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เรือ่ งเล่าจาก ROCKWORTH กับการเปิดตลาดที่เจนไน รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เรณู เหมือนจันทร์เชย : renuaor2517@gmail.com
อาจารย์ประจาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิจัยโครงการ “การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ: กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัท
ไทยในอินเดีย” (Managing Cultural Diversity in the Multinational Cooperation: Case Studies of the Indian
Companies in Thailand and the Thai Companies in India) มีกาหนดเดินทางมาเก็บข้อมูลที่เจนไน รัฐทมิฬนาฑู ตั้งแต่
วันที่ 19-28 พฤษภาคม 2559 รวมการเดินทางทั้งหมด 10 วัน ทีมวิจัยได้เตรียมแนวคาถาม แบบสัมภาษณ์ จานวน 50 ชุด รวมทัง้
ต้องเตรียมหาบุคคลสาหรับการทาสนทนากลุ่ม ในครั้งที่สอง (วันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2559)
ข้อมูลเกี่ยวกับทมิฬนาฑู
(จากดร.พรพิมล สุคันธวณิช สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน)
รั ฐ ทมิ ฬ นาฑู เ ป็ น 1 ใน 29 รั ฐ ของอิ น เดี ย มี ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย รัฐทมิฬนาฑูมีชื่อเสียง
ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตยานยนต์และการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ของอินเดีย โดยเมืองเจนไนซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐได้
ชื่ อว่ า เ ป็ น “Detroit of India” ใ น อดี ต รั ฐ ท มิ ฬน า ฑู มี
ความสาคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย
โดยเป็ น ที่ อ ยู่ ข องชาวดราวิ เ ดี ย นและอารยธรรมของชาวดราวิ
เดียนมาแต่โบราณ ก่อนที่ชนเผ่าอารยันจะอพยพเข้ามายึดครอง
และตั้งถิ่นฐานในช่วงประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ
เมืองสาคัญในรัฐทมิฬนาฑู เช่น
1. เมือง Coimbatore เป็นเมืองที่มขี นาดใหญ่ลาดับสาม
ของรั ฐ ทมิ ฬ นาฑู และเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมหลั ก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมทอผ้า ทาให้ได้ชื่อว่าเป็น Textile Capital of South
India หรือ Manchester of the South โดยในเขตเมือง Coimbatore มีวสิ าหกิจขนาดใหญ่ กลาง และย่อม รวมกว่า 25,000
แห่ง นอกจากนี้ เมือง Coimbatore ยังถือเป็นแหล่งผลิตซอฟแวร์ที่
ใหญ่ ที่ สุ ด อัน ดั บ สองของรั ฐทมิ ฬนาฑูร องจากเมื องเจนไน โดย
อุตสาหกรรม IT ส่วนมากตั้งอยู่ในเขต TIDEL Park รวมทั้งยัง
เป็นแหล่งผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ปัม๊ น้า และอัญมณีดว้ ย

2. เมือง Madurai เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลาดับสามของ
รัฐทมิฬนาฑู รองจากเมืองเจนไน และเมือง Coimbatore ใน
พื้นที่เขตเมือง Madurai เป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มี
การปลูกข้าว และฝ้ายเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการปลูกยางพารา
และมี ก ารตั้ ง อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ยางพารา เช่ น
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง พรมยาง และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
ที่ทาจากยางด้วย เมือง Madurai ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมือง
รองลาดับสอง (Second Tier City) สาหรับอุตสาหกรรม IT
และซอฟแวร์ด้วย
3. เมือง Trichy เป็นเมืองขนาดใหญ่ลาดับที่สี่ของรัฐ
ทมิ ฬ นาฑู ตั้ ง อยู่ ท างตอนใต้ ข องเมื อ งเจนไน ในอดี ต เมื อ ง
Trichy หรื อ Tiruchirappalli ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ซิ ก้ า ร์
และเครื่องบีบน้ามันที่สาคัญ ปัจจุบัน เป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและ
เครื่องจักรด้านวิศวกรรมที่สาคัญของอินเดีย และเป็นแหล่งตัดและ
เจียระไนเพชรและอัญมณีที่สาคัญของรัฐทมิฬนาฑูด้วย
4. เมือง Salem เป็นเมืองใหญ่ทมี่ ปี ระชากรมากเป็นลาดับ
ห้าของรัฐทมิฬนาฑู และถือเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอของรัฐทมิฬ
นาฑู โดยมีโรงงงานปั่นและผลิตด้าย โรงทอ และโรงงานผลิตผ้า
จานวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเหล็ก แป้ง และสาคู รวมทัง้ มี
แหล่งสินแร่อะลูมเิ นียม (Bauxite) และแร่ Magnesite จานวนมาก
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ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
รัฐทมิ ฬ นาฑูเป็ นรัฐที่ มี ขนาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ที่ สุดเป็ น
ล าดั บ สี่ ของอิ น เดี ย โดยผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมของรั ฐ (GSDP) มี
มูลค่าเท่ากับร้อยละ 8.1 ของ GDP ของประเทศอินเดียในช่วงปี
2557-2558 หรือมีมูลค่ ารวม 141.1 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ
และมีรายได้เฉลี่ยประชากรของรัฐอยู่ที่ 2,059.3 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี ในช่ วงปี 2557-2558 มูล ค่าการลงทุ นรวมของรัฐทมิฬ
นาฑูมี รวม 159.5 พันล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ถื อเป็ นมู ล ค่ า สูง สุ ด
ล าดั บ ที่ ห กของรั ฐ ต่ า งๆ ในอิ น เดี ย และมี มู ล ค่ า ของการลงทุ น
ทางตรงของต่างประเทศ (FDI) สะสมตั้งแต่ปี 2543-2557 รวม
15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทมิ ฬ นาฑู มี ชื่ อ เสี ย งในฐานะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และพลาสติก โดยรัฐทมิฬนาฑูได้ชื่อว่ามีจานวนโรงงาน
และคนงานในภาคอุตสาหกรรมมากทีส่ ุดในอินเดีย
ในภาคอุตสาหกรรมบริการ รัฐทมิฬนาฑูเป็นรัฐที่ส่งออก
ซอฟแวร์มากเป็นอันดับสองของอินเดียรองจากรัฐกรณาฏกะ โดย
มี บุ ค ลากรในภาค IT ประมาณ 375,000 คน นอกจากนี้
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วยั ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ รั ฐ ทมิ ฬ นาฑู

จานวนมาก โดยเป็นรัฐที่มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเยือนมากที่สุด
เป็ นอันดับ สาม และมีนัก ท่ องเที่ ย วจากต่างประเทศเดิน ทางมา
เยือนมากเป็นลาดับสองของอินเดีย อีกทั้งเมืองเจนไนถือยังเป็น
ศูนย์กลางด้านการเงินที่สาคัญของอินเดียตอนใต้ด้วย
รัฐทมิฬนาฑูมีท่าเรือหลัก 3 แห่ง และท่าเรือรองอีก 23
แห่ง รวมทั้งมีท่าอากาศยานรวม 7 แห่ง โดยจากวิสัยทัศน์ของรัฐ
ทมิฬนาฑู (Vision 2023) รัฐบาลรัฐทมิฬนาฑูกาหนดให้มีการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของรัฐในปี 2558 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.5 ภายใน
ปี 2562 รวมทั้ ง มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาระเบี ย งอุ ต สาหกรรม
(Industrial Corridor) 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ระเบี ย งอุ ต สาหกรรม
Chennai-Bengaluru และ Madurai-Tuticorin ด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รัฐทมิฬนาฑูมีความสาคัญกับ
ประเทศอินเดียอย่างมาก เป็นเมืองใหญ่ที่มีทั้งภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็ น แหล่ ง ทรัพยากรธรรมชาติที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งแร่ธาตุทสี่ าคัญของอินเดีย เช่น
ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ แร่ Vermiculite โกเมน (Garnet) แร่ ธ าตุ
โมลิ บ ดีนั ม (Molybdenum) ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลิ ต ผลทาง
การเกษตรที่สาคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง อ้อย ฯลฯ รัฐทมิฬ
นาฑูเป็นแหล่งผลิตข้าวมากที่สุดอันดับสองของอินเดีย

กาหนดการวันแรกที่ทีมวิจัยต้องไปศึกษา เรียนรู้คือ บริษัท ROCKWORTH ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรม ทีมวิจัยได้พบปะ พูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัท จานวน 3 ท่าน คือ
1. คุณชาคริต วรชาครียนันท์ President and Executive Director/ Senior Executive Vice President
2. คุณปภัทท์ ภูวเศรษฐ Vice President Manufacturing Technical Division
3. คุณวรรณา สดากร Senior Manager

ผูบ้ ริหารของบริษทั ROCKWORTH คุณชาคริต วรชาครียนันท์และคุณปภัทท์ ภูวเศรษฐ
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ทัง้ สามท่านเล่าว่า เริม่ แรกมีทีมคนไทยร่วมก่อการ จานวน 6 อินเดีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เป็นต้น ช่วงแรกของการทางานก็ยงั ไม่
ท่าน และชาวอินเดีย ถ้าใครสนใจประเทศอินเดีย ถ้าอยากมาก็มาเลย พร้อม คน local ก็ยังไม่ชานาญ ต้องมีการ training course และ
มาแล้วจะได้รวู้ า่ ควรจะทาอะไร ทาอย่างไร
productivity ก็ ไ ม่ สู ง ซึ่ ง background ข อ ง ค น อิ น เ ดี ย
ส่วนมากปากกัดตีนถีบ ยากจนมาก หลายคนเห็นแก่ตัว เอาตัวเอง
คนไทยหลายคนยังมีทัศนคติที่ไม่ค่อยสวยงามกับประเทศนี้
เป็นหลัก ไม่สนใจคนอื่น แต่พออยู่ด้วยกัน ท างานด้วยกัน ก็ต้อง
ดังทีพ่ อจะทราบเหตุผลกันบ้าง แต่ในทางกลับกัน ประเทศอินเดียเป็น
“ปรับตัว" เข้าหากัน มีความเข้าใจกันมากขึ้น คนไทยต้องเป็นนัก
ประเทศทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชากรเกือบ 1,300
สอนที่ดี ต้องไม่เบื่อ เมื่อแก้ปัญหาคนได้จะเป็นผลดีทุกคนในบริษัท
คน สาหรับเจนไน รัฐทมิฬนาฑู มีประชากรประมาณ 90 ล้านคน
เป็น "ROCKWORTH Family" ไม่ได้ดูแลแค่คนงาน แต่ยังดูแล
มากกว่าประเทศไทย เนือ่ งจากว่าเป็นเมืองใหญ่ ประชากรจานวนมาก
คนในครอบครัวของคนงาน (พ่อ แม่ ลูก เมีย) บริษัทจัด family
แต่จานวนประชากรไม่หนาแน่นเมือ่ เทียบอัตราส่วนกับพืน้ ที่
day ให้ พ่ อ แม่ ลู ก มาที่ บ ริ ษั ท ท าให้ เ ห็ น พวกเขาว่ า คนใน
ทาไมต้องเป็นอินเดีย เนิ่องจากว่าบริษัทเริ่มให้ความสนใจ ครอบครัวที่ทางานนี้เขาทาอะไรกัน ทางานอย่างไร นอกจากนี้เมื่อ
กับตลาดต่างประเทศ และตลาดการค้าส่งออกก็อยู่ที่ตะวันออกกลาง เขาจัดงานแต่งงาน งานศพก็ต้องไปร่วม เขาให้เกียรติเรา ถ้าไม่ไปก็
และแอฟริกา ซึ่งอินเดียอยู่ระหว่างครึ่งทางตะวันออกกลางกับไทย เหมือนกับว่าเขาไม่สาคัญ
"ท าให้ ค นในบริ ษั ท มี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก ร มี ค วาม
อินเดียเป็นประเทศทีค่ นไทยไม่ให้ความสาคัญ ไม่นยิ มเดินทาง
มาประเทศอินเดีย แต่หารูไ้ ม่วา่ ประเทศอินเดียมี potential ทีจ่ ะเจริญได้ ภาคภูมิใจกับการทางานในบริษัท " ส่วนคนที่ไม่รักองค์กร ทาให้
บริษัทเสื่อมเสีย เราต้องทาให้คนในบริษัทเป็นคนดีมากกว่าคนไม่ดี
โดยปี 2008 ได้หาพืน้ ทีต่ งั้ โรงงาน เลือกเจนไน เป็นเมืองเกรด แล้วคนไม่ดีก็จะอยู่ไม่ได้ ก็จะต้องออกจากบริษัท
2 (เกรด 1 มีเดลี บังกะลอร์ มุมไบ) โรงงานอยูใ่ กล้ port อยูใ่ กล้บริษทั
ได้ตั้งคาถามกับผู้บริหารว่า ตัดสินใจยากหรือไม่กับการที่
แม่ (ไทย) สามารถเดินทางได้ภายใน 3 ชั่วโมง เริ่มแรกมีพนักงาน
ประมาณ 50 คน เนือ่ งจากน้าท่วมบริษทั ทีบ่ างปะอินและนวนคร ต้องมาทางานที่ประเทศอืนเดีย?
คาตอบที่ได้จะคล้ายกันคือ เป็นโอกาสที่ได้ทางานในต่าง
ตอนนี้ เ หลื อ 6 คน ไม่ต้องการที่ จ ะมาเป็ นใหญ่ที่ อินเดีย
ต้องการให้ คน local มาบริห าร งานแผนกใดพร้อมก็ส่ง คนไทย แดน ได้เจอผู้คนมากขึ้น ยังโชคดีที่พอจะสื่อสารกันได้ ความเคยชิน
กลับ และบริษัทต้องเป็น international มีหลายชนชาติ คือ ไทย ทาให้ฟังรู้เรื่อง ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนท้องถิ่นให้ได้
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ผู้บ ริห ารให้ที มวิจัย เยี่ย มชมโรงงาน ท าให้ เห็ นการท างาน คุณสมบัตขิ องคนไทยทีจ่ ะทางานทีบ่ ริษทั นี้
ร่วมกันระหว่างคนไทยและคนอินเดีย
หนึ่ง ต้องมีความอดทน
อีกคาถามหนึ่งคือ ทาไมคนไทยไม่อยากมาอินเดีย?
ที่ ไม่ ม าเพราะครอบครัว ต้อ งแยกกั นอยู่ บางคนมี ลู ก ด้ว ย
ความไม่กล้าที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่
ถ้าจะผิดบ้างก็ให้อภัยกันได้
สิ่งที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนไทยและคนอินเดียคือ respect
ถ้าเราบอกให้เขาทา เราก็ต้องทาด้วย เมื่อเขาเห็นเราทา เขาจะทาตาม
เมื่อเจอปัญหา ก็ต้องหาต้นตอของปัญหา อย่าปล่อยให้ผ่านไป เพราะ
จะค้างคาใจ ติดใจกัน ต้องทาทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยความเท่าเทียมกัน

สอง ต้องชอบสอน ชอบแนะนา
สาม รักองค์กร อยากเห็นองค์กรก้าวหน้า อยากเห็นความสาเร็จ
บทเรียนที่ได้จากบริษัท ROCKWORTH คือ ทางานทุก
อย่างด้วยประสบการณ์ เน้นการปฏิบัติจริง
"เรียนให้รู้ คิดให้เป็น" จะวิง่ เร็วแค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั "คิดเป็น"

ผู้เขียน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู เหมือนจันทร์เชย : renuaor2517@gmail.com
อาจารย์ประจาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา :
เรื่องเล่าจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอันเนื่องมาจากโครงการ “การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ:
กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย” (Managing Cultural Diversity in the Multinational Cooperation:
Case Studies of the Indian Companies in Thailand and the Thai Companies in India)
ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559
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