






ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเปนพระมหากษัตริยที่นอกจากจะทรงดวยทศพิธราชธรรมแลว พระองคทรงยังเปน 
พระราชาที่เปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต และการทำงานแกพสกนิกรของพระองคและนานาประเทศอีกดวย ซึ่ง 
แนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความนาสนใจที่สมควรนำมาประยุกตใชกับชีวิตการทำงาน 
เปนอยางยิ่ง ฉบับนี้จึงขอนำหลักการทรงงานของพระองคมาเปนรายงานพิเศษ พรอมกับบทความ บทสัมภาษณ ที่ 
เกี่ยวของกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตตอการดำเนินธุรกิจและชีวิต อันไดแก บทสัมภาษณ 
คุณลลนา ศรีคราม ลูกสาวชาวนา “ไรทอง ออแกนิกส ฟารม” แหงศรีษะเกษ ที่เปนตัวอยางที่ดีของ ลูกหลานที่ 
ไมทิ้งบานเกิด แตนำความรูที่ร่ำเรียนมากลับไปพัฒนาบานเกิด จนธุรกิจเติบโตและจะกลายเปนความยั่งยืนระหวาง 
ธุรกิจ และสังคม และ บทความเรื่อง นักธุรกิจรุนใหมหัวใจพอเพียง กับแนวคิดของการบมเพาะนักธุรกิจรุนใหม 
หอการคาไทย ผนวกกับเรื่องราวจากคณาจารยและสถาบันวิจัยและวิชาการที่มานำเสนอในเรื่อง ธุรกิจสูความยั่งยืน 
อาท ิตัวอยางการพัฒนาตนแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ญี่ปุน “Kashiwa-no-ha Smart City” ที่มุงสรางความยั่งยืนใหกับ 
ผูคนกับเมืองอนาคตผานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐ เอกชน และการศึกษา และในสวนของ Economic Review 
ไดนำเสนอเรื่อง นโยบายการคาระหวางประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอยางสมดุลของประเทศ 
สมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) 

ฉบับนี้ ยังมาพรอมกับเรื่องหลากหลายเมาใหผูอานไดเติมเต็ม ทั้งรีวิวเศรษฐกิจ เทรนดธุรกิจใหมๆ และ  
ความรูดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and 
Business Review จะเปนคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทาน และทายสุด ขอฝากกลอน 
ที่ประพันธโดย ดร.ธเนศ เวศรภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ในความมืดมิดของวันนี้ พอ ไดฝากคำสอน 
อันเปรียบประดุจแสงทองของอรุณกรุนเกื้อเรื่อระบำ
ชี้นำใหผูคนผูธรรมะ ครองธรรมะ 

ซับน้ำตาแลว บอกเลาเรื่องราวของ พอ 
ตอขานสูอนุชนใหทุนคนจารจารึกในความนึกคิดวา 

พระราชปณิธานของ พอ กอประโยชนโภชนผลอันอเนกอนันต
หนาที่ของทุกคนคือนอมนำคำสอนและกาวเดินตามรอยพระบาท 
สรรคสรางแผนดินนี้ดวยความเข็มแข็ง ใหวัฒนาสถาพรสืบไป 
  

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
ขาพระพุทธเจาทีมบรรณาธิการ
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นโยบายการคาระหวางประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอยางสมดุล
ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(ตอนที่ 1)
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คาดจีดีพี SME ป 60 โต 4.5% คาดจีดีพี SME ป 60 โต 4.5% 
สอดคลองเศรษฐกิจประเทศ สอดคลองเศรษฐกิจประเทศ 
SME ไทยดีขึ้นตามลำดับSME ไทยดีขึ้นตามลำดับ

หุนยนตบริการ : หุนยนตบริการ : 
โอกาสตลาดโตไมแพโอกาสตลาดโตไมแพ
หุนยนตอุตสาหกรรมหุนยนตอุตสาหกรรม
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ขณะที่คาดการณภาวะเศรษฐกิจ SME ในป 2560 
จะอยูที่ 4.5% เพิ่มขึ้นจากคาดการณเดิมที่ 4.2% 

ซึ่งสอดคลองกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2560 
ที่คาดวาจะขยายตัวได 3.9% สวนในป 61 คาดวา GDP ของ SME 

จะอยูที่ 4.4% กอนขยับมาเปน 4.6% ในป 62 และ 4.9% และ 5.4% 
ในป 63 และ 64 ตามลำดับ ซึ่งเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจของไทย และเปนเครื่องสะทอนวา SME 
ไทยมีภาวะทางธุรกิจที่ดีขึ้น

เปนลำดับ 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดและเนื้อที่

ปลูกยางมากที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี
ผลผลิต 139,925 ตัน คิดเปนรอยละ 20.8 ของ 
ผลผลิตทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมีเนื้อที่ปลูกยาง 796,485 ไร 
เนื้อที่กรีดยางได 627,467 ไร  

ขอมูลลาสุดจากสหพันธหุนยนตนานาชาติ (International 
Federation of Robotics : IFR) ระบุวายอดจำหนาย 

หุนยนตบริการในป 2558 มีมูลคา 6.8 พันลานดอลลารสหรัฐ 
แบงเปนหุนยนตบริการที่ใชในเชิงพาณิชย 4.6 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ และหุนยนตบริการที่ใชในครัวเรือนหรือ 

ใชเปนการสวนตัว 2.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 
และคาดวาการจำหนายหุนยนตบริการ

ระหวางป 2559-2562 จะมียอด
สะสมสูงถึง 45.4 พันลาน 

ดอลลารสหรัฐ 

                   ประเทศสมาชิก
             อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
        ประกอบดวย ประเทศไทย 
     เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
    และจีนตอนใต (มณฑลยูนนานและ
  กวางสีบางสวน) เปนประเทศกำลังพัฒนา 
ที่อาศัยภาคการคาระหวางประเทศขับเคลื่อน
  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเปนประเทศเพื่อนบาน    
    ที่มีความสัมพันธกับประเทศไทยอยางใกลชิดทั้งดาน
       เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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นโยบายการคาระหวางประเทศนโยบายการคาระหวางประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการเติบโตอยางสมดุลและการเติบโตอยางสมดุล
ของประเทศสมาชิกของประเทศสมาชิก
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(ตอนที่ 1)

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ยางพาราไทยในยางพาราไทยใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับประเทศเพื่อนบานกับประเทศเพื่อนบาน

ผลจากการวิจัยทางวิชาการ
พบวาสิ่งที่ทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
มากที่สุดตามลำดับ ของสมาชิกครอบครัว 

และพวกมืออาชีพ คือ ความรูสึก 
ประสบความสำเร็จและการไดรับ

การยกยองยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ในผลงานของตน  









ประเทศสมาช ิกอน ุภ ูม ิภาคล ุ มแม น ้ำโขง 
ประกอบดวย ประเทศไทย เมียนมา สปป.ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต (มณฑล 

ยูนนานและกวางสีบางสวน) เปนประเทศกำลังพัฒนาที่ 
อาศัยภาคการคาระหวางประเทศขับเคลื่อนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ และเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธ 
กับประเทศไทยอยางใกลชิดทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม 

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาได
ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของนโยบาย 
การคาระหวางประเทศตอการลดความเหลื ่อมล้ำของ 
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงเพื่อเปนประโยชน 
ตอการกำหนดรูปแบบความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคใหสามารถใชภาคการคาระหวางประเทศเปน 
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำในอนุภูมิภาครวมกัน 

การศึกษาสถานการณของแตละประเทศสมาชิก 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ตามวิธีวิเคราะหแบบ PESTEL 
Analysis (Political, Economic, Social, Technological, 
Environmental, Law Analysis) การสัมภาษณเชิงลึก 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการเติบโตอย่างสมดุลของ
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง (ตอนท่ี 1)
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สำนักพัฒนาองคความรู

และการระดมสมอง ตลอดจนการสำรวจขอมูลใน 5 ประเทศ 
ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง พบวา นโยบายการคาและ 
การลงทุนระหวางประเทศ และแนวทางการดำเนินนโยบาย 
ความสัมพันธระหวางประเทศที่ถูกตองเหมาะสมจะนำไป 
สูการสรางความแข็งแกรงใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) การ 
เชื ่อมโยงการลงทุนทางตรงและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ เมื่อปจจัยเหลานี้ไดรับการพัฒนาแลว ประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบานก็จะบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของ 
หวงโซการผลิตระดับนานาชาติ (Global Value Chains: 
GVCs) ซึ่งจะทำใหประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงไดรับ 
แรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากการ 
สงออก (Export-led Growth) และการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจในรูปแบบดังกลาว เม่ือผสานเขากับความชวยเหลือ 
จากตางประเทศ (ในกรณีนี้คือประเทศไทย) ที่ประกอบไป 
ดวยกลยุทธเพื่อกระตุนใหเกิดการแกปญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ำ ปจจัยเหลานี้จะพัฒนาไปสูการลด 
ความยากจนและการแกปญหาความเหลื ่อมล้ำภายใน 

ป
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อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง 
แนนอนวาปจจัยทางดานคุณภาพเหลานี้ (การลดความ 
ยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาอยางยั่งยืน) 
ก็จะดึงดูดใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศที ่ม ี 
คุณภาพสูงเกิดขึ ้นในแตละประเทศมากยิ่งขึ ้นในลักษณะ 
ของวัฏจักรที่มีความสัมพันธกัน

จากการศึกษาพบวาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการ 
พัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ขอเสนอแนะ 
เช ิงนโยบายสำหร ับประเทศไทยในระด ับอน ุภ ูม ิภาค 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

• ประเทศไทยตองเริ ่มตนกระบวนการนี ้โดยการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยพิจารณาประเทศเพื่อนบานในอนุ- 
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขงใหเปนโอกาส ความเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบานทั้งมิติทางกายภาพ (Physical Connectivity 
อาทิ ระบบการคมนาคมขนสง) มิติทางสถาบัน (Institutional 

Connectivity อาท ิกฎระเบียบ มาตรฐานที่สอดคลองพอง 
กัน) และมิติประชาชน (People-to-People Connectivity 
อาทิ กระบวนการสรางความไวใจ) ถือเปนเรื่องสำคัญที่สุด 
(ลูกศรที่ 1 ในภาพที่ I)

• เพ่ือใหประเทศไทยเปนชาติการคา (Trading Nation) 
และเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนบนภาคพื้นทวีป 
หรืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง มาตรการเรงดวน คือ ตอง  
ลด ละ เลิก มาตรการทางการคาที่มิใชมาตรการทางภาษี 
(Non-Tariff Measures: NTMs) และเปลี่ยนวิธีการ 
ปฏิบัติงานของภาครัฐ จากการเปนผูคุมกฎ (Regulator) 
ใหกลายเปน ผูอำนวยความสะดวก (Facilitators) โดยเฉพาะ 
การสรางสิ่งแวดลอมทางการคาและการลงทุนที่เหมาะสม 
ผานส่ิงอำนวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitations: 
TFs) (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภาพที่ I)

แผนภาพแสดงกลไกการพัฒนาและ
ลดความเหล่ือมล้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นโยบายการคาและ
การลงทุน

ท่ีถูกตองเหมาะสม

การพัฒนาศักยภาพ SMEs
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

การเช่ือมโยงการลงทุน
การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บูรณาการไทยและเพ่ือนบาน
เปนสวนหน่ึงของ Global
Value Chains (GVCs)

ความชวยเหลือจากตางประเทศอยางมีกลยุทธ
เพ่ือตอบโจทยดานความยากจน และความเหล่ือมล้ำ

New Economic Growth
Engine: Export-led-Growth

กิจการภายในของแตละประเทศ

ลดความยากจน
ลดความเหล่ือมล้ำการพัฒนาอยางย่ังยืน

 ปป
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เพื ่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน

• กอนประกาศใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของ 
ภาครัฐ และการเจรจาการคาการลงทุนในแตละรอบ ควร 
เชิญกลุมธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบจากหัวขอการเจรจาใน 
ครั้งนั้น ๆ ทั้งเครือขายหรือหวงโซการผลิต (Supply Chain, 
Value Chain) มารวมแสดงความคิดเห็นกอนออกไปทำ 
การเจรจาและ/หรือกอนดำเนินนโยบายตาง ๆ 

• เพื ่อใหเก ิดพัฒนาอยางยั ่งย ืนและสามารถลด 
ความเหลื่อมล้ำระหวางประชาชนในแตละประเทศไดจริง 
การอำนวยความสะดวกใหปจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั้งแรงงาน 
และการเคลื ่อนยายสินคาและบริการใหสามารถเดินทาง 
ไปมาระหวางประเทศไดอยางสะดวกมากยิ ่งขึ ้นถือเปน 
ปจจัยที่มีความสำคัญยิ่งภายใตมาตรการเพื่อประกันความ 
เสี่ยงดานความมั่นคง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปญหาอาชญากรรม 
ขามชาติ และการคามนุษย การลดขั้นตอนของภาครัฐที่ 
เกี่ยวของกับการผานแดน จะทำใหลดตนทุนการผลิตลดลง 
การลดขั้นตอนกระบวนการและลดจำนวนเอกสารในการ 
ขอสิทธิประโยชน จะทำใหผูประกอบการไทยเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพื ่อนบานและหวงโซการผลิตระดับนานาชาติ 
(GVCs) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• บทบาทของภาครัฐไทยในการสงเสริมผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหมีความ 

แข็งแกรง โดยตองเปนการบูรณาการหลายหนวยงานให 
มีล ักษณะเปนพี ่ เล ี ้ยงท ี ่ปร ึกษาในการประกอบธุรก ิจ 
(Business Incubators) การใหความชวยเหลือและติด 
อาวุธในการดำเนินธุรกิจอยางครบวงจร และตองคำนึงถึง 
ผลในระยะยาวในการเชื่อมโยงผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) ไทยที่เขมแข็งเหลานี้ให 
สามารถจับคู ดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนและภาครัฐของ 
ประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ การจับคูหุนสวน 
ทางธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบเดิมที่มีดัชนี 
ชี้วัดความสำเร็จในมิติเชิงปริมาณ ตองมีการปรับเปลี่ยนให 
คำนึงถึงมิติเชิงคุณภาพความความสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยง 
ไทยกับประเทศเพื ่อนบานใหเขาสู หวงโซการผลิตระดับ 
นานาชาติ (GVCs) มากยิ่งขึ้น 

• การเผยแพรองคความรูเรื่องการคา การลงทุน 
การใชสิทธิประโยชน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ 
ในประเทศเพื่อนบาน ตองมีการวางยุทธศาสตรการเผยแพร 
และการบริหารจัดการขอมูล (Knowledge Management) 
อยางเปนระบบ เพื่อลดความซ้ำซอนและความสับสนของ 
ขอมูล โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 

มีการออกกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการคาการลงทุนเปน 
จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น 
ขอมูลที่ทันสมัยและถูกตองเชื่อถือได จึงมีความจำเปน 
อยางยิ่ง 

• การใหความชวยเหลือของประเทศไทยกับประเทศ 
เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เพื่อสนับสนุนความ 
เชื่อมโยงและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ตองมีการวางยุทธศาสตรรวมกันอยางเปนระบบ เพื่อหลีก 
เลี่ยงปญหาเบี้ยหัวแตก และเพื่อสรางโมเมนตัมใหกับการ 
สรางความตระหนักรูของประชาชนทั้ง 2 ฝายจากการให 
ความชวยเหลือระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ และเพื่อ 
ใหการแกปญหาความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำใน 
ประเทศเพื่อนบานเกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรม (ทั้งนี ้ เพื่อ 
สนับสนุนในกรณีที่ประเทศเพื่อนบานอาจยังไมไดกำหนด 
ประเด็นในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำไวในวาระแหงชาติ) 
การใหความชวยเหลือตองมีเงื ่อนไขในประเด็นของความ 
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ตองตระหนักดวยวาการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม 
และเปนธรรม ระหวาง 2 ประเทศ และระหวางภาครัฐ 
กับภาคเอกชนเปนปจจัยสำคัญที่สุด 

• ประเทศไทยตองมีการจัดทำยุทธศาสตรทางการคา 
และตองมีบทบาทในการเขารวมผลักดันกลไกการเจรจา 
การคาและการเปดเสรีทางการคาในรูปแบบใหม ซึ่งครอบ- 
คลุมในหลายมิตินอกเหนือจากการคาและการลงทุน (High 
Standard and Comprehensive Trading Agreement) 
ไมวาจะเปนกรอบประชาคมอาเซียน 2568 และความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP, 
ASEAN +6) หรือแมแต ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร 
เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership 
Agreement: TPP) และในอนาคต ความตกลงการคาเสรี 
เอเชีย - แปซิฟก (Free Trade Agreement of Asia-Pacific: 
FTAAP) โดยตองมีการศึกษาอยางรอบคอบและรอบดาน 
จากทุกภาคสวน (รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน) 
โดยอางอิงจากหลักฐานที่เชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยเนน 
ผลประโยชนของประเทศและประชาชนโดยสวนรวมเปน 
สำคัญ 

แมในหลายพื้นที่ ผูบริโภคนิยมชมชอบในสินคาจาก 
ประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 
อยางไรก็ตาม ในมิติของการเขาไปใชทรัพยากร การเขาไป 
ลงทุน ซึ่งผลกระทบกับผูประกอบการทองถิ่น ตลอดจน 
ความรูสึกชาตินิยมในประเทศเพื่อนบาน ก็อาจสรางปญหา 
ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางการเมืองดานความสัมพันธ 
ระหวางประเทศไดโดยงาย ดังนั้น การดำเนินนโยบายใน 
ลักษณะ บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Social 
Responsibility: CSR) รวมทั้งการใชสื่อประชาสัมพันธใน 
รูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูบริโภค 
ในแตละประเทศไดเขาใจถึงวัตถุประสงคอยางแทจริงของ 
การคาและการลงทุนจากประเทศไทยนั้น ไมใชเปนเพียง 
การเขาไปกอบโกยผลประโยชน หากแตเขามาเพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ำและพัฒนาใหทั้ง 2 ประเทศเติบโตคูกันไปอยาง 
ยั่งยืน ถือเปนเรื่องสำคัญ 

โปรงใส การยึดหลักธรรมาภิบาล และกำหนดประเด็น 
ในเรื่องการลดความยากจน และความเหลื่อมล้ำใหเปน 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการความชวยเหลือเหลานั้น 
รวมทั ้งกำหนดกลุ มเปาหมายของผู ที ่จะไดรับประโยชน 
จากโครงการความชวยเหลือดังกลาวไปยังกลุ มที ่มีความ 
สุมเสี่ยง (Vulnerable) สูงที่สุดของแตละประเทศ ซึ่งมี 
ความแตกตางกันออกไป โดยในกรณีของประเทศเมียนมา 
และสปป.ลาว อาจหมายถึงประเด็นชนกลุมนอย ในขณะ 
ที่กัมพูชา อาจหมายถึงกลุมผูยากจนและกลุมที่สุมเสี่ยง 
จะกลับเขาสูภาวะยากจนไดอีก (Near Poor) 

• การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยควร 
ตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับประเทศเพื่อน 
บาน ทั้งนี้ เนื่องจากการคาชายแดนที่เพื่อนบานพึ่งพิง 
สินคาและบริการ รวมทั้งเงินลงทุนจากประเทศไทย สง 
ผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน 
ทั้งในภาคเศรษฐกิจแทจริงและในภาคการเงิน รวมทั้งยัง 
สงผลกระทบผานอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย แมประชาคม 
อาเซียนไมมีเปาหมายสุดทายของการรวมกลุมเหมือนสหภาพ 
ยุโรปที่รวมสกุลเงินเขาดวยกันเปนเงินสกุลเดียว และคาด 
วานาจะไมเกิดขึ้นในอนาคต แตถาระบบการชำระเงินที่ 
เชื ่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนถนนที ่ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบานเขาดวย 
กัน ในขณะที่นโยบายดานการสงเสริมใหระบบธนาคาร 
พาณิชยและสถาบันการเงินของไทยมีความแข็งแกรง และ 
เชื่อมโยงการทำธุรกิจเขาไปในประเทศเพื่อนบานก็เปรียบ 
เสมือนมัคคุเทศกนำทางใหนักลงทุนไทยไปบูรณาการการ 
คาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนสวนหนึ่ง 
ของหวงโซการผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) และยังทำให 
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานการใหบริการทางการเงิน 
แบบครอบคลุมทุกภาคสวน (Financial Inclusion) อีก 
ดวย 

• บทบาทของภาคเอกชนในการเขาไปมีสวนรวม 
ในการพัฒนาในรูปแบบของความสัมพันธระหวางภาครัฐ 
และภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 
ถือเปนอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ควรไดรับการสงเสริม ทั้งนี้ 
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ฉบับนี้ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย ขอ 
ถายทอดประเด็นทางเศรษฐกิจที่มาจากผูนำ 
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รศ.ดร.เสาวนีย 

ไทยรุงโรจน อธิบการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ได 
ออกมาเปดเผยถึงสถานการณธุรกิจ SME ในชวงไตรมาส 3 
ป 2560 ที่ผานมาวา สถานการณธุรกิจเอสเอ็มอี ในชวง 
ไตรมาส 3 ป 2560 พบวา ดัชนีสถานการณธุรกิจ อยูที่ 
ระดับ 41.1 ปรับตัวลดลง 0.2 จุด จาก 41.3 ในไตรมาส 
ที่ผานมา

ขณะที่ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ อยูที่ระดับ 
50.3 ปรับตัวลดลง 0.2 จุด จาก 50.5 ในไตรมาสที่ผานมา 
ดานดัชนีความสามารถในการแขงขัน อยูที่ระดับ 47.8 ปรับ 
ตัวลดลง 0.2 จุด จาก 47.9 ในไตรมาสที่ผานมา

คาดว่าแนวโน้มในไตรมาส 4/60
จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่คาดการณภาวะเศรษฐกิจ SME ในป 2560 จะ 
อยูท่ี 4.5% เพ่ิมข้ึนจากคาดการณเดิมท่ี 4.2% ซ่ึงสอดคลอง 
กับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2560 ที่คาดวาจะ 
ขยายตัวได 3.9% สวนในป 61 คาดวา GDP ของ SME 
จะอยูที่ 4.4% กอนขยับมาเปน 4.6% ในป 62 และ 4.9% 
และ 5.4% ในป 63 และ 64 ตามลำดับ ซึ่งเปนการปรับตัว 

ฉ
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของไทย และเปนเครื่องสะทอน 
วา SME ไทยมีภาวะทางธุรกิจที่ดีขึ้นเปนลำดับ 

สำหรับปจจัยบวกตอภาวะเศรษฐกิจของ SME ของป 
60 ไดแก เศรษฐกิจของประเทศคูคาขยายตัวสูงกวาที่เคย 
คาดการณ, การสงออกสินคาฟนตัวอยางชัดเจน, การลงทุน 

ม.หอการค้าฯ 
คาดจีดีพี SME ปี 60 โต 4.5%
สอดคล้องเศรษฐกิจประเทศ 
SME ไทยดีขึ้นตามลำดับ

º·ÊÑÁÀÒÉ³�
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

ขณะที่คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 
SME ในปี 2560 จะอยู่ที่ 4.5% 
เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ 4.2% 
ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศในปี 2560 ที่คาดว่าจะ 
ขยายตัวได้ 3.9% ส่วนในปี 61 คาดว่า 
GDP ของ SME จะอยู่ท่ี 4.4% ก่อน 
ขยับมาเป็น 4.6% ในปี 62 และ 4.9% 
และ 5.4% ในปี 63 และ 64 ตาม 
ลำดับ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ตามภาวะเศรษฐกิจของไทย และ 
เป็นเครื่องสะท้อนว่า SME ไทยมี 
ภาวะทางธุรกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับ 
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ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME BANK เปิดเผยว่า 
จากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
ครอบคลุมพื้นที่ 60 จังหวัด ได้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีในพื้นที่ประมาณ 18-20% โดยคาดว่าผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างน้อย 
6 เดือน ซึ่ง ธพว.ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้ 
และการให้เงินทุนเพื่อไปดำเนินธุรกิจใหม่ 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME BANK เปิดเผยว่า 
จากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
ครอบคลุมพื้นที่ 60 จังหวัด ได้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอีในพื้นที่ประมาณ 18-20% โดยคาดว่าผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างน้อย 
6 เดือน ซึ่ง ธพว.ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้ 
และการให้เงินทุนเพื่อไปดำเนินธุรกิจใหม่ 
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ของภาครัฐยังขยายตัวในเกณฑสูง, ภาคการทองเที่ยวยัง 
ขยายตัวตอเนื่อง, ระดับราคาสินคาเกษตร และกำลังซื้อ 
ของเกษตรกรปรับตัวดีขึ้น และ สถานการณทางการเมือง 
ในประเทศคอนขางมีเสถียรภาพ

ปัจจัยบวกสำหรับ SME คือ เศรษฐกิจ 
ประเทศคู่ค้าขยายตัว แต่ปัจจัยลบยังมี

ขณะที่ปจจัยลบ ไดแก นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่ม 
ระดับความไมแนนอนใหกับเศรษฐกิจโลก, การปรับเพิ่ม 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ, เศรษฐกิจ 

จีนยังคงขยายตัวตอกวาระดับศักยภาพ, การเคลื่อนยายเงิน 
ทุนระหวางประเทศสงผลทำใหอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน, 
ปญหาหนี ้สินภาคครัวเรือนและสถาบันการเงินมีความ 
ระมัดระวังในการปลอยกู และกำลังการผลิตสวนเกินยังอยู 
ในระดับสูงและมาตรการจัดระเบียบแรงงานตางดาว

สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อ SME
ในพื้นที่ 18-20%

ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME BANK เปดเผยวา 
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จากสถานการณน้ำทวมตั้งแตชวงตนป 2560 จนถึงปจจุบัน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 60 จังหวัด ไดสงผลกระทบกับผูประกอบการ 
เอสเอ็มอีในพ้ืนท่ีประมาณ 18-20% โดยคาดวาผูประกอบการ 
ที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะตองใชเวลาในการฟนตัวอยาง 
นอย 6 เดือน ซึ่ง ธพว.ไดเตรียมมาตรการใหความชวยเหลือ 
อยางตอเนื่อง ทั้งการปรับโครงสรางหนี้ การพักชำระหนี้ 
และการใหเงินทุนเพื่อไปดำเนินธุรกิจใหม 

"ธนาคารจะมุงเนนสนับสนุนผูประกอบการเอสเอ็มอี 
ขนาดเล็กเปนหลัก เนื่องจากมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
คอนขางเร็ว โดยบางสวนมีการตัดสินใจลงทุนในชวงคร่ึงแรก 

ของปนี้ และบางสวนอยูในชวงครึ่งหลังของป 2560 สวน 
หน่ึงเพราะเปนธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก และมีวิธิคิด การปรับเปล่ียน 
ไปสูเทคโนโลยีสมัยใหมไดงาย และชัดเจน" 

อยางไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม.ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทย ในการจัดทำโครงการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ 
ชุมชน ผาน SMEs Local Economy และการจัดทำ 
ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ เพื่อสะทอนถึง 
สถานการณตางๆ ของเอสเอ็มอีและชุมชนทองถิ่นตอไป
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ประเทศไทย เปนประเทศ 
ผู ผลิตยางพาราที ่สำคัญ 
ของโลก ดวยผลผลิต 

ยางพาราซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในโลก 
โดยในป 25571 มีผลผลิต 4,416,000 
ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 5.3 
ในที่ขณะที่ อินโดนีเซีย หนึ่งในผูผลิต 
ยางพาราที่สำคัญของโลก มีผลผลิต 
3,153,000 ตัน ซึ่งมากเปนอันดับ 
สองรองจากไทย อันดับที่สาม คือ 
เวียดนาม มีผลผลิต 961,000 ตัน 
เมื่อพิจารณาประเทศผูผลิตยางพารา 
ที่สำคัญของโลก 10 อันดับแรก พบวา 
สวนใหญเปนประเทศในกลุมอาเซียน 
ไดแก ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

มาเลเซีย ฟลิปปนส และเมียนมา 
สำหรับอินเดีย และจีน นับวาเปน 
ผูผลิตยางพารารายใหญของโลกเชนกัน 

มีปริมาณผลผลิต 940,000 ตัน และ 
840,000 ตัน ตามลำดับ สำหรับ 
ดานเนื้อที่ปลูกและเนื้อที่กรีดยางพารา 

ของประเทศผูผลิตยางพารารายใหญ 
ของโลกทั้ง 10 ประเทศ พบวา 
อินโดนีเซีย เปนประเทศที่มีเนื้อที่ 

ปลูกยางมากที่สุด ในป 2557 มี 
เนื ้อที ่ปลูกยางที ่สามารถกรีดไดถ ึง 
22,539,000 ไร ซึ่งมากกวาไทย 

ป

เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ยางพาราไทย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
â´Â
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จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณ 
ผลผลิตมากที่สุดและเนื้อที่ปลูกยางมากที่สุด คือ 
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผลผลิต 139,925 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 ของผลผลิตทั้งหมดของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีเนื้อที่ปลูกยาง 
796,485 ไร่ เนื้อที่กรีดยางได้ 627,467 ไร่  

1 ขอมูลลาสุดจากสถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2559, ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2560)
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จังหวัดบึงกาฬได้ให้ความสำคัญกับศักยภาพการ 
ผลิตยางพาราที่มีของจังหวัด และมีความตื่นตัว 
ในการพัฒนาการผลิตยางในด้านต่างๆ ได้มีการ 
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำเพื่อเพิ่ม 
มูลค่า ได้แก่ หมอนยางพารา และที่นอนยางพารา 
เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
ยางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นรมควัน 
น้ำยางข้นให้ทันสมัยได้คุณภาพ มีการคิดค้น 
นวัตกรรมการผลิตยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
อย่างครบวงจร และมีเป้าหมายที่สำคัญในการ 
มุ่งสู่การเป็น Rubber City ในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางท่ี 1  เน้ือท่ีกรีดยางได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ 
ของประเทศผู้ผลิตท่ีสำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2555-2557
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โลก

อื่นๆ

ประเทศ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10.

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม
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กัวเตมาลา

โกดดิวัวร

เมียนมา

2555

65,384

16,710

21,776

3,187

2,763

4,068

6,507

1,102

654

971

1,319

6,327

2556

67,497

17,386

22,224

3,426

2,813

4,287

6,608

1,159

670

1,098

1,433

6,393

2557

69,289
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174
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3,153

961
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370
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531
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191
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140

271

331

198

100

333

534

263

122

124 

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป 2559, ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)

เนื้อที่กรีดยาง
(1,000 ไร)

ผลผลิต
(1,000 ตัน)

ผลผลิตตอไร
(กก.)



รอยละ 24.1 แตผลผลิตยางพารา 
ของอินโดนีเซีย มีปริมาณนอยกวา 
ไทย สำหรับผลผลิตตอไร ประเทศ 
ไทยมีผลผลิตตอไรอยูที่ 243 กิโลกรัม 
ซึ่งสูงกวาผลผลิตตอไรของโลก และ 
ประเทศในอาเซียนอีกหลายๆ ประเทศ 
แตสำหรับเวียดนามเปนประเทศเดียว 
ในอาเซียนที่มีผลผลิตตอไรสูงกวาไทย 
อยูที่ 271 กิโลกรัมตอไร สำหรับ 
ประเทศที่มีผลผลิตตอไรสูงสุด โดย 
เปรียบเทียบในประเทศผูผลิตยางพารา 
ที่สำคัญของโลก 10 อันดับแรก คือ 
กัวเตมาลา มีผลผลิตสูงถึง 534 
กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ เวียดนาม 
อินเดีย และฟลิปปนส เปนตน

สำหรับดานความตองการใชยาง
พาราของโลก พบวาอยูที่ 12.48 ลาน 
ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 2.72 
ความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน เปนไปตามความ 
ตองการใชยางพาราในอุตสาหกรรม        
ยานยนตของจีนและอินเดีย ซ่ึงประเทศ 
ไทย เปนประเทศผูสงออกยางพาราที่ 
สำคัญของโลก รองลงมาคือ อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และมาเลเซีย โดยทั้งสี่ 
ประเทศมีสวนแบงตลาดสงออกโลก 
ถึงรอยละ 76.07 (สศก.,2560)

สำหรับผลผลิตยางพาราในประเทศ 
ไทย เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา 
ภาคที่มีผลผลิตยางพาราสูงที่สุด  คือ 
ภาคใต รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ 
ตามลำดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีปริมาณผลผลิต ในป 2559 อยูที่ 
670,560 ตัน คิดเปนรอยละ 15.2 
ของผลผลิตทั้งประเทศ และจังหวัดใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณ 

ผลผลิตมากที ่สุดและเนื ้อที ่ปลูกยาง 
มากที่สุด คือ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี 
ผลผลิต 139,925 ตัน คิดเปนรอยละ 
20.8 ของผลผลิตทั ้งหมดของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและมีเนื้อที่ปลูก 

ยาง 796,485 ไร เนื้อที่กรีดยางได 
627,467 ไร  ดวยศักยภาพดานการ 
ผลิตยางพาราของบึงกาฬ ทำใหแตละ 
ปมีผลผลิตยางพาราของบึงกาฬออก 
สูตลาดเปนสัดสวนถึงหนึ่งในสามของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตร- 
กรกวารอยละ 80 ของจังหวัดเปน 
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ ่งจังหวัด 
บึงกาฬไดใหความสำคัญกับศักยภาพ 
การผลิตยางพาราที่มีของจังหวัด และ 
มีความตื ่นตัวในการพัฒนาการผลิต 
ยางในดานตางๆ ไดมีการคิดคนและ 
พัฒนาผลิตภัณฑปลายน้ำเพื ่อเพิ ่ม 
มูลคา ไดแก หมอนยางพารา และ 
ที่นอนยางพารา เปนตน รวมถึงการ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ 
ไมวาจะเปนยางแผนรมควัน น้ำยาง 
ขนใหทันสมัยไดคุณภาพ มีการคิดคน 
นวัตกรรมการผลิตยางตั ้งแตต นน้ำ 
ถึงปลายน้ำอยางครบวงจร และมีเปา 
หมายที ่สำค ัญในการมุ งส ู การเป น 

Rubber City ในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งจะสงเสริมการสรางงาน 
สรางรายได การพัฒนาเทคโนโลยี 
ดานการผลิต ซึ่งจะสามารถกระจาย 
เม ็ดเง ินลงสู ช ุมชนในพื ้นที ่จ ังหว ัด 

บึงกาฬและพื้นที่ใกลเคียง และทำให 
สามารถยกระดับรายไดครัวเรือนให 
เพิ่มสูงขึ้นไดตอไป

ยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

จังหวัดบึงกาฬ เปนจังหวัดหนึ่ง 
ที่เปนจุดยุทธศาสตรในการเชื ่อมโยง 
กับประเทศเพื ่อนบานและจังหว ัด 
ใกลเคียง โดยทิศเหนือ ติดกับแขวง 
บอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว และทิศตะวันออก ติด 
กับอำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
อีกทั้งมีแผนดำเนินโครงการกอสราง 
สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 5 บึงกาฬ 
- ปากซัน สะพานแหงนี้จะชวยเพิ่ม 
การแลกเปลี่ยนสินคาและการเดินทาง 
ทองเที่ยว ระหวางประเทศไทยกับ 
ประเทศเพ่ือนบาน เปนการอำนวยความ 
สะดวกดานการคา การลงทุน ระหวาง 

แนวทางในการสนับสนุนยางพาราและผลิตภัณฑ์ย
างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
จึงมีโอกาสทั้งในการลงทุนแปรรูปในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของ สปป.ลาว โดยใช้วัตถุดิบในภูมิภาค 
เพื่อผลิตและส่งออกไปยังประเทศจีน ตามเส้นทาง 
จากไทยเข้าสู่สปป. ลาว ผ่านแขวงบอลิคำไซ ทาง 
บึงกาฬ และผ่านแขวงคำม่วน ทางนครพนม  
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จ.บึงกาฬ ไปยังแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว 
ตอเนื ่องไปยังประเทศเวียดนามและ 
จีนตอนใต ซึ่งสำเร็จลงจะเปนเสนทาง 
สายเศรษฐกิจที่เชื ่อมภูมิภาคอาเซียน 
กับจีนไดเปนอยางด ีนอกจากนี ้สำหรับ 
จ ังหว ัดนครพนมซึ ่ งม ีพ ื ้นท ี ่ต ิดก ับ 
จังหวัดบึงกาฬ ถือวาเปนอีกจังหวัด 
ท่ีมีศักยภาพ เน่ืองจากต้ังอยูบนเสนทาง 
แนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Economic Corridor: 
EWEC) ที่เปนพื้นที่เศรษฐกิจใหม และ 
กำลังจะกลายเปนศูนยกลางทางการ 
คาและการลงทุนการขนสงและการ 
ทองเที่ยวของอนุภาคอินโดจีน ซึ่ง 
สะพานแหงนี้เปนปจจัยหนึ่งของการ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการ 
คมนาคมขนสง การคา การทองเที่ยว 
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ภาคอีสานตอนบนของไทย ภาคกลาง 
ของ สปป.ลาว และภาคกลางของ 
เวียดนามตลอดจนเชื่อมตอเครือขาย 
ถึงประเทศจีน อีกทั้งมีแผนจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งเปนเขต 
เศรษฐกิจในระยะที่ 2 ของแผนการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
อีกดวย

พื้นที่ สปป.ลาว  
สำหรับดานพื้นที่ สปป.ลาว มี 

พื้นที ่เศรษฐกิจพิเศษที่มีพื ้นที ่ติดกับ 
ประเทศไทยอยู 2 แหง คือ เขต 
เศรษฐกิจเฉพาะทาแขก (Thakhek 
specific economic zone: TSEZ) 
และเขต เศรษฐก ิ จ เฉพาะภ ู เข ี ยว 
(Phoukhyo specific economic 

zone: PSEZ) ณ แขวงคำมวน ตั้ง 
ขึ้นเพื่อสงเสริมการลงทุน การคา และ 
การทองเที่ยว ในพื้นที่ชายแดนกับ 
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งการจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ของสปป.ลาว เพื่อเรงรัดการพัฒนา 
เศรษฐก ิจตามท ิศทางการพ ัฒนา 
ประเทศของรัฐบาลภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2559-2563) โดยเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ทาแขก (Thakhek specific econo- 
mic zone: TSEZ) ตั้งอยูหางสะพาน 
มิตรภาพ 3 (นครพนม-คำมวน) ประมาณ 
400 เมตร มีเนื้อที่ 6,468.75 ไร 
(1,035 เฮกตาร) จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2012 
เป นโครงการที ่สามารถรองร ับการ 
ลงทุนทั ้งน ิต ิบ ุคคลภายในประเทศ 
และตางประเทศ และในอนาคตจะได 
รับการพัฒนาใหเปนเมืองที่ทันสมัย ที่ 
มีสำนักงาน องคกร ระบบสาธารณสุข 
การคา โรงแรม ศูนยประชุม ที่พัก 
โลจิสติกส และการบริการตางๆ อยาง 
ครบวงจร มีเงินลงทุน 80 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ (รัฐบาลลาวลงทุน 100%) 
คาเชาที่ดิน (Land Leasing) อยูที่ 
0-0.19 เหรียญสหรัฐฯ ตอตารางเมตร 
ตอเดือน สิทธิ์การครอบครองที่ดิน 
(Land Tenure) 75 ป สำหรับเขต 
เศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว (Phoukhyo 
specific economic zone: PSEZ) 
ตั้งอยูในบริเวณเมืองทาแขก หางตัว 
เมือง 5 กิโลเมตร ทางทิศใตตามถนน 
หมายเลข 13 ต้ังอยูหางสะพานมิตรภาพ 
3 (นครพนม-คำมวน) ประมาณ 14  
มีเนื้อที่ 30,312.5 ไร จัดตั้งขึ้นเมื่อป 
2010 เปนโครงการที่สามารถรองรับ 

การลงทุนทั้งนิติบุคคลภายในประเทศ 
และตางประเทศ และในอนาคตจะได 
รับการพัฒนาใหเปนเมืองที ่ทันสมัย 
เมืองอุตสาหกรรม การคา โลจิสติกส 
การทองเที่ยวครบวงจร ที่มีสำนักงาน 
องคกร ระบบสาธารณสุข การศึกษา 
โรงแรมระดับหาดาว ศูนยประชุมที่ 
ทันสมัย ที่พัก และการบริการตางๆ 
เชนเดียวกับเขตเศรษฐกิจเฉพาะทาแขก 
มีเงินลงทุน 708 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(เอกชน สปป.ลาวลงทุน 100%) สิทธิ์ 
การครอบครองที่ดิน (Land Tenure) 
99 ป 

ดังนั้น แนวทางในการสนับสนุน 
ยางพาราและผลิตภัณฑยางในพื ้นที ่ 
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือของไทย 
จึงมีโอกาสทั้งในการลงทุนแปรรูปใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว โดย 
ใชวัตถุดิบในภูมิภาคเพื่อผลิตและสง 
ออกไปยังประเทศจีน ตามเสนทาง 
จากไทยเขาสูสปป. ลาว ผานแขวง 
บอลิคำไซ ทางบึงกาฬ และผานแขวง 
คำมวน ทางนครพนม  อีกทั้งวัตถุดิบ 
ยางที ่ม ีประสิทธิภาพของบึงกาฬยัง 
สามารถเปนฐานวัตถุดิบใหแกผู ประ- 
กอบการที ่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทั้งสองแหงของ สปป. ลาวอีก 
ดวย และอีกประการที่สำคัญในอนาคต 
เม่ือโครงสรางพ้ืนฐานสะพานขามแมน้ำ 
โขงแหงที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน การตั้ง 
Rubber City ในบึงกาฬ และเขต 
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมเกิดขึ้น ซึ่งจะ 
เปนโอกาสในการขยายการลงทุน และ 
การคาในพื ้นที ่ของอุตสาหกรรมยาง 
พาราและผลิตภัณฑยางในพื้นที ่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
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ในย ุคท ี ่หลายประเทศ 
ทั่วโลก รวมถึงไทย ตาง 
ประสบปญหาขาดแคลน

แรงงานและคาจางแรงงานที่ปรับสูงขึ้น 
โดยมีสาเหตุทั ้งจากการกาวสู ส ังคม 
ผูสูงอายุ (Aging Society) ที่ทำให 
ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง 
และแรงงานเลือกงานมากขึ้น ทั้งงาน 
ที่ใชแรงงานหนัก งานที่ตองอยูใน 
สภาวะแวดลอมที่ไมพึงประสงค เชน 
งานในโรงงานที่มีกลิ่นรุนแรง หรืองาน 
ที่ตองเสี่ยงอันตราย เชน งานบนที่สูง 
หรืองานที่ตองสัมผัสสารเคมีอันตราย 
รวมถึงหลายอุตสาหกรรมขาดแคลน 
แรงงานที่มีความละเอียด เที่ยงตรง 
และแมนยำสูง ทางออกหนึ่งที่ถูกพูด 
ถึงมากในปจจุบัน คือ การนำหุนยนต 
และระบบอัตโนมัติมาใชทดแทนแรง 
งานคน ซึ่งนอกจากจะชวยลดคาใช 
จายดานแรงงานในระยะยาวแลว ยัง 
ชวยเพิ ่มประสิทธิภาพและลดความ 
ผิดพลาดในการทำงานอีกดวย

โดยทั่วไปเราสามารถแบงหุนยนต 
ตามลักษณะการใชงานไดเปน 2 ประเภท 
คือ หุนยนตอุตสาหกรรม (Industrial 
Robot) ที่สวนใหญจะอยูในลักษณะ 
แขนกลที ่ใช ในโรงงานอุตสาหกรรม 
และหุนยนตบริการ (Service Robot) 

ซึ่งแยกยอยไดอีก 2 ประเภท คือ 
หุ นยนตบร ิการที ่ ใช ในเช ิงพาณิชย 
(Professional Use) อาทิ หุนยนต 
ขนสง หุนยนตทางการแพทย หุนยนต 
ตอนรับ หุนยนตการเกษตร หุนยนต 
กอสราง หุนยนตใตน้ำ หุนยนตทาง 
การทหาร และหุนยนตบริการที่ใช 
ในครัวเร ือนหรือใชเปนการสวนตัว 
(Personal and Domestic Use) 
อาทิ หุนยนตดูดฝุน หุนยนตตัดหญา 
หุนยนตของเลน ทั้งนี้ การที่ภาครัฐ 
มีเป าหมายผล ักด ันให ภาคเอกชน 
หันมาใชหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ 
เพิ่มขึ้น เราจึงมักเห็นภาพหุนยนต 
อุตสาหกรรมปรากฏในสื ่อบอยครั ้ง 
โดยเฉพาะภาพหุ นยนต ในโรงงาน 
ประกอบรถยนต หรือโรงงานผลิตชิ้น 
สวนอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่หุนยนต 
บริการมักถูกมองขามและยังไมคอย 
เปนที่กลาวถึงมากนัก ทั้งที่อยูใกลชิด 
กับผูบริโภคมากกวาและมีโอกาสขยาย 
ตัวโดดเดนไมแพหุนยนตอุตสาหกรรม

ขอมูลลาสุดจากสหพันธหุนยนต
นานาชาติ (International Federa-
tion of Robotics : IFR) ระบุวา 
ยอดจำหน ายห ุ นยนต บร ิการในป  
2558 มีมูลคา 6.8 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ แบงเปนหุนยนตบริการที่ใชใน 

เชิงพาณิชย 4.6 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ และหุนยนตบริการที่ใชในครัว 
เรือนหรือใชเปนการสวนตัว 2.2 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ และคาดวาการ 
จำหนายหุ นยนตบร ิการระหวางป 
2559-2562 จะมียอดสะสมสูงถึง 45.4 
พันลานดอลลารสหรัฐ (แบงเปนแบบ 
ใชในเชิงพาณิชย 23.1 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ และแบบใชในครัวเรือนหรือใช 
เปนการสวนตัว 22.3 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ)

สำหรับหุนยนตบริการที่มีการใช
งานเปนจำนวนมากในปจจุบัน อาทิ

• หุนยนตขนสงและโลจิสติกส 
สวนใหญเปนรถขนสงอัตโนมัต ิ (Auto- 
mated Guided Vehicle : AGV หรือ 
Automated Guided Car : AGC) 
ซึ ่งสามารถเคลื ่อนที ่ โดยปราศจาก 
คนขับ แตจะเคลื่อนที่อัตโนมัติไปตาม 
เสนทางที่ถูกกำหนดไว ทั้งนี้ เสนทาง 
อาจกำหนดโดยใชการเหนี ่ยวนำของ 
สนามแมเหล็กที่ฝงอยูที่พื้น หรือใชวิธี 
ควบคุมการตรวจจับดวยแสงเลเซอร 
เพื ่อใหรถเคลื ่อนที ่ไปตามเสนทางที ่ 
กำหนด โดยการควบคุมอุปกรณประเภท 
AGV สามารถควบคุมไดพรอมๆ กัน 
หลายคันโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม 
เพียงชุดเดียว สำหรับประโยชนของ 

น

หุ่นยนต์บริการ : โอกาสตลาดโต
ไม่แพ้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ระหวางป 2559-2562 หุนยนตขนสง 
และโลจิสติกสจะมียอดจำหนายรวม 
กวา 175,000 ตัว ในจำนวนนี้จะเปน 
ยอดจำหนายรถ AGV ถึง 174,650 
คัน

• หุนยนตทางการแพทย อาทิ 
หุนยนตผาตัด (Surgical Robot) เพื่อ 
ชวยแพทยในการผาตัดที่ซับซอนหรือ 

ตองการความละเอียดสูง รวมถึงการ 
ผาตัดทางไกล หุนยนตกายภาพบำบัด 
(Rehabilitation Robot) หุนยนต 
ฆาเชื้อ (Disinfection Robot) ที่ใช 
รังสี UV ฆาเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาล 
สามารถฆาเชื้อไดรอยละ 99 สำหรับ 
หองผู ป วยที ่ม ีการติดเช ื ้ออ ันตราย 
เชน โรคไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ แมหุนยนต 
ทางการแพทยจะมีปริมาณไมมากนัก 
เมื ่อเทียบกับหุ นยนตบริการชนิดอื ่น 
แตเปนหุ นยนตที ่มีราคาตอหนวยสูง 
ที่สุดในกลุมหุนยนตบริการ (เฉลี่ยราว 
เครื่องละ 1 ลานดอลลารสหรัฐ) ทำให 
หุนยนตทางการแพทยมีมูลคาจำหนาย 
สูงถึง 1,463 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 30 ของ 
มูลค าจำหนายหุ นยนตบร ิการเช ิง 
พาณิชยทั้งหมดในป 2558

• ห ุ  น ยนต  ท า ง ก า รทหา ร 
(Defense Robot) สวนใหญ คือ 
โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร 
คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle 
: UAV) ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 80 
ของยอดจำหนายห ุ นยนต ทางการ 
ทหารทั้งหมดในป 2558 รองลงมา คือ 
ยานยนตบกไรคนขับ (Unmanned 

รถ AGV นอกจากจะชวยลดการใช 
แรงงานคนแลว ยังชวยลดความผิด 
พลาด เชน การขับเฉี่ยว-ชนที่เกิดจาก 
ความประมาท รวมถึงชวยลดปญหา 
มลพิษ เพราะรถ AGV ใชพลังงาน 
จากแบตเตอรี่ ทั้งนี้ ความตองการใช 
หุนยนตขนสงและโลจิสติกสมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง มีการคาดการณวา 

รถขนสงอัตโนมัต ิ(AGV)

หุนยนตผาตัด หุนยนตกายภาพบำบัด หุนยนตฆาเชื้อ

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AGVs_amarillos.jpg 

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก http://si.wsj.net/public/resources/images/BF-AG180_ROBOTS_G_
20131108195314.jpg, http://www.trabzonmedicaltourism.com/files/33092a3758.jpg และ 
https://cdn-images-1.medium.com/max/570/0*dIRKPzGsFku1mVV-.jpeg
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Ground Based Vehicle) เชน 
หุนยนตเก็บกูระเบิด เปนตน 

แมในระยะแรกโดรนจะถูกพัฒนา 
ขึ้นเพื่อใชในปฏิบัติการทางการทหาร 
แตปจจุบันมีการนำโดรนมาใชในเชิง 
พาณิชยมากขึ้น อาทิ ใชโดรนสำรวจ 
ความเรียบรอยของถังและทอในอุต- 
สาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี 
ทำใหช วยลดระยะเวลาในการหยุด 
เครื่องเพื่อซอมบำรุงลง (จากเดิมที่ 
ตองใชเวลาในการตั ้งและรื ้อถอนนั ่ง 
รานเพื่อใหเจาหนาที่ปนขึ้นไปสำรวจ) 
การใชโดรนฉีดพนปุยและสารเคมีใน
การเกษตร ชวยใหเกษตรกรสัมผัส 
สารเคมีอันตรายนอยลง ใชโดรนขนสง 
สินคา เพื่อชวยลดตนทุนคาขนสง 
สินคาและเพิ ่มความรวดเร ็วในการ 
จัดสงสินคา นอกจากนี้ ยังมีการนำ 
โดรนมาใชในธุรกิจบันเทิง เชน การ 
แสดงระหวางพักครึ่งในงาน Super 
Bowl เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560 ที่ 
มีการใชโดรนขนาดเล็กกวา 300 ตัว 
มาแสดง Light Show ดวยการแปร 
ขบวนเปนรูปตางๆ รวมกับการโชวบน 
เวทีของ Lady Gaga 

• หุนยนตบริการที ่ใชในครัว 
เรือนหรือใชเปนการสวนตัว (Personal 
and Domestic Use) หุนยนตที่เปน 
ที่นิยมสูงสุดในหมวดนี้ คือ หุนยนต 
ที่ใชในบานจำพวกหุนยนตดูดฝุน หุน- 
ยนตตัดหญา และหุนยนตเช็ดกระจก 
ที่มียอดจำหนายสูงถึง 3.7 ลานชิ้น 
ในป 2558 และคาดวาจะทำยอด 
จำหนายสะสมไดถึง 31 ลานช้ินระหวาง 
ป 2559-2562 เพราะเขากับไลฟสไตล 
ของผู บริโภคยุคใหมที ่ตองการความ 
สะดวก รองลงมา คือ หุนยนตเพื่อ 
ความบันเทิงและหุนยนตของเลน ซึ่ง 
ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคา 
ไมสูงนัก และหุนยนตบางชนิดก็ออก 
แบบมาใหผู เลนเขียนโปรแกรมเพื ่อ 
ควบค ุมการทำงานของห ุ นยนต ท ี ่ 
ประกอบขึ้นเองไดดวย นอกจากนี้ ยัง 
มีหุ นยนตดูแลผู ปวยและผู สูงอายุที ่ 
แมปจจุบันยังมียอดจำหนายไมมาก 
นัก (4,713 ตัวในป 2558) แตมี 

แนวโนมขยายตัวสูงตามจำนวนผู สูง 
อายุที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก 

เปนที่ชัดเจนวาในอนาคตการใช
ห ุ นยนต บร ิการในช ีว ิตประจำว ัน 
จะเพิ ่มขึ ้นอยางหลีกเลี ่ยงไมได ผู  
ประกอบการไทยจึงควรมองหาโอกาส
จากแนวโนมดังกลาว ไมวาจะเปน 
การนำหุนยนตบริการมาใชในกิจการ 
หรือการพัฒนาหรือตอยอดหุ นยนต 
บริการที่ตอบสนองความตองการของ
ผูใช ทั้งนี้ ปจจุบันมีผูประกอบการ 
ไทยที ่พัฒนาหุ นยนตบริการและนำ 
ออกจำหนายแลว อาทิ บริษัท ซีที 
เอเชีย โรโบติกส จำกัด ผูผลิต “หุนยนต 
ดินสอ” ซึ่งเปนหุนยนตสำหรับดูแล 
ผูปวยและผูสูงอายุ บริษัท ไฮฟกราวนด 
จำกัด (HiveGround) ที่สรางโดรน 
สำหร ับงานตรวจหอเผาให บร ิษ ัท 
ระยองวิศวกรรมและซอมบำรุง จำกัด 
(ในเครือ SCG)

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

โดรนในโชวของ Lady Gaga 

หุนยนตดูแลผูสูงอายุ

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก 
https://i.ytimg.com/ vi/3csjRY8tGoI/maxresdefault.jpg

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก 
https://www.recode. net/2017
/2/5/14514564/drones-swarm-
super-bowl-lady-gaga-halftime
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´ŒÒ¹à¡ÉμÃÍÔ¹·ÃÕÂ � áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÇÂá¹Ç¤×Í Social Enterprise “¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á” ¨¹ÇÑ¹¹ÕéäÃ‹¹Ò 

¢Í§à¸ÍáÅÐªØÁª¹ àμÔºâμà»š¹ “äÃ‹·Í§ ÍÍá¡¹Ô¡Ê� ¿ÒÃ�Á” à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº·Ñé§ã¹»ÃÐà·È áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐÂÑ§àμÔºâμ 

ÍÂ‹Ò§äÁ‹ËÂØ´ÂÑé§´ŒÇÂá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Òä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ â´ÂÁÕªØÁª¹à»š¹áÃ§Ë¹Ø¹·ÕèÂÔè§ãËÞ‹

โท ดาน International MBA สาขา 
Global Social Entrepreneurship 
(กิจการเพื ่อสังคม) ที ่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร โดยไดรับทุนการศึกษา 
จากมูลนิธิ ศ.สังเวียน ภายใตการดูแล 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มาของธุรกิจ Startup 
ไร่ทอง

ระหวางการศึกษาปริญญาโทเทอม 

สุดทาย คุณลลนา ศรีคราม ไดกอตั้ง 
กิจการภายใตชื่อ บริษัท ไรทอง ออร- 
แกนิกส ฟารม จำกัด เพื่อตองการสง 

ออกขาวตัวอยางใหแกลูกคาที่สิงคโปร 
กอนขยายกิจการในรูปแบบการจัดสง
กล องผ ักผลไม อ ินทร ีย ตามบานใน 
กรุงเทพฯชื่อ CSA Munching Box 
ผานระบบสมัครในชวงแรกของการเริ่ม 
กิจการ ซึ่งโครงการ CSA Munching 
Box นี้เอง ทำให บจก. ไรทอง 

ประวัติส่วนตัว
คุณลลนา ศรีคราม เปนลูกหลาน 

ชาวจังหวัดศรีสะเกษโดยกำเนิด เกิดใน 
ครอบครัวชาวนา เติบโตในหมู บาน 
หางวาว ต.ทุม อ.เมืองฯ ซึ่งเปนหมูบาน 
ที่ตั้งโรงสี และกิจการในปจจุบัน คุณ 
ลลนา ศรีคราม จบการศึกษาปริญญาตรี  
สาขาเอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 
2548 และไดทำงานตำแหนงแรก ใน 
ตำแหนง Management Trainee 
ที่บริษัท ไทยคราฟท แฟรเทรด จำกัด 
และอีกสองปถัดมาไดเลื่อนตำแหนงมา 
เปน Business Manager ใหกับบริษัท 
ภูเพียง จำกัด ทัวร Inbound ดาน Crafts 
& Culture เปนเวลาสองป กอนยาย 
มาทำงานท่ี มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวัน- 
ออกเฉียงใต ตำแหนง Fundraising 
Director Assistant (ผูชวยผูบริหาร 
ฝายระดมทุน) ซึ่งในระหวางนี้ ไดเริ่ม 
ใหที่บานปรับเปลี่ยนที่นาของตนเองที่ 
จ.ศรีสะเกษ เปนเกษตรอินทรีย และ 
ไดเริ ่มนำผลผลิตขาวอินทรียทำตลาด 
สงตามรานอาหารในกรุงเทพฯ หลังจาก 
9 เดือนไดลาออกมาเพ่ือเรียนตอปริญญา 

Social Venture ลูกสาวชาวนา 
“ไร่ทอง ออแกนิกส์ ฟาร์ม” แห่งศรีษะเกษ

ลลนา ศรีคราม

ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม ถือกำเนิดจาก 
ท้องทุ่งนาของครอบครัว ศรีคราม-เควันดี ซึ่งได้ 
สืบทอดมรดกการทำนาจากรุ่นสู่รุ่น ในหมู่บ้าน 
หางว่าว จ.ศรีสะเกษ แม้ว่าอาชีพเกษตรกรใน 
สภาวะสังคมปัจจุบันจะเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคน 
อยากทำนัก อีกทั้งครอบครัวชาวนาเองก็พยายาม 
ผลักดันให้ลูกหลานออกห่างจากท้องนา เพราะ 
ไม่ต้องการให้มาลำบากเหมือนรุ่นพ่อแม่ แต่เรากลับ 
ยิ่งเห็นความสำคัญของอาชีพทำนาปลูกอาหาร 
และต้องการจะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
เกษตรนี้ให้คงอยู่ต่อไป  
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ออรแกนิกส ฟารม เปนที่รูจักในฐานะ 
ผู ประกอบการเกษตรอินทรีย ท ี ่น า 
เชื ่อถือในกลุ มตลาดผู บริโภคระดับ 
บนในกรุงเทพฯ และโครงการ CSA 
Munching Box ยังไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันแผนธุรกิจกิจการ (Global 
Social Venture Competition) ใน 
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และไดเปนตัวแทนเขารวมแขงขันใน 
ระดับโลกท่ีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดเขาผาน 
ถึงรอบ 8 ทีมสุดทาย 

“ไรทอง ออรแกนิกส ฟารม ถือ 
กำเนิดจากทองทุ งนาของครอบครัว 
ศรีคราม-เควันดี ซึ่งไดสืบทอดมรดก 
การทำนาจากรุนสูรุน ในหมูบาน 
หางวาว จ.ศรีสะเกษ แมวาอาชีพ 
เกษตรกรในสภาวะสังคมปจจุบันจะ 
เปนอาชีพที ่ไมคอยมีคนอยากทำนัก 
อีกทั้งครอบครัวชาวนาเองก็พยายาม 
ผลักดันใหลูกหลานออกหางจากทองนา 
เพราะไมตองการใหมาลำบากเหมือน 
รุนพอแม แตเรากลับยิ่งเห็นความ 
สำคัญของอาช ีพทำนาปลูกอาหาร 
และต องการจะส ืบทอดมรดกทาง 
ว ัฒนธรรมเกษตรนี ้ ให คงอย ู ต อไป  
ด วยการพยายามสร างโอกาสการ 
เขาถึงตลาดใหก ับครอบครัวตนเอง 
และครอบครัวชาวนาคนอื่นๆ ใหเขา 
ถึงตลาดที่เปนธรรม เพิ่มรายไดลด 
รายจายดวยการสงเสริมการทำนาแบบ 
เกษตรแบบอินทรีย แบบครบวงจร 
คือ ดูแลทั้งกระบวนการเพาะปลูกขาว 
และแปรรูปเพิ ่มมูลคาดวยการสีขาว 
ดวยตนเอง” 

จาก Inspire สู่ Passion
เม ื ่ อด ิฉ ันจบปร ิญญาโทในป  

2556  จึงตัดสินใจบริหารกิจการเต็ม 
ตัว โดยจัดตั้งออฟฟศในกรุงเทพฯ เพื่อ 

ผูผลิต ผูสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย 
เพื ่อชวยยกระดับความเปนอยู ของ 
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ดวยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองคความรูใหมๆ มา 
ชวยใหเกษตรกรเพาะปลูกแบบอินทรีย 
ไดดีขึ้น นำนวัตกรรมมาใชกับการเพิ่ม 
มูลคาใหกับวัตถุดิบทางการเกษตรให 
เปนสินคา/ผลิตภัณฑใหม ที่ตลาดสนใจ 
และทำใหเรามีตลาดที ่จะรองรับผล 
ผลิตจากเกษตรกรที ่ เราสงเสร ิมให 
ปลูกทั้งขาวอินทรีย และพืชหลังนา 
อื่นๆ มาปอนการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ 
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 
อีกชองทางหนึ่ง”

กลุ่มเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

กลุมเปาหมายของ “ไรทอง ออ- 
แกนิกส ฟารม” คือ ลูกคาที่รักและ 
สนใจในเร่ืองของสุขภาพ ตองการอาหาร 
หรือวัตถุดิบท่ีปลอดภัยจริงๆ แบบเกษตร 
อินทรีย ซึ่งมีทั้งกลุมที่เปนผูบริโภค 
ทั่วไป กลุมโรงแรม รานอาหาร และ 
กลุมโรงงานแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ 
ประเภทตางๆ ซึ่งกลยุทธในการทำ 
ธุรกิจ คือ ความซื่อสัตย จริงใจ 

จัดสงผักผลไมอินทรียควบคูไปกับการ 
เปดตลาดขาวสงออก จนเมื่อตลาด 
ขาวสงออกเริ่มเติบโตมากขึ้น จึงยาย 
ออฟฟศกลับมาตั้งที่ฟารม ที่บานเกิด 
จ.ศรีสะเกษ เพื่อปรับปรุง และพัฒนา 
สวนของโรงสีใหไดมาตรฐานตามลูกคา 
ตองการและเพิ ่มข ีดความสามารถ 
ทางการแขงข ันในตลาดใหมากขึ ้น 
และเพื ่อทำงานสงเสริมกลุ มเกษตร 
อินทรียในทองถิ ่นเพื ่อเพิ ่มฐานการ 
ผลิตวัตถุดิบใหักับกิจการดวย 

ในปพ.ศ. 2552 ไรทอง ออรแกนิกส 
ฟารม ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรอ ินทร ีย  ในระด ับสากลเป น 
รายแรกในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได 
รับการรับรองกระบวนการผลิตและ 
แปรรูป (สีขาวและบรรจุถุง) ผาน 
สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย 
(มกท.) ซึ่งไดรับการรับรอง มาตรฐาน 
การตรวจรับรองโดยสมาพันธเกษตร 
อินทรียนานาชาติ หรือ IFOAM 

“เราเชื่อวา จุดเดนของธุรกิจเรา 
อยูตรงที ่เราเปนเกษตรกรยุคใหม เปน 
กิจการ hybrid คือเราทำทั้งทางดาน 
ธุรกิจและการสงเสริมใหความรู ไป 
พรอมกัน งานของเราเนนผลกระทบ 
เชิงบวกทางสังคมดวย คือ เราเปนทั้ง 
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“เราทำเกษตรอินทรียจริงๆ อยาง 
ซื่อสัตย และเราเปนคูคามากกวาเปน 
แคคนขายสินคาใหกับลูกคา เราพยายาม 
ผลิตและจัดสงผลผลิตที ่ดีที ่สุดเทาที ่ 
เราจะทำไดอยางเต็มกำลัง ถาไมได 
เราก็จะแจงลูกคาใหทราบ และเรา 
พยายามค ิดร วมก ันก ับล ูกค าเพ ิ ่ม 
พัฒนาคุณภาพสินคาของเราใหดีขึ ้น 
อยูตลอดเวลา ซึ่งนี่เองทำใหเราไดรับ 
ความเชื่อใจจากลูกคามากขึ้นเรื่อยๆ”

ผลตอบรับที่น่าพอใจ
ตลอดระยะเวลา 5 ปี

ไรทอง ออรแกนิกส ฟารม ได 
ดำเนินกิจการมาประมาณ 5 ปเศษ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 มีลูกคาออรเดอร 
ขาวอินทรียเพิ่มขึ้นทุกป เพราะลูกคา 
เห็นความต้ังใจ ความจริงใจและพยายาม 
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ทำใหลูกคา 
มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ อีกทั้งยัง 
ไดรับการตอบรับเรื่องความนาเชื่อถือ 
ของกิจการ และแบรนดมากยิ่งขึ้น ทั้ง 
กลุมตลาดในประเทศและตางประเทศ 
เมื ่อเปดตัวผลิตภัณฑใหม ในกลุ ม 
อาหารอินทรียสำหรับเด็กพรอมทาน 
และพาสตาทำจากขาวอินทรีย จึงได 
รับการตอบรับเปนอยางดี รวมถึงมีผู 
สนใจเขาเยี ่ยมชมฟารม และศูนย 
เรียนรูดานเกษตรอินทรียที ่จัดตั้งขึ ้น 

มากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตเรายายสำนัก 
งานกลับไปที ่ศร ีสะเกษตั ้งแตเด ือน 
มีนาคม 2559 เปนตนมา

ป 2559 ทางไรทอง ออรแกนิกสฯ 
ผานการรับรอง อย. สำหรับโรงงาน 
ขาวบรรจุถุง และกำลังอยูในระหวาง 
ปรับปรุงโรงสีและโรงแพ็กบรรจุเพื ่อ 

ขอรับรองมาตรฐาน HALAL เพื่อ 
ตอบสนองความตองการของลูกคา 
ตลาดสงออกที่มีมากขึ้น และเพื่อเพิ่ม 
ชองทางทางการตลาดในกลุมประเทศ 
มุสลิมใหมากขึ้นดวย โดยเราจะเปน 
โรงสีข าวอินทรีย เจ าแรกในจังหวัด 
ศรีสะเกษที่ไดรับรองมาตรฐานเกษตร 

อินทรียในระดับสากล ระบบการแปรรูป 
มาตรฐาน  HALAL ในป 2560

เป้าหมายข้างหน้า
คุณลลนา เลาวา เปาหมายทาง 

ธุรกิจ การขยายตลาดตางประเทศ คือ 
การหาผูแทนจำหนาย หรือหาชองทาง 

ใหมสวนเปาหมายหลักทางธุรกิจคือ 
ตองการใหธุรกิจอยูไดอยางยั่งยืน เพื่อ 
เปนทางเชื ่อมตลาดใหกับเกษตรกร 
อยางยั่งยืนดวย ในขณะนี้ ตลาดหลัก 
คือ ตลาดตางประเทศถึง 90% แต 
ตองการขยายตลาดในตางประเทศ 
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแถบเอเชีย และ 
อาเซียน รวมถึงจะเริ่มทำการตลาดใน 
ประเทศอยางจริงจังดวย นอกจากนี้ 
บริษัทไรทองฯ ยังเปนผูประกอบการ 
รายยอยท่ียังขาดเงินทุน และผูเช่ียวชาญ 
มาชวยพัฒนาประสิทธิภาพของโรงสี 
ขาว ซึ่งเปนโรงสีระบบเกา จะทำ 
อยางไรใหไดขาวสารอินทรียคุณภาพ 
ท่ีสอดคลอง กับความตองการของตลาด 
สงออก และชวยลดตนทุนใหสามารถ 
แขงขันกับโรงสีใหญๆ ไดตอไป 

เมื่อดิฉันจบปริญญาโทในปี 2556  จึงตัดสินใจ 
บริหารกิจการเต็มตัว โดยจัดต้ังออฟฟิศในกรุงเทพฯ 
เพื่อจัดส่งผักผลไม้อินทรีย์ควบคู่ไปกับการเปิด 
ตลาดข้าวส่งออก จนเมื่อตลาดข้าวส่งออกเริ่ม 
เติบโตมากขึ้น จึงย้ายออฟฟิศกลับมาตั้งที่ฟาร์ม 
ที่บ้านเกิด จ. ศรีสะเกษ เพื่อปรับปรุง และพัฒนา 
ส่วนของโรงสีให้ได้มาตรฐานตามลูกค้าต้องการ 
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดให้ 
มากขึ้น และเพื่อทำงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มฐานการผลิตวัตถุดิบใหักับ 
กิจการด้วย 
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หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ตลอดเวลาในชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ไดครองราชย 

พระองคทรงงานเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกร เห็นไดจากพระราชกรณียกิจที่พระองคทรงปฎิบัติ 
ทรงทุมเทพระวรกายตรากตรำและมุงมุนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอยใหแกพสกนิกร 

ฉบับนี้จึงขอนำหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเปนรายงานพิเศษ 
เพื่อเปนประโยชนตอการประยุกตใชในชีวิตการทำงานของทุกทาน  ดังนี้

พระองคทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูลเบื้องตน ทั้งเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง 

เพื่อนำขอมูลเหลานั้นไปใชประโยชนไดจริงอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามเปาหมาย

1. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ

พระองคทรงมุงเนน เรื่องการ “พัฒนาคน” ทรงตรัสวา ตองระเบิดจากขางใน หมายถึงตองสรางความเขมแข็ง    
จากภายในที่ตัวคน สรางคนใหเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่ทำ ไมใชทำตามสั่ง 

2. ระเบิดจากขางใน

พระองคทรงมองปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคเริ่มจากจุดเล็กๆ 
เพราะหากเราปญหาในภาพรวม เราจะพบปญหามากมายจนไมรูจะทำอะไรกอน 
มีทั้งใหญและเล็ก ถาเราจะแกปญหาใหญกอนอาจตองใชทรัพยากรมากมาย 

แตถาเราแกปญหาเล็กๆ ที่มีความสำคัญกอนปญหาใหญ ที่วาอาจจะคอยๆ เล็กลง 

3. แกปญหาที่จุดเล็ก

ขอที่ 3 บอกใหทำเรื่องเล็กๆ กอน แตก็ตองนำปญหาทั้งหมดมาเรียงลำดับ ความสำคัญ และ สำดับขั้นของการแกปญหา 
เริ่มตนจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเปนกอน  ในการทรงงาน พระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จำเปนของประชาชนที่สุดกอน       

ไดแก สาธารณสุข จากนั้นจึงเปนเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจำเปนในการประกอบอาชีพ                               
อาทิ ถนน แหลงน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค  ที่เอื้อประโยชนตอประชาชน โดยไมทำลายทรัพยาธรรมชาติ 

รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีเรียบงาย 
เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฎิบัติไดและเกิดประโยชนสุข 

4. ทำตามลำดับขั้น
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    ทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมแสดงความคิดเห็น 
“สำคัญที่สุดจะตองหัดทำใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาดนั้น แทจริงคือ การระดมสติปญญา
และประสบการณอันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบผลสำเร็จที่สมบูรณนั่นเอง”

10. การมีสวนรวม

การพัฒนาใดๆ ตองคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน 
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ในงานอยางเดียวในสถานการณณ สถานที่ตางกัน 

การทำงานหรือการแกไขปญหาอาจจะไมเหมือนกัน 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร สังคมศาสตร

พระองคทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร 
ในการที่จะพระราชทานกระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น 

จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง 

6. ทำงานแบบองครวม

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม 
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน 

คือ ไมติดตำรา ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย 

7. ไมติดตำรา

ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใชหลักในการแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด 
ราษฎรสามารถทำไดเอง หาไดในทองถิ่นและประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นมาแกไข ปรับปรุง 

โดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งวา 
“…ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกโดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติจะไดประหยัดงบประมาณ…”

8. รูจักประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด

ทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุงและแกไขงาน 
การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอนและที่สำคัญอยางยิ่งคือ 

สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทำใหงาย”

9. ทำใหงาย
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งวา 
“…ใครตอใครบอกวา ขอใหเสียสละสวนตัวเพื่อสวนรวม อันนี้ฟงจนเบื่อ อาจรำคาญดวยซ้ำวา 

ใครตอใครมาก็บอกวาขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมานึกในใจวา ใหๆ อยูเรื่อยแลวสวนตัวจะไดอะไร 
ขอใหคิดวาคนที่ใหเปนเพื่อสวนรวมนั้น มิไดใหสวนรวมแตอยางเดียว 

เปนการใหเพื่อตัวเองสามารถที่จะมีสวนรวมที่จะอาศัยได…”

11. ตองยึดประโยชนสวนรวม

“การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” 
โดยทรงเนนเรื่องรูรักสามัคคีและการรวมมือรวมแรงรวมใจกันดวยการปรับลดชองวางระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

12. บริการที่จุดเดียว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือเราดวย

13. ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ

ทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการแนวทางปฏิบัติ
ในการแกไขปญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมปกติเขาสูระบบที่ปกติ เชน การบำบัดน้ำเนาเสียโดยใหผักตบชวา 
ซึ่งมีตามธรรมชาติใหดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ำ หากมองตางมุม เราสามารถนำขอเสียมาใชประโยชนได 

14. ใชอธรรมปราบอธรรม

การจะทำการใดสำเร็จตองปลูกจิตสำนึกของคนเสียกอน ตองใหเห็นคุณคา เห็นประโยชนกับสิ่งที่จะทำ…. 
“เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน 

แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและจะรักษาตนไมดวยตนเอง”

15. ปลูกปาในใจคน
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“…ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain..การเสีย คือ การได 
ประเทศชาติก็จะกาวหนาและการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปน มูลคาเงินไมได... “  

หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่มีตอพสกนิกรไทย 
“การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทำอันมีผลเปนกำไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร

16. ขาดทุนคือกำไร

พระราชดำรัสความตอนหนึ่งวา 
“…การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่นเปนสิ่งสำคัญยิ่งยวด 

เพราะผูมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...”

17. การพึ่งพาตนเอง

ใหประชาชนสามารถอยูอยาง “พออยูพอกิน” ใหไดเสียกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป

18. พออยูพอกิน

เปนปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต 
ใหดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกตใชไดทั้งระดับบุคคล องคกร และชุมชน

19. เศรษฐกิจพอเพียง

“…ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทำประโยชนใหแกสวนรวมได 
มากกวาผูมีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ...”  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่อง ความซื่อสัตย สุจนิต จริงใจตอกันอยางเนื่องตลอดมา 
เพราะเห็นวาหากคนไทยทุกคนไดรวมมือกันชวยชาติ พัฒนาชาติดวยความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกันแลว 

ประเทศไทยจะเจริญกาวหนาอยางมาก  

20. ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน
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จากพระราชนิพนธ พระมหาชนก ที่มีคติธรรมตางๆ ที่ใหคนไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะห
และปฎิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย ผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝง ก็ยังวายน้ำตอไป 

เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปนอาหาร ปู ปลา และ ไมไดพบกับเทวดาที่มาชวยเหลือมิใหจมน้ำไป 

22. ความเพียร พระมหาชนก

ทายสุดนี้ ขอนำกลอนที่จากทางทางคณะกรรมการบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดประพันธขึ้น เปนบทลงทายในรายงานพิเศษนี้ 

ขอมูลอางอิง
https://www.m-culture.go.th/th/ewt_dl_link.php?nid=2752
https://www.slideshare.net/sutthiluckkaewboonrurn/23-67568561
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39678.html

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสในเรื่อง “รู รัก สามัคคี” มาอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเปนคำสามคำ ที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัย 

รู : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน
รูถึงปจจัย ทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธีการแกปญหา 
รัก : คือความรัก เมื่อเรารูครบถวนกระบวนความแลว 

จะตองมีความรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือปฎิบัติแกไขปญหานั้นๆ 
สามัคคี : การที่จะลงมือปฎิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอวา เราจะทำงานคนเดียวไมได 

ตองทำงานรวมมือรวมใจเปนองคกรเปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 

23. รู รัก สามัคคี 

พระราชดำรัสความตอนหนึ่งวา 
“…ทำงานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทำประโยชนใหกับผูอื่น...”

21.ทำงานอยางมีความสุข
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สาเหตุหนึ่งที่ทำใหธุรกิจ 
ครอบครัวไมสามารถที่จะ
กาวขามสู การเติบโตใน 

ระดับตอไปได เนื่องมาจากความลม 
เหลวในการบริหารคนในองคกรนั่นเอง 
ผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมองขาม 
เรื ่องการพัฒนาคนและการสรางแรง 
จูงใจในการทำงาน จนไมสามารถรักษา 
พนักงานที่มีความรูความสามารถไวได 
เปนสาเหตุของการลาออก หรือแมแต 
การทุจริตในองคกร ที่อยูก็ทำงานไป 
วันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ โดยสาเหตุ 
ที่มักพบ คือ

1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุม 
ในหลายตำแหนงขององคกร ท้ังท่ีองคกร 
เติบโตในระดับที ่ควรตองหาผู มารับ 
ผิดชอบในตำแหนงนั้นๆโดยตรง ทำให 
ผูบริหารเหลานี้ไมมีเวลที่จะโฟกัสเรื่อง 
ที่สำคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับ 
นโยบาย การมองหาโอกาสทางการตลาด 
ใหมๆ การเลือกการลงทุนที่เหมาะสม 
เปนตน ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหองคกร 
ไมสามารถกาวขามจุดเปลี่ยนที่สำคัญ 
และหากอยูในระยะนี้เปนเวลานานจะ 
ทำใหธุรกิจเกิดความถดถอยในที่สุด 

2. ผู บริหารใชอารมณมากกวา 
เหตุผลหรือระบบที่เปนมาตรฐาน ไม 

ส
ไดเรียนรูจะใชคนเกง มัดติดการสั่งงาน 
ดวยตนเอง ทำใหคนเกงไมสามารถ 
แสดงผลงานได สุดทายก็ตองลาออก 
ไปที่อื่น

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามา 
กาวกายการทำงานของพนักงานมาก 
เกินไป แมในเรื่องเล็กนอยก็ไมปลอย 
ใหพนักงานไดตัดสินใจโดยตรง ทำให 
พนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับ 
ความไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะ 
ขาดทักษะของการคิดอยางสรางสรรค 
และจะเลือกท่ีจะทำในส่ิงท่ีถูกใจเจานาย 
มากกวาสิ่งที่เห็นวาถูกตอง พนักงาน 
เหลานี้ในระยะยาวจะขาดทักษะความ 
เปนผูนำและทักษะในการตัดสินใจใน 
ที่สุด

4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวาง 
แผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร 
พนักงานทำงานโดยไมรูวา อีก 5 ป 
หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโตไป 
อยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะ 
ในระดับหัวหนา หรือคนใกลชิด ไมได 
พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่จะ 
เติบโตข้ึนเปนระดับฝาย เม่ือองคกรขยาย 
มากขึ้นทำใหขาดบุคลากรระดับฝาย 

เกิดความไมตอเน่ืองของการบริหารงาน 
ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุที่ 

ทำใหองคกรมีการบริหารแบบเดิมๆ 
เหมือนในชวงที่กอตั้ง คือ เถาแกสั่งงาน 
เองทุกอยาง ไมใหความสำคัญกับการ 
พัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคาใชจาย 
มากกวาทรัพยสินที่สำคัญขององคกร 
จนถึงวันที่ธุรกิจพบกับทางตันจึงหันมา 
เห็นความสำคัญแตก็มักเปนเรื่องที่สาย 
เกินไป เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยและการสรางความผูกพันของ 
พนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร 
ซึ่งเถาแกหรือผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
ตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม หัน 
มาใหความสำคัญกับการดูแลคนอยาง 
จริงจัง 

จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจ
ครอบครัวมืออาชีพ

สำหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
การสรางจูงใจกับมืออาชีพที่ทำงานกับ 
ธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมที่สำคัญ 
นอกเหนือจากตองสรางใหกับสมาชิก 
ครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการ 
ความกาวหนา การยอมรับจากผูที่เขา 
ทำงานดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ธุรกิจ 
โรงพยาบาลท่ีตองทำงานดานการแพทย 

ธุรกิจครอบครัว ตอน

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

จากเถ้าแก่สู่มืออาชีพ 
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และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทย 
สวนใหญเมื่อทำงานมาระยะหนึ่งจะมี 
จุดที่จะเริ่มเบื่อกับงานของตัวเอง ใน 
ระหวางชวงเริ ่มตนเปนแพทยฝกหัด 
ตอนนั้นแพทยจบใหมยังตองการแสวง 
หาความชำนาญ และโอกาสในอาชีพ 
ทุกอยางดูเหมือนจะนาตื่นเตน ทาทาย 
จึงงายที่จะทำใหแพทยเหลานั้นรักษา 
ระด ับความนาสนใจในงานของตน 
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปความนาสนใจ 
เหลานั้นจะเริ่มจางหายไป หลังจาก 
แพทยไดรับทักษะความรูความชำนาญ 
ชื่อเสียง และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ท่ีแพทยตองการแลว การรักษาแรงจูงใจ 
ไมใหแพทยซ่ึงเปนบุคลากรท่ีสำคัญมาก 
ในโรงพยาบาลเกิดอาการเบื ่อหนาย 
ซึ่งทายสุดก็อาจสงผลกระทบตอประ- 
สิทธิภาพในการทำงานไมมากก็นอย

สำหรับในสายอาชีพอ่ืน หลายๆ 
อาชีพก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เพียงแต 
ในบางอาชีพ คนเหลาน้ันสามารถตัดสิน 
ใจเปลี่ยนอาชีพและหยุดพักกอนเริ่มตน 
อาชีพใหมไดงายๆ แตพวกแพทยหรือ 
อาชีพที่เปนการชำนาญเฉพาะดาน เชน 
ทนายความ อาจารย สถาปนิก นัก 
บัญชี เปนตน คงไมงายนักท่ีจะทิ้งสิ่ง 
ที่เฝาพยายามมาหลายปกวาจะผาน 
เกณฑตางๆ ทางวิชาชีพ แมวาจะเกิด 
อาการเบื่อหนายอยางมากก็ตาม ใน 
ขณะที่โลกแหงความเปนจริงกลับยังมี 
แรงกดดันจากบุคคลรอบตัวที่ตางเชื่อ 
วา ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ 
ชวงชีวิตแหงความตื่นเตน ผจญภัย ตาม 
อิทธิพลของละครชุดทางโทรทัศนเกี่ยว 
กับแพทยและการรักษาพยาบาล ดังนั้น 

ธุรกิจครอบครัวประเภทนี้จะทำอะไร 
ไดบาง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับตัวเอง 
และทำงานในแตละวันใหประสบผล 
สำเร็จมากกวาที่เปนอยู ซึ่งการกำหนด 
มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ 

อาจใชไมไดกับพวกมืออาชีพเหลานี้
ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่หัวหนางาน 

ตลอดจนนายจางหลายตอหลายคนยัง 
คงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวก 
เขาอยูในปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดง 
ใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไมไดผล 
โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี 
เชน วิธี "Kick In The Ass" (KITA) หรือ 
ภาษาไทยเรียกวาวิธีการ “การลงโทษ 
(แบบเตะกน)” ซึ่งโดยทั่วไปหมายความ 
วา คุณจะถูกลงโทษ ถูกทำใหอาย ถูก 
รุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอื่นๆ 
เชนในกรณีที่แพทยไมใหความรวมมือ 
กับฝายบริหารของโรงพยาบาล การใช 
วิธีนี้แทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือ 
พนักงานที่ขาดแรงจูงใจเปนเวลานาน 
มีแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม 
พวกเขาสามารถแกลงทำเปนวาพวก 
เขากำลังทำงานหนักอยู หรือจะทำงาน 
เพียงเพื ่อใหอยู ในระดับเทาที ่จำเปน 
เพื ่อหลีกเลี ่ยงการถูกลงโทษจากกฎ 
ระเบียบดังกลาว โดยจะไมคิดทำไป 

มากกวานั้น แลวในบางครั้งเองพวกเขา 
กลับใชเวลาสวนใหญของเวลาทำงาน 
และความพยายามอยางมากกับการ 
คิดคนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับ 
ไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวา
ส่ิงท่ีทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานมาก 
ที่สุดตามลำดับ ของสมาชิกครอบครัว 
และพวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบ 
ความสำเร็จและการไดรับการยกยอง 
ยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของ 
ตน นอกจากนี้ยังเปนเรื่องของความ 
สนุก ทาทายและชื่นชอบกับงานที่ทำ 
อยูแลว ความรูสึกสำนึกในความรับผิด 
ชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย (ซึ่งจะมี 
ความสำคัญขึ ้นมาทันทีเมื ่อคุณไมได 
ทำผลงานที่ดีอยางที ่เคยทำเคยหวัง) 
และสุดทายคือความรู สึกเรื ่องความ 
กาวหนาในสายงานอาชีพของตัวเอง 
สำหรับพวกมืออาชีพ

เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบ 
ถึงสิ่งที่ทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
มากที่สุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามา 
ปรับใชกับองคกร สิ่งแรกที่นาจะเริ่ม 
ดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ก็คือวาจะ 
ออกแบบและปรับเปลี่ยนบรรยากาศ 
การทำงานในหนวยงานอยางไรเพื่อจะ 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิด 
แรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดตามลำดับ ของ 
สมาชิกครอบครัวและพวกมืออาชีพ คือ ความ 
รู้สึกประสบความสำเร็จและการได้รับการยกย่อง 
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในผลงานของตน  
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ใหสอดรับกับสิ่งที่เปนแรงจูงใจสำคัญ 
ที่ไดกลาวไวขางตน ตัวอยางเชน การ 
ประชุมรวมที ่จ ัดโดยครอบครัวที ่จะ 
สามารถใชเปนโอกาสในการแสดงการ 
ยอมรับผลการทำงานที่ดีของสมาชิก 
ครอบครัว แทนที่จัดเปนแคงานปใหม 
ร่ืนเริงเสียเพียงอยางเดียว สมาชิกครอบ- 
ครัวมีความตองการในเรื่อง ความไววาง 
ใจ การมอบความอิสระในการทำงาน 
ดวยวิธีของตัวเองมากกวาที่จะตองอยู 
ในกรอบของ “นโยบาย” ที่คุมเขมหรือ 
มาตรการหรือคำสั่งแตเพียงอยางเดียว 
ซึ ่งจะทำใหเกิดความรู สึกรับผิดชอบ 
สวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจา 
ของในงานที่ไดรับมอบหมาย 

สำหรับในกรณีตัวอยางแพทยใน 
ธุรกิจโรงพยาบาล แพทยเหลานี้ยัง 
ตองการความรู ส ึกมีส วนรวมเมื ่อมี 
ความสำเร็จในงานดีๆ ดวยกัน ซึ่งสง 
ผลดีโดยตรงถึงตัวของแพทยเองดาน 
แรงจูงใจของบรรดาแพทยจึงจะมีความ 
ภูมิใจในตัวเองจากผลงานที่ดีขึ้น นอก 
จากนี้ พวกแพทยยังตองการใหผูบังคับ 
บัญชามอบหมายงานชิ ้นสำคัญๆที ่ 
ทำใหพวกเขามีโอกาสท่ีจะสรางช่ือเสียง 
ในสายอาชีพหรือรางวัลมากกวาหนาที่ 
ปกติที่ตองทำอยูแลว มีตัวอยางวิธีที่ 
โรงพยาบาล Bethlem Royal and 
Maudsley Hospitals เขาไปชวยปรับ 
เปลี่ยนดูแลการบริหารจัดการภายใน 
เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยหากมีคนไขเขามา 
รักษามาก คนไขหนึ่งคนจะถูกแบง 
หนาท่ีภายในทีมแพทยผูมีความสามารถ 
เฉพาะเพื ่อใหการรักษาตามอาการ 
ดังนั้นจึงไมมีคนไขคนใดมีแพทยหรือ 

พยาบาลที่จะรับผิดชอบทั้งหมดเพียง 
คนเดียว การที่คนไขไมใชคนไขประจำ 
ของแพทยหรือพยาบาลคนเดียวทำให 
ทุกคนรู สึกมีความรับผิดชอบรวมกัน 
ตอคนไขนั้น และจะไมรูสึกวาเปนความ 

สำเร็จของตนเพียงคนเดียว มีการทำงาน 
เปนทีมมากขึ้น

หากสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
ไมเห็นดวยหรือไมเขาใจกับเปาหมาย 
หลักขององคกร จะเปนผลใหมีมุมมอง 
ที่ตางกันตอเปาหมายงานของตน และ 
บอยครั้งมีการแกปญหาดวยการเพิ่มคา 
ตอบแทน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา 
การทำงานคงไมเหมาะสมในเปาหมาย 
ขององคกรนัก ผูเกี่ยวของจะตองหัน 
หนาเขาหากันและชวยกันคิดเกี่ยวกับ 
ลักษณะงานและการบวนการทำงาน 
ที่เหมาะสมตอเปาหมายสวนตัวและ 
องคกรโดยอาจจะตั้งเปนกลุมตัวแทน 
ทานขาวกลางวันคุยกัน เปนตน เพราะ 
เม่ือคำนึงถึงตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขัน 
อยางสูงในการแยงตัวบุคลากร จะเปน 
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการรักษาผูบริหารผูซ่ือสัตย 

หรือมืออาชีพที่มีศักยภาพและปองกัน 
ไมใหพวกเขาลาออกเมื ่อพวกเขาจะ 
ไดรับการเสนองานที่ดีกวาจากคูแขง 
นอกจากน้ีการพัฒนาโอกาสในสายอาชีพ 
ที่ทำงานเปนสิ่งสำคัญในการสรางความ 

รูสึกดานการพัฒนาขีดความสามารถ 
เพื่อรับมือกับความทาทายที่ยากและ 
ซับซอนมากขึ้น เชน การใหทุนไปเรียน 
MBA เพื่อใหเพิ่มขีดความสามารถใน 
ดานการบริหารจัดการและสามารถ 
เขาใจบทบาทของผู บริหารที ่ตองทำ 
เพื่อผูถือหุน เปนตน

กลยุทธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสราง 
ขวัญกำลังใจในการทำงานมีชื่อเรียกที่ 
เปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ 
Job Enrichment (The Vertical 
Expansion of Job) หัวใจสำคัญก็คือ 
ความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและ 
มืออาชีพที่มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแนวโนม 
ที่จะทำงานหนักมากแตไมใชเพื่อเงิน 
บอยครั ้งพวกเขาเปนคนจริงจังแมวา 
ผลตอบแทนจะต่ำ (แตตองหลังจากนั้น 
ไดสรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปน 

สมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร 
เป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจใน 
สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน และ 
มืออาชีพ ผู้บริหารจะต้องวางระบบการทำงาน 
การประเมินผลงานที่ถูกต้องชัดเจน และตัว 
ผู้บริหารที่บางครั้งเป็นเจ้าของด้วยก็ต้องเชื่อ 
และอยู่ในระบบขององค์กร การสร้างบรรยากาศ 
การทำงานที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง  
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พนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) เราจะพบเสมอ 
วาพนักงานที่มีแรงจูงใจในระดับสูงยัง 
เปนพวกชอบทำงานหนักเสมอ โดยไม 
สนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบหรือ 
คอยติดตามดูหรือไม นั่นเปนสัญญาณ 
ใหเราทราบวาพวกเขาเปนพวกมีขวัญ 
กำลังใจที่ดี การเพิ่มคุณคางานยังทำให 
สมาชิกครอบครัวและมืออาชีพเขาใจ 
ตัวเองไดดีขึ้นและยังสรางความผูกพัน 
อยางลึกซึ้งกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาที่มากับการ 
เพิ่มคุณคางาน ก็คือ การเพิ่มคุณคางาน 
เองนั ้นตองการใหเราอุทิศเวลาตาม 
จำเปนเพ่ือคิดใหลึกมากกวาเดิม วาทำไม 
เราถึงตองทำงานและตองการอะไรจาก 
การทำงาน บอยครั้งมืออาชีพมักถูกผูก 
ติดอยูกับวงจรธุรกิจแบบเดิมและระบบ 
การประเมินผลงาน พวกเขาเหลานั้น 
จึงไมเต็มใจนักท่ีจะอุทิศเวลาเพ่ือทำงาน 
แบบนี้ และยังคงสนใจที่จะทำแตในสิ่ง 
ที่ใหผลดีตองานของตนในระยะสั้น

การรวมกันกำหนดขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบ (Job Description) ของ 
ตำแหนงงานแตแรกเริ่ม ไมใชเปนขอบ 
เขตหนาที่แบบเดิมๆ ที่ใชตามๆ กันมา 
หรือกำหนดจากผูบริหารฝายเดียว จะ 
กอใหเกิดประโยชนที่ก็คือ การมีสวน 
รวม การยอมรับ และเขาใจงานของตน 
จึงจะสามารถทำงานน้ันดวยจุดแข็งของ 
ตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทำงาน 
ในระยะยาวก็จะสงผลที่ดีขึ้น ทั้งในแง 
คุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน 
ในงาน

การเพิ ่มคุณคางานผลักดันให 
บุคลากรไมตองตั้งคำถามมากมายวา 

งานนั้นงานนี้ที่มอบหมายใหนั้นจริงๆ 
แลว อยูในขอบเขตงานท่ีเขียนไวในสัญญา 
จางและแผนการพัฒนาผูสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัวหรือไม และไมตองการฝน 
ทนตอความเบ่ือหนาย ซ้ำซาก ตามความ 
รูสึกของบุคลากรที่เปนเพียงเพื่อชวย 
ใหวงจรมาตรฐานการผลิตหรือบริการ 
ดานตางๆ ของบริษัทนั้นดำเนินได 
เทานั้น 

การเพิ่มคุณคางานชวยทุกคนใน 
องคกรมุ งความสนใจไปที ่แง ม ุมดีๆ 
ในงาน เพื่อคิดเกี่ยวกับคุณภาพเชิงบวก 
ของเรา และเพื่อจัดการงานของตน 
ตามจุดแข็งที่มีมากกวาที่จะไปมัวกังวล 
กับปญหา และทุมเทกำลังทั้งหมดเพื่อ 
แกไขปญหานั้น หัวใจสำคัญของการ 
เพิ่มคุณคางานก็คือแนวคิดพื้นฐานที่วา 
บุคลากรในองคกรสวนมากตองการ 
ทำงานใหดีที่สุด แตคุณในฐานะผูนำ 
การเปลี่ยนแปลงหรือผูบริหารยุคใหม 
ตองทำใหสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
รูวาจริงๆ แลว การมาทำงานทุกวัน 

นาสนุก และมีคุณคามากเพียงไร
สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหาร 

สูงสุดในองคกรเปนตัวแปรที่สำคัญใน 
การสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ ที่ทำงานรวมกัน และมืออาชีพ 
ผูบริหารจะตองวางระบบการทำงาน การ 
ประเมินผลงานที่ถูกตองชัดเจน และ 
ตัวผูบริหารที่บางครั้งเปนเจาของดวย 
ก็ตองเชื่อและอยูในระบบขององคกร 
การสรางบรรยากาศการทำงานที่เปน 
มืออาชีพอยางแทจริง  นอกจากน้ีทัศนคติ 
ในการจายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบ- 
ครัวก็ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบ 
แทนไมนอยกวาตลาดและเปนไปตาม 
ระบบของบริษัท หากระบบคาตอบ 
แทนของบร ิษ ัทไม สามารถจ ายได  
ครอบครัวตองรับภาระคาใชสวนเกิน 
ท่ีจะจายใหสมาชิกครอบครัวท่ีเขาทำงาน 
เพ่ือรักษาระบบของบริษัทไว ส่ิงพ้ืนฐาน 
เหลาน้ีหากไมดำเนินการอยางเหมาะสม 
จะบอนทำลายแรงจูงใจการทำงานใน 
ธุรกิจครอบครัวอยางมาก
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หากจะมองถึงการแสวงหาไอเดียใหมๆ สิ่งหนึ่ง 
ที่นาคนหาคือ การมองหาไอเดียแบบองครวม 
และการรวมมือกันสราง Impact ใหเกิดขึ้น 

แกผูคนในวงกวาง และสิ่งนั้นเองไดตอบโจทยการดำเนิน 
ชีวิตประจำวันของผูคน  ซึ่งเมื่อตนเดือนที่ผานมา ดิฉัน 
หรือ อาจารยกลอย (ชื่อเลน ที่ผูเขารวมอบรมหลักสูตร 
IDEA เรียกกันอยางคุนเคย) ไดไปศึกษาดูงาน ที่เมือง 
โตเกียว ประเทศญี่ปุน ปนี้ไดกำหนดให Innovation 
Driven Entrepreneurship Academy-IDEA รุนที่ 3 ไป 
ดูงานที่ญี่ปุน กอนหนานี้ IDEA รุนที่ 1 และ 2 ไปดูงาน 
ที่เซียงไฮ  ครั้งนี้การศึกษาดูงานจึงเปนมุมของนวัตกรรมที่ 

เปิดไอเดียเรียนรู้ 
Kashiwa-no-ha 
Smart City ... 
เมืองต้นแบบแห่งอนาคต ณ เมืองชิบะ กรุงโตเกียว 

มุงเนนความยั่งยืนและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหกับผูคน 
และหนึ่งในโปรแกรมที่เราไดไปเยี่ยมชมและศึกษา คือ 
“Kashiwa-no-ha Smart City” ที่เมืองชิบะ กรุงโตเกียว 
เปนเมืองอัจฉริยะตนแบบ ที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อน โดยภาคเอกชน นำโดย “มิตซุย ฟูโดซัง” 
(Mitsui Fudosan) รวมกับองคกรธุรกิจอื่นๆ และภาครัฐ 
โดย Kashiwa City  และภาคการศึกษา โดย University 
of Tokyo และ Chiba University หรือเรียกไดวาโครงการ 
ดำเนินการแบบ Public-Private-Academic Partnership  
และเมืองอัจฉริยะนี้มีความนาสนใจอยางไรบาง เราไปดู 
พรอมๆ กัน

ห

ภาพจาก http://www.kashiwanoha-smartcity.com/en/concept/makekashiwa.html
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จุดเด่น 
“Kashiwa-no-ha Smart City” 

“Kashiwa-no-ha Smart City” เปน Smart City 
ที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ครบวงจร ใชพลังงานสะอาด และสิ่งแวดลอมที่สงเสริม 
สุขภาพและคุณภาพชีวิต และ มุงการสรางและการพัฒนา 
ธุรกิจใหม โดยศึกษาความตองการจาก "คน" เปนหลัก 
(People -Oriented)  

โดยคอนเซ็ปตของ “Kashiwa-no-ha Smart City” 
คือ “A New Vision for the Cities of Tomorrow” ซึ่ง 
เมือง Kashiwa-no-ha smart city มีครบทั้ง มหาวิทยาลัย 
ที่พักอาศัย ศูนยการคา อาคารสำนักงาน โรงแรม 
โรงพยาบาล และแหลงพลังงาน

เปาหมายของเมืองนี ้ค ือรองรับประชากรอยู อาศัย 
26,000 คน, คนงาน 15,000 คน และนักทองเที่ยว 10 ลาน 
คน/ป พื้นที่ของ Smart City ถือวาใหญมากๆ มีขนาด 
ประมาณ 1,800 ไร สำหรับเฟสแรกพัฒนามาแลว 10 ป 
ตั้งแตป 2005-2015 สวนเฟสที่เหลือจะใชเวลาอีก 15 ป 
นั่นคือสรางเสร็จทั้งหมดในป 2030 

หากมาดูประวัติของเมืองนี ้เมืองนี้เดิมทีที่ดินในแถบนี ้
เปนสนามกอลฟ ชื่อ Kashiwa Golf Club (ภาพประกอบ) 
โดย มิตซุย ฟูโดซัง แตดวยบริบททางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไป 
ป 2001 สนามกอลฟจึงไดปดตัวลง และเมือง  Kashiwa 

City ไดปรับพื้นที่และเริ่มสรางโครงการ Smart City ที่เรา 
ไดไปดูงานในปจจุบัน

แนวคิด 
“Kashiwa-no-ha Smart City” 

วันที่เรา IDEA3 ไดเขาไปศึกษาดูงาน เราไดรับฟง 
รายละเอียดขอมูลและแนวคิดการพัฒนาโครงการ และ 
สอบถามขอมูลจาก Mr. Hidenari Mitome, Executive 
Manager Planning Group Kashiwanoha Urban   
Planning and Development Department MITSUI 
FUDOSAN CO., LTD และ Ms. Ryoko Gotoh, Director 
of the Board, TX Entrepreneur Partners

แนวคิดการพัฒนาเมืองนี้ มุงเนนการพัฒนา 3 ดาน 
หลัก 

ดานที่ 1  อนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยเมืองนี้ไดสรางสิ่ง 

ภาพที่ดินเดิมที่เปนสนามกอลฟ Kashiwa Golf Club 
(ภาพจาก http://www.kashiwanoha-smartcity.com/en/
concept/history.html)
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แวดลอมใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีเทคโนโลยี 
พลังงานสะอาดและใชระบบ AEMS (Area Energy    
Management System) มาจัดการในเมือง ตอนที่เดิน 
ชมตัวอาคาร รอบๆ ตัวอาคาร จะเห็นไดวา ตัวอาคารและ 
หลังคาจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลลมาเพื่อรองรับการใช 
งานของชุมชนภายใน มองไปที่จอดรถจะเห็นวา มีที่จอด 
รถสำหรับรถยนตไฟฟาดวย ดูแลวก็เหมือนชวยใหผูคนหัน 
มาสนใจในการใชรถยนตพลังงานสะอาดมากขึ้น และยังมี 
หองควบคุม Kashiwa-no-ha Smart Center เปนตัว 
ควบคุมระบบท้ังหมดภายในเมือง ตอนท่ีเขาไปชมหองควบคุม 
ตอนแรกเขาไปในหองมืดๆ หลังจากนั้นเปดกระจกดานหนา 
ออกมาเปนหองควบคุม ล้ำดีคะ

สิ่งที่นาสนใจในการพัฒนา Smart City คือ เรื่องของ 
พลังงานและงานระบบตางๆที่คนทั่วไปจะไมคอยไดเห็นกัน 
ในครั้งนี้ก็ไดถามคำถาม เขาวา เขามีตนแบบเมืองมากอน 
ไหม เคาบอกวาในสวนของ urban design เคาไดไปศึกษา 
ที่เมือง Portland, USA 

ดานที่ 2 Health and Longevity สงเสริมใหผูคน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาจะเปนผูสูงอายุ ผูพิการ หรือ คนที่ 
ตองมาพักฟนรักษาตัว หรือคนที่ใสใจสุขภาพตัวเองสามารถ 

อยูเมืองนี้ไดอยางสะดวกสบาย เมืองนี้จะมีสวนของ Health 
Station ที่คอยดูแล และยังมีกิจกรรมตางๆที่สนับสนุนให 
คนเมืองเต็มไปสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังกายและใจ เชน มาราธอน 
และมีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมตางๆ อีกดวย

ดานที ่3 New Industry Creation ที่นี่ม ีInnovation 
Lab และ co-working space ที่มุงสรางผูประกอบการ 

ดานนวัตกรรม และ Ms. Ryoko Gotoh, Director of the 
Board, TX Entrepreneur Partners ผูบริหารที่ KOIL 
(Kashiwa-no-ha Open Innovation Lab)

ไดเลาวา KOIL ถือเปนอีกหนึ่งสาขาของโครงการ 
Venture Co-Creation ของ มิตซุย ฟูโดซัง” เปาหมาย 
ของโครงการนี้คือ  ”Strategic Return”  from business 
development with startups ซึ่งมีการสนับสนุนทั้ง 
ดานเงินทุน ดานความรูและพื้นที่ co-working space 
และยังตอยอดให startups เขาสูการตลาด ดวยการรวม 
พัฒนาโมเดลธุรกิจ การหาชองทางการขาย และ มีออฟฟต 
แบงใหเชาในชวงของการเริ่มธุรกิจ เรียกวา KOIL GARAGE  
บรรยากาศรอบๆ ของ KOIL ดูโปรงสบาย สำหรับการเปด 
รับไอเดียตางๆมากมาย และยังมีอุปกรณใหใช เชน 3D 
printer   

ซึ่งการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ ตองขอขอบคุณ Ms. Ryoko 
Gotoh, Director of the Board, TX Entrepreneur 

ภาพ Ms. Ryoko Gotoh, Director of the Board, 
TX Entrepreneur Partners ผูบริหารที่ KOIL 
(Kashiwa-no-ha Open Innovation Lab))
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Partners ผูที่ชวยประสานใหกับคณะเราไดเขาไปเยี่ยม 
ชม ผานคำแนะนำของ Dr.Edward Rubesch, IDE 
Program Director มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่ง 
Dr.Edward เปนผูแทนในประเทศไทยที่เชื่อมกับทาง 
ศูนย KOIL ที่นี่ 

สำหรับคนท่ีสนใจไปชมเมืองน้ี ปจจุบันการเดินทาง 
เมืองนี้ตั้งอยูหางจากยาน Akihabara ของ Tokyo 
เพียง 30 นาทีเมื่อเดินทางดวยรถไฟสาย Tsukuba 
Express และหางจากสนามบิน Narita 1 ชั่วโมง 30 
นาทีเมื่อเดินทางดวยรถยนต

เมืองนี้จะพัฒนาไปสู SMART CITY ตามเปาหมาย 
ป 2030 หรือไม คงตองมาเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการ 
อีกครั้งอยางแนนอน 

คณะผูเขารวมอบรม IDEA รุนที่ 3

ภาพจาก http://designmadeinjapan.com/magazine/architecture/koil-a-new-co-working-space-and-startup-incubator/
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ก้องเกียรติ อินทรีย์สังวร

ประวัติโดยสังเขป
คุณกองเกียรต ิอินทรียสังวร เปน 

คนพะเยาโดยกำเนิด คุณพอคุณแม 
สงไปเรียนตางเมืองตั้งแตยังชั้นอนุบาล 
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง จนถึงชั้น 
ประถมปลาย และสอบเรียนตอชั้น 
มัธยม ไดที่โรงเรียนยุพราช ลำปาง 
เรียนที่นี่จนจบชั้นมัธยมปลาย และเขา 
เรียนตอระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 
ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรม 
โรงงาน สาขาบริหารอุตสาหกรรม หลัง 
จบการศึกษาในปพ.ศ. 2000 ไดกลับ 
มาทำงานที่บาน ในชวงที่บานหันมา 
สรางโรงงานเก็บพืชผลผลิต โดยใช 
ความรู และความตั้งใจคุมการกอสราง 
เปนครั้งแรกจนงานแลวเสร็จ

“คุณพอ คุณแม ทำธุรกิจลง รับ 
ซื้อผลผลิตจากชาวไร ชาวนา เพื่อสง 
ไปยังภาคกลาง เปนการทำธุรกิจแบบ 
ซื้อมาขายไป มักจะพบปญหาวาเวลา 
Demand สูง แต Supply ไมมี จึง 
เปนที่มาวา ควรจะหาที่พักสินคา เปน 
ที่มาของการริเริ่มงโรงสีขาว โรงงาน 
อบขาวโพด สำหรับอาหารสัตว ซึ่งผม 
คิดวา วิธีการนี้จะทำใหสามารถเก็บ 
ผลผลิตไดนานขึ้น จากระยะเวลา 3-4 
เดือนตอป ทำใหสามารถเก็บผลผลิต 
ไดทั้งป เมื่อมีไซโลจัดเก็บสินคา ผม 
เปนคนแนะนำผมเลยก็ตองทำหนาที่ 
คุมงานการกอสรางจนแลวเสร็จ”

คำสารภาพจาก
คนไม่เอาไหนในอดีต 
มาเป็นคนใหม่ในปัจจุบัน

สมัยเด็กๆ คุณกองเกียรติ หรือ 
คุณกองเลาวา เขาไมคอยตั้งใจเรียน 
ตามประสาเด็กวัยรุนที่ชอบทำกิจกรรม 
มากกวา และคุณพอ คุณแม อยาก 
ใหคุณกองเกียรติเรียนดานวิศวกรรม 
แตสุดทายก็หันเหมาเรียนดานบริหาร
จัดการโรงงานอุตสาหกรรม การดูแล 

ดานการเก็บสต็อคสินคา หลังจากไดรับ 
ความรูเพิ่มขึ้นทั้งดานการจัดเก็บสต็อค 
บวกกับความรูที่ร่ำเรียนมา จึงทำให 
เกิดแรงบันดาลใจที ่จะสรางโรงงาน 
เปนของตนเอง จึงเปนที่มาในการแยก 
สาขาจาก อ.ปง จ.พะเยา พื้นที่โรงงาน 
ที่เริ่มตนจาก 8 ไร ขยายมาเรื่อยๆ จน 
มีขนาดเพิ่มขึ้นเปน 35 ไร มาในพื้นที่ 
หางกันเพียง 40 กม. แตมีขนาด 50 ไร 
ที่อ.เชียงงวน โดยขยายฐานลูกคาจาก 
ที่เดิมขยายมายังที่ใหม ที่นี่ประกอบ 

ดวย โกดังเก็บสินคา 3 โรง ขนาด 8 ไร 
สวนโรงสีสามารถสีไดทั้งขาว และพืชไร 
สวนโรงอบสำหรับเก็บขาวโพด และ 
มันสำปะหลัง ภายใตช่ือ บริษัท บอทอง 
พืชไร จำกัด โดยตนเองดำรงตำแหนง 
กรรมการผูจัดการ กอนจะขยายธุรกิจ 
สู บริษัท พะเยาบอทอง ขนสง จำกัด 
ดวยเหตุผลวา การขนสงสินคามีความ 
สำคัญและจำเปนตอการกระจายสินคา 
ไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง ในขณะ 

เดียวกันคุณกองเกียรติมองวา ไมควรจะ 
กลับรถเปลา แตควรขนสงวัสดุกอสราง 
สินคาอุปโภค กลับมาสงใหลูกคาภายใน 
จังหวัดพะเยา จึงเปนท่ีมาของการลงทุน 
ซื้อรถขนสงล็อตแรก จำนวน 50 คัน

“นอกจากนี ้ผมย ังอ ีกธ ุรก ิจไว  
คลายเครียด เปนรานกาแฟชื่อ ทวิน 
คาเฟ – TWIN CAFE ตั้งตามสัญลักษณ 
ของลูกแฝดของผม คอนเซ็ปคือ รวมพล 
คนรักกาแฟ วันนี้ผมถือวา ผมไดทำ 
ธุรกิจสำเร็จ สำเร็จในความหมายของ 

วันนี้ผมถือว่า ผมได้ทำธุรกิจสำเร็จ สำเร็จใน 
ความหมายของผมคือ เริ่มจาก “ศูนย์” 
ไม่มีอะไรเลย ทำเองทุกอย่าง ถ้าเปรียบเทียบกับ 
ตัวเอง ผมพอใจ พอเพียงแล้ว ดังนั้นถึงเวลาที่ 
ผมต้องตอบแทนเพื่อสังคม ทำตัวให้เป็นประโยชน์ 
กับผู้อื่นบ้าง”

ประธาน YEC พะเยาคนใหม่ 
ผู้มีสำนึกรักบ้านเกิด
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ผมคือ เริ่มจาก “ศูนย” ไมมีอะไรเลย 
ทำเองทุกอยาง ถาเปรียบเทียบกับ 
ตัวเอง ผมพอใจ พอเพียงแลว ดังนั้น 
ถึงเวลาที ่ผมตองตอบแทนเพื ่อสังคม 
ทำตัวใหเปนประโยชนกับผูอื่นบาง”

เริ่มต้นทำงานเพื่อสังคม 
กับหอการค้าจังหวัดพะเยา

คุณกองเกียรติ ไดรวมงานกับ 
หอการคาจังหวัดพะเยา เมื่อป พ.ศ. 
2555 เริ่มจากตำแหนงกรรมการหอ 
การคาจังหวัดฯ และปพ.ศ. 2557 เริ่ม 
เปนสมาชิก YEC โดยการชักชวนของ 
เลขาธิการ หอการคาจังหวัดพะเยา ซึ่ง 
ปจจุบันทานไดดำรงตำแหนงประธาน 
หอการคาจังหวัดพะเยา

“ผมเขามาเปนสมาชิก YEC ต้ังแต 
ยังไมรูวา YEC คืออะไร แตเนื่องจาก 
พะเยาเปนจังหวัดแรกที่ไดรับเกียรติ 
ใหจัดงานสายสัมพันธ YEC ทั่วประเทศ 
เปนครั้งแรกที่ม ีYEC เกิดขึ้น ผมคอยๆ 
เรียนรู จากการที ่พะเยาเปนเจาภาพ 
จัดงาน และขณะน้ันจังหวัดเรารวบรวม 
สมาชิกได 22 ทาน สมาชิกทุกคนที่ลวน 
แลวแตมีความรักพะเยาเปนพื ้นฐาน 
จึงตอกันติด เราปรับตัวและปรับวิธีคิด 
ในการเสียสละเพ่ือสังคมพะเยา เรารวม 
ดวยชวยกันคนละไม คนละมือ เริ่มจาก 
สิ่งเล็กๆ จนเรากลาทำงานในภาพรวม 
ที่ใหญขึ้นตามลำดับ พวกเราเนนเรื่อง 
"ระเบิดจากภายใน" จากความรักพะเยา"

นโยบาย YEC พะเยา
ภารกิจแรกที่สำคัญ คือ การ 

กระชับมิตรระหวางกัน กับเพื่อนๆ 
ทางภาคเหนือ จากความสนุกสนาน 
ทำใหได Connection เพิ่มขึ้น ที่ 
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ผานมานักธุรกิจรุนใหมไมคอยรูจักกัน 
ตางคนตางทำธุรกิจของตัวเอง เพราะ 
ลูกหลานนักธุรกิจที่พะเยา มักถูกสง 
ไปเรียนตางเมือง เรียนจบถึงจะกลับ 
มาบานเกิด และจะไมมีเพื่อนในเมือง 
พะเยาเลย เชนเดียวกับคุณกองเกียรติ 
เวลาจัดงานสังสรรคมักจะตองออกไป 
หาเพ่ือนตางเมือง เชน ลำปาง เชียงใหม 
ที่สำคัญคือ เนนการจัดกิจกรรมภายใน 
จังหวัด เพื่อกระชับความสัมพันธ และ 
สราง Network ระหวางนักธุรกิจรุน 
ใหมภายในจังหวัด กิจกรรมสวนใหญ 
ไดแก กิจกรรมดานการคา CSR อาทิ 
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกปใน 
วันพอ การจัด YEC Rally กิจกรรม 
การปนจักรยาน การสรางความมีสวน 
รวมระหวางอำเภอ จากอำเภอหนึ่ง 
สูอีกอำเภอหนึ่ง เพื่อทำใหเกิดความ 
สัมพันธที่ทั่วถึงทุกอำเภอ

“เราอยากเห็นคนในจังหวัดสามัคคี 
กัน เพื่อสรางความเขมแข็งจากภายใน 
กอนขยายสูภายนอก เราตองการจะ 
บอกวา คนพะเยาจังหวัดเล็กๆ พรอม 
สงเสียงแลว เราจะมีการรวมกันทำ 
กิจกรรมจังหวัดมากขึ้น เดือนหนาเรา 
จะมีกิจกรรม YEC Adventure เดิน 
พิชิตดอยหนอก ดอยสูงท่ีสุดในประเทศ  
เดิน 2 วัน 1 คืน วันที่ 25-26 พย.นี้ 

ดอยหนอกเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 
ในขณะที ่คนในจังหวัดไมค อยรู จ ัก 
มากนัก”

ปนี้ YEC พะเยา ถึงจะเล็ก ปกติ 
นอยใจวา เราเปนเมืองผาน มากวาน 
พะเยาก ็แค มาถ  ายภาพแล วก ็ ไป 

เนื่องจากทางจังหวัดจะติดกลองวงจร 
ปดทั่วเมือง ดังนั้นทาง YEC พะเยาจึง 
จัดโครงการตอยอดชื่อ Safety Zone 
เมืองแหงความปลอดภัย สามารถขี่ 
จักรยานที่ไหนก็ได แตละที่จะมี Bike 
Lane พรอมกลอง CCTV เพิ่มความ 
ปลอดภัยทุกจุด นอกจากน้ีจะมีกิจกรรม 
วิ่งเพื่อเปลี่ยน Run To Change ใน 
ชวงตนป 2561 กิจกรรมตอยอดจาก 
เมืองแหงความปลอภัยเพื ่อเชิญชวน 
นักท องเท ี ่ยวเย ี ่ยมชมเม ืองพะเยา 
เปนการวิ่ง 10 กม. เพื่อชมทัศนียภาพ 
ของกวานพะเยา 

บทส่งท้ายจาก YEC 
พะเยาถึงเพื่อนๆ YEC 
ทั่วประเทศ

คุณกองเกียรติ ประธาน YEC 
พะเยา ไดทิ้งทายถึงเพื่อนๆ YEC ทั่ว 
ประเทศวา “YEC พะเยา เปนกลุมนัก 

ธุรกิจรุนใหมจากเมืองเล็กๆ แตอยางไร 
ก็ตาม YEC พะเยามีความพรอมที่จะ 
รวมเปนสวนหนึ ่งในการรขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมกับ 
YEC ทั่วประเทศ และพรอมในการ 
รวมทำกิจกรรมตามนโยบายหอการคา 
ไทยตอไป 

ขอปรบมือใหกับความ ACTIVE 
ของ YEC พะเยา ที่มีจิตใจใหญโต 
กวางขวาง ไมไดเล็กอยางที่คิดวา เปน 
จังหวัดเล็ก ขอเปนกำลังใจใหกิจกรรม 
ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรมที ่ 
กำลังจะทำตอไปในปนี้ และในปหนา

YEC พะเยา เป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จากเมือง 
เล็กๆ แต่อย่างไรก็ตาม YEC พะเยามีความพร้อม 
ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย ร่วมกับ YEC ทั่วประเทศ และ 
พร้อมในการร่วมทำกิจกรรมตามนโยบาย 
หอการค้าไทยต่อไป 
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อบรมกวา 70 คน จาก 70 กวา 
จังหวัดทั่วประเทศไทย  โครงการนี้จึง 
มีความพิเศษตรงความหลากหลายของ 

ผูเขาอบรม และความมุงมั่นของผูเขา 
อบรมที่จะพัฒนาจังหวัดของตนเองให 
ดีขึ้น และเมื่อเมล็ดพันธุของหอการคา 

ทั่วประเทศไดมาอยูรวมกัน 5 วัน 
ใชชีวิตรวมกันเกือบ 24 ชั่วโมง ณ 
เยาวราช ชุมชนผูสรางตำนานเศรษฐกิจ 

ของประเทศ อะไรเกิดขึ้นบางใน 5 
วันนี้  ติดตามกันตอเลยคะ  

ทางทีมบรรณาธิการไดมี
โอกาสเขาไปสัมผัสการ 
อบรมโครงการหนึ ่งของ 

หอการคาไทย ชื่อ โครงการอบรม 
“หลักสูตรนักธุรกิจรุนใหมหัวใจพอเพียง 
รุนที่ 3 (Sufficiency Economy 
Enterprise Development)” หรือ 
“SEED รุนที่ 3” ซึ่งชื่อยอ SEED ได 
ใหความหมาย วาผูเขาอบรมนั้นเปรียบ 
เสมือนเมล็ดพันธุ ของหอการคาไทย  
โดยโครงการน้ี จัดสำหรับประธาน YEC 
(ยอมาจาก Young Entrepreneur 
Chamber of Commerce) หรือ 
ผูแทนที่เปนกรรมการ YEC จังหวัด 
โดยหอการคาแตละจังหวัดสงผู แทน 
เขารวม 1 คน โครงการนี้จึงมีผูเขา 

ด

นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง

โครงการนี้จึงมีความพิเศษตรงความหลากหลาย 
ของผู้เข้าอบรม และ ความมุ่งมั่นของผู้เข้าอบรม 
ที่จะพัฒนาจังหวัดของตนเองให้ดีขึ้น และเมื่อ 
เมล็ดพันธ์ุของหอการค้าท่ัวประเทศได้มาอยู่ร่วมกัน 
5 วัน ใช้ชีวิตร่วมกันเกือบ 24 ชั่วโมง ณ เยาวราช 
ชุมชนผู้สร้างตำนานเศรษฐกิจของประเทศ 
อะไรเกิดขึ้นบ้างใน 5 วันนี้  
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SEED 
นักธุรกิจหัวใจพอเพียง 

ส ิ ่ งท ี ่ น  าสนใจของการอบรม 
SEED คือ การมุงสรางความรูความ 
เขาใจในเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง พรอมไปกับแนวทางการ 
ประยุกตใชในบริบทของธุรกิจที่หลาก 
หลาย และการรวมคิดสรางสรรค 
โครงการเพื ่อสรางความยั ่งยืนใหกับ 
จังหวัดโดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเปนหัวใจของการขับเคลื่อน  

ปร ั ชญา เ ศ รษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง 
เปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
ทางสายกลาง หรือ สามหวง สอง 
เงื่อนไข โดยคำนึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ 
ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความ 
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ 
วางแผน การตัดสินใจและการกระทำ 
ซึ่งในหลักสูตร ไดมีผูมาถายทอดการ 
ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือ ศาสตรของพอหลวง ในการ 
ดำเนินธุรกิจ อาทิ ดร.วัชรมงคล 
เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ 
บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด และยังได 

รับเกียรติจาก รัฐมนตรีกระทรวงการ 
ทองเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน 
วัฒนวรางกูร กับแนวคิดการพัฒนาการ 
ทองเที่ยวไทย คุณอิสระ วองกุศลกิจ 
กับการพัฒนาธุรกิจควบคู กับเกษตร 
ชาวไร และแนวทางการสรางความ 
ยั ่งย ืนทางเศรษฐกิจใหก ับประเทศ 

และวิทยากรกิตติมศักดิ์อื่นๆ อีกมาก 
มาย ท่ีพรอมใหความรูและใหคำแนะนำ 
แก SEED เมล็ดพันธุหอการคาไทย 

ตลอดระยะเวลา 5 วัน ผูเขา 

รวมอบรม 70 กวาชีวิต 70 จังหวัด 
ได ร ับการเทรนดอย างเข มข นจาก 
วิทยากรชั้นเยี่ยมของเมืองไทย เพื่อ 
เปดมุมมองและโลกทัศนในหลายๆ 
ดาน พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของ 
ตนเองและทักษะความเปนผู นำการ 
บริหารการจัดการสมัยใหม เพื่อนำ 

หลักสูตรอบรม SEED เป็นหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจ 
รุ่นใหม่ ของหอการค้าไทย เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ 
บ่มเพาะความเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม และครั้งนี้ 
หอการค้าไทย ได้ทำการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นเยี่ยม 
ให้กับทั้ง 77 จังหวัดเพื่อให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มี 
คุณภาพและเติบใหญ่ เพื่อเป็นนักรบเศรษฐกิจ 
ของประเทศต่อไป   
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องคความรูที่ไดไปสงตอใหกับสมาชิก 
YEC ในจังหวัดของตนและพัฒนาทองถ่ิน 
บานเกิดใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น 

และยังม ีก ิจกรรมที ่ ได ออกไป 
ศึกษาดูงานที่ บมจ. บางจาก กับการ 
ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด และแนว 
ทางการสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ 

SEED ร่วมกันสร้างสรรค์
ในการอบรม SEED 3 ครั้งนี้ 

เราไดมีโจทยใหกับผูเขาอบรม เพื่อ 
รวมกันสรางสรรคประเทศไทยสูความ 

ยั่งยืน ผานการขับเคลื่อนของแตละ 
จังหวัด รวมกันเปนภาค โดยโจทยคือ 
การแสวงหา “อัตลักษณของแตละภาค” 
และนำออกมาสู แผนงานกิจกรรมที ่ 
สรางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด ภูมิภาค 
ประเทศ และพรอมสงออกอัตลักษณ 
สูโลกธุรกิจตอไป การระดมสมองนี้ 
เริ่มในชวงเย็น ของวันที่ 2 ซึ่งไดเชิญ 
ผศ. ดร.เอกพงษ ตรีตรง มาเปนผูนำ 
การทำเวิ้คชอปครั้งนี ้ เริ่มดวยการแบง 
กลุมตามแตละภูมิภาค และ ใหผูเขา 
อบรมแตละกลุ มไดเริ ่มถอดรหัสของ 

ภาคตนเอง เวิ้คชอปนี้เต็มไปดวยความ 
คิดสร างสรรคและการแลกเปลี ่ยน 
โดยแตละกลุมจะตองนำเสนอผลงาน 
ในวันที ่ 5 ของการเรียน ตอหนา 
รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี 
ดร.สุวิทย เมษินทรีย และประธาน 
หอการคาไทยและสภาหอการคาไทย 
คุณกลินท สารสิน และประธานคณะ 
กรรมการสงเสริมและพัฒนานักธุรกิจ 
รุนใหม YEC หอการคาไทย คุณปริม 
จิตจรุงพร งานน้ีทุกคนก็เร่ิมระดมสมอง 
กันอยางขะมักเขมน จนสี่ทุมแตละ 
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กลุมยังคงระดมสมองกันตอไป และ 
พลังของแตละคนไมมีหมดจริงๆ 

และหลังจากไดรับโจทย ทุกๆ คืน 
SEED ไดนัดกันประชุมกลุมเพื่อทำการ 
นำเสนอออกมาใหดีที่สุด  และวันที่ 5 
ของการอบรมก็มาถึง แตละกลุมมี 
ความพรอมกับการนำเสนอ และขอ 
ชื่นชมวา ทุกกลุมไดสรางสรรคผลงาน 
ที ่มีความโดดเดนและสามารถนำไป 
พัฒนาตอยอดไดจริง และหลังจาก 
นำเสนอเปนที่เรียบรอย SEED 3 ก็ 
ไดรับคำชมและขอเสนอแนะดีๆ จาก 
รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี 
ดร.สุวิทย เมษินทรีย และประธาน 
หอการคาไทยและสภาหอการคาไทย 
คุณกลินท สารสิน ถึงแนวคิดสรางสรรค 
ครั้งนี้ 

SEED กับคำแนะนำดีๆ ที่ 
สร้างพลังสานต่อภารกิจ

รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายก
รัฐมนตรี ดร.สุวิทย เมษินทรีย ได 
ชื่นชมและใหขอเสนอแนะวา การนำ 
อัตลักษณออกมานั้น ไดนำ “ความ 
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความ 
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งเปน 
จุดแข็งของประเทศ มาสรางสรรคเปน 
แนวทางการพัฒนาของแตละภาค แต 
ละแนวคิดที่นำเสนอสามารถยกระดับ 
สิ่งที่มีอยูแลวในทองถิ่น กิจกรรมตอ 
ยอดสามารถดำเนินการตอได อาทิ 
เสนทางการทองเที่ยวธรรมชาต ิ แหลง 
ทองเที่ยวชุมชน และสินคาเกษตร 
แปรรูป สิ่งนี้จะชวยสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหก ับสินคาและบริการทั ้งหลายใน 
จังหวัด  เพราะอัตลักษณไดสรางจุด 
ขายสรางความสนใจ  และทานเองได 
ใหขอเสนอแก YEC วาใหนำแนวคิด 
“5F-DNA” ของคนไทย อันไดแก Fun, 
Flexible, Fulfilling, Friendly, Favoring 
เขาไปผนวกรวมดวยเพื่อ ไปตอยอด 
ผลงาน ซ่ึง 5 DNA ท่ีมีคุณลักษณเฉพาะ 
ของคนไทยนี ้ไดนำ มาซึ่ง 5 เอกลักษณ 

เฉพาะ หรือ “5F-Identity” อัน 
ประกอบดวย Fighting, Festival, 
Food, Fashion และ Film ที่ไทย 
มีชื่อเสียงมากระดับโลก ซึ่งหาก YEC 
สามารถนำอัตลักษณของพื้นที ่ในแต 
ละภาค มาผนวกกับเอกลักษณแหง 
ความเปนไทยได ก็จะยิ่งทำใหสินคา 
และบริการของเรานั้นมีความโดดเดน 
มากยิ่งขึ้น

และสุดทายจะสามารถพาประเทศ 
ไปสู Thailand 4.0 อยางมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน

บทส่งท้าย 
หลักสูตรอบรม SEED เปนหลักสูตร 

พัฒนานักธุรกิจรุนใหม ของหอการคา 
ไทย เปนหนึ่งกิจกรรมที่บมเพาะความ 
เปนนักธุรกิจเพื่อสังคม และครั้งนี้หอ 
การคาไทย ไดทำการบมเพาะเมล็ด 
พันธุชั้นเยี่ยมใหกับทั้ง 77 จังหวัด 
เพื่อใหเติบโตเปนตนกลาที่มีคุณภาพ 
และเติบใหญ เพื่อเปนนักรบเศรษฐกิจ 
ของประเทศตอไป
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

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

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 
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ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
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เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :

เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

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

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

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

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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