










หากถามวาธุรกิจเกิดขึ้นไดอยางไร และผูประกอบการนั้นสรางไดจริงหรือ..... 
และอะไรคือ Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE ประเทศเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย Innovation- 

Driven Entrepreneurship: IDE ไดอยางไร และฉบับนี้ ขอนำเรื่อง Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE 
กับแนวทางการสรางนักรบเศรษฐกิจ มาเปนรายงานพิเศษ นอกจากนี้เรายังมีเนื้อหาทางเศรษฐกิจมาอัพเดตกันเชนเคย 
กับการสัมภาษณ “ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย” นักพยากรณเศรษฐกิจ กับเรื่อง “เศรษฐกิจโลกฝุนตลบ Brexit  
อังกฤษ-ยูโร สหรัฐฯ ฝรั่งเศส” ตอดวยบทความจากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง “แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการคา 
ที่มิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ตอนจบ” ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย “ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช” กับเรื่อง “ไทยกับการเปนศูนยกลางมะพราวน้ำหอม 
ของอาเซียนและโลก” 

และ  China Focus  ฉบับนี้กับเรื่อง “เมื่อจีนเลนเกมสเครื่องหมายการคาแบบใสซื่อ ตอนจบ” โดย ดร.ไพจิตร 

วิบูลยธนสาร เลขาธิการหอการคาไทยในจีน และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวม 
นำเสนอเรื่อง “ASEAN Middle Class กลุมผูบริโภคสำคัญ ขับเคลื่อนตลาดสินคาและบริการโลก” และการสัมภาษณ 
เอกอัครราชทูตร ณ กรุงกาฐมาณฑุ “คุณวุตติ วุตติสันต” อัพเดตสถานการณหลังแผนดินไหว.. โอกาสของสินคาไทย  
และสุดทาย ขอแนะนำหอการคานานาชาติแหงประเทศไทย กับบทบาทที่มีตอภาคธุรกิจ 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 
บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 

Center) กับเรื่อง “ทำไมตอง Co-Working Space? กรณีศึกษาจาก Impact Hub ณ ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา” 
และคอลัมน Inspire SMEs กับ “คุณสมยศ เชาวลิต” CEO JIB รานจำหนายสินคาไอที 140 สาขา กับการเปด 
ประสบการณการสรางธุรกิจและแนวทางการพัฒนาตอยอดธุรกิจสูหลักพันลาน  และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย 
“ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนอิทธิพลของวัฒนธรรม ตอนที่ 1” และ YEC Update กับ 
ประธาน YEC ลพบุรี คุณพงศธร ชัยชนะพานิช  และ สุดทายเรื่องใกลตัวที่ตองใสใจกับ “วินัยทางการเงิน สรางเศรษฐี” 
โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

ฉบับนี้ เราไดนำบทวิเคราะห ขอมูล และบทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อเปนมุมมองแนวคิดการ 
พัฒนาธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอาน และสามารถ 
ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ 
Thailand Economic and Business Review โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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กรณีศึกษาจาก Impact HUB 
ณ Seattle, Washington

เศรษฐกิจโลกฝุนตลบ เศรษฐกิจโลกฝุนตลบ 
Brexit อังกฤษ-ยูโร สหรัฐ ฝรั่งเศสBrexit อังกฤษ-ยูโร สหรัฐ ฝรั่งเศส
เผยเศรษฐกิจไทยอาจเจอความเสี่ยง 
แตคนไทยยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยไปได

ASEAN Middle Class … ASEAN Middle Class … 
กลุมผูบริโภคสำคัญ
ขับเคลื่อนตลาดสินคาและบริการโลก

12

เมื่อถามเหตุผลวา Co-Working Space เกิดขึ้น
ไดอยางไร และทำไมตอง Co-Working Space  
คงไมสามารถปฏิเสธไดวา Co-Working Space 

ที่ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยูกับคนที่อยูในพื้นที่นั้น 
รวมไปถึงเนื้อหา กิจกรรมและทัศนคติของคนที่ทำงาน 

รวมกันในนั้น ซึ่งตางสรางกันขึ้นมาเปนชุมชน
เพื่อสรางแรงผลักดันและการเปลี่ยนแปลง

อะไรบางอยางรวมกัน ซึ่งจะเปน
แรงดึงดูดใหคนเหลานั้น

กลับไปใชบริการอีก  

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรม
ที่ปรากฏเดนชัดในธุรกิจครอบครัวคือ

ความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง ลักษณะ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให

สมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อ คานิยมรวมกัน 
จึงทำใหครอบครัวเปนปจจัยที่มี 

ผลกระทบตอการกำหนดแนวทางกลยุทธ 
และการจัดการธุรกิจ  

เศรษฐกิจไทยครึ่งปหลัง
นาจะฟนตัว แตความไมแนนอน

ก็อาจจะมี โดยปจจัยบวก คือ ปจจัยการ 
กระจายเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐ และรายได 

จากการทองเที่ยว ในขณะที่ยังมีปจจัยเสี่ยงจาก 
Brexit ที่อาจกอผลกระทบทางออมตอการ 
สงออกของไทย ที่อาจติดลบเพิ่มขึ้นอีก

อยางนอย -2%  ทำใหการใชสอยของคนไทย 
ยังมีความระมัดระวัง  

ไทยสงออกผลิตภัณฑมะพราว
ทุกประเภท ป 2558 มูลคา 11,243
ลานบาท เพิ่มจาก 7 พันบาท โดย

รอยละ 60 เปนการสงออกน้ำกะทิ (สหรัฐฯ 
อังกฤษ และออสเตรเลีย) รองลงมาคือ 
น้ำมันมะพราว (ญี่ปุนและเกาหลี) และ 
มะพราวผลสด (จีน UAE และฮองกง) 

และน้ำมะพราวบรรจุกลอง
(สหรัฐฯ ออสเตรเลีย)

การขยายตัวของชนชั้นกลางของอาเซียน
ไดแรงหนุนสำคัญจากเศรษฐกิจอาเซียนที่ 
ขยายตัวดีในชวงที่ผานมา และมีแนวโนม 

ขยายตัวอยางตอเนื่องในระยะ 5 ปขางหนา
โดยลาสุด IMF คาดวา เศรษฐกิจของ
อาเซียน 5 ประเทศ จะขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 5.3 ในชวงป 2560-2564

วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการยึดใน
สุภาษิตโบราณที่วา “กันไวดีกวาแก”

สำหรับผมแลว การปองกันที่ดีที่สุดก็คือ 
“จดทะเบียนกอนเขาสูตลาด” การนำเอา 
เครื่องการคาไปจดทะเบียนในจีนแตเนิ่น ๆ

แมจะไมสามารถขจัดปญหาใหเปนศูนยไดก็ตาม
แตก็ชวยลดปญหาและความเสี่ยงในดานนี้ลงไดมาก 

หรือเมื่อถูกละเมิดก็สามารถตอสูคดี
ในสถานะที่มีความไดเปรียบ 
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ในหวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ 
และการเปลี่ยนแปลงตอ 
โลก โดยเฉพาะประเทศ 

ผูนำของโลก อยางอังกฤษ–ยูโร ปญหา 
Brexit การแตงตั้งผูนำอังกฤษคนใหม 
นางเทเรซา เมย การโจมตีฝรั่งเศสไม 
เลิกราของ ISIS ปญหาการรัฐประหาร 
ในตุรก ีและลาสุดกับการเขาสูชวงเวลา 
หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนใหม โลกกำลังเผชิญกับความไม 
แนนอน สิ่งเหลานี้จะเปนความเสี่ยงที่ 
กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ ไทย 
หรือไมอยางไร เศรษฐกิจไทยจะโตปนี้ 
จะขยายตัวไดถึง 3.0-3.5% หรือไม 
ประกอบกับประเทศไทยกำลังจะเขาสู 
ชวงลงประชามติ การรับรางรัฐธรรมนูญ 
คนไทยจะรับ หรือ ไมรับ จากนี้จะเกิด 
อะไรข้ึน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย มีคำตอบ พรอมฟนธง 
ดวยขอมูลรอบดาน

เศรษฐกิจโลกฝุ่นตลบ Brexit 
อังกฤษ-ยูโร สหรัฐฯ ฝรั่งเศส
เผยเศรษฐกิจไทยอาจเจอความเสี่ยง 
แต่คนไทยยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยไปได้

เศรษฐกิจไทยยังคง 
เคลื่อนตัวไปได้ 
ประชาชนมั่นใจที่จะ
ใช้จ่ายมากขึ้น

จากผลการทำโพลล และการ 
คาดการณของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ในชวงวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา 
5 วัน จะมีเงินสะพัดถึง 5,773.21 ลาน 
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 นับวาสูงสุดใน 
รอบ 5 ป มองวาเศรษฐกิจฟนตัวอยาง 
ชา ๆ คาดวาไตรมาส 3 เศรษฐกิจจะ 
ฟนตัวอยางเดนชัดข้ึน เร่ิมเห็นสัญญาณ 
วา ประชาชนมีการจับจายใชสอยมาก 
ขึ้น คำถามหลักที่ถามประชาชนกลุม 
ตัวอยางคือ คิดวาเศรษฐกิจไทยฟนตัว 
หรือยัง สวนใหญตอบวา ฟนแลว โดย 
มาจากปจจัยสินคาเกษตรราคาดีขึ ้น 
อาทิ ขาว ยางพารา ออย ทำใหรายได 
เกษตรกรขยายตัว ตั้งแตชวงเดือน 
เมษายน–พฤษภาคม ซึ่งกลุมตัวอยาง 
บอกวา เศรษฐกิจฟนแลว จากการทำ 

โพลล แตยังเปนการฟนบนความเสี่ยง 
ของเศรษฐกิจโลก 

ปัจจัยความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง 
ของโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดแก 
1. กรณี Brexit Surprise โลก
การลาออกกอนเวลาของนายก 

รัฐมนตรี อังกฤษ เดวิด คาเมรอน 
แสดงใหเห็นวาอังกฤษตองการไดนายก 
รัฐมนตรีคนใหมเร็วขึ้น เหตุเพราะ 
อังกฤษถูกสังคมโลกกดดันใหเจรจากับ 
EU เร็วขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรี 
ใหม นางเทเรซา เมย บอกจะดำเนิน 
การเรื่อง EU ตอ แตจะไมทำตาม EU 
100% โดยเฉพาะเรื่องแรงงานอพยพที่ 
ไมตองการใหกระทบเศรษฐกิจ อังกฤษ 
มีทีทาวา ตองการรับผลประโยชนจาก 
EU แตยังยืนยันจะไมอยูใน EU สวน 
EU สงสัญญาณใหอังกฤษออกไดเลย 
และปฎิเสธการตอรองกับอังกฤษ ดังน้ัน 

น
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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ในห้วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 
และการเปลี่ยนแปลงต่อโลก 
โดยเฉพาะประเทศผู้นำของโลก
อย่างอังกฤษ –ยูโร ปัญหา Brexit 
การแต่งตั้งผู้นำอังกฤษคนใหม่ 
นางเทเรซ่า เมย์ การโจมตีฝรั่งเศส
ไม่เลิกราของ ISIS ปัญหาการ
รัฐประหารในตุรกี และล่าสุดกับ 
การเข้าสู่ช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ 
โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
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และครั้งลาสุดที่เมืองนีซ หรือ แมแต 
ปญหาการรัฐประหารในตุรกี แตกลับ 
กลายเปนวา โลกสามารถอยูกับเหตุการณ 
การกอการรายได เพราะนักทองเที่ยว 
ยังคงมุงหนาเขาฝรั่งเศส ผูคนยังกลา 

เดินทาง อยางไรก็ตามจากสถิติดังกลาว 
อาจยังไมเดนชัด เพราะคนฝรั่งเศสยัง 
บอกวา คนเอเชียไมกลาเดินทางไป 
ฝรั่งเศส ทำใหเศรษฐกิจฝรั่งเศสซึมตัว 
บาง ดังนั้นเหตุการณนี้ยังเปนปจจัย 
ที่ทำใหโลกฟนตัวชา

อย่างไรก็ตามคนไทย
ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
จะโตตามเป้า

ในขณะที่รัฐบาลไทยมีการอัดฉีด
เม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 
ในดานการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 
การคมนาคมขนาดใหญ หรือ Digital 
Economy นาจะฉุดใหเศรษฐกิจไทย 
มีโอกาสขยายตัวสูงขึ้น ทุกโพลล ทุก 
สำนักตางคาดการณวา เศรษฐกิจไทย 
ครึ่งปหลังนาจะฟนตัว แตความไม 
แนนอนก็อาจจะมี โดยปจจัยบวก คือ 
ปจจัยการกระจายเม็ดเงินลงทุนของ 

ภาครัฐ และรายไดจากการทองเที่ยว  
ในขณะที่ยังมีปจจัยเสี่ยงจาก Brexit ที ่
อาจกอผลกระทบทางออม ตอการสง 
ออกของไทย ที่อาจติดลบเพิ่มขึ้นอีก 
อยางนอย -2%  ทำใหการใชสอยของ 

คนไทยยังมีความระมัดระวัง  ทำให 
คาดการณวา สิ้นปนี้เศรษฐกิจไทยนา 
จะขยายตัวอยูที่ 2.7 – 3% อาจจะมี 
(-1) – (-2)% โอกาสจะต่ำกวา -3% ก็ม ี
แตในขณะนี้อยางไรก็ตามยังไมมีการ 
ปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ในป 2559 วา จะโต 3.2 – 3.5%

โดยสรุปคือ ถึงแมโลกจะเผชิญ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหลาย 
ดาน แตเศรษฐกิจภายในประเทศไทย 
ในขณะนี้ยังคงเดินไปได คนไทยมี 
ความเชื่อมั่นมากขึ้น จึงสงผลใหมี 
การจับจายใชสอยมากขึ้น และจาก 
โพลลยังเชื่ออีกวา เศรษฐกิจไทยฟน 
ตัวแลว ดังนั้นปจจัยเสี่ยงจากปญหา 
นอกบาน ยังคงตองรอดูกันตอไป วา 
Brexit – EU-UK-USA จะมีความ 
เคลื่อนไหวอยางไร

ทุกคนไดแตหวังวา การเจรจาที่เกิดขึ้น 
นาจะไมทำลายเศรษฐกิจอังกฤษ จะ 
เกิดการรอมชอม ทำใหคนมองปญหา 
Brexit เบาลง และมองวา เปนปญหา 
บ่ันทอนเศรษฐกิจโลก ทำใหโลกขยายตัว 
ลดลง – 0.1% เศรษฐกิจ สหรัฐฯ นา 
จะ Drop ลง โดยเฉพาะอังกฤษนาจะ 
Drop ลง 0.2-0.3% ในขณะท่ีเศรษฐกิจ 
ยูโรจะลงถึง 0.9% ปจจัยดังกลาวจึง 
เปนความเส่ียงท่ีทำใหโลกฟนตัวชา การ 
ปรับราคาน้ำมันเหลือ 45 US$ ตอ 
บารเรล จะสงผลตอการสงออกของไทย 
สินคาเกษตรไทยจะฟนตัวดีหรือไม

จากมาตรการทางการเงิน และ 
การอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
ของ อังกฤษ ยูโร และมาตรการ QE 
ของสหรัฐฯ จะสงผลใหเงินทะลักโลก 
ทำใหหุนในตลาดโลกยิ่งอยูในแดนบวก 
ในขณะที่ Brexit ยังไมเดนชัดวา จะ 
เกิดอะไรขึ้นตอจากนี้ ยังมีแตความ 
กังวล จึงทำใหการลงทุนยังเปนเชิงบวก

2. บานสหรัฐฯเตรียมเขาสูการ 
เปลี่ยนแปลงผูนำ

ในขณะที่ภาพของสหรัฐฯเองยัง
ไมชัด แมวา นางฮิลลาลี คลินตัน 
เสียงจะนำ แตโดนัล ทรัมพ ก็ยังมา 
ใครจะเปนประธานาธิบดีสหรัฐฯ คน 
ตอไป แตอยางไรก็ตาม ผูนำคนตอไป 
จะตองทำหนาที่ในการพยุงเศรษฐกิจ 
โลก ดังนั้นไมวาใครจะมาก็ไมนาจะ 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกมากนัก

3. ปญหาการก อการร ายใน 
ฝรั่งเศส 

แมฝร ั ่ งเศสจะผ านเหต ุการณ 
กอการรายมาแลว 2 ครั้ง ที่กรุงปารีส 

เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัว แต่ความ 
ไม่แน่นอนก็อาจจะมี โดยปัจจัยบวก คือ ปัจจัย 
การกระจายเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐ และรายได้ 
จากการท่องเที่ยว ในขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก 
Brexit ท่ีอาจก่อผลกระทบทางอ้อม ต่อการส่งออก 
ของไทย ที่อาจติดลบเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย -2%  
ทำให้การใช้สอยของคนไทยยังมีความระมัดระวัง 
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การจัดทำฐานขอมูลประวัติการสงออกวาเคยมีปญหาสินคา 
ถูกตีกลับ หรือสงสินคาไมไดมาตรฐานบอยครั้งเพียงใด เพื่อ 
ไมใหภาพลักษณของทั้งประเทศเสียหายเนือ่งจากการกระทำ 
ผิดของผูสงออกรายใดรายหนึ่ง และเปดชองทางใหผูนำเขา 
ในตางประเทศสามารถตรวจสอบประวัติผูสงออกได โดย 
หนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำประวัติผู สงออก 
อาจเปนกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย แตควร 
มีคณะกรรมการรวมจากหนวยงานอื่น ๆ เชน กรมวิชาการ 
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตัวแทนจากสมาคม 
ผูสงออกสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ เปนตน ระบบดังกลาวนี้ 
จะสงเสริมใหบริษัทผูสงออกที่ไมไดมาตรฐาน พยายาม 
ปรับปรุงการสงออกของตนใหดีขึ้น เนื่องจากจะสงผลตอ 
ชื่อเสียงของบริษัทที่ผูนำเขาสามารถตรวจสอบไดโดยงาย 

ภาครัฐควรกำหนดมาตรการใหมีการระบุองค 
ประกอบสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในการเกษตรใหครบถวน เพื่อ 
ปองกันการเกิดปญหาสารพิษตองหามตกคางในผลไมหรือ 
ขาว เพราะเกษตรกรใชสารเคมีโดยไมทราบวามีองคประกอบ 
ของสารตองหามอยู และประเทศผูนำเขาสินคาผลไมและ 
ขาวก็ใหความสำคัญกับคุณภาพของสินคาเปนสำคัญ ผูผลิต 
และผูสงออกไทยจึงควรเนนดานคุณภาพสินคาซึ่งจะสงผล 
ดีในระยะยาว 

ภาคร ัฐควรส งเสร ิมให ภาคเอกชนมีส วนร วม 
มากขึ้น ทั้งดานการใหความเห็น การหารือ และกรณีกอน 
มีการเจรจานำผลไมชนิดใหมเพิ่มเติมจากรายการเกาเขา 
ไปขายในประเทศตาง ๆ รวมถึงเมื่อประเทศผูนำเขาอยูใน 
กระบวนการการกำหนดกฎเกณฑใหม หรือเม่ือกรณีมีปญหา 
ขอพิพาทเกิดขึ้น 

ภาครัฐควรมีการศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสม 
ของการกำหนดและบังคับใชมาตรการของประเทศผูนำเขา 
รวมทั้งหารือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกัน 
แกไขปญหา ทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการ 
บังคับใชกฎระเบียบใหเหมาะสม และควรพัฒนาการบริการ 
ตรวจรับรองผลไมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในดานการ 
สงเสริมสินคาสงออกชนิดใหม ภาครัฐโดยสำนักงานท่ีปรึกษา 
เกษตรตางประเทศควรศึกษาวิจัยความตองการสินคาใน 
ตางประเทศ รวมกับการออกงานแสดงสินคา และควร 
ประสานความรวมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใน 
การวางแผนการผลิตสินคาเพื ่อตอบสนองความตองการ 
ตลาดตางประเทศ และเรงดำเนินการพัฒนาสินคาตลอด 
หวงโซการผลิตใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ 

ภาครัฐควรมีระบบการใหคุณกับผู ส งออกที ่ได 
มาตรฐาน และใหโทษกับผูสงออกที่ไมไดมาตรฐาน โดย 

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

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

บ
บทความตอนท่ีแลวไดกลาวถึงผลการศึกษามาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 
จากการสงออกสินคาเกษตร ปศุสัตว และประมง ในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด) สำหรับบทความตอนจบนี้จะนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ 

ปรับตัวของผูประกอบการและภาครัฐไทยจากผลกระทบของการนำมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษ ี (NTMs) มาบังคับใช 
ของประเทศกรณีศึกษา โดยวิเคราะหเปนรายผลิตภัณฑ ดังนี้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสินคาเกษตร
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 ภาครัฐควรสงเสริมการพัฒนาการผลิตและการจัดการ 
การผลิต เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาไดตามคุณภาพ 
ที่ประเทศผูนำเขาตองการ รวมถึงการจัดการการผลิตใน 
ประเทศใหสามารถปอนตลาดนำเขาไดเพียงพอ และควร 
สงเสริมการรวมกลุมเกษตกร เพื่อใหเกษตรกรสามารถรวม 
กลุมกันซื้อวัตถุดิบไดในราคาถูกลง รวมถึงบริหารจัดการ 
ผลผลิตสินคาของกลุมเพื่อสงออกสูตลาดไดอยางเหมาะสม 
และควรสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู  
รวมกันระหวางเกษตรกร รวมทั้งควรสงเสริมการศึกษาวิจัย 
ตลาดประเทศผู นำเขาเพื ่อใหทราบศักยภาพการบริโภค 
สินคาไทยและใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการ 
สงออกสินคาชนิดใหม ๆ ไดเพิ่มขึ้น 

ภาครัฐควรเจรจาตอรองใหประเทศผูนำเขายอมรับ 
ใบรับรองมาตรฐานของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด 

ภาครัฐโดยกรมปศุสัตวและภาคเอกชน ตองประสาน 
ความรวมมือกันเพื่อกำหนดพื้นที่การผลิต (Zoning) ที่ 
ชัดเจน และมีระบบที่สรางความมั่นใจในการควบคุมโรคไม 
ใหเกิดการระบาดขามพื้นที่ เพื่อปองกันการยกเลิกการนำ 
เขาสินคาปศุสัตวจากประเทศไทยทั้งหมด 

 ปจจุบันผูบริโภคมีความตองการบริโภคสินคาที่เปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอมและสนใจดูแลสวัสดิภาพสัตว รวมทั้ง 
ใหความสำคัญกับภาคธุรกิจที ่ดำเนินกิจกรรมดานความ 
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) มากขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ 
ผลักดันใหผู ประกอบการขนาดใหญหันมาใสใจปรับปรุง 
คุณภาพการเพาะเลี ้ยง/โรงฆา/โรงชำแหละ/เกษตรกร/ 
ชุมชน/สิ่งแวดลอมมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นภาครัฐจึงควร 
มีกลไกและมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการคาที่มิใชภาษี (NTMs) เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีที่ 
เพียงพอ โดยอาศัยความรวมมือกับผูประกอบการขนาดใหญ 
ที่มีความพรอม ซึ่งผูประกอบการขนาดใหญจะมีบทบาท 
ดานการเชื่อมโยงหวงโซการผลิต (Supply Chain)   

 ภาครัฐตองสรางกลไกและมาตรการสนับสนุนผู  
ประกอบการขนาดใหญใหมีบทบาทชวยเหลือผูประกอบการ 
ขนาดเล็กมากขึ้น อาทิ การรับรองกิจกรรมดานความ 
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) สำหรับผูประกอบการขนาด 
ใหญที่ใหความชวยเหลือดานเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการ 

เลี้ยงสัตวและการปองกันเชื้อโรคแกเกษตรกรรายเล็กเพื่อ 
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูดานความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety & Hygiene) และดานมาตรฐานการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) และดาน 
หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing 
Practice: GMP) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพสินคาใหแก 
ผูบริโภคในระดับทองถิ่น/จังหวัดตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา 
เปนผูผลิตเพื่อการสงออกระดับชายแดนไดอยางมีคุณภาพ 
ในอนาคต  

สนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ 
ใหถูกสุขลักษณะ/เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องดวยประเทศ 
พัฒนาเล็งเห็นวาปญหาบรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑอาหาร 
ปรุงสุกและแปรรูปจะกลายเปนปญหาดานการจัดการขยะ 
ครัวเรือนมากขึ้น ดังนั้นจึงควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
รูปแบบหรือสวนผสมของบรรจุภัณฑ โดยเนนการใชวัตถุดิบ 
ทางการเกษตร (Bio-packaging) มากข้ึน หรือวัสดุยอยสลาย 
ไดตามธรรมชาติ (Bio-degradable) หรือ การใชพลาสติก 
ท่ียอยสลายไดดวยตนเอง (Compostable Plastic) มากขึ้น 

ควรเจรจาระดับทวิภาคีเพื่อขอความรวมมือดาน 
ขยายโควตาสินคาภายใตกรอบการเจรจาที่มีอยูแลว อาทิ 
ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน (Japan - 
Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
ซึ่งเปนประเทศผูนำเขาที่สำคัญของไทย

 

อำนาจผูกขาดในการออกใบอนุญาต ดังเชน กรณีบริษัท 
CCIC ที่เปนเพียงบริษัทเดียวที่สามารถออกใบรับรองขาว 
หอมมะลิของไทยเพื่อสงออกไปยังประเทศจีนได เปนตน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสินคาปศุสัตว
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มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (NTMs) ท่ีพบ 
ไดแก มาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูบริโภค มาตรฐาน 
คุณภาพอาหาร มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานความปลอดภัย 
เกี่ยวกับโรคระบาด มาตรฐานทางเคมีและจุลชีววิทยา ทั้งนี ้
มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTMs) สวนใหญ 
ที่พบ ผูประกอบการไทยไมเห็นวาเปนปญหาในทางปฏิบัติ 
และมีเกณฑหลายอยางที่ผู ประกอบการจากประเทศไทย 
สามารถทำไดเกินกวามาตรฐานเหลาน้ัน แตก็มีบางมาตรการ 
ที่เห็นวาไมสมเหตุสมผล เชน กรณีประเทศออสเตรเลีย 
กำหนดใหกุงปรุงสุกจากประเทศไทยตองผานกระบวนการ 
ทำใหสุกโดยมีอุณหภูมิใจกลางกุง 70 องศาเซลเซียสอยาง 
นอย 11 วินาที ซึ่งมาตรการนี้ทำใหรสชาติของกุงที่ไดนั้น 
ดอยลงและเนื้อกุงแหงเกินไป และเมื่อนำไปแชแข็ง เนื้อ 
กุงก็ยิ่งแหงลงไปอีก หรือการกำหนดปริมาณยาปฏิชีวนะ 
บางประเภทที่นอยมาก แตยานั้นเปนประเภทเดียวกับยา 
หยอดตาของคน ซึ่งการใชแตละครั้ง  คนใชยาในปริมาณที่ 
มากกวาน้ันมาก เปนตน สำหรับผลิตภัณฑแปรรูปบางประเภท 
เชน กุงชุบขนมปง มาตรการกีดกัน คือ การตรวจจับการ 
ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: 
GMOs) ขาวโพด ซึ่งเปนสวนผสมขนมปง การตรวจจับ 
ดังกลาวมีผลทำใหตัวผลิตภัณฑ คือ กุงชุบแปง ไมผาน 
การตรวจสอบ เปนตน

ผลจาการศึกษาพบวา ผูประกอบการบางสวนได 
กลาวถึงอุปสรรคท่ีเปนผลมาจากภาคสวนอ่ืน ๆ  ท่ีไมใชรัฐบาล 
อาทิ NGOs ที่มีการรณรงคเรื่องความยั่งยืนของสายพันธุ 
สัตวน้ำ แตเกณฑหลายขอที่ NGOs กำหนดนั้นปฏิบัติตาม 
ไดยากและสงผลตอตนทุนในการประกอบการ รวมถึงปริมาณ 
สัตวน้ำที่จับไดอาจไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 
ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนควรใหขอมูลที่ทำใหผูบริโภค 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของขอกำหนดบางอยางของ 
NGOs วาเปนไปไดยากในทางปฏิบัต ิและหากปฏิบัติตามนั้น 
อาจทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารขึ้นได ซึ่งขอมูล 
เหลานี้สามารถสงผลตอพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสินคา 
ของผูบริโภค รัฐบาลหรือภาคเอกชนควรรวมมือกันพัฒนา 
ระบบตรวจสอบ โดยอิงกับเกณฑมาตรฐานที่ประเทศสวน 
ใหญใชกันและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ผูประกอบการ 
ไทยโดยเฉพาะผูประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาด 

เล็กก็สามารถใชประโยชนและเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  

 สำหรับปญหาการจางแรงงานผิดกฎหมายในกิจการ 
ประมงนั้น รัฐบาลควรทำใหประชาชนทั้งในและตางประเทศ 
ตระหนักและเชื่อมั่นถึงความยั่งยืนและความตอเนื่องในการ 
แกปญหา รวมถึงควรกำหนดแนวทางแกไชปญหาในระยะยาว 
นอกจากน้ีการบังคับใชกฎหมายตองเปนไปอยางจริงจังโปรงใส 
และควรมีการติดตามดูแลตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 

 การที่ไทยยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการเขาไป 
ชวยเหลือชาวประมงที่ประสบปญหา เนื่องจากเรือประมาณ 
3,000 ลำไมสามารถทำประมงได (มีอาชญาบัตร แตเคร่ืองมือ 
ไมตรงกับที่ระบุไว ซึ่งเปนปญหามาตั้งแตป พ.ศ. 2539) 
และถึงแมปจจุบันสามารถควบคุมและหามไมใหเรือเหลานี ้
ทำประมงได แตเนื่องดวยการไมมีมาตรการที่ชัดเจนจึงไม 
สามารถแนใจไดวาเรือเหลานั้นจะไมลักลอบอีกในอนาคต 
อยางไรก็ตาม วิธีแกไขนั้นมีหลายแบบ อาท ิถาเปนเรือเหล็ก 
ก็ตัดทำลายท้ิงหรือซ้ืออาชญาบัตรคืนแลวถอดเคร่ืองมือประมง
ออกและนำเรือไปทำเปนเรือสินคาแทน โดยอาจนำไปใช 
ประโยชนทางการทูต หรือจางไปทำ stock assessment 
ซึ่งวิธีเหลานี้เปนวิธีที่ตางประเทศใชและเปนที่ยอมรับได

 ถึงแมประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาประมงรายใหญ 
เปนอันดับสามของโลก แตสวนใหญเปนดานปริมาณ แต 
ประสิทธิภาพในการทำประมงของไทยนั้นยังไมสูงมากนัก 
โดยเทคโนโลยีที่เรือประมงไทยใชอยูนั้นยังหางไกลกับตาง 
ประเทศอยูมาก ในระยะสั้นสิ่งที่ทำได คือ การปรับใช 
เทคโนโลยีที่มีอยูในโลกขณะนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ทำประมงของไทย ซี่งการที่เราสามารถปรับใชเทคโนโลยีที่ 
มีอยูในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำประมงของไทยก็จะ 
เปนการชวยลดปญหาจากมาตรการการกีดกันทางการคาที่ 
มิใชภาษี (NTMs) ไดทางหนึ่ง เพราะเทคโนโลยีเหลานี้เปน 
ที่ยอมรับกันในระดับสากลและสวนหนึ่งเปนการลดจำนวน 
การใชแรงงานลงแตเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานแทน ใน 
ระยะยาวสิ่งที่ควรทำ คือ การปรับปรุงพัฒนาทั้งทางดาน 
เทคโนโลยีและทักษะของแรงงานเพื่อทำใหประสิทธิภาพ 
ในการทำประมงของไทยนั้นสูงขึ้นและทำใหเกิดความยั่งยืน 
ในการทำประมง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสินคาประมง
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เม่ือเร็ว  ๆ น้ี นายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
ตองการใหมีการขยายพ้ืนท่ี

ปลูกมะพราวเพื ่อทดแทนการนำเขา 
คนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจมะพราวท้ังระบบ 
ก็ขานรับทั้งหมดครับ เพราะมะพราว 
ถือไดวาเปนอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของ
ไทย ตามรายงานของ “FAO Statistics” 
ระหวางป 2547 ถึง 2557 พื้นที่ปลูก 
มะพราวของโลกเพิ่มจาก 69 ลานไร 
เปน 75 ลานไร ผลผลิตเพิ่มจาก 55 
ลานตันเปน 61 ลานตัน สามประเทศ 
ที่มีพื้นที่ปลูกมากสุดหรือที่เรียก “Big 
Three” คือ ฟลิปฟนส (29%) 
อินโดนีเซีย (25%) และอินเดีย (17%) 
ทั้งสามประเทศก็มีการขยายพื้นที่เพิ่ม 
ขึ้นทุกป ในขณะที่ไทยปลูกมากเปน 
อันดับที่ 6 และพื้นที่ลดลงจาก 1.6 
ลานไรเหลือ 1.2 ลานไร สวนเวียดนาม 
มีพื้นที่เพิ่มจาก 7 แสนไร เปน 8 
แสนไร และมาเลเซียก็ลดลงจาก 1.1 
ลานไรเหลือเพียง 5 แสนไร สวน 
ผลผลิตของโลกอินโดนีเซียมีสัดสวน  
เทากับ 31% (ผลผลิตจาก 16 เปน 19 
ลานตัน) ฟลิปฟนสรอยละ 23 (ผลผลิต 
จาก 14.3 เปน 14.6 ลานตัน) และ 

อินเดียรอยละ 17 (ผลผลิตจาก 8 เปน 
11 ลานตัน) ผลผลิตของไทยอยูอันดับ 
ที่ 9 ลดลงจาก 2 ลานตันเหลือ 1 ลาน 
ตันและเวียดนามอันดับที่ 6 ผลผลิต 
เพิ่มจาก 9 แสนเปน 1.3 ลานตัน   

สำหรับผลผลิตตอไรไทยมีศักยภาพ 
การผลิตอยูอันดับที่ 9 (ลดลงจาก 
1,285 เหลือ 772 กก.ตอไร) เวียดนาม 
เปนอันดับที่ 2 เทากับ 1,579 กก. ตอ 
ไร จากพื้นที่ปลูกมะพราวของประเทศ 
ไทยแบงออกเปนมะพราวแกง 1.1 ลาน 
ไร ผลิตได 9 แสนตัน (ลดลงจาก 1 
ลานตัน) มีครัวเรือน 2 แสน และ 
มะพราวน้ำหอม 1.2 แสนไร ผลิตได 
318,361 ตัน (ลดลงจาก 5 แสนตัน) 
มีครัวเรือน 45,575 ครัวเรือน การที่ 

พื้นที่ปลูกของประเทศไทยและผลผลิต 
ตอไรลดลงอยางตอเนื่องเพราะที่ผาน
มาเกษตรกรไทยหันไปปลูกยางพารา 
ปลูกขาว และปลูกปาลมเนื่องจากผล 
ตอบแทนท่ีมากกวา (ตัวเลขของกองทุน 

สนับสนุนการวิจัยพบวา ชวงป 2549 
ถึง 2553 ยางพาราใหผลตอบแทน 
9,580 บาทตอไร ทุเรียน 6,615 บาท 
ตอไร สับปะรด 4,954 บาทตอไร 
ปาลมน้ำมัน 3,982 บาทตอไร มะพราว 
เทากับ 3,129 บาทตอไร แตผมคิดวา 
หลังป 2555 ตัวเลขนาจะมีการ 
เปลี่ยนแปลง เพราะราคายางพาราใน 
ตลาดโลกลดลงอยางตอเนื่อง กลุม 
สินคาผลไมและทดแทนพลังงานนา 
จะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นกวาเดิม)

ม

ไทยกับการเป็น
ศูนย์กลางมะพร้าวน้ำหอม
ของอาเซียนและโลก 
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รองศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

“FAO Statistics” ระหว่างปี 2547 ถึง 2557 
พื้นที่ปลูกมะพร้าวของโลกเพิ่มจาก 69 ล้านไร่ 
เป็น 75 ล้านไร่ ผลผลิตเพิ่มจาก 55 ล้านตัน
เป็น 61 ล้านตัน สามประเทศที่มีพื้นที่ปลูกมากสุด
หรือที่เรียก “Big Three” คือ ฟิลิปฟินส์ (29%) 
อินโดนีเซีย (25%) และอินเดีย (17%) 
ทั้งสามประเทศก็มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
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ผลการวิจัยล่าสุดของ Specialty Food Association 
สหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริโภคภายในสหรัฐชื่นชอบและ 
นิยมอาหารไทยติด 1 ใน 3 อันดับแรก มะพร้าวขูดเป็น 

อีกสินค้าหนึ่งที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยมากคิดเป็นมูลค่า
91 ล้านบาท และน้ำมะพร้าวบรรจุกล่องก็เป็นกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้  
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หันมาดูการสงออกบางครับ ไทย 
สงออกผลิตภัณฑมะพราวทุกประเภท
ป 2558 มูลคา 11,243 ลานบาท 
เพิ่มจาก 7 พันบาท โดยรอยละ 60 
เปนการสงออกน้ำกะทิ (สหรัฐฯ อังกฤษ 
และออสเตรเลีย) รองลงมาคือน้ำมัน 
มะพราว (ญี่ปุนและเกาหลี) และ 
มะพราวผลสด (จีน UAE และฮองกง) 
และน้ำมะพราวบรรจุกลอง (สหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย) หันมาดูตลาดจีนกันบาง 
ในแหลงผลิตมะพราวใหญของจีนหรือ 
“Kingdom of Coconut” อยูที่เมือง 
ตงเจียว (Dongjiao) ในเขตเหวินชาง 
(Wenchang) มณฑลไหหนาน (Hainan) 
ติดกับนครไหโขว (Haikou) มีมะพราว 
อยู 5 แสนตน หรือ 40,000 ตัน (1 
ตนได 30 ลูกตอป) มีทั้งมะพราวสี 
แดงและเขียว คิดเปนครึ่งหนึ่งของ 
มะพราวในมณฑลไหหนาน ทั้งประเทศ 
จีนผลิตได 2 แสนตัน แตความตองการ 
มะพราวทุกประเภทของจีนเพิ ่มขึ ้น 
ทุกป เห็นไดจากตัวเลขการสงออก 
มะพราวสดลูกของไทยเพิ่มจาก 2.5 
แสนลานบาทเปน 500 ลานบาท 
โดยเปนการนำเขาจากประเทศไทยเปน 
อันดับที ่สามรองลงอินโดนีเซียและ 
เวียดนาม ประเทศจีนใหความสำคัญ 
กับมะพราวเปนอยางมากเห็นไดจาก 
ตั้ง "Coconut Research Institute : 
CRI" ที่เขตเหวินชาง ทำหนาที่พัฒนา 
พันธุมะพราว การปองกันศัตรูพืช พัฒนา 
ผลิตภัณฑแปรรูป (Coconut Wine 
และ Coconut Powder และผลิตภัณฑ 
อื่นๆ) และเพิ่มผลผลิตตอไร และหาก 
ว ัดความตองการนำมะพราวบรรจุ 
กลองที่วัดจากความตองการน้ำผลไม 
และผักที่จีนนำเขาจากไทยนั้นพบวา 
เพิ่มขึ้นจาก 42 ลานบาทเปน 200 

ลานบาท (ตัวเลขการนำเขาน้ำมะพราว 
บรรจุกลองไมมีตัวเลขบันทึก)

น้ำมะพราวยี ่หอดังของจีนสวน 
ใหญเปนของบริษัท “Coconut Palm 
Group” ที่ผลิตเปนน้ำกะทิใส นอก 
จากนั้นก็เปนของยี่หอ “Vita Coco” 

ของสหรัฐฯ ที่รวมทุนกับบริษัทกระทิง 
แดงของกลุม “Reignwood Group” 
ของจีน (ถือหุน Vita Coco รอยละ 
25) ป 2558 ตั้งขายในหาง 4 หมื่น 
แหง สวนบริษัทไทยที่เขาไปในขณะนี้ 
คือ แบรนดไทยโคโค ของบริษัท ไทย 
โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ไทยโคโคนัท 
ยังจับมือกับกลุมบริษัทเหมยอ้ีเจีย (Mei 
Yi Jia Co,Ltd) บริษัทยักษใหญที่ทำ 
ธุรกิจรานสะดวกซ้ือ มีสาขาอยูท่ัวมณฑล 
กวางตุง ใน 18 เมือง อาทิ ตงกวน 
กวางโจว จงซาน เสินเจ้ิน ฯลฯ ประมาณ 
6,700 สาขา ในอนาคตจะเพิ่มเปน 
8,000 สาขา ในมณฑลกวางตุง และ 
มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)

ขอคิดของการทำตลาดน้ำมะพราว 
ในประเทศจีน คือ 1) พฤติกรรมการ 
ดื่มน้ำมะพราวของคนจีน รอยละ 80 
ยังดื่มน้ำมะพราวกะทิ 2) คนจีนยังไม 
สามารถแยกออกวาอะไรคือ “มะพราว 
น้ำหอมกับน้ำมะพราวปกติ” ที่บรรจุ 
ในกลอง และ 3) มะพราวสดเริ่มเปน 

ที่นิยมในตลาดจีน 
ตลาดที่สองคือตลาดสหรัฐฯ ซึ่ง 

ถือไดวาเปนตลาดน้ำมะพราว “ตัวจริง 
เสียจริง” จากกระแสสุขภาพวาการดื่ม 
น้ำมะพราวแลวจะทำใหดีตอสุขภาพ 
คนสหรัฐฯ จึงนิยมด่ืมมะพราวโดยเฉพาะ 

ที่บรรจุกลองมากกวาจากลูกสดๆ ซึ่ง 
มีแบรนดที่หลากหลายมาก น้ำกะทิ 
เปนผลิตภัณฑที่ไทยสงออกไปยังตลาด 
สหรัฐฯ มากที่สุดมูลคา 4 พันลาน 
บาท เพราะจากกระแสความนิยม 
อาหารไทยที่มีมากกวา 5,000 ราน 
รวมถึงอาหารเอเชียอื่นๆ ที่ใชกะทิเปน 
สวนประกอบ โดยผูบริโภคในสหรัฐ 
อเมริกามีการบริโภคกะทิสำเร็จรูปทั้ง 
ในระดับรานอาหาร และระดับครัว 
เรือนเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยลาสุดของ 
Specialty Food Association 
สหรัฐอเมริกา พบวาผูบริโภคภายใน 
สหรัฐชื่นชอบและนิยมอาหารไทยติด 
1 ใน 3 อันดับแรกมะพราวขูดเปนอีก 
สินคาหนึ่งที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทย 
มากคิดเปนมูลคา 91 ลานบาท และ 
น้ำมะพราวบรรจ ุกล องก ็เป นกลุ ม 
ผลิตภัณฑจากมะพราวที ่ไดรับความ 
นิยมมากที่สุดในขณะนี้  อันเนื่องมา 
จากกระแสสุขภาพ จากรายงานของ 
“Global coconut water Market  

ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวทุกประเภทปี 2558 
มูลค่า 11,243 ล้านบาท เพิ่มจาก 7 พันบาท 
โดยร้อยละ 60 เป็นการส่งออกน้ำกะทิ (สหรัฐฯ 
อังกฤษและออสเตรเลีย) รองลงมาคือ น้ำมันมะพร้าว 
(ญี่ปุ่นและเกาหลี) และมะพร้าวผลสด (จีน UAE 
และฮ่องกง) และน้ำมะพร้าวบรรจุกล่อง (สหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย)
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2557-2562” ในป 2558 พบวา 
แบรนด Vita Coco มียอดขายสูงสุด 
เปนอันดับ 1 มูลคาสูง 500 ลาน 
เหรียญ รองลงมา ไดแก แบรนด 
Kero-Coco ของบริษัท Amacoco 
และ Pepsi ยอดขาย 450 ลานเหรียญ 
ตามดวยแบรนด Zico ของบิรษัท 
Coca-Cola มีมูลคายอดขาย เทากับ 

100 ลานเหรียญ และแบรนด O.N.E 
ของบริษัท Pepsi ยอดขาย 40.4 
ลานเหรียญฯ สำหรับแบรนดคนไทย 
“FOCO” ของบริษัทวาสินี (Vasinee 
Food Corporation) ที่มีโรงงานผลิต 
ที่ประเทศเวียดนาม นอกจากแบรนด 
ดังกลาวแลว ยังมียี่หอน้ำมะพราว 
มากกวาอีก 20 แบรนด ในขณะที่ 

ความตองการน้ำมะพราวสดจากลูกก็ 
เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน โดยสำนักงาน 
สงเสริมการคาระหวางประเทศ นคร 
ลอสแองเจลิส ระบุไววาผูนำเขาและ 
กระจายสินคาผลไมรายสำคัญในตลาด 
สหรัฐอเมริกา ระบุวา ในอดีตสหรัฐ 
อเมริกานำเขามะพราวไทยเพียง 12 ตู 
คอนเทนเนอรตอเดือน แตในป 2557 
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> รานกาแฟในสหรัฐอเมริกามีการนำเสนอมะพราวเปนสวนผสม

1 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย มอบหมายให ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ดำเนินงาน “โครงการการจัดทำยุทธศาสตรการคาการลงทุนและพัฒนาตนแบบธุรกิจสินคาเกษตร” ซึ่งจะมีการจัดทำยุทธศาสตร 
การสรางโอกาสทางการคาการลงทุนสินคาเกษตร และยุทธศาสตรรายสินคา อีก 3 ยุทธศาสตร ไดแก ขาว มะพราว และทุเรียน

นำเขาถึง 56 ตูตอเดือน หรือ 700 
ตูตอป หรือเพิ่มขึ้น 46% 

จุดเดนของตลาดน้ำมะพราวใน 
สหรัฐฯ คือ 1) มีผลิตภัณฑน้ำมะพราว 
ที่หลากหลาย เชน รสกาแฟ รสแตงโม 
รสชาติสับปะรด รสโซดา และรส 
ชอคโกเลต เปนตน 2) รานขายกาแฟ 
มีการนำเสนอกาแฟผสมน้ำมะพราว 
3) ผูบริโภคเนนสินคาที่มีคุณภาพ หาก 
มีฉลาก “Organic” “Non-GMO” 
และ “Gluten Free” จะไดรับความ 
สนใจมากเปนพิเศษ 

มะพราวน้ำหอมของไทยสามารถ 
เปนอีกหน่ึงพืชเศรษฐกิจและไทยสามารถ 
ที ่จะเปนศูนยกลางของน้ำมะพราว 
น้ำหอมของอาเซียนและโลกไดในอนาคต 
เพียงแตเราตองปรับโครงสรางการ 
ผลิตของมะพราวทั้งดานการผลิต การ 

ทำตลาดและการบริหารการจัดการ 
อุตสาหกรรมมะพราวอยางเปนระบบ 
เชน เรงขยายพื้นที่เพาะปลูกและปลูก 
พันธุดีทดแทนมะพราวเกา การตั้ง 
สถาบันมะพราวแหงชาติ การใชประเทศ 
เพื ่อนบานเปนฐานวัตถุดิบมะพราว 
แปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราว 
ใหมีความหลากหลายมากข้ึน และคิดคน 
และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำน้ำ 
มะพราวน้ำหอมบรรจุกลองโดยรสชาติ 
ไมเปลี่ยน ผูอานที่สนใจรายละเอียด 
เกี ่ยวกับการสรางโอกาสทางการคา 
การลงทุนสินคาเกษตร1 สามารถขอ 
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ สำนักงานนโยบาย 
และยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวง 
พาณิชยหรือท่ีศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ครับ

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวง 
พาณิชย และ ศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
อยูระหวางดำเนินงาน “โครงการการ 
จัดทำยุทธศาสตรการคาการลงทุนและ 
พัฒนาตนแบบธุรกิจสินคาเกษตร” 
อันมีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาและยก 
ระดับไทยใหเปนชาติการคา (Trading 
Nation) และเพิ่มขีดความสามารถใน 
การสงออกและลงทุนในตางเทศของ 
สินคาเกษตรของไทย รวมทั้งพัฒนา 
และสรางความเขมแข็งใหแกภาคเอกชน 
รองรับการเปนชาติการคา การเขา 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรองรับ 
เศรษฐกิจยุคใหม อันจะเปนการสราง 
และแสวงหาโอกาสทางการคาการลงทุน 
ในตางประเทศ และพัฒนาตนแบบ 
ธุรกิจสินคาเกษตรดวย สำหรับมะพราว 
นั้น สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
การคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย และ 
ศูนยศ ึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดดำเนิน 
การการจัดทำยุทธศาสตรการสราง 
โอกาสทางการคาการลงทุนผลิตภัณฑ 
มะพราวน้ำหอมแปรรรูป ซึ่งคาดวา 
เร็ว  ๆ น้ีจะเผยแพรรายละเอียดใหรับทราบ 
กันอยางทั่วถึง อันจะเปนแนวทางที่ 
จะสรางมูลคาเพิ ่มใหกับภาคเกษตร 
ไทย และเพิ่มขีดความสามารถทั้งดาน 
การผลิต และการสงออกตอไป
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“เก ็บตกจากตางแดน” 
ฉบับนี้จะขอนำทานผูอาน 
มาทำความรูจักกับ ASEAN 

Middle Class หรือชนชั้นกลางของ 
อาเซียน ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมผูบริโภค 
ที ่กำลังไดร ับความสนใจในปจจุบัน 
โดย Nielsen (บริษัทวิจัยดานการตลาด 
ชั้นนำของโลก) คาดวาชนชั้นกลางของ 
อาเซียนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 
400 ลานคน ในป 2563 หรือเพิ่มขึ้น 
กวา 1 เทาตัวเทียบกับป 2555 ที่มี 
จำนวนเพียง 190 ลานคน ทั้งนี้ การ 
ขยายตัวของชนชั้นกลางของอาเซียนได 
แรงหนุนสำคัญจากเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ขยายตัวดีในชวงที่ผานมา และมี 
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องในระยะ 
5 ปขางหนา โดยลาสุด IMF คาดวา 
เศรษฐกิจของอาเซียน 5 ประเทศ 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม และไทย) จะขยายตัวเฉลี่ย 
รอยละ 5.3 ในชวงป 2560-2564 
นอกจากนี ้ การที่สมาชิกอาเซียนหลาย 
ประเทศเปนฐานการผลิตสินคาสำคัญ
ของโลก อาทิ สิงคโปรและมาเลเซียเปน 
ฐานการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
ไทยและอินโดนีเซียเปนฐานการผลิต
ยานยนต ปจจัยเกื ้อหนุนดังกลาว 
นอกจากจะชวยกระตุ นใหเก ิดการ 
จางงานและสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นแลว  

ยังกอใหเกิดการถายทอดทักษะ ความ 
รู และเทคโนโลยีใหกับแรงงานในอาเซียน 
ซึ่งจะมีสวนชวยใหประชากรในอาเซียน 
มีรายไดเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง และสงผล 
ใหจำนวนผูบริโภคท่ีเปนชนช้ันกลางเพ่ิม 
ขึ้นไดอีกในระยะถัดไป ทั้งนี้ Nielsen 
คาดวาภายในป 2563 ชนชั้นกลางของ 
อาเซียนจะมีกำลังซ้ือรวมกันกวา 2 ลาน 
ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหชนชั้นกลาง 
ของอาเซียนไดรับการคาดหวังวาจะเปน 
กลุมผูบริโภคสำคัญอีกกลุมหน่ึงของโลก 
ที่จะมีสวนขับเคลื่อนตลาดสินคาและ 
บริการของโลกในระยะถัดไป
 
เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับชนช้ัน 
กลางของอาเซียน 

• ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 
และหางสรรพสินคาเปนแหลงชอปปง 
ยอดนิยม ชนชั้นกลางของอาเซียน 
สวนใหญอาศัยอยูในเมืองใหญ จึงมี 
แนวโนมเลือกซื้อสินคาในหางคาปลีก
สมัยใหม โดยเฉพาะซูเปอรมารเก็ต 
ไฮเปอรมารเก็ต และหางสรรพสินคา 
มากขึ้น เพราะเปนศูนยรวมของสินคา 
หลากหลายชนิด และหลากหลายแบรนด 
จึงตอบสนองความตองการไดครบถวน 
จากการเดินทางไปซื้อสินคาเพียงครั้ง
เดียว ลาสุด EIU คาดวายอดคาปลีก 
ของอาเซียน 6 ประเทศ ซึ่งประกอบ 

ดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทย และเวียดนาม จะพุง 
ขึ้นแตะระดับ 1.3 ลานลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
รอยละ 14 ตอป (CAGR) ในชวงป 
2557-2561 โดยอินโดนีเซียเปนประเทศ 
ที่มียอดคาปลีกขยายตัวสูงสุด อยูที ่
รอยละ 18 ตอป รองลงมา คือ 
เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลำดับ 
ทั้งนี ้หางคาปลีกขนาดใหญที่มีชื่อเสียง 
ท่ีเขาไปทำตลาดในอาเซียน อาทิ Lotte 
Mart (หางคาปลีกรายใหญของเกาหลี 
ใต) ซึ่งขยายกิจการในอินโดนีเซียและ 
เวียดนาม AEON (หางคาปลีกรายใหญ 
ของญี่ปุน) ขยายธุรกิจคาปลีกสมัย 
ใหมในเวียดนามและมาเลเซีย กลุม 
เซ็นทรัล เปดหางสรรพสินคาท่ีเวียดนาม 
อินโดนีเซีย และอยูระหวางกอสราง 
หางสรรพสินคาแหงใหมที ่มาเลเซีย 
หางคาปลีกสมัยใหมจึงเปนชองทางหน่ึง 
ที่นาสนใจสำหรับผูสงออกที่ตองการ 
เจาะตลาดอาเซียนในปจจุบัน 

• เดินทางทองเท่ียว… Life Style 
สำคัญของชนชั้นกลางอาเซียน ชน 
ชั้นกลางของอาเซียนมีพฤติกรรมคลาย 
คลึงกับชนชั้นกลางของประเทศอื่นๆ 
ทั่วโลกที่เมื่อมีรายไดสูงขึ้น มักจะแบง 
รายไดสวนหนึ่งไวสำหรับเดินทางทอง
เที่ยว เพื่อเปนรางวัลใหกับชีวิตทำงาน 

ก

ASEAN Middle Class … 
กลุ่มผู้บริโภคสำคัญ
ขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการโลก
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ทองเท่ียวในอาเซียนมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และหลายประเทศ มีวัฒนธรรมงดงาม 
มีความเปนมิตรตอนักทองเที่ยวนับเปน 
ปจจัยสำคัญที่ชวยดึงดูดนักทองเที่ยว
จากประเทศนอกอาเซียน เชน จีน 
ยุโรป และญี่ปุน ใหเดินทางเขามา 
ทองเท่ียวในอาเซียนมากข้ึนเชนกัน โดย 
Pacific Asia Travel Association 
(PATA) คาดวาในป 2561 จะมีนักทอง 
เที่ยวเดินทางมาเที่ยวในอาเซียน 173 
ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 13 
ตอป (CAGR) ในชวงป 2557-2561 
ทั้งนี้ ตลาดทองเที่ยวในอาเซียนที่มี 

แนวโนมขยายตัวดังกลาว คาดวาจะ 
เปนโอกาสใหผู ประกอบการไทยเขา 
ไปเจาะตลาดสินคาที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ไมวา 
จะเปนผาเช็ดตัว ผาปูที่นอน ผาหม 
ปลอกหมอน ของใชในหองน้ำโรงแรม 
อาทิ สบู แชมพู ครีมนวดผม หมวก 
คลุมผม รวมถึงของท่ีระลึกตางๆ ประเภท 
พวงกุญแจ แมเหล็กติดตูเย็น ธุรกิจ 
สปา อาทิ ผลิตภัณฑบำรุงผิว น้ำมัน 
หอมระเหย และธุรกิจรานอาหาร อาท ิ
เครื่องปรุงรส อุปกรณตกแตงภายใน 
รานอาหาร เปนตน 

รวมถึงเพื่อหาประสบการณแปลกใหม 
จากการเดินทางทองเที ่ยวในสถานที่
ท่ียังไมเคยไปมากอน ท้ังน้ี ชาวอาเซียน 
จำนวนมากนิยมเดินทางทองเที่ยวใน
อาเซียนดวยกันเอง สวนหนึ่งเปนเพราะ 
หลายประเทศมีพื ้นที ่ติดตอกันทำให 
เดินทางสะดวกและเสียคาใชจายไมสูง 
มากนัก โดยขอมูล ASEAN Tourism 
Statistics Database พบวาในป 
2557 มีชาวอาเซียนเดินทางทองเที่ยว 
ภายในภูมิภาคอาเซียนเองมากถึง 49 
ลานคน หรือเพิ่มขึ้นราวรอยละ 40 
เทียบกับป 2553 ขณะเดียวกันสถานท่ี 
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• Online…ชองทางสำคัญเจาะ 
ตลาดชนช้ันกลางของอาเซียน การซ้ือ 
ขายสินคาผานชองทาง Online มีบทบาท 
มากขึ ้นตามจำนวนผู ใชอินเทอรเน็ต 
ของอาเซียนที ่เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
สังเกตไดจาก ในป 2558 อาเซียนมี 
ผูใชอินเทอรเน็ตสูงถึง 249 ลานคน 
เทียบกับป 2543 ที่มีผูใชอินเทอรเน็ต 
เพียง 11 ลานคน อีกทั้งผูบริโภคที่ 
เปนชนชั ้นกลางของอาเซียนที ่อยู ใน 
วัยแรงงานมักชอบทดลองใชสินคาและ 
บริการแปลกใหม ทำใหการซื้อขาย 
สินคาออนไลนซึ ่งเปนชองทางใหมที ่ 
สะดวกและประหยัดเวลาไดรับความ
นิยมมากขึ้นในหมูผูบริโภคชนชั้นกลาง 
ของอาเซียน โดย A.T. Kearney คาด 
วายอดซื้อสินคาผานชองทาง Online 
ของผูบริโภคในอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ไทย สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม 
จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 25 ตอป (CAGR) 
ในชวงป 2556-2560 หรือมีมูลคา 
สูงถึง 17 พันลานดอลลารสหรัฐในป 
2560 ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาอินโด- 
นีเซียเปนหนึ่งในประเทศที่ตลาดสินคา 
Online มีศักยภาพในการขยายตัวได 
อีกมาก เพราะเปนตลาดขนาดใหญ 
และมีจำนวนผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 
ในอาเซียน โดยเว็บไซตท่ีชาวอินโดนีเซีย 
นิยมเลือกซื้อสินคาและบริการ อาทิ 
lazada.co.id และbhinneka.com 
ทั้งนี้ สินคาที่ชาวอินโดนีเซียนิยมสั่ง 
ซื้อผานอินเทอรเน็ต อาทิ สินคา 
แฟช่ัน ท้ังเส้ือผาและรองเทา ผลิตภัณฑ 
อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ ตลาดผลิตภัณฑสำหรับ 
เด็ก เชน ผาออม ผลิตภัณฑทำความ 

สะอาดสำหรับเด็ก และอาหารสำหรับเด็ก 
ในชวงวัยตางๆ ซึ่งผูประกอบการไทย 
สามารถใชชองทาง Online ประชาสัมพันธ 
สินคาหรือวางจำหนายสินคา อันจะ 
ชวยใหเขาถึงกลุมผูบริโภคชนชั้นกลาง 
ของอาเซียนไดอยางแพรหลาย และ 
เพิ่มโอกาสในการไดรับคำสั่งซื้อตามมา

ปจจุบันแมสินคาสงออกของไทย
หลายรายการเปนที่รูจักและไดรับการ 
ยอมรับในดานคุณภาพจากผู บริโภค 
อาเซียน แตผูประกอบการควรคำนึง 
ถึงกฎระเบียบปลีกยอยในการนำเขา 
สินคาซ่ึงบางประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
อยูบอยครั้ง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู 
บริโภคของแตละประเทศ เพื่อลดความ 
เสี ่ยงในการทำธุรกิจและชวยใหการ 
วางกลยุทธการตลาดสอดคลองกับลูกคา 
เปาหมายแตละกลุมไดดียิ่งขึ้น 
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





จีน ... พี่ใหญแหงวงการ 
กอปของโลก   จีนเปรียบ 
เสมือน “พี่เบิ้ม” ของ 

วงการลอกเลียนแบบของโลก มีเครือ 
ขายที่สลับซับซอน และหลากหลาย 
สินคาและอุตสาหกรรม ในชวงหลาย 
ปที่ผานมา เราตางฉงนไปกับขาวการ 
ลอกเลียนและปลอมปนสินคาในจีน 
ไมวาจะเปนขาวของเครื่องใชทั่วไปใน
ชีวิตประจำวัน ตั้งแตนมผง น้ำมัน    
ไข ขาว ผัก ไลไปจนถึงสินคาแฟชั่น 
แบรนดเนมชื่อดัง ฉบับนี้ มาตอกันวา 
ผูประกอบการไทยเราจะทำอยางไรดี
กับกรณีการลอกเลียนแบบนี ้

ทำอย่างไรหากต้องการ 
ป้องกันการถูกละเมิด 
... กันไว้ดีกว่าแก้

แมหลีกเลี่ยงไมได ... แตปองกัน 
ได การถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
นับเปนสิ่งที่นา “ปวดใจ” และ “ปวด 
หัว” เปนอยางยิ่งผูประกอบการไทย 
ที่โดนกอปหลายรายเลาประสบการณ
อันขมขื่นใหผมฟงดวยความเจ็บแคน 
ในหัวใจ แตหลังจากที่เขาใจวิธีคิดและ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ 
ชาวจีนก็ผอนคลายลง และคิดวาคง 
เปนเพราะสินคาเราเริ่มมีชื่อเสียงและ

มีศักยภาพในตลาดจีน 
อยางไรก็ดี การดำเนินงานแกไข 

ปญหาการถูกละเมิดและสิทธิในความ
เปนเจ าของในเคร ื ่องหมายการคา 

กลับคืนมาก็ไมใชเรื่องงาย แถมยังขอ 
บอกวาอาจสรางความปวดเศียรเวียน
เกลาอีก นี่ยังไมนับรวมถึงเวลาและ 
คาใชจายจำนวนมากที่ตองเสียไปกับ 
เรื่องนี้อีกดวย ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุด 
ก็ค ือการยึดในสุภาษิตโบราณที ่ว า 
“กันไวดีกวาแก” สำหรับผมแลว การ 
ปองกันที่ดีที่สุดก็คือ “จดทะเบียนกอน 
เขาสูตลาด” การนำเอาเครื่องการคา 
ไปจดทะเบียนในจีนแตเนิ่น ๆ แมจะไม 
สามารถขจัดปญหาใหเปนศูนยไดก็ตาม 
แตก็ชวยลดปญหาและความเสี ่ยงใน 
ดานนี้ลงไดมาก หรือเมื่อถูกละเมิดก็ 

สามารถตอสูคดีในสถานะที่มีความได
เปรียบ 

โดยทั่วไปแลว ผูประกอบการ 
ไทยเกือบทั้งหมดจะเริ ่มมองหาตลาด

และผู จัดจำหนาย/ตัวแทนการคาใน 
จีนกอนเปนอันดับแรก สวนใหญคิด 
วางแผนที่จะไปรวมกิจกรรมงานแสดง 
สินคาหรือการเจรจาจับคู ธ ุรกิจเพื ่อ 
แสวงหาตลาดกอนเรื่องใด ๆ ซึ่งในดาน 
หนึ่งอาจสนองตอความพยายามในการ 
สรางตลาด เพราะคิดวาหากไมมีตลาด 
ก็ไมมีความจำเปนตองไปจดเคร่ืองหมาย 
การคา โดยไมทันไดคิดวา การเขารวม 
กิจกรรมการตลาดดังกลาวก็เปนการ 
เพิ่มระดับความเสี่ยงในการถูกละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาในจีน เพราะเรา 
มักไมทราบถึง “กนบึ้ง” ของวิธีคิด 

จ

เมื่อจีนเล่นเกมส์
เคร่ืองหมายการค้าแบบใสซ่ือ (ตอนจบ)

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

 àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âã¹¨Õ¹

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

วิธีการท่ีดีท่ีสุดก็คือการยึดในสุภาษิตโบราณท่ีว่า 
“กันไว้ดีกว่าแก้” สำหรับผมแล้ว การป้องกันท่ีดี 
ท่ีสุดก็คือ “จดทะเบียนก่อนเข้าสู่ตลาด” การนำเอา 
เคร่ืองการค้าไปจดทะเบียนในจีนแต่เน่ิน ๆ แม้จะ 
ไม่สามารถขจัดปัญหาให้เป็นศูนย์ได้ก็ตาม แต่ก็ 
ช่วยลดปัญหาและความเส่ียงในด้านน้ีลงได้มาก 
หรือเม่ือถูกละเมิดก็สามารถต่อสู้คดีในสถานะท่ีมี 
ความได้เปรียบ 
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และวิธีดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ 
จีนที่เขามาเจรจาการคาดวย การเลือก 
หุนสวนทางธุรกิจที ่เหมาะสมตองใช 
เวลา และควรพิจารณาครอบคลุมถึง 
การตรวจสอบ “ชื่อเสีย” ในดานนี้ไว 
ดวย และครั้นเมื่อพบวาตลาดจีนมี 
ศักยภาพและมีคูคาที่มีคุณภาพ ก็อาจ 
สายเกินไปเสียแลว ตองเสียเวลาและ 
คาใชจายไปย่ืนคัดคานบาง ขอเพิกถอน 
สิทธิบาง หรือข้ึนโรงข้ึนศาลสูคดีกันบาง

ขณะเดียวกัน โดยท่ีหนวยงานภาค 
รัฐของไทยมีวิธีการทำงานท่ี “แยกสวน” 
ในดานหนึ่ง เราเห็นหนวยงานภาครัฐ 
จำนวนมาก “แกงแยงกัน” เอาเงิน 
ภาษีของประชาชนไปดำเนินกิจกรรม
สงเสริมการตลาดอยาง “สะเปะสะปะ” 
ในหลายเมืองทั่วจีน แมกระทั่งเมือง 
เล็กเมืองนอยที่แถบไมมีศักยภาพทาง
ธุรกิจในช่ัวโมงน้ี และแทบไมมีหนวยงาน 
ใดเตือนหรือใหขอมูลกับผู ประกอบ 
การไทยในเรื ่องความจำเปนเรงดวน 
ในการจดเครื่องหมายการคาในจีน

การแกไขปญหาเรื่องนี้อาจไมยาก 
นักหากหนวยงานที่เกี ่ยวของเหลานี ้ 
มองการทำตลาดในจีนในระยะยาว 
โดยบรรจุหัวขอการบรรยายและเชิญ 
วิทยากรไปถายทอดความรูและประสบ- 
การณในเรื่องนี้ เพื่อใหผูประกอบการ 
ไทยตระหนักถึงความสำคัญและเตรียม 
พรอมสำหรับการจดเคร่ืองหมายการคา 
ในจีนกอนกาวแรกในการเขาสูตลาดจีน 

เมื่อไดรับอนุมัติเครื่องหมายการ
คาในจีนแลว ผูประกอบการไทยก็ยัง 
ควรจัดระบบระเบียบการควบคุมภาย 
ในตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อลดชอง 
โหวที่อาจถูก “ลวงตับ” ผานกระบวน 
การผลิตภายในและภายนอกองคกร 

(กับซัพพลายเออร) และใหความสำคัญ 
กับการพัฒนาสินคาโดยรวม ไมวาจะ 
เปนตัวสินคา บรรจุภัณฑ และอื่น ๆ 
อยางตอเนื่อง  ผูประกอบการจีนและ 
เทศหลายรายหันมาใชประโยชนจาก 
พัฒนาการของไอทีบางก็มี อาทิ การ 
ติดโฮโลแกรม (Hologram) และคิว 
อารโคด (QR Code) ฉาบปรอทบน 
บรรจุภัณฑ เพื่อเปดโอกาสใหลูกคา 
สามารถสแกนตรวจสอบความแทจริง 
ของสินคา และการศึกษาคนควาขอมูล 
ของกิจการและผลิตภัณฑ รวมทั้งยัง 
สรางชองทางสื่อสารพิเศษกับลูกคาที่
ไม ส ิ ้นเปลืองคาใช จ ายมากนักเพื ่อ 
รับรูความเคลื ่อนไหวของการละเมิด 
ทรัพยสินทางปญญาของตนเอง ผาน 
โทรศัพท โทรสาร อีเมล เว็บไซต 
วีแชต และอื่น ๆ 

เทคนิคการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
... การติดกระดุม 
เม็ดแรกสำคัญยิ่ง

ผลประโยชนระยะยาว กระดุม 
เม็ดแรกที่สำคัญสุดก็คือ การคำนึงถึง 
ผลประโยชนระยะยาวเปนที่ตั้งไวกอน 
เรื ่องนี ้นับวานาเห็นใจอยู เหมือนกัน 
เพราะผูประกอบการไทยสวนใหญเปน 
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใน 
ชวงหลายปที่ผานมา “ระทมทุกข” 
และ “สะบักสะบอม” กับสภาวะตลาด 
โลกและตลาดในประเทศที ่ออนยวบ 
ทำให “ภาพระยะยาว” ไมไดเขามา 
อยูในความคิดคำนึงมากนัก ซึ่งอาจ 
ทำใหการตัดสินใจวางแผนธุรกิจและ 
การปกปองคุมครองผิดเพี้ยนไป เพื่อ 
ผลประโยชนในระยะยาว ผูประกอบ 

การไทยจึงควรกำหนดกลยุทธทรัพยสิน 
ทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่อง 
หมายการคาของกิจการ และวิเคราะห 
ความเหมาะสมสอดคลองของผลิตภัณฑ 
และตลาด คำถามที่มักเกิดขึ้นก็คือ 
ควรจดเครื ่องหมายการคาเมื ่อไหร 
ที่ไหน สินคาใด และเมื่อถูกละเมิด 
แลวตองทำอยางไรดี

เมื่อไหร ครั้นเมื่อผูประกอบการ 
ไทยสนใจที่จะจดเครื ่องหมายการคา 
และทรัพยสินทางปญญาอื่นในจีน ก็ 
อาจตองทำความเขาใจกับระบบการ 
จดเครื ่องหมายการคาในจีนเสียกอน 
จีนยังใชระบบ “First-to-File” กลาว 
คือ “จดกอน คุมครองกอน” นี่จึงเปน 
เหตุผลที่ผมเสนอวา ผูประกอบการ 
ไทยที่วางแผนเขามาบุกตลาดจีนควร 
มีความคิด “เชิงบวก” เกี่ยวกับเครื่อง 
หมายการคา และดำเนินการ “เชิง 
รุก” จดเครื่องหมายการคาในตลาดจีน 
แตเน่ิน ๆ แทนท่ีจะทุมทรัพยากรกับการ 
แสวงหาตลาดและคูคา จนลืมปกปอง 
เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทาง 
ปญญาอื่นของตนเอง 

ที่ไหน เมื่อถามวาผูประกอบการ 
ควรไปจดเครื ่องหมายการคาที่ไหนดี 
เพ่ือใหการคุมครองครอบคลุมท้ังประเทศ 
คำตอบคือ จดที่เมืองใดก็ได เมื่อไดรับ 
อนุมัติแลว สิทธิในการคุมครองครอบ- 
คลุมทั่วจีน ในเมืองใหญของจีนอยาง 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางโจว และเซินเจิ้น 
ตางมีที่ปรึกษากฎหมายที่ใหบริการรับ 
จดเครื่องหมายการคาอยูมากมายและ 
มีความเปนมืออาชีพสูง แตโดยที่กรุง 
ปกกิ่งเปนศูนยกลางทางการเมืองของ 
จีน ซึ่งมีสำนักงานใหญของหนวยงาน 
ของรัฐบาลจีนตั้งอยู ดังนั้น หากเลือก 
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ได ผมจะเลือกไปใชบริการที่ปรึกษา 
ทางกฎหมายที่เปดบริการในปกกิ่งเปน 
อันดับแรก อันจะสงผลใหโอกาสที่ 
ขอมูลเครื่องหมายการคาที่เรายื่นขอ 
จดจะรั่วไหลไปลดนอยลง 

สินคาอะไรบาง การจดเคร่ืองหมาย 
การคาควรเริ่มจากสินคาที่เราตองการ 
เขามาทำตลาดในจีน ทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตอันใกล โดยใหครอบคลุม 
สินคาทั้งระบบที่อยูในหมวดเดียวกัน 
ระบบการจดเครื ่องหมายการคาใน 
จีนสามารถเลือกได 10 รายการสินคา 
ยอย (โดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม) ดังนั้น 
จึงควรเลือกจดในทุกรายการสินคา 
ยอยเพื่อปกปองคุมครองสินคาใหม ๆ 
ท่ีเราจะเขามาทำตลาดในอนาคตไปดวย  

ไดแลว ทำอะไร ครั้นเมื่อจด 
เครื่องหมายการคาไดเรียบรอยแลว ผู 
ประกอบการยังอาจ “สรางเกราะคุมกัน 
ชั้นพิเศษ” โดยมีหนังสือแจงหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของของจีน อาทิ สำนักงาน 
บริหารจัดการศุลกากร AQSIQ และ 
อื่น ๆ ถึงความเปนเจาของในทรัพยสิน 
ทางปญญาของตนเอง ประเด็นหลังนี้ 
แมจะไมใชเงื่อนไขบังคับ แตก็ไมใชสิ่ง 
ที่เสียหายหรือสรางภาระมากมายอะไร 
แตอาจชวยลดปญหาการถูกละเมิด 
ทรัพยสินทางปญญาที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ในประเทศอื่นไดอีกดวย

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ในจีนอาจเกิดขึ้นจากน้ำมือของผูประ 
กอบการชาติอื่นที่สงสินคากอปเขามา 
ทำตลาดจีนก็เปนได หรือในกรณีกลับ 
กัน เจาหนาที่ศุลกากรจีนก็เคยติดตาม 
และตรวจพบวา ผูสงออกของจีนราย 
หนึ่งแอบกอปสินคาของตางชาติ และ 
สงไปทำตลาดตางประเทศกอนที่เจา 

ของสินคาตัวจริงจะไปทำตลาดเสียอีก 
ซึ่งที่จับเคสนี้ไดก็เพราะหนวยงานไดรับ 
หนังสือแจงสิทธิในเครื่องหมายการคา 
นั้นจากเจาของตัวจริง ดังนั้น การทำ 
หนังสือไปแจงหนวยงานที่ไมเกี่ยวของ 

โดยตรงอาจชวยลดปญหาจากการถูก 
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดอีกสวน 
หนึ่งเชนกัน

โดนละเมิดแลวทำอยางไร เมื่อ 
โดนละเมิดเครื ่องหมายการคาหรือ 
ทรัพยสินทางปญญาอื่น ทานตองรีบ 
ประเมินสถานการณโดยเร็ว เพราะสิ่ง 
แรกที่ตองตัดสินใจก็คือ เราควรใชวิธี 
การดานการจัดการ หรือการดำเนินคดี 
แตไมวาจะเลือกวิธีการใด ผมแนะนำ 
ใหทานเรงรวบรวมขอมูลและมีหนังสือ 
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนลำดับแรก 
และอาจมีหนังสือถึงสำนักงานปลัด 
กระทรวงพาณิชย และกรมสงเสริม 
การคาระหวางประเทศไปควบคู ก ัน 
เพื ่อใหหนวยงานสวนกลางรับทราบ 
เรื่องและมอบหมายใหสำนักงานผูแทน 
การคาของไทยในจีนดำเนินการในสวน 
ที่เกี่ยวของตอไป ในหวงเวลาวิกฤติ 
เชนนี ้ทานตองพยายามใช สพต./สคร. 
ในพื้นที่ใหเปนประโยชน

ขณะเดียวกัน ผูประกอบการยัง 

อาจปรึกษาสมาคมทรัพยสินทางปญญา 
แหงประเทศไทยเพื่อขอรับคำแนะนำ 
เกี ่ยวกับขั ้นตอนการดำเนินงานและ 
การเตรียมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ 
ตอไป สมาชิกของสมาคมฯ หลายราย 

ก็มีเครือขายกับที่ปรึกษากฎหมายใน 
จีน เพื่อใหบริการติดตอและตรวจสอบ 
ขอมูลการจดเครื่องหมายการคา ให 
คำแนะนำวิธีการแกไขปญหา หรือแม 
กระทั่งการดำเนินคดีทางกฎหมาย

ในกรณีที่ทานตองการใชบริการ
ที ่ปรึกษาจีนแตอาจไมสะดวกติดตอ 
สื่อสารเปนภาษาจีน ทานก็ยังสามารถ 
ขอคำปรึกษาเบื ้องตนและใชบริการ 
ของหอการคาไทยในจีนไดอีกดวย ท้ังน้ี 
หอการคาไทยในจีนเปนองคกรไมแสวง 
หากำไร โดยเปนผลจากการเจรจาระหวาง 
รัฐบาลไทยและจีนเมื่อราว 9 ปที่ 
ผานมา จึงถือเปนองคกรใหมที่ชวย 
ทำหนาที่เปนสะพานเชื่อม ขยายความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย-จีน 
และชวยอำนวยความสะดวกแกสมาชิก 
และผูประกอบการไทย

ทั้งนี ้ ในระหวางที่รอการประสาน 
งานและติดตอกลับจากหนวยงานที ่ 
เกี่ยวของ ผูประกอบการไทยก็ “อยา 
อยูเฉย” โดยควรมอบหมายใหทีมงาน 

เม่ือได้รับอนุมัติเคร่ืองหมายการค้าในจีนแล้ว 
ผู้ประกอบการไทยก็ยังควรจัดระบบระเบียบการ 
ควบคุมภายในตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือลดช่องโหว่ 
ท่ีอาจถูก “ล้วงตับ” ผ่านกระบวนการผลิตภายใน 
และภายนอกองค์กร (กับซัพพลายเออร์) และให้ 
ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าโดยรวม ไม่ว่าจะ 
เป็นตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง  
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เรงรวบรวมสมาธิและหลักฐานเอกสาร 
ที่เกี่ยวของเพื่อกันเหนียวและประหยัด 
เวลา ลองคนหาขอมูลดูวาผูที่มาแอบ 
จดเครื่องหมายเปนใครกัน ทำธุรกิจ 
อะไร และเคยพบกันหรือไมอยางไร เชน 
การนัดหมายเจรจาธุรกิจ งานแสดง 
สินคา และอื่น ๆ รวมทั้งยังอาจสำรวจ 
ตลาดวาในทองตลาดมีสินคาปลอมวาง 
จำหนายหรือไม อยางไร ซึ่งวิธีการที่ 
งายที่สุดก็คนหาผานอินเตอรเน็ตกอน 
(เพราะกฎหมายเครื่องหมายการคาจีน 
ระบุใหผู แจงจดจะตองดำเนินธุรกิจ 
ภายใน 3 ปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ)

บทบาทภาครัฐ ... 
จาก “การคุ้มครอง” 
สู่ “การพัฒนา” และ 
“การส่งเสริม”

ขยายความรูความเขาใจ โดยที่ 
เรื ่องทรัพยสินทางปญญากลายเปน 
ประเด็นการคาสำคัญในโลกยุคใหม 
รัฐบาลไทยจึงจำเปนตองมองเรื ่องนี ้ 
อยางรอบดาน นโยบายสงเสริม “สตารต 

อัพ” “การสรางแบรนด” และ “นวัต- 
กรรม” ของภาครัฐที่กำลังดำเนินอยู 
ในขณะนี ้จำเป นต องอาศัยกลไกที ่ 
ครอบคลุมทรัพยสินทางปญญาอยาง 
เปนระบบและครบวงจร ท้ังการปกปอง 
การคุมครอง การพัฒนา และการสง 
เสริม นั่นหมายความวากรมทรัพยสิน 
ทางปญญาในฐานะหนวยงานที่รับผิด 
ชอบในเรื่องนี้โดยตรงตองเริ่มมาทำงาน 
“เชิงรุก” ใหมากขึ้น ปรับเปลี่ยนจาก 
“การคุมครอง” ไปสู “การพัฒนา” 
และ “การสงเสริม” ใหมากขึ้น 

เพิ่มจำนวน พัฒนาคุณภาพ 
ขยายเขตอาณา ผูประกอบการไทย 
มีขีดความสามารถและความพรอมใน 
เร ื ่องทร ัพย ส ินทางปญญาในหลาย 
ระดับ ต้ังแตยังไมมีช่ือสินคา โลโก และ 
งานออกแบบที่เกี่ยวของ รวมถึงการ 
ขาดความรูความเขาใจในทรัพยสินทาง 
ปญญา ไลไปจนถึงเริ่มมีองคประกอบ 
บางสวน และตระหนักถึงคุณคาของ 
ทรัพยสินทางปญญาแลว แตยังไมพรอม 
จดในประเทศ ยิ่งในกรณีของการจด 

เครื่องหมายการคาในจีนดวยแลว ยิ่ง 
พบวา ผูประกอบการไทยมีความพรอม 
ในเรื่องนี้นอยมาก แถมยังอาจประสบ 
ปญหาจากความไมรูในขั้นตอนวิธีการ 
และเงินทุนสำหรับการจดอีกดวย

ผมอยากเห็นผูประกอบการไทย
พัฒนาคุณภาพองคประกอบที่เกี่ยวของ 
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากการเพิ่ม 
จำนวนเครื่องหมายการคาแลว ทำ 
อยางไรจะตอยอดจากเครื ่องหมาย 
การคาไปยังทรัพยสินทางปญญาอื ่น 
กิจการของไทยอาจสามารถเพิ ่มการ 
จดสิทธิบัตร อาทิ ความรูดานเทคนิค 
วัสดุ และสูตรการผลิต กรมทรัพยสิน 
ทางปญญาจะมีเปาหมายจำนวนการ 
จดเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร และ 
อื่น ๆ ตอปเฉกเชนเดียวกับการกำหนด 
เปาหมายการสงออกไดหรือไม 

ประการสำคัญ รัฐบาลตองมอง 
วา การเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา 
ในตางประเทศ โดยเฉพาะในตลาดที่ 
มีขนาดใหญและมีศักยภาพอยางจีน 
อาเซียน สหรัฐฯ และยุโรป เปนการ 
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สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแกประเทศ 
เพราะหากสินคาที่ผูประกอบการไทย
ลงทุนสรางตราสินคาถูกแอบอางนำ 
ไปจดทะเบียน ผูประกอบการไทยก็จะ 
ตกเปน “เบ้ียลาง” ในการเจรจาตอรอง 
การคา 

ที่ผานมา เราอาจไดยินขาววา 
ตัวแทน/ผู จ ัดจำหนายสินคาของจีน 
ให  เคร ือข ายของตนเองไปแอบจด 
เครื่องหมายการคาของสินคาไทย และ 
เมื่อไดรับการรับรองเรียบรอยก็นำเอา 
สิทธิดังกลาวมาบีบผู สงออกไทยเพื่อ 
ขอสัญญาระยะยาวพรอมเงื ่อนไขงบ 
สนับสนุนดานการตลาดมูลคามหาศาล 
หากตกลงกันไมได ก็อาจนำเอาสิทธิไป 
แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ ศุลกากร 
จีน และชองทางจัดจำหนายสมัยใหม 
เพื่อหามนำเขาหรือจัดจำหนายสินคา 
ดังกลาว เหลานี้ก็อาจหมายถึงความ 
ผันผวนของการสงออกของสินคาไทย 
ในตลาดจีน และโดยที่จีนเปนตลาด 
สงออกสำคัญอันดับตน ๆ ของไทยและ 
มีสัดสวนราวรอยละ 12 ของมูลคาการ 
สงออกโดยรวม ความผันผวนดังกลาว 
ก็อาจนำไปสู การชะลอตัวของการ 
สงออกของไทยโดยรวม 

ผมเชื่อเสมอวา ผูประกอบการ 
ไทยที่อยู ในระดับความพรอมและขีด 
ความสามารถในการแขงขันที่แตกตาง 
กัน ตองการมาตรการสนับสนุนสงเสริม 
จากภาครัฐท่ีแตกตางกัน ผูประกอบการ 
ที ่พัฒนาความพรอมภายในประเทศ 
จนถึงระดับหนึ่งและตองการกาวออก 
ไปแขงขันในตลาดตางประเทศอาจ 
รอคอยมาตรการความชวยเหลือที ่ 
มากกวาที่เปนอยู ในเรื่องนี้ การจัดตั้ง 
กองทุนทรัพยสินทางปญญาเพื่อชวย 

แบงเบาภาระคาใชจายในการจดเครื่อง 
หมายการคาในตางประเทศ นอกจาก 
จะสรางบรรยากาศของความรวมมือ 
ระหวางภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย 
“ประชารัฐ” แลว ยังจะเสริมสราง 

เสถียรภาพการสงออกและเศรษฐกิจ 
ของไทยโดยรวมในระยะยาวไดอีกดวย

นอกจากนี ้ประเทศไทยยังจำเปน 
ตองเรงเผยแพรความรูความเขาใจและใช 
ประโยชนจาก “ระบบแมดริด” (Madrid 
Sytem) ที่ถูกออกแบบเพื่อลดปญหา 
การจดและคุมครองเครื ่องหมายการ 
คาในเวทีการคาระหวางประเทศ โดย 
ระบบดังกลาวอนุญาตใหกิจการสามารถ 
ยื่นหนึ่งคำขอจดเครื่องหมายการคาใน 
หน่ึงภาษา โดยสามารถปกปองคุมครอง 
สิทธิในกวา 100 ประเทศในคราวเดียว 
แตประเด็นคาใชจายในการยื่นขอจด 
เคร่ืองหมายการคาดังกลาวยังเปนปญหา 
อุปสรรคหน่ึงของผูประกอบการของไทย  

กรมทรัพย ส ินทางปญญาและ 
กรมเจรจาทางการคาระหวางประเทศ 
ยังอาจรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อ 

เตรียมความพรอม สรางทีมเจรจาการ 
คาเฉพาะทาง และปรับเปลี่ยนทาทีของ 
ไทยสูการเจรจาเชิงรุกเพื ่อประโยชน 
ในการขยายกรอบการเจรจาเปดเสรี 
ทางการคาตอไปในอนาคต เราอาจเริ่ม 

จากเวทีระหวางประเทศวงเล็กอยาง 
อาเซียน 6 เพื่อทำความตกลงยอมรับ 
(Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) ในระบบ/มาตรฐานการจดเคร่ือง 
หมายการคาระหวางกัน กอนขยายวง 
ไปในกรอบที่ใหญขึ้น และครอบคลุม 
ถึงจีนในที่สุด

ขณะที่ นายทิม คุก ซีอีโอของ 
แอปเป ลอาจตองเพิ ่มความถี ่ในการ 
เยือนจีนจากเดิมปละ 2 ครั้ง ผมก็ได 
แตหวังวาจะไมตองเห็นผูประกอบการ 
ไทยตองจัดตารางเวลาเดินทางเขาออก 
จีนถี่ขึ้นเพราะเหตุผลเดียวกัน ... ขณะ 
ที่ทุกภารกิจใหญลวนเริ่มจาก “กาว 
แรก” เสมอ เราอาจไมตอง “กาวยาว” 
แตจำเปนตองรวมแรงรวมใจกันสราง 
“กาวตอไป” เพื่อสรางความผาสุกและ 
มั่นคงของชาติไทย 

ประเทศไทยยังจำเป็นต้องเร่งเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก “ระบบแมดริด” (Madrid 
Sytem) ท่ีถูกออกแบบเพ่ือลดปัญหาการจดและ 
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าในเวทีการค้าระหว่าง 
ประเทศ โดยระบบดังกล่าวอนุญาตให้กิจการ 
สามารถย่ืนหน่ึงคำขอจดเคร่ืองหมายการค้าในหน่ึง 
ภาษา โดยสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิในกว่า 100 
ประเทศในคราวเดียว แต่ประเด็นค่าใช้จ่ายในการ 
ย่ืนขอจดเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวยังเป็นปัญหา
อุปสรรคหน่ึงของผู้ประกอบการของไทย  
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หลังผานเหตุการณสะเทือน 
ใจ เมื่อ 1 ปที่ผานมา กับ 
เหต ุการณแผ นด ินไหว 

รุนแรงถึงระดับ 9 รุนแรงท่ีสุดในเนปาล 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 มีผลให 
ประชาชนเสียชีวิต และเกิดหิมะถลมบน 
ยอดเขาเอเวอรเรส อาคารเกาแกหลาย 
รอยป ซ่ึงเปนมรดกโลกเกิดความเสียหาย 
รวมถึงอาคารบานเรือน หนวยงาน 
ราชการ และตอเนื่องอีกครั้งเมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2558 ศูนยกลางใกล 
ชายแดนจีน และกรุงกาฐมาณฑุ เมือง 
หลวงของเนปาล ทำใหทั้งเมืองไดรับ 
ความเสียหายเปนจำนวนมาก จนได 
รับการชวยเหลือจากนานาชาติ ณ 
สถานการณปจจุบันหลังผานเหตุการณ 
ฝนราย 1 ปเต็ม ทานทูต วุตติ เผย 
สภาพเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวดีขึ้น เพราะ 
ปญหาแผนดินไหวที่มีผลทำใหอาคาร
ในเมืองไดรับความเสียหาย สินคาวัสด ุ
กอสรางจึงเปนสิ ่งที ่ตองการอยางยิ ่ง 
เพื ่อใชในการซอมแซมอาคารสิ่งปลูก
สรางตางๆ และสินคาไทยเปนที่ยอมรับ 
ในคุณภาพสูง จึงเปนที่ตองการ เผย 
ลิสตสินคาไทยท่ีเปนท่ีตองการในเนปาล 

ย้ำผูประกอบการไทยไมควรมองขาม 
ตลาดนี้ยังมีกลุ มผู มีกำลังซื ้อ และ 
ตองการสินคาไทยอีกมาก ชี้รายใหญ 
เริ่มเจาะตลาดแลวหลายราย อาท ิSCG 
NAMN SB เฟอรนิเจอร INDEX เรดบูล 
มาลี และชบา ฯลฯ 

อนาคตสินค้าไทย
ในเนปาล

ฯพณฯ วุตติ วุตติสันต เอกอัคร- 
ราชทูตไทย ประจำกรุงกาฐมาณฑุ ได 
เปดเผยถึง สภาพโดยรวมของประเทศ 
เนปาล ภายหลังผานเหตุการณแผนดิน 
ไหว 2 ครั้งซอน เมื่อปที่ผานมา สราง 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมาย 
โดยเฉพาะความเสียหายของแหลง 
ทองเที่ยวสำคัญ ซึ่งเปนมรดกโลก อายุ 
นับรอยปหลายแหง ตลอดจนสถานที่ 
ราชการ บานเรือนประชาชน ซึ่งตอง 
อาศัยทั้งเวลา และเม็ดเงินมหาศาลใน 
การซอมแซม ณ เวลาปจจุบัน ทานทูต 
วุตติ ไดเลาวา ขณะนี้เศรษฐกิจเนปาล 
เริ่มฟนตัวดีขึ้น แมวาแรกๆ จะอยูใน 
ชวงที ่ลำบากจากปญหาชนกลุมนอย 
บริเวณชายแดน ทำใหเขตชายแดน 

เนปาล-อินเดียถูกปดลง สงผลใหการ 
คาแยลง

ป จจ ุบ ันป ญหาหลายอย างได  
คลี่คลายหมดแลว พรมแดนเนปาล- 
อินเดีย เปดแลว และการคาชายแดน 
ไดรับการฟนฟ ูที่นาสนใจคือ การจับตา 
สินคาวัสดุกอสรางที่เนปาล มีความ 
ตองการมากที่สุด โดยเฉพาะกลุมเปา 
หมายระดับ Hi end ในเมือง ที่มอง 
หาวัสดุกอสรางคุณภาพดี โดยเฉพาะ 
สินคาปูนซีเมนตที่ทองถิ่นมีจำนวนไม
เพียงพอ ตองอาศัยสินคาจากอินเดีย 
สินคายอดนิยมอีกประเภทคือ สินคา 
ประเภทไมเชอรา ที่มีความยืดหยุนสูง 
ชวยปองกันความเสียหายจากแผนดิน
ไหว ซึ่งขณะนี้กลุม SCG ไดเขามาเปด 
ตลาดแลว

“แมวา สินคาไทยที่ในเนปาล จะ 
มีราคาสูงเมี ่อเทียบกับสินคาจากจีน 
และอินเดีย แตกลับไดรับการยอมรับ 
จากประชาชนชาวเนปาล โดยเฉพาะ 
กลุมที่มีรายไดสูง วา สินคาไทยเปน 
สินคาดี และมีคุณภาพสูง เปนท่ีตองการ 
ของตลาดกลุมพรีเม่ียมท่ีมี purchasing 
power”

ห

วุตติ วุตติสันต์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ
อัพเดทเนปาล หลังเหตุแผ่นดินไหว...
เพิ่มโอกาสสินค้าไทย
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สินค้าไทยขายดีที่เนปาล
สินคาไทยถัดมาที่เปนที่ตองการ 

ไดแก สินคาพวกอุปกรณ IT อาหาร 
กึ่งสำเร็จรูป ปรุงสำเร็จ อาหารสด 
ประเภท Frozen Food อาทิ เนื้อหมู 
ปลา และ กุง เปนสินคาเนื้อสัตวยอด 
นิยม โดยเฉพาะอาหารทะเลจะมีราคา 

แพง เพราะเนปาลเปนประเทศ Land 
Lock ไมมีเขตติดทะเล ตองอาศัยซื้อ 
สินคาอาหารทะเลจากตางประเทศ 
เนื้อสัตวที่บริโภคเปนหลักคือ เนื้อไก 
และหมู ปจจุบันมี เบทาโกร เขาไป 
บุกตลาดแลว โดยเนนสินคาแชแข็ง 
ประเภท Frozen เปนหลัก ในขณะที่ 

CP เล็งลงทุนทำฟารมไก แทนการสง 
เฉพาะเนื้อ

“สำหรับอาหารทะเลแหง ตอง 
บอกเลยวา คนเนปาลกินไมเปน ตลาด 
นี้คอนขางยาก สวนอาหารกระปอง 
ตองฝาดานอินเดีย ที่มีรสชาติที่หลาก 
หลาย แตปญหาคือ ฝรั่ง หรือ expat 

สถานการณ์ปัจจุบันหลังผ่านเหตุการณ์ฝันร้าย 
1 ปีเต็ม ท่านทูต วุตติ เผยสภาพเศรษฐกิจเร่ิม 

ฟ้ืนตัวดีข้ึน เพราะปัญหาแผ่นดินไหวท่ีมีผล 
ทำให้อาคารในเมืองได้รับความเสียหาย 
สินค้าวัสดุก่อสร้างจึงเป็นส่ิงท่ีต้องการ
อย่างย่ิง เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมอาคาร 
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ และสินค้าไทยเป็นท่ี 

ยอมรับในคุณภาพสูง จึงเป็นท่ีต้องการ  
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ในเนปาลไมชอบ ยังเปนชองวางสำหรับ 
สินคาเครื่องกระปองของไทย”

สินคาไทยประเภทขาว เริ่มเขา 
มาเยอะขึ้น หลังจากหายไปจากตลาด 
ชวงใหญๆ แบรนดไทยที่เขามา อาทิ 
ขาวอรอยดี และตราฉัตร เปนตน ขาว 
หอมมะลิของไทย คนเนปาลไมคอย 
นิยม จะนิยมขาวเปนเม็ดสวย อยาง 
ขาวบาสมาติมากกวา แตขาวหอมมะล ิ
ไทยยังมีโอกาส สำหรับกลุมเปาหมาย 
คนไทย และตางชาติในเนปาล

สินคาประเภทขนมขบเคี้ยว มี 
สินคาไทยเขามาเยอะมากขึ้น อาทิ 
สินคาถั่วของ ทอง การเดน ทั้งแบบ 
ซอง และกระปอง เปนตน ที่เขามาได 
ทานทูต วุตติ เลาวา เพราะมีตัวกลาง 
ที่ดีจากอินเดีย ประกอบกับสินคามี 
Long shelf life แมจะผานการขนสง 
ทางทะเลผาน สิงคโปร – อินเดีย มา 
ตอทางรถมาที่เนปาล กินเวลานับเดือน 
ก็ไมมีปญหาหมดอายุ สำหรับสินคา 
ขบเคี้ยวไทยที่ตองการขยายตลาดที่นี่ 
ตองคำนึงถึงจุดนี้ดวย

เนื่องจากเนปาล มีภูมิประเทศที่ 
สวยงาม และเปนเมืองทองเที่ยว ดังนั้น 
กลุมเปาหมายที่มีกำลังซื้อหลัก พวก 
Smart purchase คือกลุมเปาหมาย 
ของสินคาไทย ที่ถูกจัดอยูในกลุมสินคา 
พรีเมี่ยม ไดแก กลุมนักทองเที่ยว 
ตางชาติ Expat ตางชาติที่ทำงานใน 
เนปาล นักธุรกิจ Hi end ชาวเนปาลที่ 
นิยมสินคาไทย และรูจักประเทศไทย 
ด ีเพราะเดินทางทองเที่ยว และชอปปง 
ในประเทศไทยบอย

จัดอันดับสินค้าดาวรุ่ง
ไทย ที่น่าจับตามอง

อันดับ 1 ตองยกใหสินคากลุม 

พลังงานทดแทน ประเภทแผงโซลา 
เซลส เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟา ที่ 
ขจัดปญหาไฟดับบอย ซึ่งธุรกิจขนาด 
ใหญ และขนาดยอม กำลังหันมาหา 
พลังงานทดแทนมากขึ้น เริ่มมีสินคา 
ไทยเขามาทำตลาดบางแลว อาทิ เอกรัฐ 
เปนตน อันดับ 2 คือสินคาประเภท IT 
อิเลคทรอนิกส อันดับ 3 คือ สินคา 
อาหารทะเล พวกอาหารแชแข็ง และ 
อาหารกระปอง อันดับ 4 คือ สินคา 
ประเภทยา ที่เนปาลขาดแคลนมาก 
และสวนใหญมาจากอินเดียที่มีไมครบ 
ประเภทของโรค

รายได้ประชากร 
จากต่ำมาก ถึง สูงมาก 
สูงมากคือ 
ตลาดสินค้าไทย

ทานทูต วุตติ ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
รายไดประชากรในกลุมรายไดต่ำ อยู 
ระหวาง 6,000 - 7,000 รูป ตอเดือน 
สวนระดับบน รายได Unlimited และ 
ยังมีจำนวนมาก แตยังขาดสินคาที่ 
ตองการจับจายภายในประเทศ โดย 
สรุปคือ เนปาลยังมีจุดที่ดี คือ คน 
เนปาลขยัน พูดงาย การคาขาย การ 
ลงทุน ยังขาดดาน Infrastructure 
โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา น้ำ แตเนปาล 
ไดทำขอตกลงระหวาง อินเดีย และ 
จีน ที่จะไมเก็บภาษีสินคานำเขามายัง 
เนปาล จึงมีสินคาทั้งสองประเทศทะลัก 
เขามามาก ซึ่งคนไทยยังมองไมเห็น 
จุดนี ้จึงยังไมไดเขามาทำตลาดมากนัก

สำหรับการนำเขาสินคาในเนปาล 
ยังมีขอจำกัดนอยมาก เพราะตองการ 
เปดกวางเพื่อรับสินคานานาประเภท 
การลงทุนในเนปาล ยังนาสนใจมาก 
ตางชาติสามารถลงทุนได 100% ไม 

จำเปนตองรวมทุนกับคนพื้นเมือง และ 
BOI ที่เนปาลใหเงินทุนสนับสนุนตาง 
ชาติสูงถึง 100 ลานรูป ปจจุบันมีการ 
ลงทุนจากอินเดีย มูลคา 1,000 กวา 
ลาน USD ในขณะที่เนปาลมีการลงทุน 
เพียง 24 ลาน USD ดังนั้นควรมองวา 
ประเทศเนปาล ถึงจะเปนประเทศเล็ก 
แตมีโอกาสสูงสำหรับสินคาไทย ขาย 
ไดแนนอน และตลาดมีความตองการ 
ในกลุมที่มีรายไดสูง แตไมมีที่ซื้อ ใน 
ขณะเดียวกันเนปาลก็ตอนรับนักทอง 
เที่ยวไทย โดยเฉพาะกลุม Pilgrim 
Tourism ซึ่งอันดับ 1 คือ ศรีลังกา 
อันดับ 2 ไทย และอันดับ 3 พมา 

ทานทูต วุตติ ท้ิงทายไววา สำหรับ 
ตลาดที่นาสนใจสำหรับสินคาไทย คือ 
สินคาที่มีดีไซน ที่เนปาลยังขาดเรื่องนี้ 
ไมวาจะเปนแฟชั่นเสื้อผา ของใช และ 
เฟอรนิเจอร ตางๆ โดยสรุปคือ นัก 
ลงทุนไทยท่ีกำลังมองหาการขยายตลาด 
ตางประเทศไมควรมองขามตลาดเนปาล 
ถึงจะเล็ก แตมีกำลังซื้อ และรอคอย 
จะซื้อสินคาไทยแนนอน ลาสุดไดมีนัก 
ธุรกิจไทย ใจถึง บริษัท สยามลานชาง 
จำกัด และพันธมิตรไทย จับมือกับ 
หอการคาและอุตสาหกรรมเนปาล-ไทย 
และหอการคา และอุตสาหกรรมละลิตปูร 
โดยการสนับสนุนของ สถานเอกอัคร- 
ราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ จะจัด 
งานแสดงสินคาเพื่อโชวศักยภาพสินคา 
ไทย และการสงเสริมการทองเที่ยว 
เนปาล ชื่องาน “Thailand – Nepal 
Festival 2016” Buy Thai Buy 
Quality ระหวางวันที่ 30 กันยายน – 
4 ตุลาคม 2559 นี้ ที่ บริกูติ มันดับ 
กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล ผูประกอบการ 
ไทยที่มองหาชองทางขยายธุรกิจตอง 
หามพลาด
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หากทานหรือองคกรของ 
ทานไดใชกฎ Incoterms® 
ในการคา, ใช Letter of 

Credit หรือ ระบุใช ICC Arbitration 
ในการทำสัญญากับคูคาจากตางประเทศ 
นั่นเทากับทานคุนเคยกับงานสวนหนึ่ง 
ของหอการคานานาชาติ  (International 
Chamber of Commerce) หรือที่ 
รูจักกันในชื่อยอวา ICC

หอการคานานาชาติ กอตั้งขึ้นที่ 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. 
1919 (พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที ่6) ซึ่ง 
เปนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทาม 
กลางเศรษฐกิจโลกท่ีกำลังย่ำแย ไรระบบ 
ระเบียบและกฎเกณฑในการทำการคา  
การลงทุน หรือการเงิน ที่เกี่ยวของกับ 
การคาขายระหวางประเทศ  รัฐบาล 
ตางๆ ก็ไมสามารถเปนที่พึ่งใหกับภาค 
เอกชนได  ผูประกอบการกลุมหนึ่งที่ 
ประกอบไปดวยนักธุรกิจ นักอุตสาห- 
กรรม และนักการธนาคาร ซึ่งเรียก 
ตัวเองวา “พอคาแหงสันติ (The 
Merchants of Peace)” มีความ 
มุงมั่นที่จะสรางความเจริญรุงเรืองทาง 
เศรษฐกิจใหกลับคืนมา ไดรวมตัวกัน 
กอตั้งองคกรชื่อวา International 
Chamber of Commerce ใหเปน 
ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และเปนจุด 
เริ่มตนของการสรางกฎเกณฑ กลไก 

และมาตรฐานในการดำเน ินธ ุรก ิจ 
ระหวางประเทศ   

กฎเกณฑทางการคาที่ไดจัดทำขึ้น 
เปนฉบับแรกคือ Uniform Customs 
and Practice for Documentary 
Credits หรือ UCP (กฎกติกาการคา 
ระหวางประเทศที ่ใช เลตเตอรออฟ 
เครดิตในการชำระเงิน) ซึ่งกำหนดขึ้น 
ในป พ.ศ. 2476 และอีก 3 ปตอมา 
ICC ก็ไดเผยแพรกฎ International 
Commercial Terms หรือ Incoterms  
(กฎเกณฑการตีความเงื่อนไขทางการ 
คาระหวางประเทศ) ซึ่งเปนที่ยอมรับ 

และใชปฏิบัติกันอยางแพรหลายทั ่ว 
โลกจนถึงทุกวันนี้  

หอการคานานาชาติแหงประเทศ 
ไทย หรือ ICC Thailand  ถูกกอตั้งขึ้น 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โดย 
ความรวมมือขององคกรที่สำคัญของ 
ไทยสามองคกร ไดแก สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ 
ไทย และ สมาคมธนาคารไทย มี 
วัตถุประสงคใหเปนตัวแทนของภาค 
ธุรกิจของไทย ในการใหความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ยื่นขอเรียกรอง รวมกับ 

ห

รู้จักกับหอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย
â´Â

หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย
Thailand International Chamber of Commerce 

> ICC Thailand จัดสัมมนาภายใน เร่ือง Incoterms® 2010 ให้กับพนักงานของ 
บริษัทที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
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> ICC Thailand ร่วมเป็นวิทยากรให้กับงานสัมมนา เรื่อง “กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

> ICC Thailand จัดงานดินเนอร์ทอล์คประจำปีให้กับสมาชิกและผู้สนับสนุน โดยใน
ปี 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากร

ICC ไปยังองคกรระหวางประเทศที่ให 
การยอมรับมุมมองของภาคเอกชนที่สง 
ผานมาทาง ICC อาทิเชน  WTO, EU, 
UN,  องคกรภาครัฐตางๆ 

ตลอดจนนำขอมูล กฎระเบียบ 
หรือกฎหมายที ่สำค ัญและมีผลตอ 
ธุรกิจในประเทศไทยมาประชาสัมพันธ 
หรือเผยแพรใหผู ประกอบการไทยได 

ทราบอยางรวดเร็วทันการ
บทบาทอีกอยางหนึ่งของ ICC ที่ 

กำลังไดรับความสนใจและมีสวนตอ 
สัญญาทางการคาระหวางประเทศเพิ่ม 
ขึ้นมากในทุกวันนี้ก็คือบทบาททางดาน 
การอนุญาโตตุลาการและการระงับ 
ขอพิพาท (Arbitration & ADR)  ใน 
ปจจุบันผูประกอบการไทยที่ทำสัญญา 
ทางธุรกิจกับคูคาตางประเทศจะเห็น 
วาสัญญาระบุใหใชวิธีระงับขอพิพาท 
ดวยการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 
บังคับของ International Chamber 
of Commerce บอยครั้งขึ้น

สมาชิกของหอการคานานาชาติ
แหงประเทศไทย (ICC Thailand) 
นอกจากจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชน 
และไดรับสวนลดในการเขารวมกิจกรรม 
อาทิการสัมมนาหลักสูตร Incoterms 
2010, หลักสูตร International Trade 
Payment,  รายการดินเนอรทอลคโดย 
ผูเชี่ยวชาญ ไดรับสวนลดคาหนังสือ 
ที่มีชื่อเสียงจากสำนักพิมพ ICC แลว 
สมาชิกยังสามารถเขารวมเปนสวน 
หนึ่งของคณะกรรมาธิการจำนวน 10 
คณะ ซึ่งคณะดังกลาวจะประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญและผูชำนาญการจากภาค 
เอกชน  คณะกรรมาธิการของไทยจะ 
รวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
จากมุมมองภาคธุรกิจไทยแลวนำเสนอ 
ขอมูลดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการ 
ICC ท่ีกรุงปารีส และสงตัวแทนประเทศ 
ไทยเขารวมประชุมคณะกรรมาธิการ 
ดวยเปนครั้งคราว

ป 2559 นี้เปนปพิเศษของหอ 
การคานานาชาติแหงประเทศไทย เพราะ 
ICC ไดเลือกท่ีจะจัดประชุมคณะกรรมการ 

43

ICC หอการคานานาชาติ



บริหาร (ICC Executive Board) 
ครั้งที่ 153 และจัดประชุม คณะที่ 
ปรึกษาภาคพื้นเอเชีย  แปซิฟค ขึ้นที่ 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในโอกาสเดียวกัน 
นี้จะไดจัดใหมีงาน ICC Asia Pacific 
CEO Forum ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหวาง 
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรม 
พลาซา แอทธินี กรุงเทพ งาน  ICC 
CEO Forum ครั้งนี้จะไดรับเกียรติ 
จากวิทยากรเกือบ 20 ทานซึ่งเปนผู 
บริหารระดับสูงและนักวิชาการทั้งชาว 
ไทยและตางชาต ิ คาดวาจะมีผูเขารวม 
งานนี้กวา 200 รายโดยเปนผูบริหาร 
จากองค กรท ั ้งในและต างประเทศ 
ตลอดจนตัวแทนจากภาครัฐ จึงเปน 
โอกาสอันดียิ่งที่จะไดรับฟงความเห็น 
ทำความรูจัก และพบปะกับผูบริหาร 
องคกรชั้นนำเหลานั้น 

สนใจขอมูลเก่ียวกับหอการคานานา 
ชาติแหงประเทศไทย (ICC Thailand)  
ติดตอ โทร 02-622-2183 หรือโทรผาน 

เบอรของหอการคาไทย 02-018-6888 
ตอ 4210

> ICC Thailand จัดงานดินเนอร์ทอล์คคร้ังพิเศษ โดยวิทยากร Mr.Esko Aho ท่ีปรึกษาบริษัทโนเกียและอดีตนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศฟินแลนด์ในหัวข้อเก่ียวกับ Digital Economy 

> ICC Thailand นำหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์เข้ายื่น

ข้อเสนอแนะของ ICC ต่ออธิบดีกรมศุลกากร

44

ICC หอการคานานาชาติ





ลวนมีเปาหมายและความตองการที ่ 
ไมเหมือนกันเลย นั้นคือ ความเปนผู 
ประกอบการธ ุรก ิจขนาดเล ็กและ 
ขนาดกลาง (Small and Medium 
Enterprises: SME) กับ ความเปน 
ผู ประกอบการที ่ม ุ งเนนนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprise: 
IDE)

ความเปนผู ประกอบการธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small 
and Medium Enterprises: SME) 
ความเปนผู ประกอบการธุรกิจขนาด 
เล็กและขนาดกลาง คือธุรกิจประเภท 
ที่มักเริ่มตนจากคนๆ เดียว เพื่อตอบ 
สนองตลาดในทองถิ่น และเติบโตเปน 
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ตอบ 
สนองตลาดในทองถิ่น มันมักมีการ 
บริหารงานอยางเบ็ดเสร็จ และมักเปน 
ธุรกิจครอบครัว 

โดยท่ัวไปธุรกิจประเภทน้ีไมจำเปน 
ตองระดมทุนมากมาย ดังนั้น เมื่อมี 
การอัดฉีดเงินเขาไปในธุรกิจเหลานี ้ผล 
ที่ตามมาที่เปนรายไดและงานจึงเกิดขึ้น 
อยางรวดเร็ว บริษัทประเภทนี้อาจอยู 
กระจายกันออกไป โดยมากธุรกิจ 
ประเภทนี้เปนธุรกิจบริการ หรือเปน 
รานคาปลีกที่ขายสินคา ปจจัยแตกตาง 
ที่สำคัญ คือการมุงเนนตลาดในทองถิ่น 
ของพวกเขา แลวความเปนผูประกอบ 

การอีกแบบ คืออะไร...

ความเป็นผู้ประกอบการ 
ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
(Innovation Driven 
Enterprise: IDE)

ความเปนผูประกอบการที่มุงเนน 
นวัตกรรม มีความเสี่ยงและความ 
ทะเยอทะยานมากกวา ผูประกอบการ 
IDE มีความตองการตอบสนองตลาด 
ที่กวางกวาตลาดในทองถิ่น พวกเขา 
ตองการจำหนายสินคาของตนในระดับ 
โลก หรืออยางนอยในระดับภาคพื้น 
ผู ประกอบการเหลานี ้มักทำงานเปน 
ทีม ที่ซึ่งพวกเขาสรางธุรกิจของตนขึ้น 
มาจากเทคโนโลยี กระบวนการ หรือ 
รูปแบบธุรกิจบางอยาง หรือนวัตกรรม 
อื่นๆ ที่ทำใหพวกเขามีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบ 
กับบริษัทที่มีอยู พวกเขาสนใจในการ 
สรางความมั ่งคั ่งมากกวาจะสนใจใน 
การควบคุมกิจการ และพวกเขามัก 
ตองขายหุ นในบริษัทของตนออกไป 
เพื ่อสงเสริมแผนการของการเติบโต 
อยางกาวกระโดดของพวกเขา ชวง 
เริ่มตนธุรกิจชากวา แตผูประกอบการ 
IDE ก็มักมีการเติบโตแบบกาวกระโดด

เศรษฐกิจท่ีดีจะประกอบดวยความ 
เปนผูประกอบการทั้ง IDE และ SME  

หากถามวาธุรกิจเกิดขึ้น 
ไดอยางไร และผูประกอบ 
การนั้นสรางไดจริงหรือ 

ผู ประกอบการนั ้นตองมีค ุณสมบัต ิ 
อยางไร และประเทศเราจะขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจดวย Innovation-Driven 
Entrepreneurship: IDE ไดอยางไร 
ฉบับน้ี ขอนำเร่ือง Innovation-Driven 
Entrepreneurship: IDE กับแนวทาง 
การสรางนักรบเศรษฐกิจ มาเปนรายงาน 
พิเศษ 

ผู้ประกอบการแบบ 
Innovation-Driven 
Entrepreneurship: 
IDE 

“ความเปนผู ประกอบการเปน 
เรื่องของการสรางธุรกิจใหมที่ไมเคยมี
มากอน” นิยามนี้อาจารยไดมาจาก 
ศาสตราจารย Fiona Murry, Bill Aulet 
และ Scott Stern  จาก Institution 
of Massachusetts Technology (MIT) 
สหรัฐอเมริกา  ไดใหคำนิยามไว โดย 
เขาไดทำการวิจัยและพูดคุยกับองคกร 
ตางๆ ที่หลายหลาก ถึงวิธีสนับสนุน 
ความเปนผูประกอบการทั่วโลก ซึ่งพบ 
วาคำวา "ผูประกอบการ" มีความหมาย 
อยางนอย 2 ความหมาย และมีความ 
แตกตาง เพราะความเปนผูประกอบการ 

ห

Innovation-Driven
Entrepreneurship:
IDE…แรงขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจ 
â´Â 

ทีมบรรณาธิการ
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ทั้งสองประเภทก็มีจุดแข็งและจุดออน 
ของตน ไมมีประเภทไหนดีกวาประเภท 
ไหน แตมันก็มีความแตกตางในการ 
บมเพาะสำหรับผูประกอบการทั้งสอง
ประเภท ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทย จึงเล็งเห็นวา การสรางบุคลากร 
ที่เปนผูประกอบการแบบ IDE นั้น 
ตองไดร ับการพัฒนาดวยวิธีการที ่ 
ถูกตอง ตั้งแตแนวคิดเริ่มตน และ 
ทักษะที่ตองบมเพาะใหกับผูประกอบ 
การ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงได 
พัฒนาหลักสูตรการสรางผูประกอบ
การแบบ IDE ขึ้นมา 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการแบบ IDE

ดวยแนวคิดการสราง ผูประกอบ 
การที่มุงเนนนวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise: IDE) ทางหอการคา 
ไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ไดเขารวมกับทาง MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration 
Program (MIT REAP) โปรแกรม  
ของ Massachusetts Institute of 
Technology หรือชื่อยอ MIT สหรัฐ 
อเมริกา โดยมีเปาหมายมุงสรางนักรบ 
เศรษฐกิจรุนใหมของประเทศ โดยการ 
นำแนวคิดและโมเดลของการสรางผู  
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship: 
IDE) ซึ่งหนึ่งในสวนสำคัญของการสราง 
IDE และจำเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง 
ระบบนิเวศของผูประกอบการท่ีขับเคล่ือน 
โดยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) โดย 
เนนย้ำวาการที่สราง IDE Ecosystem 
ไดจำเปนจะตองรวบรวมผู มีสวนได 
สวนเสีย (Stakeholders) 5 สวน 
ไดแก ผูประกอบการ (Entrepreneurs) 
ภาครัฐ (Government) องคกรภาค 
เอกชนขนาดใหญ (Corporate) ภาค 
เงินทุน (Risk Capital) มหาวิทยาลัย 

(University) 

IDE Ecosystem
นวัตกรรมที่ยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นได 

ในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม 
และเอื้อตอการบมเพาะตอยอดไอเดีย 
Innovation Ecosystem เปน 
แนวคิดที่เริ่มจาก Massachusetts 
Institute of Technology หรือ MIT 
อันเปนสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก 
ซึ่งไดทำการศึกษาคนควาและวิจัยถึง
ป จจ ัยท ี ่ช วยสร างสรรค นว ัตกรรม 
ใหเกิดขึ้นในวิสาหกิจและองคกร อัน 
ประกอบดวยความรวมมือจากภาครัฐ 
การเขาถึงการลงทุนของภาคเอกชน 
การสนับสนุนจากองคกร บทบาทของ 
สถาบันการศึกษาที่มีตอการพัฒนาผู 
ประกอบการ

การสราง IDE Ecosystem ได 
จำเปนจะตองรวบรวมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) 5 สวน ประกอบดวย

47

Special Report



ผูประกอบการ (Entrepreneurs) 
ผูประกอบการถือไดวาเปนผูมีสวน 

ไดสวนเสียหลักในการดำเนินกิจกรรม 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Activities) ไมเพียงแตมีความสัมพันธ 
กับภาคสวนอื่นๆ ทั้งรับและใหการ 
สนับสนุนจากภาคสวนอื่นๆ แลวแต 
ยังเปนสวนหนึ่งที ่จะชวยเหลือซึ่งกัน 
และกันระหวางผูประกอบการซึ่งทำให 
อัตราการอยูรอดของการประกอบการ 
(Entrepreneurial Survival) สูงขึ้น 
ความสัมพันธกับภาคสวนอื่น เชนการ 
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การเปน 
พันธมิตรรวมกันภาคเอกชน การสนับ 
สนุนดานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
หรือการรับเงินลงทุนจากภาคเงินทุน 
เปนตน

ภาครัฐ (Government) 
นโยบาย กฎระเบียบ และการ 

สงเสริมของภาครัฐ เปนสวนสำคัญตอ 
ระบบนิเวศ และถือไดวาเปนผูมีสวน 
ไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่สำคัญ 
เน ื ่องด วยการส งเสร ิมเพ ื ่อให  เก ิด 
กิจกรรมทางการประกอบการขึ้นจะสง 
ผลทำใหเกิดการจางงาน และตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนผลิตภัณฑ 
มวลรวมประชาชาติ (GDP) แลว ผล 
ที่ไดสวนของธุรกิจที ่เกิดขึ ้นใหมและ 
ประสบความสำเร็จยังยอนกลับคืนมา 
ใหแกภาครัฐในรูปของภาษี ทั้งนี้ภาค 
รัฐยังมีความสัมพันธกับภาคอื่นๆ ซึ่ง 
อยูในบทบาทที่หลากหลายที่จะสงผล 
กระทบทางตรงหรือทางออมใหแกผู  
ประกอบการ ยกตัวอยางเชน การท่ีภาค 

รัฐใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อ 
สรางทุนมนุษย (Human Capital) ที่ 
จะเขาสูภาคธุรกิจใหม (New Venture) 
ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานนวัตกรรม 
ที ่ม ีความตองการบุคลากรทางดาน 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ 
เทคโนโลยี ก็เปนสวนหน่ึงในการสงเสริม 
ระบบนิเวศที่จะสนับสนุนการเกิดขึ้น 
ของวิสาหกิจใหมเปนตน   

องคกรภาคเอกชนขนาดใหญ 
(Corporate) 

สำหรับภาคเอกชน หรือองคกร 
ขนาดใหญนั้น มีความสัมพันธที่หลาก 
หลายตอภาคสวนอื่นๆ แตสำหรับ 
ความสัมพันธต อผู ประกอบการนั ้น 
นอกจากจะเปนคู คาทางธุรกิจของผู  
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ประกอบการแลว หลายๆครั้งองคกร 
ขนาดใหญตางตองการขยายธุรกิจที ่ 
แตกตางจากธุรกิจเดิมของตน การ 
ควบรวมและเขาซื้อกิจการ (Merge & 
Acquisition) ของผูประกอบการ 
วิสาหกิจใหม ก็เปนอีกกระบวนการ 
หนึ่งที่สามารถทำได และเปนอีกทาง 
หนึ่งที ่สามารถทำใหผู ประกอบการมี 
ทางเลือกในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน 
จากการประกอบการ ซึ่งอาจจะเรียก 
วาเปนหนึ่งใน Exit Strategy ของผู 
ประกอบการ นอกจากนี้ภาคเอกชน 
บางสวนยังม ีการเข าร วมลงทุนกับ 
วิสาหกิจใหม หรือท่ีเรียกวา Corporate 
Venture Capital อีกดวย ดังนั้น 
ภาคเอกชน จึงถือไดวามีบทบาทใน 
การสรางผูประกอบการในสังคม

ภาคเงินทุน (Risk Capital) 
ในสวนของภาคเงินทุน ซ่ึงนอกจาก 

จะประกอบไปดวยสถาบันการเงินหลัก 
ที่อยูในตลาดเงินและตลาดทุนแลว ผู 
มีสวนไดสวนเสียหลักที่เขามามีบทบาท 
คือ นักลงทุนในระยะเริ่มแรกที่เรียกวา 
Angel Investors กับ Venture   
Capitalist ซึ่งเปนผูที่ลงทุนในวิสาหกิจ 
ใหม ที่มีศักยภาพและสามารถเติบโต 
ไดอยางรวดเร็ว ถึงแมวามีความเสี่ยง 
สูงก็ตาม นอกจากสวนของนักลงทุน 
แลว การมีตลาดเงินหรือตลาดทุนที่มี 
เครื่องมือทางการเงินที่สามารถรองรับ 
การเกิดขึ้นของวิสาหกิจใหมเพื่อระดม 
ทุนนั้น เปนองคประกอบสำคัญของผู 
ประกอบการในการขยายกิจการให 
เติบโตขึ้น สำหรับผูประกอบการแลว 
การเสนอขายหุนใหมแกประชาชนท่ัวไป 
เปนคร้ังแรก (Initial Public Offerings 
หรือ IPOs) ถือไดวาเปนหลักไมล 
(Milestones) ที่สำคัญของความสำเร็จ 
ของผูประกอบการ

มหาวิทยาลัย (University)
ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนา 

ไมวาจะเปนในดานสินคาและบริการ 
รวมไปถึงการผลิตบุคลากรเขาสูวิสาหกิจ 
ใหม หรือสรางผูประกอบการรุนเยาว 

นั้น มหาวิทยาลัยและสถาบันการ 
ศึกษามีบทบาทสำคัญอยางมาก มีงาน 
ศึกษาวิจ ัยที ่กลาวถึงการสรางศูนย 
บมเพาะและเรงพัฒนา (Incubation 
and Acceleration Center) ภายใน 
มหาวิทยาลัย เปนสวนหนึ่งในการสราง 
ระบบนิเวศของการเปนผูประกอบการ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปนหนวย 
งานที่ใหคำแนะนำ เสนอนโยบายใหมๆ 
รวมถึงทำการศึกษาวิจัยดานตางๆ ของ 
ผลกระทบของการประกอบการตอ 
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อชี้บงถึงผลและ 
แนวทางในการพัฒนาผูประกอบการ 
ตอไป   

ดังนั ้นจะเห็นไดวาในการสราง 
IDE Ecosystem นั้นจะสำเร็จได 
จำเปนจะตององคกรประกอบทั้ง 5 
Stakeholders เขารวมกันเพื่อผลักดัน 
ใหเกิดระบบนิเวศ และจะขาดภาคสวน 
ใดมิได เนื่องจากทั้ง 5 สวนนั้นตาง 
ผลักดัน สงเสริมกันและกัน ไมวาจะ 

เปนภาครัฐท่ีจะชวยปรับปรุงกฎระเบียบ 
ขอบังคับเพื่อใหเกื้อหนุนผูประกอบการ 
สวนของนักลงทุนที ่จะลงทุนเงินทุน 
เริ่มแรกใหกับผูประกอบการ สวนของ 
ภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนที่จะเขา 

มาชวยใหผู ประกอบการเปนหนึ ่งใน 
หวงโซมูลคา (Value Chain) ทายที่สุด 
คือ มหาวิทยาลัยท่ีจะชวยสราง บมเพาะ 
แนวความรูท้ังในดานเทคนิค และความรู 
ในดานการประกอบการนั้นเอง ดวย 
เหตุน้ีทางหอการคาไทยและมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญ 
ของการสร างระบบน ิ เวศทางการ 
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
(IDE Ecosystem)  ทั้งนี้เพื่อสรางผู 
ประกอบการใหมที่เปนนักรบเศรษฐกิจ 
ใหมที่มีนวัตกรรมเปนอาวุธ และเพื่อ 
พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งและ 
แขงขันในระดับสากลตอไป

ระบบนิเวศทางการประกอบการ
ถือไดวาเปนสวนประกอบของปจเจกชน 
องคกร และสังคม ที่รวมตัวกันอยางมี 
ประสิทธิภาพเพื่อสงผลทำใหเกิดการ 
สรางความมั่งคั ่งและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทั้งนั้น นิยามระบบ 
นิเวศทางการประกอบการ (Entre- 

IDE Ecosystem นั้นจะสำเร็จได้จำเป็นจะต้อง 
องค์กรประกอบทั้ง 5 Stakeholders เข้าร่วมกัน 
เพื่อผลักดับให้เกิดระบบนิเวศ และจะขาดภาคส่วน 
ใดมิได้ เนื่องจากทั้ง 5 ส่วนนั้นต่างผลักดัน 
ส่งเสริมกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่จะช่วย 
ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้เกื้อหนุน 
ผู้ประกอบการ ส่วนของนักลงทุนท่ีจะลงทุนเงินทุน 
เริ่มแรกให้กับผู้ประกอบการ ส่วนของภาคเอกชน 
หรือองค์กรเอกชนที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการ
เป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  
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preneurial Ecosystem) ไววาเปน 
“สวนประกอบตางๆ ที่มีปฏิสัมพันธ 
ทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน 
ปจเจกชน กลุมคน องคกร สังคม 
หรือสถาบัน ที่เปนปจจัยแวดลอม 
ภายนอกที่ผูประกอบการเผชิญอยู ซึ่ง 
มีผลตอ โอกาส อุปสรรค การตัดสินใจ 
ทางเลือกของผูประกอบการและสงผล 
ตอความเปนไปไดในความสำเร็จของ 
การสรางการประกอบการ”

มหาว ิทยาล ัยหอการค  า ไทย 
(UTCC) ไดจัดตั้งศูนย IDE Center 
(Innovation Driven Entrepre-
neurship Center) ท่ีเปนศูนยท่ีพัฒนา 
องคความรูดาน IDE ผานงานวิจัย 
และการศึกษาโมเดลการพัฒนา IDE 
Ecosystem ในประเทศตางๆ และ 
การจัดการการระดมสมองจากภาค 
สวนที่สำคัญเพื่อหาแนวทางเพื่อการ 
พัฒนา IDE ประเทศ อีกทั้งยังนำเสนอ 
ขอมูลและแนวทางอันเปนประโยชน 
ตอการพัฒนา IDE ประเทศ และยังมี 
การเชื ่อมโยงกับสถาบันที ่สำคัญใน 

ตางประเทศ 
อีกท้ัง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(UTCC) จึงไดจัดตั้ง สถาบันวิทยาการ 
นวัตกรรมผูประกอบการ (IDEA: Inno- 
vation Driven Entrepreneurship 
Academy) เพื่อเปนศูนยรวบรวมและ 
เผยแพรองคความรูในดานการพัฒนา 
บุคลากร และบริหารจัดการองคกร 
เพื่อเอื้อตอการสรางระบบนิเวศนแหง 
นวัตกรรมนี้ และเพิ่มความเชื่อมตอ 
ระหวาง การออกแบบ ความคิดสรางสรรค 
กลยุทธธุรกิจ อันเปนจุดกำเนิดของ 
นวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน โดยสถาบัน 
ไดร ับความสนับสนุนจากหนวยงาน 
ตางๆและวิทยากรชั้นนำผูทรงคุณวุฒิ 
ในระดับประเทศ ทั้งนักวิชาการ นัก 
บริหาร วิทยากร ศิลปน และนักธุรกิจ 
ที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก ซึ่ง 
มหาวิทยาลัยไดสรางผูประกอบการที่ 
มุงเนนนวัตกรรมผานหลักสูตร IDEA 
รุนที่ 1 โดยผูเขารวมอบรมเปนกลุม 
นักธุรกิจ กลุมนักบริหารองคกรตางๆ 
และ วิศวกร สถาปนิก แพทย อาจารย 

อายุ 25-45 ป เขามาอบรมเพ่ือหาแนวคิด 
การสรางธุรกิจใหม และเครือขายธุรกิจ 
ที ่จะพัฒนาธุรกิจใหมตอยอดตอไป  
ซึ่ง IDEA รุนที่ 1 อบรมไปตั้งแต เดือน 
กุมภาพันธ ถึง มิถุนายน 2559 นั้น 
ไมเพียงแตไดรับความรูท่ีไดจากวิทยากร 
ชั้นนำ และการระดมสมองหาแนวคิด 
ใหมๆ และทำงานรวมกับเพื่อนๆ แลว 
IDEA รุนที่ 1 ยังไดเสนอแผนธุรกิจ 
ใหมแบบ IDE อีก 8 ธุรกิจ ซึ่งไดรับ 
ความสนใจจากนักลงทุนอยางยิ่ง และ 
สำหรับผูที่สนใจสามารถเขาชมเว็บไซต 
ไดที่ http://idea.utcc.ac.th

อางอิง
Aulet, W., & Murray, F. E. (2013). 

A Tale of Two Entrepreneurs: 
Understanding Differences in 
the Types of Entrepreneurship 
in the Economy. Ewing Marion 
Kauffman Foundation.
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IDEA @UTCC 

ดวยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดพัฒนา Innovation Driven-Entrepreneurship Academy (IDEA)ขึ้น 
เพื่อสรางผูประกอบการที่มุงเนนนวัตกรรม และไดดำเนินการเปดหลักสูตรสำหรับผูประกอบการรุนใหม รุนอายุ 25-45 ป 

ซึ่งเมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผานมา IDEA รุนที่ 1 ซึ่งแบงเปน 8 ทีมไดทำการนำเสนอแผนธุรกิจ 
ตอคณะกรรมการซึ่งมาจากทั้ง 5 ภาคสวน ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน เงินทุน นักธุรกิจ และมหาวิทยาลัย 

แผนแตละกลุมมีความแตกตางและตอบโจทยการแกปญหาใหกับสังคม และผูคน ในรูปแบบแตกตางกันไป 
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ทำงานรวมกันในการออกแบบเพื่อจุด
ประกาย ปลุกระดม และสงเสริม ผล 
ผลิตดานดิจิตอลมีเดียที่มาจากบุคคล
และทีมงาน” ขอมูลบางแหลงก็กลาว 

วา Co-Working Space แหงแรกของ 
โลกคือ The Hat Factory ซึ่งเกิดขึ้น 
เมื่อป 2005 ในเมืองซานฟรานซิสโก 
(San Francisco) ที่ถือไดวาเปนแหลง 
ที่มี Co-Working Space จำนวนมาก 
และมีการเติบโตเพื ่อรองรับรูปแบบ 
การทำงาน ทั้งนี้รูปแบบการทำงาน 
ลักษณะนี ้ไดกระจายออกไปทั ่วโลก 
ไมวาจะเปนในยุโรปที่มีเมืองเบอรลิน
เปน Startup Metropolis ขยายไปสู 

ฝงเอเชีย ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปร 
จีน และฮองกง และแนนอนวาประเทศ 
ไทยก็ไดม ีCo-Working Space เกิดขึ้น 
เชนกัน โดยในกรุงเทพฯ มีมากกวา 40 

แหง ไมวาจะเปน HUBBA Thailand, 
Launchpad, Fab Café Bangkok, 
และ Glowfish เปนตน นอกจากนี้ 
ในตางจังหวัดก็เกิดขึ้นเชนกัน ไมวาจะ 
เปน PunSpace ที่เชียงใหม เปนตน 

โดยผูใชบริการสวนใหญมักจะเปน 
Expat หรือคนตางชาติที่เขามาเริ่มจัด 
ตั้งธุรกิจในประเทศไทย ผูประกอบการ 
เร่ิมตน (Startup) ฟรีแลนซ (Freelance) 
ในดานตางๆ ซึ่งผูใชพื้นที่เหลานี้จะเสีย 

คงปฏิเสธไมไดวาแนวโนม 
การทำงานยุคใหมของ 
คนรุ นใหมมีการเปลี ่ยน

แปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะปจจัย 
ผลักดันที่มาจากเทคโนโลยีดานดิจิตอล 
(Digital Technology) และดานขอมูล 
สื่อสาร (Information Technology) 
ทำใหเกิดรูปแบบการทำงานใหมและ
การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหมเกิดขึ้น 
มากมาย หนึ่งในรูปแบบการทำงาน 
รูปแบบใหมคือการแชรสถานที่ทำงาน 
รวมกัน หรือที่เรียกวา Co-Working 
Space ซึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นอยาง 
รวดเร ็วจนเร ียกได ว าเป นดอกเห็ด 
โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น 
จะเกิดไมไดหากไมมีความตองการของ 
ผูใช (Demand) ที่มากขึ้น หลายๆคน 
อาจจะแปลกใจวาอะไรคือ Co-Working 
Space มันเกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม 
ตอง Co-Working Space?

ที่มา ที่ไป 
Co-Working Space

หากจะแปลกันแบบตรงตัวก็คือ
พื้นที่ที่แชรรวมกันเพื่อใชในการทำงาน  
โดย Co-Working Space แหงแรก 
ตามขอมูลจาก Wikipedia นาจะเกิด 
ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ชื่อวา Affinity Lab 
ตั้งอยูที่ Washington D.C. โดยเริ่ม 
เมื่อ ป ค.ศ. 2001 ซึ่งเปน Media Lab 
โดยมีหลักการที่วาเปน “พื้นที่ในการ 

ค

ทำไมต้อง Co-Working Space?
กรณีศึกษาจาก Impact HUB ณ Seattle, 
Washington

Gretchen, Bacevice และ Garrett (2015) ได้ 

ทำวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับคนที่ใช้บริการ หรือ 

ทำงานใน Co-Working Space ซึ่งตีพิมพ์ใน 

วารสาร Harvard Business Review พบว่า 

คนที่ทำงานใน Co-Working Space มีระดับของ 

ความสำเร็จผล (Level of Thriving) ในการ 

ทำงานสูงกว่าพนักงานทั่วไปที่ทำงานในออฟฟิต 

ปกติ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ทำไมถึงเป็น 

เช่นนั้น อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของ 

คนเหล่านั้น งานวิจัยดังกล่าวพบว่ามี 3 ปัจจัยหลัก 

ได้แก่ ความหมายของงานท่ีทำ (Meaningful Work) 

ความสามารถในการควบคุมงาน (Job Control) 

และส่วนหนึ่งของชุมชน (Part of Community) 

â´Â 
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คาเชาในการเขาไปใชในการทำงาน โดย 
อาจจะเสียเปนรายวัน รายสัปดาห หรือ 
รายเดือน ขึ้นอยูกับความตองการของ 
ผูใช ซึ่งราคาคาบริการเชาตอวันใน 
กรุงเทพฯจะมีราคาเฉล่ีย 220-350 บาท 
ตอวัน อยางไรก็ดีโปรโมช่ันและแพ็กเก็จ 
อาจจะแตกตางกันไปในแตละสถานที่ 
เชน อาจจะมีหองประชุมใหใชไดโดย 
อาจจะระบุเปนจำนวนคร้ัง หรือสามารถ 
เชาเพิ่มเติมได ในสวนของพื้นที่การ 
เชาอ่ืนๆ เชน การเชาโตะประจำ (Fixed 
Desk) หรือเชาเปนหองออฟฟตสวน  
ตัว (Private Office) เปนตน โดย 
บริเวณพื้นที่มักจะมีบริการเครื่องดื่ม 
กาแฟ หรือขนมขบเคี้ยว โดยมีรูปแบบ 
ที ่แตกตางกันออกไปขึ ้นอยู ก ับผู ให 
บริการ (Space’s Owner) จะนำเสนอ 
เพื่อเชิญชวนใหลูกคาเขามาใชบริการ 
และแนนอนวา Co-Working Space 
มักจะมีการจัดแตงสถานที่การทำงาน 
ที่สวยงาน มีสไตล และทันสมัย เพื่อ 
ดึงดูดใหผูบริการเขาไปนั่งทำงานรวม 
กัน นอกจากสถานที่แลวสิ่งที่ขาดไมได 
เลยคือ อินเตอรเน็ต สำหรับคนทำงาน

เมื ่อพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร 
บุคลิก ลักษณะ และการทำงานของผู 
ใช Co-Working Space แลว คนเหลา 
นี้ตางตองการหาที่ทำงานที่สามารถนัด 
หมาย ติดตอ ประชุมงาน ซึ่งในหลายๆ 
ครั้งผูใชเหลานี้ ไมตองการที่จะเสีย 
ตนทุนคาใชจายกับการเชาออฟฟตสูงๆ 
หรือผูกมัดกับการทำสัญญาระยะยาว 

สำหรับออฟฟต หากแตยังจำเปนตอง 
ใชออฟฟตหรือพื้นที่ทำงานที่ไมใชบาน 
ดวยเหตุผลหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน 
ในดานความเปนสวนตัว ดานความ 
เปนมืออาชีพ และดานความนาเชื่อถือ 
ดังนั้น Co-Working Space จึงเปน 
คำตอบสำหรับผูใชงาน นอกจากจะ 
เอื้อในดานความยืดหยุนในการเขาใช 
พื้นที่แลว ผูใชสามารถเลือกใชพื้นที่ 
ตามความตองการที่จะใช เชน หอง 
ประชุมที ่สามารถเชาไดเปนชั ่วโมง 
หองสัมมนาหรือพ้ืนท่ีการจัดทำกิจกรรม 
ซึ่งสามารถขอเชาพื้นที่ดังกลาวไดเมื่อ 
มีความตองการ 

ทำไมต้อง 
Co-Working Space?

จากท่ีกลาวมาขางตน Co-Working 
Space คงไมเปนเพียงแคพื้นที่ หอง 
ทำงานหรูๆ โตะเกๆ ที่นั่งชิวๆ และ 
สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีตกแตงอยาง 
เปนเอกลักษณ รวมไปถึง อินเตอรเน็ต 
แรงๆ และเครื่องดื่มคาเฟอีน เทานั้น 
เมื่อ Co-Working Space ที่ใหบริการ 
เชาพื้นที ่บางแหงเกิด บางแหงดับ หรือ 
จะเปนเพราะที่ตั้งที่สะดวกงายการเดิน 
ทาง หรือ สถานที่ที่ใหบริการกาแฟฟรี 
ผมคิดวาคงไมใชเหตุผลทั้งหมด อีกทั้ง 
ไมใชเหตุผลที่สำคัญ  หากจะพิจารณา 
งายๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรานอาหาร 
ที่เกาแก ดั่งเดิม หลายๆ ครั้งที่ตั้งราน 
อาหารไมใชวาจะสะดวกในการเดินทาง 

หรือใกลรถไฟฟา หากแตวารสชาติตน 
ตำรับ และสิ่งที่ไมมีใครเหมือน สง 
ผลทำใหมีลูกคาอยากเขาไปทดลองชิม 
เฉกเชนเดียวกับ Co-Working Space 
คงจะไมใชกาแฟ หรือเกาอี้ ที่แตกตาง 
สำหรับ Co-working Space ที่เกิดขึ้น 
มานานและประสบความสำเร็จนาจะ 
มีประเด็นอะไรที่เปนสวนตางและสงผล 
ทำใหสถานที่เหลานี้มีชีวิตชีวา ซึ่งเชื่อ 
วาไมใชเพียงแคออฟฟตที่ตกแตงอยาง 
มีสไตลเทานั้น

Gretchen, Bacevice และ 
Garrett (2015) ไดทำวิจัยและศึกษา 
เกี่ยวกับคนที่ใชบริการ หรือทำงานใน 
Co-Working Space ซึ่งตีพิมพใน 
วารสาร Harvard Business Review 
พบวา คนที่ทำงานใน Co-Working 
Space มีระดับของความสำเร็จผล 
(Level of Thriving) ในการทำงาน 
สูงกวาพนักงานท่ัวไปท่ีทำงานในออฟฟต 
ปกติ ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจอยางย่ิงวา ทำไม 
ถึงเปนเชนนั้น อะไรเปนปจจัยที่ทำให 
เกิดความสำเร็จของคนเหลาน้ัน งานวิจัย 
ดังกลาวพบวามี 3 ปจจัยหลักไดแก 
ความหมายของงานที่ทำ (Meaningful 
Work) ความสามารถในการควบคุมงาน 

Dr. Edward Rubesch
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(Job Control) และสวนหน่ึงของชุมชน 
(Part of Community) 

1) ความหมายของงานที ่ทำ 
(Meaningful Work)

จะเห็นไดวาคนที่เขาไปใชบริการ 
Co-Working space ตางมาจากหลาก 
หลายบริษัท หลายโครงการ ทำใหเกิด 
การแขงขันทางตรงในการทำงานและ 
การเมืองภายในนอยมาก อีกทั้งยัง 
ทำใหคนที่ทำงานในนั้นไมจำเปนตอง 
พยายามที่จะปรับการทำงานใหเขากัน 
เหมือนกับพนักงานในองคกรโดยทั่วไป 
ที่ทำงานอยูในออฟฟตปกติ และดวย 
งานที่แตกตางกันออกไปทำใหคนที่เขา 
ไปใชบริการมีความแตกตางสงผลทำให 
เกิดความเปนตัวตนหรือ อัตลักษณของ 
ตนเองและงาน (Identity) นอกจากนี้ 
Co-Working Space สวนใหญตางมี 
บรรทัดฐาน (Norm) ในการชวยเหลือ 
ซึ่งกันแหละกัน และดวยวาความหลาก 
หลายของงานท่ีเกิดข้ึนใน Co-Working 
Space สะทอนใหเห็นถึงความหลาก 
หลายและความสามารถท่ีเฉพาะเจาะจง 
ของผูใชบริการ (Unique Skill Sets) 
ซึ่งตางชวยกันทำใหเกิดความหมายขึ้น 
ตอผูใชบริการใน Co-Working Space 

น้ันๆ ทายท่ีสุดหลายๆ คร้ัง Co-Working 
Space ตางมีกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งใน 
หลากหลายกรณี ตางขอความรวมมือ 
สมาชิกผูใชบริการเขารวม และเปน 
สวนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ดวยเหตุน้ีเอง ความหมายในการทำงาน 
ของผูใชบริการจึงเกิดขึ้น

2) ความสามารถในการควบคุม 
งาน (Job Control)

สวนใหญแลว Co-Working Space 
หลายท่ีเปดใหเขาไปใชบริการ ในช่ัวโมง 
ที่คอนขางเปดกวาง บางทีเปดใหเขาใช 
งาน 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว ผูใชบริการ 
สามารถที่จะเลือกวาจะเขาไปใชบริการ 
มากนอยเพียงใด นอกจากนี้คาใชจาย 
ในการเช าใช บร ิการก ็แตกต างก ัน 
โดยมีพื้นที่ที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน 
พื้นที่ที่เงียบเพื่อใชในการโฟกัสในการ 
ทำงาน หรือพื้นที่ที่สามารถที่จะพูดคุย 
ในการทำงานเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียน 
ความรู ซึ่งสงผลทำใหเกิดการสราง 
เปนกลุมคนทำงานที่จะชวยเหลือกัน 
และชักจูงกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน ทั้งนี้ทั้งนั้น Co-Working 
Space ชวยทำใหเขาเหลานั้นมีอิสระ 
(Autonomy) ในการทำงานอยางมี 

วินัยซึ่งมาจากคนอื่นๆ ที่ใชบริการกัน 
เอง ซึ่งตางชวยสนับสนุนใหเกิดความ 
สามารถในการควบคุมในการทำงาน 
ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้นเอง

3) สวนหนึ่งของชุมชน (Part 
of Community)

การเช ื ่อมโยงก ันระหว างผ ู  ใช  
บริการ Co-Working Space เปน 
เหตุผลใหญ ที่สงผลทำใหคนจายคา 
บริการเพื่อที่จะไปทำงานในสถานที่ที่ 
มีแนวคิดแบบเดียวกัน แทนที่จะเลือก 
ทำงานที ่บานหรือทำงานในออฟฟต 
ท่ัวไป ส่ิงท่ีเกิดข้ึน Co-Working Space 
คือความอารมณความรูสึกที่มีคนที่อยู 
ในนั้นที่ทำใหรูสึกเปนสวนหนึ่งในชุมชน 
นั้นๆ และเปนสวนรวมในการทำงาน 
เพื่อใหเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นมา และไม 
เกิดขึ ้นจากการบังคับแตผู ใชบริการ 
สามารถเลือกท่ีจะปฏิสัมพันธกับสมาชิก 
อื่นๆ ไดในเวลาและรูปแบบที่สามารถ 
เลือกได หลายๆ ครั้ง ผูใชบริการ 
Co-Working Space ตางตื่นเตนและ 
สนุกกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหวางดื่ม 
กาแฟ หรือระหวางเบรกจากการทำงาน 
คนเดียวมาระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้สิ่งที่ 
ผู ใชบริการรู สึกและสัมผัสไดคือการ 

> Keynote Speaker
งาน Unlikely Allies @ Impact HUB, Seattle > การเปนสมาชิกของ Impact HUB @ Seattle
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เปนสวนหนึ่งของชุมชน Co-Working 
Space ซึ่งตางชวยเหลือกัน ที่เปนผล 
ประโยชนจากลักษณะของความสัมพันธ 
ที ่เขมแข็งของการเชื ่อมโยงกันอยาง 
ออนแอ หรือที่เรียกวา Strength of 
Weak ties (Granovetter, 1973) 
กลาวคือความสัมพันธของคนสองคน 
ที่ไมเหมือนกัน และไมไดเปนผูเลนที่ 
แขงขันโดยตรง ทำใหเกิดการแลกเปล่ียน 
ประโยชนซึ่งกันและกันได จึงเปนจุด 
แข็งขึ้นมานั่นเอง ดวยเหตุนี้เองชุมชน 
ที่เกิดขึ้นอยางพอดีใน Co-Working 
Space จึงกอใหเกิดการสรางความ 
รวมมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน 

ดังน้ันเม่ือถามเหตุผลวา Co-Working 
Space เกิดข้ึนไดอยางไร และทำไมตอง 
Co-Working Space คงไมสามารถ 
ปฏิเสธไดวา Co-Working Space ที่ 
ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยูกับคนที่ 
อยูในพ้ืนท่ีน้ัน รวมไปถึงเน้ือหา กิจกรรม 
และทัศนคติของคนที ่ทำงานรวมกัน 
ในนั้น ซึ่งตางสรางกันขึ้นมาเปนชุมชน 
เพื ่อสรางแรงผลักดันและการเปลี่ยน 
แปลงอะไรบางอยางรวมกัน ซึ่งจะเปน 
แรงดึงดูดใหคนเหลาน้ันกลับไปใชบริการ 
อีก  ทั้งนี้ทั้งนั้นสวนใหญมักขึ้นอยูกับ 
แรงผลักดันของคนสราง Co-Working 

Space นั้น ที่จะสามารถสรางสรรค 
กิจกรรมดีๆ และเปนตัวกลางในการ 
เชื่อมโยงเครือขาย ตางตอบแทนในแง 
ของการทำงาน การแลกเปลี่ยนความรู 

และโอกาสทางธุรกิจใหม รวมถึงเพื่อ 
สรางไอเดียใหม แชรความคิด และ 
ชวยเหลือผูใชบริการ ใหเกิดมาเปน 
ชุมชนได  

Impact HUB @ 
Seattle, Washington

เมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
ผมไดมีโอกาสกลับไปที่เมือง Seattle 
มลรัฐ Washington อีกครั้ง หลังจาก 

เรียนอยูมลรัฐน้ีเกือบ 4 ป ในชวงปริญญา 
เอก สำหรับ Washington ถือไดวา 
เปนมลรัฐที่มี Headquarter หลายๆ 
บริษัทฯ อยู ไมวาจะเปน Starbuck, 
Amazon, หรือ Microsoft เอง นอก 
จากนี้เปนมลรัฐที่บริษัท Boeing ซึ่ง 
เปนบริษัทผู ผลิตเครื ่องบินรายใหญ 
ของโลก กอตั้งขึ้นอีกดวย โดยการ 
กลับมาครั้งนี้เนื่องจากงานสัมมนาของ 
Impact HUB ที่ชื่อวา Unlikely 
Allies ซึ่งเปนการรวมตัวของผูกอตั้ง 
และสมาชิกของ Impact HUB ทั่วโลก 
โดยมี HUB  81 แหง และกำลังเปดอีก 
17 แหง อีกท้ังมีสมาชิกมากกวา 15,000 
คน ในการเขารวมครั้งนี้เนื่องจากคำ 
แนะนำของ  ดร.เอ็ดเวิรด รูเบซ (Dr. 
Edward Rubesch, IDE Program 

Director@UTCC)  ที่ไดมารวมงานกับ 
ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 
มีอุดมการณในการสรางผูประกอบการ 
ที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมใหเกิดข้ึนจริง 
อยางเปนรูปธรรม โดยหนึ่งในกลไกใน 
การผลักดันคือการเชื่อมตอกับ HUB 
ในระดับโลกที่จะสามารถแลกเปลี่ยน 
องคความรู และกิจกรรมตางๆ เขามา 
ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะสามารถ 
แลกเปลี่ยนกับผูประกอบการไทยแลว 

เมื่อถามเหตุผลว่า Co-Working Space เกิดขึ้น 
ได้อย่างไร และทำไมต้อง Co-Working Space  
คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Co-Working Space ที่ 
ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น 
รวมไปถึงเนื้อหา กิจกรรมและทัศนคติของคนที่ 
ทำงานร่วมกันในนั้น ซึ่งต่างสร้างกันขึ้นมาเป็น 
ชุมชนเพื่อสร้างแรงผลักดันและการเปลี่ยนแปลง 
อะไรบางอย่างร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดให้คน 
เหล่านั้นกลับไปใช้บริการอีก  

> Impact HUB @ Seattle, WA
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ยังรวมไปถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยอีกดวย ทำใหการไปเขา 
รวมครั้งนี้ไมเพียงแตจะไปฟงสัมมนา 
เทานั้น แตเพื่อสรางความสัมพันธกับ 
ผูสราง Impact HUB ในประเทศอื่นๆ 
ดวย 

 Impact HUB เปนศูนยรวมเพื่อ 
สรางผลใหเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
โดยเปน Lab ในดานนวัตกรรม เปน 
ศูนยบมเพาะ ศูนยเรงรัด การสรางผู 
ประกอบการรุนใหม รวมไปถึงการสราง 
องคกรชุมชนเพื่อสังคม ดังนั้น HUB 
แหงนี้จึงไดนำเสนอระบบนิเวศเฉพาะ 
เจาะจง โอกาสในความรวมมือและ 
แรงบันดาลใจในการสรางผลกระทบที่ 
เปนบวกกับงาน และดวยการเชื่อมโยง 
กับสมาชิกของชุมชนที ่มีความหลาก 
หลายจะชวยทำใหเก ิดแรงผลักดัน 
เชื่อมตอและชวยทำใหสมาชิกใน HUB 
พัฒนาการทำงานในทุกกาวของการ 
งาน ทาง ศูนย IDE Center เล็งเห็น 
ถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม 
และเครือขายของ Impact HUB 
ซึ ่งเปนแนวทางที ่เนนในดานเนื ้อหา 
(Content) จึงไดเขารวมในการประชุม 
ประจำปของ Impact HUB ซ่ึงมีกิจกรรม 
มากมายและการสัมมนาที่หลากหลาย 
ไมวาจะเปนในดานนวัตกรรมท่ีสรางสรรค 
การรวมทำกิจกรรมตอชุมชนเพื่อเกิด 
การสรางสรรค รวมไปถึงประเด็นตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมือง ท่ี Impact 
HUB จะเปนสวนหนึ่งที่จะเขารวมมือ 
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ในสวนของ Impact HUB ที่อยู 
ใน Seattle อาจกลาวไดวามีที่ตั้ง 
อยูใกลใจกลาง Downtown ของ 
Seattle โดยอยูหาง 2 บล็อกจาก 
CenturyLink Field ซึ่งเปนบานของ 
ทีมอเมริกันฟุตบอล Seattle Seahawks 
นอกจากน้ียังถือไดวาเปน Impact HUB 

ที่มีพื้นที่ใชสอยมาก โดยมีพื้นที่ใชสอย 
ถึง 30,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 
2,800 ตารางเมตร ท้ังน้ีพ้ืนท่ีใน Impact 
HUB มีบริษัทฯ ที่เชาอยูอยางถาวร 
อีกดวย ในสวนพื้นที่อื่นๆ ไดจัดทำ 
เปน Co-Working Space รวมไปถึง 
พื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย พื้นที่การ 

ทำงาน จุดเดนสำคัญของ Impact 
HUB ใน Seattle คือการสนับสนุน 
การเกิดขึ้นของธุรกิจการประกอบการ 
ที่มุงเนนการสรางผลกระทบทางสังคม  
และแนนอนวาสมาชิกที ่หลากหลาย 
เขารวมทำใหเกิดกิจกรรมดังกลาวอยาง 
ตอเนื่อง 

สวนหนึ่งของ Impact HUB คือ 
การเขามาเปนสมาชิกในชุมชน Impact 
HUB ซึ ่งในการเปนสมาชิกนั ้นนอก 
จากที ่จะเข ามาใช พ ื ้นท ี ่ ในร ูปแบบ 
Co-Working Space อื่นๆ แลว ยัง 
สามารถที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสมาชิก 
อื่นๆ ที่ Impact HUB ทั่วโลก ซึ่งเปน 
จุดแข็งที่ทำให Impact HUB เติบโต 
อยางตอเน่ือง และเปนส่ิงท่ีมีสวนสำคัญ 
ในการสราง Co-Working Space  ผม 
ไดมีโอกาสไดพบกับผูบริหาร Impact 
Hub คนที่กำลังจะสราง Impact Hub 
ในพ้ืนท่ีตางๆ รวมไปถึงสมาชิก ทำใหผม 

เขาใจไดวาทุกคนตางใหความชวยเหลือ 
ใหขอคิดที่จะสรางชุมชนดังกลาวเพื่อ 
ผลักดันใหเกิดผลอยางแทจริง สวนที่ 
สำคัญคือ กิจกรรม และ เนื้อหา ในการ 
นำเสนอ รูปแบบที่จะสามารถทำให 
Impact Hub อยูไดในเชิงธุรกิจ และ 
อื่นๆ อีกมากมาย

ทายสุดนี้ การไป Impact Hub 
คร้ังน้ีทำใหเห็นไดวา ช่ือของ Co-Working 
Space จะเรียกวาอะไรก็ดี การตกแตงจะ 
มีสไตลมากนอยเพียงใด หรือมีโปรโมช่ัน 
ลดแลกแจกแถมในการเชาพื ้นที ่มาก 
นอยเพียงใดก็ด ี มันจะไมสำคัญถาหาก 
วาคนสราง Co-Working Space ไมมี 
เนื้อหา (Content) รวมไปถึงกิจกรรม 
ดีๆ ใหกับสมาชิก และเครือขายของ 
สมาชิกใน Co-Working Space นั้นๆ 
ที่จะสามารถเขาถึงได 
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รวมไปถึงพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย พื้นที่การ 
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กว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะเจ้าพ่อ 
วงการคอมพิวเตอร์ในวันน้ี มีท่ีมาจากคุณแม่เป็น 
แรงบันดาลใจท่ีสำคัญ เพราะคุณแม่เป็นแม่เล้ียงเด่ียว 
ท่ีต้องดูแลลูกถึง 4 คน คุณจ๊ิบต้ังเป้าหมายสูงสุด 
คือ เขาต้องทำให้คุณแม่สบายข้ึนให้ได้  

ห
ËÒ¡¨Ð¹Ñº¨Ó¹Ç¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ � ¹Í¡¨Ò¡¼ÙŒ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´ �áÅŒÇ ÂÑ§ÁÕ 

¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃŒÒ¹¤ŒÒÊÔ¹¤ŒÒäÍ·ÕÃÇÁáºÃ¹´�ÍÕ¡à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÍÂÙ‹ã¹¸ØÃ¡Ô¨¹Õé â´ÂÁÕ J.I.B ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� 

¡ÃØ �» à»š¹Ë¹Öè§ã¹ÅÓ´Ñºμ Œ¹æ ¢Í§ÃŒÒ¹¤ŒÒäÍ·Õ áÅÐÍØ»¡Ã³ �¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ � «Öè§ÁÕ¨Ø´¢ÒÂÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÃÑº 

»ÃÐ¡Íºà¤Ã×èÍ§ tailor made μÒÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒã¹§º»ÃÐÁÒ³·Õè¤Çº¤ØÁä´Œ ¨Ò¡ÃŒÒ¹¤ŒÒ·Õèà«ÕÂÃ� ÃÑ§ÊÔμ ÁÒ 

ÊÙ‹¾Ñ¹¸Ø�·Ô¾Â� ¾ÅÒ«‹Ò áÅÐ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ¡Ç‹Ò 140 ÊÒ¢Ò ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§áμ¡ áºÃ¹´�ÅÙ¡ “MINE” by JIB 

«Öè§·Õè¨ÃÔ§ÇÒ§á¼¹¨Ð Rebrand ãËÁ‹ËÁ´ áμ‹à¡Ã§¨ÐÊÙÞàÊÕÂμÑÇμ¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹μÅÒ´ÁÒ¹ÑºÊÔº»‚ ¨Ö§μÑ´ÊÔ¹ã¨ÊÃŒÒ§ MINE 

by JIB à»š¹áºÃ¹ �́ã¹¡ÅØ‹ÁÊÔ¹¤ŒÒ¾ÃÕàÁÕèÂÁ äÅ¿ŠÊäμÅ� à¨ÒÐ¡ÅØ‹Áà«ç¹·ÃÑÅã¹¡ÃØ§à·¾à»š¹ËÅÑ¡ â´Â J.I.B ¶Ù¡ rebrand à»š¹ 

JIB à¼ÂÁÙÅ¤‹ÒÂÍ´¢ÒÂã¹»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¤×Í 6,500 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐμÑé§à»‡Ò·ŒÒ·ÒÂÇ‹Ò»‚¹Õé¨Ð¡ŒÒÇÊÙ‹ 7,500 ÅŒÒ¹ºÒ· ¾ÃŒÍÁ 

á¼¹¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ÃÙ»áººãËÁ‹ Internet Cafe MINE áÅÐ JIB ¾ÃŒÍÁ Co-working space ¨ÑºμÅÒ´¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

ÇÒ§á¼¹ÃØ¡ 4 áË‹§ã¹»‚¹Õé

จึงยอนกลับกทม. มาอาศัยที่วัดเดิม 
วัดหงสรัตนาราม ยานพรานนก เพื่อ 
เรียนตอจนจบ ม.4 ระหวางนั้นตอง 
ชกมวยหาเงินเรียนจนจบ ม.6 ชีวิตผม 

เริ่มผกผันเพราะชอบคอมพิวเตอร คิด 
วามันยาก ทาทาย จึงเลือกเรียนสาขา 
คอมพิวเตอร ที่สถาบันอาชีวะธนบุรี 
จบดวยเกรดดีถึง 3.8 จนไดรับเลือก 
เขาทำงานเปนพนักงานปฎิบัติงานดาน 
นิติกรรมสัญญา ที่ธนาคารไทยพาณิชย 
สาขาชิดลม กอนยายไปที่สำนักงาน 
ใหญ รัชโยธิน 

“ที่นี่ผมไดรูจักกับภรรยาและได

แตงงานกัน ทำใหความคิดเปลี่ยน หัน 
มามุงมั่นหาเงินใชหนี้ที่สรางขึ้นระหวาง 
ทำงาน เริ่มทำงานพิเศษจากการรับ 
จางเพื่อนไปซื้อคอมพิวเตอรประกอบ 

ที่พันธุทิพย ก็พอไดเงินเล็กๆนอยๆ 
จากเพื ่อนก็ขยายไปเรื ่อยจนมีคนที ่ 
ตองการใชบริการมากขึ้น เริ่มกำหนด 
สเปคเครื่องไวเลย ใครตองการแบบ 
ไหนก็เลือกตามงบประมาณ พอผมไป 
หาซื้อประกอบเสร็จก็สงใหที่แบงก ผม 
มีการรับประกันซอมฟรี 1 ปใหดวย 
ผมจำไดวาตอนน้ันตองไปกลับพันธุทิพย 
เกือบทุกวัน ตลอด 2 ป ล็อตนึงมี 

ทำความรู้จัก JIB -
สมยศ เชาวลิต

คุณสมยศ เชาวลิต CEO บริษัท 
J.I.B Computer Group จำกัด มีชื่อ 
เลนวา “จ๊ิบ” เปนชาวนครศรีธรรมราช 
ประวัติความเปนมานาสนใจมาก กวา 
ชีว ิตจะประสบความสำเร็จสูงสุดใน 
ฐานะเจาพอวงการคอมพิวเตอรในวันนี ้
มีที่มาจากคุณแมเปนแรงบันดาลใจที่ 
สำคัญ เพราะคุณแมเปนแมเลี้ยงเดี่ยว 
ที่ตองดูแลลูกถึง 4 คน คุณจิ๊บตั้ง 
เปาหมายสูงสุดคือ เขาตองทำใหคุณ 
แมสบายขึ้นใหได  คุณจิ๊บเลาถึงความ 
ยากลำบากที ่ผานมาอยางภาคภูมิใจ 
ไมวาจะใชชีวิตหนีความลำบากมาเปน 
เด็กวัดใน กทม. บวชเณร กอนจะ 
หันเหกลับบานชวยงานแม เริ่มเรียน 
ศึกษาผูใหญจนจบ ม.3 ระหวางนั้นก็ 
ชวยงานแมที่เปนกรรมกรไปดวย แต 
ก็ไมพอเลี ้ยงดูครอบครัวใหสบายได 

Rebrand J.I.B.สู่ชื่อใหม่ JIB กับธุรกิจหลักพันล้าน
สมยศ เชาวลิต
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ตอบแบบมั่นใจวา ปญหาเศรษฐกิจไม 
มีผลกระทบกับสินคากลุมนี้

เมื่อปที่แลว ครบรอบ 14 ป 
คุณจิ๊บตองการ Rebrand ชื่อบริษัท 
เพื่อตองการสื่อความทันสมัย จึงจาง 
บริษัทท่ีปรึกษา และไดคำแนะนำเปล่ียน 
ชื่อเปน Mine พรอมปรับเปลี่ยนรูป 
แบบรานใหมใหมีความทันสมัย สื่อ 
ความเปนผูนำดานไอที 1 รานตอง 

ลงทุนกวา 7 ลานบาท แตสุดทาย 
ตัดสินใจไมเปลี่ยนชื่อ แตใชวิธีแตกไลน 
MINE เปนธุรกิจอีกแบรนดที่มีการจัด 
หมวดหมูสินคาภายใตแบรนด JIB ระดับ 
กลาง-บน เนนตอบโจทยลูกคาของหาง 
เซ็นทรัล ปจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา 
ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ปนเกลา 
เซ็นทรัล พระรามสอง เซ็นทรัล 
เวสทเกท และฟวเจอร ปารค รังสิต

จำนวน 40-50 เครื่อง ปรากฏวา 
รานเจาประจำยายจากพันธุ ทิพยไป 
อยูที่เซียร รังสิต ที่นี่ทำใหผมเกิด 
ไอเดียอยากเปดรานเปนของตัวเอง”

เริ่มต้น J.I.B ครั้งแรกที่ 
ห้างเซียร์ รังสิต

คุณจิ๊บ เริ่มลงทุนธุรกิจดวยเงิน 
Provident fund 200,000 บาท ที่ 
ไดรับหลังลาออกจากธนาคารฯ สวน 
หนึ่งลงทุนเชาพื้นที่รานขนาด 18 ตรม. 
สวนท่ีเหลือนำไปลงทุนสำหรับประกอบ 
คอมพิวเตอร กลยุทธในการขายเนน 
บริการประกอบคอมพิวเตอร ดวย 
ความจริงใจ และเปนกันเอง เริ่มตน 
ใชชื่อรานมาจากชื่อเลนตัวเอง จำงาย 
วา J.I.B. Computer ตามกระแสสมัย 
นั้น จนถึงวันนี้อีก 27 เดือนจะครบ 
15 ป บริษัท J.I.B Computer Group 
จำกัด มียอดขายเมื่อเดือนที่ผานมา 
เดือนเดียวกวา 15 ลานบาท โดย 
ปจจัยที่ทำใหธุรกิจเติบโตมาจากความ 
รูเรื่องการบริหารสต็อค แบบ real 
time ที่ไดจากการทำงานที่ธนาคาร 
ไทยพาณิชย 

ปจจุบัน J.I.B มีสาขาทั่วประเทศ 
กวา 140 สาขาใน 47 จังหวัดใหญ 
มีทั้งพื้นที่ขายในหางสรรพสินคา และ 
Stand-alone โดยเจาะกลุมเปาหมาย 
คนทั่วไป คนทำงาน ชอบเลนเกมส ที่ 
ตองการคอมพิวเตอร สเปคสูง แบบ 
ไมเนนแบรนดดัง ราคามีตั้งแตถูก จน 
ถึงแพงสุดหลักแสนบาท ยอดขายเมื่อ 
ปที่ผานมา ป 2558 ทำยอดขายไดถึง 
6,500 ลานบาท และปนี้ตั้งเปาไววา 
จะโตถึง 7,500 ลานบาท โดยคุณจิ๊บ 
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ทุกวันนี้ผมประสบความสำเร็จหรือยัง 
ผมว่า ผมทำสำเร็จแล้ว และผมทำให้ 
คุณแม่ของผมสบายแล้ว มีความเป็นอยู่
ที่ดี มีบ้าน มีรถขับ ถือเป็นสุดยอดของผม
แล้ว ภารกิจของผมตอนนี้คือ การให้โอกาส
กับคนรุ่นใหม่ ลูกน้องที่มีความฝัน และมุ่งมั่น 
ทำจริง ถ้าผมเห็นแววที่จะเป็นไปได้ ผมจะให้เค้า 
ออกไปเปิดบริษัทแล้วเข้าไปร่วมหุ้นด้วย จนธุรกิจโต 
อยู่ได้ ผมจะถอนหุ้นให้เค้าเป็นเจ้าของเต็มตัว  
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ชีวิตผมเร่ิมผกผันเพราะชอบคอมพิวเตอร์ คิดว่า 
มันยาก ท้าทาย จึงเลือกเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ 
ท่ีสถาบันอาชีวะธนบุรี จบด้วยเกรดดีถึง 3.8 
จนได้รับเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานปฎิบัติงาน 
ด้านนิติกรรมสัญญา ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาชิดลม ก่อนย้ายไปท่ีสำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 

เพ่ือจะตอบโจทย์
ระหว่าง
แบรนด์ MINE 
และแบรนด์ JIB 

หลังจาก Rebrand image 
ของแบรนด J.I.B เพื่อให MINE คือ 
รานสินคา IT ที่ตอบโจทยคนรุนใหม 
และ JIB คือแบรนดสินคา IT คุณภาพ 
แลว คุณจิ๊บยังวางแผนขยายธุรกิจ 
รูปแบบใหม ที่มีความอินเตอรยิ่งขึ้น 
ในชื่อวา MINE Cafe หวัง Associate 
brand MINE คือ Modern shop 
และ JIB คือ สินคา IT ทีมี Modern 
Quality & Design เจาะกลุมนักศึกษา 
โดยเริ่มธุรกิจ Model แรกแลวที่ ม. 
ธุรกิจบัณฑิตย Model MINE Café 
ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรสเปค 
สูง ความเร็วสูง รานกาแฟ  JIB corner 
ขายอุปกรณ IT พรอมบริการส่ังประกอบ 
และ Co-working space ตอบโจทย 
ไลฟสไตลการทำงานเปนกลุม ในอนาคต 
วางแผนจะขยายใหญเต ็มร ูปแบบ 
ขณะนี้เล็งมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง 
อาท ิ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคา และ 
เอแบค เปนตน

แผนการณ์ JIB ที่ไม่
“จิ๊บ” ในอนาคต

เพื่อตอบสนองยุค Digital ที่การ 
ซ้ือขายสินคาผานระบบ Online กำลังมา 
แรง คุณจ๊ิบวางแผนธุรกิจ E-commerce 

ควบคูไปกับธุรกิจหลัก ซ่ึงธุรกิจ Online 
มีแนวโนมการเจริญเติบโต จากชวงเริ่ม 
ตนปละ 60 ลาน เปนปละ 600 ลาน 
ในปจจุบัน และคาดการณวาจะโตแบบ 
ไมหยุด ปหนาจะโตเพิ่มขึ้นถึง 30% 
อนาคตหนา รานอาจจะกลายเปนที่ 
Drop point สินคาใหลูกคาและใหบริการ 
Maintenance เนนความเร็วในการจัดสง 
ภายใน 6 ชั่วโมงในเขต กทม. และ 9 
ช่ัวโมงในเขตตางจังหวัด ปจจุบัน JIB วาง 
แผนรองรับ Online trend ดวยการ 
เตรียมพรอมทีมโปรแกรมเมอร และอุปกรณ 
ไอท ี โดยมีหนารานเปนจุดแข็งที่คูแขง 

ยังตามไมทัน สวนสินคา JIB Online 
จะเนนสินคากลุม Hi end มากกวาสินคา 
หนารานท่ีมีสินคารวมกวา 3,500 รุน

“ถามวา ทุกวันนี้ผมประสบความ 
สำเร็จหรือยัง ผมวา ผมทำสำเร็จแลว 

และผมทำใหคุณแมของผมสบายแลว 
มีความเปนอยูที่ดี มีบาน มีรถขับ ถือ 
เปนสุดยอดของผมแลว ภารกิจของผม 
ตอนนี้คือ การใหโอกาสกับคนรุนใหม 
ลูกนองที่มีความฝน และมุงมั่นทำจริง 
ถาผมเห็นแววที่จะเปนไปได ผมจะให 
เคาออกไปเปดบริษัทแลวเขาไปรวมหุน 
ดวย จนธุรกิจโต อยูได ผมจะถอนหุน 
ใหเคาเปนเจาของเต็มตัว ขณะน้ีผมรวม 
ทุนแลวกวา 10 บริษัท สิ่งที่ผมทำ ผม 
ไมอยากไดกำไรเปนหลัก แตผมอยาก 
ใหโอกาสกับคนรุนใหม อยากใหออกมา 
จากการเปนมนุษยเงินเดือนมาเปนนาย 
ตัวเอง อาจมาจากประสบการณในอดีต 
ตอนเปดราน J.I.B ไมมีใครใหโอกาส 
เรา แตสุดทายเราก็ทำได”

ส่ิงเหลาน้ี อาจจะมาจาก DNA ของ 
JIB จากส่ิงท่ีคุณจ๊ิบ สมยศ เชาวลิต CEO 
J.I.B. Computor Group ส่ังสมมาต้ังแต 
การใชชีวิต การบวชเรียนมา จนทำให 
ธุรกิจ JIB เนนความซื่อสัตย จริงใจ จน 
ทำให JIB ยิ่งใหญ แบบไมจิ๊บจนถึงวันนี้
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ธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบ 
ในการคิด การปฎิบัติใน 
เร่ืองตางๆ ของคนในสังคม 

มีตั้งแตวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรม 
ของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และ 
วัฒนธรรมของครอบครัว ในประเทศ 
ญี่ปุนวัฒนธรรมที่จะชื่นชมผูกอตั้งธุรกิจ 
และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเปน 
สิ ่งที ่ไดรับการยกยองจากผู มีสวนได 
สวนเสียกับธุรกิจทำใหญ่ีปุนเปนประเทศ 
ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 
3,000 บริษัท หรือคิดเปนกวา 40% 
ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะ 
สะทอนมาจากวิสัยทัศน (vision) ของ 
ผูกอตั้ง ที่ไดตั้งเปาหมายไวตั้งแตแรก 
เริ่มกอตั้งธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปน 
องคกรขนาดใหญขึ้น ผูบริหารรุนตอมา 
ก็จะสืบสานวิสัยทัศนและพันธกิจของ 
ผูกอตั ้งไวเปนพื้นฐานของวัฒนธรรม 
องคกร  สำหรับที่มาของวัฒนธรรมใน 
ธุรกิจครอบครัว แหลงกำเนิดที่สำคัญ 
มาจากระบบความเชื่อและคานิยมของ 
ผูกอต้ังท่ีเดนชัด ท่ีมีอิทธิพลถึงรุนทายาท 
ผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว คานิยม 
และความปรารถนาของผูกอตั้งเปนแรง 
ขับเคล่ือนธุรกิจครอบครัว มีผูต้ังขอสังเกต 
วา สมาชิกในครอบครัวและพนักงานใน 

และนำไปสูวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 
ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรม 

ที่ปรากฏเดนชัดในธุรกิจครอบครัวคือ 
ความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 
ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ทำใหสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อ 
คานิยมรวมกัน จึงทำใหครอบครัวเปน 
ปจจัยที ่ม ีผลกระทบตอการกำหนด 
แนวทาง กลยุทธ และการจัดการธุรกิจ  
นอกจากน้ี ยังมีรายงานเพ่ิมเติมวา ธุรกิจ 
ครอบครัวจำนวนมากมักจะไดเรียนรู 
คำสอน ประวัติ คานิยมของผูกอตั้งจาก 
การรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 
อาหารเย็น (learned-at-the-dinner- 
table) สิ่งนี้ทำใหเกิดความผูกพันอยาง 
ลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิกใน 
ครอบครัว และทำใหสมาชิกในครอบครัว 
รุนถัดไปมีความจงรักภักดีตอธุรกิจ และ 
ยึดม่ันในคานิยมของผูกอต้ังอยางตอเน่ือง 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

องคกรอาจมองเห็นภาพความเปนมา 
เก่ียวกับการบุกเบิกตอสูเอาชนะอุปสรรค 
ของผู ก อต ั ้งจนประสบความสำเร ็จ 
ทั้งเรื ่องชีวิตและการทำงานในธุรกิจ 
จากเรื่องราวหรือประวัติ (stories or 

histories) ที่ถูกถายทอดดวยการเลา 
หรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ ทำให 
สมาชิกในครอบครัวและพนักงานใน 
องคกรรุนตอมาเห็นระบบคานิยม ความ 
เชื่อ วิธีคิด วิธีทำงานของผูกอตั้ง และ 
ไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงานในธุรกิจ จะเห็นวา 
การเห็นพองตองกัน (consensus) การ 
ยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และการ 
ผูกพันหรือพันธสัญญา (commitment) 
ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของสมาชิก 
ในครอบครัวและพนักงานในองคกร ท่ีมี 
ตอคานิยมดังกลาว จะทำใหท้ังครอบครัว 
และธุรกิจมีคานิยมหลัก (core value) 

ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวมักจะสะท้อนมาจาก
วิสัยทัศน์ (vision) ของผู้ก่อต้ัง ท่ีได้ต้ังเป้าหมาย 
ไว้ต้ังแต่แรกเร่ิมก่อต้ังธุรกิจ เม่ือธุรกิจเติบโตเป็น 
องค์กรขนาดใหญ่ข้ึน ผู้บริหารรุ่นต่อมาก็จะสืบสาน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้ก่อต้ังไว้เป็นพ้ืนฐาน 
ของวัฒนธรรมองค์กร  
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สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยภายในท่ีนำไปสูการ 
สรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมใน
ธุรกิจครอบครัว 

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท 
(context) ของธุรกิจครอบครัว พบวา 
มีมิติท่ีซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 
ทั้งครอบครัว ธุรกิจ และความเปนเจา 
ของรวมอยูในบริบทของธุรกิจครอบครัว 
วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที ่เนน 
บทบาทดานครอบครัว จะใหความสำคัญ 
วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวเปนลักษณะ 
ของระดับการรับรู ความสัมพันธของ 
สมาชิกในครอบครัว ที่อาจจะมีความ 
สัมพันธเชื ่อมโยงไปสู วัฒนธรรมของ 
องคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรม 
ในธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางกัน 
ตามความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบ 
ความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus 
sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตาม 
ระยะหางระหวางบุคคล (interpersonal 
distance-sensitive) และวัฒนธรรม 
แบบความรู ส ึกตามสภาพแวดลอม 
(environment-sensitive) จากการ 
ศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 
สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลสูงตอ 
รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 
และแนวโนมของครอบครัวที่มีความรัก 
ความผูกพันอยางลึกซ้ึง จะแสดงถึงลักษณะ 
ของวัฒนธรรมขององคกรท่ีมีการจัดการ 
ที่ดี นอกจากนี้ ธุรกิจครอบครัวที่มีการ 
ดูแลเอาใจใสความสัมพันธที่ดีระหวาง 
สมาชิกในครอบครัวอยางสม่ำเสมอ 
จะสงผลใหความสัมพันธภายในท่ีทำงาน 
เปนไปดวยดีเชนกัน และยังอธิบายเพิ่ม 

เติมวา เม่ือสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด 
สมาชิกในครอบครัวยังคงความสัมพันธ 
ที่เขาใจและใหกำลังใจซึ ่งกันและกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาผูหญิงที่ 
อยูในธุรกิจครอบครัว พบวา ผูหญิงมี 
บทบาทในฐานะภรรยาของผูกอตั้งหรือ 
ผูบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัวและ 

มีบทบาทในการใหกำลังใจ เชื่อมโยง 
สมาชิกในครอบครัวใหมีความกลมเกลียว 
กัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวาง 
ผูกอตั้ง ทายาท สมาชิกในครอบครัว 
และพี่นอง เพื่อรวมกันทำใหธุรกิจบรรลุ 
เปาหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให 
คำแนะนำในทักษะทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 
การฝกฝนและประสบการณใหแกทายาท 
และสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ และพบ 
วาบทบาทของผูหญิงดังกลาวมีแนวโนม 
ตอผลประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออก 
เปน 4 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความ 
เปนพอหรือความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง 
(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอย 
ตามยถากรรมหรือไมมีความเชื ่อถือ 
บุคคลใดเลย (laissez-faire) วัฒนธรรม 
แบบมีสวนรวม (participative) และ 
วัฒนธรรมแบบมืออาชีพ (professional) 
ซ่ึงแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูปแบบ 

ใดข้ึนอยูกับพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย 
ความสัมพันธ และสภาพแวดลอมในแต 
ละสถานการณ เมื่อสถานการณเปลี่ยน 
ไปและวัฒนธรรมเดิมไมเหมาะสม จะ 
มีกลไลเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
วัฒนธรรมจากรูปแบบหนึ่งสูอีกรูปแบบ 
วัฒนธรรมหนึ่ง

มิติความแตกต่างทาง 
วัฒนธรรมและสังคม

ศาสตราจารยฮอฟสเทด (Greert 
Hofstde) แหง Maastricht University 
นักสังคมศาสตรชาวเนเธอรแลนด ได 
ทำการวิจัยถึงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอ 
การทำงานของคนในแตละประเทศที่มี 
วัฒนธรรมแตกตางกัน โดยการเก็บขอมูล 
โดยสำรวจประชากรในประเทศตางๆ 
ที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันมากกวา 70 
ประเทศในภูมิภาคตางๆ จากการสำรวจ 
ศาสตราจารยฮอฟสเทดไดนำขอมูลมา 
ทำวิจัยเชิงเปรียบเทียบ และไดพัฒนา 
รูปแบบ (Model) ความแตกตางทาง 
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 
5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. Power Distance Index 
(PDI) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความเหลื่อมล้ำ 
ของอำนาจหรือการยอมรับเรื่องชนชั้น 

ในงานวิจัยค้นพบลักษณะวัฒนธรรมท่ีปรากฏ 
เด่นชัดในธุรกิจครอบครัวคือความเป็นเอกภาพ 
(Unity) หมายถึง ลักษณะความเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความเช่ือ 
ค่านิยมร่วมกัน จึงทำให้ครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีมี 
ผลกระทบต่อการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ 
และการจัดการธุรกิจ  
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เชน  การนับถือลำดับอาวุโสหรือลำดับ 
ช้ันในสังคม ถาเปนวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ 
ความเหลื่อมล้ำสูง จะมีผูตัดสินใจแต 
เพียงผูเดียว ผูที่อยูในระดับต่ำมีหนาที่ 
เพียงปฏิบัติตามคำสั่งการทำงาน พรอม 
ทั้งยอมรับอำนาจลักษณะนี้โดยไมคาด 
หวังใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทาง 
ตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะการ 
ยอมรับความเหลื่อมล้ำของอำนาจต่ำ 
จะยินดีรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อน 
รวมงานทุกระดับ มีความเสมอภาคและ 
เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ผลวิจัยพบวาในภูมิภาคเอเชียมีคะแนน 
PDI เฉล่ียท่ี 60 คะแนน แตมีการยอมรับ 
ความเหลื ่อมล้ำทางอำนาจคอนขาง 
หลากหลาย เชน ประเทศที่มีการ 
ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจต่ำ 
ไดแก ออสเตรเลีย ซึ่งมีคา PDI ที่ระดับ 
40 คะแนน ในขณะท่ีประเทศจีน อินเดีย 
ไทย และญ่ีปุน มีการนับถือลำดับอาวุโส 
ลำดับชั้นในสังคมและวรรณะชน โดยมี 
PDI เทากับ 80 คะแนน, 77 คะแนน, 
64 คะแนน และ 50 คะแนน ตามลำดับ 
แสดงใหเห็นวาสังคมเอเชียในภาพรวม 
ยอมรับอำนาจจากเบื้องบนและความ 

เสมอภาคไดคอนขางมาก ในประเทศที่ 
มีการยอมรับความเหล่ือมล้ำทางอำนาจ 
สูงจะพยายามผลักดันตนเองใหอยูใน 
ระดับที่สูงขึ้น โดยการพยายามศึกษา 
เลาเรียน หรือทำธุรกิจใหประสบความ 
สำเร็จเพื่อการยอมรับทางสังคม แตใน 
ประเทศตะวันตกจะมีคา PDI ต่ำเปน 
สวนใหญดวยเชนกัน ไทยอยูในระดับ 
กลางๆ เมื่อเทียบกับทั้งโลก แสดงวา 
แมหลายฝายจะมองวาสังคมไทยมีแบง 
แยกชนชั้นคอนขางสูง แตถาเทียบกับ 
ประเทศเอเชียดวยกันแลวถือวาคอนขาง 
นอยแลว

2. Individualism (IDV) 
ดัชนีท่ีใชวัดความเปนปจเจกบุคคล 

(Individualism) หรือความเปนตัวของ 
ตัวเอง วัฒนธรรมตะวันตกจะถูกปลูกฝง 
ใหสมาชิกในสังคมรับผิดชอบอนาคต 
ของตนเองและตองพยายามพัฒนาความ 
สามารถของตนเองตลอดเวลา แตวัฒน- 
ธรรมตะวันออกจะปลูกฝงใหสมาชิกใน 
สังคมน้ันมองวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ 
กลุม ดังนั้นเมื่อกระทำสิ่งใดจึงมักคำนึง 
ถึงกลุมหรือผลกระทบที่มีตอกลุมและ 

สังคมเสมอ ในประเทศที่มีความเปน 
ปจเจกบุคคลสูง พลเมืองนั้นสามารถทำ 
สิ่งตางๆไดดวยตนเอง ตัดสินใจไดดวย 
ตนเองไมจำเปนตองอาศัยการสนับสนุน 
จากผูอื่น มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ 
ไมไดถูกคาดหวังใหดูแลซึ่งกันและกัน 
หรือดูแลกันเองในลักษณะครอบครัว 
เดี่ยว การใหโอกาสใหใชความคิดเชิง 
สรางสรรค มีอิสระ เปนสิ่งที่มีคาและ 
สำคัญอยางยิ่งในสังคมปจเจกนิยม จาก 
งานวิจัยพบวาประเทศที่ปจเจกนิยม 
สูงสุด ไดแก สหรัฐอเมริกา สวนประใน 
ภูมิภาคเอเชีย มีความเปนปจเจกชน 
คอนขางต่ำ โดยประเทศจีน เปนประเทศ 
ที่มีคา IDV ต่ำที่สุด คือ 15 คะแนน 
ไทยมีคา IDV เทากับ 20 สูงกวาประเทศ 
จีนเพียงเล็กนอย ตามมาดวยประเทศ 
ญี่ปุนและอินเดีย ที่มีคา IDV เทากับ 43 
และ 44 ตามลำดับ โดยคาเฉลี่ย IDV 
ในกลุมประเทศเอเชียอยูที่ 24 คะแนน 
แสดงวาสังคมเอเชียเปนสังคมเกาะกลุม 
หรือ Collectivist ที่เนนความสัมพันธ 
ระยะยาว ท่ีสรางความปลอดภัยในเร่ือง 
ตางๆ ใหแกสมาชิกในกลุมหรือพวกพอง 
เปนสังคมท่ีใหความสำคัญกับความภักดี 
ตอกลุม รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจ 
ที่ตองการไดรับความเห็นชอบจากทุก 
ฝายในกลุม การทำธุรกิจกับคนเอเชีย 
โดยเฉพาะกับนักธุรกิจชาวจีนและชาว 
ญี่ปุนจึงเนนการสรางความสัมพันธเปน 
พวกพองมากกวาการทำธุรกิจที ่อ ิง 
สัญญา ตามระบบทุนนิยมจากวัฒนธรม 
ตะวันตก การสรางความสัมพันธทาง 
ธุรกิจกระทำผานการนัดรับประทาน 
อาหาร หรือการดื่มสังสรรคเพื่อสราง 
ความสัมพันธที่ดีกอนการทำธุรกิจรวม 
กัน ยึดถือสัจจะทางวาจามากกวาสัญญา 
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ท่ีเปนลายลักษณอักษร  ประเทศไทยถูก 
จัดลำดับวามีความเปนปจเจกนิยมต่ำ 
มาก เพราะอยูในอันดับที่ 53 จาก 65 
ประเทศ แมคนไทยจะดูไมคอยสามัคคี 
กันนัก แตสังคมไทยมีการพึ่งพากันใน 
ครอบครัวสูง แมอายุจะมากแลว ก็ยัง 
คงพึ่งพากันอยูมาก นอกจากนี้คนไทย 
ยังมีนิสัยเดนเรื ่องการโอนเอียงตาม 
หมูคณะเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทุก 
รูปแบบ และการรักษาหนาตาของตัวเอง 
ในสังคมนั้นถือเปนเรื่องที่สำคัญมากๆ 
คนไทยจึงตัดสินใจเพราะอิทธิพลของ 
คนรอบขางคอนขางสูงไมวาทางตรงหรือ 
ทางออม

3. Masculinity (MAS)
เปนดัชนีที ่ใชว ัดวัฒนธรรมที ่ม ี 

ลักษณะเนนการแขงขัน แกงแยงชิงเดน 
และความแตกตางระหวางบทบาทหญิง 
ชายในสังคม โดยวัฒนธรรมที่มีลักษณะ 
ความเปนชาย เปนคานิยมของสังคมที่ 
ใหความสำคัญกับการแขงขันและความ 
สำเร็จ มีลักษณะตรงกันขามกับวัฒนธรรม 
ที่มีลักษณะเอาใจใสซึ่งกันและกันเนน 
ความอาทรหวงใย หรือ “ความเปน 
หญิง” (Femininity) คาดัชนี MAS 
ยิ่งมากแปลวาผูชายมีบทบาทมากกวา 
ผูหญิง มีการแขงขันสูงกวา ไมวาจะเปน 
หญิงหรือชายก็ตาม ในขณะที่สมาชิก 
ของสังคมที่มีคา MAS ต่ำจะคอนขาง 
ถอมตัวและเอาใจใสซ่ึงกันและกันเพราะ 
เปนคานิยมของสังคมซ่ึงเนนการใหความ 
สนใจกับผูอื่น การทำธุรกิจกับนักธุรกิจ 
ที่มาจากประเทศที่ใหความสำคัญกับ 
เพศชายมากกวาผูหญิง ผูชายอาจได 
เปรียบในการเจรจาธุรกิจมากกวาเพศ 
หญิง เชน นักธุรกิจญ่ีปุนนิยมนัดพบเพ่ือ 

เจรจาตามสถานบันเทิงเพ่ือพักผอนหลัง 
การทำงาน ซึ่งในบางสถานที่นักธุรกิจ 
หญิงไมสมควรเขารวมสังสรรคดวย ใน 
เอเชียมีคาเฉลี่ยที่ 54 คะแนน ประเทศ 
ญี่ปุนมีคามากถึง 90 รองลงมาคือจีน 

และอินเดียท่ี 54 นักธุรกิจหญิงท่ีทำการ 
ติดตอกับนักธุรกิจจากประเทศนี้จึงควร 
เพ่ิมความระมัดระวังการแตงกายใหสุภาพ 
รัดกุม และไมสวมใสเครื่องประดับมาก 
เกินไป ประเทศที่ไดคะแนน MAS สูง 
สุด ไดแก ญี่ปุน โดยมีสหรัฐ และจีน 
อยูในอันดับที่คอนขางสูงดวย สวนกลุม 
ประเทศที่มีเอื้อผูหญิงมากที่สุดในโลก 
ไดแก กลุมประเทศนอรดิก (นำโดย 
สวีเดน ตามมาดวย นอรเวย) ในขณะที่ 
ประเทศไทยเปนประเทศเอเชียเพียง 
ไมกี ่ประเทศที ่ไดอยู ในอันดับลางๆ 
(หมายถึงเอื้อผูหญิงสูง) ถือไดวาเปน 
ประเทศเอเชียที่มีความเปนหญิงสูงสุด 
โดยมีเหตุผลหลักมาจากคานิยมไทยที่ 
ไมนิยมการดิ้นรนแขงขันและนิสัยเปน 
คนมีจิตใจโอบออมอารี เอาใจใสซึ่งกัน 
และกัน ดังน้ันนักธุรกิจหญิงไทยจึงไดรับ 
ความเทาเทียมและโอกาสทางการแขงขัน 
เทากับเพศชาย

 
4. Uncertainty Avoidance 

Index (UAI)
เปนดัชนีที่บงบอกถึงระดับความ 

ไมแนนอนหรือความผิดปกติท่ีสังคมหน่ึงๆ 
ยอมรับได สังคมที่มีคา UAI สูงคือ 
สังคมท่ีไมยอมรับสภาวะ “ผิดปกติ” หรือ 
“แตกตาง” ใดๆ วัฒนธรรมที่มีลักษณะ 
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน จะพยายาม 

สรางกฏระเบียบจำนวนมากเพื่อเปน 
กรอบใหกับสมาชิกในองคกรปฏิบัติตาม 
ประชาชนในวัฒนธรรมนี้อาจเกิดความ 
เครียดสูง การตัดสินใจตางๆจะใชมติ 
กลุมเปนหลักหรือตามลำดับขั้นตอน ใน 
ทางตรงกันขามวัฒนธรรมที่มีลักษณะ 
การหลีกเลี่ยงความไมแนนอนต่ำนั้นจะ 
มีโครงสรางองคกรที่ไมสลับซับซอน มี 
การสนับสนุนใหหัวหนางานตัดสินใจ 
ในลักษณะที่กลาเผชิญกับความเสี่ยง 
ประชาชนไมคอยมีความเครียด กลา 
ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และ 
มีความคิดสรางสรรค UAI ที่สูงแสดงวา 
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ 
ลักษณะสังคมท่ีเปนแบบสังคมเกาะกลุม 
หรือ Collectivist ดังนั้นประชากร 
ประเทศจะเครงครัดกับระเบียบวินัย 
เชนญี่ปุนมีคา UAI 90  สวนประเทศจีน 
และอินเดียมีคา UAI เทากับ 40 ซึ่ง 
เปนคะแนนท่ีต่ำกวาประเทศอ่ืนในเอเชีย 
แสดงวาวัฒนธรรมอินเดียและจีนยอมรับ 
ความแตกตางกับความไมเปนระบบและ 
ความไมแนนอนในการทำธุรกิจไดสูง 
ประเทศที่มี UAI สูงสุดในโลก ไดแก 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได้ ต้องมีแก่นของ 
วัฒนธรรมองค์กร (laying the bedrock for 
corporate culture) ผู้นำธุรกิจควรสร้าง 
ค่านิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 
ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนในมิติด้านต่างๆ ในธุรกิจ  

66

Family Business



กรีซ ตามมาดวย โปรตุเกส แตโดย 
รวมแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญลวน 
มี UAI ในระดับสูงทั้งสิ้น รวมทั้งญี่ปุน 
ดวย ในขณะที่ประเทศที่มี UAI ต่ำที่สุด 
ในโลก ไดแก สิงคโปร เพราะเปน 
ประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
จนทำใหชาวสิงคโปรเคยชินกับการ 
เปลี่ยนแปลง และจะอาแขนรับมันดวย 
ความรูสึกในแงดี ฮองกงก็มี UAI ต่ำ 
ดวยเชนกัน (อันดับหาจากร้ังทาย) ใน 
ขณะที่ สหรัฐ และจีนก็อยูในระดับต่ำ 
ดวย ประเทศเหลานี้ลวนแลวแตผลิต 
พอคาและนักธุรกิจไดเปนจำนวนมาก 
เพราะคนกลาเส่ียง ประเทศไทยมีคะแนน 
UAI เทากับคาเฉลี่ยของเอเชียคือ 60 
คะแนนถือวาอยูในระดับกลางๆ

5. Long-Term Orientation 
(LTO)

มิติสุดทายไดรับอิทธิพลจากลัทธิ
ขงจ๊ือ (Confucian Dynamism) ที่ให 
ความสำคัญกับอนาคต ซึ่งทำใหมีคา 
นิยมบางประการท่ีทำใหดำเนินชีวิตดวย 
ความระมัดระวัง เชน ความมัธยัสถ 
ความอดทน เปนตน ในทางตรงขาม 
สังคมที่ใหความสำคัญกับปจจุบัน จะ 
เนนคานิยมที่ปกปองตนในปจจุบัน เชน 
การเคารพกฏกติกา และการปองกันก 
ารเสียหนา ยิ่งดัชนี LTO ของประเทศ 
ใดมีคาสูงก็ยิ ่งแสดงวาวัฒนธรรมของ 
สังคมของประเทศนั้นใหความสำคัญ 
กับอนาคตมากเทานั้น ประเทศจีนมีคา 
LTO ในระดับสูงที่สุดในกลุมประเทศ 
เอเชียแปซิฟก อยูที่ 118 คะแนน 
ดังนั ้นการทำธุรกิจกับชาวจีนตองให 
ความสำคัญอยางสูงกับการสรางความ 
สัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึง 

การใหเกียรติและไมกระทำการอันใดที่ 
ทำใหนักธุรกิชาวจีนเสียหนา ประเทศ 
ที่ไดอันดับที่ 1-3 ของโลกลวนเปน 
เชื้อชาติจีนทั้งสิ้น ไดแก จีน ฮองกง 
ไตหวัน ตามมาดวยญี่ปุนและเกาหลีใต 
วัฒธรรมไทยมีคา LTO ในระดับปานกลาง 
เทากับ 51 ซ่ึงต่ำกวาคาเฉล่ียในประเทศ 
เอเชียที่มีคาเฉลี่ยที่ 81 ซึ่งอาจเปน 
เพราะสังคมไทยใหความสำคัญกับทั้ง 
อนาคตและปจจุบัน 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตอง 
มีแกนของวัฒนธรรมองคกร (laying the 
bedrock for corporate culture) 
ผูนำธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรม 
ของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือน 
ในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกำหนด 
เปาหมายและวัตถุประสงค แผนการ 
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการสืบ 
ทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑแบบแผนเพื่อ 
การตัดสินใจ รวมทั้งนโยบายกำหนดคา 

นิยมวัฒนธรรมขององคกรใหเปนหนึ่ง 
ในกลยุทธท่ีสำคัญตอการเติบโตในระยะ 
ยาวของธุรกิจ ซึ่งคานิยม วัฒนธรรม 
มีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิพลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ 
ดาน อาทิเชน เปนแรงผลักดันใหคน 
เกิดแรงจูงใจท่ีจะทำงาน สรางมุมมองตอ 
ธุรกิจในระยะยาว สรางความไววางใจใน 
ธุรกิจ สรางการคิดท่ีทาทายและแปลก 
ใหม ชวยปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงองคกร 
ไปในทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความ 
กาวหนาของธุรกิจ ชวยปรับปรุงแผน 
กลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธให 
ดีขึ้น เปนการสรางกลยุทธพันธมิตรทาง 
ธุรกิจ ชวยในการสรรหาและการธำรง 
รักษาพนักงาน และท่ีสำคัญคือชวยทำให 
บรรลุเปาหมายขององคกร ฉบับหนาเรา 
มาตอกันกับ เร่ืองอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
ในตอนที่ 2
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พงศธร ชัยชนะพานิช

ประวัติโดยสังเขป
คุณพงศธร ชัยชนะพานิช กรรมการ 

ผูจัดการ บริษัท โตโยตา นารายณ 
แกรนด จำกัด แหง จ.ลพบุรี หรือ 
คุณโอค จบการศึกษาข้ันตนจากโรงเรียน 
กรุงเทพคริสเตียน และจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จบปริญญาโท 
ภาคภาษาอังกฤษ ท่ีคณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบินไปเรียน 
ตอดานบริหาร MBA ที่ Dominican 
University of California, San 
Francisco, USA. ระหวางเรียนเคยทำ 
งานในรานอาหารไทยเพ่ือหาประสบการณ 
การทำงานมากอน หลังเรียนจบไดกลับ 
ไปทำงานธุรกิจครอบครัว ธุรกิจผูแทน 
จำหนายรถยนต โตโยตา ในลพบุรี ที่ 
ดำเนินธุรกิจมายาวมากวา 50 ป คุณ 
โอคเริ่มตนจากการดูแลฝายขาย และ 
การตลาด ประมาณ 7 ป จนปที่ 8 
จึงแยกออกมาบริหารเองภายใตชื ่อ 

โตโยตา นารายณ แกรนด ซึ่งเปน 
ธุรกิจที่คุณโอคมีความชำนาญ และมี 
ประสบการณพอตัวทีเดียว

“สำหรับศูนยจำหนายรถแหงใหม 
ผมรับผิดชอบเปนผูบริหาร และดูแล 

ทั้งหมด ยอมรับวา เศรษฐกิจแบบนี้ 
นาเหนื่อยมาก แตไดวางแผนปรับการ 
ลงทุนให เหมาะสมกับสถานการณ 
ต้ังเปาจับกลุมใหม อายุ 20-40 ปข้ึนไป 
วางกลยุทธการตลาดเอาใจคนรุนใหม 
ตั้งแตรูปแบบศูนยจำหนายที่ทันสมัย 
การจัดกิจกรรมรักสุขภาพ การออก 
กำลังกายตาง ๆ คาดวา โครงการนา 
จะแลวเสร็จป 2560”

ธุรกิจรถยนต์ไม่ง่ายใน
ยุคนี้

แมวาการเปนผูแทนจำหนายรถยนต 
แบรนดผูนำ แตคุณโอคยอมรับวา ใน 
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบันธุรกิจ 

รถยนตปายแดง และรถมือสองไมงาย 
เพราะไฟแนนซเริ่มวางมาตรการในการ 
ปลอยสินเชื่อยากขึ้น จากที่ผูซื้อเคย 
ดาวนไดตั้งแต 0-10% ในปจจุบันเริ่ม 
ไมไดตองสูงถึง 20% ไฟแนนซถึงจะ 
ยอมปลอยกู ทำใหผูซื้อยุคปจจุบันซื้อ 
ยากขึ้น ที่ผานมาแมรถมือสอง จะ 
คอนขางมีปญหา สำหรับ โตโยตา ชัวร 
แตคุณโอคมองวา โตโยตา ชัวร คือ 

ขณะน้ันทุกคนยังใหม่กับเร่ืองน้ีมากๆ จำเป็นท่ี 
ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ในการเฟ้นหาสมาชิก 
จนกระท่ังได้กลุ่มเร่ิมต้นประมาณ 40-50 คน โดยมี 
ท่านประธานหอการค้าจังหวัดคอยให้ความช่วยเหลือ  

ประธาน YEC ลพบุรี เจ้าของป้ายแดง
แห่ง โตโยต้า นารายณ์ แกรนด์ ลพบุรี
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สวนเสริมของธุรกิจรถใหมสำหรับผูซื้อ 
ที่ตองการนำรถเกามาขาย เพื่อซื้อรถ 
ใหม อยางไรก็ตามในฐานะผูบริหาร 
ตองมีแผนในการเรงระบายรถเกาจาก 

สต็อคใหเร็ว เพื่อที่จะมีที่วางสำหรับ 
การรับรถเกาจากผูที่ตองการซื้อรถใหม 
อยูตลอดเวลา

อยางไรก็ตามธุรกิจการซื ้อขาย 

รถยนต คุณโอค ยอมรับวา ชวงเวลา 
เปนสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจนี ้ บอกไมได 
ชัดเจนวาคือชวงไหน แตตองรูจักวาง 
แผนกลยุทธเพื่อทำใหธุรกิจเดินไปได 

หลังจากก่อร่างสร้างทีม YEC สำเร็จ 
จึงสามารถรับไม้ต่อจากหอการค้า 
ได้เข้าไปช่วยภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ 
มอบหมายจากหอการค้า เมื่อช่วง 
ต้นปีท่ีผ่านมาได้จัดกิจกรรมร่วมกับ 
หอการค้าไทย โดยเชิญนักธุรกิจ 
ชั้นนำมาบรรยายในงาน SME 
วิธีทำเงิน ซึ่งประสบความ 
สำเร็จด้วยดี  
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โดยอาศัยชวงที่เหมาะสม สิ่งนี้มีความ 
สำคัญที่สุด ในฐานะที่ทำงานบริหารใน 
ธุรกิจรถยนตมาตลอดเกือบ 9 ป และ 
ทำใหคุณโอคมั่นใจวา ถึงแมเศรษฐกิจ 
จะแยกวาน้ี ธุรกิจน้ีก็จะสามารถประคอง 
ตัวผานไปไดแนนอน จากประสบการณ 
ที่ผานมาในหลายชวง ตั้งแตรถคันแรก 
หรือ เศรษฐกิจตมยำกุงก็ตาม

การก้าวสู่งาน
หอการค้าจังหวัด

คุณโอคเลาวา กอนที่จะไดรับ 
การทาบทามใหรับตำแหนง ประธาน 
YEC ลพบุรี คุณโอครูจักสนิทสนมกับ 
ประธานหอการคาลพบุรีเปนอยางดี 
และเคยไดรับการทาบทามวา อยาก 
ใหเอกชนไดมีสวนชวยงานหอการคา 
จังหวัดมากขึ้น หลังจากนั้นไมกี่เดือน 
ประธานหอการคา ลพบุรี ไดทาบทาม 
ใหรับตำแหนง ประธาน YEC ลพบุรี 
คนแรก จากที่เคยรับปากไวแลววา จะ 
เขาชวยงาน เมื่อไดรับการทาบทาม 
จริง จึงตอบตกลงเพราะรับปากไว ตอง 
ทำใหได

“ขณะนั้นทุกคนยังใหมกับเรื ่อง

นี้มากๆ จำเปนที่ตองชวยกันคนละไม 
ละมือ ในการเฟนหาสมาชิก จนกระท่ัง 
ไดกลุมเริ่มตนประมาณ 40-50 คน 
โดยมีทานประธานหอการคาจังหวัด 
คอยใหความชวยเหลือ  สวนใหญได 
จากญาติสนิท มิตรสหาย คนใกลตัว 
ความยากคือ เพื่อนๆในจังหวัดไมเยอะ 
ยังเรียนอยู ในตางประเทศ เพราะ 
คอนเซ็ปตของกลุม YEC ดี จนที่สุดเรา 
ไดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ถึงเกือบ 
รอยคนในปจจุบัน”

กิจกรรมเด่น กับ 
ภารกิจประธาน YEC 
ลพบุรี

อาศัยความสนิทสนมกับประธาน 
หอการคาจังหวัด หลังจากกอรางสราง 
ทีม YEC สำเร็จจึงสามารถรับไมตอ 
จากหอการคา ไดเขาไปชวยภารกิจ 
ตางๆที่ไดรับมอบหมายจากหอการคา 
เมื ่อชวงตนปที ่ผานมาไดจัดกิจกรรม 
รวมกับหอการคาไทย โดยเชิญนักธุรกิจ 
ชั้นนำมาบรรยาย ในงาน SME วิธี 
ทำเงิน ซึ่งประสบความสำเร็จดวยดี  
มีผูเขารวมฟงบรรยายกวา 200 คน 

กิจกรรมตอมาเปนการอบรมภาษา 
อังกฤษใหแกผูประกอบการ SME ลพบุรี 
โดยรวมกับศิษยเกา AFS และถือโอกาส 
อบรมความรู ทางดานธุรกิจเพิ ่มเติม 
ปรากฏวา มีผูประกอบการเขารวมงาน 
ถึง 50 คน มาจากภาคธุรกิจการ 
ทองเที่ยว โรงแรม และผลิตภัณฑ 
โอทอป ที่สำคัญคือ จากกิจกรรมเรา 
ไดเห็นความตั้งใจจริงของผู ประกอบ 
การกลุมนี้ ทำใหเกิดแนวคิดที่จะจัด 
งานตอไปโดยเนนกลุมเดิม 70-80% 
และจะมีการติดตามผลการอบรมวา ผู 
ประกอบการยังตองการความชวยเหลือ 
ดานใดเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อสรางความ 
เขมแข็งใหแกผูประกอบการ SME ที่ 
มีแวว มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตอ 
ไปได ดังเชนกลุมแรกคือ กลุมผูประกอบ 
การธุรกิจทองเที่ยว กอนจะสรางความ 
เขมแข็งใหกลุมธุรกิจถัดไป

ขอบคุณผู้ที่ให้การ
สนับสนุน

สุดทายน้ี คุณโอค พงศธร ประธาน 
YEC ลพบุรี ไดขอใชพื้นที่นี้ในการ 
ขอบคุณหลายทานท่ีมีสวนชวยสนับสนุน 
และให คำแนะนำท ี ่ด ีมาโดยตลอด 
ทั้งนี้เพื่อทำให YEC มีความเขมแข็ง 
ยิ่งขึ้น ไดแก ทานประธานหอการคา 
จังหวัดลพบุรี คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา 
คุณศักดา เที่ยงวิบูลยวงศ ประธาน 
YEC ปทุมธานี และคุณกอลฟ ธีรินทร 
ธัญญวัฒนกุล ประธาน YEC ชลบุรี

และพวกเราจะขอเปนอีกหนึ ่ง 
กำลังใจใหคุณโอค ในการสรางกิจกรรม 
ดีดี เพื ่อสรางจังหวัดลพบุรีใหเปน 
จังหวัดที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งตอไปคะ
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มีคำไทย ที่สอนลูกสอน 
หลานไววา “จงทำมาหา 
กินอยางเศรษฐี แตอยา 

กินอยูอยางเศรษฐี” เพราะเศรษฐีทำงาน 
หนัก ขยัน ประหยัด แตกินอยูแบบ 
ธรรมดารูจักกินอยูใหต่ำกวาฐานะเสมอ 
ดังนั้นถาอยากรวยจึงตองจายใหตัวเอง 
กอนจายใหคนอื่น คำวา “จายให 
ตัวเอง” ในที่นี้ หมายถึงการเก็บเงินไว 
เพ่ืออนาคต วางแผนลงทุนสรางหนทาง 
ใหตัวเอง รายไดมาเมื่อไรกันเงินไว 
ทันที เพื่อ “จายใหตัวเอง” แทนที่ 
จะซื ้อของจับจายใชสอยซึ ่งเปนการ 
“จายใหคนอื่น”

อยากเปนเศรษฐีจ ึงตองมีว ิน ัย 
ทางการเงิน ใชเงินอยางมีจุดหมาย 
สามารถรวยได เพราะความมีวินัยทาง 
การเง ินอยางมั ่นคงหนักแนนในทุก 
สถานการณ คิดหนาคิดหลังอยางถวน 
ถี่กอนตัดสินใจจายเงินทุกบาท วาตอง 
ไดประโยชนคุมคากับการลงทุนจริงๆ 
โดยเฉพาะชวงเริ ่มสรางเนื ้อสรางตัว 
สมการทางการเงินของ “เศรษฐี” จึง 
มักเปนดังนี้

รายได – เงินออม (หรือเงิน 
ลงทุน) = เงินใชจาย

ในขณะที่สมการทางการเงินของ 

“คนอยากรวย”
รายได – เงินใชจาย = เงินออม
การสรางวินัยทางการเงินนั้นไม

ยาก ลองมาดูกันคะ วาทำอยางไรได 

บาง  อยางแรกตองสรางแรงบันดาลใจ 
โดยการเขียนขอความระบุเปาหมาย 
ของตนเอง เชน ภายในปนี้จะเก็บเงิน 
เพื่อเรียนตอ ภายในปนี้จะเก็บเงินเพื่อ 
แตงงาน เก็บเงินเทาไหร การทำแบบนี ้
เปนการสรางแรงจูงใจ ที่เกิดขึ้นจาก 
ภายในของเราเอง

นอกจากสรางจากภายในแลว 
ยังสามารถสรางการยอมรับจากภาย
นอก คือการบอกตอคนอื่นวา ตนเอง 
นั้นมีวินัยเปนอยางไร เพื่อที่จะไดรับ 
กำลังใจที่ดี และไดรับการตอบกลับ 
พฤติกรรมที่ดีของตนเอง การสรางการ 
ยอมรับจากจากผูอื่น คือแรงขับเคลื่อน 
ที่ดีอยางหนึ่ง แทนที่จะเก็บไวคนเดียว 
ชื่นชมคนเดียว

กำหนดการผูกมัดที่ปรับเปลี่ยน

ยาก การเพิ่มเงินเก็บในกองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ หรือการฝากเงินเพื่อเปาหมาย 
บางอยางผานบัญชีที ่ไมสามารถเบิก 
ถอนไดงายๆ

ยอมรับพฤติกรรมที่ดีและไมด ีคิด 
ทบทวนตนเองอยูเสมอวาอะไรด ี อะไร 
ไมดี จะชวยทำใหเราลดการกระทำน้ันๆ 
ลง หรือยุติลงในที่สุด

แต....ก็อยาบังคับตัวเองมากจน 
ไมมีพ้ืนท่ีใหรางวัลกับชีวิตเลย  สามารถ 
ใหรางวัลสำหรับชีวิตที่มีวินัยได เพื่อ 
ใหตัวเองไดผอนคลายบาง

และอีกทางหากรูวา ยังยากที่จะ 
หักหามใจกับสิ่งลอตาลอใจไมได  ขอ 
แนะนำวาใหออกหางจากกิเลสทั้งปวง 
ไมไปอยู ในที ่ๆทำใหตนเองเกิดกิเลส 
เชน ไมเดินเขาหางในขณะที่อยูในชวง 
sale ออกหางจากรานอาหารหรูๆ นี่ 
เปนเพียงเกร็ดเล็กๆ นอยๆ ที่มาบอก 
เลากัน  

หากยกตัวอยางบุคคลที ่ม ีว ินัย 

ม

วินัยทางการเงิน
สร้างเศรษฐี
â´Â

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย

สมการทางการเงินของ “เศรษฐี” จึงมักเป็นดังนี้
รายได้ – เงินออม (หรือเงินลงทุน) = เงินใช้จ่าย
ในขณะที่สมการทางการเงินของ “คนอยากรวย”
รายได้ – เงินใช้จ่าย = เงินออม
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เขาจึงขายเครื่องบินสวนตัวของตนเอง 
ที่ใชแคปละไมกี่ครั้ง เพื่อเอาเงินไปซื้อ 
หุนบริษัทใหเชาเครื่องบินแทน วิธีนี้ 
นอกจากจะไดใชเครื่องบินในราคาที่ถูก 
ลงแลว เขายังไดเก็บกินผลตอบแทน 
จากเงินผลของบริษัทนั้นอีกดวย

เมื่อดูปูมหลังของบุคคลเชนนี ้ เขา 
มีอิสรภาพทางการเงิน พวกเขาเหลา 
นั้นมักเดินตามสูตร “ขยัน ประหยัด 
อดออม” และสิ่งที่จะตามมากับวินัย 
ทางการเงิน คือ “ความหนักแนน” ซึ่ง 
จะเปนนิสัยพื ้นฐานของการลงทุนใน 
อนาคต 

และเพื่อสรางความรูความเขาใจ
เรื่องวินัยทางการเงิน เพราะการมีเงิน 
เหลือพอตอการดำรงชีพในอนาคตแลว 
แนนอนวาความสุขจะตามมา ดังนั้น 
ทางสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและ 
วิชาชีพแหงประเทศไทย ในพระบรม 
ราชินูปถัมภ รวมกับทางคณะอนุกรรมการ 
คณะสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน 
สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย 
และสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโครงการ 
รณรงคสรางวินัยทางการเงิน เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนม 
พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2559 ท้ังน้ีเพ่ือเทิดพระเกียรติ 
และแสดงความจงรักภักดี  

จึงไดรวมกันพัฒนาโครงการที ่ 
สรางกระแสการสรางวินัยทางการเงิน 
ใหแกองคกรสมาชิก หนวยงานภาค 
รัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ  โดยให 
การอบรมแบงเปนสองระดับ ระดับ 
แรกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง และระดับ 
ที่สองวิทยากรพี ่เลี ้ยงจะเปนผู ขยาย 
ความรูนี้สูสมาชิกในองคกร ในชุมชน 
แตละแหง เพราะวินัยทางการดานการ 
เงินเปนเรื่องสำคัญและจะชวยพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ตั้งแตระดับครัวเรือนถึง 
ระดับบริษัทสถาบัน ทั้งในธุรกิจขนาด 
เล็ก ขนาดกลาง ตลอดถึงธุรกิจขนาด 
ใหญ ซึ่งในวันที ่22 สิงหาคม 2559 นี ้
จะมีการลงนามความรวมมือของ 6 
ภาค ีและจะมีการบรรยายถึงกิจกรรม 
การดำเนินการของโครงการรณรงค 
สรางวินัยทางการเงิน ณ อาคารตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนน 
รัชดาภิเษก เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ทานท่ีสนใจสามารถติดตอเขารวมงาน 
ได คณะอนุกรรมการคณะสงเสริม 
คุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี 
และผูสูงอายุ) หอการคาไทย เบอร 
02-018-6912

ทางการเงิน ขอยกตัวอยางบุคคลทานน้ี 
วอรเรน บัฟเฟต คนรวยอันดับสอง 
ของโลก มีทรัพยสินไมต่ำกวา 5 หมื่น 
ลานดอลลาร เขาควักกระเปาวางแผน 
ซื้อหุนครั้งแรก เมื่อเขาอายุไดเพียง 
11 ปเทานั้น โดยใชเงินเก็บจากการ 
รับจางเล็กๆ นอยๆ รายวัน กำไรที่ได 
จากการลงทุนครั้งนั้น อาจไมสำคัญ 
เทาบทเรียนทางธุรกิจที่เขาไดเรียนรู  
และลงมือทำเงินใหงอกเงย บานที่อยู 
หลังปจจุบันก็เปนบานเดิมที่อยูมาตั้ง
แตสมัยแตงงานใหมๆ เมื่อ 40 ปที่ 
แลว รถก็ใชโฟลคเตาและขับไปทำงาน 
เองโดยไมมีคนขับรถให เขาเคยถูก 
สังคมคอนแคะหาวาใสเสื ้อสูทราคา 
ถูกๆ เมื่อนักขาวถามเรื่องนี้ บัฟเฟตก็ 
บอกวา พอผมซื้อสูทแพงๆ ใส มันก็ดู 
เหมือนสูทถูกๆ อยูดี!

ครั้งหนึ่งเขาเคยมีเครื่องบินสวน
ตัว ตามประสามหาเศรษฐีโลก แตตอ 
มาไมนานบัฟเฟตไปเห็นธุรกิจใหเชา 
ชั ่วโมงเครื ่องบินของบริษัทแหงหนึ ่ง 
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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) :
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