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ห่วงโซ่พันธมิตร :

ปจจัยพิชิตในเศรษฐกิจยุคที่ 4

ผู้ประกอบการในยุคนี้ ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปของ SME วิสาหกิจชุมชน และ
กลุม่เกษตรกร รวมถงึสหกรณ ์ตา่งตอ้งมี
ววิฒันาการเพือ่ปรบัตวัรองรบักบัสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยต้องเพิ่มความสามารถในการสร้าง
ความแตกต่างในแบบที่ตลาดต้องการ 

(Demand-driven Differentiation) 
ซ่ึงปัจจัยสำาคัญคือการสื่อสารและความ
ร่วมมือตลอดห่วงโซ่จากต้นน้ำาถึงปลาย
น้ำา เพื่อช่วยกันค้นหาความต้องการของ
ลูกค้าและพัฒนาสินค้า รวมถึงบริการที่
เกีย่วเนือ่งจากสนิคา้นัน้ดว้ย การสง่เสรมิ
กจิการสหกรณ ์จงึจะขาดซึง่ประเดน็เกีย่ว

กบั “หว่งโซพ่นัธมติร” เสยีไมไ่ด ้เนือ่งจาก 
Supply Chain Alliance จะเปน็ตวัชว่ย
ให้กับวสิาหกิจในระดบัฐานรากในทอ้งถิน่ 
ไดแ้ก ่วสิาหกจิชมุชนและสหกรณ ์มคีวาม
คลอ่งตวั (Agility) ในการแสวงหาโอกาส
และปรับตัวรับมาตรฐานใหม่ๆ ซึ่งเป็น
ปจัจยัในการเชอืดเฉอืนกนัของธรุกจิในยุค

ในโลกการคาเสรีที่มีการแขงขันสูง สหกรณในฐานะหนวยเศรษฐกิจในทองถิ่น จะคงบทบาทอยางไรใน
การค้ำ จุนเศรษฐกิจและสายใยสังคมใหมั่นคงตอไปไดอยางยั่งยืน จากบริบททางธุรกิจในสายตาของโลกตะวัน
ตก จะเห็นวาเราไดเขาสูอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 (The Fourth industrial Revolution) ซึ่ง Professor 
Klaus Schwab แหง World Economic Forum (WEF) ไดคาดการณวาสังคมดิจิทัลจะทำ ใหองค
ความรูมีการแพรกระจายและถูกนำ ไปใชประโยชนไดมากขึ้น สงผลตอการผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ และการ
สรางสรรคนวตักรรมในสนิคาและบรกิารไดงาย สามารถตอบโจทยชวีติของลกูคาไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย

ยุคที่ 4 ยุคแห่งอุตส�หกรรม
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ที ่4 ทีค่วามสามารถทางการแขง่ขนัและ
การอยู่รอดตอ้งอาศัยการทำางานรว่มกนั
ของภาคีตน้น้ำา-ปลายน้ำา (Supply Chain 
Competitiveness/ Collaboration) 

การพัฒนาห่วงโซ่พันธมิตรของ
วิสาหกิจท้องถิ่น

รัฐบาลในอดีตได้ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในคู่ขนาน
ไปกบัการพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การสง่
ออก ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้น้ำาหนักกับ
การพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่และภมูภิาค
มากขึ้น โดยมีแนวทางที่เชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบระหว่างวิสาหกิจรายใหญ่ 
SMEs วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ โดย
ไมจ่ำากดัเพยีงตลาดภายในประเทศเทา่นัน้ 
(Local - Global Value Chains)  โดย
มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้

1. กำาหนดคลสัเตอรย์ทุธศาสตร ์โดย
พจิารณาจากความไดเ้ปรยีบของไทยและ
ห่วงโซ่ทีเ่ช่ือมโยงตอ่เนือ่งถงึเศรษฐกจิท้อง
ถิน่ โดยเฉพาะ เกษตรแปรรปูและอาหาร 
โดยมสิีทธปิระโยชนเ์พือ่จงูใจวิสาหกจิราย
ใหญ่และวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มาลงทุน
ในพื้นที่ (Local Investment) รวมถึงมี
การพัฒนาคน เทคโนโลยี โครงสร้างพื้น
ฐานและกฎระเบียบควบคู่กันไป 

2. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจาก
ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา โดยยกระดับความ
สามารถของวสิาหกจิชมุชน สหกรณ ์และ
กลุ่มอาชีพ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและมาตรฐานของกลุ่มสินค้า
ศักยภาพข้างต้น สามารถผลิตและส่ง
ต่อสินค้าให้กับวิสาหกิจในช่วงกลางน้ำา
และปลายน้ำาได้ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียงกัน 

การดำ เนนิการทีผ่่านมาและขอ้จำ กดั 
การพฒันาหว่งโซพ่นัธมติรเพือ่เชือ่ม

วสิาหกจิกจิทอ้งถิน่กบัธรุกจิอตุสาหกรรม
และตลาดตา่งประเทศมพีืน้ฐานมาตัง้แต่
ปี 2547 อาทิ โครงการแผนที่คลัสเตอร์ 
โดย สภาพัฒน์/สศช. และโครงการยก
ระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งผลดีต่อ
ทั้งธุรกิจในระยะบ่มเพาะและธุรกิจใน
เครอืขา่ยวสิาหกจิตา่งๆ อาท ิเกษตรและ
อาหาร เครื่องสำาอาง และแฟชั่น (สิ่งทอ
และเคร่ืองนุง่หม่ รองเทา้และเคร่ืองหนงั 
อัญมณีและเครื่องประดับ) 

อยา่งไรกด็ ีรปูแบบธรุกจิฐานเครอื
ข่ายดังกลา่วยังไม่พัฒนาเต็มที่เมื่อเทียบ
กบัหลายประเทศ อาท ิอินเดยี (Jewelry 

Valley) ฝรั่งเศส (Cosmetic Valley) 
และเนเธอร์แลนด์ (Food Valley) ใน
ขณะที ่ตวัชีว้ดัของ WEF สะทอ้นวา่ระดบั
การพัฒนาคลัสเตอร์ของไทย (State of 
Cluster Development) ยังต้องเพิ่ม
ความรว่มมอืของทกุภาคสว่นในการผลกั
ดนัใหก้า้วไปอีกขัน้หนึง่ และขยายผลไป
ในกลุม่สนิคา้/บรกิารตา่งๆ เพือ่ยกระดบั
ผลติภาพและมลูคา่เพิม่ใหส้งูขึน้ ทัง้นี ้พบ
วา่มขีอ้จำากดัหลายประการท่ีต้องปรบัปรงุ
ในระยะตอ่ไป อาท ิบทบาทของผูป้ระสาน
งานที่เชื่อมโยงความร่วมมือในเครือข่าย 
(Cluster Agent) ความต่อเนื่องในการ
พบปะแลกเปล่ียนและความไวเ้นือ้เชือ่ใจ
ของสมาชิกในเครอืขา่ย และการผลกัดนั
ความร่วมมือเพื่อเข้าสู่ตลาดได้

ต้นแบบแนวทางการสร้างห่วงโซ่
พันธมิตร 

หว่งโซพ่นัธมติร เปน็รปูแบบการ
บริหารธุรกิจร่วมกันของวิสาหกิจและ
พันธมิตรแวดล้อม มีที่มาจากแนวคิด
วา่การสร้างความสามารถทางการแขง่ขนั
ได้ขยายจากระดับหน่วยธุรกิจ (Firm 

โครงก�ร Biz Club โดยกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
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level) ไปสู่ระดับเครือข่ายความรว่มมือ
ระหวา่งคูค่า้และภาคตีลอดหว่งโซ ่ทัง้ใน
แนวด่ิงและแนวราบจากตน้น้ำาถงึปลายน้ำา 
รวมทัง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิสมาคม 
มหาวทิยาลยั ศนูยก์ารเรยีนรู ้สถาบนัการ
เงิน และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบสนอง
ตลาดเปา้หมายอยา่งมปีระสทิธิภาพ อาท ิ
การรว่มกนัวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ การ
ปรับแผนการตลาดและการผลิตร่วมกัน
รองเพื่อรับความต้องการและมาตรฐาน
ใหม่ และการหาตลาดเพื่อคำาสั่งซื้อร่วม 
ซึ่งการรวมกลุ่มวิสาหกิจนี้จะช่วยลดข้อ
จำากัดและเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันของวิสาหกิจฐานรากได้

จากการสำารวจและศึกษาหา
ต้นแบบการสร้างห่วงโซ่พันธมิตรเพื่อ
เชือ่มวสิาหกจิทอ้งถิน่สูส่ากล พบวา่อาจ
ทำาได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. Downstream-led Alliance 
คอืการสง่เสรมิใหก้ลุม่วสิาหกจิทีอ่ยูป่ลาย
น้ำาพฒันาเครอืขา่ยกบัพนัธมติรทีอ่ยูต่น้น้ำา 
กรณศีกึษาทีช่ดัเจน อาท ิโครงการ Sister 
Cluster (Otagai) และ โครงการ Market 
Access Partnerships (MAP) for Thai-
EU Sustainable Supply Chains ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่เน้นการบูรณาการในแนว
ดิง่เพือ่ยกระดบัคณุภาพและมลูคา่ตลอด
ห่วงโซ่ โดยตวัอย่างของโครงการ MAP มี
ธุรกิจปลายน้ำา (สมาคมธุรกิจบริการนำา

เที่ยว) มีบทบาทนำา (Chain Captain) 
ในการพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าและ
ภาคีต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวไทย-ยุโรป 
และช่วยยกระดับให้กลุ่มวิสาหกิจใน
ท้องถิ่นให้พร้อมที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของหว่งโซม่ลูคา่ระดบัสากล ภายใตก้าร
สนับสนุนของสมาคมธรุกจิในไทยและ ใน 
EU รวมถงึสถาบนัการศึกษา และ NGOs 
ด้วยงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยและ EU Commission โดย
มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้   

(1) สนับสนุนให้ธุรกิจปลายน้ำา
ทำาโครงการศกึษาแนวโนม้ความตอ้งการ
ของตลาดในยุโรป โดยมนีักวิชาการชว่ย
ประสานงานระหวา่งสมาคมธรุกจิในไทย 
และสมาคมตัวแทนจำาหน่ายในตลาด
เป้าหมาย

(2) ภาคเอกชนและวิสาหกิจใน
ท้องถิน่รว่มกนัคน้คดิแนวทางการพฒันา
สินค้าและบริการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา CBEs ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

(3)  ให้คำาปรึกษา/ฝึกอบรมแก่ 
CBEs เพื่อยกระดับมูลค่าของสินค้าและ
บริการ ตามที่ตลาดต้องการ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน 
(จดัหา-ผลิต/จดัเกบ็-กระจาย-ตรวจสอบ
ย้อนกลับ)

(4)  จัดทำาสินค้า/บริการนำาร่อง 
(Familiarization Trip) โดยเชญิตวัแทน
ธุรกิจท่องเที่ยวจากยุโรปมาทดลองใช้
บริการ และให้ข้อเสนแนะเพื่อปรับปรุง 
ก่อนนำาไปส่งเสริมตลาดในต่างประเทศ  

โครงก�รก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องแบบโอต�ไก โดยกระทรวงอุตส�หกรรม
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(5) ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์
โดยนำาเสนอในงานระดบันานาชาต ิอาท ิ
งาน Thai Travel Mart และเผยแพร่
ความสำาเร็จของโครงการเพื่อขยายผล
ให้เกิดโมเดลธุรกิจนี้ในพื้นที่อื่นๆ 

2. Upstream-led Alliance 
รูปแบบธุรกิจนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่องค์กร
เพื่อสังคม อาทิ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprises) วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และพพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่ กรณศีกึษาทีช่ดัเจน ไดแ้ก ่โครงการ 
Sus-Chain และ โครงการ Short Food 
Supply Chains ในยุโรป โครงการ 
Contract Farming สหกรณ์ไทย-ญี่ปุ่น 
(Teikei System) โครงการคลสัเตอร์มนั
โคราช และสหกรณค์ลสัเตอรห์ตัถศลิปอ์สิ
าน ในประเทศไทย ซึง่เปน็การส่งเสรมิให้
องค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวเชื่อมพันธมิตร
ธุรกิจต้นน้ำา-ปลายน้ำา และหน่วยงาน
ตา่งๆ โดยมแีนวทางการดำาเนนิงาน ดงันี ้ 

(1) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร
รวมตวัเปน็เครือขา่ยและประสานงานแลก
เปลีย่นขอ้มลูความตอ้งการของวสิาหกิจ
ฐานรากและผูซ้ือ้ทีม่แีนวทางการทำาธรุกจิ
แบบ Fair Trade

(2) ประสานองค์กรภาคีเพื่อยก

ระดบัการผลติสนิค้าและบรกิารของสถาบนั
เกษตรกร (Suppliers) ใหม้คีณุภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ 

(3) จัดหาหุ้นส่วนการผลิตและ
การค้า เพื่อขยายช่องทางการจำาหน่าย
และกำาลังการผลิต อาทิ การหาผู้ร่วม
ลงทุน สมาชิกผู้บริโภค และสหกรณ์ที่
อยู่ต่างภาคและต่างประเทศ เพื่อแลก
เปลีย่นสนิคา้หรอืเปน็เครอืข่ายการผลติ
และกระจายสนิคา้ระหวา่งกนั อาท ิหว่ง
โซม่ลูคา่สหกรณไ์ทย-อาเซยีน และสหกรณ์
ไทย-ญี่ปุ่น

(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รบัรูแ้ละตราสินคา้ อาท ิการจัดเทศกาล
และการประกวด การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
และการเป็นแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษา   

ข้อเสนอแนะแนะนโยบายและ
บทบาทของภาคเอกชนและนักวิชาการ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์
โดยใช้ตลาดนำา ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์และ SMEs ไทยและผู้
สง่ออก เพ่ือใหเ้กดิการวางแผนการตลาด
และผลติรว่มกนัทีส่อดคลอ้งกบัตลาดเปา้
หมาย ทั้งในอาเซียนและตลาดโลก โดย
ประสานชักนำาให้วิสาหกิจปลายน้ำาเข้า
มาร่วมพัฒนา Suppliers โดยเฉพาะใน

กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุและ
สุขภาพ ซึ่งไทยมีศักยภาพและมีมูลค่า
เพิ่มสูง ทั้งนี้ อาจต่อยอดจากการดำาเนิน
โครงการ Thailand Food Valley ที่
มุ่งสร้างนวัตกรรมการผลิตและมูลค่า
เพ่ิมจากส่วนต้นน้ำา แต่ยังไม่ได้มุ่งเน้น
การเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าเพื่อตลาด
ส่งออกอย่างเต็มท่ี (Demand Chain 
Management) 

(2) พฒันาหว่งโซพ่นัธมติรในธรุกจิ
การคา้และบรกิาร ขยายผลโครงการเครือ
ข่ายธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาย่าน
การค้าในจังหวัดต่างๆ โดยอาจนำาร่อง
ในจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 10 แห่ง โดยอาศัยภาคีต่างๆ อาทิ 
มหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม และ โครงการ CSR ของวิสาหกิจ
รายใหญ ่ในการผลักดนักลุม่วสิาหกจิราย
ยอ่ย โดยเฉพาะสหกรณใ์หม้คีวามพรอ้ม
เกาะเกีย่วเปน็สว่นหน่ึงของหว่งโซม่ลูคา่
อุตสาหกรรมในภูมิภาคและการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจีน 

(3) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการค้าเพื่อเครือข่ายสหกรณ์ โดย
สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยร่วมลงทุน
ในธุรกิจบริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ อาทิ คลังสินคา้
เกษตร ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์การค้า 
อสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า
สนับสนุนการรวบรมสินค้าเกษตร/
เกษตรแปรรูป เชื่อมโยงกับการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมของธุรกิจขนาดใหญ่กว่า
และการส่งออก 
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