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ชูในหลวงนำศก.พ้นวิ กฤต ตำมรอยองค์ต้นแบบหลักธรรมำภิ บำล
Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)
"พล.อ.ประยุทธ์" สานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ชูพระมิง่ ขวัญ รัชกาลที่ 10 นักธุรกิจ หอการค้า
สมาคมธนาคาร แซ่ซ้อ งพระวิส ยั ทัศ น์ อภิป รัชญา องค์ต้นแบบหลักทรงงานด้ว ยหัว ใจธรรมาภิบาล มี
คุณ ธรรม ซี.พี.-สหพัฒ น์ -สามารถฯ ทัวหล้
่ าใส่เกล้าฯสดุดี "พอเพียง" นาพาเศรษฐกิจไทยพ้นภัยวิกฤต
เติบโตยังยื
่ น
อภิปรัชญา "แยกกันเราอยู"่
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่ กล่าวว่า จากการที่
ได้ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยติดตัง้ ระบบจานดาวเทียม ณ พระตาหนักภูพงิ ค ราชนิเวศน์ จ.
เชียงใหม่ และที่พ ระตาหนัก อื่น ๆ ในพื้นที่แปรพระราชฐาน ได้มโี อกาสสัมผัสพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับ
ระบบโทรคมนาคมที่เคยมีพ ระราชดารัส และเป็ นอภิปรัชญา ต่ อหน้ าวิศวกร สื่อสาร ที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระ
ตาหนักทักษิณ ราชนิเวศน์ ความว่า "แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย" ซึง่ มีความหมายตามทีท่ รงพระกรุณา
อธิบายภายหลังว่า "ระบบสื่อสารถ้ามารวมอยู่กนั ในทีเ่ ดีย ว ช่องทางเดียว หากเกิดความเสียหายไปทุกจุด
ทุกช่องทาง จะเสียหมด ใช้การสื่อสารไม่ได้ แต่ถ้าไปแยก ๆ กันหลาย ๆ จุด จุดหนึ่งเสีย ก็ยงั ใช้อกี จุดหนึ่ง
ได้
พระราชดารัส "แยกกันเราอยู่ รวมกันเราตาย" ในครัง้ นัน้ ได้นามาสู่หลักการทางาน และเทคนิคใน
การวางระบบโทรคมนาคมหลายด้านในเวลาต่อมาทีเ่ ขาจดจา และนามาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้ และหลักการ
นี้ได้ก ลายเป็ น แนวทางในการวางระบบสื่อ สารและไอที เพื่อ รองรับภัยพิบ ัติต่ าง ๆ ของประเทศที่ห้าม
รวมกันเป็นจุดเดียว
เศรษฐกิจพอเพียงฉบับสหพัฒน์
นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า กลุ่มสหพัฒน์ได้น้อมนาเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ถ้าคนไทยทุกคนนาเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่า
เศรษฐกิจโลกจะตกหรือเป็ นอย่างไร แต่เราก็จะอยู่ได้ ถ้าเรารูจ้ กั เศรษฐกิจพอเพียงก็จะทาให้ตกน้ าไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้
นายบุณยสิทธิ ์ยังยกตัวอย่างด้วยว่า การลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์ พยายามเน้ นการลงทุนแต่พอตัว
ลงทุนไปแล้วขอให้อยูร่ อดแล้วก็เลีย้ งพนักงานได้หลาย ๆ คน ไม่ใช่ว่าจะกอบโกยมาก ๆ
"เราโชคดีท่ีม าอยู่ในเมือ งไทย และที่ส ามารถท าธุ รกิจมาจนถึงวัน นี้ ได้ก็เพราะในหลวง ไม่ได้
แบ่งแยก หรือกีดกันว่า นัน่ คนไทย นี่คนจีน บรรพบุรุษ เวลาตายรุ่นคุณปู่อยู่เมืองไทยก็ฝงั อยู่ท่เี มืองไทย
เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราต้องทาดีให้ประเทศ"
"เอไอเอส" ยึดหลักธรรมาภิบาล
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธาน เจ้าหน้ าที่บ ริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส)
กล่าวว่า "สิง่ สาคัญ คือ หลายครัง้ ที่พระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องจริยธรรมว่า การ
ทางาน หรือการทาอะไรต่าง ๆ ต้องมีจริยธรรม ซึง่ ผมขอใช้ภาษาปจั จุบนั ว่า ธรรมาภิบาล กล่าวอย่างง่าย
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ๆ คือ ความดีงาม โดยการทางานให้ถงึ เป้าหมายนัน้ ต้องทาในทางที่ดดี ้วย รวมถึงมีคุณธรรมในเรื่องของ
ความเทีย่ งธรรมและยุตธิ รรม ซึง่ สาคัญมาก เพราะการจะเป็ น ผูบ้ ริหารนัน้ ต้องมีคุณธรรมในข้อนี้ หากไม่ม ี
ก็ย่อมไม่ได้รบั ความเคารพและศรัทธา จากหัวใจของลูกน้ องและทีมงาน ต่อให้เป็ นผู้บริหารที่มคี วามเก่ง
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถปกครองคนเป็ นจานวนมากได้ และเรื่องความเพียร ไม่มสี งิ่ ใดที่สาเร็จโดยง่าย
ต้องมีความเพียรหรืออดทนในการทางาน"
"เหนืออื่นใด พระองค์ท่านยังได้พระราชทานกาลังใจไว้ว่า การทากิจการงานใด ๆ ย่อมต้องมีปญั หา
ั หาด้ ว ยการใช้ ป ญ
ั ญา เคยมีร บั สัง่ ไว้ ว่ า เครื่อ ง
เป็ น เรื่อ งธรรมดา ทรงชี้แ นะแนวทางในการแก้ ป ญ
คอมพิวเตอร์ เครื่องสมองกลทัง้ หลาย ใช้ทาอะไรได้มากก็จริง แต่ปญั ญาของคนนัน้ เก่งกว่าเครื่องจักรกล
มาก เพราะฉะนัน้ หากมีปญั หาเกิดขึน้ ก็ใช้ปญั ญาแก้ไข แล้วทุกอย่างจะบรรลุเป้าหมายผลสาเร็จ"
นายสมชัยกล่าวว่า แม้วนั นี้พระองค์ท่านเสด็จสู่สรวงสวรรค์แล้ว แต่พระองค์ท่านยังอยูใ่ นหัวใจของ
คนไทยทุกคน สิง่ ทีพ่ วกเราควรทาต่อจากนี้ คือ น้อมนาสิง่ ทีพ่ ระองค์ท่านสอนไว้มาเป็นหลักในการเดินตาม
รอยพระบาท เชื่อว่าถ้า ใครปฏิบตั ติ ามแล้ว คนคนนัน้ จะประสบความสาเร็จ ความเจริญ และหากทุกคน
ร่วมมือกันทาทัง้ ประเทศ ก็จะนาพาความเจริญมาสู่ประเทศได้อย่าง แน่นอน
บ้านกานดา "ไม่ทาอะไรเกินตัว"
นายอิสระ บุญยัง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กานดา พร็อพเพอร์ต้ี จากัด กล่าวว่า หลักการทรงงาน
รัชกาลที่ 9 เป็ นหลักธรรมทีบ่ ริษทั ยึดมันเสมอมาตลอด
่
30 ปี โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คือไม่
ทาอะไรเกินตัวแม้ธุรกิจต้องแข่งกับรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ กานดากรุป๊ ก่อตัง้ มา 30 ปี ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 มาแล้ว ทาให้รตู้ วั เองว่า ต้องมุ่งสร้าง
องค์กรให้แข็งแกร่ง
ธุรกิจทัวหล้
่ าใส่เกล้าฯ พอเพียง
นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก กล่าวว่า เราได้
น้อมนาพระราชดารัส มาใช้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ภาคเอกชน
เข้าไปสนับสนุ นเกษตรกร และเป็ นทางออกของเกษตรไทย ต้อ งเน้นการให้ความรู้ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดต้นทุน ยกระดับสหกรณ์ให้มมี าตรฐาน ซึง่ อยูใ่ นแผนใหญ่ของยุทธศาสตร์หอการค้า 2020 ด้วย
นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิ ดเผย ถึงการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานในองค์ กรว่า พระองค์ท่านคือแบบอย่างที่ดใี นการดาเนินชีวติ
แบบพอเพียง และการประกอบธุรกิจ ทาให้เรามีจติ สานึกทีด่ ใี นการไม่เอาเปรียบสังคมส่วนรวม เมือ่ ได้กาไร
จากการทาธุรกิจก็ตอ้ งคืนกาไรให้สงั คม
นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการผู้ จดั การ บริษัท
เจริญ ชัย แทรกเตอร์ จากัด กล่ าวว่ า ได้น้ อ มน าหลัก ค าสอนมาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะเรื่อ งหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดียวกับ นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า
ได้พยายามขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมีเหตุผล มีภมู คิ ุม้ กันทีด่ ี
ด้าน ดร.พิทกั ษ์พงษ์ ชัยคช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิ ดเผยว่า พระราชดารัส
รัชกาลที่ 9 นัน้ สาหรับตนแล้วถือเป็ นมงคลอย่างยิง่ คือการมีจติ อาสา ความพอเพียง ขณะทีน่ ายไกรสิน โต
ทับเที่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ผลิตภัณ ฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน) เชื่อมันว่
่ า
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คาสอนพระองค์ท่าน ครอบคลุมทุกด้าน หากนามาปรับใช้ จะนาพาความสุข ความเจริญ ให้กบั ครอบครัว
องค์กร และสังคม
นายฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจังหวัด อุ ด รธานี เปิ ด เผยว่ า ในฐานะที่เป็ น
ผูป้ ระกอบการ จะแนะนาพนักงานในการใช้ชวี ติ ประจาวัน เรือ่ ง "ความประหยัด"
นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า แนวคิดของพระองค์ท่านเรื่อง
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทีย่ อมรับของคนทัวโลก
่
องค์การยูเนสโก ส่งเสริมให้ทุกประเทศใช้ในการบริหาร
บ้านเมือง แนวคิดของพระองค์ท่าน เรือ่ ง "เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นทางรอดของโลก"
ชูพระมิง่ ขวัญรัชกาลที่ 9,10
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
ในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ น" ว่า นับจากนี้สบื ไปแม้จ ะยังเป็ นช่วงเวลาแห่งความ
ขมขื่นสุ ดที่คนไทยจะหัก ห้ามหัวใจแห่งความรักและความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ขอให้พ่ีน้อ ง
ประชาชนทุกท่านได้ดารงตนให้เข้มแข็ง ครองสติให้บริบูรณ์ ตัง้ จิตให้มนคงอยู
ั่
่ในความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาทีส่ ุดมิได้ท่สี านต่อพระราชปณิธานและช่วยกันสานต่องานที่ยงั ไม่เสร็จสิ้น
เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทยต่อไป
"วันนี้ พ ระองค์ท่ านจะมิได้ป ระทับ เป็ นพลังของแผ่ น ดิน ดัง่ เช่ น ที่ผ่ านมา แต่ เรายังมีส มเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 ประทับเป็ นมิง่ ขวัญและกาลังใจ โดยเสด็จขึน้ ทรงราชย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
และสานต่อพระราชภารกิจ แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถสืบไป"
องค์ตน้ แบบสภาหอการค้า
กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัง้
ปณิธานจะเจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาทเป็นต้นแบบ และเป็ น แรงบันดาลใจในการทางานเพื่อประโยชน์
แก่สงั คม คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคม พันธกิจที่สาคัญของหอการค้าไทย ที่จะ
ดาเนินรอยตาม คือ การสร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการเติบโตอย่าง ยังยื
่ น
คณะกรรมการหอการค้าไทย จะพยายามสร้าง "บุคลิกภาพของ คนหอการค้า" ให้มภี าพลักษณ์ท่ี
โดดเด่นใน 4 ด้าน คือ 1.มีวสิ ยั ทัศน์ เชีย่ วชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี 2.มีเครือข่ายคุณภาพ จาก
ผู้ เชี่ย วชาญที่ห ลากหลาย 3. ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง สร้า งสรรค์ ส ิ่ง ใหม่ ด้ ว ยนวัต กรรม และลงมือ ท าด้ ว ยความ
คล่องแคล่ว และ 4.ยังยื
่ น ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ ยึดมัน่ ความพอเพียง
ซี.พี.สดุดนี าเศรษฐกิจพ้นวิกฤต
"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผูบ้ ริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด กล่าวถึงการร่วมสืบสานแนวพระราชดาริ-อภิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
ธงนาชัยในการผ่านวิกฤตชาติ-วิกฤตต้มยากุง้ 2540 มาได้
"ตอนนัน้ เป็ นช่วงหนักทีส่ ุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย หากยังลามไป
ทัว่ ภู ม ิภ าคเอเชีย กิจการหลายอย่างต้อ งปิ ดตัว ลง หรือ ขายออกไป บางรายต้อ งปรับ โครงสร้าง หรือ
ล้มละลายก็ม ี เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราจ่ายหนี้คนื ทุกบาท ทุกสตางค์ เพียงแต่ต้องขอเวลา ซึ่งกว่าจะผ่าน
วิกฤตครัง้ นัน้ มาได้ ต้องใช้เวลาร่วม 10 ปี"
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"ผมจาได้ว่าตอนนัน้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สติทงั ้ ระบบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้
เราทุกคนเรียนรูว้ ่าสิง่ ที่พระองค์สอนคือ ทาอะไรอย่าเกินตัว อย่าวางตัวเองอยู่บนพื้นฐานของความโลภ
หรือความเห็นแก่ตวั ไม่ทาอะไรทีไ่ ด้มาจากการเบียดเบียนผูอ้ ่นื ทาให้เกิดความยังยื
่ นอย่างแท้จริง"
"โครงการในพระราชด าริ เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์จ ึงน้ อ มน าไปปฏิบ ัติ เพราะพระองค์ท รงเพีย ร
พยายาม ทาโมเดลจาลองหลายเรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งเกษตรกรรม การพัฒนาเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น เพราะ
ไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ทัง้ ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้อ งปรับตัว ยิง่ หากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะต้อง
เรียนรูก้ ารพัฒนาไปสู่การเป็ นพาร์ตเนอร์กบั เกษตรกร"
ธนาคารก้าวตามหลักคุณธรรม
ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานอยู่เป็ นประจา รวมทัง้ เรือ่ งความเพียร เพื่อให้
สามารถพัฒนากิจการต่าง ๆ ให้มคี วามก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น
"ผมก็ใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวติ มาตลอด คือไม่ทาอะไรเกินตัว ตัดสินใจทาอะไรก็ต้องตัง้ อยู่บน
หลักการและเหตุผล ให้ความสาคัญในการพิจารณาเรื่องความเสีย่ งเสมอ"
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมี 2 เงื่อนไขสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการดาเนินชีวติ
และการทางาน คือ เงื่อนไขความรู้ ที่เราต้องมีค วามรอบรู้ รอบคอบ ตระหนักในคุณ ธรรม ซื่อ สัต ย์ มี
สติปญั ญา ขยันอดทน และแบ่งปนั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รบั การยอมรับนาไปใช้ในการพัฒนา ประเทศต่าง ๆ นับว่าเป็ น
พระ
มหากรุณ าธิคุ ณ ที่พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิต ร ได้
พระราชทานหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งนี้ แ ก่ ค นไทย และหากคนไทยทุ ก คนได้น า หลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวติ และประกอบกิจการต่าง ๆ ก็จะเป็นเสมือนภูมคิ ุม้ กันที่
จะช่วยปกป้องดูแลการดาเนินชีวติ ทัง้ ส่วนตัว ครอบครับ สังคม และประเทศชาติ ให้ม ี ความสุข ความ
เจริญอย่างยังยื
่ นตลอดไป
คอลัมน์ : ท่ องโลกเกษตร: เนรมิ ตตลำดกลำงสิ นค้ ำเกษตร19แห่ งเบิ กทำงสู่กำรค้ ำเสรี 'ไทย-เมียน
มำร์'
Source - คมชัดลึก (Th)
สุรตั น์ อัตตะ
suratatta0402@gmail.com
นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศของรัฐบาล ภายใต้การนาของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้ นให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเชื่อ มโยงการค้ากับ
ประเทศ เพื่อนบ้านและเศรษฐกิจโลกนัน้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงกาหนดกรอบการ สร้าง
ความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจท้อ งถิ่น ภายใต้แนวคิด "Local Economy 4.0" ขึ้นมา โดยการพัฒ นาและ
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ยกระดับ ตลาดกลางสินค้าเกษตร เน้ นให้ค วามสาคัญ กับความร่วมมือ ของคนในชุมชน โดยชุมชนเป็ น
เจ้าของร่วมกัน
"ท่องโลกเกษตร" อาทิตย์น้ี มาดูความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการ
ค้าภายใน โดยอธิบดี "บุณยฤทธิ ์ กัลยาณมิตร" ทีม่ ุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรปู โครงสร้าง
เศรษฐกิจการค้าของประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ จากภายในประเทศ ด้วยการผลักดันและ
ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ "ตลาดกลางสินค้าเกษตร" ให้เป็ นศูนย์กลางระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขาย ที่มุ่งเน้ นการ
ขายส่ง โดยวิธกี ารต่อรองราคา
ทัง้ นี้จะช่วยให้เกษตรกรที่นาสินค้าเข้ามา ขายในตลาดกลาง ขายสินค้าของตนเองสูงกว่า การซื้อ
ขายในรูปแบบดัง้ เดิมที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะทาให้เกษตรกรมีอานาจต่อรองราคา ได้สูงขึ้น และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายการตลาดเหมือนในอดีตที่ต้องขายสินค้าผ่านคนกลางหลาย ขัน้ ตอน ซึ่งการจัดตัง้ ตลาดกลาง
สินค้าเกษตรดังกล่าวเพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาการค้าให้เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้
"การพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาดให้มมี ลู ค่าเพิ่มสูงขึน้ ได้ จึงจาเป็ นต้อง มีการส่งเสริม
และพัฒนาระบบตลาดกลาง เพื่อสร้างความยังยื
่ นต่อทุกภาคส่วน และให้การดาเนินงานภายใต้แนวคิด
Local Economy ที่เชื่อมโยงต่ อยอดการดาเนินงานในระบบ ห่วงโซ่อุปทานจากระดับชุมชนไปยังระดับ
ภูมภิ าค และเชื่อ มโยงไปยังประเทศเพื่อ นบ้านได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ให้บงั เกิดประสิทธิผ ลอย่างเป็ น
รูปธรรมและยังยื
่ นต่อการขยายตัวเศรษฐกิจการค้าของประเทศ"
ส่วนการดาเนินงานจะมุ่งยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้เป็ นหลัก ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ
กรมการค้าภายในจานวน 19 แห่ง ทัวประเทศให้
่
มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis พร้อมเสนอแนวทางและแผนการพัฒนาส่งเสริมตลาดกลาง ทัง้ ระยะสัน้
ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ต้องศึกษา วิเคราะห์แนวทาง รูปแบบ และระเบียบ ข้อบังคับ การนาเข้า
และส่งออกสินค้า เพื่อเชื่อมโยงการค้าไปยังตลาดต่ างๆ ในภูมภิ าคและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการ
จัดทาหลักเกณฑ์และคัดเลือกตลาดกลางเป้าหมายอย่างน้อย 6 แห่งเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพตลาดให้
ได้มาตรฐานในโอกาสต่อไป
"มีก ารจัด กิจ กรรมจับ คู่ เจรจาธุ รกิจ (Business Matching) กับ ประเทศเพื่อ นบ้ า น เมื่อ เร็ว ๆ นี้
กรมการค้าภายในได้ไปศึกษางาน เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลาง ตามโครงการพัฒนาระบบตลาด
ภูมภิ าครองรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขณะเดียวกันทาง
เมียนมาร์กไ็ ด้มาศึกษาดูงานในบ้านเราด้วย" อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว
วรพันธ์ ประเสริฐยิง่ ผูอ้ านวยการกอง ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน ได้สะท้อน
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างไทยกับเมียนมาร์ โดยระบุว่าเพื่อเปิดช่องทางการพบปะเจรจากันโดยตรง
ระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจเมียนมาร์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การบริโภค และความต้ องการผัก
ผลไม้ ของทัง้ สองประเทศ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นการค้าระหว่าง
ประเทศต่อไป
ขณะที่ รศ.ดร.อัท ธ์ พิศ าลวานิ ช ผู้อ านวยการศู น ย์ก ารศึก ษาระหว่ างประเทศ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทยและทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาระบบตลาดภูมภิ าครองรับ ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้า
ภายใน มองว่า ภายใต้โครงการ "Business Matching" มองว่า ในอาเซียนนัน้ ต้องมีการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น
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สิน ค้าระหว่ างกัน อย่ างแน่ น อน โดยเฉพาะเรื่อ งผลไม้ท่ีไทยมีค วามหลากหลาย จาเป็ น ต้อ งหาตลาด
เพื่อทีจ่ ะไปขายในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
"ประเทศเพื่อนบ้านก็ ชื่นชอบผลไม้ไทยอยู่แล้ว อย่างเมียนมาร์กป็ ลูกผลไม้มากเช่นกัน ฉะนัน้ บาง
ฤดูท่ไี ทยไม่มผี ลไม้ ควรนาเข้าจากเพื่อนบ้าน ขณะที่เพื่อนบ้านก็ไม่ต้องส่งออกไปไกล อย่างที่เมียนมาร์
ตอนนี้กาลังทาตลาดขายส่งผลไม้ท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศ ชื่อตลาด "ตะยิงกอง" อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กม.
เท่านัน้ ก็เป็นอีกตลาดค้าส่งผลไม้ทน่ี ่าจับตาทีเดียว" รศ.ดร.อัทธ์ ยา้ ทิง้ ท้าย
'อุตตม'ถก2พ.ย.ปรับทัพอุตฯจังหวัด ทำแผนพัฒนำวิ สำหกิ จชุมชนเข้มแข็ง
Source - ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา (Th)
ผูจ้ ดั การรายวัน360 - "อุตตม" เตรียมระดมสมองอุตสาหกรรมจังหวัดทัวประเทศ
่
2 พ.ย.นี้ปรับทัพ
ใหญ่อุตสาหกรรมจังหวัดเดินสู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พร้อมดึงหน่วยงานเอกชนเข้าเสริมในแนวทางประชารัฐ
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่า วันที่ 2 พ.ย.นี้ เตรียม
ประชุ ม ร่ว มกับ อุ ต สาหกรรมจัง หวัด ทัว่ ประเทศ และศู น ย์ส่ งเสริม อุ ต สาหกรรม 11แห่ ง เพื่อ เดิน หน้ า
ยุทธศาสตร์ยกระดับผูป้ ระกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ถือเป็ นการ
ปรับทัพ อุ ตฯจังหวัดครัง้ ใหญ่ เพื่อให้ล งลึกถึงวิสาหกิจชุมชน ที่จะมีทงั ้ แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นา
บุคลากรในพืน้ ทีแ่ ต่ละอุตฯจังหวัดให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญช่วยเหลือส่งเสริมผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีไ่ ด้
ทัง้ นี้ ก่อนหน้ากระทรวงฯได้มอบโจทย์ให้อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งแบ่งเป็ น 18 กลุ่มจังหวัด จัดทา
แผนพัฒนาผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีม่ าแสนอ เน้นแผนยกระดับผลิตสินค้าวิสาหกิจชุน , ผลิตสินค้าเกษตรแปร
รูป, ผลิตสินค้าบริการ ที่เชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยว จากนัน้ จะมาช่วยกันระดมสมองช่วยกัน นาไปสู่การ
พัฒนาอย่างเข้มข้นยึดโยงแต่ละพื้นที่ ซึง่ แต่ละส่วนจะต้องมากางแผนให้ดูว่าจะดาเนินการเช่นไร หลังจาก
ได้รบั ฟงั แผนพัฒนาแล้วกระทรวงฯ จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า แต่ละพื้นที่ยงั ขาดอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์
เครื่องมือ งบประมาณ มีจุดใดต้องเข้าไปเสริม หรือขอความร่วมมือเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการค้าจังหวัด เข้ามาช่วยลักษณะประชารัฐ เพื่อให้การแก้ไขปญั หาตรงจุด
"กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็ นกลุ่มที่มขี นาดเล็กกว่ากลุ่มเอสเอ็มอี มีสดั ส่วนจานวนมาก
ในประเทศ ซึ่งจาเป็ นต้องเร่งให้เกิดการตื่นตัวเพื่อรองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีต่ ่อไปอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จะมุ่งสู่นวัตกรรม เทคโนโลยี ต่างๆ เอสเอ็มอีกจ็ ะต้องก้าวสู่จุดนัน้ เช่นกัน ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชน
หากไม่ปรับตัวก็จะก้าวไม่ทนั กระแสการค้าทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนัน้ การนาเสนอก็จะได้เห็นความแตกต่างของแต่
ละที่ว่าเหมือนหรือไม่ และควรจะต้องร่วมร่วมมือกันพัฒนาระหว่างกลุ่มอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
มากทีส่ ุด ดีกว่ามานังฟ
่ งั ผูบ้ ริหารให้นโยบายอย่างเดียว" นายอุตตมกล่าว
นอกจากนี้ จะหารือการตัง้ ศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรมสู่อนาคต (อินดัสทรี ทรานฟอร์เมชัน่ เซ็นเตอร์)
หรือ ศู น ย์ ไ อที ซี ได้ ต ัง้ เป้ าให้ ต ัง้ ทุ ก พื้ น ที่ข องศู น ย์ส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรม 11 แห่ ง ของกรมส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรม จากปจั จุบนั มีท่ศี ู นย์ภ าคกล้ว ยน้ าไท กรุงเทพฯเท่ านัน้ เนื่ อ งจากศู นย์ฯ นี้ จะช่ว ยพัฒ นา

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 30 ตุลำคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ และเอสเอ็ มอีได้อย่างมาก เพราะมีอุปกรณ์ ต่างๆ ในการพัฒนา สินค้า ไม่ต้อง
ลงทุนเอง มีผู้เชี่ยวชาญแนะนา รวมทัง้ จะเร่งพัฒนาบุคลากรในอุตฯจังหวัด ให้เป็ นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการในพื้นที่ ขณะเดียว กันจะเร่งให้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ออกมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สาหรับเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเริม่ ต้น ทาธุรกิจ หรือ
มอก.ไลท์ ให้ได้ภายในเดือนหน้า เพื่อสนับสนุนผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี.
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