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หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น  โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงเวียนนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

    นโยบายภาครฐั     เศรษฐกจิการลงทุน     แนวโน้มการตลาด      รายงานสนิคา้และบรกิาร   อื่นๆ
  

 

 

 

หอการค้าออสเตรียจัดงาน Export Day ไทยยังไม่ตกขบวนการค้า 
 

สภาหอการค้าแห่งประเทศออสเตรีย (WKO) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐมีหน้าที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศออสเตรียได้จัดงาน Export Day ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมภายในงานที ่หลากหลาย เริ ่มต้นจากปาฐกถาในพิธี เปิดงานโดย
นายกรัฐมนตรี นาย Karl Nehammer การสัมมนาและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการค้า แนวโน้ม
ตลาดโลก และความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจออสเตรียที่ประสบความสำเร็จ 
และผู้มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ อาทิ Mr. Martin Kocher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและแรงงานของ
ออสเตรีย Mr. Stephan Sielaff ซีอีโอของบริษัท Lenzing AG Mr. Manatsu Ichinoki รองเลขาธิการของ 
Japan Association for the 2025 World Exposition Mr. Yong Hoon Jeong ศาสตราจารย์จาก Korea 
Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Mr. Tim Marshall น ั ก เ ข ี ย น แ ล ะ นั ก
สื่อสารมวลชนจากสหราชอาณาจักร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศ และ Ms. Ingrid Vanderveld 
สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุด 100 อันดับแรกของโลกจากสหรัฐอเมริกา 

ภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นโดย Mr. Harald Mahrer ประธานสภา
หอการค้าฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทๆ ละ 3 อันดับ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) ได้แก่ 1) 
ธุรกิจพาณิชย์และงานฝีมือ 2) ธุรกิจการค้า 3) อุตสาหกรรม 4) ธุรกิจข้อมูลและที่ปรึกษา 5) ธุรกิจขนส่งและ
การเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Global player Award รางวัล 
Global Ecovision Award และ รางวัล Expat Award มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 ราย 

นอกจากนี้ ยังมีการเปิด Export Clinic โดยทูตพาณิชย์ของออสเตรียทั่วโลกซึ่งเดินทางมาให้
คำปรึกษาแก่นักธุรกิจที่ให้ความสนใจ การเปิดคูหาของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและ
การขนส่ง และการจัดนิทรรศการผลงานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซ่ึงสังเกตได้ว่าผู้ประกอบการออสเตรียส่วน
ใหญ่ทั้งรายเก่าและรายใหม่ล้วนดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวก้องกับนวัตกรรมและการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
ส่วนของ Export Clinic มีผู้ให้ความสนใจเข้าปรึกษาทูตพาณิชย์จากประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึง
ประเทศไทย ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากนักธุรกิจออสเตรียอย่างไม่ขาดสาย 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศออสเตรีย (WKO) เป็นองค์กรหลักของประเทศออสเตรียที่ดูแล
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศเทียบได้กับกระทรวงพาณิชย์ของไทย แต่มีสถานภาพ
เป็นองค์กรอิสระและเป็นองค์กรที่ส่งทูตพาณิชย์ไปประจำการในต่างประเทศ ในโอกาสนี้ สคต. เวียนนา ได้เข้า
ร่วมฟังการสัมมนาและพบปะบุคคลสำคัญต่างๆ รวมถึง Mr. Gunther Sucher (กุนเธอร์ ซูเคอร์) ทูตพาณิชย์
ออสเตรียประจำประเทศไทยซึ่งกำลังจะครบวาระประจำการ 7 ปี ในเดือนนี้ ซ่ึง Mr. Georg Weingartner (เก
ยอร์ก ไวน์การ์ทเนอร์) จะเป็นผู้เดินทางไปรับตำแหน่งทูตพาณิชย์ออสเตรียประจำประเทศไทยเป็นคนต่อไป 
และ Mr. Johannes Brunner (โยฮันเนส บรุนเนอร์) ผู้อำนวยการแผนกเอเชียและโอเชียเนีย โดยผลการหารือ
และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนของออสเตรียสรุปได้ว่าประเทศไทยยังคงได้รับความสนใจจากนัก
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ธุรกิจออสเตรียในด้านการค้าการลงทุน เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีความพร้อม
สำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคอาเซียน มีแรงงานฝีมือ (Skilled labour) ที ่มีคุณภาพ 
ตลอดจนรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเชิงนโยบายและปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญ
ในทางการค้ากับไทยคือบุคลากรไทยจำนวนมากที่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังพบว่าในขณะเดียวกันนักธุรกิจออสเตรียจำนวนมากสนใจและมุ่งลงทุนในประเทศเวียดนาม
เนื่องจากเวียดนามได้เปรียบจากค่าแรงที่มีราคาถูกกว่าไทย และรัฐบาลเวียดนามให้ Incentive ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ 
แต่เดิมตลาดเวียดนามอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน WKO ในประเทศไทยหากในช่วงที ่ผ่านมาได้ เปิด
สำนักงานแห่งใหม่ขึ้นที่นครโฮจิมินท์และที่กรุงฮานอย เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างออสเตรียและเวียดนามที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสำนักงาน WKO ในกรุงเทพมหานครมีเขตอาณาที่
รับผิดชอบ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา  

 

ภาพประกอบ 
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา 
กรกฎาคม 2565 

ผอ. อรอนุช ผดุงวิถ ี(กลาง) พบหารือกบั Mr. Gunther Sucher ทูตพาณิชย์
ออสเตรียประจำประเทศไทยคนปัจจุบนั (ขวา) และ Mr. Georg Weingartner 

ว่าที่ทูตพาณิชย์ออสเตรียประจำประเทศไทยคนต่อไป (ซ้าย) 

ผอ. อรอนุช ผดุงวิถ ีสนทนากบั Ms. Ingrid Vanderveld 
สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุด 100 อันดับแรกของโลกจาก

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้รบัเชิญมาเป็นวิทยากรคนสำคัญในงาน 
 


