






 “ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ Eastern Economic Corridor เปนการพัฒนาพื้นที่ 
ชายฝงภาคตะวันออกรอบใหม เพื่อรับกับการเติบโตของ AEC และเปนการลงทุนใหญรอบใหมเพื่อสรางอนาคต 
โดยมีพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปนทางเลือกที่สำคัญ โครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) 
จะเปนประตูหรือ Gateway สำคัญของนักลงทุน สูเมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว ซึ่งประเทศเหลาจะขยายตัว 
สูงใน 20 ปขางหนา...ฉบับนี้จึงขอนำเรื่องนี้เปนรายงานพิเศษ 

นอกจากนี ้ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาท ิบทสัมภาษณ เรื่อง “หอการคาไทย คง GDP ป 60 ที ่3.6% 
หลังเลือกตั้งผูนำโลกชัดเจน มั่นใจเศรษฐกิจโลกฟน ครึ่งแรกโต 3.4%” โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารย 
นักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง “การแสวงหาโอกาสการคาสินคาและการ 
บริการระหวางประเทศสำหรับผูประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce โดย สำนักพัฒนาองคความรู 
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “บทวิเคราะห โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยในอาเซียน” และ 
ฉบับนี ้ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “โดรน...นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ”  
และเรื่อง “การคา การลงทุน และโลจิสติกสจีน...อดีต ปจจุบัน และอนาคต ตอนที่ 1” โดย ดร.ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section กับเรื่องศาสตรธุรกิจครอบครัว โดย ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง 
“ธุรกิจครอบครัว ตอนอิทธิพลทางวัฒนธรรม” และบทสัมภาษณธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรควิถีชุมชน  ที่ชื่อวา 
Navatas Hospitality โดยนักธุรกิจหนุม คุณกิติชัย ศิรประภานุรัต และYEC Update กับ คุณวีรยุทธ อนุจิตรอนันต 
(คุณเอก) ประธาน YEC ระยอง 

ฉบับพฤษภาคมนี้ กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็มและตอยอดแนวคิด ทั้งเนื้อหาทางเศรษฐกิจ 
ในประเทศ และตางประเทศ แบบ inside-out และ outside-in และความรูดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  หวังวา Thailand Economic and Business Review จะเปนคุณประโยชนในการ 
ตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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หอการคาไทย คง GDP ป 60 ที่ 3.6%
หลังเลือกตั้งผูนำโลกชัดเจน 
มั่นใจเศรษฐกิจโลกฟน ครึ่งแรกโต  3.4%
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม ตอน อิทธิพลของวัฒนธรรม 

หอการคาไทย คง GDP ป 60 ที่ 3.6%หอการคาไทย คง GDP ป 60 ที่ 3.6%
หลังเลือกตั้งผูนำโลกชัดเจน หลังเลือกตั้งผูนำโลกชัดเจน 
มั่นใจเศรษฐกิจโลกฟน ครึ่งแรกโต  3.4%มั่นใจเศรษฐกิจโลกฟน ครึ่งแรกโต  3.4%

โดรน...โดรน...
นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

10

ภาครัฐไดเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามแผนงาน 
เรงเบิกจายงบกลางป ที่จะทยอยลงสูระบบ

ตั้งแตไตรมาส 3 ของปนี้เปนตนไป และรัฐพยายามจุดประเด็น
การลงทุนในโครงการของเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

หรือ  EEC(Eastern Economic Corridor)  
โครงการหนุนเศรษฐกิจไทยสูอาเซียน  

จะทำใหภาคเอกชนเริ่มลงทุนตามมากขึ้น  

รัฐบาลจีนไดคอยๆ เปด
รองรับการลงทุนจากตางประเทศ

อยางระมัดระวัง ภายใตหลักคิดที่วา 
“เดินขามลำธารโดยใชเทาสัมผัสหิน”
โดยเริ่มเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษนำรอง

ใน 4 เมืองของมณฑลกวางตุง 

PwC บริษัทวิจัยชั้นนำของโลก 
คาดวามูลคาตลาดของโดรนทั่วโลกในป 2563

จะสูงถึง 1.27 แสนลานดอลลารสหรัฐ 
หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 64 เทา 

เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดในปจจุบัน

                       ผูประกอบการธุรกิจ
                      เครื่องสำอางที่ผลิตใน
                   ประเทศไทยสวนใหญเปน
                 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
              ขนาดยอม (SMEs) มีสัดสวนมาก 
                 ถึง 97% แบงเปนอุตสาหกรรม
               ขนาดยอม 68% และอุตสาหกรรม 
       ขนาดกลาง 29% สวนที่เหลืออีกประมาณ 3%           
                     เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  
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บทวิเคราะหบทวิเคราะห
โอกาสของอุตสาหกรรมโอกาสของอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทยในอาเซียนเครื่องสำอางไทยในอาเซียน

ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก
มักจะไดเรียนรูคำสอน 

ประวัติ คานิยมของผูกอตั้งจากการ
รับประทานอาหารรวมกันบนโตะอาหารเย็น

(learned-at-the-dinner-table) 
สิ่งนี้ทำใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained) 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว และทำใหสมาชิก
ในครอบครัวรุนถัดไปมีความจงรักภักดีตอธุรกิจ 
และยึดมั่นในคานิยมของผูกอตั้งอยางตอเนื่อง  

“การคา การลงทุน 
และโลจิสติกสจีน ... 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต” 
ตอนที่ 1

“การคา การลงทุน 
และโลจิสติกสจีน ... 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต” 
ตอนที่ 1









เวลาผ านไปไวเหม ือน 
โกหก เพราะปจจุบันเรา 
เขาสูครึ่งปหลังของป 60 

เรียบรอย ปฎิเสธไมไดวา เศรษฐกิจ 
ไทย เปนสวนหนึ่งที่พึ่งพาเศรษฐกิจ 
โลก และเปนที่นายินดีวา เรายังคงมี 
ความหวังวา เศรษฐกิจไทยจะไมแยจน 
เกินไป จากการเปดเผยของ ผศ.ดร. 
ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการ ศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดฟนธงอีกครั้ง เพื่อ 
ตอนรับการเริ่มครึ่งปหลังของป 2560 
วา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ ยังคง 
คาดการณตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั ้งป 
2560 จะเติบโตแค 3.6% และกรอบ 
เปนไปไดที่อาจจะลด หรือ เพิ่ม อยู 

หอการค้าไทย 
คง GDP ปี 60 ท่ี 3.6%
หลังเลือกต้ังผู้นำโลกชัดเจน 
ม่ันใจเศรษฐกิจโลกฟ้ืน 
คร่ึงแรกโต  3.4%

ในชวงแคบๆ ระหวาง 3.1-4.1% บน 
สมมุติฐานที่ดีของการสงออก การ 
ทองเที่ยว  และงบลงทุนของภาครัฐ  

การส่งออกฟื้นตัว
โดยสวนการสงออกไดปรับตัว 

เพิ่มตัวเลขการสงออกจาก 1.4% บน 

สมมุติฐานที่ดีของการสงออก การ 
ทองเที่ยว และงบลงทุนภาครัฐ โดย 
ไดปรับเพ่ิมตัวเลขการสงออกจาก 1.4% 

เปน 2.8% ถือเปนการเขาสูแดนบวก 
ในรอบ 4 ป ตามแนวโนมการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจโลก การเลือกตั้งที่ชัดเจน 

ว
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

เพื่อต้อนรับการเริ่มครึ่งปีหลังของ ปี 2560 ว่า 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ยังคงคาดการณ์ตัวเลข 
เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 จะเติบโตแค่ 3.6% และ 
กรอบเป็นไปได้ที่อาจจะลด หรือ เพิ่ม อยู่ในช่วง 
แคบๆ ระหว่าง 3.1-4.1% บนสมมุติฐานที่ดีของ 
การส่งออก การท่องเที่ยว  และงบลงทุนของ 
ภาครัฐ
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“ครึ่งปแรกนี้ คาดวา จีดีพีไทย 
นาจะโตได 3.4% จากการท่ีรัฐขับเคล่ือน 
มาตรการตางๆ และจะดีตอเนื่องถึง 
ครึ่งปหลัง ทำใหเศรษฐกิจไทยโตได 

3.9% และจะโตถึง 4% ในไตรมาส 4  
จะทำใหทั้งป จีดีพีจะอยูที่ 3.6% แต 
โอกาสที่จะถึง 4% อยางที่หลายฝาย 
ประเมินไว นาจะยาก” 

ของหลายประเทศในยุโรป สถานการณ 
ทางการเมืองคลี ่คลายไปในทางที ่ด ี 
ขณะที่ภาคทองเที่ยว ขยายตัว 9-11%  
หรือ มีจำนวนนักทองเที่ยวรวม 3.4 
-3.5 ลานคน

โครงการหนุนเศรษฐกิจ
ไทยสู่อาเซียน กับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EEC มีผลทำให้
เศรษฐกิจโตได้

พรอมกับ ภาครัฐไดเรงลงทุน 
โครงสร างพื ้นฐานตามแผนงานเร ง 
เบิกจายงบกลางป ท่ีจะทยอยลงสูระบบ 
ตั้งแตไตรมาส 3 ของปนี้เปนตนไป 
และรัฐพยายามจุดประเด็นการลงทุน 
ในโครงการของเศรษฐกิจพิเศษภาค 
ตะวันออก หรือ EEC (Eastern 
Economic Corridor)  โครงการหนุน 
เศรษฐกิจไทยสูอาเซียน  จะทำใหภาค 
เอกชนเริ่มลงทุนตามมากขึ้น  รวมถึง 

มาตรการเพิ่มรายไดใหแก ผูมีรายได 
นอย การปรับตัวขึ้นคาแรงขั้นต่ำ ราคา 
สินคาปศุสัตว  และประมงเริ่มดีขึ้น 
ลวนเปนปจจัยบวก แตพืชผลการเกษตร 

ใหอัตราการขยายตัวบางรายการก็ยัง 
ทรงตัวสงผลทำใหภาคเกษตรมีการ 
เติบโตลงลงจาก 1.3% เหลือ 1.1% 
และสผลตอเนื่องใหภาคบริโภคลดลง 
จากเดิม 2.8% เหลือ 2.6% และ 
เงินเฟอขยายตัวแคเพียง 1.5%

ภาครัฐได้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนงาน เร่งเบิกจ่ายงบกลางปี ที่จะทยอยลงสู่ 
ระบบตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีนี้เป็นต้นไป และรัฐ 
พยายามจุดประเด็นการลงทุนในโครงการของ 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC 
(Eastern Economic Corridor)  โครงการหนุน 
เศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน จะทำให้ภาคเอกชนเริ่ม 
ลงทุนตามมากขึ้น  
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การคาขายผานระบบ E-commerce เติบโต 
อยางมีนัยสำคัญ    

ภายใตสภาพสังคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
สงผลใหบรรยากาศการคาและการลงทุนในยุคปจจุบัน 
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามไปดวย Mega Trend หรือ 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมอันเนื่องมาจาก 
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสาร- 
สนเทศ ที่คาดวาจะสงผลอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 
ซึ่งผูประกอบการ SMEs ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน 
กลยุทธการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ Mega Trend เพื่อ 
ใหสามารถแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ หรือหากเปน 
อุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ก็ใหแสวงหาชอง 
ทางรับมือ เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ 
ตอไป Mega Trend ทั้ง 6 ประการ ไดแก

1. แนวโนมการใชชีวิตวิถีคนเมือง (Urbanization) 
2. ชีวิตในโลกแหงดิจิทัล (Digital Lifestyle) 
3. การเขาสูสังคมสูงอายุ (Aging Society) 
4. ยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Greening Economy) 
5. พลังหญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (She economy) 
6. ระบบขนสงความเร็วสูงและโลจิสติกส (Hi-speed 

& Coverage Logistics) 

การแสวงหาโอกาสการค้า
สินค้าและบริการระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ประกอบการ  SMEs ไทย
จาก China E-commerce (ตอนที่ 1)

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

จากแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงในบริบทสังคมดังที ่ 
กลาวมาสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไป 
ดวย จากรูปแบบการบริโภคที่จับจายใชสอยผานรานคาที่ 
มีทำเลที่ตั้งทางกายภาพ เปลี่ยนมาเปนการซื้อขายสินคา 
ออนไลนมากขึ้น ขอมูลเพิ่มเติมจาก e Marketer (2013) 
พบวา การเขาถึงการซื้อขายผานชองทางออนไลนโดยเฉลี่ย 
ทั่วโลกในป 2013 มีกวารอยละ 40.40 ซึ่งภูมิภาคอเมริกา 
เหนือและยุโรปตะวันตกมีอัตราการเขาถึงที่สูงที่สุดถึงกวา 
รอยละ 72 ดวยปจจัยเอื้อนี้เองทำใหอัตราแนวโนมการเขา 
ถึงธุรกรรม E-commerce จากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ 
การบริโภคของประชาชนจะผานชองทางออนไลนมากขึ้น 
จากเดิมอัตราการเขาถึงธุรกรรมออนไลนจะอยูฝ งภูมิภาค 
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวัน แตเนื่องดวยพัฒนาการดาน 
เทคโนโลยีของภูมิภาคอื่นๆ ทำใหอัตราการเขาถึงธุรกรรม 
E-commerce เพิ่มขึ้นทุกปในทุกภูมิภาค โดยเฉลี่ยจาก 
ทุกภูมิภาคทั่วโลก พบวา ประชาชนสามารถเขาถึงชองทาง 
ธุรกรรมออนไลนไดกวารอยละ 44.1 ในป 2016

จากสถิติการคาขายผานชองทางออนไลน พบวา ภูมิภาค 
ที่มีพัฒนาการดาน E-commerce อยางโดดเดน คือ ภูมิภาค 
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกเปนหลัก สวนภูมิภาคอื่นๆ 
มีพัฒนาการตามมาอยางกาวกระโดดจากพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำใหเอื้อตอการเติบโต 
ของธุรกรรม E-commerce แมสหรัฐอเมริกาจะเปนประเทศ 

ก
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ที่มีการเติบโตของธุรกรรม E-commerce สูงที่สุด และมี 
การเติบโตอยางเต็มที่นับตั้งแตป 2011 เปนตนไปดวยอัตรา 
การเติบโต ที่ประมาณรอยละ 10-15  ตอป แตสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนนับเปนอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการเติบโต 
ของธุรกรรม  E-commerce สูงที่สุดดวยอัตราการเติบโตสูง 
กวารอยละ 20 ในป 2016 โดยเฉพาะระหวางป 2011-2014 
พบวา อัตราการเติบโตธุรกรรม E-commerce จีนมีมาก 
กวารอยละ 50 ดังนั้นตลาด E-commerce จึงนับเปนตลาด 
ที่มีศักยภาพของการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อพิจารณาจากทุก 
ภูมิภาคและทุกประเทศทั่วโลกดวยกัน ดวยปจจัยสนับสนุน 
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ีการเขาถึง 
เครื่องมือสื่อสารทันสมัยที่มีราคาถูก จำนวนประชากรที่มาก 
ทำใหตลาดความตองการสินคาอุปโภคและบริโภคมีมาก 

ตามไปดวย การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในจีน และความ 
มั่งคั่งจากฐานรายไดที่เพิ่มขึ้น 

รายงานของบริษัทใหคำปรึกษาชั ้นนำระดับโลกได 
จัดอันดับความนาสนใจของตลาด E-commerce (Online 
market attractiveness) ท่ีสำคัญท่ัวโลก และไดนำเสนอเปน 
ดัชนีคาปลีก E-commerce (Global Retail E-commerce 
Index) พบวาคาคะแนนดัชนีคาปลีก E-commerce ป 
2015 สำหรับประเทศที่มีอันดับคะแนน 5 อันดับแรกดัง 
แสดงขอมูลขางตน พบวา สหรัฐอเมริกายังคงเปนประเทศ 
ที่มีอันดับความนาสนใจของตลาดที่สูงที่สุด รองลงมา คือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนความนาสนใจหางกัน 
ไมมากนัก จากเดิมป 2014 จีนเปนประเทศที่มีคะแนน 
อันดับความนาสนใจเปนอันดับ 1 อยางไรก็ตาม ตลาด 

Source: eMarketer (2013)
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E-commerce market growth (2016)

Western
Europe

8.3%

United States
10.9%

Worldwide
12.4%

Asia-Pacific
16.7%

China
22.6%



E-commerce จีนยังคงไดรับความสนใจยังคงไดรับความ 
สนใจและเปนโอกาสที่สำคัญของนักลงทุนในอันดับตนๆ 
แมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำใหการ 
คาระหวางประเทศของจีนหดตัว

ประเทศผูสงออกหลักในตลาด China E-commerce 
ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 
และนิวซีแลนด โดยคิดเปนสัดสวนทั้งหมดรอยละ 94 ของ 
มูลคาธุรกรรมนำเขาออนไลนทั้งหมดของจีน เนื่องดวยตลาด 
จีนมีขนาดคอนขางใหญ และมีมูลคาธุรกรรมออนไลนกวา 
200-300 พันลานดอลลาร สรอ. หากสามารถเขาสูตลาด 
ได ยอมเปนการเปดโอกาสในการแสวงหาผลกำไรจากตลาด 
E-commerce ของจีนในระยะยาวไดดวยเชนกัน 

พฤติกรรมผู้บริโภค
และสภาพตลาด E-commerce จีน

ขอมูลทั่วไปของพฤติกรรมผูบริโภคจีนที่นาสนใจ คือ 

(1) กลุมผูบริโภคที่ใหญที่สุด คือ ผูซื้อที่เปนวัยรุนและวัย 
ทำงานในชวงอายุ 25-30 คิดเปนรอยละ 30 ของกลุมผู 
บริโภค เนื่องจากผูมีระดับการศึกษาที่ดี มีกำลังซื้อสูง (2) 
ผูซื ้อสวนใหญมักอยูตามแนวพื้นที่ชายฝงของประเทศที่มี 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสูง ตามเขตชายฝง 
แนวตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก Guangdong Jiangsu 
และ Zhejiang สำหรับประเภทผลิตภัณฑที่มีมูลคาธุรกิจ 
ผาน E-commerce สูง กลุมผลิตภัณฑที่จีนนำเขาจาก 
ตางประเทศผานธุรกรรม E-commerce เปนผลิตภัณฑ 
เด็กดวยสวนแบงประมาณรอยละ 32 รองลงมา ไดแก 
ผลิตภัณฑเสริมความงาม (รอยละ 25) ผลิตภัณฑเพื่อ 
สุขภาพและอาหาร (รอยละ 24) เสื้อผา (รอยละ 13) 
และอื่น ๆ (รอยละ 6)

ระบบการชำระเงิน
ระบบการชำระเงินที่มีความสะดวกรวดเร็วของจีนเปน 

Source: eMarketer (2013)
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Share of E-commerce
Market (2016)$

USA (29%)

KPMG (2014) expected in
the near future Chinese
market would overcome
USA.

CHINA (24%) W.Europe (21%) Others (26%)

439.71

387.94 486.29

545.81
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ปจจัยสงเสริมใหตลาดสินคาออนไลนไดรับความนิยมอยาง 
มากในประเทศจีน โดยชองทางการชำระเงินผานอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสสำคัญ ไดแก สมารทโฟนและแท็บเล็ต เพราะ 

ไมมีขอจำกัดในดานเวลาการใช (Fragmented Time) ผาน 
ผูใหบริการชำระเงินที่สำคัญ คือ Alipay และ Tencent ที่ 
เปรียบเสมือนเปนกระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) 
ของผูบริโภค คิดเปนมูลคาธุรกรรมประมาณ รอยละ 70 
ของทั้งหมด

ระบบโลจิสติกส์
ปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจออนไลน 

คือ การสรางหลักประกันวาสินคาจะสามารถสงถึงมือผูซื้อ 
ไดตรงตามขอตกลงโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนการซื้อขาย 
สินคาระหวางประเทศซึ่งปจจุบันประเทศจีนมีโครงสราง 
การคมนาคมขนสงที่อำนวยความสะดวกกับการขนสงสินคา 
เนื ่องจากมีบริษัทเอกชนใหบริการขนสงสินคาอยู เปน 
จำนวนมาก ดังนั้นปจจัยที่ SMEs ไทยตองใหความสำคัญ 
คือ (1) ตองเลือกผูใหบริการโลจิสติกสที่นาเชื่อถือและ 

เหมาะสมดวยเชนกัน เพราะผูใหบริการโลจิสติกสแตละ 
รายมีจุดแข็งและจุดออนที่แตกตางกันไป (2) การตัดสินใจ 
เลือกสงสินคาไปยังเมืองทาที่ใกลกับกลุมลูกคา และมีการ 

สต็อคสินคาอยางเหมาะสมเพื่อลดตนทุนคาขนสงลง
         
ความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปจจุบันประเทศจีนไมมีการบัญญัติกฎหมายวาดวย 
การคุ มครองขอมูลทางอิเล ็กทรอนิกสเป นการเฉพาะ 
อยางไรก็ตามในชวง 5 ปที่ผานมา รัฐบาลจีนมีความพยายาม 
ในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหสอดคลองกับการดำเนิน 
ธุรกิจบนตลาด E-commerce มากขึ้น โดยประเด็นทาง 
กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวของกับการสรางระบบการคุมครอง 
ความเปนสวนตัว (Privacy) ทั้งเรื่องขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลธุรกรรมการซื ้อขายสินคาผานระบบอินเทอรเนต 
โดยขอมูลดังกลาวผูประกอบการ SMEs ทั้งที่ขายโดยตรง 
ไปแบบ B2C และขายสินคาแบบ B2B ควรมีการตรวจตรา 
ขอมูลที่อาจเปนการทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ การซื้อ 

Major Products Imported
into China E-commerce Market
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ขายที่มีผิดลิขสิทธิ ์ เผื่อถูกเรียกตรวจสอบ โดยจีนมีระเบียบ 
2 ฉบับ ไดแก (1) the 2012 SC-NPC Decision วาดวย 
การคุมครองขอมูลบนอินเตอรเนต (2) ระเบียบ MIIT 2011 
และคูมือแนะนำของ MIIT 2013 และระเบียบ MIIT 2013 
วาดวยการคุมครองขอมูลสำหรับผูใหบริการอินเตอรเนต 
และการสื่อสารโทรคมนาคม 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(Trademark) ในจีน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนประเด็นสำคัญ 
อยางยิ่งในการคุมครองภาพลักษณ และเพื่อปองกันการ 
เขาใจสับสนในการบริโภคของลูกคา   ผูประกอบการไทยที่ 
ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนชี ้วาเปนเรื ่องที ่ตองทำแรกสุด 
ของการทำธุรกิจในประเทศจีน ปจจุบันรัฐบาลจีนเล็งเห็น 
ความสำคัญและปรับปรุงใหการการจดทะเบียนเครื่องหมาย 

การคามีขั้นตอนลดลง  โดยสำนักบริหารอุตสาหกรรมและ 
การคาแหงชาติจีน หรือ SAIC ไดปฏิรูปกฎระเบียบการ 
จดทะเบียนการคา/การเปลี ่ยนแปลงแกไข/การยกเลิก 
เครื่องหมายการคาที่เอื ้อประโยชนกับผูประกอบการตาง 
ชาติมากขึ ้นแทนที ่จะตองจางบริษัทตัวแทนดำเนินการ 
ดังกลาวแทนซึ ่งเสี ่ยงตอการอวดอางเกินจริงวาสามารถ 
ดำเนินการรวดเร็วกวาปกติ หรือไมไดรับการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคาจริง ดังนั้น SAIC จึงไดใชวิธีออกเอกสาร 
สำคัญระหวางรอผลการจดทะเบียนขั ้นสุดทายเรียกวา 
"ใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา" ซึ่งใบรับรอง 
ดังกลาวใชเวลาพิจารณาประมาณ 1-3 เดือน และภายหลัง 
จากที่ไดรับใบรับรองแลว ผูประกอบการสามารถใช TM 
ได อยางไรก็ตามกระบวนการและขั้นตอนตั้งแตเริ่มแรกจน 
ถึงไดรับอนุมัติการจดทะเบียนขั้นสุดทายจะใชระยะเวลา 
ประมาณ 1 ป
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การสงออกเปนเคร่ืองยนต 
หล ักในการข ับเคล ื ่อน 
เศรษฐกิจของไทย แตท่ีนา 

สนใจคือ เครื่องยนตหลักเครื่องนี้กลับ 
ทำงานชาลงในปจจุบัน เนื่องจากสินคา 
สงออกหลายอยางของไทยเปนสินคา 
ตกรุน สะทอนภาพชัดเจนวา “ไทยกำลัง 
โต ในสินคาท่ีกำลังจะตาย” เพราะไทย 
ยังขาดการพัฒนาสินคา และมีมูลคา 
ต่ำ ตัวอยางที่ชัดเจนคือ อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีอัตรามูลคาการสงออก 
ลดลงอยางตอเนื่อง 

ในระยะนี้และตอจากนี้ เราจึงจะ 
ไดยินคำวา “ยุทธศาสตรชาติการคา” 
มากยิ่งขึ้น จากความตั้งใจขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรดังกลาว โดยสำนักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานหลักที่รวมกับ 
ทีดีอาร ปกธง ดันไทยเปนชาติการคา 
(Trading Nation) ซึ่งที่ผานมาไดรับ 
ความรวมมือจากภาคเอกชน อยางสภา 
ผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภา 
ผูสงออกฯ) สภาอุตสาหกรรม และ 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ภายใต 
เปาหมายเดียวกันคือ หาแนวทางแก 
ปญหาภาคการสงออกอยางตรงจุด เพ่ือ 

ก
ยกระดับการสงออกของไทยและเปล่ียน 
แปลงประเทศไปสูการเปนชาติการคา 
ที่สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ

การเดินหนายุทธศาสตรนี้ จะชวย 
นำไทยแกวิกฤตสงออกอยางมีทิศทาง 
เพราะการเปนชาติแหงการคา จะตอง 
เขมแข็งในเรื่องการสงออก  แตหากดู 
ตัวอยางจากหลายประเทศที่เปนชาติ 
การคามากอนไทยนั้น ประสบความ 
สำเร็จในการเปนชาติการคา ดวยการ 
สงออกสินคาที่มักมีมูลคาเพิ่มจากการ 
สรางแบรนดและนวัตกรรมสูง ซึ่งตาง 
จากไทยที่เนนการสรางมูลคาโดยเนนที่ 
ปริมาณ

เชน เกาหลีใต ซึ่งเปนชาติการคา 
ที่มีภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายใน 
ประเทศเหมือนไทย โดยเฉพาะเกาหลีใต 
ที่มีโครงสรางสินคาสงออกคลายคลึง 
กับไทยมากถึงรอยละ 70 แตมูลคาการ 
สงออกนั้นกลับมากกวาไทยถึง 2.5 เทา

สินคาสงออกของเกาหลีใตนั ้น 
เปนกลุมสินคาท่ีใชความรูความสามารถ 
สูงและมีเพียงไมกี ่ประเทศที่สามารถ 
ผลิตได เนื่องจากในกระบวนการผลิต 
มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช 
ในการผลิต มีการลงทุนในดานการวิจัย 

พลิกฟื้นส่งออก
ด้วย 2 แนวทาง
ก่อนสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าสินค้า
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และพัฒนา (R&D) สูงถึงรอยละ 4.15 
ตอ GDP โดยเปนสัดสวนจากภาคเอกชน 
ถึงรอยละ 80 ในขณะที่ไทยมีการลงทุน 
ในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยูใน 
ระดับต่ำ ที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 0.48 
ของ GDP 

เกาหลีใตยังมีการสรางแบรนดที่ 
เขมแข็ง เห็นไดจากการที่เกาหลีใตนั้นมี 
แบรนดเปนท่ีรูจักหลายแบรนดในระดับ 

โลก เชน Samsung, LG Hyundai และ 
KIA เปนตน การสรางแบรนดที่ประสบ 
ความสำเร็จจะทำใหสินคาเปนที่รู จัก 
สรางความแตกตางใหกับสินคา สราง 
ความภักดีแกลูกคา และทำใหสามารถ 
ต้ังราคาสินคาแบบพรีเม่ียมได ซ่ึงแตกตาง 
จากไทยที่สวนใหญยังคงทำหนาที่รับ 
จางผลิตหรือประกอบชิ้นสวนอยูเปน 
หลัก โดยไมมีการสรางแบรนด ทำให 

สินคามีมูลคาเพิ่มต่ำ
ดังนั ้น ทิศทางสินคาไทยที่ควร 

มุงเนนเพื่อพลิกวิกฤตสงออกคือ ปรับ 
โครงสรางสินคาสงออกโดยการสราง 
มูลคาเพิ ่มดวยการสรางแบรนดและ 
นวัตกรรมแทนการผลิตที่เนนปริมาณ 
แบบเดิม โดยกอนการสรางแบรนด ผู 
ประกอบการจะตองเรียนรู และสราง 
นวัตกรรมในการออกแบบสินคาเปน 
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ของตัวเอง 
วิธีการเรียนรูนั ้นสามารแบงได 

เปน 2 แนวทาง คือ หนึ่ง การเรียนรู 
จากภายนอก ในกรณีของนวัตกรรมที่ 
ตองการความรูชัดแจง (Explicit Know- 
ledge) คือ เปนความรูที่สามารถรวบ 

รวม ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ สวน 
ใหญมักจะเปนกลุ มสินคาที ่ม ีความ 
ซับซอนต่ำ เชน สินคาเกษตร สินคา 
อุปโภคบริโภค เปนตน อาจเรียนรูได 
จากการขออนุญาตการใชสิทธิในการ 
ผลิต (licensing) จากผูเชี่ยวชาญจาก 

ตางประเทศ หรือการรวมลงทุน เปนตน 
ตัวอยางประเทศที่ยึดหลักการเรียนรูนี้ 
คือ สิงคโปร ที่มีนโยบายเปดใหตางชาติ 
มาลงทุนโดยตรงเปนหลัก จึงไดอาศัย 
องคความรูและนวัตกรรมจากตางชาติ 
ที่ประสบผลสำเร็จมาแลว แตกตางจาก 

เกาหลีใต้ยังมีการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง เห็นได้จาก 
การที่เกาหลีใต้นั้นมีแบรนด์เป็นที่รู้จักหลายแบรนด์ 
ในระดับโลก เช่น Samsung, LG Hyundai และ 
KIA เป็นต้น การสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ 
จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก สร้างความแตกต่างให้กับ 
สินค้า สร้างความภักดีแก่ลูกค้า และทำให้สามารถ 
ตั้งราคาสินค้าแบบพรีเมี่ยมได้  

24

TDRI



ประเทศเกาหลี ไตหวันที่เนนสราง 
นวัตกรรมดวยตัวเอง 

สอง การเรียนรูดวยตนเอง ใน 
กรณีของนวัตกรรมที่ตองการความรู  
พ้ืนฐานท่ีกวางขวางมากอนซ่ึงไมสามารถ 
ถายทอดไดโดยงาย เพราะเปนความรู 

ที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ 
สัญชาติญาณ ซึ่งสวนใหญเปนสินคาที่มี 
ความซับซอน เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส 
สินคายานยนต เปนตน ผูประกอบการ 

ควรมีการสรางและสะสมความรู (tacit 
knowledge) และนำความรูน้ันมาประยุกต 
ใชจากการลองผิดลองถูก หรือการวิจัย 
และพัฒนา (In-house R&D)

ซึ่งแนนอนวาในการลงทุนสราง 
นวัตกรรมสวนใหญ ผูประกอบการราย 
ใหญมักจะไมคอยมีปญหาเพราะมีฐานะ 
ทางการเงินมากกวาผู ประกอบกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) ดังนั้น นอกจาก 
การใหความชวยเหลือทางดานการเงิน 
แลว ภาครัฐควรจะมีการสงเสริมใน 
สวนของการบมเพราะธุรกิจ (Business 
incubation) ดวย โดยเฉพาะการมี 
ศูนยบมเพาะธุรกิจแบบเสมือนจริง 
เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการผลิตหรือ 
คิดคนสินคานั้นๆ ของผูประกอบการ 
(SMEs) 

นอกจากน้ี การสงเสริมหรือสนับสนุน 
การสรางนวัตกรรมเพียงอยางเดียวอาจ 

ไมเพียงพอ เพราะอาจจะมีการสงเสริม 
ภาคธุรกิจหรือผูประกอบการที่ไมใชผูที่ 
มีศักยภาพมากท่ีสุด (non performers) 
ไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนสาเหตุความลมเหลว 

ของการสงเสริมอุตสาหกรรมทารกดัง 
เชนที่ผานมา ดังนั้น จึงควรมีมาตรการ 
คัดกรองออกไปควบคูดวย ดังเชนเกาหลีใต 
ที่มีการสนับสนุนกลุมบริษัทขนาดใหญ 
Chaebol โดยมีเงื่อนไขวาตองพัฒนา 
ตัวเองใหไลตามบริษัทชั้นนำของโลก 
ใหได 

ดังนั้น หากผูประกอบการไทยได 
มีการปรับเปลี่ยนตัวเองจากเดิมที่ทำ 
เพียงแคการผลิต เปนการลงทุนในเรื่อง 
ของการใชนวัตกรรม ภาครัฐควรจะเขา 
มามีบทบาทในการสงเสริมหรือสนับสนุน 
เพ่ือใหผูประกอบการประสบความสำเร็จ 
ในการสรางแบรนด สามารถเปลี่ยน 
แปลงโครงสรางสินคาสงออก ทำใหสินคา 
ไทยกลายเปนท่ีตองการและมีมูลคาเพ่ิม 
และจะทำใหไทยสามารถเปนชาติการคา 
ท่ีประสบความสำเร็จและสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกไดในที่สุด

การส่งเสริมหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะอาจจะมี 
การส่งเสริมภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ที่
มีศักยภาพมากที่สุด (non performers) ไปเรื่อยๆ 
ซึ่งเป็นสาเหตุความล้มเหลวของการส่งเสริม 
อุตสาหกรรมทารกดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้น จึงควร 
มีมาตรการคัดกรองออกไปควบคู่ด้วย ดังเช่น 
เกาหลีใต้ที่มีการสนับสนุนกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 
Chaebol โดยมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตัวเองให้ 
ไล่ตามบริษัทชั้นนำของโลกให้ได้ 
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อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 
ถือเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่มีความสำคัญ เนื่องจาก 

เปนอุตสาหกรรมที่ตองมีกระบวนการ 
ผลิต และคำนึงถึงความปลอดภัยของ 
ผูบริโภคมาเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งผูประ- 
กอบการธุรกิจเครื ่องสำอางที่ผลิตใน 
ประเทศไทยสวนใหญเปนกลุมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มี 
สัดสวนมากถึง 97% แบงเปนอุตสาห- 
กรรมขนาดยอม 68% และอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง 29% สวนที่เหลืออีก 
ประมาณ 3% เปนอุตสาหกรรมขนาด 
ใหญ 

สำหรับประเภทของเครื่องสำอาง 
ประกอบดวย ประกอบดวย 5 กลุม 
ไดแก กลุมผลิตภัณฑบำรุงผิวพรรณ 
และตกแตงบนใบหนา กลุมดูแลเสนผม 
และหนังศีรษะ กลุมดูแลสุขภาพชอง 
ปากและฟน กลุมดูแลเล็บมือและเทา 
และกลุมน้ำหอมและเครื่องหอม แต 
สำหรับบทความฉบับน้ีไดแบงผลิตภัณฑ 
เครื่องสำอางตามพิกัดศุลกากรระบบ 
ฮารโมไนซ (Harmonized System: 
HS) เปน 5 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก 
ผลิตภัณฑหัวน้ำหอมและน้ำหอม (HS 

3303) ผลิตภัณฑเสริมความงามหรือ 
แตงหนา (HS 3304) เชน ลิปสติก 
ดินสอเขียนคิ้ว ครีม และโลชั่น เปนตน  
ผลิตภัณฑสำหรับใชกับผม (HS 330520) 

เชน น้ำยาดัดผม น้ำยายืดผม เปนตน 
ผลิตภัณฑเพื ่ออนามัยของชองปาก 
หรือฟน (HS 3306) และผลิตภัณฑ 
เครื่องสำอางปรุงแตงอื่นๆ (HS 3307) 
เชน ผลิตภัณฑที่ใชโกนหนวด สเปรย 
ระงับกลิ่นตัว โรลออน และครีมอาบน้ำ 
เปนตน

ภาวะการค้า
เครื่องสำอางของไทย

เครื่องสำอางที่ประเทศไทยผลิต
ได แบงเปนการจำหนายในประเทศ 

และสงออก ซึ่งการจำหนายในประเทศ 
นั้น ประกอบไปดวยกลุมผูจำหนาย 3 
กลุมใหญ  ไดแก 

กลุมผูจำหนายผลิตภัณฑทีผ่ลิตใน 

ประเทศและใชตราสินคาของคนไทย 
สวนใหญเปนเครื่องสำอางประเภทสาร 
สกัดจากธรรมชาติ  

กลุมผูจำหนายเคร่ืองสำอางท่ีผลิต 
ในประเทศ โดยไดรับลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมาย 
การคาจากบริษัทแมในตางประเทศ 
ซ่ึงจะผลิตสินคาหลายชนิดและมีปริมาณ 
มากเพื่อประหยัดตอขนาด ดังนั้นราคา 
จึงไมแพงมากนัก ทำใหไดรับความ 
นิยมคอนขางสูงจากผู บริโภคภายใน 
ประเทศโดยเฉพาะสินคาในกลุมที ่ใช 
เพื่อความสะอาด (Toiletries) เครื่อง 

อ

บทวิเคราะห์
โอกาสของอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทยในอาเซียน

â´Â
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รองศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) มีสัดส่วนมากถึง 97% แบ่งเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 68% และอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง 29% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3% 
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
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Atlas พบวา ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑ 
เครื่องสำอาง (พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 
HS 3303 HS 3304 HS 330520 HS 
3306 และ HS 3307) ไปยังตางประเทศ 
มีมูลคาที่เพิ่มขึ้น จากมูลคา 15,174 
ลานบาท ในป 2550 เพิ่มขึ้นเปน 
มูลคา 31,284 ลานบาท ในป 2559 
โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเกือบทุกป ตลอด 
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา สำหรับ 
ผลิตภัณฑที ่ม ีมูลคาการสงออกมาก 
ที่สุด คือ เครื่องสำอาง รองลงมา คือ 
ผลิตภัณฑทำความสะอาดในชองปาก 
ผลิตภัณฑกำจัดกลิ่นกาย น้ำยายืดผม 
น้ำหอม ตามลำดับ (ภาพที่ 1)

ประเทศท่ีไทยสงออกเคร่ืองสำอาง 
ไปมากที่สุดในป 2559 คือ ประเทศ 
ญี่ปุน ซึ่งแตเดิมเคยเปนประเทศผู 

นำเขาจากไทยเปนอันดับ 2 รองจาก 
ฟลิปปนส และนับตั้งแตป 2553 เปน 
ตนมา ญี่ปุนก็มีมูลคาการนำเขาเครื่อง 
สำอางของไทยแซงหนาฟ ล ิปป นส  
ขึ้นมาเปนอันดับ 1 มีการนำเขาในป 
2559 เปนมูลคา 3,910 ลานบาท  มี 
สัดส วนการส งออกคิดเป นร อยละ 
12.5 ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ 
เครื่องสำอางโดยรวมของไทย รองลง 
มาคือ ฟลิปปนส มีมูลคา 3,333 ลาน 
บาท มีสัดสวนการสงออกรอยละ 10.7 
(ตารางที่ 1) 

จากขอมูลการสงออกขางตน จะ 
เห็นวาตลาดสงออกที่สำคัญของเครื่อง 
สำอางไทย คือ ตลาดในภูมิภาคเอเซีย 
ที่มีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 
70.0 ในสัดสวนดังกลาวเปนการสง 

สำอางในกลุมนี้ ไดแก แชมพู ยาสีฟน 
ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย เปนตน  

กลุ มผู จำหนายเครื ่องสำอางที ่ 
ผลิตในตางประเทศ หรือนำเขาจาก 
ตางประเทศโดยตรง เครื่องสำอางกลุม 
นี้เปนกลุมเครื่องสำอางที่มีตราสินคา 
เปนที่รูจักกันในวงกวาง ไดรับความ 
นิยมและเชื ่อถือจากผู บริโภคในดาน 
คุณภาพผลิตภัณฑและชื่อเสียง แตมี 
ราคาคอนขางแพง สินคาที่ไดรับความ 
นิยมสวนใหญเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 
กลุมเพื่อความสวยงาม (Cosmetics) 
เชน ผลิตภัณฑแตงหนา ผลิตภัณฑ 
บำรุงผิว และน้ำหอม เปนตน

สำหร ับการส งออกผลิตภ ัณฑ 
เครื่องสำอางของไทย จากตัวเลขการ 
สงออกในป 2559 ของ Global Trade 

ภาพที ่1 มูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางไทย ในช่วงป ี2550 – 2559
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ออกไปประเทศในภูมิภาคอาเซียนถึง 
รอยละ 40.0 โดยประเทศในกลุม 
อาเซียนที ่ไทยสงออกเปนมูลคามาก 
รองจากฟลิปปนสก็คือ เมียนมา มี 
มูลคา 2,029 ลานบาทในป 2559 อีก 
ประเทศหนึ่งที ่มีแนวโนมการสงออก 
เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา คือ สปป.ลาว 
ซึ ่งถือเปนตลาดสงออกเครื ่องสำอาง 
อันดับที่ 7 ของไทยในป 2559 

แนวโน้มตลาดส่งออก 
ในอาเซียนที่สำคัญ

ฟลิปปนส 
ฟ ล ิปป นส  เป นตลาดหน ึ ่ ง ใน 

อาเซียนที่นาจับตามอง เนื่องมาจาก 
การเติบโตของเศรษฐกิจฟลิปปนสอัน 

เนื ่องมาจากเม็ดเง ินลงทุนที ่ เข ามา 
ในประเทศมากขึ้น แรงงานที่ออกไป 
ทำงานตางประเทศสงรายไดกลับเขา 
มาในประเทศมากขึ้นซึ ่งชวยผลักดัน 
ใหการบริโภคภายในประเทศเพิ ่มสูง 
ขึ้น นอกจากนี้จากรูปแบบการบริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากรายไดของ 
คนรุ นใหมที ่เพิ ่มสูงขึ ้นทำใหรสนิยม 
การบริโภคสินคามีราคาแพงขึ้นและมี 
คุณภาพมากข้ึน พิถีพิถันกับการจับจาย 
ใชสอยสินคาเพื่อสุขภาพและความงาม 
มากขึ้น อีกทั้งการกาวเขาสูสังคมเมือง 
ท่ีทำใหวิถีชีวิตของผูคนสวนใหญช่ืนชอบ 
การเขาสังคม รักษาสุขภาพและความ 
สวยความงาม การเติบโตของตลาด 
สมารทโฟน การเขาถึงอินเทอรเน็ต 

และบทบาทของสื่อโซเซียลมีเดีย สง 
ผลใหตลาดฟลิปปนสเปดกวางมากขึ้น 
โดยเฉพาะกับสินคาที่มีคุณภาพอยาง 
เชนสินคาเครื่องสำอางของไทย ที่ได 
ร ับความนิยมเน ื ่องจากเป นส ินค า 
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมถึง 
การที่ไทยเปนฐานการผลิตผลิตภัณฑ 
เพื่อความงามของแบรนดชั้นนำระดับ 
โลก ยิ่งสงผลใหไทยมีภาพลักษณคอน 
ขางดีในสายตาผูบริโภคชาวฟลิปปนส 

นอกจากนี้ กระแสความนิยมใน 
เครื ่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ 
ที ่มาจากธรรมชาติหร ือออร แกนิค 
(Organic) ของชาวฟลิปปนส ซึ่งกำลัง 
ไดรับความนิยมสูงขึ้น โดยเฉพาะใน 
กลุมวัยรุนและวัยทำงาน ยังถือเปนอีก 

ตารางที ่1 
มูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางของไทยไปประเทศต่างๆ 10 อันดับแรก
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       ประเทศ

ญี่ปุน

ฟลิปปนส

ออสเตรเลีย

เมียนมา

สหราชอาณาจักร

มาเลเซีย

สปป.ลาว

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

ฮองกง

รวม 10 ประเทศ

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

2555

3,726

2,178

2,074

1,199

1,742

2,049

675

1,549

1,968

866

18,025

9,573

27,598

2556

3,690

2,344

2,065

1,440

2,022

2,198

867

1,606

1,794

867

18,893

9,847

28,740

2557

3,783

2,895

2,424

1,671

1,911

2,203

1,074

1,414

1,567

910

19,850

10,679

30,529

2558

3,388

2,616

2,484

1,833

1,847

1,955

1,351

1,403

1,214

1,007

19,098

10,737

29,835

2559

3,910

3,333

2,467

2,029

1,923

1,921

1,535

1,352

1,228

1,033

20,730

10,554

31,284

สัดสวนการ
สงออก (รอยละ)

12.5

10.7
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6.1

6.1
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33.7

100.0
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ลานบาท

ชองทางการตลาดที่สำคัญ เนื่องจาก 
ไทยมีความโดดเดนในดานของผลิตภัณฑ 
ธรรมชาติและสมุนไพรที่หลากหลาย 

สำหรับสินคาที ่มีศักยภาพและ 
โอกาสในตลาดฟลิปปนส คือ เครื่อง 
สำอางและผลิตภัณฑที่ใชกับผิว ปาก 
ตา เล็บ และเสนผม ที่ไมเกี่ยวกับการ 
บำบัดรักษา 

เมียนมา
จากการเปดประเทศของเมียนมา 

ทั้งจากการหลั่งไหลของเงินลงทุนจาก 
ตางประเทศที่เขามาในเมียนมา การ 
จางงานเพิ่มสูงขึ้น การทองเที่ยวขยาย 
ตัว สงผลใหกำลังซื้อในเมียนมาขยับ 
ตัวสูงขึ้น ผลักดันใหเกิดความตองการ 
สินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสูงขึ้น 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินคาเครื่องสำอาง 

ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง สำหรับ 
สินคาเครื่องสำอางในเมียนมานั้นสวน 
ใหญเปนการนำเขาจากประเทศไทย 
มีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของการ 
นำเขาเครื่องสำอางทั้งหมด เนื่องจาก 
ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมา 
จึงเอื้อตอการขนสงสินคา นอกจากนี้ 
จากการที่กลุ มแรงงานเมียนมาที่เคย 
เข ามาทำงานในไทยและคุ นเคยกับ 
สินคาเครื่องสำอางไทยเปนอยางดี ได 
ถายทอดรสนิยมและพฤติกรรมการ 
บริโภคไปสู ครอบครัวและบุคคลขาง 
เคียงในเมียนมา ทำใหเกิดการรับรูและ 
ยอมรับเครื่องสำอางไทย จึงถือเปน 
จุดแข็งของสินคาเครื่องสำอางไทยใน 
เมียนมา อีกทั้งคุณภาพของสินคาเปน 
ที ่ยอมรับอยางกวางขวางในกลุ มผู  
บริโภคชาวเมียนมา ซึ่งผูประกอบการ 

ควรเนนรักษามาตรฐาน และเสริม 
ชองทางการสรางแบรนดสินคาเปนที่ 
รูจัก เพื่อรับมือกับแนวโนมการแขงขัน 
ที่จะรุนแรงมากขึ้น 

นอกจากนั้น หากสินคาเครื่อง 
สำอางไทยสามารถเจาะตลาดไปยัง 
ภาคกลางและภาคใตของเมียนมา ซึ่ง 
เปนพื้นที่ติดชายแดนของไทย สามารถ 
อาศัยเมียนมาเปนฐานกระจายสินคา 
ไปสูประเทศที่สามที่มีพรมแดนติดกัน 
ได คือ อินเดีย

สปป.ลาว
จากการเต ิบโตของเศรษฐก ิจ 

สปป.ลาว อันเนื่องมาจากเม็ดเงินลงทุน 
จากประเทศ เฉกเชนเดียวกันกับประเทศ 
ในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียน 
และเวียดนาม) ไดสงผลใหระดับรายได 

ภาพที ่2 แนวโน้มการส่งออกเครื่องสำอางของไทย
ไปประเทศที่สำคัญในช่วงป ี2555 – 2559

ญี่ปุน
ฟลิปปนส

ออสเตรเลีย
เมียนมา
มาเลเซีย
สปป.ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
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ของชาวลาวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ 
กลุมลูกคาเปาหมายที่อยูในวัยทำงาน 
(อายุระหวาง 15 - 64 ป) มีจำนวน   
มาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.0 ของ 
ประชากรทั้งหมด ทำใหสินคาที่เปน 
ที่ตองการของกลุมเปาหมายนี้ อาทิ 
เครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑบำรุง 
ผิวพรรณและเสริมความงาม โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาและครีมกันแดด 
แปงฝุน และสิ่งปรุงแตงที่ใชแตงตา มี 
แนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
ยิ ่งไปกวานั ้นการหลั ่งไหลเขามาของ 
วัฒนธรรมตะวันตกผานสื ่อโทรทัศน 
สิ่งพิมพ และสื่อออนไลนในปจจุบัน 
ยิ่งเปนสิ่งกระตุนใหเครื่องสำอางจาก 
ตางประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางของ 
ไทยไดรับความสนใจจากผูบริโภคกลุม 
นี้มากขึ้นดวย หากพิจารณาถึงภาวะ 
การแขงขันของเครื ่องสำอางไทยกับ 
เครื่องสำอางของตางชาติ อาทิ จีน 
ญ่ีปุน และเกาหลีใต ในสายตาผูบริโภค 
ชาวลาวแลว พบวาผูบริโภคยังคงมี 
ความเชื ่อมั ่นในสินคาของไทยทำให 
ยังมีการนำเขามากเปนอันดับ 1 เนื่อง 
จาก สปป.ลาว และไทยมีอาณาเขต 

ติดกัน แรงงานชาวลาวเขามาทำงาน 
ในประเทศไทยมาก ทำใหเกิดการบอก 
ตอแบบปากตอปากและความเคยชิน 
ของการบริโภคเครื่องสำอางไทย 

อยางไรก็ตาม จากการเผยแพร 
วัฒนธรรมเกาหลีใตผ านสื ่อบันเทิง 
ตางๆ เขามามีอิทธิพลตอกลุมวัยรุน 
ชาวลาวมากขึ้น ประกอบกับแฟชั่นดาน 
ความสวยความงานมีการเปลี่ยนแปลง 
อยูเสมอ สินคาเครื่องสำอางไทยจึง 
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ 
ใหสอดคลองกับความตองการอยูเสมอ

กัมพูชา
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ 

และความงาม ถือเปนธุรกิจที่มีโอกาส 
สดใสมากในกัมพูชา อันเนื่องมาจาก 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที ่กำลัง 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหฐาน 

รายไดมีการปรับตัวสูงขึ้น กลุมคนรุน 
ใหมที่สำเร็จการศึกษามีงานทำมากขึ้น 
และบางสวนที่ไปศึกษาในตางประเทศ 
สงผลใหวัฒนธรรมการบริโภคสินคามี 
คุณภาพแลราคาสูงขึ้น และความเปน 
อยู ม ีความเป นส ังคมเม ืองมากข ึ ้น 
ประกอบกับอิทธิพลของสื ่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง 
โดยเฉพาะสื ่อทางอินเทอรเน ็ตที ่ม  ี
บทบาทสำคัญทำใหกลุ มวัยรุ นและ 
คนรุนใหมหันมาใหความสนใจกับการ 
แตงตัว และผลิตภัณฑเสริมความงาม 
มากขึ้น

อยางไรก็ตาม การดูแลตนเองของ 
กลุมตัวอยางชาวกัมพูชาในปจจุบัน ยัง 
ไมมีความหลากหลายมากนัก สวนใหญ 
เปนการใชครีมบำรุงผิวและผลิตภัณฑ 
ที่เกี่ยวกับการแตงหนา ประกอบกับ 
ผูบริโภคชาวกัมพูชาที่มีความชื่นชอบ 
ในสินคาของไทยเนื่องจากเปนสินคา 
ที่มีคุณภาพ ราคาไมสูงมากนัก รวมถึง 
กัมพูชาไดรับอิทธิพลจากสื ่อประชา 

ประเทศที่ไทยส่งออกเครื่องสำอางไปมากที่สุดในปี 
2559 คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมเคยเป็น 
ประเทศผู้นำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 2 รองจาก 
ฟิลิปปินส์ และนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ญี่ปุ่น 
ก็มีมูลค่าการนำเข้าเครื่องสำอางของไทยแซงหน้า
ฟิลิปปินส์ข้ึนมาเป็นอันดับ 1 มีการนำเข้าในปี 2559 
เป็นมูลค่า 3,910 ล้านบาท  
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สัมพันธของไทยคอนขางมาก ทำให 
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใชสินคา 
ไทย จึงถือวาโอกาสสำหรับการขยาย 
ตลาดเครื่องสำอางของไทยในกัมพูชา 
ไดอีกมาก ทั้งผลิตภัณฑแปงแตงหนา 
รองพื้น ลิปสติก ผลิตภัณฑรักษาผิว 
โดยเฉพาะครีมบำรุงผิว ซึ่งถือเปน 
สินคาดาวรุ งที ่ม ีแนวโนมเติบโตสูง 
ทั้งนี ้ชาวกัมพูชานิยมบริโภคสินคาที ่ 
ใชแลวเห็นผลเร็ว เนื่องจากมีคานิยม 
"ยิ่งขาว ยิ่งสวย" ทำใหผลิตภัณฑที่มี 
สารกันแดด สารที่ชวยทำใหผิวขาว 
ขึ้นเปนกระแสที่กำลังไดรับความนิยม 
อยางมาก

โอกาสของอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทยใน
อาเซียน

โอกาสดานวัตถุดิบ เนื่องจากการ 
ผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทย ใช 
วัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ 
ดังนั ้นจ ึงม ีความไดเปรียบในแหลง 

วัตถุดิบที่ไมตองพึ่งพาการนำเขาจาก 
ตางประเทศเปนหลัก ซึ่งอนาคตอาจ 
ทำใหไทยมีโอกาสเปนท้ัง “ฐานการผลิต” 
และ “รับจางผลิต” ควบคูกันไป

สมุนไพรไทยมีจำนวนหลากหลาย 
ชนิด ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบขอมูล 
ของสมุนไพรไทยเพื ่อประชาสัมพันธ 
ใหเปนที่แพรหลายมากยิ่งขึ้น 

สินคาเคร่ืองสำอางของไทยภายใต 
ตราสินคาไทยไดกลายเปนผลิตภัณฑ 
เครื ่องสำอางที ่ยอมรับในระดับโลก 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่ 
มีสวนผสมของสมุนไพรไทยที่มีจุดเดน 
เฉพาะตัวทั้งทางดานรูปลักษณ และ 
กล่ิน จึงเปนโอกาสที่จะทำใหผลิตภัณฑ 
เครื ่องสำอางไทยมีมูลคาเพิ่มขึ ้นและ 
มีการสงออกที่เพิ่มขึ้น

ส  ง เสร ิมประชาส ัมพ ันธ หร ือ 
กิจกรรมการขายรวมไปถึงการหาชอง 
ทางตลาดที่หลากหลาย เชน สื่อโซเชี่ยล 
มีเดีย ส่ือโฆษณา ท้ังในรูปแบบโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือ หรือแมกระทั่งการ 

ประชาสัมพันธโดยใชนักรองนักแสดง
หรือผูมีชื่อเสียงเปนพรีเซนเตอรซึ่งจะ 
สามารถชวยใหตราสินคาเปนที ่ร ู จัก 
อยางกวางขวางไดเปนอยางดี

ข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องสำอางไทย
ในอาเซียน

1) พัฒนาขอมูลดานเคร่ืองสำอาง 
และผลิตภัณฑสุขภาพอยางเปนระบบ 
ดวยการบูรณาการขอมูลและความ 
ร วมมือระหวางภาคร ัฐและเอกชน 
ตลอดจนมีการชองทางการเผยแพร 
ใหผู ที ่มีสวนเกี่ยวของไดใชประโยชน 
อยางสะดวก

2) สรางพันธมิตรทางธุรกิจใน 
ระดับประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนา 
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางฯ รวมกัน 
วิจัยพัฒนาการใชประโยชนสมุนไพร 
ทองถิ่นของแตละประเทศรวมกัน

3) สร างความเข าใจเร ื ่องกฎ 
ระเบียบเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมเครื ่อง 
สำอางและผลิตภัณฑเพื ่อสุขภาพใน 
อาเซียน และความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน 
และขั ้นตอนการขอรับมาตรฐานการ 
ผลิตในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมผู 
ประกอบการให ร วมก ันร ักษาและ 
พัฒนามาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง 
ของไทยในตลาดอาเซียน

4) สงเสริมการพัฒนารูปแบบ 
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย และดึง 
จุดเดนเอกลักษณและภูมิปญญาไทย 
มาเปนจุดขายและการสรางตราสินคา
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คงไมมีใครปฏิเสธไดวาโดรน 
(Drone) หรืออากาศยาน 
ไรคนขับ (Unmanned 

Aerial Vehicle : UAV) เปนหนึ่งใน 
เทคโนโลยีมาแรงที ่ทั ่วโลกตางจับตา 
มอง ดวยการทำงานที่สามารถใชการ 
ควบคุมจากระยะไกล หรือทำงานแบบ 
อัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ติดตั้งอยูภายใน แทนการใชนักบินเปน 
ผูควบคุมอากาศยาน โดรนในระยะเริ่ม 
แรกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในปฏิบัติการ
ทางทหารเทานั้น ตางจากในปจจุบัน 
ที่โดรนถูกพัฒนาและดัดแปลงสำหรับ
ใชงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
สงผลใหกระแสความนิยมใชงานโดรน
ทั ่วทุกมุมโลกขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ทั้งนี้ PwC บริษัทวิจัยชั้นนำของโลก 
คาดวามูลคาตลาดของโดรนทั่วโลกใน
ป 2563 จะสูงถึง 1.27 แสนลานดอลลาร 
สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 64 เทา เมื่อ 
เทียบกับมูลคาตลาดในปจจุบัน

การพัฒนาคุณสมบัติของโดรน 
เพ ื ่อใช  ในเช ิงพาณิชย ท ี ่ม ีมากข ึ ้น 
ประกอบกับกระแส Big Data และ 
Internet of Things ที่กำลังมาแรงใน 
ยุคปจจุบัน เปนปจจัยสำคัญที่กระตุน 
ให ภาคธ ุรก ิจนำโดรนมาใช เพ ื ่อลด 
ตนทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพในการ 
ดำเนินงาน ตลอดจนสรางจุดขายที่ 

แตกตางใหกับธุรกิจของตน ตัวอยาง 
ธุรกิจที ่นำโดรนมาใชดำเนินงานแลว 
อาทิ 

• ธุรกิจการเกษตร โดยใชทำ 
หนาที่หวานเมล็ดพันธุ ฉีดพนปุยและ 
สารเคมีตางๆ ไดรวดเร็วและแมนยำ 
กวาการใชแรงงานคน สงผลใหเกษตรกร 
ลดตนทุนในการปลูกพืชไดถึง 85% 
ขณะเดียวกันโดรนยังชวยบริหารความ 

เสี่ยงภาคเกษตร ดวยการถายภาพมุม 
สูงของพ้ืนท่ีการเกษตร เก็บขอมูลความ 
ชื้นและความกดอากาศ แลวนำมา 
ประมวลผลเพื่อวิเคราะหปจจัยเสี ่ยง 
ที่สงผลตอการเพาะปลูก ซึ่งชวยให 
เกษตรกรเตรียมวางแผนรับมือปจจัย 
เสี่ยงเหลานั้นไดตรงจุดและทันทวงที 

• ธุรกิจพลังงานและโครงสราง 
พื้นฐาน ทั้งในขั้นตอนการเขาสำรวจ 

ค

โดรน...
นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

credit : http://www.nationalmuseum.af.mil

โดรนในระยะแรกเริ่ม

“Kettering Bug” ตอรปโดติดใบพัดสำหรับใชจูโจมพื้นที่เปาหมาย พัฒนาโดยบริษัท 
Dayton-Wright Airplane เพื่อใชในกองทัพสหรัฐฯ ชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 
ที่มา : www.smithsonianmag.com
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พื้นดินแบบเดิม 
• ธุรกิจประกันภัย การใชโดรน 

สำรวจที่เกิดเหตุจะชวยใหการประเมิน 
ความเสียหายมีความแมนยำสูงขึ้นและ 
สามารถสงขอมูลความเสียหายกลับ 
ไปยังสำนักงานไดในทันที ทั้งนี้ Tata 

Consultancy Service บริษัทชั้นนำ 
ดานไอที ประเมินวาโดรนสามารถ 
สำรวจความเสียหายในกรณีเกิดเหตุ 
ตางๆ ไดภายในเวลาราว 1 ชั่วโมง 
เทียบกับการใชเจาหนาที่ภาคสนามที่ 
ตองใชเวลาถึง 2.5 ชั่วโมง 

พื้นที่เพื ่อเพิ ่มความแมนยำในการจัด 
ทำแผนกอสราง ตลอดจนขั้นตอนการ 
บำรุงรักษา อาทิ Solarplaza บริษัท 
ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ของเนเธอรแลนด ใชโดรนบินสำรวจ 
แผนโซลารเซลล ซึ่งภายในเวลา 1 นาท ี
โดรนสามารถตรวจสอบแผนโซลาร 
เซลลไดราว 800 แผน เทียบกับการใช 
แรงงานคนที่ตรวจสอบไดเพียง 1 แผน 
ในเวลาเทากัน 

• ธุรกิจขนสง โดรนทำหนาที่ 
สงสินคาแทนรถบรรทุกเพื ่อรนระยะ 
เวลาและลดคาใช จ ายในการขนสง 
สินคา ซึ่งขณะนี้หลายบริษัทเริ่มนำ 
โดรนมาใชในการขนสงสินคาแลว อาท ิ
Amazon เว็บไซตซ้ือขายสินคาออนไลน 
พัฒนาโดรนช่ือ “Amazon Prime Air” 
สามารถสงสินคาไปถึงมือผูรับภายใน 
30 นาที และลดตนทุนคาขนสงไดราว 
20-80 เทา เมื่อเทียบกับการขนสงภาค 

โดรนฉีดพ่นสารเคมี

โดรนสำรวจแผ่นโซลาร์เซลล์

ที่มา : www.dji.com

ที่มา : www.skycatch.com
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สำหรับประเทศไทย ขณะนี ้ม ี 
หลายธ ุรก ิจท ี ่นำโดรนมาใช ในการ 
ดำเนินงานแลว อาทิ บริษัท เอสซีจี 
เคมิคอลส จำกัด พัฒนาโดรนรุนพิเศษ 
ที ่ม ีระบบความปลอดภัยและทนตอ 
อุณหภูมิสูงมากกวาโดรนทั ่วไป ซึ ่ง 
ชวยใหการตรวจสอบความปลอดภัย 
ของปลองไฟในโรงงานทำไดงายและ
บอยครั้งขึ้น จากเดิมที่สำรวจเฉพาะ 
ชวงหยุดโรงงานเพื ่อซอมบำรุงใหญ 
ทุกๆ 5-6 ปเทานั้น นอกจากนี้ บริษัท 
ศิลาสานนท จำกัด ผูผลิตหินกอสราง 

ใชโดรนสำรวจพื้นที่เหมืองแรเพื่อสราง 
แผนที่เหมืองที่สามารถบอกชั้นความ 
สูงและความชันไดอยางละเอียด โดย 
ใชเวลาสำรวจเพียงไมกี่ชั่วโมงจากเดิม 
ที่ตองสำรวจนานถึง 10 วัน รวมทั้ง 
ยังชวยลดความเสี ่ยงของคนงานใน 
การสำรวจในพื้นที่อันตราย เปนที่นา 
สังเกตวา การนำโดรนมาใชในภาคธุรกิจ 
ทั้งของไทยและตางประเทศ ไมเพียง 
สะทอนความสำคัญของการประยุกต 
ใชเทคโนโลยีในโลกธุรกิจเทานั้น แต 
ยังแสดงใหเห็นถึงปญหาดานแรงงาน

ที ่หลายประเทศทั ่วโลกรวมถึงไทย 
กำลังเผชิญอยูในขณะนี้ การใชโดรน 
จึงเป นหนึ ่งในทางออกที ่ช วยให ผ ู  
ประกอบการสามารถแก ไขป ญหา 
ขาดแคลนแรงงานและคาจางที่ปรับสูง 
ขึ้น รวมทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการปรับ 
ตัวของภาคธุรกิจเขาสูยุค Industry 4.0 
ที่เนนขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม
มากยิ่งขึ้นเชนกัน 

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

Amazon Prime Air

ที่มา : www.amazon.com
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จีน ... ในความคิดคำนึง
ผมเชื่อวาเกือบทุกทานได
มีโอกาสเดินทางไปจีนมา

แลวไมมากก็นอย และหากใหทุกทาน 

จินตนาการถึงภาพแรกเกี ่ยวกับจีน 
ทานจะนึกถึงภาพอะไร บางทานอาจนึก 
“หมีแพนดา” ที่นารัก บางก็อาจนึกถึง 
“มังกร” ที่ทรงพลังอันเปนสัญลักษณ 
ของประเทศจีน ภาพของทองถนนที่ 
คราคร่ำไปดวย “ฝูงจักรยาน” ก็อาจ 
ผุดขึ้น หรือแมกระทั่งภาพ “แผนที่” 
จีน ซึ่งมีหนาตาคลายกับรูปไก 

แตไมวาทานจะนึกถึงภาพใด จีน 
ก็นับวามีลักษณะเดนอยูหลายประการ 
ในประการหนึ่ง  จีนเปนประเทศที่มี 
ประชากรมากที่สุดในโลก โดยปจจุบัน 
จีนมีประชากรรวมราว 1,500 ลานคน 
ซึ่งมากกวาไทยกวา 20 เทาตัว ซึ่งหาก 
นับรวมเครือขายคนจีนโพนทะเลเขา 
ดวยแลว ก็ประชากรจีนและเครือขาย 

จ
พันธมิตรโดยรวมอาจคิดเปนราว 2 ใน 
5 ของประชากรโลก คนจีนเหลานี้ยังมี 
ความหลากหลายในเชิงเช้ือชาติเผาพันธุ 
และมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมของ 

ประเทศเพื่อนบานที่มีความแตกตางกัน
ราว 20 ประเทศ 

จีนเปนประเทศที ่ม ีขนาดใหญ 
เมื่อเชานี้ ผมเดินทางโดยเครื่องบินจาก 
เซี่ยงไฮ-กทม. ก็ใชเวลาราว 4 ชั่วโมง 
ซึ่งนอยกวาระยะเวลาในการเดินทาง 
ระหวางเหนือ-ใต หรือตะวันออก-ตะวันตก 
ของจีน ซึ่งใชเวลาบินระหวางเมืองหลัก 
5-6 ชั่วโมง 

ความใหญในเชิงภูมิศาสตรและ 
ความหลากหลายในเช ิงว ัฒนธรรม 
ดังกลาว จึงทำใหจีนเปนบททดสอบที่ดี 
สำหรับการทำธุรกิจขามวัฒนธรรม 
และนับเปนความทาทายสำหรับสินคา
และบริการของไทยที่ตองการเขามาทำ
ตลาดในจีน

4 ทศวรรษแห่งการเติบโต
คนปวยใชเวลาสิบป ... ลุกขึ้น 

เดิน ในดานเศรษฐกิจ หากมองยอน 
กลับไปราว 50 ปกอน สภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมของจีนมีสภาพเสมือน “คน 
ปวย” การปฏิวัติทางวัฒนธรรมในยุคน้ัน 
(1966-1976) ไดสงผลใหจีนกลายเปน 
หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแหงหนึ่ง 
ของโลก ตลาดและกิจการจีน “ออนแอ” 
ในหลายดาน ไมวาจะเปนดานเงินทุน 
แรงงานฝมือ เทคโนโลยีการผลิต การ 
บริหารจัดการ และเครือขายธุรกิจในตาง 
ประเทศ ตลอดจนกฎหมายกฎระเบียบ 
ทางธุรกิจ โครงสรางพื้นฐาน และสิ่ง 
อำนวยความสะดวก

ปจจัยเหลาน้ีสงผลใหแรงงานจำนวน 
มหาศาลมิไดถูกใชอยางเต็มกำลัง จนมี 
บางคนเปรียบเปรยวา แมวาในเชิงทฤษฎี 
แลว จีนอาจมีการจางงานที่สมบูรณ แต 
ในทางปฏิบัติ จีนมีอัตราการวางงาน 

“การค้า การลงทุน 
และโลจิสติกส์จีน ... 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” 
ตอนที่ 1

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âã¹¨Õ¹

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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ดูงานเกาะเล็กๆ ขนาดราวเกาะภูเก็ต 
เฉลี่ยทุก 3 วัน นานอยูหลายป จน 
สิงคโปรไดกลายเปนตนแบบของการ 
พัฒนาเมืองใหญของจีนในปจจุบัน

ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่ซีก 

ตะวันออกติดทะเลเพียงดานเดียวและ 
สภาพปจจัยแวดลอมในขณะน้ัน รัฐบาล 
จีนจึงไดมุงเนนการใช “ภาคการตาง 
ประเทศ” เปนกลไกในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ โดยกำหนดนโยบาย “เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ” ในซีกตะวันออกของ 
จีน เพื่อใหทำหนาที่เปนเสมือน “หอง 
รับแขกใหญ” สำหรับการรองรับการ 
ลงทุนของตางประเทศ ซึ่งอาจถือเปน 
ยุคแรกของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุน 
สงเสริมการคาระหวางประเทศ 

รัฐบาลจีนไดคอยๆ เปดรองรับ 
การลงทุนจากตางประเทศอยางระมัด 
ระวัง ภายใตหลักคิดที่วา “เดินขาม 
ลำธารโดยใชเทาสัมผัสหิน” โดยเริ่ม 

เปดเขตเศรษฐกิจพิเศษนำรองใน 4 เมือง 
ของมณฑลกวางตุง โดยมุงหวังดึงการ 
ลงทุนผานนักธุรกิจจีนโพนทะเลใน 
ภูมิภาคเอเซียตะวันออก ในเวลาตอมา 
ก็ขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวออก 

ไปยังอีกหลายเมืองดานซีกตะวันออก 
ของจีนที่ใกลชายฝงทะเลเพื่อรองรับ 
การลงทุนจากซีกโลกตะวันตก อันเปน 
ที ่มาของวลีอมตะของทานเติ ้งที ่ว า 
“แมวสีอะไรไมสำคัญ ขอเพียงใหจับ 
หนูไดเปนพอ” 

อยางไรก็ดี ความพยายามในการ 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจีนใหเสรี 
มากขึ้นก็มิไดโรยดวยกลีบกุหลาบ นอก 
จากปญหาอุปสรรคในดานความพรอม 
ของพนักงานของรัฐและแรงงาน กฎหมาย 
กฎระเบียบ โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง 
อำนวยความสะดวก และอื่นๆ แลว จีน 
ยังเผชิญกับความทาทายทางการเมือง 
จากกลุมบุคคลสายอนุรักษนิยม ซึ่งเรา 
เห็นไดชัดเจนผานวิกฤติการณความขัด 

กวารอยละ 50 กิจการมีเนื้องานใหคน 
เหลานี้ทำไมถึงครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน 
สงผลใหกำลังซื้อของตลาดจีนในยุคนั้น
จึงมีแตเชิงปริมาณ แตขาดซึ่งคุณภาพ 

ระบบโลจิสติกสในยุคกอนเปด 
ประเทศ ในยุคกอนเปดประเทศ ระบบ 
โลจิสติกสถูกบริหารจัดการโดยภาครัฐ 
การผลิตและการจัดจำหนายถูกกำหนด
โดยสวนกลาง โรงงานจะผลิตอะไร 
อยางไร เทาไร ลวนถูกกำหนดโดยภาค 
รัฐ ขณะที่ชองทางจัดจำหนายภายใน 
จีนถูกควบคุมอยางเครงครัดผานเมือง 
ที่แบงออกเปน 3 ระดับ เครือขายการ 
จัดจำหนายจึงถูกกำหนดตามแนวดิ่ง 
การนำเขาและสงออกถูกแยกสวนไวแก 
เฉพาะผูประกอบการที่ไดรับอนุญาต 
เทานั้น ผูกระจายสินคาระดับที่หนึ่งอยู 
ในเมืองเอก ผูคาสงระดับที่สองอยูใน 
เมืองเอกของแตละมณฑล และระดับที่ 
สามอยูในเมืองขนาดเล็ก ตามลำดับ 

การเคลื่อนยายสินคาไปยังเมืองแตละ 
ระดับดำเนินการโดยบริษัทขนสงของ 
รัฐ งานวิจัยหนึ่งระบุวา โดยที่ระบบการ 
จัดจำหนายดังกลาวในยุคนั้นไมไดเปด 
เสรี ภาครัฐจึงกำหนดมารจินไวราวรอยละ 
5-17 ซึ่งทำใหระบบโลจิสติกสของจีน 
ในยุคน้ันไมมีประสิทธิภาพ

จนกระทั่งในป 2521 ทานเติ้ง 
เสี่ยวผิงประกาศดำเนินนโยบาย “เปด 
ประตูสูโลกภายนอก” ครั้งใหม เพื่อ 
“รับอากาศบริสุทธ์ิ” และเดินสายดูงาน 
ในพื้นที่ทั่วโลก ในภูมิภาคอาเซียน ทาน 
เติ้งก็นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร โดยประทับใจ 
กับโมเดลการพัฒนาเมืองของสิงคโปร 
หลังจากนั้นก็สงคณะผูแทนจีนไปศึกษา 

รัฐบาลจีนได้ค่อย ๆ เปิดรองรับการลงทุนจาก 
ต่างประเทศอย่างระมัดระวัง ภายใต้หลักคิดที่ว่า 
“เดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสัมผัสหิน” โดยเริ่มเปิด 
เขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องใน 4 เมืองของมณฑล 
กวางตุ้ง โดยมุ่งหวังดึงการลงทุนผ่านนักธุรกิจจีน 
โพ้นทะเลในภูมิภาคเอเซียตะวันออก ในเวลาต่อมา 
ก็ขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวออกไปยังอีก 
หลายเมืองด้านซีกตะวันออกของจีนที่ใกล้ชายฝั่ง 
ทะเลเพื่อรองรับการลงทุนจากซีกโลกตะวันตก 
อันเป็นที่มาของวลีอมตะของท่านเติ้งที่ว่า 
“แมวสีอะไรไม่สำคัญ ขอเพียงให้จับหนูได้เป็นพอ” 
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แยงทางการเมืองผานเหตุการณประทวง 
ครั้งใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมิน และนำ 
ไปสูการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปน 
จำนวนมาก 

แตรัฐบาลจีนก็ไมเคยละท้ิงเปาหมาย 
ระยะยาวที่ตั้งไว กลาวคือ ภายหลัง 
เหตุการณการประทวงครั้งใหญที่จตุรัส 
เทียนอันเหมนิดังกลาวยุติลง รัฐบาลก็ 
เดินหนาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อ 
พลิกฟนความมั่นใจของนักลงทุนตาง 
ชาติใหกลับคืนมา อาทิ การเปดตลาด 
หลักทรัพยข้ึนท่ีเมืองเซินเจ้ินและเซ่ียงไฮ 
ในป 2533 “ความนิ่ง” และ “ความ 
ตอเนื่อง” ของรัฐบาลจีนดังกลาวทำให 
นักลงทุนทั่วโลกมั่นใจและกลับเขามา 
ลงทุนอีกครั้ง ซึ่งนับเปนเรื่องที่นาชื่นชม 
และเราควรเรียนรู

ระบบโลจิสติกสของจีนยุคหลัง 
เปดประเทศ ในยุคแรกหลังเปดประเทศ 
ระบบพัฒนาไปอยางชาๆ ราวสิบปหลัง 
การเปดประเทศ เมื ่อรัฐบาลจีนเริ ่ม 
ผอนคลายกฎระเบียบดังกลาวแลว ผู 
ประกอบการที่เกี ่ยวของเริ ่มไดรับใบ 
อนุญาตในการทำหนาที่แตละสวน ซึ่ง 
แยกจากกัน อาทิ ผูนำเขา ผูคาสง 
ผูคาปลีก ผูขนสง ... ขณะที่วิสาหกิจ 
ของรัฐบางราย อาทิ Sinontransได 
รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจแบบครบ 
วงจร แตก็มุงเนนการใหบริการแกกิจการ 
ของรัฐเปนสำคัญ ผูใหบริการยังมีจำนวน 
จำกัดและไมสามารถ/ไมกลาขยาย 
บริการมากนัก ทำใหผูใชบริการยังคง 
ตองเลือกใชบริการจากระบบการจัด 
จำหนายที่มีอยูเดิมในยุคกอน 

ยี่สิบป ... การกาวกระโดดทาง 
เศรษฐกิจ สองทศวรรษหลังจากน้ัน อาจ 

ถือไดวาเปนยุคทองของความสำเร็จ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
จีน กลาวคือ เศรษฐกิจจีนเติบโตอยาง 
กาวกระโดด โดยขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 
รอยละ 10 ตอป ขยายสัดสวนของ 
ขนาดเศรษฐกิจตอจีดีพีโลกจากราว 
รอยละ 2 ขึ้นเปนถึงรอยละ 12 ซึ่งนับ 
เปนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางที่ไม 
เคยมีประเทศใดในโลกทำไดมากอน 
จีนไดยนยอ 100 ปของการพัฒนาที่ 
นักวิชาการตะวันตกประเมินไวใหเหลือ 
เพียง 30 ปนับแตเปดประเทศ จนในป 
2553 จีนมีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศแซงหนาญ่ีปุนกาวข้ึนเปนอันดับ 
2 ของโลก เปนรองเพียงสหรัฐฯ

การลงทุนของตางชาติในจีนมา 
พรอมกับเงินทุน การจางงาน เทคโนโลยี 
ระบบการบริหารจัดการ และเครือขาย 
ธุรกิจในตางประเทศ สงผลใหภาคการ 
ผลิตของจีนเติบใหญและพัฒนาข้ึนอยาง 
รวดเร็ว จีนไดกลายเปนฐานการผลิต 
ใหญที่สุดของโลก จนไดรับการขนาน 
นามวาเปน “โรงงานของโลก” กลาว 
คือ จีนเปนแหลงผลิตอันดับ 1 ในกวา 
ครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมหลักของโลก 
มีบทบาทสำคัญในอีกหลายอุตสาหกรรม 
และระดับคุณภาพ โดยประเมินวาจีน 
มีสัดสวนราวคร่ึงหน่ึงของกำลังการผลิต 
ของโลกในปจจุบัน

ในดานการคาระหวางประเทศ ก็ 
เติบโตในอัตราที่สูงมากกวาอัตราการ 
เติบโตเฉลี่ยของการคาโลกถึง 2 เทาตัว 
จากราว 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน 
ป 2521 เปนถึงกวา 4 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ในปที่ผานมา และกลายเปน 
แชมป “ชาติการคา” ในปจจุบัน โดย 

จีนไดเปรียบการคาตอเนื่องกันถึง 22 ป 
คิดเปนมูลคาการเกินดุลการคารวมกัน 
กวา 2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
แมวาการสงออกของจีนจะชะลอตัวใน 
ปที่ผานมา ก็ยังคาดวาจีนจะเกินดุลการ 
คาอีกตอไปในปนี้

อีกหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่นำ 
ไปสูการเติบใหญทางเศรษฐกิจของจีน 
ดังกลาวไดแก การลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) 
ในชวงที่ผานมา จีนยังไดรับความสนใจ 
จากนักลงทุนท่ัวโลก และชัดเจนมากข้ึน 
หลังเหตุการณ 11 กันยา โดยมีมูลคา 
การลงทุนฯ สะสมกวา 120,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ตอปในปจจุบัน

ระบบโลจิสติกสในยุคเศรษฐกิจ 
เฟองฟู ในยุคนี้ ระบบโลจิสติกสเร่ิม 
เปดเสรีตามพันธะสัญญาที่จีนทำไวกับ 
องคการการคาโลกเพิ่มขึ ้นโดยลำดับ 
กิจการของเอกชนถูกดึงเขามามีสวนรวม 
มากขึ้นเพื่อใหบริการเพียงพอตอความ 
ตองการที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว อันสง 
ผลใหการแขงขันและประสิทธิภาพเพิ่ม 
ขึ้นเปนเงาตามตัว ผูจัดจำหนายไมถูก 
ควบคุมตามแนวดิ่ง (แตก็ยังอาจเห็น 
คราบไคลอยู) และกระโดดขามบางชอง 
ทางเพ่ือเขาถึงผูบริโภคโดยตรง ชองทาง 
จัดจำหนายสมัยใหมแพรหลายและ 
กระจายตัวสูเมืองรอง 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนไดเรงพัฒนา 
ขีดความสามารถของผู ประกอบการ 
และขยายการลงทุนในดานโครงสราง 
พ้ืนฐานฯ เพ่ือลดปญหาความขาดแคลน 
ดานลอจิสติกส ระบบโลจิสติกสไดรับ 
การปรับโฉมอยางรวดเร็ว โดยมูลคา 
ตลาดขยายตัวในอัตรามากกวารอยละ 
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20 ตอป ธุรกิจขนสงทางเรือและทาง 
อากาศของจีนเติบใหญและสยายปกใน 
ตลาดตางประเทศ 

ประการสำคัญ อีคอมเมิรซในจีน 
เริ่มกอตัว และเติบโตอยางรวดเร็ว จน 
กลายเปนตัวกำหนดรูปแบบการคา 
เปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค และ 
พัฒนาระบบโลจิสติกสของจีนในเวลา 
ตอมา 

ทศวรรษของการกาวเดินอยาง 
ระมัดระวัง ดวยฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้น 
มากและปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำให 
เศรษฐกิจจีนเริ่มเติบโตในอัตราที่ลดลง 
ภายหลังการเปนเจาภาพเวิรลเอ็กซโป 
สิ้นสุดลงในป 2553 ในป 2559 
เศรษฐกิจจีนมีมูลคาแตะหลัก 10 ลาน 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนครั้งแรก คิด 
เปนราวรอยละ 15 ของจีดีพีโดยรวม 
ของโลก ซึ่งนับวาใหญที่สุดในบรรดา 
ประเทศกำลังพัฒนา และมากกวาของ 
อาเซียน 10 ประเทศรวมกันถึงราว 2 
เทา ทามกลางการเติบใหญของภาค 
บริการที่มีสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของ 
เศรษฐกิจจีน

ในทางกลับกัน เราก็สังเกตเห็น 
การขยายตัวอยางรวดเร็วของการลงทุน 
ของจีนในตางประเทศ (Outbound 
Direct Investment: ODI) ตาม 
“นโยบายบุกโลก” (Go Global Policy) 
ของรัฐบาลจีน โดยระยะแรก กิจการที่ 
ออกไปลงทุนฯ สวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจ 
ที่มุงเนนการเอาประโยชนจากแรธรรม
ชาติและพลังงาน อยางไรก็ดี การลงทุนฯ 
เติบโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ 
ผานมา และมีลักษณะที่กระจายตัว 
มากขึ้น ทั้งในเชิงประเภทธุรกิจและ 

ภูมิศาสตร
ทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐ- 

กิจโลก โดยเฉพาะของประเทศพัฒนา 
แลว จีนกลับกลายเปนประเทศ “ดาว 
รุง” ที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ ผม 
เองก็นึกฉงนเชนกันเมื่อพบวา หลาย 
ฝายคาดการณวา นักวิชาการจีนเคย 
ประเมินไวเมื่อราว 5 ปกอนวา ODI จะ 
แซง FDI ในอนาคตอันใกล ผลปรากฏ 
วา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นจริงเมื่อ 
สองปกอน โดยในป 2559 ODI ของ 
จีนทะลุหลัก 150,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง ซึ่งนั่นเทากับวา จีนกำลังรุก 
เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของตนเองใน 
เวทีโลก ทำใหหลายประเทศเร่ิมกังวลใจ 
จนในระยะหลังเริ ่มมีกระแสขาวการ 
ชะลอนโยบายบุกโลกของจีนกระเซ็น 
กระสายออกมา

นักทองเที่ยวตางชาติ ... กำลัง 
เสริม นอกเหนือจากตลาดผูบริโภค 
1,500 ลานคน จีนยังมีตลาดนักทองเท่ียว 
ตางชาติอีกหลายสิบลานคน และต้ังเปา 
ที่จะเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ 
ใหเปนถึง 100 ลานคนในอนาคตอัน 
ใกล โดยใชประโยชนจากแหลงทองเท่ียว 
ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร และ 
เสริมดวยแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสราง 
ขึ้นใหม โดยในชวงหลายปที่ผานมา เรา 
เห็นรัฐบาลจีนลงทุนพัฒนาโครงสราง 
พื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก 
ตลอดจนอนุมัติโครงการลงทุนที่เกี่ยว 
ของมากมาย 

เชน เมื่อกลางป 2559 ก็เปด 
ดีสนียแลนดเซี่ยงไฮ ขณะที่โครงการ 
“วินเทอรแลนด” (Winter Land) ก็ 

ตอกเสาเข็มเมื่อราวหนึ่งปที่ผานมา ซึ่ง 
จะใชเวลากอสรางราว 3 ป และหลัง 
จากน้ัน จะใชเปนสถานท่ีเก็บตัวนักกีฬา 
โอลิมปกฤดูหนาวของจีนที่จะไปแขงกัน 
ที่กรุงปกกิ่งในป 2565 (ค.ศ. 2022) 
ซึ่งจะทำใหปกกิ่งเปนเมืองแรกในโลกที่ 
เปนเจาภาพการแขงขันท้ังกีฬาโอลิมปก 
ฤดูรอนและฤดูหนาวในเมืองเดียวกัน

เบื้องหลังการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ... 
จากลาหลังเปนล้ำสมัย คำถามยอด 
นิยมที่ผูคนมักสอบถามก็คือ จีนเติบโต 
รวดเร็วข้ึนมาเชนน้ีไดอยางไร นอกเหนือ 
จากเสถียรภาพและความตอเนื่องดาน 
นโยบายของภาครัฐ และความสามารถ 
และมุงมั่นของคนจีน รวมทั้งการพึ่งพา 
ภาคการตางประเทศแลว สิ่งหนึ่งที่เปน 
กลไกขับเคลื่อนเครื่องยนตเศรษฐกิจที่ 
สำคัญก็คือ การลงทุนของภาครัฐ 

ดวยการเติบโตของอุปสงคดาน 
โลจิสติกสของสินคาและคนที่เติบโต 
อยางรวดเร็วในชวงหลายสิบปที่ผานมา 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รัฐบาล 
จีนจึงไดพยายามขยายลงทุนพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ 
สะดวกอยางไมหยุดหยอนและเปนระบบ 
เพ่ือมิใหเกิดปญหา Undersupply และ 
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยรวม ไมวาจะเปนการจัดผังเมือง 
โครงขายการขนสง ศูนยการประชุม 
และนิทรรศการ และสนามกีฬา ทำให 
จีนนับเปนประเทศที่สั ่งสมเทคโนโลยี 
และประสบการณดานวิศวกรรมการ 
กอสรางมากที่สุดในหวง 25 ปหลังนี้ 
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หลายสิ ่งไดรับการปรับปรุงจนอยู ใน 
ระดับชั้นแนวหนาของโลกในปจจุบัน

ทาเรือ ... สะพานขามทะเล การ 
พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีทันสมัย 
ก็รวมไปถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ 
สงออก ตัวอยางเชน ทาเรือหยางซาน 
ที่พัฒนาจนกลายเปนทาเรือที่ใหญที่สุด
ในโลกในปจจุบัน หรือการสรางสะพาน 
ขามทะเล... เช่ือมเซ่ียงไฮ-ทาเรือหยางซาน 
(32.5 กม.) เชื่อมเซี่ยงไฮ-หนิงโปว (36 
กม.) และเช่ือมอาวชิงตาว (41 กม.) หรือ 
เสนทางลาสุดท่ีจะเปดอยางเปนทางการ 
ในไมกี่วันขางหนา เชื่อม ฮองกง-มาเกา 
(53 กม.) 

ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ... เร็ว และ 
แรง การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกดังกลาวทำ 
ใหจีนเปลี่ยนแปลงเร็วอยางเหลือเชื่อ 
และเปลี ่ยนแปลงตอเนื ่องจนยากจะ 
จดจำ อยางเขตผูตง ซึ่งเปนที่ตั้งของ 
ซุปเปอรแบรนดมอลลก็ใชเวลาพัฒนา 
เพียงราว 20 ป และหากไมไปเยือนเปน 
เวลานาน ก็อาจจดจำไมได เพราะจีนมี 
คำกลาวอยูวา “เปล่ียนเล็กทุกป เปล่ียน 

ใหญทุก 3 ป” 
เศรษฐกิจและสังคมจีนก็พลอย 

เปล่ียนแปลงไปในหลายมิติ ไมวาจะเปน 
การกินอยู การแตงกาย และการเดิน 
ทาง แตสังคมจีนก็ยังคงมีลักษณะเปน 
แบบสองมิติ กลาวคือ คนในครอบครัว 
เดียวกันท่ีตางวัยตางยุคกันก็อาจมีคานิยม 
และวิถีชีวิตที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
คนรุนเกาอาจไมเคยเห็นหนังสือเดินทาง 
ใชอินเตอรเน็ต หรือข้ึนเคร่ืองบินไปเท่ียว 
ตางประเทศ แตคนรุนใหมของจีนกลับ 
คุนชินกับสิ่งเหลานี้ ขณะเดียวกัน ใน 
เมืองใหญก็อาจมีอาคารสูงที ่ทันสมัย 
มากมาย แตถัดไปไมกี่ชวงถนนก็ยังคงมี 
บานสไตลจีนขนาดเล็กที่ทรุดโทรม จีน 
ยังคงมีคนยากจนอยูอีกหลายรอยลาน 
คน ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงพูดเสมอวา จีน 
ยังคงเปนประเทศกำลังพัฒนาและยังคง 
ตองเดินหนาพัฒนาตอไปอีกนาน เพื่อ 
ใหคนยากไรไดกินดีอยูดีอยางถวนหนา 

การขนสงแบบเกา ... ภาพหาดู 
ยาก การคมนาคมขนสงของจีนที่เคย 
เปนจุดออนในอดีตกลายเปนภาพหา 
ดูยากในปจจุบัน ทานตองไปเขตเมือง 

รองระดับที่ 4 และ 5 จึงจะเห็นภาพ 
เหลานี้อยูบาง 

การขนสงทางถนน ... พี่เบิ้มของ 
วงการ จีนใชการขนสงทางถนนเปน 
หลัก คิดเปนสัดสวนราว 3 ใน 4 ของ 
ปริมาณสินคาท่ีเคล่ือนยายภายในประเทศ 
โดยรวมท่ีมีอยูราว 40,000 ลานตัน ดวย 
ความใหญของขนาดในเชิงภูมิศาสตร 
ทำใหจีนมีเสนทางถนนโดยรวมถึง 5 
ลาน กม. ซึ่งเปนเสนทางดวนและถนน 
คุณภาพอยูราว 130,000 กม. ขณะที่ 
ระยะทางการขนสงทางถนนเฉลี่ยตก 
อยูเพียง 185 กม. รวมทั้งความตองการ 
บริการในเชิงคุณภาพที ่แตกตางกัน 
ทำใหเคกกอนนี้มีผู ประกอบการมาก 
มายเขามาขอสวนแบงกัน สงผลใหจีน 
มีกิจการขนสงราว 200,000 ราย 
จำนวนรถบรรทุกนอยใหญถึง 15 ลาน 
คัน กิจการขนสงทางถนนสวนใหญจึง 
เปนกิจการขนาดเล็กที ่แตละรายมี 
สัดสวนทางการตลาดนอย กิจการขนสง 
20 อันดับแรกของจีนมีสัดสวนทางการ 
ตลาดคิดเปนพียงรอยละ 2 ของมูลคา 
ตลาดทั้งหมด 
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ธุรกิจการบินเติบโต ... ทะลุฟา 
ขณะที่ตลาดการบินทั่วโลกซบเซาตาม 
สภาวะเศรษฐกิจ การขนสงทางอากาศ 
ในจีนยังคงขยายตัวและมีบทบาทมากข้ึน 
โดยรัฐบาลจีนไดลงทุนกอสรางและ 
ปรับปรุงสนามบินนับรอยแหง เมื ่อ 
สัปดาหท่ีผานมา รัฐบาลเซ่ียงไฮก็ประกาศ 
ในงาน Aviation Expo วาจะลงทุน 
กอสรางสนามบินแหงที่ 3 ทั้งที่การ 
กอสรางและยกระดับ “หงเฉียว” ให 
เปนตนแบบของศูนยการขนสงแบบ 
ครบวงจรยังไมเสร็จสมบูรณ

จีนมีสายการบินนับรอยราย สวน 
ใหญใหบริการแกลูกคาภายในประเทศ 
ขณะที่สายการบินขนาดใหญก็ลวนเปน 
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนระดับชาติและ 
ระดับภูมิภาค และเปนพันธมิตรกัน 
อยางแนบแนน เราจึงเห็นโคดแชรของ 
สายการบินมากมาย ธุรกิจสายการบิน 
ในจีนจึงมีระดับการแขงขันคอนขางต่ำ 
และบริการที่นังไมไดมาตรฐานสากล 

นอกจากน้ี จีนยังเปนตลาดเคร่ืองบิน 
สวนตัวที่ใหญที่สุดของโลกในปจจุบัน 
และคาดวาจะเติบโตอีกมากในอนาคต 
สงผลใหรัฐบาลจีนเรงพัฒนาเทคโนโลยี 
การบินของตนเอง

ทาเรือ ... จุดนำเขาสง-ออกระดับ 
โลก ในชวงหลายปที่ผานมา ทาเรือนับ 
เปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรัฐบาลจีนลงทุน 
อยางจริงจังและตอเนื่อง ดวยปริมาณ 
การคาระหวางประเทศที่ขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว ทำใหรัฐบาลจีนเรงกอสรางและ 
ปรับปรุงทาเรือขนาดใหญ พรอมสิ่ง 
อำนวยความสะดวกและโครงขายเชื่อม 
โยงอยางไมหยุดหยอน สงผลใหจีนมี 
ทาเรือโดยเฉพาะที่ตั้งอยูดานซีกตะวัน 

ออกของจีน ที่มีปริมาณสินคาผานมา 
กาวขึ้นติด 20 อันดับแรกมากที่สุด 
ในโลก ... ตาเหลียน เทียนจนิ ชิงตาว 
เซี่ยงไฮ หนิงโปว เซ๊ียะเหมิน เซินเจิ้น ... 
และมาถึงวันน้ีก็เร่ิมกลาวไดวา จีนประสบ 
ความสำเร็จกับการพัฒนาระบบ Hub 
and Spokes ในระยะแรกไปแลว 

รถไฟ ... รูปแบบการขนสงแหง 
อนาคต รถไฟนับเปนรูปแบบการขนสง 
ที่จีนพัฒนาไปเร็วที่สุดในโลก เมืองใหญ 
นับรอยแหงตางมีรถไฟใตดินและลอยฟา 
เปดใหบรกิาร และยังจะลงทุนอีกมาก 
ในอนาคต ผมเพิ่งกลับจากการเยือน 
เมืองกุยหยาง มณฑลกุยโจว ซ่ึงมีลักษณะ 
เปนเมืองภูเขา และกอนหนานี้ถือเปน 
เมืองท่ียากจนและปญหารถติดมากท่ีสุด 
แหงหน่ึงของจีน ก็อยูระหวางการกอสราง 
รถไฟใตดินหลายสายในเวลาเดียวกัน นัย 
วาปหนาก็จะเปดใหบริการแกสาธารณชน 
กันแลว 

นอกจากนี้ จีนยังลงทุนซื้อเทค 
โนโลยีรถไฟแมเหล็กไฟฟา “Maglev” 
จากบริษัทซีเมนของเยอรมนีมากอสราง 
และเปดใหบริการระหวางตัวเมือง 
ผู ตง-สนามบินระหวางประเทศผู ตง 
ดวยความเร็ว 430 กม. ตอชั่วโมง ซึ่ง 
ถือวาเร็วที่สุดในโลก เสนทางดังกลาวมี 
ระยะทางยาว 40 กม. ใชเวลาไมถึง 8 
นาที ทานมีโอกาสอาจไปทดสอบความ 
นุมของรถไฟแมเหล็กไฟฟานี้ได

ในดานรถไฟความเร็วสูง ผมเชื่อ 
วา ทุกทานไดรับทราบการพัฒนาของ 
จีนมาไมมากก็นอย กลาวโดยสรุป จีน 
เร ิ ่มกอสรางและพัฒนาระบบรถไฟ 
ความเร็วสูงมาเพียงสิบป แตก็พัฒนา 
เสนทางรถไฟความเร็วสูงจนมีระยะ 

ทางรวมกันกวา 10,000 กิโลเมตร ซึ่ง 
นับวายาวที่สุดในโลกในปจจุบัน และ 
สงผลใหรถไฟความเร็วสูงเปนทางเลือก 
ในการเดินทางประชาชนท่ีขาดไมไดแลว 
ในปจจุบัน 

นอกจากน้ี จีนยังพัฒนาระบบรถไฟ 
ความเร็วสูงจนมีมาตรฐานสูงอยูในระดับ 
แนวหนาของโลก และมีมาตรฐาน พรอม 
ที่จะขายเทคโนโลยีเหลานั้นออกไปยัง 
ตางประเทศ และไทยก็คาดวาจะเปน 
หนึ ่งในลูกคาสำคัญของรถไฟจีนใน 
อนาคต แถมเมื่อเดือนกอนหนานี้ จีน 
ก็เพิ่งลงนามขายเทคโนโลยีรถไฟความ 
เร็วสูงตัวใหมท่ีว่ิงดวยความเร็ว 400 กม. 
ตอชั่วโมงแกพันธมิตรอยางรัสเซีย

ประการสำคัญ จีนยังเอารถไฟ 
ความเร็วสูงลงทะเล โดยพรอมที่จะเริ่ม 
กอสรางเสนทางรถไฟความเร็วสูงใต 
ทะเลตัดอาวโปวไฮ (Bohai) ระยะทาง 
123 กิโลเมตร (90 กิโลเมตรใตทะเล) 
เช่ือมระหวางเมืองตาเหลียนและเอียนไถ 
ซึ่งจะเปนเสนทางรถไฟใตทะเลที่ยาวที่ 
สุดในโลก และระยะทางยาวกวาเสนทาง 
ของญี่ปุนและยุโรป (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 
ราวหนึ่งเทาตัว อีกโครงการหนึ่งก็คือ 
เสนทางรถไฟใตทะเลที่เชื ่อมระหวาง 
ฝูเจี้ยน-ไตหวัน ระยะทาง 160 กม. 
ซึ่งจะใชเวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง 
แนนอนวา โครงการเหลาน้ีจะชวยเช่ือม 
และยกระดับความเจริญของสองภูมิภาค 
ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

ฉบับนี้ ขอจบลงตรงนี้ แลวฉบับ 
หนามาตอเรื่องโลกอนาคตของจีน กัน 
ตอครับ 
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โครงการที ่จะเรงพัฒนา 
สามจังหวัดภาคตะวันออก 
คือ ชลบุรี ระยอง และ 

ฉะเชิงเทรา โดยยกขึ้นเปน “ระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ 
Eastern Economic Corridor นั้น 
เปนการพัฒนาพื้นที่ชายฝงภาคตะวัน 
ออกรอบใหม เพื่อรับกับการเติบโตของ 
AEC ที่เขามาเปนตลาดเดียวกัน ฐาน 
การผลิตเดียวกัน ดวยประชากรกวา 
600 ลานคน และเพื่อใหไทยอยูในจุด 
ยุทธศาสตรท่ีสำคัญในการผลิต การคม- 
นาคมขนสงของเอเชียโครงการ Eastern 
Economic Corridor (EEC) จึงเปน 
การลงทุนใหญรอบใหมเพ่ือสรางอนาคต 
โดยมีพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันออก 
เปนทางเลือกที่สำคัญ เพราะพื้นที่ดัง 
กลาว หากดำเนินการอยางเหมาะสม 
จะสามารถกาวขึ้นไปไดอีกระดับ กลาย 
เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสำคัญย่ิงของเอเชีย 

โครงการ Eastern Economic 
Corridor (EEC) จะเปนประตูหรือ 
Gateway สำคัญของนักลงทุน สูเมียน- 
มาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว ซึ่งประเทศ 
เหลาจะขยายตัวสูงใน 20 ปขางหนา 
และประชากรเขาเมื ่อรวมกับไทยมี 

ค

ประมาณ 240 ลานคน ทั้งยังจะเปน 
ประตูเชื่อมไปจีนตะวันตก จีนตอนใต 
และอินเดีย โดย EEC จะเปนศูนยกลาง 
ในการคมนาคมท่ีสำคัญของอาเซียน เปน 
จุดขนสงและกระจายสินคา เปนที่ตั้ง 
อุตสาหกรรมแหงอนาคต เปนศูนยกลาง 
การบินในภูมิภาค ตลอดจนเปนแหลง 
ทองเที่ยวสำคัญของเอเชีย

การลงทุนเพ ื ่อสร างโครงข าย 
การคมนาคมขนสงและโลจิสติกสใน 
Eastern Economic Corridor

โครงการลงทุนประกอบดวย (1) 
โครงการทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง (2) 
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา  (3) 
โครงการพัฒนาทาเรือจุกเสม็ดท่ีสัตหีบ  
(4) การสรางรถไฟทางคู และรถไฟ 
ความเร็วสูง  (5) การสรางทางหลวง 
ตางๆ ในสวนที่ยังขาดหายไปใหครบ 

ถวนสมบูรณ
พรอมกันน้ี รัฐจะดำเนินการพัฒนา 

อุตสาหกรรมแหงอนาคตใหกับประเทศ 
ในพ้ืนท่ี รอบๆ บริเวณสนามบินอูตะเภา 
และทาเรือจุกเสม็ด 

Eastern Economic Corridor 
จะเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความพิเศษยิ่ง 
ที่ผสานอุตสาหกรรมแหงอนาคต เขา 
กับโครงขายการคมนาคม โลจิสติกส 
ยุคใหม ทั้งทางบก ราง เรือ และอากาศ 
ซึ่งจะนำไปสูการลงทุนโดยภาคเอกชน 
ไทยและตางประเทศ และเปนเมืองใหม 
ในภาคการทองเที่ยว และโครงขาย 
การคมนาคมขนสง ซึ่งจะยกระดับภาค 
ตะวันออกของไทยใหเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจใหมของอาเซียน และเอเชีย 
และชวยใหไทยกาวออกจากปญหา 
Middle Income Trap ในที่สุด

ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
Eastern Economic 
Corridor (EEC)
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กรุงเทพฯ
Bangkok

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุรี
Chon Buri

ระยอง
Rayong

ทาเทียบเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง 

สนามบินอูตะเภา 

รถไฟรางคู 
(เชื่อมโยงทาเรือ
อุตสาหกรรม
มาบตะพุด)

มอเตอรเวย 

ทาเรืออุตสาหกรรม
มาบตะพุด 

รถไฟความเร็วสูง
(กรุงเทพฯ ระยอง) 
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60
km

1 hr drive
from Bangkok

50
km

1 hr 
drive

30
km

1/2 hr 
drive

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา-แหลมฉบัง

เมืองน่าอยู่
รองรับกรุงเทพ
ฝั่งตะวันออก

 พื้นที่พักอาศัยที่ทันสมัย
 ตอบสนองไลฟ์สไตล์
 สมัยใหม่
 ศูนย์กลางการขนส่ง
 ระบบรางและรถไฟ
 ความเร็วสูงและประตู
 สู่ภูมิภาคต่างๆ
 รองรับการย้าย
 หน่วยงานรัฐและการ
 พัฒนาไปสู่ศูนย์ราชการ
 แห่งใหม่ในอนาคต         

ศูนย์กลางการศึกษา
และพัฒนาทักษะ

นานาชาติ

 เมืองแห่งการศึกษา  
 ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
 เพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่ง 
 ปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัย 
 และ 6 วิทยาลัยอาชีวะ
 ศึกษารองรับ
 ศูนย์กลางด้านการศึกษา,
 ศูนย์ฝึกแรงงาน และ
 ศูนย์พัฒนาทักษะ
 นานาชาติเพื่อตอบสนอง  
 และสอดคล้องกับความ
 ต้องการด้านอุตสาหกรรม
 แห่งอนาคต

เมืองแห่งความสมดุล  
ระหว่างที่อยู่อาศัย 
และสถานที่ทำงาน

 ศรีราชา: ส่วนผสมที่  
 ลงตัวของความเป็นเมือง  
 และความเรียบง่าย 
 เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง
 อำนวยความสะดวก และ  
 สถานที่ธรรมชาติ ทำให้
 ศรีราชาเป็นเมืองที่น่า
 อยู่อาศัย
 แหลมฉบัง: มีท่าเรือ  
 น้ำลึกขนาดใหญ่ และ
 เป็นประตูหลักแห่งการ
 ส่งออกสินค้าสู่อาเซียน
 และทั่วโลก

ขอมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน - BOI

Created by Freepik

3 จังหวัด EEC
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40
km

1 hr 
drive

50
km

1 hr 
drive

25
km

1/2 hr 
drive

พัทยา-สัตหีบ อู่ตะเภา ระยอง

กลุ่มเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพและเชิงสุขภาพ

ระดับโลก

 พัทยา: กลุ่มเมือง
 ท่องเที่ยวคุณภาพ และ 
 เชิงท่องเที่ยว
 เชิงธุรกิจ: โรงแรม การ 
 ประชุมและแสดงสินค้า
 นานาชาติ
 เชิงครอบครัว: ร้าน
 อาหาร สวนสนุก ช้อปปิ้ง
 เชิงสุขภาพ: การแพทย์ 
 การดูแลผู้สูงอายุ และ
 การฟื้นฟูสุขภาพ

ที่ตั้งของศูนย์ให้บริการด้าน
อากาศยานและพาณิชย์นาวี

ของภูมิภาคในอนาคต

 ที่ตั้งของสนามบิน
 นานาชาติอู่ตะเภา กลไก
 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
 พัทยากับนานาชาติ
 ที่ตั้งของศูนย์ให้บริการ 
 ด้านอากาศยาน และ 
 พาณิชย์นาวีของภูมิภาค 
 ในอนาคต
 จุดเช่ือมต่อระบบขนส่ง
 ทางรางและถนนสายหลัก
 ในอนาคต

Created by Photoroyalty - Freepik.com

ที่ตั้งของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและ

อุตสาหกรรมพลังงาน

 มาบตาพุด: เป็น 1 ใน 5  
 ด้านอุตสาหกรรม
 ปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย  
 และศูนย์กลางด้าน
 โรงกลั่นน้ำมันและ
 พลังงานในประเทศไทย
 พัฒนาสู่การเป็น
 ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
 ชีวภาพ (Bio-polis)
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จุดเด่นของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาว 

ต่างชาติ ผมคิดถึงอาหารไทย ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี 

ใครตอบโจทย์เรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้น 

การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนจากอาหาร กับ สินค้า 

แบรนด์แรกคือ Bangkok Food Tours พานัก 

ท่องเที่ยวชิมอาหารไทยท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยว 

ได้สัมผัสวิถีชุมชนผ่านอาหาร และยังเป็นการ 

กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน 

ม
àÁ×èÍÇÑ¹¹Õé¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇä·Âä´Œà´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§·ÑÇÃ �ÃÙ»áººãËÁ‹ ÊäμÅ � Creative Tourism ·ÕèäÁ‹ãª‹ÃÙ»áºº 

μÒÂμÑÇà·‹Ò¹Ñé¹ áÁŒáμ‹·ÑÇÃ�¾Òà´Ô¹ÊÒÂËÒáËÅ‹§¢Í§ÍÃ‹ÍÂ¡ç¢ÒÂä´Œ áÅÐ¢ÒÂ´ÕÍÕ¡´ŒÇÂ ¨Ò¡¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�¢Í§ 

Ë¹Ø‹ÁÃØ‹¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ ·ÕèäÁ‹ä´ŒÊ×º·Í´¸ØÃ¡Ô¨·ÑÇÃ �ÁÒ¨Ò¡ºÃÃ¾ºØÃØÉ à¾ÕÂ§áμ ‹ÁÕâÍ¡ÒÊä»àÃÕÂ¹ áÅÐãªŒªÕÇÔμã¹ 

μ ‹Ò§»ÃÐà·È ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×Í ÁÕã¨ÃÑ¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ·ÓãËŒà¡Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¹Óá¹Ç¤Ô´ãËÁ‹ Food Tourism ·ÕèËÅÒÂ 

»ÃÐà·È¡ç·Ó¡Ñ¹à¢ŒÒÁÒ»ÃÑºãªŒà¾×èÍμÍºâ¨·Â �¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇμ ‹Ò§ªÒμ ÔÂØ¤»˜¨¨ØºÑ¹ ¨Ö§à»š¹·ÕèÁÒ¢Í§ 

ºÃÔÉÑ· ¹Ç·ÃÃÈ¹� ÎÍÊ¾Ô·ÒÅÔμÕé ¨Ó¡Ñ´ ¡Ñº 2 áºÃ¹´�ËÅÑ¡¤×Í Bangkok Food Tours áÅÐ Smiling Tuk Tuk à»š¹ 

áºÃ¹´ �·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡ËÅÒÂÊ¶ÒºÑ¹ áμ ‹ÂÑ§μ Ô´»˜ÞËÒ License ·ÑÇÃ �ä¡´ � ·ÕèÊ‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹ 

Local Tour guide ªÒÇºŒÒ¹·ÕèàªÕèÂÇªÒÞ¾×é¹·Õè«Öè§áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§·ÑÇÃ�ä¡ �́áººà ỐÁ ¤Ø³¡ÔμÔªÑÂ ¡ÓÅÑ§àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ 

ãËŒ·Ò§¡ÒÃ·º·Ç¹àÃ×èÍ§¹ÕéãËÁ‹

อเมริกา สรางแรงบันดาลใจใหอยาก 
จะทำธุรกิจเปนของตัวเอง โดยตองเปน 
ธุรกิจที่ตน สนใจเปนพิเศษ จึงคนพบ 

วา คือ ธุรกิจทองเที่ยว และเปนสิ่งที่ 
นาจะเพิ่มมิติใหมๆ ใหการทองเที่ยว 
ไทยได ในลักษณะ Activity Base 
Tourism การสรางกิจกรรมเพื่อการ 
ทองเที ่ยว แตกตางจาก Attractive 

Base Tourism การทองเที ่ยวตาม 
สถานที่สำคัญ เชน วัด วัง

“จุดเดนของประเทศไทย ที ่ม ี 

ชื่อเสียงในหมูชาวตางชาติ ผมคิดถึง 
อาหารไทย ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีใคร 
ตอบโจทยเรื่องนี้ จึงเปนที่มาของการ 
คิดคนการทองเที ่ยวที ่มีความยั ่งยืน 
จากอาหาร กับ สินคาแบรนดแรกคือ 

ประวัติโดยสังเขป คุณ 
กิติชัย ศิรประภานุรัตน์

ค ุณก ิต ิช ัย ศ ิรประภาน ุร ัตน  
ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการ บริษัท 
นวทรรศน ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ดำเนิน 
ธุรกิจบริษัท ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
(Creative Tourism) ในทองถิ่น และ 
ชุมชน แบบวิถีไทย คุณกิติชัย จบการ 
ศึกษาขั ้นสูง ปริญญาเศรษฐศาสตร 
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก 
มหาว ิทยาล ั ยศร ี นคร ิ นทรว ิ โรฒ 
ประสานมิตร ปริญญาโท Master of 
Business Administration (MBA) 
University of Pittsburgh, USA. 
และ Master of Information System 
(MIS) Georgia State University 
หลังจากเรียนจบจึงเดินทางกลับประเทศ 
ไทย เมื่อ 6 ปที่แลว ประมาณป พ.ศ. 
2554 ดวยไฟแรงจากประสบการณ 
ความรูที่สั่งสมมาจากการเรียนที่สหรัฐ 

เอ็มดีหนุ่ม Navatas Hospitality กับ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชุมชน

กิติชัย ศิรประภานุรัตน์
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Bangkok Food Tours พานักทอง 
เที่ยวชิมอาหารไทยทองถิ่น ทำใหนัก 
ทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชุมชนผานอาหาร 
และยังเปนการกระจายรายไดใหแก 
ชุมชน ตองยอมรับวา ตอนเรียนจบ สิ่ง 
แรกที่อยากทำจริงๆ คือ ธุรกิจออนไลน 
เพราะรูสึกวา ออนไลน กำลังบูม แตจะ 
ใหขายครีม ขายเสื้อผา ก็คงไมใชตัวผม 
ขณะนั้นธุรกิจออนไลนบานเรายังไปไม 
ไกล แตกตางจากสมัยนี้ ที่เติบโตแบบ 
กาวกระโดด ดูจาก GDP พบวา รายได 
ของประเทศมาจากการทองเที่ยวเปน 
อันดับตนๆ ผมเปนคนชอบเดินทาง ที่ 

ราวอาหาร โดยเนนในกรุงเทพกอน 
ชื่อ Bangkok Food Tours เปน 
การทองเที่ยวแบบวิถีชุมชน Local 
Experience เชนเดียวกับการทองเท่ียว 
แบบ Home Stay ที่เคยบูม ตอมา 
ไดขยายสินคาใหม ใหมียานพาหนะ 
ทองถ่ินเขามารวมดวย จึงเกิดเปนสินคา 
ทองเที่ยวแบรนดใหม ในชื่อ Smiling 
Tuk Tuk ที่ขยายขอบเขตการบริการ 
เพิ่มขึ้น รวม 5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพ 
เชียงใหม ลำปาง กระบี่ และเลย ซึ่ง 
เปนมิติใหม ในการทำงานรวมกับ ททท. 
เพื่อสราง Traffic-ปริมาณนักทองเที่ยว 
ใหเพิ่มมากขึ้นในเขต เมืองรอง กลุม 
เปาหมายหลัก สวนใหญเปน นักทอง 
เที่ยวชาวตางประเทศ จาก สหรัฐ 
อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย กลุม 
FIT กลุมคูสามีภรรยา ที่ใชบริการ 
ทองเที่ยวหลังเสร็จประชุม สัดสวนของ 
การใชบริการ ระหวาง Food Tours 
และ Local Experience คือ 80 : 20 
คิดเปนจำนวนนักทองเที่ยวที่ใชบริการ 
ประมาณ 10,000 คนตอป

ความภาคภูมิใจกับ
รางวัลการันตี
ความนิยม

นอกจากบริการ Bangkok Food 
Tours จะไดรับความนิยมแลว ยังมีรับ 
รางวัล Thailand Tourism Award 
2013 หรือรางวัลกินรีทอง จากโปรแกรม 
สุดคลาสสิก Historic Bangkok Food 
Tour มาการันตีคุณภาพอีกดวย เทา 
นั้นยังไมพอ ยังไดรับรางวัลการนำเทค- 
โนโลยีมาใชเพื่อการจัดการทองเที่ยว 
ยอดเยี่ยม จากสมาชิกวุฒิสภา ในป 
2014 และ Bangkok Food Tours ยัง 
ไดรับการโหวตใหเปน Top 10 Things 
to do in Bangkok จาก Tripadvisor 

อเมริกา มีกิจกรรม Activity Base 
Tourism และ Food Tourism เยอะ 
เลยคิดวา นาจะไปได”

ขยายสินค้าแบรนด์ใหม่ 
จาก Bangkok Food 
Tours สู่ Smiling Tuk 
Tuk

Product Brand Bangkok Food 
Tours ของ นวทรรศน เนนการทอง 
เที่ยวในทองถิ่น และชุมชน เปนการ 
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในแตละชุมชน 
การสืบสานวัฒนธรรมชุมชนผานเรื่อง 
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เวบไซดดานการทองเท่ียวอันดับ 1 ของ 
โลก นอกจากนี ้ Tripadvisor ยังจัดให 
Bangkok Food Tours อยูใน List 
2015 Hall of Fame สำหรับผูที่ 
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมติดตอกัน 5 ป

กว่าจะมาถึงวันนี้ 
หนทางไม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบ

การทำธุรกิจทองเที่ยว Online 
Travel Agency ทัวรออนไลนที ่ม ี 
ระบบการจายเงินออนไลนแบบ Agoda 
ซึ่งถือวา ยังเปนยุคแรกๆ ที่บริษัท 
นวทรรศน ทำธุรกิจผานชองทางทั้ง 
แบบ Off Line และ Online Offline 
คือ การตั้งโตะขายทัวรตามโรงแรม 
ตามถนนขาวสารดวย จนคุณกิติชัย 
ยอมรับวา การทำงานชวงแรกตองพบ 
อุปสรรคพอควร เพราะมองคลาดงาย 
ไปหมด คิดวา แคมี Product ที่แตก- 
ตางจากแบรนด Food Tour ยังไงก็ 
ขายได แตในความเปนจริง “ยาก” 
ยากที่ตองสรางการเรียนรูกับตลาดให 
รูจัก “Food Tour” เคยพยายาม 
ศึกษาตลาด ขายผานเอเยนต ที่ตั้งโตะ 
ตามแหลงนักทองเที่ยว อยางที่ถนน 
ขาวสาร ก็ไมสำเร็จ สุดทายไดคนพบ 
วา “มันคนละ Channel กัน” 

“ปแรกทำธุรกิจยากมาก เพราะ 
6 ปที่ผานมาประเทศเรายังมีทั้งปญหา 
น้ำทวม การเมือง ชวง 3 ปแรกเปน 
ปที่เราพยายามเอาตัวรอดทุกรูปแบบ 
ไดเรียนรูวา การขายตามโตะ ตองการ 
คำอธิบาย ถาคนขายไมชำนาญก็จะไม 
สามารถขายได สุดทายเลยตัดสินใจ 
ปด Offline เหลือไวแต Online เพื่อ 
ใหรายละเอียดตามที ่น ักทองเที ่ยว 
ตองการใหมากท่ีสุด – User generate 
content พยายามให blogger เขียน 
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คนจะเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงอายุ 30-35 ปี 
กลุ่ม Millennium FIT จะเพิ่มมากขึ้น และคาดว่า 
กลุ่มนี้จะมองหาทัวร์ท้องถิ่น แบบ Authentic 
มากขึ้น ภายใน 5 ปีข้างหน้า การท่องเที่ยวใน 
รูปแบบ Activity Base Tourism จะเติบโตมากข้ึน 
ในขณะที่กลุ่ม Attraction Base Tourism จะ 
ลดลง รูปแบบทัวร์จะยิ่งหลากหลายมากขึ้น และ 
สุดท้าย Market Share ของ Activity Base 
Tourism จะเติบโตจาก 5% เป็น 20% แน่นอน 

รีวิวให จน 3 ปหลังมานี้พบวา จริงๆ 
แลวกลุมเปาหมายเราไมมี Bag pack 
เลย”

รูสึกวา วันนี้ ธุรกิจยังไมประสบ 
ความสำเร็จ แตยังคงตองเรียนรูเพิ่ม 
ขึ้นตลอดเวลา

ถามวา วันนี้ นวทรรศน ประสบ 
ความสำเร็จหรือยัง เพราะเปนชวงที่ 
ธุรกิจทัวรออนไลนไปไดด ีLocal Tour 
ก็บูม แตคุณกิติชัยใหคำตอบวา คิดวา 
ไมสำเร็จ ยังมีอะไรที่ตองเรียนรูอีก 
เชน เริ่มจากการเปน Brand เล็ก ที่ 
ยังตองการขยาย และสรางทีมใหเปน 
Brand ที่โตขึ้น แตปญหาที่สำคัญคือ 
ทัวรไกด สวนใหญมาจากคนในชุมชน 
ที่บริษัทฝกอบรมเอง เพื่อทำหนาที่ 
รองรับงานของบริษัทฯ รับเงินคาจาง 
จากแหลงเดียว แตไมมี License 
ในขณะที ่ท ัวร ไกดท ี ่ผ านระบบการ 
ทำงาน ตางจากการอบรมของภาครัฐ 
ม ีLicense แตไมตรงกับความตองการ 
ของธุรกิจ สามารถรับคาจาง และคา 
น้ำจากสถานประกอบการที่พาทัวรลง 

จึงยังเปนเรื ่องที ่กำลังสงสัญญานไป 
ถึงภาครัฐ อยากจะใหมีการปรับปรุง 
กฎระเบียบใหเขากับยุคปจจุบันมากข้ึน

“ปญหาคือไมสามารถใชใครก็ได
ที่มีความชำนาญมาทำให แตถารัฐบาล 
มีการผอนปรนจะดีกวา เพราะคนใน 
ทองถ่ิน ตามรูปแบบ Local experience 
จะทำไดดีกวา แตปจจุบันกลายเปน 
ไกดผิดกฎหมาย จริงๆ ถาไมเกี่ยวกับ 
การนำเที่ยววัด วัง ก็ไมจำเปนตองมี 

บัตรไกดก็ได สุดทายตองยอมรับวา 
แมการทองเที่ยวรูปแบบใหมจะมีสินคา 
ที่หลากหลาย ดึงดูดใจนักทองเที่ยว  
แต 95% ยังเปนการทองเที่ยวแบบ 
เดิม แมเราจะอยูในสมาคมทองเที่ยว 
ภายในประเทศ (ATTA) แตเรายังคง 
เปนสวนเล็กๆ”

รูปแบบการท่องเที่ยว
ในอนาคตจะไปใน
ทิศทางใด

คุณกิติชัย ไดปดทายการสนทนา 
ใหฟงวา  ถาศึกษาจากแนวโนม คน 
จะเริ ่มทองเที ่ยวมากขึ ้นในชวงอายุ 
30-35 ป กลุม Millennium FIT จะ 
เพิ่มมากขึ้น และคาดวา กลุมนี้จะ 
มองหาทัวรทองถิ่น แบบ Authentic 
มากขึ้น ภายใน 5 ปขางหนา การ 
ทองเที่ยวในรูปแบบ Activity Base 

Tourism จะเติบโตมากขึ้น ในขณะที่ 
กลุม Attraction Base Tourism จะ 
ลดลง รูปแบบทัวรจะยิ่งหลากหลาย 
มากขึ้น และสุดทาย Market Share 
ของ Activity Base Tourism จะ 
เติบโตจาก 5% เปน 20% แนนอน 
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วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบ 
ในการคิด การปฎิบัติใน 
เร่ืองตางๆ ของคนในสังคม 

มีตั้งแตวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรม 
ของทองถิ่น วัฒนธรรมขององคกร และ 
วัฒนธรรมของครอบครัว ในประเทศ 
ญี่ปุนวัฒนธรรมที่จะชื่นชมผูกอตั้งธุรกิจ 
และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว 
เปนสิ่งที่ไดรับการยกยองจากผูมีสวนได
สวนเสียกับธุรกิจทำใหญ่ีปุนเปนประเทศ 
ที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ป มากกวา 
3,000 บริษัท หรือคิดเปนกวา 40% 
ของธุรกิจอายุยาวทั่วโลก 

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

ว
ไดวา สมาชิกในครอบครัวและพนักงาน 
ในองคกรอาจมองเห็นภาพความเปน 
มาเกี ่ยวกับการบุกเบิกตอสู เอาชนะ 
อุปสรรคของผูกอตั ้งจนประสบความ 

สำเร็จทั ้งเรื ่องชีวิตและการทำงานใน 
ธุรกิจ จากเร่ืองราวหรือประวัติ (stories 
or histories) ที่ถูกถายทอดดวยการ 
เลาหรือบันทึกเปนหนังสือชีวประวัติ 
ทำใหสมาชิกในครอบครัวและพนักงาน 
ในองคกรรุ นตอมาเห็นระบบคานิยม 
ความเชื่อ วิธีคิด วิธีทำงานของผูกอตั้ง 
และไดยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางการ 
ดำเนินชีวิตและการทำงานในธุรกิจ จะ 
เห็นวา การเห็นพองตองกัน (consensus) 
การยึดเหนี่ยว (cohesiveness) และ 
การผูกพันหรือพันธสัญญา (commit- 
ment) ตอครอบครัวและตอธุรกิจ ของ 
สมาชิกในครอบครัวและพนักงานใน 

องคกร ที่มีตอคานิยมดังกลาว จะทำให 
ทั้งครอบครัวและธุรกิจมีคานิยมหลัก 
(core value) และนำไปสูวัฒนธรรม 
องคกรที่เขมแข็ง 

ในงานวิจัยคนพบลักษณะวัฒนธรรม 
ที่ปรากฏเดนชัดในธุรกิจครอบครัวคือ 
ความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง 
ลักษณะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ทำใหสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อ 
คานิยมรวมกัน จึงทำใหครอบครัวเปน 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการกำหนดแนว 
ทาง กลยุทธ และการจัดการธุรกิจ นอก 
จากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมวา ธุรกิจ 
ครอบครัวจำนวนมากมักจะไดเรียนรูคำ 
สอน ประวัติ คานิยมของผูกอตั้งจาก 
การรับประทานอาหารรวมกันบนโตะ 
อาหารเย็น (learned-at-the-dinner 
-table) ส่ิงน้ีทำใหเกิดความผูกพันอยาง 

ธุรกิจครอบครัว ตอน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

อิทธิพลของวัฒนธรรม

ในประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมที่จะชื่นชมผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
และการสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเป็นสิ่งที่ได้รับ
การยกย่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทำให้ 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีธุรกิจอายุยาวเกิน 200 ปี 
มากกว่า 3,000 บริษัท หรือคิดเป็นกว่า 40% ของ 
ธุรกิจอายุยาวทั่วโลก 
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ลึกซึ้ง (ingrained) ระหวางสมาชิกใน 

ครอบครัว และทำใหสมาชิกในครอบครัว 
รุนถัดไปมีความจงรักภักดีตอธุรกิจ และ 
ยึดม่ันในคานิยมของผูกอต้ังอยางตอเน่ือง  
สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยภายในท่ีนำไปสูการ 
สรางวัฒนธรรมในองคกร 

รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจ
ครอบครัว

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมในบริบท 
(context) ของธุรกิจครอบครัว พบวา 
มีมิติท่ีซับซอนมากเพราะมีหลายบทบาท 
ทั้งครอบครัว ธุรกิจ และความเปนเจา 

ธุรกิจครอบครัวจำนวนมากมักจะได้เรียนรู้คำสอน 
ประวัติ ค่านิยมของผู้ก่อตั้งจากการรับประทาน 
อาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหารเย็น (learned-at 
-the-dinner-table) สิ่งนี้ทำให้เกิดความผูกพัน 
อย่างลึกซึ้ง (ingrained) ระหว่างสมาชิกใน 
ครอบครัว และทำให้สมาชิกในครอบครัวรุ่นถัดไป 
มีความจงรักภักดีต่อธุรกิจ และยึดมั่นในค่านิยม 
ของผู้ก่อตั้งอย่างต่อเนื่อง  

Created by Katem
angostar - Freepik.com
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ของรวมอยูในบริบทของธุรกิจครอบครัว 
วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวที ่เนน 
บทบาทดานครอบครัว จะใหความสำคัญ 
วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวเปนลักษณะ 
ของระดับการรับรู ความสัมพันธของ 
สมาชิกในครอบครัว ที่อาจจะมีความ 
สัมพันธเชื ่อมโยงไปสู วัฒนธรรมของ 
องคกร และเสนอวารูปแบบวัฒนธรรม 
ในธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางกันตาม 
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งแบงได 3 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบ 
ความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus 

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตาม 
ระยะหางระหวางบุคคล (interpersonal 
distance-sensitive) และวัฒนธรรม 
แบบความรู ส ึกตามสภาพแวดลอม 
(environment-sensitive) จากการ 
ศึกษาไดพบวา ระดับความสัมพันธของ 
สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลสูงตอ 
รูปแบบวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว 
และแนวโนมของครอบครัวที่มีความรัก 
ความผูกพันอยางลึกซึ้ง จะแสดงถึง 
ลักษณะของวัฒนธรรมขององคกรที่มี 
การจัดการท่ีดี นอกจากน้ี ธุรกิจครอบครัว 

ที่มีการดูแลเอาใจใสความสัมพันธที่ดี 
ระหว างสมาช ิกในครอบคร ัวอย าง 
สม่ำเสมอ จะสงผลใหความสัมพันธภาย 
ในที่ทำงานเปนไปดวยดีเชนกัน และยัง 
อธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อสถานการณทาง 
ธุรกิจตึงเครียด สมาชิกในครอบครัวยัง 
คงความสัมพันธที่เขาใจและใหกำลังใจ 
ซึ่งกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยที่ 
ศึกษาผู หญิงที ่อยู ในธุรกิจครอบครัว 
พบวา ผูหญิงมีบทบาทในฐานะภรรยา 
ของผูกอตั้งหรือผูบริหารที่เปนสมาชิก 
ครอบครัวและมีบทบาทในการใหกำลังใจ 
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เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความ 
กลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธ 
ระหวางผูกอตั้ง ทายาท สมาชิกใน 
ครอบครัว และพี่นอง เพื่อรวมกันทำให 
ธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ นอกจาก 
นี้ ยังใหคำแนะนำในทักษะทางธุรกิจที่ 
เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณ 
ใหแกทายาทและสมาชิกในครอบครัว 
คนอื่นๆ และพบวาบทบาทของผูหญิง 
ดังกลาวมีแนวโนมตอผลประกอบการ 
ของธุรกิจครอบครัว 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออก 

เปน 4 แบบ คือ วัฒนธรรมแบบความ 
เปนพอหรือความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง 
(paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอย 
ตามยถากรรมหรือไมมีความเชื ่อถือ 
บุคคลใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรม 

แบบมีสวนรวม (participative) และ 
วัฒนธรรมแบบมืออาชีพ (professional)  
ซึ่งแตละครอบครัวจะมีวัฒนธรรมรูป 
แบบใดขึ้นอยูกับพื้นฐานธรรมชาติของ 
มนุษย ความสัมพันธ และสภาพแวดลอม 
ในแตละสถานการณ เมื่อสถานการณ 
เปล่ียนไปและวัฒนธรรมเดิมไมเหมาะสม 
จะมีกลไลเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงรูป 
แบบวัฒนธรรมจากรูปแบบหนึ่งสูอีกรูป 
แบบวัฒนธรรมหนึ่ง

อิทธิพลของวัฒนธรรมใน
ธุรกิจครอบครัว

จากการรายงานของ Hofstede 
กลาววา โครงสรางและการจัดการธุรกิจ 
ครอบครัวมีลักษณะที่ตองใชการทำงาน 
ที่ทุมเทมาก แตการทำงานภายในธุรกิจ 
ครอบครัวก็มีประสิทธิภาพเปนอยางมาก 
เนื่องจากลูกจาง บุคลากร และสมาชิก 
ในครอบครัวสามารถสื่อสารกันไดโดย 

ตรง เปนการติดตอประสานงานกันอยาง 
ไมเปนทางการและมีความเปนกันเอง 
นอกจากนี้ ยังเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจ 
ครอบครัวมีสัญลักษณ (symbols) ผูนำ 
ที่เกง (heros) มีแบบแผน (rituals) 

และคานิยม (values) สิ่งเหลานี้ถือเปน 
สินทรัพยของธุรกิจครอบครัว ท่ีชวยสราง 
ความไดเปรียบในการแขงขัน (com- 
petitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ 
ไมใชธุรกิจครอบครัว 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่กลาววา 
วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวมีผลกระทบ 
ตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนำ 
เอากลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบ 
การของธุรกิจในธุรกิจครอบครัว ธุรกิจ 
ครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่ดี 
และประสบความสำเร็จอยางยั ่งยืน 
(Sustained performance) มักจะมี 
กระบวนการขับเคล่ือนท่ีสำคัญ คือ ความ 
เปนเอกภาพและความปรารถนาที ่มี 
รูปแบบของการบรรลุผลสำเร็จ และ 
รายงานวา วัฒนธรรมความเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันของครอบครัวเปนลักษณะ 
สำคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ ที่มีตอผล 
สำเร็จและสรางความไดเปรียบในการ 

รูปแบบวัฒนธรรมครอบครัวออกเป็น 4 แบบ คือ 
วัฒนธรรมแบบความเป็นพ่อหรือความเชื่อถือใน
ตัวผู้ก่อตั้ง (paternalistic) วัฒนธรรมแบบ 
ปล่อยตามยถากรรมหรือไม่มีความเชื่อถือบุคคล 
ใดเลย(laissez-faire) วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
(participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ 
(professional)  
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แขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว ความเปน 
เจาของและการควบคุมเปนลักษณะพิเศษ 
ของธุรกิจครอบครัว ที่ลักษณะความ 
เปนเจาของในธุรกิจครอบครัวได สราง 
ความสำเร็จใหกับธุรกิจ สงผลตอความ 
สามารถในการทำกำไร (profitability)

ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่ 
แตกตางกันของธุรกิจครอบครัวและ 
ธุรกิจที่ไมใชครอบครัววามีผลตอการ 
ประกอบการของธุรกิจแตกตางกันหรือ 
ไมอยางไร ผลการวิจัยสรุปไดวา ธุรกิจ 
ที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความ 
แตกตางอยางเห็นไดชัด โดยพบวา 
วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริม 
ใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวา 
ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว บทบาท 
ของความตอเนื่องของคานิยมผูกอตั้ง 
(founder’s values) ในวัฒนธรรม 
ของธุรกิจครอบครัว ภูมิหลังที่แตกตาง 
และลักษณะของผูกอต้ังนำไปสูการสราง 
วัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยมหลัก 
ที่มีคา (rich in core values) และมี 
ผลสงเสริมผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
แตยังสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง 
ธุรกิจในการเรียนรู และสงเสริมกำลังใจ 
ใหแกกันอยางยืดหยุน นอกจากนี้ ยังให 
เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้ 
เปนการทะนุถนอม (nurtured) ผูที่จะ 
มาสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ถึงแม 
วาวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัวเปน 
สิ่งยากที่จะอธิบาย แตก็เปนแหลงของ 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธทางธุรกิจ การ 
ไดรับประโยชนเต็มที่จากคุณลักษณะ 
พิเศษนี้ ทำใหเกิดประสิทธิผลที่สมบูรณ 
เปนขอตกลงท่ีตองทำใหแกผูถือหุนและ 
สรางตำนานใหแกผูกอตั้ง 

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได ตอง 
มีแกนของวัฒนธรรมองคกร (laying the 
bedrock for corporate culture) 
ผูนำธุรกิจควรสรางคานิยมวัฒนธรรม 
ของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือน 

ในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ท้ังการกำหนด 
เปาหมายและวัตถุประสงค แผนการ 
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ แผนการสืบทอด 
ธุรกิจ รวมถึงเกณฑแบบแผนเพื่อการ 
ตัดสินใจ รวมท้ังนโยบายกำหนดคานิยม 
วัฒนธรรมขององคกรใหเปนหนึ ่งใน 
กลยุทธที่สำคัญตอการเติบโตในระยะ 
ยาวของธุรกิจ ซึ่งคานิยม วัฒนธรรมมี 
สวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพและประ- 
สิทธิพลในธุรกิจครอบครัวหลายๆ ดาน 
อาทิเชน เปนแรงผลักดันใหคนเกิดแรง 
จูงใจที่จะทำงาน สรางมุมมองตอธุรกิจ 
ในระยะยาว สรางความไววางใจในธุรกิจ 
สรางการคิดที ่ทาทายและแปลกใหม 
ชวยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคกร 

ไปในทิศทางใหมสูการสรางโอกาสความ 
กาวหนาของธุรกิจ ชวยปรับปรุงแผน 
กลยุทธและการบริหารเชิงกลยุทธใหดี 
ขึ้น เปนการสรางกลยุทธพันธมิตรทาง 
ธุรกิจ ชวยในการสรรหาและการธำรง 

รักษาพนักงาน และที่สำคัญคือชวย 
ทำใหบรรลุเปาหมายขององคกร  

กลาวโดยสรุป คานิยม วัฒนธรรม 
ของธุรกิจครอบครัว เปนส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
ของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ที่จะสงผล 
ตอความสำเร็จของครอบครัวและธุรกิจ 
ครอบครัว โดยคานิยมของธุรกิจครอบ- 
ครัวควรจะมีการกำหนดรวมกันและมี 
เปาหมายสอดคลองกัน เพื่อจะไดสราง 
รากฐานในการกำหนดพฤติกรรมของ 
คนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบคานิยม 
(Value Systems) ที่ใหผลประโยชน 
ตอทั้งครอบครัวและธุรกิจครอบครัว 
และถายทอดระบบคานิยมน้ันๆ จากคน 
รุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไป

ธุรกิจทุกประเภทจะเติบโตได้ ต้องมีแก่นของ 
วัฒนธรรมองค์กร (laying the bedrock for 
corporate culture) ผู้นำธุรกิจควรสร้าง 
ค่านิยมวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็น 
ตัวขับเคลื่อนในมิติด้านต่างๆ ในธุรกิจ ทั้งการ 
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แผนการ 
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แผนการสืบทอดธุรกิจ 
รวมถึงเกณฑ์แบบแผนเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้ง 
นโยบายกำหนดค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กร 
ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการเติบโตใน 
ระยะยาวของธุรกิจ  
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อิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมกรรมการ บริษัท น้ำตาล 
มิตรผล จำกัด ไดเปดเผยถึงหลักคิดในการดำเนินธุรกิจที่ครอบครัว 
ของเขาสรางขึ้นมาดวยน้ำพักน้ำแรงวา ตัวเขาเองยึดถือหลักการอยู 2 
ประการ ไดแก ปรัชญาของครอบครัวที่คุณแมไดสั่งสอนเอาไววา ตอง 
เปนคนดี มีน้ำใจ ขยัน หมั่นเพียร หามพูดเท็จ จงเปนคนใจบุญ มี 
ความคิดท่ีลึกซ้ึง เอาใจเขามาใสใจเรา รูจักบุญคุณและเปนรักษาคำพูด 
และกับปรัชญาทางธุรกิจของบริษัท มิตรผล คือ มุงสูความเปนเลิศ 
เชื่อมั่นในคุณคาคน ตั้งอยูในความเปนธรรม และมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม

แมวามิตรผลจะเปนธุรกิจครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเปนผู 
บริหารมาโดยตลอด แตเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นก็มีความจำเปนที่ตองมี 
มืออาชีพเขามาชวยขับเคลื่อนกิจการ “หลักการของผม คือ ถาคนใน 
ของเรายังไมพรอมก็ตองใหคนนอกเขามาชวยบริหาร เมื่อธุรกิจเติบโต 
ข้ึนตองมีมืออาชีพชวย เราไมสามารถใหลูกหลานทำเองหมดได แตกวา 
แนวคิดนี้จะเปนที่ยอมรับของพี่ๆ นองๆ ได ตองใชเวลาพอสมควร” 
คุณอิสระ กลาว

เพ่ือขจัดความคิดท่ีไมลงรอยของคนในครอบครัว การคัดเลือกคน 
ภายนอกเขามาใหเปนท่ียอมรับจึงตองมีการกำหนดข้ันตอน มีหลักสูตร 
การคัดเลือก ทดสอบ และตองอยูในสายตาของสภาครอบครัวที่จะ 
รวมกันลงความเห็น และติดตามการรายงานผลเปนระยะ เมื่อไดคนที่ 
เหมาะสมแลวก็จะปลอยใหเขาทำไป โดยมีขอแมวากำไรจะตองเพ่ิมข้ึน 
ทุกป โดยท่ีครอบครัวจะดูแลเร่ืองความเปนธรรมในเร่ืองของผลประโยชน 
ในเขา

“ผมมักโดนเพื่อนฝูงถามวามีวิธีบริหารธุรกิจอยางไร และเลือก 
คนเกงอยางไร หลักการของผมงายๆ เลย คือ เรื่องของครอบครัว 
เราจะมีสภาครอบครัว สวนเรื่องธุรกิจก็มีการประชุมผูบริหารตองแยก 
ออกจากกัน สวนการเลือกคน ผมมักจะดูความคิดของเขา ถาเราถาม 
อะไรไปแลวเขาตอบวามา “เขาจะทำอยางนั้น” “เขาจะทำอยางนี้” 
สำหรบัผมถือวาไมผาน แตถาใชคำวา “เราจะทำแบบนั้น” “เราจะ 
ทำแบบนี้” ถือวาผาน บางครั้งครอบครัวก็ตองการความคิดที่แตกตาง 
ประเภทใชครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับทาน มันก็ไมได” คุณอิสระ 
กลาวปดทายไดอยางชัดเจน
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ถ

วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์

ทำความรู้จักประธานหนุ่ม
ให้มากขึ้น

คุณวีรยุทธ อนุจิตรอนันต เปน 
ลูกหลานชาวระยองโดยกำเนิด จบการ 
ศึกษาสูงสุด ดานบริหารมหาบัณฑิต 
Ex-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจ 
บัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ระหวางประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
ดำรงตำแหนงทางสังคม ประกอบดวย 
ประธานกลุมผูประกอบการรุนใหม จังหวัด 
ระยอง และรองประธาน คพอ.ระยอง 
ปจจุบันเปนกรรมการบริษัท ยูนิตรอน 
กรุป จำกัด จำหนายและออกแบบ 
พรอมติดตั้งระบบโซลาเซลลครบวงจร 
เนื่องจากปจจุบันสภาพการแขงขันทาง 
ธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
การเตรียมพรอมและการปรับตัวตอ 
สถานกาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียม 
รับมือ จากส่ิงแวดลอมตางๆ ไมวาจะเปน 

เรื่องของเทคโนโลย ีดานนวัตกรรม
เพราะเปนนักธุรกิจรุนใหมที่เปน 

รอยตอจากยุคอนาล็อคสู ยุคดิจิตอล 
จึงจำเปนตองมองหาสิ่งใหม เพื่อตอบ 

สนองใหทันกับโลกที่เปลี ่ยนแปลงไป  
สิ่งแรกคือ นึกถึง นวัตกรรม (Inno- 
vation) โดยคิดวิเคราะหจากตัวเอง 
กอนวา ตองการอะไร และกำลังเผชิญ 
ปญหาอะไรที ่นวัตกรรมสามารถเขา 
มาชวยแกปญหาได

“จากจุดนั้นทำใหผมพบวา เรื่อง 

พลังงาน ที่มองจากปญหาคาไฟฟาใน 
ครอบครัว มีแนวโนมสูงขึ้น จะหาวิธีใด 
ทำใหคาใชจายลดลง จึงเปนที่มาของ 
การนำพลังงานทดแทนมาใช และกลาย 

เปนชองทางในการทำธุรกิจ “บริษัท 
ยูนิตรอน กรุป จำกัด บริษัทที่จัด 
จำหนาย และออกแบบพรอมติดตั้ง 
ระบบโซลารเซลลครบวงจรในปจจุบัน 
โดยผมยิดมั่นในการทำธุรกิจบนความ 
จริงใจ ซื่อสัตยตอลูกคา รวมถึงการให 
บริการท่ีสรางความประทับใจตอลูกคา”

ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของผม ยังคงเดินหน้า 
และก้าวต่อไป เพ่ือทำให้ YEC ระยอง มีความเข้มแข็ง 
เปรียบเสมือนการสร้างพลังจากภายในออกสู่ 
ภายนอก เพราะนั่นหมายถึง SMEs หรือสถาน 
ประกอบการภายในจังหวัดจะมีความเข้มแข็งด้วย 
เช่นกัน  

ประธาน YEC วิสัยทัศน์ไกล
แห่งเมืองระยอง
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การเข้าสู่วงการหอการค้า 
และร่วมก่อตั้ง YEC 
จ.ระยอง

จุดเริ่มตนที่คุณวีรยุทธ รวมงาน 
กับหอการคาจังหวัดระยอง มาจากการ 
ชักชวนใหสมัครเปนสมาชิกหอการคา 
จังหวัด โดยอดีตประธานหอการคา 
จังหวัดระยอง ต้ังแตป พ.ศ. 2556 ทันที 
ที่เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย 
บูรพา เพ่ือตองการใหชวยกิจกรรมตางๆ 
ในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจจ ังหว ัด 
ระยอง ซึ่งในปนั้นทางหอการคาไทย 
มีนโยบายใหหอการคาแตละจังหวัด 
จัดตั้งกลุมผูประกอบการรุนใหม (YEC 
– Young Entrepreneurs Chamber 
of Commerce) เพื่อเปนพลังในการ 
เตรียมความพรอมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
รวมกับหอการคาจังหวัด จึงเปนชวง 
เวลาที่คุณวีรยุทธไดมีสวนรวมในการ 
กอตั้ง YEC จังหวัดระยอง ตั้งแตวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2556 จนไดรับเลือก 
ใหเปนรองประธาน YEC จังหวัดระยอง  
และลาสุดไดรับการเลือกตั ้งใหดำรง 
ตำแหนงประธาน YEC จ.ระยอง เมื่อ 
เดือนมกราคม 2560 ที่ผานมา

กิจกรรมไฮไลท์ 
คุณวีรยุทธ เลาใหฟงวา ชวงที่ 

ดำรงตำแหนง ตนมีความมุงมั่น  และ 
ตั้งปณิธานวา จะสรางความเขมแข็งให 
เกิดขึ ้นในกลุมผู ประกอบการรุ นใหม 
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(YEC จังหวัดระยอง) ในการทำงานเพื่อ 
สังคมภายใตนโยบายของหอการคา 
จังหวัดระยอง โครงการสำคัญท่ีตองการ 
ขับเคลื ่อนเนนเพื ่อสรางความยั ่งยืน 
ใหแกเศรษฐกิจชุมชน โดยใชการทอง 
เที่ยว เปนตัวนำ ตามโครงการไทยเท 
โดยจะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรม การ 
โปรโมทสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร 
ที่พัก และสินคาที่เปนอัตลักษณของ 
จังหวัดระยองใหน ักทองเที ่ยวไดม ี 
โอกาสเขามาสัมผัส ไดกิน อยู จับจาย 
ใชสอย ซึ่งตนเชื่อมั่นวา เม็ดเงินตางๆ 
ที่จะเขามานั้นจะทำใหเศรษฐกิจของ 
จังหวัดระยองมีการเจริญเติบโตขึ้นได 
อยางแนนอน

อีกโครงการที่นำนวัตกรรมเขามา 

ชวย คือ การใช Application ในการ 
จัดเก็บขอมูลของสมาชิก เริ่มตั้งแต 
การสมัครเขามาเปนสมาชิก หรือการ 
มอบสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกสมาชิก 
เพียงใช Application นี้แสดง ก็จะ 
ไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากสถาน 
ประกอบการที่เขารวมโครงการทันที 
นอกจากนี ้สมาชิกยังสามารถคนหา 
สินคาที่ตองการจากฐานขอมูลภายใน 
Application นี้ไดอีกดวย

“ความตั้งใจ และความมุงมั่น 
ของผม ยังคงเดินหนา และกาวตอไป 
เพื่อทำให YEC ระยอง มีความเขมแข็ง 
เปรียบเสมือนการสรางพลังจากภาย 
ในออกสูภายนอก เพราะนั่นหมายถึง 
SMEs หรือสถานประกอบการภายใน 

จังหวัดจะมีความเขมแข็งดวยเชนกัน  
เพราะผมตองการขับเคลื่อนสรางพลัง 
ของ YEC ระยองใหเขมแข็ง และ 
สามารถกาวไปยืนบนแถวหนาในระดับ 
ประเทศ และอาเซียนใหไดครับ”

จากเครือข่ายภายในจังหวัด 
ขยายสู่เครือข่ายภายใน
ประเทศ

จากการรวมกลุมของผูประกอบ 
การรุนใหม หอการคาจังหวัดระยอง 
ที่มีอายุไมเกิน 45 ปแตมีความหลาก 
หลายสาขาอาชีพ โดยนโยบายเริ่มตน 
คือการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ ตัวอยาง 
เชน เมื่อเราจะมองหาสินคาอะไรก็ตาม 
เราจะเริ ่มตนจากกลุ มเครือขายภาย 
ในจังหวัดของเรากอน เพื่อเปนการ 
สรางความสัมพันธ และความเขมแข็ง 
ใหเกิดขึ้นภายในกลุม  ปจจุบันไมใช 
เพียงสรางเครือขายภายในจังหวัด 
เทานั้น แตยังมีการขยายเครือขาย 
ตางๆ ระหวางจังหวัด และขยายออก 
ไปทั่วประเทศอีกดวย

ซึ ่งน ั ่นหมายถึงการสร างกลุ ม 
ธุรกิจแบบ SMEs ใหเขมแข็ง จากพลัง 
เครือขายของ YEC ทั่วประเทศ

“การสรางเครือขายระหวางกัน 
เราไมไดมองเรื่องผลประโยชนในภาค 
สวนธุรกิจเทานั้น  แตการรวมตัวของ 
เรา เรามีความมุงมั่น และตั้งใจทำงาน 
เพื่อสวนรวม โดยยึดประโยชนทาง 
สังคมเปนสำคัญ โดยเรามีกิจกรรม 
ตางๆ มากมาย เชน การแนะแนว 
หรือการสรางโอกาสทางการศึกษาให 
นองๆ เยาวชน ที่จะเขามาเปนกำลัง 
สำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
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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
Email

ชื่อ (Name) :

นามสกุล (Surname) :

E-mail :

เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :

เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

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

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

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