










หนึ่งในโครงสรางเศรษฐกิจไทย ที่สรางรายไดใหกับประเทศอยางตอเนื่อง ‘การทองเที่ยว’ ลาสุดในป 2556 
ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามามากกวา 26 ลานคน และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย 
1 ลานลานบาท และจากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (The Travel & Tour-
ism Competitiveness Index or TTCI )  ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลก 
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โพลลทัศนคติของคนไทยตอการคอรรัปชั่น  ตอดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยโดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย,  ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล  ดร. มานะ 
ตรีรยาภิวัฒน ดร.ประพันธพงษ ขำออน อาจารยฐนธัช กองทอง และอาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส

และฉบับน้ีคอลัมน People เราไดรับเกียรติสัมภาษณถึงมุมมองการบริหารงานจากคุณกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย 
CEO นักบริหารมืออาชีพ ผูสงออกน้ำตาลสัญชาติไทยในนาม ‘มิตรผล’ สูตลาดโลก และยังไดรับเกียรติจาก 
ทานอัครราชทูตพาณิชยประจำกรุงปกกิ่ง ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร รวมเสนอบทความอินไซตจากประเทศจีนเรื่อง 
‘Free Trade Zone ลูกเลนใหมของรัฐบาลจีน’ และธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยไดรวมนำ 
เสนอองคความรูเรื่อง ‘ตลาดเกษตรอินทรียในสหราชอาณาจักร’ พรอมกับแนวการบริหารธุรกิจครอบครัวของ 
‘ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย’

ถึงแมวาสถานการณการเมืองในประเทศยังหาบทสรุปไดยากวาเมื่อไหรที่ประเทศไทยของพวกเราจะกลับมามี
เสถียรภาพอีกครั้ง ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมที่นำเสนอขอเท็จจริงและอัพเดทขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจที่ 
สรางประโยชนแกทุกทาน เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสรางภูมิคุมกันพรอมกับการปรับตัวไปกับทุกๆ 
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และเราหวังวาความรูและขอมูลที่ไดนำเสนอจะสนับสนุนใหทุกทานสูหนทางแหงความ 
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ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI) จาก Transparency International ชี้ 
“ประเทศไทย” รวงมาที่อันดับ 102 ในป 2556 จากอันดับที่ 88 ในป 2555

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรธน พลวิชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและผูอำนวยการ 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยผลสำรวจประชาชนกลุมตัวอยางจำนวน 2,400 
คน ในเดือนธันวาคม 2556 พบวาความรุนแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันเทียบกับปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 
รอยละ 75 และคาดการณความรุนแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในปหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 54 และเมื่อถามถึงสาเหตุ 
ที่สำคัญของการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย พบวา
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และเมื่อถามวา เห็นดวยหรือไมวา “การที่รัฐบาลทุจริตคอรรัปชั่น แตมีผลงานและทำประโยชนใหสังคมเปนเรื่องที่รับได” 
พบวา รอยละ 80 ‘ไมเห็นดวย’ รอยละ 17 ‘เห็นดวย’ และรอยละ 3 ‘ไมตอบ’ และเมื่อเปรียบเทียบดูทัศนคติและจิตสำนึก 
ตอการทุจริตคอรรัปชั่น ตั้งแตป 2553 ถึง ป 2556 พบวา

เมื่อถามวา เห็นดวยหรือไมวา “การใหสินน้ำใจ (เงินพิเศษ) เล็กๆ นอยๆ แกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องไมเสียหาย” พบวา 
รอยละ 80 ‘ไมเห็นดวย’ รอยละ 18 ‘เห็นดวย’ และรอยละ 2 ‘ไมตอบ’
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ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สูอันดับ 5 ของโลก กับการเติบโต
อยางยั่งยืน ‘กลุมมิตรผล’

กฤษฎา
มนเทียรวิเชยรฉาย
กฤษฎา

มนเทียรวิเชยรฉาย



อีกหนึ่งธุรกิจไทยที่สรางความ
ภาคภูมิใจ ‘ธุรกิจน้ำตาลมิตรผล’ ที่ 
ปจจุบันไดกาวขึ้นเปนผูผลิตน้ำตาล
อันดับ 5 ของโลก อันดับ 1 ของ 
เอเชีย ดวยแผนการขยายตลาดและ 
การลงท ุนท ั ้งในและต างประเทศ 
กับแนวการบริหารที่เอาใจใสตั ้งแต
ผูผลิตตนน้ำไปจนถึงผูบริโภคปลาย
ทาง ที่มีปรัชญาองคกรวา ‘มุงสู 
ความเปนเลิศ เชื่อในคุณคาของคน 
ตั้งอยูในความเปนธรรม รับผิดชอบ 
ตอสังคม’กับการกาวสูปที่ 58 ของ 
กลุ มม ิตรผล ที ่ เร ิ ่มต นธ ุรก ิจจาก 
เ ก ษ ต ร ก ร ไ ร  อ  อ ย ข อ ง ต ร ะ ก ู ล 
วองกุศลกิจ ขยับขยายสูธุรกิจน้ำตาล 
และไดต อยอดไปสู ธ ุรก ิจพลังงาน 
ชีวมวลและพลังงานทดแทน นับเปน 
ความสำเร็จของธุรกิจสัญชาติไทยที่
กาวสูตลาดโลกอยางมั่นคง ซึ่งฉบับ 
นี้ ‘คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย’ 
CEO หนึ่งในผูนำในการขับเคลื่อน 
ธุรกิจน้ำตาลมิตรผลสู ความสำเร็จ 
ไดใหเกียรติมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน
และพูดคุยแนวทางการบริหารของ 
กลุมมิตรผล พรอมเผยถึงแผนการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจของ “กลุมมิตรผล” 
ในเฟสตอไป 

‘มิตรผล’ ผูผลิตน้ำตาล ‘อันดับ 5 
ของโลก’

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บริษัท น้ำตาลมิตรผล 
จำกัด ไดเปดเผยถึงสถานการณตลาด 
น้ำตาลโลกวาวันนี ้ประเทศไทยเปน 
ผูสงออกน้ำตาลเปนอันดับ 2 ของโลก 
รองจากบราซิล กลุมมิตรผลสงออก 
อยูที่ 70% ของน้ำตาลที่เราผลิตได 
ประเทศไทยผลิตน้ำตาลได 11 ลาน 
ตันตอป แตบริโภคเพียง 2.5 ลานตัน 
ตอป สวนที่เหลือสงออก 8.5 ลานตัน 
ซึ่งหากมองศักยภาพของอุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาลของไทย ประเทศอื่นๆ 
ในเอเช ียต องนำเข าน ้ำตาล แต 
ประเทศไทยเปนผ ู ส งออกน้ำตาล 
แม ว าภ ูม ิภาคเอเช ียสามารถผล ิต 
น้ำตาลได 64 ลานตัน แตก็ยังไม 
เพ ียงพอต อความต องการบร ิ โภค 
โดยยังตองนำเขาปละ 8-10 ลานตัน 
ซ ึ ่ งตลาดการส  งออกน ้ ำตาลของ 
ประเทศไทยก ็อย ู  ในกล ุ มประเทศ 
เอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเปนตลาดที่ 
นำเขาน้ำตาลท่ีสำคัญ ท้ังน้ี ประเทศไทย 
ถ ือว าได  เปร ียบในด านภ ูม ิศาสตร  
เน ื ่องจากเปนศูนย กลางของระบบ 
โลจิสติกสในภูมิภาค

จากความต องการน ้ำตาลใน 
ตลาดเอเชียที ่มีแนวโนมสูงขึ ้น ดวย 
นโยบายของภาครัฐเรื่องการจัดโซนนิ่ง 
ภาคการเกษตร โดยกำหนดการปลูกพืช 
ใหเหมาะสมกับพื้นที่ หากพิจารณา 
พ ื ้ นท ี ่ ก าร เกษตรในประ เทศไทย 

ทั้งหมด 149 ลานไร ซึ่งปจจุบัน 
ปลูกขาว 70 ลานไร โดยในพื้นที่ 70 
ล านไร น ี ้อย ู  ในเขตชลประทานแค  
ประมาณ 22 ลานไร มีการวิเคราะห 
กันวายังมีพื้นที่ที ่ไมเหมาะสมกับการ
ทำนาเนื่องจากผลผลิตตอไรต่ำ แต 
เอื ้ออำนวยตอการเพาะปลูกออยซึ ่ง 
จะใหผลผลิตตอไรสูงกวา โดยมีพื้นที่ 
ประมาณ 10 ลานไร หรือเทียบเทากับ 
ปริมาณน้ำตาลที ่จะเพิ ่มขึ ้นอีก 11 
ลานตัน และหากปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
นาดอน 10 ลานไรน้ีมาปลูกออย เกษตรกร 
จะมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 75,000 
ลานบาทตอป หรือมีรายไดสุทธิเพิ่ม 
ขึ้น 15 เทา

ในภาพรวม จากการเพิ่มพื้นที่ 
ปลูกออย 10 ลานไร บวกกับการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรของ
โรงงานน้ำตาลในประเทศไทยไดมีการ
คาดการณวามูลคาทางเศรษฐกิจจะ 
เพิ่มขึ้นมากกวา 530,000 ลานบาท 
ซึ ่งได มาจากผลผลิตอ อย ผลผลิต 
น้ำตาล การขายไฟฟาชีวมวล และ 
เอทานอล มากกวานั้น ยังสรางโอกาส 
ในอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และ 
ไบโอพลาสติกที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 
อีกดวย 

กาวสูธุรกิจไฟฟาชีวมวล และ พลังงาน 
หมุนเวียน

มิตรผลกาวส ู การลงทุนธ ุรก ิจ 
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“ถึงแม้ว่าธุรกิจมิตรผลจะเริ ่มจากธุรกิจครอบครัว 
แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้นำของตระกูลว่องกุศลกิจ 
มิตรผลได้ถ่ายโอนการบริหารจากครอบครัวสู ่ผู ้บริหารมืออาชีพ  
และหากให้คำจำกัดความถึงวัฒนธรรมองค์กร 
ของกลุ่มมิตรผลแล้ว ผมคิดว่า มิตรผลมีความเป็นองค์กรไทย 
ที่มีความผสมผสานแนวการบริหารทั้งแบบ Western และ 
Eastern ได้อย่างลงตัว” 



ครบวงจร ดวยการใชวัตถุดิบตนน้ำ 
จากออยไปจนถึงปลายน้ำผลิตเชื ้อ 
เพล ิ ง เอทานอลและไฟฟ าช ีวมวล 
ปจจุบันมิตรผลมีสัดสวนธุรกิจน้ำตาล 
อยูที่ 70% และธุรกิจกลุมพลังงาน 
หมุนเวียน 30% โดยดำเนินธุรกิจไฟฟา 
ชีวมวลเขาสูปที ่ 7 และธุรกิจเอทานอล 
เปนปที่ 5 

ธ ุรก ิจอ อยและน้ำตาลถือเป น 
ธ ุรก ิจที ่สร างม ูลค าเพ ิ ่มจากตนน้ำ 
ตั ้งแตการปลูกออยที ่สามารถผลิต 
เปนน้ำตาล โดยน้ำตาลสวนหนึ่งจะนำ 
ไปพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารและ 
ไบโอพลาสติก สวนชานออยสามารถ 
นำไปผลิตเป นไฟฟาช ีวมวล และ 
โมลาสหรือกากน้ำตาลก็สามารถนำ 
ไ ป ผ ล ิ ต เ ป  น เ อ ท า น อ ล ใช  เ ป  น 
เช ื ้ อ เพล ิ งสะอาดสำหร ับรถยนต  
ปจจุบัน มิตรผลผลิตเอทานอลอยู 
วันละ 1.2 ลานลิตร ซึ่งมีสวนแบงการ 
ตลาดอยูที่ 35%

 
มิตรผลกับการขยายธุรกิจสูตลาดโลก

มิตรผลไดเปดแผนรุกการขยาย 
ฐานการผลิตและการลงทุนในตลาด 
เอเช ีย โดยได เร ิ ่มเข าไปลงทุนใน 
ประเทศจีนเมื่อ 20 ปที่แลวทั้งใน 
ธุรกิจน้ำตาลและธุรกิจพลังงาน และ 
ไดเขาไปขยายฐานการผลิตและการ 
ลงทุนใน สปป.ลาว ลาสุด ไดเขาไป 
ลงทุนซื ้อโรงงานน้ำตาลในประเทศ 
ออสเตรเลียจำนวน 4 แหง ทำใหใน 
ภาพรวมของการลงทุนทั้งในและตาง
ประเทศของกลุมมิตรผลมีน้ำตาลอยู 
3.6 ลานตัน 

จากการขยายฐานการผลิตและ
การลงทุนไปยังประเทศออสเตรเลีย 
กลุ มม ิตรผลย ังได ร ับการถ ายทอด 
เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแบบ
Modern Farming ซ่ึงหากเปรียบเทียบ 
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ เช ิ ง ป ร ิ ม าณก า ร 
เก็บเกี่ยวออย 750 ตัน ประเทศ 
ออสเตรเลียใชคนเพียง 6 คน ในขณะ 
ที่คนไทยใชคนถึง 620 คน ปจจุบัน 

ประเทศไทยมีแนวโนมปญหาการขาด
แคลนแรงงานเก็บเกี ่ยวออยมากขึ ้น 
กลุมมิตรผลจึงไดนำเทคโนโลยีดังกลาว 
มาปรับใชในประเทศไทย โดยเริ ่ม 
ทดลองใช  โมเดลท ี ่ โรงงานน ้ำตาล 
มิตรผล 2 แหง คือจังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดชัยภูมิ

‘มิตรผล’ กับ ปณิธาน ‘รวมอยู 
รวมเจริญ’ 

ในชวงกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา
กลุมมิตรผลดำเนินกิจการบนเสนทาง
ธุรกิจภายใตปรัชญาองคกร (Philosophy) 
ที่วา ‘มุงสูความเปนเลิศ เชื่อในคุณคา 
ของคน ต้ังอยูในความเปนธรรม รับผิดชอบ 
ตอสังคม’ เพ่ือมุงสูการเติบโตอยางย่ังยืน 
ขององคกร

มุงสูความเปนเลิศ ที่มิตรผล 
ทุกคนมุงผลิตสินคาคุณภาพมาตรฐาน 
สูงแกผู บริโภค ดวยการดำเนินงาน 
อยางเอาใจใส ตั้งแตขั ้นตอนเริ่มตน 
จนถึงกระบวนการสุดทายของการ 

ผลิตและสงมอบถึงมือลูกคา
เชื่อในคุณคาของคน ที่มิตรผล 

“คน” คือทรัพยากรที่ทรงคุณคาของ 
องคกร จึงสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ทุกคนใหม ีความรอบรู  ในงานที ่ทำ 
อีกท้ังยังสามารถนำความรู ประสบการณ 
และความชำนาญงานที ่แตกตางกัน 
ของแตละบุคคลมาผนึกรวมเปนหนึ่ง 
เดียวกันเพื่อสรางพลังที ่แข็งแกรงให 
กับองคกร

ต้ังอยูในความเปนธรรม ท่ีมิตรผล 
ท ุกคนม ุ  งม ั ่ นดำ เน ินธ ุ รก ิ จอย  าง 
เที่ยงธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
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ดวยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน
สูงสุดแกผูเกี่ยวของทุกกลุมคน ไมวา 
จะเปน พนักงาน ชาวไรออย คูคา 
ลูกคาหรือผูบริโภค

รับผิดชอบตอสังคม ที่มิตรผล 
ทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคูกับการพัฒนา 
ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพราะเชื่อใน 
การ "รวมอยู...รวมเจริญ" ที่ตางตอง 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ธุรกิจสัญชาติไทย ที่ผสมผสานแนว 
การบริหาร Western และ Eastern 
อยางลงตัว

มิตรผล กับการกาวสูอันดับ 5 
ของโลก แนนอนวาเสนทางของมิตรผล 
ไมเพียงแคการขยายการลงทุนในตาง
ประเทศ การพัฒนาองคกรภายใน 
กลุมมิตรผลเองยอมมีความสำคัญไมนอย 
ไปกวากัน มิตรผลไดจัดต้ัง สถาบัน 
พัฒนามิตรผล ว ัตถ ุประสงคเพ ื ่อ 
พัฒนาพนักงานทุกคนใหมีความรู มี 
ทักษะและมีความเชี่ยวชาญในสายงาน 
โดยโมเดลการพัฒนานี้คือ 70:20:10 
(70% คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ผานการมอบหมายงาน หรือ on the 
job, 20% คือ การสอนตัวตอตัว หรือ 

coaching และ 10% คือ การอบรม 
หรือ training) พนักงานของมิตรผล 
ทุกคนมี Career path ซึ่งหมายถึง 
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่
พนักงานแตละคนจะรูวาจากตำแหนง
ที่เริ ่มตนพวกเขาจะสามารถเติบโตไป
ในตำแหนงใดไดบาง และหากจะไป 
ใหถึงจำเปนตองมีการพัฒนาทักษะ 
และการสั ่งสมประสบการณอยางไร 
มิตรผลเปนองคกรที ่เชื ่อในเรื ่องของ 
‘การพัฒนาคน’ เชื่อวาคนคือปจจัย 
สำคัญที่ชวยขับเคลื่อนไปสูประตูแหง
ความสำเร็จ องคกรแหงนี ้มีความ 
พยายามสรางบรรยากาศองคกรให 
เปดกวางใหพนักงานไดแชรความคิด 
ความรูและประสบการณ

คุณกฤษฎา กลาวเพิ่มเติมวา 
“ถึงแมว าธ ุรก ิจม ิตรผลจะเร ิ ่มจาก 
ธุรกิจครอบครัว แตดวยวิสัยทัศนอัน 
ยาวไกลของผูนำของตระกูลวองกุศลกิจ 
มิตรผลได ถ ายโอนการบร ิหารจาก 
ครอบครัวสูผูบริหารมืออาชีพ และ 
หากใหคำจำกัดความถึงว ัฒนธรรม 
องคกร ของกลุมมิตรผลแลว ผมคิดวา 
มิตรผลมีความเปนองคกรไทย ที่มี 
ความผสมผสานแนวการบริหารท้ังแบบ 

Western และ Eastern ไดอยาง 
ลงตัว” 

ฝากขอคิดสำหรับธุรกิจ SMEs
“หากจะใหฝากบทเรียนใหกับ 

SMEs ผมขอฝากสำหรับผูที่แสวงหา 
โอกาสและตลาดในตางประเทศ วา 
การเริ่มตนควรมาจากการศึกษาตลาด
ใหดี ตอมาคือการหาพันธมิตรทาง 
ธุรกิจท่ีดี พรอมกับการศึกษากฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอจำกัดตางๆ ใหดี กอน 
ตัดสินใจเพื ่อลดความเสี ่ยงในการทำ 
ธุรกิจ” 

และถึงแมว ารูปแบบการขยาย 
ตลาดในตางประเทศของมิตรผล จะมี 
ความแตกตางกับ SMEs เพราะธุรกิจ 
ม ิตรผลถ ือ เป นธ ุ รก ิ จขนาดใหญ  
รูปแบบการขยายตลาดจึงเปนแบบ 
การลงทุน รวมทุนและเขาซื้อกิจการ 
แตอยากใหหลายๆ ทานที่เปน SMEs 
ไดเห็นวาจุดเริ ่มตนของธุรกิจมิตรผล
นั้น เริ่มมาจากธุรกิจครอบครัวระดับ 
SMEs และพัฒนาสูธุรกิจขนาดใหญ 
ในปจจุบัน



â´Â

ทีมบรรณาธิการ

วัดอุณหภูมิเศรษฐกิจไทยกับธุรกิจสาขาการทองเที่ยว
พรอมเผยดัชนีความสามารถในการแขงขันและ

แนวโนมการทองเที่ยวไทยในอนาคต

ประเทศไทยเปนประเทศที่ความโดดเดนทั้งในดาน
ภูมิประเทศ อากาศ อาหารที่อุดมสมบูรณ ประเพณี 
และวัฒนธรรม ตางๆรวมทั ้งความเปนมิตรและน้ำใจ 
ไมตรีที่ดีของคนไทยทําใหประเทศไทยเปนที่ชื่นชอบของ
นักทองเที่ยวตางชาติอยางมาก โดยลาสุดในป 2556 
ประเทศไทยมีจํานวนนักทองเท่ียว ตางชาติท่ีเขามามากกวา 
26 ลานคน และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทย 
กวา 1 ลานลานบาท และคาดวายังมีโอกาสที่จะ 
ขยายตัวไดอยางตอเน่ือง องคการการทองเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization: WTO) ของ UN คาดวา ป 
2563 จะ มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศจํานวน 1,600 
ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว 
เฉลี่ยรอยละ 4.1 ตอป ซึ่งในจํานวนนี้เปนนักทองเที่ยว 
ที่เดินทางภายในภูมิภาค (Intra-region) จำนวน 1,200 
ลานคน และเปนนักทองเที่ยวระยะไกล (Long haul) 
จำนวน 378 ลานคน

แผนพัฒนาประเทศไทยและความสำคัญของอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555-2559 ไดกำหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยไดให 

ความสำคัญกับการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม สอดคลองกับนโยบาย 
และแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่ใหความสำคัญกับการผลิต 
และบริการเชิงนิเวศ การสรางสรรควิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ใหม และร วมสม ัยภายใต กรอบเทคโนโลย ีอ ุบ ัต ิ ใหม  
วิทยาศาสตรพื้นฐาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี 
โดยมีนวัตกรรมเปนเครื ่องมือสำคัญในการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อสรางมูลคา 
สินคาและบริการจากการใชความรูและเทคโนโลยี นำไป 
สู การเกิดทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบ 
ตางๆสำหรับบริหารจัดการรวมกับการเสริมสรางผลิตภาพ 
ก อให  เก ิดธ ุรก ิจใหม ท ี ่ม ีม ูลค า เพ ิ ่มและเป นม ิตรก ับ 
ส่ิงแวดลอม ยังผลใหเกิดความเจริญกาวหนาท้ังภาคเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศอยางกาวกระโดด

เมื่อพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี
การขยายตัวสูง จากการขยายตัวของการสงออก การทองเท่ียว 
และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พบวาระบบเศรษฐกิจ 
และการคาของไทยเมื่อวัดจากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) ณ.ราคาคงที่ป 2531 ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.47 
ลานลานบาท ในป 2536 เปน 4.6 ลานลานบาท ในป 2554 
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เศรษฐกิจไทยกับ
สาขาธุรกิจท่องเที่ยว



โดยภาคบริการมีสัดสวนสูงสุด คือรอยละ 50.2 ตอ GDP 
ซึ ่งเมื ่อพิจารณารายสาขาบริการที ่ม ีความสามารถการ 
แขงขันสูงที่สุดของไทย คือ บริการดานการทองเที่ยว 
สำหรับภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรองลงมา คือ รอยละ 
41.2 ตอ GDP โดยอุตสาหกรรมที่ประเมินวามีศักยภาพ คือ 
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สวนภาคการเกษตรมีสัดสวนรอยละ 
8.6 ตอ GDP จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาระบบ 
เศรษฐก ิจของประเทศไทยอาศ ัยภาคบร ิการและภาค 
อุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

ภาคบริการที ่เป นการทองเที ่ยวมีความสำคัญทาง 
เศรษฐกิจ และเปนปจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจในภาวะที ่ประเทศประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ 
ตั้งแตป 2540 เปนตนมา เนื่องจากขอไดเปรียบจากความ 
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปน 
เอกลักษณ ทำใหการทองเที่ยวไทยยังคงมีบทบาทเดนใน 
ตลาดทองเที่ยวโลกและภูมิภาคเสมอมา โดยในป 2556 
ประเทศไทยมีจำนวนนักทองเที่ยว 26.7 ลานคน เพิ่มขึ้น 
รอยละ 19.6 จากป 2555 สามารถสรางรายไดใหกับ 
ประเทศ 1,171,651.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 
จากปกอนหนา และรัฐบาลไดกำหนดเปนนโยบายในการ 

สรางรายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลานบาท ภายใน 
2558 

อันดับการทองเที่ยวโลก
ในป 2556 World Economic Forum (WEF) 

ของสหประชาชาติไดออกรายงานเกี่ยวกับดัชนีหรือการจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที ่ยว 
(The Travel & Tourism Competitiveness Index 
or TTCI ) ปรากฏวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 43 จาก 
140 ประเทศทั่วโลก และ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน 
กลุมอาเซียนก็พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 3 ของ 
ภูมิภาคอาเซียน เปนรองสิงคโปร (อันดับ 10) และ 
มาเลเซีย (อันดับ 34) แตอยูในอันดับที่ดีกวา อินโดนีเซีย 
(อันดับ 70) บรูไน (อันดับ 72) เวียดนาม (อันดับ 80) 
ฟลิปปนส (อันดับ 82) และกัมพูชา (อันดับ 84) สำหรับลาว 
และพมายังไมมีอันดับความสามารถในการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวแตอยางใด

WEF ไดกำหนดเกณฑที ่ใชวัดความสามารถในการ 
แขงขันดานการทองเที่ยวไว 14 เรื่อง ซึ่งจะพบวาประเทศ 
ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงในเรื่อง 
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• ทัศนคติที่เปนมิตรตอนักทองเที่ยว (Friendly 
Attitude of the Population toward Tourists) อันดับที่ 
13 ของโลก

• มีความดึงดูดนาสนใจ (Strong Affinity for 
Travel & Tourism) ลำดับที่ 18ของโลก

• ทรัพยากรธรรมชาติ (Rich Natural resources) 
ลำดับที่ 23ของโลก

• ราคาแขงขันได (Price Competitiveness ) 
อันดับที่25 ของโลก

สำหรับเรื่องที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง
ขันต่ำที่เปนเรื่องที่ประเทศไทยควรใหความสนใจและเรง
ปรับปรุงแกไข ไดแก

• ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม (Environmental 
sustainability) (ลำดับที่ 99 ของโลก)

• นโยบาย กฎและระเบียบ (Policy rules and 
regulations) (ลำดับที่ 76 ของโลก)

จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ
จากสถิตินักทองเที ่ยวตางชาติที ่เดินทางมาเที ่ยวใน 

ประเทศไทยระหวางป 2550-2556 พบวา จำนวน 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องและสรางรายไดใหแก 
ประเทศ ดังตารางที่ 3

ในป 2556 จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติในกลุม 
เอเชียตะวันออก (East Asia) 16.08 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 
2555 รอยละ 28.37 และนักทองเที่ยวจากกลุมยุโรป 6.3 
ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 11.63 และจาก 
กลุมอเมริกาเหนือและใต 1.17 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 
2555 รอยละ 8.05 ซึ่งเมื่อพิจารณารายประเทศ นัก 
ทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 3 
อันดับคือ จีน (4.71 ลานคน) มาเลเซีย (2.99 ลานคน) 
และรัสเซีย (1.73 ลานคน) สัดสวนนักทองเที่ยว 
ตางชาติสามารถแสดงดังรูปภาพที่ 1

สภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวไทย
ปจจุบันแหลงทองเที ่ยวของประเทศไทยมีอยู อยาง 

จำกัด และจากการขยายตัวของการทองเที่ยวที่เนนปริมาณ 
นักทองเที่ยว หรือการหารายไดจากการทองเที่ยว โดยไมมี 
การเตรียมความพรอมดานขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว ทำใหแหลงทองเที่ยวของไทยหลายแหงเกิด 
ความเสื่อมโทรม และมีปญหาทางสภาพแวดลอม สงผลให 
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ความไดเปรียบของประเทศไทยลดลง แหลงทองเที่ยวของ 
ไทยที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที ่ยวตางชาติในขณะนี้ 
ไดแก 

อันดับ 1 จังหวัดเชียงใหม 
เปนสถานที่ทองเที่ยว ความเปนทองถิ่นควบคูไปกับ 

ความเจริญ ทามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นและภูมิศาสตร 
ที่สวยงาม แวดลอมดวยภูเขาสูงและดอยนาเที่ยว อาทิ ดอย 
สุเทพ ดอยอินทนนท ดอยเชียงดาว ออบหลวง ออบขาน 
ทั ้งยังมีเอกลักษณเฉพาะตัวทางประเพณีและวัฒนธรรม 
หัตถกรรมพื้นบาน

อันดับ 2. ภูเก็ต 
เปนเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทย หาดที่ไดรับความ 

นิยม หาดปาตอง หาดสุรินทร แหลมพรเทพ แหลมพันวา

อันดับ 3. กระบี่ 
ดวยความสวยงามของทะเล และ unseen มากมาย 

อยาง ทะเลแหวก หรือ เกาะยอดฮิตอยาง เกาะพีพี ซึ่ง 
เปนอุทยานแหงชาติทางทะเล สวยงามดวยปรากฏการณ 
ทางธรรมชาติ อยาง สุสานหอย 40 ลานป

อันดับ 4. เชียงราย 
สถานที่เที่ยวยอดนิยม ไดแก ดอยแมสลอง ดอยตุง 

ภูชีฟา และ วัดรองขุน ซึ่งติดหนึ่งในวัดที่สวยที่สุดในโลก

อันดับ 5. ชลบุรี 
เปนแหลงรวมทะเลยอดฮิตของไทย เกาะลาน เกาะ 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที ่ยว (The 
Travel & Tourism Competitiveness Index or TTCI ) 
ปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลก 
และ เมื ่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนก็พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน

สีชัง บางแสน เขาสามมุข แหลมแทน

แนวโนมการทองเที่ยว ปมะเมีย
อธิบดีกรมการทองเท่ียว กลาววาสถานการณการทองเท่ียว 

ในป 2557 คาดวาจะมีจำนวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทาง 
เขาประเทศ 30.27 ลานคน ขยายตัวรอยละ 13.29 โดย 
จะมีรายไดจากการทองเที่ยวเขาประเทศคิดเปนจำนวนเงิน 
1.34 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ขณะภาพรวมของ 
สถานการณนักทองเท่ียวป 2556 พบวาเปนปท่ีนักทองเท่ียว 
ไทยเติบโตในอัตราที่สูงกวาคาดการณ โดยเฉพาะในชวง 9 
เดือนแรกของป ที่มีตัวเลขจริงออกมาเปนอยางทางการ

แนวโนมการทองเที่ยวไทยในอนาคต
กระแสการทองเท่ียวโลก มีแนวโนมมุงเนนการทองเท่ียว 

ที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นักทองเที่ยว 
หลายกลุมเร่ิมใหความสำคัญกับกิจกรรมท่ีไมทำลายธรรมชาติ 
และเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้น 
การทองเที่ยวของไทยในอนาคตจะเนนเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative economy) โดยการสงเสริมเศรษฐกิจผานการ 
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ที่เนนการทองเที่ยวสีเขียวและ 
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับ Green 
economy ที่เนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอ 
ความเป นไทยเพ ื ่อตอกย ้ำภาพลักษณให โดดเด นและ 
แตกตางจากประเทศคู แขง ภายใตการเปลี ่ยนแปลงของ 
ภูมิอากาศโลก (Climate change) และสังคมโลกที่จะมี 
ผูสูงอายุมากขึ้น (aging society)
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กอนอื่นตองขอออกตัวกอนวา ในสถานการณการเมืองที่ออนไหว และยังหาบทสรุปไดยากวา เมื่อไหรที่การเมือง 
ไทยจะกลับมามีเสถียรภาพ จึงเปนการยากเชนกันสำหรับการพยากรณเศรษฐกิจ และธุรกิจไทยวา จะไปในทิศทางใด 
แนชัด จะวา การเมืองจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจไปยาว ๆ ก็คงอาจไมใช หรือ การทองเที่ยวไทย ที่เปนโปรดักแรก ๆ 
ที่นำเงินเขาประเทศ จะกระทบมากซึมยาว ก็คงไมชัด วันนี้ อ.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการสำนักงานศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือ “อ.กอลฟ” มีความเห็นที่อาจารยฟนธงมาวา การทองเที่ยวไทย 
เรายังไมซบ อยางที่คิดทีเดียว 

การเมืองไทย จะจบแบบไหน...พูดยาก ลำบากใจ

การเมืองไทยในเวลานี้ พูดลำบากมากวา จะจบอยางไร ได 
อยางไร จะยีดเยื้อไปจบไตรมาส 1 หรือ ไตรมาส 2 หรือจะ 
ยืดยาวไปถึงปลายป ก็เปนเรื่องที่คาดเดายาก เพราะสถานการณ 
เปนไปอยางหลากหลาย และเกิดไดตลอดเวลา ไมวาจะ

1. ถารัฐบาลเดิม กลับมาเปนรัฐบาลอีกครั้ง เหตุการณการ 
ชุมนุมตอตานของ กปปส. ก็คงจะยืดเยื้อตอไป

2. ถาหากการเมืองเกิดการนองเลือด แลวทหารออกมาปฎิวัต ิ
ก็คงจะมีการชุมนุมตอตานของกลุมเสื้อแดง และ กลุมอื่น ๆ

3. ถา กปปส.กระทำการสำเร็จ เพื่อจะปฎิรุปการเมืองทาง 
กลุมเสื้อแดงที่นิยมรัฐบาลเดิมก็คงจะมีการชุมนุมตอตานกันตอไป

ทุกสถานการณมีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น และคาดเดายาก 
ดังนั้นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจะมาจาก...

1. การสงออก 
ขึ้นกับเศรษฐกิจโลก วา จะขึ้นหรือลง หากเศรษฐกิจโลกเปน ชวงขึ้น ความตองการการนำเขาสินคาไทยก็จะมีมากขึ้น 

หากประเทศไทยมีปญหาเรื่องการเมืองวุนวายก็จะมีผลตอการ ขนสงสินคา กอใหเกิดความลาชา 
ซึ่งอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของลูกคาไปสูผูสงออกรายใหม

2. การจับจายของคน 
ถาหากบรรยากาศทางเมืองไมดี ประชาชนขาดความมั่นใจ ก็มีผลตอการจับจายใชสอยของประชาชน ใหหันมาเก็บ 

เงินสำรองไว หากการเมืองมีระยะยืดเยื้อไปอีก 9 เดือน จะยิ่งทำใหการจับจายใชซอยของประชาชนนอยลง 
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ไมกระทบการทองเที่ยวมาก...อยางที่คิด
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ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

Ù

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
ÊÑÁÀÒÉ³�¾ÔàÈÉ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย



ภาคการคาจะอยูในระดับต่ำสุดในรอบ 2 ป ใกลเคียงป 2549 ที่มีสถานการณ คมช. ซึ่งการเมืองจะทำใหเครื่องจักรนี้ 
หมุนชาลง

3. การลงทุนของภาคเอกชน
ตองดูตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ถาเศรษฐกิจไมดีรัฐลดการลงทุน ก็อาจมีผลใหภาคเอกชนไมลงทุนตามไป 

ดวย
4. การทองเที่ยว
กอนหนานี้มีการคาดการณวา ป 2556 เราจะมีจำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 28 ลานคน 

และประเทศไทยจะมีรายได 1.3 ลานลานตอป ซึ่งในชวงนี้ ยังเปนชวง High Season ยังถือวาใชได เพราะ 
เหตุการณที่การเมืองอยูในกรุงเทพเปนหลัก ดังนั้นนักทองเที่ยวตางชาติเพียงแคหลีกเลื่ยงกรุงเทพไปเที่ยวที่ภาคตาง ๆ 
ของไทย ดังนั้นเรื่องการทองเที่ยวไทย ยังไมกระทบมากนัก

5. การลงทุนของภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการ 2.2 หมื่นลานบาท ที่จะใชในการลงทุนระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งใน 

ขณะนี้รัฐบาลปจจุบัน เปนเพียงรัฐบาลรักษาการณ ไมสามารถดำเนินโครงการใด ๆ ไดทั้งสิ้น จึงตองรอดูรัฐบาลใหมวา 
จะดำเนินโครงการตอเนื่อง หรือลงทุนตอหรือไม คงตองรอดูความชัดเจน หากโครงการรถไฟความเร็วสูงยังคงดำเนินการ 
ตอ ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนตอเนื่องของภาคเอกชนตามมา

ดังนั้นการเมือง มีผลตอระบบเศรษฐกิจ การจัดตั้งรัฐบาลยิ่งชา การตั้งงบประมาณก็จะชาตาม เงินอัดฉีดเศรษฐกิจก็ 
ยิ่งชาลงไปอีก

ขอแนะนำการปรับตัวของภาคเอกชน เพื่อรับมือตอสถานการณ

ความยากอยูที่ ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เชื่อมโยงกับการเมือง ถาการเมืองยืดเยื้อยาวนาน หากเกิดการปดระบบ 
ขนสง จนเกิดการปะทะกันรุนแรง สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ เรื่องการสงออก ที่จะกระทบตรง ๆ แมวา ภาคเอกชน 
จะปรับตัวคอนขางลำบาก แตหากการเมืองไมรุนแรง และกระทบเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ก็จะยังคงกระทบไมมาก คนไทยเรามีความสามารถในการปรับตัว ดังนั้นเราควรปรับตัวอยางตอเนื่อง ทั้งในการพยายาม 
สรางความสัมพันธลูกคาอยางตอเนื่อง การสรางการคาชายแดนใหมีความคึกคักอยูตลอดเวลา ใชเครื่องมือทางการตลาด 
การสงเสริมการขาย ควบคูไปกับการสรางความเชื่อมั่นใหแกประเทศคูคา

สื่อตางชาติบางสื่อ discredit ไทยตกอันดับสถานที่ทองเที่ยว

จากการจัดอันดับของสื่อตางชาติบางสื่อ ที่เผยแพรวา ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหเปนประเทศที่ไมนาทองเที่ยวนั้น 
อ.กอลฟ ไดวิเคราะหวา การจัดอันดับนี้ไมนาจะเปนจริง เพราะจากการคาดการณวา ในป 2556 ประเทศไทยจะ 
มีนักทองเที่ยว 28 ลานคน แตผลสรุปปรากฎวา ประเทศไทยเรามีจำนวนักทองเที่ยวถึง 26 ลานคน เพราะอะไร คงเปน 
คำตอบวา เปนจริงตามสื่อนั้นหรือไม แตเราก็ไมควรปลอยสื่อเผยแพรไป จนกลายเปน Word of Mouth ควรหาทางแก 
ที่ตนเหตุมาจากอะไร ในขณะเดียวกันก็ควรจะใหความสำคัญตอการอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวของไทย มากกวา การพัฒนา 
เพราะนักทองเที่ยวตองการมาดูความบริสุทธิ์ ไมควรนำความเจริญเขาไปใสจนมากเกินไป อยาลืมวา นักทองเที่ยวตางชาติ 
เคามาจากที่ที่เจริญกวาเรามาก แตตองการเดินทางมาพักผอนมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร สถาปตยกรรม มาดูการอนุรักษ 
โบราณสถาน ดังนั้นหากจะมีการพัฒนานาจะเปนเชิงการบูรณะ และควรจำกัด Zoning แหลงบันเทิงเริงรมยใหอยู 
เฉพาะพ้ืนท่ี“ดังน้ันปน้ีจะเปนปแหงการปรับตัวของคนไทย เราเกงในเร่ืองการปรับตัว แตควรเนนในเร่ืองการหาตลาดใหม ๆ 
ตลอดจนการควบคุมตนทุน ทุกคนควรทำความเขาใจในระบบเศรษฐกิจ กับการเมืองใหทองแท เพื่อการปรับตัวใหสามารถ 
อยูรอดไดในสภาวการณปจจุบัน” อ.กอลฟ ไดกลาวแนะนำทายสุด
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หลังจากไดม ีการเปดสะพาน 
มิตรภาพแหงท่ี 4 เชียงของ–หวยทราย 
สะพานเชื่อมตอเสนทาง R3A จาก 
กรุงเทพ–คุณหมิง เปนที่เรียบรอย 
เมื่อวันที่ 11/12/2013 เสนทางนี้ 
สรางการขยายตัวทางการคาภายใน
ภูมิภาค เพ่ือสรางเศรษฐกิจท่ีดีระหวาง 
3 ประเทศ และยิ่งหากจีนไดบรรลุ 
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 
จะกลายเป นป จจ ัยสำค ัญในการ 
ขยายม ูลค าทางการค าระหว าง 
ภูมิภาค เสนทางนี้เปนสวนหนึ่งของ 
การพัฒนาพื ้นที ่ เศรษฐกิจการคา 
ระหวางประเทศทางบกดานเหนือ 

เพ ื ่อเช ื ่อมโยงโครงข ายคมนาคม 
ขนสงของประเทศไทย ลาว และจีน 
เขาดวยกันภายใตกรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) ซึ่ง 
ร ัฐบาลไทย ร ัฐบาลสาธารณร ัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาล 
สาธารณรัฐประชาชนจีนร วมก ับ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได 
รวมกันดำเนินการขึ้น

รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงความ 
สำคัญของการคาชายแดนมาโดยตลอด 
แตที ่สำคัญคือยุทธศาสตรของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับปจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ไดเพิ่มยุทธศาสตรใหม 
ขึ้นมาอีก 1 ดาน คือ ดานการสราง 
ความเชื ่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
เพ ื ่อความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม และไดกำหนดเปาหมายสำคัญ 
ไวประการหนึ่งคือ การเพิ่มมูลคาการ 
คาชายแดนและการลงทุนโดยตรง 
ของไทย ในกลุมประเทศเพื่อนบานให 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% และ 10% ตอป 
ตามลำดับ มีการกำหนดแนวทางการ 
ดำเนินงานที่สำคัญที่สำคัญ คือ การ 
พัฒนาความเชื ่อมโยงดานการขนสง 
และระบบโลจ ิสต ิกส ภายใต กรอบ 
ความร วมม ือในอนุภ ูม ิภาคและใน 
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ภูมิภาคอาเซียนใหมีมาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงและ 
สินคาที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงการพัฒนา 
เศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขต 
เศรษฐกิจชายแดน และเชื่อมโยงระบบ 
การผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
และเมืองชายแดนใหม ีบทบาทการ 
เป นประต ู เช ื ่ อมโยงเศรษฐก ิจก ับ 
ประเทศเพื่อนบาน

ในตอนที่แลวไดนำบทวิเคราะห
การคาระหวางประเทศทางบกดาน 
ทิศเหนือของประเทศไทย ที่สถาบัน 
ระหวางประเทศเพื ่อการคาและการ 
พัฒนา (องคกรมหาชน) ไดจัดทำโครงการ 
ศึกษาวิจัยการคาชายแดน โดยพื้นที่ 
เปาหมาย ดานศุลกากรแมสาย (เมียนมาร) 
ดานศุลกากรเชียงแสน (จีน เมียนมาร 
ลาว) ดานศุลกากรเชียงของ (จีน ลาว) 
จังหวัดเชียงราย โดยใชระยะเวลา 6 
เดือนในการรวบรวมขอมูล (1 เมษายน 
– 30 กันยายน 2555) โดยการศึกษา 
ครั ้งน ี ้ได ท ีมคณาจารยคณะบริหาร 
ธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยมาทำการศึกษาครั ้งนี ้ 
ซึ ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยเปนแบบการ 
ศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บ 
ขอมูล ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การ 
ประชุมระดมความคิดเห็นกลุม และ 
การสังเกต ทำการวิเคราะหตามกรอบ 
ที ่ผ ู ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นในเชิงพรรณาถึง 
สภาพการคา ปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เปาหมาย โอกาสการคาจากการศึกษา 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมียนมาร 

สปป.ลาว มณฑลยูนนาน (จีน) และ 
พื้นที่เปาหมายรวมถึงปจจัยสนับสนุน 
ภาวะการตลาด และแนวโนมความ 
ตองการสินคา โดยไดเลาถึงเสนทาง 
R3A, R3B และ R3 และดานการ 
คาชายแดน ในตอนนี้ เราจะมาเจาะ 
ลึกถึงยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเทศเพ่ือนบาน (สปป.ลาว เมียนมาร) 

หากพิจารณาในดานภูมิศาสตร
ภาคเหนือของไทย ถือเปนประตูการ 
คาที ่สำคัญที ่เชื ่อมโยงเศรษฐกิจการ 
คาชายแดนของไทยกับกลุ มประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater 
Mekong Subregion-GMS) ตอนบน 
เน่ืองจาก มีพรมแดนติดตอกับเมียนมาร 
และ สปป.ลาว ในระยะทางรวมประมาณ 
2,103 กิโลเมตร อีกทั้งสามารถทำ 
การคาผานแดนกับประเทศจีนตอนใต 
คือ มณฑลยูนนาน โดยการขนสง 
สินคาทางเรือลองตามแมน้ำโขง มา 
ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
และขนสงส ินค าผ านแดนทางถนน 
ผานแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
(North-South Economic Corridor) 
ทางถนนสาย R3E ผาน สปป.ลาว และ 
ถนน R3W ผานเมียนมารเพื่อไปยัง 
ประเทศจีนได

ปจจัยที่สำคัญที่มีผลตอการขยายตัว 
การคาชายแดนไทย

หากพิจารณาปจจัยที ่ทำใหการ
ค าชายแดนของไทยขยายตัวอย าง 
รวดเร็วในระยะ 10 กวาปที่ผานมา 
เกิดจาก 4 ปจจัยสำคัญไดแก

1. การดำเน ินนโยบายปฎิร ูป 

และเปดประเทศของจีน พ.ศ. 2522 
การเปล ี ่ ยนนโยบายสำค ัญทำให  
ประเทศจีน เปลี่ยนจากระบบสังคม 
นิยมสูประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ 
ที่ตองการปฎิรูปประเทศเพื ่อกาวให 
ทันประเทศที่พัฒนาแลว รัฐบาลจีนมี 
การเปดเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามบริเวณชายฝงตะวันออก ปจจุบัน 
ไดรับสมญานามวาเปน “โรงงานโลก” 
ผู ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคทุกอยาง 
จึงเปนแมเหล็กที ่สำคัญของการคา 
ชายแดนทางภาคเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย

2. การปรับนโยบายของ 3 ประเทศ 
ในอินโดจีน คือ เวียดนาม สปป. ลาว 
และกัมพูชาสูการเปดเศรษฐกิจเสรี 

ประเทศเว ี ยดนามได ปฎ ิ ร ูป 
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2529 เรียกวา 
โดยเมย (Doi Moi) สปป.ลาว มีการ 
ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ เรียกวา กลไก 
เศรษฐกิจใหม (New economic 
mechanism) ทั้งสองประเทศนี้ยังคง 
ระบบการปกครอบแบบสังคมนิยม 
แตก็เปดประเทศกวางขึ้นเพื่อรองรับ
การค าการลงท ุนจากต างประเทศ 
และประเทศที่สามคือ กัมพูชามีการ 
จัดการเลือกตั้งทั่วไป ภายใตการดูแล 
ขององคการสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 
2536 เปดประเทศอยางเสรีในดาน 
การคา การลงทุนทำใหกัมพูชาเปน 
คู ค าสำคัญทางชายแดนตะวันออก 
ของประเทศไทย 

แตสำหรับประเทศเพื ่อนบาน 
ทางดานตะวันตก คือ เมียนมาร ใน 
ขณะนั้น (2529) รัฐบาลทหารยังคง 
รักษาสถานะเดิม คือการปดประเทศ 
ไมสงเสริมการคา การลงทุน และได 
รับการคว่ำบาตรทางการคาจากสหรัฐ
อเมริกาและยุโรป อีกทั้งมีความขัดแยง 
ภายในประเทศกับกลุ มชนชาติสวน 
นอยแตในระยะ 2 ปที่ผานมา รัฐบาล 
เม ียนมาร ได  เป ดกว างต อการเป น 
ประชาธิปไตยและการคาเสรีมากขึ้น 
ทำใหเกิดมูลคาการคาชายแดนทาง 
ดานตะวันตกของประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น 

3. การไดรับการสนับสนุนดาน 
แหลงทุน สถาบันการเงินระดับโลก 
และภูม ิภาค เพ ื ่อใช ในการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 
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ลงทุน และการทองเที่ยว ตลอดจน 
การเคลื่อนยายการลงทุนระหวางไทย 
– สปป. ลาว และจีน (ตอนใต) มากขึ้น 
และชายแดนไทยดานจังหวัดเชียงราย 
กับประเทศเพื่อนบาน (พมา และลาว) 
มีเสถียรภาพทางการเมือง มีความ 
สงบ ทําใหการคาบริเวณชายแดนสะดวก 
มากขึ้น อีกทั้งการปรับปรุงอุปกรณ 
เครื่องอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของดานชายแดนไทยและประเทศ 
เพื่อนบาน เพื่อรองรับการเขาสู AEC 
ทําให เก ิดความลื ่นไหลทางการคา 
บริเวณชายแดนมากขึ้น 

การค าชายแดนระหว างจ ังหว ัด 
เชียงรายกับสาธารณรัฐประชาชน 
จีน (ตอนใต)

การคาชายแดนระหวางจังหวัด 
เชียงรายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนใต) การคาระหวางจังหวัดเชียงราย 
กับจีน (ตอนใต) ในป 2555 มีมูลคา 
การคารวม 8,568.08 ลานบาท เพิ่ม 
ขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 28.01 โดย 
ไทยเปนฝายเกินดุลการคา 2,246.80 
ลานบาท การสงออกไปยังจีน (ตอน 
ใต) มีมูลคา 5,407.44 ลาบาท เพิ่ม 
ขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 40.95 และ 
มีการนําเขาจากจีน (ตอนใต) มูลคา 
3,160.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียง รอย 
ละ 10.62

 
การค าชายแดนระหว างจ ังหว ัด 
เชียงรายกับสหภาพเมียนมาร

การคาระหวางจังหวัดเชียงราย 
กับสหภาพเมียนมาร ในป 2555 มี 
มูลคารวม 13,450.54 ลานบาท เพิ่ม 
ขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 8.82 โดย 
ไทยเปนฝายเกินดุลการคา 13,123.78 
ลานบาท และเปนการเกินดุลการคา 
ในอัตราที ่เพิ ่มขึ ้น การสงออกไปยัง 
สหภาพเมียนมาร มีมูลคา 13,287.16 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอย 
ละ 8.63 สวนการนําเขาจากสหภาพ 
เมียนมาร มีมูลคา 163.38 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 26.49 
แมวาการเมืองในสหภาพเมียนมารจะ
ด ีข ึ ้น แตการส งออกไปยังสหภาพ 
เมียนมาร กลับเพิ ่มในอัตราที ่ลดลง 

การสนับสนุนของสถาบันการ 
เงินตางๆ ไดแก ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) และธนาคารโลก เปนตน ที่ 
สนับสนุนการสรางโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ เชน ถนน สะพาน เขื่อน 
การเปดสะพานมิตรภาพขามแมน้ำโขง 
เช ื ่ อมโยงระหว  าง ไทย -สปป .ลาว 
ทำใหการคาชายแดน และการลงทุน 
ใน สปป.ลาวเพิ่มขึ้น รวมถึงการคา 
ผานแดนไปยังจีนตอนใต และเวียดนาม 

4. ก า ร เ จ ร ิ ญ เ ต ิ บ โ ต ท า ง 
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ื ่ น ๆ 
ในภูมิภาค สงผลตอการขยายตัวดาน 
การคาระหวางประเทศในอาเซียน 

ประเทศที่ไดรับสมญานาม เสือ 
เอเชีย คือ มาเลเซียและสิงคโปร รวม 
ทั้งประเทศไทย เองก็ไดรับการจับตา 
ดูวา กำลังจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรม 
ใหม การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศในภูมิภาคนี้ ทำใหเกิดการคา 
ขายระหวางก ันมากขึ ้น สัดส วน 
การคาภายในกลุ มประเทศอาเซียน 
คอนขางสูง

 
ปจจัยภายในประเทศไทย

1. การปร ับนโยบายเปล ี ่ ยน 
สนามรบเปนตลาดการคา นโยบาย 
เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคานี้ได
ประกาศในสมัยรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย 
ชุณหะวัณ (4 ส.ค. 2531-23 ก.พ. 
2534) และปฎิบัติจริงในรัฐบาลชุด 
ตอมานั้น ทำใหเกิดสภาพความสงบ 
ในกลุมประเทศอินโดจีน และการที่ 
พล.อ. ชาติชาย ไดเปนผูนำที่รวมเปด 
ความสัมพันธกับประเทศจีน ความ 
สัมพันธที่ดีนี ้ โยงใยไปสูความพยายาม 
กับประเทศเพื ่อนบานของไทยตางๆ 
สงผลตอการเสริมสรางการคา การ 
ลงทุน

2. นโยบายการสงเสร ิมความ 
ร วมม ือทางเศรษฐก ิจก ับประเทศ 
เพื่อนบาน และในระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ ยุทธศาสตรความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy- 
ACMECS) โครงการพัฒนาความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม

แม น ้ ำ โขง (Greater Mekong 
Subregion:GMS) ที ่ส งผลตอการ 
ขยายการคาระหวางประเทศตอกัน

 
ดานการคาชายแดน

การคาชายแดนระหวางดาน 
เหนือของไทยกับเมียนมาร มีจุดทำ 
การคาทั้งหมด 15 จุด มีดาน 
ศุลกากรในภาคเหนือรวม 6 แหง ใน 
3 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม 
และเชียงราย ดานศุลกากรที่สำคัญ 
คือ ดานแมสาย และดานเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย สวนการคาชายแดน 
ดาน สปป. ลาว มีจุดทำการคา 12 จุด 
กระทำผานดานศุลกากรใน 4 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน 
และอุตรดิตถ โดยดานศุลกากรท่ีสำคัญ 
คือ ดานศุลกากรเชียงของ จังหวัด 
เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ถือไดวาเปน 
ประตูการคากับตางประเทศที่สำคัญ
ยิ่งของไทย เพราะมีพรมแดนติดกับ 
ประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ คือ 
เมียนมาร และ สปป.ลาว มีดาน 
ศุลกากรสากล 3 ดาน คือ ดาน 
แมสาย (เมียนมาร) ดานเชียงแสน 
(จีน, เมียนมาร, ลาว) และดาน 
เชียงของ (จีน,ลาว) 

การค าชายแดนไทยด านจ ังหว ัด 
เชียงราย

การค าชายแดนดานจ ังหว ัด 
เช ียงรายก ับจ ีนตอนใต  สหภาพ 
เมียนมาร และ สปป. ลาว ป2555 มี 
มูลคารวมทั้งสิ้น 35,977.62 ลาน 
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่มี 
มูลคารวม 29,771.81 ลานบาท 
หรือ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 
20.84 เกินเปาหมายที่วางไว ไมต่ำ 
กวา รอยละ 15 นับไดวาเปนการ 
ขยายตัวในเกณฑคอนขางสูง ทั้งนี้ 
เนื่องจาก แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ 
– ใต ( NSEC : North – South 
Economic Corridor ) มีการพัฒนา 
มากขึ้น จากระเบียงการเชื่อมตอทาง 
คมนาคมไปส ู การเป นระเบ ียงทาง 
โลจิสติกส และหรือระเบียงทางเศรษฐกิจ 
มีการสรางเครือขายทางการคา การ 
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ทั ้งนี ้ เนื ่องจากเสนทางในสหภาพ 
เม ียนมาร ย ังไม ราบร ื ่นน ัก การใช  
ประโยชนทางการคาบนเสนทาง R3B 
ที่ผานสหภาพเมียนมารไปยังจีนตอน 
ใต ยังมีนอยกวาการใชเสนทาง R3A 
ที่ผาน สปป. ลาวไปยังจีนตอนใต

 
การค าชายแดนระหว างจ ังหว ัด 
เชียงรายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว

การคาชายแดนระหวางจังหวัด 
เชียงรายกับ สปป. ลาว มีมูลคาการคา 
13,595.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
ที่ผานมา รอยละ 30.24 โดยไทยเปน 
ฝายเกินดุลการคา 12,569.54 ลาน 
บาท การสงออกไปยัง สปป. ลาว มี 
มูลคา 13,264.27 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
จากปที่ผานมา รอยละ 30.39 และ 
การนําเขาจาก สปป. ลาว มีมูลคา 
694.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 
27.49 เปนการเพิ่มขึ้นทั้งสองฝายใน 
อัตราที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอ 
ประชาชนที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้นของทั้ง
สองประเทศ และกลายเปนวาป 2555 
มีการคากับ สปป. ลาว เปนอันดับที่ 1 
, มีการคากับ สหภาพเมียนมารเปน 
อันดับ 2 และจีนตอนใตเปนอันดับ 3

 
สาเหต ุท ี ่การค าด านจ ังหว ัด 

เชียงรายกับ สปป. ลาว ขยายตัว 
เพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากจีนใหสิทธิพิเศษ 
ทางการคากับสหภาพเมียนมารและ 
สปป. ลาว ท่ีเปนประเทศท่ีมีชายแดน 
ติดกัน ทําใหสินคาไทยบางสวนตอง 
ไปผานประเทศเพื่อนบาน (สหภาพ 
เมียนมาร และ สปป. ลาว) เพื่อใช 
สิทธิพิเศษทางการคากอนที่จะเขาสู
ประเทศจีน แตการที ่เสนทางดาน 
สหภาพเมียนมาร ม ีการพัฒนาที ่ช า 
กวาทางดาน สปป. ลาว จึงทําให 
สินคาไทยไปผานทาง สปป. ลาว มาก 
ขึ้น ประกอบกับทางจีนมีการขยาย 
การลงทุนเขามายังแขวงทางตอนเหนือ 
ของ สปป. ลาว (แขวงอุดมไชย แขวง 
หลวงน้ำทา และแขวงบอแกว) มาก 
ขึ้น ประชาชนมีรายไดมีกําลังซื้อเพิ่ม 
ขึ้น จึงซื้อสินคาไทยมากขึ้น

สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 4
การเปลี ่ยนแปลงในระดับพื ้นที ่ 

ที่จะนำเสนอในสวนของการคาระหวาง 
ประเทศ ระหวางฝงไทยและลาว คือ 
อำเภอเชียงของ ซึ่งเปนจุดเชื่อมสำคัญ 
ระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว ใน 
แนวระ เบ ี ยง เศรษฐก ิ จ เหน ือ - ใต  
(North-South Economic Corri-
dor) ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางทางการคมนาคมทั้งทางน้ำ 
(เรือขามแมน้ำโขง) และทางรถยนต 
(สะพานขามแมน้ำโขงแหงท่ี 4 เชียงของ 
-หวยทราย) ในป 2556

อำเภอเช ียงของ ถือเป นจ ุด 
ยุทธศาสตรสำคัญของการคา การ 
ลงทุนในอนาคต เพราะนอกจากจะมี 
พรมแดนคือ แมน้ำโขงเช่ือมกับ สปป.ลาว 
แลว การเดินทางโดยทางเรือ มีมาชา 
นาน ซึ่งสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 4 
เชียงของ-หวยทราย) ซ่ึงเพ่ิงเปดไปเม่ือ 
วันที่ 11/12/13 ( วันที่ 11 ธันวาคม 
2556)

รายละเอ ียดของสะพานและ 
อาคารดานศุลกากร

สะพานจะม ีความยาวท ั ้ งส ิ ้น 
11.6 กิโลเมตร เปนสะพานขนาด 2 
ชองจราจรพรอมทางเทาความ 480 
เมตร และสะพานเชิงลาดฝงไทย 150 
เมตร รวมความยาว 630 เมตร ถนน 
ฝงไทยเปนทางหลวงลาดยางขนาด 4
ชองจราจร มีความยาว 5 กิโลเมตร 
มีจุดเปลี่ยนทิศทางจราจร (Traffic 
changeover) เปนทางแยกระดับพ้ืนดิน 
และติดตั ้งสัญญาณไฟจราจรสำหรับ 
เปลี ่ยนทิศทางการขับขี ่จากฝ งซาย 
เปนฝงขวา

รูปแบบการกอสรางพรอมอาคาร 
ดานพรมแดนในฝงไทยจะเปนรูปแบบ 
สถาปตยกรรมลานนาสวนการกอสราง 
อาคารด านพรมแดนเป นร ูปแบบ 
สถาปตยกรรมลานชาง ทั้งนี้ถนนฝง 
สปป.ลาว จะเปนทางหลวงลาดยาง 
ขนาด 2 ชองจราจร มีความยาว 
ประมาณ 6 กิโลเมตร

 

ตำแหนงในการสราง
การสร างสะพานซ ึ ่ งจะสร าง 

เชื่อมระหวางบริเวณบานปกอิง ต. 
ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ. เชียงราย 
สวนฝงลาว อยูบริเวณทางใตของเมือง 
หวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว

ส ำ น ั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ เคยประมาณการวา สะพาน 
แหงนี้จะทำใหมูลคาการคาผานดาน
ศุลกากรเชียงของเพิ่มมากขึ้นเปนป
ละกวา 10,000 ลานบาท

 
ซ ึ ่ ง เม ื ่ อ เปร ี ยบ เท ี ยบการใช  

ประโยชน ทางการค าของไทยก ับ 
ประเทศเพ ื ่อนบานและจ ีนตอนใต  
ปรากฏวาในป 2555 สินคาที่ผาน 
เขาออกที ่ดานอําเภอเชียงของ มี 
สัดสวน รอยละ 37.00 ถัดมาเปน 
ดานอําเภอเชียงแสน รอยละ 35.96 
และดานอําเภอแมสาย รอยละ 27.04 
ตามลําดับ ดังนั้นหากไดมีการปรับปรุง 
อุปกรณเครื่องใชที่ทันสมัย มีการปรับ 
ยกระดับดานบริเวณพรหมแดนระหวาง 
ไทยกับประเทศเพ่ือนบาน มีการบริหาร 
จัดการที ่ดี และมีศูนยบริการแบบ 
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อ 
อํานวยความสะดวกทางการคา ก็จะ 
ทําใหการคาดานจังหวัดเชียงรายกับ
ประเทศเพื ่อนบานขยายตัวมากขึ ้น 
ทั้งจะกอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจของ
ประเทศเพื ่อนบาน นําไปสู การคา 
ระหวางประเทศที่เปนสากลมากขึ้น

ที่มา: 
1. ดร.ผุสดี พลสารัมย, อาจารย 

ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล, อาจารย 
ปยะรัตน พิพิธวณิชธรรม. รายงาน 
วิจ ัยการคาระหวางประเทศทางบก 
ดานเหนือ. สถาบันระหวางประเทศ 
เพ่ือการคาและการพัฒนา (International 
Institute for Trade and Develop-
ment), 2555 

2. สําน ักงานพาณิชย จ ังหว ัด 
เชียงราย
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เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่สนามโกคารท (แดนเนรมิต) มอเตอร 
สปอรตแลนด นายวิเชฐ ตันติวานิช ผูชวยกรรมการผูอำนวย 
การใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายสุรพล 
อุทินทุ ผู อำนวยการโครงการไทยเบฟไทยทาเลนท บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด อเล็กซานเดอร อัลบอน 
(Alexander Albon) ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายพูนพันธ 
หิรัญวานิชกุล ประธานชมรมรถคารทแหงประเทศไทย รวม 
แถลงขาว “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน 
อเล็กซานเดอร อัลบอน (Alexander Albon) นักแขง 
เชื้อสายไทย แชมปโกคารท จูเนียร เวิลด แชมเปยนชิพ 
(CIK-FIA World Championship 2010)”

นายวิเชฐ ตันติวานิช ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลาววา เปนที่ทราบ 
กันดีวาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไดสนับสนุน 
กิจกรรมหลายอยาง รวมทั้งมีโครงการไทยเบฟไทยทาเลนท ซึ่ง 
เปนโครงการที ่เราสนับสนุนเยาวชนไทยที ่มีทักษะหรือความ 
สามารถทั้งดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ และการศึกษา และสิ่งสำคัญ 
ที่โครงการไทยเบฟไทยทาเลนทมุงเนน คือ ผลักดันพรสวรรค 
ปลูกฝงความมีวินัย สรางน้ำใจนักกีฬา ภายใตแนวคิด Sports-
manship เรามุงเนนใหเยาวชนที่อยูในโครงการเติบโตไปสูการ 
เป นผ ู  ใหญท ี ่ม ีค ุณภาพพรอมพัฒนาประเทศชาติให เจร ิญ 
กาวหนาตอไป 

สำหรับอเล็กซานเดอร อัลบอน (Alexander Albon) เปน 
นักกีฬาลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 17 ป ดีกรีแชมปโกคารท จูเนียร 
เวิลด แชมเปยนชิพ (CIK-FIA World Championship 2010) 
เปนเด็กคนหนึ ่งที ่ม ีความฝนและความมุ งมั ่นที ่อยากจะเปน 
นักขับมืออาชีพระดับโลก ลาสุดอเล็กซานเดอร ไดผานการคัดเลือก 
มาอยูกับทีมแขงระดับโลกอยาง Lotus F1 Junior

เพราะเราเช ื ่อในความสามารถและศ ักยภาพคนไทย 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการไทยเบฟ 
ไทยทาเลนท จึงพรอมที่จะเขามาสนับสนุน อเล็กซ อัลบอน 
เพื่อใหเขาไปใหถึงฝนไดจริง ๆ คือการจะไดเปนนักแขง F1 

นายสุรพล อุทินทุ ผูอำนวยการโครงการไทยเบฟไทย 
ทาเลนท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จำกัด กลาววา 
เปนที่ทราบกันดี วาการแขงขันรถยนตสูตร1 หรือ F1 ถือเปน 
หนึ ่งในมหกรรมการแขงขันกีฬาที ่ย ิ ่งใหญที ่ส ุดของมอเตอร 
สปอรต ซ่ึงมีผูชมท่ัวโลกใหความสนใจ ดวยจำนวนกวา 600 ลาน 
คน แนนอนวาการไดเปนนักแขง F1 เปนเหมือนความฝนสูงสุด 

ของนักแขงรถทั่วโลก ที่ครั ้งหนึ่งในชีวิตนักแขงทุกคนอยากมี 
โอกาสไดสัมผัสกับการแขงขันรายการนี้

ผมเช่ือวาผลงานและความสำเร็จท่ีผานมาของ อเล็กซ อัลบอน 
จะเปนจุดเริ่มตนของกาวที่ยิ่งใหญตอไป การที่โครงการไทยเบฟ 
ไทยทาเลนทเขามาสนับสนุน รวมทั้งไดรับการดูแลการวางแผน 
การแขงขันภายใตของทีม Lotus F1 Junior เชื่อวาเด็กไทย 
คนนี้ที่จะไดอยูหลังพวงมาลัย F1 ไมไกลเกินฝนแนนอน

นอกจากน้ีนายสุรพล อุทินทุ กลาวเสริมวา ส่ิงหน่ึงท่ีไทยเบฟ 
ไทยทาเลนท และทีม Lotus F1 Junior ใสใจและใหความ 
สำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องสมรรถนะของรถและนักขับก็คือ 
“การขับขี่ปลอดภัย” ทั้งในและนอกสนามเปนหลัก ซึ่งวันนี้ทาง 
โครงการไทยเบฟไทยทาเลนท ไดจัดกิจกรรม Safety and 
Drive Tips Clinic โดยมีนอง ๆ เยาวชนที่รักการแขงรถมารวม 
กิจกรรมกับอเล็กซ อัลบอน ในการเรียนรูพื้นฐานวิธีการคิด วิธี 
การขับขี่ในการแขงขัน และการขับขี่อยางปลอดภัย 

ดานอเล็กซ อัลบอน นักแขงทีม Lotus F1 Junior กลาว 
วา ตองขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ 
โครงการไทยเบฟไทยทาเลนท ที่ชวยสนับสนุน และตนจะ 
พยายามอยางเต็มที่และทำผลงานใหดีที่สุด เพื่อจะเปนนักขับ 
F1 และนำธงชาติไทยไปโบกในเวทีระดับโลกใหได 

สำหรับอเล็กซ อัลบอน เริ่มตระเวนลาแชมปเจาความเร็ว 
ในสนามแขงรถโกคารท ตั้งแต 8 ป และไดแชมปมาครองหลาย 
รายการ โดยสรางผลงานไดอยางยอดเย่ียมตลอดท้ังฤดูกาล 2009 
โดยการควาแชมปวินเทอร ซีรีสแชมปซูเปอรวัน รายการบริติช 
เอ็มเอสเอ จูเนียร รุนอายุ 12-15 ป แชมปฟอรมูลา คารต สตาร 
รุนจูเนียร ในป 2010 สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับวงการ 
โดยการขึ ้นแทนเปนนักแขงรถไทยคนแรกที ่คว าแชมปโลก 
โกคารท จากรายการใหญระดับนานาชาติ “ซีไอเคเอฟไอเอ” 
ของสหพันธแขงรถนานาชาติ และในป 2013 อเล็กซ อัลบอน 
บ ม เพาะประสบการณ  ในการแข  งข ั นระด ับนานาชาต ิ 
โดยเฉพาะสนามแขงในยุโรป จนเขาตาทีม Top 3 ของโลกอยาง 
Lotus F1 Junior เปนนักขับเยาวชนสายเลือดไทยคนแรกที่ 
อยูในทีมแขงระดับโลก 

การแขงขันฤดูกาล 2014 อเล็กซ อัลบอน จะลงแขงขันใน 
เดือนกุมภาพันธ ในรายการฟอรมูลา เรโนลท 2.0 ยูโรคัพ และ 
รายการฟอรมูลา เรโนลท 2.0 NEC อีก 3 รายการ โดยสามารถ 
ติดตามผลงานและขาวของอเล็กซ อัลบอน ไดที่
www.lotus F1team.com/-alexander-albon-.html

ไทยเบฟฯ หนุนเด็กไทยสูสนาม F1













ป 1905 เปนปเริ่มตนที่รถยนต 
นำเขาจำนวน 1,559 คันแรกเขามา 
วิ่งในเมียนมาร สงผลทำใหในปถัดมา 
เมียนมารจึงจำเปนตองมีการจัดระเบียบ 
รถยนตผาน  ”กฎหมายลงทะเบียน 
รถยนต (Automobile Registra-
tion Act 1906)” ฉบับแรก จากที่ 
ไมเคยมีกติกามากอนเลย ตอมาในป 
1962 มีการนำเขารถยนตเพ่ิมเปนหลาย 
เทาตัวเปนจำนวน 30,068 คัน และ 
นับจากวันนั ้นจนถึงวันนี ้ก ็เปนเวลา 
มากกวา 100 ปแลวที่รถยนตนำเขา 
โลดแลนในเมียนมาร 

ปจจุบันในป 2013 จำนวนรถยนต 
ทุกประเภทในเม ียนมาร ได โตแบบ 
กาวกระโดด เราจะไดเห็นรถใหมๆ มี 

มากขึ้นในเมียนมารทั้งรถสวนตัวและ 
โดยสาร แตกอนจะลงไปในรายละเอียด 
วาอะไรคือสาเหตุที่จะทำใหจำนวนรถ 
เพ่ิมข้ึนซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจอุตสาหกรรม 
รถยนตโดยรวมของเมียนมาร “เปลี่ยน 
โฉมหนา” ไปดูตัวเลขเม่ือเดือนกุมภาพันธ 
2013 พบวาขณะน้ีจำนวนรถยนตท้ังหมด 
ที่วิ่งบนถนนเมียนมารมีจำนวน 3.6 
ลานคัน ในเมืองหลักของเมียนมาร 15 
เมือง โดยแบงเปนประเภทตางๆ ของ 
รถ ไดแก รถยนตสวนตัว รถบรรทุก 
รถแท็กซี่ รถใชในทางการเกษตรกรรม 
และรถมอเตอรไซค  พบวาจำนวนรถยนต 
รวมทุกประเภทในเขตมัณฑะเลยม ี 
มากที ่สุดในเมียนมารที ่มีอยู จำนวน 
เกือบหนึ่งลานคัน ซึ่งมีมากกวาเมือง 

เศรษฐกิจอยางยางกุงที่มีจำนวนเพียง 
347,045 คันเทานั้น 

เหตุที ่เมืองมัณฑะเลยมีจำนวน 
รถยนต มากกว าย างก ุ  ง เพราะเขต 
มัณฑะเลยมีจำนวนของรถมอเตอรไซค 
จำนวน 910,070 คัน ซึ่งคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 90 ของจำนวนรถยนตท้ังหมดใน 
มัณฑะเลย และเปนจำนวนรถมอเตอรไซค 
ที่มากที่สุดในเมียนมารคิดเปนรอยละ 
28 ของจำนวนรถมอเตอรไซครวมใน 
เมียนมาร จำนวนรถมอเตอรไซคใน 
เมียนมารมีจำนวนทั้งหมด 3.2 ลานคัน 
สวนใหญเปนรถมอเตอรไซคจากจีน 
และญีปุน 

สวนเมืองยางกุงน้ันรถยนตสวนใหญ 
เปนรถยนตสวนตัวคิดเปนรอยละ 56 
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อุตสาหกรรมรถยนตเมียนมารกำลังโตกาวกระโดด



ของจำนวนรถยนตทั ้งหมดในยางกุ ง 
ในเมียนมารมีรถยนตสวนตัวทั ้งหมด 
284,441 คัน ฉะนั้นเฉพาะในยางกุงจะ 
มีรถยนตสวนตัวมากที่สุดในเมียนมาร 
คิดเปนรอยละ 70 ขอวกกลับมาที่ 
รถมอเตอรไซคอีกครั้ง นอกจากสำหรับ 
มัณฑะเลยที ่ม ีมอเตอรไซคมากกวา 
เมืองอ่ืน  ๆแลว ยังมีเมืองท่ีมีรถมอเตอรไซค 
รองลงมาไดแก เขตสะกาย (Sagaing) 
ซึ ่งตั ้งอยู ด านบนของเขตมัณฑะเลย 
ตามดวยเขตมาเกว (Magway) สวน 
รถยนตประเภทอื่นๆ เชน รถบรรทุก 
ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กสวนใหญ 
จะอยูในเขตยางกุง 

ตั้งแตป 2011 เปนตนมารัฐบาล 
เม ียนมารได ม ีนโยบายการทดแทน 
รถยนตเกา (Old Car Replacement 
Plan) ทั้งรถยนตสวนตัวและรถยนต 
เชิงพาณิชย เพื่อตองการขจัดรถยนต 
เกาๆ ใหหมดไปจากทองถนน เลย 
สงผลใหขณะนี้รถยนตใหมๆ วิ่งกัน 
เพ่ิมมากข้ึนในเมืองใหญๆ  ของเมียนมาร 
นอกจากในป 2012 รัฐบาลยังอนุญาต 
ใหประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
สามารถนำเขารถยนตใหมเขามาใชได 
โดยตรง 

ในอีกไมก่ีปขางหนา เราจะไดเห็น 
โรงงานผลิตและโชวรูมของรถยนต 
แบรนด ช ั ้นนำของโลกเก ิดข ึ ้นใน 
เมียนมารมากขึ้น ปจจุบันก็มีกลุม 
บริษัทรถยนตท้ังญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดีย 

สหรัฐฯ และเยอรมันที่เขามาทำตลาด 
รถยนตในเมียนมาร เริ่มจากรถยนต 
โตโยตาที่เปนรถยนตยี่หอแรกที่เขามา 
ในเมียนมารเมื่อป 1956 จะมีการตั้ง 
สำนักงานการใหบริการและศูนยซอม 
อยางเปนทางการในป 2014 ที่เมือง 
มัณฑะเลยและเนปดอรภายใตช่ือบริษัท 
“Toyota Tsusho Asia Pacific 
(TTAP)” โดยบริษัทการคาญี่ปุนที่ชื่อ 
Toyata Tsusho Corporation ถือหุน 
75% ที่เหลือเปนของเมียนมารโดย 
บริษัท Aye & Sons โดยตั้งที่เขต 
อุตสาหกรรม Shwe Than Lwin 
Industrial Zone ที่เมือง Hlaing 
Tharyar ในยางกุงเมื่อกลางป 2013 

สวนบริษัท Nissan จะจำหนาย 
รถยนตโดยผานบริษัทดีลเลอรรถยนต 
ของมาเลเซียท่ีช่ือ “Tan Chong Motor 
Holding Berhad” มีโชวรูมและศูนย 
บริการที่ยางกุ งและมีแผนตั้งโรงงาน 
ที่พะโคในป 2015 กำลังการผลิต 
10,000 คันตอป รถยนตซูซูกิจะลงทุน 
7 ลานเหรียญเพื่อสรางโรงงานผลิต 
รถยนตบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท MMC 
(Mitsubishi Motors Corporation) 
ถือหุน 60% รวมกับบริษัท Yoma 
Strategic Holding (YSH) ของ 
สิงคโปร เพื่อนำเขารถยนตมิตซูบิชิ 
มาขายในเมียนมารเมื่อกลางป 2013 
สวนบริษัทฮอนดามีแผนที่จะโรงงาน 
ผลิตรถมอเตอรไซคเทานั ้น บริษัท 

ทาทา มีการตั้งบริษัท Apex Greatest 
Industrial เพ่ือนำเขารถยนตทาทานาโน 
มาจำหนายรวมทั้งศูนยบริการ 

สวนบริษัทฟอรดจะตั ้งโชวร ูม 
และศูนยบริการเพ่ือจำหนายรุน “Ford 
Ranger” บริษัท Super Seven Stars 
(SSS) ของนักลงทุนเมียนมารที่เปน 
ดีลเลอรจำหนายรถยนตยี่หอ “KIA” 
รถยนต GM ของสหรัฐฯ รวมทุนกับ 
บริษัท Pacific Alpine ของสิงคโปร 
เพื่อทำโชวรรูมนำเขา สำหรับรถยนต 
พรีเมี่ยมอยางเมอรเซเดส เบนซ และ 
บีเอ็ม โดยเบนซเปดโชวรูมและศูนย 
บริการที่ยางกุงผานบริษัทของสิงคโปร 
ที่ชื่อ “Jardin Cycle & Carriage” 
สวนบีเอ็มนั ้นจะเปดโชวรูมและศูนย 
บริการรวมกับบริษัท De Formosa 
Group ของไตหวัน และโวคสวาแกน 
ก็รวมกับบริษัท YSH ตั้งศูนยบริการ 
ในยางกุง สิ่งที่ผมไลเรียงมาขางตนนั้น 
จะเห็นไดวาในระยะไมเกิน 5 ปขางหนา 
ตลาดรถยนตของเม ียนมาร จะกาว 
กระโดดเพิ่มเปน 5 ลานคัน แตยังเปน 
ตลาดรถยนตนำเขาเสียสวนใหญคิดเปน 
รอยละ 90 ที่เหลือเปนการผลิตจาก 
โรงงานรถยนตในเมียนมาร 

การท่ีบริษัทรถยนตตางชาติขางตน 
เขามาทำตลาดในเมียนมารที่ไมเคยมี 
มากอนนี้ จะสงผลทำใหธุรกิจรถยนต 
ที่เกี่ยวของมีอนาคตและมูลคามากขึ้น 
เร่ิมต้ังแตปริมาณการขายรถยนตมือหน่ึง 
ตามมาดวยธุรกิจซอมรถยนต ธุรกิจ 
เตนทรถมือสอง ธุรกิจคารแคร ธุรกิจ 
ประดับยนต ธุรกิจเครื่องเสียง และ 
ธุรกิจจำหนายอะไหลชิ ้นสวนรถยนต 
อยางไรก็ตามปญหาของตลาดรถยนต 
ของเมียนมารคือภาษีทียังสูงอยูเพราะ 
รัฐบาลตองการหารายได นอกจากนี้ 
ภาษีการลงทะเบียน (Registration Tax) 
คอนขางสูงมาก เริ ่มตั้งแต 5% ถึง 
120%

ขณะนี้จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่วิ่งบนถนนเมียนมาร์ 
มีจำนวน 3.6 ล้านคัน ในเมืองหลักของ
เมียนมาร์ 15 เมือง โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ของรถ ได้แก่ 
รถยนต์ส่วนตัว รถบรรทุก รถแท็กซี่ รถใช้ในทางการเกษตรกรรม 
และรถมอเตอร์ไซด์  
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จากตอนท ี ่แล วท ี ่ ได กล าวถ ึง 
เหต ุการณภายหลังการก าวข ึ ้นร ับ 
ตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมของ 
จีน ทานหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) 
เริ่มขายความคิดเกี่ยวกับหลายนโยบาย 
ใหม ด  านเศรษฐก ิจจนส ื ่ อมวลชน 
ตางเรียกแนวคิดดังกลาวเพื ่อยกยอง 
เชิดชูนายกฯ ของหนึ ่งในประเทศ 
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกวา 
“Likonomics” ซ่ึงหน่ึงในนโยบายใหม 
ที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางก็ 
ไดแก เรื่อง “Free Trade Zone” 
พรอมกับสำทับวา รัฐบาลจีนจะใช 
นโยบายนี ้เปนหนึ ่งในกลไกสำคัญที ่ 
จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนใหเติบโต 
ตอไปในชวงหลายสิบปขางหนา 

ขณะที ่นโยบายดังกล าวสร าง 
ความสนใจในวงกวางในหมูนักธุรกิจจีน 
และเทศ แตดวยความไมชัดเจนของ 
แนวทางและขั ้นตอนการดำเนินการ 
ในทางปฏิบัติ จึงนำไปสูคำถามมากมาย 
ตามมา มาถึงวันนี้หลายคนยังสงสัยอยู 
วาจะมีรานจำหนายสินคาปลอดอากร 
ใหชาวจีนเขาไปหาซื้อสินคาฟุมเฟอย 
กันไหม? ธุรกิจใดที่ตางชาติจะสามารถ 
เขาไปประกอบการในพ้ืนท่ีไดบาง? การ 
ประกอบการในพ้ืนท่ีไดรับสิทธิประโยชน 
อะไรบาง? ในทายที่สุดแลว FTZ จะ 
มีหนาตาเปนเชนไร? ตอนที่แลวเลาถึง 
แนวความคิด หนาตาของ Free Trade 
Zone และ FTZ เซียงไฮ  ฉบับนี้ผมจะ 
มาเลาวารัฐบาลจีนและเอกชนที่กำลัง 
เขาสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  ไดรับ 
ประโยชนและเผชิญกับความทาทาย 
อยางไรบาง
ยิงกระสุนนัดเดียว ... หวังนกหลายตัว

สำหรับรัฐบาลจีน FTZ นับเปน 
กลไกใหมที่มุงหวังผลอยางกวางขวาง 
ในหลายสวน ดังนี้

1. การเตรียมความพรอมสูระบบ 
เศรษฐกิจแบบเสรี จากแนวทางการ 
ดำเนินงานดังกลาว จะเห็นไดชัดวา 
รัฐบาลจีนตองการใชพื้นที่ขนาด 29 
ตารางกิโลเมตรในเขตผูตง นครเซี่ยงไฮ 
เปนเสมือน “สนามทดลอง” นโยบาย 
FTZ ในระยะแรก เพ่ือเตรียมความพรอม 
ของเศรษฐกิจจีนกอนกาวเขาสู “ระบบ 
เศรษฐกิจแบบเสรี” การทยอยเปดกวาง 
ทางเศรษฐกิจควบคู ไปกับการปรับ 
โครงสรางองคกรภาครัฐ การแกไข 
กฎระเบียบดานการคาและการลงทุน 
ใหมีความสะดวกคลองตัว และการ 
ปรับตัวของภาคเอกชนผาน FTZ ณ 
นครเซี่ยงไฮนับวาเปนการเปดโอกาส 
ใหจีนได “ลองผิดลองถูก” ในพื้นที่ 
ท่ีจำกัดและมีความพรอมในการเปดเสรี 
มากที่สุดของจีน ซึ่งจะสามารถนำไป 
เปน “บทเรียนที่ดี” กอนที่จะขยาย 
การดำเนินนโยบายดังกลาวออกไปใช 
ในพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต 

อันท่ีจริงแลว แนวทางการดำเนินการ 
ดังกลาวนับเปนวิธ ีการที ่ร ัฐบาลจีน 
นิยมใชกับนโยบายและโครงการสำคัญ 
มากมายนับแตเปดประเทศสูโลกภายนอก 
ซึ่งสะทอนถึงการยึดโยงแนวทางที่ทาน 
เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) อดีต 
ผูนำจีนเคยกลาวไวที ่วา “เดินขาม 
สายน้ำโดยการสัมผัสหิน” (crossing 
the river by feeling the stone) 
ประการสำคัญ รัฐบาลจีนตระหนักดีวา 
ในเสนทางการกาวขึ้นเปนมหาอำนาจ 
ทางเศรษฐกิจหมายเลขหนึ่งของโลก 
ในอนาคตนั้น จีนจำเปนตองเปดกวาง 
ระบบเศรษฐกิจของตนเองใหมีความ 
เปนเสรีและพัฒนาใหกิจการจีนพรอม 
สำหรับการแขงขันมากขึ้นกวาที ่เปน 
อยูอีกมาก

2. การด ึงด ูดการลงท ุนจาก 
ตางประเทศ เปาประสงคท่ีสำคัญชัดเจน 
อีกประการหน่ึงของการผลักดันนโยบาย 
FTZ ของรัฐบาลจีนก็คือ การมุงเปาใช 
FTZ ในการดึงดูดการลงทุนของตางชาติ 
ที่ทันสมัยเขาสูจีนผานสิทธิประโยชน 
ดานการเงิน การคลัง การอำนวยความ 
สะดวกทางการคาและการลงทุน และ 

อื่น ๆ เพราะหากพิจารณาถึงโครงสราง 
เศรษฐกิจจีนในอนาคตอันใกลแลวก็ 
พบวา ภาคการคาระหวางประเทศจะม ี
สัดสวนตอจีดีพีที่นอยลง ขณะเดียวกัน 
ภาคการบริโภคภายในประเทศท่ีรัฐบาลจีน 
มุงผลักดันใหเปน “ความหวังใหม” 
ที่จะเขามามีบทบาทตอจีดีพีมากขึ้นนั้น 
ก็ยัง “โตไมทันใช” และไมแข็งแกรง 
มากเพ ียงพอท ี ่ จะ เข  ามาทดแทน 
เครื่องยนตเศรษฐกิจเดิม และเพิ่มการ 
จางแรงงานคุณภาพที่รัฐบาลจีนมุงหวัง 
นโยบายนี ้จ ึงคาดว าจะม ีส วนช วย 
ขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจจีนเติบโตตอไป 
อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ 

หากรัฐบาลจีนใชโอกาสนี้สงเสริม 
และคัดสรรกิจการตางชาติท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมได ก็จะสามารถดึงดูดเอา 
สิ่งดี ๆ จากตางประเทศเขามาไดมาก 
และเร็วขึ้น ทั้งในแงของนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ซึ่ง 
แนนอนวาจะชวยใหกิจการและประเทศ 
จีนสามารถ “เรียนลัด” ในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขัน และ 
กาวเขาสู ตลาดโลกในยุคหนาไดดี 
ยิ่งขึ้น 

3. ความเปนศูนยกลางการเงิน 
ระหวางประเทศ นอกเหนือจากประโยชน 
ทางตรงท่ีมีตอนครเซ่ียงไฮในดานการคา 
และการลงทุนแลว จีนยังตองการใช 
ประโยชนจากนโยบายดังกลาวเพื่อการ 
พัฒนานครเซี่ยงไฮใหเปน “ศูนยกลาง 
การคา การเงิน และการขนสงระหวาง 
ประเทศ” ภายในป 2563 ตามแผน 
พัฒนานครเซี ่ยงไฮที ่กำหนดไวอยาง 
แทจริง ซึ่งในประเด็นของความเปน 
ศูนยกลางทางการคาและการขนสงฯ 
นั้น นครเซี่ยงไฮดูจะมีความพรอมและ 
โดดเด นอย างช ัดเจนเม ื ่อเท ียบกับ 
เมืองอื่น ๆ ในจีน แตในสวนของความ 
พยายามเปนศูนยกลางทางการเงินฯ 
นั้น ดูเหมือนรัฐบาลจีนยังมีภารกิจใน 
อีกหลายสวนที่จะตองฟนฝาใหระบบ 
การเงินมีความเสรี สะดวก และคลองตัว 
เฉกเชนเดียวกับของศูนยกลางทาง 
การเงินระหวางประเทศอื่น

ดังนั้น ภายใตการเปดกวางและ 
ความเสรีมากขึ้นทางการเงินดังกลาว 
เราจะไดเห็นนวัตกรรมทางการเงิน 
เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ บริการการเงิน 40
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ตางประเทศ (Offshore Financial 
Services) ขณะเดียวกัน กิจการทั้ง 
ในและตางประเทศที ่เขาไปลงทุนใน 
พื ้นท ี ่จะได ร ับความสะดวกในการ 
เคลื่อนยายและบริหารจัดการเงินตรา 
ตางประเทศ และสามารถจัดเก็บเงิน 
ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และผลกำไร 
ในรูปของหยวนที ่ม ีแนวโนมเพิ ่มคา 
มากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของ 
โลก รวมทั้งสามารถใชเงินหยวนเพื่อ 
การชำระระหวางประเทศ ซึ่งจะชวย 
เพ่ิมอุปสงคของเงินหยวนในเวทีระหวาง 
ประเทศ และเปนการสรางความเปน 
สากลใหกับเงินหยวนในอีกทางหนึ่ง

4. ประโยชนตอดานนวัตกรรม 
และเชิงสังคม อยางท่ีเกร่ินไปกอนหนาน้ี 
วา การลงทุนฯ จะนำไปสูการลงทุน 
และนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง 
ตอมาภายหลังการเปด FTZ อยางเปน 
ทางการแลว หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตางทยอยออกประกาศเพื ่อนำเสนอ 
เงื่อนไขและสิทธิประโยชนในการลงทุน 
ในพื้นที ่ รวมทั้งยังพยายามกระตุนการ 
นำเสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน 
ในชองทางที่แปลกใหม ตัวอยางเชน 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงและประเภท 
บัญชีท่ีหลากหลายข้ึน ขณะท่ีเม่ือเร็ว ๆ น้ี 
คณะกรรมการกำกับควบคุมการประกันภัย 
ของจีน (China Insurance Regulatory 
Commission: CIRC) ยังไดออกประกาศ 
8 มาตรการกระตุนใหกิจการนำเสนอ 
นวัตกรรมการประกันภัยในพื้นที่ 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนยังอนุญาต 
ใหมีธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ระหวางประเทศเพื ่อตอบรับความ 
ตองการในสินคาฟุมเฟอยและอาหาร 
คุณภาพที่ชาวจีนถวิลหา (แตไมมีราน 
จำหนายสินคาปลอดอากรในพ้ืนท่ีอยางท่ี 
หลายคนเรียกรอง) ซ่ึงน่ันหมายความวา 
ในการประกอบธุรกิจใน FTZ บนเง่ือนไข 
ใหมนี ้นอกจากจะชวยดึงดูดเอาเงินทุน 
ความรู และเทคโนโลยีระดับสูงเขาสู 
จีนแลว ยังจะนำไปสูความหลากหลาย 
ของรูปแบบธุรกิจ สินคาและบริการใหม 
ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน อันจะสรางประโยชน 
และเพิ่มทางเลือกใหแกผู ที ่อยู อาศัย 
ในจีน และผูคนที่ทำงานและใชชีวิต 
ในพื้นที่
กิจการใดบางที่จะไดรับประโยชน ... 

เขากอน รวยกอน
ภาพไมชัด ... แตนักธุรกิจมั่นใจ 

ในทิศทาง แมวาภาพของ FTZ ใน 
ระยะแรกจะยังไมชัดเจน แตทันทีที่ 
รัฐบาลเซี่ยงไฮประกาศเปดตัวนโยบาย 
FTZ ก็พบวามีนักธุรกิจใหความสนใจ 
กับนโยบายใหมนี ้กันอยางกวางขวาง 
ดวยการสนับสนุนสงเสริมนโยบายนี้ 
อยางเต็มกำลังของรัฐบาลจีน ทุกคนจึง 
ตางคิดวาการ “เขากอน รวยกอน” เปน 
คำตอบสุดทาย ในงานมอบใบอนุญาต 
การประกอบธุรกิจเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2556 มีบริษัท 25 ราย (ในจำนวนน้ี 8 ราย 
เปนกิจการขามชาติ) และสถาบันการเงิน 
11 รายไดรับใบอนุญาตดังกลาว ซ่ึงปรากฏวา 
บริษัทไมโครซอฟท (Microsoft) ยักษใหญ 
ดานซอฟทแวรจากสหรัฐฯ ที่รวมลงทุน 
กับ “เบสทีวี” (BesTV) ไดรับการขึ้น 
ทะเบียนนิติบุคคลหลายเลข “001” 
ตามมาดวยซีพี (CP) พี่เบิ้มจากไทย 
ซึ่งแหลงขาววงในเปดเผยวา ในครั้งนี้ 
ซีพีโดนไมโครซอฟทแซงเขาวินอยาง 
เฉียดฉิวเพียงเพราะขั้นตอนดานเทคนิค 
เทานั้น 

เพียงวันแรกที่สำนักงาน FTZ ณ 
นครเซี่ยงไฮเปดใหบริการเมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2556 ก็มีนักธุรกิจเขาไปปรึกษา 
กวา 1,400 ราย และยื่นใบสมัครขอ 
จดทะเบียนนิติบุคคลถึง 577 ราย ใน 
จำนวนน้ีเปนกิจการระดับโลกหลายราย 
ที่ยื ่นใบสมัครขอเปดธุรกิจของตนเอง 
ในพื้นที่

ขนาดวาผานมาระยะเวลาหน่ึงแลว 
แตกระแสความนิยมดังกลาวก็ยังคง 
แรงเชนเดิม โดยผานไปเพียงหนึ่งเดือน 
ภายหลังการเปด FTZ เซ่ียงไฮ ยอดการ 
เขาเยี่ยมชมเว็บไซตอยางเปนทางการ 
ก็พุงสูงถึง 1.8 ลานคร้ังเขาใหแลว นาย 
เคลาส ไคลนเฟลด (Klaus Kleinfeld) 
ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ 
ของอัลโค อิงค (Alcoa Inc.) กิจการ 
เหมืองแรบ็อกไซต (bauxite) และ 
ผู ผลิตอลูมิเนียมรายใหญของโลกให 
ความเห็นเก่ียวกับ FTZ ณ นครเซ่ียงไฮ 
นี้ไววา “นี่เปนสถานที่ที่นาสนใจอยาง 
มาก”

นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตางก็เรง “ยกเครื่อง” มาตรการและ 
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก 

แกธุรกิจที ่สนใจลงทุนในพื ้นที ่อยาง 
ไมเคยเปนมากอน ตัวอยางเชน ผูคา 
สิ ่งทอของจีนรายหนึ ่งที ่ยื ่นใบสมัคร 
ในวันแรกของการเปดสำนักงานฯ ให 
สัมภาษณวา การยื่นขอจดทะเบียน 
นิติบุคคลดังกลาว “เสียคาใชจายเพียง 
หนึ่งหยวน และบริษัทยังไดรับการ 
ยกเวนจากการตรวจสอบประจำป ... 
ผมใชเวลาเพียง 4 วันการเทานั้นก็ 
ได ร ับใบอนุญาตที ่ เก ี ่ยวข องแลว 
ในปจจุบัน ผมไมเคยคิดวาจะไดรับ 
ความสะดวกเชนนี้ใน FTZ” ดวย 
บริการท่ีเปนมิตรและครบวงจรภายใน 
อาคารเดียว ทำใหผูประกอบการ 
สามารถยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 
ในการจดทะเบียนนิติบุคคล 3 ฉบับ 
ในคราวเดียว จากเดิมที่ตองใชเวลา 
ในการยื่นเรื่องทั้งหมดเกือบเดือน 

ใครมาแรง ... รัฐวิสาหกิจและ 
กิจการในพื้นที ่หลายฝายยังตางจับตา 
มองความเคลื ่อนไหวของกิจการจีน 
โดยเฉพาะของเซี่ยงไฮและเมืองบริวาร 
เพราะดวยสไตลการดำเนินโครงการ 
ของจีนและการรักษาผลประโยชนของ 
กิจการจีนทำใหคาดหวังไดวา รัฐวิสาหกิจ 
จีนและกิจการในพื ้นที ่จะไดรับการ 
คัดเลือกใหเข าไปประกอบธุรกิจใน 
FTZ เปนกลุมแรก ๆ 

ในส  วนของภาคการเง ินการ 
ธนาคารนั้น ในชั้นนี้ รัฐบาลจีนไดให 
อนุญาตธนาคารพาณิชยรายใหญของ 
จีนทั ้งหมดเขาประกอบการในพื ้นที ่ 
อาทิ ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรม 
และพาณิชยแหงชาติจีน (Industrial 
and Commercial Bank of China) 
ธนาคารเพื่อการกอสรางแหงชาติจีน 
(China Construction Bank) ธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรแหงชาติจีน (Agricultural 
Bank of China) ธนาคารแหงชาติจีน 
(Bank of China) และธนาคารเพ่ือการ 
สื่อสาร (Bank of Communications) 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ (Hong 
Kong and Shanghai Bank: HSBC) 
รวมท้ังธนาคารเพ่ือการพัฒนาเขตผูตง 
แหงนครเซี่ยงไฮ (Shanghai Pudong 
Development Bank) “ผูฟาอ๋ินหัง” 
ธนาคารใหญในนครเซ่ียงไฮ และธนาคาร 
ตางชาติ 2 ราย อันไดแก ซิตี้แบงค 
(Citibank) และธนาคารเพ่ือการพัฒนา 41
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ของสิงคโปร (Development Bank 
of Singapore: DBS) เขามาลงทุน 
เปดสาขาใหบริการในพ้ืนท่ีเปนกลุมแรก

ในดานลอจิสติกส ซี. สไตนเว็ก- 
ฮานเดลวีม บีวี (C. Steinweg-
Handelsveem B.V.) กิจการชั้นนำ 
ดานลอจิสติกสจากเนเธอรแลนด ซึ่ง 
เช ี ่ยวชาญในการขนสงส ินค าโลหะ 
อุตสาหกรรม อาท ิทองแดง อลูมิเนียม 
สังกะสี ตะกั่ว และดีบุก ก็เปดบริษัท 
ในพื ้นที ่ทำหนาที ่ เปนศูนยกระจาย 
สินคาประจำภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก 
เพื ่อใหบริการจัดการสินคาเขาออก 
ระหวางจีน-ตางประเทศ และโดยที่ 
บริษัทเปดสาขาหลายแหงในจีนและ 
ใหเชาพื้นที่โกดังสินคาโภคภัณฑ เชน 
กาแฟ ชา และโกโก นับแตป 2549 
การเปดกิจการในพื ้นที ่ก ็จะชวยให 
บริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาใน 
การคาขายและบริหารจัดการเงินตรา 
ตางประเทศจากสาขาตาง ๆ ในจีนสู 
ตางประเทศไดสะดวกคลองตัวยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน อีสเทิรนแอรไลน 
(Eastern Airlines) สายการบินรายใหญ 
อันดับ 3 ของจีนซึ่งมีสำนักงานใหญ 
อยูที่นครเซี่ยงไฮ ก็ไดรับใบอนุญาตให 
ดำเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ระหวางประเทศใน 
ลักษณะ B-to-C ในพื้นที่ดังกลาว เพื่อ 
ดำเนินธุรกิจจำหนายสินคาฟุ มเฟอย 
และอาหาร ต้ังแตกระเปาถือ และเส้ือผา 
สำเร็จรูป เรื่อยไปจนถึงอาหารทะเล 
โดยตรงไปยังผูบริโภคในจีนแผนดินใหญ 

การไดรับยกเวนภาษีอากรนำเขา 
นาจะเปนสวนสำคัญที ่ชวยลดภาระ 
สวนตางของราคาสินคาฟุ มเฟอยใน 
ยุโรป ฮองกง และเมืองปลอดภาษีอื่น ๆ  
จากของจีนแผนดินใหญที่เฉลี่ยสูงถึง 
รอยละ 40 ของราคาสินคา ยกตัวอยางเชน 
นาิกาสวิสสวอทช (Swiss Watch) 
และเสื้อโคทเบอรเบอรรี (Burberry) 
ที่แตเดิมตองเสียอากรในอัตราระหวาง 
รอยละ 27-59 ของราคาสินคาก็จะ 
ไดรับการยกเวนภาษีอากร ซ่ึงแนนอนวา 
ราคาสินคาที่ลดลงจะชวยกระตุนการ 
จับจายใชสอยสินคาฟุมเฟอยของผูบริโภค 
ในทองถ่ิน และอาจลดการซ้ือหาสินคาท่ี 
เก่ียวของในตางประเทศ ท้ังน้ี แม็กคินซ่ี 

(McKinsey) บริษัทที่ปรึกษาดานธุรกิจ 
ชื่อดังของโลกประเมินวา กำลังซื้อของ 
จีนคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวน 1 ใน 3 
ของตลาดสินคาฟุมเฟอยโลกภายในป 
2558

สายการบินดังกลาวคาดหวังที ่ 
จะใช ประโยชน จากโครงข ายด าน 
ลอจิสติกสดานการบินมาชวยสราง 
ประสิทธิภาพในการขนสงและกระจาย 
สินคาฟุ มเฟอยจากตางประเทศไป 
ถึงมือผู บริโภคในจีนแผนดินใหญให 
มากขึ้น ดวยการดำเนินการเชนนี้จึง 
เปรียบเสมือนการสราง “ฮองกงนอย” 
ขึ้นที่นครเซี่ยงไฮอีกแหงหนึ่งนั่นเอง

ขณะเดียวกัน กิจการโทรคมนาคม 
ตางชาติก็ยังสามารถเสนอตัวเขามา 
ขอรับใบอนุญาตใหบริการในพื ้นที ่ 
เพื่อแขงขันใหบริการอินเตอรเน็ตและ 
บริการพื้นฐานบางประเภทกับกิจการ 
โทรคมนาคมของจีนอยางไชนาโมบาย 
(China Mobile) ไชนาเทเลคอม 
(China Telecom) และไชนายูนิคอม 
(China Unicom) นอกจากนี้ ยังมี 
กิจการอื่น ๆ ในทุกขนาดอีกมากมาย 
หลายประเภทธุรกิจท่ีจะไดรับประโยชน 
จากการจัดตั้ง FTZ ณ นครเซี่ยงไฮ 
ในครั้งนี้ 
ขอจำกัดและผลกระทบเชิงลบ ... ความ 
ทาทายที่รออยู

การเปดเสร ี ... อยางสมดุล 
ประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะเปนตัวบงชี้วา 
FTZ จะสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ 
แกจีนในชวงหลายปขางหนาไดอยาง 
ที ่คาดหวังหรือไมก ็ข ึ ้นอยู ก ับความ 
สามารถในการเชื่อมโยงขอบขายธุรกิจ 
ใน FTZ กับเศรษฐกิจภายนอกพ้ืนท่ีได 
มากนอยเพียงใด โดยในดานหนึ่งก็คือ 
หากการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจระหวาง 
ภายในและภายนอกพื้นที่อยูในระดับ 
จำกัด ก็จะทำใหประโยชนทางเศรษฐกิจ 
จากการลงทุนใน FTZ อยูในวงท่ีแคบลง 
ตามไปดวย และมิอาจจะ “เติบใหญ” 
เปนกลไกใหมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
จีนไดดังที่คาดหวังไว

นอกจากน้ี รัฐบาลยังอาจตองเผชิญ 
กับแรงกดดันจาก “การเสพติดกับอำนาจ 
การควบคุม” ของคณะผูบริหารของจีน 
บางสวน ซึ่งอาจเปนอุปสรรคสำคัญตอ 

การผลักดันใหการเปดเสรีการคาและ 
การลงทุนจากตางประเทศเดินหนาไป 
อยางราบรื่น หลายฝายตางตระหนัก 
ดีวา นโยบายใหมนี้ใชวาจะไดรับการ 
สนับสนุนจากทุกฝาย และดูเหมือน 
จะมี “คลื่นใตน้ำ” ปรากฏมาเปน 
ระลอก ดังจะเห็นไดวา เพียงไมกี่วัน 
หลังจากทานนายกฯ หลี่ เคอเฉียง 
แถลงขาวเดินหนาโครงการนี ้ไมนาน 
ก็มีกระแสตอตานผานสื่อมวลชนของ 
จีน (ซ่ึงกำกับควบคุมโดยรัฐ) สวนออกมา 
ในทันที โดยเฉพาะอยางย่ิงจากหนวยงาน 
ของรัฐและนักธุรกิจฮองกง หรือแมกระท่ัง 
ในงานพิธีเปดตัว FTZ ณ นครเซี่ยงไฮ 
ท่ีไรเงาของนายกรัฐมนตรีหรือแมกระท่ัง 
รองนายกฯ หวัง หยาง (Wang Yang) 
ซึ่งรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ มีแตเพียง 
ทานเกา หูเฉิง (Gao Hucheng) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปน 
หัวหนาคณะจากกรุงปกก่ิงท่ีเขารวมงาน 
ซึ่งทำเอาหลายฝายมีขอกังขาเกี่ยวกับ 
ความนาเช่ือถือของโครงการน้ีอยูไมนอย

การสราง “ความสมดุล” ในเชิง 
นโยบายจึงนับวามีความละเอียดออน 
และจำเปนที่รัฐบาลจีนตองดำเนินการ 
อยางเปนขั้นเปนตอนเพื่อใหสอดคลอง 
กับเปาประสงคและสถานการณ เพราะ 
หากเรามองยอนกลับไปนับแตชวงที ่ 
จีนเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ 
ในระยะแรกนั้น ก็จะพบวา รัฐบาลจีน 
ตองการเอาประโยชนจากการลงทุน 
ของตางชาติในรูปแบบของการจางงาน 
เชิงปริมาณและการสงออก เพราะใน 
ยุคนั้น จีนยังมุงเนนการพัฒนาดาน 
การผลิตและสงออกสินคาที่ใชแรงงาน 
ไรฝมือเขมขนเปนหลัก 

แต ณ เวลาน้ี รัฐบาลจีนประเมินวา 
เศรษฐกิจจีนยังไมพรอมสำหรับการ 
“เปดหนาชก” กับกิจการของตางชาต ิ
ซึ่งจะเปนอันตรายตอเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจโดยรวมได จึงยังคงพยายาม 
ปกปองและคุมครองธุรกิจจีนเอาไวกอน 
ดวยการเร ิ ่มทดลองการเปดเสร ีใน 
FTZ อยางเปนขั้นเปนตอน พรอม 
กำหนด  “รายการธุรกิจตองหาม” ไว 
ยาวเหยียด โดยออกขาวเชิงบวกเพื่อ 
สรางความมั่นใจในทิศทางการดำเนิน 
นโยบาย อาทิ การทบทวนรายการ 
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ธุรกิจตองหามดังกลาวเปนระยะราว 
ทุก 1-2 ป การผอนคลายขอจำกัดดาน 
การลงทุนในบางพื้นที่โดยไมจำเปนตอง 
ขออนุญาต และการยกเลิกขอจำกัด 
สัดส วนหนี ้ส ินต อทุนเร ือนหุ นของ 
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีจะเกิดข้ึน 
ภายใน 3 ป เปนตน รัฐบาลจีนยังคง 
ตองทยอยออกมาตรการตาง ๆ เพื่อ 
“ซื้อเวลา” ใหกิจการจีนไดเรียนรูและ 
รองรับการถายทอดแนวคิดดานการ 
บริหาร นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก 
ภายใน FTZ กอนการเปดเสรีเต็มรูปแบบ 
ในระยะยาว

ลดผลกระทบ ... เพ่ือความตอเน่ือง 
แม  ว  า หล ายฝ  า ยจะประ เม ิ น ว  า 
นโยบายดังกลาวจะสรางประโยชน 
ทางเศรษฐกิจอยางมากมายหลายมิติ 
ไมว าจะเปนดานการวาจางแรงงาน 
คุณภาพ ตลาดอสังหาริมทรัพย การ 
ขยายตัวของการคา การลงทุน การ 
ทองเท่ียว และการบริโภค ซ่ึงแนนอนวา 
จะสงผลดีตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
โดยรวม ประการสำคัญ นโยบายนี้ 
สะทอนถึงความพยายามของรัฐบาลจีนท่ี 
ตองการใช FTZ ในการเตรียมความพรอม 
กิจการจีนสำหรับการเปดเสรีในยุคหนา 
แตนักวิชาการและนักธุรกิจจีนจำนวน 
ไมนอยที่มองวา “เหรียญมีสองดาน” 
เสมอ ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญที่หลายฝาย 
ออกมาตอตานการจัดตั้ง FTZ ณ นคร 
เซี่ยงไฮในชวงที่ผานมาก็เพราะหลาย 
แหงเกรงวาจะสูญเสียความไดเปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบที ่เคยมีไปเสียหมด 
เมื่อมาตรการภายใต FTZ มีผลในทาง 
ปฏิบัติ

ตัวอยางเชน การยกเวนภาษีอากร 
แกสินคาฟุมเฟอยท่ีนำเขาจากตางประเทศ 
ก็จะทำใหสินคาเหลานั้นมีราคาลดลไป 
มาก ฮองกงซึ่งเคยเปน “เกาะปลอด 
อากร” ของคนจีนในชวงหลายปท่ีผานมา 
อันเนื ่องจากราคาที ่คอนขางต่ำกวา 
สินคาที่จำหนายในจีน แผนดินใหญ ซึ่ง 
ต  อ ง เ ส ี ย ภ าษ ี อ า ก ร อ ี ก ส า รพ ั ด 
ก็จะคอย ๆ สูญเสียความไดเปรียบใน 
ดานราคาดังกลาวไป ซึ่งนาจะสงผลให 
กำลังซ ื ้อในการจ ับจ ายใช สอยจาก 
แผนดินใหญในฮองกงลดลง แถม 
ดิสนียแลนด (Disney Land) ก็กำลัง 

เรงกอสรางสวนสนุกแหงใหมขึ้นที่เขต 
ผูตงในนครเซี่ยงไฮ ซึ่งคาดวาจะเปดให 
บริการไดในป 2558 นั่นหมายความวา 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือ 
เสนหของฮองกงกำลังจะสูญสลายไป 
เมื่อเทียบกับของนครเซี่ยงไฮ

ขณะเดียวกัน เม่ือรัฐบาลจีนปลอย 
ใหการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
เสรีมากขึ้น เขตอุตสาหกรรมนำรอง 
ในยานหวาเฉียว (Huaqiao) เมือง 
คุนซาน (Kunshan) มณฑลเจียงซู 
(Jiangsu) ซึ่งตั้งอยู ติดกับนครเซี่ยงไฮ 
และพัฒนาความรวมมือกับสิงคโปร 
มากอนหนานี ้ก็จะหมดความไดเปรียบ 
ในเรื่องนี้ไปโดยปริยายเชนกัน นาย 
หลิว หลี่กัง (Liu Ligang) หัวหนาทีม 
เศรษฐกรประจำจีนของ ANZ Banking 
Group ใหความเห็นไววา “ความ 
ลมเหลวที่อาจเกิดขึ ้นจากการรับเอา 
มาตรการเปดเสรีอยางเปนระบบและ 
ตอเนื ่องอาจสงผลเสียตอเสถียรภาพ 
ทางการเงินโดยรวมของจีน”

ดังนั้น หากรัฐบาลจีนปลอยให 
การดำเนินนโยบายดังกลาวสงผลกระทบ 
เชิงลบในวงกวางและรวดเร็วเกินไปก็ 
อาจทำใหกระแสตอตานการดำเนิน 
นโยบายดังกลาวรุนแรงและกวางขวาง 
มากขึ้น จนอาจสงผลเสียตอการดำเนิน 
นโยบายดังกลาวใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
ซึ ่งในทายที ่ส ุดก ็อาจส งผลเส ียต อ 
ภาพใหญของทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของจีนในระยะยาว

นโยบาย FTZ ... ยุคใหมของ 
การพัฒนา ในชวงกวาสามสิบปท่ีผานมา 
นับแตเปดประเทศครั้งใหม เราไดเห็น 
รัฐบาลจีนกลาเปลี่ยนแปลงหลากหลาย 
นโยบายอยาง “กาวกระโดด” แตผม 
ประเมินวา นโยบายนี้เปนกลไกใหม 
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในอีก 
30 ปขางหนา ดังนั้น สำหรับประเทศ 
ที่มีขนาดใหญ ผูคนที่หลากหลาย และ 
เต็มไปดวยผลประโยชนอยางจีน การ 
“เดิมพัน” ในครั้งนี้จึงใหญหลวงนัก 
รัฐบาลจีนจะตองใชความระมัดระวัง 
เปนพิเศษในการดำเนินนโยบายดังกลาว 
ใหเปนรูปธรรมซึ ่งเปนไปอยางจำกัด 
ในระยะแรก ท้ังในเชิงขนาดพ้ืนท่ี ประเภท 
ธุรกิจ และอื่น ๆ และทยอยผอนคลาย 

เป ดเสร ีและขยายวงเพ ิ ่มข ึ ้นอย าง 
“คอยเปนคอยไป” ตามสไตลการบริหาร 
ของรัฐบาลจีนเพื่อควบคุมระดับความ 
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ดังน้ัน จึงไมตองพูดถึงโจทยยาก ๆ 
อยางเชนการเปดเสรีการแลกเปลี่ยน 
และเคลื ่อนยายเงินตราตางประเทศ 
ซึ ่งการออกกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที ่ เก ี ่ยวข องเพื ่อสนับสนุนแผนการ 
ปรับโครงสรางและจัดระบบทางการเงิน 
ภายในพ้ืนท่ียังจะตองอาศัยรายละเอียด 
อีกมาก  ซึ่งอาจจำเปนตองใชเวลานาน 
หลายป แตดวยเงื่อนไขเวลาที่ตองการ 
เห็นนครเซี่ยงไฮพัฒนาเปนศูนยกลาง 
ทางการเงินระหวางประเทศ เราจึง 
เห็นการเปดใชนโยบายนี้ในพื้นที่อยาง 
เต็มรูปในป 2563 หรืออีกราว 7 ป 
ขางหนา แตการเปดเสรีทางการเงิน 
ทั ่วประเทศนับเปนเรื ่องยากยิ ่งหรือ 
อาจจะไมเกิดขึ้นเลยก็เปนไดในชั่วชีวิต 
ของเรา
บทสงทาย ... ความทาทายที่รออยู

หากเราเปรียบเทียบวา 30 ปท่ีผานมา 
ของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของจีนวาเปนสิ่งที ่“นาเหลือเชื่อ” แต 
มาถึงวันน้ี จีนกำลังใชโอกาสท่ีเศรษฐกิจ 
โลกชะลอตัว “เดินหนา” ทดลองนโยบาย 
Free Trade Zone อยางมุงมั่น การ 
เดินทางไกลของจีนในครั ้งนี ้อาจตอง 
ใชเวลาอีกกวา 30 ปกวาจะเห็นผล 
ชัดเจนวาจะเปนเชนไร แตหลายคนก็ 
เปรียบชวงเวลาในขณะนี้วาเปนเสมือน 
เมื่อคราวที่จีนเคยเสี่ยงเปดหนาตางรับ 
“อากาศบริสุทธ์ิ” เขาบาน โดยประกาศ 
นำรองนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ 
นครเซินเจิ้นเมื่อป 2523 โดยจีนกลาที ่
จะ “รับเอาแนวความคิด” จากภายนอก 
และอาจหาญ “ทำนอกกรอบ” ดวย 
วิธีการที่แตกตางอยางทาทาย 

ถึงเวลาหรือยังท่ีเราจะตองชวยกัน 
คิดทบทวนและกำหนดทิศทางนโยบาย 
และมาตรการดานเศรษฐกิจของไทย 
อยางจริงจัง พรอมถอด “เกียรวาง” 
ทิ้งเพื่อกาวเดินตอไปอยางมั่นคงเพื่อ 
ความสุขสถาพรของประเทศอีกครั้ง
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วารสาร Beijing Review ฉบับ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 สรุป 10 
ขาวเดนของจีนประจำป 2556 ดังนี้

แผนงานการปฏ ิร ูปแห งชาต ิจ ีน 
(Reform Roadmap) 

ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ส ม ั ช ช า พ ร ร ค 
คอมมิวนิสตจีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 ที่ 
จัดข้ึนระหวางวันท่ี 9–12 พฤศจิกายน 
2556 ณ กรุงปกกิ่ง ไดประชุมหารือ 
หลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะใน 
สวนของแนวทางและแผนงานการ 
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของจีนใน 
เชิงลึก ซึ ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื ่อ 
ปรับปรุงและพัฒนาระบอบสังคมนิยม 
ท่ีมีลักษณะเฉพาะของจีน และผลักดัน 
ใหเกิดระบบและความสามารถในการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย โดย 
มีเปาหมายที ่ตองการใหเห็นผลเปน 
รูปธรรมในป 2563 ที่ประชุมไดให 
ความเห็นชอบกับแผนงานที ่ม ุ งเนน 
การใหกลไกตลาดมีบทบาทนำในการ
ตัดสินใจเรื ่องการจัดสรรทรัพยากร 
นอกจากนี้ ยังอนุมัติใหจัดตั้งกลุมผูนำ 
เพื่อการปฏิรูปและคณะกรรมการดาน 
ความม่ันคงแหงชาติ การยกเลิกมาตรการ 
ใหความรูใหมผานระบบแรงงาน และ 
การปร ับเปล ี ่ ยนเง ื ่ อนไขนโยบาย 
ควบคุมการเกิด โดยอนุญาตใหครอบครัว 

ที ่พ อและหรือแมที ่ เปนลูกคนเดียว 
สามารถมีลูกไดสองคน 

การถายโอนอำนาจ (Power Trans-
fer) 

การเปลี่ยนแปลงผูนำจีนที่ใหญ
ที่สุดนับแตป 2546 ไดเสร็จสมบูรณ 
ลงในระหวางการประชุมสภาประชาชน 
แหงชาติครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 5–17 
มีนาคม 2556 ซึ่งทานสี จิ้นผิง (Xi 
Jinping) ไดรับการเลือกตั ้งใหเปน 
ประธานาธิบดีคนใหม และมีทานหลี่ 
เคอเฉียง (Li Keqiang) เปนนายก 
รัฐมนตรี ที่ประชุมยังเห็นชอบกับแผน 
การยกเครื่องโครงสรางองคกรของรัฐ
และคณะร ัฐมนตร ี ซ ึ ่ งลดจำนวน 
กระทรวงภายใตคณะมุขมนตรีจาก 
27 แหงลดเหลือ 25 แหง ทั้งนี้โดย 
มีวัตถุประสงคสำคัญเพ่ือปรับโครงสราง 
หนาที ่ของรัฐบาลและลดระดับการ 
แทรกแซงตลาดและประเด็นทางสังคม

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาทางการเมืองแหงชาติ ซึ่งถือ 
เปนองคกรที่ปรึกษาทางการเมืองสูงสุด 
ของจีน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 3-12 
มีนาคม 2556 ยังเล ือกตั ้งคณะ 
ผูบริหารระดับสูงของจีนชุดใหม

กาวยางสำคัญสำหรับการสำรวจ 

อวกาศ
จีนไดปฏิบัติภารกิจสงยานอวกาศที่

มีมนุษยขึ้นสูอวกาศเปนครั้งที่ 5 เมื่อ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยใน 
คร้ังน้ีใชยานอวกาศช่ือ “เซินโจว 10” 
(Shenzhou 10) พรอมดวยนักบิน 
อวกาศ 3 คน (หนึ่งในนั้นเปนนักบิน 
อวกาศหญิง) ข้ึนไปปฏิบัติงานเปนระยะ 
เวลา 15 วัน โดยยานอวกาศเซินโจวได 
ทดลองเชื ่อมตอกับสถานีว ิจ ัยในวง 
โคจรโลก “เทียนกง 1” (Tiangong 
1) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2556 โดยอาศัยเครื่องมือ 
อัตโนมัติและการบังคับการดวยมือ 

ตอมา จีนยังประสบความสำเร็จ 
ในการนำยาน “ฉางเออ 3” (Chang’e 
3) รอนลงจอด ณ พื้นผิวของ 
ดวงจันทรเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2556 ซึ่งทำใหจีนกลายเปน 
ประเทศที่ 3 ของโลกถัดจากสหภาพ 
โซเวียตและสหรัฐฯ ที่ประสบความ 
สำเร็จในการดำเนินการดังกลาว และ 
นำเอาหุนยนต “หยูทู” (Yutu) หรือ 
“กระตายหยก” แลนสำรวจพ้ืนผิวและ 
เก็บตัวอยางองคประกอบของพื้นผิว 
ดาวอังคารในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 
ภารกิจในครั ้งน ี ้จ ึงนับเปนกาวยาง 
สำคัญของความพยายามของจีนที่จะ
สรางสถานีอวกาศที ่ม ีผ ู ปฏิบ ัต ิงาน 
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ประจำภายในป 2563

การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
คณะม ุขมนตร ี ได  เห ็นชอบใน 

แผนการปองกันและควบคุมมลพิษทาง 
อากาศ (ป 2556-2560) เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2556 โดยกำหนดเปาหมาย 
ภายในป 2560 ที่จะลดระดับมลพิษที่ 
มีขนาด PM2.5 (ฝุนละอองที่มีขนาด 
เสนผาศูนยกลางเล็กกวา 2.5 ไมครอน) 
ในเมืองใหญลงอยางนอยรอยละ 10 
เมื่อเทียบกับของป 2555 ซึ่งขนาดฝุน 
ละอองดังกลาวเล็กมากจนสามารถผาน 
เขาสูพื้นที่การหายใจเขาออกของปอด)

ในการนี้ จีนจะลดระดับการใช 
ถานหิน ปดโรงงานอุตสาหกรรมที่กอ 
ใหเกิดมลพิษ และสงเสริมการผลิตที่ 
สะอาด โดยรัฐบาลจีนวางแผนจะลด 
การใชถานหินใหต่ำกวารอยละ 65 
ของแหลงพลังงานหลักโดยรวมภายใน 
ป 2560 และคาดวาจะใชเงินงบประมาณ 
ในการลงทุนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ถึง 1.7 ลานลานหยวนในระยะเวลา 5 
ปขางหนา

การทลายการคอรัปชั่น
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 

สำนักงานการเมืองในคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสตเห็นชอบกับ 
แผนงานการตอสู กับปญหาคอรัปชั่น
ป 2556-2563 ทั้งนี้ ในป 2556 
เจาหนาที่ในระดับรัฐมนตรีหรือสูงกวา 
จำนวน 14 คนถูกตรวจสอบเกี่ยวกับ 
การคอรัปชั่นและคดีอาญาที่เกี่ยวของ 
และมีอีก 4 คนที ่โดนตัดสินจำคุก 
เนื่องจากปญหาดังกลาว

การปองกันการตัดสินคดีที่ไมถูกตอง
คณะกรรมการดานการเมืองและ 

กฎหมายภายใตคณะกรรมการกลาง 
พรรคคอมมิวนิสตนำเสนอแนวทาง 
การปองกันการตัดสินคดีที่ไมถูกตอง
ผานเว็บไซตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2556 
แนวทางดังกลาวไดตอกย้ำถึง 

หลักการดานกฎหมายที ่ปองกันการ 
ลงโทษประชาชนที่มิไดผิดจริง และ 
กำหนดใหผูพิพากษา อัยการ และ 
เจ  าหน าท ี ่ ตำรวจต องร ับผ ิดชอบ 
ชั่วชีวิตตอบทบาทและการดำเนินการ
ใด ๆ ที่ไมถูกตอง

การตอสูกับการใหขอมูลที่ไมเหมาะ
สมออนไลน

ศาลฎีกาและสำนักงานอัยการ 
สูงสุดของจีนไดนำเสนอการตีความ 
คำพิพากษาเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2556 
เกี ่ยวกับการตัดสินความผิดและการ 
ลงโทษผู หนึ ่งผู ใดที ่มีเจตนาเผยแพร 
ขอมลทางออนไลนที่ตองการทำลายชื่อ 
เสียง แบล็คเมล และยั่วยุ นอกจากนี้ 
ผูใชอินเตอรเน็ตที่สงตอขอมูลที่เปน 
การทำลายชื่อเสียงและเปนอันตราย
ตอผลประโยชนของชาติมีโทษจำคุก 
สูงสุด 3 ป หากการกระทำดังกลาว 
ถูกอานมากกวา 5,000 ครั้ง หรือ 
สงตอมากกวา 500 ครั้ง

ไวรัสอันตราย
นับแตม ีข าวการเส ียช ีว ิตของ 

ชาวจีนจำนวน 3 รายที่ติดเชื้อไขหวัด 
นกสายพันธุ H7N9 และ  ตอมาไดรับ 
การยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข 
จีนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 
หลังจากนั้น จีนก็มีขาวการติดเชื้อ 
ดังกลาวเพิ่มเติมอยางตอเนื ่องและมี 
จำนวนสูงถึง 143 รายที่ติดเชื้อ ณ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 สงผลใหมี 
ผูเสียชีวิตถึง 45 คน โดยเฉพาะใน 
ชวงฤดูหนาว

ขาวดังกลาวสรางความกังวลใจ
อยางมากกับรัฐบาลจีน เพราะพบวา 
ชาวจีนยังมีพฤติกรรมการใชชีวิตหลาย 
สวนที่อาจไปสัมผัสกับกับพาหะที่ติด 
เชื ้อไขหวัดนกในลักษณะจากสัตวสู  
คนคอนขางสูง

แผนดินไหวครั้งใหญ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผานมา 

ไดเกิดแผนดินไหวระดับ 7 ริกเตอร ณ 
เขตหลูซาน มณฑล  เสฉวน สงผลใหมี 
ผูเสียชีวิตราว 200 ศพและ 11,470 
รายที่ไดรับบาดเจ็บ 

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 
รัฐบาลจีนไดประกาศแผนการปรับปรุง 
สภาพบ  าน เร ื อนหล ั ง เหต ุ ก ารณ  
แผนดินไหว ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 10,706 
ตารางกิโลเมตรที่ไดรับความเสียหาย
อยางรุนแรง และสามารถชวยเหลือ 
ผูประสบภัยจำนวนถึง 1.15 ลานคน 
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนคาดวาจะตองใชเงิน 
ถึง 86,000 ลานหยวนในชวง 3 ป 
ขางหนา 

การเตรียมการลวงหนาตอภัยคุกคา
มทางอากาศ (Airborne Threat 
Precautions)

กระทรวงกลาโหมของจีนไดแถลง 
ขาวเปดเผยการจัดตั ้งเขตปองกันภัย
ทางอากาศขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งกำหนด 
เขตพื้นที่ทะเลดานซีกตะวันออก ซึ่ง 
กระทรวงกลาโหมใหขอมูลการดำเนิน
การด ังกล าวเป นไปตามว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ 
ระหวางประเทศและมีวัตถุประสงค 
เพื ่อปองกันเอกราชและเสถียรภาพ 
ตามแนวชายแดนและพื้นที่ทางอากาศ 
และจัดระเบียบดานการบินในพื ้นที ่ 
ของประเทศ การกำหนดพ้ืนท่ีดังกลาว 
มิไดมีเปาหมายกับประเทศใดเปนพิเศษ 
และจะไมสงผลกระทบตอเสรีภาพดาน 
การบิน

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยัง 
จะกำหนดเขตปองกันภัยทางอากาศ 
ในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมตามแตสถานการณ 
ความเหมาะสม
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สินคาเกษตรอินทรียเปนหนึ ่งใน 
ทาง เล ื อกของผ ู  บ ร ิ โ ภคท ี ่ ใ ส  ใจ ใน 
สุขภาพและสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนใหญเปน 
ส ินค าท ี ่ม ี ราคาแพงกว าส ินค าปกต ิ 
ผู บริโภคที ่ย ินดีจ ายเง ินเพื ่อซื ้อสินคา 
ดังกลาวจึงเปนผู บริโภคที ่ม ีฐานะทาง 
การเงินคอนขางดี ดังนั้น จึงไมนา 
แปลกใจวาตลาดสินคาเกษตรอินทรียที ่ 
ม ี ข น า ด ใ ห ญ  ม ั ก อ ย ู  ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
พัฒนาแลวเปนหลัก สหราชอาณาจักรถือ 
เปนหนึ่งในประเทศพัฒนาแลวที่ผูบริโภค 
มีความตื ่นตัวในการเลือกซื ้อสินคาที ่ดี 
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยราว 4 ใน 
5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภค 
และใชสินคาเกษตรอินทรีย ขณะที่ตลาด 
สินคาเกษตรอินทรียของสหราชอาณาจักร 
ใหญเปนอันดับ 3 ของ EU รองจาก 
เยอรมนี และฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม ในป 
2555 ตลาดสินคาเกษตรอินทรียของ 
สหราชอาณาจักรหดตัวลงรอยละ 1.5 
จากปกอนหนา เหลือ 1.64 พันลาน 

ปอนด เนื่องจากเศรษฐกิจของสหราช 
อาณาจักรที่ชะลอตัว ทำใหซูเปอรมารเก็ต 
และรานคาปลีกขนาดใหญประมาณการ 
ยอดจำหนายสินคาเกษตรอินทรียวาอาจ
มีแนวโนมลดลง จึงลดพื ้นที ่จำหนาย 
สินคาประเภทดังกลาว ประกอบกับผล 
ผลิตสินคาเกษตรของสหราชอาณาจักร 
รวมถึงสินคาเกษตรอินทรีย มีปริมาณ 
ลดลง เน ื ่องจากประสบปญหาสภาพ 
ภูมิอากาศไมเอื ้ออำนวยตอการทำการ 
เกษตร และตนทุนวัตถุดิบ อาทิ อาหาร 
สัตวและราคาน้ำมัน ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ 
แมภาพรวมของมูลคาตลาดสินคาเกษตร
อินทรียในสหราชอาณาจักรในป 2555 
หดตัวลง แตยอดจำหนายสินคาดังกลาว 
ในบางชองทางกลับขยายตัว รวมถึงการ 
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียบางประเภทยัง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่นา 
สนใจ ดังนี้

การเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย

ผานชองทางออนไลนไดรับความนิยม 
เพิ่มขึ้น โดยยอดจำหนายของรานคา 
ออนไลนที ่เนนสินคาเกษตรอินทรียราย
สำคัญ 3 แหง ไดแก Ocado, Abel 
&Cole และ Riverford เพิ่มขึ้นรอยละ 
10.3 ในป 2555 สวนทางกับยอด 
จำหนายสินคาเกษตรอินทรียผานหนา 
รานซูเปอรมารเก็ตและรานคาปลีกราย 
ใหญ อาทิ Tesco, Asda และ Sains-
bury ที่หดตัวรอยละ 3.8 แสดง ให 
เห็นถึงความนิยมของการสั ่งซื ้อสินคา 
ออนไลนที ่มีเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากมีสินคา 
ใหเลือกหลากหลาย และไดรับความ 
สะดวกสบายจากบริการจัดสงสินคาถึง 
บาน ขณะท่ีพ้ืนท่ีจัดจำหนายสินคาเกษตร 
อินทรีย ในซูเปอรมารเก ็ตหรือรานคา 
ปลีกทั่วไปมีคอนขางจำกัด ทำใหมีสินคา 
เกษตรอินทรียไมหลากหลายและ มี 
จำนวนไมมาก ทั้งนี้ แนวโนมดังกลาว 
ทำใหรานคาปลีกรายใหญใหความสนใจ
ในการทำตลาดสินคาเกษตรอินทรียผาน
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ชองทางออนไลนเพิ่มขึ้น เพื่อแกปญหา 
พื้นที่จัดจำหนายที่มีจำกัด รวมถึงเปน 
ช องทางเพ ื ่ อต ิดตามพฤต ิกรรมของ 
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัยรุ นและวัยทำงานเปนกลุ มผู  
บริโภคที ่ต องใหความสำคัญเพิ ่มขึ ้น 
โดยทั ่วไปราวครึ ่งหนึ ่งของผู ที ่เลือกซื ้อ 
สินคาเกษตรอินทรียในสหราชอาณาจักร
เปนกลุ มคนเกษียณอายุ และกลุ มวัย 
ทำงานที่ไมมีภาระในการเลี ้ยงดูลูกแลว 
กลุ มผู บร ิโภคดังกลาวใสใจในสุขภาพ 
ค อนข างมากและม ีกำล ังซ ื ้อมากพอ 
อยางไรก็ตาม กระแสความเปนมิตรตอ 
สังคมและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยผลักดัน
ใหกลุ มผู บริโภคที ่ไดรับการศึกษาดีทั ้ง 
กลุมนักศึกษาและวัยทำงาน หันมาเลือก 
ซื ้อสินคาเกษตรอินทรีย เพิ ่มขึ ้นอยาง 
ตอเน่ือง โดยจากการสำรวจของราน Planet 
Organic รานจำหนายสินคาเกษตรอินทรีย 
ชื่อดังในกรุงลอนดอน พบวาลูกคากลุม 
นักศ ึกษาใช จ ายซ ื ้อส ินค าเพ ิ ่มข ึ ้นถ ึง 
รอยละ 15 เทียบกับยอดจำหนายรวม 
ของราน ที่ขยายตัวราวรอยละ 5 เทานั้น

ความตองการสินคาเกษตรอินทรีย 
ผานรานอาหารและผู ใหบริการดาน 
อาหารมีแนวโนมขยายตัว Soil Asso-
ciation องคกรดานเกษตรอินทรียสำคัญ 
ของสหราชอาณาจักร ประเมินวาการ 
จำหนายสินคาเกษตรอินทรียผานทาง 
รานอาหารและผู ใหบริการดานอาหาร 
ในสหราชอาณาจักรมีมูลคา 15.9 ลาน 
ปอนด ในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 
สวนหนึ่งเปนผลจากโครงการ “Food 
for Life” ซึ่งผลักดันใหสถานศึกษา รวม 
ถึงโรงพยาบาล ในอังกฤษ เปลี่ยนมาใช 
วัตถุดิบเกษตรอินทรียในการประกอบ 

อาหารสำหรับนักเรียนและคนไข โดยใช 
ตรา “Food for Life Catering” เปน 
เครื ่องหมายรับรองผู ใหบริการอาหาร 
ดังกลาว ปจจุบันราว 1 ใน 5 ของ 
โรงเรียนในอังกฤษ รวมถึงมหาวิทยาลัย 
และโรงพยาบาลหลายแหง เขารวมโครงการ 
ดังกลาว และคาดวาจะมีผูเขารวมโครงการ 
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทั้งนี้ การใชวัตถุดิบ 
เกษตรอินทรีย ในการประกอบอาหาร 
เพื ่อแสดงถึงความใสใจตอสุขภาพของ 
ลูกคาเร ิ ่มถูกนำมาใชเปนกลยุทธใหม 
ของร  านอาหารท ั ่ ว ไป เช น เด ี ยวก ัน 
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ กรณีของ 
McDonald ในสหราชอาณาจักร ซึ่งใช 
วัตถุดิบเกษตรอินทรียประกอบอาหาร 
ชุดสำหรับเด็ก “Happy Meal” รวม 
ถึงใช นมอินทรีย สำหรับผสมในกาแฟ 
และชาของราน 

อ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทออ ินทร ีย ม ี 
แนวโนมขยายตัวดี สังเกตไดจากรายได 
ของผูผลิตส่ิงทออินทรียในสหราชอาณาจักร 
ท่ีไดมาตรฐาน Global Organic Textiles 
Standards (GOTS) ขยายตัวถึงรอยละ 10 
ในป 2555 ขณะที่จำนวนผูผลิตสิ่งทอ 
อินทรียทั่วโลกที่ไดรับมาตรฐาน GOTS 
เพิ่มขึ้นเปน 2,995 ราย ในป 2555 
ขยายตัวรอยละ 10 จากปกอนหนา ท้ังน้ี 
อุตสาหกรรมส่ิงทออินทรียสวนใหญเนนใช 
วัตถุดิบที ่ไดจากการทำเกษตรอินทรีย 
(รวมถึงปศุสัตว) อาทิ ฝาย ขนสัตว และ 
ไหม ผูประกอบการที่เกี่ยวของมีตั้งแต 
ผูผลิตเสนใย เสนดาย ผาผืน ไปจนถึง 
เสื ้อผาสำเร็จรูป นอกจากนี ้ย ังรวมถึง 
ผู ประกอบการฟอกยอมและพิมพผ า 
ที่ใชวัตถุดิบอินทรียอีกดวย 

ความตองการใชสินคาอินทรียที ่ 
เกี่ยวกับสุขภาพและความงามยังขยาย

ตัวตอเนื่อง ทั้งนี้ Soil Association 
ประเมินวาตลาดสินคาอินทรียที่เกี่ยวกับ 
สุขภาพและความงามในสหราชอาณาจักร 
มีมูลคา 31.8 ลานปอนด ในป 2555 
ขยายตัวรอยละ 5.6 จากปกอนหนา โดย 
แบรนดที ่ครองสวนแบงตลาดมากที ่สุด 
คือ “Neil’s Yard Remedies” มียอด 
จำหนายผลิตภัณฑในกลุมสินคาอินทรีย
ในป 2555 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 12.9 
ปจจุบันมีรานกวา 40 แหงในสหราช 
อาณาจักร และรานในประเทศอื่นกวา 
80 แหงทั่วโลก 

แมตลาดสินคาเกษตรอินทรียของ
สหราชอาณาจักรจะหดตัวในป 2555 
จากภาวะเศรษฐก ิจและป ญหาด าน 
อุปทาน แตสถานการณการจำหนาย 
ผานชองทางออนไลนและความตองการ 
ใช  ส ิ นค  าอ ิ นทร ี ย  หลายประ เภทท ี ่ 
ขยายตัว แสดงใหเห็นวาสินคาเกษตร 
อินทรียยังมีแนวโนมดีในระยะขางหนา 
โดยเริ่มมีสัญญาณฟนตัวจากยอดจำหนาย 
อาหารและเครื่องดื่มอินทรียของสหราช
อาณาจักรในชวง 6 เดือนแรกของป 
2556 ท่ีกลับมาขยายตัว สหราชอาณาจักร 
จึงถือเปนตลาดสำคัญของผูสงออกสินคา 
เกษตรอินทรียของไทยที่ยังตองใหความ
สำคัญ โดยสินคาเกษตรอินทรียที่จะสง 
ออกไปยังสหราชอาณาจักรตองผานการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของ 
สหภาพยุโรป ซึ ่งหนวยงานของไทยที ่ 
สามารถรับรองมาตรฐานดังกลาวได คือ 
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ 
ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียของไทยที่มี
ศักยภาพในตลาดสงออก อาทิ ขาว 
อินทรีย ผักอินทรีย น้ำมันมะพราว 
อินทรีย และไหมอินทรีย เปนตน





มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย มาพรอมกับชื่อที่หลากหลาย 
ถาเปนธุรกิจดั ้งเดิมที ่มีตำนานยืนยาวมาจนถึงปจจุบัน 
เราจะสังเกตไดวา ชื่อสินคา จะมาจากชื่อบุคคล อาทิ 
น้ำพริกเผาไทย ตรา “แมประนอม” ขนมหมอแกง “แม 
กิมไล” น้ำจิ้มไก “พันทายนรสิงห” หรือแมแตสินคา 
ฟาสตฟูดยอดนิยมอยาง Mc Donald หรือ KFC ที่ชื่อ 
อาจจะไมใชชื่อคน แตก็มี Mascot ผูพันแซนดอรส ยืน 
การันตีความอรอย สิ่งที่สำคัญที่ทำใหสินคา ภายใต 
แบรนดเหลานี้ มีความยืนยาว นอกจากคุณภาพสินคา 
และบริการแลว การจดจำชื่อสินคา และตราสินคาได 
ยอมเปนสิ่งที่สำคัญเปนอยางยิ่ง สินคาประเภทเดียวกัน 
เราเรียกเคาวา “คูแขง” ถาเราเปนหนึ่งในสมรภูมิการ 
ตลาด เรายอมตองการสรางความโดดเดน และความได 
เปรียบ เพื่อใหเราเปนที่หนึ่งในใจผูบริโภค (Brand Pref-
erence) ไมใชเพียงแคสินคาที่มี แบรนดที่ผุบริโภคจำ 
ชื่อไดแตอาจไมซื้อ (Brand Relevance) จะทำอยางไร 
ใหในที่สุดแลว เราจะสามารถเปน Brand Preference 
ได?

ปจจัยในการสรางแบรนดใหแกสินคา
การสรางแบรนดใหแกสินคา สามารถทำไดทั้งสินคา 

ใหมที่เพิ่ง Launch เขาสูตลาด และสินคาเดิมที่ถึง 
Declined Stage แบรนดกำลังจะสิ้นลมหายใจ ผุบริโภคให 
ความสนใจลดลง ยอดขายตกต่ำ หรือ สภาพตลาดยุคสมัย 
เปลี่ยนแปลงไป เราก็สามารถที่จะตอชีวิตแบรนดนั้นกลับ 
มาใหมได โดยวิธีการที่เรียกวา Rebrand

ทำไมตองมีการสรางแบรนด ทามกลางสภาพการแขงขัน 
ของตลาด ที่มีทั้งสินคาภายในประเทศ และ สินคาจาก 

ตางประเทศ ที่วางขายอยูใน Modern Trade เดียวกัน 
เชลฟใกลกัน สินคาหนึ่งขายดีมาก เชลฟพรอง แตในขณะที่ 
เชลฟใกลกันสินคาอยูเต็มเปนระเบียบ คงสังเกตเห็นไดถึง 
ความ Active ของแบรนดสินคา วา สินคาใดเปนที่ตองการ 
มากกวากัน กรณีเราไมนับรวมถึงการใชโปรโมชั่นที่รุนแรง

สินคาที่ขายไมได ขายไมดี ไมไดหมายความวา 
สินคาไมดี

เคยมีความคิดบางไหมวา เราเองก็ทำมันฝรั่งทอดอรอย 
ของงาย ๆ ทำก็งาย และจริงบานเรามีมาตั้งนานแลว เรา 
เรียกสินคาพวกนี้วา มันฉาบ เผือกฉาบ จำไดไหม แตเดี๋ยว 
นี้เริ่มเห็นนอยลง ถาไมนับรวมยานชลบุรี ตลาดหนองมน 
ที่มีขนมมันฉาบ เผือกฉาบ เปนสิบเจา แตไมรูเจาไหนอรอย 
กวาเจาไหน เพราะสินคาเหมือนกันหมด ซื้อที่ไหนก็ได ถึง 
จะมีแบรนด แตสินคาที่ผูบริโภคมองดวยตาเปลาไมมีความ 
แตกตางกัน ก็ไมมีความจำเปนที่ตองเลือกซื้อ ซื้อที่ไหนก็ 
เหมือนกัน ถาราคาเทากัน ไมตางกันมาก ดังนั้นหลักการที่ 
สินคานี้ตองการจะขายใหได และขายดีกวา เจาอื่น ๆ หาก 
ตองการสรางแบรนด คุณควรสรางความแตกตางใหแกสินคา 
ของคุณกอน หรือ PRODUCT เปน P แรกที่สำคัญในเชิง 
Marketing Mix หรือ 4 P ประกอบดวย Product Price 
Place Promotion

การสรางความแตกตางใหแกสินคา
ถาเราบอกวา P แรก คือ Product สำคัญที่สุดในการ 

สรางแบรนด จะสรางความแตกตางใหแกสินคาอยางไร เรา 
เรียกขั้นตอนนี้วา Brand Positioning ซึ่งเปนตำแหนง 
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ในใจผูบริโภค การจะมาสูจุดนี้ได สิ่งที่สำคัญคือ คุณจะขาย 
สินคากับใคร Target Market กลุมเปาหมาย ถาคุณจะขาย 
สินคาใหกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน สินคานั้นก็ตองโดนใจ 
วัยรุน ตองมีความแตกตางที่ชัดเจน Differentiate อาทิ 
ตลาดน้ำอัดลมในปจจุบัน มีแบรนดตาง ๆ มากมาย อาทิ 
เจาตลาดหลัก ๆ ไดแก โคก เอสโคลา บิ๊ก จะเห็นไดวา 
ถาหากเทใสแกว สินคาก็เปนน้ำสีดำเหมือนกัน เมื่อชิมดู 
รสชาติอาจตางกันเล็กนอย แตโดย Physical แลวเหมือน 
กันจนแยกไมออก แตทำไมสินคานั้นยังสามารถทำยอดขาย 
ได เคยคิดหรือไมวา เพราะอะไร

การสรางแบรนดเปนเรื่องที่วา ดวย Emotional 
ไมใช Functional

การวาดวยการสรางแบรนดสินคา ที่เรากำลังบอกวา 
สินคาสำคัญที่สุด เคยคิดไหมวา ผูบริโภค จะซื้อสินคาคุณ 
ดวยเหตุผลของ ‘ตัวสินคาที่อรอย ที่สวย ดูดี’ หรือ ‘ความ 
รูสึกวา สินคาดูเทห’ สินคานี้นาซื้อ อันไหนมีความสำคัญ 
มากกวากัน ในเชิงการสรางแบรนดแนนอนวาในศาสตร 
แหงการสรางแบรนดจะคำนึงถึงเรื่อง Emotional มาก 
กวา Functional Emotional คือ การซื้อสินคานั้น 
ดวยความรูสึก ชอบ ถูกใจ รสนิยม คลั่งไคล สวน Func-
tional คือ การซื้อสินคา จากคุณสมบัติสินคาเอง เชน 
ซื้อขาวเหนียว หมูปง หรือ ซื้อปาทองโก แถวบานในตอน 
เชา เราซื้อเพราะตองการหาอาหารเชาเปนตน แตถาเรา 
เลือกจะนั่งสบายทานโจกที่ราน แมคโดนัล (Mc Donald) 
หรือ เลือกเขารานกาแฟ สตารบัค (Starbuck) นอกจาก 
เรื่องความแตกตางในเรื่องการจับจายใชสอยแลว อีกสวนก็ 
เปนเรื่องของอารมณ และความตองการสินคาคุณภาพดี ใน 
บรรยากาศที่ดี จอดรถสะดวก โดยไมเกี่ยงเรื่องราคา นั่น 
เพราะผูบริโภคเลือกแบรนดจาก Emotional

สินคาน้ันควรมีตัวตน และบุคลิกท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย
สินคาที่มีตัวตน และบุคลิกที่ตรงกับกลุมเปาหมายใน 

เชิงการสรางแบรนด หมายถึง การกำหนดบุคลิกของสินคา 
ใหตอบสนองตอความสนใจ ไลฟสไตล ของกลุมเปาหมาย 
สินคานั้นจึงจะไดใจผูบริโภค ในเชิงการสรางแบรนด การ 
สรางตัวตนใหแกสินคาเราเรียกวา Brand Character 
หรือ บุคลิกของ แบรนด หรือ บุคลิกของสินคา สวนใหญ 
การกำหนดบ ุคล ิกจะถ ูกสร างมาจากบ ุคล ิกของกล ุ ม  
เปาหมาย กลุมวัยใด กลุมวัยหนึ่ง (Segment) คือ ชวง 
อายุเฉพาะ อาทิ 25-27 ป ที่มีพฤติกรรม ความสนใจ 
ใกลเคียงกัน ไมไดหมายความวา อายุกลุมเปาหมายยิ่งแคบ 
จะทำใหคุณเจาะกลุมเปาหมายเล็กลง ทำการคากับคนกลุม 
เล็ก ๆ คุณตองอยาลืมวา ปจจุบันประเทศไทยมีประชากร 
เกิน 70 ลานคน และมีคนเกิดใหมทุกวัน แตละกลุมอายุ 
มีคนนับเปนลานคน ถาคุณขายสินคาไดนับลานชิ้นกับคน 
กลุมนั้น และเกิดการซื้อซ้ำอยางตอเนื่องจะเกิดอะไรขึ้น 
แตถาคุณเจาะกลุมเปาหมายกวาง 25 – 50 ป บุคลิก 
สินคาไมชัดละ คนอายุ 25 ก็ไมอยากซื้อ เพราะหนาตา 
สินคา ลักษณะเหมือนสินคาของคนอายุ 50 ดังนั้นการ 
กำหนดบุคลิกสินคา โดยกำหนดจากชวงวัยท่ีเปน Segment 
แคบ ๆ หรือ Niche เปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำใหแบรนด 
สินคา มีบุคลิกลักษณะที่ชัดเจน เชน สินคาสำหรับวัยรุน 
สำหรับคนทำงานออฟฟศ สำหรับผูใชแรงงาน สำหรับ 
ชาวนา สำหรับชาวไรออย เปนตน

การสะทอนความแตกตางของบุคลิกสินคา
เมื่อสินคาเดียวกัน มีการวางกลุมเปาหมายที่ตางกัน 

มีการแตงตัวสินคา Brand Character ที่ตางกัน ซึ่งสิ่งเหลา 
นี้จะสามารถสื่อสารกับลูกคา ไดจากรูปแบบของ Packag-
ing ขวด หีบหอบรรจุ การออกแบบกราฟฟก ในแงของ 
สินคาอุปโภคบริโภค หรือ ถาเปนรานคา ก็สะทอนตั้งแต 
ปายชื่อราน ลักษณะตัวอักษรที่ใช โทนสีราน การตกแตง 
บรรยากาศ การจัดวางสินคา และลักษณะบริการ ที่บงบอก 
ความเปนตัวตนของแตละ แบรนดวา จะโดนใจคนแตละ 
กลุมที่แตกตางกัน เห็นไหมวาสินคาที่เหมือนกัน ก็สามารถ 
สราง Brand ใหดูแตกตางกันได
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของผล
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจ 
บริการ: ยุทธศาสตรแหงชาติสู AEC 
and Beyond” ซึ่งจัดโดยสภา 
หอการคาแหงประเทศไทย รวมกับ 
กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ณ โรงแรมรอยัล 
คลิฟบีช พัทยา เมื่อวันที่ 18-19 
สิงหาคม 2555 ซึ่งผูเขียนเปนหนึ่งใน 
คณะกรรมการจัดงาน และเปนหัวหนา 
คณะจัดทำ “สมุดปกขาว (White 
Paper) ธุรกิจบริการ: ยุทธศาสตร 
แหงชาติสู AEC and Beyond” ของ 
สภาหอการค  าแห  งประ เทศไทย 
สาเหตุที ่บทความนี้ไมตีกรอบเฉพาะ 
การเป ดเสร ีอาเซ ียนเน ื ่องจากใน 
ปจจุบันประเทศไทยไดเจรจาเปดเสรี
ภาคธุรก ิจบริการในหลายสาขากับ 
นานาประเทศนอกภูม ิภาคอาเซียน 
และประเทศเหลาน ั ้นได ม ีคำขอใน 
การเปดเสรีในระดับที่เขมขนมากกวา
กรอบการเป ด เสร ีของประชาคม 
อาเซียนมาก 

ยกตัวอยางเชน การเจรจาเปด 
เสรีไทย-สหภาพยุโรปที ่กำลังดำเนิน 
การเจรจาอยู นี ้ไดมีการขอเขามาจัด 
ตั้งธุรกิจบริการในประเทศไทยโดยมี 
ส ัดส วนผ ู ถ ือห ุ นส ัญชาต ิย ุ โรปถ ึง 
100% (เทียบกับกรอบอาเซียนซึ่งมี 

การขอสัดสวนผู ถือหุ นอาเซียนอยู ที ่ 
70%) ซึ่งยังไมนับคำขอในเรื่องอื่นๆ 
ซึ่งมีระดับการเปดเสรีที่ลึกกวาอาเซียน 
มาก ดังนั้นบทความนี้ตองการจะเนน 
ย้ำความสำคัญของการเตรียมความ 
พรอมทางด านกฎหมายของธ ุรก ิจ 
ทองเที่ยวไทยในบริบทแหงการแขงขัน 
เสรีที ่มีผู แขงขันซึ่งมีศักยภาพสูงจาก
ทั่วโลก

ธุรกิจทองเที่ยวไทยเปนธุรกิจที่
ม ีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยจาก 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของหนวยงาน 
รัฐบาลในป 2555 สำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติจ ัดใหธ ุรกิจบริการ 
ทองเที่ยวเปนกลุมที่ไดเปรียบแตไม
ย ังไม ม ีความพรอมเนื ่องจากขาด 
การพัฒนาในหลายดานโดยเฉพาะ 
เรื่องศักยภาพของบุคลากรในการให
บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทองเที ่ยวและสิ ่งแวดลอมอยางมี 
ประสิทธิภาพ จากสถิติในป 2554 
พบวามีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง 
เขามายังประเทศไทย 19.1 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับ 
นักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกจำนวน 980.2 ลานคน 
และจัดอยู ในอ ันด ับที ่ 15 ของ 
ประเทศที ่มีจำนวนนักทองเที ่ยวไป 

เยือนมากที่สุด 
กฎหมายหลักที ่ต องแกไขให 

สอดคลองกับการทำขอตกลงเปด 
เสรีบริการของประเทศไทย

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวของกับธุรกิจ 
ทองเที ่ยวหลักของประเทศไทยคือ 
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที ่ยวและ 
มัคคุเทศก พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกำหนด 
เงื่อนไขการขอใบอนุญาตการประกอบ 
ธุรกิจนำเที่ยวไววาตองเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย ผู  เป นหุ นส วน 
ประเภทไมจำกัดความรับผิดจะตอง 
เปนผู มีสัญชาติไทย ในกรณีที ่เปน 
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน ทุน 
จดทะเบียนไมนอยกวา 51% จะตอง 
เปนของบุคคลสัญชาติไทย และกรรมการ 
บริษัทเกินกึ่งหนึ่งจะตองเปนสัญชาติ 
ไทย แตเน่ืองจากวาในปจจุบัน ประเทศ 
ไทยไดตั้งขอสงวนในเรื่องสัญชาติของ
กรรมการบริษัทในขอตกลงเปดเสรี 
การคาบริการเซียน (AFAS) ถาหาก 
ในอนาคตประเทศไทยไมถอนขอสงวน 
นี ้ออกจากตารางขอผูกพันการเปด 
เสรีการคาบริการอาเซียน การแกไข 
กฎหมายฉบับนี ้คงจะแกไขเพียงแค 
สัดสวนผูถือหุนของชาวตางชาติ โดย 
ไมไปแตะตองเรื่องสัญชาติ แตใน 
ปจจ ุบ ันประเทศไทยไดดำเน ินการ 
เจรจากับหลายประเทศ รวมถึงสหภาพ 

â´Â

อ. ดร. ประพันธพงษ ขำออน

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว
เพื่อรองรับการแขงขันเสรีในโลกยุคปจจุบัน
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การเตรียมความพร้อม
ทางด้านกฎหมาย



ยุโรป ซึ่งอาจจะมีคำขอใหเปดบริการ 
โดยขจัดขอจำกัดทางดานสัญชาติโดย
ส้ินเชิง ดังน้ันกฎหมายรายสาขาบริการ 
ตางๆ ที่ประเทศไทยทำการตกลงเปด 
บริการจะตองทำการแกไขมากขึ ้น 
กวาที่จะตองดำเนินการภายใตกรอบ
ของอาเซียน

โครงสรางดานกรอบการกำกับ
ดูแลธุรกิจทองเที่ยว (Regulatory 
Framework) ที่ควรปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2527 มีจุดมุงหมายในการกำกับดูแล 
การจัดตั้งโรงแรม และมาตรฐานความ 
ปลอดภัยตอนักทองเที่ยวที่มาพัก แต 

ขอเท็จจริงในปจจุบันคือการกำกับ 
ดูแลธุรกิจโรงแรมไมมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอเนื่องจากมีธุรกิจโรงแรมมาก
กวา 70% ที ่ ให บร ิการโดยไม ข ึ ้น 
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯนี้ ทำ 
ใหธุรกิจโรงแรมจำนวนมาก (โดยเฉพาะ 
ในตางจังหวัด) ไมมีใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจโรงแรม การหลีกเลี่ยงการขอใบ 
อนุญาตทำใหผู ประกอบการเพิกเฉย 
ตอมาตรการตามพระราชบัญญัติฯซึ่ง
บ ังค ับให ต องม ีการแจ งในการการ 
สรางหรือตอเติมอาคารทุกครั้ง และ 
การลงทะเบียนผูเขาพักโดยใชหมายเลข 
Passport ของชาวตางชาติ ผูประกอบการ 

บางรายจ ึงสร างอาคารช ุดให  เช  า 
รายเด ือนแล วพ ัฒนามาเป นธ ุรก ิจ 
โรงแรมในภายหล ังโดยม ิ ได ขอใบ 
อนุญาตเพื่อลดตนทุน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น 
คือนักทองเที ่ยวไดร ับอันตรายหรือ 
เสียชีวิตจากการกอสรางหรือตอเติม 
โดยไมไดมาตรฐานตามกฎหมาย หรือ 
เปนที ่หลบซอนตัวของผู กอการราย 
เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาพ 
ลักษณของประเทศไทยโดยรวม

การดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อ
แกไขปญหานี ้ คือการบังคับใชการ 
กำก ับด ู แลธ ุ รก ิ จท อง เท ี ่ ยว ให ม ี 
ประสิทธิภาพ อาทิเชน การตรวจสอบ 
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ใบอนุญาต โดยในปจจุบัน กรมการ 
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนผู 
มีอำนาจหนาท่ีออกใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจโรงแรม แตไมมีการบังคับใช 
กฎหมายและควบคุมธุรกิจโรงแรมที่
ไมมีใบอนุญาต ดังนั้นถึงเวลาแลวที่ 
ควรที่จะเขามาจัดระเบียบและบังคับ 
ใชกฎหมายอยางจริงจัง 

การบ ังค ับใช กฎหมายอย าง 
จริงจัง

ปจจุบันมีธุรกิจทองเที่ยวที่ดำเนิน 
ธุรกิจอยางผิดกฎหมาย แตไมมีการ 
ลงโทษธุรกิจเหลานั้นเพราะไมสามารถ 
บังคับใชกฎหมายได ยิ่งไปกวานั้น 
ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยางถูกกฎหมาย
กลับไมมีกลไกทางกฎหมายคุมครอง
หรือสงเสริม ผูประกอบการบางสวน 
ดำเน ินธ ุ รก ิ จตามกรอบกฎหมาย 
และยึดถือมาตรฐานในระดับสูงในการ 
ใหบริการ ซึ่งตองอาศัยตนทุนที่สูง แต 
สิ ่งที ่ เก ิดขึ ้นกับธุรกิจทองเที ่ยวคือ 
ธุรกิจที่ผิดกฎหมายสามารถดำเนินกิจ
ธุรกิจไดโดยไมถูกลงโทษทั้งๆ ที่มีการ 
ละเลยมาตรฐาน จึงทำใหธุรกิจที่ถูก 
กฎหมายขาดแรงจูงใจในการพัฒนา 
ธุรกิจตอไป (Disincentives) 

แนวทางแกไขในปญหานี้อาจจะ
จัดตั้งเปนการรวมกลุมเอกชนในภาค
ธุรกิจทองเที ่ยวโดยการรวมกลุมเปน 
Tourism Cluster เพื่อตรวจสอบ 
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และรายงานตอ 
หนวยงานที ่บ ังค ับใช กฎหมายโดย 
ทันที การรวมกลุมเปน Cluster ทำ 
ได โดยการรวมกลุ มธ ุรก ิจประเภท 
เดียวกัน หรือขามประเภทธุรกิจ (Cross 
Cluster) เชน ธุรกิจโรงแรมรวมกลุม 

กับธุรกิจนำเที่ยว เปนตน โดยการรวม 
กลุมเปน Cluster นี้อาจมีจุดมุงหมาย 
อื ่นนอกเหนือไปจากการตรวจสอบ 
ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย อาทิเชน การ 
เรียกรองผลประโยชนอื่นๆ หรือเปน 
กระบอกเสียงเพ่ือกลุมธุรกิจทองเท่ียว

การสงเสริมศักยภาพแกกลุ ม 
ธุรกิจ SMEs เพื่อแขงขันกับธุรกิจ 
ตางชาติ

ในบร ิบทของการเป ดเสร ีทาง 
การคาบริการ ธุรกิจ SMEs มีแนวโนม 
วาจะไดรับความเสียหายจากการเปด
ตลาดใหผู แขงขันที ่มีศักยภาพสูงเขา 
มาทำตลาดในประเทศไทย เนื่องดวย 
ขอเสียเปรียบทางดานตนทุน เทคโนโลยี 
และคุณภาพของบุคลากร ดังน ั ้น 
มาตรการสงเสริมศักยภาพของธุรกิจ 
SMEs ควรเนนในเรื่องสภาพคลอง 
ของทุนในการแขงขัน สำหรับแนวทาง 
ในการพัฒนาศักยภาพในเรื่องทุนของ 
ธุรกิจ SMEs ควรมีมาตรการในการ 
ลดดอกเบ้ียเงินกูสำหรับผูประกอบการ 
ธุรกิจ SMEs และมาตรการในการลด 
คาธรรมเนียมตางๆในการประกอบ 
ธุรกิจ เน่ืองจากปจจุบัน SMEs ประสบ 
ปญหาในการกูเงิน ธนาคารหลายแหง 
ใชหลักเกณฑเดียวกันในการพิจารณา
อนุมัติเงินกูระหวางบริษัทขนาดใหญ
และธุรกิจ SMEs สงผลใหธุรกิจ SMEs 
เสียเปรียบเพราะมีหลักประกันที่ดอย
กวาบริษัทขนาดใหญ ในปจจุบันไดมี 
การรางพระราชบัญญัติหลักประกัน 
ทางธุรกิจ ซึ่งจะมีมาตรการในการให 
สิทธิประโยชนแกธุรกิจ SMEs ในเรื่อง 
การลดหยอนเงื่อนไขของหลักประกัน
เงินกู ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับ 

มาตรการของประเทศสมาช ิก ใน 
หลายๆ ประเทศ อาทิเชน ในประเทศ 
มาเลเซีย รัฐบาลใหการสนับสนุนการ 
จัดต้ังหนวยงาน Professional Service 
Development Corporation (PSDC) 
และ MATRADE เพื่อเปนการสงเสริม 
ศักยภาพของธุรกิจมาเลเซียทั ้งดาน 
เงินทุน และการพัฒนาศักยภาพดาน 
อื่นๆ เพื่อสงเสริมการแขงขันในบริบท 
ของการเปดเสร ี นอกจากนี้ในประเทศ 
สิงคโปรมีการจัดตั้งหนวยงานรูปแบบ
เดียวกันภายใตชื ่อ International 
Enterprise (IE) Singapore เพื่อให 
การสน ับสน ุนธ ุรก ิจในประเทศให  
สามารถออกไปแข  งข ันภายนอก 
ประเทศได แตทวารางกฎหมายหลัก 
ประกันทางธุรกิจนี้ยังคงเปนฉบับราง
อยู และยังไมรูวาจะใชเวลานานเทาไร 
จึงจะเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับ

จะส ัง เกตได ว  าการยกระด ับ 
ความสามารถของภาคธุรกิจในประเทศ 
เพ่ือนบานของเราน้ัน รัฐบาลมีบทบาท 
สำคัญในการผลักดันมาตรการที่เปน 
รูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดต้ังหนวยงาน 
หรือการออกกฎหมาย เพื ่อสงเสริม 
ภาคธุรกิจใหขับเคลื่อนไปไดในสภาวะ 
การแขงขันที ่ทวีความรุนแรงมากขึ ้น 
ในการเป ดเสร ีของโลกยุคป จจ ุบ ัน 
ความหวังของภาคธุรกิจทองเที่ยวไทย 
จำเปนตองอาศัยการผลักดันจากรัฐ 
ควบคู ไปกับการยกระดับมาตรฐาน 
บริการของกลุมผูประกอบการทองเท่ียว 
เพ ื ่อท ี ่จะรองร ับการแข งข ันในย ุค 
ปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
ยั่งยืนตอไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัด
ให้ธุรกิจบริการท่องเที ่ยวเป็นกลุ่มที ่ได้เปรียบแต่ไม่ยังไม่มี 
ความพร้อมเนื่องจากขาดการพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะเรื ่อง 
ศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการ และการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ฉบับที่แลวไดพูดถึงการวางแผน 
การสืบทอดธุรกิจรุนตอรุน โดยผูสง 
มอบจะถายโอนธุรกิจใหผู ส ืบทอด 
ธุรกิจอยางยั่งยืน จึงจำเปนตองสราง 
แผนการสืบทอดธุรกิจ (Succession 
Planning) เพ่ือใหนำไปตอยอดธุรกิจ 
3 เรื่อง ไดแก ทัศนคติ ทักษะความรู 
ความสามารถและองคความรู เพื่อ 
ไปประกอบกับการวางแผนการถาย 
โอนธุรกิจ (Transitions Planning)

ฉบับนี้ ผมจะมาตอถึงกระบวน 
การสืบทอดธุรกิจครอบครัวรุ นตอรุน 
Ward (2005) ไดสรางแบบจำลอง 
เมทริกซระยะของผู ส ืบทอดธุรกิจ 
(The Successor’s Phase Matrix) 
ผานมิต ิของธ ุรก ิจครอบครัว คือ 
ครอบครัว ธุรกิจ และความเปนเจาของ 
ซึ่งสามารถแบงได 3 ระยะดวยกัน คือ 

ระยะที่ 1 การปฏิบัติ (The Do 
Phase) เปนระยะที่เริ่มตนดวยการ 
วาจางในระดับแรกเขาสู ธ ุรกิจอยู ใน 
ราวอายุ 25-35 ป ความทาทายของ 
ผูสืบทอดธุรกิจที่จะเผชิญภายในระยะ 
นี้เปนความขัดแยงดานความคิดเห็น 
ในการดำเนินธุรกิจระหวางผู ก อตั ้ง 
ธุรกิจหรือรุ นอาวุโสที ่จะมักใชความ 
สัมพันธแบบสายบังคับบัญชาที ่เปน 
มาตั้งแตเดิมกับผูสืบทอดธุรกิจ ยังไม 
เห็นความจำเปนในการถายโอนอำนาจ 

การควบคุมธุรกิจ ใหมีการทดลองดำเนิน 
ธุรกิจแตก็ถูกจับตามองอยางใกลชิด 
ระยะนี้มีสิ่งที่สำคัญคือการที่ผูสืบทอด 
ธุรกิจไดเรียนรู และซึมซับวัฒนธรรม 
ของผูกอตั้งไดดีเพียงใด

ระยะที่ 2 การชี้นำสูการปฏิบัติ 
(The Lead to Do Phase) ระยะนี้ 
เริ ่มขึ ้นเมื ่อผู สืบทอดธุรกิจไดรับการ 
เล่ือนระดับใหสูงข้ึนดานความรับผิดชอบ 
โดยอยูในระหวางอายุ 35-50 ป สิ่ง 
ท่ีเปนปจจัยหลักคือ การสรางครอบครัว 
ใหมจากการแตงงาน ลูกๆ เร่ิมมีวุฒิภาวะ 
ที่จะเปนผูสืบทอดธุรกิจ ทำใหความ 
สัมพันธแบบพอ-แมลูกเปลี่ยนไปเปน
ความส ัมพ ันธ แบบผ ู  ใหญ  -ผ ู  ใหญ  
ผูสืบทอดธุรกิจกำลังคิดวาจะอยูหรือ
จะไปจากธุรกิจครอบครัว เพราะคิด 
วาไมไดรับความเปนธรรมจากพอ-แม 
หากมีลูกพี่ลูกนองเขามาเกี่ยวของดวย 
ทั ้งสองฝายตางก็ด ิ ้นรนที ่จะเขามา 
ควบคุมธุรกิจ จึงกลายเปนสงคราม 
ระหวางผูนำรุนเดิมกับผูนำรุนใหม สิ่ง 
สำคัญอยูที่การกำหนดวัฒนธรรมธุรกิจ 
ครอบครัวใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะการจัดตั ้งสภาครอบครัว 
(Family Council)

ระยะที่ 3 การอนุญาตใหปฏิบัติ 
(The Let Do Phase) ระยะนี้จะ 
อยูระหวางชวงอายุ 50-65 ปของ 

ผูสืบทอดธุรกิจ แมวารุนพอ-แมจะยัง 
มีช ีว ิตอย ู และม ีอ ิทธ ิพลด านจ ิตใจ 
ความทาทายคือการพัฒนาความสัมพันธ 
ระหวางรุนในทางบวกตองการบูรณการ 
เรียนรูบทเรียนที่ผานมา สำหรับความ 
เปนเจาของนั้น ผูสืบทอดธุรกิจควบคุม 
ไวไดอยางสมบูรณเหลือเพียงความ 
ทาทายท ี ่จะปฏ ิบ ัต ิตามว ิส ัยท ัศน  
การกำหนดนโยบายและริเริ่มแผนการ 
สนับสนุนความตองการในระยะยาว 
ของครอบครัว

สรุปทั้ง 3 ระยะของเมทริกซ 
ระยะของผูสืบทอดธุรกิจ (The Successor’s 
Phase Matrix) แสดงความสัมพันธ 
ผานมิติของธุรกิจครอบครัว แสดงดัง 
ตาราง

สำหรับแบบจำลองกระบวนการ
สืบทอดธุรกิจของ Longenecker et 
al. (2006) เปนแบบจำลองที่ไดรับ 
ความนิยมและมีการนำมาใชอางอิง 
จำนวนมาก แบบจำลองกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจครอบครัวดังกลาวถูก 
พัฒนาตั้งแตป 1978 เพื่ออธิบาย 
แตละขั้นตอนของกระบวนการสืบทอด 
ธุรกิจใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแสดงขั้นตอน 
ตั ้งแตเริ ่มตนจนสิ ้นสุดกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจ แบบจำลองดังกลาว 
สามารถแบงไดเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะกอนเขาสูธุรกิจ 
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(Pre-Business Stage) ผูมีแนวโนม 
ที่จะสืบทอดธุรกิจไดรับความคุนเคย
กับธุรกิจเพราะเปนสวนหนึ ่งในชีวิต 
การเติบโต เด็กๆ ติดตามพอแมไปที่ 
บริษัทและไดเล นกับอุปกรณตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับกิจการ ไมมีแผนการที่ 
เปนแบบแผน เปนระยะที่ตระเตรียม 
เด็กเขาสูธุรกิจ ในระยะตนนี้เปนเพียง 
การกอรางพื้นฐานไปสูระยะที่ชัดเจน
กวาในขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นตอไป

ระยะที่ 2 ระยะแนะนำเบื้องตน 
(Introductory Stage) ระยะนี้จะ 
รวมประสบการณท ี ่ เก ิดข ึ ้นก อนที ่ 
ผูสืบทอดจะมีอายุมากพอท่ีจะมาทำงาน 
ในบางชวงเวลากับธุรกิจครอบครัว 
ตางไปจากระยะที่ 1 ตรงที่สมาชิก 
ครอบครัวจะแนะนำผูมีแนวโนมที่จะ
สืบทอดธุรกิจใหไดรู จักกับบุคคลซึ่งมี
สวนเกี ่ยวของกับธุรกิจทั้งในทางตรง 
และทางออม ตัวอยางเชน พอคาขาย 
รถปรับดินอาจปลอยใหลูกนั ่งไปกับ 
คนขับรถปรับดินพรอมทั ้งอธิบายให 
เห็นถึงสวนประกอบและวิธีการทำงาน 
ของรถ หรืออาจแนะนำใหเด็กรูจักกับ 
นายธนาคารที่ติดตอธุรกิจดวย

ระยะที่ 3 ระยะแนะนำสูการ 
ปฏิบัติงาน (Introductory Func-
tional Stage) ผูมีแนวโนมท่ีจะสืบทอด 
ธุรกิจ เร่ิมปฏิบัติงานเปนพนักงานช่ัวคราว 
ระหวางชวงหยุดเทอมหรือหลังเลิก 
เรียน ในระยะนี้ลูกๆ จะพัฒนาความ 
คุ นเคยกับบุคคลที ่เป นหัวใจสำคัญ 
ของบริษัท หนาที่เชนนี้มักจะเริ่มใน 
คลังสินคา ฝายผลิต หรือฝายตลาด 
แลวแตประเภทของธุรกิจและอาจรับ
หนาที่ในหนวยงานอื่นๆ เมื่อเวลาผาน 
ไป ระยะแนะนำสูการปฏิบัติงานประกอบ 
กับการศึกษาที่ไดรับจากการเรียนจะ 
เป นประสบการณท ี ่สามารถนำไป 
บริหารธุรกิจไดในเวลาตอไป

ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติงาน 
(Functional Stage) เปนระยะที่ผูมี 

แนวโนมจะสืบทอดธุรกิจไดเขาสู การ 
เปนพนักงานประจำซึ่งมักเกิดขึ้นหลัง
จากการจบการศึกษาแลว กอนที่จะ 
เขารับตำแหนงผูบริหาร ผูมีแนวโนม 
ที ่จะส ืบทอดธ ุรก ิจอาจทำงานเป น 
สมุหบัญชี พนักงานขาย หรือเสมียน 
คุมคลังสินคา เพื ่อเปดโอกาสใหมี 
ประสบการณหลากหลาย

ระยะที ่ 5 ระยะปฏิบัติงาน 
ระดับสูง (Advance Functional 
Stage) ขณะที ่ผู มีแนวโนมในการ 
สืบทอดธุรกิจรับหนาที่ของการควบคุม 
ดูแลเขาไดเขาสูระยะปฏิบัติงานระดับ
สูง ตำแหนงผูบริหารในระยะน้ีเก่ียวของ 
กับการชี้แนะการปฏิบัติงานของผูอื ่น
แตยังไมไดบริหารทั่วทั้งบริษัท

ระยะที่ 6 ระยะสืบทอดเบื้องตน 
(Early Succession Stage) ใน 
ระยะนี้ผูมีแนวโนมในการสืบทอดธุรกิจ 
ได ร ับการแตงต ั ้งเป นประธานหรือ 
ผูจัดการใหญของธุรกิจ ในฐานะหัวหนา 
กิจการในทางทฤษฎี เราอาจเรียกได 
วาเขาทำหนาที่อำนวยการทั่วไป แต 
พอแมยังอยูเบื้องหลัง บทบาทผูนำที่ 
แทจริงยังไมไดถูกโอนใหในระยะแรก
หรือในทันทีที่ไดรับตำแหนง ผูรับชวง 
ตอยังไมม ีความเชี ่ยวชาญกับความ 
ซับซอนของบทบาทนี ้อยางแทจร ิง 
และพอแมอาจยังล ังเลที ่จะให ผ ู ม ี 
แนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจตัดสินใจเอง 
ทั้งหมด

ระยะที่ 7 การรับชวงอยาง 
สมบูรณ (Mature Succession 
Stage) ระยะนี้มาถึงเมื่อขั้นตอนการ 
เปลี ่ยนแปลงไดจบลงอยางสมบูรณ 
ผูมีแนวโนมที่จะสืบทอดธุรกิจไดเปน
ผูบริหารทั้งในทางความเปนจริงและ 
ในนาม ในบางกรณีระยะนี้จะไมเกิด 
ขึ้นจนกวาผูกอตั้งหรือผูบริหารรุนกอน 
จะเสียชีวิต เวลาที่เหมาะสมที่สุดใน 
ระยะที่ 7 จะเริ่มในปที่สองหรือสาม 
หลังจากผูสืบทอดไดรับตำแหนง

แมวาจะผานขั้นตอน 
ทั้ง 7 ระยะ ซึ่งเปน 
ขั้นตอนในการเตรียม 
ความพรอมสำหรับ 
ทายาทผูมีแนวโนม 
ที่จะสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว แตการ 
ถายโอนธุรกิจอยาง 
สมบูรณนั้นคือการโอน 
กรรมสิทธิ์หรือหุนสวน
มากของบริษัทใหกับ 
ผูสืบทอดธุรกิจ  ซึ่ง 
หมายถึงการสงมอบ 
อำนาจใหกับผูสืบทอด
ธุรกิจมีสิทธิเด็ดขาดใน
การควบคุมการบริหาร
จัดการธุรกิจและการ 
ตัดสนิใจในธุรกิจ
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แมวาจะผานข้ันตอนท้ัง 7 ระยะ 
ซึ ่งเปนขั ้นตอนในการเตรียมความ 
พรอมสำหรับทายาทผู มีแนวโนมที ่ 
จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว แตการ 
ถายโอนธุรกิจอยางสมบูรณนั ้นคือ 
การโอนกรรมสิทธิ ์หรือหุ นสวนมาก
ของบริษัทใหกับผูสืบทอดธุรกิจ ซึ่ง 
หมายถ ึงการส งมอบอำนาจให ก ับ 
ผูสืบทอดธุรกิจมีสิทธิเด็ดขาดในการ 
ควบคุม การบริหารจัดการธุรกิจ และ 
การตัดส ินใจในธ ุรก ิจ  แตการโอน 
กรรมสิทธิ์เปนประเด็นปญหาที่อาจมี
ผลกระทบตอคณะกรรมการบริหาร 
บริษัทจากภายนอกและผลกระทบตอ
สมาชิกในครอบครัวทั ้งที ่ม ีและไมมี 
สวนเกี่ยวของกับธุรกิจ

นอกจากนี้ นวพล วิริยะกุล, รอน 
ศิริวันสานฑ และภาคนี วิริยะรังสฤษฏ 
(2552) ยังไดอธิบายลักษณะที่ดีของ 
กระบวนการถายโอนธุรกิจครอบครัว 
วามีลักษณะดังตอไปนี้

1. ทำใหสมาชิกในครอบครัวได 
รับรูขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในดานตางๆ 
เชน ลักษณะธุรกิจ ความเปนมา และ 
วัฒนธรรมภายในธุรกิจครอบครัวอยาง 
ถูกตองครบถวน

2. กำหนดบทบาทของสมาชิก 
แตละคนในการดำเนินงานในธุรกิจ 
ของครอบครัว

3. เสริมสรางประสบการณและ 
ถายทอดความรูดานธุรกิจใหแกสมาชิก 
แตละคนในครอบครัว

4. กระชับความสัมพันธระหวาง 
เครือญาติทั้งหมดดวยการสื่อสารอยาง 
สม่ำเสมอ

5. ทำใหสมาชิกครอบครัวทุก 
คนตระหนักถึงความรับผิดชอบของ 
ตนเองในฐานะเปนเจาของหรือเปน 
สวนหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว

จากลักษณะของกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจจะทำใหผ ู ก อตั ้งหรือ 

เจ าของธ ุรก ิจได ทราบรายละเอียด 
เพิ่มเติม เพื่อสงเสริมความเขาใจใน 
กระบวนการแหงความสำเร็จของการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัวไดด ีย ิ ่งข ึ ้น 
และเปนการเตรียมความพรอมสำหรับ 
การสงมอบธุรกิจใหแกทายาทหรือ 
สมาชิกในครอบครัวรุนหลังๆ ใหสามารถ 
วางแผนรับมือกับการเปลี ่ยนแปลง 
ของครอบคร ัวและธ ุรก ิจได อย าง 
รอบคอบมากขึ้น

ศูนยธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดนำเสนอตัวอยางของ 
การสืบทอดแบบเปนระบบ โดยแบง 
ออกเปน 7 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

ปจจัยความสำเร็จในการสืบทอด
ปจจัยที่ธุรกิจครอบครัวควรคำนึง 

ถึงเพื ่อความอยู รอดและการดำเนิน 
ธุรกิจใหเติบโตตอไปไดอยางตอเนื่อง
แบงไดเปน 2 กลุมปจจัย คือ ปจจัย 
ทางธุรกิจและปจจัยดานครอบครัว 
ในแตละปจจัยมีรายละเอียดดังตาราง

จะเห็นวาปจจัยทางธุรกิจและ 
ด  านครอบคร ั วและประเด ็นย อย 
สำคัญๆ ที่ธุรกิจครอบครัวตองคำนึง 
ถึงเพื่อความอยูรอด ถาพิจารณาโดย 
รวมแล  วผลด ั งกล  าวค อนข  างจะ 
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้
ท ี ่ม ุ งเนนการศึกษาบริบทของธุรกิจ 
ครอบครัวในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ปจจัยดานครอบครัวในประเด็นเรื ่อง
การเลือกและตระเตรียมทายาท สวน 
ปจจัยทางธุรกิจนาจะสอดคลองกันใน
มีประเด็นของการบริหารจัดการใน 
องคกรโดยเฉพาะเร่ืองการนำเทคโนโลยี 
มาใชและการดึงดูด/รักษาผู บริหาร 
มืออาชีพจากภายนอก

อิทธิพลตอความสำเร็จของการ
สืบทอดธุรกิจครอบครัว ดังนี้ สวน 
แรก คือ ดานครอบครัว ไดแก ความ 
สามัคคีในครอบครัว ความเต็มใจของ 
ทายาทในการรับชวงตอธุรกิจ การ 
เตรียมความพรอมใหแกทายาทธุรกิจ 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท 
ความคาดหวังตอธุรกิจครอบครัวให 
ยั่งยืน สวนที่สอง คือ ดานการ 
บริหารจัดการธุรกิจ ไดแก บรรษัท 
ภิบาลที่ดี ขอจำกัดและแนวทางการ 
จัดการทรัพยากรบุคคล การมีสวน 
รวมของสมาชิกในครอบครัว และ 
สวนที ่สุดทาย คือ บริบทในการ 
สืบทอดธุรกิจ ไดแก คุณภาพของ 
ทายาทธุรกิจ บทบาทของผูกอตั้งหรือ 
ผูบริหารรุนกอนหลังเกษียณหรือออก
จากตำแหนง และกระบวนการสืบทอด 
ธ ุรก ิจครอบครัวอยางเป นร ูปธรรม 
ในฉบับหนาผมจะมาตอเรื่องกระบวน
การสืบทอดธุรกิจ ถึงกระบวนการ 
สืบทอดธุรกิจครอบครัวอยางเปน 
รูปธรรม (Concrete Succession 
Process) และตัวอยางการสืบทอด 
ธุรกิจแบบตะวันออก

ขอควรระวังในการสืบทอด

1. ผู เกษียณจะตองมีแผนการ 
หลังการเกษียณ และตองวางแผน 
เรื ่องความมั ่นคงทางการเงินโดยไม 
ตองพึ่งพาลูกและธุรกิจ

2. ระม ัดระว ังในการเล ือกผ ู  
สืบทอดที่เขามาทำใหลมเหลว เชน 
มั่นใจในตนเองแบบผิดๆ ความเชื่อที่ 
วาฉันสามารถทำไดคนเดียว ฯลฯ

3. ความขัดแยงระหวางผู ถ ือ 
หุนที่เขามาเปนผูบริหารธุรกิจ และ 
ผูถือหุนที่ไมไดเขามาบริหารธุรกิจ
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ทายาทของหลายธุรกิจ จะมี 
ลักษณะของการเขามาตอธุรกิจของ
ครอบครัวในหลายโมเดล บางก็ 
เรียนจบการศึกษาขั้นสูงมาแลว ก็จะ 
ออกไปหาประสบการณจากองคกร 
ธุรกิจขางนอก ที่เปนมืออาชีพ เพื่อ 
หวังนำความรู ความสามารถกลับ 
มาพัฒนาธ ุรก ิจของครอบคร ัวให  
กาวทันโลก บางก็เรียนรูธุรกิจครอบครัว 
จนหยั ่งรากความรับผิดชอบอยู ใน 
สายเลือด และเชื่อมั่นวาการศึกษา 
ที่ไดรับเพียงพอตอการตอยอดธุรกิจ 
จึงเริ ่มงานที่ธุรกิจครอบครัวตอเลย 
ดวยความคุนเคย และภาระรับผิดชอบ 
ท่ีท้ิงไมได คุณศักด์ิสิทธ์ิ ภูเบศอรรถวิชญ 
ทายาทรุนท่ี 2 ของ บริษัท ศักด์ิสิทธ์ิอัลลอย 
สแตนเลส อินเตอร จำกัด เปน 
โมเดลหลัง ที่ออกมารับผิดชอบธุรกิจ 
เลยในฐานะกรรมการผ ู  จ ั ดการ 
บริษัท ฯ โดยมี คุณพอ ณัฎฐดนัย 
ภูเบศอรรถวิชญ เปนผู เปดทางให 
และเปดทางมาโดยตลอด ตั้งแตการ 
ตั้งชื่อลูกชายคนโต เปนชื่อเดียวกับ 
ชื่อธุรกิจที่กอตั้งมากับมือดวยความ
หวงแหน
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ศักดิ์สิทธิ์
ภูเบศอรรถวิช

ทายาท
ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

เกิดมาพรอมชื่อ ธุรกิจพอ
ไมมีอะไรตองคิด มุงหนาลุย





สิ่งที่เปนเปาสำคัญในระยะ 3-5 ปนี้ ผมจะนำ บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ฯ เขาตลาดหลักทรัพย เพื่อให 
ธุรกิจนี้มีความมั่นคง และมีผูสืบทอดธุรกิจตอไปอยางยั่งยืน เพราะผมเห็นคุณพอผมเหนื่อยมามาก ลุย 
บากบั่นมาเยอะ จึงคิดวาวิธีนี้จะทำใหธุรกิจของเรามีผูที่ตองการสืบทอดมารับชวงตอไป
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หลักทรัพย เพ่ือใหธุรกิจน้ีมีความม่ันคง 
และมีผูสืบทอดธุรกิจตอไปอยางยั่งยืน 
เพราะผมเห็นคุณพอผมเหนื่อยมามาก 
ลุย บากบั่นมาเยอะ จึงคิดวาวิธีนี้จะ 
ทำให ธ ุรก ิจของเราม ีผ ู ท ี ่ต องการ 
สืบทอดมารับชวงตอไป  เหมือนดังเชน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
อื่น ๆ 

นาจับตามองเปนอยางย่ิงสำหรับ 
ทายาทหนุม เจน 2 “ศักดิ์สิทธิ์ ภูเบศ 
อรรถวิชญ” แหงบริษัท ศักดิ์สิทธิ์ 
อัลลอย สแตนเลส อินเตอร จำกัด 
ทานนี้ ที่ไดรับสายเลือดนักสูเต็ม ๆ 
จากคุณพอ ณัฎฐดนัย ภูเบศอรรถ 
วิชญ มาอยางเต็มตัว กับกาวใหม 
กาวใหญของผูที่จะนำทัพ ศักดิ์สิทธิ์ 
อัลลอย เพื่อกาวสูการเปนผูนำใน 
ธุรกิจที่ยั่งยืนตอไป

มีแตที่ดินเปลา กลุมเราสามารถดูแล 
ใหไดทั้งหมด จนบานเสร็จ เวลามีงาน 
เราก็จะออกบูธกันเปนทีม ซึ่งขณะนี้ 
งานในสวนนี้กำลังเดินไปไดสวยหลัง 
จากรวมกลุมกันได 3 ปแลว 

ตลาดอาเซียน
ผลงานในอาเซ ียนท ี ่ เราทำไป 

แลวก็มี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 
แหงที่ 2 ที่ จ.นครพนม จะเห็นไดวา 
เราไมไดทำแตประตูหรือรั ้วเทานั ้น 
แตเรายังมีวัสดุอื่น ๆ นอกจากอัลลอย 
เชน อลูมิเนียม สแตนเลส ที่สามารถ 
นำมาผสม หรือเปนสวนประกอบรวม 
กับอัลลอย ทำใหงานออกแบบมีความ 
สวยงาม และหลากหลาย แมแตพวก 
โคมไฟ ฐาน หัวเสา เราก็สามารถ 
ออกแบบ และผลิตได จนถึงเฟอรนิเจอร 
ที่ใชภายในบาน ก็มีการออกแบบรวม 
กับวัสดุตาง ๆ เพื่อตอบโจทยการใช 

งานทั้งภายนอก และภายในบาน ซึ่ง 
เรามีความพรอมที ่จะกาวไปสู ตลาด 
อาเซียน เพื่อรับชวง AEC เปาหมาย 
ตอไปของเรา

นวัตกรรม และการนำบริษัทเขาสู 
ตลาดหลักทรัพยใน 3-5 ปนี้

อีกเปาหมายทางดานการพัฒนา
สินคาใหม ๆ ของผม คือ ประตูไรราง 
“ไมมีรางก็โชคดี” อันนี้เปนคำพองเรา 
ก็เลยใชเปนกิมมิคสำหรับสินคาใหมนี้ 
ที่เราพัฒนาใหเปนประตูที่ไมมีลอเข็น
อีกตอไป แตจะกลับขึ้นไปเปนรางอยู 
ดานบน ซ่ึงสะดวกมาก หากเกิดปญหา 
พื้นทรุด หรือ น้ำทวม ก็จะไมสราง 
ความเสียหายใหประตูนี้ ซึ่งเราคาดวา 
จะไดร ับการตอบรับจากตลาดบาน 
พักอาศัยเปนอยางดี และสิ่งที่เปนเปา 
สำคัญในระยะ 3-5 ปนี้ ผมจะนำ 
บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ฯ เขาตลาด 
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ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน

พรอมภาคการเมือง...หรือยัง ?
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ในสภาวการณที่บานเมืองยังไมสงบ และยังหาทาง 
ออกไมไดในขณะนี้ โดยประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาก ก็ 
คือเรื่อง การปฎิรูปการเมือง จะเลือกตั้งกอนปฎิรูป หรือ 
จะปฎิรูปกอนการเลือกต้ัง ยังคงเปนคำถามท่ียังไมมีคำตอบ 
แตท่ีมีความสำคัญไมแพกัน คือ เร่ืองบทบาทของส่ือมวลชน 
ในการนำเสนอขาวสารขอมูลในทุกมิติ กับ ปรากฎการณ 
ที่เกิดขึ้นนั้น สื่อมีความเปนกลางแคไหน และควรไดรับ 
การปฎิรูปไปพรอม ๆ กันหรือไม ผูที่จะใหความเห็นที่ดี 
ที่สุด เห็นจะเปน ทานอาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน 
อาจารยประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยของเรา ในอดีตที่ทานเองก็ 
เคยทำหนาที่สื่อ และปจจุบันนอกจากเปนอาจารยแลว 
ก็ยังคงมีบทบาทในสภาสื่อฯ วันนี้ “อาจารยมานะ” จะ 
มาแสดงความคิดเห็นวา สื่อควรปฎิรูปกอนการเมือง หรือ 
ไปพรอมกับการปฎิรูปการเมือง

ทำไมตองมีการปฎิรูปสื่อ
การปฎิรูปสื ่อเปนประเด็นที ่มีความสำคัญควบคู กับ 

การเมืองไทย ไปพรอมกับมิติอื่น ๆ เพราะสื่อเปนสิ่งที่ 
สะทอนมิติตาง ๆ ของสังคม เคยมีการพูดถึงเหตุการณในป 

2535 ที่มีการเรียกรองใหสื่อทีวีเปนอิสระในการนำเสนอ 
ขอมูลขาวสาร จากการแทรกแซงของภาครัฐ จนทำใหเกิด 
สถานีโทรทัศน iTV ทีวีสาธารณะในยุคนั้นขึ้น และเปนที่มา 
ของการกอตั้ง กสทช.เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลคลื่นความถี่ 
วิทยุ และโทรทัศน เนื่องจากที่ผานมากิจการคลื่นความถี่ 
วิทยุ และโทรทัศน สวนใหญดูแลโดยภาครัฐ โดยเนนใน 
เรื่องความมั่นคงเปนหลัก แตก็ยังมีการอาศัยชองวางจาก 
ขอกำหนด โดยยังคงมีการ “เซง” ตอเปลี่ยนมือไปยัง 
นายทุนกลุมใหม ซึ่งรัฐธรรมนุญในป พ.ศ.2535 กำหนดให 
สื่อควรเปนของสาธารณะ โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของ 
กสทช ซึ่งเกิดขึ้นในยุคนั้นเอง

การปฎิรูปสื่อ ควรทำอยางไร
สื่อทีวี ที่จัดสรรคลื่นความถี่แลว ควรทำไดจริง โดย 

ปลอดจากรัฐ ที่ไมใชแครัฐบาล แตเปนองคกรตาง ๆ ที่ 
อยูในภาครัฐ เพื่อปองกันการทุจริต คอรัปชั่น ที่ผานมาจะ 
สังเกตไดวา สื่อวิทยุ ทีวี จะทำหนาที่ตรวจสอบการทำงาน 
ของรัฐนอย เพราะสวนใหญยังไดรับอิทธิพลจากภาครัฐ ไม 
วาจะเปนเม็ดเงินจากการสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
ดังนั ้นม ักจะเปนสื ่อหนังส ือพิมพม ีบทบาทในดานการ 
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ควรถึงเวลา
ปฎิรูป
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ถ้าสื ่อนั ้นมีจริยธรรม ก็ควรสร้างผลกำไร ด้วยความมีจริยธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกัน 
เพราะสื ่อนั ้นมีอิทธิพลต่อประชาชน

ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่นมากกวา เมื่อสื่อที่ทำหนาที่ 
ตรวจสอบมีนอย ก็มีผลใหเกิดการคอรัปชั่น มีการแพร 
ขยายมากขึ้น เพราะโครงสรางภาครัฐ และกสทช. ก็ยังไม 
ปลอยอิสระใหสื่อไดทำหนาที่ตรวจสอบไดเต็มที่ ดังนั้นถา 
ทุกสื่อมีความจริงใจ ก็สงผลทำใหเกิดการปฎิรูปการเมือง 
ไปดวย

การใหอำนาจสื ่อในการตรวจสอบนักการเมืองนั ้น 
สื่อก็ตองทำหนาที่นี้อยางจริงจัง โดยนอกจากตรวจสอบ 
นักการเมือง เพื่อชวยกันปกปองระบอบประชาธิปไตยที่มี 
ความโปรงใสแลว แมแตองคกรสื่อเองก็ตองมีการตรวจสอบ 
กันเองดวยเชนกัน โดยไมจำเปนตองไดกฎหมายมาคุมครอง 
ดูแลสื่อ และทำใหขาดเสรีภาพ

ความรับผิดชอบตอสังคมของสื่อ
พลัง ควรมาจากองคกรสื่อ สถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องสื่อ และภาคประชาชน ที่มีสวนตรวจสอบทำงาน 
ของสื่อทุกแขนง การลดการเสนอสื่อที่มีภาพลามกอนาจาร 
พลังประชาชนเปนสวนที่สำคัญในการชวยถวงดุล เพราะ 
การปลอยใหดูแลกันเอง ยอมไมสามารถทำไดเต็มที ่ เหมือน 
ดังวลีที่วา “แมลงวันตอม...ยอมไมตอมแมลงวัน” สื่อไทย 
เรายังมีพลังไมเต็มที่ จึงยังคงเปนเสือกระดาษ เพราะบาง 
สื่อก็ยังไมเชื่อ ไมรับผิดชอบพอ

อาทิ ปรากฎการณการรักษาสิทธิเลือกตั้ง จึงเกิดขึ้น 
ซ่ึงเกิดจากภาคประชาชนรวมตัวกันผานส่ือ Social Network 
ในกลุมผูใช โทรศัพทสมารทโฟนตาง ๆ  ซึ่งนับวันกลุมนี้จะมี 
พลังมากขึ้นเรื่อย ๆ  แมแตสถานีโทรทัศนดาวเทียมก็ไว และ 
มีความออนไหวมาก ที่ตองถูกควบคุมเรื่องการโฆษณาสินคา 
ที่มักปลอยใหมีการโฆษณาเกินจริง โดยขาดความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ในแงของการปฎิรูปการเมืองก็ควรดำเนินการอยาง 

จริงจัง และควรมีการปฎิรูปเร่ืองการใชส่ือไปในเวลาเดียวกัน

สื่อควรควบคุมกันเองอยางไร
สื่อเองก็มีปญหา เรื่องการเปนเจาของ การครอบครอง 

สื่อ จากนายทุนเอกชน โดยมีเรทติ้งเปนตัวนำ และกำหนด 
บทบาทของสื่อ บางรายก็เนนเรื่องการขายโฆษณามากจน 
ขาดความรับผิดชอบตอสังคม หรือ ถาสื่อนั้นมีจริยธรรม 
ก็ควรสรางผลกำไร ดวยความมีจริยธรรม และรับผิดชอบ 
ตอสังคมในเวลาเดียวกัน เพราะสื่อนั้นมีอิทธิพลตอประชาชน 

ระยะเวลาก็สำคัญ สื่อเองตองมีการสั่งสม มิติหนึ่งที่ 
ตองพูดถึงคือ การปฎิรูปสื่อแบบไหน อยางไร ตองมีการ 
พูดคุย เพราะปจจุบันสื่อก็มีการขาม Platform เพราะสื่อ 
หนังสือพิมพ ก็มีสื่อทีวี และสื่อออนไลน อาทิ นสพ.ไทยรัฐ 
ก็มีทั้งสื่อทีวี และสื่อเวบไซด นี่คือ ตัวอยางสื่อที่เปน Multi 
platform ยิ่งเปนความจำเปนที่ทุกสื่อตองมีความรับผิดชอบ 
และมีจริยธรรม

บทบาทของ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยฯ
ในแงของภาคการศึกษา ผูทำหนาที่ดานการใหความรู 

ก็จะทำหนาที่อบรมนักศึกษาที่จะออกไปทำงานในสื่อตาง ๆ 
พยายามนำเสนอแนวทางในการปฎิรูปสื ่อในสภาวการณ 
ตาง ๆ โดยหลักเราจะทำหนาที่ใหบริการทางวิชาการ 
นอกจากนี้ยังเขาไปเปนกรรมการ ในสภาการหนังสือพิมพ 
แหงชาติ

“เราปฎิเสธไมไดวา ยุคขอมุลขาวสารทวมทันในปจจุบัน 
การเผยแพรขาวสารที่ตองมีความจริง ควรมีการกลั่นกรอง 
อยางดี จำเปนตองมีการกลั่นกรองขาวสารที่จะเผยแพร 
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม” ดร.มานะ ไดกลาวทายสุด
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เมื ่อมีการกลาวถึงเรื ่องของการ
ทองเที่ยวก็คงไมสามารถปฏิเสธไดวา 
ยังคงเปนแนวนโยบายหน่ึงท่ีทางรัฐบาล 
ใหความสำคัญและสนับสนุนมาอยาง 
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย (ททท.) ก็ไดมีการ 
วางแผนในเรื ่องของการทองเที ่ยวให 
เกิดความสอดคลองตามนโยบายของ 
ร ัฐบาลและพร อมจะข ับเคล ื ่อนให  
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเห็นผลใน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดลอม

 ทั้งนี้ การทองเที่ยวของไทย 
ในปจจุบัน คงจะไมใชเพียงแคการ 
เดินทางไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ 
ดวยความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
เพียงอยางเดียวอีกตอไป เพราะใน 
ทางกลับกันเมื ่อการทองเที ่ยวมีการ 
ปรับตัวและขยายทิศทางในการสราง 
พื ้นที ่ใหสนองตอบแนวทางของการ 
พัฒนาชุมชนทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ 
ของประเทศไทยดวย ก็เทากับทำให 
เห ็นว าช ุมชนทองถ ิ ่นม ีการเตร ียม 
ความพรอมในเรื่องของการสรางพื้นที่ 
ใหมีความเหมาะสมตามวิถีชีวิตของ 
ชุมชนมากขึ้น จนทำใหนักทองเที่ยว 

เกิดความสนใจและมีความตองการที่ 
จะเขาไปสัมผัสรูปแบบการทองเที่ยว 
ใหมๆ โดยอาศัยแหลงชุมชนตางๆ ที่ 
จะเปนผูใหการเรียนรูและใหการบริการ 
ไดมากขึ้น การทองเที่ยวของไทยจึงมี 
ความหลากหลายไปตามลักษณะของ 
ทองถิ ่นและมีความแตกตางไปตาม 
ลักษณะของพื้นที่ของชุมชนนั้นๆ

“การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” 
นับเปนการทองเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ที ่ไดการผลักดันและการรวมมือกัน 
ระหวางหนวยงานตางๆ ภายในชุมชน 
ที่มีความตองการพัฒนาและสรางสรรค 
พื้นที่ใหเกิดคุณคาในดานการทองเที่ยว 
โดยไดร ับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
เปนอยางดี 

กลาวไดว า การทองเที ่ยวเชิง 
สรางสรรค หรือ Creative Tourism 
คือการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีคำนึงถึง 
ความยั ่งยืนเนนประสบการณของ 
นักทองเที ่ยวจากการเรียนรู มรดก 
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่และการสราง 
ความผูกพันระหวางนักทองเที ่ยว 
กับเจาบานอันเปนผลใหเกิดความ 
ประทับใจและจดจำพ้ืนท่ีทองเท่ียวน้ัน 
ตลอดไป(www.thaicreativetourism 
.com)

นอกจากน้ี พันเอก ดร.นาิกอัติภัค 
แสงสนิท ผูอำนวยการองคการบริหาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว 
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ 
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สอบถามสมัครใชบรการไดที่  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา,  ATM / ADM,  KTB netbank  และ KTB Telebanking

ตั้งเเตวันนี้เปนตนไป

*เง่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด



อพท. (อางถึงในhttp://www.dasta 
.or.th) ไดกำหนดนโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "การทองเทีย่ว 
เชิงสรางสรรค (Creative Tourism)" 
วาหมายถึง "การทองเที่ยวที่สัมพันธกับ 
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน 
และเอกลักษณสถานท่ี โดยนักทองเท่ียว 
ไดเรียนรู เพื ่อสรางประสบการณตรง 
รวมกับเจาของวัฒนธรรมและมีโอกาส 
ไดใชชีวิตรวมกันกับเจาของสถานที ่ 
และเปนการสรางมูลคาเพิ ่มใหก ับ 
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน 
และเอกลักษณของสถานท่ีไมใชกิจกรรม 
ท่ีเนนรายไดของชุมชน แตเปนกิจกรรม 
ที่เนนคุณคาของชุมชนเทานั้น

จากความหมายและแนวทาง 
ดังกลาวขางตน พอจะทำใหเห็นภาพ 
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคไดวา 
เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่มีความ 
มุ งเน นใหน ักทองเที ่ยวไดม ีโอกาส 
เร ียนรู ว ิถ ีช ีว ิตของชุมชนในภูมิภาค 
ตางๆ มากขึ้นกวาในอดีตที่มีแตการ 
เดินทางไปทองเที่ยวและก็เดินทางกลับ 
โดยยังไมไดซึมซับความเปนทองถิ ่น 
หรือไมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู  

วิถีชีวิตกับผูคนในทองถิ่นอยางจริงจัง 
ซึ่งในสวนนี้เองอาจจะทำใหขาดสีสัน 
ในการเดินทางไปทองเที่ยวไปก็ได 

ท้ังน้ี ภูมิภาคตาง  ๆของประเทศไทย 
ที ่ไดมีการปรับตัวและพัฒนาพื ้นที ่ 
ใหเปนสถานที ่ทองเที ่ยวและแหลง 
เรียนรูตามรูปแบบของการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคก็มีมากมายหลายแหง 
ตัวอยางเชน ภาคเหนือ ไดแก จังหวัด 
สุโขทัย จังหวัดนาน ภาคอีสาน ไดแก 
จังหวัดสุรินทร จังหวัดยโสธร ภาคกลาง 
ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด 
เพชรบุรี ภาคใต ไดแก จังหวัดสงขลา 
จังหวัดปตตานี เปนตน จังหวัดตางๆ 
ในแตละภูมิภาคลวนเปนจังหวัดที ่มี 
ความนาสนใจแตกตางกันไป 

เราลองนึกกันดูวาหากการเดินทาง 
ทองเที่ยวในแตละครั้งหรือแตละพื้นที ่
ทำใหเราไดสามารถเรียนรู เกี ่ยวกับ 
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ ่นของ 
จังหวัดตางๆ หรือไดรวมกิจกรรมตางๆ 
ตามที่ภูมิภาคนั้นๆ มีอยู ก็คงจะทำให 
เปนการเดินทางทองเที่ยวที่เกิดความ 
ประทับใจและจดจำไดอยางไมลืมเลือน 
ซึ ่งก็จะสงผลใหชุมชนทองถิ ่นตางๆ 

น้ันสามารถสานตอรูปแบบการทองเท่ียว 
ใหมีความยิ่งยืนและเปนแหลงเรียนรู 
ที่สำคัญของภูมิภาคไดดียิ่งขึ้นตอไป

นอกจากนี้ ก็ยังเชื่อไดวาการ 
ทองเที ่ยวจะเปนสวนหนึ ่งของการ 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 
อีกมากมาย “การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค” 
จึงเปนอีกคำหนึ่งที่เรียกไดวามีบทบาท 
สำคัญในการสรางแรงจูงใจและสราง 
สีสันใหเกิดความตองการในเดินทาง 
มาทองเที่ยวของผูคนจากทุกภูมิภาค 
ทั่วโลก และก็อาจจะเปนรูปแบบของ 
การทองเที่ยวที่สรางความตื่นตาตื่นใจ 
ใหแกนักทองเที ่ยวไดในอีกรูปแบบ 
หนึ่ง อีกทั้งยังเปนการสรางศักยภาพ 
ในดานพื้นที่ทองเที่ยวเพื่อเตรียมการ 
กาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ไดในอีกทางหนึ่งดวย

รายการอางอิง
www.dasta.or.th
www.mycreativetourismthailand 
.com
www.thaicreativetourism.com
http://travel.truelife.com
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การดำรงอยูของรายการ “กบ 
นอกกะลา” เปนสิ่งยืนยันวารายการ 
โทรทัศนที่เสนอใหผูชมไดรับความรู
ยังไมขาดหายไปจากสังคมไทย และ 
ส ั ง คม ไทยย ั ง ต  อ ง ก า ร ร ายกา ร 
โทรทัศนที ่เสนอความรู แกผู ชมอยู  
เพ ียงแตว ารายการความรู น ั ้นจะ 
ตองทำใหเกิดความนาสนใจ ชวน 
ติดตาม หรือที่เรียกวา สาระบันเทิง

กบนอกกะลา ไดใหความรูแก 
ผู ชมมาอยางยาวนานหลายป มี 
ความรูที่นำเสนอนับรอยเรื่อง แตละ 
เรื่องเปนเรื่องราวใกลตัว แตความรู 
กลับไกลหาง และมองขามไปวามี 
ความรู และความนาสนใจซุกซอนอยู 
การต้ังช่ือรายการวา “กบนอกกะลา” 
มีความหมายที ่ยอนสำนวนไทยอยู  
ในตัว จากสำนวนที ่ว ากบในกะลา 
หมายถึงเขาใจวาตนมีความรูมาก แต 
แทจริงแลวยังรูนอย ดุจดังอยูในโลก 
แคบ เชนในกะลาที่ครอบขังตัวเองไว 
การที่สังคมไทยมีสำนวนวากบในกะลา 
ยอมสะทอนถึงวัฒนธรรมในการแสวง
หาความร ู  ของคนไทยอย ู  ไม น อย 
อยางนอยก็ไมเห็นดวยกับการที่เชื่อมั่
นในความรูวาตนมีเพียงพอและเหนือ

คนอื่น เพราะแทจริงแลว สำนวนไทย 
ที่วา “ยิ่งเรียนยิ่งโง” ก็ยืนยันใหเห็น 
วา เมื่อศึกษาหาความรูไปมากๆ แลว 
ก็จะพบวายัง มีความรูอีกมากมายที่ 
เรายังไมรู และถึงรู แลวก็ยังรู ไมจริง 
รูไมหมด ดังนั้นกบนอกกะลาจึงปฏิวัติ 
ความคิดของคนไทยใหยอมรับวายังมี
ความรูอีกมากมายที่ยังเขาไมถึงตัวตน 
ของผูคนในสังคมไทย

เรื ่องราวที่นำเสนอผานรายการ
กบนอกกะลา อาจเปนความรูที่บางคน 
เห็นวาเปนเพียง “เกร็ด” มิใช “เน้ือแท 
ของความรู” แตความจริงแลว การได 
รู อะไรกวางขวาง ยอมนำมาสู การ 
ศึกษาหาความรูในระดับลึกและกวาง 
เมื่อพิจารณาไปแลว สังคมไทยมักมอง 
วา “ความรู” คือเรื่องยาก คือเรื่องที่ 
เขาไมถึง จำเปนตองอาศัยกระบวน 
การเรียนรูอยางเปนระบบ ดังจะเห็น 
ว  า หล ั ก ส ู ต รก า รศ ึ กษาขอ ง ไทย 
ม ักให ศ ึกษาในเร ื ่องท ี ่ห างไกลต ัว 
และยังไมสามารถบอกแกผูเรียนไดวา 
จะรูไปเพื่ออะไร เปนพื้นฐานของวิชา 
ความรูอยางไรตอไป รวมถึงไมสามารถ 
นำความรูน้ันไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 
ไดดวย คนมีการศึกษาในสังคมไทย 

จำนวนมาก จึงไมมีความรู และใน 
ขณะเดียวกัน คนที่มีความรูจำนวน 
มากก ็ เ ป  นคนท ี ่ ไ ม  ม ี ก า รศ ึ กษ า 
ตัวอยางเชน ปราชญพื้นบานจำนวน 
มาก ซึ ่งร่ำเรียนในระบบการศึกษา 
นอยมาก แตสามารถแกไขปญหาให 
แกชุมชนของตนไดจนไดรับการยอมรับ 
อยางกวางขวาง

รายการกบนอกกะลาไดอาศัย 
ชองวางของวัฒนธรรมความรู นี ้มา 
สรางเปนเนื้อหาของรายการ เพื่อให 
ผูชมไดรับทราบเรื่องราวใกลตัว เพื่อ 
ใหมีความรูอยางลึกซึ้งตอไป

ประการสำคัญคือ ความรูหลากหลาย 
ท่ีนำเสนอน้ัน ไดนำเสนออยางนาสนใจ 
เพลิดเพลิน เสมือนกับวาผูชมกับผูดำเนิน 
รายการไดติดตามคนหาความรูนั ้นไป
ดวยกัน จนกระทั่งไดพบกับความจริง 
บางประการ ทำใหผูชมเกิดความรูสึก 
วามีเพื ่อนรวมแสวงหาความรูไปดวย 
แมวากบนอกกะลาจะไมสามารถสราง 
“ชุมชนทางวิชาการ” ขึ้นมาไดก็ตาม

ความรูที่นำเสนอในรายการกบ
นอกกะลาจัดเปนความรู นอกระบบ 
ซึ่งมิไดอยูในหลักสูตรของระบบการ
ศึกษา แตความรูนอกระบบนี้แหละ 
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อาจารยฐนธัช กองทอง

สาระบันเทิงกับความรูนอกระบบ
‘กบนอกกะลา’



ที ่ทำใหสังคมไทยดำรงอยู ไดอยาง 
เสมอภาคกัน เพราะความรูที่แทจริง 
นั้น ควรเปนความรูที่ยังประโยชนให 
แกคนทุกกลุมในวงกวางมากที่สุดเทา
ที่จะทำได มิใชความรูที่นำเสนอผาน 
หลักสูตรแตเพียงอยางเดียว

ความรูนอกระบบ จึงเปนความรู 
ท่ีนำไปสู “ความรอบรู” เพ่ือชีวิต สวน 
ความร ู  ในระบบเป นความร ู ตามท ี ่ 
“รัฐ” ตองการใหประชาชนรูอยางเปน 
ลำดับขั้น ดังนั้นรายการกบนอกกะลา 
จึงเปนรายการความรู ท ี ่ เสริมความ 
รอบรูใหแกผูชมไดรูกวางมากขึ้น เพื่อ 
นำไปปรับใชกับชีวิตและเชื ่อมโยงสิ ่ง
ที ่พบเห็นในสังคมไทยเขากับความรู  
ในระบบตอไป

ว ิธ ีการนำเสนอท ี ่ทำให ผ ู  ชม 
เพลิดเพลินก็คือ การเสนอในรูปแบบ 
รายการสารคดี โดยมีผูดำเนินรายการ 

นำพาผูชมไปพบกับ “ความจริง” และ 
“ของจริง” ใน “พ้ืนท่ีจริง” จาก “บุคคล 
จริง”

การเนนความจริงน ี ้ เป นหัวใจ 
ของสารคดี แมวารายการโทรทัศนจะ 
เปนการประกอบสรางขึ้น โดยที่ผูชม 
มิอาจรูไดวาทีมงานไดตัดฉากหรือภาพ 
รวมถึงเนื ้อหาอะไรไปบาง แตการ 
ประกอบสรางน้ีก็ไดทำใหผูชมมีสวนรวม 
ไปกับผูดำเนินรายการ

รายการกบนอกกะลามีลีลานำ 
เสนอคลายกับติดตามผูดำเนินรายการ 
ไปทำรายการสารคดี จึงทำใหความรู 
นั้นผสานกับความจริงดวย เปนการ 
เรียนรูที่นำตัวเองลงไป “คลุก” มิใชรู 
เพราะผาน “ปาก” ของคนอ่ืน รายการ 
กบนอกกะลาจึงเปนรายการความรูที ่
ตางไปจากรายการประเภทเดียวกันที่
เนนใหผูชมติดตาม “บท” สารคดีที่มี 

ผูกลั่นกรองและ “ยอย” ความรูนั้น 
ออกมาแลว

การที่กบนอกกะลามีชีวิตอยูยืน
ยงยาวนาน จึงเปนเรื่องที่นาสนับสนุน 
อยางยิ่ง และเปนเรื่องที่รัฐนาจะให 
การสงเสริมโดยใหมีการผลิตรายการ
แบบนี้อีกหลายรายการ เพื่อใหผูชม 
ไดเรียนรู “ความจริง” บางดาน ใหแตกตาง 
ไปจากรายการกบนอกกะลา ซึ่งเนน 
สารคดีเสนอความจริงในทำนองติดตาม 
หาตนเรื่องหรือแหลงผลิต รวมถึงวิธี 
การผลิตสิ่งของเครื่องใชตางๆ และจะ 
ดีไมนอยหากรายการนี ้จะใหคนทาง 
บานไดร วมสนุกโดยจัดทำรายการ 
สารคดีแนวกบนอกกะลามาประกวด 
อยางนอยก็ความรูที่มีอยูในชุมชนแต
ละแหง ซึ่งเปนความรูที่มาจากคนใน 
ชุมชนเอง

กลาวกันวาประเทศใดก็ตาม 
หากรายการสารคดีไดรับความนิยม
อยางมากแลว ยอมแสดงใหเห็นวา 
ประเทศนั้นมีความเจริญ มีผูคนที่ใฝ 
หาสาระความรู ดังนั้นการที่ประเทศ 
ของเรายังแสวงหาความบันเทิงดวย 
การชมรายการตางๆ เพื่อ “ฆา” เวลา 
และหลีกหนีจากความจริงอันเจ็บปวด
ในชีวิตประจำวันอยูนั้น ยอมแสดงให 
เห็นวาว ัฒนธรรมความรู ย ังไมแพร 
หลายและเขาถึงผูชมเทาที่ควร
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“เกร็ด” มิใช “เนื้อแทของความรู”

แตความจริงแลว การไดรูอะไรกวางขวาง
ยอมนำมาสูการศกษาหาความรูในระดับลึกและกวาง

เรื่องราวที่นำเสนอผานรายการกบนอกกะลา
อาจเปนความรูที่บางคนเห็นวาเปนเพียง 
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
อยูที่ระดับ 99.7 ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา และยังคง 
อยูต่ำกวาเสนมาตรฐานที่ 100 ตอเนื่อง คาดวาทิศทาง 
การสงออกจะยังไมฟนตัว เนื่องจากปจจัยในประเทศยัง 
คงกดดันการสงออก โดยดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 
และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สงสัญญาณ 
หดตัว อยางไรก็ตามปจจัยดานตางประเทศสงผลดีตอการ 
สงออกไทยโดย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ สงสัญญาณขยายตัว

Export Warning System (EXWA) 
EXWA สงสัญญาณซบเซา คาดวาการสงออกไทยเดือน 
กุมภาพันธ 2557 จะยังไมฟนตัว มูลคาการสงออกมี 
แนวโนมหดตัวหรือขยายตัวไดเพียงเล็กนอย เนื่องจาก 
ปจจัยลบภายในประเทศที่สงผลกระทบตอการสงออก 
ไทยเปนหลัก โดยพบวาการนำเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ 
หดตัวตอเนื่องรอยละ 14.47 และ 5.19 ตามลำดับ 
นอกจากนี ้ย ังพบวาอ ัตราการใช กำลังการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมลดต่ำสุดในรอบ 19 เดือน อยางไรก็ตาม 
ปจจัยดานตางประเทศยังคงเปนบวกตอการสงออกไทย 
โดย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แตะ 
ระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 และมีคาสูง 
กวาระดับมาตรฐาน (ระดับ 50.00) เปนเดือนที่ 11 เกิด 
จากปจจัยหลกั คือ ดัชนีคำสั่งซื้อสินคาใหม ดัชนีการผลิต 
และดัชนีการจางงานขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงพบวาดัชนี 
ผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นทาง 
ธุรกิจของสหภาพยุโรปมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

การวิเคราะหทิศทางการสงออกไทยเดือนกุมภาพันธ 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกไทยเดือนกุมภาพันธ 2557 ยังไมมีสัญญาณการฟนตัว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปจจัยภายในประเทศที่สงผลดานลบตอการสงออกไทย  
โดยการนำเขาสินคาในกลุมสินคาทุนและปจจัยการผลิตยังคงหดตัวตอเนื่อง เปนผลมาจากการนำเขาสินคาในกลุมเครื่องจักร อุปกรณสำหรับผลิตกระแสไฟฟา 
คอมพิวเตอร รถไฟ และเรือลดลง รวมถึงการนำเขาสินคาในกลุมสินแร ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สินคาอุตสาหกรรม สินคาเกษตรและเกษตร 
แปรรูป เปนตน นอกจากนี้อัตราการใชกำลังการผลิต รวมถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังมีทิศทางลดลงตอเนื่อง อยางไรก็ปจจัยตางประเทศบางตัวยังสง 
สัญญาณบวกตอการสงออกไทย โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global Manufacturing PMI) ซึ่งสะทอนภาพการผลิตโลก ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง แตะ 
ระดับสูงสุดนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 และมีคาสูงกวาระดับมาตรฐาน (ระดับ 50.00) เปนเดือนที่ 11 เกิดจากปจจัยหลัก คือ ดัชนีคำสั่งซื้อสินคาใหม 
ดัชนีการผลิต และดัชนีการจางงานขยายตัวเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหภาพยุโรป ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสงสัญญาณการฟนตัวของ 
เศรษฐกิจยูโรโซน 

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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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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