










ฉบับนี้ Thailand Economic and Business Review ไดนำเรื่อง Social Venture มาจัดเปน Special report 
จึงขอหยิบยก 3 ดาวเดนคนไทยเจาของแนวคิด ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneur ที่เปนคนรุนใหม 3 
บริษัทดวยกัน ไดแก 1) Makerspace ผูสรางพื้นที่สำหรับนักพัฒนาและนักประดิษฐคิดคน 2) ธุรกิจ Afterword ผู 
คิดคน platform การพบกันระหวางผูเขียนและผูอาน และ 3) Klong Din Sor นักผลิตอุปกรณการเขียนเพื่อผูพิการ 
ทางสายตา สูกิจกรรมเพื่อผูพิการสวนอื่นๆ 3 แบบ 3 สไตล ที่แตกตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อสังคม  
ซึ่งธุรกิจเหลานี้ไดสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคม และสรางผลกำไรที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนเอง 

และตอดวยเนื้อหาเขมขน จากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง “การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงาน 
ขามชาติภายใตประชาคมอาเซียน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย (ตอนที่ 1)” ตอดวยบทความจาก 
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “รูปแบบ 
การทำเกษตรกรรมใน สปป. ลาว” และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“เจาะลึกพฤติกรรมผูบริโภคป 2559”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย บทความจาก ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
(IDE Center) กับเรื่อง ทำไมตองสรางระบบนิเวศของผูประกอบการ ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Ecosystem)  
และ รูเรื่องกฎหมายกับ ดร. อรอมล อาระพล กับเรื่อง หลักการของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล : กรอบแนวคิด 
ในทางระหวางประเทศ คอลัมน Family Business พบกับทายาท “โรงพยาบาลนวมินทร” ดร. พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล 
กับการสรางธุรกิจตอยอดจากธุรกิจครอบครัว Vital Glow และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย ผศ. ดร.เอกชัย 

อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว แนวทางการจัดการทรัพยสินครอบครัว” และปดทายดวย YEC Update 
ประธาน YEC กระบี่ คุณศรัณย ภูพันธวิวัฒน 

ฉบับน้ีเต็มไปดวยเน้ือหาท้ังขอมูลและบทสัมภาษณ ผนวกกับบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
และกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสราง 
คุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และสามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการ 
ดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน กับ Thailand Economic and Business 
Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร

06

EDITOR’S
NOTE





ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ศิลปกรรม: sankhacha@gmail.com  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

UTCC Business Poll13

Editor’s Notes6

การพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานขามชาติ
ภายใตประชาคมอาเซียน
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

18

เจาะลึกพฤติกรรม
ผูบริโภคป 2559

26

หลักการของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล :
กรอบแนวคิดในทางระหวางประเทศ

44

รูปแบบการทำเกษตรกรรม 
ในสปป.ลาว

22

ทำไมตองสรางระบบนิเวศ
ของผูประกอบการ
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) 

40

ธุรกิจครอบครัว
ตอน แนวทางการจัดการทรัพยสินครอบครัว

52

www.facebook.com/ThailandEcoReview

CONTENTS

April 2016

30

SPECIAL REPORT : 

SOCIAL VENTURE
นที แสง – จอย สมิทธางกูร แสงนที แสง – จอย สมิทธางกูร แสง
Makerspace
พราวพรรณราย มัลลิกะมาตย และ กิตติศักดิ์ ปญญาจิรกุลพราวพรรณราย มัลลิกะมาตย และ กิตติศักดิ์ ปญญาจิรกุล
Afterword
ฉัตรชัย อภิบาลพูนผลฉัตรชัย อภิบาลพูนผล
กลองดินสอ





ดร.พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล
ตามฝนธุรกิจตัวเอง Vital Glow

กอนเริ่มธุรกิจครอบครัว รพ.นวมินทร

ศรัณย  ภูพันธวิวัฒน
นักธุรกิจโรงแรม

ที่ปรึกษาประธาน YEC กระบี่

48 58

CONTENTS

April 2016





หลักการของการคุมครองหลักการของการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล : ขอมูลสวนบุคคล : 
กรอบแนวคิดในทางระหวางประเทศ

เจาะลึกพฤติกรรมเจาะลึกพฤติกรรม
ผูบริโภคป 2559ผูบริโภคป 2559

12

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในทางสากล ปรากฏ 
อยูในขอตกลงระหวางประเทศและกฎหมาย ประกอบดวย 
แนวทางปฏิบัติขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนา หรือ Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) 

ขอบังคับสหภาพยุโรป ขอตกลงของรัฐสภาแหงยุโรป 
(Council of Europe) และหลักเกณฑเกี่ยวกับ 

ขอมูลสวนบุคคล ของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
เอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic

Cooperation: APEC)  

เนื่องจากแตละครอบครัว
มีวัฒนธรรมและเปาหมายที่แตกตางกัน 

สมาชิกในครอบครัวตองพูดคุยตกลงกันกอนที่ 
จะมีการรางเอกสารสัญญาและขอบังคับ ซึ่งอาจมี 

ความแตกตางกันไปในแตละครอบครัว อยางไรก็ตาม 
การกำหนดขอบังคับ หรือสัญญาระหวางผูถือหุนนั้น 

แมจะมีการรางมาอยางดี แตถาสมาชิกในครอบครัวไมปฎิบัติ 
ตามขอตกลง สิ่งเหลานี้ก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาความ 

ขัดแยงได ความรัก ความสามัคคี และการสื่อสารที่ดี 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว จึงเปนเรื่องที่สมาชิกใน 
ครอบครัวตองสรางขึ้นมาเนื่องจากสามาร ใชแกไข 
ปญหาไดดีกวาเอกสารทางกฎหมายอยางแนนอน

IDE Ecosystem นั้นจะสำเร็จไดจำเปนจะตองมี
องคประกอบทั้ง 5 Stakeholders เขารวมกัน

เพื่อผลักดันใหเกิดระบบนิเวศ และจะขาดภาคสวนใดมิได 
เนื่องจากทั้ง 5 สวนนั้นตางผลักดัน สงเสริมกันและกัน 

ไมวาจะเปนภาครัฐที่จะชวยปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ
เพื่อใหเกื้อหนุนผูประกอบการ สวนของนักลงทุนที่จะลงทุน
เงินทุนเริ่มแรกใหกับผูประกอบการ สวนของภาคเอกชน

หรือองคกรเอกชนที่จะเขามาชวยใหผูประกอบการ
เปนหนึ่งในหวงโซมูลคา (Value Chain)  

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม สงผลใหรูปแบบการใชชีวิต 

ตลอดจนทัศนคติในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการของผูบริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป 

ผูประกอบการจึงควรทำความเขาใจ
เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ 

พฤติกรรมของผูบริโภค

ความทาทายของสปป.ลาว
ก็คือทำอยางไรจากประเทศ

ผลิตขาวเพื่อบริโภคในประเทศ
เปนผลิตเพื่อการคามากขึ้น แตขอจำกัดก็คือ

โรงสียังมีอุปกรณที่ไมทันสมัยและโครงสรางพื้นฐาน 
ดานถนนยังไมมีมากพอทำใหตนทุนในการขนสง 

แพงกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  
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ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัว
ตอน แนวทางการจัดการทรัพยสินครอบครัว

รูปแบบการทำเกษตรกรรมรูปแบบการทำเกษตรกรรม
ในสปป.ลาว

ทำไมตองสรางระบบนิเวศทำไมตองสรางระบบนิเวศ
ของผูประกอบการของผูประกอบการ
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
(IDE Ecosystem) 
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โดยเฉพาะอยางยิ ่งแรงงานภาคการ 
เกษตรและงานระดับลางจึงจำเปนตอง 
จางแรงงานขามชาติ หรือ แรงงาน 
ตางดาว ในสัดสวนที่สูงขึ้นทั้งแรงงาน 
ที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายและไดรับ 
อนุญาตทำงาน และลักลอบเขาเมือง 
ผิดกฎหมายเปนจำนวนมาก จึงเปน 
ปญหาและอุปสรรคที ่ทำใหประเทศ 
คูคานำมาเปนขออางกีดกันการนำเขา 
สินคาจากไทย ทำใหสงผลกระทบตอ 
รายได ความเชื่อมั่นดานการคา การ 
ลงทุน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทยเปนอยาง 
มาก เนื่องจากไดมีการเผยแพรรายงาน 
วามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยใช 
แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย 

การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ
เปนปญหาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทุกประเทศ เนื่องจากเปนภูมิภาคที่ 
มีการเคลื ่อนยายแรงงานคอนขางสูง 
และเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรม 
การใชแรงงานเขมขน ท้ังน้ีสวนหน่ึงของ 
ขอตกลงสูประชาคมอาเซียน ภายใต 
แผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่มีเปาหมายดำเนินการอยาง 

เต็มรูปแบบในปลายป พ.ศ. 2558 ได 
กำหนดมาตรฐานการเคล่ือนยายแรงงาน 
เฉพาะแรงงานมีทักษะฝมือหรือแรงงาน 
วิชาชีพเทานั้น ไมครอบคลุมการดำเนิน 
การบริหารจัดการแรงงานไรทักษะฝมือ 
หรือ แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือ (แรงงาน 
ทักษะต่ำ) ทั้ง ๆ ที่แรงงานเหลานี้เปน 
แรงงานขามชาติที ่มีบทบาทสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ 
เพ ื ่อการพ ัฒนาด านเศรษฐก ิจตาม 
เปาหมายของการเปนตลาดและฐาน
การผลิตรวมของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจำเปน 
ตองตระหนักถึงอุปสรรรคที่อาจสงผล
กระทบตอการคาและการลงทุน รวม 
ถึงตองรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาว 

การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน 
ยังสงผลตอการบริหารจัดการแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย โดยหาก 
พิจารณาตามแผนการดำเนินงานของ 
3 เสาหลักของการเปนประชาคม ไดแก 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม 
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 
ประชาคมการเมืองและความมั ่นคง 
อาเซียน เสาหลักท่ีมีแผนงานการบริหาร 
จัดการเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายแรง 

รายงานวิจัยเรื่อง “การ 
พ ัฒนาน โยบายกา ร 
บริหารจัดการแรงงาน

ขามชาติภายใตประชาคมอาเซียน 
เพื ่อความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคมไทย” มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห 
และประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม 
ตลอดจนป ญหาและอ ุปสรรคของ 
มาตรการและนโยบายการบร ิหาร 
จัดการแรงงานขามชาติประเทศไทย 
และประเทศสมาชิกอาเซียนในปจจุบัน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
และการพัฒนานโยบายการบริหาร 
จัดการแรงงานขามชาติของประเทศ 
ไทยใหสอดคลองกับการดำเนินการเพื่อ 
กาวเขาสู การเปนประชาคมอาเซียน 
และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคมไทย รวมทั้งเสนอกลไกความ 
รวมมือจัดการแกไขปญหาภายใตบริบท 
ของอาเซียนเพื ่อสรางความกาวหนา 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความ 
มั่นคงในภูมิภาคอาเซียนไปพรอมกัน  

จากการสำรวจและประเม ิน 
สถานการณดานแรงงานของประเทศ 
ไทยในปจจุบันพบวายังขาดแคลนแรงงาน 
และตองการแรงงานในปริมาณที ่สูง 

ร

การพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู
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งานในอาเซียนมากที่สุด คือ ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการระบุเกี่ยวกับ 
การเคลื ่อนยายแรงงานมีทักษะฝมือ 
และแรงงานที ่เคลื ่อนยายมาทำงาน 
ภายใตการลงทุนของบริษัทตางชาติ 
ซึ่งที่ผานมาไมไดกอใหเกิดปญหาดาน 
การบริหารจัดการมากนัก ขณะที่การ 
เคลื่อนยายแรงงานไรทักษะฝมือหรือ 
แรงงานเพื่อพัฒนาฝมือของอาเซียนที่ 
สงผลกระทบตอทั้งดานเศรษฐกิจและ 
สังคม รวมถึงปญหาดานความมั่นคง 
กรณีของประเทศไทย แรงงานขามชาต ิ
สวนใหญเปนแรงงานที่มาจากประเทศ 
เพื ่อนบานโดยเคลื่อนยายเขามาผาน 
ทางชายแดน ซึ่งแตเดิมมีอยูในประเทศ 
ทั ้งท ี ่ถ ูกต องตามกฎหมายและผ ิด 
กฎหมายกลับไมไดมีการระบุแผนการ 
บริหารจัดการที่ชัดเจน โดยกลาวถึง 
เพียงเฉพาะสิทธิการใหการศึกษา การ 
สรางความเทาเทียมระหวางแรงงาน 
ในประเทศกับตางประเทศ ภายใต 
แผนงานของเสาประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน และการดำเนินงาน 
ดานความมั ่นคงภายใตเสาหลักของ 
ประชาคมการเมืองและความมั ่นคง 

อาเซียน 
การดำเนินงานที ่เก ี ่ยวของกับ 

แรงงานมีฝมือระดับกลางและระดับต่ำ 
ที ่ผานมาของประเทศไทยยังประสบ 
กับปญหาในหลายประการ เนื่องจาก 
เศรษฐกิจไทยในชวงเวลาหนึ ่งมีการ 
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยไมไดมีการ 
เตรียมการจัดการแรงงานภายในประเทศ 
อยางเหมาะสม สงผลใหเกิดการขาด 
แคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมและ 
เปนสาเหตุของการใชแรงงานขามชาติ 
โดยไมมีมาตรการรองรับที ่เหมาะสม 
สงผลกระทบตอปญหาดานอื่น ๆ โดย 
เฉพาะการเขามาใชทรัพยากรของคน 
ในประเทศ เชน ดานสาธารณสุขการ 
เขามาต้ังรกรากและดำเนินชีวิตไมเหมือน 
กับคนไทยโดยอาจมีการรวมกลุมเปน 
ชุมชน และบางกรณีเปนตนเหตุของ 
ปญหาสังคม ทั้งนี้ การไมมีนโยบาย 
รองร ับที ่ เหมาะสมยังส งผลตอการ 
ควบคุมจำนวนของแรงงานขามชาติที่ 
เขามาในประเทศ

พัฒนาการของนโยบายท่ีเก่ียวของ 
ก ับแรงงานข ามชาต ิท ี ่ผ านมาของ 
ประเทศไทยมีการผอนปรนใหแรงงาน 

ขามชาต ิสามารถอยู  ในประเทศได  
นานขึ้น มีการผอนผันการบังคับใช 
กฎหมายสงผลใหแรงงานขามชาติมี 
จำนวนสะสมที่มากขึ้น บางสวนเปน 
แรงงานที่ผิดกฎหมาย การดำเนิน 
นโยบายที่ผานมาตองการใหแรงงาน 
ท่ีผิดกฎหมายเปนแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 
เพื ่อประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดจาก 
แรงงานขามชาติเปนสำคัญ การดำเนิน 
มาตรการบางประการมีการสื ่อสาร 
ที่ไมมีประสิทธิภาพ จึงสงผลตอการ 
บริหารจ ัดการและมีผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจและความเขาใจกันระหวาง 
ประเทศ นโยบายที่ผานมาเปนความ 
พยายามที่ตองการใหแรงงานขามชาต ิ
ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเปดเผย 
ตัวโดยการขึ้นทะเบียนใหถูกตอง เพื่อ 
ใหทราบจำนวนของแรงงานขามชาติ 
ที่แทจริง  กำหนดใหแรงงานที่สามารถ 
ทำงานไดผานกระบวนการทำ MOU 
กับประเทศเพื่อนบาน  ทั้งสองนโยบาย 
อาจยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร 
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการดำเนิน 
การของประเทศเพื ่อนบานและการ 
ประสานงานที่ลาชา นอกจากนี้ ผล 
กระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียน 
ยังแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีปญหา 
แรงงานข ามชาต ิมาเป นเวลานาน 
อยางไรก็ตาม ภายใตการดำเนินงาน 
ดังกลาวยังมีแรงงานที ่ผ ิดกฎหมาย 
บางสวนเลือกที่จะยังคงเปนแรงงานที่ 
ผิดกฎหมาย เนื่องจากกระบวนการที่ 
จะเกิดขึ ้นตอไปนั ้นอาจมีผลตอการ 
อาศัยอยูในประเทศ ทำใหแรงงานเหลาน้ี 
เลือกที่จะเปนแรงงานที่ผิดกฎหมายที่
มีความคลองตัวตอไป

ผลการศึกษาวิจัยพบวาประเทศ
ไทยยังไมมีความพรอมในการเตรียม 
การรองร ับการเป ดเป นประชาคม 
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อาเซียนท่ีดีพอในดานการบริหารจัดการ 
แรงงานขามชาต ิ โดยเฉพาะการเตรียม 
การดานกฎระเบียบที่มีความพรอมใน 
การรองรับการเขามาของแรงงานขาม 
ชาติ ทั้งดานการใหบริการสาธารณะ 
การใหขอมูลขาวสาร และการดูแล 
ความสงบและความมั่นคง เนื่องจาก 
เหตุผลหลายประการ เชน การที่ 
ประเทศไทยเปนแหลงดึงดูดแรงงาน 
ขามชาติเพราะมีระดับเศรษฐกิจที ่ 
ดีกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 
การเดินทางเขามาในประเทศไทยไม 
ยากจนเกินไป บางสวนเกิดจากการ 
ที ่พรมแดนทางธรรมชาติไม ได เป น 
อุปสรรคตอการลักลอบเขาเมือง การ 
ใชชีวิตในประเทศไทยมีคาครองชีพที่ 
ไมไดสูง ตลอดจนวัฒนธรรมอาจไมได 
แตกตางกันมากนัก และระดับความรู 
ของแรงงานขามชาติที่เขามายังอยูใน 
ระดับต่ำ สงผลใหการดำเนินการตาง ๆ 
และการสื ่อสารกับแรงงานขามชาติ 
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาพบประเด็นปญหา 
คือ ความไมสมดุลระหวางความตองการ 
แรงงานในแตละสาขาตลอดจนคุณภาพ 
ของแรงงานอาจยังไมตรงตามท่ีตองการ 
รวมถึงการใหเอกชนเขามามีบทบาท 
ในการจัดการดานแรงงานขามชาติอาจ 
ยังนอยเกินไป ทั้งที่เอกชนเปนผูไดรับ 
ประโยชนที ่สำคัญจากการใชแรงงาน 
ขามชาติ  การศึกษาในตางประเทศที่ 
เปนตัวอยางของประเทศผูรับแรงงาน
ขามชาติ เชน สิงคโปร พบวา การที่ 
ภาคเอกชนเข ามาม ีบทบาทในการ 
กำหนดมาตรการตาง ๆ สงผลใหเอกชน 
มีความรับผิดชอบตอการใชแรงงาน 
ขามชาติอยางเต็มที่ และมีมาตรการ 
ที่ทันสมัย ตรงกับสภาพความตองการ 
ที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตาม 
มาตรการน้ีอาจมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ 
การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ที่อาจนำมาเปนประเด็นขอถกเถียงถึง 

การใชมาตรการเชิงบังคับอยางเครงครัด 
วามีความเหมาะสมหรือไม จากเง่ือนไข 
และสภาพปญหาที ่กลาวมาทั ้งหมด 
ขางตน คณะผูวิจัยพิจารณาจากปญหา 
ที่เกิดขึ้นในประเทศพบวา ปญหาที่ 
เกิดขึ ้นมายาวนานสามารถแบงกลุ ม 
แรงงานขามชาติที ่อยู ในประเทศไทย 
ได 4 กลุม ไดแก 

• กลุมที่ 1 เปนกลุมที่เปน 
แรงงานมีทักษะฝมือหรือผู ที ่มีความ 
ชำนาญที ่ ได ร ับความคุ มครองตาม 
แนวทางพิมพเขียวของการเคลื่อนยาย 
แรงงานภายใตประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ซึ่งแรงงานขามชาติในกลุมนี้ 
เปนแรงงานที่มีคุณภาพและมีรายได 
ในระดับที่สูง รวมถึงการมีผูติดตาม 
เขามาในประเทศไทย แรงงานกลุมนี้ 
อาจไมไดมีปญหาใด ๆ ในเชิงของการ 
บริหารจัดการ แตรัฐอาจตองพิจารณา 
ถึงการเก็บผลประโยชนในเชิงภาษีกับ 
แรงงานขามชาติกลุมนี้

• กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีการทำ 
MOU กับประเทศตนทาง กลุมนี้เปน 
แรงงานที ่มีใบอนุญาตในการทำงาน 
ซึ ่งเปนกลุ มที ่อาจมีปญหาไมมากนัก 

ในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขา 
เมืองอยางผิดกฎหมาย แตผูติดตาม 
อาจเปนสวนหนึ่งของการสรางปญหา 
ในอนาคต

• กลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีการขึ้น 
ทะเบียน ซึ่งกลุมนี้โดยหลักการแลว 
เปนกลุมที่เคยเขามาอยางผิดกฎหมาย 
หรือมีการเปลี ่ยนแปลงนายจางแลว 
ไมไดมีการขึ้นทะเบียนใหม ซึ่งการให 
กลุ มน ี ้มาจดทะเบียนจะชวยทำให 
รัฐมีขอมูลของแรงงานขามชาติเพื ่อ 
ดำเนินการบริหารจัดการไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• กลุมที่ 4 เปนกลุมที่เปน 
แรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายและยัง 
ไม ได ข ึ ้นทะเบียนตามระยะเวลาที ่ 
กฎหมายกำหนด กลุมนี้เปนกลุมที่มี 
ปญหามากที่สุดในการบริหารจัดการ 
และเปนกลุมที่รัฐมีขอมูลเพื่อใชในการ 
บริหารจัดการไดนอยที่สุด

มุมมองในทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
ใหเกิดการใชแรงงานขามชาติที่ถูกตอง 
ตามกฎหมาย คือ กลไกของรัฐในการ 
ทำใหตนทุนของการเขามาอยางถูกตอง 
และทำงานกับภาคเอกชนที่รวมแลว 
ตองต่ำกวาตนทุนของการทำงานอยางผิด 
กฎหมาย ซึ่งตนทุนนี้ตองพิจารณาทั้ง 
สองสวน คือ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน 
ขามชาติ เชน คาธรรมเนียม คาใชจาย 

ผลการศึกษาพบประเด็นปัญหา คือ ความไม่สมดุล 
ระหว่างความต้องการแรงงานในแต่ละสาขา 
ตลอดจนคุณภาพของแรงงานอาจยังไม่ตรง 
ตามที่ต้องการ รวมถึงการให้เอกชนเข้ามา 
มีบทบาทในการจัดการด้านแรงงานข้ามชาติ 
อาจยังน้อยเกินไป ทั้งที่เอกชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
ที่สำคัญจากการใช้แรงงานข้ามชาติ  
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ที่เกี่ยวของ ในขณะที่ผูประกอบการ 
ตองมีตนทุน เชน คาธรรมเนียม และ 
ร ัฐสามารถใชระบบภาษีในเช ิงการ 
สนับสนุนภาคเอกชนที ่มีการดำเนิน 
การอยางถูกตอง ซึ่งหากการกำหนด 
ตนทุนมีความเหมาะสม ผูประกอบการ 
จะเกิดการตัดสินใจจางงานแรงงานใน 
ประเทศและแรงงานขามชาติในอัตรา 
ที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกตัดสินใจที ่
จะไมใชแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมาย 

ตนทุนที ่ต องม ีการเพ ิ ่มให ก ับ 
กลุมผู ที ่เปนแรงงานผิดกฎหมายและ 
ผูประกอบการ เชน กรณีของแรงงาน 
ตองมีการบังคับใชกฎหมาย การตรวจ 
จับ การสงกลับ และมีการกำหนดเวลา 
ที่ยาวนานในการที ่แรงงานกลุ มนี ้จะ 
สามารถกลับเขามาในประเทศไดอีกคร้ัง 
(ซึ ่งแสดงวาระบบฐานขอมูลแรงงาน 
ขามชาติตองมีการเชื่อมโยงและมีฐาน 
ขอมูลผูกระทำผิดกฎหมาย) ในขณะที่ 
ตองมีการกำหนดบทลงโทษทางเศรษฐกิจ 
และทางอาญาที ่ร ุนแรงมากขึ ้นต อ 
นายจาง เชน การใหเลิกกิจการและ 
ผูกระทำผิดไมสามารถจดทะเบียนใน 
การตั้งบริษัทใหมได เปนตน ซึ่งตนทุน 
ที่สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับ 
ตนทุนของการทำใหแรงงานขามชาติ 

ถูกตองตามกฎหมายและจางงานได 
อยางไมมีปญหา ตองสงผลใหในระยะ 
ยาวแลวนายจางจะเลือกใชแรงงานที่ 
ถูกตองตามกฎหมาย

มุมมองทางสังคมที่เกี่ยวของ คือ 
การกำหนดใหแรงงานขามชาติสามารถ 
นำผูติดตามเขามาไดหรือไม และใน 
ลักษณะใด เนื่องจากกลุมผูติดตามนี้ 
มีโอกาสสุมเสี ่ยงที่จะมาใชทรัพยากร 
และสวัสดิการตาง ๆ ภายในประเทศ 
ดังนั้น การกำหนดเกณฑและรูปแบบ 
การคัดกรองผู ต ิดตามจะชวยใหร ัฐ 
สามารถบริหารจัดการสวัสดิการสังคม 
ไดดีมากขึ้น เชน ตัวอยางของประเทศ 
สิงคโปร เกณฑรายไดเปนพ้ืนฐานในการ 
ระบุถึงความสามารถของแรงงานขาม 
ชาติในการนำผูติดตามมาดวย เปนตน 
และรัฐควรมีการกำหนดมาตรการ หรือ 
คาใชจ ายในการที ่แรงงานขามชาติ 
เขามาใชทรัพยากรดานสวัสดิการใน 
ประเทศ เชน การกำหนดระบบประกัน 
สังคม การกำหนดระบบประกันสุขภาพ 
ของภาครัฐ ที่เปนภาคบังคับใหแรงงาน 
ขามชาติเขารวมเพื่อเปนการลดภาระ 
และสัดสวนของคาใชจายที่เกิดขึ้นใน 
การดูแลแรงงานขามชาติ เปนตน

ท้ังน้ี เพ่ือใหการดำเนินการตามหลัก 

การขางตนสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
ไดอยางตอเนื่อง การกำหนดนโยบาย 
ดานแรงงานขามชาติท่ีมีความชัดเจน จึง 
มีความสำคัญตอการกำหนดมาตรการ 
ที่เกี่ยวของ โดยการบริหารจัดการควร 
มีการปรับปรุงเรื่องหลัก คือ การบังคับ 
ใชกฎหมาย และการวางแผนนโยบาย 
ใหเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินปญหา 
พบวา กลุมที่ 4 คือ กลุมที่เปน 
แรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายและยัง 
ไม ได ข ึ ้นทะเบียนตามระยะเวลาที ่ 
กฎหมายกำหนด เปนกลุมที่มีปญหา 
มากที่สุดในการบริหารจัดการ

ในตอนที่ 2 จะไดเสนอแนะแนว 
ทางการแกไขปญหาแรงงานขามชาติ 
ที่ผิดกฎหมายสำหรับภาครัฐ และการ 
แกไขป ญหาแรงงานขามชาต ิท ี ่ผ ิด 
กฎหมายโดยบูรณาการความรวมมือ 
ระหวางภาครัฐกับเอกชน เพื่อแกไข 
ปญหาและพัฒนานโยบายการบริหาร 
จัดการแรงงานขามชาติของประเทศ 
ไทยใหสอดคลองกับการดำเนินการ 
เพ่ือกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
และสรางความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย
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เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 
2559 กระผมมีโอกาสไป 
สำรวจและเก็บขอมูลใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเปนการดำเนินงาน 
ภายใตโครงการการจัดทำยุทธศาสตร 
การสรางโอกาสทางการคาการลงทุน 
และพัฒนาตนแบบธุรกิจสินคาเกษตร 
ที่ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรับมอบ 
หมายจากสำน ักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 
ใหเปนผูดำเนินโครงการดังกลาว เพื่อ 
นำขอมูลที ่ไดมาเปนขอมูลสนับสนุน 
การจัดทำยุทธศาสตรการสรางโอกาส 
ทางการคาการลงทุนธุรกิจสินคาเกษตร 
รวมทั้งใหเห็นรูปแบบการทำเกษตร- 
กรรมในสปป.ลาว วาปจจุบันมีรูปแบบ 
เปนอยางไร หรือหากนักลงทุนชาวไทย 
สนใจเขาไปทำการเกษตรกรรมในลาว 
สามารถเขาไปในรูปแบบอยางไรได 
บาง เปนตน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ลาว (สปป.ลาว) มีพื้นที่ทั้งประเทศ 
236,800 ตารางกิโลเมตร (มีพื้นที่มาก 
กวาประเทศกัมพูชาแตประชากรนอย 
กวา)  เนื้อที่รอยละ 80 เปนภูเขา และ 

มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียงรอยละ 20 
หรือเทากับ 50,000 ตารางกิโลเมตร 
เทาน้ัน สปป.ลาวถูกรายลอมดวยประเทศ 
จีน เมียนมา ไทย เวียดนามและ 
กัมพูชา ในป 2015 สปป.ลาวมี GDP 
เทากับ 12,000 ลานเหรียญฯ โดย 
GDP ของภาคเกษตรกรรมอยูที่รอยละ 
23 ของ GDP รวมประเทศ หรือเทากับ 
3,600 ลานเหรียญ ในมูลคาของ GDP 
ภาคเกษตรกรรมสามารถแยกเปน GDP 
ของพืชรอยละ 54 ตามดวยปศุสัตว 

รอยละ 34 และปาไมรอยละ 10 พืช 
เศรษฐกิจที่สำคัญของลาวคือ ขาว (5.3 
ลานไร) ยางพารา (1.5 ลานไร) กาแฟ 
(450,000 ไร) ขาวโพด (1.3 ลานไร) 
มันสำปะหลัง (230,000 ไร) และออย 
(150,000 ไร) ป 2012 มีประชากร 
จำนวน 6.5 ปจจุบันนาจะอยูที่ 7 ลาน 
คน ประชากรรอยละ 80 ทำงานใน 
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยเกษตรกร 
ถือครองที่ดินทำการเกษตร 10 ไร ซึ่ง 
พื้นที่ของเกษตรกรรอยละ 80 ใชเพื่อ 
ทำนามีการปลูกขาวเหนียวเพื ่อการ 
บริโภคเปนหลัก ป 2012 ลาวมีพื้นที่ 
ปลูกขาว 5.3 ลานไร แบงเปนนาป 
4.5 ลานไรที่เหลือเปนนาปรัง แขวง 
สะหวันนะเขตปลูกที่ 1.4 ลานไร 

จำปาสัก  6 แสนไร ผลิตขาวเปลือกได 
3.5 ลานตัน (ใชบริโภคในประเทศ 2.5 
ลานตัน มีการสงออกนอยมาก สวนใหญ 
สงไปยังประเทศไทยและเวียดนาม) 
ในป 2015 มีเปาหมายขยายพื้นที่การ 
ปลูกขาวใหได 6.3 ลานไร และผลิต 
ขาวเปลือกใหได 4.2 ลานตัน ผลผลิต 
ขาวเปลือกของลาวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
ในชวงป 1990 ถึง 2000 เพราะมี 
การลงทุนในระบบชลประทานทำให 
ผลผลิตเพิ่มจากป 1990 ที่ผลิตขาว 

เปลือกอยูที่ 1.5 ลานตัน เปน 2.5 
ลานตัน ประสิทธิภาพการผลิตขาว 
ของลาวถือไดวาอยูในอันดับตนๆ ของ 
อาเซียน ป 2015 เวียดนามที่มีผลผลิต 
ตอไรสูงสุดในอาเซียน (900 กก.ตอไร) 
ลาวสามารถผลิตได 650 กก.ตอไร 
การปลูกขาวของลาวสามารถปลูกได 
ทั้ง 3 ภูมิภาค (เหนือ กลาง และใต) 
กระจายการปลูกใน 18 แขวง มาก 
นอยแตกตางกันไป ขาวสามารถให 
ผลผลิตมากในภาคกลาง บริเวณแขวง 
คำมวน สะหวันนะเขต และเวียงจันทน 
สำหรับตนทุนในการผลิตนั้นแบงแยก 
ตามรูปแบบของการปลูกทั ้งใชระบบ 
ชลประทานกับน้ำฝน (Rainfed) โดย 
ต นท ุนการผล ิตท ี ่ปล ูกด วยระบบ 

ม

รูปแบบการทำเกษตรกรรม
ในสปป.ลาว
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ชลประทานอยูที่ 3,230 บาทตอไร ใน 
ขณะที่ปลูกอาศัยน้ำฝนจะถูกกวาอยู  
ที่ 2,667 บาทตอไร หรือตันละ 6 พัน 
บาท ชองทางการจำหนายขาวเปลือก 
ของชาวนาลาวสวนใหญนิยมขายโดย 
ตรงใหกับโรงสีคิดเปนรอยละ 50 และ 
ขายใหกับพอคาในทองถิ่นรอยละ 30 
ปจจุบันมีโรงสีในลาวมากกวา 25,000 
โรง มีกำลังการผลิตสูงสุด 30 ตันตอ 
วัน โดยมีการลงทุนจากทั้งนักธุรกิจจีน 
(Fu Teng) และเกาหลีใต (Duam Agro 
Sole) 

ความทาทายของสปป.ลาวก็คือ
ทำอยางไรจากประเทศผลิตขาวเพื ่อ 
บริโภคในประเทศเปนผลิตเพื่อการคา 
มากขึ ้นแตข อจำกัดก ็ค ือโรงส ีย ังม ี 
อุปกรณที ่ไมทันสมัยและโครงสราง 
พื้นฐานดานถนนยังไมมีมากพอทำให 
ตนทุนในการขนสงแพงกวาเมื่อเทียบ 
กับประเทศเพ่ือนบาน  พืชท่ีผมอยากจะ 

นำเสนออีกชนิดคือ ยางพารา มีพื้นที่ 
ปลูกในป 2012  จำนวน 1.5 ลาน ไร 
สามารถผลิตได 50,000 ตัน รอยละ 
60 ผลิตเปนน้ำยางสดเพื่อขายใหกับ 
โรงงานในทองถิ่นสวนใหญรอยละ 50 
ปลูกทางตอนเหนือของประเทศไดแก 
แขวงชัยบุรี (Xayabury) พงสาลี 
(Phongsaly) หลวงน้ำทา (Luang 
Namtha) อุดมไชย (Oudomxay) 
และหลวงพระบาง (Luang Prabang) 
ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทของจีนเขามา 
ลงทุน เชน บริษัท Yunnan Rubber 
บริษัท Cherchanghang และบริษัท 
Yunnan Lilieng สวนอีกรอยละ 20 
ยางพาราปลูกในภาคใต และภาคกลาง 
ในภาคใตเปนนักลงทุนจากเวียดนาม 

เข ามาลงทุนในแขวงอัตตาปรือโดย 
บริษัทของนักธุรกิจเวียดนามคือ Joint 
Stock Company, Dak Lak Rubber, 
Saigon Agriculture และ Laos-
Vietnam ในภาคกลางเปนนักลงทุน 
ของประเทศไทย ชองทางการจำหนาย 
เกษตรกรขายใหกับพอคาคนกลางจาก 

จีนและประเทศไทย ผลผลิตน้ำยางสด 
จะขายใหกับนักธุรกิจจีน สวนใหญจะ 
อยูทางตอนเหนือเพราะติดกับประเทศ 
จีนและยังมีโรงงานแปรรูปยางพารา 

ในภาคเหนือของลาว และถาเปนนัก 
ธุรกิจไทยจะซื้อยางแผน ซึ่งสวนใหญ 
จะทำธุรกิจบริเวณภาคกลางของลาว 
เพราะสามารถสงกลับมาขายในประเทศ 
ไทยได สวนภาคใตมีโรงงานแปรรูป 
ของนักลงทุนเวียดนามเขาไปลงทุน 
อีกพืชหนึ่งที่นาสนใจคือ ออย ลาวมี 
การผลิตในป 2015 ที่ 1.3 ลานตัน 
ถือวานอยมากเมื ่อเทียบกับการผลิต 
ออยของไทยที่ผลิตเปนอันดับหนึ่งของ 
อาเเซียน (105 ลานตัน) ลาวปลูกออย 
ส  วนใหญ  ในแขวงสะหว ันนะ เขต 
หลวงน้ำทา และในภาคใตมีปลูกใน 
แขวงอัตตะปรือ ในแขวงสะหวันนะเขต 
มีธุรกิจน้ำตาลของบริษัทไทยตั้งอยู 2 
บริษัท สวนบริษัท Hoang Anh Gia 

Lai (HAGL) ของกลุมนักธุรกิจเวียดนาม 
ลงทุนปลูกอ อยในแขวงอ ัตตะปร ือ 
(Attapeu) ตั้งแตป 2011 และเริ่ม 
ใหผลผลิตในป 2013 บริษัท HAGL ยัง 
ปลูกยางพาราในกัมพูชาอีกดวย เฉพาะ 
ในแขวงเวียงจันทนมีการใหสัมปทาน 
ที่ดินเพื่อปลูกยางพาราจำนวน 5 หมื่น 

ไร จากจำนวนท่ีดินท่ีใหสัมปทานท้ังหมด 
2 ลานไร สวนใหญเปนนักลงทุนจาก 
จีน เกาหลีใต ไทยและเวียดนาม) พืช 
เศรษฐกิจท่ีสำคัญอีกตัวคือมันสำปะหลัง 

ป 2013 สปป.ลาวมีพ้ืนท่ีปลูก 282,400 
ไร ผลผลิต 1.3 ลานตัน แตในป 2015 
ผลผลิตลดลงเหลือ 9 แสนตัน และ 
เนื ้อที ่เพาะปลูกก็ลดลงเชนกันเหลือ  
237,000 ไร แมวาผลผลิตมันสำปะหลัง 
ของ สปป.ลาว จะมีทั้งผลผลิตและ 
เนื้อที่อยูในอันดับหลังๆ ของอาเซียน 
ก็ตาม แตผลผลิตตอไรของ สปป.ลาว 
ก็ถือวาอยูในระดับสูงที่ 5 ตันตอไร 
สำหรับแขวงที่มีการปลูกมากที่สุดใน 
สปป.ลาว สวนใหญปลูกในภาคกลาง 
ของประเทศตามลำดับเนื ้อที ่ปลูกใน 
บริเวณแขวงเวียงจันทน เชียงขวาง 
บอริคำไสย คำมวนและสะหวันนะเขต 
รองลงมาแขวงในภาคเหนือในแขวง 
หลวงพระบาง  สำหรับการผลิตขาวโพด 

ความท้าทายของสปป.ลาวก็คือทำอย่างไรจาก 
ประเทศผลิตข้าวเพื่อบริโภคในประเทศเป็นผลิต 
เพื่อการค้ามากขึ้น แต่ข้อจำกัดก็คือโรงสียังมี 
อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านถนนยังไม่มีมากพอทำให้ต้นทุนในการขนส่ง 
แพงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  
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ใน สปป.ลาว มีการปลูก 1.3 ลานไร 
ผลผลิต 1.1 ลานตัน แมวาผลผลิตจะ 
มีไมมากเทากับประเทศอินโดนีเซีย 
(19 ลานตัน) ฟลิปฟนส (8 ลานตัน) 

เวียดนาม (5.3 ลานตัน) และ ไทย 
(5.1 ลานตัน) แตกลับมีผลผลิตตอไร 
สูงที่สุดในอาเซียนอยูที่ 832 กก.ตอไร 
ผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดรอยละ 80 ใช 
ภายในประเทศ   

สำหรับรูปแบบการผลิตสินคา 
เกษตรอีกชนิดที่ผมคิดวาสำคัญและมี 
ความตองการจากตลาดสูงในตลาด 
ภายในและตางประเทศคือสินคาเกษตร 
ออรแกนิค ตั้งแตป 2004 ที่มีโครงการ 
“PROFIL” หรือ “The Promotion 
of Organic Farming & Marketing 
in the Lao PDR” รวมกับ กรมการ 
เกษตรกรรม (Department of Agri- 
culture : DOA) จนเกิดเปนหนวยงาน 
รับรองสินคาเกษตรที่เปนออรแกนิค 

ชื่อวา “Loas Certification Body 
LCB” ภายใตมาตรฐานของกระทรวง 
เกษตรและปาไมของ สปป.ลาว ทำให 
ปจจุบันมีตลาดภายในและนอกที่กำลัง 
โต มีบริษัททำการเกษตรกรรมใหญ 
เขารวมถึง 17 บริษัท  เชน บริษัท 
Mulberry Company อยูที่แขวง 
เชียงขวาง (Xiengkhuang) บริษัท 
สีนุค (Sinouk Coffee Company) 
เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทำการ 
เกษตรกรรม สปป.ลาวมีอยู 4 รูปแบบ 
แบบที่ 1 เปนรูปแบบเกษตรกรราย 
ย อยดำเน ินการเองท ั ้ งหมดทั ้งท ุน 
แรงงานและที่ดิน โดยองคความรูดาน 
การปลูกมากจากหุนสวนที่ไมเปนทาง 
การจากประเทศจีน รูปแบบนี้คิดเปน 
รอยละ 23 รูปแบบที่ 2 คือการรวม 
เปนกลุ มเกษตรกรซึ ่งรูปแบบนี ้มีอยู  
นอยมาก เพราะขาดการรวมกลุมและ 

การบริหารจัดการ รูปแบบที่ 3 เปน 
การทำเกษตรแบบพันธสัญญาระหวาง 
เกษตรกรกับนักลงทุนตางชาต ิซึ่งแบง 
ออกเปนอีก 2 รูปแบบคือ รูปแบบ 
2+3 หมายความวา เกษตรกรของลาว 
จัดสรรแรงงาน และที่ดิน สวนนักลงทุน 
จัดหาเงินทุน เทคโนโลยีและการตลาด 
สำหรับยางพารามีการแบงผลตอบแทน 
70 ตอ 30 รอยละ 70 เปนของ 
เกษตรกร ที่เหลือเปนของนักลงทุน 
ตางชาติ หรือเปนสัดสวน 65 กับ 35   
สวนรูปแบบที่ 4 เปนรูปแบบที่ให 
สัมปทานเชนที่ดินในการทำการเกษตร 
ทั้งรูปแบบที่ 3 และ 4 คิดเปนรอยละ 
75 ผมคิดวานาจะเปนโอกาสที่ดีของ 
นักธุรกิจเขาไปรวมลงทุนและพัฒนา 
สินคาเกษตรกรรมของ สปป.ลาว นา 
จะ win win กันทั้งสองฝาย

24

Driving towards ASEAN+





การเปลี ่ยนแปลงสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมสง 
ผลใหรูปแบบการใชชีวิต 

ตลอดจนทัศนคติในการเลือกซื้อสินคา 
และบริการของผูบริโภคทั่วโลกเปลี่ยน 
แปลงไป ผูประกอบการจึงควรทำความ 
เข าใจเพื ่อปร ับตัวใหสอดคลองกับ 
พฤติกรรมของผูบริโภคในแตละชวงเวลา 
ใหไดอยางเหมาะสม สำหรับป 2559 
Euromonitor ไดเผยแพร 10 แนวโนม 
พฤติกรรมผูบริโภคของโลก ซึ่งเปน 
แนวโนมที ่นาสนใจที ่ผ ู ประกอบการ 

สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ 
ปรับปรุงสินคาและบริการ ตลอดจน 
วางแผนการตลาด ดังนี้ 

การประหยัดเวลา 

(Buying Time) 
วิถีชีวิตที่เรงรีบสงผลใหผูบริโภค

ยุคปจจุบันใหความสำคัญมากขึ้นกับ 
การมีเวลาวาง ดังจะเห็นไดจากผล 
สำรวจของบริษัทการตลาดในป 2558 
ที่พบวารอยละ 70 ของกลุมคนรวยที่ 
มีอายุระหวาง 18-35 ปในอินเดีย เห็น 
วา Luxury หรือความหรูหราที่แทจริง 
นั้นอยูที ่การไดใชเวลาวางอยางอิสระ 
มากกวาการมีกำลังซื้อสูงๆ เชนเดียว 
กับชาวเกาหลีใตและชาวจีนที ่กลุ ม   

ตัวอยางรอยละ 68 และรอยละ 59 
ใหความสำคัญกับประเด็นดังกลาว 
เชนกัน “การประหยัดเวลา” จึงเปน 
หนึ่งในกุญแจสำคัญ (นอกเหนือจาก 
ความสะดวก) ที่อยูเบื้องหลังพฤติกรรม 
การชอปปงออนไลนของผู บร ิโภค 
เพราะนอกจากจะชวยประหยัดเวลา 
ในการเดินทางแลว เว็บไซตขายสินคา 
ออนไลนหลายแหงยังมีฟงกชันแนะนำ 
สินคาใหเหมาะกับความสนใจของผู  
บริโภค โดยใชฐานขอมูลจากประวัติ 
การซื้อและคนหาสินคาของผูบริโภค 

แตละราย
นอกจากการซื ้อสินคาออนไลน 

แลว สินคาและบริการที่ชวยประหยัด 
เวลาและทำใหผูบริโภคมีเวลาวางไปทำ 
กิจกรรมอ่ืนๆ มากข้ึนก็มีแนวโนมไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นเชนกัน อาทิ เครื่อง 
ทำอาหารอเนกประสงคที ่สามารถ 
เตรียมอาหาร (หั่น ปน ผสม) และ 
ปรุงอาหาร (อบหรือนึ่ง) ไดในเครื่อง 
เดียว รวมทั้งสามารถทำอาหารหลาย 
ชนิดไดในเวลาเดียวกัน ทำใหประหยัด 
คาใช จ ายกวาการซื ้ออาหารพรอม 
รับประทานที ่ม ักมีราคาสูงหรือการ 
ออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 
ทุกมื้อ และในขณะเดียวกันยังชวย 
ประหยัดเวลาในการทำอาหารไดดวย 

รวมถึงหุนยนตดูดฝุนที่สามารถดูดฝุน 
ในพื้นที่ที ่กำหนดไดโดยอัตโนมัติ ผู 
บริโภคจึงสามารถใหหุนยนตทำความ 
สะอาดบานในขณะที่ตนเองทำกิจกรรม 
อ่ืนๆ ได นอกจากน้ีธุรกิจการใหบริการ 
ระหวางวันในลักษณะ Daycation ใน 
โรงแรมและรีสอรต ไมวาจะเปนสระ 
วายน้ำ สปา หรือการเขาพักในชวง 
กลางวัน (ซึ่งมีคาใชจายต่ำกวาการพัก 
คางคืน) ก็เปนที่นิยมมากขึ้นเชนกัน 
เพราะผู บริโภคสามารถใชเวลาสั ้นๆ 
ระหวางวันมาเขารับบริการที่ทำใหรูสึก 

สดช่ืนกระปร้ีกระเปรา หรือไดน่ังทำงาน 
ในสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย

 

การเลือกใช้สินค้า

โดยไม่แบ่งแยกเพศ 

(Gender Blurring) 

สังคมท่ีเปดกวางและยอมรับความ 
หลากหลายทางเพศมากขึ้นในปจจุบัน 
สงผลใหผูผลิตสินคาและบริการหลาย 
ชนิดหันมาผลิตสินคาที่ใชไดกับทุกเพศ 
รวมถึงออกแบบสินคาใหสอดคลอง 
กับความตองการที่หลากหลายยิ่งขึ ้น 
ของผูบริโภค ยกตัวอยางเชนเสื้อผา 
บางรุนของผูหญิงที่มีการออกแบบให 
ดูคลายเสื้อผาผูชายมากขึ้น รวมถึงมี 

ก

เจาะลึกพฤติกรรม
ผู้บริโภคปี 2559
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ตางๆ ก็จัดอยูในกลุมสินคาที่ไมแบง 
แยกระหวางเพศเชนกัน

การเลือกรับประทาน 

อาหารท่ีดีต่อสุขภาพและ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Greener Food)

ผูบริโภคในปจจุบันใสใจมากขึ้น
กับการเลือกอาหารที่จะบริโภค ซึ่งไม 
เพียงแตตองดีกับสุขภาพเทานั้น แต 

ยังตองดีกับโลกดวย กลาวคือ นอกจาก 
ผูบริโภคจะพยายามเลือกซื้ออาหารที่ 
ใชสวนผสมจากธรรมชาติ ไมใสสาร 
ปรุงแตง (หรือใสในปริมาณนอย) รวมท้ัง 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลทรายและ 
ไขมัน โดยเฉพาะไขมันทรานส ซึ่ง 
เปนอันตรายกับสุขภาพแลว ผูบริโภคยัง 
เลือกซื้ออาหารโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม 
การประหยัดพลังงาน และการลดปริมาณ 
ขยะดวย โดยพยายามซื้ออาหารที่ใช 
วัตถุดิบตามฤดูกาล ซึ่งจะมีรสชาติดี 
ราคาถูก และเปนธรรมชาติกวาอาหาร 
ที่ใชวัตถุดิบนอกฤดูกาล อาหารที่ผลิต 
ในท องถ ิ ่น เพ ื ่อให  ได อาหารท ี ่สด 
ปราศจากสารเคมีที่ชวยยืดอายุอาหาร 
และลดพล ังงานท ี ่ ใช  ในการขนส ง 

นอกจากนี ้ การที่ผูบริโภคเริ่มตระหนัก 
ถึงปญหาที่อาหารจำนวนมากตองถูก 
ทิ้งเพียงเพราะวาอาหารนั ้นไมอยู ใน 
สภาพที่ดีที่สุด เชน ผัก-ผลไมที่มีขนาด 
เล็ก รูปทรงไมสมบูรณ สีไมสวย หรือ 
มีรอยถูกแมลงกัดกินเล็กนอย รวมถึง 
อาหารบางชนิดที่ผานวันที่ควรบริโภค 
กอน (Best Before) ตามฉลากไป 
แลวแตยังอยูในสภาพที่รับประทานได 
ทำใหมีผูบริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ที ่ยอมซื ้ออาหารที ่ไม สมบูรณแบบ 
(Non-perfect) เพราะรูสึกดีที่ไดมี 
สวนชวยลดขยะและไดใชทรัพยากรให 
คุมคา รวมทั้งยังมีการผลักดันใหออก 
กฎหมายเพื่อแกปญหานี้ โดยฝรั่งเศส 
เปนประเทศแรกที ่ออกกฎใหซูเปอร 
มารเก็ตตองบริจาคอาหารที่เหลือจาก 
การจำหนายใหแกองคกรการกุศลหรือ 
นำไปเลี้ยงสัตวแทนการนำไปทิ้ง 

แมกระแสดังกลาวจะยังไมแพร 
หลายจนเปนกระแสหลักในขณะนี ้  
แตผูบริโภคก็มีแนวโนมตื่นตัวในเรื่อง 
นี้เพิ่มขึ้น ซึ่งหางรานในไทยอาจปรับ 
ตัวใหเขากับกระแสดังกลาว เพราะ 
นอกจากจะชวยลดปริมาณสินคาเหลือ 
ทิ้งหรือเปลี่ยนสินคาตกเกรดใหกลาย 

การนำลายพิมพ ลายปกรูปดอกไม 
และการประยุกตใชผาลูกไมกับเสื้อผา 
ผูชายเชนกัน นอกจากนี้ ผูผลิตเสื้อผา 
และของเลนเด็ก ก็ลดการแบงแยก 
ระหวางสินคาสำหรับเด็กผูหญิงกับเด็ก 
ผูชายลง หลังจากพบวามีเด็กผูหญิง 
จำนวนมากท่ีตองการเลนเปน Captain 
America หรือ Iron Man ขณะเดียวกัน 
ก็มีเด็กผูชายที่อยากเลนทำขนม หรือ 
อยากแตงตัวเปนเจาหญิง Elsa ตัวละคร 
ขวัญใจเด็กๆ ทั่วโลกจากเรื่อง Frozen 
(ภาพยนตร Animation ชื่อดังที่ติด 
อันดับ 1 ใน 10 ของภาพยนตรที่ทำ 
รายไดสูงสุดตลอดกาล) ทำให Disney 
Store เปลี่ยนปายที่ติดเครื่องแตงกาย 
สำหรับเทศกาลฮาโลวีนจากเดิมท่ีเคยระบุ 
วา “สำหรับเด็กผูชาย” และ “สำหรับ 
เด็กผูหญิง” เปนระบุวา “สำหรับเด็ก” 
แทน ขณะที่ Airfix ผูผลิตของเลนเด็ก 
ในสหราชอาณาจักรก็มีแผนจะผลิต 
โมเดลของเลนท่ีดึงดูดเด็กผูหญิงท่ีอยาก 
เปนนักวิทยาศาสตร นอกจากนี ้สินคา 
เทคโนโลยีท่ีใชสวมใสได (Wearable 
Technology) อยางนาิกาขอมือ 
(Smart Watch) หรืออุปกรณตรวจจับ 
การออกกำลังกาย (Activity Monitors) 
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เปนเงินแลว ยังเปนชองทางในการ 
สรางภาพลักษณที่ดี (อาทิ รักษโลก 
หวงใยสังคม) ใหกับธุรกิจอีกดวย ดัง 
เชนที่หาง Maxi ในแคนาดาไดวาง 
จำหนายสินคาอาหารที่ไมสมบูรณแบบ 
เหลาน้ีในราคาต่ำกวาปกติถึงรอยละ 30 
ภายใตแบรนด “Naturally Imperfect” 
หรือหางคาปลีก Morrisons ในสหราช- 
อาณาจักรบริจาคอาหารที่เหลือทิ้งจาก 
ซูเปอรมารเก็ตสำหรับนำไปทำอาหาร 
แจกจายใหแกผูยากไร ซึ่งชวยเสริม 
ภาพลักษณใหแกธุรกิจ 

การใช้จ่ายของผู้บริโภค 
ที่อยู่คนเดียว 
(Spending Single)

ปจจุบันผู บริโภคที ่อาศัยอยู คน 
เดียวมีจำนวนมากขึ้น และมีความ 
หลากหลาย ทั้งคนหนุมสาวที่ยังโสด 
คนวัยกลางคนที่หยารางหรือเปนหมาย 
ตลอดจนผูสูงอายุที่ไมมีบุตรหรือไมได 
อยูอาศัยรวมกับบุตรหลาน ผูบริโภคใน 

กลุมน้ีท่ีมีรายไดสูงเปนกลุมท่ีมีศักยภาพ 
ที ่จะซ ื ้อส ินคาและบริการในระดับ 
พรีเมียมเพื่อตอบสนองความตองการ 
ของตนเอง อาทิ การเดินทางทองเท่ียว 
คนเดียว ซึ่งปจจุบันผูประกอบการ 
หลายแหงไดปร ับตัวเพื ่อร ับกับนัก 
ทองเที่ยวที่เดินทางคนเดียวแลว ทั้ง 
ธุรกิจเรือสำราญและโรงแรมที ่มีการ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการใหเหมาะ 
กับนักทองเที ่ยวหนุ มสาวฐานะดีที ่ 
เดินทางคนเดียว โดยการเพิ่มจำนวน 
หองพักเดี่ยว และตกแตงหองพักใหดู 
ทันสมัยย่ิงข้ึน นอกจากน้ี กลุมผูบริโภค 
วัยกลางคนขึ ้นไปที ่ไมมีบุตรหลาน 
ซึ่งเปนกลุ มที ่ไมตองกังวลกับภาระ 
คาใชจายในการเลี ้ยงดูบุตรหลาน 
ของตน จึงพรอมที่จะซื้อสินคาหรือ 
บริการท่ีมีราคาแพงใหแกตนเอง ไมวา 
จะเปนสินคาแบรนดเนม การซื้อบัตร 
เขาชมการแสดง ตลอดจนการเดินทาง 
ทองเท่ียว รวมถึงยินดีที่จะจายเงินเพื่อ 
ซื้อสินคาหรือประสบการณใหแกเด็กๆ 

ที่ตนเองรักและผูกพัน ซึ่งอาจจะเปน 
หลานแทๆ  ของตนเองหรือลูกหลานของ 
เพ่ือนสนิท เพราะคิดวาในเมื่อตนเอง 
อยู ในฐานะที่จะจับจายใชสอยไดโดย 
ไมติดขัดและตนเองก็รักเด็กๆ เหลานี้ 
มาก แลวเหตุใดตนเองจะมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
ใหแก “หลานๆ” เหลานี้ไมได จึงมีคำ 
เรียก คนกลุมน้ีวา PANKs (Professional 
Aunt, No Kids) รวมถึง PUNKs 
(Professional Uncle, No Kids) ผู 
บริโภคกลุ มนี ้จึงมักซื ้อของเลนราคา 
แพง จายคาสมัครเรียนหรืออบรมคอรส 
ตางๆ ที่เด็กๆ สนใจ (ดนตรี กีฬา ทำ 
อาหาร ศิลปะ ฯลฯ) ตลอดจนพาเด็กๆ 
ไปเที่ยว ชอปปง หรือทำกิจกรรมตางๆ 
รวมกัน จนสำนักขาว International 
Business Time ยกให PANKs Travel 
หรือการทองเที ่ยวในวันหยุดรวมกับ 
หลานๆ ของผูบริโภคกลุมนี้ เปนหนึ่ง 
ในเทรนดที่สำคัญของการทองเที่ยว
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ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





Social
Venture

…
ธุรกิจ

นวัตกรรม
เพื่อสังคม

อีกกระแสใหมของพัฒนาการทางธุรกิจ 
ที่กำลังมาแรง และอยูในความสนใจ ฉบับนี้ 
จึงขอหยิบ 3 ดาวเดนคนไทยเจาของแนวคิด 
ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneur 
รุนใหมมาแรง 3 หนวยงาน ไดแก Makerspace 
(พื้นที่สำหรับนักพัฒนา นักประดิษฐคิดคนหา 
ตนแบบทุกคน) Afterword (platform การ 
พบกันระหวางผูเขียน และผูอาน) – Klong 
Din Sor (นักผลิตอุปกรณการเขียนเพื่อผูพิการ 
ทางสายตา สูกิจกรรมเพื่อผูพิการสวนอื่นๆ) 
3 แบบ 3 สไตล ที่แตกตางกัน แตมีเปาหมาย 
เดียวกัน เพื่อสังคม และผลประโยชนของ 
สาธารณชน เปนหลัก
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»ÃÐà·Èä·Â Ñ́§¹Ñé¹ Makerspace Ö̈§àÃÔèÁμŒ¹¢Öé¹·Õè ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ â´Â¤Ø³¹·Õ áÊ§ ÃÑºË¹ŒÒ·Õè Founder áÅÐ CEO Ê‹Ç¹ 

¤Ø³¨ÍÂ ÊÁÔ·¸Ò§¡ÙÃ áÊ§ ÃÑºË¹ŒÒ·Õè Co-Founder & Business Director à¾×èÍ¡‹ÍμÑé§¾×é¹·Õè¡ÅÒ§·Õèà»�´¡ÇŒÒ§ÊÓËÃÑº 

·Ø¡¤¹·ÕèÁÕ½˜¹ ÍÂÒ¡·Ó Ø̧Ã¡Ô¨à»š¹¢Í§μÑÇàÍ§ áÅÐÁÍ§ËÒâÍ¡ÒÊ·Õè¾Ñ²¹ÒÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°�ãËŒ¨ÑºμŒÍ§ä´Œ ¨¹ÊÒÁÒÃ¶ ÊÃŒÒ§ 

âÍ¡ÒÊ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨μ‹Íä»

ปักหมุดพัฒนาประเทศ
ด้วยธุรกิจ Makerspace ที่เชียงใหม่

นที แสง  
จอย สมิทธางกูร แสง
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การอบรมติวเข มคอยใหคำแนะนำ 
การแลกเปลี่ยนความรูจากผูเชี่ยวชาญ 
ชาวตางประเทศ ในการประดิษฐ อาทิ 
นัก Startup ชาวตางชาติ และนัก 
เขียนหนังสือชื่อ Digital No Batt 

ตลอดจนการเปดพื้นที่เพื่อเปนสถานที ่
ทำงานสำหรับสมาชิกชาวไทยและ 
ชาวตางชาติ เมื่อเกิดการแชรพื้นที่ 
ทำงาน จึงเปนที่มาของการแชรความรู 
ระหวางกัน เกิดเปน “ชุมชนใหม 
สำหรับคนมีหัวชางประดิษฐ คิดคน” 
หลักๆ คือ คนไทยจะไดรับความรู – 
knowhow จากชาวตางชาติ เพื่อนำ 
ใชในการพัฒนาแนวคิดของตนเองและ 
ของชุมชน ซ่ึงถือเปนการพัฒนาประเทศ 
ในวงกวางตอไป

กลุมเปาหมาย วางไวที่กลุมชาว 
ไทย และชาวตางชาติ ซึ่งปจจุบันมี 
สมาชิกตั้งแต วัยเด็กอายุ 6-7 ป ทั้ง 
ชาวไทย และตางชาติ จากโรงเรียน 
นานาชาต ินักเรียนมัธยมปลายที่พอแม 

สนับสนุน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ในจังหวัดเชียงใหม และใกลเคียง จนถึง 
คนทำงาน สถาปนิก ที่รักงานประดิษฐ 
เปนงานอดิเรก คาบริการสำหรับสมัคร 
สมาชิก คนละ 2,500 บาทตอป จาก 

การเปดใหบริการเปนเวลา 1 ปมีจำนวน 
สมาชิกแลว 80 คน แบงเปนชาวไทย 
และชาวตางชาติ สัดสวนเทาๆกัน 

ตัวอย่างจาก
ผลงานเด่นของสมาชิก

เนื ่องจากมีสมาชิกมาจากสเปน 
ที ่ม ีประสบการณเรื ่องการประดิษฐ 
Drone – อุปกรณการถายภาพทาง 
อากาศ นำ Drone มาใชในภารกิจ 
การเกษตร และไดผลดีมาก คือ การ 
ใช เพ ื ่อภารกิจหว านเมล็ดพันธ ุ พ ืช 
และสมาชิกทานนี้ไดนำความรูมาแชร 
สอนประดิษฐ Drone จนเกิดการตั้ง 
กลุมกับคนไทยขึ้น เปน Concept in 
Action ที่คนไทย และตางชาติตั้งกลุม 

“ปกติคนทั ่วไปก็มีไอเดียเยอะ 
ไมจำเปนตองมาจากนักศึกษา จะเปน 
ใครก็ไดที ่คิดคนประดิษฐดวยมือ แต 
ขาดเครื่องมือ พื้นที่ทำงาน และความรู 
ที่ทันสมัย ท่ี Makerspace จึงจัดเตรียม 

Digital Fabrication Tools ที่พรอม 
จะให ความช วยเหล ือท ุกช ุมชนใน 
ประเทศไทย เพ ื ่อสร างฝ นของการ 
ประดิษฐคิดคนใหเปนจริง”

องค์ประกอบของ 
Makerspace

โครงสรางการบริการ ประกอบ 
ดวย อุปกรณ Digital Fabrication 
Tools หรือ เครื่องมือ พรอมอุปกรณ 
ที่ทันสมัย ประกอบดวย เครื่อง 3D 
printer, เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร 
เครื่องตัดและแกะสลัก CNC และ 
อุปกรณตาง ๆ ที่จะชวยถายทอดทุก 
จินตนาการของทุกคนใหเปนรูปเปน 
ราง พรอมเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญที่ผาน 
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ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา เปนแคการ 
เริ่มตน เปนการ Proof concept 
เทานั้น ยังมีคำถามอยูวา “เราชวยคน 
ไทยไดจริงหรือไม ตามท่ีคาดหวัง” และ 
ในแงธุรกิจ การเปน Social Entre-

preneur การคิดคาสมัครสูง จะทำให 
ทุกคนไมสามารถเขาถึงได ดังนั้นธุรกิจ 
จะอยูไดหรือไม รายรับคาสมัครสมาชิก 
แหลงเดียวคงไมพอ ในขณะเดียวกัน 
ก็ตองการใหธุรกิจ Makerspace จุด 
ประกายใหเกิดธุรกิจลักษณะน้ีแพรหลาย 
มากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหคนไทยที่มี 
ความสามารถ มีพื้นที่ในกลางในการ 
สงเสริมความรู ความสามารถ ซึ่งจะ 
นำไปสู การพัฒนาประเทศไทยอยาง 
แทจริง เพ่ือกาวพนจากการเปนประเทศ 
กำลังพัฒนาไดจริง ดังนั้นการแสวงหา 
การสนับสนุนจากภาครัฐบาล และ 
องคกรเอกชนจึงเปนสิ ่งสำคัญกาว 
ตอไปของ Makerspace ไมวาจะมาใน 
รูปของเงิน หรือ เครื่องมือที่ทันสมัย 

ตลอดจนพื้นที่ใหม ๆ เพื่อขยายแนวคิด 
นี้ออกไปใหกวางที่สุด โดยมีเปาหมาย 
เพื่อการปฎิวัติการศึกษารูปแบบใหม 
เพื ่อการขับเคลื ่อนประเทศดวยการ 
สราง Culture of Making สูการเปน 

Thailand Nation for Makers
“คนไทยเปนชางอยูในสายเลือด

ที่ตนเองอาจมองไมเห็น แตนที และ 
จอย เปนคนไทยที่ไดไปศึกษา และใช 
ชีวิตในตางประเทศ เรามองเห็น เพียง 
เรานำความรู สมัยใหมมาเพิ ่มเติมให 
ตั้งแตชาวชนบทในตางจังหวัดที ่ไมมี 
โอกาส จะเปนอีกชองทางที่ชวยสราง 
โอกาสในการพัฒนาประเทศใหเร็วกวา 
ประเทศเพื่อนบาน”

นั่นคือ คูสามี-ภรรยา นักธุรกิจ 
Social Entrepreneur ผูวาดหวังการ 
ขับเคล่ือนประเทศไทย สูประเทศพัฒนา 
ดวยตัวตนความสามารถของคนไทย

ประดิษฐ Drone เพื่อสรางสรรค 
ประโยชนดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทาง 
ดานการเกษตร การแจงเหตุตางๆ หรือ 
เพื่อบันเทิงเปนตน ปรากฏวา มีผูใหญ 
จากภาครัฐมาพบ จึงเชิญให Maker-

space นำสมาชิก Drone ไปแสดง 
ผลงาน ในงาน Thailand Startup 
ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 1 
พฤษภาคม 59 ที่ศูนยการประชุมแหง 
ชาติสิริกิติ ์ งานนี้จะมีการแสดงผลงาน 
เดน startup ที่กำเนิดที ่Makerspace 
เชน simulator รถแขง กี่ทอผาสมัย 
ใหม รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีตางๆ 
ของ Drone ในชื่อ Festival of 
Drones 

ถามว่า ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จ
หรือยัง

ฐานะหนึ่งใน Social Entrepre-
neur คุณนที และคุณจอยมองวา 
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www.afterword.com 

Afterword- platform 
เติมเต็มช่องว่างของคนเขียน และคนอ่าน

พราวพรรณราย มัลลิกะมาตย์ 
กิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล
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ได ม ีการหาข อม ูลจากหลายคนใน 
วงการ หนังสือ นักเขียน สำนักพิมพ 
บรรณาธิการ การศึกษาตาง ๆ ประกอบ 
กับชวงเศรษฐกิจขาลงอาจไมเหมาะ 

กับการลงทุน จึงเปนที่มาของโมเดล 
การทำธุรกิจเพ่ือสังคม กับธุรกิจหนังสือ 
และ Cloud funding เวบไซดซึ่งเปน 
สื่อกลาง การพบกันระหวางคนเขียน 
หนาใหม หรือ หนาเกา ที่ตองการ 
อิสระในการทำหนังสือ หรือ นักเขียน 
ที่ตองการนำเสนอเรื่องที่ดีมีประโยชน 
แตเฉพาะกลุมเกินไป  และคนอานที่ 
ตองการอานงานเฉพาะ และตองการ 
สงเสริมงานเขียนที่ด ี ผานชองทางของ 
เวบไซด และ facebook / afterword 
.com คนเขียนสามารถใชชองทางนี้ 
ในการนำเสนอตนฉบับ สวนคนอาน 
ที ่สนใจก ็สามารถให การสนับสนุน 
ในรูปของเงินทุนไดโดยตรง โดยการ 
กำหนดวงเง ินการพิมพของหนังสือ 

แตละเลมทาง afterword จะเปนผู 
กำหนดจากคาใชจายที่จำเปนในการ 
ออกแบบ และการพิมพสำหรับหนังสือ 
เลมนั้นๆ ที่ผานการพิจารณาเนื้อหา 
แลววาเหมาะสม

หลังจากหนังสือที ่ไดผลตอบรับ
ดี จากการระดมทุนผานสื่อออนไลน 
afterword สำเร็จ afterword จะ 
ชวยทำหนาที่ marketing ชวยจัดหา 
ทีมงาน สำนักพิมพ จนทำใหงาน 
สำเร็จเปนรูปเลม จากนั้นจะดูแลการ 
จัดจำหนายใหแกผูเขียน และนำรายได 
หลังหักคาใชจายสงกลับใหนักเขียน 
สวนในเชิงสังคม afterword จะนำ 
หนังสือบางสวนบริจาคใหแกโรงเรียน 
ในชนบท หรือ หนวยงานที่ตองการ 
โดยเฉพาะหนังสือที่หายาก มีลักษณะ 
เฉพาะ และกำลังขาดแคลนเพื่อชวย 
แกปญหาใหแกผูที่ตองการ

เริ่มจากปลายป 2013-2014 ทั้ง 
คูสนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยคุณ 
พราวพรรณราย หรือ คุณแพรวสนใจ 
เรื่องการเขียน การอาน สวนคุณ 

กิตติศักดิ์ หรือ คุณหวัง สนใจเรื่อง 
Cloud funding และการเขียน การ 
อาน เหมือนกัน จากนั้นไดพบเพื่อน 
ที่เปนหมอ เขาสนใจทำหนังสือบาง 
ประเภทสำหรับเด็กปวย ที่ตองดูแล 
ตัวเองระยะยาว จึงจำเปนตองใชหนังสือ 
เพื่อชวยใหคำแนะนำ คุณหมอเคย 
เสนอไอเดียนี ้ไปยังสำนักพิมพเด ็ก 
แตไมผาน เพราะโรงพิมพมองวา ใน 
แง คอนเซ็ปต ไอเดียดีมาก แตโมเดล 
นี้ เปนหนังสือเฉพาะกลุม ถาพิมพ 
จำนวนนอย ราคาตอหนวยจะสูง โอกาส 
ในการขายยากกวา หนังสือทั่วไป

คุณแพรวกับคุณหวัง จึงหันมา 
มองวา Cloud funding จะทำให 
เกิดการแกปญหานี้ไดหรือไม จากนั้น 
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ผลตอบรับในเชิงธุรกิจ
ในฐานะที่เปนธุรกิจ Social 

Entrepreneur การทำงานมาจนถึง 
ปจจุบันดวยเวลาประมาณ 2 ป ตอง 
ถือวา สำเร็จในระดับหนึ่ง ดวยทีมงาน 
เพียง 2-3 คน กับจำนวนหนังสือ 15 
เรื่อง 50% เปนหนังสือเด็ก ที่เหลือ 
เปนหนังสือแนว Business, Art Design 
ที่หาอานยาก กลุมเปาหมายนักเขียน 
จะมาจากหลากหลายวงการที่สงงาน 
เขียนเขามาใหทาง afterword พิจารณา 
และตั้งงบประมาณเพื่อรับบริจาค มี 
ตั้งแตจำนวนพิมพขั้นต่ำ 500 – 700 
เลม ซึ่งสำนักพิมพสวนใหญไมสนใจ 
เพราะยอดพิมพต่ำเกินไป จนถึง 2,000 – 
3,000 เลม สวนกลุมเปาหมายผูบริจาค 

ออนไลนมาจากผูที่เปนทั้งนักอาน และ 
ตองการบริจาค 

สำหรับผลงานที่ผานการระดมทุน 
ออนไลนจนสำเร็จ ปจจุบันมีจำนวน 
14 เรื่อง มีเพียง 1 เรื่องที่เปนหนังสือ 
เฉพาะเรื่อง ทฤษฎีสถาปตยกรรม ตอง 
ใชตนทุนสูงเกิน จำเปนตองโอนเงินคืน 
ผูบริจาค เพราะหนังสือไมไดพิมพก็มี 
ในขณะที่หนังสือหลายเลม ไดรับการ 
พิมพซ้ำ 2-3 ครั้ง โดยไมมีการระดมทุน 
อีก แตจะจัดสรรผลประโยชนใหแก 
นักเขียน เชนเดียวกับสำนักพิมพทั่วไป

โครงการในอนาคต
นอกจากการระดมทุนในการผลิต 

หนังสือ ระหวางผูเขียน และผูอาน 

แลว ทาง afterword ยังมีโปรเจก 
การทำงานพิมพเฉพาะเรื่องที่นาสนใจ 
ลาส ุดกำล ังร วมม ือก ับสำน ักพ ิมพ  
Happening พิมพหนังสือชื่อ หลับตา 
ดูหนัง เปนเพลงบรรเลง หลังจาก 
ประสบความสำเร็จจากโปรเจ็กแรก 
ชื่อ Creative Hunter เขียนโดย 
อาจารยการดี นักเขียนชื่อดังอีกดวย

ทายนี้ คุณแพรว และคุณหวัง 
afterword ฝากสำหรับผูที่รักการเขียน 
และตองการสงเรื่องให afterword 
พิจารณาเผยแพรผลงาน สามารถสง 
เนื้อหามาไดที่เวบไซด หรือ เฟสบุค / 
afterword.com ไดตลอดเวลาคะ
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“กล่องดินสอ” สื่อกลางในการสื่อสารเพื่อผู้พิการ
ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล
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ธุรกิจเพื่อผู้พิการทาง
สายตา

การเร ิ ่ มต นทำธ ุ รก ิจ เพ ื ่ อคน 
ตาบอด เริ่มจากความรูสึกที่คุณฉัตรชัย 
อภิบาลพูนผล ตองการชวยเหลือ จนม ี
แนวความคิดท่ีตองการใหความชวยเหลือ 
อยางยั่งยืน ผานทางธุรกิจที่ยั่งยืน จาก 
การจัดหาสินคาในลักษณะ Outsource 
จนมาถึงการคนควาผลิตสินคาเอง 
จากความคุนเคยกับโรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ จึงนำสินคาที่คิดคน 
ไปทดลองใชกับคนตาบอด 100 คน 
และนำไปพัฒนาปรับปรุงจนได สินคา 
ช้ินแรกคือ เลนเสน ชุดวาดเขียน สำหรับ 
เด็ก รุนที่ 2 ซึ่งผลิตจาก พลาสติก 
หางจากรุนที ่ 1 ที่ผลิตจากไมประมาณ 
1 ป จากการตอบรับดวยดีของสินคา 
เลนเสน รุนที ่2 นำไปสูการจัดกิจกรรม 
ศิลปะ หลักสูตรสำหรับคนตาบอด  
สำหรับครูผูสอนเพื่อสอนวิธีการใชชุด
วาดเขียนที่ คุณฉัตรชัย คิดคนผลิตขึ้น 

นอกจากน ี ้ย ั งสอนให  เด ็กท ี ่ม ี 
จินตนาการ ไดรูวิธีใชในการถายทอด 
จินตนาการน้ันออกมาเปนภาพ โดยภาพ 
ที่ไดยังนำมาจัดแสดงเปนนิทรรศการ 
ภาพวาดคนตาบอด ที่หอศิลปกรุงเทพ 
อีกดวย เพื่อเปดโอกาสใหคนตาบอด 
และคนตาดี ไดเขาชมผลงาน

การต่อยอดจินตนาการ 
จากผู้พิการทางตา 
สู่ผู้พิการร่างกาย

จากการตอบรับที่ดีสำหรับสินคา 
เพื่อคนตาบอด โดยเฉพาะปากกา และ 
ผลิตภัณฑสีเลนเสน ที่ผลิตขึ้นเพื่อปอน 
ตลาดภายในประเทศแลว เมื่อปที่ผาน 
มา คุณฉัตรชัย ไดขยายธุรกิจในรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมสำหรับผูพิการรางกาย 
อื่นๆ ดวยโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ ชื่อ 
วิ่งดวยกัน เปนการเปดโอกาสใหผู 
พิการทางรางกายไดมีเวทีสำหรับการ 
ออกกำลังกาย การแขงขัน เชนเดียว 

กับผูคนปกติทั่วไป และเปนกิจกรรม 
ท่ีกำลังฮิตในปจจุบัน โดยกลุมเปาหมาย 
ที่สนับสนุน จะเปนธุรกิจที่ใหความ 
สำคัญเรื่อง CSR 

จากการริเริ่มโครงการนี้ โดยมี 
รายไดจากผูสนับสนุนทำใหธุรกิจเริ ่ม 
ไปไดดีขึ้น จนทำใหเกิดการจัดกิจกรรม 
ดังกลาวเปนประจำทุกเดือน เนื่องจาก 
การตอบรับที่ดีจากสปอนเซอร โดย 
กิจกรรมของกลองดินสอ ใชวิธีการ 
เผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน 
และ Free media ที่เปนที่สนใจจาก 
สื่อทั่วไป

การขยายธุรกิจ
ในอนาคต

คุณฉัตรชัย ไดทิ้งทายวา ในแง 
ของธุรกิจสำหรับผูพิการทางสายตา จะ 
เนนตลาดในประเทศเปนหลัก สวนตลาด 
ในตางประเทศก็คงจะมีบางไมมาก โดย 
สินคาจะยังคงเนนสินคาหลักคือ ปากกา 
เพื่อคนตาบอด และชุดเลนเสน ที่ยัง 

ตองการการแนะนำวิธีการใชตอไป เพื่อ 
สรางโอกาสในการเปนส่ือกลางถายทอด 
จินตนาการจากคนตาบอดมาสู คน 
ตาบอด และคนตาดีทั่วไป และการทำ 
ธุรกิจไมไดหวังกำไรเปนหลัก แตหวัง 
ความยั ่งย ืนในการที ่จะมีกำลังผลิต 
อุปกรณเพื่อคนตาบอดตลอดไป และ 
เปนสวนหนึ่งในการชวยผูพิการใหอยู 
บนโลกนี้อยางมีความสุขไดทัดเทียม 
กับผูที่ปกติใหมากที่สุดเทานั้น

นับเปนธุรกิจที่ตองอาศัยจิตใจที่
เปนกุศลเปนหลักอยางแทจริง สำหรับ 
หนวยงานที่ตองการทำกุศลชวยเหลือ 
ผูพิการ สามารถติดตอผานชองทาง 
ของกลองดินสอ ท่ี www.klongdinsor 
.com ไดนะคะ
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กวา 40 ปแลว
อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงระบบ

นิเวศทางการประกอบการ (Entrepre- 
neurial Ecosystem) ไดถูกนำเสนอ 
ครั้งแรกโดยใน Working Paper ของ 
Valdez (1988) ซึ่งไดนำแนวคิดดัง 
กลาว โดยเชื่อมโยงแนวคิดของ Simon 
(1954) และ Kirzner (1973) ท่ีกลาวถึง 
สภาพแวดลอมทางการประกอบการ 
(Entrepreneurial Environment) ที่ 
สงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูประกอบ- 
การ นอกจากนี้ Bruno & Tybjee 
(1982) ก็ยังไดนำเสนอปจจัยตางๆ ของ 
สภาพแวดลอมของผูประกอบการ ไมวา 
จะเปนปจจัยทางดานการเขาถึงเงินทุน 
ลูกคา ผูจัดจำหนาย นโยบายของภาครัฐ 
จำนวนผูประกอบการที่มีประสบการณ 
การคลอบคลุมของจำนวนมหาวิทยาลัย 
เปนตน ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี ้สะทอน 
ใหเห็นถึงทรัพยากรตางๆ ที่ผูประกอบ- 
การสามารถที่จะเลือกและไดมาเพื ่อ 
การสรางธุรกิจใหม (New Venture) 
หรือการเริ่มตน (Startups) ธุรกิจ 
นอกจากนี้มีงานวิจัยเชิงวิชาการอื่นๆ
ที่สนับสนุนเหตุผลที่วา สิ่งแวดลอมมี 
อิทธ ิพลที ่อาจจะเป นเช ิงบวกหร ือ 
เชิงลบตอทางเลือกของผูประกอบการ 
(Hannan and Freeman, 1977; Meyer, 

1978; Aldrich, 1979; Gartner, 
1985) 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงระบบนิเวศ 
ทางการประกอบการ (Entrepreneurial 
Ecosystem) จะเปนความสัมพันธของ 
สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอผูประกอบการ 
และระหวางผูประกอบการดวยกันเอง 
ทั้งนี้สภาพแวดลอมดังกลาวอาจหมาย 
รวมถึงองคกรภาคเอกชน นโยบาย เงินทุน 
ทรัพยากร และอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอทางเลือก 
ของผูประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 
ทั้งธุรกิจที่มีอยู (Existing Business) 
หรือการเร่ิมตนธุรกิจใหม (New Ventures 
หรือ Startups) ดังนั้นระบบนิเวศทาง 
การประกอบการถือไดวาเปนสวนประกอบ 
ของปจเจกชน องคกร และสังคมที่ 
รวมตัวกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
สงผลทำใหเกิดการสรางความม่ังค่ังและ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ทั้งนั้น ผมขอนิยามระบบนิเวศทาง 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Ecosystem) ไววาเปน

“สวนประกอบตางๆ ท่ีมีปฏิสัมพันธ 
ทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน 
ปจเจกชน กลุมคน องคกร สังคม หรือ 
สถาบันที่เปนปจจัยแวดลอมภายนอก 
ที่ผูประกอบการเผชิญอยู ซึ่งมีผลตอ 
โอกาส อุปสรรค การตัดสินใจ ทาง 

เมื ่อกลาวถึงระบบนิเวศ 
(Ecosystem) สวนใหญ 
จะเปนการกลาวถึงกลไก 

ของสิ ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอมที ่มี 
การปฎิสัมพันธกัน ทั้งนี้การปฏิสัมพันธ 
สามารถเกิดขึ ้นทั ้งระหวางสิ ่งมีชีวิต 
และสิ่งไมมีชีวิตหรือระหวางสิ่งมีชีวิต 
ดวยกันเอง โดยพลวัตระบบนิเวศจะสง 
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ในหลาก 
หลายลักษณะอยางสลับซับซอนทั้งใน 
เชิงบวกและเชิงลบ ทั้งนี้คำวาระบบ 
นิเวศ (Ecosystem) ไดถูกนำมาใช 
โดยนักวิทยาศาสตรซึ่งสวนใหญไมวา 
ในดานชีววิทยาหรือสภาพสิ่งแวดลอม 
ทางธรรมชาติ ในทางสังคมศาสตรก็ 
ไดเริ่มนำมาใชเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม 
ของมนุษยตอสภาพแวดลอมทางสังคม 
ท่ีมีการปฏิสัมพันธกัน (Insul & Moos, 
1974) ในขณะที่ทางเศรษฐศาสตรมอง 
ระบบนิเวศเปนสภาพแวดลอมตางๆ 
ทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนในดาน 
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ 
พัฒนาดานการศึกษา ทรัพยากร และ 
อื่นๆ ที่สงผลกระทบตอบการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจะเห็นไดวาคำวา 
“ระบบนิเวศ (Ecosystem)” ไดถูก 
นำมาใช อธ ิบายในองคความร ู ด าน 
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมามาก

ม

ทำไมต้องสร้างระบบนิเวศ
ของผู้ประกอบการ
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) 

â´Â 
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เลือกของผูประกอบการและสงผลตอ 
ความเปนไปไดในความสำเร็จของการ 
สรางการประกอบการ”

ระบบนิเวศทางการประกอบการ
ไมเพียงแตเปนตัวเรงทำใหเกิดกิจกรรม 
ทางการประกอบการท่ีสงผลทำใหระบบ 
เศรษฐกิจกาวตอไป แตยังเปนตัวชวย 
ระบบเศรษฐกิจในภาวะตกต่ำเชนเดียว 
กัน คำถามตอมาเราจะรูไดอยางไรวา 
ระบบนิเวศทางการประกอบการ ยัง 
คงอยู หรือมีปฏิสัมพันธกัน งานศึกษา 
ของ Bell-Masterson และ Stangler 
(2015) ไดกลาวไววาสามารถวัดได 4 
ดานดวยกัน

1) ความหนาแน นของการ 
ประกอบการ (Entrepreneurial 
Density) 

ความหนาแนนในที ่น ี ้แสดงถึง 
จำนวนผูประกอบการ กิจการ หรือ 
การเริ่มตนธุรกิจใหมตอ พื้นที่ เมือง 
หรือ ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง อยางไร 
ก็ดีจำเปนจะตองกำหนด คุณลักษณะ 
ของผูประกอบการวาเปนผูประกอบการ 

ของอุตสาหกรรมไหน อายุขององคกร 
และผูประกอบการเอง หนวยวัดอาจจะ 
วัดจาก จำนวนวิสาหกิจเริ่มใหม (New 
Venture) ตอประชากร 1,000 คน 
เปนตน  ความหนาแนน หรือจำนวน 
เปนผูประกอบการนั้นเปนตัวบงบอก 
ถึงผูเลนที่จะผสมผสานทรัพยากรเพื่อ 
สรางสรรคกิจกรรมทางการประกอบการ 
ซึ่งเปนหนึ่งในสี่ดานของระบบนิเวศ

2) ความเคลื ่อนไหวของการ 
ประกอบการ (Entrepreneurial 
Fluidity)

ความเคลื ่อนไหวสะทอนถึงการ 
เคลื่อนตัวของผูประกอบการ แรงงาน 
และทรัพยากร ระหวางพื้นที่ ภูมิภาค 
และระหวางประเทศ การเคลื่อนตัว 
เปล่ียนแปลง ท้ังผูประกอบการ แรงงาน 
และทรัพยากร ที่นอยอาจจะเปนตัว 
แสดงชี้บงหรือการกีดกั้น การเคลื่อนที ่
ของสวนตางๆ ที่จะสนับสนุนการเกิด 
การประกอบการ เน่ืองจากการไหลของ 
ทั้งทรัพยากรและสินคาบริการ สะทอน 
ถึงกิจกรรมของการประกอบการ โดย 

การวัดระดับการเคลื ่อนไหวอาจจะ 
วัดระดับการเคลื่อนไหว โยกยายของ 
ประชากร จำนวนการยายถิ่นฐานของ 
แรงงาน เปนตน

3) ความเช ื ่ อม โยงทางการ 
ประกอบการ (Entrepreneurial 
Connectivity)

การเชื่อมโยง เครือขาย ถือวา 
เปนหนึ ่งในทรัพยากรที ่สำคัญของผู  
ประกอบการ  คำกลาวท่ีวา “It doesn’t 
matter you know how but it’s 
matter you know WHO” อาจ 
สะทอนถึงความสำคัญของเครือขาย 
ทางสังคม (Social Network) คำถาม 
สำคัญคืออะไร ปจจัยสำคัญที่สามารถ 
วัดไดวา ผูประกอบการสามารถที่จะ 
เชื่อมโยงกับเครือขาย  ดังนั้นตัวกลาง 
ไมวาจะเปน หอการคา สภาการคา 
สมาคมตางๆ เปนสวนสำคัญท่ีจะสงเสริม 
ความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ
เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ 
ทรัพยากรตางๆ 

4) ความแตกต  า งทา งก า ร 
ประกอบการ (Entrepreneurial 
Diversity) 

ความแตกตางทางการประกอบ
การเปนสวนสะทอนถึงความหลากหลาย 
ทั ้งในแง ของล ักษณะอุตสาหกรรม 
ของการประกอบการ รวมไปถึงความ 
แตกตางของความเชี่ยวชาญ แนวคิด 
และวัฒนธรรม ความแตกตางดังกลาว 
จะแสดงถึงสภาพความสลับซับซอนของ 
เศรษฐกิจและมีสวนสัมพันธตอการ 
เจริญเติบโตและนวัตกรรม นอกจากนี้ 
ยังม ีงานวิจ ัยเช ิงว ิชาการสนับสนุน 
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางความ 
แตกตางของทีมของผูบริหาร (Top 
Management Team Diversity) 
และระด ับนว ัตกรรมขององค กร 
(Organizational Innovation) (Qian, 
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Cao, Takeuchi, 2013) นั้นแสดงให 
เห็นไดวาความแตกตางที่เกิดขึ้นระบบ 
นิเวศจะชวยสงเสริมทำใหเกิดกิจกรรม 
ทางการประกอบการ โดยการวัดความ 
แตกตางทางการประกอบการอาจะวัด 
ไดจากความหลากหลายทางผูเช่ียวชาญ 
ความสามารถในการเคล่ือนยายบุคลากร 
และความหลากหลายของวัฒนธรรม 
และแนวคิด เปนตน

จากการที่ทางหอการคาไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเขารวม 
กับทาง MIT Regional Entrepre-
neurship Acceleration Program 
(MIT REAP) ที่มีแนวคิดการไดมาซึ่ง 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผาน 
นวัตกรรมนั้น จึงไดนำแนวคิดและ 
โมเดลของการสรางผู ประกอบการที ่ 
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation 
- Driven Entrepreneurship: IDE) 
ซึ ่งหนึ ่งในสวนสำคัญของการสราง 
IDE จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางระบบ 
นิเวศของผู ประกอบการที่ขับเคลื ่อน 
โดยนวัตกรรม (IDE Ecosystem) โดย 
เนนย้ำวาการที่สราง IDE Ecosystem 
ไดจำเปนจะตองรวบรวมผู มีสวนได 
สวนเสีย (Stakeholders) 5 สวน 
เขาดวยกันซึ่งประกอบไปดวย

1) ผูประกอบการ (Entrepre-
neurs) 

ผู ประกอบการถือไดวาเปนผู มี 
สวนได ส วนเส ียหลักในการดำเนิน 
กิจกรรมการประกอบการ (Entrepre- 
neurial Activities) ไมเพียงแตมี 
ความสัมพันธกับภาคสวนอื่นๆ ทั้งรับ 
และใหการสนับสนุนจากภาคสวนอื่นๆ 
แลวแตยังเปนสวนหนึ่งที่จะชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกันระหวางผู ประกอบการ 
ซึ่งทำใหอัตราการอยูรอดของการประ- 
กอบการ (Entrepreneurial Survival) 
สูงข้ึน ความสัมพันธกับภาคสวนอ่ืน เชน 

การรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การ 
เปนพันธมิตรรวมกันภาคเอกชน การ 
สนับสนุนดานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
หรือการรับเงินลงทุนจากภาคเงินทุน 
เปนตน

2) ภาครัฐ (Government) 
นโยบาย กฎระเบียบ และการ 

สงเสริมของภาครัฐ เปนสวนสำคัญตอ 

ระบบนิเวศ และถือไดวาเปนผูมีสวน 
ไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่สำคัญ 
เน่ืองดวยการสงเสริมเพ่ือใหเกิดกิจกรรม 
ทางการประกอบการขึ้นจะสงผลทำให 
เกิดการจางงาน และตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) แลว ผลที่ไดสวนของธุรกิจที่ 
เกิดขึ้นใหมและประสบความสำเร็จยัง
ยอนกลับคืนมาใหแกภาครัฐในรูปของ 
ภาษ ี ทั้งนี้ภาครัฐยังมีความสัมพันธกับ  
ภาคอ่ืนๆ ซ่ึงอยูในบทบาทท่ีหลากหลาย 
ที่จะสงผลกระทบทางตรงหรือทางออม 
ใหแกผูประกอบการ ยกตัวอยางเชน 
การท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสรางทุนมนุษย (Human Capital) 
ท่ีจะเขาสูภาคธุรกิจใหม (New Venture) 
ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานนวัตกรรม 
ที ่ม ีความตองการบุคลากรทางดาน 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ 
เทคโนโลยี ก็เปนสวนหน่ึงในการสงเสริม 
ระบบนิเวศที่จะสนับสนุนการเกิดขึ้น 
ของวิสาหกิจใหมเปนตน   

3) ภาคเอกชน (Corporate) 
สำหรับภาคเอกชน หรือองคกร 

ขนาดใหญนั้น มีความสัมพันธที่หลาก 
หลายตอภาคสวนอ่ืนๆ แตสำหรับความ 

สัมพันธตอผูประกอบการนั้น นอกจาก 
จะเปนคูคาทางธุรกิจของผูประกอบการ 
แลว หลายๆ ครั้งองคกรขนาดใหญ 
ตางตองการขยายธุรกิจที่แตกตางจาก 
ธุรกิจเดิมของตน การควบรวมและเขา 
ซื้อกิจการ (Merge & Acquisition) 
ของผูประกอบการวิสาหกิจใหม ก็เปน 
อีกกระบวนการหนึ่งที ่สามารถทำได 
และเปนอีกทางหนึ่งที่สามารถทำใหผู 
ประกอบการมีทางเลือกในการเก็บเก่ียว 
ผลประโยชนจากการประกอบการ ซึ่ง 
อาจจะเรียกวาเปนหน่ึงใน Exit Strategy 
ของผูประกอบการ นอกจากนี้ภาค 
เอกชนบางสวนยังมีการเขารวมลงทุนกับ 
วิสาหกิจใหม หรือท่ีเรียกวา Corporate 
Venture Capital อีกดวย ดังนั้น 
ภาคเอกชน จึงถือไดวามีบทบาทในการ 
สรางผูประกอบการในสังคม

IDE Ecosystem นั้นจะสำเร็จได้จำเป็นจะต้อง 
องค์กรประกอบทั้ง 5 Stakeholders เข้าร่วมกัน 
เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ และจะขาด 
ภาคส่วนใดมิได้ เน่ืองจากท้ัง 5 ส่วนน้ันต่างผลักดัน 
ส่งเสริมกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่จะช่วย 
ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้เกื้อหนุน 
ผู้ประกอบการ ส่วนของนักลงทุนที่จะลงทุนเงินทุน 
เริ่มแรกให้กับผู้ประกอบการ ส่วนของภาคเอกชน 
หรือองค์กรเอกชนที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการ 
เป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  
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4) ภาคเงินทุน (Risk Capital) 
ในสวนของภาคเงินทุน ซึ่งนอก 

จากจะประกอบไปดวยสถาบันการเงิน 
หลักที ่อยู ในตลาดเงินและตลาดทุน 
แลว ผูมีสวนไดสวนเสียหลักที่เขามา 
มีบทบาท คือ นักลงทุนในระยะเริ่ม 
แรกที่เรียกวา Angel Investors กับ 
Venture Capitalist ซึ่งเปนผูที่ลงทุน 
ในวิสาหกิจใหม ท่ีมีศักยภาพและสามารถ 
เติบโตไดอยางรวดเร็ว ถึงแมวามีความ 
เสี่ยงสูงก็ตาม นอกจากสวนของนัก 
ลงทุนแลว การมีตลาดเงินหรือตลาด 
ทุนที่มีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถ 
รองรับการเกิดขึ้นของวิสาหกิจใหมเพื่อ 
ระดมทุนนั้น เปนองคประกอบสำคัญ 
ของผูประกอบการในการขยายกิจการ 
ใหเติบโตขึ้น สำหรับผูประกอบการ 
แลว การเสนอขายหุนใหมแกประชาชน 
ทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public 
Offerings หรือ IPOs) ถือไดวาเปน 
หลักไมล (Milestones) ที่สำคัญของ 
ความสำเร็จของผูประกอบการ

5) มหาวิทยาลัย (University)
ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนา 

ไมวาจะเปนในดานสินคาและบริการ 
รวมไปถึงการผลิตบุคลากรเขาสูวิสาหกิจ 
ใหม หรือสรางผูประกอบการรุนเยาว 

น้ัน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 
มีบทบาทสำคัญอยางมาก มีงานศึกษา 
วิจัยท่ีกลาวถึงการสรางศูนยบมเพาะและ 
เรงพัฒนา (Incubation and Accel-
eration Center) ภายในมหาวิทยาลัย 
เปนสวนหนึ่งในการสรางระบบนิเวศ 
ของการเปนผูประกอบการ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังเปนหนวยงานที่ใหคำ
แนะนำ เสนอนโยบายใหมๆ รวมถึง 
ทำการศึกษาวิจัยดานตางๆ ของผล 
กระทบของการประกอบการตอระบบ 
เศรษฐกิจ เพื่อชี้บงถึงผลและแนวทาง 
ในการพัฒนาผูประกอบการตอไป   

ดังนั ้นจะเห็นไดวาในการสราง 
IDE Ecosystem นั้นจะสำเร็จได 
จำเปนจะตององคกรประกอบทั้ง 5 
Stakeholders เขารวมกันเพื่อผลักดัน 
ใหเกิดระบบนิวศ และจะขาดภาคสวน 
ใดมิได เนื่องจากทั้ง 5 สวนนั้นตาง 
ผลักดัน สงเสริมกันและกัน ไมวาจะเปน 
ภาครัฐที ่จะชวยปรับปรุงกฎระเบียบ 
ขอบังคับเพื่อใหเกื้อหนุนผูประกอบการ 
สวนของนักลงทุนที ่จะลงทุนเงินทุน 
เริ่มแรกใหกับผูประกอบการ สวนของ 
ภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนที่จะเขา 
มาชวยใหผู ประกอบการเปนหนึ ่งใน 
หวงโซมูลคา (Value Chain) ทายที่สุด 

คือมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยสราง บมเพาะ 
แนวความรูท้ังในดานเทคนิค และความ 
รูในดานการประกอบการนั้นเอง ดวย 
เหตุน้ีทางหอการคาไทยและมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญ 
ของการสร างระบบน ิ เวศทางการ 
ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
(IDE Ecosystem) ทั้งนี้เพื่อสรางผู 
ประกอบการใหมที่เปนนักรบเศรษฐกิจ 
ใหมที่มีนวัตกรรมเปนอาวุธ และเพื่อ 
พัฒนาเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งและ 
แขงขันในระดับสากลตอไป
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ในปจจ ุบ ันประชาชนมี 
ความเก่ียวของกับเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศใน

การทำการติดตอสื ่อสารและการทำ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนจำนวน 
มากและเพิ่มจำนวนผูใชบริการมากขึ้น 
โดยการกระทำดังกลาวมีความเก่ียวของ 
กับการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร 
ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงการกระทำดังกลาว 
อาจทำใหเกิดความเสี่ยงหรือเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายโดยอาจเปนการ
ละเมิดขอมูลสวนบุคคลอันเปนสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย หรือ 
เรียกวา “สิทธิความเปนสวนตัว” โดย 
ภายใตกฎหมายไทย รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดรับรอง 
สิทธิดังกลาวไวในมาตรา 4 ที่กำหนด 
วา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอมไดรับความคุมครอง” นอกจากน้ีใน 
มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียว 
กันยังไดรับรองสิทธิ โดยกำหนดวา

“สิทธ ิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความ 

เปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 
การกลาวหร ือไขขาวแพรหลายซึ ่ง 
ขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไป 
ยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือ 

กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยู 
สวนตัวจะกระทำมิได เวนแตกรณีที่ 
เปนประโยชนตอสาธารณะ บุคคลยอม 
มีส ิทธิได ร ับความคุ มครองจากการ 
แสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล 

สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ”

จึงเห็นไดวารัฐจะตองใหความ 
คุมครองขอมูลสวนบุคคลอันเปนสิทธิข้ัน 

พื้นฐานเพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจ 
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และไดรับการปฏิบัติที ่เหมาะสมเพื่อ 
คุมครองสิทธิในขอมูลของตน อยางไร 
ก็ด ีประเด็นเรื่องการคุมครองขอมูลนั้น 
มีความสำคัญและมีความจำเปนที่จะ

น

หลักการของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล :
กรอบแนวคิดในทางระหว่างประเทศ1  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางสากล ปรากฏ 
อยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมาย 
ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติขององค์การเพื่อ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) ข้อบังคับ 
สหภาพยุโรป ข้อตกลงของรัฐสภาแห่งยุโรป 
(Council of Europe) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC)

1 บทความฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานวิจัยโครงการศึกษากฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและผลกระทบของรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน 
บุคคลตอประเทศไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย รศ.สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท,  
ดร. อรอมล อาระพล, อ.ชุติมา เกษียรสินธุ 
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of Europe) และหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
ขอมูลสวนบุคคล ของกลุมความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-
Pacific Economic Cooperation: 
APEC)  ซึ่งมีการกำหนดหลักการใน 
การคุ มครองขอมูลสวนบุคคลไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ประกอบดวยหลักการ 
ดังตอไปนี้ คือ

1. หลักการแจ้งให้ทราบ
โดยผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

จะตองแจงขอความที่สามารถเขาถึง 
ไดงายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบาย 
เกี ่ยวกับการใหความเคารพแกขอมูล 
สวนบุคคล ซ่ึงขอความท่ีแจงควรมีเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงเก่ียวกับการรวบรวม 
ขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคในการ 
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลประเภทของ 
บุคคลหรือองคกรที่ขอมูล สวนบุคคล 
อาจจะถูกเปดเผยตอรายละเอียดที่จะ 
ทำการติดตอผูควบคุม ขอมูลสวนบุคคล 
เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายของ 

การควบค ุมด ูแลข อม ูลส วนบ ุคคล 
โดยการแจงใหทราบดังกลาวนั้นจะเปน 
ไปกอนหรือ ณ เวลาใดๆ ที่มีการ 
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล หรือใหจัด 
ทำการแจงเตือนนั้นเปนไปโดยเร็วที่สุด 
เทาที่จะสามารถทำได

2. หลักการจำกัดการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลควรเปนขอมูล
ท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของการรวบรวม 
ขอมูลสวนบุคคลเทานั้น และการเก็บ 
รวบรวมขอมูลดังกลาวจะตองเปนไป 
โดยชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 
รวมทั้งเจาของขอมูลควรที่จะตองรับรู 
หรือใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
ขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ดวย

3. หลักคุณภาพของ
ข้อมูล

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคล 

ตองพิจารณาในหลายมิติ ทั้งในสวน 
ของการติดตอสื่อสาร การดำรงชีวิต 
การสาธารณสุข การศึกษา ความม่ันคง 
ของประเทศ สิทธิในการเขาถึงขอมูล 
เพื ่อใหการคุมครองขอมูลนั้นมีความ 
สมเหตุสมผลและไมเปนอุปสรรคตอ 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ 
ประเทศตลอดจนบรรยากาศการคา 
การลงทุนระหวางประเทศ หรือเปน 
การขัดแยงตอหลักการสากลหรือการ
พัฒนาทางดานการติดตอสื่อสารและ 
เสรีภาพในการไดรับขอมูลขาวสารที่
มีความจำเปน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน
ทางสากล ปรากฏอยูในขอตกลงระหวาง 
ประเทศ และกฎหมาย ประกอบดวย 
แนวทางปฏิบัติขององคการเพื่อความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
หรือ Organisation for Economic 
Co-operation and Development 
(OECD) ขอบังคับสหภาพยุโรป ขอ 
ตกลงของรัฐสภาแหงยุโรป (Council 
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ความยินยอมจากเจาของขอมูลหรือ 
เมื่อมีกฎหมายอนุญาตใหทำได

5. หลักการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรที่
จะปองกันขอมูลสวนบุคคลท่ีตนควบคุม 
ดวยการปองกันจากการเสี่ยงภัยตางๆ 
เชน ความเสียหายหรือการเขาถึงขอมูล 
สวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต หรือ 
การทำลายขอมูลสวนบุคคลโดยไม 
ไดรับอนุญาต การใช การแกไขเปลี่ยน 
แปลง หรือการเปดเผยขอมูลหรือการ 
ใชในทางที่ไมชอบ การปองกันควรที่ 

จะหาสัดสวนของความนาจะเปนและ 
ความรุนแรงของการคุกคามที ่กอให 
เกิดอันตราย และการปองกันนั้นควร 
ที ่จะม ีการทบทวนและประเม ินผล 
เปนระยะๆ

6) หลักการเปิดเผย
ข้อมูล

ควรมีการประกาศนโยบายการ 
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหทราบโดย 
ทั่วกัน หากมีการปรับปรุงแกไข หรือ 
พัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ 
เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ก็ควรเปดเผย 
หรือประกาศไวใหชัดเจน รวมทั้งให 

ที่มีการเก็บรวบรวมนั้นจะตองมีความ 
สอดคลองกัน กลาวคือขอมูลสวนบุคคล 
ที่มีการเก็บรวบรวมจะตองเกี ่ยวของ 
และจำเปนตามวัตถุประสงคที่จะนำไป 
ใช และตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณ 
และทันสมัย

4. หลักข้อจำกัดในการ
ใช้ข้อมูล

ไมควรมีการเปดเผยขอมูลสวน 
บุคคลที่ไดจัดเก็บมาแลว และไมควร 
นำขอมูลดังกลาวไปใชเพื ่อการใดๆ 
นอกเหนือจากการใชตามวัตถุประสงค 
ในการจัดเก็บขอมูลนั้นๆ เวนแตไดรับ 
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ขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับชื่อ 
ที่อยู ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

7) หลักการมีส่วนร่วม
ของเจ้าของข้อมูล

เจาของขอมูลมีสิทธิในการไดรับ
แจงจากผู ควบคุมขอมูลวาผู ควบคุม 
ขอมูลมีขอมูลสวนบุคคลของเจาของ 
ขอมูล นอกจากนี้เจาของขอมูลสวน 
บุคคลยังมีสิทธิที่จะรองขอขอมูลสวน 
บุคคลของตนที ่ผู ควบคุมขอมูลมีอยู  
ในความครอบครอง ซึ่งหากผูควบคุม 
ขอมูลปฏิเสธที ่จะใหขอมูลดังกลาว 
ผูควบคุมขอมูลจะตองแจงเหตุผลของ 
การปฏิเสธนั้นๆ ใหเจาของขอมูลได 
รับทราบ และหากเจาของขอมูลพบ 
วาขอมูลสวนบุคคลของตนที ่อยู ใน 
ความครอบครองของผูควบคุมขอมูล 
นั้นไมถูกตอง เจาของขอมูลดังกลาวมี 
สิทธิโตแยงเพ่ือใหมีการลบ ทำใหถูกตอง 
ทำใหสมบูรณ หรือแกไขขอมูลนั้นได

8) หลักความรับผิดชอบ
ผูควบคุมขอมูลมีหนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติตามมาตรการที ่เกี ่ยวของกับ 
หลักการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล 
เพราะถ ือเป นบ ุคคลที ่ม ีบทบาทที ่ 
เกี ่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลอยางมี 
นัยสำคัญ เนื่องจากผูควบคุมขอมูล 
อาจทำหนาที ่เปนทั ้งผู  เก ็บรวบรวม 
ขอมูลสวนบุคคลและผูดูแลรักษาขอมูล 
สวนบุคคลดังกลาวไปพรอมๆ กันดวย 
โดยผู ควบคุมข อม ูลควรมีความร ับ 
ผิดชอบในการดำเนินการใหเปนไป 
ตามหลักการของการคุ มครองขอมูล 
สวนบุคคล เชน 

จัดใหมีโปรแกรมการจัดการความ 

เปนสวนตัวไวใชกับขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีอยูในความดูแลของตน โดยโปรแกรม 
ดังกลาวจะตองมีมาตรการรักษาความ 
ปลอดภัยที่เหมาะสมตามการประเมิน 

ความเสี่ยง รวมถึงมีโครงสรางในการ 
จัดการ มีกลไกในการกำกับดูแลภายใน 
แผนการในการตอบสนองขอซักถาม 
หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง 
ยังตองเปนโปรแกรมที่ทันสมัย มีการ 
ตรวจสอบและปรับปรุงเปนระยะๆ 
เปนตน 

นอกจากการกำหนดหลักการ 
ในการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลให 
สอดคลองกับหลักการของสากลแลว  
การปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักการ 
ของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลควร 
ที่จะตองคำนึงปจจัยอื ่นๆเพื่อใหการ 
ดำเนินการตามหลักการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การกำหนดใหมีการประเมินการ 
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (impact 
assessment) เพื่อเปนการรับรองวา 

มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ 
องคกรกำหนดขึ้นมานั้นไดมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับ  โดยการประเมินอาจ 
เปนลักษณะของการวางมาตรฐานการ 

รักษาขอมูลสวนบุคคลภายในประเทศ 
และใหหนวยงานอิสระเปนผูจัดทำการ 
ประเมิน โดยหนวยงานนั้นไดรับการ 
ร ับรองมาตรฐานจากต างประเทศ 
หร ือการกำหนดให ม ีบ ุคลากรท ี ่ม ี 
ความรู ความเชี่ยวชาญ โดยทางปฏิบัต ิ
ของตางประเทศไดมีบุคคลที่เรียกวา 
Data Protection officer ที่ทำ 
หนาที ่ด ูแลเรื ่องการคุ มครองขอมูล 
สวนบุคคลประจำองคกร ซึ่งปจจุบัน 
ประเทศไทยอาจมีบุคลากรในดานนี ้ 
ไมเพียงพอ ดังนั้นจึงตองเรงสรางความ 
พรอมทางดานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
และตองอาศัยความรวมมือจากหลาย 
ภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ 
ที่จะผลิตบุคลากรเพื่อรองรับตอความ 
ตองการของตลาดที่จะมีเพิ ่มมากขึ้น 
ในอนาคต

นอกจากการกำหนดหลักการในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการของ
สากลแล้ว การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรที่จะต้อง
คำนึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการตาม
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดให้มีการ
ประเมินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (impact 
assessment) เพื่อเป็นการรับรองว่ามาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรกำหนด
ขึ้นมานั้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
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school ที่โรงเรียนนานาชาต ิบางกอก 
พัฒนา จากน้ันไดสอบเขาเรียนตอระดับ 
มหาวิทยาลัยไดที่ คณะบริหารธุรกิจ 
ภาคอินเตอร เอกสาขา International 
Business Management จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ดานกฎหมาย 
ยุโรป จากสถาบันเดียวกัน และเดินทาง 
ไปเรียนตอ International Health 
Management ที่ Imperial College 
จนจบการศึกษาระดับปร ิญญาเอก 
ดาน Public Health Science ที่ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปนี้เอง

เธอเลาใหฟงถึงที่มาของ ธุรกิจ 
ครอบครัววา โรงพยาบาลนวมินทร เปด 
สาขาแรกที่ยานมีนบุรี ตั้งแตเธออายุ 
เพียง 5 ขวบ โดยคุณพอ นพ.ประจักษ 
และคุณแมวราภรณ บุญจิตต์ิพิมล ต้ังใจ 
ใหเปนโรงพยาบาลที่เปดรับคนไขทั่วไป 
โดยเฉพาะคนไขจากประกันสังคม จาก 
นั้นขยายสาขา 2 ที่ยานสุขสวัสดิ์ แต 
ปจจุบันไดขายไปแลว เหลือโรงพยาบาล 
นวมินทร สาขา 3 ลาดกระบัง เพื่อให 
บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ลาสุดไดเปดสาขา โรงพยาบาลนวมินทร 

ทำความรู้จัก
สาวหัวคิดสมัยใหม่

ดร.พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล 
ปจจุบันรับตำแหนงประธานกรรมการ 
บริหาร (CEO & Founder) Vital Glow 
Skin & Aesthetic และผูอำนวยการ 
ฝายการตลาดระหวางประเทศ รพ. 
นวมินทร 9 ดูแลงานดานบัญชี และ 
การตลาดตางประเทศ ควบคูกันไป 
ตั้งแตวัยเพียง 26 ป ประวัติดานการ 
ศึกษา เธอเรียนจบจากโรงเรียนนานาชาติ 
รวมฤดี กอนจะเรียนตอระดับ High 

ตามฝันธุรกิจตัวเอง Vital Glow 
ก่อนเริ่มธุรกิจครอบครัว รพ.นวมินทร์

ดร.พิมพ์ขวัญ 
บุญจิตต์พิมล
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สาขา 9 เพราะคุณแมชอบเลข 9 โดย 
สาขาแหงนี้ เปนโรงพยาบาลระดับ 
พรีเมี่ยม เพื่อรองรับกลุมเปาหมาย 
ชาวตางชาติ นอกจากนี้ยังมีคลินิกใน 
ชื่อตางๆ ภายใต รพ.นวมินทร ตาม 
ภูมิลำเนาที่ตั้งอีก จำนวน 150 แหง 
ทั่วประเทศ

จุดเริ่มต้น
ธุรกิจส่วนตัวเพื่อ 
เสริมสร้างประสบการณ์
ในการบริหารงาน

เนื่องจาก ดร.พิมพขวัญ สนใจ 
เร ื ่ องความส ุขภาพและความงาม 
นอกจากจะเรียนจบปริญญาเอกดาน 
Public Health แลวขณะนี้เธอกำลัง 
เรียนเพ่ิมเติม ในศาสตรดาน Anti Aging 
และแพทยทางเหลือ ที่มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง และไดกอตั้งธุรกิจเปน 
ของเธอเองกับหุนสวน ที่มาจากธุรกิจ 
ความงาม skin care ชื่อดัง โดยนำ 
เงินสวนตัวบางสวน ประมาณ 20 
ลานบาท ที่มาจากการขายบานพัก 
สวนตัวที่อังกฤษมาลงทุนเปด คลินิก 
สุขภาพ และความงาม Vital Glow & 
Skin Aesthetic Center ที่ชั้น 3 ของ 
โรงพยาบาลนวมินทร 9 เนนกลุม 
ลูกคาระดับพรีเมี่ยม และประสบความ 
สำเร็จอยางรวดเร็วหลังจากเปดบริการ 
เพียง 3 เดือน ก็คืนทุนเปนที่เรียบรอย 
เตรียมเจาะตลาดตางประเทศ โดย 
เริ่มตนที่จีน กลุมนิยมการแปลงเพศ 
ศัลยกรรมความงาม ฯลฯ

“พิมพไมชอบการตั ้งเปาคืนทุน 
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ที่บ้านจะเลี้ยงลูกแบบไม่บังคับให้อยู่ในกรอบ 
แต่ในขณะเดียวกันลูกจะยินดีที่จะอยู่ในกรอบ
ที่กว้าง ให้มีที่ที่จะขยับตัวได้บ้าง เรื่องการกลับ
ไปช่วยงานที่บ้าน คงกลับไปแน่นอนแต่อยาก 
สร้างเนื้อสร้างตัวก่อน เราต้องเลี้ยงดูตัวเอง 
เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้ ก่อนจะไปดูแลคน 
หมู่มาก ดังนั้นจะขอเวลาอีก 5 ปีทำธุรกิจตัวเอง 
ก่อนจะเริ่มดูแลธุรกิจคุณพ่อเต็มตัว  

ในระยะยาวเกินไป บางทีทำใหเราไม 
กระตือรือรน และตื่นตัวที่จะทำให 
สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อจะได 
เริ ่มตนไปสูสิ ่งใหมตอไป และการที่ 
ลงทุนทำธุรกิจเอง เพราะอยากทำธุรกิจ 
ที่เราชอบตั้งแตเริ่มตน ทุกอยางเปน 
สไตลของเราหมด ตนเองรับหนาที่ดูแล 
ดานการวางกลย ุทธ ทางการตลาด 
เปนหลัก”

ก้าวต่อไปของ
ธุรกิจส่วนตัว vs 
ธุรกิจครอบครัว

เรื่องการลงทุนทางธุรกิจ คุณพอ 
คุณแมจะสอนเสมอวา ใหคอยๆ ลงทุน 
แบบคอยเปนคอยไป เพื่อลดความ 
เสี่ยง และจะสอนเสมอวา ใหมอง 
ทุกอยางตามความเปนจริง ใหเผื่อใจ 
สำหรับความผิดหวังไวบาง แลวจะทำ 
ธุรกิจไมเจง คิดอะไรไดที่ยังไมมีใครทำ 
ตองเริ่มทำกอน ตองเปน First Mover 
เสมอ การวางแผน Break event 
point ก็ตองใชเวลาใหนอยที่สุด ไม 
นอยกวา 3-6 เดือน เรื่องแนวคิดนี้ 
ดร.พิมพขวัญ เปนคนคิดเอง ดวย 
ความเชื่อมั่นวา ตองทำใหได และเธอ 
ก็ทำจนได ขณะนี้เตรียมการเปดสาขา 
ที ่2 ที่ยานสุขุมวิท โดยรวมกับหุนสวน 
ที่เปนแพทยดานผิวพรรณและความ 
งาม เนนคอนเซ็ปต สไตลเกาหลี ที่มี 
ชื่อเสียงจาก Medical Tourism เนน 
ดานศัลยกรรม ความงาม ผิวพรรณ 
เนนกลุ มเปาหมายขาวตางชาติที ่ม ี 
กำลังซื้อสูง

ลูกไมที่หลนไมไกลตน และประสบ 
ความสำเร็จในธุรกิจแรกที่ทำในเวลา 
อันรวดเร็ว เพราะนอกจากจะยืดมั่น 
คำสอนจากครอบครัวแลว ยังมีความ 
เปนตัวของตัวเองคอนขางสูงเนื่องจาก 
ไดรับการศึกษาในสถาบันนานาชาติ 

มาตั้งแตวัยเด็ก และเธอยังเปนคนที่ใช 
เวลาในแบบของเธอเอง กับการทำงาน 
วันละ 3-4 ชั่วโมง นอกนั้นเธอจะใช 
เวลากับการออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง 
พบปะผูคนใหม ๆ การเขาอบรมหา 
ความรูใหมเสมอ เพราะเธอยอมรับวา 
ไมชอบอานหนังสือ แตจะชอบฟง และ 
นำมาประมวลเปนความคิด และวางแผน 
ตามสไตลของเธอ ซึ่งใครจะลอกเลียน 
แบบ เธอก็ไมหวงแตอยางใด และนี่ 
คือ ตัวอยางของนักธุรกิจสาวสวยที่มี 
ความเปนตัวของตัวเองสูงมาก และนา 
สนใจคนหนึ่งทีเดียว

ในวัย 26 ปกับความรับผิดชอบ 
ในฐานะเจาของธุรกิจ และรับตำแหนง 
รองประธาน โรงพยาบาลนวมินทร ใน 
ขณะที่เธอมีใบหนาออนเยาวกวาอายุ
มาก เธอทำงานมากมายทั้งงานดาน 
บันเทิง กับการเปนพิธีกรที่ Money 

Channel TV และงานของเธอก็ประสบ 
ความสำเร็จไปไดสวย ดร.พิมพขวัญ 
เปดเผยเคล็ดลับวา 

“ที่บานจะเลี้ยงลูกแบบไมบังคับ 
ใหอยูในกรอบ แตในขณะเดียวกันลูก 
จะยินดีที่จะอยูในกรอบที่กวาง ใหมีที่ 
ที่จะขยับตัวไดบาง เรื่องการกลับไป 
ชวยงานที่บาน คงกลับไปแนนอนแต 
อยากสรางเนื้อสรางตัวกอน เราตอง 
เลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัวตัวเอง 
ได กอนจะไปดูแลคนหมูมาก ดังนั้น 
จะขอเวลาอีก 5 ปทำธุรกิจตัวเอง 
กอนจะเริ ่มดูแลธุรกิจคุณพอเต็มตัว  
ถาคุณพอ คุณแมปลอยมือ แลวใหเรา 
เขาไปดูแลตอยอดได นั่นถือเปนความ 
สำเร็จสูงสุดที่เราไดรับ”

ไมนาแปลกใจที่ คุณลูกจะเปน 
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน แนวทางการจัดการทรัพย์สินครอบครัว

การวางแนวทางการจัดการ
ทรัพยสินครอบครัวและ 
การวางแผนดานกฎหมาย 

ถือเปนกลยุทธที ่สำคัญอยางหนึ ่งใน 
การสร างความย ั ่ งย ืนให ก ับธ ุรก ิจ 
ครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อกาวเขามาสู 
รุนที่ 2 และรุนที่ 3 ธุรกิจมีการเติบโต 
มากขึ้น สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
ซึ่งอาจนำไปสูความขัดแยงไดงายกวา 
รุนกอต้ัง การวางมาตรการทางกฏหมาย 
ในการใชเพื่อระงับขอพิพาท หรือขอ 
โตแยงของสมาชิกครอบครัวไวลวงหนา 
เปนเรื ่องที ่ครอบครัวจำเปนตองให 
ความใสใจ รวมถึงการสรางกลไกใน 
การจัดสรรผลประโยชนให ม ีความ 
เปนธรรมแกสมาชิกครอบครัวก็เปน 
เรื่องที่มีความจำเปนเชนกัน ฉบับนี้เรา 
มาตอเรื่องเอกสารกฎหมายสำคัญ  

ข้อบังคับของบริษัท 
ตัวอยางขอกำหนดที่สำคัญที่ควร 

มีการกำหนดไว (กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 
2554)

1. การกำหนดประเภทหุน
การกำหนดประเภทหุนเปนกลุม 

เชน กรณีตัวอยางท่ีสมาชิกในครอบครัว 
แบงเปน 4 สาย ก็อาจแบงเปนกลุม ก 
ข ค ง เพื่อสะดวกในการกำหนดจำนวน 

มีสมาชิกในครอบครัวกี่คน และมีโครง- 
สรางการถือหุนครอบครัวอยางไร โดย 
ทั่วไปการถือหุนไมควรใชเสียงเอกฉันท 
เพราะยุงยากในการบริหารจัดการและ 
อาจจะทำใหเกิดขอพิพาทไดงาย เวน 
แตเปนเรื่องที่สำคัญจริงๆ เชน การ 
ขายกิจการที่สำคัญที่เปนทรัพยสินของ 
ครอบครัว

3. ขอจำกัดในการโอนหุน
สวนใหญบริษัทครอบครัว มักจะ 

มีขอจำกัดในการโอนหุนวา “จะโอน 
หุนใหแกบุคคลภายนอกไมได” การ 
โอนหุนหรือตองโอนหุนเฉพาะในหมู 
ผูถือหุนเดิมเทานั้น หรือ “การโอน 
หุ นตองไดร ับความยินยิมจากคณะ 
กรรมการ” หรือ “โอนหุนไดเฉพาะ 
ผูถือหุนในกลุมของตนเอง” ทั้งนี้เพื่อ 
เปดโอกาสไมใหบุคคลภายนอกเขามา 
มีสวนในการเปนเจาของธุรกิจครอบครัว 
บางบริษัทอาจจะมีการกำหนดสิทธิ 
ของการเขาเปนผูถือหุนวา ผูถือหุนที่ 
จะเปนผูรับโอนหุนนั้น จะตองเปนผู 
สืบสันดานโดยตรงเทานั้น ถาหากเปน 
เขยหรือสะใภก็อาจจะไมมีสิทธิในการ 
โอนหุน กรณีดังกลาวอาจข้ึนอยูกับความ 
ประสงคของเจาของธุรกิจครอบครัวที่ 
ตองการใหธุรกิจครอบครัวตกอยู ใน 
มือของทายาทสายตรงหรือไม ซึ่งกรณ ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

และตำแหนงกรรรมการจากสมาชิก 
ของครอบครัว โดยแตละครอบครัว 
หรือบางครอบครัวอาจพิจารณาจัดให 
หุนบุริมสิทธิที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 
สมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งในครอบครัว 
ได เชน อาจมีสิทธิรับเงินปนผลแตไมม ี
อำนาจบริหาร หรือมีสิทธิไดรับเงิน 
ปนผลมากกวาผูถือหุนอื่นหากตนเอง 
บริหารไดดี การกำหนดประเภทหุน 
กับองคประชุมจะตองสอดคลองและ 
ไปดวยกัน 

2. องคประชุมและมติที่ประชุม 
ผูถือหุน

ในการบริหารจัดการนั้น หากไม 
กำหนดไวเปนอยางอ่ืน กฎหมายกำหนด 
ใหใชเสียงขางมากหรือรอยละ 75 ใน 
กรณีการลงมติบางประเภท ดังนั้น จึง 
ควรมีขอกำหนดเรื่ององคประชุมและ 
มติที่ประชุมวาจะตกลงใหใชเสียงขาง 
มาก หรือใชเสียงรอยละ 75 หรือ 
รอยละ 90 ของผูถือหุน ตัดสินใจใน 
เรื่องแตละเรื่องที่สำคัญ เชน การ 
เลือกแตงตั ้งและถอพถอนกรรมการ 
การกำหนดระดับของอำนาจดำเนินการ 
ในกรณีท่ีมีการจำหนายจายโอนทรัพยสิน 
สำคัญๆ ขนาดของการลงทุนท่ีมีนัยสำคัญ 
ขนาดของการกูยืมเงินหรือกอหนี้ของ 
บริษัท เปนตน ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูวาครอบครัว 
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นี ้ต องใหสอดคลองกับแนวทางตาม 
ธรรมนูญครอบครัว และขอพึงปฎิบัติ 
ของสภาครอบครัวดวย

4. การซื้อขายหุนกรณีเกิดขอ 
พิพาทระหวางกัน

หากเกิดขอพิพาทกันในระหวาง
ผูถือหุนที่อาจเกิดจากความขัดแยงใน 
การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวหรือ 
การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญและไม 
สามารถหาขอยุติได(Deadlock) เชน 
การจำหนายทรัพยส ินที ่สำคัญของ 
ธุรกิจครอบครัว การกอหนี้ หรือการ 
ลงทุนที่จำนวนมีนัยสำคัญ หรือมีขอ 
พิพาทอื่นๆ ที่สำคัญระหวางกัน วิธี 
การทั่วไปที่ใชแกปญหาคือ การใชสิทธ ิ
ซื้อหุนจากผูถือหุนที่โตแยงหรือคัดคาน 
โดยมีการนำเสนอซื ้อหุ นในราคาที ่ 
กำหนดโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ปญหา 

สำคัญคือ “การกำหนดราคาที่เปน 
ธรรม” นั้นคืออยางไร และเทาไร 
โดยเฉพาะกรณีหุนดังกลาวไมไดเปน 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
การรางขอบังคับบริษัทครอบครัวนี้จึง 
ตองรางดวยความระมัดระวังวาจะมี 
สาเหตุใดบางในการซื้อหุน พรอมทั้ง 
กำหนดกลไกตางๆใหชัดเจนจะทำได 
กี่รูปแบบ รูปแบบใดบาง หากไมอยาก 
เปดเผยตอบุคคลภายนอก ก็อาจระบุ 
ไวในสัญญาระหวางผูถือหุนได แตจะ 
ผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทานั้น 

5. โครงสรางและคณะกรรมการ
ต องม ีการกำหนดโครงสร าง 

กรรมการวาคณะกรรมการบริษัทควร 
มีกี่คน กรรมาการมาจากผูถือหุนกลุม 
ใด คุณสมบัติของผูที่จะเปนกรรมการ 
ตองเปนอยางไร กรรมการควรถือหุน 

ดวยหรือไมหรือเปนเพียงที ่ปรึกษา 
รวมทั้งการกำหนดตำแหนงตางๆของ 
สมาชิกในครอบครัวใหชัดเจน 

6. องคประชุมมติการประชุม 
กรรมการ

การกำหนดองคประชุมในการ 
ลงมติในเรื่องตางๆ ที่สำคัญในที่ประชุม 
กรรมการกอนที ่จะมีการเสนอตอที ่ 
ประชุมผูถือหุน เชน การขายสินทรัพย 
ของธุรกิจครอบครัว การลงทุน การ 
กูยืม การค้ำประกัน การกอหนี้ใดๆ 
การจำหนายทรัพยสินของบริษัท โดย 
อาจตองกำหนดใหสอดคลองกับการ
ประชุมผูถือหุนไว จะใชองคประชุม 
และมติการประชุมอยางไร

7. นโยบายจายเงินปนผล
ควรมีการกำหนดนโยบายจายเงิน 

ปนผลใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดขอโตแยง 
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กันระหวางสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ 
สมาชิกในครอบครัวที่ไมไดบริหารแต 
ถือหุนเพ่ือหวังเพียงเงินปนผลอยางเดียว

ตัวอยางการจัดทำขอบังคับใน 
ธุรกิจครอบครัว

“คณะกรรมการของบริษัทประกอบ 
ดวยคณะกรรมการไมเกิน 8 คน ดัง 
ตอไปนี้

1. กรรมการจำนวนไมเกิน 3 คน 
จะตองไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุน 
กลุม ก

2. กรรมการจำนวนไมเกิย 3 คน 
จะตองไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุน 
กลุม ข

3. กรรมการจำนวนไมเกิน 1 คน 
จะตองไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุน 
กลุม ค

4. กรรมการจำนวนไมเกิน 1 คน 
จะตองไดรับการเสนอชื่อโดยผูถือหุน 
กลุม ง

โดยใหประธานกรรมการตองมา
จากผูถือหุนกลุม ก และ กรรมการ 
ผูจัดการมาจากผูถือหุนกลุม ข”

ตัวอยางขอจำกัดในการโอนหุน
“หามขายหรือโอน จำนำ หรือ 

กอภาระผูกพันใดๆของหุนของบริษัท 
ใหแกบุคคลภายนอกที่ไมใชผู ถือหุ น 
เวนแตจะไดรับมติเห็นจากที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 
7 คน การขาย การโอนหุน การจำนำ 
หรือการกอภาระผูกพันของบริษ ัท 
ระหวางผูถือหุนกลุมเดียวกันสามารถ 
กระทำได โดยผูโอนและผูรับโอนจะ 
ตองแจงใหกรรมการทราบ และคณะ 
กรรมการจะตองแจงใหผู ถือหุ นกลุ ม 
อื่นที่เปนผู ถือหุนของบริษัททราบถึง 
การโอนระหวางผูถือหุนกลุมเดียวกัน 

ดวย”
ตัวอยางเรื่องมติกรรมการ
“การดำเนินการดังตอไปนี ้จะ 

ตองได ร ับความเห ็นชอบจากคณะ 
กรรมการของบริษัท โดยมีมติรอยละ 

90 ของคณะกรรมการบริษัท
1. การกูเงินหรือการกอหนี้ครั้ง 

เดียวหรือหลายครั ้งรวมกันเกินกวา 
100 ลานบาท

2. การค้ำประกันหนี ้ตอบุคคล 
ภายนอกที่มีมูลคาเกินกวา 50 ลาน 
บาท

3. การขาย การใหเชา หรือการ 
กอภาระผูกพันในทรัพยสินของบริษัท 
ที่มีมูลคาเกิน 50 ลานบาท

4. การขาย การโอน การจำนอง 
หรือการกอภาระผูกพันใดๆ อันเปน 
ที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท

5. การลงทุนซ ื ้อทร ัพย ท ี ่ เป น 
อสังหาริมทรัพยเกินกวา 50 ลานบาท 

หรือสังหาริมทรัพยที ่มูลคาเกินกวา 
50 ลานบาท หรือาจนำเรื่องนี้ไปอยู 
ในมติที่ประชุมผูถือหุนได”

การจัดทำขอบังค ับของธ ุรก ิจ 
ครอบครัว สมาชิกครอบครัวตองมีความ 

รู ความเขาใจ ในหนาที่บทบาทและ 
สิทธิของแตละคน ซึ่งแตละครอบครัว 
ก็จะมีขอบังคับที ่แตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของครอบครัว และอาจตองใชผูที่มี 
ความชำนาญอยางนักกฎหมายในการ 
ชวยยกรางขอบังคับเหลานี้

สัญญาผู้ถือหุ้น
ความแตกตางของขอบังคับและ 

สัญญาผูถือหุน
1. ขอบังคับของบริษัทเปนขอ 

บังคับที่ใชกับผูถือหุนทุกคนและบุคคล 
ภายนอก ไมวาใครจะมาเปนผูถือหุน 
ในภายหลัง เปนเอกสารที่เปดเผยและ 

เน่ืองจากแต่ละครอบครัวมีวัฒนธรรมและเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน สมาชิกในครอบครัวต้องพูดคุย 
ตกลงกันก่อนที่จะมีการร่างเอกสารสัญญาและ 
ข้อบังคับ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ 
ครอบครัว อย่างไรก็ตามการกำหนดข้อบังคับ หรือ 
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นน้ัน แม้จะมีการร่างมาอย่างดี 
แต่ถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง 
ส่ิงเหล่าน้ีก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ได้ ความรัก ความสามัคคีและการส่ือสารท่ีดีระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัว จึงเป็นเร่ืองท่ีสมาชิกใน 
ครอบครัวต้องสร้างข้ึนมาเน่ืองจากสามารถใช้แก้ไข
ปัญหาได้ดีกว่าเอกสารทางกฎหมายอย่างแน่นอน
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บุคคลภายนอกสามารถคนหาและตอง 
ผูกพัน เชน เรื่องขอจำกัดในการโอนหุน

2. การแกไขขอบังคับตองยื ่น 
ขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย

3. สัญญาระหวางผ ู ถ ือห ุ นใช  
เฉพาะกับบุคคลที่เปนคูสัญญาเทานั้น 
และบางเรื่องเปนเรื่องเฉพาะตัว แตมี 
เรื่องที่ธุรกิจครอบครัวไมอยากเปดเผย 
ใหบุคคลภายนอก เชน การใชจาย 
การลงทุน กลไกการระงับขอพิพาท 
การตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ การบังคับ 
ซื้อบังคับขาย ก็สามารถจะกำหนดไว 
ในสัญญาระหวางผูถือหุนได

4. สัญญาระหวางผู ถือหุ นของ 
สมาชิกในครอบครัว ควรมีความแตกตาง 
กันกับสัญญาระหวางผูถือหุนกับผูลงทุน 
อื ่นในเรื ่องกลไลการระงับขอพิพาท 
คาตอบแทน ที่ตองนำเรื่องความเปน 
ครอบครัวเดียวกันมาพิจารณาประกอบ 

ประเด็นที ่ตองพิจารณาในขอ 
กำหนดสัญญาระหวางผูถือหุน

1. ประเภทของหุน ระบุสัดสวน 
การถือหุนของผูถือหุนแตละกลุมและ 
ในแตละประเภทของหุนใหชัดเจน

2. กำหนดสิทธิและหนาที่ในการ 
ประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู 
ถือหุ นและสิทธิในการลงคะแนนให 
ชัดเจน รวมทั้งกรณีที่สมาชิกลาออก 
หรือขายหุนไป

3. ขอจำกัดในการถือหุ นและ 
การโอนหุนสงนที่สมาชิกในครอบครัว 
พิจารณาวาเปนเร่ืองท่ีสำคัญแตไมอยาก 
ระบุไวในขอบังคับแตไมอยากระบุไว 
ในขอบังคับเพราะไมตองการใหบุคคล 
ภายนอกรับรู โดยสัญญาระหวางผู 
ถือหุนนั้นไมตองการอนุญาติใหมีการ 
โอนหุนนอกจากสมาชิกในครอบครัว 
หรือการโอนหุนของธุรกิจครอบครัว 

รวมทั้งประเภทของการถือหุนจะตอง 
ระบุไวในขอบังคับใหสอดคลองกันดวย

4. โครงสรางของคณะกรรมการ 
และการแตงตั้งคณะกรรมการ โครง- 
สรางของกรรมการและการแตงตั ้ง 
กรรมการก็เชนเดียวกัน ผูถือหุนกลุม 
ใดจะมีสิทธิแตงตั้งกรรมการกี่คนและ 
กรรมการจะมีจำนวนกี่คน การประชุม 
คณะกรรมการจะมีมติในเรื่องใดกันบาง 
สวนใหญเรื่องที่สำคัญๆ ก็จะตองไดรับ 
ยินยอมจากคณะกรรมการของผูถือหุน 
ในครอบครัวทุกรายทำนองเดียวกับที่ 
เกิดขึ้นในขอบังคับ

5. การประชุมหรือองคประชุม 
ของผูถือหุนหรือกรรมการ ก็เปนเรื่อง 
สำคัญที่จะตองมีการกำหนดใหชัดเจน 
วาทายาทกลุมใดจะมีอำนาจในการออก 
เสียงลงคะแนนในการประชุมกรรมการ 
ประชุมผูถือหุน และการลงมติตางๆ ใน 
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เรื่องสำคัญๆ ซึ่งสวนใหญก็จะกำหนด 
ไวในทำนองเดียวกับที ่ระบุไว ในขอ 
บังคับเชนเดียวกัน แตอาจจะมีการ 
กำหนดเรื่องของผูถือหุนแตกตางจาก 
ที่กำหนดไวในขอบังคับในรายละเอียด 
ปลีกยอย

6. หากธุรกิจครอบครัวมีความ 
ประสงคจะกำหนดรายละเอียดขอตกลง 
ภายในบางอยางเพื่อไมใหบุคคลภาย 
นอกทราบ เชน การจายเงินปนผล 
การแตงตั้งผูบริหาร การใชจายเพื่อ 
สนับสนุนการลงทุนของสมาช ิกใน 
ครอบครัวในธุรกิจตางๆ การใชจายใน 
การศึกษา คารักษาพยาบาล หรือเงิน 
กงสี ซ่ึงตองอยูภายใตกฎเกณฑกฎหมาย 
ภาษีดวย รายละเอียดเชนนี้ก็อาจจะ 
มากำหนดเปนหลักการในธรรมนูญ 
ครอบครัวได

7. การหามสมาชิกในครอบครัว 
ดำเนินธุรกิจแขงขันกับธุรกิจครอบครัว 
ซ่ึงอาจตองมีความจำเปนตองกำหนดให 
ชัดเจนทั้งขณะเปนสมาชิกในครอบครัว 
หรือเมื่อขายหุนออกไปแลว

8. การระงับขอพิพาท การระงับ 

ขอพิพาทในระหวางสมาชิกในครอบครัว 
นั้น สมาชิกในครอบครัวอาจจะตองมี 
การเขียนที่กวางมากกวาที่เขียนในขอ 
บังคับ กลไกการบังคับซื้อบังคับขายหุน 
ในระหวางสมาชิกในครอบครัวกันเอง 
เมื ่อมีขอพิพาทหรือขอโตแยงเกิดขึ้น 
ซึ่งสวนใหญแลวจะตองมีการจัดระบบ 
ไกลเกลี่ยเจรจาประนีประนอมเพื่อให 
บุคคลที่สามหรือที่ปรึกษาเปนผูเขามา 
เจรจาไกลเกลี ่ยหรือกำหนดราคาซึ ่ง 
ในเรื่องนี้ก็จะตองมีการเขียนไวคอนขาง 
ละเอียดพอสมควร เพราะอาจเขียนใน 
ขอบังคับไมได

ในเรื ่องการทำสัญญาระหวางผู  
ถือหุนนั้น มีขอที่ควรระวังเพราะมี 
ตัวอยางคำพิพากษาฎีกาท่ี 3402/2548 
ที ่ห ามมิให บร ิษ ัทเข าเป นค ู ส ัญญา 
ระหวางผูถือหุนเพราะจะทำใหสัญญา 
ระหวางผูถือหุนเปนโมฆะไดนั้น โดย 
ศาลวินิจฉัยวาสัญญาที ่บริษัทเปนผู  
ถือหุนมีวัตถุประสงคที่ขัดตอกฎหมาย 
ที ่ เก ี ่ยวกับความสงบเร ียบรอยและ 
ศีลธรรมอันดีของประเทศ ดังนั้น ใน 
การทำสัญญา สิทธิและหนาที่ตางๆ 

ของคูสัญญาระหวางผูถือหุนก็จะตอง 
เปนสิทธิระหวางผูถือหุนโดยตรงโดย 
ตองไมนำบริษัทเขามาเปนคูสัญญาดวย 

เน ื ่ องจากแต ละครอบคร ัวม ี 
วัฒนธรรมและเปาหมายที่แตกตางกัน 
สมาชิกในครอบครัวตองพูดคุยตกลง 
กันกอนที่จะมีการรางเอกสารสัญญา 
และขอบังคับ ซึ่งอาจมีความแตกตาง 
กันไปในแตละครอบครัว  อยางไรก็ตาม 
การกำหนดขอบังคับ หรือสัญญาระหวาง 
ผูถือหุนนั้น แมจะมีการรางมาอยางดี 
แตถาสมาชิกในครอบครัวไมปฎิบัติ 
ตามขอตกลง สิ่งเหลานี้ก็ไมสามารถที่ 
จะแกไขปญหาความขัดแยงได ความรัก 
ความสามัคคีและการส่ือสารท่ีดีระหวาง 
สมาชิกในครอบครัว จึงเปนเร่ืองท่ีสมาชิก 
ในครอบครัวตองสรางขึ้นมา เนื่องจาก 
สามารถใชแกไขปญหาไดดีกวาเอกสาร 
ทางกฎหมายอยางแนนอน  

อางอิง :
กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ. วางแผน 

สืบทอดธุรกิจครอบครัวอยางยั ่งยืน. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2554

56
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www.worldoffoodasia.com

International Trade Exhibition for
Food & Beverages, Food Technology
and Retail & Franchise in Asia

31.05 - 04.06.2017
IMPACT Exhibition and Convention Center
Bangkok, Thailand
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ศรัณย์ ภูพันธ์วิวัฒน์

แนะนำประวัติโดยสังเขป
คุณศรัณย ภูพันธวิวัฒน ปจจุบัน 

ดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการ โรงแรม 
Krabi Heritage Hotel และ Bhu Nga 
Thani Resort and Spa จ.กระบี่ 
ช่ือเลน “คุณเบญจ” ศึกษาจากออสเตรเลีย 
ตั้งแตระดับ High school ที่ Trinity 
Lutheran College ระดับปริญญาตรี 
ดาน Business Management ที่ 
Bond University และระดับปริญญาโท 
ดานInternational Tourism and 
Hospitality Management จาก 
Griffith University ที่นาสนใจคือ 
คุณเบญจ เรียนจบปริญญาโท ตั้งแต 
อายุ 22 ป เพราะตองการรีบเรียนเพื่อ 
กลับมาทำงานชวยธุรกิจครอบครัว 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะนักบริหารรุ่นใหม่

เริ่มงานครั้งแรก จากการที่ไดรับ 
มอบหมายจากครอบคร ัวให เข าไป 
ศึกษางานบริหารของโรงแรมทั้ง 2 แหง 
กอน ซึ่งทั้งสองแหงไดวาจางผูจัดการ 
ทั่วไปเขามาบริหารงานอยูแลว ยอมรับ 
วา วิชาความรูที่ร่ำเรียนมาใชไมไดผล 
ทั้งหมดกับสภาพความเปนจริงที ่พบ 

เพราะความแตกตางกันเรื่องของสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะเรื่อง 
Seniority ตองใชเวลาปรับเปล่ียนตัวเอง 
3-4 ปทุกอยางจึงลงตัว นอกจากนี้ 

คุณเบญจยังหันไปลงคอรส เรียนการ 
บริหารโรงแรม ท่ีโรงเรียนสอนการโรงแรม 
ดุสิตธาน ี และคอรสบริหารดาน Real 
Estate จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นับเปนผูที่ใฝหาความรูคนหนึ่งทีเดียว

“โชคดีที ่ผมเขามาในยุคที ่การ 
สื่อสารเปลี่ยนไป จากยุค wholesales 
agent ไปสูยุคปจจุบันที่เปน Internet 
agent เขามามีบทบาทมากข้ึน ตัวอยาง 
เชน agoda.com หรือ booking.com

ทำใหเราตั้งหลักรับมือไดทันเวลา 

พอสมควร สมัยกอนลูกคาที่เคยเชา 
เหมาลำมา จองโรงแรมเปนกรุปลด 
นอยลง เพราะอายุมากขึ้น ทดแทน 
ดวยลูกคากลุมใหมที ่ใชบริการจองที่ 

ผานอินเตอรเนต หรือ กลุม OTA – 
Online Travel Agent”

ธุรกิจโรมแรม 
และบริการท่องเที่ยว
ในยุค OTA

การที ่ธ ุรก ิจเข าส ู ย ุคออนไลน 
สวนหนึ่งคือ ความสะดวก รวดเร็ว แต 
อีกสวนที ่ธ ุรกิจตองรับมือใหทันคือ 
เวลามีผลกระทบ จากปญหาบริการ 
ตั้งแตเรื่องเล็ก ถึง เรื่องใหญ ทุกคน 

บทบาทของ YEC จึงช่วยผลักดันกิจกรรม
ด้านอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
อาทิ โครงการกระบ่ี เอ๊กซโป จัดร่วมกับ สสว และ 
หอการค้าไทย เพ่ือเปิดกว้างให้ทุกธุรกิจในกระบ่ี 
ได้ออกมาแสดงผลงาน และสินค้า เพ่ือเปิดโอกาส 
การแลกเปล่ียน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ภายในจังหวัด

นักธุรกิจโรงแรม - ท่ีปรึกษาประธาน YEC กระบ่ี
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เขาถึงหมด จากการ Review หรือ 
Share กัน ดังนั้นในฐานะผูบริหารสิ่ง 
ที่ทำไดดีที่สุด นอกจากการดูแลเรื่อง 
ออนไลนเปนประจำแลว คือ การ 
ควบคุมคุณภาพของ Property ใหดี 
และมีการพัฒนาธุรกิจ และบริการอยู 
ตลอดเวลา

“ปจจุบันกระบี ่ เปนจังหวัดที่การ 
ทองเที่ยวเติบโตเร็ว มีปริมาณที่พัก 
บริการสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกวัน 
ขณะท ี ่ปร ิมาณประชากรย ั งน อย 
มหาวิทยาลัยในจังหวัดยังไมมี ทำให 
ทั้ง 3 จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต 
ขาดแคลนแรงงานดานบริการ เปน 
ปญหาที่ขณะนี้เราตองพยายามรักษา
ใหเกิด Turnover ใหนอยที่สุด ตอง 
อบรมใหความรูพนักงาน ยอมรับวาทำ 
ไดยากมาก เพราะกระบี่อาศัยแรงงาน 
ในพื้นที่เปนหลักซึ่งมีจำนวนนอย ใน 
ขณะที่ภูเก็ตมีปริมาณแรงงานตางถิ่น
หลากหลายกวา”

ความสำเร็จทางธุรกิจ
ถึงจะมีปญหาเรื ่องการบริหาร 

คนที่มีทรัพยากรในจังหวัดจำกัด แต 
อีกสวนทางดานธุรกิจ ตองถือวากระบี ่
ยังคงเปน Destination ที่อยูใน 
ความสนใจของชาวตางชาติ ที่ Krabi 
Heritage Hotel เปนโรงแรมระดับ    
3 ดาว 78 หอง เปดบริการมาสิบกวา 

ปแลว สวนใหญลูกคาทั่วไปเปนชาว 
สแกนดิเนเวีย ยุโรป แคนาดา ชวง 
High season จะมีกลุมทัวรจีน สิงคโปร 
และมาเลเซีย เขามาเพิ่ม สำหรับ Bhu 
Nga Thani Resort and Spa อยูหาด 
ไลเล คอนขางเปน Hideaway resort 
แบงเปน 4 อาคาร 60 หอง 8 วิลลา 
รองรับลูกคานักทองเที่ยวสวนใหญเปน 
ชาวอังกฤษ เยอรมัน และไทย ตอง 
เรียกวา การทองเที่ยวที่กระบี่ยังไปไดดี

บทบาทใน
หอการค้าจังหวัด

เนื่องจากคุณพอ คุณธรรมศักดิ์ 
ภูพันธวิวัฒน อดีตทานดำรงตำแหนง 
ประธานหอการคาจังหวัดกระบ่ี คนท่ี 5 
โดยประธานหอการคาจังหวัดปจจุบัน 
เปนคนที่ 9 โดยคุณพอเปนผูชักชวน 
เขาสูวงการ ตอนที่เพิ่งกลับจากตาง 
ประเทศใหม วัย 21 ป ซึ่งตอนนั้นคุณ 
เบญจยอมรับวา ยังไมคอยเขาใจบทบาท 
หนาที่การทำงานในหอการคาฯ จึงไม 
ไดเขารวมงานตอเนื่อง จนเวลาผานไป 
ในวัย 26 ป เริ่มเขาใจเห็นความสำคัญ 
หลังถูกชักชวนอีกครั้ง จึงไมลังเล ยินด ี
กลับเขาชวยงานเต็มตัว ในชวงที่เริ่มตน 
YEC ทางภาคใตพรอมกัน 14 จังหวัด 
และท่ัวประเทศ โดยคุณเบญจไดรับการ 
แตงตั้ง ใหเปนประธาน YEC กระบี่ 
คนแรก เมื่อป 2556 – 2557 

“เราเริ ่มตนดวยสมาชิกไมมาก 
เพียง 10 กวาคน สวนใหญเปนลูก 
หลานสมาชิกหอการคา เพราะอีกหลาย 
คนที่รูจักยังเรียนอยูตางประเทศ เรา 
ไมไดเนนที่จำนวน เพราะเราคอนขาง 
สกรีน การรับสมาชิกแตละคนตองผาน 
ขั ้นตอนการแจงประธานหอการคา 
จังหวัดใหทราบ และอนุมัติกอนทุกครั้ง 
รวมถึงการจัดกิจกรรม”

กับบทบาท 
ประธาน YEC สู่ 
ที่ปรึกษาประธาน YEC 
กระบี่

กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรม 
ของหอการคาจังหวัด ท่ีกลุม YEC กระบ่ี 
ไดเขาไปรวม ไมวาจะเปนโครงการ 
ถนนคนเดิน คอรสสอนภาษาอังกฤษ 
ใหแกแมคา การมอบปายของดีกระบี่ 
และกระบี่ปลอดโฟม ปจจุบันหลังครบ 
วาระ 1 ปตามขอตกลงกันระหวาง 
สมาชิก และหอการคาจังหวัด เพื่อ 
เปลี ่ยนหมวกใหสมาชิกคนตอไปได 
แสดงความสามารถ คุณเบญจยังไดรับ 
การแตงตั ้งใหเปนที ่ปรึกษาประธาน 
YEC เพื่อใหคำแนะนำแกประธานคน 
ใหม และชวยประสานงานกับหนวยงาน 
ตางๆ ที่เคยทำงาน เพื่อใหเกิดความ 
ตอเนื่องตอไป นอกจากนี่ยังไดประสาน 
ใหเก ิดการสืบทอดกิจกรรมกระชับ 
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ความสัมพันธ ระหวางกลุ มสมาชิก 
YEC ในภาคใต 3 ฝาย ไดแก อันดามัน 
อาวไทย และชายแดน ดวยการจัด 
กิจกรรมกีฬาเปนประจำทุก 6 เดือน

บทบาทการกระต ุ นเศรษฐก ิจ 
ภายในจังหวัด และภาคใต เนื่องจาก 
ดานการทองเท่ียว จะมีหนวยงานสมาคม 
การทองเที่ยว สมาคมโรงแรม ดูแล 
บริหารงานกันอยูแลว ดังนั้นบทบาท 
ของ YEC จึงชวยผลักดันกิจกรรมดาน 
อื่นๆ ที่ชวยสงเสริมเศรษฐกิจภายใน 
จังหวัด อาทิ โครงการกระบี่ เอกซโป 
จัดรวมกับ สสว และหอการคาไทย 
เพื ่อเปดกวางใหทุกธุรกิจในกระบี่ได 
ออกมาแสดงผลงาน และสินคา เพื่อ 
เปดโอกาสการแลกเปลี่ยน และเปน 
การกระตุ นเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
ซึ่งกิจกรรมนี้ถือวา ประสบความสำเร็จ 
ทำใหเก ิดรายไดหมุนเว ียนนับร อย  
ลานบาท

น่ันคือ บทบาทของท่ีปรึกษาประธาน 
YEC กระบี่ หนุมหลอไฟแรง นักธุรกิจ 
โรงแรม คุณเบญจ คะ
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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                                             เลม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   มือถือ
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 ชั ้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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