










การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงมีความสำคัญ ตอการขยายตัวของเมือง การกระจายความ 
เจริญสูภูมิภาค สรางโอกาสของธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมการลงทุนของเอกชน เกิดการใชจายของภาครัฐ เกิดการ 
จางงาน สรางรายได กระตุนการบริโภค และแนนอนวาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ ฉบับนี้ Thailand Economic and 
Business Review จึงนำเรื่อง โครงสรางพื้นฐานและแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย มาเปน 
รายงานพิเศษ 

และตอดวยเนื้อหาเขมขนภายในเลมอีกมากมาย เริ่มดวย People ฉบับนี้ ไดรับเกียรติจาก “คุณวัฒนชัย 
วิไลลักษณ” ซีอีโอ SAMART Corporation PLC. ที่มาเปดเผยเสนทางธุรกิจตั้งแตการสรางธุรกิจในยุคคุณพอสูการ 
เติบโตของ SAMART ในรุนลูก พรอมกับใหมุมมองการปรับตัวในชวงวิกฤต และแงคิดการพัฒนาธุรกิจ 

ตอดวยบทความจากสถาบัน ITD ที่ไดนำเรื่อง “การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานขามชาติภายใต 
ประชาคมอาเซียน” ตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “สองศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรเวียดนาม” และ ธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “กระแสการทองเที่ยวโลกในป 2559” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่ม 
ดวยบทความจาก ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
(IDE Center) กับเรื่อง MIT REAP and IDE Ecosystem@MIT คอลัมน Inspire SMEs กับ คุณชาคริต 
จันทรรุงสกุล CEO Fire One One กับแนวคิด Digital Transformation และตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย 
ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนแนวทางการวางแผนมรดก” และปดทายดวย YEC Update 
ประธาน YEC สุราษฎรธานี คุณมนตรี ชูพงศ

ฉบับนี ้เราไดนำเนื้อหาทั้งขอมูลและบทสัมภาษณ และกรณีศึกษาการทำธุรกิจเพื่อเปนมุมมองแนวคิดการพัฒนา 
ธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และ 
สามารถติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน 
กับ Thailand Economic and Business Review  โดยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

อารดา มหามิตร
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วัฒนชัย วิไลลักษณวัฒนชัย วิไลลักษณ
กรรมการผูจัดการใหญ
 SAMART Corporation PLC.

“SAMART” จะมุงเนนทำธุรกิจที่เราถนัด 
และมีความไดเปรียบ หลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจ 
ที่มีความเสี่ยงสูง เปลี่ยนแปลงงาย และควบคุมยาก  
และเนนใหบริษัทลูกเติบโต และแข็งแรงดวยตนเอง 

ไมตองพึ่งพากัน จึงเปนที่มาของการ 
แยกบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อบาลานซ

ความเสี่ยง และอีกหนึ่งบทเรียนที่สั่งสม
ใหตองจำวา “เราตองเปลี่ยนกอน

ที่จะถูกเปลี่ยน” 

สิ่งสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว
ไมตองขัดแยงกันดวยเรื่องทรัพยสิน 
การอบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก

ความสามัคคีในหมูพี่นอง สอนใหลูกรูจักทำงาน
ตั้งแตวัยเด็กเพื่อใหรูคุณคาของเงินและ 

ใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจที่ไดทำงาน รวมถึง
การใหรูจักจัดการทรัพยมรดก สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐาน 
ในการดูแลทรัพยสินของครอบครัวตอไปในระยะยาว   

ประเทศญี่ปุนมีเทคโนโลยีมากมาย
เรียกวามีขีดความสามารถทางนวัตกรรมสูงมาก

(High Innovation Capacity) แตสิ่งที่ประเทศญี่ปุนขาดคือ
วัฒนธรรมการสรางเยาวชนรุนใหมใหเปนผูประกอบการ 

วัฒนธรรมของคนญี่ปุน ไมชอบรับความเสี่ยง 
เยาวชนตางมีความคาดหวังที่จะจบการศึกษาในระดับสูง

เพื่อเขาทำงานในบริษัทใหญๆ ทำใหการสราง
การประกอบการในประเทศญี่ปุนต่ำมาก ระบบเศรษฐกิจ

ตางเพิ่งพาบริษัทใหญ และเปนปญหาอยางมาก
ในการสรางผูประกอบการรายใหม (New Venture) 

นิตยสาร Fortune คาดการณวา 
การทองเที่ยวแบบ Bleisure จะไดรับ 

ความนิยมมากขึ้นในป 2559 โดย 
“Bleisure” มาจากคำวา “Business” 
(ธุรกิจ) ผสมกับ “Leisure” (พักผอน) 

นั่นคือการผสมผสานการเดินทาง
ทางธุรกิจเขากับการทองเที่ยว

เพื่อพักผอน

จากขนาดผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ หรือ GDP 

ของเวียดนามป 2558 เทากับ
198 พันลาน เหรียญสหรัฐ หรือ

เทากับ 7 ลานลานบาท ในจำนวนนี้เปน GDP 
ของภาคเกษตรกรรมเทากับ 1.2 ลานลานบาท 

คิดเปนรอยละ 18 ของ GDP ทั้งประเทศ  

18
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วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ SAMART Corporation PLC.
เปิดบทเรียน เส้นทางธุรกิจของกลุ่ม SAMART สู่อนาคตที่แข็งแกร่ง

ยุคก่อร่างสร้างตัว
จากรุ่นพ่อ สู่ รุ่นลูก  

คุณวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธาน 
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ไดเลาวา ในรุนของคุณพอ 
เริ ่มธุรกิจจากรานซอมเครื่องใชไฟฟา
สารพัดชนิด ดวยความสามารถ “ซอม 
ได” ทุกอยาง ชาวบานจึงขนานนาม 
ใหวา “รานสามารถ” และตอมาเมื่อ 
ป พ.ศ. 2498 สถานีโทรทัศนชอง 4 
บางขุนพรหม เปดสถานีและออกอากาศ 
โทรทัศนระบบขาวดำ ชวงน้ันประชาชน 
ใหความสนใจรับชมทีวีเปนจำนวนมาก 
แตตองเจออุปสรรคขัดขวางการรับชม 
จากปญหาสัญญาณภาพไมชัด คุณพอ 
จึงไดคิดคนพัฒนา “เสาอากาศทีวี” 
โดยใชชื่อแบรนด “SAMART”  ซึ่งถือ 
เปนนวัตกรรมชิ้นแรก ตอมาเมื่อกาว 
สูโทรทัศนระบบสี คุณพอจึงพัฒนา  
“จานรับสัญญาณดาวเทียม SAMART” 

“สมัยนั้น เราคิดเอง ทดลองเอง 

และทำจานตนแบบเอง เอาหมอขาว 
และกะละมัง มาใชเปนแมแบบในการ 
ทดลอง จนคุณพอผมไดรับการยกยอง 
ใหเปน บุคคลแหงป จากสมาคม 
โทรคมนาคม”

ประวัติส่วนตัว
โดยสังเขป

คุณวัฒนชัย เกิดป พ.ศ. 2505 
เติบโตในวัฒนธรรมบานคนจีน จบการ 
ศึกษาปริญญาตรี จากคณะพาณิชย- 
ศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และเริ่มทำงานกับบริษัท 
ในป 2527 เริ่มงานแรกกับโปรเจค 
จานรับสัญญาณดาวเทียม “SAMART” 
เราผลิตและจำหนายจานรับสัญญาณ 
ดาวเทียม และตอมาผมกับพี่ชายได 
ขยายธุรกิจสูการวางเครือขาย และ 
ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม  คือ 
ชวงป 2528-2534 และเมื่อยุคสื่อสาร 
ขอมูลไดเขามา “SAMART” จึงขยาย 

ธุรกิจสู ธุรกิจเครือขายโทรศัพทระบบ 
1800 MHz ในชื่อ HELLO , PostTEL 
(เบอร 1187-1188-1189), POSNET 
และธุรกิจมือถือ ที่กัมพูชา แตดวย 
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทาง 
เทคโนโลยี เพจเจอร หรือ PostTEL  
(เบอร 1187-1188-1189) ที่ลงทุนไป 
ทำไดเพียง 7 ป ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง 
คนเปลี ่ยนไปใชโทรศัพทมือถือแทน 
ทำใหธุรกิจขาดทุน และตองปดตัวไป  
ในขณะที่ POSNET ยังคงอยู และ 
สรางรายไดตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

ทางดานธุรกิจโทรศัพทมือถือ ที่ 
กัมพูชา ไดรับสิทธ์ิใหวางระบบเครือขาย 
โทรศัพท ระบบ NMT 900 และ 
จำหนายอุปกรณสื่อสารและบริการไอที 
เมื่อป 1991 ใชเงินลงทุนจำนวน 5 
ลานเหรียญ โชคดีที่สามารถขายตอ 
ไดราคาถึง 100 ลานเหรียญ จากจุดนี้ 
จึงเปนจุดตอยอดใหธุรกิจ “SAMART” 
กาวตอไปได สูธุรกิจอื่นๆ ในกัมพูชา 

น
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“SAMART” 
บทเรียนจากวิกฤต

สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น กับบริษัทฯ 
ทำใหคุณวัฒนชัย กลับมาคิดถึงอนาคตวา 
ควรจะทำธุรกิจอะไรตอดี และธุรกิจน้ัน 
ตองเปนอยางไร จึงสรุปไดวา “SAMART” 
จะมุงเนนทำธุรกิจที่เราถนัด และมี 
ความไดเปรียบ หลีกเลี่ยงการลงทุนใน 
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เปลี่ยนแปลง 
งาย และควบคุมยาก และเนนใหบริษัท 

ลูกเติบโต และแข็งแรงดวยตนเอง ไม 
ตองพึ่งพากัน จึงเปนที่มาของการแยก 
บริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือบาลานซ 
ความเส่ียง และอีกหน่ึงบทเรียนท่ีส่ังสม 
ใหตองจำวา “เราตองเปลี่ยนกอน ที่ 
จะถูกเปลี่ยน” 

“ในอดีตท่ี “SAMART” เคยลงทุน 
ใน Paging มีพนักงานถึง 200 คน 
พอคนเลิกใช Paging ตอนนั้นเราคิด 
วาพนักงาน 200 คนจะทำยังไงดี ให 
เขามีงานทำตอ เราเลยเปด Bug 1113 
และตอยอดสูการทำระบบ Call Center 

เปนหลังบานใหบริษัทตางๆ เราทำ 
ระบบ Call center จนไดรับรางวัล 
Best Contact Center in Asia 
Pacific หลายปติดตอกัน“

ก้าวไปข้างหน้า
ตลอดเวลา

ตอมาคุณวัฒนชัยไดสรางธุรกิจ 
ใหม อาทิ Go!1900 เบอร 1900-
1900-.. ดูดวง ผลบอล เลนเกม แชท 

กับดารา ตางๆ บุกเบิกกลองมือถือ 
ฟงกชั่นฟงวิทยุ โทรศัพทสองซิม ทำ 
digital content อาทิ English course, 
Encyclopedia, Multi-language 
dictionary, Intelligence game, 
EAT-DRINK-TRAVEL, ฯลฯ

และในป 2543 “สามารถ” ได 
เขาไปลงทุนธุรกิจศูนยวิทยุการบินใน 
กัมพูชา 

“เรามองวาธ ุรก ิจนี ้ไม ม ีค ู แข ง 
และไดระยะเวลาสัมปทานรวม 32 ป 
ซึ่งธุรกิจนี้ที่ชวยเราตอนภาวะเศรษฐกิจ 

“SAMART” กับ
วิกฤตปี พ.ศ. 2540

ป พ.ศ. 2536 เกิดการแปรสภาพ 
เปน บริษัทมหาชน ตอนนั้นเปด IPO 
ที่ 80 บาท แตตอมาราคาตอหุนขึ้น 
ไปถึง  500 บาท  จึงเปนที่มาของการ 
ขยายบริษัทใหมกวา 20 บริษัท ทั้ง 
ในประเทศ และตางประเทศ ในตาง 
ประเทศไดไปลงทุนธุรกิจโทรศัพทมือถือ 
ที่ ประเทศมาเลเซีย ตอมาเกิดวิกฤต 
ฟองสบูแตก เมื่อป 2540 คาเงินบาท 
ลอยตัว ยอดหนี้เงินกูจาก 4,000 ลาน 
บาท ข้ึนเปน 8,000 ลานบาท ช่ัวขามคืน

“ตอนนั้นไมเพียงกระทบกับธุรกิจ 
กลุมสามารถ เทาน้ัน แตยังกระทบโดย 
ตรงถึงธุรกิจของครอบครัววิไลลักษณ 
ตอนนั้นเรากำลังสรางอาคารสำนักงาน 
ตรงถนนแจงวัฒนะ ไดถึงชั้นที ่22 จาก 
ท้ังหมด 35 ช้ัน เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
เราขาดสภาพคลอง ไมไดรับเงินกู เรา 
ตองวิ่งหาสัญญาเชาระยะยาวเพื่อขอ 
กูแบงก ในที่สุดก็ไดสัญญาเชาจากเขต 
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงประเทศ 
ไทย หรือ  Software Park Thailand 
และตามมาดวยสัญญาเชาระยะยาวจาก 
กระทรวงยุติธรรม ทำใหเราสามารถ 
กูเงินมาสรางอาคารจนเสร็จ โดยใหชื่อ 
วา อาคาร Software Park ในสวนของ 
การกูวิกฤตให “สามารถ” เราจำเปน 
ตองยุบกิจการที่ไมทำกำไร รวมทั้ง 
จำเปนตองขายธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที ่
ในประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อสราง 
สภาพคลอง นอกจากนี้ก็มีการเจรจา 
ตอรองขอลดมูลคาหนี้ กับสถาบันการ 
เงินตางประเทศ ตลอดจนใชมาตรการ 
ลดเงินเดือนผูบริหารถึง 30 เปอรเซนต   
เราใชเวลาเจรจาปรับโครงสรางหนี้ถึง 
3 ครั้ง ในเวลา 6 ป” 

สภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน กับบริษัทฯ ทำให้คุณวัฒน์ชัย 
กลับมาคิดถึงอนาคตว่า ควรจะทำธุรกิจอะไรต่อดี 
และธุรกิจน้ันต้องเป็นอย่างไร จึงสรุปได้ว่า 
“SAMART” จะมุ่งเน้นทำธุรกิจท่ีเราถนัด และมี 
ความได้เปรียบ หลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจท่ีมี 
ความเส่ียงสูง เปล่ียนแปลงง่าย และควบคุมยาก  
และเน้นให้บริษัทลูกเติบโต และแข็งแรงด้วยตนเอง 
ไม่ต้องพ่ึงพากัน จึงเป็นท่ีมาของการแยกบริษัท 
เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือบาล๊านซ์ความเส่ียง 
และอีกหน่ึงบทเรียนท่ีส่ังสมให้ต้องจำว่า  
“เราต้องเปล่ียนก่อน ท่ีจะถูกเปล่ียน” 
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ซบเซาได”   
ถึงแมวา จะระมัดระวังตัว แลว 

แตก็ยังพบกับความขาดทุนกับธุรกิจ 
.com ตอนนั้นป 2543 ธุรกิจ .com 
กำลังมาแรง เรียกวา บูมทั่วโลก  
“SAMART” เขาซื้อ yumyai.com 
และ Thaisupermodel.com เราหวัง 
รายไดจากโฆษณาออนไลน แตดวย 
เครือขายการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ 
ยังไมพรอมไมยุคนั้น โทรศัพทมือถือ 
เองก็ยังไมมีประสิทธิภาพ จึงตองปด 
ธุรกิจนี้ไป เนื่องจากธุรกิจ.com ดูสวย 
หรู แตไมสรางรายได 

อยางไรก็ตาม รายไดประจำของ 
บริษัทขณะนั้น สวนใหญมาจากธุรกิจ 
สื่อสารโทรคมนาคมหรือ ICT ซึ่งเริ่มตน 
จากงานประมูลภาครัฐ ตอมาไดขยาย 
บริการดูแลและซอมบำรุงระบบใน 
รูปแบบ Outsourced มากข้ึน เพ่ือสราง 
ฐานรายไดประจำ โดยกลุม บมจ. สามารถ 

เทลคอม ไดรับงานใหญๆ มากมาย 
อาทิ การวางระบบขอมูลสารสนเทศ 
ใหแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport 
information Management System 
หรือ  AIMS  ระบบเช็คอินผูโดยสาร 
CUTE ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู 
โดยสาร APPS และการบริหารระบบ 
ERP ใหแก กฟภ. นอกจากนี้ยังไดรับ 
ความไววางใจใหเปนผู จ ัดทำระบบ 
ขอมูลแผนที่ของกรมที่ดินในรูปแบบ 
อิเล็คทรอนิคส อีกดวย

ยุทธศาสตร์การเติบโต 
อย่างยั่งยืน

จากประสบการณในการลงทุน 
ธุรกิจตางๆ ทำใหยุทธศาสตรการเติบโต 
ของธุรกิจ วาจะสรางความมั่นคงใน 
ธุรกิจปจจุบัน เพ่ือความย่ังยืนในอนาคต 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ การ 
บริหารความเสี่ยง Risk Management 

by Balancing Portfolio บาลานซ 
การลงทุนและการรับรูรายไดธุรกิจจาก 
4 กลุมธุรกิจ (1. ธุรกิจโทรคมนาคม 
ภาครัฐและเอกชน 2. ธุรกิจโมบาย 
ออนไลน คอนเท็นต และไลฟสไตล    
3. ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  
4. ธุรกิจเทคโนโลยี) 

การควบรวมกิจการ Merging & 
Acquisition  โดยเลือกเขาซื้อธุรกิจที่ 
เกี ่ยวของและสามารถเพิ ่มศักยภาพ 
ในการเขาสูธุรกิจใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  
ที ่สำคัญ คือมุ งเนนในธุรกิจที ่สราง 
รายไดประจำอยางยั่งยืนในระยะยาว 
(Long-term Revenue) นี่คือที่มาวา 
ทำไม กลุมสามารถ จึงมีเปาหมาย 
ในการร ุกธ ุรก ิจด านพล ังงานและ 
สาธารณูปโภค เชน การวางแผนการ 
ลงทุนในธุรกิจพลังงานหลากหลาย 
ประเภท 
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ข้อคิด ทิ้งท้าย
จากประสบการณการทำธุรกิจ 

ของ “SAMART” คุณวัฒนชัยขอฝาก 
ไววา การทำธุรกิจ ตองมีความพรอม 
ตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตอง 
ปรับตัวเร็ว และใชความคิดสรางสรรค 
ในการตนหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ 
เสมอ และเมื่อถามวา “SAMART” 

ผานบทเรียนจากวิกฤตมาไดอยางไร 
“โจทยนี้ไมใชแคกลยุทธทางธุรกิจ 

แตมันคือตัวตนของเรา เราตองรูจัก 
วางตัวใหเสมอตนเสมอปลาย สราง 
ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบดาน  และ 
อยาติดกับดักความสำเร็จ เราตองสราง 
กำลังใจใหตนเองและผูอื่น เราทอได 

แตอยาหยุด วันนี้ผมภูมิใจที่ไดสราง 
“SAMART” และไดพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เกิดจากคนไทย ในสมัยคุณพอได 
สรางรายไดใหกับ “SAMART” จาก 
70-80 ลานบาทในวันนั้น เราสามารถ 
ทำใหธุรกิจกาวสู 30,000 ลานบาทใน 
ปหนาที่กำลังจะถึงนี้”

เม่ือถามว่า “SAMART” ผ่านบทเรียนจาก เม่ือถามว่า “SAMART” ผ่านบทเรียนจาก 
วิกฤตมาได้อย่างไร “โจทย์น้ีไม่ใช่แค่กลยุทธ์ วิกฤตมาได้อย่างไร “โจทย์น้ีไม่ใช่แค่กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ แต่มันคือตัวตนของเรา เราต้อง ทางธุรกิจ แต่มันคือตัวตนของเรา เราต้อง 
รู้จักวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย สร้าง รู้จักวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย สร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบด้าน และอย่าติด ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบด้าน และอย่าติด 

กับดักความสำเร็จ เราต้องสร้างกำลังใจให้ กับดักความสำเร็จ เราต้องสร้างกำลังใจให้ 
ตนเองและผู้อ่ืน เราท้อได้แต่อย่าหยุด ตนเองและผู้อ่ืน เราท้อได้แต่อย่าหยุด 
วันน้ีผมภูมิใจท่ีได้สร้าง “SAMART” วันน้ีผมภูมิใจท่ีได้สร้าง “SAMART” และ และ 

ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากคนไทย ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากคนไทย 
ในสมัยคุณพ่อได้สร้างรายได้ให้กับ ในสมัยคุณพ่อได้สร้างรายได้ให้กับ 

“SAMART” จาก 70-80 ล้านบาท “SAMART” จาก 70-80 ล้านบาท 
ในวันนั้น เราสามารถทำให้ธุรกิจ ในวันนั้น เราสามารถทำให้ธุรกิจ 

ก้าวสู่ 30,000 ล้านบาท ก้าวสู่ 30,000 ล้านบาท 
ในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้”  ในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้”  

เม่ือถามว่า “SAMART” ผ่านบทเรียนจาก 
วิกฤตมาได้อย่างไร “โจทย์น้ีไม่ใช่แค่กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ แต่มันคือตัวตนของเรา เราต้อง 
รู้จักวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย สร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนรอบด้าน และอย่าติด 

กับดักความสำเร็จ เราต้องสร้างกำลังใจให้ 
ตนเองและผู้อ่ืน เราท้อได้แต่อย่าหยุด 
วันน้ีผมภูมิใจท่ีได้สร้าง “SAMART” และ 

ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากคนไทย 
ในสมัยคุณพ่อได้สร้างรายได้ให้กับ 

“SAMART” จาก 70-80 ล้านบาท 
ในวันนั้น เราสามารถทำให้ธุรกิจ 

ก้าวสู่ 30,000 ล้านบาท 
ในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้”  
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การแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย 
สำหรับภาครัฐ

การแกไขปญหาแรงงานขามชาติ
ที่ผิดกฎหมาย ประกอบดวย 3 สวน 
คือ (1) การสกัดกั้นการลักลอบเขา 
เมืองจากทางชายแดน (2) การกวาด 
ลางแรงงานขามชาติท่ีผิดกฎหมาย และ 
(3) การทำใหแรงงานที่ถูกกฎหมายยัง 
รักษาสถานภาพและมีการนำเขาแรงงาน 
ที่ถูกตองจากประเทศตนทาง โดยใน 
สองเร ื ่องแรกเปนประเด ็นของการ 
บังคับใชกฎหมาย และประเด็นที่สาม 
เปนเรื ่องของการปรับปรุงระบบเพื่อ 
สรางแรงจูงใจ (การลดคาใชจาย การ 
อำนวยความสะดวก) ที่เหมาะสม ซึ่ง 
มีรายละเอียดดังนี้

(1)  การสกัดกั้นการลักลอบเขา 
เมืองจากทางชายแดนของแรงงาน 
ขามชาติ แมประเทศไทยมีอุปสรรค 
สำคัญดานภูมิศาสตร คือ มีพรมแดน 
ติดตอกับประเทศเพื่อนบานยาวหลาย 
พันกิโลเมตร จึงทำใหการปองกันไมให 
มีการลักลอบเขามาใหมเปนเรื่องยาก 
แตเจ าหนาที ่ผ ู  เก ี ่ยวของตองหาวิธ ี 

สกัดกั ้นใหมีประสิทธิภาพมากที ่ส ุด 
มิใชถือเปนเหตุใหเพิกเฉย 

(2)  การกวาดลางแรงงานขาม 
ชาติที่ผิดกฎหมาย ภายหลังจากที่ได 
มีการผอนผันดวยการเปดใหมีการขึ้น 
ทะเบียนแลว ควรมีการกวาดลางจับกุม 
และลงโทษอยางจริงจัง เชน หามไมให 
เดินทางเขาประเทศไทยอีก ซ่ึงมาตรการ 
เชนน้ีมีการดำเนินการในหลาย ๆ  ประเทศ 
เชน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีปญหาเรื่อง 
แรงงานขามชาติผิดกฎหมายจำนวน 
มาก จึงไดใชมาตรการที่เรียกวา 6P 
ซึ่งประกอบดวย Pendaftaran (การ 
ลงทะเบียน) Pemutihan (การทำให 
ถูกตอง) Pengampunan (การอภัย- 
โทษ) Pemantauan (การตรวจสอบ) 
Penguatkuasaan (การบังคับใชดวย 
กฎหมาย) และ Pengusiran (การ 
เนรเทศ) สำหรับประเทศสิงคโปร มี 
การสุ มตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน 
อยางสม่ำเสมอ สำหรับประเทศเกาหลีใต 
ใหความสำคัญกับการสกัดก้ันท่ีชายแดน 
การออกตรวจจับ การกำหนดโทษ 
รุนแรงสำหรับนายจางและแรงงานผิด
กฎหมาย ทั้งตองจายคาปรับ หาม 

บทความตอนที ่แลวได 
น ำ เ ส น อ ข  อ ม ู ล ก า ร 
วิเคราะหและประเมิน 

ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และ 
ปญหาและอุปสรรคของมาตรการและ 
นโยบายการบริหารจัดการแรงงาน 
ขามชาต ิประเทศไทยและประเทศ 
สมาชิกอาเซียนซึ่งเปนการศึกษาของ 
รายงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนานโยบาย 
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติ 
ภายใตประชาคมอาเซียนเพื่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย” 
สำหรับตอนนี้จะนำเสนอแนวทางแกไข 
ปญหาและการพัฒนานโยบายการ 
บริหารจัดการแรงงานขามชาติของ 
ประเทศไทยใหสอดคลองกับการกาว 
เขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อสรางความ 
กาวหนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนไปพรอม 
กัน และเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยจะ 
เสนอแนะกลไกความรวมมือจัดการ 
แกไขปญหาสำหรับทั้งภาครัฐและการ 
บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ 
กับเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บ

การพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย (ตอนจบ) 

â´Â
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เดินทางเขามาในประเทศอีก หามจาง 
แรงงานขามชาติอีกอยางนอย 3 ป 
เปนตน ทั้งนี้ ประเทศเกาหลีใตมี 
มาตรการ Voluntary Exit Program 
ควบคู  ไปด วยเพ ื ่อให แรงงานที ่ผ ิด 
กฎหมายสมัครใจในการเดินทางกลับ 
ประเทศโดยไมมีความผิด ไมตองเสีย 
คาปรับ และไมถูกหามเขาประเทศอีก 
หากเขารวมในมาตรการนี้ นอกจากนี้ 
ยังมีมาตรการเสริมอื่น ๆ เชน กรณี 
เกาหลีใต มีการลดโควตาของประเทศ 
ตนทางที่มีปญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
จำนวนมาก หรือ กรณีไตหวัน ที่มี 
การลดโควตาบริษัทนายหนาท่ีมีจำนวน 
แรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายจำนวน 
มาก ซึ่งมาตรการเสริมนี้เปนการทำให 
ประเทศผู ส งและบริษ ัทนายหนามี 
ความรวมรับผิดชอบในการบริหาร 

จัดการแรงงานขามชาติในฐานะผู สง 
มากยิ่งขึ้น 

(3) การทำใหแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 
ยังรักษาสถานภาพและมีการนำเขา 
แรงงานที่ถูกตองจากประเทศตนทาง  
ตองมีการปรับปรุงกระบวนการจางงาน 
ใหสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ซึ่ง 
ปญหาสำคัญที่ทำใหคาใชจายในการ 
เขามาทำงานสูง ตลอดจนปญหาการ 
คามนุษย อันเกิดจากคาใชจายที่ตอง 
จายใหกับบริษัทนายหนาจัดหางาน 
รัฐจึงควรเขาไปดำเนินการตรวจสอบ 
การทำงานของบริษัทนายหนาเหลานี้ 
อยางใกลชิด  หรือบางกรณีรัฐบาลควร 
ดำเนินการโดยเปดสำนักงานแรงงาน 
ในประเทศตนทาง เพื่อรับสมัครและ 
ค ัดเล ือกแรงงานด ีม ีค ุณภาพจาก 
ประเทศตนทางอยางโปรงใส รวมถึง 

ฝกอบรมแรงงานใหไดมาตรฐานกอน 
เดินทางเขาประเทศ โดยอาจจางบริษัท 
เอกชนมาสนับสนุนการดำเนินการ 
ดังกลาว

ขอเสนอยุทธศาสตรแรงงานขาม
ชาติเชิงรุก โดยกระทรวงแรงงานเปน 
เจาภาพหลักในการจัดวางยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการแรงงานขามชาติใน 
เชิงรุก เพื่อเสนอตอคณะกรรมการที่ 
ควรมีองคประกอบของกรรมการที่มา 
จากผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง และ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ 
ในยุทธศาสตรทั้ง 3 ดาน ประกอบ 
ดวย (1) ความมั่นคงของชาต ิ(2) ความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และ (3) การ 
คุมครองและประสานทางสังคม ซึ่ง 
แตละดานมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ 
ดังนี้
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(1)  ความมั่นคงของชาติ ควรมี 
การพิจารณาดานนโยบายผู ต ิดตาม 
การจัดระเบียบที่อยูอาศัย การกำหนด 
จำนวนครั้งของการตออายุใบอนุญาต 
ทำงาน การกำหนดจำนวนปที่แรงงาน 
ขามชาติสามารถทำงานไดในแตละครั้ง 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การ 
กำหนดกระบวนการบังคับใชกฎหมาย 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง 
กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่แรงงานขาม 
ชาติสามารถทำงานอยูในประเทศไทย 
ได ในปจจุบันแรงงานสามารถทำงาน 
ได 2 ป แลวเดินทางกลับประเทศ 30 
วัน แลวจึงสามารถเดินทางกลับมา 
ทำงานไดอีกครั้ง โดยมิไดกำหนดวา 
สามารถตออายุใบอนุญาตทำงานได 
ไมเกินกี่ครั้ง จึงอาจสงผลใหเกิดการ 
ตั ้งรกรากถาวรของแรงงานขามชาติ 
ในประเทศไทย  รัฐบาลควรกำหนด 
จำนวนปส ูงส ุดที ่สามารถทำงานได 
เชน ไมเกิน 10 ป หรือ อาจกำหนด 
ผานอายุแรงงานขามชาติที่สามารถเขา 
มาทำงานได เชน ระหวาง 18 - 39 ป 
เปนตน ทั้งนี้ สามารถยืดหยุนใหอยู 
ไดนานขึ ้นในกรณีที ่นายจางมีความ 
พึงพอใจและยินดีจะจางแรงงานขาม 
ชาติคนนั้นตอไป

(2)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ควรมีการพิจารณาในประเด็นเร ื ่อง 
อ ุปสงค และอ ุปทานของแรงงาน 
ตลอดจนการกำหนดคาธรรมเนียม 
และการกระจายประโยชนที่เหมาะสม 
ซึ่งไดแก ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ 
กำหนดโควตา การกำหนดภาษี/คา 
ธรรมเนียมการใช แรงงานขามชาติ 
การกำหนดแรงจูงใจในการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  การกำหนดมาตรฐานแรงงาน 
การกำหนดนโยบายใหย ืดหยุ นตาม 
อุตสาหกรรม พื้นที่ และขนาดบริษัท 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแรง 
งาน  กำหนดระบบการบริหารจัดการ 
แรงงานขามชาติท่ีเดินทางผานชายแดน 
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากภาครัฐตองการ 
สร  างแรงจ ู ง ใจให ภาคธ ุ รก ิ จและ 
อุตสาหกรรมยายฐานการผลิตไปใน 
พื้นที่ดังกลาว ภาครัฐควรมีการสราง 
โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการขนสง และ 
ระบบโลจิสติกสที่มีมาตรฐาน 

(3)  การคุมครองแรงงานและ 
การประสานสังคม เปนการใหความ 
คุ มครองทั ้งแรงงานไทยและแรงงาน 
ขามชาติโดยมีการพิจารณาประเด็นที่ 
เกี ่ยวของกับการจัดระเบียบบริษัท 
นายหนาและบริษัทรับชวง ระบบ 
ประกันสังคม กองทุนเพื่อการสงคน 
ตางดาวกลับออกไปราชอาณาจักร 
การใหความรู ก ับแรงงานดานภาษา 
วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการ 
ที่แรงงานพึงไดรับ และการกำหนด 
เงื ่อนไข/รูปแบบของการเปลี ่ยนนาย 
จาง การบูรณาการการดำเนินงาน 
ระหวางการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ 
แรงงานขามชาติ ภายใตกระทรวง 
สาธารณสุข กับการจัดทำระบบประกัน 
สังคม ภายใตกระทรวงแรงงาน ซึ่ง 
ตองมีความชัดเจน โดยควรใหแรงงาน 
ขามชาติซื้อบัตรประกันสุขภาพระยะ 
สั้นหรือระยะยาว ณ สำนักงานตรวจ 
คนเขาเมือง กอนเขามาในประเทศไทย 

การแกไขปญหาแรงงานขาม 
ชาติท ี ่ผ ิดกฎหมายโดยบูรณาการ 
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชน

มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ รวมถึง 
การบริหารจัดการทั่วไป เพื่อใหเกิด 
การดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนมาตรการหรือการดำเนินงาน 
เพ ื ่ อ ให ข อ เสนอแนะเช ิ งนโยบาย 
สามารถขับเคลื่อนตอไปได ควรดำเนิน 

การในเช ิ งย ุทธศาสตร ท ี ่ เป นการ 
บูรณาการความรวมมือระหวางภาค 
รัฐกับเอกชน โดยจำเปนตองมีการ 
พิจารณาเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับประเด็น 
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) การใหความรูความเขาใจ  
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงานขาม 
ชาติในประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของแก 
สาธารณะ  ความรูความเขาใจความ 
แตกตางเชิงวัฒนธรรมและเชิงพื ้นที ่ 
ของแตละประเทศสมาชิกอาเซ ียน 
โดยเนนประเด็นที ่สรางสรรคในการ 
สรางความเขาใจตอกัน การใหเกียรติ 
ในการเปนสมาชิกของประชาคมที ่ 
เทาเทียมกัน การสรางการตระหนัก 
รู  เร ื ่องหนาที ่และสิทธิของประเทศ 
สมาชิก โดยมีการเรียนรูระหวางกัน 
อยางบูรณาการและเปนระบบ เพื่อ 
นำไปสู การปฏิบัติอยางใหเกียรติซึ ่ง 
กันและกัน และไมเลือกปฏิบัติระหวาง 
ประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการ 
และการดูแลสวัสดิภาพของแรงงาน

(2) ใหผูประกอบการมีสวนรวม 
ในการกำหนดกระบวนการบริหาร 
จัดการแรงงานขามชาติอยางเปน 
ระบบในระดับประเทศ ดวยการให 
ผ ู ประกอบการม ีหน าท ี ่ท ี ่ ช ัด เจน  
กำหนดหนาที่ผูประกอบการใหขอมูล 
ขาวสารที่เปนประโยชน ถูกตองตรง 
กับความเปนจริงเพื ่อใหภาครัฐนำไป 
ใชเพื ่อเปนการจัดสรรกำลังแรงงาน 
ท ั ้ งจากในประเทศโดยผ านระบบ 
สถาบ ันการศ ึกษาและการจ ัดหา 
แรงงานขามชาติ   การดำเนินการนี้ 
ตองมีความเปนระบบตั้งแตตนน้ำ คือ 
ดานความตองการของผูประกอบการ 
(Demand Side) จนกระทั่งถึงการ 
กำหนดจำนวนการผลิตแรงงานที่ตรง 
กับความตองการหรือดานการสราง 
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แรงงานผานระบบการศึกษา (Supply 
Side) โดยตองมีการรวบรวมและมี 
ฐานขอมูลที่เปนระบบ และเผยแพร 
ขอมูลที ่ถูกตองใหกับผู ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม ผูลงทุนจากทั้งใน 
และตางประเทศ ทั้งนี้การดำเนินการ 
ตองมีการกำหนดภาระและความรับ 
ผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง 
ชัดเจน รวมถึงอาจตองพิจารณาถึง 
ประโยชนที ่ผ ู ประกอบการพึงจะได 
รับจากการดำเนินการทั้งระบบนี้ ใน 
ขณะเดียวกันอาจตองมีการพิจารณา 
ถึงบทลงโทษในกรณีที่ผู ประกอบการ 
หรือเจาหนาที ่ของรัฐไมดำเนินการ 
ตามกฎกติกาที่มีการกำหนดขึ้นมานี้ 

(3) ศึกษาอุปสงคและอุปทานของ 
แรงงานขามชาติในรายอุตสาหกรรม 
โดยภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
เพื ่อนำมาประเมินถึงจำนวนแรงงาน 
ขามชาติท่ีเหมาะสมและจำเปน ตองใช 
สงผลตอการกำหนดคาธรรมเนียม/ 
ภาษีที่เหมาะสม กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงอุตสาหกรรมควรมีฐาน  
ขอมูลดานกำลังคนที่ตองการเปนฐาน 
เดียวกัน และขอมูลควรเปนขอมูลที่ 
เชื่อถือได และมีการปรับปรุงขอมูล 
อยางตอเพื ่อใหสอดคลองตอความ 
เปนจริง นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาวยัง 
เปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการวางยุทธศาสตรดานกำลังคนที่ 
ประเทศไทยขาดแคลนและมีความ 
ตองการสูง 

(4)  การพัฒนาทักษะแรงงาน 
เน ื ่องจากแรงงานขามชาติท ี ่ เข ามา 
ทำงานสวนใหญเปนแรงงานท่ีไมมีทักษะ 
และระดับการศึกษาที่ไมสูง ดังนั้น จึง 
อาจเกิดปญหาดานทักษะของแรงงาน 
ในการทำงาน และความสามารถใน 
การรับรู และความเขาใจเกี ่ยวกับกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจทำใหเกิด 
ปญหาในทางปฏิบัต ิดังนั้น ภาคเอกชน 
ควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการ 
กำหนดแนวทางสงเสริมและสนับสนุน 
ใหมีการพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน 
อยางเหมาะสม โดยจัดต้ังระบบสนับสนุน 
การฝกฝมือแรงงานที ่คำนึงถึงระดับ 
ทักษะฝมอืของแรงงานไทยและแรงงาน 
ขามชาติควบคูกันไป นอกจากนี ้หนวย 
งานภาครัฐจำเปนตองแกไขกฎหมาย 
ที่กำหนดใหสามารถใชเงินงบประมาณ 
ในการพัฒนาฝมือแรงงานขามชาติได 
โดยกลไกหนึ่งที่อาจเปนไปได คือ การ 
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ 
บริหารจัดการฝกทักษะฝมือแรงงาน 
ขามชาติ

(5)  การกำหนดอัตราคาจางที ่
เหมาะสม โดยปกติแลว นายจางควร 
กำหนดอัตราคาจางแรงงานที ่จ ูงใจ 
แรงงาน ตามผลิตภาพแรงงานและ 
ศักยภาพทางการเงินของผูประกอบการ  
อยางไรก็ตามกรณีที่อาจเปนปญหาคือ 
กรณีแรงงานที่ไมมีทักษะ มีผลิตภาพ 
ที่ต่ำ ทำใหนายจางไมสามารถจาย 
อัตราที ่จ ูงใจตามกลไกของตลาดได  
ซึ่งการทำงานของแรงงานเพื่อพัฒนา 
ฝมือกลุมนี้จึงเปนการใชอัตราคาจาง 
ขั้นต่ำ ดังนั้น กลไกของการกำหนด 
อัตราคาจางขั้นต่ำ (ซึ่งตองบังคับใช 
กับทั ้งแรงงานชาวไทยและแรงงาน 
ขามชาติใหเหมือนกัน) จึงตองสะทอน 
สภาพคาครองชีพในพื้นที่ และความ 
สามารถของผูประกอบการ โดยคา 
จางขั ้นต่ำของแตละพื ้นที ่ไมจำเปน 
ตองเทากัน ขึ้นกับนโยบายการจัดการ 
แรงงาน เพื่อปองกันการหลบหนีของ 
แรงงานขามชาติที ่ผิดกฎหมายเขามา 
พื้นที่ชั้นใน การกำหนดคาจางยังคง 
ควรใชระบบไตรภาคี และมีการใช 

ขอมูลทางเศรษฐกิจที ่เชื ่อถือไดและ 
เปนที ่ยอมรับมาประกอบการดำเนิน 
การกำหนดในรายพื้นที่ และในระยะ 
ปานกลางหรือระยะยาว การกำหนด 
คาจางควรมุ งเปาไปสู ระบบการใช 
กลไกตลาดเปนเครื่องมือในการกำหนด 
คาจางในอนาคต

(6)  การสรางความตระหนักให 
นายจางมีสวนรวมรับผิดชอบในการ 
ดูแลแรงงานขามชาต ิ  การบริหาร 
จัดการแรงงานขามชาติเปนกระบวน 
การที ่กำหนดโดยภาครัฐเปนสำคัญ 
ทั ้งที ่ผ ู ไดร ับประโยชนสวนใหญจาก 
แรงงานขามชาติ คือ ภาคเอกชน 
ดังนั้น ดวยหลักการของการแบงปน 
ผลประโยชน จึงควรใหภาคเอกชนเขา 
มามีสวนรวมรับผิดชอบในการกำหนด 
และการบริหารจัดการนโยบายแรงงาน 
ขามชาติมากขึ้น โดยอาจมีการออก 
แบบระบบการรายงานการใชแรงงาน 
ข  า ม ช าต ิ ด  ว ย ค ว าม ร ั บ ผ ิ ด ชอบ 
(Accountability) การสรางความ 
ตระหนักใหกับผูประกอบการที่มีการ 
ใชแรงงานขามชาติ โดยตองทราบถึง 
หนาที่ สิทธิ ความรับผิดชอบ การให 
การดูแลดานสวัสดิการในการนำเขา 
แรงงานขามชาติ  รวมถึงการเปล่ียนแนว 
ความคิดโดยการใหผูประกอบการเปน 
ผูรับผิดรับชอบ (Accountability) 
ในกระบวนการบริหารจัดการแรงงาน 
ขามชาติ  โดยการสรางความตระหนัก 
ถึงความรับผิดชอบที่อาจผานกระบวน 
การทางการเงิน  กระบวนการทางสังคม 
การสรางมาตรการและกลไกในการ 
ควบคุม หรือ ใชกฎทางสังคม (Social 
Norm) ของภาคธุรกิจในการกำกับ 
ดูแลการใชแรงงานขามชาติระหวาง 
ธุรกิจกับอุตสาหกรรม ผานทางสภา 
อุตสาหกรรม กลุมสมาคมวิชาชีพ และ 
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กลุมสมาคมทางธุรกิจตาง ๆ เพื่อเปน 
กลไกภายในที ่กำกับดูแลการใชงาน 
แรงงานขามชาติ

(7)  ระบบการใหความคุมครอง 
แรงงาน  การสรางหลักประกันใหกับ 
แรงงานเปนอีกประเด็นที่มีความสำคัญ 
โดยระบบประกันสังคมเปนระบบที ่ 
เหมาะสมที่สุดในการใหหลักประกัน 
แกแรงงาน โดยใหสิทธิประโยชนแก 
แรงงานขามชาติในกรณีเปนผูประกันตน 
ตามมาตรา 33 ทั้ง 7 สิทธิประโยชน 
ไมแตกตางจากแรงงานไทย อยางไร 
ก็ตาม มีประเด็นขอถกเถียงถึงความ 
เหมาะสมของการใหสิทธิประโยชน 
และการจายสมทบใหกับแรงงานขาม 
ชาติวา ควรมีความเหมือนหรือแตกตาง 
จากแรงงานไทยอยางไร เนื่องจากสิทธ ิ

ประโยชนบางประการนั้น แรงงาน 
ขามชาติอาจไมไดใชประโยชน เชน 
กรณีชราภาพ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา 
จากขอกฎหมายที ่ม ีอย ู  ในปจจ ุบ ัน 
และหลักการเฉลี ่ยทุกขเฉลี ่ยสุขแลว 
การที่ใหสิทธิและการจายสมทบที่ไม 
แตกตางกันควรเปนหลักการที่นำมา 
ดำเนินการ และอีกทางเลือกหนึ่ง 
สำหรับภาครัฐในการดำเนินงานดาน 
ระบบการใหความคุ มครองแรงงาน 
ขามชาติ คือ แรงงานขามชาติไมตอง 
เขาประกันสังคม แตนายจางมีหนาที่ 
ตองซื้อประกันสุขภาพและประกันภัย 
และอุบัติเหตุใหแรงงานขามชาติ

(8) ปจจัยดานองคกรหนวยงาน 
ภาครัฐ การดำเนินการของหนวยงาน 
ภาครัฐควรมีความเปนเอกภาพในการ 

บริหารจัดการดานแรงงานขามชาติ 
เพราะในปจจุบันมีหนวยงานที ่เกี ่ยว 
ของกับการบริหารจัดการแรงงานขาม 
ชาติในประเด็นตาง ๆ เปนจำนวนมาก 
การดำเนินการเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
และเปนเอกภาพเชนนี้ได รัฐตองมี 
นโยบายการบริหารจัดการแรงงาน 
ขามชาติในภาพรวมที่ชัดเจน และมี 
หน วยงานท ี ่ เป นแกนกลางในการ 
บูรณาการการบริหารจัดการแรงงาน 
ขามชาต ิ รวมทั้งควรมีการเพิ่มตัวแทน 
ลูกจางและผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 
ในคณะกรรมการนโยบายการจัดการ 
ปญหาแรงงานตางด าวและการคา 
มนุษยดานแรงงาน (กนร.)
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เวียดนามมีพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
จำนวน 330,000 ตาราง 
กิโลเมตร หรือเทากับ 208 

ลานไร ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 
514,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 321 
ลานไร แสดงวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีใหญ 
กวาพื้นที่ของเวียดนามอยู 100 กวา 
ลานไรโดยประมาณ  ในจำนวนพื้นที่ 
ทั้งหมดของเวียดนามเปนเนื้อที่ทำการ 
เกษตรจำนวน 75 ลานไร หรือคิด 
เปนรอยละ 36 ของพื้นที่ทั้งหมดของ 
เวียดนาม (แตตัวเลขของ World Bank 
บอกวาในป 2556 พื้นที่ทำการเกษตร 
เวียดนามจำนวน 108,737 ตร.กม. ซึ่ง 
ไมตรงกับผลรวมจำนวนพื้นที ่ทำการ 
เกษตรรายสินคาเกษตรของเวียดนาม) 
ในขณะที่พื้นที่ทำการเกษตรกรรมของ 
ไทยอยูที่ 122 ลานไรคิดเปนรอยละ 
38 ของพื้นที่ทั้งประเทศของไทย 

ในป 2557 สามารถแยกออกเปน 
พื้นที่ปลูกสินคาเกษตรของเวียดนาม 
ที่สำคัญไดดังนี้ พื้นที่ปลูกขาวจำนวน 
48 ลานไร คิดเปนรอยละ 70 ของ 
พื้นที ่ทำการเกษตรทั้งหมด (ไทยมี 
พื้นที่ปลูก 64 ลานไร) พื้นที่ปลูกผลไม 
จำนวน 6 ลานไร (ขอมูลจาก “Luong 
Ngoc Trung Lap และ Nguyen 

Minh Chau ป 2557”) พื้นที่ปลูก 
ยางพาราจำนวน  5.6 ลานไร (ขอมูล 
ป 2555 จาก “Forest Trends และ 
Tropenbos International Vietnam”) 

พื้นที่ปลูกผักจำนวน 5.6 ลานไร พื้นที่ 
ปลูกมันสำปะหลังจำนวน 3.4 ลานไร 
และกาแฟจำนวน 4 ลานไร 

จากขนาดผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ หรือ GDP ของเวียดนามป 
2558 เทากับ 198 พันลานเหรียญ 
สหรัฐ หรือเทากับ 7 ลานลานบาท 
ในจำนวนนี้เปน GDP ของภาคเกษตร- 
กรรม เทากับ 1.2 ลานลานบาท คิด 
เปนรอยละ 18 ของ GDP ทั้งประเทศ  
ซึ่งลดลงจากรอยละ 20 (รายไดจาก 
ส งออกส ินค า เกษตรท ี ่สำค ัญของ 
เวียดนามมากจาก 3 สินคาคือ ขาว 3 
พันลานเหรียญสหรัฐ กาแฟ 3.5 พัน 

ลานเหรียญสหรัฐ และยางพารา 2 พัน 
ลานเหรียญสหรัฐ) ในป 2557 

ขาวของเวียดนามรอยละ 60 ปลูก 
ในสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงที่มี 13 

จังหวัด ประชากรรวมมี 17 ลานคน 
เฉลี่ยจังหวัดละหนึ่งลานกวาคน โดยมี 
จังหวัดเกิ่นเทอเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
เกิ่นเทอตั้งอยูริมแมน้ำโขงจากโฮจิมินห 
กอนเขาสูตัวเมืองเกิ่นเทอนั้น (ระยะ 
ทาง 170 กม.) ตองผานแมน้ำโขง 2 
สาย ที่คนเวียดนามเรียกวา “แมน้ำติง 
ซาง (Tien Gieang)” ในจังหวัดดองทัพ 
และแมน้ำฮัวซาง (Hua Giang) ที่ 
จังหวัดอันซางและจังหวัดเกิ่นเทอ 2 
แมน้ำนี้ก็แตกออกเปน 9 สาย คน 
เวียดนามเรียกวา “แมน้ำเกามังกร” ไหล 
ออกสูทะเลจีนใตในที่สุด สิ่งที่เกิ่นเทอ 
ตางจากโฮจิมินหคือรานขายผลไมที ่ 

ว

ส่องศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเวียดนาม

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช

จากขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ 
GDP ของเวียดนามปี 2558 เท่ากับ 198 พันล้าน 
เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 7 ล้านล้านบาท ใน
จำนวนนี้เป็น GDP ของภาคเกษตรกรรมเท่ากับ 
1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP 
ทั้งประเทศ  
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สามารถหาซื ้อได ง ายกวาโฮจิม ินห 
บงบอกวาเมืองเกิ ่นเทอและจังหวัด 
รอบๆ วามีการผลิตผลไมมากมาย มี 
ตั้งแต เงาะขนสั้น ทุเรียนน้ำ (เมืองไทย 
หากินไดยากเต็มที) มังคุด ลำไย (ลูก 
ใหญแตเมล็ดใหญทำใหมีเนื้อนอยเมื่อ 
เทียบกับลำไยของไทย ที่สำคัญคือมี 
น้ำเยอะ) ทุเรียนเปนของเวียดนามปลูก 
(คนเวียดนามชอบกินทุเรียนแบบเละๆ) 
ลองกองยังเปนลองกองของไทย มีการ 
นำเขามาขายจากประเทศไทย และ 
แกวมังกรไมต องพูดถึงม ีเยอะมาก 

เพราะเวียดนามเปนแหลงผลิตที่สำคัญ 
ของอาเซียน 

เม ืองเก ิ ่นเทอม ีพ ื ้นท ี ่ท ั ้ งหมด 
875,000 ไร เปนพื้นที่ทำการเกษตร 
718,750 เฮกตาร คิดเปนรอยละ 80 
สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว ซึ่งสามารถ 
ผลิตขาวเปลือกไดปละ 1.5 ลานตัน 
สงออกปละ 6 แสนตัน ผลไมผลิตได 
150,000 ตันตอป สัตวน้ำผลิตไดปละ 
200,000 ตันตอป ปศุสัตวผลิตไดปละ 
30,000 ตันตอป สินคาสำคัญตอมา 
คือยางพารา ป 2556 เวียดนามผลิต 

น้ำยางได 9 แสนตัน (ป 2563 มี 
เปาหมายการผลิต  1.2 ลานตัน) เพื่อ 
ผลิตยางแทง SVR3L และ SVR10 
สวนใหญสงไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา 
และอินเดีย พื้นที่ปลูกยางพารารอยละ 
50 อยูในภาคตะวันออกเฉียงใตติดกับ 
สามเหลี ่ยมปากแมน ้ำโขงและภาค 
กลางรอยละ 30 จังหวัดที่ปลูกมากคือ 
จังหวัดบิ่ง ฟวก (Binh Phuoc) 
รอยละ 22 จังหวัดทา นิง (Tay Ninh) 
รอยละ 10 และจังหวัดบิ่ง เซือง (Binh 
Duong) รอยละ 18 นอกจากนั้น 
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กระจายอยูในภาคเหนือ 
เวียดนามมีการขยายพื ้นที ่ปลูก 

กาแฟโรบัสตาอยางตอเนื ่องจากที ่มี 
พื้นที่ปลูกเพียง 6 หมื่นไรในป 2518 
เพิ่มเปน 2 แสนกวาไร ในป 2528 
และตัวเลขลาสุดในป 2556 มีพื้นที่ 
ปลูกเพิ่มจำนวนเปนมากกวา 4  ลาน 
ไร รอยละ 95 เปนกาแฟโรบัสตา สวน 
พื้นที่ปลูกอราบิกามีเพียง 240,000 ไร 
เทานั้น สวนใหญปลูกทางตอนเหนือ 
ของเวียดนาม กาแฟโรบัสตาปลูกมาก 
ที่สุดอยูในที่ราบสูงตอนกลาง (Central 
Highlands) หรือที่เรียกวาที่ราบสูง 

“Buan Ma Thout” ซึ่งมีปลูกใน 5 
จังหวัดไดแก จังหวัดลัมดอง (Lam 
Dong) ดากไน (Dak Nai) ดักลัก (Dak 
Lak) ดองไน (Dong Nai) และ เกียไหล 
(Gia Lai) โดยศูนยกลางในการผลิต 
อยูที่จังหวัดดักลักจำนวน 1.2 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 37 ของจำนวนพื้นที่ 
ปลูกท้ังหมด รองลงมาคือจังหวัดลัมดอง 
รอยละ 25 และจังหวัดดัก นอง และ 
เกียไหล รอยละ 14 ซึ่งทั้งหมดคิดเปน 
รอยละ 96 ของการผลิตของประเทศ 
ผลผลิตตอไรของเวียดนามอยูที่ 400 
กก.ตอไร ซ่ึงสูงท่ีสุดในโลก ตลาดสงออก 

กาแฟของเวียดนามอยูในแถบประเทศ 
ยุโรปมีเยอรมันเปนลูกคารายใหญที ่ 
เฉพาะที่เยอรมันเปนสงออกเปนแสน 
ตัน ป 2558 ผลิตโรบัสตาได 28 ลาน 
กระสอบ (กระสอบละ 60 กก.) และ 
อราบิกา 2 ลานกระสอบ 

สำหรับมันสำปะหลัง ป 2557 
เวียดนามสามารถผลิตได 11 ลานตัน 
ประสิทธิภาพการผลิตอยูที่ 19 ตันตอ 
เฮกตาร หรือ 1 ไร ได 3 ตัน พื้นที่ 
ปลูกสวนใหญอยูในแถบที่ราบสูงตอน 
กลางและภาคตะว ันออกเฉ ียงใต  
บริเวณจังหวัด Tay Ninh จังหวัด Gai 
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Lai จังหวัด Dac Lak Da จังหวัด Dak 
Nong และจังหวัด Binh Phouc ซึ่ง 
เปนจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศ 
กัมพูชา ไดแก จังหวัดมณฑลคีรี 
(Mondulkiri) กระแจะ (Kratie) รัตนะคีรี 
(Ratanakiri) ผลผลิตสวนใหญสงออก 
แปงมันสำปะหลัง (Cassava Starch) 
รอยละ 70 ที่เหลือสงออกเปนหัวมัน 
และมันเสน ตลาดหลักอยูในประเทศ 
จีน ปจจุบันเวียดนามมีโรงงานแปรรูป 
เอทานอลอยู 7 แหง ที่เมืองดองไน บิง 
ฟวก (Binh Phuoc) ดัก นอง (Dak 
Nong) และกอนทอม (Kon Tum) เริ่ม 
ใช E5 ในเดือนธันวาคม 2558 และ 
E10 ปลายป 2560 สำหรับผลไมใน 
เวียดนามมีพ้ืนท่ีปลูก 850,000 เฮกตาร 
หรือ 5.3 ลานไร โดยกระจายท้ังประเทศ 
ใน 5 พื้นที่ สามเหลี่ยมปากแมน้ำโขง 
มีพื้นที่ปลูก 35 เปอรเซ็นต ปลูกผลไม 
เกือบทุกชนิดไดแก มะนาว มะมวง 
ลำไย เงาะ แกวมังกร มังคุค กลวย 
สัปรด และลูกน้ำนม (Star Apple) 
และภาคเหนือท้ังภาคมีพ้ืนท่ีปลูกรอยละ 
36 สวนภาคตะวันออกเฉียงใต เปน 
แหลงผลิตผลไมอันดับสองในจังหวัด 
โฮจิมินห และดองไน และยังเปนตลาด 
ขายคาปลีกและคาสงของเวียดนามที่ 
ใหญสุดของเวียดนาม ผลไมที่แตกตาง 
จากสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงคือทุเรียน 
ซึ่งมีทั้งหมด 20 สายพันธุ ที่นิยมจะ 
เปนพันธุ RI6 เนื้อทุเรียนจะเปนสี 
เหลืองเขม สำหรับพันธุผลไมที่นิยม 
ในเวียดนามไดแก มะมวงพันธุ Hoa 
Loc สัมโอพันธุ Da Xanh  ลำไยพันธุ  
Xuong Com Vang หากดูศักยภาพ 
การผลิตผลไมของเวียดนาม ป 2557 

พบวาเวียดนามผลิตไดปละ 7 ลานตัน 
แยกเปนกลวยมีสัดสวนการผลิตรอยละ 
15 มะมวงรอยละ 10.4 ลำไยรอยละ 
9.8 ลิ้นจี่รอยละ 9.2 สมรอยละ 6.4 
สัมโอรอยละ 5.5 สัปรดรอยละ 4.9 

แกวมังกรรอยละ 3.4 ทุเรียนรอยละ 3 
เงาะรอยละ 2.9 มะนาวฝรั่ง (Lemon) 
รอยละ 2.6 แอปเปลรอยละ 0.6 
ลูกพลัมรอยละ 1.1 และลูกพลับ 
รอยละ 1.1

ส่ิงท่ีภาคเกษตรกรรมของเวียดนาม 
แตกตางจากประเทศอาเซียน และ 
เปนสิ่งที่นาสนใจนำมาปรับใช คือการ 
บริหารจัดการภาคเกษตรกรรมภาย 
ในประเทศ  ผมแบงระดับการบริหาร 
จัดการออกเปน 3 ระดับ ระดับ 
เกษตรกรที่ถือครองครัวเรือนละ 3 ไร 
บรรพบุรุษสรางคานิยมไมไดลูกหลาน 
ขายท่ีดิน และยังมีสหภาพของเกษตรกร 
(Vietnam Farmer Union) มีภารกิจ 
อยู 10 ขอ หลักๆ คือ ชวยเหลือเกษตรกร 
ทั้งกฎหมาย เงินทุน ปจจัยการผลิต 
อบรมเกษตรกร สรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
และสมาคมเกษตรกร (Vietnam Farmer 
Association)  เพ่ือหาท่ีทำกินท่ีเหมาะสม 
สำหรับทำการเกษตร และสรางจิตสำนึก 
ใหเกษตรกรรักอาชีพ ระดับที่สองคือ 
หนวยงานเฉพาะทุกสินคาเขามาดูแล 
เชน Vinafood ดูแลการสงออกขาว 
Vinacafe ดูแลกาแฟทั้งระบบทั้งการ 
ผลิต แปรรูปและการสงออก Vinafruit 

ดูแลผักและผลไม และ Vinarubbers 
ดูแลอุตสาหกรรมยางพารา นอกจาก 
ระดับประเทศยังมี “Vietrade (Vietnam 
Trade Promotion Agency)” ทำ 
หนาที่สงออกครับ

จะเห็นไดวาเวียดนามเปนหนึ ่ง 
ในประเทศอาเซียนที่มีการผลิตสินคา 
เ กษตร ไม  ต  า ง จ ากประ เทศ ไทย 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก เชน ขาว 
และยังรวมถึงยางพารา มันสำปะหลัง 
และผลไม ดวย แมวาเวียดนามอาจจะ 
ไมใชคูแขงท่ีสำคัญของผลไมไทย 2 ชนิด 
(ทุเรียน และมะพราว) ที่ศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยไดร วมกับสำนักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวง 
พาณิชย ในการจัดทำยุทธศาสตรการ 
สรางโอกาสทางการคาการลงทุนและ 
พัฒนาตนแบบธุรกิจสินคาเกษตร อยู 
ในขณะนี้ การจัดทำยุทธศาสตรการ 
สร างโอกาสทางการค าการลงท ุน 
ดังกลาว เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาและยกระดับไทยใหเปนชาติ 
การคา (Trading Nation) และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการสงออกและ 
ลงทุนในตางประเทศของสินคาเกษตร 
ของไทย ตลอดจนการสรางความ 
เข มแข็งใหแกผ ู ประกอบการธุรก ิจ 
สินคาเกษตรไทย ใหปรับตัวใหอยูรอด 
และแขงขันได ภายใตเศรษฐกิจโลก 
และไทยเปลี่ยนแปลงสูยุคใหม

สิ่งที่ภาคเกษตรกรรมของเวียดนามแตกต่างจาก
ประเทศอาเซียน และเป็นสิ่งที่น่าสนใจนำมาปรับใช้ 
คือการบริหารจัดการภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ  
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวมี
การเปลี ่ยนแปลงตลอด 
เวลาตามพฤติกรรมและ 

รสนิยมของนักทองเที่ยว ประกอบกับ 
ปจจัยแวดลอมอื่นๆ ที่มีสวนกำหนด 
การตัดสินใจทองเที่ยว ไมวาจะเปน 
ภาวะเศรษฐกิจ คาเดินทาง และความ 
เสี่ยงจากภัยตางๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ 
และภัยกอการราย สถานการณการ 
ทองเที่ยวในแตละภูมิภาคและประเทศ 
จึงมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ปจจัย 
สำคัญและพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ 
นาสนใจในป 2559 มีดังนี้

ปัจจัยกำหนดการ
ท่องเท่ียวโลกในปี 2559 

ปจจัยกำหนดการทองเที่ยวโลก 
ในป 2559 จะยังเปนปจจัยเดิมที่ 
เกิดขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา และยัง 
คงเปนปจจัยที่ตองเฝาติดตามตอเนื่อง 
ไดแก 

• ภัยกอการราย กลุมผูกอการ 
รายมุ งเปาไปยังประเทศที่เปนแหลง 
ทองเท่ียวสำคัญมากข้ึน โดยเหตุวินาศ- 
กรรมในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 จากกลุม 
รัฐอิสลาม (Islamic State : IS) สราง 

ความกังวลถึงเหตุกอการรายที่มุงเปา
ไปที่แหลงทองเที่ยวเมืองใหญเพื่อหวัง 
ผลใหเกิดความเสียหายตอผูบริสุทธิ ์ซึ่ง 
มีผลกระทบคอนขางรุนแรงตอประเทศ 
ที่เกิดเหตุ ปจจุบันหลายประเทศใน 
ยุโรปถือเปนประเทศที่มีความเสี่ยงใน
การเปนเปาหมายของกลุม IS เชน 
เดียวกัน กอนที่ถัดมาจะเกิดเหตุระเบิด 
ตอเน ื ่องหลายจ ุดในกร ุงจาการ ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมกราคม 
2559 สวนกรณีของไทยท่ีเกิดเหตุระเบิด 
ที ่ยานราชประสงคในเดือนสิงหาคม 
2558 ก็ถือเปนภัยกอการรายที่มุงเนน 
สถานที่ทองเที่ยว สถานการณดังกลาว 
สงผลใหความเสี่ยงของแหลงทองเที่ยว 
จากภัยกอการรายกลายเปนปจจัยหนึ่ง 
ที ่นักทองเที ่ยวนำมาพิจารณาเลือก 
วางแผนทองเที่ยวมากขึ้น และถือเปน 
ความเสี่ยงสำคัญที่สรางความผันผวน
ใหกับประเทศที่เปนแหลงทองเที ่ยว 
สำคัญ

• ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ 
ของแตละประเทศถือเปนตัวชี้วัดความ 
สามารถในการใชจายของนักทองเที่ยว 
ประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการใชจายดาน 
การทองเที่ยว โดยภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ยังรักษาอัตราการขยายตัวไวไดเล็ก

นอย เฉลี่ยราวรอยละ 3.5 ในชวง 5 
ปที่ผานมา ทำใหจำนวนนักทองเที่ยว 
ตางชาติของโลก (International 
Arrivals) ยังคงขยายตัวไดเฉลี่ยรอยละ 
4.5 ในชวง 5 ปที่ผานมา เพิ่มขึ้นมา 
อยูที่ 1,184 ลานคน ในป 2558 โดย 
นักทองเที่ยวจากจีน สหรัฐฯ และ 
สหราชอาณาจักร ยังขยายตัวด ีขณะที ่
นักทองเที่ยวเยอรมนี อิตาลี และ 
ออสเตรเลีย ขยายตัวเพียงเล็กนอย 
สำหรับแนวโนมการทองเท่ียวในป 2559 
The World Tourism Organization 
คาดวาจำนวนนักทองเที ่ยวตางชาติ 
ของโลกจะขยายตัวรอยละ 4 สอดคลอง 
กับที่ International Monetary 
Fund (IMF) คาดวาเศรษฐกิจโลกจะ 
ขยายตัวเหลือรอยละ 3.4 ในป 2559 

• ตนทุนการเดินทางระหวาง 
ประเทศ ราคาเฉลี่ยคาโดยสารทาง 
อากาศของโลกในชวง 8 เดือนแรก 
ของป 2558 ลดลงรอยละ 13 จาก 
ชวงเดียวกันของปกอนหนา เปนผลจาก 
ราคาน้ำมันในตลาดโลกที ่ปรับลดลง 
และภาวะการแขงขันของสายการบิน
ที่คอนขางรุนแรง ตนทุนการเดินทาง 
ที่ลดลงดังกลาวเปนปจจัยดึงดูดใหนัก
ทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวยังตาง

อ

กระแสการท่องเที่ยวโลก
ในปี 2559
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ประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตาม คา 
โดยสารทางอากาศในป 2559 คาดวา 
จะไมปรับลดลงเชนปกอน เนื่องจาก 
ราคาน้ำม ันในปจจ ุบ ันถ ือว าอย ู  ใน 
ระดับต่ำมากแลว

กระแสการท่องเที่ยว
ในปี 2559 

• การทองเท่ียวแบบ Bleisure 
นิตยสาร Fortune คาดการณวาการ 
ทองเที่ยวแบบ Bleisure จะไดรับ 
ความนิยมมากขึ้นในป 2559 โดย 
“Bleisure” มาจากคำวา “Business” 
(ธุรกิจ) ผสมกับ “Leisure” (พักผอน) 
นั่นคือการผสมผสานการเดินทางทาง
ธุรกิจเขากับการทองเที่ยวเพื่อพักผอน 
โดยผู ที ่จำเปนตองเดินทางเพื ่อการ 
ทำงานใชเวลาสวนหนึ่งหรือยอมที่จะใช 
เวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือรวมโปรแกรมทองเท่ียว 
ไวดวย โดยอาจเปนการทองเที่ยวเพียง 
ลำพังหรือพาครอบครัวเดินทางไปดวย 

สวนหนึ ่งที ่การทองเที ่ยวแบบ 
Bleisure ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น มา 
จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมที ่ทำใหการติดตอ 
สื่อสารและการสงผานขอมูลระยะทาง 
ไกลทำไดสะดวกรวดเร็วและงายดาย 
รวมถึงความสามารถของโทรศัพท 
มือถือและแท็บเล็ทที่ทำงานไดหลาก
หลายและรวดเร็ว อาทิ การทำงาน 
เอกสาร การสงขอความ และการสง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส จึงทำใหการ 
ทำงานกับการทองเที่ยวสามารถกลม

กลืนไปดวยกันมากขึ้น
• โทรศัพทมือถือมีบทบาทมาก 

ขึ้นในการเดินทางทองเที่ยว จากอดีต 
ที่โทรศัพทมือถือเปนเพียงเครื ่องมือ 
สื่อสารระหวางบุคคลเทานั้น ปจจุบัน 
โทรศัพทมือถือแบบ Smartphone มี 
ความสามารถหลากหลาย ไมวาจะ 
เปนการคนหาขอมูลสถานที่ทองเที่ยว 
ขอมูลพยากรณอากาศ ตารางเวลา 
รถไฟและเครื่องบิน อีกทั้งปจจุบัน 
แอพพลิเคชั่นอยาง Uber ก็สามารถ 
ใชเรียกรถแท็กซี ่ไดในหลายประเทศ 
ทั่วโลก รวมถึงแอพพลิเคชั่นสำหรับ 
จองโรงแรม เชน Booking.com และ 
Tripadvisor นอกจากนี้ โทรศัพท 
มือถือยังสามารถเปนแผนที ่นำทาง 
กลองถายภาพ และเครื่องบันเทิงยาม 
วาง อาทิ เลนเกมส และดูภาพยนตร 
ซึ่งความสามารถที่หลากหลายดังกลาว 
ทำใหปจจุบันโทรศัพทมือถือกลายเปน 
อุปกรณสำคัญในการเดินทางทองเที่ยว 
ไปโดยปริยาย

• กลุมนักทองเท่ียวรวมคนหลาย 
รุน (Multigeneration) มีแนวโนม 
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุมนักทองเที่ยวที่ 
รวมคนหลากหลายรุน อาทิ รุนปูยา 
รุนพอแม และรุนลูก ไมใชเรื่องใหม 
แตแนวโนมผูสูงอายุมีชีวิตยืนยาวมาก 
ขึ้น ทำใหการทองเที่ยวที่รวมคนหลาย 
รุ นมีแนวโนมพบเห็นไดมากขึ้นอยาง 
ไมนาแปลกใจ 

• การทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Travel) ยังมีแนวโนม 

ขยายตัว Global Wellness Summit 
สำรวจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พบ 
วายังมีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่สูง 
กวาการทองเที่ยวแบบธรรมดาถึงราว 
รอยละ 50 อยางไรก็ตาม สาเหตุสวน 
หนึ่งมาจากมุมมองของนักทองเที ่ยว 
ตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นมีความ 
หมายกวางขึ้น จากเดิมที่สวนใหญ 
หมายถึงนักทองเที ่ยวที ่เนนเดินทาง 
ไปใชบริการสปาเปนหลัก ปจจุบันนัก  
ทองเที่ยวสวนหนึ่งอาจรวมการเดินทาง 
ไปฝกหรือบำบัดร างกายดวยโยคะ 
และการทองเที่ยวเดินปาเพื่อสุขภาพ 
เขาไปดวย

• แนวโนมการทองเที่ยวดวย 
รถยนตมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมัน 
ที่ปรับลดลงทำใหการทองเที ่ยวดวย 
รถยนตเปนตัวเลือกที่ไดรับความนิยม 
เพ่ิมข้ึน อาทิ การเชารถยนตในประเทศ 
ปลายทางเพื่อใชทองเที่ยว และการขับ 
รถยนตทองเที่ยวขามประเทศ ซึ่งการ 
ที ่ราคาน ้ำม ันปร ับลดลงทำให การ 
ใชรถยนตมีความคุ มคามากขึ ้นเมื ่อ 
เทียบกับการเดินทางดวยระบบขนสง 
สาธารณะ ประกอบกับความสะดวก 
จากการใชโทรศัพทเพื ่อเปนแผนที ่ 
นำทาง ธุรกิจบริการเชารถที่ขยายตัว 
และความจำเปนในการใชรถยนตสำหรับ 
การทองเที่ยวแบบ Multigeneration 
ยังมีสวนสนับสนุนความนิยมทองเที่ยว 
ดวยรถยนตเพิ่มขึ้น 
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ชาลง อีกท้ังยังไมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
ใหมๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และกระตุ นใหเกิดการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจของโลก  

และหากพิจารณาถึงสภาพแวดลอม 
ภายในประเทศ ประเทศไทยยังคงมีความ 
เสี ่ยงในการสูญเสียขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งใน 
จุดออนของประเทศน้ัน คือ “โครงสราง 
พื้นฐาน” ที่ขาดความครอบคลุมทั้งทาง 

ดานปริมาณและคุณภาพ  
ซึ ่งความสำคัญของการพัฒนา 

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง 
ไดสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของ 
เมือง กระจายความเจริญสูภูมิภาค 
รองรับการทองเที่ยว สรางโอกาสของ 
ธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมการลงทุน 
ของเอกชน เกิดการใชจายของภาครัฐ 
เกิดการจางงาน สรางรายได กระตุน 
การบริโภค และกระตุนเศรษฐกิจ 

ด  ว ย สภ าพแวดล  อ ม 
ของโลก ไมวาจะเปนดาน 
เศรษฐกิจ ที่มีผลสืบเนื่อง 

จากวิกฤตเศรษฐกิจป 2551-2552 และ 
วิกฤตยูโรโซน ผนวกดวยความเส่ียงจาก 
ปญหาเงินเฟอ เปนผลมาจากมาตรการ 
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ 
ยุโรปและญี่ปุน และเนื่องดวยการเขา 
สูสังคมผูสูงอายุ ความตองการสินคา 
และบริการของโลก การออมขยายตัว 

ด

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
â´Â

ทีมบรรณาธิการ
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Line จากสนามบินเพื่อไปตอรถไฟสาย 
สีแดงที ่South Station เพื่อมุงหนาไป 
ปลายทางที่ Kendall Square/MIT 
การมา Boston ครั้งนี้ถือไดวาเปน 
ครั้งที่ 3 โดย 2 ครั้งแรก เปนการมา 
ทองเท่ียวเย่ียมชมมหาวิทยาลัยในฐานะ 
นักทองเที่ยว ไมไดไปสัมผัสบรรยากาศ 
แบบครั้งนี้เลย สวนใหญการมาเที่ยว 
มหาวิทยาลัยดังใน Boston นักทอง 
เที่ยวก็จะไป 2 ที่หลักๆ ไม MIT ก็ 
Harvard University ดังนั้นการมา 
ครั้งนี้ของผมถือไดวาเปนครั้งแรกที่จะ 
เขาไปรวมใน Management Executive 
Program จริงๆ และไดมีโอกาสพบ 
กับคณาจารยและผูเชี่ยวชาญที่ดำเนิน 
งาน Acceleration Program และ 
Innovation Lab ตางๆ ท่ีชวยเสริมสราง 

ผูประกอบการท่ีขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 
และถือไดวาเปนสถาบันที่มีวัฒนธรรม 
ทางการเปนผูประกอบการ (Entre- 
preneurial Culture) ที่เขมแข็งมาก 
โดยเม ื ่อรวบรวมรายได ของบร ิษ ัท 
ทั้งหมดที่ผูกอตั้งเปนศิษยเกาของ MIT 
แลวจะถือไดวามีขนาดเศรษฐกิจใหญ 
ถึงลำดับที่ 11 ของโลก 

Massachusetts Institute of 
Technology หรือท่ีมีช่ือยอท่ีเปนท่ีรูจัก 
กัน MIT ซึ่งถือไดวาเปนมหาวิทยาลัย 
ชั ้นนำโดยเฉพาะในดานว ิศวกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกอตั้งขึ้น 
เมื่อป ค.ศ. 1861 เพื่อตอบสนองยุค 
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
โดยในชวงแรกของ MIT อยูที่ฝง 
Boston จนหลังสงครามโลกไดยาย 
Campus มาที่ฝง Cambridge เมื่อป 
ค.ศ. 1916 เทคโนโลยีที่สำคัญในชวง 
สงครามที่ MIT ไดวิจัย คิดคนและ 
ประดิษฐขึ้นมาคงจะไมพนเทคโนโลยี 
เรดาร (Radar) และระบบนำทางโดย 
ใชคอมพิวเตอร (Inertial Navigation 
System) ซึ่ง Lab ที่คิดคนเทคโนโลยี 
ดังกลาวคือ MIT Lincoln Lab 
อยางไรก็ดีสิ่งที่นาสนใจของ MIT คง 
ไมพน MIT Motto โดยคำกลาวไมวา 
จะเปน Provost หรือผูบริหารระดับ 
สูงของมหาวิทยาลัย ตางเนนย้ำและ 

จากการที่ผมไดมีโอกาส
เขารวมเปนหนึ ่งในทีม 
Bangkok Metropolitan 

ของ MIT Regional Entrepreneurship 
Accelerator Program (MIT REAP) 
รุนท่ี 3 (Cohort 3) ซ่ึงมี รศ.ดร.เสาวณีย 
ไทยรุงโรจน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เปนแชมปเปยนในการ 
นำทีม โดยสมาชิกในทีมจะตองมีบทบาท 
ใน 5 ภาคสวนซึ่งประกอบไปดวย ผู 
ประกอบการ มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคเงินทุน เมื่อเครื่องบิน 
ลงที่สนามบิน Logan International 
Airport ก็ไดมีโอกาสน่ังรถไฟสาธารณะ 
ซึ่งที่ Boston นิยมเรียกกันวา “T” 
ซึ่งก็นาจะยอมาจาก Train หรือไมก็ 
Transportation โดยผมน่ังสาย Silver 

จ

MIT REAP and 
IDE Ecosystem @ MIT
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แสดงจุดยืนของ MIT ตลอด นั้นก็คือ 
Mens et Manus ในภาษาลาติน หรือ 
Mind and Hand ในภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเปนหลักการอยางเปนทางการของ 
ความคาดหวัง จากนักศึกษา MIT ทุกคน 
โดย Motto ดังกลาวไดเกิดขึ้นมาจาก 
ผูกอตั้ง MIT: William Barton Rogers 
ที่ตองการสรางการศึกษาเพื่อสามารถ 
นำไปใชในเชิงปฏิบัติจริง (Education 
for Practical Application) จะเห็น 
ไดวา Motto นี้ไดปรากฏอยูในตรา 
ประทับอยางเปนทางการของสถาบัน

จากอดีตถึงปจจุบัน MIT ไดมี 
สวนหนึ่งในการสรางเทคโนโลยีที่สำคัญ 
ตางๆ และสรางองคความรูไมวาจะเปน 
ในดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ชีวิวิทยา เศรษฐศาสตร 
มนุษยศาสตร และการบริหารจัดการ 
โดยจนกระทั้งถึงป ค.ศ. 2015 MIT ได 
มีคนที่ไดรับรางวัลโนเบลถึง 85 คน 
การที่ผมไดเขามาสัมผัสการอบรมของ 
MIT REAP ครั้งนี้ ทำใหผมไดเห็น 
มุมมองของคณาจารยของ MIT ใน 
การศึกษาเพ่ือนำไปใชจริง หรือการเนน 
การปฏิบัติจริงตาม Motto ของ MIT 
อยางชัดเจน โครงการ MIT REAP 
เปนแคปสโตนสำคัญในการร่ิเร่ิมในแตละ 
ภูมิภาคทั่วโลก ที่ทาง MIT ออกแบบ 

เพื่อที่จะชวยภูมิภาค (Regions) ตางๆ 
ในการเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การสรางงานผานการสรางผูประกอบการ 
ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Innovation- 
Driven Entrepreneurship: IDE) โดย 

โครงสรางการอบรมแบงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ 4 ครั้งดวยกัน โดยครั้งแรก 
ที่ผานมาเปนการสรางความเขาใจใน 
องคประกอบการ 3S: Stakeholders, 
System, และ Strategy เพื่อสราง 
IDE Ecosystem รวมไปถึงการสราง 
วิสัยทัศนของภูมิภาคในการสรางผู  
ประกอบการท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

สำหรับการเขารวมการอบรมครั้งนี้ซึ่ง 
เปนครั้งที ่ 2 ไดมุงเนนการนำวิสัยทัศน 
ท่ีไดริเร่ิมทำออกมาในเชิงปฏิบัติ (From 
Vision to Practical Action) สวน 
ในครั้งที่ 3 นั้นจะไปทำการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการจริงที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน 
ซึ ่งเปนหนึ ่งในภูมิภาคที ่เขารวมการ 
อบรมครั้งนี้ 

การเขารวมอบรมครั้งนี้ ทางทีม 
งานของ MIT คัดเลือกทีมที่จะเขามา 
รวมใน MIT REAP อยางเขมขน ไมวา 
สมาชิกในทีมจะเปนหนึ่งในบุคคลที่มี 
บทบาทสำคัญและสามารถท่ีจะขับเคล่ือน 
ของ Stakeholders ทั้ง 5 ภาคสวน 
แลว ยังตองมีพันธสัญญาในการสราง 
และพัฒนา IDE ใหเกิดขึ้นในภูมิภาค 
ของตนเองดวย โดยมีการอบรม การ 

เช็คอิน ติดตามและประเมินผล กลยุทธ 
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค อีก 
ทั ้งยังใหคำแนะนำอยางใกลชิดเปน  
เวลาถึง 2 ป โดยทางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยไดทุมงบประมาณอยาง 
สูงเพื่อที่ใชเปนคาใชจายในดานตางๆ 
ในการเขารวม นอกจากนี้ยังรวบรวม 
สมาชิกจากภาคสวนตางๆ ที่มีบทบาท 

ประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีมากมาย เรียกว่า 
มีขีดความสามารถทางนวัตกรรมสูงมาก (High 
Innovation Capacity) แต่สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นขาด 
คือวัฒนธรรมการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น 
ผู้ประกอบการ วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ไม่ชอบรับ 
ความเสี่ยง เยาวชนต่างมีความคาดหวังที่จะจบ 
การศึกษาในระดับสูงเพื่อเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ๆ 
ทำให้การสร้างการประกอบการในประเทศญี่ปุ่นต่ำ
มาก ระบบเศรษฐกิจต่างเพิ่งพาบริษัทใหญ่ และ 
เป็นปัญหาอย่างมากในการสร้างผู้ประกอบการ 
รายใหม่ (New Venture) 
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สำคัญในการเขารวมโครงการนี ้ดวยวา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยใหความสำคัญ 
อยางมากในการสรางผูประกอบการ

ส่ิงท่ีนาสนใจอยางมาก คือ ภูมิภาค 
ตางๆที่เขารวมอบรมในโครงการ MIT 
REAP นี้ โดย Cohort 3 หรือภูมิภาค 
ที่เขารวมในกลุมที ่3 นี้ประกอบไปดวย 
8 Regions ดวยกัน ไดแก 1) Al 
Madinah, Saudi Arabia, 2) Ashdol, 
Israel, 3) Beijing, China, 4) Santiago, 
Chile, 5) Southwest, Norway, 6) 
Tokyo, Japan, 7) Wales, United 
Kingdom และ 8) Bangkok, Thailand 
นอกจากนี้ยังมีประเทศอยาง South 
Korea และ Singapore ใน Cohort 2 
เขามาอบรมในงานนี้ดวย จากการที่ 
ไดมีโอกาสพูดคุยกับทีม MIT REAP 
จากภูมิภาคอื่นๆ ผมไดใหความสนใจ 
ประเทศอยางประเทศญี่ปุนที่ถือไดวา 
เปนประเทศที่พัฒนาแลวและมีขนาด
เศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับตนๆ ของ 
โลก หรือแมกระทั่งประเทศอิสราเอล 
ที่เรียกตนเองวา Startup Nation ยัง 
เขามาอบรม คำถามที่สำคัญคือ “ทำไม 
ถึงเขารวมอบรม?” สำหรับประเทศที่ 
กำลังพัฒนาอยูเหมือนกับประเทศไทย 
คงจะไมตองต้ังคำถาม แตอยางประเทศ 
ที ่พ ัฒนาแล วและเป นผ ู นำในด าน 

Startup กลับเขารวมอบรม สะทอน 
ใหเห็นถึงความตองการของประเทศที่ 
มีเปาหมายในการพัฒนาตออยางตอ 
เนื่อง เมื่อเขาไปคุยกับเพื่อนบานเรา 
อยางญี่ปุน ปรากฎวาประเทศญี่ปุนมี 

เทคโนโลยีมากมาย เรียกวา มีขีดความ 
สามารถทางนวัตกรรมสูงมาก (High 
Innovation Capacity) แตส่ิงท่ีประเทศ 
ญ่ีปุนขาดคือวัฒนธรรมการสรางเยาวชน 
รุนใหมใหเปนผูประกอบการ วัฒนธรรม 
ของคนญี่ปุน ไมชอบรับความเสี่ยง 
เยาวชนตางมีความคาดหวังที่จะจบการ 
ศึกษาในระดับสูงเพ่ือเขาทำงานในบริษัท 
ใหญๆ ทำใหการสรางการประกอบการ 
ในประเทศญ่ีปุนต่ำมาก ระบบเศรษฐกิจ 
ตางเพิ่งพาบริษัทใหญ และเปนปญหา 
อยางมากในการสรางผู ประกอบการ 
รายใหม (New Venture) 

ที ่น าสนใจอีกประเทศหนึ ่งค ือ 

ประเทศอิสราเอล ซ่ึงทาง Dan Senor & 
Saul Singer ไดเขียนหนังสือ “Start-up 
Nation: The Story of Israel’s 
Economic Miracle” กลับมาเขาเปน 
หนึ่งใน MIT REAP Cohort 3 ซึ่งเปน 

รุนเดียวกัน สำหรับประเทศอิสราเอล 
นั้นมีจำนวนประชากรเพียง 7.1 ลาน 
คน มีทรัพยากรธรรมชาตินอยมาก อีก 
ทั ้งย ังม ีศ ัตร ูตามตะเข ็บชายแดนที ่ 
ลอมรอบประเทศ กลับปรากฎวาเปน 
ประเทศที่มีบริษัทเกิดใหม (Start-up 
Companies) เกิดขึ้นมากกวาญี่ปุน 
อินเดีย เกาหลีใต แคนาดา  อยางยอๆ 
ทำไมประเทศอยางอิสราเอล ที่ขึ้นชื่อ 
วา Start-up Nation เขามาเรียนกับ 
ทาง MIT จากที่ไดพูดคุยกันปรากฎวา 
ในภาพรวมของประเทศเปนอยางง้ันจริง 
แตในภูมิภาคที่เขามาเรียนนั้น ที่เรียก 
วา Ashdol ตางมีความมุงม่ันท่ีจะสราง 

ประเทศอิสราเอลนั้นมีจำนวนประชากรเพียง 
7.1 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก อีกทั้ง 
ยังมีศัตรูตามตะเข็บชายแดนที่ล้อมรอบประเทศ 
กลับปรากฎว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทเกิดใหม่ 
(Start-up Companies) เกิดขึ้นมากกว่า ญี่ปุ่น 
อินเดีย เกาหลีใต้ แคนาดา  
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และพัฒนาระบบนิเวศผูประกอบการ 
อยางตอเนื่องและไมหยุดอยูเพียงจุด 
เดิม สงผลทำใหผมตางทั้งตื่นเตนกับ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคอ่ืน ผสมกับความ 
หวั่นเกรงของการปรับตัวของประเทศ 
ไทยที่ยังตองแขงขันกับประเทศอื่นๆ 
ไมวาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
เทคโนโลยี แนนอนวาประเทศไทยนำ 
โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร และ 
คณะกรรมการสานประชารัฐไดผลัก 
ดัน ทำใหประเทศไทยเกิด Startup 
Thailand ขึ้นแลวเมื่อเดือนเมษายน 
ที ่ผ านมาอีกทั ้งย ังเร ิ ่มกระจายไปสู  
ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศไทย แตก็ยัง 
อดเปนกังวลกับพลวัตการแขงขันที ่ 
เกิดขึ้นไมได

สำหรับ MIT กับ Sloan School 
of Management นั้น ถือไดวาเปน 
หนึ่งในสถาบันที่มีการขับเคลื่อนและ 
ปรับเปลี ่ยนคนที ่มีองคความรู ทีเปน 
เทคนิคอยางมากหรือท่ีเรียกวานักศึกษา 
ที่พูดคุยกับคนไมเปนนอกจากคอมพิว- 
เตอร หรือเครื่องมือแล็ป ใหเปนคนที่ 
เขาใจองคความรู ทางธุรกิจไดอยาง 
สมบูรณและสามารถที ่เปลี ่ยนแปลง 
นักศึกษาที่มีลักษณะดังกลาวใหเปนผู 
ประกอบการการไดอยางประสบความ 
สำเร็จ โดย MIT Sloan มีโครงการ 
ศูนย และกิจกรรมตางๆ ท่ีจะชวยสงเสริม 
นักศึกษาของ MIT ใหเปน Startup 
อยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ีการนำเสนอ 
ไอเดีย เทคโนโลยี เงินทุน Mentors 

และเวที ในการ Pitching ตางๆ ลวน 
เกิดขึ้นเพื่อเปนระบบนิเวศของ MIT ได 
อยางลงตัว ทั้งนี้ผมไดมีโอกาสเขาไป 
เดินทัวรในศูนย Martin Trust Center 

for MIT Entrepreneurship ซึ่งเปน 
ศูนยที่จัดทำโครงการ MIT REAP ขึ้น 
และไดมีโอกาสพูดคุยกับทาง Bill Aulet 
ที่เปน Director ของศูนยนี้ สิ่งที่ผมได 
และประทับใจมากจาก Bill คือ การที่ 
มุงเนนในการพัฒนาคน ซ่ึงเปรียบเสมือน 
กับ Software ไมใช Hardware การ 
สรางผูประกอบการจะตองเกิดขึ้นจาก 
คน การทำโครงการเรงรัดผูประกอบการ 

(Accelerator Program) ไมไดมุงเนน 
ที่โครงการหรือไอเดีย (Projects or 
Ideas) แตมุงเนนที่นักศึกษาหรือคน 
(Students or People) ทำใหคนที่ 

ผานกระบวนการดังกลาวมาแลวถึงแม 
จะลมเหลวแตเมื ่อคนเหลานี ้กลับมา 
เริ ่มทำใหมอีกครั้งโอกาสที่จะประสบ 
ความลมเหลวยอมนอยลง และสามารถ 
สรางการเติบโตอยางกาวกระโดดใน 
แบบ IDE ไดอยางแทจริง ดังนั้นการ 
ปลอยใหนักศึกษาลมเหลว กลับเปน 
บทเรียนท่ีสำคัญท่ีจะสรางความเขมแข็ง 
ของนักศึกษาใน MIT มากยิ่งขึ้น

Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship 

ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดทำโครงการ MIT REAP ขึ้น 

และได้มีโอกาสพูดคุยกับทาง Bill Aulet ที่เป็น 

Director ของศูนย์นี้ สิ่งที่ผมได้และประทับใจมาก 

จาก Bill คือ การที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคน ซึ่ง 

เปรียบเสมือนกับ Software ไม่ใช้ Hardware การ 

สร้างผู้ประกอบการจะต้องเกิดขึ้นจากคน การทำ 

โครงการเร่งรัดผู้ประกอบการ (Accelerator 

Program) ไม่ได้มุ่งเน้นที่โครงการหรือไอเดีย 

(Projects or Ideas) แต่มุ่งเน้นท่ีนักศึกษาหรือคน 

(Students or People) ทำให้คนท่ีผ่านกระบวนการ 

ดังกล่าวมาแล้วถึงแม้จะล้มเหลวแต่เมื่อคนเหล่านี้

กลับมาเริ่มทำใหมอ่ีกครั้งโอกาสที่จะประสบความ 

ล้มเหลวย่อมน้อยลง และสามารถสร้างการเติบโต 

อย่างก้าวกระโดดในแบบ IDE ได้อย่างแท้จริง  
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“โกง” คำสั้นๆ แตเปน 
ปญหาที ่อยู ค ู ส ังคมไทย 
มายาวนาน จนกลายเปน 

เร ื ่องปกติท ี ่ย ังม ีให เห ็นในปจจ ุบ ัน  
สิ ่งท ี ่ เก ิดข ึ ้นเป นเพราะการขาดจิต 
สำน ึกในเร ื ่องความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิต 
ทั้งที่ความเปนจริงเราถูกปลูกฝงเรื่อง 

ของความซื่อสัตยมาตั้งแตเด็กทั้งจาก 
ผูปกครอง คุณครู หรือกิจกรรมของ 
โรงเรียนอีกทั้งเพลง เด็กด ีที่มีขอปฏิบัต ิ
10 ขอ ถูกเปดใหฟงเพ่ือกระตุนจิตสำนึก 
และปลูกฝงหนาที่ของตนเอง การปลูก 
ฝงใหคนมีความประพฤติที่ดี จะตอง 
เริ่มตั้งแตในวัยเด็ก เหมือนการบมเพาะ 

เมล็ดและดูแลเอาใจใสใหมันเติบโต 
เปนตนกลาที่สมบูรณตอไป

“นักบัญชี” ถือเปนอาชีพหนึ่งที่ 
ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง 
มีการศึกษาเลาเรียนมาโดยตรง และ 
เปนอาชีพท่ีมีความรับผิดชอบสูง เพราะ 
ผู บริหารตองนำตัวเลขทางบัญชีไป 

ก

นักบัญชีไทย ไม่โกง
â´Â

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑ้¹»‚·Õ่ 3 ¡ÅØ‹ÁÇÔªÒ à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È ¤³ÐºÑÞªÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

นางสาวสุธาสิน  ทองใบ
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ละคนจะมีการแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือ 
ไมดีนั ้นขึ ้นอยู ก ับสถานการณที ่เอื ้อ 
อำนวยผลประโยชนตอตัวเองหรือคน 

ที่มีสวนไดสวนเสีย จึงจำเปนตองมีการ 
ปลูกฝงเยาวชนต้ังแตวันน้ีเพ่ือคนรุนใหม 
ที่ดีในอนาคต

“คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพ 
วิชาชีพพัฒนาสังคมไทย” ปรัชญา ปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีมุงม่ัน 
ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที ่ม ี 
คุณธรรมและจริยธรรม พรอมสงเสริม 

ทางดานวิชาชีพใหโดดเดนและมีคุณภาพ  
การเปนนักบัญชีที่มีคุณภาพและยึดมั่น 
จรรยานั้น สภาพแวดลอมหรือสถาน 

ศึกษาจึงมีสวนสำคัญในการปลูกฝ ง 
น ักบ ัญช ี ให  เป นคนด ีม ี ค ุณธรรม 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจึงเปน 
สถาบันการศึกษาชั้นนำทางดานธุรกิจ 
ที่เมล็ดพันธุเยาวชนหลายคนอยากเขา 
มาเพื ่อถูกปลูกฝงดานคุณธรรมและ 
บมเพาะวิชาชีพใหเจริญเติบโตตอไป

วิเคราะหผลประกอบการ วางเปาหมาย 
ดูแนวโนมและคาดคะเนทางธุรกิจ นัก 
บัญชีจึงเปรียบเสมือนเปนเข็มทิศที ่ 
คอยจัดทำและควบคุมตัวเลขใหมีความ 
เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ จะมากหรือ 
นอยเพียงใดขึ ้นอยู กับความซื ่อสัตย 
สุจริตของผูทำบัญชี อาชีพนักบัญชีจึง 
ไมตางกับอาชีพแพทยหรือนักกฎหมาย 
ที่ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ตอง 
ประกอบไปดวย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความละเอียดรอบคอบ การรักษาความ 
ลับ และไมนำเอกสารทางดานบัญชี 
เผยแพรตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรับ 
อนุญาต การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา อาชีพนักบัญชี 
จึงตองมีสิ ่งที่ยึดเหนี่ยวใหปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยไมละเลย 
หรือมองขามไป รวมถึงการมีความคิด 
ในเรื่องทุจริตที่ผิด โดยคิดวาเปนสิ่งที่ 
ใครๆก็ทำกัน หรือ ทำไมคนอื่นยังทำ 
ได หรือ ทำไมไมไปวาคนอื่นกอน ความ 
คิดเหลานี ้สะทอนใหเห็นวายังขาด 
แบบอยางที่ดีและอยูในสภาพแวดลอม 
ที่เห็นการทุจริตเปนเรื่องปกติ ซึ่งแต 

นักบัญชีจึงเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศที่คอยจัดทำ 
และควบคุมตัวเลขให้มีความเที่ยงตรงและ 
น่าเชื่อถือ จะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความ 
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ทำบัญชี อาชีพนักบัญชีจึง 
ไม่ต่างกับอาชีพแพทย์หรือนักกฎหมาย ที่ต้องมี 
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ต้องประกอบไปด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความละเอียดรอบคอบ การ 
รักษาความลับ และไม่นำเอกสารทางด้านบัญชี 
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต          
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ต้องยอมรับว่าความสำเร็จในวันน้ีมาจากพฤติกรรม 

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จำนวนผู้ใช้  Smart phone 

มีจำนวนมากขึ้น เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 

Device ออนไลน์มากขึ้น และ Device เป็นตัว 

ตัดสินในการเร่งให้ซื้อซ้ำ เมื่อโลกเปลี่ยนโฉมหน้าไป  

ต
μŒÍ§ÂÍÁÃÑºÇ‹Ò ªÑèÇâÁ§¹ÕéäÁ‹ÁÕ¡ÃÐáÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ã´·Õè¡ÓÅÑ§ÁÒáÃ§á«§·Ò§â¤Œ§ à·‹Ò¡ÃÐáÊ Startup ÍÕ¡áÅŒÇ ÁÕ 

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑÁÁ¹ÒÁÒ¡ÁÒÂ·Õè¨Ñ´¢Öé¹ à¾×èÍÃÇÁ¡ÅØ‹Á Startup ÃØ‹¹¾ÕèÁÒáªÃ�¤ÇÒÁÃÙŒãËŒÃØ‹¹¹ŒÍ§ ¹Ñè¹à¾ÃÒÐ¡ÒÃ 

àÃÔèÁμŒ¹Â‹ÍÁÂÑ§äÁ‹á¢ç§áÃ§á¹‹¹Í¹ áÅÐ¡Ç‹Ò¨Ð¶Ö§¢Ñé¹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò á¢ç§áÃ§ 100% ÁÕäÁ‹¶Ö§ 10% ´Ñ§¹Ñé¹äÍà´ÕÂ 

áÅÐ¤ÇÒÁÍÖ´¤×Í º·¾ÔÊÙ¨¹�º¹àÊŒ¹·Ò§¹Õé ·Ñé§ËÁ´¹Õé ¤Ø³ªÒ¤ÃÔμ ¨Ñ¹·Ã�ÃØ‹§Ê¡ØÅ áË‹§ FIRE ONE ONE ºÍ¡Ç‹Ò ¼‹Ò¹ÁÒ 

ËÁ´áÅŒÇ·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� â´Âà©¾ÒÐà»š¹ÃÒÂáÃ¡·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¡ÒÃàÃÔèÁμŒ¹ÂÔè§ÂÒ¡¡Ç‹Ò»̃¨¨ØºÑ¹ÁÒ¡ áμ‹ ³ 

ÇÑ¹¹Õé FIRE ONE ONE à¡Ô´áÅÐàμÔºâμÍÂ‹Ò§àμçÁÀÒ¤ÀÙÁÔ ¡Ñºá¹Ç¤Ô´ Digital Transformation ¡ÒÃ Migrate ¸ØÃ¡Ô¨¨Ò¡ 

¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� ÁÒà»š¹ â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í ·Õè¢³Ð¹Ñé¹á¹Ç¤Ô´¹ÕéÂÑ§ãËÁ‹ÁÒ¡ ̈ ¹ÂÒ¡¨Ðà¢ŒÒã¨ áμ‹ÁÕà¾ÕÂ§ ºÃÔÉÑ· áÊ¹ÊÔÃÔ ̈ Ó¡Ñ´ 

(ÁËÒª¹) ÅÙ¡¤ŒÒÃÒÂáÃ¡·ÕèÂÍÁàÊÕèÂ§¡Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´¹Õé áÅÐä»ä´ŒÊÇÂ¨¹»̃¨¨ØºÑ¹ FIRE ONE ONE ä´ŒÃÑº§Ò¹ãËŒ´ÙáÅ¶Ö§¡Ç‹Ò 

250 â¤Ã§¡ÒÃáÅŒÇ áÅÐ¹Ó¾ÒÅÙ¡¤ŒÒ¨Ò¡·Ø¡ÊÒ¢ÒËÅÑè§äËÅà¢ŒÒËÒá¹Ç¤Ô´¹Õé ¨¹»˜¨¨ØºÑ¹ºÃÔÉÑ·àμÔºãËÞ‹ ¡ÅÒÂà»š¹¾ÕèãËÞ‹ 

Ç§¡ÒÃ Startup ·ÓË¹ŒÒ·ÕèãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒÃØ‹¹ãËÁ‹·Õè¡ÓÅÑ§à¡Ô´ ÃÒÂäË¹ÁÕáÇÇ Ṍ ¡ç¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Ã‹ÇÁ·Ø¹ Í¹Ò¤μÍÑ¹ã¡ÅŒàμÃÕÂÁ 

¡ÒÃà»�´âÃ§àÃÕÂ¹ WEcosytem à¾×èÍÊÍ¹¹Ñ¡ Startup ãËŒà¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§ Branding Business Model ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÁÕ 

¤ÍÃ�ÊÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ à¨ŒÒ¢Í§áºÃ¹´�ãËŒà¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨º¹âÅ¡´Ô¨Ô·ÑÅ à¨Í¡Ñ¹á¹‹àÃçÇæ ¹Õé

ธุรกิจ โดยเริ่มใหงานแรกคือ การนำ 
Digital มาใชในการบริหาร โดยสราง 
Application ทางการขาย จนตอมา 
วิธีการนี้บูมมาก ขนาดเซลสามารถขาย 

ลูกคาผานทาง IPAD และเปนที่มา 
ของการยอมรับจากแสนสิริ จนเทงาน 
ใหทำมากกวา 250 โครงการแลว ซึ่ง 
นับเปนความสำเร็จที ่เร ิ ่มตนมาจาก 
การสนับสนุนของแสนศิริอยางแทจริง 

และสรางความมั่นใจใหพรอมเดินหนา 
หาลูกคารายใหม รายอื่นๆ ซึ่งปรากฏ 
วา เปนลูกคาองคกรขนาดใหญที่เขา 
มาใชบริการแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปน 

ปตท. SB furniture หรือ AIS เปนตน 
โดยมี Core business คือ Digital 
Transformation

“ตองยอมรับวา ความสำเร็จ 
ในวันนี้มาจาก พฤติกรรมผูบริโภคที่ 

Legend of 

FIRE ONE ONE

คุณชาคริต จันทรรุงสกุล CEO 
FIRE ONE ONE เลาใหฟงวา เขาเร่ิมตน 
ธุรกิจนี้ เมื่อป 2009 ตั้งแตจำนวน 
ผูใชโทรศัพทมือถือยังมีไมมาก แตคุณ 
ชาคริตมองไกลไปลวงหนาวา ตอไป 
คนไทยทุกคนตองมีโทรศัพทมือถือ 
แนนอน จึงตัดสินใจทำกอน คือ การ 
Migrate อพยพขอมูลจากคอมพิวเตอร 
มาไวที่โทรศัพทมือถือ เขายอมรับวา 
ในสมัยเริ ่มตนการอธิบายเรื ่องนี ้ให 
ลูกคาเขาใจเปนเรื่องลำบากมาก จนใน 
ที่สุดไปเขาตาผูบริหาร บริษัท แสนสิริ 
จำกัด (มหาชน) ที่คิดคลายๆกันคือ 
ตองการสร างความแปลกใหมทาง 

พา FIRE ONE ONE – DIGITAL TRANSFORMATION 

ผ่านบทพิสูจน์ Startup รายแรกของประเทศไทย 

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
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เมื่อโลกเปลี่ยน ชีวิต
เปลี่ยน เพราะ Digital

เมื่อทุกอยางเปลี่ยนไปสูโลกของ
ดิจิทัล คุณชาคริต ไดกลาววา แบรนด 
ตองปรับแนวรบ การบริการตองปรับ 
ตัวใหทันลูกคา เพราะปจจุบันลูกคา 
พรอม complain ไดตลอดเวลา 
ผานชองทางดิจิทัลของตัวเอง ทั้งทาง 
Facebook Line IG จะทำอยางไร จะ 
ควบคุมการบริหาร การบริหาร ใหมี 

คุณภาพ และรองรับเสียง complain 
ใหอยูในชองทางเฉพาะที่สรางขึ้น จึง 
เปนที่มาของ CRM และ HR ตอง     
นำ Digital เขามารับมือ แมแตการ 
กอสราง การควบคุมระบบ Logistics 
คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับระบบ 
โทรศัพทมือถือ ไมเพียงแคฝายการ 
ตลาดเทานั้นที่ควรสนใจเรื่องนี้ เพราะ 
ดิจิทัลสามารถจัดการการะบวนการ 
ตางๆใหเปนดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยง 

เปลี่ยนไป จำนวนผูใช Smart phone 
มีจำนวน มากขึ้น เกิดการตัดสินใจซื้อ 
สินคา ผาน Device ออนไลนมากขึ้น 
และ Device เปนตัวตัดสินในการเรง 
ใหซื้อซ้ำ เมื่อโลกเปลี่ยนโฉมหนาไป 
ธุรกิจ ก็ตองเปลี่ยน Brand ตองเขาใจ 
พฤติกรรมลูกคามากกวาเดิม Brand 
ตองคาดการณลูกคาได นี่คือ การ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญมากในประเทศ
ไทย และโลก”

เศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น Startup จึงเป็นเรื่อง 
ธรรมดาที่ทำให้ใครก็ได้ที่อยากทำ 
ทำได้เลย แต่ที่ยากคือ ต้องตี 
โจทย์ให้เคลียร์ เพื่อจะได้พัฒนา 
Application ได้ตรงความ 

ต้องการ ตรงโจทย์ 
ที่สำคัญคือ ต้องเข้าสู่ 
ตลาดให้ทันเวลา  

50

Inspire SMEs



ทางธุรกิจ ในพื้นที่เฉพาะ เพื่อจัดที่ 
ทางใหมีคนรับรู เขาใจ พรอมชวยแก 
ปญหาใหลูกคาอยางทันทวงท ีโดยผาน 
เครื่องมือ Application ที่จำเปน ตองมี 
เฉพาะดาน ไมใชแคเพียง Application 
เดียวจะแกปญหาไดทุกอยาง นั่นคือ 
บทบาทของ Digital ในการบริหาร 
งานทั้งภายใน ภายนอก องคกร นั้น 
คือ Digital Transformation

“เมื่อวงการธุรกิจเริ ่มตื่นตัวเห็น
ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น สิ่งที่เกิด 
ขึ้นกับเราคือ ตอนนี้เรารับมือแทบไม 
ทัน เพราะทุกคนตองการทำกันหมด 
โชคดีที่ยุคนี้มี Startup รุนนองเกิดขึ้น 
เยอะมาก ทำใหเราสามารถขอ Plug in 
เครื่องมือดีดีเหลานั้นไปใหลูกคาใชงาน 
ไดเลย ผมเลยไดชื่อจากนองๆวา เปน 
พี่ใหญ ที่ชวยนองๆ ขายของ และ 
ชวยแนะนำความรูตางๆให”

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ – 
การถ่ายทอดกลเม็ด 
เคล็ดลับสู่รุ่นใหม่

ตองเรียกวา ปจจุบัน FIRE ONE 
ONE ประสบความสำเร็จแลว จน 
กลายเปนพี ่ใหญของผู ประกอบการ 
Startup รุนใหมในยุคปจจุบันที่เกิดขึ้น 
ทุกวัน แตท่ีมาของความสำเร็จคุณชาคริต 
เลาวา เกิดจากความพรอม การเปลี่ยน 
แปลงที่ทุกคนม ี Smart phone ความ 
รุนแรงในการส่ือสารดวยโทรศัพทมือถือ 
นับเปนสิ่งที่บงบอกวา เศรษฐกิจไทย 
กำลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้น Startup 
จึงเปนเรื ่องธรรมดาที ่ทำใหใครก็ได 
ที่อยากทำ ทำไดเลย แตที่ยากคือตอง 
ตีโจทยใหเคลียร เพื่อจะไดพัฒนา 

ตองการ ดังนั้นบางธุรกิจตองการไป 
ชาๆ อยางคอยเปนคอยไป แตซึมลึก 
เปนแนวทาง Slow Growth ที่ใน 
ที่สุดจะเขาไปทดแทนอะไรบางอยาง 
ไดเลย อุปสรรคก็มีบางจากการที่คน 
ไมเขาใจเรื่อง Application แตวันนี้ 
อุปสรรคนี้นอยลงไปมาก”

เจาะแผนการในอนาคต
เมื่อ Startup โตขึ้นจนเขาไป 

แทนที่เครื่องมือเดิมๆ ไดในบางเรื่อง 
จนสามารถเขาไปชิง Market share 
ในตลาดได แตไมไดหมายความวา จะ 
เขาไปทดแทนไดทั้งหมด อาทิ วงการ 
ทีว ีที่ไมวา digital จะมีบทบาทอยางไร 
แต ทีวียังคงเปนชองทางการสื่อสารที่มี 
อิทธิพล แตจะเปนการ Synchronize 
ระหวาง TV และ Digital มากขึ้น  โดย 
จะเปนการแขงขันในเรื่อง Content ที่ 
ใครจะทำไดดีกวากัน สำหรับแผนการ 
ขยายธุรกิจของ FIRE ONE ONE คือ 
แผนการขยายโรงเรียนสอนผูประกอบ 
การรุนใหม และเจาของธุรกิจ ใหเขาใจ 
เรื่องของ Digital Transformation ให 
มากขึ้น ภายใตชื่อ WEcosystem.Co 
ซึ่งเดิมอยูตั้งอยูที่สำนักงานเกสรพลาซา 
จะยายไปสถานที่แหงใหมที่ดีกวาเดิม 
ในยานสุขุมวิท โดยจะเริ่มในเร็ววันนี้ 
ท้ังน้ีคุณชาคริตคาดหวังใหผูประกอบการ 
ไทยยกระดับเปน Global Entrepreneur 
เทียบเทาประเทศสิงคโปร หรือ ประเทศ 
อ่ืนๆในโลก ท่ีในประเทศไทยยังไมเคยมี 
ใครเปดสอนมากอน แต WEcoystem.Co 
จะเปนที่แรกที่จะทำ

Application ไดตรงความตองการ 
ตรงโจทย ที่สำคัญคือ ตองเขาสูตลาด 
ใหทันเวลา  ที่ตลาดตองการ “Time 
to market” เขาตลาดทัน แลวตอง 
ยึดตลาดใหทันเวลา คือ ปจจัยแหง 
ความสำเร็จ เพราะผูประกอบการ 
Startup สวนใหญมีทุนจำกัด เพียง 
6-12 เดือนเทานั้น ดังนั้นตองเร็ว

“สมัยผมเริ่มแรกๆ คูแขงไมมีเลย 
แสนศิริ แถลงขาวเปดตัว Application 
เวลาผานไปเปนป ถึงจะมีคูแขงเกิดขึ้น 
สวน Startup รายใหมๆ ที่เกิดขึ้น 
ตอนนี้ ผมถือวา เปน Network ไมใช 
คูแขง”

เปลี่ยนคู่แข่งเป็น
ผู้ร่วมแนวรบ

ปจจุบัน คุณชาคริตใหความ 
ชวยเหลือ startup รุนใหมทั้งการให 
คำแนะนำ อบรมความรู เปน Mentor 
ในงานอีเวนทตางๆ และใหคำปรึกษา 
แบบตัวตอตัว สวนใหญเขาพบคุณชาคริต 
ทุกวัน นอกจากใหความชวยเหลือแลว 
หากมีรายไหนท่ีมีแนวคิดเขาตา ก็พรอม 
เขารวมลงทุน ตั้งแตขั้น Early stage 
Investor ซึ่งขณะนี้ไดรวมลงทุนแลว 
จำนวน 2-3 ราย แตยังเปดเผยไมได 
วามีใครบาง

“บางคนมองหาการลงทุนแบบ 
Hyper Growth ลงทุนเยอะ ไดผล 
ตอบแทนเร็ว โดยมองหาจาก Startup 
ที่ Match กันและพรอมเติบโตเร็ว แต 
ไมใชสำหรับผม ผมมองการครองตลาด 
Niche Market ท่ีตอบโจทยความตองการ 
เฉพาะได เพราะไดทำ Transformation 
มาแลวหลายธุรกิจ จึงเขาใจความ 
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน แนวทางการวางแผนมรดก (ตอนที่1)

การจัดต้ังบริษัทครอบครัว 
มีว ัตถุประสงคเพื ่อเปน 
การคุมครองทรัพยสินของ

ครอบครัวและสมาชิกไมใหตกอยูภายใต 
ความเสี่ยงของการลมเหลวทางธุรกิจ 
โดยเอกสารกฎหมายธุรกิจครอบครัว 
ที่สำคัญ 3 ประเภท ไดแก ขอบังคับ 
ของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญเปนอันดับ 
แรก ขอบังคับของบริษัทท่ีดีจะขจัดปญหา 
ขอพิพาทได โดยขอบังคับนั้นจะตองให 
สอดคลองกับครอบครัวแตละครอบครัว 
ไป สัญญาระหวางผูถือหุน เชน สิทธิ 
ประโยชนตางๆที่ไมอาจกำหนดไวในขอ 
บังคับ หรือไม ตองการเปดเผยแกบุคคล 
ภายนอก รวมทั้งขั้นตอนการระงับขอ 
พิพาทที่ไมอยากเปดเผยก็ควรมีสัญญา
ระหวาง ผูถือหุน แตใหผูถือหุนมีการ 
ลงนามรับทราบเง ื ่อนไขทุกคนและ 
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่ไมได
ลงนามก็ไมผูกพัน พินัยกรรม เจาของ 
ธุรกิจครอบครัวจะตองมีการจัดทำ 
พินัยกรรมกันใหเรียบรอยวาทรัพยสิน 
สวนใหญจะตกเปนของทายาทคนใด 
เพื่อไมใหเกิดขอพิพาท 

การวางแผนมรดก โดยมีความรูและ 
มุมมองท่ีเปนระบบ จะชวยใหครอบครัว 
มองเห็นปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อสามารถหาทางปองกัน และเตรียม 

ผูจัดการมรดก 
2. การบอกใหทายาทรับรูวาแบง 

ทรัพยมรกดกอยางไรในพิน ัยกรรม 
บางคนไมชอบเพราะวาอาจเกิดการ 

แกงแยง แตควรใหความรูวาเหตุใดจึง 
แบงมรดกเชนวาน้ีเพ่ือใหทายาทยอมรับ 
กันทุกฝายได

3. ผู ทำพินัยกรรมจะยกทรัพย 
ใหไดเฉพาะทรัพยสินของตนเองเทานั้น 
(คำพิพากษาฎีกาที่ 1083/2540) สวน 
ใหญที่เกิดปญหาคือ ทรัพยสินระหวาง 
สามีภรรยาที่เปนสินสมรส สามีหรือ 
ภรรยาจะยกทรัพยสินที่เปนสินสมรส 
(ที่ปกติตองแบงเทาๆกัน) ใหบุคคลอื่น 
ไมได ดังนั้นจะยกทรัพยสินให จะตอง 
รูดวยวาทรัพยสินท่ียกใหน้ันเปนของใคร 
โดยสามีหรือภรรยาอาจยกทรัพยสวน 
ของตนใหแกทายาทหรือไมก็ได การเปน 
พยานหรือใหความยินยอมของภรรยา 
หรือสามี จะถือวาเปนการยินยอมยก 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

การสงมอบทรัพยสินท่ีสรางมาตลอดชีวิต 
ใหกับทายาทและสมาชิกในครอบครัว 
ไดอยางสมบูรณ โดยไมเปนการท้ิงภาระ 
ไวใหกับทายาท 

พินัยกรรมของธุรกิจ
ครอบครัว

การทำพินัยกรรมของเจาของธุรกิจ 
ครอบครัว เปนเรื่องของการวางแผน 
ลวงหนาของธุรกิจครอบครัวที่ดีอยาง 
หนึ่งเพื่อปองกันความขัดแยงในอนาคต 
แตถาครอบครัวมีการแบงทรัพยสิน 
หรือหุนใหกอนถึงแกกรรมก็สามารถ 
ทำไดเชนกัน   

(กิติพงศ อรุพีพัฒนพงศ, 2554) 
ไดนำเสนอขอควรรูกอนทำพินัยกรรม 
ของเจาของธุรกิจ ไวดังนี้

1. การจางทนายความหรือที ่ 
ปรึกษากฎหมายประจำครอบครัวเปน 
ผูเขียนพินัยกรรมและเก็บรักษาไวกับ 
บุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูที่จะเปน 

การทำพินัยกรรมของเจ้าของธุรกิจครอบครัว 
เป็นเร่ืองของการวางแผนล่วงหน้าของธุรกิจ 
ครอบครัวท่ีดีอย่างหน่ึงเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง 
ในอนาคต แต่ถ้าครอบครัวมีการแบ่งทรัพย์สิน
หรือหุ้นให้ก่อนถึงแก่กรรมก็สามารถทำได้เช่นกัน   
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ทรัพยมกรดกสวนตนไมได คูสมรสตอง 
ทำเปนพินัยกรรมแยกตางหาก ซึ่งสวน 
ใหญตางคนตางยกสวนของตนใหอีก 
ฝายหนึ่งหรือยกใหบุตรเลยก็มี

4. การกำหนดเง่ือนไขในพินัยกรรม 
ที่ใหผู มีสิทธิรับมรดกตองดำเนินการ 
อยางใดอยางหน่ึงจึงจะมีสิทธิไดรับมรดก 
ตองดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งจึงจะ 
มีสิทธิไดรับมรดก หรือถูกตัดสินไมให 
รับมรดกนั้น จะทำไดแคไหนเพียงใด

โดยทั่วไปกฎหมายมีเงื่อนไขได 2 
กรณี คือ เงื่อนไขบังคับกอน ที่เมื่อเปน 
ไปตามเง่ือนไข พินัยกรรมก็จะมีผลบังคับ   
ซึ่งถาเงื่อนไขสำเร็จกอนผูทำพินัยกรรม 
ตาย ขอกำหนดนั้นยอมไรผล สวน 
เงื่อนไขบังคับหลังจะยุงยากมาก

ดวยความยุงยากเชนวานี้การทำ 

พินัยกรรมจึงไมควรกำหนดเง่ือนไขบังคับ 
หลัง เพราะจะยุงยาก หากเปนแต 
เงื ่อนไขบังคับกอนก็ยอมทำใหเปนไป 
ตามเงื่อนเวลาที่กำหนดได เชน ใหสิทธิ 
รับมรดกเม่ืออายุบรรลุนิติภาวะ(แตควร 
ระวังวาหากผูรับมรดกตายกอนจึงควร 
เขียนไวในพินัยกรรมวา มรดกดังกลาว 
จะตกทอดไปยังบุคคลใด)

5. เจามรดกจะทำพินัยกรรมให 
มูลนิธิหรือนิติบุคคลไดหรือไม กฎหมาย 
อนุญาติใหยกมรดกตกใหนิติบุคคลใดๆ 
ก็ได แตตองดูวาตองเสียภาษีหรือไม หรือ 
เจามรดกอาจใหทายาทหรือผูจัดการ 
มรดกตั้งมูลนิธิได หากกำหนดไมไดก็ 
ควรระบุในพินัยกรรมไววาจะตกทอด 
ใหใครอยางไร แตถาไมระบุอาจรองขอ 
ใหจัดการทรัพยมรดกใหแกนิติบุคคลที่ 

มีวัตถุประสงคใกลชิดที ่สุดกับความ 
ประสงคของผูทำพินัยกรรม

6. กฎหมายไทยไมอนุญาติให 
ตั้งทรัสต ไมวาจะโดยพินัยกรรมหรือ 
นิติกรรมในประเทศ โดยทั่วไปการตั้ง 
ทรัสตในตางประเทศก็เพื่อใหมีการดูแล 
ทรัพยสินตลอดไปโดยไมแบงทรัพยสมบัติ 
มรดก แตจะจัดสรรผลประโยชนใหกับ 
ทายาทโดยไมแบงทรัพยสิน ผานกลไก 
ขอบังคับของบริษัทก็ได แตอาจมีปญหา 
เรื่องรายจายและภาษี แตไมสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคไดเชนเดียวกับทรัสต 
ดังนั้น บริษัทครอบครัวที่มีทรัพยสิน 
หรือหุนอยูตางประเทศก็อาจจะจัดตั้ง 
ทรัสตในตางประเทศโดยผูกอตั้งอยูใน 
ประเทศไทยได

7. การทำพินัยกรรมจะตองระบุ 
ไววาเปนการยกทรัพยมาใหเผื ่อตาย 
เพราะฉะนั้นไมตองกลัววาจะเปนการ 
ยกใหทายาท เพราะหากไมไดตายก็ยัง 
ไมไดยกให ตางกับการให

8. การทำพินัยกรรมจะยกเลิก 
เปล่ียนแปลงพินัยกรรมไดตลอดเวลา และ 
พินัยกรรมใหมจะถือวายกเลิกพินัยกรรม 
เกา หากมีการแกไข ควรใหทนายความ 
ประจำครอบครัวหรือท่ีไวใจเปนผูจัดทำ 
พินัยกรรมแกไขและเก็บไว ถาเปนไปได 
ก็แจงใหทายาททราบถึงการเปล่ียนแปลง 
พินัยกรรม

9. การทำพินัยกรรมมีขอความ 
หามมิใหผูรับทรัพยมรดกโอนทรัพยบาง 
ประเภท(สวนมหญเปนอสังหาริมทรัพย 
ชนิดพิเศษ) ได แตตองระบุชื่อผูที่จะ 
เปนผูรับทรัพยเปนสิทธิขาดเมื่อมีการ 
ละเมิดขอหามไว แตตองเปนทรัพยที่มี 
ทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เชน ที่ดิน/หุน 
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โดยตองจดทะเบียนการหามโอนนั้นไว
ตอเจาหนาที่(มาตรา 1700) โดยผูจะ 
จดทะเบียนคือ ผูจัดการมรดกหรือผูรับ 
ทรัพยตามพินัยกรรม ถาผูจัดการมรดก 
หรือผูรับทรัพยไมจดทะเบียน ผูมีสิทธิ 
จะรับโอนทรัพยเมื ่อมีการละเมิดขอ 
หามฟองใหจดะเบียนได ขอกำหนด 
หามโอนดังกลาวตองมีระยะเวลาคือ ผู 
จัดการมรดกหรือผูรับทรัพยไมจดทะเบียน 
ผูมีสิทธิจะรับโอนทรัพยเม่ือมีการละเมิด 
ขอหามฟองใหบริษัทจดทะเบียนได ขอ 
กำหนดหามโอนดังกลาวตองมีระยะเวลา 
คือไมเกิน 30 ป ถาเปนนิติบุคคล ถาเปน 
บุคคลธรรมดาก็กำหนดไดไมเกิน 30 ป 
หรือตลอดชีวติของผูรับผลประโยชน

10. การต้ังผูจัดการมรดกโดยพินัย- 
กรรม อาจตั้งผูจัดการมรดกหลายคน 
หรือคนเดียวก็ไดและควรมีคาตอบแทน 
ใหผูจัดการมรดกดวย โดยเฉพาะกรณี 
ที่ผู จัดการมรดกเปนบุคคลภายนอก 
นอกจากการกำหนดใหทายาทเปนผู  
จัดการมรดกทำตามกฎหมายแลว ควร 
กำหนดวิธีการจัดการศพของผูตายไวดวย 

11.  กรณีไมทำพินัยกรรม บุคคล 
เหลาน้ีจะเปนผูมีสิทธิไดรับมรดก(ดังน้ัน 
จึงควรมีพินัยกรรมไวใหชัดเจน) ซึ่งทาน 
ศาสตราจารยสอาด นาวีเจริญ ปรมาจารย 
ดานกฎหมายมรดกสรุปไวดังนี้

(1) ถาผูตายมีบิดาหรือมารดา มี 
บุตร มีภรรยาหรือสามี ทุกคนมีสิทธิได 
มรดกคนละสวนเทากัน แมไมเปนบุตร 
ตามกฎหมาย แตเมื่อบิดาเคยแสดง 
รับรองวาเปนบุตรมีสิทธิไดรับมรดก 
เหมือนบุตรตามกฎหมาย บุตรบุญธรรม 
ที่จดทะเบียนแลวก็มีสิทธิไดรับมรดก 
เหมือนบุตรตามกฎหมาย

ถาบุตรตาย แตไมมีผูสืบสายโลหิต 

ผูสืบสายโลหิตของบิดามารดาก็รับมรดก 
แทนในสวนของบิดามารดาก็รับมรดก 
แทนที่กันเชนนี้จนสุดสลาย

(2) ถาผูตายไมมีบุตรและผูสืบสาย 
โลหิต มีแตบิดาหรือมารดา บิดามารดา 

ไดมรดกทั้งหมด แตถาผูตายมีสามีหรือ 
ภรรยา บิดามารดาไดกึ่งหนึ่ง สามีหรือ 
ภรรยาดไดกึ่งหนึ่ง

(3) ถาไมมีบิดาหรือมารดาดวย 
มรดกไดแกพี่นองรวมบิดามารดาคนละ
สวน ถาคนใดตาย บุตรก็ไดรับมรดก 
แทนที่ในสวนแบงของคนนั้นรับแทน 
กันเชนนี้จนสุดสาย ถาผูตายมีสามีหรือ 
ภรรยา สามีหรือภรรยาไดมรดกไปกึ่ง 
หนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งไดทางสายพี่นอง

(4) ถาไมมีพี่นองรวมบิดามารดา 
และผูสืบสันดานของพี่นองดวยมรดก 
ไดแกพ่ีนองรวมบิดาเดียวกัน หรือพ่ีนอง 
รวมมารดาเดียวกัน ถาคนใดตาย บุตร 
ก็รับมรดกแทนที่จนสุดสาย ถาผูตายมี 
สามีหรือภรรยา สามีหรือภรรยาไดมรดก 
ไป 2 ใน 3 สวน อีก 1 ใน 3 ไดแก 
สายพี่นองน้ัน 

(5) ไมมีพ่ีนองและผูสืบสันดานดวย 
มรดกไดแก ปู ยา ตา ยาย คนละสวน 
คนใดตายก็ไมมีการรับมรดกแทนที ่ 

ถาผูตายมภีรรยาหรือสามี ภรรยาหรือ 
สามีไดมรดก 2 ใน 3 อีก 1 ใน 3 ไดแก 
ปู ยา ตา ยาย

(6) ไมมี ปู ยา ตา ยาย มรดกไดแก 
ลุง ปา นา อา คนละสวน คนใดตาย 

บุตรก็ร ับมรดกแทนที ่ก ันจนสุดสาย 
ถาผูตายมีภรรยาหรือสามี ภรรยาหรือ 
สามีไดมรดก 2 ใน 3 สวน อีก 1 ใน 3 
ไดแก สายลุง ปา นา อา

(7) ไมมี ลุง ปา นา อา และผูสืบ 
สายโลหิตดวย มรดก ไดแก สามีหรือ 
ภรรยาผูตายทั้งหมด ถาผูตายไมมีสามี 
หรือภรรยาดวย ทรัพยมรดกตกเปนของ 
แผนดินท้ังหมดเวนแตผูตายทำพินัยกรรม 
ยกทรัพยใหแกผูอื่น 

12.  อยาใหผูมีสิทธิรับมรดกเปน 
พยานในพินัยกรรมเพราะจะถูกตัดสิทธิ 
ไมใหรับมรดก

13. หากไมตองการใหทายาทฟอง 
รองกันเองในคดีทรัพยมรดก อาจจะ 
เขียนไวในพินัยกรรมใหชัดเจนในการ 
ตัดมิใหร ับมรดกตามกฎหมายไดว า 
ใครฟองรองในคดีมรดกตามพินัยกรรม 
จะถูกตัดสิทธิไมใหรับมรดกได

14. ควรคิดถึงการแบงทรัพยมรดก 
ใหองคกรสาธารณกุศลบางหรือไม 

ส่ิงสำคัญคือสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องขัดแย้งกัน 
ด้วยเร่ืองทรัพย์สิน การอบรมเล้ียงดูทายาทให้มี 
ความรัก ความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง สอนให้ลูกรู้จัก 
ทำงานต้ังแต่วัยเด็ก เพ่ือให้รู้คุณค่าของเงินและ 
ให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจท่ีได้ทำงาน รวมถึงการ 
ให้รู้จักจัดการทรัพย์มรดก ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นพ้ืนฐาน 
ในการดูแลทรัพย์สินของครอบครัวต่อไปในระยะยาว   
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เพราะคนเราควรคิดถึงประโยชนสวนรวม 
บาง โดยเฉพาะผูที่มีทรัพยมรดกมากๆ 
การแบงทรัพยมรดกใหแกสาธารณกุศล 
ยิ่งอาจทำใหธุรกิจเติบโตอยางยั ่งยืน 
เพราะยิ่งใหยิ่งไดรับผลตอบแทนคืนมา 

การจัดการมรดก
สวนท่ีเรียกวา มรดก คือ ทรัพยสิน 

ที่หักดวยหนี้สิน ที่เรียกวา “Wealth” 
หรือ ความมั่งคั่ง ซึ่งทรัพยสินสวนนี้จะ 
กลายเปนมรดกสงมอบใหทายาท การ 
ที่จะรูวาตัวเองมีมรดกอะไรบาง ทำได 
โดยการจัดทำทะเบียนทรัพยสิน ซ่ึงเปน 
การรวบรวมทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมด 
ที่มี เริ่มจากการบันทึกทรัพยสินแตละ 
รายการ พรอมท้ังมูลคาปจจุบันโดย เชน 
ที่อยูอาศัยราคาปจจุบัน 10 ลาน แตมี 
เหลือผอน 2 ลานบาท ความมั่งคั่งก็ 

เทากับ 8 ลานบาท เปนตน ทำเชนนี้ 
จนครบทุกรายการก็จะไดความมั่งคั่ง 
สุทธิที่เปนมรดกใหกับทายาท

สิ่งที่เปนมรดกของผูตาย ไดแก
1. อสังหาริมทรัพยของผูตาย
2. สังหาริมทรัพยทั ้งที่มีรูปราง 

และไมมีรูปราง ท่ีมีอยูในและนอกประเทศ
3. เงินประกันชีวิต ซ่ึงตกเปนของ 

ผูท่ีไดรับประโยชนเม่ือผูตายถึงแกความ 
ตาย โดยผูตายเปนผูสงเบี้ยประกันชีวิต 
ให เชน การซื้อประกันชีวิตใหลูก โดย 
ที่ผูตายเปนผูชำระเบี้ยประกัน

4. ทรัพยสินที่ผูตายยกใหบุคคล 
อื่น ในระหวางที่ตนยังมีชีวิตอยู

5. สิทธิเรียกรอง ซึ่งมีมูลหนี้เปน 
เงินหรือประโยชนอื่นใด

การวางแผนมรดกโดยมีความรูและ 
มุมมองท่ีเปนระบบ จะชวยใหครอบครัว 

มองเห็นปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อสามารถหาทางปองกัน และเตรียม 
การสงมอบทรัพยสินท่ีสรางมาตลอดชีวิต 
ใหกับทายาทและสมาชิกในครอบครัว 
ไดอยางสมบูรณ โดยไมเปนการท้ิงภาระ 
ไวใหกับทายาท 

สิ่งสำคัญคือสมาชิกในครอบครัว 
ไมตองขัดแยงกันดวยเรื ่องทรัพยสิน 
การอบรมเลี้ยงดูทายาทใหมีความรัก 
ความสามัคคีในหมูพี่นอง สอนใหลูก 
รูจักทำงานตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหรูคุณคา 
ของเงินและใหรูสึกถึงความภาคภูมิใจ 
ที่ไดทำงาน รวมถึงการใหรูจักจัดการ 
ทรัพยมรดก สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐาน 
ในการดูแลทรัพยสินของครอบครัวตอไป 
ในระยะยาว 
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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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มนตรี ชูพงศ์

ทำความรู้จักกับประวัติ
ส่วนตัวโดยสังเขป

คุณมนตรี ชูพงศ หรือ “ครุฑ” 
เปนชาวสุราษฎรฯ โดยกำเนิด แตได 
เขามาศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียน 
กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ กอนจะ 
เดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ ที่ 
อังกฤษ ทางดาน Graphic Design ถึง 
8 ป จาก U.St.Martin College หลัง 
จากนั้นไดเดินทางกลับมาเริ่มตนชีวิต
การทำงาน ดานที่ถนัด คือ Graphic 
Designer ที่เอเจนซี BBDO ระหวางป 
2000-2005 และไดหันไปศึกษาระดับ 
ปริญญาโท ดานการบริหาร ที่สถาบัน 
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบไดพุงตรง 
กลับบานเกิดเพื่อไปชวยคุณแมบริหาร 
ธุรกิจประกันภัย PMV Broker ให 
บริการประกันภัยทุกรูปแบบตั ้งแต 
รถยนต ประกันวินาศภัย และอัคคีภัย

“จากธ ุรก ิจสำน ักงานตัวแทน 
ประกันภัยที่คุณแมเปนหัวเรี่ยวหัวแรง 
คนเดียว จนผมตัดสินใจกลับมาชวย 
งานเราจึงชวยกันขยายงานตอไปอีก 

เปนโบรกเกอรที่สามารถรับเปนตัวแทน 
ใหประกันภัยหลายคาย จนขยายไปถึง 
บริการใหมๆ ในลักษณะการประกัน 
อุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประกันกลุม 

ตางๆ พอผมจบปริญญาโท ชีวิตผม 
เปลี่ยนไปเลยจากครีเอทีฟ กลายเปน 
นักบริหารงานขายทันที ไดใชความรู 
การบริหารที่เรียนมาเต็มที่”

ผลงานเด่น 
ด้านงานบริหาร

การบริหารธุรกิจการขาย จาก 
การเปนตัวแทนประกันบริษัทเดียว 

เติบโตขึ้นเปนโบรกเกอรประกันภัย ที่ 
สามารถรับเปนตัวแทนไดหลายบริษัท 
ประกัน ถือเปนงานที่ทาทาย ตอง 
วางแผนงานแบบมืออาชีพในหลายสวน 

ไมวาจะเปนเรื่อง ระบบงาน ระบบคน 
และคอมพิวเตอร จนถึงปจจุบันตอง 
ถือวา ประสบความสำเร็จ จาก 10 กวา 
ปกอน ที่มีปริมาณรถยนตที่ใชบริการ 
ประกันภัย 500 – 600 คัน หลังการ 
พัฒนาธุรกิจไดเติบโตข้ึนเปน 1,000 คัน 
ดวยยอดขายประมาณ 300 ลานบาท 
ตอไป เปนการเติบโตแบบกาวกระโดด 
เลยทีเดียว

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

ประธาน YEC 
และกรรมการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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นอกจากนี้คุณครุฑไดเปดเผยวา 
ขณะนี้ไดเริ่มตนขยายสูธุรกิจใหมบาง
แลว โดยเร่ิมจากท่ีดินท่ีมีอยูนำมาพัฒนา 
เปนตลาด พื้นที่ใหเชา และทาวนเฮาส 
แตจำนวนไมมาก เพราะตองการดู 
การตอบรับจากตลาด และทิศทางทาง 
เศรษฐกิจกอนจะลงเต็มตัว

“เพราะคู แขงธุรกิจประกันเริ ่ม 
เยอะมากขึ้น โดยเรานำการสื่อสาร 
ออนไลนเขามาปรับใชทางธุรกิจมากขึ้น 
นอกจากนี้เราตองมองหาธุรกิจใหมๆ 
ควบคูกันไป”

การเข้าสู่วงการ YEC
ไมตางจากประธาน YEC หลาย 

ทาน จากเสนทางการเปนกรรมการ 
หอการคา สูการเริ่มตนในฐานะสมาชิก 
YEC และดวยผลงาน ประสบการณที่ 
เขาตากรรมการหอการคาหลายทาน 
ใชเวลา 5 ปในหอการคา จึงทำใหคุณ 
ครุฑไดรับแตงตั้งใหเปนประธาน YEC 
สุราษฎรธานีคนแรก รุนบุกเบิก แรกๆ 

มีจำนวนสมาชิกเพียง 7 คนที่เปนลูก 
หลาน ทายาทกรรมการหอการคา แต 
ปจจุบันมีจำนวนสมาชิกถึง 122 คน 
ภายในเวลา 1 ป โดยคุณครุฑไดเลา 
ใหฟงวา จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมา 
จากกลุมเพื่อนที่เขาอบรม คพอ.ของ 
กระทรวงอุตสาหกรรมดวยกันนั่นเอง 

เนื่องจาก YEC สุราษฎรธานี ได 
เริ่มตนขึ้นหลังจากจังหวัดอื่นๆ จึงพอ 
ไดเห็นวิธีการทำงาน ดังน้ันทางหอการคา 
จ ึงค อนข างให อ ิสระในการทำงาน 
การทำกิจกรรมตางๆ เพราะคนรุนใหม 
ทายาททางธุรก ิจชาวสุราษฎรธานี 
สวนใหญถูกสงไปเรียนตอตางประเทศ 
ดังนั้นเมื่อกลับมามักพบวา จะมีเพื่อน 
นอย ดังนั้น YEC จึงเปนพื้นที่ที่ทำให 
เกิดการรวมตัว แลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ ความคิดเห็น การแสดง 
ออกระหวางกัน ของกลุมนักธุรกิจรุน 
ใหม อันนำไปสูการสราง Connection 
ระหวางกัน

ภารกิจ YEC 
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมแบงเปนดานตางๆ ไดแก 
ดานพัฒนาธุรกิจ การขยายเครือขาย 
Connection ผานกิจกรรมทางสังคม 
ตางๆ กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย 
การแนะแนวการศึกษาใหแกนักเรียน 
ในโรงเรียนตางๆ รวมถึงการแนะนำ 
แนวทางแผนธุรกิจใหแก นักศึกษาระดับ 
มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบสามารถนำ 
ไปใชประกอบอาชีพได การจัดสัมมนา 
รวมกับหนวยงานเอกชนตางๆ อาทิ 
หลักทรัพยบัวหลวง เพื่อใหคำแนะนำ 
ดานการคาการลงทุนกับกลุ มธุรกิจ 
ตางๆ กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
อาท ิงาน Food Fair งานประจำปของ 
หอการคาสุราษฎรธานี โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งไดม ีการนำรานอาหารของ 
สมาชิก YEC มาออกงาน 9 วัน 9 ราน 
อรอย เพื่อสรางสีสันใหกับงานอีกดวย 

นอกจากน้ียังมีการจัดทริปทองเท่ียว 
ตามแหลงทองเที่ยว Unseen ตางๆ 

60

YEC UPDATE



ตลอดจนมีการชวยชุมชนเผาถาน นำ 
ผลิตภัณฑมะพราวมาแปรรูปเปนสบู 
และชวยพัฒนาธุรกิจโดยผานการทำ 
Business Matching ดานกีฬาก็มี 
การโปรโมท ทีมฟุตซอล กุงสายฟา 
ของจังหวัดใหเปนที่รูจักยิ่งขึ้น

ประมวลผลสำเร็จจาก
กิจกรรมตลอด 2 ปี

คุณครุฑ ประธาน YEC สุราษฎรธานี 
ตอกย้ำงานไดรับการตอบรับดี ทั้งงาน 
ที่จบภายในครั้งเดียว และงานตอเนื่อง 
อาท ิงาน Food Fair และการแนะแนว 
การศึกษาทั้งสายอาชีวะ และสามัญ

“กิจกรรมที่ไดทำมา เพื่อตองการ 
พัฒนาจังหวัดใหเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 
สูง สำหรับนักธุรกิจในพื้นที่ที่ยังเปน 
กลุมไมใหญ ที่จำเปนตองไดรับการ 
แนะนำเพื ่อพัฒนาใหมีความเขมแข็ง 
เติบโตยั่งยืน  เปนธุรกิจที่มีชื่อเสียง 
เพราะธุรกิจในพื้นที่กำลังถูกกลุมทุน 
ใหญรุกคืบ เปนการบ่ันทอนธุรกิจทองถ่ิน 
ดังนั้นตองมีการสรางรากฐานที่เขมแข็ง 
ยิ่งขึ้น”

การดำเนินงาน
ในปัจจุบัน

เพ่ือสรางความเขมแข็ง กลุมสมาชิก 

YEC สุราษฎรธานี ไดมีการแบงทีม 
ออกเปน 6 ทีม แตละกลุมจะมีการ 
ฝกฝนการประชุม การพูดในท่ีสาธารณะ 
โดยใหหาหัวขอที่นาสนใจ ที่ถนัดเพื่อ 
หย ิบยกมาเป นประเด ็นในการพ ูด 
อาทิ การพัฒนาบุคลากร การปรับตัว 
ทางธุรกิจ โดยจะมีการเชิญหนวยงาน 
ตางๆ ตลอดจน ผูเชี่ยวชาญ มาอัพเดท 
ความรูอยูตลอดเวลา และสุดทายคุณ 
ครุฑไดเลาใหฟงวา จังหวัดกำลังจะเปน 
เจาภาพการจัดประชุมสายสัมพันธของ 
YEC ภาคใต ระหวางวันที่ 14-15 ตค. 
นี ้ขอบอกวา YEC สุราษฎรธาน ีพรอม 
ตอนรับเต็มที่

เปนกำลังใจสำหรับการทำงาน 
หนักของประธาน และสมาชิก YEC 
สุราษฎรธานีทุกทานนะคะ
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