






ฉบับนี้นิตยสาร Thailand Economic and Business Review ขอนำเสนอเรื่อง "นวัตกรรม ทำจริง สูประเทศไทย 
4.0"  โดยบทสัมภาษณ คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธานหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที ่สุดมิได  แดพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริยผูเปนที่รักและเทิดทูน และทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้ง 
ชาติ ตลอด 70 ปที่ทรงครองราชย ดวยทศพิธราชธรรมของพระองค พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงหวงใย 
อาณาประชาราษฎรทั่วทุกหนแหงในประเทศ พระองคเสด็จไปทุกที่ในผืนแผนดินไทยเพื่อสราง “ประโยชนสุข” ใหแก 
ประชาชน ดั่งพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

ตลอดรัชสมัยของพระองคเปนชวงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกดาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของพระองคไดหวานเพาะลงในสังคมไทยหลอเลี้ยงคนไทยใหมีความเขมแข็งในการตอสูกับความยากจน 
และค้ำจุนใหประเทศชาติเดินหนาอยางมั่นคง การสูญเสียครั้งนี้ถือเปนครั้งยิ่งใหญที่สุดของแผนดินไทยและประชาชน 
ชาวไทย  และถึงแมทานจะเสด็จสูสวรรคาลัยแลว แตทวาจะทรงสถิตยในดวงใจของประชาราษฎรชั่วนิรันดร 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังประกอบดวยบทสัมภาษณจาก “ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย” นักพยากรณเศรษฐกิจจาก 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถึงการถวายอาลัยแดองคกษัตริยนักพัฒนาผูพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อน 
ไทยและโลก และฉบับนี้ไดนำเรื่องเศรษฐกิจการคาและการลงทุนกับเรื่อง “นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนา 
และสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุม SMEs” โดยสถาบัน ITD ตอดวยบทความจาก เรื่อง “Non-Tariff Measure 
อุปสรรคในยุคการคาเสรี” โดยสถาบัน TDRI และศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
“รศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช” กับเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหผลกระทบกรณีผูประกอบการรับซื้อผลไมชาวตางดาว 
และตลาดผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญและผลิตภัณฑแปรรูป” และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนยุคใหมในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัว” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวย 
บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDE 
Center) กับเรื่อง “การเปนผูประกอบการสรางไดหรือเปนตั้งแตเกิด (Entrepreneurship are made or born)” 
และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ความตางของบทบาท 
ภาวะผูนำใน 3Gen” และ YEC Update กับ ประธาน YEC จังหวัดสุโขทัย คุณทิพยพวรรณ กิตติธงโสภณ และ 
สุดทายกับบทความ “สูงวัย...นาคนหา” โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) 
หอการคาไทย 

สุดทายนี้ กับ Thailand Economic and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ขอนอมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทมาเปนแนวทางในการปฎิบัติตนใหเปนคนดีของสังคมและประเทศ 
ชาติตอไป 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร 

ขาพระพุทธเจา
อารดา มหามิตร
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Editor’s Notes4

ถวายความอาลัย แดองคกษัตริยนักพัฒนา
ผูพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคล่ือนไทยและโลก
เพื่อเปนการถวายความอาลัย 
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอประเทศไทย และในระดับโลก 
แดสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องคกษัตริย
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การศึกษาวิเคราะหผลกระทบ 
กรณีผูประกอบการรับซื้อผลไมชาวตางดาว 
และตลาดผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญและผลิตภัณฑแปรรูป

27

พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนยุคใหม
ในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัว

34

งานประชุมเสวนาของผูบริหารชั้นนำของโลก 
ICC Asia Pacific CEO Forum ครั้งที่ 3
จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2529

44

การเปนผูประกอบการสรางไดหรือเปนตั้งแตเกิด
(Entrepreneurship are made or born)

48

Non-Tariff Measure อุปสรรคในยุคการคาเสรี 24

นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและ
สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs (1)

21

เศรษฐกิจพอเพียง 38

การสรางแบรนดตามรอยพระบาท
นอมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

52
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ธุรกิจครอบครัว 
ความตางของบทบาทภาวะผูนำใน 3 GEN (1)
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การสรางแบรนดตามรอยพระบาทการสรางแบรนดตามรอยพระบาท
นอมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ถวายความอาลัย ถวายความอาลัย 
แดองคกษัตริยนักพัฒนาแดองคกษัตริยนักพัฒนา
ผูพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ผูพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ขับเคลื่อนไทย และโลกขับเคลื่อนไทย และโลก
เพื่อเปนการถวายความอาลัย และรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณตอประเทศไทย 
และในระดับโลก แดสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
องคกษัตร

พฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนยุคใหมพฤติกรรมผูบริโภคชาวจีนยุคใหม
ในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัวในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัว

10

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง 

และความไมประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจน 

ใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน 
การตัดสินใจและการกระทำ จึงเปนแนวทางในการ 

ดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

ระดับธุรกิจ จนถึงระดับรัฐ  

การเปนผูประกอบการ ไมใชการสอน 
การบริหารธุรกิจหรือเขียนแผนธุรกิจ

เพียงเทานั้น แตการเปนผูประกอบการมี 
การสอนในรูปแบบความสามารถ (Skill Sets) 
ที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การคนหาไอเดีย 

การแสวงหาโอกาส การยอมรับไดตอ 
ความไมแนนอน การเจรจาตอรอง 

ที่จะตองฝกฝน รวมไปถึง
ความสามารถอื่นๆ  

การที่ผูบริโภคชาวจีนมีความเชื่อมั่นวา
ตนเองจะมีรายไดเพิ่มขึ้นและยังมีแนวโนมจะ 
ใชจายเงินเพิ่มขึ้น ดังกลาวไมไดหมายความวา 

ชาวจีนจะไมตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศที่ชะลอตัวลง ในทางกลับกัน 

ชาวจีนสวนใหญกลับใหความสำคัญมากขึ้น 
กับการใชเงินใหเหมาะสมกับฐานะ 

และเห็นวาควรเก็บออมเงินไว 
ใหเพียงพอ

มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองศึกษาขอมูลและรูปแบบการ 

ดำเนินธุรกิจของลงชาวตางดาวในไทย 
รวมไปถึงเสนทางและวิธีการที่ใชในการสงออก
ไปยังประเทศปลายทาง เพื่อนำมาวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ใหผูที่เกี่ยวของนำผลการศึกษาไปใชสงเสริม 

การเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด 
และเปนแนวทางในการปรับตัว
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การเปนผูประกอบการการเปนผูประกอบการ
สรางไดหรือเปนต้ังแตเกิดสรางไดหรือเปนตั้งแตเกิด
(Entrepreneurship 
are made or born)

การศึกษาวิเคราะหผลกระทบ การศึกษาวิเคราะหผลกระทบ 
กรณีผูประกอบการกรณีผูประกอบการ
รับซื้อผลไมชาวตางดาว รับซื้อผลไมชาวตางดาว 
และตลาดผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญ
และผลิตภัณฑแปรรูป

หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มาปรับประยุกตไดในการบริหารจัดการ 

องคกร บุคลากร การพัฒนาสินคา การบริการ การสราง 
แบรนดได โดยในการจะทำการใดๆ ถาเริ่มจากการศึกษาเพื่อ 

สรางความเขาใจ องคกร สินคา กลุมเปาหมาย และสภาพการณ 
จากนั้น เขาถึง เรียนรูกลุมเปาหมาย เขาถึงตลาด เขาถึง

บุคลากร เพื่อความไวเนื้อเชื่อใจ และความมั่นใจ 
ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ

ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ความตางของบทบาท
ภาวะผูนำใน 3 GEN (1)

ผูนำในแตละรุน
ของธุรกิจครอบครัวมีหนาที่

ในการนำพาครอบครัวและธุรกิจ
ใหสามารถสรางความเติบโตอยางยั่งยืนและ
สงทอดตอไปยังรุนสูรุน ทักษะแตละดานตอง 

อาศัยภาวะความเปนผูนำเพื่อนำไปสูการปฎิบัติ
อยางมีประสิทธิผล จึงถือไดวา ภาวะผูนำ 
มีความสำคัญเปนอยางยิ่งสำหรับผูนำ 

ในธุรกิจครอบครัว



หอการคาไทยพรอมสนับสนุนประเทศไทยกาวสู Thailand 4.0 เรงสงเสริมใหภาคการคาของประเทศ 

มีศักยภาพในการปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลงตองคาขายและบริการดวยระบบการคาอัจฉริยะ หรือ 
Smart Trade Platform

นายกลินท สารสิน รองประธานกรรมการหอการคาไทย เปดเผยวา หอการคาไทยไดนำระบบการคา 

อัจฉริยะ หรือ Smart Trade Platform มาสงเสริมใหทุกภาคสวนของการคาขายสินคาและบริการ 

ใชเพื่อใหสามารถสนับสนุนประเทศไทยกาวสู Thailand 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพและลดปญหา 

อุปสรรค โดยแบงเปนปจจัยการขับเคลื่อน ดังนี้ 

- Trade 4.0  จะแตกตางจากการคาในยุคที่ผานมา คือใชระบบการคาอัจฉริยะ (Smart Trade 

Platform) ในการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญเปนปจจัยขับเคลื่อน คือ มีการพัฒนา 

นวัตกรรมมาประยุกตใชในระบบธุรกิจ (Innovation) มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชในกระบวนการ 

คาขาย (Digital Technology) สรางเขาใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่จะใชอารมณและความรูสึกในการตัดสินใจเปน 

สวนสำคัญ (Emotional) และปจจัยสุดทายคือ ผูซื้อและผูขายสามารถเขาถึงในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการไดจากทุกมุมโลกและตลอดเวลา 

(Borderless) สงผลใหโอกาสทางการคาขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ จะตองมีปจจัยพื้นฐานรองรับ Trade 4.0 คือสินคาและบริการตางๆ ตองมี 

มาตรฐานระดับสากล (Standard) และมีกฎระเบียบตางๆ ที่สอดคลอง รองรับการคาขายเพื่อความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) 

- Services 4.0 ภาคการบริการจะมีความสำคัญมากในยุค Thailand 4.0 โดยจะเปนกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลคาและความแตกตางใหกับ 

ธุรกิจการคา ซึ่งมีปจจัยขับเคลื่อนในรูปแบบของเอกลักษณและเสนหไทย หรือ "Innovative on Thai Services" คือมีความคิดสรางสรรค 

(Creative) สามารถใหบริการที่เฉพาะเจาะจง ตอบสนองไดทันทวงที มีวัฒนธรรม (Cultural) บริการดวยไมตรีจิตและอัตลักษณทองถิ่นแบบ 

ไทย และปจจัยสุดทายมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) เขามายกระดับการใหบริการ ทั้งนี้ ตองมีปจจัยพื้นฐาน คือ  มาตรฐาน 

การบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และผูประกอบการเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง

อยางไรก็ตาม ท้ัง Trade & Services 4.0 จะดำเนินการไดถึงเปาหมาย จะตองดำเนินการอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานไวแกปวงชนชาวไทย ซ่ึงโลกไดยกยองใหเปนแนวคิดท่ีเปน 

ประโยชนและไมมีความลาสมัย อีกทั้ง Trade & Services 4.0 ยังตองดำเนินการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (Inclusive) เพื่อนำ 

การคาไทยไปสูยุคใหมไดอยางยั่งยืน

มาตรฐาน (Standard) าครากงาทกวดะสมาวค
(Trade Facilitation)

ลอติจิดียลโนโคทเ
(Digital Technology)

กึสูรมาวคะลแณมราอ
(Emotional)

มรรกตัวน
(Innovation)

บบแยาขาคราก
นดแมรพรไ

(Borderless)

Trade 4.0
การคาขายสินคาและบริการ บนระบบการคาอัจฉริยะ 

(Smart Trade Platform)

Services 4.0
นวัตกรรมของการบริการไทย 

(Innovative on Thai Services)

หัวใจของการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมุงสูการคาและบริการ 4.0

Sufficiency Economy
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Inclusive
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

BILL

 รกาลคคุบ (Human Resource)

 รากบอกะรปูผะลแ (Entrepreneur)

มาตรฐาน (Standard)

ครรสงารสดิคมาวค
(Creativity)

มรรธนฒัว
(Cultural)

ลอติจิดียลโนโคทเ
(Digital Technology)

0.4 คุยนใยทไศทเะรปงอขรากิรบะลแาคราก

Trade & Services 4.0
for Thailand 4.0

0.4 คุยนใยทไศทเะรปงอขรากิรบะลแาคราก

Trade & Services 4.0
for Thailand 4.0

หอการคาไทย เปดแผน Trade & Services 4.0 เพ่ือขับเคล่ือน Thailand 4.0
ซ่ึงจะนำการคาไทยกาวไปสูยุคใหมไดอยางย่ังยืน

กลินท สารสิน
รองประธานกรรมการหอการคาไทย



เพื่อสนับสนุนประเทศไทยใหกาวสู Thailand 4.0 ดังนั้น ภาคการคาของประเทศไทยตองมีการปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผูประกอบการตองมีการยกระดับมุงสูการใชระบบการคาอัจฉริยะ หรือ SMART 
Trade Platform ในการทำธุรกิจมากขึ้น

Trade 4.0
การคาขายสินคาและบริการ บนระบบการคาอัจฉริยะ (Smart Trade Platform)

ปจจัยขับเคลื่อน (Driver) Trade 4.0

ปจจัยพื้นฐาน (Enable) Trade 4.0

นวัตกรรม (Innovation) 
มีการพัฒนานวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในสวนตางๆ 
ซึ่งเปนสินคาและบริการที่เนนคุณภาพ มีการเพิ่มมูลคาสูงขึ้น High 
Value Added รวมถึงการนำฐานขอมูล Big Data มาใชวิเคราะห
และคาดการณความตองการของลูกคา เพ่ือใหการตอบสนองมีความ
รวดเร็วอาจมีการพัฒนา Business Model ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) 
มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชในกระบวนการคาขายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เชน e-Document, e-Payment, Paperless 
Smart Logistics เปนตน

อารมณและความรูสึก (Emotional)
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของสินคา
และบริการ ซ่ึงเปนปจจัยหลักแลว อารมณและความรูสึก (Emotion) 
จะกลายเปนสวนสำคัญในการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ การคาขาย
ในยุคใหม ดังน้ัน การทำใหลูกคาเกิดความผูกพันกับตัวสินคา การบริการ 
และตราสินคา (Brand) จึงมีความจำเปนมากขึ้น

การคาขายแบบไรพรมแดน (Borderless)
ผูซ้ือและผูขาย สามารถเขาถึงในการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการ
ไดจากมุมใดของโลกโดยสะดวก ไมจำกัดสถานท่ี วันและเวลา สงผลให
โอกาสทางการคาขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก

มาตรฐาน (Standard) 
สินคาและบริการตางๆ จำเปน
ตองมีมาตรฐานระดับสากล 
และสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา 

ความสะดวกทางการคา
(Trade Facilitation)
กลไกสำคัญในการรองรับ
การพัฒนา Trade 4.0 
โดยกฎระเบียบตางๆ จะตอง
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองและ
รองรับกระบวนการคาขาย
ในรูปแบบใหมๆ

BILL

1 05

การคาของประเทศไทยในยุค 4.0

T H A I L A N D
TRADE 4.0

การคาของประเทศไทยในยุค 4.0

T H A I L A N D
TRADE 4.0



ปจจัยขับเคลื่อน (Driver) Service 4.0

ภาคการบริการจะมีความสำคัญมากในยุคประเทศไทย 4.0 
โดยจะเปนตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในทุกประเทศ

ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาและความแตกตางใหทุกคน

ปจจัยพื้นฐาน (Enable) Service 4.0

มาตรฐาน (Standard) มีมาตรฐานในการ
ใหบริการ รวมถึงการใหบริการที่รวดเร็ว 
(Speed) และถูกตองแมนยำ (Correct)
ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดการรักษาไวซ่ึงคุณคาอันเกิดจาก
วัฒนธรรมของไทยในการบริการน้ันๆ อันจะ
นำมาซึ่งความยั่งยืน

บ ุคคลากร (Human Resource) และผ ูประกอบการ 
(Entrepreneur) ทั้ง SME และ IDE มีการพัฒนา
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง หรือที่เรียกวา Continuous 
Professional Development (CPD) รวมถึงพัฒนา
บุคลลากรใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง และมีธรรมาภิบาล 
อันจะทำใหผูประกอบการมีความเขมแข็งและพรอมเขาสู 
Services 4.0

ความคิดสรางสรรค (Creativity) 
การบริการที่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง
มากข้ึน (Customized / Personalized)
สามารถตอบสนองไดอยางทันทวงที 
(Interactive / Responsive) 
โดยใชระบบ Digital Technology 
เปนสวนสำคัญรวมถึงสามารถใหบริการ
ไดดวยตนเอง (Self-service) ผาน
อุปกรณตางๆ

วัฒนธรรม (Cultural) อัตลักษณ
ทองถิ่นแบบไทย (Local Identity) 
ความมีไมตรีจิตของคนไทย (Hospitality) 
ท่ีใหบริการจากใจ รวมถึงความเปนไทย 
(Thainess)กอใหเกิดความแตกตาง
ในการใหบริการซึ่งสรางคุณคาและ
ประสบการณที่ดีกับผูรับบริการ

เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital 
Technology) มีการนำเทคโนโลยี
ดิจิตอลเขามายกระดับการใหบริการ
ทำใหสามารถมีบริการท่ีมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

การบริการของประ เทศไทยย ุค 4 .0

T H A I L A N D
SERVICES 4.0

การบริการของประ เทศไทยย ุค 4 .0

T H A I L A N D
SERVICES 4.0
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อิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นวัตกรรม สร้างโอกาส
ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนเพื่อ

กาวขามไปสูยุคการสรางนวัตกรรมอยาง 
จริงจัง นวัตกรรม หรือ Innovation 
คือ การสรางคุณคาใหกับสิ่งตางๆ ผาน 
กระบวนการคิด กระบวนการสราง 
กระบวนการบริหาร โดยมีเปาหมาย 
พื้นฐานเพื่อขจัดหรือบรรเทาปญหาที่
มีอยู ธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ที่เกิดใหมในวันนี้ ไดตอบโจทยการแก 
ปญหาของลูกคา ซึ่งปญหานั้นอาจจะ 
เปนสิ่งที่ลูกคาเองไมเคยนึกถึงมากอน 
เหลานี้คือ โอกาสที่ผูประกอบการ 
ตองแสวงหามาสรางสรรคเปนไอเดีย
ธุรกิจใหได และไอเดียที่ดีนั้นจะสำเร็จ 
ไดก็ตอเมื่อไดลงมือทำจริง มิใชมีเพียง 
จินตนาการ หอการคาไทยปนี้จึงชูธีม 
การจัดงานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ 
วา “นวัตกรรม ทำจริง สูประเทศไทย 
4.0”  หรือ “Executing Innovation 
towards Thailand 4.0”

คุณอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 

กรรมการหอการคาไทย และประธาน 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ได 
กลาวเพิ่มเติมวา “หอการคาไทยไดนำ 
เสนอแนวคิดหลัก INNOVATION ใน 

การทำธุรกิจการคาในชวงสี่ปที่ผานมา 
ต้ังแตการเปล่ียน Mindset ใหตระหนัก 
ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและความ 
สำคัญของนวัตกรรม มาถึงการใหแนวคิด 
ตางๆในการดำเนินธุรกิจท่ีขับเคล่ือนดวย 
เทคโนโลย ีดิจิตอล และมาถึงวันนี ้ผม 
คิดวามันมาถึงวันท่ีเรา ตองลงมือทำจริง”

ความล้มเหลวไม่น่ากลัว 
เท่ากับ การไม่ลงมือทำ  

คุณอิสระ วองกุศลกิจ กลาววา 
“ธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เกิด 

ขึ้นดวยการลงมือทำจริง นวัตกรรมมี 
ทั้งเรื่องใหมๆ ที่คิดคนขึ้นมา และเรื่อง 
เดิมที่นำมาปรับปรุงพัฒนาอยางจริงจัง 
และตอเนื่อง อาจตองพบกับคำวา 
"ลมเหลว" แตตองไมยอทอ การลมเหลว 
นั้นไมนากลัว เทากับ การไมลงมือทำ 
เพราะเมื่อคุณลมเหลวครั้งหนึ่ง คุณจะ 

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เกิดขึ้นด้วยการ 
ลงมือทำจริง โดยทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีใครเคยทำ 
และสิ่งที่ควบคู่กับการทำสิ่งใหม่ อาจต้องพบกับ 
คำว่า “ล้มเหลว” แต่การล้มเหลวนั้นไม่น่ากลัว 
เท่ากับ การไม่ลงมือทำ เพราะเมื่อคุณล้มเหลว 
ครั้งหนึ่ง คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องลุกอย่างไร 
และนั่นทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น  

ท

นวัตกรรม ทำจริง สู่ประเทศไทย 4.0
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นำสิ่งดีๆ ของตนเอง มาชวยกัน และ 
เปดใจยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน   

เฉกเชนเดียวกับธุรกิจของครอบครัว 
ตัวเอง การสงมอบธุรกิจจากรุนพอแมสู 
รุนลูก และรุนลูกรับมอบธุรกิจจากพอ 
แม ท้ังสองรุนตองยอมรับความแตกตาง 

และรับนำจุดดีทั้งสองรุนมาปรับในการ 
ดำเนินธุรกิจใหราบรื่น ผูสงมอบธุรกิจ 
ตองสรางแผนการสืบทอดธุรกิจ ทั้ง 
ทัศนคติ ทักษะความรู ความสามารถ 
โดยนำไปประกอบการวางแผนการ 
ถายโอนธุรกิจใหเกิดผลสำเร็จ

 
นวัตกรรม
ทำจริง...เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไทย   

การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 
ปนี้ ทางคณะกรรมการหอการคาไทย 
เราไดหารือระดมสมองกันวา เรื่องใด 
บางที่เปนเรื่องสำคัญของธุรกิจปจจุบัน 
ที่จะทำให นวัตกรรม นั้นทำจริงได 
และไดสรุปวา เนื้อหางานสัมมนาครั้ง 
นี้ จะเริ่มดวยการบรรยายถึง Mega 
Trends เทรนดแนวโนมของโลก และ 
แนวทางการปรับตัวเขาสู Thailand 4.0 
และในสวนของการแบงกลุ มสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการจะมี 3 กลุม ดวยกัน 

กลุมแรกคือ เรื่อง “การเชื่อมโยง 
ธุรกิจในภูมิภาค CLMVT+ (CLMVT+: 
Regional Value Chain Linkage)” 
ที่จะเนนถึงโอกาสในการเช่ือมโยงธุรกิจ 
ในภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนวิธีการ 
ดำเนินการขยายตลาดดวยการลงทุน 

วิธีการสรางพันธมิตร และกลยุทธการ 
สรางการเติบโตในตลาดตางประเทศ 

กลุมที่สองคือ เรื่อง “องคกรที่ 
ประสบผลสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจ 
ยุคใหม (Successful Enterprise 
for Modern Environment)” ที่ 
จะเนนถึงการพัฒนาธุรกิจสูนวัตกรรม 
ใหมุมมองการสรางคุณคาความพิเศษ 
ของสินคาและบริการอยางไร ที่จะ 
ประสบผลสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจ 
ยุคใหม และแตละอุตสาหกรรมตองมี 
การปรับตัวอยางไร และจะสามารถ 
สรางกลยุทธเพื่อปรับองคกรในสภาวะ 
เศรษฐกิจยุคใหมทำไดอยางไร

กลุมที่สามคือ เรื่อง “การเพิ่ม 
มูลคาเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม (Thai 
Cultural Economy in Thailand 
4.0)” เราจะนำของดีของไทยมาสราง 
มูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางไร ซึ่งการ 
สัมมนาสามกลุ มนี ้มีการแลกเปลี ่ยน 
โดยผูมีประสบการณในการดำเนินธุรกิจ 

รูวาคุณจะตองลุกอยางไร และน่ันทำให 
คุณแข็งแกรงขึ้น  ความเสี่ยงเองก็ไม 
นากลัวเชนกันถาคุณรู จักการจัดการ 
และบริหารความเสี่ยง ทุกครั้งที่คุณ 
ไดลงมือทำ เมื่อคุณพบอุปสรรค สิ่ง 
นั้นจะบทเรียนที่ดีใหกับตัวคุณเอง”

“อยางไรก็ตามผมขอฝากวาถึงแม 
ความลมเหลวจะไมใชสิ่งที่นากลัว แต 
กอนที่เริ่มลงมือทำสิ่งใด คุณจำเปนตอง 
รูจุดหมายปลายทาง และเสนทางการ 
เดินทางกอน หรืออาจจะกลาววาตอง 
ทราบวิธีการและมีแผนงานที่เห็นภาพ 
ชัดเจนเสียกอน เมื่อคุณลม ณ จุดใด 
คุณจะรูวาคุณจะตองแก ณ จุดใด และ 
ตองเปลี่ยนแปลงจุดใดบาง และสิ่งที่ 
สำคัญ คือ ตองบอกตัวเองไดวาจุดหมาย 
ปลายทางความตองการของตนเองคือ 
อะไร รูหรือยังวาธุรกิจที่ดำเนินการอยู 
ตองการอะไร และสรางแผนที่นำทาง 
เพื่อเตรียมการเดินทางไปสูเปาหมาย” 

 
รุ่นเก่า รุ่นใหม่ 
ร่วมกันขับเคลื่อน

กลุมคนรุนใหม ก็นับเปนอีกกลุม 
หนึ่งที่ธุรกิจตองใหความสำคัญ เพราะ 
เปนกลุ มที ่มีพลังที ่จะชวยขับเคลื ่อน 
ธุรกิจรุนใหมใหเกิดการพัฒนาไปไดอีก 
ในระดับหนึ่ง และดวยรูปแบบธุรกิจมี 
การเปลี่ยนแปลงจากในอดีต การนำพา 
เศรษฐกิจดวยการสรางสรรคนวัตกรรม 
นั้น ตองพึ่งทั้งรุนเกา และรุนใหม รุน 
เกามีประสบการณในธุรกิจและการ 
ดำเนินชีวิต เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง 
บริบทเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
รวมทั้งความผิดพลาดที่เคยมีในอดีต  
สวนรุนใหมเปนรุนที่มีความสรางสรรค 
และเห็นความเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น 
ในปจจุบัน ดังนั้น การลงมือทำนั้น 
ตองรวมกันคิดทั ้งรุ นเกาและรุ นใหม 

การนำพาเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้ัน 
ต้องพ่ึงท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รุ่นเก่ามีประสบการณ์ท้ัง 
ในธุรกิจและการดำเนินชีวิต เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลง 
บริบทเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมท้ังความ 
ผิดพลาดท่ีเคยมีในอดีต ส่วนรุ่นใหม่เป็นรุ่นท่ีมีความ 
สร้างสรรค์และเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน 
ปัจจุบัน ดังน้ันการลงมือทำน้ัน ต้องร่วมกันคิดทั้ง 
รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ นำสิ่งดีๆของตนเองมาช่วยกัน 
และเปิดใจยอมรับความเห็นซ่ึงกันและกัน  
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ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ไปสู่รูปแบบใหม่ๆ นั้น คงไม่ได้ 
หมายความว่าเราจะไปอย่างโดดเดี่ยว 
หรือต่างคนต่างไป แต่การก้าวไปสู่ 
สิ่งใหม่ๆ ของโลกธุรกิจสมัยใหม่ 
จะต้องพึ่งพากันและกัน ประสาน 
ความร่วมมือกันในทุกๆ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคการศึกษา 
ต้องไปด้วยกัน
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ดานตางๆ และจะเปดใหถามคำถาม 
และถกแถลงถึงวิธีการ และทายสุดจะ 
มีการสรุปวา วิธีการพัฒนานวัตกรรม 
ในแตละมิตินั้น ทำจริงทำไดอยางไร  

เศรษฐกิจพอเพียง 
นำพาประเทศสู่
ความยั่งยืน

คุณอิสระ วองกุศลกิจ ไดเพิ่มเติม 
ถึงเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ 
การนำมาประยุกตในการบริหารธุรกิจ 
และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
กับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ไววา “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นั้น 
สามารถนำมาประยุกตตอการบริหาร
องคกรได ไมวาจะเปนการรักษาสมดุล 
ในสามประเด็นหลักคือ พอประมาณ 
มีภูมิตานทาน และมีเหตุผล โดยตองม ี
องคความรูควบคูไปกับการมีคุณธรรม 
ดวย น่ันคือการพิจารณาตนเองใหอยูใน 
ทางสายกลาง ตัวอยางเชน การจัดการ 

บริหารการเงิน ธุรกิจตองไมกูเงินมาก 
เกินไป ธุรกิจมีเงินหมุนเวียนสำรอง และ 
ธุรกิจมีการควบคุมรายรับรายจายที่ดี 
เปนตน ซึ่งคำสอนของพระองคทาน 
สามารถนำมาประยุกตตอการบริหาร 
ธุรกิจและบริหารตนเองไดอยางดียิ่ง” 

“สวนของการบูรณาการเศรษฐกิจ 
พอเพียงกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมนั้น เปนเรื่องของการมี 
ความรูเพิ่มพูน พระองคทานไดทรง 
สรางตัวอยางมากมายใหแกพวกเรา 
อาทิ โครงการฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา 
โครงการแกมลิง และนวัตกรรมทาง 
การเกษตรที่ทานไดพัฒนาขึ้น โดยมี 
พระราชปณิธานเพื่อชวยแกปญหาให
กับประชาชนในพื้นที่ และยกระดับ 
ความเปนอยูของพสกนิกร ซึ่งแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเปนรากฐานที่ 
แข็งแรงใหกับประชาชนชาวไทย”
 
อนาคตประเทศไทย 
ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกัน

อีกเรื่องสำคัญ คุณอิสระไดกลาว 
ไวในการสัมภาษณครั้งนี ้ก็คือ เรื ่อง 
ของการผนึกกำลังระหวางภาคสวน 
ตางๆ เพื่อเปนสิ่งที่แสดงถึงการดูแล 
ซึ่งกันและกัน โดยกลาวไววา “ในการ 
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไปสูรูปแบบ 
ใหมๆ นั้น คงไมไดหมายความวาเราจะ 
ไปอยางโดดเด่ียว หรือตางคนตางไป แต 
การกาวไปสูส่ิงใหมๆ  ของโลกธุรกิจสมัย 
ใหมจะตองพึ่งพากันและกัน ประสาน 
ความรวมมือกันในทุกๆ หนวยงานที่ 
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
ประชาชน และภาคการศึกษา ตองไป 
ดวยกัน” 

การปรับเปล่ียนธุรกิจใหสอดคลอง 
ไปกับการเปลี ่ยนแปลงของโลกดวย 
นวัตกรรมน้ัน ตอนน้ีถึงเวลาท่ีธุรกิจตอง 
ทำจริงเพ่ือควาโอกาส และกลาเดินหนา 
นำพาธุรกิจของคุณสูการขับเคล่ือนดวย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงปน้ีหอการคา 
ไทยและหอการคาจังหวัดท่ัวประเทศ เรา 
จะเดินหนาไปกับแนวคิดท่ีวา นวัตกรรม 
ทำจริง สูประเทศไทย 4.0#
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ฉบับนี ้ผศ.ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูอำนวยการ 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ

และธุรกิจและรองอธิการบดีฝายอาวุโส 
วิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
หอการคา จึงขออัญเชิญพระอัจฉริยภาพ 
และพระวิสัยทัศนดานปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ที่รัฐบาลไทยไดนำมาใชเปน 
หลักยึดในการบริหารประเทศ โดย 
รศ.ดร.ธนวรรธน ไดกลาววา

การพัฒนาประเทศในระยะแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) มุงบรรล ุ
เปาหมายในระยะ 5 ปนับจากปจจุบัน 
ตอเนื่องไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ 
พัฒนาประเทศในระยะยาวโดยมีหลัก 
การที่สำคัญที่แผนฯ 12 ใชยึดโยง คือ 

1. ยึดโยง "วิสัยทัศนภายใต 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป คือประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ 
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเปน 
กรอบของวิสัยทัศนของแผนฯ 12 

2. แผนฯ 12 ไดยึดโยง "หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เปนกรอบ 
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ไทยในแผนฯ 12 และยุทธศาสตร" 
ประเทศไทย 4.0 "แนวคิดของปรัชญา 

ถวายความอาลัย แด่องค์กษัตริย์นักพัฒนา
ผู้พระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ขับเคล่ือนไทย และโลก       
เพื่อเป็นการถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทย 
และในระดับโลก แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์กษัตริย์
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

 

 

เศรษฐก ิจพอเพ ียงสามารถนำมา 
ประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับ ประกอบดวย คุณลักษณะหลัก 

การสำคัญ 3 ประการ หรือที่เราคุน 
เคยกับคำวา "3 หวง" ไดแก ความ 
พอประมาณ การมีเหตุมีผล และการ 
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ซึ่งหลักการทั้ง 
สามจะตั้งอยูบน "2 เงื่อนไข" ที่สำคัญ 
คือ การมีความรูและการมีคุณธรรม 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะของความพอประมาณ 

หมายถึงการดำเนินชีวิต หรือธุรกิจอยาง 
พอดีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป 
โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น โดย 
คำนึงถึงกำลังของตนเปนสำคัญไมใช 

จายเกินกำลังของตนเอง ท้ังการผลิต 
และการบริโภค เม่ือปฏิบัติเชนนี้ได จะ 
ทำใหมีการออมในองคกรของเราไม 

กูหนี ้ยืมสินลนพนตัวจนเกิดความไม 
มั่นคงทางการเงิน และใชจายเงินทุก 
บาททุกสตางคอยางคุมคาและสมฐานะ 
ของตนตามที่ควรจะเปน มีเงินมากก็ 
ใชจายไดตามฐานะ มีเงินนอยก็ใชจาย 
ไมเกินตัว

ล ั กษณะของการม ี เหต ุ ม ี ผล 
หมายถึง การตัดสินใจในการดำรงชีวิต 
ทำธุรกิจ หรือวางนโยบายใดๆ จะตอง 
เปนไปอยางมีเหตุผล พิจารณาจากเหต ุ
ปจจัยท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ ตลอด 
จนคำนึงถ ึงผลประโยชนและความ 
เสียหายที ่คาดวาจะเกิดขึ ้นจากการ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 
และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 
จึงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดับธุรกิจ จนถึงระดับรัฐ  
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ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มี 
วินัย และมีความเพียรในการใชสติปญญา 
ในการดำรงชีวิต ดำเนินธุรกิจ และ 
วางแผนนโยบายในการปกครองพัฒนา 
ประเทศ โดยตองมีคุณธรรมตอตนเอง 
ครอบครัว ลูกนอง เจานาย องคกร 
ลูกคา คูคา สังคมและสิ่งแวดลอม

จะสังเกตไดวา การพัฒนาตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนา 
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง 
และความไมประมาท โดยคำนึงถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ 
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช 
ความรูความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ 
การกระทำ จึงเปนแนวทางในการ 
ดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน 
ระดับธุรกิจ จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ 
พัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนิน 
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ 
พัฒนาตนเองทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ 
และเศรษฐกิจเพื ่อใหกาวทันตอโลก 
ยุคโลกาภิวัตน

พระราชดำริ ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นที่ยอมรับถึงพระปรีชา
สามารถในระดับโลก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูก
นำไปเผยแพรกับสายตาชาวโลก หลาย 
ครั้งหลายครา แตสิ่งที่เปนที่ประจักษ 
วานานาชาติไดร ับทราบและเห็นถึง 
ความโดดเดนของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง คือ การที่นายโคฟ อันนัน 
เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได 
เดินทางมาถวายรางวัลความสำเร็จ 

ส ูงส ุดด านการพ ัฒนามน ุษย ของ 
สหประชาชาติแดพระบาทสมเด็จ 
พระเจ าอย ู ห ัวภ ูม ิพลอด ุลยเดช 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

พิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรติใน 
ครั้งนั้น มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับ 
สหประชาชาติ เนื่องจากเปนครั้งแรก 
ท่ีสหประชาชาติไดจัดทำรางวัลเกียรติยศ 
นี ้ เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น 
กลาววา สหประชาชาติไดขนานพระนาม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพล 
อดุลยเดช วา ทรงเปน "พระมหากษัตริย 
นักพัฒนา" ทรงงานดานพัฒนาชนบท 
ที่ยังประโยชนนานัปการตอประชาชน 
หลายลานคนในประเทศ และที่สำคัญ 
ยิ่งก็คือพระปรีชาสามารถในการเปน 
นักคิด ที่ทำใหนานาประเทศตื่นตัวใน 
การปรับรูปแบบการพัฒนาภายใตแนว 
คิดใหมซึ่งวาดวย "ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง"

คนไทยควรพร้อมน้อมนำ
แนวพระราชดำริ
ในทุกภาคส่วน

คนไทยทั ้งชาติได ต ั ้งปณิธาน 
อยางมุงมั่นวาจะนำปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจ 
ปกครองพัฒนาและดำรงตนในทุก 
ภาคสวนของเศรษฐกิจและสังคม 
สืบสานแนวทางตามพระราชดำริและ 
เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อันเปนที ่เคารพรักและเทิดทูนของ 
คนไทยทั้งชาติเพื่อใหประโยชนและ
ความส ุขของมหาชนชาวสยาม 
ตามพระราชประสงค ดวยเกลาดวย 
กระหมอม ขอเดชะ

กระทำน้ันๆ อยางละเอียดรอบคอบ  แลว 
ตัดสินใจทำในสิ่งที่เปนประโยชนสุทธิ 
มากที่สุดและคุมคาที่สุด

ต้องรู้จักสร้างเกราะคุ้มกัน 
ตนเอง

ลักษณะของการสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให 
พรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
ดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดย 
คำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ 
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น พรอมทั้งหา 
แนวทางในการปองกันและสรางเกราะ 
ปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิด 
ขึ้น เชน การกระจายแหลงที่มาของ 
รายได ผานการสรางอาชีพหลักและ 
อาชีพเสริม การสรางสุขภาพรางกาย 
สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงินให 
แข็งแรง หรือการสรางความม่ันคงของ 
แหลงวัตถุดิบ และตลาดอยางตอเน่ือง

การต ัดส ินใจและการดำเน ิน 
กิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 
นั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรม 
เปนพื้นฐานหรือเงื่อนไขที่สำคัญ กลาว 
คือ เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความ 
รอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ในการดำรงชีวิต หรือการดำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนการวางนโยบายของภาครัฐ 
อยางรอบดาน มีความรอบคอบที่จะนำ 
ความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยง 
กัน เพื่อประกอบการวางแผน และ 
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

หลักเศรษฐกิจ
ที่ประกอบด้วยเงื่อนไข
คุณธรรมของคน
ในระบบเศรษฐกิจ

เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสราง 
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ITD ไดดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ 
นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและสงเสริมนวัตก
รรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศสมาชิก 
อาเซียน” มีวัตถุประสงคหลัก คือ (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห 
และประเมินนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและ 
สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน (2) เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ 
ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอาเซียน โดยคำนึง 
ถึงบริบทการพัฒนาของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน (3) 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแขง
ขันของ SMEs ไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) 
เพื่อนำองคความรูมาพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ตอภาครัฐ สำหรับรองรับการเติบโตของกลุมธุรกิจ SMEs ใน 
ประเทศไทยและเพิ่มโอกาสของ SMEs ไทยในตลาดอาเซียน 

การศึกษาวิจัยดำเนินการโดย (1) ศึกษา รวบรวม 
ขอมูลพื้นฐานดานนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและ 
สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน (2) ศึกษามาตรฐานดานการพัฒนาและ 
สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศ 

นโยบายและประสิทธิภาพ
การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs (1)

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

สมาชิกอาเซียน โดยเลือกศึกษา 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
และ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (3) 
ศึกษา วิเคราะห โดยเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนา และ 
สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนที่เลือกศึกษาและชี้ใหเห็นถึงขอดีและขอเสีย 
ของนโยบายแตละประเทศ พรอมเสนอแนะแนวทางที่ 
เหมาะสมรวมกันสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (4) สำรวจ 
เก็บขอมูลภาคสนาม และสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของใน 
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที ่เกี ่ยวของกับ 
นโยบายการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในกลุม SMEs (5) จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายการ 
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากลุมธุรกิจ 
SMEs ของไทย

ผลการศึกษาการประเมินนโยบายและประสิทธิภาพ
การพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ ม 
SMEs และแนวทางการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พบวาประเทศที่มีความสามารถ 
ในการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม 

ร
รัฐบาลไทยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs เปนอยางมาก ซึ่ง 
พิจารณาจากการผลักดันนโยบายในการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาเทคโนโลย ี การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการผลิตและการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ตลอดจนถึงการสนับสนุนแหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบการ 

รายใหมที่ตองการเริ่มตนธุรกิจและผูประกอบการเดิมที่ตองการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ SMEs 
ถือเปนกลุมธุรกิจที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากมีสัดสวนถึงรอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(ป 2558) จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐบาลและเอกชนควรรวมมือกันอยางบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถทาง 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งถือเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจแหงยุคปจจุบันและในอนาคต อยางไรก็ตาม ความ 
สามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ยังคง 
เปนประเด็นเรงดวนที่ตองดำเนินการพัฒนาในระยะยาว เพราะวิสาหกิจกลุมนี้มีอยูเปนจำนวนมากและมีสัดสวนสูงในภูมิภาค 
ทั้งยังสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค
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SMEs และเปนตัวอยางท่ีดี ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศ 
มาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต สำหรับเศรษฐกิจของ 
ประเทศสิงคโปรมีนวัตกรรมและการประดิษฐเปนกิจกรรม
ที่สำคัญที่ชวยใหประเทศรักษาความสามารถในการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ี ประเทศสิงคโปรมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
ที่ชวยดานเทคโนโลยีแกธุรกิจเปดใหม รัฐบาลสิงคโปรได 
ลงทุนสรางอุทยานวิทยาศาสตรหลายแหงในบริเวณใกล 
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางความสัมพันธและถายทอดความรู 
ในเรื่องสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม อุทยานทางวิทยาศาสตร 
ตั้งอยูติดกับมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรซึ่งเปนเจาภาพ 
ในงานวิจัยดานชีวการแพทยของบริษัทขามชาติหลายแหง 
และยังชวยพัฒนาความรวมมือกับบริษัทขามชาติและ 
มหาวิทยาลัยตางๆ อีกดวย จุดเดนที่สำคัญของประเทศ 
สิงคโปร คือ การมีระบบเครือขายที่เขมแข็ง เชื่อมโยง 
ระหวางศูนยกลางทางเทคโนโลยีกับหนวยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองคกรระดับนานาชาติ รวมถึงประเทศ 
สิงคโปรมีโครงสรางพื้นฐานในระบบสื่อสารความเร็วสูงที่ 
แข็งแรงและร ัฐบาลก็ผล ักด ันอย างจร ิงจ ังเพ ื ่อพ ัฒนา 
ศูนยกลางทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัฐบาลประเทศมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาดาน 
เทคโนโลยีของธุรกิจ SMEs อยางเปนทางการในแผนพัฒนา 
อุตสาหกรรมป 2523 รัฐบาลไดจัดตั้งโครงการ Agensi 
Inovasi Malaysia ในป 2554 เพื่อชวยเหลือใหธุรกิจ 
SMEs สามารถเพิ่มมูลคาของหวงโซอุปทานผานนวัตกรรม 
นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนา SMEs โดยนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาใช ซึ่งมี 2 แผนการที่กอใหเกิดผลกระทบ 
ระดับสูง ไดแก (1) Technology Commercial Platform 
และ (2) Inclusive Innovation สำหรับขอมูลการ 
บริการที่สนับสนุนดานเทคโนโลยี มีหนวยงานที่เผยแพร 
ขอมูล ไดแก กลุมธุรกิจ SMEs กระทรวงตางๆ ระบบ 
การสนับสนุนนวัตกรรม SMEs มีขอมูลที่ครอบคลุมจาก 
ระบบสนับสนุนที่หลากหลาย นอกจากนี้ กลุมธุรกิจ SMEs 
ในประเทศมาเลเซียยังทำงานรวมกับสถาบันวิจัยอยางใกลชิด 
โดยสถาบันวิจัยจะชวยเหลือใหธุรกิจ SMEs ไดรับการรับรอง 
ผลิตภัณฑในระดับสากล นอกจากนี ้สถาบันวิจัยยังมีความ 
เก่ียวของกับการพัฒนามาตรฐานระดับสากล โดยเขารวม 
เปนคณะกรรมการและอนุกรรมการของ ISO ดังน้ัน สถาบัน 
วิจัยนี้จึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความสะดวกแกธุรกิจ 
SMEs รวมถึงศูนยบมเพาะทางดานเทคโนโลยีและวิสาหกิจ 
ก็มีอยูมากในประเทศมาเลเซีย และรัฐบาลมาเลเซียยังให 
ความสำคัญในเรื่องทรัพยสินทางปญญาดวย

ประเทศเกาหลีใตมีเปาหมายที่ชัดเจนในการที่จะสราง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม โดย 
กำหนดเปนแผนยุทธศาสตรหลักของชาติดานเศรษฐกิจ 
สรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่เกาหลีใตมีความสามารถโดดเดนมา 

โดยตลอด แผนยุทธศาสตรมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีการยุบรวมหนวยงานของรัฐบาลเขาดวยกันเพ่ือ 
รับผิดชอบในการดูแลใหการดำเนินการเปนไปตามแผนและ 
ปองกันความทับซอนของหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 
เดิมที่มีอยู มีระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เอื้อประโยชน 
ตอ SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาที่มีนวัตกรรมและ 
มีคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล หนวยงานของรัฐ 
จะตองมีแผนการในการซื้อสินคาจาก SMEs ที่ผลิตสินคา 
ไดคุณภาพ เพื่อสงเสริมยอดขายและกระตุนให SMEs มี 
การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑนั้นๆ จุดเดนที่สำคัญของ 
ประเทศเกาหลีใต คือ การสงเสริมความรวมมือกันระหวาง 
บริษัทขนาดใหญกับ SMEs และการดูแลการแบงปนผล 
ประโยชนที่เปนธรรมในลักษณะที่เปน win-win ปองกัน 
ไมใหบริษัทขนาดใหญเอาเปรียบ SMEs โดยบริษัทขนาด 
ใหญจะชวยเหลือทั้งดานเงินทุนและทรัพยากรมนุษย รวมถึง 
ไดประโยชนจากการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs ที่อยูใน 
สายหวงโซอุปทาน 

สำหรับนโยบายดานนวัตกรรมสำหรับ SMEs ใน 
ประเทศไทยสะทอนใหเห็นถึงปญหาเชิงโครงสรางของ 
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นตอเงินทุนตางประเทศ 
ที่ไมสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีในชวง 3 ทศวรรษ 

ผลการศึกษาการประเมินนโยบายและ
ประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs 
และแนวทางการยกระดับความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า 
ประเทศที่มีความสามารถในการ 
พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs และเป็น 
ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต้
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ที่ผานมา รวมถึงผลของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ 
ไทย ป 2540 เปนแรงผลักดันใหประเทศตองมีการพัฒนา 
เชิงนวัตกรรมเพื ่อการยกระดับรายไดและผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจ ในเวลาตอมารัฐบาลจึงใหความสำคัญกับนวัตกรรม 
ของ SMEs มากขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหเศรษฐกิจ 
ฟนตัวและพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบายดานนวัตกรรมหลัก 
ของประเทศไทยแสดงใหเห ็นวาการพัฒนาทักษะดาน 
เทคโนโลยีเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงบทบาทของสถาบัน 
วิจัยรัฐบาล โดยเปลี่ยนจากการเปนแหลงความรูสูการเปน 
ตัวกลางดานความรูแก SMEs ทำให SMEs สามารถเพิ่ม 
ความสามารถดานเทคโนโลยีของตนเองได อยางไรก็ตาม 
การดำเนินการที่ผานมามีอุปสรรคที่สำคัญในเชิงระบบของ 

การใหการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs อาทิ 
โครงสรางขององคกรที่เกี ่ยวของอาจเปนอุปสรรคตอการ 
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ในกระบวนการ 
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ มีหนวยงานที่เกี่ยวของเปน 
จำนวนมาก โดยเปนระบบการเชื่อมโยงการทำงานระหวาง 
ผูกำหนดนโยบายในระดับประเทศ ผานหนวยงานระดับ 
กระทรวง กรมและสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตางๆ 
ที่จัดเปนหนวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ 
องคการมหาชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทั้งในราย 
ยอยและกลุมสมาคมของภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

สำหรับตอนตอไปจะกลาวถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ 
พัฒนาและสงเสริมการสรางนวัตกรรมของ SMEs 
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อุปสรรคสำคัญของการ 
คาระหวางประเทศในอดีต 
คือ มาตรการทางภาษีที่ 

แตละประเทศประกาศใช เพื่อปกปอง 
อุตสาหกรรมท่ีมีความออนไหว หรือเปน 
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลยังตองการรักษา 
ตลาดไวใหแกผู ประกอบการภายใน 
ประเทศ 

แตตอมาการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทำความ 
ตกลงดานการคาเสรีท้ังแบบทวิภาคีและ 
พหุภาคีไดเขามามีบทบาทสำคัญเพื่อ 
การสนับสนุนการคาระหวางประเทศ 
โดยอาจจะเปดเสรีสินคาทั้งหมดหรือ 
แคกำหนดบางกลุมสินคารวมกัน จึงชวย 
ลดอุปสรรคทางการคาที่สำคัญ อยาง 
มาตรการทางภาษีใหกลายเปนศูนย 

อยางไรก็ตาม แมวาปจจุบันบทบาท 
ของมาตรการทางภาษีจะลดนอยลงไป 
แตอุปสรรคทางการคาท่ีเขามามีบทบาท 
มากขึ้นคือ มาตรการกีดกันทางการคา 
ที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Measures: 
NTMs)

เปนระเบียบขอบังคับท่ีรัฐบาลของ 
แตละประเทศกำหนดใหคูคาตองปฏิบัติ 
ตาม จะตองไมขัดตอพันธกรณีหรือ ขอ 
ตกลงการค าระหว างประเทศหร ือ 
มาตรฐานสากล โดยอาจเปนการกำหนด 
มาตรฐานสินคาไปจนถึงกระบวนการ 

อ
ขออนุญาตนำเขาสงออก เปนตน 

แตก็มีบางมาตรการจัดเปนอุปสรรค 
ทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff 
Barriers: NTBs) ซึ่งมีลักษณะที่ไมโปรง 
ใส เลือกปฏิบัติและมีนัยซอนเรนในการ 
ใชปกปองอุตสาหกรรมบางประเภท สิ่ง 
เหลานี้เองไดกลายเปนตนทุนแฝงตอผู 
ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ตางๆ กระทบตอความสามารถทางการ 
แขงขัน เพ่ิมภาระตนทุนและเปนอุปสรรค 
ในการเขาถึงตลาดตางประเทศ 

สำหรับผูประกอบการไทยท่ีสงออก 
สินคาไปยังประเทศคูคาสำคัญ 3 อันดับ 
แรก ไดแก อเมริกา จีนและญี่ปุน ตลาด 
เหลานี้มีแนวโนมการใช NTMs มากขึ้น 
จากแหลงขอมูล i-tip WTO เปรียบเทียบ 
ป 2005 และ 2015 พบวาในกลุม 
สินคาประเภทเดียวกันมีการใชมาตรการ 
เพ่ิมข้ึน ในอดีตสวนใหญจะเปนมาตรการ 
NTBs อาทิ มาตรการตอบโตการทุม 
ตลาด (Anti-dumping: AD) มาตรการ 
ปกปองพิเศษโดยเฉพาะกลุมสินคาเกษตร 
(Special Safeguard: SSG) เปนตน 
ขณะท่ีแนวโนมของมาตรการในปจจุบัน 
จะเปนกลุม NTMs และประเภทของ 
มาตรการที่ถูกใชมากที่สุด ไดแก ดาน 
สุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary 
Standard: SPS) และมาตรการทางเทคนิค 
(Technical Barriers to Trade: TBT) 

เมื่อสงออกสินคาผูประกอบการ 
จะเจอกับมาตรการ NTMs จาก 2 ฝง 
ไดแก มาตรการจากฝงไทยเกี่ยวกับการ 
สงออกและมาตรการจากตางประเทศ 
ที่กำหนดการนำเขาสินคา ตัวอยางเชน 
หากผูประกอบการไทยตองการสงสินคา 
พิกัดศุลกากร รหัส 87 กลุมสินคา 
ยานยนตและสวนประกอบไปยังประเทศ 
ญี่ปุน จะตองเจอกับมาตรการที่ญี่ปุน 
บังคับใช ไดแก มาตรการจำกัดปริมาณ 
(Quantitative Restriction: QR) 
เก่ียวกับกระบวนการขออนุญาตท้ังหมด 
12 มาตรการ และมาตรการทางเทคนิค 
เก่ียวกับมาตรฐานสินคา 4 มาตรการ แต 
ไมเจอมาตรการดานสงออกจากฝงไทย 
เนื่องจากไมมีการประกาศใชมาตรการ 
กับสินคากลุมนี้ เปนตน

อยางไรก็ตามนอกจากมาตรการฝง 
สงออกที่ตางประเทศประกาศใชแลว 
ยังมีมาตรการอีกกลุมหนึ่งที่สำคัญไม 
แพกันนั่นก็คือ NTMs ฝงนำเขาที่ไทย 
ประกาศใช ซึ่งไดกลายเปนอุปสรรค สง 
ผลกระทบตอผูประกอบการ เชน ตนทุน 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการนำเขาที 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมาตรการที่กระทบ 
กลุมสินคาทุนหรือสินคาวัตถุดิบท่ีจำเปน 
ตออุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

เมื ่อพิจารณาขอมูลสถิติการคา 
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย แสดง 

Non-Tariff Measure
อุปสรรคในยุคการค้าเสรี 
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ใหเห็นวากลุมสินคาทุนที่มีมูลคาการ 
นำเขาสูงสุดในป 2015 ไดแก กลุม 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่อง 
จักรไฟฟาและสวนประกอบ และเครื่อง 
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
จากฐานขอมูล i-tip WTO พบวากลุม 
สินคาทุนเหลาน้ีสวนใหญจะเจอมาตรการ 
ประเภทการจำกัดปริมาณ (QR) เก่ียวกับ 
การขออนุญาต ใบอนุญาตนำเขาและ 
การหามนำเขาสินคาบางชนิด ในภาพ 
รวมการใช NTMs ตอสินคาฝงนำเขา 
ของไทยจะเปนมาตรการประเภททาง 
เทคนิค (TBT) มากที่สุด รองลงมา จะ 
เปนดานสุขอนามัย (SPS) และการ 
จำกัดปริมาณ (QR) 

อยางที่ทราบกันดีวาการที่ไทยจะ
ปรับบทบาทตนเองใหเปนชาติการคา 
ดังที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การคา กระทรวงพาณิชย มุงสงเสริม 
ผลักดันน้ัน จำเปนตองไดรับการอำนวย 
ความสะดวกทางการคาทั้งนำเขาและ 
สงออก มาตรการกีดกันทางการคาที่ 
ไมใชภาษีในปจจุบันควรถูกทบทวน 
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพและ 
เอื้อตอการคา 

ทางทีดีอารไอ เสนอใหมีการจัดต้ัง 
หนวยงานขึ ้นมาแกไขปญหาเหลานี ้ 
โดยจะแบงประเภทปญหาเปน 2 สวน 
คือ ปญหาเชิงโครงสรางซึ่งเปนปญหา 
ระยะยาว และกลุมปญหาเฉพาะหนา 
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนตางๆ ปญหาใน 
สวนที่หนึ่งควรมีกลไกที่มีอำนาจในการ 
ตัดสินใจและสามารถประสานงานกับ 
หนวยงานตางๆ ที่เปนผูออกมาตรการ 
อาจจัดตั ้งเปนคณะกรรมการทำงาน 
รวมในการ Streamline NTMs เร่ิม 
พิจารณากลุมสินคาที่มีบทบาทสำคัญ 
ในการนำเขาสงออกกอน โดยในกลุม 

คณะทำงานควรมีสวนรวมโดยเจาหนาที่ 
จากหนวยงานผูออกมาตรการและการ 
รับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงมาตรการรวมกัน ทั้งนี้ 
ในระยะยาวควรวางระบบในการออก 
มาตรการ NTMs ใหมๆ โดยจะตองมี 

ระบบประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
จากการบ ั งค ับใช มาตรการต  างๆ 
(Regulatory Impact Assessment: 
RIA) การเสนอ NTMS ใหมนั้นจะตอง 
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ดวย เพื่อไมใหเปนอุปสรรคทางการคา 
ในอนาคต ในสวนของปญหาเฉพาะหนา 
เน่ืองจากหลายหนวยงานมีศูนยชวยเหลือ 
ผูประกอบการท่ีมีปญหา NTMs อยูแลว 
เชน Custom Care Center ของกรม 
ศุลกากร ศูนยรับรองเรียนของกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ เปนตน ปญหา 
คือขาดการทำงานรวมกันและยังเปนที่ 
สับสนแกผู ประกอบเวลาจะรองเรียน 
ปญหา ฉะนั้นจึงควรจะมีเจาภาพ ทำ 
หนาที่เสมือน One Stop Help Desk 
ขึ้นมาเพื่อแกปญหาแกผูประกอบการ 
เปนผู ประสานงานไปยังหนวยงานที ่ 

เกี ่ยวของเพื ่อลดความซ้ำซอนในการ 
ทำงาน 

ในสวนของผูประกอบการท่ีตองการ 
ทราบรายละเอียดของ NTMs เพิ่มเติม 
สามารถคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
อาทิ i-tip WTO เปนการรวบรวมการ 

รายงาน NTMs จากประเทศสมาชิก 
เว็บไซต Global Trade Alert เปน 
ขอมูลจากขาวและการรองเรียนปญหา
จากบุคคลทั่วไป สำหรับแหลงขอมูล 
ของไทยทางกรมการคาตางประเทศได
จัดทำฐานขอมูลสินคาที ่มีมาตรการ 
นำเขา-สงออก ตามประกาศกระทรวง 
พาณิชย หรอืขอมูลจากคลังขอมูลทาง 
การคาของไทย (Thailand National 
Trade Repository) 

ขอมูลเพิ่มเติม
ทีมจัดการความรูและส่ือสารสาธารณะ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
โทร.02-718-5460 ตอ 511 
e-mail: kmteam@tdri.or.th

แม้ว่าปัจจุบันบทบาทของมาตรการทางภาษีจะ 
ลดน้อยลงไป แต่อุปสรรคทางการค้าท่ีเข้ามามี 
บทบาทมากข้ึนคือ มาตรการกีดกันทางการค้า 
ท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 
เป็นระเบียบข้อบังคับท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศ 
กำหนดให้คู่ค้าต้องปฏิบัติตาม จะต้องไม่ขัดต่อ 
พันธกรณีหรือข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือ
มาตรฐารสากล โดยอาจเป็นการกำหนดมาตรฐาน 
สินค้าไปจนถึงกระบวนการขออนุญาตนำเข้า 
ส่งออก  
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การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2559 
มีการลดภาษีสินคาเกษตรระหวางประเทศสมาชิก 
เหลือ 0% รวมถึงการมีตลาดและฐานการผลิต 

เดียวกัน ทำใหมีการเคลื่อนยายสินคา แรงงาน และ การ 
ลงทุนไดอยางเสรีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ 
กับผลไมของไทย ตั้งแตการผลิต (เกษตรกร) การตลาด 
(ผูประกอบการคาผลไม ) การสงออก (ผูสงออก) เนื่องจาก 
ในปจจุบันผูนำเขาผลไมของไทย (ชาวตางดาว) เชน จีน 
เวียดนาม เปนตน ไดมีการเขามารับซื้อผลไมถึงแหลงผลิตใน 
ประเทศไทย ทั้งในรูปแบบการรวมทุนกับผูประกอบการคา 
ผลไมชาวไทย (ลงชาวไทย) Outsourcing หรือ Nominee 
แลวแตกรณี ในการรวบรวมผลไม และบางรายมีการลงทุนสราง 
โรงอบ โรงงานแปรรูปผลไม เพื่อสงออกผลไมและผลิตภัณฑ 
ท่ีแปรรูปจากผลไม ออกตามดานชายแดนของไทยและประเทศ 
เพ่ือนบานไปประเทศปลายทาง การเขามาประกอบธุรกิจของ 
ลงชาวตางดาวในในไทย ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ใช 
ในการกำกับดูแลลงชาวตางดาวที่สงออกผลไมกลับประเทศ 
ดังน้ันการเขามาของลงชาวตางดาวจะมีผลกระทบตอศักยภาพ 
การแขงขันของลงชาวไทยในดานบวกหรือลบทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
ศึกษาขอมูลและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลงชาวตางดาว 
ในไทย รวมไปถึงเสนทางและวิธีการที่ใชในการสงออกไปยัง 
ประเทศปลายทาง เพื่อนำมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค ใหผูที่เกี่ยวของนำผลการศึกษาไปใชสงเสริม 
การเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และเปนแนวทางในการ 

ก
ปรับตัว เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป สำหรับ 
การศึกษาครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการคา 
ผลไมในประเทศไทย (ลงผลไม) รวมถึง จุดรับซื้อผลไมซึ่งจะ 
เปดเฉพาะฤดูกาลผลผลิตออกสูตลาด และเกษตรกรชาวสวน 
โดยวิธีการศึกษา มีทั้งการศึกษาขอมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
ซึ่งขอมูลปฐมภูมิ เปนการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการคา 
ผลไมไทย ผูประกอบการคาผลไมตางชาติ และเกษตรชาว 
สวนไทย รวมไปถึงการใชแบบสอบถาม ในการเก็บขอมูล 
เก่ียวกับการดำเนินงานของผูประกอบการคาผลไมในประเทศ 
ไทยในจังหวัดเปาหมาย สำหรับขอมูลทุติยภูมิเปนการศึกษา 
รวบรวมขอมูลท่ัวไปและบทวิเคราะหทีเ่ก่ียวของกับผลไมไทย 
และผลไมในประเทศอาเซียน+3 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ กรณี 
ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ชาวต่างด้าว 
(ล้งชาวต่างประเทศ) เข้ามาประกอบธุรกิจใน 
แหล่งผลิตผลไม้ของไทย และตลาดผลไม้ 
เศรษฐกิจที่สำคัญและผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากการศึกษาขอมูลทั้งจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
แลวนำมาวิเคราะหผลกระทบ กรณีผูประกอบการรับซ้ือผลไม 
ชาวตางดาว (ลงชาวตางประเทศ) เขามาประกอบธุรกิจใน 
แหลงผลิตผลไมของไทย และตลาดผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญ 
และผลิตภัณฑแปรรูป สามารถแบงผลกระทบออกเปน 4 กลุม 
คือ ผลกระทบตอเกษตรกรชาวสวนผลไมไทย ผลกระทบตอ 
ผูประกอบการคาผลไมไทยรวมถึงผูสงออกไทย ผลกระทบตอ 

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ 
กรณีผู้ประกอบการ
รับซื้อผลไม้ชาวต่างด้าว 
และตลาดผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญและผลิตภัณฑ์แปรรูป
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ภาครัฐ และผลกระทบตอผูบริโภคในประเทศไทย

ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทย
เกษตรกรชาวสวนผลไมไทยสวนใหญที่ไดรับผลกระทบ 

จากกรณีผูประกอบการรับซ้ือผลไมชาวตางดาว (ลงชาวตางประเทศ) 
เขามาประกอบธุรกิจในแหลงผลิตผลไมของไทยสวนใหญ 
เปนเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคเหนือ ซึ่งมีปริมาณ 
การเพาะปลูก ผลไมประเภทที่นิยมในตางประเทศ ซึ่งไดแก 
ลำไย ทุเรียน มังคุด โดยเฉพาะอยางยิ่งลำไยและทุเรียนที่เปน 
ที่นิยมของผูบริโภคในประเทศจีน จึงทำใหมีผูประกอบการ 
รับซ้ือผลไมชาวจีนเขามาดำเนินกิจการในประเทศไทยมากข้ึน 
ท้ังโดยทางตรง คือ เขามารับซ้ือเองถึงสวนและทางออมท่ีมอบ 
หมายใหลงไทย เปนผูดำเนินการทุกอยางแทน ซึ่งผลกระทบ 
ตอเกษตรกรสวนใหญเปนผลกระทบในทางบวก กลาวคือ การ 
เขามาประกอบธุรกิจของลงชาวตางประเทศในแหลงผลิตผลไม 
ของไทย ถือเปนการอำนวยความสะดวกในการขายผลผลิต 
ใหแกเกษตรกร เนื่องจากมีการเขามารับซื้อถึงสวน อีกทั้ง 
สามารถขายผลผลิตไดราคาสูงขึ้น รวมถึงการทำสัญญาเหมา 
สวนที่จะทำใหเกษตรกรมั่นใจไดวาจะสามารถขายผลผลิตได 
แนนอน บางรายที่ขาดแคลนเงินทุนในการผลิต ลงชาวตาง 
ประเทศที่เขามาทำสัญญาเหมาสวนก็จะใหทั้งเงินทุน ปจจัย 

การผลิต รวมทั้งแรงงานในการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ การทำสัญญา 
เหมาสวนนั้น เกษตรกรสวนใหญไดรับผลกระทบในทางบวก 
เน่ืองจากเปนการรับประกันวาเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิต 
ไดแนนอน ตามปริมาณและราคาที่ตกลงกันในสัญญา 

แตอยางไรก็ตาม อาจมีเกษตรกรบางรายท่ีถูกเอาเปรียบ 
ไดในทางปฏิบัติ เชน กรณีสัญญาเหมาสวนลำไยที่ระบุเหมา 
เปนกิโลกรัม โดยทำสัญญาเหมาในราคาชอดี (เบอร 1-4) 
สวนเกรดนอกเหนือจากเบอร 1-4 จะเหมาในอีกราคาหนึ่ง 
ที่ราคาต่ำกวา จะทำใหเกษตรกรเสียเปรียบจากการคัดเกรด 
ซึ่งสวนใหญถูกคัดอยูในเกรดนอกเหนือจากเบอร 1-4 แตเมื่อ 
ทำการซื้อขายแลว ลงจะนำลำไยดังกลาวไปขายในเกรดราคา 
ชอดี (เบอร 1-4) เปนตน นอกจากนี้ เกษตรกรบางราย 
ประสบกับปญหาพฤติกรรมของลงตางชาติบางรายท่ีผิดสัญญา 
เชน ปญหาลงจีนรับซื้อลำไยผิดสัญญาในอำเภอโปงน้ำรอน 
จังหวัดจันทบุรี ท่ีไดเกิดปญหาลงจีนเหมาสวนลำไย ผิดสัญญา 
จำนวนหลายราย เชน กรณีที่ความตองการของตลาดต่ำ ลง 
จะเลือกเก็บเฉพาะขนาดใหญ เบอร 1-3 จากนั้นไมมาเก็บ 
ตามกำหนด หากชาวสวนนำไปขายใหลงอื่นก็จะถูกปรับ ใน 
ที่สุดลำไยจะสุกงอมและรวง ทำใหตกเกรดมาเปนเบอร 5 
หรือการคัดเลือกลำไยก็มีมาตรฐานตางกัน ทำใหราคาตางกัน 
เปนตน หรือบางรายอาจละทิ้งสัญญาไป ซึ่งกรณีดังกลาว 
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ทำใหเอาผิดลงจีนไดยาก เนื่องจากลงจีนเขาในรูปแบบของ 
นอมินี หรือบางรายเขามาโดยใชวีซานักทองเที่ยว 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าผลไม้ไทย 
(รวมถึงผู้ส่งออกไทย)

สำหรับผูประกอบการคาผลไมไทยมีทั้งกลุมที่ไดรับผล 
กระทบในทางบวก และกลุมที่ไดรับผลกระทบในทางลบ ซึ่ง 
ในสวนของผูที่ไดรับผลกระทบในทางบวก คือ ผูประกอบการ 
ที่มีการรวมทุนกับลงชาวตางประเทศ หรือเปนผูดำเนินการ 
แทนลงชาวตางประเทศ โดยผูประกอบการในกลุมนี้จะไดรับ 
ทั้งผลตอบแทนและความสัมพันธอันดีในการดำเนินธุรกิจใน
อนาคต เชน การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ และการมีชองทาง 
ในการตลาดตางประเทศ เปนตน ขณะที่ผูที่ไดรับผลกระทบ 
ในทางลบ คือ ผูประกอบการท่ีเปนคูแขงกับลงชาวตางประเทศ 
เนื่องจากไมสามารถแขงขันไดทั้งในดานเงินทุนและดานการ 
ตลาดในตางประเทศ ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเลือกที่จะขายผล 
ผลิตใหกับลงชาวตางประเทศเน่ืองจากไดราคาดีกวาและสามารถ 
ขายผลผลิตไดแนนอน นอกจากนี้ ในปจจุบันลงตางชาติใช 
กลยุทธในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยมีการเขามาเชาสวน แลวจาง 

เกษตรกรคนไทยเปนผูดูแลการผลิตให เชน การเชาสวนกลวย 
ในจังหวัดเชียงราย เปนตน นอกจากการเขามาเชาที่ดินเพื่อ 
ทำสวนเองแลว ลงจีนยังดำเนินการดานทำโลจิสติกสเองอีก 
ดวย เชน ชิปปง (Shipping) และขนสง เปนตน ซึ่งใน 
อนาคตอาจเกิดปญหาการครอบงำการดำเนินกิจการประกอบ 
คาผลไมในประเทศไทยจากลงจีนได 

ผลกระทบต่อภาครัฐ
เมื่อมีผูประกอบการรับซื้อผลไมชาวตางดาว (ลงชาว 

ตางประเทศ)  เขามาประกอบธุรกิจในแหลงผลิตผลไมของไทย 
มากขึ้น แลวมีบางสวนที่ไดรับผลกระทบในทางลบ ทำให 
ภาครัฐตองเขามาดำเนินการแกไขปญหาตางๆ โดยปรับปรุง 
มาตรการท่ีมีอยูแลว เชน มาตรการการตรวจสอบดานสุขอนามัย 
ใหเขมงวดมากขึ้น การรับรองมาตรฐานการผลิตใหสามารถ 
สงออกได และมาตรการการจัดระเบียบทางการคาโดยมีการ 
บังคับทางกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น เปนตน นอกจากนี้ยัง 
ออกมาตรการใหมเพื่อแกไขปญหา เชน การออกมาตรการ 
ควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางชาติใหมีการปฏิบัติที่ 
ถูกตอง เปนตน นอกจากนี้ ในการสงออกผลไมของไทยไป 
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ประเทศอาเซียน +3 ภายใตความตกลงความตกลงการคาสินคา 
ของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) 
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China 
Free Trade Agreement : ACFTA) ความตกลงเขตการคา 
เสรีอาเซียน - เกาหลี และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
อาเซียน - ญี่ปุน (ASEAN - Japan Comprehensive 
Economic Partnership: AJCEP) ในปจจุบันนั้นมีภาษีเปน 
ศูนย แตในการสงออกยังมีมาตรการและอุปสรรคทางการคา 
ที่ไมใชภาษีตางๆ หลายประการ ทำใหภาครัฐควรมีการเจรจา 
ลดเงื่อนไขการกีดกันทางการคาเพื่อใหสามารถสงออกผลไม 
ไทยไดมากข้ึน สำหรับกรณีท่ีเกษตรกรบางรายประสบกับปญหา 
พฤติกรรม ของลงตางชาติบางรายที่ผิดสัญญานั้น ทำใหภาค 
รัฐตองเขามามีสวนผลักดันใหเกิดการใชสัญญากลางในการ 
ซื้อ-ขายขึ้น เชน หนังสือสัญญากลางซื้อ-ขายลำไยที่จัดทำ 
โดยหอการคา จังหวัดจันทบุรี เปนตน

ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศไทย
ผูบริโภคในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการบริโภค

ผลผลิตคุณภาพต่ำ กลาวคือ ในผลผลิตบางประเภทที่เปนที่ 
นิยมในตางประเทศ เชน ลำไย ทุเรียน และมังคุดนั้น สวน 
ใหญจะสงออกขายตางประเทศ ซึ่งผลผลิตเกรดคุณภาพสูง 
จะขายใหกับผูบริโภคในตางประเทศ ขณะที่ผลผลิตที่ขายใน 
ประเทศไทยสวนใหญจะเปนผลผลิตในเกรดท่ีไมผานการสงออก 
ดังนั้น ทำใหผลไมที่มีคุณภาพสูงมีปริมาณไมเพียงพอตอการ 
บริโภคในประเทศและมีราคาคอนขางสูง1 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสังเคราะห์ 
ผลกระทบ กรณีผู้ประกอบการรับซื้อ 
ผลไม้ชาวต่างด้าว (ล้งชาวต่างประเทศ) 
เข้ามาประกอบธุรกิจในแหล่งผลิตผลไม้ 
ของไทย และตลาดผลไม้เศรษฐกิจที่ 
สำคัญและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ในชวงหลายปที่ผานมานั้น ราคาสินคาผลไมไทยตกต่ำ 
เกษตรกรตองการใหรัฐบาลเขาไปชวยเหลือ แตอาจจะไม 
เพียงพอกับความตองการของเกษตรกร ตอมามีนักธุรกิจ หรือ 
ที่เรียกวา ลง สวนใหญแลวจะเปนลงจีน เขามารับซื้อผลไม 

ซึ่งทำใหราคาผลไมสูงขึ้น แตเมื่อเวลาผานไป ลงนั้นไมไดรับ 
ซื้อผลไมจากผูรวบรวมอยางเดียว มีการเขาไปซื้อแบบเหมา 
สวน ยกตัวอยาง กรณีเหมาสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี กรณี 
ลงทุนมาจัดตั้งโรงงาน และเชาโรงอบลำไยที่จังหวัดเชียงราย 
และเชียงใหม และกรณีการใชต้ังบริษัทท้ังท่ีรวมทุน และนอมินี 
เพื่อทำธุรกิจผลไมในประเทศไทย ดูเหมือนวาจะมีการรุกคืบ 
เขามาทำธุรกิจผลไมแบบครบวงจร โดยเกือบจะไมเหลือพื้นที่ 
ทำธุรกิจใหกับคนไทย หากสถานการณยังเปนอยูอยางนี้อะไร 
จะเกิดขึ้นกับธุรกิจผลไมไทยทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวของกับคนไทย 
หลายกลุม ไดแก เกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูรวบรวมผลไม 
ธุรกิจโลจิสติกสไทย และผูบริโภคชาวไทย สาเหตุสำคัญที่ลง 
เขามาอยางรวดเร็วคือ “ตลาดจีน” ที่เปนตัวกระตุนและเปน 
ปจจัยสำคัญในการเขามาทำธุรกิจผลไม โดยที่ตลาดจีนถูก 
ควบคุมโดยนักธุรกิจจีน ซึ่งนักธุรกิจไทยไมสามารถเขาไปมี 
บทบาทอะไรไดเลย กฎหมายการนำเขาผลไมของจีนก็ระบุ 
ชัดเจนวา “ตองนำเขาผานบริษัทจีน” การที่ลงจีนมีตลาดอยู 
ในมือ ในอนาคตยอมสามารถกำหนดราคาไดตามที่ตองการ 
การเขามาของลงจีนเขามาในหลากหลายรูปแบบตามจังหวัด 
ตางๆ ของไทย อยางไรก็ตาม ลงจีนเขามาทำธุรกิจสินคาผลไม 
ของไทย มองในแงของการทำตลาดในระยะสั้นถือวา “สงผล 
ดีตอตัวเกษตรกรไทย” เพราะมีตลาดแนนอน และราคาไมตก 
แตในระยะยาวยังไมสามารถคาดการณได หากผูประกอบการ 
ชาวตางประเทศโดยเฉพาะผูประกอบการจีนเปลี่ยนคำสั่งซื้อ 
ไปซื้อผลไมจากประเทศเพื่อนบานในอาเซียนแทน จะทำให 
ผลไมไทยลนตลาดได และสงผลกระทบตอราคาและรายได 
ของเกษตร ผูประกอบการคาผลไมในประเทศไทย รวมถึง 
ผูที่เกี่ยวของท้ังระบบ ดังนั้นผูที่เกี่ยวของควรจะรวมกันหา 
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวใหจริงจัง เพื่อปองกันการ 
ผูกขาดทางตลาด ดังตอไปนี้

1) เกษตรกร
• เกษตรกรควรผลิตและรักษาคุณภาพของสินคา 

เพื่อใหไดตามมาตรฐานการสงออก
• รวมกลุมกันเปนสหกรณ และวิสาหกิจชุมชน ท่ีเขมแข็ง 

เพื่อสรางอำนาจการตอรอง สนับสนุนแหลงเงินทุน รวมไปถึง 
มีการแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางสมาชิก 

• สรางความเขมแขงและเพ่ิมบทบาทของ “สหกรณการ 

1 จากการสัมภาษณผูประกอบการคาผลไมในประเทศไทย

31

Driving towards ASEAN+



เกษตร” ซื้อขายผลไมในตางประเทศ และทำการรวบรวม 
ผลไมและขายใหกับลงจีนโดยตรง 

• ใชการแปรรูปเพิ่มมูลคา เชน การเก็บแบบแชแข็ง 
แปรรูปหรือเชื่อมโยงการทองเที่ยวในทองถิ่น และใหความ 
สำคัญกับตลาดภายในประเทศมากขึ้น ใชประโยชนจากเขต 
เศรษฐกิจพิเศษตางๆ ท่ีมีอยูแลว หรือจัดเปนพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ 
เชน จังหวัดจันทบุรี จังหวดัตราด เปนศูนยรวมและกระจาย 
ผลไม หรือเปนตลาดกลางภายในประเทศในการกระจาย 
ผลผลิตผลไมไปสูภูมิภาคตางๆ มีการปรับแผนการตลาด เพิ่ม 
ชองทางการจำหนายผลผลิตผานโซเชียลมีเดีย

2) ผูประกอบการคาผลไมชาวไทย (ลงไทย)
• ทำธุรกิจในประเทศรวมกับลงจีน ในหนึ่งธุรกิจผลไม 

นักธุรกิจไทยและจีนตองแบงการดำเนินไมใหลงจีนดำเนินการ 
ทั้งธุรกิจ รวมไปถึงการรวมทุนกับลงจีนในการสงออกสินคา

• หาชองทางตลาดอ่ืนในการจำหนายสินคา เชน ตลาด 
อินเดียที่กำลังซื้อกำลังเพิ่มขึ้น คนไทยหรือนักธุรกิจไทยสนใจ 
ตลาดอินเดียนอยเมื่อเทียบกับตลาดจีน ป 2559 คาดวา 
อินเดียจะมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่สูงกวาจีน

• ผูสงออกรวมตัวเปนสมาคม เพื่อสรางอำนาจการ 

ตอรองกับคูคา และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
• ผูประกอบการสงออกของไทยตองปรับเปล่ียนวิธีการ 

ทำการคา เชน โครงการผูซื้อพบผูขายเพื่อตัดพอคาคนกลาง 
โดยผูประกอบการสงออกของไทยพบลงจีนที่ตลาดไฮกรีน 
(หนานหนิง) และตลาดเจียงหนาน (กวางโจว) โดยตรง และ 
ผูประกอบการสงออกของไทยพบลงเวียดนามที่ตลาดลอง 
เบียน (ฮานอย) โดยตรง

3) ภาครัฐบาล
• ภาครัฐสนับสนุน และผลักดันใหผูประกอบการสง 

ออกมีความสามารถเขาไปรวมทุนทำธุรกิจกับจีนได โดยใหผู 
ประกอบการไทยเขาไปตั้งบริษัททำการคาขายในประเทศจีน 
ไมตองใหลงจีนเขามาซื้อผลไมจากประเทศไทย แลวนำกลับ 
ไปขาย ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับกลไกตลาด และลดการเขามา 
ทำธุรกิจรับซื้อผลไมของพอคาชาวจีน

• ผลักดันและสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมใหม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลไมไทย และตอยอดในเชิงพาณิชย 
ได เชน ทุเรียนอัดเม็ด ทุเรียนผงพรอมดื่ม 3 in 1 เปนตน

• เพ่ิมชองทางการจำหนาย โดยการจัดต้ังศูนยกระจาย 
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สินคาและเครือขายของไทยในมณฑลที่สำคัญเพื่อกระจาย 
สินคาเกษตรของไทยใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

• ขยายเสนทางขนสงทางบกไปสูมณฑลยูนนานและ 
ใหมีธุรกิจเรือขนสงของไทยในเสนทางลุมแมน้ำโขง โดยรวมมือ 
กับประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม ลาว

• จัดต้ังศูนยกลางดานขอมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ท่ีเก่ียวกับ 
จีน เพื่อใหผูสงออกไทยทราบขอมูลกฎหมาย ระเบียบ ตลอด 
จนวัฒนธรรมการคาของจีน

• จัดอบรมดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) 
เพื่อเพิ่มชองทางการคาขายแบบออนไลนไปยังตลาดทั่วโลก

• จัดระเบียบฐานขอมูลจำนวนผูประกอบการผลไม 
ในแตละจังหวัดของไทย ฐานขอมูลท่ีวาตองมีรายช่ือ แยกตาม 
ประเภทผลไม แยกทุกจีน 100 เปอรเซ็นต บริษัทรวมทุนและ 
บริษัทไทย 

• หาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดเก็บภาษีเงินได 
นิติบุคคลตางชาติที่เขามาทำธุรกิจในไทย เนื่องจากที่ผานมา 
พบวาการทำธุรกิจลงแบบบุคคลธรรมยังไมมีการเสียภาษี ตาง 
จากนิติบุคคลไทยที่ตองเสียภาษี รวมทั้งใหมีการกำกับดูแล 
การนำเขาสงออกผลไมใหเปนไปตามกฎระเบียบของท้ังประเทศ 

ไทยและตางประเทศ
• เจรจาผอนปรน หรือยกเลิกขอจำกัด เงื่อนไขที่เปน 

อุปสรรคตอการการคา
• จัดโซนนิ่งในการผลิตลำไย เชน ผลิตลำไยนอกฤดู 

(กอนเทศกาลตรุษจีน ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ เทศกาล 
สารทจีน ชวงเดือนสิงหาคม) เพ่ือลดปริมาณการผลิต จะทำให 
สินคาเปนท่ีตองการของตลาด  และชวยพยุงราคาสินคา นอกจาก 
นี้ ตองมีการปรับคุณภาพของผลผลิต ใหลำไยมีลูกโต สีทอง 
สวยงาม คุณภาพไดเกรด AA ประมาณ 70% ขึ้นไป ดาน 
สหกรณตองหาวิธีชวยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนดานขอมูล 
วิชาการ

• สนับสนุนดานเงินทุน เชน มีเงินกองทุนสนับสนุนใหกับ 
ผูประกอบการผลไมไทย การเขาถึงสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ เปนตน 
เพื่อใหผูประกอบการลงไทยสามารถแขงขันกับลงตางชาติได 

• สงเสริมการปลูกไมผลโดยมีแรงจูงใจใหคนรุนใหมมี 
ชองทางในการทำการคาขายไดสะดวก

• จัดใหมีการประชุมความรวมมือกัน ระหวางหนวยงาน 
ภาครัฐ เชน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ เปนตน โดยมภีาคเอกชนเขามามีสวนรวม 
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จีนเปนตลาดขนาดใหญ
ที่มีจำนวนประชากรมาก 
ที่สุดในโลก เมื่อประกอบ 

กับการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและ 
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื ่อง 
สังเกตจากเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวใน 
ระดับ 2 หลักตลอดชวงหลายปท่ีผานมา 
สงผลใหมีการขยายตัวของเมืองจนการ 
บริโภคสินคาและบริการของจีนเพิ่มขึ้น 
อยางมาก จีนจึงกลายเปนที่หมายปอง 
ของผูผลิตสินคาและนักลงทุนจากทั่ว 
โลก อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนที่ 
ชะลอตัวลงในปจจุบันอาจทำใหหลาย 
ฝายเกิดคำถามวาตลาดจีนยังมีมนตขลัง 
อยูหรือไม และพฤติกรรมของผูบริโภค 
ชาวจีนจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

ลาสุด McKinsey บริษัทที่ปรึกษา 
ดานธุรกิจและการตลาดชั้นนำของโลก 
ไดเผยแพรผลสำรวจพฤติกรรมของชาว 
จีนที่มีอายุระหวาง 18-56 ป จาก 44 
เมือง ซึ่งมีสัดสวน GDP รวมกันราว 
รอยละ 75 ของ GDP รวมของทั้ง 
ประเทศ และมีสัดสวนประชากรรวม 
กันราวคร่ึงหน่ึงของประชากรท้ังประเทศ 
มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับทัศนคติ 
และพฤติกรรมของผูบริโภคชาวจีนยุค 
ใหม ดังนี้ 

ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคชาวจีนยังอยู ่  
ในระดับสูงแม้เศรษฐกิจ
จะชะลอตัวลง

ผู ตอบแบบสอบถามชาวจีนถึง 
รอยละ 55 ยังมองวาครอบครัวของ 
ตนเองจะมีรายไดเพิ่มขึ้นในชวง 5 ป 
ขางหนา (ลดลงจากผลสำรวจในป 2555 
เพียงรอยละ 2) ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบ 
กับผลสำรวจของชาวอเมริกันและชาว 
สหราชอาณาจักรในป 2554 ที่เชื่อมั่น 
วาครอบครัวของตนเองจะมีรายไดเพิ่ม 
ขึ้นเพียงรอยละ 32 และ รอยละ 30 
ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม การที่ผูบริโภคชาว 
จีนมีความเชื่อมั่นวาตนเองจะมีรายได 
เพิ่มขึ้นและยังมีแนวโนมจะใชจายเงิน 
เพิ่มขึ้นดังกลาว ไมไดหมายความวา 
ชาวจีนจะไมตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศที่ชะลอตัวลง ในทางกลับ 
กัน ชาวจีนสวนใหญกลับใหความสำคัญ 
มากขึ้นกับการใชเงินใหเหมาะสมกับ 
ฐานะ และเห็นวาควรเก็บออมเงินไว 
ใหเพียงพอ ดังสะทอนจากผลสำรวจ 
ที่มีสัดสวนของผู ที ่เห็นวาควรใชเงิน 
ใหเหมาะสมกับฐานะ โดยไมกูหนี้ยืม 
สิน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ทั้งนี้ เหตุผล 
ประการหนึ่งที่ทำใหชาวจีนรูสึกวาการ 
มีเง ินออมใหเพียงพอเปนสิ ่งสำคัญ 
เนื่องจากมีชาวจีนถึงรอยละ 58 ที่มี 
ความกังวลวาวิถีชีวิตที่รีบเรง มีความ 
เครียดและความกดดันมากขึ้น อาจ 
ทำใหว ันหนึ ่งตนเองหรือสมาชิกใน 
ครอบครัวเกิดเจ็บปวยขึ้นได ซึ่งจะทำ 
ใหตองใชเงินจำนวนมาก จึงควรออม 
เงินไวแตเนิ่นๆ

ชาวจีนหันมาใช้จ่ายกับ
บริการที่เป็น Lifestyle  
รวมถึงการซื้อ 
ประสบการณ์มากขึ้น 

แมชาวจีนจะยังมีความเชื่อมั่นใน 
การใชจาย แตรูปแบบการซื้อสินคา 
และบริการไดเปลี่ยนแปลงไป ชาวจีน 
ไมไดซื ้อทุกอยางที ่ขวางหนาเหมือน 
เชนที่ผานมา ปจจุบันผูบริโภคชาวจีน 
มีการเลือกมากขึ้นกอนที่จะซื้อสินคา 
และบริการใดๆ และจะเลือกซื้อเฉพาะ 
สินคาหรือบริการที่เห็นวาคุมคาหรือ 
ใหความสำคัญ ซึ่งสินคาหรือบริการที่ 
ชาวจีนใหความสำคัญในยุคนี้เปลี ่ยน 
ไปจากเดิม ยกตัวอยางเชน รถยนตที่ 
เคยเปนเครื่องแสดงสถานะทางสังคม 
ในชวงกอนหนานี ้ แตลาสุดชาวจีนกวา 
ครึ ่งเห็นวารถยนตไมใชเครื ่องแสดง 
สถานะทางสังคมอีกตอไป ชาวจีนราว 
รอยละ 40 เห็นวาตนเองไมจำเปน 
ตองมีรถยนตเพราะมีทางเลือกอื่นใน 
การเดินทาง และหากจำเปนตองใช 
รถยนตก็ยินดีจะใชรถยนตเชาเปนครั้ง 
คราวไป ทั้งนี้ ปจจุบันผูบริโภคชาวจีน 
มีแนวโนมหันไปจับจายเงินกับการซื้อ 
บริการที่เกี่ยวของกับ Lifestyle หรือ 
การซื ้อประสบการณมากยิ ่งขึ ้นแทน 
การซื ้อสินคาหรือบริการขั ้นพื ้นฐาน 
โดยเฉพาะการใชจายเงินกับกิจกรรม 
ในเวลาวาง กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
ตลอดจน การเดินทางไปทองเที่ยวใน 
ตางประเทศ สังเกตจากรายไดรวมของ 

จ

พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่
ในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัว
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และจะไมทดลองใชหรือซ้ือสินคาแบรนด 
อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้ พฤติกรรม 
เชนน้ีเกิดข้ึนกับสินคาหลายหมวด ไมวา 
จะเปนผลิตภัณฑเพื ่อสุขภาพและ 
ความงาม ที่มีผูบริโภคถึงรอยละ 83 
ที่ระบุวาจะเลือกซื ้อเฉพาะแบรนดที ่ 
อยูในใจของตนเองเทานั้น อาหารและ 
เครื่องดื่ม เสื้อผา เครื่องนุงหม ตลอด 
จนสินคาอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ การที่ 
ผูบริโภคมีความภักดีกับสินคาเพียงไม 
กี่แบรนดเชนนี้ ถือเปนความทาทาย 
สำหรับสินคาแบรนดใหมๆ ที่ตองการ 
เขาสูตลาด เนื่องจากการทำโปรโมชั่น 
เพื่อใหผูบริโภคหันมาทดลองใชสินคา 
แบรนดใหมๆ ไดผลนอยลง เพราะผู 
บริโภคสวนใหญไมยอมเปดใจทดลอง 
สินคาแบรนดใหมๆ   

ผู้บริโภคชาวจีนให้ความ 
สำคัญกับการดูแล 
สุขภาพมากข้ึนในทุกมิติ 

ชาวจีนเริ่มตระหนักวารายไดและ 
ความเปนอยู ที ่ด ีขึ ้นของตนอาจตอง 
แลกมาดวยความสุขหรือชีวิตสวนตัว 
ที่สูญเสียไป สังเกตจากที่มีชาวจีนถึง 
รอยละ 42 ที่เห็นวาตนเองมีความสุข 
กับชีวิตไดยากขึ้น และรอยละ 45 ที่ 
คาดวาตนเองจะตองเผชิญความกดดัน 
ที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีชาวจีนจำนวน 
มากขึ้นที่พยายามรักษาสมดุลในชีวิต 
และพยายามดูแลสุขภาพของตนเอง 
ในดานตางๆ อาทิ

การเลือกรับประทานอาหารที ่ 
มีประโยชนและดีตอสุขภาพ สะทอน 
จากความนิยมดื ่มน้ำอัดลมที ่ลดลง 
อยางมาก จากรอยละ 84 ในป 2555 
เหลือรอยละ 63 ในป 2558 สวนทาง 
กับน้ำผลไมที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันก็มีชาวจีนจำนวนไมนอย 
ที่เลือกซื้ออาหารอินทรีย เพราะเชื่อวา 

เปนอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งแมปจจุบัน 
จีนจะยังไมมีระบบรับรองมาตรฐาน 
อาหารอินทรียอยางเปนทางการ แต 
ก็มีเอกชนหลายรายที่พยายามพัฒนา 
มาตรฐานสินคาของตนเอง เพื่อเจาะ 
ตลาดผูบริโภคกลุมน้ี อาทิ Ole ซ่ึงเปน 
ซูเปอรมารเก็ตแหงแรกที่เนนจำหนาย 
สินคาอินทรียและสินคานำเขา 

ชาวจีนนิยมออกกำลังกายและ
เลนกีฬามากข้ึน เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง 
ปจจุบันมีชาวจีนที่อยูอาศัยในเมืองถึง 
รอยละ 73 ออกกำลังกายหรือเลน 
กีฬา (ใกลเคียงกับสหรัฐฯ ที่ประชากร 
รอยละ 70 ออกกำลังกายหรือเลนกีฬา) 
และสัดสวนดังกลาวยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
จึงสงผลดีตอสินคาที่เกี่ยวของกับการ 
ออกกำลังกายและการเลนกีฬา อาทิ 
ชุดกีฬา รองเทา ตลอดจนอุปกรณ 
ออกกำลังกายและอุปกรณกีฬา 

การดูแลสุขภาพในเชิงปองกัน 
การที่ชาวจีนเปนกังวลเกี่ยวกับความ 
เสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บปวยในอนาคตทั้ง 
ของตนเองและคนรอบขาง ทำใหสินคา 
และบริการที่เกี่ยวกับการปองกันหรือ 
ดูแลสุขภาพเปนที่นิยมในหมูผูบริโภค 
ชาวจีน อาทิ การทำประกันสุขภาพ การ 
ตรวจสุขภาพประจำป รวมถึงอุปกรณสวม 
ใสได (Wearables) และแอพพลิเคชั่น 
ท่ีเก่ียวของกับ Lifestyle เชน อุปกรณ 
หรือแอพพลิเคชั่นที่นับจำนวนกาวที่ 
เดิน วัดระยะเวลาและคุณภาพการนอน 
หลับ วัดอัตราการเตนของหัวใจ ตรวจ 
สอบจำนวนแคลอรีที่รางกายเผาผลาญ 
เปนตน  

ชาวจีนหันมาใส่ใจ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น 

แมชาวจีนในปจจุบันยังคงตอง 
การความร่ำรวยและตองการมีสถานะ 
ทางสังคม แตในระยะหลังมุมมองตอ 

ภาพยนตรที ่ฉายในจีนที ่เพิ ่มขึ ้นถึง 
รอยละ 50 และจำนวนนักทองเที่ยว 
จีนท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในตางประเทศ 
สูงถึง 70 ลานคน ในป 2558 สวน 
ทางกับคาใชจายในการซื้ออาหารและ 
เครื ่องดื ่มไปรับประทานที ่บ านที ่ม ี 
แนวโนมลดลง

ชาวจีนนิยมเลือกซื้อ
สินค้าพรีเมียมมากขึ้น

สะทอนจากผลสำรวจที่พบวาผู 
บริโภคราวครึ่งหนึ่งมักเลือกซื้อสินคา
ที่ดีที ่สุดและแพงที่สุดเทาที่ตนเองจะ
สามารถซ้ือได ซ่ึงสัดสวนดังกลาวเพ่ิมข้ึน 
มากเมื่อเทียบกับผลสำรวจในครั้งกอน 
หนา โดยเฉพาะในกลุมสินคาอุปโภค 
บริโภค ที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่ดี 
ที่สุดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 32 ในป 2554 
เปนรอยละ 51 ในป 2558 และ เส้ือผา 
เครื่องนุงหม เพิ่มจากรอยละ 28 เปน 
รอยละ 48 

ทั้งนี ้ สำหรับตลาดสินคาพรีเมียม 
สวนใหญสินคาแบรนดที ่นำเขาจาก 
ตางประเทศยังครองสวนแบงตลาดสูงกวา 
สินคาที่ผลิตในประเทศ อาท ิผลิตภัณฑ 
ดูแลผิว ชุดกีฬา สินคา แฟชั่น รวมถึง 
รถหรู ขณะท่ีสินคาพรีเมียมแบรนดของ 
จีนท่ีไดรับความนิยมสูงกวาสินคานำเขา 
มีเพียงไมก่ีชนิดเทาน้ัน เชน Smartphone 
แบรนด Huawei ที่ปจจุบันกาวขึ้นมา 
เปนผูนำตลาด Smartphone ในจีน

ชาวจีนมีความภักดีต่อ
แบรนด์สินค้ามากขึ้น 

นอกเหนือจากความนิยมสินคา
พรีเมียมที่เพิ่มขึ้นแลว ในระยะหลังชาว 
จีนยังมีความภักดีตอแบรนดสินคามาก 
ขึ้น กลาวคือ ผูบริโภคมีแบรนดสินคา 
ที่ตนเองจะเลือกซื้ออยูไมกี่แบรนด (ผู 
บริโภคบางสวนมีเพียงแบรนดเดียว) 
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ความสำเร็จในชีวิตของชาวจีนใหความ 
สำคัญกับชีวิตครอบครัวมากขึ้น โดยผู 
ที่เห็นวา “การประสบความสำเร็จคือ 
การมีครอบครัวท่ีอบอุน” มีสูงถึงรอยละ 
75 ในป 2558 สำหรับกิจกรรมกับ 
ครอบครัวที่เปนที่นิยมของชาวจีนคือ 

การไปชอปปงดวยกัน ซึ่งปจจุบัน ศูนย 
การคาที่มีบริการครบทั้งสินคาในแผนก 
ตางๆ ซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร 
และกิจกรรมบันเทิง ไดรับความนิยม 
เหนือหางคาปลีกขนาดใหญท ี ่ เน น 
จำหนายสินคาเพียงอยางเดียว เพราะ 

ผูบริโภคสามารถใชเวลารวมกับครอบครัว 
ไดอยางครบวงจร นอกจากนี้ การ 
เดินทางทองเที ่ยวในตางประเทศกับ 
ครอบครัวก็เปนอีกกิจกรรมที ่ไดร ับ 
ความนิยมมากเชนกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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เศรษฐกิจพอเพียง

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

ตามที่ไดมีประกาศ สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาิกา 52 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช 
โดยสิริพระชนมพรรษาปที่ 89 และทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ป นั้น  

เหตุการณนี้ถือเปนการสูญเสียอันยิ่งใหญที่ในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ขาพระพุทธเจา คณะผูจัดทำนิตยสาร
Thailand Economic & Business Review ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มีตอปวงชนชาวไทยและแผนดินไทย ตลอดระยะเวลาที่พระองคทรงครองราชย 70 ป ดวยทรงอุทิศความสุขสวนพระองค 
ในการดูแลทุกขสุขของพสกนิกรอยางหาที่สุดมิได พระองคเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญของปวงชนชาวไทย 

ทรงครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรม พระองคทรงไมละทิ้งประชาชนของพระองคตลอดมาจวบจนเสด็จสูสวรรคาลัย  
ตลอดรัชสมัยของพระองคเปนชวงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกดาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค ไดหวานเพาะลงในสังคมไทยหลอเลี้ยงคนไทยใหมีความเขมแข็งในการตอสูกับความยากจน 
และค้ำจุนใหประเทศชาติเดินหนาอยางมั่นคง เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได 

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอจัดทำรายงานพิเศษฉบับนี้ เปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกผูอาน  
เพื่อใหคนไทยสามารถนำมาใชประพฤติปฎิบัติในชีวิตประจำวันได และเปนแนวทางการดำรงชีวิตตอไป 
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ทศพิธราชธรรม
การใหทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงบำเพ็ญทานบารมี 
ครบถวน สามารถแกความทุกขยากขาดแคลนทางจิตใจ  
ทำใหใจเปนสุขและตั้งอยูในความดีงาม โดยไดพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทแฝงดวยคติธรรมเปนเครื่องเตือนใจในเรื่อง
ตางๆ แกพสกนิกรตามสถานะและวาระโอวาทอยูเสมอ อีกทั้ง 
ทรงมีพระเมตตา ไดพระราชทานพระราชทรัพยและวัตถุส่ิงของ 
ตางๆ เพื่อแกความทุกขยากขาดแคลนใหแกพสกนิกรเสมอมา

การรักษาศีล
สำรวมในศีล ( กาย วาจา ใจ )
พระองคทรงประพฤติพระราชจริยาในทางพระวรกาย 
และ ในทางพระวาจาใหสะอาดงดงามถูกตองอยูเปนนิจ 
ในดานศีลการปกครอง คือ การประพฤติตามกฎหมาย 
และจารีตประเพณีอันดีงาม 

เสียสละเพื่อสวนรวม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงยึดถือประโยชนและความ
เจริญของชาติ ศาสนา และ
ประโยชนสุขของพสกนิกร 
ทรงเสียสละพระราชทรัพยและสิ่งของจำนวนมากมายเพื่อ 
ดับความทุกขยากของพสกนิกรในยามประสบภัยพิบัติและ
ในถิ่นทุรกันดาร

ความซื่อตรง
ความเปนผูตรง ตอตนเอง และผูอื่น 
อยางจริงใจ
วันที่ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไดมีพระปฐม 
บรมราชโองการแกพสกนิกรท่ัวประเทศวา เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม 
วันเวลา ที่ลวงผานไปเนิ่นนานจากวันนั้นถึงวันนี้ พระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงรักษาสัจจะที่ไดพระราชทาน 
ใหแกพสกนิกรทั้งสองประการมาอยางสมบูรณสม่ำเสมอ

ุ
ความออนโยน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชอัธยาศัยออนโยน 
เพียบพรอมทุกประการในทางโลก 
คือ ความออนโยนตอบุคคลอื่น 
ในสังคม เห็นไดจากการที่ทรง 
มีพระราชปฎิสังถารแกราษฎร 
ซึ่งเปนชาวบานธรรมดา แม 

พระองคจะทรงอยูในพระราชฐานะอันสูงสุด กลับทรง 
แสดงพระองคเปนธรรมดาที่สุด

ความเพียร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบดวย 
พระราชอุตสาหะวิริยภาพเปนยิ่ง ทรงพอพระราชหฤทัย 
ในการเสด็จพระราชดำเนินออกทรงเยี่ยมเยียนราษฎร 
ในทองถิ่นตางๆ แมในถิ่นทุรกันดารและหางไกล เพียง 
เพื่อใหทรงทราบถึงความทุกขสุขของราษฎร ดวย 
พระเนตรพระกรรณของพระองคเอง เมื่อทรงทราบแลว 
ก็มิไดทรงนิ่งนอนพระราชหฤทัย แตไดทรงมีพระราชดำริ 
ริเริ่มสิ่งตางๆ เพื่อขจัดทุกขเดือดรอนของราษฎร

ความไมโกรธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงบำเพ็ญ 
บารมีความไมโกรธ ใหเปนที่ประจักษ

ความไมเบียดเบียน

ความอดทน 
ความอดทนตอโลภะ โทสะ โมหะ

ความเที่ยงธรรม 
ความไมคลาดธรรม วางตนเปนหลัก
หนักแนนในธรรม

1
2

ี ื่ 
การบริจาค 3

5

7

4

6

8

9
10
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“...คนเราถาพอใจในความตองการ 
ก็มีความโลภนอย     

เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ 

มีความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง 
หมายความวา พอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”

“ ...ขอบใจนะที่มาชวยฉันทำงาน ทำงานกับฉันนั้น
ไมมีอะไรจะใหนะ นอกจากความสุขที่จะมีรวมกัน

ในการทำประโยชนใหแกผูอื่น...” 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

“...คน..ค“.. น

เมื่อมีความควเมื่อมื่ออมีคอมี ามอ
ถาทุกประเประถถ ุถาทุาททกปรกประเ

มีควาควมี วา
หมหมม

โ โโโโ

ชเศรษฐกจ ชเศเศรษฐศร ฐกจ 
เพียง งีพีย
ณ ณณณณ ณณ
อยูเปนสุข...”นสอยเปปนสูยูเป สข ””สุข. ”

อยูหัว ัยูหัว
ชวังดุสิตดสิดชวังงังดชวังวงวงดุสิตดุด

นั้นนนนั้น้
ที่จะมีรวมกันมีรวที่จที่จจะมีระทจะ วม มกันกนัน
น...” น..น...” .”

อยูหัวหัวหอยยยหัอยยููหวหวว

ะที่มาชวยฉันทำงาน ทำงะที วยาชวทีมมาะท ว ฉัน าน ำงานทำทำงน น ทำำงำ““ งานกับฉันนั้กับฉนกังาานกบฉันนนน“ ...ขอบใจนะ“ ... ใจนบใ.ขออบ. ใจนะ
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ลึกซึ้งเกินบรรยาย

“ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงวางรากฐานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหคนไทยมานานหลายสิบปแลว 
หลายทานเขาใจวาคือการประหยัด หรือการใชชีวิตบนความเรียบงาย ก็นับเปนสิ่งที่ถูกตอง แตหากไดเรียนรูถึงศาสตรพระราชา 

หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนั้น มีความหมายลึกซึ้งมากกวานั้น 
เพราะนับเปนแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยูบนทางสายกลางและความไมประมาท ซึ่งคำนึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง และเปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย

สรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการบริหารองคกร

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

ECONOMIC

เศรษฐกิจ
SOCIAL

สังคม

ENVIRONMENT

สิ่งแวดลอม

PROFIT PEOPLE

PLANET

พอประมาณ มีภูมิคุมกัน

มีเหตุผล

เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ชีวิตสมดุล

ความรู
รอบรู , ระลึกรู , รูแจง

คุณธรรม
ซื่อสัตย , รับผิดชอบ , จิตอาสา

SOCIAL  ENTERPRISE

TRIPLE BOTTOM LINE

ทางสายกลาง
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“...สรรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู
พรอมกับเจริญยั่งยืนไปได

เพราะมีความสมดุลยในตัวเอง...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดดด
อง...”อง ....””
จาอยูหัวาอยยหัวัวอยูหว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการนำมาประยุกตใชในองคกร

การพัฒนาอยางสมดุล

ขอขอบคุณขอมูล บริษัท บารธรูม ดีไซน จำกัด

พอประมาณเปนที่พึ่ง
ผูอื่นได

ปรับตัว
แขงขันได

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ประโยชน
(สำเร็จ) สุข

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ทิศทั้ง 6

บิดา มารดา ครู, ผูมีพระคุณ

มิตรสหาย บุตร ภรรยา
สามี

ผูใตบังคับบัญชา ผูดอยโอกาส

ชาต ศาสนา พระมหากษตรยช ะมต ศาสนาสนา พรา พ าก ตรยตรย

ทิิศทั้ง 6ง 6ทิทิศท้ัศทัทศ

าา คครููคค

บบุุตบุุตบ

ผูใตบังคับบััญญชชาา ผผูดดอยโอกาสผ ูผูใตบ ััับััญบังคับบับบ ญญชชาา ผญญชช ผูดดอยโ สโอกาสาาส

ธุรกิจ

คำพอสอน

ธธุุรรกิิจจธธรกิิจจุุรรกิจ คูคา

สังค
มสิ่งแวดลอม

พนักงาน

ลูก
คา ผูถือหุน

ความรู คุณธรรม

สมดุลที่ 1  ตัวองคกร สมดุลที่ 2  คนในองคกร

สมดุลที่ 4  ผลสัมฤทธิ์ขององคกร

สมดุลที่ 3  เปาหมายขององคกร
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๑. ศึกษาขอมูลอยาง
 เปนระบบ
๒. ระเบิดจากดานใน
๓. แกปญหาที่จุดเล็ก 
๔. ทำตามลำดับขั้น
๕. ภูมิสังคม
๖. องครวม
๗. ไมติดตำรา
๘.  ประหยัด เรียบงาย
 ไดประโยชนสูงสุด
๙.  ทำใหงาย
๑๐. การมีสวนรวม

๒๑. ทำงานอยาง
 มีความสุข
๒๒. ความเพียร
๒๓. รู รัก สามัคคี 

๑๑. ประโยชนสวนรวม
๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว
๑๓.  ทรงใชธรรมชาติ 
 ชวยธรรมชาติ
๑๔.  ใชอธรรมปราบอธรรม
๑๕.  ปลูกปาในใจคน
๑๖.  ขาดทุนคือกำไร
๑๗. การพึ่งตนเอง
๑๘. พออยูพอกิน
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐. ความซื่อสัตย สุจริต 
 จริงใจตอกัน

การประยุกต หลักการทรงงาน
กับ การบริหารองคกร

ขอขอบคุณขอมูล บริษัท บารธรูม ดีไซน จำกัด

ประเทศไทยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลก
หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟูฟาที่สุดในโลก 

แตก็ขอใหเมืองไทยเปนประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได 
เพราะวาโลกนี้หายากแลว.. เราทำเปนประเทศที่สงบ

ประเทศที่มีคนชวยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ
เราจะเปนที่หนึ่งในโลกในขอนี้ 
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป

รงๆรงๆงๆ

ประเทศไทศปประประเทศะเ ศไ
หรืืหรื

แตก็ขอใหเมืแแตตก หเมอใหก็ขออตก็ขออใหเใใ มื
เพราะวาะวราเพร

PLAN

ปริยัติ
เขาใจ

DO

ปฏิบัติ

ACTION

เขาถึง

CHECK

ปฏิเวธ
พัฒนา

DO

ปฏิบัติ

เขาถึง

CHECK

ปฏิเวธ

พัฒนา

PLAN

ปริยัติ

เขาใจ
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บทความในฉบ ับเด ือน 
กันยายน 2559 ทำให 
ทานผ ู อ านได ทราบว า 

หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย 
(ICC Thailand) ไดรับเลือกเปนตัวแทน 
ของหอการคานานาชาติในประเทศกลุม 
เอเชียแปซิฟกใหเปนเจาภาพจัดงาน 
ICC Asia Pacific CEO Forum คร้ังท่ี 3 
ขึ้น ระหวางวันที่ 20- 21 ตุลาคม 2559 
ท่ีโรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ ดวย 
แนวคิดหลักของงานวา “Asia Pacific : 
Transforming the Future” งานประชุม 
ผูบริหารคร้ังน้ีไดสำเร็จลุลวงไปแลว โดย 
มีผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจจาก 
ประเทศไทยและอีก 23 ประเทศ รวม 
มากกวา 200 คนเขารวมงาน รูปแบบ 
ของงานประกอบดวยการปาฐกถาพิเศษ 
และการอภิปรายโดยผูบริหารระดับสูง 
จากนานาชาติและตัวแทนภาครัฐ

งาน ICC Asia Pacific CEO  Forum 
เริ่มตนขึ้นในค่ำวันที่ 20 ตุลาคม 2559  
ดวยการยืนสงบน่ิงไวอาลัยตอการสวรรคต 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

บ

ที่ผานมา ตอจากนั้น คุณกลินท สารสิน 
ประธานคณะกรรมการจัดงาน และรอง 
ประธานกรรมการหอการคาไทยและ 
สภาหอการคาแหงประเทศและไทย  
ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมสูประเทศ 
ไทย  และในชวงของพิธีเปดน้ียังไดมีการ 
ปาฐกถาพิเศษโดย คุณหิรัญญา สุจินัย 
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการ 

งานประชุมเสวนาของ
ผู้บริหารชั้นนำของโลก 
ICC Asia Pacific 
CEO Forum ครั้งที่ 3
จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2529

ลงทุน (บีโอไอ) ซ่ึงไดใหขอมูลถึงกระบวน 
การสงเสริมการลงทุน และแนวทาง 
สงเสริมการลงทุนของประเทศไทย 
นับจากนี้วาจะสงเสริมในสิบประเภท 
อุตสาหกรรมที่ถูกเลือกใหเปนเครื่องมือ 
ขับดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 
ของประเทศไทย  และไดสรุปการปาฐกถา 
ครั ้งนี ้ด วยขอมูลที ่นาสนใจอยางยิ ่ง 

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
บรรยายพิเศษเรื่องแผนงานของ
รัฐบาลไทยในการสร้างระบบถนน 
ระบบราง และระบบขนส่งทาง 
อากาศ เพื่อทำให้ประเทศไทย 

กลายเป็นศูนย์รวม 
การขนส่งของอาเซียน

คุณธงชัย อานันโททัย 
ประธานหอการค้านานาชาติ 

แห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมฯ

คุณหิรัญญา สุจินัย 
เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
บรรยายสรุปพันธกิจและ 
แนวทางการส่งเสริมการ
ลงทุนของประเทศไทยใน
อุตสาหกรรมหลักแห่ง
อนาคตสิบประเภท

44

ICC



Agreement ไดรับการใหสัตยาบรรณ 
โดยประเทศสมาชิกและถูกนำไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง เร่ืองท่ีสองการทำให SMEs 
สามารถเขาถึงแหลงทุน ทั้งนี้เพราะทุก 
วันน้ีตลาดทุนของโลกมีเงินทุนอยูจำนวน 
มากที่ไมไดถูกนำไปใชแมวาจะมีอัตรา 
ดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ในขณะที่ SMEs ทั่ว 
โลกยังขาดแคลนแหลงทุนที่จะทำให 
ไอเดียทางการคาของ SMEs ถูกนำไป 
ทำใหเกิดเปนธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม  
และเรื่องสุดทาย คือการทำให ICC มี 
บทบาทสำคัญตอการกำหนดเงื ่อนไข 
ทางการคาของโลกที่ไดเขาสูยุคดิจิทอล 

เก่ียวกับ Eastern Economic Corridor 
ซ่ึงเปนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจรอบดาน 
ในพื ้นที ่ภาคตะวันออกตั ้งแตจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ถึง ระยอง ที่รวมถึง Free 
Trade Zone, ถนน, ทางรถไฟรางคู, 
ทาเรือน้ำลึก และสนามบินอูตะเภา 
ทั้งนี้เพื่อทำใหประเทศไทยกลายเปน 
Logistics Hub ทางการคาของ AEC 

การประชุมในวันตอมาคือในวันที่ 
21 ตุลาคม 2559 เริ ่มตนดวยการ 
ปาฐกถาพิเศษของ Mr.Sunil Bharti 
Mittal ประธาน ICC และผูกอต้ัง Bharti 
Enterprises บริษัทชั้นนำของประเทศ 

ความสามารถในการบริโภคโดยเห็นได 
จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง  
Mr.Mittal กลาววาสิ ่งที ่เขาเปนหวง 
อยางมากคือการที ่ความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของโลกในยุคนี้เกิดขึ้นพรอม 
กับปรากฏการที่เขาเรียกวาการเติบโต 
แบบไมสรางงาน (Jobless Growth) 
โดยเขากลาววา ขณะนี้การพัฒนาทาง 
เทคโนโลยีไดกอใหเกิดความเสี่ยงกับ 
ตำแหนงงานถึงแปดสิบเปอรเซ็นต อาทิ 
เชน การใชหุ นยนต หรือการคาขาย 
ออนไลน ซึ่งปจจัยนี้จะมีกระทบตอการ 
พัฒนาเพื ่อใหทุกคนไดรับประโยชน 

อินเดียและเปนบริษัทโทรคมนาคม ที่มี 
ลูกคามากกวา 350 ลานรายในอินเดีย 
เอเชียใตและแอฟริกา ซึ่งเขาไดกลาว 
วาเอเชียแปซิฟกในวันนี ้ค ือภูมิภาค 
เดียวที ่จะชวยรักษาความเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของโลก และสรางงานใหกับ 
มวลมนุษยชาติ ทั้งนี้เพราะภูมิภาคแหง 
นี้มีประชากรมากและเปนประชากรที่มี 

ตามแนวทางแหงความย่ังยืนขององคการ 
สหประชาชาติ  ดังนั้นในฐานะประธาน 
ของหอการคานานาชาติ (ICC) เขาจึงได 
กำหนดบทบาทหนาที่ของ ICC ภายใต 
การดูแลของเขาในสามเรื่อง ไดแก เรื่อง 
ท่ีหน่ึงการผลักดันใหขอตกลงการอำนวย 
ความสะดวกทางการคาของสมาชิก 
WTO ที่เรียกวา Trade Facilitation 

เชนเดียวกับเมื่อเจ็ดสิบกวาปที่แลว ซึ่ง 
ICC คือผูเขียน Incoterms - กฎเกณฑ 
การตีความเงื่อนไขทางการคาระหวาง 
ประเทศที่โลกยังใชกันอยูจนทุกวันนี้

ชวงตอไปของการประชุม ICC CEO 
Forum เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เปนชวง 
ของอภิปรายในหัวขอเก่ียวกับภูมิรัฐศาสตร 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยผูควบคุม 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICC Asia Pacific CEO Forum ครั้งที่ 3 ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
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การอภิปรายคือ คุณเกษมสิทธิ ปฐมศักด์ิ 
ประธานกิตติมศักด์ิหอการคานานาชาติ 
แหงประเทศไทย ผูซึ่งไดรับการเลือกตั้ง 
ใหเปนกรรมการบริหารของหอการคา 
นานาชาติสำนักงานใหญ ผูรวมการ 
อภิปรายนอกจากจะประกอบดวย Mr. 
Sunil Bharti Mittal ประธาน ICC 
แลวยังประกอบดวย Mr.John Danilovch 
เลขาธิการ ICC, Mr. Ark Boon Lee 
ประธานบรรษัทธุรกิจ แหงรัฐบาลสิงคโปร 
และ Mr.Harsh Pati Singhania รอง 
ประธานกลุมบริษัท JK ซึ่งเปนกลุม 
อุตสาหกรรมกระดาษ และสินคาอุตสาห- 
กรรมหลายชนิดของประเทศอินเดีย  

การอภิปรายในชวงนี้ไดรับความ 
สนใจและการมีสวนรวมจากผูฟงเปน 
อันมาก กลาวโดยสรุปคือผูรวมอภิปราย 
ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟก เพราะเปนท่ีต้ังของตลาด 
การคาสำคัญที่มีจำนวนประชากรที่มี 
ความสามารถในการบริโภค อันไดแก 
อาเซียน และตลาดเกิดใหมอยางจีน และ 
อินเดีย โดยมีการคาดคะเนวาในอีกสิบส่ี 
ปขางหนา คือในป ค.ศ. 2030 ภูมิภาค 
เอเชียจะกาวขึ้นเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ใหมของโลก ปจจุบันนี้อาเซียนไดกลาย 
เปนทำเลทองของนักลงทุนทั ่วโลกที ่ 
ตองการขยายฐานการผลิต เพ่ือใหสอดรับ 
กับอุปสงคขนาดใหญจากตลาดจีนและ 
อินเดีย  จากความไดเปรียบดานตนทุน 
การผลิตและจำนวนแรงงาน ทั้งนี ้ผู 
อภิปรายมองวาธุรกิจที ่โอกาสเติบโต 
มากในอาเซียน ไดแก อุตสาหกรรมกอ 
สรางเพื่อรองรับความตองการทั้งดาน 
ที่อยู อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจพลังงาน หางสรรพสินคา และสิ่ง 
อำนวยความสะดวก โดยผูรวมอภิปราย 

จากประเทศอินเดียไดชี้แนะโอกาสทาง 
ธุรกิจดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที ่ 
ประเทศอินเดียมีความตองการสูงถึง 
1.85 หมื่นลานบาทตอป ซึ่งเปนโอกาส 
ทองของผูประกอบการไทย ที่มีความ 
สามารถและมาตรฐานสากลในการผลิต 
สินคาประเภทนี้  

กอนพักรับประทานอาหารกลางวัน  
ที่ประชุมก็ไดรับฟงการบรรยายพิเศษ 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งไดบรรยาย 
ถึงแผนงานของประเทศไทยในชวงเวลา 
ยี่สิบปตอจากนี้ ในการปรับปรุงระบบ 
การคมนาคมท้ังทางถนนราง และอากาศ  
เพื่อใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลาง 
แหงการเช ื ่อมโยงภ ูม ิภาคอาเซ ียน 
โดยเฉพาะ CLMV เขากับประเทศอื่น 
ในเอเชีย แผนดังกลาวประกอบดวยการ 
กอสรางถนน รถไฟรางคู รถไฟความ 
เร็วสูง และการพัฒนาทาอากาศยาน  

สำหรับการอภิปรายในชวงบาย 
ของวันที่ 21 ตุลาคมเริ่มขึ้นดวยหัวขอ 
ที ่น าสนใจอยางยิ ่งกับภาวะที ่กำลัง 
เกิดขึ ้นในประเทศที ่พัฒนาแลวเชน 
สหรัฐอเมริกา และยุโรปซึ่งเปนประเทศ 
ที่เคยไดรับประโยชนสูงสุดจากการเปด
เสรีทางการคาของโลกมากอน แตปจจุบัน 
ในขณะที ่ โลกกำล ังเผช ิญก ับภาวะ 
เศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำและเกิด 
การวางงานเพิ่มขึ้นทามกลางเศรษฐกิจ 
ดิจิตอลที่เติบโต (jobless growth) 
ประเทศที่พัฒนาแลวเริ ่มเกิดกระแส 
ตอตานการคาเสรี ตอตานการเจรจา 
การคาพหุภาคี ดังตัวอยางกรณี BREXIT 
ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ผูอภิปราย 
ในชวงนี้ ประกอบดวย Mr.Esko Aho 
อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศฟนแลนด  

Ms.Mari Pangestu อดีตรัฐมนตรีพาณิชย 
ของอินโดนีเซีย Mr.John Denton นัก 
กฏหมายที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล 
ออสเตรเลียใหเปนผูแทนเจรจากับตาง
ประเทศในหลายโอกาส และคุณจรัมพร 
โชติกเสถียร กรรมการผูอำนวยการใหญ 
บริษัทการบินไทย ควบคุมการอภิปราย 
โดย Mr.Philip Kucharski ผูอำนวย 
การฝายปฏิบัติการของ ICC ผูรวม 
อภิปรายไดเนนถึงความจำเปนที่องคกร 
ธุรกิจระหวางประเทศ เชน ICC จะตอง 
ผลักดันรวมกับองคการการคาโลก และ 
องคการสหประชาชาติใหเกิดการจัด 
ระเบียบและกำหนดขอปฏิบัติทางการ 
คาดวยดิจิตัล และการสรางกระบวนการ 
เขาถึงทุนที่ลนอยูในกองทุนตางๆ เชน 
กองทุนผูเกษียณอายุของประเทศพัฒนา 
แลว ซึ่งความสามารถทั้งสองดานนี้จะ 
ทำใหผูประกอบการรายเล็กๆท่ีกระจาย 
อยูทั ่วโลกสามารถเขาสู ระบบการคา 
โลกและกลายเปนเลือดที ่หลอเลี ้ยง 
เศรษฐกิจโลก (Trade is the life 
blood of the world economy) 
เพื่อทำใหมนุษยชาติกาวพนจากความ 
ยากจน สวนรัฐบาลของประเทศตางๆ 
ก็จะตองรับฟงความเห็น ความตองการ 
ของภาคเอกชนโดยมิใชเพียงแคภาค 
เอกชนภายในประเทศแตตองเปนมุมมอง 
ท่ีเปนของภูมิภาค และใชขอมูลน้ีในการ 
เจรจาการคาแบบพหุภาคีท่ีมีความสำคัญ 
มากตอเศรษฐกิจของโลก อาทิเชน ความ 
ตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟก (TPP) ที่มีขนาดเปน 
40% ของการคาโลก และ ความตกลง 
พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
อาเซียน +6 (RCEP) ท่ีมีขนาดเปน 60% 
ของการคาโลก
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การอภิปรายในชวงสุดทายเปน 
เร่ืองของบทบาทภาคธุรกิจกับการบรรลุ 
เป าหมายแหงความยั ่งย ืนของมวล 
มนุษยชาติ หรือ SDGs เมื่อกลางป พ.ศ. 
2558 องคการสหประชาชาติ ไดกำหนด 
เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน 17 
ขอ ซึ่งแบงออกไดเปนสามเรื่องใหญ 
ไดแก การยุติความยากจน การปกปอง 
ส่ิงแวดลอมของโลก และสรางความเจริญ 
กาวหนา โดยระบุเปาหมายไวถึง 169 
เปาหมายที่จะตองบรรลุภายในสิบหาป 
(ค.ศ. 2530) ผูอภิปรายในกลุมน้ีประกอบ 
ดวยตัวแทนภาคธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย 
Ms.Cherie Nursalim จากสิงคโปร, 
ตัวแทนธุรกิจกระดาษจากประเทศบราซิล 
Mr.Daniel Feffer, นักธุรกิจผูเช่ียวชาญ 
ดานธุรกิจดิจิตอล Ms.Barbara Meynert, 
และคุณเกียรติ สิทธีอมร อดีตผูแทน 
การคาไทย และอดีตประธานหอการคา 
นานาชาติแหงประเทศไทย  สวนผูนำการ 
อภิปรายคือ ดร.กมลินทร พินิจภูวดล 
ผูอำนวยการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือ 
การพัฒนา (TDI)  

ผูอภิปรายไดกลาววาภาคธุรกิจ 
ลวนตระหนักและยอมรับกันโดยทั่วไป 
แลววาความเจริญกาวหนาจะเกิดขึ้น 
แตเพียงภาคธุรกิจไมไดจะตองแบงปน
ความเติบโตนั้นไปใหกับสังคมดวย  โดย 
ภาคธุรกิจจะตองมองประโยชนในมุมที่
กวางข้ึน ผูอภิปรายในกลุมน้ีไดใหตัวอยาง 
ของการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความย่ังยืน 
ของชุมชุน อาทิเชน โครงการโรงแรม 
และสนามกอลฟในบาหลี อินโดนีเซีย 
ซ่ึงไดนำเอามุมมองความสุขสามประการ 
ของชาวบาหลีมาปรับใช และโครงการ 
สรางปาสมบูรณของโรงงานกระดาษที่
บราซิล ตลอดจนมุมมองของการพัฒนา 

Digital Silk Road เคียงคูไปกับแผน 
งาน East and Belt ของรัฐบาลจีน  ซึ่ง 
โครงการเชื่อมโยงทางบกและทางทะเล 
East and Belt นี้จะเพิ่มโอกาสทาง 
การคาของชาวเอเชียทั้งหมด โดยไม 
จำกัดแค จีน อนิเดีย และอาเซียน แต 
ยังรวมถึงเอเชียกลาง, ตะวันออกกลาง 
และตุรกี ซึ่งตางก็เปนสวนที่สำคัญของ 
เอเชีย การอภิปรายในชวงน้ีไดถูกสรุปไว 
อยางนาสนใจโดยคุณเกียรติ สิทธีอมร 
วา ถาประเทศกำลังพัฒนาประเทศใด 
ในโลกสามารถทำเร่ืองสองเร่ืองใหสำเร็จ 
ประเทศนั้นจะสามารถบรรลุเปาหมาย 
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนได  ซึ่งสอง 
เรื่องดังกลาวนั้นประกอบดวย หนึ่งการ 
ทำใหเกษตรกรมีสวนแบงในรายไดทาง  
ธุรกิจมากขึ้น โดยโมเดลธุรกิจที่มีการ 
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมทั้ง  
ระบบ ตั้งแตขั้นตอนของการเพาะปลูก 
จนถึงขั้นตอนการขายและการสงออก 
สองการทำใหคนจนสามารถเขาถึงทุน 
ที่มีดอกเบี้ยต่ำไดแทนที่พวกเขาจะตอง 
กูจากนายทุนนอกระบบที่ขูดรีด  

งาน ICC Asia Pacific CEO 

Forum คร้ังท่ี 3 ผานไปดวยดี หอการคา 
นานาชาติแหงประเทศไทย สามารถนำ 
นักธุรกิจและครอบครัวจาก 23 ประเทศ 
รวมกันเกือบ 150 คนเขามาสูประเทศ 
ไทย และไดเขามาเปนประจักษพยาน 
ถึงความรักความอาลัยที่ประชาชนไทย 
มีใหตอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  แตขณะเดียว 
กันความสูญเสียอันยิ ่งใหญนี ้ก ็ม ิได 
ทำใหภาคธุรกิจของไทยออนแอลงไป ผู 
เขารวมงานจากตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญ 
เปนผูประกอบการท่ีมองหาลูทางการคา 
ในตางประเทศอยูแลว ตางกลาววาพวก 
เขาไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนจาก 
การรับฟงแผนการสงเสริมการลงทุน 
ของบีโอไอและแผนพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานท่ีสมบูรณ มียุทธศาสตรและเปน 
รูปธรรมของกระทรวงคมนาคมของไทย  
ส่ิงสำคัญท่ีสุดสำหรับหอการคานานาชาติ 
แหงประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้คือ 
การสรางโอกาสใหนักธุรกิจไทย ไดพบปะ 
ทำความรู จ ักกับนักธุรกิจนานาชาติ 
เกิดมิตรภาพ และปูทางเพื่อการติดตอ 
แลกเปลี่ยนทางการคาในอนาคต

คุณเกษมสิทธ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย 
ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิก  

ซึ่งเป็นประเด็นการอภิปรายที่ระบุว่าภูมิภาคแห่งนี้จะกลายเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกภายในปี ค.ศ. 2030
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“ทำไมคนบางคนประสบ
ความสำเร็จในการเปนผู 
ประกอบการในขณะท่ีบาง 

คนไมประสบความสำเร็จหรือยังเปน 
พนักงานหรือลูกจางอยู?” เปนคำถาม 
หนึ่งสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยากจะ 
เปนผูประกอบการ และคนสวนใหญมัก 
ยอมรับคำพูดที่วา “ผูประกอบการมัก 
จะเปนมาตั้งแตเกิดไมสามารถที่สราง 
หรือฝกฝนที่จะเปนได” แนนอนวงการ 
นักวิชาการรวมไปถึงผู เชี ่ยวชาญทาง 
ดานการเปนผูประกอบการตางถกเถียง 
กัน และไดทำการศึกษาไปจนถึงระดับ 
พันธุกรรม (Genetic) เพ่ือวิจัยวาเช้ือสาย 
หรือพันธุกรรมเปนสวนหน่ึงตอแนวโนม 
ของการเปนผูประกอบการหรือไม  อยาง 
เชน Nicolaou et al (2008) และ 
Nicolaou & Shane (2009) ไดทำ 
การศึกษาความสัมพันธของพันธุกรรม 
เปรียบเทียบกับกิจกรรมทางการประกอบ 
การ (Entrepreneurial Activity) ซึ่ง 
ผลของการศึกษาทางสถิติพบวาปจจัย 
ทางพันธุกรรมสงผลคนที ่จะเขาทำ 
กิจกรรมทางการประกอบการ โดยเหตุผล 
และกลไกสำคัญที่ทำใหพันธุกรรมมีผล 
ทำใหเกิดกิจกรรมทางการประกอบการมี 

ท
หลากหลาย ไมวาจะเปนสวนของพันธุกรรม 
อาจจะมีผลตอกลไกทางเคมีในสมอง 
ทำใหเกิดการรับรู และสงผลตอการ 
ดำเนินการกิจกรรมทางการประกอบการ 

นอกจากนี้พันธุกรรมยังอาจจะสง
ผลทำใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของ 
แตละคนท่ีจะทำใหเขาไปทำการประกอบ 
การ ซึ่งตอยอดกับสำนักแนวคิดดาน 
บุคลิกล ักษณะในการประกอบการ 
(The Entrepreneurial Trait School 
of Thought) โดยนักวิชาการและนัก 
วิจัยในสำนักนี้มีความเชื่อที่วา บุคลิก 
ลักษณะของแตละคนน้ันมีความแตกตาง 
กัน และเช่ือวามีบุคลิกลักษณะบางอยาง 
ที่สงผลทำใหคนประสบความสำเร็จใน 
การประกอบการ อยางเชน เปนคนที่ 
มีแนวคิดสรางสรรค มีความตองการ 
ประสบความสำเร็จ มีการตัดสินใจอยาง 
เด็ดขาด มีความอดทนและสามารถยอม 
รับความเส่ียงได เปนตน ซ่ึงก็เปนท่ียอมรับ 
ในวงการวิชาการทางการประกอบการ 
อยางกวางขวาง แตอยางไรก็ดีก็ไมสามารถ 
จะอธิบายไดวาบุคลิกลักษณะจะเปน 
ปจจัยเพียงอยางเดียวที่สงผลทำใหคน 
ประสบความสำเร็จในการประกอบการ 

จากการที่มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย ไดเขารวมโครงการ MIT Regional 
Entrepreneurship Accelerator 
Program จึงไดมีโอกาสเชิญ Bill Aulet 
กูรูทางการประกอบการจาก MIT และ 
เปนผูอำนวยการ Martin Trust Center 
For MIT Entrepreneurship อีกท้ังเปน 
ผูเขียนหนังสือ Best Seller “Disciplined 
Entrepreneurship” และถือไดวาเปน 
ผูนำเสนอคำวา “Innovation-Driven 
Entrepreneurship” หรือ “IDE” มา 
ใหพูดคุยและถายทอดประสบการณใน 
หัวขอที่วา “Entrepreneurship can 
be taught” ซึ่งถือไดวามีผูเขารวมงาน 
มากกวา 400 ทาน ทั้งจากหนวยงาน 
ของรัฐ องคกรภาคเอกชน สถาบันการ 
เงิน และสถาบันการศึกษา โดยในหัวขอ 
ดังกลาวแสดงมุมมองอยางชัดเจนที่วา 
การเปนผูประกอบการนั้นสามารถสอน 
ได ซ่ึงคัดคานกับนักวิจัยทางการประกอบ 
การอยางที่กลาวมาขางตน อยางไรก็ดี 
จากการที่ไดมีโอกาสสัมผัสพูดคุยกับ 
Bill Aulet ทั้งที่มาประเทศไทยและที่ 
ไดเขารวมอบรมที่ Boston พบวา จาก 
ประสบการณที่มากกวา 15 ปของเขา 
ผมเชื่อวา “การเปนผูประกอบการสอน 
ไดจริง” 

การเป็นผู้ประกอบการ
สร้างได้หรือเป็นตั้งแต่เกิด
(Entrepreneurship are made or born)

â´Â 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¡ÒÃÊÃŒÒ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õ่¢Ñºà¤Å×่Í¹â´Â¹ÇÑμ¡ÃÃÁ (IDE Center)

ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
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คนหาไอเดีย การแสวงหาโอกาส การ 
ยอมรับไดตอความไมแนนอน การเจรจา 
ตอรอง ที่จะตองฝกฝน รวมไปถึงความ 
สามารถอื่นๆ ไมวาจะเปนการนำเสนอ 
ผลงาน การเจรจาตอรอง การสัมภาษณ 
ลูกคา และอื่นๆ โดยการสอนเปนเพียง 

แตการแนะนำ แตการจะไดความสามารถ 
ที่ไดกลาวมานั้น คนที่อยากจะเปนผู 
ประกอบการ จะตองออกไป “ทำจริง” 
อยางที่ Nolan Bushnell ผูกอตั้ง 
Atari กลาวไววา “ผูประกอบการที่แท 
จริง “ทำ” ไมเพียงแคคนชางฝน (The 

แตกอนอื่นตองชี้แจงกอนวา การ 
เปนผูประกอบการ ไมใชการสอนการ 
บริหารธุรกิจหรือเขียนแผนธุรกิจเพียง 
เทานั้น แตการเปนผูประกอบการมีการ 
สอนใน รูปแบบความสามารถ (Skill 
Sets) ที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการ 

49

IDE



true entrepreneur is a doer, not   
a dreamer) ทั้งนี้ความเขาใจทางการ 
กระบวนการธุรกิจ ไมวาจะเปนการตลาด 
การเงิน การผลิต หรือการบริหารบุคคล 
จะตองกลาวไดวาคอนขางแตกตางจาก 
การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ 
เน่ืองจากวาหลักสูตรท่ีเราใชน้ันสวนใหญ 
แลว เราสรางคนใหเปนผูบริหารในบริษัท 
ที่ตั้งอยู ดังนั้นหลักคิดตางๆ ไมวาจะ 
เปนการวิจัยทางการตลาด การบริหาร 
บุคคล การจัดการ ลวนแลวแตเปนองค 
ความรูที่ใชกับการบริหารธุรกิจที่ตั้งอยู 
ซึ่งบางครั้งทำใหสามารถใชสำหรับการ 
จัดการธุรกิจใหม (New Venture) คอน 
ขางลำบาก

คำถามตอมา ถาการเปนผูประกอบ 
การสอนได แลวจะสอนอยางไร (How 
can we teach entrepreneurship?) 
ดวยเหตุนี้ Bill Aulet จึงไดนำเสนอ 
โมเดล 24 ข้ันตอนของการประกอบการ 
ที่มีวินัย (24 Steps of Disciplined 
Entrepreneurship) คำวา มีวินัย 
(Discipline) ถือไดวาเปนคำที่สะดุดตา 
ผมมากเพราะความคิดแรกของผมสำหรับ 
คำน้ี คือมีระเบียบวินัย ทำตามคำส่ัง และ 
อยูในกรอบ ในขณะท่ีการเปนผูประกอบ 
การจะตองคิดใหม ทำใหม ไมอยูใน 
กฎเกณฑ หรืออาจจะเรียกวาการ “คิด 
นอกกรอบ” พอนั่งอานศึกษาแนวคิด 
ของคำวา “วินัย” ในนัยยะของ Bill 
Aulet จึงเขาใจท่ีวา จะตองมีจิตวิญญาณ 
ของโจรสลัด (Pirate) และ นาวิกโยธิน 
(Seal Navy) พรอมๆ กัน โดยแนนอน 
วาสวนประกอบของ “วินัย” นาจะมา 
จากความมีวินัยของนาวิกโยธิน แตทำไม 
ตองโจรสลัด? อะไรคือจิตวิญญาณของ 
โจรสลัด ผมไดคำตอบจาก Bill Aulet 

หลายแง โดย Bill บอกวา โจรสลัด 
มีความสามารถในการรับความเส่ียงและ 
ความไมแนนอน อีกท้ังยังเปนนักผจญภัย 
และเสาะแสวงหาโอกาส (ขุมทรัพย) ซึ่ง 
สวนใหญแลวจะตองไปที่พื้นที่ที่มีความ 
เสี่ยงเพื่อไดมา ซึ่งโมเดล 24 Steps 

Disciplined Entrepreneurship ของ 
Bill Aulet ไดนำไปใชในการสรางผู 
ประกอบการและประสบความสำเร็จ 
จนเปน Unicorn (Startup ที่มีมูลคา 
บริษัทสูงกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ) 
หลายราย ยกตัวอยางเชน PillPack ซึ่ง 
เปนรูปแบบการนำเสนอดานยาเวชภัณฑ 
ที่ดีกวา (รายละเอียดที่ www.pillpack 
.com) เปนตน

แตเม่ือเขาไปศึกษา 24 Steps แลว 
จริงๆ กระบวนการไมใช 24 ขั้นตอน 
เทานั้น แตมี 25 ขั้นตอน โดยขั้นตอน 
ที่สำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 0 ซึ่ง 
ดวยขอจำกัดของหนังสือในลักษณะนี้ที่ 
จะตองเขียนออกมาไมใหเกิน 250 หนา 
และมีลักษณะอานไดงายเขาใจ แตไม 
สามารถอธิบายละเอียดได จึงทำให 
หนังสือสวนใหญจะเปนเฉพาะหลักการ 
ซึ่งหากไมไดเขาเรียน หรือ ซักถาม Bill 
ก็จะเขาใจเพียงแคผิวของโมเดลเทานั้น 
ดวยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทย โดย IDE Center จึงไดสงบุคลากร 
เขารวมอบรม โดยมีแผนงานที่จะสราง 
IDE Coach team โดยทำรวมกับทาง 
MIT Enterprise Forum เพ่ือท่ีจะสราง 
โคชในการถายทอดองคความรูนี้ใหแก 
ผูประกอบการในอนาคต และเชื่อวาใน 

ปหนาโคชที่เราสรางขึ้นมาจะเปนสวน 
หนึ่งในการผลักดันทำใหเกิดการสรางผู 
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
และเปนสวนหน่ึงในการสรางระบบนิเวศ 
ทางการประกอบในประเทศไทยให 
สมบูรณและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

References
Aulet, B. (2013). Disciplined 

entrepreneurship: 24 steps to a 

successful startup. John Wiley & Sons.

Nicolaou, N., Shane, S., Cherkas, 

L., Hunkin, J., & Spector, T. D. (2008). Is 

the tendency to engage in entrepre-

neurship genetic?. Management 

Science, 54(1), 167-179.

Nicolaou, N., & Shane, S. (2009). 

Can genetic factors influence the 

likelihood of engaging in

entrepreneurial activity?. Journal 

of Business Venturing, 24(1), 1-22.

การเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่การสอนการบริหาร 
ธุรกิจหรือเขียนแผนธุรกิจเพียงเท่าน้ัน แต่การเป็น 
ผู้ประกอบการมีการสอนใน รูปแบบความสามารถ 
(Skill Sets) ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา 
ไอเดีย การแสวงหาโอกาส การยอมรับได้ต่อความ 
ไม่แน่นอน การเจรจาต่อรอง ท่ีจะต้องฝึกฝน รวม 
ไปถึงความสามารถอ่ืนๆ  
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เศรษฐกิจพอเพียงเป น 
ปรัชญาท่ีผานการคิด ปฏิบัติ 
จริง โดยพระราชประสงค 

ของพระบาทสมเด ็จพระปรม ินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เพ่ือให 
พสกนิกรอยูดีกินดี จากการเริ่มตนที่คน 
ครอบครัว และชุมชน และนำเศรษฐกิจ 
พอเพียงประยุกตใชเขากับเศรษฐกิจ 
กระแสหลักไดเปนอยางดี 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีก 
หนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองคทาน 
ท่ีสามารถนำมาปรับใชไดทุกครัวเรือนทุก 
ภาคสวน เพื่อใหเกิดความสุขที่แทจริง 
คำนิยามความพอเพียงตามพระราชดำรัส 
จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังน้ี

1. ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมาก 
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเอง และผู 
อื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยู 
ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การ 
ตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียง 
นั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย 
พิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอด 
จนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก 

ศ
การกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ

3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมาย 
ถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ 

และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ 
เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของ 
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตทั้งใกล และไกล

การสรางแบรนด คือ การสราง 
ชื่อเสียง ซึ่งตองใชเวลาและที่สำคัญตอง 
เปนชื่อเสียงที่ยั่งยืน ชื่อเสียงที่เกิดจาก 
ผลงานท่ีดี คุณภาพสินคา คุณภาพบริการ 
และการกระทำการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับสังคม ประเทศ สิ่งแวดลอม และ 
ทรัพยากรตางๆ ในโลก ในเรื่องการ 
สรางแบรนด สามารถนอมนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 มาประยุกตฺปรับใชเพื่อเปน 
แนวทางดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การสราง 
แบรนดที่ดี คือ การสรางแบรนดเพื่อ 

ความย่ังยืนของสังคม ประเทศ และโลก 
หาใชการสรางแบรนดเพื่อตอบกระแส
ทุนนิยมเพียงอยางเดียว 

การสรางแบรนดท่ีประยุกตใชหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสราง 
แบรนดท่ีสงเสริมใหผูคนในสังคมไดรับรู 
ถึงการใชชีวิตอยางพอดี และรูจักการ 
ประหยัดทรัพยากรตางๆ การดำเนิน 
ธุรกิจที่ควบคูกับหลักความรับผิดชอบ 
ตอสังคม รับผิดชอบตอทรัพยากรโลก 
ที่อยูอยางจำกัด 

ดิฉันไดมีโอกาสบรรยายใหกับพี่ 

การสร้างแบรนด์
ตามรอยพระบาท
น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างแบรนด์ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างแบรนด์ที่ 
ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิต 
อย่างพอดี และรู้จักการประหยัดทรัพยากรต่างๆ 
การดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อ 
ทรัพยากรโลกที่อยู่อย่างจำกัด 

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÑÂμÃÒÊÔ¹¤ŒÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง
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พระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ 
แบบพื้นฐาน กับแบบกาวหนา ไดดังนี้ 
ความพอเพ ียงในระด ับบ ุคคลและ 
ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เปน 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน เทียบได 
กับทฤษฎีใหม ตั้งอยูบนกรอบแนวคิด 
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง 
หลักปรัชญาน้ี ประกอบดวย 3 หลักการ 
และ 2 เงื่อนไข คือ หลักความ 
พอประมาณ (Moderation) หลักความ 
มีเหตุผล (Reasonableness) และ 
หลักการมีภูมิคุมกัน (Immunity) สวน 
2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู และ 
เงื่อนไขคุณธรรม

เกษตรทฤษฎีใหมซึ่งเปนแนวทาง
ปฏิบัติหนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีขั้นตอนของการพัฒนาแบง 
ออกได 3 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน
เริ ่มตนจากการมุงแกปญหาของ 

เกษตรกรที่มีน้ำไมเพียงพอสำหรับการ 
เกษตร โดยการใชแนวทางการจัดทำ 
แหลงน้ำขนาดเล็กในฟารม เชน การ 
ขุดบอ ซึ่งจะทำใหลดความเสี่ยงในเรื่อง 
น้ำ เกิดหลักประกันในการผลิตอาหาร 
เพ่ือการยังชีพเบ้ืองตน สวนท่ีดินการเกษตร 
อื่น จะใชในการผลิตเพื่อตอบสนองกับ 
ความตองการพื้นฐานอื่นของครอบครัว 

นองเกษตร ในโครงการ 1 ไร 1 แสน ที่ 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงราย 
ทำใหผูบรรยายไดเขาใจถึงแนวคิดเกษตร 
ทฤษฏีใหม ของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปน 
หน่ึงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกตใชจริงในภาคการเกษตร 

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม แนว 
พระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม หรือ 
เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการ 
พัฒนาการเกษตรอยางเปนขั้นตอนนั้น 
เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เฉพาะใน 
พื้นที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหมตามแนว 
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ซ่ึงอาจมีการขายผลผลิตสวนเกินเพ่ือเปน 
รายได สำหรับใชจายในการยังชีพท่ีจำเปน 
ท่ีไมสามารถผลิตเองได การเกษตรทฤษฎี 
ใหมในขั้นนี้ จึงเปนการสรางภูมิคุมกัน 
ในระดับครอบครัว แตเกษตรกรสวน 
ใหญอาจไมสามารถเริ ่มตนในขั ้นตอน 
แรกนี้ได และอาจจำเปนที่หนวยงาน 
ตางๆ จะตองจัดความชวยเหลือเพ่ือ 
สนับสนุนเกษตรกร

ในเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตนนี้ มี 
แนวทางสำคัญในการการจัดสรรที่ดิน 
การเกษตรและท่ีอยูอาศัย โดยแบงพ้ืนท่ี 
ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30: 
30:10 คือ พื้นที่สวนที่หนึ่ง ประมาณ 
30% ใหขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใชเก็บ 
กักน้ำฝนในฤดูฝนและใชเสริมการปลูก 
พืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ำ 
และพืชน้ำตางๆ พ้ืนท่ีสวนท่ีสองประมาณ 
30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปน 
อาหารประจำวันในครัวเรือนใหเพียงพอ 
ตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถ 
พึ่งตนเองได พื้นที่สวนที่สามประมาณ 
30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก 
พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปน 
อาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำ 
ไปจำหนาย และพื้นที่สวนที่สี่ประมาณ 
10% ใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว และ 
โรงเรือน

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง
เมื่อเกษตรกรไดเริ่มตนปฏิบัติตาม

เกษตรทฤษฎีใหมขั้นตนแลว มีความ 
พอเพียง และความมั่นคงในขั้นพื้นฐาน 
ระดับหนึ่งแลว ในขั้นตอนตอมาจึงเปน 
เรื ่องของการรวมกลุมเกษตรกรในรูป 
แบบตาง เชน กลุมเกษตรกร สหกรณ 

หรือวิสาหกิจ ซึ่งการรวมมือกันนี้ก็เพื่อ 
สรางประโยชนใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยรวม 
บนพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียนกัน การ 
แบงปนชวยเหลือกันตามกำลัง และความ 
สามารถของตน ซึ่งจะทำใหชุมชนโดย 
รวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติดวย

ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา
กลุมเกษตรกรที่ไดดำเนินการตาม

ทฤษฎีใหมในขั้นกลาง จนประสบความ 
สำเร็จเบ้ืองตน อาจกาวเขาสูข้ันกาวหนา 
โดยการประสานความรวมมือกับองคกร 
อ่ืนๆ ในระดับประเทศ เพ่ือยกระดับการ 
ทำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกร (กรมพัฒนาที่ดิน 2553)

สำหรับการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม 
ในเร่ืองการบริหารจัดการ  ขอใหทุกทาน 
นำหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
ซึ ่งเปนหนึ ่งในหลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด ็จพระปรม ินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับ 
ประยุกตไดในการบริหารจัดการองคกร 

บุคลากร การพัฒนาสินคา การบริการ 
การสรางแบรนด ไดโดยในการจะทำการ 
ใดๆ ถาเร่ิมจากการศึกษาเพ่ือสรางความ 
เขาใจองคกร สินคา กลุมเปาหมาย และ 
สภาพการณ จากนั้น เขาถึง เรียนรูกลุม 
เปาหมาย เขาถึงตลาด เขาถึงบุคลากร   

เพื่อความความไวเนื้อเชื่อใจและความ 
มั่นใจ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และประสบความสำเร็จ  

ตลอด 70 ป ที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชยสมบัติ ทาน 
ทรงงานหนักและใสพระทัยในชีว ิต 
ความเปนอยูของพสกนิกรของพระองค 
ตลอดเวลา แมวาทานจะเสด็จสูสวรรคาลัย 
แตพระองคทานยังสถิตครองหทัยราษฎร 
ชาวไทยนิรันดร   

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลา 
นอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
หาที่สุดมิได

หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับประยุกต์ 
ได้ในการบริหารจัดการ องค์กร บุคลากร 
การพัฒนาสินค้า การบริการ การสร้างแบรนด์ได้ 
โดยในการจะทำการใดๆ ถ้าเริ่มจากการศึกษา เพื่อ 
สร้างความเข้าใจ องค์กร สินค้า กลุ่มเป้าหมาย และ 
สภาพการณ์ จากนั้น เข้าถึง เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าถึงตลาด เข้าถึงบุคลากร เพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และความมั่นใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ประสบความสำเร็จ
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ผมจะทำกลับกันกับสิ่งที่เคยทำมา จากเคยเป็น 
คนกลางหาทัวร์ไกด์ในต่างประเทศ จะหันมาเน้น 
ตลาดในประเทศโดยเป็นส่ือกลางให้นักท่องเท่ียวกับ 
Local expert ติดต่อกันเองผ่านระบบเว็บไซต์  

อ
ÍÕ¡Ë¹Öè§ Startup ÃØ‹¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ “TakeMeTour” ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇº¹ Platform ãËÁ‹·Õè¹‹Ò¨ÑºμÒÁÍ§ ¨Ò¡ 

¸ØÃ¡Ô¨ä«´ �äÅ¹ �·Õè·Ó¨¹ÁÕà§Ô¹à¡çº ·ÓãËŒ¤Ø³¹¾¾Å Í¹Ø¡ÙÅÇÔ·ÂÒ Co-founder ËÑ¹¡ÅÑºÁÒÁÍ§ ¾ºÇ‹Ò 

¸ØÃ¡Ô¨¹ÕéàμÔºâμä´Œ ¨Ö§μÑ´ÊÔ¹ã¨ÅÒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹»ÃÐ¨Óà¾×èÍ·Ó§Ò¹ä« �́äÅ¹�ãËŒà»š¹¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡ ·ÕèÃÐººÊÒÁÒÃ¶ 

à´Ô¹ä´Œº¹Ê×èÍÍÍ¹äÅ¹�«Öè§¼ÙŒ«×éÍ (¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ) áÅÐ ¼ÙŒ¢ÒÂ (Local expert) ¨Ðä Œ́¾º¡Ñ¹àμÔÁàμçÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§·Ø¡ 

½†ÒÂä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ¤Ãº¶ŒÇ¹ ·Õèâ´´à´‹¹¤×Í ¡ÒÃ¾ÅÔ¡¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ ¨Ò¡¾Ò¤¹ä·Âä»à·ÕèÂÇμ‹Ò§ªÒμÔ ¡ÅÑº´ŒÒ¹à»š¹ 

¾Òμ‹Ò§ªÒμÔÁÒà·ÕèÂÇä·Âá·¹ ËÑÇã¨¤×Íà¾×èÍ¤ØÁ Supply ·ÑÇÃ�ä¡´�ãËŒä´Œ áÅÐà»�´»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ãËÁ‹ãËŒ¼ÙŒ¢ÒÂ ·Õèà»š¹ã¤Ã¡çä´Œ 

·Ñé§ã¹¡ÃØ§à·¾ áÅÐμ ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÊ¹ÍäÍà´ÕÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �·Õèâ´¹ã¨ ·ÓãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´Œ 
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ปลอดภัย ไมเสี่ยง เชื่อถือได จนผาน 
ไปได 2 ป จึงเริ่มผุดความคิดที่อยาก 
ทำจริงจัง เพราะคิดวาธุรกิจนี้นาจะ 
คืนทุนเร็ว คาการตลาดต่ำมาก fix 

cost ไมมีอะไร อยากทำไปเรื่อยๆ ถา 
มาทดแทนงานประจำไดยิ่งดี”

การท่องเที่ยวโมเดลใหม่ 
“TakeMeTour”

“ผมจะทำกลับกันกับสิ ่งที ่ เคย 
ทำมา จากเคยเปนคนกลางหาทัวร 
ไกดในตางประเทศ จะหันมาเนนตลาด 
ในประเทศโดยเปนสื่อกลางใหนักทอง 
เที่ยวกับ Local expert ติดตอกันเอง 
ผานระบบเว็บไซต”  

จากเริ ่มแรกที ่เคยทำธุรกิจแบบ 
งายๆ ยกหูโทรศัพท ปรับเปลี่ยนวิธ ี
การใหม จากเคยทำงานกับเพื่อน 2 
คน กลายเปนไดเพื่อนใหมอีก 1 คน 

คือ โปรแกรมเมอรชวยพัฒนาระบบ 
เว็บไซด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนธุรกิจทอง 
เท่ียวโมเดลใหม ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว 
ในประเทศ มากกวาตางประเทศ เพื่อ 
ควบคุมจำนวน Supply หรือ Local 
expert ไดงายมากขึ้น ซึ่งปญหาที ่
ผานมามักพบวา นักเรียนไทยในตาง 
ประเทศที่รับอาชีพเสริมเปนทัวรไกด 
บางครั้งอาจติดเรียนติดสอบ สราง 
ปญหา Supply ติดขัดในชวง High 
Season 

ทำความรู้จักคุณนพพล 
อนุกูลวิทยา กันหน่อย

คุณนพพล อนุกูลวิทยา หรือ 
คุณนพ จบการศึกษามัธยมปลาย จาก 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จบการ 
ศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ จากจุฬาลงกรณมหาวิท 
ยาลัย ปจจุบันรับตำแหนงเปน COO/ 
CMO & Co-founder บริษัท Take 
MeTour จำกัด

“ยอนไปเมื่อ 4 ปกอน เริ่มจาก 
การทำธุรกิจไซดไลน พาคนไทยไป 
เที่ยวตางประเทศ โดยทำหนาที่เปน 
คนจัดหาเด็กนักเรียนไทย เปน Local 
expert ให วิธีทำธุรกิจ คือ การรวมกับ 
เพ่ือนท่ีอยูตามประเทศตางๆ อาศัยการ 
refer จากคนหนึ่ง ไปหาอีกคนหนึ่งจน 
มีจำนวน Local expert database 
อยูในมือจำนวนหนึ่ง ที่พอจะจัดใหนัก 
ทองเที่ยวไทยที่ตองการได โดยกลุม 
ที่คัดเลือกมาตองทำใหนักทองเที ่ยว 

Startup New Model “TakeMeTour” 
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านเว็บ

นพพล อนุกูลวิทยา
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ผมใช้เวลารวบรวม idea คนไทยพาเท่ียวแบบ 
ท้องถ่ิน อาจไม่ได้จำกัดตัวเองว่า ต้องพาข้ึนดอยสูง 
แต่เป็นการเที่ยวแบบทั่วไป แต่เป็นความทั่วไปที่ 
พิเศษในมุมของชาวต่างชาติ ที่จะได้สัมผัสการ 
ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตทั่วไป ที่หาได้ง่าย แต่ไม่ค่อย 
มีคนเคยบอกเล่ากันมา” 

ยอดนิยม อาทิ ญี่ปุน สิงคโปร จาก 
เพื่อนใน 2 ประเทศ สามารถตอยอด 
ลิงค เน็ตเวิรค กระจายไปยังยุโรป จน 
ทำให Set tour program ไดถึง 20 

เมืองทั่วโลก โชคดีเมืองที่มี demand 
สูงคือ ประเทศญี่ปุน ซึ่งคุณนพพลมี 
ความพรอม ทั้งเพื่อน และความคุนเคย 
เปนอยางดี จึงสามารถจัดรูปแบบการ 
ทองเที่ยว แบบ Private Tour ได 
จนไดรับความนิยมพอสมควร ผานไป 
เพียง 2 ปคุณนพพลสามารถทำรายได 
งาม มีเงินเก็บถึงคนละ 300,000 บาท 
โดยไมเกี่ยวกับเงินเดือนประจำ จึงเปน 
ที่มาที่ทำใหคุณนพพล และเพื่อนมอง 

วา นาจะถึงเวลาเหมาะสมที่จะขยาย 
ธุรกิจกันแลว โดยเริ่มแรกยอมรับวา 
ไมไดคิดถึง Startup เลย เพียงธุรกิจ 
ใหมปรับเปลี่ยน Business Model 

ในการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเขามา 
ชวยใหงายขึ้นเทานั้น

“กลายเปนวา รูตัวอีกทีเรากำลัง 
เดินเขาไปสู Startup โดยไมทันตั้งตัว 
ทำใหตองหาขอมูลจาก Startup Com- 
munity มากขึ้น ตองเปลี่ยน Mindset 
ตัวเองใหมวา ถาเปนแค SME สูงสุด 
คือ Break even แตถาเปน Startup 
มันมากกวา Break even เพราะ 
Startup ไดรับการออกแบบโดยนำ 

จึงเปนที่มาของ ธุรกิจใหม Take 
MeTour การหาคนนำเที่ยวในพื้นที่ 
พากิน พาเที่ยว เลาเรื่อง แนะนำ 
ขอมูลเกร็ดชีวิตของเมืองนั้นๆ เพื่อ 
ทำใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณ 
มุมมองใหมในการเขาถึงเมืองนั้นอยาง 
แทจริง ซึ่งคุณนพพล ยอมรับวา นี่ 
เปนธุรกิจกลับดานจากประสบการณ 
เดิมที่ผานมาทั้งหมดเลยทีเดียว

“ผมใชเวลารวบรวม idea คน 
ไทยพาเที่ยวแบบทองถิ่น อาจไมได 
จำกัดตัวเองวา ตองพาขึ้นดอยสูง แต 
เปนการเที่ยวแบบทั่วไป แตเปนความ 
ทั่วไปที ่พิเศษในมุมของชาวตางชาติ 
ที่จะไดสัมผัสการทองเที่ยวตามวิถีชีวิต 
ทั่วไป ที่หาไดงาย แตไมคอยมีคนเคย 
บอกเลากันมา” 

การเปล่ียนผ่านธุรกิจ
จาก SME เป็น Startup

อาศัยที่คุณนพพล มีเพื่อนเรียน 
จบจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ 
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เทคโนโลยีมาสรางความเจริญเติบโต 
ใหธุรกิจ สามารถระดมทุนมาใชในการ 
ขยายธุรกิจได แมเริ่มตนจะม ีfix cost 
สูงประกอบดวย คาบุคลากรทำหนาที่ 
website developer คาบุคลากร 
ดาน Business Marketing โดยเริ่ม 
จากทีมงาน 9 คน ครึ่งหนึ่งจบดาน 
วิศวกรคอมพิวเตอร ทำหนาที่เปน 
Programmer”

เราคือ Market Place 
การท่องเที่ยวแนวใหม่

บริการในเว็บไซด TakeMeTour 
ประกอบดวย 1. คนพาเที่ยว 2. 
กิจกรรมทองเที่ยว 3. เรื่องราวของ 
แตละทองถิ่น โดยเว็บไซดจะวางตัว 
เปน Marketplace มีทั้งสวนที่เปน 
Demand ท่ีสวนน้ีมีการเติบโตข้ึนตลอด 

ประมาณ 20% จากราคารวม โดย 
บริษัทจะไมมีสวนในการตั้งราคา แต 
จะเปนการใหขอมูลที ่ร ันดวยระบบ 
ตลาดเสรี ถาสวน Supply ตั้งราคา 
สูงมา คุณตองมี Added Value ให 
นักทองเที่ยวไดรับประสบการณมาก 
กวาการไปเที่ยวเอง”

ยกระดับท่องเที่ยวจาก 
ประวัติศาสตร์ไปสู่
ประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้

การทองเที่ยวในแบบ Private 
Tour ผานเว็บไซด TakeMeTour จะ 
เปนการทองเที่ยวแบบ Local Tour 
ไดเขาถึงแหลงทองเที่ยวนั้น ไดรับ 
ประสบการณจากคนในทองถิ่นนั้นเอง 
ไมใชการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
เสนทางเปาหมายใน 3 ปนี้ วางแผนที่ 
จะขยับไปสูตลาดแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต อยากเปนทัวรที่เสิรฟประสบ- 
การณทองเที ่ยวของแตละประเทศ 
อาทิ ลาว กัมพูชา ที่มีวัฒนธรรม 
ประเพณีเฉพาะตัว แตนักทองเที่ยวมี 
อุปสรรคเรื่องภาษา เราตองการสราง 
ประสบการณการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป 
เราตองการเปน Regional Player ใน 
อีก 3 ปขางหนา ปหนาจะขยายธุรกิจ 
ไปใน 2 ประเทศ ไดแก ฟลิปปนส  
อีกประเทศอยู ระหวางการตัดสินใจ 
เนื่องจากตองมี Local team เล็กๆ 
ประจำในแตละประเทศ 

“เราอยากเห็นประเทศไทยเปน 
Headquarter ดานเทคโนโลยีบาง” 
คุณนพพล อนุกูลวิทยา กลาวปดทาย 
ดวยความมุงมั่นที่จะเห็นประเทศไทย 
เปนหนึ่งดานเทคโนโลยี แมจะเปน 
ดานใดดานหนึ่งก็ตาม...

มีจำนวน Booking ประมาณ 5-10 
Booking ตอวัน สวน Supply 
ประกอบดวย One Day Tour 44 
จังหวัด มีทั้งทัวรที่บริษัทสรางขึ้น และ 
ทัวรที่เปดใหคนในชุมชนนั้นๆ หรือคน 
ทั่วไปสงโปรแกรม อาทิ การทองเที่ยว 
ตลาดคลองลัดมะยม ที่มีไอเดียเที่ยว 
ที่แตกตาง นักทองเที่ยวจะไดเขาไป 
เรียนทำอาหารเมนูพิเศษกับชาวบาน 
เปนตน

“เราทำใหเว็บไซดน้ี เปน Sharing 
Economy เหมือน Uber เปน 
Platform ของผูซื้อ และผูขายที่มา 
เจอกัน โดยสิ่งที่สำคัญคือ การบริการ 
ชวง High season ตองทำให Supply 
balance กับ Demand จัดสล็อตการ 
ทองเที่ยวใหพอเพียง ถามวา รายได 
มาจากไหน จะมาจาก Booking Fee 
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ธุรกิจครอบครัวประกอบ
ขึ้นจากระบบยอย หรือ 
มิติยอย 3 มิติ ไดแก ธุรกิจ 

ครอบครัว และ ความเปนเจาของซึ่งใน 
แตละมิติสมาชิกในครอบครัวตางมีบทบาท 
ท่ีแตกตางกันตามหนาท่ีและความรับผิด 
ชอบ และในแตละ Generation จะมี 
บทบาทที่สำคัญแตกตางกัน นั่นหมาย 
ความวาทักษะในการทำงานที่นำมาใช 
ในแตละรุน หรือแตละชวงธุรกิจยอม 
แตกตางกัน

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาในแตละ 
Generation ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจครอบครัว 
ต้ังแตรุนกอต้ัง แมจะตองมีทักษะโดยรวม 
คลายคลึงกัน แตจะมีสวนที่เดนถือได 
วาเปนทักษะที่สำคัญในแตละชวงของ 
การเติบโตทางธุรกิจ

Generation 1 เปนผูกอตั้งธุรกิจ 
ครอบครัว ซ่ึงเรียกวาเร่ิมจากศูนยก็วาได 
ในรุนแรกนี้จะตองมีความชำนาญและ
ทักษะในงานสูง มีความชำนาญเฉพาะทาง 
ซึ่งเถาแกในรุนนี้เรียกวา รูทุกอยาง ทำ 
เองไดทุกหนาท่ี คาแร็คเตอรจะเปนแบบ 
กลาได กลาเสีย คือกลาที่จะเสี่ยง หาก 
มองเห็นโอกาส และมีความอดทนสูง ขยัน 
เราจะเห็นไดจากวาคนรุนน้ี ทำงานหนัก 

ธ
ต่ืนเชานอนดึก ละเอียดรอบคอบในตัวงาน 

Generation 2 รุนที่ 2 นี้จะ 
เติบโตมาพรอมกับธุรกิจที่ขยายอยาง 
รวดเร็ว แตโครงสรางองคกรและการบริหาร 
ธุรกิจยังไมเปนระบบระเบียบ ไมมีการ 
วางแผนการของธุรกิจท่ีเปนระบบ ในรุน 

ท่ี 2 เม่ือเขามาสืบทอดธุรกิจ ครอบครัว 
ตองมีทักษะ ในดานการบริหารจัดการ 
ที่เปนระบบ มีการจัดโครงสรางองคกร 
ใหเหมาะสมและพรอมกับการเติบโต 
รวมถึงตองมีความรู ความเช่ียวชาญดาน 
การลงทุน มีทักษะในเร่ืองของการจัดการ 
ดานการเงิน มีการประเมินโครงการอยาง 
เปนระบบ ดูแลการบริหารทรัพยากรของ 
องคกรใหเปนไปในทิศทางที่ครอบครัว 
วางเปาหมายไว อีกทั้งตองมีความรูใน 

ดานการบริหารความเสี่ยง กลาวไดวา 
คนรุ นนี ้ตองมีทักษะดานการจัดการ 
องคกรที่เปนระบบ และทักษะในดาน 
การเงินการลงทุน

Generation 3 เปนรุนที่โตมา 
พรอมกับความสำเร็จของธุรกิจ บริษัท 

มีระบบที่ดี ทักษะที่สำคัญของรุนที่ 3 
คือเรื่องของการบริหารคน การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยในองคกร บริษัทจะมี 
ผูบริหารจากภายนอกเขามามากขึ้น จึง 
ตองเรียนรูที่จะทำงานรวมกับมืออาชีพ 
การเปนผูถือหุนที่ดี รวมถึงทักษะการ 
พัฒนาดานนวัตรกรรมเพ่ือตอยอดธุรกิจ 
ซึ่งในบางครอบครัวเมื่อธุรกิจเติบโตมา 
ถึงรุนที่ 3 หรือ 4 สมาชิกครอบครัว 
จะไมเขามายุงเรื่องการบริหารเลย และ 

ธุรกิจครอบครัว
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ความต่างของบทบาท
ภาวะผู้นำใน 3 GEN (1)

ผู้นำในแต่ละรุ่นของธุรกิจครอบครัว มีหน้าท่ีในการ 
นำพาครอบครัวและธุรกิจให้สามารถสร้างความ 
เติบโตอย่างย่ังยืนและส่งทอดต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น 
ทักษะแต่ละด้านต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้นำเพ่ือ
นำไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผล จึงถือได้ว่า 
ภาวะผู้นำ มีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงสำหรับผู้นำ 
ในธุรกิจครอบครัว
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บทบาทของผู ้นำในธุรกิจ 
ครอบครัว

เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความ 
ซับซอนและละเอียดออนมากกวาธุรกิจ 
ทั่วไปที่เนนไปที่ผลกำไรของกิจการเปน 

หลัก แตธุรกิจครอบครัวตองมองในมิติ 
ที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณ 
เขามาเกี่ยวของดวยมาก ทำใหบทบาท 
ของการเปนผูนำในธุรกิจครอบครัวมี 
ความยากมากกวา 

ผูนำของธุรกิจครอบครัว จึงหมาย 
ถึงการเปนผูนำที่เปนผูรับใช การประนี 
ประนอม ออนนอมถอมตน การมีอิทธิพล 
มาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ 
การเกื้อกูล และเอาใจใสตอผูอื่น  

เน่ืองจากสมาชิกครอบครัวจะมีความ 
ออนไหวเรื่องของการใชอำนาจบงการ 
หากรูสึกวาผูนำธุรกิจครอบครัว มีการ 
ใชอำนาจในตำแหนงอาจเกิดการตอตาน 
และนำมาซ่ึงปญหาความขัดแยงในท่ีสุด 

ปลอยใหเปนหนาท่ีของผูบริหารมืออาชีพ 
ตนเองเปนเพียงผู ถือหุ นและกำหนด 
นโยบายเทานั้น อาจเห็นไดในธุรกิจ 
ครอบครัวท่ีเอาบริษัทเขาไปจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย สรางธรรมาภิบาล 
ใหเกิดในองคกรใหมีการดำเนินงานอยาง 
โปรงใสเพ่ือใหผูถือหุนทุกคนตรวจสอบได 

จะเห็นไดวาผูนำในแตละรุนของ 
ธุรกิจครอบครัว มีหนาที่ในการนำพา 
ครอบครัวและธุรกิจใหสามารถสราง 
ความเติบโตอยางยั่งยืนและสงทอดตอ 
ไปยังรุนสูรุน ทักษะแตละดานตองอาศัย 
ภาวะความเปนผูนำเพ่ือนำไปสูการปฎิบัติ 
อยางมีประสิทธิผล จึงถือไดวา ภาวะ 
ผูนำ มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง สำหรับ 
ผูนำในธุรกิจครอบครัว 

ผู้นำของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเป็นผู้นำ 
ท่ีเป็นผู้รับใช้ การประนีประนอม อ่อนน้อมถ่อมตน 
การมีอิทธิพลมาจากหลักการท่ีถูกต้อง 
การให้บริการ การเก้ือกูล และเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน  

61

Family Business



62

Family Business



ผูนำในธุรกิจครอบครัวจึงตองระมัดระวัง 
เรื่องการใชอำนาจโดยตำแหนงกับคน 
ในครอบครัวเปนอยางมาก 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ 
(ผู้บริหาร)

การบริหารจัดการและการเปนผูนำ 
ตางก็มีความสำคัญ อยางไรก็ตาม ใน 
ธุรกิจครอบครัวที ่ใหความสำคัญการ 
บริหารจัดการจนเกินพอดี มีการจัดการ 
และควบคุมมาก ยอมไมกอใหเกิดความ 
สรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยาง 
แทจริงใหกับธุรกิจครอบครัวได

ผูนำ แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้น 
พ้ืนฐานหลายประการ ในขณะท่ีผูจัดการ 
มุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนำ มุง 
ประดิษฐคิดสรางส่ิงใหมๆ  เสมอ (Innovate) 
ดังน้ันผูจัดการจึงไดแตรักษาสถานะการ 
บริการ (Maintain) ทวาผูนำมุงพัฒนา 
(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและ 
ตัดสินดวยการควบคุม (Control) แตผู 
นำวางใจในคนทำงานและความรับผิดชอบ 
(Trust)

ผูจัดการจะเปนคนท่ีใหความสำคัญ 
กับการทำงานใหลุลวง การทำงานของ 
ผูจัดการจึงมีระเบียบแบบแผน เปนขั้น 
เปนตอน และใหความสำคัญกับปริมาณ 
ซึ่งยึดตามกระบวนการและมาตราการ
ควบคุมตางๆ โดยมีการกำหนดเนื้องาน 
และผลลัพธที ่ชี ้ว ัดไดไวอยางชัดเจน 
ความสำเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยูกับ
การวางแผน การจัดการ การสราง 
ผลลัพธ และการควบคุม

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยาง 
ชัดเจนตามกลยุทธที่กำหนดไว โดยให 

ความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 
ไปไดในการทำส่ิงตางๆ ใหเกิดข้ึนไปทีละ 
ขั้นในแตละวัน ซึ่งเปนกรอบความคิดที่ 
มุงเนนตัวงาน โดยใหความสำคัญกับการ 
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การสงมอบสินคาและบริการที่ตรงเวลา 
ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 
เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเน่ืองจากความสำเร็จ 

ของผูจัดการขึ้นอยูกับการกระทำของ 
ผูอ่ืน ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ 
จึงเปนคุณสมบัติที่สำคัญอยางยิ่ง เชน 
เดียวกับการเขาใจวาอะไรที่มีอิทธิพล 
ตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะ 
ประพฤติตัวอยางไรใหสามารถดึงคนเขา 
มีสวนรวมในการทำงาน ท้ังคนท่ีเปนผูใต 
บังคับบัญชาของพวกเขาโดยตรง ผูบริหาร 
ระดับเดียวกันในสวนอื ่นขององคกร 
และที่สำคัญคือผูบังคับบัญชาของพวก 
เขาเอง 

ผูนำ มักจะเปนคนท่ีอยูตรงขามกับ 
ผูบริหารจัดการ โดยผูบริหารและผูนำ 

น้ันเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 
องคกร โดยผูจัดการจะมุงเนนทำส่ิงท่ีอยู 
ตรงหนา มุงเนนเฉพาะบางเรื่อง และ 
การดำเนินการควบคุม แตผูนำจะมองไป 
ขางหนาสรางวิสัยทัศนและความสัมพันธ 
กับผูอื่น และสรางวิสัยทัศนที่ทำใหคน 
ในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะ 
เดินตามพวกเขา ผูนำจะดึงคนใหเขามา 
มีสวนรวมและเกิดการกระตือรือรนท่ีจะ 

ทำตามวิสัยทัศนของผูนำ มากกวาผลักดัน 
ใหทำสิ่งที่ผูนำตองการ 

ผูนำจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงและวางแผนรับมือ 
กับการเปลี ่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 
ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัว 
งาย เปดรับทางเลือกอ่ืนและเต็มใจรับ 
ความเส่ียง เปนผูนำการเปล่ียนแปลงมาก 
กวาจะพยายามรักษาสภาพเดิมท่ีเปนอยู 
และทำใหเกิดเปนความจริง ฉบับหนามา 
ตอกันวา ใน 3 Gen มีสไตลความเปน 
ผูนำแตกตางกันอยางไร

ผู้บริหารและผู้นำน้ันเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” 
ขององค์กร โดยผู้จัดการจะมุ่งเน้นทำส่ิงท่ีอยู่ 
ตรงหน้า มุ่งเน้นเฉพาะบางเร่ืองและการดำเนินการ 
ควบคุม แต่ผู้นำจะมองไปข้างหน้าสร้างวิสัยทัศน์ 
และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสร้างวิสัยทัศน์ท่ีทำ 
ให้คนในองค์กรก่อให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ 
เดินตามพวกเขา ผู้นำจะดึงคนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
และเกิดการกระตืนรือร้นท่ีจะทำตามวิสัยทัศน์ของ
ผู้นำ มากกว่าผลักดันให้ทำส่ิงท่ีผู้นำต้องการ
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ทิพย์พวรรณ์  กิตติธงโสภณ

ทำความรู้จัก
ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

คุณทิพยพวรรณ  กิตติธงโสภณ 
ชื่อเลน “แอ็ปเปล” ที่ขณะนี้ใครหลาย 
คนคุนเคยกับการเรียกเธอวา “ประธาน 
เปล” เธอเปนทายาทนักธุรกิจใหญแหง 
เมืองสุโขทัย เปนทายาทสาวคนสุดทอง 
ของตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญา 
ตรี 2 ใบจากมหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทย สาขามนุษยศาสตร และจบสาขา 
บริหารจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลสงคราม จบปริญญาโทดานรัฐ- 
ประศาสนศาสตร และกำลังจะตอ 
ปริญญาเอก ดานบริหารจัดการ ที่ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

บทบาทความรับผิดชอบในธุรกิจ
ครอบครัว ปจจุบันคุณเปลดูแลรับผิด 
ชอบระบบบัญชีของบริษัททั้งหมด ซึ่ง 
ประกอบดวย บริษัท สุโขทัย ป.นิว 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำธุรกิจจำหนาย 
เหล็กเสน เหล็กกอสรางทั้งใหมและ 
มือสอง บริษัท สุโขทัย ป.นิวมอเตอร 
จำกัด จำหนายรถจักรยานยนตใหม 
มือสองทุกรุนทุกยี่หอ บริษัท ป.นิว 
ออโตเซลส จำกัด จำหนายรถมือสอง 
ทุกรุนทุกยี่หอ ซึ่ง ป.ยอมาจาก ชื่อคุณ 
พอเจาของธุรกิจตัวจริง คุณบุญปลูก 
กิตติธงโสภณ นั่นเอง และธุรกิจใหม 
ที่คุณเปลดูแลบริหารจัดการคือ บริษัท 
พี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนิน 
ธุรกิจกอสรางอาคารพาณิชย ทาวนโฮม 
บานจัดสรร รวมถึงรานจำหนายกาแฟ 
อาหาร เบเกอรี่ Café de tree  

“ทั้งหมดเปนธุรกิจของคุณพอ ที่ 
เปลและพี่ชายอีก 2 คน เขามาสานตอ 
เปน New Gen จน 3 ปหลังไดแยก 
ออกมาทำเอง ในกลุมอสังหาริมทรัพย 
อาคารพาณิชย และรานกาแฟ อาหาร 
เดิมเรียนบัญชีที่ม.หอการคาไทย 1 ป 
แลวยายไปเรียนคณะมนุษยศาสตร 
เพราะชอบทำงานสังคม เปลเชื่อวาการ 
มี Connection สามารถนำมาใชสาน 
ตอธุรกิจใหเติบโตตอไปได บริหาร 
อยางเดียวทำใหธุรกิจโตไมไดหากขาด 
Connection”

มุมมอง และวิสัยทัศน์
ทางธุรกิจ

คุณเป ลมีมุมมองในการบริหาร 
ธุรกิจ ควบคูไปกับการใช Connection 
วา อนาคตของธุรกิจของครอบครัวตอง 
มีการเติบโตอยางยั่งยืน อาทิ ธุรกิจ 
เตนทรถยนตจะตองขยายตัวไปในตัว 
อำเภอใหมากขึ้น สวนธุรกิจเหล็กเสน 
จะตองขยายสาขาเพิ่มขึ้น การมีเพียง 
ร านเดียวไมเพ ียงพอในการรองร ับ 
การขยายตัวดานการกอสรางในเมือง 
สุโขทัย และจังหวัดใกลเคียง สำหรับ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เธอดูแลอยูใน 
เฟส 1 ที่อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย  
สรางอาคารพาณิชย 6 หองแรกบน 
พื้นที่ 30 ไร เตรียมขึ้นเฟส 2 อีก 9 
หอง และ 3 จะข้ึนโครงการบานจัดสรร 
ในเขตตัวเมืองสุโขทัย

สวนรานกาแฟ และอาหาร Café 
de Tree เปนอีกโปรเจคที่กำลังไปได 

สวย หลังเปดบริการได 1 ปกำลังเขาสู 
ปท่ี 2 และมีแผนจะขยายสาขา ลักษณะ 
แฟรนไชส และกำลังทำโปรดักส เมล็ด 
กาแฟ สำหรับที่ตั้งของรานอยูในตัว 
เมือง มีขนาดใหญถึง 7 คูหารายลอม 
ดวยตนไมใหญ เพราะสรางบนที่ของ 
คุณพอบุญปลูก ที่เปนคนรักตนไม สวน 
ใหญรานกาแฟทั ่วไปจะเปนตึกแถว 
ที่นี ่จึงกลายเปนความแตกตางในเชิง 
Location และจุดขายอีกอยางคือ คุณ 
เปลตองการใหที่นี ่เปนแหลงรวมของ 
นักธุรกิจชาวสุโขทัยท่ีมาหา Connection 
พูดคุยหารือติดตอธุรกิจ ประเด็นหลัก 
คือ ถานึกถึงการติดตอธุรกิจในสุโขทัย 
ใหนึกถึง Café de Tree

“จริงๆแลวที่นี ่เปนมากกวาราน
กาแฟท่ัวไป เพราะมีบริการหองประชุม 
Private และหองจัดเลี้ยง 2 หอง จุคน 
ได 100 คน มีอุปกรณโปรเจคเตอร 
พรอม ประกอบดวย 4 โซน ไดแก 
หองกาแฟ หองอาหาร หองประชุม 
จำนวน 2 หอง บนพื้นที่ทั้งหมด 100 
ไร โดยพื้นที่ดานหลังจำนวน 30 ไร มี 
แผนจะขึ้นโครงการ Complex หรือ 
Community Mall ตอไปในอนาคต 
ใกลๆนี้”

กับหมวกใบใหม่ในฐานะ 
“ประธานเปิ้ล” แห่ง YEC 
สุโขทัย

คุณเปล คือ สมาชิกของ YEC 
สุโขทัย ตั้งแตยุคกอตั้ง โดยมีคุณ 
วิวัฒน ธาราวิวัฒน เปนประธาน YEC 

ประธาน YEC สุโขทัย คนใหม่ สวย+เก่ง
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สุโขทัยคนแรก ซึ่งเปนยุคที่ชาวสุโขทัย 
ยังไมรูจักดีวา YEC คืออะไร จำนวน 
สมาชิกจึงยังไมมากนัก แตปจจุบัน YEC 
สุโขทัยไดดำเนินงาน 3 ป ไดมีบทบาท 
ชวยงานหอการคาจังหวัด และจังหวัด 
ในหลายสวน คนท่ีทำงานก็จะหนาเดิมๆ 
ที่เปนนักธุรกิจรุนลูกที่มาสานตอจาก
รุนพอ ในยุคประธานเปล ไดพยายาม 
ขยายจำนวนสมาชิกใหมากขึ้น เพราะ 
ตระหนักวา ทายาทนักธุรกิจรุนใหม 
จะเปนสวนสำคัญในการขับเคลื ่อน 
สุโขทัยตอไป เธอจึงใชความรู และ 
ประสบการณ ตลอดจน Connection 
ที่มีมาใชติดตอจากหลายทาง แมแต 
การผานติดตอผานรุ นแมที ่ร ู จ ักกัน 
จนปจจุบันจำนวนสมาชิกขยายจาก 
40 คน เปน 80 คนในปจจุบัน

หัวใจการบริหาร YEC คุณเปล 
เปดเผยเคล็ดลับวา เธอใชแนวคิดการ 
เปนผูให เพราะการเปนผูใหจากการ 
ทำกิจกรรมเพื่อสังคมสวนรวม จะยิ่ง 
ทำใหเราไดรับ คือ ตัวเรา และธุรกิจ 
เราจะไดการรู จ ักเปนการตอบแทน 
ยิ่งให ยิ่งได ไดรับการตอยอดไปถึง 
ธุรกิจ ทำใหธุรกิจเปนที่รูจักทั้งระดับ 
ภาครัฐ และเอกชน การประสานงาน 
จะงายขึ้น การเปนสมาชิก YEC เปน 
สวนสำคัญทำใหเกิดการเช่ือมตอระหวาง 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

“เดิมคนไมเขาใจ จึงตองทำให 
คนสุโขทัยเขาใจวา คนรุนใหมสามารถ 
ชวยพัฒนาธุรกิจ การทองเที่ยวใหเปน 
ที่รูจักมากยิ่งขึ้นได อยากใหคนสุโขทัย 
มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใหมๆ 
แตไมท ิ ้งประวัต ิศาสตรของสุโขทัย 
อาทิ เราไดเสนอจัดกิจกรรมดึงความ 
ใหม มาผสานกับประวัติศาสตร เปน 
งาน “ปารตี้ โฟม” ชวงสงกรานตโดย 
รวมกับทางเทศบาลจังหวัด ใหทุกภาค 
สวนมีสวนรวม ซึ่งกิจกรรมนี้ไดรับการ 
ตอบรับดีมาก ทุกฝายใหความรวมมือ 
เปนอยางดี ทำใหคนเขาใจ และรูจัก 
YEC มากขึ้นวา คืออะไร รูจักวา YEC 
คือ หอการคา และหอการคา คือ 

YEC”
หัวใจสำคัญคือ การจัดกิจกรรม 

เพื่อสังคม และสงเสริมการทองเที่ยว 
จังหวัด อาทิ กิจกรรมทุงทะเลหลวง 
ในชวงวาเลนไทน เปนกิจกรรมที่จัด 
บนเกาะรูปหัวใจ รวมกับ อบจ.สุโขทัย 
และสมาคมทองเที่ยวสุโขทัย ไดรับการ 

ตอบรับดีมากจากนักทองเที ่ยวและ 
คนในจังหวัด หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม 
การชวยเหลือน้ำทวม อุทกภัย ปนน้ำใจ 
ใหนอง บริจาคสิ่งของใหแกผูยากไร 
กิจกรรมเหลานี้ถามวา สมาชิก YEC 
สุโขทัย และชาวสุโขทัยไดรับอะไร?

1. การทำงานร วมก ันในหม ู  
สมาชิก และหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. รูจักแบงปนใหสังคม
3. คนสุโขทัยไดรับรูวา เด็กรุน 

ใหมทำอะไรที่ดีดีได นักธุรกิจรุนใหม 
มีตัวตน และมีความสามารถ

วิธีการบริหารจัดการ
สมาชิกที่ ACTIVE VS 
NON ACTIVE อย่างไร

ประธานเปล เลาวา กลุมที่ 
Active จะรับรูอยูแลววา เขาไดรับ 
อะไรจากการทำกิจกรรม การไดรับ 
การยอมรับจากสังคม และเปนที่รูจัก 
มากขึ้น สวนกลุม Non Active จะทำ 
อยางไรใหเขารับรู และเขาใจวา ถึง 
แมวาธุรกิจของเขาตองใชเวลาดูแล จน 
ไมมีเวลาเขารวม แตกลุมจะพยายาม 

ใหขาวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่ 
ทำอยูตลอดเวลา ถึงไมไดชวยงาน แต 
ใหการสนับสนุนเปนเงินทุน หรือ รูป 
แบบอื่นๆ ก็ยังดี

“ในฐานะที่เปนประธาน เปล 
ตองการใหนักธุรกิจสุโขทัย ไดมีสวน 
รวมกับกลุม YEC ใหมากที่สุด ยิ่งมี 

สวนรวมมาก ก็ยิ่งอยากเขามาทำงาน 
รวมกันมากข้ึน ชวยกันคิดไอเดีย ยอมรับ 
ทุกไอเดีย ไมมีเวลาลงมือไมเปนไร ชวย 
กันออกไอเดียก็ยังด ี การสื่อสารชัดเจน 
ผานกลุมไลน 2 กลุม คือ กลุม Active 
และ Non Active โดยจะมีการสง 
ขอมูลอยางตอเนื่อง

ช่องว่างระหว่างวัย
การทำงานรวมกันยอมมีการเห็น 

ตาง ประธานเปลเปดเผยวา  บางครั้ง 
การประสานงานระหวางรุนเกา กับ 
รุนใหมบาง เปลจะใชความสามารถ 
เฉพาะตัวใชวิธีพูดคุยปรับความเขาใจ 
ทั้งสองฝาย เพื่อลดชองวางระหวางวัย 
ลง YEC ขับเคลื่อนไปได ศาสตรของ 
การ Flexible การรับฟงความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 

ทายสุดขอเปนกำลังใจใหประธาน 
เปล สามารถฝาอุปสรรคไปใหถึงจุดหมาย 
ขางหนา และแนวคิดในการทำงาน 
ของประธานเปลนาจะใชเปนแนวทาง 
ขับเคลื่อน YEC ในหลายจังหวัดได 
ไมมากก็นอย

หัวใจการบริหาร YEC คุณเปิ้ล เปิดเผยเคล็ดลับว่า 
เธอใช้แนวคิดการเป็นผู้ให้ เพราะการเป็นผู้ให้จาก 
การทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม จะยิ่งทำให้เรา 
ได้รับ คือ ตัวเรา และธุรกิจเราจะได้การรู้จักเป็นการ 
ตอบแทน ยิ่งให้ ยิ่งได้ ได้รับการต่อยอดไปถึงธุรกิจ 
ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักทั้งระดับภาครัฐ และเอกชน 
การประสานงานจะง่ายขึ้น การเป็นสมาชิก YEC 
เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
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องค กรสหประชาชาต ิ 
ไดประเมินสถานการณ 
วาป พ.ศ. 2544-2643 

(ค.ศ. 2001-2100) จะเปน “ศตวรรษ 
แหงผูสูงอายุ” หมายถึง การมีประชากร 
อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 
ของประชากรรวมทั่วโลก และหาก 
ประชากรผูสูงอายุมากข้ึนถึงรอยละ 20 
จะเรียกวา สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ ซ่ึง 
ประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ ประเทศ 
กลุมสแกนดิเนเวีย และประเทศญี่ปุน 
เปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ตั้งแต 
ป ค.ศ. 2010 สวนประเทศไทย เราเอง 
กำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีประชากร 
ผูสูงอายุ รอยละ 10.4 ของประชากร 
ท้ังประเทศ และเรามีจำนวนประชากร 
ผูสูงอายุมากเปน อันดับที่ 2 รองจาก 
ประเทศสิงคโปร  

อะไรคือโอกาส 
กลุ่มคนสูงวัย

จากสถิติจะเห็นไดวากลุมของผู 
สูงวัย กำลังขยายตัวในหลายๆ ประเทศ 
และสิ่งที่นาสนใจคือ โอกาสใหมสำหรับ 
คนกลุมเกา เพราะกลุมเกาจะเปนกลุม 
เกา ที่จะใชจายเงินสูงสุดอันดับหนึ่งใน 
อีกไมถึงสองศตวรรษขางหนา ขณะน้ีจึง 
เปนเหตุใหคิดวาอะไรบางท่ีจะมารองรับ 
ความตองการของผู ส ูงว ัยไดด ีท ี ่ส ุด 

อ
องคกร Organization for Economic 
Co-operation and Development 
หรือ OECD ไดทำการศึกษาถึงโอกาส 
ทางการของกลุมผูสูงอายุ หรือท่ีเรียกวา 

Silver Market พบวา ตลาดที่เติบโตไป 
พรอมกับความตองการของกลุมคนสูง 
อายุนี้ ไดแก ที่พำนักอยูอาศัยสำหรับ 
ผูสูงอายุ การสื่อสารที่เหมาะกับวัยสูง 
อายุ การคมนาคมเดินทางที่เหมาะตอผู 
สูงอายุ และอาหารสุขภาพ ความปลอดภัย

จริงหรือไม่ 
สูงวัยเติมเต็มความฝัน
ด้วยการท่องเที่ยว 

การออกเดินทางทองเท่ียว เปนอีก 
รูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภควัยเกษียณ 
ซึ่งคนกลุมนี้มีโอกาสในการพำนักระยะ 
ยาว ซ่ึงคาพ่ีพักและโรงแรมท่ัวโลกทะยาน 
สูงขึ้น ในชวงหาปที่ผานมา โดยกลุม 
ลูกคาท่ีใชจายเงินสูงสุดยังเปนกลุมสูงวัย 
และครอบครัวที่ออกเดินทางทองเที่ยว 
เพื่อผอนคลาย 

และขอมูลชาวตางชาติที่ขอวีซา 
ประเภทเขามาใชชีวิตบ้ันปลายในประเทศ 
ไทยป 2556-2558 น้ันรวมเปน 84,003 
คน โดยกลุมผูสูงอายุจากสหราชอาณาจักร 

มีจำนวน 26,218 คน จากสหรัฐอเมริกา 
จำนวน 21,306 คน จากเยอรมัน 16,434 
คน จากญี่ปุน 10,084 คน จากสวิต- 
เซอรแลนด 9,961 คน ซึ่งผลการศึกษา 
Study of the characteristics and 
demand of foreign elderly in long 
stay accommodations in Thailand 
กลาววา “ลักษณะเฉพาะของนักทองเท่ียว 
สูงอายุ จะใชเวลาทองเที่ยวนาน และ 
ศึกษาขอมูลลวงหนา ฐานะดี ใชจายเงิน 
ตนเอง และชอบไปทองเท่ียวซ้ำ โดยชอบ 
ท่ีพักท่ีใหความรูสึกเหมือนบานหลังท่ีสอง 
มีความสะดวกในการติดตอส่ือสารตางๆ 
และมีกิจกรรมตรงกับความตองการและ 
หลากหลาย” 

และมีการศึกษาวา ปจจุบัน คน 
สูงอายุมีสุขภาพดี มีกำลังในการใชจาย 
ดวยตนเองมากขึ้น ตองการทดลองใช 

สูงวัย..น่าค้นหา

ประเทศไทยเราเองกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยมีประชากร 
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ 
และเรามีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็น 
อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์  
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คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย



ชีวิตในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมและขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกตางจากท่ีเปน 
อยู อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน 
และสนใจประเทศที่มีคาครองชีพต่ำ 
คุมคาเงิน สภาพภูมิอากาศดี มีวิถีชีวิต 
ตรงกับที่ตนตองการ และเมื่อศึกษาถึง 
พฤติกรรมตลาดสแกนดิเนเวีย พบวากลุม 
นี้ชอบทะเลและภูเขาอยางมาก ชอบ 
แสงแดด ชอบอาหารไทย และมีความ 
สนใจมีบานหลังที่สอง สวนชาวอเมริกัน 
นิยมยายไปอยูบานที่เปนตนกำเนิดของ
บรรพบุรุษ และบางสวนยายไปฟลอริดา 
และเม็กซิโก (ขอมูลจากสถาบันวิจัยและ 
ใหคำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
Guidance to promote and develop 
long stay tourism: a case study of 
tourist 50 years-old up who come 
to Thailand for rest, 2002)

 
อุปกรณ์สื่อสาร 
สูงวัยต้องการ 

เม่ือเขาสูความชราภาพและประสาท 
สัมผัสเริ่มทำงานไมเต็มกำลัง ธุรกิจที่ 

ตองการจึงหนีไมพนกิจการเพื ่อเพิ ่ม 
ประสิทธิภาพของประสาทสัมผัสตางๆ 
ไมวาจะเปนการไดยินอยางอุปกรณ 
ขยายเสียงสำหรับโทรศัพทมือถือ หรือ 
ผลิตภัณฑท่ีชวยรับกล่ินและรสของอาหาร 
ไดดีขึ้น

ของขวัญที่ดีที่สุด คือ 
สุขภาพแข็งแรง 

สุขภาพเปนอีกโอกาสสำหรับคน 
สูงวัย ปจจุบันกิจกรรมการจัดสวน ฝก 
โยคะ เดิน ปนจักรยาน คลาสในยิม 
กำลังไดรับความนิยมในกลุมคนสูงวัย 
และการรักษาแพทยทางเลือกไดรับความ 
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

รักษาความหนุ่มสาว 
ไว้กับตัว

อุตสาหกรรมเพื่อการชะลอวัยที ่
ชวยเติมเต็มความสุข กับคำวา ออนเยาว 
ไรกาลเวลา กำลังไดรับความนิยม ไมวา 
จะเปนการดูแลสุขภาพผิวหนัง ลบเลือน 
ร้ิวรอยแหงวัย ดูแลเสนผม และการศัลยกรรม 

เสริมความงามตางๆ กำลังเปนท่ีนิยมใน 
กลุมสูงวัย และทายสุดขอทิ้งทายดวย 
สุภาษิตกัวเตมาลาวา “Everyone is 
the age of their heart” หรือ “อายุ 
คนเรานั้นขึ้นอยูที่ใจ”

อางอิง 
Thammasat University Research 

and Consultancy Institute. Research 
“Guidance to promote and develop 
long stay tourism: a case study of 
tourist 50 years-old up who come 
to Thailand for rest.” 2002.

Thailand Immigration Bureau. 
Statistic. The number of foreign 
population entering on non-immigrant 
visa in Thailand 2002-2013. 

An Appropriate Environment for 
Elderly and Disabled Persons 
Research Unit. FINAL REPORT: 
Study of the characteristics and 
demand of foreign elderly in long 
stay accommodations in Thailand. 
Long-stay residence projects in 
Thailand with foreign seniors as the 
target. June 30, 2014 
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :

นามสกุล (Surname) :

E-mail :

เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :

เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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