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โลกกำลังจะไปทิศทางไหน... ดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน  Brexit  ปญหา ISIS  และปญหาเศรษฐกิจ 

ของหลายๆ ประเทศที่ยังเรื้อรังอยู ทิศทางของเศรษฐกิจและสังคมบนโลกนี้จะเดินไปทิศทางใด และอะไรคือความ 

ทาทายใหมของการคาโลก ฉบับนี้ Thailand Economic and Business Review ขอนำเรื่อง New Challenges    

of Thailand in the New Era of Global Trade and Investment มาเปนรายงานพิเศษ เนื่องดวยวันที่ 23 มิถุนายน 

2559 ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade หรือ 

TEPCoT ไดรับเกียรติจากทาน ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ UNCTAD และ อดีตผูอำนวยการใหญ 

องคการการคาโลก (WTO) ใหเกียรติมาบรรยาย ซึ่งครั้งนี้ทานไดใหมุมมองตนเหตุของปญหาเศรษฐกิจและสังคม 

ทิศทางเศรษฐกิจโลก และความทาทายใหมของการคาโลก 

และฉบับนี้ ยังมีเนื้อหาเขมขนภายในเลมอีกมากมาย กับกับการสัมภาษณ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย กับกรณี 

อังกฤษออกจาก EU อีก 3 เดือนขางหนาตอจากนี้จะเปนอยางไร ตอดวยบทความจากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง 

“แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)” ตอดวยบทความจาก 

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “10 

แนวทางแกปญหา ลงจีนรุกผลไมไทย” และ   China Focus  ฉบับนี้กับเรื่อง “เมื่อจีนเลนเกมสเครื่องหมายการคา 

แบบใสซื่อ” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร เลขาธิการหอการคาไทยในจีน และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง 

ประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ตลาดสีรุง (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Niche Market ที่มิ 

อาจละเลย” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 

บทความจาก ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 

Center) กับเรื่อง “มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จากงาน Startup Thailand  ที่มีตอระบบ 

นิเวศของผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” คอลัมน Inspire SMEs กับ คุณธีระชาติ กอตระกูล CEO 

Stockradar และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอน 

แนวทางการวางแผนมรดก” และปดทายดวย YEC Update ประธาน YEC สุโขทัย คุณวิวัฒน ธาราวิวัฒน 

ฉบับนี้ เราไดนำบทวิเคราะห ขอมูล และบทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อเปนมุมมองแนวคิด 

การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจได 

ทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
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จับตาใกลชิดจับตาใกลชิด
อังกฤษ ออกจาก EUอังกฤษ ออกจาก EU
3 เดือนตอจากนี้อยากระพริบตา

ตลาดสีรุง (LGBT) ...ตลาดสีรุง (LGBT) ...
Niche Market ที่มิอาจละเลย

12

ความหนาแนน (Density) ของผูประกอบการภาคเอกชน 
และภาคเงินทุน มีสัดสวนที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับมิติ 

ดานอื่นๆ แตหากวามาดูโดย ภาพรวมในทุกมิติ 
พบวาความสมบูรณในระบบนิเวศ (Ecosystem) 
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการสรางผูประกอบการ

ไมวาจะเปนความหนาแนน (Density) 
ความเคลื่อนไหว (Fluidity)

ความเชื่อมโยง (Connectivity) และ
ความแตกตาง (Diversity)  

เมื่อเจามรดกมีมรดกอยู ไมวาจะเปน 
ทรัพยสิน สิทธิตางๆ หรือแมกระทั่ง ความรับผิด 

โดยกฏหมายใหสงมอบกับทายาท 
ซึ่งทายาทตามฏหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท 

ตามมาตรา 1603 คือ
1. ทายาทโดยพินัยกรรม 

2. ทายาทโดยธรรม

กรณีที่อังกฤษตัดสินใจจะ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป วาการ

จะออกจาก EU ตองมีกระบวนการ และ
ขั้นตอนตางๆ เนื่องจากอังกฤษเองก็ตองใช
เวลากับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม
ซึ่งตองใชเวลาอยางนอย 2-3 ป จึงเชื่อวา 

คงจะไมสง ผลกระทบตอการคา 
การสงออกโดยตรงในทันทีทันใด 

สิ่งที่กังวลก็คือพอคาจีนจะควบคุม
การผลิตและการตลาดผลไมของไทย

ทั้งหมดหรือเปลา หากวันหนึ่งเคาบอกวา
ไมซื้อเพราะราคาแพงเกินไป 

ชาวสวนผลไมไทยจะทำอยางไร 

การที่กลุมผูบริโภค LGBT มีกำลังซื้อมากถึง
3.7 ลานลานดอลลารสหรัฐตอป 

จึงเปนเหตุใหกลุมผูผลิตสินคาและบริการ 
ตางเล็งเห็นศักยภาพของกลุมผูบริโภคชาว LGBT 

และพยายามขยายตลาดสินคาของตน 
ไปยังกลุมดังกลาวกันอยางคึกคัก 

เศรษฐกิจจีนกำลังปรับเปลี่ยน
สูการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ

มากขึ้นแลว ยังปฏิรูปสูการเปนเศรษฐกิจ
นวัตกรรม (Innovative Economy) หรือกลาวอีก 
นัยหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจจีนกำลังปรับโครงสราง 

จากการพึ่งพา “กำลังภายนอก” สู “กำลังภายใน” 
และขณะเดียวกัน ก็ดำเนินนโยบาย “บุกโลก” 

(Go-Global Policy) และพยายามสละทิ้งการผลิต
ที่มี “มูลคาเพิ่มต่ำ” ไปสู “มูลคาเพิ่มสูง”  

42
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นับเปนปรากฏการณทาง 
การเมืองครั้งใหญ ที่สง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สะทานสะเทือนไปทั้งโลกจริงๆ กับ 
การที่สภาอังกฤษลงประชามติ ไมขอ 
รวมชะตากรรมกับ EU อีกตอไป แลว 
อะไรจะเกิดขึ้นตอจากนี้ไป ยากตอการ 
คาดเดาไดจริงๆ ในขณะที่ฝุนยังตลบ 
ในขณะน้ี  ส่ิงท่ีทำไดดีท่ีสุดนอกจากการ 
คาดการณเหตุการณหลังจากนี ้แลว 
ยังตองคอยติดตามฟงขาวสารความ 
เคลื่อนไหวภายใน 3 เดือนนี้ อยาง 
ใกลชิด รอดูการเดินเกมของฝายอังกฤษ 
และการแกปญหาของ EU จะทำอยางไร 
นอกจากอังกฤษแลว ยังมีใครที่คิดจะ 
ออกจากกลุมอีกบาง???

ท่ีมาของข่าวสะเทือนโลก
จากผลการลงประชามต ิของ 

สหราชอาณาจักร ประกอบดวย ประเทศ 
อังกฤษ สก็อตแลนด เวลส และ 
ไอรแลนดเหนือ แสดงความตองการ 
ออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพ 

จับตาใกล้ชิด
อังกฤษ ออกจาก EU
3 เดือนต่อจากนี้อย่ากระพริบตา

ยุโรป หรือ EU อยางไรก็ตามทันที 
ที ่ผลประชามติออกมามีแนวโนมวา 
อังกฤษตองการออกจาก EU มีผลให 
คาเงินปอนดออนคาลงต่ำสุดในรอบ 
31 ป อาจสงผลกระทบตอตลาดเงิน 
อยางรุนแรง เชนเดียวกับราคาน้ำมัน 
ในตลาด ทันทีที่มีขาวเมื่อวันที ่24 มิย. 
ราคาดิ่งลงเหวทันทีกวารอยละ 6 ใน 
ระยะกลาง ระยะยาวคาดจะสงผล 
กระทบตอเศรษฐกิจยุโรป และลามมา 
ถึงประเทศใหญ สวนคาเงินบาทจะออน 
แตะ 36-37 บาทตอดอลลารสหรัฐ สวน 
ผลกระทบตอการคาไทยยังมีไมมาก

ผลกระทบเกิดแน่
มากน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลา

กรณีที่อังกฤษตัดสินใจจะแยกตัว 
ออกจากสหภาพยุโรป วาการจะออก 
จาก EU ตองมีกระบวนการ และ 
ขั้นตอนตางๆ เนื่องจากอังกฤษเองก็ 
ตองใชเวลากับการเปลี ่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบใหม ซึ่งตองใชเวลาอยางนอย 

2-3 ป จึงเชื่อวา คงจะไมสงผลกระทบ 
ตอการคา การสงออกโดยตรงในทันที 
ทันใด ประกอบกับไทยสงสินคาไป 
อังกฤษเปนสัดสวนที ่นอยมากเพียง 
1-2% ของมูลคาการคาโดยรวมของ 
ไทยในแตละป

อยางไรก็ตามอาจจะไดผลกระทบ 
ทางออมบาง หากเงินปอนดออนคา 
ลงต่ำมาก จะมีผลตอราคาสินคาไทย 
จะแพงขึ้น และอาจทำใหคำสั่งซื้อของ 
อังกฤษชะลอตัวลงไปในชวง 2-3 เดือน 
ตอจากนี้ที่ตองจับตามองอยางใกลชิด  
ที่นาหวงคือ คาเงินยูโรจะลงตามหรือ 
ไม และจะมีประเทศอื่นๆ ออกตาม 
อังกฤษมาหรือไม

ศูนย์พยากรณ์ 
ม.หอการค้าไทย 
เตือน 1-3 เดือนนี้
ให้จับตาใกล้ชิด

ผศ.ดร.ธนวรรธน ย้ำวา ความ 
แนนอน คือความไมแนนอน ระหวาง 
นี้อาจจะเกิดเหตุการณการโหวตใหม 

น
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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กรณีที่อังกฤษตัดสินใจจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ว่าการจะออกจาก EU 
ต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากอังกฤษเองก็ต้อง
ใช้เวลากับ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 2-3 ปี จึงเชื่อว่า คงจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการค้า การส่งออกโดยตรงในทันทีทันใด 
ประกอบกับไทยส่งสินค้าไปอังกฤษเป็นสัดส่วน 
ที่น้อยมากเพียง 1-2% ของมูลค่าการค้า 
โดยรวมของไทยในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามอาจจะได้ผลกระทบ
ทางอ้อมบ้าง หากเงินปอนด์
อ่อนค่าลงต่ำมาก จะมีผลต่อ
ราคาสินค้าไทยจะแพงขึ้น 
และอาจทำให้คำสั่งซื้อของ
อังกฤษชะลอตัวลงไปใน
ช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ที่ 
ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด  
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ทั้งดานตลาดหุน ปญหาคาเงินผันผวน 
เมื่อเศรษฐกิจโลกไมเดน การฟนตัว 
จะยิ่งชาลงไปอีก ภาคน้ำมัน พืชผล 
แนนอนราคาจะไมโดดเดน สงผลตอ 
ไปถึงการสงออกจะติดลบ ปจจัยท้ังหมด 
จะสงผลกระทบทำใหเศรษฐกิจไทยฟน 
ตัวชา และคาดวา ภายในปนี้เศรษฐกิจ 
คงจะโตต่ำกวา 3% ช้ีใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
ไทยยังมีความนากังวลสูง ในระยะเวลา 
1-3 เดือนนี้นาจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 
หากนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออก EU 

อาจขอเจรจากับอังกฤษ ขอใหอยูตอ 
หรือ จะอยางไร ตองรอดูตอไปกอน 
ในชวงที่ฝุนกำลังตลบอยูในขณะนี้

ส วนเร ื ่ องการจะย อนมาลง 
ประชามติใหมนั้น ผศ.ดร.ธนวรรธน 
มีความเห็นวา คงไมนาเกิดโหวตใหม 
ขึ้น ย้ำความแนนอน คือ ความไม 
แนนอน คงตองจับตาดูตอนตอไป

หรือไมโหวตใหมขึ้นก็ได อยางไรก็ตาม 
ผลโหวตจะยังไมมีผลในทางปฎิบัติทันที 
ยังตองรอเวลาอีก 2 ป ซึ่งชวงเวลา 
ตอไปนี้ จะกลายเปนความไมแนนอน 
ที่ไมรูวา อังกฤษจะแยลงแคไหนใน 
ระยะสั้น หรือ ถาอังกฤษออกไปแลวมี 
ความเขมแข็งมากขึ้น จะมากหรือนอย 
แคไหน และคำถามตอมาที่วา ถา 
อังกฤษออกจาก EU ภายใน 2 ป 
สภาพของ EU ตอนนั้นจะเปนอยางไร 
คนจะรอดูมาตรการตางๆ ที่จะออกมา 
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ภาครัฐเพื่อขอลดหรือยกเลิกมาตรการ 
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี

มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใช 
ภาษี (NTMs) โดยทั่วไปอาจหมายรวม 
ถึงมาตรการทางการคาตาง ๆ ที่ไมใช 

ภาษีศุลกากรที่มีผลกระทบตอการคา
ระหวางประเทศ ทั้งมาตรการที่เปน 
อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 
(Non-Tariff Barriers: NTBs) และ 
มาตรการที ่เป นการสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ รายงานวิจัย 
ดังกลาวนี ้เปนการศึกษามาตรการที ่ 
เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 
ดานการนำเขา ท้ังมาตรการทางเทคนิค 
(Technical Measures) เชน 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
และสัตว (SPS) อุปสรรคทางเทคนิค 

ตอการคา (TBT) และมาตรการการ 
ตรวจสอบและพิธีการอ่ืน ๆ กอนการสง 
สินคา (Pre-shipment Inspection 
and other Formalities: PSI) 
และมาตรการที ่ไม ใช มาตรการทาง 

เทคนิค (Non-Technical Measures) 
เชน มาตรการการควบคุมราคา (Price 
Control) และมาตรการควบคุมปริมาณ 
(Quantity Control) เปนตน 

สำหรับผลการศึกษามาตรการ 
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTMs) 
จากการสงออกสินคาเกษตรไปยัง กรณี 
ศึกษา 6 ประเทศ พบวา การสงออก 
ผลไมไทยไปยังประเทศกรณีศ ึกษา 
แตกตางกันไป เนื่องจากประเทศตาง ๆ 
นำเขาผลไมจากไทยเปนบางชนิดเทา
นั้น โดยมีการระบุชนิดผลไมที่อนุญาต 

รายงานการศึกษาวิจ ัย 
เรื่อง “แนวทางการลด 
มาตรการกีดกันทางการ 

คาท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: 
NTMs) ภาคสินคาเกษตร ปศุสัตว 
และประมง ในกลุมประเทศประชาคม 
อาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด)” นี้ 
มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาวิเคราะห 
มาตรการและผลกระทบจากมาตรการ 
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษีของกลุม
ประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด) 
ในภาคเกษตร ปศุสัตว และการประมง 
ที ่มีตอผู ประกอบการไทยในรูปแบบ 
ตาง ๆ เชน มาตรการสุขอนามัยและ 
สุขอนามัยพืชและสัตว (Sanitary and 
Phytosanitary: SPS) มาตรการ 
หรืออุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
(Technical Barriers to Trade: TBT) 
เปนตน รวมถึงเพ่ือศึกษาในการกำหนด 
มาตรการและแนวทางสงออกสินคา 
โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ปรับ 
ปรุงมาตรฐาน หรือปรับกลยุทธตาง ๆ 
ใหสอดคลองกับมาตรการกีดกันทาง 
การคา โดยมีจุดประสงคประการสุดทาย 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการเจรจาการ
ค าระหว างประเทศของหนวยงาน 

ร

แนวทางการลดมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  
(Non-Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ 
และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6  (ตอนที่ 1) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

แต่ละประเทศมีความเข้มข้นในการบังคับใช้มาตรการ 
แตกต่างกัน โดยท่ัวไปประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ค่อนข้างเข้มงวดในการบังคับ 
ใช้มาตรการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศดังกล่าวมี 
สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะจึงต้องมีความระมัดระวัง 
เร่ืองโรคและแมลงท่ีอาจเข้ามาพร้อมกับผลไม้นำเข้า 
รวมถึงประเทศดังกล่าวนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญ 
เร่ืองความปลอดภัยทางด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค  
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นำเขาไวชัดเจน กรณีขาวไทยมีการ 
สงออกไปจีน ญี่ปุน และออสเตรเลีย 
มาก การกำหนดมาตรการกีดกันทาง 
การคาที่มิใชภาษี (NTMs) และการ 
บังคับใชมาตรการกีดกันทางการคาที่
มิใชภาษี (NTMs) กับการนำเขาสินคา 
เกษตรชนิดตาง ๆ ของประเทศจีน 
ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด ทั้งดานกฎเกณฑและ 
มาตรฐานการนำเข าส ินค าม ีความ 
แตกตางกันไปขึ ้นอยู กับหลายปจจัย 
ทั้งปจจัยดานสุขอนามัย เชน ความ 
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเขาสินคา 
ตอการบริโภคของผูบริโภค (เชน 
ประเด็นเกี่ยวกับสารพิษตกคางในผลไม 
ชนิดตาง ๆ และขาว) และความเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นตอผูผลิต (เชน ประเด็น 
เก ี ่ยวก ับโรคและแมลงที ่ เข ามาก ับ 
สินคาเกษตรนำเขา) หรือเปนปจจัย 
ดานเศรษฐกิจ เชน ความสามารถ 
ในการผลิตสินคาดังกลาวในประเทศ 
ผูนำเขา 

นอกจากนี ้ แตละประเทศมีความ 

เขมขนในการบังคับใชมาตรการแตกตาง 
กัน โดยทั่วไปประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ญี่ปุน และเกาหลีใต คอน- 
ขางเขมงวดในการบังคับใชมาตรการ 
สวนหนึ่งเปนเพราะประเทศดังกลาว 
มีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะจึงตองมี 
ความระมัดระวังเรื ่องโรคและแมลงที่ 
อาจเขามาพรอมกับผลไมนำเขา รวม 
ถึงประเทศดังกลาวนี้คอนขางใหความ 
สำคัญเรื ่องความปลอดภัยทางดาน 
อาหารสำหรับผูบริโภค  สำหรับประเทศ 
จีนและอินเดียนั้น พบวา มีการนำ 
มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
(NTMs) มาใช แตสวนใหญไมมีการ 
ตรวจสอบเขมงวด อยางไรก็ตาม สำหรับ 
ทุกประเทศ การบังคับใชมาตรการ 
มากหรือนอยยังคงตองพิจารณาถึง 
เรื่องปริมาณผลผลิตและความตองการ 
ของผูบริโภคในประเทศรวมดวย ใน 
กรณีขาว โดยทั่วไปขาวเปนสินคาที่ 
ประเทศตาง ๆ ยังพยายามปกปอง 
และมักปรากฏอยู ในรายการสินคา 
ออนไหวในความตกลงการเจรจาการ 

คาตาง ๆ จึงยังคงมีภาษีอากรนำเขา 
สินคาอยู การนำมาตรการกีดกันทาง 
การคาที่มิใชภาษี (NTMs) มาบังคับ 
ใชของประเทศผู นำเขาจึงไมร ุนแรง 
มากนัก ขณะที่ในกรณีของการนำเขา 
ผลไมไทยของ 6 ประเทศกรณีศึกษา 
ผลไมที ่อนุญาตใหนำเขาสวนใหญได 
รับการยกเวนภาษีอากรนำเขาทั้งจาก 
ความตกลงทวิภาคีหรือความตกลงของ 
อาเซียนกับประเทศเหลานี้ การนำ 
มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
(NTMs) มาบังคับใชจึงขึ้นอยูกับปจจัย 
หลายประการดังที่กลาวขางตน

ดานการสงออกสินคาปศุส ัตว  
(ผลิตภัณฑเนื้อไกและเนื้อสุกร) ไปยัง 
6 ประเทศกรณีศึกษา พบวา กรณี 
เนื ้อไกมีการสงออกทั้งเนื ้อไกปรุงสุก 
เน้ือไกแปรรูป และเน้ือไกแชแข็ง สำหรับ 
เนื้อไกสดมีการสงออกนอย ทั้งนี้ สวน 
หนึ ่งเปนเพราะมาตรการสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชและสัตว (SPS) (หาม 
นำเขา) ที่เกี่ยวกับการระบาดของโรค 
ไขหวัดนก สำหรับกรณีเนื้อสุกรมีการ 
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สงออกทั้งเนื้อสุกรปรุงสุก เนื้อสุกร 
แปรรูป และเนื้อสุกรแชแข็ง สำหรับ 
เนื้อสุกรสดมีการสงออกนอย ทั้งนี้ 
สวนหน่ึงเปนเพราะมาตรการสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชและสัตว (SPS) (หาม 
นำเขา) ที่เกี่ยวกับการระบาดของโรค 
ปากเทาเปอยในสัตว โดยท่ัวไปประเทศ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต คอนขางเขมงวดในการบังคับ 
ใชมาตรการ โดยมาตรการที่เกี่ยวของ 
จะเปนมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัย 
ทางดานอาหารเปนหลัก (โดยเนนเรื่อง 
การคุมกันและควบคุมโรคระบาดสัตว 
รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการนำเขา 
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวปรุงสุก แปรรูป 
และแชแข็ง เชน มาตรการเกี่ยวกับ 
กระบวนการผลิตและการติดฉลากตาม 
ที่กำหนด เปนตน) และยังมีมาตรการ 
เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวดวย สำหรับ 
จีนและอินเดียไมไดมีมาตรการเขมขน 
มากนัก (ยกเวนจีนมีการกำหนดมาตรการ 
เกี ่ยวกับการตรวจสอบยอนกลับของ 

อาหารสดบางในบางกรณี) 
สวนการส งออกส ินค าประมง 

(ผลิตภัณฑปลาและกุง) ไปยัง 6 ประเทศ 
กรณีศึกษา พบวา ผลิตภัณฑปลาสวน 
ใหญสงออกไปญี่ปุ นและออสเตรเลีย 
ขณะที่ผลิตภัณฑกุงที่ปรุงแตงหรือทำ 
ไวไมใหเสียสวนใหญสงออกไปญี่ปุ น 
และเกาหลีใตมากที่สุด เชนเดียวกับ 
กรณีการส งออกส ินค าเกษตรและ 
ปศุสัตว โดยทั่วไปประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ญี่ปุน และเกาหลีใต ให 
ความสำคัญกับเรื ่องความปลอดภัย 
ทางดานอาหารสำหรับผูบริโภค จึงมี 
การกำหนดใชมาตรการตาง ๆ เชน 
มาตรการเกี่ยวกับการกำหนดรายการ 
ของสารเคมีทั ้งในรูปของยาปฏิชีวนะ 
สารเติมแตงอาหาร สารเคมีตกคาง 
หรือโลหะหนัก โดยกำหนดคาสูงสุด 
ที่ยอมรับไดไว และมาตรการเกี่ยวกับ 
กระบวนการแปรรูปอาหาร เปนตน 
นอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัย 
ทางดานอาหาร  โดยทั่วไปการสงออก 

สินคาประมงยังมีขอควรระวังเกี่ยวกับ 
ประเด็นการใชแรงงาน ผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม ความยั่งยืนของสายพันธุ 
ปลาดวย อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน 
บางประเทศที ่กล าวมาข างต นน ั ้น 
สินคาประมงไทยมีสวนแบงในตลาด 
คอนขางสูง การนำมาตรการกีดกัน 
ทางการคาที่มิใชภาษี (NTMs) ของ 
ประเทศเหลานี ้มาบังคับใชกับสินคา 
ไทยอาจทำใหเกิดผลกระทบในวงกวาง 
ประเทศเหลาน้ีจึงยังคอนขางระมัดระวัง 
ในการบังคับใชมาตรการดังกลาวกับ 
การนำเขาสินคาประมงจากไทย สำหรับ 
กรณีการนำเขาสินคาของประเทศจีน 
นั้น โรงงานหรือสถานบรรจุสินคาที่จะ 
สงผลิตภัณฑประมงเขาไปจำหนาย 
ยังประเทศจีนต องผ านการร ับรอง 
สุขล ักษณะตามมาตรฐานของกรม 
ประมง และกรมประมงไดแจงรายชื่อ 
ใหจีนทราบและตองมีใบรับรองสุขอนามัย 
ประกอบการสงออกทุกรุนตามกฎหมาย 
ความปลอดภัยทางดานอาหาร (Food 
Safety Law) ของจีน (ซึ่งมีผลบังคับ 
ใชตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552) สำหรับ 
ประเทศอินเดีย ยังไมพบมาตรการที่ 
ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการ 
สงออกสินคาประมงไทยไปอินเด ีย 
ตองเผชิญกับอัตราภาษีที่คอนขางสูง 
อยูแลว

สำหรับในตอนตอไป จะนำเสนอ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ 
ปรับตัวของผูประกอบการและภาครัฐ 
ของไทยจากผลกระทบของการนำ 
มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
(NTMs) มาบังคับใชของประเทศกรณี 
ศึกษา โดยเสนอแนะเปนรายผลิตภัณฑ 
ไดแก สินคาเกษตร สินคาปศุสัตว 
และสินคาประมง
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ในชวงหลายปท่ีผานมาน้ัน 
ราคาสินคาผลไมไทยตกต่ำ 
เห็นกันบอยคร้ังวาเกษตรกร

ไดนำผลไมของตนเองออกมาเทกัน 
กลางถนนเหตุผลวาราคาผลไมตกต่ำ
และตองการใหรัฐบาลในชวงเวลานั้น 
เขาไปชวยเหลือ แลววันหนึ่งก็มีคนเขา 
มาซื้อผลไมไทยอยางมากมายแลวให
ราคาดีดวย เกษตรกรชาวสวนผลไม 
ยอมมีความสุขที่มีผูตองการผลไม แต 
เมื่อเวลาผานไป นักธุรกิจจีน หรือที่ 

เรียกวา “ลงจีน” นั้น ไมไดรับซื้อผลไม 
จากผูรวบรวมอยางเดียว มีการเขาไป 
ซื้อแบบเหมาสวน  กรณีเหมาสวนลำไย 
จังหวัดจันทบุรี กรณีลงทุนมาทำและ 
เชาโรงอบลำไยที่จังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม และกรณีการใชตั้งบริษัททั้ง 
ที่รวมทุนและนอมินีเพื่อทำธุรกิจผลไม 
ในประเทศไทย ดูเหมือนวาจะมีการ 
รุกคืบเขามาทำธุรกิจผลไมแบบครบ 
วงจร โดยเกือบจะไมเหลือพื้นที่ทำ 
ธุรกิจใหกับคนไทย หากสถานการณ 
ยังเปนอยู อยางนี ้อะไรจะเกิดขึ ้นกับ 
ธุรกิจผลไมไทยท้ังระบบ ซ่ึงเก่ียวของกับ 
คนไทยหลายกลุม ไดแก เกษตรกรและ 
กลุมเกษตรกร ผูรวบรวมผลไม ธุรกิจ 
โลจิสตไทย และผูบริโภคชาวไทย   

สาเหตุสำคัญที่ลงจีนเขามาอยาง
รวดเร็วคือ “ตลาดจีน” ท่ีเปนตัวกระตุน 
และปจจัยสำคัญในการเขามาทำธุรกิจ 
ผลไม โดยที่ตลาดจีนถูกควบคุมโดย 
นักธุรกิจจีน ซึ่งนักธุรกิจไทยไมสามารถ 
เขาไปมีบทบาทอะไรไดเลย กฎหมาย 
การนำเขาผลไมของจีนก็ระบุชัดเจน 
วา “ตองนำเขาผานบริษัทจีน” การที่ 
ลงจีนมีตลาดอยูในมือ ในอนาคตยอม 
สามารถกำหนดราคาไดตามที่ตองการ 
การเขามาของลงจีนเขามาในหลาก 

หลายรูปแบบตามจังหวัดตางๆ ของ 
ไทยที่แตกตางกัน ปจจุบันจำนวนผู 
ประกอบการลงจ ีนในไทยมีจำนวน 
1,090 ราย แบงเปน ผูคาลำไย 473 
ราย ทุเรียน 556 ราย และมังคุด 65 
ราย สวนใหญอยูในภาคตะวันออก เชน 
ระยอง จันทบุรี (จำนวน 400 ราย) 
และตราด 

พิจารณาจากจ ังหว ัดจ ันทบ ุร ี 
จากการสำรวจขอมูลจากชาวสวนลำไย 
ที่ปลูก 150 ไร ไดผลผลิตจำนวน 
80-100 ตันตอป (ปทำได 1 ครั้ง) 
ไดทำสัญญากับลงจีนในเดือนมิถุนายน 
2558 ไดมีการตกลงกันวาจะรับซื้อ 
ลำไย 30 ตัน ราคา กก.ละ 49 บาท 
เงินมัดจำ 200,000 บาท โดยทำการ 

ซื้อลำไยเกรดเบอรทอง และเบอร 1-4 
ในเดือนมิถุนายนที่เริ ่มทำสัญญานั ้น 
ยังไมมีดอกออก แสดงวาลงจีนเขามา 
เหมาสวนก อนออกดอกผลเส ียอ ีก 
หลังจากนั้นอีก 45 วัน ดอกก็จะออก 
และอีก 45 วัน จะมีผลลำไยเล็กๆ 
ออกมา นับจากนั้นไปอีก 4 เดือน คือ 
ราวๆ เดือนมกราคม 2558 ลำไยก็จะ 
ออกดอกผลเต็มที่ หลังไดผลลำไยเต็ม 
ตนแลว ลงจีนจะเขามาเก็บและบรรทุก 
เอง สำหรับราคาขายที่ตลาดจีนอยูที่ 

200 บาทตอกก. มีบางสวนลงจีนไมได 
เขามาซื้อเองแตอาศัยเครือขายธุรกิจ 
ที่เปนคนไทย (ทำหนาที่บรรจุผลไมใส 
กลอง) และคนจีนอยูในไทย (ทำหนาที ่
ทำสัญญากับเกษตรกร)  คำถามคือวา 
“สถานการณท ี ่ เป นอย ู  ในป จจ ุบ ัน 
เกษตรกรคิดวาดีหรือไมดี?” จากการ 
สอบถามไดรับคำตอบวา “ดี” แตกังวล 
หรืออำนาจการตอรองในสัญญาของ 
เกษตรกรเองมีนอย เชน กรณีที่ในป 
ใดปหนึ ่งที ่ขนาดของลำไยไมไดตาม 
ขนาดที่ตกลงกันในสัญญา ลงจีนจะ 
ปฎิเสธการซื้อทันที เกษตรกรเองตอง 
ยอมรับการขาดทุนสำหรับปนั้นไป  

อยางไรก็ตาม ลงจีนเขามาทำ 
ธุรกิจสินคาผลไมของไทย เมื่อมองใน 

น

10 แนวทางแก้ปัญหา
“ล้งจีนรุกผลไม้ไทย” 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช
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นักธุรกิจจีน หรือที่เรียกว่า
“ล้งจีน” นั้น ไม่ได้รับซื้อผลไม้

จากผู้รวบรวมอย่างเดียว
มีการเข้าไปซื้อแบบเหมาสวน

กรณีเหมาสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี
กรณีลงทุนมาทำและเช่าโรงอบลำไย

ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  และกรณีการใช้ตั้งบริษัททั้งที่ร่วมทุน
และนอมินีเพื่อทำธุรกิจผลไม้ในประเทศไทย ดูเหมือนว่าจะมีการรุกคืบเข้ามา 
ทำธุรกิจผลไม้แบบครบวงจร โดยเกือบจะไม่เหลือพื้นที่ทำธุรกิจให้กับคนไทย 
หากสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจผลไม้ไทยทั้งระบบ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายกลุ่มได้แก่ เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
ผู้รวบรวมผลไม้ ธุรกิจโลจิสต์ไทย และผู้บริโภคชาวไทย  
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แงของการทำตลาดในระยะสั้นถือวา 
“สงผลดีตอตัวเกษตรกรไทย” เพราะ 
มีตลาดแนนอน และราคาไมตก แตใน 
ระยะยาวไมแนใจวาจะเกิดผลอยางไร 
มีการคิดกันไปไดตางๆ นานา จะเปน 

อยางนั้นจะเปนอยางนี ้แลวแตจะคาด 
เดากันไป แตนาจะเปนที่คาดคะเนได 
วาในระยะอันใกลนี้ พอคารวบรวม 
ผลไมสวนใหญนาจะเปน “พอคาจีน” 
ดวยความพรอมของเงินทุนและตลาด 
จีนที่มีความตองการ 

สิ่งที ่กังวลก็คือพอคาจีนจะควบ
คุมการผลิตและการตลาดผลไมของ 
ไทยทั้งหมดหรือเปลา หากวันหนึ่งเคา 
บอกวาไมซื ้อเพราะราคาแพงเกินไป 
ชาวสวนผลไมไทยจะทำอยางไรกัน 
สำหรับกรณีของจังหวัดเชียงรายนั้นมี 
ความแตกตางกับกรณีจังหวัดจันทบุรี 
เพราะยังไมมีการเขามาเหมาสวนลำไย 
เหตุผลเพราะวา สวนลำไยที่เชียงราย 
และเชียงใหมน้ันยังเปนรายเล็กๆ รายละ 

ไมเกิน 5 ไร ท่ีเรียกวา “ลำไยวัฒนธรรม” 
คือ ไมไดทำเปนเชิงพาณิชย การเขา 
มาของลงจีนเชียงรายเปนทำการเชา 
พื้นที่ปลูกกลวย (กรณีการปลูกกลวย 

ที่อำเภอพญาเม็งราย) และเพียงรับ 
ซื้อจากผูรวบรวมทั้งคนไทยและคนจีน 
สวนกรณีของเชียงใหมนั้น เปนการ 
เขามาทำโรงลำไยอบแหงโดยการสราง 
เพิ่มขึ้นและเชาของคนไทยเดิม 

ทั้งนี้จาก 3 กรณีเกี่ยวกับลง 
ดังกลาวจึงมีขอเสนอดังตอไปนี้

1. ตองจัดระเบียบฐานขอมูล 
จำนวนผู ประกอบการผลไมในแตละ 
จังหวัดของไทย ไมใชเฉพาะในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเทานั้นนะครับที่มี 

พอคาจีนเขาไป ภาคใตบานผมก็ม ีฐาน 
ขอมูลท่ีวาตองมีรายช่ือ แยกตามประเภท 
ผลไม แยกทุกจีน 100 เปอรเซนต 
บริษัทรวมทุน และบริษัทไทย ขอมูลที่ 

มีอยูในปจจุบันยังไมตรงกับขอเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้น  

2. ตองบริหารจัดการปริมาณ 
ผลผล ิตของผลไม ท ั ้ งประเทศด วน 
กรณีของลำไย ขณะนี้เกษตรกรไดโคน 
ตนยางพาราทิ้งเพื่อปลูกลำไยแทน ผม 
คิดวานับตั้งแตนี้ไปอีก 3 ป ผลผลิต 
ลำไยนาจะลนตลาด เมื่อเหตุการณนี้ 
มาถึง “ราคาลำไยจะตกต่ำ” ทันที 
เกษตรกรชาวสวนจะเดือดอีก  

3. กำหนดสัดสวนการจำหนาย 

สิ่งที่กังวลก็คือพ่อค้าจีนจะควบคุมการผลิตและ 
การตลาดผลไม้ของไทยทั้งหมดหรือเปล่า หาก 
วันหนึ่งเค้าบอกว่าไม่ซื้อเพราะราคาแพงเกินไป 
ชาวสวนผลไม้ไทยจะทำอย่างไร 
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ผลผลิตผลไมหรือไม ปจจุบันผลไมดีๆ 
และมีคุณภาพ ถูกคัดเลือกสงไปยัง 
ประเทศจีนเสียหมด ถาเปนอยางนี ้ผม 
ไมแนใจวา ผมจะมีโอกาสกินผลไมของ 
เมืองไทยเกรดดีๆ ลูกใหญไดหรือไม 
เพราะเกรดด ีสงออกนอกประเทศหมด 
แลว ตองกำหนดสัดสวนการสงออก 
ไปยังประเทศจีน 

4. ทำธุรกิจรวมกับลงจีน ในหนึ่ง 
ธุรกิจผลไมนักธุรกิจไทยและจีนตอง 
แบงการดำเนินไมใหลนจีนดำเนินการ 
ทั้งธุรกิจ 

5. สรางความเขมแขงและเพิ ่ม 
บทบาทของ “สหกรณการเกษตร” ซื้อ 
ขายผลไมในตางประเทศ และทำการ 
รวบรวมผลไมและขายใหกับลงจีนโดย 
ตรง ผมเรียกวา “ตราดโมเดล” เพราะ 
มีการทำการซื ้อขายกบลงเวียดนาม 

ซื้อเงาะ 
6. หาชองทางตลาดอ่ืน เชน ตลาด 

อินเดีย ที่กำลังซื้อกำลังเพิ่มขึ้น คนไทย 
หรือนักธุรกิจไทยสนใจตลาดอินเดีย 
นอยเมื่อเทียบกับตลาดจีน ป 2559 
คาดวาอินเดียจะมีอัตราการขยายตัว 
เศรษฐกิจที่สูงกวาจีน 

7. จัดระเบียบการซื้อขายผลไม 
ใหม อะไรที่ลงจีนทำไดและทำไมได 

8. เก็บภาษีนิติบุคคลจากบริษัท 
ลงจีนที่เขามาดำเนินการในไทย 

9. โครงการผ ู  ซ ื ้ อพบผ ู  ข าย 
เกษตรกรไทยพบลงจีนและเวียดนาม 
ที่ตลาดไฮกรีน (หนานหนิง) ตลาด 
ลองเบียน (ฮานอย) และตลาดเจียงหนาน 
(กวางโจว) โดยตรงเพ่ือตัดคนกลางออก 

10. “จันทบุรีโมเดล” นักธุรกิจ 
ไทยทำการซื้อและการขนสงไปถึงมือ 

ลงจีนโดยตรง
นอกจากแนวทางแกปญหาดังที่ 

ไดนำเสนอไปแลว ศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการ 
คาไทย ไดเสนอรายละเอียดพรอม 
แนวทางการแกปญหาเพิ ่มเติมไวใน 
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคา 
การลงทุนธุรกิจสินคาเกษตร ซึ่งไดรับ 
มอบหมายใหจัดยุทธศาสตรดังกลาว 
จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
การคา กระทรวงพาณิชย โดยใน 
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทำและคาดวา 
จะเผยแพรไดในไมชา นอกจากจะมี 
แนวทางแกปญหาเกี่ยวกับลงแลว ยัง 
มีรายละเอียดอื่นๆ เพื่อพัฒนาและยก 
ระดับการคาการลงทุนสินคาเกษตร 
ไทยใหกาวไกลในอนาคต
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ในโลกการค  าย ุค ใหม  
ทร ัพย  ส ิ นทางป ญญา 
กลายเป นส ิ ่งส ูงค าท ี ่ผ ู  

ประกอบการถวิลหาและหวงแหนยิ่ง 
การเปนเจาของเครื ่องหมายการคา 
สิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญาอื่น 
เปนพื้นฐานสำคัญของการสรางแบรนด 
ขณะเดียวกัน กิจการที่มีแบรนดแข็ง 
แกรงอาจจะมีมูลคามากกวายอดขาย
ในแตละปเสียอีก การซื้อหรือควบรวม 
กิจการในโลกปจจุบันจึงมองไกลกวา
มูลคาทรัพยสินที่จับตองได แตหมาย 
รวมถึงทรัพยสินทางปญญา “ที่จับตอง 
ไมได” การปกปองคุมครองทรัพยสิน 
ทางปญญาจึงกลายเปนภารกิจสำคัญ
ที่เจาของและผูบริหารของกิจการตอง 
ใหความสำคัญ แตบอยครั้งที่เราอาจ 
พบวาการถ ูกละเม ิดทร ัพย ส ินทาง 
ปญญาดูจะเปนสิ ่งที ่เกือบหลีกเลี ่ยง 
ไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากน้ำมือ 
ของผูประกอบการจีน

จีน ... พี่ใหญ่แห่ง 
วงการก๊อปของโลก

จีนเปรียบเสมือน “พี่เบิ้ม” ของ 
วงการลอกเลียนแบบของโลก มีเครือขาย 
ที่สลับซับซอน และหลากหลายสินคา 
และอุตสาหกรรม ในชวงหลายปที่ผาน 

มา เราตางฉงนไปกับขาวการลอกเลียน 
และปลอมปนสินคาในจีน ไมวาจะเปน 
ขาวของเครื่องใชทั่วไปในชีวิตประจำ
วัน ตั้งแตนมผง น้ำมัน ไข ขาว ผัก 
ไลไปจนถึงสินคาแฟชั ่นแบรนดเนม 
ช่ือดัง ผูประกอบการท่ัวโลกตางกร่ิงเกรง 
ในฝมือการ “กอป” ของผูประกอบการ 
จีนที่สามารถผลิตออกมากหลากหลาย 
ทั้งกอปแท กอปเทียม เรียกวากอป 
เนียนจนแยกไมออกวาเปนของจริง 
ของปลอมเลยก็มี 

การละเมิดทรัพยสินทางปญญาใน 
จีนยังดำเนินไปในหลากหลายรูปแบบ 
ไมวาจะเปนสิทธิบัตร เชนการออกแบบ 
รูปทรงยานยนต รถเข็นเด็ก เกมสและ 
ซอฟทแวร แตกวารอยละ 80 ของการ 
ละเมิดวนเวียนเกี ่ยวกับเครื ่องหมาย 
การคา! โดยที่ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ 
ธุรกิจการลอกเลียนแบบนับวาชวย 
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
และเปนเวทีในการฝกปรือฝมือใหกับ
แรงงานจีน สงผลใหอุตสาหกรรมการ 
ผลิตและการตลาดสินคาลอกเลียนแบบ 
นับเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจของจีน 

ประการสำคัญ หลายสินคาและ 
บริการของไทยก็เคยหรือกำลังเผชิญ
กับประสบการณอันขมขื่นอยู และผม 

เชื่อวายังจะมี  “เหยื่อ” รายใหมอีก 
หลายรายในอนาคต แตอยาโมโหโกรธา 
และคิดวาเฉพาะสินคาไทยเทานั ้นที ่ 
โดนลอกเลียนแบบ เพราะอันที่จริง 
ผูประกอบการจีนกอปสินคาไมเลือก 
“หนาอินทรหนาพรหม” เพราะลอก 
เลียนแบบสินคาแบบไมเลือกสัญชาติ 
แมกระทั่งสินคาจีนก็ตาม

กรณีศึกษาของจีน ... 
บทเรียนราคาแพง
ที่ต่างชาติพึงระวัง

การละเมิดและตอสูคดีเคร่ืองหมาย 
การคาในจีนนับเปนขาวครึกโครมอยู 
เปนระยะ ในกรณีของสินคาไทยก็มีให 
เห็นมากมาย ซึ่งทำเอาผูประกอบการ 
ของไทยหลายรายวุนวาย หรือถึงขนาด 
เบื่อหนายกับการทำธุรกิจในจีนไปเลย 
ก็มี แตที่โดงดังมากที่สุดในชวง 10 ป 
ที่ผานมาก็คงหนีไมพนคดีกรณีการถูก 
ละเมิดเคร่ืองหมายการคา “กระทิงแดง” 
(Redbull) หรือ “หงหนิว” ในช่ือภาษา 
จีน เพราะทำเอาบริษัท ทีซี ฟามาร 
ซูติคอล จำกัด เจาของเครื่องหมาย 
การคาเครื่องดื่มพลังงานชั้นนำของโลก 
ดังกลาวตองรวบรวมสรรพกำลังและ 
เวลาอยูนานเพื่อตอสูคดี เพราะเกี่ยว 
พันกับผลประโยชนมหาศาลจากมูลคา 

น

เมื่อจีนเล่นเกมส์
เคร่ืองหมายการค้าแบบใสซ่ือ (ตอนท่ี 1)

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

 àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âã¹¨Õ¹

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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เครื่องหมายการคาและโอกาสทางการ 
ตลาดในจีนในระยะยาว ซึ่งภายหลัง 
จากที่ศาลจีนประกาศคำพิพากษาให
ฝายไทยชนะคดีและยกเลิกสิทธิในการ 
ใชเคร่ืองหมายการคาของผูประกอบการ 
จีน ทางการจีนยังไดหยิบยกใหคดีนี้ 
เปนหนึ่งใน 10 กรณีศึกษาการคุมครอง 
ทรัพยสินทางปญญาสำคัญของจีนใน 
เวลาตอมา

ลาสุด เมื่อตนเดือนพฤษภาคม 
2559 มีขาวใหญที่สรางความตื่นตะลึง 
กับผูประกอบการและนักวิชาการทั่ว 
โลกอีกครั้ง เมื่อศาลประชาชนขั้นสูง 
แหงกรุงปกกิ่ง (Beijing Municipal 
High People’s Court) ตัดสินใหบริษัท 
แอปเปล จำกัด (Apple Co., Ltd.) 
ซึ ่งม ีสำนักงานใหญต ั ้งอย ู  ในมลร ัฐ 
แคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ แพคดีที่ยื่นฟอง 
รองขอระงับสิทธิบริษัทซินถงเทียนตี้ 
เทคโนโลยี จำกัด (Xintong Tiandi 
Technology Co., Ltd.)  ซึ่งเปนบริษัท 
ผูผลิตเครื่องหนัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กระเปาถือ และซองใสมือถือ ในการใช 
เคร่ืองหมายการคา “ไอโฟน” (IPHONE) 
ที่ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนแตกตาง 
กัน โดยใหเหตุผลวา ซินถงยังคงสามารถ 
ใชเครื่องหมายการคาที่ไดรับการอนุมัต ิ
จดทะเบียนจากสำนักงานบริหารจัดการ 
เพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย (State 
Administration for Industry and 
Commerce: SAIC) เมื่อป 2550 
เพราะในขณะน้ันช่ือสินคา iPhone ของ 
แอปเปลยังไมเปนที่รูจักหรือแพรหลาย 
ในจีน จึงไมถือวาซินถงละเมิดกฎหมาย 
เครื่องหมายการคาของจีน

ทั้งนี้ ในการตอสูคดี ซินถงให 
เหตุผลวา แมวาแอปเปลเปดตัว iPhone 
ในจีนเมื่อป 2552 แตซินถงก็ยื่นขอ 
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จดเครื่องหมายการคานับแตป 2550 
ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ชื่อ iPhone ก็ 
ยังไมไดเปนที่รู จักแพรหลายในจีนแต
อยางใด

ขณะที่แอปเปลชี้แจงวา บริษัทฯ 
ไดพยายามติดตอและยื่นขอจดเครื่อง
หมายการคา iPhone ในหมวดสินคา 
อิเล็กทรอนิกสกับองคกรดานเคร่ืองหมาย 
การคาของจีน (China Trade Mark 
Organization: CTMO) นับแตป 2545 
แตกลับไมผานการอนุมัติจากทางการจีน 
จนกระทั่งป 2556 (ใชเวลาถึง 11 ปใน 
การพิจารณา) ขณะเดียวกัน แอปเปล 
ก็ใชคำวา “ไอ” (i) นำหนาชื่อผลิตภัณฑ 
ตางๆ ของตนเองมาเปนเวลาหลายป 
และทุมเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสราง
แบรนดของตัวเองในตลาดโลก โดย 
ไอโฟนรุนแรกถูกเปดตัวในป 2550 จน 
เปนที่โดงดังทั่วโลก แมวาบริษัทจะไม 
สามารถเริ่มวางจำหนายอยางเปนทาง 
การในตลาดจีนไดจนกระทั่งป 2552

คำตัดสินดังกลาวนอกจากจะกอ
ใหเก ิดความเสียหายทางธุรกิจแลว 
ยังเปนเสมือนเปนการตบหนาแอปเปล 
อยางแรง เพราะเทากับสะทอนวา 
แอปเป ลไมมีสิทธิรองเรียนใหซินถง 
ระงับการใชชื่อสินคา IPHONE ซึ่ง 
หมายความวา คำวา IPHONE สามารถ 
ปรากฏบนกระเปาสตางค กระเปาถือ 
รวมถึงเคสโทรศัพทมือถือของผู ผลิต 
จีนรายนี้ไดอยางอิสระเสรี

หลังการตัดสินคดี ซินถงไดออก 
แถลงการณผานเว็บไซตของบริษัทวา 
“The ‘iPhone’ brand can blossom 
widely outside Apple.” เพื่อตอกย้ำ 
วา แบรนดไอโฟนสามารถเบงบานนอก 
รมเงาของแอปเปลได (แบรนดไอโฟน 
สามารถตอยอดไปไดอีกมากมายโดย 

ไมจำกัด เปนตองเปนผลิตภัณฑของ 
แอ็ปเปลเทานั้น) แถมยังใหคำมั่นวา 
บริษัทจะยืนหยัดสรางสินคาที่ดีใหแก
ชุมชนลูกคา IPHONE ทุกคน ขณะที่ 
แอปเป ลไมออกมาใหความเห็นใดๆ 
ตอคำตัดสินของศาล โดยนายทิม คุก 
(Tim Cook) ซีอีโอใหสัมภาษณกับ 
รายการ “Mad Money” ของสถานี 
โทรทัศนซีเอ็นบีซี (CNBC) วา ไอโฟน 
รุนตอไป (ซึ่งก็คือ iPhone 7) จะทำ 
ใหทุกคนอยากเปลี่ยนมาใชไอโฟนรุน
ใหมอยางแนนอน

แตในความเปนจริงแลว คำตัดสิน 
ดังกลาวออกมาในชวงเวลาที่ไมดีเอา
ซะเลย และดูเหมือนจะซ้ำเติมรอยแผล 
เดิมท่ีแอปเปลตองพายแพคดีในลักษณะ 
ที่คลายคลึงกัน และสูญเสียเงินมูลคา 
ราว 60 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซื้อ 
เครื่องหมายการคาจากบริษัทจีน ความ 
ประจวบเหมาะเหลานี ้ยังอาจทำใหดู 
วาหลายสิ่งหลายอยางดำเนินไปอยาง
จงใจตามเกมสของรัฐบาลจีน และสง 
ผลเชิงลบตอเนื ่องเปนลูกโซกับธุรกิจ 
ของแอปเปล 

ประการแรก คำตัดสินนี้เกิดขึ้น 
ในวันเดียวกับที่บริการแอปพลิเคชัน 
ไอบุคส (iBooks) และ ไอทูนส มูฟวี่ 
(iTunes Movies) ของแอปเปลถูกสั่ง 
ระงับการใหบริการในจีนตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการเซ็นเซอร
แหงชาติจีนเมื่อราว 2 สัปดาหกอน 
หนา (22 เมษายน) ซึ่งเปนไปตาม 
กฎหมายใหมของจีนที่ออกมาเมื่อเดือน 
มีนาคม ที่ผานมาที่กำหนดใหขอมูล 
ทั ้งหมดของผ ู  ใช ในจ ีนต องถ ูกเก ็บ 
รวบรวมไวในเซิรฟเวอรที่ตั ้งอยูในจีน
แผนดินใหญ สงผลใหแอปเปลตองปด 
บริการทั้งสองดังกลาวหลังจากที่เพิ ่ง 

เริ่มใหบริการเปนเวลาเพียง 6 เดือน 
ซึ่งอาจตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกวาที่
จะสามารถใหบริการไดอีกครั้ง

ประการที่สอง กอนหนานั้นไม 
นาน แอปเปลก็เพิ่งประกาศตัวเลขผล 
ประกอบการในตลาดจีน ซึ่งเปนตลาด 
ที่ใหญเปนอันดับสองของแอปเปล ที่ 
ไมคอยสดใสออกมา กลาวคือ มูลคา 
ยอดขายของไอโฟนในจีนในชวงเวลา
ดังกลาวลดลงถึงรอยละ 26 เมื่อเทียบ 
กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา แถม 
นักลงทุนก็เทหุนของแอปเปลท้ิง เพราะ 
ไมมั ่นใจวาจะสามารถขยายธุรกิจใน 
ตลาดจีนไดในระยะยาว

คำตัดสินของศาลในครั ้งนี ้ด ูจะ 
ไมเปนธรรมกับแอปเป ลเอาเสียเลย 
จึงเชื ่อวาแอปเป ลคงจะตองตอสู คดี 
ไปจนสุดทาง โดยแอปเปลไดประกาศ 
นำคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูงสุด 
ของจีน เรื่องสำคัญคือการพิสูจนวา 
“ไอโฟน” เปนเครื่องหมายการคาที่มี 
ชื ่อเสียงในจีนกอนที ่ซินถงจะยื ่นขอ 
จดเครื่องหมายการคา ... ดูทานี่จะเปน 
หนังเรื่องยาวที่ทั้งสองฝายตองตอสูกัน 
จนถึงที ่สุดบนเดิมพันมูลคามหาศาล 
ที่รออยู  เพราะผูพายแพคดีอาจตอง 
สูญเส ียเคร ื ่องหมายการคาอ ันทรง 
คุณคาและโอกาสทางธุรกิจมหาศาล 
ของแตละฝายในตลาดจีน

จาก Copy และ C&D 
… สู่ R&D

คำถามที่ยอนกลับมาที่ผูประกอบ 
การไทยอยากทราบก็คือ สถานการณ 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาในจีน
มีแนวโนมเปนอยางไร และรัฐบาลจีน 
มีทาทีอยางไรตอเรื่องนี้ในปจจุบันและ 
อนาคต 
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จากการติดตามปญหาการละเมิด 
ทร ัพย ส ินทางป ญญาในจ ีนพบว า 
สถานการณโดยรวมพัฒนาไปโดยลำดับ 
แตก็ดำเนินไปอยางชาๆ ผมสังเกตเห็น 
วา รัฐบาลจีนตระหนักดีวา ผลประโยชน 
ของจีนในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ในชวงหลายปหลังนี้ 
นอกจากเศรษฐกิจจีนกำลังปรับเปลี่ยน 
สูการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ 
มากข้ึนแลว ยังปฏิรูปสูการเปนเศรษฐกิจ 

นวัตกรรม (Innovative Economy) 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เศรษฐกิจ 
จีนกำลังปรับโครงสรางจากการพึ่งพา 
“กำลังภายนอก” สู “กำลังภายใน” 
และขณะเดียวกันก็ดำเนินนโยบาย 
“บุกโลก” (Go-Global Policy) และ 
พยายามสละทิ้งการผลิตที่มี “มูลคา 
เพิ่มต่ำ” ไปสู “มูลคาเพิ่มสูง”  

รัฐบาลจีนตระหนักดีวา ถาจีนไม 
ร วมมือก ับโลกภายนอกและหันมา 

คุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาติ
อื่น สินคาจีนก็จะไมไดรับการคุมครอง 
ในตลาดต างประเทศเช นเด ียวก ัน 
สินคาจีน โดยเฉพาะตราสินคาที่มี 
ชื่อเสียงยาวนานของจีน (Chinese 
Time-honored Brand) มักตกเปน 
เป าหมายหล ักของการถ ูกละเม ิด 
เคร ื ่องหมายการคาในตางประเทศ 
จากสถิติของสำนักงานจัดการลิขสิทธิ์
แหงชาติจีน (National Copyright 
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Administration) ระบุวา ความเสียหาย 
ดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยคิดเปนมูลคารวมกวา 1,000 ลาน 
หยวนในปที่ผานมา 

นอกจากนี ้ รัฐบาลจีนยังเดินหนา 
เปดเสรีทางการคา (FTA) กับนานา 
ประเทศ/ภูมิภาคอยางตอเน่ือง ซ่ึงความ 
ตกลงเหลานี้มักครอบคลุมถึงประเด็น
ทรัพยสินทางปญญา และแรงกดดัน 
อยางตอเนื่องจากตางชาต ิ สินคาสงผล 
ใหรัฐบาลจีนตองหันมาใหความสำคัญ 
กับการวิจัยและพัฒนาสินคา ควบคู 
ไปก ับการเสร ิมสร างและปกป อง 
คุมครองทรัพยสินทางปญญามากขึ้น

จากสถิติที่ผานมาพบวา รัฐบาล 
จีนไดดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของมาอยาง 
ตอเนื่อง โดยทุก 10 ปจะปรับปรุง 
กฎหมายใหมเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งครั้ง 
และมีแนวโนมถี่ขึ้น นับแตป 2556 
รัฐบาลจีนไดดำเนินโครงการเชิงสรางสรรค 
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญามากมาย 
อาทิ การกอสรางอาคารจัดแสดงทรัพยสิน 
ทางปญญาขึ้น ณ เมืองอี้อู มณฑล 
เจอเจียง ที่นำเสนอตัวอยางสินคาจริง 
และเลียนแบบเปรียบเทียบกัน ภาพยนตร 
และเกมสเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
และการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา 
ขึ้นในหลายหัวเมืองเอก นอกจากนี ้ยัง 
ไดร วมมือกับองคการทรัพยสินทาง 
ปญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) จัด 
ตั้งสาขาประจำสาธารณรัฐประชาชน 
จีนขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง

ขณะเดียวกัน ดวยการแขงขันที่ 
เข มขนและตนทุนคาใช จ ายในการ 
ประกอบการในจีนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทำใหธุรกิจจีนจำเปนตองหันมาใหความ 

สำคัญก ับการแข งข ันด านค ุณภาพ 
มากขึ้น รัฐบาลจีนใสเงินงบประมาณ 
มากมายเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
สงเสริมใหผูประกอบการจีนยกระดับ 
ภาพลักษณสินคาของตนเอง อาท ิการ 

วางตำแหนงทางการตลาดแกสินคา 
การพัฒนาคุณภาพสินคา การปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ และการออกแบบโลโก 
ใหม รวมทั้งการสรางความเขาใจอันดี 
ตอความสำคัญในการสรางแบรนด 
(Brand Building) 

ขณะที ่ผู บริโภคจีนก็ตระหนักรู  
เกี่ยวกับแบรนด (Brand Awareness) 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนสำคัญมา 
จากเหตุผลหลายประการ ปจจุบันคน 
จีนมีโอกาสเห็นโลกภายนอกมากขึ ้น 
นักทองเที ่ยวจีนกลายเปนลูกคาราย 
ใหญสุดของโลก โดยในแตละปคนชาว 
จีนเดินทางไปเที ่ยวตางประเทศกวา 
200 ลานคน-ครั้ง และมีแนวโนมเพิ่ม 
ขึ้น นักทองเที่ยวเหลานี้สำรวจตลาด 
และซ้ือหาสินคามากมายกลับมาทดลอง 
ใช ขณะเดียวกันคนที่ใชอินเตอรเน็ต 
(Netizen) ก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ 
มีจำนวนมากที่สุดในโลกในชวงหลาย 
ปที่ผานมา ... ทะลุ 550 ลานคนตอป 

ในปจจุบัน เน็ทติเซ็นเหลานี้นิยมใช 
อินเตอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลสินคา 
อีกเสียดวย วางายๆ คือมีทั้งปจจัย 
สนับสนุนเชิงปริมาณและคุณภาพอยู 
พรอมกัน สงผลใหผูบริโภคจีนไดมี 

โอกาสศึกษาเรียนรูแบรนดสินคาใหมๆ 
อยูตลอดเวลา 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากจีนปดประเทศ 
ไปนานหลายสิบปและเพิ่งเปดประเทศ 
สูภายนอกไมถึง 40 ป ทำใหตราสินคา 
ตางประเทศถือวาแปลกใหมในสายตา 
ชาวจีน สงผลใหผูบริโภคจีนในปจจุบัน 
ยังมีความภักดีตอตราสินคา (Brand 
Loyalty) คอนขางนอย ซึ่งอาจสงผล 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพราะในดาน 
หนึ ่งก ็อาจเป นความทาทายของผ ู  
ประกอบการเดิมที่จะตองเดินหนาขับ
เคลื่อนการสรางแบรนดอยูตอไป ใน 
ทางกลับกัน ก็อาจสะทอน “ชองวาง” 
และ “โอกาส” ของแบรนดไทยที่เพิ่ง 
เริ่มหรือยังไมไดเขาตลาดจีน  

ฉบับนี ้ขอจบไวที่เรื่องนี้กอน สวน 
ฉบับหนามาตอวา แลวจะทำอยางไร 
หากตองการปองกันการถูกละเมิด... 
แนนอนวา กันไวดีกวาแก

เศรษฐกิจจีนกำลังปรับเปล่ียนสู่การพ่ึงพาการ 
บริโภคภายในประเทศมากข้ึนแล้ว ยังปฏิรูปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เศรษฐกิจจีนกำลังปรับ 
โครงสร้างจากการพ่ึงพา “กำลังภายนอก” สู่ 
“กำลังภายใน” และขณะเดียวกันก็ดำเนินนโยบาย 
“บุกโลก” (Go-Global Policy) และพยายามสละท้ิง 
การผลิตท่ีมี “มูลค่าเพ่ิมต่ำ” ไปสู่ “มูลค่าเพ่ิมสูง”  
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LGBT (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender) 
หรือกลุ มที ่มีความหลาก 

หลายทางเพศ เปนหน่ึงในกลุมผูบริโภค 
ที่มีศักยภาพและนาจับตามองมากที่สุด 
ในขณะนี้ ทั้งนี้ จากการประมาณการ 
ของ LGBT Capital (บริษัท ที่ปรึกษา 
ดานการเงินซึ่งใหบริการกลุม LGBT 
เปนหลัก) พบวาปจจุบันมีชาว LGBT 
อยูทั่วโลกราว 450 ลานคน แมจะ 
ไม มากเม ื ่อเท ียบกับประชากรโลก 
จำนวน 7,300 ลานคน แตการที่กลุม 
ผูบริโภค LGBT มีกำลังซื้อมากถึง 3.7 

ลานลานดอลลารสหรัฐตอป จึงเปน 
เหตุใหกลุ มผู ผลิตสินคาและบริการ 
ตางเล็งเห็นศักยภาพของกลุมผูบริโภค 
ชาว LGBT และพยายามขยายตลาด 
สินคาของตนไปยังกลุ มดังกลาวกัน 
อยางคึกคัก 

ชาว LGBT : 
Niche Market 
ที่มีศักยภาพสูง  

ชาว LGBT สวนใหญมีระดับรายได 
คอนขางสูง จากขอมูลของ Experian 
Information Solution Inc. พบวา 
รายไดตอคนตอปของชาว LGBT (ชาย) 
ในสหรัฐฯ สูงกวารายไดตอคนตอป 
เฉลี่ยของประชากรชายทั่วไปราว 800 

ดอลลารสหรัฐ และรายไดตอปของ 
ครอบครัว LGBT (ชาย-ชาย) โดยเฉล่ีย 
สูงกวารายไดตอปของครอบครัวชาย-
หญิงทั่วไปราว 13,400 ดอลารสหรัฐ 
ขณะที่ชาว LGBT สวนใหญไมมีบุตร 
จึงไมมีภาระคาใชจายในการดูแลและ
เก็บออมเพื่อบุตร สงผลใหชาว LGBT 
หรือเรียกวากลุม “DINK” (Double 
Income, No Kids) มีอำนาจในการ 
จับจายใชสอยและมีกำลังซื้อสูง จึง 
ทำใหชาว LGBT เปนกลุม Niche 
Market ที่มีศักยภาพสูง

พฤติกรรมการใช้จ่ายที่
น่าสนใจของชาว LGBT 

• ชื่นชอบการใชจายซื้อสินคา 
โดยคำนึงถึงภาพลักษณที่ดูดีเปนหลัก 
จ ึงน ิยมใช ของม ีค ุณภาพส ูงระด ับ 
พรีเมียมเปนสำคัญ นอกจากนี้ การที่ 
ชาว LGBT มีรสนิยมเลือกซื้อสินคา 
ที่มีคุณภาพสูง ยังสงผลใหสินคาที่ชาว 
LGBT เลือกใช มักมีภาพลักษณเปน 
สินคาที่มีคุณภาพดี 

• นิยมเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตร 
หรือสนับสนุนชาว LGBT เชน Coca 
Cola, Pepsi, GAP,  Google, Nike 
และ Levis ทั้งนี้ Human Rights 
Campaign หรือ HRC ซึ่งเปนองคกร 
ที่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อตอสู ใหไดมาซึ ่งสิทธิ 

แหงมนุษยชนของกลุม LGBT จะมี 
การสำรวจองคกรธุรกิจตางๆ วามีการ 
ปฏิบัติตอลูกจางที่เปน LGBT อยาง 
เสมอภาคกับลูกจางอื่นๆ ทั่วไปหรือไม 
พรอมใหคะแนน และจัดทำคูมือบัญชี 
รายชื ่อสินคาและบริการที ่สนับสนุน 
ชาว LGBT พรอมคะแนนที่ไดจากการ 
ประเมิน โดยสามารถ Download 
คูมือไดจาก www.hrc.org หรือจาก 
Application ใน Smart Phone 
เพื่อใหผูบริโภคกลุม LGBT สะดวกใน 
การตรวจสอบสินคาและบริการของ 
องคกรหรือบริษัทดังกลาวกอนตัดสินใจ 

เลือกซื้อ นอกจากนี้ หลายผลิตภัณฑ 
น ิยมนำธงส ีร ุ  งมาประด ับตกแต  ง 
ผล ิตภ ัณฑเพ ื ่อเป นส ัญล ักษณการ 
สนับสนุนชาว LGBT หรือจัดทำสินคา 
รุ นพิเศษที ่แสดงออกถึงการใหความ 
สำคัญกับ LGBT มาจำหนาย

• นิยมใชจายเพื่อซื้อสินคาและ 
บริการที ่ เก ี ่ยวของกับความบันเทิง 
สินคาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑความงาม 
การทองเที่ยว การรับประทานอาหาร 
และการปรับปรุงท่ีพักอาศัย  โดยเฉพาะ 
หลังจากที่หลายประเทศอนุญาตใหมี
การแต  งงานของเพศเด ียวก ันได   
นับเปนปจจัยสงเสริมใหกลุม LGBT 
ตัดสินใจแตงงานและสรางครอบครัว
มากขึ้น ดังนั้นสินคาเกี่ยวกับการจัด 

L

ตลาดสีรุ้ง (LGBT) ... 
Niche Market ที่มิอาจละเลย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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งานแตงงาน ของขวัญของชำรวย ของ 
ตกแตงบาน เฟอรนิเจอร จึงไดรับ 
ความนิยมจากชาว LGBT เพิ่มขึ้น 
เชนกัน

• นิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพื่อคลาย 
เหงา เนื่องจากชาว  LGBT สวนใหญ 
ไมมีลูก ทำใหหันมาทุมเทความรักให 
กับสัตวเลี้ยงแทนการมีบุตร โดยสัตว 
เลี้ยงที่นิยมเลี้ยง คือ สุนัข แมว ปลา 
กระตาย และนก

โอกาสทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ

จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา 
ของชาว LGBT พบวา ธุรกิจที่นาสนใจ 
ในการรุกตลาดกลุมผูบริโภค LGBT 
คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เสื้อผา 
เคร่ืองประดับ สินคาไลฟสไตล ผลิตภัณฑ 
ความงาม และสินคาเทคโนโลย ีรวมถึง 
การทองเท่ียว ซ่ึงปจจุบันมีหลายประเทศ 
ที่จัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

ชาว LGBT ที่มีกำลังซื้อสูงและพรอม 
จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการที่
ม ีค ุณภาพสูงกวามาตรฐานทั ่วไปใน 
ตลาด อาทิ แคนาดา มีการจัดขบวน 
พาเหรดขนาดใหญของชาว LGBT ใน 
เมืองโทรอนโต ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม 
ของทุกป ซึ่งแตละปสามารถดึงดูดนัก 
ทองเท่ียวตางชาติและสรางรายไดจำนวน 
มากใหแกเมือง ญี่ปุน การทองเที่ยว 
ญี่ปุ นใสชื ่อโรงแรมในเขตโตเกียวและ 
เกียวโตที่เปน LGBT Friendly ใน 
Website ขององคกรสงเสริมการทอง 
เท่ียว ญ่ีปุน (Japan National Tourism 
Organization) รวมถึงยังมีความรวมมือ 
ระหวางวัดและโรงแรมออกแคมเปญ
จัดงานแตงงานใหกลุม LGBT สำหรับ 
ประเทศไทยที่มีภาพลักษณความเปน
มิตรกับ LGBT จากการประเมินโดย 
สถาบัน LGBT Capital เมื่อเดือน 
สิงหาคม 2558 พบวา ไทยมีรายได 
จากการทองเที่ยวและการเดินทางของ 

ชาว LGBT เขาประเทศถึงปละ 4.6 
พันลานดอลลารสหรัฐ หรือกวารอยละ 
10 ของรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 
ที่เดินทางเขามาประเทศไทย

ข้อพิจารณาในการ
ทำตลาด LGBT 

ในการทำตลาด ผูประกอบการ 
จำเปนตองศึกษาความตองการและ 
รสนิยม ของกลุมผูบริโภคอยางจริงจัง 
เน่ืองจากชาว LGBT มีความหลากหลาย 
สูงทั้งเชื้อชาติ เพศ และวัย นอกจากนี้ 
ผ ู ประกอบการควรหล ีกเล ี ่ยงการ 
ประชาสัมพันธหรือใชถอยคำที่ออนไหว 
ตอความรูสึกของผูบริโภค อยางไรก็ 
ตาม การที่ผูประกอบการจะสนับสนุน 
กลุม LGBT อยางชัดเจน ก็อาจตอง 
ประเมินถึงผลกระทบดานลบที ่อาจ 
จะเกิดกับสินคาจากกลุ มผู บริโภคที ่ 
ยังไมยอมรับชาว LGBT ดวยเชนกัน  
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





โลกจะเกิดพลังดวยตัวมันเอง โลกที่ 
เกิดจากแรงผลักดันจากหลายขั้ว ไมใช 
ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ถาเราถูกกำหนดดวยสกุลดอลลาร 
หากดอลลารเกิดเงินเฟอ ก็จะทำเงิน 

สกุลอื่นเกิดเฟอตามกันไปดวย ราคา 
น้ำมันถูกกำหนดดวยสกุลดอลลาร  
ราคาขึ้นลง ทำใหประเทศอื่นๆ ไดรับ 
ผลกระทบไปดวย และเงินสำรองมี 
เพียงดอลลาร มันไมเพียงพอ ตองมี 
เงินสกุลอื่น ที่มีความสำคัญดวย  ดังนั้น 
โลกในยุคนี้ตองใหความสำคัญกับสกุล 
เงินอื่นเชนกัน โดยเฉพาะเงินหยวน 

หากมองยอนกลับไป โลกเปลี่ยน 

ไปอยางไร  เมื่อตนทศวรรษ ชวงป 
2001-2007 เศรษฐกิจโลกขยายตัวดี 
มาก ซึ่งตอนนั้นกระตุนเศรษฐกิจดวย 
นโยบายการเงิน หรือเรียกวา “Finan- 
cialization”` เศรษฐกิจขยายตัวดวย 

สินเชื่อ การลดกฎระเบียบ ทำใหเกิด 
ระบบการเงินซอนระบบการเงินมาอีก 
หลายระบบ โดยสรุปเกิดการปนเงินขึ้น 
มาบนโลก แตเงินน้ีไมใชมาจากธนาคาร 
กลาง และไมใชนโยบายการคลัง และ 
เปนการกระตุนจาก Financialization 
เพราะฉะนั ้นการกระตุ นเชนนี ้ทำให 
เศรษฐกิจลมหลังจากนั้น เกิดการพอก 
พูนของหน้ีในรูปแบบตางๆ เพราะอะไร... 

ฉบับนี้ ขอนำเรื่อง New 
Challenges of Thailand 
in the New Era of 

Global Trade and Investment 
มาเปนรายงานพิเศษ เนื่องดวยวันที่ 
23 มิถุนายน 2559 ทางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยหลักสูตร Top 
Executive Program in Commerce 
and Trade หรือ TEPCoT ไดรับเกียรต ิ
จากทาน ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีต 
เลขาธิการ UNCTAD และ อดีตผู 
อำนวยการใหญ องคการการคาโลก 
(WTO) มาบรรยาย ซึ่งครั้งนี้ทานได 
ใหมุมมองตนเหตุของปญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะเดิน 
ไปทิศทางใด และอะไรคือความทาทาย 
ใหมของการคาโลก 

สถานการณ์โลก....กับ
การเปลี่ยนแปลง  

เปดการบรรยาย ดวยคำถามวา  
“โลกกำลังจะไปทิศทางไหน”  ตอนนี้ 
โลกกำลังเปลี่ยน เราอยูบนโลกที่เรียก 
วา multi-polar โลกหลายขั้ว ในอดีต 
เดิมทีเราใชดอลลารเปนสกุลหลัก แต 
ตอนนี้ เราอยูกับสกุลดอลลารอยาง 
เดียวไมได เพราะโลกตอนนี้มีขั้วอื่นๆ 
ประเทศอื่นๆที่ขึ ้นมาแบงอำนาจจาก
ประเทศมหาอำนาจเดิม แนนอนวา 
โลกเรากำลังจะสับสนมากขึ้น และก็จะ 
มีความบาลานซมากขึ้นเชนกัน เพราะ 

ฉ

NEW CHALLENGES OF THAILAND
IN THE NEW ERA OF
GLOBAL TRADE AND INVESTMENT
â´Â

ทีมบรรณาธิการ

ช่วงปี 2001- 2007 เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีมาก 
ซึ่งตอนนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงิน 
หรือเรียกว่า “Financialization”` เศรษฐกิจ 
ขยายตัวด้วยสินเชื่อ การลดกฎระเบียบ ทำให้เกิด 
ระบบการเงินซ้อนระบบการเงินมาอีกหลายระบบ 
โดยสรุปเกิดการปั่นเงินขึ้นมาบนโลก แต่เงินนี้ 
ไม่ใช่มาจากธนาคารกลาง และไม่ใช่นโยบายการคลัง 
แต่เป็นการกระตุ้นจาก Financialization 
เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจล้ม 
หลังจากน้ัน เกิดการพอกพูนของหน้ีในรูปแบบต่างๆ 
เพราะอะไร...เพราะเศรษฐกิจที่ได้รับการกระตุ้นนั้น
ไม่ใช่ Bottom line ของโครงสร้าง…เพราะของจริง 
ตัวจริง คือ Real Sector ไม่ใช่ Financialization 
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เพราะเศรษฐกิจที่ไดรับการกระตุนนั้น 
ไมใช Bottom line ของโครงสราง… 
เพราะของจริง ตัวจริง คือ Real 
Sector  ไมใช Financialization 

การเติบโตทางเศรษฐกิจตองวัด
ดวย productivity นั่นคือ เรามี 
productivity ดีขึ้นหรือเปลา ถาเพิ่ม 
จากปจจัยการผลิต ไมใช สมรรถภาพ 
การผลิตที่แทจริง มันก็คือ การพึ่ง 
ภาวะของตลาดเหมือนเดิมซึ่งจะขึ้นๆ 
ลงๆ ไปเรื่อยๆ... เพราะตัวขับเคลื่อน 
คือ  productivity 

โลกขับเคลื่อน 
อย่างไร้ทิศทาง 

จากหนังสือ “The War of the 
World” โดย Neil Ferguson ได 

เขียนไววา โลกกอนสงครามโลกครั้งที่ 
1 กอนป 1914 โลกในสมัยนั้นเปน 
โลกที่เจริญ มีกลไกโลกาภิวัฒนอยูใน 

ตัว แตการเจริญนั้นไมไดอยูพื้นฐานที่ 
แข็งแกรง ดังนั้นโลกจึงมีโอกาสที่จะ 
ลมสลายโดย 3 สาเหตุ คือ 

1. ขอพิพาทระหวางเผาพันธุ (Ethic 
Conflict)

2. ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ 
3. การเสื่อมของ Empire 
สามสาเหตุนี้ในสมัยนั้น ไมไดผิด 

แผกอะไรไปจากสมัยนี้ หากเราเรียนรู 
ประวัติศาสตรในอดีตและมองสถานการณ 
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ไมวาจะเปน อาหรับ 

สปริงค ซึ่งเกิดจาก เกิดจากความไม 
เทาเทียมกัน ขอพิพาทระหวางเผาพันธุ 
และยังมีเร่ืองความไมนอนทางเศรษฐกิจ 
อยูขางหลัง ปญหา ISIS เกิดขึ้นเพราะ 
เดิมที่ดินทำกินของคนในอิรักกับซีเรีย
กลายเปนทะเลทราย แบบเดียวกับ 
แอฟริกาในอดีต ทำใหคนไมมีกิน ทำให 
คนเปนผูกอการราย กอใหเกิดปญหา 

โลกจึงมีโอกาสที่จะล่มสลายโดย 3 สาเหตุ คือ 
1. ข้อพิพาทระหว่างเผ่าพันธุ์ (Ethic Conflict)
2. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 
3. การเสื่อมของ Empire
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และกลายเปนปญหาโลก ปญหาโครง- 
สรางของโลกตอนนี้ คือ ความไมเทา 
เทียมกัน หรือ Inequality ความไม 
เทาเทียมกันของคนในประเทศ และ 
ระหวางประเทศ  

หากพิจารณาแลวปญหาที่เกิดขึ้น 

ปัญหาโครงสร้างของโลกตอนนี้ 
คือ ความไม่เท่าเทียมกัน หรือ 
Inequality ความไม่เท่าเทียมกัน
ของคนในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

ไมวาจะเปนเร่ืองกอการราย เร่ืองปญหา 
เศรษฐกิจสังคม หรือเรื่อง Brexit สิ่ง 
ที่เกิดขึ ้นตอนนี ้เกิดจากความไมเทา 
เทียมกันที่ตนเหตุมาจาก...โครงสราง 
หลายๆ ตัว ที่อยูในระบบ ซึ่งบางครั้ง 
ปญหาโครงสรางนี ้อยู ในประเทศที ่ 

พัฒนาแลว  
และหากดูรายงานของ Oxfam 

คนรวยที่สุดของโลก 68 คน เปน 
เจาของทรัพยสินเทากับคนครึ ่งโลก  
และจากหนังสือ Capital in the 
Twenty-First Century ของ Thomas 
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Piketty นักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศส 
เขียนถึงความไมเทาเทียมกัน ความ 
แตกตางของคนรวยและจน และประเทศ 
ที่รวยและจนจะถางออกไปทุกที  และ 
ยิ่งเมื่อโลกที่เปน digitalize โลกของ 
ขอมูลขาวสาร คนท่ี better connected 
จะยิ่งแตกตางกับคนที ่ disconnected  
และในหนังสือเลมนี้สรุปไววา ไมวา 
ประเทศจะสนับสนุนดวยการศึกษา 
หรือ ชวยดวยวิธีใดๆ ก็ตาม ไมสามารถ 
แกเรื่องความไมเทาเทียมกันได  สิ่งที่ 
แกปญหาของความไมเทาเทียมกันได 
คือ การหยุด Wealth โดยวิธีการคือ 
การ TAX ตัว Wealth เชน การเก็บ 
ภาษีมรดก  

และอีกประเด็นคือ ตองยอมใหมี 
การเคลื่อนไหวของมนุษย เพราะการ 
เกิดของคนจะสงผลตอการสรางสิ ่ง 
ใหมๆ หากคนมาเกิดในสภาพแวดลอม 
ในที่สนับสนุน มีเงินทุน ยอมเกิดการ 
สรางสิ่งใหมๆ หากคนคิดแอปเปลเกิด 
ในที ่ที ่ขาดสภาพแวดลอมสนับสนุน 
แนนอนวา แอปเปลคงไมเกิด เพราะ 
ฉะนั้นการยอมใหเคลื่อนยายของมนุษย 
จะชวยใหลดความไมเทาเทียมกัน แต 
ประเทศในแถบตะวันตก กลับไมเห็น 
ดวย ที่จะใหคนจากถิ่นฐานอื่นเขามา 
ในประเทศ สหรัฐอเมริกาไมอยากใหคน 
เม็กซิโกเขามาในประเทศ ยุโรปไมตองการ 
ใหคนตะวันออกกลางเขาประเทศ 

  
ความท้าทาย และ
โอกาสของประเทศไทย

การรวมก ันในกล ุ มประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี สงผลดี 
ตอภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
เพราะเมื่อรวมกัน 10 ประเทศ มี 
ประชากรมากถึง 650 ลานคน เปน 

ตลาดท่ีใหญพอ และโลกการคาปจจุบัน 
นี้ เปนโลกของ Global value chain  
การรวมกลุมจะเอื้อตอกัน อีกทั้งกำลัง 
ซื้อของอาเซียนไมแพประเทศจีน และ 
การระดมลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

หรือ FDI สูงถึง 115-120 ลาน 
ดอลลาร ใกลเคียงกับจีนที่มีการลงทุน 
โดยตรงจากตางประเทศสุงถึง 120 ลาน 
ดอลลาร ดังนั้น กำลังของอาเซียนเรา 
เทียบไดเทากับประเทศจีน 

นอกจากนั้น การเคลื่อนยายของ 
คนยังใหเกิดสนับสนุนซึ ่งกันและกัน 
อาจารยสอนวิศวะจากเมียนมาร มา 
สอนที่ประเทศไทย ไดพยาบาลจาก 
ฟลิปปนส มาทำงานที่ไทย และยัง 
สรางโอกาสอื่นๆ ไมวาจะเปนตลาดหุน 
พลังงาน ที่จะเอื้อประโยชนตอกัน และ 
ประเทศไทยสามารถใชประโยชนจาก 
regional network นี้ได มากกวา 
ประเทศอื่นๆ แตตอนนี้แตละประเทศ 
มีทาทีระวังตัว เลยทำใหการเกาะกลุม 
ยังทำไมดีเทาที่ควร ประเทศไทยเราทำ 
ตัวของเราดีอยูแลว ที่วางตัวเปนศูนย 
กลาง 

ในสวนของการสรางความเชื่อม 
โยงกันระหวางความตกลงหุนสวนทาง 
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก หรือ TPP 
แนนอนวาการเปดเสรีการคาเปนเรื่อง 
ดี แตการเปดท่ีไมไดเปดไดจริง ประเทศ 

จะไมไดประโยชนอะไร ในกรณี TPP 
สหรัฐฯ ประธานาธิบดี โอบามา บอก 
วาถาสหรัฐไมเขาไปทำการคาในเอเชีย 
และปลอยใหจีนทำ ซึ่งเรื่องนี้สหรัฐฯ 
ยอมไมได เพราะฉะนัั้น เรื่อง TPP นี้ 

คือเรื่องการเมือง  เพราะการเขามาทำ 
TPP เพื่อลอมจีนไว เพราะการทำ 
TPP หากพิจารณาแลว TPP จะชวย 
แคประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ไทย 
สิงคโปร แตประเทศกัมพูชา ลาว เขา 
ไมได ถาจะทำควรทำไปทั้งอาเซียน 
แลวเรามีการรวมกลุม RCEP อยูแลว 
คือ อาเซียน บวกอีก 6 ประเทศ คือ 
จีน เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด 

ถาเกิดเขา TPP ยังมีประเด็นที่เรา 
ตองพิจารณาอีกมาก อาทิ รัฐวิสาหกิจ 
ตนทุนการลงทุน การคุมครอง ขอพิพาท 
ระหวางเอกชนและรัฐบาล ซึ่งหาก 
พิจารณาแลวเราไมจำเปนตองเขา TPP 
เพราะเรามี RCEP ที่ดีอยูแลว เพียง 
เราเปนศูนยกลาง (centralization) 
ใหได ทายที่สุดนี้ สิ่งที่ตองคำนึงตอ 
โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู ณ ตอนนี้ คือ 
ตองมี 1. governance 2. โครงสราง 
และ 3. การศึกษา ที่ตองเปลี่ยนการ 
ศึกษาในรูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ประเทศ  

หากพิจารณาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องก่อการร้าย เรื่องปัญหาเศรษฐกิจสังคม หรือ 
เรื่อง Brexit  สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากความ 
ไม่เท่าเทียมกันที่ต้นเหตุมาจาก...โครงสร้างหลายๆ 
ตัว ที่อยู่ในระบบ ซึ่งบางครั้งปัญหาโครงสร้างนี้ 
อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
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และแนนอนวาทางทีมงานไมวาจะเปน 
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง 
สมาคม Thai Tech Startup ที่ไดจัด 
ทำรายงานปกขาว (White Paper) 
ออกมาตางตองการสื่อสารใหสังคมไทย 
เขาใจถึงบริบทของ Startup หากแต 

วาการตีความและการรับรู ของแตละ 
บุคคลอาจจะแตกตางกันออกไปซึ่งสง 
ผลทำใหมีความไมเขาใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ 
ทั้งนั้นสำหรับการสราง “ธุรกิจใหม” 
หรือ “วิสาหกิจเริ่มตน” นั้นมีประโยชน 
กับประเทศชาติอยางมาก โดยจากงาน 
วิจัย ของ Kuratko (2005) ไดกลาว 
ไววา “...ในขณะที่บริษัทใน Fortune 
500 ไดลดพนักงานมากกวา 5 ลาน 
ตำแหนงตั้งแตป ค.ศ. 1980 ธุรกิจใหม 
ไดสรางงานใหมกวา 34 ลานตำแหนง 
ภายในชวงระยะเวลาเดียวกัน..” ดังนั้น 
จะเห ็นได ว าในม ุมมองของภาคร ัฐ 

การสรางงานใหม ถือไดวาเปนกลไก 
ที ่สำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ 
ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ยังใหความ 
สำคัญตอธุรกิจ SMEs เดิมที่เปนสวน 
สำค ัญในการสร างการเต ิบโตทาง 
เศรษฐกิจในประเทศไทย

หากยังจำกันไดในฉบับที่ 4 ของ 
Thailand Economic & Business 
Review เดือนเมษายน 2559 ผมไดเขียน 
บทความท่ีวา “ทำไมตองสรางระบบนิเวศ 
ของผูประกอบการท่ีขับเคล่ือนโดยนวัต- 
กรรม (IDE Ecosystem)” เพื่ออธิบาย 
ถึงความเชื่อมโยง และการปฏิสัมพันธ 
กันระหวางสภาพแวดลอมภายนอกทาง 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Environment) และพฤติกรรมของ 
ผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Behavior) โดยมีกลไกสำคัญท่ีขับเคล่ือน 
จากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

งาน Startup Thailand 
2016 ถือไดวาเปนงาน 
ท ี ่ ม ี แ กนน ำจ ากท า ง 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมไปถึงหนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เขา 
สนับสนุนในการจัดงาน โดยงานดังกลาว 
ไดประกาศใหคนทั้งประเทศรูจักคำวา 
“Startup” หรือ “วิสาหกิจเริ่มตน” 
อีกทั้งยังแสดงใหคนทั่วโลกเห็นถึงการ 
เอาจริงเอาจังของภาครัฐที ่จะเขามา 
สนับสนุนในดานตางๆ นอกจากนี้ภาค 
รัฐ นำโดยกระทรวงการคลัง ยังได 
จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ 
เริ่มตนแหงชาติ (National Startup 
Committee) โดยมีทานปลัดกระทรวง 
การคลัง คุณสมชัย สัจจพงษ เปน 
ประธานในคณะกรรมการชุดนี้ และมี 
กรรมการจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และมหาวิทยาลัยเขารวมอยูในกรรมการ 
ชุดนี้ดวย ดวยเหตุนี้เองหลังจากงาน 
ดังกลาวคำวา Startup ตางก็ใชกันและ 
รูจักกันอยางแพรหลาย จนในหลายๆ 
ครั้งผมรูสึกถึง Startup Syndrome 
ไดเกิดขึ้นในประเทศไทยแลว การรับรู 
ที่เกิดขึ ้นอยางรวดเร็วโดยปราศจาก 
ความเขาใจอยางถองแท กลับกลาย 
เปนการสรางความไมเขาใจที่เกิดขึ ้น 
ในสังคมไทย จากการที่ผมไดรับรูขาว 
คราวจากทั้งทาง Social Media และ 
ไดพูดคุยกับผูประกอบการ Startup 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตางก็ได 
เสียงสะทอนทั ้งเชิงบวกและเชิงลบ 

ง

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
จากงาน Startup Thailand กับ
ระบบนิเวศของผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (IDE Ecosystem)

ความหนาแน่น (Density) ของ ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน และภาคเงินทุน มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อ 
เปรียบเทียบกับมิติด้านอื่นๆ แต่หากว่ามาดูโดย 
ภาพรวมในทุกมิติ พบว่าความสมบูรณ์ในระบบ 
นิเวศ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนและพัฒนา 
การสร้างผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่น 
(Density) ความเคลื่อนไหว (Fluidity) ความ 
เชื่อมโยง (Connectivity) และความแตกต่าง 
(Diversity)  

â´Â 
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ซ่ึงไดแก ผูประกอบการ (Entrepreneurs), 
ภาครัฐ (Government), ภาคเอกชน 
(Corporate), ภาคเงินทุน (Risk 
Capital) และ มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
การศึกษา (University) ที่จะชวยสราง 
ระบบนิเวศของผูประกอบการท่ีขับเคล่ือน 
ดวยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) 
ขึ้นมา นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงมิติใน 
การวัดระบบนิเวศทางการประกอบการ 
ทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก 1) ความหนาแนน 
ของการประกอบการ (Entrepreneurial 
Density), 2) ความเคลื่อนไหวของ 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Fluidity), 3) ความเชื่อมโยงทาง 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Connectivity), และ 4) ความแตกตาง 
ทางการประกอบการ (Entrepreneurial 
Diversity) 

ณ เวลานั้น ผมไดมีโอกาสไป 
บรรยายในหัวขอ IDE101 ของงาน 
Startup Thailand 2016 ณ ศูนย 
การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อผมได 
เขารวมงานทั้งการไปบรรยาย IDE101 
และไดชม Booth ตางๆ ของหนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเงินทุน สถาบัน 
การศึกษา รวมไปถึงผูประกอบการเริ่ม 
ตน ทำใหผมอยากรูอยากเห็นมุมมอง 
ของ Stakeholders ตางๆ จึงไดมี 
โอกาสเขาไปสัมภาษณกับผูประกอบการ 

และภาคสวนตางๆ แตวาใชระยะเวลา 
นานและรบกวนเวลาของคนใหสัมภาษณ 
จึงเปล่ียนเปนการศึกษาเปนการออกแบบ 
สอบถามอยางงายๆ (Quick Survey) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดมุมมองของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
กับระบบนิเวศของผูประกอบการที่ขับ 
เคล่ือนดวยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) 
โดยจากการเก็บแบบสอบถามในงาน 
Startup Thailand ไดขอมูลทั้งหมด 
211 ชุดที่ทำครบสมบูรณ โดยบทบาท 
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลว 
เปนผูประกอบการประมาณ 30% สวน 
ที่เก็บไดนอยที่สุดจะเปนผู ตอบแบบ 
สอบถามที่มีบทบาทในดานภาคเงินทุน 
มีเพียง 7% ในสวนของผูเขาเยี่ยมชม 
งานมีประมาณ 24% โดยรวมแลวถือ 
ไดวาไดบทบาทของผูตอบแบบสอบถาม 
คอนขางกระจายพอสมควร

โดยคำถามในแบบสอบถามมีวัตถุ- 
ประสงคในการวัดสถานะของระบบนิเวศ 
ทางการประกอบการ (Entrepreneurial 
Ecosystem) ในแตละภาคสวน โดย 
ถามในแตละมิติ 4 ดานใน 5 ผูมี 
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) นั้น 
เอง ตัวอยางคำถามเชน “ทานคิดวา 
หนวยงานภาครัฐมีจำนวนเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนในการสรางและพัฒนา 
ผูประกอบการ” จะเปนการวัดมุมมอง 

ของ  Stakeholders ในภาครัฐ และ 
มิติดานความหนาแนน (Density) เปนตน 
ดวยวาเปนการทำ Quick Survey ใน 
การออกแบบสอบถามจึงไมไดมีการ 
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
และ ความเที่ยงตรง (Validity) ของ 
แบบสอบถามตามหลักการทำวิจัยเชิง 
วิชาการมากนัก แตคิดวาตัวเลขดังกลาว 
นาจะสามารถสะทอนอะไรบางอยาง 
ไดบางในสวนของสถานะของระบบ 
นิเวศทางการประกอบการ 

จากการวิเคราะหตัวเลขเราพบส่ิงท่ี 
นาสนใจหลายดานดวยกัน โดยจาก 
ภาพที ่1 ไดสะทอนถึงมิติในแตละดาน 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
จะเห็นไดวา ความหนาแนน (Density) 
ของ ผูประกอบการ ภาคเอกชน และ 
ภาคเงินทุน มีสัดสวนท่ีนอยเม่ือเปรียบ- 
เทียบกับมิติดานอื่นๆ แตหากวามา 
ดูโดยภาพรวมในทุกมิติ พบวาความ 
สมบูรณในระบบนิเวศ (Ecosystem) 
เพื ่อสนับสนุนและพัฒนาการสรางผู  
ประกอบการ ไมวาจะเปนความหนาแนน 
(Density) ความเคลื่อนไหว (Fluidity) 
ความเชื่อมโยง (Connectivity) และ 
ความแตกตาง (Diversity)  ในภาครัฐ 
และภาคสถาบันการศ ึกษาม ีความ 
สมบูรณในมิติตางๆ ท่ีคอนขางนอยกวา 
Stakeholders ภาคอื่น ๆ ไมวาจะ 
เปน ผูประกอบการ (Entrepreneurs) 
ภาคเอกชน (Corporate) และ ภาค 
เงินทุน (Risk Capital)

เมื ่อทำการเปลี ่ยนมุมมองจาก 
Stakeholders มาเปน มิติ (Dimen- 
sions) ในการวัดระบบนิเวศ ก็เปนที่ 
นาสนใจวาในแตละมิติมีการกระจาย 
ตัวของความสมบูรณของระบบนิเวศ 
โดย Entrepreneurs จะมี Diversity 
และ Fluidity สูงสุด ในขณะที่ 
Corporate จะมีการเชื่อมโยงกันอยาง 
เขมแข็งในการพัฒนาสงเสริมการสราง 
ผูประกอบการ อยางไรก็ดีเปนที่นา 
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สังเกตไดชัดวา Density นอกจากจะมี 
ตัวเลขที่นอยแลว คาความสมบูรณใน 
แตละ Stakeholders ก็กระจุกตัวกัน 
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความหนาแนนของ 
ผูประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ ภาคเงินทุน 
ดังนั้นมุมมองของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดสะทอนถึงความหนาแนน (จำนวน 
ตอพื้นที่) ที่นอยในการสงเสริมการ 
สรางผูประกอบการ

อยางไรก็ดีเม่ือมาสรางเปนคาเฉล่ีย 
โดยพิจารณาในแตละดานไมวาจะเปน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
ดังภาพที่ 3 พบวา Stakeholders ที่ 
มีความสมบูรณมากไดแก Corporate 
และ Entrepreneurs ในขณะที่ 
Government และ University ได 
รับคะแนนที่นอยอยูเมื่อเทียบกับภาค 
สวนอื่นๆ อยางไรก็ดีจากคะแนน 1-5 
(1: นอยที่สุด – 5 มากที่สุด) คา 

เฉลี ่ยของคะแนนที ่ว ัดความสมบูรณ 
ของการเปนผูประกอบการอยูที่ 3.28  
เมื่อพิจารณาในดานมิติในการวัด พบ 
วาคาเฉลี่ยดาน Density หรือความ 
หนาแนนมีคานอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ 
กับมิติดานอ่ืนๆ ดังน้ันอาจจะพอสะทอน 
ไดวาจำนวนตอพื้นที่ ไมวาจะเปนผู 
ประกอบการ สถาบันการศึกษา ภาค 
รัฐ ภาคเอกชน และภาคเงินทุน ยัง 
จำเปนตองมีการเขามารวมสนับสนุน 
สงเสริม เพื่อใหเกิดระบบนิเวศทาง 
การประกอบการใหมากขึ้นกวาเดิม

จากขอมูลดังกลาว ถึงแมวาจะ 
เปนการทำ Quick Survey แตก็ได 
สะทอนภาพของระบบนิเวศทางการ 
ประกอบการของประเทศไทย ไดอยาง 
มีนัยยะระดับหนึ่ง ถึงแมวาคาเฉลี่ย 
โดยรวมจะเกินครึ่งหนึ่ง (2.5 จาก 
5.00) แตเมื่อลงรายละเอียดทำใหเรา 
สามารถทราบไดวา Stakeholders ใด 

มีความจำเปนที ่จะตองปรับปรุงและ 
พัฒนา เพื่อรองรับการสรางและพัฒนา 
ของผูประกอบการ รวมไปถึงเม่ือพิจารณา 
ถึงความหนาแนนแลว ยังสะทอนให 
เห็นชองวางที่สามารถเติมเต็ม เพื่อให 
เกิดการสรางผูประกอบการรายใหมขึ้น 
ทั้งนี้ทั้งนั้น การสรางผูประกอบการ 
จะเกิดขึ้นมิไดหากทั้ง 5 ภาคสวน 
Stakeholders ไมไดเขามารวมมือกัน 
ในการพัฒนาผู ประกอบการใหเก ิด 
ความเขมแข็งและสามารถใชนวัตกรรม 
ในการขับเคล่ือนเพ่ือสรางความไดเปรียบ 
ทางการแขงขันในตลาดโลก

เอกสารอางอิง
Kuratko, D. F. (2005). The 

emergence of entrepreneurship 
education: Development, trends, 
and challenges. Entrepreneurship 
theory and practice,29(5), 577-
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เปิดตัว Application platform ใหม่ 
“StockRadars” คร้ังแรกในงาน Stock 
Tomorrow ท่ีมีจำนวนคน download เข้าใช้ในงาน
จำนวน 100 กว่าคน จนวันน้ี StockRadars 
มีผู้เข้าใช้บริการถึง 400,000 คน 

ก
¡Ç‹Ò¨Ð¶Ö§ÇÑ¹¹Õé·Õè¸ØÃ¡Ô¨ÍÍ¹äÅ¹ �à¿„›Í§¿Ù ¶Ù¡¨ÑºμÒÁÍ§Ç‹Ò ¨Ðà»š¹¨Ø´àÅç¡æÊÙ‹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ¤Ø³ 

¸ÕÃÐªÒμÔ ¡‹ÍμÃÐ¡ÙÅ CEO & CO-FOUNDER at SiamSquared Technologies (Thailand) Co.,Ltd. ¤×Í¤¹ 

Ë¹Ø‹Áä¿áÃ§ÍÕ¡¤¹·ÕèàÃÔèÁà¢ŒÒÊÙ‹Ç§¡ÒÃ Startup ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÃŒÒ§ Application ãËŒÅÙ¡¤ŒÒ       

tailor-made μÒÁáμ‹ÅÐÃÒÂμŒÍ§¡ÒÃ ãªŒàÇÅÒ¹Ò¹ 7 »‚ ¡Ç‹Ò¨ÐÁÕ Application ·Õèª×èÍ StockRadars à»š¹¢Í§μ¹àÍ§ 

·ÕèÁÒ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¤ÅÔê¡äÍà´ÕÂ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒâºÃ¡à¡ÍÃ�ª×èÍ´Ñ§ÃÒÂË¹Öè§ ãËŒÊÃŒÒ§ Application à¾×èÍÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§μ¹ ¨Ö§¤Ô´Ç‹Ò 

¶ŒÒ·Ó Application ¡ÅÒ§·ÕèâºÃ¡à¡ÍÃ�·ÑèÇä» áÅÐ¹Ñ¡Å§·Ø¹·ÑèÇä» ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃä´ŒÍÐäÃ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹

B-B สำหรับ โบรกเกอร ตอ โบรกเกอร 
และ B-C โบรกเกอร ตอ ลูกคานัก 
ลงทุนของตน และ B-B-C สำหรับ 
โบรกเกอร หลายๆ โบรกเกอรที่แชร 

ขอมูลรวมกัน เพื่อใหบริการลูกคาของ 
ตนเอง และคนทั่วไปที่ตองการเขาถึง 
ขอมูลความเคลื่อนไหวของทุกบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนประโยชน 
ตอการตัดสินใจซื้อขายไดอยางแมนยำ

เปดตัว Application platform 
ใหม “StockRadars” ครั้งแรกในงาน 
Stock Tomorrow ที่มีจำนวนคน 
download เขาใชในงานจำนวน 100 
กวาคน จนวันนี้ StockRadars มีผู 
เขาใชบริการถึง 400,000 คน 

ที่มาของรายได้
เมื ่อสรางฐานขอมูลที ่เปนสวน 

กลาง ใครๆ ก็เขาถึงได แลวรายไดจะ 
มาที่ไหน และมาอยางไร คุณธีระชาติ 

ได เปดเผยใหฟงวา มาจาก 2 ทาง 
คือ จากโบรกเกอร (Broker) และ 
นักลงทุน (Investor) นั่นเอง คือ 
โบรกเกอรที่ใชพื้นที่ในสวนของตนเอง 
ก็จางใหมีการเพิ่มขอมูลบางสวนเฉพาะ 
สวนนักลงทุนจะเข าใช บร ิการตอง 
ลงทุนซื้อ Application นี้ไปใช ผาน 
App store มีใหเลือกเปนแพคเกจ 
ทั้งแบบรายเดือน และรายป ขั้นต่ำ 
5,000 บาท/คน/ป

“ผมอยากทำระบบ Trade สำหรับ 
โบรกเกอรท่ีตองการสรางความแตกตาง 
พอเริ่มทำหลายๆอยาง เริ ่มคิดวา ถา 
Customize ทีละโบรกเกอร จะไม 
สามารถรองรับตลาดโบรกเกอร และ 
นักเลนหุ นที ่มีอยู จำนวนมากได เลย 
มองวา ถาจะมี Platform กลางที่แชร 
ใชกันได เหมือนสรางโครงการคอนโด- 
มิเนียม ที่แตละหองจะตองไมเหมือน 
กัน แตทุกคนสามารถมาใชบริการได” 

กว่าจะเป็น 
StockRadars

การทำ Software ใหลูกคาแต 
ละราย เปรียบเหมือนการสรางตึกให 
เสร็จก็แลวกันไป แตตอนนี้ผมจะสราง 
ตึกเองใหใหญรองรับคนไดมากขึ้น ใช 
งานไดระยะยาว เมื่อป 2013 ตอนรับ 
งานมาลงทุนทำ Application ของ 
ตัวเองทำใหแนวคิดเปลี ่ยนไปแบบ 
สิ้นเชิง เนนการสราง Product ระยะ 
ยาว เปน Platform ใหมเจาะกลุม 

แม่ทัพ StockRadars ธุรกิจคู่คิดนักเล่นหุ้น
ธีระชาติ ก่อตระกูล
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ความท้าทาย
ที่ต้องเอาชนะ

จากอนาคตที่เห็นอยูขางหนาของ 
StockRadars ทำใหบริษัท พอจะ 
เริ่มตั้งเปารายไดไดบาง คาดวา อีก 1 
ปตอจากนี ้นาจะมีความพรอมมากขึ้น 
รอฐานลูกคาท้ังโบรกเกอร และนักลงทุน 
ใหมีมากกวานี้ โดยเฉพาะขณะนี้มี 
โบรกเกอรที่สนใจรวมลงทุน คิดวาเปน 
Model ใหมของการหารายได โดย 
ลูกคาที่ตองการใชบริการ สามารถซื้อ 
แพคเกจผานโบรกเกอรโดยตรง แตถา 
จุดที่รอการเติบโตจริง นอกจากการ 
ขาย Application ใหนักลงทุนแลว 
กาวถัดไปนาจะไปถึงการแบงรายได 
จากนักลงทุน

สิ่งที่ทาทายคือ ตอง educate 
ผูใชงาน (users) คือ นักลงทุนสวน 
ใหญใหลงทุนไดงายขึ้น จาก1% เปน 
2% นั่นคือ การเติบโตขึ้นอีก 1 เทา 
แตเราตองการทำให Market size โต 
ขึ้นเปน 200% 

“ถามวา คูแขงในธุรกิจนี้มีไหม? 
ตอบเลยวา มี แตวิธีคิด ความเชื่อตาง 
กัน วิธีการนำเสนอตางกัน เปนลักษณะ 
ของ Software เกี่ยวกับหุน ที่มีอยู 
ทั่วไป แต StockRadars จะเปน 
เจาเดียว และเจาแรกที่เปน turnkey 
จาก Application เปน Service 
Application ที่ใหขอมูลเชื่อมโยงกับ 
ตลาดหลักทรัพย กลต.และผูใหบริการ 
ขอมูลการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อ 
ใหลูกคาสามารถดูขอมูลไดอยางรอบ
ดาน”

 ขอมูลการลงทุนที่ใหบริการ
1. ราคาซื้อขาย 
2. สัญญานการขึ้นลง ของหุนแต 

ละตัว จำนวนหนวยซ้ือขายมากหรือนอย
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การจะเกิด Startup ง่าย 
แต่การอยู่ให้ได้นั้นยาก 
คุณธีระชาติอยากเห็นคนไทย
ทุกคนช่วยกันสนับสนุน Startup ไทย 
เพราะธุรกิจ Startup คือการแก้ปัญหา 
ถ้าแก้ปัญหาได้ดี ธุรกิจนั้นจึงจะทำเงิน 
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3. เม่ือมีการซ้ือขาย จะมีสัญญาน 
Alert เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ

4. ขอมูลหุนแตละตัว ใครเปนผู 
บริหาร

5. ระบบ Alert กรณีเมื่อหุนถึง 
ราคาที่กำหนด เมื่อมีการซื้อขาย จะ 
เปนโปรแกรมที่ตั้งตาม Radar โดย 
ไมมีอคติ มาจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง 
และนาเชื่อถือ โดยนักลงทุนสามารถ 
ตัดสินใจจาก Fact ใหคนสามารถยาย 
การตัดสินใจมาเปนของตัวเอง

การวัดผลสำเร็จมาจากการวัด 
Fact ทุกอยางกอนการลงทุน เสมือน 
การมอบดาบที่แหลมคมที่สุด ใหคน 
ออกรบไดเลย เราจะวางตัวเปนเพียง 

เครื่องมือในการใหขอมูล ไมมีการชี้นำ 
ทั้งสิ้น

เมื่อธุรกิจทะยาน
สู่จุดของรายได้

จากการเฝารอเวลาสุกงอมของ 
StockRadars คุณธีระชาติ ตองใช 
เงินลงทุนไปไมต่ำกวา 10 ลานบาท 
กับคนทำงาน 20 กวาคน ซึ่งปจจุบัน 
ยอมรับวา ยังไมถึง break-even เลย 
แตมีสัญญานที่ดี สำหรับรายไดตอหัว 
ที่มีอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเปา 
จะมีฐานขอมูลของผูใชบริการจำนวน 
400,000 ราย และมีรายไดจากบริการ 
Premium อนาคตวางแผนจะทำตลาด 

ในประเทศ และตางประเทศ ใหมากข้ึน 
เพื่อใหคน Trade ผาน Application 
ไดเลย เมื่อเปดบัญชีผาน Broker นั้น 
โดยไมตองเสียเงินซ้ือ Application เอง

สุดทายทายสุด คุณธีระชาติ 
กอตระกูล CEO และ Co-Founder 
at SiamSquared Technologies 
(Thailand) Co.,Ltd. ไดทิ้งทายไววา 
การจะเกิด Startup ‘งาย แตการอยู 
ใหไดนั้นยาก คุณธีระชาติอยากเห็นคน 
ไทยทุกคนชวยกันสนับสนุน Startup 
ไทย เพราะธุรกิจ Startup คือการ 
แกปญหา ถาแกปญหาไดดี ธุรกิจนั้น 
จึงจะทำเงิน 
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ธุรกิจครอบครัว

การวางแผนมรดก โดยมี 
ความรูและมุมมองที่เปน 
ระบบ จะชวยใหครอบครัว 

มองเห็นปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อสามารถหาทางปองกัน และเตรียม 
การสงมอบทรัพยสินท่ีสรางมาตลอดชีวิต 
ใหกับทายาทและสมาชิกในครอบครัว 
ไดอยางสมบูรณ โดยไมเปนการท้ิงภาระ 
ใวใหกับทายาท 

สิ่งสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว 
ไมตองขัดแยงกันดวยเรื ่องทรัพยสิน 
การอบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก 
ความสามัคคีในหมูพี่นอง สอนใหลูก 
รูจักทำงานตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหรูคุณคา 
ของเงินและใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจ 
ที่ไดทำงาน รวมถึงการใหรูจักจัดการ 
ทรัพยมรดก สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐาน 
ในการดูแลทรัพยสินของครอบครัวตอไป 
ในระยะยาว  ตอนท่ีแลวผมไดเกร่ินเร่ือง 
การจัดการมรดกไว ฉบับนี้ผมจะมาตอ 
เรื่อง พินัยกรรมของธุรกิจครอบครัว 
เมื่อเจามรดกมีมรดกอยู ไมวาจะเปน 
ทรัพยสิน สิทธิตางๆ หรือแมกระทั่ง 
ความรับผิด โดยกฏหมายใหสงมอบกับ 
ทายาท ซึ่งทายาทตามฏหมาย แบงได 
เปน 2 ประเภท ตามมาตรา 1603 คือ

1. ทายาทโดยพินัยกรรม ซึ่งจะ 
เปนใคร อายุเทาไหรก็ได ไมจำเปนตอง 

(เปนไดทั ้งทายาทโดยพินัยกรรมหรือ 
ทายาทโดยธรรม) 

กรณีท่ีมีคูสมรส ทรัพยสินหลังชำระ 
หนี้แลวจะแบงใหกับคูสมรสครึ่งหนี่ง 
และอีกคร่ึงหน่ึงบงตามลำดับของทายาท 
ที่มี

ทายาทโดยพินัยกรรม 
กรณีที่เจามรดกไดทำพินัยกรรม 

ไว ทายาทโดยพินัยกรรมซึ่งจะเปนใคร 
ก็ได มีสิทธิไดรับมรดกตามที่ระบุไวใน 
พินัยกรรมกอนเสมอ โดยมีรายละเอียด 
ที่ควรทราบคือ

- ทายาทโดยพิน ัยกรรมตอง 
ไมใชเปนผูเขียนพินัยกรรมหรือพยาน 
ในพินัยกรรม และไมเปนคูสมรสของ 
ผูเขียนพินัยกรรมหรือพยานในพินัยกรรม 
มิเชนน้ันจะถือวาพินัยกรรมน้ันเปนโมฆะ 
คือ เหมือนไมไดทำ

- ถาไมไดระบุชื่อชัดเจน เชน 
เขียนพินัยกรรมยกใหลูก จะหมายถึงลูก 
ทุกคนและแบงเทาๆกัน

- กรณีทรัพยสินที่ไดระบุยกให 
เปนมรดก แลวมีภาระผูกพันเก่ียวกับหน้ี 
สิน สิทธิ หรือความรับผิดชอบ ทายาท 
จะรับผิดไมเกินทรัพยมรดกท่ีไดมา  เชน 
มูลคาบาน 10 ลานบาท คางผอนชำระ 
9 ลานบาท ดอกเบี้ยคางชำระ 2.5 ลาน 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

เกี่ยวของกันก็ได เชน พอ แม ลูก เพื่อน 
ญาติหางๆ วัด มูลนิธิ หรือก็คือ หาก 
เจามรดกไดทำพินัยกรรมยกมรดกนั้น 
ใหกับใคร ผูรับมรดกน้ันก็จะเปนทายาท 
โดยพินัยกรรม

2. ทายาทโดยธรรม หมายถึง 
บุคคลซึ ่งเปนผู ร ับมรดกโดยผลของ 
กฎหมาย จะมีผลเปนผูรับมรดกเม่ือไมมี 
การทำพินัยกรรมไว หรือมรดกที่ไมได 
ระบุไวในพินัยกรรม

ทายาทโดยพินัยกรรมและทายาท
โดยธรรม สามารถเปนคนเดียวกันก็ได 
เชน เจามรดกมีบานและเงินฝากในบัญชี 
ธนาคาร มีทายาทคนเดียว เขียนพินัย- 
กรรมไววา ยกบานใหกับลูก แตไมได 
บอกวาเงินจะยกใหกับใคร กรณีนี้เมื่อมี 
ทายาทเปนลูกคนเดียว(ทายาทโดยธรรม) 
เงินในธนาคารจึงตกเปนของลูกดวย 
เชนกัน ซึ่งลูกก็จะเปนทั้งทายาทโดย 
พินัยกรรมและทายาทโดยธรรม 

กรณีเจามรดกทำพินัยกรรมไววา 
จะยกบานใหลูก และเงินในธนาคารจะ 
ยกใหหลาน โดยไมไดระบุช่ือหลาน กรณี 
ที่มีหลานหลายคน ผลทางกฎหมายคือ 
เฉลี่ยใหหลานทุกคนไดเทาๆกัน

กรณีไมมีคูสมรส มรดกหลังจาก 
หักชำระหน้ีและคาใชจายคางชำระตางๆ 
แลว  จะถูกแบงใหกับทายาททั้งหมด 

ตอน แนวทางการวางแผนมรดก (ตอนจบ)
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บาท ในที่นี้จะมีหนี้คางชำระธนาคาร 
อยู 11.5 ลานบาท ทายาทไมจำเปน 
ตองชำระหนี้สวนเกินนั้น แตธนาคาร 
จะยึดทรัพยนั ้นและขายทอดสู ตลาด 
เพื่อชำระหนี้ 

- กรณีทายาทโดยพินัยกรรม 
ตายและไมมีพินัยกรรมฉบับที ่ทำขึ ้น 
ใหมใหถือวาทายาทโดยธรรมของผูรับ 
มรดกนั้นเปนทายาทผูรับมรดกแทนที่ 

ทายาทโดยธรรม
กฎหมายแบงลำดับขั ้นของตาม 

ความสนิทของทายาท และลำดับใน 
การมีสิทธิเขารับมรดก ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผูสืบสันดาน 
ผูสืบสันดาน หมายถึง ผูสืบสาย 

โลหิตโดยตรงลงมาจากเจา มรดก ไดแก 
- บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย คือ 

เกิดระหวางบิดามารดา สมรสกัน เกิด 
ภายใน 310 วัน นับแตการสมรสสิ้นสุด 
มีการจดรับรองบุตร หรือมีคำพิพากษา 
จากศาลวาเปนบุตรของเจามรดก

- บ ุตรนอกสมรสท ี ่ บ ิ ดาได  
รับรองแลว คำวารับรองแลว ไดแก ให 
ใชนามสกุล ไดสงเสียเลี้ยงดู เปนตน

- บุตรบุญธรรม ซ่ึงจะไดสิทธิเทา 
สองประเภทขางตน แตกตางกันตรงที่ 
บุตรบุญธรรมจะไมสามารถรับมรดก 
แทนที่ผูรับบุตรบุญธรรมได เพราะไมใช 
ผูสืบสันดานโดยตรง(มาตรา 1643) 

ลำดับที่ 2 บิดา มารดา ที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย

บุตรเปนบุตรที่ชอบโดยกฎหมาย
ของมารดาเสมอ ไมจำเปนตองรับรอง 
บุตร เพราะรูแนๆ วาเปนแม หากบุตร 
ไมไดเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ 

บิดา(โดยการสมรส/จดรับรองบุตร) 
- บิดาไมม ีส ิทธิร ับมรดกของ 

บุตร มรดกของบุตรบุญธรรมจะเปนของ 
พอแมจริงเทานั้น

- หากมีทายาทชั้นบุตร ลำดับ 
1-2 คือ พอ แม บุตร คูสมรส ทุกคน 
ไดสวนแบงเทากัน

- หากไมมีชั้นบุตร คูสมรสได 
คร่ึงหน่ึง สวนอีกคร่ึงหน่ึงเปนของพอแม

ลำดับท่ี 3 พ่ีนองรวมบิดา มารดา 
เดียวกัน

ในกรณีที่ไมมีทายาทลำดับที่ 1-2 
ผูสืบสันดาน บิดามารดา และพี่นอง 
รวมพอแมเดียวกันจะไดมรดกทั้งหมด

- หากมีคูสมรส คูสมรสจะได 
สวนแบงครึ่งหนึ่งของมรดก ที่เหลือจึง 
แบงใหกับพี่นองรวมบิดาและมารดา 
เดียวกันตามจำนวนทายาทที่มี หรือมีผู 
รับมรดกแทนที่ของพี่นองรวมบิดาและ 
มารดาเดียวกัน

- หากไมมีคูสมรส และไมมีผู 
สืบสันดาน รวมทั้งบิดามารดาเดียวกัน 
ทายาทลำดับ 3 ทุกคน และผูรับมรดก 
แทนที่จะไดมรดกทั้งหมด

ลำดับที่ 4 พี่นองรวมบิดา หรือ 
มารดา เดียวกัน

กรณีไมมีทายาทลำดับท่ี 1-3 ทายาท 
ลำดับที่ 4 จะไดมรดกทั้งหมด แตหาก 
มีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 2/3 
สวนของมรดก และที่เหลือ 1/3 สวน 
จึงแบงใหกับพี่นองรวมบิดามารดาหรือ 
มารดาเดียวกัน ตามจำนวนทายาทที่มี 
หรือมีผูรับมรดกแทนที่

หากไมมีคูสมรส และ ไมมีทายาท 
ลำดับที่ 1-3 ทายาทลำดับที่ 4 ทุกคน 
และผูรับมรดกแทนท่ีจะไดมรดกท้ังหมด

ลำดับที่ 5 ปู ยา ตา ยาย
กรณีไมมีทายาทลำดับท่ี 1-4 ทายาท 

ลำดับที่ 5 จะไดมรดกทั้งหมดแตหาก 
มีคูสมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 2/3 
สวนของมรดก สวนท่ีเหลืออีก 1/3 สวน 
จะเปนของ ปู ยา ตา ยาย แลวยังคง 
ตองดูเรื่องของปูหรือตาที่จะมีสิทธิรับ 
มรดก ตองเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย 
ของบิดา หรือมารดาเจามรดกแลวแต 
กรณี

ลำดับที่ 6 ลุง ปา นา อา
กรณีไมมีทายาทลำดับท่ี 1-5 ทายาท 

ลำดับที่ 6 ไดมรดกทั้งหมดแตหากมีคู 
สมรส คูสมรสจะไดสวนแบง 2/3 สวน 
ของมรดก สวนที่เหลืออีก 1/3 สวนจะ 
เปนของ ลุง ปา นา อา

- หากไมมีญาติเลย มีแตคูสมรส 
คูสมรสจะไดรับมรดกทั้งหมด

- หากไมมีญาติ ไมมีคูสมรส มรดก 
จะตกแกแผนดิน คือจะใหกับวัดที่เจา 
มรดกมีภูมิลำเนาอยู

- พอแมบุญธรรม ไมมีสิทธิรับ 
มรดกของบุตรบุญธรรม

- กรณีพ อแมบ ุญธรรมไดให  
ทรัพยสินแกบุตรบุญธรรม ตอมาหาก 
บุตรบุญธรรมตายกอนโดยไมมีคูสมรส 
และผูสืบสันดาน พอแมบุญธรรมมีสิทธิ 
เรียกคืนทรัพยสินนั้น หลักจากเหลือ 
จากการชำระหนี้ของกองมรดกแลว

หากมีทายาทลำดับ 1-2 เพียงคน 
เดียว จะทำใหลำดับอื่นๆ ไมมีสิทธิรับ 
มรดก หากมีทายาทลำดับ 1-2 ลำดับ 
ถัดไปจะหมดสิทธิรับมรดก และเมื่อนับ 
ลำดับถัดไป หากมีทายาทก็จะตัดสิทธิ 
ของลำดับอื่น ๆ

กรณีที่ทายาทโดยธรรมตายกอน 
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ใหถือวาผู สืบสันดานของทายาทนั ้น 
เปนผูรับมรดกแทนท่ี บิดา มารดา และ 
คูสมรส ไมมีสิทธิเปนผูรับมรดกแทนที่ 
เพราะไมมีผูสืบสันดานของผูตาย

ผู้จัดการมรดก 
ผูจัดการมรดกถือเปนตัวแทนของ

เจามรดก ในการรวบรวมทรัพยสินที่ 
กระจัดกระจายหรือขายสินทรัพยบาง 
สวนเพื ่อใหไดเปนเงินมาแบงใหกับ 
ทายาท และหนึ่งในทายาทนั้นอาจเปน 
ผูจัดการมรดกก็ได จึงมีความจำเปนที่ 
ตองใชหลักฐานจากศาลในการแตงตั้ง 
ผูจัดการมรดกเพื่อมาดำเนินการเปน 
คนแบงทรัพยสิน แมวาจะเปนการทำ 
พินัยกรรมเอกสารฝายเมืองก็ตามก็ตอง 
ใชคำสั่งศาลเสมอ และเพื่อปองกันไมให 
ทายาทมาฟองรองเจาหนที่ ที่ไดดำเนิน 
การโอนทรัพยสินตางๆ ไป

ในการแตงตั้งผู จัดการมรดกนั้น 
จะมีกี่คนก็ได โดยมาจาก 2 วิธี คือ

1. แตงตั้งตามที่เจามรดกระบุไว 
ในพินัยกรรม หรือบุคคลที่ในพินัยกรรม 
ระบุใหมีอำนาจเปนผูแตงตั้ง 

2. แตงตั้งจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ของกองมรดก ซึ่งอาจเปนทายาท หรือ 
เจาหน้ีผูมีสวนไดเสียในกองมรดกรองขอ

กรณีที่ไมมีพินัยกรรม ก็เปนดุลย- 
พินิจของศาลที่จะแตงตั้งบุคคลใดเปน 
ผูจัดการมรดก โดยคำนึงถึงประโยชนของ 
กองมรดกและประโยชนของกองมรดก 
และประโยชนของเจาของมรดกเปน 
สำคัญ และผูไดรับการแตงตั้งจะปฎิเสธ 
การแตงตั้งก็ได ผูมีสวนไดสวนเสียและ 
พนักงานอัยการมีสิทธิยื ่นคำรองขอ 
แตงต้ังผูจัดการมรดก และมีสิทธิคัดคาน 

การขอแตงตั้งผูจัดการมรดกดวย
ผูที่ไมสามรถเปนผูจัดการมรดกได 

คือ ผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริต 
ผูท่ีศาลส่ังใหเปนเสมือนไรความสามารถ 
และคนลมละลาย 

หนาที่ของผูจัดการมรดก
ผูจัดการมรดกอาจทำหนาที่โดย 

ไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ได โดยมี 
หนาท่ีในการจัดการเร่ืองตอไปน้ี (ปภากร 
แกวกอบสิน, 2554) 

1. รวบรวมบัญชีทรัพยสิน สิทธิ 
ภาระความรับผิดชอบ

2. รวบรวมบัญชีรายชื่อทายาท 
3. ชำระหนี้ของกองมรดก เมื่อ 

เจามรดกตาย จะมีเจาหนี้มาฟองกอง 
มรดก เพื่อใหผูจัดการมรดกไดชำระหนี้

4. การจำหนายทรัพยมรดกเปน 
ตัวเงิน เปนอำนาจของผูจัดการมรดกที่ 
สามารถดำเนินการไดหากมีความจำเปน 
โดยไมตองไดรับความยินยิมจากทายาท 
แตการจำหนายทรัพยสินเพื่อชำระหนี้ 
ตองขายทอดตลาดเทานั้น แตหาก 
จำหนายเพื ่อนำเง ินมาแบงทายาท 
สามารถทำโดยวิธีใดก็ได

5. แบงปนทรัพย โดยระหวางนั้น 
อาจตองมีการจัดการเพื่อประโยชนแหง 
กองมรดก โดยจะกระทำการใดๆ ให 
เสียสิทธิแหงกองมรดกไมได และหากมี 
ผูจัดการมรดกหลายคน การจัดการมรดก 
ตองใชเสียงสวนใหญ หากเสียงเทากัน 
ก็มีสิทธิขอใหศาลชี้ขาด 

หลังจากวันท่ีรับเปนผูจัดการมรดก 
แลว ผูจัดการมรดกตองรวบรวมบัญชี 
ทรัพยมรดกภายใน 15 วัน และตองทำ 
ใหเสร็จภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแตเจา 
มรดกตาย โดยทำตอหนาพยานอยาง 

นอยสองคน ซึ่งมีสวนไดสวนเสียในกอง 
มรดก หากไมสามารถรวบรวมไดภายใน 
กำหนดเวลา ก็สามารถขอเลื่อนเวลา 
ออกไป ดังนี้

- ทายาทตองบอกทรัพยมรดก 
และหนี้สินของผูตายตามที่ตนรูทั้งหมด
แกผูจัดการมรดก หากไมบอก อาจเปน 
เหตุใหถูกจำกัดมิใหไดรับมรดก 

- ทายาทตองสงทรัพยมรดก 
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับทรัพยมรดก
ใหแกผูจัดการมรดก หากปฎิเสธผูจัดการ 
มรดกมีสิทธิฟองทายาทได

- ผูจัดการมรดกมีอำนาจในการ 
ทวงถามทรัพยสิน ฟองรองคดี และ 
ตอสูในศาลได

การจัดทำบัญชีทรัพยสินครอบครัว 
ดังท่ีไดกลาวไปขางตน จะชวยใหประหยัด 
เวลาและคาใชจายในการสืบทรัพย 

อยางไรก็ตามผู จัดการมรดกไม 
สามารถทำอะไรโดยพลการได และการ 
รองขอตอศาลเพื่อจะตั้งผูจัดการมรดก 
จะตองไมถูกคัดคานจากทายาท

หนาที่ของผูจัดการมรดก บัญญัติ 
อยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีทรัพย ตาม 
มาตรา 1714

2. การ จัดการงานศพของเจา 
มรดก ตามมาตรา 1649

3. การสืบหาตัวผู มีสวนไดเสีย 
ในกองมรดก ตามมาตรา 1725

4. การเรียกเก็บหนี้สินของกอง 
มรดก ตามมาตรา 1736 วรรคทาย

5. การสงเงินและทรัพยสินเขา 
กองมรดก ตามมาตรา 1720

6. การแถลงความเปนไปในการ 
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จัดการมรดกแกทายาท ตามมาตรา 1720, 
809, 1732

7. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ทายาทสั่ง 
หรือศาลสั่ง ตามมาตรา 1730 ,1597

8. การแจงหน้ีสินระหวางผูจัดการ 
มรดกกับกองมรดก ตามมาตรา 1730, 
1596

9. ทำรายงานแสดงบัญชีการ 
จัดการมรดก ตามมาตรา 1732

การวางแผนการจัดการทรัพยสิน 
โดยใชมาตรการทางกฎหมายตางๆ เปน 
เพียงปจจัยหนึ่งที่ชวยลดความขัดแยง 

ระหวางสมาชิกในครอบครัวเทานั้น แต 
ไมสามารถแกปญหาไดทั้งหมด การ 
อบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก ความ 
สามัคคีในหมูพ่ีนอง สอนใหลูกรูจักทำงาน 
ต้ังแตวัยเด็ก เพ่ือใหรูคุณคาของเงินและ 
ใหรู สึกถึงความภาคภูมิใจที่ไดทำงาน 
รวมถึงการใหรู จักจัดการทรัพยมรดก 
ซึ่งเปนพื้นฐานในการดูแลทรัพยสินของ
ครอบครัวตอไปในระยะยาว หากลูกไม 
รูจักวิธีการบริหารทรัพยสินใหงอกเงย 
นำไปใชจ ายตามความตองการของ 
ตนเอง สุดทายทรัพยมรดกน้ันยอมหมด 
ไปแลวลูกก็จะประสบกับความยาก 

ลำบากเสียยิ่งกวาตอนที่ไมไดรับมรดก 
อีกดวย 

อางอิง :
กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ. วางแผน 

สืบทอดธุรกิจครอบครัวอยางยั ่งยืน. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , 
2554.

ดร.สุทธิชัย ปญญโรจน. 2554. 
กฏหมายครอบครัว (มรดก) [ออนไลน]: 
ไดจาก
http://www.oknation.net/blog/ 
markandtony/2010/09/24/entry-2 
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ค

วิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์

ประวัติโดยสังเขป
คุณวิวัฒน ธาราวิวัฒน หรือคุณตี ้

เปนชาวสุโขทัย เพราะคุณพอเปนชาว 
กทม. สวนคุณแมเปนชาวพิษณุโลก แต 
มีธุรกิจรานขายยาของครอบครัว ที่ 
จ.สุโขทัย และตอมาไดขยายธุรกิจดาน 
อสังหาริมทรัพย สวนคุณตี้ ใชชีวิต 
การเรียนที่สุโขทัย แตจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาบัญช ีจากคณะ 
บัญชีและพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เมื่อป 2538 และจบ 
MBA ดานการบริหารธุรกิจจากคณะ 
และมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อป 2539 
ระหวางศึกษาปริญญาโท ไดทำงานดาน 
วาณิชธนกิจ ที่บริษัท สยามซิตี้ เอ็ม บี 
จำกัด เครือธนาคารนครหลวงไทย กอน 
ยายไปทำงานเปนที ่ปรึกษาทางดาน 
การเงิน แผนกปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
ที่บริษัทแหงหนึ่ง 

“ผมรูสึกวา ผมหนีพอแม มา 
นานเกินไปแลว ถึงเวลาที่ผมตองกลับ 
บานซักท ีประกอบกับเมื่อ 12 ปที่แลว 

ชวงป 2547 ผมไดมีโอกาสทำแผน 
ฟนฟูกิจการ ใหหลายธุรกิจ ไดแก 
ธุรกิจการตลาด โรงแรม Showroom 
สินคา จนไดพบวา ธุรกิจโรงแรมเปน 

หนึ่งในธุรกิจที่สามารถหลอเลี้ยงธุรกิจ 
อื่นๆ ที่มีอยูได เลยคิดวา อยากกลับ 
ไปทำงานที่บาน จ.สุโขทัย ไปบุกเบิก 
ทำโรงแรมดวยเงินเก็บของตัวเอง จาก 
การทำงานตลอดระยะเวลา 12 ป 
ดวยเงินจำนวน 4 ลานบาท”

จุดเร่ิมต้นการลงทุน
ทำธุรกิจของตัวเอง

คุณตี้ ไดเลาใหฟงถึงความฝนที่ 
จะผันตัวเองจากการทำงานบัญชี มาสู 

การทำงานเปนเจาของธุรกิจโรงแรม 
วา เมื่อหอบความฝนพรอมเงินเก็บ 4 
ลานบาท เดินทางกลับบาน เขาเริ่มตน 
ตามฝนจากการหาพื ้นที ่ทำเลในการ 
กอสรางรีสอรท แบบบูติกรีสอรท อยาง 
ที่ชื่นชอบ โดยเริ่มจากการไปพบปะ 

ผมลองผิดลองถูก ลงทุนจ้างท่ีปรึกษา แต่ก็
ไม่เวิร์ค จนต้องเลิกจ้าง สร้างความไม่พอใจ
จนเกิดเสียงต่อว่าในหมู่ธุรกิจรอบด้าน จากปัญหา 
กลายเป็นโอกาสท่ีต้องออกไปตามแก้ไข และเกิด 
ความอยากรู้ว่า เกิดอะไรข้ึนจนเป็นท่ีมาของ 
บริษัททัวร์ เอเย่นต์ท่ีอยากจะเข้ามาดูโครงการ 
ส่วนผมก็ทำทุกอย่างเองแบบหลังชนฝา 
ด้วยเช่ือว่า ผมต้องทำได้ สุดท้ายเราก็ทำได้จริง 

ที่ปรึกษา YEC สุโขทัย 
เดินหน้าธุรกิจใหม่ในกทม.
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เจาของอาคารใหเชาเปนพลาซา และ 
เกิดมีไอเดียที่คลิ๊กกัน จึงเปนที่มาของ 
การกอต้ัง Ananda Museum Gallery 
Hotel บูติกโฮเทลแหงแรกของ จ.สุโขทัย 
ขนาด 34 หองพัก ราคาแพงที่สุดใน 
สุโขทัย เริ่มตนที่ 2,500 – 7,000 บาท 
ในขณะที่โรงแรมรอบขางยังมีราคาแค
หลักรอยเทานั้น และเปนความแปลก 
ใหมที ่สุดสำหรับแนวคิดโรงแรมใกล 
พิพิธภัณฑในยุคนั้นทีเดียว แมโรงแรม 
แหงนี ้จะมีความแปลกใหมในหลาย 
ดานแตก็ไมงายในการบริหารจัดการ 
เพราะเปนการ “ลองทำดู” คร้ังแรก กับ 
ความฝน ที่มีประสบการณเปน “ศูนย”

“ผมลองผิดลองถูก ลงทุนจางที่ 
ปรึกษา แตก็ไมเวิรค จนตองเลิกจาง 
สรางความไมพอใจจนเกิดเสียงตอวา 
ในหมูธุรกิจรอบดาน จากปญหากลาย 
เป นโอกาสที ่ต องออกไปตามแกไข 
และเกิดความอยากรูวา เกิดอะไรขึ้น 

จนเปนที่มาของบริษัททัวร เอเยนตที่ 
อยากจะเขามาดูโครงการ สวนผมก็ทำ 
ทุกอยางเองแบบหลังชนฝา ดวยเชื่อวา 
ผมตองทำได สุดทายเราก็ทำไดจริง”

จากจุดของการ
ลองทำ – ความฝัน - 
สู่ธุรกิจยั่งยืน

ดวยเล ือดนักสู ของคุณวิว ัฒน 
นำมาสูความสำเร็จจนตองขยายโรงแรม 
แหงที่ 2 ในชื่อ ธาราบุรี บูติก รีสอรท 
โรงแรมขนาด 33 หอง ยังคงเนน 
คอนเซ็ปตการตกแตงสไตลบาน ที่ทุก 
หองตกแตงไมเหมือนกันเลย เจาะกลุม 
Niche market กลุมกำลังซื้อสูง และ 
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิที่นี่ไดรับการ 
ลงเผยแพรใน Lonely Planet เปน 
แหงแรกๆ ในสุโขทัยอีกดวย จากความ 
สำเร็จ และการเปนที่ตองการของนัก 
ทองเที่ยว จึงทำใหเกิดแหงที่ 3 คือ 

โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร ขนาด 78 หอง 
พรอมหองประชุมสัมมนาครบวงจร กาว 
สูการเปนโรงแรมที่ดีที่สุด ในสุโขทัยที่ 
ยังไมมีใครตามทัน ดวยความฝนที่ยัง 
ไมหยุดนิ่งนำมาสูโครงการลาสุด แหง 
ที่ 4 ในกรุงเทพ โครงการแรก คือ 
Amaze Hotel คอนเซ็ปโรงแรมใกล 
รถไฟฟา บีทีเอส ขนาด 3 ดาว+ 
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
การตกแตง ขนาดหองพักที่สบาย ดวย 
จำนวนหอง 60 หอง ที่กำลังจะเปด 
ตัวเร็วๆนี้ และนับเปนความทาทาย 
บทใหม ที่คุณวิวัฒนจะ “ลองทำ” ดู 
อีกครั้ง

การก้าวสู่ตำแหน่ง
ประธาน YEC สุโขทัย  

สำหรับความเปนนักบัญชี ที ่ 
ปรึกษาทางการเงิน และเปนนักธุรกิจ 
ท ี ่บร ิหารธ ุรก ิจโรงแรมจนประสบ 
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ความสำเร็จ และสรางชื่อเสียงให จ. 
สุโขทัย นอกเหนือจากการเปนทายาท 
รองประธานหอการคาจังหวัด นับวา 
คุณวิวัฒนเปนนักธุรกิจหนุมรุนใหมที่ 
มีผลงานเขาตา จนไดรับการทาบทาม 
ใหรับตำแหนงประธาน YEC สุโขทัย 
คนแรก จนไดเขารับการอบรม SEED
ที่กทม.ไดเห็นความตั้งใจของคนรุนใหม 
จึงเปนแรงบันดาลใจสำคัญในการขับ 
เคลื่อนนโยบายที่สอดคลองกันในการ 
ทำประโยชนเพื่อสังคม ในมิติตางๆ 
ผลงานที่ผานมาไดแก โครงการพัฒนา 
ชุมชน ชวยงานกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด ชวยสมาคมการทองเที่ยว และ 
อบจ .จ ัดก ิจกรรมท องเท ี ่ยวหลาย 
กิจกรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ภายในจังหวัด รวมถึงการคา การ 
ลงทุน อาทิ งานสงกรานตยอนยุค 
งานลอยกระทงที ่นำวัฒนธรรมการ 
แขวนโคมหนาบ านกลับมาอีกคร ั ้ง 
รวมถึงการบริจาคเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ 
กีฬา เพื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ

“YEC สุโขทัยยังอยูในชวงเริ่มตน 
ตองสรางความเขาใจเรื่อง การทำงาน 

แบบจิตอาสา ตองมีการปรับทัศนคติ 
วิธีคิดพอสมควร เรามีสมาชิกเริ่มตน 
เพียง 40 คน แต Active จริงเพียง 20 

คน กับกิจกรรมตางๆ ที่ทำใหหลายคน 
ไดเห็นผลงาน และเขาใจความหมาย 
และบทบาทของ YEC จนปจจุบันมี 
จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 100 คน 
สวนผมหมดวาระการเปนประธาน 
YEC สุโขทัย เมื่อตนปที่ผานมา แตยัง 

คงรับผิดชอบตำแหนงที ่ปรึกษาดาน 
ตางๆ โดยเฉพาะทางดานการทองเท่ียว” 

พวกเราขอเปนกำลังใจใหชาว 

YEC สุโขทัย ไดกาวเดินไปขางหนา 
ตอไปอยางมั่นคง เพื่อผลประโยชน 
และเศรษฐกิจที ่เขมแข็งของจังหวัด 
สุโขทัยตอไปคะ

YEC สุโขทัยยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น ต้องสร้างความ 
เข้าใจเร่ือง การทำงานแบบจิตอาสา ต้องมีการปรับ 
ทัศนคติ วิธีคิดพอสมควร เรามีสมาชิกเร่ิมต้นเพียง 
40 คน แต่ Active จริงเพียง 20 คน กับกิจกรรม 
ต่างๆ ท่ีทำให้หลายคนได้เห็นผลงาน และเข้าใจ 
ความหมาย และบทบาทของ YEC จนปัจจุบันมี 
จำนวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็น 100 คน ส่วนผม
หมดวาระการเป็นประธาน YEC สุโขทัย เม่ือต้นปี 
ท่ีผ่านมา แต่ยังคงรับผิดชอบตำแหน่งท่ีปรึกษา 
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเท่ียว
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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                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
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 ชั ้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :






	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	46
	47
	48
	49
	50
	58
	59
	60
	61
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



