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 ..เข้าช่วงโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ที่ ผ ่ านไปอย ่างรวดเร็ ว  ซึ่ งทาง

กองบรรณาธิการของเราก็จะขอฝากผลงาน

ส�าหรับการจัดท�าวารสารบางกอก Economy ฉบับที่ 3/2562 (Vol.42) 

ซึ่งฉบับนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการที่กรุงเทพมหานคร

ได้เสนอให้เป็นบริการแก่ภาคประชาชน ได้แก่ โครงการพระปกเกล้า 

สกายปาร์ค @ สวนสาธารณะลอยฟา (แห่งที่ 2) ในเอเชีย ที่คาดว่าน่าจะใช้เป็น

พื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวริมฝ งแม่น�้าเจ้าพระยา

ได้อีกแห่งหนึ่ง โดยโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยอ�านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน

ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกก�าลังกายต่อไป.. และจากภาวะ

วิกฤติด้านสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็น 2 ประเทศ

มหาอ�านาจทางการค้าและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งมีผลให้ทั่วโลก

ได้รับผลกระทบไปตามๆ กันนั้น เราจึงจะต้องหันมาพิจารณาถึงทางรอด & 

วธิปีรบัตวัเพือ่รบัมอืภาวะวกิฤตดงักล่าวรวมทัง้ในประเดน็เรือ่งยทุธศาสตร์การพฒันา

ประเทศที่ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพหรือ 

(S-Curve) ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนและก�าหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของไทย 

ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไทยสามารถก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ได้ในอนาคตและสืบเนื่องจากการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลปจจุบันที่สร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวันที่เพิ่ม

มากขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้ การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแบบแบ่งปน (Sharing Economy) 

จะถือเป็นรูปแบบพลังของความร่วมมือของทุกฝายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทั้งในส่วนของผู้ท�าธุรกิจและผู้บริโภค ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ให้เจริญรุดหน้าไป ประกอบกับผลที่สืบเนื่องจากผลของเทคโนโลยี ฉบับนี้

เราจงึจะมาท�าความรูจ้กักบั “E-Donation” ซึง่เป็นระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์

ที่พัฒนาโดยกรมบัญชีกลาง โดยสามารถลดความยุ ่งยากในขั้นตอนการ

ลดหย่อนภาษีส�าหรับผู ้ให้การบริจาคได้มากทีเดียว อีกทั้งในยุคที่ปจจุบัน

ภาคธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเป็นผลมาจากระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล ดังนั้น ในเล่มวารสารฉบับนี้ของเราจึงได้มาน�าเสนอในประเด็นของ 

Digital Disruption ที่ก�าลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในโลกธุรกิจที่ทุกคน

จะต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อให้ไม่ถูกกลืนธุรกิจ 

 โดยกองบรรณาธกิารหวงัว่าวารสารฉบบั (Vol. 42) นีจ้ะเป็นประโยชน์

ส�าหรับท่านผู้อ่านและในปีงบประมาณหน้า ซึ่งทางกองบรรณาธิการก็จักได้

ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในการผลิตวารสาร Economy เพื่อให ้มี

ความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของภารกิจขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสทิศทางของเศรษฐกิจปจจุบันต่อไป.. พบกันใหม่ฉบับหน้า ! 

     นายปยะ	พูดคล่อง

	 	 	 	 	 			บรรณาธิการ
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·Ò§ÃÍ´ & ÇÔ¸Õ»ÃÑºµÑÇà¾×èÍÃÑºÁ×ÍÇÔ¡ÄµÔ 

“Ê§¤ÃÒÁ¡ÒÃ¤ŒÒ” ÊËÃÑ° - ̈ Õ¹ !

 สืบเนื่องจากนโยบาย “America	 First” หรือ 

“อเมริกาต้องมาก่อน” ของทรัมปตอนชนะเลือกตั้ง โดย

ส่งผลให้นโยบายการขับเคลื่อนหลักของประเทศ ซึ่งต้อง

ปกปองผลประโยชน์ทางการค้าของอเมริกาที่ประสบปญหา

การขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆ ของโลกมาโดยต่อเนื่อง

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปจจุบันจีนได้เริ่มก้าวขึ้นมาเทียบเคียง

การเป ็นมหาอ�านาจทางด ้านเศรษฐกิจเพื่อแข ่งกับทาง

สหรัฐอเมริกาจนเป ็นที่หวั่นใจว ่าอเมริกาจะเสียเปรียบ

ดุลการค้าที่มากขึ้นเรื่อยๆ และข่าวที่สร้างความตื่นตระหนก

กันแบบ “ช็อกไปทั่วโลก” กันเลยก็ว่าได้กับ “TradeWar” 

โดยเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 

และจีน และท�าท่าว่าจะกลายเป็นมหากาพย์ รวมทั้งสร้าง

ความสูญเสียให้กับทุกฝายแบบไม่จบสิ้นเป็นเวลากว่า 2 ปี 

ที่อเมริกาและจีนเกิดความตึงเครียดทางการค้าและเศรษฐกิจ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และลุกลามลึกลงไป

ในแต่ละประเทศจากการโต้ตอบนโยบายระหว่างมหาอ�านาจ 

2 ประเทศผ่าน “มาตรการการกีดกันทางการค้า” และ

ตั้งก�าแพงภาษีสินค้าน�าเข้า รวมถึงการแบนสินค้าของจีน

มาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ซึง่แม้ว่าหลายฝายทีต้่องการให้ผูน้�าประเทศทัง้สองได้พจิารณา

หาทางออกร่วมกันที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และก่อให้เกิดผลดีแก่นานาประเทศทั่วโลก แต่วิเคราะห์แล้ว

ที่ผ่านมาต้นตอของการตอบโต้ทางการค้า คือ ความพยายาม

ของทางสหรัฐฯ ที่ต ้องการกดดันให้จีนได้เปลี่ยนโอกาส

การค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอุตสาหกรรม

รายใหญ่อื่นๆ กล่าวคือ ต้องการให้จีนยุติการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปญญา และให้จีนเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจาก

ต่างชาติมากขึ้น..

 โดยล่าสดุจากการประเมนิผลกระทบและความรนุแรง

ที่ยืดเยื้อ ประกอบกับได้มีมาตรการที่ใช ้ตอบโต้กันแบบ

ไม่สิ้นสุด หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

ประกาศขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนจากเดิมที่เก็บภาษี 10% 

ขึ้นเป็น 25% และภายหลังจากนั้นเพียง 3 วัน จีนก็ได้ประกาศ

ขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบโต้ทันที 

โดยยิ่งไปกว่านั้น การประกาศ “สงครามการค้า” ก็ยัง

ก่อให้เกิดกระแส “การต่อต้าน	และความเกลียดชัง” ระหว่าง

·Ò§ÃÍ´ & ÇÔ¸Õ»ÃÑºµÑÇà¾×èÍÃÑºÁ×ÍÇÔ¡ÄµÔ ·Ò§ÃÍ´ & ÇÔ¸Õ»ÃÑºµÑÇà¾×èÍÃÑºÁ×ÍÇÔ¡ÄµÔ 

¨Õ¹ !

บางกอกทันการณ์
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ทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้า

สหรัฐฯ และการขึ้นราคาสินค้าจาก “นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ”

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจีน

 และผลกระทบยิ่งไปกว ่านั้นได ้ลุกลามไปยังฝ  ง

ผู ้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งห้ามให้บริษัทของสหรัฐฯ 

ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีที่เสี่ยงต่อความมั่นคง

ของชาติ โดยรวมไปถึงบริษัท Huawai ของทางประเทศจีน

อีกด้วย โดยให้เหตุผลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ และมีการตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องที่สหรัฐฯ

พยายามใช้มาตรการทางการค้าเพื่อสกัดกั้นการพัฒนา

ของจีนเพื่อเข้าสู่เทคโนโลยี 5 จี ซึ่งปรากฏว่าจีนนั้นประสบ

ความส�าเร็จในเรื่องนี้ก่อนทางสหรัฐฯ !

 ในการนี้ผลกระทบ (Effect) จาก “สงคราม

การค้า” ครั้งใหม่นี้ ได้ส่งผลกระทบทันทีต่อปริมาณการค้า

รวมถึงทิศทางการลงทุนทั่วทั้งโลก ประกอบกับส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อการขยายตัวของการส่งออก และอัตราการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะภาวะการ

ซบเซาของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจ

ทั่วทั้งเอเชียและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อีกทั้งความ

พยายามที่ทั้งสองประเทศก�าลังสะสมประเทศเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรเพื่อดึงเข้าแนวร่วมสงครามการค้าโลก จนจะปะทุ

กลายเป็น “สงครามเย็นรอบใหม่”	 และเป็นที่แน่ชัดว่า

สงครามครั้งนี้ไม่ใช่มีสาเหตุเกิดขึ้นเพียงเรื่องของประเด็น

ทางการค้า แต่ทว่าเป็นปญหา “การเมืองระดับโลก”	ที่ทั้งโลก

ก�าลังเผชิญอยู่นั่นเอง..

ทางรอดของไทยในสงครามการคา !

 ประเด็นทางรอดและการตั้ งรับ เพื่ อรับมือกับ

สถานการณ์วิกฤตเนื่องจากภาวะ “สงครามการค้า” ที่จะ

ยืดเยื้อ และส ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกรวมถึง

เศรษฐกิจของไทย ฉะนั้น เมื่อโลกปจจุบันประสบภาวะ

ของความผันผวนในห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain 

การรวมกลุ่มของอาเซียนเพื่อรับมือกับ Trade War จึงเป็น

ทางรอดหนึ่งที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ดังกล่าวไปได้ แต่หาก

กลุ่มประเทศสมาชิกของอาเซียนขาดเอกภาพภายในภูมิภาค 

ประเทศไทยจึงต้องเร่งหาทางออกเพื่อแก้ไขปญหานี้ไปให้ได้

จากผลกระทบที่แนวโน้มการส่งออกของไทยที่ลดลงต่อเนื่อง 

ในขณะที่การย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทย ซึ่งก็ไม่ได้มี

แต่ผลบวกในด้านเดียวอย่างที่เราคิด เนื่องจากอาจจะส่งผล

ท�าให้สหรัฐฯ ใช้เป็นประเด็นเพื่อหยิบยกด้านการผลิตของ

อุตสาหกรรมจีนมายังไทยและน�ามาเป็นประเด็นใหม่ในเรื่อง

การกีดกันทางการค้าได้ พร้อมทั้งอาจขึ้นบัญชีจับตาด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนการส่งออกของไทย ซึ่งคงไม่อาจรอดพ้นสายตา

สหรฐัฯ ไปได้ เพราะไทยนัน้เป็นผูส่้งออกรายใหญ่ ประกอบกบั
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เป็นผู ้ปอนสินค้าไอที อิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรไฟฟา

รายใหญ่ให้แก่จีน

 สืบเนื่องจากที่ไทยท�าการค้ากับทั้งสหรัฐและจีน 

ซึ่งหากมองถึงด้านสินค้าของไทยที่ส่งออกในภาพรวมแล้ว 

ไทยจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้านี้ไม่ว่าจะด้านบวก

หรือด้านลบก็ตาม ฉะนั้น เราจึงควรวางแผนเพื่อรองรับ

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นส�าหรับผู ้ประกอบธุรกิจในไทย

เพื่อพร้อมรับมือโดย

 - ผู้ประกอบการที่ท�าธุรกิจ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ

ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งอาจจะมีช่องทางในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ 

มากขึ้น เนื่องจากการกีดกันการค้าท�าให้สินค้าจีนไม่สามารถ

ส่งสินค้าไปขายที่สหรัฐฯ ได้ในปริมาณเท่าเดิม แต่ส�าหรับ

ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปยังประเทศจีน นั้น อาจจะได้รับ

ผลกระทบที่เป็นผลพวงมาจากการกีดกันของทางสหรัฐฯ ได้

 - ผู้ประกอบการที่ท�าธุรกิจส่งออกสินค้า ประเภท 

มะพร้าว ทุเรียน ล�าไย ลิ้นจี่ และมะม่วงจะมีโอกาสในการ

เข้าไปแทนที่สินค้าสหรัฐฯ ในตลาดจีนได้มากขึ้น

 และนอกจากนี้แล้วทางผู้ประกอบการไทยยังได้รับ

ผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายลดภาษีการน�าเข้าสินค้า

ประเภทอาหารแปรรูป อาหารทะเล เสื้อผ้า รองเท้า และ

เครื่องส�าอางจากประเทศจีนด้วย..

แนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ 

“สงครามการคา”

 โดยที่สงครามการค้าซึ่งมีความยืดเยื้อยาวนานและ

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมหาศาล 

ฉะนั้น เราอาจจะพิจารณาถึงทางรอดของเศรษฐกิจตาม

แนวทางเสนอ เพื่อปรับตัวในสถานการณ์ปจจุบัน ดังนี้

1.	 เพิ่มช่องทางการน�าเข้าวัตถุดิบ	หากสถาน

ประกอบการมีการน�าเข้าสินค้าหรืออะไหล่จากประเทศที่ได้

รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ครั้งนี้ ซึ่งควรมี

แนวทางเพือ่ศกึษาหาช่องทางการน�าเข้าวตัถดุบิในเขตประเทศ

อื่นๆ ว่ามีผู้ผลิตไหนที่สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกับที่ต ้องการ รวมทั้งควรต้องศึกษาเรื่อง

มาตรการภาษีของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ แม้ว ่าจะเกิด

สงครามการค ้าหรือป ญหาอื่นๆ ก็พร ้อมที่จะรับมือกับ

ทุกสถานการณ์

2.	 ขยายฐานลูกค้าเดิมและเร่งเจาะตลาดใหม่	

ในการนี้ไม่ควรทิ้งฐานลูกค้าเดิมที่เคยมีอยู่เนื่องจากเป็นสิ่งที่

ควรจะรักษาไว้หรืออาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มยอดขาย

หรือขยายธุรกิจของจากฐานลูกค้าเดิมก็เป็นได้ และนอกจากนี้

ควรเร่งเจาะตลาดใหม่ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.	 เตรียมแผนการเงินส�ารองส�าหรับกิจการ	

ซึ่งประเทศไทยหรือธุรกิจจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

ก็ควรที่จะวางแผนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ ่นอยู ่ตลอดเวลา 

ซึ่งปจจัยที่ส�าคัญ นั้น ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเงินทุนส�ารอง 

และกระแสเงินสดหมุนเวียนของกิจการเพื่อให ้กิจการ

มีเตรียมพร้อมกับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ได้ทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบต่อไป..
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  สืบเนื่องจากภาคเศรษฐกิจของไทยส่วนหนึ่ง

จักต้องอาศัยปจจัยเกื้อหนุนซึ่งเป็นผลมาจากอานิสงส์ของ

การขบัเคลือ่นและพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมภายในประเทศ

เพือ่ก่อให้เกดิอาชพี รายได้ และการจ้างงานของแรงงานในกลุม่

อุตสาหกรรมและ SME ต่างๆ แต่ทว่าในสภาวการณ์ปจจุบัน

ที่กระแสของเทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบอย่างสูงต่อ

ระบบการผลิต รวมถึงโครงสร้างและเปาหมายทิศทางในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตร ประกอบกับแนวโน้มที่อุตสาหกรรม

ในสาขาต่างๆ ที่อาจถูก Disruption ได้โดยง่ายในปจจุบัน 

ดังนั้น ทางรัฐบาลของไทยจึงได ้ก�าหนดวางยุทธศาสตร์

การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 

ใน 10 อุตสาหกรรมหลักๆ โดยอ�านวยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีพยายามขานรับ

นโยบายดงักล่าว พร้อมสนบัสนนุให้ทกุอตุสาหกรรมเร่งปรบัตวั

เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเปิดรับ

เทคโนโลยีเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ทั้งจาก

พฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจยุคใหม่ เพื่อต้องการยกระดับ

ให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับ

ยังมุ ่งหวังให้คนไทยได้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

(Middle Income Trap) กับดักความไม ่ เท ่ า เทียม 

(Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 

(Imbalance Trap) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกอยู่ภายใต้

กับดักรายได้ปานกลาง นั้น ทางธนาคารโลกได้ให้ข้อมูลว่า

ไทยได้ก้าวเข้าสู่สถานะของประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง

มาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และในช่วงปี 2554 

ธนาคารโลกก็ได้ประกาศให้ไทยเลื่อนฐานะจากการเป็น

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต�่า (Lower-middle-

income country) และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ระดับสูง (Upper-middle-income country)

	 “กับดักรายได้ปานกลาง” หรือ (Middle Income 

Trap) นั้น หมายถึง ประเทศที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ประเทศยากจนที่มีรายได้ต�่า จนก้าวเข้าสู ่ระดับประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลาง แต่ในที่สุดไทยก็ยังคงเผชิญอยู่กับภาวะ 

“ติดหล่ม” โดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มี

รายได้สงูได้ ทั้งนี้ จากอดีตที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่ประเทศในโลก

ที่สามารถหลุดพ้นจากภาวะของกับดักรายได้ปานกลาง 

6 บางกอก ECONOMY
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ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในแถบประเทศเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุน 

เกาหลีใต้ และไต้หวัน ในการนี้โดยสาเหตุหลักๆ ที่ประเทศไทย

ต้องติดอยู่กับสภาวะของกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจาก

ภาวะการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

และโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ต้องอาศัยพึ่งพาการส่งออก

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปจจัยหลัก 

แต่ไม่สามารถท�าการขยายสินค้าเพื่อส่งออกได้ ประกอบกับ

สินค้าที่ผลิตแข่งขันไม่สามารถได้เปรียบกับประเทศอื่น

ในตลาดโลก และนอกจากนี้ยังมีสาเหตุเกิดขึ้นจากด้านปจจัย

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร และบริการที่มี

คุณภาพต�่า เพราะเทคโนโลยีการผลิตที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย 

โดยจะกระท�าได้แต่เฉพาะการเผชิญการแข่งขันกับประเทศที่มี

รายได้ต�่ากว่าที่ไทยเราสามารถไล่ตามทันความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น..

 ส่วนสาเหตุปจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิด

กับดักรายได้ปานกลางเช่นกัน คือ ด้านคุณภาพของก�าลังคน 

การขาดแคลนสาธารณูปโภค และภาวะความไร้เสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจะเห็นว่าปจจัยต่างๆ 

เหล่านี้เมื่อผนวกเข้ากับปจจัยด้านต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็น

ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนโดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่สุดท้าย

จะพบว่าประสทิธภิาพการผลติ (Productivity) ไม่ได้เพิม่ขึน้ตาม

จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามความเป็น

ประเทศรายได้สูงเพื่อหลุดบ่วงของกับดักรายได้ปานกลางได้

 เมื่อกรอบบริบทโครงสร้างของประเทศที่มีข้อจ�ากัด

ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน ปจจุบันจึง

เป็นทีม่าของการก�าหนดเป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบาย Thailand 4.0 

โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อแก้ปญหาของประเทศด้วยโมเดล

การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจใหม่ 

(New Economy Model) โดยอาศยันวตักรรมและมกีารใช้หลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ให้ประชาชน

สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการ

เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่มุ ่งเน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน 

เครื่องจักร และทรัพยากรมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และ

เทคโนโลยีที่มากขึ้น โดยมีการเชิญชวนสถาบันการวิจัยระดับ

โลกให้เข้ามาจัดตั้งองค์กรวิจัยภายในประเทศ และส่งเสริม

ด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบัน

การศกึษา และสถาบนัการเงนิให้มากยิง่ขึน้ ในลกัษณะทีเ่รยีกว่า 

“ประชารฐั” โดยวางเปาหมายเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิภ์ายใน 3 - 5 ปี 

ทั้งนี้ ซึ่งโมเดล Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว

มีรากฐานความคิดมาจาก Industry 4.0 ที่มีจุดเริ่มต้นจาก

ประเทศเยอรมน ีเป็นผูก้�าหนดแนวคดิทีเ่น้นไปทาง Value-based 

Economy และพัฒนาให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการ

ผลิตที่เน้นและน�าเอาการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมมา

ประยุกต์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 

S-Curve Model คืออะไร? 

 โดยที่แนวคิด S-Curve ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน�ามาใช้

อธิบายช่วงของการเจริญเติบโต (Growth) แต่ส�าหรับ

การจัดการด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในทางวิชาการ นั้น 

มาจากทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรม (Diffusion of 

Innovation) ของ Everett M. Rogers ที่เขียนไว้ตั้งแต่ 

ค.ศ. 1962 โดยอธิบายผ่าน S-Curve of Technology 

ซึง่ขัน้แรกจะเริม่จากช่วงเวลาของการประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ จนประสบความส�าเร็จ และเริ่มทดสอบการวางตลาด 

โดยหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมจนได้รับความนิยม และสุดท้ายจะ

เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเริ่มอิ่มตัวจนส่งผลท�าให้ทรัพยากร

ที่ใช้ผลิตไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ และเหตุผลนี้เทคโนโลยี

ดังกล่าวก็จะหายไปจากสังคม..

7บางกอก ECONOMY
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 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

ตามกรอบแนวคิด S-Curve คือ การมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยที่ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ที่ภาครัฐบาลต ้องการจะผลักดันให ้มีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ดังกล่าว มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 คือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ

ในการตอยอด (First S-Curve) 

ซึง่จะหมายถงึอตุสาหกรรมต่อยอดจากอตุสาหกรรมเดมิ

ทีไ่ทยมศีกัยภาพ และมคีวามเชีย่วชาญในการผลติ ประกอบกบั

เป็นอตุสาหกรรมทีส่ามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิและการค้า

ได้เป็นจ�านวนมาก แต่ยังขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่จึงจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย

ในการพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตต่อไป 

 ในการนี้อุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่ม First S-Curve 

ประกอบด้วย

1)	อุตสาหกรรมยานยนต ์สมัยใหม ่  (Next	

Generation	Automotive) ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และ

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูง ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 

ผลิตอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) 

และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ผลิตยางล้อ 

ผลิตชิ้นส ่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส ่วนระบบส่งก�าลัง 

ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต�่ากว่า 

248 ซีซี) และยานยนต์ไฟฟา เป็นต้น

 2)	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart	

Electronics) ได้แก่ การผลติใน 3 กลุม่ คอื กลุม่ผลติภณัฑ์ใหม่ 

เช่น SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board 

LED, Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, 

Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable 

Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม ฯลฯ กลุ ่มผลิตภัณฑ์เดิม

ที่มีศักยภาพ เช่น HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer 

PCB, Flexible Printed Circuit ฯลฯ และกลุ ่มกิจการ

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microelectronics Design, 

Embedded System Design, IC Design ฯลฯ

3)	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (Affluent	Medical	 and	

Wellness	Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า 

การท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว (Long Stay) และ

การท่องเทีย่ว เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นต้น

 4)	อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

(Agriculture	and	Biotechnology) ได้แก่ การผลติสารสกดั

จากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) 

จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

(ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น

5)	อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food	 for	

the	 Future) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 

(Functional Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical 

Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) และ

นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น

รูปแบบที่ 2 คือ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New 

S-Curve) 

 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ

นวตักรรมอย่างเข้มข้น โดยกลุม่อตุสาหกรรมนีม้คีวามสามารถในการ

ทีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคตสงู แต่เนือ่งจากเป็นอตุสาหกรรมใหม่

ที่ยังมีผู้ประกอบการน้อยและยังไม่เข้มแข็ง ฉะนั้น มูลค่าทาง

เศรษฐกิจจึงยังไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรก ในการนี้

จึงต ้องมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ 
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 โดยเหตุผลที่ต ้องปฏิรูปอุตสาหกรรมในกลุ ่มนี้

เนื่องจากประเทศไทยยังมีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้ระบบ

เทคโนโลยีเดิมในการผลิต ซึ่งส่งผลท�าให้ความสามารถและ

แนวโน้มในการเจริญเติบโตที่ค ่อนข้างจ�ากัดและสามารถ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้น 

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศจงึมกีารปฏริปูอตุสาหกรรม

กลุม่นีใ้หม่ โดยอาศยัการรวมกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ เข้าด้วยกนั 

เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม อุตสาหกรรม

เครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อรวมเข้า

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเพิ่มการพัฒนาการออกแบบ

ที่สร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบที่สะท้อนด้านวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

เช่น เสื้อผ้านาโนเทคส�าหรับเล่นกีฬา เครื่องนุ่งห่มส�าหรับ

วงการแพทย์ เครือ่งนุง่ห่มทีช่่วยส่งเสรมิด้านสขุภาพ ฯลฯ และ

การรวมกลุ่มถัดมา ได้แก่ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุผสม 

(Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและพลาสติกที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเทคโนโลยี

การผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาด พร้อมทั้งเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถ

เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศผ่านแนวคดิ S-Curve นบัเป็นกลไกหลกั

ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบกับ

วสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนว่ารฐับาลได้มุง่เน้นการลงทนุจากต่างประเทศ

เพือ่น�า Know-how เข้ามาพฒันาเศรษฐกจิ และคาดการณ์ว่า 

การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะสามารถเพิ่ม

รายได้ของประชากรได้ประมาณ 70% จากเปาหมายยทุธศาสตร์

ที่ก�าหนดวางไว้ ส ่วนอีก 30% จะมาจากการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ทั้งนี้ เหตุผลก็เพื่อให้

ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจาก 3 กับดักส�าคัญข้างต้น 

รวมทั้งเพื่อก้าวเข้าสู ่การมีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2579 

เพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ในอนาคต..

ส�าหรับอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย

1)	อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์	 (Robotics) ได ้แก ่ 

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 

กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น

2)	อุตสาหกรรมการบิน	และโลจิสติกส์	(Aviation	

and	Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภคและบริการ

เพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการ

และซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and 

Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ 

(Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 

การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบน�าทางและซอฟต์แวร์ต่างๆ 

และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น

3)	อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	

(Biofuels	and	Biochemicals) ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี

ชี วภาพครบวงจร  เคมี ชี วภาพและพลาสติกชี วภาพ 

(Biochemical/Bioplastic) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy)

4)		อุตสาหกรรมดิจิทัล	 (Digital) ได้แก่ สมองกล

ฝงตัว (Embedded Software) ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหาร

จัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital 

Content) ธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส ์  (E-Commerce) 

การวิเคราะห์ข ้อมูลของผู ้บริโภค (Consumer insight 

Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 

(Cyber Security) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

(Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สื่อและ

แอนิเมชันสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation)

5)	 อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)

ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT 

การผลติเครือ่งมอืแพทย์ ผลติภณัฑ์ส�าหรบัผูส้งูอาย ุการผลติยา 

ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง 

(Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร



10 บางกอก ECONOMY10 บางกอก ECONOMY

        “Sharing	Economy” หรอื Gig Economy เป็นแนวคดิ

สังคมเศรษฐกิจแบ่งปน ซึ่งป จจุบันอาจยังไม่เป ็นที่รู ้จัก

คุ้นหูมากนัก แต่แนวคิดดังกล่าวนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรก

ตั้งแต่ปี 1978 และสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างรายได้ 

ที่มาจากการแลกเปลี่ยนด้านการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มี

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้แล้วระหว่างบุคคล

และกลุ ่มคนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ และ

ถ้าหากเราจะขอยกตัวอย่างชื่อของกลุ ่มธุรกิจที่ เข ้าข ่าย

หลักการตามแนวคิดของเศรษฐกิจแบบแบ่งปนที่มีการเติบโต

อย่างก้าวกระโดด ได้แก่ Grab , Uber , Airbnb , Hubba , 

Line และ Joox เป็นต้น โดยโลกยุคดิจิทัลที่ส ่งเสริมให้

เศรษฐกิจแบ่งปนเกิดขึ้นในลักษณะของการพัฒนา Start up 

ใหม่ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่แพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจาก Sharing Economy เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้

เน้นการเติบโตแบบลุยเดี่ยว แต่ใช้พลังของการแบ่งปนและ

ความร่วมมือเพื่อท�าให้เกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่

ที่สนองการตอบรับต่อความต้องการของผู ้คนในวงกว้าง 

ประกอบกับด้วยปจจัยที่เทรนด์ของสารสนเทศทางเทคโนโลยี

ที่ทุกคนสามารถอาศัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสามารถท�า

ทุกอย่างได้บนสมาร์ทโฟน รวมถึงมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ได้ทุกที่ ทุกเวลา นั่นเอง..

“เศรษฐกิจแบ่งปน” มีลักษณะเป็นการร่วมมือกัน

ท�าธุรกิจผ่านสิ่งของหรือบริการ โดยมีแพลตฟอร์ม (Platform) 

เป็นตัวกลาง ซึ่งจะเห็นว่าในแนวคิดธุรกิจ Grab หรือ Uber 

ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของการเรียกใช้บริการรถประเภทต่างๆ 

ได้ทั้งๆ ที่บริษัทเหล่านั้นไม่ได้มีรถเป็นของตัวเอง แต่ท�าหน้าที่

เป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ

พร้อมกบัมผีูใ้ห้บรกิารในธรุกจิ ทัง้นี ้ ในกลุม่ของธรุกจิลกัษณะนี้

เศรษฐกจิบางกอกเศรษฐกจิบางกอก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy) 

@ รูปแบบพลังความรวมมือผานเทคโนโลยีดิจิทัล..

10 บางกอก ECONOMY
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ได้ก�าลังเป็นที่นิยมส�าหรับโลกดิจิทัลในปจจุบัน และอาจจะ

กล่าวหรือสรุปได้ว่าตัวปจจัยที่ท�าให้แนวคิดธุรกิจเศรษฐกิจ

แบบแบ่งปน “Sharing Economy” นั้น	 เป็นที่รู ้จักหรือ

ขยายตัวมากขึ้น ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักอันสืบเนื่องมาจาก

โลกขับเคลื่อนพลวัตรเข้าสู่ยุคของสังคมไร้เงินสด (Cashless 

society) เนื่องจากสามารถท�าให้ขั้นตอนและกระบวนการ

ในการช�าระเงนิของธรุกจิตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปนนี้

เป็นไปด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และยังคงสามารถท�าได้ใน

ทุกสถานที่และทุกเวลา อาจจะเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจแบ่งปนนี้

ได้ต่อยอดแนวคิดดังกล่าวมาจากการขับเคลื่อนนวัตกรรม

เพื่อการก้าวไปสู่ยุคสังคมไร้เงินสดในโลกปจจุบัน..

 โดยที่กลุ ่มคนที่มีส ่วนเกี่ยวข้องและได้ประโยชน์

ในธุรกิจซึ่งอาศัยแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบแบ่งปน

ซึ่งจะประกอบด้วยใน 3 กลุ่มหลัก คือ

 กลุ่มแรก	 :	ผู้สร้างแพลตฟอร์ม โดยสิ่งที่กลุ่มนี้

จะได้ประโยชน์เตม็ๆ คอื การใช้ทรพัยากรทีต่วัเองไม่ม ีเนือ่งจาก

เป็นผูส้ร้างธรุกจิ และจะได้รบัผลประโยชน์จากการสร้างรายได้ 

โดยอาศัยการวางระบบให้ดี พร้อมทั้งเป็นตัวกลางของทั้งฝง

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งต้องคิดและวางจุดยืนของตนเอง

อย่างเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น ในการส่งของทีผู่ส้ร้างแพลตฟอร์ม

ไม่จ�าเป็นต้องไปจ้างพนักงานส่งของมาเป็นพนักงานประจ�า 

แต่เราสามารถที่จะเลือกจ้างคนส่งเป็นครั้งๆไป โดยให้

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วน

ที่ต้องจ้างพนักงานประจ�า..

 กลุ่มที่สอง	 :	ผู้ใช้บริการ โดยที่กลุ่มผู้ใช้บริการ

จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความหลากหลายพร้อมกับสิทธิประโยชน์

อืน่ๆ ทีผู่ส้ร้างแพลตฟอร์มเสนอให้ ดงันัน้ จงึมคีวามสะดวกสบาย

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์

หาผูส้ร้างแพลตฟอร์มเพือ่สัง่อาหารทีเ่ราอยากรบัประทานและ

อาหารเหล่านั้นก็มาส่งให้ถึงที่หรือแม้แต่ในการจะวางทริป

เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว โดยอยากจะค้นหาโรงแรมหรือที่พัก

สักแห่งก็สามารถท�าได้ง่ายๆ เพียงตรงเข้าไปในแอปพลิเคชัน

ที่มีบริการในธุรกิจเราก็จะสามารถท�าการเลือกห้องพัก

ในแบบที่เรานั้นอยากจะเข้าพักจริงๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดของ

ธุรกิจโรงแรมที่หลากหลายเพื่อมาให้เราเลือกสรรไม่ว่าจะเป็น

โรงแรมระดับกี่ดาวหรือต้องการขนาดห้องเล็กหรือใหญ่และ
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เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริโภคและกลุ ่มธุรกิจ เพราะ

ที่ไหนสะดวก ราคาถูกที่สุด เราก็จะเลือกซื้อหรือใช้บริการ

เหล่านั้น และใช้บริการเพียงครั้งเดียว

 เราจึงเห็นแล้วว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบ่งปนนี้..

จึงเหมือนกับการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในการท�าธุรกิจผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มและเกิด

ผลประโยชน์กับทุกกลุ ่มทุกฝาย..แต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้ว ่า

เศรษฐกิจแบ่งปน (Sharing Economy) จะสามารถสร้าง

รูปแบบพลังความร่วมมือให้กับกลุ ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวคิด

ที่มีประโยชน์มาก แต่ก็ยังคงมีปญหาอยู่อีกหลายๆ ประการ

อาทิเช่น ในประเด็นเรื่องของกฎหมายในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิ จป  จจุ บั นก ่ อ ให ้ เ กิ ดการแย ่ ง ลู กค ้ ากั บทาง

กลุ่มธุรกิจเดิมที่ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจ Start up ใหม่ๆ 

มาก่อนหน้านี้แล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับ

ที่ยังมีป ญหาในด้านความปลอดภัยของกลุ ่มผู ้ใช ้บริการ

บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวคิดเศรษฐกิจ

แบ่งปนจะช่วยเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ และอาจจะพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจหลัก

ในอนาคตต่อไปก็เป็นได้ !
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ราคาที่พักที่ต้องการใช้จ่ายเป็นเท่าใด เราก็สามารถที่จะเลือก

ได้จากผู้สร้างแพลตฟอร์มที่ท�าการให้บริการเสนอมาให้เรา

ได้เลือกใช้บริการอย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการ

มากที่สุดนั่นเอง

 กลุ่มสุดท้าย	 :	กลุ่มผู้ให้บริการ	 โดยกลุ่มนี้จะมี

ลกัษณะทีค่ล้ายกบักลุม่แรก แต่ในกลุม่สดุท้ายนีจ้ะเป็นกลุม่ทีม่ี

ของที่จะขายแล้วซึ่งมีสินค้าหรือทรัพยากรพร้อมอยู่แล้วแต่ยัง

หาจดุขายของหรอืสนิค้าของตวัเองไม่ได้ ดงันัน้ กลุม่นีจ้งึอยาก

ท�าให้สินค้าและทรัพยากรของตัวเองได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กับกลุ่มคนจ�านวนที่มากขึ้นจากกลุ่มพื้นที่เดิม จึงน�าทรัพยากร

ที่มีไปฝากกับกลุ่มผู้สร้างแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เมื่อมีคนต้องการ

สนิค้าหรอืทรพัยากรทีเ่รามกีจ็ะสัง่ผ่านกลุม่ผูส้ร้างแพลตฟอร์ม

และท�าการรับส่งสินค้าให้เราอีกทีหนึ่ง ซึ่งประโยชน์จะท�าให้

คนกลุ่มนี้ไม่ต้องไปแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขยายสาขา

หรือจ้างคนส่งของประจ�าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูง

 ดูเหมือนว่า Sharing Economy จะตอบโจทย์ของ

การท�าธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล แต่ก็ยังมีข้อดี & ข้อเสีย อยู่บ้าง 

โดยในข้อดี คือ การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและการเช่าสินค้า

หรือบริการ และยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้บริโภค 

กล่าวคือ พฤติกรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการจะค�านึงถึง

ความคุ้มค่า ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าที่สามารถแบ่งปนกันได้ 

และในส่วนของข้อเสยีทีส่ามารถมองเหน็ได้ชดัเจนกค็งจะไม่พ้น 

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริโภคและกลุ ่มธุรกิจ เพราะ
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“ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร” ได ้ประกาศ

ใช้บังคับเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และโดยที่กฎหมายหลัก 

คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ก�าหนด

ให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมฯ ในทุกๆ 5 ปี 

เพือ่ให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบับรบิทด้านการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมและนโยบายของรฐัในทศิทางการพฒันาเมอืง

ที่อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสม

ต่อการใช้สอยในประโยชน์ของที่ดินให้มากที่สุดต่อไป..

 โดยปจจุบันที่ร ่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่องค์กรกรุงเทพมหานคร โดยส�านัก

การวางผงัและพฒันาเมอืงได้รบัผดิชอบภารกจิด้านการด�าเนนิการ

วางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) 

ซึ่งปจจุบันได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 4 และจัดประชุมเพื่อรับฟง

ข้อคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 

24 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน

กรงุเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเปาหมายให้กรุงเทพฯ อาศัยการน�า 

“ผังเมืองรวม” ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกรอบชี้น�า

ทิศทางการพัฒนาของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาเมือง รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด ้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

การคมนาคมและขนส่ง นโยบายภาครัฐและความต้องการ

ของประชาชน และสามารถประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม

ฉบับใหม่ต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ต่อไป และในการประกาศใช้

ผงัเมอืงรวมฉบบัปรบัปรงุใหม่ครัง้นีก้ส่็งผลให้มกีารเปลีย่นแปลง

เกดิขึน้ไม่น้อย โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวางระบบ

ขนส่งมวลชนทางราง ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและก�าลังที่อยู่

ระหว่างจะเปิดให้บรกิาร ตลอดจนทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้างด้วย 

และโดยทีม่ผีลท�าให้จกัต้องปรบัเปลีย่นเรือ่งของการใช้ประโยชน์

ทีด่นิใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นรปูแบบในการเดนิทาง

ของคนใน กทม.จากระบบล้อสู่ระบบรางในอนาคต..   

 ในการนี้การใช ้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม

กรงุเทพมหานคร (ปรบัปรงุครัง้ที ่4) จะส่งผลให้กรงุเทพมหานคร

มกีารพฒันาตามยทุธศาสตร์ในการเป็น “เมอืงกระชบั” มากขึน้ 

โดยทีก่ารส่งเสรมิการพฒันาเมอืงทีม่คีวามสอดคล้องกบัการพฒันา

โครงข่ายรถไฟฟาขนส่งมวลชน และการพัฒนาบริเวณพื้นที่

เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit Oriented Development 

หรอื TOD) ทัง้ในเขตชัน้ในและเขตชัน้กลาง ประกอบกบัการพฒันา

ศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพื่อสร้างความสมดุล

ระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (Job-Housing Balance) 

ในเขตชานเมืองที่ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรม

และการสงวนรกัษาพืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรมทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

ของกรุงเทพมหานคร นั่นเอง..

“ ผังเมืองรวม ” เครื่องมือ & กรอบชี้นํา

ทิศทางการพัฒนาเมือง กทม...
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 เมื่อหากเราย้อนกลับไปมองเพื่อพิจารณาในด้าน

การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครในระหว่างปี 

2552 - 2558 ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งเป็น

ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ คือ 1. ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก 510.42 

ตร.กม. เป็น 547.70 ตร.กม. 2. พาณิชยกรรม เพิ่มขึ้นจาก 

72.28 ตร.กม. เป็น 90.67 ตร.กม. 3. เกษตรกรรม และ

พืน้ทีว่่าง ลดลงจาก 851.61 ตร.กม. เหลอื 795.76 ตร.กม. 

 ส่วนในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งได้เปลี่ยนจาก

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และตึกแถว เป็นอาคารชุด

พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารส�านักงานขนาดใหญ่

ตามแนวสายของทางรถไฟฟาขนส่งมวลชน และส�าหรับ

ท�าเลที่มาแรงในร่างผังเมือง กทม. ปรากฏว่าการขยายตัวของ

กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในด้านของที่อยู่อาศัยที่มีความ

หนาแน่นสูงจะขยายตัวออกไปใน 3 ทิศทาง ได้แก่ ทิศเหนือ	

ตามแนวรถไฟฟาสายสีแดงและสายสีเขียว ทิศตะวันออก

ตามแนวสายสีเขียวไปทางสมุทรปราการและตามแนว

แอร์พอร์ตลิงค์ รวมถึงสายสีส้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

ทิศตะวันตก	ตามแนวรถไฟฟาสายสีน�้าเงิน ออกไปทาง

เพชรเกษมและบางแค อีกทั้งยังจะมีการพัฒนาในระดับรอง

ซึ่งถือเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางแทรกอยู่ในบริเวณ

ที่อยู่ระหว่างพื้นที่การให้บริการของระบบขนส่งมวลชนด้วย.. 

 ส�าหรับพื้นที่ศูนย์กลางที่ส�าคัญของกรุงเทพฯ ได้แก่ 

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ หรือ CBD (Central Business District) 

ได้แก่ บริเวณสีลม และสาทร

 นอกจากนีจ้ะมศีนูย์คมนาคมขนส่ง ซึง่มพีาณชิยกรรม 

ระดับเข้มข้นรวมอยู ่ด ้วย ได้แก่ ศูนย์คมนาคมมักกะสัน 

ศูนย ์คมนาคมพหลโยธินที่จะมีสถานีกลางบางซื่อและ

ทางฝงธนบุรีจะมีศูนย์คมนาคมแถววงเวียนใหญ่ 

 ในขณะเดียวกันจะมีการส่งเสริมให้มีศูนย์ชุมชน

ที่อยู ่ชานเมืองไม่ว ่าจะเป็นลาดกระบัง บางกะปิ มีนบุรี

ตามแนวรถไฟฟาสายสชีมพตูดักบัรถไฟฟาสายอืน่ๆ ส่วนด้านบน

ของกรุงเทพฯ จะมีแนวสะพานใหม่และไปทางตะวันตก

มีแนวตลิ่งชัน เพชรเกษม บางแค และบนถนนพระราม 2  

รวมทั้งศูนย์ชุมชนชานเมืองเกิดขึ้น เพื่อให้มีการค้า และ

การบริการกระจายตัวอยู ่ในเขตชั้นกลางและเขตชั้นนอก

ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชาชนบางส่วนนั้นสามารถ

ที่จะใช้บริการโดยไม่ต้องเข้ามาในเขตชั้นในของกรุงเทพฯ..

 นอกจากนี้ด ้านกลไกของผังเมืองรวมกรุงเทพฯ 

(ฉบับใหม่) คือ จะช่วยดึงให้ภาคเอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาเมืองมากขึ้น และลดภาระการลงทุนและดูแล

รกัษาของ กทม. ซึง่จะพบว่าในแต่ละปีการลงทนุสาธารณปูโภค

ให้แก่สาธารณะนั้นตกปีละเป็นหมื่นล้านบาท ฉะนั้น ในการดึง

เอกชนเพื่อเข ้ามาร ่วมพัฒนาสาธารณูปโภคบางส่วนได้

ก็จะช่วยให้การพัฒนาเมืองสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยดี 

โดยเอกชนสามารถรวมกลุ่มกันวางแผนพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง

เสนอต่อ กทม. ได้ และกรณีนี้จะมีการตั้งกรรมการเพื่อร่วมกัน

เพื่อดูแลบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเมือง

อกีรปูแบบหนึง่ทีน่่าสนใจ ทีเ่ป็นลกัษณะเดยีวกบัย่านราชประสงค์

ที่ผู ้ประกอบการได้ร่วมมือกันลงทุนเพื่อสร้างทางเดินเชื่อม

อาคารใต้เส้นทางรถไฟฟาจนกลายเป็นบริการสาธารณะที่ดี

ของชุมชน และเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด โดยล่าสุดมี

กลุ่มเอกชนรวมตัวกันเสนอแผนพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่

เช่นเดยีวกบัย่านราชประสงค์เข้ามาหลายราย โดยมทีีย่่านสลีม 

ซึ่งน�าโดยเจ้าของอาคารธนิยะพลาซ่า ย่านถนนพระราม 4 

และน�าโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และย่านบางกะปิ 

ซึ่งน�าโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน..เพื่อรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 ตามทิศทางของร่างผังเมืองใหม่นั้น ซึ่งมีการขยายตัว

ของพืน้ทีพ่าณชิยกรรมศนูย์กลางรอง (Sub-CBD) เพือ่รองรบัการ

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานต่อเนื่องจากพื้นที่

พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (CBD) ทางทิศตะวันออกไปตาม

แนวถนนรัชดาภิเษก รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาบริเวณ

ถนนบรรทัดทองและบริ เวณถนนเจริญกรุง-เจริญนคร

เพื่อให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่เป็นเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Innovation District) โดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทที่อยู ่อาศัยหนาแน่นปานกลางภายในถนนวงแหวน

รัชดาภิเษกให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพื่อรองรับการให้

บริการรถไฟฟาขนส่งมวลชนสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 

รถไฟฟาสายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) และรถไฟฟาสายสีน�้าเงิน 

(หัวล�าโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ)

 นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของกรุงเทพมหานครในฝงตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา 

ระหว่างถนนวงแหวนรชัดาภเิษกและถนนวงแหวนกาญจนาภเิษก

จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเพื่อรองรับการให้บริการ

รถไฟฟาขนส่งมวลชนสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) สายสีเขียว 

(หมอชติ-คคูต) สายสส้ีม (ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย-มนีบรุ)ี 

สายสเีหลอืง (ลาดพร้าว-ส�าโรง) และสายสชีมพ ู(แคราย-มนีบรุ)ี 

 อีกทั้งขยายพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณสถานีร ่วม 

(สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ) ศูนย ์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี 

และย่านพาณิชยกรรมถนนบางนา-ตราด ส่วนพื้นที่นอก 

ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกก�าหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และปรบัเปลีย่นการใช้ประโยชน์

ทีด่นิของกรงุเทพมหานครฝงตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยาระหว่าง

ถนนวงแหวนรชัดาภเิษก (ถนนจรัญสนิทวงศ์) และถนนวงแหวน

กาญจนาภิเษก จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย

หนาแน่นน้อยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง และทีอ่ยูอ่าศยั

หนาแน่นมาก เพื่อรองรับการให้บริการรถไฟฟาขนส่งมวลชน

สายสนี�า้เงนิ (หวัล�าโพง-บางแค) การปรบัเปลีย่นการใช้ประโยชน์

ทีด่นิประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝงตะวันตกของ

ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานครเป็นการใช้ประโยชน์ทีด่นิประเภท

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและ

พาณิชยกรรมเพื่อรองรับการให้บริการรถไฟฟาสายสีแดง 

(บางซื่อ-ตลิ่งชัน) รถไฟฟาสายสีส้ม (ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย) และรถไฟฟาสายสีเขียว (บางหว้า-ตลิ่งชัน) 

และการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน นอกจากนี้ในพื้นที่

นอกถนนวงแหวนกาญจนาภเิษกทีก่�าหนดให้มกีารใช้ประโยชน์

ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและศูนย์ชุมชนเกษตรกรรม

กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม โดยยังคงไว้ซึ่ง

พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในเขตบางขุนเทียนเพื่อ

สงวนรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของพื้นที่ชายฝงทะเล

ของกรุงเทพมหานคร การปรับลดพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรมฝงตะวนัออกโดยการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพ

การปองกนัน�า้ท่วมและการระบายน�า้ และส่งเสรมิการพฒันาเมอืง

บริเวณหนองจอก ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง และ

ศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมกระจายตัวอยู ่ในพื้นที่ชนบทและ

เกษตรกรรม เป็นต้น

	 . . โ ดยทุ กครั้ งที่ มี ก า รปรั บปรุ งผั ง เมื อ ง รวม

กรุงเทพมหานคร	 เพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดิน..	

ซึ่งย่อมมีทั้งผู ้ได้ผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์เสมอ	

แต่อย่างไรก็ตาม	“ประชาชน”	ที่ถือเปนหัวใจส�าคัญของ

ความส�าเร็จในการใช้ผังเมืองเพื่อเปนเครื่องมือสร้างและ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่	ดังนั้น	จึงจะเห็นว่าภาคประชาสังคม

โดยประชาชนนั้นจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการจดัท�ากฎหมายผงัเมอืงมากทีส่ดุยิง่กว่าในการพจิารณา

เพื่อจัดท�ากฎหมายอื่นๆ	โดยจัดและอ�านวยให้มีการประชุม

เพือ่รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนอยูโ่ดยตลอดระยะเวลา

และทุกขั้นตอนในการจัดท�าผังเมืองเพื่อร่วมแรงร่วมใจกัน

ในด้านการมีส ่วนร่วมในการก�าหนดแผนผังที่มีผลต่อ

อนาคตของทุกๆ	คนในสังคม..
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สาระภาษี

	 ..ในโลกยุคดิจิทัลปจจุบันที่ทุกสิ่งนั้นสะดวกและไม่ว่าเราจะท�าอะไรก็สามารถอาศัยเครื่องมืออ�านวยความสะดวกให้

ท�าได ้อย ่างง ่ายดายเพียงแค ่ปลายนิ้วสัมผัสผ ่านโทรศัพท ์มือถือ และเมื่อไม ่นานมานี้ที่ ได ้มีการเป ิดตัวโครงการ 

E-Donation หรือ “ระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันการเงินร่วมกับบริษัท เนชันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ 

ผู ้ดูแลระบบพร้อมเพย์ กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอ�านวยความสะดวก

แก่ผู ้บริจาคที่บริจาคเงินผ่าน “หน่วยรับบริจาค” ซึ่งช่วยลดความยุ ่งยากในการลดหย่อนภาษี เนื่องจากผู ้เสียภาษี

ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนั้นในการบริจาคเงินเพื่อให้การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ 

ยิ่งถ้าการบริจาค นั้น สามารถก่อเกิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทางผู้บริจาคเองแล้ว แต่สิ่งที่ดีในเชิงบวกคือ จะส่งผลท�าให้

คนเราหันมาท�าบุญกันแบบง ่ายๆ เพิ่มมากขึ้น.. โดยถึงเวลาแล้วที่ เหล ่าบรรดาสายบุญในยุคดิจิทัลไม ่ควรพลาด

ในการใช้เป็นสิทธิในการลดหย่อนภาษี ต่อไป..	

“E-Donation ”
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์..ลดความยุ่งยาก
ในการลดหย่อนภาษ ี!

หน่วยรับบริจาคที่เข้าระบบ..
   สถานศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน)

  ศาสนสถาน (ทุกศาสนา) เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด และคริสตจักร

  โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ

  องค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้..

 ..จะเห็นแล้วว่าระบบ E-Donation ถือเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรับผู ้ที่จะอาศัยใช ้ระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อน�ามาเป ็นสิทธิ์ ในการขอลดหย ่อนภาษี ในขั้นตอน

การยืน่แบบภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาในปิี 2562.. แต่อย่างไรกด็ี

ทางกรมสรรพากรนััน้ยงัคงให้ใช้หลกัฐานการบรจิาคในรปูแบบ

กระดาษเพื่อมาขอใช ้สิทธิลดหย่อนทางภาษีได ้ เช ่นกัน 
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แต่ในอนาคตซึ่งหากมีการขึ้นทะเบียนของหน่วยรับบริจาค

ที่ใช้ระบบ E-Donation เพิ่มมากขึ้นเรื่่อยๆ เมื่อถึงเวลา

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็อาจจะใช้เฉพาะข้อมูล

ในการบริจาคที่ทางกรมสรรพากรได้รับไว ้แล้วในระบบ 

“E-Donation”	ได้..
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หน่วยรับบริจาคที่เข้าระบบ..
   สถานศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน)

  ศาสนสถาน (ทุกศาสนา) เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด และคริสตจักร

  โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ

  องค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้..

ช่องทางการบริจาค.. 
 โดยปกติแล ้ วช ่องทางการบริจาคผ ่านระบบ  

E-Donation จะมอียู ่2 ส่วนหลกัๆ  ได้แก่

 1.	 การรบับรจิาคทีห่น่วยรบับรจิาค โดยกรณแีรกนี้

ผู ้บริจาคสามารถกระท�าได้ ซึ่งไม่ว ่าจะเป็นเงินสด เช็ค  

การโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมเพย์คิวอาร์โค้ด หรือรูปแบบอื่นๆ 

ที่ไม่ผ่านเมนู “บริการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” ทั้งนี้ ภายหลัง

จากที่หน่วยรับบริจาคได้รับเงินแล้ว ไม่ว่าผู ้บริจาคจะขอ 

หลกัฐานในการบรจิาคหรอืไม่กต็าม กจ็ะต้องท�าการบนัทกึข้อมลู 

การบรจิาคดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ “ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์” 

ของทางกรมสรรพากรด้วย

 2.	 การรับบริจาคผ่านสถาบันการเงิน กรณีหลังนี้

ทางหน่วยรับบริจาคจะมอบหมายให้สถาบันการเงิน คือ 

ธนาคาร ท� าหน ้าที่ เป ็นตัวแทนในการรับบริจาคเงิน 

โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด  

ซึ่งเมื่อภายหลังจากที่สแกนแล้วจะเข้าสู่เมนู “บริการบริจาค

อิเล็กทรอนิกส์”	โดยจะมีตัวเลือกระหว่าง “ใช้สิทธิลดหย่อน” 

กับ “ไม่ใช้สิทธิลดหย่อน” เพื่อให้ความยินยอมก่อนขั้นตอน

ของการบริจาค นั้น

 อนึ่ง หากเลือกที่จะ “ใช้สิทธิลดหย่อน” ธนาคาร 

ก็จะส่งข้อมูลการบริจาคและเลขที่บัตรประชาชนเพื่อบันทึก

ในระบบ โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์

กรมสรรพากร แต่ถ้าเลือกกรณี “ไม่ใช้สิทธิลดหย่อน” ข้อมูล

ดังกล่าวจะกลายเป็นผู ้ที่ไม ่ประสงค์ออกนามแทน และ

ธนาคารจะท�าหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร 

 “..ในปี 2562 ส�าหรับการบริจาคให้แก่ทางสถานศึกษา นั้น ผู้บริจาคสามารถที่จะน�ามา 
ลดหย่อนภาษีได ้ 2 เท่า.. โดยจะต้องเป็นการบริจาค ตั้งแต่วันที ่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562  
และต้องเป็นการบรจิาคผ่านระบบ E-Donation เท่านัน้ และในส่วนของการบรจิาคให้กบัศาสนสถาน 
โรงพยาบาล และองค์การสาธารณกุศลอื่น รวมถึงการบริจาคให้แก่สถานศึกษากส็ามารถทีจ่ะน�ามา
ใช้ลดหย่อนการบรจิาคได้ตามปกตโิดยใช้หลกัฐานการบรจิาคของหน่วยรบับรจิาคนั้นๆ ในการยื่น
แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..”
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โดยที่หน่วยรับบริจาคไม่ต้องด�าเนินการใดๆ เพียงแต่ท�า 

การรบัเงนิเข้าบญัช ีพร้อมทัง้รอรบัรายงานสรปุยอดการบรจิาค

ผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนด เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบ

ได้ง่าย และลดข้อผิดพลาด.. ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมสรรพากร 

ได้พยายามให้หน่วยรบับรจิาค คอื ศาสนสถาน และสถานศกึษา

ท�าการบันทึกข้อมูล โดยได้มีค�าสั่งการเพื่อให้สรรพากรพื้นที่ 

ทั่วประเทศได้ท�าความเข้าใจก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนเพื่อออก 

“เลขประจ�าตัวหน่วยรับบริจาค” ในระบบ E - Donation  

ต่อไป !

ประโยชน์ของระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์..

ผู้บริจาค	:

 - ไม่ต้องจดัเกบ็หลกัฐานการบรจิาคเพือ่มาแสดงต่อ 

  เจ้าหน้าที่

 - ลดความยุง่ยากในการลดหย่อนภาษ ีได้รบัเงนิคนื 

  ภาษีเร็วขึ้น

 - สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ 24 ชั่วโมง

  ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

หน่วยรับบริจาค	:

 - ไม่ต้องจัดท�าหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ 

 - ไม่ต้องจัดเก็บส�าเนาหลักฐานการบริจาค

 - ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดท�าหลักฐาน 

  ทางภาษี

 - สามารถเรียกเข ้าดูข ้อมูลในการบริจาคได ้  

  24 ชัว่โมง ทีเ่วบ็ไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
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Digital Disruption & ¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹áË‹§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºãËŒÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨µŒÍ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ !
 ..ปจจุบันโลกก�าลังเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่อันเป็นผลสืืบเนื่องมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ซึ่งก่อให้เกิดการริเริ่มโมเดลธุรกิจแบบใหม่ และโมเดลต่างๆ 

เหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบต่อมลูค่าของผลติภณัฑ์และบรกิาร

ที่มีอยู ่ในอุตสาหกรรมและโดยที่ “Digital	Disruption”

นั้น ถือเป็นค�าที่ก�าลังใช้แพร่หลาย ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีอิทธิพล

อย่างมากในโลกยุคที่ธุรกิจปจจุบันในหลายๆ วงการธุรกิจได้มี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลาย ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

โดยเฉพาะในโครงสร้างทางธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้

จะได้รับข้อมูลว่าธุรกิิจกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบ

อย่างหนักและต้องปิดสาขาเพื่อเลย์ออฟพนักงานลงบางส่วน 

รวมทัง้กลุม่สือ่สารมวลชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของ Digital Disruption จนต้องปิดตวัสือ่สิง่พมิพ์ในหลายฉบบั

และคงไว้เฉพาะการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสือ่ออนไลน์ 

เท่านัน้.. ฉะนัน้ เมือ่ผลกระทบจาก Digital	Disruption	ได้เข้ามา

มบีทบาทและเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ ทีเ่ราท�า จนกระทัง่สามารถ

ท�าให้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัจฉริยะ และบล็อกเชนท�างานคู่กับ

มนุษย์ในการผลิตและส่งสินค้า การให้บริการ การติดตาม

ตรวจสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปจจัย

ในการสร้างและก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงอนัส�าคญัต่ออนาคต

ของหน่วยงานภาคสถาบันการเงิน ตลอดจนองค์กรทางธุรกิจ

ด้วยพลังอันมหาศาลต่อไป..

¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹áË‹§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

!
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 ยุคที่ใคร “ไม่ปรับตัว	ก็ตาย”	 (Adapt	or	Die)	

จากตวัอย่างทีอ่ธบิายปรากฏการณ์นีท้ีเ่กดิขึน้ภายในประเทศไทย

ที่ค่อนข้างชัดเจน ก็คือ ประเด็นเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่

ของภาคธนาคารของไทยทีห่นัมาพฒันาการให้บรกิารทางออนไลน์

กันมากขึ้น โดยก�าหนดนโยบายเพื่อลดจ�านวนสาขา รวมทั้ง 

ลงทนุในธรุกจิ FinTech เพือ่ยกระดบัด้านการพฒันานวตักรรม

ทางการเงนิให้สามารถแข่งขนักบัธรุกจิใหญ่ใน Segment อืน่ๆ ได้ 

ประกอบกับที่เร่งในการที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาดด้วยบริการ

ทางการเงินใหม่ๆ อาทิ การสแกน QR Code การช�าระเงิน

ของ Wechat Pay และ Alipay หรือแม้แต่การจ่ายเงิน

ผ่านทางมอืถอืของ Samsung Pay ซึง่ถอืเป็นบรกิารทีส่อดรบักบั

ไลฟสไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในขณะที่ฝงธุรกิจค้าปลีกเอง

ก็ได้หันมารุกตลาดออนไลน์และพัฒนาการช้อปปิ งที่ตอบ

โจทย์แก่ผู้บริโภคได้ในทุกช่องทาง (Omni-channel) เพื่อหวัง

ต้านแรงกระทบจากธุรกิจอีคอมเมิร ์ซและธุรกิจออนไลน์

ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ นั่นเอง..

 ในปจจุบันมีรูปแบบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก “Digital	

Disruption” อย่างมากมายและหลากหลายและเหล่านี ้คอืรปูแบบ

ของธุรกิจที่มีความน่าสนใจประกอบกับได้เริ่มเกิดขึ้นเพราะ

นวตักรรมทางเทคโนโลยภีายใต้คลืน่แห่ง Digital Disruption ดงันี้

-	 Hypermarket	Model หรอืมลีกัษณะเป็นรปูแบบ

อ�านาจทางการตลาดขนาดใหญ่ และ Marketplace ซึ่งเป็น

รูปแบบสถานที่ขายของอันมีลักษณะคล้ายกับห้างสรรพสินค้า

แต่เพียงแค่ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่มาเป็นตลาดการค้าออนไลน์ 

เท่านั้น และลูกค้า นั้น สามารถที่จะซื้อของได้ทุกอย่างตามที่

ต้องการได้ภายในที่เพียงที่เดียว เช่น eBay , Amazon , 

Lazada , Shopee และแบรนด์ห้างสรรพสนิค้าต่างๆ อย่างเช่น 

Tesco Lotus , Big C หรือแม้แต่ Central ก็เริ่มสนใจเข้ามา

ตีตลาดออนไลน์แล้วด้วยเช่นกัน



19บางกอก ECONOMY

ติดต่อกับผู้คน การติดตามข้อมูลข่าวสาร และเสพสื่อบันเทิง 

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ของมนุษย์ก�าลังเกิดขึ้นได้ทั้งบน

อุปกรณ์สื่อสารของเราและในโลกความเป็นจริงไปพร้อมๆ กัน 

ดังนั้น จากผลกระทบอันกว้างขวางนี้ ส่งผลท�าให้เราจะต้องมา

พจิารณาเพือ่ปรบัตวัให้ทนัในยคุทีท่กุสิง่ก�าลงัจะเปลีย่นแปลงไป

และเกดิขึน้อย่างรวดเรว็มากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ และ

ประเดน็นีซ้ึ่งอาจยังไม่มีค�าตอบที่ตายตัวแน่ชัด.. เพราะในการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะยิง่ทวคีวามซบัซ้อนขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต 

ฉะนั้น ทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนส่วนรวมที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อการแสวงหาโอกาส

ใหม่ๆ พร้อมทั้งให้โอกาสและให้คุณค่าความส�าคัญกับสิ่งที่

เครื่องจักรนั้นไม่สามารถที่จะทดแทนความเป็นมนุษย์ได้ 

ตัวอย่างเช่น ในงานฝีมือ และงานเชิงสร้างสรรค์ที่จักต้อง

เข้าใจและสื่อถึงอารมณ์ความรู ้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริง 

ในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงที่เราเคยได้ยินกันมาเยอะ

จากในอดีต ซึ่งในปจจุบันก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ 

และแม้จะฟงดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่หากธุรกิจใดรู้จัก

ปรบัตวัเพือ่ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของ “Digital Disruption” 

ในยคุสถานการณ์ปจจบุนันีไ้ด้ ธรุกจินีก้จ็ะสามารถสร้างโอกาส

ใหม่ๆ จากวิกฤติการณ์ที่ประสบและพบเผชิญในครั้งนี้ได้อย่าง

มหาศาลและเหนือสิ่งอื่นใดนั้น ทางภาครัฐก็จักต้องวางด้าน

โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการสอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยส่งเสรมิให้มคีวามมัน่คงและยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ ซึง่ต่อไป

ทุกภาคส่วนของสังคม คือ ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่

เปาหมายในการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมในทุกมิติ รวมทั้ง

จกัต้องพฒันาก้าวไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงของนวตักรรม

เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันด้วย..

 -	 The	On-Demand	Model หรอืมลีกัษณะเป็นรปูแบบการบรกิารตามความต้องการ 

โดยเน้นการเข้าถึงลูกค้าตามความต้องการที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ กล่าวคือ 

ลกูค้ามคีวามต้องการซือ้ แต่ไม่มเีวลาท�าเอง จงึให้คนอืน่ไปท�าแทนและเสยีค่าบรกิารในส่วนนัน้เพิม่ 

เช่น Grab , Lalamove , Kerry , Panda หรือแม้แต่ Line Man ก็ได้เข้ามาจับตลาดในส่วนนี้

เช่นกัน..

 -	 The	Access-over-Ownership	Model หรอืเป็นรปูแบบในการเข้าถงึผูใ้ห้บรกิาร 

ซึ่งจะเป็นการน�าผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ เช่น การจัดหาที่พักแล้วส่งให้

ผู้ใช้บริการโดยตรง โดยเก็บรายได้จากค่าบริการอย่าง AirBnB , FavStay หรือแม้แต่การจัดหา

รถเช่า อาทิ Drivehub หรือ Skyscanner เป็นต้น

โดยเน้นการเข้าถึงลูกค้าตามความต้องการที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ กล่าวคือ 

ลกูค้ามคีวามต้องการซือ้ แต่ไม่มเีวลาท�าเอง จงึให้คนอืน่ไปท�าแทนและเสยีค่าบรกิารในส่วนนัน้เพิม่ 

เช่น Grab , Lalamove , Kerry , Panda หรือแม้แต่ Line Man ก็ได้เข้ามาจับตลาดในส่วนนี้

เช่นกัน..

ซึ่งจะเป็นการน�าผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ เช่น การจัดหาที่พักแล้วส่งให้

ผู้ใช้บริการโดยตรง โดยเก็บรายได้จากค่าบริการอย่าง AirBnB , FavStay หรือแม้แต่การจัดหา

รถเช่า อาทิ Drivehub หรือ Skyscanner เป็นต้น
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-	 Freemium	Model	หรอืเป็นลกัษณะของรปูแบบ

การขายสินค้า หรือบริการ และ Subscription Model 

หรือเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิกที่เป็นการให้บริการลูกค้า

ในลกัษณะทีใ่ห้ฟร ีแต่จะเริม่จ�ากดัจ�านวน และจะเกบ็เงนิกต่็อเมือ่

ทางลูกค้ามีความต้องการใช้งานมากขึ้น หรือสมัครสมาชิก

เพื่อใช้บริการได้ไม่จ�ากัด เช่น Spotify , Joox , Deezer , 

HOOQ , iFlix หรือแม้กระทั่ง Netflix ด้วยเช่นกัน..

-	 Ecosystem	 	Model หรือเป็นรูปแบบของ 

ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์กันในหลายองค์กรที่ใช้

กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ในการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

Apple หรือ Google ที่เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์และจะมีการออก

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เช่น 

สมาร์ทโฟนต่างๆ ที่มีแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ 

ที่จ�าเป ็นต ้องใช ้ควบคู ่กัน หรือเพิ่มความสะดวกสบาย

ให้มากยิ่งขึ้น..

 โดยสามารถเรียกได้ว่า “Digital	Disruption” เป็น

คลื่นลูกใหม่แห่งการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี

ผลให้ภาคธุรกิจนั้นต้องปรับเปลี่ยน ซึ่งปรากฏการณ์นี้ถือเป็น

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาปฏิวัติด้านวงการอุตสาหกรรมในยุคปจจุบัน

ให้เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย นับตั้งแต่ในเรือ่งของความสามารถ

ในการแข่งขนัของทางองค์กรทีเ่ปลีย่นไปจากเดิม โดยผลจาก

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามาตลอด รวมถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่ต่างจากอดีต ล้วนส่งผลให้ธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ 

ค่อยๆ โดน disrupt สงูมากกว่าทีเ่ราคาดคดิเอาไว้ แต่อนัทีจ่รงิแล้ว

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะส่งผลกระทบ

อย่างมหาศาลได้ในทุกๆ มิติ ไม่เว้นแม้แต่ในการด�าเนินชีวิต

ของคนธรรมดาทั่วไป เช่น วิธีการที่เราซื้อของ การจ่ายเงิน 
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Progress Project
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“สะพานด้วน” ทีห่ลายคนเหน็ว่าคงไม่เป็นทีคุ่น้หู

ของคนกรงุเทพฯ อกีทัง้ยงัคงลมืไปแล้วว่าครัง้หนึง่ นัน้ กรงุเทพฯ 

เคยมีโครงการสร้างรถไฟฟาข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา โดยสร้าง

สะพานรางรถไฟแทรกระหว่างสะพานพุทธฯ กับ สะพาน

พระปกเกล้าฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟาลาวาลิน 

(Lavalin Skytrain) โดยมีการศึกษามาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งมี

การวางแนวโครงการดังกล่าวไว้ทั่วกรุงเทพฯ จ�านวน 3 สาย 

และหนึ่งในนั้น ก็คือ สายสะพานพุทธที่วิ่งจากดาวคะนอง

ไปยังมักกะสัน โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการสร้าง

สะพานพระปกเกล้า ดังนั้น เมื่อเริ่มมีการด�าเนินการก่อสร้าง

สะพานพระปกเกล้า จึงได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงสร้าง

เพือ่รองรบัโครงการรถไฟฟาลาวาลนิเอาไว้ด้วย แต่แล้วภายหลงั

โครงการนีก้ต้็องถกูระงบัลง เนือ่งจากประสบปญหาด้านโครงสร้าง

ทางการเงินที่ก�าหนดเงื่อนไขให้ภาครัฐบาลไทยจะต้องมี

การค�้าประกันเงินกู้ในลักษณะที่ไม่มีดอกเบี้ย หรือ Soft Loan 

จากทางรัฐบาลแคนาดา จึงก่อให้เกิดต้นทุนในการก่อสร้าง

ที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความผิดพลาดในการค�านวณค่าใช้จ่าย

โครงการพระปกเกลา 

สกายปารค
@	สวนสาธารณะลอยฟา	(แห่งที่	2)	ในเอเชีย..

ด้านการโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค นัน่เอง.. ทัง้นี ้ โดยในส่วน

โครงสร้างที่ก่อสร้างเอาไว้เพื่อรองรับสะพานรถไฟฟาลาวาลิน 

จึงถูกกลายมาเป็น	 “สะพานด้วน”	ที่ถูกทิ้งร ้างมานาน

ร่วมระยะเวลากว่า 30 ปี ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ..

 โดยปจจุบันจึงได้มีการริเริ่มนโยบายนี้ขึ้นใหม่เพื่อที่

จะพฒันาและปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณ “สะพานด้วน” นีใ้ห้กลายเป็น 

“สกายปาร์ค” หรอืสวนลอยฟาแห่งแรกของประเทศไทยรวมทัง้

ยังถือเป็นสวนสาธารณะลอยฟา (แห่งที่ 2) ในเอเชียอีกด้วย 

โดยที่โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 

“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW !” ของผู้ว่า กทม. คนที่ 16 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ผุดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 59 

โดยประกอบไปด้วย “5 นโยบายทันใจ และ 19 นโยบายแก้ไข

ทันที” ซึ่งในส่วนโครงการ “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” นี้

จะอยูใ่นนโยบายทีเ่รยีกว่า CARE : มุง่เน้นการดแูลคณุภาพชวีติ

ประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ประกอบกับที่

โครงการส่วนใหญ่ที่ถูกผนวกรวมอยู่ในนโยบายด้าน CARE นั้น 

จะมุ ่งเน้นการฟนฟูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และเมื่อต้นปี 
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2561 ที่ผ ่านมาก็ได้รับการอนุมัติงบโครงการสกายปาร์ค

ดังกล่าว เป็นวงเงินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีการก�าหนด

เตรยีมการด�าเนนิการก่อสร้าง โดยมรีะยะเวลาการด�าเนนิโครงการ 

จ�านวน 360 วนั เพือ่ให้เปิดใช้ได้ทนัภายในต้นปี 2563 เป็นต้นไป..

 ส�าหรบัด้านการพฒันาโครงการนีจ้ะเป็นการปรบัปรงุ

โครงสร้างของทางวิ่งรถไฟฟาลาวาลินที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เป็น

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพืน้ทีย่่านกะดจีนี-คลองสาน และใช้เป็น

ทางเดินข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาโดยเชื่อมระหว่าง 2 ฝ ง คือ

ฝ งธนบุรีและฝ งพระนคร ซึ่งประโยชน์จะช่วยลดอุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดจากการเดินทางข้ามสะพานบนสะพานพุทธฯ นั้น 

ให้ปลอดภัยได้อีกส่วนหนึ่ง.. 

 โดยโครงการฯ จะมีการสร้างทางส�าหรับคนเดินและ

ทางจักรยาน รวมถึงสวนสาธารณะลอยฟา พร้อมออกแบบ

โครงสร้างรั้วและดูแลความปลอดภัยของผู ้ ใช ้งาน ซึ่งมี

การติดตั้งไฟฟาส่องสว่าง กล้อง CCTV เพื่อให้การดูแล

ประชาชนอย่างเต็มที่ ประกอบกับจะมีการติดตั้งลิฟท์โดยสาร

ส�าหรับผู ้พิการและผู ้สูงอายุ ให ้สามารถขึ้นสู ่พื้นที่ของ

สวนสาธารณะลอยฟาได้อย่างสะดวก ส่วนบริเวณของพื้นที่

ใต้สะพาน นั้น จะปรับปรุงเพื่อให้มีความสวยงามและมี

ความปลอดภัยเช่นเดียวกัน..

 ทัง้นี ้หากเมือ่การด�าเนนิโครงการนีแ้ล้วเสรจ็ทาง กทม. 

ก็จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพื่อใช้งาน รวมทั้งเพื่อใช้เป็น

ที่ส�าหรับพักผ ่อนหย ่อนใจและยังเป ็นแหล ่งท ่องเที่ยว

ในมุมมองมิติใหม่ของวิวทิวทัศน์เหนือแม่น�้าเจ้าพระยาอีกด้วย 

โดยกลุ ่มนักท่องเที่ยว นั้น สามารถที่จะมาชมทัศนียภาพ

ของกรงุเทพฯ ในมมุ 360 องศา โดยทางด้านซ้ายมอืนัน้จะเหน็ 

“สะพานภมูพิล” หรอื สะพานวงแหวนอตุสาหกรรม ส่วนทาง

ด้านขวามือจะเป็นภาพของสะพานพระราม 8 ซึ่งโครงการ

พระปกเกล้าสกายปาร์คจะก่อให้เกดิประโยชน์กบัพืน้ทีโ่ดยรอบ

ในย่านชุมชนทั้ง 2 ฝงเจ้าพระยา และยังเป็นโครงการที่ท�าให้

เกิดเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง 

ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับย่านเก่าทั้งฝ ง

รัตนโกสินทร์และฝงธนบุรี โดยเชื่อมโยงกับโครงข่ายการสัญจร

ใหม่ริมคลองโอ่งอ่างที่กรุงเทพมหานครก�าลังด�าเนินการ

ปรับปรุง และจะเป็นแลนด์มาร์คที่เชื่อมโยงตามเส้นทาง

ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ระหว่างฝ งพระนครกับฝ งธนบุรี

ให้ครบวงจรต่อไป

 โดยในการใช้ทางเดินและสวนสาธารณะลอยฟา

ที่เชื่อมต่อระหว่างฝ งธนบุรีและฝ งพระนคร มีระยะทาง

รวมทัง้สิน้ 280 เมตร และมคีวามกว้าง 8.5 เมตร ความสงู 850 เมตร 

ซึง่ใช้งบประมาณในการด�าเนนิการก่อสร้างรวมจ�านวน 122 ล้านบาท 

ก�าหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 360 วนั ซึง่คาดว่าจะสามารถ

ก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป..

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สะพานหัน

โบสถ์ซางตาครู้ส	กุฎีจีน

สะพานภานุพันธุ์
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ÃอบÃÑéÇบางกอก บทบาท ภารกิจของคณะผู้บริหาร กทม. 

ภารกิจคณะผู้บริหาร กทม. & ปน “ คลองโองอาง ” ก้าวสูเวนิชเมืองไทย..

 “คลองโอ่งอ่าง” คือ ส่วนหนึ่งของพื้นที่คลองรอบกรุงที่ต่อเชื่อมจากคลองบางล�าพูตรงสะพานผ่านฟาลีลาศ 

โดยปลายคลองนั้นทอดออกไปยังแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู ่ใกล้กับวัดบพิตรพิมุข และยังถือเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่ระหว่าง

เขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศของเมืองไทยที่เป็นเมืองที่ล้อมรอบ

ไปด้วยแม่น�้าและล�าคลองมากมาย ถึงขั้นที่ชาวต่างชาติได้ขนานนามให้ประเทศไทยเป็น “เวนิชแห่งตะวันออก”	ดังนั้น 

จึงถือได้ว่าภารกิจด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจของ กทม. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่

ให้เป็นอีกหนึ่งสถานท่องเที่ยวที่ใครๆ ต่างก็อยากมาเยือน อีกทั้ง กทม. จะได้มีการปรับปรุงสถานที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็น 

สะพานเหล็ก วังบูรพา ปากคลองตลาด สะพานพุทธ 

รวมไปถึงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะเชื่อมต่อกันด้วย

ส่วนต่อขยายรถไฟฟาสายสีน�้าเงินและสายสีม่วงใต้โดยรอบ 

และส�าหรับรถไฟฟาสายนี้  ซึ่ งกรุงเทพมหานครได ้มี

การบริหารเพื่อเข้าจัดระเบียบพื้นที่ริมคลอง พร้อมกับ

มีนโยบายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์ของคลองคู เมืองเดิม

และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนมีการจัดระเบียบของ

สายสื่อสาร การท�าความสะอาดทั้ งในส ่วนริมคลอง 

รวมถึงการจัดเก็บวัชพืชในคลอง ซึ่งในขณะนี้เมื่อ กทม. 

ได้มีการปรับปรุงฟ นฟูคูเมืองเดิมดังกล่าวให้กลับมาเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามอีกครั้ง พื้นที่ย ่านนี้ก็จะ

เป็นแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 

ที่สามารถกลับมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยี่ยมชม

กรุงเทพฯ ในฐานะเป็น “เวนิชตะวันออก” จ�านวนมากขึ้น

เรื่อยๆ ต่อไป..
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บทบาท ภารกิจของคณะผู้บริหาร กทม. 

 ..สืบเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ	

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว		

67	พรรษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันส�าคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อ

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี.. โดยที่กรุงเทพมหานคร

เป็นหน่วยงานหลักในการอ�านวยการเพื่อจัดกิจกรรมในเขต กทม. ในการนี้ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานพิธีเพื่อเปิด

กิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ทหาร ต�ารวจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม 

และประชาชนจิตอาสา ได้ร ่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ

กรงุเทพมหานคร (เสาชงิช้า) ทัง้นี ้โดยศนูย์อ�านวยการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร.  

และกรุงเทพมหานครก�าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ” 

เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

28 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 

การท�าความสะอาด การปรบัปรงุภมูทิศัน์ในพืน้ทีท้่องสนามหลวงและบรเิวณโดยรอบ 

พร้อมกบัพฒันาปรบัปรงุภมูทิศัน์ในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ ทัง้ 50 เขต 1 คลอง 1 เขต รวมทัง้

ก�าหนดจดักจิกรรมรณรงค์เรือ่งไข้เลอืดออก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวกับ

ส�านกังานเขต ทัง้ 50 เขต นอกจากนีก้รงุเทพมหานครยงัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุภมูทิศัน์

บริเวณถนนราชด�าเนินและเส้นทางเสด็จฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการ 

เพือ่ประดบัตกแต่งไม้ดอกไม้ประดบับรเิวณถนนราชด�าเนนิใน ถงึถนนราชด�าเนนินอก 

และในบรเิวณอนสุาวรย์ีประชาธปิไตย ซึง่ได้น�าไม้ดอกไม้ประดบั กว่า 2 แสนต้น เพือ่มา

ประดบัตกแต่งเฉลมิฉลองในโอกาสมหามงคลครัง้นีภ้ายใต้แนวคดิ “ทรงพระเจรญิ” !

กรุงเทพมหานครกับบทบาทการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
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