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รายงาน Business Creation and Networking 

สคต. ไมอามี ประเทศ สหรัฐฯ 
วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

ชื่อ    Mr. Howard Mitchell / Ms. Makeba Bennett-Easy / Mr. Vernon Patrick Barrett 
ต าแหน่ง                                               บริษัท/องค์กร  Private Sector Organization of Jamaica  
ที่อยู่   39 Hope Road, Kingston 10, Jamaica  
รหัสไปรษณีย ์                                                          ประเทศ       จาเมกา 
โทรศัพท ์                                                                โทรศัพท ์     [คลิกแล้วใส่ข้อความ] 
Email                               Website     www.psoj.org 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 

2.1) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1976 

2.2) ประวัติความเป็นมา 

องค์การภาคเอกชนแห่งจาเมกา เป็นองค์การระดับประเทศซึ่งเป็นศูนย์รวมขององค์กรภาคเอกชน ธุรกิจและ
บุคคลากรที่มาร่วมงานกันเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพของภาคเอกชนภายในประเทศ โดยมี
สมาชิกทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐเข้ามาร่วมด้วยในการผลักดันนโยบายตามวาระแห่งชาติทั้งในด้านการเมือง สังคม
หรือเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างรัฐบาล  ผู้น าทางการเมืองและฝ่ายค้าน และยังเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของหน่วยงานหลัก ๆ จากภาครัฐในกิจกรรมที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างกันด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนา
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแก่สมาชิก ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรสมาชิก ช่วยประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรสมาชิกและกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ช่วยประสานความร่วมมือระหว่าง
ทุกองคาพยพในภาคเอกชนเพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุดอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพ่ือให้องค์ความรู้และเครื่องมือ
ที่มีอยู่ในประเทศกระจายถึงมือภาคธุรกิจได้จริง และเพ่ือเป็นตัวจักรที่ขับเคลื่อนความร่วมมือโดยเน้นเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

2.3) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 

  องค์กรไม่หวังผลก าไร 

2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร 

องค์ความรู้เชิงวิชาการและการประสานงานภาคเอกชนกับองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐฯ และระดับนานชาติเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรภาคเอกชนภายในประเทศ 

 

 

President / CEO / Consultant 

– 

makebab@psoj.org 
1-876-927- 6238 ext 2009 
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3. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ 

3.1 จาเมกามีความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่องจากเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และจาเมกาต้องการใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันจาเมกา
พ่ึงพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก และพยายามพัฒนาภาคการเกษตร โดยรัฐบาลจาเมกาได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจในภาคการเกษตรกรรมครั้งใหญ่ เพราะแต่เดิมเมื่อครั้งที่จาเมกาเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรนั้น มีการใช้
แรงงานทาสเพาะปลูกอ้อยในพ้ืนที่มหาศาลเพ่ือแปรรูปเป็นน้ าตาลส่งไปยังสหราชอาณาจักร ซึ่งขณะนี้รัฐบาลตระหนักว่าอ้อย
และน้ าตาลที่ผลิตในจาเมกาไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงตัดสินใจล้มอ้อยที่ปลูกอยู่ทั้งหมดและปฏิรูปภาคการเกษตร
ของประเทศและสร้างงานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

3.2 จาเมกามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 4 ล้านคน ปัจจุบันมีห้องพักจ านวน 40,000 ห้องและจะมีห้องพักเพ่ิมเติมอีก 
10,000 ห้องในช่วง 2 ปีนี้ การออกแบบที่พักส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นแนวการตกแต่งแบบสเปนเพราะนิยมแนวทางการ
ออกแบบแนวยุโรป ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในสายงานการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
มากมาย 

3.3 รัฐบาลจาเมกามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่ นักลงทุนจากต่างชาติสามารถลงทุนเป็นเจ้าของกิจการ
ได้เต็มจ านวนโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุนด้วย โดยในปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจนั้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
บริการทั้งบริการด้านการเงิน การท่องเที่ยวและบริการธุรกิจอ่ืน ๆ โดยในด้านการค้าและลงทุนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส
หราชอาณาจักรอยู่อย่างต่อเนื่อง และเริ่มสนใจเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ (สินค้าจากการเกษตรอินทรีย์ที่มีในตลาดมีราคาสูง 
ประชาชนจึงยังไม่นิยมมากนักเนื่องจากระดับรายได้ที่ต่ า)  

3.4 ในเรื่องของอาหารไทยและร้านอาหารไทยที่แทบจะหาไม่พบเลยในจาเมกา จะพอหาได้ก็มีเพียงรายการอาหาร
ไทยในเมนูอาหารนานาชาติซึ่งมีให้บริการในร้านอาหารอินเดีย (แนว Fusion ซึ่งรสชาติและรูปลักษณ์แตกต่างจากของไทย
แบบดั้งเดิมมาก) และมีรายการอาหารไทยให้เลือกทานที่ FuZion Asian Grill ในโรงแรม Hyatt Ziva Rose Hall ด้วย 
4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

4.1 รัฐบาลจาเมกามีความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรและสินค้าที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก นอกจากนี้ยังสนใจเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอาหาร
ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจาเมกามองว่าผู้ผลิตไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ สามารถใช้จาเมกาเป็นฐานใน
การผลิตสินค้าได้ เนื่องจากจาเมกาได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากสหรัฐฯ และยังใช้เป็นฐานในการกระจายสินค้าไปสู่
ประเทศในแคริบเบียน และอเมริกากลางได้อีกด้วย ขณะนี้มีผู้ลงทุนจากประเทศแคนาดาแล้ว จึงเป็นโอกาสส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้เข้ามาเสนอสินค้าบริการและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในขณะนี้ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ  
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Agri-processing) ด้วย  

4.2 การสร้างเพ่ิมและปรับปรุงห้องพักมากมายในประเทศขณะนี้ ย่อมเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยใน
การให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง รวมถึงประเทศในแถบแคริบเบียนอื่น ๆ ที่ก าลังบูรณะแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนหลังประสบภัยจากเฮอริเคนอีกหลายประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้ความสนใจกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และหวาย รวมถึงการผลิตของตกแต่งจากไม้มะม่วงด้วย 

4.3 ผู้ประกอบการไทยที่สนใจผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพืชในตระกูลกัญชงและกัญชา อาจเลือกพิจารณามาลงทุน
ด้านนี้ในประเทศนี้ เพราะในภูมิภาคนี้ยังมีประเทศท่ีกฎหมายเปิดกว้างเท่าจาเมกายังไม่มากนัก และเช่นเดียวกับประเทศไทย 
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ประเทศท้ังเล็กและใหญ่ในภูมิภาคนี้ก็ก าลังพิจารณาเปิดเสรีให้กับพืชตระกูลนี้เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งอาจหมายถึงโอกาสทาง
การตลาดมหาศาลในอนาคตอันใกล้ 

4.4 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจากประเทศไทยยังมีโอกาสส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ที่ก าลังให้ความสนใจคือ สินค้า
ประเภทโภชนเภสัช (Nutraceutical) ผงแป้งจากผลสาเก (Breadfruit) ต้นกล้วยไม้ เครื่องประดับ เครื่องท าความเย็น Solar 
power และสินค้าเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ หลอดกระดาษ เป็นต้น 

4.5 เป็นที่สังเกตว่าอาหารไทยเสียโอกาสไปมากในภูมิภาคแถบนี้ เพราะแม้อาหารไทยจะเป็นที่รู้จัก แต่แทบจะหา
ร้านอาหารที่ให้บริการในภูมิภาคนี้ไม่ได้เลย และท่ีมีอยู่ก็มีรสชาติและรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากต้นต าหรับอาหารไทยแท้ จึง
คิดหาทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ พิจารณาถึงโอกาสที่จะขยายกิจการออกไปยังประเทศแหล่งท่องเที่ยว
เหล่านี้ มีผู้ประกอบการบางรายที่ให้ความสนใจ แต่ก็มีปัจจัยเรื่องวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่อาจเป็นอุปสรรค ซึ่งจะต้องหา
โอกาสจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเหล่านี้ กับผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศเหล่านี้ ซึ่งอาจมี
ทางเลือกหลายทาง อาทิ การร่วมกิจการ การท าระบบแฟรนไชส์ควบคุมสูตรอาหาร หรือถ่ายทอดวิธีการท าอาหารไทยแบบต้น
ต าหรับให้ร้านอาหารที่ต้องการมีเมนูอาหารไทยในร้าน ซึ่งหากมีร้านอาหาไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select บางราย
สนใจและสามารถประสานประโยชน์กับผู้น าเข้าเรื่องวัตถุดิบที่จ าเป็นโดยเฉพาะผู้น าเข้าในธุรกิจ Food Services ก็อาจเพ่ิม
โอกาสให้อาหารไทยได้มากยิ่งขึ้นได้ 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
            สคต. ไมอามี  

27 กุมภาพันธ์ 2562 
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รูปภาพประกอบการเยี่ยมพบ 

 
คณะ สคต ไมอามี่ เข้าเยี่ยมพบคณะของ Private Sector Organization of Jamaica (PSOJ) 

1. นาย วรวุฒิ วิริยะเลิศ - เจ้าหน้าที่ สคต ไมอามี่ 
2. น.ส. นธิิมา ศิริโภคากิจ - ผอ สคต – ไมอามี่ 
3. Ms. Makeba Bennett-Easy – Chief Executive Officer, PSOJ 
4. Mr. Howard Mitchell – President, PSOJ 
5. Mr. Vernon Patrick Barrett – Consultant, PSOJ 

 


