทำงานของพนักงาน 
เรา และผมเองไดซึมซับการทำธุรกิจ 

จากคุณแมจากการพูดคุย และไดให 
หลักการทำธุรกิจ คุณแมจะเนนเรื่อง 
การดูแลพนักงาน ผูถือหุน สวนการ 
ขยายตลาดในบางทีผมวา เปนเร่ืองท่ีเรา 
โชคดีดวย เชน โรงแรมที่เราไปบริการ 
ในแอฟริกา ทีมงานเราบอกวาดี เราก็ทำ 
ปรากฎวา เราเปนโรงแรมที่ดีที่สุดใน 
ประเทศนั้น หลังจากนั้นก็มีประเทศอื่น 
เขามาถาม และไดขยายตลาดตอไปอีก”

เราเชื่อว่า ของไทยเรามีของดี เรามีเอกลักษณ์ไทย 
มีความเป็นไทย และคนไทยเรามีใจบริการและ 
เป็นมิตร จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจาก 
นักลงทุนต่างชาติ และผงาดสู่เชนโรงแรมระดับ 
"ท็อปแบรนด์" ของเอเชียในปัจจุบัน   

น
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สนใจในการทำธุรกิจการบริการ และ 
การศึกษา เราได “คุณศุภจี สุธรรมพันธุ” 
เขามาเปนประธานเจาหนาที ่บริหาร 
กลุมดุสิต 

ขณะนี ้นอกจากการขยายเชน 
โรงแรมแลว ดุสิตยังมีการเปดสถาบัน 
การศึกษาในตางประเทศ ลาสุดไดเปด 
สถาบันการศึกษาดานโรงแรมท่ีประเทศ 
ฟลิปปนส ชื่อวา Dusit Hospitality 
Management College  ซึ่งคุณศุภจี 

ไดเขามาดูแลการบริหารงานทั้งธุรกิจ
การโรงแรมและธุรกิจการศึกษา สวน 
ตัวผมเองตอนนี้สวนหนึ่งผมไดเขามา
ชวยเรื ่องของนโนบายการขับเคลื ่อน 
ธุรกิจการทองเท่ียวของไทย กับตำแหนง 
หัวหนาคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว&ไมซ  
ซ่ึงประชารัฐน้ีเปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
โดยอาศัยความรวมมือของคณะทำงาน 
รวมรัฐ เอกชน และ ประชาชน 

DUSIT 
กับการสืบทอดธุรกิจ

คุณชนินทธ เปนรุนที่ 2 ที่เขามา 
สานตอธุรกิจ ในการตอยอดธุรกิจใน 
รุนที่ 3 ดุสิตธานีเรายังมีชองวางตรงนี้ 
เราจึงเชิญมืออาชีพเขามาบริหารงาน ซ่ึง 
เราโชคดีไดผูบริหารท่ีมีความสามารถ มี 
ประสบการณการบริหารในตางประเทศ 
และไดเคยดำรงตำแหนงผู บริหารใน 
บริษัทในตางประเทศ อีกทั้งยังมีความ 
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เศรษฐกิจ
กับการท่องเที่ยว

คุณชนินทธ  กลาววา “ดวยทรัพยากร 
ท่ีประเทศไทยมี ไมวาจะเปน ธรรมชาติ 
แหลงทองเที่ยว และ พื้นฐานของคน 
ไทย ที่มีความเปนมิตร สนุกสนาน 
เฮฮา เพราะบานเมืองเราไมเคยมีการ 
สูรบหรือแกงแยงกัน ทำใหประเทศไทย 
เรานั้น “โชคดี” ทำใหเรามีภาพพจน 
ที่ดี เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

แตดวยการขับเคลื่อนที่ผานมา
ในอดีตนั้น เราตองเขาใจกอนวา  สิ่ง 
ที่เกิดในอดีต เกิดดวยการขับเคลื่อน 
เกิดโดยภาคเอกชน รัฐแทบไมไดมา 
มองเรื่องการทองเที่ยวนี้เลย มีเพียง 
สมัยทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ 
ทานใหความสนใจ และดำริตั้ง การ 
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย หรือ ททท. 
ขึ้นมา 

หากยอนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 
และผลที่ตามมาแลวนั้น การพัฒนา 
การทองเที่ยว ถือวา ประเทศเราทำ 
แบบ “ตางคนตางทำ” เอกชนเริ่มโดย 
ตางคนตางทำ สวนของภาครัฐนั้น 
วิ่งตาม และทยอยแกปญหา ทำให 
กฏระเบียบเองก็ว ิ ่งตามมาเพื ่อแก 
ปญหา เพราะอะไร ... เพราะที่ผานมา 
ประเทศเราไมเคยมี master plan  
การขับเคลื่อน การทองเที่ยว การ 
ทองเที่ยวเราเพิ่งมาเริ่มทำกันวันนี้เอง 
เพราะวันนี้เราเห็นโอกาสการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศดวยการทองเท่ียว  

ตอนนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
มีตัวเลขอยูท่ี 17% ของเศรษฐกิจประเทศ 
และยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอีกที ่ 
ยังไมนับรวม สำหรับการขับเคลื่อนนี้ 
แนนอนวาทุกฝายตองรวมกัน ผมอยาก 
จะยกประเด็นเร่ือง “แนวคิด” ผมอยาก 

ใหทุกฝายมองวาตอนนี้อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเรานั้น มีขนาดที่ใหญขึ้น 
เพราะฉะนั้น แนวคิดการแกปญหาใน 
รูปแบบเดิม แนนอนวา มันยอมแก 
ไมได เพราะโจทยเราตางจากอดีต และ 
ขนาดเราก็ตางจากอดีต ยิ่งขนาดเรา 

ใหญ สิ่งตองเปนหวงอยางยิ่ง เราจะ 
ใชวิธีแกไขแบบเดิมๆ แบบที่เราทำมา 
จะใชไมได และหากมองไปยังอนาคต 
อีก 7-10 ป เราจะมีนักทองเที่ยวเพิ่ม 
อีก 100% เราจะทำอยางไร จุดนี้เรา 
ตองมาคบคิดกัน แนวคิดของบุคลากร 
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวตองเปลี่ยน 
มุมมอง สวนของราชการตองคิดวาเปน 
สวนหนึ่งของภาคธุรกิจ  ตัวอยางที่ผม 
มองวาเปนเรื่องที่ดี คือ การควบคุม 
จำนวนนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว 
ธรรมชาติ ผมวา รัฐไดเขามามอง 
เรื่องการทองเที่ยวใหม   เราตางตอง 
เขามามีสวนรวมกันในการขับเคลื่อน 

พลังประชารัฐเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เปาหมายของคณะประชารัฐดาน 
การสงเสริมการทองเที่ยว&ไมซ  มีอยู 
สามเรื่องหลักๆ 1) เพิ่มการกระจาย 
รายได 2) ยกระดับรายไดจากการ 

ทองเที่ยว 3) เสริมสรางความยั่งยืน 
ของการทองเท่ียว สามเร่ืองน้ีขับเคล่ือน 
ดวยสามพลัง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ประชาชน 

ผมอยากเห็นวันท่ีการทองเท่ียวเรา 
รวมมือกันเดินหนา ปรับมุมคิด คิดเพื่อ 
อนาคต คิดเพื่อประเทศชาติของเรา 
ประเทศไทยเราม ีของด ีอย ู อ ีกมาก 
สงเสริมส่ิงดีๆ ออกไปตางประเทศ สราง 
บรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้น ชวยกันพัฒนา 
การทองเท่ียวไทย สงเสริมของดีประเทศ 
ไทย และสงเสริมความเปนไทย และ 
รักษาภาพพจนประเทศไทยใหยั ่งยืน 
เพื่อพวกเรา  

ตอนน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีตัวเลขอยู่ท่ี 17% 
ของเศรษฐกิจ ประเทศ และยังมีอุตสาหกรรมที่ 
เก่ียวข้องอีกท่ียังไม่นับรวม สำหรับการขับเคล่ือนน้ี 
แน่นอนว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ผมอยากจะ 
ยกประเด็นเรื่อง “แนวคิด” ผมอยากให้ทุกฝ่าย 
มองว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรานั้น 
มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน เพราะฉะน้ันแนวคิดการแก้ปัญหา 
ในรูปแบบเดิม แน่นอนว่ามันย่อมแก้ไม่ได้ เพราะ 
โจทย์เราต่างจากอดีต และขนาดเราก็ต่างจากอดีต 
ยิ่งขนาดเราใหญ่ สิ่งต้องเป็นห่วงอย่างยิ่ง  
เราจะใช้วิธีแก้ไขแบบเดิมๆ แบบที่เราทำมาจะใช้ไม่ได้ 
และหากมองไปยังอนาคตอีก 7-10 ปี เราจะมี 
นักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 100% เราจะทำอย่างไร  
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ฉบับนี ้ ทานอาจารย 
ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย หยิบเรื่องประเทศไทย 
จะขับเคลื่อนไปได ดวยเม็ดเงินจากการ 
ทองเที่ยว นาสนใจทีเดียว ตองติดตาม 
โดยเฉพาะฉบับน้ี อาจารยมีการต้ังคำถาม 
เยอะเปนพิเศษ ที่อยากใหทานผูอาน 
อานแลวลองชวยกันขบคิดวา เราจะชวย 
กันสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ
ประเทศไทยอยางไร ??? 

ข้อมูลยังขัดแย้ง หลาย
สำนักบอกเศรษฐกิจไทย 
“ฟื้นแล้ว” แต่เอกชนบอก 
“ยังไม่ฟื้น”

จากขอมูลประมาณการตัวเลข 
จำนวนนักทองเที ่ยวลาสุดของไทย 
ในป 2559 จะมีจำนวนนักทองเที่ยว 
ถึง 28 ลานคน แมวา ประเทศไทยจะ 
มีบรรยากาศทางเศรษฐกิจอยูบนทาง 
2 แพรง จากขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 
ของสภาพัฒนาเศรษฐก ิจแห งชาต ิ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย 
เห็นตรงกันวา เศรษฐกิจไทย “ฟนแลว” 
ตามลำดับนั้น ภาคการผลิต ภาคการ 

จับตาท่องเที่ยวไทย
ปี 2560 - 2565
จะล้ำกว่าใครในอาเซียน เมื่อทุกฝ่ายผนึกกำลังกัน

ขายดีขึ้น โดยเฉพาะคายรถยนต และ 
จักรยานยนต การเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
ที่เก็บไดมากขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชน 

ยังรูสึกวา เศรษฐกิจซึมตัว  จากหลาย 
สาเหตุ ไดแก ราคาสินคาภาคการเกษตร 
ตกต่ำ ปญหาน้ำทวม สงผลใหการ 
จับจายใชสอยไมคลองตัว

เห็นตรงกันคือ 
ท่องเที่ยวยังคึกคัก

แตทั้งสองฝาย เห็นตรงกันวา การ 
ทองเที่ยว ยังมีความคึกคัก ซื้องาย 
ขายคลอง ขณะที่รัฐบาลก็รวมมือโดย 
พยายามขจัดทัวรศูนยเหรียญ แมหลาย 
คนบอกวา ปริมาณทัวรศูนยเหรียญยัง 
คงเพิ่มขึ้นก็ตาม แตอยางไรการทอง 

เที่ยวไทยยังคงเปนตัวจักรสำคัญ ที่จะ 
ทำใหเศรษฐกิจไทยฟ นตัวในปหนา 
2560 และอีก 5 ปขางหนา คาดการณ 

วา ประเทศไทยจะมีจำนวนนักทองเท่ียว 
จีน และ อาเซียน เขามาทองเที่ยวใน 
ประเทศไทยมากขึ้น กวา 28 ลานคน 
และคาดวา จะสามารถทำเงินรายได 
ใหแกประเทศถึง 1.44 ลานลานบาท

คำถามหลั่งไหล
ดังนั้นการทองเที่ยวยังคงเติมตอ

ปริมาณเม็ดเงินใหแกเศรษฐกิจไทย 
เนื่องจากประเทศไทยมีความไดเปรียบ 
ท่ีโดดเดน เพราะมีรูปแบบการทองเท่ียว 
ที่หลากหลาย ทั้งการทองเที่ยวแบบ 
ปกติทั่วไป ลักษณะกลุมทัวร (Group 

ฉ

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÍÒÇØâÊ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂáÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในเร็ว 
วันนี้ สาระการประชุมจะให้ความสำคัญกับการสร้าง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชิงวัฒนธรรม 
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยต้อง 
ร่วมกันวางรากฐาน ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 
กลไกสำคัญ ในการสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ 
และนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตในระบบ 
เศรษฐกิจไทย ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 
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Tour) หรือ การทองเที่ยวแบบบุคคล 
(Independent Tour) การทองเที่ยว 
เชิงสัมมนา (MICE) การทองเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม (Cultural Tour) การทอง 
เที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tour) การ 
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 
ระบบนิเวศน (Eco Tour) ในรูปแบบ 
การทองเที ่ยวที ่ม ีความหลากหลาย 
จึงทำใหประเทศไทยไดรับการยอมรับ
วา เปนประเทศที่มีการทองเที่ยวที่ดี 
ที่สุดในโลก จากการจัดอันดับสถานที่ 
ทองเที่ยวของโลกของกรุงลอนดอน

คำถามคือ ทำไมการ
ท่องเที่ยวปีนี้ ตั้งแต่เดือน 
เมษายน – กันยายน การ
ท่องเที่ยวไทยยังโดดเด่น
ขณะที่ เศรษฐกิจโลกยัง
ตึงตัว ?
ทำไม เอเชีย จีน และ ยุโรป 
ยังคงเดินทางเข้าประเทศ
ไทยเป็นจำนวนมาก ?

แมวา จะมีปญหาภายในประเทศ 
บาง  ไมวาจะเปนการกอการราย ใน 
เดือนสิงหาคม-กันยายนทางภาคใต 
แตปริมาณนักทองเที ่ยวยังหลั ่งไหล 
เขามาไมขาด ทำใหคาดการณวา ใน 
ไตรมาสสุดทายของป นักทองเที่ยวนา 
จะมีปริมาณ สูง 5 - 6 ลานคน และนา 
จะสรางเม็ดเงิน ในระบบเศรษฐกิจ 
ไทย และธุรกิจตอเนื่องไดไมนอย ซึ่ง 
จะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนได จาก 
การเกิด REVISIT แมวาการจับจายใช 
สอยยังต่ำ เฉลี่ยการพักคาง 9 วัน ใช 
จายเงินอยูที่ 40,000 บาท เพื่อทำให 
เกิดการพักคางคืน และการจับจายใช 
สอยมากข้ึน เปนส่ิงท่ีภาคการทองเท่ียว

ปัญหาน่าขบคิด – หาทาง
ออก – สร้างความเข้มแข็ง
จะทำอย่างไรให้นักท่องเท่ียว
อยู่ยาวขึ้น และใช้เม็ดเงิน
ในการจับจ่ายใช้สอยให้
มากขึ้น ?
ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น ใช้จ่ายเงิน
มากขึ้น มีกิจกรรมยามค่ำ
มากขึ้น ?
ทำอย่างให้การท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีความ
โดดเด่น ?

อาทิ โครงการประชารัฐ – อยุธยา 
ที่จะทำใหเมืองอยุธยา เมืองมรดกโลก 

มีความโดดเดนมากขึ้น เชนเดียวกับ 
เมืองเกียวโต เมืองแหงประวัติศาสตร 
ของญี่ปุน เกียวโตทำอยางไร อยุธยา 
ก็ตองทำเชนกัน

การประชุมหอการคาทั่วประเทศ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในเร็ววันน้ี สาระการประชุม 
จะใหความสำคัญกับการสรางความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชิงวัฒนธรรม 
ผานการทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 
โดยตองรวมกันวางรากฐาน ผานการ 
ทองเที่ยว ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการ 
สรางเม็ดเงินเขาสูประเทศ และนำ 
ไปสู การสรางความเจริญเติบโตใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย ที่ทุกภาคสวน 
ตองรวมมือกัน 
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การผลิตไปผลิตในตางประเทศ (Relocation) ที่มีความได 
เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
ซึ่งการลงทุนในตางประเทศ อาจมีวัตถุประสงค 2 ประการ 
คือ (1) ผลิตเพื่อสงกลับประเทศไทย เพื่อสนองความ 
ตองการในประเทศ หรือ เพิ่มมูลคาของสินคา แลวสงออก 
และ (2) ผลิตและสงออกไปประเทศที่ 3 โดยไมสงกลับมา 
ประเทศไทยแตก็จะมีรายไดเขาประเทศเชนเดียวกัน

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เปนประโยชนตอทั้งประเทศไทย 
และประเทศสปป.ลาว โดยประเทศไทยจะไดประโยชนใน 
ดานการเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 
ขณะที่ประเทศสปป.ลาวจะไดประโยชนจากการสรางงาน 
สรางรายไดใหกับพลเมืองลาว และมีโอกาสไดพัฒนาบุคลากร 
และเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิตและการตลาด 
สินคาเกษตรมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยและประเทศ 
สปป.ลาว ตางเปนคูคาสำคัญระหวางกัน การที่ประเทศไทย 
ไปลงทุนในประเทศสปป.ลาวจะชวยใหการคาขายระหวาง 
กันขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสปป.ลาว ซึ่ง 
มีชายแดนที่ติดตอกับประเทศไทยหลายรอยกิโลเมตร มี 
ขนบธรรมเนียมและภาษาคลายคลึงกัน ทำใหการติดตอ 
คาขายกันเปนไปไดอยางสะดวก ทั้งนี้ การลงทุนจากตาง 
ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ยังเปน 
นโยบายที่รัฐบาลสปป.ลาวสงเสริมสนับสนุนเปนอยางมาก 
โดยกำหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ของประเทศสปป.ลาว ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2559 - 2563) วา 

อยางไรก็ตาม สถานการณของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป 
คอนขางมาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การ 
แขงขันทางการคารุนแรงขึ้น สืบเนื่องจากการมีความตกลง 
การคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคีมากข้ึน ภาษีนำเขาภายใตกรอบขอตกลง 
ตางๆ ลดลง ซึ่งจะเปนทั้งโอกาส และภัยคุกคาม แตขณะ 
เดียวกันมาตรการที่ไมใชภาษี อาทิ มาตรการสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) 
สำหรับสินคาเกษตรเขมงวดมากขึ้น จนกลายเปนขอกีดกัน 
ทางการคาอีกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ ประเทศที่ตองนำเขา 
อาหารจากตางประเทศ ตางก็มีความพยายามเรงรัดพัฒนา 
การผลิตของตนเองใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ 
เพ่ือลดความเส่ียงจากความม่ันคงทางอาหาร จากสถานการณ 
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอประเทศไทยในฐานะเปนประเทศ 
ผู สงออกสินคาเกษตรและอาหารรายใหญของโลกอยาง 
หลีกเลี่ยงไมได

เพื่อใหสามารถรองรับสถานการณที่เปลี่ยนไปดังกลาว 
ประเทศไทยจำเปนตองมีการปรับตัวเอง โดยการเพิ ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต หรือลดตนทุนการผลิต และพัฒนา 
คุณภาพสินคาที่ผลิตในประเทศ ซึ่งในหลายกรณียังมีชองวาง 
หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอยอดตอไปได แตในบางกรณี 
อาจมีขอจำกัดโดยเฉพาะเรื ่องแรงงานและทรัพยากรที่มี 
อยูอยางจำกัด และเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ

ทางเลือกการแกไขปญหาอีกวิธีหนึ่ง คือ การยายฐาน 

ศักยภาพและโอกาส
ในการลงทุนภาคเกษตร
ของผู้ประกอบการไทยในประเทศสปป.ลาว

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

ม
แมภาคเกษตรของไทยมีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยลดลง โดยมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมเพียงรอยละ 10 ก ็
ตาม แตภาคเกษตรยังคงมีความสำคัญตอความอยูรอดของประเทศในหลายๆ ดาน กลาวคือ สรางความมั่นคง 
ดานอาหารใหกับประเทศ สรางงาน สรางอาชีพใหกับคนจำนวนมากในชนบทโดยไมตองมาหางานทำจนเกิด 

ความแออัดในเมือง นอกจากนี ้ ภาคเกษตรยังสรางรายไดสุทธิใหกับประเทศ จากการสงออกสินคาเกษตรเปนจำนวนมาก 
ไมเคยขาดดุลการคา และเปนประเทศที่สงออกสินคาเกษตรในอันดับตนๆ ของโลก
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FDI จะมีสัดสวนรอยละ 60 ของการลงทุนในประเทศ 
ทั้งหมด และรอยละ 30 มาจากการชวยเหลือจากตาง 
ประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเปนทั้งเพื่อนบานและอยูใน 
กลุมอาเซียนดวยกัน จึงควรใชโอกาสที่เปนบวกในขณะนี้ 
ไปลงทุนในประเทศสปป.ลาวใหมากขึ้น

ผลการศึกษา
• สถานการณการลงทุนในภาพรวมในประเทศ 

สปป.ลาว 
ป พ.ศ. 2558 ในประเทศสปป.ลาวมีผูไดรับอนุมัติการ 

สงเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 26 โครงการ มูลคารวมทั้งสิ้น 
1,267.748 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยแยกเปนของผูลงทุน 
จากตางประเทศ 1,011.008 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
รอยละ 80 ของเงินลงทุนทั้งหมด ที่เหลือเปนของผูลงทุน 
ในประเทศ โดยแยกเปนของภาคเอกชน 137.159 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 11 และของภาครัฐ 119.580 
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 9  

สำหรับประเทศที่ลงทุนในป พ.ศ. 2558 มากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และ 
ประเทศสปป.ลาว ซึ่งมีการลงทุน 446.057 430.320 และ 
256.379 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 37 34 และ 
20 ตามลำดับ สวนประเทศไทยมีการลงทุน 2.340 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนเพียงรอยละ 0.18 ของการลงทุน 
ทั้งหมด และอยูในอันดับที่ 7 

เมื่อพิจารณาการลงทุนสะสมระหวางป พ.ศ. 2554 - 
2558 พบวา ประเทศสปป.ลาวมีการลงทุนมากเปนอันดับ 2 
โดยมีมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,115.305 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ โดยมีจีนลงทุนมากเปนอันดับ 1 มีมูลคาการลงทุน 
2,536.634 ลานดอลลารสหรัฐฯ สวนประเทศที่มีการลงทุน 
อันดับ 3 และ 4 ไดแก ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 
ซึ่งมีการลงทุน 1,132.246 และ 1,038.886 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตามลำดับ สวนประเทศที่เหลือมีการลงทุน ต่ำกวา 
1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตสูงกวา 100 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ มี 4 ประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย ประเทศ 
เนเธอรแลนด ประเทศเกาหลีใต และประเทศอังกฤษ 

เมื่อจำแนกเปนรายสาขาการลงทุนในป พ.ศ. 2558 
พบวา มีการลงทุนเพื่อการผลิตไฟฟามากที่สุด มีมูลคา 
567.760 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุน 
จากตางประเทศ สาขาที่มีการลงทุนมากเปนอันดับ 2 คือ 
การเกษตร ซึ่งมีการลงทุน 466.057 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ซึ่งทั้งหมดเปนการลงทุนจากตางประเทศ สาขาการลงทุน 
อันดับ 3 คือ เหมืองแร ซึ่งมีการลงทุน 183.728 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ 

เมื่อพิจารณาการลงทุนระหวาง ป พ.ศ. 2554 - 2558 
การลงทุนผลิตไฟฟายังคงมีการลงทุนเปนอันดับ 1 รองลง 
มาเปนการลงทุนสาขาเหมืองแร สวนการลงทุนดานการ 
เกษตรเปนอันดับ 3 ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนจากตาง 
ประเทศ  

เมื ่อพิจารณาจำแนกตามการลงทุนตามขนาดเนื ้อที ่ 
สัมปทานเปนรายประเทศพบวา ประเทศจีนมีการขอสัมปทาน 
ที่ดินมากที่สุด นับจนถึงปจจุบันมีจำนวน 143,767 เฮกตาร 
รองลงมาเปนประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุน ประเทศ 
อินเดีย และประเทศไทย โดยประเทศไทยมีพื้นที่ที่ไดรับ 
สัมปทานรวม 30,239 เฮกตาร 

• โอกาสและหัวขอที ่เกื ้อหนุนตอการลงทุนดาน 
การเกษตรในประเทศสปป.ลาว สรุปไดดังนี้

(1)  ไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีทั้งจากกรอบความ 
ตกลงระหวางประเทศและสิทธิพิเศษจากขอรับการสงเสริม 
การลงทุนจากรัฐบาลโดยตรง

(2) คาแรงงานและคาไฟฟาราคาถูกทำใหตนทุนการ 
ผลิตต่ำ

(3) คาส ัมปทานที ่ด ินม ีราคาถ ูกและม ีระยะเวลา 
สัมปทานยาว 

(4) ทำเลท่ีต้ังอยูก่ึงกลางของ North - South Corridor 

ปี พ.ศ. 2558 ในประเทศสปป.ลาว 
มีผู้ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
รวมท้ังส้ิน 26 โครงการ มูลค่ารวม 
ท้ังส้ิน 1,267.748 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยแยกเป็นของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ 
1,011.008 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 
ร้อยละ 80 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
ท่ีเหลือเป็นของผู้ลงทุนในประเทศ 
โดยแยกเป็นของภาคเอกชน 137.159 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 11 
และของภาครัฐ 119.580 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 9  
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เชื่อมโยงระหวาง ประเทศจีน - ประเทศสปป.ลาว - ประเทศ 
ไทย - ประเทศสิงคโปร และ East - West Corridor เชื่อมโยง 
ระหวาง ประเทศเวียดนาม ประเทศสปป.ลาว ประเทศไทย 
และประเทศเมียนมา 

(5) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาคลายคลึงกัน 
สามารถสื่อสารและถายทอดเทคโนโลยีไดอยางสะดวก 

(6) สภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับประเทศไทย ซึ่ง 
สามารถนำเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในประเทศไทยไปใชใน 
ประเทศสปป.ลาวไดทันที 

(7) รัฐบาลสปป.ลาวมีนโยบายสงเสริมการเกษตร 
อยางชัดเจนและจริงจัง โดยเฉพาะการผลิตสินคาเกษตร 
เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก

• ปญหาและขอจำก ัดของการลงทุนด านการ 
เกษตรในประเทศสปป.ลาว มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

(1) โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมยัง 
ไมสะดวก ทำใหตนทุนการผลิตสูง รวมทั้ง ระบบชลประทาน 
ยังมีนอย

(2) ตลาดในประเทศสปป.ลาวยังมีขนาดเล็ก เพราะมี 
ประชากรเพียง 6.8 ลานคน ตองมุงลงทุนเพ่ือสงออกเปนหลัก

(3) รัฐบาลยังมีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาสงเสริม 
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอยางจำกัด ทำใหการผลิต 
สินคาของเกษตรกรยังไมไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล

(4) การเกษตรมในประเทศสปป.ลาวยังมีความตองการ 
ทำการเกษตรแบบยังชีพ เพราะการทำการเกษตรเชิงพาณิชย 
มีความเสี่ยงสูง และตองลงทุนมาก

(5) การขอสัมปทานที่ดินในปจจุบันอาจจะหาแปลง 
ขนาดใหญไดยากมากข้ึน เพราะกอนหนาน้ีไดมีการใหสัมปทาน 
ไปเปนจำนวนมาก

(6) กฎ ระเบียบ ดูเหมือนมีความเพียงพอและชัดเจน 
แตในทางปฏิบัติยังมีความเขาใจคลาดเคลื ่อนระหวางผู  
ปฏิบัติในระดับตางๆ

• ความเหมาะสมเปนรายสินคา 
(1) ขาวโพดเลี้ยงสัตว มีความเหมาะสมในการลงทุน 

เนื่องจากตนทุนการผลิตในประเทศสปป.ลาว ต่ำกวาของ 
ประเทศไทย และประเทศไทยยังมีการนำเขาจากตางประเทศ 
ที่อยูหางไกล และตองเฉลี่ยนำเขาภายใตกรอบ WTO ใน 
โควตา 54,700 ตัน ภาษีรอยละ 20 นอกโควตา ภาษีรอยละ 
73 และคาธรรมเนียมพิเศษ (surcharge) อีก 180 บาท 
ตอตัน แขวงที่ควรไปลงทุนควรเปนแขวงที่อยูติดชายแดน 
ประเทศไทย เพราะจะประหยัดคาขนสงในประเทศสปป.ลาว

(2) ขาวโพดหวาน หมายถึง ขาวโพดหวานบรรจุ 
กระปอง มีความเหมาะสมที่จะลงทุน แมวาตนทุนการผลิต 
สูงกวาในประเทศไทย แตเมื่อพิจารณารวมกับภาษีนำเขา 
จากประเทศสปป.ลาว เมื่อเทียบกับการนำเขาจากประเทศ 
ไทยแลว ตนทุนในตางประเทศของผูประกอบการในประเทศ 

สปป.ลาวจะถูกกวาของผูประกอบการในประเทศไทย แต 
ตองใหความสำคัญกับการถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร 
ลาว และการไดรับรองมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP/ISO 
ของโรงงานดวย รวมทั้งพื้นที่ตองเหมาะสม มีน้ำเพียงพอ

(3) ถั่วเหลือง ประเทศไทยตองนำเขาเมล็ดถั่วเหลือง 
และกากถ่ัวเหลืองเปนจำนวนมาก ขณะท่ีเน้ือท่ีปลูกถ่ัวเหลือง 
ในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด ดังนั้น จึงตอง 
มีความเหมาะสมที่จะลงทุนในประเทศสปป.ลาว โดยเฉพาะ 
ถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศสปป.ลาวจะปลอด GMO สวน 
การนำเขาจะเปนถั่วเหลือง GMO แตตองเลือกพื้นที่ให 
เหมาะสม และมีการถายทอดความรูใหเกษตรกรลาวดวย

(4) มันสำปะหลัง แมวาตนทุนการผลิตมันสำปะหลัง 
ของประเทศสปป.ลาวถูกกวาที่ปลูกในประเทศไทย แต 
สถานการณมันสำปะหลังขณะนี้ไมคอยดีนัก เพราะความ 
ตองการลดลง เนื่องจากการนำไปผลิตเปนเอธานอลเริ่มมี 
ปญหา เพราะราคาถูกลง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาด 
โลกลดลง ประกอบกับยังพึ่งพาการสงออกไปประเทศจีน 
เปนหลัก ดังนั้นจึงยังไมเหมาะที่จะลงทุนในขณะนี้

(5) ออยโรงงาน แมวาประเทศสปป.ลาวจะไดสิทธิ 
ประโยชนดานภาษีจากสหภาพยุโรปที่ไดเปรียบประเทศ 
ไทยคอนขางมาก แตโอกาสที่จะขยายการผลิตในประเทศ 
สปป.ลาวเพิ่มขึ้น ในปจจุบันนาจะทำไดอยางจำกัด เพราะ 
ทางรัฐบาลสปป.ลาวไดใหสัมปทานที่ดินไปมากแลว การ 
ขยายพื ้นที ่ เพาะปลูกจะทำไดส วนใหญตองสงเสริมให 
เกษตรกรปลูกในพื้นที่ของตนเองทดแทนพืชอื่น หรือผูลงทุน 

เม่ือพิจารณาการลงทุนระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2554 - 2558 การลงทุนผลิต 
ไฟฟ้ายังคงมีการลงทุนเป็นอันดับ 1 
รองลงมาเป็นการลงทุนสาขาเหมืองแร่ 
ส่วนการลงทุนด้านการเกษตรเป็น 
อันดับ 3 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุน 
จากต่างประเทศ  
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ไปเชาท่ีดินกับเกษตรกรลาวโดยตรง ประกอบกับราคาน้ำตาล 
และผลพลอยไดจากการผลิตน้ำตาลเพื ่อนำไปผลิตเปน 
เอธานอลก็ไมไดดีมากนัก ดังนั้น จึงควรชะลอการลงทุน 
ออยไปกอน

(6) กาแฟ ปจจุบันมีผูลงทุนทั้งในประเทศและจาก 
ตางประเทศคอนขางมาก แลวการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ 
เหมาะสมคงเปนไปไดยาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย 
ระงับการสงเสริมการแปรรูปจากตางประเทศ ยกเวนบริเวณ 
ที่มีหุนสวนจากตางประเทศไมเกินรอยละ 20 ดังนั้น การ 
ลงทุนโรงงานแปรรูปกาแฟ จึงเปนไปไมไดดวย

(7) ยางพารา โอกาสที่จะขอสัมปทานที่ดินปลูกยาง 
พาราไมสามารถดำเนินการไดแลว เพราะรัฐบาลระงับการ 
ใหสัมปทานที่ดินเพื่อไปปลูกยางพารา กิจกรรมที่จะลงทุน 
ควรจะเปนกิจกรรมแปรรูปยางพารา เทานั้น อาทิ ยางแผน 
ยางแผนรมควัน หรือยางแทง

(8) ยูคาลิปตัส รัฐบาลสปป.ลาวไดประกาศระงับการ 
ใหสัมปทานปลูกยูคาลิปตัสเชนเดียวกับยางพารา เพราะ 
มีปญหาสิ่งแวดลอม สวนโรงงานแปรรูปอาจจะมีขอจำกัด 
ในเรื่องวัตถุดิบเชนกัน เพราะในระยะยาวอาจไมมีผลผลิต 
ปอนโรงงานได ดังนั้น จึงไมเหมาะสมที่จะลงทุนในขณะนี้

(9) กิจกรรมอื่นๆ นอกจากพืช 8 ชนิดขางตน 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการลงทุนดานการเกษตรใน 
ประเทศสปป.ลาว ไดแก การเลี้ยงสุกรเปนการคา การ 
เลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงปลาในกระชัง การ 
เลี้ยงสัตวปาบางชนิด (นอกบัญชี CITES) การทำเกษตร 
อินทรีย และสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สำหรับตลาด 
เฉพาะ (Niche Market) และการรวบรวมผลิตผลจากปา 

บางชนิด (ตองขออนุญาต) มาแปรรูป เชน ลูกตาว หนอไม 
หรือพืชสมุนไพร เปนตน นอกจากนี้ มีการลงทุนปลูก 
กลวยหอมของคนจีนและคนลาว การทำสวนสมของคนไทย 
และการปลูกไมผล เปนตน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ภาครัฐควรกำหนดใหการยายฐานการผลิตเปน 

นโยบายที่สำคัญอยางหนึ่งของรัฐบาล โดยจัดใหมีคณะ 
กรรมการท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ีเปนการเฉพาะ และใหมีผูบริหาร 
ระดับสูง คือ ระดับรัฐมนตรีขึ้นไป เปนแกนนำภาคเอกชน 
ไปเจรจาหาลูทางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเปน 
รายสาขา

(2) ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานภายในสังกัดสำนักงาน 
สงเสริมการลงทุน ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบใหขอมูลและสนับสนุน 
ผูที ่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพและเกิด 
ประโยชนแกประเทศไทย เปนรายประเทศ เชน ประเทศ 
สปป.ลาว ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา และประเทศ 
เวียดนาม เปนตน และทำหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศที่รับผิดชอบอยางใกลชิด โดยมี 
คณะกรรมการรวมระหวางประเทศทั้งสองฝาย

(3) ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนใหแกนักลงทุนใน 
ลักษณะเงินกูดอกเบี้ยผอนปรน ตามความเหมาะสม โดย 
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ และขนาดของกิจการ 
ที่จะไปลงทุน

(4) ภาครัฐควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของประเทศที่จะไปลงทุน เพื่อใหนำไปถายทอด 
ใหเกษตรกรภายใตโครงการการลงทุนตอไป
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ในชวงหลายปที ่ผ านมา 
รัฐบาลในหลายประเทศ 
ไดพยายามหาจุดสมดุล 

ระหวางการสงเสริมการคาการลงทุน 
และการคุมครองแรงงานในดานตางๆ 
เชน คาแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงทำงาน และ 
ความปลอดภัยในที่ทำงานที่ไมต่ำเกิน 
ไปจนกอใหเกิดประเด็นทางสังคมอยาง
การประทวงขอขึ้นคาแรง หรือเกิดเปน 
ประเด็นทางการคาในกรณีที่ประเทศ 
คูคายกมาตรฐานแรงงานเปนเงื ่อนไข 
ทางการคา โดยรายงานขององคการ 
แรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization - ILO) ระบุวา 
ความตกลงทางการคาที ่มีขอกำหนด 
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 
21 ฉบับ ในป ค.ศ. 2005 เปนจำนวน 
58 ฉบับ ในป ค.ศ. 2013 ซึ่งในจำนวน 
ดังกลาว เกือบครึ่งหนึ่งเปนความตกลง 
ทางการคาที่มีเงื่อนไข เชน ระบุให 
ประเทศคู ค าปรับปรุงกฎหมายและ 
สภาพการบังคับใชกฎหมายแรงงาน 
ภายหล ังความตกลงม ีผลบ ังค ับใช  
มิเชนน้ันอาจถูกตัดสิทธิพิเศษทางการคา 
ตามความตกลงได

มาตรฐานแรงงาน (Labour stan-
dards) หมายถึง เกณฑหรือขอกำหนด 
ขั้นต่ำในการใชแรงงาน เชน ชั่วโมงการ 
ทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห การลา 

น
กรณีตางๆ เปนตน ซึ่ง ILO ในฐานะ 
องคกรระหวางประเทศท่ีทำหนาท่ีสงเสริม 
สิทธิของแรงงานดานตาง  ๆไดออกมาตรฐาน 
แรงงานระหวางประเทศในรูปแบบของ 
อนุสัญญา (Convention) ซึ่งจะมีผล 
บังคับใชกับประเทศสมาชิกท่ีใหสัตยาบัน 
ตออนุสัญญา โดยอาจออกเปนกฎหมาย 
ภายในที ่สอดคลองก ับเน ื ้อหาของ 
อนุสัญญาแตละฉบับ 

ประเทศไทยมีการใหส ัตยาบัน 
อนุสัญญา ILO ที่ยังคงมีผลบังคับใช   
ในเดือนสิงหาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 
14 ฉบับ จากอนุสัญญาทั้งหมด 190 
ฉบับ โดยสวนมากเปนตราสารพื้นฐาน 
(Fundamental Instruments) ซึ่ง 
เปนตราสารท่ีออกตามหลักการและสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในการใชแรงงานของ ILO 
อันประกอบดวยประเด็น เชน แรงงาน 
บังคับ (forced labour) คาตอบแทน 
ที่เทาเทียม (equal remuneration) 
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลว 
รายที่สุด (worst form of child 
labour) เปนตน ประเทศไทยไดพัฒนา 
มาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของ 
ILO ในหลายประเด็น โดยการระบุสิทธิ 
ดานตางๆ ของแรงงานไวในพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เครื่องมือในการติดตามสภาพการ
บังคับใชมาตรฐานแรงงาน คือ การ 

ตรวจแรงงาน (labour inspection) 
โดยเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการอบรม 
หลักสูตรการตรวจแรงงานที่พัฒนาขึ้น 
โดย ILO จะเขาไปตรวจสอบสถาน 
ประกอบการตางๆ วามีการจางงานที่ 
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม อยางไรก็ดี 
จำนวนพนักงานตรวจแรงงานในประเทศ 
ไทยมีเพียง 710 คน ซึ่งไมเพียงพอตอ 
การคุมครองแรงงานในประเทศท่ีมีจำนวน 
กวา 38 ลานคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
แรงงานท่ีอยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 
หรือไมไดทำงานในสถานประกอบการ 
อยางสม่ำเสมอ ซึ่งทำใหพนักงานตรวจ 
แรงงานตรวจไดไมทั่วถึง 

ขอจำกัดดานการบังคับใชกฎหมาย 
แรงงานในไทยปรากฎชัดขึ ้นในกรณี 
แรงงานตางดาว ซึ่งมีความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจไทยมากขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
ใชบังคับกับลูกจางและนายจางโดยไมมี 
ขอจำกัดดานสัญชาติ ตามกฎหมายแลว 
แรงงานตางดาวในไทยจึงตองไดรับความ 
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงานเชนกัน แตเนื่องจากแรงงาน 
ตางดาวจำนวนมากอยูในภาคเศรษฐกิจ 
นอกระบบและมีสถานะคนเขาเมืองที่ 
ไมชัดเจนจากการลักลอบเขาประเทศ 
หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
กับใบอนุญาตทำงาน ทำใหแรงงาน 

เมื่อมาตรฐานแรงงาน
กลายเป็นมาตรฐานสินค้า

28

TDRI

â´Â: ºØÞÇÃÒ ÊØÁÐâ¹ 

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·Â (·Õ´ÕÍÒÃ�äÍ)



29

TDRI



ตางดาวมักหลีกเลี ่ยงพนักงานตรวจ 
แรงงานซึ่งเปนเจาหนาที่รัฐ ทำใหเกิด 
กรณีละเมิดสิทธิแรงงานตางดาวใน 
ประเทศไทยหลายครั้ง 

จากการศึกษา โดยทีดีอารไอ เพื่อ 
จัดทำยุทธศาสตรดานแรงงานเพ่ือการเปน 
ชาติการคา เสนอตอสำนักงานนโยบาย 
และยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 
ประเมินวา ขอจำกัดในการบังคับใช 
มาตรฐานแรงงานดังที่กลาวมา ทำให 
เกิดความเสี่ยงที่ประเทศคูคาของไทย 
อาจยกประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน 
มาใชเปนเงื่อนไขทางการคา ดังกรณีที่ 
กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา 
ไดระบุสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย 2 
กลุม ไดแก กุง และเครื่องนุงหม ซึ่ง 
คาดวามีการใชแรงงานเด็กและแรงงาน 
บังคับไวในรายการภายใตกฎหมาย 
Executive Order 13126 ซึ่งหาม 
ไมใหหนวยงานรัฐบาลกลางสหรัฐ 
ดำเนินการจัดซื ้อจัดจางสินคาใน 
รายการดังกลาว 

ความตกลงทางการค าหลาย 
ฉบับเริ่มนำมาตรฐานแรงงานเขามา 
เปนเงื่อนไขการเจรจาการคา ดังนั้น 
ประเทศที่เคยมีความตกลงลักษณะ 
ดังกลาวกับประเทศอื่นแลวนาจะตอง 
มีการปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรฐาน 
แรงงานภายในประเทศเพ่ือใหสอดคลอง 
กับความตกลงที่ทำไว ในอนาคตจึงมี 
ความเปนไปไดที ่ไทยจะตองเจรจา 
การคากับประเทศที ่มีการปรับปรุง 
และยกระดับกฎหมาย หรือมาตรฐาน 
แรงงานภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
และจะยิ่งทำใหการเจรจาการคาใน 
อนาคตหาขอตกลงยากขึ้น เนื่องจาก 

ความแตกตางของมาตรฐานแรงงาน 
ระหวางประเทศคูเจรจา

ตัวอยางท่ีสำคัญ คือ Trans-Pacific 
Partnership (TPP) ซึ่งประกอบดวย 
ประเทศคูคาสำคัญของไทยอยางสหรัฐ 
อเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย รวมถึง 
ประเทศอาเซียนอยางสิงคโปร บรูไน 
มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งรวมแลวมี 
มูลคาการคาสูงถึงรอยละ 40 ของมูลคา 
การคาโลก โดย TPP มีขอกำหนดที่ 
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานของ ILO ใน 
ดานสิทธิพื ้นฐานของแรงงานในการ 
รวมกลุม การเจรจาตอรองรวม การ 
หามการใชแรงงานบังคับ การหามการ 
ใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุด 
และขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงาน 
ซึ่งหากประเทศเหลานี้มีการปรับปรุง 
มาตรฐานแรงงานตามความตกลง TPP 
จะทำใหการเจรจาการคาทวิภาคีใน 
อนาคตกับประเทศสมาชิก TPP ยาก 
ขึ้น และหากในอนาคตไทยตองการเขา 
เปนประเทศภาคีของ TPP ก็ตองปรับ 
กฎระเบียบภายในประเทศที่เกี ่ยวกับ 
มาตรฐานแรงงานใหสอดคลองดวย 

ดังท่ีกลาวไวแลว มีประเทศสมาชิก 
อาเซียน 4 ประเทศที่เปนภาคี TPP 
ซึ่งหากประเทศเหลานี้มีการปฏิบัติตาม 
ขอตกลง TPP แลวจะมีมาตรฐานแรงงาน 
ที่สูงขึ้น กรณีดังกลาวอาจทำใหชองวาง 
ระหวางมาตรฐานแรงงานของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนขยายมากขึ้น ซึ่ง ณ 
ปจจุบัน กฎหมายแรงงานในประเทศ 
อาเซียนก็มีความแตกตางกันตามสภาพ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของแตละ 
ประเทศอยูแลว ชองวางดังกลาวอาจ 
สงผลตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ 

ตองการเปนฐานการผลิตเดียว โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประเทศอาเซียนที่เขารวม TPP 
สามประเทศเปนประเทศที่มีทุนใหญ 
อยางสิงคโปร มาเลเซีย และบรูไน อาจ 
เลือกท่ีจะไมใชหวงโซมูลคาภายในอาเซียน 
กับประเทศท่ีไมไดเปนสมาชิก TPP เพ่ือ 
หลีกเลี่ยงปญหาในการคากับประเทศ 
TPP ซึ่งสวนมากเปนตลาดใหญอยาง 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และออสเตรเลีย 
ในท่ีสุดแลวอาจทำใหประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนไมถูกใชประโยชนอยางเต็มที่

โดยสรุป ประเด็นดานสิทธิแรงงาน 
กำลังไดรับความสำคัญและเปนท่ีจับตา 
มอง และแนวโนมที่ประเด็นดานสิทธิ 
แรงงานจะถูกนำมาเปนเงื ่อนไขทาง 
การคาเริ่มมีมากขึ้น ประเทศไทยควร 
พิจารณาปรับปรุงเครื่องมือการบังคับ 
ใชกฎหมาย คือ การตรวจแรงงาน 
หรือสนับสนุนใหสหภาพแรงงานมี 
บทบาทในการชวยดูแลการใชแรงงาน 
ในประเทศใหเปนไปตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ควรริเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับมาตรฐาน 
แรงงานในแตละประเทศเพื่อนำไปสู 
การจัดทำมาตรฐานแรงงานขั ้นต่ำ 
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเคล่ือน 
ยายปจจัยการผลิตท่ีสำคัญอยางแรงงาน 
ดวย 

ขอมูลเพิ่มเติม
ทีมจัดการความรูและสื่อสารสาธารณะ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทร.02-718-5460 ตอ 511 
e-mail: kmteam@tdri.or.th
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ในชวงนี้หลายคนคงไดยิน 
เก ี ่ ยวก ับนโยบายทาง 
เศรษฐก ิจของประเทศ 

ไทย ที่ไดออกมาโดยรัฐบาลนี้ ไมวาจะ 
เปนเรื่อง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 และอีกประเด็นที่นาสนใจ 
ก็คือ Thailand 4.0 ซึ่งเปนกลไกใหม 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในชวง 
นี้ใหพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) ท่ีประเทศไทย 
ติดอยูหลายป  ผมไดทำงานและเรียนรู 
จากการมาชวยงานท่ีหอการคาไทยและ 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย มากวา 
4 ปแลว เห็นวาปจจุบันภาคเอกชน ได 
มียุทธศาสตรสงเสริมการเขมแข็งของ 
ประเทศ (Competitiveness) โดยรวม 
กับรัฐบาลหลายคณะทำงานดวยกัน 
ซึ่งมุงหวังใหประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจ
ที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากการที่ 
ประเทศไทยเราเศรษฐกิจเติบโตชากวา
ประเทศเพ่ือนบานเยอะ มีปญหาภายใน 
เรื่องความเหลื่อมล้ำ จากปญหาทาง 
การเมืองตางๆ ดังนั้น ทางออกหนึ่งของ 
ประเทศไทยทุกฝายจึงตองรวมมือกัน 
เพื่อประโยชนของประเทศ 

เขามาสูประเด็นที่กลาวถึงวันนี้ 
เร่ือง Commerce 4.0 ท่ีจะชวยสนับสนุน 
แผนงานของรัฐบาลน้ีในเร่ือง Thailand 

น
4.0 (Value Based Economy) ผม 
ไดศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนา 
รวมถึง Mega Trends หลายอยางของ 
โลกเราท่ีเกิดข้ึนในชวงน้ี ซ่ึงทำใหหลายๆ 

ธุรกิจ ตองมีการปรับตัว ยกตัวอยางเชน 
ในชวงทศวรรตที่แลว ก็จะมีการเปลี่ยน 
แปลงเชน โลกาภิวัฒน (Globalization)  
การเติบโตของผูใช Internet ตลาดใหม 
(Emerging Market) เปนตน ซ่ึงก็มีหลายๆ 
ธุรกิจประสบผลสำเร็จและลมเหลวจาก 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิด Trend ตางๆ ผม 
แบงยุคของการคาของ ประเทศเราเปน 
4 ยุคดวยกัน ซึ่งในตอนทายจะอธิบาย 
เพิ ่มเติมสำหรับแนวทางการรวมมือ 
ขับเคล ื ่อนผ ู ประกอบการไทยไปสู  
Commerce 4.0 ดวยกัน

Commerce 1.0: Traditional 
Trader เปนการคาแบบดั้งเดิม มีการ 
ซื้อมา - ขายไป มีการพัฒนาจากการ 
แลกเปล่ียนในประเทศเปนการคาระหวาง 
ประเทศ การตลาดที่ใชก็จะเปน Mass 
Marketing ซึ่งการคาตางๆ ยังอาศัย 
เรื่องขอมูลที่ยังไมสามารถเขาถึงโดยทั่ว 

เชน ผูซื้อ - ผูขาย ยังไมรูจักกัน หรือยัง 
ไมไวใจกัน ดังน้ัน “บทบาทของตัวกลาง” 
หรือ Trader จึงเขามามีบทบาทท่ีสำคัญ 
ในการซื้อขายและทำใหการคาเติบโต 

มากขึ้นในการคายุค Commerce 1.0 
เร่ืองของการชำระเงินและระบบ Logistics 
ของสินคาก็ยังเปนแบบ Physical move 
แตเนื่องดวย Information Flow ยัง 
ไมตอเนื่องทำใหความรวมเร็วของการ 
สงสินคายังมีติดขัดอยูหลายจังหวะ

Commerce 2.0: Online/ 
Modern Trader เปนชวงเริ่มตนของ 
Globalization และ E-commerce 
เร่ิมเขามามีบทบาทในธุรกิจมีการซ้ือขาย 
ผานระบบ Internet เพิ่มขึ้น ขอมูลมี 
การเช่ือมตอกันมากข้ึน มีการนำเร่ืองของ 
IT มาเช่ือมกันทำใหเกิดความเขมแข็งของ 
Connectivity ในยุคนี้ ประเทศตางๆ 
จะเริ่มมีขอตกลงทางการคา เชน Free 
Trade Agreement กันเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อ 
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ 
หรือปกปองธุรกิจของประเทศตัวเอง 
ในยุคน้ีส่ิงท่ีนาสนใจอีกอยางท่ีทำใหเกิด 

Commerce 4.0 
คืออะไร

Commerce 4.0 SMART 4.0 จะเป็นการ 
Integrate ข้อมูล Innovation และ Technology 
เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้
ตรงความต้องการและลูกค้ามีตัวเลือกมากข้ึน 
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ลงทุนเพิ่มเพื่อทันพฤติกรรมผูบริโภคที่ 
เปลี่ยนไป สิ่งที่สำคัญที่จะทำใหธุรกิจ 
อยูรอดไดในยุคนี้คือ ความแตกตางและ 
นวัตกรรมของผูคาแตละราย Innovation 
มีบทบาทกับการเปลี่ยนของธุรกิจมาก
ข้ึน ไมวาจะเปน Product Innovation/ 
Service Innovation/ หรือ Business 
Model Innovation ซึ่งเหลานี้ลวน 
เปนส่ิงท่ีผูคาตองทำเพ่ือใหอยูรอดในการ 
แขงขันที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

Commerce 4.0: SMART 
Trader น่ีเปนยุคใหมของการคาท่ีเปล่ียน 
ไปจาก Mega Trends ตางๆ ซึ่ง    
จริงๆ แลวผมก็มองวา ยังไมตางจาก 
Commerce 3.0 มากเทาไหรนัก ซึ่ง 
Concept ของ SMART Trader นั้น 
คือการนำ Information/Technology/ 
Innovation ทั้งหมดมา integrate 
และเชื่อมโยงโดยมี Connectivity ซึ่ง 
ถามีการยกตัวอยางนาจำทำใหผูอาน 
เขาใจมากขึ้น จริงๆ ยกตัวอยางเรื่อง 
การขายของหนารานคา 

ในยุค Commerce 1.0 Tradi-
tional Trader  ผูคาตองมีหนารานเพื่อ 
ใหคนเขามาเลือกซ้ือของซ่ึงตองมีช้ันวาง 
ของใหลูกคาเลือก 

ในยุค Commerce 2.0 Online/ 
Modern Trader ทางรานเริ่มปรับตัว 
มีการนำ Internet มาใชมีการสั่งของ 
มาขายหรือจัดสงใหลูกคาตาม Order 
ทางโทรศัพท  

ในยุค Commerce 3.0 Innovative 
Trader เปนเร่ืองของการเอา Innovation 
ใหมๆ ผาน Business Model ใหมๆ 
เชน สั่งของผาน application มือถือ 
ตางๆ มีการทำ Online Catalog ไม 

ตองเนนหนาราน
ในยุค Commerce 4.0 SMART 

4.0 จะเปนการ Integrate ขอมูล 
Innovation และ Technology เขา 
ดวยกัน ทำใหสามารถเขาถึงลูกคาไดตรง 
ความตองการและลูกคาม ีต ัวเล ือก 
มากขึ้น เชน เปน Virtual3D ใหลูกคา 
ถึงที่เลย โดยไมตองเดินทางมาหนาราน 
และทางผูคาก็สามารถนำเสนอของที่ 
ลูกคาต องการไดโดยการวิเคราะห 
DATABASE ของลูกคากลุมตางๆ และ 
นำเสนอใหลูกคาเลย

จริงๆ แลว ทั้งเรื่อง Information 
Technology Innovation เขามามี 
บทบาทต้ังแตยุค Commerce 3.0 แลว 
แตสิ่งที่แตกตางคือ พฤติกรรมผูบริโภค 
ท่ีมองวามีแนวโนมจะ Self Service มาก 
ข้ึน มีทางเลือกมากข้ึน และ Technology 
ใหมๆ ก็ทำให Mobility ของคนนอยลง 
แตได Experience ของการเลือกสินคา 
มากขึ้น 

สรุป การที่ประเทศไทยจะกาวเขา 
สูยุค Thailand 4.0 นั้น สิ่งที่ภาค 
เอกชนตองปรับตัวในดานการคาคือ 
ตองเริ่มมองตัวเองวาทานทำการคาใน 
ปจจุบันอยูในระดับไหน และถาอยาก 
พัฒนาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอง 
ทำอยางไร และนำเรื่องไหนเขามาทำใน 
ธุรกิจของทาน เพื่อใหเกิดความสามารถ 
ในการแขงขันได จริงๆแลวทุกคนสามารถ 
ทำธุรกิจแบบเดิมตอไดแตอยูบนความ 
เส่ียงท่ีไมรูจะมีใครมาแยงลูกคาไปเม่ือไหร 
ธุรกิจจะไปตอไดไหม จะสามารถขยาย 
ลูกคาไดไหม ผมจบบทความน้ีไวท่ี “การ 
คายุคใหม โลกเปลี่ยน... เราปรับ...”

การเปลี่ยนแปลง คือ Marketing และ 
Branding ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงความ 
ตองการของลูกคาออกมามีการดูเรื่อง 
Customer Centric และนำไปประยุกต 
ตอ นอกจากนั้นการที่ Internet เขามา 
มีบทบาทก็ทำให Information Flow 
มีระบบระเบียบและเกิดความรวดเร็ว 
มากขึ้น ระบบ Logistics และ Supply 
Chain เกิด efficiency มากขึ้น การ 
ชำระเงิน หรือ Money Flow จะเปน 
การที ่ธนาคารระหวางประเทศมีการ 
ปรับตัวเรื่อง Financial Technology 
ที่เขามาเพิ่มขึ้น  

 Commerce 3.0: Innovative 
Trader ชวงนี้เปนชวงที่ยากลำบาก 
สำหรับการคาขาย เพราะบทบาทของ 
ตัวกลางเร่ิมลดลงไป ผูผลิตและผูบริโภค 
สามารถเขาถึงกันและเจอกันมากขึ้น 
ดังนั้น Value หรือ ประโยชนของ 
Middleman จะเร่ิมลดลง หลายๆ บริษัท 
มีการเขาถึงลูกคาเอง ดังนั้น Trader 
หรือนักคาตางๆตองมีการปรับตัว ซึ่ง 
สิ่งที่สำคัญในยุคนี้มากขือขอมูล การ 
ขยายตัวของการทำการคา online ทำให 
เกิด Transaction ขึ้นเยอะทำใหตองมี 
ระบบการเก็บขอมูลและการนำขอมูล 
มาวิเคราะหกันมากขึ้น (BIG DATA) ซึ่ง 
มามองดูเร่ืองของการผลิตและการตลาด 
ในยุคน้ีก็เริ่มมีการนำ Technology มา 
ใช และเกิดการผลิตเพื่อรองรับตลาด 
เฉพาะกลุม (Niche Market) มากขึ้น 
ทำใหการคาในยุคนี้ ยิ่งยากเขาไปจาก 
ความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 
และสินคาที่มีมากขึ้น รวมถึง ชองทาง 
การคาใหมๆ  เร่ิมมาท้ังการคาขายออนไลน 
website ตางๆ ซึ่งทำใหผูคาตองมีการ 
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เขตอุตสาหกรรม หรือ 
สวนอุตสาหกรรมซูโจว 
(Suzhou Industrial Park: 

SIP) สรางขึ้นโดยความรวมมือระหวาง 
รัฐบาลจีนและสิงคโปร ไดรับการอนุมัติ 
จัดตั้งเมื่อเดือน ก.พ. 2537 เนนดึงดูด 
การลงทุนประเภทอุตสาหกรรมสมัยใหม 
เปนหลัก โดยเฉพาะภาคบริการ 

สภาพเศรษฐกิจ
ของมณฑลเจียงซู

เขตอุตสาหกรรมซูโจว หรือ SIP 
ตั้งอยูตอนใตของมณฑลเจียงซู ติดกับ 
มหานครเซ่ียงไฮ โดยหากกลาวถึงมณฑล 
เจียงซู พบวาเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีสามเหล่ียม 
ปากแมน้ำแยงซีเกียง ซึ่งนับวาเปนเขต 
เศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดของจีนและมีอิทธิพล 
ไปทั่วประเทศ จนไดรับยกยองวาเปน 
“สามเหลี่ยมทองคำ” ของจีน โดยมี 3 
นครหลักที่เปนแกนนำสำคัญ คือ นคร 
เซ่ียงไฮ นครหนานจิง (มณฑลเจียงซู) 
และนครหางโจว (มณฑลเจอ เจียง)  
มณฑลเจียงซูถือเปนมณฑลท่ีมีศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจคอนขางสูงของจีน พิจารณา 
จากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายมณฑล 
ของจีนเปนลำดับท่ี 2 ติดตอกันมาหลาย 
ปตอเนื่อง มีมูลคาเทากับ 6.5 ลานลาน 

ข
หยวน ในป 2557 คิดเปนรอยละ 10.2 
ของ GDP รวมของจีนซึ่งมีมูลคาเทากับ 
63.6 ลานลานหยวน ในป 2557 โดย 
เปนรองจากมณฑลกวางตุงมาเปนเวลา 

หลายสิบปติดตอกัน ภาคบริการมี GDP 
เปนสัดสวนมากท่ีสุด รอยละ 52.68 ของ 
GDP ท้ังมณฑล ธุรกิจบริการท่ีสำคัญ คือ 
การคาสงคาปลีก โดยรอยละ 89.9 เปน 
การคาสงคาปลีกในเขตเมือง (ป 2557) 
สวนท่ีเหลือรอยละ 11.1 เปนการคาสง 
คาปลีกในชนบท รองลงมา คือ ธุรกิจให 
บริการทางการเงิน การกอสราง (ปจจุบัน 
มีกิจการกอสรางของไทยเขาไปลงทุน 
ในมณฑลเจียงซู) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
คมนาคมขนสงและโลจิสติกส และโรงแรม 

ตามลำดับ สาเหตุมาจากการขยายตัว 
ของเมือง สงผลใหภาคธุรกิจขยายตัว 
การใหบริการทางธุรกิจสมัยใหมจึงเติบโต 
มากขึ้น เชน ธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจ 

โลจิสติกส ธุรกิจการเงินและบัญชี และ 
บริการดานกฎหมาย เปนตน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการใหบริการดานการเงิน ที่มี 
การขยายตัวสูงเปนสวนหนึ่งที่สงผลให 
ภาคบริการเจริญติบโตและมีมูลคาเพิ่ม 
ข้ึนมาเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 
ตามลำดับ 

มณฑลเจียงซูมีมูลคาการคาระหวาง 
ประเทศ ในป 2557 อยูที่ 563,760 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 

บทวิเคราะห์
ถอดแบบเขตอุตสาหกรรมซูโจว
เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทย

เขตอุตสาหกรรมซูโจว หรือ SIP ต้ังอยู่ตอนใต้ของ 
มณฑลเจียงซู ติดกับมหานครเซ่ียงไฮ้ โดยหาก 
กล่าวถึงมณฑลเจียงซู พบว่าเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ี 
สามเหล่ียมปากแม่น้ำแยงซีเกียง ซ่ึงนับว่าเป็นเขต 
เศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีนและมีอิทธิพลไปท่ัว 
ประเทศ จนได้รับยกย่องว่าเป็น “สามเหล่ียมทองคำ” 
ของจีน โดยมี 3 นครหลักท่ีเป็นแกนนำสำคัญ คือ 
นครเซ่ียงไฮ้ นครหนานจิง (มณฑลเจียงซู) และ 
นครหางโจว (มณฑลเจ้อ เจียง)  
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จากปกอนหนา รอยละ 11.2 รองลงมา 
คือ ฮองกง อาเซียน ญี่ปุน ละติน 
อเมริกา เกาหลีใต ไตหวัน แอฟริกา 
และรัสเซีย ตามลำดับ

สำหรับการคาระหวางประเทศกับ
ไทย พบวามณฑลเจียงซูมีการนำเขา 
สินคาจากไทยที่สำคัญๆ ไดแก เครื่อง 
จักรกล เคมีภัณฑอินทรีย ผัก อุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟา แรเชื้อเพลิง/น้ำมันแร 
เปนตน สวนสินคาท่ีมณฑลเจียงซูสงออก 
ไปประเทศไทยที่สำคัญ ไดแก เหล็ก/ 
เหล็กกลา เครื่องจักรกล อุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟา เปนตน

การจางงานในเมือง ของมณฑล 
เจียงซู ในป 2557 มีจำนวน 16.0 ลาน 
คน คิดเปนรอยละ 20.1 ของจำนวน 

ประชากรทั้งหมดของมณฑล แยกเปน 
การจางงานในอุตสาหกรรมการผลิต 
มากที่สุด รอยละ 38.2 และมีแนวโนม 
การขยายตัวของการจางงานเพ่ิมข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง อันดับสอง คือ การกอสราง 
มีสัดสวนการจางงานรอยละ 28.1 ซึ่ง 
ในป 2555 มีการจางงานเพียงรอยละ 
8.0 แตในป 2557 สัดสวนการจางงาน 
เพิ่มขึ้นถึง 6 เทา จนมาอยูในลำดับที่ 2 
ในปจจุบัน รองลงมา คือ การศึกษา 
รอยละ 5.9 การบริหารงานภาครัฐ 
รอยละ 4.4 คาสงคาปลีก รอยละ 3.7 
คมนาคมขนสง รอยละ 3.1 สุขภาพ 
และสาธารณสุข รอยละ 2.9 และการ 
บริการทางการเงิน รอยละ 2.1 ตาม 
ลำดับ ในสวนของอัตราการวางงานใน 

จากปกอนหนา จำแนกเปนมูลคาการ 
นำเขา 221,890 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และมูลคาการสงออก 341,870 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 จาก 
ปกอนหนา โดยประเทศคูคาที่สำคัญ 
ของมณฑลเจียงซู คือ สหรัฐอเมริกา 
มีมูลคาการสงออกของมณฑลเจียงซูไป 
ยังสหภาพยุโรป 70,170 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 20.5 ของมูลคา 
สงออกทั้งหมดของมณฑล และมีการ 
สงออกเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา รอยละ 7.2 
อันดับสอง คือ สหภาพยุโรป มีมูลคา 
การสงออกของมณฑลเจียงซูเทากับ 
63,510 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน 
รอยละ 18.6 ของมูลคาสงออกทั้งหมด 
ของมณฑล และมีการสงออกเพิ่มขึ้น 
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เมือง (ตามที่ลงทะเบียน) ในป 2557 
อยูที่รอยละ 3.0

อัตราคาจางแรงงานเฉลี่ยในภาพ 
รวมของมณฑลเจียงซู ในป 2557 อยูที่ 
60,867 หยวนตอป หรือ 5,072 หยวน 

ตอเดือน คิดอยูในรูปเงินบาท มีมูลคา 
27,896 บาทตอเดือน1 โดยกิจการท่ีมีคา 
จางแรงงานสูงที่สุด คือ การใหบริการ 
ทางการเงิน มีคาจางเฉล่ียตอเดือน 9,328 
หยวนตอเดือน (51,304 บาทตอเดือน) 
รองลงมา คือ ไฟฟา ประปา 8,705 
หยวนตอเดือน การใหบริการคอมพิวเตอร 
และซอฟแวร 8,528 หยวนตอเดือน 
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคนิค 
เทคโนโลยีตางๆ 6,798 หยวนตอเดือน 
ตามลำดับ นอกจากนี้ อัตราคาจาง 
แรงงานข้ันต่ำของมณฑลเจียงซู สามารถ 
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1,320 หยวน 
1,100 หยวน และ 950 หยวนตอเดือน

มณฑลเจียงซู มีทำเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสม 

ในดานการคมนาคมขนสง โดยเฉพาะการ 
ขนสงทางน้ำ เน่ืองจากมีแมน้ำแยงซีเกียง 
ไหลผาน อีกทั้งยังอยูบนชายฝงดาน 
ตะวันออกของจีน สงผลใหอุตสาหกรรม 
โลจิสติกสของมณฑลมีความแข็งแกรงมาก

- ทางบก: การคมนาคมทางรถยนต 
ในมณฑลเจียงซู ใชทางหลวงสายหลัก 
สายรอง และทางดวนเปนหลัก และยังมี 
สะพานขนาดใหญท่ีขามแมน้ำแยงซีเกียง 
6 สะพาน เชน สะพานเจียง-หยิน เชื่อม 
เมืองจิ้งเจียงกับเมืองเจียงหยิน มีระยะ 
ทางยาว 5.176 กิโลเมตร สะพานสาย 
ซู-ถง เปนสะพานขึง (Cable stayed 
bridge) ยาว 8.206 กิโลเมตร เชื่อม 
เมืองหนานทงกับเมืองซูโจว สะพานทั้ง 
สองแหงเปนเสนทางสำคัญที่เชื่อมตอ 
พื้นที ่ทางเหนือกับทางใตของมณฑล 
ชวยกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ทุรกันดาร 
ทางภาคเหนือ 

- ทางน้ำ: การคมนาคมทางน้ำ 

สวนใหญของมณฑลเจียงซูขนสงผานทาง 
คลองที่สำคัญ คือการขนสงสินคาทาง 
คลองจิง-หาง (The Beijing - Hangzhou 
Grand Canal) โดยมีเสนทางการเดินเรือ 
เช่ือมตอกับเมืองอ่ืนๆ คือ ซูโจว-หางโจว 
และอูซี-หาง สำหรับทาเรือสำคัญของ 
มณฑล คือ ทาเรือเหลียนหยุนกั่ง 
(Liangyungang) เปน 1 ใน 10 
ทาเรือที่ใหญที่สุดของจีน ซึ่งครอบคลุม 
พื้นที่ตั้งแตทางใตของมหานครซางไห 
ตลอดจนถึงทางเหนือของเมืองชิงเตา 
สามารถติดตอกับทาเรือ 1,000 กวาทา 
รวมกวา 160 ประเทศทั่วโลก สามารถ 
รองรับเรือขนาดใหญ 100,000 ตันได 
และสามารถขนสงสินคาไดปละ 25 ลาน 
ตัน ทั้งนี้ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 5 ปฉบับที่ 11 มณฑลเจียงซู 
มีโครงการขยายทาเรือเพื่อใหรองรับ 
สินคาไดถึง 100 ลานตัน ใชเงินลงทุน 
ประมาณ 20,000 ลานหยวน (2.5 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

- ทางอากาศ: มณฑลเจียงซูมีทา 
อากาศยาน 8 แหง เปดเสนทางบินสู 

เมืองตางๆ ทั้งในและนอกประเทศกวา 
67 เสนทาง มีเที่ยวบินประมาณ 250 
เที่ยวตอสัปดาห เชน ทาอากาศยาน 
นานาชาติหนานจิงลูโขว (Nanjing Lukou 
International Airport) นครหนานจิง 
เปนทาอากาศยานที่บริการการขนสง 
ทางอากาศมากเปนอันดับที่ 14 ของจีน 
ทาอากาศยานเหลียนหยุนกั่ง (Lian- 
yungang Airport or Lianyungang 
Baitabu Airport) เมืองเหลียนหยุนกั่ง 
ทาอากาศยานสวีโจว (Xuzhou Airport) 
เมืองสวีโจว เปนตน

- ทางราง: มณฑลเจียงซู มีเสนทาง 
รถไฟสายหลักหลายสาย มีสถานีรถไฟ 
นครหนานจิง เปนสถานีรถไฟชุมทาง 

1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1 หยวน = 5.5 บาท 
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ดานทิศเหนือ สถานีรถไฟสวีโจว เปน 
สถานีรถไฟชุมทางทิศใต นอกจากนี้ยัง 
กอสร างเส นทางรถไฟความเร ็วส ูง 
(high speed train) อีกหลายสายเพื่อ 
เช่ือมตอเมืองตางๆ ในบริเวณใกลเคียง 
และเมืองทา และเขาถึงเมืองใหญทั่ว 
ประเทศกวา 40 เมือง โดยสายตะวันออก 
เชื่อมตอมณฑลหยุนหนานและฮองกง 
สายตะวันตกเชื่อมตอถึงรอตเตอรดัม 
ของเนเธอรแลนด สงผลใหเสนทางขนสง 
ระบบรางของมณฑลเจียงซูสามารถ 
รองรับการขนสงขามประเทศของจีนได 
กวารอยละ 95.0 

เขตอุตสาหกรรมซูโจว 
(Suzhou Industrial Park:
SIP)

เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาห- 
กรรมซูโจว (Suzhou Industrial Park: 
SIP) มีเขตอุตสาหกรรมหลักอยูสองแหง 

ไดแก Suzhou Industrial Park (SIP) 
และ Suzhou New District (SND) 
โดยเขตอุตสาหกรรมทั้งสองแหงนี้ถูก 
สรางข้ึนมาเพ่ือชวยพัฒนาเศรษฐกิจและ 
อุตสาหกรรมในประเทศจีนใหทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดวยการ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมสมัยใหมอาทิเชน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร 
การผลิตอุปกรณไฟฟา และ Advanced 
Services เชน การเงิน การวิจัย และ 
โลจิสติกส เปนตน อีกจุดประสงคหนึ่ง 
ของ SIP และ SND คือการสงเสริมการ 
ลงทุนจากตางประเทศ ที่จะชวยพัฒนา 
คุณภาพแรงงาน เครื่องมือ เทคนิคการ 
บริหาร และเครือขายในตลาดโลกของ 
จีน (Zeng, 2016) โดยรัฐบาลจีนตั้งใจ 
ที่จะพัฒนาซูโจวใหเปนเมืองตัวอยางใน 
ดานการเสริมสรางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย 
และการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ 
ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 รัฐบาลจีน 

ไดเริ ่มการทดลองการเปลี่ยนรูปแบบ 
เศรฐกิจไปสู Market Economy ใน 
Special Economic Zones (SEZs) 
ซึ่งเปนโซนที่มีอิสระทางการบริหารและ 
สรางนโยบายมากกวาท่ีอ่ืนๆ ในประเทศ 
SIP สรางขึ้นดวยความรวมมือระหวาง 
รัฐบาลจีนและสิงคโปรในป 2537 ซึ่ง 
เปนชวงเวลาที่รัฐบาลของสิงคโปรกำลัง 
มุงสงเสริมการคาในภูมิภาคและการลงทุน 
ในตางประเทศเพื่อเพิ่มฐานรายไดของ 
ประเทศ (Economic Regionalisation) 
ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนสนใจที่จะนำ 
ความสำเร็จในดานการบริหารเศรษฐกิจ 
และสังคมของสิงคโปรมาเปนตนแบบ 
จึงอยากใหรัฐบาลสิงคโปรมาเปนสวนรวม 
ในเขตอุตสาหกรรมแหงใหมน้ี โดยเฉพาะ 
ในดานของคำแนะนำแนวทางการบริหาร 
แบบทันสมัย ในป 2537 สัดสวนการ 
ถือหุนของรัฐบาลของสิงคโปรอยูท่ี 65% 
และ 35% โดยที่เหลือเปนของรัฐบาล 
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จีน ในขณะเดียวกันรัฐบาลทองถิ่นของ 
ซูโจวหันมาลงทุนพัฒนา SND ในป 
2537 (กอต้ังป 2533) เพ่ือสนับสนุนการ 
แขงขันระหวางเขตอุตสาหกรรมทั้งสอง 
แตเนื ่องจากรัฐบาลจีนถือหุนใหญใน 
SND นิคมนี้จึงไดรับการสนับสนุนจาก 
รัฐบาลมากกวาโดยเฉพาะในดานของ 
การสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ 
สงผลให SIP สูญเสียกำไรและโอกาส 
ไปมาก สุดทายรัฐบาลสิงคโปรจึงตอง 
ลดสัดสวนหุนลงไปเปน 35% หลังจาก 
ท่ีไมประสบความสำเร็จในการตอรองกับ 
รัฐบาลจีน ทำใหจีนกลายเปนผูถือหุน 
หลักในป 2543

ปจจุบัน SIP ภายใตการบริหาร 
งานใหมของรัฐบาลจีนในป 2543 SIP 
เติบโตรวดเร็วและเริ่มผลิตผลกำไรในป 
เดียวกัน เนื่องจากไดรับการสนับสนุน 
จากรัฐบาลจีนมากขึ้น ขณะนี้ SIP เปน 
หนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดใน 
ประเทศจีน และมี GDP กวา 190 พัน 
ลานหยวนในป 2556 เพิ่มจากเพียง 1 
พันลานหยวนในป 2537 เงินลงทุนจาก 
ตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต 
ปที่กอตั้งจนถึงป 2557 SIP มีโปรเจค 

การลงทุนจากตางประเทศถึง 5,276 
โปรเจค รวมถึงโปรเจคของบริษัทในหมู 
Fortune 500 ถึง 92 โปรเจค และ 
สำนักงานใหญของสถาบันการเงินระดับ 
โลกหลายบริษัท โดยบริษัทเหลานี้ถูก 
ดึงดูดมาดวย แรงงานถูก สิทธิประโยชน 
มากมายของนักลงทุน ตลาดในและนอก 
ประเทศขนาดใหญ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณภาพสูง 

SIP ยังคงมุงพัฒนาอุตสาหกรรมให 
ทันสมัยย่ิงข้ึน และยังคงเปนเมืองตัวอยาง 
ของการสนับสนุนนวัตกรรม และอุตสาห- 
กรรมใหม ขณะนี้ SIP กำลังสนับสนุน 
อุตสาหกรรมช้ันนำ เชน นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการส่ือสาร ซอฟตแวร ช้ินสวน 
เคร่ืองบิน ไบโอเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะพัฒนา 
จากเมือง low-cost manufacturing 
สูเมือง science city อยางแทจริง

โครงสร้างพื้นฐานของเขต
อุตสาหกรรมซูโจว

โครงสรางพ้ืนฐานเปนหน่ึงในปจจัย 
ความสำเร็จหลักของ SIP โดย SIP 
ดึงดูดนักลงทุนดวยโครงสรางพื้นฐานที่ 
เกือบสมบูรณ โดยทุกโปรเจคจะตัดถนน 

มีบริการเช่ือมตอไฟฟา น้ำประปา ระบบ 
กำจัดและบำบัดน้ำเสีย แกสธรรมชาติ 
แกสอุตสาหกรรม ระบบโทรคมนาคม 
ระบบควบคุมอุณหภูมิ เคเบิ้ลทีวี ระบบ 
โทรคมนาคมมีบริการหลากหลาย เชน 
international direct dialling (IDD), 
international roaming, video/ 
telephone conferencing, wifi, fax 
และ broadband internet เปนตน  

เนื่องจาก SIP ตั้งอยูระหวางกลาง 
เมืองซูโจวและเซี่ยงไฮ SIP สามารถรับ 
ประโยชนจากทาเรือน้ำลึก ศูนยธุรกิจ 
ทางการเงิน และแรงงานคุณภาพสูง 
ของมหานครเซี่ยงไฮ ตัวเมืองซูโจวเอง 
มีเครือขายการขนสงที่มีคุณภาพดี เชน 
มอเตอรเวยและรางรถไฟ ระหวางเมือง 
หนานจิงกับเซี่ยงไฮ ในตัวเมืองมีราง 
รถไฟหลักสองรางที่เชื่อมกันในบริเวณ 
กลางเมือง การกอสราง SIP ถูกวางแผน 
ใหกลมกลืนกับการพัฒนาตัวเมืองซูโจว 
ที่ใหอุตสาหกรรมและตัวเมืองสามารถ 
แบงใชเครือขายการขนสงและโครงสราง 
พ้ืนฐานได นอกจากน้ี SIP มีศูนยศุลกากร 
และโลจิสติกสของตัวเองที่ชวยอำนวย 
ความสะดวกในการสงสินคาไปยังทาเรือ 
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น้ำลึกเซ่ียงไฮ โดยใชเวลาขนสงเพียง 
3-4 ชั่วโมง

โครงสร้างเทคโนโลยี
สำหรับโครงสรางดานเทคโนโลยี 

ของ SIP สรุปไดดังนี้

(1) SIP เปนเมืองแรกที่ใช Elec-
tronic Data Interchange เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของระบบขนสงและการ 
สื่อสารในเขตอุตสาหกรรม 

(2) OSS (One-Stop Service 
Centre) เปนศูนยรวมบริการประกอบ 
ธุรกิจที่ชวยอำนวยความสะดวกในการ 
ดำเนินการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต ใบ 
อนุญาตการจัดเก็บภาษี และ aftercare 
ผานระบบอินเตอรเนท 

(3) SIP มีกองทุนเสริมสรางการวิจัย 
ใน Science and Technology (S&T) 
หลายแหง เชน GuoChuang Fund 
Biobay (ไบโอเทค), Nanopolis (นาโน 
เทค), Creative Industrial Park 
(ซอฟตแวร การพัฒนาเกมส และแอน- 

นิเมชั่น), DuShu Lake Innovation 
District of Science & Technology 
(ศูนยฝกงาน อบรม และ R&D) กองทุน 
เหลานี ้ชวยดึงดูดอุตสาหกรรมใหมที ่ 
สงเสริมให SIP พัฒนาขึ้นอยางตอเน่ือง 

(4) SIP มีองคกรสนับสนุนการลงทุน 

โดยเฉพาะที่เนนทำการตลาดสำหรับ 
นักลงทุนในอุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะ 
บริษัทใน Fortune 500 และซัพพลาย- 
เออรของบริษัทเหลาน้ี เพราะ SIP ต้ังใจ 
ที่จะใหทุกขั้นตอนในหวงโซการผลิตมา 
อยูในเขต และเชื่อวานโยบายคลัสเตอร 
นี้จะชวยเพิ่มสมรรถภาพของ SIP

แรงงาน
โดยรวมแลว SIP มีมหาวิทยาลัย 

และวิทยาลัยในพื้นที่กวา 30 แหง มี 
นักเรียนท้ังหมด 1.4 ลานคน ซ่ึงสวนมาก 
สามารถหางานทำในเขต SIP น้ีหลังจาก 
ท่ีสำเร็จการศึกษา มีศูนยบริหารทรัพยากร 
แรงงานท่ีประสานงานกับฝายทรัพยากร 
บุคคลของบริษัทตางๆ เพ่ือชวยหาแรงงาน 

ใหบริษัทจากท่ัวประเทศ ย่ิงกวาน้ัน SIP 
มีศูนยการศึกษาของตัวเองท่ีผลิตแรงงาน 
ระดับสูงใหกับเขตอุตสาหกรรมโดยตรง 
ดังนี้

(1) SIP Institute of Vocational 
Technology เปนวิทยาลัยในเขตที่เนน 

วิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเขต เชน 
electronics, machinery and engi- 
neering และวิทยาลัยนี้สามารถเขียน 
หลักสูตรเองใหตรงกับความตองการของ 
อุตสาหกรรมไดอีกดวย นอกจากน้ีบริษัท 
ใน SIP ยังมีทุนการศึกษาและโปรแกรม 
การฝกงานอีกดวย 

(2) The Suzhou Industrial Park 
Institute of Service Outsourcing 
เปนวิทยาลัยอีกแหงที่เปดขึ้นมาในป 
2553 เพ่ือผลิตแรงงานใหตรงตามความ 
ตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
วิชาเกี่ยวกับ Outsourcing Services 
ที่กำลังเติบโต และนักเรียนสวนมาก 
ที่จบจากวิทยาลัยนี้จะมีงานทำใน SIP 
ทันที
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นโยบายส่งเสริม
และสิทธิประโยชน์

รัฐบาลจีนมีนโยบายหลากหลาย 
ในการโนมนาวนักลงทุนโดยเฉพาะการ 
เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
และมีความคลองตัวสูงในการปรับเปล่ียน 
นโยบาย เนื่องจาก SIP เปน SEZ จึง 
มีอิสระในการกำหนดนโยบาย ทำให 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและกฏหมาย 
คอนขางมั ่นคงและเอื ้อตอการลงทุน 
นอกจากนี้ SIP ยังไดรับการสนับสนุน 
จากรัฐบาลกลางโดยตรง ชวยใหการ 
ตอรองโยบายอื่นๆ ไดรวดเร็วขึ้น

สิทธิประโยชนหลักของ SIP มีดังน้ี
1) งดจายภาษีรายไดในสองป 

แรกท่ีมีกำไร และจายภาษีอัตราคร่ึงหน่ึง 
ของอัตราปกติใน 3 ปถัดไป 

2) ประโยชนภาษีเพิ่มเติมสำหรับ 
อุตสาหกรรม high-technology เชน 
ภาษีองคกรต่ำลง เงินสนับสนุนงานวิจัย 
เงินลงทุนสตารทอัพ และภาษีเงินคืน 

3) คาน้ำประปา แกส และไฟฟา 
ในอัตราพิเศษ 

4) Export Processing Zone 
(โซนสินคาสงออก) ใน SIP ไมตองจาย 
ภาษีนำเขาและสงออก และไมตองมีใบ 
อนุญาตในการประกอบการนำเขาและ 
สงออก

5) พิธีการศุลกากรและพิธีการ 
ดานการขนสงอื่นๆ ที่เรียบงายและสั้น 
ทำใหการขนสงระหวาง SEZ กับทาเรือ 
มีความรวดเร็วขึ้นและคาใชจายถูกลง 

6) SIP สามารถอุนมัติโปรเจคการ 
กอสราง และการจัดสรรท่ีดินเองได โดย 
โปรเจคตองมีมูลคาไมเกิน 30 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และมีพื้นที่ไมเกิน 0.6 ตาราง 
กิโลเมตร เมื่อผนวกกับระบบสงเสริม 
การลงทุนแลว สิทธิพิเศษนี้ทำใหการ 

ธุรกิจสามารถเปดดำเนินการภายใน 
เมืองไดโดยใชเวลาประมาณ 10 วัน

7) SIP สามารถอนุมัติการเดินทาง 
มาท่ีจีนเพ่ือประกอบธุรกิจและออกหนังสือ 
เดินทางไดเอง (Official Duty Passport)

การพัฒนาในอนาคต
หนึ่งในอุปสรรคหลักของ SIP ใน 

ขณะน้ีคือ คาแรงงานและราคาท่ีดินท่ีสูง 
ขึ้น บีบให SIP ตองพัฒนา อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีตอไปเร่ือยๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
ของผลผลิตและรักษากำไรของนักลงทุน 
โดยเฉพาะในดานนาโนเทคโนโลยี ไบโอ 
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และขอมูลทามกลางการแขงขัน จากเขต 
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในปากแมน้ำแยงซี 

แนวทางการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมไทยในอนาคต

สำหรับประเทศไทย พบวามีแนว 
ทางที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรม อาทิ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 

รูปแบบคลัสเตอร ซึ่งเปนนโยบายยก 
ระดับพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและเปนฐานการ 
ผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อ 
รองรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และ 
อุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยจะมีการ 
เช่ือมโยงขององคประกอบตางๆ ท่ีอยูใน 
พ้ืนท่ีคลัสเตอร ท้ังผูผลิตตนน้ำ-กลางน้ำ 
-ปลายน้ำ อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย องคกรของรัฐ 
และเอกชน รวมทั้งจะมีการสนับสนุน 
จากภาครัฐอยางบูรณาการในดานตางๆ 
ทั้งการพัฒนาคนและเทคโนโลยี การ 
พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส การใหสิทธิประโยชนทั้งดาน 
ภาษีและท่ีมิใชภาษี การสนับสนุนเงินทุน 
การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค 

นอกจากนี ้ย ังมีแนวทางพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) เพื่อเปน 
พ้ืนท่ีลงทุนดานอุตสาหกรรมจากนักลงทุน 
ท้ังในและตางประเทศท่ีมีการใชเทคโนโลยี 
ขั้นสูง โดยเนนอุตสาหกรรมเปาหมาย 
10 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (Next-generation 
Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาห- 
กรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการ 
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism) การเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnology) อุตสาหกรรมการ 
แปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม 
(Robotics) อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส (Aviation and Logistics) 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี 
ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร (Medical 
Hub) ดังน้ันการกำหนดรูปแบบขององค 
ประกอบทุกดานเพื่อพัฒนาขึ้นเปนเขต 
อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความ 
ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ จึงจำเปน 
อยางย่ิงในการเปรียบเทียบความเหมือน 
และแตกตางกับเขตอุตสาหกรรมตน 
แบบที่ประสบความสำเร็จ อยางเชนเขต 
อุตสาหกรรมซูโจว ซ่ึงถือเปนเขตอุตสาห- 
กรรมทันสมัย สามารถดึงดูดนักลงทุน 
จากตางประเทศไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสิทธิประโยชนดานการลงทุน 
และรูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ควบคูกับการพัฒนาชุมชนเมือง เขตที่ 
อยูอาศัยใหสามารถอยูรวมกันไดอยาง 
มั่นคงและยั่งยืน
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รัสเซียเปนหนึ่งในประเทศ 
New Frontier ของภาค 
สงออกที่นาสนใจ แมการ 

สงออกสินคาของไทยไปรัสเซียมีมูลคา 
เพียง 713.4 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2558 (ตลาดสงออกอันดับ 37 ของ 
ไทย) และหดตัวถึงรอยละ 41 จากป 
กอนหนา โดยสาเหตุหลักมาจากการ 
ที่รัสเซียประสบปญหาเศรษฐกิจจาก
ภาวะตกต่ำของราคาพลังงานโลก และ 
การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติ 
ตะว ันตกจากกรณีความข ัดแย งใน 
คาบสมุทรไครเมีย จนนำไปสูการออน 
คาลงของเงินรูเบิลถึงราวรอยละ 60 ใน 

ป 2558 นอกจากนี้ รัสเซียยังตอบโต 
ชาติตะวันตก โดยเฉพาะ EU ดวยการ 
ระงับการนำเขาสินคาเกษตรจาก EU 
สถานการณดังกลาวลวนแลวแตสงผล 
กระทบตอผูบริโภคชาวรัสเซีย ไมวา 
จะเปนราคาสินคาในประเทศที่ปรับขึ้น 
จากตนทุนนำเขาที่เพิ่มขึ้น และรายได 
ที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว จน 
สงผลตอเนื ่องไปยังความเชื ่อมั ่นของ 
ผูบริโภค อยางไรก็ตาม วิกฤตดังกลาว 
อาจเปนโอกาสในการสงออกสินคาไทย 
เนื ่องจากการที ่ร ัสเซียกีดกันสินคา 
สงออกจากชาติตะวันตก ทำใหไทยมี 
โอกาสในการเขาไปทำตลาดทดแทน 
สินคาดังกลาว ขณะเดียวกันสินคาที่ 
ไทยสงออกไปยังรัสเซียอยูแลว อาจ 

ตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื ่อให 
เหมาะสมกับภาวะตลาดในปจจุบัน โดย 
Euromonitor ไดสำรวจพฤติกรรม 
ผูบริโภคชาวรัสเซียสำคัญในปจจุบัน 
มีแนวโนมที่นาสนใจ ดังนี้ 

ภาวะเศรษฐกิจกระทบ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ภาวะเศรษฐกิจรัสเซียที ่หดตัว 
กระทบความเชื่อมั่นผูบริโภคในหลาย
ทาง อาทิ ราคาสินคานำเขาที่เพิ่มขึ้น 
จากการที่เงินรูเบิลออนคาลง และ 
รายได จากธ ุรก ิจพล ังงานท ี ่ลดลง 
สะทอนไดจากรายไดที่แทจริง (Real 

Disposable Income) ของรัสเซีย 
หดตัวรอยละ 12.4 ในป 2558 ขณะที่ 
ราคาสินคาผูบริโภคปรับข้ึนเฉล่ียรอยละ 
15.5 สวนคาจางที่แทจริงลดลงรอยละ 
9.8 สถานการณดังกลาวสงผลใหผูบริโภค 
ชาวรัสเซียจำเปนตองเลือกใชจายใน 
สินคาที่จำเปน โดยเฉพาะอาหาร กอน 
เปนอันดับแรก และทำใหบรรยากาศ 
การจับจายใชสอยคอนขางซบเซา เทียบ 
กับกอนหนาซึ่งรัสเซียสรางรายไดจาก
ธุรกิจพลังงานไดมหาศาลในภาวะราคา 
น้ำมันอยูในระดับสูง ทำใหในชวง 
ดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ 
เกิดขึ้นมากมาย โดยลาสุดหาง Avia 
Park ในกรุงมอสโก ซึ่งเปนหางสรรพ- 
สินคาขนาดใหญที่สุดในยุโรป ไดเปด 

ใหบริการในป 2558 แตกลับพบวา 
มีลูกคาใชบริการคอนขางบางตา และ 
มีผูเชารานคาไมเต็มหาง

ผู้บริโภครัสเซียเลือกซื้อ 
สินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น

การเลือกซื้อสินคาออนไลนยังคง 
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในรัสเซียแมผู
บริโภคตองเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
เนื่องจากชองทางออนไลนถือเปนทาง
เลือกในการหาซื้อสินคาราคาถูกกวา
สินคาที่มีจำหนายในรานคาหรือหาง 
สรรพสินคา โดยสินคาที่ชาวรัสเซีย 
เลือกซื้อผานชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น 

ไดแก เสื้อผา รองเทา และสินคา 
อิเล็กทรอนิกส อีกทั้งยังเลือกซื้อจาก 
เว็บไซตจำหนายสินคาราคาถูกของ 
จีนและเว็บไซตของผูประกอบการใน 
ประเทศเพิ่มขึ้น จากเดิมที่นิยมเลือก 
ซื้อจากเว็บไซตชื่อดังอยาง Amazon 
และ Ebay เปนหลัก 

ชาวรัสเซียหันมาดูแล
สุขภาพกันมากขึ้น

ที ่ผ านมารัสเซ ียข ึ ้นช ื ่อว าเป น 
ประเทศที่มีวัฒนธรรมการสูบบุหรี่และ 
การดื่มสุราคอนขางมาก รวมถึงนิยม 
บริโภคอาหารที ่ม ีไขมันและแคลอรี ่ 
คอนขางสูง แตปจจุบันชาวรัสเซียเริ่ม 
มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่ใสใจสุขภาพ

ร

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
ชาวรัสเซีย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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อยูในกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจ มากนัก

ผู้สูงอายุขยายเวลา
เกษียณอายุ

ปญหาเศรษฐกิจที่สั่นคลอนความ 
มั่นคงในการดำเนินชีวิต สงผลใหชาว 
รัสเซียมีแนวโนมท่ีจะทำงานหลังเกษียณ 
อายุเพิ่มขึ้น โดยเกณฑการเกษียณ 
อายุของรัสเซียสำหรับผูชายอยูที ่65 ป 
และผูหญิงอยูที่ 60 ป แตจากการ 
สำรวจของ World Bank พบวารอยละ 
40 ของผูชาย และรอยละ 33 ของ 
ผูหญิง ยังคงทำงานตอหลังวัยเกษียณ 
โดยปญหาเงินเฟอที ่อยู ในระดับสูง 
ราวรอยละ 15.5 ในป 2558 เปน 
สาเหตุหน่ึงท่ีทำใหชาวรัสเซียยังตองการ 
ทำงานตอหลังเกษียณอาย ุทั้งนี ้รัสเซีย 

มีประชากรอายุมากกวา 65 ป อยู 
รอยละ 14 ของประชากรรวม นับ 
ไดวากาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society) แลว แตสัดสวนดังกลาว 
ยังต่ำกวาประเทศสวนใหญใน EU 
คอนขางมาก อาทิ อิตาลี (รอยละ 22) 
กรีซ (รอยละ 21) และเยอรมนี 
(รอยละ 21) การขยายเวลาเกษียณ 
อายุดังกลาวคาดวาจะชวยใหผูสูงอายุ 
ชาวรัสเซียสามารถรักษาความสามารถ 
ในการจับจายใชสอยไวไดในระดับหนึ่ง  

ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ชาว 
รัสเซียมีความสามารถ 
ในการซื้อบ้านลดลง

ชาวรัสเซียมีความสามารถในการ 
ซื้อบานลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย 
เงินกูที่ปรับสูงขึ้นมาก สงผลใหผูบริโภค 

มากขึ้น เห็นไดจากอัตราผูสูบบุหรี่ของ 
ประชากรวัยผูใหญของรัสเซียที่ลดลง 
เหลือรอยละ 38.6 ในป 2557 จาก 
รอยละ 44 ในป 2552 ขณะที่ ปริมาณ 
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ในป 2557 
ลดลงรอยละ 18 จากชวง 5 ปกอน 
หนา นอกจากน้ีชาวรัสเซียยังมีแนวโนม 
เลือกซื้อสินคาอาหารสุขภาพมากขึ้น 
อาทิ อาหารอินทรีย และน้ำผลไม 
รวมถึงมีแนวโนมลดการบริโภคอาหาร 
หวานและผลิตภัณฑจากนม อาทิ ชีส 
และเนย ทั้งนี้ การออกกำลังกายใน 
ฟตเนสไดรับความนิยมคอนขางมาก 
ในรัสเซีย ดังนั้น สินคาอิเล็กทรอนิกส 
สำหรับออกกำลังกาย อาทิ Smart 
Watch ซึ่งสามารถจับชีพจรและการ 
เคลื่อนไหว ก็เปนสินคาอีกประเภทที่ 
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น แตอาจจำกัด 
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ท่ีเพ่ิงเร่ิมทำงานประสบความยากลำบาก 
ในการหาซื้อบานเปนของตนเอง โดย 
สวนหนึ ่งต องแกป ญหาดวยการหา 
บานขนาดเล็กและมีราคาถูกลง อาทิ 
อพารตเมนต 1 หองนอน ไดรับความ 
นิยมเพิ่มขึ้นแทนอพารตเมนต 2 หอง 
นอน ซ่ึงเปนท่ีนิยมมากในอดีต นอกจาก 
นี้ ปญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ปรับสูง 
ขึ้นยังสงผลกระทบตอผูที ่อยูระหวาง 
การผอนบานดวยเชนกัน สงผลกระทบ 
ตอเน่ืองไปยังความสามารถในการจับจาย 
ใชสอยสินคาอื่นๆ ของชาวรัสเซียดวย

แมพฤติกรรมของผู บริโภคชาว 

รัสเซียไดรับผลกระทบคอนขางมาก 
จากภาวะเศรษฐกิจ แตสินคาไทยยังคง 
มีโอกาสสงออกไปยังรัสเซีย เพียงแต 
ตองเขาใจถึงความตองการท่ีเปล่ียนแปลง 
ไป อาทิ ชิ้นสวนยานยนตประเภท 
ทดแทนยังมีโอกาสสงออกจากการที ่ 
ชาวรัสเซียมีแนวโนมชะลอการเปลี่ยน 
รถยนตใหมออกไป ทำใหมีความตองการ 
อะไหลเพื ่อซอมแซมรถยนตเพิ ่มขึ ้น 
ขณะที่สินคากลุมเครื่องประดับ อาจ 
ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดราคา 
สินคาลงใหเหมาะกับความสามารถใน 
การใชจายของชาวรัสเซีย รวมถึงสินคา 

อุปโภคบริโภคท่ีอาจปรับลดขนาดสินคา 
ลงเล็กนอยเพื่อใหราคาถูกลง ทำให 
ชาวรัสเซียตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น 
นอกจากน้ี ในกลุมสินคาอาหาร ผูสงออก 
ไทยกลับมีโอกาสเจาะตลาดมากขึ ้น 
จากการที่รัสเซียจำกัดการนำเขาสินคา 
เกษตรจาก EU โดยผูประกอบการ 
อาจพิจารณาโอกาสในการเขาไปลงทุน 
เพิ่มเติม เนื่องจากหากผลิตสินคาและ 
จำหนายในรัสเซียจะมีแตมตอดาน 
ตนทุนที่ต่ำกวาสินคานำเขาซึ่งไดรับผล 
กระทบจากเงินรูเบิลออนคาลงมาก 

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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ความรวมมือขององคกร 
เครือขายถือเปนพลังที ่ 
สำคัญ (Together is 

Power) โดยเฉพาะการพัฒนาเครือขาย 
สมาคมการคาและการเพิ่มศักยภาพขีด 
ความสามารถทางการแขงขัน ถือเปน 
หน่ึงในนโยบายสำคัญของสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการ 
สงเสริมและพัฒนาสมาคมการคา สภา 
หอการคาแหงประเทศไทย จึงใหความ 
สำคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมบทบาท 
และสนับสนุนภารกิจของสมาคมการคา 
ในการรวมกันผลักดันและสรางความ 
เขมแข็งใหภาคธุรกิจไทย ตลอดจนการ 
แกไขปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับภาค
ธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจไทยใหเติบโต 
อยางตอเนื่อง

สภาหอการคาแหงประเทศไทย จึง 
รวมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย จัดงาน Together is Power 
2016 : Enhancing Connectivity ขึ้น 
ซึ่งถือเปนงานความรวมมือระหวางภาค
รัฐและเอกชน โดยเปนงานมอบรางวัลแก 
ผูบริหารและสมาคมการคา เพ่ือกระตุน 
และสงเสริมใหสมาคมมีบทบาทตอการ

ค
พัฒนาภาคธุรกิจ รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดี  
และเปนผูนำใหกับสมาชิกในการปรับปรุง 
พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจใหมีความเขมแข็ง 
อีกทั้งยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติให 
กับสมาคมการคาท่ีไดทำประโยชนใหกับ 
สมาชิก สังคมและเศรษฐกิจตอไป ภายใน 
งานมีผูบริหาร และนายกสมาคมการคา 
เขารวมกวา 500 คน พรอมท้ังไดรับเกียรติ 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเขารวม 
บรรยายพิเศษภายในงานอีกดวย

นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง ไดกลาวถึงพลัง 
ขับเคลื่อนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะ 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย วามีความสำคัญในการเปน 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  และถือเปน 
หัวใจสำคัญในการสรางความเจริญเติบโต 
ใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพของผลิตภัณฑและการเตรียมความ 
พรอมในอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพ่ือให 
สอดรับกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

ภายใน 2-3 ปขางหนา ซ่ึงมองการพัฒนา 
ประสิทธิภาพของธุรกิจและการลงทุนน้ัน 
จะตองอาศัยผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชน 
ซึ ่งมองวางบลงทุนดานงานวิจัยของ 
ประเทศที่รอยละ 0.47 ตอ GDP ยังอยู 
ในระดับต่ำ และยังขาดความชัดเจนใน 
การนำมาใชจริง ซึ่งกระทรวงการคลัง 
เตรียมเสนอมาตราการเพ่ิมเติมท่ีจากเดิม 
ใหภาคเอกชนรายใหญที่สนับสนุนงาน 
วิจัยที่ตรงความตองการสามารถนำคา 
ใชจายที่เกิดขึ้นมาหักภาษีไดถึง 3 เทา 
ขยายไปถึงผูประกอบการรายยอย SMEs 
สามารถรวมกลุมเพื่อจางงานวิจัยและ 
นำมาหักลดหยอนภาษีไดเชนกัน 

โดยนโยบายของรัฐบาลจะสำเร็จ 
ไดก็ตองอาศัยภาคเอกชน โดยกระทรวง 
การคลังไดมีแนวทางในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจผานมาตรการตางๆ ภายใต 
แนวทางหลัก 3 ดาน คือ 1.การเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ : ซึ่งภายใตภาวะ 
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยและความวุนวาย 
ในประเทศสงผลใหนโยบายเศรษฐกิจ 
ไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับนัก 
ลงทุนและผูบริโภค สงผลใหประเทศ 
สูญเสียการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกวา 

Together is Power 2016 :
Enhancing Connectivity
ความร่วมมือของเครือข่าย
พลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทย
â´Â

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาสมาคมการคา 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
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ศักยภาพ แตในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 
เปนโอกาสทองที่เอกชนตองไปลงทุน  
เพราะรัฐบาลพยายามผลักดันใหเกิดการ 
ลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสัดสวน 
จากปจจุบัน อยูแค 0.4% ของ GDP
นอกจากนี้ รมว. คลังยังชักชวนใหภาค 
เอกชน รีบตัดสินใจลงทุน เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต ภายในป 2559 น้ี 
ตามท่ีรัฐบาลมีมาตรการสงเสริม โดยใหนำ 
คาใชจายมาหักภาษีได 3 เทา เพราะถือ 
วาเปนจังหวะท่ีเหมาะสม ซ่ึงเม่ือเศรษฐกิจ 
โลกกลับมาขยายตัวไดดีขึ้น ใน 2-3 ป 
ขางหนา ประเทศไทยจะไดเปนประเทศ 
แรกท่ีสามารถกระโจนออกไปได 2. การ 
ลดความเหลื่อมล้ำ : กระทรวงการคลัง 
มีแนวคิดที่จะใหบริษัทขนาดใหญ(พี่) 
เขามาชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทขนาดเล็ก(นอง) ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมการ 
ตลาด และการจายคาธรรมเนียมค้ำ 
ประกันสินเชื่อ และเพื่อเปนการจูงใจ 
จะอนุญาตใหบริษัทขนาดใหญสามารถ 

นำรายจายในการชวยเหลือนองหักภาษี 
เงินไดนิติบุคคลได 2 เทา 3. ความ 
มั่นคงดานการเงินการคลัง : รัฐบาลได 
กำหนด 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ 
รัฐบาลมองวาจะเปนเครื่องจักรสำคัญที่ 
จะทำใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดัก 
รายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 
สูประเทศรายไดสูง  โดย 5 อุตสาหกรรม 
แรกจะเปนการตอยอดอุตสาหกรรมที่ 
ประเทศไทยเกงอยูเปนทุนเดิม ไดแก 
ยานยนตสมัยใหม, อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ, 
ทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  และการแปรรูปอาหาร  และ 
อีก 5 อุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรม 
อนาคตของไทย ไดแก หุนยนต, การ 
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บินและโลจิสติกส, เช้ือเพลิงชีวภาพและ 
เคมีภาพ, ดิจิตอล และการแพทยครบ 
วงจร โดยรัฐบาลจะใหแรงจูงใจทั้งใน 
รูปแบบของภาษี การเงิน และการอำนวย 
ความสะดวกตางๆ (ณ ปจจุบัน รางพระ 
ราชบัญญัติอยูระหวางการนำเสนอสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา)

สำหรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
กลาววา ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 ประกอบดวย 
4 เปาหมาย คือ 1. สรางรากฐานความ 
มั่นคงทางสังคม 2. สรางรากฐานความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 3. เสริมสรางความ 
ม่ันคง ความปลอดภัยในการเดินทางและ 
การขนสง 4. สรางโอกาสสำหรับการ 
ใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคม 
อาเซียน และ 5 แผนงาน ที่จะเปนการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและบริการ 
ดานคมมนาคมขนสง (Service) คือ แผน 
งานการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวาง 
เมือง, แผนงานการพัฒนาโครงขายขนสง 
สาธารณะเพ่ือแกไขปญหาจราจรใน กทม. 

และปริมณฑล, แผนงานการเพ่ิมขีดความ 
สามารถ ทางหลวงเช่ือมโยงฐานการผลิต 
ของประเทศและประเทศเพ่ือนบาน, แผน 
งานการพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ำ  
และแผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ 
การใหบริการขนสงทางอากาศ 

โครงการลงทุนพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานดานคมนาคม เพ่ือขับเคล่ือนการ 
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
มี 20 โครงการ วงเงินรวมกวา 1,796 
ลานลานบาท ประกอบดวย ทางอากาศ, 
รถไฟทางคูขนาดทาง 1.00 เมตร, รถไฟ 
ทางคูขนาดมาตราฐาน 1.435 เมตร, 
มอเตอรเวย, โครงขายรถไฟฟา, ทางน้ำ 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development) เปนบริเวณ 
ฐานการผลิตที่สำคัญของหลายอุตสาห-
กรรม ทั้งปโตรเคมี ดานพลังงาน และ 
ยานยนต มีพื้นที่ดำเนินการประกอบ 
ไปดวย 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา อีกทั้งเปนพื้นที่ในการ 
สงเสริมใหเเปนศูนยกลางการขนสงทาง 
เรือของอาเซียน จึงจำเปนตองมีการ 

สงเสริมและพัฒนาในดานโครงสราง 
พื้นฐาน ทั้งถนน ราง ทาเรือ และนิคม 
อุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนสงในระยะ 20 ป มีดังนี้ 1. การ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง 
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบการ 
ขนสงทางรางและการขนสงทางน้ำ เพื่อ 
ใหเปนระบบการขนสงหลักของประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะท่ี 
มีคุณภาพในเขตเมือง 2. การพัฒนาระบบ 
ขนสงโดยคำนึงถึงการขนสงที่ประหยัด 
พลังงาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมี 
ความปลอดภัย 3. การนำเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยมาประยุกตใช เชน ระบบต๋ัวรวม 
GPS Applications ITS ในการใหบริการ 
ขนสงสาธารณะ 4. การสรางมาตรฐาน 
และบริการดานการขนสง (Standard/ 
Services) เชน ปฏิรูประบบรถโดยสาร 
ประจำทาง Universal Design เพื่อคน 
ทุกกลุม 5. การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนสงควบคู  ไปก ับการพัฒนาเม ือง 
(Land Use Planning & Transport 
Development) เชน การพัฒนาพื้นที่ 
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รอบสถานี (TOD) 6. การเชื่อมโยง 
โครงขายคมนาคมขนสงใหเขาถึงแหลง 
อุตสาหกรรม เกษตร ทองเที่ยว และ 
เช่ือมตอประเทศเพ่ือนบาน 7. การบริหาร 
จัดการดานการขนสงและจราจร เชน 
การบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด การ 
ปรับปรุงโครงสรางองคกร การสนับสนุน 
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ 
ใหบริการขนสง

สวน นางอภิรดี  ตันตราภรณ 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชย  
กลาววาบริบทของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยน 
แปลงอยางรวดเร็ว รัฐบาลจึงตองดำเนิน 
การใหเศรษฐกิจไทยเติบโตมั่งคั่งและ 
ยั่งยืน สรางความเขมแข็งกาวพนกับดัก 
ประเทศรายไดปานกลางดวยเทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรค โดยกระทรวง 
พาณิชยจะวางระบบรากฐานเศรษฐกิจ 
ใหเขมแข็ง วางกลยุทธเปนผูนำดานการ 
ตลาด ทำงานรวมกับกลุมธุรกิจอยาง 
ใกลชิด ลดการควบคุมเนนการทำงาน 
รวมกันกับผูประกอบธุรกิจการคา  ซึ่งที่ 
ผานมาไดรับความรวมมือรวมใจจาก 

ทุกภาคสวนเกิดเปนโครงการดีๆ รวมกัน 
เชน Big Brother, SMEs Proactive, 
และสานพลังประชารัฐ นอกจากนี้ยัง 
มอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กำกับดูแลตรวจสอบใหสมาคมการคา 
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตองรวม 
พัฒนาทักษะ วางแผนกลยุทธใหเกิด 
ประสิทธิภาพ มุงยกระดับการบริหาร 
จัดการอยางเปนระบบ พัฒนาใหเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานสากล และเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแขงขัน

สำหรับการมอบรางวัลสมาคมการ 
คาดีเดน ประจำป 2559 แบงออกเปน 
4 ประเภท คือ รางวัลสมาคมการคา 
ยอดเยี่ยม, รางวัลสมาคมการคาดีเดน 
รายดาน, รางวัลผูบริหารสมาคมการคา 
ดีเดน  และรางวัลผูบริหารสมาคมการคา 
รุนใหม โดยปนี้มีสมาคมไดรับรางวัล 
รวม 23 สมาคม และผูบริหารสมาคม 
รับรางวัล 6 ราย

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
สมาคมการคา สภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทย ใหความสำคัญอยางย่ิงตอการสงเสริม 

บทบาท และสนับสนุนภารกิจของสมาคม 
การคา  เพื่อรวมกันผลักดัน และพัฒนา 
ธุรกิจไทยใหเติบโตอยางตอเนื่อง โดย 
ปจจุบันมีการสรางการเช่ือมโยงเครือขาย 
สมาคมการคาจำนวน 12 กลุมธุรกิจ ผาน 
แนวทางการขับเคลื่อนสมาคมการคา 3 
แนวทาง คือ 1. Economic Issue ซึ่ง 
เปนชองทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
ระดับมหภาค ใหกับกลุมสมาคมการคา  
โดยการผลักดันการแกไขปญหาไปยัง 
คณะกรรมการรวม 3 สถาบัน(กกร.) และ 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน 
(กรอ.) รวมท้ังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. Best Practice เนนการดำเนินงาน 
ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะในการแขงขัน 
ของสมาคมการคาและสมาชิกผูประกอบ 
การ และ 3. Networking เนนการสราง 
เครือขายความรวมมือทางธุรกิจ โดย 
การเช่ือมโยงพันธมิตรทางธุรกิจผานทาง 
เครือขาย สมาคมการคา หอการคา 
จังหวัด หอการคาตางประเทศ หนวยงาน 
ตางๆ ในตางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ผูประกอบการ(YEC) และ 
หนวยงานภาครัฐ

ปจจุบันสภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทย มีสมาชิกเครือขายสมาคมการคา  
138  สมาคม  โดยไดแบงศูนยกลางการ 
เชื่อมโยงความรวมมือออกเปน 12 กลุม 
ธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหผูประกอบการ  ซึ่งการ 
ดำเนินการดังกลาวถือเปนเวทีสำคัญ 
ใหสมาคมการคาเกิดการรวมกลุมความ 
รวมมือ เตรียมพรอมสำหรับการแขงขัน 
และพรอมที่จะเปนผูนำใหแกสมาชิก 
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถกาวเดิน 
ไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป
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THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) is the world’s largest business organization with a 
network of over 6.5 million members in more than 130 countries. We work to promote international trade, 
responsible business conduct and a global approach to regulation through a unique mix of advocacy and 
standard setting activities—together with market-leading dispute resolution services. Our members include 
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Challenges for Trade and Investment

>  Transforming the Future:   
Role of Asia-Pacific for the Global Goal  
of sustainable business and the SDGs

TARGET PARTICIPANTS

>  Senior international  
business leaders 

>  Senior business leaders  
from Thailand

>  Opinion makers and key  
Ministers of Thailand



จากคำกลาวขางตนของ 
Heraclitus นักปราชญ 
ชาวกรีก ไดสะทอนถึงความ 

ไมแนนอนและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ในโลกใบนี้ เปนที่ทราบกันดีวาธุรกิจ 
สามารถอยู รอดไดน ั ้นจะตองมีการ 
เปลี่ยนแปลง และสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขันอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ 
ตอบสนองตอพลวัตของสภาพแวดลอม 
ในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยธรุกิจจะตอง 

เผชิญตออุปสรรค การแขงขันทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ รวมไปถึงสภาพ 
แวดลอมทางธุรกิจที่ผันผวน และมีการ 
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารธุรกิจ 
หรือเจาของกิจการจะตองปรับเปลี่ยน 
แนวคิดทางการตลาด ปรับเปล่ียนโครง- 
สรางทางการผลิตภัณฑ และปรับปรุง 
รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) 
เพื่อตอบสนองตอสภาพการแขงขันใหม 
ตลอดเวลา เน่ืองจากวากลยุทธทางธุรกิจ 
ในวันนี้อาจจะลาหลังและไมมีประสิทธิ 
ภาพในอีก 6 เดือนนับจากวันนี้

เน่ืองดวยกฎ ระเบียบ เง่ือนไขของ 
การแขงขัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 
ท้ังจากคูแขงทางธุรกิจ  องคกรของรัฐ ท้ัง 
ภายในประเทศและตางประเทศ สงผล 

จ
ทำใหธุรกิจอาจจะไมสามารถรักษาความ 
ไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 
Advantage) ได Barney (1991) ให 
ความหมายของความไดเปรียบทางการ 
แขงขัน วาคือ การที่องคกรธุรกิจดำเนิน 
กลยุทธทางธุรกิจซึ่งคูแขงทางธุรกิจไม 
สามารถที่จะลอกเลียนแบบได จึงสงผล 
ทำใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  
อยางไรก็ดี พลวัตท่ีสามารถผลักดันใหเกิด 
ความไดเปรียบทางการแขงขันท่ีแทจริง คือ 

การเปนผูประกอบการ (Entrepreneur- 
ship) และ นวัตกรรม (Innovation) 
ดังน้ัน ความสามารถท่ีจะคิดและกระทำ 
ในเชิงการประกอบการ  การสรางสรรค 
นวัตกรรม และการเขาสูกระบวนการ 
ทำลายในเชิงสรางสรรค (Creative 
Destruction) จึงเปนแหลงที่มาของ 
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

องคกรธุรกิจรายใหญหลายตอ 
หลายองคกร มักเผชิญกับประสบการณ 
ทางเศรษฐกิจตกต่ำ ซ่ึงสงผลทำใหจะตอง 
มีการลดพนักงาน การตัดงบประมาณ 
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหมีขนาด 
ลดลง เพื่อความอยูรอดขององคกร จึง 
มีการต้ังคำถามท่ีวา องคกรจะทำอยางไร 
ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมเมื่อ 

มีแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ รวม 
ไปถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการ 
แขงขันสูง  องคกรท่ีเปนผูนำทางธุรกิจใน 
หลายๆ องคกร มีการสรางสวนงานหน่ึง 
ข้ึนมา เรียกวา “สวนงานการประกอบการ 
(Entrepreneurial Sector)”  ไมวาจะ 
เปน Steve Job เจาของ Apple, Fred 
Smith เจาของ FedEx, Jeff Bezos 
เจาของ Amazon.com, Larry Page และ 
Sergey Brin เจาของ Google, รวมไป 
ถึง Bill Gate เจาของ Microsoft ตาง 
เปนพยานวา สวนงานการประกอบการมี 
ความสำคัญตอองคกร เน่ืองจากวาคนสราง 
ไอเดีย ไมใชองคกรหรือสถาบัน (People 
create idea, not institutions) ดังน้ัน 
องคกรช้ันนำของโลกตางใหความสำคัญ 
ของบุคคลกร โดยการตระหนัก รับรู และ 
สรางจิตวิญญาณทางการประกอบการ 
(Entrepreneurial Spirit) ในองคกร

ที่มาและความสำคัญของ
การประกอบการในองค์กร

เม่ือ 3 ทศวรรษท่ีผานมา ศาสตรา- 
จารย Gifford Pinchot (1985) ได 
เขียนหนังสือ “Intrapreneuring” ซึ่ง 
ไดรับความนิยมอยางมาก โดยไดนำเสนอ 

การประกอบการในองค์กร
(Corporate Entrepreneurship)
ความสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
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จากท่ีกลาวขางตน องคกรไมสามารถ 
จะอยูน่ิงเฉย หรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบ 
เดิมไดตลอดเวลา อีกทั้งยังมีคำกลาว 
ที่วา “เมื่อทานหยุด ทานก็เริ่มถดถอย 
แลว” ดังนั้น องคกรจะตองเดินตอไป 
ขางหนาอยูตลอดเวลา หลายๆ คร้ัง การ 
ดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ไมสามารถที่จะ 

นำมาใชได เหตุที่วาบริบทของสภาพ 
แวดลอมทางธุรกิจที่แตกตางจากเดิมใน 
อดีต ขอสมมุติฐานเดิมในการทำธุรกิจ 
ไมสามารถนำไปใชไดอีกตอไป เพ่ือเขาใจ 
ถึงการปรับตัวทางธุรกิจ เราจะตอง 
พิจารณาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
ทั้ง “ภายใน” และ “ภายนอก” 

โดยสภาพแวดลอมทางธุรกิจภาย 
นอก (ตามแผนภาพที่ 1.1) จะกลาวถึง 
ทุกอยางที่อยูภายนอกองคกร ไมวาจะ 
เปนดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ทรัพยากร กฎหมาย แรงงาน 
และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ียังมีการแขงขัน 
ท่ีอยูภายนอกองคกรแตอยูในอุตสาหกรรม 
เดียวกัน โดย ศาสตราจารย Micheal 
E. Porter (1980) ไดนำเสนอ Five 

Force Model ท่ีมีแรงผลักดันตอองคกร 
ไดแก 1) แรงผลักดันจากธุรกิจเดียวกัน 
(Rivals) 2) แรงผลักดันจากสินคา 
ทดแทน (Substitutes) 3) แรงผลักดัน 
จากผูซื้อ (Buyer) 4) แรงผลักดันจาก 
ผูขาย (Supplier) และ 5) แรงผลักดัน 
จากธุรกิจรายใหม (New Entrants) 

สำหรับสภาพแวดลอมภายในองคกร 
(Internal Environment) อาจรวมไป 
ถึงโครงสรางองคกร ระบบและกระบวน 
การภายในองคกร และวัฒนธรรมภายใน 
องคกร ซึ่งเปนสวนที่สรางบรรยากาศ 
ในการทำงานภายในองคกร 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอยาง 
รวดเร็วของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
สงผลกระทบตอองคกรที่จะหาแนวทาง 
ในการดำเนินการและจัดการ เพ่ือท่ีจะอยู 
รอดทามกลางการแขงขันในอุตสาหกรรม 
และความเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารและ 
ผูจัดการในองคกรตางมีเวลานอยลงใน 
การตัดสินใจ และโอกาสนอยลงสงผล 
ทำใหจะตองหลายครั ้งจะตองพลาด 
โอกาสสำคัญทางธุรกิจ  ในการปฏิสัมพันธ 

แนวคิด “Intra” ซึ่งหมายถึง ภายใน 
(Within) และ “preneuring” ซึ่ง 
มาจากคำวา การเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) และตั้งคำถาม 
ที่วา ทำไมเราไมจำเปนจะตองออกจาก 
องคกรเพ่ือเปนผูประกอบการ (Why you 
don’t have to leave the corporation 
to become an entrepreneur) และ 
กลาวถึงการทำอยางไรที่จะใหคนที่เปน 
ผูประกอบการ (บุคลากรท่ีอยูในองคกร) 
และองคกรสามารถที ่จะทำงานดวย 
และสรางผลประโยชนรวมกัน  ท้ังนี้ 
ศาสตราจารย Gifford Pinchot ได 
ใหขอแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับ 
บุคคลากรในองคกร เพ่ือท่ีจะนำแนวคิด 
การพัฒนาไอเดีย ภายในองคกรที่ตั้งอยู 
แลว อยางไรก็ดีช่ือแนวคิดน้ีไดเปล่ียนแปลง 
มาเปน Corporate Entrepreneurship 
หรือการประกอบการในองคกร และได 
รับความนิยมในชื่อนี้มากกวา

ภายใตการเปล่ียนแปลงอยางส้ินเชิง 
ในโลกนี้ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร 
เทคโนโลยี ประชากร การเดินทาง การ 
ขนสงสินคา องคกรไมสามารถอยูนิ่งได 
แตตองมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตอบ 
สนองตอสภาพแวดลอมทางโลกาภิวัฒน 
อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนองคกรท่ีหวัง 
ผลกำไรและไมหวังผลกำไรตางตองคิดคน 
นำเสนอ สินคาและบริการในรูปแบบ 
ใหม เนื่องจากการเกิดตัวขององคกร 
ใหม สินคาและบริการใหม เทคโนโลยี 
ใหม ตางก็แพรกระจายไปทั่วโลก ทำให 
องคกรที่ตั้งอยูแลวจำเปนตองเลือกทาง 
เดินระหวางการกลายเปนเหย่ือของการ 
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ และองคกรจะ 
ทำการปรับเปลี่ยนหรือทำการปฏิวัติ 
ตัวเองเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอม 
ที่มีความผันผวนนี้

องค์กรท่ีเป็นผู้นำทางธุรกิจในหลายๆ องค์กร 
มีการสร้างส่วนงานหน่ึงข้ึนมา เรียกว่า “ส่วนงาน 
การประกอบการ (Entrepreneurial Sector)”  
ไม่ว่าจะเป็น Steve Job เจ้าของ Apple, Fred 
Smith เจ้าของ FedEx, Jeff Bezos เจ้าของ 
Amazon.com, Larry Page และ Sergey Brin 
เจ้าของ Google, รวมไปถึง Bill Gate เจ้าของ 
Microsoft ต่างเป็นพยานว่า ส่วนงานการ 
ประกอบการ มีความสำคัญต่อองค์กร เน่ืองจากว่า 
คนสร้างไอเดีย ไม่ใช่องค์กรหรือสถาบัน (People 
create idea, not institutions)  

55

IDE



56

IDE



กันระหวางลูกคา ผูขาย (Suppliers) 
ผูรวมธุรกิจ (Alliance Partners) และ 
หนวยงานของรัฐ น้ันมีการเปล่ียนแปลง 
อยางตอเนื่องแตองคกรยังตองรักษา 
ความคาดหวังในผลการดำเนินงานที่ 
เหมือนเดิม นอกจากน้ีทรัพยากรธรรมชาติ 
ตางมีการใชอยางตอเนื่อง และดูเหมือน 
จะมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลงซึ่งสงผล 
ทำใหองคกรตองคนหาเทคโนโลยีใหม 
หรือทรัพยากรที่มาทดแทน ทั้งนี้ การ 
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีดูเหมือนจะมี 
การพัฒนาอยางกาวกระโดด หลายครั้ง 
สงผลทำใหอายุของสินคา (Product 
Life Cycle) จะสั้นลงยิ่งทำใหองคกร 
จะตองเรงออกสินคาและบริการใหมให 
เร็วข้ึนเพ่ือตอบสนองการแขงขันท่ีเกิดข้ึน

โดยสรุปแลว องคกรในปจจุบัน 
แทบจะไมมีความสามารถในการควบคุม 
ในระยะยาวตอสภาพแวดลอมภายนอก 
ได นอกจากนี้ประสบการณตางๆ ใน 
ระบบการทำงาน กระบวนการตางๆ มี 
คุณคาลดลงตอองคกร อีกทั้งขนาดของ 
องคกรไมไดสะทอนถึงผลการดำเนินงาน 
ขององคกรอีกตอไป ถึงแมวาองคกร 
ที่มีทรัพยากรที่สมบูรณก็ไมสามารถ 
รับประกันไดวาจะสามารถที่สรางผล 
ประกอบการที่ดีไดอีกตอไป คำถามที่ 
สำคัญตอองคกรที่ตั้งอยูในปจจุบันคือ 
ทำอยางไรท่ีใหองคกรสามารถท่ีจะรักษา 
และดำรงไวซึ่งความไดเปรียบทางการ 
แขงขัน (Sustainable Competitive 
Advantage)

แนวทางใหม่
ในการรักษาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

เพื่อรักษาความไดเปรียบทางการ
แขงขัน องคกรจะตองตอบสนองการ 

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
อยางรวดเร็ว และหนักหนวง กลยุทธตางๆ 
ท่ีองคกรนำมาใชไมวาจะเปนการกำหนด 
ขนาดท่ีถูกตองขององคกร การมุงเนนใน 
ธุรกิจหลักในขนาดที่แตกสายธุรกิจอื่น 
การรีเอ็นจิเนียร่ิง (Reengineering) การ 

จัดการทางคุณภาพอยางรวบยอด (Total 
Quality Management) การทำให 
โครงสรางองคกรแบบราบ (Flattening 
Structure) การกระจายการตัดสินใจ 
(Decentralizing decision-making) 
การ Outsourcing การสรางการรวม 
มือทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ (Strategic 
Alliance) และอื่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นองคกร 
หลายองคกรหลักยังตองประสบปญหา 
ในการลดขนาดการผลิต ลดจำนวนคน 
งาน ปดโรงงานเพื่อยายฐานการผลิตใน 
ประเทศที่มีตนทุนทางแรงงานที่ต่ำกวา 
และพยายามประหยัดในลักษณะ “Lean 
and Mean” กลาวคือการลดขนาดโดย 
การปลดพนักงานลง ซึ่งองคกรจะตอง 
ทำในทุกดานเพื่อความอยูรอด แตทาย 
ที่สุดดูเหมือนวาสิ่งตางๆที่ไดกระทำมา 
ไมไดตอบสถานการณท่ีองคกรเผชิญอยูได

แตดวยสภาพแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงสงผลทำใหสภาพแวดลอม 

ภายในจะตองเปลี ่ยนแปลงไปดวย 
“External change forces internal 
change” แตทำอยางไรที่จะสามารถ 
ตอบสนองสภาพแวดลอมภายนอกที่ 
ผันผวน สลับซับซอน และมีพลวัตที่ 
รุนแรง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงไมวาจะ 

เปนดานสังคม การเมือง กฎระเบียบ 
สังคม ประชากรศาสตร และเทคโนโลยี 
ตางเปนแหลงที ่มาของโอกาสในการ 
ประกอบการ (Schumpeter, 1934) 
แตองคกรที่ตั้งอยูนั้นจะทำอยางไรที่จะ 
สามารถควาโอกาสนั้นและสามารถที่ 
จะหาประโยชนจากโอกาสนั ้นไดนั ้น 
ตางกลับมาที่ทำอยางไรที่จะสามารถ 
รักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน  
ศาสตราจารย Morris, Kuratko, and 
Covin (2010) ไดแนะนำวา ความได 
เปรียบดังกลาวนี้มีที่มาจาก 5 ขีดความ 
สามารถภายในองคกร ไดแก

1) ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) : เปนความสามารถ 
ขององคกรในการปรับเปลี ่ยนตัวเอง 
ในระยะเวลาที ่ยอมรับไดเพื ่อเขาหา 
เทคโนโลยีใหม สรางฐานลูกคาใหม ตอบ 
สนองตอกฎระเบียบใหม และเงื่อนไข 
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โดยไมสนใจหลัก 

ผลรวมของขีดความสามารถท้ัง 5 น้ันเป็น 
ส่วนประกอบท่ีสำคัญในการผลักดันการเป็น 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซ่ึงถือว่า 
เป็นแหล่งกำเนิดท่ีสำคัญและเหตุหลักของการ 
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซ่ึงจะได้ 
ปรากฏการณ์จากผู้นำในตลาดในธุรกิจต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Facebook 
ซ่ึงผู้ประกอบการได้เป็นแก่นหลักในการขับเคล่ือน 
องค์กรธุรกิจเหล่าน้ี  
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ขององคกรหรือเปนเหตุทำใหมีการ 
รบกวนหรือทำลายการพันธสัญญาและ 
ปฏิบัติการภายในองคกร

2) ความย ืดหย ุ นในองค กร 
(Flexibility) : เปนความสามารถใน 
การออกแบบกลยุทธภายในองคกร 
กระบวนการ และแนวทางในการดำเนิน 
งานเพ่ือท่ีสามารถกระตุนการตอบสนอง 
ของพลวัตทางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
และองคประกอบในการดำเนินงาน 
ไมวาจะเปนดานลูกคา ผูกระจายสินคา 
(Distributors) ผูขาย สถาบันการเงิน 
ผูตั้งกฎระเบียบและผูถือผลประโยชน 
รวม (Stakeholders) อื่นๆ

3) ความรวดเร ็ ว ในองค กร 
(Speed) : เปนความสามารถในการ 
ตอบสนองอยางรวดเร็วตอโอกาสที่เกิด 
ข้ึน เพ่ือท่ีจะพัฒนาสินคาและบริการใหม 
ใหเร็วยิ่งขึ้น และสามารถที่จะตัดสินใจ 
ไดอยางทันทวงที

4) ความมุ งมั ่นภายในองคกร 
(Aggressive) : เปนความมุงมั่นของ 
องคกรอยางยิ่งยวด ที่จะมีแนวทางการ 
ดำเนินงานอยางกาวหนา (Proactive 
Approach) ในการที่จะเอาชนะคูแขง 
ทางธุรกิจ และสนองตอลูกคาและการ 
เติบโตของพนักงานในองคกร

5) ความมีนวัตกรรมในองคกร 
(Innovativeness) : เปนการตั้งลำดับ 
ความสำคัญในการพัฒนา การปลอย 
สินคาใหม บริการใหม กระบวนการ 
ใหม ตลาดใหม และเทคโนโลยีใหม 
เพื่อที่จะเปนผูนำในตลาด

ผลรวมของขีดความสามารถทั้ง  
5 นั ้นเปนสวนประกอบที ่สำคัญใน 
การผลักดันการเปนผู ประกอบการ 
(Entrepreneurship) ซ่ึงถือวาเปนแหลง 

กำเนิดที ่สำคัญและเหตุหลักของการ 
รักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ซึ่งจะไดปรากฏการณจากผูนำในตลาด 
ในธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปน Apple, 
Samsung, Facebook ซ่ึงผูประกอบการ 
ไดเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนองคกร 

ธุรกิจเหลานี้ จาก Steven Brandt 
(1987) ไดกลาวไวในหนังสือทางดาน 
การประกอบการในองคกรวา “ความ 
ทาทายขององคกร คือการที่องคกรจะ 
ตองเช่ือมโยงกับพลังแหงการสรางสรรค 
ของบุคคลากรในองคกร เน่ืองดวยความ 
คิดหรือไอเดียมาจากคน และนวัตกรรม 
และการสรางสรรคเปนเปนขีดความ 
สามารถที่จะทำใหบุคคลากรในองคกร 
ใหพันธสัญญาท่ีจะทำพันธกิจขององคกร 
ซึ่งจะดึงความสามารถอื่นๆ ของคน 
เหลานี้มาใชภายในองคกร 

ทายสุดนี้ การประกอบการใน 
องคกรจึงเปนสวนประกอบที ่สำคัญ 
ที่จะชวยใหองคกรที่ตั ้งอยู ไดอยู รอด 
และรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน 
และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นทางธุรกิจ
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คานิยมตอธุรกิจครอบครัว 
มีบทบาทตอความคิดความ 
รู ส ึกและการแสดงออก 

ทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการ 
เกิดคานิยมตางๆ มาจากความเชื่อและ 
การมีศรัทธาในสิ่งที่ตนพิจารณาแลววา
เปนส่ิงท่ีดีมีคุณคา จึงยึดม่ันไวและแสดง 
ออกโดยการกระทำออกมาตามสถานการณ 
ตางๆ กัน คานิยมในทางธุรกิจ เปนเสมือน 
พื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติของ 

บุคคลโดยตรง การวางแนวทางของระบบ 
คานิยมระหวางตัวบุคคลและธุรกิจ ควร 
เชื่อมโยงลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล 
คานิยมครอบครัว และคานิยมธุรกิจ เพ่ือ 
ใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผน 
การธุรกิจที่ดีจึงจำเปนตองมีนโยบาย 
กำหนดคานิยม เพื่อสรางแนวทางการ 
ประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจ 
ไปสู ความสำเร็จทั ้งในครอบครัวและ 
ธุรกิจครอบครัว โดยคานิยมจะสงผลตอ 
ธุรกิจครอบครัว ถึง แกนของวัฒนธรรม 
องคกร และ คานิยมทำหนาที่เปนแบบ 
แผนการจัดการสำหรับการตัดสินใจและ 
แกไขปญหาตางๆ เปนแรงจูงใจไปสู 
ประสิทธ ิภาพสูงส ุดในการทำงาน  
และยังเปนแรงกดดันที่ผูกอตั้งตองการ 

ค
รักษาความเปนเจาของธุรกิจเอาไวให 
กับรุนลูกหรือรุนหลาน จึงเปนส่ิงท่ีทำให 
ผูกอต้ังตองวางแผนการลงทุน เปาหมาย 
การเติบโต และกลยุทธการจัดการใน 
ระยะยาว อีกทั้ง คานิยมครอบครัวได 
แบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมีสวน 
ไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความ 
เปนน้ำหนึ ่งใจเดียวกันในครอบครัว 
ความมุงมั่น และความซื่อสัตยที่มีตอ 
ธุรกิจ ทำใหธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง 

เปนท่ีนาเช่ือถือ และไดรับความไววางใจ 
นอกจากนี้ คานิยมไมไดถูกกำหนดจาก 
เพียงความเช่ือเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ 
ความเชื่อและเรียนรูจากประสบการณ 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสรางความรูสึกทาทายกระตุน 
ใหจาของเกิดความกระตือรือรนและ 
พัฒนาตนเองเพื่อจะหาวิธีการดำเนิน 
ธุรกิจใหไดผลดีที่สุด และในฉบับนี้ ผม 
จึงนำเรื่องของ Hermès มาเปนกรณี 
ศึกษา 

Hermès กับ 
วัฒนธรรมการสืบทอด

คำวา วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร 
มีกลิ่นไอชวนใหนึกถึงความหมายในเชิง
อนุรักษ เหมือนกับคำวา ความนาเช่ือถือ 

และ ความไววางใจ สำหรับ Hermès 
ก็เชนเดียวกัน ระยะเวลาอันยาวนาน 
กวา 170 ป Hermès ซึ่งเริ่มตนจาก 
ธุรกิจครอบครัวไดเติบโตและสรางธุรกิจ 
ที่มั ่นคงขึ ้นมาไดทั ่วโลกโดยสามารถ 
รักษาผลประกอบการไวไดในระดับที่ 
มั่นคง

ในป 1837 เทียรรี่ แอรเมส 
(Thierry Hermès) ผูกอตั้ง Hermès 
เริ ่มทำกิจการสตูดิโอผลิตอานมาบน 

ถนน rue Basse du Remparts ใน 
กรุงปารีส เริ่มแรก Hermès เปนที่ 
รูจักในฐานะชนชั้นสูงและเปนบานที่รัก
อานมา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูจัด 
หาอานมาใหกับจักรพรรดินโปเลียนที่ 
3 แตดวยเหตุที่รองเทาแตะซึ่งนำมาโชว 
ในงานเอ็กซโปเมื่อป 1867 ไดรับรางวัล 
เหรียญเงิน ทำใหมูลคาของ Hermès 
สูงขึ้นในทันที (สมัยนั้นการที่ไดเปนที่ 
รูจักในสถานที่ที่เปนทางการอยางศาล
หรืองานเอ็กซโปถือเปนขอไดเปรียบ) 

ในป 1879 ชารลส เอมิล แอรเมส 
ทายาทรุนที่ 2 ไดยายสตูดิโอมาอยูที่ 
เลขที่ 24 ถนน Rue du Faubourg 
Saint-Honore (ที่ตั้งในปจจุบัน) สราง 
เปนรานรองเทาแตะที่ทั้งผลิต ขายสง 

ธุรกิจครอบครัว
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วัฒนธรรมการสืบทอด
ตอน Hermès
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ฐานะผูคาอานมาที่สามารถติดตอกับ 
คนไดทั่วโลก แตพอถึงชวงเวลาหนึ่งยุค 

ของรถมาก็จบลง เมื่อ Ford บริษัท 
สัญชาติอเมริกันเริ่มผลิตรถยนตออกมา
ไดจำนวนมาก ในป 1923 ยุคของ 
รถยนตก็มาถึง Hermès จึงตอนรับชวง 
เวลาของการเปล่ียนแปลงดวยการหันมา 
ผลิตและขายกระเปาสตรี กระเปาสตางค 
ของที่ทำดวยหนังชิ้นเล็กๆ นอกเหนือ 
จากการผลิตอานมา และก็ยังไดพยายาม 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ใหหลากหลาย เพื่อ 
นำเทคโนโลยีในการผลิตอานมาท่ีสืบทอด 
กันมาไปใชกับหนวยงานแฟชั่นดวย

ในป 1935 Hermès ไดเปดตัว 
กระเปาถือของ “Haut a Courroies” 
ที่ชื่อ “Sac Haut a Courroie” ซึ่ง 
เปนกระเปารุนที่พระราชินีเกรซ แหง 
โมนาโค นำมากดทองไวขณะที่ถูกแอบ 

ถายภาพเพื่อที่จะปดบังการตั้งครรภ 
ตั้งแตนั้นมากระเปารุนนี้ก็มีชื่อเรียกอีก

ชื่อวา “Kelly Bag” และกลายเปน 
รุนที่มีชื่อเสียงมาก ตอมาในป 1937 
Hermès เปดตัวผาพันคอหมายเลหนึ่ง 
และตั้งแตป 1945 ก็กำหนด “รถมา 
สี่ลอกับผูติดตาม” ใหเปนเครื่องหมาย 
การคา นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาพวก 
นาิกา เครื่องประดับ และน้ำหอม 
ตอเนื่องกนัมา โดยเฉพาะผาพันคอและ 
กระเปาเปนสินคาที่ทำให Hermès ได 
รับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน 

ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
ผูบริหารระดับสูงของตระกูลแอรเมส 
มีแนวทางในการทำงานคือ จะบริหาร 
และพัฒนาสินคา รวมถึงควบคุมและ 
ตรวจสอบคุณภาพไปดวย แอรเมสลงทุน 
สรางสตูดิโอเพื ่อพัฒนาฝมือชางและ 

และขายปลีก ตั้งแตนั้นมาพื้นที่ตรงนี้ก็ 
กลายเปนที ่หมายปองของคนทั่วโลก 

แมในปจจุบันคอลเลคช่ันของปารีสก็เปด 
ตัวที่นี่เปนหลัก อานมาของ Hermès 
ไดรับรางวัลเหรียญเงินในงานเอ็กซโป 
2 ครั้ง ทำใหมีชื่อเสียงมากขึ้น ในป 
1892 Hermès ไดเปดตัวกระเปารุน 
“Haut a Courries” ซ่ึงภายหลังไดเพ่ิม 
ความตองการของเจน เบอรกิน (Jane 
Birkin) ลงไป เกิดเปนรุน “Birkin” 
กระเปาซึ่งเปนที่ปรารถนาของผูหญิง 
ทั่วโลก

เอมิล โมริช แอรเมส (Emile 
Maurice Hermès) ทายาทรุนท่ี 3 หลัง 
จากที่ไดราชวงศยุโรปมาเปนลูกคา ก็ได 
ออกไปแนะนำตัวเมืองเซนปเตอรเบิรก
อีก และประสบความสำเร็จสามารถขาย 
อานมาใหกับกษัตริยรัสเซีย จนอยูใน 
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ส่ิงท่ี Hermès เจ้าของประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 170 ปี 
ยึดถือเป็นหลักอันดับหนึ่งคือ เทคนิคที่สืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ การรักษากระบวนการผลิตสินค้าและการเช่ือม 

ต่อกับรุ่นต่อไป น่ีคือจิตวิญญาณซ่ึงเป็นรากฐาน 
สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น กล่าวคือ รุ่นต่อไป 

ก็ต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี ้เอาไว ้
ความคิดที่ว่า “Hermès ไม่ใช่แบรนด์” 
อยู่บนหลักตรรกศาสตร์ที่ว่า “ธุรกิจ 
ครอบครัวให้ความสำคัญกับคุณภาพ 
ของการผลิตสินค้า และการดำรงอยู่ของ 

ร ุ ่นต ่อไปเป ็นพื ้นฐาน 
ไม่ใช่การทำยอดขาย 
หรือหาผลกำไรแบบ 
เร่งรีบ จึงยังห่างไกล 

จากคำว่าธุรกิจแบรนด์ 
อีกมาก”   
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สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดความ
คิดสรางสรรคและทำงานไดสะดวกย่ิงข้ึน 
ย่ิงไปกวาน้ันยังไดสรางเวทีใหบรรดาชาง 
และดีไซเนอรไดแลกเปล่ียนประสบการณ 
ในระดับสากล ซ่ึงจะนำไปสูการสรางสรรค 
กิจกรรมและผลงานที ่สะทอนความ 
แตกกตางทางวัฒนธรรม แตแฝงไวดวย 
เทคนิครวมกัน สิ่งที่สรางผลกำไรให 
Hermès ก็คือความมุงม่ันและต้ังใจของ 
ชางนี่เอง 

ทัศนคติของ Hermès คือ การ 
ปฏิเสธแนวคิดทางการตลาด ซึ่งดูมาส 
(Dumas) ทายาทรุนท่ี 5 ใหความสำคัญ 
กับคุณภาพงานโดยยึดเทคนิคของชาง 
Hermès เปนหลัก และเปนผูปฏิเสธ 
แนวคิดทางการตลาดหรือแมแตความ 
เปน แบรนด อยางสิ้นเชิง 

Hermès ไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ทางการตลาด ส่ิงสำคัญอันดับ 1 สำหรับ 
Hermès ก็คือ เทคนิคของชาง สวน 
อันดับ 2 คือความสัมพันธของชางกับ 
ลูกคา คำวา เทคนิคของชาง ช้ีใหเห็นจุด 
เริ่มตนของแนวคิดที่วา “ชางสามารถ 
ทำอะไรไดบาง” ซึ่งไมไดหมายความวา 
เปนกลยุทธแบบ Product out ที่ไม 
สนใจการตลาด แตเปนวิธีท่ีตองเขาใจกับ 
ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา 
ในขณะเดียวกันก็ตองผสมผสานความ 
ตองการนั้นเขากับเทคนิคที่ชางทำได 
แลวผลิตสินคาใหไดตามความตองการ 
ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายถึงการผนวก 
วิธีการทางการตลาดแบบอเมริกันเขากับ 
ประวัติศาสตรท่ีตอเน่ืองยาวนานน่ันเอง

ตรงจุดเริ่มตนของ Hermès กับ 
ลูกคามีความสัมพันธกันอยางไร ทุกวันน้ี 
ถนนโฟบูรก แซง ออนอเร (Foubourg 

Saint Honore) ถนนสายที่ Hermès 
เขามาตั้งรกรากในป 1879 ไดกลาย 
เปนยานแฟชั่นระดับไฮคลาส ในอดีต 
ถนนสายนี้เคยเปนแหลงที่อยูอาศัยของ 
ขุนนางช้ันสูง เพ่ือใหเขาถึงลูกคาและสราง 

ความสัมพันธกันมากขึ้น พวกขุนนาง 
ในยุคนั้นเรียกไดวาเปนชนชั้นที่ยึดติด 
กับสมบัติและชื่อเสียงมากที่สุด และได 
ชื่อวาเปนผูนำทางความคิด ในสมัยนั้น 
ผู นำทางความคิดมีอิทธิพลตอสังคม 
สามารถจับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 
และแนวโนมไดอยางรวดเร็ว ท้ังยังมีการ 
ติดตอระหวางชางที่คุนเคย บรรดาชาง 
ผลิตสินคาโดยอาศัยเทคนิคเฉพาะตัว 
เพ่ือบริหารขุนนางเหลาน้ัน สินคาท่ีผลิต 
ออกมาไดรับการยอมรับวาเปนสินคาที่ 
เหมาะกับยุคสมัยและเหลาผู นำทาง 
ความคิดเหลาน้ี Hermès สืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัวมาอยางตอเนื่องจนถึงรุนที่ 5  
นอกจากนี้ยังประกาศตัวอีกวา  ตัวเอง 
ไมใชแบรนดสินคา

Hermès ไมใชแบรนด หมายความ 
วาอยางไร กลาวคือเปนแนวคิดของบริษัท 
และครอบครัว ซ่ึงเปนเร่ืองของจิตวิญญาณ 
และเปนรากฐานของความคิดเชิงกลยุทธ 
ของบริษัทอีกดวย  ซึ่งถาพูดถึงธุรกิจ 
แบรนดก็จะหมายถึง การสรางแบรนด 

แลวนำไปเชื ่อมโยงใหเกิดเปนธุรกิจ 
ซึ่งสำหรับ Hermès ธุรกิจที่สืบทอด 
กิจการของครอบครัวมาตลอด ขอให 
เรียกวาเปนธุรกิจครอบครัวจะดีกวา 
สิ่งที่ Hermès เจาของประวัติศาสตร 

ยาวนานกวา 170 ป ยึดถือเปนหลัก 
อันดับหนึ่งคือ เทคนิคที่สืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ การรักษากระบวนการผลิต 
สินคาและการเช่ือมตอกับรุนตอไป น่ีคือ 
จิตวิญญาณซึ่งเปนรากฐานสืบทอดกัน 
มารุนตอรุน กลาวคือ รุนตอไปก็ตอง 
รักษาธรรมเนียมปฏิบัติน้ีเอาไว ความคิด 
ท่ีวา “Hermès ไมใชแบรนด” อยูบน 
หลักตรรกศาสตรท่ีวา “ธุรกิจครอบครัว 
ใหความสำคัญกับคุณภาพของการผลิต 
สินคา และการดำรงอยูของรุนตอไป 
เปนพื้นฐาน ไมใชการทำยอดขายหรือ 
หาผลกำไรแบบเรงรีบ จึงยังหางไกลจาก 
คำวาธุรกิจแบรนดอีกมาก”   

Hermès จึงมุงที่ความสามารถ 
และความชำนาญจะผลิตสินคาคุณภาพ 
เยี่ยม และธำรงรักษาแบรนดดวยการ 
สืบทอดธุรกิจครอบครัว ภายในขอบเขต 
ความสามารถของการผลิตมากกวาการ 
ขยายกิจการใหมีขนาดใหญ

ทัศนคติของ Hermès คือ การปฏิเสธแนวคิด 
ทางการตลาด ซ่ึงดูมาส์(Dumas) ทายาทรุ่นท่ี 5 
ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานโดยยึดเทคนิค
ของช่าง Hermès เป็นหลัก และเป็นผู้ปฏิเสธ 
แนวคิดทางการตลาดหรือแม้แต่ความเป็นแบรนด์ 
อย่างส้ินเชิง 
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Alibaba Exclusive 
Dream Trip ณ สำนัก 
งานใหญ  เม ืองหางโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเดิมทริป 
แรกของคนไทย ไปแลวเมื่อวันที ่26-29 
กันยายน 2559 โดยการดำเนินงาน 
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทยกับ Alibaba ซึ่งมีนักฝนทำธุรกิจ 
อีคอมเมิรซขนาดใหญและขนาดเล็ก 
ผูสนับสนุนธุรกิจ SMEs รวมถึงธนาคาร 
ชื่อดังของไทย เขารวมเดินทางทั้งหมด 
30 ทาน ถือไดวาเปนการผสมผสาน 
ความหลากหลายของผูเขารวมเดินทาง 

ซึ ่งได ม ีการแลกเปลี ่ยนความรู และ 
ประสบการณไดอยางลงตัวดวยกิจกรรม 
การละลายพฤติกรรมในแบบฉบับของ 
Alibaba 

Alibaba กอตั้งเมื่อป 1999 ที่ 
เมืองหางโจว โดย Jack Ma กับเพื่อน 
รวมกอตั้งรวม 18 คน การสรางธุรกิจ 
ใหมที่ไมมีใครรูจัก E-commerce ใน 
ขณะนั้นจึงไมใชเรื่องงาย เขาตองโดน 
ปฏิเสธทั้งจากธนาคาร ลูกคา หรือแม 
แตเพื่อที่รวมกอตั้งดวยกัน เพราะไม 
เขาใจในธุรกิจ อยางไรก็ตาม ปนี้ 
Alibaba อยูรอดมาจนถึงปที่ 17 และ 
มีความมุงหวังที่จะอยูตอไปใหถึง 102 
ป เพื่อใหไปถึงป 2100 นี่คือสิ่งที่คน 
Alibaba ตั้งความหวังรวมกัน 

Alibaba มีสำนักงาน (Campus) 
ในเมืองหางโจว 2 สำนักงาน ไดแก 
สำนักงาน Baijing Campus และ Xixi 
Campus (Jack Ma ประจำอยูที่ 

สำนักงานนี้) สิ่งแรกที่ทำใหพวกเรา 
ประทับใจเกี่ยวกับ Alibaba ก็คือ 
การใหความสำคัญกับคน และการ 
สรางวัฒนธรรมองคกรแบบที่นาสนใจ
ตามแบบฉบับเฉพาะ ที่เรียกวา Ali 
Way เชน การมอบเข็มเมื่อทำงาน 
ครบ 1 ป เพื่อแสดงวาคุณคือชาว Ali 
มอบสรอยคอเมื่อทำงานครบ 3 ป 
เพื่อแสดงวาคุณเปนชาว Ali เต็มตัว  
และมอบแหวนซึ่ง Jack Ma จะเปน 
ผูสวมให เมื่อทำงานครบ 5 ป เสมือน 
คนรักหรือครอบครัวเดียวกันตลอดไป 
ทั้งนี้ ดูเหมือนวา Alibaba กำลังจะ 
ผูกคุณไวกับองคกรนี้ตลอดไป แตแท 
จริงแลว Alibaba กลับมีนโยบายที่ 

แปลกออกไป คือ เมื่อคุณทำงาน 
ถึงระดับผูจัดการ (Manager) แลว 
Alibaba จะสนับสนุนใหคุณลาออก 
ไปเติบโตทำในสิ่งที่ตนเองรักและชอบ 

ตอไป แตทุกคนยังคงเปนครอบครัว 
และพันธมิตรกับ Alibaba ไดตลอด 
ไป Alibaba เปรียบตัวเองเหมือน 
มหาวิทยาลัย ที่คนเขามาศึกษาเรียนรู 
และเมื ่อคุณพรอมก็สามารถออกไป 
เติบโตเองได เหมือนการเรียนจบ 
มหาวิทยาลัย จึงไมนาแปลกใจที่อายุ 
เฉลี่ยของคนที่งานที่ Alibaba จึงอยู 
เพียงแค 29 ป และอายุนอยที่สุดอยูที่ 
19 ปเทานั้น 

เราอาจเคยไดย ินประโยคที ่ว า 
Work hard, Play hard แตที่ 
Alibaba กลับคิดตรงกันขาม โดยเชื่อ 
Happy work, Live seriously คือ 
การทำงานอยางมีความสุข แตใชชีวิต 

A

Alibaba Dream Trip 
สร้างแรงบันดาลใจคนมีฝันอยากทำ
ธุรกิจ E-commerce

เราอาจเคยได้ยินประโยคท่ีว่า Work hard, Play 
hard แต่ท่ี Alibaba กลับคิดตรงกันข้าม โดยเช่ือ 
Happy work, Live seriously คือการทำงาน 
อย่างมีความสุข แต่ใช้ชีวิตให้จริงจัง ดังน้ัน เม่ืออยู่ 
ในออฟฟิสของ Alibaba จะสัมผัสได้ถึงความสุข 
ในการทำงาน ความมีพลัง ความกระตือรือร้น แบบ 
ท่ีทุกคนเช่ือว่า คนธรรมดาๆ ท่ีมีหัวใจธรรมดาๆ 
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ใหจริงจัง ดังนั้น เมื่ออยูในออฟฟศ 
ของ Alibaba จะสัมผัสไดถึงความสุข 
ในการทำงาน ความมีพลัง ความ 
กระตือรือรน แบบที่ทุกคนเชื่อวา คน 
ธรรมดาๆ ที่มีหัวใจธรรมดาๆ  นี่แหละ 
กำลังจะสรางสิ่งที่ยิ่งใหญ (Ordinary 
people, Ordinary heart, Remark-
able thing) ที่นี่ทุกคนมีความฝน 
พนักงานจะเขียนความฝนของตนเอง 
ใสลงในใบไม แลวนำไปติดบนภาพที่ 
มีกิ ่งกานสาขาของตนไมตนเดียวกัน 
ซึ่งหมายถึงทุกคนลวนมีความฝน เรา 
จะรวมกันสรางดวยกัน 

ปรัชญาพื ้นฐานของ Alibaba 
แบงออกเปน 6 ขอ ไดแก 

1. ความเชื่อแบบตะวันออก ผสม 
ผสานการบริหารงานแบบตะวันตก 
(Eastern Wisdom & Western 
Management) อาลีบาบามีความเชื่อ 
แบบตะวันออก เชน สัญชาตญาณ แต 
ก็ยึดกระบวนการทำงานและบริหาร 

จัดการแบบตะวันตกที ่ม ีความเปน 
ศาสตรสูง 

2. ขับเคล่ือนการทำงานดวยความ 
ฝน แตก็อยู บนความจริงทางธุรกิจ 
(Dream Driven & Business Reality) 
อาลีบาบาเปนองคกรที ่เต็มเป ยมไป 
ดวยบุคลากรที ่มีความฝนของตัวเอง 
และฝนรวมกันขององคกร รวมถึงมี 
ความเชื่อวา เราจะเขาใจความฝนของ 
เราอยางแทจริงก็ตอเมื ่อเรามีความ 
ชัดเจนในตัวธุรกิจ 

3. สรางความรูสึกเปนเจาของรวม 
แตก็มีระบบการไลคนออกแบบเฉียบคม 
(Ownership & List-end elimination 
system) อาลีบาบาสรางใหคนอาลีบาบา 
มีความรูสึกเปนเจาของ โดยใชความ 

>> คณะลูกทัวร์ผู้มุ่งมั่นใน E-commerce เดินทางถึง Alibaba สำนักงานใหญ่ ณ เมืองหางโจวคณะลูกทัวร์ผู้มุ่งมั่นใน E-commerce เดินทางถึง Alibaba สำนักงานใหญ่ ณ เมืองหางโจว

>  ออฟฟิศ Alibaba สำนักงานใหญ่ Baijing Campus ออฟฟิศ Alibaba สำนักงานใหญ่ Baijing Campus

>  บรรยากาศการดูงานที่ Alibaba สำนักงานใหญ่ บรรยากาศการดูงานที่ Alibaba สำนักงานใหญ่

> คณะลูกทัวร์ผู้มุ่งมั่นใน E-commerce เดินทางถึง Alibaba สำนักงานใหญ่ ณ เมืองหางโจว

>  ออฟฟิศ Alibaba สำนักงานใหญ่ Baijing Campus

>  บรรยากาศการดูงานที่ Alibaba สำนักงานใหญ่
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ฝนในการสรางแรงบันดาลใจรวมกัน 
และเกิดความรักและผูกพันในตัวองคกร 
คนที่จะผานการคัดเลือกเขามาทำงาน 
จึงคัดสรรอยางดีวามีความมุงมั่นและ
ความฝนเดียวกัน อยางไรก็ตาม อาลี- 
บาบามีระบบการประเมินผลพนักงาน
ที่เขมขนทุกๆ 3 เดือน หากไมผาน 
เกณฑการประเมินก็สามารถถูกเชิญ 

ออกจากบริษัทได
4. มีความเปนระบบแบบองคกร 

แตก็มีอิสระและความสรางสรรคแบบ
ไมเปนองคกร (Organization & 
Non-organization) อาลีบาบานับ 
เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ มีโครงสรางองคกรที่ 
ชัดเจน แตในขณะเดียวกัน ก็ใหอิสระ 

กับพนักงาน มีความยืดหยุนในการ 
ทำงาน สนับสนุนการมีนวัตกรรมหรือ 
ความคิดสรางสรรคใหมๆ นอกจากนี้ 
ยังเชื ่อวาทุกคนมีความเทาเทียมกัน 
ลูกนองสามารถคุยกับหัวหนาไดทุกเมื่อ 
ไมจำเปนตองมีระเบียบขั้นตอนในการ 
เขาหา 

>  หมู่บ้านความฝันที่รัฐบาลจีนลงทุน 50,000 ล้านบาทเพื่อสร้างธุรกิจ Startup 
E-commerce

>  เจ้าของธุรกิจ E-commerce ผลิตภัณฑ์ปูพื้น Hanhent สมาชิก 
Gold Supplier รายได้ร้อยล้านต่อปี มาสร้างแรงบันดาลใจ 

>  ต้นไม้รวบรวมความฝันของพนักงานที่เขียนไว้ในใบไม้แต่ละใบ 
รวมเป็นต้นไม้แห่งความฝันต้นเดียวกัน

>  รูปปั้นชาย 3 คนหน้าออฟฟิส Alibaba Xixi 
campus หมายถึงการมุ่งมั่นทำงาน แต่ต้องติดดิน

>  ของที่ระลึกแก่พนักงาน Alibaba เมื่อ
ทำงานครบ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ

>  ห้องอาหารของ Alibaba ที่สามารถ
รองรับพนักงานหนุ่มสาวได้เป็นหมื่นคน

66

Alibaba



“Embrace change is a 
kind of innovation, also a 
sense of crisis” Jack Ma

จงโอบกอดการเปลี ่ยนแปลง 
เพราะมันคือนวัตกรรม แตก็ตอง 
ระวังวาอาจเปนวิกฤต

5. เปดใจ แบงปน อิสระ ความ 
เทาเทียม (Open, Sharing, Freedom, 
Equality) คนอาลีบาบาเปนคนเปด 
เผย ตรงไปตรงมา มีน้ำใจแบงปนซึ่ง 
กันและกัน รักในอิสระและความเทา 
เทียมกัน ดังนั้น เราจะเห็นไดวา สังคม 
อาลีบาบาเปนสังคมที่อบอุน และ 
เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน 

6. เชื่อในพลังของวัฒนธรรม เชน 
ความซื่อสัตย ไมโกหก ไมรับสินบน 
(Believe in the power of culture) 
วัฒนธรรมองคกรถือเปนเรื ่องสำคัญ 
ของคนอาลีบาบา พนักงานใหมของ 
อาลีบาบาทุกคน ที่เพิ่งเริ่มตนเขามา 
ทำงานใหม จะตองผานการอบรมเรื่อง 
วัฒนธรรม Alibaba เปนเวลา 1 
สัปดาหเต็ม เพื่อการละลายพฤติกรรม 
ละการปรับตัวเขาสูสังคมอาลีบาบา      

นอกเหน ือจากว ัฒนธรรมท ี ่ม ี 
ความนาสนใจแลว เรายังพบวายังมีส่ิงท่ี 

นาสนใจในองคกรนี้อีกมากมาย อาทิ 
หองอาหารที ่สามารถบริหารจัดการ 
รองร ับพนักงานได มากถึงหมื ่นคน 
ความรักในฮวงจุยและไทเกก (Tai-chi) 
ของ Jack Ma สงผลตอองคกรนี้ใน 
ดานตางๆ ดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ ลูกทัวรยังมีโอกาส 
ไดมีโอกาสไดไปเยี ่ยมชมและรับฟง 
บรรยายที่หมูบานความฝน ซึ่งเปน 
สถานที่ที่รัฐบาลจีนลงทุน 50,000 กวา 
ลานบาท สรางเสร็จในป 2015 ใช 
เวลาสราง 150 วัน รวมทั้งหมด  20 
กวาอาคาร เพื่อเปนที่รองรับนักธุรกิจ 
Startup รุนใหมดาน E-business 
โดยเฉพาะ มีทั้งออฟฟศ หองประชุม 
กิจกรรมอบรมตางๆ พรอมเงินทุนตั้ง 
ตนในการทำธุรกิจ โดยตั้งกองทุนไวที่ 
250 ลานบาท เงื่อนไขสำคัญของผูมี 
สิทธิเขามาใชสถานที่นี้คือ จะตองมี 
อายุไมเกิน 35 ป และเรียนจบมาแลว 
ไมเกิน 10 ป  

งานน้ี ยังมีนักธุรกิจ E-commerce 
ชาวจีน Darren เจาของธุรกิจผลิตภัณฑ 
ปูพื้น Hanhent หรือ Hanflor.com 
ซึ่งเปนสมาชิก Gold Supplier ของ 
Alibaba มานานถึง 7 ป มารวม 
บรรยายสรางแรงบันดาลใจ และวิธีการ 

ปนธุรกิจ E-commerce ใหมีรายได 
เปนรอยลาน วาตองมีเทคนิคอยางไร

สุดทาย ทุกคนจะไดพบกับพนักงาน 
ของ Alibaba ที่ดูแล Global 
Supplier เพื่อใหคำปรึกษาแบบใกลชิด 
แบบตัวตอตัวกับทุกคน คนที่มีธุรกิจ 
หรือผลิตภัณฑอยูแลว สามารถขอคำ 
ปรึกษา นำสินคามาใหดูความเปนไป 
ไดในการขาย หรือสมัครสมาชิกไดเลย 
ทันที 

Alibaba Exclusive Dream 
Trip เปดโลกทัศนใหเราไดเรียนรูความ 
เปนหยิน และหยางแหงวัฒนธรรม 
ธุรกิจที่ยิ่งใหญอยางอาลีบาบา บริษัท 
แดนมังกรที่สามารถเติบโตเปนระดับ 
แนวหนาของโลก และเห็นวาวัฒนธรรม 
ที่หลายคนรูสึกวาเปนเรื ่องนามธรรม 
หรือจับตองไดยาก กลับเปนเรื่องสำคัญ 
ที่ผูนำอยาง Jack Ma ใหความสำคัญ 
อยางมาก และเปนเคล็ดลับที่ทำให 
องคกรแหงนี้ประสบความสำเร็จได 

หากสนใจเดินทางไปรวมสัมผัส 
วัฒนธรรมอาลีบาบา สามารถติดตอ 
สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนยบริการ 
วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
โทร. 02-697-6861 หรือ www.utcc. 
ac.th/alibaba

>  คณะลูกทัวร์มีโอกาสได้ทดลองฝึกไทเก๊ก กิจกรรมโปรดของ Jack Ma 
ที่บ้านรับรองของท่านเอง>  การให้คำปรึกษาลูกทัวร์แบบตัวต่อตัวของพนักงาน Alibaba
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μŒÍ¹ÃÑº »ÃÐ¸Ò¹ YEC ¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ¤¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ ·Õèà¾Ôè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ÁÒä´ŒäÁ‹¹Ò¹ ÍÑ¾à´·¡Ñ¹·ÕèáÃ¡ 

¡Ñº ¤Ø³ÍÒ·ÔμÂ� ̈ ÔμÊØ·¸ÔÀÒ¡Ã ËÃ×Í ¤Ø³ÁØ‹Â ¤¹Ë¹Ø‹ÁÃØ‹¹ãËÁ‹ â»Ãä¿Å�à´‹¹ »ÃÔÞÞÒâ· MBA ̈ Ò¡ Central 

Michigan University ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò Í Ṍμ AE àÍà¨¹«Õè´Ñ§ DYR ¡‹Í¹¡ÅÑºÊÙ‹ºŒÒ¹à¡Ô´ ¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒ  

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ñé§ËÁ´ à¾×èÍ Ù́¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ âÃ§§Ò¹¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒÂÒ§ ¨Ò¡ÅÙ¡ÂÒ§¡Ðà·ÒÐ¢ŒÒÇà»Å×Í¡ ÊÓËÃÑºâÃ§ÊÕ 

ã¹¹ÒÁ ºÃÔÉÑ· à´ªªÑÂ ÃÑºàºÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ àÃÔèÁ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾¨¹à»š¹à¨ŒÒáÃ¡à¨ŒÒà´ÕÂÇ·Õèä´ŒÃÑºà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÃÑºÃÍ§ 

¤Ø³ÀÒ¾ ÁÍ¡.áÅÐ GIS ¢ÂÒÂÊÔ¹¤ŒÒËÅÒ¡ËÅÒÂ·Õè¼ÅÔμ¨Ò¡ÂÒ§ÊÑ§à¤ÃÒÐË� à¾×èÍà¨ÒÐ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ·Õè¡ÇŒÒ§¢Öé¹ áÅÐãªŒ 

¡ÒÃμÅÒ´ÊÁÑÂãËÁ‹ ¢ÂÒÂª‹Í§·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´¨ÓË¹‹ÒÂ·Ø¡ª‹Í§·Ò§·Ñé§ Traditional áÅÐª‹Í§·Ò§ Online ·Õè¾ÔÊÙ¨¹�áÅŒÇÇ‹Ò 

ÊÔ¹¤ŒÒÂÒ§¡çÊÒÁÒÃ¶·ÓμÅÒ´ä´Œ áÅÐ·Óä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ«Ð´ŒÇÂ ¡ÒÃàÅ×Í¡ Platform ¢Öé¹¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¡ÅØ‹Á»‡ÒËÁÒÂà»š¹       

ËÅÑ¡ ¡Ñºº·ºÒ·ãËÁ‹ã¹°Ò¹Ð »ÃÐ¸Ò¹ YEC ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ � ¤¹Å‹ÒÊØ´ à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡¤×Í ·Ø¡¤¹·Õèà¢ŒÒÁÒà»š¹ 

ÊÁÒªÔ¡ YEC ¤×Í àÃÒà¢ŒÒÁÒà»š¹à¾×èÍ¹¡Ñ¹ – à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÅØ‹Á-¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍªØÁª¹ -¡ÒÃáº‹§»̃¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ � 

áÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹� ·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¨Ö§¨ÐÊÒÁÒÃ¶ Ö́§¤ÇÒÁÊ¹ã¨ÊÁÒªÔ¡äÇŒä´Œ

ต

อาทิตย์ จิตสุทธิภากร

แนะนำประวัติส่วนตัว
คุณอาทิตย จิตสุทธิภากร ชื่อเลน 

วา “มุย” เปนชาวจังหวัดนครสวรรคโดย 
กำเนิด และเปนสมาชิกของครอบครัว 
เจาของธุรกิจยาง ในนาม บริษัท 
เดชชัย รับเบอร จำกัด ในจังหวัด 
นครสวรรค จบการศึกษาขั้นสูง ทาง 
ดานการตลาด ระดับปริญญาตรี จาก 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
และเรียนตอระดับปริญญาโท ดาน MBA 
จาก Central Michigan University 
U.S.A. หลังเรียนจบ ไดใชความรูท่ีเรียน 
มาหาประสบการณการทำงานแรก ใน 
ตำแหนง AE ที่เอเจนซี่ชื่อดัง DYR 
หลังจากเรียนรูการทำงาน แนวคิด 
กลยุทธดานการตลาดไดเพียง 1 ป ก็ 
ผันตัวเองกลับบาน เพื่อชวยดูแลธุรกิจ 
ดานการตลาดใหธุรกิจของครอบครัว

“ที่บานผม ทำธุรกิจโรงหลอ โรง 
สีขาวมากอน กอนจะขยับมาทำเรื่อง 
ยาง ลูกยางกะเทาะขาวเปลือก เปน 
เจาแรกและเจาเดียวที่สงใหโรงสีขาว 
ทั่วประเทศ กวา 1,000 โรงสี ภายใต 
แบรนด Sport man การที่เราสง 
สินคาใหเพียงกลุมเดียว ที่เปนโรงสี 

บางทีก็รูสึกอืดอัด อยากขยายกลุม 
ลูกคาใหกวางขึ้น จึงเปนที่มาของการ 
ขยายไลนสินคายางออกไปอีก”

ก้าวธุรกิจ ในฐานะ 
นักการตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมยาง

เมื่อ 4-5 ปที่ผานมา จากความ 
รับผิดชอบในฐานะผูบริหารการตลาด 
ทำหนาท่ีวางแผนการตลาด เขามุงขยาย 
ตลาดใหสินคาหลักเปนอันดับแรก คือ 
ลูกยางกะเทาะขาวเปลือก นอกจาก 
ตลาดหลักในประเทศ ไดขยายไปสูตลาด 
Import-Export จากกลุมโรงสี ลูกคา 
หลัก 1,000 รายในประเทศ ขยายสู 
ตลาดตางประเทศ ในกลุม AEC ที่มี 
ความเขมแข็งที่สุด โฟกัสประเทศใหญ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
ฯลฯ จนตลาดทั้งในประเทศ และตาง 
ประเทศมีความเขมแข็ง เติบโตขึ้น คุณ 
มุยจึงหันมาแตกไลนสินคายาง เริ่ม 
จากการผลิตสินคาใหม ประเภท พื้น 
ยางกันลื่น เจาะกลุมเปาหมายกวางขึ้น 
ครอบคลุมความตองการของโรงงาน 
อุตสาหกรรมทุกประเภท เปนตลาด 

Mass สุดๆ ซ่ึงธุรกิจน้ีถือวาไปไดดีทีเดียว

เปิด GPS แนวคิดคนรุ่น 
ใหม่ จากตลาดเฉพาะกลุ่ม 
ขยายสู่ตลาด Mass และ
เจาะธุรกิจใหม่

หลังจากเปดตัวสินคายางตัวใหม
ไปไดฉิว คุณมุยจึงมุงหนาขยายสินคา 
ไลนใหม เจาะตลาดใหมที ่ม ีความ 
ตองการสินคายาง ที่โรงงานสามารถ 
ผลิตปอนได เมื่อ 2 ปที่แลว คือ สินคา 
ยางปูพื้นสำหรับรถยนต กลุมที่มีการ 
ขยายตัวรวดเร็ว คราวนี้มาพรอมกับ 
การสรางแบรนด “Bee Skin” เพ่ือสราง 
ความจดจำ นาเชื่อถือ สำหรับกลุม B 
to B และ B to C

“สินคาประเภทนี้ เปนรูปแบบ 
การทำตลาดอีก Model ที่แตกตาง 
จากเดิม ผมเนนการขายในชองทางใหม 
ทั้งผานชองทางออนไลน และผานตัว 
แทนกลุม Car Care เจาะตลาดใหญ 
ในจังหวัดใหญทั่วประเทศ เปนอีกหนึ่ง 
ความทาทาย ที่กำลังไปไดดีพอสมควร 
แมการแขงขันสูงในตลาดนี ้ คูแขงเขา 
งาย แตถือเรายังมีตลาดอื่นๆ รองรับ”

ทายาทธุรกิจยาง
ประธาน YEC นครสวรรค์ คนใหม่ป้ายแดง
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มุ่งหน้าขยายสินค้าใหม่ เพ่ือ 
เติมเต็ม Capacity การ 
ผลิตของ เดชชัย รับเบอร์

เตรียมเปดตัวสินคาใหม ปหนา 
2560 ฉนวนทอแอร เจาะทุกธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และบริการที่มี Chiller 
Air Condition ขนาดใหญ ซ่ึงเปนตลาด 
ที่คุณมุยมองวา เปนตลาดที่มีอนาคต 
เพราะกลุมลูกคากวาง ครอบคลุมกลุม 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
โรงแรม หางสรรพสินคา และธุรกิจ 
คาวัสดุกอสราง 

อะไรคือ ความมั่นใจที่ 
คุณมุ่ยเดินหน้าเต็มตัว 
ในการขยายตลาด 
สินค้ายางไปทุกกลุ่ม

คุณมุย บอกวา เพราะความมั่นใจ 
ในจุดเดนของสินคาที่บริษัทฯผลิต เปน 
สินคายางสังเคราะหคุณภาพสูง ที ่ 
ควบคุมสูตรการผลิตเอง จึงสามารถ 
ปรับไดตามมาตรฐานของยุโรป และ 
ญี่ปุน โดยวัตถุดิบยางสังเคราะหเดิม 
นำเขาเดิมนำเขาจาก ประเทศฝรั่งเศส 
และเกาหล ี แตมีโครงการจะใชวัตถุดิบ 
ยางพาราสังเคราะหภายในประเทศ 
ทดแทน จะทำใหราคาถูกลง ในคุณภาพ 
ที่ควบคุมได โดยจะเริ่มผลิตจากพื้นยาง 
ปูพ้ืนรถยนตกอนเปนชนิดแรก โครงการ 
นี้จะเริมภายในปหนา 2560

สัดสวนสินคาปจจุบันของบริษัท 
เดชชัย รับเบอร จำกัด (Detchai Rubber 
Co.,Ltd.) ประกอบดวย สินคาลูกยาง 
กะเทาะเปลือก 80% พื้นยางอุตสาห 
กรรม 15% ยางปูพื้นรถยนต Bee 
Skin 5% สวนทอแอรเปนสินคาใหมที ่
กำลังทำตลาด โดยวิสัยทัศนของธุรกิจ 
ที่กอตั้งมากวา 30 ป ตั้งแตป 2525 
คือ “เราตองการเปนผูเช่ียวชาญเร่ืองยาง 
ทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม วัสด ุ
กอสราง และโครงการขนาดใหญ ซึ่ง 
ปจจุบันทำยอดขายปละ 150 ลานบาท

ที่มาของการมุงขยายสินคาใหมๆ 
คุณมุยเปดเผยวา เพราะตองการการ 

กระจายความเสี่ยง เนนความสามารถ 
ในการผลิตหลากหลาย Application 
และขยายตลาดใหมใหมากขึ้น เพื่อ 
เติมเต็ม Capacity การผลิตของโรงงาน

เปิดหมวกใบใหม่ ในฐานะ 
ประธาน YEC นครสวรรค์ 

จากวิสัยทัศนในการบริหารธุรกิจ 
ที่กวางไกล จึงไมนาแปลกใจที่คุณมุย 
กลายเปนดาวเดน เขาตากรรมการ และ 
สมาชิก YEC นครสวรรค จนไดรับ 
เลือกตั้งใหรับตำแหนงประธาน YEC 
นครสวรรค กับหมวกใบนี้ มุมมองของ 
ประธานคนใหม มองวา หลักของการ 
บริหาร YEC คือ ทุกคนเขามาเพื่อเปน 
เพื่อนกัน และเพื่อนชวยเพื่อน ชวยกัน 
เพิ่มศักยภาพใหกับเพื่อนในกลุม ใน 
ขณะเดียวกันก็พรอมชวยเหลือชุมชน

“ส่ิงสำคัญท่ีเราจะสราง และรักษา 
ฐานสมาชิก YEC คือ เราตองวิเคราะห 
ความสนใจ ความตองการของสมาชิกวา 
ตองการอะไร เราตอง Weight น้ำหนัก 
วา สมาชิกคนไหนสนใจดานไหน เพื่อ 
สรางประโยชนรวมกัน เพื่อคนหานำ 
ความรู ประสบการณมาแชรกัน และ 
เราพบวา สิ่งที่สมาชิกทุกคนสนใจตรง 
กันคือ เรื่อง Innovation & Marketing 
การทำตลาดออนไลน”

นำความรู้ทางการตลาด 
มาปรับใช้กับการบริหาร 
สมาชิก YEC

การรวมกลุมสมาชิกนักธุรกิจรุน
ใหม การสรางความเหนียวแนนภายใน 
กลุมไมใชเรื่องงาย เพราะแตละคนมี 
ภารกิจรัดตัว ตองทำงานหนักในภาวะ 
เศรษฐกิจปจจุบันไมใชเรื่องงาย ดังนั้น 
แนวทางการบริหารงานของคุณมุยหลัง 
ผานการวิเคราะหความตองการของ 
สมาชิก จึงนำมาสูภารกิจของกลุม ไดแก 
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การจัดเวลา 
สังสรรคภายในกลุมทุกวันอังคาร

จ ัดก ิจกรรมความร ู  ในร ูปแบบ 
Dinner talk เชิญวิทยากรระดับ Magnet 

ที่อยูในความสนใจมาแชรประสบการณ 
ความรูใหม การจัดชวงเวลาสำหรับ 
กิจกรรมเพื่อชุมชน อาทิ กิจกรรม 
ถนนเด็กเดิน ทุกวันเสาร โดยรวมกับ 
หลายฝายที่เกี่ยวของ เปดพื้นที่ใหเด็ก 
ไดแสดงความสามารถ รวมกับเทศบาล 
สภาเด็ก โดย YEC ทำหนาที่ในสวนของ 
การระดมสมอง แนวคิด และเงินทุน

อัพเดทสถานะสมาชิก 
กับแนวการบริหารใหม่

สิ่งที่มักพบในหลายกลุม YEC 
หรือ สมาคมทั่วไปก็ตาม คือ จำนวน 
สมาชิก Active จริงๆ มีเพียงกลุมเล็ก 
กลุมเดียว ที่ทำงานอยูอยางนั้น สำหรับ 
คุณมุย ไดหาวิธีแกโจทย ดวยการนำ 
แผนการตลาด การวิเคราะหความ 
ตองการของสมาชิกที่แทจริง เพื่อตอบ 
โจทยความตองการ เพื่อนำมาดึงดูด 
ความสนใจสมาชิก คุณมุยเลาใหฟงวา 
ปจจุบัน YEC นครสวรรคมีสมาชิก 
จำนวน 120 คน มี 80 คนที่ยังคง 
ทำงานตอเนื่อง มีเพียง 20 คนเทานั้น 
ที่ยังไปๆ มาๆ แตก็ไมถึงกับหลุดหาย 
ไปซะทีเดียว ซึ่งคุณมุยถือวา แนวทาง 
การบริหารที ่นำมาใชถ ึงจะไมไดผล 
100% แตก็ถือวา กลุมมีเปาหมายที่ 
ชัดเจน มีสิ่งดึงดูดความสนใจเรื่องการ 
ตอยอดธุรกิจ ดวยออนไลน และมี 
กิจกรรมสังสรรค ที่สำคัญคือ การมา 
รวมกิจกรรมกับกลุม YEC แลวทำให 
ไดส่ิงท่ีนำไปตอยอดใหธุรกิจของสมาชิก 
แตละคน นี่ทำใหสมาชิก Active มาก 
กวา 50%  และคุณมุย ประธาน YEC 
นครสวรรค คนใหมมองวา สมาชิกปนี้ 
นาจะไดรับประโยชนไมมากก็นอยจาก 
กิจกรรมที่วางแผนไวรวมกัน

จากวิสัยทัศนในการบริหาร มาสู 
แนวคิดการบริหารกลุมสังคมใหม ใน 
ฐานะประธาน YEC คงจะเปนแนวคิด 
ที่เปนประโยชนสำหรับประธาน YEC 
ยุคใหม รวมถึงสมาชิกนักธุรกิจรุนใหม 
ที่จะสามารถนำไปใชตอยอดกลุมของ 
ตนเองไดไมมากก็นอย
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จากรายงานสถิติความสุข 
โลกประจำป 2559 หรือ 
The World Happiness 

Report 2016 พบวา สวนประเทศ 
ไทยมีความสุขอยูลำดับที่ 33 ของโลก 
ขยับขึ้นจากลำดับที่ 34 ในป 2558 
และอันดับที่ 36 ในป 2556  โดยยัง 
คงอยูในลำดับที่ 2 ของอาเซียน รอง 
จากสิงคโปร โดยประเทศเดนมารกเปน 
ประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก 
สวนประเทศที ่มีความสุขทายสุดที ่ 
อันดับ 157 คือ สาธารณรัฐบุรุนดี

คะแนนวัดกันยังไง
คะแนนความสุขจากการสำรวจ 

เปนผลจากปจจัยตางๆ มากมาย ท้ังภาย 
ในและภายนอกประเทศ โดยรายงาน 
ความสุขโลกไดสรุปผลการวิเคราะหไววา 
ปจจัยกำหนดระดับความสุขของแตละ 
ประเทศ ขึ้นกับปจจัยสำคัญ 5 ประการ 
ไดแก 1. ระดับรายได 2. จำนวนป 
สุขภาพดี 3. การมีคนชวยเหลือยาม 
ตองการ 4. ความมีอิสรภาพ และ 5. 
ระดับการแพรระบาดของคอรรัปช่ัน ซ่ึง 
การท่ีประเทศไทยมีความสุขดีข้ึนตอเน่ือง 
อาจอธิบายไดวา ปจจัยทั้ง 5 ประการ 
ขางตนของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อ 

จ
เทียบกับประเทศอื่น จึงทำใหการจัด 
ลำดับดีขึ้น

ประเทศท็อปเท็น
มีใครบ้าง 

จากรายงานสถิต ิความสุขโลก 
ประจำป 2559 หรือ The World 

Happiness Report 2016 ประเทศ 
ท็อปเท็น หรือ ประเทศที่ไดรับการจัด 
อันดับมีความสุขอันดับ 1-10 ของโลก 
มีดังนี้ 

อันดับ 1  เดนมารค 
อันดับ 2  สวิสเซอรแลนด
อันดับ 3  ไอซแลนด
อันดับ 4  นอรเวย
อันดับ 5  ฟนแลนด
อันดับ 6  แคนาดา
อันดับ 7  เนเธอรแลนด
อันดับ 8  สวีเดน
อันดับ 9  ออสเตรีเลีย
อันดับ 10  อิสราเอล 

ประเทศในอาเซียน
อยู่ลำดับใดบ้าง 

หากเรียงลำดับประเทศในอาเซียน 
แลว ประเทศไทยเราอยูท่ีอันดับท่ี 2 รอง 
จากสิงคโปร มาดูกันประเทศในอาเซียน 
แตละประเทศอยูอันดับใดบาง

สิงคโปร อันดับที่ 22 ไทย อันดับ 

ที่ 33 มาเลเซีย อันดับที่ 47 อินโดนีเซีย 
อันดับที่ 79 ฟลิปปนส อันดับที่ 82 
เวียดนาม อันดับที่ 96 ลาว อันดับที่ 
102 เมียนมาร อันดับที่ 119 กัมพูชา 
อันดับที่ 140

ความสุขคนไทย 
ดีขึ้นด้วยเหตุอะไร 

จากผลการสำรวจความสุขคนไทย 
ที่ดำเนินการมาอยางตอเนื่องจากความ 
รวมมือระหวางกรมสุขภาพจิต สำนัก 
งานสถิติแหงชาติ (สสช.) สถาบันวิจัย 
ประชากรและสังคม และสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

คนไทย
มีความสุขมากขึ้นนะ รู้ยัง...

The World Happiness Report 2016 พบว่า 
ส่วนประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 33 ของโลก 
ขยับข้ึนจากลำดับท่ี 34 ในปี 2558 และอันดับท่ี 36 
ในปี 2556  
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ดวยแบบสำรวจสุขภาพจิตคนไทยฉบับ 
สั้น 15 ขอ พบวา การจัดสรรเวลา 
สำหรับงาน ชีวิตสวนตัว ครอบครัวไดดี 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อาศัย 
อยูในชุมชนท่ีปลอดภัย เปนปจจัยสำคัญ 
ลำดับตนๆ ที่สงผลตอความสุขของคน 
ไทย โดยพบวา การจัดสรรเวลาสำหรับ 
งาน ชีวิตสวนตัว และครอบครัวไดดีจะ 
มีความสุขมากกวา 4.2 เทา ขณะที่การ 

มีสุขภาพดีจะมีความสุขมากกวา 3.9 เทา 
และการอาศัยอยูในชุมชนและสังคมที่ 
ปลอดภัยจะมีความสุขมากกวา 2.9 เทา 
รวมทั้งยังพบวา การมีสายสัมพันธที่ดีมี 
แรงเกื้อหนุนทางสังคม ทั้งการมีเพื่อน 
หรือคนในสังคมคอยชวยเหลือยามที่ 
ตองการ มีครอบครัวที่มีความรัก เอื้อ 
อาทรตอกัน ตลอดจนยึดหลักศาสนา 
ทำสมาธิ เปนปจจัยที่สงผลตอความสุข  

คนไทยเชนกัน เหลานี้สะทอนใหเห็นวา 
ความสุขของประชาชนเกิดข้ึนจากปจจัย 
หลายอยางรวมกัน ไมใชเพียงตัวเลขทาง 
เศรษฐกิจเทาน้ัน แตรวมถึงการมีสุขภาพ 
ที่ดีและสังคมที่แข็งแรงดวย
อางอิง 
http://worldhappiness.report/
wp-content/uploads/sites/2/
2016/03/HR-V1_web.pdf
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Social Responsibility





สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :

นามสกุล (Surname) :

E-mail :

เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :

เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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