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โอกาสและความท้าทาย
: การปรับตัวต่ออนาคต
การค้า การลงทุน และบริการ
ของประเทศไทย

กลินท์  สารสิน
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ต าแหน่งปัจจุบัน
▪ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
▪ นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประสบการณ์
▪ 2001 – 2013 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ ากัด
▪ 1987 – ปัจจุบัน  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

ต าแหน่งอื่นๆ ทางสังคม
▪ คณะกรรมการสภากาชาดไทย
▪ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
▪ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
▪ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : 
คณะท างานกลุ่มมาตรการส าหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่

▪ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
▪ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
▪ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
▪ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
▪ อดีตคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ หัวหน้าภาคเอกชน

คณะท างานส่งเสริม SMEs & Productivity (D2) และ ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3)

▪ อดีตประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
▪ คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย
▪ คณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด
▪ นายกสมาคมไทย – ญี่ปุ่น
▪ ประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
▪ ฯลฯ



3

รู้จัก 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



94,863 ราย
(ไม่รวม UTCC)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

เครือข่ายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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สมาชิก
ในกรุงเทพฯ

(7,646 ราย)

หอการค้า
จังหวัด

76 จังหวัด

หอการค้า
ต่างประเทศ

(7,330 ราย)

สมาคม
การค้า

138 สมาคม
(38,918 ราย)

35 ประเทศ

(5,272 ราย)

(18,117 ราย)

รวม YEC

(40,969 ราย)

รวม YEC
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• YEC กว่า 5,000 รายทัว่ประเทศ

• ท างานรว่มกบัหอการคา้ ภาครัฐ ภาคเอกชนในพืน้ที ่

• สร้าง & เตรียมพร้อม ผู้น าธรุกิจรุน่ใหม่

• น าความรู้ความสามารถวิทยาการใหม่ๆ  ร่วมสร้างอนาคตประเทศ 

ผู้ประกอบการรุน่ใหม่หอการคา้ (YEC - Young Entrepreneur Chamber of Commerce)



องค์กร
ต่างประเทศ

สมาคม
ธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

รัฐบาล

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

องค์กรเอกชนอื่น ๆ

การท างานร่วมกับภาครัฐและเอกชน
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เป็นสถาบันหลักทางการค้าและการบริการของประเทศ
ที่ใชข้้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ า
ท าให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์



การขับเคลื่อน 3 Value Chains หลัก
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บทบาทของหอการค้าไทยฯ

การค้า & การลงทุน เกษตร & อาหาร ท่องเที่ยว & บริการ



Strategic Move : 2562 - 2563

หอการค้าท าเอง

ผลกัดนัภาครฐัท า

หอฯ ท าร่วมกบัภาครฐั

ไทยเท่ทัว่ไทย

ผลกัดนั & ติดตามโครงการ 
infrastructure

1 หอการค้า 1 ท่องเท่ียวชุมชน
1 ไร่ ได้เงิน 1 ล้าน

ทวัรริ์มโขงหอการค้าแฟร์
ส่งเสริมการพฒันาการค้าระหว่างประเทศ

TH Digital Tourism Platform (TAG Thai)

TCC Digital Platform 

ผลกัดนัการใช้
e-business

1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 
ส่งเสริมการศึกษา

Ease of Doing Business, 
ปรบัปรงุกฎหมายกฎระเบียบ
และ ผลกัดนั e government

THAIFEX และ Healthy Living Asia fair

ยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการ (Thai Gap,..)
ส่งเสริม Circular Economy

สร้างความเข้มแขง็
ให้สมาชิก ผ่าน TSC

เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั

(Competitive Advantage)

Priority  1

Priority  2

Priority  3

Priority 1

Priority 2

Priority 3

ไทยแลนดริ์เวียร่า
Happy Model

แก้ไขปัญหาหมอกควนั

TCC & BoT Strategic Move : 2562 - 2563

(ตวัอยา่งระบบของ Kubota)

Wellness & Medical Hub
การบริหารจดัการน ้าและแก้ปัญหาภยัแล้ง ลดความเหล่ือมล า้

(Reduce Inequality)
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สิ่งที่จะพูดคุยวันนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ก่อน COVID -19 

2. บริบทโลกและสิ่งท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศ
3. อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ
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ภาพรวมเศรษฐกจิไทย ก่อน COVID -191
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ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
สัดส่วนของ GDP (ปี 2562) :

ที่มา:, ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ภาคอุตสาหกรรม

31%

ภาคเกษตร

6%

ภาคบรกิาร

63%
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ภาคเกษตร

6%

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

สัดส่วนแรงงาน

สัดส่วน GDP

32% 22% 46%

31% 63%

Top 5 ธุรกิจบริการ
1. ค้าส่ง ค้าปลีก
2. การเงิน
3. ขนส่ง โลจิสติกส์
4. โรงแรม ร้านอาหาร
5. การสื่อสาร

สัดส่วนของ GDP & แรงงาน (ปี 2562) :

ที่มา :  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2542

41%

14%

45%

2562

46%

22%

32%

สัดส่วนของแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม

(2542 – 2562)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ทีม่า: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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สดัส่วนของภาคบริการต่อ GDP & แรงงาน (%)
(ปี 2562) 

80%

69%

63%

69%

ความส าคัญของภาคบริการ

ทีม่า: CIA World Factbook, statista.com

79%

84%

72%

46%



16สันทนาการ การศึกษา

ท่องเทีย่วและการเดินทาง

การขนสง่

โลจิสตกิส์

กีฬา สุขภาพ

การเงิน

นันทนาการ

ศูนยแ์สดงสนิคา้

ตัวอย่างภาคบริการ

ค้าส่ง ค้าปลกี
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ภาคอุตสาหกรรม
31%

ภาคเกษตร

6%

ภาคบริการ

63%

• Online = 3% >> มีโอกาสเติบโตได้อีก

• Offline = 97%

การคา้
27%

ของภาคบริการ

สัดส่วนของ GDP (ปี 2562) :

ตัวอย่างของภาคการค้า (ค้าส่ง ค้าปลีก) ที่มีสัดส่วนของมูลค่าสูงสุดในภาคบริการ

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Priceza Virtual Conference

โดยประเทศที่มีมูลค่า e-Commerce มากที่สุด ได้แก่
• จีน = 25%
• เกาหลีใต้ = 22%
• อังกฤษ = 22%
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ภาคอุตสาหกรรม
31%

ภาคเกษตร

6%

ภาคบริการ

63%

• สื่อ (Media)
• บันเทิง (Entertainment)
• โลจิสติกส์ (Logistics)
• โรงแรม ร้านอาหาร (Restaurants & Hotels)
• สุขภาพ (Health and wellness)
• งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ (Exhibition & Events)ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การทอ่งเทีย่ว
29%

ของภาคบริการ
โอกาสในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
& ธุรกิจใหม่ๆ

สัดส่วนของ GDP (ปี 2562) :

ตัวอย่างของภาคการทอ่งเทีย่ว ที่มีโอกาสในการสร้างมลูค่า และธรุกิจ
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บริบทโลกและสิ่งท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศไทย ?2
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เราคิดว่าอนาคตการค้า
ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไร ?
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• Freer trade แต่ละกรอบความร่วมมือต่างๆ มีมากขึ้น

• Value chain (Regional) มากขึ้น

• Logistics (เรือ / เครือ่งบิน)

• Omni Channels 

• SDG เป็นกติกาโลก และเงือ่นไข เพื่อกดีกนัทางการคา้

เราคิดว่าอนาคตการค้าระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไร ?
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เราจะบริหารความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงทางการค้าได้อย่างไร ?
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• Diversify risk (กระจายทัง้ supply source และตลาด)

• ปรับตวัใหท้นัเทคโนโลยใีหม่

• ติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบยีบและกฎหมาย

• อัตราแลกเปลีย่นคา่เงนิ

• พฤติกรรมผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่น

เราจะบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการค้าได้อย่างไร ?



บริบทโลก

เศรษฐกิจ

การเมอืง

• COVID-19 ยังอยู่ยาว และมีปัญหาสืบเนื่อง World Bank คาดการณ์ว่า GDP จะโตลดลง -5.2% 

• เศรษฐกิจโลกตกต่ า ก าลังซื้อลดลง เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโน้มถดถอย :  ก าลังซื้อลดลง, NPL เพิ่ม, 

หนี้ครัวเรือนสูง, คนตกงาน

• Supply chain ของโลกจะเปลี่ยนไป : แต่ละประเทศจะพึ่งพาตนเองมากขึ้น (ค้าขาย/ท่องเที่ยวใน

ประเทศ) นโยบายกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น (Trade Protectionism Policies) มีความเชื่อมโยงภายใน

ภูมิภาค มากขึ้น (More regionalized)

• ASEAN น่าจะฟื้นตัวได้ไว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทย และ เวียดนาม โดยจะดึงดูด Relocation & 

Investment เช่น จาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน

• ระหวา่งประเทศ :  Geo-politics >> USA vs. China
• ในประเทศ :  ยังไม่นิ่ง

สิ่งแวดล้อม • Go Green, Circular Economy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของไทย



• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563
- GDP ปรับตัวลดลงร้อยละ -12.2 จากไตรมาสก่อนหน้า 
- ครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -6.9

• ภาคการใช้จ่าย
การส่งออกสินค้าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง การใช้จ่าย
และการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น 

•  ภาคการผลิต 
- สาขาที่ปรับตัวลดลง
สาขาที่พั กแรมและบริการด้ านอาหาร  สาขาอุตสาหกรรม  สาขา เกษตรกรรม                  
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีก สาขาไฟฟ้าและก๊าซ 
ปรับตัวลดลง 
- สาขาที่ขยายตัว
สาขาก่อสร้าง สาขาการเงินและการประกันภัย สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัว

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2563

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อมูลหน้าที่ผ่านมาทันสมัยมั้ย?
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ถ้าเป็นท่านจะท าอย่างไร ?
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2563 ของ กกร.

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
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ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการท่องเที่ยวและบริการไทย

นักท่องเทีย่วต่างชาตเิที่ยวไทย (ตั้งแต่ปี 59 ถึง ม.ค.-ก.ย. 63)

ที่มา :  กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

ประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 25 มี.ค. 63 

ส่งผลให้ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย. 63 ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยว

จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว (คน)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

รำยได้

รายได ้(ล้านบาท)

-77.29%

6,691,574

32,529,588

35,591,978

38,178,194
39,797,406

1,633,498
1,831,105 1,876,137 1,933,368

332,013

-76.77%

8.7% 9.4% 7.3% 4.2%
0%

20%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-70%

-80%

12.10% 12.10% 2.46% 3.05%

0%

20%

-20%

-40%

-60%

-80%

ม.ค.-ก.ย. 63ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ม.ค.-ก.ย. 63
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ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการท่องเที่ยวและบริการไทย
นักท่องเทีย่วไทยเทีย่วไทย (ตั้งแต่ปี 59 ถึง ม.ค.-ก.ย. 63)

ท่ีมำ :  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ :
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

– มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว : เที่ยวปันสุข - เราไปเที่ยวกัน - ก าลังใจ
• สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ด้านความสะอาดและปลอดภัย 

– มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)
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77,949,759

866,000
930,000

1,068,180 1,080,000

323,441.86
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-52.63%
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ที่มา :  กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ม.ค.-ก.ย. 63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ม.ค.-ก.ย. 63
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สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประเมินตัวเลขคนไทยอาจจะตกงานช่วงโควิด-19 ระบาด
โดยเก็บข้อมูลผลส ารวจสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ (13 เมษายน 2563) 

ประเมินจากแรงงานทั่วประเทศ 38,557,037 คน



Challenges

Demand ลดลง+ ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน 
=> ธุรกิจเสี่ยงปิดตัว => Layoff ?



Challenges

นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป 40 ล้านคน 

รายได้หายไป 2 ล้านล้านบาท

ผู้ประกอบการใน Value Chain ท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างไร?
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Challenges

New Normal > พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน
E-commerce ช่องทาง Online จะมีบทบาทสูงขึ้น

163,300
ล้านบาท

220,000
ล้านบาท

ปี 2562
ปี 2563 (P)

+ 35%

ทีม่า : Priceza Virtual Conference

Work From Home กลายเปน็ปกติ

• คนสขุภาพดีข้ึน, ลดการใช้ทรพัยากร, ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น, ลดค่าใช้จ่าย 

• ความต้องการใช้ Technology จะมากข้ึน 

• คนอาจกลบัไปอยู่ชานเมือง หรือ ต่างจงัหวดัมากข้ึน



35

โอกาสเราคืออะไร?
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ธุรกิจใหม่หลัง COVID ?
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ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ / ธุรกิจเดิมแต่เติบโตมากขึ้น 

ธุรกิจบรกิารถึงบ้าน 

เช่น Food Delivery, สปา, ท าผม
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ธุรกิจที่เอื้อต่อ “From-home” economy 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง เช่น Work-from-Home, Online learning/conference, 
Telemedicine



39

ธุรกิจประกันภัย ที่ apply technology
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ธุรกิจปัจจุบันไม่ได้แย่อย่างที่คิด ?
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เศรษฐกจิหลายๆ ด้านเริ่มฟื้นตัว สินค้าขายดี

เคร่ืองมือเกษตร รถกระบะ บ้านจดัสรร

Food Delivery อาหารส่งออก สินค้าท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ
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อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ3
• Creative & Cultural Economy
• Wellness Hub: Happy Model
• Regional Headquarters
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Key success factor  for the future businesses 
: Sustainable Development



เมนโูกโก้ Cocoa Cafe' 

ผลสดโกโก้

เมล็ดโกโกแ้หง้

แปรรปู : ช็อคโกแลต

โกโกบ้ตัเตอร ์(Cocoa Butter)

ครมีบ ำรงุผวิ / ผวิหนำ้

Cocoa Valley Resort

น ำ้มนัสกดัโกโก้

Choco Snack Bar

สกดัเย็น

สกดัรอ้น

เปิดรา้น

Cocoa Cafe' 

สกดัเย็น

แปรรปู

ตากแหง้200,000 บ.

500,000 บ.

1,000,000 บ.
2-3,000,000 ลบ.

800,000 บ.

1,500,000 บ.



เม็ดกำแฟสด

เกษตรกรผูป้ลกูกาแฟ

เม็ดกำแฟ

เม็ดกำแฟค ัว่

กำแฟส ำเร็จรปู

เปิดรำ้นกำแฟสด

ผงขดัตวั / สบูก่ำแฟ

แฟรนไชส ์CoffBOT

Coffee Truck

ตูช้งกำแฟอตัโนมตั ิ

แบง่ก ำไรคนืเกษตรกร 20%

คัว่

คัว่บด

สง่ขาย

กากกาแฟ

นำ่น พรเีมีย่ม คอฟฟ่ี

44,000 บ.

275,000 บ.

1-1.2 ลบ.

200,000 บ.



Biofloc :  
เลีย้งสตัวน์ ำ้คณุภำพ



Workshop เทคนิคการสร้างมลูค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและอาหารครบวงจร : ข้าวหอมมะลิไทย
21 – 22 กนัยายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

เย่ียมเยือนหอการค้า จ.ยโสธร 
ทุ่งหอมมะลิอินทรีย์

Key Findings :

• ผลติภณัฑม์คีุณภาพและ

เรือ่งราวทีน่่าสนใจ

• แต่ ขาดการท า Branding 

& Marketing

Workshop เพ่ิมมลูค่า “ข้าวหอมมะลิไทย”

Branding Packaging

e-Commerce Sharing

Marketing

47
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วตัถปุระสงค ์:
1. แก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ทางรายได้
2. ลดต้นทุน และสร้างรายได้ ท่ียัง่ยืนให้เกษตรกร
3. น าความรู้ด้านบริหารจดัการการตลาด เทคโนโลยี & นวตักรรมมาปรบัใช้ใน Value Chain

แนวทาง 1 ไร่ 1 ล้าน :

มลูค่าสงู ผสมผสาน Productivity คณุภาพ การ
บริหารจดัการ

สร้างความแตกต่าง
& เพ่ิมมลูค่า

จดัจ าหน่าย
ขยายตลาด

การเพาะปลกู / การเลี้ยงสตัว์ นวตักรรม & การแปรรปู การตลาด
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โครงการความรว่มมือการรบัซ้ือฟางข้าว ใบอ้อย และซงัข้าวโพด
ช่วยลดปัญหา PM 2.5 และภาวะโลกร้อน
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KUBOTA FARM อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ - ศนูยเ์รียนรู้การเพาะปลกูพืชด้วยวิธีการเกษตรสมยัใหม่ 



หลกัการ : เกบ็น ้าให้ได้มากท่ีสดุ  และใช้น ้าอย่างคุ้มค่าท่ีสดุ 
รวมถึง จดัการระบบระบายน ้าให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ

ข้อเสนอทางรอดในการแก้วิกฤติน ้า

PROCESS
จดัการระบบระบายน ้าและแบง่ปันน ้า

ให้มีประสิทธิภาพ

• ร่วมกนัพฒันาแหล่งน ้าทัง้ของรฐัและ
เอกชน
– ขดุลอกแมน่ ้าล าคลองน ้าทีต่ื้นเขนิ
– โครงการขดุดนิแลกน ้า 

• มีมาตรการจงูใจให้เอกชนขดุบ่อ สร้าง
แหล่งเกบ็น ้าในพื้นท่ีตนเอง

• รณรงคท์ าฝายเพ่ือชะลอน ้า
• ระยะยาว : รณรงคป์ลกูป่าทุกปี 

(5 ลา้นไรใ่น 10 ปี)

• ใช้น ้าในภาคเกษตรให้ประหยดัน ้าท่ีสดุ

• ใช้น ้า recycle ในโรงงานให้มากท่ีสดุ

• ใช้น ้า recycle ในชุมชนเพ่ิมขึ้น

• น ้าเสียจากโรงแรม มาใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน

เกบ็กกั และ ชะลอน ้า

• ไม่สร้างส่ิงก่อสร้าง ขวางทางระบายน ้า

เช่น ถนน , อาคาร 

• วางระบบเร่งระบายน ้าในจดุท่ีเคยน ้าท่วม

• ร่วมกบัภาครฐั ขดุลอกล าคลองท่ีต้ืนเขิน 

และรณรงคล์ดการท้ิงขยะในแหล่งน ้า

สาธารณะ

การใช้น ้าให้คุ้มค่าเร่งระบายน ้าเพ่ือแก้น ้าท่วม

เป้าหมาย :
เกบ็กกัน ้าเพ่ิมจาก 10% ต่อปี => 20% ต่อปี

51

INFLOW OUTFLOW
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ภายใน Q1/2021 มี 100 ผู้ประกอบการ/องคก์ร (100 TCC’s CE Initiatives)

จากทัง้ 3 Value Chains ในเครือข่ายหอการค้าไทย ทีด่ าเนินกจิกรรมหรอืโครงการ

ใดๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งหรอืสนบัสนุนแนวทาง Circular Economy

เป้าหมาย :

• เน้น การค้า & บริการ 

• การจดัการขยะ (แยกถงั, จดัเกบ็, คดัแยก, น ากลบัมาใชป้ระโยชน์)

• ขยะอาหาร & ขยะพลาสติก

แนวทางในการด าเนินการ : 

TCC Circular Economy Social Lab
สร้างเครือข่าย CE ของหอการค้าฯ โดยเน้น การจดัการขยะอาหาร & ขยะพลาสติก

แนวทางการขบัเคล่ือน Circular Economy (CE) ของหอการค้าฯ
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อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ3
• Creative & Cultural Economy
• Wellness Hub: Happy Model
• Regional Headquarters
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Cultural Economy: การสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

หยิบ วัฒนธรรม ผสาน ความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
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“ไทยเท่” กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม



58

อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ3
•Creative & Cultural Economy
• Wellness Hub: Happy Model
• Regional Headquarters
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จะท าอย่างไร ไทย จะพร้อมเป็น

Wellness Hub?
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ท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ & สุขภาพ สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา & ดูแลสุขภาพของเอเชีย
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Source: 
Medical Tourism ขอ้มลูปี 2562 โดยศูนยว์จิยักสกิรไทย, รายได ้เป็นคา่ใชจ้า่ยของคนไขต้่างชาตใินการรกัษาพยาบาลทีค่ านวณเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เทา่นัน้ ยงัไมร่วมคา่ใชจ้า่ยทีส่ะพดัไปยงัธุรกจิอืน่ๆ, ประมาณการตวัเลขการจา้งงานโดยใชส้มมตฐิานการทอ่งเทีย่ว 1 ครัง้พบบุคลากร 8 คน พบ 4 รอบ/ครัง้ รอบละ 10 นาท ี
Wellness Tourism ขอ้มลูปี 2560 จาก Global Wellness Institute, ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นปี 2560 34.1 บาทต่อดอลลาร์

ด้าน Medical & Wellness Tourism ของไทย เป็นตลาดทีม่มีลูคา่สูง & มีการเตบิโตต่อเนือ่ง (Demand)

Medical Tourism

Wellness Tourism

3.6 ล้านคนครัง้

จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การจ้างงาน

12.5 ล้านคนครัง้

41,000 ล้านบาท

409,200 ล้านบาท 530,000 คน

9,195 คน
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ความเชื่อมโยงของ Medical และ Wellness Tourism 
คนไทยและชาวต่างชาติ 

ดแูลสขุภาพ
ผูป่้วย

Medical Tourism Wellness Tourism
หลังจากรับการ
รักษาแล้ว

เฉพาะเมืองใหญ่ ไปได้ ทกุจงัหวดั ทกุภมิูภาค

กรงุเทพฯ

ขอนแก่นเชียงใหม่

สงขลา

ภเูกต็

• นักท่องเท่ียวสขุภาพกาย &ใจดีขึน้ 
(Demand Side)

• สร้างงาน และ กระจายรายได้เพ่ือ
ช่วยเหลือท้องถ่ิน ชมุชน (Supply 
Side)

• สร้างมาตรฐาน เพ่ือความยัง่ยืน
(Supply Side)

End Game



ความเชื่อมโยงของ Medical และ Wellness Tourism 

M = Medical Hub

กรงุเทพฯ

ขอนแก่นเชียงใหม่

ภเูกต็

MM

M
M

สงขลา

M



• มจีดุขาย เรื่องราวท่ีแตกต่าง และมี
กิจกรรมต่อเน่ืองน่าสนใจในแต่ละพืน้ที ่

• ประชาสมัพนัธจ์ดุเด่น และประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ

• มีข้อมูลท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ (Up-to-date) 
และน าข้อมูลมาวิเคราะหเ์พ่ือการพฒันา
ต่อยอด

• การรกัษามาตรฐานในระยะยาว
• สรา้งการรบัรูแ้ละปลกูฝังจติส านึก
• สรา้งการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่/ชุมชน

Key Success Factors (Supply Side) Potential Segments (Demand Side)

ปัจจัยความส าเรจ็ในการขับเคลื่อน Wellness Tourism เพื่อตอบรบั Segments ต่างๆ

• นักท่องเท่ียวท่ีต้องการมีสขุภาพจิต และ
สขุภาพกายท่ีดี

• องคก์รท่ีต้องการให้บคุลากรมีสขุภาวะท่ีดี
• องคก์รท่ีต้องการสร้างประโยชน์เพ่ือสงัคม
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กินดี
(Eat Well)

Wellness Tourism: ด้านกินดี

มีประโยชน์

สะอาด

• อาหาร และขา้วทอ้งถิน่
• ผกั สมนุไพร ผลไม้
• เครือ่งดืม่ เชน่ น ้าผลไม ้น ้าสมนุไพร
• ของฝาก และสนิคา้แปรรปู ผา่นชอ่งทางออนไลน์

อร่อย

• มมีาตรฐานตัง้แต่การใชว้ตัถุดบิ จากทอ้งถิน่ ทีป่ลกูแบบปลอด
สารพษิ จนถงึการจดัเตรยีม  การปรงุ  การบรกิารทีถู่ก
สขุอนามยั

• You are what you eat
• ท าใหส้ขุภาพแขง็แรง 
• Functional food ไดแ้ก ่อาหารประเภทเสรมิสรา้งระบบภมูคิุม้กนั,สง่เสรมิการ
ท างานของรา่งกกาย, บรรเทาอาการของโรค, ชะลอการเสือ่มของรา่งกาย และ
สรา้งสขุนิสยั เชน่ แกงเลยีงชว่ยเรือ่งน ้านม ปลาเลก็ปลาน้อยชว่ยเสรมิแคลเซยีม

อรอ่ยกบัอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่

ช่วยเหลือท้องถ่ิน

มีเรื่องราว และแตกต่าง

• ใชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่
• สรา้งรายได ้การจา้งงาน
• อนุรกัษ์อาหารทอ้งถิน่ใหค้งอยู่

รวมถึง

• สอนท าอาหาร
• สอนปลกูขา้ว ปลกูผกั จบัปลา
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อยู่ดี
(Live Well)

Wellness Tourism: ด้านอยู่ดี

• ทีพ่กัไดม้าตรฐาน ถูกสขุลกัษณะ ดา้น Green/Wellness โดยประเมนิ
แบบ Self-monitoring 

• ทีพ่กั
• ออกแบบตามหลกั Universal design หรอื Tourism for all
• อยูใ่นพืน้ทีท่ ีม่สี ิง่แวดลอ้มด ีสวยงาม เชน่ ปราศจากหมอกควนั 
• บรหิารจดัการน ้าเสยีและขยะถูกตอ้งตามมาตรฐาน

• อธัยาศยัด ีม ีService mind
• มกีจิกรรมสนบัสนุน เชน่ นวดไทย สปา นัง่สมาธิ
• Facility พรอ้ม เชน่ หอ้งออกก าลงักาย, ซาวน่า, 
ม ีInternet รองรบักลุม่ลกูคา้ WFH

ท่ีพกัได้มาตรฐาน 
สะอาดและปลอดภยั

• เดนิทางสะดวก มบีรกิารรบัสง่
• อยูใ่กลร้า้นสะดวกซือ้ รา้นอาหาร 

มีการบริการท่ีดี/
Facility พร้อม

Convenience

• สรา้งเครอืขา่ยทีพ่กัในการรว่มกนัสรา้งมาตรฐาน และปรบัเปลีย่น
พืน้ทีท่ ัง้ภายในและภายนอก โดยมกีารก าหนดเกณฑท์ัง้ดา้น
มาตรฐาน และดา้นOption เสรมิ โดยการประเมนิใชว้ธิ ีSelf-
monitoring แบ่ง Level 

• อยูใ่นพืน้ทีท่ ีม่สีภาพแวดลอ้ม และสิง่แวดลอ้มด ีเชน่ ปราศจาก
หมอกควนั PM2.5

• เสรมิความทนัสมยัดว้ยการน าเรือ่งความปลอดภยัและสขุภาพ 
รวมกบั Internet of Things หรอื Digital Platform เชน่ ปุ่ ม 
SOS, Track การนอน
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ออกก าลงักายดี
(Fit Well)

Wellness Tourism: ด้านออกก าลังกายดี
กิจกรรม และ กีฬา

สถานท่ีและอปุกรณ์
ปลอดภยั สะอาด ได้มาตรฐาน

ได้ประโยชน์

• สนุก
• เป็นการออกก าลงักายใหส้ขุภาพแขง็แรง
• ไดส้งัคม

• กจิกรรมทอ้งถิน่ เชน่ ปีนเขา ด าน ้า
• กจิกรรมแบบผสมผสาน เชน่ โยคะในน ้า เดนิในสวน
• กจิกรรมเพือ่ประโยชน์เฉพาะทาง เชน่ การรกัษาโรค
หรอืกึง่กายภาพบ าบดั

• กฬีา เชน่ วา่ยน ้า, กอลฟ์, มวยไทย
• Event เชน่ แขง่วิง่, ไตรกฬีา 

• มเีสน้ทางวิง่ ปัน่จกัรยาน เดนิเขา พายเรอื
• มเีสน้ทาง ชดัเจน ปลอดภยั
• มมีคัคุเทศกด์า้นกฬีา/ออกก าลงักาย
• มคีา่ยสอนกฬีา เชน่ คา่ยมวย, 

Thanyapura Sports & Health Resort
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แบ่งปนัสิ่งดีๆ
(Give Well)

Wellness Tourism: ด้านแบ่งปันสิ่งดีๆ

• ความรู้ทั่วไป เช่น สอนหนังสือ สอนส่ิงที่ตนเอง
ช านาญ

• การช่วยเหลือท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น
o แนะน าเรื่องธุรกิจให้ชุมชน
o สอนวิธีคิดต่อยอดเพื่อท าธุรกิจ
o หาช่องทางขายของให้ชุมชน
o การพัฒนาพื้นที่ ออกแบบสถานที่

ให้

นักท่องเที่ยวไดเ้รียนรู้

• สิ่งท่ีชุมชนต้องการ
• สิ่งดีๆ ของชุมชน

o OTOP
o Local knowledge
o ปราชญ์ชาวบ้าน

• กิจกรรมหรือประเพณีในท้องถิ่น เช่น อาบน้ าช้าง แห่เทียนพรรษา

ท าสิ่งดีๆ  ให้สังคม

ได้ประโยชน์

• มีคุณค่าทางใจ
• ได้เพื่อน
• ลดความเหลื่อมล้ า

• การช่วยเหลือด้วยกิจกรรม CSR เช่น ปลูกป่า เก็บขยะชายหาด
• การช่วยประชาสัมพันธ์ส่ิงดีๆ ของท้องถิ่นให้คนรู้จัก
• ให้เด็กและผู้สูงอายุ มาเป็นอาสาสมัคร มัคคุเทศก์น้อยและเจ้าบ้านอาสา 
ช่วยสร้างรายได้เสริม สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งต่อความรู้ ความรักถิ่น 
จากรุ่นสู่รุ่น 



สร้างประเทศไทยให้เปน็ศนูยก์ลางการรกัษา & ดูแลสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย 
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อยู่ดี

ออกก าลงั
กายดี

แบ่งปันสิง่
ดีๆ

กินดี

ทานอาหารสะอาด มีประโยชน์ 
อาหารท้องถิ่นและสมุนไพร 
มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ

ที่พักได้มาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลขยะ 
น้ าเสีย และสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 
รวมทั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ 
เช่น นวด/สปาของท้องถิ่น นั่งสมาธิโมเดล

อารมณ์ดี
มีความสขุ

(Happy Model)

แนวทางการขับเคลื่อน Wellness Tourism

แบ่งปันความรู้ ท ากิจกรรมร่วมกับท้องถ่ิน ชุมชน 
อาสาสมัคร และเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน
เช่น ปลูกป่า สอนหนังสือเด็ก สอนวิธีคิดต่อยอดในการ
ท าธุรกิจ ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม อาบน้ าช้าง 

(Eat Well) (Live Well)

(Fit Well)(Give Well) เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ขี่จักรยาน วิ่ง เดิน ว่ายน้ า
ด าน้ า ปีนเขา มวยไทย
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อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ3
•Creative & Cultural Economy
• Wellness Hub: Happy Model
• Regional Headquarters



71

ท าอย่างไรถึงจะพร้อมเป็น 
Regional Headquarters?
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สิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น Regional Headquarters
• กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าและบริการทั้งในและระหว่างประเทศ

– ด้านการค้า, ต่างด้าว, Foreign Business Act.
– Ease of Doing Business

• ความพร้อมของ Infrastructure :  ถนน น้ า ไฟฟ้า การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต
• พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี e.g. Digital Technology
• พัฒนาศักยภาพของคน :  Reskills / New Skills / Up Skills 

– การค้าขาย & บริการ
– การใช้ Digital Technology
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– การส่งคน Train ในสถานประกอบการ หรือ เรียน Short Courses ต่างๆ 
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สรุป
1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ก่อน COVID -19

2. บริบทโลกและสิ่งท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศ

3. อนาคตธุรกิจใหม่ด้านการค้าและบริการ


