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ชูในหลวงน ำศก.พ้นวิกฤต ตำมรอยองคต้์นแบบหลกัธรรมำภิบำล 
Source - ประชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          "พล.อ.ประยุทธ์" สานพระราชปณิธานรชักาลที่ 9 ชูพระมิง่ขวญั รชักาลที่ 10 นักธุรกจิ หอการค้า 
สมาคมธนาคาร แซ่ซ้องพระวิสยัทัศน์ อภิปรชัญา องค์ต้นแบบหลกัทรงงานด้วยหวัใจธรรมาภิบาล มี
คุณธรรม ซี.พี.-สหพฒัน์-สามารถฯ ทัว่หล้าใส่เกล้าฯสดุดี "พอเพยีง" น าพาเศรษฐกิจไทยพ้นภยัวกิฤต 
เตบิโตยัง่ยนื 
          อภปิรชัญา "แยกกนัเราอยู"่ 
          นายเจรญิรฐั วไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.สามารถคอรป์อเรชัน่ กล่าวว่า จากการที่
ไดถ้วายงานรบัใชใ้นหลวงรชักาลที่ 9 โดยตดิตัง้ระบบจานดาวเทยีม ณ พระต าหนักภูพงิค ราชนิเวศน์ จ.
เชยีงใหม่ และที่พระต าหนักอื่น ๆ ในพื้นที่แปรพระราชฐาน ได้มโีอกาสสมัผสัพระอัจฉรยิภาพเกี่ยวกับ
ระบบโทรคมนาคมที่เคยมพีระราชด ารสั และเป็นอภปิรชัญา ต่อหน้าวศิวกร สื่อสาร ที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระ
ต าหนักทกัษณิ ราชนิเวศน์ ความว่า "แยกกนัเราอยู่ รวมกนัเราตาย" ซึง่มคีวามหมายตามทีท่รงพระกรณุา
อธบิายภายหลงัว่า "ระบบสื่อสารถ้ามารวมอยู่กนัในทีเ่ดยีว ช่องทางเดยีว หากเกดิความเสยีหายไปทุกจุด 
ทุกช่องทาง จะเสยีหมด ใชก้ารสื่อสารไม่ได ้แต่ถ้าไปแยก ๆ กนัหลาย ๆ จดุ จุดหนึ่งเสยี กย็งัใชอ้กีจุดหนึ่ง
ได ้
          พระราชด ารสั "แยกกนัเราอยู่ รวมกนัเราตาย" ในครัง้นัน้ ไดน้ ามาสู่หลกัการท างาน และเทคนิคใน
การวางระบบโทรคมนาคมหลายดา้นในเวลาต่อมาทีเ่ขาจดจ า และน ามาปรบัใชจ้นถงึทุกวนันี้ และหลกัการ
นี้ได้กลายเป็นแนวทางในการวางระบบสื่อสารและไอที เพื่อรองรบัภยัพิบัติต่าง ๆ ของประเทศที่ห้าม
รวมกนัเป็นจดุเดยีว 
          เศรษฐกจิพอเพยีงฉบบัสหพฒัน์ 
          นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา ประธานเครอืสหพฒัน์ กล่าวว่า กลุ่มสหพฒัน์ไดน้้อมน าเรื่องเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ถ้าคนไทยทุกคนน าเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่า
เศรษฐกจิโลกจะตกหรอืเป็นอย่างไร แต่เราก็จะอยู่ได ้ถ้าเรารูจ้กัเศรษฐกจิพอเพยีงก็จะท าให้ตกน ้าไม่ไหล 
ตกไฟไมไ่หม ้
          นายบุณยสทิธิย์งัยกตวัอย่างดว้ยว่า การลงทุนของกลุ่มสหพฒัน์พยายามเน้นการลงทุนแต่พอตวั 
ลงทุนไปแลว้ขอใหอ้ยูร่อดแลว้กเ็ลีย้งพนกังานไดห้ลาย ๆ คน ไมใ่ช่ว่าจะกอบโกยมาก ๆ 
          "เราโชคดีที่มาอยู่ในเมืองไทย และที่สามารถท าธุรกิจมาจนถึงวนันี้ ได้ก็เพราะในหลวง ไม่ได้
แบ่งแยก หรอืกดีกนัว่า นัน่คนไทย น่ีคนจนี บรรพบุรุษ เวลาตายรุ่นคุณปู่อยู่เมอืงไทยก็ฝงัอยู่ที่เมอืงไทย 
เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง เราตอ้งท าดใีหป้ระเทศ" 
          "เอไอเอส" ยดึหลกัธรรมาภบิาล 
          นายสมชยั เลศิสุทธวิงค์ ประธาน เจา้หน้าที่บรหิาร บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ (เอไอเอส) 
กล่าวว่า  "สิง่ส าคญั คอื หลายครัง้ที่พระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องจรยิธรรมว่า การ
ท างาน หรอืการท าอะไรต่าง ๆ ต้องมจีรยิธรรม ซึง่ผมขอใช้ภาษาปจัจุบนัว่า ธรรมาภบิาล กล่าวอย่างง่าย 
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ๆ คอื ความดงีาม โดยการท างานให้ถงึ เป้าหมายนัน้ต้องท าในทางที่ดดี้วย รวมถงึมคีุณธรรมในเรื่องของ
ความเทีย่งธรรมและยุตธิรรม ซึง่ส าคญัมาก เพราะการจะเป็น ผูบ้รหิารนัน้ต้องมคีุณธรรมในขอ้นี้ หากไม่มี
ก็ย่อมไม่ได้รบัความเคารพและศรทัธา จากหวัใจของลูกน้องและทมีงาน ต่อให้เป็นผู้บรหิารที่มคีวามเก่ง
เพยีงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถปกครองคนเป็นจ านวนมากได ้และเรื่องความเพยีร ไม่มสีิง่ใดที่ส าเรจ็โดยง่าย 
ตอ้งมคีวามเพยีรหรอือดทนในการท างาน" 
          "เหนืออื่นใด พระองคท่์านยงัไดพ้ระราชทานก าลงัใจไวว้่า การท ากจิการงานใด ๆ ยอ่มตอ้งมปีญัหา
เป็นเรื่องธรรมดา ทรงชี้แนะแนวทางในการแก้ปญัหาด้วยการใช้ปญัญา เคยมีรบัสัง่ไว้ว่า เครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องสมองกลทัง้หลาย ใช้ท าอะไรได้มากก็จรงิ แต่ปญัญาของคนนัน้เก่งกว่าเครื่องจกัรกล
มาก เพราะฉะนัน้หากมปีญัหาเกดิขึน้ กใ็ชป้ญัญาแกไ้ข แลว้ทุกอยา่งจะบรรลุเป้าหมายผลส าเรจ็" 
          นายสมชยักล่าวว่า แมว้นันี้พระองคท์่านเสดจ็สู่สรวงสวรรคแ์ลว้ แต่พระองคท์่านยงัอยูใ่นหวัใจของ
คนไทยทุกคน สิง่ทีพ่วกเราควรท าต่อจากนี้ คอื น้อมน าสิง่ทีพ่ระองคท์่านสอนไวม้าเป็นหลกัในการเดนิตาม
รอยพระบาท เชื่อว่าถ้า ใครปฏบิตัติามแล้ว คนคนนัน้จะประสบความส าเรจ็ ความเจรญิ และหากทุกคน
รว่มมอืกนัท าทัง้ประเทศ กจ็ะน าพาความเจรญิมาสู่ประเทศไดอ้ย่าง แน่นอน 
          บา้นกานดา "ไมท่ าอะไรเกนิตวั" 
          นายอสิระ บุญยงั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กานดา พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั กล่าวว่า หลกัการทรงงาน
รชักาลที ่9 เป็นหลกัธรรมทีบ่รษิทัยดึมัน่เสมอมาตลอด 30 ปี โดยเฉพาะปรชัญาเศรษฐกจิ พอเพยีง คอืไม่
ท าอะไรเกนิตวัแมธุ้รกจิตอ้งแขง่กบัรายใหญ่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
          ทัง้นี้ กานดากรุป๊ก่อตัง้มา 30 ปี ผ่านวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 มาแลว้ ท าใหรู้ต้วัเองว่า ต้องมุ่งสรา้ง
องคก์รใหแ้ขง็แกรง่ 
          ธุรกจิทัว่หลา้ใส่เกลา้ฯ พอเพยีง 
          นายปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กล่าวว่า เราได้
น้อมน าพระราชด ารสั มาใชเ้กี่ยวกบัสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากยุทธศาสตรห์อการคา้ 2020 ภาคเอกชน
เขา้ไปสนับสนุนเกษตรกร และเป็นทางออกของเกษตรไทย ต้องเน้นการให้ความรู ้เพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติ ลดตน้ทุน ยกระดบัสหกรณ์ใหม้มีาตรฐาน ซึง่อยูใ่นแผนใหญ่ของยทุธศาสตรห์อการคา้ 2020 ดว้ย 
          นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจงัหวดัมหาสารคาม เปิดเผย ถึงการน้อมน าปรชัญา
เศรษฐกจิ พอเพยีงมาใช้ในการบรหิารงานในองค์กรว่า พระองค์ท่านคอืแบบอย่างที่ดใีนการด าเนินชวีติ
แบบพอเพยีง และการประกอบธุรกจิ ท าใหเ้รามจีติส านึกทีด่ใีนการไมเ่อาเปรยีบสงัคมส่วนรวม เมือ่ไดก้ าไร
จากการท าธุรกจิกต็อ้งคนืก าไรใหส้งัคม 
          นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจงัหวดัอุบลราชธานี และกรรมการผู้จดัการ บรษิัท 
เจรญิชัยแทรกเตอร์ จ ากัด กล่าวว่า ได้น้อมน าหลักค าสอนมาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะเรื่องหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง เช่นเดยีวกบั นายสมเกยีรต ิชยัคณารกัษ์กูล ประธานหอการคา้จงัหวดัรอ้ยเอด็ กล่าวว่า 
ไดพ้ยายามขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหป้ระชาชนมเีหตุผล มภีมูคิุม้กนัทีด่ ี
          ด้าน ดร.พทิกัษ์พงษ์ ชยัคช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัตรงั เปิดเผยว่า พระราชด ารสั
รชักาลที ่9 นัน้ ส าหรบัตนแลว้ถอืเป็นมงคลอยา่งยิง่ คอืการมจีติอาสา ความพอเพยีง ขณะทีน่ายไกรสนิ โต
ทบัเที่ยง รองประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บรษิทั ผลติภณัฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากดั (มหาชน) เชื่อมัน่ว่า 
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ค าสอนพระองคท์่าน ครอบคลุมทุกด้าน หากน ามาปรบัใช้ จะน าพาความสุข ความเจรญิ ให้กบัครอบครวั 
องคก์ร และสงัคม 
          นายฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัอุดรธานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็น
ผูป้ระกอบการ จะแนะน าพนกังานในการใชช้วีติประจ าวนั เรือ่ง "ความประหยดั" 
          นายธนัชชยั สามเสน ประธานหอการคา้จงัหวดัอุดรธานี เปิดเผยว่า แนวคดิของพระองคท์่านเรื่อง
ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่โลก องคก์ารยเูนสโก ส่งเสรมิใหทุ้กประเทศใชใ้นการบรหิาร
บา้นเมอืง แนวคดิของพระองคท์่าน เรือ่ง "เศรษฐกจิ พอเพยีงเป็นทางรอดของโลก" 
          ชพูระมิง่ขวญัรชักาลที ่9,10 
          พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) กล่าว
ในรายการ "ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื" ว่า นับจากนี้สบืไปแมจ้ะยงัเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ขมขื่นสุดที่คนไทยจะหักห้ามหัวใจแห่งความรกัและความระลึกถึงในหลวงรชักาลที่ 9 ได้ ขอให้พี่น้อง
ประชาชนทุกท่านได้ด ารงตนให้เขม้แขง็ ครองสติให้บรบิูรณ์ ตัง้จติให้มัน่คงอยู่ในความส านึกในพระมหา
กรุณาธคิุณและพระเมตตาอนัหาทีสุ่ดมไิดท้ี่สานต่อพระราชปณิธานและช่วยกนัสานต่องานที่ยงัไม่เสรจ็สิ้น
เพื่อใหพ้ระองคท์่านไดท้อดพระเนตรเหน็ความเจรญิวฒันาสถาพรของแผ่นดนิไทยต่อไป 
          "วนันี้พระองค์ท่านจะมิได้ประทับเป็นพลงัของแผ่นดินดัง่เช่นที่ผ่านมา แต่เรายงัมีสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัรชักาลที ่10 ประทบัเป็นมิง่ขวญัและก าลงัใจ โดยเสดจ็ขึน้ทรงราชย ์เพื่อสบืสานพระราชปณิธาน
และสานต่อพระราชภารกจิ แห่งสมเดจ็พระบรมชนกนาถสบืไป" 
          องคต์น้แบบสภาหอการคา้ 
          กลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัง้
ปณิธานจะเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทเป็นตน้แบบ และเป็น แรงบนัดาลใจในการท างานเพื่อประโยชน์
แก่สงัคม คอื การพฒันาเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการพฒันา สงัคม พนัธกจิที่ส าคญัของหอการค้าไทย ที่จะ
ด าเนินรอยตาม คอื การสรา้งธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล ้าด้วยปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง เพื่อการเตบิโตอยา่ง ยัง่ยนื 
          คณะกรรมการหอการคา้ไทย จะพยายามสรา้ง "บุคลกิภาพของ คนหอการคา้" ให้มภีาพลกัษณ์ที่
โดดเด่นใน 4 ดา้น คอื 1.มวีสิยัทศัน์ เชีย่วชาญ เชื่อถอืได ้และเป็นแบบอย่างทีด่ ี2.มเีครอืขา่ยคุณภาพ จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3. ไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือท าด้วยความ
คล่องแคล่ว และ 4.ยัง่ยนื ห่วงใยสงัคม เสรมิสรา้งจรรยาบรรณ ยดึมัน่ ความพอเพยีง 
          ซ.ีพ.ีสดุดนี าเศรษฐกจิพน้วกิฤต 
          "ศุภชยั เจยีรวนนท"์ ประธานคณะผูบ้รหิารเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และประธานคณะกรรมการบรหิาร
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั กล่าวถงึการรว่มสบืสานแนวพระราชด าร-ิอภปิรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็น
ธงน าชยัในการผ่านวกิฤตชาต-ิวกิฤตตม้ย ากุง้ 2540 มาได ้
          "ตอนนัน้เป็นช่วงหนักทีสุ่ดของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย หากยงัลามไป
ทัว่ภูมิภาคเอเชีย กิจการหลายอย่างต้องปิดตัวลง หรอืขายออกไป บางรายต้องปรบัโครงสร้าง หรอื
ลม้ละลายก็ม ีเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์เราจ่ายหนี้คนืทุกบาท ทุกสตางค์ เพยีงแต่ต้องขอเวลา ซึ่งกว่าจะผ่าน
วกิฤตครัง้นัน้มาได ้ตอ้งใชเ้วลารว่ม 10 ปี" 
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          "ผมจ าไดว้่าตอนนัน้ในหลวงรชักาลที ่9 ทรงใหส้ตทิัง้ระบบ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสอนให้
เราทุกคนเรยีนรูว้่าสิง่ที่พระองค์สอนคอื ท าอะไรอย่าเกนิตวั อย่าวางตวัเองอยู่บนพื้นฐานของความโลภ 
หรอืความเหน็แก่ตวั ไมท่ าอะไรทีไ่ดม้าจากการเบยีดเบยีนผูอ้ื่น ท าใหเ้กดิความยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ" 
          "โครงการในพระราชด าร ิเครอืเจรญิโภคภัณฑ์จึงน้อมน าไปปฏิบัติ เพราะพระองค์ทรงเพียร
พยายาม ท าโมเดลจ าลองหลายเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งเกษตรกรรม การพฒันาเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื เพราะ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทัง้ยงัมอีีกหลายส่วนที่ต้องปรบัตวั ยิง่หากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะต้อง
เรยีนรูก้ารพฒันาไปสู่การเป็นพารต์เนอรก์บัเกษตรกร" 
          ธนาคารกา้วตามหลกัคุณธรรม 
          ปรดี ีดาวฉาย กรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสกิรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า 
น้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบรหิารงานอยู่เป็นประจ า รวมทัง้เรือ่งความเพยีร เพื่อให้
สามารถพฒันากจิการต่าง ๆ ใหม้คีวามกา้วหน้าอยา่งยัง่ยนื 
          "ผมกใ็ชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชวีติมาตลอด คอืไม่ท าอะไรเกนิตวั ตดัสนิใจท าอะไรกต็้องตัง้อยู่บน 
หลกัการและเหตุผล ใหค้วามส าคญัในการพจิารณาเรื่องความเสีย่งเสมอ" 
          ภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยงัม ี2 เงื่อนไขส าคญัที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชวีติ
และการท างาน คือ เงื่อนไขความรู้ ที่เราต้องมคีวามรอบรู้ รอบคอบ  ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสตัย์ มี
สตปิญัญา ขยนัอดทน และแบ่งปนั 
          หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนี้ ไดร้บัการยอมรบัน าไปใชใ้นการพฒันา ประเทศต่าง ๆ นบัว่าเป็น
พระ 
          มหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้
พระราชทานหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้แก่คนไทย และหากคนไทยทุกคนได้น า หลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ีไปใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชวีติ และประกอบกจิการต่าง ๆ กจ็ะเป็นเสมอืนภมูคิุม้กนัที่
จะช่วยปกป้องดูแลการด าเนินชวีติ ทัง้ส่วนตวั ครอบครบั สงัคม และประเทศชาติ ให้ม ีความสุข ความ
เจรญิอยา่งยัง่ยนืตลอดไป 
           
คอลมัน์: ท่องโลกเกษตร: เนรมิตตลำดกลำงสินค้ำเกษตร19แห่งเบิกทำงสู่กำรค้ำเสรี 'ไทย-เมียน
มำร'์ 
Source - คมชดัลกึ (Th) 
 
          สุรตัน์ อตัตะ 
          suratatta0402@gmail.com 
          นโยบายการปฏริูปโครงสรา้งเศรษฐกิจการค้าของประเทศของรฐับาล ภายใต้การน าของ พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีที่เน้นให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมคีวามเข้มแขง็และเชื่อมโยงการค้ากับ
ประเทศ เพื่อนบา้นและเศรษฐกจิโลกนัน้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์จงึก าหนดกรอบการ สรา้ง
ความเข้มแขง็ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "Local Economy 4.0" ขึ้นมา โดยการพฒันาและ
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ยกระดบัตลาดกลางสินค้าเกษตร เน้นให้ความส าคญักับความร่วมมอืของคนในชุมชน โดยชุมชนเป็น
เจา้ของรว่มกนั 
          "ท่องโลกเกษตร" อาทติยน์ี้ มาดูความเคลื่อนไหวเชงินโยบายตลาดกลางสนิคา้เกษตรของกรมการ
คา้ภายใน  โดยอธบิด ี"บุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร" ทีมุ่่งตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการปฏริปูโครงสรา้ง
เศรษฐกจิการคา้ของประเทศดว้ยการสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิขึน้จากภายในประเทศ ดว้ยการผลกัดนัและ
ส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้  "ตลาดกลางสนิค้าเกษตร" ให้เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่มุ่งเน้นการ
ขายส่ง โดยวธิกีารต่อรองราคา 
          ทัง้นี้จะช่วยให้เกษตรกรที่น าสนิคา้เขา้มา ขายในตลาดกลาง ขายสนิค้าของตนเองสูงกว่า การซื้อ
ขายในรูปแบบดัง้เดมิที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะท าให้เกษตรกรมอี านาจต่อรองราคา ได้สูงขึ้น และไม่เสยี
ค่าใช้จ่ายการตลาดเหมอืนในอดตีที่ต้องขายสนิค้าผ่านคนกลางหลาย ขัน้ตอน ซึ่งการจดัตัง้ตลาดกลาง
สนิคา้เกษตรดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาการคา้ใหเ้ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
          "การพฒันาสนิคา้ตามความต้องการของตลาดใหม้มีลูค่าเพิ่มสูงขึน้ได ้จงึจ าเป็นต้อง มกีารส่งเสรมิ
และพฒันาระบบตลาดกลาง เพื่อสร้างความยัง่ยนืต่อทุกภาคส่วน และให้การด าเนินงานภายใต้แนวคิด 
Local Economy ที่เชื่อมโยงต่อยอดการด าเนินงานในระบบ ห่วงโซ่อุปทานจากระดบัชุมชนไปยงัระดบั
ภูมภิาค และเชื่อมโยงไปยงัประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ให้บงัเกิดประสิทธผิลอย่างเป็น
รปูธรรมและยัง่ยนืต่อการขยายตวัเศรษฐกจิการคา้ของประเทศ" 
          ส่วนการด าเนินงานจะมุ่งยกระดบัตลาดกลางผกัและผลไมเ้ป็นหลกั ที่อยู่ในความ รบัผดิชอบของ
กรมการค้าภายในจ านวน 19 แห่ง ทัว่ประเทศให้มปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมอืในการ
วเิคราะห์ เช่น SWOT Analysis พรอ้มเสนอแนวทางและแผนการพฒันาส่งเสรมิตลาดกลาง ทัง้ระยะสัน้ 
ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ต้องศกึษา วเิคราะหแ์นวทาง รปูแบบ และระเบยีบ ขอ้บงัคบั การน าเขา้
และส่งออกสนิคา้ เพื่อเชื่อมโยงการคา้ไปยงัตลาดต่างๆ ในภูมภิาคและตลาดประเทศเพื่อนบา้น โดยมกีาร
จดัท าหลกัเกณฑแ์ละคดัเลอืกตลาดกลางเป้าหมายอย่างน้อย 6 แห่งเพื่อวางแผนพฒันาศกัยภาพตลาดให้
ไดม้าตรฐานในโอกาสต่อไป 
          "มีการจดักิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเร็วๆ นี้ 
กรมการค้าภายในได้ไปศึกษางาน เพื่อพฒันาและยกระดบัตลาดกลาง ตามโครงการพฒันาระบบตลาด
ภูมภิาครองรบัตลาดประเทศเพื่อนบา้น ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ขณะเดยีวกนัทาง 
เมยีนมารก์ไ็ดม้าศกึษาดงูานในบา้นเราดว้ย" อธบิดกีรมการคา้ภายในกล่าว 
          วรพนัธ ์ประเสรฐิยิง่ ผูอ้ านวยการกอง ส่งเสรมิการคา้สนิคา้เกษตร 1 กรมการคา้ภายใน ไดส้ะทอ้น
กจิกรรมจบัคู่เจรจาธุรกจิระหว่างไทยกบัเมยีนมาร ์โดยระบุว่าเพื่อเปิดช่องทางการพบปะเจรจากนัโดยตรง
ระหว่างนักธุรกจิไทยและนักธุรกจิเมยีนมาร ์รวมถึงการรวบรวมขอ้มูล การบรโิภค และความต้องการผกั
ผลไม ้ของทัง้สองประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศต่อไป 
          ขณะที่ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยและทีป่รกึษาโครงการพฒันาระบบตลาดภูมภิาครองรบั ตลาดประเทศเพื่อนบา้น กรมการคา้
ภายใน มองว่า ภายใตโ้ครงการ "Business Matching" มองว่า ในอาเซยีนนัน้ต้องมกีารซือ้ขาย แลกเปลีย่น
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สินค้าระหว่างกันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องผลไม้ที่ไทยมีความหลากหลาย จ าเป็นต้องหาตลาด 
เพื่อทีจ่ะไปขายในประเทศเพื่อนบา้นดว้ย 
          "ประเทศเพื่อนบา้นก ็ชื่นชอบผลไมไ้ทยอยู่แลว้ อย่างเมยีนมารก์ป็ลูกผลไมม้ากเช่นกนั ฉะนัน้บาง
ฤดูที่ไทยไม่มผีลไม้ ควรน าเขา้จากเพื่อนบ้าน ขณะที่เพื่อนบ้านก็ไม่ต้องส่งออกไปไกล อย่างที่เมยีนมาร์
ตอนนี้ก าลงัท าตลาดขายส่งผลไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชื่อตลาด "ตะยงิกอง" อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กม.
เท่านัน้ กเ็ป็นอกีตลาดคา้ส่งผลไมท้ีน่่าจบัตาทเีดยีว" รศ.ดร.อทัธ ์ย า้ทิง้ทา้ย 
 
'อตุตม'ถก2พ.ย.ปรบัทพัอตุฯจงัหวดั ท ำแผนพฒันำวิสำหกิจชุมชนเข้มแขง็ 
Source - ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา (Th) 
 
          ผูจ้ดัการรายวนั360 -  "อุตตม" เตรยีมระดมสมองอุตสาหกรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ 2 พ.ย.นี้ปรบัทพั
ใหญ่อุตสาหกรรมจงัหวดัเดนิสู่ยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาวสิาหกจิชุมชน สอดรบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
สรา้งเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ขม้แขง็ พรอ้มดงึหน่วยงานเอกชนเขา้เสรมิในแนวทางประชารฐั 
          นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วนัที่ 2 พ.ย.นี้ เตรยีม
ประชุมร่วมกับอุตสาหกรรมจงัหวัดทัว่ประเทศ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11แห่ง เพื่อเดินหน้า
ยุทธศาสตรย์กระดบัผูป้ระกอบการในพื้นที ่โดยเฉพาะวสิาหกจิชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด ์4.0 ซึง่ถอืเป็นการ
ปรบัทพัอุตฯจงัหวดัครัง้ใหญ่ เพื่อให้ลงลึกถึงวสิาหกิจชุมชน ที่จะมทีัง้แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันา
บุคลากรในพืน้ทีแ่ต่ละอุตฯจงัหวดัใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญช่วยเหลอืส่งเสรมิผูป้ระกอบการในพืน้ทีไ่ด ้
          ทัง้นี้ ก่อนหน้ากระทรวงฯไดม้อบโจทยใ์ห้อุตสาหกรรมจงัหวดั ซึ่งแบ่งเป็น 18 กลุ่มจงัหวดั จดัท า
แผนพฒันาผูป้ระกอบการในพืน้ทีม่าแสนอ เน้นแผนยกระดบัผลติสนิคา้วสิาหกจิชุน, ผลติสนิคา้เกษตรแปร
รปู, ผลติสนิค้าบรกิาร ที่เชื่อมโยงกบัภาคท่องเที่ยว  จากนัน้จะมาช่วยกนัระดมสมองช่วยกนั น าไปสู่การ
พฒันาอย่างเขม้ขน้ยดึโยงแต่ละพื้นที่ ซึง่แต่ละส่วนจะต้องมากางแผนให้ดูว่าจะด าเนินการเช่นไร หลงัจาก
ได้รบัฟงัแผนพฒันาแล้วกระทรวงฯ จะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ว่า แต่ละพื้นที่ยงัขาดอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ 
เครื่องมอื งบประมาณ มจีุดใดต้องเขา้ไปเสรมิ หรอืขอความร่วมมอืเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั 
หอการคา้จงัหวดั เขา้มาช่วยลกัษณะประชารฐั เพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหาตรงจดุ 
          "กลุ่มผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน เป็นกลุ่มที่มขีนาดเลก็กว่ากลุ่มเอสเอม็อ ีมสีดัส่วนจ านวนมาก
ในประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งให้เกดิการตื่นตวัเพื่อรองรบักบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีต่่อไปอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่จะมุ่งสู่นวตักรรม เทคโนโลย ีต่างๆ เอสเอม็อกีจ็ะต้องกา้วสู่จุดนัน้เช่นกนั ดงันัน้ วสิาหกจิชุมชน
หากไมป่รบัตวักจ็ะกา้วไมท่นักระแสการคา้ทีเ่ปลีย่นไป ดงันัน้ การน าเสนอก็จะไดเ้หน็ความแตกต่างของแต่
ละที่ว่าเหมอืนหรอืไม่ และควรจะต้องร่วมร่วมมอืกนัพฒันาระหว่างกลุ่มอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั
มากทีสุ่ด ดกีว่ามานัง่ฟงัผูบ้รหิารใหน้โยบายอย่างเดยีว" นายอุตตมกล่าว 
          นอกจากนี้ จะหารอืการตัง้ศูนยป์ฏริปูอุตสาหกรรมสู่อนาคต (อินดสัทร ีทรานฟอรเ์มชัน่ เซน็เตอร)์  
หรือศูนย์ไอทีซี  ได้ตัง้เป้าให้ตัง้ทุกพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 แห่ง  ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  จากปจัจุบนัมทีี่ศูนย์ภาคกล้วยน ้าไท กรุงเทพฯเท่านัน้ เน่ืองจากศูนย์ฯ น้ีจะช่วยพัฒนา



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 30 ตุลำคม 2560 

  

ผู้ประกอบการวสิาหกิจฯ และเอสเอ็มอีได้อย่างมาก เพราะมอุีปกรณ์ต่างๆ ในการพฒันา สนิค้า ไม่ต้อง
ลงทุนเอง มผีู้เชี่ยวชาญแนะน า รวมทัง้จะเร่งพฒันาบุคลากรในอุตฯจงัหวดั ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลอื
ส่งเสรมิผูป้ระกอบการในพื้นที่ ขณะเดยีว กนัจะเร่งให้ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 
ออกมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ส าหรบัเอสเอ็มอ ีและผู้ประกอบการเริม่ต้น ท าธุรกจิ หรอื 
มอก.ไลท ์ใหไ้ดภ้ายในเดอืนหน้า เพื่อสนบัสนุนผูป้ระกอบการเอสเอม็อ.ี 
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