










น ั บ เ ป  น โ อ ก า ส พ ิ เ ศ ษ ท ี ่ 
มหาว ิทยาล ัยหอการค าไทยและ 
หอการคาไทยไดรวมมือกันสรางสรรค 
นำเนื้อหาความรูดานเศรษฐกิจและ
ธุรก ิจใหก ับทานผู อ านในฉบับนี ้ 
เราไมเพียงเพิ ่มเนื ้อหาใหเข มขน 
กว  า เด ิมด  วยบทว ิ เคราะห ทาง 
เศรษฐกิจและแนวคิดกลยุทธทาง 
ธุรกิจมากมาย เดือนพฤศจิกายนนี้ 
ยังเปนโอกาสพิเศษที่หอการคาไทย 
สถาบันหลักทางธุรกิจที่มีองคความ
รู ม ีเคร ือข ายและความรวมมือที ่ 
เขมแข็งที่สุดของประเทศ ไดมีการ 
จัดประชุมใหญประจำปครั้งที่ 31 ที่ 
จังหวัดตรัง โดยปน้ีชูธีม Competitiveness 
ซึ ่งหอการคาไทยไดเน นถึงความ 
เปลี่ยนแปลง “Change” ที่ขณะนี้ 
การเปลี ่ยนแปลงนั ้นมาเร ็ว แรง 
และถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจุดเริ่มตน 
ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือ การ 
ปรับ Mindset 

และเน ื ่องในโอกาสพิเศษน ี ้ 
Thailand Economic & Business 
Review เราไดรับเกียรติจากคุณ 
อิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการ 
หอการคาไทยและสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย ใหเกียรติเปดใจ 
ถึงภารกิจสำคัญของหอการคาไทย 
ท ี ่ม ุ  ง เสร ิมความแข ็ งแกร  งและ 

ประสิทธิภาพใหธุรกิจภาคเอกชน 
ไทยสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง 
จากขอมูลของสำนักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.)  ประเทศไทยมี SMEs กวา 
2.7 ลานราย คิดเปน 98.5% ของ 
ภาคสวน  SMEs มีการจางงานกวา 
11.7 ลานคน หรือ 80.4% และ 
มูลคาทางเศรษฐกิจ  SMEs คิดเปน 
GDP ไดถึง 37% การขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและธุรกิจในประเทศไทย
แนนอนว าความสำค ัญที ่มาเป น 
อันดับตนคือ SMEs นอกจากไดรับ 
เกียรติจากทานประธานฯ ฉบับนี้ 
คุณกลินท สารสิน กรรมการเลขาธิการ 
หอการคาไทย ได ให เก ียรต ิมา 
แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน 
SMEs ของหอการคาไทย อีกดวย

นอกจากน้ี Thailand Economic 
& Business Review ยังไดรับ 
เกียรติจากคณาจารยจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย อาทิ ผศ . ดร . 
ธนวรรธน พลวิชัย  ผศ.ดร.อัทธ 
พิศาลวานิช  ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล 
อาจารย ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร 
อาจารย ดร. ประพันธพงษ ขำออน 
ไดมารวมนำเสนอบทวิเคราะหได 
อยางนาสนใจ   และเรายังไดรับเกียรติ 
จาก ดร. จุฬา สุขมานพ  ผูอำนวยการ 

สำนักนโยบายและแผนการขนสง 
และจราจร(สนข.)ที่ไดใหเกียรติแล
กเปลี ่ยนขอมูลโครงขายเสนทาง 
โลจิสติกสอินโดจีน และ ดร. ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร อัครราชทูต (ฝายการ 
พาณิชย)  ณ กรุงปกกิ่ง ไดใหเกียรติ 
นำเสนอกรณีศึกษาธุรกิจคาปลีกที่
ประเทศจีน ไดอยางนาสนใจ ใน 
หัวขอ “เมื่อเทสโก (จำตอง) ถอน 
ทัพจากตลาดจีน และศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดคาดการณภาวะ 
เศรษฐกิจครึ่งปหลัง ป 2556 และ 
คาดการณป 2557 และศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดนำเสนอบทวิเคราะห 
การสงออกไทยประจำเดือน พฤศจิกายน 
2556 และบทความเร่ืองสิทธิประโยชน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาร   

สุดทายน้ี Thailand Economic 
& Business Review ขอรวมเปน 
สวนหนึ่งในการเผยแพรขอมูลการ 
เศรษฐกิจและธุรกิจและรวมแบงปน 
ความรูใหม ๆ ใหกับ SMEs ทุกทาน 
เพ ื ่ อร  วมก ันยกระด ับข ีดความ 
สามารถทางการแข  งข ัน ให ก ับ 
ประเทศไทย  

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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เปดใจคุณอิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคา 
แหงประเทศไทยคนที่23 เผยภารกิจสำคัญปนี ้ คือ 

การมุงมั ่นสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
ผูประกอบการไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

ในเวทีระดับโลก 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก 

ที่ผันผวนในปจจุบัน 
ผูประกอบการไทยที่ถูกจับตามองเปนพิเศษคือ ภาค SMEs 

ที่หอการคาไทยจะเสริมสรางความแข็งแกรง 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

เผยงานใหญสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ที่จังหวัดตรัง 
ปนี ้ชูธีม ‘Competitiveness” หรือ Change Mind 

Change Me to be Excellent 
เอกชนไทยจะตองกาวสูความเปนเลิศ

อิสระ วองกุศลกิจ
ชูธงแมทัพ

พรอมพาเอกชนไทยกาวสูการแขงขันในเวทีโลก
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“ภารกิจเรงดวนของ 

หอการคาไทยในขณะนี้ คือ 

การสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

(Competitiveness) 

ใหกับผูประกอบการ 

ทำอยางไรให SMEs เราเกง 

และแรงงานของเรา 

มีประสิทธิภาพ”  



นับเปนโอกาสพิเศษ ท่ีไดรับเกียรติ 
จากประธานกรรมการหอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
คนที่ 23 คุณอิสระ วองกุศลกิจ ที่ 
กรุณาเปดใจใหสัมภาษณถึงภารกิจ 
สำคัญของหอการคาไทยในขณะน้ี ท่ีมุง 
เสริมความแข็งแกรงและประสิทธิภาพ 
ใหธุรกิจภาคเอกชนไทยอันจะนำไปสู 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ไทยอยางยั่งยืน 

หอการค าไทย ก ับแผนการ 
ขับเคลื่อนภาคเอกชน

ภาคเอกชนไทยถือเปนอีกหนึ ่ง 
ฟนเฟองสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ประเทศไทย สภาวการณเปลี่ยนแปลง 
ของเศรษฐก ิจและส ั งคมป จจ ุบ ัน 
เราตางมุ งหวังที ่จะเห็นประเทศไทย 
ของเรามีความเจริญทัดเทียมกับนานา 
อารยประเทศ ความมุงม่ันของหอการคาไทย 
ที ่จะสรางขีดความสามารถทางการ 
แขงขันใหกับผูประกอบการ จึงเปน 
แผนการขับเคลื่อนที่สำคัญและถือเปน 
ภารกิจเรงดวนของหอการคาไทยขณะน้ี 
คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการ 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหง 
ประเทศไทย ไดกลาวเพิ่มเติม ดังนี้  

“ในฐานะที ่หอการคาไทยเปน  
ตัวแทนภาคเอกชนของประเทศ และ 
เปนศูนยกลางขอมูล มีเครือขายสมาชิก 
ท่ัวประเทศใน 76 จังหวัด เปนประเภท 

สมาคมธุรกิจ 133 สมาคม ประเภท 
สมาชิกองคกรธุรกิจที ่ประกอบดวย 
บริษัทใหญ กลาง และเล็ก มีจำนวน 
กวา 70,000 ราย และยังมีเครือขาย 
ความรวมมือกับตางประเทศโดยผาน
สภาธุรกิจตางๆ อีก 31 สภาธุรกิจ 
ปจจุบันนี ้ เราเปนองคความรู ทาง 
เศรษฐกิจและธุรกิจที ่สำคัญโดยการ 
รวมมือกับทางมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทยในการจัดทำขอมูล และเราเปน 
กระบอกเสียงในประเด็นสำคัญตางๆ 
ใหกับภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน 
ใหไดทราบถึงสถานการณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจในปจจุบัน” 

คณะกรรมการหอการค าไทย 
ประจำป 2556-2557 ไดรวมกันกำหนด 
วิสัยทัศน (Vision) ในการบริหารงาน 
ของหอการคาไทยวา “หอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
เปนสถาบันหลักทางธุรกิจที ่มีองค 
ความรู มีเครือขายและความรวมมือ 
ที ่เขมแข็งที ่สุดของประเทศ โดยมี 
เปาประสงคใหประเทศไทยมีศักยภาพ 
และแสวงหาโอกาสใหสามารถแขงขัน 
ไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน” 

คุณอิสระ ไดกลาวถึงพันธกิจของ 
หอการคาไทยปนี้วาเราจะทำอยางไร 
ใหผูประกอบการของเราเกง สามารถ 
ชวยเหลือตัวเองได และมีวิธีจัดการ 
พัฒนาตนเอง หอการคาไทย จึงได 
วางแผนการขับเคล่ือนภารกิจใหสมาชิก 

ไปสูความสำเร็จไว 3 แนวทางดวยกัน 
ซึ่งเรียกวา “พันธกิจ 3 เสาหลัก”  
ประกอบดวย

1. พัฒนาเพิ ่มพูนทักษะความ 
สามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะ SMEs 
(Competency Enhancement)

ประกอบดวย การสงเสริมการ 
ชวยเหลือระหวางกัน ในรูปแบบ ‘เพ่ือน 
ชวยเพ่ือน’ ในลักษณะบริษัทขนาดใหญ 
ชวยเหลือบริษัทขนาดกลาง บริษัท 
ขนาดกลางชวยเหลือบริษัทขนาดเล็ก 
และบริษัทขนาดใหญชวยเหลือบริษัท 
ขนาดเล็ก ขณะนี้ทางหอการคาไทยมี 
การจัดโครงการ “SMEs วิธีทำเงิน” ซึ่ง 
จัดแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ จ.กรุงเทพฯ 
และครั้งที่สองที่ จ.อุดรธานี และกลุม 
จังหวัดภาคอีสานตอนบนโดยการจัดหา 
องคความรูรอบดานที่ SMEs ตองรู 
ทั้งดานการจัดการธุรกิจ การหาแหลง 
เงินทุน การตลาด การกระจายสินคา 
และต ัวอย างของผ ู ประกอบการที ่ 
ประสบความสำเร็จ เพ่ือใหผูประกอบการ 
SMEs ไดรับขอมูลทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

2. พัฒนาเครือขายและความ 
รวมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งใน 
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ 
โลก เพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคสวน 
(Connectivity and Collaboration)

Connectivity ในทีนี ้มีตั ้งแต 
การ connect ระหวางสมาชิกเรา 
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เองเพื ่อติดตอคาขายและชวยเหลือ
ระหวางกัน และการ connect กับ 
หนวยงานราชการเพ่ือรวมมือกันพัฒนา 
ในเรื่องตางๆ และมีการ connect กับ 
ประเทศเพื่อนบานโดยการคาชายแดน 
connect ไปไกลกวานั้นจนถึงประเทศ 
ในกลุมอาเซียนตามศักยภาพของแตละ 
ราย นอกจากน้ียังรวมถึงการ Connect 
กับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย 
ตางๆ เพื่อคนควาวิจัย

3. ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
พรอมทั ้งเสร ิมสร างธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ 
ใหมีความย่ังยืน (Good Governance 
and Corporate Social Respon-
sibility)

นิยามของความเหลื ่อมล้ำนี ้ม ี 
ตั้งแตการเหลื่อมล้ำทางรายได ความ 
เหลื่อมล้ำทางสิทธิ ความไมเทาเทียม 
กนัทางโอกาสและการเขาถึงการบริการ 
ในสังคม เราเห็นวาความเหลื่อมล้ำนี้ 
จะนำมาซึ่งความเสี่ยงตอประเทศชาติ
และตอธุรกิจ ดังจะเห็นตัวอยางไดจาก 
Arab Spr ing ท ี ่ตะว ันออกกลาง 
หอการคาไทยไดใหความสำคัญกับ 
เร่ืองน้ี ต้ังแตสมัยท่ีทานดุสิต นนทะนาคร 
ยังเปนประธาน เราไดริเริ่มโครงการทำ 
นา 1 ไร ไดเงิน 1 แสน โครงการ 1 
บริษัทดูแล 1 ชุมชน ส่ิงน้ีเราดำเนินการ 

มากวา 10 ป โดยมีการต้ังคณะกรรมการ 
ดูแล และที ่ผ านมาเรามีการจัดงาน  
"จรรยาบรรณดีเด นหอการค าไทย
2556 คนรุนใหมกดไลคคุณธรรม" เพ่ือ 
เผยแพรและสงเสริมการเสริมสราง     
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบใน 
การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ขยายผล 
สูสังคมในวงกวางยิ่งขึ้น

ทิศทางของหอการคาไทยในยุค
ของอิสระ วองกุศลกิจ

คุณอิสระ ไดกลาวไววา “ผมเห็น 
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
โลกทุกวันนี้ ซึ่งมีทั้งโอกาสและความ 
ทาทาย ภาคเอกชนเรามีผูประกอบการ 
ระดับ SMEs กวา 90% ของผูประกอบการ 
ท้ังหมด ภารกิจเรงดวนของหอการคาไทย 
ในขณะน้ี คือ การสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน (Competitiveness) 
ใหกับผูประกอบการ ทำอยางไรให 
SMEs เราเกง และแรงงานของเรามี 
ประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ของคนทำงานของเรากับประเทศอื่นๆ 
ประเทศเราใชคนทำงานสิ้นเปลืองไป
หรือไม ถาเปรียบเทียบคนตอผลของ 
งาน ในออสเตรเลียใชคนงานแค 5 คน 

ทำงานในไรออยได 3,000-4,000 ไร 
แตบานเรามีแคไมกี ่ไรกลับใชคนงาน 
ไรละคน ดังนั ้น ผมจึงเนนถึงเรื ่อง 
ประสิทธิภาพ เพราะบนเวทีของการ 
แขงขัน เราแขงกันที่ประสิทธิภาพและ 
ความสามารถทางการแขงขันนั้น…ขึ้น
อยูกับตัวเรา 

หอการคาไทย กับงานประชุม 
หอการคาไทยประจำป 2556 

“ปน้ีหอการคาไทยรวมกับหอการคา 
จังหวัดทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน 
สัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 31 
ข้ึน ในระหวางวันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 
2556 ครั้งนี้ เราจะจัดที่ จ.ตรัง ซึ่ง 
งานน ี ้จะม ีผ ู  เข าร วมงานประมาณ 
1,000 คน ประกอบดวย คณะกรรมการ 
หอการคาไทย ผูวาราชการจังหวัด 
ประธานหอการคาจังหวัด เลขาธิการ 
หอการคาจังหวัดจากทั่วประเทศ และ 
ผ ู แทนหน วยงานราชการท ี ่ม ีส วน 
เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สื่อมวลชน โดยงานนี้มีเปาหมายเพื่อ 
ระดมความเห็นและขอเสนอแนะ จาก 
ภาคเอกชนเพ ื ่อจ ัดทำย ุทธศาสตร   
การพ ัฒนาเศรษฐก ิจของประเทศ 
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“หอการคาไทยและ 

สภาหอการคา

แหงประเทศไทยเปน

สถาบันหลักทางธุรกิจที่

มีองคความรู

มีเครือขายและ

ความรวมมือที่เขมแข็ง

ที่สุดของประเทศ 

โดยมีเปาประสงคให 

ประเทศไทยมีศักยภาพ 

และแสวงหาโอกาสให 

สามารถแขงขันไดใน 

ตลาดโลกอยางยั่งยืน” 



พรอมทั ้งสรางความรวมมือระหวาง 
องคกรภาครัฐและเอกชนทั ้งในสวน 
กลางและภูมิภาคใหดำเนินไปในทิศทาง 
เดียวกัน”

“ซึ ่งในปนี ้เรากำหนดธีมงานวา 
“Competitiveness” ซ่ึงการจะเกิด 
การแขงขันไดจะตองมีวิธีการ “เปล่ียน 
หัวคิด ต้ังใจ สูชัยชนะ” หรือ Change 
Mind Change Me to be Excellent” 
ในฐานะประธานฯ ผมอยากใหกำลังใจ 
ผ ู ประกอบการท ุกคนว า เราทำได  
เพียงแตเราตองเริ ่มจากการเปลี ่ยน 
Mindset ต้ังใจท่ีจะเรียนรู และปรับตัว 
เพื่อไปสูความเปนเลิศ โดยงานนี้จะ 
แบงการสัมมนาออกเปน 3 กลุมคือ 

กลุมที ่ 1 How to survive: 
อยูรอดอยางไร

กลุ มน ี ้จะนำเสนอกรณีศ ึกษา 
ของธุรกิจตางๆ ท่ีมีการปรับตัวในสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรง และฉายภาพของ 
ระดับความสามารถทางการแขงขัน 
ของประเทศไทย จากขอมูลของ IMD 
World Economic Forum และ 
SMEs Competitiveness Index 
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
มุงที่เปาหมายการปรับตัวเพื่อรองรับ
สถานการณ ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงอย าง 
รวดเร็ว และ SMEs พรอมจะ 

เปลี่ยนแปลงหรือยัง Are you ready 
for change? 

กลุมที่ 2 Innovation for 
Change นวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง

กลุ มนี ้เราจะสรางมุมมองความ 
เขาใจของการใชนวัตกรรมเพื ่อสราง 
การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงให 
กับธุรกิจ ซึ่งจะมีกรณีศึกษาของธุรกิจ 
ครอบครัว ที่ธุรกิจไดมีการรวมทุนกับ 
ตางประเทศ ในความเหมือนที่แตกตาง 

 กลุมที่ 3 To be Excellent 
สูความเปนเลิศ

เพื่อความยั่งยืนและกาวสูความ 
เปนเลิศในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ 
และนานาชาติ ธุรกิจตองมีเปาหมาย 
ที่ชัดเจน และตองปฏิบัติไดจริง กลุมนี้ 
จะหยิบยกการเรียนรู Best Practice 
ในระดับโลกและในประเทศวา มีการ 
ดำเนินการอยางไร มาหาขอสรุปกัน 
ในที่ประชุม และหอการคาไทยจะทำ 
อยางไรท่ีจะชวยผลักดันใหผูประกอบการ 
ไทยกาวสูความเปนเลิศทางดานธุรกิจ 
และเราจะร วมงานก ับภาคร ัฐเพ ื ่อ 
ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถนี้ได
อยางไร  

การประช ุมป น ี ้นอกจากการ 
ระดมสมองและทำงานรวมกันแลว 
หอการคาไทยยังมีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ กลุม YEC หรือ “เครือขาย 
นักธุรกิจรุนใหมหอการคา” ซึ่งปนี้ 
เปนปแรกที่ไดรวบรวมกลุมคนรุนใหม 
คนกล ุ  มน ี ้ ค ื อล ูกหลานกรรมการ 
หอการคาไทยที่มาจากสวนกลางและ
สวนทองถิ่น จะเปนการรวมตัวและ 
พบก ันคร ั ้ งแรกอย างเป นทางการ 
ครั ้งน ี ้กล ุ มคนรุ นใหมเหลานี ้จะมา 
กำหนดกรอบการทำงานรวมกันเพื ่อ 
พัฒนาตอยอดธุรกิจการคา และสราง 
เครือขายอยางเปนรูปธรรม โดยรุนใหญ 
จะมาแลกเปล่ียนใหคนรุนใหมไดทราบถึง 
วัฒนธรรมองคกรของหอการคาไทย 
ที่มีเอกลักษณในเรื่องผูใหญชวยเหลือ
ผู นอย และการสืบทอดการทำงาน 
จากผูใหญสูผูนอย และโครงการตางๆ 
ของหอการคาไทย

หลังจากไดขอสรุปทั ้งหมดจาก 
การประชุมสัมมนา เราจะมีการจัดทำ 
เปนสมุดปกขาวนำเสนอตอนายกรัฐมนตรี 
ในชวงเชาของวันอาทิตยท่ี 24 พฤศจิกายน 
2556 

 
ความเชื ่อมั ่นตอแนวทางการ 

พัฒนาครั้งนี้
จากแนวทางที ่คณะกรรมการ 

หอการคาไทยไดร วมกันจัดขึ ้นนั ้น 
ประธานกรรมการหอการคาไทยคน 
ป จจ ุบ ัน ได  กล  าวช ื ่ นชมในความ 
กระตือรือรนของทานกรรมการทุกทาน 
ที่ชวยสนับสนุนและเขามามีสวนรวม 
ไมวาจะเปนสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 
ความรวมมือกันดวยความมุ งม ั ่นนี ้ 
ในฐานะประธานหอการคาไทย เชื่อมั่น 
วาหอการคาไทยจะผลักดันและเปน 
ที่พึ ่งใหกับผู ประกอบการไทยไดเปน 
อยางดี และเชื่อวาเครือขายหอการคา 
ไทยจะสามารถแบงปนองคความรู  
ทักษะ และเครือขายใหเรายกระดับ 
ข ีดความสามารถในการแขงข ันได  
และทั ้งหมดนี ้ เริ ่มจากการเปลี ่ยน 
หัวคิด ตั ้งใจ ซึ ่งจะนำไปสู ชัยชนะ 
อยางแนนอน “Change Mind, 
Change Me, to be Excellent”  
คุณอิสระ วองกุศลกิจ กลาวทิ้งทาย
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ซึ่งในปนี้

เรากำหนดธีมงานวา

“Competitiveness” 

ซึ่งการจะเกิดการ 

แขงขันไดจะตองมี 

วิธีการ “เปลี่ยน 

หัวคิด ตั้งใจ

สูชัยชนะ” หรือ

Change Mind 

Change Me

to be Excellent”  



ในชวงเวลากวา 30 ปที่ผานมา 
จีนถือวาประสบความสำเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปน 
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความ 
สำเร็จที่เกิดขึ้นจากแนวนโยบายการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจในป 1978 ภายใต 
การนำของเต้ิง เส่ียวผิง (Deng Xiao 
Ping) ที ่ใชรูปแบบการพัฒนาโดย 
เนนการสงออกและการลงทุน จน 
ทำใหจีนกาวขึ้นมาเปนประเทศผูนำ
ทางเศรษฐกิจของเอเช ียและของ 
โลกท่ีมีความสำคัญย่ิง มีขนาดเศรษฐกิจ 
ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก เปนผู 
สงออกอันดับ 1 ของโลกในปจจุบัน 
มีจำนวนประชากรมากที ่สุดในโลก 
(1,300 ลานคน) โดยในป 2555 
จีนมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Products: GDP) 
สูงถึง 8.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 11.0 ของ 
เศรษฐกิจโลก

แมวาการปฏิรูปเศรษฐกิจในชวง
ที่ผานมาจะทำใหเศรษฐกิจจีนเติบโต
อยูในระดับสูง ทวาอีกดานหนึ่งของ 
การพัฒนาเศรษฐกิจก็คือ ผลกระทบ 
ตอความเหลื่อมล้ำทางสังคม ชอง 
วางทางรายไดของประชากร และ 
ปญหาส่ิงแวดลอม ประกอบกับวิกฤติ 
เศรษฐกิจทางการเงินและเศรษฐกิจ 

โลกในป 2551 ทำใหจีนเริ่มตระหนัก 
ดีวาความออนของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดของประเทศพัฒนา 
แลว อยางสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ 
(ตลาดสงออกอันดับ 1 และอันดับ 2 
ของจีน) จะทำใหกลยุทธการพึ่งพา 
การสงออกของจีนที ่ดำเนินมาเปน 
ระยะเวลานานเริ่มสอเคาวาจะไมยั่งยืน 
ตอการพัฒนาอีกตอไป ดวยเหตุนี้ทำ 
ใหรัฐบาลจีนหันมาใหความสำคัญกับ
ปญหาดังกลาวมากขึ้น

จากการกาวข้ึนมาเปนมหาอำนาจ 
ทางเศรษฐกิจของโลก ทำใหความ 
เคลื่อนไหวในดานตาง ๆ ของจีนเปน 
ที่จับตามองของทั่วโลก การเปลี่ยน 
ผานจากผูนำรุนที่ 4 สูผูนำรุนที่ 5 
ของจีนในป 2556 ภายใตการนำของ 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jingping) 

และนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง (Li 
Keqiang) ที่จะปกครองประเทศตอ 
จากนี้ไปอีก 10 ปขางหนานั้น ถือ 
เปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศครั้งนี้ จีนได 
ปรับเปลี ่ยนโมเดลการสรางความ 
เติบโตทางเศรษฐกิจจากเดิมที่พึ่งพา
การส  ง ออกและการลงท ุ นจาก 
ตางประเทศเปนหลักมาตลอดกวา 
30 ป ไปสูการพึ่งพาการบริโภค 
ภายในประเทศมากข้ึน โดยใชมาตรการ 
ที่สำคัญ 3 ดาน หรือที่เรียกกันวา 
“ เ ศรษฐศาสตร  หล ี ่  เ ค  อ เฉ ี ย ง  
(Likonomics)” ไดแก 1) การพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจหรือเขตการคาเสรี เชน 
เขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ 2) การสงเสริม 
และพัฒนาธุรกิจการคาบริการ เพื่อ 
ใหเปนธุรกิจการคาบริการสมัยใหม 3) 
การเปดประตูสูภายนอกที่ใหนักลงทุน 
ตางชาติเขามาลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็ไดดำเนินงานตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554-2558) ภาย 
ใตแนวคิด “Inclusive Growth” 
โดยรัฐบาลจีนไดใหความสำคัญกับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
การลดความเหลื่อมล้ำดานรายไดของ
ประชากร การเพ่ิมการลงทุนในโครงสราง 
พื้นฐานโดยเฉพาะดานคมนาคม การ 
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ความทาทายของผูนำจีนรุนที่ 
กับการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนครั้งใหม
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พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และการสงเสร ิม 
เศรษฐกิจสีเขียว รวมไปถึงการปราบปราม 
คอรรัปชันของนักการเมือง

สำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. การปรับลดเปาหมายการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ตั ้งเป าหมายการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจของประเทศไมต่ำกวารอยละ 
7 ตอป ตลอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
โดยเนนการพัฒนาอยางมีค ุณภาพ 
เพื่อลดความเหลื่อมทางสังคม

2. ลดการพึ่งพาการลงทุนและ 
การสงออกหันมาใหความสำคัญกับ
การบริโภคภายในประเทศ

ลดการพึ่งพาการลงทุนและการ
สงออกตางประเทศ ตลอดจนลดแรง 
กดดันตออ ัตราแลกเปลี ่ยนและลด 
ผ ลก ร ะทบจ า กป  จ จ ั ย ภ า ยนอก 
(External shock) โดยหันมาสงเสริม 
การบริโภคภายในประเทศใหมีบทบาท 
มากขึ้น ผานการเพิ่มอำนาจซื้อของ 
ผูบริโภคในประเทศ โดยการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจจะตองสอดคลองกับ 
การขยายตัวของรายไดครัวเรือน และ 
คาจางที่เพิ ่มขึ้นจะตองสอดคลองกับ
ผลิตภาพการผลิต

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มสัดสวน 
ของประชากรในเขตเมือง (Urbanization 
ratio) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ 
สังคมเพื ่อลดรายจายของครัวเร ือน 
รวมถึงการปฏิร ูประบบภาษีโดยจะ 
ปรับเพิ่มเกณฑรายไดขั้นต่ำที่ตองเสีย
ภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเพื่อลดภาระ 
ของครัวเรือนที่มีรายไดนอย แตจะ 
ปรับเพิ ่มภาษีในสวนที ่เกี ่ยวของกับ 
สิ่งแวดลอม

3. การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
ใหความสำคัญกับการผลิตที ่ใช 

เทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมมากขึ ้น 
โดยสงเสริม 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร 
ใหม ไดแก อุตสาหกรรมประหยัด 
พลังงานและเปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
อ ุตสาหกรรมสารสนเทศสม ัยใหม  
อุตสาหกรรมพลังงานใหม อุตสาหกรรม 

วัสดุใหม อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และ 
อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานสะอาด

สวนอุตสาหกรรมที่เนนการผลิต
เพ่ือการสงออกหรือ “World Factory” 
ที่เปนกลยุทธหลักในแผนฯ ฉบับกอน 
คาดวาจะมีบทบาทลดลง สำหรับ 
อุตสาหกรรมดั ้งเดิม (Traditional 
industries) เชน อุตสาหกรรมเหล็ก 
ถานหิน และกระดาษ จะเน นการ 
สงเสร ิมการควบรวมกิจการการใช  
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิต และ 
การปร ับปร ุงเคร ื ่องจ ักรเพ ื ่อเพ ิ ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตและลดปญหา 
สิ่งแวดลอม

4. พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตาม

แนวคิด Design in China และ 
ส งเสร ิมการใช ว ัฒนธรรมท องถ ิ ่น 
(Indigenous innovation) เพื่อลด 
การนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ

5. ใหความสำคัญกับการรักษา 
สิ่งแวดลอม

ลดการใชพลังงาน ลดการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด ปฏิรูประบบ 
ราคาทรัพยากรธรรมชาติเพ ื ่อเพ ิ ่ม 
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และ 
สงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม

6. เรงปฏิรูปภาคการเงินอยาง 
ตอเนื่อง

ปฏิรูปภาคการเงินของประเทศ 
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จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศครั้งนี้ จีน 

ไดปรับเปลี่ยนโมเดลการ

สรางความเติบโตทาง 

เศรษฐกิจจากเดิมที่ 

พึ่งพาการสงออกและ 

การลงทุนจาก 

ตางประเทศเปนหลักมา

ตลอดกวา 30 ป ไปสู 

การพึ่งพาการบริโภค 

ภายในประเทศมากขึ้น 

โดยใชมาตรการที่สำคัญ 

3 ดาน หรือที่เรียกกันวา 

“เศรษฐศาสตรหลี่ 

เคอเฉียง 

(Likonomics)”  

30 ป
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การบร ิโภคภายในประเทศของจ ีน 
อาจสงผลกระทบตอการสงออกสินคา
ของไทยไปสูจีนที่อาจชะลอตัวลงบาง 
สงผลใหสินคาที ่ไทยสงออกไปจีนจะ 
ต องม ีการปร ับต ัวท ั ้ ง ในส วนของ 
คุณภาพเพื ่อให สามารถตอบสนอง 
ความต องการของผ ู บร ิ โภคในจ ีน 
รวมถึงปรับตัวเพื ่อหาตลาดใหมเพิ ่ม 
ขึ้น โดยในสวนของนักลงทุนไทยอาจ 
แสวงหาโอกาสดานการลงทุนจากการ
ที ่ร ัฐบาลจีนจะมีการสงเสริมใหนัก 
ลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในจีนเพิ่ม
มากขึ ้น โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน 7 
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหมที่รัฐบาล
จีนสงเสริม ในสวนของภาครัฐอาจใช 
โอกาสนี ้ในการผลักดันและสงเสริม 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ 
คาระหวางกันเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อเปน 
การใหความชวยเหลือภาคเอกชนอีก
ทางหนึ่ง

อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ใหระบบการเงินจีน และรองรับการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยนโยบาย 
ที่สำคัญไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ 
กลไกการสงผานของนโยบายการเงิน 
พรอมกับปฏิรูประบบอัตราดอกเบี ้ย 
ในตลาดเงินใหเปนไปตามกลไกตลาด
มากขึ้น การจัดตั้งสถาบันประกันเงิน 
ฝาก การเพิ ่มสัดสวนของ Direct 
financing การสงเสริมและการพัฒนา 
ระบบ Managed floating exchange 
rate โดยใหอัตราแลกเปลี่ยนเปนไป 
ตามกลไกตลาดมากขึ ้น การเพิ ่ม 
บทบาทของเง ินหยวนในระบบการ 
เงินโลกทั้งดานการคาและการลงทุน 
โดยสงเสริมใหฮองกงเปนศูนยกลาง 
การใช เง ินหยวน (RMB offshore 
center) รวมทั้งสนับสนุนใหเงินหยวน 
เปน Reserve currency และ 
ผอนคลายขอจำกัดของการเคลื่อนยาย 
เงินทุนอยางคอยเปนคอยไป

การปร ับเปล ี ่ ยนแนวค ิดทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลจีนดังกลาวขางตน 
นาจะสงผลดีตอเศรษฐกิจจีนในหลาย
มิติ แตทั้งนี้ความสำเร็จจากการปรับ 
ตัวตาม “โมเดลการสรางความเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจากภายใน” นั้นไมใช 
เร ื ่องที ่จะทำไดเพียงชั ่วขามคืน… 
แตหากจำเปนตองอาศัยระยะเวลา 
และมาตรการในการสงเสริมสนับสนุน 
จากร ัฐบาลอยางต อเน ื ่องและเป น 
รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ซ่ึงการปรับเปล่ียนโมเดลทางเศรษฐกิจ 
ดังกลาวถือเปนความทาทายอยาง 
มากของผูนำรุนที่ 5 ในการบริหาร 
ประเทศยักษใหญของโลกอยางจีน 
ซึ ่งโมเดลเศรษฐกิจดังกลาวเปรียบ 
เสมือนการที ่ร ัฐบาลจีนยอมที ่จะอด 
เปร้ียวไวกินหวาน เพ่ือผลดีในภายหนา 
ยอมที่จะเติบโตแบบชา ๆ แตเติบโต 
อยางยั่งยืน โดยเนนพึ่งการบริโภคของ 
ตนเองมากกวาการพึ่งพาตางประเทศ 
ซึ่งผลของการปรับเปลี ่ยนโมเดลทาง 
เศรษฐกิจดังกลาวไมไดสงผลกระทบ 

ตอเศรษฐกิจภายในของจีนเทานั้น ยัง 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในภาพ
รวมอยางมีนัยสำคัญ เนื ่องจากจีน 
เปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ 
และถือวาเปนจักรกลสำคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจากการที่จีน 
เขามามีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกเพิ่ม
ข ึ ้นอย างต อเน ื ่องในช วงท ี ่ผ านมา 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งบทบาทการเปน 
ประเทศผูบริโภครายใหญของโลก 

ในระยะสั้นการที่จีนลดการพึ่ง
พาต  างประเทศลงอาจส  งผลให  
เศรษฐกิจและการคาโลกซึมตัวลงไป
บาง แตคาดวาในระยะยาวการปรับ 
ตัวดังกลาวของจีนนาจะเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจโลก ในสวนของประเทศไทย 
นั ้นคาดวาจะไดร ับผลกระทบอยาง 
หลีกเลี ่ยงไมไดเนื ่องจากไทยและจีน 
เปนประเทศที่มีการติดตอสัมพันธกัน
มานาน และในปจจุบันจีนถือวาเปน 
ประเทศคูคาสำคัญมากที่สุดประเทศ
หนึ่งของไทย จากนโยบายการสงเสริม 
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นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน คนปจจุบัน



ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือ อาจารยกอลฟ ของ 
ลูกศิษย และบุคคลตาง ๆ ในวงการเศรษฐกิจไทย วันนี้ทานมาพรอมฉายาใหม “นักพยากรณเศรษฐกิจ” ที่เรียกภาษา 
ชาวบานไดวา “หมอดูเศรษฐกิจ” คงไมผิด แตเปนการทำนายบนฐานขอมูลที่เชื่อถือได ไมใชการใชศาสตรลึกลับแตอยางใด 
เพื่อเปนการเตรียมตัวนักธุรกิจไทยสูAEC วันนี้อาจารยกอลฟ ไดทำนายเศรษฐกิจของโลก ที่เชื่อมโยงกับอาเซียน และไทย 
เรา ทั้งในปนี้ 2556 และมองลวงหนาไปอีก 2 ป เพื่อใหนักธุรกิจไทยไดเตรียมตัว และรูเทาทัน การกาวสูประชาคมอาเซียน 
(AEC) ประเทศไทยจะไปไดถึงไหน ธุรกิจเล็ก หรือ ใหญ ใครที่จะลงทุนในอาเซียนแลวสำเร็จ ดวยกลยุทธไหน อาจารย 
กอลฟจะฉายภาพใหเห็นบริบทความเปนไปไดในการลงทุนในอาเซียนกันแบบ Bird Eyes View กันเลยทีเดียว อนาคต 
ประเทศไทยในอาเซียนจะเปนอยางไร ตองติดตาม....

ทำนายดวงโลก

เปนปท่ี 4 โลก คือ ยุโรป อเมริกา 
อาหรับ และอาเซียนจะพรอมทะยาน 
ขึ้นทุกดาน

อาเซียนจะทะยานขึ้น เพราะการ 
รวมตัวจากกลุม AEC จะไปไดอยาง 
ชัดเจน

ทั ้งโลกจะอยู ในชวงที ่ เพ ิ ่งฟ  น 
จากไข แตละประเทศจะไดรับการ 
อัดฉีดจาก QE ทั่วโลกจึงทุกประเทศ 
จะฝาฟน และสุดทายก็จะผานไปได

ท ั ้งโลกจะกาวสู การปรับตัวที ่ 
แข็งแกรงขึ้น หลังจากประสบปญหา 
เร้ือรังในป 2556 ซ่ึงเปนอาการตอเน่ือง 
มาจากปญหาป 2552 วิกฤตการณ 
Hamburger Crisis ซึ่งสหรัฐอเมริกา 
มีปญหาสงผลใหทั่วโลกมีปญหา รวม 
ถึงปญหาการแทรกซอนของ EU เอง 
ทำใหแตละฝายตองเรงใหยาใหน้ำเกลือ
เพ่ือเยียวยาใหเศรษฐกิจโลกดีขึ้น

นานาชาต ิจะโถมเข าหากล ุ ม 
เศรษฐกิจลุมน้ำโขง (GMS) โดยเฉพาะ 
สาธารณร ัฐแห งสหภาพเม ียนมาร  
(หรือ พมา) เนื่องจากไดรับเลือกให 
เปนประธานอาเซียน ในป 57 ซึ่งมี 
วาระเวียนกันคราวละ 1 ป ทำใหพมา 
จะโดดเดนในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะ 
ในกลุม G20 พมาจะไดใกลชิด ผูนำ 
จีน และ กลุม ASEAN+6

พมา ในฐานะประธานอาเซียน 
จะเขามามีบทบาทโดดเดน เคียงบา 
เคียงไหลผูนำตะวันตก เราจะยกเลิก 
การ Sanction จากพมา พมาก็จะ 
ต องปร ับปร ุ งกฎระเบ ียบภายใน 
ประเทศตัวเอง นอกจากนี้สหรัฐ ยุโรป 
เอง ก็จะยกเลิกการ Sanction พมา 
และหันมาชวยเหลือ จีนจะเขาสูพมา 
และลาวมากขึ้น

ไทย-จีน-พมา-ลาว จะเชื่อมโยง 
กันมากขึ้น และจะนำพาประเทศเกาะ 
อยางอินโดนีเซีย ใหพุงทะยานไกล เพ่ือ 
เ ต ร ี ยมพร  อมร ั บกา รล งท ุ นจ าก 
นานาชาติ

ในปนี ้จะเห็นการเปลี ่ยนแปลง 
ของประเทศไทยมากมายกล ุ มน ัก 
ทองเท ี ่ยวต างชาต ิจะเพ ิ ่มมากข ึ ้น 
5-6% เน่ืองจากความผูกพันกับนานาชาติ 
ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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สัมภาษณพิเศษ ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 

จับตา ป 58
ไทยจะโดงดัง
เทียบไดกับ
“เจมส จิ”

ผูผาดวงเศรษฐกิจโลก – อาเซียน ป 

> > >

>
>

>

57-58

ป 2558 ป 2558

ป 2557

ป 2557 ป 2557-2558

ป 2558



เปดดวง “พมา” ในฐานะประธานอาเซียน
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>
ป 2555
ป 2558

ป 2558

หลังการปลอยตัว นางอองซาน ซูจี ประเทศมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ยุโรป 
สหรัฐจะเลิก Sanction พมา ความสัมพันธทางการฑูตจะดีขึ้น

จะเขารวมกลุมอาเซียนและนานาชาติจะเขาสูพมา พมามีพรมแดนท่ีติดกับอินเดีย บังคลาเทศ 
จีน ลาว และไทย ในฐานะที่พมาเปนประตูทางออกไปสูจีนและอินเดีย ซึ่งอินเดียเองก็เปน 
ทำเลทองและเปนเปาหมายทางการลงทุน ขณะที่จีนจะอาศัยพมาเปนประตูทางออกสูทะเลทาง 
อาวเบงกอลและทะเลอันดามัน สวนอินเดียเองก็จะอาศัยพมาเปนทางออกสูอาเซียนเชนกัน

แตปญหาการคมนาคมในพมาที่ยังไมสมบูรณ นักลงทุนนานาชาติจึงตองอาศัยประเทศ 
ไทยเปนฐานการคมนาคม ประกอบกับความเจริญจะถูกเชื่อมในประเทศไทย ดังนั้นประเทศ 
ไทยจึงเปนฐานเชื่อมโยงใน GMS หรือกลุมเศรษฐกิจลุมน้ำโขงที่สำคัญ ประกอบกับเงินกู 2 
ลานลานบาท ที่เราจะนำมาใชในการพัฒนาประเทศ จะยิ่งทำใหประเทศไทยมีการปรับตัวมาก 
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักธุรกิจไทย

ที่แน ๆ หลังจากที่พมา ลงจากตำแหนงประธานอาเซียน จะถึงคิวของประเทศไทยเรา 
ท่ีจะโดงดังเหมือนพระเอก เจมส จิรายุ “ซุปตาร ฟาแลบ” แบบพระเอกในละครดัง “สุภาพบุรุษ 
จุฑาเทพ” กันเลยทีเดียว

การลงทุนจากตางประเทศจะเริ่มลดลง ในขณะที่ประเทศไทยจะไมไดลงทุนแบบบุกเบิก แตจะมีธุรกิจขนาดใหญเพิ่ม 
ขึ้น

การคาขายในกลุมอาเซียนของไทย จะเขาไปแบบแบงรับแบงสู จะมีเฉพาะรายใหญ เชน ปตท. SCG  CP เปนตน 
ยังไมเห็นความคึกคักในการลงทุนของคนไทย

การคา ไทย-พมา จะโดดเดน โดยเฉพาะการคาชายแดน ยังไมไดเขาไปที่จุดศูนยกลาง
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ จะเปนลักษณะการเขารวมการพัฒนา เชน จีน และญี่ปน ที่เขาไปเปนทีม ไปชวยปรับ 

ปรุงโครงสรางพื้นฐาน
รัฐบาลไทยจะนำ Team Thailand ประกอบดวย ภาคการคาการลงทุนครบวงจร อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย 

หอการคาไทย ฯลฯ เขาสูอาเซียน จะเปนการสรางรากฐาน แบบไมกระจัดกระจาย ไปเปนกลุมเปนกอน ถาเราไปแบบ 
แยกกันไป รายยอย ๆ ก็จะประสบความสำเร็จยาก

การลงทุน
ของไทย
ในอาเซียน

คำจำกัดความ
AEC

แบบนักทำนาย
เศรษฐกิจ

“Asean คือ บานหลังใหญ
ของไทย ที่ใหมกวา”
อาเซียนไมใชแคคนอยูบานขาง ๆ แตเปรียบเสมือน เราแตงงานกัน และเขามาอยูรวมกัน
แบบครอบครัวขยาย ตองมีความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกันแบบเครือญาติ 
หากเรามีความรักใครกัน กลมเกลียวกัน สุดทายเราก็จะรวยไปพรอม ๆ กัน



ในโอกาสท่ีจังหวัดตรัง ไดรับเลือก 
ใหเปนสถานที่สำหรับการจัดประชุม 
ของสมาชิกหอการคาไทย ทั่วประเทศ 
ประจำป 2556 ถือเปนโอกาสอันดีที่ 
เราจะไดอัพเดทขอมูลที่เปนประโยชน 
ตอการคาการลงทุน ที่มาจากภาคที่ 
สำคัญของประเทศไทย ภาคหนึ่ง โดย 
ไดรับเกียรติจาก คุณวัฒนา ธนาศักด์ิเจริญ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พื้นที่ภาคใต ไดนำขอมูลทางเศรษฐกิจ 
ผ านการพ ัฒนาเศรษฐก ิจในพ ื ้นท ี ่ 
ภาคใตที่นาสนใจมาอัพเดท การคา- 
การลงทุน เปนที่แรกพรอมดวยเรื่อง 
ราวมากมายที่เปนประโยชนอยางยิ่ง

โครงสร างเศรษฐกิจพื ้นฐาน 
ภาคใต

ภาคใตประกอบดวย 14 จังหวัด 
มีขนาดพื้นที่รวม 71,467.91 ตาราง 
กิโลเมตร หรือประมาณ 44.19 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 13.8 ของประเทศ มี 
ประชาชนรวม 9.06 ลานคน คิดเปน 
รอยละ 14.05 ของประเทศ สภาพ 
ภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาเรียงยาว 
เปนแกนในแนวเหนือ-ใต พ้ืนท่ี 70,700 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 13.7 
ของประเทศ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ 
มีทิวเขาท่ีสำคัญ ไดแก ทิวเขาตะนาวศรี 
ทิวเขากรุงเทพ ทิวเขานครศรีธรรมราช 

โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรี เปนพรมแดน 
กั ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศ 
มาเลเซีย ภาคใตมีลักษณะภูมิประเทศ 
เปนคาบสมุทรท่ีมีทะเลขนาบอยู 2 ดาน 
คือ ตะวันออกดานอาวไทย และ 
ตะวันตกดานทะเลอันดามัน 

ประชากรสวนใหญรอยละ 71 
นับถือศาสนาพุทธ และรอยละ 29 
นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประชากรที่ 
นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญอาศัย 
อยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบ 
ดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส ที่มี 
ผ ู น ับถ ือศาสนาอ ิสลามรวมก ันถ ึง 
ประมาณรอยละ 80 ของประชากร 
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อัพเดทการคา-การลงทุนในภูมิภาค

อนาคตประเทศไทย
กับ ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาคใต
และการอัดฉีดเม็ดเงินอัดฉีด 2ลานลานบาท ของภาครัฐ
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รวม 3 จังหวัด

เขตการปกครองแบงเปน 14 
จังหวัด แบงไดเปน 3 กลุมพื้นที่

1 กล ุ  มจ ั งหว ั ดฝ   งอ  า ว ไทย 
ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ ชุมพร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และ 
พัทลุง

2 กล ุ มจ ั งหว ัดฝ   งอ ันดาม ัน 
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ระนอง 
พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง

3 กลุมจังหวัด ชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย สงชลา สตูล ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส

เศรษฐกิจของภาคใต
สัดสวนรายไดของภาคใต มา 

จาก 3 สวนหลัก ๆ คือ

1. รายได ท ี ่ม ีการพ ึ ่งพาการ 
เกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การเกษตรและประมง มีมูลคาการ 
ผลิตปละ 3.6 แสนลานบาท คิดเปน 
รอยละ 36.6 ของ GDP หรือรอยละ 
28.7% ของ สินคาเกษตรที่สำคัญ 
ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน และ 
ประมง โดยผลผลิตยางพารา คิดเปน 
86% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ และ 
ปาลมน้ำมันคิดเปน 94% ประมง 
ทะเลปริมาณสัตวน้ำนําขึ้นที่ทาเทียบ
เรือประมงในภาคใตมีจํานวน 24,503 
เมตริกตันมูลคา 984.6 ลานบาท 
ปริมาณสัตวน้ำที่นําขึ้นที่ทาเทียบเรือ
นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 
และสงขลา ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ประมงคิดเปนของผลิตภัณฑมวลรวม 
ของประเทศ

2. รายได จากการทองเท ี ่ยว 
ของภาคใตมีมูลคาปละ 3.8 แสนลาน 
บาท (ป 55) คิดเปนรอยละ 28.3 
ของรายไดการทองเที ่ยวทั ้งประเทศ 
จำนวนนักทองเที่ยวปละ 31.8 ลาน 
คน รายไดสวนใหญมาจากแหลงทองเท่ียว 
หลักในกลุมจังหวัดฝงอันดามัน รวม 
1.48 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 
75.1 ของรายไดรวมของภาคใต

 
3. การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย 

มีมูลคาปละ กวา 5 แสนลานบาท 
คิดเปนรอยละ 70 (ป 55) ของมูลคา 
การคาชายแดนทั่วประเทศ โดย กวา 
รอยละ 90 เปนมูลคาการคาผานดาน 
สะเดา และดานปาดังเบซาร ในจังหวัด 
สงขลา

แผนการดำเนินงานในปจจุบัน 
และอนาคต ตอการพัฒนาหอการคา 
จังหวัดและกลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ภาคใต 

แผนการสงเสริมผูประกอบการ 
SMEs ในภาคใต

>

>

>

>

>

>

>

22

อัพเดทการคา-การลงทุนในภูมิภาค

การพัฒนาดาน Logistic เพื่อเปดประตูการคาระหวางประเทศ โดย 
มีพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย มืองศูนยกลาง 5 แหง ไดแก ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี และสงขลา เมืองเศรษฐกิจคูขนาน 4 แหง 
ประตูการคาชายแดนสำคัญ 2 แหง (Gateway) ไดแก ดานปาดังเบซาร 
ดานสะเดา เปนประตูการคาดึงดูดการลงทุน จากประเทศเพื่อนบาน 2 
ประเทศ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร  

LOGISTIC



เนื่องจากธุรกิจ SMEs เปนกลุม 
ธุรกิจสวนใหญ ซึ่งหอการคาไทย และ 
หอการคาจังหวัดภาคใต ไดมีนโยบาย 
รวมกันที ่จะสงเสริมผู ประกอบการ 
SMEs ในสวนภูมิภาค ท้ังน้ี หอการคาไทย 
และหอการคาในกลุ มจังหวัดภาคใต 
ทั้ง 3 กลุม ประกอบดวย

1) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
2) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
3) กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ไดมีการกำหนดจัดทำโครงการ 
สัมมนาใหแกผูประกอบการ สมาชิก 
หอการคา และ SMEs ในสวนภูมิภาค 
ขึ้น ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผูประกอบการ SMEs (SMEs Devel-
opment Program) การสัมมนาใน 
หัวขอเรื่อง “SMEs….วิธีทำเงิน” โดย 
มีว ัตถ ุประสงคเพ ื ่อเป นการพัฒนา 
ผูประกอบการ ใหความรูในเรื่องการ 
ประกอบธุรกิจอยางไรใหอยูรอด เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน รวม 
ท้ังไดรับการเรียนรู ถายทอดประสบการณ 

จริง จากผูบริหาร (CEO) ของบริษัท 
ชั ้นนำ ที ่เปนเหลากรรมการสมาชิก 
เครือขายหอการคาในประเทศ มา 
ถายทอดแลกเปลี ่ยนประสบการณ 
ใหคำปรึกษา ช้ีแนะแนวทางทำใหธุรกิจ 
อยูรอดและเจริญเติบโต

 
กำหนดจัดสัมมนาฯ ครั้งนี ้ ขึ้น 

เปนจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1. กลุมจังหวัดภาคใต 

ชายแดน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส 
สงขลา และสตูล) กำหนดจัดขึ้นใน 
เดือนมกราคม 2557 ณ อำเภอ 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 2. กลุมจังหวัดภาคใตฝง 
อาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
และสตูล) กำหนดจัดข้ึนในเดือนมีนาคม 
2557 ณ จังหวัดสุราษฏรธานี 

ครั้งที่ 3. กลุมจังหวัดภาคใตฝง 
อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
และตรัง) กำหนดจัดข้ึนในเดือนพฤษภาคม 
57 ณ จังหวัดกระบี่

ขอเสนอแนะ เพื่อการสงเสริม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ 
หอการคาภาคใต ตอภาครัฐในการ 
ดำเนินการแรงรัดและพัฒนาภาคใต
โดยรวมตอไป

จากการประชุมของคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคใต หอการคาไทย 
ซึ่งจัดประชุมขึ้นเปนประจำ 3-4 ครั้ง 
/ป ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 
ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 ณ 
โรงแรม เซนทิโด เกรซ แลนด เขาหลัก 
รีสอรท แอนด สปา อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา ที่ประชุม มีมติ ผลักดัน 
โครงการเพื ่อสงเสริมผู ประกอบการ 
ในสวนภูมิภาค ดังนี้ 

1. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน

1.1 เพื่อติดตามผลการนำเสนอ 
ตามที่มีมติ ครม.สัญจร ป 2555 ณ 
จังหวัดภูเก็ต 

1) โครงการขยายชองทางการ 
จราจร จากแยกปฐมพร-ระนอง-พังงา 
-กระบี่-ตรัง-สตูล 4 ชองทางการ 
จราจรตลอดสาย

2) โครงการมหาวิทยาลัยอันดามัน
 
2. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

2.1 เพื่อติดตามผลการนำเสนอ 
ตามที่มีมติ ครม.สัญจร ป 2555 ณ 
อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

1) โครงการขยายถนนทางหลวง 
หมายเลข 41 (สายเอเชีย)

2) โครงการทางรถไฟสายใหมเพ่ือ 
การทองเท่ียว เสนทาง สุราษฎร-พังงา 
-ภูเก็ต-กระบี่ (เชื่อมโยงการทองเที่ยว 
อาวไทย และอันดามัน)

3) โครงการศูนยกระจายสินคา 
อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ประเด็นขอเสนอ กรอ.ภูมิภาค ใน 
คราวท ี ่นายกร ัฐมนตร ี เด ินทางมา 
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เศรษฐกิจคู ขนาน 4 แหง ประตู 
การคาชายแดนสำคัญ 2 แหง (Gateway) 
ไดแก ดานปาดังเบซาร ดานสะเดา 
เปนประตูการคาดึงดูดการลงทุนจาก
ประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ คือ 
มาเลเซีย และสิงคโปร จะเปนการ 
ขยายเสนทางการขนสง ทั ้งทางราง 
ทางถนน ทางน้ำ และโครงการพัฒนา 
ดานศุลกากร โครงการสะพานเศรษฐกิจ 
Land Bridge เชื่อมสงขลา-สตูล เชื่อม 
อาวไทย และอันดามัน โดยเฉพาะ 
โครงการทาเรือปากบารา (ระยะที่ 1) 
– ทาเรือน้ำลึกสงขลา 2 วงเงินลงทุน 
42,900 ลานบาท 

โดยเปาหมายหลักของรัฐบาล 
ตองการใหโครงสรางพื ้นฐาน ชวย 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ ้น 
ลดความเหลี ่อมล ้ำ และมีค ุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น และเปดเสนทางเชื่อมโยง 
ในประเทศ ระหวางประเทศเพื่อนบาน 
และอาเซียน ซึ ่งโครงการนี ้จะเปน 
ความหวังสำคัญสูการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภาคใตใหมีความกาวไกลตอไป

ประชุม ครม.สัญจร วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสงขลา 
ท้ังน้ีจะมีการหารือรวมกับคณะกรรมการ 
รวมภาคเอกชน (กรร.) และ สภาพัฒนฯ 
เพื่อสรุปอีกครั้งกอนนำเสนอ 

3.1 เขตสงเสริมการลงทุนพิเศษ 
1) เสนอใหจัดตั้งเขตสงเสริมการ 

ลงทุนพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต (ปตตานี,ยะลา,นราธิวาส)

3.2 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
และสรางความเชื่อมั่น

1) เสนอใหมีมาตรการพิเศษเพื่อ 
จูงใจใหมีการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ชายแดนใต ทั้งนักลงทุนสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค โดยเลือกที ่จะนำภาษี 
นิติบุคคลไปลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใตแทน

2) เสนอมาตรการ (Tax Refund) 
เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวและ
คนในทองถิ่นไดชื ้อสินคาและบริการ
ถูกกวาพื้นที่อื่นๆ 

3.3 โครงสรางพ้ืนฐาน/โลจิสติกส
1) เรงรัดโครงการทาเรือน้ำลึก 

ปากบารา จังหวัดสตูล 
2) ผลักดันโครงการมอเตอรเวย 

หาดใหญ-สะเดา
3) ผลักดันเสนทางรถไฟทางคู 

สุไหงโก-ลก – หาดใหญ
4) ผลักดันเสนทางรถไฟทางคู 

ปาดังเบซาร-ทุงสง

การพัฒนาภาคใตจากงบ 2 ลาน 
ลานบาทของรัฐบาล

จากการชี้แจงของรัฐบาล ผาน 
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำ 
สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2556 ณ โรงแรม ลีการเดน 
พลาซา จ.สงขลา ไดชี้แจงการนำ 
งบประมาณดังกลาวมาใชในการพัฒนา 
โดยเนนการพัฒนาดาน Logistic เพื่อ 
เปดประตูการคาระหวางประเทศ โดย 
มีพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวยเมือง 
ศูนยกลาง 5 แหง ไดแก ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ สุราษฎรธานี และสงขลา เมือง 

24

อัพเดทการคา-การลงทุนในภูมิภาค





กอนหนาน ี ้ศ ูนย ศ ึกษาการคา 
ระหว  า งประ เทศ  มหาว ิ ทยาล ั ย  
หอการคาไทยไดเคยนำเสนอขอมูล 
การคาการลงทุนไปแลว ในคราวนี ้ 
เพื ่อใหรู ลึกถึงการลงทุนในเมียนมาร 
จึงขอนำเสนอขอมูลสิทธิประโยชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาร

ป จจ ุบ ันเม ียนมาร  ได กำหนด 
บริเวณที ่จะจัดใหเปนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ 3 แหงดวยกัน ไดแก เขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei) เขต 
เศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรีหรือจอกผิ่ว 
(Kyauk Phyu) และเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษติลาวา (Thilawa) แตมีเพียง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจ 
พิเศษติลาวา (Thilawa) เทานั้นที่ 
ไดมีการออกกฎหมายและประกาศ 
เปนเขตเศรษฐกิจแลว  โดยรัฐบาล 
เมียนมารไดประกาศใชกฎหมายใหม 
2 ฉบับ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 
คือ 1) กฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (Special Economic Zone 
Law) และ 2) กฎหมายวาดวยเขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special 
Economic Zone Law) สวนเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรีหรือจอกผิ่ว
นั้น อยูระหวางการพัฒนาพื้นที่และ 
การประกาศเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
ตอไปเราก็จะมารู จ ักเขตเศรษฐกิจ 
แตละแหงกันวามีวัตถุประสงคเพื ่อ 
สงเสริมดานใดบาง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei)
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ถือ 

เปนเขตเศรษฐกิจแรกของเมียนมาร 
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนศูนยกลางการคา

และการขนส งของภ ูม ิภาคเอเช ีย 
ตะวันออกเฉียงใต รองรับการคาที ่ 
เจริญกาวหนาและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐก ิจท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นในเอเช ีย 
ตะว ันออกเฉ ียงใต และจ ีนตอนใต  
และตอบสนองตอการขนสงทางทะเล
ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน 
อีกทั ้งเพื ่อพัฒนาธุรกิจ และกิจการ 
ตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
สร างโอกาสในการจ างแรงงานใน 
เมียนมาร และพัฒนาสิ่งกอสรางและ 
สาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย 

ทวายมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
และมีพื ้นที ่กวางใหญเหมาะสำหรับ 
การดำเนินการในระยะยาว อีกทั้งตั้ง 
อยูในทำเลที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะสม 
ซึ่งสามารถรองรับการสรางโรงงาน 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและสถานที ่ 
ผลิตพลังงานครบวงจร เพื ่อตอบ 
สนองความตองการของนักลงทุนใน 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและพลังงาน 
ทั ้งยังมีความสมบูรณของปาไมและ 
พื ้นท ี ่ และทวายยังจ ัดอย ู  ในทำเล 
ยุทธศาสตรที ่ตั ้งอยู ใกลบริเวณแหลง 
กาซธรรมชาติ ซ่ึงจะสงเสริมการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมอยางยั ่งย ืนตั ้งแต 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ จนถึงอุตสาหกรรม 
ขนาดยอม

สิทธิประโยชนในการลงทุนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวาย1 

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย การลงทุนหรืออุตสาหกรรมที่ 
จะไดร ับสิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย ไดแก อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ขั้นสูง ธุรกิจที่จะสงเสริมการพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศตอไป ธุรกิจที่ 
สงเสริมการคาและบริการ ธุรกิจที่ 
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจที่ 
สรางโอกาสการจางแรงงานแกประชาชน 
ธุรกิจที่มีการรวมทุนของพลเมืองพมา
กับธุรกิจการลงทุนจากตางประเทศ 
ธุรกิจที่อนุรักษสิ่งแวดลอม และธุรกิจ 
อื่น ๆ ที่หนวยงานกลางกำหนด โดย 
มีหนวยงานกลาง (Central Body) ที่ 
ไดรับแตงตั ้งจากรัฐบาลเมียนมารให 
เปนผู พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน 
และดูแลเรื่องกฎระเบียบในการลงทุน

กา รล งท ุ น ใน เขต เ ศ รษฐก ิ จ ไ ด  
กำหนดสิทธิประโยชนไวดังนี้

 ส ิทธ ิประโยชน ในการใช  
ประโยชนที่ดิน
นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินได 
นานถึง 75 ป สำหรับอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ

 สิทธิประโยชนภาษีเง ินได 
นิติบุคคล2 
ปที่ 1-5 : ไดรับยกเวนภาษีเงินได 
ปที ่6-10 : อัตราภาษีรอยละ 15
ปที่ 11-15 : อัตราภาษีรอยละ 15 
สำหรับการนำผลกำไรกลับมาลงทุน 
ปที่ 11 เปนตนไป สามารถขอลด 
หยอนภาษีได

 สิทธ ิประโยชนด านอากร 
ขาเขา3

สำหรับอากรขาเขาวัตถุดิบ เครื่องจักร 
และอุปกรณสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะไดรับยกเวนภาษีศุลกากรและภาษี
อากรอ่ืน  ๆในขณะท่ีอากรขาเขาเคร่ืองจักร 
และยานพาหนะท ี ่ ใช  ในการลงท ุน 
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จะไดรับสิทธิประโยชน คือ ปที่ 1-5 
ไดรับยกเวน โดยนับจากปที่เริ่มการ 
ผลิต และปที่ 6-10 ไดรับสิทธิลด 
หยอนรอยละ 50

สิทธิประโยชนที่ไมเกี ่ยวกับ
ภาษีอากร (Non-Tax Incentives)
ในสวนของสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับ 
ภาษีอากร ผู ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษจะไดรับบริการแบบ One-Stop 
Service เชน การขออนุมัติโครงการ 
ลงทุนและการจัดต้ังบริษัท กระบวนการ 
ยื่นขอวีซารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เปนตน การไมมีขอจำกัดในการถือหุน 
ของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว 
และอนุญาตใหวาจางชาวตางชาติได 
ตลอดจนการผ อนคลายมาตรการ 
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
นอกจากนี้ยังไดรับการดูแลดานความ
ปลอดภัยจากภาครัฐ การจัดใหมีระบบ 
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน
พื้นที่ลงทุน ทั้งการติดตอในประเทศ 
และตางประเทศ อีกทั้งไดรับบริการ 
พิธีการศุลกากรที่รวดเร็วและทันสมัย

สิทธิพิเศษอื ่น ๆ ของนัก 
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
นอกเหนือจากสิทธิประโยชนขางตน 
แลวในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนั ้น 
นักลงท ุนม ีส ิทธ ิท ี ่จะดำเน ินธ ุรก ิจ 
ประเภทตาง ๆ ไดดังนี้

1) การผลิตผลิตภัณฑสำเร็จรูป 
จากวัตถุดิบ ซึ่งใชกระบวนการผลิต 
โดยเครื่องจักร การบริหารจัดการคลัง 
สินคาการขนสงและใหการบริการ

2) การขนสงและนำเขาวัตถุดิบ 
วัสดุบรรจุภัณฑ เครื่องจักร อุปกรณ 
และน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่ตองใชในธุรกิจ 
ก า ร ล งท ุ น จ า ก ใ นป ร ะ เ ทศห ร ื อ 
ตางประเทศเพื ่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทวาย

3) การพาณิชย  รวมทั ้งการ 
นำเขาและการสงออก

4) การคาขายในตลาดทองถิ ่น 
ยกเวน อาหารและยา 

5) การจัดต้ังสำนักงานดำเนินการ 
สำหรับธุรกิจการลงทุนและใหบริการ
งานต างประเทศในเขตเศ รษฐก ิ จ 
พิเศษทวาย ภายใต การอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหาร

6) การสรางทาเรือน้ำลึก
7) การประกอบอุตสาหกรรม 

เชน โรงเหล็ก โรงปุยเคมี โรงกลั่น 
น้ำมัน โรงงานปโตรเคมี โรงไฟฟา 
ถานหินหรือโรงไฟฟากาซธรรมชาติ

8) การดำเนินธุรกิจ การบริการ 
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

9) การสรางถนน การสรางทาง 
รถไฟ สำหรับโครงการ จากพื ้นที ่ที ่ 
กำหนดถึงพื ้นที ่ชายแดน รวมไปถึง 
สายนำสงไฟฟา ทอสงปโตรเลียมและ 
ทอสงกาซ

10)  การจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน 
เพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยและเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยวและรีสอรต

11) การดำเนินธุรกิจอ่ืน ๆ  นอกเหนือ 
ไปจากกฎหมายที ่มีอยู  ภายใตการ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa)
เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษต ิลาวา4  

(Thilawa Special Economic Zone: 
TSEZ) ต้ังอยูหางจากกรุงยางกุง (Yangon) 
เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจสำคัญ 
ของเมียนมารไปทางตอนใตประมาณ 
25 กิโลเมตร ตามแผนงานที่วางไว 
เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาจะมีพื ้นที ่ 
ครอบคลุมทาเรือน้ำลึกติลาวาที่พัฒนา 
เปนที ่เร ียบรอยแลวและครอบคลุม 
เขตอุตสาหกรรมพิเศษติลาวา (Thilawa 
Special Industrial Zone: TSIZ)  
ซึ ่งท าเร ือน้ำล ึกต ิลาวาปจจ ุบ ันอยู  
ภายใตการดูแลของบริษัท Hutchison 
Port Holdings และการทาเรือแหง 
ประเทศเมียนมาร (Myanmar Port 
Authority) มีการคาดการณวานา 
จะเติบโตเปนทาเรือหลักสำคัญของ 
เม ียนมารทดแทนทาเร ือยางกุ งท ี ่ 
ปจจุบันมีความแออัด และมีปญหา 
ในการจัดการ ในสวนของเขตอุตสาหกรรม 
พิเศษติลาวา ปจจุบันมีการพัฒนา 
พ้ืนท่ีไปแลวบางสวน โดยตามแผนงาน 
การพ ัฒนาม ีการกำหนดประเภท 
อุตสาหกรรมในเขตน้ี ไดแก อุตสาหกรรม 
ไฟฟา อุตสาหกรรมเคร่ืองจักร อุตสาหกรรม 
ยานยนตและเคร่ืองจักร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมไบโอเทค 
และยา อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ือง 
นุงหม อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม 
และไม และยังประกอบดวยส วน 
บริหารจัดการ ศูนยวิจัยและพัฒนา 
ธุรกิจคาปลีก container areas และ 
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ปัจจุบันเมียนมาร ไดกำหนดบริเวณที่จะจัดใหเปนเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ 3 แหงดวยกัน ไดแก เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรีหรือจอกผิ่ว (Kyauk Phyu) 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa) แตมีเพียงเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa) 

เทานั้นที่ ไดมีการออกกฎหมายและประกาศเปนเขตเศรษฐกิจแลว
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ท่ีพักอาศัย สำหรับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
นั้นคือ Thilawa SEZ Law ยัง 
อยูในระหวางการดำเนินการจัดทำขึ้น
มา

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมร ีหร ือ 
จอกผิ่ว (Kyauk Phyu)

สุดทายเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะ 
รัมรีหรือจอกผ่ิว (Kyaukphyu Special 
Economic Zone: KSEZ) ตั้งอยูที่ 
เมืองจอกผิ่ว (Kyaukphyu) รัฐยะไข 
หร ือร ัฐอาราก ันทางตะว ันตกของ 
เมียนมาร ตามแผนงานที่วางไว เขต 
เศรษฐกิจแหงนี้ครอบคลุมบริเวณของ
ทาเรือน้ำลึกจอกผิ ่วและเขตพัฒนา 
เศรษฐก ิจและเทคโนโลย ีจ  อกผ ิ ่ ว 
(Kyauk Phyu Economic and 
Technological Development Zone) 
ที่รัฐบาลจีนและรัฐบาลเมียนมารได 
ลงนามในบันทึกความเขาใจเมื่อวันที่ 
16 กุมภาพันธ 2554 ทาเรือจอกผิ่ว 
(Kyaukphyu) ซึ ่งอยู หางจากเมือง 
ซิตตเวไปทางใตประมาณ 100 กิโลเมตร 
ถือเปนเสาหลักของยุทธศาสตรจีนใน
การลงทุนทั ้งด านการผลิตพลังงาน 
และสาธารณูปโภคดานการขนสงใน 
เมียนมาร และยังเปนทางออกสูมหาสมุทร 
อินเด ียผ านเส นทางทางบกจากจีน 

พรอมกับเปนเสนทางนำเขาเชื้อเพลิง
จากตะวันออกกลางดวย

อุตสาหกรรมสวนใหญของเขต 
เศรษฐก ิจพ ิ เศษจ อกผ ิ ่ วจะ เป น 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร มป  โ ต ร เ ล ี ย ม แ ล ะ 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะไป 
เชื ่อมโยงกับการพัฒนาแหลงกาซ 
ธรรมชาติฉวย (Shwe Gas Project) 
และโครงการขนสงน ้ำม ันและกาซ 
ธรรมชาติทางทอซึ ่งเชื ่อมโยงแหลง 
กาซธรรมชาติและโครงการทาเร ือ 
น ้ ำล ึ กจ  อกผ ิ ่ วก ั บ เม ื อ งค ุณหม ิ ง 
(Kunming) และเม ืองหนานหนิง 
(Nanning) ของจีน 

โอกาสและสิทธิประโยชนมีอยู  
อยางมากสำหรับการลงทุนในเมียนมาร 
หากผูประกอบการมีความสนใจ เลือก 
ใหเหมาะกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
ของตัวเองและใชโอกาสการเปด AEC 
ใหเกิดประสิทธิภาพยอมจะสงผลดี 
ตอการประกอบธุรกิจของทาน ซึ ่ง 
ทานสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ดานการคา การลงทุน ตลอดจน 
โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ไดจาก 
บทความของศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

เชิงอรรถ :
1. ขอมูลจากคูมือการประกอบ 

ธุรกิจ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
สำน ักงานคณะกรรมการส ง เสร ิม 
การลงทุน

2. สิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติม 
จะไดรับการพิจารณาขึ้นอยูกับแตละ
กรณี

3. สิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติม 
จะไดรับการพิจารณาขึ้นอยูกับแตละ
กรณี

4. ขอมูลจากคูมือการประกอบ 
ธุรกิจสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน

5. เขตอุตสาหกรรมนี ้จะเป น 
ความร  วมม ือด  าน เศรษฐก ิจและ 
เทคโนโลยีระหวางเมียนมารก ับจีน 
และไดมีการลงนามรวมกันในสัญญา
ซึ่งเรียกวา “Myanmar Aid Thilawa 
Special Industrial Zone Planning 
Contract” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ  
2548 ดวยสัดสวนการลงทุน 40 : 60 
(เมียนมาร : จีน)

29

Driving towards ASEAN+

นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินไดนานถึง 75 ป

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ75 ป



ตั ้งแตสำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI) ไดมีศูนย 
ขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(Thailand Overseas Investment 
Center) หรือ “ศูนย TOI” มี 
นักลงทุนไทยเขามาขอรับคำปรึกษา 
หารือแนวทางการลงทุนในตางประเทศ 
โดย เฉพาะการลงท ุน ในประ เทศ 
CLMV และอินโดนีเซีย ผมพอประเมิน 
ไดวาประเทศที ่นักธุรกิจสนใจมาก 
เปนพิเศษก็คือ “ประเทศพมา” เกิด 
คำถามกับพมาท่ีหลากหลาย ประมาณ 
สัก 40 คำถาม หากจะตอบทั้งหมด 
ในบทความของผม คงตองใชหลาย 
บทความ ผมขอเล ือกเฉพาะคำถาม 
ที่สำคัญมาสัก 10 คำถาม เพื่อเปน 
ประโยชนกับทานผูอานดังนี้ครับ

คำถามที่ 1 กฎหมายประเทศ 
พมาที่ควรทราบกอนตัดสินใจลงทุน
มีอะไรบาง พมามีกฎหมายการลงทุน 
ของพมาโดยตรงและที่เกี ่ยวของมาก
กวา 50 ฉบับ แตที่นักธุรกิจตองทราบ 
คือ กฎหมายการลงทุนฉบับใหมป 2012 
(Foreign Investment Law : FIL) 
กฎหมายการลงท ุ นของคนพม  า 
(Myanmar Citizens Investment 
Law : MCIL) กฎหมายเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ (Special Economic Zone 
Law : SEZ) และกฎหมายเขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special 
Economic Zone Law : DSEZ) 
รายละเอียดของกฎหมายทั้งสี ่ฉบับนี้ 
ไว ค  อยค ุยก ันในคราวถ ัดไปคร ับ 
เพราะเนื้อหามีเยอะ

คำถามท่ี 2 อุปสรรคหรือขอควร 
ระวังในการลงทุนในประเทศพมา 
ผมคิดวาอุปสรรคที่สำคัญมีทั้งหมด 4 
ประเด็นคือ หนึ่งคือความไมพรอม 
เรื่องโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน 
หนทางทั ้งประเทศที ่ยังเปนถนน 2 
เลน ไฟฟาสำหรับธุรกิจและโรงงานมี 
การดับบอยมาก บางธุรกิจดับวันละ 5 
ครั้ง สองคือราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นสูง 
เกินกวาความเปนจริง ไมเปนไปตาม 
ราคาตลาด เพราะเกิดจาก “การปน 
ราคาของนักเก็งกำไร” เมื่อรัฐบาลพมา 
มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงออกมา ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
ทันทีคือ ราคาที่ดินในพื้นที่นั้นจะแพง 
ขึ้นทันที ผมยกตัวอยางเชน นโยบาย 
การสรางสนามบินนานาชาติแหงที่ 3 
ในเขตพะโค ที ่ช ื ่อว า “หัสถาวดี 
(Hanthawaddy International Airport)” 
ที่ใหญกวาสนามบินยางกุง 9 เทา คาด 

ว าใช เวลาสร าง 3 ป การสร าง 
สนามบินแหงน ี ้จะเป นจร ิงหร ือไม  
ที่แน ๆ คือ ราคาสูงขึ้นแลวครับ 
และเมื่อพูดถึงราคาที่ดินตองแยกออก
เปนเปน 2 สวนคือ ราคาที่ดินที่อยู 
ในเขตอุตสาหกรรมเพื ่อต ั ้งโรงงาน 
และราคาที่ดินเพื่อทำการเกษตร ซึ่ง 
ราคาทั้งสองสวนนี้แตกตางกัน ถาเปน 
ราคาที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ผมขอ 
อางจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตารางวา 
อยูที่ไรละ 4-5 ลานบาท แตในความ 
เปนจริงราคาจริง ๆ สูงมากกวา 100 
เปอรเซ็นต ในขณะที่ราคาการเชาเพื่อ 
ทำการเกษตรโดยปกติอยู ที ่ 20-40 
เหรียญดอลลารตอเอเคอรตอป หรือ 
เทากับ 40 บาทตอไรตอเดือน ราคา 
นี้ไมนาจะเปนไปได ราคาจริง ๆ สูง 
กวา 400 เปอรเซ็นต สามคือการ 
หาคู ทำธุรกิจ (Partner) หัวขอนี้ 
นักธุรกิจจะถามกันเยอะ ผมขอแนะนำ 
อยางน้ีครับ คือผานทางหนวยงานของไทย 
ในประเทศพมา ผานทางหอการคาพมา 
(UMFCCI) ผานทางสมาคมที่เกี่ยวของ 
ซึ่งมีทั้งหมด 34 สมาคม และผาน 
ทางเวปไซตที ่เกี ่ยวกับการขายสินคา 
สุดทายคือความโปรงใสในการทำธุรกิจ 
ในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องนี้พมา 
ดิดอันดับที่ 10 ครับ
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คำถามที่ 3 ภาษีของพมาที่ 
เก่ียวของกับการลงทุน ภาษีท่ีเก่ียวของ 
กับการทำธุรกิจในพมามีหลายประเภท 
ครับ ตั้งแตภาษีนิติบุคคลที่พำนักใน 
พมา (Resident) ตองเสียรอยละ 25 
สวนท่ีไมพำนักในพมา (Non-resident) 
ตองเสียภาษีนิติบุคคล 30-35 เปอรเซ็นต 
สวนภาษีการคา (Commercial Tax) 
เก็บตามประเภทของสินคา ถาสินคา 
ท่ัวไปเก็บภาษีการคา 8-25 เปอรเซ็นต 
ภาษีรายไดสวนบุคคลของนักลงทุน 
ตางชาติเสีย 20 เปอรเซ็นต นอกจาก 
นี้ยังมีขอตกลงภาษีซ้ำซอน (Double 
Tax Agreement : DTA) เพื่อลด 
เปอร  เซ ็นต ของภาษ ีลงและภาษ ี 
การคาภาคบริการ ไดแก ธุรกิจที่เกี่ยว 
กับทองเท่ียว ภัตตาคาร และรานอาหาร 
จะเก็บภาษีคงที่อัตรา 5 เปอรเซ็นต

คำถามที่ 4 การนำเงินเขาออก 
ประเทศ เปนขอกังวลของนักธุรกิจไทย 
คอนขางมาก โดยเฉพาะประเด็นการ 
นำเงินออก เวลานำเงินเขาไปลงทุนใน 
ประเทศพมา แลวธุรกิจมีกำไร อยาก 
จะเงินสงกลับประเทศไทย จะทำได 
หรือไม ถาทำไมได ก็ยุงเลยซิครับ ใน 
กฎหมายการลงทุนของพมาระบุชัด 
เรื่องการโอนเงินออกนอกประเทศ ถา 

เปนกำไรตองหักภาษีกอน และตอง 
โอนผานทางธนาคารที่พมารับรองซึ่ง
ก็คือ ธนาคารการคาตางประเทศพมา 
(Myanmar Foreign Trade Bank : 
MFTB) สวนการนำเงินเขาไปทำธุรกิจ 
หรือลงทุนประเทศพมานั้น ภายใตขอ 
กำหนดของคณะกรรมการสงเสร ิม 
การลงทุนพมา หรือ MIC กำหนดวา 
ถาลงทุนในอุตสาหกรรมตองนำเงิน 
ตราตางประเทศเขามาจำนวน 500,000 
เหรียญ และธุรกิจบริการจำนวน 300,000 
เหรียญ

คำถามที่ 5 การขนสงวัตถุดิบ 
เขาประเทศพมา มีโครงสรางตนทุน 
คาขนสงเทาไหร รวมทั้งมีอุปสรรค 
หรือไม : ขอนี้มีหลายประเด็นครับ 
ประเด ็นท ี ่หน ึ ่ งค ือนำเข าว ัตถ ุด ิบ 
ประเด็นที่สองคือตนทุนการขนสงใน
พมา และประเด็นที่สามคืออุปสรรค 
ผมขอไลเลียงดังนี้ การนำเขาวัตถุถา 
ทานลงทุนในเขตอุตสาหกรรมภาษี 
ศุลกากรไมตองเสีย 3 ป สวนตนทุน 
การขนสง ตัวเลขป 2553 คาขนสง 
ขึ้นอยูกับระยะทาง จากยางกุง ไป 
มัณฑะเลย ระยะทาง 688 กม. 
เสียคาขนสง 3 บาทตอกิโลเมตร จาก 
ยางกุงไปเนปดอว คาขนสง 2 บาทตอ 

กม. แตในปจจุบัน คาขนสงเพิ่มขึ้น 
อีกกวา 20-30% สำหรับอุปสรรคการ 
นำเขามีหรือไม ถาทานเปนนักธุรกิจ 
ไทย เขาไปอยูที่พมาแลวทานตองการ 
นำเขาวัตถุดิบหรือสินคาไปขายที่พมา 
ทานไมสามารถทำได ที ่ทำไดก็คือ 
ทานตองทำรวมทุนกับนักธ ุรก ิจใน 
พมากอน สำหรับการตรวจการนำเขา 
นั้น ถาสินคาประเภทอาหารก็ตรวจ 
ตามอำนาจของคณะกรรมการอาหาร
และยาของพมา (Myanmar Food 
and Drug Authority : MFDA) 
ของกระทรวงสาธารณสุขครับ 

ผมยังเหลืออีก 5 ขอ เอาไวตอ 
ฉบับถัดไปครับ
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ประเทศเวียดนามในปจจุบันได
กลายเปนตลาดที่มีศักยภาพแหงใหม
ของนักลงทุนจากทั ่วโลก จากสถิติ 
ของธนาคารโลกหรือ World Bank 
ในป พ.ศ. 2555 ประเทศเวียดนาม 
ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติไดมาก
ถ ึงหนึ ่งแสนลานดอลลาร สหร ัฐฯ 
ซึ่งถือเปนอันดับ 9 ของโลก นัก 
ลงทุนจากไทยเองเข าไปลงทุนใน 
ประเทศเวียดนามท่ีเปนทุนจดทะเบียน 
แลวทั้งสิ้นประมาณ 6.4 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ถือเปนลำดับที่ 9 
ของประเทศที ่ม ีท ุนจดทะเบ ียนใน 
ประเทศเวียดนามมากที่สุด โดยนัก 
ลงทุนจากประเทศญี่ปุนมาเปนอันดับ
หนึ่ง โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นกวา 
36.26 พันลานดอลลารสหรัฐ  ขณะนี้ 
ประเทศเวียดนามกำลังอยูในระหวาง
การปฏ ิร ูปโครงสร างพ ื ้นฐานทาง 
เศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญในดานการลงทุน 
ระบบธนาคาร และรัฐวิสาหกิจ เพื่อ 
ตอบสนองการลงทุนจากตางชาติซึ ่ง 
เพิ่มมากขึ้น

สำหรับนักลงทุนไทย การลงทุน 
หลักอยูที่ภาคการผลิต ภาคการเกษตร 
ประมงและปาไม  จากการลงทุน 
ท้ังหมดของนักลงทุนไทย เปนกิจการ 
ลงท ุน โดยร  วมท ุนก ับน ักลงท ุน 
เวียดนามหรือ Joint Venture 
รอยละ 73 และการไปเปดกิจการ 
โดยน ักลงท ุนไทยถ ือห ุ นท ั ้ งหมด 
รอยละ 27 จะเห็นไดวานักลงทุน 
ไทยสวนใหญรอยละ 73 ยังคงตอง 
พึ ่งพาหุ นสวนทางธุรกิจจากทางฝ ง 
ของเวียดนาม โดยเฉพาะนักลงทุน 
ระดับ SMEs ซึ ่งการเข าไปตะลุย 
เดี่ยวเปดธุรกิจโดยไมพึ่งพาคนทองถิ่น 
อาจจะประสบปญหาและอุปสรรคที ่ 
อาจคาดไมถึงได ดังนั้นบทความนี้ได 
รวบรวมส ิ ่งท ี ่น ักลงท ุนไทยควรทำ 
“Dos” และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง “Don’ts” 
ในการประกอบธ ุรก ิจในประเทศ 
เวียดนาม

สิ่งที่ควรปฏิบัติ “Dos”
• ศึกษาตลาด

คนประเทศเวียดนามมีทัศนคติท่ีดี 
ตอสินคาไทย และสินคาไทยท่ีมีศักยภาพ 
ในตลาดเวียดนาม ไดแก อุปกรณ 
ชิ้นสวนรถจักรยานยนตที่เปนอะไหล
ทดแทน อุปกรณแตงรถจักรยานยนต 
ธ ุ ร ก ิ จบร ิ ก า รและด ู แลร ั กษารถ 
จักรยานยนต ว ัสด ุก อสร างท ี ่ เน น 
คุณภาพ ธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ 
และธุรกิจตอเนื่อง เชน รานอาหาร 
และธุรกิจสปา

• ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ
ถึงแมว าประเทศเว ียดนามจะ 

เปดใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน
ทั ้งในการถือครองหุ น (Portfolio 
Investment) และการลงทุนโดยตรง 
(Direct Investment) แตกฎหมาย 
ธุรกิจของประเทศเวียดนามเองก็ม ี 
ความแตกตางจากประเทศไทยมาก 
ทั ้งเร ื ่องโครงสรางและความรับผิด 
ของกรรมการบริษัท รวมทั้งสัดสวน 
ผูถือหุนที่แตกตางกันไปในแตละภาค
ธุรกิจ บางธุรกิจก็บังคับใหนักลงทุน 
ตางชาติรวมคากับนักลงทุนเวียดนาม
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เทานั้น (Joint Venture) เชนธุรกิจ 
โฆษณา ธุรกิจขนสงพัสดุ (Courier) 
และธุรกิจบริการทางสถาปตยกรรม 
ทั้งนี ้ ประเทศเวียดนามมีธุรกิจเงื่อนไข 
และธุรกิจสงวนที่ยังไมเปดใหนักลงทุน 
ตางชาติเขามาถือหุนขางมากได อาทิ 
เชน ธุรกิจกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 
ธุรกิจโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ท 
ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ธุรกิจ 
เหมืองแร และธุรกิจขนสง เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัทมหาชนในประเทศ 
เวียดนามเปดโอกาสใหมีสัดสวนหุ น 
ตางชาติไมเกินรอยละ 49 ของจำนวน 
หุนท้ังหมด โดยท่ีนักลงทุนไทยสามารถ 
ศึกษาขอมูลเหลานี ้ล วงหนาโดยไม 
ยากลำบากมากนัก เนื่องจากขอมูล 
สวนมากเปนภาษาอังกฤษ

• เริ ่มลงทุนโดยการสงสินคา 
เขามาขายในเวียดนามกอน

นักลงทุนไทยมีความจำเปนที่จะ
ตองชิมลางตลาดเสียกอนที่จะลงทุน 
ในระดับที ่ใหญและมีความเสี ่ยงสูง 
ซึ่งในกรณีนี้สามารถทดลองตลาดโดย
สินคาเขามาขายในประเทศเวียดนาม 
เสียกอนเพื่อเตรียมความพรอม และ 
ศึกษาขั้นตอนการประกอบธุรกิจ รวม 

ถึงเรียนรูลักษณะของคนเวียดนามซึ่ง
ในอนาคตอาจจะต  อ งมาทำงาน 
รวมกัน หรือมีการจางคนงานเวียดนาม

• วางตำแหนงสินคาในระดับ 
กลาง-บน (Positioning) เพื่อวาง 
ตลาดในหัวเมืองใหญ

เนื่องจากสังคมประเทศเวียดนาม 
กำลังกาวเขาสูระดับอุปโภคนิยมมาก
ข้ึน คนช้ันกลางและวัยรุนท่ีมีการศึกษา 
ในเมืองใหญ ๆ เชนกรุงโฮจิมินห และ 
กรุงฮานอย เริ่มมีกำลังทรัพยในการ 
บริโภคสินคาที ่แตกตางและสามารถ 
บงบอกเอกลักษณของตนเอง ดังนั้น 
การวางตำแหนงสินคาที ่ม ีค ุณภาพ 
และอยูระดับกลาง-บน จะสามารถ 
ดึงดูดกลุมลูกคาที่กำลังขยายตัวอยาง
รวดเร็วไดดี

• ใชเงินสดในการทำธุรกิจ
ระบบสินเชื่อ และระบบการขาย 

สินคาแบบผอนสงในประเทศเวียดนาม 
ยังไมเปนที่นิยมโดยแพรหลาย จะเห็น 
ไดจากการซื้อสินคาที่มีมูลคาสูงสวน 
ใหญเปนการใชเงินสดทั้งสิ้น นอกจาก 
นี้ การติดหนี้สินในประเทศเวียดนาม 
จะติดตามการชำระหนี ้ได ยากมาก 
การดำเนินคดีจะมีขั้นตอนยุงยากและ

คาใชจายสูง ดังนั้นถาหากทำธุรกิจ 
ที่จะตองมีผูสงสินคา ควรดำเนินธุรกิจ 
เปนเงินสด แตถาหากเปนกรณีที่ทำ 
การคากันมานานจนเกิดความไวเนื ้อ 
เชื ่อใจกันก็อาจจะสามารถทำธุรกิจ 
โดยมีสินเชื่อไดบาง

• ตั้งกิจการในเมืองใหญ หรือ 
ในพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพรอม

ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไมสามารถ 
เขาไปถึงไดทุกทองที่ของประเทศ เชน 
ไฟฟา ประปา และถนน ดังนั้นถา 
หากเลือกพื้นที่ในการทำธุรกิจในเมือง 
เล็ก อาจจะทำใหนักลงทุนประสบ 
ปญหาเรื่องตนทุนที่สูงขึ้นได

• สรางเครือขายกับนักลงทุน 
ไทยดวยกันหรือหนวยราชการไทย

การสรางเครือขายระหวากันจะ
สามารถชวยเหลือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทั้งในเรื่องความรูในการประกอบ 
ธุรกิจ และสามารถชวยเหลือซึ่งกัน 
และกันไดเมื่อเกิดปญหาขึ้น

• คำนึงถึงทัศนคติ อุปนิสัย 
และมารยาทในการทำธุรกิจ

คนเว ียดนามเปนคนที ่ม ีความ 
อะลุมอลวยคอนขางสูง ดังนั้นเมื่อเกิด 
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จากการลงทุนทั้งหมดของนักลงทุนไทย 

เปนกิจการลงทุนโดยรวมทุนกับนักลงทุนเวียดนาม

หรือ Joint Venture รอยละ 73 

และการไปเปดกิจการโดยนักลงทุนไทยถือหุน 

ทั้งหมดรอยละ 27  

73%



ขอพิพาทควรจะเจรจาระงับขอพิพาท
เชิงฉันมิตร กอนที่จะเกิดการฟองรอง 
กันอยางเปนทางการ ซ่ึงการดำเนินการ 
ที ่เด็ดขาดและไมคำนึงถึงจิตใจของ 
ผู ร วมงานเปนลักษณะนิสัยที ่ไม พึง 
ประสงคของคนเวียดนาม นอกจากนี้ 
การเรียนรู มารยาทในการทำธุรกิจก็ 
สำคัญ อาทิเชน การประชุมกับคน 
เว ียดนามมักจะมีการพักดื ่มชาและ 
ขนมเปนของวาง การปฏิเสธไมรับชา 
จะถือวาเปนการเสียมารยาทสำหรับ 
คนเวียดนาม และถาหากในขณะประชุม 
กับคนเวียดนามมีการพยักหนา ไมได 
หมายความวาคนเว ียดนามยอมรับ 
ประเด็นที่เจรจากัน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง “Don’ts”
• พ ึ ่ งพาบร ิษ ั ทท ี ่ ป ร ึ กษา 

ทองถิ่นมากเกินไป
นักธ ุรก ิจไทยสามารถพึ ่งพาที ่ 

ปรึกษาทองถิ่นของเวียดนามได แต 
ข  อม ู ลท ี ่ ไ ด  ม าควรจะ ได  ร ั บการ 
ตรวจสอบอีกคร ั ้งหนึ ่ง เน ื ่องจาก 
ประสบการณในหลายๆครั ้งของนัก 
ธุรกิจไทยจะไดขอมูลจากที่ปรึกษามา
ในล ักษณะท ี ่ทำให น ักลงท ุนไทย 
เสียเปรียบ ดังนั้นทางที่ดีควรจะให 
บริษัทที ่ปรึกษาดำเนินกระบวนการ 
ใด ๆ ท่ีทางฝงนักลงทุนไทยไมสามารถ 

ทำได เชน การล็อบบี้เพื่อใหไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

• ใ ห  ค น เ ว ี ย ด น า ม ด ำ ร ง 
ตำแหนงสำคัญในบริษัท

เน ื ่องจากคนเว ียดนามเองย ัง 
ขาดความรูและประสบการณในเรื ่อง
การรวมทุนกับตางชาติและเรื ่องการ 
แขงขันทางธุรกิจในตลาดโลก ดังนั้น 
ในระยะแรก นักลงทุนไทยควรให 
คนไทยดำรงตำแหนงสำคัญในบริษัท
กอน เมื่อภายหลังหากมีคนเวียดนาม 
ที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
ก ็ ส ามารถ ให  คน เว ี ยดนามดำร ง 
ตำแหนงสำคัญในบริษัทได

• ระง ับขอพิพาทการลงทุน 
ในชั้นศาล

คดีความที ่ข ึ ้นศาลยุต ิธรรมใน 
ประเทศเว ียดนามจะม ีข ั ้นตอนท ี ่ 
ยุงยากและใชเวลานาน ดังนั้นในการ 
ทำธ ุ รก ิจควรจะทำส ัญญาโดยให  
อนุญาโตตุลาการทำหนาที ่ระงับขอ 
พิพาท หรือระบุวิธีระงับขอพิพาท 
ทางเลือกอื่น ๆ เชน  การไกลเกลี่ย 
โดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำใหขอพิพาท 
ระงับไดเร็วกวาการนำคดีขึ้นชั้นศาล

• แสดงความค ิดเห ็นเร ื ่ อง 
สงคราม การเมือง การปกครอง 
ศาสนา

เนื ่องจากเรื ่องเหลานี ้เปนเรื ่อง 

ออนไหว และคนเวียดนามก็คุนเคย 
กับการปกครองระบอบคอมมิวนิสตมา 
เปนเวลาชานาน และมีความพึงพอใจ 
กับระบอบการปกครองของบานเมือง
ตนเอง 

สิ ่งต าง ๆ เหล าน ี ้ เป นข อม ูล 
เบื ้องตนสำหรับสิ ่งที ่ควรปฏิบัติและ 
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
ในประเทศเวียดนาม โดยที่ขอมูลเชิง 
ลึกในเรื ่องการจัดตั ้งธุรกิจ แรงงาน 
และการขออนุญาตประกอบธุรกิจจะ 
เปนขอมูลที่ทานนักลงทุนจะสามารถ
ติดตามไดในฉบับตอ ๆ ไป

ขอมูลอางอิง
Yulchon LLC and LS Hori-

zon Limited, Vietnam Invest-
ment Gudie (2013)

กรมส  ง เสร ิมการค  าระหว  าง 
ประเทศ กระทรวงพาณิชย “คูมือ 
การคาการลงทุนประเทศเวียดนาม” 
2554

สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
“คูมือการคาและการลงทุนสาธารณ 
รัฐสังคมนิยมเวียดนาม” สำนักงาน 
ส ง เสร ิมว ิสาหก ิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม 2554
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สภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงจาการตาถือวารุนแรง 
ติดอันดับ 10 เมืองที่มีปญหาจราจรรุนแรงที่สุดของโลก ใน 
ป 2555 จากการจัดอันดับของสำนักขาว BBC ปญหา 
ดังกลาวสงผลใหผูบริโภคชาวอินโดนีเซียตองการ

ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต
ประจำวัน เพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปกับการเดินทาง ดังนั้น 
ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียจึงคาดหวังกับการบริการที่รวดเร็ว 
นิยมชองทางจำหนายสินคาที่เขาถึงไดสะดวก เชน ราน 
สะดวกซื้อใกลบาน รวมไปถึงตองการสินคาอาหารที่สามารถ 
รับประทานไดรวดเร็ว อาทิ อาหารพรอมปรุงหรือพรอม 
รับประทาน สังเกตไดจากการที่อินโดนีเซียเปนตลาดผูบริโภค 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหญอันดับ 2 ของโลก

ผูบริโภคชนชั้นกลางของอินโดนีเซียราวรอยละ 22 
สามารถเขาถึงการใชอินเตอรเน็ต และใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ย 
ราว 1.5 ชั่วโมงตอวัน โดยรอยละ 94 ของผูบริโภคกลุม 
ดังกลาว ติดตอและส่ือสารผานสังคมออนไลน ขณะท่ีรอยละ 
89 มีบัญชี Facebook ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมแตกตางจาก 
ตลาดผูบริโภคของไทย อาทิ การคนหาขอมูลสินคาบนสื่อ 
อินเตอรเน็ต ตลอดจนรับรูขอมูลสินคาตาง ๆ จากสังคม 
ออนไลน และใชเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
สินคา การทำตลาดบนสื่ออินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน 
จ ึงม ีความสำค ัญค อนข างมากในการทำการตลาดก ับ 
อินโดนีเซียในปจจุบัน

ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียจัดไดวาเปนผูบริโภคที่เกงใน 
การเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปนการศึกษารายละเอียดสินคา 
และจดจำราคาสินคาประเภทตาง ๆ โดยความคุมคาของ 
สินคากับราคาที่ตองจายถือเปนเกณฑสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคา พวกเขายินดีที่จะจายเพิ่มขึ้นหากสินคามี 
คุณภาพสูงกวา และยินดีที่จะเดินทางไปซื้อสินคาไกลขึ้นหาก 
สถานที่จำหนายสินคามีโปรโมชั่นทำใหสินคาราคาถูกลง

ชาวอินโดนีเซียใหความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัว 
คอนขางมาก การใชเวลาไปหางสรรพสินคากับครอบครัว 
เพื่อจับจายใชสอย และทำกิจกรรมบันเทิง เชน ดูภาพยนตร 
รวมถึงการรับประทานอาหารนอกบาน ถือเปนหนึ่งกิจกรรม 
ที่ไดรับความนิยมในวันหยุด ดังนั้น ชองทางการจำหนาย 
สินคาผานหางสรรพสินคาจึงทวีความสำคัญเพิ่มขึ ้นอยาง 
ตอเนื่อง
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เขาใจพฤติกรรมการบริโภค
และการทำธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย

การเตรียมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในป 2558 กอใหเกิด 
กระแสที่ผูประกอบการไทยเตรียมลงทุนและเจาะตลาดอาเซียนมากขึ้น โดยอินโดนีเซียถือเปนตลาดหนึ่งที่ไดรับความสนใจ 
เนื่องจากมีจุดเดนจากจำนวนประชากรราว 250 ลานคน มากที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลก จึงถือเปนโอกาสของการ 
สงออกไทย อีกทั้งยังสามารถเขาลงทุนผลิตสินคาเพื่อรองรับความตองการใชภายในประเทศที่มีอยูอยางมหาศาล นอกจาก 
นี้ อินโดนีเซียยังมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะแรธรรมชาติ ทำใหเปนแหลงลงทุนของ 
อุตสาหกรรมเหมืองแรดวยเชนกัน

การที่จะเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคชาวอินโดนีเซียนั้นไมยากนัก เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซีย 
โดยเฉพาะในเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ สวนหน่ึงมีความคลายคลึงกับคนไทยคอนขางมาก ซ่ึงนาจะเปนประโยชนกับผูประกอบการ 
ไทยในการเจาะตลาดอินโดนีเซีย โดยปจจัยหลักที่กำหนดพฤติกรรมของผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย ไดแก

พฤติกรรมผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย ... สวนหนึ่งคลายคลึงกับไทย

ปญหาการจราจร การเขาถึงอินเตอรเน็ต

ความคุมคาของราคาสินคา ความสำคัญของครอบครัว

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

ผูประกอบการที่ตองการเจรจาธุรกิจหรือเขาลงทุนในอินโดนีเซีย จำเปนตองเขาใจวัฒนธรรมพื้นฐานเพราะมีอิทธิพล 
ตอการดำเนินธุรกิจของชาวอินโดนีเซีย ดังนี้

อินโดนีเซียตกเปนอาณานิคมของฮอลแลนด (หรือเนเธอรแลนด) ถึงราว 300 ป ทำใหหลักความ 
เสมอภาค (Egalitarian) เปนสวนหนึ ่งของวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนความเสมอภาคของ 
บุคลากรภายในบริษัทหรือองคกร รวมไปถึงความรูสึกที่วาลูกคาไมใชผูที่สำคัญสูงสุด ลูกคาไดรับการเคารพ 
แตจะไมใชฝายที่ถูกทุกครั้งเสมอไป

วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ ...
อิทธิพลจากประวัติศาสตร เชื้อชาติ และศาสนา

Dutch Legacy

นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียเชื ้อสายจีนซึ ่งมีบทบาทในแวดวงธุรกิจการคาในอินโดนีเซีย มีลักษณะการ 
ตัดสินใจที ่รวดเร็ว มีความอดทน และมักดำเนินธุรกิจแบบกิจการครอบครัว ลักษณะตาง ๆ ดังกลาวจึง 
สะทอนอยู ใน วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจของอินโดนีเซีย

Chinese Domination

ประชากรกวารอยละ 80 ของอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม สงผลใหการดำเนินธุรกิจไดรับ 
อิทธิพลสวนหนึ่งจากหลักศาสนา โดยจะใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคลคอนขางมาก หรือที ่ 
เรียกวา “Silaturahmi” ซึ ่งแปลวาไมตรีจิต ดังนั ้นนักลงทุนที ่ตองการทำธุรกิจกับชาวอินโดนีเซียตอง 
เริ ่มจากการสานสัมพันธระหวางกัน กอนการเริ ่มเจรจาธุรกิจ

มีขอนาสังเกตวาการรุกตลาดอินโดนีเซียยังมี
อ ุปสรรคบางประการท ี ่ ผ ู ประกอบการไทยควร 
เตรียมความพรอมกอนเขาไปทำธุรกิจ อาทิ ภาวะ 
การแขงขันที ่คอนขางรุนแรงในภาคธุรกิจทั ้งจากผู 
ประกอบการทองถิ ่น และนักลงทุนตางชาติ ไมวา 
จะเปนสิงคโปร มาเลเซีย จีน และญี่ปุ น ซึ ่งลวน 
เขาไปทำธุรกิจในอินโดนีเซียมากอนแลวระยะหนึ ่ง 
นอกจากนี ้ ระบบราชการของอินโดนีเซียคอนขาง 
ลาชา และการบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ 
มากนัก ประกอบกับกฎระเบียบดานการลงทุน 

Islam

ปรับเปลี ่ยนบอย ตลอดจนมีการนำมาตรการที ่มิใช 
ภาษีมาใชก ับสินคานำเขาคอนขางมากในปจจุบัน 
ทำให การเข าถ ึงตลาดอ ินโดน ีเซ ียอาจไม ราบร ื ่น 
เทาที ่ควร อยางไรก็ตาม มีสัญญาณที่ดีจากรัฐบาล 
อินโดนีเซียในความพยายามแกปญหาที ่มีอยู  อาทิ 
ปญหาระบบราชการที่ลาชา และการบังคับใชกฎหมาย 
ที่ไมมีประสิทธิภาพ ทำใหมีแนวโนมที่สภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจในอินโดนีเซ ียจะเอื ้อตอการคาและการ 
ลงทุนมากขึ ้นในอนาคต

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



วิกฤติเศรษฐกิจของโลกในครั้งนี้
ดูจะขยายวงกวางออกไปกวาท่ีหลายคน 
คาดคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกิจการ 
ท ี ่ม ีสำน ักงานใหญต ั ้ งอย ู  ในย ุ โรป 
กิจการจำนวนมากตางลมลุกคลุกคลาน 
ปรับกลยุทธกันสารพัด บางรายตอง 
ลดขนาดธุรกิจในภูมิภาค ยายฐาน 
การผลิต และด้ินรนไปจับตลาดอนาคต 
ที่มีศักยภาพสูง บางทนสภาพตลาดที่ 
ถดถอยต อเน ื ่องยาวนานไม  ไหวก ็ 
ประกาศขายก ิจการหลายแห งใน 
ตางประเทศเพื ่อกลับไปร ักษาฐาน 
ธุรกิจของตนเองในภูมิภาคไว

ถอนตัวจากตลาดจีน ... แตยัง 
เหลือเยื่อใย  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2556 เกิดเหตุการณสำคัญในโลกธุรกิจ 
คาปลีก เมื่อเทสโก (Tesco) หนึ่งใน 
ยักษใหญในวงการคาปลีกสมัยใหม 
จากอังกฤษ ไดประกาศถอนตัวจาก 
การลงทุนจากตลาดจีน โดยจะผนวก 
รวมเขากับกิจการของ ซีอารแวงการด 
(CR Vanguard) กิจการคาปลีกใน 
เครือ China Resources Enterprise 
Ltd. (CRE)  รัฐวิสาหกิจรายใหญของ 
จีนที่ขึ้นทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
ฮองกง สงผลใหเทสโกมีสัดสวนการ 
ถือหุนลดเหลือเพียงรอยละ 20 ของ 

มูลคาทรัพยสินรวมของกิจการ ซึ ่ง 
เทากับวารานทั ้งหมดจะถูกเปลี ่ยน 
เปนชื่อ “แวงการด” และอำนาจสิทธิ์ 
ขาดในการบริหารจัดการในตลาดจีน
จะมิไดอยู ในมือของเทสโกอีกตอไป 
แลว

การถอนตัวจากตลาดสำคัญใน
ครั้งนี้ไมใชครั้งแรก เพราะเมื่อกลาง 
ป 2554 เทสโกก็ประกาศถอนตัว 
จากตลาดคาปลีกญี่ปุน ซึ่งถือเปน 
ตลาดคาปลีก “ปราบเซียน” แหง 
หน ึ ่ งของโลกหล ังจากท ี ่ เข าไปล ุย 
ตลาดอยูนานถึง 8 ป ขณะที่เมื่อ 
ปลายป 2555 เทสโกก็ปดกิจการ 
คาปลีก “เฟรชแอนดอีซี่” (Fresh & 
Easy) ของตนเองในตลาดสหรัฐฯ ทำให 
ภาพที่ออกมาสูสาธารณชนสะทอนวา 
นี่เปนชวง “ขาลง” ของเทสโกใน 
ตลาดโลก

ยุทธศาสตร ... ตั้งมั่นที่ฐานเดิม 
ภายหลังจากถูกกระแสขาวเช ิงลบ 
โจมตีอยางตอเนื่อง ผูบริหารระดับสูง 
ของเทสโกไดออกมาใหขอมูลเพิ่มเติม
ในเวลาตอมาถึงสาเหตุของการปรับ 
กลยุทธใหญในครั ้งน ี ้ว าเปนเพราะ 
ตองการ “ใหความสำคัญกับตลาด 
สหราชอาณาจักร” เทสโกยังคงมอง 
วาจีนเปนตลาดสำคัญในเชิงยุทธศาสตร 

ของบริษัทในระยะยาว แตตองเปนไป 
อยาง “ระมัดระวัง” และแมสัดสวน 
การถือหุนจะลดลง แตกิจการใหมก็ 
จะมีเครือขายรานคาปลีกที่กวางขวาง
รวมมากกวา 3,000 แหงทั่วจีน และ 
มียอดขายรวมถึงราว 15,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ตอป 

อยางไรก็ดี เหตุผลดังกลาวก็ทำให 
หลายฝ  า ยฉ งนมากข ึ ้ น ถ ึ ง ค ว าม 
เหมาะสมของยุทธศาสตรหลักและ 
ความต องการท ี ่จะสร างเทสโก ให  
กาวขึ ้นเปนแบรนดระดับโลกอยาง 
แทจริง เพราะตลาดคาปลีกในอังกฤษ 
ดูจะยังชะลอตัวตอไปอีกนานและยัง 
ไมเห็นอนาคต ซ่ึงแตกตางจากสภาพการณ 
ของตลาดระหวางประเทศที ่มีอัตรา 
การเติบโตของภาคการคาปลีกที ่ส ูง 
อยางเชนเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจีน 
ขณะเดียวกัน นักวิชาการบางสวนตั้ง 
ขอสังเกตวาเทสโกเด ินหนาพัฒนา 
ตลาดคาปลีกในจีนมาเปนเวลาเกือบ
ทศวรรษแลว แตแบรนดเทสโกยังแทบ 
ไมเปนที่รูจักในหมูพี่นองชาวจีน

สรางแบรนด ... ไมโดนใจ เทสโก 
มีชื่อภาษาจีนวา “เลอโกว” (le gou) 
ซึ่งแปลวา “การจับจายใชสอยอยาง 
สนุกสนาน” ซึ่งแมวาจะมีความหมาย 
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เมื่อเทสโก (จำตอง) ถอนทัพจากตลาดจีน

China focus

… เต็มไปดวยขวากหนาม เหตุการณการถอนตัวออกจาก

ตลาดจีนดังกลาวดูเหมือนจะสะทอนถึง “ความยาก” ในการ

ดำเนินธุรกิจในตลาดใหญอยางจีนและยังตอกย้ำถึงความ

ลมเหลวของเทสโกในการนำเอาแนวคิดในการบริหารที่สำเร็จ

ใน ‘วัฒนธรรมหนึ่ง’ ไปใชใน ‘อีกวัฒนธรรมหนึ่ง’

หนทาง

ขางหนา
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เชิงบวก แตก็ขาดความลึกซึ้งทางจิตใจ 
ในว ัฒนธรรมจ ีน โดยเฉพาะหาก 
เปรียบเทียบกับคารฟูร (Carrefour) 
ที่เลือกใช “เจียเลอฝู” (jia le fu) 
ซึ ่งแปลวา “ครอบครัวที ่เป ยมสุข”  
คารฟูรตั ้งใจที ่จะหลีกเลี ่ยงถอยคำที ่ 
เกี่ยวกับ “การจับจายใชสอย” และ 
หันไปใชคำวา “ครอบครัว” ซึ่งถือ 
เป นศ ูนย กลางของว ัฒนธรรมจ ีน 
นอกจากน้ี หากอานเสียงเพ้ียนสักหนอย 
เปน “เลอโกว” ก็จะมีความหมายวา 
“สุนัขที่เปยมสุข” ซึ่งทำใหวัยรุนจีน 
บางส  วนเอาไปแซวเล นก ันอย  าง 
สนุกสนานเช นก ัน ขณะเด ียวก ัน 
เทสโกมิไดพยายามวางตำแหนงทาง 
การตลาดหรือปรับเปลี ่ยนตำแหนง 

ทางการตลาดของตนเองใหม แต  
อยางใด ทั้งที่เราไดสังเกตเห็นหลาย 
แบรนดต างชาติม ีการวางตำแหนง 
ทางการตลาดใหมที่ “โดนใจ” และ 
มุง “สรางประสบการณรวม” เมื่อ 
เขาสู ตลาดจีนหรือเมื ่อผานไประยะ 
เวลาหน่ึง อาทิ บีเอ็มดับบลิว สตารบัคส 
และอีเกีย โดยเฉพาะกับคนชั้นกลาง 
ของจีน

ปญหาพื้นฐาน ... ถูกมองขาม 
ความลมเหลวทางธุรกิจของเทสโกใน
จีนไดส งสัญญาณมาระยะหนึ ่งแลว 
ดังจะเห ็นได จากการชะลอตัวของ 
ยอดขายและผลกำไรในช วงหลาย 
ไตรมาสที ่ผ านมา รวมทั ้งโครงการ 

ใหมอยางไลฟสเปซ (Lifespace) ที่ 
ผูบริหารของบริษัทตองการใหเทสโก 
เปนสวนหนึ ่งของวิถีชีว ิตสำหรับคน 
รุนใหมชาวจีน โดยมีรานคาปลีกมากมาย 
หอมลอมเทสโกเอาไว เพื่อใหลูกคา 
สามารถใช  เวลาเล ือกซ ื ้อหาส ินค า 
หลากหลายประเภทอยางสบายใจ ณ 
จุดเดียว แตโครงการกลับลมเหลว 
ไมเปนทา สงผลใหนายฟลิป คลาก 
(Philip Clarke) ซีอีโอไดประกาศ 
ทุมเงินกอนใหญถึงราว 1,500 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เมื ่อเดือนเมษายน 
2555 และปรับเปลี่ยนกลยุทธจาก 
การเพิ ่มพื ้นที ่รานเปนการปรับปรุง 
หนาตารานที ่มีอยู เดิมใหดูทันสมัย 
และมุงเนนรานสะดวกซื้อและการคา 
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เกิดเหตุการณสำคัญในโลก 

ธุรกิจคาปลีก เมื่อเทสโก (Tesco) หนึ่งในยักษใหญในวงการ 

คาปลีกสมัยใหมจากอังกฤษ ไดประกาศถอนตัวจากการ 

ลงทุนจากตลาดจีน โดยจะผนวกรวมเขากับกิจการของ 

ซีอารแวงการด (CR Vanguard) กิจการคาปลีกในเครือ 

China Resources Enterprise Ltd. (CRE)  

9
AUG.



ออนไลนมากขึ้น 
แตผูคนในวงการตางใหความคิดเห็น 

วาเทสโก “เกาไมถูกที่คัน” เพราะ 
สาเหตุท ี ่แท จร ิงของความลมเหลว 
ของเทสโกในตลาดจีนไดแก ปญหา 
การเจรจากับซ ัพพลายเออร  และ 
หนวยงานภาครัฐที ่ทำหนาที ่กำกับ 
ดูแลการดำเนินธุรกิจ และตนทุนที่ 
เพิ ่มขึ ้นโดยเฉพาะจากคาเชาและคา 
จางแรงงาน นอกจากนี้ แรงกดดันจาก 
คูแขงขัน อาทิ คารฟูร และวอล-มารท 
(Wal-Mart) และการขยายตัวของการ 
ซื้อหาสินคาออนไลน ก็ทำใหเทสโก 
ประสบปญหาในการแขงขันมากขึ้น

แนวคิดยึดมั่นในตัวเอง ... พา 

เจง! การขาดทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใน 
ช ุมชนเม ืองก ็ เป นอ ีกสาเหต ุหน ึ ่ ง 
เพราะทำเลเปนหัวใจของการแขงขัน 
และกิจการคาปลีกทองถ่ินดูจะไดเปรียบ 
ในการเขาถึงแหลงทำเลดี ๆ เน่ืองจาก 
สายสัมพันธ ท ี ่ด ีก ับร ัฐบาลทองถ ิ ่น 
ขณะเดียวกันยังมีคนตั ้งขอสังเกตวา 
กิจการของอังกฤษหลายราย รวมทั้ง 
บีแอนดคิว (B&Q) และมารคแอนด 
สเปนเซอร (Mark and Spencer) ตาง 
เดินกลยุทธผิดพลาด โดยนิยมใชแนวคิด 
ในการบริหารแบบ Ethnocentric ท่ี 
พยายามนำเอาแบบจำลองทางธุรกิจ 
ของอังกฤษมาใชในจีน ซึ่งกลายเปน 
ปญหาเชิงโครงสรางผานวิธีการบริหาร 
จัดการและกลยุทธของบริษัทในชวงที่ 

ผานมา
การตัดสินใจขยายกิจการในจีน 

แบบถือหุ นแตเพียงผู เดียวดูจะเปน 
ปญหาใหญอยางคาดไมถึง เพราะตลาด 
จีนมีล ักษณะเฉพาะที ่แตกตางจาก 
ตลาดอื่น การสรางความสัมพันธกับ 
ซัพพลายเออร ผูจัดจำหนาย และ 
หนวยงานภาครัฐนับเปนกุญแจสำคัญ
ในการดำเน ินธ ุรก ิจ ขณะที ่ตลาด 
อาหารของจ ีนก ็ม ีล ักษณะพิเศษที ่ 
เช ื ่อมโยงอย างแนบแนนก ับสภาพ 
ปจจัยแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 
กอปรกับสภาพตลาดที ่เปลี ่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับของในอังกฤษ 
ที่คอนขางอนุรักษนิยม
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สรางแบรนด … ไมโดนใจ เทสโกมีชื ่อภาษาจีนวา “เลอโกว”

(le gou) ซึ่งแปลวา “การจับจายใชสอยอยางสนุกสนาน” ซึ่งแมวา 

จะมีความหมายเชิงบวกแตก็ขาดความลึกซึ้งทางจิตใจในวัฒนธรรม 

จีน โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับคารฟูร (Carrefour) ที่เลือกใช 

“เจียเลอฝู” (jia le fu) ซึ่งแปลวา “ครอบครัวที่เป ยมสุข”

BRAND



หนทางขางหนา ... เต็มไปดวย 
ขวากหนาม เหตุการณการถอนตัว 
ออกจากตลาดจีนดังกลาวดูเหมือนจะ
สะทอนถึง “ความยาก” ในการดำเนิน 
ธุรกิจในตลาดใหญอยางจีน และยัง 
ตอกย้ำถึงความลมเหลวของเทสโก 
ในการนำเอาแนวคิดในการบริหารที ่ 
สำเร็จใน ‘วัฒนธรรมหนึ่ง’ ไปใชใน 
‘อีกวัฒนธรรมหนึ ่ง’  ดังเชนที ่เคย 
เกิดขึ ้นในการถอนตัวจากตลาดใหญ 
อยางสหรัฐฯ และญี่ปุนไปกอนหนานี้ 
ทำให หลายฝ  ายกำล ั งค ิ ดว  าการ 
ตัดสินใจถอนตัวจากตลาดจีนครั ้งนี ้ 
นับเปนความผิดพลาดอีกครั ้งในเชิง 
ยุทธศาสตรของกิจการ เพราะเห็นวา 
เทสโก น  าจะห ันมาทบทวนความ 
ผิดพลาดของตนเอง ปรับเปล่ียนตำแหนง 
ทางการตลาด และสรางแบรนดใหม 
ที่มีความหมายเชิงอารมณความรู สึก 
มากขึ้น อันนำจะไปสูความภักดีของ 
ลูกคาตอแบรนด และฐานลูกคาเฉพาะ 
ที่มั่นคงในอนาคต 

แตด ูเหมือนวามาถึงจ ุดนี ้แล ว 
เทสโก  ไม ค อยม ีทางเล ือกมากน ัก 
เพราะสถานการณการเงินของบริษัท 
ในชวงหลังก็ไมคอยเปนใจ ยอดขาย 
และผลกำไรในหลายประเทศยกเวน 
ฮังการีและมาเลเซียหดหายไปมาก 
ตลาดจีนที ่ซ ึ ่งภาคการคาปลีกยังคง 
ขยายตัวในอัตราที ่สูงและเปนความ 
หวังของเทสโกก็ไมเปนดังคาด ขณะ 

ที่ตลาดหลักที่บริษัทแมตั้งอยูก็เผชิญ
กับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจคร ั ้ง 
ใหญและอาจจะยาวนานกวาที ่คาด 
การณไว เทสโกจึงจำเปนตอง “ตัดนิ้ว 
รักษามือ” โดยตัดสินใจขายกิจการใน 
หลายประเทศในชวงหลายปที่ผานมา 
เพื ่อระดมทุนกลับไปรักษาฐานที ่มั ่น 
เดิม และรอวันกลับมายิ่งใหญอีกครั้ง 
ในอนาคต

ประการสำคัญ แมวาการตัดสินใจ 
ออกจากตลาดจีนยิ่งจะชวยใหเทสโก
ม ี เวลากล ับไปทบทวนและใช ฐาน 
ลูกคาเด ิมในยุโรปสรางเสร ิมความ 
แข็งแกรงทางการเงินและการตลาด 
ในอนาคต แตเทสโกอาจตองใชเวลา 
ใ น ก า ร เร ี ย น ร ู  ว ั ฒน ธ ร รมจ ี นท ี ่ 
เปลี ่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใหมอีก 
ครั้งและเผชิญกับคูแขงขันที่แข็งแกรง
มากขึ้น หากตองการกลับเขาสูตลาด 
จีนอีกครั้ง

อนึ่ง เทสโกนับเปนกิจการคาปลีก 
ที ่ประสบความสำเร ็จอย างมากใน 
สหราชอาณาจักร และเปนผูนำในการ 
ริเริ ่มออกบัตรสมาชิกเปนครั้งแรกนับ
แตกลางทศวรรษ 1980 เหนือกวา 
คูแขงรายอ่ืนในอังกฤษ อาทิ เซ็นตบิวรี 
(Saintbury) โดยอาศัยกลยุทธท่ีผสมผสาน 
ระหวางคุณภาพที่นาเชื่อถือ ราคาที่ 
หาซื้อได และบริการที่ดี นอกจากนี้ 
เทสโก ย ัง เล ือกทำเลของซ ุปเปอร  
มารเก็ตที่ดีเยี่ยม ทามกลางแนวคิด 

ของผู บริหารระดับสูงที ่เชื ่อมั ่นเสมอ 
วา “พวกเราสามารถทำไดดีกวา” 
จนแทบกลายเปนสิ่งเหลือเชื่อกับการ
ทำกำไรในอัตราที่สูงเปนเวลาหลายป
ตอเนื่อง 

ในป 2547 (ราว 9 ปกอนหนานี้) 
เทสโกไดประกาศเดินหนาขยายกิจการ 
ใ น ต ล า ด จ ี น โ ด ย ไ ม  ร  ว ม ท ุ น ก ั บ 
ผูประกอบการรายอื่น แถมยังไลซื้อ 
ก ิจการของรายอ ื ่น เพ ื ่ อ เร  งขยาย 
เครือขายธุรกิจในตลาดจีน ในชวง 5 
ปหลัง เทสโกเพิ่มจำนวนรานมากกวา 
2 เทาตัวจาก 56 แหงเปนกวา 130 
แหงโดยเฉพาะอยางย ิ ่งในพื ้นท ี ่ท ี ่ 
เติบโตอยางรวดเร็ว อาทิ เซี ่ยงไฮ 
เทียนจิน และมณฑลเหลียวหนิง รวมท้ัง 
ยังพยายามนำเสนอรูปแบบรานและ 
กลยุทธใหมมาอยางตอเนื่อง แตความ 
คิดใหม ๆ และความพยายามดังกลาว 
ท ี ่ น ำ เข  าส ู  ตลาดจ ีนตลอด เก ื อบ 
ทศวรรษที่ผานมาก็ยังไมอาจเอาชนะ 
ใจผู บริโภคชาวจีนที่ร่ำรวยขึ ้นทุกวัน 
ได

ผมคิดวาคงอีกนานกวาที ่เราจะ 
ไดเห็นโลโกของ “เทสโก” ลอยเดน 
เปนสงาในตลาดจีนอีกครั้ง แตที่สำคัญ 
มากกวาคือ เทสโกอาจไมใชกิจการ 
ระดับโลกรายสุดทายที ่ตองตัดสินใจ 
ถอนต ัวออกจากตลาดจ ีนสำหร ับ 
วิกฤติเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้
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แตผูคนในวงการตางใหความคิดเห็นวา เทสโก “เกาไมถูกที่คัน” 

เพราะสาเหตุที่แทจริงของความลมเหลวของเทสโกในตลาดจีน 

ไดแก ปัญหาการเจรจากับซัพพลายเออร และหนวยงานภาครัฐ 

ที่ทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ และตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะจากคาเชาและคาจางแรงงาน

ลม

เหลว



ดร.จุฬา สุขมานพ ผูอำนวยการ 
สำนักนโยบาย และแผนการขนสง 
และจราจร สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ใหเกียรติเปดเผยโครงขายเสนทาง 
คมนาคมภายในประเทศไทย และ 
การเชื่อมโยงโครงขายไปยังประเทศ
เพ่ือนบานแตละดาน ในลักษณะ Land 
Port สรางความรวดเร็วในการติดตอ 
ทั้งขาเขา และขาออก จับตามอง 2 
จุดเชื่อมตอที่สำคัญที่นำพาประเทศ
ไทย ไปสูนานาชาติ คือ ทาเรือแหลมฉบัง 
และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 
ถาไดศึกษารายละเอียดเสนทางตาง ๆ 
ที่เราจะนำเสนอตอไปนี้ จะเห็นและ 
เชื่อวา ประเทศไทยจะเปนศูนยกลาง 
หรือ ฮับ ทางดานการขนสงในอาเซียน 
ไดอยางแนนอน ดวยระบบคมนาคม 
ขนสงที ่ ทางสำนักนโยบาย และ 
แผนการขนสง และจราจรไดวางไว 
อยางดี

ความเปนมา
 
ในการปฏิรูประบบราชการเมื ่อ

ป พ.ศ. 2545 นั้น รัฐบาลไดจัดตั้ง 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง 
และจราจร (สนข.) ขึ้น ในกระทรวง 
คมนาคมดวยการโอนอำนาจหนาที ่ 
ของสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (สจร.) อำนาจหนาท่ี 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ในสวนของสำนักนโยบายและแผนการ 
ขนสงและส่ือสาร(บางสวน) และอำนาจ 
หนาที ่ของสำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี (บางสวน) 
โดยสำนักงานนโยบายและแผนการ 
ขนสงและจราจร มีภารกิจเกี ่ยวกับ 
การเสนอแนะนโยบายและจ ัดทำ 
แผนการขนสงการจราจร และความ 
ปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน 
ดานการขนสงทางบก ทางน้ำ ทาง 
อากาศ การจราจร และความปลอดภัย 
จากการขนสงใหสอดคลองกับแผน 
หลักดานการขนสงและจราจร เพื่อให 
นโยบายดานการขนสงและจราจร มี 
ความเปนเอกภาพ

โลจิสติกสชวยบูมเศรษฐกิจ

ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
(ASEAN) มี 3 เร่ืองท่ีถือวาเปนประเด็น 
สำคัญคือ การรวมตัวกันดานประชาคม 
และวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจ 
และประชาคมการเม ืองและความ 
ม่ันคง ซ่ึงในมิติท่ีเก่ียวเน่ืองกับเศรษฐกิจ 
จะแบงเปนเรื่องสำคัญ 5 เรื่องคือ 
การเปดเสรีการคา การเปดเสรีทาง 
ภาคบริการ การเปดเสรีการลงทุน 
การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงิน และ 
การเปดเสรีการเคลื ่อนยายแรงงาน 
ซึ ่งประเด็นการเปดเสร ีการบริการ 
เ ป  น เร ื ่ อ งท ี ่ ก ร ะทร ว งคมนาคม 

รับผิดชอบ เนื่องจากจะเกี่ยวเนื่องกับ 
การบริการขนสงและโลจิสติกส และ 
เรื่องที่ถือวาสำคัญลำดับตน ๆ ใน 
การวางยุทธศาสตรด านคมนาคม 
คือ การเชื่อมเสนทางภายในประเทศ 
ในสายหลักที ่เปนประตูการคาเขา 
กับกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งปจจุบัน 
ดำเนินการมาแลว นอกจากน้ียังดำเนิน 
การขยายเมืองทาที่คิดวาจะเปนศูนย
การคาขยายออกจากสวนกลาง ให 
กระจายทั่วประเทศในทุกภาค ซึ่ง 
สวนนี้จะเขาไปเกี่ยวของกับ โครงการ 
กูเงิน 2 ลานลานบาท เพื่อนำมาสราง 
สาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐานซึ ่งเนนที ่ 
ระบบราง

โลจิสติกส ระบบคมนาคมไทยรับมือ 
AEC

ดร.จุฬา สุขมานพ ผูอำนวยการ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) เปดเผย ถึง 
โครงการท ี ่จะรองร ับการเป ดเสร ี 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวาการ 
พัฒนาโครงข ายการขนส งและส ิ ่ ง 
อำนวยความสะดวกในการขนส  ง 
สนข.ศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ 1. 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสง 
ณ ประตูการคา หรือ Gateway เชน 
ทาเรือ ทาอากาศยาน ดานชายแดน 
เปนตน ใหสามารถรองรับการขนสง 
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ผู โดยสารและสินคาที ่เพิ ่มสูงขึ ้นใน 
อนาคต เพื่อเสริมสรางศักยภาพให 
สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
รองร ับการ เป ด เสร ี อา เซ ี ยนและ 
เชื่อมตอกับภูมิภาคตาง ๆ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเพื่อรองรับการเปดเสรี AEC 3 
แนวทาง คือ ทางถนน ทางราง และ 
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเชื่อมโยง
โครงขายระหวางเมืองในภูมิภาคและ
ประเทศ เพ่ือนบาน 3. พัฒนาส่ิงอำนวย 
ความสะดวกด  านการขนส  งและ 
โลจิสติกส และ 4. พัฒนาดานกฎหมาย 
และขอตกลงระหวางประเทศ

สำหรับโครงการที่จะรองรับ AEC 
นั้นมีหลายโครงการ เชน

1.โครงการการขยายชองจราจร 
บนโครงขายทางหลวงอาเซียนให 
เปน 4 ชองจราจร ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 
6,693 กม.ปจจุบันพบวามีบางชวงที่ 
เปนคอขวด (2 ชองจราจร) คือ ทาง 
หลวงหมายเลข 12 ชวงอ.แมสอด- 
อ.เมือง จ.ตาก-จ.สุโขทัย และชวง 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก-อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

และชวงอ.เมือง จ.กาฬสินธุ อ.คำชะอี 
จ.มุกดาหาร ฯลฯ ซึ่งจะมีการขยาย 
เปน 4 ชองจราจรตลอดสาย เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพโครงขายคมนาคมใหสามารถ 
รองรับการเดินทาง การขนสงสินคา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใชงบประมาณ 
ทั้งหมดประมาณ 40,000 ลานบาท

2.ก อสร  างทางหลวงพ ิ เศษ 
ระหวางเมือง หรือมอเตอรเวย เพื่อ 
รองรับการเดินทางสู เมืองหลักและ 
การขนสงสินคาที ่ม ีแนวโนมเติบโต 
อยางตอเน่ือง ขณะน้ีกระทรวงคมนาคม 
มีแผนที ่จะกอสรางถนนมอเตอรเวย 
ทั้งหมด 5 สาย ระยะทางรวม 710 
กม. วงเงินงบประมาณ 200,000 กวา 
ลานบาท ใหแลวเสร็จในป 2563 ทั้ง 
นี้มอเตอรเวย 5 สายประกอบดวย 
1.สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 
ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงิน 
69,100 ลานบาท 2.สายชลบุรี-พัทยา 
-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กม. วงเงิน 
14,895 ลานบาท 3.สายบางใหญ- 
นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 
กม. วงเงิน 45,886 ลานบาท 4.สาย 
นครปฐม-สมุทรสงคราม-ชะอำ ระยะ 
ทาง 118 กม.วงเงิน 38,290 ลานบาท 

และ 5.สายบางปะอิน-นครสวรรค ระยะ 
ทาง 206 กม. วงเงิน 32,380 ลาน 
บาท โดย 2 สายที่มีความพรอมที่สุด 
คือ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 
และชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด

3.การกอสรางรถไฟรางคู หรือ 
ทางคู เนื่องจากตอไปการขนสงทาง 
รางจะเขามามีบทบาทในการขนสง 
มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีตนทุนต่ำ 
กวาการขนสงทางถนน ทางการรถไฟ 
แหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ไดทำแผน 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางราง ที่ม ี
ประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา มารองรับ 
การเดินทางทั ้งขนคนและสินคาที ่ม ี 
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื ่อง ซึ ่งมี 
ทั้งหมด 6 เสนทาง ระยะทางรวม 873 
กม.วงเงิน 71,351 ลานบาท ใหเสร็จ 
ภายในป 2559 ไดแก สายประจวบฯ 
-ชุมพร,สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน, 
สายฉะเชิงเทรา-คลองเกา-แกงคอย, 
สายนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน, 
สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และ 
สายลพบุรี-ปากน้ำโพ

นอกจากนี้ยังมีการเรงรัดพัฒนา
ทางรถไฟสายใหมเชื ่อมโยงพื้นที่ตอน 
ในของประเทศก ับพ ื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจ 
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ชายแดน ดานการคาท่ีสำคัญของประเทศ 
เชน เสนทางสายเดนชัย-เชียงราย- 
เชียงของ สายบานไผ-มหาสารคาม- 
มุกดาหาร และเสนทางอรัญประเทศ 
-ปอยเปต และปรับปรุงทางรถไฟทาง 
เดี ่ยวที่เชื ่อมทาเรือแหลมฉบังใหเปน 
รางค ู และพ ัฒนาย านรถไฟท าเร ือ 
แหลมฉบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ขนสงส ินค าต ู ส ินค าคอนเทนเนอร 
ระหวางไอซีดี ลาดกระบังกับทาเรือ 
แหลมฉบังใหสูงขึ้น

4.การพ ัฒนาเส นทางรถไฟ 
เชื ่อมโยงระหวางฝ งอันดามันและ 
อาวไทย เพื่อสรางความเชื่อมโยงทาง 
เศรษฐกิจการคาประเทศในภูมิภาค 
อาเซ ียนก ับตลาดตะว ันตก เช น 
เอเชียใต แอฟริกา และยุโรป เปน 
เสนทางลัดโลจิสติกสเสนทางใหมของ
ภูมิภาค โดยไมตองผานชองแคบมะละกา 
ทำใหการขนสงระหวางกรุงเทพฯกับ 
เมืองเชนไนเดิมที่ตองผานสิงคโปรใช 
เวลา 6 วัน หากมีทาเรือทวายจะลดลง 
เหลือ 3 วัน และการขนสงระหวาง 
กรุงเทพฯ กับยุโรปเหลือ 7 วัน หาก 
โครงการนี้สำเร็จจะเกิดความสะดวก 
ประหยัดอยางมาก เพราะจะชวยรน 
ระยะทางจากทาเรือทวาย-แหลมฉบัง
-โฮจิมินห 1,304 กม. แตเสนทางนี้ 

ยังมี Missing link ทางรถไฟอยู 
ประมาณ 667 กม.

5 .ก า รพ ั ฒน า ร ะบบขนส  ง 
สาธารณะเชื ่อมโยงโครงขายเมือง 
หลักไปสูภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน ปจจุบันการเดินทางระหวาง 
จังหวัดสวนใหญรอยละ 59 ยังใช 
รถยนตสวนบุคคล สวนการเดินทาง 
ดวยรถขนสงสาธารณะมีเพียงรอยละ 
41 ของผูเดินทางทั้งหมด ฉะนั้นการ 
จัดวางยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมพัฒนา 
ปรับปรุงประสิทธ ิภาพระบบขนสง 
สาธารณะเชื่อมโยงระหวางเมืองหลัก 
ในแตละภูมิภาคของประเทศ เพื่อเพิ่ม 
ส ัดส วนการเด ินทางด วยรถขนส ง 
สาธารณะมากขึ้น ซึ่งยังสามารถลด 
ตนทุนภาคการขนสงของประเทศดวย 
ประกอบดวย

5.1 โครงการรถไฟความเร็วสูง 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงเมืองหลัก เม่ือเศรษฐกิจ 
ชายแดนไทยกับประเทศเพื ่อนบาน 
ซึ่งแผนแมบทในการพัฒนารถไฟความ 
เร็วสูงของ สนข. มีทั้งหมด 4 เสนทาง 
คือ สายกร ุงเทพฯ-นครราชสีมา- 
หนองคาย ระยะทาง 615 กม., 
กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร ระยะ 
ทาง 982 กม., กรุงเทพฯ-พัทยา- 
ระยอง ระยะทาง 211 กม.และ สาย 

กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม ระยะ 
ทาง 745 กม.

5.2 ปรับปรุงการใชประโยชน 
พื ้นท ี ่ ใช สอยอาคารสถาน ีขนส ง 
ผูโดยสาร ในเมืองหลัก และเมือง 
เ ศ รษฐก ิ จ ช า ยแดนก ั บป ร ะ เ ทศ 
เพื่อนบาน โดยมีการแยกพื้นที่สำหรับ 
ผูโดยสารใหชัดเจน ติดเคร่ืองปรับอากาศ 
และส ิ ่ งอำนวยความสะดวกให ก ับ 
ผู โดยสารที ่รอขึ ้นรถ เพื ่อสรางแรง 
จูงใจใหประชาชนมาใชบริการ

5.3 โครงการกอสร างสถานี 
เชื่อมตอการเดินทางขนสงผูโดยสาร
สาธารณะในภูมิภาค เพื่อสนับสนุน 
การเดินทางใหไดรับความสะดวกสบาย 
มากขึ้น

6.การพัฒนาโครงขายทางหลวง 
ชนบทเชื่อมตอดานการทองเที่ยว นี่ 
ก็เปนโครงการหนึ่งที ่รัฐบาลใหความ 
สำคัญ เพราะเปนสวนหนึ่งของการ 
เปดเสรีอาเซียนภาคบริการทองเที่ยว 
รัฐบาลมีแนวคิดและนโยบายกำหนด
บทบาทของเมืองหลักและเมืองรอง 
ในแตละภูมิภาค ตามแนวระเบียบ 
เศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South 
Economic Corridor : NSEC) และ 
จากตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor : EWEC)
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Thailand’s Transport Logistics 
Profile

• ปจจุบันตนทุนโลจิสติกสของ 
ประเทศไทยตอ GDP มีแนวโนมลดลง 
จากรอยละ 17.1 ในป 2550 เหลือ 
รอยละ 15 ในป 2554 เนื่องจาก 
ภาคธุรก ิจไทยมีความเข าใจในการ 
บริหารจัดการสินคาคงคลังอยางมี 
ประสิทธิภาพ

• ธ ุรก ิจให บร ิการโลจิสต ิกส  
ไทยสามารถสรางรายไดใหประเทศไทย 
รอยละ 3 ของ GDP และทำใหเกิด 
การจางงานถึง 3.5 ลานตำแหนง

• การขนสงหลักของประเทศ 
พึ่งพาการขนสงทางถนนรอยละ 82.6 
ของการขนสงภายในประเทศ ในขณะ 
ที่การขนสงทางรางมีเพียงรอยละ 2-3 
เทานั้น

• การพัฒนาระบบการขนสง 
ทางรางลาชา ขาดการปรับปรุงระบบ 
การขนสงทางน้ำอยางจริงจัง สงผลให 
การพัฒนาการขนสงตอเนื ่องหลาย 
รูปแบบไมบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

• การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เนนการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน (Competitive Advantage) 

ใหแกประเทศ 
• ในสวนของกระทรวงคมนาคม 

เนนการปรับปรุงคุณภาพของบริการ
ขนสงบนโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่ง 
อำนวยสะดวกดานการขนสง

Global Gateway
 

• ท  า เร ื อแหลมฉบ ั ง  และ  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงเปน 
ดานสำคัญที่จะเปดประตูประเทศไทย
ไปสูโลก

• ลดระยะเวลาการใหบริการ 
ที่หนาดานใหสั้นที่สุด เร็วขึ้นทั้งขาเขา 
และขาออก

• ปรับปรุงถนน และระบบราง 
ไปยังประตู Gateway เสนทางเชื่อม 
สูทางเรือ และทางอากาศ

Regional Gateway

• ประต ูทางเข าใหม สำหร ับ 
การขนสงทางถนนที่จะชวยเชื ่อมโยง
ทางด  านการค  าระหว  างประเทศ 
เพื่อนบาน

• การช ี ้ ช ั ดและการพ ัฒนา 
ประตูทางเขาหลักเพื ่อไปยังประเทศ 

เพื่อนบานแตละประเทศ
• แนะนำแนวคิดในการบริหาร 

จัดการทาเรือและทาอากาศยาน จะ 
เปรียบเสมือนจุดเชื่อมตอทางชายแดน 
เชนเดียวกับทาขนสงทางบก

• ปรับปรุงถนน และเสนทาง 
ขนสงทางรางไปยังทาขนสงทางบก

New Global Gateway on the 
Andaman Sea will be decided

• ทางเลือกระหวางโครงการ 
ทาเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล หรือ 
ทวาย ซึ่งเมืองทางตะวันออกเฉียงใต 
ของพมา เปนเมืองทาปากแมน้ำ อยู 
หางจากทะเลอันดามัน 30 กม. หรือ 
ทั้งสองแหง

หากโครงการทุกโครงการของ 
สนข.ดำเนินการแลวเสร็จ จะทำให 
เ ศ รษฐก ิ จท ั ้ ง ขอ งประ เทศ ไทย 
รวมถึงในภูมิภาคอื่น ๆ ในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความ 
เขมแข็ง และเปนเอกภาพ โดดเดน 
กวาประชาคมอ่ืน  ๆ ในซีกโลกตะวันตก 
ไดอยางแนนอน
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ไปพรอมกับ

SMEs Management

“ประเทศไทยมี SMEs กวา 2.7 ลานราย คิดเปน 98.5 %  ภาคสวนของ SMEs 

มีการจางงาน กวา 11.7 ลานคน หรือ 80.4 %  และมูลคาทางเศรษฐกิจของ SMEs 

สามารถคิดเปน GDP ไดถึง 37 %  ดังนั้นภารกิจเรงดวนของหอการคาไทย คือ 

มุงสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับ SMEs” กลาวโดยนักบริหารอันดับตนของไทย 

จากเครือ SCG คุณกลินท สารสิน กับวันนี้ในบทบาทของผูรวมขับเคลื่อนภาคเอกชนไทย 

ในตำแหนงกรรมการเลขาธิการหอการคาไทย 

SMEs



ฉบับนี้ Thailand Economic 
and Business Review ไดรับ 
เกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการ
สรางความสามารถใหกับ SMEs และ 
แผนการขยายอาณาจักรเอกชนไทยสู
ตลาดโลก ทานผูนี้นักบริหารมือทอง 
ผูท่ีเคล่ือนทัพ SCG บุกตลาดตางประเทศ 
สำเร็จมาหลายประเทศ คุณกลินท 
สารสิน ซึ่งวันนี้ทานไดกาวสูบทบาท 
ของการร วมขับเคลื ่อนภาคเอกชน 
ไทยในองคกรหอการคาไทยกับตำแหนง 
กรรมการเลขาธ ิการหอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย

แนวทางการเสริมความเขมแข็งให 
กับ SMEs

จากขอมูลของสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) พบวาประเทศไทยมีจำนวน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือ SMEs รวมกวา 2.7 ลานราย 
คิดเปนรอยละ 98.5 ของจำนวน 
วิสาหกิจทั้งประเทศ จำนวนการจาง 
งานในภาค SMEs มีกวา 11.7 ลาน 
คนหรือรอยละ 80.4 สามารถคิดเปน 
รอยละ 37 ของ GDP ประเทศไทย 
และมีมูลคาสงออกรวมรอยละ 28.8

เห็นไดวา SMEs มีบทบาท 
สำคัญมากในการขับเคลื่อนประเทศ

ไทย ซึ ่งทางร ัฐบาลควรจะมีการ 
สนับสนุนและสงเสริมให SMEs ไทย 
เจริญเติบโต และมีความสามารถใน 
การแขงขันเพิ่มขึ้น ซึ่งหอการคาเรา 
ไดมีการมองการชวยเหลือเปนแบบ 
เพื ่อนชวยเพื ่อน บริษัทใหญชวย 
บริษัทกลาง และ บริษัทกลางชวย 
บริษัทเล็ก เพื่อพัฒนาจาก Micro 
เปน S, จาก S เปน M และจาก M 
เปน L ได

ปจจุบันโครงการของรัฐบาลมี 
งบประมาณลงมาเยอะมากที ่ใหก ับ 
SMEs แตกระจัดกระจายกัน มีหลาย 
หนวยงานรับผิดชอบ คลาย ๆ กันมี 
การอบรบท่ีซ้ำซอนไมตรงความตองการ 
นอกจากนั ้นโครงการที ่เอกชนเสนอ 
ไปหลาย ๆ โครงการก็ถูกตัดงบประมาณ 
ไปบาง หลายธนาคารก็มีการเขามาชวย 
SMEs ดวย แตยังมีอีกเยอะท่ียังเขาไมถึง 
แหลงเงินทุน ซ่ึงเราควรจะมีการบูรณาการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเราสามารถ 
ชวย SMEs มีความเขมแข็งได เปน 
รากฐานในอนาคต โดยตอนนี้ภาครัฐ 
ก็ไดมอบหมายทางสภาหอการคาไทย 
ไปศึกษาแนวทางการพัฒนา SMEs 
และใหเชื่อมโยงกับกระทรวงตาง ๆ 
แลวไปหารือกับทางภาครัฐ

โครงการสงเสริม SMEs ของหอการคา 
ไทย 2013-2014

หอการคาไทยและสภาหอการคา 
แหงประเทศไทยเล ็งเห ็นคำสำค ัญ 
และเปนปญหาเรงดวนที ่ตองพัฒนา 
ขีดความสามารถของ SMEs ของ 
ประเทศไทย จึงได จ ัดทำแผนการ 
เสริมสรางความเขมแข็งของ SMEs 
ออกมาใน 3 แผนงานหลักดังนี้

1) SMEs Training จะเปนการ 
จัดทำแผนการอบรมอยางบูรณาการ 
โดยเนนการปฎิบัติงานจริง ศึกษา Best 
Practice ของบริษัทอื่น และประชุม 
เชิงปฎิบัติการ ซึ่งเราจะมีการพัฒนา 
หลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานการณ 
ของสมาชิกแตละรายเพราะ SMEs 
แตละธุรกิจ หรือ แตละชวงการพัฒนา 
ก็ม ีความตองการความชวยเหลือ 
ตางกัน ยกตัวอยางเชน บริษัทที ่ 
พรอมจะสงออกควรตองการความรู  
อะไรบาง เกี่ยวกับการเตรียมความ 
พรอมในการสงออก บางบร ิษ ัทที่ 
ตองการความรูเบื้องตนเชน การทำ 
บัญชี การขาย การคิดตนทุน เปนตน

2) SMEs on-site visit นอกเหนือ 
จากการอบรมแลวเรายังมีการนำเสนอ 
ใหสมาชิกไดไปเห็นของจริงวาแตละ
ธุรกิจมีการดำเนินการแบบไหนโดย 
เรามีแผนที่จะจัดการไปดูงานจริงไป

48



ในแตละพื้นที่ โดยปนี ้ก็มีจัดไปพบ 
หลายธุรกิจแลว อาทิเชน พลังงาน 
แสงอาทิตย พลังงานลม  การพัฒนา 
ตัวเองใหเปน Supplier ของหาง 
คาปลีกตาง ๆ โดยปหนาก็มีการหารือ 
กันกับหลายธุรกิจเพื่อพัฒนาให SMEs 
มีประสบการณและความรูที่หลากหลาย 
ขึ้น

3) SMEs Mentoring จะเปน 
การใหผู บริหารที่มีประสบการณทาง
ธุรกิจมาแนะแนวและใหคำปรึกษากับ
ทางสมาชิก รวมถึงรับปรึกษาปญหา 
และใหแนวทางแกไขกับ SMEs ที่มา 
ปรึกษาโดยในปน้ี จัดกิจกรรม “SMEs 
วิธีทำเงิน” ใหกับทาง SMEs มากกวา 
400 คน ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 โดยเนนเรื่องการ 
หาแหลงเงินทุน Best Practice การ 
บริหารงาน และมีการใหคำปรึกษา 
(Mentor program) แก SMEs ธุรกิจ 
ตาง ๆ โดยผู บริหารระดับสูงที ่เปน 
กรรมการของหอการคาไทยซึ ่งเรามี 
แผนขยายตอในภูมิภาค โดยเริ่มจัดที่ 
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 28 ตุลาคม 
2556 และจะจัดทุกภาค ซึ่งจากการ 
ประเมินผลไดมีการตอบรับเปนอยาง 
ดี

4) SMEs cooperate with 
Government ปจจุบันภาครัฐมีหลาย 

หน วยงานท ี ่ม ี โครงการช วยเหล ือ 
SMEs ซึ่งหนึ่งในโครงการเหลานั้นคือ 
SME Pro-active จากการที่ทางกรม 
ส  ง เสร ิมการค  าระหว  า งประเทศ 
กระทรวงพาณิชยไดมีโครงการชวย 
SMEs ในการออกไปหาตลาดตางประเทศ 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนถึง 300 
ลานบาทในป 2556-2558 ซึ่งทาง 
สภาหอการคาเปนหนวยงานที่จะชวย
นำสมาชิกไป หาตลาดในตางประเทศ 
โดยมีทั ้งการไปออกงานแสดงสินคา 
ในตางประเทศ และ Business 
Matching ซึ ่งเราไดมีแผนที ่จะพา 
SMEs ไปเจาะตลาดตางประเทศในป 
2557 อีกหลายโครงการ โดยประสาน 
งานกับทูตพาณิชย บริษัทไทยที ่ไป 
ลงทุนมาแลวเพื่อแนะนำ และ บริษัท 
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนคูคาไดใน
อนาคตนอกจากน ี ้ ย ั งม ี อ ี กหลาย 
หนวยงานที่ทางหอการคาทำงานรวม
กัน ไมวาจะเปน สสว. ของกระทรวง 
อุตสาหกรรม หรือ OTOP+ ของ 
กระทรวงมหาดไทย

SMEs จะพัฒนาไปในทิศทางใดใน 
ตลาดโลก

การพัฒนา SMEs เราตองมีการ 
ดูเร ื ่องกล ุ มธ ุรก ิจท ี ่ เราม ีความได  
เปรียบมีความเชี่ยวชาญกอน หลัง 

จากนั้นควรจะยกระดับใหพัฒนาทั้ง 
supply chain   ซึ่งหลาย ๆ ธุรกิจ 
ประเทศไทยก็มีความไดเปรียบประเทศ 
อื่น อาทิ กลุมอาหาร ทองเที่ยว 
health care เปนตน

ปญหาและอุปสรรคของ SMEs และ 
การเยียวยา

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 
จัดทำ ดัชนีความสามารถในการแขงขัน 
ของธุรกิจ SMEs (SMEs Competi-
tiveness Index) นั้นพบวาธุรกิจ 
SMEs ที ่ประสบปญหาเร ื ่องความ 
สามารถในการแขงข ันมักจะมีแบบ 
แผนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ

1) ตนทุนตอหนวยของสินคา 
และบริการมักจะมีแนวโนมเพิ ่มสูง 
ขึ้น สงผลทำใหความสามารถในการ 
แขงขันลดลง ยอดขายอยูในระดับที่ 
ทรงตัว ในขณะที่กำไรสุทธิมีแนวโนม 
ลดต่ำลง 

2) ประสบปญหาขาดสภาพคลอง 
ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุน 
เพิ่มเติม ทำใหอาจตองไปใชหนี้นอก 
ระบบ 

3) ธุรกิจ SMEs กลุมนี้มักจะไม 
คอยมีการใชจายลงทุนในกิจกรรมที่
สน ับสนุนการเพ ิ ่มข ึ ้นของรายได  
หรือลดตนทุน เชน การทำกิจกรรม 
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ดานการตลาด การพัฒนาทรัพยากร 
บุคลากร/องคกร การนำระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในการทำธุรกิจดังนั้น 

ซึ่งหลาย ๆ หนวยงานที่ลงไป 
ศึกษา ก็พบปญหาเชนเดียวกัน ซึ่ง 
ทางหอการคาไทยมีความเห็นวาเรา
ควรมีการวิเคราะหแผนการทำงาน 
ใหตรงก ับความต องการมากข ึ ้น 
ทั้งดาน Efficiency Productivity 
ก็ควรมีการใช Technology มาแทน 
มากขึ้นซึ่งจะไดตนทุนที่ลดลงรวมถึง
ปรับปรุง Process การทำงานแลว 
ยังไดเรื่อง safety อีกดวย นอกจาก 
นั ้นย ังม ีเร ื ่องป ญหาการขาดสภาพ 
คลองของ SMEs เราจะสงเสริมให 
SMEs อยูในระบบมากข้ึนมีการทำบัญชี 
มีระบบการกูยืมที่ถูกกฎหมาย เพื่อ 
ใหตนทุนทางการเงินของ SMEs ดีขึ้น 
และเรื่องกิจกรรมอื่น ๆ ที่ สนับสนุน 
การเพิ ่มของรายไดไมวาจะเปนเรื ่อง 
การตลาด หรือเร่ืองพัฒนาความสามารถ 
บุคลากร 

ทางหอการคาไดมีการสงเสริม 
เรื่อง Innovation ซึ่งไมไดเปนเรื่อง 
ไกลตัวของ SMEs เลย อาจจะแค 

เปลี่ยน Mindset วา Innovation 
ไมใชการทำ R&D หรือเปนการ 
พัฒนาสินคาใหม ๆ แคเราสามารถ 
มีไอเดียใหม ๆ ก็สามารถมีรายได 
ที ่เพิ ่มขึ ้น  ไมวาจะเปนการเปลี ่ยน 
Packaging/การพัฒนาชองทางการ 
คาเพิ่ม/การปรับการตกแตงหนาราน 
หรือ อื่น ๆ ซึ่งอยากใหมองวาเปน 
การลงทุนเพื่ออนาคต อยามองเปน 
คาใชจายอยางเดียว สามารถมองเปน 
โอกาสสรางรายไดในอนาคตดวย ซึ่ง 
สิ ่งเหลานี ้ไมจำเปนตองคิดเองก็ได 
แตตองเอามาปรับใหเขากับธุรกิจและ
ความถนัดของเรา ตรงกับความตองการ 
ของลูกคา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวที่ทำ 
ใหธุรกิจขยายไปได 

บทบาทของหอการคาไทยกับความ 
รวมมือใน AEC

สำหรับ SMEs ที ่พรอมที ่จะ 
ขยายไปในภูมิภาค ทางหอการคาเรา 
เองก็มีแผนที่จะไปเชื่อมโยงการคากับ
ประเทศเพื ่อนบาน โดยจะนำภาค 
ธ ุรก ิจไปในประเทศท ี ่น าสนใจท ั ้ ง 
ประเทศชายแดน และประเทศที ่มี 

ศักยภาพเชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
และ เวียดนาม โดยเราสามารถใชทั้ง 
บริษัทขนาดใหญที ่ผานการลงทุนใน 
ประเทศนั้นมาแลวมาแนะนำแนวทาง
จัดการแกไขปญหาอุปสรรคของการ 
มาลงทุน คาขายโดยเราจะเนนการ 
ทำงานเปน Supply Chain โดย 
ชวยไปกันเปนทีม ใหบริษัทใหญดึง 
บริษัท SMEs ใน Chain ไปขยาย 
ในตางประเทศดวย

สุดทายนี้อยากฝากเรื่อง ตอนนี้ 
การแขงขันในภูมิภาคก็คงเยอะมาก 
ขึ้น ประเทศไทยคงตองตื่นตัวมากขึ้น 
ในการไปมีการคาการลงทุนในประเทศ 
เพื่อนบาน ซึ่งการที่ SMEs ไทยจะไป 
แขงข ันได ก ็ต องม ีการพัฒนาความ 
เขมแข็งอีกหลายดาน จะเห็นวาการ 
ประช ุมหอการค าท ั ่ วประเทศป น ี ้ 
เราใช Theme งานหลักคือ Com-
petitiveness ซึ่งหอการคาเราอยาก 
ใหทุกคนตื ่นตัววาการเปลี ่ยนแปลง 
(Change) นั้นมาเร็ว แรง และถี่ขึ้น 
ดังนั้นเราตองปรับ Mindset เพื่อให 
พร อมก ับการดำเน ินธ ุรก ิจในย ุค 
ปจจุบัน “เปล่ียนหัวคิด ต้ังใจ สูชัยชนะ”
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Innovation ซึ่งไม ไดเปนเรื่องไกลตัวของ SMEs 

เลย อาจจะแคเปลี่ยน Mindset วา Innovation 

ไมใชการทำ R&D หรือเปนการพัฒนาสินคาใหม ๆ 

แคเราสามารถมีไอเดียใหม ๆ ก็สามารถมีรายได 

ที่เพิ่มขึ้น



บนเวทีการประชุมระดับโลก 
หลายคร้ังท่ีเนนเร่ืองการ แกไขกฎเกณฑ 
ดานสังคม และส่ิงแวดลอม แตส่ิงหน่ึง 
ที่ยังไมไดพูดถึง คือ เรื่องจิตสำนึก 
คุณธรรม ที่อยูในใจของผูทำธุรกิจ 
การประชุมครั้งนี้นับเปนครั้งแรก ที่ 
เนนความสำคัญ เรื่องคุณธรรมใน 
การพัฒนาอยางยั่งยืน เราจะปลูกฝง 
และสร  า งจ ิ ตสำน ึ ก ได  อย  า ง ไร 
ผูเชี ่ยวชาญและนักคิดระดับโลกได 
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ และ 
ระดมความคิดในการประชุมครั ้งนี ้ 
“The 2013 Bangkok Confer-
ence: Global Dialogue on 
Sustainable Development” 

สืบเนื ่องจากพระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ใน 
เร ื ่องปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงท ี ่ 
ประชาชนชาวไทยเรายึดถือเปนแนว
ปฏิบัติทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐรวม
ทั ้งในชีวิตประจำวัน หอการคาไทย 
(TCC) และ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
ประเทศไทย (TDRI) และผูเชี่ยวชาญ 
ระดับโลก จัดงาน Caux Round 
Table ครั้งแรกในอาเซียนงาน “The 
2013 Bangkok Conference : 

Global Dialogue on Sustain-
able Development ”  ใ น ว ั น ท ี ่ 
10 ตุลาคม 2556 ที่ผานมา ที่ผนึก 
กำลังภาคธุรกิจไทย กระตุน “จริยธรรม 
สังคม” ขับเคลื ่อนการพัฒนาอยาง 
ยั ่งยืนในทุกภาคสวนมีผู เขารวมกวา 
1,000 ที่เปนผูเชี่ยวชาญและนักคิด 
ระดับโลกมารวมแลกเปล่ียนประสบการณ 
และระดมความคิด

โดยการสัมมนาชวงบายแบงเปน 
5 กลุมเพ่ือระดมความคิดในหัวขอตางๆ 
และร วมแลกเปลี ่ยนประสบการณ 
โดยนักคิดและผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลก 
ไดแก กลุมที่ 1 "การประเมินภาพรวม 
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติดานการพัฒนา 
อยางย ั ่งย ืนจากทั ่วโลก" กลุ มท ี ่ 2 
"เครื่องมือและการแกปญหา อุปสรรค 
และความทาทายของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของภาคธุรกิจในอนาคต" กลุม 
ที่ 3 "จิตสำนึก และจริยธรรมเพื่อ 
ความเปนธรรมในสังคม" กลุมที่ 4 
"บทบาทภาคธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน 
เขมแข็ง" และกลุมที่ 5 "การวัดผล 
และประเมินการพัฒนาอยางยั ่งยืน" 
ฉบับน้ีนิตยสาร Thailand Economic 
& Business Review นำประเด็นที่ 

นาสนใจมานำเสนอใหแกผูอานดังนี้

‘จิตสำนึก’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต อจากการอภ ิปรายภาคเช า 
เรื่อง "Values and Ethics - Finding 
Justice for Social Development" 
ของศาสตราจารย Michael Sandel 
ศาสตราจารยชื ่อดังดานปรัชญาการ 
เม ืองและความเปนธรรม เจ าของ 
หนังสือ Justice: What’s the Right 
Thing to Do? ที่ถูกจัดอันดับขายดี 
ของ The New York Times นพ. 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป (จิตแพทย, 
Member of the Royal College of 
Psychiatrists) ไดเปนผูดำเนินรายการ 
ในชวงบาย เกี่ยวกับการคนหาคุณคา 
และจริยธรรมเพื ่อการพัฒนาสังคม 
อยางเปนธรรม โดยดำเนินรายการ 
แลกเปลี่ยนตามแนวทางแบบโสเครติส 
ในรูปการตั ้งคำถามและการสนทนา 
กับกลุมใหญ ทำใหเปนการพูดคุยที่ 
มีสวนรวมและกระตุนความสนใจมาก 
ทั้งยังมีคำตอบที่นาสนใจหลายประการ 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้

ท านเร ิ ่มรายการด วยการต ั ้ ง 
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“จิตสำนึก” “ความยั่งยืน”
“อุปสรรค” และ “การปฏิบัติ”

>

>

>

>

>



คำถามกับผูฟงวา “อะไรเปนปจจัย 
พื้นฐานมากสุดสำหรับการพัฒนาที่
ยั ่งยืน?” หลังจากเงียบอยู พักหนึ ่ง 
ทานไดตอบคำถามนี้วา “จิตสำนึก/ 
ทัศนคติและวิธีการคิดของแตละคน” 

ทานเริ ่มการสนทนาโดยบอกวา 
เราอยูในโลกที่ซับซอนและมีทัศนคติ
ที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
ในโลกใบนี ้ เราจำเปนตองพัฒนาความ 
คิดที่จัดการกับความซับซอนภายนอก
ได ทานไดยกตัวอยางการศึกษาเก่ียวกับ 
พัฒนาการของความคิดของมนุษยใน
ขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตกอนยุคปกติ 
จนถึงยุคปกติ และยุคหลังปรกติ มนุษย 
ไดพัฒนาจากกลุมท่ีมีอีโกและอัตลักษณ 
ของตนเองไปเปนกลุ มที ่มีอัตลักษณ 
รวมกันระดับโลก มนุษยไดพัฒนาจาก 
การเอาตนเองเปนศูนยกลางเปนการ 
เอาผูอื่นเปนศูนยกลาง ไปจนถึงการ 
เอาจักรวาลเปนศูนยกลาง 

การพ ัฒนาจะเก ิดข ึ ้นเม ื ่อเรา 
สามารถพัฒนาทัศนคติที่เปนพื้นฐาน
การดำเนินงาน ดวยเหตุดังกลาว “จริยธรรม” 
จึงเปนกรอบกำหนดวิธีการดำเนินงาน 
ของมนุษยในแตละสถานการณ เมื่อ 
เผชิญกับคำถามวาเราควรดำเนินการ
อยางไร เราควรใหความสำคัญกับทัศนคติ 
ของผูอื่น ในการนำทัศนคติของผูอื่น 
มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของเรา 
เราจะตองสามารถปลอยวางจากจุดยืน 
ของเราแมเพียงบางสวน ซึ่งทำใหเรา 
ยึดเอาตัวเองเปนศูนยกลางนอยลง 
ดวยเหตุดังกลาว ยิ ่งเราปฏิบัติตาม 
หลักจริยธรรมไดมากเทาใด เราก็ยิ่ง 

>

เติบโตมากเทานั้น! กลาวอีกอยางหนึ่ง 
จร ิยธรรมทำให เราเต ิบโตมากข ึ ้น ! 
เราจึงจำเปนตองดำเนินการอยางมี 
จริยธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เวลาผานไปอยางรวดเร็วในขณะ
ที่การอภิปรายดำเนินไปอยางกระตือ
รือรน มีการแสดงความเห็นที่ดีหลาย 
ประการ อาทิ บทบาทของสื่อมวลชน 
ว ิธ ีการพ ัฒนาแนวคิดของภาคการ 
เมืองไทย วิธีการจำแนกวาธุรกิจของ 
เรามีลักษณะเปนผึ้งหรือเปนฝูงแมลง
ลาเหยื ่อ ฯลฯ จนถึงเวลาที ่ นพ. 
ธีระเกียรติตองสรุป ซึ ่งทานไดสรุป 
โดยการตั ้งคำถามอีกครั ้งวา “เปน 
จริยธรรมของใคร?” คำตอบก็คือ 
เร ื ่องน ั ้นไม ได สำค ัญ เพราะไม ม ี 
คำตอบที ่ถ ูกต องเพ ียงหนึ ่งเด ียว 
ดังนั้นไมวาทานอยูที่ใด ไมวาทาน 
จะมีความเชื ่อหร ือคุณคาอยางไร 
ไมวาทานจะมีแนวคิดแบบใด หาก 
ทานปฏิบัติตัวอยางเห็นแกตัวนอยลง 
ทานจะเติบโตขึ้น โปรดระลึกไววา 
จริยธรรมทำใหทานเติบโต จงมา 
รวมปฏิบัติอยางมีจริยธรรม โปรด 
ระลึกไววา: จริยธรรมทำใหทานเติบโต 
มารวมกันปฏิบัติอยางมีจริยธรรม!

“อุปสรรค” และ “การปฏิบัติ”

กลุมที่ 2 "เครื่องมือและการแก 
ปญหา อุปสรรคและความทาทาย 
ของการพัฒนาอยางยั ่งย ืนของภาค 
ธุรกิจในอนาคต" ไดนำประเด็น ทุนนิยม 
ที่มีศีลธรรม: อุปสรรคและการปฏิบัติ 

มาสนทนาแบบเวิลดคาเฟ และไดสรุป 
แนวทางปฏ ิบ ัต ิต องสอดคล องก ับ 
หลักเกณฑของพ้ืนฐานท่ีสำคัญ ปฏิบัติ 
ไดและดำเนินการไดอยางเปนสากล 
ม ีการระบ ุถ ึ งแนวทางปฏ ิบ ัต ิและ 
อุปสรรคของการพัฒนาที ่ยั ่งยืนดาน 
ลาง ผูดำเนินการอภิปรายกลุม 2 ได 
เสริม ขอปฏิบัติโดยรวมดังนี้

สถาบันที่ขับเคลื่อนดวยอุดมการณ
 
1. การพัฒนาเวทีแลกเปล่ียนดวย 

ขอมูลท่ีมีหลักฐาน เพ่ือชวยใหผูเขารวม 
สามารถแลกเปลี ่ยนความคิดโดยไม 
ยึดติดกับอุดมการณ 

2. การใชกรณีศ ึกษาเกี ่ยวกับ 
บริษัทเพื ่อจำแนก/พัฒนาคุณคาของ 
องคกรที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
คณะบริหารธุรกิจ

 
3. จ ัดทำหล ักส ูตรท ี ่ ให ความ 

สำค ัญก ับการพ ัฒนาค ุณค  าและ 
จริยธรรม แทนที่จะมุงเนนการสราง 
ผลกำไรสูงสุด สงเสริมการแขงขัน 
ระหวางสถาบันศึกษา “ใครจะมีหลักสูตร 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีสุด?”

4. จ ั ดทำหล ั กจรรยาบรรณ 
สำหรับผูจบการศึกษาดานธุรกิจทุกคน

ที่ปรึกษา

5. เปลี ่ยนนิยามของที ่ปรึกษา 
ให ครอบคล ุมความชำนาญ/ความ 

>
>

>
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เชี่ยวชาญ ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการใชสื ่อในเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
แนวคิดนี้ 

6. ที่ปรึกษาจำเปนตองมีความ 
เข  า ใจ ใน เช ิ งแนวค ิด เป นอย  า งด ี 
เกี่ยวกับหนวยงาน และวัฒนธรรมใน 
ระดับประเทศ/พื้นที่ภูมิศาสตร และ 
สามารถใชสื ่อในเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
ความเขาใจนี้

กลุมล็อบบี้ 

7. สภาหอการคาทั ้งในระดับ 
ชาติ/ระดับยอย กดดันใหสภาหอการคาสากล 
และบริษัทที่เปนสมาชิก นำแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช

8. กดดันคณะกรรมการบริหาร 
ตอไป โดยเฉพาะผูท่ีเปนประธาน รวมท้ัง 
ผลักด ันให การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืนเป น 
ส วนหน ึ ่ งของการดำเน ินงานของ 
คณะกรรมการผูตรวจสอบบัญชีซึ่งอยู
ภายใต คณะกรรมการบร ิหารของ 
บรรษัท

ผูบริหาร

9. จัดทำแผนการพัฒนาสำหรับ 
ผูบริหารมืออาชีพ เพื่อใหเกิดความ 
เขาใจเกี่ยวกับแงมุมตาง ๆ ของการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน

10. กำหนดใหการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรองคกร 
การบร ิหาร /ความ เป นผ ู  น ำและ 
คณะกรรมการบริหาร/วัฒนธรรมของ

ทีมบริหาร/การดำเนินงาน

กองทุนเพื่อการลงทุนหลัก 

11.  สนับสนุนใหรัฐบาลกำหนด 
กรอบการกำกับดูแลภาคธนาคาร/ 
การลงทุนเพื ่อสงเสริมการลงทุนของ
บรรษัทในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

12.  สงเสริมกองทุนเพื่อความ 
ยั่งยืน โดยใชทั้งมาตรการตอบแทน 
ดวยรางวัล/การตรวจสอบเพื ่อใหผู  
บริหารธนาคาร/กองทุนดำเนินงาน 
เกี ่ยวกับกองทุนของตนอยางมีความ 
รับผิดชอบ

สื่อมวลชน 

13.  กำหนดใหมีหลักสูตรการ 
พัฒนาที ่ย ั ่งย ืนสำหรับการศึกษาใน 
ระดับอุดมศึกษาของสื่อมวลชน และ 
กำหนดใหมีการอบรมสื่อในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักวิทยาศาสตร 
เพื่อใหเกิดความเขาใจวาจะทำงานกับ
สื่ออยางไร

14.  อบรมผูเขียนบท ผูกำกับ 
ภาพยนตร ผูอำนวยการสราง ฯลฯ 
และรวมมือกับผู เช ี ่ยวชาญดานการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใชประโยชนจาก 
ความรูดานการพัฒนาที่ยั ่งยืนในการ
ผลิตสื่อสำหรับประชาชนในวงกวาง

นักการเมือง 

15. เลือกบุคคลที่ดีสุดเพื่อลงรับ 

สมัครเลือกตั้งทั้งภาคบริการสาธารณ
ะ/ภาคการเมือง

16. สอนหลักจริยธรรมและความ 
รับผิดชอบในสถาบันการศึกษา

ตลาดหุน 

17. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใชในหนวยงานเพื่อสงเสริม 
ผลิตภาพและผลตอบแทนดานการ 
เงินในเชิงบวก

18. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงไปใช  ในระบบกำก ับด ูแล 
ประเทศ/อุตสาหกรรม/องคกร

งานน ี ้ ไม  เพ ียงสะท อนให ท ุก 
ภาคสวนเกิดความตระหนักเห็นความ 
ชัดเจนและเขาถึงการรักษาสมดุลใน 
สังคม สมดุลของระบบนิเวศน รวม 
ทั ้งความสำเร ็จที ่ เก ิดข ึ ้นจากความ 
ร วมม ือของภาคเอกชนและช ุมชน 
ซึ ่งจะตอกย้ำถึงความสำคัญของการ 
พัฒนาอยางย่ังยืน ท้ังหมดน้ีเปนแบงปน 
ประสบการณที่มีความหมาย และได 
รับการเรียนรู และ Best Practice 
ระดับโลก เพื่อใหประเทศไทยเกิดการ 
ตื่นตัว ลุกขึ้นมาทำการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับภาคธุรกิจและประชาสังคม 
ใหมีแนวทางการแกปญหาที ่ตรงกัน 
และนำไปเผยแพรปฏิบัติในวงกวาง 
จนเกิดเปนการสรางเปนเครือขาย 
ระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต
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ยิ่งเราปฏิบัติตามหลักจริยธรรมไดมากเทาใด 
เราก็ยิ ่งเติบโตมากเทานั้น! 
กลาวอีกอยางหนึ่ง 
จริยธรรมทำใหเราเติบโตมากขึ้น! 
เราจึงจำเปนตองดำเนินการอยางมีจริยธรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 



ฉบับที ่แลวทานผู อ านไดทราบ 
ถึงหลักการเบื้องตนในการรางธรรมนูญ 
ครอบครัว และการออกแบบธรรมนูญ 
ครอบครัว และตัวอยางการรางธรรมนูญ 
ครอบครัววาควรมีอยางนอย 5 องคประกอบ 
คือสวนท่ี 1 วัตถุประสงครวมของครอบครัว 
สวนที่ 2 สิทธิการครอบครองหุน สวน 
ที่ 3 สิทธิของสมาชิกครอบครัว สวนที่ 
4 การกำกับด ูแลธ ุรก ิจ สวนที ่ 5 
เบ็ดเตล็ด รวมถึงวิธีการปองกันขอ 
ข ัดแย  ง และการร ักษาความล ับ :  
องคความรู ทักษะ ความชำนาญ ใน 
เรื่องนั้น เปนความลับเฉพาะถายทอด 
จากรุนสูรุน ตอนนี้ผมจะขอสรุปเรื่อง 
ธรรมนูญครอบครัว ดังนี้

รูปแบบธรรมนูญครอบครัว
ธรรมน ูญครอบคร ั วม ี ค วาม 

แตกตางกันตามวัตถุประสงค ลักษณะ 
เนื้อหา องคประกอบ กระบวนการ 
จัดทำ และประโยชนของเนื้อหา ซึ่ง 
สามารถแบงธรรมนูญไดเปน 4 รูปแบบ2 
ดังนี้

1) ร ูปแบบท ี ่ เน นครอบคร ัว 
(Family Statement) มีวัตถุประสงค 
ที่มุ งเนนรายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับ 
ครอบครัวเปนสำคัญ โดยสวนใหญใน 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะประกอบดวย 
ปรัชญาของครอบครัว คานิยมและ 
ความเช ื ่อของครอบคร ัวตามหล ัก 
จริยธรรม หลักการปฏิบัติในการดำเนิน 
ชีวิตและการทำงานในธุรกิจครอบครัว 
รวมถึงหลักการตัดสินใจที่สำคัญของ
ครอบครัวและธุรกิจ ตลอดจนผลประโยชน 
ที่ครอบครัวจะไดรับ เชน การพัฒนา 
ดานการศึกษา การเขามาทำงานใน 

ธุรกิจครอบครัว เปนตน ซึ่งจะเขียน 
เปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
โดยมีสมาช ิกครอบคร ัวท ุกคนและ 
ที ่ปร ึกษาภายนอกร วมก ันกำหนด 
ขอตกลงตาง ๆ ในธรรมนูญรูปแบบนี้

2) ร ูปแบบที ่ เน นด านธ ุรก ิจ 
(Family Business Protocol) มี 
วัตถุประสงคที ่ม ุ งเนนผลประโยชน 
ดานธุรกิจของครอบครัว มีการกำหนด 
กฎระเบ ียบบังค ับใช ให ก ับสมาช ิก 
ครอบครัวทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยยึด
หลักความถูกตอง ในธรรมนูญรูปแบบ 
น้ีจะประกอบดวย นโยบายและข้ันตอน 
การดำเน ินงานในธ ุรก ิจครอบคร ัว 
กำหนดพันธะสัญญาของครอบครัวที่
มีตอธุรกิจ ซ่ึงจะเขียนใหเห็นถึงแนวทาง 
หล ักเก ี ่ยวก ับนโยบายการดำเน ิน 
ธุรกิจครอบครัว (Family Business 
Policies) อยางมีประสิทธิภาพ ที่ 
อธิบายขั้นตอนโดยละเอียดและชัดเจน 
เพื ่อสามารถนำไปใชได จร ิงก ับการ 
ทำงานในธุรกิจครอบครัว ผูเกี่ยวของ 
ในการจัดทำธรรมนูญร ูปแบบนี ้จะ 
เป นสมาช ิกครอบคร ัวท ี ่ทำงานใน 
ธ ุรก ิจของครอบคร ัวและที ่ปร ึกษา 
ภายนอกซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญเฉพาะ 
เรื่อง เชน ดานกฎหมาย ดานการ 
ลงทุน เปนตน

3) ร ูปแบบท ี ่ เ น  นผ ู  ถ ื อห ุ  น 
(Owners’ Contract/Shareholders’ 
Agreement) มีวัตถุประสงคที่มุงเนน 
ผลประโยชน มีการกำหนดกฎระเบียบ 
บังคับใชใหกับสมาชิกครอบครัวที่ถือ
หุ นและ/หรือบริหารจัดการในธุรกิจ 
ของครอบครัว ในธรรมนูญนี้จะแสดง 
รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ

หนาที่หรืออำนาจในการบริหารจัดการ 
ธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะเขียนเปนนโยบาย 
การดำเนินงานในธุรกิจครอบครัวแลว 
ยังเขียนเปนขอตกลง/สัญญาที ่มีผล 
ทางกฎหมายเพิ ่มเติมดวย (Legal 
Contract) โดยจะระบุรายละเอียด 
เกี ่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบที ่ 
ชัดเจน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก 
ผูถือหุน ซัพพลายเออร ลูกคา และ 
ผูมีสวนไดสวนเสียคนอื่น ๆ ผูเกี่ยวของ 
ในการจ ัดทำธรรมน ูญร ูปแบบน ี ้ม ี 
เพ ียงสมาชิกครอบครัวท ี ่ถ ือห ุ นใน 
ธุรกิจของครอบครัวและที่ปรึกษาซึ่งมี
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะในดานธุรกิจ 
ครอบครัวเทานั้น

4) ร ู ป แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น 
(Family Constitution) ธรรมนูญ 
ร ู ป แบบน ี ้ ม ี ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  เ น  น 
ผลประโยชนสวนรวมทั้งดานครอบครัว 
ผูถือหุน และธุรกิจ ซ่ึงจะมีการกำหนด 
ปรัชญาของครอบครัว คานิยมและ 
ความเชื่อของครอบครัว กฎระเบียบ 
ในการดำเนินชีวิตและการทำงานใน 
ธุรกิจ นโยบายและขั้นตอนการทำงาน 
ในธุรกิจครอบครัว รวมถึงขอตกลง/ 
สัญญาที่มีผลทางกฎหมาย และจำเปน 
ตองมีการจัดตั ้งที ่ประชุมครอบครัว/ 
สภาครอบครัวเพื่อพิจารณาขอตกลง
และตัดสินใจที ่สำคัญของครอบครัว 
ธรรมนูญรูปแบบนี ้จะมีรายละเอียด 
สมบูรณและครอบคลุมผลประโยชนที่
สมาช ิกครอบคร ัวท ุกคนจะได ร ับ 
ซึ่งจะมีการวางแผนแบบบูรณาการทั้ง
ดานครอบครัว ผูถือหุน และธุรกิจ 
โดยขอตกลงตาง ๆ ที่สรางขึ้นรวมกัน 
น้ีถือเปนท่ียอมรับของสมาชิกครอบครัว 
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ทุกคนและผานความเห ็นชอบจาก 
ท่ีประชุมครอบครัว/สภาครอบครัวแลว

กระบวนการสรางและพัฒนาธรรมนูญ 
ครอบครัว

กระบวนการสร  า งธรรมน ูญ 
ครอบคร ัวเป นส วนสำค ัญประการ 
หน่ึงของความสำเร็จ ธรรมนูญครอบครัว 
ที่มีการออกแบบดี จะชวยสรางความ 
ชัดเจนในบทบาทของสมาชิกครอบครัว 
ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการความ 
ขัดแยงหากเกิดขึ้นในครอบครัว รวม 
ถึงสรางความมุ งมั ่นในครอบครัวที ่มี 
ตอธุรกิจเพื่อความเติบโตอยางมั่นคง 
นอกจากนี ้ กระบวนการสรางธรรมนูญ 
ครอบครัว ยังเปนการวางแผนการและ 
แนวทางไวลวงหนาสำหรับการสืบทอด 
ธุรกิจ และชวยนำครอบครัวเขามามี 
สวนรวมสนับสนุนในธุรกิจ 

เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะคา
นิยม วิสัยทัศน พันธกิจที่แตกตางกัน 
ทำใหธรรมนูญครอบครัวที่ถูกออกแบบ 
มาแตกตางก ันตามความเหมาะสม 
ของแตละครอบครัว ธรรมนูญครอบครัว 
ที่มีคุณภาพ นอกจากมีนโยบายและ 
ข อตกลงของครอบคร ัวท ี ่ กำหนด 
รวมกันแลว ยังจำเปนตองมีกระบวน 
การพัฒนาดวย ดังนั ้น ควรมีการ 
กำหนดช  ว ง เวลา ในการทบทวน 
ปรับปรุง ลดหรือเพิ่มเติมนโยบายและ 

ขอตกลงตาง ๆ ในธรรมนูญครอบครัว 
เพื ่อใหเกิดความยืดหยุ น เหมาะสม 
และสามารถรองร ับสถานการณท ี ่ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอแนะนำใน 
สรางและพัฒนาธรรมนูญครอบครัว 
มีกระบวนการตามขั้นตอน2 ดังนี้

สำนักงานครอบครัว (Family Office)
ครอบคร ัวท ี ่ม ีขนาดใหญและ 

ธุรกิจมีความมั่งคั่งมีความจำเปนตอง
มีสำนักงานครอบครัวเปนศูนยกลาง 
การบริหารงานตาง  ๆโดยมีสภาครอบครัว 
เปนผูจัดระบบ ระเบียบ และควบคุม 
ดูแลงาน ซ่ึงวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
สำนักงานครอบครัว เพื่อดูแลจัดสรร 
ผลประโยชนทางการเงิน การจัดการ 
ดานภาษ ีการประกัน การวางแผน การ 
ลงทุนและแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รวมถึงการใหคำปรึกษาดานอาชีพและ 
หัวขออื ่น ๆ ที ่สมาชิกในครอบครัว 
สนใจลักษณะการดำเนินงานภายในสำนักงาน 
ครอบครัวจะแยกออกจากธุรกิจ โดย 
จะมีผู เชี ่ยวชาญ เปนผู กำกับดูแลใน 
เรื่องตาง ๆ ทั้งการลงทุน การจัดการ 
ภาษี การประกัน การวางแผนทางการเงิน 
และการทำธุรกรรม ภายในครอบครัว 
เชน การจัดการ มรดกที่เปนตัวเงิน 
ที่ดิน และอาจรวมถึงหุนในบริษัทของ 
ครอบครัว เปนตน

สถาบันครอบครัว เปนการจัด 
โครงสราง คณะกรรมการและสมาชิก 

การดำเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ 
เพ ื ่ อ เสร ิ มสร  า งความสาม ั คค ี ใน 
ครอบครัวและเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหว  างครอบคร ั วก ับครอบคร ั ว 
และครอบครัวกับธุรกิจ ซ่ึงวัตถุประสงค
และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน 
ครอบครัวจะชวยสรางการรับรู เพิ่ม 
ความเข าใจในบทบาทหน าท ี ่และ 
แนวทางปฏิบัติใหกับสมาชิกครอบครัว 
ไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม สถาบัน 
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ ธุรกิจ 
ครอบครัวที่ตัดสินใจจะจัดตั้งสถาบัน
ครอบครัวควรพิจารณาจากขนาดของ
ธุรกิจ ชวงของวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลง 
ของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
และระดับการมีสวนรวมของสมาชิก 
ครอบครัวในธุรกิจ รูปแบบของสถาบัน 
ครอบครัวสามารถจะแบงได4 ดังนี้

โครงสรางของที่ประชุมครอบครัว 
/สภาครอบครัวจะมีลักษณะคลายกับ
โครงสรางของธุรกิจ คือ มีประธาน 
สูงสุด คณะกรรมการแตละฝาย เลขาธิการ 
และที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งมีบทบาท 
หนาท่ีในการกำหนดนโยบาย ขอตกลง 
ตาง ๆ การกำกับดูแล รวมถึงการ 
ตัดสินใจที่สำคัญทั้งในครอบครัวและ
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการทุกชุดตอง 
ได ร ับความเห็นชอบและไดร ับการ 
แตงตั้งจากประธานที่ประชุมครอบครัว 
/สภาครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการแต 
ละชุดประกอบดวยสมาชิกครอบครัว
และผู ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 
กรรมการแตละชุดขึ ้นอยู ก ับขนาด 
ความซับซอนของครอบครัว รวมถึง 
ธุรกิจ คณะกรรมการแตละชุดจะมี 
วาระตามขอกำหนด และอาจใหมีการ 
หมุนเวียนกรรมการได โดยที่ประชุม 
ครอบครัว/สภาครอบครัว จะประกอบ 
ดวยคณะกรรมการหลัก ๆ ที่สำคัญ 
ไดแก

คณะกรรมการวางแผนสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว

คณะกรรมการวางแผนสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว จัดต้ังข้ึนเพ่ือใหกระบวนการ 
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สืบทอดธุรกิจเกิดความโปรงใส และ 
ยุติธรรม โดยมีหนาที ่วางแผนและ 
จัดทำแผนการสืบทอดธุรกิจเสนอตอ
ที ่ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัว 
เพื ่อขอความเห็นชอบในการนำแผน 
ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู 
ถูกเลือกใหเปนผูสืบทอดธุรกิจไมพรอม 
ที่จะรับตำแหนง คณะกรรมการชุดนี้ 
สามารถสรรหาบุคคลอื ่นจากสมาชิก 
ในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกที ่มี 
ความสามารถเปนมืออาชีพ เขามา 
ดำรงตำแหน งแทนจนกว าผ ู ท ี ่ถ ูก 
คัดเล ือกน ั ้นม ีความพร อมที ่จะร ับ 
ตำแหนง 

คณะกรรมการบริหารทรัพยสินและ
การลงทุน

คณะกรรมการบริหารทรัพยสิน
และการลงทุน มีหนาที่ดูแลการดำเนิน 
ธุรก ิจและการลงทุนของครอบครัว 
บันทึกรายการทรัพยสินตาง ๆ และ 
การซ้ือขายหุนของครอบครัว พิจารณา 
กลั่นกรองการลงทุน และการซื้อขาย 
หุน เพื่อเสนอตอที่ประชุมครอบครัว 
/สภาครอบคร ัวให ความเห ็นชอบ 
และมีการรายงานทรัพยสินและการ 
ดำเนินงานตาง ๆ ประจำปตอท่ีประชุม 
ครอบครัว/สภาครอบครัว รวมถึงทำ 
การตรวจสอบรายการทรัพยสินตาง ๆ 
ของครอบครัว

 

คณะกรรมการจัดสรรสวัสดิการของ
ครอบครัว

คณะกรรมการจัดสรรสวัสดิการ
ของครอบครัว ไดรับการดูแลโดยที่ 
ประชุมครอบครัว/สภาครอบครัวให 
จัดต้ังทรัพยสินสวนกลาง ซ่ึงโดยสวนใหญ 
ไดมาจากการแบงผลกำไรของบริษัท 
คณะกรรมการชุดนี ้ม ีหนาที ่กำหนด 
คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการและ
หลักเกณฑวิธ ีการใหสวัสดิการดวย 
ความยุติธรรม จัดทำงบประมาณดาน 
สวัสดิการ รวมถึงรายงานประจำปให 
แกสมาชิกครอบครัวไดรับทราบ

 
คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ

คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ 
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เปรียบเสมือนศูนยกลางเก็บรวบรวม
ขอมูลของสมาชิกครอบครัว มีหนาที่ 
ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของครอบครัว 
และจัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ เชน 
จัดกิจกรรมทองเท่ียวประจำป จัดสังสรรค 
ตามเทศกาลตาง  ๆจัดใหมีการรับประทาน 
อาหารรวมกันทุกเดือน เปนตน การ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางการส่ือสาร 
และการรับรูภายในครอบครัว และ 
สร างความสัมพ ันธ ท ี ่ด ีจากการทำ 
กิจกรรมรวมกัน นอกจากนี้ หากมีขอ 
ข ัดแย งเก ิดข ึ ้นระหว างสมาช ิกใน 
ครอบครัว คณะกรรมการชุดนี้จะเปน 
คนกลางที ่ชวยประสานเพื ่อลดความ 
ขัดแยงและชวยใหสมาชิกครอบครัว 
สามารถตกลงกันได

นอกจากนี้ ที่ประชุมครอบครัว 
/สภาครอบครัว อาจจำเปนตองมีคณะ 
กรรมการหลากหลายชุด เพื่อใหดูแล 
ผลประ โ ยชน  ข อ งค รอบคร ั ว ใ ห  
ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล: คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ 

พัฒนาความรูความสามารถใหสมาชิก
ครอบครัว รวมถึงพนักงานในองคกร 
เพื ่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยการจัดกิจกรรม 
เสริมความรู หรือพัฒนาทักษะเฉพาะงาน 
ในแตละดาน เช น การจ ัดอบรม 
สัมมนาดานการบัญชีสำหรับสมาชิก 
ในครอบครัว เพื ่อชวยใหเขาใจและ 
สามารถว ิ เคราะห งบการเง ินของ 
บริษัทได เปนตน

คณะกรรมการวางแผนอาชีพ: 
คณะกรรมการชุดนี ้ทำหนาที ่ในการ 
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานและความ
กาวหนาในอาชีพสำหรับสมาชิกใน 
ครอบครัวที ่สนใจเขารวมธุรกิจของ 
ครอบครัว รวมถึงแนะนำแนวทางการ 
พัฒนาสายอาชีพใหกับผู ถ ือหุ นและ 
สมาชิกครอบครัวที่ทำงานใหกับบริษัท 
ของครอบครัว นอกจากนี้ ยังชวยให 
คำปร ึกษา เก ี ่ ยวก ับสายอาช ีพท ี ่ 
เหมาะสมแกสมาชิกครอบครัวที่เลือก
จะไมทำงานในบริษัทของครอบครัว 

เปรียบเทียบโครงสรางของการ 

กำกับดูแลของครอบครัวและธุรกิจ 
ดังภาพ[5]

ธรรมนูญครอบครัว เป นการ 
กำหนดภาพรวมและการจัดการเรื ่อง
ตาง ๆ ของธุรกิจครอบครัว เชน 
สภาครอบครัว แผนสืบทอดธุรกิจ และ 
เงินกองทุนครอบครัว ซึ่งเปนกฎกติกา 
หร ือข อตกลงร วมก ันท ี ่สมาช ิกใน 
ครอบคร ัวยอมร ับและย ึดถ ือเป น 
แนวทางปฏิบัติ และมีการจัดต้ังสถาบัน 
ครอบคร ั ว ใ น ร ู ป แบบท ี ่ ป ร ะช ุ ม 
ครอบครัว/สภาครอบครัว เพื่อกำกับ 
ดูแลจัดการเรื่องของครอบครัวใหเปน
ไปตามธรรมนูญครอบครัว 
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แมรุ นลูกจะมีความคิดตาง แต 
รากเหงาของธุรกิจครอบครัว ยังคง 
เป นส ิ ่งท ี ่ล ูกหลานได ร ับการอบรม 
ปลูกฝงจากบรรพบุรุษอยางเงียบ ๆ 
โดยไมรูตัว จากชีวิตประจำวันตั้งแต 
เล็กจนโตที ่ตองคลุกคลีมาโดยตลอด 
เชนเดียวกับหญิงสาวคนนี้ เธอสวย 
เกง ฉลาด คุณเกยูร กิตติธเนศวร หรือ 
“ยู” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาอินเตอรฯ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปริญญาโทจาก New Castle Business 
School และปจจ ุบ ันกำลังศ ึกษา 
ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาว ิทยาลัย ศรีนคร ินทรว ิโรฒน 
ประสานมิตร ดวยอายุ 30 ป เธอ 
รับผิดชอบตำแหนงกรรมการผูจัดการ 
บริษัท แกรนด เยาวราช จำกัด 
เจาของธุรกิจ ยู ลูกชิ้นปลา เยาวราช 
บุตรสาวของ นายบุญธรรม โชคล้ำเลิศ 
และนาง เกษรา จิรพงศสิทธิ์ เจาของ 
ธุรกิจราน ลูกชิ้นปลาเยาวราช หรือ 
เปนที ่ร ู จ ักในนาม “อึ ้งเปงชุง” ใน 
ภาษาจีน ตำนานความอรอยและอยู 
มายาวนาน คูถนนเยาวราชกวา 90 ป

จากสมัยเด็กเคยโดนเพื่อนลอ
“ตั้งแตเด็ก ๆ เวลาไปโรงเรียน ยูจะ 

ถูกเพื่อนลอตลอดวา “ไอลูกชิ้น” เรา 
เติบโตในกะละมังลูกชิ้น ยูเติบโตมา 
ในบานที่เปนรานขายกวยเตี๋ยวลูกชิ้น
ปลา ลูกชิ้นปลาเราจะทำเอง เหมือน 
เปนโรงงานยอม ๆ ตื่นเชามืด มา ปา 
ตองไปเลือกซื้อปลา ขูดปลา สับ แกะ 
กางออก จนถึงขั้นตอนการสับ บด 
ผสมปรุงรส และการปนเปนลูก บาย 
เปดรานขาย คนเสิรฟจะยกชามเสิรฟ 
เต็มแขนทีละ 4-5 ชาม คนลางชามก็ 
ลางกันวันละเปนพัน ๆ ชาม ชีวิต 
วนเวียนอยูอยางนั้น โดยยูตองชวย 
งานที่บาน ผานมาหมดทุกอยาง ปด 
เทอมก็ไมเคยไปเที่ยวไหนเหมือนเด็ก
ทั่วไป ตองชวยที่บานขูดปลา ไมเคย 
คิดเหมือนกันว าว ันหนึ ่งจะตองมา 
สืบทอดอาชีพนี้”

สืบทอดตำนานความอรอย
ตำนานลูกชิ ้นปลาสูตรเฉพาะของตน 
ตระกูล ลูกชิ้นปลาเยาวราช มาจาก 
อากง ชื่อ อึ้งเปงชุง ซึ่งเปนชื่อที่ 
นำมาตั้งเปนชื่อรานจนถึงปจจุบัน อา 
กง อึ้งเปงชุงเปนคนจีนที่มีเพื่อนทำงาน 
อยูในวัง วันหนึ่งเพื่อนบอกวาอยาก 
ใหลองทำลูกชิ้นปลาสูตรนี้ด ูเพราะไป 
กินมาอรอยมาก จึงเปนที่มาจากการ 

ริเริ่มของอากง ที่ลองพัฒนาสูตรที่ได 
รับมา โดยคัดเลือกปลาคุณภาพดี หลาย 
สายพันธุ  มาผสมกับเครื ่องปรุงสูตร 
พิเศษ ไมผสมสารกันบูด ที่สำคัญคือ 
ตองไมมีกางปลา มาลองทำดูก็อรอย 
มาก จึงคิดที่จะนำมาขายในยานถนน 
เยาวราชเปนท่ีแรก ต้ังอยูท่ีหนาโรงหนัง 
เทียนกัวเทียน จนปจจุบันเปนเวลา 
90 ปแลว ลูกชิ้นปลาเยาวราช ก็ยังคง 
ขายดีมาก มีคนมากินที่ราน วันละ 
เปนพันชาม ไมนับรวมจำนวนลูกชิ้น 
ที่สั่งกลับบานอีกเปนจำนวนมาก จน 
ตอมารุ นพอตองตัดสินใจนำเครื ่อง 
จักรเขามาชวยผลิตใหไดปริมาณมาก
ขึ้น ทันตอความตองการของลูกคา

คำสอนของพอ
“ปาจะสอนยู เสมอวาการทำลูกชิ ้น 
ปลาก็เหมือนการทำธุรกิจ เราจะทำ 
คนเดียวไมได (One Man Show) 
เราตองรวมมือกันเหมือนการทำลูกชิ้น 
ปลา กวาจะปนออกมาแตละลูก ตอง 
ผานอะไรมาบาง ทุกคนตองแบงหนา 
ที่ชวยกันทำงาน งานจึงจะออกมาดี 
การทำการคาทุกอยางตองผานรอน
ผานหนาว ทุกอยางมีมูลคา เราตอง 
รู จ ักการดัดแปลงใหเกิดประโยชน 
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ยู ลูกชิ้นปลา เยาวราช
“ยู” เกยูร กิตติธเนศวร ลูกไมที่ขอหลนขางตน 

>

>

>

ถาจะเรียกวาวัฏจักร ก็นาจะไดที ่หลายธุรกิจ ไมวาเล็ก หรือ ใหญ ก็ตองมีวันนี้ วันที่ตองเปลี่ยนผาน 
การบริหารงานจากผูบริหารรุนพอ ไปสูรุ นลูกเจนเนอเรชั่นถัดไป ระหวางเจนเนอเรชั่นยุค baby boom 
คือ สมัยรุนพอ กับยุค Generation Y คือ สมัยรุนลูก จะไมมีความเห็นตาง คิดตาง คงเปนเรื ่องผิดปกติ 
แตเมื ่อผานชวงของความขัดแยงทางความคิดไปได จะ้เห็นไดวาหลายธุรกิจรุ นลูกก็มีวิสัยทัศน 
มีความสามารถ ผสมกับความรูที ่ร่ำเรียนมา สามารถดำเนินธุรกิจไดดี หรือดีกวารุ นบรรพบุรุษ เพราะมี 
รากฐานที่ดีจึงเกิดการพัฒนาตอยอดที่ดีไปดวย



และมีมูลคาสูงสุด นี่คือหลักการทำ 
ธุรกิจ เราควรใหความสำคัญกับทุกคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกนองของเรา เรา 
ตองดูแลเคาใหดี ใหเคามีกำลังใจทำงาน”

“ยู” มาตามความฝน อยากเปน 
เจาของรานลูกชิ้นปลา
สมัยตั ้งแตเรียนจบปริญญาตรี จาก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็เหมือนเด็ก 
ทั่วไปที่เรียนจบก็หางานทำในบริษัท 
เอกชนแหงหนึ่ง แตทำไดเพียง 1 ป 

ก็ตัดสินใจลาออก เพราะคิดวาจริง ๆ 
แลวสิ่งที่เธอตองการตามหาความฝน 
คือการเปนเจาของรานลูกชิ้นปลา ใน 
แบบท ี ่ เธอจ ินตนาการไว ต างหาก 
เพราะเธอไมเคยลืมกลิ ่นลูกชิ ้นปลา 
ของที่ราน ที่หอมเยายวน หอมจนติด 
จมูกไปไดเลย จึงเปนที ่มาของการ 
ตัดสินใจเปดรานใหมของเธอเอง ชื่อ 
“ยู ลูกชิ้นปลาเยาวราช” หรือ Yu 
Fishball Yaowaraj ประจันหนาอยู 
ฝงตรงขามกับรานของพอเธอนั่นเอง 

และนี่เปนจุดเริ ่มตนของปญหาความ
ขัดแยงเล็ก ๆ ภายในครอบครัวระหวาง 
พอกับลูก

ทำไมไมใชชื่อรานเดิม?
“ตอนมาเปดรานที่นี่แรก ๆ 3-4 เดือน 
ปาไมพูดดวย ไมมาสนใจเลย เพราะ 
ไมพอใจวาทำไมลูกตองตั้งชื่อรานใหม 
แทนช่ือ อ้ึงเปงชุน ลูกช้ินปลาเยาวราช 
ชื่อเดียวกับรานเดิมของเรา ที่ลูกคา 
รูจักอยูแลว ไมตองเสียเวลาสรางชื่อ 
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การทำการคา

ทุกอยางตอง 

ผานรอนผาน 

หนาว ทุกอยาง 

มีมูลคา เรา 

ตองรูจักการ 

ดัดแปลงให 

เกิดประโยชน 

และมีมูลคา 

สูงสุด”



ใหม กวาคนจะรูจัก จำไดไมใชเรื่อง 
งาย ตองใชเวลา แตยูก็เลือกเช่ือตัวเอง 
เอาชื ่อรานเดิมไปทำสำรวจกับกลุ ม 
เพื่อน ๆ ปญหาคือ ไมมีใครจำชื่อได 
ช่ือเรียกยากสำหรับยุคน้ี เลยขอตัดสินใจ 
เอง เลือกหลักการตลาดมาชวยดีกวา 
เพราะเชื่อวาชื่อรานสำคัญเหมือนกับ 
การสรางแบรนด คือตองจำงาย และ 
ส่ือสารใหเขาใจไดดวยหลายภาษา ชื่อ 
“ยู ลูกชิ้นปลาเยาวราช” คือ คำตอบ 
ที่ดีที่สุด”

รานลูกชิ ้นปลารุ นลูกกับแนว 
คิดใหม
นอกจากช ื ่อร านจะเปล ี ่ยนไปแล ว 
คอนเซ็ปตการตกแตงรานก็ตองเขา 
กับยุคสมัย และกลุมลูกคา
“จ าก เ ด ิ ม ร  า นป  า จ ะ เป  น ส ไ ตล  
wholesales เหมือนรานขายสง ที่ไม 
เนนการตกแตงราน เนนขายปริมาณ 
มาก แบบเร็ว ๆ แตตามความฝนของยู 
รานตองมีคอนเซ็ปต มีที่มาของตำนาน 
ลูกชิ้นปลา ยูจึงตัดสินใจลงทุนเอง คิด 
เองเกือบทั้งหมด โดยนำความรูจากที่ 
ไดร่ำเรียนมา และจากเพื่อนฝูงระดม 
กันมาชวย จึงเปนที่มาของราน Yu 
Fishball Yaowaraj ตกแตงดวยโทน 
สีแดงทันสมัย คงกลิ่นอายความเปน 
จีน แตเพ่ิมความโดดเดนดวย Mascot 
รูปอาหมวย มาเปนสีสัน และสราง 
ความจดจำไดใหกับราน วันที่เปดราน 
วันแรก ปาโกรธมาก ที่ยูอายุไมเยอะ 
แตตองมาฝาฟนมาก ปาเปนหวง วันท่ี 
เปดรานมีแตแม และเพื่อนอีก 30 คน 
มาชวย”

เธอพิสูจนแลววากลยุทธของ 
ลูกก็ประสบความสำเร็จได จากความรู 
ที่ไดเรียนมา ทำใหเธอเชื่อวาประชากร 
สวนใหญของประเทศยังรายไดไมสูง 
นัก ดังนั้นการจะขายสินคาใหไดดีควร 
กำหนดราคาตลาดไมแพงและเปนท่ีมา 
ของการใชกลยุทธ ราคา 25 บาททุก 
ชาม ในการดึงดูดความสนใจลูกคา 
เปาหมาย ปรากฎวาประสบความสำเร็จ 
ถลมทะลาย ขายดีคนเต็มจนถึงชั้น 3 
และเธอยังร ิเร ิ ่มนำการตลาดเขามา 
บริหารราน ไมวาจะเปนกลยุทธราคา 
การขยายกล ุ มเป าหมายไปที ่ท ัวร  
ตางชาติ การเพิ่มบริการสงตรงถึงที่ 
หรือ Delivery การจัดเลี้ยง Catering 
การออกรานตามงานตาง ๆ และการ 
ขยายไลนของสินคาเพิ่มขึ้นเปนลูกชิ้น
หลากหลายชนิดใหเลือก จึงนับเปน 
ความสำเร ็จท ี ่ เต ิบโตอย างรวดเร ็ว 
จากการตอยอดธุรกิจครอบครัวดวย 
กลยุทธการตลาด

“วันนี้ Yu Fish ball Yaowaraj 
มีสาขาแลวถึง 4 สาขา คือยาน 
เยาวราช ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนามบิน 
สุวรรณภูมิ ที่กำลังจะเปดตัวในเดือน 
พฤศจิกายน และลาสุดที่ศูนยการคา 
เซ็นทรัล ลาดพราว สิ่งที่ดีใจที่สุดคือ 
ตอนนี้ปาพูดกับยูแลว ปาบอกวา คน 
เราถาทำไมได ก็นาจะเกิดจากยัง 
พยายามไมพอ ความสำเร็จอยูท่ีความ 
กลาที่จะทำ ถาเราไมกลา ก็คงไมมี 
ความสำเร็จ ยูยังนำคำสอนของพอมา 
ใชในการบริหารคนอีกดวย เพราะ 
จำนวนสาขาเพิ่มขึ้น จำนวนพนักงาน 
ก็ต องเพ ิ ่มมากขึ ้นไปดวย ในการ 

บริหารจัดการจะใชหลักสรางความ 
คิด ownership คือสรางความคิดเปน 
เจาของ เราจะปลูกฝงวาถึงไมมีการ 
ศึกษาก็สามารถเปนเจาของรานได 
เราดูแลชวยเหลือกันและกันตลอด”

เปาหมายในอนาคต
“มีหลายอยางที ่อยากทำ ถึงความ 
สำเร็จจะมาไว แตมองวาเราควรเดิน 
ใหชาลงบาง เพื่อจะไดมองเห็นจุดดำ 
เล็ก ๆ ไดงายกวาการเดินไวเกินไป ถึง 
อยางไรก็ตามก็ย ังคงมีเป าหมายที ่ 
ทาทายที่อยากทำ คือการเปดบูธขาย 
แบบ Yu Express บนสถานีรถไฟฟา 
การขยายรานในตางจังหวัดทั่วประเทศ 
จะทำในล ักษณะห ุ นส วนมากกว า 
ธุรกิจแฟรนไชส เพราะยังตองการ 
ควบคุมคุณภาพการผลิต และคนที่จะ 
มาเป นห ุ นส วนก ับเราต องม ีความ 
ต องการเหม ือนก ันค ือมอบความ 
อรอยใหลูกคา”

นี่คือเปาหมายในระยะใกลของ 
เธอผูหญิงเกงคนนี้ และยังมีเปาหมาย 
โครงการใหญท ี ่ เธอต องการจะให  
ความชวยเหลือกับธุรกิจรายยอยอื่น ๆ 
ใหมีโอกาส และมีพ้ืนท่ีในการขาย การ 
ตลาด เพราะเธอถือวาโอกาสเปนสิ่ง 
ที่สำคัญ แตการชวยเหลือผูอื่นเปนสิ่ง 
ที่สำคัญกวา
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ปาบอก

วา

คนเราถาทำไม ได ก็นาจะเกิดจากยังพยายามไมพอ 

ความสำเร็จอยูที ่ความกลาที่จะทำ ถาเราไมกลา 

ก็คงไมมีความสำเร็จ





ความรับผิดชอบเปนคำพูดงาย ๆ 
ที่ไดยินมาบอยครั้ง อีกทั้งบริษัทตางก็ 
มีการพูดถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
หรือที่เราเรียกสั้น ๆ วา CSR กัน 
อยางกวางขวาง จนมีหลายคนพูดวา 
ความรับผิดชอบตอสังคมคือ ‘การ 
ทำบุญแบบหนึ่ง’ หรือบางคนก็บอก 
วามันคือ ‘การตอบแทนสังคม’ รวม 
ทั้งเปนการประชาสัมพันธบริษัท ซึ่ง 
ความหมายขางตนนั้น มีทิศทางที่ตรง 
กันขามหรือเปนการสื่อสารที่แตกตาง
ก ันเป นอยางมาก ในบางกรณีแม  
กระทั่งผูบริหารของบริษัทเอง ยังอาจ 
ไม  เข  า ใจถ ึ งแก  นแท  ของความ 
รับผิดชอบตอสังคมเลยดวยซ้ำ จึง 
ไมนาแปลกใจเลยที่การตีความหมาย 
ของคำวารับผิดชอบตอสังคมของ 
แตละกลุมคนหรือบุคคลจะแตกตาง
กัน

ขอสังเกตที่งายที่สุดอยางหนึ่งก็
คือ การตีความคำวา "สังคม" ของ 
แต ละคนน ั ้นม ักจะไม  เหม ือนก ัน 
ซึ ่งแทจริงแลวภาพรวมของคำวา 
"ความรับผิดชอบตอสังคม" ควร 

ต องม ีการระบ ุ เป นความหมายท ี ่ 
ชัดเจน องคกรเพื่อความรวมมือและ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจหรือที ่ เร ียกวา 
OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) 
ไดมีการระบุถึงความหมายไววา “การ 
ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก 
องคกรที่คำนึงถึงผลกระทบตอสังคม
ทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใช 
ทรัพยากรที ่มีอยู ในองคกรหรือภาย 
นอกองคกร อันที่จะทำใหเกิดการอยู 
รวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข” 

ในป 2543 OECD ไดระบุวา 
ธุรกิจใดไมมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ธุรกิจนั้นจะไมสามารถติดตอคาขาย
กับวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศ 
สมาชิก OECD ไดอีกตอไป ซึ่งจุดนี้ 
จ ึงทำให บร ิษ ัทในประเทศไทยไม  
สามารถเม ินเฉยในประเด ็นความ 
รับผิดชอบตอสังคมไดอีกตอไป แนว 
ค ิดความร ับผ ิดชอบต อส ังคมของ 
องคกรนั้นมีมานานมากแลวและไมใช
เรื่องใหม เพียงแตพึ่งจะมีการบัญญัติ 
คำขึ้นมา โดยเปนแนวคิดที่มีการยึด 

รากฐานมาจากคุณธรรม และเหตุผล 
ที่แทจริงวาทำไมบริษัทควรจะมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและจะตองเขาใจ
ถึงแกนแทของแนวคิดความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ก็เพื่อเปนการมุงเนนใหเปน 
องคกรที่มีความ “ดี” และจะสงผลให 
องคกรนั ้นเก ิดการพัฒนาในทางที ่ 
ถูกตองและมีความยั่งยืนตอไป มิใช 
อยางท่ีเขาใจผิดกันมาวาความรับผิดชอบ 
ตอสังคมจะชวยใหความสามารถใน 
การขยายตัวของกิจการเปนไปไดด ี 
หรือสามารถเพิ ่มมูลคาหุ นใหสูงขึ ้น 
แตอยางใด 

ซึ่งผูอานสามารถเปรียบเทียบได
จากแผนภูมิดานลาง

ความรับผิดชอบตอสังคมมักมี
ประโยชนและสงผลถึงกลุมคนหลาย
กลุมทั้งทางตรงและทางออม โดยถา 
จะกลาวถึงประโยชนตอ 3 กลุมหลัก ๆ 
ไดแก ผูถือหุน พนักงานและลูกคา

ผูถือหุน มักจะไดรับความภูมิใจ 
จากการที่ถือหุนในบริษัทที่ตอบแทน
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สังคม และบริษัทที ่ดำเนินการเรื ่อง 
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง
ก็มักจะมีเสถียรภาพของบริษัทที่ดีพอ
สมควร

พนักงาน ของบริษัทที่ไดเขารวม 
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมก็ 
ม ักจะภ ูม ิ ใจท ี ่ ไ ด ทำงานร  วมก ับ 
องคกรที่มิไดแสวงหาแตกำไร เปน 
การสรางความรักในองคกร รวมทั้งใช 
หลักการในพุทธศาสนามาควบคู ก ัน 
ซึ่งมักจะสรางแรงจูงใจจากการทำงาน 
(Motivation) ที่มากขึ้น ตัวอยางที่ 
เห็นไดชัดเจนคือ พนักงานที่ทำงานใน 
Non-Profit Organization ซึ่งทำงาน 
ดวยใจ และไดรับความสุขจากการให 
ผูอื่น นอกเหนือจากผลตอบแทนใน 
รูปตัวเงินที่ไดรับตามปกติ

ลูกคา คือกลุมท่ีมักจะเปนคำถาม 
วาจริงหรือไม การตอบแทนสังคมหรือ 
ความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มอะไรแก
ลูกคาจริงหรือ? ในความเปนจริงคง 
ตองพูดถึงเปนรายกรณีไป เชน ถา 
บริษัทขายสินคาที ่เปนสินคาทั ่วไป 

ความรับผิดชอบตอสังคมอาจจะมีผล
กระทบหรือมีประโยชนตอองคกรไม 
มากนัก เชน กาแฟ 1 กระปอง มูลคา 
20 บาท แตบริษัทมีการชูหรือพูดถึง 
การรับผิดชอบตอสังคม ก็อาจสราง 
ยอดขายเพิ ่มขึ ้นไดแตเพียงเล็กนอย 
เพราะความตองการของสินคาน ั ้น 
ไมไดอยูกับสังคม แตขึ้นอยูกับรสชาติ 
และความพึงพอใจของลูกคาแตละคน 
เปนหลัก แตถาบริษัทของทานเปน 
บร ิษ ัทผ ู ผล ิตท ี ่ขายว ัตถ ุด ิบให แก  
บริษ ัทข ามชาติท ี ่ผล ิตรถยนต ซึ ่ง 
ลูกคาของบริษัทมีเพียง 6 ราย ซึ่ง 
บริษัทลูกคาใหญ ๆ เหลานั้นจะตอง 
เขากลุม OECD แนนอน และถา 
องคกรของทานไมมีการสนใจสังคม 
หรือสิ่งแวดลอมเลย แนนอนวาลูกคา 
คงจะไมพอใจแนนอน แตถาความ 
รับผิดชอบตอสังคมมีความแข็งแกรง 
และดีในระดับหนึ่ง ลูกคาสามารถนำ 
ความด ีเหล าน ั ้นไปต อยอดหร ือใช  
ประโยชน  ในระด ับนานาชาต ิ ได  
สงผลใหองคกรของทานสามารถจะมี
ความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา และ 
เพิ่มมูลคาของวัตถุดิบของทานได

ความรับผิดชอบตอสังคมและ 
ความหมายตาง ๆ

"สังคม" ในความหมายของความ 
รับผิดชอบตอสังคมสามารถแบงกวาง ๆ 
ไดเปน 2 ระดับนั่นคือ สังคมใกล 
และสังคมไกล

1. สังคมใกล หมายถึง ผู ท ี ่ 
เกี ่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง 
อาทิเชน พนักงาน รวมทั้งครอบครัว 
ชุมชนที่ตั้งอยูใกล ลูกคา คูคาหรือ 
สิ่งแวดลอมรอบขาง เปนตน

2. สังคมไกล หมายถึง ผูที่ 
เกี่ยวของกับองคกรโดยออม อาทิเชน 
คู แขงทางธุรกิจหรือประชาชนทั่วไป 
เปนตน

ระดับสังคมที่บริษัทควรคำนึงถึง
กอนแนนอนวาค ือส ังคมใกล แต 
ประชาชนทั ่วไปอาจจะไดร ับรู ส วน 
ของสังคมไกลควบคูไปดวย หากบริษัท 
ไดดำเนินการเปนการทั่วไปและมีการ
ประชาส ัมพ ันธ อย างด ีและท ั ่ วถ ึง 
ดังน้ัน ในจุดน้ีจะเห็นไดวากอนท่ีองคกร 
จะตอบแทนสังคมหรือรับผิดชอบตอ
สังคมในภาพรวม ควรมองและคำนึงถึง 
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ส ังคมใกล ต ัวองค กรก อนท ี ่จะทำ 
การตลาดหรือสื่อสารองคกรในสังคม 
ไกลตอไป

จากที่กลาวมาขางตนคือ ความ 
รับผิดชอบตอสังคมในสวนที่บางบริษัท 
หรือองคกรอาจเขาใจหรือปฏิบัติอยู  
แล  ว เพราะ เป นพ ื ้ นฐานของการ 
รับผิดชอบตอสังคม และผูอานคงจะ 
ไดเขาใจมากขึ้นวาบางครั้งบริษัทหรือ
องค กรน ั ้นได ดำเน ินการตอบแทน 
เพียงแคสังคมใกลอยูจึงทำใหทานไม 
รู ส ึกหรือไมไดรับรู ก ับการตอบแทน 
สังคมหรือความรับผิดชอบตอสังคม 
นั ้น โดยเฉพาะบางองคกรที ่มีการ 
ประชาสัมพันธที่นอยหรือไมตองการ
ทำทุกอยางใหด ูเป นการตลาดหรือ 
ส่ือสารองคกรจนเกินไป แตตองการ 
ใหคนในองคกร รวมถึงสังคมใกลมี 
ความสุขและพรอมที่จะทำงานไปดวย
กันเปนหลัก

ร ูปแบบความร ับผ ิดชอบต อ 
สังคมที่องคกรสามารถจะเลือกปฏิบัติ

ได ก ็ค ือความรับผิดชอบตอสังคมที ่ 
เกิดข้ึน เพราะความเต็มใจอยากทำเพ่ือ 
สังคมจริง ๆ จะเรียกวา "ระดับกาวหนา" 
อีกรูปแบบหนึ่งเกิดจากความจำเปน 
ทางธุรกิจ สังคมบังคับ หรือแมกระทั่ง 
อยากได ISO มาตรฐานตาง ๆ จะ 
เรียกวา "ระดับพื้นฐาน" การใชเงิน 
ลงทุนมาแสดงความร ับผ ิดชอบตอ 
สังคมก็เชนกัน มีการแบงประเภทอยู 
หลายประ เภทข ึ ้ นอย ู  ก ั บการ ใช  
พนักงานมาชวยกัน หรือใชเพียงทุน 
ทรัพยในการประกอบความรับผิดชอบ 
ตอสังคม

การเพ ิ ่มความเข าใจในเร ื ่ อง 
ความรับผิดชอบตอสังคม ผมขอยก 
รูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ตอสังคมไวเปน 6 ประเภท ตามแบบ 
นักวิจัยชื่อดัง Kotler and Lee 
(2005)

รูปแบบแรก คือ การสงเสริม 
ความรับผิดชอบตอสังคมที ่สาเหตุ 
(Cause Promotion) เปนการจัดหา 

เงินทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อแสดง 
ออกถึงความหวงใยตอสังคม ซ่ึงองคกร 
อาจเร ิ ่มด วยตนเองหรือร วมมือกับ 
องคกรอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดเงินทุนเพียงพอ 
ก็ได

รูปแบบสอง คือ การตลาดที่ 
เก่ียวเน่ืองกับสาเหตุ (Cause-Related 
Marketing) การตลาดมักมากับการ 
ประชาสัมพันธ การอุดหนุนหรือบริจาค 
รายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ 
ใหแกการกุศลที่ระบุไว มักจะมาจาก 
คำวา “รายไดสวนหนึ่งบริจาคมูลนิธิ 
...ตอไป” ซ่ึงบริษัทก็สามารถสรางรายได 
ใหแกองคกรเองหรือสามารถหมุนเวียน 
สินคาของบริษัทไดเอง องคกรที่มัก 
จะไดรับความรวมมือในประเทศไทย
ก็มักจะเปนมูลนิธิที่ชวยเหลือคนหรือ
มูลนิธิที่มีชื่อเสียง เพื่อความงายและ 
เขาใจในการสื ่อสารขององคกรสู คน 
ภายนอก

รูปแบบสาม คือ การตลาด 
เพื่อสังคม (Corporate Social 
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Marketing) รูปแบบนี้ไมคอยไดรับ 
ความนิยมในประเทศไทยเทาไหรนัก 
เพราะการทำการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการทำใหเกิดผลจากการรณรงค 
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานใด
ดานหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนสิ่งแวดลอม 
หรือสาธารณสุข ซึ่งในประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรม คือ 
คนในหมูมากมักทำไดยาก รวมถึงเห็น 
ผลกระทบชา จึงทำใหหลาย ๆ องคกร 
ไม อยากหรือสนใจในรูปแบบความ 
รับผิดชอบตอสังคมอันนี้ รูปแบบนี้จะ 
เห็นการสรางความตระหนัก (Awareness) 
รวมถึงความเขาใจซึ ่งค อนขางเปน 
นามธรรมมาก เม่ือเทียบกับกรณีอ่ืน ๆ 

รูปแบบที่สี่ การบริจาคเพื่อการ 
กุศล (Corporate Philanthropy) 
รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่เห็นบอยที่สุด
และทำงายที่สุด เพราะเปนเพียงการ 
ชวยเหลือการกุศลหรือสาเหตุโดยตรง 
ในรูปแบบการบริจาคเง ินหรือว ัตถุ 
สิ่งของ ซึ่งทุกองคกรมีการบริจาคและ 
ทำการประชาสัมพันธจากสิ่งที่บริจาค 
แตก็แปลกที่วาบางครั้งในประเทศไทย 

มีการบริจาคของหรือเงินเปนจำนวน
มากแต ไม ขอเป ดเผยช ื ่อผ ู  ให หร ือ 
องคกรที่บริจาค อาจเปนเพราะหลัก 
ทางพระพุทธศาสนาที่วาปดทองหลัง
พระหรือทำบุญไมหวังหนา

รูปแบบท่ีหา คือ ความรับผิดชอบ 
ตอส ังคมโดยการอาสาสมัครเพื ่อ 
ชุมชน (Community Volunteering)
รูปแบบนี ้มักจะไดรับความนิยมมาก 
โดยเฉพาะองคกรใหญหรือมีพนักงาน
จำนวนมาก ซึ่งเปนการสนับสนุนหรือ 
จูงใจใหพนักงานหรือคูคาใชเวลาหรือ
สละเวลาแรงงานในการทำงานเพื ่อ 
ตอบแทนสังคมหรือชุมชนที่องคกรตั้ง
อยู เพื่อตอบสนองตอสาเหตุที่องคกร 
ใหความสนใจหรือหวงใย โดยจะเห็น 
ไดจากโครงการปลูกปาหรือทำความ
สะอาดชุมชน เปนตน

รูปแบบที่หก คือ การประกอบ 
ธ ุรก ิจอย างม ีความร ับผิดชอบตอ 
สังคม รูปแบบนี ้อาจเรียกไววาคือ 
ร ูปแบบที ่สมบูรณท ี ่ส ุดของความ 
รับผิดชอบตอสังคม เปนการดำเนิน 
กิจกรรมทางธุรกิจอันที ่จะสนับสนุน 

และสนใจสาเหตุทางสังคม เพื่อการ 
ยกระดับของชุมชนและสิ ่งแวดลอม 
ใหดีขึ้น โดยมีองคกรประกอบดวยใน 
การรวมมือ ซึ่งยังมีนอยมากสำหรับ 
องคกรในประเทศไทยที่จะถึงรูปแบบ
ที่หก

ซ ึ ่ งบทความน ี ้น าจะแสดงถ ึง 
ความเขาใจกอนการตัดสินใจในการที่
จะลงทุนในความรับผิดชอบตอสังคม
ที ่บริษัทและองคกรจะเลือกปฏิบัต ิ 
รวมทั ้งการเปดเผยสิ ่งที ่ไดปฏิบัติส ู  
สาธารณะนั้นจะตองมีความเขาใจใน 
การเขียนอธิบาย รวมถึงการใชเหตุผล 
วาทำไมถึงเลือกวิธีการรับผิดชอบตอ
สังคมแบบนี้ เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 
ของผูเก่ียวของกับบริษัทและจะสามารถ 
สรางมูลคาอยางยั ่งยืนใหแกองคกร 
ไมใชเพียงภาพลวงตาที ่โดงดังในชั ่ว 
ขามคืนและดับหายไปในที ่สุด โดย 
การคำนึงถึงหลักการ วิธีการปฏิบัติ 
รวมถึงความเขาใจถึงเหตุผลในการ 
ปฏิบัติ แลวก็จะสงผลดีแกทุกฝาย 
เพื ่อใหตอบสนองความตองการของ 
สังคมและองคกรอยางดีที่สุด
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ในชวงหนึ ่งของการดำเนินชีวิต 
ของมน ุษย น ั ้นคงปฏ ิ เสธไม  ได ว  า 
“งาน” เปนสิ่งที่สำคัญและทำใหคน 
เรามีคุณคามากขึ้นในแตละวัน อีกทั้ง 
“งาน” ก็ยังเปนส่ิงท่ีทำใหคนเราทุกคน 
สามารถคนหาสิ่งตาง ๆ ที่ตองการ 
เพื ่อนำไปสู ความสำเร็จในชีวิตไดอีก 
ดวย สิ่งเหลานี้เองทำใหผูคนจำนวน 
มากตองมาใหความใสใจกับการทำงาน 
จนบางครั้งอาจจะลืมไปวาแมจะมีงาน 
ที่ดีเดนแตหากสุขภาพย่ำแยก็คงไมใช
เร่ืองท่ีดีเปนแน เพราะส่ิงท่ีนาจะดีท่ีสุด 
สำหรับคนทำงานก็คือ เราควรจะมี 
โอกาสไดงานที่ดี ไปทำงานไดอยาง 
เปนสุข และในขณะเดียวกันก็มีสุขภาพ 
ที่ดีควบคูไปดวย ทั้งนี้ 5 เคล็ดลับ 
อยางงาย ๆ ที่จะทำใหหลาย ๆ คน 
ทำงานไดอยางมีความสุขและมีสุขภาพ 
ที่ดี ก็คือ

1). Hobby (งานอดิเรก) ทุกวัน 
เมื่อตื่นเชาขึ้นมาใหเราคิดเสมอวาการ
ไปทำงานก็เหมือนกับการไดทำงาน 
อดิเรกบางอยางที่เราชื่นชอบ เพราะ 
หากเราคิดวาตองไปเจอกับงานที่หนัก
หนวงอยูทุกวัน เราคงจะรูสึกวาตอง 
เจอกับปญหามากมายจนไมม ีเวลา 

พักผอนไดเลย ซึ่งตางกับความรูสึกใน 
เวลาที่เรากำลังจะไปทำงานอดิเรกที่ 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การที่เรา 
คิดเชนนี้ ไมไดบอกวาจะทำใหเปนคน 
ไมใหความสำคัญกับงานท่ีทำ แตกำลัง 
จะให  เราได ม ีความร ู  ส ึ กท ี ่ ด ีมาก 
ขึ้นในการทำงาน เนื่องจากสวนใหญ 
การที่เราคิดวาไดทำงานอดิเรกมักจะ 
ใหความรูสึกที่ผอนคลายมากกวางาน
ประจำวัน ถาเราคิดไดอยางนี้ในทุก ๆ 
วันก็เทากับเปนการลดความเบื่อหนาย 
ลงไปได และจะทำใหเรารูสึกดีกับการ 
ทำงานมากขึ้น

2). Adaptation (การปรับตัว) 
เมื ่อใดที ่ต องเขาสู กระบวนการของ 
การทำงานในองคกร เราตองไมลืมวา 
ส ิ ่ งหน ึ ่ งท ี ่ สำค ัญและจะทำให  เรา 
สามารถอยู ร วมในสังคมขององคกร 
นั้น ๆ ไดก็คือ การปรับตัว ซึ่งนั่นก็ 
หมายถึง ตัวเราเองตองรูจักที่จะทำใจ 
เปนกลางตอสิ่งรอบขาง และทำใจเปน 
กลางกับตนเองดวย เพราะไมมีอะไร 
ที่ถูกใจหรือดีพรอมไปทุกอยางในการ
ทำงาน แตสิ่งที่เราจะทำไดคือการ 
รู จ ักปรับตัวใหสามารถอยู กับสภาพ 
แวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

ทำงานใหได ไมวาจะเปนการปรับตัว 
กับสถานที่ การปรับตัวกับงาน การ 
ปรับตัวกับบุคคล หรืออื่น ๆ ที่อยู 
รายลอมตัวเราในเวลาที ่เราตองนั ่ง 
ทำงาน การที่เรารูจักที่จะปรับตัวนั้น 
จะเปนสวนหนึ่งที่ทำใหความตึงเครียด 
ลดนอยลงไปดวยเชนกัน เพราะเปน 
การแสดงถึงสภาพจิตใจที ่ตองมีการ 
ยืดหยุน ไมยึดติดกับสิ่งรอบตัวมาก 
จนทำใหเราเครียดกับเรื่องตาง ๆ ไป 
ทั้งหมด

3). Priority (การจัดลำดับ 
ความสำคัญ) ในที่นี้หมายถึงเรื่องของ 
การวางแผนในการจ ัดลำด ับความ 
สำคัญของงานที ่เราตองเผชิญในแต 
ละวัน แนนอนวางานที ่เราตองเจอ 
อาจจะมีทั้งงานเล็ก งานใหญ งานที่มี 
กำหนดเวลาชัดเจนในการนำเสนอ 
และรวมไปถึงงานเรงดวนที ่อาจจะมี 
มาโดยไมรูตัว วิธีการที่ดีของคนทำงาน 
ก็คือ เราตองรูจักนำงานที่ไดรับมอบ 
หมายมาจัดลำดับความสำคัญวาใน 
แตละวันจะทำงานอะไรกอนหรือหลัง 
เพราะการทำเช นน ี ้จะเป นการลด 
ความไมแนใจ หรือความกังวลใจไป 
ไดในระดับหน่ึง ซ่ึงดีกวาท่ีเราจะทำงาน 
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อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส





ไปโดยไมร ู ว าอะไรควรทำกอนหรือ 
อะไรควรทำที่หลังได ทั้งนี้ก็จะทำให 
เราไมตองมานั่งเครียดวางานนั้นก็ยัง 
ไมเสร็จ งานนี้ก็ยังไมไดทำ เพราะนั่น 
จะทำใหเราเสียสุขภาพทั้งกายและใจ
จนไมมีความสุขไดเลยในการทำงาน

4). Peaceful (สงบ) คำนี้คง 
ไมไดหมายความวาใหสงบกายสงบใจ
หรือสงบนิ่งโดยไมทำอะไรเลยแตกำลัง 
จะใหคนที่ตองทำงานรู จักที ่จะทำใจ 
ใหเงียบสงบ ไมวาจะมีงานมากหรือ 
นอยก็ตาม ก็อยางตื่นตระหนกเหมือน 
คนที่มีอะไรพะวาพะวงอยูตลอดเวลา 
เพราะในเมื ่อเรารู จ ักที ่จะจัดลำดับ 
ความสำคัญของงานไดแลว เราไม 
จำเป นต องทำงานอย างเร  งร ีบไป 
ทุกอยาง เพราะการทำงานอยางเรงรีบ 
อาจจะทำใหพบปญหาไดมากกวาการ
ร ู  จ ั กต ั ้ ง ใจและทำงานอย  า งสงบ 

เยือกเย็น หรือนั่นก็อาจจะหมายความ 
ถึงรู จักที ่จะสงบสติอารมณในเวลาที่ 
พบปญหาหรือตองแกไขปญหาตาง ๆ 
ที่มารุมเรา ซึ่งวิธีที่ดีก็คือ หาเวลาพัก 
สายตาทำสมาธิสัก 5-10 นาทีในแต 
ละวัน เทานี้ก็ทำใหจิตใจผอนคลายได 
และสามารถกลับมาทำงานตอไดดวย
ความเงียบสงบ

5). Yoga (โยคะ) ในการทำงาน 
แตละวันเชื่อแนวาความเหนื่อยลามัก
จะเกิดขึ้นไดเสมอ เพราะเราอาจจะ 
ตองพบเจอกับงานตาง ๆ ที่หนักบาง 
เบาบาง ยากบาง งายบาง ดังนั้นเมื่อ 
เราทำงานตาง ๆ เสร็จสิ้นแลว ก็ใช 
เวลาสัก 5-10 นาที ในชวงเวลาของ 
การพักกลางวัน เพ่ือผอนคลายรางกาย 
ดวยการทำโยคะในที่ทำงาน ซึ่งไมวา 
จะ เป นการย ื ด เส นย ื ดสายคลาย 
กลามเนื้อ ดวยทาโยคะที่งาย ๆ หรือ 

การสูดลมหายใจที่จะทำใหผอนคลาย
จิตใจใหรู สึกโลงสบายไดในเวลาไมกี ่ 
วินาทีนั้นก็สามารถจะทำที่โตะทำงาน
ของเราเอง การเคล่ือนไหวอยางงาย ๆ 
ดวยโยคะจะทำใหตัวเรามีความสดชื่น
มากขึ ้นและมีกำลังที ่จะทำงานในแต 
ละวันไดอยางไมเปนทุกข

5 เคล็ดลับอยางงาย ๆ ทั้งหมดนี้ 
เปนวิธ ีท ี ่สามารถนำไปใชได ในการ 
ทำงาน ถึงแมจะไมใชวิธีที่จะครบถวน 
ทั ้งหมด แตก็เปนหลักการเบื ้องตน 
อยางงาย ๆ ที่จะทำใหเราไดรูจัก 
ฝกฝนตนเองที ่จะสรางความสุขเมื ่อ 
อย ู  ในท ี ่ทำงานและทำให ส ุขภาพ 
รางกายไมทรุดโทรมไปตามภาระงาน
ที่หนักหนวงไดบาง ซึ่งก็หวังวาเมื่อ 
ไดลองทำกันแลวก็จะสรางความสุข 
และสรางเสริมสุขภาพกายและใจให 
แข็งแรงมากขึ้นไปสำหรับทุกคน
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ผูคนจำนวนมากตองมาใหความใสใจกับการทำงาน 

จนบางครั้งอาจจะลืมไปวาแมจะมีงานที่ดีเดนแตหากสุขภาพ

ย่ำแยก็คงไมใชเรื่องที่ดีเปนแน เพราะสิ่งที่นาจะดีที่สุดสำหรับ 

คนทำงานก็คือเราควรจะมีโอกาสไดงานที่ดี ไปทำงานได 

อยางเปนสุข และในขณะเดียวกันก็มีสุขภาพที่ดีควบคู ไปดวย 

งาน

สุขภาพ
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ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจไดปรับประมาณการณเศรษฐกิจ 
ไทยในป 2556 จากที่เคยคาดการณ 
ในคร้ังกอนท่ีรอยละ 4.3 เหลือรอยละ 
3.3 หลังจากไทยไดรับผลกระทบ 
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงป ญหาทางการเม ือง , การ 
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, 
คาครองชีพสูง, ราคาสินคาเกษตร 
ตกต่ำ, การบริโภคชะลอตัว และน้ำทวม 
สงผลใหยังมองไมเห็นสัญญาณการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งสามารถ 
พิจารณารายละเอียดกระประมาณ 
การณในดานตาง ๆ ไดดังนี้

ดานอุปสงคเศรษฐกิจ

การบริโภคภาคเอกชน

การบริโภคในชวงครึ่งหลังของป 
2556 คาดวาจะขยายตัวในระดับต่ำ 
ที่รอยละ 1.1 สงผลใหการบริโภค 
ภายในประเทศป 2556 คาดวาจะ 
ขยายตัวรอยละ 2.2 ขยายตัวในอัตรา 
ที ่ชะลอตัวลงจากปที ่ผานมา ที ่การ 
บริโภคขยายตัวสูงถึงรอยละ 6.7 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
เป นผลจากมาตรการกระต ุ นการ 
บริโภคที่ไดดำเนินการในชวงปที่ผาน

มาเริ่มออนแรงลง และรัฐบาลยังไมมี 
มาตรการกระตุนการบริโภคใหม ๆ ที่ 
เห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจนในชวงที ่ 
เหลือของป อีกทั ้งสถานการณหนี ้ 
ครัวเร ือนที ่ย ู ในระดับสูงสงผลใหผ ู  
บริโภคมีความระมัดระวังดานการใช 
จายเพิ่มมากขึ้นอีกดวย สำหรับการ 
บริโภคตลอดทั้งป 2557 คาดวาจะ 
ขยายตัวท่ีประมาณรอยละ 3.6 ขยายตัว 
ในอัตราที่เรงตัวขึ้นจากป 2556

การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนในชวงครึ่ง
หลังของป 2556 คาดวาจะขยายตัว 
ที่รอยละ 3.5 สงผลใหการลงทุน 
ภายในประเทศป 2556 คาดวาจะ 
ขยายตัวรอยละ 4.3 ขยายตัวในอัตรา 
ที ่ชะลอตัวจากในปท ี ่ผ านมาที ่การ 
ลงทุนขยายตัวถึงรอยละ 13.2 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ผูประกอบการ 
ย ังคงม ีความก ังวลต อสถานการณ 
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวม ภายหลังนโยบายกระตุน 
เศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ ของภาค 
ร ัฐในช วงท ี ่ผ านมาเร ิ ่มอ อนแรงลง 
รวมถึงปญหาในดานของนโยบายการ
ลงทุนของภาครัฐในสวนของการลงทุน 

ในโครงการบริหารจัดการน้ำอยาง 
ยั่งยืนที่ยังคงติดปญหาในขอกฎหมาย
สงผลใหเม็ดเงินเขาสู ระบบชากวาที ่ 
คาดไว สำหรับแนวโนมการลงทุน 
ภาคเอกชนในป 2557 นาจะขยายตัว 
ที่ประมาณรอยละ 10.3 เมื่อเทียบกับ 
ป 2556

การคาระหวางประเทศ

การส งออกในช วงคร ึ ่ งป หล ัง 
คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 2.9 สง 
ผลใหการสงออกตลอดทั้งป 2556 มี 
มูลคา 233,636 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 1.9 การนำเขาตลอด 
ทั้งป 2556 มีมูลคา 258,983 ลาน 
ดอลลารสหรัฐหรือขยายตัวรอยละ 3.6 
สงผลใหไทยขาดดุลการคา 25,347 
ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยปจจัยบ่ันทอน 
การสงออกของไทยในปน ี ้ ได แก  
สถานการณเศรษฐกิจโลกที ่ย ังคงม  ี
ความเปราะบางอยูมาก และการแขงขัน 
ด านการส งออกที ่ค อนข างร ุนแรง 
สำหรับแนวโนมการสงออกป 2557 
คาดวาจะสามารถขยายตัวไดรอยละ 
6.5 เมื่อเทียบกับที่ 2556
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Economic Index

คาดการณภาวะ
เศรษฐกิจครึ่งปหลังตลอดทั้งป 2556
และคาดการณป 2557

ศูนยพยากรณฯ หั่นจีดีพี 56 โตแค 3.3% คาดป 57 โต 5.1%



ดานอุปทานเศรษฐกิจ

ภาคเกษตรกรรม

ภาคการเกษตรครึ่งปหลังคาดวา
จะขยายตัวรอยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา สงผลให 
ตลอดท้ังป 2556 คาดวาภาคเกษตรกรรม 
จะขยายตัวประมาณรอยละ 0.4 เมื่อ 
เท ียบกับปท ี ่ผ านมา โดยภาคการ 
เกษตรขยายตัวในระดับต่ำเปนผลมา
จากสถานการณไมแนนอนของการ 
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบ 
ตอการสงออกสินคาเกษตรที่ขยายตัว
ในระดับต่ำ และระดับราคาสินคา 
เกษตรอยูในระดับต่ำ รวมถึงความ 
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและ 
ปจจัยทางธรรมชาติ และโรคระบาด 
ที ่ส งผลกระทบใหผลผลิตภาคการ 
เกษตรหดตัว และคาดวาในป 2557 
ภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวประมาณ
รอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับป 2556

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมครึ่งหลังของป 
2556 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.0 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผาน
มา สงผลใหตลอดทั้งป 2556 คาด 
วาภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวประมาณ 
รอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ขยายตัวในระดับที่ไมสูงมากนักเนื่อง
จากสถานการณด านการบริโภคใน 
ประเทศที่ขยายตัวในระดับต่ำ รวม 
ถึงสถานการณดานการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวในระดับที่ไม 
สูงมากนักอันเปนผลมาจากสถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที ่ยังมีความเปราะบาง 
ในระดับสูง และคาดวาในป 2557 
ภาคอุตสาหกรรมนาจะสามารถขยาย
ตัวไดที่รอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับป 
2556
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ภาคการทองเที่ยว

คาดวาจำนวนนักทองเที่ยวครึ ่ง
ปหลัง จะมีจำนวนทั้งสิ้น 13.6 ลาน 
คน เพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 รายไดจา 
กการทองเที่ยวประมาณ 5.81 แสน 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 สงผล 
ใหคาดการณการทองเที่ยวตลอดทั้งป 
2556 คาดวาจำนวนนักทองเที่ยวจะ 
มีจำนวน 26.4 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 
18.3 และรายไดจากการทองเที่ยว 
ประมาณ 1.16 ลานลานบาท เพิ่ม 
ขึ้นรอยละ 19.9 จากปที่ผานมา และ 
คาดวาในป 2557 สถานการณดาน 
การท องเท ี ่จะม ีความค ึกค ักอย าง 
ตอเนื ่องโดยคาดวาจะมีจำนวนนัก 
ทองเที่ยวทั้งสิ้น 27.6 ลานคน เพิ่ม 
ขึ ้นร อยละ 4.6 รายได จากการ 
ทองเที่ยวประมาณ 1.22 ลานลาน 
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 เมื่อเทียบ 
กับป 2556

ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ปร ิมาณเง ินฝากและเง ินให  
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย

ปริมาณเง ินฝากของสถานบัน 
การเงิน และปริมาณสินเชื่อป 2556 
คาดวายังคงขยายตัวอยางตอเนื ่อง 
โดยการขยายต ัวของเง ินฝากของ 
สถาบันการเงินเพื ่อรองรับการลงทุน 
ในโครงการขนาดใหญของภาครัฐและ
การเต ิบโตของส ินเช ื ่อภาคเอกชน 
โดยธนาคารพาณิชย ม ีการเร งระด 
มเงินฝากอยางตอเนื ่องผานการออก 
ผลิตภัณฑเงินรับฝากพิเศษในรูปแบบ
ตาง ๆ ในสวนของการขยายตัวของ 
ส ินเช ื ่อ เป นผลจากความต องการ 
สินเชื่อที่ยังมีอยูอยางตอเนื่อง แต 
อยางไรก็จามแนวโนมการใหสินเชื ่อ 
แกภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในชวง 
ครึ่งหลังของปมีการชะลอตัวลง ใน 
ขณะที่สินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจยังคง
ขยายตัวในระดับที ่ค อนขางทรงตัว 
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แนวโนมปริมาณเงินฝากและการให 
สินเชื่อตลอดทั้งป 2557 คาดวานาจะ 
ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องทั้ง 2 
ดาน

อัตราดอกเบี้ย

อ ัตราดอกเบ ี ้ ยนโยบายในป  
2556 นาจะทรงตัวอยูที่ระดับ 2.50 
เนื่องจากแรงกดดันดานเงินเฟออยูใน
ระด ับต ่ำจากการท ี ่ เง ินเฟ ออย ู  ใน 
กรอบที ่เหมาะสม และระดับอัตรา 
ดอกเบี้ยดังกลาวเปนระดับที่เหมาะสม 
ตอการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของ แตอยางไรก็ตามเศรษฐกิจโลก 
ในปจจุบันยังคงมีความเสี่ยงในระดับ
สูง โดยเฉพาะอยางยิ ่งสถานการณ 
ว ิกฤติการคลังของสหรัฐ ซึ ่งหาก 
สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอ
การฟ นตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพ 
รวม อาจเปนแรงกดดันให กนง. ปรับ 
ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง เพ่ือบรรเทา 
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ผลกระทบต  อ ก า รขย ายต ั ว ขอ ง 
เศรษฐกิจประเทศได สำหรับแนวโนม 
อัตราดอกเบี้ยป 2557 คาดวาอัตรา 
ดอกเบี้ยมีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลง 
ไดอีก โดยปจจัยกดดันอัตราดอกเบี้ย 
ในป 2557 นาจะอยูที่เศรษฐกิจโลก 
ในภาพรวมที ่ย ังคงมีความเสี ่ยงอยู  
มากจากการที่ IMF มีการปรับลด 
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกป 
2557 ลงแสดงใหเห็นถึงสถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที ่ยังมีความเปราะบาง 
อยูมาก

อัตราแลกเปลี่ยน

คาดวาอัตราแลกเปลี ่ยนในชวง 
คร่ึงหลังป 2556 คาเงินบาทจะออนตัว 
ลงมาอยูท่ีระดับ 31.48 บาท/ดอลลาร 
สหรัฐตลอดทั้งป 2556 สงผลใหคา 
เฉลี่ยตลอดทั้งป 2556 คาเงินบาทอยู 
ที่ระดับ 30.70 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ 
และคาดวาตลอดทั้งป 2557 คาเงิน 

บาทนาจะย ืนต ัวเฉล ี ่ยอย ู ท ี ่ ระด ับ 
31.0 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ

ตารางคาดการณภาวะเศรษฐกิจ 
ครึ่งปหลัง ตลอดทั้งป 2556 และ 
คาดการณป 2557

สำหรับการคาดการณเศรษฐกิจ 
ในป 2557 คาดวาสถานการณ 
เศรษฐก ิจโลกในภาพรวมน าจะม ี 
ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น รวมถึง 
สถานการณดานการลงทุนในโครงการ 
ขนาดใหญของรัฐบาลนาจะมีเม็ดเงิน 
เขาสูระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง 
จะสงผลดีตอเศรษฐกิจไทยผานการ 
สงออกที่ขยายตัวในระดับที่ดีขึ ้นเมื่อ 
เทียบกับป 2556 สงผลใหมีมุมมอง 
ตอเศรษฐกิจป 2557 ในภาพที่คอน 
ขางดีและมีการขยายตัวในระดับที ่ 
คอนขางดีดังกลาว
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
สงสัญญาณฟนตัวเปนเดือนแรก คาดวาในชวงไตรมาส 

4 ของป การสงออกไทยจะมีโอกาสฟนตัวในระยะตน 
อยางไรก็ตามดัชนียังอยูต่ำกวาเสนมาตรฐานที่ 100 โดย 
Export CLI อยูที่ 99.71 ทั้งนี้พบวาตัวแปรองคประกอบ 
ที ่ส งสัญญาณบวกตอการสงออกไทยคือตัวแปรดาน 
ตางประเทศเปนหลัก โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ (JPMorgan 
Global Manufacturing PMI) เดือนสิงหาคม 2556 อยูที่ 
51.7 สงสัญญาณขยายตัว ซึ่งเปนการสงสัญญาณที่ดีที่สุด 
นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 จากการขยายตัวของการ 
ผลิต คำสั่งซื้อใหม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ 
ตามผูสงออกสินคาเกษตรตองติดตามปจจัยดานราคา 
อยางใกลชิด เนื่องจากมีทิศทางลดลงตอเนื่อง เชน ขาว 
และยางพารา เปนตนดานตัวแปรในประเทศยังไมสงสัญญาณ 
บวก ทั้งดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น และดัชนีตลาด 
หลักทรัพย

2. Export Warning System (EXWA) 
สงสัญญาณดีขึ้นเล็กนอย คาดวาการสงออกไทยใน 

เดือนพฤศจิกายน 2556 จะฟนตัวดีข้ึนจากปจจัยเศรษฐกิจ 
โลกเปนหลัก ที่เริ่มฟนตัวจากภาวะถดถอย ชดเชยกับการ 
ขยายตัวของประเทศเกิดใหมและประเทศกำลังพัฒนาที่มี
การขยายตัวไมสดใสนกั ทั้งนี้คาดวาการผานการขยาย 
เพดานหนี้ (Debt Ceiling) ของสหรัฐฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 
ที่ผานมา จะเปนปจจัยบวกที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ใหมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงชวยกระตุนใหเศรษฐกิจโลก 
เติบโตตามไปดวย ดานการผลิตโลกเม่ือพิจารณาจาก ดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) พบวามีการปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือน

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนพฤศจิกายน 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2556 อยูในภาวะซบเซา ทั้งนี้คาดวาการสงออกมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยในไตรมาสสี่ของปนี้ 
เน่ืองจากสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยประเทศพัฒนาแลวจะกลับมามีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกอีกคร้ังหน่ึง ในสวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
สงสัญญาณการฟนตัว พบไดจากตัวแปรทางเศรษฐกิจลาสุดที่มีการพื้นตัวดีขึ้น เชน ตลาดอสังหาริมทรัพย และอัตราการวางงาน เปนตน โดยอัตราการวาง 
งานลดลงจากที่ 10% ในป 2552 มาอยูที่ 7.3% และ 7.2% ในเดือนสิงหาคม และกันยายน แตอยางไรก็ตามตองจับตามองนโยบายดานการเงินของสหรัฐฯ 
อยางใกลชิดท่ีใกลถึงจุดเปล่ียนจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Reserve) สงสัญญาณการลดมาตรการผอนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing: 
QE) ซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ดานเศรษฐกิจยุโรปเริ่มสงสัญญาณของการฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระยะตน แตเศรษฐกิจ 
ยุโรปยังคอนขางเปาะบาง อยางไรก็ตามผูสงออกตองติดตามปจจัยดานการเมืองภายในประเทศที่อาจกระทบตอความเชื่อมั่นในการการลงทุนของผูสงออก รวม 
ความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นอาจเปนอุปสรรคตอการขนสงสินคา
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