










Thailand 4.0   คือความความมุงมั่นที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” 
กลาวคือ ในปจจุบัน เรายังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ไดนอย” เราตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทำนอย 
ไดมาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนโดยการ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”  
และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ฉบับนี้จึงนำเรื่องนี้ 
มาเปดเปนรายงานพิเศษ เพื่อใหเห็นภาพวา Thailand 4.0  จะขับเคลื่อนไปไดอยางไร 

นอกจากนี้ “ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย” นักพยากรณเศรษฐกิจ ยังมาขยายความเขาใจใหเราไดเห็นภาพ  
Thailand 4.0 กับเรื่อง  “กาวไปอีกขั้นกับประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี-ประชารัฐ”  
ตอดวยบทความจากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง “โอกาสการคาการลงทุนภายใตขอตกลงการคาเสรี ไทย - อินเดีย และ 
อาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเปนรายรัฐ (ตอนที่ 1)” ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย “รศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช” กับเรื่อง “สูความเปนผูนำในตลาดโลกอยางยั่งยืนของ 
ทุเรียนและผลิตภัณฑทุเรียนแปรรูปของไทย” และ  China Focus  ฉบับนี้กับเรื่อง “ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ ... สถานบันเทิง 
โลกแหงใหมในจีน” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร เลขาธิการหอการคาไทยในจีน และ ทางสถาบันวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI  รวมนำเสนอเรื่อง “จุดแข็ง-จุดออน สภาพแวดลอมทางธุรกิจไทย” และธนาคารเพื่อ 
การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เทรนด Startup ในอนาคต... โอกาสที่ผูประกอบการ 
ไมควรพลาด” และ ขอแนะนำหอการคานานาชาติแหงประเทศไทย กับบทบาทที่มีตอภาคธุรกิจ 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 
บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 
Center) กับเรื่อง “Business Plan Challenge กับแรงขับเคลื่อนของผูประกอบการรายใหม (New Venture)” 
และคอลัมน Inspire SMEs กับ “คุณวาริน ชิณวงศ” นักธุรกิจชาวนครศรีธรรมราช ที่หันมาทำธุรกิจเกษตร 
Innovation และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอน 
อิทธิพลของวัฒนธรรม ตอนที่ 2” และ YEC Update กับ ประธาน YEC เมืองแพร คุณธนายุส สุภณาวรรณ และ 
สุดทายเรื่องใกลตัวที่ตองใสใจกับ “สรางวินัยทางการเงินในองคกร ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคณะอนุกรรมการ 
สงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

ฉบับนี้ เราไดนำบทวิเคราะห ขอมูล และบทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อเปนมุมมองแนวคิด 
การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอาน และสามารถ 
ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ 
Thailand Economic and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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เทรนด Startup ในอนาคต…เทรนด Startup ในอนาคต…
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12

Steve Blank ไดเขียนใน Harvard Business Review 
กลาวไววา แผนธุรกิจนอยนักที่จะอยูรอด 

เมื่อไดติดตอกับลูกคาครั้งแรก (Business plans rarely 
survive first contact with customers) หรือ อยางที่

ไมด ไทสัน (Mike Tyson) นักมวยชื่อดัง
ไดกลาววา “ทุกๆ คนมีแผนในการสู

จนกวาเขาจะถูกตอยปาก”  

ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก
มักจะไดเรียนรูคำสอน ประวัติ คานิยม

ของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหารรวมกัน
บนโตะอาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table) 
สิ่งนี้ทำใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) 

ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทำใหสมาชิกในครอบครัว
รุนถัดไปมีความจงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดมั่นในคานิยม
ของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้เปนปจจัยภายใน

ที่นำไปสูการสรางวัฒนธรรมในองคกร  

ยุทธศาสตรที่สำคัญของ
รัฐบาล คือการนำพาประเทศไทย

ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยการ 
สรางความเขมแข็งภายในประเทศ จากปรัชญา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ จาก 

ปญหาหลายดานที่ตองเผชิญภารกิจประการสำคัญ 
ของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป 

เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษที่ 21 นี้ 

จีนเปนตลาดทุเรียนที่สำคัญของไทย
โดยในป 2558 ไทยสงทุเรียนสดไปจีน 

196.83 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 50 
ของมูลคาการสงออกทุเรียนสดทั้งหมด 
ในขณะที่การสงออกไปยังตลาดฮองกง

มีมูลคาสูงรองลงมา คิดเปน
รอยละ 41 ของมูลคาการสงออก

ทุเรียนสดทั้งหมด

Paul Graham หนึ่งในบุคคลที่ไดรับการยอมรับ 
และอยูเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ Startup 
ไดนิยาม Startup วาเปนธุรกิจที่มีการวางแผน 

เพื่อการเติบโตอยางกาวกระโดด ซึ่ง 
แตกตางจากธุรกิจ SMEs ดั้งเดิมที่การ 

เติบโตเปนแบบคอยเปนคอยไป

บริษัทวอลทดีสนีย
(Walt Disney Company)

ของสหรัฐฯ ไดเริ่มเปดการเจรจา
กับรัฐบาลจีนนับแตป 2544 และตามมา

ดวยการสำรวจสถานที่โครงการในหลายปตอมา 
สาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลจีนใชเวลาพิจารณาโครงการเปน

เวลานานก็เพื่อเปดโอกาสใหดีสนียแลนดฮองกงที่เปดตัว 
ในป 2548 ภายหลังการระบาดของโรคซาร (SARS) 
ราวสองปไดพลิกฟนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 

ทองเที่ยวของฮองกงในระดับหนึ่งกอน

54

63

18 34

26

38

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ ... ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ ... 
สถานบันเทิงโลกแหงใหมในจีน สูความเปนผูนำในตลาดโลกสูความเปนผูนำในตลาดโลก

อยางยั่งยืนของทุเรียนและอยางยั่งยืนของทุเรียนและ
ผลิตภัณฑทุเรียนแปรรูปผลิตภัณฑทุเรียนแปรรูป
ของไทยของไทย



13

UTCC Business Poll



14

UTCC Business Poll



15

UTCC Business Poll



16

UTCC Business Poll



17

UTCC Business Poll



Economic Review ฉบับน้ี 
ผศ.ดร.ธนวรรรธน พลวิชัย 
แหงศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ขออัพเดทเศรษฐกิจแผนใหมของรัฐบาล 
วาดวยโมเดลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ไทย จากโมเดล ประเทศไทย 1.0 ที่ 
เนนภาคเกษตรไปสูประเทศไทย 2.0 ที ่
เนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดล 
ปจจุบัน 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนัก 
ทวาภายใตโมเดล 3.0 ที่ประเทศไทย 
กำลังเผชิญกับดับสำคัญที่ไมอาจนำพา 
ใหประเทศพัฒนาไดมากไปกวานี้ จึง 
เปนประเด็นใหรัฐบาลตองสรางโมเดล 
ใหมเพื่อปฎิรูปเศรษฐกิจ และนำพา 
ประชาชนไปสูโมเดลใหม ประเทศไทย 
4.0 ใหไดภายใน 3-5 ปนี ้และผูไขรหัส 
ใหมนี้ไดดีที่สุดคือ ดร.สุวิทย เมษินทรีย 
รมช.วาการกระทรวงพาณิชย ผูดำเนิน 
การตามนโยบายของรัฐบาลจะเปดเผย 
วา ประเทศไทย 4.0 คืออะไร

ยุทธศาสตรที ่สำคัญของรัฐบาล 
คือ การนำพาประเทศไทยไปสูความ 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยการสราง 
ความเขมแข็งภายในประเทศ จาก 

ก้าวไปอีกขั้นกับประเทศไทย 4.0
การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยี-ประชารัฐ

ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผาน 
กลไกประชารัฐ จากปญหาหลายดาน 
ที่ตองเผชิญภารกิจประการสำคัญของ
รัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการ 
ปฏิรูป เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาส 
และภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษที ่ 
21 นี้ 

สำหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะน้ี 
ยังติดอยูใน “กับดักประเทศรายได 
ปานกลาง” จะเห็นไดจากในชวง 50 ป 
ที่ผานมา ในชวงระยะแรก (พ.ศ.2500- 
2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยาง 
ตอเนื่องอยูที่ 7-8% ตอป โดยชวงถัด 
มาถึงปจจุบันเศรษฐกิจมีการเติบโต 
ตอป อยูที่ 3-4% เทานั้น

ทางออกประเทศไทย
จึงมีเพียง 2 ทางเลือก หากทำ 

การปฎิรูปประเทศไดสำเร็จประเทศ 
ไทยจะกลายเปนประเทศที่มีรายไดสูง 
แตหากทำไมสำเร็จ กาวขามกับดักนี้ 
ไปไมได ประเทศไทยก็จะตกอยูในภาวะ 
ที่เรียกกันวา “ทศวรรษแหงความวาง 
เปลา” ไปอีกยาวนาน

หากมองย อนหล ั ง ไปในอด ีต 

ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจ 
อยูหลายครั้ง เริ่มจากโมเดลประเทศ 
ไทย 1.0 ที่เนนภาคเกษตรกรรม ไปสู 
นโยบายประเทศไทย 2.0 เนนอุตสาห- 
กรรมเบา และประเทศไทย 3.0 เนน 
อุตสาหกรรมหนัก ภายใต “โมเดล 
ประเทศไทย 3.0” น้ัน นอกจากประเทศ 
ไทย ตองเผชิญกับกับดักประเทศรายได 
ปานกลางแลว ยังตองเผชิญกับ “กับดัก 
ความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” และ 
“กับดักความไมสมดุลในการพัฒนา 
กับดักเหลานี ้เปนประเด็นที ่ทาทาย 
รัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 
เพื่อกาวขาม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู 
“ประเทศไทย 4.0”

“ประเทศไทย 4.0” เปนความ 
มุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
“Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 
กลาวคือ ในปจจุบัน เรายังติดอยูใน 
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ไดนอย” 
เราตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทำนอย 
ไดมาก”  นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให 
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางนอยใน 3 มิติ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล คือ การนำพาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง 
ภายในประเทศ จากปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก 
ประชารัฐ จากปัญหาหลายด้านที่ต้องเผชิญ ภารกิจประการสำคัญ 
ของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถ 
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ 
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Engines of Growth)  ดวยการแปลง 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของ 
ประเทศไทยที่มีอยู 2 ดาน คือ ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม 
ใหเปนความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

เพื่อนำมาตอยอดสรางความไดเปรียบ 
ให 5 กลุมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
เปาหมาย ประกอบดวย

1. อาหาร เกษตร และเทคโนโลยี 
ชีวภาพ (Food – Agriculture – Bio 
Technology)

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ 
เทคโนโลยีทางการแพทย (Health – 
Wellness – Bio Med)

3. กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ 
หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบ 
อิเลคทรอนิกสควบคุม (Smart Devices 
– Robotics – Mechatronics)

4. กลุ มดิจิตอล เทคโนโลยี 
อินเตอรเน็ตที ่เชื ่อมตอ และบังคับ 
อุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ และ 
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, 
Artificial Intelligence & Embedded 
Technology)

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
วัฒนธรรม และบริการที ่ม ีมูลคาสูง 

(Creative Culture and High value 
services)

ท้ัง 5 กลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปนแพลทฟอรมในการสราง “New 
Startups” ตางๆ ที่มีความหลากหลาย 

อาท ิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) 
เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เทคโนโลยี 
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีทาง 
การแพทย (Meditech) สปา หรือ 
เทคโนโลยีหุนยนต (Robotec) เปนตน

ประชารัฐ คือ พลัง 
ขับเคลื่อนประเทศไทย 
ยุค 4.0

ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการ 
เชื่อมเทคโนโลยีหลักที่ตนน้ำ เพื่อสราง 
ความแข็งแกรงใหก ับอุตสาหกรรม 
เปาหมายที่อยูกลางน้ำ และ Startup 
ตางๆ ที่อยูปลายน้ำ โดยใชพลัง 
“ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ผูที่มี 
สวนรวมประกอบดวย ภาคเอกชน ภาค 
การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยตางๆ โดยตั้งเปาจะ 
สัมฤทธิ์ผลใน 3-5 ปนี้ ในการเปลี่ยน 
ปญหา และความทาทายใหเปนศักยภาพ 
และโอกาส

สำคัญ คือ
1. เปลี ่ยนจากการผลิตสินคา 

“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 
2. เปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อน 

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู 
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ีความคิด 
สรางสรรค และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการ 
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการ 
มากขึ้น 

4 องคประกอบสำคัญ กับ 5 กลุม 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ในการเปลี ่ยนผานสู “ประเทศไทย 
4.0” 

1. เปลี ่ยนจากการเกษตรแบบ 
ดั้งเดิม (Traditional Farming) ใน 
ปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่ 
เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

(Smart Farming) โดยเกษตรกรตอง 
ร่ำรวยขึ้นแบบ Entrepreneur

2. เปลี่ยนจาก Traditional SME 
หรือ SME ที่รัฐตองคอยใหความชวย 
เหลืออยูตลอดเวลาไปสูการเปน Smart 
enterprise และ startup ที่มีศักยภาพ 
สูง

3. เปลี ่ยนจาก Traditional 
services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขาง 
ต่ำไปสู High Value Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำ 
ไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะสูง

ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการ 
พัฒนา “เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งม่ันของนายกรัฐมนตรี 
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบันเรา 
ยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” 
เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก”  
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ทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมสำหรับการทำอุตสาหกรรมการ 
เกษตร ประกอบกับมีแรงงานวัยฉกรรจจำนวนมาก ดังนั้น 
ดวยความไดเปรียบของผูประกอบการไทยท่ีมคีวามเช่ียวชาญ 
และมีเทคโนโลยีการเพาะปลูก เทคโนโลยีการจัดการหลัง 
การเก็บเกี่ยวที่อยูในระดับแนวหนาของโลก และความ 
เชี่ยวชาญการเขาถึงตลาดสงออกในระดับโลก รวมกับความ 
ไดเปรียบของรัฐอุตตรประเทศในเรื่องของแรงงานที่มีจำนวน 
มากและมีคาแรงไมสูง รวมกับสภาพของพื้นที่ที่มีดินและ 
แรธาตุที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ภาคเกษตร 
และอุตสาหกรรมตอเนื่อง อาทิ การคาเครื่องจักรกลทาง 
การเกษตร ปุย และเคมีเกษตร รวมทั้งการตอยอดเรื่อง 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป จึงนาจะเปนโอกาสของผูประกอบ 
การชาวไทยในการเขาไปทำการคาและการลงทุนในรัฐอุตตร 
ประเทศ

อุตตรประเทศเปนรัฐที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุด 
รัฐหนึ่งในเวทีการเมืองระดับประเทศ เนื่องจากรัฐอุตตร 

ผลการศึกษาโอกาสทางการคาและการลงทุนไทยใน 
รัฐอุตตรประเทศ พบวามีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

อุตตรประเทศเปนรัฐท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศ 
อินเดีย การทำสำมะโนประชากรครั้งลาสุดป ค.ศ. 2011 
รัฐอุตตรประเทศมีประชากร 199,581,477 คน และรอยละ 
28 ของประชากรของรัฐอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีความเปนเมือง 
(Urbanised Metro Cities) ในขณะที่ประชากรสวนใหญ 
ของรัฐ ประมาณ 1 ใน 3 ของรัฐ อาศัยอยูทางตะวันตก 
ของรัฐซึ่งมีพรมแดนติดตอและเปนสวนหนึ่งของปริมณฑล 
ของกรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศ

อุตตรประเทศเปนรัฐที่มีพื้นที่ภูมิศาสตรกวางขวางเปน 
อันดับที่ 5 ของประเทศอินเดีย ดวยอาณาเขต 243,286 
ตารางกิโลเมตร และภูมิอากาศและมีพื้นดินที่มีคุณสมบัติ 

โอกาสการค้าการลงทุน
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี   
ไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดียศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ (ตอนท่ี 1) 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

ร
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสการคาการลงทุนภายใตขอตกลงการคาเสร ีไทย - อินเดีย และ อาเซียน - 
อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเปนรายรัฐ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหประเมินโอกาส อุปสรรค และกลยุทธ 
รวมถึงเงื่อนไข ในการดำเนินงานตามกรอบขอตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย ของ 

อุตสาหกรรมเปาหมายที่ไทยมีศักยภาพที่จะลงทุนในรัฐของอินเดีย วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของรัฐเปาหมายของอินเดีย และเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตรของไทยในการ 
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการคาและการลงทุนที่มีศักยภาพในการเขาสูตลาดอินเดีย รวมถึงเสนอแนะตอภาคธุรกิจใน 
สาขาสำคัญที่จะไดประโยชนจากการดำเนินงานตามกรอบขอตกลงการคาเสรีไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย ในรัฐ 
เปาหมายของอินเดีย โดยไดดำเนินการศึกษารัฐอุตตรประเทศเปนกรณีศึกษา
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ประเทศมีจำนวนผูแทนมากที่สุดในรัฐสภา คือ 31 ที่นั่ง 
จากทั้งหมด 245 ที่นั่งในราชสภา (Rajya Sabha หรือ 
Council of States เทียบเทาวุฒิสภาของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา) และมีอีก 80 ที่นั่ง จากทั้งหมด 545 ที่นั่ง ใน 
โลกสภา (Lok Sabha หรือ House of the People 
เทียบเทากับ House of Representative ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา) จึงทำใหรัฐอุตตรประเทศเปนหนึ่งในพื้นที่ที ่
ไดรับการพัฒนาและมีโครงการขนาดใหญของรัฐไปลงทุน 
ในบริเวณนี้เปนจำนวนมาก รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกลาง 
ยังเอื้อตอการพัฒนารัฐอุตตรประเทศอยางตอเนื่อง

อุตตรประเทศเปนรัฐที ่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่อยูในระดับสูงและตอเนื่อง จนสามารถปรับ 
สถานะจากรัฐที่ยากจนในอันดับตนๆ ของประเทศอินเดีย 
ขึ้นมาเปนหนึ่งในรัฐที่มีความมั่งคั่งและดึงดูดเงินลงทุนจาก 
ตางประเทศไดมากที่สุดรัฐหนึ่งของประเทศ และในป ค.ศ. 
2014 อุตตรประเทศยังเปนรัฐที่มีมูลคาผลผลิตมวลรวมราย 
รัฐสูงเปนอันดับที่ 2 ของประเทศอินเดีย อยูที่ระดับ 8,902 
พันลานรูป (GDP ของประเทศอินเดีย = 104,728 พันลาน 
รูป) อัตราการเจริญเติบโตที่สูงอยางตอเนื่องเชนนี ้ นอกจาก 
จะดึงดูดนักลงทุนจากทั ่วโลกใหเขาไปลงทุนในรัฐอุตตร 
ประเทศแลว ยังดึงดูดใหนักลงทุนชาวอินเดียซึ่งมีฐานทาง 
การเงินและฐานทางธุรกิจที่แข็งแกรงเปนอันดับตนๆ ของ 
โลก สนใจขยายการลงทุนเขาไปในพื้นที่นี้อีกดวย โดยหวัง 
จะใหรัฐอุตตรประเทศเปนฐานการผลิตและการกระจาย 
สินคาสำหรับดินแดนทางตอนเหนือของประเทศ

อุตตรประเทศเปนรัฐท่ีมีโอกาสทางการคาและการลงทุน 
เนื ่องจากมีความหลากหลายทางภูมิรัฐศาสตรเศรษฐกิจ 
รัฐอุตตรประเทศมีพื้นที่ดานตะวันตกที่ตั้งอยูติดกับกรุงเดล ี
เมืองหลวงของประเทศ ทำใหยานธุรกิจการคา และอุตสาห- 
กรรมดานเทคโนโลยี และความเปนเมืองขยายตัวจากเมือง 
หลวงท่ีมีความแออัด เขามายังพ้ืนท่ีสำคัญในรัฐอุตตรประเทศ 
อาทิ เขต Noida และ เขต Ghaziabad ขณะที่พื้นที่ทาง 

ตะวันออกของรัฐมีความอุดมสมบูรณดวยคุณภาพดินและ 
มีปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร ดังนั้น 
สำหรับผูประกอบการชาวไทยที่ตองการจะเขามาทำการคา 
และการลงทุนในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐอุตตรประเทศ 
แมวาจำนวนแรงงานวัยฉกรรจที่มีคุณภาพและมีคาจางที่ 
ไมสูงจนเกินไป ถือเปนปจจัยดึงดูดที่มีความสำคัญ แตการ 
เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับแตละภาคการผลิตยังเปนสิ่งจำเปน 
ดวยเชนกัน พื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการผลิตสินคาและ 
อุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย คือ ภาคตะวันตกของรัฐอุตตร 
ประเทศ ขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใตของรัฐที่มี 
ความเหมาะสอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม 
อาหาร สำหรับพื้นที่บริเวณภาคเหนือซึ่งเปนแหลงทรัพยากร 
เปนพื้นที่เปาหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ เชน เหมืองแร แรธาตุตาง ๆ เปนตน

อุตตรประเทศมีเมือง Kanpur เปนศูนยกลางการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเปนที่ตั้งของ Indian 
Institute of Technology (IIT) เครือขายมหาวิทยาลัย 
ดานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศ ในขณะเดียวกันยังมี 
เมือง Varanasi (พาราณสี) ซึ่งเปนทั้งเมืองประวัติศาสตรที่ 
ทรงคุณคาทั้งในแงของวัฒนธรรม และองคความรู เนื่องจาก 
เปนที ่ตั ้งของมหาวิทยาลัยพาราณสีซึ ่งเปนมหาวิทยาลัย 
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
และภาษา  

อุตตรประเทศเปนจุดศูนยกลางของระบบการคมนาคม 
ขนสงทั้งระบบถนนและระบบราง เปนจุดศูนยกลางการ 
คมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสสำหรับพื้นที่ทางตอน 
เหนือของประเทศอินเดีย และเปนเสมือนปากประตูสูภูมิภาค 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 8 รัฐที่แยกตัวออกจาก 
แผนดินใหญของประเทศอินเดีย นอกจากนี้รัฐอุตตรประเทศ 
ยังมีทาอากาศยานนานาชาติ 2 แหงและทาอากาศยาน 
ภายในประเทศ 4 แหง
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ระบบคมนาคมขนสงในรัฐอุตตรประเทศกำลังไดรับการ 
ยกระดับเพื่อพัฒนาเปนสวนหนึ่งของ Eastern Dedicated 
Freight Corridor ระเบียงเศรษฐกิจซึ่งจะเชื่อมพื้นที่ทาง 
ตอนเหนือจากเมือง Ludhiana รัฐปญจาบของประเทศ 
อินเดียสูพื้นที่ทางตะวันออกของเมือง Dankuni รัฐเบงกอล 
ตะวันตก โดยระบบรางรถไฟ และถนน รวมทั้งการบริหาร 
จัดการพื้นที่ 2 ขางทางของรางรถไฟจะพาดผาน 18 เมือง 
ในรัฐอุตตรประเทศ หรือเทียบเทารอยละ 57 ของโครงการ 
ซึ ่งจะทำใหรัฐอุตตรประเทศเปนศูนยกลางของระเบียง 
เศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยคาดวาประชากรมากกวา 
รอยละ 30 ของอุตตรประเทศจะสามารถเขาถึงและไดรับ 
ประโยชนจากระเบียงเศรษฐกิจนี ้ ปจจุบันรัฐอุตตรประเทศ 
มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่สงเสริมการคาและ 
การลงทุนมากขึ้น ดังนั้นการลงทุนในพื้นที่เหลานี้ถือเปน 
โอกาสอยางยิ่งในการขยายการคาและการลงทุนของไทย 
ในประเทศอินเดีย 

อุตตรประเทศเปนรัฐที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ทองเที่ยวมากที่สุดในประเทศอินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากมีแหลง 
ทองเที่ยวที่สำคัญใน 2 ลักษณะ ไดแกเปนจุดศูนยกลาง 
ของการเดินทางจาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนในการ 
เดินทางตามเสนทาง 4 มหาสังเวชนียสถาน ขณะที่ทาง 
ตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศยังเปนที่ตั้งของเมือง Agra ซึ่ง 
เปนที่ตั้งของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก Taj Mahaj 
และพระราชวัง ตลอดจนปอมคายที่มีความสวยงามอีกหลาย 
แหง อยางไรก็ตามขอสังเกตประการหนึ่งคือ นอกจากเมือง 
Agra และเมือง Varanasi แลว แมแตในเมืองหลวงของรัฐ 
คือ เมือง Lucknow การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ 
ทองเที่ยวทั้งโรงแรม ที่พัก รานอาหาร สถานที่ขายสินคา 
ยังไมไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมาก 
ที่หลั่งไหลเขามาและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ดังนั้น 
ผูประกอบการชาวไทยซึ่งมีองคความรู มีประสบการณ และ 
มีเงินทุน จึงควรจะพิจารณาโอกาสการเขามาลงทุนรวมกับ 
ผูประกอบการทองถิ่นในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดย 

ตองพิจารณาการลงทุนในธุรกิจนี้ในรูปแบบของเครือขาย 
4 พื้นที่ นั่นคือ อุตตรประเทศ พิหาร ราชสถาน และ 
นครหลวงเดล ีเพื่อยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวในดินแดน 
ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย อยางไรก็ตามตองพึงระวัง 
ในเรื่องของฤดูกาลของการทองเที่ยวดวยเชนกัน เนื่องจาก 
เสนทางการเดินทางสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อาจจะมีขอ 
จำกัดในเรื่องของปริมาณนักทองเที่ยวที่จะลดลงอยางมาก 
ในชวงพฤษภาคม - มิถุนายน เนื่องจากเปนชวงที่มีอากาศ 
รอนจัดของป แตในชวงกลางเดือนกรกฎาคมนักทองเที่ยว 
จะคอยๆ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญและจะหนาแนนจนไมมี 
ที่พักและรานอาหารที่จะรองรับในชวงตุลาคม - กุมภาพันธ 
ดังนั้นในชวง Low-season ผูประกอบการตองมีแผนการ 
รองรับที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ 
และกำลังคน แตพื้นที่ที่เปนขอยกเวนในเรื่องของฤดูกาลนี้ 
คือ Varanasi และเมืองทางตะวันตก เชน Agra และ 
Mathura ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทาง 
เขามาตลอดทั้งป

รัฐอุตตรประเทศ ถือเปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธกับชาว 
ภารตะในประเทศไทยมากเปนพิเศษ เนื่องจากชาวภารตะ 
ที่เดินทางเขามาพำนักในประเทศไทยตั้งแตเมื่อ 2 - 3 ชั่วคน 
ที่แลว จนกระทั่งถึงปจจุบัน สวนใหญเดินทางมากจาก 2 
พื้นที่ในประเทศอินเดีย นั่นคือ รัฐราชสถาน และรัฐอุตตร 
ประเทศ ดังนั้นในการทำธุรกิจ การคา การลงทุน นักธุรกิจ 
ไทยเชื้อสายอินเดียเหลานี้ลวนมีเครือญาติและมีสายสัมพันธ 
อันดีกับนักธุรกิจและชาวภารตะใน 2 พื้นที่นี้ดีเปนพิเศษ

สำหรับตอนตอไป จะนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ตอภาครัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตรของไทยในการดำเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจการคาและการลงทุนที่มีศักยภาพในการเขา 
สูตลาดอินเดีย รวมถึงขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจในสาขา 
สำคัญที่จะไดประโยชนจากการดำเนินงานตามกรอบขอ 
ตกลงการคาเสรี ไทย - อินเดีย และ อาเซียน - อินเดีย 
ในรัฐเปาหมายของอินเดีย 
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ป พ.ศ. 2559 ผานไปแลว 
สองไตรมาส ธุรกิจที่กำลัง 
มองหาช องทางในการ 

เติบโตตอไปจนถึงสิ ้นปอาจตองลอง 
พิจารณาสภาพแวดลอมทางธุรกิจใน
ประเทศไทยในปจจุบัน เพื่อประกอบ 
การวางแผนธุรกิจขั้นตอไป ผูเขียนจึง 
ได รวบรวมจุดแข็งและจุดออนของ 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจไทยจากรายงาน 
การจัดทำยุทธศาสตรการสรางความ 
เขมแข็งทางการคา และยุทธศาสตร 
การรวมกลุมภาคีธุรกิจ ซึ่งสถาบันวิจัย 
เพื ่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทำให 
กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
การคา กระทรวงพาณิชย

เริ่มจากจุดแข็ง สิ่งที่ประเทศไทย 
มีหรือทำไดดีอยูแลว ถือเปนขอไดเปรียบ 
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่ชัดเจนจริงๆ 
ก็มีอยู 7 ประการ ไดแก ความอุดม 
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร ความหลากหลายของ 
ภูมิประเทศ การเขาถึงเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ อัตราการจางงาน การขยาย 
ตัวของสังคมเมือง และคุณลักษณะ 
ของผูใหบริการ 

จะเห็นไดวาสามประการแรกและ 
ประการสุดทายเปนทุนตั้งตนที่ไทยมี
แบบที่แทบจะเรียกไดวาถูกหวยหลาย
เดง เดงแรก คือ ความอุดมสมบูรณ 
ของทรัพยากรทำใหไทยมีวัตถุดิบสำหรับ 

จุดแข็ง-จุดอ่อน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทย

การผลิตสินคาหลากหลายชนิดในราคา 
ที่ไมแพง สามารถแขงขันดานราคาใน 
ตลาดโลกและประชาชนภายในประเทศ 
ก็สามารถเขาถึงสินคาหลากหลายชนิด 

เดงที่สอง คือ การตั้งอยูศูนยกลางของ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน 
จุดเชื่อมตอหลายประเทศเขาดวยกัน
และสามารถเชื่อมไปถึงจีนและอินเดีย 
ท่ีเปนตลาดใหญ และการต้ังอยูบนทำเล 
ที่คอนขางปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
เชน พายุเฮอริเคน หรือภูเขาไฟ ซึ่ง 
ชวยเพิ่มความมั่นคงใหกับการประกอบ 
ธุรกิจ และเดงที่สาม คือ ความเปน 
ไทยที่ยิ้มแยมชอบใหบริการ หรือมี 
service mind ก็ชวยสงเสริมธุรกิจ 
บริการสำคัญของประเทศอยางการ 
ทองเที่ยวไดเปนอยางดี

จุดแข็งประการที่เหลือถือเปนผล 
พลอยไดที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ 
ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ไมวาจะ 

เปนการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผานโทรศัพทมือถือที่ชวยใหประชาชน 
เกือบทุกวัยมีอินเตอรเนตใชกันทั่วหนา 
ซึ่งก็ชวยใหธุรกิจเขาถึงลูกคาไดงายขึ้น 

อัตราการวางงานเฉลี่ยในชวง 15 ปที่ 
ผานมาอยูที่รอยละ 1.5 ซึ่งก็อาจแปล 
ไดวาเมื่อคนสวนใหญมีงานทำก็ยอมมี
กำลังจับจายใชสอยเยอะ เปนโอกาส 
ใหธุรกิจขายสินคาและบริการได  สวน 
การขยายตัวของสังคมเมืองก็มาพรอม 
กับระบบสาธารณูปโภคที ่จำเปนตอ 
การประกอบธุรกิจ 

มาดูจุดออนกันบาง จุดออน หมายถึง 
สิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลน แตจำเปน 
ตองม ี หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อไมให 
เสียเปรียบประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทย 
มีจุดออนที่สำคัญ 14 ประการ ไดแก 
กำลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศ 
การพึ่งพาการสงออก ผลิตภาพการ 
ผลิต คุณภาพการศึกษา ความไมมั่นคง 

ป

จุดแข็ง สิ่งที่ประเทศไทยมีหรือทำได้ดีอยู่แล้ว 
ถือเป็นข้อได้เปรียบเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีชัดเจน 
จริงๆ ก็มีอยู่ 7 ประการ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายของภูมิประเทศ การเข้าถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราการจ้างงาน การขยายตัว 
ของสังคมเมือง และคุณลักษณะของผู้ให้บริการ 

â´Â: ºØÞÇÃÒ ÊØÁÐâ¹
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ทางการเมือง การทุจริตคอรรัปชั่น การ 
บริหารจัดการภาครัฐท่ีไมไดประสิทธิภาพ 
สังคมผูสูงอายุ มาตรฐานของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) การ 
วิจัยและพัฒนา การไมมีหนวยงานกลาง 
ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 
การตรวจคนเขาเมือง การเปนโรงงาน 
รับจางผลิต และการไมใชขอมูลเชิงลึก 
ในการประกอบธุรกิจ 

ก็เปนที ่นาตกใจวาเรามีจุดออน
มากกวาจุดแข็งถึงเทาตัว จุดออนของ 
ไทยสวนมากเปนผลมาจากการดำเนิน 
นโยบายในชวงที่ผานมา ไมวาจะเปน 
นโยบายดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม และดาน 
แรงงาน เปนตน ซึ่งจุดออนเหลานี้ 
แทบจะกลบรัศมีจุดแข็งที่ไทยมีเกือบ 
สนิท และจุดออนบางตัวก็ไปหักลาง 
จุดแข็งโดยตรงดวย ตัวอยางเชน อัตรา 
การวางงานที่ต่ำที ่ถือเปนจุดแข็งนั ้น 
กลับไมไดสงผลใหผู คนในประเทศมี 
กำลังจับจายใชสอยมาก เนื่องจากจุด 
ออนของเรา คือ กำลังซื้อของผูบริโภค 
ในประเทศคอนขางต่ำ ซึ่งก็เปนผลมา 
จากการที่ประเทศไทยติดกับดักรายได 
ปานกลางมานาน กลาวคือ แมวาเรา 

จะสามารถพัฒนาประเทศจนพนระดับ 
ความยากจนได แตก็ไมสามารถยก 
ระดับไปสูประเทศที่ร่ำรวยไดเชนกัน 
และเมื ่อพิจารณาวาสังคมไทยกำลัง 
กลายเปนสังคมผูสูงอาย ุก็หมายความ 
วาอัตราการวางงานที่ต่ำนั้นอาจไมได 
เปนเพราะประเทศเรามีจำนวนงานที่ดี 
ในตลาดมาก แตสวนหน่ึงเกิดจากจำนวน 
คนที ่จะทำงานลดลงอยางตอเนื ่อง 
ตางหาก

ในขณะเดียวกัน จุดแข็งบางประการ 
ก็อาจเปนปจจัยที ่สงเสริมใหเกิดจุด 
ออนดวย เชน การมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อุดมสมบูรณและหลากหลายก็ทำให 
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตสินคาราคา 
ถูกใหบริษัทตางชาติและมีการพึ่งพา 
การสงออกมายาวนาน เมื่อเราผลิต 
แตสินคาราคาถูก และไมไดติดตอกับ 
ผูบริโภคขั้นสุดทายโดยตรงเพราะเรา 
รับจางเขาผลิตอยางเดียว ธุรกิจไทย 
สวนมากจึงไมคอยไดใชขอมูลที่เกี่ยวกับ 
ตลาดวาเทรนดไหนนาจะหรือกำลัง 
มาแรง หรือคำนึงวาตองผลิตสินคา 
แบบไหนถึงจะโดนใจผูบริโภค จึงไม 
คอยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือ 

ผลิตภัณฑใหมๆ เทาไรนัก 
ปจจัยเหลานี้ เมื่อประกอบกับ 

จุดออนดานอ่ืน เชน การบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ไมไดประสิทธิภาพและมักมี 
การทำงานแยกสวน ความไมมั่นคง 
ทางการเมือง และการทุจริตคอรรัปชั่น 
แลว จึงทำใหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
ในปจจุบันดูไมคอยสดใส และเต็มไป 
ดวยปญหาอยางที่เห็นกันอยู อยางไร 
ก็ด ีแมวาจุดออนที่ยกมาดูจะเปนภาระ 
ของภาครัฐที่ตองแกไขไปเสียหมด แต 
ภาคธุรกิจเองอาจไมมีเวลามานั่งรอให 
รัฐแกจุดออนเหลาน้ีได โดยเฉพาะอยาง 
ยิ ่งเมื ่อตองแขงขันกับประเทศอื ่นใน 
ภูมิภาคอยาง เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และเมียนมารซึ ่งกำลังเนื ้อหอมและ 
เปนที่จับตามองของนักลงทุนตางชาติ 
รวมถึงนักธุรกิจไทยเองดวย 

ภาคธุรกิจสามารถลบจุดออนบาง 
ประการดวยตัวเอง เชน ยกระดับจาก 
การเปนผูรับจางผลิต หันมาออกแบบ 
ผลิตภัณฑและสรางแบรนดเปนของ 
ตัวเอง โดยใชขอมูลตลาดเปนตัวตั้งวา 
ควรขายสินคาและบริการประเภทใด 
ใหกับกลุมลูกคาใด ควบคูไปกับการทำ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดสินคาที่ตรง 
กับความตองการของตลาดและมีมูลคา 
เพิ่มสูง หากทำไดแลว จุดแข็งของไทย 
ดานอื่นๆ เชน การเขาถึงเทคโนโลยี 
สารสนเทศจะเปนตัวชวยใหสินคาและ 
บริการของเราเขาถึงผู บร ิโภคในวง 
กวางได

ขอมูลเพิ่มเติม
ทีมจัดการความรูและสื่อสารสาธารณะ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทร.02-718-5460 ตอ 511 
e-mail: kmteam@tdri.or.th
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ทุเร ียนหร ือราชาผลไม  
(King of Fruit) เปนผลไม 
เม ืองร อนท ี ่น ิยมปล ูก 

ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดย 
ประเทศไทยเปนผ ู ผล ิตทุเร ียนราย 
ใหญที่สุด ประเทศผูผลิตรองลงมา คือ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และ 
เวียดนาม   

ในระยะ 5 ปท่ีผานมา (ป 2554 – 
2558) พื้นที ่ใหผลทุเรียนลดลงจาก 
604,477 ไร ในป 2554 เปน 573,293 
ไร ในป 2558 หรือลดลงรอยละ 1.23 
ตอป ชวงป 2554 - 2557 พื้นที่ใหผล 
ทุเรียนลดลงเพราะการโคนตนทุเรียนท้ิง 
จากปญหาโรครากเนา โคนเนา รวมทั้ง 
เกษตรกรไดปรับเปล่ียนมาปลูกยางพารา 
และปาลมน้ำมันแทนเพราะไดราคา 
ดีกวา ในขณะที่การผลิตในป 2558 
พบวาพื้นที่ใหผล 573,293 ไร เพิ่ม 
จากป 2557 ซึ่งมีพื้นที่ใหผล 570,602 
ไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.47 เนื่องจาก 
ในชวง 2-3 ปที่ผานมาเกษตรกรขาย 
ทุเรียนไดราคาด ี ความตองการบริโภค 
ทุเรียนทั้งในประทศและตางประเทศ 
เพ่ิมข้ึน จึงจูงใจใหเกษตรกรขยายเน้ือที่ 

การเพาะปลูก
แหลงเพาะปลูกหลักอยู ในภาค 

ตะวันออกและภาคใต โดยในภาค 
ตะวันออกปลูกมากที่จังหวัดจันทบุรี 
ระยองและตราด มีพื้นที่ใหผลในป 
2558 ทั้งหมด  245,351 ไร คิดเปน 
รอยละ 43 ของพื้นที่ใหผลทั้งประเทศ 
และมีผลผลิตทุเรียนรวมกัน 337,618 
ตัน คิดเปนรอยละ 56 ของผลผลิต 
ทุเรียนทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคใต 
ปลูกมากที่จังหวัดชุมพร ยะลา นครศร ี
ธรรมราช นราธิวาส สุราษฎรธานี และ 
สงขลา มีพื้นที่ใหผลรวมกัน 256,482 
ไรคิดเปนรอยละ 45 ของพื้นที่ใหผลทั้ง 
ประเทศและใหผลผลิตรวม 223,663 
ตัน คิดเปนรอยละ 37 ของผลผลิต 
ทุเรียนทั้งหมด สำหรับภาคเหนือปลูก 
มากที่จังหวัดอุตรดิตถ

สำหรับการบริโภคทุเรียน ในป 
2554-2558 การบริโภคทุเรียนภายใน 
ประเทศจะมีปริมาณนอยกวาการสงออก 
โดยในป 2558 ปริมาณผลผลิตทุเรียน 
มีจำนวน 601,884 ตัน แบงเปนการ 
บริโภคภายในประเทศปริมาณ 213,362 
ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.45 ของ 

ปริมาณผลผลิตท้ังหมด และการสงออก 
ทุเรียนและผลิตภัณฑมีปริมาณ 388,522 
ตันสด คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.55 
ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 

สวนตลาดสงออกทุเรียนสดและ
ผลิตภัณฑที่สำคัญของไทย จีนเปน 
ตลาดทุเรียนที่สำคัญของไทย โดยในป 
2558 ไทยสงทุเรียนสดไปจีน 196.83 
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 50 
ของมูลคาการสงออกทุเรียนสดทั้งหมด 
ในขณะที่การสงออกไปยังตลาดฮองกง 
มีมูลคาสูงรองลงมา คิดเปนรอยละ 41 
ของมูลคาการสงออกทุเรียนสดทั้งหมด 
ซึ่งทุเรียนที่ถูกสงไปฮองกงนั ้นจะถูก 
สงตอหรือ Re-Export ไปยังจีนแผนดิน 
ใหญ เชนกัน เนื่องจากชองทางการ 
นำเขาของฮองกงนั้นหลากหลาย และ 
เอื้อตอการทำการคามากกวา 

นอกจากนี้ในสวนของผลิตภัณฑ
อื่นๆ จากทุเรียน เชน การสงออก 
ทุเรียนอบแหง ตลาดหลักที่สำคัญใน 
การสงออกทุเรียนอบแหงของไทย คือ 
ตลาดจีน โดยในป 2558 ไทยสงออก 
คิดเปนมูลคา 4.10 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ในขณะที่การสงออกทุเรียนแชแข็งนั้น 

ท

สู่ความเป็นผู้นำในตลาดโลก
อย่างย่ังยืนของทุเรียนและ
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปของไทย
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จีนก็ถือเปนตลาดหลักที่สำคัญของไทย 
เชนเดียวกัน โดยป 2558 ไทยสงออก 
ทุเรียนแชแข็งไปจีน คิดเปนมูลคา 37.74 
ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 
กอนหนาจาก 12.82 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
อยางเดนชัดถึงรอยละ 155 รองลงมา 
เปนสหรัฐอเมริกา 12.12  ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ และแคนาดา 3.04 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ สวนทุเรียนกวน ตลาด 
หลักที่สำคัญ คือ ตลาดรัสเซีย ตลาด 
แคนาดา และตลาดฮองกง คิดเปน 
มูลคา 0.61  0.35 และ 0.23 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ

สำหรับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
ที ่สามารถปลูกทุเรียนไดนั ้น พบวา 
มาเลเซียผลิตทุเรียนไดประมาณปละ 
300,000 ตัน สวนใหญบริโภคในประเทศ 
และสงออกบางสวน ทุเรียนพันธุคุนยิต 
(Musang King, Raja Kunyit) ขึ้นชื่อ 
วาเปนราชาแหงทุเรียนของมาเลเซีย  
มีลักษณะ เดนคือพูเล็ก เนื้อสีเหลือง 
เขม กล่ินฉุนและรสหวานจัด การสงออก 
ทุเรียนจากมาเลเซียไดรับการสนับสนุน 
อยางเต็มที่จากรัฐบาลซึ่งเปนหนึ่งใน 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
ของภาครัฐ The National Agro-Food 
policy (2554-2563) ใหอุตสาหกรรม 
การเกษตรเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศและเพิ ่มดุลการคาของ 
ประเทศ โดยตลาดสงออกทุเรียนสด 
ที่สำคัญของมาเลเซีย คือ สิงคโปร จีน 
และฮองกง ซึ่งในป 2558 มาเลเซีย 
ส งท ุ เร ียนสดไปจำหน ายในตลาด 
ดังกลาว 7.95  6.04 และ 2.01 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดว า 

สำหรับผลผลิตทุเรียนของไทยที่นำไป 
แปรรูปยังมีสัดสวนนอย จากขอมูลใน 
ป 2558 พบวาผลผลิตทุเรียนที่ไทย 
ผลิตไดทั้งสิ้น 601,884 ตันนำไปผลิต 
ทุเรียนแปรรูปเพื่อบริโภคทั้งในประเทศ 

และสงออกไปขายยังตางประเทศเพียง 
62,635 ตันคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.41 
ของผลผลิตทั้งหมด  

ภาวะตลาดภายในประเทศของ 
ทุเรียนแปรรูป พบวาผูบริโภคมีความ 
ตองการและนิยมบริโภคทุเรียนแปรรูป 
ประเภทขบเคี้ยว เชน ทุเรียนทอด 
ทุเรียนกวน ทอฟฟทุเรียน เปนตน 
โดยมีแหลงวางจำหนายหลักอยูบริเวณ 
ตลาดของฝากในสถานที่ทองเที่ยวของ 
จังหวัดตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธและ 
เพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ยังนิยม 
นำทุเรียนไปแปรรูปเปนอาหารและขนม 
เชน ทุเรียนเชื่อม ขาวเหนียวทุเรียน 
ไอศกรีมทุเรียน ขนมไหวพระจันทรไส 
ทุเรียน เปนตน สวนภาวะตลาดตาง 
ประเทศพบวาทุเรียนแปรรูปยังเปนที่ 

ตองการของตลาดตางประเทศ เชน 
ตลาดจีน แคนาดา สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และรัสเซีย มีความ 
ตองการทุเรียนแชแข็งและทุเรียนกวน 
โดยแนวโนมความตองการทุเรียนสุก 

แชแข็งมีมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดจีน 
เพราะมีความสะดวกในการรับประทาน 
และไมเสี่ยงตอการบริโภคทุเรียนออน 
รวมทั้งลดตนทุนคาขนสง ไมตองนำ 
เปลือกทุเรียนไปดวย สำหรับการแปร 
รูปทุเรียนในลักษณะของการอบแหง 
อบกรอบ ยังสามารถทำตลาดไดในจีน 
ฮองกง ไตหวัน เมียนมาร และ 
ฟลิปปนส เปนตน ประเทศคูแขงที่ 
สำค ัญของไทยสำหร ับการส งออก 
ทุเรียนแปรรูปในตลาดโลก คือไตหวัน 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปนตน

แนวโนมของการคาการลงทุน 
ทุเรียนแปรรูปยังมีอนาตตที่ดี เพราะ 
ไทยสามารถผลิตทุเรียนไดในปริมาณ 
มาก แตจุดออนของการสงเสริมทุเรียน 
แปรรูปคือผู ประกอบการแปรรูปเขา 
ถึงแหลงวัตถุดิบไดยากและไมสามารถ 

จีนเป็นตลาดทุเรียนท่ีสำคัญของไทย โดยในปี 2558 
ไทยส่งทุเรียนสดไปจีน 196.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือร้อยละ 50 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนสด 
ทั้งหมด ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง 
มีมูลค่าสูงรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 41 ของมูลค่า 
การส่งออกทุเรียนสดทั้งหมด ซึ่งทุเรียนที่ถูกส่ง 
ไปฮ่องกงนั้นจะถูกส่งต่อหรือ Re-Export ไปยัง 
จีนแผ่นดินใหญ่ เช่นกัน เนื่องจาก ช่องทางการ 
นำเข้าของฮ่องกงนั้นหลากหลาย และเอื้อต่อการ 
ทำการค้ามากกว่า 
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ซื ้อทุเรียนมาเก็บไวใชไดตลอดทั ้งป 
เนื ่องจากขาดแคลนเงินทุนและขาด 
แคลนหองเย็นเปนตน แตอยางไรก็ตาม 
การสงเสริมใหนำทุเร ียนไปแปรรูป 
มากขึ้นจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มให 
กับทุเรียนสดโดยเฉพาะทุเรียนที่ไมได 
ขนาดตามที่ตลาดตองการ นอกจากนี้ 
ยังสามารถสงออกสรางรายไดใหกับ 
ประเทศ โดยไมตองพึ่งพิงวัตถุดิบจาก 
ตางประเทศ ทั้งนี้การที่จะแขงขันใน 
ตลาดโลกไดตอไปอยางยั่งยืนประเทศ 
ไทยจะตองมีการควบคุมการผลิตใหมี 
คุณภาพและสินคาไดมาตรฐานเปน 
ที ่ยอมรับโดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่อง 
ของความสะอาด ปลอดภัย และถูก 
สุขลักษณะ เน่ืองจากในปจจุบันประเทศ 
ตางๆโดยเฉพาะในแถบยุโรป อเมริกา 
และญี่ปุน ไดมีกฎระเบียบการนำเขา 
ที ่ เน นทางดานขอกำหนดเก ี ่ยวก ับ 
สุขอนามัยและเขมงวดในเรื ่องความ 
สะอาดปลอดภัยของผ ักและผลไม  
อยางจริงจัง

อยางไรก็ตามแมวาทุเรียนของ 
ไทยจะมีแนวโนมที ่ด ีในการสงออก 
แตก็ยังมีอุปสรรคที่ยังตองตระหนักไว 
เชนกัน ไมวาจะเปนการที่ปริมาณและ 
คุณภาพของทุเรียนในแตละปไมแนนอน 
อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ ปญหา 
โรคและแมลงรบกวน มีขอจำกัดดาน 
การขนสงทางเรือเนื ่องจากผู สงออก 
ตองพึ่งบริการเรือของตางชาติ กอง 
เรือพาณิชยไทยมีไมเพียงพอ รวมทั้ง 
ประเทศคูคาบางประเทศมีมาตรการ 
เขมงวดในการนำเขาสินคาเกษตร พืช 
ผักและผลไม เชน มีมาตรการดาน 
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary 
and phytosanitary measures) 

หรือตองไดรับอนุญาตนำเขาหรือตอง 
ผานกระบวนการตรวจสอบ เปนตน 
และที่สำคัญลงจีนเขามาทำการรับซื้อ 
จากเกษตรกรเองโดยการเหมาสวน 
และทำการสงออก ซึ่งเปนอุปสรรคของ 

ผูประกอบการไทยเพราะการที่ลงจีน 
เขามารับซื้อเอง ขายเอง จะทำใหมี 
บทบาทในการกำหนดราคาที่ซื ้อจาก 
เกษตรกร และตั้งราคารับซื้อไวสูงซึ่ง 
เปนราคาที่พอคารับซื้อคนไทยแขงขัน 
ได ค อนขางลำบากและอาจทำใหผ ู  
แปรรูปขาดแคลนวัตถุดิบ (ทุเรียน) ที่ 
จะใชในการแปรรูป

ทั้งนี้ในขณะนี้สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวง 
พาณิชย ไดมอบหมายใหศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ดำเนินการโครงการ 
จัดทำยุทธศาสตรการสรางโอกาสทาง 
การคาการลงทุนและพัฒนาตนแบบ 
ธุรกิจสินคาเกษตร โดยหนึ่งในสินคา 
เกษตรท่ีนำมาจัดทำยุทธศาสตรดังกลาว 
คือ ทุเรียน โดยมุงหวังให “ทุเรียน 
และผลิตภัณฑของไทยยังคงครอง 
ความเปนผูนำในตลาดโลก” โดยการ 

สรางความแข็งแกรงตลอดหวงโซ 
อุปทานทุเรียน พัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานทุเรียนไทยและผลิตภัณฑ 
ทุเรียนแปรรูปใหคงครองความเปน 
ผูนำในตลาดโลก

โดย (ราง) ยุทธศาสตร หรือ 
แนวทางที ่จะทำใหไทยครองความ 
เปนผูนำในตลาดโลกไดน้ัน ในสวนของ 
ทุเรียนสด จะตองดำเนินการตอไปนี้ 

1. การเพิ ่มขีดความสามารถ 
ของผลผลิตและการบริหารการรับ 
ซื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 

- ส  ง เสร ิมการปล ูกท ุ เร ี ยน 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic)

- สนับสนุนการบริหารจัดการ 
การผลิตและการรับซื ้อผลผลิตใหได 
มาตรฐานความปลอดภัยอยางจริงจัง 
และเขมงวด 

- ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให  
กลุ มเกษตรกรเปนผู รวบรวมผลผลิต 
ในระดับทองถิ่นในกรณีที่ตลาดมีความ 
ตองการมากกวาผลผลิตและ/หรือ 
สนับสนุนใหทำ contract farming ใน 
กรณีที่ผลผลิตมากกวาความตองการ 

การจะนำพาทุเรียนและผลิตภัณฑ์ของไทยก้าวไปสู่
ตลาดโลกและครองความเป็นผู้นำได้อย่างย่ังยืนน้ัน 
จำเป็นต้องได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ 
เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ซึ่งต้องให้ความใส่ใจ และ 
ผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งภาครัฐ 
ทั้งหน่วยงานเกษตร พาณิชย์ สถาบันการเงิน ที่ 
จะต้องเป็นหน่วยสนับสนุนผลักดันภาคเกษตรไทย 
และภาคเอกชนที่จะเป็นทีมรุกตลาดที่สำคัญเพื่อ 
นำพาทุเรียนไทยไปสู่ตลาดโลก 
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หมายเหตุ : ขอมูลจากโครงการจัดทำยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนและพัฒนาตนแบบธุรกิจสินคาเกษตร 
โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย และศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย

- ปฏิรูปหรือปรับปรุงสหกรณ 
การเกษตรใหทำธุรกิจเกษตรอยางจริงจัง 
และดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล

2. การเพิ่มประสิทธิภาพขอมูล 
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการหวงโซ 
อุปทานใหแข็งแกรง

- สน ับสน ุนให ม ี การจ ัดทำ 
ฐานขอมูลทุเรียนทางดานสถานการณ 
การผลิตเพิ่มขึ้น  

- สน ับสน ุนให ม ี การจ ัดทำ 
ฐานขอมูลผู รวบรวมผลผลิตทุเร ียน 
แตละประเภทในแตละจังหวัดที่ปลูก 

- ส  ง เสร ิ ม ให ม ี การบร ิ การ 
ขอมูลแบบ one stop service ใน 
การเขาไปลงทุนทำธุรกิจในตลาดตาง 
ประเทศ รวมถึงเผยแพรขอมูลใหไดรับ 
ทราบอยางทั่วถึง ตอเนื่องในชองทาง 
ที่สามารถเขาถึงไดงายและเปนที่รูจัก 

3. การสรางโอกาสตลาดทุเรียน 
ใหสอดคลองกับกระแสนิยมของผู  
บริโภค

- สงเสริมและสนับสนุนใหผ ู  

ประกอบการลงทุนเปดรานอาหาร/ 
รานกาแฟ/รานอาหารเคลื่อนที่ ที่นำ 
ทุ เร ียนสดมาเป นส วนหน ึ ่ งในการ 
ประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม เชน พิซซา 
หนาทุเรียน กาแฟรสทุเรียน เปนตน

- สนับสน ุนการจ ัดมหกรรม 
ทุเรียนระดับชาติเพื ่อประชาสัมพันธ 
อัตลักษณทุเรียนไทยใหเปนที่รูจักอยาง 
ทั่วถึงและตอเนื่อง พรอมสื่อประชา 
สัมพันธที่ทันสมัยควบคูกับคอนเทนต 
มารเก็ตติ้งที่นาสนใจ ผานสื่อสังคม 
ออนไลน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน 
วิทยุ ฯลฯ

- สงเสริมและสนับสนุนเพื ่อ 
สรางโอกาสทางการคาทุเรียนโดยใช 
สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

สวนผลิตผลภัณฑทุเรียนแปรรูป 
นั้นตองดำเนินการสรางความแตกตาง 
ของผลิตภัณฑทุเรียนเพื่อสรางคุณคา 
ใหสอดคลองกับความตองการของผู 
บริโภคดวยนวัตกรรม ดังนี้

- ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให 
SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร  

ใหไดรับองคความรูและนวัตกรรมใน 
การแปรรูปและเขาถึงงานวิจัยที่ดีๆจาก 
สถาบันการศึกษาหรือจากหนวยงาน 
ภาครัฐ

- สงเสริมและสนับสนุนใหม ี 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของประเทศ 
ตางๆ อยางตอเนื่องทั้งตลาดเดิมและ 
ตลาดใหมและเผยแพรรายงานการ 
ศึกษาในชองทางที่เปนที่รูจัก

- สงเสริมและสนับสนุนใหผ ู  
ประกอบการขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน 
กลุมเกษตรกรมีโอกาสไดรับการพัฒนา 
ดานการตลาด การทำแผนธุรกิจ ตรา 
สินคาและบรรจุภัณฑ

- สงเสริมและสนับสนุนใหผ ู  
ประกอบการ SMEs มีโอกาสสราง 
เครือขายในตางประเทศ

- สงเสริมและสนับสนุนเพื ่อ 
สรางโอกาสทางการคาทุเรียนแปรรูป 
โดยใชสื่อหรือการคาบนอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce)

การจะนำพาทุเรียนและผลิตภัณฑ 
ของไทยกาวไปสู ตลาดโลกและครอง 
ความเป นผ ู นำได อย างย ั ่ งย ืนน ั ้น 
จำเปนตองไดรับความรวมจากทุกภาค 
สวน ตั้งแตเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 
ซึ ่งตองใหความใสใจและผลิตสินคา 
ดวยความรับผิดชอบ รวมทั้งภาครัฐ 
ทั้งหนวยงานเกษตร พาณิชย สถาบัน 
การเงิน ที่จะตองเปนหนวยสนับสนุน 
ผลักดันภาคเกษตรไทย และภาคเอกชน 
ที่จะเปนทีมรุกตลาดที ่สำคัญเพื ่อนำ 
พาทุเรียนไทยไปสูตลาดโลก 
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สภาหอการคาแหงประเทศ 
ไทย ไดรับการสนับสนุน 
และรวมมือกับสถานเอก- 

อัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย 
รวมกันจัดตั้ง Italian-Thai Business 
Forum โดยเอกอัครราชทูตอิตาลี 
ประจำประเทศไทย นายฟรันเชสโก 
ซาเวรีโอ นีซีโอ (H.E. Mr. Francesco 
Saverio Nisio) และประธานกรรมการ 
หอการคาไทย และสภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย นายอิสระ วองกุศลกิจ ได 
เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพ
ทางธุรกิจของทั้งสองประเทศ จึงจัดให 
ภาคเอกชนชั้นนำ (Leading Business 
Sector) ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร 
ระดับสูง (CEO) ใหมีโอกาสและชอง 
ทางพบปะกัน โดยมีวัตถุประสงคหลัก 
เพื่อสนับสนุนใหบริษัทหลักชั้นนำตางๆ 
ไดสรางเครือขายและทำความรูจักซ่ึงกัน 

Italian – Thai 
Business Forum

และกัน เพื่อสามารถใหความชวยเหลือ 
กันในดานของการคาและการลงทุน 
รวมไปถึงสามารถตอยอดขยายธุรกิจ
รวมกันตอไปไดในอนาคต โดยไดรับ 
เกียรติจากนายคารโล พรีเซ็นติ (Mr. 
Carlo Pesenti) จากกลุมอิตัลซีเมนติ 
(Italcementi Group) และนางสาว 
บุษบา จิราธิวัฒน จากกลุมเซ็นทรัล เปน 
ประธานรวม (Co-Chair) ในเวทีนี้ดวย 

การประชุมครั้งแรก ไดจัดขึ้นที่ 
เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อปที่ 
ผานมา ซึ่งตรงกับชวงที่มีการจัดงาน           
Expo Milan 2015 โดยเริ่มตนจากมี 
บริษัทไทยเขารวม 10 ราย และอิตาลี 
13 ราย และไดรับกระแสตอบรับและ 
ประสบความสำเร็จเปนอยางดียิ่ง จึง 
ไดมีการสานตอการประชุมครั้งที ่2 ใน 
ปตอมา ซึ่งประเทศไทยไดมีโอกาสเปน 
เจาภาพในการจัดการประชุม เม่ือเดือน 
พฤษภาคมที่ผานมา ณ  ปารดี รีสอรท 
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยการ 
ประชุมมีบรรยากาศที่เปนกันเอง ซึ่ง 
ชวยเสริมสรางความสัมพันธฉันทมิตร

ส
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ระหวางสมาชิก จึงทำใหไดมีการพบปะ 
พูดคุยเจรจาทางธุรกิจสืบเนื่องมาจน 
ถึงทุกวันนี้ 

ปจจุบัน Italian – Thai Business 
Forum มีสมาชิกจำนวน 30 บริษัท 
จากหลากหลายอตุสาหกรรม อาทิเชน 
ธุรกิจดานอาหาร, ธุรกิจดานกอสราง, 
ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจยานยนตและ 
เครื่องจักรกล, ธุรกิจคาปลีก, ธุรกิจ 
สิ่งทอ, ธุรกิจทองเที่ยว โดยมีบริษัท 
ชั้นนำของไทย จำนวน 17 ราย นำ 
โดย กลุมเซ็นทรัล, ดุสิตธานี, กลุม 
มิตรผล, ปตท, การบินไทย, ธนาคาร 
กรุงเทพ, กลุมไทย ซัมมิท และประกัน 
ภัยไทยวิวัฒน และบริษัทชั้นนำของ 

อิตาลีที่เขารวมเปนสมาชิกมีจำนวน 
13 ราย อาทิเชน กลุมอิตัลซีเมนติ, 
ดูคาติมอเตอรโฮลดิ้ง, เฟอเรโร, ซีเอ็น 
เอช, อกัสตา เวสตแลนด เปนตน 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีความสนใจที่ 
จะเพ่ิมจำนวนสมาชิกภายใตสาขาธุรกิจ 
บริการ การทองเท่ียวและโรงแรม อาหาร 
และการออกแบบ ดีไซน เขารวมเปน 

สมาชิกในโอกาสตอไปอีกดวย
จากการประชุมทั้งสองครั้งถือวา

ประสบความสำเร ็จเป นอย างมาก 
นอกจากจะเอื้อประโยชนตอภาคธุรกิจ 
เเลว ยังชวยพัฒนาความสัมพันธระหวาง 
ทั้งสองประเทศอีกดวย ถือเปนโอกาส 
อันดีที ่ภาคเอกชนจะไดแลกเปลี ่ยน 
ประสบการณที่มีความชำนาญแตกตาง 
กันไป อันจะนำไปสูการสงเสริมความ 
รวมมือระหวางไทยเเละอิตาลีในอนาคต                  
โดยมีสภาหอการคาแหงประเทศไทย
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิตาลีประจำประเทศไทยเปนตัวกลาง
ในการประสานงานใหนักธุรกิจของ 
ทั ้งสองประเทศไดพบหารือถึงความ 
รวมมือทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได

Italian – Thai Business Forum 
ถือเปนอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญสำหรับการ 
กระชับความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง 
ไทยกับอิตาล ีรวมไปถึงการสรางความ 
รวมมือระหวางกันเพื่อรวมกันนำเสนอ 
และแกไขอุปสรรคทางการคา และเพิ่ม 
มูลคาการคาและการลงทุนระหวาง 
กันตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ในที่ประชุม 
ไดมีแผนการในการจัดประชุมครั้งที่ 3 
โดยมีฝายอิตาลี เปนเจาภาพในเดือน 
พฤษภาคมของปถัดไป
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ปจจุบันกระแส Startup 
เริ ่มไดรับความสนใจจาก
คนรุนใหมมากขึ้น และมี 

หลายรายท่ีหันมาเร่ิมตนธุรกิจ Startup 
ซ่ึงเปนท่ีคาดหมายวาจะมีบทบาทสำคัญ 
ตอเศรษฐกิจในไมชา จากผลสำรวจลาสุด 
ของโครงการ Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) พบวาคนไทยราว 
รอยละ 71 มองวาการกอตั้งธุรกิจ 
Startup รวมทั้งธุรกิจ SMEs เปนทาง 
เลือกในการประกอบอาชีพที่นาสนใจ 
เนื่องจากสามารถเริ่มตนโดยใชเงินทุน 
และแรงงานไมมาก เนนการใชความ 
คิดสรางสรรคในการสรางโอกาสทาง 
ธุรกิจ และสามารถสรางรายไดอยาง 

รวดเร็ว นอกจากน้ี การสงเสริมโครงการ 
Thailand 4.0 ของภาครัฐที่จะปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจจากการขับเคลื่อน 
ดวยอุตสาหกรรมหนักไปสูอุตสาหกรรม 
ที่อิงกับเทคโนโลย ี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม ทำใหธุรกิจ Startup 
ซึ่งสวนใหญดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมใหมๆ จะเปน 
สวนสำคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในชวงป 2555-2558 
ธุรกิจ Startup ในประเทศไทยสามารถ 
ระดมทุนไดสูงถึง 86.5 ลานดอลลาร 
สหรัฐ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอ 
เน่ือง ขณะท่ีการพัฒนารูปแบบของธุรกิจ 
Startup มีอยางตอเนื่อง และนับวัน 
จะยิ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจไทยในอนาคต 
Inc.com เว็บไซตที่รวบรวมแนว 

คิดธุรกิจ ประเมินวาในอนาคตอันใกล 
นี้สภาวะแวดลอมของธุรกิจ Startup 
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้
 

แรงงานเข้าสู่อาชีพ 
Freelancer เพ่ิมข้ึน

ปจจุบันสังคมวัยทำงานเริ่มเขาสู
กลุม Gen Y (ผูที่เกิดในชวงป พ.ศ. 
2523-2540) ซึ่งยังไมรวมกลุม Gen Z 
(ผูที่เกิดหลังป 2540) ที่กำลังจะเขาสู 
ตลาดแรงงานในเร็วๆ นี้ โดยทั้งสอง 
Generation นิยมประกอบอาชีพรับจาง 
อิสระ (Freelancer) เนื่องจากคน 

กลุ มนี ้ต องการความสมดุลระหวาง 
เวลาทำงานกับเวลาสวนตัว ซึ่งการ 
เปน Freelancer ที่สามารถเลือกได 
วาจะทำงานท่ีไหน และเม่ือไรตามความ 
ตองการ สามารถตอบโจทยดังกลาว 
ไดอยางลงตัว ทั้งนี้ จากการศึกษาของ 
Freelancer’s Union พบวาในป 2558 
แรงงานที่เปน Freelancer ในสหรัฐฯ 
มีจำนวนราว 54 ลานคน คิดเปนสัดสวน 
ราว 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมดใน 
สหรัฐฯ และคาดวาสัดสวนดังกลาวจะ 
สูงถึงรอยละ 40 ในป 2563 ขณะที่ 
The Association of Independent 
Professionals and the Self-Employed 
(IPSE) ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนการ 
ทำงานอิสระ รายงานวา ในป 2556 

แรงงานที่เปน Freelancer ในยุโรปมี 
สัดสวนราว 1 ใน 4 ของแรงงานทั้งหมด 
ในยุโรป สำหรับประเทศไทยยังไมมี 
รายงานจำนวน Freelancer ที่แนนอน 
แตคาดวาจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ ้นใน 
อนาคตตามเทรนดโลก ปจจุบันธุรกิจ 
Startup นิยมจางกลุม Freelancer 
มากขึ้น เนื่องจากมีขอดีที่ไมตองรับ 
ภาระดูแลดานสวัสดิการ และยังได 
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
รวมถึงเพ่ิมความหลากหลายใหกับธุรกิจ 
เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนพนักงาน 
ใหเหมาะสมกับงานแตละโครงการ ใน 
ทำนองเดียวกัน Freelancer ก็นิยม 
ทำงานกับธุรกิจ Startup เชนกัน 

เน่ืองจากการรับงานเปนโครงการ ทำให 
สามารถจัดสรรเวลาทำงานกับเวลา 
สวนตัวไดสะดวกกวาการทำงานประจำ 
กับองคกรขนาดใหญ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ผ่าน Equity 
Crowdfunding 
เป็นท่ีนิยมมากข้ึน

Equity Crowdfunding หรือ 
การระดมทุนจากมวลชนโดยแลกกับ
สิทธิ์การเปนเจาของบริษัทในฐานะผู 
ถือหุน คาดวาจะกลายเปนชองทาง 
หลักใหกับธุรกิจ Startup ในการเขา 
ถึงแหลงเงินทุน เนื่องจากมีขั้นตอนงาย 
ตนทุนต่ำ และใชระยะเวลาสั้นในการ 

ป

เทรนด์ Startup ในอนาคต…
โอกาสที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด
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ประสบความสำเร็จ อาทิ Kickstarter 
และ Indiegogo สำหรับประเทศไทย 
Crowdfunding มักอยูในรูปแบบของ 
การบริจาค อาทิ เว็บไซต Taejai ซึ่ง 
สงเสริมโครงการชวยเหลือสังคม หรือ 
รูปแบบการคืนผลตอบแทนเปนรางวัล 
เชน เว็บไซต Afterword ที่เปดโอกาส 
ใหนักเขียนระดมทุนจากผูอาน โดยผู 
อานจะไดรับหนังสือที่เขียนเปนรางวัล 
เปนตน ลาสุดสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ไดสนับสนุนผูประกอบการ 
Startup ของไทยใหเขาถึงแหลงเงินทุน 
ผาน Equity Crowdfunding มากขึ้น 

ดวยการปรับปรุงเกณฑกำกับดูแลให 
เอื้อตอการระดมทุนของผูประกอบการ 
มากขึ้น พรอมทั้งควบคุมความเสี่ยง 
และใหความรูแกนักลงทุน เพื่อใหการ 
ระดมทุนผานชองทางดังกลาวเก ิด 
ประสิทธิผลอยางแทจริง

Startup หันมา 
เร่ิมทำธุรกิจในสาขา 
Fintech มากข้ึน

ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคเร่ิม 
หันมาทำธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต 
มากข้ึนไมวาจะเปนการชำระเงินออนไลน 
การซื้อหุนออนไลน หรือแมแตการ 

ขอสนับสนุนเงินทุน เมื่อเปรียบเทียบ 
กับการกูเงินจากสถาบันการเงิน และ 
การรวมลงทุน (Venture Capital) 
นอกจากนี้ การระดมทุนดวยวิธีนี้ยัง 
ทำใหสินคาหรือธุรกิจเปนที่รู จักของ 
ตลาดมากขึ้น ทั้งนี ้วิธีการระดมทุนจาก 
มวลชนเติบโตอยางรวดเร็ว สะทอนได 
จากตลาด Crowdfunding ในสหรัฐฯ 
ที่มีมูลคาสูงถึง 16 ลานลานดอลลาร 
สหรัฐ ในป 2558 เทียบกับที่มีมูลคา 
เพียง 800 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2553  และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 32 
ลานลานดอลลารสหรัฐ ในป 2559 
ตัวอยางเว็บไซต Crowdfunding ที่ 
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ระดมทุนออนไลนของธุรกิจ Startup 
เนื่องจากมีความสะดวก และตนทุน 
ต่ำกวารูปแบบเดิม ที่อยูในลักษณะการ 
ชำระคาสินคาและบริการดวยเงินสด 
การโอนเงินผานธนาคาร หรือตู ATM 
ยิ่งไปกวานั้น หลายประเทศก็สนับสนุน 
ใหมีการใชเงินในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น 
(Cashless Society) อาทิ สวีเดน 
สนับสนุนการใชเงินในรูปแบบดิจิทัล โดย 
จะคอยๆ  ลดการใชเงินสดภายในระยะ 
เวลา 15 ป เปนตน ทั้งนี้ พฤติกรรม 
ของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาว นับ 
เปนโอกาสของธุรกิจ Startup ในสาขา 
Financial Technology (Fintech) มาก 
ขึ้น เปนที่นาสังเกตวาธุรกิจ Fintech 
ทั่วโลกเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมีมูลคา 
สูงถึง 120,000 ลานดอลลารสหรัฐ ใน 
ป 2557 เทียบกับที่มีมูลคาเพียง 930 
ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2551 ขณะที่ 
ธุรกิจ Fintech ในเอเชีย มีมูลคาราว 

4,500 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2558 
เพิ่มขึ้นถึง 4 เทาจากป 2557 สำหรับ 
ประเทศไทย รัฐบาลสนับสนุนโครงการ 
PromptPay เพื่อใหมีการโอนเงิน หรือ 
ชำระเงินผานระบบอินเทอรเน็ตในวง 
กวางขึ้น ซึ่งจะมีสวนชวยขยายตลาด 
และสรางโอกาสใหแกกลุม Startup 
สาขา Fintech เพิ่มขึ้น ตัวอยางของ 
กลุมดังกลาวในประเทศไทยซึ่งเปนที่ 
รูจัก เชน StockRadars ที่ติดตาม 
และวิเคราะหความเคลื ่อนไหวของ 
ราคาหุนเพื่อเลือกหุนที่นาสนใจ iTax 
ที่ชวยเรื่องเตรียมและคำนวณภาษี และ 
Omise ที่เปนชองทางการชำระเงิน 
ออนไลน เปนตน 

แมวาการทำธุรกิจ Startup กำลัง 
เปนหนทางในการสรางรายไดของคน 
รุนใหม โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen 
Z อยางไรก็ตาม พบวา ธุรกิจ Startup 
ที่เปดตัวไปแลวกวารอยละ 90 กลับ 

ประสบความลมเหลว เนื่องจากธุรกิจ 
ไมสามารถตอบสนองความตองการ 
ของลูกคาได ขณะเดียวกันยังประสบ 
ปญหาดานเงินลงทุน หรือไมสามารถ 
ปรับต ัวได ท ันต อการเปลี ่ยนแปลง 
ดังนั้น ผูประกอบการที่สนใจทำธุรกิจ 
ในลักษณะ Startup จึงควรใหความ 
สำค ัญก ับความตองการของล ูกค า 
รวมท้ังการวางแผนธุรกิจอยางรอบคอบ 
รัดกุม เพื่อใหธุรกิจเติบโตและเดินหนา 
ไดอยางยั่งยืนในระยะยาว

Paul Graham หนึ่งในบุคคลที่ 
ไดรับการยอมรับ และอยูเบื้องหลัง 
ความสำเร็จของธุรกิจ Startup ได 
นิยาม Startup วาเปนธุรกิจที่มี 
การวางแผนเพื ่อการเติบโตอยาง 
กาวกระโดด ซึ่งแตกตางจากธุรกิจ 
SMEs ดั้งเดิมที่การเติบโตเปนแบบ 
คอยเปนคอยไป

36

Exim Bank

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





ข าวใหญท ี ่สร างความ 
ตื่นตาตื่นใจที่สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนในชวงกลางป 

ที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งแกพี่นอง 
ชาวจีนที่มี “ความบันเทิง” ในหัวใจ 
คงหนีไมพนขาวการเปดสวนสนุกระดับ 
โลก ภายใตชื่อ “ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ” 
(Shanghai Disney Land) อยางเปน 
ทางการ ณ นครเซี่ยงไฮ เมื่อ “วันที่ 
16 เดือน 6 ป 2016” ฤกษมงคล 
จากเลข “6” ที่ชาวจีนนิยม ...

ที่มาที่ไป
ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้...
การกรุยทางสู่
ความหฤหรรษ์

สวนสนุกดีสนีย แลนดเซ ี ่ยงไฮ  
(Shanghai Disneyland Park) ตั้งอยู 
ฝงผูตง (ดานซีกตะวันออกของแมน้ำ 
หวงผู) เปนสวนหน่ึงของโครงการดีสนีย 
รีสอรทเซี่ยงไฮ (Shanghai Disney 
Resort) ซึ่งยังประกอบดวยสิ่งอำนวย 
ความสะดวกอีกมากมาย อาทิ โรงแรม 
ที่ออกแบบกอสรางบนสองแนวคิดหลัก 
อันไดแก โรงแรมดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ 
(Shanghai Disneyland Hotel) เปน 
ที่พักระดับหาดาวติดทะเลสาบขนาด 
ใหญที่ชื่อ “Wishing Star Lake” 
ภายในโครงการ และโรงแรมทอยสตอรร่ี 

(Toy Story Hotel) รวมทั้งดีสนีย  
ทาวน (Disneytown) พ้ืนท่ีสันทนาการ 
ขนาดมหึมาที่รวบรวมเอาแหลงชอปปง 
โซนรับประทานอาหาร และสถานบันเทิง 

อาท ิLion King theatre ที่ตกแตงไว 
อยางสวยงามในบรรยากาศที่กลมกลืน 
เสมือนเปนสวนหนึ่งของดีสนียแลนด 
อยางแทจริง 

ทั้งนี้ บริษัทวอลทดีสนีย (Walt 
Disney Company) ของสหรัฐฯ ได 
เริ่มเปดการเจรจากับรัฐบาลจีนนับแต 
ป 2544 และตามมาดวยการสำรวจ 
สถานท ี ่ โครงการในหลายป ต อมา 
สาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลจีนใชเวลาพิจารณา 
โครงการเปนเวลานานก็เพื่อเปดโอกาส 
ใหดีสนียแลนดฮองกงที ่เปดตัวในป 

2548 ภายหลังการระบาดของโรคซาร 
(SARS) ราวสองปไดพลิกฟนเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมทองเที่ยวของฮองกง 
ในระดับหนึ่งกอน 

ตอมา โครงการดังกลาวไดรับ 
อนุมัติจากรัฐบาลเซี่ยงไฮเมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552 และในราวหนึ่งป 
ตอมา บริษัทวอลทดีสนียไดจัดงาน 
แถลงขาวอยางยิ่งใหญ พรอมลงนามใน 
ความตกลงกับกลุ มธุรกิจเครือเซินตี ้ 
(Shendi Group) รัฐวิสาหกิจจีนใน 
การรวมทุนกันดำเนินโครงการกอสราง 
และบริหารจัดการรีสอรทและสวนสนุก 
แหงนี้ในสัดสวน 43:57 

จากแผนการดำเน ินงานของ 
บริษัทรวมทุนดังกลาวพบวา โครงการ 
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

บริษัทวอลท์ดีสนีย์ (Walt Disney Company) 
ของสหรัฐฯ ได้เร่ิมเปิดการเจรจากับรัฐบาลจีน 
นับแต่ปี 2544 และตามมาด้วยการสำรวจสถานท่ี 
โครงการในหลายปีต่อมา สาเหตุหน่ึงท่ีรัฐบาลจีน 
ใช้เวลาพิจารณาโครงการเป็นเวลานานก็เพ่ือเปิด 
โอกาสให้ดีสนีย์แลนด์ฮ่องกงท่ีเปิดตัวในปี 2548 
ภายหลังการระบาดของโรคซาร์ (SARS) ราวสองปี 
ได้พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ของฮ่องกงในระดับหน่ึงก่อน
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ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ ...
สถานบันเทิงโลกแห่งใหม่ในจีน 



นี้แบงออกเปน 3 ระยะ โดยสวนที่เปด 
ไปแลวเปนเพียงโครงการในระยะที่ 1 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ใน 3 ของ 
โครงการโดยรวม ไดฤกษเร่ิมตอกเสาเข็ม 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 อยางไรก็ดี 
การกอสรางก็มีปญหาเกิดขึ ้นตามมา 
มากมาย อาทิ ความลาชา และคุณภาพ 
งานกอสราง ทำใหการเปดตัวสวนสนุก 
อยางเปนทางการเลื ่อนออกไปหลาย 
ครั้ง จนในทายที่สุดก็มีการแถลงขาว 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 วาสวน 
สนุกพรอมใชงานและจะเปดอยางเปน 
ทางการในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
รวมระยะเวลากอสรางและตกแตงให 
มีอัตลักษณความเปนจีนถึงราว 5 ป 

หลังจากนั้น บริษัทฯ ก็เริ่มเดิน 
หนาทำแคมเปญการตลาดอยางตอเน่ือง 
อาทิ การสรางความฮือฮาดวยการจัด 
กิจกรรมพิเศษเมื ่อเที ่ยงคืนของวันที ่ 
28 มีนาคม 2559 เปดขายตั๋วเขาสวน 
สนุกในวันเปดอยางเปนทางการดังกลาว 
ทามกลางอากาศที ่ เร ิ ่มคลายความ 
หนาวเย็นในนครเซี่ยงไฮ ผลปรากฏวา 
“ตั๋ววันเปด” ขายหมดลงในเวลาเพียง 
สองชั่วโมงเทานั้น จนมีเสียงเรียกรอง 
จากแฟนคลับมากมายที ่มาเขาคิวรอ 
ซื้อตั๋วในค่ำคืนนั้น ขอใหดีสนียแลนด 
เซ ี ่ยงไฮ นำต ั ๋วอ ีกส วนหนึ ่งออกมา 

จำหนายลวงหนาเพิ่มเติม ซึ่งผูบริหาร 
ของบริษัทฯ ก็ดำเนินกิจกรรมตาม 
กระแสเรียกรองในเวลาตอมา พรอมกับ 
ประกาศแนะนำใหผูที่ยังไมมีบัตรผาน 
ประตูกรุณาอยาเดินทางไปสวนสนุก 
ในวันดังกลาว แตก็มีปญหาใหมตาม 
มาจนไดเมื่อชาวจีนที่ยอมจายเงินแพง 
ซื ้อบัตรผานประตูที ่นำมาจำหนาย 
ออนไลนจากบุคคลที่ 3 ปรากฏวา 
บัตรเหลานั้นเปนของปลอม สงผลให 
เกิดความชุลมุนในบริเวณหนาประตู 
ทางเขา ทายที่สุด ยังโชคดีที่การเจรจา 
ยุติลงและคนเหลานั้นยอมไปตอคิวซื้อ 
บัตรผานประตูที่มีเหลืออยูนอยนิด 

นอกจากนี้ ก็ยังมีกระแสขาวเล็ด 
ลอดออกมาวา กวาดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ 
จะฟนฝาอุปสรรคจนเปดตัวได ผูบริหาร 
ก็ตองทุมเททรัพยากรมากมาย เหนือ 
สิ่งอื่นใดก็คือ การ “ทำใจ” กับหลาย 
สิ่ง โดยเฉพาะงบประมาณกอสรางและ 
คาอุปกรณเครื่องเลน/การแสดงที่บาน 
ปลายจากเดิมที่คาดการณไว 3,700 
ลานเหรียญสหรัฐฯ พุงเปนถึง 5,500 
ลานเหรียญสหรัฐฯ

ข้อมูลที่ควรรู้
ก่อนการเดินทาง

หากทานและคณะจะเดินทางไป

เยือนดีสนียแลนดเซ่ียงไฮ ก็ควรหาเวลา 
วางแผนใหดี นิตยสาร “Time Out 
Shanghai”ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 
ก็มีข อแนะนำสำหรับการเตรียมตัว 
ดังนี้

1. ไปแตเชา ในระหวางวันจันทร- 
พฤหัสบดี ดีสนียแลนดเปดใหบริการ 
ตั้งแต 9 โมงเชา ขณะที่ระหวางวัน 
ศุกร-อาทิตย ก็เปดตั้งแต 8 โมงเชา 
เลย แตกวาที่ทานจะผานดานตรวจ 
ความปลอดภัย (Security Check) ได 
ก็อาจใชเวลาพอสมควร ดานตรวจเหลาน้ี 
ดำเนินการอยางเขมขนในระดับมาตรฐาน 
เดียวกับการเขาสนามบิน และอยางที่ 
เราไดรับคำแนะนำเวลาเดินทางตาง 
ประเทศวา อยาเขาคิวตอหลังคนที่มี 
เด็กมาดวย แตที่ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ 
ดูเหมือนทานจะไมมีทางเลือก เพราะ 
ทุกชองทางจะคราคร่ำไปดวยเด็กเล็ก 
ทั้งสิ้น หลายคนไปถึงสายหนอยก็อาจ 
ตองเจอคิวยาวเหยียดตั้งแตหนาประต ู
“ถนนของมิกกี้” (Mickey Avenue) 
และอาจตองใชเวลาเขาคิวรอ 20-30 
นาที ซ่ึงก็อาจทำใหทานเร่ิมรูสึกถึงความ 
นาสะพึงกลัวที่จะพบในการยืนรอคิว 
เขาใชเครื่องเลนแตละจุดดานในสวน 
สนุกกันแลว

ขอแนะนำก็คือ ควรไปถึงประตู 
ใหญกอนเวลาเปดสักเล็กนอย และ 
เมื ่อไปถึงก็ควรรีบไปยืนเขาคิวรอใน 
บริเวณพื้นที่หนาดานตรวจเลย หาก 
หลีกเลี่ยงได ทั้งนี้ หากทานไมมีความ 
จำเปนจริงๆ ก็ควรหลีกเล่ียงการไปเท่ียว 
ในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดพิเศษ 
รวมทั้งในชวงปดเทอมที่พอแมชาวจีน 
จะพาลูกหลานหลั ่งไหลจากทั ่วท ุก 
สารทิศมาซึมซับบรรยากาศความเปน 
“ดีสนีย” กันเต็มไปหมด แมกระทั่ง 
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โรงแรมในเมืองที ่ม ีทำเลดียังหาจอง 
ยากเลย

2. ไปอยางไรดี ดีสนียแลนด 
เซี ่ยงไฮตั ้งอยู ดานซีกตะวันออกของ 
นครเซ่ียงไฮ ใกลสนามบินนานาชาติผูตง 
(Pudong International Airport) ที่ 
หลายครั้งที่คนไทยมักเรียกวาสนามบิน 
“ปูดอง” อยูหางจากใจกลางเมืองไป 
ราว 40 กิโลเมตร ดังนั้น หากทานเลือก 
ใชรถแทกซี่ก็อาจตองจายคาเดินทาง 
ราว 150 หยวน หรือเกือบ 1,000 บาท 
แตถาทานลงเครื ่องที่สนามบินนานา 
ชาติผูตงและจะตะลุยไปสวนสนุกเลย 
คาแทกซี่ก็นาจะอยูที่ราว 70-80 หยวน 
และจุดรับสงก็อยู หางจากประตูทาง 
เขาหลักราว 10 นาทีเดิน ซึ่งสำหรับ 
คนจีนแลวถือวา “ชิลชิล” แตสำหรับ 
คนไทยแลว ผมสังเกตวาจะเริ่มมีเสียง 
บนพึมพำกันแลว 

หากทานเลือกเดินทางดวยรถยนต 
สวนตัว ก็ใชวาจะสบายตัวนัก ถามี 
คนขับรถไปรับสงก็คอยยังชั ่วหนอย 
มิฉะนั้นก็อาจตองเสียเวลาวนหาที่จอด 
รถเหมาะ ๆ อีกนาน ลานจอดรถที่ 
ใกลที่สุดอยูหางจากประตูทางเขาราว 
15 นาทีเดิน แถมพออิ่มหนำกับความ 
สนานในสวนสนุกกันแลว ก็อาจตองเดิน 

หารถยนตของทานอีกนาน ตามดวย 
การจายคาที่จอดรถระหวาง 60-100 
หยวน ที่สำคัญก็คือ การเดินทางโดย 
รถยนตก ็อาจประสบกับปญหาการ 
จราจรที่ไมอาจคาดเดาได...ไมแพสภาพ 
การจราจรใน กทม. ของเราเหมือนกัน

ด้ังน้ัน คำแนะนำของผมก็คือ การ 
เลือกเดินทางโดยรถไฟใตดิน ซึ่งทั้ง 
ประหยัดตังคและเวลา นั่งไปจนสุดสาย 
11 ก็มี “ปายดีสนีย” (Disney Station) 
เปนการเฉพาะ รับรองไมหลงแน เพราะ 
ทุกคนจะเฮโลลงสถานีนี้กันหมด แต 
ขอเตือนกอนวา รถไฟใตดินสาย 11 
ไมไดแลนผานใจกลางเมือง นั่นเทากับ 
วา ทานจะตองตอรถไฟ ณ จุดใดจุด 
หนึ่งกอน ซึ่งอาจกินเวลามากขึ้นเล็ก 
นอย และควรพยายามหลีกเลี่ยงชวง 
ชั่วโมงเรงดวน ไมเชนนั้นแลว ทาน 
และคณะจะตองไปเบียดเสียดกับคลื่น 
มหาชนจนทำเอาเกือบหมดแรงตั้งแต 
เริ่มตนทริป ทานสามารถซื้อ “ตั๋ววัน” 
ในราคา 18 หยวนเพื่อลดเวลาและ 
ความยุงยากในการตอคิวซื้อตั๋วในแต 
ละจุด ถาทานเลือกรูปแบบการเดินทาง 
นี้ก็จะใชเวลาราว 1 ชั่วโมง (จากใจ 
กลางเมือง) หลังจากลงสถานีดีสนีย 
แลว ก็เดินชื่นชมทัศนียภาพสองขาง 

ทางตออีกแค 5 นาทีก็ถึงประตูหลัก 
หนาสวนสนุกในฝนท่ีเห็น “เมจิค คิงดอม” 
(Magic Kingdom) อยูไกล ๆ กันแลว 
เอาเปนวา ถาเลือกใชรถไฟใตดิน ทาน 
จะใชเวลาเดินทางรวมไมเกินสองชั่วโมง 
ในแตละเที่ยว

3. พักที่ไหน การเลือกที่พักก็เปน 
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีทานและคณะควรใหความ 
สำคัญ หากทานอยากซึมซับบรรยากาศ 
“ดีสนีย” อยางเต็มที่ และไมอยาก 
เสียเวลาและเร่ียวแรงไปกับการเดินทาง 
โดยไมสนใจประเด็นคาใชจาย ผมเสนอ 
ใหไปพักที ่ดีสนียรีสอรทซึ ่งมีโรงแรม 
เปดใหบริการอยู 2 แหง คือ โรงแรม 
ดีสนียเซี่ยงไฮ ระดับหาดาวที่ตั้งอยูติด 
กับทะเลสาบ “Wishing Star” ภายใน 
โครงการ และมีทิวทัศนท่ีตระการตามาก 
โรงแรมนี้มีหองพักอยู 420 หอง สนน 
ราคาอยูที่ 1,650 หยวนตอคืน พรอม 
บริการแทกซี่น้ำขามทะเลสาบ โดยไม 
เสียคาใชจาย ขณะท่ีโรงแรมทอย สตอรร่ี 
สามารถรองรับความตองการลูกคาถึง 
800 หอง ภายในยังมีรานอาหารขนาด 
ใหญที่ชื่อ “Sunnyside Cafe” ที่ 
ตกแตงดวยตัวการต ูนของดีสนีย ท ี ่ 
กำลังเหาะเหิรดวยวาวจีนอยูที่เพดาน 
คาหองพักอยูที่ 900 หยวนตอคืน 
พรอมบริการรถรับสงโรงแรม-สวนสนุก 
โดยไมคิดคาใชจายเชนกัน 

ท านสามารถจองห องในสอง 
โรงแรมนี้ทางอินเตอรเน็ตได แตในชวง 
ท่ีเปดใหมเชนน้ี คิวการจองยังเต็มเหยียด 
ไปอีกหลายเดือน อีกทางเลือกหนึ่งที่ด ี
ก็คือ การเลือกโรงแรมในเมืองที่ใกล 
สถานีรถไฟใตดิน ขณะที่การหารถ 
แทกซี่ในนครเซี่ยงไฮในชวงที่อากาศดี 
ไมมีฝนตกก็ไมใชเรื ่องยากแตอยางใด 
และขอใหติดนามบัตรโรงแรมไวกับ 
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ตัวดวย เพราะแทกซี่สวนใหญสื่อสาร 
ภาษาจีนกลางเปนหลัก และวิธีการ 
ออกเสียงภาษาจีน “พินอิน” ก็อาจ 
แตกตางจากภาษาอังกฤษอยูบาง ซึ่ง 
อาจทำใหคนขับรถแทกซี ่ไมเขาใจใน 
สำเนียงของทานได

4. วางแผนใหด ี แมวาดีสนีย 
แลนดเซี ่ยงไฮที ่เปดใหบริการอยู ใน 
ขณะนี้จะเปนเพียงระยะแรกเทานั ้น 
แตก็จัดวามีขนาดราว 3.9 ลานตาราง 
เมตร ใหญกวาดีสนียแลนดฮองกงถึง 
3 เทาตัว เฉพาะการเดินชื่นชมและ 
เก ็บภาพสถาปตยกรรมของอาคาร 
สถานที่ภายใน  สวนสนุกก็ใชเวลานาน 
แลว ตามเสนทางเดินภายในสวนก็มี 
มุมใหถายภาพ และรานจำหนายของ 
ที ่ระลึกที ่ม ีผ ู คนและสินคาใหเล ือก 
มากมาย แถมคิวจายเงินก็ชางเคี้ยวคด 
จนอดนึกไมไดวาคนจีนกำลังเขาคิวรับ 
ของที่ระลึกฟรีกันหรือ ประการสำคัญ 
เวลาสวนใหญอาจหมดไปกับการรอ 
คิวอันยาวเหยียดที่เห็นแลวบอกไดคำ 
เดียววา “ละเหี่ยใจ” เพราะหากทาน 
อยากใชเครื ่องเลนหรือชมการแสดง 
ยอดนิยมก็อาจตองเขาคิวรอ 3-4 ช่ัวโมง 
กันเลยทีเดียว 

ผมรับรองวา วันเดียวทานเดิน 
เที่ยวไมหมดอยางแนนอน ดังนั้น หาก 
ทานตัดสินใจหรือตองไปเยือน  ดีสนีย 
แลนดเซี่ยงไฮดวยเหตุอันใดก็ตามและ 
อยากเที่ยวใหมากและเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ 
ใหมากสุดแลวละก็ ผมขอแนะนำให 
ทานเลือกวันที ่สภาพอากาศเหมาะๆ 
โดยเช็คดูพยากรณอากาศลวงหนาเพื่อ 
ลดความเสี่ยงซะหนอย เพราะเซี่ยงไฮ 
เปนอีกเมืองหนึ่งที่มีฝนคอนขางชุกใน 
บางชวงเวลาของป คร้ันเขาฤดูรอน (ตน 
เดือนกรกฎาคม-กลางเดือนกันยายน) 

ก็จะรอนชื้นจนเหนอะหนะตัว และ 
อาจออนเพลียเอางายๆ รวมทั้งควร 
เลือกรองเทาที่ใสสบาย (อยาใชรองเทา 
ใหมที่อาจดูสวยแตใสเดินไมสบายเทา) 
หมวกสักใบ เสื้อผาที่เหมาะสมกับ 
สภาพอากาศ 

นอกเหนือจากการวางแผนการ 
เดินทางไปกลับแลว ทานยังควรวางแผน 
ในเร่ืองเสนทางการเดินภายในสวนสนุก 
ไวแตเนิ่นๆ โดยอาจดาวนโหลดแผนที่ 
จาก www.shanghaidisneyresort 
.com เพื่อใชศึกษาเสนทางเดิน และ 
เลือกเครื่องเลนที่สนใจไวลวงหนา ถา 
ทานชอบความตื่นเตน ผมขอแนะนำ 
“Tron Lightcycle Power Run” 
“Pirates of the Caribbean” และ 
“Explorer Canoes” รวมท้ัง “Tarzan 
Spectacular” แตผมเตือนไวนิดนะ 
ครับ เครื่องเลนหรือการแสดงบางชุด 
อาจจัดแสดงในภาษาจีนกลางเทานั้น 
อาทิ Frozen หรือใชตัวแสดงชาวจีน 
เปนหลัก ทานจะไดทำใจและไมเสีย 
อารมณ 

ถาอากาศไมอำนวยก็เลือกเครื่อง 
เลนในรมเพื ่อออมแรงเอาไวลุยชวง 
หลังอาหารค่ำ ซึ่งเปนชวงที่ผูคนจะ 
เริ่มบางตาและคิวสั้นลงอยางเห็นไดชัด 

ขบวนพาเหรดประจำวัน “Mickey’s 
Storybook Express” ก็เปนการ 
แสดงท่ีทานไมควรพลาดอยางย่ิง เพราะ 
ผมเชื่อวา ตัวการตูนและเสียงดนตรีที่ 
ราเริงจะชวยสรางรอยยิ้มและใหโอกาส 
เก็บภาพสวยๆ ไดอยางแนนอน นอกจาก 

นี ้ทานยังสามารถประหยัดเวลาภายใน 
สวนสนุกดวยการออกไปหาซื ้อของ 
ที่ระลึกตามรานดีสนียที่เปดอยูหลาย 
จุดภายในเมืองได อาทิ ใกลหอคอย 
ไขมุก/ซุปเปอรแบรนดมอลล และถนน 
หนานจิง

5. รับบัตรผานเร็ว เพื่อไมตอง 
เสียเวลาไปกับการเขาคิว ทานอาจเลือก 
ใชบริการ “บัตรผานเร็ว” (Fast Pass) 
บริการนี้ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม และ 
เปดโอกาสใหทานสามารถเลือกเวลา 
มาใชบริการเครื่องเลนนั้นๆ ตามรอบ 
เวลาที่จองไว ซึ่งอาจชวยประหยัดเวลา 
ไปมากเพราะคิวส้ันกวา โดยทานสามารถ 
รับบัตรดังกลาวไดจากเคานเตอรบริการ 
ที่ตั้งอยูในแตละพื้นที่เครื่องเลนนั้น ๆ  
แตมีขอพึงระวังก็คือ บริการนี้มีจำนวน 
จำกัดในแตละรอบ และคิวรอรับบัตร 
ผานเร็วก็อาจยาวเหยียดเชนกัน 

ดังนั้น ขอแนะนำก็คือ ทานควร 
เปรียบเทียบดูวาคิวไหนสั้นกวากัน จะ 

ต่อมา โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐบาล 
เซ่ียงไฮ้เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 และในราว 
หน่ึงปีต่อมา บริษัทวอลท์ดีสนีย์ได้จัดงานแถลงข่าว 
อย่างย่ิงใหญ่ พร้อมลงนามในความตกลงกับกลุ่ม 
ธุรกิจเครือเซินต้ี (Shendi Group) รัฐวิสาหกิจจีน 
ในการร่วมทุนกันดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหาร 
จัดการรีสอร์ทและสวนสนุกแห่งน้ีในสัดส่วน 43:57 
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ไดไมเสียเวลาเขาคิวโดยเปลาประโยชน
6. ใสเสื้อสตารวอร ส สำหรับ 

ทานที ่ช ื ่นชอบภาพยนตรอวกาศสุด 
คลาสสิค “Star Wars” เปนทุนเดิม 
อยูแลว ก็ดูเหมือนการใสเส้ือสตารวอรส 
ไปเดินดีสนียแลนดจะไมใชเรื่องแปลก 
อะไร แตที่นาสนใจก็คือ ทานอาจกลาย 
เปนผูโชคดีไดถายภาพกับ “Sith Lord” 
ตัวรายของเรื่องสตารวอรส ที่ซุมตัว 
อยูกับ “Storm Troopers” ลูกสมุน 
คูใจอยูแถบ “Tomorrowland” เพราะ 
ดูเหมือนดาราตัวรายเหลาน้ีจะ “ลำเอียง” 
เลือกคนที ่ใสเสื ้อสตารวอรสมาถาย 
ภาพกับพวกเขาอยูบอย ๆ

7. ติดอาหารและเครื ่องดื ่มไว 
เล็กนอย อันที่จริง กอนหนานี้มีขาว 
วาดีสนียแลนดเซี ่ยงไฮจะไมอนุญาต 
ใหลูกคานำอาหารและเครื่องดื่มติดตัว 
เขาไป แตในชวงที่ผานมา กลับพบวา 
สวนสนุกคอนขางยืดหยุ นกับการนำ 
เอาอาหารและเครื ่องดื ่มเล็กนอยติด 
ตัวเขาไป แตหากขนกันเพื่อนำเอาไป 
จำหนายก็ยอมถูกหามเปนธรรมดา 
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะเสียงบนจาก 
ชาวพลเมืองเน็ต (Netizen) ที่เขาไป 
ใชบริการสวนสนุกในชวงทดลองเปด 
ใหบริการเมื่อวันที ่7 พฤษภาคม 2559 
(หนึ่งเดือนกอนเปดอยางเปนทางการ) 

อาหารที่จำหนายภายในสวนสนุก 
มีใหเลือกมากมายและพรอมรองรับ 
คนทุกเพศ วัย และศาสนา/ความเชื่อ 
แถมยังมีรสชาติดีเสียดวย เรียกงาย ๆ 
วา เต็มไปดวยอาหารหลากสัญชาติที่ 
ถูกปากลูกคา แตปญหาคือ สนนราคา 
ที่คอนขางแพงนะซิ  ยกตัวอยางเชน 
ชีสเบอรเกอร “Stargazer” ในโซน 
อาหารของ Tomorrowland ก็ปา 
เขาไป 80 หยวน ขาวผัดผักราดซอส 
ก็ราคาใกลเคียงกัน เนื้อยางเกาหลีพัน 

กิมจิชุดพออิ่มละ 50 หยวน (ที่ราน 
Piranha Bites) หรือนองไกงวงอบก็ 
55 หยวน (ขางๆ Treasure Cove) 
แถมคิวยังยาวอีกดวย แฟนคลับชาวจีน 
ก็เลยเรียกรองใหดีสนียแลนดยืดหยุน 
กับเรื่องนี้ 

ขณะเดียวกัน ผูบริหารของดีสนีย 
แลนดเซี่ยงไฮก็คงไมอยากปวดหัวกับ 
พฤติกรรมการตอลอตอเถียงของชาว 
จีนตั้งแตเริ่มเปดตัวอยางเปนทางการ 
จึงอนุญาตใหลูกคานำเอาอาหารแปรรูป 
และเครื่องดื่มที่ยังไมเปดผานดานตรวจ 
เขามาภายในสวนสนุกได จึงอาจถือวา 
ชวงน้ีเปนนาทีทองท่ีดีสนียแลนดเซ่ียงไฮ 
เปดใหลูกคาไดเขามาสัมผัสประสบการณ 
เชิงบวกและใชเวลาในการตะลุยสวน
สนุกอยางคุมคา แตผมก็เชื่อวา สวน 
สนุกจะเขมงวดในเรื่องนี้ในอนาคต 

คำแนะนำในเรื่องนี้ ก็คือ ทาน 
ควรจัดเตรียมยาประจำตัว ขนมขบเค้ียว 
และผลไมสักเล็กนอย รวมทั้งน้ำเปลา 
สักขวดติดตัวไป เพราะภายในสวนสนุก 
มีจุดเติมน้ำกระจายอยูทั่ว จะไดไมตอง 
แบกใหเปลืองแรง และอาจเลือกทาน 
อาหารที ่ไม ตรงเวลาเที ่ยงและเย ็น 
(คนจีนทานอาหารคอนขางตรงเวลา) 
ซึ่งจะชวยใหทานประหยัดเวลารอคิว 
และหาที่นั่งไปไดมากเลย 

นอกจากนี้ ทานยังอาจแวะหรือ 
ออกไปทานอาหารที่ “ดีสนียทาวน” 
ซึ ่งเต ็มไปด วยร านอาหารช ั ้นนำท ี ่ 
จำหนาย ในราคาท่ีต่ำกวา อาทิ Coconut 

Paradise (อาหารไทย) Jade Garden 
(อาหารจีน) Element Fresh (อาหาร 
อินเตอรสุขภาพ) และ Cheeseburger 
Factory (แฮมเบอรเกอร) กอนเขา 
สวนสนุก หรือหากเขาไปแลวตองการ 
ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศ ก็สามารถ 

ออกมาใชเวลาที่ดีสนียทาวนและกลับ 
เขาสวนสนุกไดอีกครั้ง เพียงการเอา 
หางตั๋วมาแสดงเทานั้น ยิ่งอาหารมื้อ 
เย็นที ่หลายคนตองการเครื ่องดื ่มที ่มี 
แอลกอฮอลควบคูไปดวยแลว ก็ยิ่งควร 
แวะมาโซนนี้ไดเลย เพราะในสวนสนุก 
ไมมีเครื ่องดื่มที่มีแลกอฮอลจำหนาย 
และยังถือโอกาสเดินถายภาพและดู 
หนังไดอีกดวย

8. ทำใจรอคิว นี่เปนอีกสิ่งหนึ่ง 
ที่ทุกทานควรเตรียมตัวเตรียมใจไวได 
เลย หลายทานอาจไปเยือนดีสนียแลนด 
หลายแหงในโลก แตชั่วโมงนี้ผมคิดวา 
ไมมีแหงใดคิวยาวเทากับดีสนียแลนด 
เซี่ยงไฮอยางแนนอน เพราะนอกจาก 
เพิ่งเปดใหมแลว ยังเปนชวงปดเทอม 
และอยูในชวงอากาศดี (แมจะรอนสัก 
หนอยก็ตาม) แถมนี่เปนดีสนียแลนด 
แหงแรกในจีนแผนดินใหญ ก็ยิ่งทำให 
คนจีนตื ่นเตนและอยากไปเยือนมาก 
ย่ิงข้ึน ปกติแลว สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญ 
ในนครเซี่ยงไฮ ก็คราคร่ำไปดวยผูคน 
อยูแลว แคหาจังหวะถายภาพในมุม 
สวย ๆ ยังเหนื่อยเลยครับ

จากสถิติที ่รวบรวมจากลูกคาใน
ชวงทดลองเปด (Soft Opening) และ 

ดีสนีย์แลนด์เซ่ียงไฮ้เป็นอีกหน่ึงในความพยายาม 
ของรัฐบาลจีนท่ีต้องการพัฒนานครเซ่ียงไฮ้ให้เป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และ 
ลอจิสติกส์ รวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญของโลก  
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ระยะแรกของการเปดอยางเปนทางการ 
พบวา ผูคนตองใชเวลารอคิวอยูอยาง 
นอย 2 ชั่วโมงสำหรับเครื่องเลนและ 
การแสดงยอดนิยม ผมสัมภาษณชาว 
จีนบางคนที ่ม ีโอกาสไปเที ่ยวในวัน 
เสาร-อาทิตย ก็ไดรับคำตอบวา เธอ 
ตองรอถึงสี ่ชั ่วโมงในบางเครื ่องเลน/ 
การแสดงเลยก็มี ยังดีที่ระหวางยืนรอ 
ก็จะมีกิจกรรมสันทนาการท่ีดีสนียแลนด 
จัดมาสรางความบันเทิงเปนระยะ แต 
ก็ยังเห็นวาไมคุ มคาบัตรผานประตูที ่ 
เสียไป แถมยังมีอาการปวดเมื่อยไป 
ทั่วสารพางคกาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคช ั ่น 
“Shanghai Disneyland” ใสใน 
โทรศัพทมือถือของทาน เพื่อสามารถ 
เช็คดูสถานะการเขาคิวของผู คนใน 
ขณะนั ้นไดตลอดเวลาก็อาจชวยใน 
บางโอกาส แตดูเหมือนวัยรุนจีนจะ 
เกงกาจในเรื่องเหลานี้ เพราะทันทีที่ 
เราเห็นเครื่องเลน/การแสดงใดมีคิวที่ 
ไมยาวมาก แตเมื่อเดินไปถึงก็อาจพบ 
วาวัยรุนจีนไปยืนรอคิวกับเต็มไปหมด 

แลว เลยกลายเปนการเปลี่ยนจุดยืน 
เขาคิวเทานั้น

9. อยูจนใกลปด ปจจุบัน คา 
บัตรผานประตูสวนสนุกจำแนกเปน 
สองราคา คือ 499 หยวนตอวันสำหรับ 
ผูใหญ และ 375 หยวนตอวันสำหรับ 
เด็ก ซึ่งถือวาแพงเอาการอยู ดังนั้น 
เพื่อใหคุมกับคาบัตรผานประตูที่เสียไป 
จึงควรไปแตเชารอประตูเปด และกลับ 
มืดกอนประตูปดกันเลย ทั้งนี้ ใน 
ระหวางวันจันทร-พฤหัสบดี สวนสนุก 
จะปดตอนสามทุม ขณะที่ระหวางวัน 
ศุกร-อาทิตย จะเปดใหบริการยาวนาน 
ถึง 14 ช่ัวโมง ต้ังแต 8 โมงเชาถึง 4 ทุม 
เลยทีเดียว...ทานอาจตองฟตรางกาย 
ซะหนอย

นอกเหนือจากความคุ มคาที ่จะ 
เกิดขึ้นแลว การอยูจนดึกใกลปดสวน 
สนุกยังมีขอดีอีกหลายประการ ประการ 
แรก คนนอย การเขาคิวรอชมการแสดง 
หรือเครื่องเลนยอดนิยมใชเวลานอยลง  
ประการที่สอง ในชวงฤดูรอน อากาศ 
ที่ชวงค่ำในนครเซี่ยงไฮก็จะเย็นสบาย  

ประการสำคัญ ทานยังสามารถเพลิด 
เพลินกับอาคารสถานที่และบรรยากาศ 
ท่ีเต็มไปดวยแสงสียามค่ำคืน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง การแสดงพลุชุดพิเศษที่สุด 
อลังการณงานสราง “Ignite the 
Dream-A Night Time Spectacular 
of Magic and Light” พรอมดวย 
เหลานักแสดงที่สวมใสชุดการตูนยอด 
นิยมที่ออกมาสรางความบันเทิงเคลา 
ดวยเพลงท่ีราเริงและแสงสีท่ีตระการตา 
บริเวณปราสาทเมจิคคิงดอม ในชวง 
เวลา 20.30 น. และเวลา 21.00 น. 
ขึ้นอยูกับวัน ชมการแสดงชุดนี้เสร็จก็ 
ทยอยเดินออกจากสวนสนุกพรอมกับ 
รอยยิ้มในหัวใจ

ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮเปนอีกหนึ่ง
ในความพยายามของรัฐบาลจีนท่ีตองการ 
พัฒนานครเซี ่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน และ 
ลอจิสติกส รวมทั้งสถานที่ทองเที่ยว 
สำคัญของโลก  มีโอกาสอยาลืมแวะไป 
สัมผัสกับสวนสนุกดวยตนเองนะครับ... 
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ในฉบับที่แลวทานผูอาน
ไดทราบถึงทำความเปนมา 
ในการกอตั ้งหอการคา 

นานาชาติ (ICC) ขึ้นในป ค.ศ. 1919 
(พ.ศ. 2462 สมัยรัชกาลที่ 6) และการ 
กอตั้งหอการคานานาชาติแหงประเทศ 
ไทย (ICC Thailand) เม่ือเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2542 โดยความรวมมือขององคกร 
ที่สำคัญของไทยสามองคกร ไดแก 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ 
สมาคมธนาคารไทย

การดำเนินงานของ

หอการค้านานาชาติ 

(ICC) 

ในย ุคแรกเป น เร ื ่ อ งของการ 
พยายามสรางกลไกเพื ่อใหการคาใน 
ประเทศและระหวางประเทศเกิดขึ ้น 
ได เศรษฐกิจของโลกจึงสามารถฟนตัว 
หลังภาวะสงคราม นอกจากนั้นในทุก 
วันนี้จะเห็นไดวาประเทศตางๆ จาก 
ทุกภูมิภาคของโลกไมวาจะเปนยุโรป 
ตะวันออก เอเชีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา หรืออเมริกาใตก็สามารถ 
สงเสริมความเปนอยูของคนในชาติให 
ดีขึ้นดวยธุรกิจการคาเชนกัน  จนอาจ 
กลาวไดวาการคาคือเลือดที่หลอเลี้ยง 
ภาวะเศรษฐกิจของโลก (Trade is 

the life blood of the world 
economy)   

แมวาทุกวันนี้โลกของเรามีกลไก
มากมายแลวทั ้งดานเทคโนโลยีการ 
ผลิต การตลาด การขนสง การชำระ 
เงิน และกฎระเบียบที่พรอมจะเอื้อให 
การคาระหวางประเทศเกิดข้ึนและเติบโต 
แตภารกิจของหอการคานานาชาติ 
(ICC)   ก็ยังคงดำเนินอยูอยางแข็งขัน 
ดวยบทบาทการเปนตัวแทนของภาค 
เอกชนในการเจรจากับภาครัฐและ 
องคการการคาของโลกเกี ่ยวกับกฎ 
ระเบียบและนโยบายการคา (Policy 
Advocacy and setting of Rules, 
Codes and Standard), การระงับ 

ขอพิพาทดวยอนุญาโตตุลาการและ 
การไกลเกลี่ย (Arbitration and 
Alternative Dispute Resolution), 
การตอตานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Fighting Commercial Crimes) 
และการใหความรู ดวยการฝกอบรม 
และจัดพิมพตำรา (Training and 
Publications)  

ความสำเร็จที ่นาภาคภูมิใจของ 
ICC ในการเปนตัวแทนภาคเอกชนที่ 
รวมเจรจาและใหขอมูลกับประเทศ 
สมาชิก WTO จนเกิดเปนความตกลง 
ลดขอจำกัดทางการคา (Trade Faci- 
litation Agreement) ตั้งแตป พ.ศ. 
2556 ซ่ึงเปนขอตกลงฉบับแรกท่ีสมาชิก 

น

â´Â

หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย
Thailand International Chamber of Commerce 

> ICC Chairman Sunil Bharti Mittal speaks to press at end of @WTO 
dialogue w/ business. 
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WTO ตกลงรวมกันไดหลังจากเวลา 
เกือบยี่สิบปนับตั้งแตการกอตั้ง  WTO 
ในป  พ.ศ. 2538  โดยคาดวาเมื่อใดที่ 
ความตกลงเขาสูการปฏิบัติของประเทศ 
สมาชิกทั ้งหมดจะมีผลในการลดคา 
ใชจายทางการคาระหวางประเทศลง 
ประมาณ 13% นอกจากน้ันความสำเร็จ 
ครั้งลาสุดของ ICC เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ที่ผานมาคือการเปนผูประสานงานนำ 
ภาคธุรกิจเขาประชุมรวมกับคณะผูบริหาร 
ระดับสูงขององคการสหประชาชาติ 
(United Nations) เพื่อนำเสนอแผน 
ธุรกิจตัวอยางที่ตอบสนองตอเปาหมาย 
เพื่อความยั่งยืนของโลก 17 อยาง  
(Sustainable Development Goals 
/SDGs) ซึ่งคือเปาหมายขององคการ 
สหประชาชาติเพ่ือการพัฒนามนุษยชาติ 
อยางยั่งยืน ยุติความยากจน ตอสูกับ 
ความไมเทาเทียม ความอยุติธรรม และ 
แกไขสภาวะโลกรอน ภายในป ค.ศ.2030

งานดานอนุญาโตตุลาการและการ 
ระงับขอพิพาทก็จัดเปนความสำเร็จ 
อีกดานหนึ่งของ ICC ในยุคปจจุบัน     
ศาลอนุญาโตตุลากรของ ICC นั้นใหญ 
ที่สุดในโลกและดูแลคดีจากทั่วทุกมุม 
โลก ดวยการประสานงานของตัวแทน 
หอการคานานาชาติใน 130 ประเทศ 
เมื่อรวมเวลาเกาสิบปนับจากการจัดตั้ง 
ศาลอนุญาโตตุลากรของ ICC ไดทำ 
คดีมาแลวประมาณ 20,000 คดี

งานดานการตอตานอาชญากรรม 
ทางการคานั้น ICC มุงเนนในเรื่อง 
ของการตอตานคอรรัปชั่น การฟอก 
เงิน การละเมิดลิขสิทธ (Intellectual 
Property Fraud) และหยุดยั้งโจรสลัด 
ปลนสินคาทางทะเล (Maritime piracy) > งานต่างๆที่จัดโดย ICC 
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ท้ังน้ีโดยการสรางคูมือ เชน Checklist, 
Toolkit, เพื่อเปนแนวปฏิบัติและแนว 
ทางการตรวจสอบภายในขององคกร 
ธุรกิจใหปลอดจากการกออาชญากรรม 
ทางการคาตามกฎหมายในประเทศ 
หรือภูมิภาคตางๆ  รวมถึงการจัดตั้ง 
ศูนยต ิดตอใหก ับเร ือสินคาที ่กำลัง 
ถูกโจมตีโดยโจรสลัด (ICC Piracy 
Reporting Center)   โดยศูนยแหงนี้ 
จะชวยประสานงานใหเจาหนาที่รักษา 
ความปลอดภัยทางทะเลที่อยู ใกลจุด 
เกิดเหตุมากที่สุดเดินทางไปชวยเรือที่ 
กำลังถูกโจมตี 

สำหร ับงานด านการฝ กอบรม 
และจัดพิมพตำรานั้น ICC มีการเปด 
หลักสูตรสัมมนาเก่ียวกับการคาระหวาง 
ประเทศและการระงับขอพิพาท อาทิ 

เชน เทอมการคาขายและการชำระเงิน 
ระหวางประเทศ การอนุญาโตตุลาการ 
และการระงับขอพิพาท โดยเปนการ 
จัดสัมมนาในประเทศตางๆ เกือบทุก 

มุมโลกตลอดทั้งป และในปที่ผานมา 
ไดเปด ICC Academy ขึ้นในประเทศ 
สิงคโปร ซึ่งในระยะแรกสถาบันแหงนี้ 
จะมุงเนนดานการฝกอบรมและออก 
วุฒิบัตรรับรองความรูของเจาหนาท่ีการ 
ธนาคารในสองดานคือ Global Trade 
Certificate (GTC) และ Certified 
Trade Finance Professional 
(CTFP)  สวนสำนักพิมพของ ICC นั้น 
ไดทำการพิมพหนังสือ อีบุคส และ 
คูมือตางๆ เปนจำนวนมาก ทานผูอานท่ี 
สนใจสามารถดูรายการหนังสือเหลานั้น 
ไดจาก www.storeiccwbo.org  และ 
สามารถติดตอซ้ือไดจากหอการคานานา 
ชาติแหงประเทศไทย (ICC Thailand)  
โทร 02-018-6888 ตอ 4210 ทั้งนี้ 
สมาชิกของหอการคานานาชาติแหง 
ประเทศไทยจะไดสวนลด 20% นอกจาก 
นั้น ICC Thailand ยังไดแปลและจัด 
จำหนายหนังสือ Incoterm® 2010 
ฉบับภาษาไทยดวย

ช ื ่ อของหอการค  านานาชาต ิ 
(ICC) อาจทำใหผูอานสงสัยถึงความ 

> ICC’s @UN rep @LouiseKantrow  in action.

> ICC Hearing Center in Paris is a part of ICC Court of Arbitration 

46

ICC หอการคานานาชาติ



> หนังสือและสิ่งพิมพ์ของ ICC

> The International IP Enforcement Summit in London was organized by ICC's Business Action to Stop 
Counterfeiting and Piracy (BASCAP) 
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เกี่ยวพันกับหอการคาในประเทศตางๆ 
ทั้งนี้ ICC มีสมาชิกรวมกันกวา 6 ลาน 
รายจาก 130 ประเทศทั่วโลกซึ่งใน 
จำนวนเหลานี้เปนหอการคามากกวา 
12,000 แหง ดังนั้น ICC จึงไดจัด 
ตั้งสมาพันธหอการคาโลก (World 

Chamber Federation) ขึ้นเพื่อให 
บริการและสนับสนุนก ิจกรรมของ 
หอการคาเหลานั้น และในทุกสองปจะ 
มีการสรรหาหอการคาในประเทศหนึ่ง 
ขึ้นเปนตัวแทนหอการคาทั ่วโลกเพื่อ 
เปนเจาภาพจัดงาน World Chamber 

Congress ใหเปนที่ประชุมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหวางนักธุรกิจชั ้นนำ 
และเปนเวทีใหหอการคาในประเทศ 
ตางๆ นำผลงานมารวมประกวด โดย 
งาน World Chamber Congress 
ครั้งตอไปจะเปนครั้งที่สิบ และจะจัด 
ขึ้นในเดือนกันยายนป 2560 ที่นคร 
ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 

ในวันที่ 20 -21 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 น้ี ICC ไดมอบหมายใหหอการคา 
นานาชาติแหงประเทศไทย เปนเจาภาพ 
จัดการประชุมผู บริหารแหงภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟก ICC Asia Pacific CEO 
Forum ครั้งที่ 3 ขึ้นที่โรงแรมพลาซา 
แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้จะเปนที่ 
รวมของผูบริหารระดับสูงจากองคกร 
ทั้งในและตางประเทศกวา 200 ราย 
และไดรับเกียรติจากผูเขารวมอภิปราย 
และปาฐกเกือบ 20 ทานซึ่งเปนนัก 
ธุรกิจและนักวิชาการทั้งชาวไทยและ 
ตางชาติ

สนใจขอมูลเก่ียวกับหอการคานานา 
ชาติแหงประเทศไทย (ICC Thailand)  
ติดตอ โทร 02-622-2183 หรือโทรผาน 
เบอรของหอการคาไทย 02-018-6888 
ตอ 4210> UNCTAD Secretary-General Mukhisa Kituyi and ICC Secretary 

General John Danilovich met in  Davos, Switzerland, 20-23 January, 2016.

> World Chambers Congress  ครั้งที่ 9 ค.ศ. 2015  จัดที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี 
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Challenge 
อยางไรก็ดีผมเช่ือวาหากใครก็ตาม 

ที่เคยไดเขาเรียนในหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจ ไมวาจะเปนในระดับปริญญาตร ี
หรือ โท จะตองรูจักคำวา “แผนธุรกิจ” 
หรือ Business plan ซึ่งทางคณาจารย 
จะใหนักศึกษาไปจัดทำแผนธุรกิจที ่ 
ตนเองชื่นชอบหรือตองการที่จะนำไป
ทำธุรกิจจริง แลวมานำเสนอในชั้น อีก 
ทั้งในหลายๆครั้ง คณาจารยไดแนะนำ 
ใหนักศึกษาสงแผนไปประกวดตามเวท ี
ตางๆ ซึ่งมีประโยชนตอนักศึกษาใน 
หลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการฝกฝน 
นักศึกษาเพื ่อนำเสนอแผนธุรกิจของ 
ตนเองตอหนาคณะกรรมการ การได 
สรางเครือขายทางสังคมของนักศึกษา 
อยางไรก็ดีในหลายๆ ครั้งนักศึกษาใน 
ร ั ้วมหาว ิทยาล ัยต างส งแผนเข าไป 
เพราะเปนสวนหนึ่งของคะแนนในวิชา 
ซึ่งก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 

แตก็มีหลายๆ ครั้งที่นักศึกษาใน 
ระดับปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตร 
MBA ตางเขาแขงขันเพ่ือทำการลารางวัล 
ในการแขงขัน โดยแผนธุรกิจของนักศึกษา 
MBA ไดมีการปรับปรุงแผน และไดรับ 
การฝกฝนการนำเสนออยางช่ำชอง 
นอกจากนักศึกษา MBA เหลานี้จะได 
มีโอกาสเดินทางไปแขงขันทั้งในระดับ

ประเทศแลวย ังไปแขงข ันในระดับ 
นานาชาติอีกดวย ซึ่งเมื่อจบการศึกษา 
ก็ไมไดนำแผนธุรกิจไปดำเนินการจริง 
ซึ ่งในอดีตของผมเองในชวงท ี ่ เป น 
นักศึกษา MBA ตางก็ไดสงแผนเขาไป 
ประกวดในหลายเวที ไมวาจะเปน Global 
Social Venture Competition, The 
mai Bangkok Business Challenge, 
และ Asia Venture Challenge ใน 
ตอนนั้นอยากสงเขาไปเพื่อเสริมสราง
ความสามารถของตนเองและสราง 
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้ 
เองจึงเปนประเด็นคำถามของทางทั้ง
ผูจัดประกวดแผนธุรกิจและผูสนับสนุน 
รวมไปถึงภาครัฐที ่ป จจุบันไดมีการ 
สนับสนุนใหเกิดการจัดการนำเสนอแผน 
ธุรกิจขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุน 
วิสาหกิจใหม หรือ Startup 

ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นจากการที ่ไดเขาไป 
รวมโครงการ MIT REAP (Regional 
Entrepreneurship Acceleration 
Program) หนึ่งในกรอบการพัฒนา 
และสรางผู ประกอบการที่ขับเคลื ่อน 
โดยนวัตกรรม (Innovation-Driven 
Entrepreneurship) ตางใหความสำคัญ 
ตอการแขงขันและรางวัลอยางมาก 
และถือวาเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst 
Intervention) ที่แทรกแซงทำใหเกิด 

จากการที ่มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดย IDE 
Center ไดเปนสวนหน่ึงใน 

การจัดโครงการ Angel Biz Challenge 
ซึ่งไดทำรวมมือของ 4 ภาคีภาคสวน 
ดวยกันไดแก  บริษัทหลักทรัพย โนมูระ 
พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
แหงประเทศไทย (SME Development 
Bank) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 
ตลาดหลักทร ัพย แห งประเทศไทย 
ซึ่งไดทำการจัดกิจกรรม Angel Biz 
Challenge ข้ึนในวันท่ี 29-30 ตุลาคม 
2559 ท้ังน้ีทางทีมงานไดแบงสาย (Track) 
ในการสมัครเขารวมกิจกรรมออกเปน 
2 สายดวยกัน ไดแก Angel Track 
และ Ideation Track โดยในสาย 
Angel Track ทีมผูที่เขารวมจะตองมี 
ความพรอมในการนำเสนอแผนธุรกิจ
ในระดับหนึ่งแลว ในขณะที่ Ideation 
Track ทีมผูท่ีเขารวมยังไมมีความพรอม 
มากนัก ยังเปนเพียงในระดับแนวความ 
คิดหรือไอเดียทางธุรกิจอยู จึงไดทำ 
การจัดกิจกรรม Angel Boot Camp 
ในวันที่ 5-6 และ 19-20 สิงหาคมนี้ 
เพื ่อใหผู เขารวมนำเสนอไอเดียไดตก 
ผลึกแนวความคิดออกมาเปนรูปธรรม
และคัดเลือกเขาสูกิจกรรม Angel Biz 

จ

Business Plan Challenge
กับแรงขับเคลื่อนของผู้ประกอบการ
รายใหม่ (New Venture)

â´Â 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ่¢Ñºà¤Å×่Í¹â´Â¹ÇÑμ¡ÃÃÁ (IDE Center)

ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
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การสรางผูประกอบการรายใหมขึ้นมา 
และกิจกรรมการประกวดการแขงขัน
ธุรกิจตางก็เปนองคประกอบของกิจกรรม 
ในระบบนิเวศของการประกอบการ 
(Entrepreneurial Ecosystem) อีกดวย

ความสำคัญของ
การแข่งขันและรางวัล 
(Competition and 
Prize)

การแขงขันและการใหเงินรางวัล
แกผูชนะการแขงขัน มีอยูหลากหลาย 
กิจกรรม ไมวาจะเปน การแขงขันรอง 
เพลง อยาง The Voice การแขงขัน 
ดานกีฬาประเภทตางๆ การแขงขัน 
ตอบปญหาทางการศึกษาทั้งในระดับ
ภายในประเทศหรือระดับโลก และ 
แนนอนไดรวมไปถึงการแขงขันประกวด 
แผนธุรกิจดังที่ไดกลาวมาขางตน หาก 
มาสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นจะพบ 
ไดวา การแขงขันที่เกิดขึ้นตางๆ ไดเปน 

เวทีแจงเกิดใหแกผูเขาแขงขันที่มีความ 
สามารถ ซึ่งสังคมไมเคยรับทราบหรือ 
รับรู เชนในเวทีการแขงขัน Thailand 
Got Talent หรือ The Voice นั้น 
ไดสรางศิลปนรวมไปถึงทีมแสดงที่มี 
ความสามารถใหแกสังคมไทยอยาง 
มากมาย เมื่อมาพิจารณาการแขงขัน 
ดานกีฬาแลว ยกตัวอยางเชน การ 
แขงขันฟุตบอลของ Thai Premier 
League ก็เปนสวนหนึ่งในการพัฒนา 
มาตรฐานการฟุตบอลไทย รวมไปถึง 
นักกีฬาฟุตบอลไทย ที่ไดเขามาเปนมือ 
อาชีพในแตละสโมสร เกมการแขงขัน 
ตางเปนตัวผลักดันทำใหเกิดการพัฒนา 
และฝกซอมสงผลทำใหมาตรฐานใน 
การแขงขันมีการยกระดับสูงขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง

แนนอนวาการแขงขันแผนธุรกิจ
ทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับ 
นานาชาติ ตางเปนแรงขับเคลื่อนตอ 
ผูประกอบการรายใหมรวมไปถึงผูเขา 

รวมแขงขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิสูจนและพัฒนาโมเดลทาง 
ธุรกิจ 

การเข าร วมการแข งข ันส งผล 
นอกจากจะตองพิสูจน รูปแบบการทำ 
ธุรกิจท่ีตนเองพัฒนาข้ึนแลว ยังมีโอกาส 
ในพัฒนาเพื่อปดจุดออนทางธุรกิจได 
เนื ่องจากวากรรมการที่ทำการตัดสิน 
ตางใหมีคำถามและขอเสนอแนะที่เปน 
ประโยชนตอแผนธุรกิจ ซึ่งสวนใหญ 
แลวกรรมการที่เขามารวมตัดสินนั ้น 
ลวนแลวมีประสบการณที่หลากหลาย 
ดังน ั ้นม ุมมองและองค ความร ู จาก 
กรรมการจะชวยสงผลทำใหโมเดล 
ทางธุรกิจสมบูรณมากยิ่งขึ้น

2) ผันเงินรางวัลเปนเงินทุนทาง 
ธุรกิจ

หนึ ่ งในองค ประกอบของการ 
แขงขันแผนธุรกิจที่สำคัญไดแก เงิน 
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รางวัล ซึ่งจำนวนมากจำนวนนอยตาง 
กันไปที่ระดับเวที สวนใหญเงินรางวัล 
อาจจะมีตั้งแต 50,000 บาท จนถึง 
หลักลานบาท ยิ่งหากมีโอกาสไดเขา 
ไปแขงขันในระดับนานาชาติดวยแลว 
นั้น เงินรางวัลก็จะมีสูงขึ้น การนำเสนอ 
แผนธุรกิจแลวสามารถท่ีจะไดเงินรางวัล 
มาเพื่อผันเปนเงินทุนทางธุรกิจนั้นเปน 
อีกกลยุทธหนึ่งของผูประกอบการราย 
ใหม  

3) โอกาสพบพันธมิตรทางธุรกิจ 
และนักลงทุน

ในการแขงขันแผนธุรกิจที ่ไดมี 
การจัดมาอยางตอเนื่อง ผูเขารวมฟง 
การนำเสนอแผนตางมีวัตถุประสงคที่ 
หลากหลาย แนนอนวาสวนหนึ่งในนั้น 
ตางเขามาเพื ่อหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
รวมไปถึงนักลงทุนที่เขามาเพื่อแสวงหา 
ธุรกิจใหมในการลงทุน เนื่องจากวา 
แผนที่ไดเขามาแขงขัน โดยเฉพาะรอบ 
สุดทายนั้นไดผานกลั้นกรองจากคณะ 
กรรมการแลว ซึ่งทำใหนักลงทุนไม 
ตองเสียเวลาในการเลือก การเขามา 
ฟงแผนในรอบสุดทายเปนวิธีการที่งาย 
ในการพิจารณาแผนที่นาสนใจ และ 
สามารถที่เขาไปพูดคุยกับผู ประกอบ 
การรายใหมไดหลายรายในเวลาเดียว 
กัน ผูประกอบการจึงมีโอกาสในการ 
พบทั ้งพันธมิตรและนักลงทุนในเวที 
ตางๆ

 
4) โอกาสพัฒนาตนเองโครงการ 

เรงรัดผูประกอบการ
มีหลายๆครั ้งที ่การจัดประกวด 

แผนธุรกิจ ไดขมวดรวมการฝกอบรม 
รวมถึงโครงการเรงรัด (Acceleration 
Program) สำหรับผูประกอบการ ซึ่ง 

อยาง Angel Biz Challenge ก็มี 
จัดการฝกอบรม Angel Boot Camp 
สำหรับผูเขารอบ Ideation Track 
ดังนั้นผูประกอบการจึงมีโอกาสในการ 
พัฒนาแผนของตนเอง รวมไปถึงเสริม 
สรางองคความรูจากวิทยากรที่อบรม

แก่นแท้ของ 
Business Plan 

Steve Blank ไดเขียนใน Harvard 
Business Review1 กลาวไววา แผน 
ธุรกิจนอยนักที่จะอยูรอดเมื่อไดติดตอ 
กับลูกคาครั้งแรก (Business plans 
rarely survive first contact with 
customers) หรือ อยางที่ไมด ไทสัน 
(Mike Tyson) นักมวยชื่อดังไดกลาว 
วา “ทุกๆ คนมีแผนในการสูจนกวาเขา 
จะถูกตอยปาก” กลาวคือ แผนอาจ 
จะไมมีความหมายเมื่อเวลาเขาสนาม 
แขงขันทางธุรกิจจริง นอกจากน้ีสำหรับ 
ผูประกอบการหลายๆ คนที่เคยเขียน 
แผนธุรกิจขึ้นมาในการขอเงินกู ตาง 
เขียนขึ ้นมาหรือแมกระทั ่งว าจางผู  
เชี่ยวชาญในการเขียนแผนธุรกิจมาเพื่อ 
นำเสนอธนาคารในการไดมาซึ่งเงินกู 
แตพอไดเงินมาแลวสวนใหญแลวก็เก็บ 
แผนนั้นเขาลิ้นชัก และไมไดดำเนินการ 
ตามแผนนั้น 

ดวยเหตุนี้เองทำใหมีความเขาใจ 
ที ่ผ ิดๆ สำหรับแผนธุรกิจสำหรับผู  
ประกอบการ ในความจริงแลวแผน 
ธุรกิจที่แทจริงเปนกระบวนการที่มีการ 
ปรับปรุงอยูตลอดเวลา เนื่องจากวา 
แผนธุรก ิจในร างฉบับแรกตางเป น 

ไอเดียทางธุรกิจเริ่มแรก มีขอมูลที่ไม 
ครบถวน รวมไปถึงการประมาณการ 
ตางๆ ดังนั้นการไดมาซึ่งขอสมมุติฐาน 
(Assumption) ตางๆ ยังไมสามารถ 
ที่จะทราบไดวาแผนธุรกิจดังกลาว แต 
อยางนอยก็สามารถที่จะตั้งกรอบไดวา 
ธุรกิจกำลังจะตองทำอะไรบาง มีรายได 
มาจากไหน มีคูแขงเปนใคร ซึ่งในบาง 
ครั้งอาจจะเปนไมเปนจริงเชนนั้นตาม 
ที่คาดการณไว ดังนั้น ผูประกอบการ 
จำเปนที่จะตองออกจากการคาดการณ 
ในกระดาษ (แผนธุรกิจ) ไปสูการโลก 
แหงความเปนจริง โดยการพูดคุย คน 
หาคำตอบ จากลูกคาในอนาคตของ 
เราจริงๆ เพื่อไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริง 
และทำการปรับใชกับธุรกิจของตนเอง 
ที่ไดริเริ่ม และแนนอนวาแผนธุรกิจของ 
เราจะมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 
ท้ังน้ีท้ังน้ันทายสุดแลวเปาหมายจะคอยๆ 
ปรากฏขึ้นมาตามสิ่งที่ผู ประกอบการ 
คอยๆ สรางขึ้นมาจากแผนธุรกิจ

Steve Blank ได้เขียนใน Harvard Business 
Review กล่าวไว้ว่า แผนธุรกิจน้อยนักที่จะอยู่รอด 
เมื่อได้ติดต่อกับลูกค้าครั้งแรก (Business plans 
rarely survive first contact with customers) 
หรือ อย่างที่ไมด์ ไทสัน (Mike Tyson) นักมวย 
ชื่อดังได้กล่าวว่า “ทุกๆ คนมีแผนในการสู้จนกว่า 
เขาจะถูกต่อยปาก”  
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เมืองไทยมีเงินอยู่ท่ัวไปหมด อย่าหวังแต่จะหาเงิน 
ก้อนโต แต่อยากให้มองส่ิงท่ีมีคุณค่าใกล้ตัว และ 
นำมาสร้างคุณค่า ใช้นวัตกรรมตอบโจทย์ตลาด 
ปัจจุบัน ทำไมเราจะทำไม่ได้

น
ã¹âÅ¡ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨μ ŒÍ§¾ÃŒÍÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÊÁÍ ¶ŒÒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹Ñé¹ 
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ประวัติโดยสังเขป
คุณวาริน ชิณวงศ “คุณน้ำ” เปน 

ชาวนครศรีธรรมราช โดยกำเนิด หลัง 
จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร เอก 

สาขาคอมพิวเตอร ในชวงท่ี IT กำลังบูม 
จึงตัดสินใจลงทุนเปดรานขายคอมพิวเตอร 
จากหองเดียว จากยอดขายวันละ 5 
เครื่อง พีคสุดถึง 1,000 เครื่องตอ 
เดือน จึงขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอีก 4-5 สาขา 
ในขณะที่ธุรกิจพื้นฐานของครอบครัว 
เปนชาวสวนสมโอทองดี ขาวน้ำผ้ึง และ 
ทับทิมสยาม แตในป 2554 คุณน้ำเริ่ม 
รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลง จากเทรนด 
สินคา IT ท่ีกำลังยายขางไปสู GADGET 

จากผูคา GADGET ยายขางไปสูคาย 
โทรศัพทมือถือเจาของคลื ่นความถี ่ 
ดังนั้นธุรกิจคาปลีกคงไมสามารถสูได 
เพราะเทรนดของเทคโนโลยีเปลี่ยน

“ปกติน้ำจะชอบเลนอุปกรณไอที 
ใหมๆ กอนคนอื่นเสมอ ไมวาจะเปน 
Pocket book, iPad, มือถือแบรนด 
ดัง อาท ิHP, Apple แตปจจุบันตลาด 
มันเปลี่ยนไปแลว ตัวเองมองอยู 3 
อยางวา จะทำอะไรดี ระหวาง ผูคา 
ผูจัดจำหนาย หรือ ผูแทนจำหนาย 
ตราบใดที่เราไมไดทำเอง เราก็ตองเปน 
หนังหนาไฟใหเจาของสินคาไปตลอด 
จึงเปนที ่มาที ่น ้ำอยากสรางแบรนด 

เริ ่มแรกกับการทำฟารมผักสลัด
นานาชนิด บนเนื้อที่กวา 100 ไร ใน 
ชื่อ “ชิณวงศฟารม” เปนฐานการผลิต 
และเปด “รานสลัดน้ำ” เปนฐานการ 

กระจายสินคา เปนการตลาดครบวงจร 
จากตนน้ำ ถึงปลายน้ำ ทุกกระบวน 
การสามารถควบคุมคุณภาพไดทั้งหมด 
ปรากฏยอดขายพุงกระฉูด ไดใจเตรียม 
เปดสินคาเกษตรตัวใหม ซึ่งที่บานปลูก 
มานานแลว แตมองขามไป กับ สมโอ 
ไฮโซ “ทับทิมสยาม” ทอปแบรนดแหง 
เมืองนครฯ ถึงมีเงินก็ซื้อไมไดเพราะ 
80% สงออกหมด ที่เหลือราคาแพง 
สุดเอื้อม คุณวาริณเก็ทไอเดียวางจุด 
ขายใหมฉุดราคาใหคนไทยเขาถึง ตัด 
คนกลาง ใหผูผลิตจำหนายเองผาน 
ระบบออนไลน และสงตรงผูซื้อ มั่นใจ 
แผนธุรกิจนวัตกรรมเวิรคแนนอน ตั้ง 
เปา 100,000 ลูก ชวงเทศกาลตรุษจีน 
ปใหม

ชัดดาวน์ธุรกิจ IT 
เช็คอินธุรกิจเกษตร INNOVATION

วาริน ชิณวงศ์
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ราช เพาะปลูกผักสลัดสารพัดชนิดดวย 
ระบบฟารมแบบปด ปลอดสารพิษเพราะ 
ปลูกดวยสารอินทรีย และกอตั้งธุรกิจ 
กระจายสินคาผานระบบหนาราน ตั้ง 
ชื่อวา รานสลัดน้ำ เปนหนาราน ขาย 
ปลีก สง หรือ นั่งรับประทานภายใน 
ราน สินคา ไดแก ผักสลัด และ 
น้ำสลัด เปนหลัก โดยไดรับผลตอบรับ 
ดีมากจากลูกคารักสุขภาพ เนนขาย 
ผานหนาราน 70% และแบบพรอม 
ทาน – take away 30%

ส้มโอทับทิมสยาม 
สินค้าใหม่ล่าสุด คุณค่า 
ดุจทองคำฝังเพชร 
ราคาผลละ 1,000 บาท

หลังไดรับกระแสดีจากธุรกิจสลัด 
คุณน้ำจึงเริ่มขยายสินคาใหม ไดแก 
สมโอทับทิมสยาม ผลิตผลทางการเกษตร 
ท่ีเปนพืชผลหลักของ จ.นครศรีธรรมราช 

เนื่องจากตองใชเวลาปลูก 2-3 ปกวา 
ผลผลิตจะออกใหตัดขายได คุณน้ำจึง 
เริ่มธุรกิจผักสลัดกอน เพราะเติบโตไว 
ใชเวลาสั้นกวาสมโอมาก สมโอทับทิม 
สยาม ของเมืองนครฯ มีความแตกตาง 
จากพันธุอื่นๆ เพราะมีเนื้อสีแดงระเรื่อ 
รสชาติหวานอรอย สวนใหญเกษตรกร 
ปลูกเพื่อสงออกสวนใหญ 80% ทำให 
เหลือปริมาณนอย ไมพอจำหนายใน 
ประเทศ ปจจัยดังกลาวมีผลใหสินคา 
ราคาแพงมาก สวนใหญขายในหาง 
ตั้งแตราคา 799-1,000 บาทตอผล จึง 
มีความคิดที่จะดึงราคาลงเพื่อใหใครๆ
ก็สามารถบริโภคสมโอทับทิมสยามได 
จากปกติปลูกไดนอย ทำอยางไรจะ 
ปลูกไดมากขึ้น

“สมโอทับทิมสยามคนกินไมซื ้อ 
คนซื้อไมไดกิน เพราะสวนใหญเปน 
การซื ้อฝากผู หลักผู ใหญซะมากกวา 
เพราะราคาแพง มีผูใหญในหอการคาฯ 
พูดวา สมโอนี้ คนทำตองเปนคนดี ถึง 
จะไดผลผลิตที่ดีขนาดนี้ จากขอมูล 
ทั้งหมดทำใหตั้งเปาเลยวา ตองทำราคา 

สินคาที่มีคุณคา ไมตองดูรวยก็ได เลย 
เลือกที่จะทำสินคาดานเกษตร เพราะ 
เกษตรอยูในสายเลือดคนไทยอยูแลว 
ผักสลัดเปนอยางแรกที่นึกถึง”

เช็คอินสินค้าเกษตร 
สินค้าแรก กับแบรนด์ 
“สลัดน้ำ”

ผู ที ่เปนแรงบันดาลใจใหคุณน้ำ 
เกิดความมั่นใจที่เบนเข็มจาก IT มาทำ 
ธุรกิจเกษตร คือ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
ที ่ทานไปบรรยายครัวไทยสู ครัวโลก 
จนแนวคิดเรื ่องนี ้กระแทกใจคุณน้ำ 
จนเกิดประโยคนี้ผุดขึ้น “ปลูกกับดิน 
กินอรอย” และตองใชแนๆ  จึงไปปรึกษา 
ผูรูที่หอการคาไทย ก็ตรงใจวา ผักสลัด 
อยูในกระแสนิยมเรื่องสุขภาพ แตจะใช 
วิธีปลูกในดินแทนปลูกในน้ำเชนทั่วไป 
เริ ่มจากการใชประโยชนในที ่ดินของ 
ครอบครัวท่ี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรม- 
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จากเจ้าของธุรกิจจำหน่าย
สินค้า IT ที่ขายดีมาตลอด
ตั้งแต่ช่วงปี 2540 แต่ต่อมา
เธอตระหนักว่าสินค้าที่ไม่ได้ผลิตเอง 
ผู้ขายมีหน้าที่ขายเท่านั้น แต่ไม่
สามารถคุมได้ โดยเฉพาะเทรนด์
การเปลี่ยนแปลงสินค้า IT ที่กำลัง
ย้ายข้างไปอยู่ฝั่ง gadget ขณะที่
ค่ายความถี่เปลี่ยนเป็นผู้กุมตลาด
โทรศัพท์มือถือ จุดเริ่มต้นใหม่จึง
เกิดขึ้นอีกครั้ง กับสินค้าใกล้ตัว
นั่นคือ “เกษตรกรรม” ที่เป็นชีวิต
ของชาวนครศรีธรรมราช  
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ลงมาถูกลง เหลือ 300 – 500 ตอผล 
ใหได เพื่อใหคนไทยเขาถึงได และวิธี 

เดียวที่จะทำไดเพื่อลดตนทุนทางการ
ตลาดทั้งหมดคือ การขายผานระบบ 
ออนไลน”

นวัตกรรมสินค้าเกษตร
เพื่อสร้างตลาด Mass

คุณน้ำวางแผนการปลูกไวกอน 
แลว เพราะผลผลิตตองใชเวลานาน 
บนพื้นที่ปลูก 50 ไรที่ อ.ปากพนัง 
เพื่อรับประกันวา จะสามารถสงสินคา 
ไดเพียงพอ จึงจับมือสรางเครือขาย 
กับสวนใกลเคียงที่ไวใจไดในคุณภาพ
ถึง 20 สวน ขณะที่ทำเริ่มทำตลาด 
สมโอ เธอตัดสินใจปดธุรกิจ IT ไป 
แลว หันหาสินคาเกษตรเต็มตัวดวย 

ความมั่นใจที่จะบูมตลาดเมืองไทย ตั้ง 
เปาการขายในป 2559 นี้ที่ 100,000 
ผล จากการขายผาน Facebook และ 
Line: Chinnawong farm โดยสินคา 
จะไดรับการแพคอยางดี พรอมจัดทำ 
คูมือการรับประทาน เพื่อใหผูบริโภค 
ไดรับประทานสินคาคุณภาพดีที ่ส ุด 
ดวยการจัดสงจากศูนยกระจายสินคา
ที่รานสลัดน้ำ นครศรีธรรมราชผาน 
บริษัทขนสง Kerry ทั่วประเทศ จะ 
เนนการขายชวงเทศกาลตรุษจีน ปใหม 
เปนหลัก

เป้าหมายในอนาคต
เนื่องจากสมโอขายผล เปนปญหา 

สำหรับผูที่ตองการบริโภคเลย เพราะ 
ตองเก็บ 7-10 วันกอนนำมาปอกเปลือก 

และมีดปอกเปลือกกับมีดที่ผาเนื้อควร 
เปนคนละอัน เพื่อใหไดความหวาน 
เต็มที ่ เธอจึงวางแผนคูขนานกันในปนี้ 
ท่ีจะจำหนายสินคาแบบ Cutting สินคา 
สำเร็จพรอมทาน นอกจากนี้ยังมอง 
ทุเร ียนกวนของดีของเมืองนครเปน 
สินคาลำดับตอไปอีกดวย

“เมืองไทยมีเง ินอยู ท ั ่วไปหมด 
อยาหวังแตจะหาเงินกอนโต แตอยาก 
ใหมองสิ่งที่มีคุณคาใกลตัว และนำมา 
สรางคุณคา ใชนวัตกรรมตอบโจทย 
ตลาดปจจุบัน ทำไมเราจะทำไมได”  
นาจะเปนประโยคที ่ให กำลังใจผู ท ี ่ 
กำลังมองหาธุรกิจเปนของตัวเองไมมาก 
ก็นอยนะคะ คุณวาริน ชินวงศ เจาของ 
ชิณวงศฟารม และรานสลัดน้ำคะ
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ธุรกิจครอบครัว

วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 
มักจะสะทอนมาจากวิสัย- 
ทัศน (vision) ของผูกอตั้ง 

ที่ไดตั้งเปาหมายไวตั้งแตแรกเริ่มกอตั้ง 
ธุรกิจ เมื่อธุรกิจเติบโตเปนองคกรขนาด 
ใหญขึ้น ผูบริหารรุนตอมาก็จะสืบสาน 
วิสัยทัศนและพันธกิจของผูกอตั้งไวเปน
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร สำหรับ 
ที่มาของวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 
แหลงกำเนิดที่สำคัญมาจากระบบความ
เชื่อและคานิยมของผูกอตั ้งที ่เดนชัด 
ที่มีอิทธิพลถึงรุ นทายาทผูรับสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว คานิยมและความ 
ปรารถนาของผูกอตั้งเปนแรงขับเคลื่อน
ธุรกิจครอบครัว 

ซึ ่งในงานว ิจ ัยค นพบลักษณะ 
วัฒนธรรมที ่ปรากฏเดนชัดในธุรกิจ 
ครอบครัวคือความเปนเอกภาพ (Unity) 
หมายถึง ลักษณะความเปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน ทำใหสมาชิกในครอบครัวมี 
ความเชื่อ คานิยมรวมกัน จึงทำให 
ครอบครัวเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ 
การกำหนดแนวทาง กลยุทธ และการ 
จัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีรายงาน 
เพิ่มเติมวา ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก 
มักจะไดเรียนรูคำสอน ประวัติ คานิยม 
ของผูกอตั้งจากการรับประทานอาหาร
รวมกันบนโตะอาหารเย็น (learned-

ใหสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความ 
สุข สำหรับคานิยมธุรกิจ (Business 
Values) มีลักษณะที่ใหความสำคัญ 
กับการบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปน 
ความตองการที่เปนเปาหมายรวมกัน 
ของผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ โดย 
เปาหมายจะเนนแนวทางการดำเนินงาน 
เพื่อสรางผลตอบแทน การเติบโต และ 
ความสำเร็จใหกับธุรกิจ ทั้งคานิยมของ 
ธุรกิจและครอบครัวนั้น จะแตกตางกัน 
และมีลักษณะเฉพาะตามแตละครอบครัว 
และธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและ 
คานิยมธุรกิจ ลักษณะของคานิยมธุรกิจ 
ครอบครัว (Family Business Values) 
จึงเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาของท้ังครอบครัว 
และธุรกิจ ท่ีจะสงผลตอความสำเร็จของ 
ครอบครัวและธุรกิจครอบครัว โดยคานิยม 
ของธุรกิจครอบครัวควรจะมีการกำหนด 
รวมกันและมีเปาหมายสอดคลองกัน 
เพื่อจะไดสรางรากฐานในการกำหนด 
พฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิด 
เปนระบบคานิยม (Value Systems) 
ที่ใหผลประโยชนตอทั้งครอบครัวและ 
ธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคา 
นิยมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไป 

อิทธิพลของคานิยมตอธุรกิจ 
ครอบครัว (The Powers of Values 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

at-the-dinner-table) สิ่งนี้ทำใหเกิด 
ความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทำให 
สมาชิกในครอบครัวรุ นถัดไปมีความ 
จงรักภักดีตอธุรกิจ และยึดม่ันในคานิยม 
ของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้เปน 
ปจจัยภายในท่ีนำไปสูการสรางวัฒนธรรม 
ในองคกร  

ฉบับที่แลว ไดพูดถึงรูปแบบวัฒน- 
ธรรมในธุรกิจครอบครัว และ มิติความ 
แตกตางทางวัฒนธรรมและสังคม 
ฉบับนี้มาตอกันถึงเรื่องคานิยม 

คานิยม (Values) เปนเจตคติและ 
ความเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม และ 
การกระทำของคนหรือกลุมคนท่ีสะทอน 
ใหเห็นเปนแบบแผนในทิศทางเดียวกัน 
เมื ่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะ 
ถายทอดทั้งในคนรุนเดียวกันและตาง 
รุนตอๆ ไป ซึ่งจะปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 
และตอเนื ่องในชวงระยะเวลาหนึ ่ง 
หรือยาวนาน จนกอเกิดเปนวัฒนธรรม 
(Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) 
มีล ักษณะที ่ใหความสำคัญกับสิ ่งที ่ 
ครอบครัวตองการ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจาก 
ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของ 
สมาชิกในครอบครัว เพื่อสรางความ 
สัมพันธที่ดรีะหวางสมาชิกในครอบครัว

ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)
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ความมุงมั่น และความซื่อสัตยที่มีตอ 
ธุรกิจ ทำใหธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง 
เปนท่ีนาเช่ือถือ และไดรับความไววางใจ 
ทำใหผูถือหุนภายนอก และผูมีสวนได 
สวนเสียคนอื่นๆ มีแนวโนมที่จะยอมรับ 

กับความเสี ่ยง ยอมเสียสภาพคลอง 
ระยะสั ้นเพื ่อเปาหมายของธุรกิจใน 
ระยะยาว คานิยมจึงเปนเครื่องมือชวย 
สรางความสัมพันธความไววางใจและ 
พันธะสัญญาระหวางเจาของธุรกิจที่มี 

ตอผูถือหุนและลูกคา
6. สรางการคิดที ่ทาทายและ 

แปลกใหม (Challenging conven-
tional thinking): คานิยมไมไดถูก 
กำหนดจากเพียงความเชื่อเดียว แตจะ 

66

Family Business



เกิดจากหลายๆ ความเช่ือและเรียนรูจาก 
ประสบการณ ซึ่งเปนสิ่งที่สรางความ 
รูสึกทาทายกระตุนใหเจาของเกิดความ 
กระตือรือรนและพัฒนาตนเองเพื่อจะ 
หาวิธีการดำเนินธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื ่อเปลี ่ยนแปลง 
(Adapting to change): เมื่อสถาน- 
การณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 
เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมี 
กลไกขับเคลื่อนจากรูปแบบหนึ่งสู คา 
นิยม วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให 
เจาของธุรกิจตองกลาตัดสินใจที ่จะ 
เดินหนาไปในทิศทางใหมที่ยังไมเคยไป 
ซึ่งจะนำไปสูการสรางนวัตกรรมและ 
โอกาสความกาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธดีข้ึน (Improving 
strategic planning): คานิยมหลัก 
เปนแนวทางที่ชวยหลีกเลี่ยงเหตุการณ 
หรืออุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จที่ 
ผานมา ทำใหมีการเรียนรูใหมๆ มีมุม 
มองที่กวางขึ้น และนำไปสูการพัฒนา 
กลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและ 
เหมาะสมอยางสมดุล

9. การบร ิ หาร เช ิ งกลย ุ ทธ  
(Executing strategy): การกำหนด 
แผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของ 
เจาของธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานใน 
องคกร ชวยนำกลยุทธไปสูการปฎิบัติ 
ดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และ 
เขาใจใชกลยุทธนั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคา 
นิยมเปนตัวชวยทำใหพนักงานเกิดความ 
รักและแรงจูงใจในการทำงาน

10. กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Forging strategic alliances): จุด 
แข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่ 
เนนเรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย 
และความจงรักภักดีตอครอบครัวและ 

ธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัว 
และความสัมพันธกับผู มีสวนไดเสีย 
คนอื่นๆ การดำเนินธุรกิจดวยความ 
ซื่อสัตย โปรงใส ทำใหผูมีสวนไดเสีย 
ภายนอกธุรกิจครอบครัวมีความไววางใจ 
ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการสรางมิตร 

ทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาว 
ไดรับการถายทอดจากผูบริหารที่เปน 
เจาของรุนหน่ึงสูทายาทธุรกิจอีกรุนหน่ึง 
ตอไป

11. การสรรหาและการธำรงรักษา 
พนักงาน (Recruiting and retaining 
employees): ครอบครัวที่มีคานิยม 
การใหความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกัน 
และกัน จะมองเห็นคุณคาของพนักงาน 
และยอมรับความแตกตางของแตละคน 
ในองคกร ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งของการ 
ผูกใจพนักงานใหมีความจงรักภักดีและ 
อยูกับองคกรนานๆ คนที่กำลังหางาน 
ทำมักจะมองหาองคกรที่มีวัฒนธรรม 

นาสนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคน 
เหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้น 
ไดนาน  

12. ทำใหบรรลุเปาหมายของ 
องคกร (Lending meaning to 
work): ธุรกิจครอบครัวท่ีมีระบบคานิยม 

เขมแข็ง จะมีรูปแบบท่ีเนนการใหบริการ 
ทั้งแกลูกคารวมถึงพนักงานในองคกร 
โดยการสรางคานิยมรวมที ่ม ุ งเน น 
หลักการมีสวนรวมและพนักงานเปน 
ศูนยกลาง อาทิเชน การใหเกียรติซึ่งกัน 
และกัน หรือสนับสนุนการศึกษา และ 
การพัฒนาแกพนักงาน คานิยมรวม 
จึงเปนตัวชวยใหพนักงานตระหนักถึง 
เปาหมายขององคกรและมีการทำงาน 
ตามกรอบเดียวกัน เพื ่อใหงานและ 
องคกรบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย  

และในฉบับหนา เราจะมาตอกัน 
ในเรื่อง การสรางคานิยมหลัก โปรด 
ติดตาม

จากนิยามค่านิยมครอบครัวและค่านิยมธุรกิจ 
ลักษณะของค่านิยมธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Values) จึงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของ 
ท้ังครอบครัวและธุรกิจ ท่ีจะส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของครอบครัวและธุรกิจครอบครัว โดยค่านิยมของ 
ธุรกิจครอบครัวควรจะมีการกำหนดร่วมกัน และ 
มีเป้าหมายสอดคล้องกัน เพื่อจะได้สร้างรากฐาน 
ในการกำหนดพฤติกรรมของคนในครอบครัว 
ก่อเกิดเป็นระบบค่านิยม (Value Systems) ท่ีให้ 
ผลประโยชน์ต่อท้ังครอบครัวและธุรกิจครอบครัว 
และถ่ายทอดระบบค่านิยมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่ 
คนรุ่นต่อไป 
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ธนายุส สุภณาวรรณ์

ประวัติส่วนตัว
โดยสังเขป

คุณธนายุส สุภณาวรรณ หรือ 
คุณแนน เดิมเปนชาวสงขลาโดย 
กำเนิด จบการศึกษาปริญญาตรี จาก 
มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิศวกรรม 
ไฟฟา หลังแตงงานมีครอบครัว จึง 
ตัดสินใจตามภรรยาไปตั้งรกรากที่ จ. 
แพร ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เริ่มกอตั้ง 
ธุรกิจชื่อ เบสพีซี (ดีคอมชอป สาขา 
แพร) จำหนายอุปกรณ IT จนถึงบริการ 
เขียน Software กอนเขาสูแวดวง 
หอการคา เมื่อ 4-5 ปที่ผานมา การ 
ชวยงานที่นี่ทำใหไดพบวา ธุรกิจชุมชน 
หลายประเภทนาสนใจ นาจะยกระดับ 
ได หากนำนวัตกรรมเขามาชวยตอยอด 
จ ึงต ัดส ินใจลงท ุนเป ดบร ิษ ัทใหม  
ภายใตชื่อ Innovative Craft Spirit 
เพื ่อบริหารจัดการดานผลิตและการ 
ตลาด ใหแก สินคาเหลาภูมิปญญา 
ชาวบาน ที่มีประวัติยาวนานมากวา 
200 ป หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา “เหลา 
สะเอี่ย”

“เหลาสะเอี่ย เปนประเภทเดียว 

กับพวกสาโท คือ ผลิตจากขาว และ 
เอ็นไซมจากลูกแปงหมัก ผสมกับ 
สมุนไพรพื้นบาน หมักจนเกิดรา จึงนำ 
รามาเพาะหมักกับน้ำวิเศษที่ชื่อ น้ำ 
หลมดง จากภูเขาไฟเกา ดวยกรรมวิธี 
พ้ืนบาน จนไดน้ำเหลาสะเอ่ียท่ีมีรสชาติ 
ดี ที่สำคัญดื่มแลวไม Hang วันรุงขึ้น 
ทำงานไดปกติด ซึ่งคุณสมบัตินี้เปน 
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเดนมาก”

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ 
คนแพร่ดื่มเหล้า 
ปริมาณมากที่สุด 
ในประเทศไทย

ตามสถิติแลว คุณแนนเลาวา คน 
แพร เปนคนภาคเหนือที่ดื่มเหลามาก 
ที่สุดในประเทศไทย ปกติเวลาดื่มคือ 
หลังเลิกงาน แตพบวา เชาวันทำงาน 
ก็สามารถมาทำงานไดปกติ โดยไม 
Hang คุณแนนจึงเริ่มทดสอบเอง และ 
ก็เปนตามนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ราคา 
เหลาชนิดน้ีประมาณ 40-50 บาท/ขวด 
แตปญหาที่พบคือ กรรมวิธีการหมักบม 
ตองใชเวลานานหลายเดือน จึงจะนำ 

มาบรรจุขวด พรอมจำหนาย จากการ 
ประมวลขอดี ขอเสีย จึงจุดประกาย 
ใหคุณแนนเกิดไอเดีย ในการสราง 
มูลคาเพิ่ม และ “นำสินคาใตดิน ขึ้น 
มาบนดิน” (เปนสินคาถูกกฎหมาย 
เสียภาษีถูกตอง) ดวยการพัฒนา “เหลา 
สะเอ่ีย” ใหกลายเปนเหลาท่ีมีมาตรฐาน 
ผานการรับรอง ดวยกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร จากหนวยงานวิชาการ 
ภาครัฐที่นาเชื่อถือ อาทิ สถาบันวิจัย 
ว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีแห  ง 
ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร 
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แมโจ และหนวยงานวิชาการอื่นๆ ซึ่ง 
ผลการทดสอบเปนที ่นาพอใจ คือ 
”เหลาสะเอี่ย” มีคา Higher Alcohol 
ต่ำ ทำใหหลังจากดื่มแลว จะไมมี 
อาการ Hang เลย

“คนไทยทั่วไปดื่มเหลาขาวนอย
ลง ผูบริโภคสวนใหญ คือกลุมชาว 
บาน เกษตรกร ดังนั้นเมื่อตองการ 
ทำใหสินคามีมูลคา ก็ตองยกระดับ 
สินคา ตั้งแต Packaging และพัฒนา 
ใหเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล 5% แบบ 

ประธาน YEC แพร่ ชูธงหนุนนโยบายนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ
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RTD เจาะกลุมวัยทำงาน  play hard 
work smart เพื่อทำตลาดในประเทศ 
และตางประเทศ (เพื่อนบาน) ขณะนี้ 
งานของเรายังอยูในขั้นตอนวิจัยพัฒนา 
คาดวา จะแลวเสร็จภายใน 2 เดือน 
จากน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง เรามีการปรับ 
จากขนาด 600 ซีซี.ขายราคา 60-70 
บาท เปนสินคา RTD ขนาด 275 ml. 
ราคา 60-70 บาท ในขณะท่ีลดปริมาณ 
แอลกอฮอลอยู 5% ทำใหเวลาในการ 
ผลิตลดลงไปพอสมควร สำหรับสินคา 
เราแตงตัวเสร็จแลว เหลือเพียงหาผูจัด 
จำหนาย Logistic ขณะนี้อยูระหวาง 
พิจารณา Partner ที่เหมาะสม”

บทบาทในหอการค้า
จังหวัดแพร่ และ 
ประธาน YEC แพร่ 
คนแรก

คุณแนนเลาใหเราฟงวา จากผู 
ประกอบการเอกชนตัวเล็กๆ ใน จ.แพร 
ที ่ประสบปญหาเร ื ่องบริหารบุคคล 
ทำใหตองคนหาที่ปรึกษา จนไปจบลง 
ที่คำปรึกษาที่ตรงจุดที่หอการคาจังหวัด 
ชวยใหคำปรึกษาที่สามารถจัดการดวย 
กระบวนการที่เปนระบบ จึงเปนที่มา 
ในการสมัครเปนกรรมการ เพื่อจะได 
มีโอกาสชวยเหลือผูประกอบการราย 
อื่นๆบาง หลังจากนั้นไดทำหนาที่เปน 
กรรมการฝายการศึกษา 1 ป กอนจะ 
ไดรับเลือกต้ังเปนรองประธานหอการคา 
จ.แพร และไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิก 
หอการคาจังหวัดใหขึ้นประธาน YEC 
แพร คนแรก

ในฐานะประธาน YEC แพรคน 
แรก คุณแนนไดระดมทายาทนักธุรกิจ 
เริ่มตนจากกรรมการหอการคาจังหวัด 
เชนเดียวกับจังหวัดตางๆ เริ่มแรกดวย 
จำนวนสมาชิก 25 คน ภารกิจเดนๆ 
พวกเรารณรงคใหผู ประกอบการเห็น 
ความสำคัญในการนำนวัตกรรมมา 

ประยุกตใชเพื่อสรางโอกาส และความ 
เขมแข็งใหแกธุรกิจของตน จากเดิมที่ 
ผูประกอบการในจังหวัดใหความสำคัญ 
ตอการทำธุรกิจซื้อมาขายไป จะทำ 
อยางไรใหธุรกิจของตนเองมีคุณคาและ 

มีความโดดเดนในตลาด ตัวอยางธุรกิจ 
ท่ีสำเร็จ คือ บริษัท โสภิตา เอ็นเตอรไพรซ 
จำกัด กับกาแฟนวัตกรรม กาแฟสครับ 
ซึ่งปกติจะใสสารกันบูด แตบริษัท 
โสภิตาฯ สามารถนำสมุนไพรมาประยุกต 
ใชแทนสารกันบูด พัฒนาตัวเองเปน 
กาแฟออแกนิกเต็มตัว โดยไดรับการ 
สงเสริมจากโครงการคูปองนวัตกรรม 
และสรางความนาเช่ือถือใหแกผลิตภัณฑ 
ไดสำเร็จ

“ขั้นตอนตอไป จะทำการขยาย 
ตลาดจากภายในจังหวัดออกไปทาง 
ภาคเหนือ ผานชองทาง Network YEC 
เปนหลัก เราอยากใหผูประกอบการ 
เห็นความสำคัญเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น 
โดยมีบริษัทฯแหงนี้เปนตัวอยาง ซึ่ง 
ในปน ี ้จะมีผ ู ประกอบการอีกหลาย 
รายที่จะเสนอโครงการเพื ่อขอคูปอง 
นวัตกรรม ซึ่งบริษัทเหลานี้จะมีงาน 
วิจัยของตนเอง มีความนาเช่ือถือ พรอม 
จะสรางความโดดเดนใหแกสินคาตนเอง 
ซึ่งหากปริมาณผูประกอบการเหลานี้ 
เพิ่มขึ้นจะทำใหตลาดโตเร็วขึ้นมาก”

การนำพาผู้ประกอบการ 
สู่ธุรกิจในรูปแบบ 
Social Enterprise

ขณะนี้ธุรกิจในรูปแบบ Social 
Enterprise ยังอยูในข้ันตอนการทำงาน 
โดยมีสินคาเหลาสะเอี่ย เปนโครงการ 
ตัวอยางที ่ค ุณแนนไดร ิ เร ิ ่มทำใหด ู 
หากโครงการเปนไปไดตามที ่วางไว 

จะกอใหเกิดผลที่ตามมาหลายประการ 
นอกจากสรางรายไดใหชุมชน ลดเวลา 
ทำใหชุมชนมีเวลาไปทำงานอื่นๆ ได 
อีก ที่สำคัญคือ ลดการตัดไมทำลาย 
ปา จากการใชไมเปนฟนตมเหลา หัน 
มาใชแกสแทน ซึ่งโครงการนี้มีสมาชิก 
ทีม YEC เขารวมระดมความคิด โดย 
คุณแนนเปนหนวยลงทุน

“ผมอยากใหคนหันมาทำธุรกิจ 
ดวยนวัตกรรมมากขึ้น ไมหยุดอยูกับที ่
เพราะธุรกิจจะตกต่ำหากไมทำอะไร 
ไมปรับตัวไปตามยุคสมัยที่เปลี ่ยนไป 
การหยุดอยู กับที ่เทากับรอคอยเวลา 
ปดบริษัทในที่สุด การทำธุรกิจเชิง 
สรางสรรค จะทำใหธุรกิจอยูได และมี 
ผลตอเน่ืองไปถึง เศรษฐกิจของประเทศ 
จะดีขึ้นตามไปดวย ดังนั้นประเทศจะ 
อยูไดหากใชนวัตกรรมขับเคลื่อน ดูได 
จากประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปร 
เปนตน ท่ีเปนประเทศเล็กแตมีเศรษฐกิจ 
ดี เติบโต เพราะใชนวัตกรรมในการ 
ขับเคลื่อนทุกภาคสวน”

พวกเราขอเปนหนึ ่งกำลังใจให 
“แพรโมเดล” ประสบความสำเร็จ และ 
มีการเผยแพรวิธีการนี่กันมากๆนะคะ 
แพรอย ู  ได ประเทศเราก็อย ู  ได ด วย 
นวัตกรรมเชนกัน

พวกเรารณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ 
ในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาส 
และความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจของตน จากเดิมที่ 
ผู้ประกอบการในจังหวัดให้ความสำคัญต่อการ 
ทำธุรกิจซื้อมาขายไป จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของ 
ตนเองมีคุณค่า และมีความโดดเด่นในตลาด   
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“ เศรษฐก ิจพอเพ ียง” 
เป นปรัชญาที ่พระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การ 
ดำเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทย โดย 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ 
พัฒนาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ “ทางสาย 
กลาง” โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และ 
คุณธรรมในการวางแผน การตัดสินใจ 
และการกระทำ  เพื่ ือการพัฒนาสูชีวิต 
ที่สมดุล สังคมที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจ 

ที ่มั ่นคง  ดังพระราชดำรัสพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ 
วันที่ 4 ธันวาคม พศ. 2541

“… .คนเราถ  าพอใจ ในความ 
ตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมี 
ความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย 
ถาทุกประเทศมีความคิดวาทำอะไร 
ตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ 
ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็ 
อยูเปนสุข...”

ซึ ่งหากขยายความถึงปร ัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงแลว “ความพอ 
ประมาณ” หมายถึง ความพอดี ที่ไม 
นอยไปและไมมากไป โดยไมเบียดเบียน 
ตนเองและผู อื ่น  “ความมีเหตุผล” 

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ 
ความพอเพียงนั้น ตองเปนไปอยางมี 
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย 
ที่เกี่ยวของ สวน “การมีภูมิคุมกัน” 
หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ 

ผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงดาน 
ตางๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงความเปน 
ไปได ของสถานการณตางๆ ที่คาดวา 
จะเกิดขึ ้นในอนาคตทั ้งใกลและไกล 
โดยเงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนิน 
กิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 
นั้น ตองอาศัยความรูและคุณธรรม 
เปนพื้นฐาน  

และขอยกตัวอยางขององคกรที
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกตใช ไดแก “บริษัท บาธรูม 
ดีไซน จำกัด” ผูผลิตสุขภัณฑในแบรนด 
i-spa ซึ่งวิสัยทัศนของบริษัทฯ กลาว 
ไววา “ในป 2020 บริษัทฯ จะเปน 

ผูนำดานนวัตกรรมสินคาในหองน้ำ   
1 ใน 5 ของโลก โดยเนนการดีไซน 
เทคโนโลย ี และรูปแบบการใชงาน 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอ 

เพียงและมีการปรับปรุงการทำงานอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณคาตอผูบริโภค 
พนักงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่ง 
จะนำไปสูความเปนองคกรที่ยั่งยืน”

โดยดาน “ความพอประมาณ” 
บริษัทฯมุงดำเนินธุรกิจที่ตนเองชำนาญ 
ไมดำเนินธุรกิจดานที่ตนเองไมมีความ
เชี่ยวชาญหรือไมมีประสบการณ และ 
มีการวางแผนการเงินอยางรอบคอบ 
โดยวางแนวทางใหกับองคกรวา การ 
ขยายกิจการ กระทำอยางพอเพียงโดย 
นำเง ินจากกำไรสะสมและเง ินก ู  ใน 
ประเทศบางสวน การบริหารสัดสวน 
หนี้สินของบริษัทฯ ไมเกินเงินทุน หรือ 

ศ

สร้างวินัยทางการเงินในองค์กร
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
â´Â

คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ทางสายกลาง” โดย
คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรมในการวางแผน 
การตัดสินใจ และการกระทำ เพื่ือการพัฒนาสู่ชีวิต
ที่สมดุล สังคมที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจที่มั่นคง  
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การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ 
ปองกันจุดรั่วไหลตางๆ ภายในองคกร 
และจัดตั ้งหนวยงานเพื ่อจัดการดาน 
ความเสี่ยงโดยเฉพาะ 

และยังมีกิจกรรมดานสังคมอีก 
มากมายที่นำพาองคกรสู “องคกรแหง 
ความสุข” ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแหง 
ความสมดุล และใชความรักเปนเคร่ืองมือ 
ในการขับเคล่ือนโดยการใหความสำคัญ 
กับ คน มากกวา เงิน ซึ่ง ดร.วัชรมงคล 
เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ 
บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด ไดกลาววา 
“เราทำงานเสร็จทุกวัน องคกรอยูได 
พนักงานอยูได ลูกคามีความสุข องคกร 
เติบโตดวยพ้ืนฐานแหงความสมดุล และ 
คุณธรรม เรียนรูที่จะแบงปนความรัก 
รับผิดชอบตอหนาที่ของเราใหดีที ่สุด 
และเดินตามแนวทางของพอ..ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

น้ี สามารถมาประยุกตใชกับองคกร และ 
บุคลากรในองคกรทุกระดับใหมีจิตสำนึก 
ในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ดำเนิน 
ชีวิตดวยความรอบคอบสมดุล และ 
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระ 
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระ 
ชนมพรรษา 7 ในวันที่ 12 สิงหาคม 
2559 หนวยงานภาครัฐ ภาคสังคม 
และภาคเศรษฐกิจไดร วมกันเฉลิม 
พระเกียรติและแสดงความจงรักภักด ี 

โดยรณรงคสรางวินัยทางการ 
เงิน ซึ่งสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจ 

และวิชาชีพแหงประเทศไทย ในพระ 
บรมราชินูปถัมภ รวมกับทางคณะ 
อนุกรรมกรรมการคณะสงเสริมคุณภาพ 
ชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูง 
อายุ) หอการคาไทย กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ชมรม 
CSR สมาคมธนาคารไทย และสภา 
องคการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได 
ดำเนินโครงการรณรงคสรางวินัยทาง 
การเงิน ใหกับองคกรตางๆ โดยใหการ 
อบรมแบงเปนสองระดับ ระดับแรก 
อบรมวิทยากรพ่ีเล้ียง และระดับท่ีสอง 
วิทยากรพี ่ เล ี ้ยงจะเปนผู  เผยแพร 
ความรูนี้สูสมาชิกในองคกรและชุมชน 
แตละแหง เพราะวินัยทางการดาน 
การเงินเปนเรื ่องสำคัญและจะชวย 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแตระดับครัว 
เรือน ถึงระดับบริษัท ท้ังในธุรกิจขนาด 
เล็ก ขนาดกลาง ตลอดถึงธุรกิจขนาด 
ใหญ  โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
นี้ จะมีการลงนามความรวมมือของ 6 
ภาคี และจะมีการบรรยายถึงกิจกรรม 
การดำเนินการของโครงการรณรงค 
สรางวินัยทางการเงิน ณ อาคารตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดา- 
ภิเษก เวลา 09.00 -17.00น. ทานที ่
สนใจสามารถติดตอเขารวมงานได คณะ 
อนุกรรมกรรมการคณะสงเสริมคุณภาพ 
ชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) 
หอการคาไทย เบอร 02-018-6912

(Debt/Equity ratio ไมเกิน 1) และ 
บริหาร Cash flow กระแสเงินสดรับ 
ใหมากกวากระแสเงินสดจาย มีการ 
จัดการงบการเงินอยางถูกตอง บริหาร 
สต็อกสินคาคงคลังใหนอยท่ีสุดและหมุน 
เวียนเร็วที่สุด และบริหาร payment 
period ของการชำระเงินใหชากวาการ 
รับเงิน 

สวนดาน “ความมีเหตุผล” บริษัทฯ 
คำนึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวน 
ไดสวนเสีย (stakeholder) ทุกสวนอยาง 
เปนธรรมดวยความรัก การพิจารณา 
ที่จะดำเนินการใดๆ ดานความถี่ถวน 
รอบคอบ ไมยอทอ ไรอคติ คำนึงถึง 
เหตุและปจจัยแวดลอมทั้งหมดเพื่อให 
การดำเนินงานเปนไปอยางถูกตอง 
โดยกอใหเกิดประโยชนและความสุข 
ตามมา บริษัทฯ ไดบมเพาะพนักงาน 
ใหปฎิบัติตอลูกคาเหมือนคุณพอคุณแม 
ของเรา และปฎิบัติตอพนักงานเหมือน 
พี่นองของเรา 

สวนดาน “การมีภูมิคุ มกัน” 
กระบวนการดำเนินงานตางๆ อยาง 
บูรณาการ จนเกิดเปนภูมิคุมกันที่ 
สามารถปองกันผลกระทบจากภาย 
นอกในหลายๆ ดาน เชน ดานวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมโดย 
มีการจัดการความเสี่ยง โดยการขยาย 
ตลาดการสงออกมากขึ้น เพื่อกระจาย 
ความเสี่ยงของตลาดในประเทศ ทำการ 
forward อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน 
โดยการใชสกุลเง ินตามภูมิภาคของ 
ประเทศนั้นๆ  การจัดซื้อประกันดาน 
ตางๆ เชน ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต 

ขอขอบคุณ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด สำหรับขอมูลแนวทางการบริหารธุรกิจ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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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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