สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
เคียงคู่...พัฒนา...เพื่อความก้ าวหน้ าของประเทศ
การพาณิชย์ ที่ร่ ุ งเรื องเฟื่ องฟูขนึ้ ตามยุคสมัย เป็ นเหตุให้ มีบริษัทห้ างร้ าน สมาคมการค้ าสาขาต่ างๆ
และผู้ประกอบธุรกิจการค้ าชาวต่ างชาติในประเทศไทยเกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก ขณะเดียวกัน ยิง่ มีผ้ ทู าการค้ า
มากเท่าไหร่ เส้ นทางสายพาณิชย์ กย็ งิ่ มีความยากลาบากมากขึน้ เท่านั้น อีกทั้งยังปรวนแปรตามสภาพสั งคม
และการเมืองอยู่เสมอ เป็ นเหตุให้ ในปี 2497 รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความสาคัญในการจัดระเบียบการค้ า
เพื่อให้ เศรษฐกิจเป็ นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติได้ โดยไม่ ชะงักถอย เพราะข้ อจากัดอันเกิดจากการแข่ งขัน
หรื อการกีดกันทางการค้ า ซึ่งหากมีการจัดระเบียบให้ มีแบบแผนถูกต้ องแล้ ว ย่อมเปรียบเสมือนการแผ้วถาง
เส้ นทางการค้ าให้ ราบรื่ นและเศรษฐกิจสามารถรุ ดหน้ าได้ เต็มที่
แนวความคิดดังกล่าว ปรากฏผลเป็ นรู ปเป็ นร่ างในวันที่ 29 กันยายน 2497 เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติต้ งั
คณะกรรมการเพื่อดาเนิ นการจัดตั้ง "สภาการค้ า" ขึ้น เพื่อให้เป็ นสถาบันกลางของนักธุ รกิจทุกชาติทุกภาษา
ที่ประกอบธุ รกิจในการนาสิ นค้าเข้า ส่ งสิ นค้าออก ผูป้ ระกอบการผลิต การอุตสาหกรรม การธนาคาร การ
ประกันภัย การขนส่ ง และการค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ สภาการค้ายังทาหน้าที่ให้ความร่ วมมือกับรัฐบาล ในการ
ดาเนินการส่ งเสริ มและจัดระเบียบการค้า ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็น คาปรึ กษา ข้อเท็จจริ ง และคาแนะนาแก่
รัฐบาลในเรื่ องที่เกี่ยวกับการค้า ประสานงานระหว่างผูป้ ระกอบการค้ากับทางราชการ ประสานและส่ งเสริ ม
ความสามัคคี และระงับข้อพิพาทระหว่างผูป้ ระกอบการค้าด้วยกัน หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้จดั ทา
ระเบียบข้อบังคับของสภาการค้า และได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2498
นัน่ คือจุดเริ่ มต้นของ “สภาการค้า” ที่มีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ น “สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย” ในปัจจุบนั ตลอดเส้นทางกว่า 50 ปี ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยืนหยัดทาบทบาทหน้าที่
เคียงคู่หอการค้าไทยมาโดยตลอดนั้น มีเหตุการณ์และภาวะอุปสรรคทั้งจากภายนอกและภายในเกิดขึ้น
มากมาย แต่ละยุคสมัยต้องก้าวย่างอย่างระมัดระวัง เสมือนการคัดท้ายนาวาพาณิ ชย์ ให้มุ่งหน้าตรงตามพันธ
กิจที่วางเป้ าหมายเอาไว้

จาก “สภาการค้ า” สู่ “สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย” ยุคสมัยแห่ งความเปลีย่ นแปลง
สภาการค้าในยุคแรกก่อตั้งนั้นอยูใ่ นช่วงเริ่ มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ใน
หนังสื อ 40 ปี สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย (28 มิถุนายน 2538) ได้บรรยายถึงบทบาทด้านการ “ริ เริ่ ม” ที่
สาคัญของสภาการค้า โดยร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ นค้าออก ดูแลงานตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้าออกของบริ ษทั เอกชน ออกใบรับรองมาตรฐานสิ นค้าให้กบั ผูส้ ่ งออก นอกจากนี้ยงั ร่ วมมือกับ

ราชการจัดระเบียบการค้า รวมกลุ่มผูส้ ่ งออกและส่ งคณะผูแ้ ทนการค้าไปเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศ เข้าร่ วมและจัดงานแสดงสิ นค้า ซึ่ งบทบาทดังกล่าวนี้ ถือเป็ นบทบาทหลักที่ได้ดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
ต่อมาในปี 2509 สมัยรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร เป็ นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่รัฐบาล
ทวีความสาคัญด้านบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงเห็นควร
ตราพระราชบัญญัติหอการค้า และพระราชบัญญัติสมาคมการค้าขึ้นเป็ นการเฉพาะ
ด้วยเหตุน้ ี สภาการค้าจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามความในมาตรา 6 และ 16 แห่งพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 เป็ น “สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย” โดยมีหอการค้าอีก 3 ประเภท อยูภ่ ายใต้
พระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย คือหอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และหอการค้าจังหวัด
ในช่วงนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้พฒั นาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อจากยุคสมัย
แรก และ “เร่ งรัด” ให้เพิม่ ขีดความสามารถในเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการค้า
กับต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจจากภายนอกและการเมืองในประเทศไทยก็เกิดวิกฤตอย่าง
ใหญ่หลวง นัน่ คือปั ญหาน้ ามันเชื้อเพลิงของโลก และเหตุการณ์ 14 ตุลามหาวิปโยค สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยจึงต้องผนึกกาลังกับภาครัฐอย่างเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อความอยูร่ อดของประเทศชาติ จนสามารถ
แก้ไขสภาพเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง
เมื่อสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไทย ก้าวสู่ ยคุ ที่ 3 (ปี 2520-2529) ประเทศไทยยังคงเผชิญหน้า
กับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกตกต่า อันมีสาเหตุจากปั ญหาน้ ามันเชื้ อเพลิงระลอกที่สอง เศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เงินเฟ้อสู งเป็ นประวัติการณ์ ราคาสิ นค้าเกษตรแทบไม่มีกาไร
ส่ งผลให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องปรับปรุ งโครงสร้างเศรษฐกิจและธุ รกิจครั้งใหญ่ แต่ท่ามกลางวิกฤต
รอบด้านนี้ ก็เกิดโอกาสที่ทาให้รัฐบาลส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับที่สูงอย่างไม่
เคยเป็ นมาก่อน หนังสื อ 40 ปี สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย ได้บนั ทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ ไว้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการเปิ ดศักราชแห่งการ “พัฒนา” ด้วยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างเป็ นระบบ

ก้าวย่ างแห่ งการพัฒนาของสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ ความร่ วมมือครั้งสาคัญระหว่างภาครัฐและเอกชน เกิดขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
(กรอ.) ขึ้นเป็ นครั้งแรก มีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็ นตัวแทนภาคธุ รกิจการค้า
และบริ การ นอกจากนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการของภาครัฐบาลอีกหลายคณะ เกิดผลงานต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมเด่นชัด ถือได้วา่ เป็ นก้าวย่าง
สาคัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นลาดับ ควบคู่กบั การขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีข้ ึนหลังผ่านวิกฤตการณ์หลายระลอก
เศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่ มฟื้ นฟูและรุ่ งเรื องขึ้นในช่วงปี 2530 เป็ นต้นมา ประธานสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทยแต่ละท่านล้วนมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันบทบาทของสภาฯ ให้โดดเด่นยิง่ ขึ้นใน
การร่ วมมือกับภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม ภาวะผันผวนทางการเมืองก็เกิดขึ้นอีกครั้ง นับตั้งแต่เหตุการณ์
รัฐประหาร รสช. จนถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี 2535 ทาให้เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะไม่อาจขยับขยายท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุ นแรงของคนในชาติ
ช่วงเวลานี้ องค์กรภาคเอกชนได้พฒั นาบทบาทของตน ด้วยการเสนอข้อคิดเห็นทางการเมืองเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศชาติเป็ นครั้งแรก โดยเรี ยกร้องให้ทุกฝ่ ายยุติความรุ นแรงและร่ วมกันฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากนี้ยงั มีการรวมตัวเป็ นองค์กรกลาง ประกอบด้วยหอการค้าไทย ซึ่ งปั จจุบนั เข้าร่ วมใน
นามสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(ภาคธุ รกิจ) สมาคมอุตสาหกรรมไทย หรื อสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยในปัจจุบนั (ภาคอุตสาหกรรม) และสมาคมธนาคารไทย(ภาคเงินทุน) เป็ นคณะกรรมการร่ วม 3
สถาบัน (กกร.) กาหนดจุดยืนร่ วมกันในการร่ วมมือกับรัฐบาลเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ทางธุ รกิจ
หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองสงบลง เมื่อมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลและเอกชนก็กลับมามีบทบาทเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
แล้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังมีบทบาทที่เด่นชัดในการเชื่ อมโยงองค์ความรู ้ ความร่ วมมือ ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน จนเกิดเป็ นเครื อข่ายที่กว้างขวาง และ
สามารถขยายฐานการดาเนินงานได้ครอบคลุมกว้างไกล จนก้าวเข้าสู่ การมีบทบาทสาคัญในเศรษฐกิจระดับ
นานาชาติ

สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทยในปัจจุบัน ก้าวไกลด้ วยเครื อข่ าย
กว่า 5 ทศวรรษที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยฝ่ าฟันอุปสรรคจนเติบโตเคียงคู่กบั เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ แต่ละก้าวที่เคลื่อนไปข้างหน้า ได้มีการผนึกกาลังร่ วมกับองค์กรเครื อข่ายที่เป็ นสมาชิกมาโดย
ตลอด อาจกล่าวได้วา่ ปั จจุบนั สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีเครื อข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และแทบทุก
สาขาธุ รกิจ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศใน
ประเทศไทย สมาคมผูป้ ระกอบธุ รกิจการค้าและบริ การประเภทต่างๆ 113 สมาคม นอกจากนี้ยงั หมายรวมถึง
รัฐวิสาหกิจและสหกรณ์หลายแห่ง และบริ ษทั ห้างร้านต่างๆ เป็ นสมาชิกสมทบอีกจานวนมาก
เครื อข่ายที่ผนึกกาลังกันอย่างเข้มแข็งเช่นนี้ ทาให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดาเนินบทบาท
ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจได้อย่างลุล่วง โดยประสานความร่ วมมือกับหอการค้าไทยอย่างใกล้ชิด ไม่
ว่าจะเป็ นการให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เกี่ยวกับนโยบายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็ นสถาบันกลางในการประสานงานทางการค้าระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล นอกจากนี้ยงั
ส่ งเสริ มการค้าภายในประเทศ และขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็ นศูนย์กลาง
บริ การข่าวสาร เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและผลงานศึกษาวิจยั เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน อย่างต่อเรื่ อง

จากจุดเริ่ มต้ นถึงปั จจุบั น สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทยพร้ อมด้ วยเครื อข่ ายพันธมิตร แล่ นใบฝ่ า
คลื่ นลมโดยไม่ ได้ ย่อท้ อต่ ออุปสรรคนานัปการ ด้ วยจุดมุ่งหมายคื อความวัฒนาก้ าวหน้ าในเศรษฐกิ จและ
ผลประโยชน์ โดยรวมของประเทศชาติ เป็ นส าคั ญ ปณิ ธ านที่ ยึ ดมั่นนี เ้ ป็ นดั่ง พลังให้ สภาหอการค้ าแห่ ง
ประเทศไทยมุ่งมัน่ เดินทางต่ อไปไม่ หยุดยัง้

