






“เสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเล” ที่เกี่ยวของกับกวา 60 ประเทศในหลายภูมิภาค อภิมหา 
ยุทธศาสตรนี้จะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน ความยิ่งใหญดังกลาวทำใหเราจำตองเฝาติดตามการดำเนิน 
นโยบายนี้ของจีนอยางใกลชิด ประเด็นสำคัญก็คือ ไทยเราจะไดรับหรือเสียประโยชนจากนโยบายฯ ดังกลาวหรือไม 
อยางไร ...ฉบับนี้จึงขอนำเรื่องนี้เปนรายงานพิเศษ 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ บทสัมภาษณ เรื่อง “เปดเทอมนี้ ทุบสถิติใหม เงิน 
สะพัดกวา 5 หมื่นลานเผยเหตุสินคาราคาสูงริ่ว เปนประวัติการณ” โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารย 
นักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  และตอดวยเรื่อง “อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย 
เปนอุตสาหกรรม sunset จริงหรือ?” โดย สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และตอดวยบทความ 
จากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห การเชื่อมโยง 
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยในตลาดสาธารณรัฐอินเดีย” และฉบับนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เมียนมาโฉมใหม ... โอกาสที่เปดกวาง พรอมการแขงขันที่ทาทาย” และ 
เรื่อง “อินไซดเวียงจันทน” กับการสัมภาษณ คุณญานี ศรีมีชัย อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝายการพาณิชย ฉบับนี้จึง 
เต็มไปดวยเรื่องราวของทั้ง จีน อินเดีย เมียนมา และลาว 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section กับเรื่องศาสตรธุรกิจครอบครัว โดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง 
“ธุรกิจครอบครัว ตอนความขัดแยง” และบทสัมภาษณธุรกิจทัวรเทรนดใหม Social Enterprise ที่ชื่อวา HiveSters 
โดยนักธุรกิจสาวสวย คุณอชิรญา ธรรมปริพัตรา และYEC Update กับ คุณพรระวี  สีเหลืองสวัสดิ์  (คุณเอะ) 
ประธาน YEC ประจวบคีรีขันธกับแผนโปรโมท “เพชรสมุทรคีรี”

ฉบับเมษายนนี้ กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็มและตอยอดแนวคิด ทั้งเนื้อหาทางเศรษฐกิจใน 
ประเทศ และ ตางประเทศ แบบ inside-out และ outside-in และความรูดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and Business Review จะเปนคุณประโยชนในการ 
ตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
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ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พสิูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

เปดเทอมนี้ ทุบสถิติใหม เงินสะพัดกวา 5 หมื่นลาน
เผยเหตุสินคาราคาสูงลิ่ว เปนประวัติการณ
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน ความขัดแยงตอน ความขัดแยง

อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมไทย และเครื่องนุงหมไทย 
เปนอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรม 
sunset จริงหรือ?sunset จริงหรือ?

เปดเทอมนี้ ทุบสถิติใหม เปดเทอมนี้ ทุบสถิติใหม 
เงินสะพัดกวา 5 หมื่นลานเงินสะพัดกวา 5 หมื่นลาน
เผยเหตุสินคาราคาสูงลิ่ว เผยเหตุสินคาราคาสูงลิ่ว 
เปนประวัติการณเปนประวัติการณ

เมียนมาโฉมใหม... เมียนมาโฉมใหม... 
โอกาสที่เปดกวาง โอกาสที่เปดกวาง 
พรอมการแขงขันที่ทาทายพรอมการแขงขันที่ทาทาย
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คาใชจายชวงเปดทอมปนี้เพิ่มขึ้นสูงสุด เพราะของแพงขึ้น 
แตอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.14% ชี้ใหเห็นวา 

ประชาชนยังระมัดระวังการใชจาย คนที่มีรายไดนอยยังซื้อของนอยชิ้น 
อะไรที่ยังใชไดก็ยังใชอยู หรือใชของพี่ เพราะแมเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น 
แตยังไมกระจายไปยังทุกพื้นที่ เศรษฐกิจของประชาชนยังไมดีขึ้นจริง 

จึงระมัดระวังการกอหนี้ แตเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน 
ผูปกครองพรอมกอหนี้ในระยะสั้น และโรงรับจำนำยังเปน 

ขวัญใจของผูปกครองอยูเชนเดิม

หากมองใหดี อุตสาหกรรมเสื้อผา
เครื่องนุงหมไทย ไมใชอุตสาหกรรม

sunset ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรมนี้ 
กลับเปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสูง ในการยกระดับ 
และพัฒนาในหลายๆ ดาน ซึ่งหากมียุทธศาสตรที่ดี 
ภาคเอกชนมีการปรับตัว และ ภาครัฐสนับสนุน 

สินคาไทยจะสามารถแขงขันในเวทีโลกได 
อยางสงาผาเผย และสรางรายได 

การจางงานใหกับประเทศ
ไดอยางมีนัยสำคัญ      

คาดวาเมื่อนโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนขึ้นจะทำให
มีเม็ดเงิน FDI ไหลกลับเขาเมียนมาอีกครั้ง โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมพลังงาน การสื่อสาร และคมนาคม 

รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่เนนใชแรงงาน ในขณะนี้ 
มีบริษัทชั้นนำของโลกหลายแหงเขาไปลงทุนใน

เมียนมาแลว อาทิ Aeon (ญี่ปุน)
Suzuki (ญี่ปุน) และ
Telenor (นอรเวย)

                        ปจจุบันไดมีการทำ
               ขอตกลงเขตการคาเสรีหรือ 
          Free Trade Agreement (FTA) 
       ระหวาง ไทย-อินเดีย และระหวาง
   อาเซียน-อินเดีย ซึ่งสงผลใหการคาระหวาง       
  ไทยกับอินเดียมีลูทางสดใสมากขึ้น โดยไทย
  และอินเดียไดตกลงรายการสินคาที่จะนำเรง 
   ลดภาษี เดิมจำนวน 82 รายการ ตอมา ไทยและ   
     อินเดียตกลงเพิ่มรายการสินคาเปน 83 รายการ 
              มีผลบังคับใช ณ 8 มิถุนายน 2555
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การศึกษาวิเคราะห การเชื่อมโยงการศึกษาวิเคราะห การเชื่อมโยง
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย
ในตลาดสาธารณรัฐอินเดียในตลาดสาธารณรัฐอินเดีย

ความขัดแยงที่แฝงอยูระหวาง
เครือญาติในครอบครัว ถือเปนอันตรายตอ

การประกอบการของธุรกิจครอบครัว 
การอยูรอดของธุรกิจครอบครัวที่ไปไดไมไกล

เกิน 3 รุนนั้น สวนใหญไมไดมาจากปจจัยภายนอก 
หรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ หากเกิดจากภายในมากกวา 

ประเด็นการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีนอย ทำให
ขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกในครอบครัว 

ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลให
เกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว  









ม.หอการคาไทย คาดเปด 
เทอมปนี ้เง ินสะพัดกวา  
5 หมื่นลานบาท มูลคา 

สูงสุดเปนประวัติการณ หลังราคาสินคา 
พุง แตอัตราขยายตัวแค 2% เหตุ 
ประชาชนยังระมัดระวังการใชจาย เพราะ 
เศรษฐกิจจุลภาคยังไมฟนจริง

ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย ผู 
อำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เปดเผยถึงผลสำรวจผลกระทบของผู 
ปกครองในชวงเปดเทอม (ในระดับต่ำ 
กวาปริญญาตรี และนักศึกษาชั้นปที่ 
1 ในระดับมหาวิทยาลัย) ที่สำรวจจาก 
ประชาชน 1,202 ตัวอยางทั่วประเทศ 
ระหวางวันที่ 1-9 พ.ค.60 วา ในชวง 
เปดเทอมปนี ้คาดมีการใชจายเงินรวม 
50,196.81 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2.14% เมื่อเทียบกับปกอนที่มีมูลคา 
49,145 ลานบาท นับเปนมูลคาการ 
ใชจายสูงสุดนับตั้งแตเริ่มสำรวจเมื่อป 
53 ที่มีคาใชจาย 38,377 ลานบาท

ทั้งนี้ เมื่อแยกเปนคาใชจายตอ 
คนจะอยูที่ 12,295.70 บาท ซึ่งผูตอบ 
53.3% ระบุคาใชจายในปนี้เพิ่มขึ้นถึง 
เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปกอน สวน 

เปิดเทอมน้ี ทุบสถิติใหม่ 
เงินสะพัดกว่า 5 หม่ืนล้าน
เผยเหตุสินค้าราคาสูงล่ิว เป็นประวัติการณ์

20.1% ตอบเทาเดิม และอีก 16.7% 
ตอบนอยลงถึงนอยลงมาก อยางไรก็ 
ตาม คนที่ตอบคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน 
เพราะรายไดสูงข้ึน จึงซ้ือของเพ่ิมจำนวน 
ชิ้น รวมถึงราคาสินคาแพงขึ้น ภาระ 

หนี้สินลดลง และภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น 
ขณะที่คนตอบคาใชจายนอยลง เพราะ 
รายไดลดลง ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง/ใชของเกา-ของพี่ ไมมั่นใจ 
ภาวะเศรษฐกิจไทย มีภาระหนี้มาก 
และราคาของแพงขึ้น

สำหรับคาใชจายดังกลาว แบงเปน 

คาเลาเรียน/คาหนวยกิต 13,894.83 
บาท เพิ่มขึ้น 41.3% เมื่อเทียบกับป 
กอน, คาบำรุงโรงเรียนตามปกต ิ2,133 
บาท เพิ่มขึ้น 42.9%, คาบำรุงโรงเรียน 
กรณ ี เปล ี ่ ยนโรงเร ียน/แป ะ เจ ี ๊ ยะ 

9,138.63 บาท เพิ่มขึ้น 47.1%, คา 
หนังสือ 1,642.34 บาท เพ่ิมข้ึน 34.2%, 
คาอุปกรณการเรียน 1,928.79 บาท 
เพิ่มขึ้น 35.1%, คาเสื้อผา 1,267.20 
บาท เพิ่มขึ้น 49%, คารองเทา/ถุงเทา 
772.32 บาท เพิ่มขึ้น 46% และคา 
บริการจัดการพิเศษ เชน คาประกัน 

ม
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดทอมปีนี้เพิ่มขึ้นสูงสุด เพราะ 
ของแพงขึ้น แต่อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 
2.14% ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังระมัดระวัง 
การใช้จ่าย คนที่มีรายได้น้อยยังซื้อของน้อยชิ้น 
อะไรที่ยังใช้ได้ก็ยังใช้อยู่ หรือใช้ของพี่ เพราะ 
แม้เศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น แต่ยังไม่กระจายไปยัง 
ทุกพื้นที่ เศรษฐกิจของประชาชนยังไม่ดีขึ้นจริง 
จึงระมัดระวังการก่อหนี้ แต่เพื่อการศึกษาของ 
บุตรหลาน ผู้ปกครองพร้อมก่อหนี้ในระยะสั้น และ 
โรงรับจำนำยังเป็นขวัญใจของผู้ปกครองอยู่เช่นเดิม
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ศึกษาของบุตรหลาน ผูปกครองพรอม 
กอหนี้ในระยะสั้น และโรงรับจำนำยัง 
เปนขวัญใจของผูปกครองอยูเชนเดิม”  
นายธนวรรธนกลาว

ผศ.ดร. ธนวรรธนกลาวตอถึงการ 
คาดการณเศรษฐกิจไทยปนี้วา ศูนยฯ 
ยังคงคาดขยายตัวอยูที่ 3.6% เพิ่มขึ้น 
จากปกอนที่ขยายตัว 3.2% โดยมี 
ปจจัยผลักดันคือ ภาคการสงออกที่ดี 
ขึ้นกวาปกอน รายไดจากการทองเที่ยว 
ที่คาดเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินลงทุนของภาค 
เอกชน และของรัฐที่ขยายตัวดีตอเนื่อง

ชีวิต 1,685.63 บาท เพิ่มขึ้น 31.1%
นอกจากนี้ เมื่อถามวา มีเงิน 

เพียงพอกับคาใชจ ายชวงเปดเทอม 
หรือไม ผูตอบ 46.9% ตอบเพียงพอ 
โดยใชแหลงที่มาของเงินจากเงินเดือน 
เงินออม โบนัสและรายไดพิเศษ สวนอีก 
53.1% ตอบไมเพียงพอ ซึ่งสวนใหญ 
จะหาเงินโดยการจำนำทรัพยสิน กูยืม 
เงินนอกและในระบบ ยืมญาติพี่นอง 
เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต เสี่ยงโชค

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
เรียนเสริม ผูตอบสวนใหญสงเสริมให 
บุตรหลานเรียนเสริม โดยระดับมัธยม 
ปลายเรียนเสริมมากที่สุด รองลงมา 

คือ มัธยมตน มหาวิทยาลัย ประถม 
และอนุบาล เพราะการเรียนในโรงเรียน 
ไมเพียงพอตอการแขงขัน และเตรียม 
ความพรอมกอนเรียน

“คาใชจายชวงเปดทอมปนี้เพิ ่ม
ขึ้นสูงสุด เพราะของแพงขึ้น แตอัตรา 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.14% ชี้ให 
เห็นวา ประชาชนยังระมัดระวังการ 
ใชจาย คนที่มีรายไดนอยยังซื้อของ 
นอยชิ้น อะไรที่ยังใชไดก็ยังใชอยู หรือ 
ใชของพี่ เพราะแมเศรษฐกิจมหภาค 
ดีขึ้น แตยังไมกระจายไปยังทุกพื้นที ่
เศรษฐกิจของประชาชนยังไมดีขึ้นจริง 
จึงระมัดระวังการกอหนี้ แตเพื่อการ 
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การคาอิเล็กทรอนิกส หรือ E-commerce 
เปนตลาดที่มีผู ประกอบการและผูบริโภคให 
ความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะในภูมิภาค 

อาเซียน ซึ่งมีสัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงถึง 199 ลานคน 
มีผูเปนสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน อาทิ Facebook 
สูงสุดถึง 177 ลานบัญชี ในป 2556 มูลคาการคาของตลาด 
E-commerce แบบธุรกิจสูลูกคา (B2C) มีมูลคาอยูที่ 
ประมาณ 500 - 1,100 ลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 
0.2 ของยอดคาปลีกของอาเซียน และมีโอกาสขยายตัวทาง 
การคามากขึ้นในระยะยาว      

แผนแมบทไอซีทีอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Masterplan 
2015) กำหนดใหการพัฒนาตลาดอาเซียน E-commerce 
เปนหนึ ่งในยุทธศาสตรหลักในการดำเนินงาน สงผลให 
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งตางมีแผนพัฒนาประเทศทั้งใน
สวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
พัฒนาไอซีทีของประเทศตนเองอยูแลว ไดมีการนำแผน 
แมบทไอซีทีอาเซียน มารวมประกอบการพัฒนาแผนพัฒนา 
ไอซีทีฉบับใหมๆ ของประเทศตนเองดวย ทั้งนี้ การตื่นตัว 
และการใหความสำคัญกับเรื ่องไอซีที (ICT) ในภูมิภาค 
อาเซียนของรัฐบาลทั้ง 10 ประเทศ ทำใหมีการจัดทำแผน 
แมบทไอซีทีอาเซียน 2020 (ASEAN ICT Masterplan 
2020) เพราะทุกประเทศตางเห็นพองตองกันตอความสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่เปนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน 

ผลการวิจัยพบวา ประเทศที่มีความโดดเดนในเรื่อง 
การเปลี่ยนผานสูการใชเทคโนโลยีนำเศรษฐกิจ และสงผล 

การประเมินศักยภาพและโอกาส
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ในตลาด ASEAN E-commerce

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู

ใหเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง คือ ประเทศสิงคโปร ที่ได 
ประกาศนโยบาย Smart Nation และประเทศมาเลเซีย ซึ่ง 
เปนประเทศที่มีความโดดเดนในการเปนฮับของอาเซียนดาน 
มัลติมีเดีย รวมถึงการเปนศูนยกลางตลาด E-commerce

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลในอดีตจนถึงปจจุบัน มี 
นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการใหความสำคัญตอการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีมาตลอดกวา 10 ป 
แตดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวง 10 ปที่ผานมา 
ทำใหนโยบายสูภาคปฏิบัติในการพัฒนาประเทศดานไอซีที 
(ICT) ขาดความตอเนื่อง อยางไรก็ตาม รัฐบาลภายใตการ 
นำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา มีนโยบายเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และใหความสำคัญ 
กับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และการสงเสริมอุตสาหกรรม 
ดิจิทัล 4.0 มีการดำเนินการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสงเสริมและพัฒนาประเทศไทย 
อยางเปนรูปธรรม 

ในภาคเอกชนไทย กระแสการทำธุรกิจออนไลน หรือ 
การคาอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ไดมีพัฒนาการมา 
เปนระยะเวลาประมาณ 10 ป แตเริ่มไดรับความนิยมใน 
ระยะ 2 - 3 ปที่ผานมา อาท ิอัตราเรงที่ทำใหเกิดการขยายตัว 
อยางรวดเร็วของตลาดออนไลนในประเทศไทยและอาเซียน 
แมวาโอกาสทางการตลาดในประเทศไทยและตลาดอาเซียน 
ยังมีอีกมากมาย แตดวยขอจำกัดของผูประกอบการขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งดานแหลงเงินทุน ทักษะ 
ดานเทคโนโลยี ดานการสื่อสารภาษา ดานขอจำกัดความรู 
ทางกฎหมายธุรกิจและกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
สงผลใหการใชโอกาสของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

ก
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อาเซียนในการขยายธุรกิจหรือขยายตลาดสินคาและบริการ 
ผานการคาขามพรมแดนดวยระบบออนไลน จึงเปนเรื่อง 
ทาทายที่ทางภาครัฐตองมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ 
SMEs ที่ทำธุรกิจ E-commerce ใหไดขยายตลาดไปสู 
ภูมิภาคอาเซียน และออกนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระดับ 
ประเทศไทยเองและความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน
ที่จะชวยเหลือและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs 

จากความตระหนักปญหาดังกลาว สถาบันระหวาง 
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในตลาด ASEAN E-commerce มีวัตถุประสงคการศึกษา 
ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตลาด E-commerce 
ในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเนนการศึกษาวิเคราะห 
ตลาด พฤติกรรมผูบริโภคสินคาออนไลน กฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ E-commerce 
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
รวมถึงระบบโครงสรางพื ้นฐานที ่เกี ่ยวของกับการขนสง 
สินคา (Logistics) (2) เพื่อวิเคราะหโอกาส ความทาทาย 
และลูทางการเขาสูตลาดอาเซียน E-commerce ของผู 
ประกอบการ SMEs ในแตละประเทศสมาชิกอาเซียน (3) 
เพื ่อเสนอแนวทางพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
สมาชิกอาเซียนเพื ่อพัฒนาศักยภาพของตลาดอาเซียน 
E-commerce (4) เพื่อนำองคความรูมาพัฒนาเปนขอ 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผูประกอบการ SMEs ในตลาดอาเซียน E-commerce 
และ (5) เพื่อนำองคความรูจากการศึกษาวิจัยมาประกอบ 
การฝกอบรมของ ITD

ผลการวิจัยพบวา สถานการณของปญหาในปจจุบัน 
ที่เปนจุดออนและอุปสรรคของประเทศไทยมี 6 ประการ 
ไดแก

(1) การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยดาน E-commerce 
หรือที่เกี่ยวของยังอยูในวงจำกัด เพราะแหลงขอมูลขาวสาร 
มีมากมายและกระจัดกระจายไปอยูหลายหนวยงาน

(2) การขาดแคลนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี 
ทักษะดาน E-commerce และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

(3) ภาคเอกชนขาดท ักษะการส ื ่อสารด านภาษา 

อังกฤษ หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อเทียบ 
กับกลุมประเทศในกลุมอาเซียน และขาดขอมูล ความรู 
ทักษะดาน E-commerce ที่ทันสมัย ทั้งกลุมที่จะเขาสู 
ธุรกิจใหมและกลุมธุรกิจเดิม

(4) ระบบการรักษาความปลอดภัยของ E-commerce 
ยังไมมีการพัฒนากฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม 
ออนไลนยังไมครบถวน 

(5) สภาพการแขงขันในธุรกิจ E-commerce ที่นับวัน 
จะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากคูแขง ทุนตางๆ จากตาง 
ประเทศกำลังหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทยสงผลใหจำนวน
ผูประกอบการ E-commerce ไทยไมสามารถเติบโตสู 
ระดับอาเซียนได

(6) การขาดความรวมมือเชิงบูรณาการในลักษณะ 
หวงโซมูลคา (Value Chain) และ Cluster ทั้งผูประกอบการ 
SMEs เองและผูใหการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำใหขาด 
เอกภาพหรือ “พลัง” ในการสรางอำนาจตอรองตางๆ ดาน 
Cross-Border Trading กับกลุมอาเซียน

การที่ภาครัฐจะชวยเหลือผูประกอบการไทยได มีขอ 
เสนอแนะเชิงนโยบายในดานตางๆ เรียงลำดับตามความ 
สำคัญและความเรงดวน ดังนี้

ปญหาดานแหลงขอมูลขาวสารที่มีมากมาย
แตกระจัดกระจาย

1

(1) การพัฒนาและวางระบบรวมศูนย “One Stop 
Service” ใหมีความยืดหยุน คลองตัว บูรณาการ 
หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุน สงเสริม การคาที่เกี่ยวของ 
กับ E-commerce เขาดวยกัน และการคาในระบบ 
ปกติกับการคาที่เปน E-commerce ดวยในลำดับถัดมา

(2) การสรางเครือขาย ฐานขอมูลกลางสำหรับระบบ 
นิเวศการคาอิเล็กทรอนิกส (E-commerce Ecosystem) 
ภาครัฐและภาคเอกชนดาน E-commerce ในลักษณะ 
“Knowledge Tank: E-commerce”

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีทักษะดาน E-commerce 

ปญหาภาคเอกชนขาดขอมูล ความรู 
ทักษะสำคัญในการคาขายแบบ E-commerce

ปญหาดานระบบการรักษาความปลอดภัย
ของ E-commerce

ปญหาการรวมกลุมในหวงโซมูลคา (Value Chain) 
และ Cluster จากหนวยงานภาครัฐ

ปญหาดานการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากผูประกอบการตางชาติ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรงดวนในระยะสั้น (6 เดือน 
- 1 ป) ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้

(1) การเรงรัดจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคธุรกิจ 
บริการ (เนนกลุมคนที่อยูใน Cluster เศรษฐกิจดิจิทัล) ใน 
ระยะยาว (5 - 10 ป) แผนนี้ควรจะตองสอดประสานกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนและนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด การดำเนินงานตาม 
แผนดังกลาวนี้จะสงผลกระทบในวงกวางทั้งประเทศ เพราะ 
จะทำใหทุกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชนในประเทศไทยสามารถนำแผนดังกลาวไปประกอบ
การวางแผนงานกำลังคน และแผนกลยุทธอื่นๆ ในกระทรวง 
หรือองคกรของตนเองไดตอไปในระยะยาว เพราะหัวใจของ 
ธุรกิจบริการ คือ ทรัพยากรมนุษย ที่มีความรู ศักยภาพ 

2

4

6
3

5

(1) การวางแผนเพิ่มกำลังคนสูภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการที่เกี่ยวของกับ E-commerce ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

(2) พัฒนาการศึกษา E-commerce ทั้งในและ 
นอกระบบ เพื่อเรงผลิตบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวของกับ 
E-commerce ทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1) จัดตั้งศูนยฝกอบรมผูประกอบการ SMEs และ 
กลุมบุคคลตางๆ ดาน E-commerce ตลอดหวงโซ 
คุณคา (Value Chain) ดวยรูปแบบเนนการเรียนรู 
ตลอดชีวิต และเนนการปฏิบัติจริงแบบ workshop

(2) พัฒนาความรวมมือและจัดสรรงบประมาณ 
ในการทำว ิจ ัย เช ิ งล ึกระหว  างประเทศเก ี ่ ยวก ับ 
E-commerce และจัดใหมี Sharing Session สำหรับ 
ผูประกอบการ SMEs อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1) จัดตั ้งหนวยงานที่ใหคำแนะนำดานแนวทาง 
ปฏิบัติ และดูแลดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ

(2) มีหนวยงานรับรอง (Certification Body) 
รับรองสราง “ความนาเช่ือถือ (Trust)” ในกลุมผูเก่ียวของ 
(Stakeholder)

(3) เรงออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับ E-commerce

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1) การพัฒนาและวางระบบการติดตอขามหนวยงาน 
ใหเกิดการรวมศูนย มีความยืดหยุน คลองตัว ระบบ 
การติดตอ “for E-commerce”

(2) สรางความเขมแข็งในกลุมสมาคม สถาบันตางๆ 
เพื ่อใหเปนแนวหนาในการเจรจาความตกลงการคา 
ระหวางประเทศสำหรับผูประกอบการ E-commerce

(3) จัดสรรงบประมาณกระตุนใหเกิดการรวมกลุม 
การคาแบบขามพรมแดน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1) การสรางความรวมมือในการเชื ่อมโยงแบบ 
Cross-Border ตางๆ อาทิ E-Marketplace Logistic 
ดวยความรวมมือทวิภาคี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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เฉพาะ ซึ่งประเทศไทยมีความสามารถเชิงไดเปรียบทางการ 
แขงขันดานการใหบริการอยูแลว 

(2) การจัดทำความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย - มาเลเซีย 
และ ไทย - เวียดนาม ในขอตกลงตางๆ ที่สนับสนุนผู 
ประกอบการ SMEs อาทิ เชื่อมโยง E-Marketplace 
ระหวางประเทศ ซึ่งภาคเอกชนสามารถรวมกลุมในลักษณะ 
Cluster เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและเจรจาและอาจมีภาครัฐ 
เปนผูนำได เชน กระทรวงพาณิชย สำนักงานพัฒนา 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน

(3) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs โดย 
ITD อาจรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตางๆ ในการนำหัวขอการฝกอบรมและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การฝกอบรมที่เปนไปตามความตองการของผูประกอบการ 
SMEs ไปจัดหลักสูตรฝกอบรมไดทันที ซึ่งสามารถเรงรัด 
พัฒนาความรู และทักษะใหกับผู ประกอบการในกรุงเทพ 

หรือตางจังหวัด 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระยะปานกลาง (1 - 3 ป) 
ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

(1) การจัดตั้งคลังขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแบบ 
Realtime หรือ Knowledge Tank ดาน E-commerce 

(2) การบูรณาการความรวมมือและการเปนเอกภาพ 
(Unity) ของหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
ทางดาน E-commerce สำหรับผูประกอบการ SMEs ใน 
นโยบายที่ 1 และ 3 สามารถใชชวงเวลาที่จะมีการปรับ 
โครงสรางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการจัดทำฐานขอมูลกลางของประเทศที่สำนักงานสถิต ิ
แหงชาติเปนเจาภาพหลัก หารือและดำเนินการ 

(3) การพัฒนา “คุณภาพ” ของสินคาและบริการ ให 
ได “มาตรฐาน” 
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ในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา 
คนไทยจะไดยินขาวคราว 
เกี ่ยวกับการปดตัวของ 

โรงงานทอผา โรงงานตัดเย็บเส้ือผา รวม 
ถึงการยายฐานการผลิตเสื ้อผาไปยัง 
ประเทศที่ยังมีคาแรงต่ำกวาไทย โดย 
เหตุผลท่ีมักจะกลาวถึงคือ อุตสาหกรรม 
นี้เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน 
เมื่อคาแรงของไทยสูงขึ้นและแรงงาน 
ขาดแคลน ผูประกอบการจึงอยูรอดยาก 
หรือการที่ประเทศหลักๆ ที่เปนตลาด 
ใหญของไทยไดยกเลิกการใหสิทธิพิเศษ 
ทางภาษี (GSP) สำหรับประเทศไทย 
ซึ่งทำใหสินคาไทยแขงขันกับสินคาที่มา 
จากประเทศที่ยังไดสิทธิทางภาษีนี้อยู 
ไดยากขึ้น

ดวยเหตุผลเหลานี้ อุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยจึงมักจะ 
ถูกมองวาเปนอุตสาหกรรม sunset 
ที่ไมมีอนาคตอีกตอไป อยางไรก็ตาม 
จากการที่นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดมี 
โอกาสจัดทำยุทธศาสตรการสรางความ 
เขมแข็งทางการคา และยุทธศาสตรชาติ 
การคา ในรายอุตสาหกรรมนี้ ใหกับ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการ 
คา (สนค.) กระทรวงพาณิชย 

พบวา อุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

น
เคร่ืองนุงหมของไทยซ่ึงเปนอุตสาหกรรม 
ที่มีการจางงานสูงและสามารถสราง 
มูลคาเพิ ่มภายในประเทศคอนขาง 
มาก อาจจะสามารถอยูรอดและแขงขัน 
ไดในสภาพแวดลอมปจจุบันหากเรามี 
การปรับตัวในทิศทางที่เหมาะสม    

ท้ังน้ีหากเราดูตัวอยางของประเทศ 
ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เครื ่องนุ งหมกอนหนาที ่ไทยจะเขาสู  
อุตสาหกรรมนี้ เชน ญี่ปุน เกาหลี 
ไตหวัน จะมีใครเชื่อไหมวา ประเทศ 
เหลานี้ลวนเคยประสบปญหาเชนเดียว 
กับที่ไทยกำลังประสบอยูในตอนนี้ คือ 
ในประเทศมีแตกิจกรรมการตัดเย็บเสื้อ 
ผาซึ่งใชแรงงานมาก และเมื่อคาแรงสูง 
ขึ้นจึงไมสามารถแขงขันได แตประเทศ 
เหลานี้ไดทำการยกระดับ (upgrade) 

อุตสาหกรรมของเขาจากการตัดเย็บ 
เสื้อผาเพียงอยางเดียวซึ่งเปนกิจกรรม 
ปลายน้ำที่ใชแรงงานเขมขนและสราง 
มูลคาไดไมมากนัก ไปสูกิจกรรมกลาง 
น้ำ (ผาผืน) และตนน้ำ (เสนใย) มากขึ้น 
แลวสามารถทำรายไดใหกับประเทศ 

เหลานี้อยางเปนกอบเปนกำ 
มีใครทราบบางไหมวา ปจจุบัน 

ไตหวันยังมีอุตสาหกรรมสิ ่งทอและ 
เครื ่องนุงหมอยูแตเขาหันไปใหความ 
สำคัญกับการทำสิ่งทอแบบเทคนิค เชน 
ผาที่ระบายความชื้น ความรอนไดดี ผา 
ทนไฟ ผาที่ใชในอุตสาหกรรม ผาที่ใช 
ในโรงพยาบาล ฯลฯ รวมถึงการพัฒนา 
เสนใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชน สามารถ 
เรืองแสงในท่ีมืด สามารถนำไฟฟาได ซ่ึง 
สามารถนำไปทอเปนผาผืนเพื่อพัฒนา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทย เป็น
อุตสาหกรรม sunset จริงหรือ?

หากมองให้ดี อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย 
ไม่ใช่อุตสาหกรรม sunset ในทางตรงกันข้าม 
อุตสาหกรรมนี้กลับเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสูง 
ในการยกระดับและพัฒนาในหลายๆ ด้าน ซึ่งหาก 
มียุทธศาสตร์ที่ดี ภาคเอกชนมีการปรับตัว และ 
ภาครัฐสนับสนุน สินค้าไทยจะสามารถแข่งขันใน 
เวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย และสร้างรายได้ การ 
จ้างงาน ให้กับประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ      
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เปนเสื้อผาที่มีคุณลักษณะพิเศษตอไป 
หรือแมกระทั่งประเทศญี่ปุ นที ่มีการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้น 
สูง เชน ยานยนต อิเลคโทรนิคส ก็ยังมี 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมอยู 
เพียงแตเขาไดมีการพัฒนาไปถึงขั้นการ 
ผลิตเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ 
แลว ทิศทางการพัฒนาไปสูกิจกรรม 
กลางน้ำ (ผาผืน) และตนน้ำ (เสนใย) 
นี้เปนแนวทางหนึ่งที ่ไทยสามารถยก 
ระดับอุตสาหกรรมของเราแทนที่จะทำ 
เพียงการตัดเย็บเสื้อผาซึ่งเปนกิจกรรม 
ที่มีมูลคาเพิ่มไมสูงนักและใชแรงงาน 
เขมขนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน

นอกจากการพัฒนาไปสูกิจกรรม
กลางน้ำและตนน้ำใหมากข้ึนแลว ไทย 
เรายังสามารถยกระดับอุตสาหกรรมนี้ 
ไดโดยใหความสำคัญกับการสราง 
มูลคาในแงการออกแบบเส้ือผาท่ีแปลก 
ใหม การสราง brand และการทำ 
การตลาด ซึ่งหมายถึงเราตองพัฒนา 
ตัวเองเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรม fashion 
ใหได ซ่ึงในปจจุบัน brand ไทย หลายๆ 
brand เริ่มเปนที่จับตามองของวงการ 
fashion โลก การมี brand ที่เปนที่ 
ยอมรับของวงการ fashion โลกเปน 
การเพิ่มมูลคาใหกับเสื้อผาที่ผลิตโดย 
คนไทยอยางที่หลายๆ คนอาจจะคิดไม 
ถึง เชน เสื้อ jacket ของ Channel 
ราคาผลิตประมาณ 4,000 บาท แต 
ราคาขายอยูที่ 50,000 บาท ทั้งนี้เนื่อง 
จาก brand เปนเรื่องความเช่ือมั่นของ 
ผูบริโภคซึ่งไมสามารถจับตองได แตมี 
มูลคาส ูงมากหากเราสามารถสราง 
brand ไดสำเร็จ อยางไรก็ดี การสราง 
brand เปนการลงทุนสูง และตองมี 
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในระดับประเทศ 

ดวย เนื่องจากภาพลักษณของประเทศ 
(country image) เปนเรื่องสำคัญ ไทย 
อาจจะเร่ิมจากการสราง brand ใน 
ระดับประเทศ แลวขยับไปสูระดับภูมิภาค 
(อาเซียน) จากนั้นจึงไปสูระดับโลก โดย 
ตองอาศัยความรวมมือทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชน (เจาของ brand) เพื่อมุงไป 
สูเปาหมายนี้

ทิศทางการพัฒนาท่ีกลาวไปท้ังสอง 
ดาน กลาวคือ การหันไปใหความสำคัญ 
กับกิจกรรมกลางน้ำ (ผาผืน) และตนน้ำ 
(เสนใย) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
fashion ไทยน้ัน จะเกิดข้ึนไดจริง จำเปน 
ตองพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ือง 
นุงหมตลอดท้ังหวงโซการผลิต (supply 
chain) รวมไปจนถึงการทำการตลาด 
การทำ brand การหาชองทางการจัด 
จำหนาย (distribution channel) จน 
สินคาถึงมือผูบริโภคจึงจะสามารถทำการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง 

ยกตัวอยางเชน หากเราพยายาม 
ออกแบบเสื ้อผาที ่มีความแปลกใหม 
มีการลงทุนสราง brand และทำการ 
ตลาด แตคุณภาพการตัดเย็บหรือเนื้อ 
ผาไมเหมาะสมกับการใชงาน การสราง 
brand ไมสามารถประสบความสำเร็จได 
ในระยะยาว นัยในเร่ืองน้ีคือหากตองการ 
สราง brand ท่ีย่ังยืน ไทยตองมีกิจกรรม 
กลางน้ำ (ผาผืน) ที่เขมแข็ง ซึ่งในท่ีนี้ 
หมายถึงสามารถผลิตผาที่มีความหลาก 
หลาย มีคุณภาพดี ตอบโจทยผูออกแบบ 
เสื้อผาได ในราคาท่ีเหมาะสม เทคนิค 
การตัดเย็บเสื้อผาก็ตองมีความละเอียด 
ประณีต 

รวมไปถึงตองมียุทธศาสตรในการ
ทำการตลาดใหสอดคลองกับระบบ 
fashion ของโลก เชนตองเขาใจระบบ 

การจัดงาน fashion show ของโลกใน 
ที่ตางๆ ในชวงเวลาตางๆ และสามารถ 
นำ brand ไทยท่ีเขมแข็งไปแสดงสินคา 
ไดอยางสอดคลอง การมีชองทางการจัด 
จำหนายท่ีเหมาะสม เชน การมี concept 
shop ท่ีแสดงเอกลักษณ (brand style) 
ไดชัดเจนตามเมืองท่ีเปนเปาหมายสำคัญ 
ก็เปนตัวอยางของการสราง distribution 
channel ที่สำคัญ 

นอกจากนี ้เราตองยอมรับวาผู  
ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เคร่ืองนุงหมของไทยมีความหลากหลาย 
สูง นอกเหนือจากเจาของ brand 
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fashion ซึ่งมูลคาตลาดไมสูงแต mark 
up สูงดังที่ไดกลาวไปแลวน้ัน ยังมีผู 
ผลิตเสื้อกีฬาซึ่งเปนตลาดใหญที่สุด ผู 
ประกอบการกลุมน้ีก็มีท้ังผูประกอบการ 
รายใหญ กลาง และเล็ก นอกจากนี้ก็มี 
ผูผลิตที่เปน brand licensee คือ รับ 
ผลิตและมีสิทธิใช brand ของเจาของ 
brand ระดับโลกเชน Lacoste, Guy 
Laroche ฯลฯ และก็ยังมีผูผลิตและ 
ขายสงอยางเชนที่ platinum ประตูน้ำ 
หรือโบเบ ผูประกอบการเหลาน้ีลวนแต 
มีปญหาที่ตางกันออกไป แตแตละกลุม 
ก็มีความสามารถพิเศษและความเขม 

แข็งที ่เราสามารถพัฒนาตอยอดเพื ่อ 
สรางโอกาสของไทยในตลาดโลกได 

เชนทุกวันนี้เสื้อผาขายสงประสบ
ความสำเร็จมากในกลุมประเทศขางเคียง 
ของไทย หากเรามีการพัฒนาเร่ืองคุณภาพ 
ใหดีและสม่ำเสมอขึ้น ก็จะทำใหสินคา 
จากไทยเปนท่ียอมรับมากข้ึน จนในท่ีสุด 
อาจจะนำไปสูการสราง brand ท่ีมีเอก- 
ลักษณของตนเองไดเชนกัน โดยไมจำเปน 
ที่ brand ไทยจะตองเปน high-end 
brand เสมอไป 

ขอสรุปที่อยากจะนำเสนอในที่นี้ 
คือ หากมองใหดี อุตสาหกรรมเสื้อผา 

เครื ่องนุ งหมไทยไมใชอุตสาหกรรม 
sunset ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรม 
นี้กลับเปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสูงใน 
การยกระดับและพัฒนาในหลายๆ ดาน 
ซึ่งหากมียุทธศาสตรที่ดี ภาคเอกชนมี 
การปรับตัว และภาครัฐสนับสนุน สินคา 
ไทยจะสามารถแขงขันในเวทีโลกไดอยาง 
สงาผาเผย และสรางรายได การจางงาน 
ใหกับประเทศไดอยางมีนัยสำคัญ  
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1. บทนำ
สาธารณรัฐอ ินเด ียเป น 
ประเทศที ่ม ีพ ื ้นท ี ่ ใหญ 

เปนอันดับ 7 ของโลก มีประชากร 
มากกวา 1,300 ลานคน ซึ่งมากเปน 
อันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน 
และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะในภูมิภาค 
เอเชียใต สาธารณรัฐอินเดียจัดเปน 
ประเทศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีและจำนวนประ- 
ชากรมากเปนอันดับ 1 ของภูมิภาคนี้ 
นอกจากนี ้ยังเปนประเทศที่มีศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจและมีความสำคัญเปน 
อันดับ 3 รองจากญี่ปุนและจีน รายได 
ประชากรมีแนวโนมสูงข ึ ้นตอเนื ่อง 
สาธารณรัฐอินเดียจึงจัดเปนตลาดผู  
บริโภคขนาดใหญและเปนตลาดใหมท่ีมี 
ศักยภาพในการรองรับสินคาโดยเฉพาะ 
สินคาเกษตรท่ีประเทศไทยมีความพรอม 
รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
สูงและเปนผูนำการผลิตสินคาเกษตร 
หลายชนิดในลำดับตนๆ ของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จากความสำคัญ 
ดังกลาว ไดนำไปสูการขยายความรวม 
มือดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 
ในรูปแบบของการจัดทำความตกลง 
การคาเสรี (Free Trade Agreement 
: FTA) ระหวางสาธารณรัฐอินเดียกับ 

ประเทศอื่นๆ สำหรับความสัมพันธทาง 
การคาระหวางประเทศไทยกับอินเดีย  
ไดมีการลงนามความตกลงการคาเสรี 
ไทย-อินเดีย และความตกลงการคา 
เสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ซึ่งมีผล 
ใชบังคับแลว ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
2547 และวันที่ 1 มกราคม 2553 
ตามลำดับ เพ่ือขยายผลการใชประโยชน 
ใหแกผู ผลิตสินคาเกษตรไทย จาก 
โอกาสที่เปดกวางขึ ้นในตลาดอินเดีย 
อันเนื่องมาจากความตกลงทางการคา 
ระหวางประเทศขางตน รวมทั้งโอกาส 
ในการคาชายแดนผานประเทศที ่ม ี 
พรมแดนติดกับสาธารณรัฐอินเดีย อาท ิ
จีน เมียนมา ดังนั้นจึงมีความจำเปน 
อยางยิ ่งที ่จะตองศึกษาเพื ่อเตรียม 
ความพร อมทางการแข งข ันโดยใช  
หลักการอุปสงคนำการคา (Demand 
Driven) โดยในการศึกษาเบื้องตน ได 
ศึกษาขอมูลรายละเอียดเชิงลึกของ 
ความตองการสินคาเกษตรจากประเทศ 
ไทย ใหครอบคลุมทั้งชนิด คุณภาพ 
ราคา การขนสง ชวงเวลาที่เหมาะสม 
โอกาสทางการตลาด ทิศทางและแนว 
โนมความตองการในอนาคต รวมทั้ง 
นโยบายทางการคาระหวางประเทศ 
และข อม ูลการผล ิตการตลาดของ 

ประเทศคูแขงทางการคาในตลาดอินเดีย 
เพื ่อเปนขอมูลสนับสนุนใหผู ที ่มีสวน 
เกี่ยวของ สามารถเขาไปชวงชิงโอกาส 
ในการครองพื้นที่สวนแบงตลาดสินคา 
เกษตรในตลาดอินเดีย จากโอกาสที่ 
เปดกวางขึ้นในตลาดอินเดีย ตลอดจน 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ทางการคาภายในประเทศและตาง 
ประเทศท่ีม่ันคงย่ังยืน สำหรับการศึกษา 
ครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกร 
กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ 
ผูประกอบการรายยอย โดยวิธีการ 
ศึกษา ไดทำการศึกษาขอมูลอุปสงค 
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปในตลาด 
อินเดีย ทั้งในสวนของความตองการ 
สินคาเกษตรเปาหมาย ประเภท/ชนิด 
คุณภาพ ราคา ปริมาณ การขนสง และ 
ชวงเวลาท่ีตองการสินคา และคูแขงทาง 
การคา นโยบายทางการคา มาตรการ 
และขอกีดกันทางการคา (เนนสินคา 
เกษตรและผลิตภัณฑ) ศึกษาตลาด 
(Market Place) ที่จะรองรับสินคา 
เกษตรและเกษตรแปรรวมไปถ ึ ง 
วิเคราะหโอกาสทางการตลาด (Market 
Opportunity Analysis) ของสินคา 
เกษตรและเกษตรแปรรูปจากประเทศ 
ไทย 

บ

การศึกษาวิเคราะห์ การเช่ือมโยง
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย
ในตลาดสาธารณรัฐอินเดีย
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ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ไทยตองมี 
การเตรียมพรอมอยางหนึ่งที่จะทำให 
สถานการณการสงออกเพิ่มขึ้น คือ 
การหาตลาดใหมเพื ่อสงออกสินคา 
ตลาดที่นาสนใจมากตลาดหนึ่ง ไดแก 
อินเดียที่กำลังมีภาวะการเจริญเติบโต 
สูง เนื่องจากอินเดียเปนประเทศที่มี 
ประชากรกวาหนึ่งพันสองรอยลานคน 
มากเปนอันดับที่สองของโลกรองจาก 
จีน ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ของอินเดียมีการเติบโตอยาง 
ตอเนื่อง สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ 
ขยายตัวประชากรที ่อย ู  ในกลุ มผ ู ม ี 
กำลังซื้อสูง มีจำนวนประมาณ 350 
ลานคน ในจำนวนนี้มีทั้งกลุมเศรษฐี 
กลุมผูมีฐานะ กลุมคนทำงานสมัยใหม 
ซึ่งเปนผูมีการศึกษาสูง อีกทั้งกลุม 

คนอินเดียรุ นใหมนิยมความทันสมัย 
บริโภคสินคาแบรนดเนม และสินคา 
ที่มีคุณภาพ และใสใจเรื่องสุขภาพมาก 
ขึ้น คนอินเดียมีสัดสวนของผูบริโภค 
มังสวิรัติเปนจำนวนมาก ซึ่งเนนอาหาร 
จำพวกผักและผลไมเปนหลัก อีกทั้งคน 
อินเดียมีอุปนิสัยที่จะตองรับประทาน 
ผลไมเปนประจำทุกวัน ทำใหตลาด 
การคาขายผลไมในอินเดียเติบโตอยาง 
รวดเร็วและโดยเฉพาะในเมืองใหญของ 
อินเดีย ขอดีอีกประการหนึ่งของตลาด 
อินเดีย คือ อินเดียใชภาษาอังกฤษเปน 
หนึ่งในภาษาราชการ ทำใหสามารถ 
ติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี สงผล 
ดีตอนักธุรกิจในการติดตอเจรจาการ 
คา และการประชาสัมพันธสินคาไดดี 
ยิ่งขึ้น จึงทำใหอินเดียเปนที่จับตามอง 
ของกล ุ มค ู ค  ามากข ึ ้นในป จจ ุบ ัน 
อยางไรก็ตามแมว าการคาระหวาง 
ไทย-อินเดีย จะมีมาชานาน แตความ 
รวมมือทางดานเศรษฐกิจการคาและ 
การลงทุนรวมระหวางทั้งสองประเทศ 
ที ่ผ านมาภายใตกรอบความรวมมือ 
ถือเปนแนวคิดที่มีการพูดถึงในระยะ 
หลายปที ่ผ านมา ปจจุบันไดมีการ 
ทำขอตกลงเขตการคาเสรีหรือ Free 
Trade Agreement (FTA) ระหวาง 
ไทย-อินเดีย และระหวางอาเซียน-อินเดีย 
ซ่ึงสงผลใหการคาระหวางไทยกับอินเดีย 
มีลูทางสดใสมากขึ้น โดยไทยและ 
อินเดียไดตกลงรายการสินคาที่จะนำ 
เรงลดภาษี เดิมจำนวน 82 รายการ 
ตอมา ไทยและอินเดียตกลงเพ่ิมรายการ 
สินคาเปน 83 รายการ มีผลบังคับใช ณ 
8 มิถุนายน 2555 ผลจากการลงนาม 
ในขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย 
(ITFTA) ซึ่งมีผลทำใหเสียภาษีนำเขา 
สินคาเกษตรลดลงหรือเปนศูนย โดย 

2. ผลการศึกษาวิเคราะห การ 
เชื่อมโยงสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
ของไทยในตลาดสาธารณรัฐอินเดีย

จากการศึกษาวิเคราะห รวบรวม 
และศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของของสินคา 
เกษตรเปาหมาย และอุปสงคตลอดจน 
ความพรอมของการขยายตลาดสงออก 
สินคาเกษตรระหวางไทย-อินเดีย พบ 
วา ในปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจไทย 
พึ่งพาการสงออกสูงถึงรอยละ 70 แต 
ในสภาวะการสงออกไทยถดถอย เนื่อง 
จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กำลังซื้อ 
ของผูบริโภคในตลาดสงออกสำคัญของ 
ไทยอยางสหรัฐอเมริกาและสหภาพ 
ยุโรปยังไมฟนตัว รวมทั้ง เศรษฐกิจจีน 
ที่เปนเครื่องจักรสำคัญที่ชวยขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจโลกในชวงหลายปที่ผานมา 
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ปัจจุบันได้มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ 

Free Trade Agreement (FTA) ระหว่าง 

ไทย-อินเดีย และระหว่างอาเซียน-อินเดีย ซ่ึงส่งผล 

ให้การค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีลู่ทางสดใสมากข้ึน 

โดยไทยและอินเดียได้ตกลงรายการสินค้าที่จะนำ 

เร่งลดภาษี เดิมจำนวน 82 รายการ ต่อมา ไทยและ 

อินเดียตกลงเพ่ิมรายการสินค้าเป็น 83 รายการ 

มีผลบังคับใช้ ณ 8 มิถุนายน 2555 ผลจากการ 

ลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย 

(ITFTA) ซ่ึงมีผลทำให้เสียภาษีนำเข้าสินค้า

เกษตรลดลงหรือเป็นศูนย์ โดยเฉพาะ

ผลไม้ 8 ชนิด คือ มังคุด มะม่วง 

องุ่น แอปเป้ิล ทุเรียน เงาะ 

ลำไย และทับทิม

26

Driving towards ASEAN+



Cr
ea

te
d 

by
 M

rs
ira

ph
ol

 - 
Fr

ee
pi

k.
co

m

เฉพาะผลไม 8 ชนิด คือ มังคุด มะมวง 
องุน แอปเปล ทุเรียน เงาะ ลำไย 
และทับทิม  รวมถึงความตกลงเขตการ 
คาเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ประเทศ 
ไทยจึงมีโอกาสขยายปริมาณและมูลคา 
การสงออกสินคาเกษตรไดเพิ่มมากขึ้น

ประเทศไทยมีจ ุดแข็งในสินคา 
เปาหมายหลายดานที่สามารถแขงขัน 
กับประเทศคู แขงไดรวมไปถึงเปนที ่ 
ยอมรับของตลาดทั ้งในประเทศและ 
ตางประเทศ โดยประเทศไทยมีสภาพ 
ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย 
แกการเพาะปลูกพืชผัก ผลไมเมืองรอน 
และถั่วหลายประเภท มีพันธุผักและ 
ผลไมเมืองรอนหลากหลายชนิด สามารถ 
ปลูกและใหผลไดตลอดป อีกท้ังมีหนวย 
งานที่คอยใหความชวยเหลือดานการ
พัฒนาสายพันธุ จนไดพันธุที่มีคุณภาพ 
และมีรสชาติดี มีเทคโนโลยีการผลิต 
สามารถผลิตผลไมนอกฤดูกาลได สง 
ผลใหมีสินคาปอนเขาสูตลาดไดอยาง 
ตอเนื่อง รวมไปถึงมีคณะกรรมการ 
พัฒนาและบริหารจัดการผลไมซึ ่งทำ 

หนาที่กำหนดยุทธศาสตรผลไม รวมทั้ง 
แกไขปญหาตางๆ ในดานการผลิต การ 
แปรรูป และการตลาด ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวอยางเปนระบบ สำหรับ 
จุดออนของไทยในการขยายตลาดไป 
สูอินเดียนั้น พบวา การประชาสัมพันธ 
สินค าเกษตรแปรร ูปของไทยยังไม  
เพียงพอ ทำใหผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 
ของไทยไมเปนที่รู จักของผูบริโภคใน 
ตลาดอินเดียเทาที่ควร ในสวนของการ 
แปรรูปผลไมสวนมากเปนการแปรรูป 
ผลผลิตขั้นตนและดำเนินการโดยกลุม 
แมบานเกษตรกร ซึ่งยังขาดอุปกรณ 
และเทคโนโลยีในการ แปรรูปผลผลิต 
รวมท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑทำใหผลิต- 
ภัณฑและบรรจุภัณฑมีคุณภาพยังไม 
ไดมาตรฐาน รวมไปถึงสถาบันเกษตรกร 
และกลุมเกษตรกรยังไมมีตลาดรองรับ 
ปลายทาง เนื่องจากขาดระบบการ 
กระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ สงผล 
ใหการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปไมถูกตอง 
ตามทิศทางความตองการของตลาด

จากที่กลาวมาขางตน พบวา 

อินเดียนั้นเปนประเทศผูผลิตผลไมและ 
ผักสดในอันดับตนๆ ของโลก ผลไม 
สำคัญของอินเดีย ไดแก มะมวงและ 
กลวย ซึ่งผลิตไดมากที่สุดในโลก รอง 
ลงมา ไดแก แอปเปล สัปปะรด สม 
องุน และทับทิม ซึ่งรสชาติของผลไม 
อินเดียมีรสอรอยไมแพผลไมไทยเชนกัน 
สำหรับผลไมไทยที่อินเดียนิยม ไดแก 
ลำไย เงาะ มังคุด มะขามหวาน ฝรั่ง 
สวนทุเรียนผูบริโภคอินเดียยังไมคอย 
รูจัก ซึ่งมีผูประกอบการสนใจที่จะ 
สงออกทุเรียนสดและทุเรียนแปรรูป 
ไปยังประเทศอินเดียซึ่งผูประกอบการ 
อินเดียก็ใหความสนใจ แตผูประกอบ 
การตองมีการประชาสัมพันธใหผูบริโภค 
รูจักทุเรียนใหมากขึ้น สำหรับอาหาร 
แปรรูปปจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูป 
อาหารของอินเดียเปนอุตสาหกรรมที่ 
ใหญเปนอันดับ 5 ของอินเดีย ดวย 
ทรัพยากรวัตถุดิบทางการเกษตรที่อุดม 
สมบูรณเอ ื ้อต อการนำวัตถุด ิบทาง 
เกษตรมาแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
แตอินเดียยังขาดแคลน การพัฒนาดาน 
โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีการ 
ผลิตอีกมาก ทำใหในชวงท่ีผานมาสินคา 
อาหารแปรรูป ยังมีสัดสวนคอนขาง 
ต่ำ เมื่อเทียบกับสินคาอาหารทั้งหมด 
ในอินเดีย ซึ่งถือวาเปนโอกาสของนัก 
ธุรกิจไทยที่จะเขาไปลงทุนในอินเดีย 
เนื่องจากไทยมีเทคโนโลยีการแปรรูป 
ที่ทันสมัย

การท่ีจะเขาไปทำการคาการลงทุน 
ในอินเดีย ผูประกอบการไทยจำเปน 
ตองเรียนรูถึงลักษณะตลาด รวมไปถึง 
ลักษณะ ความนิยม รสนิยม ของผู 
บริโภคอินเดีย ซึ่งสวนใหญมุมมองของ 
คนไทยที ่ม ีต อประเทศอินเดียคือไป 
อินเดียตองไปแสวงบุญ หรือไมกลับ 
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เปนไปในแงลบ ไมวาจะเปนนิสัยใจคอ 
ชาวอินเดีย สุขลักษณะ รวมถึงระบบ 
โครงสรางพื้นฐานที่ยังไมพัฒนา สิ่ง 
เหลานี้ลวนแลวสงผลใหความสัมพันธ 
ระหวางไทยและอินเดียไมค ืบหนา 
อยางที่ควรจะเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในเรื่องของการคาการลงทุน ปญหา 
สำคัญประการหนึ่งที่ทำใหการคาของ 
ไทยกับอินเด ียย ังไม มากเทาที ่ควร 
เนื่องจาก วิธีการคิดของคนไทยกับคน 
อินเดียไมตรงกัน เชน ในเรื่องของการ 
จายเงินเพื่อชำระสินคาที่มีการตกลง
ทำการคากัน คนไทยจะคิดวาเมื่อมี 
การตกลงทำการคากันในครั้งแรกตอง 

มีการชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำบาง 
สวนกอน แตอินเดียตองการเครดิต 
ตั ้งแตการเจรจาซื ้อขายกันครั ้งแรก 
เปนตน อยางไรก็ตามตลาดอินเดีย 
เหมาะอยางยิ่งสำหรับเปนตลาดสงออก 
เริ่มตนของผูประกอบการรายใหมโดย 
เริ่มจากการหาคูคาที่ไววางใจได เปน 
ตัวแทนจัดจำหนายในอินเดีย เพื่อจะ 
ประเมินการตอบรับของตลาด วามี 
ความสนใจสินคาชนิดนั้นๆ มากนอย 
เพียงใด แตเนื่องจากประเทศอินเดีย 
มีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวาบานเรามาก 
ทำใหสินคามีราคาถูกกวา การนำสินคา 
ไทยไปจำหนาย เมื่อบวกตนทุนการ 

ผลิต รวมอัตราภาษี คาขนสง ก็จะ 
ทำใหสินคาไทยมีราคาแพงขึ ้นหลาย 
เทา ดังน้ันการสงสินคาไปจำหนายแบบ 
ลอตใหญอาจไมเหมาะกับผลไมไทย 
ในอินเดีย เพราะเปนตลาดที่ซับซอน 
ทำใหไมสามารถเขาไปตีตลาดดวยวิธี 
การน้ีได  ซ่ึงจำเปนท่ีจะตองศึกษาตลาด 
และการเจาะตลาดอินเดียใหมากขึ ้น 
ในสวนของแพคเกต ก็ไมยังไมจำเปน 
ตองเนนแพคเกตพรีเมียมมากนัก แต 
ใชแพคเกตงายๆ บรรจุภัณฑมีขนาด 
เล็ก เหมาะแกการขนสง และไปถึง 
สามารถวางขายไดเลย ไมตองนำไป 
เก็บในสตอก เนื่องจากอินเดียยังไมมี 

28

Driving towards ASEAN+



ระบบการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม 
ใหนานได 

นอกจากนั ้นยังตองมีการศึกษา 
ตลาดและชองทางในการขยายโอกาส 
การสงออกผลไมไทยไปยังร ัฐตางๆ 
ของประเทศอินเดีย สวนในดานของ 
ผลิตภัณฑแปรรูปก็ควรจะมีการพัฒนา 
ใหมีความหลากหลาย และตอบสนอง 
ความตองการของผู บร ิโภคอินเด ีย 
เพื่อเพิ่มชองทางการจำหนาย รักษา 
คุณภาพและมาตรฐานของสินคาผลไม 
ไทยใหคงเสนคงวา เพ่ือสรางภาพลักษณ 
ที่ดีและนาเชื่อถือในสายตาของผูนำเขา 
อินเดีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

กรมการคาตางประเทศ และกรมการ 
คาภายใน ควรเปนพี่เลี้ยงใหขอมูล 
และกำลังใจแกผู ประกอบการในการ 
เจาะตลาดอินเดีย ซึ่งจำเปนตองใช 
เวลาและสรางความเขาใจใหตรงกัน 
กับผูนำเขาอินเดีย

3. ขอเสนอแนะที ่ได จากการ 
สังเคราะห การเชื่อมโยงสินคาเกษตร 
และผล ิตภ ัณฑ ของไทยในตลาด 
สาธารณรัฐอินเดีย

1) พัฒนาค ุณภาพผลผล ิตให  
ตรงกับความตองการของตลาด 

2) จัดประชุม หรือจัดงานเจรจา 
การคา ระหวางผูนำเขาอินเดีย-ผูขาย 
ผลไมไทย เพื่อเปนชองทางใหผูนำเขา 
อินเดียไดทำความรู จักกับผลิตภัณฑ 
เกษตรแปรรูปไทย ผูประกอบการไทย 

3) เปดโอกาสใหชาวอินเดียรูจัก 
คุนเคยกับผลไมไทย ทั้งรสชาด วิธีการ 
รับประทาน การเก็บรักษา พรอมๆ 
กับการใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
คุณประโยชน ทางโภชนาการของผลไม 
แตละชนิด โดยการจัดงานแสดงสินคา 
ผลไมไทยในเมืองหลักๆ ของอินเดีย 
อยางสม่ำเสมอ หรือการจัดบูธแสดง 
สินคาผลไมไทยในหางสรรพสินคา

4) กระจายเทคโนโลยีการแปรรูป 
สินคาเกษตรไปยังพื้นที่กลุมเกษตรกร 
และวิสาหกิจตางๆ ใหทั่วถึง เพื่อให 
เกษตรกรสามารถแปรรูปขั้นตนเองได 
อยางมีคุณภาพ

5) ใหความรูดานการบริหารจัด 
การ เพื่อใหกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจ 
ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ขายผลผลิตแบบสดและนำไปแปรรูป 
ไดโดยไมทำใหสินคาขาดแคลน

6) เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ 

ขอมูล และเทคนิคการเจรจาตอรอง 
ธุรกิจกับนักธุรกิจอินเดียใหผูประกอบ 
การไทยไดรับรูอยางชัดเจน เพื่อเขาใจ 
ลักษณะนิสัยพื้นฐาน และสามารถ 
เตรียมตัวเจาะตลาดไดอยางถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาเรื ่องความ 
นาเช่ือถือของการชำระเงิน ซ่ึงหนวยงาน 
รัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบควรเปนเจาภาพ 
ในการสรางความนาเชื ่อถือใหกับผู  
ประกอบการไทย

7) พัฒนาบรรจุภัณฑใหสวยงาม 
รองรับตลาดระดับบน และเทคนิคการ 
เก็บรักษาเพื่อยืดอายุใหผลิตภัณฑยัง 
คงรสชาดเดิมได และรองรับการขนสง 
ในประเทศอินเดีย

8) เจรจากับรัฐบาลอินเดียเพื ่อ 
ลดอุปสรรคทางการคาตางๆ

ปจจุบันคานิยมการบริโภคของ 
คนอินเดียเริ่มมีความเปนเมืองมากขึ้น 
นั่นคือ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวทำให 
คนอินเดียที่มีการศึกษาและมีงานทำ 
ที่ดีมีรายไดเพิ่มขึ้น การบริโภคสินคา 
จึงเนนสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผู 
บริโภคกลุมดังกลาวขึ้นไปจนถึงกลุม 
ที่มีฐานะด ีและกลุมเศรษฐีของอินเดีย 
มีจำนวนประมาณ 350 ลานคน ถือวา 
เปนตลาดที่ใหญมาก ประกอบกับผลไม 
ไทย ถือวาเปนสินคาที่มีคุณภาพด ีเปน 
ที ่ยอมรับในเรื ่องของรสชาติที ่อรอย 
อีกทั้งผลิตภัณฑแปรูปทางการเกษตร 
ตางๆ ยังมีความนาสนใจ แปลกใหม 
จึงถือไดวาการมุงเนนเจาะตลาดผูที่มี 
ฐานะดีของอินเดีย เปนตลาดที่นาสนใจ 
และเหมาะสมกับลักษณะของสินคา 
เกษตรไทยเปนอยางยิ่ง
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หลังจากพรรคสันนิบาต 
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย 
(NLD) ของนางอองซาน 

ซูจ ีชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร 
ในชวงปลายป 2558 จนนำมาสูการ 
ขึ้นรับตำแหนงประธานาธิบดีของนาย 
ทีนจอ เมื่อ 30 มีนาคม 2559 นับ 
เปนยางกาวสำคัญสู เมียนมายุคใหม 
เพราะไมเพียงชาวเมียนมาที่รอดูการ 
เปลี่ยนแปลงดังกลาว แตยังรวมถึงนัก 
ลงทุนทั่วโลกที่จับตามองการพลิกโฉม 
หนาประเทศครั้งสำคัญ โดยเฉพาะดาน 
นโยบายและกฎระเบียบตางๆ ซึ่งเปน 
อุปสรรคสำคัญตอการเขาไปดำเนิน 
ธุรกิจในเมียนมาตลอดหลายทศวรรษ 
ที่ผานมา 

ภายใตการผลักดันของนางอองซาน 
ซูจี ท่ีปรึกษาแหงรัฐและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการตางประเทศเมียนมา ใน 
ชวง 1 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลง 
สำคัญหลายดาน เชน ดานโครงสราง 
หนวยงานราชการ ปรับลดจำนวน 
กระทรวงจากเดิม 36 กระทรวง เหลือ 
เพียง 21 กระทรวง เพื่อลดคาใชจาย 
และความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ดาน 
แรงงาน สนับสนุนใหแรงงานเมียนมา 
ท่ีทำงานในตางประเทศยายกลับเมียนมา 
มากขึ้น หลังจากในชวงหลายปที่ผาน 
มา แรงงานเมียนมานิยมไปทำงานตาง 

ห

เมียนมาโฉมใหม่... 
โอกาสที่เปิดกว้าง 
พร้อมการแข่งขันที่ท้าทาย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ Ñ̈Â¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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มุงยกระดับกฎระเบียบตางๆ ใหเปน 
มาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะ 
Investment Law ฉบับใหม หรือ 
“Myanmar Investment Law 2016” 
ซึ่งเปนการรวมกฎหมายการลงทุนของ 
นักลงทุนตางชาติและนักลงทุนเมียนมา 
เขาดวยกัน มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนไป 
อาทิ ชองทาง

การขอใบอน ุญาตสำหร ับน ัก 

ลงทุนจาก Myanmar Investment 
Commission (MIC) ที่เดิมมีเพียง 
MIC Permit แตกฎหมายฯ ฉบับใหม 
กำหนดใหมี 2 ชองทาง ไดแก 1) MIC 
Permit สำหรับธุรกิจเปาหมายของรัฐ 
ธุรกิจที่รัฐกำหนดใหมีใบอนุญาต ธุรกิจ 
ที่ใชเงินลงทุนจำนวนมาก รวมถึงธุรกิจ 
ที่สงผลกระทบรุนแรงตอสังคมและสิ่ง 
แวดลอม และ 2) MIC Endorsement 

ประเทศ จนเกิดปญหาขาดแคลนแรง 
งานในบางพ้ืนท่ีของเมียนมา นอกจากน้ี 
นโยบายดานเศรษฐกิจใหความสำคัญ 
กับภาคเกษตรกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ 
การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร 
รวมทั้งสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร 
แปรร ูปแทนการส งออกทร ัพยากร 
ธรรมชาต ิและส ินค าเกษตรข ั ้นต น 
สำหรับดานกฎระเบียบ รัฐบาลเมียนมา 

credit : im
ke.stahlm

ann
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สำหรับธุรกิจที่ไมอยูในกลุมที่ตองขอ 
MIC Permit ชวยใหการขอใบอนุญาต 
ลงทุนทำไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ สิทธิ 
ประโยชนทางภาษีก็เปลี่ยนจากยกเวน 
ภาษีน ิต ิบ ุคคลทุกพ ื ้นท ี ่ เป นระบบ 
Zoning แบงเปน 3 เขตไดรับสิทธิ 
ประโยชนแตกตางกัน 

การเปลี ่ยนแปลงสำคัญครั ้งน ี ้ 
แมในระยะสั ้นสงผลกระทบตอเง ิน 
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign 
Direct Investment : FDI) ที่เขาสู 
เมียนมา สะทอนจากตั้งแตรัฐบาลชุด 
ใหมเขาบริหารประเทศ มูลคา FDI ที่ 
ไดรับการอนุมัติในชวงเดือนเมษายน 
ถึงเดือนธันวาคม 2559 ลดลงถึง 29% 
(Y-o-Y) เทียบกับในชวง 3 ปที่ผานมา 
ที่เคยขยายตัวเฉลี่ยถึง 80% ตอป สูง 
สุดในอาเซียน สวนหนึ่งเปนเพราะนัก 
ลงทุนตางชาติชะลอการลงทุนเพื่อรอด ู
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย 
การลงทุนฉบับใหม เปนที่คาดวาเมื่อ 
นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนขึ ้นจะ 
ทำใหมีเม็ดเงิน FDI ไหลกลับเขาเมียนมา 

อีกครั้ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 
พลังงาน การสื่อสารและคมนาคม รวม 
ถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเนนใชแรงงาน 
ในขณะนี้มีบริษัทชั้นนำของโลกหลาย 

แหงเขาไปลงทุนในเมียนมาแลว อาทิ 
Aeon (ญี่ปุน) Suzuki (ญี่ปุน) และ 
Telenor (นอรเวย) 

สำหรับนัยตอประเทศไทยผูเขียน 
มองวาการปรับปรุงกฎระเบียบของ 
เมียนมาจาก “Double Standard” 
สู “International Standard” จะ 
ชวยเป ดประตูการคาการลงทุนใน 
เมียนมาใหกวางขึ้น ไมเพียงแตนัก 

ลงทุนไทยเทานั้นที่จะเขาไปทำธุรกิจ 
ไดงายขึ้น แตยังรวมถึงนักลงทุนชาติ 
อื่นๆ ดวย ซึ่งจะทำใหการแขงขันสูง 
ขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น 

ในฐานะที่ไทยเปนประเทศเพื่อนบาน 
ที่อยูติดกับเมียนมา จึงควรรีบใชโอกาส 
จากการเปดและพลิกโฉมประเทศครั้ง 
ใหมของเมียนมา ซึ่งคาดวาจะเปน 
ดาวรุงทางเศรษฐกิจดวงใหมของเอเชีย 
โดยผู เขียนเสนอวาไทยและเมียนมา 
ควรรวมกันพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนขีดความ 
สามารถทางเศรษฐกิจใหเติบโตอยาง 
ยั่งยืนไปดวยกัน

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

credit : Leigh Griffiths

คาดว่าเมื่อนโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนข้ึนจะ 
ทำให้มีเม็ดเงิน FDI ไหลกลับเข้าเมียนมาอีกคร้ัง 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงาน การสื่อสาร 
และคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ 
เน้นใช้แรงงาน ในขณะน้ีมีบริษัทช้ันนำของโลก 
หลายแห่งเข้าไปลงทุนในเมียนมาแล้ว อาทิ Aeon 
(ญี่ปุ่น) Suzuki (ญ่ีปุ่น) และ Telenor (นอร์เวย์)
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หากคนย ุคก อนพ ูดถ ึ ง 
“ เ ส  นท า งส าย ไหม” 
ดั้งเดิม ก็ดูเหมือนจะกลาว 

ถึงความยิ่งใหญของจีนและจักรพรรดิ 
เจงกีสขานท่ีขยายอิทธิพลทางการทหาร 
ในยุคศตวรรษท่ี 12 และนำไปสูการ 
เคลื่อนยายของกองทัพนักคาที่ขนขาว 
ของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นลัดเลาะไปตาม 

เสนทางที่กองทัพของจีนฝาดานตะลุย 
ไปกอนหนานั้น เพื่อคาขายแลกเปลี่ยน 
กับผูคนในเอเซียกลาง ตะวันออกกลาง 
และยุโรป จนบางคนอาจนับเอาเสนทาง 
สายไหมเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ีมนุษย 
ทำสำเร็จแหงยุค จนนำความเจริญมาสู 
ภูมิภาคในหลายรอยปตอมา 

มาถึงวันน้ี เรากำลังอยูในยุคสมัย 
ของอภิมหายุทธศาสตร “เสนทางสาย 
ไหมและเสนทางสายไหมทางทะเล” 
ที่มีแถบเสนพาดผานเกือบ 70 ประเทศ 
พรอมเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการ 
เงิน ความพรอมของผูประกอบการ และ 
ปจจัยอื่นของจีน ความย่ิงใหญดังกลาว 
ทำเอาหลายคนตองเฝาติดตามการ 
ดำเนินนโยบายนี้ของจีนอยางใกลชิด 

ห
ประเด็นสำคัญ ก็คือ ไทยเราจะไดรับ 
หรือเสียประโยชนจากนโยบายฯ ดังกลาว 
หรือไม อยางไร ...

จาก “การพัฒนาพ้ืนที่ซีก 
ตะวันตกของจีน” สู่ “เส้น 
ทางสายไหมและเส้นทาง 
สายไหมทางทะเล” 

ในชวง 2 ทศวรรษแรกหลังทาน 
เติ้ง เสี่ยวผิงประกาศเปดประเทศสูโลก 
ภายนอก รัฐบาลจีนไดเรงพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีดานซีกตะวัน 
ออกของจีนเปนอันดับแรก และเม่ือ 
การพัฒนาในพื้นที่ดังกลาวเกิดผลเปน 
รูปธรรมจนกลายเปนกลไกสำคัญในการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในเวลาตอมา 
รัฐบาลจีนก็เร่ิมตระหนักถึงปญหาท่ีอาจ 
เกิดข้ึนจากความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ 
และสังคมระหวางภูมิภาค จึงไดตัดสิน 
ใจดำเนิน “นโยบายพัฒนาพ้ืนที่ดาน 
ซีกตะวันตก” (Go West Policy) เพื่อ 
กระจายความเจริญจากพื้นที่ดานซีก 
ตะวันออกไปสูพื้นที่ตอนกลางและซีก 
ตะวันตกของจีน ซ่ึงอาจถือไดวาเปนการ 

เร่ิมนโยบายเสนทางสายไหมฯ “ภายใน 
ประเทศ” อันเปน “ปฐมบท” ของการ 
ดำเนินนโยบายฯ ดังกลาวในปจจุบันก็ 
วาได

ตอมา เมื่อตนป 2556 ทานประ- 
ธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดประกาศนโยบาย 
“เสนทางสายไหมและเสนทางสายไหม 
ทางทะเล” ขึ้น ณ กรุงปกก่ิง ซึ่งเปรียบ 

เสมือนการ “ยกระดับ” นโยบายการ 
พัฒนาพื้นที่ซีกตะวันตกของจีน และ 
“เดินหนา” เต็มที่กับนโยบายบุกโลก 
(Go Global Policy) ผานการปดฝุน 
แนวคิดในการเชื่อมโยงจีนกับประเทศ 
ตามเสนทางสายไหมดั้งเดิม นโยบายฯ 

ดังกลาวถูกเรียกในชื ่อที ่แตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิง “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน” 
(One Belt, One Road: OBOR) ซึ่ง 
ประยุกตใชรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกหลังการ
เปดประเทศ ซึ่งมุงเนนการลงทุนของ 
ภาครัฐ (Government-Oriented) 
ควบคูไปกับภาคการตางประเทศ อัน 
ไดแก ภาคสงออกและการลงทุนระหวาง 
ประเทศ เปนกลไกขับเคล่ือนกับประเทศ 

ไทยจะได้หรือเสียประโยชน์
จากนโยบายเส้นทางสายไหม
ในยุคมังกรสยายปีก

â´Â
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

34

Special Report



ทางการทหารปดลอมจีนในการขยาย 
อิทธิพลในภูมิภาค วางายๆ คือ นโยบาย 
นี้จะกอประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เฉกเชนเดียวกับ 
เสนทางสายไหมในยุคอดีต แตสิ่งท่ี 

แตกตางกันในอีกประการหนึ ่งก็คือ 
ลำดับและขั้นตอนการดำเนินการ 

ภายใตนโยบายใหมนี้ รัฐบาลจีน 
ไดหยิบเอามิติทาง “เศรษฐกิจ” เปนตัว 
ชูโรง โดยหวังใหโครงขายการขนสงท่ี 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะทวีกำลังเขากับ 
เขตการคาเสรีและกรอบความรวมมือ 

ทางเศรษฐกิจอ่ืนท่ีจีนพัฒนากับประเทศ 
ที่เกี่ยวของไปกอนหนานี้แลว และจะ 
นำไปสูการขยายอิทธิพลทางการเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมในท่ีสุด (จีนใน 
วันนี้มีจำนวนประชากร เครื่องมือ และ 
กำลังมากพอที ่จะสงออกไปเผยแพร 
วัฒนธรรม) ซึ่งแตกตางจากนโยบายใน 
ยุคเดิมที่เกิดขึ้นจากดาน “การทหาร” 
กอนและตามมาดวยดานเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม 

ที ่สำค ัญอีกประการหนึ ่งก ็ค ือ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จีนจะได 
รับจากการดำเนินนโยบายใหมคาดวา 
จะมากกวาของในอดีตหลายเทาทวีคูณ 
เพราะหากเรามองลึกลงไปแลวก็อาจ 
พบวา จีนจะสามารถใชขีดความสามารถ 

และประสบการณในดานการผลิตและ 
วิศวกรรมศาสตรท่ีส่ังสมมาในชวง 25 ป 
หลังท่ีโดดเดนจนกาวขึ้นเปน “โรงงาน 
ของโลก” ในการเอาประโยชนจากการ 
ดำเนินนโยบายฯ ดังกลาว นั่นเทากับวา 

ภาคเศรษฐกิจที่เกี ่ยวของของจีนจะมิ 
เพียงไดประโยชนจากการสงออกชาและ 
ผาไหมดังเชนในอดีต แตจะขยายขอบ 
ขายครอบคลุมทั้งการจำหนายสินคา 
บริการ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ประเภทและระดับคุณภาพ ต้ังแตสินคา 
อาหาร เคร่ืองจักรเคร่ืองมือดานเกษตร- 
กรรม เครื่องใชไฟฟาภายในบาน คอม 
พิวเตอร โทรศัพทมือถือ และสินคา 
เบ็ดเตล็ด รวมท้ังระบบ/เทคโนโลยี และ 
บริการกอสรางโครงขายคมนาคม อาทิ 
รถไฟและถนน พรอมบริการทางการ 
เงิน ในทางกลับกัน จีนซึ่งเปนผูบริโภค 
รายใหญของโลกก็จะนำเขาสารพัด 
สินคาจากประเทศอ่ืนเชนกัน ซึ่งจะนำ 
ไปสูการขยายตัวของการลงทุนระหวาง 
กันในอนาคต

ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจหากเราจะ 
เห็นนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเสน” จะ 
กลายเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ เชื่อมจีนเขากับโลกภายนอก 
และนำไปสูการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย 
การเมืองและสังคมและวัฒนธรรมใน 

ตามแนวแถบเสนที่เกี่ยวของ  
อยางไรไรก็ดี นโยบายเสนทาง 

สายไหมฯ ท่ีดำเนินอยูในปจจุบันมีหลาย 
สิ่งที่แตกตางจากของในอดีตอยูหลาย 
ประการ ประการแรก รูปแบบการเชื่อม 
โยงขยายจาก “ทางบก” ไปครอบคลุม 
“ทางทะเล” ภายใตนโยบายใหมนี้ จีน 
กำลังใชความไดเปรียบจากลักษณะทาง 
ภูมิศาสตรใหเกิดประโยชนในการขยาย
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และมิติอื่นๆ โดย 
เปนการเช่ือมโยงแบบ “สะเท้ินน้ำสะเท้ิน 
บก” คือ จากบกลงน้ำ และจากน้ำขึ้น 
บกควบคูกันไป ซึ่งนับวาเปนความชาญ 
ฉลาดของจีนที่นำเอาจุดเดนที่สหรัฐฯ 
ไมมี มาใชประโยชนในการดำเนินนโยบาย 
ดงักลาว

ผลจากการนี ้ทำใหนโยบายใหม 
จะครอบคลุมจำนวนประเทศกวางขวาง 
มากขึ้นอีกหลายสิบประเทศในหลาย 
ภูมิภาค ซึ่งหากนโยบายนี้ประสบผล 

สำเร็จก็จะชวยใหจีนสามารถเชื่อมโยง 
เขากับโลกภายนอกไดในวงกวาง อัน 
จะนำมาซึ่งประโยชนมหาศาลในระดับ
ภูมิภาค 

ประการถัดมา นโยบายดังกลาว 
ถูกคาดหมายวาจะกอใหเกิดประโยชน 
ในระยะยาวในหลายดาน อาทิ การคา 
การลงทุน การผลักดันใหเงินหยวนเปน 
สกุลเงินสากล การแลกเปลี่ยนทาง 
วัฒนธรรมของภาคประชาชน หรือแม 
กระทั่งการสรางความแนบแนนยิ่งขึ้น 
ระหวางจีนกับประเทศในทวีปเอเซีย 
ยุโรป และแอฟริกา โดยตัดสหรัฐฯ 
จากการมีสวนรวมอยางมีเหตุผล ซึ่ง 
แตกตางจากการที่สหรัฐฯ พยายามใช 
กรอบความรวมมือ TPP และมาตรการ 

โครงข่ายการขนส่งท่ีได้รับการพัฒนาจะทำให้สินค้า 
ไทยสามารถ “เข้าถึง” ตลาดในบางประเทศ/ภูมิภาค 
ได้สะดวกย่ิงขึ้น เช่น เอเซียกลาง รัสเซีย และ 
ยุโรปตะวันออก (เดิม) ซ่ึงเท่ากับว่า ตลาดดังกล่าว 
จะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้น  
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หลายประเทศที่เกี่ยวของในระยะยาว
แลวไทยละ จะไดหรือเสียอยางไร 

จากการผลักดันนโยบายน้ีของจีน ...

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้น” ...
ไทยจะได้หรือเสีย

ภายใตนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่ง 
เสน” ความสำคัญของโครงขายการขน 
สงจะอยูที่การขนสงทางบกจากจีนไป 
ยังยุโรป (ผานเอเซียกลาง และรัสเซีย) 
ตะวันออกกลาง และเอเซียใต ขณะท่ี 
การขนสงทางทะเลก็เกี่ยวโยงกับไทย 
คอนขางนอย สรุปไดวา เสนแถบภายใต 
นโยบายดังกลาวเขามาเชื่อมโยงกับไทย 
ใน 2 สวน อันไดแก เสนทางเดินเรือ 
จากซีกตะวันออกของจีนมายังทาเรือ 
หลักของไทย และเสนทางขนสงทางบก 
จากตอนใตของจีนเชื่อมผานประเทศ 
เพื ่อนบานเขามาทางตอนเหนือและ 
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซ่ึงจำแนก 
เปนถนนและรถไฟความเร็วสูง ซ่ึงจะเปน 
การเชื่อมโยงในดานกายภาพและเสริม 
เขากับกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ระหวางจีน-อาเซียนที่มีในปจจุบันและ 
ที่จะพัฒนาตอไปในอนาคต ดังนั้น การ 
พิจารณาวาไทยจะไดรับหรือเสียผล 
ประโยชนจากการดำเนินนโยบายฯ 
ดังกลาวของจีนจึงข้ึนอยูกับหลายตัวแปร 
และอาจวิเคราะหไดในหลายมิติ

ระยะส้ัน-ระยะยาว สิ่งหนึ่งที่พึง 
ระลึกถึงเสมอเมื่อกลาวถึงการดำเนิน 
นโยบายสำคัญใดๆ ของจีน ก็คือ ความ 
เร็วและผลท่ีเปนรูปธรรม ดังที่เราเห็น 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในชวง 
หลายสิบปที่ผานมา ทั้งนี้ ในชวง 3 ป 
แรกภายหลังการประกาศนโยบายหนึ่ง 

แถบ หนึ่งเสนดังกลาว รัฐบาลจีนซึ่ง 
เปรียบเสมือน “เจามือ” รายใหญได 
พยายามผลักดันการกอสราง ทดสอบ 
ทดลอง และพัฒนาโครงขายเสนทาง 
การขนสงอยางจริงจัง ตอเนื่อง และ 
เปนรูปธรรม อาทิ การเปดเสนทาง 
เดินรถไฟขนสงสินคาจากเมืองอี ้อูใน 
มณฑลเจอเจียงดานซีกตะวันออกของจีน 
ไปยังหลายเมืองในยุโรป โดยการทดลอง 
ครั้งแรกจากเมืองอี้อูผานคาซักสถาน 

รัสเซีย เบลารุส โปแลนด เยอรมนี 
ฝรั่งเศส และไปส้ินสุดที่กรุงแมดริด 
ประเทศสเปนเม่ือสองปกอนใชเวลา 28 
วัน และเม่ือปที่ผานมา จีนก็ทดลอง 
เสนทางรถไฟจากเมืองอ้ีอู-กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งใชเวลาเพียง 21 วัน 
มาถึงวันนี้ การขนสงสินคาในเสนทาง 
เหลาน้ีไดรับการพัฒนาและใชเวลาไมถึง 
20 วันเขาใหแลว

นอกจากน้ี รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
จีนก็ยังรวมมือกับประเทศตางๆ เรง 
ดำเนินโครงการลงทุนในพื้นที่เปาหมาย 
จนประสบความสำเร็จในหลายดาน อัน 
นำไปสูการขยายตัวของอุปสงค การคา 
การจางงานทองถ่ิน และเศรษฐกิจมหภาค 
ในประเทศที่เก่ียวของ จากสถิติพบวา 
ในชวง 3 ปที่ผานมา ธุรกิจจีนไดใชเงิน 
ลงทนุรวมกวา 18,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ รวมมือสรางเขตความรวมมือ 
ดานเศรษฐกิจและการคาถึง 56 แหงใน 
20 ประเทศตามแนวแถบเสน ซึ่งชวย 
ใหประเทศท่ีเก่ียวของเหลาน้ันไดรับเงิน 
ไดในรูปภาษีกวา 1,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และกอใหเกิดการจางแรงงาน 
ถึงกวา 160,000 ตำแหนง ... นี่เปน 
เพียงกาวยางแรกของการดำเนินนโยบายฯ 

เทานั้น
หากเรากำหนดใหการวิเคราะห 

ระยะส้ันครอบคลุมชวงเวลา 3 ปขางหนา 
(จนถึงป 2563) ดวยความพรอมของจีน 
ทั้งในดานเศรษฐกิจ วิศวกรรมการกอ 
สราง และบริการทางการเงินก็คาดวา 
เราจะเห็นภาพการสงออก แรงงานฝมือ 
สินคาเทคโนโลยี และบริการกอสราง 
ถนน สะพาน รถไฟ ทาเรือ และส่ิง 
อำนวยความสะดวกอื ่นที ่เก ี ่ยวของ 
รวมท้ังการรวมลงทุนในโครงการกอสราง 
และโครงการรวมลงทุนใหม  ควบคูไป 
กับการใหบริการสินเช่ือผานสถาบันการ 
เงินของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคาร 
เพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานแหง 
เอเซีย (Asian Infrastructure Invest-
ment Bank: AIIB) ธนาคารเพื่อการ 
สงออกและนำเขา และธนาคารพาณิชย 
ของจีนท่ีไดกระจายตัวไปในหลายประเทศ 
ในภูมิภาคแลว ดังนั้น ในระยะส้ัน 
แมวาประเทศที่เกี ่ยวของจะไดรับผล 
ประโยชนจากนโยบายนี้ก็ตาม แตผล 
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นก็ยังคาดวาจะตก 
อยูกับจีนเปนสำคัญ

โดยที่นโยบายหนึ่งแถบ หนึ่งเสน 
นี ้ เป นย ุทธศาสตรสำค ัญของพรรค 
คอมมิวนิสตและรัฐบาลจีนในยุคปจจุบัน 
จึงคาดวาจีนจะยังคงผลักดันการดำเนิน 
โครงการพัฒนาโครงขายการขนสงและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวของอีก 
มากในหลายสิบปขางหนา ดังนั้น จึง 
ประเมินไดวา ระบบลอจิสติกสบนแนว 
แถบเสนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 
ระยะยาว ความทาทายและโอกาสหลาย 
สิ่งจะเกิดขึ้นตามมา สายเรือและสาย 
การบินที่ขนสงสินคาระหวางจีน-ยุโรป 
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จะมีคูแขงท่ีนากลัวเพ่ิมข้ึน ประเทศและ 
ผูบริโภคตามแนวแถบเสนก็คาดวาจะได 
รับประโยชนจากคาใชจายดานลอจิสติกส 
ท่ีลดต่ำลง และทางเลือกของสินคานำเขา 
ที่มากขึ้นและมีราคาลดลง สงผลให 
มาตรฐานการครองชีพของผูคนในภูมิภาค 
ดีขึ้น

ในอนาคต เราจะไดเห็นการพัฒนา 
โครงขายรถไฟความเร็วสูงอยางกวาง 
ขวางในภูมิภาคเฉกเชนกับที่เราเห็นใน 
จีนในชวงหลายปหลัง อันจะนำไปสูการ 
เดินทางไปมาหาสูกันของผูคนขามประเทศ 
ท่ีสะดวก คลองตัว และมีจำนวนมากข้ึน 
สงผลใหเกิดการขยายตัวของการทอง 
เที่ยว การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
และอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ดวยพัฒนาการดาน 
เทคโนโลยีท่ีรุดหนาไปอยางรวดเร็วและ 
การขยายกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ที่จีนจะตกลงกับประเทศตามแนวแถบ 
เสนในอนาคต ก็ทำใหเราอาจจินตนาการ 
เห็นโรงงานผลิตสินคาแบบเครื ่องยิง 
โมเลกุลบนรถไฟความเร็วสูงพลังงาน 
ทดแทนท่ีแลนระหวางจีน-ยุโรป โรงงาน 
ผลิตที่ทันสมัยเหลานี้อาจรับคำสั่งซื้อ 
จากผูคาสงหรือผูบริโภคทองถ่ินตามแนว 
เสนทางสายไหมน้ี จุดจอดในแตละ 
ประเทศก็จะกลายเปนเมืองหลักขนาด 
ใหญและทำหนาท่ีเปนจุดกระจายสินคา 
ที่เชื่อมโยงกับตลาดรองในเมืองบริวาร 
ใกลเคียง

แลวไทยเราละจะไดรับประโยชน
อะไรบางหรือไม มากหรือนอย อยางไร 
ประการหน่ึง เราตองยอมรับวา ไทย 
ไมไดเปนจุดยุทธศาสตรสำคัญในเสนทาง 
หลักของนโยบายดังกลาว ในอีกประการ 

หนึ่ง ไทยเขาไปมีสวนรวมในโครงการ 
ตางๆ คอนขางนอยและลาชากวาใน 
ภูมิภาคอ่ืน จากโครงการกอสรางเสนทาง 
รถไฟความเร็วสูงท่ีเชื่อมจีน-อาเซียน ก็ 
ประเมินไดวา เสนทางฯ ของไทยจะยัง 

ไมเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในอีก 
หลายปขางหนา และหากเราพิจารณา 
ในเชิงปฏิบัติที่ผูประกอบการไทยสวน 
ใหญมีลักษณะการทำธุรกิจแบบเชิงรับ 
ดวยแลว ดังนั้น หากเรามองวาการ 
กอสรางและปรับปรุงโครงขายการขนสง 
ระหวางจีน-อาเซียนจะเปนประโยชน 
ตอการพัฒนาในภาพรวมแลว ในระยะ 
ส้ันแลว ก็อาจประเมินไดวา ไทยจะไดรับ 
(หรือเสีย) ประโยชนทางเศรษฐกิจโดย 
ตรงชาและนอยกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้ 
เศรษฐกิจไทยจะยังคงไดรับประโยชน 
จากการพัฒนาเสนทางถนนและทาง 
ทะเลที่มีอยูเดิมเปนสำคัญ

ในระยะยาว การดำเนินนโยบายฯ 
ดังกลาวของจีนคาดวาจะเพิ่มอุปสงค 
และพลิกฟนเศรษฐกิจในหลายประเทศ 
ตามแนวแถบเสนไดในระดับหน่ึง ประการ 
สำคัญ โครงขายการขนสงท่ีไดรับการ 
พัฒนาจะทำใหสินคาไทยสามารถ “เขา 
ถึง” ตลาดในบางประเทศ/ภูมิภาคได 
สะดวกย่ิงข้ึน เชน เอเซียกลาง รัสเซีย 

และยุโรปตะวันออก (เดิม) ซึ่งเทากับวา 
ตลาดดังกลาวจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ท่ีสูงข้ึน  โดยประเมินกันวามูลคาการคา 
ของประเทศตามแนวเสนทางสายไหม 
ใหมจะมีมูลคาสูงถึง 2.5 ลานลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ในอีก 10 ปขางหนา ไทยจึง 
ควรปรับแนวทางเปนเชิงรุก ยกระดับ 
การดึงเอาประเทศอ่ืนๆ มาเช่ือมโยงกับ 
ไทย และผลักดันตัวเองใหเขาไปเก่ียว 
โยงกับแถบเสนในสวนอ่ืนใหมากข้ึน   

นอกเหนือจากระดับของการสราง
ความเชื่อมโยงกับการดำเนินนโยบาย 
ดังกลาวแลว ปจจัยสำคัญอีกประการ 
หน่ึงท่ีจะใหเศรษฐกิจไทยไดรับประโยชน 
มากหรือนอยก็ไดแก ขีดความสามารถ 
ในการแขงขันระหวางประเทศของสินคา 
และผูประกอบการไทย มิฉะน้ันแลว ก็อาจ 
เปนไปไดที่ไทยเราอาจจะเสียประโยชน 
เร็วและมากกวาที่ควรจะเปนหากไมรับ 
มือกับการทะลักมาของสินคาและผู  
ประกอบการตางชาติหนาใหมในตลาด 
อาเซียน

สถานะท่ีเปนปจจุบัน-อนาคต หาก 
เราประเมินจากความพรอมและศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจในสถานะที่เปนปจจุบัน 
ของไทยแลว ก็อาจพบวา ผลจากความ 
ขัดแยงทางการเมืองระดับชาติ ทำให 

มูลค่าการค้าของประเทศตามแนวเส้นทาง
สายไหมใหม่จะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจึงควรปรับ 
แนวทางเป็นเชิงรุก ยกระดับการดึงเอาประเทศ 
อื่นๆ มาเชื่อมโยงกับไทย และผลักดันตัวเองให้ 
เข้าไปเก่ียวโยงกับแถบเส้นในส่วนอื่นให้มากข้ึน   

37

Special Report



ไทยหางหายจากการปรับโครงสรางภาค 
เศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวย 
ความสะดวกในชวงหลายปที ่ผานมา 
สงผลใหจุดแข็งในการเปนฐานการผลิต 
ท่ีเคยมีถดถอยลง กอปรกับความไมพรอม 
ของประเทศพันธมิตรหลักอยางตอเน่ือง 
ยาวนาน ทั้งในแงของตลาดและการ 

ลงทุน ทำใหเศรษฐกิจไทยสะบักสะบอม 
มากที่สุดครั้งหนึ่ง สงผลใหภาคธุรกิจ 
หลายสวนของไทยขาดความพรอมใน 
การแขงขันในเวทีที่เปดกวางมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน ผูประกอบการไทย 
จำนวนมากยังคงพยายามปรับตัวจาก 
การยกระดับกรอบความรวมมือของกลุม 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนสู “ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic 

Community: AEC) และมีเพียงภาค 
การทองเที่ยวที่ไดรับประโยชนจากการ 
เปดกวางในขณะน้ี นี่อาจเปนเหตุผลท่ี 
รัฐบาลใหน้ำหนักกับการเชื่อมโยงกับ 
นโยบายฯ ดังกลาวคอนขางต่ำ และ 
ตองการทุมใหกับการปรับโครงเศรษฐกิจ 
ภายใตแคมเปญ “ไทยแลนด 4.0” ดังน้ัน 
ในระยะ 3 ปขางหนา ผมประเมินวาไทย 
ยังไดรับประโยชนโดยตรงจากนโยบายฯ 
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ดังกลาวคอนขางนอย เมื่อเทียบกับของ 
ประเทศอ่ืนตามแนวแถบเสน 

หากการประวิงเวลาของรัฐบาล 
ไทยดังกลาวเกิดขึ้นพรอมกับความแข็ง 
แกรงอีกครั้งของเศรษฐกิจไทย การเอา 
ประโยชนอยางเปนกอบเปนกำอาจเกิดข้ึน 
ตามมาในระยะยาว เพราะในประการหน่ึง 
ไทยนับวามีศักยภาพในเชิงภูมิศาสตร 
ในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนากรอบ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและโครงสราง 
พื้นฐานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ภายใต “ASEAN Connectivity” ก็ 
ทำใหภูมิภาคอาเซียนมีพลังที่มากขึ้น 
ถึงขนาดท่ีศาสตราจารยฟลลิป คอตเลอร 
ยังเคยใหความเห็นไวเม่ือหลายปกอนวา 
พัฒนาการดังกลาวอาจจะทำใหเกิด 
“กระแสอาเซียนภิวัตน” (Aseanization) 
ซึ่งจะเปนแมเหล็กใหญที่ดึงดูดการคา 
และการลงทุนสูภูมิภาคฯ ในชวง 30 ป 
ขางหนา 

ในอีกประการหน่ึง หากกระแส 
อาเซียนภิวัตนถูกผนวกเขากับความ 
สำเร็จในการดำเนินนโยบายเสนทาง 
สายไหมฯ ดังกลาวของจีน สินคาและ 
ธุรกิจไทยที่มีความพรอมก็จะมีโอกาส 
แขงขันและเอาประโยชนจากเวทีเศรษฐกิจ 
ระหวางประเทศอยางจริงจัง ผมยังคง 
เช่ือมั่นในจุดแขงที่เรามีอยู และความ 
สามารถในการปรับตัวของผูประกอบการ 
และเศรษฐกิจไทย 

กิจการ SMEs-กิจการขนาดใหญ 
ในชวงหลายปที่ผานมา กิจการของไทย 
ในภาพรวมนับวามีความพรอมในการ 
แขงขันที่ลดลงในเชิงเปรียบเทียบ โดย 
เฉพาะอยางยิ่งกิจการขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที่ดูจะออนแอลงอยางมาก 

รัฐบาลในหลายยุคหลายยสมัยไดพยายาม 
สราง SMEs ในเชิงปริมาณ แตไมได 
พัฒนาในเชิงคุณภาพอยางเหมาะสมและ 
ตอเนื่อง ทำใหกิจการเหลานี้หลายราย 
ไมสามารถแขงข ันในเวทีเศรษฐกิจ 
ระหวางประเทศที่เสรีมากขึ้นไดอยาง 
แทจริง แถมบางรายก็เคยชินกับการ 
เปน “ทารกที่ไมรูจักโต” รอคอยความ 
ชวยเหลือจากภาครัฐ และไมพรอมเส่ียง 
ที่จะกาวสูตลาดตางประเทศ สงผลให 
กิจการเหลานี้รอ “ตายคารัง” 

ดังนั้น ในระยะส้ัน จึงคาดวา 
SMEs สวนนอยที่มีความพรอมในตลาด 
จีนอยูในปจจุบันจะไดรับประโยชนจาก 
การดำเนินนโยบายดังกลาวของจีนที่ 
จะมีสวนสำคัญผลักดันใหเศรษฐกิจ 
เติบโตเฉลี่ยรอยละ 6-6.5 ตอปในหลาย 
ปขางหนา ผมประเมินวา ขนาดเศรษฐกิจ 
ของจีนจะกาวขึ้นไปแตะหลัก 14 ลาน 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ไดในป 2563 ทาม 
กลางการขยายตัวของภาคการบริโภค 
ภายในประเทศในสัดสวนที่สูงข้ึน ซึ่ง 
หมายถึง กำลังซื้อโดยรวมที่ทาบช้ัน 
สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หาก SMEs 
ไทยไมอาจพัฒนาความสามารถใหมี 
ความพรอมในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ก็อาจ 
เผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น และ 
สงผลเสียตอความอยูรอดในระยะยาว

สำหรับกิจการขนาดใหญของไทย
ที่เขาไปประกอบการในจีนแลว อาทิ 
ธุรกิจในเครือซีพี สหยูเนี่ยน บานปู 
มิตรผล ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และ 
อื่นๆ ก็อาจจะไดรับประโยชนจากการ 
ดำเนินนโยบายดังกลาว ท้ังทางตรงและ 
ทางออม ในทางตรง กิจการเหลานี้มี 

ความพรอมดานเงินทุน ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ 
เครือขายความสัมพันธทางธุรกิจกับจีน 
อยูเปนทุนเดิม การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
จีนอันเนื่องจากนโยบายดังกลาวก็คาด 
วาจะทำใหตลาดจีนขยายตัวอยางมี 
เสถียรภาพยิ่งข้ึนในระยะยาว ซึ่งนั่น 
เปนโอกาสของกิจการขนาดใหญในการ 
ขยายการสงออกและการลงทุนในจีน 

นอกจากนี้ กิจการขนาดใหญของ 
ไทยเหลานี้ยังคาดวาจะไดรับประโยชน 
ทางออมจากการดำเนินนโยบายดังกลาว 
อยางมากในระยะยาว โดยอาจเพิ่ม 
ความรวมมือกับพันธมิตรที ่มีอยู เดิม 
และรายใหมในการขยายตลาดและการ 
ประกอบการในประเทศท่ีเก่ียวของตาม 
แนวแถบเสน

การทองเที่ยว-การคา-การลงทุน 
โดยทั่วไปแลว การพัฒนาโครงขาย 
คมนาคมจะใหประโยชนแกภาคการ 
ทองเท่ียว การคา และการลงทุนโดยลำดับ 
เมื ่อโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกดานการขนสงมีความพรอม 
ประชาชนก็จะเดินทางไปมาหาสูระหวาง 
กัน และเม่ือตระหนักถึงศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจและคูคาแลว การคาระหวาง 
กันจึงคอยเกิดและขยายตัวข้ึนโดยลำดับ 

ในดานการทองเท่ียว ไทยนับเปน 
จุดหมายปลายทางที่ไดรับความนิยม 
เปนอันดับตนๆ ของชาวจีน ดังนั้น ดวย 
จำนวนประชากรจีนที่มาก (หากรัฐบาล 
จีนไฟเขียวเพิ ่มจำนวนนักทองเที ่ยว 
ในตางประเทศ) ระยะทางท่ีใกล และ 
โครงขายการคมนามคมสะดวกและมี 
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีทางเลือกมากข้ึน 
ธุรกิจทองเที่ยวและที่เกี่ยวของของไทย 
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จึงถูกประเมินวาจะไดรับผลประโยชน 
โดยตรงเปนอันดับแรกกอนและจะเพิ่ม 
มากขึ ้นจาการขยายตัวของตลาดจีน 
นอกจากน้ี ยังอาจจะไดรับประโยชน 
ทางออมอีกสวนหนึ่งจากนักทองเที่ยว 
ของประเทศตามแนวแถบเสนภายใต 
นโยบายดังกลาว

ในทางกลับกัน ดูเหมือนความพรอม 
ดานการคาและการลงทุนของผูประกอบ 
การไทยในจีนยังจัดไดวาคอนขางจำกัด 
เมื่อเทียบกับศักยภาพที่แทจริงของไทย 
กลาวคือ ในดานการคา จีนเปนตลาด 
สงออกอันดับตนของไทย และโดยท่ี 
ตลาดภายในประเทศของจีนจะยังคง 
ขยายตัวในอัตราที่สูง ดังนั้น การรักษา 
สัดสวนทางการสงออกตอการนำเขา 
โดยรวมของจีนไดก็หมายถึงการเติบโต 
ของการสงออกของไทยในระดับที่สูง 
อยางไรก็ดี ผูสงออกไทยจำนวนมากเขา 
ไปคาขายในจีนเพื่อหวังผลประโยชน 
เฉพาะหนาในระยะส้ัน และขาดกลยุทธ 
และพลังที่จะเติบโตการสงออกในระยะ 
ยาว 

ในทำนองเดียวกัน แมวาไทยจะเปน 
ประเทศท่ีเขาไปลงทุนในจีนติดสิบอันดับ 
แรก แตการลงทุนก็กระจุกตัวอยูเพียง 
ไมกี่บริษัทใหญ ขณะที่มูลคาการลงทุน 
ก็ยังมีสัดสวนนอยมากเมื ่อเทียบกับ 
มูลคาการลงทุนของตางประเทศในจีน 
โดยรวม รวมท้ังยังเผชิญกับสภาพปญหา 
ในลักษณะเดียวกันกับภาคการสงออก 
จึงคาดวาในระยะส้ัน หากรัฐบาลไมมี 
นโยบายและมาตรการสงเสริมอยาง 
จริงจังแลว กิจการของไทยจะมีบทบาท 
และไดรับประโยชนในมิติดานการสง 
ออกและการลงทุนคอนขางนอย 

สำหรับในระยะยาว ไทยจะยังคง 
เกินดุลดานการทองเท่ียวอยูตอไป โดย 
ในเชิงปริมาณ ไทยคาดวาจะเกินดุลการ 
ทองเท่ียวตอจีนราว 15 เทาตัว และอาจ 
เพ่ิมข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ หาก 
เรามุงเนนกลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 
มากขึ้น อยางไรก็ดี ไทยจะสามารถเอา 
ประโยชนจากภาคการสงออกและการ 
ลงทุนไดหรือไมน้ัน นับเปนความทาทาย 
ครั้งใหญ โดยที่ไทย และจีนไดพัฒนา 
ความสัมพันธกันมากวา 40 ป การ 
สรางประโยชนจากภาคการสงออกและ 
การลงทุนจึงอาจมีลักษณะกาวกระโดด 
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือพิจารณาจาก 
ความพรอมและศักยภาพดานการสงออก 
และการลงทุนของจีน 

เพื่อใหไทยเขาเปนสวนหนึ่งของ 
หวงโซอุปทานระหวางประเทศ และเอา 
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจาก 
การเปนตลาดใหญและโรงงานของโลก 
การพัฒนาคลัสเตอรแฝดในอุตสาหกรรม 
สำคัญระหวางไทย-จีนจึงเปนสิ่งที่ไทย 
ควรเรงดำเนินการเพ่ือหวังผลในระยะยาว 
และหากรัฐบาลไทยมีมาตรการสงเสริม 
และโครงการรองรับการลงทุนท่ีเหมาะสม 
อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ก็จะสามารถผลักดัน 
การลงทุนท่ีศักยภาพของไทยในจีน และ 
ดึงดูดอุตสาหกกรรมเปาหมายจากจีน 
ใหเขามาลงทุนในไทย เพื่อใชประโยชน 
จากทำเลท่ีดีในการเปนฐานการผลิตและ 
กระจายสินคาในภูมิภาคอาเซียนไดอยาง 
แนนอน หากผูประกอบการไทยสามารถ 
ปรับตัวและตอยดศักยภาพดานการผลิต 
ในแงมุมดังกลาวได เศรษฐกิจไทยก็จะ 

ไดรับประโยชนจากภาคการคาและการ 
ลงทุนในระดับท่ีสูงข้ึนในระยะยาว

บทสรุป
บนพื ้นฐานของโมเมนตัมความ 

สำเร็จอยางเปนรูปธรรมในการดำเนิน 
โครงการกอสรางโครงขายการขนสงและ 
อ่ืนๆ ภายใตนโยบาย “เสนทางสายไหม 
และเสนทางสายไหมทางทะเล” ที่ 
เก่ียวของกับกวา 60 ประเทศในหลาย 
ภูมิภาค จึงคาดวา อภิมหายุทธศาสตรน้ี 
จะเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจีน 
และประเทศท่ีเก่ียวของ ขยายอิทธิพล 
ทางเศรษฐกิจและเง ินหยวนในเวที 
ระหวางประเทศ อันอาจนำไปสูการจัด 
ระเบียบเศรษฐกิจของสังคมโลกคร้ังใหม 
นำความเจริญมาสูภูมิภาค และผลักดัน 
ใหจีนกาวขึ ้นเปนอภิมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจโลก ดังนั้น รัฐบาลและเอกชน 
ไทยจึงควรใหความสำคัญ และพยายาม 
เกาะเก่ียวเช่ือมโยงเพ่ือเอาประโยชนจาก 
การดำเนินนโยบายดังกลาวของจีน 
รวมทั้งเรงพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงข ันของผู ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs ใหพรอม 
รับมือกับการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญที่จะ 
เกิดขึ้น 

วันนี้ จีนกำลังผลักดันการดำเนิน 
นโยบายดังกลาวอยางจริงจังและตอเน่ือง 
ภาคเศรษฐกิจของไทยใดจะไดหรือเสีย 
ประโยชน มากหรือนอย กอนหรือหลัง 
ก็ข้ึนอยูกับปจจัยความพรอมและศักยภาพ 
ของผูประกอบการไทยในอนาคต ...
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ญานี ศรีมีชัย
อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์
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ชื่องาน Top Thai Brands โดยจัดขึ้น 
เปนประจำทุกป ในนครหลวงเวียงจันทน 
ในขณะที่งาน Mini Thailand Week 
งานแสดงสินคาไทยขนาดยอ จำนวน 
30 บูท จะจัดขึ้นในแขวงตางๆ ทั่ว 
สปป.ลาว เพื่อเช็คกำลังซื้อ และความ 
สนใจในสินคาไทย โดยการจัดงานทั้ง 
สองไดจัดขึ้นอยางตอเนื่อง แตละงาน 
จะมีการคัดเลือกผู ประกอบการไทย 
จากสวนกลางที ่ม ีความเข็งแกรงใน 
เรื่องของแบรนด เขามาสงเสริมสินคา 
ในแขวงตางๆ ที่เปนเมืองหลัก และ 
เมืองรอง เพื่อสงเสริมใหผูประกอบ 
การไทยที ่ขายสินคาอยู เดิมกระจาย 
สินคายังแขวงตางๆ ไดดีมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการจัดงานแสดง
สินคาแลว ทางสำนักงานฯ ยังมีศูนย 
Business Center ไวใหคำปรึกษาแก 
ผู ประกอบการที ่จะเขามาทำการคา 
และการลงทุน ใน สปป.ลาว สำหรับ 

ผูประกอบการที่สนใจอยากจะเขารวม 
งานดังกลาว สามารถติดตอสอบถาม 
ขอมูลไดที ่กรมสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศ หรือ โทร.1669 ซึ่งงานจะ 
จัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป

มุมมองของ ลาว 
ต่อประเทศคู่ค้า

คุณญานี กลาวเสริมเกี่ยวกับ 
ขอมูลของ สปป.ลาววา ลาววางจุดยืน 
ของตนเอง เพื่อเปน Battery of Asia 
จากการเนนการสรางเขื ่อนเพื ่อผลิต 
กระแสไฟฟา เพื่อใชภายในประเทศ 
และเพื่อจำหนายใหประเทศเพื่อนบาน 
ผานเขื่อนขนาดใหญหลายแหง โดย 
เข่ือนขนาดใหญท่ีสุด คือ เข่ือนไซยะบูลี 
แขวงไซยะบูลี โรงไฟฟาหงสา 2 แหง 
ใหญนี ้ผลิตกระแสไฟฟาใหญที ่สุดใน 
อาเซียน โดย 70% ของปริมาณ 
กระแสไฟฟา ลาวไดสงขายใหแกไทย 

คุณญาณี ศรีมีชัย อัครราชฑูต 
ที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) สำนัก 
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจำ 
นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว คน 
ลาสุด กลาวถึง บทบาทหนาที่ที่เธอ 
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย 
วา เธอไดรับอบหมายใหเขามาดูแล 
งาน 3 ดานหลัก คือ 1. การสงเสริม 
การขยายสินคาไทยใน สปป.ลาว 2. 
สงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการ 
ไทยที่จะเขามาลงทุนใน สปป.ลาว 3. 
จัดหาแหลงวัตถุดิบใน สปป.ลาวใหแก 
ผูประกอบการไทย

ดานการสงเสริมผู ประกอบการ 
ใหสามารถเขามาลงทุนใน สปป.ลาว 
สำน ักงานส งเสร ิมการค าระหว าง 
ประเทศ ประจำนครหลวงเวียงจันทน 
สปป.ลาว ผานกิจกรรมการแสดงสินคา 
ไทย 2 งานหลัก ไดแก การจัดงานแสดง 
สินคาไทยขนาดใหญ จำนวน 300 บูท 

สัมภาษณ์ คุณญานี ศรีมีชัย
อัครราชฑูตท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์

อินไซด์เวียงจันทน์
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ทางดานการทองเที่ยว เนื่องจากลาว 
มีทรัพยากรธรรมชาติที ่สมบูรณมาก 
ดังนั ้นแหลงทองเที ่ยวจึงเปนแหลง 
ทองเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิ ภูเขา 
แมน้ำ และสถานที่ทองเที่ยวตามเขื่อน 
ตางๆ ดานสินคานำเขา สงออกสินคา 
ของ สปป.ลาว สินคาสงออกที่สำคัญ 
คือ แรทองแดง ทองแดงและของใชที่ 
ทำดวยทองแดง ไฟฟา เครื่องนุงหม 
เครื่องใชไฟฟา ทองคำผสม ทองคำ 
แทง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑจากไม 
ยาสูบ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตลาดสงออก 
ที่สำคัญของ สปป.ลาว ไดแก ไทย จีน 
เวียดนาม ออสเตรเลีย และเยอรมนี 
ในขณะที่ประเทศที่ สปป.ลาวนำเขา 
สินคาสินคา ที่สำคัญ คือ น้ำมัน 
เชื้อเพลิง เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล 
และสวนประกอบ พาหนะขนสงทาง 
บก เหล็กและเครื่องใชตางๆ ที่ทำ 
ดวยเหล็ก ชิ้นสวนรถยนตและอะไหล 
เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ ยาง 
และเครื่องใชที่ทำจากยาง ทองแดง 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานหลายดาน เชน 
ถนน ระบบไฟฟา และชลประทาน 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

จึงมีความตองการสินคาในหมวดเครื่อง 
จักรกล และสวนประกอบสินคาเก่ียวกับ 
การกอสราง คอมพิวเตอร และอุปกรณ 
รถยนต สวนประกอบ และเคร่ืองจักรกล 
การเกษตร เพื่อตอบสนองนโยบาย 
พัฒนาประเทศ ขณะที่สินคาประเภท 
พลาสติก ผลิตภัณฑ เครื่องใชใน 
ครัวเรือน ภาชนะบรรจุอาหารกำลัง 
เปนที่ตองการ เนื่องจากประชาชนมี 
กำลังซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปน 
สินคานำเขาจากจีน และเวียดนาม ซึ่ง 
ราคาถูกกวาสินคาจากไทย 

และเครื่องใชที่สำคัญ ประเทศนำเขา 
หลักยังคงเปน ไทย จีน เวียดนาม 
รวมดวย ญี่ปุน และเกาหลีใต เปนตน

ตลาดสินค้าที่มีการ
แข่งขันสูง และอนาคต 
สินค้าไทยใน สปป.ลาว 

เนื่องจาก สปป.ลาว ไดรับเงิน 
สนับสนุนจากตางชาติ เพื่อใชในการ 
กอสรางทั้งเขื่อน อาคาร สถานที่ตางๆ 
สงผลใหสินคาท่ีมีการแขงขันสูงในตลาด 
สปป.ลาว ไดแก สินคาเหล็ก และ 
ผลิตภัณฑเหล็ก เหล็กกลา สแตนเลส 
วัสดุกอสราง เครื่องมือชาง เครื่องมือ 
การเกษตร และแนวโนมดานการลงทุน 
รัฐบาล สปป.ลาวเอง มีโครงการพัฒนา 

ลาววางจุดยืนของตนเอง เพื่อเป็น Battery of 
Asia จากการเน้นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแส 
ไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในประเทศ และเพื่อจำหน่ายให้ 
ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่ง 
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กรณีที ่น าสนใจอีกประการคือ 
ประเทศคู แขงทางการคาของไทยใน 
สปป.ลาว มีวิธีในการเจาะตลาด เชน 
สรางความสัมพันธในดานตางๆ กับ 
รัฐบาล สปป.ลาว ผานการใหความ 
ชวยเหลือทางดานวิชาการ และเงินทุน 
เพื่อดำเนินโครงการตางๆ และใหการ 
ปรึกษาและชวยเหลือนักลงทุนหากมี
อุปสรรคในดานการคาและการลงทุน

ความสัมพันธ์ทางการค้า 
การลงทุนระหว่างไทย 
และลาว

ประเทศไทยเชื่อมโยงดานการคา 
การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งระดับ 
โครงการขนาดใหญ อาทิ เขื่อนผลิต 
กระแสไฟฟา ฯลฯ และโครงการขนาด 
ยอยไดแก โรงแรม รานอาหาร ธุรกิจ 
คาปลีก โดยขณะนี้ธุรกิจเกษตรของ 

ไทยกำลังสนใจเขามาลงทุนมากขึ ้น 
อาทิ เบทาโกร ตลอดจน CP เองก็ 
กำลังเขามาลงทุนใน สปป.ลาวมากขึ้น 

คุณญาณี กลาวถึง สิ่งที่สำคัญ 
หากผูประกอบการไทยสนใจที่จะเขา
มาทำการคา และการลงทุนใน สปป. 
ลาว จะตองเตรียมความพรอมดวย 
การศึกษาขอมูลดานกฎหมายการคา 
การลงทุน กฎระเบียบตางๆ เนื่องจาก 
ปจจุบัน สปป.ลาว กำลังปรับเปลี่ยน 
กฏ และระเบียบทางการคาใหมีความ 
ทันสมัย และเปนสากลยิ่งขึ้น เพื่อ 
รองรับนักลงทุนหรือผู ประกอบการ 
ต างชาต ิท ี ่จะเข ามาดำเน ินการใน 
สปป.ลาว ซึ่งผูประกอบการไทยควร 
จะสรางมาตรฐานดวยการ นำสินคา 
และบริการคุณภาพดีเขามาทำตลาด

มุมมองส่วนตัว 
จีนมองลาวอย่างไร 

เนื ่องจากจีนมีเขตติดตอกับลาว 
โดยจีนมองลาววา ลาวเปนทางผาน 
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สูประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไมวาจะ 
เปนการเขาไปลงทุน สรางรถไฟความ 
เร็วสูงเพื ่อเชื ่อมตอลาวเขาสู ประเทศ 
ไทย และสิงคโปร ตลอดจนประเทศ 
อื่นๆ ในอาเซียน โครงการดังกลาว 
จะทำใหลาวกลายสภาพจาก Land 
Lock สูการเปนประเทศ Land Link 
ที่จะเชื่อมโยงประเทศตางๆ ไดอยาง 
งายข้ึน นอกจากน้ีจีนจะไดรับประโยชน 
จากการคา การลงทุนที่จะเกิดขึ้นตาม 
เสนทางรถไฟความเร็วสูงอีกดวย หาก 
โครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนแลว
เสร็จ ประเทศไทยจะไดรับประโยชน 
ทางดานการทองเที่ยว และการขนสง 
สินคาระหวางกัน ในเวลาเดียวกัน

นอกเหนือจากนี้ สิ่งสำคัญอีก 
ประการหนึ่งคือ ผูประกอบการไทย 
ควรศึกษาความตองการของตลาด 
และพิจารณาวาธุรกิจของตัวเองอยูใน 
ประเภทไหน เปนธุรกิจตองหาม หรือ 
ธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ พรอมทั้งพิจารณา 
ความสามารถลงทุนว าจะลงทุนได  

เทาไหร มีสัดสวนของผูถือหุนมากนอย 
เพียงใด พรอมทั้งศึกษาเรื่องของภาษี 
ที่จะเปนตนทุนอีกสวนที่สำคัญอีกดวย

อัครราชทูตท่ีปรึกษา (การพาณิชย) 
ประจำนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 
กลาวท้ิงทายวา “อนาคตทางสำนักงาน 
จะพัฒนาการบริการแกผูประกอบการ 
ไทย โดยจะยกระดับใหเปนศูนยการ 
เรียนรู เปนศูนยกลางขอมูลการเรียนรู 
เปนที่พบปะระหวางผูประกอบการไทย 

และลาว เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ 
ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเจาหนาที่ 
จากภาคเอกชนที่เปนนักธุรกิจไทยที่ 

ดำเนินธุรกิจอยู ในประเทศลาวแลว 
ประสบความสำเร็จมารวมใหความรู  
แกผูประกอบการที่สนใจตอไป”

ประเทศไทยเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การ 
ท่องเที่ยว ทั้งระดับโครงการขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อน 
ผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ และโครงการขนาดย่อย 
ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก โดยขณะนี้ 
ธุรกิจเกษตรของไทยกำลังสนใจเข้ามาลงทุน 
มากขึ้น อาทิ เบทาโกร ตลอดจน CP เองก็กำลัง 
เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาวมากขึ้น 
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Hive แปลว่า รังผึ้ง เราอยากเป็นรังผึ้งที่ 
นักท่องเที่ยว กับ ชุมชน Connect กันอย่างดี 
นักท่องเที่ยวได้ Local experience ที่ดี ชุมชนนั้น 
ต้องได้รับประโยชน์ ได้ผลตอบแทนทั้งรายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกดี ที่ตัวตนที่ถูกลืม 
ด้วยกาลเวลา จะกลับมาได้รับการยอมรับอีกครั้ง 
นี่คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ม
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ตางๆ มากมาย จนวันหน่ึงเพ่ือนตางชาติ 
ของคุณอชิ ตองการมาเที่ยวเมืองไทย 
เธอจึงเซ็ทโปรแกรมใหเพื่อน และพา 

เที่ยวเอง ทำใหพบวา วิธีการนี้ไมนา 
ใช สิ่งเหลานี้จะทำใหเกิดการทองเที่ยว 
ที่ไมยั่งยืน 

การแสดงสัตวแสนรู กวาจะเกิด 
ขึ้นตองผานสิ่งที่เธอเรียกวา “ทรมาน 
สัตว” ฝกสัตวใหเชื่อง เพื่อนำมาแสดง 

ใหนักทองเที่ยวชม ลูกชางถูกแยกจาก 
แมชาง เพื่อเอามาฝกแสดงแตเล็กๆ 
ชางถูกขอสับบังคับใหทำตามที่ควาน

ที่มาของ HiveSters
คุณอชิรญา ธรรมปริพัตรา หรือ 

“อชิ” CEO สาวรุนใหมแหงบริษัท 
HiveSters จำกัด เจาของแนวคิด 
สุดล้ำ เลาใหฟงวา เธอจบการศึกษา 
ปริญญาตรี ดานการตลาด จากคณะ 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากนั้นได 
เริ ่มงานแรกในชีวิตดานการตลาดที ่ 
บริษัท ยูนิลีเวอร จำกัด นาน 4 ป 
กอนลาออกเพื ่อศึกษาตอปริญญาโท 
ดานบริหารธุรกิจ “Luxury Brand” 
ที่ประเทศฝรั่งเศส เธอเลาตอวา เธอ 
กับนองสาว ชญานิส ธรรมปริพัตร 
เติบโตมาในครอบครัวธุรกิจทองเที่ยว 
“รุงทองทัวร” ทำให 2 สาวมีโอกาส 
ไดทองเที่ยวทั่วโลก ไดเห็นกิจกรรม 

สร้างทัวร์เทรนด์ใหม่ 
Social Enterprise สไตล์ HiveSters

อชิรญา ธรรมปริพัตรา
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ตองการ เสือโดนวางยา หรือ กระเหร่ียง 
คอยาว ตลอดจนนักทองเที่ยวที่ไมดูแล 
สิ่งแวดลอม ดำน้ำดูปะการัง แตกลับ 
เหยียบย่ำทำใหปะการังเสียหาย หาก 
เปนเชนนี้ตอไปสถานที่ทองเที่ยว รูป 
แบบการทองเที ่ยวแบบเดิมจะเสื ่อม 
ถอยแนนอน จึงเกิดไอเดียใหม ในการ 
สรางรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสังคม 
หรือ การทองเที่ยวแบบรับผิดชอบตอ 
สังคม จึงเปนที่มาของธุรกิจทัวรชื่อ 
HiveSters พื้นที่ออนไลนสำหรับนัก 
ทองเที่ยวที่ตามหาประสบการณทอง 
เที่ยวยั่งยืนแบบไมเหมือนใคร

“Hive แปลวา รังผึ้ง เราอยาก 
เปนรังผึ้งที่นักทองเที่ยว กับ ชุมชน 
Connect กันอยางดี นักทองเที่ยวได 
Local experience ที่ดี ชุมชนนั้น 
ตองไดรับประโยชน ไดผลตอบแทนทั้ง 
รายได โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกดี 
ที่ตัวตนที่ถูกลืมดวยกาลเวลา จะกลับ 
มาไดรับการยอมรับอีกครั้ง นี่คือ การ 
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน” 

การบริหารจัดการ
ทัวร์โมเดลใหม่ 
Social Enterprise

คุณอชิ อธิบายวา ทัวรโมเดล 
ใหม ในสไตลเฉพาะตัวของ HiveSters 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1. 
Inclusive Travel รูปแบบการกระจาย 
รายไดจากการทองเที ่ยวสู สวนตางๆ 
ในชุมชน ไมวาจะเปน คุณลุง คุณปา 
ที่สอนทำอาหาร ไกดทองถิ่น รถสอง 
แถว คนขับเรือ เปนตน โดยทุกสวน 
จะไดรับรายไดที่เหมาะสม เพื่อชวย 
หลอเลี ้ยงใหชุมชนนั ้นดำรงตอไปได 
2. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
ที่กำลังเลือนหาย เพราะความเจริญที่ 
เขามาแทนที่ อาทิ การทำขันลงหิน ที่ 
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ยืนยาวมาตั้งแตสมัยอยุธยา แตปจจุบัน 
คนสืบทอดเหลือนอย แตละคนก็อายุ 
มาก การทองเที่ยวรูปแบบนี้ จะสนับ- 
สนุนใหคนรุนใหมไดเรียนรู ทดลอง 
เพื ่อทำใหเกิดการสืบสานอาชีพนั้นๆ 
ตอไป 3. การทองเที่ยวตองไมกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยวตองได 
Local experience ที่ Impact เนน 
ความสนุกสุดๆ โดยไมทำลายส่ิงแวดลอม 

6 ชุมชนใน กทม.
เข้าร่วมแล้ว
กับ Pioneer Project 
“Appear”

ในปที่ผานมา HiveSters ไดริเริ่ม 
Pioneer Project โดยรวมกับหนวย 
สังคมหลายภาคสวน หลายระดับ ไดแก 
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) องคกรระดับโลก กรุงเทพ 
มหานคร การทองเที่ยวแหงประเทศ 
ไทย ฯลฯ เปดตัวโครงการใหมลาสุด 
ชื่อ Appear เพื่อชุบชีวิตชุมชนที่กำลัง 
จะเลือนหาย ใหกลับมาสดใสมีชีวิต 
ชีวา อีกครั้ง โดยเริ่มโตรงการตนแบบ 
ในกรุงเทพ 6 ชุมชน ที่ไดสกรีนแลว 
วา เปนชุมชนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และเปนชุมชนเขมแข็ง พรอมรับความ 
ชวยเหลือ ไดแก บางกระดี่ นางเลิ้ง 
เกาะศาลเจา หัวตะเข บานบุ และ 
บางลำภู ที่คุณอชิขยายความใหฟงวา 
ตองใชเวลาปลุกปน ลงทุน ลงแรง 
รวมกับชุมชนนานกวาคร่ึงป เพ่ือเตรียม 
ความพรอมทำภารกิจ กวาจะสรางฝน 
นี้ใหสำเร็จ ซึ่งเปนความสำเร็จรวมกัน 
ของชุมชน และ HiveSters โดยปนี้ 
เตรียมผุดโครงการ 2

“กวาแตละโครงการจะสำเร็จตอง 
ผานขั้นตอนกวา 85 สเตป ในการ 
พัฒนาหาเอกลักษณ เอามุมมองไป 
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กว่าแต่ละโครงการจะสำเร็จต้องผ่านขั้นตอนกว่า 
85 สเต๊ป ในการพัฒนาหาเอกลักษณ์ เอามุมมอง 
ไปเสนอผู้สนับสนุน ร่างโปรแกรมแบบ Day Tour 
และ Half Day tour มีการพานักท่องเที่ยวมา 
ทดสอบ เชิญสื่อมวลชนทดสอบ ด้วยขั้นตอน 
มากมาย ผลที่ได้ ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นความ 
รู้สึกภูมิใจ ปลื้มใจที่ได้รับจากคุณป้า คุณยายใน 
ชุมชนนั่นเอง

เสนอผูสนับสนุน รางโปรแกรมแบบ 
Day Tour และ Half Day tour มี 
การพานักทองเที่ยวมาทดสอบ เชิญ 
สื่อมวลชนทดสอบ ดวยขั้นตอนมาก 
มาย ผลที่ได ไมใชแคเรื่องเงิน แตเปน 
ความรูสึกภูมิใจ ปลื้มใจ ที่ไดรับจาก 
คุณปา คุณยายในชุมชนนั่นเอง” 

3 ปี HiveSters 
กับอนาคตข้างหน้า

จากการเปดตัวธุรกิจ 3 ป ถาม 
คุณอชิวา คิดวาวันน้ีประสบความสำเร็จ 
หรือยัง เธอตอบกลับมาวา ธุรกิจคืนทุน 
แลวตั้งแตปแรกที่กอตั้ง โดยชองทาง 
การตลาดหลักคือ ชองทางออนไลน 
ในการนำเสนอสินคา สินคาประกอบ 
ดวย 1. การจัด Trip ท่ัวไป 2. การพัฒนา 
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมกับ UNDP 
และหนวยงานตางๆ เชน โครงการ 
Appear 3. การพัฒนาโครงการ CSR
กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตลาดใน 
ประเทศ และตลาดตางชาติ ไดแก 
ประเทศแถบเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย 

สเปน สัดสวน 60:40 เนื่องจากตลาด 
ไทย มีลูกคากลุม Corporate ที่สนใจ 
ใหบริษัท ทำโครงการ CSR ใหชุมชน 

ตางๆ จึงทำใหโฉมหนาทัวรเปล่ียนแปลง 
ไป เพราะไมมี Season อีกตอไป แต 
เปนการทองเที่ยวเพื่อสังคมที่เกิดขึ้น 
ไดตลอดป อีกหนึ่งความภูมิใจ ที่ 
HiveSters ไดรับในระดับโลก คือ 
HiveSters เปนบริษัททองเที่ยวไทย 
ดาวรุงที่ไดรับรางวัล New Comer 
Prize Award ดานการทองเที่ยวจาก 

ITB องคกรทองเที่ยวระดับโลก
“ความสำเร็จ ณ จุดนี้ Happy 

มาก เพราะเราเริ่มธุรกิจจาก ศูนยบาท 
ไมไดขอเงินพอแมมาทำ จนถึงวันนี้เรา 
คิดโมเดลนี้ และคนยอมรับก็ Happy 
แลวที่เราไดมีสวนชวยแกปญหาสังคม 
อนาคตเราจะขยายโครงการตอไปให 
กวางมากขึ้นในตางจังหวัด ทำ Private 
Tour ใหมากข้ึนกวา Incentive Tour”

จะขยายทัวร์รูปแบบนี้
ไปใน AEC หรือไม่

ถึงแมวา จะมีลูกคาทัวร ในกลุม 
AEC แตเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยว 
รูปแบบนี้ใน AEC คุณอชิ ทิ้งทายวา 
ยังไมไดคิด เพราะตองการเนนการ 
พัฒนาใหชุมชนไทยมากกวา อยาก 
เห็นการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ในเมือง 
ไทยไปใหไกลที่สุด เพราะประเทศไทย 

ยังมีสถานที ่ทองเที ่ยวที ่นาสนใจอีก 
มากมาย และปลายปนี้ จะเปดตัว 
Appear โครงการสองตอ 

ตองติดตามใหกำลังใจคนรุนใหม 
ท่ีมีความคิดดีดีตอไป กับ HiveSters คะ
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จากการที่ธุรกิจครอบครัว 
ประกอบดวยสวนที ่เปน 
ครอบครัวและสวนที่เปน 

ธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มีความ 
ขัดแยงกันในตัวเอง ทั้งนี้เพราะระบบ 
ครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 
เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณ 
และความรูสึก มีความรัก ความเก้ือกูล 
และการรักษาความสัมพันธระหวางกัน
เปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบ 
นี้ไดโดยการเกิดในครอบครัวหรือการ 
แตงงานเทานั้น การเปนสมาชิกใน 
ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาด
หวัง รวมทั้งหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอ 
คนอ่ืนในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 
เปนสามี พอของลูก และความเปนพี่ 
หรือนอง และหากมีความขัดแยงเกิดข้ึน 
ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ
ตนเอง แต ระบบธุรกิจ (Business) 
เปนระบบที่ตองการความแมนยำ ไมมี 
อารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 
ใชความสำเร็จทางธุรกิจมาเปนเครื่อง 
ชี้วัดความสำเร็จ ทั้งสองระบบน้ีมีความ 
ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 
การทำงานของธุรกิจครอบครัวที่มีเจา 
ของกิจการเปนผูบรหิาร จึงมีรูปแบบ 
การทำงานงานคอนขางลำบาก เจาของ 
กิจการมีอิทธิพลตอการจัดการซ่ึงมีความ 

จ
เปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปน 
ปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงค 
ทางการเงินและวัตถุประสงคที ่ไมใช 
การเงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไม 

สามารถแยกแยะปญหาการดำเนินธุรกิจ 
ออกจากปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน 
ทำใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโต
ได ธุรกิจครอบครัวจึงจำเปนตองมีวิธี 
ในการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมา 
ขางตน[1] 

ความขัดแยงที ่แฝงอยู ระหวาง 
เครือญาติในครอบครัว ถือเปนอันตราย 
ตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

การอยูรอดของธุรกิจครอบครัวที่ไปได 
ไมไกลเกิน 3 รุนนั้น สวนใหญไมไดมา 
จากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขา 
มากระทบ หากเกิดจากภายในมากกวา 

ประเด็นการสื่อสารภายในครอบครัวที่
มีนอย ทำใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ถือเปนความ 
ลมเหลวในการส่ือสาร ที่สงผลใหเกิด 
ความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว  
ครอบครัวจึงจำเปนตองมีวิธ ีการจัด 
ระบบการสื่อสารขอมูลระหวางสมาชิก
ครอบครัว เพื่อชวยจัดการกับความขัด 
แยงและปองกันอันตรายที่อาจจะสงผล
ตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2]  

ธุรกิจครอบครัว ตอน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ความขัดแย้ง

ความขัดแย้งท่ีแฝงอยู่ระหว่างเครือญาติใน 
ครอบครัว ถือเป็นอันตรายต่อการประกอบการ 
ของธุรกิจครอบครัว การอยู่รอดของธุรกิจ 
ครอบครัวที่ไปได้ไม่ไกลเกิน 3 รุ่นนั้น ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกหรือวิกฤติต่างๆ เข้ามา 
กระทบ หากเกิดจากภายในมากกว่า ประเด็นการ 
สื่อสารภายในครอบครัวที่มีน้อย ทำให้ขาดการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ถือเป็นความล้มเหลวในการสื่อสาร ที่ส่งผลให้เกิด 
ความขัดแย้งสะสมในธุรกิจครอบครัว  
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เรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 
Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมา 
ใหเห็นในชวงเวลาหนึ่งและจะสงบลง 

ไปช่ัวระยะหน่ึง หมุนวนเวียนเปนวงจร 
หรือวัฎจักรของความขัดแยง (Conflict 
Cycles)[3] ดังภาพ

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจ

ครอบครัว ซึ่งมีความซับซอนมากและมี 
ความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 
หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลัง 
ทางวัฒนธรรมของครอบครัว หากครอบ- 
ครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 
(Enmeshed Family) สมาชิกใน 
ครอบครัว มีความผูกพันกันทางอารมณ 
และจิตใจสูง ดวยความสัมพันธระหวาง 
สมาชิกในครอบครัวอาจจะทำใหความ 
ขัดแยงมีลักษณะที่แอบแฝงอยู แตเมื่อ 
มีเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิด 
ความขัดแยง รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุน 
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อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิก 
เฉยกับปญหาความขัดแยงตางๆ สงผล 
ใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 
อันตรายและทำลายความสัมพันธของ 
สมาชิกในครอบครัวได ดังนั้น สมาชิก 
ครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปด 
เผยความขัดแยง ซึ่งจะทำใหสามารถ 
พิจารณาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับ 
ความขัดแยงน้ันไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อ
ปัญหาความขัดแย้ง

ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี 
ใหผลในเชิงบวกและเชิบลบ ความขัดแยง 
อาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค หรือ 
ทำลาย (Creative or Destructive) 
แตเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะกำหนด 
วาความขัดแยงขนาดไหนถึงจะเรียกวา 
เปนจุดที่เหมาะสมท่ีสุด แนวทางที่จะ 
ชวยตัดสินใจไดดีที่สุดก็คือ การสังเกต 

ผลที่ตามมาของความขัดแยงทั ้งสอง 
ประการนั่นเอง กลาวคือ ถาผลของ 
ความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็เรียกวา 
ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด 
แตถาผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปน 
จุดที ่ความขัดแยงนำไปสู การทำลาย 
มากกวาการสรางสรรค ดังนั้น ผลของ 
ความขัดแยงจึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

 เกิดความคิดสร้างสรรค์

 เกิดความสามัคคี 
ใกล้ชิดสนิทสนม 

 สร้างแรงจูงใจ
และความร่วมมือกัน

 สามารถจัดการและ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้

 เกิดความขุ่นเคืองกัน

 ทะเลาะเบาะแว้งจนเป็น
ปรปักษ์กันอย่างรุนแรง

 มุ่งที่ผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม

 เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
ว่าเป็นผู้ชนะ (Winner)
หรือเป็นผู้แพ้ (Loser)

ความขัดแย้ง
ที่ส่งผลในเชิงบวก

ความขัดแย้ง
ที่ส่งผลในเชิงลบ
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สาเหตุของการเกิดความ
ขัดแย้ง

การทำความเขาใจเกี่ยวกับความ 
ขัดแยง ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรม- 
ชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยัง 
สรางผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอ 
ใหเกิดความขัดแยงทางความคิด การ 
ขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดัน 
ทางดานจิตใจ เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุ 
ท่ีจะนำไปสูความขัดแยงอาจแบงไดเปน 
2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและ 
วิธีการ[5] ดังน้ี

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอัน 
เนื ่องมาจากเปาหมายที ่แตกตางกัน 
หากแตละคนมีความคิดเห็น ความ 
ตองการ และความคาดหวังไมเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ทำใหเกิดการขัดขวาง 
การกระทำของอีกฝายเพื่อใหเปาหมาย 
ของตนบรรลุผล จนนำไปสูความขัดแยง 
หรือหากแตละคนมีความสนใจและความ 
ตองการในเร่ืองเดียวกัน มีโอกาสท่ีตาง 
ฝายจะแขงขันกันเองคอนขางสูงและไม 
สามารถทำใหทุกฝายบรรลุเปาหมาย 
รวมกันได  ท่ีอาจจะนำไปสูความขัดแยง 
ไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอัน 
เนื่องมาจากมีเปาหมายเดียวกันแตอาจ 
ใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน 
ซึ่งหากคนที่มีความตองการและความ 
คาดหวังในทิศทางเดียวกัน ยอมจะรวม 
งานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ 
น้ันยอมจะแตกตางกัน เพราะการทำงาน 
ใหสำเร็จตามเปาหมายของแตละคน 
ยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติท่ีตนคิดวา 
เหมาะสม ฝายหนึ่งอาจมีความคิดเห็น 

ตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แตอีกฝาย 
อาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได 
ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนำไปสูความขัดแยง 
ไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลาย 
ประเด็นซ่ึงเปนสาเหตุนำไปสูความขัดแยง 

นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 
ครอบครัว อาทิ ความสัมพันธระหวาง 
รุนของสมาชิกครอบครัว หรือระหวาง 
พ่ีนองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยง 
ทางธุรกิจประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจ 
ครอบครัวมีวัตถุประสงคและใหความ 
สำคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิก 
ครอบครัวมากกวาผลประกอบการของ 
ธุรกิจ ทำใหเกิดการทับซอนระหวาง 
หลักการของครอบครัวและหลักการใน 
การดำเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัด 
แยงคือ การมีจุดมุงหมายหรือเปาหมาย 
แตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไมตรง 
กัน ซึ่งทำใหเกิดการไมเห็นดวย เกิด 
ความเขาใจผิดกับจุดมุงหมายหรือเปา 
หมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและเห็น 

ไดชัดเจนวาจะนำไปสูความขัดแยงในที่ 
สุด ไดแกเรื่อง วิธีการจายคาตอบแทน 
เงื ่อนไขการเขาทำงานและสงเสริมใน 
ธุรกิจ นโยบายการถือหุน การส่ือสาร 
ความรักของพอแม รุนลูกรุนหลานควร 
ไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรค 
แบงพวกทั ้งในครอบครัวและธุรกิจ 
ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ ขาด 
ความไววางใจและไมไดรับความเปน 
ธรรม เปนตน จากประเด็นดังกลาว 
ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 

ความขัดแย้งทางครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว 
เป็นปัญหาท่ีซับซ้อน ลึกซึ้ง และละเอียดอ่อน หาก 
จะค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งที่เป็นตัวร่วม 
สำคัญ (Common Factor) ก็จะพบว่า ส่วนใหญ่ 
ความขัดแย้งมีที่มาจากการขาดการส่ือสารที่ดี 
ระหว่างกัน (Lack of Communication) การ 
สื่อสารที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือความเข้าใจที่ 
ไม่ตรงกัน ท่ีอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้ 
และยังจะเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วนั้นมีความรุนแรง 
เพิ่มขึ้นได้ (Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็นซ่ึง 
นำไปสู่ความขัดแย้งทุกเร่ืองจะสามารถยุติลงได้ 
ด้วยการเจรจาและได้ขอ้ตกลงร่วมกัน 
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ครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง 
และละเอียดออน หากจะคนหาสาเหตุ 
ของความขัดแยงที ่เปนตัวรวมสำคัญ 
(Common Factor) ก็จะพบวา สวน 
ใหญความขัดแยงมีที ่มาจากการขาด 
การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of 
Communication) การสื่อสารที่ไมชัด 
เจน คลุมเครือ หรือความเขาใจท่ีไมตรง 
กัน ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยง 
ได และยังจะเปนผลใหเกิดความขัดแยง 
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนแลว 
นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได (Spiral 
Conflict) ดังน้ัน ประเด็นซึ่งนำไปสู 
ความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลง 
ไดดวยการเจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนื่องจากครอบครัวประกอบดวย

กลุมคนที่มีความสัมพันธกันทางสาย 
เลือด การสมรส หรือการรับเล้ียง และ 
ยังประกอบดวยคนหลายรุนที่ใชชีวิต 
รวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิง 
ซึ่งกันและกัน ทำใหการอยูรวมกันของ 
สมาชิกในครอบครัวมักมีความขัดแยง 
ตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น 
เสมอ แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายใน 
ครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัวขึ ้น 
ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหา 
โดยการหลีกเล่ียง (Avoidance) ไม 
แสดงอารมณหรือความรู สึกไมพอใจ 
โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อ 

รักษาน้ำใจของสมาชิกในครอบครัว 
การหลีกเลี ่ยงมิไดทำใหความขัดแยง 
นั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 
หรือหนีปญหาไปโดยที ่ไมไดเกิดการ 
แกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอม 
ที่จะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น 
เม่ือเกิดปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจ 
ครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับ 
ปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง 
และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 
ครอบครัวทุกคนไดรับรู ซึ่งแนวทาง 
สำหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถ 
ทำความตกลงกันไดดวยดีและมีผล 
ระยะยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อ 
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สาร) : การพูดคุยเกี่ยวกับความกังวล 
หรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันให 
กับสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มี 
สวนเกี่ยวของในธุรกิจครอบครัวไดรับรู 

เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 
ความคิดเห็นท่ีไมตรงกันน้ันท้ิงไป เพราะ 

การเผชิญหนา พูดคุยหารือกันชวย 
ปองกันความเขาใจผิดหรือการสื่อสารที่ 
ผิดพลาดกอนที่จะนำไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอก 
เห็นใจ) : การเอาใจเขามาใสใจเรา 
ทำใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น 
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความ 
สำคัญและสนใจพรอมที่จะรับฟงปญหา
ของผูอื่น 

3. Compromise (การประนี 
ประนอม) : เปนการตกลงกันโดยพบ 
กันครึ่งทาง คือ ตางฝายตางยอมลด 
ความตองการของตนหรือเสียสละบาง 
สวน เพื่อใหสามารถยุติปญหาความ 
ขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ 
ตองการ ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงเสมือน 
เปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) 
: เปนกุญแจสำคัญในการแกไขความขัด 
แยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนำ 
ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไข 

ปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไขและขอตกลง 
ที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกัน 
ได รวมทั้งยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อ 
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน การรวมมือ 

กันจึงเปนการยุติขอขัดแยงท่ีทำใหบรรลุ 
ขอตกลงดวยดีมีผลระยะยาว และชวย 
สรางความสัมพันธใหแนนแฟนขึ้น 

บทสรุป
การแกป ญหาความขัดแยงใน 

ครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว จะตอง 
กระทำอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 
เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื ่อง 
ละเอียดออนที่หากแกไขไมดี อาจทำให 
ครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 
ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการ 
แกไขความขัดแยงของครอบครัวตอง 
คำนึงถึงเวลา สถานการณ และการ 
ตัดสินใจในขณะน้ัน ซ่ึงการตัดสินใจของ 
ครอบครัวจะไมเหมือนกับการตัดสินใจ 
ในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจ 
จะนำไปสูเหตุผลในการตัดสินใจ อีกท้ัง 
ยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของในแตละ 
ชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงข้ึน 
ในครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว หลัก 
การในการแกไขปญหา คือ การสื่อสาร 
ความประนีประนอม การเอาใจเขามา 

ใสใจเรา และการรวมมือ ซึ่งเปนวิธี 
งายๆ ที่ชวยทำใหไดขอยุติและขอตกลง 
ที่ดีและไดผลระยาว 
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หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวหรือธุรกิจ 
ครอบครัว หลักการในการแก้ไขปัญหา คือ การ 
สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใส่ใจ 
เรา และการร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยทำให้ได้ 
ข้อยุติและข้อตกลงที่ดีและได้ผลระยาว 
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พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์

ทำความรู้จักประธาน YEC 
ประจวบฯสาวเก่ง

คุณพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ หรือ 
คุณเอะ เปนลูกหลานคนเพชรและหัวหิน 
โดยกำเนิด เรียนมัธยมที่โรงเรียนสตรี 
ประจำจังหวัดเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี 
แตตองจากบานไปเรียนตอที่กรุงเทพ 
จนจบปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
ปริญญาโท การพัฒนาชนบทศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลังเรียนจบไดเขา 
อบรมประกาศนียบัตรมัคคุเทศกอาชีพ 
ท่ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กอนเร่ิม งานแรกดวยการเปนมัคคุเทศก 
ฟรีแลนซ กอนตัดสินใจกลับบานเกิด 
เริ่มอาชีพเปนอาจารยโปรแกรมพัฒนา 
ชุมชน ท่ีสถาบันราชภัฎเพชรบุรี จากน้ัน 
จึงเริ่มธุรกิจของตนเอง ในฐานะผูกอตั้ง 
และผูจัดการ แกงกระจานริเวอรไซด 
รีสอรท แอนด แคมปปง ซึ่งปจจุบัน 
ดำรงตำแหนงที่ปรึกษา ตอมาไดกอตั้ง 
และเปนผูจัดการ “อุนใจทราเวล” บริษัท 

ทัวรกลุมสำหรับเยาวชน และผูสูงอายุ 
ในป พ.ศ.2549 จึงไดรับใบอนุญาตให 
กอตั้งโรงเรียนอนันตรักษการบริบาล 
หัวหิน เพื่ออบรมผูใหบริการดูแลผูสูง 
อายุ และผูดูแลเด็กเล็ก

บทบาททางสังคมบางสวนของคุณ 
เอะ เธอเคยไดรับเกียรติใหเปนผูชวย 
เทศมนตรีเมืองหัวหิน ผูชวยดำเนินงาน 
สมาชิกรัฐสภา (สว.สุธรรม พันธุศักดิ์ 
ประธานอนุกรรมการการจัดการการ 
ทองเท่ียวทางทะเล) เปนผูประนีประนอม 
ศาลจังหวัดเพชรบุรี และอนุกรรมการ 
ฝายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปจจุบันยัง 

รับตำแหนงอุปนายกสมาคมการตลาด 
ทองเที่ยวไทย เลขาธิการสมาคมธุรกิจ 
ทองเที่ยวหัวหินชะอำ และ เลขาธิการ 
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ ฯลฯ

“คุณพอเปนคนหัวหิน เพราะอากง 
อามามาตั ้งรกรากทำเกษตรที ่หัวหิน 
ลุง ปา อาทำธุรกิจท่ีน่ีหลายอยาง หลาย 
สิบป ตั้งแต บานเชา คาปลีก จนถึง 
โรงแรม เพราะคลุกคลีอยูกับงานทอง 
เที่ยว และบริการ จนไดรับทาบทาม 
จากผูใหญใหชวยรวบรวมลูกหลานนัก 
ธุรกิจรุนใหมในจังหวัด ตอนแรกยังไม 
เขาใจ จนไดเขาอบรม Seeds ทำให 

บทบาทหน้าที่ของ YEC ในมุมมองของคุณเอ๊ะ 
คือ ผู้ที่ทำงานด้วยความสมัครใจ เป็นจิตอาสา 
อาสาสมัคร ขององค์กรที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุน 
จากหน่วยงานอื่น แต่บริหารจัดการภายในจาก 
เงินค่าสมาชิก YEC ของทุกคน  

ประธาน YEC ประจวบคีรีขันธ์
กับแผนโปรโมท “เพชร สมุทร คีรี”
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เขาใจบทบาทหนาที่ของ YEC มากขึ้น 
วา เราตองเสียสละทำงานเพื่อสังคม”

จากผู้ขับเคลื่อนนโยบาย 
นักวิชาการ สู่บทบาทใหม ่
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม ่

บทบาทหนาท่ีของ YEC ในมุมมอง 
ของ คุณเอะ คือ ผูที่ทำงานดวยความ 
สมัครใจ เปนจิตอาสา อาสาสมัคร 
ขององคกรที่ไมไดรับเงินสนับสนุนจาก 
หนวยงานอื่น แตบริหารจัดการภายใน 
จากเงินคาสมาชิก YEC ของทุกคน  
ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 26 คน มีการ 
แตงตั ้งรองประธานเพื ่อกระจายการ 
บริหารงานจำนวน 3 คน ทำหนาที่ 
ดูแลสมาชิก ครอบคลุม 3 โซนหลัก 
คือ เหนือ - หัวหิน กลาง-อำเภอเมือง 
ใต-บางสะพาน โดยรองประธานจะทำ 
หนาที่ติดตอสื่อสาร กับประธานผาน 
ทาง Social media อยางตอเนื่อง ดวย 
ภารกิจหนาที่การงานรัดตัวของสมาชิก 
แตละคน หากจะมีการนัดประชุม พบปะ 
กัน คุณเอะ จะใชโอกาสเดียวกันนี้ 
สรางประโยชนสูงสุดใหแกสมาชิกดวย 
การเช ิญผู  ใหญในจังหว ัดที ่ประสบ 
ความสำเร็จมาเปนวิทยากรแชรความรู 
ประสบการณธุรกิจ ในโครงการ “Meet 
The Idol” คูขนานกันไป

“เราอยากเห็นองคกรของเราคอยๆ 
เติบโตแบบ ออแกนิค (Organic) ไม 
เนนปริมาณ แตเนนคุณภาพ เพื่อทำให 
เราทำงานคลองตัว วิธีการรับสมัคร และ 
คัดเลือกสมาชิก ดวยคำถาม 3 ขอ คือ 
1. อีก 20 ป ประจวบฯ เปนอยางไร 
ในสายตาคุณ 2. ในบทบาทของคุณ 
คุณจะทำอยางไรใหประจวบฯเปนไป 
ตามที่คุณคิด 3. คุณจะยินดีจายคา 
สมาชิกรายป และเขารวมประชุมอยาง 

นอยเดือนละ 1 ครั้งหรือไม ซึ่งสามขอ 
นี้เราใชวัดทัศนคติสมาชิกทุกคนกอน 
จะสัมภาษณกัน เพื่อเฟนหาสมาชิก 
ทัศนคติดี มองไปในทิศทางเดียวกัน 
เห็นลำแสงที่ปลายทางเหมือนกัน แต 
เสนทางคุณจะเลือกเสนไหนก็ไปเถอะ 
เราไมไดคาดหวังความเหมือนวา ทุกคน 

ตองเปนเหมือนกัน แตเราคาดหวัง 
ความเปนหนึ่งเดียว”

ปี 60 เตรียมต้อนรับ 
โปรเจคใหญ่ไฟกระพริบ 
“เพชร สมุทร คีรี”

คุณเอะเปดเผยถึงภารกิจสำคัญ 
ในความรับผิดชอบที่กำลังจะ Launch 
เร็ววันน้ีวา เปนโครงการนำรองภาคแรก 
ของประเทศ ที่ริเริ่มทำ Application 
เพื่อใหขอมูล พรอมระบบการเตือน 
Notification เมื่อมีกิจกรรมใหมเกิด 
ขึ้น เปนการทำ CRM เพื่อใหลูกคา 
ประทับใจ โดยทำให Content ใน 
Application ”เพชร สมุทร คีรี” ส่ือสาร 
กับ Fan Club ได ปหนาทั้งปเราจะ 
ทำใหคนอยากมาเท่ียวแต “เพชร สมุทร 
คีรี” – เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทร- 
สงคราม ประจวบคีรีขันธ 4 จังหวัด 
ที่คนจะตองการมาเที่ยว เพื่อเก็บแตม 
แลกของรางวัล เราวิเคราะหพบวา กลุม 
เปาหมายหลักขาประจำ 4 จังหวัดนี้ 
คือ กลุมครอบครัว ดังนั้นเพื่อสนับสนุน 

ภาคเอกชนการทองเที่ยวสี่จังหวัดจึง 
ตองมีการทำการตลาดแบบ 4.0 

แนวคิดการผนึกกำลังเปนของ 
กลุมจังหวัด ติดชายฝงทะเล โดย มี 
ประธาน YEC เพชรบุรีชวยนำเสนอ 
ผาน กรอ.จังหวัด เมื่อโครงการผาน 
การอนุมัติ ก็จะนำงบประมาณมาชวย 

กันบริหารจัดการภายใน 4 จังหวัด แต 
ละจังหวัดจะมีกรรมการมาชวยกันคิด 
ชวยกันทำงาน แบบจิตอาสา 

“ในฐานะประธานกลุมทองเที่ยว 
ประจวบคีรีขันธ และเลขาธิการสมาคม 
ทองเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ประกอบกับ 
ธุรกิจที ่บานเปนแคมปที ่พักสำหรับ 
นักทองเที่ยวที่แกงกระจาน จึงเขาใจ 
เรื่องการทองเที่ยวดีพอสมควร เขาใจ 
ความตองการของนักทองเที่ยว จึงมี 
แนวคิดจะทำโปรโมชั่นทองเที่ยวมาก
กวา 1 มีการ Redeem point มีของ 
แจกเปน Souvenir กิจกรรมน้ีเรา ไมได 
สูดวยราคา แตความถี่ ความบอย จะ 
ทำใหคนผูกพัน รูสึกวา “เพชร สมุทร 
คีรี” เปน “บานของคนภาคกลาง” 
หรือบานของ คนทั้งโลกที่จะมาเที่ยว 
ไดตลอด” 

แนวคิดการท่องเที่ยวยุค 
4.0 Creative Tourism 
เที่ยวอย่างไรให้ถึงเนื้อแท้

เพื่อตอบสนองการทองเที่ยวยุค 

การเป็นสมาชิก YEC ทำให้เรามีเพื่อน ที่ย่นเวลา 
ในการทำความรู้จักกัน เพราะทั้ง 4 จังหวัดเป็น 
ทายาทธุรกิจที่มีอายุใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 
25-40 ปีเราทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ช่วยปรึกษากัน เหมือนพี่ช่วยน้อง 
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ใหม ในรูปแบบ Local Experience 
คือ การนำเสนอประสบการณของทองถ่ิน 
น้ันๆ ท่ีคนท่ัวไปอาจไมรู เราจะไปคนหา 
ไมใชแคความแปลกใหม แตคือ การ 
สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินน้ันๆ การทอง- 
เที่ยวรูปแบบนี้ เปนรูปแบบ Creative 
Tourism ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ตอง 
มี Innovative spiritual marketing 
แมแตการทองเท่ียวก็จะเปนการทองเท่ียว 
ดวยเนื้อแท อาทิ การไปไหวพระที่ 
เพชรบุรี ไหวแบบคนเพชรบุรีไหวกัน 
กินแบบคนเพชรบุรี ทำไมตองกินขนมจีน 
กับทอดมัน เปนตน อีกหนอยคนไมได 
กินแคกิน แตกินเพราะเรื่องราวในสิ่ง 
นั้นกำลังบอกอะไร อะไรคือปรัชญา 
หรือ ความเชื่อของคนในทองถิ่นนั้นๆ 
ที่ซอนอยูในสิ่งตางๆ 

“นี่คือ Local experience ของ 
“เพชร สมุทร คีรี” ซึ่งเปนเมืองหนา 
ดานของอยุธยา ซึ่งยังไมถูกคนพบเลย”

นอกจากการนำเสนอรูปแบบการ 
ทองเที่ยว แบบ CRM แบบ FC ของ 4 
จังหวัดแลว การทองเที่ยวนั้นยังสราง 

รายได ทำใหเกิด Additional Demand 
เกิดกำลังซ้ือจากนักทองเท่ียว ท่ีสามารถ 
เพ่ิม GDP ใหแกเมืองน้ันๆ โดยมี “เพชร 
สมุทร คีรี” เปน 4 เมืองหนาดาน 
สำคัญ 

“เราอยากใหคนทั้งประเทศรูสึก
วา “เพชร สมุทร คีรี” – เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบ- 
คีรีขันธ เหมือนบานหลังหนึ่ง มีหอง 
รับแขกอยูที่หัวหิน มีหองครัวอยูที่ 
สมุทรสาคร มีหองทำงานอยูที่เพชรบุรี 
มีหองนอนเล็กๆ อยูที่อัมพวา เราทั้ง 4 
จังหวัดคือบานหลังเดียวกัน” 

ว่าด้วยความรับผิดชอบ 
ของ YEC ประจวบคีรีขันธ์ 
ใน “เพชร สมุทร คีรี”

โครงการ “เพชร สมุทร คีรี” เปน 
โครงการที่กลุม YEC 4 จังหวัดไดรวม 
กันขับเคล่ือน ภายใตงบประมาณท่ีผาน 
การอนุมัติจาก กรอ.จำนวน 90 ลาน 
บาท กรอบเวลา 1 ป เมษายน 60 - 
มีนาคม 61 ประกอบดวย

1. การสราง Branding ให 
“เพชร สมุทร คีรี” 4 จังหวัด ประธาน 
YEC สมุทรสงคราม เปนผูรับผิดชอบ

2. โครงการสงเสริมผูประกอบการ 
โดยจางที่ปรึกษาดูแลเรื ่องนวัตกรรม 
การสราง Branding และ Packaging 
ประธาน YEC สมุทรสาคร เปนผูรับ 
ผิดชอบ

3. โครงการพัฒนาชุมชน จำนวน 
21 โครงการ อยูที่หมูบานบรรไดทอง 
จ. เพชรบุรี ประธาน YEC เพชรบุรี 
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
เปนผูรับผิดชอบ

4. โครงการประชาส ัมพ ันธ  
POSKAR = เพชร สมุทร คีรี โดยผาน 
Mobile application Online และ 
Offline ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของ YEC 
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งคาดวาจะ Launch 
การประชาสัมพันธ application “เพชร 
สมุทร คีรี” ภายในป 60 นี้

คุณเอะ ไดกลาวทิ้งทายวา การ 
เปนสมาชิก YEC ทำใหเรามีเพื่อน ที่ 
ยนเวลาในการทำความรูจักกัน เพราะ 
ทั้ง 4 จังหวัดเปนทายาทธุรกิจ ที่มีอายุ 
ใกลเคียงกัน อยูระหวาง 25-40 ป เรา 
ทำงานชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวย 
ปรึกษากัน เหมือนพี่ชวยนอง 

นับเปนการทำงานเพื่อสังคมสวน 
รวมรวมกัน ดวยความสุข กับกลุมคน 
ที่มีทัศนคติตองตรงกัน ในขณะเดียว 
กัน YEC ยังชวยสรางความเชื่อมโยง 
ทางธุรกิจภายในกลุมอีกดวย จึงเปน 
ที่มาของใบหนาเปอนยิ้ม และความ 
สุขที่ฉายแววตลอดระยะเวลาการพูด 
คุยกับประธาน YEC ประจวบคีรีขันธ 
สาวเกงยุค 4.0 ทานนี้
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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                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
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ชื่อ (Name) :

นามสกุล (Surname) :
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เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :
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สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

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

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

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
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