






ผานเขาสูครึ่งหลังของป 2560 ขอนำสถานการณเศรษฐกิจมาอัพเดต โดยนำเรื่อง ประเมินการสงออกไทยป 

2560 เปนรายงานพิเศษ บวกดวยบทสัมภาษณ จาก ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ 

จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับการพยากรณ “ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคไทย ครึ่งปแรก เดือนมิย.60 อยูที่ 74.9 

ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน”

นอกจากนี ้ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาท ิ“การแสวงหาโอกาสการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ 

สำหรับผูประกอบการ SMEsไทย จาก China E-Commerce” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการ 

พัฒนา (ITD) และ เรื่อง “ขาดขอมูล ไรเชื่อมโยง อุปสรรคภาคธุรกิจอาหาร” โดย ธิปไตร แสละวงศ สถาบันเพื่อ 

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และตอดวยบทความจาก ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ไลฟสไตลสุดฮิตของเมียนมาในยุคสังคมเมือง” และ China Focus กับเรื่อง “การคา การ 

ลงทุน และโลจิสติกสจีน... อดีต ปจจุบัน และอนาคต (ตอนจบ)”  โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร
นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section กับเรื่องของ Innovation-Driven Entrepreneurship เรื่อง 

“นวัตกรรมที่ MIT CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)” โดย ผศ.ดร. วัชรวี 
จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวย ศาสตรธุรกิจครอบครัว โดย 

ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอน การสื่อสารภายในครอบครัว” ปดทายกับคอลัมน สัมภาษณ 

Inspire SMEs กับการสัมภาษณนักธุรกิจสาว คุณภิรดา เสนีวงศ ณ อยุธยา เจาของแบรนด TRIMODE ที่กาวสู 

การเปนโคชใหกับแบรนดแฟชั่นไทยในเวทีแขงขันโลก และ YEC Update กับ คุณชัชวาล สุขสัมพันธ (คุณเอ็ม) 
ประธาน YEC จังหวัดจันทบุรี 

ฉบับนี้  กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็มและตอยอดแนวคิด ทั้งเนื้อหาทางเศรษฐกิจในประเทศ 

และตางประเทศ แบบ inside-out และ outside-in และความรูดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and Business Review จะเปนคุณประโยชนในการตอยอดทาง 

ความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

 

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: กาญจนา ไทยชน, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
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

ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคไทย ครึ่งปแรก เดือนมิย.60 
อยูที่ 74.9 ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 
และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การสื่อสารภายในครอบครัวตอน การสื่อสารภายในครอบครัว

ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคไทย ครึ่งปแรก เดือนมิย.60 ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคไทย ครึ่งปแรก เดือนมิย.60 
อยูที่ 74.9 ลดลงตอเนื่องเปนเดือนท่ี 2 อยูที่ 74.9 ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 
และต่ำสุดในรอบ 5 เดือนและต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

ไลฟสไตลสุดฮิตไลฟสไตลสุดฮิต
ของชาวเมียนมาของชาวเมียนมา
ในยุคสังคมเมืองในยุคสังคมเมือง

10

แมดัชนีจะปรับตัวลดลงตอเนื่อง 2 เดือน 
แตก็เปนสถานการณชั่วคราวเทานั้น เพราะขณะนี้รายไดจาก 

เกษตรกรจากสินคายางพารา มันสำปะหลัง 
ปาลม ขาวโพดเลี้ยงสัตว เริ่มดีขึ้น 

และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคยังเปนขาขึ้น 
ไมทรุดตัวลงไปกวานี้แลว เพียงแตชวงนี้ความเชื่อมั่น

อาจชะลอตัวลงบางเล็กนอย 

การเติบโตของเศรษฐกิจจีนดังกลาว
สะทอนวารัฐบาลจีนตระหนักดีถึงสถานการณ

เศรษฐกิจโลก โดยยอมอดเปรี้ยวไวกินหวาน ดวย
การ “ปรับวิธีการและลดความเร็ว” จากเดิม 
ที่วิ่งมาราธอน ดวยความเร็ววิ่ง 100 เมตรเปน 

ดวยวิธีวิ่งผลัด 4 คูณ 400 เมตร ควบคู
ไปกับการ “ปรับเปลี่ยนทิศทาง” 

ในการพัฒนา  

กระแสความนิยมของชาวเมียนมายุคใหมในสังคมเมือง
มีความคลายคลึงกับไทย ชวยเพิ่มโอกาสใหผูประกอบการไทย 

สามารถเขาไปทำตลาดในเมียนมาไดหลากหลายขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมสินคาและบริการที่รองรับรูปแบบ

การใชชีวิตในสังคมเมือง เชน โรงภาพยนตรและสื่อบันเทิง 
รานอาหารและเครื่องดื่มสมัยใหม 

สถานเสริมความงาม ฟตเนส 
ศูนยประดับยนต และ
ศูนย Car Care เปนตน

                 ดวยเหตุนี้ธุรกิจดานอาหาร
              จึงเปนสาขาที่รัฐบาลประกาศ
            สนับสนุน เริ่มตั้งแตโครงการ
          ครัวไทยสูครัวโลก ป 2547 และ 
        โครงการ Thailand Food Valley ซึ่ง
          เริ่มตั้งแตป 2555 มีเปาหมายเชื่อมตอ     
     สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อ 
    พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสำหรับรัฐบาล 
      ปจจุบัน แนวคิดการจะเปน “ประเทศไทย 4.0”  
              ก็ยังเสนอใหประเทศไทยเปน “ชาติการคา”       
                          ดานธุรกิจอาหารเชนกัน 

14

52

32

36

22
ขาดขอมูล ไรเชื่อมโยง ขาดขอมูล ไรเชื่อมโยง 
อุปสรรคภาคธุรกิจอุปสรรคภาคธุรกิจ
อาหารไทยอาหารไทย

การสื่อสารจึงมีอิทธิพล
ตอสัมพันธภาพระหวาง 

สมาชิกครอบครัวและสังคม 
กลาวคือการสื่อสาร 

และความภาคภูมิใจในตนเอง 
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อดีต ปจจุบัน และอนาคต” 
ตอนจบ

“การคา การลงทุน 
และโลจิสติกสจีน ... 
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ตอนจบ









เศรษฐกิจไทย ยังไมสวย 
แมจะผานเขาสู ครึ ่งหลัง 
ของป 2560 ศูนยพยากรณ 

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอ 
การคาไทย ขอมูลเดือนมิถุนายน 60  
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคอยูที่ 74.9 
ลดลงจาก 76.0 ในเดือนพฤษภาคม 60 
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
โดยรวมอยูที่  63.3 ลดลงจาก 64.3 
ในเดือนพฤษภาคม 60 สวนดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นเกี ่ยวกับโอกาสการหางานทำ 
อยูที่ 70.0 ลดลงจาก 70.9 และดัชนี 
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต 
อยูที่ 91.5 ลดลงจาก 92.7 

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผู  
อำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

ดัชนีเช่ือม่ันผู้บริโภคไทย 
คร่ึงปีแรก เดือนมิย.60 
อยู่ท่ี 74.9 ลดลงต่อเน่ือง
เป็นเดือนท่ี 2 
และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดเปดเผยอีกวา ดัชนีความเชื่อมั่นผู 
บริโภคปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือน 

ที่ 2 ของป 60และอยูในระดับต่ำสุด 
ในรอบ 5 เดือน โดยมีปจจัยลบจาก 
ราคาสินคาเกษตรยังทรงตัวอยูในระดับ 

ต่ำ ผูบริโภคกังวลปญหาคาครองชีพ 
และราคาสินคาที ่ย ังอยู ในระดับสูง 
ความกังวลเกี ่ยวกับสถานการณที ่ไม 

แนนอนของการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลก รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็มีผลเชนกัน 
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

แม้ดัชนีจะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง2 เดือน แต่ก็เป็น 
สถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น เพราะขณะน้ีรายได้ 
จากเกษตรกรจากสินค้ายางพารา มันสำปะหลัง 
ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มดีขึ้น และดัชนี 
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคยังเป็นขาข้ึน ไม่ทรุดตัว 
ลงไปกว่านี้แล้ว เพียงแต่ช่วงนี้ความเช่ือมั่นอาจ 
ชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อย 
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ปาลม ขาวโพดเลี้ยงสัตวเริ่มดีขึ้น และ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคยังเปนขาขึ้น 
ไมทรุดตัวลงไปกวานี้แลว เพียงแต 
ชวงนี้ความเชื่อมั่นอาจชะลอตัวลงบาง 
เล็กนอย ” ผศ.ดร.ธนวรรธนกลาว

ทุกปญหายอมมีทางออก กรณี 
นี้ที่เกิดขึ้น หากรัฐบาลควรเรงกระตุน 
การใชจายของภาครัฐ และเรงรัดการ 
ลงทุนของภาครัฐใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม 
ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มกำลัง 
ซื้อใหกับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะ 
ชวยใหความเชื่อมั่นผูบริโภคและการ 
ใชจายของภาคประชาชนปรับตัวดีขึ้น 
อยางตอเนื ่องในชวงครึ ่งหลังของป 
ดังนั้นไมตองกังวลกันจนเกิดไป เพราะ 
ความหวังยังมีในชวงครึ่งปหลัง

สวนปจจัยบวก ไดแก การสงออกใน 
เดือนพ.ค. 60 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 52 
เดือน ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ 
ปรับตัวลดลง เงินบาทแข็งคาข้ึนเล็กนอย

การที่ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ปรับตัวลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 2  
และอยูในระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน 
แสดงวา ผูบริโภคยังเห็นวา สถานการณ 
เศรษฐก ิจโดยรวมย ังฟ  นต ัวข ึ ้นไม  
มากนัก โดยผูบริโภคยังกังวลเกี่ยวกับ 
สถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ไทย และเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความ 
ผันผวนสูง ราคาพืชผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะขาว ยางพารา มันสำปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมน้ำมัน 
ยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ ซึ่งเปนตัว 
บั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวม

อยางไรก็ตาม ผศ.ดร.ธนวรรธน 
มองวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่ 
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 2 เดือนนี้ 
จะเปนสถานการณเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน 
เนื ่องจากขณะนี ้แนวโนมรายไดของ 
เกษตรกรเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแลว จาก 
สถานการณราคายางพารา มันสำปะหลัง 
ปาลมน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้น และหาก 
พิจารณาดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภค 
ในรายไตรมาส จะพบวา เริ่มฟนตัวดี 
ขึ้นเชนกัน ในภาพรวม ในขณะที่ 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคยังคงเปน 
ขาขึ้น

“แมดัชนีจะปรับตัวลดลงตอเนื่อง 
2 เดือน แตก็เปนสถานการณชั่วคราว 
เทาน้ัน เพราะขณะน้ีรายไดจากเกษตรกร 
จากสินคายางพารา มันสำปะหลัง 
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ผลการศึกษาวิจัยพบวารูปแบบที่ผูประกอบการ 
SMEs ไทยจะสามารถเขาสูตลาด E-commerce 
จีนไดมีอยูดวยกัน 5 รูปแบบ ดังตอไปนี้    

1. การเขาสูตลาดในรูปแบบที่ 1: ผาน Thaitrade 
.com ซึ่งดำเนินการโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย มีวัตถุประสงคเพื่ออำนวยความสะดวก 
ใหกับผูประกอบการที่ตองการขายสินคาและบริการใหกับ
ผูซื้อตางประเทศ และเปนชองทางในการกระตุนการสงออก 
อีกชองทางหน่ึง ลักษณะธุรกรรมการซ้ือขายเปนท้ังแบบธุรกิจ 
ติดตอกับธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) และ แบบ 
ธุรกิจติดตอกับผูบริโภคโดยตรง (Business-to-Consumer: 
B2C)

2. การเขาสูตลาดในรูปแบบที ่2: ผาน Alibaba.com 
โดยSMEs ที่สนใจสามารถดำเนินการผานทางบริษัททองถิ่น 
ในประเทศที่ไดรับการรับรอง (Authorized Resellers) ซึ่ง 
บริษัทตัวแทนในประเทศไทยท่ีไดรับการรับรองจาก Alibaba 
มีอยู 2 บริษัท คือ บริษัท Ready Planet (www.readyplanet 
.com) และบริษัท AJ (www.ajthai.com)

3. การเขาสูตลาดในรูปแบบที่ 3: Supplier Model 
ซึ ่งเปดโอกาสใหเจาของกิจการที ่มีผลิตภัณฑที ่โดดเดน 
เปนที ่นิยมของผู บริโภคสามารถนำผลิตภัณฑของตนไป 
ขายบนPlatform ไดในสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ การ 
เปดเปน e-Store สำหรับขายสินคาของตนบน Platform 

การแสวงหาโอกาสการค้า
สินค้าและบริการระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ประกอบการ  SMEs ไทย
จาก China E-commerce

â´Â

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

สำนักพัฒนาองคความรู

นั้นๆ รูปแบบที่สองคือ ทางเจาของ Platform ตกลงเจรจา 
กับทางเจาของผลิตภัณฑเพื่อใหมาเปน Supplier ใหกับ 
Platform กลาวคือ เจาของ Platform ซื้อสินคาจาก 
เจาของธุรกิจมาจำหนายแกผูบริโภคเอง

4. การเขาสูตลาดในรูปแบบที ่4: ผานทาง Shanghai 
Kuajingtong (KJT) Platform ซึ่งเปนโครงการนำรอง 
Cross-border E-commerce Platform ที่ไดรับการสนับ- 
สนุนจากรัฐบาลทองถิ่นของจีน มีฐานที่ตั้งอยู ณ มหานคร 
เซี่ยงไฮ มีลักษณะเดนที่เอื้อตอการเขาสู E-commerce 
จีนสำหรับผูประกอบการ SMEs ไทย

5. การเขาสูตลาดในรูปแบบที ่ 5: ผานทาง Platform 
Meituan สำหรับภาคบริการ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาด
E-commerce จีน

ขั ้นตอนการเขาสู ตลาดหรือการแสวงหาประโยชน 
จาก China E-commerce

 

ทรัพยสินทางปญญานับเปนสิ่งที่สำคัญในประเทศจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องหมายการคา ดังนั้น เมื่อมีการ 

ผ

01 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ
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พิจารณาเขาสูตลาด China E-commerce ควรมีการ 
ตรวจสอบวาเครื่องหมายการคาที่มีอยูไดรับการจดทะเบียน 
ในประเทศในประเทศจีนในหมวดหมูที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
หรือไม ซึ่งจำเปนตองอาศัยหรือใชบริการผูที่มีประสบการณ 
ในตลาดจีนเกี่ยวกับระเบียบดานนี้ นอกจากนี้ จากการ 
เพิ ่มขึ ้นของกลุมผู มีรายไดระดับสูงของประชาชนชาวจีน 
ทำใหอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเด็นดานราคา 
ของผลิตภัณฑจึงกลายมาเปนปจจัยรองในกลุมผูบริโภคใน 
ปจจุบัน ผลิตภัณฑที่จะสามารถคงอยูไดในตลาดในระยะ 
ยาวจึงจำเปนตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื ่อง 
เพื่อคงรักษาไวซึ่งคุณภาพที่ผูบริโภคชาวจีนใหความสำคัญ 
เปนหลัก

ผู ประกอบการที ่สนใจเขาสู หรือแสวงหาโอกาสจาก 
China E-commerce ควรมีการศึกษาตลาดอยางครบถวน 
เชน พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีน หมวดสินคาที่ไดรับความ 
นิยมและเปนที่ตองการของผูบริโภคชาวจีน กฎระเบียบ 
การคา บริการเสริมการขายที่เกี่ยวของ และบริการหลัง 
การขาย เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีความพรอมในการแขงขัน 
กับผูประกอบการรายอื่นในตลาด และประเมินความพรอม 
ตลอดจนศักยภาพของตนเองเมื่อพิจารณาเทียบกับความ 
ตองการของตลาดและคูแขง เมื่อทราบถึงพฤติกรรมการ 
บริโภคของผูบริโภคตามเมืองตางๆ ลำดับถัดไปผูประกอบการ 
ควรมีการกำหนดตลาดและกลุมลูกคาเปาหมายของผลิตภัณฑ 
ที่ตองการจำหนายในตลาดผานการคาออนไลนที ่ชัดเจน 
เพื่อพิจารณาเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
ตลาดเปาหมาย และกลุมลูกคาเปาหมาย

เนื่องจากผูบริโภคชาวจีนสวนใหญมักมีความสามารถ
ในภาษาตางประเทศที่คอนขางจำกัด ทำใหยังคงยึดติดกับ 

Platform ที่ยังคงใชภาษาจีนเปนหลัก และสวนใหญมัก 
เลือกเขาเยี่ยมชม Platform จำหนายสินคาที่ใชภาษาจีน 
เพื่อการติดตอสื่อสารเปนหลัก ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการ หากผู 
ประกอบการมีความสามารถในภาษาจีนเพ่ือใชในการจำหนาย 
สินคา หรือติดตอทางธุรกิจกับผูบริโภค หรือหุนสวนทาง 
การคา จึงยอมทำใหสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถของ 
ธุรกิจไดมากขึ้น ติดตอคาขายไดสะดวกขึ้น ติดตามขาวสาร 
การดำเนินธุรกิจไดทันทวงที และยังสามารถชวยใหการ 
ดำเนินธุรกิจประจำวันเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทตางชาติที่ประสบความสำเร็จสวนใหญจำเปน
ตองมีพันธมิตรที่เชื่อถือไดในตลาดจีน โดยอาจอยูในรูปของ 
ตัวแทนจำหนายหรือรานคาปลีกเพื่ออำนวยความสะดวก 
ตอการเขาสูตลาด บริการหลังการขาย การขนสง และ 
การติดตอกับลูกคา การเลือกหรือพิจารณาพันธมิตรทาง 
ธุรกิจที่ถูกตองกับธุรกิจควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ 
เชน ความนาเชื่อถือ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ 
E-commerce ขนาดของบริษัท และสินคาที่นาสนใจ 
เปนตน นอกจากนี ้หากผูประกอบการเปนผูประกอบการที ่
มีศักยภาพในการผลิตที่คอนขางจำกัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
SMEs อำนาจการตอรองทางธุรกิจกับผูคารายใหญในตลาด 
จีนมีความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากตลาดจีนเปนตลาดคอน 
ขางใหญ ทำใหปริมาณคำสั่งซื้อแตละครั้งมีในปริมาณที่มาก 
เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณการผลิตไดมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ควบคุมคุณภาพของสินคา และเพิ่มอำนาจการ 
ตอรองทางธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs จำเปนตองมีการ 
รวมกลุมกันขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจตอรองกับคูคาชาวจีนที่มัก 
เปนผูประกอบการรายใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Platform 
ที่ทำการจำหนายสินคาผานชองทาง E-commerce

นอกจากปจจัยแหงความสำเร็จที่สำคัญขางตน ผูประ- 
กอบการไทยที่ตองการเขาตลาดจีน ควรดำเนินการเพื่อให 
มีตราสินคา (Brand) เปนที่รูจักในกลุมผูบริโภคชาวจีนให 

02 ศึกษาขอมูลการตลาดกลุมสินคา
เปาหมาย และกลุมลูกคาเปาหมาย 

04 มีการรวมกลุมเพื่อการดำเนินการเจรจา
ทางธุรกิจและการมีทีมงานในประเทศจีน

03 ภาษาจีนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ
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การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา,
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ

กลุมสินคาเปาหมาย,
กลุมลูกคาเปาหมาย

ภาษาจีนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ

มีการรวมกลุมเพื่อการดำเนินการ
เจรจาทางธุรกิจ

(Adapted from NAMU Life)

For Startup SMEs

Key Success Factor
to Enter China E-commerce
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Trademark Registration
and Product Quality

Development
Business Chinese
Communication

Target Products
and Customers

Chinese Business
Partners

การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

กลุมสินคาเปาหมาย,
กลุมลูกคาเปาหมาย

ภาษาจีนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ

การมีทีมงานในประเทศจีน

(Adapted from NAMU Life)

#2 For Thai Enterprises

Key Success Factor
to Enter China E-commerce
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มากที่สุด รวมถึงการวิเคราะหขอมูลและการตรวจสอบสื่อ 
สังคมออนไลนเพื ่อใหสามารถเขาใจถึงแนวโนมของการ 
บริโภค อิทธิพลของสื่อ ผลิตภัณฑที่กำลังอยูในกระแส 
เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับความสามารถในการทำกำไรของสินคา 
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการกระตุน เนนการมี 
สวนรวมของผูบริโภคอยางสม่ำเสมอผานกลยุทธการสงเสริม 
การตลาดอยางตอเนื่อง 

ข้อเสนอแนะกลยุทธ ์
และมาตรการที่เกี่ยวข้อง

(1) สรางความมุงมั่นและแรงบันดาลใจแกผูประกอบ 
การในการใชชองทางการตลาดออนไลนในการขยายตลาด 
และกลุมลูกคา เนื่องจากความมุงมั่น หรือความกระตือรือรน 

ของผูประกอบการในการใชชองทางการตลาดออนไลนใน 
การขยายตลาดและกลุ มลูกคาของตนจึงเปนสิ ่งที ่สำคัญ 
ลำดับตนๆ หากผูประกอบการรายใดตองการเขาใชประโยชน 
จากรูปแบบการคาออนไลน นอกเหนือจากการคารูปแบบ 
เดิมของผูประกอบการ

(2) พัฒนาการขยายฐานการรับรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ 
ในจีน และการติดตอส่ือสารกับกลุมลูกคาชาวจีนท่ีมีศักยภาพ 
โดยตรง ไดแก การเลือก Platform ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
และเชื่อมโยงกับชองทางการคาอื่นๆ เขาใจ Platform 
จำหนายสินคาตางๆ ของจีนเพื่อใหสามารถใชประโยชนได 
อยางเต็มที ่ เขาใจพลังของสื่อออนไลนหรือการไดรับอิทธิพล 
ผานสื่อออนไลนในกลุมผูบริโภคชาวจีน พัฒนารูปแบบการ 
ใหบริการและใชประโยชนจากขอมูลจากสื ่อออนไลนที ่ 
เหมาะสม และสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับPlatform 
หรือผูใหบริการสื่อออนไลนเพื่อเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค 
ชาวจีนอยางแทจริง ทั้งนี้ เพื่อใหตราสินคาเปนที่รูจักใน 

01 ขอเสนอแนะกลยุทธสำหรับผูประกอบการ
และกลุมธุรกิจ SMEs ไทย
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02
กลุมผูบริโภคชาวจีน ผูประกอบการไทยควรเรียนรูการใช 
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมดวย เชน เคร่ืองมือ 
คนหา (Search Engines) และจดหมายขาวหรืออีเมล

(3) สงเสริมและสนับสนุนใหผู ประกอบการไทยใช 
เอกลักษณไทยในการทำการตลาดกลุ มผู บริโภคชาวจีน 
รวมถึงสรางกลยุทธเพื่อการตระหนักรูถึงเอกลักษณไทยใน 
การสรางความแตกตางของตัวผลิตภัณฑ เชน เนนความ 
เกี่ยวโยงในดานของวัฒนธรรม พัฒนาสินคาโดยใชความ 
คิดสรางสรรคโดยเนนกระบวนการสรางเรื่องราวผนวกกับ 
วัฒนธรรมไทยเขาไปดวย เปนตน เพื่อทำใหเอกลักษณไทย 
เปนที่รูจักและจดจำ สรางความแตกตาง และสรางความ 
ตระหนักรูใหกับกลุมผูบริโภคชาวจีนอยางชัดเจน โดยผนวก 
นำทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวส่ือสารผานทางส่ือประชาสัมพันธ 
ของตราสินคาและตัวผลิตภัณฑ

(4) สรางความเชื ่อมโยงของผลิตภัณฑอาหารและ 
เครื่องดื่มกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากผู 
ประกอบการไทยกลุ มผลิตภัณฑอาหารและเครื ่องดื ่มมี 
ขอไดเปรียบทางการแขงขันสูงและผูบริโภคชาวจีนใหความ 
นิยมคอนขางมาก ดังนั้น ผูประกอบการ SMEs ไทย ควร 
ดำเนินการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เนนการ 
สรางควมเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งปจจัยที่สำคัญ 
คือ การสรางเครือขายทางธุรกิจระหวางกลุมอุตสาหกรรม 
เพื ่อรวมผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม 
อื่นๆ ที่เกี่ยวของมีการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืนในระยะยาว

(5) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวแบบใหมที่สอดคลอง 
กับความตองการของกลุมผูบริโภค ควบคุมมาตรฐานการ 
ใหบริการ และการสรางเรื่องราวในสถานที่ตางๆ ที่เปนที่ 
นิยม ผานกลยุทธที่สำคัญ ไดแก สรางความรับรูในกลุมนัก 
ทองเที ่ยวผานการสื ่อสารความเปนไทยในการใหบริการ 
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงคุณคาและสรางสรรค ขยายตลาด 
ภาคการทองเที่ยวรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง และยกระดับ 
ความเขมแข็งของผูประกอบการไทยผานความรวมมือกับ 
ตางประเทศ

(1) เสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) 
และพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทย 
ในระยะยาว รวมถึงการรวมกลุมของผูประกอบการเพื่อ 
เพิ่มอำนาจตอรอง รวมกันพัฒนาศักยภาพทางดานการ 
ผลิต การควบคุมคุณภาพ และปริมาณของสินคา ตลอดจน 
การรักษามาตรฐานของสินคาใหตรงตามที่ผูบริโภคตองการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ SMEs ในกลุมสินคา 
เกษตร 

(2) สงเสร ิมการพัฒนาผลิตภัณฑให ได มาตรฐาน 
และเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ ผานการสนับสนุน 
ของหนวยงานภาครัฐที่เกี ่ยวของเพื่อยกระดับสินคาใหได 
มาตรฐานและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานในระดับสากล 
เชน การถายทอดองคความรูเกี ่ยวกับมาตรฐานสากลใน 
อุตสาหกรรมตางๆ และกระบวนการพัฒนาเพื ่อใหได 
มาตรฐาน การดำเนินการสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP เพื่อ 
รองรับการทำตลาด E-commerce ของจีน เปนตน ตลอด 
จนการรับรองมาตรฐานสินคาระหวางประเทศผานหนวย 
งานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน โครงการ Thailand Trust 
Mark โดย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย

(3) เผยแพรองคความรู เกี ่ยวกับการทำตลาดในตาง 
ประเทศแกผูประกอบการไทย ภาครัฐควรเขามามีสวนชวย 
ในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ไทยอยาง 
คอยเปนคอยไป เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศ 
และแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนาสงเสริม 
ที่สำคัญ ไดแก การฝกอบรมและถายทอดองคความรู การ 
จัดทำฐานขอมูลการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน การใหคำ 
ปรึกษาทางธุรกิจ และการสนับสนุนการทำตลาดของ SMEs 
การสนับสนุนการสรางเครือขายของผู ประกอบการใน 
ประเทศจีน และการสงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูประ- 
กอบการ SMEs ไทย

ขอเสนอแนะมาตรการสำหรับ
หนวยงานภาครัฐ 
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ปฏิเสธไมไดวาธุรกิจการ 
ผล ิตและการค าส ินค า 
อาหารเปนธุรกิจที่สำคัญ

ของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากมีหวงโซการ 
ผลิตที่เชื่อมโยงตั้งแตเกษตรกรรม อุต- 
สาหกรรม และธุรกิจสงออก ในเชิงมูลคา 
เพียงแคภาคเกษตรกรรมก็มมูลคารอย 
ละ 8-10 ของจีดีพี สวนในเรื่องการ 
จางงาน ธุรกจิเหลานี้ครอบคลุมรอยละ 
30 ของการจางงานของไทย เชน โรงงาน 
แปรรูปอาหาร โรงแรมและรานอาหาร 
เปนตน  

ดวยเหตุนี้ธุรกิจดานอาหารจึงเปน
สาขาที่รัฐบาลประกาศสนับสนุน เริ่ม 
ต้ังแตโครงการครัวไทยสูครัวโลก ป 2547 
และ โครงการ Thailand Food Valley 
ซ่ึงเร่ิมต้ังแตป 2555 มีเปาหมายเช่ือมตอ 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาค 
เอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปสำหรับรัฐบาลปจจุบัน แนวคิด 
การจะเปน “ประเทศไทย 4.0” ก็ยัง 
เสนอใหประเทศไทยเปน “ชาติการคา” 
ดานธุรกิจอาหารเชนกัน 

งานวิจัยยุทธศาสตรชาติการคา 
แลยุทธศาสตรการรวมกลุมภาคีธุรกิจ 
ของทีดีอารไอซึ ่งจัดทำใหสำนักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตรการคาพบวา 
แนวคิคหลักที่จะชวยพัฒนาใหไทยเปน 
ชาติการคาที่เขมแข็งไดมีอยู 2 ขอ 

ป
ขอแรก ผูผลิตวัตถุดิบและผูประ 

กอบการภายในประเทศจะตองประสาน 
เปนหวงโซมูลคา (value chain) อาหาร 
ท่ีเขมแข็ง เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหาร 
ในปจจุบันตองเผชิญกับความทาทาย 
ในเรื ่องของการตรวจสอบมาตรฐาน 
สุขอนามัยท่ีเขมงวดของประเทศผูนำเขา 
อาทิ ตองไดรับการรับรองวาผาน “ระบบ 
การตรวจสอบยอนกลับ” (traceability) 
ท่ีชวยใหตรวจไดวาวัตถุดิบมาจากแหลง 
ผลิตที่สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ 
อาจยังตองเผชิญมาตรการอื่นๆ เชน 
เรื ่องการผลิตที่ไมใชแรงงานทาสหรือ 
ไมทำลายสิ่งแวดลอม

ขอท่ีสอง หากอุตสาหกรรมอาหาร 
ของไทยมุ งจะเขาไปแข็งขันในตลาด 
ตางประเทศใหไดน้ัน ผูผลิตวัตถุดิบและ 
ผูแปรรูปอาหารของไทยจะตองสามารถ 
เชื ่อมตอและตอบสนองกับตลาดตาง 
ประเทศอยางรวดเร็ว

อยางไรก็ดี ทีดีอารไอพบวา หนึ่ง 
ในอุปสรรคสำคัญที่ทำใหเราไมสามารถ 
พัฒนาในสองประเด็นไดคือการขาด 
ขอมูลที่แมนยำและการเขื่อมตอขอมูล 
ระหวางผูประกอบการในหวงโซมูลคา

ในตนน้ำของหวงโซมูลคาประกอบ 
ดวยเกษตรกรรายเล็กจำนวนมาก เชน 
ชาวนาไทยในภาคกลางมีพ้ืนท่ีการเพาะ 
ปลูกเฉลี่ย 16 ไรตอราย ในขณะที่การ 

ขาดข้อมูล ไร้เชื่อมโยง 
อุปสรรคภาคธุรกิจอาหารไทย
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รวมตัวในรูป “สหกรณการเกษตร” ซึ่ง 
จำนวน 3,600 แหงทั่วประเทศ เกิน 
ครึ่งเปนสหกรณขนาดเล็ก ทำใหการ 
เขาถึงขอมูลราคาและแนวโนมตลาดที่ 
ทันการณมีตนทุนในการดำเนินการที่ 
สูงไมคุมคาตอการลงทุนจัดทำขอมูลเอง

ปญหาดังกลาวเกิดขึ ้นเชนเดียว 

กับผูประกอบการในสวนกลางน้ำและ 
ปลายน้ำของหวงโซมูลคา กลาวคือ ผู 
แปรรูปสินคาและผูสงออกสินคาอาหาร 
รายยอย การไมมีขอมูลหรือมีขอมูลเก่ียว 
กับตลาดตางประเทศที่ไมลึกเพียงพอ 
ในการนำมาใชในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
เชนกัน เชน ขอมูลแนวโนมของความ 

ตองการของสินคาในตลาดในระยะสั้น 
และระยะปานกลาง รายชื่อผูประกอบ 
การที่มีความสนใจในการนำเขาสินคา 
ไทยดังกลาว การวิเคราะหผลกระทบ 
ของการเปลี ่ยนแปลงของนโยบายใน 
ประเทศที ่จะม ีผลกระทบตอความ 
ตองการของจำนวนสินคาและรายชื่อ 
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คูแขงในตลาดสินคา รายละเอียดเกี่ยว 
กับ จุดออน จุดแข็งของสินคาที่ทดแทน 
และขอมูลเกี ่ยวกับมาตรฐานสินคาที่ 
สามารถวางจำหนายได

สหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางที่ดีใน 
เรื่องน้ี ในทุก ๆ เดือนกระทรวงเกษตร 
ของสหรัฐจะจัดทำรายงานสภาพความ 
ตองการของตลาดและกำลังการผลิต 
สินคาเกษตรรายการหลัก เชน ปศุสัตว 
เปนรายเดือน และวิเคราะหผลกระทบ 
ดานตาง ๆ ตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

การขาดขอมูลเชิงลึกขางตนนั้น 
อาจไมใชปญหาหลักของธุรกิจแปรรูป 

อาหารและผู สงออกขนาดกลางและ 
ขนาดใหญเนื่องจากมีการรวมตัวเปน 
เครือขายที่เขมแข็งผานสมาคมการคา 
เชน สมาคมผูผลิตอาหารสำเร็จรูป 
สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย และ 
รวมถึงหอการคาไทย หอการคาจังหวัด 
และสภาอุตสาหกรรม เปนแหลงขอมูล 
การตลาดท่ีสำคัญ แตอุปสรรคสำคัญ 
คือการไมสามารถเชื่อมตอกับสหกรณ 
หรือเกษตรกรตนน้ำไดอยางสมบูรณ

ปญหาการไมมีขอมูลหรือมีขอมูล
ไมสมบูรณนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับภาค 
เอกชนเทาน้ัน แตยังเกิดข้ึนกับหนวยงาน 

ของรัฐเชนกัน ผูเขียนไดแลกเปลี่ยนกับ 
นักวิจัยของสถาบันอาหาร (กระทรวง 
อุตสาหกรรม) ซึ่งถือเปน “คลังสมอง” 
ของธุรกิจผลิตอาหารของไทย พบวา 
ขอมูลเรื่องราคา คุณภาพและปริมาณ 
วัตถุดิบของไทยซึ่งมาจากฝงของกระ- 
ทรวงเกษตรฯ ซึ่งสวนใหญมาจากสำนัก 
เศรษฐกิจการเกษตร และขอมูลเร่ืองการ 
นำเขาสงออก และรสนิยมการบริโภคของ 
ตลาดตางประเทศซ่ึงมาจากฝงกระทรวง 
พาณิชย ยังไมลึกพอท่ีจะจัดทำ “ระบบ 
ขาวกรองทางการตลาด”  (market 
intelligence) ที่แมนยำได จึงตองจัด 
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ทำขอมูลดานการตลาดเอง ทำใหเกิด 
ความซ้ำซอนในการจัดทำขอมูลของภาค 
รัฐโดยรวมและส้ินเปลืองโดยไมจำเปน 

นอกจากน้ีแลว ยังไมนับรวมขอมูล 
อีกหลายชุดจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่ง 
เปนประโยชนตอวงการธุรกิจอาหารแต 
ก็ยังไมมีการเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ 
เชน ขอมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การผลิตอาหารที่จัดทำโดยกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเครือขายมหาวิทยาลัย 
ตาง ๆ และ ขอมูลผูผลิตสินคาเกษตร 
ผูแปรรูปอาหาร และผูสงออกซึ่งจัดทำ 
โดยหอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรม 

ปญหาไมมีขอมูลที่แมนยำมากพอ
และการไมอาจเชื่อมตอกันไดระหวาง 
ผูผลิตวัตถุดิบ และผูแปรรูปอาหาร และ 
ผูสงออก ทำใหธุรกิจการผลิตอาหาร 
ของไทยจึงยังคงตองเผชิญกับปญหา 
ความเสี่ยงเรื่องสินคาถูกตีกลับหรือการ 
หามนำเขาสินคาเกษตรท่ีไมไดมาตรฐาน 
เมื่อสงออกไปตางประเทศ

ขอจำกัดทั ้งหมดที่กลาวขางตน 
เปนที่ทราบกันดีอยูแลวในหมูเกษตรกร 
ผู ประกอบการแปรรูปและผู ส งออก 

สินคา รวมถึงภาครัฐเอง ผูเขียนจึงเห็น 
วา ถึงเวลาท่ีเราจำเปนตองมี “ตัวเช่ือม” 
ใหเกิดการจัดทำขอมูลใหเปนระบบและ 
ใหหนวยงานราชการและภาคเอกชน 

รวมกำหนดทิศทางการจัดทำขอมูลการ 
คาตางประเทศที่ตอบโจทยการใชงาน 
ของภาคเอกชนมากขึ้น

ในทางปฏิบัตินั้น เราควรมีคณะ 
กรรมการในระดับนโยบายที ่เปนตัว 
ประสานขามหนวยงานระดับกระทรวง 
เพ่ือรวมจัดทำขอมูลท่ีจำเปนตอเกษตรกร 
ผูประกอบการและผูสงออกรายยอย 

โดยเริ ่มตนจากขอมูลสองชุดที่สำคัญ 
ไดแก ขอมูลที่เก่ียวของกับตลาด เชน 
รสนิยมความตองการของผูบริโภคทั้ง 
ในและตางประเทศ ลักษณะและราคา 
ของสินคาที่มีอยูแลวในตลาด เพื่อหา 
จุดขายของสินคาที่จะผลิตในอนาคต 

การดำเนินการนี ้ควรใหสถาบัน 
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สำนัก 
งานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงอุต- 
สาหกรรม และสำนักงานนโยบาย และ 
ยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 
ซ่ึงจะเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพบริหาร 
จัดการและวิเคราะหขอมูล เขามาเปน 
คณะทำงานรวมบริหารจัดการขอมูล 
ดังกลาว โดยจะตองมีภาคเอกชน เชน 
หอการคา สภาอุตสาหกรรม และสภา 
ผูสงสินคาทางเรือฯ เปนที่ปรึกษาเพื่อ 

กำหนดรายละเอียดในขอมูลแตละชุด 
เพ่ือใหขอมูลท่ีจัดทำน้ันตรงความตองการ 
ของผูใชงานจริง สุดทายนี้ การดำเนิน 
นโยบายของรัฐควรพิจารณาวาเกษตรกร 
นั้นเปน “ผูประกอบการ” ที่รัฐตอง 
สนับสนุนขอมูลเพ่ือการตัดสินทางธุรกิจ 
ที่แมนยำมากกวาการใหเงินทุนอุดหนุน 
เพียงอยางเดียว

ด้วยเหตุนี้ธุรกิจด้านอาหารจึงเป็นสาขาที่รัฐบาล 
ประกาศสนับสนุน เริ่มตั้งแต่โครงการครัวไทยสู่ 
ครัวโลก ปี 2547 และ โครงการ Thailand Food 
Valley ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2555 มีเป้าหมายเช่ือมต่อ 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือ 
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสำหรับรัฐบาล 
ปัจจุบัน แนวคิดการจะเป็น “ประเทศไทย 4.0” 
ก็ยังเสนอให้ประเทศไทยเป็น “ชาติการค้า” ด้าน 
ธุรกิจอาหารเช่นกัน 
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นับต้ังแตป 2556 ประเทศ 
ไทยตองเผชิญกับภาวะ 
การสงออกที่หดตัวอยาง 

ตอเนื่อง โดยในป 2556 มูลคาการ 
สงออกของไทยในรูปเงินสกุลดอลลาร 
สหรัฐฯ หดตัว -0.25% และหดตัว 
ตอเนื่องในป 2557 และ 2558 เทากับ 
-0.45 และ -5.78 ตามลำดับ โดย 
สาเหตุสำคัญที ่ทำใหการสงออกของ 
ไทยในชวงนี ้หดตัวเกิดจากเศรษฐกิจ 
โลกที่อยูในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะ 
ประเทศจีนซึ ่งเปนคู คาที ่สำคัญของ 
ไทยที่เคยมีเศรษฐกิจขยายตัวมากกวา 
10% ตอป เหลือประมาณ 6%-7% ตอ 
ป ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอยางรวดเร็ว 
จาก 100 ดอลลารตอบารเรล เหลือ 
เพียง 40-50 ดอลลารตอบารเรล 
ประกอบกับราคาสินคาเกษตรที่มีแนว 
โนมหดตัว อยางไรก็ตามในป 2559 
มูลคาการสงออกของไทยในรูปเง ิน 
สกุลดอลลารสหรัฐฯสามารถกลับมา 
ขยายตัวได 0.5% หลังจากหดตัวตอ 
เนื่องมาตลอด 3 ป โดยสาเหตุสำคัญ 
ที่ทำใหการสงออกป 2559 ขยายตัว 
เกิดจากคาเงินบาทที่มีแนวโนมที่ออน 
คา สถานการณเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมี 

ทิศทางดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน 
และญี่ปุน และราคาน้ำดิบที่เริ่มปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยในปลายป 2559 
มีราคาน้ำมันดิบสูงกวา 50 ดอลลาร 

ตอบารเรล
สำหร ับการส งออกของไทยป  

2560 คาดวามีโอกาสเติบโตมากขึ้น 
โดยมูลคาการสงออกของไทยในชวง 
5 เดือนแรกพบวาสามารถขยายตัวได 
สูงถึงรอยละ 7.02% เทียบกับ 5 เดือน 
เดียวกันของป 2559 หรือมีมูลคาการ 
สงออกเทากับ 93,265 ลานบาท1 โดย 
ตลาดที่มีมูลคาการสงออกเติบโตมาก 
ไดแก ตลาดจีน ที่ขยายตัวได 31.48% 
หรือมีมูลคาสงออกประมาณ 11,618 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ตลาดเวียดนาม 

ที่ขยายตัวไดรอยละ 24.19% หรือมี 
มูลคาสงออกประมาณ 4,292 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ  ตลาดอินเดียที่ขยาย 
ตัวไดรอยละ 16.71% หรือมีมูลคา 

สงออกประมาณ 2,531 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ  ตลาดกัมพูชาที่ขยายตัวได 
รอยละ 18.80% หรือมีมูลคาสงออก 
ประมาณ 2,098 ลานดอลลารสหรัฐฯ  
และตลาดเกาหลีใตที ่ขยายตัวไดรอย 
ละ 23.03% หรือมีมูลคาสงออก 
ประมาณ 1,948 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
โดยสาเหตุที่ทำใหมูลคาการสงออก 5 
เดือนแรกของไทยสามารถขยายตัวได 
มาก เนื่องจากการพื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
ของไทยและของโลก รวมทั้งการสง 
ออกที่สามารถขยายตัวเกือบทุกตลาด 

น

ประเมินการส่งออกไทย
ปี 2560
â´Â
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สำหรับการส่งออกของไทยปี 2560 คาดว่า 
มีโอกาสเติบโตมากขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกของ 
ไทยในช่วง 5 เดือนแรกพบว่าสามารถขยายตัว 
ได้สูงถึงร้อยละ 7.02% เทียบกับ 5 เดือนเดียวกัน 
ของปี 2559 หรือมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 
93,265 ล้านบาท  
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คาดวาการสงออกป 2560 จะเติมโต 
มากขึ ้นคือการเติบโตของเศรษฐกิจ 
โลกที่คาดวาจะขยายตัวไดถึงรอย 3.5 
ขณะที่ป 2559 ขยายตัวใดเพียง 3.1  
โดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจ 
จีนที่ไตรมาสที่ 1 สามารถขยายตัวได 
6.9% จากการปรับตัวอยางเข็มแข็ง 
ในดานการลงทุน จากการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยที่ขยายตัวได 9.2%  
การคาคาปลีกขยายตัวได 10% และ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได 6.8% สง 
ผลใหไทยสามารถสงออกไปจีนขยาย 

ตัวไดถึง 31.48% ใน 5 เดือนแรก 
สำหรับผลการคาดการณการสงออก 
ของในป 2560 แสดงดังภาพที่ 1 และ 
ตารางที่ 1

สำหรับครึ่งปหลังของป 60 คาด 
วามูลคาการสงออกของไทยอาจขยาย 
ตัวไดต่ำกวาครึ่งปแรก โดยคาดวาจะ 
สามารถขยายตัวอยูในชวง 0% ถึง 
4% หรือมีมูลคาประมาณ 108,172  
ถึง 113,340 ลานบาท เนื่องจากใน 
ครึ่งปหลังของป 2560 ประเทศไทย 

โดยเฉพาะกล ุ มส ินค า เกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร สำหรับมูลคาการ 
สงออกทั้งป 2560 คาดวาจะสามารถ 
ขยายตัวได 3.6% หรือมีมูลคาเทากับ 
223,078 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ชวง 
คาดการณอยูที่ 2.0% ถึง 4.4% หรือ 
มีมูลคาสงออกประมาณ 219,633 ถึง 
224,801 ลานดอลลารสหรัฐฯ) โดย 
สามารถสงออกไดมากขึ ้นในตลาด 
สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป อินเดีย และ 
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุม 
อาเซียนใหม สวนสาเหตุหลักที่ทำให 

ภาพที ่1 ผลการคากการณ์การส่งออกป ี2560
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ตารางที ่1 ผลการคาดการณ์การส่งออกป ี2560 แยกรายประเทศ
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สหรัฐฯ
ญี่ปุน
สหภาพยุโรป
อาเซียน
อาเซียน (เดิม)
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
อาเซียน (ใหม)
กัมพูชา
ลาว
พมา
เวียดนาม
จีน
อินเดีย
ฮองกง
ออสเตรเลีย
แคนาดา
ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดแอฟริกา
ตลาดอเมริกาใต
อื่นๆ
รวมสินคาสงออก

24,056
20,060
21,950
55,155
32,878

106
7,834
10,190
5,992
8,756
22,277
4,959
4,237
4,175
8,907
23,742
5,296
11,830
9,768
1,365
10,379
6,771
3,913
20,067
214,352

24,495
20,563
22,044
54,657
32,400

80
8,079
9,634
6,393
8,215
22,257
4,659
3,994
4,176
9,428
23,810
5,154
11,468
10,305
1,343
9,096
6,177
3,905
22,310
215,327

25,408
20,818
22,856
56,205
32,624

83
8,112
9,743
6,519
8,167
23,581
5,020
4,008
4,340
10,213
26,545
5,520
11,863
10,448
1,379
9,283
6,326
3,969
22,460
223,078

0.7
-7.7
-6.0
-7.2
-15.1
-25.8
-17.6
-20.2
2.1

-16.2
7.7
9.6
5.1
-1.5
13.0
-5.4
-5.7
-6.2
5.0
-7.5
-10.1
-20.2
-15.0
-1.7
-5.8

1.8
2.5
0.4
-0.9
-1.5
-24.6
3.1
-5.5
6.7
-6.2
-0.1
-6.0
-5.7
0.0
5.8
0.3
-2.7
-3.1
5.5
-1.6
-12.4
-8.8
-0.2
11.2
0.5

3.7
1.2
3.7
2.8
0.7
4.0
0.4
1.1
2.0
-0.6
5.9
7.7
0.3
3.9
8.3
11.5
7.1
3.4
1.4
2.7
2.1
2.4
1.6
0.7
3.6

11.2
9.4
10.2
25.7
15.3
0.0
3.7
4.8
2.8
4.1
10.4
2.3
2.0
1.9
4.2
11.1
2.5
5.5
4.6
0.6
4.8
3.2
1.8
9.4

100.0

11.4
9.5
10.2
25.4
15.0
0.0
3.8
4.5
3.0
3.8
10.3
2.2
1.9
1.9
4.4
11.1
2.4
5.3
4.8
0.6
4.2
2.9
1.8
10.4
100.0

11.4
9.3
10.2
25.2
14.6
0.0
3.6
4.4
2.9
3.7
10.6
2.3
1.8
1.9
4.6
11.9
2.5
5.3
4.7
0.6
4.2
2.8
1.8
10.1
100.0

2558

มูลคาสงออก
 (ลานดอลลารสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (%) สัดสวน (%)

ประเทศคูคา
2559 2560* 2558 2559 2560* 2558 2559 2560*

หมายเหตุ : * คาดการณ



ตองเผชิญกับปจจัยเสี ่ยงหลายดาน 
คือ

1) คาเงินบาทที ่มีแนวโนมแข็ง 
คาขึ ้นอยางตอเนื ่องขณะที ่ประเทศ 
คูแขงสวนใหญคาเงินออนคาลง สงผล 
ใหไทยเสียเปรียบดานการแขงขัน โดย 
ถาดูตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนนั้บตั้งแต 
ตนป 60 เห็นไดวาคาเงินบาทของไทย 
เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ มีแนวโนม 
แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในเดือน 
มกราคม 2560 ไทยมีคาเงินบาทอยูที่ 
35.4 บาท/ดอลลารสหรัฐ แตในเดือน 
มิถุนายนอัตราแลกเปลี ่ยนลดลงมา 
อยูที่ 34.0 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดย 
สาเหตุหลักที่สงผลใหคาเงินไทยแข็งคา 
ขึ้นเกิดจากประเทศไทยมีเงินตราตาง 
ประเทศไหลเขาประเทศมากขึ ้นจาก 
การส งออกและการลงทุนจากตาง 
ประเทศ ซึ่งสงผลใหมีความตองการ 
เงินบาทมากขึ้น ซึ่งเปนแรงผลักดันให 
คาเงินบาทแข็งคาขึ ้นและเมื่อเปรียบ 
เทียบคาเงินประเทศตางๆ ในอาเซียน 

เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ พบวาใน 
อาเซียนมีเพียงไทยกับกัมพูชาที่คาเงิน 
มีแนวโนมแข็งคา โดยอัตราแลกเปลี่ยน 
ของไทยเข็งคาขึ้น 1.7% สวนกับพูชา 
แข็งคาขึ้น 0.9% ขณะที่ประเทศอื่นๆ 

ในอาเซียนมีคาเงินออนคาลง สำหรับ 
ประเทศนอกกลุมอาเซียนพบวาประเทศ 
ที่มีคาเงินแข็งคาขึ้นไดแก อินเดีย และ 
ออสเตรเลีย สวนประเทศ จีน ญี่ปุน 
ฮองกง แคนดา และสหภาพยุโรปม ี
คาเงินที่ออนคาลง ซึ่งจากที่กลาวใน 
ขางตนแสดงใหเห็นวาคาเงินบาทของ 
ไทยแข็งคาขึ้นในขณะที่ประเทศอื่นๆ 

คาเงินกำลังออนคา ซึ่งถาคาเงินของ 
ไทยยังคงแข็งคาขึ ้นตอไปอาจสงผล 
กระทบโดยตรงตอมูลคาการสงออก 
ในครึ่งปหลัง โดยถาอัตราแลกเปลี่ยน 
(คาเงินบาท) เปลี่ยนแปลงขึ้น 1% สง 

ผลใหมูลคาการสงออกเปลี ่ยนแปลง 
0.2% ในทิศเดียวกัน

2) การเม ืองย ุโรปเร ิ ่มม ีความ 
ชัดเจนมากขึ้น จากผลการเลือกตั้งใน 
เนเธอรแลนด และฝรั่งเศส แตยังตอง 
เฝาระวังผลของ Brexit และการเลือก 
ตั้งของเยอรมนี เนื่องจากกอนหนา 
การเลือกตั้งของประเทศ เนเธอรแลนด 
และฝรั่งเศส หลายๆ ประเทศกังวล 
เก่ียวกับผลการเลือกต้ังของท้ัง 3 ประเทศ 
คือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส และ 
เยอรมนี  เนื่องจากหากพรรคขวาใหม 
ของแตละประเทศชนะในการเลือกตั้ง 
อาจสงผลใหการรวมตัวเปนสหภาพ 
ยุโรปมีโอกาสออนแอลงและอาจถึง 
ขั้นตองสลายตัวไป อยางไรก็ตามผล 
การเลือกต้ังในเนเธอรแลนดพบวา นาย 
มารก รัตเต ที่ดำรงตำแหนงนายก 
รัฐมนตรีอยูในปจจุบัน สามารถเอาชนะ 
การเลือกตั้ง จากนายเกิรต วิลเดอรส 
ผูนำ “พรรคเสรีภาพ” ที่มีนโยบาย 

สำหรับครึ่งปีหลังของปี 60 คาดว่ามูลค่าการ 
ส่งออกของไทยอาจขยายตัวได้ต่ำกว่าครึ่งปีแรก 
โดยคาดว่าจะสามารถขยายตัวอยู่ในช่วง 0% ถึง 
4% หรือมีมูลค่าประมาณ 108,172  ถึง 113,340 
ล้านบาท เนื่องจากในคร่ึงปีหลังของปี 2560 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน 
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แบบขวาใหมหรือขวาจัดไปได ทำให 
สถานการณการเมืองในยุโรปมีความ 
ชัดเจนมากขึ้น สวนการเลือกตั้งใน 
ฝรั่งเศส นายเอมมานูเอล มาครง ผู 
สมัครสายกลางชนะการเลือกตั้ง สง 
ผลใหสถานการณการเมืองของยุโรป 
ยิ ่งม ีความชัดเจนมากขึ ้นเนื ่องจาก 
นายเอมมานูเอล มาครง ยังคงสนับสนุน 
การอยูเรวมกันในสหภาพยุโรป อยางไร 
ก็ตามแมการเมืองในยุโรปจะมีภาพที่ 
ชัดเจนมากขึ ้นแตก็ยังจำเปนตองแต 

เฝาระวังผลของ Brexit และการเลือก 
ตั้งของเยอรมนีตอไป ในครึ่งปหลัง

3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมี 
ทิศทางปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยใน 
เดือนมกราคม 2560 ราคาน้ำมันดิบ 
อยูที่ประมาณ 53.63 ดอลลารตอ 
บารเรล แตราคามีแนวโนมลดลงอยาง 
ตอเนื่องจนกระทั้งเดือนมิถุนายนราคา 
น้ำมันดิบปรับตัวลดลงเหลือ 46.60 
ดอลลารตอบารเรล โดยปจจัยที่สงผล 
ใหราคาน้ำมันมีแนวโนมปรับตัวลดลง 

เกิดจาก ปริมาณการผลิตน้ำมันของ 
กลุมโอเปกยังคงสูงขึ้น โดยไดรับแรง 
หนุนจากปริมาณการผลิตน้ำมันของ 
ลิเบียและไนจีเรีย แทนขุดเจาะน้ำมัน 
ที่มีการใชงานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
และสำนักงานพลังงานสากล (IEA) 
คาดวาการผลิตน้ำมันในปหนาจะมี 
ปริมาณมากกวาความตองการ และ 
อุปทานน้ำมันดิบทั ่วโลกอาจเพิ ่มขึ ้น 
1.5 MBD ในป 2561 ซึ่งถาในครึ่งป 
หลังราคาน้ำมันยังคงปรับตวลดลงตอ 

30

Special Report



เนื่องอาจสงผลใหมูลคาการสงออกลด 
ลงเนื่องจากมูลคาสินคาสงออกในกลุม 
ที่เกี่ยวของกับน้ำมัน เชน เคมีภัณฑ 
และเม็ดพลาสติกมีมูลคาลดลง

4) คาดว าราคาส ินค าเกษตร 
ของโลกในภาพรวมจะสามารถขยายตัว 
ได 0.1% แตราคาสินคาเกษตรของ 
โลกหลายรายการลดลง โดยเฉพาะ 
ราคาสินคาเกษตรที ่สำคัญของไทย 
ปรับตัวลดลง เชน ยางพารา และ 
น้ำมันปาลม สงผลใหมูลคาการสงออก 

สินคาในกลุมเกษตรเหลานี้ลดลง
5) คร ึ ่ งป หล ั งสหร ั ฐฯอาจม ี 

มาตรการกีดกันทางการคาเพื่อรักษา 
ผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศ 
กับประเทศที่เปนฝายไดดุลการคากับ 
สหรัฐ 16 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
โดยสินคาที่ไทยมีโอกาสโดนมาตรการ
กีดกันคือ เครื่องจักร เครื่องกล คอม- 
พิวเตอร  เครื่องจักรไฟฟา/อุปกรณ 
ไฟฟา  ผลิตภัณฑจากยางพารา อัญมณ ี
และเครื ่องประดับ/รัตนชาติ/ไขมุก 

ยานยนตและสวนประกอบ และเครื่อง 
แตงกายที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต

อยางไรก็ตามแมว าจะมีปจจัย 
เสี ่ยงอยู หลายประเด็นในครึ ่งปหลัง 
แตย ังเช ื ่อว าการสงออกของไทยใน 
ครึ ่งปหลังยังคงสามารถขยายตัวแม 
จะอยู  ในอ ัตราท ี ่ต ่ำกว าคร ึ ่งป แรก 
เนื ่องจากมีปจจัยบวกจากการเติบโต 
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนปจจัยที่สง 
ผลตอการสงออกมากที่สุด
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นับตั้งแตรัฐบาลเมียนมา
ดำเนินนโยบายเปดประเทศ 
ในป 2553 เปนตนมา 

เศรษฐกิจเม ียนมาก็ขยายตัวอย าง 
ตอเนื่อง ประกอบกับนโยบายพัฒนา 
ประเทศ และอิทธิพลของกระแส 
เทคโนโลยียุคใหมลวนเปนปจจัยสำคัญ 
ที่กระตุนใหเมียนมาเขาสู สังคมเมือง 
(Urbanization) มากขึ้น เห็นไดจาก 
ในป 2558 สัดสวนประชากรที่อยูใน 
เขตเมืองของเมียนมาอยูที่ราว 34% 
ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 
29% ในป 2548 นอกจากนี้ The 
Boston Consulting Group บริษัท 
ที่ปรึกษาชั้นนำคาดวากลุมประชากร 
เม ียนมาที ่ม ีรายไดปานกลางขึ ้นไป 
(Middle and Affluent Class : 
MAC) ซึ่งมีรายไดตอเดือนสูงกวา 120 
ดอลลารสหรัฐ จะมีจำนวนราว 10.3 
ลานคนภายในป 2563 คิดเปนสัดสวน 
15% ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
การเขาสูสังคมเมืองและการเพ่ิมข้ึนของ 
กลุมประชากร MAC ทำใหพฤติกรรม 
การบริโภคของชาวเมียนมา โดยเฉพาะ 
ในเขตเมืองใหญมีความคลายคลึงกับ 
รูปแบบการบริโภคของผู คนในเมือง 
ใหญๆ ในอาเซียน อาทิ กรุงเทพฯ 

กัวลาลัมเปอร และจาการตามากยิ่งขึ้น 
โดยตัวอยางพฤติกรรมการบริโภคของ 
ชาวเมียนมายุคใหมในเขตเมืองใหญที่ 
เปลี่ยนไปชัดเจน อาทิ

“การเข้าโรงภาพยนตร ์
กลับมาบูมอีกครั้ง”

ในชวง 60 ปกอน ชาวเมียนมา 
เคยนิยมชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร 
เปนอยางมาก ซึ่งในขณะนั้นเมียนมา 
มีโรงภาพยนตรมากกวา 200 แหงทั่ว 
ประเทศ แตหลังจากรัฐบาลทหารเขา 

ปกครองประเทศ โรงภาพยนตรลด 
จำนวนลงเหลือราว 40 แหงเทานั้น 
สงผลใหชาวเมียนมาบางสวนเลือกชม 
ภาพยนตรที่บานจาก VCD/DVD แทน 
อยางไรก็ตาม หลังจากเมียนมาเปด 
ประเทศอีกครั้ง ชาวเมียนมากลับมา 
นิยมชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร 
มากขึ้น ปจจุบันภาพยนตรที่ฉายใน 
เมียนมามีทั้งภาพยนตรเมียนมา ภาพ- 
ยนตรไทย และภาพยนตรชาติอื่นๆ 
เช นเด ียวก ับท ี ่ฉายในประเทศไทย 
ขณะเดียวกันโรงภาพยนตรก็พัฒนา 

น

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

ตัวอย่างภาพยนตร์ในเมียนมา

ที่มา : www.google.com

From Bangkok to Mandalay
ภาพยนตรรวมทุนสราง
ระหวางไทยและเมียนมา 
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แหงทั่วประเทศภายป 2561 
 

“Fast Food และ 
Modern Cafe เทรนด์
ใหม่ของชาวเมียนมา”

การเขาสูสังคมเมืองของเมียนมา
ส งผลให การใช ช ีว ิตประจำว ันของ 
ประชาชนในเขตเมืองใหญมีความเรง 
รีบมากขึ้น การรับประทานอาหารจาน 
ดวน (Fast Food) จึงเปนทางเลือก 

หนึ่งที่ไดรับความนิยม ขณะเดียวกัน 
กระแสการดื่มกาแฟตามรานกาแฟสมัย 
ใหมก็เปนที ่นิยมมากขึ ้นในเมียนมา 
เชนเดียวกับเมืองใหญอื่นๆ ทั่วโลก โดย 
ปจจุบันเครือรานอาหารจานดวนและ 
รานกาแฟสมัยใหมชื ่อดังหลายแหง 
จากตางประเทศเขามาเปดใหบริการ 
ในเมียนมาโดยเฉพาะในเมืองยางกุ ง 
และมัณฑะเลยแลว อาทิ 

เปนระบบ Multiplex โดยเครือโรง 
ภาพยนตรท่ีไดรับความนิยม เชน Mega 
Ace Cineplex, Mingalar San Pya 
Cineplex และ Junction Cineplex 
เปนตน โรงภาพยนตรเหลานี้สวนใหญ 
ตั ้งอยู ในเมืองยางกุ งและมัณฑะเลย 
แนวโนมการชมภาพยนตรที ่เพิ ่มขึ ้น 
อยางรวดเร็ว สงผลใหบริษัทผูดำเนิน 
ธุรกิจโรงภาพยนตรเอกชนของเมียนมา 
มีแผนสรางโรงภาพยนตรเพิ่มอีก 100 

โรงภาพยนตร์ในเมียนมา

ตัวอย่างร้านอาหารจานด่วนชื่อดัง ตัวอย่างร้านกาแฟสมัยใหม่

Pizza Hut (สหรัฐฯ)

Gloria Jean’s 
Coffees 
(ออสเตรเลีย) 

True Coffee 
(ไทย) 

Chao Doi 
(ไทย) 

Black Canyon 
Coffee (ไทย)  

Gong Cha
(ไตหวัน) 

Ya Kun Kaya 
Toast (สิงคโปร)  

KFC (สหรัฐฯ)

Lotteria (เกาหลีใต)

Marrybrown (มาเลเซีย)

CP Five Star (ไทย)

Krispy Kreme (สหรัฐฯ)* 

ที่มา : www.google.com

หมายเหตุ : *เตรียมเปดสาขาในเมียนมาภายใน 5 ปขางหนา
ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธสน. * ปที่เปดใหบริการ

ป 2559*

ป 2558*

ป 2558*

ป 2558*

ป 2556*

ป 2559*
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“Facebook ... 
ช่องทางทำความรู้จัก
ชาวเมียนมายุคใหม่” 

กระแสเทคโนโลยีสมัยใหมที ่ม ี 
อิทธิพลมากขึ้นในเมียนมาเปนปจจัย 
สำคัญที่ทำใหชาวเมียนมายุคใหมนิยม 

ใชอินเตอรเน็ตและ Social Media 
มากขึ้นเชนเดียวกับหลายประเทศทั่ว 
โลก ทั้งนี้  We Are Social บริษัทดาน 
สื ่อโฆษณาชั ้นนำระบุวาในชวงตนป 
2560 จำนวนผูใชอินเตอรเน็ตในเมียนมา 
เพิ่มขึ้น 97% เทียบกับชวงเดียวกัน  

ของปกอน โดยเฉพาะ Social Media 
ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก จาก 
การสำรวจของ Nielsen บริษัทวิจัย 
ชั้นนำพบวา Social Media ที่ไดรับ 
ความนิยมมากที ่สุดจากชาวเมียนมา 
5 อันดับแรก ไดแก 

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

พฤติกรรมของชาวเมียนมาในเขต 
เมืองใหญที ่เปลี ่ยนไปสงผลใหโอกาส 
ทางธุรกิจสำหรับผูประกอบการไทยที่
ตองการเจาะตลาดเมียนมาไมไดจำกัด 
อยูเฉพาะในกลุมสินคาและบริการพื้น 
ฐานที่มีราคาไมสูงนักอีกตอไป กระแส 
ความนิยมของชาวเมียนมายุคใหมใน 
สังคมเมืองมีความคลายคลึงกับไทย 
ชวยเพิ่มโอกาสใหผู ประกอบการไทย 
สามารถเขาไปทำตลาดในเมียนมาได 
หลากหลายข้ึน โดยเฉพาะในกลุมสินคา 
และบริการที่รองรับรูปแบบการใชชีวิต 
ในสังคมเมือง เชน โรงภาพยนตรและ 
สื่อบันเทิง รานอาหารและเครื่องดื่ม 
สมัยใหม สถานเสริมความงาม ฟตเนส 
ศูนยประดับยนต และศูนย Car Care 

เปนตน นอกจากนี้ ความนิยมใชโทร- 
ศัพทมือถือในรูปแบบ Smartphone 
ของชาวเมียนมาที่สูงถึง 62% ของ 
จำนวนโทรศัพทมือถือทั้งหมด มากกวา 
เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย 
ที่ใช Smartphone ราว 52% 34% 
และ 23% ตามลำดับ ความนิยมดัง 
กลาวในเมียนมานับวาเปนอีกหน่ึงโอกาส 
ของผู ประกอบการไทยในการดำเนิน 
ธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Digital 
Content เชน การผลิตสื่อโฆษณา 
ออนไลนสำหรับใชบนแอพพลิเคชัน 
การออกแบบและผลิตแอพพลิเคชัน 
ตางๆ การตลาด/โฆษณาออนไลน 
เปนตน ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาปจจุบัน 
รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของชาว 

เมียนมาคอนขางเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ไดชัดเฉพาะในเขตเมืองใหญ อาท ิเมือง 
ยางกุง และมัณฑะเลย แตในระยะถัด 
ไปมีหลายเมืองในเมียนมา อาทิ เมือง 
พะสิม (เขตอิรวดี) เมืองตองย ี(รัฐชาน) 
เมืองสะกาย (เขตสะกาย) และเมือง 
พะโค (เขตพะโค) ซ่ึงมีประชากรจำนวน 
มาก มีแนวโนมกาวเขาสูสังคมเมือง 
มากขึ้น สงผลใหรูปแบบพฤติกรรมการ 
บริโภคของชาวเมียนมาในเมืองดังกลาว 
เปล่ียนแปลงไปในอนาคตเชนกัน ดังน้ัน 
ผูประกอบการไทยจึงไมควรมองขาม 
เมืองเหลานี ้ท ี ่กำลังจะเปนอีกหนึ ่ง 
พื้นที่ศักยภาพสำหรับการเจาะตลาด 
ในระยะถัดไป  

Facebook (เปน Social Media 
ที่ไดรับความนิยมสูงถึง 99% 
ของโปรแกรม Social Media ทั้งหมด)

1.

2.

4.

5.

3.

Myanmar News 
(เว็บไซต/แอพพลิเคชันขาว)

Thit Htoo Lwin 
(เว็บไซต/แอพพลิเคชันขาว)

G-talk (โปรแกรม/
แอพพลิเคชันสนทนา)

Google
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ฉบับนี้ มาตอเรื่องการคา 
การลงทุน และโลจิสติกส 
จีน เร่ิมดวย ชองทางจัด 

จำหนายสมัยใหม ...ในชวงหลายปที่ 
ผานมา รัฐบาลจีนไดเปดตลาดเสรีสำหรับ 
การลงทุนในชองทางจัดหนายสมัยใหม 
การลงทุนของธุรกิจชองทางจัดจำหนาย 
สมัยใหม โดยเฉพาะของกิจการขาม 
ชาติ 25 รายใหญสุดของโลก ทำใหเกิด 
การเรียนรูและพัฒนาดานลอจิสติกส 
อยางรวดเร็ว และแตกไลน มีความสลับ 
ซับซอนย่ิงในปจจุบัน ตนทุนดานลอจิส- 
ติกส ที่ลดลงน้ีเองก็มีสวนชวยยกระดับ 
มาตรฐานการครองชีพของชาวจีนอยาง 
ถวนหนา  

นอกจากน้ี การเติบโตของเน็ตติเซน 
(มีจำนวนคิดเปนคร่ึงประเทศ) อี-คอมเมิรซ 
(E-Commerce) และการตลาดดจิิตัล 
อยางกาวกระโดดก็ทำใหรูปแบบการคา 
และพฤติกรรมการจับจายใชสอยของ 

ฉ
ชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใน 
ระยะหลัง ผูคนออกจากบานโดยไมมี 
กระเปาตังคได ขอเพียงมีสมารทโฟน 
ติดตัว สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศ 
ทุกวัย 

ขณะเดียวกัน การคาออนไลนใน 
จีนไดรับความนิยมอยางสูง โดยยอด 
ขายในแตละปเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงอยาง 
ตอเนื่องในชวงหลายที่ผานมา การคา 
ปลีกออนไลนใชเวลาไมถึง 10 ปในการ 
เขามาแยงชิงสัดสวนการตลาดในชอง 
ทางจัดจำหนายไดรอยละ 20 ของมูลคา 
การคาปลีกจีนในปจจุบัน การซื้อขาย 
ใน “วันคนโสด” (วันที่ 11 เดือน 11) 
ก็มียอดจำหนายเพิ่มขึ้นทุกป และกลาย 
เปนวันที่มีมูลคาการคาออนไลนสูงท่ีสุด 
ในโลก การขยายตัวของอุปสงคในตลาด 
จีนจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงพฤติกรรม และ 
กระจายตัวในเชิงภูมิศาสตร สงผลให 
จีน ไมเพียงแตเปนตลาดอีคอมเมิรซท่ี 

ใหญและนาสนใจที่สุดในโลกในปจจุบัน 
แตยังทำใหตลาดคาปลีกของจีนแซงหนา 
สหรัฐฯ 

การวิจัยหนึ่งประเมินวา ผลจาก 
การขยายตัวของอีคอมเมิรซทำใหมี 
พัสดุภัณฑจำนวน 21,000 ลานชิ้นสง 
กระจายท่ัวจีนในแตละป หรือวันละเกือบ 
60 ลานชิ้น และยังขยายตัวถึงรอยละ 
50 ตอป สงผลใหธุรกิจท่ีเก่ียวของของ 
จีนตางเรงปรับตัวในดาน “อุปทาน” 
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ 
ตอบสนองความตองการใหมในอนาคต 

แพล็ตฟอรมชั้นนำอยาง JD.com 
ประกาศเดินหนาลงทุนกอสรางศูนย 
กระจายสินคาเพิ่มเติมในเมืองใหญถึง 
300 แหง และตั้งเปาที่จะสงมอบสินคา 
ใหลูกคาภายในสามชั่วโมงหลังสั่งซื ้อ 
ซึ่งเดิมก็เลนเอาหลายฝายฉงนวาจะเกิด 
ขึ้นไดอยางไร คำตอบก็คือ การใช โดรน 
(Drone) ซึ่งบริษัทฯ อยูในขั้นทดลอง 

“การค้า การลงทุน 
และโลจิสติกส์จีน ... 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” 
ตอนจบ

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âã¹¨Õ¹

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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ใชสมารทโฟนและบทบาทของการคา 
ปลีกออนไลนจะเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
สิ่งเหลานี้จะชวยสงเสริมใหบริการคา 
ปลีกและระบบโลจิสติกสของจีนถูกยก 

ระดับขึ้นสูระดับโลกรวดเร็วยิ่งขึ ้นใน 
อนาคต

นโยบายและความท้าทาย
ครั้งใหม่ในอนาคต

เศรษฐกิจดุลยภาพใหม แตมาถึง 
ตรงนี้แลวหลายคนอาจเกิดความสงสัย 
เพราะขาวคราวที่ผานหูผานตาเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจจีนในระยะหลังดูจะไมดีจริง 
อยางที่ผมกลาวไป ในชวง 5 ปที่ผานมา 
เศรษฐกิจจีนเติบโตในระดับ “ดุลยภาพ 
ใหม” (New Normal) และกำลังเปล่ียน 
แปลงในเชิงโครงสราง โดยเติบโตใน 
อัตราที่ลดลงจากเฉลี่ยรอยละ 10 เหลือ 
รอยละ 6-7 ตอป แตก็ถือวาสูงกวา 
อัตราเฉลี่ยของโลกถึงกวา 2 เทาตัว ณ 
ระดับการเติบโตเชนนี้ก็เทากับวา จีนมี 
เศรษฐกิจขนาดเทาประเทศสิงคโปรผุด 
ขึ้นในจีนทุกป และคาดวาจะนำเขาใน 
มูลคารวมถึง 8 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในชวง 5 ปขางหนา ซึ่งใหญเกือบเทา 
จีดีพีของจีนตอปในปจจุบัน

การเต ิบโตของเศรษฐก ิจจ ีน 
ดังกลาวสะทอนวารัฐบาลจีนตระหนักดี 
ถึงสถานการณเศรษฐกิจโลก โดยยอม 
อดเปรี้ยวไวกินหวาน ดวยการ “ปรับ 

วิธีการและลดความเร็ว” จากเดิมที่วิ่ง 
มาราธอนดวยความเร็วว่ิง 100 เมตร 
เปนดวยวิธีวิ่งผลัด 4 คูณ 400 เมตร  
ควบคูไปกับการ “ปรับเปล่ียนทิศทาง” 
ในการพัฒนา นอกจากนี้ เปาหมาย 
การเติบโตทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนจาก 
การเปนเง่ือนไขข้ันต่ำท่ีผูบริหารทุกระดับ 
ตองบรรลุไปสูมิติเชิงคุณภาพที่ยืดหยุน 
มากขึ้น 

เดินหนาปฏิรูป ... กำลังภายนอก 
vs. กำลังภายใน รัฐบาลจีนตระหนักดี 
ถึงสถานการณความเปราะบางและ 
ผันผวนของเศรษฐกิจโลกในชวงหลายป 
หลัง โดยพยายามใชหวงเวลา “วิกฤติ” 
ทางเศรษฐกิจโลกใหเปน “โอกาส” แหง 
อนาคต เรงฟตเครื่องยนตเศรษฐกิจให 
พรอมสำหรับการแขงขันระลอกใหม 
โดยเดินหนา “ปฏิรูป” เพื่อปรับโครง 
สรางทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง 

ในการรายงานผลงานรัฐบาลตอ 
สมัชชาประชาชนแหงชาติจีนเมื่อตนป 
2557 ทานนายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง 

และคาดวารัฐบาลจีนจะอนุมัติใหเริ่มใช 
จริงภายในปหนา สิ่งเหลาน้ีจะเขามา 
ทดแทนฝูงมอเตอรไซดและรถขนสินคา 
ขนาดเล็กในจีน

รานคาปลีก สวนอาหาร และ 
แทกซี่ แมกระท่ังการเชาจักรยานใน 
เมืองเอกและเมืองรองระดับที่สอง ตาง 
รับแต E-Money เมื่อสองสัปดาหกอน 
ผมประสบเหตุดวยตนเอง แทกซี่ใน 
เซ่ียงไฮไมอยากรับเงินสด ขอใหจายทาง 
วีแชตหรืออาลีเพย ธรุกิจแพล็ตฟอรม 
เหลานี้รวบรวมขอมูลและใชประโยชน 
จาก Big Data ในการรับรูและวิเคราะห 
พฤติกรรมผู บริโภคแบบเปนปจจุบัน 
(อาทิ การขายงานวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค) 
โดยที ่จ ีนเปลี ่ยนแปลงเร็วทั ้งในดาน 
อุปสงคและอุปทาน ผมจึงเชื่อมั่นวา 
ส่ิงเหลาน้ีจะกระจายตัวสูเมืองรองระดับ 
ลางในอนาคตอันใกล 

แหลงชุมนุมระบบโลจิสติกส 
ระดับโลก ไมเพียงแคน้ัน ดวยความใหญ 
ของตลาดจีน ทำใหกิจการโลจิสติกส 
ของตางชาตินำเอาเทคโนโลยีและระบบ 
การจัดการที่ทันสมัยเขาไปลงทุนในจีน 
เมื่อปกอน ผมไปดูโกดังสินคาอัจฉริยะ 
ในนครเทียนจินที่เก็บผลไมสด กิจการ 
เหลานี ้ทราบหมดวาคนจีนในแตละ 
ภูมิภาคมีพฤติกรรมการซื้ออยางไร ซื้อ 
วันไหนมาก และนิยมกินกลวยขนาดไหน 
เปนตน ซึ่งชวยใหกิจการสามารถวาง 
แผนการปรับอุณหภูมิใหผลไมสุกในเวลา 
และปริมาณที่เหมาะสม 

แมกระท่ังงานแสดงสินคาและการ 
ประชุมดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ระดับโลกก็อดไมไดที ่จะไปเปดตัวใน 
เมืองใหญของจีน หลายฝายคาดวาการ 

การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ดังกล่าวสะท้อนว่า 
รัฐบาลจีนตระหนักดีถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
โดยยอมอดเปร้ียวไว้กินหวาน ด้วยการ “ปรับ 
วิธีการและลดความเร็ว” จากเดิมที่วิ่งมาราธอน 
ด้วยความเร็ววิ่ง 100 เมตรเป็นด้วยวิธีวิ่งผลัด 
4 คูณ 400 เมตร  ควบคู่ไปกับการ “ปรับเปลี่ยน 
ทิศทาง” ในการพัฒนา  
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ไดกลาวคำวา “ปฏิรูป” ถึง 77 ครั้ง ซึ่ง 
เปนการตอกย้ำวารัฐบาลจะตองเดิน 
หนาปฏิรูปอยางจริงจัง

จากกำลังภายนอก... สูกำลังภาย 
ใน จีนกำลังปรับเปล่ียนจากการใหความ 
สำคัญกับ “กำลังภายนอก” อันไดแก 
ภาคการสงออกและการลงทุน ซึ่งเปน 
กลไกหลักที่ชวยผลักดันใหเศรษฐกิจจีน 
เติบโตในชวง 30 ปแรกของการพัฒนา 
มาพึ่งพา “กำลังภายใน” อันไดแก 
ภาคการบริโภคภายในประเทศ เพราะ 
ผูบริโภคจีนในปจจุบันมีกำลังซื้อทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสัดสวน 
การบริโภคฯ ตอจีดีพีเพิ่มขึ้นจากราว 
รอยละ 25 เปนกวารอยละ 50 ในชวง 
แผนพัฒนาฉบับที่ 12 (2544-2548) 
ของจีน กอปรกับการดำเนินนโยบาย 
“ลูกสองคน” (Two-Child Policy) 
ซึ่งคาดวาจะทำใหมีทารกเกิดใหมราว 
17-20 ลานคนตอปในจีน ก็จะนำไปสู 
อุปสงคในสินคา/บริการกลุมแม ทารก 
และวัยรุนในระยะยาว

ในดานการผลิตและเทคโนโลยี  
ดวยคาจางแรงงานและตนทุนการผลิต 
อื่นในจีนที่สูงขึ้น ทำใหรัฐบาลจีนตอง 
พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวที 
ระหวางประเทศดวยวิธีการใหม ภาค 
อุตสาหกรรมท่ีเดิมเคยเปนกลไกขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจท่ีสำคัญก็ตองนำเอาเทคโนโลยี 
ระดับสูงและนวัตกรรมเขามาเสริม 
ศักยภาพ ควบคูไปกับการสรางแบรนด 
ในระดับที่สูงขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมใด 
ที่ใชพลังงานมาก หรือกอใหเกิดมลพิษ 
ไมมีอนาคตในจีน โดยตางตองปดตัวลง 
และยายฐานการผลิตไปอยูประเทศอื่น

ขณะเดียวกัน จีนก็หนัไปใหความ 
สำคัญกับการพัฒนาภาคบริการเพื ่อ 
เตรียมความพรอมสูการเปนประเทศ 
พัฒนาแลวในอนาคต ซึ่งหน่ึงในน้ันก็ 
ไดแก การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซ 
และบริการดานโลจิสติกส ผลจากการ 
นี้ทำใหภาคบริการของจีนมีสัดสวนตอ 
จีดีพีโดยรวมกวารอยละ 50 เมื่อราว 
สองปท่ีผานมา ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม 
มีสัดสวนตอจีดีพีลดลงเหลือราวรอยละ 
40 รัฐบาลจีนยังใหมุงเนนการปฏิรูปภาค 
เกษตรกรรมเพื่อสรางเสถียรภาพดาน 
อาหาร 

เดินหนานโยบายใหม ... ชุนชน 
เมือง รัฐบาลจีนสนับสนุนสงเสริมการ 
พัฒนาของชุมชนเมืองมาอยางตอเนื่อง 
โดยเมื่อ 4 ปที่แลว ไดประกาศตัวเลขวา 
คนจีนราวรอยละ 55 ของประชากรโดย 
รวมอาศัยอยูในเมือง และจะมีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต เมื่อ 
หลายปกอน จีนมีเมืองท่ีมีประชากร 
มากกวา 1 ลานคนขึ้นไปอยูราว 100 
เมือง และคาดวาในราว 5 ปขางหนา 
จำนวนเมืองดังกลาวจะเพิ ่มขึ ้นเปน 
200-220 เมือง

การขยายตัวอยางรวดเร ็วของ 
ชุมชนเมืองในจีนไดสงผลใหซุปเปอร 
มารเกต็ รานสะดวกซ้ือ รวมทั้งรานคา 
ปลีกที่ทันสมัยในยานชุมชนเมืองไดรับ 
ความนิยมมากขึ้นอยางไมเคยเปนมา 
กอน ซึ่งสะทอนวา ผูบริโภคชาวจีนที่ 
อาศัยในเมืองใหญหันมาใหความสำคัญ 
กับปจจัยเร่ือง “คุณภาพ” และ “ความ 
สะดวก” เพ่ิมมากข้ึนในการตัดสินใจซ้ือ 
สินคา ขณะเดียวกัน ดวยสภาวะเศรษฐกิจ 
จีนที่เปนอยู ก็คาดวาในชวง 2-3 ปขาง 

หนา “ความคุมคา” จะเปนอีกจุดขาย 
หนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมากในหมู 
ผูบริโภคชาวจีน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม 
คนชั้นกลางของจีน 

การเขาถึงและสามารถจับกระแส
ความตองการของผูบริโภคชาวจีนไดใน 
วงกวางในคราวเดียวกันนับเปนโจทย 
ใหญใหภาครัฐและเอกชนของไทยตอง 
ขบคิดกัน เพราะนั่นหมายถึงพลังและ 
โอกาสทางธุรกิจอันมหาศาลในการ 
เสริมสรางภาพลักษณและสงออกสินคา 
และบริการของไทย อันจะเปนโอกาส 
ของสินคาไทยในการกาวขามอุปสรรค 
ในเชิงภูมิศาสตรที่กวางใหญไพศาลของ 
จีนไดอยางรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็ไดดำเนิน 
นโยบายพัฒนาเขตเสร ีทางการคา 
(Free Trade Zone) ที่เริ่มทดลองใช 
ระบบ Negative List ควบคูไปกับการ 
เพิ่มบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน 
ในระยะหลัง ก็สะทอนวารัฐบาลจีนกำลัง 
พยายามดึงเอาภาคการลงทุนมาเปนตัว 
ชูโรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระลอก 
ใหม อันจะนำไปสูการเคล่ือนยายเงินทุน 
เทคโนโลยี และระบบการจัดการและ 
ธุรกิจรูปแบบใหมเขาสูประเทศและสราง 
ประโยชนตอเน่ืองไปยังภาคการผลิตและ 
เศรษฐกิจโดยรวมของจีน

ประการสำคัญ ภายหลังความ 
สำเร็จในการดำเนินนโยบายพัฒนาซีก 
ตะวันตกของจีน ซ่ึงเปนเสมือนการพัฒนา 
“เสนทางสายไหม” ภายในประเทศใน 
ระยะแรก รัฐบาลจีนก็ยังไดประกาศสาน 
ตอนโยบายดังกลาว ซึ่งเมื่อผนวกกับ 
อภิมหายุทธศาสตร “เสนทางสายไหม 
และเสนทางสายไหมทางทะเล (One 
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Belt, One Road) ที่เกี่ยวของกับกวา 
60 ประเทศในเอเซีย ยุโรป และแอฟริกา 
แลว ก็จะมีสวนสำคัญที่จะชวยกระจาย 
ความเจริญทางเศรษฐกิจจากดานซีก 
ตะวันออกเขาสูตอนกลางและซีกตะวัน 
ตกของจีน และเช่ือมโยงจีนกับเอเซีย 
กลาง เอเซียตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และยุโรปมากยิ่งขึ้น 

เม่ือสองปกอน เราเห็นการทดลอง 
เดินขบวนรถไฟขนสงสินคาเชื่อมเมือง 
อี้อู-กรุงแมดริด โดยใชเวลา 28 วัน 
ตอมา เมื่อปที่ผานมา ก็ทดลองเดิน 
ขบวนรถไฟเชื่อมเมืองอี้อู-กรุงลอนดอน 
โดยใชเวลา 21 วัน และเมื่อเดือ ที่ 
ผานมา ก็สามารถปรับลดเวลาลงเหลือ 
เพียง 16 วัน รัฐบาลจีนต้ังเปาหมายวา 
จะพัฒนาบริการรถไฟขนสงสินคาระหวาง 
จีน-ยุโรปใหเหลือ 14 วัน ซึ่งอาจจะ 
ทำใหสามารถแขงขันกับสายเรือในการ 
ขนสงสินคาทางทะเลได หากจีนสามารถ 
พัฒนากรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
กับประเทศที่เกี่ยวของได ในอนาคต 

เราอาจเห็นโรงงานเคลื่อนที่ที ่ผลิตใน 
ระหวางท่ีขนสงสินคาก็เปนได 

ก้าวที่ใหญ่กว่า
ของการพัฒนา  

ปรากฏการณดังกลาวอาจถือเปน
เพียงกาวแรกของการพัฒนา จีนยังคง 
ตองการกาวเดนิตอไปดวย ทามกลาง 
เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู ในหวงของการ 
ชะลอตัวและความไมมีเสถียรภาพทาง 
การเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลจีนก็ 
ยังคงไมทิ ้งเปาหมายของการพัฒนา 
เศรษฐกิจในระยะยาว 

หากเราพิจารณาถึงการตัดสินใจ 
กำหนดยุทธศาสตรคร้ังสำคัญของผูนำจีน 
จะพบวา 60 ปที่แลว ทานเหมา เจอตุง 
ตัดสินใจปดประเทศ เพื่อรักษาประเทศ 
และฐานทางการเมือง ขณะท่ีเมื่อ 30 ป 
ที่แลว ทานเติ้ง เสี่ยวผิงตัดสินใจเปด 
ประเทศสูโลกภายนอก เพื่อพลิกฟน 
เศรษฐกิจ และสังคมพอมีพอกิน 

มาถึงวันนี้ ผูนำรุนที่ 5 กำลัง 

ตัดสินใจเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง 
ทางเศรษฐกิจ ความกินดีอยูดี และความ 
ชอบธรรมทางการเมือง โดยมีตัวเลข 
เปาหมายสำคัญไดแก ป ค.ศ. 2020 
รัฐบาลตั ้งเปาที ่ตองการเห็นจีนเปน 
“สังคมกินดีอยูดีระยะตน” เพ่ือฉลอง 
ครบรอบ 100 ปของการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต 

ในดานโลจิสติกส จีนประกาศจะ 
เดินหนาลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ดานลอจิสติกสตอไป อาทิ ภายใน 
ทศวรรษน้ี จีนจะลงทุนกอสรางศูนยกลาง 
การขนสง 150 จุด เสนทางรถไฟความ 
เร็วสูง และทางดวนอีก 3,000 กม. เพื่อ 
เช่ือมโยงโครงขายการขนสงใหครอบคลุม 
พื้นที่เชิงภูมิศาสตรเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 
10 รวมท้ังการยกระดับขีดความสามารถ 
ของทาเรือสำคัญ ยกตัวอยางเชน ทาเรือ 
เทียนจินจะถูกขยายขีดความสามารถ 
ในการรองรับสินคาอีกสองเทาตัว ซึ่ง 
จะทำใหทาเรือมีทาเทียบเรือขนาดใหญ 
มากกวา 70 ทา รวมความยาวของทา 
เทียบเรือเกือบ 150 กม. 

นอกจากนี้ ในระหวางนี้จนถึงป 
ค.ศ. 2020 รัฐบาลจีนยังประกาศจะลด 
ภาระภาษีและตนทุนดานโลจิสติกสลง 
เพื่อหวังใหตลาดโลจิสติกสจีนเติบโตใน 
เชิงคุณภาพ ราวรอยละ 8 ตอป ซึ่งจะ 
ขยายตัวในอัตราที่สูงกวาของเศรษฐกิจ 
ในชวงเวลาน้ัน และคาดวาจะมีมูลคา 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.5 ของจีดีพี 
โดยรวม 

ประการสำคัญ ดวยระบบโลจิสติกส 
ที่เปนอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น รัฐบาลจีนตั้งเปาที่จะลดสัดสวน 
ตนทุนดานโลจิสติกสตอจีดีพีจากราว 
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รอยละ 18 ในปจจุบันลงเหลือรอยละ
16 ในป ค.ศ. 2020 และกำหนด 
เปาหมายใหเปนหนึ่งในกลไกสนับสนุน 
สาขาเศรษฐกิจอ่ืน หลายโครงการพิเศษ 
จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพของ 
สินคาอาหารและเกษตร วัสดุที่นำกลับ 
มาใชใหม และอุตสาหกรรมการผลิตแหง 
โลกอนาคต เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย 

Made in China 2025
ขณะท่ีในป ค.ศ. 2050 จีนก็ต้ังเปา 

ที่จะกาวขึ้นเปน “ประเทศพัฒนาแลว 
เต็มตัว” และหวังใหชาวจีนทั่วประเทศ 
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีท่ัวหนา เพ่ือฉลอง 
ครบรอบ 100 ปของการสถาปนาประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากเปน 
เชนน้ันจริง ขนาดเศรษฐกิจและตลาด 
ภายในประเทศของจีนจะใหญกวาของ 
สหรัฐฯ หลายเทาตัว 

นั่นหมายความวา ตลาดธุรกิจ 
โลจิสติกสของจีนก็จะเบงบานขึ ้นสู  
ระดับโลกตามไปดวย เราจะไดเห็นรถไฟ 
ความเร็วสูง รถบรรทุกสีเขียวที่ไรคนขับ 
โดรน ระบบรวบรวมและกระจายสินคา 
ผานสถานีรถไฟและทาเรือที่เชื่อมโยง 
ระหวางเมืองหลักและเมืองรอง และ 
ศูนยกระจายสินคาอัจฉริยะ เขามามี 
บทบาทในระบบโลจิสติกสจีนอยาง 
แนนอน

จีน... โอกาสและความท้าทาย
ของไทย 

มาถึงวันน้ี “ดวงอาทิตยไมไดขึ้น 
ทางทิศตะวันตก” อีกตอไป เพราะใน 
ขณะที่เศรษฐกิจของโลกตะวันตกและ 
พันธมิตรชะลอตัวอยางตอเนื่อง ซึ่ง 

กระทบตอไปยังตลาดโลจิสติกสระหวาง 
ประเทศ แตจีนยังคงเติบโตอยางมีเสถียร- 
ภาพตอไป ตลาดภายในประเทศจะยัง 
คงขยายตัวในอัตราที่สูงระดับสองหลัก 
และยังสามารถรักษาสถานะของการ 
เปนโรงงานของโลกไดอีกหลายสิบป 
ซึ่งนั่นหมายความวา ตลาดโลจิสติกส 
จีนจะยังคงเติบโตอยางมีคุณภาพ

อยางไรก็ดี การแสวงหาชองทาง 
เพื่อการอยูรอดและเติบโตภายใตแสง 
แดดที ่ร อนแรงมากขึ ้นนับเปนความ 
ทาทายครั้งใหมของประเทศไทย ... เรา 
ไมมีทางเลือกและเวลาเหลือมากนัก 

เชิงรุก ในประการหนึ่ง รัฐบาล 
และผูประกอบการไทยจำเปนอยางยิ่ง 
ท่ีจะตองคิดเอาประโยชนจากการเติบโต 
ของเศรษฐกิจจีนในระยะยาว ตลาดจีน 
กวางใหญ แตกยอย และสุกงอมไม 
พรอมกัน ซึ่งนั่นหมายความวา ตลาด 
จีนยังมี “พื้นที่” สำหรับกิจการของ 
ไทยที่มีความพรอมและเปนมืออาชีพ 
ผูรับจัดการขนสงของไทยตองแปรสภาพ 
เปนผูใหบริการดานโลจิสติกสระหวาง 
ประเทศ และพยายามเขาไปเปนสวน 
หนึ่งของหวงโซอุปทานของจีนที่จะเพิ่ม 
ระดับของความเปนระหวางประเทศ 
ยิ่งขึ้นในอนาคต 

เชิงรับ ในอีกดานหน่ึง เราก็จำเปน 
ตองเรงเตรียมรับมือกับการถาโถมของ 
ธุรกิจโลจิสติกสของตางชาติ โดยเฉพาะ 
ของจีนท่ีจะเขามามากข้ึน ผูประกอบการ 
จีนไมเพียงแตทำธุรกิจเกง รวดเร็ว แต 
ยังนิยมทำธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จตั ้งแต 
ตนน้ำยันปลายน้ำ และมีพี่ใหญอยาง 
รัฐบาลจีนคอยใหความชวยเหลือ ตลาด 
โลจิสติกสของไทยและอาเซียนจะแขงขัน 

กันเขมขนยิ่งข้ึนในอนาคต ขณะเดียว 
กัน เราตองยอมรับวา ธุรกิจภายใน 
ประเทศยังมีความสามารถที่จำกัด เรา 
ไมสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ของตลาดภายในประเทศไดดีเทาที่ควร 
ซึ่งสงผลใหกิจการขนาดใหญตางขยาย 
การลงทุนหรือรวมมือกับกิจการตางชาติ 
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของตนเอง

ครบเคร่ือง มุงมั่น เปนมืออาชีพ 
หากเปรียบเทียบกับฟุตบอลนัดที่แมนยู 
โคนเชลซี 2:0 เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา 
คงจะเห็นดวยกับผมวา อุตสาหกรรม 
โลจิสติกสของไทยจะรุกและรับดีขึ้นได 
ก็จำเปนตองมีกลยุทธและทีมเวิรคที่ดี 
รวมทั้งความมุงมั่นตั้งใจมากกวาที่เปน 
อยู 

สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นได หากภาค 
รัฐตระหนักถึงความสำคัญของบริการ 
ดานโลจิสติกสที่สามารถเปนหนึ่งธุรกิจ 
บริการที่ไทยสามารถสงออกและสราง 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกไทยได 
เฉกเชนหรือมากกวาธุรกิจรานอาหาร 
นวดแผนไทย การออกแบบ และโฆษณา 

ในอีกประการหนึ่ง หนวยงานภาค 
รัฐและเอกชนของไทยจะตองรวมมือ 
และเรงเดินหนาจัดระเบียบและติดอาวุธ 
ใหผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้ 
อยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง 
ยิ ่งในดานการจัดการและเทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับใหขีดความสามารถของ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกงมาก 
ขึ้น รวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้น ครบเคร่ืองมากขึ้น และอาจรวมถึง 
มีขนาดธุรกิจท่ีใหญมากขึ้น เพื่อใหตอบ 
สนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน 
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นวัตกรรมที่ MIT CSAIL 
(Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory) 
â´Â 

¤³º´Õ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� 

ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนมหา- 
วิทยาลัยพันธมิตรกับ Massachusetts Institute 
of Technology หรือ MIT มหาวิทยาลัยชั้นนำ 

ทางดานเทคโนโลยีของโลก โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย กับ MIT นั้นมุงเนนไปทางดานการสรางผู 
ประกอบการทางดานนวัตกรรม โดยในปการศึกษานี้ทาง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดนำหลักสูตรการสรางผูประกอบ 
การทางนวัตกรรมจาก MIT 24 ขั้นตอน มาสอนใหกับนัก 
ศึกษาทุกคน

ดวยความรวมมือดังกลาว ผูเขียนในนามคณาจารยของ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม CSAIL 
หรือ Computer Science and Artificial Intelligence 
Laboratory ที่ MIT (Massachusetts Institute of      
Technology) ซึ่งสถานที่ดังกลาวนี้มีความนาสนใจอยางไร 
จะนำมาเลาและขยายความในบทความนี้ แล็บวิจัย CSAIL 
นี้เปนศูนยวิจัยที่ใหญที่สุดใน MIT และเปนศูนยวิจัยทางดาน 
เทคโนโลยีที่สำคัญของโลก จากอดีตจนถึงปจจุบันมีนักวิจัย 
จาก CSAIL ไดทำการกอตั้งบริษัทเปนผูประกอบการมากกวา 
100 บริษัท เชน บริษัท 3Com บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑ 
เครือขายคอมพิวเตอร บริษัท iRobot บริษัทชั้นนำผูผลิต 
หุนยนตที่ใชในบาน บริษัท Akamai บริษัทผูใหบริการคลาวน 
เทคโนโลยี เปนตน นอกจากนั้นที่ศูนยแหงนี้ยังเปนจุดกำเนิด 
ของการเกิดของ World Wide Web และปจจุบันก็ยังเปน 
World Wide Consortium ของวงการเทคโนโลยีเว็บ รวม 
ทั้งเปนจุดกำเนิดของ optical mouse ในปจจุบัน ทั้งระบบ 
Ethernet และ spreadsheet 

CSAIL แหงน้ีมีอาจารย นักศึกษา และนักวิจัยรวม 1,000 
คน ใน 8 แผนก ท่ีแบงเปนกลุมการทำวิจัยใน 50 กลุม ในสาม 

น
ดาน ซึ่งไดแก ดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 
ดานระบบ (Systems) และดานทฤษฎี (Theory) ในแตละ 
กลุมงานวิจัยจะประกอบไปดวยอาจารย นักศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Postdocs และนักวิจัย 
โดยกลุมงานวิจัยน้ีไดรับเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาลอเมริกา 

ไดแก NASA, National Institutes of Health, Defense 
Advanced Research Projects Agency เปนตน และ 
หนวยงานเอกชน เชน Boeing, Cisco, DuPont, Microsoft, 
Nokia, Pfizer, SAP, Shell และโตโยตา เปนตน  

CSAIL นี้เกิดมาจากการรวมตัวของแล็บปฏิบัติการ 2 
แล็บ คือ แล็บทางวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Laboratory 
for Computer Science, LCS) และแล็บทางดานปญญา 
ประดิษฐ (Artificial Intelligence Laboratory, AI Lab) โดย 

CSAIL นี้เป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดใน 

MIT และเป็นศูนย์วิจัยทางด้าน 

เทคโนโลยีที่สำคัญของโลก จากอดีต 

จนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยจาก CSAIL ได้ 

ทำการก่อตั้งบริษัทเป็นผู้ประกอบการ

มากกว่า 100 บริษัท เช่น บริษัท 

3Com บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท iRobot 

บริษัทชั้นนำผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่ใช้ในบ้าน 

บริษัท Akamai บริษัทผู้ให้บริการ 

คลาวน์เทคโนโลยี เป็นตน้  
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เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น ถูกลง แบบรถยนตไรคนขับ หรือการ 
ขนสงทางโดรน การพัฒนาเทคโนโลยี open-source ตาง 
การวิเคราะหติดตามและรักษาโรคตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร การ 
ส่ือสารภายในโลกใหงายข้ึนดวยระบบบริการการแปลอัตโนมัติ 
การพัฒนาใหคอมพิวเตอรทำงานไดเร็วข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน

จากที่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกตางๆ ที่ไดเกิดใน CSAIL 
แหงนี้ไดสรางผูประกอบการชั้นนำขึ้นมากมายที่จะมาอธิบาย 
เพิ่มเติม ไดแก 

 บริษัท Boston Dynamics บริษัทออกแบบและ 
ผูผลิตหุนยนต กอตั้งโดย Marc Raibert โดยไดกอตั้งบริษัท 
จาก MIT ในป 1992 ปจจุบันไดถูกซื้อโดย Google ไปใน 
ราคา 500 ลานดอลลาร 

 DropBox การใหบริการพื้นที่วางไฟลตางๆ ไมวา 
จะเปนภาพ เอกสาร วีดีโอ สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่และ 
สามารถแบงปนขอมูลใหกับบุคคลอื่นได โดย Dropbox เร่ิม 
จากนักศึกษาปริญญาโทที่ไดลืม USB ไดรฟบนรถประจำทาง 
ดวยไอเดียดังกลาวจึงพัฒนาการใหบริการนี้ขึ้นมา ดวยไอเดีย 
น้ีไดกลายเปนบริษัทท่ีมีมูลคามากกวา 4 พันลานดอลลาร

 Akamai ผูใหบริการ Content Delivery Network 

LCS ถูกกอตั้งเมื่อป 1963 โดยเริ่มแรกไดรับทุนสนับสนุน 
จากรัฐบาลของอเมริกา 2 ลานดอลลาร ในขณะที่ AI Lab 
ถูกกอตั้งในป 1959 เมื่อความรวมมือในการวิจัยของทั้งสอง 
แล็บถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันที่การกอสราง 
อาคารใหมสำหรับวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรที่ MIT เกิดขึ้น 
ทั้งสองแล็บจึงถูกรวมเขาดวยกันในป ค.ศ. 2003 หรือจนถึง 
ปจจุบันมีอายุมากกวา 50 ป 

งานวิจัยของ CSAIL มุงเนนไปในการพัฒนาโครงสรางและ 
สถาปตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางนวัตกรรม 
ใหมๆ  ใหกับทุกคน โดยนักวิจัยจะทำงานวิจัยแทบจะครอบคลุม 
ทุกดานของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร เชน ระบบปญญาประดิษฐ 
ทฤษฎีการคำนวณ Machine learning คอมพิวเตอรกราฟก 
และการคนพบวิธีการทางคอมพิวเตอรใหมๆ  สำหรับอุตสาหกรรม 
การผลิต พลังงาน การเพิ่มผลผลิต และสุขภาพ โดยไดรับงบ 
ประมาณในการทำวิจัยแตละปประมาณ 70 ลานดอลลารตอป 
งานวิจัยที่ CSAIL ในปจจุบันมุงวิจัยเพื่อการแกปญหาสำหรับ 
อีก 10 ถึง 20 ปไปขางหนาทั้งในดานตางๆ ของงานวิจัยเชน 
ดานปญญาประดิษฐ Machine Learning ความปลอดภัยใน 
ไซเบอร Big Data ระบบหุนยนต การขนสงคนและสิ่งของให 

ภาพที่ 1 บรรยากาศการทำวิจัยที่ CSAIL, MIT 
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หรือ CDN ระบบเครือขายของเครื่องเซิฟเวอร 
ที่กระจายตัวอยูภูมิภาคตางๆ ของโลก เชื่อมตอ 
กันผานอินเตอรเน็ตเพื ่อทำหนาที ่ในการสง 
ขอมูลใหถึงปลายทางไดเร็วที ่สุด ทำใหเพิ ่ม 
ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลเหลาน้ันไดตลอด 
เวลา ขอมูลหรือ Content บนอนิเทอรเน็ตที่ 
สงผาน CDN ไดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เชน 
ขอความ รูปภาพ ไฟลเอกสาร ซอฟตแวร และ 
ไฟลมัลติมีเดียประเภทตางๆ เปนตน ซ่ึง Akamai 
เปนผูใหบริการระบบ CDN ขนาดใหญที่สุดใน 
โลก Akamai กอตั้งมาจากนักศึกษาปริญญาโท 
Danny Lewin กับ Professor Tom Leighton 
ที่ MIT

 แอพพลิเคชันพบเพื่อนใหม เครือขาย 
สังคม และ Online Dating ที่นิยมที่สุดใน 
อเมริกา OKCupid กอต้ังโดยนักศึกษาท่ีจบจาก 
MIT 

พันธมิตรของ CSAIL มีรวมกวา 60 บริษัท 
ซึ่งสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมเทเลคอมและ 

CSAIL แห่งน้ีมีอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย 

ร่วม 1,000 คน ใน 8 แผนก ที่แบ่งเป็นกลุ่ม 

การทำวิจัยใน 50 กลุ่ม ในสามด้าน ซึ่งได้แก่ 

ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

ด้านระบบ (Systems) และด้านทฤษฎี 

(Theory) ในแต่ละกลุ่มงานวิจัยจะประกอบไป 

ด้วยอาจารย์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก Postdocs และ 

นักวิจัย โดยกลุ่มงานวิจัยนี้ได้รับเงินทุน 

สนับสนุนท้ังจากรัฐบาลอเมริกา ได้แก่ NASA, 

National Institutes of Health, Defense 

Advanced Research Projects Agency 

เป็นต้น และหน่วยงานเอกชน เช่น Boeing, 

Cisco, DuPont, Microsoft, Nokia, 

Pfizer, SAP, Shell และโตโยต้า เป็นต้น  

ภาพที่ 2 บรรยากาศหองวิจัยที่ CSAIL 
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คอมพิวเตอร เทคโนโลยี เชน บริษัท Apple, Google, Intel, 
Microsoft, Samsung (เทคโนโลยีสำหรับผูบริโภค) บริษัท BT, 
Cisco, Nokia, Verizon, Qualcomm (บริษัททางดานเทเลคอม 
และอิเล็กทรอนิกส) Foxconn (บริษัทผูผลิต) NASA, Northrup 
Grumman (องคกรภาครัฐ) Accenture, Fidelity (บริษัท 
การเงินและที่ปรึกษา) ตัวอยางความรวมมือกับพันธมิตร เชน 
CSAIL รวมกับโตโยโต ในการพัฒนางานวิจัยดาน Big Data 
ความปลอดภัยทางไซเบอร รถยนตแบบไรคนขับ โดยลงทุน 
25 ลานดอลลาร 

ในสถาบันวิจัยแหงนี้ยังหุนยนต Humanoid สองตัว 
ตัวแรกชื่อ Valkyrie ยืมมาจาก NASA เพื่อนำมาใหนักศึกษา 
และนักวิจัยจาก MIT ศึกษาและพัฒนาเพื่อนำไปทำภารกิจ 
สำรวจดาวอังคาร Valkyrie มีจุดเชื่อมตอ 28 จุด กลอง 4 ตัว 
และมีเซ็นเซอรมากกวา 200 จุด สามารถเดินได โคงบิดได 
ที่จุดเชื่อมตอ และเปดประตูได นอกจากนั้นหุนยนตอีกหนึ่ง 

ตัว Atlas จากการสนับสนุนจาก Boston dynamics โดย 
อุปกรณฮารดแวรมาจาก Boston Dynamics และเขียน 
โปรแกรมโดยนักวิจัยจาก MIT สามารถเปดประตู เดินขึ้น 
บันได โดย Atlas ไดถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในงาน 
สถานการณอันตราย เชน เหตุการณไฟไหม กัมมันตภาพ 
รังสีรั่วไหล หรือในกรณีน้ำมันรั่วไหล Atlas สูงหกฟุต หนัก 
330 ปอนด ใชระบบไฮดรอลิกเคลื่อนไหว 

 พาสเวิรดคอมพิวเตอรเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีน่ี โดย Corby 
Corbato และทีม
 อีเมลแรกถูกสงในป ค.ศ. 1971 โดยอดีตนักศึกษา 
MIT ชื่อ Ray Tomlinson จาก BBN Technologies 
คนนี้เปนคนคิดและเปนเหตุผลของสัญลักษณ @ ใน 
อีเมลของพวกเราในปจจุบัน
 Spreadsheet เกิดจาก Dan Brick นักศึกษาจาก 
MIT ท่ีเกิดไอเดียท่ีจะสรางอิเล็กทรอนิกส Spreadsheet 
สำหรับทำการวิเคราะหดานการเงิน

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยจาก CSAIL

ภาพที่ 3 หุนยนต Humanoid - Valkyrie

ภาพที่ 4 หุนยนต Humanoid – Atlas 
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ÂØ¤¹Õéà»š¹¤ÇÒÁâª¤´Õ¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·ÕèÁÕã¨ÃÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áººá¿ªÑè¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐÁÕ¼ÙŒãËÞ‹ã¨ Ṍ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° 

áÅÐàÍ¡ª¹¾ÃŒÍÁà» �´âÍ¡ÒÊ áÅÐãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ à¾×èÍÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¹Ñ¡ÍÍ¡áººá¿ªÑè¹ä·ÂãËŒ à»š¹ 

ÍÒªÕ¾·ÕèÁÕà¡ÕÂÃμ Ô áÅÐÊÒÁÒÃ¶¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·Èä´ŒÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§ ´ŒÇÂ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´ 

¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ¨Ò¡áËÅ‹§¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè´Õ â´Â¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÁÒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �¼ÙŒÊÍ¹ÃÐ´Ñº¡ÙÃÙá¶ÇË¹ŒÒ¢Í§ 

àÁ×Í§ä·Â ·Õè¾ÃŒÍÁáº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ � ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ μÅÍ´¨¹¤Óá¹Ð¹Óμ Ñ é§áμ ‹μ Œ¹¹éÓ ¶Ö§»ÅÒÂ¹éÓ μ Ñ é§áμ ‹á¹Ç¤Ô´ 

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �¨¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§áºÃ¹´ �ãËŒàμ Ôºâμâ¡ÍÔ¹àμÍÃ �ä´Œã¹·ÕèÊØ´ áμ ‹äÁ‹ãª‹à¾ÕÂ§¡ÒÃ»‡Í¹¤ÇÒÁÃÙŒÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¨Ð´Ù 

§‹ÒÂä» ¨Ö§à¡Ô´à»š¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹·ÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ �¢Öé¹ «Öè§¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´¨Ðä´Œ·Ñé§¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐÃÒ§ÇÑÅ ã¹°Ò¹Ð¼ÙŒª¹Ð 

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹áÅŒÇ ¼ÙŒª¹ÐÂÑ§¨Ðä´Œ¢Öé¹á·‹¹ÊØ´ÂÍ´¹Ñ¡ÍÍ¡áººá¿ªÑè¹ Fashion Designer Creation 2017 ã¹·ÕèÊØ´ áÅÐÁÕ 

âÍ¡ÒÊ´Ù§Ò¹ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍà» �´μÅÒ´ÍÔ¹àμÍÃ �ÍÕ¡´ŒÇÂ à» �´ã¨¤Ø³ÀÔÃ´Ò àÊ¹ÕÇ§È � ³ ÍÂØ¸ÂÒ à¨ŒÒ¢Í§áºÃ¹´ � 

à¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́ºá¿ªÑè¹ Trimode accessories áÅÐ Trimode-C ¨Ò¡¼ÙŒ·Õèà¤Â¼‹Ò¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹Ñ¡ÍÍ¡áººá¿ªÑè¹ ¹Ñ¡¤Ố  

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�·Õèà¤Â¼‹Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°ÁÒ¡‹Í¹ ¨¹ÁÕÇÑ¹¹Õé·Õèà¸Í¾Òá¹Ç¤Ố ¡ÒÃÍÍ¡áºº¨Ò¡¤ÇÒÁ 

à»š¹ä·Â ÊÙ‹¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμÔä´ŒÊÓàÃç¨ ¡Ñºº·ºÒ·Ë¹Öè§ã¹ Fashion Idol ÊÒ¢ÒÍÑÞÁ³ÕáÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́º

มีดีไซนสำหรับ New Gen คุณภิรดา 
จบการศึกษาข้ันสูง จากคณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบดานการ 
ออกแบบเคร่ืองประดับจาก School of 

ทำความรู้จัก สาวเก่ง 
นักออกแบบแฟชั่น 
เครื่องประดับแห่ง 
Trimode และได้รับ 
เลือกให้เป็น Fashion 
Idol โครงการ FDC
2017 ของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณภิรดา เสนีวงศ ณ อยุธยา 
สาวครีเอทีฟ หนึ่งใน 3 สาวหุนสวน 
เจาของแบรนด แฟชั่นเครื่องประดับ 
และอ ินท ี เร ี ย ด ี ไซน  ภายใต  ช ื ่ อ 
“Trimode Accessories” และแบรนด 
ใหมคือ “Trimode-C” เครื่องประดับ 

จากเจ้าของแบรนด์ TRIMODE 
สู่บทบาท Fashion Idol FDC 2017 

ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
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Jewelry Birmingham City University, 
UK  เธอไดใหกำเนิดธุรกิจเริ่มตนดวย 
การเปดออฟฟศชื่อ Trimode Studio 
เนนงานบริการดานสถาปนิกออกแบบ 
ตกแตง เมื่อ 10 ปที่ผานมา กอนจะเริ่ม 
งานจับงานออกแบบแฟช่ันจิวเวลร่ีแบรนด 
Trimode Accessories ในป 2008

“ชวงป 2005-2006 ไดมีโอกาส 
ไดเขารวมโครงการ Talent Thai ของ 
หนวยงานในกระทรวงพาณิชย และ 
ไดรับเลือกเปน 1 ใน 5 นักออกแบบ 
แฟชั่นใหไปแสดงผลงานที่งาน Maison 
& Objects ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  
ที ่น ี ่น ับเปนกาวแรกที ่ทำใหแบรนด 

สิ่งที่อยูรอบตัว จริงๆแลวไมใชสิ่งใหม 
แตขึ้นอยูกับมุมมอง ณ ชวงเวลานั้น 
มากกวา วา เรามองวาเปนความสนุก 
ของการคนหา 

แมแตขอความสั้นๆ บางครั้งก็ 
กลายเปนแรงบันดาลใจใหนักออกแบบ 
สามารถคิดสรางสรรคงานออกมาได 
เช นเด ียวก ับแรงบ ันดาลใจในการ 
สรางสรรคผลงานของ Trimode ก็มา 
จากแรงบันดาลใจรอบตัว ที่มีความ 
เปนวิถีไทยผสมผสานระหวางตะวัน 
ออก และตะวันตก กลายมาเปนช้ินงาน 
Furniture & Jewelry 

“อนาคตอยากเห็นแบรนดสินคา
แฟชั ่นไทยดังไกลในระดับนานาชาติ 
มากขึ้นมั๊ย เธอยอมรับวา เธอไมไดมอง 
ไกลไปขนาดนั้น เพราะทุกวันนี้โลก 
เปนสากลอยูแลว ไมยากที่จะทำให 
แบรนดเปนที่รับรู ของตางชาติ อยู 
บานเราก็เผยแพรได อยูที่การยอมรับ 
ในมาตรฐานการออกแบบแฟชั่นของ 
ไทยเทียบเทาระดับอินเตอรหรือยัง 
มากกวา มากกวาการไปตะโกนวา วิถี 
ไทยคืออะไร สวนตัวมองวา ดีไซเนอร 
ไทยมีฝมือด ี แตเราขาดแคโอกาส และ 
การยอมรับเทานั้น”

Trimode เปนท่ีรูจัก เปนท่ียอมรับ เกิด 
การสั่งซื ้อ และนำไปสูการเปดตลาด 
สงออกตางประเทศแถบยุโรปเปนครั้ง 
แรก และเปนท่ีมาของแบรนด Trimode 
Accessories ที่เติบโตมากวา 10 ป 
จนสามารถตอยอดแบรนดใหม ค ือ 
Tr imode-C งานด ีไซน จากส ินค า 
Handicraft จากฝมือหัตถกรรมชุมชน 
ทั่วไทย”

Passion
ในการออกแบบ ที่ทำให้
เกิดการยอมรับจาก
ตลาดนานาชาติ

การเร่ิมตนการทำงานดานออกแบบ 
คุณภิรดา เลาวา มาจากการทำสิ่งที่ 
รัก และถนัด ใหสามารถเลี้ยงชีวิต เปน 
อาชีพได สิ่งนี้สรางใหเกิดความตั้งใจ 
ในการสรางสรรคผลงาน ที่ทำใหเกิด 
ขึ้นไดจริง งานนั้นสะทอนความเปน 
ตัวตนของเรา และเริ่มตองการสิ่งทิ่ 
ยิ่งใหญขึ้นเรื่อยๆ ในวงการออกแบบ 
เปนแนวคิดการพัฒนาตอยอดใหผลงาน 
ชิ้นนั้นเปนตัวแทนของยุคสมัย บงบอก 
ไดวา ดีไซนไทยแบบนี้อยูในยุคใด แรง 
บันดาลใจของนักออกแบบลวนมาจาก 
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แรงบันดาลใจของนักออกแบบล้วนมาจากสิ่งที่อยู่
รอบตัว จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ขึ้นอยู่กับมุมมอง 
ณ ช่วงเวลานั้นมากกว่า ว่า เรามองว่าเป็นความ 
สนุกของการค้นหา 

การตัดสินใจทำงานเพื่อ
สังคม สร้าง New Gen 
ตามรอยตัวเอง

คุณภิรดา เลาใหฟงอีกวา จาก 
การเริ่มตนธุรกิจออกแบบ เธอไมได 
คิดมากอนวา จะมาไกลถึงวันนี้  ตอง 
ยกใหประโยชนจากการเขารวมโครงการ 
ประกวด  ที่ทำใหเกิดการพัฒนาศักย- 
ภาพที่ภาครัฐจัดขึ้น  จึงอยากแบงปน 
ประสบการณให แก ผ ู ประกอบการ 
SMEs นักออกแบบแฟชั่นไทยรุนตอไป 
ใหเห็นความสำคัญ และนำความรูต้ังแต 
ตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ ไปใชประโยชน 
ไดจริง โดยเฉพาะสาขาเครื่องประดับ 
และงาน Handicraft ที่เปนงานถนัด  
สรางอยางไรใหเปนธุรกิจที ่สามารถ 
สรางรายได และสรางอาชีพเลี้ยงตัวที่ 
ยั่งยืนไดในอนาคต 

จึงเปนที่มา ที่คุณภิรดา ตกลงใจ 
รับเชิญเปน Fashion Idol นักออก 
แบบ แฟชั่นตนแบบสาขาอัญมณ ีและ 

เครื่องประดับ ในโครงการ FDC 2017 
– FASHION DESIGNER CREATOR 
2017  โครงการดีที่เกิดขึ้นเปนปที่ 3  
เพ่ือสรางเวทีใหแกนักออกแบบแฟช่ันรุน 

ใหม จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
รวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (ISMED) – Institute 
of Small and Medium Enterprise 
Development  สถาบันเครือขาย 
กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีภารกิจใน 
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจรายยอย ให 
สามารถดำเนินตอไปไดอยางยั ่งยืน 
โดยมีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
ผูประกอบการ SME ในรูปแบบตางๆ 

มากมาย  โดยโครงการ FDC 2017 
เปนการเฟนหาสุดยอดนักออกแบบ 
แฟชั่นประจำป 2017 ภายใตแนวคิด 
No Boundaries เพื่อเปดโอกาสให 

นักออกแบบแฟชั่นทั้งไทย และนานา 
ชาติ ไดรวมกันสรางสรรคแนวแฟชั่น 
เพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด 
และแนวโนมแฟช่ันโลกยุคอุตสาหกรรม 
4.0 ที่เนนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ดวยนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 
และภูมิปญญา

ภารกิจสำคัญใน FDC 
2017 ในฐานะ Coach 
และ Fashion Idol ของ
วงการออกแบบไทย

การตัดส ินใจตอบรับโครงการ 
FDC 2017 เพื่อทำหนาที่เปน Coach 
ดานการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ 
อัญมณี และเครื่องประดับ ในแบรนด 
Trimode  อีกเหตุผลคือ  การไดรวม 
งานเปนหนึ่งใน  3 Fashion Idols  
รวมบุคคลชั ้นนำในวงการออกแบบ 
แฟชั ่นระดับแถวหนาของเมืองไทย  
ที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับนานา 
ชาติ ไมวาจะเปน “คุณมิลิน ยุวจรัสกุล” 
เจาของแบรนดเสื้อผาและผูอำนวยการ 
สรางสรรค แบรนด “มิลิน” (Milin) 
ผูสรางเทรนดเซ็กซี่แบบมีสไตล และ 
“คุณพัชรพิมล ยังประภากร” เจาของ 
แบรนดเคร่ืองหนัง “Suvimol” (สุวิมล) 
ผู สร างปรากฎการณแบรนดไทยที ่ 
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ผู้ประกอบการไทย ที่มี added value ในการเป็น 
นักออกแบบแฟชั่น ไม่ว่าจะสาขาใด ไม่ควรหยุดนิ่ง 
ในการไขว่ขว้าโอกาสทางธุรกิจให้แก่ตนเอง  

ทำใหตางชาติตะลึงแหซื ้อยาวเหยียด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดพบผูประกอบ 
การ SMEs ที่เปนนักออกแบบแฟชั่น 
นอกจากคุณภิรดา จะมีโอกาส “ให” 
เธอบอกวา เธอยังได “รับ” ความรู 
แลกเปลี ่ยนกลับมาจากนักออกแบบ 
แฟชั่นชื่อดัง และนักออกแบบแฟชั่น 
รุนใหมวา เดี่ยวนี้นักออกแบบเขาคิด 
อยางไร มองงานแฟชั่นในจินตนาการ 
เปนแบบไหน ซึ่งตรงนี้คุณภิรดาเองก็ 
สามารถนำความรูนี้นำไปใชพัฒนางาน 
สวนตัวไดดวยเชนกัน เรียกวา “Win  
Win”

กิจกรรม FDC 2017 เปนปแรก 
ท่ีเปดโอกาสใหผูสมัครซ่ึงเปนผูประกอบ 
การ นักออกแบบแฟชั่น และนิสิต นัก 
ศึกษาที่สนใจ สมัครเขารับการคัดเลือก 
รวม 3 สาขา ไดแก สาขาสิ่งทอและ 
เครื่องแตงกาย สาขาเครื่องหนังและ 
รองเทา และสาขาอัญมณีและเครื่อง 
ประดับ โดยจะมีการคัดเลือก ควบคูไป 
กับการอบรมในแตละรอบที่ผูเขารอบ 
จะไดรับความรูติดไมติดมือไปใชประโยชน 
ในธุรกิจไดตอไป แตละรอบจะมีทั้ง 
การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)  
และไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ฝกปฎิบัติ ฝกฝนทักษะการออกแบบ 
จาก Coach ในรอบลึกๆ 

ลุ้นระทึกรอบสุดท้าย ที่ 
ต้องคัดเลือก 12 สุดยอด
นักออกแบบแฟชั่น 
3 สาขา

คุณภิรดา ไดเลาใหฟงในโครงการ 
FDC 2017 อีกวา ปจจุบันเปนรอบที่ 
3 ที่ผูผานเขารอบจะไดรับคำแนะนำ 
และคำปรึกษาจาก Fashion idols  

แตละสาขา รวมตัวเธอ ที่ดูแลสาขา 
อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อคัดเลือก 
คนที่มีแนวโนมดีใหเหลือเพียง 30 คน 
ที่มีผลงานโดดเดน มีศักยภาพทั้งดาน 
งานสรางสรรค และการตอยอดสูเชิง 
พาณิชย ไปพัฒนาเปนคอลเลคชั่นตน 
แบบสำหรับรอบสุดทายตอไป  รอบสุด 
ทาย คุณภิรดา และทีมคณะกรรมการ 
จะตัดสินกันในวันที ่21 มิถุนายน ศกนี ้
เพื่อเฟนหา 12 สุดยอดนักออกแบบ 
แฟชั่น 3 สาขาไดแก สาขาสิ่งทอ และ 
เครื่องนุงหม  สาขาเครื่องหนังและ 
รองเทา สาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
รางวัลชนะเลิศนอกจากจะไดรับเงินสด 

แลว ยังจะไดรับโอกาสใหแสดงผลงาน 
ในงาน Thailand Industrial Expo 
2017 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
ที่อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งถือเปน 
งานใหญแหงปของประเทศไทย ที่เรา 
จะไดตอนรับ 12 สุดยอดนักออกแบบ 
แฟชั่นไทยที่มีผลงานดี สามารถสราง 
สรรคตอยอดสู ธ ุรกิจแฟชั ่นไดตอไป 

และที่สำคัญคือ การไดรับโอกาสให 
เดินทางไปดูงานในตางประเทศ เพื่อ 
เปดตลาดสินคาแฟชั่นอีกดวย ซึ่งคุณ 
ภิรดา มั่นใจวา ผูประกอบการไทย ที่ 
มี added value ในการเปนนักออก 
แบบแฟชั่น ไมวาจะสาขาใด ไมควร 
หยุดนิ่งในการไขวขวาโอกาสทางธุรกิจ 
ใหแกตนเอง  และเปนการสรางความ 
เข็มแข็งใหแกเศรษฐกิจไทย

และที่สำคัญคือ เธออยากเห็น 
อนาคตนักออกแบบแฟชั่นไทย เปนที่ 
ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นนั่นเอง
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การสื ่อสารในครอบครัว 
เปนกลไกหนึ ่งที ่ม ีความ 
สำคัญตอการทำหนาท่ีของ 

ระบบครอบครัวใหดำเนินตอไปในการ 
สรางความรูสึกผูกพันกัน การหันหนา 
เขาหากัน ความเหินหางความสามารถ 
ในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเขา 
กับสิ่งแวดลอม ครอบครัวจำเปนตอง 
อาศัยกระบวนการสื่อสารเปนตัวชวย 
สนับสนุนใหครอบครัวสามารถทำหนาท่ี 
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ บทบาทของการ 
สื่อสารในครอบครัวจำแนกได ดังนี้

1. การส่ือความหมาย ครอบครัว 
ใชการสื่อสารในการอบรมสั่งสอนและ 
ถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรม- 
เนียมประเพณี และกฎเกณฑตางๆ ให 
กับลูกหลาน ตลอดจนการปลูกฝงลักษณะ 
นิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบแผน 
การดำเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใช 
การส่ือสารในการแสดงความรูสึกนึกคิด 
ความคิดเห็น ความตองการ และพฤติ- 
กรรม ในลักษณะตางๆ ใหสมาชิกใน 
ครอบครัวไดรับรู และทำความเขาใจ 
ระหวางกัน มีทั้งดานบวกและดานลบ 
เปนโอกาสใหสมาชิกไดมีการพูดคุยเพื่อ 
ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม 

ก
สถานการณที่เกิดขึ้น

3. การแสดงความส ัมพ ันธ  
ครอบครัวใชการสื ่อสารในการสราง 
สายใยความรักความผูกพันทางอารมณ 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะ 
โดยคำพูด การบอกรัก การชื่นชมกัน 
หรือใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส 
จับมือ โอบกอด เพื่อแสดงความหวงใย 
ซึ่งกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใช 
การสื่อสารในการสะทอนสถานการณ 
ความเปนไปในครอบครัว ทำใหครอบ 
ครัวสามารถรวมกันตัดสินใจในเรื ่อง 
ตางๆ หากเกิดปญหาหรือความขัดแยง 
การสื่อสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวม 
มือกันแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารในครอบครัว

การสื ่อสารในครอบครัวของแต 
ละครอบครัวมีความแตกตางกันไปตาม 
ปจจัยของส่ิงแวดลอมตางๆ ดังนี้

> ขนาดของครอบครัว ครอบครัว 
ขยายที่มีปูยา/ตายาย และญาติพี่นอง 
อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความ 
ใกลชิดผูกพันกับผูใหญหลายชวงอายุ 
ทำใหเด็กมีโอกาสไดเรียนรูภาษา วิธีการ 

ส่ือสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาท 
ตางๆ จากการเลียนแบบ การเรียนรู 
วัฒนธรรมครอบครัว เพื่อการดำรงชีวิต 
ที่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ ่นของตน 
ทำใหเขาใจผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดมาก 
กวาเด็กท่ีมาจากครอบครัวเดี่ยว

> ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัว 
ยอมประกอบดวยคนหลายรุน แตละ 
คนเกิดมาในสภาพแวดลอมที่ตางกัน 
ทำใหแตละคนมีแนวคิด ความเช่ือ และ 
ทัศนคติที่แตกตางกันออกไป อันสงผล 
ตอการสื่อสารที่ไมเขาใจหรือไมตรงกัน 
และนำไปสูลักษณะการทำงานท่ีแตกตาง 
กันของคนตางรุน จนอาจนำไปสูความ 
ขัดแยงจากการทำงานรวมกันระหวาง 
คนตางรุนขึ้นได

> ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา 
ความแตกตางเรื ่องภูมิหลังของคูสามี 
ภรรยา สงผลตอการแสดงออกทั้งโดย 
คำพูดและทาทาง หากตางฝายตาง 
ยอมรับธรรมชาติของคูสมรส รูจักปรับ 
ตัวเขาหากัน จะชวยทำใหการสื่อสาร 
พูดคุยเขาใจกัน เรียนรูที่จะใชเหตุผล 
มากกวาอารมณ 

> โอกาสของการสื ่อสารใน 
ครอบครัว ครอบครัวที่มีลักษณะเปด 
คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสที่จะแสดง 

ธุรกิจครอบครัว ตอน
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ผูอื ่น ดวยการประนีประนอมและมี 
สัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลง 
รอยกัน หรือมีความคิดเห็นไมตรงกัน

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
ไม่เข้าใจระหว่างกันของ
สมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา 
ตนรูความตองการหรือรูความรูสึกของ 
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนดี แมความ 
จริงอาจมีความเขาใจผิดในสิ่งที่ตนเอง 
เขาใจ การไมพูดคุย หรือสารสารกันอยาง 
ใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัว 
จะมีความรูสึกอยางไร  หรือบางครั้งก็ 

เล่ียงท่ีจะรับรู อาจทำเปนเพิกเฉยเหมือน 
ไมรับรูก็เปนได ทั้งนี้ยอมนำไปสูความ 
ไมเขาใจกันและขัดแยงกันในที่สุด

2. ลูกชายคนโตของครอบครัว 
เปนที่เขาใจโดยอัตโนมัติวาจะไดเปนผู 
สืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะ 
วัฒนธรรมตะวันออกที่จะมีความเปน 
บุตรชายนิยม (son preference) คือ 
จะยึดควาสำคัญของบุตรชาย ซึ่งเปน 
อิทธิพลความคิดของลัทธิขงจ้ือ ที่เนน 
ความกตัญูตอบุพการีผูใหกำเนิดได 
ทำหนาที่เลี้ยงดูบิดามารดา   ในสังคมที่ 
ไดรบัอิทธิพลความคิด ความเช่ือ ตาม 
ลัทธิขงจ๊ือ เชน จีน ไตหวัน เวียดนาม 

ออกถึงความตองการ แสดงความเห็น 
ความรูสึกนึกคิดไดอยางอิสระ รวมทั้ง 
มีสวนรวมในการตัดสินใจเรื ่องตางๆ 
ภายในครอบครัวดวย เด็กจะมีเหตุผล 
มากกวาครอบครัวปดที่เด็กถูกบังคับ 
และครอบครัวแบบปลอยที่เด็กไมมีกฎ 
เกณฑใหยึดเหนี่ยว

> ความสามารถในการสื่อสาร 
ครอบครัวที่มีทักษะการใชภาษาที่ดีจะ 
สามารถใหการอบรมเล้ียงดูและเปนแบบ 
อยางที่ดีในการสื่อสารกับลูกหลาน เด็ก 
ไดเลียนแบบและซึมซับพัฒนาการทาง 
ภาษาตามความเหมาะสมของวัยไดเปน 
อยางดี การแสดงความคิดเห็นรวมกับ  

Created by Jcomp - Freepik.com
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สิงคโปร หรือในกลุมคนเชื้อชาติจีนที่ 
อพยพยายถิ่นไปอยูในดินแดนอื่น จึง 
มักยึดมั่นในความเชื่อดังกลาวและให 
ความสำคัญกับการมีลูกชายสูงมาก 
เพราะหวังพึ่งใหบุตรชายเปนผูเลี้ยงดู 
ยามแกเฒา ซ่ึงเปนวิถีปฏิบัติท่ีเปนกลไก 
การสรางความมั่นคงในยามสูงอายุใน 
สังคมท่ีรัฐไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไม 

มากนักในการดูแลรับผิดชอบการดูแล 
ผูสูงอายุ อิทธิพลของหลักคิดดังกลาว 
ยังใหความสำคัญกับบุตรชายคนโตของ 
ครอบครัว ที่จะเปนผูที่สืบทอดเช้ือสาย 
ของตระกูลและกิจการของครอบครัว 
แตอยางไรก็ตามเมื ่อธุรกิจเติบโตขึ ้น 
และกาวเขาสูการแขงขันอยางในระดับ 
ภูมิภาค หรือระดับโลก ทำใหธุรกิจ 

ตองการความเปนมืออาชีพมากขึ้นเพื่อ 
ใหสรางความสามารถในการแขงขัน 
ดังนั้นผูที ่สืบทอดธุรกิจตองเปนผูที ่มี 
ความสามารถในการบริหารกิจการของ 
ครอบครัว ซึ่งในบางครั้งผูที่เหมาะสม 
ที่สุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผูที่ 
เหมาะสมตองใหมืออาชีพเขามาบริหาร 
จัดการเปนตน หากสมาชิกในครอบครัว 
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อาจไมเขาใจหรือเมื ่อยึดในความเชื ่อ 
เดิมก็จะยอมรับไมได จึงทำใหเกิดความ 
ขัดแยงเกิดขึ้น

3. การไดครอบครองธุรกิจของ 
ครอบครัวโดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งโดย 
ไมมีการช้ีแจงเหตุผล ทำใหสมาชิกคน 
อื่นๆ เกิดความไมเขาใจ นำมาซ่ึงความ 
ขัดแยงและการใหการยอมรับในบทบาท 

ของทายาทในฐานะผูนำครอบครัว 
4. สมาชิกของครอบครัวไมกลา 

แสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา การ 
ไมเขาใจความแตกตางระหวางความ 
เคารพนับถือกับการยอมรับความคิดเห็น 
ท่ีแตกตาง ทำใหไมกลาท่ีจะส่ือสารอยาง 
ตรงไปตรงมา และไมสามารถบอกวัตถุ- 
ประสงคที่แทจริงของตนเองได สมาชิก 
ของครอบครัวจะเก็บความรูสึกในดาน 
ลบเก็บไวในใจเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญ 
หนา การพูดออมคอมไมตรงประเด็น 
ตางๆเหลานี้ยอมนำมาซ่ึงความไมเขาใจ 
อยางชัดเจนของขอความท่ีตองการส่ือ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคน 
แสดงความเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนใน 
การประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือ 
ไมสนใจในกิจการของครอบครัว ซ่ึงอาจ 
เกิดจากการที ่ไมไดรับมอบหมายให 
ปฏิบัติงานในดานที่ชอบ หรือ การไม 
สนใจในธุรกิจครอบครัว มีความคิดอยาก 
ออกไปทำธุรกิจของตนเอง หรือทำงาน 
ที่อื่น เปนตน ทำใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ที่ 
ทุมเท หมดกำลังใจในการทำงาน รวมถึง 
กังวลถึงอนาคตของกิจการหากบุคคล 
นั้นเปนทายาทหรือไดรับมอบหมายใน 
ตำแหนงท่ีสำคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวาง 
สมาชิกของครอบครัวและลุกลามไปสู 
ธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นที่ 
แตกตางกัน หรือ ความขัดแยงท่ีเกิดใน 
ประเด็นสวนตัว เชนการจัดการเร่ืองของ 
สวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว 
การถูกบังคับหรือกดดัน เปนตน ซึ่ง 
หากสมาชิกในครอบครัวไมสามารถ 
แยกแยะเรื่องสวนตัว ครอบครัว และ 
ธุรกิจออกจากกันไดแลว ยอมกอใหเกิด 

ปญหาในทุกดาน 
7. บุคคลภายนอกที่ไมใชสมาชิก 

ของครอบครัวเขามามีอิทธิพลตอการ 
ดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมี 
อิทธิพลตอสมาขิกของครอบครัวสอง 
คน ทำใหเกิดปญหาความขัดแยง 

8. ความไมยุติธรรม ความเฉยชา 
ความเย็นชา การไมแสดงความรูสึก หาก 
สมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับความเปน 
ธรรมในเรื ่องตางๆอยางเทาเทียมกัน 
ยอมทำใหเกิดความรูสึกดานลบ นำมาซ่ึง 
ขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชาของสมาชิก 
ในครอบครัว ทำใหสภาพของบานไม 
อบอุน ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ 
และเกิดความหางเหินในที่สุด

วิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
ที่ชัดเจน

2. เขาใจเร่ืองท่ีตองการจะส่ือสาร 
เปนอยางดี

3. ใชการสื่อสสารสองทาง
4. วิธีการสื่อสาร สื่อสารดวย 

ความจริงใจ ซื่อสัตย นาเช่ือถือ มีความ 
เปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน

5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะ 
ในการรับฟง

6. สนับสนุนพูดดวยการกระทำ
7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับ
สมาชิกในตครอบครัว

1. แยกเรื่องสวนตัวออกจากเร่ือง 
ธุรกิจ เชน การประชุมเรื่องงานในท่ี 
ทำงาน ไมใชที่บาน
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2. กำหนดวันเวลาสำหรับการ 
พูดคุยปรึกษาเรื่องงาน

3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพื่อ 
สื่อสารเงื่อนไข/นโยบาย/ความสัมพันธ 
ของครอบครัวที่มีตอธุรกิจครอบครัว 

4. แตงตั ้งบุคคลภายนอกหรือ 
ที่ปรึกษาเพื่อใหความคิดเห็นหรือให 
คำปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใช 

อารมณในที่ทำงาน
5. สรางระบบการรับร ู ข อม ูล 

ขาวสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของ ทั้งท่ีเปน 
สมาชิกในครอบครัวและไม ได เป น 
สมาชิกในครอบครัวไดรับทราบดวย

ตัวอย่างการสื่อสาร
ในธุรกิจครอบครัว

> สื่อสารใหสมาชิกของครอบครัว 
ทุกคนไดรับรูและเขาใจถึงคานิยม วิสัย- 
ทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม พฤติกรรม 
ความสัมพันธ นโยบายความเปนเจาของ 
การจางงาน กองทุนครอบครัว การบริหาร 
กงสี การพัฒนาสมาชิกของครอบครัว 
รุนใหม ผลประโยชนตางๆ ที่สมาชิก 
ครอบครัวจะไดรับ

รูปภาพ : แผนภาพแสดงภูเขาน้ำแข็งสวนตน ของ เวอรจิเนียร ซาเทียร
ที่มา : Banmen, J. (2002). The Satir model: Yesterday and today. Contemporary Family Therapy 24(1), 7-22.

Water Line
BEHAVIOR

(action, story line)

COPING
(stances)

FEELINGS
(joy, excitement, enchantment,

anger, hurt, fear, sadness)

FEELINGS ABOUT FEELINGS
(decisions about feelings)

PERCEPTIONS
(beliefs, assumptions, subjective reality, thoughts, ideas, values)

SELF
“I Am”

(spirit, soul, life-force, essence, core, being)

YEARNINGS
(universal)

(love, acceptance, belonging, creativity, connection, freedom, etc.)

EXPECTATIONS
(of self, of others, from others)

Water Line
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> การประชุมของสมาชิกครอบครัว 
หรือสภาครอบครัว

> การประชุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

การส่ือสารในครอบครัว 
ตามทฤษฎีของ 
เวอร์จิเนีย ซาเทียร์

ทฤษฎีการใหคำปรึกษาครอบครัว
ของซาเทียร มีเปาหมายที่จะปรับปรุง 
ความสัมพันธและการส่ือสารในครอบครัว 
ใหดีขึ้น โดยซาเทียรเชื่อวาคนเราจะมี 
ชีวิตที่สมบูรณและสรางสรรค และอยู 
รวมสัมพันธกับผูอ่ืนเม่ือดำเนินชีวิตอยาง 
มีอิสรภาพ 5 ประการ (The Five 
Freedoms) ไดแก

1. อิสรภาพในการเห็นและไดยิน 
สิ่งที่อยูตรงหนาตน ณ ปจจุบัน แทน 
ที่จะเปนสิ่งที่ควรจะตองเปน สิ่งที่ผาน 
มาแลว หรือสิ่งที่จะเปน

2. อิสรภาพในการพูดในส่ิงท่ีกำลัง 
รูสึกและกำลังคิด แทนที่จะพูดถึงสิ่งที่ 
ควรพูด

3. อิสรภาพในการที่จะรูสึกในสิ่ง 
ที่กำลังรูสึก แทนที่จะเปนสิ่งที่ควรรูสึก

4. อิสรภาพในการรองขอสิ่งที่ตน 
ตองการ แทนการรอคอยการอนุญาต 
จากผูอื่น

5. อิสรภาพในการเผชิญความเส่ียง 
(take risks) ของตนเอง แทนที่จะ 
ตองการเพียงความมั่นคง

การอุปมาอุปมัย ภูเขาน้ำแข็ง 
สวนตน (The personal iceberg 
metaphor)  เปนแผนภาพที่ซาเทียร 
ใชอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลในการ 
แสดงออกของบุคคล เปรียบดังแผนผัง 
ความคิดที ่จะทำใหเขาใจโครงสราง 

ประสบการณภายในของแตละคน แผน 
ภาพไดเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคล 
กับภูเขาน้ำแข็ง ที่มียอดเขาโผลพนน้ำ 
แตสิ่งที่อยูใตน้ำนั้นเปนกอนภูเขาท่ีใหญ 

กวามหาศาล ซาเทียรกลาววา “ภูเขา 
น้ำแข็ง เสมือนกับการที่บุคคลแสดง 
ตัวตนออกมาเพียงแคบางสวน แตยัง 
มีสวนที ่ถูกฝงอยู ใตน้ำอีกมากมาย 
บุคคลเพียงแคแสดงออกเฉพาะบาง 
สวนที่เขารูเทานั้น”  

จากภาพในข างต นเห ็นได ว า 
สวนของภูเขาน้ำแข็งท่ีอยูเหนือน้ำ คือ 
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกใหผู อื ่น 
เห็น และสวนที่ผูอื่นมองไมเห็นนั้น คือ 
สวนที่อยูลึกลงไปใตน้ำ ประกอบดวย 
(1) ความรูสึก (2) ความรูสึกตอความ 
รูสึกนั้นๆ (3) การรับรูหรือการใหความ 
หมายตอสิ่งท่ีเกิดขึ้น และ (4) ความ 
คาดหวัง สวนที่อยูลึกใตน้ำตางๆ เหลา 
นี้ จะเช่ือมโยงกับตัวตนที่เปนแกนแท 
ของตน โดยผานทางความปรารถนาลึกๆ 
ของแตละคน และเม่ือใดที่บุคคลตอง 
เผชิญกับสภาวะไมปกติ บุคคลก็จะแสดง 
พฤติกรรมนั้นๆ ออกมาใหผูอื่นเห็น

การสื่อสาร เปนการปฏิสัมพันธ 
หรือการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
รวมถึงการใชสัญลักษณตางๆ รูปแบบ 
การสื่อสารของสมาชิกครอบครัว เมื่อ 
สมาชิกครอบครัวมีความคิดเห็นไมตรงกัน 

และมีการตำหนิกัน เมื่อเกิดบรรยากาศ 
เชนน้ีก็จะทำใหสมาชิกครอบครัวมีความ 
ภาคภูมิใจในตนเองต่ำ สมาชิกในครอบครัว 
ตองพยายามปรับเปล่ียนแนวคิด มีความ 

เชื่อวามนุษยทุกคนมีศักยภาพภายใน 
ที่เอื้อตอการจัดการกับชีวิต เพื่อการ 
เจริญเติบโตเปนบุคคลท่ีสมบูรณ โดย 
พื้นฐานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจใน 
ตนเองอยูแลว แตตองคนใหพบ เพื่อนำ 
ไปสูการเชื่อมโยงและเสริมสรางความ 
ภาคภูมใิจในตน ดังนั้น ความภาคภูมิใจ 
ในตน จึงเปนแนวคิดที่สำคัญประการ 
หนึ่ง เนื่องจากความภาคภูมิใจในตน 
สงผลตอพฤติกรรมทั้งสวนบุคคลและ 
สมาชิกครอบครัว กลาวคือหากสมาชิก 
ครอบครัวมีการติดตอส่ือสารท่ีเหมาะสม 
ก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองสูง 
แตหากสมาชิกครอบครัวมีการติดตอ 
สื่อสารที่ไมเหมาะสม ยอมทำใหเกิด 
ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ หรืออาจ 
กลาวไดวาผูท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
สูง จะส่ือสารกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 
สวนผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ 
มักมีการสื่อสารที่ไมเหมาะสม ดังนั้น 
การสื่อสารจึงมีอิทธิพลตอสัมพันธภาพ 
ระหวางสมาชิกครอบครัวและสังคม 
กลาวคือการสื ่อสารและความภาค 
ภูมิใจในตนเอง เปนรากฐานของระบบ 
ครอบครัว  

การสื่อสารจึงมีอิทธิพลต่อสัมพันธภาพระหว่าง 
สมาชิกครอบครัวและสังคม กล่าวคือการสื่อสาร 
และความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นรากฐานของ 
ระบบครอบครัว  
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ชัชวาล สุขสัมพันธ์

ประวัติโดยสังเขป
คุณชัชวาล สุขสัมพันธ หรือ คุณ 

เอ็ม จบการศึกษาระดับมัธยม จาก 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ระดับ 
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
และศึกษาตอดานอัญมณี จนไดรับ 
ประกาศนียบัตรนักอ ัญมณีศาสตร  
Accredited Gemologist Diploma 
(A.G.) สถาบันอัญมณีศาสตรแหงเอเซีย 
(AIGS) 

ตำแหนงทางสังคมในปจจุบัน ไดแก 
1) ประธานชมรมรานทอง จังหวัด 
จันทบุรี 2) ประธานผูประกอบการ 
รุนใหม หอการคาจังหวัดจันทบุร ี(YEC 
จันทบุรี) 3) รองประธานหอการคา 
จังหวัดจันทบุร ี4) ประธานฝายบำเพ็ญ 
ประโยชน Rotary E-Club of District 
3340, Thailand 5) รองเหรัญญิก 
โรงเจเมงหงีเจตั้ว 

อาชีพหลัก คุณเอ็มเปนเจาของ 
กิจการครอบครัว หางทองสัมพันธ สาขา 
1 จำหนายทองรูปพรรณ ทองคำแทง 
จากเยาวราช  เคร่ืองประดับเพชรพลอย 
อัญมณี เหตุผลการหันกลับมาดูแล 
ธุรกิจครอบครัว คุณเอ็มเลาวา 

“อันที่จริงผมตั้งใจจะไปเรียนตอ
ตางประเทศหลังจบปริญญาตรี แต 
เกิดเหตุการณไมคาดคิด คุณแมผม 
ตองเขารับการผาตัดเสนประสาทที่หลัง 
หลังการผาตัดตองใชเวลา 3 เดือนใน 
การรักษาตัวเนื่องจากเปนเสนประสาท 
ที่ละเอียดออน จึงไมสามารถเดินทาง 
ไกลกลับจันทบุรีได เปนเวลา 3 เดือน 
จึงตองดูแลทานอยูที่กรุงเทพ ทำให 
รูสึกวา นาจะถึงเวลาที่เราจะกลับไป 
ชวยแบงเบาภาระของทาน จึงเบนเข็ม 
การเรียนตอตางประเทศ ไปศึกษาดาน 
อัญมณีที ่สถาบันอัญมณีศาสตรแหง 
เอเซีย (AIGS) เพื่อจบมาเปนนักอัญมณ ี
ศาสตร Accredited Gemologist 
Diploma (A.G.)”

จุดผลิกผัน สู่งานด้าน 
จิตสาธารณะและกลายเป็น
ความสนใจจริงจัง

หลังจากคุณเอ็มใชเวลาศึกษาอยู  
1 ป ไดเดินทางกลับจันทบุรี เพื่อชวย 
ดูแลกิจการของคุณพอ-คุณแม ไดนำ 
วิชาที่ศึกษามา พัฒนาสินคา ออกสู 
ตลาดมากขึ้น นำสินคาขยายตลาดออก 

สูงานแสดงสินคา Bangkok Gems & 
Jewelry Fair หลังจากชวยกิจการ 
ของครอบครัวอยูหลายป ผมจึงเริ่มเปด 
กิจการเปนของตัวเอง ขณะที่นองชาย 
กำลังจะกลับจากการศึกษาตอที ่ตาง 
ประเทศ เปนชวงเวลาลงตัวที่นองชาย 
จะกล ับมาสานต อการด ูแลก ิจการ 
ครอบครัวและการดูแลคุณพอคุณแมตอ 
จากผม คุณเอ็มจึงเปดกิจการจำหนาย 
ทองรูปพรรณและจิวเวลร่ีเปนของตัวเอง 
ที่เมืองพัทยา หลังเปดกิจการได 3 ป 
ก็เกิดเหตุการณไมคาดฝนคือ การจาก 
ไปของคุณพอ ทำใหคุณเอ็มตัดสินใจ 
ยายกิจการกลับมาที ่จังหวัดจันทบุรี 
เพื่ออยูใกลคุณแม ซึ่งในชวงเวลากอน 
คุณพอจะจากไป คุณเอ็มเคยทำหนาที ่
แทนคุณพอ ในฐานะคณะกรรมการ 
บริหารโรงเจบวนเฮงเจต้ัว 1 ใน 2 โรงเจ 
ใหญของจังหวัดจันทบุร ี และนั่นคือจุด 
เริ่มตน จิตสาธารณะ ที่อยากทำสิ่งดีดี 
ใหกับสังคม

การเข้าสู่วงการหอการค้า 
และ YEC

จากจุดเริ่มตนในการไดทำสิ่งดีดี

ประธาน YEC จันทบุรี คนล่าสุด
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ใหกับสังคม ทำใหกลายเปนคุณเอ็ม 
ในวันนี ้ที ่ตองรับบทบาทผู นำเต็มตัว 
แทนคุณพอ ทั้งในสวนธุรกิจครอบครัว 
และงานทางสังคม  จุดเปลี่ยนในชีวิต 
เริ่มจากการรับเชิญเปนคณะกรรมการ 
ศาลเจาที่ริมน้ำจันทบุรี จากความตั้ง 
ใจแรกคิดวาจะเปนแคคณะกรรมการ 
และชวยในส่ิงท่ีเราทำได แตสถานการณ 
ก็นำพาคุณเอ็มใหเขาไปอยูในพิธีเสี่ยง 
ทาย เซงปวย (聖筊) ใหเทพเจา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนคนเลือกประธานปนั้น 
และคุณเอ็มก็ไดรับเลือกใหเปนประธาน 
ศาลเจาที่ในป 2551 โดยที่ 1 ชุด คณะ 
กรรมการจะตองบริหารงานรวมกัน 4 
ศาลเจา ปละศาลจนครบวาระ 4 ป เปน 
การรับบทบาทในการเปนผูนำครั้งแรก 
ที่แมจะไมเคยรับบทบาทผูนำเต็มตัว 
แตเมื ่อไดรับเลือกก็ตั ้งใจทำหนาที่ใน 
ฐานะประธานอยางเต็มที่และดีที่สุด 

“ระหว างท ี ่ผมดำรงตำแหน ง 
ประธาน 4 ศาลเจา ปสุดทาย หอการคา 
จังหวัดจันทบุรี ไดมีการกอตั้ง "ชมรม 
นักธุรกิจรุนใหมหอการคาจังหวัดจันทบุรี" 
"Chanthaburi Young Entrepreneurs' 
Chamber of Commerce" หรือ 

Cyec ซึ่งขณะนั้น YEC เพิ่งเริ่มตน 
โดยมีแนวคิดในการรวมกลุมคนรุนใหม 
ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งทายาทธุรกิจ 

และผูประกอบการรุนใหม มาชวยกัน 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีใน 
ดียิ่งขึ้น

คุณเอ็มจึงไดรับเชิญใหเขารวม 
กิจกรรมและไดเขาเปนสมาชิก Cyec 
จากจุดนั ้นซึ ่งเปนจุดเริ ่มตนของการ 
เขาสูวงการหอการคาและ YEC โดย 
ดำรงตำแหนงรองประธานผูประกอบ 
การรุนใหม หอการคาจังหวัดจันทบุรี 
(YEC จันทบุรี) ชวยดำเนินกิจกรรม 
ตางๆ ของหอการคาและ YEC จันทบุร ี
มาโดยตลอดกอนจะไดรับเลือกใหเปน 

ประธาน YEC คนที่ลาสุดเมื่อเดือน 
กุมภาพันธ 2559

กิจกรรมเด่นท่ีผ่านมาของ 
YEC จันทบุรี  

คุณเอ็มเปดเผยวา ทางกลุมไดมี 
ส วนร วมในการจ ัดก ิจกรรมต างๆ 
มากมาย อาทิ การจัดอบรมหลักสูตร 
CYEC Next Gen หลักสูตรเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพ YEC จันทบุรี เปนหลักสูตร 
ที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับสมาชิกรุนที ่3 โดย 
เนื้อหาจะเปนการเติมความรูทางธุรกิจ 
การตอยอดธุรกิจแบบ Family Business 
การเผยเคล็ดลับแหงความสำเร็จจาก
นักธุรกิจรุนใหมมากมาย โดยวิทยากร 

ที่ประกอบดวยความรู ความสามารถ 
หลายๆทานจากทั่วประเทศ การศึกษา 
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในจังหวัด 
จันทบุรี และ นอกจังหวัดจันทบุรี 
นอกจากนี้ไดรวมเปนหนึ่งในทีมจัดงาน 
"จันทบุรีมหานครผลไม Fruitpital Fair 
2016" เพื่อชวยยกระดับใหเปนงาน 
ระดับจังหวัด จากงานขายสินคาและ 
ผลไม แปนงานพิ่มเติมความรูใหแก 
เกษตรกร และ ผูเยี่ยมชม โดยเพิ่ม 
โซนแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร 
โซนสัมมนาใหความรูดานเกษตรกรรม 

Yec Connection” ไม่ใช่แค่เพื่อน แต่คือแนวร่วม 
ที่มีแนวคิดที่ดีร่วมกัน ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์สำหรับสมาชิก ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์สำหรับจังหวัด ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็น 
ประโยชน์ในภูมิภาค และ ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อ 
ประเทศไทยของเรา ผ่านพลังงานของคนรุ่นใหม่ 
ที่จะเป็นขุมกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป
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โซนBusiness Matching จับคูธุรกิจ 
การคา และ โซน 4 เสาหลักธุรกิจของ 
จังหวัดจันทบุรี (อัญมณี เกษตร 
ชายแดน ทองเที่ยว) เปนการยกระดับ 
การจัดงานจากงานระดับทองถิ่น สู 
งานที่กอเกิดประโยชนตอผูที่เขามาชม 
นอกจามาเยี่ยมชมซื้อสินคาแลว 

จัดงามสัมนา 
Chanthaburi 4.0 

เพื ่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล 
"Thailand 4.0" หอการคาและYEC
จังหวัดจันทบุรี จึงรวมกันจัดงานสัมมนา 
ขึ้นในหัวขอ "Chanthaburi 4.0" 
ภายใตโครงการ Chanthaburi Think 
Tank โดยเชิญวิทยากรที่ปรึกษาธุรกิจ 
จากหลายวงการที่เกี่ยวของกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศไทยแบบ 4.0 มา 
รวมถายทอดแนวคิด โดยงานนี้มีการ 
ถายทอดสดผาน Facebook Live 
จาก Fackbook YEC จันทบุรี เพื่อ 
เผยแพรกิจกรรมความรู สู ประชาชน 
ทั่วไป และกิจกรรมของ YEC ภาค 
ตะวันออก 9 จังหวัด ซึ่งเปนภาคที่มี 
จังหวัดนอยที่สุดในประเทศไทย เพื่อ 
สรางความเข็มแข็งใหแก YEC ภาค 
ตะวันออก “เราจะเติบโตรวมกันใน 
แบบภูมิภาค”

“จากเขารวมอบรม Seed2 ซึ่ง 
ไดพบประธาน YEC ภาคตะวันออก 
ครบ 9 จังหวัด ทำใหเกิดแนวคิดวา ถึง 
เวลาที่ภาคตะวันออกเราจะสรางความ 
เขมแข็งรวมกัน เราควรมีกิจกรรมรวม 
กันมากข้ึน จึงเกิดโครงการแรกคือ  “YEC 
สานสัมพันธภาคตะวันออกครั้งที่ 1” 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 โดยมี YEC
ระยองเปนเจาภาพ เปนงานสานสัมพันธ 
งานแรกของ YEC ภาคตะวันออกที่ 

ประสบความสำเร็จมาก มีสมาชิก YEC
ภาคตะวันออกเขารวมครบทุกจังหวัด 
รวมถึงเพื่อนๆ YEC จังหวัดอื่นๆเขา 
รวมดวย ทำใหสมาชิก YEC ภาค 
ตะวันออกไดรูจักกันมากขึ้น มีเพื่อน 
จากตางทองถิ่นกันมากขึ้น” 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกัน 
ของประธาน และ ทีมบริหารของ YEC
หอการคาภาคตะวันออก ในหัวขอ “การ 
สรางความเข็มแข็ง YEC ภาคตะวันออก 
4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ระดม 
สมอง หาแนวทางเชื่อมตอให YEC ภาค 
ตะวันออกเขมแข็งมากขึ้น โดยริเริ่ม 
งานกีฬาสานสัมพันธภาคตะวันออก 
ขึ้นมาดวย โดย YEC จันทบุรี เปน 
เจาภาพ รวมกับ YEC ตราด เพื่อสราง 
ความสัมพันธที ่ดีผานกิจกรรมกีฬาที่ 
เนนความสามัคคี พลังสรางสีสันให 
ภาคตะวันออกเหนียวแนนมากยิ่งขึ ้น 
และหลังจากน้ีไดมีโครงการสานสัมพันธ 
กับ YEC ภาคอื่นๆเพิ่มขึ้น

มิติใหม่ของการสร้าง 
Connection ระหว่าง 
YEC ทุกภาคท่ัวไทย 

นับเปนมิติใหมของการรวมมือกัน 
ของ YEC ที่เริ่มตนจากที่ภาคตะวัน 
ออก ทำใหเกิดโครงการในอนาคตที่ 
YEC ภาคตะวันออก ยังคงแนวทางที่ 
จะรักษาแนวทางสรางความเขมแข็งที่ 

เริ่มกันมาและจะสานตอ Connection 
ใหแนนแฟนย่ิงข้ึนของ Yec ภาคตะวัน 
ออก และสานตอไปยัง Yec ภาคอื่นๆ 
ทั่วประเทศไทย โดยโครงการแรกคือ 
การรวมทีมประธาน Yec ภาคตะวันออก 
ไปรวมงานสานสัมพันธภาคเหนือครั้ง 
ที่ 7 ที่จังหวัดสุโขทัย

การเชื่อมตอทุกๆ ครั้งไมใชแคได 
รูจักเพื่อนมากขึ้น เรายังไดเพื่อนที่ดี 
ชวยกันแนะแนวทางหาทางแกปญหา 
รวมกัน ชวยกันฝาฟนอุปสรรคดาน 
ตางๆ และสรางสังคมที่ดีในบานเกิด 
ของแตละจังหวัดใหกอเกิดสังคมที่ดี 
ในภูมิภาค และเช่ือมตอไปยังภาคตางๆ 
ท่ัวประเทศไทย ภายใตแนวคิด “We'll 
grow together”

“Yec Connection” ไมใชแค 
เพื่อน แตคือแนวรวมที่มีแนวคิดที่ดีรวม 
กัน รวมกันทำกิจกรรมที่เปนประโยชน 
สำหรับสมาชิก รวมกันทำกิจกรรมที่ 
เปนประโยชนสำหรับจังหวัด รวมกัน 
ทำกิจกรรมที่เปนประโยชนในภูมิภาค 
และรวมกันทำประโยชนเพื่อประเทศ 
ไทยของเรา ผานพลังงานของคนรุน 
ใหมท่ีจะเปนขุมกำลังสำคัญของประเทศ 
ไทยตอไป” 

ขอชื ่นชมความมุ งมั ่นตั ้งใจของ 
ประธาน YEC จันทบุรีคนใหมไฟแรงที่ 
ช่ือ ชัชวาล สุขสัมพันธ ผูมีจิตสาธารณะ 
อยางแทจริงคนหนึ่งทีเดียวคะ
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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

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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