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2.  ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะเงินฝืดมาหลายปี เพราะการลงทุน
ภายในประเทศหยุดชะงัก (ญี่ปุ่นหันไปลงทุนในต่างประเทศ) ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเงินออมมากที่สุด การเกิด
bubbly blast ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในปี ค.ศ.1980-1990 ประชาชน
และบริษัทต่างไม่กล้าลงทุนจึงเก็บเงินออมตัวเองไว้ บริษัทต่างๆ ยัง
ไม่กล้าลงทุนต่อเพราะยังไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ ยอดเงิน
ออมของประเทศนั้นยังสูงอยู่

1.  บริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทมีหนี้สินที่ไม่สามารถชำระหนี้
ได้และกำลังเผชิญกับปัญหาการเงิน ในขณะที่ธนาคารของญี่ปุ่นมี
ปัญหาหนี้เสียที่ตัวเองไม่อาจแก้ไข (และไม่กล้าที่จะแก้ไข) หนี้สินของ
ภาครัฐบาลมีมากถึง 210% ของ GDP

 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 78 เยนต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นที่จะรักษาความเจริญเติบโตให้ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมต่างทยอยย้ายฐานการผลิตของตนเองไปลงทุนในประเทศที่จะได้เปรียบในการแข่งขัน หรือในประเทศที่เป็นเป้าหมายตลาดของตัวเอง
อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นต่างเคลื่อนย้ายการผลิตไปในประเทศต่างๆ โตโยต้าต้องการแค่รักษาการผลิต 3 ล้านคัน (ในจำนวน 8 ล้านคัน) ต่อปี
ไว้ในญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นฐานของการพัฒนาวิจัยและรักษาห่วงโซ่อุปทานของโตโยต้าไว้ให้คงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น เชื่อไหมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ.
2008-2009 อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาต้องยกเลิกการผลิตไปหลายโรงงาน รวมท้ังโรงงานของโตโยต้าท่ีแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา
ด้วย ปัจจุบันโตโยต้ากำลังรีบเร่งฟื้นฟูการผลิต รถยนต์ของโตโยต้าในสหรัฐอเมริกา (และบริษัทรถยนต์อื่นๆ ด้วย) เพราะตลาดสหรัฐอเมริกายังเป็น
ตลาดคุณภาพที่ใหญ่ในด้านรถยนต์ รวมทั้งปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐมีค่าอ่อนมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างๆ ในเอเชีย (ยกเว้นเกาหลี)
ประเทศเม็กซิโกและบราซิลเป็นประเทศที่หลายๆ บริษัทกำลังเร่งสร้างโรงงานผลิตใน 2 ประเทศนี้

ญี่ปุ่น ณ วันนี้  มีปัญหาหนักอกที่รัฐบาลต้องแก้ไขให้ได้มากมาย
ตัวอย่างเช่น....

3.  ประเทศญ่ีปุ่นมีการเติบโตของประชากรถดถอย ประชากร
สูงอายุกำลังทวีมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นภาระหนักของประเทศ

 แต่ทำไมเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นยังยืนอยู่ได้ ปัจจัยหน่ึงท่ีมองเห็น
คือญ่ีปุ่นยังมีดุลการชำระเงินเป็นบวก ญ่ีปุ่นมีดุลการชำระเงินอยู่ตลอด
เวลาเพราะการนำรายได้กลับจากการลงทุนในต่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทอินโนเวช่ันเราเติบโตมาตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี
เรารอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายคร้ังหลายคราด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจจากพวกเราทุกคน  เราก็เหมือนเช่นประเทศญี่ปุ่นหลังสงคราม
โลกคร้ังท่ี 2 ทุกคนทุ่มเทและประหยัด ทำงานหนัก เราพัฒนาเทคโนโลยี
และคุณภาพขององค์กร บุคลากร และขบวนการผลิต เราใช้การตลาด
และความต้องการของอุตสาหกรรม และลูกค้าเป็นตัวนำในการลงทุน
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บอกได้อย่างภาคภูมิใจว่าทุกคร้ัง
ท่ีเราได้ไปเยือนลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่น ช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทอินโนเวช่ัน
(ในนาม พี ไอ อินดัสรี) ได้รับการยอมรับในเร่ืองของความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและการผลิต

 ต้องเปรียบเราเหมือนบริษัทในประเทศญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.
1960-1980 ว่าเรากำลังเร่งการตลาดไปสู่ประเทศต่างๆ  เรากำลังเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยีและการลงทุนเพื่อการผลิต และปัจจัยต่างๆ เพื่อให้
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเติบโตอย่างยั่งยืน แต่เราต้องระวังไม่ซ้ำกับ
เหตุการณ์ bubble economy ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1985
อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทแกว่งตัวตลอดเวลาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
เราต้องเฝ้าติดตามและระวังอย่างใกล้ชิด เราต้องเฝ้าระวังสินค้าคงคลัง
ของเราเพราะเป็นต้นทุนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และแกว่งตัว
อยู่ตลอดเวลา  ในช่วงปี ค.ศ.1970-1990 ญี่ปุ ่นอาศัยการพัฒนา
เทคโนโลยีรวมทั้งคุณภาพสินค้า เราก็ต้องทำให้ได้เช่นกัน โดยอาศัย
การเปิดโลกเสรีทางการค้า เร่งสร้างเทคโนโลยีให้ล้ำหน้าและคุณภาพ
สินค้าขององค์กร มองให้เห็นถึงช่องทางการค้า สร้างประเทศไทยเป็น
ฐานของการกระจายสินค้าในอาเซียน สร้างพันธมิตรทางการค้าอย่าง
เข้มแข็ง เราอาจต้องขยายฐานการผลิตไปกับห่วงโซ่อุปทานของพันธมิตร
ทางการค้าอันจะนำเราไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพ

 ดูจากส่ิงท่ีเล่ามา ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีน่าเห็นใจ ความ
เป็นอยู่ของประชากรในญี่ปุ่นน่าจะย่ำแย่ แต่ประชากรชาวญี่ปุ่นเป็น
ชนชาติท่ีไม่เคยท้อ มีระเบียบวินัย และอุตสาหะ  ในช่วง 2-3 ปีน้ีเข้าไป
เจรจาธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นนับสิบครั้ง สิ่งที่สังเกตเห็นมีสิ่งที่น่าชมเชย
และอยากนำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาองค์กรของกลุ่มบริษัท
อินโนเวชั่นของเรา

 สิ่งที่เป็นตัวอย่างจากบริษัทญี่ปุ่นคือสร้างความแข็งแกร่งและคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สร้างพันธมิตรทางการค้าและเชื่อมเข้ากับ
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่เรากำลังจะไป แต่ที่จะเป็นอุทาหรณ์ของพวกเราคือให้เฝ้าระวังการใช้จ่าย เราต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น
และการสูญเสียออกจากทุกๆ กระบวนการผลิตและการบริหาร  พัฒนาศักยภาพองค์กร ความรู้ความสามารถให้ทันกับสิ่งที่กำลังจะ
เกิดขึ้นข้างหน้า อย่าสะดุดเหมือนบริษัทชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทญี่ปุ่น

AEC คือ โอกาส  AEC + 3 และ AEC + 6 คือ ตลาดในเอเชียของเรา ตลาดยุโรปและอเมริกา คือ ทิศทางที่เราจะพัฒนาต่อไป
แต่เรามีสิ่งที่ต้องระวังและพัฒนาภายในของเราอยู่อีกมาก หนทางนี้เป็นหนทางที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด

เราจะได้ไปถึงฟากฟ้าที่สว่างและสดใส...

วยอัตราแลกเปลี่ยน 78 เยนตวยอัตราแลกเปลี่ยน 78 เยนต
างทยอยย้ายฐานการผลิตของตนเองไปลงทุนในประเทศที่จะได

อุตสาหกรรมรถยนตของญี่ปุ่นต
ในญี่ปุ่นเพื่อให

อุตสาหกรรมรถยนต
ในญี่ปุ่นเพื่อให

อุตสาหกรรมรถยนต
ในญี่ปุ่นเพื่อให้ในญี่ปุ่นเพื่อให

 ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 78 เยนต
อุตสาหกรรมตางทยอยย้ายฐานการผลิตของตนเองไปลงทุนในประเทศที่จะได
อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นต์ของญี่ปุ่นต์

ในญี่ปุ่นเพื่อให
อุตสาหกรรมรถยนต

ในญี่ปุ่นเพื่อให
อุตสาหกรรมรถยนต

 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 78 เยนต
อุตสาหกรรมต่อุตสาหกรรมต่อุตสาหกรรมตางทยอยย
อุตสาหกรรมรถยนต

ในญี่ปุ่นเพื่อให
อุตสาหกรรมรถยนต

ในญี่ปุ่นเพื่อให
อุตสาหกรรมรถยนต
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   Ranking  Country/Region  Trillion $  
  European  Union  17.58  

1 United States  16.09  
2 China  7. 30  
3 Japan  6.87  
4 Germany  3.58  
5 France  2.78  
6 UK 2.42  
7 Italy  2.20  
8 Russia  1.85  
9 Canada  1.74  

10  India  1.67  
12  Spain 1.49  
15  South Korea  1.12  
16  Indonesia  0.85  
28  Taiwan  0.47  
31  Thailand  0.35  
35  Greece 0.30  
36  Malaysia  0.28  
38  Singapore  0.26  
42  Portugal  0.24  
44  Ireland  0.22  

 ขณะที่เขียนบทความนี้ (12 มิถุนายน 2555) วิกฤตหนี้และ
การเงินของ EU ทำท่าว่าจะลามไปทั่วยุโรปและหาวิธียุติปัญหาไม่ได้
ปัญหา กรีซ (Greece) กำลังหาทางออกอยู่ ปัญหาหน้ีของสเปน (Spain)
ก็ตามมา เศรษฐกิจโดยรวมของ 15 ประเทศใน EU มี GDP ท่ีใหญ่มาก
$17.58 ล้านล้าน เมื่อเทียบกับ GDP ของสหรัฐฯ และจีน ที่ $16.09
ล้านล้าน และ $7.30 ล้านล้าน ตามลำดับ

 ฉะนั้นวิกฤตการเงินของยุโรปกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก
ก่อนหน้านี้นั่งคุยกันเล่นๆ กับปณิธาน (ป้อ) ว่าวิกฤตการเงินของกรีซ
จะจบลงอย่างไร มีความคิดเห็น (แบบเดาสุ่ม) ว่าประเทศต่างๆ คงต้อง
ปล่อยให้กรีซออกจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจของยุโรปอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป แล้วไปแก้ปัญหาการเงินของกรีซภายหลังแทนที่จะให้ปัญหา
ทางการเงินของกรีซมาฉุดฐานะการเงินทั้งหมดของ EU ที่คาดคะเน
ไปเช่นนี้เพราะมองว่าระบบเศรษฐกิจของกรีซค่อนข้างเล็ก GDP ของ
กรีซแค่ $3 แสนล้าน ซึ่งเล็กกว่าประเทศไทยอีก การแก้ปัญหาเฉพาะ
กรีซง่ายกว่าที่จะให้เกิดปัญหาทั้ง EU

 

GDP list of International Monetary Fund 2011

 แต่ ณ วันน้ีวิกฤตสเปนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะสเปน
มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก ด้วย GDP $1.49
ล้านล้าน สเปนต้องการเงิน 1 แสนล้านยูโรเพ่ือกอบกู้หน้ีสินของธนาคาร
Mooney ที่เพิ่งลดระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารในสเปนลง ทำให้
ธนาคารเหล่านี้ออกพันธบัตรเงินกู้ในอัตรา 7% ต่อปี ซึ่งจะเป็นปัญหา
อย่างมากให้อิตาลี เพราะขณะนี้อิตาลีก็ต้องการออกพันธบัตรเงินกู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเงินของอิตาลีเองเช่นกัน และพันธบัตรท่ีออกมาจะ
มีดอกเบี้ยเพียง 6.2% ต่อปี มองว่าเงินกู้ 1 แสนล้านยูโรนี้ไม่ใช่เงิน
ช่วยเหลือสุดท้ายที่จะกอบกู้สเปนเพราะปัญหาหนี้จากภาครัฐบาลใน
ประเทศเหล่าน้ีจะผุดออกมาอีก วิกฤตธนาคารของสเปนเป็นแค่ปัญหา
ที่เกิดจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารเหล่านี้ปล่อยกู้ไว้

 ประเทศยุโรป 15 ประเทศ ซึ่งมีฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
เมื่อรวมกันเป็นสหภาพเศรษฐกิจยุโรปแล้วใช้ระบบเงินตราเดียวกัน
ทำให้การเงินต่างๆ เกิดสภาพคล่องในการเคลื่อนย้ายเพราะเป็นสกุล
เดียวกัน สิบกว่าปีที่ผ่านมาด้วยสภาพคล่องทางการเงินและต้นทุน
การเงินที่ถูก ทำให้เกิดการกู้ยืมทั้งภาครัฐและเอกชน สิ่งที่ตามมาคือ
เศรษฐกิจฟองสบู่ (Economic bubble) และเงินกู้ภาครัฐที่มากมาย
มหาศาลในหลายประเทศ ปัญหาต่างๆ สะสมไว้ พอน้ำลดตอผุดปัญหา
การเงินและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจาก Subprime ในสหรัฐส่งผลไปท่ัวโลก
หลายๆ ประเทศในยุโรปกำลังมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟองสบู่จากภาค
อสังหาริมทรัพย์ (Housing bubble) เช่น ประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน
อังกฤษ สเปน ในขณะที่อีกหลายๆ ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้
สาธารณะที่ท่วมท้น เช่น ประเทศ กรีซ เบลเยี่ยม สเปน อิตาลี และ

ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจาก Housing Bubble หรือ หนี้
สาธารณะ ส่ิงท่ีตามมาคือผลกระทบกับเศรษฐกิจท้ังระบบ การถดถอย
ด้านการผลิต และความเดือดร้อนของประชาชน

 ขณะที่เขียนบทความนี้ (12 มิถุนายน 2555) วิกฤตหนี้และ

วิกÄตหนี้áÅÐการเงินของ
European Union (EU)

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล
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ก. เศรษฐกิจฟองสบู่ (Economic Bubble) ข. ประชาธิปไตย แบบประชานิยม

 จากประสบการณ์ข้าพเจ้าอยากให้คำจำกัดความและแหล่ง

ท่ีมาของเศรษฐกิจฟองสบู่ (Bubble economy) ว่าเป็นภาวะท่ีนักการเงิน

และผู้บริหารประเทศพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยสร้าง

ให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินให้มาก หรือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศ สิ่งที่นักการเงินนิยมทำคือการสร้างสภาพคล่องทาง

การเงินและลดอัตราดอกเบี้ยลง ในระยะแรกสภาพคล่องจะทำให้

เกิดการขยายตัวในภาคการผลิต แต่ในระยะต่อมาด้วยต้นทุนของ

เงินกู้ที่ถูกและมีสภาพที่คล่อง ทำให้เกิดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และตลาดทุนตามมา จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน

ในช่วงกำลังเติบโตของเศรษฐกิจทำให้เกิดการเก็งกำไร (Speculation)

ในช่วงแรกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

จนในท่ีสุดเกิดภาวะหน่ึงท่ีราคาอสังหาริมทรัพย์แพงเกินความเป็นจริง

และผู้บริโภคก็มีหนี้อสังหาริมทรัพย์มากเกินกว่าตัวเองจะแบกรับได้
ราคาหุ้นต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ก็สูงกว่าที่จะเป็นการลงทุน นี่คือ

ระยะท่ีอ่อนไหวท่ีสุด ระยะน้ีเป็นระยะท่ีอาจเกิด Housing Bubble และ

Bubble Economy ได้ง่าย ถ้าเศรษฐกิจของประเทศยังไปได้ดี และ

เติบโตต่อเนื่อง ผู้บริโภคยังมีรายได้พอจะแบกรับหนี้สินที่ก่อไว้ในภาค

อสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพของเงินเฟ้อที่

สูงขึ้น (Inflation) แต่ถ้าเศรษฐกิจมีการกระทบ ราคาอสังหาริมทรัพย์
และหนี้ในตลาดหลักทรัพย์จะลดลงทันที ถ้าผู้บริโภคไม่สามารถจ่าย

ดอกเบ้ียหรือเงินต้นกับสถาบันการเงินในเงินท่ีกู้มาได้ ผลก็คือการตกลง

ของราคาทรัพย์สินและตลาดทุนอย่างรวดเร็ว สถาบันการเงินจะเข้ามา

ตามหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งไม่สามารถจ่ายเงินกู้ที่กู้มา

สถาบันการเงินจะเกิดปัญหาสภาพคล่องตามมาด้วย นี่คือสาเหตุที่

เกิดการล้มละลายของสถาบันการเงิน ซึ่งจะลามไปถึงเงินหมุนเวียน

ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Blast) ระยะนี้คือระยะฟองสบู่แตก

(Blast of bubble)

 ประเทศใดท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคและต่างชิงกันข้ึนมา

เป็นรัฐบาล สิ่งที่นักการเมืองหรือข้าพเจ้าเรียกกันว่า “นักเลือกตั้ง”

นิยมใช้มากที่สุด คือ การสร้างประชานิคมในกลุ่มประชาชนหลัก

ที่ตัวเองหวังจะได้เสียงจากการเลือกตั้ง ถ้าประเทศไหนมีพรรค

การเมืองที่ผลัดกันขึ้นมาเป็นรัฐบาล การแข่งขันในการเลือกตั้งก็ยิ่งทวี

ความรุนแรงขึ้น สร้างคะแนนเสียงจากการสร้างโครงการ “อยู่ดีกินดี”

ให้ประชาชนท่ีจะมาเลือกต้ังสร้างความฝันและความอยากได้มากข้ึนๆ

โครงการเหล่าน้ีต้องใช้เงินจากภาครัฐ ซ่ึงมักจะต้ังไว้เกินกว่าส่ิงท่ีจำเป็น

สำหรับการสร้างประเทศที่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ผลที่ตามมาคือ

หน้ีสินของภาครัฐเพ่ิมพูนข้ึน และผลเสียทางอ้อม คือ ความเกียจคร้าน

ของประชาชนมีมากขึ้น ตามมาด้วยคอรัปชั่นตลอดแนวทางของการ

จับจ่ายงบประมาณ

 สิ่งที่เกิดขึ้นในกรีซเห็นได้ชัดจากการสร้างประชานิยม โดยใช้
งบประมาณจำนวนมาก ประชาชนชาวกรีซทำงานน้อยลงเพราะพึ่ง

สวัสดิการจากภาครัฐ อีกท้ังมีการคอรัปช่ันทุกข้ันตอน และแล้วเม่ือวิกฤต

ภาคการเงินเกิดข้ึนรัฐบาลกรีซต้องตัดสินใจตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นออก

ประชาชนอยู่ไม่ได้ต่างพากันออกมาเรียกร้องตามท้องถนน

 จากที่กล่าวมาทั้งสาเหตุการก่อหนี้สาธารณะ และหนี้อันเกิด

จากโครงการต่างๆ เพ่ือประชานิยมเป็นสาเหตุหน่ึงในวิกฤตการเงินของ

EU  เราคงไปบอกรัฐบาลเราไม่ให้ทำในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนได้ยาก

แต่เราชาวอินโนเวชั่นต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ EU เป็นบทเรียน

ของเราในการบริหารองค์กร ให้องค์กรอินโนเวช่ันเราเสมือนเป็นประเทศ

หนึ่ง เราต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ EU ทำ เราต้องรู้จักเฝ้าดูการใช้จ่าย

ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอเพียง หันกลับมามุ่งการพัฒนาตัวเราเอง มุ่งสู่
ความสำเร็จของตนเอง การงาน ครอบครัว และองค์กรอินโนเวช่ัน

ของพวกเรากันเถอะ...

วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างไร

economics
focus







06์์์์์์์์์์์์์ธนัพมัสน่ัชวเนโนิอราสราว ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ธััส่ัชวโิอราสราว

 แต่มุมมองในเชิงลบของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทยก็ยังคงมีจากการรวมกันของสมาชิกประเทศในอาเซียน คือ
จะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการมีสูงมายิ่งขึ้นเป็นเท่าตัว
ดังที่กล่าวไปข้างต้น อาเซียนจะกลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางของการ
ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของโลก
ดังนั้นการแข่งขันย่อมทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบที่
มีคุณภาพสูง การย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ 
ในอาเซียนจะมีมากยิ่งขึ้นและง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยในการ
แสวงหาแหล่งแรงงานที่มีค่าแรงถูกกว่าแต่มีศักยภาพในการทำงาน
ใกล้เคียงกัน รวมท้ังการไหลออกของแรงงานไทยท่ีมีฝีมือไปยังประเทศ
อื่นๆ ที่อาจจะมีค่าตอบแทนสูงกว่า โดยในปัจจุบันปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยเองก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว จาก
เป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2555 ท่ีวางไว้คือ 2 ล้านคัน จะต้อง
มีการเพิ่มแรงงานเข้ามาในระบบอีกประมาณ 30,000 - 40,000 คน
จากปัจจุบันมีแรงงานประมาณ 450,000 คน และในปี พ.ศ.2558 คาดว่า
ความต้องการแรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 570,000 คน โดยแรงงานที่เห็น
ในอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น แรงงานข้ันต่ำ 50%, แรงงานท่ีจบระดับ
ปวช.-ปวส. ประมาณ 40% และแรงงานด้านเทคนิค 10% ปัญหาแรงงาน
จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องมีการเตรียมพร้อมและรับมือกับปัจจัยดังกล่าว

 การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ช่วงเวลาก่อนการเข้าสู่ยุคของการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องคำนึงถึงได้แก่

1. เทคโนโลยีการผลิต (Processing Technology)

2. แรงงาน (Labor)

3. ทิศทางของตลาด (Market Trend)

เทคโนโลยีการผลิตเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญท่ีสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในโลกอุตสาหกรรม
ได้ ปัจจุบันยานยนต์ต่างๆ มีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ังเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการประหยัดพลังงาน ลดการ
ใช้น้ำมันลง มีพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่
ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนา
และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาด
จะช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
ปริมาณที่ลดลง ลดเวลาในการผลิต หรือการลดแรงงานที่ใช้ ภายใต้
คุณภาพสินค้าท่ีคงเดิมหรือดีย่ิงข้ึน คำว่า “เทคโนโลยีการผลิต” ไม่ได้
หมายถึงเพียงเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเท่าน้ัน หากแต่
หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการผลิต มาตรฐานการทำงาน
เอกสารทุกฉบับ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีท่ีเรา
สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ให้ครอบคลุมและดูทันสมัยตลอดเวลา จาก
ข้อมูลท่ีมีการศึกษากันมาพบว่าถ้าเราสามารถหาเทคโนโลยีมาปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึนเพียง 3% ต่อปี ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะสามารถลดความต้องการแรงงานได้ถึง 50% เลยทีเดียว
อีกท้ังการท่ีเรามีเทคโนโลยีท่ีดีน่ันคือความน่าเช่ือถือขององค์กรท่ีสามารถ
สะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ทันที ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็จะคง
ฐานการผลิตไว้ที่ประเทศไทยหรือขยายฐานไปประเทศอื่น เทคโนโลยี
เหล่าน้ีก็จะติดไปกับองค์กรเหมือนเปิดประตูหน้าบ้านท่ีคอยต้อนรับแขก
ให้เข้ามาเยี่ยมชม

อย่างท่ีทราบกันดี ในการดำเนินการ
ผลิตจะอย่างไรก็ต้องมีแรงงานที่อยู่
ในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานประจำเครื่องจักร วิศวกร
ช่าง พนักงานประจำสำนักงาน ล้วน
ยังต้องอยู่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในบริษัท คงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะ
ต้องใช้แรงงาน แต่ก็ยังคงเป็นปัญหา

กับการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง AEC ก็กำลังจะเข้ามามีส่วนอย่างที่
กล่าวไว้ข้างต้นในบทความน้ี การไหลเข้าออกของแรงงานในกลุ่ม AEC
ย่อมเกิดข้ึนอย่างแน่นอน เพราะแรงงานคือต้นทุนตัวหน่ึงท่ีมีความสำคัญ
ในการกำหนดต้นทุนการผลิต ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยได้มีการเสีย
อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน เช่น จีน หรือ
เวียดนาม เป็นต้น ดังนั้นการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้น้ันย่อมต้องมีการพิจารณาก่อน เพราะเราคงจะไปหา
แรงงานจากในประเทศเองหรือต่างประเทศได้ไม่มากนัก ด้วยจำนวนคน
ที่เรามีอยู่เท่าเดิม การสร้างแรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานฝีมือเป็นสิ่ง
จำเป็นที่ต้องมาคิดกัน การสร้างแรงงานฝีมือก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วย
ในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
รวมกับเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีด้วยแล้ว ศักยภาพของการแข่งขันในตลาด
ย่อมดีตามไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ย่อมเกิดจากความ
           ต้องการของผู้ซ้ือ ดังน้ันผู้ซ้ือจึงเป็นผู้กำหนดทิศทาง
      ของตลาด การที่ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน
            รถยนต์จำเป็นต้องติดตามทิศทางดังกล่าว
  ให้ดี เพราะจะเกี่ยวข้องไปเกือบทุก
      ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ
         แรงงาน เทคโนโลยีต่างๆ ดังจะ
          เห็นได้จากปัจจุบัน รถประหยัด
          น้ำมันหรือท่ีเรียกกันว่า ECO CAR
           มีแนวโน้มท่ีได้รับความนิยมมาก

ขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ.2555 มีรถยนต์ Eco Car จากค่ายมิตซูบิชิและ
ซูซูกิออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกราว 2 แสนคัน ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2554 ที่มี
ยอดการผลิตของค่ายนิสสันและฮอนด้ารวมราว 2 แสนคัน ขณะที่ค่าย
โตโยต้าคาดว่าจะเร่ิมผลิตและจำหน่ายในปี พ.ศ.2556 อีกราว 1 แสนคัน
อีกทั้งรถแบบเดิมที่ยังคงอยู่ในตลาดก็ยังมีแนวโน้มที่ยังมียอดขายที่
มากอยู่ เช่น รถกระบะขนาด 1 ตัน เป็นต้น ดังนั้นการติดตามทิศทาง
ตลาดจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีผู้ประกอบการเองต้องให้ความสำคัญ ซ่ึงจะ
เป็นตัวกำหนดให้เราเป็นผู้นำหรือผู้ตามในโลกอุตสาหกรรม

คลุกวงใน
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 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได้เดินทางกันมาครึ่งทางของปี 2012 แล้ว แพทมั่นใจว่าพวกเราทุกคนคงจะลุยงานกันแบบ
เต็มกำลัง เพื่อช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าแบบใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่ ถึงแม้ว่าในปี 2012 นี้ จะมีปัจจัย
ภายนอกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านลบทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาแต่เรายังคงมีความ
แข็งแกร่ง ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างหนักแน่นและมั่นคง 

 ในคอลัมน์นี้แพทขอทำหน้าที่บอกเล่าสาเหตุเริ่มต้นของการเกิด “วิกฤติเศรษฐกิจโลก” ที่ในขณะนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางใด  เม่ือเราไม่สามารถควบคุมได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือเราก็ควรเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน แพทจึงขอนำเสนอวิธีท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราและองค์กรในสถานการณ์โลกเช่นนี้ พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารองค์กร ซ่ึงแพทเช่ือว่าหากพวกเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีแล้วเราทุกคนจะสามารถก้าวผ่านวิกฤติคร้ังน้ีไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนค่ะ

ตอนที่ 1 :
สาเหตุการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก

 พวกเราคงจะเร่ิมได้รู้จักกับคำว่าวิกฤติเศรษฐกิจคร้ังสำคัญของโลก
ตั้งแต่ประมาณต้นปี 2008 เนื่องจากเกิดจากปัญหาวิกฤติการเงินในสหรัฐ-
อเมริกา หรือที่ทั่วโลกเรียกว่าวิกฤติ "แฮมเบอร์เกอร์" ได้ลุกลามและส่งผล
กระทบกับหลายประเทศทั่วโลก จนเริ่มกลายเป็น “วิกฤตเศรษฐกิจโลก
(World Economic Crisis)” และเม่ือปลายปี 2009 เศรษฐกิจโลกได้ถูกซ้ำเติม

ด้วยวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป โดยปัญหาหนี้สินมหาศาลของหลายรัฐบาลบีบคั้นระบบการเงินของยุโรปให้ผันผวนและกระทบเศรษฐกิจโลกเช่นกัน
โดยเฉพาะกลุ่ม PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ และสเปน) โดยโปรตุเกสกลายเป็นเศรษฐกิจยุโรปประเทศที่ 3 ตามหลังกรีซและไอร์แลนด์
ในปี 2554 ท่ีต้องพ่ึงพามาตรการกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และในท่ีสุดอิตาลีและสเปนก็ประสบปัญหาเดียวกัน ซ่ึงเม่ือเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในยุโรปที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนทางการค้าเป็นอันดับ 1 ของอเมริกานั้นทำให้ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาด้วยอย่างแน่นอน ดังนั้นเราจะต้องมา
ติดตามว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาของทั้งสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจจะนำไปสู่ทิศทางที่คลี่คลาย ยืดเยื้อ หรือรุนแรงมากขึ้น
อย่างไร แต่ส่ิงเหล่าน้ันล้วนเป็นปัจจัยท่ีเราไม่สามารถจะควบคุมได้ ดังน้ันเม่ือเราต้ังสติและคิดทบทวนจะพบว่า ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสท่ีแฝงอยู่เสมอ
นั่นคือคำนิยามใหม่ของสมาชิกอาเซียนว่า “วิกฤติเศรษฐกิจโลกคือโอกาสของอาเซียน”

เดินทางกันมาครึ่งทางของปี 2012 แล
างหน

 สวัสดีค่ สวัสดีค่ สวัสดีคะพี่น้ะพี่น้ะพี่นองชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได
เต็มกำลัง เพื่อชเต็มกำลัง เพื่อช่เต็มกำลัง เพื่อชวยกันเป็นส่วยกันเป็นส่วยกันเป็นสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค
 สวัสดีคะพี่นองชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค อไปขางหน
อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม าวด้านลบทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาแต

อย่างหนักแนางหนักแน่างหนักแนนและมั่นคง 

าที่บอกเลาสาเหตุเริ่มตนของการเกิด “วิกฤติเศรษฐกิจโลก

เดินทางกันมาครึ่งทางของปี 2012 แล
อไปข้อไปข้อไปขางหน

องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได
วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค

องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรของเราใหกาวตอไปข
อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไมว่าจะเป็นข่าจะเป็นข่าจะเป็นขาวด

นและมั่นคง 

องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได้องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ได้องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ไดเดินทางกันมาครึ่งทางของปี 2012 แล
วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรของเราให์กรของเราให์ ้กรของเราให้กรของเราใหก้าวต่อไปข

องชาวอินโนเวชั่น ถึงตอนนี้เราก็ไดเดินทางกันมาครึ่งทางของปี 2012 แล

วิกฤตเศรษฐกิจโลก
2012

เตรียมรับมือ....

คุณอรวริชญา ธเนศธนพงศ์

4. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network)

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
ขยายฐานการผลิตหรือฐาน
การตลาดออกไปได้มากขึ้น
จากการรวมกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นการ

เชื่อมโยงประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน อย่างที่กล่าวมาคือจะไม่มีพรมแดน
อะไรที่จะเป็นกำแพงกั้นได้อีก อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกโดยจะสังเกตได้จากข้อมูล
ท่ีว่าจำนวนประเทศ 20 ประเทศในโลกท่ีเป็นประเทศท่ีมีการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์มากท่ีสุด 6 ประเทศในน้ันเป็นประเทศจากกลุ่มอาเซียน ฉะน้ัน
การสร้างเครือข่ายโดยที่ไม่มองว่าแต่ละประเทศเป็นคู่แข่งกันต่างคน
ต่างทำ หรือมองว่าผู้ผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนน้ีเป็นเครือข่ายกันทาง
ธุรกิจจะทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับประโยชน์จากการหาแหล่ง
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังอาจจะได้ต้นทุนท่ีถูกลง การแลกเปล่ียน
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนทักษะแรงงาน และความได้

เปรียบในเร่ืองของโลจิสติกส์อีกด้วย ดังน้ันการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
กันจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะทำให้มีความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น

 จากหัวข้อดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเอง อาจ
จะมีอีกหลายปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาอีกมากเมื่อเราจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทุกฝ่ายจึงต้องพิจารณาให้ดี
ในสิ่งที่จะต้องเตรียม การรวมกันครั้งนี้ถ้ามีการเตรียมการและศึกษา
ที่ดีย่อมเกิดผลในเชิงบวก แต่ถ้าไม่เตรียมพร้อมหรือมองไม่ออกกับสิ่ง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลในเชิงลบกับผู้ประกอบการและกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ ถึงจะบอกว่าอีกตั้ง 3 ปีก็ตาม
แต่ถ้าไม่มีการตรียมการที่ดี 3 ปีอาจจะเหลือ 3 ชั่วโมงก็เป็นได้

 “ถ้าเปรียบเทียบเป็นอุณหภูมิกับการรวมตัวของ AEC
ถ้าเตรียมตัวดี อุณหภูมินี้ก็เป็นอุณหภูมิกำลังพอเหมาะ เย็นๆ
ชิลๆ ลมพัดเย็นสบายเหมือนนั่งอยู่ชายทะเล แต่ถ้าเตรียมตัว
ไม่ดีอุณหภูมิที่ว่านี้อาจจะกลายเป็นอุณหภูมิที่หนาวจับขั้วหัวใจ
หรือร้อนจนแทบจะแผดเผาให้เรากลายเป็นจุลเลยก็เป็นได้”

านี้อาจจะกลายเป็นอุณหภูมิที่หนาวจับขั้วหัวใจานี้อาจจะกลายเป็นอุณหภูมิที่หนาวจับขั้วหัวใจ
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ตอนที่ 2 :
เมื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

ตอนที่ 4 :
การบริหารจัดการธุรกิจ

ในภาวะวิกฤติ

ตอนที่ 3 :
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ที่ไม่ควรมองข้าม

 เมื่อวิกฤติได้เปลี่ยนเป็นโอกาส หลายฝ่ายมองว่าเอเชียกำลัง
ก้าวเข้ามาเป็นเคร่ืองยนต์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักของโลกตัวใหม่ ดังน้ัน
กลยุทธ์ในการก้าวไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อน
กำหนดการเดิม โดยจะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบในปี 2558 กับ 10 ประเทศ
ก่อนท่ีจะขยายไปสู่ ASEAN+3 และ ASEAN+6 ซ่ึงประกอบด้วยประเทศ
คู่ค้าท่ีสำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยมีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP รวมกันกว่า 9.9
ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP โลก
ซ่ึงจะย่ิงทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้
มากข้ึน และในขณะน้ีทุกประเทศสมาชิกได้ทำการบ้านร่วมกันอย่างขยัน

ขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันพัฒนาการลงทุนในภูมิภาค หรือการ
ขจัดอุปสรรคในการส่งออก เพื่อทดแทนการส่งออกไปประเทศตะวันตก
ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นพวกเราชาวอินโนเวชั่นก็ควรที่จะ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC* เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าด้วยเช่นกัน
(*สามารถอ่านข้อมูล AEC เพ่ิมเติมได้จากบทความเร่ืองการเปิดเสรีทาง
การค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015 ของน้องมายด์นะคะ)

 เงินเฟ้อ คือ สภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้โดยทั่วไปที่พวกเรา
จับจ่ายใช้สอยมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ หากสังเกตจากสิ่งใกล้ตัว
จะพบว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่รายรับไม่ได้ผันตาม
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึง “ค่าของเงินเราลดลง” ค่ะ

เงินเฟ้อคืออะไร?

สาเหตุของเงินเฟ้อ

การสร้างภูมิคุ้มกันภัย “เงินเฟ้อ”

 ต้นทุนสินค้าเพิ่ม (Cost-push inflation) และ/หรือ ความ
ต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Demand-pull)

 1. ควรให้ความสำคัญทบทวนเรื่องรายจ่ายนโยบายการเงิน
ของครอบครัวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าและบริการหรือพูดง่ายๆ
คือ การหาทางประหยัดรายจ่ายให้กับครอบครัวจะช่วยให้คุณไม่ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อ
 2. ควรคิดและไตร่ตรองถึงเรื่องความต้องการในการอุปโภค
บริโภคให้รอบคอบยิ่งขึ้น เช่น การทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายประจำวัน
*สามารถดาวน์โหลด สมุดเงินออม ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือตามลิงค์ http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAnd
Publications/Others/Pages/Others.aspx

“จับจ่ายใช้สอยน้อยลง งดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
เลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น”

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. ให้พนักงานแต่ละแผนกได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ เพื่อให้เกิด
ความชำนาญในการผลิตจะได้เพ่ิมคุณภาพของงานและลดความสูญเสีย
ในทุกกระบวนการทำงาน
 2. สร้างกำลังกาย สร้างแรงใจ และทัศนคติท่ีดี ให้พนักงานทุก
ภาคส่วนทำงานอย่างเต็มความสามารถและมุ่งม่ันด้วยจิตวิญญาณ เพ่ือ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
 การลงทุนทุกส่วนของการผลิตควรที่จะ สามารถตอบโจทย์
เพิ่มพูนคุณภาพ สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่ม ทำงานได้เร็ว ลด
ความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิตได้

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 เมื่อเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกผลกระทบอย่างหนึ่งที่จะ
ตามมาคืออัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนอยู่เสมอ ซึ่งธุรกิจของเรา
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเทรดดิ้ง หรือ การซื้อวัตถุดิบ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการนำเข้า/ส่งออก ดังน้ันเม่ือเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเช่นน้ี
ทุกท่านควรที่จะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อที่จะทราบว่าค่าของสกุล
เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ ขณะนี้มีมูลค่าเท่าไหร่และ
อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อสามารถที่จะวางแผน
เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น หากเราเป็นผู้นำเข้าต้องการ
นำเข้าวัตถุดิบ มูลค่า USD 100,000 ซ่ึงวัตถุดิบจะมาถึงในอีก 2 สัปดาห์
ข้างหน้าและจะต้องทำการชำระค่าสินค้าทันที ณ วันท่ีสินค้าส่งถึงเรา เพ่ือ
ท่ีจะนำมาทำการผลิตสินค้าตามคำส่ังซ้ือของลูกค้าต่อไป  โดย ณ วันท่ี
ตกลงทำการสั่งซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท/ดอลล่าร์ = 30 บาท/
1 USD แต่เป็นช่วงเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท/
ดอลล่าร์มีค่า = 31 บาท/1USD โดยหากเราไม่ได้ทำการป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว้ นั่นหมายความว่าจากเดิมเราสั่งซื้อวัตถุดิบ

เมื่อเราต้องเผชิญกับ “สภาวะเงินเฟ้อ”
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มูลค่า 3,000,000 บาท (USD 100,000;30 บาท/USD) ท่านจะต้องซ้ือ
วัตถุดิบเป็นมูลค่า 3,100,000 บาท (USD 100,000;31 บาท/USD) หรือ
สรุปง่ายๆ ว่าท่านต้องซื้อของแพงขึ้นเป็นจำนวน 100,000 บาท ผลที่
ตามมาคือจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราสูงข้ึนตามไปด้วย แพทหวังว่า
ทุกท่านคงจะเห็นภาพกันมากขึ้นใช่ไหมคะ?  ดังตัวอย่างแม้ว่าอัตรา
แลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงเพียงแค่ 1 บาท แต่เม่ือเราทำการซ้ือสินค้า
ในมูลค่าท่ีสูง แค่เพียง 1 บาทก็ส่งผลต่อเราได้มากเช่นกัน เพราะฉะน้ัน
หากเราทราบแนวโน้มของค่าเงินว่าจะเปล่ียนแปลง เราควรตระหนักไว้
เสมอว่าส่งผลกระทบต่อเราอย่างแน่นอน ...

“ควรให้ความสนใจในทุกสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ค่าเงิน เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันความเสี่ยงในทุกครั้ง”

ตอนที่ 5 :
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยขับเคลื่อน

องค์กรผ่านวิกฤติอย่างยั่งยืน

 คำว่า “พอเพียง” ขึ้นต้นด้วย “พอ” คือ ให้ทุกคนพอ ไม่ใช่
ให้ทุกคนไม่พอ แต่ให้ทุกระดับพอโดยพอตามกำลังของเรา แล้วสิ่งที่
เราทำก็ต้องทำให้สังคมและธุรกิจของเรามีความเจริญก้าวหน้าด้วย
หากใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุนเพ่ือการเติบโตของธุรกิจท่ีจะเจริญ
ก้าวหน้า เม่ือเกิดวิกฤติก็จะไม่เดือดร้อน คำว่า “เพียง” คือ อย่าทำอะไร
เกินตัว พอตั้งแต่เศรษฐกิจรวมทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะ การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่กินมากจนเกินไป ถ้ากินมากไปก็จะ
ทำให้สุขภาพมีปัญหา ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ใช้เงินแต่ใช้ให้พอเหมาะไม่เกิน
กว่าเงินในกระเป๋าท่ีมีอยู่ ควรใช้จ่ายท่ีไม่ทำให้ตัวเองและคนอ่ืนเดือดร้อน
นะคะ แพทจึงขอนำบทความที่น่าสนใจ หัวข้อ “ชูเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนธุรกิจ” ใน 7 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย จากหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ (ฉบับวันศุกร์ ท่ี 11 พ.ค. 55) มาบางส่วน ซ่ึงได้บันทึก
เกี่ยวกับ “ประสบการณ์จริงจากผู้นำภาคธุรกิจ” ยกตัวอย่างเช่น
คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ต้นโดยการทำธุรกิจจำเป็นต้องปลอดภัยไว้ก่อน

“ใช้สติปัญญาด้านสร้างสรรค์ให้มาก ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เน้นพึ่งตนเองมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นนิสัย”

 เช่นเดียวกับบริษัทอินโนเวชั่นของเราค่ะ ในทุกสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
หรือแม้แต่สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคน
เช่น เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา คุณบัญชาและคุณสมศรี
ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเราไม่ว่าจะเป็นการมอบข้าวสารอาหารแห้ง
รวมถึงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ประสบภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบ
ให้กับพวกเราทุกคนอย่างมาก เพื่อช่วยกันผ่านพ้นวิกฤติครั้งนั้นมาได้
ในเร่ืองของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คุณบัญชาจะมีการส่งสัญญาณ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อบอกกล่าวให้พวกเราได้รับทราบโดยท่านจะกล่าว
ในท่ีประชุมหรืออาจจะเป็นการส่งข้อความท่ีบอกถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ือให้พวกเราได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม
รับมือในทุกๆ สถานการณ์ได้อย่างมีสติ ใช้หลักของเหตุและผลในการ
พิจารณาสถานการณ์ต่างๆ  เช่น ท่ีผ่านมาเม่ือราคาพลังงานโลกผันผวน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าต่างๆ ท่านให้เราเตรียมตัวตรวจเช็ค
สินค้าคงคลัง ตรวจสอบประมาณการณ์ยอดขายจากฝ่ายขายและ
การตลาด เพื่อวางแผนการจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เกิด Productivity และการควบคุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีการตัดงบประมาณของงานวิจัยและ
พัฒนาเพราะองค์กรของเราเน้นการคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
เพ่ือนำพาองค์กรของพวกเราชาวอินโนเวช่ันก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างย่ังยืน

 ในครึ่งปีหลังนี้ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันติดตามข่าวสาร
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนในการทำงานที่จะทำให้องค์กร
ของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะ  หรือหากพี่ๆ ท่านใดมีความ
ต้องการจะบอกกล่าวหรือเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรให้พวกเราชาวอินโนเวช่ันได้ทราบ เช่น ประสบการณ์ท่ีพ่ีๆ พบเจอ
หรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ สามารถติดต่อเพื่อบอกเล่า
ประสบการณ์ผ่านมาทางที่ทีม Inflow-points ของเราได้นะคะ...

 “การพิจารณาแยกแยะความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและ
เป็นผล จะทำให้สามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสและอุปสรรคที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต และส่งผลให้กิจการสามารถวางแผนรับมือ
กับผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ด้วยการประเมิน
จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรเป็นข้อพิจารณาประกอบ ถือ
เป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในธุรกิจนั่นเองค่ะ”

Ornvarichaya T.(Patt)

คลุกวงใน
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ซาน่า

โบโซ่

สวัสดีพี่น้องชาวอินโนเวชั่นทุกคน เมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงในปัจจุบันคงหนี
ไม่พ้น AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอน วันนี้ ซาน่า กับ โบโซ ่ ขอเป็นตัวแทนทีม
Inflow-point พาทุกท่านมารู้จัก AEC ให้มากขึ้น เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริษัทของเรา
ให้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ถ้าพร้อมแล้ว!!  ก็ไปกันเลย...

          ก่อนอ่ืนเรามารู้จักอาเซียนกันก่อนนะคะ อาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ
(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิก
ผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน
กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า ทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกถึง
10 ประเทศด้วยกัน

INNOVATION ซาน่า

ซาน่า

          จากคำขวัญของอาเซียนก็นำมาสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือAsean Economics Community (AEC)” นั่นเอง เป็นการรวมตัว
ของชาติใน Asean ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยรูปแบบ
คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone ทำให้ประเทศในกลุ่มมีผลประโยชน์, อำนาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และมีการนำเข้า-ส่งออกของชาติใน
อาเซียนอย่างเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอสิทธิ
ค่อยๆ ลดภาษีลงมาช้าๆ โดยจะมีผลจริง ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงภูมิภาคนี้ไปอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

คำขวัญของอาเซียน คือ ...
"One Vision, One Identity, One Community" 
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สัญลักษณ์อาเซียน คือ “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
ซึ่งหมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ
รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไงละครับ และ
แต่ละสีที่ใช้ในสัญลักษณ์ก็ยังมีความหมายอีกนะครับ

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

INNOVATION

โบโซ่

¡ÒÃà»�´àÊÃÕ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
ã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹

คุณนินเนตร โรจนานุกูลพงศ์

AEC 2015
AEC 2015

สวัสดีพี่นองชาวอินโนเวชั่นทุกคน เมื่อพูดถึงการรวมกลุ

ã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹
AEC 2015
AEC 2015

¡ÒÃà»�´àÊÃÕ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ
ã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ã¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹

คลุกวงใน
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ซาน่า

 คราวนี้โบโซ่จะพาทุกคนมารู้จักพิมพ์เขียว (Blueprint) เพื่อ
นำไปสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ACE Blueprint กันก่อน ซ่ึงประกอบด้วย

INNOVATION

1. เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ

การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี
การลงทุนอย่างเสรี
การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

 ประเทศที่เข้าร่วมใน AEC ทั้ง 10 ประเทศใน
อาเซียนยังมีสิทธิในการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ
ระหว่างกัน ตามแผนการเปิดเสรีทางการค้าในแต่ละ
ภาค ดังตารางต่อไปนี้...

  

ภาค

การค้า

บริการ

การลงทุน

แรงงานฝีมือ

บริการทาง
การเงิน

เงินทุน
เคลื่อนย้าย

เริ่มยกเลิกภาษี
และมาตรการที่
มิใช่ภาษี

ให้ลงทุน >51%
ในสาขาอื่นๆ

ทยอยการเปิดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานะและความพร้อม

ให้ลงทุน >51%
ในสาขาเร่งด่วน

จัดทำสัญญา
การลงทุน
อาเซียน

จัดทำสัญญา
คุณสมบัติ
วิชาชีพ

ตกลงสาขาย่อย
ที่พร้อมเปิดปี
2015 ตามความ
พร้อม

2008-2009 2010-2011

เปิดสาขาที่
ตกลงไว้

ลงทุนเสรีโดยมี
อุปสรรคน้อยท่ีสุด

ปฏิบัติตาม
คุณสมบัติวิชาชีพ

ให้ลงทุน >70%
ในทุกสาขา

เริ่มยกเลิกภาษี
และมาตรการใน
ทุกประเทศ

2014-2015

ตกลงสาขาย่อย
ที่พร้อมเปิดปี
2020 ตามความ
พร้อม

2012-2013

ทยอยการเปิดเสรีอย

ลงทุน >51%

อยเป็นคอยไปตามสถานะและความพร

การค้า

บริการ

 ถึงอย่างไรก็อย่าเข้าใจผิดนะครับ AEC Blueprint ไม่ได้มุ่ง
เปิดเสรีทางการค้าเต็ม 100% ในทุกภาคนะคะ ดังตารางด้านล่าง

ภาค เปิดเสรี
เต็มที่

Blueprint Liberalization Gap

100

100 70

100 95

100 0

100 ยืดหยุ่น

ไม่มี: ให้ยกเลิกทั้งมาตรการ
ภาษีและมิใช่ภาษี

มีบ้าง: ให้ต่างชาติลงทุน
อย่างน้อย 70%

เกือบไม่มี: ให้มีการลงทุน
โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด

มี: เพราะยังยึดกับกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศอยู่

ให้ความยืดหยุ่นแก่สมาชิกใน
การเปิดเสรีภาคการเงิน

100 ยืดหยุ่น

100

การลงทุน

แรงงานฝีมือ

บริการทาง
การเงิน

เงินทุน
เคลื่อนย้าย

ระดับการเปิดเสรีทางการค้า:
เปิดน้อย

0-25
เปิดบ้าง
26-50

เปิดปานกลาง
51-75

เปิดมาก
75-100

โบโซ่

คลุกวงใน



12์์์์์์์์์์์์์ธนัพมัสน่ัชวเนโนิอราสราว

ซาน่า

โบโซ่

 เอาล่ะค่ะเราก็รู้เรื่องการเปิดเสรีทางการค้ากับ ACE มาเยอะพอสมควรแล้ว คราวนี้ซาน่าจะแสดงให้เพื่อนๆ
ชาวอินโนเวชั่นทุกคนได้เห็นภาพถึงประโยชน์จากการที่เราเปิดเสรีทางการค้าใน AEC กันบ้างนะค่ะ ยกตัวอย่าง เสื้อ
คอปกลูกไม้แสนสวยตัวนี้ค่ะ

ฐานการผลิต
คอปกลูกไม้ ถักฟิลิปปินส์

กระดุมจากเวียดนาม

ต

ส่งไปปักในกัมพูชา

ผ้าจากมาเลเซีย
โรงงานผลิตในไทย

ญี่ปุ่น

เกาหลี
อินเดีย

จีน

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

สหภาพยุโรป
EU

โบโซ่

จากรูปด้านบนแสดงให้เห็นถึงฐานการผลิตร่วมกัน
ภายใน AEC ครับ โดยการที่แต่ละประเทศผลิตใน
สิ่งที่ประเทศตนเองถนัดและเปิดเสรีทางการค้ากัน
ก็จะทำให้ต้นทุนสินค้าภายใน AEC สามารถแข่งขัน
กับประเทศนอกกลุ่มได้ ซาน่า

ใช่แล้วล่ะโบโซ่ เพราะสินค้าจาก AEC
จะผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และสินค้ามี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตามชาวอินโนเวช่ันก็ต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากยิ่งขึ ้นตามไปด้วย นอกเหนือจาก 10 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนแล้วยังมี ASEAN+3 (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้) และ ASEAN+6
(เพิ่มจาก ASEAN+3 อีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย)

 การเข้าสู่ AEC ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเพียงอย่างเดียวนะคะ ผล
กระทบที่ตามมานั้นก็ส่งผลให้บริษัทต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือ
กับการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจาก

ผลกระทบที่ตามมากับ AEC

 1. ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ - เกิดคู่แข่งใหม่ในอาเซียน
 2. ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง - ต้นทุนของคู่แข่งอาจ
มีมูลค่าที่ต่ำกว่า
 3. เป็นฐานการผลิตร่วม - บริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ
หรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่

ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต
 4. การลงทุนและทำธุรกิจในอาเซียนทำได้โดยเสรี - คู่แข่ง
จะเข้ามาแข่งในบ้านเรามากข้ึน ซ่ึงคู่แข่งเหล่าน้ีล้วนมีประสบการณ์และ
เทคโนโลยีท่ีดีกว่าประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาด
เล็กและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของประเทศไทยที่อาจเสียเปรียบคู่แข่ง
เหล่านั้นได้

 ผลกระทบที่ตามมากับ AEC จากที่กล่าวมาข้างต้นฟังดูแล้ว
น่ากลัวใช่ไหมละคะ แต่ความจริงแล้วมันไม่น่ากลัวเลยค่ะเพียงแต่
เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรับมือกับมัน ดังน้ันชาวอินโนเวช่ันทุกคน
ต้องรู้จัก “เรียนรู้คู่แข่ง ไม่ละเลยลดต้นทุน เร่งเสริมจุดแข็ง ลด
จุดอ่อน ผูกมัดใจลูกค้า” โดยการเรียนรู้คู่แข่งในที่นี้ความหมายจะ
ครอบคลุมทั้งในเรื่องการเรียนรู้เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน การปรับปรุงระบบ วิธีการผูกมัดใจลูกค้า เพ่ือนำสินค้าอินโนเวช่ัน
ไปสู่ตลาดสากล เราชาวอินโนเวชั่น สู้ๆ ไปด้วยกัน

คลุกวงใน
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 การช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้าในหลายอุตสาหกรรม
ได้มาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีทีเ่หนือกว่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ใช้
ในการเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อน หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ซึ่งเทคโนโลยีดังกว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะเทคโนโลยีที่มากับเครื่องจักร
แต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร
บุคลากร และการสื่อสาร เข้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญร่วมกับ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ R&D และการสร้างผลผลิตที่มี
Productivity และ Quality สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือตลาดที่เหนือกว่าร่วมด้วย

 เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยและใช้กันในปัจจุบันหรือที่เราเข้าใจ
กันน้ัน คือ Technology use ซ่ึง Technology use ท่ีพูดถึงน้ันคืออะไร?
และต่างจาก Technology Integration อย่างไร? เรามาทำความเข้าใจ
พร้อมๆ กัน ดังน้ี Technology use หมายถึง การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
หรือ ดิจิตัล และระบบควบคุมต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งนั่นก็หมายถึง
เทคโนโลยีที่มีมาพร้อมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ตลอดจน
โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีเราท้ังหมดคุ้นเคยและใช้กันอยู่ทุกวัน
ส่วน Technology Integration นั้นมีความซับซ้อนกว่าโดยจะรวมเอา
ส่ิงแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ การส่ือสาร การพัฒนาบุคลากร ความ
ร่วมมือของบุคลากร การให้การศึกษา การจัดการ และกิจกรรมต่างๆ ใน
องค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในตัวผลิตภัณฑ์
ในตลาด และสามารถสร้างเป็น Core value ขององค์กรท่ีคู่แข่งไม่สามารถ
นำไปลอกเรียนแบบได้ ถึงแม้ว่าคู่แข่งจะสามารถซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
แบบเดียวกันหรือรุ่นเดียวกันได้ก็ตาม

 เมื่อทราบคำจำกัดความของ Technology Integration แล้ว
เราจะมาโฟกัสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเราดูบ้าง ซึ่ง
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโรงงานคอมพาวด์ยาง
ก็คือยางซึ่งอยู่ในรูปของคอมพาวด์ที่พร้อมจะนำไปขึ้นรูปให้ได้รูปทรง
ที่จะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่อไป ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อาทิเช่น ขอบกระจกรถยนต์ ยางปัดน้ำฝน ยางซิลฝาหม้อน้ำ
เป็นต้น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อาทิเช่น ยางป้องกันไฟฟ้าสถิต
สายพานฮาร์ดดิส เป็นต้น หรือ อุตสาหกรรมรองเท้า อาทิเช่น ยางพื้น
รองเท้า (Out sole mid sole) เป็นต้น และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย คอมพาวด์เหล่านั ้นล้วนแต่เป็นสินค้าที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพ
(Specification) ราคา (Price) การขนส่งที่ทันต่อเวลา (Delivery)

Technology
Management
Technology

People
knowledge

Management
Technology
Management

Method

Technology

knowledge

Management
Technology
Management

Material
technology

 ซ่ึง Technology use ท่ีพูดถึงน้ันคืออะไร?
าใจ

อิเลคทรอนิกส์อิเลคทรอนิกส์อิเลคทรอนิกส
อง ซึ่งนั่นก็หมายถึง

 และเครื่องจักร ตลอดจน
ทุกวัน

าโดยจะรวมเอา
างบรรยากาศ การส่ือสาร การพัฒนาบุคลากร ความ

างๆ ใน
งขันในตัวผลิตภัณฑ์งขันในตัวผลิตภัณฑ์งขันในตัวผลิตภัณฑ

Technology

knowledge

Management
Technology
Management

MethodMethodMethodMethodMethodMethod

Matchine
technology

Product Produ
ct

Quality

Delivery

ความปลอดภัย (Safety) ของตัวผู้ผลิตและผู้ใช้งาน และอื่นๆ อาทิเช่น
การบริการหลังการขาย (Service) กระบวนการที่ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเทคโนโลยีการผสม เทคโนโลยีของวัตถุดิบ
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ และอ่ืนๆ การบริหารจัดการเทคโนโลยี
ที่มีความหลากหลายเหล่านี้มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งซึ่งใน
แต่ละกระบวนการล้วนมีเทคโนโลยีในตัวเอง เม่ือนำการจัดการมาควบ
รวมเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วนั้น จึงเรียกว่า Technology
Integration

Integration
TechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnology

คุณวิทยานิพนธ์ จิตตะนาคี
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 ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สภาวะการแข่งขันอย่างแท้จริง
ตลาดอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงแค่โอกาส แต่จะเป็นตัวผลักดันให้หลาก
หลายองค์กรต้องพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ สำหรับ
อินโนเวชั่นกรุ๊ปของเรานั้น การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
บุคคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นอาวุธที่สำคัญที่จะทำให้อินโนเวชั่นก้าว
ต่อไปในตลาดโลกได้อย่างมั่นคง อินโนเวชั่นมองเห็นความสำคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาตลอดมา และเล็งเห็นว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)
เป็นหัวใจของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขององค์กร และ
องค์ความรู้เหล่านี้ต้องนำไปใช้ได้จริงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ฝ่าย
R&D จึงมักจะต้องทำงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนทีมฝ่ายขายและ
การตลาดเป็นหลักตรงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด พร้อม
ทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อินโนเวชั่นของเราด้วย ทั้งนี้ แผนก R&D
ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานขององค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ออกมาสู่ตลาดได้

 ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของกลุ่มผู้บริหารของอินโนเวช่ันกรุ๊ป
ทำให้ทางกลุ่มบริษัทของเราได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
และเมื่อเร็วๆ นี้โรงงานผลิต Rubber compound ของกลุ่มอินโนเวชั่น

ได้ดำเนินการติดต้ังเคร่ืองจักรใหม่ Intermixer โดย Intermixer เคร่ืองน้ี
เป็น Internal mixer แบบ Intermeshing type สัญชาติเยอรมัน มา
พร้อมกับระบบ Auto feeding ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำอย่าง
HF Mixing Group เรามาเริ่มเรียนรู้กันดีกว่าค่ะ ว่า Intermixer มี
ศักยภาพสูงเพียงใดที่จูงใจให้กลุ่มผู้บริหารของเราตัดสินใจนำเครื่องนี้
มาสู่องค์กร

รูปที่ 1: แสดงลักษณะเครื่องผสมแบบ Internal mixer
ที่มา: http://www.hf-mixinggroup.com/en/products/mixers/im-e-series.html

คุณเสาวรส มะลิทอง

INTERMIXERINTERMIXER

การบริหารเทคโนโลยี (Technology Management)

 การที่จะไปถึง Technology Integration ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ

การบริหารเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยย่อยซึ่งเป็นองค์ประกอบของ

เทคโนโลยีท่ีเราจะนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการบริหารเทคโนโลยี

มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

Store the knowledge

Take value of advance technology
into practice (Utilization)Acquire knowledge 

 พยายามให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยแหล่งความรู้สามารถหาได้
จาก Supplier ข้อมูลจาก Manual  หรืองานวิจัยต่างๆ ตลอดจนข้อมูล
ท่ีอยู่ในส่ืออีเล็กทรอนิคส์จากเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือศึกษาให้เกิดความเข้าใจ
และเตรียมพร้อมจะนำความรู้นั้นมาใช้งาน

Sharing knowledge

 พยายามถ่ายทอดความรู้ที่ศึกษาและกลั่นกรองมาแล้วไปสู่
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน ทั้งภายนอกและภายในแผนก เพื่อให้ได้รับ
ความรู้ที่เท่าเทียมกัน อันเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานจริงและการ
สื่อสารต่อไป

 ความรู้ท่ีได้มาน้ัน ต้องเก็บรักษาให้คงอยู่กับองค์กร  ซ่ึงวิธีการ
และแหล่งการเก็บรวบรวมความรู้น้ันจะต้องได้รับการออกแบบให้เข้าถึง
ได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย และสามารถเพิ่มเติมองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา

 เมื่อเราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำ
เทคโนโนโลยีน้ันๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความชำนาญ และเพ่ือตรวจสอบ
ยืนยันถึงประสิทธิภาพอันแท้จริงของมัน ตลอดจนพยายามหาช่องทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาขีดสมรรถนะของเทคโนโลยีน้ันๆ ให้มีมากย่ิงข้ึนไป

 เมื่อทุกๆ หน่วยย่อยมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีของตนเอง
และนำมาจัดการบูรณาการเป็นเทคโนโลยีขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์
แล้ว เทคโนโลยีนั้นจะกลายเป็น Core Value ขององค์กรที่ไม่สามารถ
เลียนแบบได้ และจะอยู่คู่องค์กรตลอดไป

คลุกวงใน
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ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องผสมกันก่อนเลยค่ะ

 คือ เครื่องผสมแบบปิด เป็นเครื่องผสมที่ใช้กันมากที่สุดใน
ปัจจุบัน เคร่ืองผสมแบบปิดจะประกอบไปด้วย ห้องผสม (Chamber)
โรเตอร์ (Rotor) แรม (Ram) และระบบหล่อเย็น หรือระบบการให้
ความร้อน ซ่ึงระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อนน้ีจะถูกติดต้ังท่ีผนัง
ด้านในของห้องผสมและโรเตอร์เพ่ือช่วยระบายความร้อนท่ีเกิดข้ึนจาก
การขัดสีในระหว่างการผสมหรือเพื่อให้ความร้อนแก่เครื่องผสม โดย
ทั่วไปแล้วเครื่องผสมระบบปิดแบ่งออกได้ 3 ชนิดหลักๆ คือ

Internal mixer

1. Banbury-type internal mixer

2. Intermix-type internal mixer

3. Variable intermeshing clearance-type internal mixer

 เป็นเครื่องผสมที่มี  Rotor แบบ Tangential หรือบางครั้ง
เรียกว่า non-intermeshing กล่าวคือ รัศมีการหมุนของ Rotor ทั้งสอง
จะไม่คาบเกี่ยวกัน Rotor ทั้งสองของเครื่องผสมจะหมุนด้วยอัตราเร็ว
ที่แตกต่างกันโดยมีอัตราเร็วสัมพัทธ์ของ Rotor ตั้งแต่ 1:1.1 ถึง 1: 1.2
ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ในเครื่องผสมแบบนี้แรงเฉือนส่วนใหญ่จะเกิด
บริเวณช่องว่างของปีก Rotor กับ Chamber ส่วนพื้นที่ที่เหลือในห้อง
ผสมนั้นมีไว้เพื่อให้ยางและองค์ประกอบอื่นๆ ไหลหมุนเวียนไปมาได้
สะดวก  เนื่องจาก Rotor ของเครื่องผสมชนิดนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
ทำให้ Rubber compound ท่ีผสมได้แต่ละคร้ัง (Batch size) มีปริมาณ
ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ Banbury-type internal mixer จึงเป็นที่นิยม
ใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งอินโนเวชั่นกรุ๊ปของเราก็
มีเครื่อง Banbury-type internal mixer อยู่หลายเครื่องเช่นกัน

รูปท่ี 2: แสดงลักษณะ (a) Tangential Rotor, (b) Intermeshing Rotor

 เป็นเคร่ืองผสมท่ีมี Rotor แบบ Intermeshing กล่าวคือ รัศมี
การหมุนของ Rotor ทั้งสองจะคาบเกี่ยวกัน แรงเฉือนของเครื่องผสม
ชนิดน้ีส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณช่องว่างระหว่างปีกของ Rotor เน่ืองจาก
Intermix mixer ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ของ Chamber และ Rotor ได้ดี ดังนั้นจึงทำให้เครื่องผสมชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพในการผสมสูงมาก สารตัวเติมสามารถแตกตัวและกระจาย
ตัวในยางได้ดี ทำให้ Rubber compound ที่ผลิตได้นั้นมีคุณภาพที่
สม่ำเสมอ

 เป็นเครื่องผสมที่สามารถปรับระยะห่างระหว่าง Rotor ได้
เครื่องผสมแบบนี้มีการจัดวางตัวของ Rotor เช่นเดียวกับเครื่องผสม
แบบ Intermix แต่ว่าในเคร่ืองผสมรุ่นน้ีผู้ผสมสามารถปรับเปล่ียนระยะ
ห่างระหว่าง Rotor ทั้งสองได้

 แต่การท่ีจะทำให้เคร่ือง Internal mixer ท้ังหลายมีประสิทธิภาพ
เราไม่ดูเฉพาะเคร่ืองผสมอย่างเดียว เราต้องดูท้ังระบบของการผสม ซ่ึง
ส่ิงท่ีทำให้ Intermixer เคร่ืองใหม่เคร่ืองน้ีมีความแตกต่างและมีศักยภาพ
การผสมท่ีเหนือกว่า Intermix ท่ัวไปคือมีระบบสนับสนุนต่างๆ ต่อไปน้ี
 - มาพร้อมกับระบบ auto feeding ทำให้มีการทำงานท่ีง่ายข้ึน
โดยระบบการป้อนสารตัวเติมท้ังหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สร้างความแม่นยำ สะดวก และทันสมัยสุดๆ
 - มีการควบคุมอุณหภูมิที่เป็นระบบ หล่อเย็นด้วยระบบหล่อ
เย็นทั้งใน Chamber และ Rotor มีพื้นที่ของ Rotor กว้างซึ่งทำให้เกิด
การส่งผ่านความร้อนท่ีดีระหว่าง Rotor กับ Compound อีกท้ังมีระบบ
ควบคุมภายนอกเพ่ิมเติม เสริมความสามารถด้านการควบคุมอุณหภูมิ
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
 - ด้วยการออกแบบของ Rotor ที่ทำให้เกิด Shear zone
มากข้ึน เสริมประสิทธิภาพของ Intermixer ให้มีศักยภาพในการผสมสูง
ผลิตภัณฑ์ท่ีผสมด้วยเคร่ือง Intermixer จึงได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ี
แน่นอน

การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกาภิวัฒน์ได้
เทคโนโลยีของเครื่องจักรเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กลุ่มบริษัทอิโนเวชั่นให้ความสำคัญตลอดมา และ

จะนำธุรกิจกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นขึ้นไปสู่การเป็น World-Class Polymer Compounder อย่างสง่างาม...

คลุกวงใน



16์์์์์์์์์์์์์ธนัพมัสน่ัชวเนโนิอราสราว

 ขณะที่กำลังจับปากกาจะเขียนบทความ ในความคิดก็เริ่มตั้งคำถามว่า “ถ้า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 จะเหลือเวลาอีก
เท่าไหร่?” ก็ลองนับถอยหลังดูพบว่าเหลือเวลาอีก 2 ปี 6 เดือน 4 วัน 4 ชม. และตั้ง
คำถามต่อไปอีกว่า “ณ วันนี้ เรามีความตื่นตัวและตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนดีแค่ไหน? และเรามีศักยภาพ ขีดความสามารถพร้อมแข่งขันในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือยัง?”

       ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับองค์กร ระดับ
ประเทศ ระดับอาเซียน และในระดับโลกนั้น ต้องมีศักยภาพของความ
เป็น “คน” พร้อมที่จะรุก

“คน”

Competency for Proactive Approach Person

P-E-O-P-L-E 
Competency

Model

P
(Professional)

เป็นคนที่.. 
มีความเป็นมืออาชีพ E

(Expert)

เป็นคนที่.. 
มีความเชี่ยวชาญ

O
(Opportunity)
เป็นคนที่..มีโอกาส

นั่นคือการมอง
เห็นโอกาส

P
(Perspective)
เป็นคนที่..มีมุมมอง

ที่หลากหลาย

L
(Learning)

เป็นคนที่..
มีการเรียนรู้อยู่เสมอ

E
(Effective)

เป็นคนที่..
มีประสิทธิภาพ

 เมื่อจะเริ่มก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่งเป็นยุคของการช่วงชิงความได้
เปรียบชนิดท่ีเรียกได้ว่า “มือใครยาว..สาวได้..สาวเอา” ในอดีตสุภาษิต
น้ีใช้กับ “คน” จำพวกท่ีเห็นแก่ตัว แต่มาถึงยุคน้ีคิดว่าน่าจะใช้กับ “คน”
ท่ีมีศักยภาพพร้อมเปิดเกมรุกเท่าน้ันท่ีจะมีสิทธิเข้าช่วงชิงความได้เปรียบ
ส่วน “คน” ที่ยังคงยึดติดอยู่กับความภูมิใจในอดีต ภูมิใจในความเป็น
ชาติไทยที่เจริญกว่า ลาว พม่า กัมพูชา “คน” เหล่านี้ก็ยังคงชะล่าใจ

ไม่เริ่มลงมือต่อแขนต่อขาของตนให้ยาวออกไปเพื่อแย่งชิงกับเขา “ถ้า
คุณยังไม่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณก็จะอยู่กับอดีตตลอดไป”

 เขียนมาถึงตรงนี้ก็ตั้งคำถามอีกว่าเรามีศักยภาพของความ
เป็นคนท่ีพร้อมเดินเกมรุกหรือยัง? ส่ิงแรกก็คือศักยภาพในการส่ือสาร
จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of
ASEAN shall be English.”  เมื่ออาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
“working language” น้ัน ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กันเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ภาษาอังกฤษจะกลายเป็น “ภาษา
ทำงาน” ของทุกคนในอาเซียน เพราะเม่ือถึงปี 2558 ประเทศในอาเซียน
ทั้ง 10 ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันดังคำขวัญของอาเซียนที่ว่า “One
Vision, One Identity, One Community”  อาเซียนจะกลายเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียว เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า, บริการ,
การลงทุนและเงินทุน รวมถึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณจะ
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสำคัญส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการ
ทำงานของคุณ

 หากมาย้อนคิดจะเห็นได้ว่าคุณบัญชาได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหารและพนักงาน
ในองค์กรมานานมากแล้ว จำได้ว่าในปี 2547 เราวางแผนเพ่ือเปิดตลาด
ต่างประเทศ เราโปรโมทนโยบาย “Road to International” พิมพ์ข้อความ
ลงบนเส้ือแจกพนักงานทุกคน บริษัทพยายามส่ือสารให้กับพนักงานท่ัว
ทั้งองค์กรได้ทราบและตื่นตัวลุกขึ้นมาพัฒนาความสามารถด้านภาษา
อังกฤษ คุณบัญชาเริ่มต้นด้วยการส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ..ท่านพูด
ภาษาอังกฤษในที่ประชุม แต่พวกเราก็ตอบกลับด้วยภาษาไทย...มาถึง
วันน้ีพวกเราหลายคนในองค์กรสามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษท้ัง ฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้อย่างไม่เก้อเขิน แต่เร่ืองท่ียากท่ีสุดเห็นจะเป็นเร่ืองการ
พูด เพราะถ้าเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นานๆ พูดทีก็
คงตะกุกตะกักกันพอสมควร ถือได้ว่าท่านประธานให้ความสำคัญและ
ให้เวลาในการทำให้คนใกล้ตัวคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

วันที่ทุกประเทศในอาเซียนเปิดประตู ....วันที่ทุกประเทศในอาเซียนเปิดประตู ....
“คุณพร้อมที่จะก้าวเดินไป

     ให้ทั่วอาเซียนแล้วหรือยัง?”
คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ

คลุกวงใน
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 แต่อย่างไรก็ดีเรามีพนักงานมากกว่าพันคน และ 50% ของ
พนักงานทั้งหมด เป็นกลุ่มสำนักงานที่ต้องทำงานกับเอกสาร ในอีก 2
ปีข้างหน้าเมื่อประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดออก ไม่ว่าเราจะ
ต้ังรับหรือเราจะเปิดเกมรุก เอกสารในการทำงานจะเร่ิมเปล่ียนเป็นภาษา
อังกฤษอย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เอกสารสำนักงานส่วนใหญ่
จะต้องเร่ิมทำเป็น 2 ภาษา คือไทยและอังกฤษควบคู่กันไป และในอนาคต
เอกสารบางอย่างอาจเหลือภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ขอขยายความ
ให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึนแต่คงไม่ต้องพูดถึงใบส่ังซ้ือ/ส่ังขายเพราะเราออก
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษมาหลายปีแล้ว แต่ในหน่วยงานอื่นๆ เช่น
เอกสาร WI : Work in Process เริ่มต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ
ลูกค้าที่มาตรวจสอบคุณภาพรวมไปถึงมาตรฐานในการทำงานต่างๆ
ระเบียบในการวางบิลรับเช็ค กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ฯลฯ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเราต้องเร่ิมทำกันต้ังแต่วันน้ี ต่อไปเอกสารภาษาอังกฤษ
ต้องอยู่ในชีวิตการทำงานประจำวันของเราอย่างแน่นอน จึงอยากถามว่า
“วันนี้คุณเริ่มฝึกใช้ภาษาอังกฤษกันหรือยัง?”

 นอกจากต้องตื่นตัวมาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันแล้ว
อีกข้อมูลหนึ่งซึ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างเราและท่านควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิดก็คือ การพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพให้ได้ตามมาตรฐานใน
ข้อตกลงยอมรับร่วมของกลุ่มอาเซียน MRAs : Mutual Recognition
Arrangements ซ่ึงเป็นข้อตกลงเก่ียวกับคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
แรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ในเบื้องต้นกลุ่มอาเซียนได้
ลงนามใน MRAs แล้ว 7 สาขาวิชาชีพ คือ
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 ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย กำลังจัดทำ
มาตรฐานกลาง MRAs สาขาการท่องเท่ียวอีก 32 ตำแหน่ง เช่น พนักงาน
โรงแรม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ พนักงานซักรีด แม่บ้าน ฯลฯ เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากประชาคมอาเซียนนำสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
เข้าไว้ใน MRAs เป็นสาขาวิชาชีพที่ 8

 ขอกล่าวถึงสาขาวิชาชีพที่มีในองค์กรเรา เช่น สาขาวิชาชีพ
บัญชี  มีข้อตกลงที่จะนำเอามาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพ
บัญชีนานาชาติ (IFAC) มาใช้ในการกำหนดความสามารถด้านวิชาชีพ

และคุณสมบัติต่างๆ และนักบัญชีสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีนักบัญชีจากประเทศใดในอาเซียนก็ได้ โดยจะได้รับการยอมรับ
และนำไปใช้ได้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน สำหรับประเทศไทยสามารถ
ยื่นขอรับการรับรองวิชาชีพได้จากสภาวิชาชีพบัญชี 

 เมื่อถึงปี 2558 จะกลายเป็นความจำเป็นของคนไทยในทุก
สาขาวิชาชีพ ถึงแม้เราไม่คิดจะไปทำงานต่างประเทศ..แต่คนในประเทศ
เพ่ือนบ้านก็จะหล่ังไหลเข้ามาติดต่อค้าขายทำงานในไทยอย่างแน่นอน
นอกจากกลุ่มวิชาชีพที่ต้องการได้รับใบอนุญาตอาเซียนต้องเร่งพัฒนา
ตนให้มีคุณสมบัติครบตาม ACEP กำหนดแล้ว คนในทุกสาขาวิชาชีพ
ยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถอื่นๆ รอบตัวเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อน
รวมวิชาชีพอีก 10 ประเทศ ซึ่งภาษาเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
รวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเราในอีก 2-3  ปีข้างหน้า

 สำหรับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินโนเวช่ัน
น้ัน จะเห็นได้ว่าฝ่ายบริหารได้เร่ิมวางกลยุทธ์ในการบุกตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากว่า 4 ปี ส่ิงท่ีเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การต้ัง
สำนักงานตัวแทนจำหน่าย (Representative Office) ท่ีประเทศเวียดนาม
และมีความพยายามที่ขยายเข้าไปในประเทศ พม่า อินโดนีเซีย ฯลฯ
การประชุม Leader Meeting ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราพูด
เร่ือง AEC กันอย่างหลากหลาย ฝ่ายบริหารพยายามสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับAEC ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน

 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวคงไม่ใช่เรื่องที่
เกินกำลังสำหรับพวกเราชาวอินโนเวช่ัน เพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็คุ้นชิน
กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และหลายๆ คนก็เป็นนัก
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตัวจริง (Change Advocacy) ไหนๆ ก็เปิด
บทความด้วยคำถามแล้ว จึงขอฝากคำถามปิดท้ายให้อีกหลายๆ คน
กลับไปถามตัวเองว่า “เราได้เริ่มนับหนึ่งที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วหรือยัง?”

ข้อมูลอ้างอิง: เว็บไซต์องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(http://www.thai-aec.com)

คลุกวงใน
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 นับถอยหลังอีกแค่เพียง 3 ปี สู่การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศ
ในอาเซียนสู่ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ที่กล่าวไว้
จะนำมาซ่ึงเสถียรภาพและความม่ันคงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดต้ังประชาคมอาเซียน
นั้นมีต้นแบบที่สำคัญมาจาก การรวมตัวกันของสหภาพยุโรป หรือ
European Union (EU) เรามาดูจุดกำเนิดของทั้งสองประชาคมเพื่อ
เป็นการปูพื้นให้กับผู้อ่านก่อนการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

 ทั้งสหภาพยุโรป และ ประชาคมอาเซียน มีจุดกำเนิดที่ความ
คล้ายคลึงกันตรงที่เป็นการรวมตัวโดยเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนประชาคมของทั้งสองทวีป กลุ่ม
สหภาพยุโรปเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการคาน
อำนาจของผู้ที่ชนะสงครามและก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจทางทหาร
และเศรษฐกิจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ ่นที่ฟื ้นตัวอย่าง
รวดเร็วจากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา

 ผลจากการที่สหรัฐให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศที่แพ้สงคราม
ทำให้มีการหมุนเวียนของเงินดอลล่าร์สหรัฐอย่างกว้างขวางและได้
กลายมาเป็นเงินสกุลหลักที่ใช้ในการซื้อขายซึ่งทำให้ความสำคัญของ
เศรษฐกิจของยุโรปตกอยู่ในภาวะเสี่ยง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้
ประเทศหลักสองประเทศคือ ฝรั่งเศสและเยอรมันนี ได้ผนึกกำลังสู่การ
แข่งขันและจัดตั้งเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และการตกลงร่วมกันในการใช้เงินยูโรเป็นเงินตราสกุลเดียวกัน
(Single Currency)

 ส่วนประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวที่แน่นแฟ้นขึ้นของ
ประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศใน อาเซียน (ASEAN= Association of
South East Asia Nations) ที่ได้ตระหนักถึงกระแสโลกาภิวัตน์จึงได้
พยายามรวมตัวกันภายใต้กลไกใหม่เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับตลาดโลก

 การรวมประชาคมอาเซียนครั้งนี้ความสำคัญในฐานะการเข้า
สู่ยุคท่ีสองของอาเซียนท่ีจะร่วมมือกันในรูปแบบท่ีแน่นแฟ้นข้ึน มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือใน 3 เสาหลัก คือ

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน (Asean
Political Security Community : APSC) ที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวอย่าง
สันติ แก้ไขความขัดแย้งระหว่างกัน 

1.

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:
AEC) เสาหลักสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน มุ่งให้เกิดการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความ
เจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้

2.

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-
Cultural Community : ASCC) ท่ีมุ่งให้มีสวัสดิการท่ีดีและมีความม่ันคง
ในสังคม

3.

 โอกาสและความท้าทายของอาเซียนเป็นสิ่งที่หลายๆ ฝ่าย
กำลังให้ความสำคัญและจับตามอง ถ้า10 ประเทศจะเป็นระบบเศรษฐกิจ
เดียวกันเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน คือ การ
เข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติเพราะขนาดของตลาดท่ีใหญ่ข้ึน เช่น ตลาด
ของไทยประชากร 65 ล้านคน แต่อาเซียนจะเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคถึง
600 ล้านคน ซ่ึงมีประชากรรวมกันมากกว่าสหภาพยุโรปประมาณ 100
ล้านคน การแข่งขันของบริษัทต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี และการแข่งขันระหว่างกันจะมีมากข้ึน ใครมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าก็รอด ดังนั้นการจะยืนอย่างมั่นคงได้ในประชาคมอาเซียน เรา
ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพตน เปิดหู เปิดตา และ
เปิดใจให้กว้าง เพื่อเปิดรับกัน ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง

Open Your Eyes
To AEC 2015 and Beyond

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล

EU
คลุกวงใน
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 สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวารสารอินโนเวชั่นสัมพันธ์ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะ ดิฉัน กาณษ์ ค่ะ รู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเขียนบทความในคอลัมน์นี้ และได้นำเรื่องราวดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ชาวอินโนเวชั่นกัน ในฉบับนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ
บุคคลคนหน่ึงท่ีถือว่าเป็นอัจฉริยะบุคคล นักอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอย่างย่ังยืน เขาคนน้ัน
คือ เฮนรี่ ฟอร์ด นั่นเองค่ะ

 เฮนร่ี ฟอร์ด เกิดในชนบทใกล้กับเมืองดีทรอยต์ของรัฐมิชิแกน
เม่ือปี ค.ศ.1863-1947 บิดาของเขาช่ือ วิลเล่ียม ฟอร์ด มารดาช่ือ แมร่ี
ลิทอกอท เขาเป็นหนึ่งในจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งเรียนหนังสือใน
โรงเรียนเล็กๆ ที่มีห้องเรียนเพียงห้องเดียว ทั้งยังมีฐานะทางครอบครัว
ที่ไม่ดีนัก ตั้งแต่เด็กมาแล้วเด็กชายเฮนรี่ก็มีแนวโน้มชอบการประดิษฐ์
คิดค้น และได้ใช้แนวโน้มดังกล่าวมาสร้างเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ เพ่ือช่วย
ลดความเหน่ือยยากตรากตรำในการทำงานในไร่ เม่ือ เฮนร่ี ฟอร์ด อายุ
ได้ 16 ปี เขาก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองดีทรอยต์ ซึ่งขัดกับความต้องการของ
ผู้เป็นบิดา ที่เมืองดีทรอยต์นี่เองเขาได้งานเป็นช่างฝึกหัดในโรงงาน
แห่งหนึ่งงานที่ทำก็ได้รับความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ

เฮนรี่ ฟอร์ด วัยเด็ก บิดา-มารดา ของเฮนรี่

 ภายในปี ค.ศ. 1891 เขานำแบบร่างเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
วาดบนด้านหลังแผ่นกระดาษจดเนื้อเพลงให้ภรรยาดู แต่การจะทำให้
แบบที่ร่างไว้เป็นความจริงขึ้นมาได้ถือเป็นคนละเรื่องกัน ทว่า หนึ่งวัน
ก่อนวันคริสต์มาสเมื่อปี ค.ศ.1893 เขาทดสอบเครื่องยนต์เครื่องหนึ่ง
จากหลายเคร่ืองท่ีผลิตข้ึนในอ่างล้างภายในครัวจนประสบความสำเร็จ
เครื่องยนต์นี้ยังเป็นแค่หัวใจของเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ฟอร์ดหวังจะ
สร้างขึ้น ช่วงสุดสัปดาห์และเกือบทุกคืนเขาจะไปขลุกอยู่ในเพิงด้าน
หลังบ้านสร้างส่วนที่เหลือของรถยนต์ จนกระทั่งวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.
1896  รถยนต์ของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

 ฟอร์ดได้กลายมาเป็นหัวหน้าวิศวกรประจำ บริษัท เอดิสัน
อิลมูนิเนทติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี ค.ศ.1896 และ
ในปีเดียวกันนั้น เขาได้ผลิตยานที่สามารถเดินทางโดยไม่ใช้ม้าลากได้
ซึ่งในสมัยนั้นมีแบบฉบับการพัฒนามาจากยุโรป โดยติดเครื่องยนต์ไว้
ที่รถจักรยานสามล้อ ยานนี้ถูกตั้งชื่อว่า ควอดรีไซเคิล (Quadricycle)
คือ รถท่ีดัดแปลงมาจากรถจักรยานท่ีติดเคร่ืองยนต์ท่ีพัฒนาในเยอรมัน

และอังกฤษในสมัยนั้น พวงมาลัยของรถควอดรีไซเคิลบังคับเหมือนกับ
ตัวบังคับท้ายเรือ มี 2 เกียร์เดินหน้าและไม่มีเกียร์ถอยหลัง

Ford Quadricycle

 ตลอดเวลาการทำงานเขาได้ให้ความสนใจในเร่ืองรถยนต์และ
ในระบบเผาไหม้ภายใน (Internal Combustion) เขาเริ่มก่อตั้งโรงงาน
ของตัวเองเมื่ออายุ 33 ปี เขาต้องการสร้างรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงกว่า
รถเทียมม้ามากนักและมีค่าดูแลซ่อมแซมท่ีถูก เขาเร่ิมต้ังโรงงานต้นแบบ
โดยใช้ระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง (Continuing Assembly Line) โดย
ใช้พนักงานยืนประจำในตำแหน่งต่างๆ ของสายพานการผลิตแทนที่จะ
ใช้ผู้ชำนาญการ 5 - 6 คนในการผลิตรถยนต์ 1 คัน การใช้ระบบสายพาน
การผลิตทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้มากข้ึนและมีคุณภาพท่ีควบคุมได้

 เฮนรี่ ฟอร์ด ก่อตั้งบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ขึ้นในปี ค.ศ.1903
รถยนต์ที่ฟอร์ดต้องการผลิตนั้นเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในชีวิต
ประจำวันสำหรับคนทุกประเภท รถรุ่นแรกของเขาคือ โมเดล ที (Ford
Model T) เป็นรถยนต์คันแรกออกจำหน่ายในปี ค.ศ.1908 มีสีดำและ
ขายในราคา $825 ต่อคัน ด้วยการท่ีเป็นรถท่ีมีน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วย
ความแข็งแกร่งทนทาน ถ้าเป็นโมเดล ที จากฟอร์ดแล้วล่ะก็ไม่มีทาง
แตกหักเพราะใช้เหล็กกล้าแบบฝรั่งเศสอย่างดีที่ชื่อ วาเนเดียม อัลลอย
รถคันน้ีได้ช่ือว่าประสบความสำเร็จทางการตลาดสูงท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา

Ford Model TFord Logo ปี 1903

คุณณัศกาณษ์ ทัพภะสุต

เส้นทางชีวิตของผู้เริ่มต้นจากศูนย์

Henry Ford

มดคันไฟ
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ในช่วงระยะเวลา 19 ปี รถรุ่นนี้ถูกผลิตออกสู่ตลาดมากมาย เพื่อให้
สามารถผลิตรถรุ่นโมเดลอื่นที่ออกมาให้ทันความต้องการของตลาด
เขาจึงจำเป็นต้องเร่ิมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรและพนักงานการผลิต เพิ่มสวัสดิการพนักงานและได้นำ
ระบบสายพานการผลิตแบบเคลื่อนที่ (Moving Assembly Belts) เข้า
มาใช้ในระบบการผลิต ฟอร์ดเป็นผู้แรกที่ประยุกต์ระบบสายพานการ
ผลิตเข้ากับการผลิตยานยนต์ในจำนวนมากๆ ซึ่งความสำเร็จนี้ไม่เพียง
แต่ปฏิวัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลอย่างมากกับ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยนักทฤษฎีสังคมหลายคนถึงกับเรียกช่วงของ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมช่วงนี้ว่า "แบบฟอร์ด (Fordism)"

 ซึ่งวิธีการผลิตนี้เป็นการยกเลิกวิธีการใช้คนจำนวนมากมาย
ผลิตรถคันเดียวพร้อมกัน เขาแยกการผลิตออกไปในแต่ละส่วน ส่งผล
ให้ได้งานที่เร็วขึ้นกว่าเดิมมากมาย หลังจากใช้วิธีการผลิตใหม่นี้ทำให้
จำนวนการผลิตเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตัว ซ่ึงทำให้ในปี ค.ศ.1916 Ford Model
T สามารถออกจำหน่ายได้ในราคาคันละ $360 การลดจำนวนคนงาน
ลงทำให้รายได้ของคนงานเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่ง เฮนรี่ ฟอร์ด ให้
ความเห็นในการเพ่ิมอัตราค่าจ้างของเขาว่าเป็นการแบ่งปันผลกำไรกัน
อย่างเป็นธรรม นอกเหนือจากการเพิ่มรายได้ของพนักงานแล้ว ฟอร์ด
ยังดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานของเขาทุกคนด้วยการก่อตั้งหน่วยงาน
ที่มีชื่อว่า SOCIOLOGICAL DEPARTMENT โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานน้ีไปเย่ียมเยียนถึงบ้าน เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนของเขา
จะอาบน้ำโดยฟอกสบู่และไม่บ้วนน้ำลายบนพื้นบ้าน

 เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตแบบใหม่ได้ผลตามที่ต้องการคนงาน
จำนวนมากถูกส่งออกไปศึกษาการทำงาน เพ่ือลดข้ันตอนความยุ่งยาก
ของการทำงาน คนงานจำนวนมากของฟอร์ดมาจากหลายอาชีพและ
มีรายได้ 5 เหรียญต่อวันนอกจากจะเพียงพอต่อการเล้ียงครอบครัวแล้ว
ยังเหลือพอที่จะนำมาซื้อรถที่ตนเองเป็นผู้ผลิตอีกด้วย เพื่อให้คนงานที่
เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายได้รับความเป็นธรรมและแก้ปัญหาต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็วฟอร์ดจึงได้ก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้น

 การก่อต้ังสหภาพแรงงานน้ันเกิดข้ึนภายหลังจาก บริษัท ฟอร์ด
มอเตอร์ เติบโตเป็นอย่างมาก เฮนรี่ ฟอร์ด เองก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้
ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ คำพูดของเขามากมายได้กลาย
เป็นคำพูดที่เปรียบเสมือนคำสอนของนักธุรกิจทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เขาทำดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความล้มเหลวแม้แต่น้อย ไม่ว่าเขาจะ
ทำอะไรที่ไหนก็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจ

 นอกจากการพัฒนาการผลิตแล้ว เฮนรี่ ฟอร์ด ยังให้ความ
สนใจในการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์ เขาสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value-Chain) ตลอดจน ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ให้เกิดขึ้น และพัฒนาการตลาดโดยมุ่งพัฒนาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
Ford Model T ทั่วประเทศ เฮนรี่ ฟอร์ดได้ใช้ตัวแทนจำหน่ายเป็นศูนย์
ซ่อมแซมและเป็นศูนย์การสอนขับรถยนต์ของชาวอเมริกัน

เฮนรี่ ฟอร์ด กับ ฟอร์ด โมเดล ที ในปี 1921

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (Great Depression) ฟอร์ด
สามารถผลิตรถยนต์ออกจำหน่ายได้ถึงปีละ 15 ล้านคัน เหมือนกับบริษัท
อื่นๆ ฟอร์ดต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี
ค.ศ. 1926 เขาได้สร้างเครื่องบิน Ford 4AT ซึ่งเรียกกันว่า Tin Goose
โดยใช้โลหะอลูมิเนียมอัลลอยที่เบา และทนการกัดกร่อน Ford 4AT
Trimotor กลายเป็นเครื่องบินโดยสารลำแรกซึ่งจุผู้โดยสารได้ 12 คน
และถูกนำไปใช้โดย US. Army

 เฮนรี่ ฟอร์ด อาจจะไม่ใช่นักประดิษฐ์รถที่เก่งที่สุดในโลก แต่
ถ้าหากจะพูดถึงธุรกิจยนตรกรรมแล้วเขาไม่เป็นรองใครเลยแม้แต่
คนเดียว โดยเขาได้ก่อต้ัง "บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์"  ข้ึนใน ปี ค.ศ.1903
ในขณะที่รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระไว้ใจ
ไม่ได้และมีราคาสูงเกินไป แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดราวกับอัจฉริยะ
ของเขาจึงทำให้ความคิดเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการ
ผลิตรถที่มีรูปทรงดูดีขึ้น มีความแข็งแรง ทนทานขึ้น และมีราคาลดลง
ไปกว่าเดิม ส่ิงท้ังหมดท่ีเขาทำลงไปน้ีทำให้วงการยนตรกรรมก้าวข้ึนมา
เป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20
ผลประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นมีมากกว่าพันล้านเหรียญเลยทีเดียว

เฮนรี่ ฟอร์ด คือใคร?

เขาคือ ผู้สร้างองค์กรและธุรกิจอย่างยั่งยืน

 เขาคือ เด็กชาวนาที่เติบโตในชนบททำงานเป็นช่างฝึกหัด
ตั้งแต่อายุ 16 ปี เมื่อเขาอายุได้ 32 ปี เขาคือผู้ที่สร้างรถยนต์ต้นแบบ
ของโลกออกจำหน่าย

 เขาคือ ผู้สร้างระบบสายพานการผลิตที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้
ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ

 เขาคือ ผู้มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและประสิทธิภาพของพนักงานเขาเป็นผู้พัฒนาพลาสติกจาก
ถั่วเหลืองมาใช้ในรถยนต์

 เขาเป็นผู้พัฒนาโลหะอลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy)
ที่นำมาสร้างเครื่องบินลำเลียงลำแรกให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ใน
สงครามโลกครั้งที่ 2
 เขาคือ ผู้สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value-Chain) ตลอดจน ห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)

 เขาคือ อัจฉริยะของนักอุตสาหกรรมท่ีไม่หยุดย้ังในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์, วัตถุดิบ, การบริหารองค์กร และ การพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

 เห็นไหมล่ะคะว่าการที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ได้นั้น ต้องมีการต่อยอดทางความคิด กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเสี่ยง
และกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เหมือนอย่างที่ เฮนรี่ ฟอร์ด ได้ทำไว้
ก็หวังว่าเรื่องที่ดิฉันได้นำมาฝากเพื่อนๆ ชาวอินโนเวชั่นนี้คงจะเป็น
แนวทางให้เพื่อนๆ ได้มีแนวคิดต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรของเราให้
ก้าวหน้าและยั่งยืนในตลาดสากลกันต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ...

 เนื่องจากเขาได้มองเห็นถึงความสำคัญของการค้าสากล
(International Trade) ดังน้ันเขาจึงสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในเยอรมัน
และอังกฤษ และมีการแต่งต้ังตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมท้ังเอเชีย ยุโรป
ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย จนกระท่ังในปี ค.ศ.1927 ก่อนท่ีจะเกิด

มดคันไฟ
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 จากบทความต่างๆ จากนักเขียนหลายๆ ท่านในเล่มน้ีเพ่ือนๆ
คงได้เรียนรู้และทราบเกี่ยวกับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กัน
ไปแล้ว ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงอีกประชมคมหนึ่งที่เป็นเสา
หลักเสาที่ 3 ของประชมคมอาเซียนนั่นก็คือ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community เรียกย่อว่า
ASCC ซ่ึงเป็นอีกเสาหน่ึงท่ีน่าสนใจล่าสุดอาเซียนกำลังจัดทำแผนงาน
หรือ Blueprint ของ ASCC โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะทำให้เกิดประชาคม
อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อก่อ
ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อให้เกิดเอกภาพ โดยเสริม
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน และทำให้เกิดเป็นสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน
ซ่ึงจะทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชน
ดีข้ึนจากท่ีเคยเป็นอยู่

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน

การรวมกลุ่มของอาเซียนนั้นมีความ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่
ไม่น้อยในอดีตวัฒนธรรมเป็นเร่ืองของ
ศาสนา ศิลปะ วิถีชีวิต จารีตประเพณี
เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรม ความ
เจริญงอกงาม เป็นส่ิงบ่งบอกถึงอัตลักษณ์

อีกทั้งยังเป็นรากเหง้าที่สำคัญของชุมชนและประเทศนั้นๆ แต่ปัจจุบัน
ด้วยพัฒนาการของโลกและกระแสสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารอย่างไม่มีขอบเขต วัฒนธรรมจึง
กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกกิจกรรมของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเมือง
หรือเศรษฐกิจ ทั้งนี้ วัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมของอีกชุมชนซ่ึงอยู่ในอีกมุมหน่ึงของโลกก็ได้ เม่ือพูดถึงความ
หลากหลายในสังคมอาเซียนต้องยอมรับความจริงอย่างหน่ึงก็คือความ
กลมเกลียว ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา อารยธรรมเป็นมนต์ขลังอย่างหน่ึง
ของสังคมอาเซียน ความเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องของประเทศท่ีมีอาณาเขต
บริเวณติดต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความซึมซับทางอารยธรรม จนบาง
ครั้งความแตกต่างแทบที่จะหาไม่เจอ เช่น กรณีไทย-ลาวมีทั้งความ
เหมือนและความต่างอยู่ในตัวของมันเอง จึงจำเป็นท่ีจะต้องหลอมรวม
ความแตกต่างน้ันให้กลายเป็น “อัตลักษณ์ร่วมกัน (ASEAN Identity)” 
โดยรวมแล้วกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
วัฒนธรรมหลักตามลักษณะท่ีต้ังซ่ึงสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม ดังนี้

 ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเป็นท่ีอยู่อาศัยของหลายชุมชนท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกันหลายประเทศนับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญซึ่งมีประเพณี
ดนตรี วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ท้ังท่ีมีความคล้ายคลึงและแตกต่าง
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกัน รวมท้ังมีการไปมาหาสู่ มีการ
ค้าขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ืองส่งผลให้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง ขณะที่มีความคล้ายคลึงในบางส่วนของการดำเนินวิถีชีวิต ใน
ที่นี้ขอหยิบยกตัวอย่างมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคที่เห็นได้
ชัดเจนได้แก่ ด้านภาษา (ไทย-ลาว-เขมร) มีตัวอักษร และคำท่่ีมีความหมาย
คล้ายคลึงกัน โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต โดยคนไทย ลาว
เขมร สามารถส่ือสารเข้าใจกันได้ อย่างไรก็ดีภาษาเขมรมีความแตกต่าง
จากภาษาเพ่ือนบ้านเน่ืองจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 
การแสดงรำของ ไทย ลาว เขมร มีความคล้ายคลึงกัน รวมท้ังเคร่ืองดนตรี
ที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศนั้นๆ  ด้านประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณี
ปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไต แถบ
เวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกา และทางตะวันออกของ
ประเทศอินเดีย และเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มา
กับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์
หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ และ ด้านการแสดง
    รามเกียรต์ิ เป็นมรดกร่วมทาง
    วัฒนธรรมท่ีโดดเด่นของอาเซียน
    ต้นเค้าของเร่ืองรามเกียรต์ิน่าจะ
    มาจากเรื ่อง รามายณะ ของ
              อินเดีย เมื่อมีการแพร่
              หลายไปทั่วภูมิภาคจึง
             ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้
            สอดคล้องกับวัฒนธรรม
            ของประเทศนั้นจนกลาย
         เป็นวรรณคดีประจำชาติไป 

1. กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พม่า-เวียดนาม)

บรรณาธิการ

 “ÍÒà«ÕÂ¹”
วัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวังวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวังวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวังวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง

ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

มดคันไฟ
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2. กลุ่มวัฒนธรรม มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน-สิงคโปร์

 เป็นกลุ่มประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และฮินดู ด้วย

สัดส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง

จึงมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะท่ีสิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสานระหว่าง

จีน-มาเลย์-อินเดีย ดังน้ันจึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ตัวอย่าง

ของมรดกวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มนี้ ได้แก่ การใช้ภาษามาเลย์ (หรือ

มลายู) ในชุมชนภาคใต้ของไทย และภาษามาเลย์ยังสามารถสื่อสาร

เข้าใจได้กับภาษาอินโดนีเซีย มาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษา

มลายูนั้นมีการตกลงร่วมกันระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน

ว่าใช้ บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐาน การแต่งกาย ชุมชน

ที่นับถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มคนภาคใต้
ตอนล่าง ประชาชนชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย

การแสดงหนังตะลุง หรือ Wayang ซึ่ง

หมายถึง ศิลปะการเชิดหนังหรือหุ่นเป็น

สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมร่วมของประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย อินโดนีเซีย

หนังตะลุงมีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวา

อินโดนีเซียแล้วแพร่หลายไปที่อื่นๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้ง

ประเทศไทย ขณะที่สิงคโปร์นั้นมีความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยัง

ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิม ทำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ

และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป

3. กลุ่มวัฒนธรรม ฟิลิปปินส์

 ถึงแม้ว่าภูมิประเทศของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะมีความ
คล้ายคลึงกันแต่วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ตะวันตกและตะวันออกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
ที่ได้รับอิทธิพลจากสเปน ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมมาเป็นระยะเวลานาน
ในขณะเดียวกันก็ได้ผสานวัฒนธรรมพื้นเมือง ตัวอย่างของมรดก
วัฒนธรรมกลุ่มนี้ ด้านภาษา มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดย
ส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียน
ตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์
มีท้ังหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาจีนแต้จ๋ิว
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษา
อาหรับ ด้านการแสดง นาฏศิลป์ดนตรี สเปน

เป็นชาติตะวันตกชาติหนึ่งที่มายึดครอง
ดินแดนในเอเชียเป็นระยะเวลายาวนาน
โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ และสเปน
พยายามสร้างฟิลิปปินส์ซ่ึงมีชาวพ้ืนเมือง
เดิมเป็นชาวเกาะท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
ให้เป็นตัวแทนของสเปนในภูมิภาคตะวัน
ออก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงนำเอาประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนศาสนาเข้ามา
ครอบคลุมชาวพื้นเมือง

ศิลปะการแสดงตามแบบฉบับของสเปนจึงปรากฏขึ้นในดินแดนของ
ประเทศฟิลิปปินส์ ด้านการแต่งกาย ชุดแต่งกายประจำชาติ  ชาย
สวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง หญิงแต่งชุดกระโปรงยาว สวมเสื้อแขนสั้น
จับจีบแล้วยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่าชุด บาลินตาวัก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก  ส่วน ด้านประเพณี  ฟิลิปปินส์ได้รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมจากสเปนและเม็กซิโกจะเห็นได้จากความเชื่อใน
ศาสนาคาธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกปี ฟิลิปปินส์จะมีงาน
รื่นเริง เรียกว่า Barrio Fiesta เป็นการฉลองนักบุญของเมือง หมู่บ้าน
และเขตการปกครองต่างๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวน
ในเมืองฉลองนักบุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงาม และการ
เต้นรำ รวมทั้งมีการตีไก่อีกด้วย

 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานด้านผลประโยชน์
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นตัวตนร่วมกัน จารีต ค่านิยม
และความเช่ือ รวมท้ังความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน อาเซียน
จะส่งเสริมตระหนักและมีค่านิยมร่วมกันในความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันท่ามกลางความแตกต่างในทุกระดับของสังคม 

 ในปัจจุบันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
เองก็ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางเช้ือชาติและศิลปวัฒนธรรมอยู่บ้าง
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียที่กำลังเปิดสงครามแย่ง
ชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมกันเม่ือเร็วๆ น้ี ประเด็นความขัดแย้งก็คือทางการ
มาเลเซียได้ประกาศให้การตี “กลอง กอร์ดัง ซาบิลัน (Gordang
Sambilan)” กลอง 9 ช้ินท่ีใช้ตีในพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตามประเพณีท้องถ่ิน
ของชาวเผ่าบาตัก (Batak) ในเขตแมนไดลิง (Mandailing) บนเกาะ
สุมาตราในประเทศอินโดนีเซียขึ้นบัญชีมรดกชาติของมาเลเซียทำให้
อินโดนีเซียไม่พอใจ แม้แต่ไทยเองก็ยังมีปัญหาเหล่าน้ีอยู่บ้าง เช่น ไทย
ก็ยังเถียงกับมาเลเซียอยู่เลยว่า “ข้าวมันไก่และซุปกระดูกหมูบ๊ะ
กุ๊ดเต๋เป็นของใครกันแน่?” หรือ “ใครเป็นต้นตำหรับของกีฬา
เซปัคตะกร้อ?” หรือในกรณีเขาพระวิหาร เป็นต้น นอกจากน้ียังมีแนวโน้ม
ว่าพิธีกรรมหรือการละเล่นทางวัฒนธรรมอื่นๆ อาจถูกแย่งไปเป็นของ
ชาติอื่นก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดสงครามวัฒนธรรมได้ในอนาคต
Mr.Sitok Srengene นักเขียนและนักอนุรักษ์ศิลปะชาวอินโดนีเซีย
กล่าวไว้ว่า “ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีวัฒนธรรมใดที่อยู่ได้โดย
อิสระหรือเกิดมาโดยไม่มีที่มาเพราะทุกวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมอื่นๆ อยู่เสมอเพื่อลดอุณหภูมิแห่งความขัดแย้งและ
ขจัดปัญหาที่คาใจระหว่างกัน ควรใช้ทูตวัฒนธรรมและทูตทาง
การเมืองนั่งลงพูดคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างระมัดระวังซึ่งจะ
เป็นทางออกที่ดีที่สุดก่อนที่ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันงดงามที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษจะเป็นต้นเหตุ
ทำให้เกิดสงครามทางวัฒนธรรมที่ต้องมีคนสังเวยชีวิตอย่าง
ไม่มีเหตุผล” ฉะนั้นการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอาเซียนยังมีปัญหาเรื่องสังคมและ
วัฒนธรรมอีกมาก

การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

 นี่ก็เหลืออีกไม่กี่ปีแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวพร้อมรุกและรับ
ยุคของ “อาเซียน” แล้วหรือยัง? ถ้ายังก็รีบเลยค่ะ...โอกาสดีๆ มีให้เฉพาะ
คนท่ีแสวงหา..แม้จะเดินช้ากว่าใครเขา แต่ถ้าเร่ิมเดินต้ังแต่วันน้ีและเดิน
ไปเรื่อยๆ เร่งฝีเท้าบ้าง ผ่อนบ้าง ก็ทำให้เราก้าวทันคนข้างหน้าแล้วค่ะ

มดคันไฟ
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