










วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) นับเปนสวนสำคัญ 
ของเศรษฐกิจประเทศไทย จาก 
ขอมูลของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
ประเทศไทยมี SMEs กวา 2.7 ลาน 
ราย คิดเปน 98.5% ของภาคสวน  
SMEs มีการจางงานกวา 11.7 ลาน 
คน หรือ 80.4% และมูลคาทาง 
เศรษฐกิจ  SMEs คิดเปน GDP ได 
ถึง 37% เหตุนี้เราจึงปฏิเสธไมไดวา 
ความสำคัญที่มาเปนอันดับตนทาง 
เศรษฐกิจไทย คือ SMEs และคำถาม 
ตอมาก็คือ จะทำอยางไรให SMEs 
เขมแข็งและมีความสามารถทางการ 
แขงขัน ปนี้หอการคาไทยไดมีการ 
จัดงานสัมมนาประจำปครั้งที่ 31 
ขึ้นที่ จังหวัดตรัง พรอมกับตอกย้ำ 
เรื่องการพัฒนา SME ไทย 

ฉบับนี้ Thailand Economic 
& Business Review จึงนำเรื่อง 
Competitiveness ขีดความสามารถ 
ในการแขงขันวาเราจะขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจอยางไร เพราะเม่ือพิจารณา 

ผลการประเมินในป 2556 IMD 
ประเม ิน ให ประ เทศไทยอย ู  ใน 
อันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ และ 
WEF ประเมินใหประเทศไทยอยูใน 
อันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ  
จากการประชุมหอการคาท่ัวประเทศ 
ในปนี้ไดมีขอคิดเห็นวาประเทศไทย 
จะตองยกระดับความสามารถใน 
การแขงขันใหสูงขึ้นเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในเศรษฐกิจ 
โลกเพ ื ่อการเต ิบโตอย างย ั ่ งย ืน 
แนนอนวาฟนเฟองที่สำคัญตองมา
จากพลังขับเคลื่อนจาก SMEs ฉบับ 
นี้เราไดรับเกียรติสัมภาษณจากคุณ
กานต ตระกูลฮุน ถึงหนทางการ 
ขับเคลื่อนบริษัท SCG บริษัทไทย 
แทสูตลาดโลก โดยการนำนวัตกรรม 
และการบริหารจัดการการเปลี ่ยน 
แปลงมาใชในองคกรจนสรางความ
สามารถในการแขงขันในตลาดตาง
ประเทศ และเรายังไดรับเกียรติ 
จากคณาจารยจากมหาว ิทยาลัย 
หอการคาไทย อาทิ ผศ. ดร. 
ธนวรรธน พลวิชัย  ผศ.ดร.อัทธ 

พิศาลวานิช  ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักด์ิกุล 
อาจารย ดร. ประพันธพงษ ขำออน 
ไดมารวมนำเสนอบทวิเคราะหใน 
หลากหลายมุมมองทั้งภาคเศรษฐกิจ 
และธุรกิจไดอยางนาสนใจ  และ 
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร อัครราชทูต 
(ฝายการพาณิชย)  ณ กรุงปกกิ่ง ได 
ใหเกียรติรวมเสนอบทความอินไซต
จากประเทศจีนเรื่อง 10 อันดับ 
พื้นที่กำลังซื้อสูงสุดของจีน ไดอยาง 
เขมขน

สุดทายน้ี Thailand Economic 
& Business Review โดยหอการคาไทย 
และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอ 
รวมเปนสวนหนึ ่งในการเผยแพร 
ขอมูลการเศรษฐกิจและธุรกิจและ 
รวมแบงปนความรูใหม ๆ ใหกับ 
SMEs ทุกทาน เพื่อรวมสรางพลัง 
พัฒนาระดับขีดความสามารถทาง 
การแขงขันใหกับประเทศไทย…สู  
ชัยชนะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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การคาชายแดนไทย-พมาการคาชายแดนไทย-พมา
กรณีศึกษาดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก
และดานเจดียสามองคและชองน้ำพุรอน จังหวัดกาญจนบุรี 
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และมองไกลไปถึงป 57
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การบริหารองคกรแบบไทย ๆ เรามีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเปนพี่เปนนอง ซึ่งชวยให 
การทำงานมีความราบรื่นใน SCG เอง เราทำงานรวมกันแบบ 
พี่-นอง ผมใหพนักงานทุกคนเรียกผมวา ‘พี่กานต’ ทำให 
พนักงานมีความรูสึกใกลชิดกัน 

กานต ตระกูลฮุนกานต ตระกูลฮุน
กรรมการผูจัดการใหญ SCG
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ผลจากการวิจัยสรุปวา มหานครเซี่ยงไฮ (Shanghai) 
นับเปนเมืองที่ผูคนที่อาศัยอยูมีอำนาจซื้อสูงที่สุดในจีน โดย 
ชาวเซี่ยงไฮมีรายไดเฉลี่ยหลังหักภาษีสูงถึง 40,188.3 หยวน 
ตอป หรือราว 201,000 บาทตอป (เฉลี่ยประมาณ 16,750 
บาทตอเดือน)  

10 อันดับพื้นท่ี10 อันดับพื้นที่
กำลังซื้อสูงสุดของจีน
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แนวคิดของ Greiner คือธุรกิจใด ๆ ที่มีระยะเวลาของการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในแตละชวงเวลาแสดงวา
เจาของกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงาน
ของพวกเขาหรือหากไมสามารถปรับตัวไดธุรกิจอาจชะงัก
หรือลมเหลวได  

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
จัดโครงสรางอยางไรจึงเหมาะสม
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“เปาหมายของผมคือ การกระจายระบบบริหารจัดการ 
ในแนวคิดตนแบบของสาขาเอกมัย ไปยังหัวเมืองใหญทั่ว 
ประเทศ เพราะประโยคหนึ่งที่ “คุณอาสายชล” ไดพูดและเปน 
แรงบันดาลใจใหผมมุงมั่นจะทำใหได คือ “อาจะสรางธุรกิจ 
ไทยใหกองโลก”  
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เมื่อถึงยุคทีวีดิจิตอล อยากใหมีการพัฒนาคุณภาพรายการ 
ใหดีขึ้น ไมใชย่ำอยูที่เดิม ทีวีสาธารณะก็ควรเปนทีวีเพื่อ 
ประชาชนอยางแทจริง การดำเนินธุรกิจ การผลิตรูปแบบ 
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ขอพิพาทโดยวิธีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการในปจจุบันไดรับ 
ความนิยมมากขึ้นเนื่องจากคูพิพาทสามารถแตงตั้งคณะ 
อนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณาขอเท็จจริงไดโดยการตกลง 
ยินยอมของทั้งสองฝายและกระบวนการพิจารณาก็ไมยืดเยื้อ 
เหมือนศาล  

เกร็ดความรูทางกฎหมายยอดฮิตเกร็ดความรูทางกฎหมายยอดฮิต
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ขั้นแรกของการจดทะเบียนบริษัทคือตองขอใบอนุญาตการ 
ลงทุน (MIC Permit) หลังจากนั้นตองไปขอใบอนุญาตการคา 
(Permit to Trade) ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้ ตองไปดำเนินการที่ 
สำนักการลงทุน (DIRECTORATE OF INVESTMENT AND
COMPANY ADMINISTRATION) หรือ “DICA”

10 คำถาม-คำตอบ10 คำถาม-คำตอบ
ที่นาสนใจสำหรับการลงทุนในพมา (ตอนจบ)
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ป 2557 ปจจัยหลักที่จะมีผลตอการสงออกไทย คือทิศทาง 
เศรษฐกิจโลกซึ่งสงสัญญาณบวก ปจจัยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
ผันผวน รวมถึงราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ 
ราคาพลังงานยังอยูในระดับสูง 

วิเคราะหโคงสุดทายการสงออกไทยป 56 วิเคราะหโคงสุดทายการสงออกไทยป 56 
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WORLD ECONOMIC FORUM 
(WEF) ชี้อันดับความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศไทยดีขึ้น ขยับ 
จากอันดับที่ 38 มาเปนอันดับที่ 37 
แตถาเทียบในกลุมประเทศอาเซียน
แลว ประเทศไทยยังเปนอันดับ 4 
รองจากสิงคโปร (2) มาเลเซีย (24) 
และบรูไน (26) ในขณะที่อินโดนีเซีย 
ก็จ ี ้ตามหลังประเทศไทยมาอยู ใน 
อันดับที่ 38

จากรายงานป 2013-2014 ของ 
องคการที ่ประชุมเศรษฐกิจโลกวา 
ดวยขีดความสามารถในการแขงขันใน
ระดับโลก หรือ “WORLD ECO-

NOMIC FORUM: THE GLOBAL 
COMPETITIVENESS REPORT 2013 
-2014” ความยาว 551 หนา พิมพ 
เผยแพรเมื่อตนเดือนกันยายน 2013 
ที่ผาน และรายงานนี้ไดศึกษาวิจัย 
ขอมูลทั้งหมดรวม 12 เรื่องที่เปน 
หัวใจหรือตัวแปรสำคัญในการวัดขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
ประเทศตาง ๆ ในโลก รวม 148 
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและรัฐ 
สมาชิกอาเซียนทั้งหมดดวย ขอมูลที่ 
ไดแยกเปน 12 กลุมหัวขอเรื่องเรียก 
วา “12 เสาหลัก” (12 Pillars) แหง 
การแขงขันบนเวทีเศรษฐกิจโลก ดังนี้:

1. สถาบัน (Institutions)
2. โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure)
3. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 

มหภาค (Macroeconomic environment)
4. สุขภาพ และ การศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (Health and primary 
education)

5. การอุดมศึกษา และ การฝก 
อบรม (Higher education and 
training)

6. ประส ิทธ ิภาพตลาดส ินค า 
(Goods market efficiency)

7. ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 
(Labor market efficiency)
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สรุปอันดับความสามารถทางการแขงขัน
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8. การพ ัฒนาตลาดการ เง ิน 
(Financial market development)

9. ความพรอมทางเทคโนโลยี 
(Technological readiness)

10. ขนาดตลาด (Market size)
11. ความละเอ ียดซับซอนของ 

ธุรกิจ (Business sophistication)
12. นวัตกรรม (Innovation)
และใน 12 เสาหลักนี้ไดมีความ 

เชื่อมโยงกัน โดยแบงตามปจจัยหลัก 
ในพิจารณาการจัดอันดับความสามารถ 
ทางการแขงขัน (รูปภาพ1) ประกอบ 
ดวย

1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Basic require 
ments)

2. ปจจ ัยเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency enhancers) 

3. ปจจัยนวัตกรรมและศักยภาพ 
ทางธุรกิจ (Innovation and sophisti 
cation)

ปนี ้อ ันดับความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศไทยดีขึ ้น ขยับ 
จากอันดับที่ 38 มาเปนอันดับที่ 37 
แตถาเทียบในกลุ มประเทศอาเซียน 
แลว ประเทศไทยยังเปนอันดับ 4 รอง 
จากสิงคโปร (อันดับ 2) มาเลเซีย 

(อันดับ 24) และบรูไน ( อันดับ 26) 
ในขณะที่อินโดนีเซียตามหลังประเทศ
ไทยมาอยูในอันดับท่ี 38 เม่ือวิเคราะห 
ปจจัย จุดแข็งจุดออนในการสรางขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
ประเทศไทยพบวา

1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Basic require 
ments) ไทยไดรับการจัดอันดับที่ 
49 (ลดลงจากลำดับที่ 45)

2. ปจจ ัยเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency enhancers) อยูใน 
ลำดับที่ 40 (ปรับขึ้นจากเดิมที่ 47)

3. ปจจัยนวัตกรรมและศักยภาพ 
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ปจจัยพื้นฐาน 

2012-2013
BASIC
REQUIREMENTS

2013-2014
Rank Score Rank Score

Pillar   1

Pillar   2

Pillar   3

Pillar   4

สถาบัน (Institutions)

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

สภาวะเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic environment)

สุขภาพและการศึกษาพื้นฐาน 
(Health and primary education)

77 3.82

46 4.62

27 5.55

78 5.56

76 3.79

47 4.53

31 5.61

81 5.52



ปจจัยพื้นฐาน (Basic Require 
ments)

สวนของปจจัยพื้นฐาน (Basic 
Requirements) นั้นประเทศไทย 
ถูกจัดลำดับใหลดลงจากเดิม 4 ลำดับ 
(จาก 45 เปน 49) แมวาคะแนน 
ที่ไดใกลเคียงกับปที่แลวอยูที่ 4.89 
คะแนน และหากวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน 
4 ดาน

พบวาสภาพแวดลอมดานสถาบัน 
และ สุขภาพและการศึกษาพื้นฐานนั้น 
อยูในลำดับที่ 78 และ 81 ซึ่งถือ 
ว  า เป นจ ุ ดอ  อนของประ เทศไทย 
(เปรียบเทียบกับประเทศผูนำในกลุม
อาเซียน (สิงคโปร ลำดับที่ 3 และ 2 
มาเลเซีย ลำดับที่ 29 และ 33 และ 
บรูไน ลำดับที่ 25 และ 23)

ทางธ ุรก ิจ ( Innovat ion and 
sophistication) อยูในลำดับที่ 52 
(ปรับขึ้นจากเดิมที่ 55)

จากการพิจารณาปจจัยหลัก 3 
ประการที่นำมาใชในการคำนวณดัชนี
ความสามารถในการแข  งข ันรวม 
(Global Competitiveness Index) 
พบวาประเทศไทยมีป จจ ัยพื ้นฐาน 
(4.86 คะแนน) และปจจัยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
(4.43 คะแนน) อยูในระดับที่สูงกวา 
คาเฉล่ียโลก (4.52 และ 4.05 คะแนน) 
ใ นขณะท ี ่ ป  จ จ ั ยนว ั ต ก ร รมและ 
ศักยภาพทางธุรกิจ (3.7 คะแนน) 
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยโลก 
3.83 คะแนน) ซึ่งถือเปนจุดออนของ 
ประเทศไทย เนื่องจากคะแนนและ 
ลำดับยังต่ำกวาปจจัยหลักดานอื่น ๆ 
แม  ว  าป น ี ้ จะ เป นป  แรกท ี ่ ป  จจ ั ย 
นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจมี 

ลำดับที่ดีขึ้นก็ตาม 
โ ด ย ป  จ จ ั ย น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ 

ศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and 
sophistication) นั ้นการพิจารณา 
ประกอบดวยคะแนนจาก 2 เสาหลัก 
คือ Pillar 11 เสาการพัฒนาของธุรกิจ 
(Business Sophistication) และ
Pillar 12 เสานวัตกรรม (Innovation) 
โดยระดับการพัฒนาของธุรกิจของ 
ไทยอยูในลำดับที่ 40 (4.4 คะแนน) 
และระดับนวัตกรรมอยู ในลำดับที ่ 
66 (3.2 คะแนน) จะเห็นไดวาระดับ 
นวัตกรรมของไทยอยูในระดับที่คอน
ขางต่ำ (ใกลเคียงกับฟลิปปนสและ 
ลาว) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
ผูนำในกลุมอาเซียน (สิงคโปร ลำดับ 
ท่ี 9 มาเลเซีย ลำดับท่ี 25 อินโดนีเซีย 
33 และบรูไน 59)
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ปจจัยเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency 
enhancers)

ในสวนของปจจัยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
นั้นประเทศไทยถูกจัดลำดับใหสูงขึ้น
จากเดิมถึง 7 ลำดับ (จาก 47 เปน 
40) แมวาคะแนนที่ไดนั้นคงเดิมอยูที่ 
4.38 คะแนน ขยับขึ้นมาที่ 4.43 
คะแนน แตก็ถือไดวาเปนจุดเดนของ 
ประเทศไทย โดยปจจ ัยยกระดับ 
ประสิทธิภาพ นั้นแยกเปน 6 ดาน คือ

ประเทศไทยมีความไดเปรียบใน

ดานขนาดของตลาด โดยอยูในลำดับ 
ที่ 22 (เปนอันดับ 2 ในกลุมประเทศ 
อาเซียน รองจากอินโดนีเซียที่อยูใน 
ลำดับที่ 15) ในทางตรงกันขามความ 
พรอมดานเทคโนโลยีของประเทศไทย
อยูในลำดับที่ 78 ซึ่งเปนอันดับที่ 6 
ในกลุ มประเทศอาเซ ียน รองจาก 
สิงคโปร (15) มาเลเซีย (51) บรูไน 
(71) อินโดนีเซีย (75) และฟลิปปนส 
(75) สรุปการจัดอันดับการแขงขันใน 
กลุมประเทศอาเซียน

รายงาน The Global Com-
petitiveness Report 2013-2014 

สรุปวาประเทศไทยไดรับการจัดอยูใน
ลำดับที่ 37 เนื่องจากมีการพัฒนาใน 
ภาพรวมเพียงเล ็กน อย ในขณะที ่ 
ความสามารถในการแขงขันยังเปน 
ปญหาที่ทาทายเปนอยางมาก WEF 
ยังไดสรุปตอไปอีกวาปจจัยที่กอปญหา 
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 
การคอรัปชั่น (20.2%) อันดับที่ 2 
ความไมมั ่นคงของรัฐบาล (16.5%) 
และอันดับท่ี 3 นโยบายไมมีเสถียรภาพ 
(13.5%) และอันดับที่ 4 ระบบ 
ราชการไมมีประสิทธิภาพ (13.4%)
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SCG องคกรไทยแทที ่ดำเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลักการของความยั่งยืน 

และเปนแบบอยางดานบรรษัทภิบาลใหกับภาคธุรกิจ 
ที่วันนี้ไดขยายฐานการผลิตในประเทศกลุมอาเซียน 

ทั้งในอินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร ฟลิปปนส ลาว กัมพูชา 
มาเลเซีย และสิงคโปร โดยมีสินทรัพยรวมในอาเซียนประมาณ 

2.1 พันลานเหรียญสหรัฐ  ฉบับนี้คุณกานต ตระกูลฮุน 
กรรมการผูจัดการใหญ SCG ไดเปดใจถึงหนทางของ SCG  

กับยุทธศาสตรขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ‘Go Regional’ 
และการพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม

(High Value Added Products
and Services - HVA)ในแบบ SCG 

ที่บอกไดวาชาติใดก็ไมสามารถเลียนแบบได 

Trakulhoon
Kan

กานต ตระกูลฮุน
กรรมการผูจัดการใหญ SCG

ผูนำสินคาแบรนดไทย
สูตลาดตางประเทศ 

กับยุทธศาสตรขยายธุรกิจ
สูอาเซียนแบบ SCG



หนทางสูความสำเร็จของSCG

ที่ผานมา SCG ดำเนินธุรกิจ 
ภายใตแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development) 
โปรงใส และเปนธรรมสำหรับทุกฝาย 
โดยไมไดคำนึงถึงแคผลประโยชนทาง
ธุรกิจเพียงอยางเดียว หากยังรวม 
รับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม 
เราผลิตสินคาและบริการโดยคำนึงถึง
คุณภาพเปนหลัก เพื ่อใหมั ่นใจวา 
ผูบริโภคจะไดรับสินคาและบริการที่ดี

ในอนาคต เพื่อใหธุรกิจมีความ 
เช ื ่อถ ือ สามารถดำเนินธ ุรก ิจได  
ตอไปในระยะยาว SCG จึงยังคง 
ดำเนินงานโดยยึดหลักการของความ 
ย่ังยืน และเปนแบบอยางดานบรรษัท 
ภิบาล ภายใตกลยุทธ คือ การขยาย 
ธุรกิจไปยังอาเซียน (Go Regional) 
และการพัฒนาสินคาและบริการที่มี
มูลคาเพิ่ม (High Value Added 
Products and Services - HVA)

• Go-regional SCG ไมได 
ดำเนินธุรกิจแตเฉพาะในประเทศไทย
อีกตอไป เรามุงเนนขยายการลงทุน 
ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนื่อง
จากเห็นโอกาสของตลาดสวนใหญใน
ภูมิภาคอาเซียนที ่ย ังคงเติบโตอยาง 
แข็งแกรง (GDP Growthประมาณ 
5-6%) นอกจากน้ีการลงทุนในอาเซียน 
ยังเปนการลงทุนในธุรกิจที่เราคุนเคย
และมีความเชี่ยวชาญ และเริ่มเห็น 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอาเซียน
วามีผลที่ดีมากในเวียดนาม กัมพูชา 

และอินโดนีเซีย
• HVAเรามุ งเน นการพัฒนา 

นวัตกรรม ผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
ไมใชแคส ินคาพื ้นฐานที ่ม ีอยู ท ั ่วไป 
(Commodity) เพ่ือสรางความแตกตาง 
ของสินคา หลีกเลี่ยงการแขงขันทาง 
ดานราคา และตอบสนองความตองการ 
ของลูกคาที่ซับซอนขึ้นเรื่อย ๆ โดย ณ 
ไตรมาส 3/2556 SCG มีสัดสวน 
ยอดขายสินคาและบริการที่เปน HVA 
ถึง 34% ของยอดขายรวม 

SCG มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
สิ่งแวดลอม ภายใตสัญลักษณ ‘SCG 
eco value’ ซึ่งก็คือสินคา Green 
ของเราผลิตภ ัณฑท ี ่ม ีส ัญล ักษณน ี ้ 
เป นหล ักประก ันได ว าส ินค าน ั ้นม ี 
คุณภาพและเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนการสรางมูลคาใหแกผู บริโภค
และผูใชบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป
โดยอาศัยการลงทุน และความมุงมั่น 
ใน R&D ซึ่งทำใหเกิดสินคา Green 
ที่มีตนทุนแขงขันได โดย 9 เดือน 
ที่ผานมา ยอดขายสินคา SCG eco 
value มีมูลคาประมาณ 26% ของ 
ยอดขายรวม

นอกจากนี้ SCG ยังเนนการ 
สราง Brand สูภูมิภาคอาเซียนเพื่อ 
ให SCG เปนที่รูจักและยอมรับ ผาน 
ทางการดำเนินธุรกิจสินคาและบริการ 
รวมถึงการทำ CSR Campaign เพื่อ 
แสดงใหเห็นวา SCG พรอมที่จะเปน 
Good Citizen ในทุก ๆ ที่ ที่เขาไป 
ดำเนินธุรกิจ เชนโครงการ SCG Sharing 

the Dream ที่ใหทุนการศึกษาแกเด็ก 
นักเรียนในประเทศตาง ๆ เชน เวียดนาม 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเมียนมาร 
เปนประจำทุกป ขณะนี้แบรนดของ 
SCG เปนที่รูจักและยอมรับมากขึ้น 
เปนอยางมากในอาเซียน

SCG กับการสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันในตลาดอาเซียน

SCG มีฐานการผลิตที่ประเทศ 
ตาง ๆ ในอาเซียน ทั้งในอินโดนีเซีย 
เวียดนาม เมียนมาร ฟลิปปนส ลาว 
กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร โดย 
มีสินทรัพยรวมในอาเซียนประมาณ 
2.1 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
15% ของสินทรัพยทั้งหมด ซึ่ง SCG 
ไดกำหนดหลักเกณฑในการขยาย 
ธุรกิจไปยังตางประเทศคือตองมีการ
สำรวจตลาดถึงโอกาสในการขยาย 
ทดลองตลาดโดยการสงออกสินคา 
ไปขาย ต้ังศูนยกระจายสินคา (Sales / 
Trading Offices) และถาตลาดมี 
ศักยภาพในการเติบโต เราจึงตัดสินใจ 
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศนั ้น 
อีกท้ังเรายังพิจารณาถึงความสอดคลอง 
ของการขยายธุรกิจ กับ กลยุทธและ 
ธุรกิจหลักของ SCG ศักยภาพในการ 
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว และ 
ความสามารถในการนำประสบการณ
ความเชี่ยวชาญของ SCG เขาไปสราง 
มูลคาในธุรกิจนั้น ๆ ไดดวย เชน

ดานองคความรูทางธุรกิจ SCG 
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การบริหารองคกรแบบไทย ๆ 
เรามีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกัน 
และกัน มีความเปนพี่เปนนอง ซึ ่งชวยให 
การทำงานมีความราบรื่นใน SCG เอง 
เราทำงานรวมกันแบบพี่-นอง ผมใหพนักงาน 
ทุกคนเรียกผมวา ‘พี่กานต’ ทำใหพนักงาน 
มีความรูสึกใกลชิดกัน 



ไดมีการนำองคความรูในแตละธุรกิจ 
และเทคน ิคในการบร ิหารจ ัดการ 
(Operational Excellence) ที่เรามี 
และทำได อย างม ีประส ิทธ ิภาพใน 
ประเทศไทยเชนระบบ Supply Chain 
ระบบจัดการบริหารคุณภาพ ระบบ 
Plant Reliability เขาไปใชในการ 
ดำเนินธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน 
ดวย

ดานการตลาด กลยุทธที่นำไป 
ใช จะขึ ้นอยู ก ับสภาพแวดลอมของ 
ตลาดนั้น ๆ เชน ธุรกิจซีเมนตใน 
ประเทศอินโดนีเซีย มีผูผลิตรายใหญ 
อยูแลว 3 ราย ซึ่ง SCG ถือไดวา 
เปนผู เลนรายใหมในตลาด ดังนั ้น 
กลยุทธที ่ใชจะไมไดแขงขันในธุรกิจ 
ซีเมนตโดยตรงกับผู เลนเดิม แตจะ 
เปนการเสนอสินคาและบริการแบบ 
ครบวงจรที ่ม ีท ั ้งซ ี เมนตผล ิตภัณฑ 
กอสราง และสินคาอ่ืน ๆ จากนวัตกรรม 
ของ SCG

อีกหนึ ่งกลยุทธในการเพิ ่มขีด 
ความสามารถในการแข งข ันของ 
SCG ก็คือ การปรับตัว มุงเนนสราง 
สินคาและบริการที ่เปนนวัตกรรม 
ใหม และสามารถขายได (Commercialized 
R&D Products) ซึ่งเรามีการรวมมือ 
กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศลงทุน
และศึกษาวิจัย พัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง 
(Commitment in R&D) ปจจุบัน 
SCG มีบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และความชำนาญเฉพาะดานทั้งหมด 
1,274 คน (Ph.D. 72 คน)

และเพื ่อใหการดำเนินธุรกิจทั ้ง 
ในและตางประเทศเปนไปดวยความ 
ราบร่ืน เราใหความสำคัญกับการพัฒนา 
บุคลากร เพราะบุคลากรถือเปนกลไก 
ขับเคลื่อนสำคัญ (Key Driver) ที่ 
รวมกันนำพาองคกรไปถึงเปาหมาย
ที่วางไว ซึ่งเรามีการจัดอบรมใหกับ 
พนักงาน SCG ทั้งในและตางประเทศ 
ใหม ีความรู ความสามารถในการทำ 
ธุรกิจ สรางวัฒนธรรมองคกร และ 

ปรับทัศนคติ (Mindset) ของพนักงาน 
ใหมีความเปน International Mindset 
สอดรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 
ยอมรับ และปรับตัวกับวัฒนธรรมที่ 
แตกตางกันได

ธุรกิจไทย กับการเปน Regional 
Hub

การท่ีจะเปน Regional Hub น้ัน 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบอยูแลว 
ในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนเรื่อง 
รอยย้ิมของคนไทย หรือวัฒนธรรมไทย 
ที่เปนมิตรกับชาวตางชาติ ความอุดม 
สมบูรณของอาหาร มีการบริการที่ 
เปนเลิศทั้งธุรกิจทองเที่ยว โรงแรม 
รานอาหาร และโรงพยาบาล อีกทั้ง 
ยังมีความไดเปรียบในเชิงทำเลที ่ตั ้ง 
(Location) ซี่งตั้งอยูกึ่งกลางของกลุม 
ประเทศอาเซียน มีชายแดนติดกับ 
ประเทศเมียนมาร ลาว กัมพูชา 
มาเลเซีย และใกลกับประเทศเวียดนาม 
มีชายฝ งติดกับทั ้งชายฝ งมหาสมุทร 
อินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟก ทำให 
ไทยมีศักยภาพในการเชื่อมระบบขนสง 
และเปนประเทศที ่ชาวตางชาติให  

ความสนใจมาลงทุนดวยขณะนี้การคา
ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
ทั้งเมียนมาร ลาว กัมพูชา และ 
เวียดนามก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยาง
กาวกระโดด และมีการใชเงินสกุลบาท 
ในการติดตอซื้อขายเหลานี้ดวย

อยางไรก็ตามการมีวัฒนธรรม 
ธุรกิจการบริการที่เปนเลิศ และทำเล 
ที่ตั้งที่ดีคงไมเพียงพอที่จะสนับสนุน
ไทยใหเปน Regional Hub ได เรา 
ตองมีการพัฒนา ทั้งในเรื่องระบบ 
คมนาคม ระบบขนสงระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศซึ่งจะชวยลดตนทุนในการ
ขนสงและโลจิสติดส ชวยเชื ่อมโยง 
เมืองใหญ ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
และอำนวยความสะดวกในการทำ 
ธ ุรก ิจของประเทศไทยกับประเทศ 
เพื ่อนบาน ซึ ่งโครงการลงทุนของ 
รัฐบาลในตอนนี้ไมวาจะเปนระบบถนน 
ระบบรางจะม ีส วนช วยพ ัฒนาข ีด 
ความสามารถของธุรกิจไทยไดอยาง 
มาก

การพัฒนาระบบภาษีก็เปนสิ ่ง 
สำคัญ ทั้ง Corporate Income Tax 
และ Personal Income Tax สำหรับ 
ชาวตางชาติ ใหมีอัตราภาษีที่ดึงดูดใจ 
นักลงทุนตางชาติ และสำหรับผูประกอบการ 
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ชาวไทยเองก็ตองมีอัตราภาษีที ่ชวย 
สน ับสน ุนให ผ ู ประกอบการไทยม ี 
ความสามารถในการแขงขันไดดวย

การพัฒนาระบบการศึกษาโดย 
เฉพาะเรื่องภาษา นับเปนอีกหนึ่งเรื่อง 
ที่ตองเรงพัฒนา ภาษาอังกฤษซึ่งเปน 
ภาษาสากลและภาษากลางในการ 
สื่อสารในอาเซียน แตความสามารถ 
ในการใชภาษาของคนไทยยังอยู ใน 
เกณฑคอนขางต่ำ จากผลการสำรวจ 
ของสภาเศรษฐกิจโลก ทักษะภาษา 
ของคนไทยอยูในอันดับท่ี 53 ในเอเชีย 
หรืออันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศใน 
อาเซียน ดีกวาลาว และกัมพูชาเทานั้น

และเรื ่องของแบรนดการสราง 
แบรนดจะชวยเพิ ่มมูลคาของสินคา 
และบริการ ดังนั้น เราตองชวยกัน 
สรางและพัฒนาแบรนดของประเทศ 
ไทยเขาสูตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
ใหเปนที่ยอมรับ อยูในใจผูบริโภคใน 
ตางประเทศ ทำใหสินคาท่ีมีคำวา ‘Made 
in Thailand’ เปนสินคาที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได

ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย 
และชวยผลักดันใหธุรกิจไทยมีความ 
พรอมที่จะเปน Regional Hub ทั้ง 
ดานการขนสง เศรษฐกิจ การคา และ 
การลงทุนตอไป

องคกรไทยแบบ SCGแขงขันอยางไร 
กับองคกรในตลาดโลก

การบริหารองคกรแบบไทย ๆ เรา 
มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน มีความเปนพี่เปนนอง 
ซึ่งชวยใหการทำงานมีความราบรื่นใน
SCG เองเราทำงานรวมกัน แบบพ่ี-นอง 
ผมใหพนักงานทุกคนเรียกผมวา ‘พี่ 
กานต’ ทำใหพนักงานมีความรูสึกใกลชิด 
กัน นอกจากน้ี ผมยังได Share วิสัยทัศน 
องคกร เพ่ือใหนอง ๆ เราทุกคนทำงาน 
บนวิสัยทัศนและเปาหมายเดียวกัน 
บนพื้นฐานของอุดมการณ 4 คือตั้งมั่น 
ในความเปนธรรม มุงมั่นในความเปน 
เลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน และถือ 
มั่นในความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี 
วัฒนธรรมองคกร Open & Challenge 
ที่จะทำใหนอง ๆ พนักงานกลาที่จะ 
แสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รูจักยอมรับ และปรับตัว เพื่อทำงาน 
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

 SCG เปนองคกรท่ีคอนขางใหญ 
มีพนักงานจำนวนมาก ปจจุบันมี 
จำนวนพนักงานกวา 47,000 คน 
เพื่อใหองคกรของเราสามารถแขงขัน 
ในตลาดโลกได SCG ตองพัฒนาตัวเรา 
เอง และนอง ๆ ใหมีความสามารถ 
เพ่ิมข้ึน และตองเปนในระดับ World 
Class ดวย

ดวยเหตุน้ี SCG จึงมีการยกระดับ 
การเรียนรู (Learning & Development 
Platform) ของเราใหไดเทียบเทา World 
Class เราปรับโครงสรางและแนวทาง 
การเรียนรูใหเรามีศักยภาพที่สามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโต
ตอไปไดอยางยั่งยืน ซึ่งแบงเปน 2 
เรื่องใหญ ๆ เรื่องแรก คือ การนำ 
การฝ กอบรมท ั ้ งหมดของเราท ี ่ม ี 
ความเขมแข็ง เป น Operation 
Excellence มาบริหารจัดการให 
เปนระบบที่ดี เพื่อใหมีมาตรฐานใน 
การถายทอดจากพี่ ๆ ถึงนอง ๆ ชวย 
ให การเร ียนร ู ม ีประส ิทธ ิภาพและ 
พัฒนาคนไดรวดเร็วข้ึน สามารถตอยอด 
ไปในระดับที่สูงขึ้นไดอีกเรื่องที่สำคัญ 
และจะ Focus คือ ในสวนของพี่ ๆ 
ที่เปนหัวหนา เรามี SCG Leader-
ship Profile ที่เปนตัวบอกวา SCG 
Leader ตองเปนอยางไร Engage 
Imagination Excellence อยางไร 
เราก็ไดเริ่มปรับวิธีการเรียนรูใหม รวม 
ถึงทำใหเห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบ 
ของ Leader ที่มีอยูใน SCG ใหชัดเจน 
ขึ้น Level ใดตอง Deliver อะไร ตอง 
มีพฤติกรรมอยางไร และพัฒนาใหได 
ศักยภาพเหลานั ้นไดอยางไรซึ ่งจะมี 
ระบบมาเพื ่อชวยวัดและติดตามผล 
การพัฒนาเหลานั้น เพื่อใหพวกเรา 
ทุกคนสามารถนำความรูไปชวยเสริม 
ในงานที่ทำอยู และ Deliver Perfor-
mance ไดตามบทบาทที่รับผิดชอบ 
(Make All Leaders Successful) 
สามารถสรางผูนำที่ดีใน Generation 
ตอ ๆ ไปไดอยางตอเนื่อง และยิ่งไป 
กวานั้น ยังชวยทำใหภาพรวมของ 
องคกรมีความเขมแข็งและสามารถ 
เต ิบโตต อไปได อย างย ั ่ งย ืนทำให  
เชื่อมั่นไดวา เมื่อเกิดผลกระทบใด ๆ 
ตอธุรกิจ ไมวาจะมีโอกาส หรือความ 
ทาทาย บุคลากรของ SCG จะสามารถ 
ร ับม ือได อย างม ีประสิทธ ิภาพและ 
ทันการณ
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ผศ. ดร.ธนวรรธน พลวิชัย รองอธิการบดีฝายวิจัย และผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับคำเชิญเพื่อขอสัมภาษณในหัวขอ การวิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทยในป 2557 
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสถานการณบานเมืองยังไมปกติ และยังไมสามารถคาดเดาวา 
สถานการณจะเปนอยางไรตอไป หรือจะจบลงอยางไร ดังนั้นในบทสัมภาษณ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย หรือ 
“อาจารยกอลฟ” ในครั้งนี้จึงมีบางสวนที่อาจารยเองก็ยอมรับวา ‘ตอบยาก’ แตอยางไรก็ตาม The Show must go 
on… อาจารยกอลฟ ไดเปดภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปหนา 2557 ที่มีสวนสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกไวดังนี้

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงสูง

การปรับตัวทางเศรษฐกิจถาประเทศหนึ่งดีขึ้น
ประเทศอื่น ๆ ก็จะมีการปรับตัวตาม 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขึ้น 
อยูกับการฟนฟูของเศรษฐกิจโลก ขณะนี้อาจจะมองวาเศรษฐกิจ 
โลกอาจจะเติบโตขึ้นใกลเคียง 3% แตในปหนาเรามีความหวังวา 
เศรษฐกิจโลกอาจโตขึ้น 3.5-4% โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนความหวัง 
วาจะโตขึ้น 2.5% ในขณะที่เศรษฐกิจในยุโรปจะขึ้นเปน +1%

ปหนาเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน จะเติบโตขึ้น 1-1.5% เนื่องจากนโยบายการขึ้นภาษีการคาของรัฐบาล ประเทศจีน 
ปนี้เศรษฐกิจโตขึ้น 7.6% ปหนาจะเปนอยางไรยังคาดเดายาก เนื่องจากปญหาเรื่อง NPL รัฐบาลสรางหนี้เยอะมาก 
และรัฐบาลพยายามใหเอกชนนำดานเศรษฐกิจ ปลอยคาเงินหยวนลอยตัว ปหนาก็อาจจะคงอยูที่ 7.5% ถามวา  ฟนตัวขึ้น 
ไหม ‘ฟน’ แตก็ยังไมแนนอน
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นาจะโตขึ้น 4-5%
พยากรณเศรษฐกิจไทยป

ถาเศรษฐกิจโลกดี การเมืองเดน2557
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย



สหรัฐอเมริกา การฟนตัวก็อาจยังไมแนนอน เนื่องจากมาตรการ QE

เศรษฐกิจไทยจะโตขึ้นหรือไมขึ้นกับเศรษฐกิจโลก

ประเทศไทยกับปญหาที่คางคาใจ

มาตรการ QE คืออะไร (Quantitative Easing)
QE คือ มาตรการผอนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน ยอมาจากคำวา Quantitative Easing เปนนโยบายดานการ 

เงินที่ไมเปนแบบแผน ที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ ในกรณีที่ 
นโยบายทางการเงินที่เปนแบบแผนตามปกตินั้นเริ่มไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจได โดย 
การเขาไปซื้อสินทรัพยทางการเงิน เชน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ฯลฯ จากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน 
ของเอกชนทั้งในและนอกประเทศ มาตรการ QE เปนที่รูจักวาเปนการพิมพธนบัตรเพิ่มเติม (Printing Money) ซึ่งก็คือ 
เม็ดเงินใหม ๆ ที่อัดฉีดเขาสูระบบเศรษฐกิจนั่นเอง สามารถใชประโยชนในการกระตุนการจางงานในระบบเศรษฐกิจ รวม 
ถึงสถาบันการเงินสามารถดำเนินการปลอยสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจไดมากขึ้นอีกดวย QE ถาจะพูดแบบชาวบานก็คือการ 
เพิ่มเพดานหนี้นั่นเอง

การเจริญเติบโตนาจะเพิ่มขึ้นได 1-1.5% ปหนาเศรษฐกิจการสงออกของไทย การทองเที่ยวนาจะดีขึ้น จะทำให 
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นใกลเคียง 5% ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตดังกลาวขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ 

1. โครงการ 2 ลานลานบาท แมจะผานความเห็นชอบจากรัฐสภารอบแรกไปแลว ถาหากไมมีผลกระทบอื่นใด เม็ดเงิน 
จำนวนนี้จะถูกอัดฉีดเขาสูระบบเศรษฐกิจ ไมต่ำกวา 1 แสนลานบาท

2. ระบบการเมืองยังมีความไมแนนอนวาโฉมหนาการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จากเหตุการณการชุมนุม 
ของมวลชนในขณะนี้

ดังนั้นยังคงมีคำถามที่คางคาอยูวางบประมาณ 2 ลานลานบาท จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไดหรือไม เศรษฐกิจ 
ไทยจะนิ่ง จะมีศักยภาพไดหรือไม การเมืองไทยจะเปนอยางไรตอไปแตเศรษฐกิจไทยในปนี้ นาจะมีเกณฑการเจริญเติบโต 
อยูที่ 3% และยังมีความหวังวาในปหนา จะดีขึ้นตอไป ไมต่ำกวา 4-5% ถาเศรษฐกิจโลกดี การเมืองเดน แตถาเศรษฐกิจโลก 
ไมดี การเมืองไมเดน การเติบโตทางเศรษฐกิจก็คงไมเกิน 3% ตามคาดการณ
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การคาระหวางประเทศทางบก
ดานตะวันตกของไทย และเมียนมาร 
เปนการคาดั ้งเดิมที ่มีมาอยางยาว 
นาน และสามารถทำรายไดเขาประเทศ 
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งแมภาครัฐจะให 
ความสำคัญตอการพัฒนาการคา 
ดานชายแดนตะวันตกของไทย และ 
กระชับความสัมพันธระหวางประเทศ 
ทั ้งสองใหเพิ ่มพูนมากยิ ่งขึ ้นก็ตาม 
แตการดำเนินธุรกรรมทางการคา 
ยังประสบปญหาอุปสรรคนานัปการ 
สาเหตุมาจากอะไร และควรหาทาง 
แกไขอยางไร

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการ
คาและการพัฒนา (องคกรมหาชน) 
จึงไดทำการศึกษาวิจัยการคาชายแดน 
โดยพื ้นท ี ่ เป าหมาย ดานศุลกากร 
แมสอด จังหวัดตาก  และดานเจดีย 
สามองคและชองน้ำพุรอน จังหวัด 
กาญจนบุรี โดยการศึกษาครั้งนี้ไดทีม 
คณาจารย คณะบร ิหารธ ุรก ิจและ 
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มาทำการศึกษาคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหา และอุปสรรค 
ทางการคา และเพื่อศึกษาวิเคราะห 
แนวโนม รูปแบบ และโอกาสทางการ 
คา และขอเสนอแนะแนวทางและ 
กลย ุทธ การพ ัฒนาการค าระหว าง 
ประเทศทางบกดานตะวันตกของไทย 
เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน อันนำมาซึ่งประโยชนทาง 
การคากับประเทศเพื่อนบานที่ยั่งยืน

 

ความสำคัญของจังหวัดตาก และดาน 
ศุลกากรแมสอด

จังหวัดตาก เปนจังหวัดท่ีมีความ 
สำคัญและมีศักยภาพดานการคาชาย
แดน ดวยอาณาเขตชายแดนความยาว 
ประมาณ 542 กิโลเมตร โดยมีการ 
พัฒนาเสนทางขนสงสินคาระหวางไทย 
กับเมียนมาร ที่ผานจุดผานแดนถาวร 
ตามแนวชายแดนไทย เมียนมาร ภายใต 
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) และยังมีโครงการ 
พัฒนาเสนทางที่สำคัญ คือ โครงการ 
พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor : EWEC)

ดานศุลกากรแมสอด  เปนจุด 
ผานแดนถาวร ตั้งอยูในอำเภอแมสอด 
ซ ึ ่ งม ี อาณาเขตต ิดต  อก ับ เม ี ยวด ี 
รัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาร เปนดาน 
ที่มีมูลคาการสงออกผานดานนี ้มาก 
ที่สุด ทำใหไทยสามารถเกินดุลการคา 
เมียนมารไดกวา 10,000 ลานบาท 
ตอป โดยมีชองทางเขา-ออก ตามแนว 
ชายแดน ซึ่งเปนชองทางธรรมชาติ 
มากกวา 30 ชองทาง สำหรับจุด 
ผานแดนที่สะพานมิตรภาพ ไทย-พมา 
ถือเปนจุดผานแดนถาวร ในขณะที่ 
ชองทางธรรมชาติที่ไดรับอนุญาตจาก
ศุลกากรตามมาตรา 5 ทวิ ใหเปน 
ทาขาที่ถูกตองตามกฎหมาย และมี 
คลังสินคาชั่วคราวของเอกชน อยูใน 
บริเวณใกลเคียงจำนวน 22 ทาขาม

 

ความสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี 
และดานศุลกากรสังขละบุรี

(ดานพระเจดียสามองค – ชอง 
ทางบานพุน้ำรอน)

จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัด 
หน ึ ่ งท ี ่ม ี เส นทางการขนส งส ินค า 
ระหวางไทย กับ เมียนมาร ตาม 
แนวชายแดนที่สำคัญเชนกัน โดยมี 
แนวชายแดนต ิดต อก ับเม ียนมาร  
ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มี 
ชองทางเขา-ออกตามแนวชายแดน 
30 จุด

ดานศุลกากรสังขละบุรี เปน 
ดานการคาที่สำคัญ โดยเฉพาะการ 
นำเขาสินคา ซึ่งกำกับดูแลดานการคา 
เปาหมายทั้งสอง ในพื้นที่ดังนี้

ดานพระเจดียสามองค เปนจุด 
ผอนปรนทางการคา และจุดผานแดน 
ชั ่วคราว อยู ติดกับดานพญาตองซู 
อำเภอพญาตองซู จังหวัดผาอัน รัฐ 
กะเหรี่ยงของเมียนมาร

ชองทางบานพุน้ำรอน เปน 
ช  อ งทางอน ุม ั ต ิ เ ฉพาะคราวของ 
ศุลกากร อยูที่อำเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี ติดกับมณฑลตะนาวศรี 
ของเมียนมาร ปจจุบันชองทางการคา 
นี้จะไมมีธุรกรรมการคา จะมีแตเพียง 
บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต 
จำกัด (มหาชน) ที่ไดรับอนุญาตใน 
การขนสงคน และสิ่งของไปยังเมือง 
ทวาย เพื่อใชในการกอสรางทาเรือ 
น้ำลึกทวาย และมีการขนสงสินคาได 
บางเล็กนอย กรณีมีผูประกอบการยี่น 
เรื่องขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ
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การคาชายแดนไทย-พมา
กรณีศึกษาดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก
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และดานเจดียสามองคและชองน้ำพุรอน จังหวัดกาญจนบุรี 



ผลการศึกษา

การศ ึกษาใช ข อม ูลปฐมภ ูม ิ 
และทุติยภูมิที่ไดจากการสำรวจภาค
สนาม การสังเกต การสัมภาษณ 
เชิงลึก และการประชุมระดมความคิด 
เห็นกลุม แลวนำมาวิเคราะหเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษา มีดังนี้

พบวาการคาระหวางไทย และ 
เมียนมารมีความพิเศษคือ เปนการ 
ดำเนินการคากับชนกลุ มนอยหลาย 
กลุมซึ่งเปนเขตปกครองตนเอง สลับ 
ก ั บ เขตการปกครองของร ั ฐบาล 
เมียนมารเปนชวง ๆ ซึ่งปญหาและ 
อุปสรรคทางการคาจะมาจาก 2 ประการ 
หลักคือ

1. จากความรวมมือของทั้งสอง 
ประเทศบริเวณชายแดน ประกอบ 
ดวย ความสัมพันธระหวางประเทศ 
นโยบายการคาระหวางประเทศ และ 
กฎระเบียบทางคา

2. จากบร ิ เวณพ ื ้ นท ี ่ การค  า 
ชายแดน ประกอบดวย พอคาชายแดน 
ที่อยูในพื้นที่ ความสัมพันธทางการคา 
ในระดับทองถิ่น (พอคา หรือ ผูซื้อ) 
ลักษณะการซื ้อขายและสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกทางการคา

นอกจากนี้ยังพบวาประเด็นความ 
มั ่นคงมีบทบาทสำคัญตอการดำเนิน 
ธุรกรรมการคา ในพื ้นที ่เปาหมาย 
อยางมาก สำหรับโอกาสทางการคา 
ของไทย พบวาเมียนมารและพื้นที่ 
เปาหมายมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดี
ตอการคาระหวางประเทศทางบกใน 
อนาคต ประกอบกับปจจัยสนับสนุน 
ในพื้นที่สงเสริมการคาชายแดน อาทิ 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแมสอด และ 
โครงการทาเรือน้ำลึกทวาย ท่ีจะสงผลดี 
ตอการขยายตัวทางการคาระหวาง 
ทั้งสองประเทศ ดังนั้นแนวโนมความ 
ตองการสินคาจึงมีมากขึ้น สินคาหลัก 
คือ สินคาอุปโภคบริโภค

ในงานว ิจ ัยได  เสนอแนวทาง 
และกลย ุ ทธ  ก า รพ ัฒนาการค  า 
จำนวน 6 แนวทาง ไดแก

1. การกำหนดนโยบายทาง 
การคาของไทยที่เชื่อมโยงกับเมียนมาร 
เพื่อสงเสริมการคาชายแดน การคา 
ผานแดน

2. การกระช ับความส ัมพ ันธ  
ระดับพื้นที่ 

3. การปรับปรุงกฎระเบียบทาง 
การคา

4. การสรางความพรอม และ 
ความเขมแข็งใหก ับผู ประกอบการ 
การคาชายแดน และการคาผานแดน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

5. การเสร ิมสร างส ิ ่ งอำนวย 
ความสะดวกทางการคา

6. สน ับสน ุนกลไก ในระด ับ 
พื้นที่ โดยภาครัฐควรใหความสำคัญ 
กับการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ 
ทางดานการคาระหวางประเทศ การ 
คัดเลือกผูวาราชการจังหวัด การจัดการ 
ดานระบบขอมูลขาวสาร รวมถึงการ 
แกปญหาชนกลุมนอย และการลักลอบ 
น้ำเขาสินคาอยางจริงจัง นอกจากนี้ 
ภาคร ัฐควรให ความสำค ัญต อการ 
สนับสนุนเอกชน ในการเปนผูนำการ 
ขับเคลื่อนการคาชายแดนใหมากที่สุด 
ในขณะท ี ่ภาคเอกชนควรให ความ 
รวมมือกับภาครัฐในการทำยุทธศาสตร 
ของประเทศ รวมถึงการใหความ 
รวมมือกับฝายความม่ันคง การปรับตัว 
ทางธุรกิจใหทันการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกการคายุคใหม โดยการสรางทายาท 
ธุรกิจ การรวมกลุมเพื่อสรางอำนาจ 
ตอรอง และการพัฒนารุปแบบการคา 
ใหม ๆ  เพื่อรองรับการแขงขันที่รุนแรง 
ขึ้น

22

Economic Review

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



คาระหวางประเทศทางบก ดาน 
ตะวันตกในพื้นที่เปาหมาย

การพิจารณาสินคานำเขา-สงออก 
สูงสุด 10 รายการ ของไทยในพื้นที่ 
เปาหมาย และทำการพยากรณมูลคา 
ทางการคา มูลคาการสงออก และ 
มูลคาการนำเขาระหวางสินคาไทย 
และเมียนมาร ซึ่งขอมูลที่ใชเปนขอมูล 
อนุกรมเวลาทั้งหมด 12 ป คือระหวาง 
ป 2543-2554 และทำการพยากรณ 
อีก 3 ปคือ 2555-2557 เพื่อ 
วิเคราะหแนวโนมทางการคาของไทย 
ผลการวิเคราะหคือ

3.1 จังหวัดตาก (ดานศุลกากร 
แมสอด) มีความโดดเดนดานการสงออก 
และสงผลใหไทยอยู ในฐานะเกินดุล 
การคา กับเมียนมารมาโดยตลอด

การนำเขาสินคาของไทย จาก 
เม ียนมารพบวากลุ มส ินคาที ่ม ีการ 
ขยายตัวอยางตอเน่ืองไดแก โค กระบือ 
สุกร แพะ แกะ และสินแร โลหะ 
เศษโลหะ และผลิตภัณฑกลุมสินคา 
ที่มีแนวโนมหดตัวอยางตอเนื่อง ไดแก 
ไม สัตวน้ำ เครื่องใช และของตกแตง 
ภายใน ผลไม และของปรุงแตงจาก 
ผลไม พืชน้ำมัน และผลิตภัณฑ และ 

แนวโนมและโอกาสทางการคา
ระหวางประเทศทางบกดานตะวันตก 
การว ิ เคราะห แนวโน มและโอกาส 
แบงเปน 3 ประเด็นคือ

1. การศึกษาศักยภาพในเชิง 
เศรษฐกิจ และสังคมของเมียนมาร 
พบวาศักยภาพทางที ่เอื ้อตอการคา 
ระหวางประเทศทางบกของไทยใน 
อนาคต เนื่องจากประเทศเมียนมาร 
เ ป  น ป ร ะ เ ท ศท ี ่ ม ี ท ร ั พ ย า ก ร ท ี ่ 
อุดมสมบูรณ ประเทศมีการเจร ิญ 
เ ต ิ บ โ ตขย ายต ั ว อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง ซึ่งอาจสงผลตอการยกเลิก หรือ 
ผอนคลายมาตรการการลงโทษจาก 
ประเทศตาง ๆ ไดแก สหรัฐ นอรเวย 
ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และ 
แคนาดา การปฎิรูปโครงสราง และกฎ 
ระเบียบตาง ๆ อาทิ การพัฒนา ระบบ 
การเงิน การธนาคาร ใหเปนสากล 
มากยิ ่งขึ ้น การรางกฎหมายลงทุน 
ตางชาติฉบับใหม ในสวนการคา 
ชายแดนดานตะวันตกของไทย ก็ได 
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานกฎระเบียบ 
ทางการคาของประเทศเมียนมาร ทั้ง 
ดานสินคานำเขา และสงออกใหมีการ 

ผอนปรนมากข้ึน  ดังน้ันการเปล่ียนแปลง 
เหลานี้ลวนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งยอม 
เป นสัญญานโอกาสทางการคาของ 
ไทยในอนาคต

2. การศ ึกษาศ ักยภาพของ 
พื้นที่เปาหมาย สามารถสรุปไดดังนี้

2.1 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
มีศักยภาพทางที่ดี พรอมรองรับ 

การดำเนินการคาของไทยในปจจุบัน 
และอนาคต โดยในพื ้นที ่นี ้มีปจจัย 
สนับสนุนทางการคา ไดแก การจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด การสงเสริม 
การคาชายแดน โดยหอการคาจังหวัด 
ตาก  และการสนับสนุนภาคการผลิต 
เพื่อเชื่อมโยงกับการคาชายแดน โดย 
สภาอุตสาหกรรม

2.2 พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
มีศักยภาพเพียงพอ และพรอม 

รองรับ การดำเนินการคาของไทยใน 
ปจจุบัน และอนาคต โดยในพื้นที่นี้ 
มีปจจัยสนับสนุนไดแก โครงการ 
ทาเรือน้ำลึกทวายในเมียนมาร และ 
โครงการสรางทางหลวงเช่ือมโยง ทาเรือ 
แหลมฉบัง-กรุงเทพ–ทาเร ือน ้ำล ึก 
ทวาย เมียนมาร

3. การวิเคราะหแนวโนมการ 
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เสื้อผาสำเร็จรูป
การสงออกสินคาไทย พบวา 

กล ุ มส ินค าท ี ่ม ีการขยายต ัวอย าง 
ตอเนื่องไดแก น้ำมันเบนซิน และ 
เครื ่องดื ่มที ่ไมมีแอลกอฮอล กลุ ม 
สินคาที่มีการขยายตัวคอนขางผันผวน 
ไดแก รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ 
ผาผืนและดาย เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป 
รถจักรยานยนต และสวนประกอบ 
กลุมสินคาที่มีแนวโนมหดตัว ไดแก 
น้ำมันปาลม น้ำมันดีเซล และเคมีภัณฑ 
อินทรีย 

ผลพยากรณ 3 ปตั้งแตป 2555-
2557 พบวา มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากป 
2554 เล็กนอย สำหรับการนำเขา 
และสงออกก็เปนไปในทิศทางเดียวกั
น

3.2 จังหวัดกาญจนบุรี (ดาน 
ศุลกากรสังขละบุรี)

การคาจะมุงเนนการนำเขาเปน
สำคัญ โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ และ 
ไทยขาดดุลการคามาโดยตลอด

การนำเข าส ินค าของไทยจาก 
เมียนมาร สินคาที่มีแนวโนมขยายตัว 
คือ สินแร โลหะอื่น ๆ และผลิตภัณฑ 
กลุ มส ินค าท ี ่ม ีท ิศทางหดตัวได แก  
รองเทา เครื่องใช และเครื่องตกแตง 
บานเรือน และผลิตภัณฑไม

การสงออกสินคาไทยพบวากลุม
สินคาที ่มีการขยายตัวตอเนื ่องไดแก 
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล โพรพิลีน 
วัตถุดิบเพื่อใชทำเครื่องสำอาง เครื่อง 
สำอาง เครื่องหอม และสบู น้ำมัน 
ดีเซล น้ำมันเบนซิน ซอส และน้ำปลา 
กลุมสินคาที่มีแนวโนมหดตัว ไดแก 
น้ำมันปาลม และน้ำผลไม

ผลพยากรณ 3 ป ตั้งแตป 
2555-2557 พบวามูลคาทางการคา 
ลดลงจากป 2554 โดยสวนมูลคา 
การนำเขาลดลง และมูลคาสงออกสูง 
ขึ้น

ขอเสนอแนะสำหรับภาครัฐและเอกชน

ภาครัฐ
1. รัฐควรกำหนดนโยบายการคา 

ระหวางประเทศในระยะยาว (2-3ป) 
รวมกับภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับ 
การคาชายแดนเปนหลัก เพื่อใหได 
กลยุทธและรูปแบบการคาที่เหมาะสม 
กับคูคาบริเวณชายแดนเมียนมาร

2. ผู ว าราชการในจังหวัดตาก 
กาญจนบุรี หรือบริเวณชายแดนที่ติด 
กับเมียนมาร ควรมีระยะเวลาในการ 
ดำรงตำแหนง อยางนอย 2-3 ป 
และต องม ีการกำหนดค ุณสมบ ัต ิ 
เฉพาะที่ตองเขาใจการคาทางชายแดน 
มีทัศนคติเชิงบวกกับเพื ่อนบาน มี 
ความมุ งมั ่นตอการพัฒนา และให 
ความสำคัญตอการคาชายแดนเปน 
หลัก

3. ทั้งภาครัฐ เอกชน จากสวน 
กลาง และสวนทองถิ่น ควรมีระบบ 
การเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร ตลอด 
ชายแดนไทย-เมียนมาร ตองรวมมือ 
กับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่น 
ของเมียนมาร ในการปรับปรุงระบบ 
ขอมูลขาวสารใหมีความแมนยำ

4. ควรลดความเขมงวด กวดขัน 
มองเชิงลบตอภาคธุรกิจ และหันมา 
รวมมือสนับสนุนทางการคา

5. ควรปองกัน และแกปญหา 
การลักลอบนำเขาสินคาอยางจริงจัง

6. มาตรการปองกันภัยคุกคาม 
จากชนกลุมนอยที่ชัดเจน รัดกุม เพื่อ 
สรางความราบรื่นทางการคา

ภาคเอกชน
1. ดานการผลักดันยุทธศาสตร 

ของประเทศ ภาครัฐ และเอกชน 
โดยเฉพาะพอคาชายแดน ควรรวมกัน 
วางยุทธศาสตร ทุก 3-6 เดือน

2. พัฒนาทายาททางธุรกิจของ 
พอคาชายแดน หรือนักธุรกิจ ที่ 

เชี ่ยวชาญการคาระหวางประเทศรุ น 
ใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน 
โลกการคาในปจจุบัน

3. การใหความรวมมือทางดาน 
ความมั่นคงระหวางภาครัฐและเอกชน 
ดวยทัศนคติที่ดีตอกัน

4. การรวมตัวเพื ่อสรางอำนาจ 
การตอรองกับกลุมธุรกิจโมเดิรนเทรด 
หรือกลุ มธุรกิจขามชาติ โดยมีการ 
พัฒนารูปแบบการคาใหม ๆ เพื่อทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

การค าระหว างประเทศด าน 
ตะวันตกของไทย ตั้งแตป 2555 
เปนตนไป มีแนวโนมที่สดใส และ 
เจริญเติบโต ดวยแรงขับเคลื่อนหลัก 
จากนโยบายการเปดประเทศเขาส ู  
ประตูการคา การลงทุน ระหวาง 
ตางประเทศ ของรัฐบาลเมียนมาร 
การสนับสนุนการคาของรัฐบาลไทย 
และความสัมพันธท่ีดีของท้ังสองประเทศ 
แมจะมีอุปสรรคบาง แตนักธุรกิจ 
ระบุว าสามารถแกปญหาภายในได 
ประเด็นสำคัญคือ ความมั่นคงทาง 
การคาระหวางประเทศ จึงควรมีการ 
ศึกษาในมิติด านความมั ่นคงเชิงลึก 
รวมกับมิติทางการคาระหวางประเทศ 
ควบคูกันไป ซึ่งจะไดรับขอมูลที่เปน 
ประโยชนตอภาครัฐ รวมถึงการปฎิรูป 
โครงสร างการดำเนินงานของคณะ 
กรรมการดานชายแดนไทย-เมียนมาร 
ชุดตาง ๆ ท่ีมีความซ้ำซอนใหเหมาะสม 
กับกลยุทธตอไป

ที่มา: 
ดร.ผุสดี พลสารัมย, อาจารย 

ฐะปะนีย มะลิซอน, อาจารยเติมธรรม 
สิทธิเลิศ. รายงานวิจัยการคาระหวาง 
ประเทศทางบกดานตะวันตก. สถาบัน 
ระหวางประเทศเพื ่อการคาและการ 
พัฒนา (International Institute for 
Trade and Development), 2555 
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การสงออกไทยป 2556 ในชวง 
9 เดือนแรกของป ขยายตัวเพียง 
0.05% เรียกไดวาแทบไมมีการขยาย 
ตัวเลข ในชวงไตรมาส 4 ซึ่งเปน 
ชวงโค งส ุดทายของการสงออกป 
2556 คาดวาการสงออกไทยจะเริ่ม 
ปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตามการฟน 
ตัวดังกลาวไมแรงพอที ่จะสามารถ 
ขับเคลื่อนการสงออกปนี้ใหขยายตัว
ไดมากนัก ในปหนาฟาใหม 2557 
คาดวาสถานการณการสงออกไทย 
จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้นเหมือน 
คนฟ นไข แตคงไมถึงขนาดสดใส 
มากมายนัก
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วิเคราะหโคงสุดทายการสงออกไทยป 56 

และมองไกลไปถึงป 57
วิเคราะหโคงสุดการสงออกไทยป 56

การสงออกไตรมาส 4 เริ่มสง 
สัญญาณการฟ นต ัวด ีข ึ ้นคาดวาจะ 
ขยายตัว 5.12% (อยูในชวง 4.2-7.0%) 
มีมูลคาสงออก 60,108 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ (อยูในชวง 59,601-61,189 
ลานเหรียญสหรัฐฯ) ยังไมแรงพอที่จะ 
สงผลใหการสงออกป 56 ใหฟนตัว 
เพราะ 3 ไตรมาสแรก โตเพียง 0.05% 
คาดวาภาพรวมการสงออกป 56 จะ 
ขยายตัว 1.31% (อยูในชวง 1.09-
1.79%) มีมูลคา 232,248ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ (อยูในชวง 231,740-233,329 
ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ ่งมีอัตราการ 

ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 ป นับตั้งแตป 
2553 (ตารางที่ 1)

ไตรมาส 4/2556 คาดวาการ 
สงออกไปสหรัฐฯ อียู และอาเซียน 
จะเปนแรงขับเคลื ่อนการสงออกที ่ 
สำคัญ โดยการสงออกไปตลาดดังกลาว 
จะสามารถขยายตัวได 9.87%, 9.93% 
และ 10.87% ในสวนของอาเซียนเดิม 
และการสงออกไทยจะขยายตัว 8.12% 
ในตลาดอาเซียนใหม นอกจากนี้ยัง 
พบวาการสงออกไปตลาดรองจะมี 
ทิศทางดีขึ้นเชนกันโดยสามารถขยาย
ตัวได 5.22% ในไตรมาส 4 อยางไร 
ก็ตามไทยตองพึงระวังการสงออกไป 
ตลาดอินเดีย และจีน ที่มีแนวโนม 



เศรษฐกิจ ดังนั้นคาดวาใน 2 ตลาดนี้ 
ไทยจะสามารถไปสงออกไดมากขึ ้น 
โดยมีการขยายตัว 8.39% และ 5.80% 
จาก 2.36% และ 4.01% ในป 2556 
ดานอาเซียนเกา ซึ่งเปนตลาดหลักของ 
ไทยเช นก ันม ีแนวโน มความสำค ัญ 
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในป 2557 คาดวา 
ไทยจะมีสัดสวนพึ ่งพิงการสงออกไป 
ตลาดนี้เพิ่มขึ้นจากรอยละ 18.14% 
เปน 18.20% (ไทยจะมีสัดสวนการ 
พึ่งพิงอาเซียนรวม 26.03%) ในสวน 
ของตลาดที ่น ากังวลคือตลาดญี ่ป ุ น 
คาดวาในป 2557 การสงออกจะหยุด 
นิ่งหรือหดตัวตอเนื่องปที่ 3 เนื่องจาก 
นโยบายทางดานเศรษฐกิจที ่เขมงวด 
ขึ้นของญี่ปุน จะสงผลกระทบตอการ 
บริโภคภายในประเทศญี่ปุ นใหชะลอ
ลง โดยคาดวาการสงออกไทยไปตลาด 
ญี่ปุนจะหดตัว 0.02 ในป 2557

ตลาดรอง ตลาดนี้โดยภาพรวม 
ในป 2557 ไทยยังสามารถสงออกไดดี 
ตอเนื่องในทุกตลาด ยังเปนตลาดที่มี 
อนาคตสดใส คาดวาการสงออกในป 
2557 ไปตลาดรองจะขยายตัว 5.03% 
จาก 4.53% ในป 2556

ตลาดใหม ป 2557 ทิศทาง 
ตลาดใหมที่สำคัญของไทย อยางจีน มี 
แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ชะลอลง ซึ่งจะกระทบตอการสงออก 
ขอ ง ไทย ไปตลาดน ี ้ ใ ห  ข ย า ยต ั ว 
ปานกลางไมสดใสอยางที่คิด โดยคาด 
วาจะขยายตัว 4.44% (ในอดีต 18 ป 
ที่ผานมาการสงออกไทยไปตลาดจีน 
ขยายตัวเฉลี่ย 17.98) (ตารางที่ 1)

ปจจัยที่สงผลตอการสงออก 
ไตรมาส 4/56 และ ป 2557

ป 2557 ปจจัยหลักที่จะมีผล 
ตอการสงออกไทยคือ ทิศทางเศรษฐกิจ 
โลกซึ่งสงสัญญาณบวก ปจจัยอัตรา 
แลกเปลี ่ยนที ่ผ ันผวนรวมถึงราคา 
สินคาเกษตรมีแนวโนมลดลง ใน 
ขณะที่ราคาพลังงานยังอยู ในระดับ 
สูง 

1. ทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลก ป 2557 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะ 
ขยายตัว 3.6% จาก 2.9% ในป 2556
โดยประเทศพัฒนาแลวจะกลับมามี 
บทบาทสำค ัญในการข ับ เคล ื ่ อน 
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หดตัว 3.68% และ 0.31% ในชวง 
โคงสุดทายของป ตลาดที ่ดูจะเปน 
อุปสรรคมากที่สุดในชวงไตรมาส 4 
ของไทย คือ การสงออกไปตลาดญี่ปุน 
ทั้งนี้การคาดวาการสงออกไปตลาดนี้
จะหดตัวตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 3 โดย 
การคาดวาจะหดตัว 5.76%โดยเฉพาะ 
กลุ มสินคารถยนต แผงวงจรไฟฟา 
เคร่ืองใชไฟฟา ยางพาราและผลิตภัณฑ 
รวมถึงไก ที่สงออกไปตลาดญี่ปุน 

วิเคราะหไกลการสงออกไทยป 57 

การสงออกไทยป 2557 คาดวา 
จะฟ นตัวขึ ้นอยางชาๆโดยขึ ้นกับ 
ปจจัยการฟ นตัวของเศรษฐกิจโลก 
เปนหลัก

โดยคาดว  าสามารถขยายต ัว 
5.48% (อยูในชวง 4.0-7.9%) มีมูลคา 
สงออก 244,986 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(อยูในชวง 241,502-250,560 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ) โดยวิเคราะหแยกตาม 
กลุมตลาดสงออก ดังนี้

ตลาดหลัก ในสวนของสหรัฐฯ 
และยุโรป มีสัญญาณการฟนตัวทาง 
>

>

>

>



เศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะ 
สหรัฐฯ (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 3)

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อพิจารณา 
จากตัวแปรทางเศรษฐกิจลาสุดพบวา
มีการพื้นตัวดีขึ้น เชน ตลาดอสังหา 
ริมทรัพย และอัตราการวางงาน เปนตน 
โดยอ ัตราการว างงานลดลงจากท ี ่ 
10% ในป 2552 มาอยูที่ 7.3% และ 
7.2 ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 
(เกือบต่ำสุดในรอบ 5 ป) ในป 2557 
คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.6 แตอยางไรก็ 
ตามตองจับตามองนโยบายดานการ 
เงินของสหรัฐฯอยางใกลชิดที ่ใกลถึง 
จุดเปลี ่ยนจากการที ่ธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ (Fed Reserve) สงสัญญาณ 
การลดมาตรการผ อนคลายในเช ิง 
ปริมาณทางการเงิน (Quantitative 
Easing: QE) ซึ่งจะสงผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจโลกในภาพรวม

เศรษฐกิจยุโรปเริ ่มสงสัญญาณ 
ของการฟ นตัวจากภาวะถดถอยทาง 
เศรษฐกิจในระยะตน แตเศรษฐกิจยัง 
คอนขางเปาะบาง ในไตรมาส 2/2556 
เศรษฐกิจ EU เริ่มมีการขยายตัวหลัง 
จากที่ตกอยู ในภาวะถดถอยตอเนื ่อง 
มา 6 ไตรมาส แตอยางไรก็ตามตลาด 
แรงงานใน EU ยังคงอยูในภาวะซบเซา 
และอัตราการวางงานยังอยูในระดับสูง  
คาดวาในป 2556 เศรษฐกิจ EU 
จะหดตัวรอยละ 0.4 แตจะปรับตัว 
ดีข ึ ้นจนสามารถขยายตัวไดร อยละ 
1.0 ในป 2557

เศรษฐกิจญี่ปุน ในป 2556 คาด 
วาเศรษฐกิจจะขยายตัว 2.0% ใกล 
เคียงกับปที ่ผานมา จากมาตรการ 
กระตุนทางดานการคลัง และนโยบาย 
ทางดานการเง ินที ่ผ อนคลายที ่ช วย 
สนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน และ 
การลงทุนของญ่ีปุน ประกอบกับคาเงิน 
เยนที่ออนคาเปนปจจัยสนับสนุนดาน
การสงออกของญี ่ปุ น ในป 2556 
อยางไรก็ตามคาดวาในป 2557 เศรษฐกิจ 
ญี ่ป ุ นจะชะลอลงโดยขยายตัวเพียง 
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ปจจัยหลักที่จะมีผลตอการสงออกไทย
คือทิศทางเศรษฐกิจโลก
ซึ่งสงสัญญาณบวก
ปจจัยอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
รวมถึงราคาสินคาเกษตร
มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ราคาพลังงาน
ยังอยูในระดับสูง 

ป 2557
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1.2% เนื่องจากนโยบายการกระตุน 
การคลังที่ลดลง และภาษีการบริโภค 
ที่เพิ่มขึ้น (Consumption tax)

เศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจในป 2556 
ของจีน คาดวาจะขยายตัว 7.6 (2012 
ขยายตัว 7.7%) ในป 2557คาดวาจะ 
ขยายตัวชะลอลงเหลือ 7.3 เนื่องจาก 
จีนจะผลักดันการลดกำลังการผลิต 
สวนเกินในภาคอุตสาหกรรมเร็วขึ้น 1 
ป เปนป 2557 จากที่ไดมีการวางแผน 
ไวใหเสร็จส้ินในป 2558 ซ่ึงการขยายตัว 
ท ี ่ชะลอลงของเศรษฐก ิจจะส งผล 
กระทบตอประเทศเกิดใหมในเอเชีย

เศรษฐกิจอินเดีย คาดวาจะขยายตัว 
3.8% จาก 3.2% ในป 2555 เน่ืองจาก 
การผลิตภาคการเกษตรเปนสำคัญซึ่ง
ช วยชดเชยภาคอ ุตสาหกรรมและ 
บริการที่ไมสดใสนัก รวมถึงนโยบาย 
ดานการเงินที่เขมงวดที่สงผลดานลบ
ตอความอุปสงคในประเทศ ในป 2557 
คาดวาเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 
เพิ่มขึ้น 5.1% จากภาคการสงออก 
เปนสำคัญ

ASEAN-5 ในป 2557 จะมีการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 5.4% จาก 5.0 
ในป 2556

2. การผันผวนของคาเงินบาท 
การผันผวนของคาเงินบาทเปนปจจัย
เสี่ยงอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนการยาก 
ตอผู สงออกในการที ่จะวางแผนการ 
สงออก ทั้งนี้เมื่อทำการวิเคราะหคา 
เงินบาทเปน 3 ชวง คือ ชวงตนป พบ 
วาในชวงตนปต้ังแตมกราคม ถึง เมษายน 
2556 คาเงินบาทไทยมีแนวโนมแข็ง 
คาขึ้นโดยในชวงนั้นคาเงินเฉลี่ยอยูที ่ 
29.78 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ในชวง 
เดือนพฤษภาคมที่ Fed สงสัญญาณ 
วาอาจมีการลด QE สงผลใหเงินทุน 
ไหลออก เงินบาทผันผวนมากขึ้นกวา 
ในชวงตนป และมีทิศทางออนคาลง 
โดยในชวงพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
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2556 คาเงินบาทออนคามาอยูที่เฉลี่ย 
31.16 บาท/เหรียญสหรัฐฯ และใน 
เดือนตุลาคม 2556หลังจากที่สหรัฐฯ 
สามารถประนีประนอมปญหาหนวยงาน 
บางสวนของสหรัฐฯ ตองปดทำการลง 
(Government Shutdown) และ 
ปญหาเพดานหนี ้สาธารณะ (Debt 
Ceiling) คาเงินมีความผันผวนลดลง 
มีคาเฉลี่ยนอยูที่ 31.39 บาท/เหรียญ 
สหรัฐฯ (1-24 ตุลาคม 2556)

ไตรมาส 4/56 คาดวา Fedจะ 
ยังไมลด QE และทิศทางคาเงินบาท 
จะอยูที่ 31.07-31.42 แข็งคาขึ้น 
0.05-1.16% จาก 31.44 ในไตรมาส 
3 ออนคาลง 1.47-2.26% จากของ 
คาเฉลี่ย 9 เดือนแรกของป 2557 
คาดวา Fed อาจลด QE ในชวง 
ไตรมาสแรกของป 2557 ซึ่งจะสง 
ผลใหเงินทุนไหลออกและเงินบาทจะ
ออนคาอยูในชวง 30.89-31.22 บาท/ 
เหรียญสหรัฐฯ (ภาพที่ 3)

ดานทิศทางอัตราแลกเปลี ่ยน 
ของประเทศในอาเซียนพบวามีทิศทาง 
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ออนคาลงในทิศทางเดียวกันหลังจาก
ที่ Fed สงสัญญาณวาอาจลด QE 
ในเดือนพฤษภาคม 2556 ทั้งนี้พบวา 
กอนหนานั ้นไทย และลาวมีทิศทาง 
การแข็งคาของเงิน แตหลังประกาศ 
คาเง ินบาทของไทยออนคาลงเป น 
อันด ับสามของประเทศในอาเซ ียน 
(ตารางที่ 3)

3. ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
และกลุ มอาหารของโลกมีแนวโนม 
ลดลง ในขณะที่ราคาพลังงานยังอยู 
ในระดับสูง ทิศทางราคาสินคาเกษตร 
และกลุมอาหารซึ ่งเปนสินคาสงออก 
ของไทยมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ 
ราคาพลังงานซึ ่งเป นป จจ ัยในการ 
ผล ิตและขนส งย ั งอย ู  ในระด ับส ู ง 
ผู ส งออกจึงยังคงตองแบบรับภาระ 
ตนท ุนในระด ับส ูงในขณะที ่ส ินค า 
เกษตรกล ับสวนทางชะลอลงหร ือ 
คอนขางคงที่ (ภาพที่ 4)

4. สรุปการสงออกไทยป 56 
และมองไกลไปถึงป 57 การสงออก 
ไตรมาส 4 ของป 2556 เปนจะ 

เริ่มฟนตัวอยางชา ๆ อยางไรก็ตามใน 
ภาพรวมการสงออกป 2556 ยังคง 
ซบเซา สงผลใหการสงออกขยายตัว 
ต่ำสุดในรอบ 4 ป แตในปหนาฟาใหม 
2557 การสงออกจะฟนตัวดีขึ้นแตไม 
ถึงขั้นสดใสนัก โดยมีการฟนตัวของ 
เศรษฐกิจกิจโลกเปนปจจัยหลักใน 
การขับเคลื่อน อยางไรก็ตามผูสงออก 
ตองจับตามมองนโยบายดานการเงิน
ของสหรัฐฯ รวมถึงการฟ นตัวทาง 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรปอยาง 
ใกลชิด ดานประเทศเกิดใหมอยางจีน 
คาดวาจะไมเติบโตมากอยางที่ผาน ๆ 
มา นอกจากนี้ผูสงออกตองวางแผน 
รับมือคาเงินที ่อาจผันผวนและราคา 
สินคาเกษตรที่ชะลอถึงลดลง ดาน 
ปจจ ัยในประเทศที ่ต องต ิดตามคือ 
สถานการณทางการเมืองที่อาจสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
รวมถึงเปนอุปสรรคในการขนสงสินคา 
เปนตน

>

>

่ ่ ่ 



บทความฉบับท่ีแลว ผมไดนำเสนอ 
“10 คำถาม-คำตอบสำหรับการลงทุน 
ในพมา” แตพูดถึงไดเพียง 5 คำถาม 
เท  าน ั ้ น เพราะพ ื ้นท ี ่ ในการเข ียน 
บทความหมดเสียกอน ผมเลยตองมา 
ตอดวยบทความฉบับนี ้ที ่ยังเหลืออีก 
5 คำถาม ดังนี้

คำถามท่ี 6 สัดสวนการถือครอง 
หุนและสิทธิพิเศษที่ใหกับนักลงทุน
ชาวไทยในกรณีเปดบริษัทในประเทศ 
พมา

คำถามนี ้เกี ่ยวของกับกฎหมาย 
การลงทุนตางชาติของพมาโดยตรง 
ไม ว าจะเปนกฎหมายเก าหร ือใหม 
อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือหุนได 
100 เปอรเซ็นต หากไมตองการเปน 
เจาของทั้งหมด สามารถรวมทุนกับ 
นักธุรกิจในพมาจำนวนกี ่เปอรเซ็นต 
ขึ้นกับการตกลงกัน สวนสิทธิพิเศษ 
ไดแก ยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคล 5 
ป การนำเขาวัตถุดิบไมตองเสียภาษี 3 
ป ธุรกิจสงออกไมตองเสียภาษี 50% 
ของกำไร และระยะเวลาการเชาที่ดิน 
50 ป และตอไดอีกครั้งละ 10 ป 
เปนตน แตท่ีเพ่ิมมาก็คือตองจางแรงงาน 
พมา 25% ใน 2 ปแรก จางอีก 50% 
ในอีก 2 ปตอมาและจางเพิ่มอีก 75 % 
ในปที่ 6

คำถามที่ 7 การถือครองหรือ 
การเชาที่ดินในประเทศพมา

ในกฎหมายของพมาไมอนุญาต 
ใหนักลงทุนตางชาติถือครองหรือเปน
เจาของที่ดินได นักลงทุนตางชาติได 
สิทธิก็คือ “การเชาที่ดินเทานั้น” ซึ่ง 
สิทธิของการเชาที่ดินก็ขึ ้นกับวาทาน 
ตองการเชาที ่ด ินเพื ่อว ัตถุประสงค 
อะไร ที่ไหน ถาตองการสรางโรงงาน 
เพื่อการผลิต ทานตองไปเชาที่ดินใน 
เขตอุตสาหกรรม หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
หรือหากตองการเชาเพื่อทำการเกษตร 
ตองออกไปนอกเขตอุตสาหกรรม ใน 
เขตอุตสาหกรรมสามารถเชาได 50 ป 
และตอไดอีก 10 และ 10 ป สวนใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษนักลงทุนเชาไดเริ่ม 
แรก 30 ป ตอไดอีก 15 ป และอีก 15 
ป

คำถามที่ 8 คาแรงขั้นต่ำภายใน 
ประเทศพมาเทาไหร 

คาแรงขึ ้นต่ำในพมาปจจุบันอยู 
ที่ 120 บาทตอวัน แตในแตละพื้นที่มี 
ความแตกตางกันดังนี้ ในยางกุง 120 
-150 บาท/วัน ในผาอัน เมืองหลวง 
รัฐกะเหร่ียง 120 บาท/วัน ในเมาะละแหมง 
เมืองหลวงรัฐมอญ 120 บาท/วัน และ 
ในเขตพะโคอยู 120-130 บาท/วัน 

เมื่อถามนักธุรกิจทองถิ่นในพมา อีก 
ไมเกิน 5 ป คาดวาคาจางปรับขึ้นเปน 
200 บาท/วัน และในยางกุงจะเปน 
250 บาท/วัน อยางไรก็ตามในกฎหมาย 
การลงทุนฉบับใหม นายจางตองทำ 
ประกันสังคมใหกับลูกจางตามกฎหมาย 
ประกันสังคม (Social Security Act 
1954) ท่ีกำหนดวาถาสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจางตั้งแต 5 คนขึ้นไป ตอง 
กำหนดใหนำเงินกองทุนประกันสังคม 
โดยแบงเปนนายจางจายรอยละ 2.5 
ของคาจางตอเดือนและลูกจางจาย 
รอยละ 1.5 ของรายไดตอเดือน

คำถามที่ 9 ใบอนุญาตของคน 
ไทย (Work Permit) ในบริษัทที่จด 
ทะเบียนในพมาใชไดในระยะเวลา 
เทาไร

 ตามกฎหมายพมาวาดวยคนเขา 
เมือง (Myanmar Immigration Act 
of 1947) กำหนดใหชาวตางชาติที่จะ 
เดินทางเขาประเทศพมาตองมีการขอ
ใบอนุญาตเขาเมือง (Visa) เสียกอน 
แมว าในขณะนี ้ประเทศสมาช ิกใน 
กลุมประเทศอาเซียนไดมีความตกลง
รวมกันที่จะยกเวนการขอวีซาประเภท 
ชั่วคราวใหกับคนในชาติของประเทศ
สมาชิก แตประเทศพมายังไมไดมีการ 
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งดเวนการขอวีซาใหชาติใด ๆ ดังนั้น 
คนไทยท่ี ตองการเดินทางไปท่ีประเทศ 
พมาก็จะตองยื ่นขออนุญาตเขาเมือง 
กอนเดินทาง การจางแรงงานชาวตางชาติ 
ก็อยู ภายใตบังคับของกฎหมายพมา 
วาดวยแรงงาน (Myanmar Labor 
Law) ทั้งนี้ประเทศพมายังไมมีระบบ 
การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
ที ่จะกำหนดให ชาวต างชาต ิได ร ับ 
อนุญาตอยูและทำงานในประเทศพมา 
โดยหนังสือตรวจลงตราคนเขาเมือง 
ประเภททำงาน (Work Visa) โดยจะ 
ใชใบอนุญาตที่เรียกวา Stay Permit 
แทน ดังน้ันใครตองการทำงานท่ีประเทศ 
พมาก็จะตองไดรับใบอนุญาต Stay 
Permit ถึงจะสามารถอยูในประเทศ 
พมาเปนชวงเวลานานกวาใบอนุญาต 
เขาเมืองชั่วคราว ในทางปฏิบัติเรื่อง 
การทำงานของคนตางชาติในประเทศ
พมานั้นบริษัทที่ ไดรับ MIC Permit 
ภายใตกฎหมายพมาวาดวยการลงทุน
ของตางชาติ (MFIL) นั้นสามารถที่จะ 
จางงานชาวตางชาติไดดังที ่กลาวมา 
แลวในเร ื ่องการลงทุนของตางชาติ 
ภายใต MFIL ทั้งนี้บริษัทที่ประสงค 
จะจางผู  เช ี ่ยวชาญหรือชางเทคนิค 
หรือผู บริหารที ่เปนชาวตางชาติตอง 

แจงจำนวนชาวตางชาติที่ตองการจาง
ให MIC ทราบในตอนยื่นขออนุมัติ 
การลงทุน ซึ่งตำแหนงที่ขอจางชาว 
ตางชาตินั้นตองเปนกรณีที่คนพมาทำ
ไมไดหลังจากที่ ไดรับMIC Permit 
แลว บริษัทจะตองไปยื่นขอใบอนุญาต 
Stay Permit ผานกระทรวงที่กำกับ 
ดูแลกิจการที่บริษัทดำเนินกิจการอยู 
เพ ื ่ อย ื ่ น เร ื ่ องขออน ุญาตต อไปท ี ่ 
Department of Immigration ที่จะ 
มีอายุ 3 เดือน หรือ 12 เดือน และ 
/หรือ สามารถเขาออกประเทศไดหลาย 
ครั้ง ๆ ไดในระหวางเวลาที่ไดรับ Stay 
Permit

คำถามที่ 10 การจดทะเบียน 
บริษัท การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียน 
ในพมาตองทำอยางไร

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนทั่วไปที่ตอง 
ทำ ขั้นแรกของการจดทะเบียนบริษัท 
คือตองขอใบอนุญาตการลงทุน (MIC 
Permit) หลังจากนั ้นตองไปขอใบ 
อนุญาตการคา (Permit to Trade) 
ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้ตองไปดำเนินการ
ที่สำนักการลงทุน (Directorate of 
Investment and Company 
Administration) หรือ “DICA” 

สำนักงานต้ังอยูท่ีตึก 32 ณ กรุงเนปดอร 
สำนักงานนี ้อยู ภายใตการกำกับของ 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพมา 
(Myanmar Investment Commission : 
MIC) สังกัดกระทรวงวางแผนและพัฒนา 
เศรษฐกิจ

ทานผู อานครับ ผมไลเลียงมา 
ทั้งหมด 10 คำถามแลว ยังมีอีกหลาย 
คำถามที่นาสนใจ ผมขอสรุปเปนขอคิด 
สักนิดวาถานักธุรกิจตองการลงทุน 
หรือทำธุรกิจในพมาและมีศักยภาพ 
ทางการเงินเพียงพอ ทานตองเขาไปดู 
ลูทางการคาหรือการลงทุนดวยตัวเอง 
ไปเองหรือสงทีมงานฝงตัวที่พมาสัก 1 
ป ศึกษาการตลาดและชองทางในพมา 
เพื ่อใหทานเห็นภาพของพมาอยาง 
ชัดเจน แตถาทานบอกวาไมสามารถ 
ทำในสิ่งที่ผมแนะนำ วิธีเดียวก็คือเขา 
มาคุยกันที่ “ศูนย TOI” ของ BOI 
ส วนเร ื ่องระเบ ียบและกฎหมายท ี ่ 
เกี่ยวของกับการคาและการลงทุน ไม 
ตองกังวลเลยครับ ในยางกุงมีสำนักงาน 
กฎหมายหลายสำนัก สวนใหญเปน 
บริษัทฝรั่งมีสาขาทั่วโลก มีสำนักงาน 
หนึ่งบอกผมวา “1,000 ดอลลาร” 
ทานไดบริษัทในพมาเลย
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ขั้นแรกของการจดทะเบียนบริษัทคือตองขอใบอนุญาตการลงทุน (MIC Permit)

หลังจากนั้นตองไปขอใบอนุญาตการคา (Permit to Trade) ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้

ตองไปดำเนินการที่สำนักการลงทุน

(DIRECTORATE OF INVESTMENT AND

COMPANY ADMINISTRATION)

หรือ “DICA”



จากสถ ิ ต ิ ของธนาคารแห  ง 
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 พบ 
วาประเทศไทยมีจำนวนการลงทุน 
จากไทยในตางประเทศ (Outward 
FDI) ทั้งสิ้นกวา 11.5 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีจำนวนเพิ่ม 
จากป พ.ศ. 2554 ถึงกวารอยละ 80 
โดยการลงทุนในตางประเทศที ่เพิ ่ม 
ขึ ้นเก ิดมาจากหลายปจจ ัยด วยกัน 
อาทิเชน คาเงินบาทที่แข็งขึ้น ซึ่งทำ 
ใหต นทุนทางธุรกรรมในตางแดนมี 
ราคาถูกลง ประกอบกับอัตราการ 
เจ ร ิ ญ เ ต ิ บ โ ตทา ง เ ศ รษฐก ิ จ ขอ ง 
ประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียนที่มี
แนวโนมสูงขึ ้น ทำใหความตองการ 
สินคาอุปโภคและบริโภคสูงขึ ้นเปน 
เงาตามตัว ซึ ่งเปนโอกาสอันดีของ 
ผูประกอบการไทยในการขยายธุรกิจ 
เขาไปในประเทศซึ่งตลาดมีศักยภาพ 
รองรับสินคาและบริการในรูปแบบที่
หลากหลายจากตางแดน แตอุปสรรค 
ที่ผูประกอบการสวนใหญจะตองพบ
เจอในอันดับตนๆก็คือ อุปสรรคทาง 
กฎหมาย ดังนั้นบทความในครั้งนี้จะ 
รวบรวมเกร็ดความรูทางกฎหมายการ
ลงทุนซึ่งไดรับการซักถามอยูบอยครั้ง
จากผูประกอบการผูสนใจที่จะเขาไป
ลงทุนในประเทศอื่น

1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศที่ตอง
การเขาไปลงทุน

กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการ 
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวในแต 
ละประเทศจะมีความแตกตางกันใน 
เน ื ้อหาสาระ แตโดยหลักการจะมี 
ความคลายคลึงกันในเรื ่องการกำกับ 
การเขามาของธุรกิจตางดาวในเชิง 
นโยบาย ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกตางกัน 
เชน ของประเทศพมาจะเรียกวา “Foreign 
Investment Law” สวนในประเทศ 
อินโดนีเช ียจะเร ียกว า “Foreign 
Investment Act” แตหลักการที่ทุก 
ประเทศมีเหมือนกันคือ การระบุ 
เง ื ่อนไขว าธ ุรก ิจประเภทใดเป น 
ธุรกิจใหคนตางชาติและไมอนุญาต 
ใหคนตางดาวทำ ธุรกิจประเภทใด 
ตองมีใบอนุญาตในการประกอบการ 
หรือตองไดรับอนุมัติโดยหนวยงาน 
รัฐบาล นอกจากน้ีกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับการประกอบธุรกิจคนตางดาวยัง 
อาจระบุส ัดส วนการถือหุ นของคน 
ตางดาว หรือประเภทของธุรกิจที ่ 
บังคับใหตองมีหุนสวนอยางนอยเปน
คนชาติ อาทิเชน ในประเทศเวียดนาม 
ในสาขาธุรกิจ Travel Agencies และ 
Tour Operations Services ระบุ 

ใหคนตางดาวประกอบกิจการรวมคา 
(Joint Venture) กับบริษัทของคน 
เวียดนามเทานั้น และธุรกิจทุกสาขา 
ที่เขาตลาดหลักทรัพยเวียดนามตองมี
สัดสวนผูถือหุนตางดาวไมเกินรอยละ 
49 เปนตน

นอกเหนือจากกฎหมายการลงทุน 
ของคนตางดาวในเชิงนโยบายแลว 
นักลงทุนตางชาติควรจะตองศึกษา 
กฎหมายเฉพาะในสาขาที่จะประกอบ 
ธุรกิจ เนื่องจากจะมีการระบุเงื่อนไข 
ในเรื ่องสัญชาติของกรรมการบริษัท 
สัดสวนผูถือหุนตางดาวในสาขาธุรกิจ
เฉพาะ และเงื่อนไขโดยเฉพาะที่เกี่ยว 
กับสาขาธุรกิจนั้น นอกจากนี้ บาง 
ประเทศอาจจะมีกฎหมายที่ใหสิทธิ
พิเศษทางการลงทุนในเรื่องของ การ 
ยกเวนภาษีเงินได การยกเวนอากร 
ขาเขา และสิทธิพิเศษในการครอบครอง 
ที่ดิน สำหรับนักลงทุนตางดาวที่เขา 
มาประกอบธุรกิจประเภทที่ไดรับการ
สงเสริมของรัฐ เชนเดียวกับท่ีประเทศไทย 
ใหส ิทธ ิพ ิเศษในการการลงทุนตาม 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนของ 
BOI นั่นเอง
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อ.ดร.ประพันธพงษ ขำออน

5 ประการ
ในการไปประกอบธุรกิจ
ตางประเทศ



2. ใหความสำคัญกับวิธีระงับ 
ขอพิพาทในสัญญา

ในการประกอบธ ุ รก ิ จแต ละ 
ประเภทไมวาจะเปน นำเขา-สงออก 
ธุรกิจจัดจำหนาย ฯลฯ ก็จะตองมี 
การทำสัญญาธุรกิจกันทั้งนั้น ในการ 
ตกลงสัญญาสวนมากจะมีทนายความ
ของทั ้งสองฝายในการเจรจาหนาที ่ 
และความรับผิดชอบของแตละฝาย 
แตหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในสัญญา
คือ การตกลงวิธีการระงับขอพิพาท 
ซึ ่งมักตกลงใหเกิดการรอมชอมกัน 
ใหมากที่สุด และหลีกเลี่ยงการนำ 
คดีขึ้นสูศาล เนื่องจากในบางประเทศ 
กระบวนการศาลจะใชเวลานานและ 
คาใชจายสูง ดังน้ันวิธีการระงับขอพิพาท 
ท่ีเปนท่ีนิยมไดแก การเจรจา การไกลเกล่ีย 
และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง 
การระงับขอพิพาทโดยวิธีการแตงตั้ง
อน ุญาโตตุลาการในปจจ ุบ ันได ร ับ 
ความนิยมมากขึ ้นเนื ่องจากคู พิพาท 
สามารถแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ขึ้นมาพิจารณาขอเท็จจริงไดโดยการ
ตกลงยินยอมของทั้งสองฝาย และ 
กระบวนการพ ิจารณาก ็ไม ย ืดเย ื ้อ 

เหมือนศาล แตประเด็นสำคัญอยูที่วา 
คู ส ัญญาจะตองเจรจาตกลงสถานที ่ 
ของอนุญาโตตุลาการ เชนจะใหอยูที่ 
ประเทศไทย หรืออยูประเทศอื่น ซึ่ง 
เมื ่ออนุญาโตตุลาการมีคำชี ้ขาดออก 
มาแลว จะมีผลบังคับแกฝายที่แพใน 
การที่จะตองปฏิบัติตาม และหากคู 
ความฝายใดไมทำตามคำช้ีขาด คูความ 
อีกฝายหนึ่งสามารถรองขอตอศาลให
บ ั งค ับตามคำช ี ้ ขาดของอน ุญาโต 
ตุลาการได

สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือการ 
เจรจากฎหมายท ี ่จะใช ในส ัญญา 
(Governing Law) โดยที่ถาหากใน 
ส ัญญาระบ ุ ให  กฎหมายไทย เป น 
กฎหมายที่ใชในสัญญา ก็หมายความ 
วาการตีความสัญญาจะเปนไปตาม 
กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งอาจจะ 
ทำใหคูความฝายไทยไดเปรียบในการ
ใชขอสัญญาดังกลาว

3. รูปแบบของธุรกิจแตละประเภท 
ที ่ เข าไปลงทุนจะก อให เก ิดความ 
รับผิดที่แตกตางกัน

ในการเขาไปประกอบธุรกิจตาง

แดน นักลงทุนสามารถเลือกไดวาจะ 
เขาไปจัดต้ังบริษัท หางหุนสวน ตัวแทน 
จำหนายใด ๆ หรือจะลงทุนโดยการ 
เขาไปถือหุ นในบริษัทตางดาวเพียง 
อยางเดียวโดยไมเขาไปจัดตั ้งบริษัท 
เพ ื ่อประกอบกิจการก็ได  (Non-
Establishment) 

กรณ ีท ี ่ ค ู  พ ิ พาท เป  น เอกชน 
ขั ้นแรกตองดูประเภทธุรกิจของตน 
เชนในกรณีที ่ไมมีการไปจัดตั ้งบริษัท 
แตเปนการซื ้อหุ นในบริษัทตางชาติ 
โดยท ี ่ผ ู  ซ ื ้ อห ุ นอย ู ท ี ่ประเทศไทย 
การซ ื ้อห ุ นล ักษณะนี ้จะม ีการทำ 
สัญญา “Share Purchase Agreement” 
โดยที ่ความร ับผ ิดก ็จะว าก ันตาม 
เนื้อหาในสัญญา แตการดำเนินคดี 
โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นในประเทศที่
บริษัทนั้นมีถิ่นฐานอยู ดังนั้นถาหาก 
ผูถือหุนไทยชนะคดี ก็จำเปนที่จะ 
ตองเดินทางไปรับการบังคับคดีและ
รับการชำระหนี้ในตางแดน แตถา 
หากมีการจัดตั ้งเปนสำนักงานสาขา 
(Representative) แมจะมีการเชา 
สถานที่ในการประกอบกิจการ แต 
กฎหมายในหลายประเทศหามสำนักงาน 
สาขาประกอบกิจการแสวงหากำไร 
และใหถ ือว าสำนักงานไมม ีสถานะ 
เปนนิติบุคคล และเปนเพียงแคสวน 
ขยายจากบริษ ัทแมในประเทศไทย 
ดังนั ้นถาหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ ้น 
และสำนักงานสาขาถูกตัดสินใหแพ
คดีในตางแดน ความรับผิดทั้งหมด 
จะตกมาสูบริษัทแมซึ่งอยูที ่ประเทศ
ไทย 

กรณีจะแตกตางจากการที ่น ัก 
ลงทุนไทยไปจัดตั้งองคกรธุรกิจที่เปน
นิติบุคคลเพื่อดำเนินกิจการในตางแดน 
(อาทิเชน หางหุนสวนจำกัด บริษัท 
จำกัด หรือบริษัทมหาชน ทั้งนี้ขึ้นอยู 
ก ับกฎหมายของประเทศท ี ่ เข าไป 
ลงทุนจะระบุวาองคกรธุรกิจใดเปน 
นิติบุคคล) ซึ่งเมื่อเกิดขอพิพาทในชั้น 

วิธีการระงับขอพิพาทที่เปนที่นิยมไดแก การเจรจา การไกลเกลี่ย

และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยวิธีการแตงตั้ง

อนุญาโตตุลาการในปจจุบันไดรับความนิยมมากขึ้นเนื่องจาก

คูพิพาทสามารถแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณา

ขอเท็จจริงไดโดยการตกลงยินยอมของทั้งสองฝาย

และกระบวนการพิจารณาก็ไมยืดเยื้อเหมือนศาล  
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จำก ัดในกฎเกณฑ เร ื ่องอ ัตราแลก 
เปล่ียนเงินตรา อาทิเชน การไมอนุญาต 
ให น ักลงทุนเป ดบัญชีต างประเทศ 
(Overseas Account) และการบังคับ 
ใหการนำเงินตราตางประเทศเขา-ออก 
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดย
ธนาคารของรัฐ โดยมักจะเปนอัตรา 
ที่ทำใหนักลงทุนตางชาติเสียเปรียบ 
อยางไรก็ดีในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ 
ไดมีการปฏิรูปขอจำกัดตางๆโดยมี 
แนวโนมในการเปดเสรีทางการเงิน 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางชาติมา
กขึ้น โดยมีการอนุญาตใหเปดบัญชี 
ในสกุลดอลลารสหรัฐฯ เปดบัญชี 
ตางประเทศ (Overseas Account) 
หรือทำการกูเงินจากธนาคารตางชาติ
ไดโดยขออนุญาตจากหนวยงานรัฐที ่ 
รับผิดชอบ เปนตน

ประเทศสวนใหญในปจจุบ ัน 
อ น ุ ญ า ต ใ ห  ม ี ก า ร น ำ เ ง ิ น ต ร า 
ตางประเทศเขา-ออกโดยใชอ ัตรา 
แลกเปลี่ยนตามปกติ (Prevailing 
Market Rates) แตก็จะอยูภายใต 
การควบคุมเพื่อความมั่นคงทางการ
เงินของรัฐบางประการ เชน การ 
ไม  อน ุญาตให  โอนกำไรออกนอก 
ประเทศหากธุรกิจนั ้นมีบัญชีการเงิน 
ติดลบจากรอบบัญชีที่ผานมา และ 
การโอนกำไรออกนอกประเทศจะตอง
แจ งให หนวยงานบางแหงทราบใน 
ระยะเวลาที ่กำหนดเชน ประเทศ 
เ ว ี ย ดน ามก ำหนด ให  ม ี ก า ร แจ  ง 
กรมสรรพากรอยางนอย 7 วันกอน 
จะทำการโอนกำไรออกนอกประเทศ 
ซ ึ ่ งกฎเกณฑ ท ั ้ ง ใน เร ื ่ องการแลก 
เปลี่ยนเงินตรา และการนำเงินเขา 
-ออกประเทศในปจจ ุบ ันไม ได เป น 
ขอมูลที่หายาก แตก็อาจจะเปนขอมูล 
ขึ้นตน สิ่งที่สำคัญคือตองมีการยืนยัน 
ขอมูลกับหลายๆฝายเพื่อความมั่นใจ 
ในขอมูลกอนการลงทุน

ศาล นิติบุคคลนั้นสามารถที่จะเปน 
คูความในคดีและตั้งทนายความตอสู
คดีได และถาหากถูกตัดสินใหแพคดี 
ความรับผิดนั ้นจะถูกจำกัดตามหลัก 
ของกฎหมายบริษัท ซึ่งคือหุนสวนจะ 
รับผิดในหนี้ของบริษัทไมเกินจำนวน
ของห ุ นท ี ่ย ั งชำระไม ครบเท าน ั ้น 
ดังนั ้นก็จะเปนการจำกัดความรับผิด 
ไม  ให ตกมาส ู บร ิษ ัทแม ซ ึ ่ งอย ู  ใน 
ประเทศไทยได 

ถ  า ห า ก เ ป  น ก า ร ล ง ท ุ น ก ั บ 
หนวยงานของรัฐบาล รูปแบบของ 
สัญญาอาจะเปนสัญญาความรวมมือ
ทางธุรกิจแบบ “Business Cooperation 
Contract – BCC” หรือ “Build-
Operate-Transfer – BOT” หรือ 
“Build-Transfer-Operate” หรือ 
สัญญาสัมปทาน ซึ่งสัญญาเหลานี้มัก 
เ ป  น ส ั ญญา เพ ื ่ อ ก  อ ส ร  า ง ร ะบบ 
สาธารณูปโภคอาทิเชน ระบบขนสง 
มวลชน ระบบไฟฟา โดยทั้งสองฝาย 
จะแบงปนกำไรตามที่ตกลงในสัญญา 
และถาหากเกิดความรับผิดขึ้นมา ก็ 
จะรับผิดโดยเต็มจำนวน ซึ่งการลงทุน 
กับหนวยงานรัฐบาลบางกรณีจะเขา 
ข ายความส ัมพ ันธ ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ 
กฎหมายระหวางประเทศในเรื่องการ
ลงทุน ซึ ่งจะมีชองทางใหนักลงทุน 
ไทยสามารถเรียกรองสิทธิไดมากขึ ้น 
จากกฎหมายระหวางประเทศ และ 
ข อตกลงการค ุ  มครองการลงท ุน 
(Bilateral Investment Treaty) ซึ่ง 
ประเทศไทยไดทำขอตกลงคุ มครอง 
การลงทุนกับหลายประเทศทั ่วโลก 
ซึ ่งเนื ้อหาโดยละเอียดผู เขียนอาจจะ 
ได ม ีโอกาสมาถายทอดใหผ ู อ านใน 
บทความตอ ๆ ไป

4. การไดสิทธิประโยชนทางภาษี 
จากอนุสัญญาภาษีซอน

อน ุ ส ัญญาภาษ ี ซ  อนจะ เป  น 
ผลประโยชนแกนักลงทุนที่ไปประกอบ 
ธุรกิจขามชาติในเรื ่องการจายภาษี 
ซ้ำซอน และอัตราภาษีที่แตกตางกัน 

ของสองประเทศ ปจจุบันประเทศไทย 
ไดทำอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศ
ตาง ๆ เกือบ 60 ประเทศ โดย 
หลักการของอนุสัญญาภาษีซอนคือ
การขจัดการเก็บภาษีชนิดเดียวกัน 
สองครั้งจากในประเทศที่เขาไปลงทุน 
และจากประเทศที ่นักลงทุนมีถิ ่นที ่ 
อยู  โดยถาหากประเทศที ่นักลงทุน 
ไปประกอบกิจการไดเก็บภาษีไปแลว 
ประเทศซึ่งนักลงทุนมีถิ ่นที่อยูจะไม
สามารถเก็บภาษีชนิดเดียวกันนั้นได
อีก ยกตัวอยางเชน ในกรณีนักลงทุน 
ไทยไปขายที่ดินไดที่ประเทศเวียดนาม 
และไดเสียภาษีจากเงินไดที่ไดรับจาก
การขายที่ในประเทศเวียดนามไปแลว 
ในปเดียวกันนักลงทุนไทยนั้นนำเงิน 
ได  ด ั งกล  า วกล ับมาประ เทศไทย 
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได
ตกลงอน ุส ัญญาภาษ ีซ  อนแก ก ัน 
ดังนั ้นประเทศไทยจะไมสามารถเก็บ
ภาษีจากเงินไดจากการขายที ่ดินนั ้น 
ไดอีก 

นอกจากนี้ อนุสัญญาภาษีซอน 
จะกำหนดอัตราภาษีเฉพาะสำหรับเ
งินปนผล คาดอกเบี้ย และคาสิทธิ 
(Royalties) อาทิเชน อัตราภาษีเงิน 
ปนผลในอนุสัญญาภาษีซอนระหวาง 
ไทยและเวียดนามกำหนดไวที ่รอยละ 
10 ดังนั้นถาหากตามกฎหมายภายใน 
ของเวียดนามกำหนดอัตราภาษีของ 
เงินปนผลที่รอยละ 15 และไดเก็บ 
ภาษีจากนักลงทุนในรอยละ 15 ใน 
เงินปนผล นักลงทุนไทยสามารถอาง 
อัตราตามอนุสัญญาภาษีซอน ซึ่งคือ 
รอยละ 10 ซ่ึงจะทำใหสวนท่ีเวียดนาม 
เก็บเกินไปรอยละ 5 สามารถมาเรียก 
คืนที ่ประเทศไทยไดในรูปแบบของ 
Tax Credit 

5. กฎเกณฑเร่ืองการแลกเปล่ียน 
เงินตรา และการนำเงินรายไดจาก 
การลงทุนออกนอกประเทศ

นักลงทุนไทยมักจะมีความกังวล
เรื ่องการลงทุนในประเทศที ่ย ังมีขอ 
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โอกาสของตลาดคาปลีกออนไลนในจีน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสงผลใหเศรษฐกิจทุกภาคสวน รวมถึงภาคคาปลีก 
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันบทบาทของอินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดรูปแบบ 
การคาปลีกผานอินเทอรเน็ต หรือตลาดคาปลีกออนไลน (E-tailing Market) โดยในป 
2555 ตลาดคาปลีกออนไลนของจีนมีมูลคามากกวา 190 พันลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 
รอยละ 5-6 ของมูลคาภาคคาปลีกทั้งหมดของจีน ซึ่งแมยังต่ำกวามูลคาตลาดคาปลีก 
ออนไลนของสหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดออนไลนที่มีมูลคาสูงที่สุดในโลก ที่ 220-230 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ แตดวยอัตราการขยายตัวของตลาดคาปลีกออนไลนของจีนท่ีโดดเดนถึงรอยละ 
120 ระหวางป 2546-2554 เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพียงรอยละ 17 ทำให 
จีนมีโอกาสจะขึ้นครองตำแหนงตลาดคาปลีกออนไลนใหญที่สุดในโลกในอีกไมกี่ปขางหนา 
โดยในป 2563 คาดวามูลคาตลาดคาปลีกออนไลนของจีนอาจเพิ่มขึ้นเปน 420-650 
พันลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ปจจัยที่ชวยสงเสริมการเติบโตของตลาดคาปลีกออนไลนในจีน 
มีดังนี้

การขยายตัวของผูใชอินเทอรเน็ต (Internet Users) จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตของ 
จีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 111 ลานคน หรือรอยละ 8.5 ของประชากรทั้งประเทศในป 
2548 เปนราว 564 ลานคน หรือรอยละ 42 ในป 2555 จากประชากรจีนทั้งหมดกวา 1,300 
ลานคน และยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื ่อง ผู ประกอบการจึงมีโอกาสในการ 
กระจายสินคาไปสูบริโภคผานทาง E-tailing มากขึ้น

การขยายตัวของผูใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ จำนวนผูใชอินเทอรเน็ตผาน 
โทรศัพทมือถือในประเทศจีนมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ลาสุดในป 2555 มีผูใชอินเทอรเน็ต 
ผานโทรศัพทมือถือสูงถึง 420 ลานคน คิดเปนรอยละ 74.5 ของผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด 
ในจีน โดยในแตละวันชาวจีนแตละคนใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือเฉลี่ยไมต่ำกวา 
100 นาที แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินคาไดโดยปราศจากขอจำกัดทั้งดาน 
สถานที่และเวลา ทั้งนี้ตลาดคาปลีกออนไลนผานโทรศัพทมือถือของจีนในป 2555 มีมูลคา 
55.5 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 136.5 จากป 2554

ความตองการสินคาฟุมเฟอยและสินคากึ่งจำเปนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามแนวโนม 
การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีรายไดคอนขางสูง (ครัวเรือนที่มีรายไดตอครัวเรือนมากกวา 
16,000 ดอลลารสหรัฐตอป) โดยคาดวาคาใชจายในสินคาฟุมเฟอยจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก 
รอยละ 33 ของคาใชจายในครัวเรือนทั้งหมดในป 2553 เปนรอยละ 43 ในป 2563 
ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมการเติบโตของการซื้อขายสินคาออนไลน เนื่องจากสินคาฟุมเฟอย 
และสินคากึ่งจำเปนนี้เปนกลุมสินคาที่ไดรับความนิยมในการซื้อขายผานชองทางออนไลน 
เห็นไดจากรายงานของ McKinsey Global Institute ที่ระบุวาสินคากลุมที่มีการซื้อ 
ผานชองทางออนไลนเปนสัดสวนสูงที่สุดในป 2554 คือ เครื่องแตงกาย มีสัดสวนรอยละ 
35 รองลงมา คือ สินคาสำหรับนันทนาการและการศึกษา (Recreation and Education) 
อาทิ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซีดี หนังสือ รอยละ 20 และเครื่องใชในครัวเรือน 
(Household Products) อาทิ เฟอรนิเจอร เครื่องครัว รอยละ 15 ซึ่งสินคาฟุมเฟอย 
และสินคากึ่งจำเปนทั้ง 3 กลุมนี้ มีสัดสวนรวมกันถึงรอยละ 70 ของมูลคาการซื้อสินคา 
ออนไลนทั้งหมด

ขอเสนอที่ดีกวาและความหลากหลายของสินคาในตลาดออนไลน โดยเฉลี่ยราคา 
สินคาออนไลนจะต่ำกวาราคาหนารานราวรอยละ 6-16 เนื่องจากมีตนทุนการทำตลาดที่ 
ต่ำกวา นอกจากนี้ รานคาออนไลนยังมีการนำเสนอสินคาและบริการที่หลากหลาย และมัก 
ออกโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกคา ทำใหผูบริโภคมีแนวโนมหันมาซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในขณะที่ความนิยมในการใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นชวยเพิ่มโอกาสการ 
ทำตลาดคาปลีกออนไลน แตก็มีสวนทำใหการแขงขันรุนแรงขึ้นดวย เนื่องจากผูบริโภค 
สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดรอบดานทั้งลักษณะ คุณภาพ และราคา ผูผลิตและ 
ผูสงออกสินคาไทยจึงควรคำนึงถึงความแตกตางของสินคา เพื่อสรางจุดขายที่ชัดเจนจาก 
สินคาที่วางขายในตลาด ทั้งในดานคุณภาพ และการออกแบบที่ตอบโจทยความตองการ 
ของผูบริโภคอยางแทจริง เพราะชาวจีนมีแนวโนมที่จะคำนึงถึงคุณสมบัติและความนาสนใจ 
ของสินคามากขึ้น นอกเหนือจากปจจัยดานราคา
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กา รค  า ปล ี ก อ ิ เ ล ็ ก ท รอน ิ ก ส   
(E-tailing) เปนสวนหน่ึงของพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ซึ่ง 
การซื้อขายแบบ E-tailing อาจเกิด 
ข ึ ้นระหว างธ ุ รก ิจก ับผ ู บร ิ โภค 
(Business-to-Consumer : B2C) 
หรือระหวางธุรกิจขนาดเล็กหรือ 
บุคคลกับผูบริโภค (Consumer-
to-Consumer:C2C) ก็ได โดยการ 
ซ ื ้ อขายน ั ้ นจะต อง เก ิ ดข ึ ้ นก ับ 
ผูบริโภคโดยตรง ท้ังน้ี คำจำกัดความ 
ของ E-tailing ในที่นี้จะไมรวมถึง 
บริการหางานและบริการทางการเงิน
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

พฤติกรรมการซื้อสินคาของชาวจีน และกลุมสินคาที่มีศักยภาพ
สินคาที่ใหความสำคัญกับความปลอดภัย จากปญหาดานความปลอดภัยทางอาหาร 

สินคาไมมีคุณภาพ และสินคาลอกเลียนแบบในจีน ทำใหผูบริโภคตระหนักถึงความปลอดภัย 
ในการซื้อสินคามากยิ่งขึ้น โดยยินดีซื้อสินคาที่มั่นใจวามีคุณภาพดีในราคาที่สูงกวา โดยเฉพาะ 
อาหาร ลาสุดเว็บไซต www.yihaodian.com ซูเปอรมารเก็ตออนไลนแหงแรกของจีน 
ระบุวาในป 2555 ยอดขายปลีกของเว็บไซตเติบโตอยางรวดเร็ว และมีลูกคาราว 30 
ลานคน โดยสินคาที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ อาหารนำเขาจากตางประเทศ

สินคาสำหรับผูสูงอายุผูสูงอายุ ปจจุบันประชากรจีนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มี 
สัดสวนราวรอยละ 13.3 ของประชากรทั้งหมด และมีประชากรอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ราว 
1.3 ลานคนที่ซื้อสินคาออนไลน โดยเฉพาะเสื้อผาผูหญิง ที่สูงถึง 8.59 ลานชิ้นในป 2555 
และยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ผูสูงอายุชาวจีนในปจจุบันยังมีแผนใน 
การใชจายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อความสุขในชวงชีวิตหลังเกษียณ เชน มักจะหาประสบการณให 
กับชีวิตโดยการทองเที่ยวหรือมองหาผลิตภัณฑที่เอื้อตอการใชชีวิตของตนเอง อาท ิ รมไมเทา 
กรรไกรตัดเล็บที่มาพรอมกับเลนสขยาย

สินคาสำหรับคนโสด จำนวนชายโสดและหญิงโสดในจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
และคนโสดเหลานี้มักมีพฤติกรรมการจับจายใชสอยสินคาที่ตนตองการในทันที เนื่องจาก 
ไมตองคำนึงถึงภาระครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ จึงมีแนวโนมที่จะมองหาสินคาและบริการ 
ที่เหมาะสำหรับ 1 คน อาทิ หมอหุงขาวขนาดเล็กสำหรับ 1 คน เครื่องชงกาแฟสำหรับ 1 คน 
แพ็คเกจทัวรสำหรับ 1 คน นอกจากนี้ ยังมีความนิยมในการหาเพื่อนผานทาง Social 
Network ตางๆ อาทิ WeChat และ Momo อีกดวย

สินคาและบริการสำหรับเด็ก ผูปกครองจีนมีการใชจายสำหรับบุตรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะดานการศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน จากผลสำรวจของ CCTV 2011-2012 
Survey of Economic Life ระบุวา การใชจายสำหรับการศึกษาของเด็กมีสัดสวนเกือบ 
ครึ่งของคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือน โดยมีสัดสวนรอยละ 46 ในป 2554 และมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป นอกจากนี้ คาใชจายสำหรับเสื้อผา ตลอดจนสินคาและบริการ 
นันทการสำหรับเด็กก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน

การบริโภคตามกระแสนิยม ชาวจีนบางสวนมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อสินคาโดยคำนึง 
ถึงแบรนดสินคา หรือภาพลักษณของตนเองเมื่อใชสินคาหรือบริการชนิดนั้น ๆ มากกวา 
ความจำเปนและความคุมคา อาทิ พฤติกรรมในการถายรูปอาหารเพื่อแชรลง Social 
Network แทนการรับประทานทันทีเมื่ออาหารมาเสิรฟ การใชกลอง Single-Lens Reflex 
(SLR) เพื่อบงบอกถึงความมีรสนิยมของตน

ชาวจีนซื้อเสื้อผาตามฤดูกาลและซื้อเพื่อทดแทนตัวเกาเปนหลัก เครื่องแตงกาย 
เปนสินคาที่มีการซื้อออนไลนมากที่สุดถึงรอยละ 35 ของการซื้อสินคาออนไลนทั้งหมดใน 
จีน ทั้งนี ้ ผูบริโภคชาวจีนสวนใหญจะซื้อเสื้อผาใหมเมื่อฤดูเปลี่ยนหรือซื้อเพื่อทดแทนตัวเกา 
ถัดมาจึงพิจารณาถึงโปรโมชั่นและการลดราคา และซื้อตามเทรนดแฟชั่น ตามลำดับ

ตลาดสินคาเฉพาะกลุม (Niche Market) ตลาดออนไลนเปนชองทางที่สำคัญ 
สำหรับผูบริโภคสินคาเฉพาะกลุม รวมถึงสินคาหายาก เปนที่นาสังเกตวาผูบริโภคสินคา 
กลุมนี้มักเลือกซื้อสินคาโดยใชอารมณเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ มากกวาการคำนึง 
ถึงปจจัยดานราคา ทำใหสินคากลุมนี้มีราคาสูงกวาสินคาทั่วไปที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน 
หรือคลายคลึงกัน ทั้งนี้ ผูบริโภคที่อาศัยอยูในกลุมเมืองที่มีระดับรายไดและการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจในระดับรองเปนกลุมที่มีความตองการซื้อสินคาจำพวก Niche Market เพิ่มขึ้น 
อยางโดดเดน

จากแนวโนมและพฤติกรรมการซื้อสินคาของชาวจีนดังที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา 
นับวันผู บริโภคชาวจีนยิ ่งมีความตองการสินคาในรูปแบบที่แตกตางหลากหลายมากขึ ้น 
และมองหาสินคาที่เหมาะสมสำหรับตนเองอยูเสมอ ตลาดคาปลีกออนไลนจึงเปนอีกชองทาง 
หนึ่งที่จะทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะสินคาที่มีคุณสมบัติ 
เฉพาะ ดังนั้น ตลาดคาปลีกออนไลนในจีนจึงเปนชองทางหนึ่งที่นาสนใจมากสำหรับ 
ผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสินคาในจีน

>
>

>

>

>

>

>

>
วันที่ 11 พฤศจิกายน (11/11) ถือ 
เปนวันเทศกาลคนโสด (Singles’ Day) 
ของจีน ที่หนุมโสด-สาวโสดจะมีงาน 
เล้ียงสังสรรค และเปนเทศกาลท่ีรานคา 
ตาง ๆ จะจัดโปรโมชั่นในการชอปปง 
เพ่ือดึงดูดลูกคา โดยลาสุดในป 2555 
เว็บไซต T-Mall และ Taobao ซึ่ง 
เปนเว็บไซต E-tailing ชั้นนำของจีน 
มียอดขายในวันเทศกาลคนโสดรวม
กันถึง 19.1 พันลานหยวน (ราว 3 
พันลานดอลลารสหรัฐ) หรือราว 3 
เทาตัวของยอดขายสินคาออนไลน 
ในวัน Black Friday ของสหรัฐฯ



ในชวงหลายปที่ผานมา จีนนับ 
เปนอีกประเทศหนึ่งที่นิยมจัดอันดับ
เมืองในหลากหลายดาน อาทิ ความ 
พึงพอใจในบริการจากมุมมองของ 
ประชาชน ความพึงพอใจในบริการ 
จากมุมมองของภาคธุรกิจ เมืองใน 
ฝนของนักธุรกิจและประชาชนจีน 
และขีดความสามารถในการแขงขัน 
น ัยหน ึ ่ งก ็ เพ ื ่อใช  เป นกลไกในการ 
ประเมินความสามารถของผู บริหาร 
การแขงขันดานการพัฒนา การประชาสัมพันธ 
และอื่น ๆ

ในมิติดานเศรษฐกิจ การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของจีนในชวงหลายสิบ
ปที ่ผานมาไดสงผลใหชาวจีนมีกำลัง 
ซื ้อเพิ ่มขึ ้นตามไปดวยอยางไมต อง 
สงสัย ประเมินกันวา ในทุก ๆ ระยะ 
6-7 ป เงินในกระเปาของคนจีนตาง 
พอกพูนเพิ ่มขึ ้นเทาตัวอยางไรก็ด ี 
ทานผูอานหลายคนคงเห็นวาประเทศ

ท ี ่ ใหญ โตและดำเน ินนโยบายเป ด 
ประเทศที่แตกตางกันเชนนี้คงมีระดับ
การพัฒนาที่แตกตางกันอยางมากใน 
เชิงภูมิศาสตร และอาจสงสัยวาแลว 
เม ืองใดของจีนที ่ผ ู คนมีรายไดหลัง 
หักภาษีมากที่สุด และกำลังซื้อที่วานั้น 
อยูในระดับเทาใด เราลองมาดูกันวา 
เมืองใดในจีนที่มีกำลังซื้ออันดับตน ๆ 
และความมั ่งคั ่งดังกลาวมีโครงสราง 
และปญหาเชนใดหรือไม อยางไรใน 
ปจจุบัน ...

เซี่ยงไฮ ... นำโดง
ผลจากการวิจัยสรุปวามหานคร 

เซี่ยงไฮ (Shanghai) นับเปนเมืองที่ 
ผูคนที่อาศัยอยูมีอำนาจซื้อสูงที่สุดใน
จีน โดยชาวเซี่ยงไฮมีรายไดเฉลี่ยหลัง 
หักภาษีสูงถึง 40,188.3 หยวนตอป 
หรือราว 201,000 บาทตอป (เฉลี่ย 
ประมาณ 16,750 บาทตอเดือน) ซึ่ง 

นับวาเปนเพียงเมืองเดียวในปนี ้ที ่มี 
รายไดสูงเกินกวา 40,000 หยวนตอป 
และตามมาหาง ๆ ดวย 3 ภูมิภาค 
สำคัญ ไดแก กรุงปกกิ่ง (Beijing) 
มณฑลกวางตุง (Guangdong) และ 
มณฑลเจอเจียง (Zhejiang) ที่มีระดับ 
รายไดฯ เฉลี่ยอยูระหวาง 30,000-
40,000 หยวนตอป 

ขณะเดียวกันก็มีอีก 19 ภูมิภาค 
ท่ีมีระดับรายไดฯ เฉล่ียระหวาง 20,000 
-30,000 หยวนตอป อาทิ มณฑล 
เจียงซู (Jiangsu) และมหานครเทียนจิน 
(Tianjin) และมี 8 ภูมิภาคที่มีระดับ 
รายไดฯ เฉลี่ยต่ำกวา 20,000 หยวน 
ตอป ในจำนวนน้ีมีมณฑลเฮยหลงเจียง 
(Heilongjiang) เหนือสุดของจีน และ 
มณฑลชิงไฮ (Qinghai) และมณฑล 
กานซู (Gansu) ทางซีกตะวันตกของ 
จีนรวมอยูดวย
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10
อันดับมหานคร/มณฑล/เขตปกครองอิสระ

ที่มีอำนาจซื้อสูงสุดของจีน

36,468.3
2

กรุงปกกิ่ง40,188.3
1

นครเซี่ยงไฮ 

30,226.7
4

มณฑลกวางตุง34,550.3
3

มณฑลเจอเจียง

29,626.4
6

นครเทียนจิน29,677.0
5

มณฑลเจียงซู

25,755.2
8

มณฑลซานตง28,055.4
7

มณฑลฝูเจี้ยน

23,150.3
10

เขตปกครองอิสระมองโกเลียใน23,222.7
9

มณฑลเหลียวหนิง

ผลจากการวิจัยสรุปวา มหานครเซี่ยงไฮ (Shanghai) นับเปนเมืองที่ผูคนที่อาศัยอยูมีอำนาจซื้อสูงที่สุดในจีน
โดยชาวเซี่ยงไฮมีรายไดเฉลี่ยหลังหักภาษีสูงถึง 40,188.3 หยวนตอป หรือราว 201,000 บาทตอป

(เฉลี่ยประมาณ 16,750 บาทตอเดือน)  

SHANGHAI

201,000
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ภาพใหญ ภาพยอย ... ภาพลวงตา
จากการวิจ ัยดังกลาวยังพบวา 

รายไดฯ เฉลี่ยของคนในชุมชนเมือง 
ของจีนในป 2555 อยูที่ระดับ 24,565 
หยวนตอป เพิ่มขึ้นจาก 21,810 
หยวนตอปในป 2554 และหากคิด 
คำนวณยอนหลังไปถึงชวงที ่จ ีนเปด 
ประเทศครั้งหลังสุดเมื่อป 2521 ก็พบ 
วา รายไดฯ เฉลี่ยของชาวจีนโดยรวม 
เพิ่มขึ้นถึงกวา 70 เทาตัว หรือเฉลี่ย 
รอยละ 13.4 ตอป ขณะเดียวกัน 
จีดีพีและรายไดของภาครัฐของจีนก็ 
เพิ่มขึ้นถึง 142 เทา และ 103 เทา 
ตามลำดับ

อยางไรก็ด ี จากการศึกษาในภาพ 
ยอยก็พบวา มีเพียง 8 ภูมิภาคเทานั้น 
ที่มีรายไดฯ เฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยของ 
ทั้งประเทศ และทั้งหมดเปนเมืองใน 

ดานซีกตะวันออกของจีนซึ่งเปดสูโลก
ภายนอกในยุคแรกภายหลังการเปด 
ประเทศเมื่อราว 35 ปกอน นอกจากนี้ 
จำนวน 9 ใน 10 เมืองที่มีอำนาจซื้อสูง 
สุดกระจุกตัวอยูในดานซีกตะวันออก
ของจีน ทำใหระดับความเจริญและ 
รายไดฯ เฉล่ียของเมืองดานซีกตะวันออก 
ของจีนยังคงสูงกวาของเมืองในตอน 
กลางและซีกตะวันตกอยูมาก ยกตัวอยาง 
เชน มหานครเซี่ยงไฮที่มีอำนาจซื้อสูง 
ที่สุดนั้นมีระดับรายไดหลังหักภาษีสูง
กวาของมณฑลกานซูถึงรอยละ 234
ซึ่งมณฑลกานซูมีรายไดหลังหักภาษี 
ต่ำสุดในจีนท่ีระดับเพียง 17,157 หยวน 
ตอป 

ขอสังเกตอีกประการหนึ ่งก็คือ 
โดยที่ตัวเลขฐานขอมูลที ่นำเอามาใช 
ในครั้งนี้เปนรายไดฯ เฉลี่ยของคนใน 

ชุมชนเมือง จึงอาจสรุปไดวา รายไดฯ 
เฉล ี ่ยของคนโดยรวมทั ่วท ั ้งมณฑล 
และเขตปกครองอ ิสระอาจต ่ำกว า 
ต ัว เลขท ี ่ปรากฏถ ึงกว  าคร ึ ่ งหน ึ ่ ง 
(ยกเวนมหานครที ่มีระดับของความ 
เปนชุมชนเมืองสูง) ทั้งนี้ ในป 2555 
รายไดฯ เฉลี่ยของคนในชนบทอยูที่ 
7,917 หยวนตอป ซึ่งคิดเปนสัดสวน 
ต่ำกวา 1 ใน 3 ของคนในชุมชนเมือง

เหลานี้ลวนเปนภาพสะทอนถึง
ระดับของการพัฒนาที่ยังคงแตกตาง 
ระหวางภูมิภาคผูนำ-ผูตาม ชุมชน 
เมือง-ชนบท และการกระจุกตัวของ 
รายไดของประชาชนในเชิงภูมิศาสตร 
อันเปนโจทยใหญที่รอการแกไขของ
รัฐบาลจีนในปจจุบันและอนาคต

นอกจากนี ้ย ังพบวาอ ัตราการ 
เติบโตของรายไดฯ เฉลี่ยของจีนก็มี 
แนวโนมลดลง กลาวคือ ในป 2555 
รายไดฯ เฉลี่ยขยายตัวรอยละ 9.6 
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา แตอัตรา 
การขยายตัวของรายไดเฉลี ่ยตอหัว 
ของจีนในชวง 9 เดือนแรกของปที่ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับชวง 
เวลาเดียวกันของปกอน และการเติบโต 
ในไตรมาสสุดทายของปที ่คาดวาจะ 
สูงที่สุดของป จึงคาดวารายไดฯ เฉลี่ย 
ของชาวจีนโดยรวมในปน ี ้จะไมพ ุ ง 
ทะยานเชนเดิม โดยนาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 
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7-8 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา
อนึ่ง การวิจัยนี้ใชรายไดหลังหัก 

ภาษี (Disposable Income) ของ 
คนในชุมชนเมือง ณ สิ้นป 2555 ที่ 
รวบรวมจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
(National Bureau of Statistics) 
ของจีนเปนตัววัด ซึ่งรายไดสวนนี้นับ 
เปนตัวช้ีถึงอำนาจซ้ือและความสามารถ 
ในการออมของผู คนที ่เกี ่ยวของในป 
2555

การบานท้ิงทาย ... เรียนรูจากจีน
หากทานผูอานไมวาจะเปนผูแทน 

ภาครัฐและเอกชนมีโอกาสไปเยือน 

เมืองจีนอีกในครั้งใด ก็ลองสังเกตถึง 
ศักยภาพของแตละเมืองของจีนกัน 
และอาจถือโอกาสตรวจสอบดูดวยตัว
ทานเองวาเมืองที่ไดรับการจัดอันดับ 
เหลานี ้อู ฟู จร ิงสมคำล่ำลือหรือไม 
อยางไร

ยิ่งหากทานมีโอกาสพบปะหารือ
กับผูบริหารระดับสูงของเมืองเหลานั้น 
ผมก็อยากจะฝากคำถามผานไปยัง 
ผู บร ิหารเหลาน ั ้นด วยว าท านและ 
ผู บร ิหารในยุคที ่ผ านมามีเคล็ดลับ 
และวิธ ีการในการพัฒนาบานเมือง 
ภายใตการกำกับดูแลของตนเองให 
เติบใหญและโดดเดนขึ้นมาไดอยางไร 

และในระหวางการดำเนินการนั้น จีน 
ประสบปญหาอุปสรรคอะไรบางหรือ 
ไม และแกไขปญหาเพื่อเดินหนาตอ 
อยางไร เผื่อวาวันหนึ่งขางหนา เรา 
จะไดนำไปประยุกตใชกับบานเมือง 
อันเปนที่รักของเรากันบาง 

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีนาสนใจอีกประการ 
หนึ ่งในเรื ่องนี ้ก็คือ การมารวมกัน 
ติดตามความพยายามของรัฐบาลจีน 
ในการแกไขปญหาการกระจุกตัวของ
รายไดและเพิ่มสัดสวนของคนชั้นกลาง 
ของชาวจีนกันวาจะงัดเอามาตรการ 
อะไรออกมาใชบาง

ระดับความเจริญและรายไดฯ เฉลี่ยของเมืองดานซีกตะวันออกของจีนยังคงสูงกวาของเมืองในตอนกลาง
และซีกตะวันตกอยูมาก ยกตัวอยางเชน มหานครเซี่ยงไฮที่มีอำนาจซื้อสูงที่สุดนั้นมีระดับรายได

หลังหักภาษีสูงกวาของมณฑลกานซูถึงรอยละ 234 ซึ่งมณฑลกานซูมีรายไดหลังหักภาษีต่ำสุดในจีนที่ระดับเพียง 17,157 หยวนตอป  

234%

17,157
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ชัยชนะ… สักวันตองถึงจุดหมาย 
ท่ีต้ังใจ หอการคาไทยรวมกับหอการคา 
จ ั งหว ั ดท ั ่ วประ เทศจ ั ดส ั มมนา 
หอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 31  กับ 
แนวคิด “เปล่ียนหัวคิด ต้ังใจ สูชัยชนะ” 
เมื่อวันที่ 22-24 พ.ย. ที่จังหวัดตรัง 
ที่ผานมา ซึ่งไดระดมความคิดเห็น 
จากภาคเอกชนทั ้งร ุ นใหญและรุ น 
เล็กจากทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ถึงแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของ SMEs ไทย ระบุ 
วา...ตองเริ่มตนที่ตนเอง

คุณอิสระ วองกุศลกิจ  ประธาน 
กรรมการหอการคาไทย เปดเผยในงาน 

สัมมนาปนี ้ วา “การเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน หรือ “Com-
petitiveness” โดยใชชื่อ “เปลี่ยน 
หัวคิด ตั้งใจ สูชัยชนะ (Change 
Mind Change Me : To be Excel-
lent) เพื่อตอกย้ำความมุงมั่นของ 
หอการคาไทยในการเสริมสรางขีด 
ความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
สมาชิกและผู ประกอบการของไทย 
ใหสามารถแขงขันในเวทีการคาโลก 
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยเราจะ 
เสริมสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิก
และผูประกอบการของไทย โดยเฉพาะ 
SMEs วาเราทำได เพียงแตตองเริ่ม 

จากการเปลี่ยน Mindset ตั้งใจที่จะ 
เรียนรูและปรับตัว ก็จะสามารถกาว 
ไปสูความเปนเลิศได”

นอกจากนั้น งานหอการคาไทย 
ปนี ้จะเปนปแรกที ่ไดมีการรวบรวม 
กลุมคนรุนใหม ซึ่งเปนลูกหลานของ 
คณะกรรมการหอการค าไทยและ 
หอการคาจังหวัด ทั้งจากสวนกลาง 
และสวนภูม ิภาคอยางเปนทางการ 
โดยใชชื่อวากลุม Young Entrepre-
neur Chamber of Commerce 
หรือ YEC โดยกลุมคนรุนใหมเหลานี้ 
จะมาประชุมกำหนดกรอบการทำงาน
รวมกัน เพื่อพัฒนาตอยอดธุรกิจการคา 
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และสรางเครือขายอยางเปนรูปธรรม 
เพื่อการสานตอโครงการตาง ๆ ของ 
หอการคา

และการสัมมนาภายใตแนวคิด 
“ขีดความสามารถในการแขงขัน SMEs 
เร่ิมจากตัวเรา” (Change Mind Change 
Me) เนื ่องจากปจจุบันอันดับความ 
สามารถการแขงขันของประเทศไทย 
อยูในระดับกลาง ๆ และไมขยับเพิ่ม 
ดังนั้น การสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศ ภาคเอกชน 
รวมทั้ง SMEs จึงมีบทบาทสำคัญใน 
การเพิ ่มอันดับขีดความสามารถของ 
ประเทศ โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้

กลุมที่ 1 เรื่อง “อยูรอดอยางไร 
(How to survive?)” โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อให SMEs ปรับตัวกับสถานการณ 
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
โดยเนนเรื่อง Ready for Change : 
พรอมเปลี ่ยนแปลง (เป ดม ุมมอง 
เปลี่ยนความคิด) กลุมนี้จะเปนกลุม 
ที่เนนถึงความอยู รอดของภาคธุรกิจ 
ที ่ต องเผชิญกับปญหาและอุปสรรค 
ตาง ๆ ในปจจุบันและสามารถอยูรอด 
มาได โดยการนำเสนอประสบการณ 
จริง และมุมมองการผานการฝาฟน 

อุปสรรคตาง ๆ พรอมทั้งประเด็นใน 
การหารือ วาทำอยางไร SMEs ไทย 
จะอยูรอดในยุคนี้ และที่ประชุมกลุม 
1 เห็นวาเร่ือง “เปล่ียนมุมมอง เปล่ียน 
ความคิด เพื ่อเตรียมพรอมรับการ 
เปลี่ยนแปลง” เปนเรื่องสำคัญ 

โดยมีขอเสนอที ่หอการคาตอง 
ดำเนินการตอดังนี้

• ผลักดันใหภาคเอกชนตองมี 
กระบวนการผลิตและการบริหารงาน
ที่มีมาตรฐานสูง

• ผลักดันใหภาคเอกชนมีฐาน 
ขอมูลที ่ถูกตอง โดยเฉพาะในระบบ 
บัญช ี เพื่อสามารถใชวิเคราะหวางแผน 
ดานตาง ๆ และการมีวินัยทางการเงิน

• ผล ั กด ัน ให ภาค เอกชนม ี 
การพัฒนาทักษะความเปนผูนำ มีการ 
สรางวิสัยทัศน มีแผนกลยุทธการแขงขัน 
และตั้งเปาหมายในการดำเนินการที่ 
ชัดเจน โดยเนนการสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหกับสินคา และสอดคลองกับความ 
ตองการของลูกคาอยางสม่ำเสมอ

• ผลักดันใหภาคเอกชนมีการ 
เปร ียบเท ียบก ับค ู แข งและผ ู นำใน 
ธุรกิจนั้น ๆ อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา 
ตนเองใหสามารถแขงขันได

• สนับสนุนให ม ีการร วมม ือ 

สรางเครือขายระหวางกันทั ้งในแนว 
ราบ และแนวดิ่ง เพื่อสรางอำนาจใน 
การตอรอง รวมทั้งเปนการลดตนทุน 
ในการผลิตและการจำหนาย

• ส  ง เ ส ร ิ ม ให  ม ี ก า รศ ึ กษา 
ศาสตรของธุรกิจครอบครัวใหเขาใจ 
และวางแผนวิธีดำเนินการ เพื่อใหการ 
ถายทอดธุรก ิจจากร ุ นส ู ร ุ นเป นไป 
อยางยั่งยืน

กลุมที่ 2 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลง (Innovation for 
Change)” เพื ่อสรางมุมมองความ 
เขาใจ และการใชนวัตกรรม (เพื่อการ 
เติบโต ไมใชเทคโนโลยี) Innovative 
Thinking : คิดใหมเพ่ือความแตกตาง 
กลุมนี้จะเสริมสรางความเขาใจคำวา 
“นวัตกรรม” ไมไดไกลตัวอยางที่คิด 
แตใชความคิดเพียงเล็กนอยก็สามารถ
พลิกฟนธุรกิจใหเติบโตได โดยเนน 
เรื ่องนวัตกรรมทางดานความคิดเปน 
สำคัญ และแบงปนแนวความคิดและ 
ประสบการณจร ิงท ี ่สามารถสร าง 
ธุรกิจใหเติบโตได หรือจากรานเล็ก ๆ 
ขางถนนสู การเป นร านใหญ ๆ ที่ 
ทันสมัย พรอมทั้งถกประเด็นการสราง 
นวัตกรรมในกลุม SMEs ไทย เพื่อ 
ความอยูรอดและยั่งยืน ที่ประชุมเห็น 
พองตองกันวาความสำเร็จในการนำ 
พาธุรกิจใหเต ิบโตไดอยางตอเนื ่อง 
ตองผานการใชนวัตกรรมทางความ 
คิด (Innovative Thinking) ซึ่งเปน 
จุดเริ่มตนที่สำคัญ โดยผูนำและองคกร 
ตองมีการ “คิดใหมเพ่ือความแตกตาง” 

ที่ประชุมกลุมมีความเห็นวา
• นวัตกรรมเปนเร ื ่องไมยาก 

ใกลตัว ทุกคนทำได สรางมูลคาเพิ่ม 
สรางแบรนด 

• เครือขาย ใชเครือขายในการ 
สรางนวัตกรรม ความสัมพันธถือเปน 
เรื่องที่สำคัญ

• ใหคนรุนใหม (คนรุนลูก) นำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชมากยิ่ง
ขึ้น เพื่อการกาวตอไปขางหนา

• ต องม ีการสร างเศรษฐก ิจ 
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สรางสรรค (Creative Economy) 
ควบคูไปกับ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) 

นอกจากนี ้แล วย ังม ี แนวคิด 
เพิ่มเติมที่สามารถนำมาใชตอไปเชน

- Innovation คือการคิดให 
แตกตาง และสรางมูลคาเพิ่ม หรือ 
ตอง “แตกตาง”“โดน”“ทำเงิน”

- Innovation ไม ใช ส ินค า 
อยางเดียว ยังรวมถึงกระบวนการ (Process) 
ดวย

- การมีจ ิตใจที ่ม ุ งม ั ่น และ 
ศรัทธาเปนสิ ่งสำคัญตอความสำเร็จ 
ในการสราง Innovation

กลุมที่ 3 เรื่อง “สูความเปนเลิศ 
( To be excellent)” เพื่อสราง 
ความยั่งยืน และกาวสูความเปนเลิศ 
ในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ 
และสากล Clear Vision, Good 
Action : เปาหมายชัด ปฎิบัติดี โดย 
จะเนนการสร างความยั ่งย ืนใหก ับ 
ภาคธุรกิจ องคองคประกอบ 3P คือ 
Profit (การทำกำไร) Planet (รูวา 
โลกมีการเปลี่ยนแปลง) และ People 
(คนตองมีประสิทธิภาพ) โดยในกลุม 
จะไดเห็นถึงประสบการณ และความ 
ผิดพลาดตาง ๆ ของบริษัทชั้นนำของ 
โลก และประเทศไทย นอกจากนี้จะมี 
การหารือถึงการทำอยางไรใหธุรกิจ 
ไทยมีความเปนเลิศ และยั่งยืนไดทั้ง 
ในเวทีระดับประเทศ และระดับโลก

ท ี ่ประช ุมกล ุ ม เสนอว าความ 
สำเร็จในการนำพาธุรกิจสู ความเปน 
เลิศคือ “เปาหมายชัดปฏิบัติดีสูจุดหมาย 
ท่ีแมนยำ พรอมกันท้ังองคกร: Clear 
Vision, Good Action with Great 
Alignment” โดยจะดำเน ินการ 
ตอไปนี้

• หอการคา จะร วมมือก ับ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่ในการสรางวิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจของจังหวัด 
เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด

• หอการคา จะรวมกันขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจจังหวัดในการ
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
(competitiveness) และผลิตภาพ 
การผลิต (productivity) ใหเกิดผล 
เปนรูปธรรม

• หอการค าจะเร ิ ่มโครงการ 
“คิดเกง เล็งผลเลิศ” ใหธุรกิจทุก 
พื้นที่ทั ่วประเทศมีการสรางวิสัยทัศน
สำหรับธุรกิจที ่ช ัดเจนสอดคลองกับ 
ความตองการของลูกคา 

• หอการค าจะเร ิ ่มโครงการ 
“ความเปนเลิศทางธุรกิจคาชายแดน” 
สำหรับธุรกิจการคาตามแนวชายแดน
ในกลุม GMS และผลักดันสูความเปน 
เลิศในตลาดอาเซียนตอไป

• หอการคาจะรวมกับสมาคม 
การคาในการพัฒนาและสรางความ 
เขมแข็งของ Cluster ธุรกิจ ตลอด 
หวงโซอุปทานตั้งแต SME ในระดับ 
พ้ืนท่ีเช่ือมโยงกับธุรกิจระดับประเทศ

• หอการคาจะรวมกับสมาคม 
การคาและหนวยงานอ่ืน ๆ ขับเคล่ือน 
ธุรกิจ โดยเปนพี่เลี้ยง พาธุรกิจไป 
ขยายตลาดในตางประเทศ และไป 
ลงทุนในตลาดอาเซียน

• หอการค า จะสร างองค  
ความรูในการพัฒนาธุรกิจสูความเปน 

เลิศ และเผยแพรผานศูนยขอมูลธุรกิจ 
ของหอการคา

ทั้งหมดนี้ดำเนินตามวิสัยทัศนที่
วา “หอการคาไทยเปนสถาบันหลัก 
ทางธุรกิจ ท่ีมีองคความรู มีเครือขาย 
และความรวมมือที่เขมแข็งที่สุดของ
ประเทศไทย โดยมีเปาประสงคให 
ประเทศไทยมีศักยภาพ และแสวงหา 
โอกาสที่ใหสามารถแขงขันไดในตลาด 
โลกอยางยั ่งยืน” ซึ ่งหอการคาไทย 
มุงม่ันดำเนินงานภายใตพันธกิจ 5 ดาน 
ประกอบดวย

1. สร างสมองคความร ู  และ 
แบงปนสูทุกภาคสวนของธุรกิจอยาง 
เปนระบบ

2. พัฒนาเพิ ่มพูนทักษะความ 
สามารถในการแขงขันของผูประกอบ
การทุกภาคสวน โดยเฉพาะ SMEs

3. พัฒนาเครือขายและความ 
รวมมือ กับภาครัฐและเอกชนทั้งใน 
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคสวน

4. เสริมสรางธรรมภิบาลและ 
ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ 
อยางยั่งยืน

5. พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
และมีภาพลักษณที่ดีตอสังคม
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คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการหอการคาไทย ยังไดกลาวใน 
งานสัมมนาวา “ในชวงหลายปท่ีผานมา 
นั ้น หอการคาตระหนักด ีว า การ 
เปล ี ่ยนแปลงในโลกใบนี ้ม ีมากข ึ ้น 
และเร็วขึ ้นมาก จนทำใหภาคธุรกิจ 
ตองเร งปร ับต ัวอย างต อเน ื ่องและ 
รวดเร็ว เพื่อความอยูรอดและรักษา 
ความสามารถในการแขงขัน คำกลาว 
ที่วา “ปลาใหญกินปลาเล็ก” อาจจะ 
ใชไดในอดีต แตในสมัยนี้อาจตองใช 
คำกลาวที ่ว า “ปลาที ่วายน้ำเร็วจะ 
แซงปลาที่วายน้ำชากวา”

ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ไม 
ควรหยุดน่ิงเชนกัน ตองวางยุทธศาสตร 
และนโยบายในการยกระด ับความ 
สามารถในการแขงข ันของประเทศ 
ไทยในเวทีโลกใหมีความโดดเดนมาก
ยิ่งขึ้น 

อยางไรก ็ตาม หากพิจารณา 
อันดับความสามารถในการแขงข ัน 
ของประเทศไทย จากการจัดอันดับลา 
สุดของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
หรือ IMD และสภาเศรษฐกิจโลกหรือ
WEF พบวายังมีภารกิจอีกมากสำหรับ 
ประเทศไทย เนื่องจากระดับความ 
สามารถในการแขงข ันของประเทศ 
ไทยยังหาง เมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำ 
ทางเศรษฐกิจของโลกและของอาเซียน 
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินในป 
2556 IMD ประเมินใหประเทศไทย 
อยูในอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ 
และWEF ประเมินใหประเทศไทยอยู 
ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ 
และท ี ่สำค ัญเราม ีอ ันด ับต ่ำกว า 
ประเทศสิงคโปร และ มาเลเซีย 
เกือบทุกดาน

ดังนั ้น การประชุมหอการคา 
ทั่วประเทศในปนี้จึงเห็นวา ประเทศ 
ไทยจะตองยกระดับความสามารถ 
ในการแขงขันใหสูงขึ ้นเพื ่อรองรับ 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในโลก ตลอดจนเพื่อสรางการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจอยาง
ยั ่งยืนโดยหอการคามุ งมั ่นที ่จะยก 
ระดับความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) และเพิ ่ม 
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
ของประเทศรวมกับภาครัฐอยางเต็ม
ที่

โดยม ี เป  าหมายท ี ่ สำค ัญค ือ 
ดำเนินการใหธุรกิจมุงเนนประสิทธิผล 
(Effectiveness) เพ ื ่อตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาและสังคมที ่ 
เปล ี ่ยนแปลงตลอดเวลาได อย างม ี 
คุณภาพ ผานกระบวนการดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่ง 
เนนกระบวนการผลิตและบริการที ่มี 
ตนทุนต่ำ มีความรวดเร็ว และใชทรัพยากร 
อยางคุมคา

สำหรับผลสรุปเพิ่มเติมหลังจาก
การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศครั้ง
นี้ หอการคาจะขับเคลื่อนโครงการ 
สำคัญเพื ่อยกระดับความสามารถใน 
การแขงขันของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ 
SME ทั่วประเทศ เพราะ SMEs มี 
บทบาทสำคัญในการขับเคลื ่อนภาค 
ธุรกิจของประเทศไทยไดแก

• โครงการศูนยขอมูลธุรกิจ 

หอการคาเพื่อสรางองคความรูซึ ่งจะ 
รวบรวมขอมูลนำมาวิเคราะห และ สง 
สัญญาณทางธุรก ิจใหก ับเคร ือข าย 
สมาชิก รวมถึงเปนแหลงความรูเช่ือมโยง 
ไปยังหนวยงานอื่น ๆ โดยมีเปาหมาย 
ให พัฒนาธุรกิจสูความเปนเลิศ โดย 
เนนเรื่อง 2 Way Communication 
(การสื่อสารทั้ง 2 ทาง)

• โครงการ SMEs Training 
ซ ึ ่ งจะเป นการกำหนดการพ ัฒนา 
หลักสูตรใหเหมาะกับสมาชิกแตละ 
กลุมธุรกิจ และแตละชวงการพัฒนา 
เพราะแตละกลุ มก็ม ีความตองการ 
ความชวยเหลือที่ตางกัน ไมวาจะเปน 
ดานการบริหารเงิน การลดตนทุน 
การทำนวัตกรรมใหม ๆ การสราง 
ความ “แตกตาง” หรือการสรางความ 
ตองการของตลาด

• โครงการ SMEs Onsite 
Visit โดยนำสมาชิกไปเห็นธุรกิจจริง 
เพื ่อเร ียนรู กระบวนการทำงานจริง 
เพื่อใหมีความรู และ มีประสบการณ 
ที่หลากหลายขึ ้นผานธุรกิจที ่ประสบ 
ทั้งความสำเร็จ และความลมเหลว

• โครงการ SMEs Mentor 
เปนการใหผู บริหารธุรกิจที ่ประสบ 
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ความสำเร็จ และกรรมการหอการคา 
ที่มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญ 
มาใหคำแนะนำแก SMEs ในเรื่องที่ 
SME ควรจะรู ตั้งแตเริ่มกอตั้งพัฒนา 
หรือแกไขปญหาอุปสรรคในการทำ 
ธุรกิจ

• โครงการ SMEs Cooperate 
& Business Matching with Others 
เปนการรวมกับหนวยงานอื่นทั ้งภาค 
รัฐ และเอกชนเชน

o สงเสริมให SMEs พัฒนา 
คุณภาพสินคาและบริการ เพื่อใหมี 
ชองทางการจัดจำหนายสินคาที่มากขึ้น 
มีการส งเสร ิมการคาชายแดน นำ
E-commerce มาใชเพื่อขยายตลาด 
มากขึ ้น รวมถึงสรางเครือขายและ 
Business Matching ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ 

o สงเสริมการพัฒนา การทำ 
นวัตกรรมใหมโดยพาไปพบกับนักวิจัย 
เพื่อทราบความตองการของตลาด

o รวมถ ึงม ี โครงการร วมก ับ 
ภาครัฐอีกหลายโครงการ

o โดยหอการคาจะเปนตัวกลาง 
ในการหาโอกาส แจงขอมูล และ ส่ือสาร 
กับสมาชิก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ 
อีก ที่ไดจากการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่ง 
โครงการทั ้งหมดจะเชื ่อมโยงกันทั ้ง 
หอการคาไทย หอการคาจ ังหว ัด 
มหาว ิทยาล ัยหอการค  า ไทยและ 
เครือขายตาง ๆ เชนสมาคมการคา 
และหอการคาตางประเทศ ในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่คิดขึ้นใหเปน
รูปธรรม

นอกจากน ั ้นแล วในท ี ่ประช ุม 
หอการคาทั ่วประเทศ ยังสนับสนุน 
การรวมมือกันระหวาง ภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการยกระด ับความ 
สามารถในการแขงขันคือ

• การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง 
ระบบการคมนาคมขนสงการวางแผน
ผังเมือง

• การพัฒนาระบบการศึกษา 
และพัฒนาเพิ่มทักษะทรัพยากรมนุษย

• การสงเสริมการใชเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในภาคธุรกิจ

• การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ 
อำนวยความสะดวกทางการคาและ 
การลงทุนมากขึ้น

• การสรางเครือขายระหวาง 
ประเทศเพื ่อการค าและการลงทุน 
ของประเทศไทย

ทั ้งหมดนี ้หอการคาเห็นวาการ 
เริ ่มตนยกระดับความสามารถในการ 
แขงขันและเพิ่มผลิตภาพการผลิตนั้น 
“จะตองเริ่มที่ตัวเรา โดยการสราง 
มุมมอง และเปลี่ยนความคิดใหม” 
เพ ื ่อยกระด ับความสามารถในการ 
แขงขันขององคกรของเรา ซึ ่งเมื ่อ 
หอการคาทั่วประเทศรวมมือกันอยาง
เต็มที่ในการยกระดับความสามารถใน
การแขงข ันของสมาชิกทั ่วประเทศ 
แลว จะมีสวนสำคัญในการชวยผลักดัน 
ใหความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในที่สุด
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ธุรกิจครอบครัวจะเติบโตตาม 
ลำดับข้ันไดอยางราบร่ืนน้ัน ครอบครัว 
ตองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน 
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินทุน 
แรงงานคน หรือเครือขายในการทำ 
ธุรกิจ สิ่งที่ทาทายตอเจาของธุรกิจ 
และทายาท คือ ในแตละชวงของ 
วัฏจักรธุรกิจครอบครัว ธุรกิจจะตอง 
มีการจัดการ กำหนดกลยุทธของธุรกิจ 
และของครอบครัวและการจัดสรร 
ทรัพยากรท่ีแตกตางกัน การจัดโครงสราง 
ของธุรกิจอยางเหมาะสม ถือเปนอีก 
โจทย ท ี ่ ต องวางแผนร ับม ือเพ ื ่ อ 
พัฒนาธุรกิจไดอยางรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการวางแผน 
นี ้เพื ่อใหธุรกิจสามารถอยู ไดอยาง 
ยั ่งยืนและคู กับตระกูลไปจนชั ่วลูก 
ชั่วหลาน

สมาชิกครอบครัว (Family Member) 
ย อมม ีความม ุ  งหว ั ง ให ธ ุ รก ิจของ 

ครอบครัวเติบโตอยางยั่งยืน รากฐาน 
ของธ ุรก ิจครอบครัวเร ิ ่มต นมาจาก 
คุณลักษณะความสามารถในการเปน
ผูประกอบการ ธุรกิจขยายและเติบโต 
ตามวัฏจักรชีวิตของธุรกิจ คือเริ่มตน 
ขยายตัว เติบโต และถดถอย ซึ่งความ 
สำเร็จในการจัดการธุรกิจครอบครัว 
ยอมเกิดจากพัฒนาการอยางตอเนื่อง
ในดานการลงทุน การจัดการทุกขอบเขต 
ของธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ 
ธุรกิจ ส่ิงเหลาน้ีนำมาสูการจัดโครงสราง 
ธุรกิจครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ
นั่นเอง 

การวางกลยุทธและรูปแบบของ
โครงสรางของธุรกิจครอบครัว เกิดขึ้น 
มาจากค าน ิยมและว ัฒนธรรมของ 
แตละครอบครัว ซึ่งสงผลตอรูปแบบ 
การจัดการ การตัดสินใจ และการ 
แกไขปญหา กระบวนการตัดสินใจ 
จากศูนยกลาง ถือเปนธรรมชาติของ 

กรณีศึกษา CP GROUP: รวมศูนย 
และกระจายอำนาจเพื่อดุลยภาพ 
แหงการบริหาร

แนวทางที ่สำคัญในการบริหาร 
ธ ุรก ิจครอบครัว เพ ื ่อความเจร ิญ 
รุ งโรจนและความยั ่งยืนยาวนานนั ้น 
ผ ู นำองค กรหร ือผ ู นำตระก ูลหร ือ 
เจาของกิจการตองใชระบบบริหาร 2 
ระบบควบคูกัน แมแตกตางกัน ดาน 
หน่ึงคืออาการ “รวมศูนยอำนาจบริหาร” 
และอีกดานหน่ึงคือ “การกระจายอำนาจ 
บริหาร” 

การรวมศ ูนย อำนาจบร ิหาร 
หมายถึงผู บร ิหารมีอาจสูงสุดเพียง 
คนเดียวหรือคณะเดียว โดยผูบริหาร 
รองลงมาหรือผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 
เพียงแตรับคำสั ่งจากผู บริหารสูงสุด 
หรือเจาของกิจการเทาน้ัน ท้ังน้ี ระบบ 
รวมศูนยก็เปนเฉกเชนระบบเผด็จการ 
นั่นเอง

สวนมรรควิธ ีในการบริหารอีก 
แบบหน่ึงก็คือ “การบริหารแบบกระจาย 
อำนาจ” หมายถึงการกระจายความ 
รับผิดชอบ และกระจายโอกาสให 
ผูบริหารแตละคน ทำงานตามความถนัด 
ตามความร ู  ความสามารถโดยไม  
ปดกั้นใด ๆ เปนการบริหารสมัยใหมที่ 
มีลักษณะ “ประชาธิปไตย” โดยมีคณะ 
กรรมการเปนผูกำหนดนโยบาย และ 
กำหนดกฎเกณฑการบริหารหรือการ
ทำงาน มิใชใครคนใดคนหนึ ่งเปน 
ผูสั่งการหรือกำหนดกฏเกณฑ 
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การจัดการธุรกิจครอบครัว แมวาจะ 
มีการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจ 
จากการถือหุนกันในครอบครัวไปเปน 
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ก็ตาม กระบวนการตัดสินใจยังคงมา 
จากศูนยกลางหรือการรวมอำนาจ 
(The centralization of the 
decision process) ทำใหธุรกิจมี 
ความยืดหยุนสูงสงผลตอการทำกำไร 
ของกิจการ นอกจากนั้นการตัดสินใจ 
แบบที ่ไมเปนทางการ (informal 
channels) ทำใหการตัดสินใจเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางธุรกิจ 
ที่มีความซับซอนนอยทำใหมีตนทุนที่
ต่ำกวา โดยสรุปคือการตัดสินใจจาก 
ศูนยกลางจะมีประสิทธิภาพมากกวา 
ในกรณีที่เปนธุรกิจครอบครัว และ 
การออกแบบและควบคุมธุรกิจขนาด 
เล็กการบริหารโดยเจาของสามารถ 
สรางความได เปร ียบในการทำงาน 
มากกว าธ ุรก ิจท ี ่ม ีการจ ัดการแบบ 
มืออาชีพซึ่งตองตัดสินใจผานผูถือหุน
และมีลำดับการตัดสินใจที ่ซ ับซอน 
ตองรายงานเปนขั ้นตอนเพื ่อควบคุม 
อยางใกลชิด

อำนาจหนาที่และการควบคุม
การตัดสินใจในเรื่องของการรวม

อำนาจและการกระจายอำนาจ นำมา 

ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับขั้นของ
องคกร โดยมีเปาหมาย 2 ประการ 
อยางแรกคือ การควบคุมบุคลากร 
และสร างความสอดคล องในการ 
ดำเนินงานเพื ่อใหบรรลุเปาหมาย 
อยางที่สองคือ การจูงใจพนักงาน 
เพื ่อใหการปฏิบัติงานประสบความ 
สำเร็จ โดยการเพิ่มความสามารถใน 
การควบคุมสามารถทำไดโดยการเพิ่ม
จำนวนผูบริหารที่มีหนาที่ในการดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการใหรางวัลแกพนักงานแตละ 
คน หรือการเพิ่มจำนวนของลำดับขั้น 
ในการบริหาร โดยออกแบบลำดับขั้น 
ของอำนาจหนาที ่ใหเปนแบบสูงเพื ่อ 
เพิ ่มจำนวนผู บร ิหารและระดับการ 
บริหาร สงผลใหเกิดการควบคุมแบบ 
ตัวต อต ัวของสมาชิกและผู บร ิหาร 
สามารถควบคุมผูใตบังคับไดโดยตรง

ผลจากงานวิจัย ช้ีวาธุรกิจครอบครัว 
มีความแตกตางในการบริหารแนวนอน 
(horizontally differentiated) และ 
ม ีการบร ิหารแบบไม  เป นทางการ 
(informal) มากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ 
ครอบครัว ผลคือธ ุรก ิจครอบครัว 
สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจ 
อันเน่ืองจากการมีโครงสรางท่ีตอบสนอง 
การตัดสินใจที่รวดเร็ว ยืดหยุน แต 
อยางไรก ็ตามธ ุรก ิจครอบคร ัวเม ื ่อ 

แนวคิดของ Greiner คือธุรกิจใด ๆ ที่มีระยะเวลาของการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในแตละชวงเวลาแสดงวา

เจาของกิจการตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงาน
ของพวกเขาหรือหากไมสามารถปรับตัวไดธุรกิจอาจชะงัก

หรือลมเหลวได  

GREINER

วาไปแลว สไตลการบริหารที ่ 
โดดเดนของผู นำตระกูลเจียรวนนท 
ก็ค ือสไตลการบริหารแบบกระจาย 
อำนาจ นั่นเปนเพราะพวกเขาเห็นวา 
การบร ิ หารแบบกระจายอำนาจ 
ไมเพียงแตเพื ่อใหสะดวกรวดเร็วใน 
การตัดสินใจเทานั้น หากแตกอใหเกิด 
ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลต อ 
ธุรกิจการคาอีกดวย

ที่สำคัญคือเปดโอกาสใหพนักงาน 
หรือผู บริหารระดับกลางหรือระดับ 
ลาง มีโอกาสกาวข้ึนสูตำแหนงผูจัดการ 
บริษัท ดังนั้นผูนำตระกูลเจียรวนนท 
จึงมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมากมากมาย 
เพราะถามีบริษ ัทเพียงบริษัทเดียว 
หรือมีเพียงไมกี่บริษัท ก็ทำใหตำแหนง 
ตาง ๆ มีความจำกัดจำเขี่ยยิ่ง

ผลดีอีกประการหนึ ่งในการจัด 
ตั ้งบริษัทเปนจำนวนมากก็คือ ถา 
บริษัทหนึ่งใดเกิดลมเหลวหรือขาดทุน 
ก็จะไมกระทบกระเทือนบริษัทอื่น ๆ 
ตางกับการมีบริษัทอยูนอยเพียงไมกี ่
บริษัท หากเกิดภาวะวิกฤติ บริษัท 
ตองลมเลิกไปก็อาจจะหมดสิ้นทุกสิ่ง
ทุกอยาง 

นั่นคือสูตรลับของ ซี.พี.ในการ 
สรางผูบริหาร เฉพาะอยางยิ่งกลยุทธ 
ในการสรางเวทีหรือหาสนามใหผูรวม
งาน เปรียบเสมือนสรางภูเขาและปา 
ใหแกเสือ เพื่อใหเสือแตละตัวสามารถ 
ครอบครองภูเขาทั้งลูกไดอยางสงบสุข 
เหนืออื ่นใดการบริหารแบบกระจาย 
อำนาจนั้น ชวยใหผูบริหารระดับสูงสุด 
ไมตองลงไปดำเนินการเรื ่องตาง ๆ 
ดวยตนเอง เวนแตเมื ่อเกิดปญหา 
สำคัญจึงลงไปชี้นำโดยตรง

แตหากผู บร ิหารระดับต าง ๆ 
จัดการดีอยูแลว ผูบริหารระดับสูงก็ 
ไมจำเปนตองไปลวงลูกอีก เพราะหาก 
เขาไปลวงลูกหรือยุ งเกี ่ยวอยู ตลอด 
เวลา ก็จะทำใหผูรวมงานเกิดความ 
อึดอัดขัดเคือง หรือเกิดความรำคาญ

แนนอนหากผู บริหารระดับสูง 
รับเหมางานเสียเอง ไมกลาปลอยงาน 
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เต ิบโตข ึ ้นจะเร ิ ่มเก ี ่ยวโยงก ับการ 
ถายโอนธุรกิจสู การจัดการมืออาชีพ 
ถาธ ุรก ิจครอบคร ัวขาดทักษะหรือ 
ประสบความสำเร ็จในการถายโอน 
ธุรกิจไปสู การจัดการแบบมืออาชีพ 
ธ ุรก ิจม ักประสบปญหาเร ื ่องความ 
ขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะ 
สงผลตอการประกอบการระยะยาว 
ของธุรกิจ เพราะฉะน้ันธุรกิจครอบครัว 
ตองสรางการบริหารที่เหมาะสมและ 
กลไกการปฏิบัติงานที ่ควบคุมและ 
ประเมินผลประกอบการตามเปาหมาย 
และวัตถุประสงค สิ่งเหลานี้ขึ้นอยูกับ 
การจัดโครงสรางที่แตกตางกัน เปน 
ผลมาจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธและ 
การจ ัดการตามแนวทางของแตละ 
ครอบครัว

โครงสรางและการจัดการธุรกิจ
ครอบครัว มีบุคลิกและลักษณะที่ตอง 
ใชการทำงานที่บุกเบิกมาก Hofstede 
(1980) คนพบวาลูกจาง บุคลากร 
และสมาช ิ กครอบคร ั วสามารถ 
สื ่อสารกันไดโดยตรงสามารถสราง 
ประส ิทธ ิภาพให  เก ิดข ึ ้ น ในการ 
ทำงานเปนอยางมากและเปนการ 
ติดตอประสานงานกันอยางไมเปน 
ทางการ มีความเปนกันเอง ซึ่งเปน 
มุมมองที ่ เก ี ่ยวของกับวัฒนธรรม 
ของครอบคร ัวและถ ายทอดมาส ู  

วัฒนธรรมของแตละองคกร สิ่งนี้เปน 
รูปแบบเดียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในองคกร ขึ้นกับสภาพแวดลอมทาง 
ธุรกิจ ผูนำ แบบแผน และกลไกใน 
การส่ือสาร แมวาวิวัฒนาการของวัฒนธรรม 
องคกร มาจากคานิยมและความเชื่อ 
ของผูกอตั้งเพื่อเริ่มตน แตเมื่อเวลา 
ผ านไปธ ุรก ิจม ีการเต ิบโตมากข ึ ้น 
มีการปฏิสัมพันธกับภายนอกมากขึ้น 
ทำใหม ีการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อสร าง 
ความแข็งแกรงใหกับองคกรมากขึ ้น 
ซึ่งสงผลตอผลประกอบการของธุรกิจ

การจัดการโครงสรางองคกร
สำหร ับการจ ัดการโครงสร าง 

ขององคการ มีเปาหมายเพื่อการจัด 
สรรทรัพยากร การแบงหนาที่ในแต 
ละฝาย โดยจัดเปนรูปแบบตาง ๆ เพื่อ 
ใหการบริหารงานบรรลุจุดมุ งหมาย 
แตสำหรับองคกรที่เปนธุรกิจครอบครัว 
การจัดโครงสรางขององคกรตองคำนึง 
ถ ึ งความคล องต ั วของการเข  ามา 
รวมงานของ Family member โดย 
ไมใหเกิดขอขัดแยงภายในองคการ 
นอกจากนั้นยังตองคำนึงถึงอำนาจใน
การตัดสินใจของผู นำเพื ่อใหสะดวก 
ตอการบริหารงานและเปนอิสระจาก
การควบคุมของ Family member

 

ใหคนอื่น เพราะคิดวาคนอื่นสูตนเอง 
ไมได ผลก็คือผูบริหารคนน้ันตองทำงาน 
ทุกอยางแทนลูกนอง ทำใหไมมีเวลา 
สำหรับคิดหรือสรางโครงการใหม ๆ 
ทำให ก ิจการขององค กรไม  เจร ิญ 
กาวหนา ขณะที ่ธ ุรกิจครอบครัวไม 
เจริญเติบโตและมั่นคง

นอกเหนือจากตระกูลเจียรวนนท 
มีสไตลการบริหารแบบกระจายอำนาจ 
แลว อีกดานหนึ่งของพวกเขายังยึด 
หลัก “รวมศูนยอำนาจการบริหาร” 
อีกดวย น่ันเปนเพราะหากมุงแตกระจาย 
อำนาจโดยผ ู บร ิหารระด ับส ูงหร ือ 
เจ าของกิจการไม ด ูแลควบคุมและ 
ตัดสินใจอยางทันทวงทีแลว บางกรณี 
อาจเกิดปญหารายแรงติดตามมาก็ 
เปนได 

ดังนั้นสไตลการบริหารของผูนำ
ตระกูลเจียรวนนท จึงมีทั้งกระจาย 
อำนาจและรวมศูนยอำนาจการบริหาร 
ซึ ่งทั ้งสองประการนี ้ลวนแตมีดานที ่ 
เป นค ุณและเปนโทษ หรือม ีจ ุดด ี 
จุดดอยดำรงอยูคูกัน จึงตองจัดระบบ 
ระหวางการกระจายอำนาจการบริหาร 
กับการรวมศูนยอำนาจใหเกิดความ 
สมดุล หรือท่ีเรียกวาใหเกิด “ดุลยภาพ 
แหงอำนาจบริหาร” นั่นเอง

นอกจากมีสไตลการบริหารแบบ
กระจายอำนาจและรวมศูนยอำนาจ 
การบริหารแลว ผูนำตระกูลเจียรวนนท 
รุนที่ 2 ที่ชื่อ “ธนินท เจียรวนนท” 
ยังบริหารแบบยืดหยุน คือใหโอกาส 
ผู บร ิหารแตละคนไมใช บร ิหารงาน 
โดยไมผิดพลาด เขาเห็นวาใน 100 
เปอรเซนต หากผิด 30 เปอรเซนตก ็
นับวาเปนคนเกงแลว

เมื่อกลาวถึงที่สุดแลว สไตลการ 
บริหารของผูนำตระกูลเจียรวนนทรุน
ที่ 2 ผูนี้ คือ การบริหารงานและ 
บริหารคนแบบกระจายอำนาจบริหาร 
และรวมศูนยอำนาจบริหาร อีกทั้งยัง 
เป ดโอกาสให คนทำงานตามความ 
สามารถ และมีอำนาจในการตัดสินใจ 
ตลอดถึงมีอำนาจในการบริหารแบบ 
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เต็มที่ แตผูบริหารทุกคนตองขึ้นตรง 
ตอศูนยรวม หรือสวนกลางหรือคณะ 
กรรมการ ซี.พี. ซึ่งเปนแนวทางการ 
บริหารที ่สอดคลองกับยุคสมัยเปน 
อยางยิ่ง 

ปจจุบัน (ป2555) บริษัทในเครือ 
ซี.พี. มีมากมายกวา 300 บริษัท โดย 
สังกัดอยู ในบริษัทโฮลดิ ้งส ค ัมปะนี 
สามบริษัทซึ ่งเปนเรือธงในการลงทุน 
ในกิจการที ่หลากหลายของตระกูล 
เจียรวนนท ไดแก บริษัท เครือเจริญ 
โภคภัณฑ จำกัด (CPG), บริษัท 
เจริญโภคภัณฑโฮลดิ้ง จำกัด (CPH)  
และบริษัท กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง 
จำกัด (BTH) ทั้งสามบริษัทนี้ถือเปน 
บริษัทแมของบริษัทอื่น ๆ 

นับตั ้งแต ร ุ นท ี ่สอง “ธนินท 
เจียรวนนท” คือผูนำที่มีบทบาทและ 
อำนาจสูงส ุดในการบร ิหารจ ัดการ 
บริษัทในเครือซี.พี. นับต้ังแตตนป 2520 
เปนตนมา ความเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 
ฝไมลายมือในการบริหารกิจการของ
ตระกูลเจียรวนนท  โดยธนินทไดเปน 
ผูเปล่ียนแปลงแนวคิดจากระบบ “กงสี” 

สูระบบ “สากล” รวมทั้งมรรควิธีใน 
การบริหารใหสอดคลองกับสถานการณ 
ที่เปลี่ยนแปลง การประสานหลักการ 
บริหารแบบตะวันตกกับตะวันออก 
เขาดวยกันอยางผสมกลมกลืน

ในปลายป 2532 ขณะที่มีอายุ 
50 ป เจาสัวธนินท เจียรวนนท ไดเล่ือน 
ตำแหนงจาก “กรรมการผูจัดการใหญ” 
เปน “ประธานกรรมการ” หรือ “ซีอีโอ” 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด 
และบริษัท เจียไต จำกัด แทนเจาสัว 
จรัญ เจียรวนนท ที่กาวขึ้นสูตำแหนง 
“ประธานกรรมการก ิตต ิมศ ักด ิ ์” 
พรอมกับเจาสัว มนตรี เจียรวนนท  

ขณะที่เจาสัว สุเมธ เจียรวนนท 
ขึ ้นดำรงตำแหนง “รองประธาน 
กรรมการ” และ “กรรมการผูจัดการ 
ใหญ” ซึ่งเปนที่นาสังเกตวายามนั้น 
บทบาทของเจาสัวธนินท สูงเดนและ 
เหนือกวาผู เปนพี่ชายทั้งสามของเขา
อยางมาก

ในปเดียวกันผูนำตระกูลเจียรวนนท 
ได จ ัดต ั ้งกล ุ มธ ุรก ิจการค าใหมอ ีก 
หลายกลุ ม โดยได ก าวเข าส ู ธ ุรก ิจ 

ส่ือสารโทรคมนาคม เร่ิมต้ังแตป 2532 
ไดรวมทุนกับบริษัท ไนเน็กซ เน็ตเวิรค 
ซิสเต็ม จำกัด ยักษใหญดานสื่อสาร 
โทรคมนาคมจากสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง 
บริษ ัทใหมนาม “บริษ ัท ซี .พี . 
เทเลคอมมิวนิเคชั ่น จำกัด” เพื ่อ 
ดำเนินธุรกิจสื ่อสารโทรคมนาคมที่มี 
ธุรกิจสื ่อสารครบวงจรและทันสมัย 
ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท เทเลคอม 
เอเชีย คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ปจจุบัน คือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอมานอกจาก 
บริษัทแหงนี้เปนผูใหบริการโทรศัพท 
พ้ืนฐานหรือโทรศัพทบาน และโทรศัพท 
เคล ื ่อนท ี ่หร ือโทรศัพทม ือถือแลว 
ยังใหบริการเคเบิล ทีวี อินเตอรเน็ต 
และอื่น ๆ มากมาย หลากหลาย

ไดกอตั้ง “กลุมธุรกิจพัฒนาที่ดิน 
และอสังหาริมทรัพย” เพื ่อดำเนิน 
โครงการบานพักอาศัย อาคารพาณิชย 
คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน สรรพสินคา 
สนามกอลฟ โรงแรม เปนตน โดย 
มีการจัดตั้ง บริษัท ซีพี แลนด จำกัด 
เปนเรือธงในการดำเนินธุรกิจ มีนาย 
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ลักษณะของการจัดโครงสราง 
องคกรมีองคประกอบในการจัดการ 
6 ประการ ไดแก ความเชี่ยวชาญ 
ในการทำงาน, การแบงกลุ มงาน, 
ลำดับชั้นของการสั่งการ, ชองกวาง 
ของการควบคุม, การรวมศูนยอำนาจ 
และการกระจายอำนาจ และการมี 
กฎระเบียบอยางเปนทางการ เมื่อ 
พิจารณาสวนประกอบเหลานี้แลวแยก 
โครงสรางองคกรออกเปน 2 รูปแบบ 
คือ Mechanistic และ Organic 
Organization ตามรูปแบบของ Stephan 
P. Robbins:

1. Mechanistic organization 
ร ูปแบบโครงสร างองค กรท ี ่ม ีการ 
ควบคุมอยางเขมงวด มีการกำหนด 
ความเชี่ยวชาญของผูทำงานสูง มีการ 
แบงกลุ มเป นกลุ มย อยจำนวนมาก 
ตามความชำนาญ ชวงกวางของการ 
ควบคุมแคบ มีกฎระเบียบแบบแผน 
ที่รัดกุม มีการรวมอำนาจการตัดสินใจ 
ไวที ่ศูนยกลางผู บริหารระดับสูงมาก 
การสื่อสารจะเปนจากบนลงลางและมี 
การเปดโอกาสใหผูทำงานในระดับลาง 
มีสวนรวมในการตัดสินใจนอย ลักษณะ 
ของการทำงานเปนเหมือนเครื่องจักร 
มีความแนนอนสูงแปรปรวนต่ำ

2. Organic Organization 
รูปแบบโครงสรางองคกรที ่กำหนด 
ความสัมพันธระหวางคนทำงานและ 
ระหวางหนวยงานไวแบบหลวม ๆ มี 
ความยืดหยุนและปรับตัวไดงาย แบง 
กล ุ  ม ง า นน  อ ยก ว  า อ ง ค  ก ร แบบ 
เครื่องจักร การสั่งการมีหลายชองทาง 
การสื ่อสารเปนแบบสองทาง มีการ 
กระจายอำนาจสูง บุคลากรทุกระดับ 
มีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดง 
ความคิดเห็น มีกฎระเบียบไมมาก 

และสามารถเปลี ่ยนแปลงไดโดยงาย 
กระบวนการทำงานในองคกรแบบนี ้ 
มีความยืดหยุนสูง ปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณไดงาย แตอาจมีจุดออน 
ที่มีความแปรปรวนสูง ติดตามควบคุม 
กำกับไดคอนขางยาก บางคนจะเรียก 
องคกรแบบนี ้วา “องคกรที ่มีชีวิต” 
(Living organization)

การออกแบบโครงสรางองคกร 
ยังเกี ่ยวของกับวงจรชีวิตขององคกร 
ตามแนวคิดของ Greiner ดังภาพ 
แสดงใหเห ็นถึงปญหาหรือวิกฤติท ี ่ 
เกิดจากการขาดการตระหนักถึงการ 
จัดการชวงธุรกิจท่ีแตกตางกัน แนวคิด 
ของ Greiner คือธุรกิจใด ๆ ที่มี 
ระยะเวลาของการเจริญเติบโตเพิ ่ม 
ขึ ้นอยางรวดเร็วในแตละชวงเวลา 
แสดงวาเจ าของกิจการตองมีการ 
เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงาน 
ของพวกเขา หรือหากไมสามารถ 
ปร ับต ัวได  ธ ุ รก ิจอาจชะง ักหร ือ 
ลมเหลวได เพื่อใหธุรกิจกาวขามชวง 
ตาง ๆ กลับเปนกุญแจสำคัญที่จะทำ 
ใหเกิดการนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม 
ออกสูตลาด ดวยการกาวขามความคิด 
ธุรกิจแบบเดิม กาวขามระบบควบคุม 
และไปขางหนาเพื่อใหบริษัทผานวิกฤต ิ
ตาง ๆ ไปได ในฉบับหนาจะมาเลาถึง 
การบริหาร Business Portfolio ของ 
ธุรกิจครอบครัว และระบบธรรมาภิบาล 
ของธุรกิจครอบครัว และการนำ 
ธุรกิจครอบครัวเขาจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย และขณะนี ้ทาง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดผลิต 
รายการที่ชื่อ Family Business 
Open Up! ออกอากาศทางชอง 5 
ทุกวันอาทิตย เวลา 17.00-17.50 น.

สุนทร อรุณานนทชัย ดำรงตำแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ ในป 2554 
บริษัทซีพี แลนด จำกัด มีทรัพยสิน 
รวมกวา 11,000 ลานบาท มีรายได 
รวมถึง 1,500 ลานบาท  

สำหรับกลุ มธุรกิจที ่สำคัญของ 
ซี.พี. ที่ตองกลาวถึง คือกลุมธุรกิจ 
คาปลีก โดยในป 2531 ซี.พี.ไดเซ็น 
สัญญาซื้อสิทธิหรือเฟรนไชส คาปลีก 
แบรนด “เซเวน อีเลฟเวน” กับ บริษัท 
เซาธแลนด คอรปอเรชั่น จำกัด แหง 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือท่ีจะประกอบกิจการ 
คาปลีกภายใตแบรนด “เซเวน อีเลฟเวน” 
ในประเทศไทย ซึ่งเปนรานจำหนาย 
สินคาในชีวิตประจำวัน ท่ีเรียกวา “ราน 
ขายของชำ” หรือ “รานโชวหวย” 
นั่นเอง เริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2531 ผูนำเครือ ซี.พี. จัดตั้ง “บริษัท 
ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร จำกัด” ดวย 
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ตอมา 
เปลี่ยนชื่อใหมเปน “บริษัท ซี.พี. 
เซเวน อีเลฟเวน จำกัด” และเพิ่มทุน 
จดทะเบียน เปน 5 ลานบาท เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2532 โดยเปดสาขาแรก 
ตรงหัวมุมถนนพัฒนพงษ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 เพียง 
ไมกี่ปตอมา ในป 2546 บริษัทแหงนี้ 
ได จดทะเบ ียนในตลาดหลักทร ัพย  
จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2550 ผูนำ 
ตระกูลเจียรวนนท ไดเปลี่ยนชื่อใหม 
เปน “บริษัท ซีพี ออลล จำกัด 
(มหาชน)” เปนรานคาปลีกประเภท 
รานสะดวกซื้อที่มีเครือขายมากที่สุด 
ในประเทศไทย ณ สิ้นป 2554 เซเวน 
อีเลฟเวน มีสาขากวา 6,000 สาขา 
และคาดการณวาในป 2557 จะมีถึง 
7,000 สาขา

>

>

>
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“ประเทศไทย รวมเลือดเนื ้อ 
ชาติเชื้อไทย.......” เคยนับบางไหม 
วาหลังจากเรียนจบ คุณหยุดยืนเคารพ 
ธงชาติ ตอน 8.00 น. เชา หรือ 
18.00 น.ในชีวิตประจำวัน กี่ครั้ง? 
ท้ังท่ีจริง ๆ แลวธงชาติคือสัญลักษณ 
แหงความเปนชาติ และเพลงชาติก็ 
เชนกัน ซ่ึงหลายคนอาจละเลยไป แต 
ที่ “บานไรกาแฟ” สาขาตนแบบที่ 
ปากซอยเอกมัย จะทำใหคุณอึ้งและ 
ทึ่ง เมื่อถึงเวลาเคารพธงชาติ ที่นี่ 
จะเปดเพลงชาติ และชักธงขึ้น หรือ 
ลดธงลง โดยมีพนักงานทุกคน รวม 
ถึงลูกคาลุกขึ ้นยื ่นทำความเคารพ 
อยางไมอิดออดวา สถานที่นั้น เปน 
“รานกาแฟ” ไมใชสถานศึกษา หรือ 
สถานที่ราชการ และอีกหลายความ 
เปนไทย ที่คุณจะพบ และสัมผัสได 
งาย ๆ ที่นี่ที่เดียว “บานไรกาแฟ” 
สาขาเอกมัย และท่ีนาแปลกใจย่ิงกวา 
คือ ที่นี่บริหารงานโดยคนรุนใหม 
คุณจักรดาว เพยาวนอย “คุณดาว” 
หลานรัก และผูสืบทอดธุรกิจ ของ 
คุณอา สายชล เพยาวนอย ผูริเริ่ม 
ธุรกิจ ราน “บานไรกาแฟ” ตนตำหรับ 
ความเปนไทย และคุณสายชล เปน 
ผูที่อุทิศตัวเพื่อสืบสานความเปนไทย 
สไตลชนบทจริงใจอยางแทจริง ดวย 
แนวความคิดชาญฉลาด และคมชัด 
ในการสรางแบรนด กาแฟไทย ให 
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ธุรกิจเชื้อชาติ
ไทยแท 
ที่ “บานไรกาแฟ”

จากยุค”คุณอาสายชล” สูยุค
”หลานจักรดาว”
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บทสัมภาษณ คุณจักรดาว เพยาวนอย 
ผูจัดการสาขากรุงเทพ บานไรกาแฟ



เปนที่ยอมรับในระดับสากล

“ผมมาดู ไมไดคิดที่จะมาทำ”
คุณจักรดาว เพยาวนอย ผูจัดการ 

สาขากรุงเทพ บริษัท บานไรกาแฟ 
จำกัด ดวยวัย 28 ปในวันนี้ รับ 
หนาที่ผูบริหารธุรกิจรานบานไรกาแฟ
นับ 70 สาขาทั่วประเทศ โดยมีราน 
บานไรกาแฟ ที่สาขาเอกมัย เปนสาขา 
ตนแบบที่มีบริการอาหารสารพัดไทย 
นอกจากกาแฟรสชาติไทย ๆ เพียง 
แหงเดียว “คุณดาว” ไดเลาใหฟงถึงที่ 
มาของการไดรับโอกาสจาก คุณอา 
สายชล ใหเขามาชวยบริหารงาน “บาน 
ไรกาแฟ” วา

“ผมเปนหนึ่งในหลาน ๆ ของคุณ 
อาสายชล ที่ไดรับโอกาสที่ดีในการ 
รวมสืบสานธุรกิจ “บานไรกาแฟ” 
ของคุณอา ทานพาผมมาที่นี่ มาสัมผัส 
มาเห็นธุรกิจที่คุณอาภูมิใจ ที่คุณอา 
สายชล เรียกที่นี่วา “สวนดื่มกาแฟ 
ที่ใหญที่สุดในโลก” ตั้งแตผมยังเรียน 
มัธยม ผมตั้งใจจะมาดู ไมไดตั้งใจจะ 
มาทำงานที่นี ่ ผมเองก็ไมรูตัววาหลงรัก 
“บานไรกาแฟ” มาตั้งแตเมื่อไหร ผมรู 
แตว าผมตองทำตามความหวังของ 
ครอบครัว ที่ตองการใหเรียนแพทย 
จนผมเรียนจบสายการแพทย คณะ 
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผมไดมีโอกาสรับผิดชอบงานทางดาน
การตลาด การขาย จากการทำงาน 
ในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ผมไดสะสม 
ประสบการณ ทางด  านการตลาด 
การขาย โดยใชเวลาเพียง 1 ป ก็ 
ตัดสินใจออกมาสานงานตอ ตามคำ 

ชักชวนจาก “คุณอาสายชล” ซึ่งขณะ 
นั้น “บานไรกาแฟ” เปดมาแลว 8-9 
ป”

เริ่มแรกการทำงานที่ “บานไรกาแฟ”
จากธุรกิจรานกาแฟ ภายใตชื่อ 

ร านบานไร กาแฟ ซึ ่งค ุณสายชล 
เพยาวนอย ในฐานะผูคิด สรางสรรค 
และริเริ่มวางแนวคิด การสรางแบรนด 
แบบไทย ๆ ไปพรอม ๆ กับการสราง 
วัฒนธรรมองคกรดวยความเปนไทย 
จากหัวใจ ไดอยางนาสนใจ

“ผมมาเริ่มทำงานที ่บานไรกาแฟ 
สาขาเอกมัย ในฐานะลูกจาง ที่ตอง 
ทำงานทุกอยางเหมือน ๆ กับพนักงาน 
คนอื่น ๆ ที่นี่เราอยูกันแบบครอบครัว 
มีพี่ มีนอง โครงสรางธุรกิจที่นี่ จะ 
มีลักษณะเฉพาะที ่อาจไมเคยไดย ิน 
จากที่ไหน จะไดยินคำวา “สภาพี่” 
“สภานอง” ?!? “สภาพี่” คือชื่อ การ 
ประชุมระดับหัวหนางาน โดยมีคุณอา 
สายชล เปนประธาน “สภานอง” 
คือชื่อ การประชุมของลูกทีมในแตละ 
หนวยงาน

คุณสายชล เพยาวนอย คุณอา 
ผมทานโสด ไมมีบุตร มีแตหลาน ๆ 
จากพี่ ๆ นอง ๆ และไดใชชีวิตที่ 
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อ 
ตามความฝนกับการชวยเหลือชาวบาน 
ใหมีอาชีพ และกอตั้งมูลนิธิ เพื่อให 
ความชวยเหลือสังคม หลังจากได 
บุกเบิกธุรกิจกาแฟไทย “บานไรกาแฟ” 
จนเปนที่ยอมรับ และไดรับรางวัลทาง 
การตลาดมากมาย จากนั้นจึงไดสง 
ตอโอกาสใหหลาน  ๆ และญาติในครอบครัว 

เพยาวนอย ดุแลงานบริหารงาน โดย 
ค ุณสายชลย ั งคงดำรงตำแหน งท ี ่ 
ปรึกษา ธุรกิจบานไรกาแฟ ไดดำเนิน 
มากวา 15 ป โดยมีสาขาตนแบบ 
อยูที่เอกมัย ในแนวคิด สวนดื่มกาแฟ 
ที่ใหญที่สุดในโลก บนลานดิน ดินแดง 
เคยมีสาขาทั่วประเทศประมาณ 100 
สาขา มีสาขาบางแหงตั้งอยูภายใน 
สถานีบริการน้ำมันปตท.แตภายหลัง 
ไดปดบริการไป ปจจุบันสาขาของ 
“บานไรกาแฟ” จึงมีจำนวนทั้งหมด 
70 แหงทั่วประเทศ

ผูฉีกแนวคิดใหม “บานไรใบกระเพรา”
“กอนผมเขามาทำงานที่นี่ ผม 

เคยมีความคิดวาลานที ่ปลูกนา ที่ 
สาขาเอกมัย นาจะเปนพ้ืนท่ีท่ีทำรายได 
เพิ่ม ผมจึงปรึกษาคุณอาสายชล แรก 
ๆ ทานก็ไมคอยเห็นดวย เนื่องจาก 
เปนแนวคิดที่ทานวางไว ผมก็เลยไป 
ปรึกษาในหมู ญาติ ซึ ่งหลายทานก็ 
เห็นดวย และเปนกำลังใจให  งานแรก 
ของผมจึงเปนการเอานาออกไป และ 
สร างพ ื ้นท ี ่ลานอาหารเข ามาเสร ิม 
และอาหารทั้งหมดก็เปนอาหารไทย ๆ  
จากความชำนาญของครอบครัวนั่นเอง 
อาหารก็จะมีทั้งซีฟูด อีสาน อาหาร 
ไทย และหลากหลาย ราคาก็มีตั้งแต 
หลัก 10 ไปจนถึงหลักพัน นอกจาก 
นี้ยังมีดนตรีสดบรรเลงอีกดวย จาก 
นั้นคุณอาสายชล จึงยอมรับสิ่งที่ผม 
ทำ และใหชื่อสวนขยายที่ใหบริการ 
อาหารวา “บานไรใบกระเพรา” ใน 
ขณะที ่อีกสวนยังคงใหบริการกาแฟ 
แบบไทย ๆ ในชื่อ “บานไรกาแฟ” 
และเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง”

ผลงานของ คุณจักรดาว ที ่ 
ปรากฎหลังจากเพิ ่มสวนของอาหาร 
นอกจากกาแฟซึ่งเปนธุรกิจหลัก ก็คือ 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว จาก 
เดือนละ 4 ลาน เปน 7-8 ลานบาท 
โดยแบงเปนรายไดจากธุรกิจกาแฟ 
20% และจากอาหาร 80% แตแผน 
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“เปาหมายของผมคือ การกระจายระบบบริหาร 
จัดการ ในแนวคิดตนแบบของสาขาเอกมัย ไปยัง 
หัวเมืองใหญทั่วประเทศ เพราะประโยคหนึ่งที่ 
“คุณอาสายชล” ไดพูดและเปนแรงบันดาลใจใหผม 
มุงมั่นจะทำใหได คือ “อาจะสรางธุรกิจไทย 
ใหกองโลก”  
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คือ
1. การใหโอกาสคน
คุณอาสายชล เปนคนท่ีใหโอกาส 

คนในการทำงาน ชวยเหลือคนท่ีเดือดรอน 
ใหมีงานทำ ไมวาในอดีตคนนั้นจะมี 
ประวัติมาอยางไร แตคุณอาผมทาน 
ใหโอกาส และตอนนี้ทานยังชวยเหลือ 
โรงเรียนที่บานหนองแซง บานเกิดของ 
ครอบครัวเราอีกดวย

2. ความเปนไทย
คุณอาผม ทานเปนคนมีปรัชญา 

ในการทำงานและดำเนินชีว ิตและมี 
ความรักกับความเปนไทย ผมเองก็ 
หลงรักกับความเปนไทย และซึมซับ 
โดยไมรูตัว บานไรกาแฟ ถึงแมวา 
ตอนนี้เราจะอยูในสนามการแขงขันที่
ดุเดือด ไมเหมือนตลาดในอดีต ผมเอง 
ในฐานะผูมาสานตอธุรกิจ ผมเชื่อวา 
ความเปนไทย ในแบบบานไรกาแฟ 
ยังคงมีความโดดเดนที่ไมมีเหมือนใคร 
และไมมีใครเหมือน  และขณะเดียวกัน 
ผมจะตองมีการพัฒนาบานไรกาแฟใน
แบบไทย ๆ  ไปตามบริบทสังคมท่ี เปล่ียน 
ไป

3. จุดศูนยรวมของครอบครัว
บานไรกาแฟ ไมใชแคธุรกิจ แต 

บานไรกาแฟกลายเปนจุดศูนยรวม 
ของครอบครัวเรา คุณลุงคุณปา พี่ 
นองครอบครัวเพยาวนอยไดมาพบปะ
เจอกัน และมีสวนรวมในการพัฒนา 
ธุรกิจนี้

“สุดทายปรัชญาการทำธุรก ิจ 
ของผม ผมจะตองทำใหธุรกิจเกิดการ 
พัฒนา เคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนไป 
ตลอดเวลา ในทิศทางที่ แตกตาง และ 
ไมเหมือนใคร ควบคูไปกับการรักษา 
แบรนด และแนวคิดของผูกอตั้ง คือ 
คุณอาสายชล” คุณจักรดาว ไดกลาว 
ดวยความมุงมั่น และภูมิใจทายสุด 

ของคุณจักรดาว ยังคงเดินหนาตอไป 
โดยวางแผนจะเพิ่มการบริการใหม ๆ  
รวมกับลูกพี่ลูกนองอีกคน คุณปน ซึ่ง 
ตอนนี้กำลังศึกษาดานอาหารในสหรัฐ
อเมริกา ไดเตรียมการสรางสรรคเมนู 
อาหารใหม ๆ ที่โดนใจชาวตางขาติ 
และชาวไทย ก็จะกลับมาชวยกัน

การทำงานในธุรกิจครอบครัวนั้น 
ผมกับคุณอาสายชล อาจจะตางกับ 
ธุรกิจครอบครัวอื่นเล็กนอย ผมรุน 2 
มารับชวงตอ ดวยความที่เราเปนอา 
หลาน ความใกลชิดคงไมเหมือนแบบ 
พอ-ลูก การทำงานก็ตางกัน ตั้งแตเด็ก 
ผมกับคุณอาเราสนิทกัน เราคุยเลน 
กัน ไปเที่ยวดวยกัน เราคุยเปดใจ 
แลกเปลี่ยนในเรื่องตาง ๆ แตเวลา 
ผมทำงาน ผมเองตองอยูในกรอบ 
ขอบเขตที ่ใหความเคารพทานตลอด 
ตั้งแตเด็กผมชื่นชมกับผลงานของคุณ
อาที่สรางบานไรกาแฟเปนตำนานใน 
วงการกาแฟ ถึงแมตอนนั้นผมยังเรียน 
อยูระดับมัธยม ตอนนี้ผมเขามาทำงาน 
เต็มตัวและผมจะสานตอบานไรกาแฟ
ใหกาแฟไทยดังกองโลก  ตามที่อาผม 
ไดพูดไว 

แผนทาทายขยายสาขาตนแบบเอกมัย 
ไปทั่วประเทศ

“เปาหมายของผมคือ การกระจาย 
ระบบบริหารจัดการ ในแนวคิดตนแบบ 
ของสาขาเอกมัย ไปยังหัวเมืองใหญ 
ท่ัวประเทศ เพราะประโยคหน่ึงท่ี “คุณอา 
สายชล” ไดพูดและเปนแรงบันดาลใจ 
ใหผมมุงมั่นจะทำใหได คือ “อาจะ 
สรางธุรกิจไทยใหกองโลก”  และผม 
จะตองทำใหได ตอนนี้ผมวางแผนจะ 
นำสาขาตนแบบที่เอกมัย ขยายไปที่ 
เมืองทองเท่ียวในประเทศ ไดแก หัวหิน 
พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม ผมคาดวา 
จะเกิดขึ้นภายในป 2558 และในเวลา 
นั้นเราจะใหบริการทั้งกาแฟแบบไทย 
และอาหารท้ังไทย และตางชาติ พรอม 
เมนูหลากหลาย จากญาติของผม “ปน” 
ที ่จะกลับมาจากตางประเทศ และ 
แนนอนในแนวคิดใหมนี้ ผมจะขอให 
คุณอา เปนผูตั้งชื่อให”

สิ่งที่ผมไดเรียนรูจากคุณอาสายชล
ส่ิงท่ีคุณจักรดาว ภูมิใจใน ”คุณอา 

สายชล” และยึดถือในการบริหารงาน 
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ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน อาจารย 
ประจำคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ในฐานะที่เคยอยูใน 
แวดวงส่ือหลากหลายสาขา ฉายภาพ 
สามมิติ เมื่อป 2557 กสทช. จะ 
เปดประมูลคลื่นความถี่ ทีวีดิจิตอล 
ภาคธุรกิจ ตามดวยภาคทีวี สาธารณะ 
และ ทีวีชุมชน ประเทศไทยเราจะมี 
ทีวีมากชองขึ้น การแขงขันระหวาง 
ชองจะสูงเพื่อจะชวงชิงผูชม ซึ่งผูชม 
นาจะไดรับประโยชนมากท่ีสุด เพราะ 
ลักษณะ Content รายการจะนำเสนอ 
รูปแบบที ่จะมีลักษณะเฉพาะความ 
สนใจหรือ เฉพาะกลุมมากข้ึน (NICHE 
MARKET) ขณะที่ผูชมตองเตรียมตัว 
เล ือกชมดวยกลองร ับส ัญญาณที ่ 
เรียกวา Set Top Box ซึ่งขณะ 
นี้ทาง กสทช. มีแนวนโยบายที่จะ 
ชวยรับภาระคาใชจายบางสวนให 
แกประชาชน สวนเอเจนซี บริษัท 
โฆษณาคงจะเหนื ่อยหนอยที ่การ 
ขายอาจยากขึ้น เพราะจำนวนชอง 
มาก การแชรเรทติ ้งเก ิดข ึ ้น AC 
Neilsen ยังคงใชไดหรือไม หรือจะมี 
หนวยงานอื ่นใดมาทำหนาที ่น ี ้อ ีก 

เปนเรื ่องที ่นาติดตามเปนอยางยิ ่ง 
แตท่ีแน ๆ ผูผลิต Content เตรียมตัว 
ทำงานหนัก นักศึกษานิเทศศาสตร 
มาสายทีวีมีแววโดนควาตัวแนนอน

ทีวีดิจิตอลคืออะไร
ในขณะนี้สิ่งที่นาสนใจแวดวงคน

ทีวีคือ เรื่องการเปดประมูลทีวีระบบ 
ดิจิตอล ของ กสทช. บางคนอาจยัง 
ตองการขอมูลเพิ ่มเติมวาทีว ีระบบ 
ดิจิตอลคืออะไร และมีประโยชนตอ 
คนไทยอยางไร ทีว ีด ิจ ิตอล หรือ 
โทรทัศนระบบดิจิตอล (Digital Television) 
เป นการสงผ านสัญญานภาพวิด ีโอ 
และเสียงโดยระบบดิจิตอล ซึ่งแตเดิม 
ระบบการรับสัญญาณในบานเราใช 
ระบบอนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมี 
ความไดเปรียบกวาในแงความคมชัด
ทั้งภาพ และเสียง และการสงขอมูล 
แบบดิจิตอลสามารถสงขอมูลไดมาก
กวาแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งขณะ 
นี ้ ได หลายประเทศได ม ีการพัฒนา 
ไปแลวในแงเครื่องรับ ไมวาจะเปนทีวี 
จอกวาง (Wide Screen) โทรทัศน 

ความชัดสูง (HDTV) ในขณะที่ระบบ 
อนาล็อกไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ 
ได ซึ่งสัญญาณระบบดิจิตอลเกิดขึ้น 
มาจากการนำระบบคอมพิวเตอรมา 
ใช  ในการพ ัฒนาระบบส งส ัญญาณ 
โทรทัศน ตอมาจึงนำมาใชในการพัฒนา 
ระบบเครื่องรับ

จุดเด นของการส งส ัญญานระบบ 
ดิจิตอล

1. ระบบด ิจ ิตอลม ีระบบการ 
บีบอัดสัญญาน (Digital Compression) 
ทำใหสามารถสงรายการตอชองได 
มากขึ ้น จากเด ิม 1 ชองส งได  1 
รายการ แตระบบดิจ ิตอล 1 ชอง 
สามารถสงได 4-6 รายการ ทางภาค 
พ้ืนดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียม

2. สามารถใหบริการเสริมอื่น ๆ 
ได (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต)

3. สามารถรับชมในขณะที ่อยู  
พาหนะเคลื่อนที่ได เชน รับโทรทัศน 
บนรถยนตได

4. สามารถใหบริการฟรี (Free 
to air)  หรือบริการเก็บคาสมาชิกได
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5. เนื่องจากเครื่องสง 1 เครื่อง 
สามารถสงไดหลายรายการ ทำใหคา 
ใชจายตอรายการลดลง (จากเดิม 1 
ชองตอ 1 รายการ)

6. ระบบดิจิตอลสามารถพัฒนา 
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได เพ่ือรองรับ 
เทคโนโลยีในการสงและรับโทรทัศน 
ในอนาคตได เชน โทรทัศนจอกวาง 
(Wide Screen) โทรทัศนความชัดสูง 
(HDTV)  ในขณะที่ระบบอนาล็อกไม 
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได

7. เครื ่องสงในระบบดิจิตอลใช 
กำลังสงออกอากาศลดลง ทำใหประหยัด 
พลังงาน

8. ขอสำคัญคือ คุณภาพในการ 
รับชมดีขึ้น ไมมีเงา การรบกวนนอย

ทำอยางไรจะดูทีวีดิจิตอลได
1. ใชกลองรับสัญญานดิจิตอล 

ทีวี ที่เรียกวา Set Top Box  ที่ 
สามารถรับสัญญาน DVB-T2 ได ขอดี 
คือ ไมวาจะใชทีวีรุนใดก็ตาม CRT/ 
LCD TV /LED TV/ PLASMA TV จะ 
เกาหรือใหม ก็สามารถรับชมไดหมด

2. ทีวีที่มี Digital tuner แบบ 
DVB T-2 ในตัว ในปจจุบันทีวีที่วางขาย 
สวนมากจะมีแตแบบ DVB-T ซึ่งไม 
สามารถใชรวมกับมาตรฐาน DVB-T2 
ได แตตอไปจะมีทีวีรุนใหม ๆ ที่จะมี 
ระบบนี ้ต ิดตั ้งมาในตัวเครื ่อง โดย 
ไมตองชมผาน Set Top Box

ถายังใชทีวีแบบเกา จะสามารถชม 
ฟรีทีวีไดหรือไม

ถาที่บานไมมี Digital TV ที่ 
สามารถรับ DVB-T2 ไดและยังไมมี 
กลองรับสัญญาน Set Top Box ก็ 
ยังสามารถรับชมฟรีทีวีไดเหมือนเดิม
ทุกประการ โดยผานการสงสัญญาณ 
ระบบอนาล็อกในปจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมี 
ขอตกลงวา จะทำการแพรภาพระบบ 
Analog และ Digital ควบคูกันไป 
จนถึงป 2563

ป 2557 ประเทศไทยจะกาวสูการ 
ประมูลชองทีวีดิจิตอล

ในป 2557 ที่จะถึงนี้การประมูล 

คลื่นความถี่ของทีวี ในระบบดิจิตอล 
ในภาคธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงชองฟรีทีวี อาทิ 
ชอง 3,5,7,9 จะเกิดขึ้น กอนชองทีวี 
สาธารณะ และทีวีชุมชน ซ่ึงในปหนาน้ี 
เราจะมีชองทีวีใหเลือกชมมากข้ึน จะมี 
การแขงขันของชองทีวี แตละชองสูงข้ึน 
ท้ังในแงการสรางแบรนด และการดึงดูด 
ผูชม เพื่อสราง Market Share ของ 
ชองใหมากที่สุด ในแงตลาดของการ 
จางงาน จะเกิดปรากฏการณการซื้อตัว 
ของบุคลากรผูผลิต โปรดักชั่น ที ่ม ี 
ประสบการณในวงการทีว ี ซึ่งปจจุบัน 
ยังมีความตองการอยูอีกมาก ในขณะ 
ปจจุบันก็มีอยูเพียงจำนวนหน่ึง พอมีทีวี 
ดิจิตอล ก็จะย่ิงทำใหเกิดการขาดแคลน 
บุคลากรมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเปด 
รับสมัครบุคลากรของทั ้งองคกรเล็ก 
และใหญจะมีใหเห็นมากขึ้น ซึ่งเปน 
โอกาสที ่ด ีของนักศึกษาที ่จบใหมใน 
สาขานิเทศศาสตร

ด านการโฆษณาจะม ีการแย ง 
Market Share กันมากขึ้น เนื่องจาก 
ที่ผานมาทางเลือกของชองทีวีมีไมมาก 
แตตอไปเมื่อเปนทีวีระบบดิจิตอลที่มี
ชองทีวีเยอะมากขึ้น รายการในแตละ 
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ชองจะเปนลักษณะเฉพาะกลุม หรือ 
Niche มากขึ้น อาทิ จะมีชองทีวี 
เฉพาะเด็ก เยาวชน ในสวนของชอง 
ทีวีสาธารณะ บางครั้งภาครัฐเขาไปมี 
สวนรวม ก็จะมองวา ไมใชสาธารณะ 
แตเปนการใชสิทธิของรัฐ ซึ่งตนแบบ 
ในหลายประเทศ ก็จะมีไมกี่ชอง อาทิ 
BBC ในประเทศอังกฤษ อยางประเทศไทย 
เรามี Thai PBS ตอไปนาจะเกิดชอง 
ลักษณะนี้ขึ้นอีก ซึ่งอยูนโยบายของ 
กสทช.

“ถ ากสทช .ไม ลงรายละเอ ียด 
ตอไปช องท ีว ีสาธารณะก็อาจจะม ี 
หนวยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง 
กรม มาขอใชสิทธิ ซึ่งเปนชองทางการ 
ใชงบประมาณของรัฐ แตสุดทายก็อาจ 
ไมมีคนดูในที่สุดก็เปนได”

ดานการประมูลคลื่นความถี่ชอง
ทีวีดิจิตอล ของฟรีทีวี 3,5,7,9 แตละ 
ชองอาจจะมีชองใหม ๆ เพิ่มขึ้นมาก 
กวา 1 ชอง อาทิ ชอง 3.1 3.2 เปนตน 
ซึ่งการลงทุนประมูล หรือผลิตรายการ 
ปอน คงจะตองดูที่ความคุมทุน ที่ 
ผานมามีการดึงการประมูลเพราะไม 
อยากใหเกิดขึ้น เพราะมีบางคน “เสีย 
ประโยชน” ซ่ึงตอนน้ีคณะกรรมาธิการฯ 
อย ู  ในระหว างการพ ิจารณาเร ื ่ อง 
โครงขาย อาทิ ชอง 9 และ Thai PBS 
ในฐานะที่ทั้ง 2 สถานีทำหนาที่เปน 
แมขายในการสงสัญญาน

ลำดับปรากฎการณท่ีจะทยอยเกิดข้ึน
Phase 1 การประมูลชองทีวี 

ธุรกิจ  ชองนี้จะไดรับอนุญาตใหมีการ 
โฆษณาได ประเภทรายการจะหลากหลาย 
ทั้งรายการเด็ก บันเทิง ขาว และ 
วาไรตี้

Phase 2 การประมูลชองทีวี 
สาธารณะ เชน Thai PBS จะเกิดทีวี 
ลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก

Phase 3 ก า ร เ ก ิ ด ขอ งท ี ว ี 
ชุมชน จะเกิดชองทีวี และรูปแบบ 
รายการจากกลุมใหม ๆ มากมาย

ซ่ึงปรากฎการณดังกลาวแนนอนวา 
ยอมสงผลกระทบตอ ทีวีชองดาวเทียม 
ที ่มีอยู เปนจำนวนมากอยางแนนอน 
ในแงของ Market share เพราะชอง 
ทีวีมีมากขึ้น กลุมผูชมมีทางเลือกมาก 
ขึ้น เพื่อใหอยูรอดทีวีดาวเทียมก็ตอง 
มีการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ของรายการ สินคาประเภท ยา ครีม 
อาหารเสริม อาจจะยังนิยมใชทีวีดาวเทียม 
มากขึ้นตอไป

Rating  จากท่ีผานมาการวัดเรทต้ิง 
จำนวนผูชม แตละรายการ และชวง 
เวลา จะยึดจากหนวยงานภาคเอกชน 
แตตอไปอาจจะมีหนวยงานเพิ ่มขึ ้น 
ซ่ึงเร่ิมมีการพูดคุยกันในกลุมนักวิชาการ 
วาอาจจะเปนหนวยงานภาคการศึกษา 
ที่จะออกมาทำหนาที่นี้ รวมถึงกสทช. 
เองก็สนใจที่จะเปนหนวยงานกลางที่
ทำหนาที่นี้เชนกัน

ในแงของผูชม จะสามารถรับชม 
ทีวีระบบดิจิตอลไดโดยผานกลองรับ 
สัญญาน หรือ Set Top Box  หรือ ทีวี 
ธรรมดาก็ยังสามารถรับชมได โดย 
สวนของคาใชจายของ Set Top Box 
ทางกสทช. มีแนวคิดท่ีจะชวยลดภาระ 
คาใชจ ายในสวนนี ้ให แกประชาชน 
จากราคา 1,200 บาท ประชาชนอาจ 
ซื้อเพียง 200 บาทเทานั้น ซึ่งตองรอ 
ติดตามกันตอไป หรือประชาชนเองก็ 
อาจเลือกซื้อไดตามที่ตองการ เพราะ 
คงจะมี Set Top Box ออกมา 
หลากหลายยี่หอ รวมถึงทีวีรุนใหม ๆ 
ที่มีระบบรับสัญญาณดิจิตอลในเครื่อง 
โดยไมผานกลอง

ฝากขอคิดไปถึงวงการทีวีไทยยุคดิจิตอล
ดร.มานะ ไดกลาวทิ้งทายไววา “ 

เมื่อถึงยุคทีวีดิจิตอล อยากใหมีการ 
พัฒนาคุณภาพรายการใหดีขึ้น ไมใช 
ย่ำอยูที่เดิม ทีวีสาธารณะ ก็ควรเปน 
ทีวีเพื ่อประชาชนอยางแทจริง การ 
ดำเนินธุรกิจ การผลิตรูปแบบรายการ 
ก็ควรจะมีคุณภาพ ระวังเร่ืองผลกระทบ 
ทางสังคม  หรือสิ่งที่จะตามมา หากไม 
ระมัดระวัง ทางดานการพัฒนาบุคลากร 
ฝากถึงหนวยงานภาคการศึกษาทาง 
ดานนิเทศศาสตร หรือ ดานท่ีเก่ียวของ 
ก็ควรเนนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มากขึ้น เพื่อปอนเขาสูแวดวงการผลิต 
ตอไป”

เมื่อถึงยุคทีวีดิจิตอล 
อยากใหมีการพัฒนาคุณภาพรายการใหดีขึ้น 

ไมใชย่ำอยูที่เดิม ทีวีสาธารณะ 
ก็ควรเปนทีวีเพื่อประชาชนอยางแทจริง การดำเนินธุรกิจ 

การผลิตรูปแบบรายการ ก็ควรจะมีคุณภาพ 
ระวังเรื่องผลกระทบทางสังคม  
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“สิ้นแสงดาวดุเหวาเรารองจาก 
สุมทุมลุมน้ำแมกลองพี่จำจากนองคน
งามแว  วหว ู ด รถ ไฟพ ี ่ แ สนอาล ั ย 
สม ุทรสงครามคงละเมอเพ อพร ่ ำ 
คิดถึงคนงามที ่อยู แมกลองราชการ 
ทหารเรียกใชลูกน้ำเค็มโอทัพเรือไทย
ฝกเตรียมเอาไวทุกกองพี ่ต องขอลา 
จากแลวแกวตาลาถิ่นแมกลองคงหวน
มาหานอยคนสวยแมกลองคอยพี่กลับ
มาเมื่อสงกรานตงานวัดบานแหลมเคย 
เที่ยวชมกับโฉมแฉลม เมื่อคืนขางแรม 
เมษาสรงน้ำร วมนอง ปดทองพระ 
ปฏิมาอธิษฐานรักอยูคู ฟาหวังเกิดมา 
รวมใจปอมพระจุลไกลบานหางนอง 
เมื่อฝนมาฟากฟาคะนองไดยินถึงนอง
หรือไมพี ่ส งสัญญาฝากฟาครวญมา 
จากหวงหัวใจคือเสียงครวญหวนไห 
ทหารเรือไทยยังหวงแมกลอง”

ขึ ้นตนกันมาดวยตัวอยางของ 
บทเพลงไทยที ่ไพเราะและคงเปนที ่ 
คุนหูกันอยูบางแมวาเวลาจะลวงเลย 
ไปนานแลวก็ตาม เพราะบทเพลงนี้ 
เปนบทเพลงหนึ่งที่มีการหยิบยกเรื่อง
ราวที ่ใกลตัวเกี ่ยวกับสถานที ่ที ่เปน 
เสนทางของแมน้ำสายหลักสายหนึ ่ง 
มาพรรณนาเกี่ยวโยงกับเรื ่องราวของ
ความรักไดอยางงดงาม อีกทั้งบทเพลง 

นี ้ย ั งทำให  เห ็นได ว าเร ื ่องราวของ 
สายน้ำยังเปนสิ่งที ่มีความสำคัญและ 
เกี ่ยวพันกับคนในสังคมไทยมาอยาง 
ยาวนาน

เม่ือกลาวถึง “น้ำ” หรือท่ีมีช่ือเรียก 
ทางเคมีวา H2O เราก็คงนึกถึงส่ิงตาง ๆ 
ไดมากมายที่อยูรอบ ๆ ตัวเราในสังคม 
ไทยทั ้งเรื ่องที ่เปนสวนตัวของแตละ 
บุคคลในการใชน้ำหรือสิ่งอื่น ๆ ตาม 
วิถีของไทยที่มีมาแตอดีต เริ่มตั้งแต 
เมื่อตื่นนอนขึ้นมา เราก็ตองลางหนา 
แปรงฟน อาบน้ำ ซึ่งแนนอนวาจะ 
ตองใชน้ำในการชำระลางรางกายให 
สะอาดในแตละวัน หรือการดื ่มน้ำ 
เพราะน้ำเปนสิ่งหลอเลี้ยงรางกายให
มีความสดชื่น ดังที่มักจะทราบกันดี 
วารางกายขาดอาหารไปบางก็ไมหนัก
หนาเทากับรางกายขาดน้ำ เราจึงได 
ยินกันอยูเสมอวาใหดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อ 
ที่จะทำใหรางกายสดชื่น 

หรือแมกระทั ่งเมื ่อยอนนึกถึง 
การเดินทางในอดีตของสังคมไทยที ่ 
จะตองอาศัยเรือประเภทตาง ๆ ที่ลอง 
ออกไปตามเสนทางน้ำและสามารถ 
นำพาผูคนไปถึงที่หมายไดตามตองการ 
นอกจากนั ้นการประกอบอาหารการ 
กินหรือขนมหลากหลายชนิดที ่ม ีมา 

แตโบราณกาลก็ลวนแตอาศัยน้ำเปน
หนึ ่งในส วนผสมที ่ทำให  เก ิดความ 
สมบูรณและลงตัวมากที่สุด ตั้งแตการ 
หุงขาว ทำแกง ตม ตุน ผัดและอื่น ๆ 
ที่ทุกครัวเรือนจะขาดน้ำไปไมได อีก 
ทั ้ งบ านเร ือนท ี ่ร ักการปล ูกพ ืชผ ัก 
ผลไมอยู เปนกิจวัตรประจำวันก็ตอง 
อาศัย “น้ำ” เปนสิ ่งหลอเลี ้ยงตนไม 
ใบหญาเหลานั ้นใหเจริญงอกงามได 
อยางดี และทุกคร้ังท่ีเราทำบุญตักบาตร 
“น้ำ” ก็ยังชวยนำพาคำอธิษฐานไปสู 
บุคคลหรือผูที่ลวงลับดังที่เราปรารถนา 
ไดตามความเชื่อของสังคมไทยอีกดวย

“น้ำ” คงไมไดเปนเพียงท่ีหลอเล้ียง 
รางกายเทานั้น แต “น้ำ” ยังเปนคำ 
ที่สังคมไทยนำมาเพื่อการหลอเลี้ยง
จิตใจดวยการใชเปนสำนวน สุภาษิต 
หรือคำพังเพยมากมายในการสอน 
ส่ังและเตือนลูกหลานในส่ิงตาง ๆ  ซ่ึง 
ก็เปนทั้งคำสอนหรือนำมาเปรียบเปรย 
ใหเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่ควรตระหนักรู 
ไดในการดำเนินชีวิตที่จะเปนประโยชน 
ตอตนเองหรือตอการอยูรวมกับผูอื ่น 
เชน ตัวอยางที่เปนการสอนในเรื่อง 
ของการพูดใหแกบุคคลตาง ๆ ไดดี ไม 
วาจะเปน น้ำทวมปาก (หมายถึง พูด 
ไมออกเพราะเกรงวาเมื ่อพูดไปแลว 
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อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส





จะมีภัย) น้ำทวมทุงผักบุงโหรงเหรง 
(หมายถึง คนที ่พูดมากแตไมคอยมี 
สาระหรือมีสาระนอย) หรือ ชักแมน้ำ 
ทั้งหา (หมายถึง การพูดจาหวานลอม 
ดวยเหตุผลตาง ๆ นานาเพื่อหวังวาจะ 
ไดสิ่งตอบแทน) เปนตน  นอกจากนี้ 
ยังมีอีกหลายสำนวนที่ทำใหเห็นไดวา
น้ำเปนคำเปรียบเปรยไดอยางดีเชนกัน 
ซึ ่งก็สุดแตวาจะนำมาสอนลูกหลาน 
หรือบุคคลในสถานการณเชนไร เรา 
จึงปฏิเสธไมไดเลยวา “น้ำ” เปนสิ่ง 
ที ่คนไทยใหความสำคัญและมักจะ 
นำมาเกี ่ยวพันกับเรื ่องราวของวิถี 
ชีวิตในสังคมไทยอยูตลอดเวลา 

สิ ่งที ่สำคัญที ่สุดที ่ทำใหเห็นวา 
“น้ำ” มีคุณคาและมีประโยชนนานัปการ 

ก็คือ คนไทยและสังคมไทยเรานั้นมี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูซึ่ง 
เป นท ี ่น ับถ ือและยอมร ับก ันด ีว า 
พระองคเปนปราชญในเรื ่องน้ำของ
แผนดินมาอยางยาวนาน พระกรณียกิจ 
ของพระองคอันเกี ่ยวกับการพัฒนา 
และการรักษาแหลงน้ำตาง ๆ ท่ีผานมา 
นั ้นเปนที ่ประจักษไดเปนอยางดีถึง 
การแสดงความหวงแหนหวงใยใน 
คุณคาและประโยชนของ “น้ำ” ที่มี 
อยู ในสังคมไทยจนกลายเปนแนวคิด 
และทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำดังที่ทราบ
กันดีในปจจุบัน

ดวยเหตุน้ีแลว ในฐานะท่ีเราทุกคน 
เปนคนไทย อยูในสังคมไทย เราจะ 
ละเลยหรืออยางไรที่จะชวยกันอนุรักษ 

และรวมกันใชประโยชนของน้ำใหเกิด
คุณคาทั้งตอชีวิตและสังคมใหไดมาก
ที่สุด เพราะ “น้ำ” คงไมใชเพียงแค 
สิ่งที่ใชชำระลางรางกายเทานั้น แต 
“น้ำ” เปนสิ่งที่ใชหลอเลี้ยงทั้งรางกาย 
และจิตใจให แก คนในสังคมไทยได  
อยางไมมีวันหมด หากเปนเชนนี้แลว 
ก็อยาลืมชวยกันรักษาแหลงน้ำใหคง 
อยูและอยาปลอยใหคุณคาของ “น้ำ” 
ลดนอยหายไปจากสังคมไทยกันเลย

รายการอางอิง
http://www.amtrade.tht.in
http://www.chaipat.or.th
http://music.boxza.com

68

Work & Life

“น้ำ” คงไมไดเปนเพียงที่หลอเลี้ยงรางกายเทานั้น แต “น้ำ” 
ยังเปนคำที่สังคมไทยนำมาเพื่อการหลอเลี้ยงจิตใจดวยการใช 
เปนสำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยมากมายในการสอนสั่งและ 
เตือนลูกหลานในสิ่งตาง ๆน้ำ
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การเคลื่อนไหวของคาดัชนีความ
เชื ่อมั ่นที ่ดำเนินการจัดทำโดยหนวย 
งานตาง ๆ ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 
2556 ทั้งในสวนของดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Service Sentiment 
Index : TSSI) ที่ดำเนินการจัดทำโดย 
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม ดัชนีความเชื่อมั่นภาค 
อุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment 
Index : TISI) ที่ดำเนินการจัดทำโดย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index) ท่ีดำเนินการจัดทำ 
โดยธนาคารแหงประเทศไทย และ 
ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค (Consumer 
Confidence Index : CCI) ท่ีดำเนินการ 
จัดทำโดยศูนย พยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3

เมื ่อนำมาพิจารณารวมกันโดย
การปรับฐานของดัชนีใหเป นฐาน 
เดียวกัน (คาฐาน=100) การเคล่ือนไหว 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี 
ดังกลาวในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 
2556 คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลงในทุกดาน และเปน 
การปรับต ัวลดลงตอเน ื ่องจากใน 
ชวงไตรมาสที่ 2 (แผนภาพที่ 1) 

• ปจจัยบวก
โดยในสวนของปจจ ัยท ี ่ส งผล 

กระทบตอคาดัชนีความเชื่อมั่นในชวง
ไตรมาสที่ 3 ในสวนของปจจัยบวก 
ระดับราคาน้ำมันขายปลีกเบนซิน 95 
ปรับตัวลดลงลิตรละ 20 สตางค 
ในขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลอยูใน
ระดับที่ทรงตัวที่ 29.99 บาทตอลิตร 
จากการใชมาตรการตรึงราคาน้ำมันดี
เซลที่ไมเกิน 30 บาทตอลิตรของ 
รัฐบาล ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
คาเงินบาทปรับตัวออนคาลงอยางมาก 
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนาสงผลดี
ตอระดับราคาสินคาสงออก และการ 
ทองเท่ียว เน่ืองจากสินคาไทยจะมีราคา 
ถูกลงในสวนตาของชาวตางชาติ ซึ่ง 
จะมีสวนในการกระตุนการใชจายของ
นักทองเที ่ยวผานราคาสินคาไดอ ีก 
ทางหนึ่ง กอปรกับสถานการณดาน 
การทองเที ่ยวที ่ม ีความคึกคักอยาง 
ตอเน่ือง โดยไตรมาสท่ี 3 มีนักทองเท่ียว 
ตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 6.75 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 
26.05 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ 
ปกอน  

• ปจจัยลบ
ในสวนของปจจ ัยลบตอความ 

เชื่อมั่นในชวงไตรมาสที่ 3 ไดแก 
ปญหาภัยธรรมชาติท ี ่ส งผลใหเก ิด 

น้ำทวมในหลายจังหวัดสงผลใหธุรกิจ
ชะลอตัว การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
เร่ิมชะลอตัวลงโดยส้ินไตรมาสท่ี 3 ปรับตัว 
ลดลง 68.74 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 
ที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกประเภท 
นักลงทุนพบวานักลงทุนตางชาติขาย
สุทธิ 29,834.76 ลานบาท หากนับ 
รวมเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
แสดงใหเห็นวานักลงทุนตางชาติเริ ่ม
ทยอยนำเงินออกเพื ่อถือเปนเงินสด 
แทน เพื่อรอดูสถานการณทั้งภายใน 
ประเทศและนโยบายในการกระตุ น 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการสงออก 
ในไตรมาสท่ี 3 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบ 
กับชวงเดียวกันของปกอน โดยไตรมาส 
ที่ 3 มีการสงออกทั้งสิ้น 59,822.9 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงรอยละ 
1.7 จากชวยเดียวกันของปกอน ความ 
กังวลเกี ่ยวกับสถานการณดานการ 
เมืองในประเทศ ความกังวลของประชาชน 
ในเรื ่องคาครองชีพที ่ปรับตัวสูงขึ ้น 
อยางตอเนื่อง รวมถึงสถานการณดาน 
ตนทุนการประกอบการที่เพิ่มขึ้นอยาง 
ตอเนื่องทั้งจากคาแรงงานขั้นต่ำ 300 
บาท และราคากาซ LPG และ NGV 
ที ่ปรับตัวสูงขึ ้น รวมถึงสถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที ่ยังมีความไมแนนอน 
ในระดับสูง ยังคงเปนปจจัยลบตอ 
ความเชื่อมั่นในชวงไตรมาสที่ 3 อยาง 
ตอเนื่อง
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ตรวจดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3
และแนวโนมไตรมาสสุดทายของป 2556



พิจารณาเปรียบเทียบคาดัชนีความ 
เชื่อมั่น

โดยในการพิจารณาเปรียบเทียบ
คาด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่นท ี ่ดำเน ินการ 
จัดทำเปนรายเดือนจะสามารถพิจารณา 
ทิศทางของดัชนีความเชื ่อมั ่นไดใน 
ระดับที ่ชัดเจนมากขึ ้น ซึ ่งสามารถ 
พิจารณาการปรับตัวของคาด ัชนี 
ความเชื่อมั่นรายเดือนในแตละดัชนี
ในชวงไตรมาสที่ 3ของป 2556 ได 
ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้  

• คาด ัชนีความเชื ่อม ั ่นภาค 
อุตสาหกรรม คาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ปรับตัวในทิศทางที ่ลดลงตอเนื ่องใน 
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 
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แตก็เปนการปรับตัวลดลงของคาดัชน ี
ความเชื่อมั่นในระดับที ่ไม มากนักใน  
แตละเดือน อีกทั้งคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันเคลื่อนไหวอย ู  ในระด ับท ี ่ 
ต่ำกวาคาฐานที ่ 100 โดยตลอดใน 
ไตรมาสน้ี ในขณะท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับท่ีต่ำกวาคาฐาน ในเดือนกรกฎาคม 
และสิงหาคม และอยูในระดับเกินกวาคา 
ฐานในเดือนกันยายน โดยองคประกอบ 
ที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคาดัชน ี
ความเช่ือม่ันในไตรมาสนี้ไดแก ความ 
เช่ือม่ันในองคประกอบดานยอดคำส่ังซ้ือ 
โดยรวม ยอดขายโดยรวม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง ยอดคำสั่งซื้อและยอดขายจาก 
ตางประเทศ อันเปนผลมาจากสถานการณ 
การสงออกที่ชะลอตัวในระยะนี้ โดย 

องคประกอบที่ผู ประกอบการมีความ 
กังวลมากที่สุดไดแก ความเชื่อมั่น 
ในองคประกอบดานผลประกอบการ 
ทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาที่คาดัชนีความเชื่อมั ่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวาคาฐาน และอยูในระดับ 
ต่ำเมื ่อเทียบกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ในองคประกอบอื่น ๆ 

• คาดัชนีความเชื ่อมั ่นภาค 
ธุรกิจ คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวใน 
ท ิศทางท ี ่ ลดลงต อ เน ื ่ อง ในเด ือน 
กรกฎาคมและสิงหาคม และคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในเดือนกันยายนกลับมา
อยูในระดับที่ทรงตัวเพื ่อเทียบกับคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนสิงหาคม 
โดยคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 
เคล ื ่ อนไหวอย ู  ในระด ับท ี ่ต ่ ำกว า 



ในไตรมาสนี ้ไดแก ความเชื ่อมั ่นใน 
องคประกอบดานยอดจำหนาย และ 
กำไรเปนหลัก ในขณะที่องคประกอบ 
ที่ผูประกอบการมีความกังวลในระดับ
ส ูงได แก องค ประกอบด านต นท ุน 
ทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาที่คาดัชนีอยูในระดับที่ต่ำกวา 
คาฐาน และอยูในระดับต่ำเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
อื่น ๆ 

• คาดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 
คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทาง
ที ่ลดลงตอเนื ่องในเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม และกันยายน แตก็เปนการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในระดับที ่ไม มากนักในแตละเดือน 
อ ีกท ั ้ งค าด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่นท ั ้ งใน 
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คาฐานท่ี 100 โดยตลอดในชวงไตรมาส 
ที ่ 3 ในขณะที ่คาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา เคล่ือนไหว 
อยูในระดับท่ีเกินกวาคาฐานท่ี 100 โดย 
ตลอดในไตรมาสนี้ โดยองคประกอบ 
ที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคาดัชนี
ความเชื ่อมั ่นในไตรมาสนี้ไดแกความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานคำสั่งซื ้อ 
และตนทุนเปนหลัก และองคประกอบ 
ที่ผูประกอบการมีความกังวลมากที่สุด 
ไดแกความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยู ในระดับที ่ต่ำกวาคาฐาน และมี 
ความเช่ือม่ันอยูในระดับต่ำเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
อื่น ๆ

• คาดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ  คาดัชนีความ 
เช ื ่อม ั ่นปร ับต ัวในท ิศทางท ี ่ลดลง 
ต อ เน ื ่ อ ง ใน เด ื อนกรกฎาคมและ 
สิงหาคม และคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
กลับมาปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นได ในเด ือน 
กันยายน อีกทั้งคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐาน ที่ 
50 โดยตลอดในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนา คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 ในชวง 
เดือนกรกฎาคม และคาดัชนีปรับตัว 
มาอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที่ 50 
ในชวงเด ือนสิงหาคมและกันยายน 
โดยองคประกอบที ่มีอิทธิพลตอการ 
เคลื ่อนไหวของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 



ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เคลื่อนไหวอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐาน 
ที่ 100 โดยตลอดในไตรมาสนี้ ซึ่งการ 
เคลื ่อนไหวของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ในภาพรวมเปนผลมาจากการปรับตัว
การปรับตัวของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับ 
โอกาสในการหางาน และความเชื่อมั่น 
เกี ่ยวกับรายไดในอนาคตในทิศทาง 
เด ียวก ันก ับค าด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่น 
ผูบริโภคในภาพรวมทุกเดือน

คาดการณด ัชนีความเชื ่อม ั ่นช วง 
ไตรมาสที่ 4 ป 2556

คาดการณดัชนีความเชื่อมั่นชวง
ไตรมาสที่ 4 ป 2556 คาดวาคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในทุก ๆ ดานนาจะมีการ 
เคลื ่อนไหวของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ในระดับคอนขางทรงตัวในทิศทางที ่ 
เพิ ่มขึ ้นไดโดยตลอดทั้งไตรมาสเนื่อง 
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จากในชวงไตรมาสที่ 4 สถานการณ 
ดานการบริโภคในภาพรวมจะมีความ
คึกคักเพิ่มมากขึ้นตามปกติเนื ่องจาก 
จะเข  าส ู  ช  วง เทศกาลท ั ้ ง เทศกาล 
ลอยกระทง คริสตมาส และปใหม 

แตอยางไรก็ตามในชวงไตรมาส
ที่ 4 ของปนี้ไดเกิดสถานการณความ 
ขัดแยงทางการเมืองข้ึน ซ่ึงหากสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ 
ยืดเยื้อและรุนแรง อาจสงผลกระทบ 
ตอความเชื่อมั่นในชวงไตรมาสที่ 4 
ท่ีอาจปรับตัวลดลงได เน่ืองจากสถานการณ 
ความรุนแรงทางการเม ืองจะสงผล 
กระทบตอความมั่นใจของนักทองเที่ยว 
ท ี ่ จะเด ินทางเข  ามาท องเท ี ่ ยวใน 
ประเทศเนื ่องจากภาคการทองเที ่ยว 
ถือเปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในปนี้ หลังจาก 
การบริโภค การลงทุน และการสงออก 
ที ่เปนปจจัยหลักในการขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจในชวงปที่ผานมาชะลอตัว

อยางชัดเจนในปน้ี รวมถึงสถานการณ 
ความรุนแรงทางการเมืองยังอาจจะ
สงผลกระทบตอความเชื ่อมั ่นดาน 
การบริโภคของประชาชนในประเทศ
ที่อาจชะลอตัวลงไปอีก ซึ่งจะสงผล 
กระทบตอความเชื่อมั่นในที่สุด แต 
หากสถานการณความขัดแยงทาง 
การเมืองคลี ่คลายโดยไมเกิดความ 
ร ุนแรงคาดว าจะไม ส งผลกระทบ 
ตอความเชื่อมั่นมากนัก โดยปจจัย 
เสี ่ยงที ่จะกระทบตอความเชื ่อมั ่นที ่ 
ตองจับตามองอยางใกลชิดนอกเหนือ
จากสถานการณความขัดแยงทางการ
เมืองยังคงเปนความกังวลเกี ่ยวกับ 
สถานการณดานตนทุนการประกอบการ 
ในดานตาง ๆ  ท่ียังคงมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง สถานการณคาครองชีพ 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง 
สถานการณเศรษฐกิจโลกที ่ย ังคงมี 
ความไมแนนอนในระดับสูง



73

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI) คอนขางทรงตัวจาก 99.72 เปน 99.70 โดย Export 
CLI ยังอยูต่ำวาเสนมาตรฐานที่ 100 สงสัญญาณชะลอลง 
เล็กนอย ท้ังน้ีพบวาตัวแปรองคประกอบท่ีสงสัญญาณดาน 
ลบตอการสงออกไทยคือปจจัยในประเทศโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิตอุตสาหกรรมและ 
ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นสงสัญญาณหดตัว ในขณะที่ปจจัย 
ตางประเทศเปนตัวแปรหลัก ท่ีสงสัญญาณบวกตอการสงออก 
ไทย โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global 
Manufacturing PMI) เดือนกันยายนสงสัญญาณการ 
ขยายตัว ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของการผลิต และราคา 
วัตถุดิบ ในประเทศที่พัฒนาแลวเปนหลัก เชน สหราช 
อาณาจักร สหรัฐฯ ยุโรป และแคนาดา ในขณะที่

2. Export Warning System (EXWA) 
การสงออกไทยในเดือนธันวาคม 2556 คาดวายัง 

อยูในภาวะปกติแตคอนขางมีทิศทางที่ซบเซา เนื่องปจจัย 
ในประเทศสงสัญญาณลบตอการสงออกไทยโดยดัชนีชี้นำ
วัฏจักรธุรกิจระยะสั้นลดลงมาอยูที่ 133.8 ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม การนำเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ หดตัวรอยละ 
2.9 11.3 และ 3.0 ตามลำดับ  อยางไรก็ตามการสงออก 
ไทยยังมีแรงหนุนจากจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกโดย
เห็นไดจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ ้นโดย 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯ และญี่ปุนเพิ่มขึ้นมาอยู 
ที่ระดับ 97.8 และ 102.1 ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนี 
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยุโรปเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 100.6 ใน 
ภาพรวมพบวาการผลิตโลกปรับตัวดีขึ้นโดยเมื่อพิจารณา
จาก ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global PMI) พบวา 
เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี 51.8 ซ่ึงมีคาสูงกวาระดับมาตรฐาน (ระดับ 
50.00) เปนเดือนที่ 10 ติดตอกัน ซึ่งเกิดจากการขยายตัว 
ของการผลิต โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนธันวาคม 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

เดือนธันวาคม 2556 คาดวาการสงออกไทยชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา แตมีแนวโนมทรงตัวหรือขยายตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอนหนา ทั้งนี้ปจจัยการฟนตัวทางเศรษฐกิจของโลกรวมถึง การฟนตัวของประเทศเศรษฐกิจยักษใหญที่เปนคูคาสำคัญของไทยเปนปจจัยที่สงผลบวกตอ 
การสงออกไทย โดยพบวาการผลิตโลกในภาพรวมยังสามารถขยายตัวไดตอเนื่อง รวมถึงการผลิตในประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกอยางสหรัฐฯ และญี่ปุนที่มี 
ทิศทางฟนตัว รวมถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยโุรปที่ปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตามปจจัยในประเทศสงสัญญาณลบตอการสงออกไทยทั้งดานการผลติและการ 
นำเขาสินคาในกลุมปจจัยการผลิต โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิตอุตสาหกรรม มูลคาการนำเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง 
รวมถึงมูลคาการนำเขาสินคาทุนมีทิศทางปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามในสวนของปจจัยในประเทศพบวาดัชนีตลาดหลักทรัพยยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง 
ท้ังน้ีผูประกอบการตองจับตาปจจัยดานการเมืองอยางใกลชิดซ่ึงอาจจะมีผลกระทบดานความเช่ือม่ันของนักลงทุนในประเทศ และอาจเปนอุปสรรคตอการขนสง 
สินคา รวมถึงกระทบตอความเชื่อมั่นของผูซื้อจากตางประเทศ 

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6861-3 โทรสาร 02-277-1803
Email : ascenter@utcc.ac.th

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6861-3

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :



บริษัท โอสิคอินเตอร์เนชั่นแนล(ไทย) จำกัด ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร อาทิ การจัดจำหน่ายแป้งมัน
ข้าวโพด จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เงินทุน การก่อสร้างเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ต่างๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เครื่องจักรผลิตเอทานอล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงาน
อุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
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