






ฉบับนี้ รายงานพิเศษขออัพเดตภาวะเศรษฐกิจแบบเจาะลึกทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจตางประเทศ 
โดยการรายงานของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ตอนนี้จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อน ไมวา 
จะเปน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) 
พ.ศ.2560-2564 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ คสช. เตรียมออก 
มาตรา 44 บางประเด็น เพื่อเดินหนาโครงการ EEC และ บอรด รฟท. มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบวงเงินคา 
เวนคืนที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปด) เชื่อม 3 สนามบิน ตอนนี้จะเห็นถึงการขับเคลื่อนของภาครัฐที่ 
จะเปนผลตอภาพเศรษฐกิจในอนาคต 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ บทสัมภาษณ เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแหง 
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎ ี3 หวง ภูมิคุมกันเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณ 
เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ เรื่อง “นโยบายการคาระหวางประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ 
การเติบโตอยางสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (ตอนจบ)” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อ 
การคาและการพัฒนา (ITD) ตอดวยเรื่อง “บทวิเคราะห แนวทางพัฒนาและยกระดับสมุนไพรไทย : ไพลและ 
ผลิตภัณฑแปรรูปจากไพล” โดย ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคา และติดตามโอกาส 
การลงทุนในตางประเทศ กับเรื่อง “แอฟริกาใตพลิกฟนจากวิกฤต...สูดินแดนแหงโอกาสการลงทุน” โดย ธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section ไดนำเสนอ ศาสตรธุรกิจครอบครัว เรื่อง การสรางทายาทธุรกิจ 
และเนื้อหาดานนวัตกรรมกับเรื่อง เปดไอเดีย @Tokyo Midtown Design Hub และ บทสัมภาษณธุรกิจผูสราง 
นวัตกรรมจากเศษไม “คุณกรภัคร มีสิทธิตา” กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด ปดทายดวย YEC 
Update กับ คุณ บัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา ประธาน YEC กำแพงเพชร 

ฉบับนี้  กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็ม ทั้งอัพเดตศรษฐกิจ แนวคิดทางธุรกิจ และ และความรู 
ดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and Business 
Review จะเปนคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทาน และติดตามเนื้อหาจากเราไดทุกเดือน 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

นโยบายการคาระหวางประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอยางสมดุล
ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(ตอนจบ)
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การสรางทายาทธุรกิจตอน การสรางทายาทธุรกิจ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระบิดาแหงเศรษฐกิจพอเพียงพระบิดาแหงเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎี 3 หวง และทฤษฎี 3 หวง 
ภูมิคุมกันเศรษฐกิจไทยภูมิคุมกันเศรษฐกิจไทย

แอฟริกาใตแอฟริกาใต
พลิกฟนจากวิกฤต...พลิกฟนจากวิกฤต...
สูดินแดนสูดินแดน
แหงโอกาสการลงทุน  แหงโอกาสการลงทุน  

10

"ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1" ที่มุงแกปญหาพื้นฐานของปจเจกบุคคล
หรือครัวเรือน สำหรับความพอเพียงในขั้นตอไปเปน 

"เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา" ที่สามารถปรับประยุกตใช
กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม โดยสรางความพอเพียงในระดับชุมชน 
ซึ่งจัดเปน "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2" ที่สนับสนุนใหประชาชนรวมพลังกัน 
ในรูปกลุมชุมชนหรือสหกรณ หรือเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3" 

ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจที่มีเศรษฐกิจพอเพียง
           แลวสรางความรวมมือเชื่องโยงกับชุมชนอื่นๆ   
                          หรือองคกรอื่นๆ ในระดับ
                                   ประเทศตอไป

เพื่อกระตุนการขยายตัวของการนำ
สมุนไพรไทย โดยเฉพาะไพลไปใชประโยชน 

จึงจำเปนที่ตองกำหนดแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ 

เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดไพล
และผลิตภัณฑไพลแปรรูป

ของไทย  

การดำเนินงานของ Invest SA OSS 
ในชวงที่ผานมาถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางสูง 

และไดรับรางวัลหนวยงานสงเสริมการลงทุนยอดเยี่ยมอันดับ 1 
ของโลก จากทั้งหมด 51 หนวยงานทั่วโลกที่เขารวม

ในงาน World Investment Forum 2016 นอกจากนี้ 
ยังมีสวนผลักดันใหมูลคา FDI ของแอฟริกาใต

ป 2559 ขยายตัว 38% จากปกอนหนา 
สวนทางกับมูลคา FDI ของ

ภูมิภาคแอฟริกา
โดยรวมที่หดตัว 5% 

                 เมื่อพิจารณารวมกับนโยบาย
            การบูรณาการเศรษฐกิจในระดับ
        ภูมิภาค ทั้งระดับอนุภูมิภาค ระดับ   
             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
    ประชาคมอาเซียน หรือระดับอาเซียน +1 
      อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 แลว พบวา  
   นโยบายการคาและการลงทุนมีลักษณะรวมกัน
 ของทุกกรอบความรวมมือ คือ การพัฒนาใหอนุภูมิภาค   
  ลุมแมน้ำโขงเขาเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิตแบบฐาน
    การผลิตที่กระจายตัวตั้งอยูในหลายประเทศและเชื่อมโยง
              กันเปนหวงโซอุปทานเดียวกัน  
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14
นโยบายการคาระหวางประเทศนโยบายการคาระหวางประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการเติบโตอยางสมดุลและการเติบโตอยางสมดุล
ของประเทศสมาชิกของประเทศสมาชิก
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(ตอนจบ)

บทวิเคราะหบทวิเคราะห
แนวทางพัฒนาและแนวทางพัฒนาและ
ยกระดับสมุนไพรไทย : ยกระดับสมุนไพรไทย : 
ไพลและผลิตภัณฑไพลและผลิตภัณฑ
แปรรูปจากไพลแปรรูปจากไพล

โปรดจำไววาพวกเขาตางก็มีความ 
สนใจและเปาหมายของตนเอง ซึ่งพวกเขา 
มีสิทธิที่จะเลือกทางเดินหรือความผิดพลาด

ของตนเอง และพวกเขามีสิทธิเชนกันที่จะเขามา 
ในธุรกิจครอบครัว แตหากพวกเขาทำสิ่งใดผิดพลาดไป 

จนอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ พอแมตองตอบสนอง 
กลับไปในฐานะผูนำองคกรไมใชครอบครัว









เมื ่อพิจารณารวมกับนโยบายการบูรณาการ 
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ทั้งระดับอนุภูมิภาค 
ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคม 

อาเซียน หรือระดับอาเซียน +1 อาเซียน +3 และ อาเซียน 
+6 แลว พบวา นโยบายการคาและการลงทุนมีลักษณะ 
รวมกันของทุกกรอบความรวมมือ คือ การพัฒนาให 
อนุภูมิภาค ลุมแมน้ำโขงเขาเปนสวนหนึ่งของระบบการ 
ผลิตแบบฐานการผลิตที่กระจายตัวตั้งอยูในหลายประเทศ 
และเชื่อมโยงกันเปนหวงโซอุปทานเดียวกัน  ตามรูปแบบ 
ของ Product Fragmentation ซึ่งเปนรูปแบบการผลิต 
ในรูปแบบใหมที ่ต างจากเดิมที ่ท ุกกระบวนการและทุก 
ขั้นตอนการผลิตจะรวมศูนยตั้งอยูในโรงงานที่อยูในบริเวณ 
เดียวกัน แตในปจจุบันแนวคิดแบบเครือขายการผลิตใน 
ระดับนานาชาติ (International Production Network) 
กลายเปนร ูปแบบการผลิตหลักในระบบเศรษฐกิจโลก 
กระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน (Production Block) 
สามารถจะกระจายตัวและไปตั้งอยูในทำเลที่ตั้งตาง ๆ ได 
โดยการผลิตในรูปนี ้ทำใหผู ประกอบการสามารถเขาถึง 
แหลงวัตถุดิบ แหลงปจจัยการผลิต และสิทธิพิเศษตาง ๆ 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการเติบโตอย่างสมดุลของ
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง (ตอนจบ)
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สำนักพัฒนาองคความรู

ไดอยางไมมีขอจำกัดในมิติของภูมิศาสตร เพียงแตหาก 
ระบบดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจริงในภูมิภาคใด ภูมิภาคนั้น ๆ 
ตองมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ 
ท่ีจะเช่ือมโยงกระบวนการผลิตในแตละข้ันตอน (Production 
Block) แตละขั้นตอนเขากันได โดยความเชื่อมโยงเหลานี้ 
ถูกเรียกวา Service Links นั่นจึงทำในปจจุบันเกิดการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ขึ้นอยาง 
มากมายภายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และคำถามที่สำคัญ 
ก็คือ การเขาเปนฐานการผลิตในเครือขายการผลิตระดับ 
นานาชาต ิ การเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจ ที่นำมาซึ่ง 
การคาและการลงทุน รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สงผลอยางไรตอตัวแปรดานคุณภาพของแตละสังคมใน 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

สถาบันรายงานการลงทุนแหงอาเซียนประจำป พ.ศ. 
2556 - 2557 (ASEAN Investment Report 2013 - 2014) 
ไดใหขอเสนอแนะวา ประเทศในกลุมอาเซียนควรมุงให 
ความสนใจกับการสรางเครือขายการผลิตในสองภาคการ 
ผลิตที่สำคัญเปนอันดับแรก ๆ ซึ่งก็คือ ภาคสิ่งทอและเครื่อง 
นุงหม และภาคการผลิตยานยนตและชิ้นสวน ดวยสอง 

ม
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สาเหตุ คือ (1) ไมมีประเทศใดมีความสามารถในการแขง 
ขันเชิงเปรียบเทียบในทุกขั้นตอนจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (2) 
รูปแบบความสามารถในการผลิตของแตละประเทศใน 
อาเซียนสามารถเกิดความสอดคลองสงเสริมกันไดอยางมาก 
หากรวมการผลิตเขาเปนรูปแบบของเครือขายการผลิต 
ระดับภูมิภาค (Regional Value Chain) เพราะความถนัด 
ในแตละกิจกรรมตาง ๆ จะชวยอุดชองวางของกระบวน 
การผลิตแกกันและกันได โดยเมียนมาสามารถเปนสวน 
หนึ่งของเครือขายการผลิตในภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมโยง 
ไดกับไทย กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต 
และอาจจะรวมถึงอินเดีย ซึ่งความเชื่อมโยงดังกลาวตอง 
มีความเชื่อมตอระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม บรรษัทขามชาติ และการปลดนโยบายที่ 
กอใหเกิดการกีดกันทางการคาและการกีดกันทางการลงทุน 
รวมทั้งจะตองมีโครงสรางระบบสาธารณูปโภคและระเบียบ 
กติกาที่ลดตนทุนของธุรกรรม ประโยชนจากเครือขายการ 
ผลิตในภูมิภาค จะผลักดันใหเกิดการผลิต การสงออก การ 
เติบโตของเศรษฐกิจ และนำไปสูการกระจายรายไดของทั้ง 

เกษตรกรและแรงงานที่อยูในฐานราก ทายที่สุดจะบรรเทา 
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทั้งในประเทศและ 
ระหวางประเทศ

นอกจากความเช ื ่อมโยงของระบบการผล ิตแบบ 
เครือขายหวงโซการผลิตระดับนานาชาติ (Global Value 
Chains: GVCs) ซึ่งเนนการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 
แลว ความเชื่อมโยงทางดานภาคบริการ โดยเฉพาะบริการ 
ทางการเงินและการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื ่อให 
เกิดความตระหนักรูและเทาทันทางการเงิน (Financial 
Literacy) ตลอดจนทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคครัวเรือน 
และ/หรือภาคธุรกิจใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดวยความ 
สะดวกโดยมีตนทุนที่เหมาะสม (Financial Inclusion) ก็ 
ถือเปนปจจัยที่มีความสำคัญอยางยิ่งในมิติของการพัฒนา 
ในรูปแบบใหม (New Development Strategy) เชน 
เดียวกัน  

ดังนั้น แนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของแตละ 

ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดยเฉพาะใน 
ประเด็นนโยบายการปฏิรูปและการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
และสังคม การสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
ผู ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม จึงถือเปนจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหวางการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
การพัฒนาการคาและการลงทุนเพื่อบูรณาการประเทศ 

ตาง ๆ  เขาสูระบบเครือขายหรือหวงโซการผลิตระดับนานา 
ชาติ (GVCs) ผานการสงเสริมใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง 
ภาคการเงิน การสงเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบ 
การขนาดกลางและขนาดยอม จะเปนเครื่องมือหลักในการ 
ลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ 
เน่ืองจากการคาระหวางประเทศจะทำใหเกิดการกาวกระโดด 
ในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและชวยลดปญหาความ 
ยากจน การคาระหวางประเทศเปนหนึ่งปจจัยในการสราง 
ความสามารถทางการแขงขันใหกับประเทศ นโยบายการ 
คาและการลงทุนระหวางประเทศที่ดีจะทำใหโครงสรางการ 

เมื่อพิจารณาร่วมกับนโยบายการ
บูรณาการเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
ทั้งระดับอนุภูมิภาค ระดับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนและประชาคม 
อาเซียน หรือระดับอาเซียน +1 
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 แล้ว 
พบว่า นโยบายการค้าและการลงทุน 
มีลักษณะร่วมกันของทุกกรอบความ 
ร่วมมือ คือ การพัฒนาให้อนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
ระบบการผลิตแบบฐานการผลิตที่ 
กระจายตัวตั้งอยู่ในหลายประเทศ
และเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน
เดียวกัน  
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ผลิตสินคาและบริการของแตละประเทศมีความหลากหลาย 
มากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งเทากับเปนการลดภาวะพึ ่งพิงของระบบ 
เศรษฐกิจที่ขึ ้นอยูกับสินคาและบริการเพียงไมกี ่ประเภท 
การคาและลงทุนระหวางประเทศทำใหเกิดการพัฒนา 
นวัตกรรม เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจ และเปนการ 
เพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และทำใหผูบริโภคสามารถ 
เขาถึงสินคาไดอยางหลากหลายมากยิ่งขึ ้นในระดับราคา 
ที่ลดลง รวมทั้งเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคาและ 
บริการ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง 
คุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดลอม ดานภาครัฐเอง การ 
เขาถึงทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพภายใตการคาและ 
การลงทุนที่เปดกวางมากยิ่งขึ้นนำไปสูการลดรายจายของ 
งบประมาณของภาครัฐ และการคาและการลงทุนระหวาง 
ประเทศจะเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศทั้ง 
ในระดับรัฐตอรัฐ และระดับบุคคลตอบุคคล นอกจากนั้น 
นโยบายการคาระหวางประเทศที่ดีจะเพิ่มโอกาสการทำงาน 
ใหกับคนในประเทศ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากทั้ง 5 ประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ำโขงตางก็เปนสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งเคารพ 

ในหลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื ่อน 
บาน ดังนั้น ขอเสนอแนะตอประเทศไทยในระดับทวิภาคี 
กับแตละประเทศสมาชิกจึงไมใชการเสนอแนะใหประเทศ 
ไทยไดเขาไปมีบทบาทโดยตรงในการแกปญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล้ำในประเทศเพื่อนบาน แตตองเปน 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
รวมทั้งการใหการสนับสนุนชวยเหลือในรูปแบบโครงการ 
ตาง ๆ ทั้งนี้ ประเด็นเรงดวนซึ่งมีลักษณะเฉพาะกับแตละ 
ประเทศในอนุภูม ิภาคลุ มแมน ้ำโขงที ่ประเทศไทยควร 
ดำเนินการสามารถสรุปไดดังนี้

• ประเด็นเรงดวนสำหรับประเทศกัมพูชา นอกจาก 
เรื่องมาตรการทางการคาที่มิใชมาตรการทางภาษีแลวก็คือ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยใหพิจารณาวากัมพูชา 
ไมใชประเทศคูแคนทางประวัติศาสตรอีกตอไป การแสวง 
หาโอกาสและผลประโยชนรวมกันในเวทีประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลกคือวิธีคิดที ่ถ ูกตองเหมาะสมมากกวา 

สำหรับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งจะสง 
ผลดีในประเด็นการเมือง - ความมั่นคง และการอยูรวม 
กันอยางสันติดวย ดังนั้น กระบวนการสรางความไวเนื้อ 

เชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน 
(People-to-People Connectivity) เพื่อความเขาใจ 
ระหวางประชาชนทั้ง 2 ประเทศจึงเปนประเด็นสำคัญยิ่ง

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 
ลาว) และประเทศไทยเปน 2 ประเทศที่มีความใกลชิด 
กันอยางยิ่ง โดยเฉพาะในมิติสังคม - วัฒนธรรม และ 
ประเทศไทยก็หวังพึ ่งความแข็งแกรงของสปป.ลาวในมิติ 
ดานพลังงานเพื่อความยั่งยืนและเสถียรภาพดานพลังงาน 

นอกจากความเช่ือมโยงของระบบการ 
ผลิตแบบเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต 
ระดับนานาชาติ (Global Value 
Chains: GVCs) ซ่ึงเน้นการลงทุน 
ในระบบสาธารณูปโภคแล้ว ความ 
เชื่อมโยงทางด้านภาคบริการ 
โดยเฉพาะบริการทางการเงินและ 
การพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อ 
ให้เกิดความตระหนักรู้และเท่าทันทาง 
การเงิน (Financial Literacy) 
ตลอดจนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคครัวเรือนและ/หรือภาคธุรกิจให้ 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วย 
ความสะดวกโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม 
(Financial Inclusion) ก็ถือเป็น 
ปัจจัยท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงใน 
มิติของการพัฒนาในรูปแบบใหม่ 
(New Development Strategy) 
เช่นเดียวกัน  
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ของประเทศ รวมทั้งการเปนจุดเชื่อมโยงทางระบบโลจิสติกส 
ไปสูตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ความเขาใจผิด 
ระหวางกันของประชาชนทั้ง 2 ประเทศอาจนำไปสูอุปสรรค 
ตางๆ ดังนั้น เชนเดียวกับกรณีของประเทศกัมพูชา กระบวน 
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust Building) และการ 
เชื่อมโยงประชาชน (People-to-People Connectivity) 
เพื่อความเขาใจระหวางประชาชนทั้ง 2 ประเทศ จึงเปน 
ประเด็นสำคัญยิ่ง

• สำหรับประเทศเมียนมา ประเด็นในเรื่องชนกลุม 
นอยและกลุมชาติพันธุเปนประเด็นออนไหว และรัฐบาล 
ชุดใหมภายหลังการปฏิร ูปการเมืองและเศรษฐกิจของ 
เมียนมาที่นำโดย อูทินจอ และอองซานซูจี ก็คงจะมี 
นโยบายและมาตรการที ่จะบูรณาการเพื ่อแกปญหาชน 
กลุมนอยในประเทศของตนอยางเปนรูปธรรมมากยิ ่งขึ ้น 
ดังนั้น การดำเนินนโยบายทางดานความมั่นคงของประเทศ 
ไทยที่เกี่ยวของกับประเด็นชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุ 
จึงตองมีการทบทวน เนื่องจากอาจจะกระทบกระเทือน 
ความสัมพันธระหวางประเทศ และสงผลกระทบตอการคา 
และการลงทุนระหวางประเทศ 

• สำหรับประเทศเวียดนาม ปจจุบันนโยบายและ 
กฎหมายมีความเอื้อตอการเปดใหตางชาติเขาไปลงทุนอยู
แลว ประกอบกับนักลงทุนรายใหญของไทยก็ไดรับการ 
สนับสนุนใหเขาไปลงทุนในลักษณะที่สรางรายไดใหกับคน
จนในเวียดนาม ซึ่งจะมีสวนชวยในการลดความเหลื่อมล้ำ 
อยางไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคในเรื่องของทัศนคติที่วาคนไทย 
อาจมองวาเวียดนามเปนคูแขงในตลาดโลก หรือคนเวียดนาม 
ที่มองวาคนไทยเขามายึดครองธุรกิจตาง ๆ ในเวียดนาม 
ดังนั้น อาจตองมีการทบทวนวิธีคิดและทัศนคติของทั้งสอง 
ฝายวา ตางฝายนาจะไดประโยชนดานการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจมากกวา หากมีการสนับสนุนดานการคาและ 
การลงทุนระหวาง 2 ประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนใน 
อุตสาหกรรมที่จะชวยสรางงานใหกับคนจนยังจะชวยลด 
ความเหลื่อมล้ำไดอีกดวย
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ขอยอนรำลึกวันสำคัญ ที่คนไทยจะไมมีวัน 
ลืม...
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เปนวัน 

แหงประวัติศาสตรของประเทศไทยที่ตองจารึกไวใหคน 
รุนปจจุบันและคนรุนหลังจดจำและระลึกถึงไปอีกนาน 
เทานานหลายดานหลายมุม ภาพที่ปรากฏตอทั่วโลกเปน 
ภาพที่คนไทยทั่วประเทศทุกภาคทุกจังหวัดไดแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีโดยหลั่งไหลไปรวมพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำใหซุมถวายดอกไมจันทน 
เนืองแนนดวยพสกนิกรทั่วทุกจุดของประเทศไทย

ความเสียใจ ความรัก ความผูกพัน ความภูมิใจ ความ 
ประทับใจ ตลอดจนหยาดน้ำตาท่ีหล่ังไหลออกมาโดยไมรูตัว 
รวมทั้งความรูสึกอีกนานัปการถาโถมเขาสูใจและกายของ 
ผมตลอดทั้งวันที่ไดดูการถายทอดสดพระราชพิธีและการมี 
ประสบการณตรงตองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลองและซุมถวายดอกไมจันทน 
ทั่วประเทศ ซึ่งผมเชื่อวาคนไทยทั้งประเทศคงมีความรูสึก 
ใกลเคียงกัน รวมท้ังผมก็เปนหน่ึงในคนไทยท่ีรูสึกไมแตกตาง 
จากคนไทยทุกๆ คน

ข
ความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน

เร่ืองท่ีผมตองการพูดในวันน้ีเปนเร่ืองความทรงจำในวัน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ผูกโยงกับศาสตร 
พระราชาที่คนไทยนอมนำมาปฏิบัติกันอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผมรูสึกไดอยาง 
ชัดเจนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผมคงไมอางถึงมากนักเกี่ยวกับริ้วขบวนพระบรมราช 
อิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศออกจากพระบรมมหาราชวัง 
ไปยังพระเมรุมาศ ทองสนามหลวง ที่สงางามสมพระเกียรติ 
และสะทอนถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญยาว 
นานของประเทศไทยที่ปรากฏสูสายตาของคนทั้งโลก ถึง 
ความสวยงามและความพรอมเพรียงของริ้วขบวนที่คนไทย 
ไดทุมเททั้งกายและใจในการตกแตง ประดับประดา สรรค 
สราง ตลอดจนรวมพิธีนอมสงเสด็จสูสวรรคาลัยอยางเต็ม 
เปยมดวยหัวใจไมยอทอ ซ่ึงนอกจากจะเปนการแสดงใหเห็น 
วาคนไทยมีความจงรักภักดีตอรัชกาลที่ 9 แลว ยังแสดง 
ใหเห็นถึงความสามัคคี ตลอดจนความมีระเบียบวินัยและ 
ความอดทนที่เปนเงื่อนไขหลัก 1 ใน 2 เงื่อนไขที่สำคัญ 
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระบิดาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎี 3 ห่วง 
ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย
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คนไทยได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้แล้วอย่างรู้ตัว และไม่รู้ตัว

ที่ผมจะพูดถึงเปนพิเศษคือ การเขารวมถวายดอกไม 
จันทนซ่ึงผมไดเขารวมท่ีวัดบึงทองหลาง ซอยลาดพราว 101 
แมวาจะใชเวลาเดินจากจุดจอดรถไปถึงทายขบวนของการ 
เขาแถวเพื่อถวายดอกไมจันทนซึ่งยาวเปนกิโลเมตร โดยใช 
เวลารวมกวา 3 ชั่วโมง สิ่งที่ผมเห็นและพบเจอตลอดเสน 
ทางท่ีเดินจากทายแถวจนถึงจุดถวายดอกไมจันทนในบริเวณ 
วัดตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง เต็มเปยมไปดวยคุณคาของ 
สังคมวัฒนธรรมไทยที่มีความเอื้ออาทรเอื้ออารีเปนพื้นฐาน 
ทำใหผมนึกถึงการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
อยางรูตัวและไมรูตัวของคนไทยในชีวิตประจำวันและใน 
วันนั้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
ปรัชญา 3 ห่วง

ผมขออางถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั ้งพอ 
สังเขปเพื่อประกอบการเขียนในวันนี้ แนวคิดของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใชกับการ 
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับ  ประกอบดวยคุณลักษณะหลักการ 
สำคัญ 3 ประการ หรือที่เราคุนเคยกับคำวา "3 หวง" ไดแก 
ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และการสรางภูมิคุมกัน 
ที่ดีในตัว ซึ่งหลักการทั้งสามจะตั้งอยูบน "2 เงื่อนไข" ที่ 
สำคัญ คือ การมีความรูและการมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยัง 
มีเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบงเปน 3 ระดับคือ ความพอเพียง 
ในระดับบุคคลและครอบครัว จัดเปน "เศรษฐกิจพอเพียง 
แบบพื้นฐาน" หรืออาจเรียกไดวาเปน "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1" 
ที ่มุ งแกปญหาพื ้นฐานของปจเจกบุคคลหรือครัวเรือน 
สำหรับความพอเพียงในขั้นตอไปเปน "เศรษฐกิจพอเพียง 
แบบกาวหนา" ท่ีสามารถปรับประยุกตใชกับระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม โดยสรางความพอเพียงในระดับชุมชน ซึ่งจัดเปน 
"ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2" ที่สนับสนุนใหประชาชนรวมพลังกันใน 
รูปกลุมชุมชนหรือสหกรณ หรือเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน   และ "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 
3" ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจที่มีเศรษฐกิจ 

พอเพียงแลวสรางความรวมมือเชื่องโยงกับชุมชนอื่นๆ หรือ 
องคกรอื่นๆ ในระดับประเทศตอไป

สิ่งที่ผมไดเห็นดวยสายตาของตนเองในวันนั้นตลอด 3 
ชั่วโมง (และตลอด 1 ปที่ผานมาที่ไดเห็นผานตนเองและ 

สื่อสารมวลชนตางๆ) คือการรวมมือรวมใจของคนไทยใน 
การแสดงความจงรักภักดีและรวมสงเสด็จในหลวงรัชการท่ี 9 
สูสวรรคาลัยอยางสมพระเกียรติ นอกจากนี้ คนไทยยังได 
แสดงใหนานาชาติไดเห็นถึงการแสดงพลังสามัคคีรวมมือ 
รวมใจของคนไทยทั้งชาติเพื่อสถาบันพระมหากษัตริยที่รัก 
และเทิดทูนของคนไทยทุกคน ตลอดจนการทำงานเปนทีม 

"ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1" ที่มุ่งแก้ปัญหา 
พื้นฐานของปัจเจกบุคคลหรือ 
ครัวเรือน สำหรับความพอเพียง 
ในขั้นต่อไปเป็น "เศรษฐกิจพอเพียง 
แบบก้าวหน้า" ที่สามารถปรับ 
ประยุกต์ใช้กับระบบเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม โดยสร้างความพอเพียง 
ในระดับชุมชน ซึ่งจัดเป็น 
"ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2" ที่สนับสนุนให้ 
ประชาชนรวมพลังกันในรูปกลุ่ม 
ชุมชนหรือสหกรณ์ หรือเครือข่าย 
วิสาหกิจ (Cluster) เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชน และ 
"ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3" ซึ่งส่งเสริมให้ 
ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจที่มี 
เศรษฐกิจพอเพียงแลว้สร้าง 
ความร่วมมือเชื่องโยงกับชุมชน 
อื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ในระดับ 
ประเทศต่อไป
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และการเขาคิวเขาแถวเปนระเบียบในการถวายดอกไมจันทน 
เปนการลบคำถามและขอสงสัยของนานาชาติที่วา "คนไทย 
จะกลับมาสามัคคีไดอีกครั้งหรือไม คนไทยมีระเบียบวินัย 
เขาแถวเขาคิวไดหรือไม  และอื่นๆ อีกมากมาย"

ค้นพบหลายทฤษฎีในตัวคนไทย 
ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ที่สำคัญที่สุด ผมไดเห็น "คนไทยที่เปนจิตอาสาทั้งที่ 
เปนทางการและไมเปนทางการตลอดชวงเวลาที่ผานมา 
อยางมากมาย ไมวาจะเปนหญิงชายในวัยทำงาน ผูสูงอายุ 
ตลอดจนเด็กนักเรียนทั้งประถมและมัธยม" มาชวยกันอาสา 
ทำงานเพื่อสังคมสวนรวม ทุกคนนำความพอเพียงที่มีอยู 
ของตนใน "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1" มาแบงปนใหคนอื่นหรือให 
กับชุมชนตาม  "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2" ผมไดเห็นเด็กประถม 
มาชวยแจกน้ำดื่ม  เห็นเด็กมัธยมมาชวยแจกน้ำและดูแล 
แถวคิว ผมไดเห็นคนในวัยทำงานและผูสูงอายุดูแลแจกน้ำ 
ยา ดูแลคนทั่วไปและโบกรถอำนวยความสะดวกเพื่อชวย 
ตำรวจจราจร ผมเห็นคนไทยเอื้ออาทรใหกันและกัน แบง 
ปนใหกันและกัน วินมอเตอรไซคและรถสองแถวใหบริการ 
ประชาชนในการเดินทางฟรีโดยไมคิดมูลคา ประชาชนและ 

หางรานรวมกันแจกน้ำดื่มและอาหารฟรีใหกับผูคนที่เขา 
ไมรูจัก

พลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ ที่คนไทยทุกคน
ทำถวายฯ ด้วยหัวใจ 

และที่ผมประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ สิ่งเล็กสิ่งนอยที่ 
เปนอุปสรรคก็มีผูอาสาเขามาแกไขทันที เพื่อใหคนอื่นได 
ถวายดอกไมจันทนตามที่ตั้งใจ นั่นคือมีเจาของรานกลึง 
เหล็กทานหนึ่งนำเอา  สเปรยสีดำมาพนใหกับรองเทาสีขาว 
หรือสีที่ไมใชสีดำ เพื่อยอมสีรองเทาใหเปนสีดำฟรี เพื่อให 
คนที่ไมไดสวมรองเทาสีดำเขาไปในงานถวายดอกไมจันทน 
ไดตามความตั้งใจ นอกจากนั้น ชุมชนหรือสถานที่ในจังหวัด 
ตางๆ ที่ดำเนินพิธีการในวันนั้น ไดเชื่อมโยงการทำงานกับ 
หนวยงานระดับประเทศตาม "ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3" หลาย 
สิ่งหลายอยางในรอบ 1 ปที่ผานมาเปนความงดงามของ 
สังคมไทยที่ไดแสดงพลังเล็กๆ ของแตละคนใหเปนพลังที่ยิ่ง 
ใหญของคนไทยทั้งชาติ ที่ผมกลาพูดไดวา "คงไมมีประเทศ 
ไหนในโลกนี้ที่จะทำเรื่องราวตางๆ เหมือนอยางที่คนไทยได 
ทำในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผานมาไดครับ เพราะคน 
ไทยทุกคนทำดวยหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ"
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หลายทานไดสอบถามมายังศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วา 
เศรษฐกิจชวงนี้เปนอยางไร ตอนนี้ดีหรือไมดี ฉบับตุลาคมนี้จึงขออัพเดตขอมูลภาวะเศรษฐกิจ 
ทั้งในและตางประเทศ ดังนี้

ห

สรุปภาวะเศรษฐกิจ
เดือนตุลาคม 2560 
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คสช. เตรียมออกมาตรา 44 บาง
ประเด็น เพื่อเดินหน้าโครงการ EEC 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เตรียมออก 
มาตรา 44 บางประเด็นเพื่อเดินหนาโครงการ EEC ใน 
สวนของการจัดทำผังเมือง เพ่ือใหการทำงานรวดเร็วข้ึน โดย 
หวังเรียกความเชื่อมั่นเรงขับเคลื่อนลงทุน

พล.ท.สรรเสริญ แกวกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายก 
รัฐมนตรี กลาววา ในการประชุมคสช.ไดมีการพิจารณาใน 3 
ประเด็นสำคัญเรงดวน คือ การดึงเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำ 
ผังเมืองรวมในพื้นที่ EEC ออกมาจากราง พ.ร.บ.หลักที่ตอง 
ใชเวลาอีก 5-6 เดือนจึงจะเริ่มดำเนินการได โดยใหมีผล 
บังคับใชไมเกินสัปดาหหนา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนัก 
ลงทุน

"จะดึงเอาเฉพาะเรื่องผังเมืองออกมา ทำใหนักลงทุน 

มั่นใจ แตเนื้อหาจะไมขัดกัน" โฆษกประจำสำนักนายก 
รัฐมนตรี กลาวพรอมระบุวา เดิมทีตองรอใหกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเปนผูดำเนินการ ซึ่งตองใชเวลาจัดทำ 1-2 ป 
แตตามคำสั่งหัวหนา คสช.จะใหมีการตั้งคณะกรรมการ 
บริหาร EEC จัดทำผังการใชประโยชนที่ดินแลวเสนอตอ 
คณะกรรมการนโยบาย EEC พิจารณาแลวสงใหสำนักงาน 
คณะกรรมการ EEC ไปดำเนินการรวมกับหนวยงานรัฐที่ 
เกี่ยวของ ซึ่งจะใชเวลาราว 6 เดือน เสร็จแลวเสนอใหคณะ 
กรรมการนโยบาย EEC อีกครั้งเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใหกรมโยธาธิการฯ 
ไปจัดทำรายละเอียดโดยไมตองยึดตามกฎหมายผังเมือง 
ปกติ

นอกจากนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนา คสช. 
เกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลของผูพิการ สืบเนื่องจาก 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

ข้อมูลโดยสรุปถึงเศรษฐกิจในประเทศช่วงเดือน ตุลาคม 2560 

•  คสช. เตรียมออกมาตรา 44 บางประเด็น เพ่ือเดินหนาโครงการ EEC 
• คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ(PPP) พ.ศ. 
2560-2564 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยปรับเพ่ิมประเภทกิจการ 
เปน 22 กิจการ แตลดจำนวนโครงการเหลือ 55 โครงการ มูลคาลงทุนรวมราว 1.62 ลานลานบาท
• การจัดเก็บรายไดรัฐบาลสุทธิในปงบประมาณ พ.ศ. 60 มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 2.35 ลานลานบาท และรัฐนำ 
รายไดสงคลังรวมท้ังส้ิน 2.34 ลานลานบาท
• บอรด รฟท. มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบวงเงินคาเวนคืนท่ีดินโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปด) เช่ือม 3 
สนามบิน
•  งานมหกรรมบานและคอนโด คร้ังท่ี 37 ยอดผูเขาชมลดลง 25% สวนยอดขายและยอดขอสินเช่ือลดลง 12% 
• คาเงินบาทในสัปดาหท่ีผานมาปดท่ีระดับ 33.30 บาทตอดอลลาร สรอ. (ออนคาจากราคาปดเม่ือวันศุกรท่ี 23 
ต.ค.)
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ท่ีผานมามีการสงเสริมใหคนพิการเขาทำงาน ทำใหคนพิการ 
ท่ีมีงานทำตองเปล่ียนการใชสิทธิรักษาพยาบาลจากบัตรทอง 
(สปสช.) ไปเปนการใชสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม (สปส.) 
ซ่ึงทำใหไดรับความเดือดรอนและเสียสิทธิการรักษาพยาบาล 
ในบางกรณี เชน ยาตานไวรัสเอดส, การปลูกถายอวัยวะ 
ทำใหมีการรองเรียนเขามาที่รัฐบาลเปนจำนวนมาก ดังนั้น 
การแกไขคำสั่งครั้งนี้จึงเปดโอกาสใหคนพิการที่มีงานทำ 
สามารถเลือกใชสิทธิรักษาพยาบาลไดอยางใดอยางหนึ่ง 
ตามสมัครใจหรือตามความเหมาะสม โดยสามารถใชสิทธิ 
เปลี่ยนไดปตอป

"สิทธิประโยชนตามบัตรทองและประกันสังคมตางมี 
ขอดีและขอยกเวน เชน การใชสิทธิตามประกันสังคมสามารถ 
เบิกยานอกเหนือจากบัญชีหลักไดดวย" พล.ท.สรรเสริญ กลาว

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PPP) พ.ศ.2560-2564

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงแผน 
ยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP) พ.ศ.2560-2564 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยปรับเพิ่ม 
ประเภทกิจการเปน 22 กิจการ แตลดจำนวนโครงการ 
เหลือ 55 โครงการ มูลคาลงทุนรวมราว 1.62 ลานลาน 
บาท, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยผลการจัดเก็บ 
รายไดรัฐบาลสุทธิปงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.ย. 60) 
วารัฐบาลจัดเก็บรายไดสุทธิ จำนวน 2,350,590 ลาน 
บาท สูงกวาประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,590 
ลานบาท และรัฐบาลนำรายไดสงคลังเปนจำนวนรวม 
ทั้งสิ้น 2,348,805 ลานบาท ขณะที่มีการเบิกจายเงิน 
งบประมาณจำนวน 2,890,545 ลานบาท ทั้งนี้รัฐบาลได 
กูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 552,922 ลานบาท 
สงผลใหเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ย. 60 มีจำนวนทั้งสิ้น 
523,758 ลานบาท

คณะกรรมการบริหารกิจการ 
(บอร์ด) รฟท. เห็นชอบขยาย
กรอบวงเงินค่าเวนคืนที่ดิน 
โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) 
เชื่อม 3 สนามบิน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอรด) รฟท. 
มีมติเห ็นชอบใหขยายกรอบวงเง ินค าเวนคืนที ่ด ิน 
โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปด) เช่ือม 3 สนามบิน 
โดยเปนการอนุม ัต ิกรอบวงเง ินคาเวนคืนเพิ ่มเติมอีก        
ราว 300 ลานบาท ชวงสวนตอขยายแอรพอรตลิงก 
พญาไท-สนามบินดอนเมือง และมีแผนกอสรางสถานีจุด 
จอดที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยจะ 
ขยับพื้นที่ไปกอสรางสถานีในที่เอกชนและชาวบาน จาก 
เดิมที่จะใชพื้นที่ของ รฟท. เปนจุดกอสราง

งานมหกรรมบ้านและคอนโด 
ยอดผู้เข้าชมลดลง

งานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 37 ยอดผูเขา 
ชมลดลง 25% สวนยอดขายและยอดขอสินเชื่อลดลง 
12% โดยมียอดธุรกรรมเกือบ 4,000 ลานบาท ดานยอด 
จองซื้อภายในงานงานมากที่สุด 3 ลำดับแรกไดแก คอนโด- 
มิเนียม ทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารพาณิชย

ค่าของเงินบาท ทิศทางอ่อนค่า
คาเงินบาทในสัปดาหท่ีผานมาปดท่ีระดับ 33.30 บาท 
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ตอดอลลาร สรอ. ออนคาจากราคาปดเมื่อวันศุกรที่ 23 
ต.ค. โดยทิศทางการออนคาของเงินบาทสอดคลองกับสกุล 
เงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลารฯ ไดรับแรงหนุน 

จากการคาดการณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ 
และสัญญาณที่สะทอนวาอาจเริ่มมีการผลักดันมาตรการ 
ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ 

ประเทศสหรัฐฯ: มารกิตเปดเผยวาดัชนีผูจัดการฝาย 
จัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องตน 
ของสหรัฐพุงขึ้นสูระดับ 55.7 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเปน 
ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน จากระดับ 54.8 ในเดือน ก.ย., 
กระทรวงพาณิชยสหรัฐเปดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 
สำหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 ที่ระดับ 3.0%

สหภาพยุโรป: มารกิตเปดเผยดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
(PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องตนของยูโรโซน 
ลดลงสูระดับ 55.9 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเปนระดับต่ำสุดใน 
รอบ 2 เดือน จากระดับ 56.7 ในเดือน ก.ย.

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแหงชาติจีน (NBS) เปด 
เผยวากำไรของบริษัทขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรม 
พุงขึ้น 22.8% yoy ในชวง 9 เดือนแรกของปนี้

ประเทศญี่ปุน: กระทรวงสื่อสารและกิจการภายใน 

ประเทศของญี่ปุนเปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 
พื้นฐาน ในเดือน ก.ย. ขยายตัว 0.7% 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน โดยสัญญา 
น้ำมันดิบเวสตเท็กซัส (WTI) งวดสงมอบเดือน ธ.ค. 60 
ปดตลาดเมื่อวันศุกรที่ 27 ต.ค. ที่ระดับ 53.90 ดอลลาร 
สรอ./บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.34 ดอลลาร/บารเรล หรือ 
คิดเปน 3.9% เมื่อเทียบกับราคาปดเมื่อวันศุกรที่ 20 ต.ค. 
เน่ืองจากกลุมประเทศผูสงออกน้ำมัน (โอเปก) กำลังพิจารณา 
ขอเสนอของรัสเซียที ่จะขยายเวลาในการปรับลดกำลัง 
การผลิตจนถึงสิ้นปหนา และยังคงไดรับปจจัยหนุนจาก 
สถานการณตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซ่ึงทำใหการสงออก 
น้ำมันลดนอยลง และขอมูลแทนขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐต่ำ 
สุดในรอบ 4 เดือน 

ภาวะเศรษฐกิจโลก

•  ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการพุงขึ้นสูระดับ 55.7 ใน 
เดือน ต.ค., GDP ประจำไตรมาส 3/2560 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัวระดับ 3.0%
•  สหภาพยุโรป: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการลดลงสูระดับ 55.9 ในเดือน ต.ค.
•  ประเทศจีน: กำไรของบริษัทขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรม พุงขึ้น 22.8% yoy ในชวง 9 เดือนของป 
2560
•  ประเทศญี่ปุน: ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พื้นฐาน ในเดือน ก.ย. ขยายตัว 0.7% 
•  ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน
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ประเด็นที่น่าจับตามอง 

•  ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากเฟดดัลลัส, ความเช่ือม่ันผูบริโภคเดือน ต.ค.จาก Conference 
Board, ดัชนีภาคบริการเดือน ต.ค.จากสถาบันจัดการดานอุปทานของสหรัฐ (ISM)
•  สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 
3/60
•  ประเทศอังกฤษ: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากมารกิต
•  ประเทศญี่ปุน: อัตราวางงานเดือน ก.ย., ยอดคาปลีกเดือน ก.ย., ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ต.ค.
•  ประเทศจีน: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ต.ค. จากไฉซิน, ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ต.ค.
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ไพล เปนพรรณไมชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีป 
เอเชีย ตั้งแตสาธารณรัฐอินเดีย เมียนมา ไทย 
มาเลเซีย ไปจนถึงอินโดนีเซีย สำหรับประเทศ 

ไทยนั้นพบไดทั่วทุกภาคของประเทศ แตพื้นที่ที่นิยมปลูก 
กันมากอยูในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี 
และสระแกว ปจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพโดยมุง 
เนนบริโภคสินคาจากธรรมชาติ อาทิ พืช ผัก สมุนไพร มี 
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สำหรับไพลก็เชนกัน ผูบริโภคมี 
ความนิยมในการใชผลิตภัณฑยานวดหรือครีมนวดจาก 
สมุนไพรซ่ึงมีสวนผสมจากไพลเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดความ 
ตองการและชองทางการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อ 
ตอบสนองความตองการของผู บริโภคที ่หลากหลายตาม 
กลุมอายุและรายได อยางไรก็ตาม การพัฒนาและแปรรูป 
ผลิตภัณฑจากไพลในปจจุบันยังไมหลากหลายมากนัก การ 
แปรรูปในหลายผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐาน รูปแบบบรรจุ- 
ภัณฑยังไมมีการพัฒนา ดังนั้นเพื่อกระตุนการขยายตัวของ 
การนำสมุนไพรไทย โดยเฉพาะไพลไปใชประโยชน รวมถึง 
การเพิ่มชองทางการตลาดและขยายตลาดผลิตภัณฑไพล 
ของไทยทั้งภายในและตางประเทศ จึงจำเปนที่ตองกำหนด 
แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ เพื่อสรางโอกาส 
ทางการตลาดไพลและผลิตภัณฑไพลแปรรูปของไทย

บทวิเคราะห์
แนวทางพัฒนาและยกระดับ
สมุนไพรไทย : ไพลและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพล  
1) อุตสาหกรรมยา
ยาสมุนไพร ปจจุบันกำลังไดรับความนิยมมาก เน่ืองจาก 

มีผลขางเคียงนอย ในขณะที่ยาแผนปจจุบันเปนผลิตภัณฑ 
ทางเคมีที่มีผลขางเคียงคอนขางมาก และปริมาณสารตกคาง 
ในรางกายสูง นอกจากนี้การใชยาสมุนไพรในการรักษา 
สุขภาพยังเปนการลดคาใชจายเรื ่องยาสำหรับคนไทยอีก 

ดวย การสกัดและแปรรูปไพลเปนยาใชภายในและยาใช 
ภายนอกมีดังนี้

• ยาใชภายใน
ยาประสะไพล1 เปนตำรับยาที่ใชบรรเทาอาการปวด 

ประจําเดือน ระดูมาไมสม่ำเสมอหรือมานอยกวาปกติ ขับ 
น้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร จัดเปนหนึ่งในรายการ 
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ทำใหแพทยในโรงพยาบาล 
ของรัฐสั่งจายได และไดรับการบรรจุอยูในประกาศยาสามัญ 
ประจำบาน เพื่อใหเปนยาที่ประชาชนสามารถเลือกใชได 
เอง และพบวาเปนยาที่ใชในประเทศเทานั้น ยังไมพบขอมูล 
การจำหนายไปตางประเทศ ซึ่งกลุมผูบริโภคยาตำรับนี้ 
พบวาเปนกลุมวัยกลางคนขึ้นไปที่ตระหนักและนิยมบริโภค 
ยาสมุนไพร อีกทั้งดวยปญหาเรื่องรสชาติและความเคยชิน 
ของคนรุนใหมที่ไมคุนชิน ทำใหตลาดการบริโภคยังไมกวาง 

พ

â´Â
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1  http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/346ยาตำรับประสะไพล-ปวดประจำเดือน/
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เทาที่ควร 
• ยาใชภายนอก
ครีมไพล เปนการแปรรูปไพลใหเปนผลิตภัณฑในรูป 

ลักษณของครีม สามารถใชประโยชนไดสะดวก และเขาถึง 
ผูบริโภคไดดีขึ้น ครีมไพลสวนใหญมีสวนผสมมาจากน้ำมัน 
ไพลรอยละ 14 2 ใชรักษาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย เคล็ด 
ขัดยอก รวมไปถึงสามารถลดการปวดบวมไดเมื่อใชติดตอ 
กันประมาณ 4 วัน3

ไพลเจล เปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งที่แปรรูปไพลใหสามารถ 
ใชงานสะดวก และไมมีสารสีเหลืองติดซึ่งทำใหเกิดปญหา 
เปอนเสื้อผาได ใชบรรเทาอาการอักเสบ เคล็ดยอก และบวม 
คลายคลึงกับครีมไพล แตไพลเจลมีการเพิ่มสาร Counter 
irritant เพื่อใหมีโลหิตไหลเวียนมาบริเวณเคล็ดยอกมากขึ้น 
และเพิ่มสารที่ชวยเรงใหสารสำคัญซึมเขา บริเวณที่อักเสบ 
เร็วขึ้นทำใหยาออกฤทธิ์ไดเร็วขึ้น แตทั้งนี้ไพลเจลยังไมนิยม 
แพรหลายนัก

น้ำมันเหลืองไพล/น้ำมันไพล เปนการรักษาตามแบบ 
ฉบับของแพทยแผนไทยที่มีตนกำเนิดมาจากประเทศจีน 
รักษาอาการปวดกลามเนื้อ ปวดขอ เคล็ด นอกจากนี้ยังใช 
เปนยาน้ำใชภายนอก เชน บรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูก 
ไหลเนื่องจากหวัด แกวิงเวียนศีรษะ เมารถ เปนตน น้ำมัน 
เหลืองไพลไดรับความนิยม จุดเดน คือ เมื่อใชนวดตัว ตัว 
ยาจะรอน ไมเหนียวเหนอะหนะ แหงซึมเขาสูผิวหนังไดเร็ว 
ปจจุบันน้ำมันเหลืองไพล เปนท่ีนิยมของชาวจีนท่ีมาทองเท่ียว 
ในประเทศไทย 

ยาหมองไพล เปนยาสามัญประจำบานที่ใชกันทั่วไป 
ใชทาภายนอกเมื่อถูกแมลงกัดตอย หรือบรรเทาอาการหวัด 
คัดจมูก รวมทั้งแกปวดเมื่อยตามรางกาย แตเนื่องจาก 
ยาหมองเปนสินคาที่สามารถใชทดแทนได ทำใหขยายตลาด 
ไดยาก

2) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ไพลเจล ผลิตภัณฑบำรุงผิวที่มีสวนผสมของสารสกัด 
จากไพล (Plai Extract) และปรับปรุงสูตรโดยเพิ่มเติม 
สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติชนิดอื่นๆ เชน Aloe Vera 
Extract, Chamomile Extract, Cucumber Extract 
เปนตน เปนผลิตภัณฑบำรุงผิว ชวยคงความชุมชื่น นุมนวล 
ปจจุบันมีการจำหนายโดยทั่วไป แตไมแพรหลายมากนัก  

ผลิตภัณฑสปา มีผลิตภัณฑที่สำคัญ 2 รายการ คือ 
น้ำมันหอมระเหยไพล และลูกประคบไพล โดยน้ำมันหอม 
ระเหยไพล เปนผลิตภัณฑที่สกัดจากเหงาไพล ใชเปนสวน 
ผสมของเครื่องสำอาง สปา มีคุณสมบัติบรรเทาอาการ 
ปวดเมื่อย ปวดขอ ขับลมในทอง สวนลูกประคบสมุนไพร 
เปนการนำสมุนไพรแบบสดและแบบแหงมาเปนสวนประกอบ 
โดยใชไพลรวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ท่ีมีสรรพคุณบำบัดอาการ 
ของโรคทางกลามเนื้อ เสนเอ็น ผิวหนัง คลายอาการเกร็ง 
ของกลามเนื้อและเซลลใตผิวหนัง ลูกประคบไพล พบวา 
ปจจุบันมีการสงออกไปตางประเทศแลว

การส่งออก-นำเข้าของไทย  
ประเทศไทย สามารถผลิตไพลเพื่อใชปอนเขาสูอุต- 

สาหกรรมแปรรูปภายในประเทศไดเพียงพอตอความตองการ 
และสัดสวนการใชภายในประเทศมากกวาการสงออก สวน 
การนำเขานั้นมีจำนวนไมมากนัก มีนำเขามาบางในบริเวณ 
ชายแดน ทั้งกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อขายใหแก 
พอคาคนกลางหรือโรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหย แตคุณภาพ 
ของไพลจากประเทศเพื่อนบาน พบวามีคุณภาพดอยกวา 
ไพลของไทย เนื่องจากความสามารถในการเพาะปลูกและ 
ดูแลผลผลิตของเกษตรกรไทยดีกวา 

การสงออกไพลของไทยนั้น สวนใหญเปนการสงออก 
ในรูปของผลิตภัณฑที่แปรรูปแลว อาทิ น้ำมันหอมระเหย 
โดยมีการสงออกประมาณรอยละ 20 ของท่ีผลิตไดในประเทศ 
สวนใหญสงออก จีน มากที่สุด รองลงมา คือ อินโดนีเซีย 

2  ครีมที่มีน้ำมันไพลรอยละ 14 ไดถูกจัดเขาในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2542 (บัญชียาจากสมุนไพร กลุมที ่ 2 ยาจาก 
สมุนไพรที่มีการพัฒนา) ทำใหมีความนาเชื่อถือสำหรับผูบริโภค 
3 ที่มา: http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/zincus.html
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สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งมีแนวโนมตองการสินคาจาก 
ไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังไมเพียงพอตอความตองการ

สำหรับโอกาสขยายตัวในประเทศคูคาสำคัญ อาทิ จีน 
ญี่ปุน พบวาประเทศจีนมีความนิยมในธุรกิจสปา สงผลให 
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของเปนที่นิยมตามไปดวย โดยผลิตภัณฑ 
ที่นิยมมาก คือ น้ำมันเหลืองไพลและยาหมองไพล เนื่องจาก 
มีราคาไมแพง สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดด ีอยางไร 
ก็ตามการสงออกสินคาดังกลาวไปจีนยังพบอุปสรรคดาน 
การขึ้นทะเบียนในประเทศจีน ผูประกอบการจำเปนตอง 
รวมมือกับบริษัทผูนำเขาชาวจีน หรืออาจสงเสริมการขาย 
ในลักษณะของฝากนักทองเที ่ยวจีนที ่เขามาทองเที ่ยวใน 
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน พบวามีการสงออกทั้งน้ำมัน 
เหลืองไพล ยาหมอง และลูกประคบสมุนไพร โดยมีการ 
สงออกลูกประคบสมุนไพรมากที่สุด มีสัดสวนประมาณ 
60% ของการสงออกลูกประคบทั้งหมดของไทย เนื่องจาก 
ธุรกิจสปาในญี่ปุนมีการขยายตัวและไดรับความนิยมอยาง 

มาก นอกจากนี้ชาวญี่ปุนหลายรายเดินทางเขามาเรียนรู 
การนวดแผนไทยในประเทศไทยและนำกลับไปประกอบ 
อาชีพที่ญี่ปุน รวมถึงเปนตัวแทนขายผลิตภัณฑสปาและ 
ลูกประคบดวย 

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไพลและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพลของไทย  

• ขั้นตนน้ำ (Upstream)
หลังจากที่เกษตรกรผูปลูกไพลเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได 

จะมีการกระจายไปในรูปไพลสด และไพลแหงที่ผานการ 
ตากแลว จากนั้นจำหนายตอไปยังพอคารวบรวม/ผูแปรรูป 
ขั้นตนทั้งหมด ทั้งนี้ไพลสดบางสวนซึ่งไมมากนัก เกษตรกร 
เก็บไวทำพันธุ 

• ขั้นกลางน้ำ (Midstream) 
ไพลในข้ันตนน้ำ เขาสูกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
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แปรรูปขั้นตน ไดแก ไพลแผน และน้ำมันไพลสกัด โดย 
ผูผลิตหลักในขั้นกลางน้ำ คือ พอคารวบรวม/ผูแปรรูป 
ขั้นตน โดยไพลแผนจะใชในประเทศทั้งหมด ขณะที่น้ำมัน 
ไพลสกัด จะใชในประเทศเปนสวนใหญ ที่เหลือเปนการ 
สงออกไปยังจีน อินโดนีเซีย อเมริกา ญี่ปุน และอื่นๆ 
ผลผลิตในขั้นกลางน้ำที่ใชในประเทศนั้น ถูกกระจายเขาสู 
การผลิตในอุตสาหกรรมยา และการผลิตเครื่องสำอางและ 
ผลิตภัณฑสปา เปนหลัก

• ขั้นปลายน้ำ (Downstream)
ผลิตภัณฑในขั้นปลายน้ำที่สำคัญ ไดแก ผลิตภัณฑยา 

เครื่องสำอางและสปา ทั้งนี้ใชผลิตภัณฑแปรรูปไพลขั้นตน 
เปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเปนสวนใหญ 
โดยผลิตยาใชภายนอกมากที่สุด ทั้งในรูปของน้ำมันเหลือง 
ไพล ยาหมองไพล และครีมไพล/ไพลเจล สวนการผลิตยา 
ใชภายในมีปริมาณผลิตเพียงเล็กนอยเทานั้น อาทิ ยาตำรับ 
และยาประสะไพล รองลงมาเปนวัตถุดิบในการผลิตของ 
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสปา โดยใชในการผลิตลูก 
ประคบมากที่สุด รองลงมาเปนน้ำมันหอมระเหย และไพล 

เจล

ศักยภาพของไพล
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพล

• ดานปจจัยการผลิต 
ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณ มีความหลาก 

หลายของสมุนไพร สามารถปลูกพืชสมุนไพรไดหลายชนิด 
มีภูมิปญญาทองถิ่นมีทักษะ และความชำนาญในการปลูก 
พืชสมุนไพร ทั้งยังมีนักวิจัยที่พัฒนาพันธุเพื่อใหไดไพลที่ 
สามารถใหสารสำคัญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดจากหลากหลายชองทาง ขณะที่ 
โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคเปนอีกปจจัยที่ชวย 
สนับสนุนใหเกิดศักยภาพในการผลิต ไมวาจะเปนระบบน้ำ 
หรือชลประทานเพื่อการเพาะปลูก และโครงสรางพื้นฐาน 
ในระบบขนสงสินคาที่สะดวก 

• ดานการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ 
หากพิจารณาในประเทศ พบวามีผูผลิตคอนขางหลาก 

หลาย ทั้งระดับกลุมผูผลิตทองถิ่น กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุม OTOP จนถึงผูผลิตเชิงพาณิชยที่มีการจำหนายทั้งใน 
และตางประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑแปรรูปจากไพล เชน 
ลูกประคบ ถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณและเปนที่ 
นิยมในตางประเทศ ซึ่งสามารถสรางความนิยม หรือสราง 
การรับรูในตัวสินคาผานนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

• ดานอุปสงคที่เปนการตอบสนองความตองการ 
ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศในดานตางๆ 

จากกระแสความตองการบริโภคสินคาเพื ่อสุขภาพ 
กำลังเติบโต ถือไดวาเปนปจจัยสนับสนุนสืบเนื่องใหความ 
ตองการไพลและผลิตภัณฑที่มาจากไพลเพิ่มขึ้น ทั้งน้ำมัน 
เหลืองที่แปรรูปจากไพล ครีมไพล ลูกประคบ หรือผลิตภัณฑ 
สปาตางๆ โดยเปนความตองการทั้งในและตางประเทศ 
อยางไรก็ตาม แมผลิตภัณฑแปรรูปจากไพลจะมีความนิยม 
จากผูบริโภค แตการใชในการแพทยแผนปจจุบันยังไมแพร 
หลายมากนัก

• ดานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 
ไพล สามารถแปรรูปไดหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรม 

ยา และผลิตภัณฑสปา สงผลใหไพลสามารถแปรรูปเปน 
ผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ แตปจจุบันยังขาดการเชื่อมโยง 
ระหวางเกษตรกรผูปลูกไพลกับผูแปรรูปไพล ทำใหผูปลูก 
ไพลรายยอยหาตลาดเพื่อจำหนายคอนขางยาก ประกอบ 
กับผูแปรรูปไพล มีจำนวนนอย และกระจายไปในหลาย 
ระดับ ทั้งระดับสินคา OTOP ไปจนถึงกิจการขนาดใหญ 
ทำใหไมมีการรวมกลุมผูแปรรูป นอกจากนี้ยังมีการกำหนด 
มาตรฐานการผลิตที่แตกตางกัน สงผลใหการรวมกลุมของ 
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกันไมเขมแข็ง 

• ดานการสนุนสนันของภาครัฐ 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหไพลเปนหนึ่งในสมุนไพร 

นำรองเพื่อผลักดันการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ มีนโยบาย 
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พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทั้งการปลูก การ 
แปรรูป และเพิ่มมูลคาใหมากขึ้น เพื่อสรางรายไดใหแก 
ผูที่เกี่ยวของตามนโยบายไทยแลนด 4.0 รวมถึงจัดทำแผน 
แมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 – 2564 อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังขาดการจัด 
ทำมาตรฐานสมุนไพร และผลของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
และโยกยายขาราชการบอยครั้ง อาจทำใหนโยบายการ 
สนับสนุนผลิตภัณฑจากสมุนไพรไมตอเนื่อง

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของไพล
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพล  

• จุดแข็ง (Strength : S)
1) ไพลเปนพืชที่ปลูกและดูแลรักษางาย สามารถ 

เลือกชวงเวลาเก็บเกี ่ยวผลผลิตไดตามวัตถุประสงคของ 
การนำไปใชประโยชน 

2) สามารถลดความเสี่ยงดานราคาโดยแปรรูปใหเปน 
น้ำมันไพลสกัด 

3) สรรพคุณของไพลโดดเดนดานการบรรเทาอาการ 
ปวดเมื่อย

4) ความตองการวัตถุดิบไพลเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ตางๆ มีความหลากหลาย เชน ลูกประคบ น้ำมันหอม 
ระเหย ไพลครีม ไพลเจล เปนตน

5) ไพลเปนพืชที ่ไดรับการสนับสนุนและพัฒนาให 
เปนพืชเศรษฐกิจ

6) บุคลากรที่เกี่ยวของของไทย ทั้งจากหนวยงานรัฐ 
และเอกชน มีความรูความสามารถดานสมุนไพร

• จุดออน (Weakness : W)
1) พบปญหาโรคเหงาและรากเนา 
2) ไมมีการระบุพันธุ ไพลที ่ม ีศ ักยภาพและใหสาร 

สำคัญสูง
3) กระบวนการผลิตยังไมมีการรับรองมาตรฐานตางๆ 

เชน GAP GMP เปนตน
4) ปริมาณผลผลิตไมแนนอน เปนขอจำกัดในการ 

พัฒนาเชิงอุตสาหกรรม
5) ขาดการประชาสัมพันธผลิตภัณฑไพล และสรรพคุณ 

ของไพลใหเกิดความเขาใจอยางกวางขวาง
6) ขาดการกำหนดมาตรฐานสารสำค ัญของไพล 

ทำใหการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑไมมีมาตรฐานที่แนนอน 
7) ขาดการวิจัยดานการตลาด และระดับความตองการ 

ของผูบริโภค

• โอกาส (Opportunities : O)
1) กระแสความนิยมบริโภคสินคาและผลิตภัณฑจาก 

ธรรมชาติ ปลอดสารเคมีกำลังเปนที่ตองการ ทั้งตลาดใน 
ประเทศและตางประเทศ

2) ธุรกิจสปาไทยไดรับความนิยมระดับโลก
3) จำนวนนักทองเที ่ยวตางชาติเขามาในประเทศ 

เพิ่มขึ้น ทำใหตลาดของที่ระลึกขยายตัว
4) ประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิด มีสรรพคุณ 

เสริมกัน สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย

การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากไพลในปัจจุบันยังไม่หลากหลาย 
มากนัก การแปรรูปในหลายผลิตภัณฑ์ 
ยังไม่ได้มาตรฐาน รูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีการพัฒนา ดังนั้น 
เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของการนำ 
สมุนไพรไทย โดยเฉพาะไพลไปใช้ 
ประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มช่องทาง 
การตลาดและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ 
ไพลของไทยท้ังภายในและต่างประเทศ 
จึงจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางการ 
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดไพล 
และผลิตภัณฑ์ไพลแปรรูปของไทย  
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5) ภาพลักษณสินคาไทยในสายตาของผูบริโภคเปน 
ที่ยอมรับและชื่นชอบ

6) ไพลเปนพืชสมุนไพรนำรองตามแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

• อุปสรรค (Threats : T)
1) ขาดการสงเสริมความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการ 

ใชสมุนไพรในการรักษาโรค
2) ขาดหนวยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑไพล 

และสมุนไพรแปรรูป

3) ขาดการยอมรับอยางกวางขวางในดานสรรพคุณ 
ของผลิตภัณฑจากไพล

4) ไพล ยังไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหง 
ชาติ

5) ขาดฐานขอมูลการเพาะปลูกและการผลิตไพล 
เพื่อประกอบการบริหารจัดการ

6) ขาดการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ เกษตรกร และ 
เอกชน ทำใหการพัฒนาศักยภาพการแขงขันระดับอุตสาห- 
กรรมเติบโตชา และเปนไปในทิศทางที่แตกตางกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับไพล
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไพลของไทย 

1) เพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตไพลที่มี 
คุณภาพ ไดสารสำคัญในปริมาณสูง

2) จัดทำฐานขอมูลดานการเพาะปลูกและ 
ผลิตไพลเพื่อการบริหารจัดการ

3) ผลักดันมาตรฐานสารสกัดจากไพล เพื่อเปน 
เกณฑในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากไพล และ 
เผยแพรในระดับสากล

4) สงเสริมการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสรรพคุณ 
ระหวางไพลกับสรรพคุณของยาแผนปจจุบัน เพื่อ 
สรางความเชื่อมั่นในการใชรักษา

5) เชื่อมโยงวัตถุดิบสูการแปรรูป เพื่อสราง 
ความเขมแข็งของหวงโซการผลิต

6) ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
ไพลใหไดมาตรฐาน และสงเสริมผูประกอบการให 
รักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑใหเป นที ่ 
ยอมรับ

7) สรางอัตลักษณของไพล และผลิตภัณฑแปรรูป 

จากไพล เพื่อใหไพลเปนที่รูจัก จดจำ และนาเชื่อถือ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

8) สรางความตระหนัก การรับรูสรรพคุณและ 
คุณภาพของไพล ทั้งในประเทศและตางประเทศ

9) ขยายโอกาสทางการคาในตลาดตางประเทศ 
เชน จัด Business Matching จัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ 
จากไพลในศูนยแสดงสินคาไทยในตางประเทศ จัด 
กิจกรรมสงเสริมการรับรูผลิตภัณฑสมุนไพรไทยแก 
นักทองเที่ยวตางชาติ เปนตน

10)  สรางความรวมมือกับผูนำเขาในตางประเทศ 
เพื ่อยกระดับผลิตภัณฑของไทยใหไดมาตรฐานที ่ 
กำหนด เชน จัดประชุมรวมกับบริษัทผูนำเขาใน 
ตางประเทศ เพ่ือถายทอดขอมูล ความรูดานมาตรฐาน 
และกฎระเบียบการนำเขาผลิตภัณฑ เปนตน

11)  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากไพล 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย
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ทามกลางภาวะเศรษฐกิจ 
แอฟริกาใตที ่เพิ ่งฟ นตัว 
จากหลากหลายป จจ ัย 

รุมเราทั้งวิกฤตภัยแลง ปญหาการวาง 
งาน และรายไดจากการสงออกที่ลด 
ลงตามภาวะราคาส ินค าโภคภัณฑ 
ตกต่ำ รัฐบาลแอฟริกาใตจึงเปลี่ยนมา 
มุงเนนดำเนินนโยบายเพื่อดึงดูดการ 
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 
โดยหวังให FDI เปนแรงขับเคล่ือนสำคัญ 
ในการผลักดันใหเศรษฐกิจแอฟริกา 
ใตขยายตัวเฉลี่ย 5% ตอปในชวงป 
2560-2573 ผานการยกเครื่องนโยบาย 
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศครั้ง 
ใหญ ท้ังการลดภาษีเงินไดนิติบุคคล และ 
การจัดตั้งศูนย One Stop Service 
ดานการลงทุน หรือที่เรียกวา Invest 
South Africa One Stop Shop 
(Invest SA OSS) ขึ้นในป 2559 เพื่อ 
เปนตัวกลางในการติดตอหนวยงาน 
สำคัญที ่จะชวยอำนวยความสะดวก 
ใหกับนักลงทุนตางชาติในการดำเนิน 
ธุรกิจในแอฟริกาใต โดย Invest SA 
OSS แหงแรกตั้งอยูในกรุงพริทอเรีย 
เมืองหลวงของแอฟริกาใต การดำเนิน 
งานของ Invest SA OSS ในชวงที่ 

ผานมาถือวาประสบความสำเร็จเปน 
อยางสูง และไดรับรางวัลหนวยงาน 
สงเสริมการลงทุนยอดเยี่ยมอันดับ 1 
ของโลก จากทั้งหมด 51 หนวยงานทั่ว 
โลกที่เขารวมในงาน World Invest-
ment Forum 2016 นอกจากนี้ ยังมี 
สวนผลักดันใหมูลคา FDI ของแอฟริกา 
ใตป 2559 ขยายตัว 38% จากปกอน 
หนา สวนทางกับมูลคา FDI ของภูมิภาค 
แอฟริกาโดยรวมที่หดตัว 5% 

เม็ดเงินลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก
ที ่หลั ่งไหลเขามาในแอฟริกาใตสวน 

หนึ ่ ง เข ามาเพ ื ่อขยายตลาดส ินค า 
อุปโภคบริโภค เน่ืองจากชาวแอฟริกาใต 
มีกำลังซื้อคอนขางสูง โดยมีรายได 
เฉลี่ยตอคนตอปอยูที่ 5,480 ดอลลาร 
สหรัฐ และเปนเพียงไมกี่ประเทศใน 
ภูมิภาคแอฟริกาที ่ถ ูกจัดอยู ในกลุ ม 
Upper-middle income country  
ขณะที่เม็ดเงินลงทุนอีกสวนหนึ่งเขา 
มาลงทุนเพื่อใชแอฟริกาใตเปนฐานการ 
ผลิตเพื่อกระจายสินคาไปยังประเทศ 
ตางๆ ทั่วโลก โดยใชประโยชนจากขอ 
ตกลงทางการคาที่แอฟริกาใตลงนาม 

ท

แอฟริกาใต้พลิกฟื้นจากวิกฤต...
สู่ดินแดนแห่งโอกาสการลงทุน  
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ปจจ ุบ ันแอฟริกาใต ซ ึ ่งเป นหนึ ่งใน 
สมาชิกสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอน 
ใต (South Africa Customs Union) 
อยูระหวางเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตการคา 

เสรีกับสหรัฐฯ 
สำหร ับธ ุรก ิจท ี ่ม ีศ ักยภาพใน 

แอฟริกาใต ท ี ่ผ ู ประกอบการไทยมี 
โอกาสทำการคาการลงทุน อาทิ 1) 
เกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งแอฟริกา 
ใตอุดมไปดวยผลผลิตทางการเกษตร 
ที ่สามารถนำมาใช  เป นว ัตถ ุด ิบใน 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะ 
ผลไมสด และเมล็ดกาแฟ นอกจากนี้ 
แอฟริกาใตยังเปนประเทศที่บริโภคขาว 
และตองนำเขาขาวในปริมาณมาก โดย 
ไทยเปนแหลงนำเขาขาวอันดับ 1 ของ 
แอฟริกาใต มีสัดสวนกวา 50% ของ 
มูลคานำเขาขาวท้ังหมด 2) รถยนตและ 
สวนประกอบ บริษัทตางชาติรายใหญ 
หลายราย อาทิ BMW, Volkswagen, 
Ford และToyota เขามาลงทุนผลิต 

กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศ 
เศรษฐกิจหลัก ไดแก ขอตกลงการ 
คาเสรีแอฟริกาใตและสหภาพยุโรป 
(South Africa-EU FTA) นอกจากนี้ 
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รถยนตและสวนประกอบ เพ่ือใชวัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพสูงและแรงงานที่มีทักษะ 
ในแอฟริกาใต ตลอดจนการใชสิทธิ 
ประโยชนดานภาษีจากขอตกลง South 
Africa-EU FTA เพื่อสงออกรถยนต 
และส วนประกอบไปย ังตลาดหลัก 
อยางยุโรปไดอีกดวย 3) ผลิตภัณฑ 
พลาสติก มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ 
ยานยนต อาหารและเครื่องดื่ม และ 
เครื่องมือแพทย ซึ่งกำลังขยายตัวดี 

ในแอฟริกาใตและหลายประเทศใน 
ภูมิภาคแอฟริกา ทั้งนี้ แอฟริกาใต 
สงออกผลิตภัณฑพลาสติกไปยังประเทศ 
อื่นๆ  ในภูมิภาคแอฟริกาเปนสัดสวน 
กวา 70% ของมูลคาสงออกผลิตภัณฑ 
พลาสติกทั้งหมด 

แมวาในชวงที ่ผานมาเศรษฐกิจ 
แอฟริกาใตไมคอยสดใสนัก แตเม็ด 
เงินลงทุนที่หลั่งไหลเขาไปในแอฟริกา 
ใตเปนเครื ่องพิส ูจนว านักลงทุนยัง 
เชื่อมั่นวาแอฟริกาใตเปนประเทศที่มี 

ศักยภาพและเปนประตูแหงโอกาสดาน 
การคาการลงทุนในภูมิภาคแอฟริกา  
ซึ่งในหลายธุรกิจผูประกอบการไทยมี 
ความเชี ่ยวชาญและยังมีชองวางให 
เขาไปลงทุนไดอีกมาก ประกอบกับ 
การจัดตั้ง Invest SA OSS ยังชวย 
ใหการลงทุนในแอฟริกาใตเปนไปอยาง 
ราบรื่น ซึ่งจะชวยผลักดันใหแอฟริกา 
ใตกาวขึ้นมาเปนฐานการผลิตที่สำคัญ 
อีกแหงหนึ่งของโลก

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐÊØ¢´ŒÇÂ¸ØÃ¡Ô¨ ©ºÑº¹ÕéàÃÒÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ËÞÔ§·‹Ò¹¹Õé...“¤Ø³¡ÃÀÑ¤Ã� ÁÕÊÔ·¸ÔμÒ”  

ตอนป พ.ศ. 2529 ตอนนั้นมีโรงงาน 
สงออกเฟอรนิเจอรไมสักแถวอยุธยา 
สินคาเขาโดนน้ำทวม เขามีไมส ักที ่ 
โดนน้ำทวมสงออกไมไดอยู ในโกดัง 
เขาติดตอมาใหเรามาลองซอมดู เรา 
ซอมได แลวสินคาเปนโกดัง พี ่เร ิ ่ม 
เติบโตจากจุดนี้ แลวตอมาขยับขยาย 
จากหองแถว กลายเปนโฮมออฟฟต 

หลังจากนั้นเราขยับขยายมารับตกแตง 
เฟอรนิเจอรไมใหแกโรงแรม ชวงนั้น 
ผลงานเริ่มเปนที่รูจักในวงการ ชื่อของ 
เราติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
พอป พ.ศ. 2536 เราทำเงินได 100 
ลาน ดวยการรับตกแตงเฟอรนิเจอรให 
โรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ 

ตอนนั ้นเราขย ับขยายธ ุรก ิจ สร าง 
โรงงาน แตแลวชีว ิตก็พลิกเมื ่อเจอ 
วิกฤตป พ.ศ. 2540 จากธุรกิจที่กำลัง 
เติบโต ก็ทำใหติดหนี้ 129 ลานบาท!!”

ชีวิตเมื่อติดหนี้ 
129 ล้านบาท

คุณกรภัคร มีสิทธิตา หรือ พี่เช็ง 

เลาวา “พี่เริ่มธุรกิจจากไมมี จนมีและ 
คอยๆขยับเปนลาน สิบลาน รับเหมา 
งานเฟอรนิเจอรใหโรงแรมจนมีรายได 
เปนรอยลาน สรางโรงงาน มีรถหรูขับ 
มีบาน มีที่ดิน มีครอบครัว มีลูก 3 
คน... แตแลวเจอวิกฤตทางการเงิน 
ติดหนี้ 129 ลานบาท และตอนนั้น 

ทำความรู้จัก 
“คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา 
- พี่เช็ง” 

เมื่อไดเริ่มพูดคุยกับพี่เช็ง ก็รูสึก 
ไดถึงพลังในตัวของผูหญิงทานนี้ และ 
เมื่อไดสอบถามวาถึงความเปนมาของ 
ธุรกิจ พี่เช็งเลาวา ชีวิตไดเริ ่มเขามา 
คลุกคลีเกี่ยวกับไม เริ่มจากตอนเด็กๆ 
ปดเทอมไปชวยงานปาที ่ทำบิ ้วทอิน 
แลวก็เร ิ ่มเร ียนรู ด วยตัวเอง ลักจำ 
ความรู จากเห็นเตียงเกาที่ไมไดใช ก็ 
เอามาแกทาสีใหม ออกแบบใหมแลว 
ก็ขาย อีกทั้งคงเปนความชอบสวนตัว 
ดวย ซึ่งตอนนั้นพี่เช็งยังทำมาคาขาย 
อยางอื ่นอยู  ไมวาจะเปนขายของชำ 
ขายอาหารสัตว ตอนอายุ 18 ป เปน 
เอเยนตอาหารสัตวใหกับซีพี แลวก็ทำ 
รานซักอบรีดที่ถนนลาดพราว ตอมา 
นาสาวมีโชวรูมใหเชาอยู ที ่ลาดพราว 
จึงขอเชา แลวเอาเฟอรนิเจอรเกามา 
วางในรานและติดปายวา “รับซอม 
เฟอรนิเจอร” 

พี ่เช็ง เลาตอวา “พี ่เริ ่มเติบโต 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด

หญิงนักสู้ ผู้ตีแตกธุรกิจด้วยเศษไม้
กรภัคร์ มีสิทธิตา 

วันหนึ่งพบว่า “วันที่ไม่มี เราเห็นคุณค่าของทุกสิ่ง”  
เราเห็นเศษไม้ แต่ก่อนเรียกแม่ค้ากล้วยแขกมารับ 
ซื้อเศษไม้จากที่โรงงาน พอตอนไม่มี เศษไม้ใน 
โรงงานก็มีค่า เราเริ่มเอาเศษไม้พัฒนาทำเป็น 
สินค้าชิ้นเล็ก ทำที่ขายง่าย เพื่อหาเงินมาหมุนก่อน  
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พี่ยังกลายเปนแมเลี้ยงเดี่ยวลูกสาม” 
ตอนนั้นพี่มีอะไรในมือ พี่ก็หาวิธี 

ขายใหได ตอนนั้นขายทั้งบาน รถ 
และที่ดิน ชำระหนี้ไดบางสวน ยังคง 
ติดหนี้อยู แตพี่เปนคนที่ไมหนีปญหา 
ไมหนีหนี้ ตอนนั้นเหลือโรงงานนี้ เรา 
ทำอะไรขายได เราทำ แลววันหนึ่ง 
พบวา “วันที่ไมมี เราเห็นคุณคาของ 
ทุกสิ่ง” เราเห็นเศษไม แตกอนเรียก 
แมคากลวยแขกมารับซื้อเศษไมจากที่ 
โรงงาน พอตอนไมมี เศษไมในโรงงาน 
ก็มีคา เราเริ่มเอาเศษไมพัฒนาทำเปน 
สินคาชิ้นเล็ก ทำที่ขายงาย เพื่อหา 
เงินมาหมุนกอน  และไอเดียการออก 
แบบมาจากสมัยยังรวยไปเห็นดีไซน 
ญี่ปุนแลวชอบจึงนำมาคิดตอ 

พอปพ.ศ. 2543 ไปเรียนฮวงจุย 
มา เลยทำฉากกั้นจากเศษไม ตอนนั้น 
ไปออกงานบานและสวน ติดปายวา 
“ฉากกั้น แกฮวงจุย” คนสนใจ ขายดี 
ตอนนั้นก็เปนถือเปนเจาแรกๆ ชวงนั้น 
คอยๆ ฟนตัว และทำพวกเฟอรนิเจอร 
DIY ที่ลูกคาซื้อไปประกอบเองได เชน 
ชั้นวางของอเนกประสงค ชั้นวางของ 
บวกลิ้นชัก แลวคิดสรางสรรคงานจาก 

ยังรับออกแบบใหบาน ออฟฟต เพื่อ 
ใหขนาดเฟอรนิเจอรเทากับบานเขา 
ดวย และสินคาทุกชิ้นที่ไดสรางสรรค 
ออกมาไดจดสิทธิบัตรคุมครอง แต 
เหนือสิ่งอื่นใดตองบอกวา ใจสูของพี่ 
เช็งที่ไมยอทอกับอุปสรรค และยัง 
หมั่นหาโอกาสทางการตลาดอยูตลอด 
เวลา ทำใหกลับมาฟนตัวและเติบโต 
ไดในวันนี้  

ประหยัด พอเพียง
ไม่หยุดเรียนรู้ 

ทุกวันนี ้จากชวงชีว ิตที ่เคยอู ฟู  
มีพนักงานกวา 300 คน ยอดขายแต 
ละป 200-300 ลานบาท จายดอกเบี้ย 
แบงคเดือนละกวา 600,000 บาท 
จนกระทั่งมาวิกฤตเหลือพนักงาน 10 

คน เปนหนี้ 129 ลานบาท ใชเวลา 12 
ปในการฟนตัว ตอนนี้มีพนักงาน 80 
คน ธุรกิจเติบโต รายไดอาจจะไมมาก 
เหมือนกอน แตเรามีความสุข พี่นอม 
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระองค มาปรับใช สำหรับพี่ คือ 
ประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ทำ แตไม 

เศษไมไปดวย สิ่งที่พี่เรียนรู คือ ความ 
คิดสรางสรรค ไดจากความไมคาดหวัง 
ทดลองทำ เรียนรูไป และพัฒนาการ 
จะเกิดขึ้นเอง  

12 ป สูลางหนี้... จากป พ.ศ. 
2540 พี่ใชเวลาทั้งหมด 12 ปในชำระ 
หนี้หมด จากที่พี่ทำขายเฟอรนิเจอร 
DIY ตางๆ สงขายโฮมโปร โฮมเวิ้ค 
ดูโฮม บุญถาวร และมีหนารานที่เจเจ 
มอลล เราพัฒนาสินคาจากเศษไม เชน 
มานมูลี่ไมไผ เกาอี้จากเศษไมสัก และ 

ทุกวันนี้จากช่วงชีวิตที่เคยอู้ฟู่ มีพนักงานกว่า 
300 คน ยอดขายแต่ละปี 200-300 ล้านบาท 
จ่ายดอกเบี้ยแบงค์เดือนละกว่า 600,000 บาท 
จนกระทั่งมาวิกฤตเหลือพนักงาน 10 คน 
เป็นหนี้ 129 ล้านบาท ใช้เวลา 12 ปีในการฟื้นตัว 
ตอนนี้มีพนักงาน 80 คน ธุรกิจเติบโต รายได้อาจ 
จะไม่มากเหมือนก่อน แต่เรามีความสุข พี่น้อมนำ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ มา 
ปรับใช้ สำหรับพี่ คือ ประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ทำ 
แต่ไม่หยุดคิดในสิ่งที่ทำ 
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หยุดคิดในสิ่งที่ทำ 
เมื่อเราสอบถามวาไดนอกเหนือ

จากการเรียนรูจากลูกคา การลักจำ 
ความรูจากคนอ่ืนๆ และหาประสบการณ 
ดวยตัวเองแลว ยังเรียนรูเพิ่มเติมจาก 
ที่อื่นอีกหรือไม 

พี่เช็ง เลาวา “พี่ไดไปเรียนเรื่อง 
วัสดุไมไผ จาก ศูนยความรูดานการ 
ออกแบบและความค ิดสร างสรรค  
(TCDC)ไดไอเดียการออกแบบพลิก 

แพลงวัสดุมา และพี่ไดทุนจากสำนัก 
งานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) ในการ 
พัฒนาสินคานวัตกรรม 600,000 บาท 
ตอนป พ.ศ. 2554 ถือเปนอีกจุดเปล่ียน 
ที่ทำใหคนรูจักพี่ รูจัก Cheng Do พี่ 
ไปออกรายการ “SME ตีแตก” ชวงที่ 
สิบสองปแหงการฟนตัว พี่ยังไปเรียน 
ปริญญาตรี และเรียนปริญญาโท ดาน 
การจัดการที ่มหาวิทยาลัยมหิดล ตอน 
น้ันไดความรูเร่ืองการจัดวางระบบ กลับ 

มาพัฒนาระบบในโรงงาน สิ่งที่พี่อยาก 
ไดจากการเขาแขงขัน คือ ขอเสนอ 
แนะ อยากฟงวาคนอื่นคิดอยางไรกับ 
สินคาเรา เพื่อใหเราไดมีไอเดียไปคิด 
ตอปรับปรุงตอไป และทีมงานเราจะ 
ไดพัฒนาตนเองไปดวย” 

รางวัลที่บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด 
ไดรับ 

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน จาก 
กระทรวงอุตสาหกรรม ป 2553
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• รางวัลสุดยอด SMEs แหง 
ชาติ จากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (ส.ส.ว.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม CERTIFCATE 
OF MATERIAL EXECELLENCE FORM 
Material ConneXion OF AMERICA 
ทั้งหมด 4 ปซอน ในผลงานการผลิต 
และออกแบบนวัตกรรมวัสดุจากไมสัก 
และไมไผ โดยผานหนวยงาน Thailand 
Creative&Design Center (TCDC) 

• รางว ัลอ ุตสาหกรรมด ีเด น 
PRIME MINISTER’S INDUSTRY 
AWARD ประจำป 2560 ประเภท 
ธุรกิจ SME

เศษไม้...
สู่งานสร้างสรรค์ 

จากแนวคิดที ่นำเศษไมที ่เหลือ 
จากการผลิตสินคาชิ้นใหญมาออกแบบ 

และผลิตใหมเปนสินคาชิ้นเล็ก ตกแตง 
บาน หรือใชหลักการ Zero Waste 
ทำใหตอนนี้มีสินคามากมาย ไมวาจะ 

เปนพรมไมปูพื้น ที่รองจาน รองของ 
รอน ตูยา ตูกุญแจ ผนังหอง มาน 
กั้นหอง ฉากกั้นหอง พวงกุญแจ และ 
อื่นๆ อีกมากมาย ที่มาทำรายไดให 
กับธุรกิจ ลาสุดเกาอี้จากเศษไมสัก 
ทาน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ไดมาลองนั่งเรียบรอย 
ตอนที่เขารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
PRIME MINISTER’S INDUSTRY 
AWARD ประจำป 2560 พี่เอาสินคา 

ไปโชว พอทานนายกฯ เดินมาพี่ ก็เลา 
ใหฟงวาสินคาเราเปนนวัตกรรมจาก 
เศษไม เชิญใหทานไดลองนั่งด ู ทีมงาน 
พ่ีดีใจกันมาก ขอถายรูปกับทานนายกฯ 
วันนั้น

คติที่ยึดถือ 
ในการทำงาน 

พี่จะสอนลูกเสมอวา เราตองเปน 
คนดี ซื่อสัตย และเปนผูให ดวยคติที่ 
พี่ยึดถือมา พี่พบเจอแตลูกคาดีๆ พบ 
เพื่อนดีๆ ที่ชวยเหลือเรายามเราลำบาก 
และเมื่อเราซื่อสัตย การทำธุรกิจเรา 
พบเจอแตคนดีๆ เขามา และเราตอง 
เปนผูให หลังจากออกรายการ SME 
ตีแตก มีหลายคนโทรเขามาปรึกษาพี่ 
เรื่องการปลดหนี้ หาแนวทางในการ 
ทำธุรกิจ การเลี้ยงลูก พี่ยินดีเสมอ 
และพรอมที่จะใหคำแนะนำดีๆ และ 
พี่เองตอนนี้ ไดเขาไปชวย SME หา 
จุดแข็งของตนเอง และหาตลาด วิธี 

การขาย การจัดระบบ และวันนี้พี่จะ 
บอกเสมอวา คิดอยางเดียวไมพอ ตอง 
ลงมือทำอยางจริงจัง ความสำเร็จรอ 
คุณอยูขางหนา 

ขอชื่นชมกับหญิงนักสูคนนี้ คุณ 
กรภัคร มีสิทธิตา หรือ พี่เช็ง กับการ 
พลิกวิกฤติหาโอกาส เปลี่ยนหนี้รอย 
ลานเปนธุรกิจใหมอยางยั่งยืน

สิ่งที่พี่เรียนรู้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ ได้จากความ 
ไม่คาดหวัง ทดลองทำ เรียนรู้ไป และพัฒนาการ 
จะเกิดขึ้นเอง  
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ธุรกิจครอบครัวท่ีมีทายาท 
นับวาโชคดี แตทั้งนี้พวก 
เขาอาจไมไดมองวาธุรกิจ 

เปนอะไรมากไปกวาแหลงรายไดของ 
ครอบครัว พวกเขาอาจเห็นวามันเปน 
คูแขงที่แยงความสนใจจากพอแมทั้งใน
อดีตและปจจุบัน พวกเขามักมองวามัน 
เปนการแสดงวิสัยทัศนของใครสักคน 
ที่ไมใชของพวกเขา ซึ่งตองการทักษะ 
และความสามารถที่แตกตางจากที่พวก
เขามีหรือตองการจะไดรับ ธุรกิจนี้อาจ 
เปนเลือด หยาดเหงื่อและน้ำตาของพอ 
แม แตไมไดหมายความวาพวกเขาจะ 
รูสึกเชนเดียวกัน และอาจไมใชธุรกิจ 
หร ืออาช ีพท ี ่พวกเขาสนใจมากนัก 
สำหรับครอบครัวที่ลูกไมตองการเดิน 
ตามรอยเทาพอแม ควรยอมรับวาพวก 
เขาโตแลวและมีสิทธิเลือกทางเดินชีวิต
ของตนเอง ควรเคารพและสนับสนุน 
ในสิ่งที่พวกเขาเลือก อยางไรก็ตามอยา 
คิดวาการตัดสินใจครั้งแรกในการเขามา
สู ธุรกิจครอบครัวจะเปนครั ้งสุดทาย 
ของพวกเขา เพราะพวกเขาอาจอยูใน 
ชวงหลบเลี่ยงหรือตองการทำงานอื่น 
หรืออาชีพอื ่นหรือประสบการณอื ่น 
เปนอยางแรกกอน หากเปนเชนนั้นจง 
สนับสนุนพวกเขา เพราะพวกเขาอาจ 

ธ
ไดเรียนรู บทเรียนที่มีคาเกี ่ยวกับการ 
ทำงานเพ่ือเล้ียงชีพโดยทำงานใหใครสัก 
คน และที่จริงแลวกลยุทธที่ผูเช่ียวชาญ 
ดานธุรกิจครอบครัวสวนใหญเห็นดวย 
คือ สนับสนุนใหลูกๆของเจาของธุรกิจ 
ครอบครัวออกไปทำงานภายนอก 3-5 ป 
กอนท่ีจะเขามาทำงานในธุรกิจครอบครัว

การพัฒนาทายาท
ในธุรกิจครอบครัว

ปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผล 
อยางมากตอการอยู รอดของธุรก ิจ 
ครอบครัวคือ การมีทายาทสืบทอดธุรกิจ 
ซึ่งแนนอนวาทุกครอบครัวอยากใหมี 
ทายาทที่เกงและมีความสนใจในธุรกิจ 
เขามาสืบทอดกิจการของครอบครัว แต 
ความสามารถและความสนใจในธุรกิจ 
นั้นอาจไมไดถายทอดกันทางสายเลือด 
จึงเปนสิ่งจำเปนที่พอแมควรตองเรียนรู
วิธีการพัฒนาทายาทเพื่อเตรียมความ 
พรอมในการรับชวงตอธุรกิจครอบครัว
ของตนเองและรับมือในกรณีที่ทายาท 
เล ือกที ่จะไมเข าส ู ธ ุรก ิจครอบครัว 
ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอแนวทางใน
การเตรียมความพรอมใหทายาทเพื่อ 
เขาสูธุรกิจครอบครัวซึ่งประกอบดวย 
(1) แนวทางในการพัฒนาทายาท (2) 

การแสดงบทบาทของพอแม (3) การ 
ชักนำทายาทเขาสูธุรกิจ (4) การปฏิบัติ 
ตอการเลือกเสนทางของทายาท (5) 
แนวทางในการเตรียมความพรอมให 
ทายาท

มีคำกลาวที ่ว าการใหเวลาและ 
ความเอาใจใสตอลูกเปนการลงทุนใน 
ครอบครัวเชนเดียวกับลงทุนในธุรกิจ 
ครอบครัว (Stopppelman, 2008) 
ความเส่ียงอยางหน่ึงของธุรกิจครอบครัว 
คือไมมีครอบครัวใดที่จะผลิตทายาทผูมี
พรสวรรคออกมาไดตลอด แตทายาท 
เหลานั้นสวนใหญก็ตองเปนผูสืบทอด 
ธุรกิจอยางไมมีทางเลือกนัก  (พลอย  
มัลลิกามาศ, 2554) ขณะที่กอนตัดสิน 
ใจเลือกคนที่เหมาะสมพอแมเคยถาม 
ลูกไหมวาเขาอยากจะรับชวงสานตอ 
กิจการของครอบครัวหรือไม และบางที 
คำถามที่สำคัญกวาอาจจะเปนการถาม
พอแมเองวา ไดเตรียมความพรอมให 
ลูกๆ กาวข้ึนมาเปนผูบริหารเพ่ือสานตอ 
ธุรกิจครอบครัวบางหรือไม ดังนั้นจึง 
เปนสิ่งสำคัญมากที่พอแมตองเรียนรูวิธี
ในการเตรียมความพรอมใหกับลูกใน 
ทุกวิถีทาง รวมถึงการพิจารณาถึงทาง 
เลือกตางๆ ท่ีเปนไปไดสำหรับการสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวตอไป 

ธุรกิจครอบครัว ตอน

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

การสร้างทายาทธุรกิจ
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แนวทางการพัฒนา
ทายาท

ในธุรกิจครอบครัวจะเปนปญหา 
ยาวนาน หากพอแมคอยปกปองลูกจาก 
ขอมูลยอนกลับที่ไมดีจากหนาที่และ 
ความรับผิดชอบที ่พวกเขาเข าไปมี 
บทบาทในธุรกิจ ซึ่งยอมไมเปนผลดีตอ 
ลูกเพราะการเขาไปแทรกแซงของพอ 

แมจะทำใหเปนการยากท่ีลูกจะดูมีความ 
สามารถและความนาเชื่อถือ และอาจ 
ใหผลท่ีเปนลบตอธุรกิจได (เชน พนักงาน 
ที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวอาจผิดหวัง 
วาสมาชิกในครอบครัวนี้ไมมีความรับ 
ผิดชอบและท้ิงความยุงยากเอาไว) ดังน้ัน 
สิ่งสำคัญควรจำไววาสำหรับครอบครัว 
แลวการใหความรักและการสนับสนุน 

เปนสิ่งสำคัญ ควรแนะแนวทางในการ 
คิดและการตัดสินใจ หากพอแมไมเคย 
ปลอยใหลูกเผชิญกับความรับผิดชอบ 
พวกเขาอาจจะพลาดการเรียนรูบทเรียน 
ชีวิตที่สำคัญบางอยางไป ความลมเหลว 
และการถอยหลังเปนบทเรียนชีวิตที ่ 
จำเป นต อการสร างความหย ุ นต ัว 
(resilience) ความสามารถและความ 
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มั่นใจ ในการลุกขึ้นและลองใหมอีกครั้ง 
ซึ่งอาจเปนการยากที่จะผลักลูกออกไป 
จากรังและมองดูพวกเขาตกลงไปบน 
พื้น แตพวกเขาจะไมไดเรียนรูที่จะบิน 
ดวยตัวเองและพัฒนาความสามารถ 
อยางเต็มที่ หากพอแมไมปลอยใหพวก 
เขามีประสบการณกับความลมเหลวใน 
ชีวิตดูบาง (Brun, 2011)

การแสดงบทบาทของ
พ่อแม่

เจาของธุรกิจครอบครัวรายหนึ่ง 
กลาววา “ไมมีอะไรใกลกับสวรรคบน 
ดินมากเทากับการที่ลูกเขามาชวยใน 
ธุรกิจแลวทุกอยางเปนไปดวยดี และ 
ไมมีอะไรใกลกับนรกบนดินเทากับการ 
ที่ลูกเขามาชวยในธุรกิจแลวทุกอยาง 
เลวรายลง” เพราะเจาของธุรกิจสวน 
ใหญตางคาดหวังใหทายาทเขามาสืบ 
ทอดกิจการตอจากตนเอง ในธุรกิจ 
ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวแตละคน 
รับรูถึงบทบาทที่แตกตางกัน เชน เมื่อ 
เจาของธุรกิจพูดกับลูก เขาพูดในบทบาท 
ท่ีเปนเจานายหรือเปนพอ เม่ือลูกตองการ 
คำแนะนำพวกเขาขอความชวยเหลือ 
จากซีอีโอหรือจากแม การเปนพอแม 
เปนบทบาทที่ยากจะละทิ้งได พัฒนา 
ทายาทท่ีกำลังจะเขามาในธุรกิจครอบครัว 
ตองมี 2 บทบาทคือ เปนผูนำองคกร 
และผูนำครอบครัว ซึ่งหมายถึงการเปน 
เจานายของลูกและเปนพอแมที่รักลูก 
(Adams, 2012) สำหรับพอแมที่มีลูก 
ที่ตองการจะเขารวมในธุรกิจครอบครัว 
ถือวาเปนความทาทาย และพอแมตอง 
แสดงออกทั้ง 2 บทบาทใหชัดเจน ใน 

บางครั้งการเปนพอแมของลูกที่กำลัง 
กาวตามรอยพอแมเขาสูธุรกิจไมใชเรื่อง 
สนุกเสียทีเดียว จงมองดูพวกเขาเติบโต 
และพัฒนาตนเอง รูจักความรับผิดชอบ 
เรียนรูการเปนผูนำ และนำพาธุรกิจไป 

สูกำไรและความสำเร็จใหมๆ พนักงาน 
กรรมการบริหารหรือผูถือหุนก็จะพึง 
พอใจและมีความสุขไปดวย และดวย 
ความสามารถของผู ส ืบทอดธุรกิจนี ้ 
พอแมจึงสามารถเริ่มคิดที่จะวางมือได 
(Adams, 2012)

การชักนำทายาท
เข้าสู่ธุรกิจ

เม่ือตอนเด็กลูกๆอาจกระตือรือรน 
ที่จะเขามาชวยในธุรกิจครอบครัว แต 
เมื่อโตขึ้นความสนใจนั้นอาจเปลี่ยนไป 
เพราะเมื่อพวกเขาเขามาในธุรกิจอยาง 
ตอเนื่องความสนใจอาจลดลง ซึ่งอาจ 
สรางความผิดหวังใหพอแม แตในฐานะ 
ที่เปนพอแมควรมองวาความสนใจและ 
การเขามาสูธุรกิจของพวกเขาเปนโบนัส 
มากกวาจะเปนการรับประกัน ขอดีของ 
การที่ลูกไดคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัว 
และเห็นบทบาท ความพากเพียร วิริยะ 
อุตสาหะของพอแม ก็จะดำเนินรอยตาม 
(ชาตรี โสภณพนิช อางถึงใน อำพล  
นววงศเสถียร,2552) เนื่องจากเห็นวา 

พอสรางธุรกิจมาดวยความยากลำบาก 
ลูกเห็นพอทำงานตัวเปนเกลียว ลูกขึ้น 
มาคุมกิจการ เห็นพอ ปู สูชีวิตมา  
อยางไรก็จะดำเนินรอยตาม เกิดเปน 
ความอดทน ตอสู ฝาฟนใหธุรกิจที่ตก 

มาถึงมือตนเองอยูรอดไปยังรุนหลาน 
หรือรุนลูกของตนเองตอไป (กอศักดิ์  
ไชยรัศมีศักด์ิ อางถึงใน อำพล นววงศเสถียร, 
2553) โดยพอแมอาจมีวิธีในการชักนำ 
ลูกเขาสูธุรกิจไดดังนี้  (Prime Parent 
Club,  2012)

1. ไมสรางความกดดัน อยาเริ่ม 
ธุรกิจดวยแผนเดียวคือจะใหลูกเขามา 
สืบทอดเมื่อพอแมพรอมจะวางมือ ลูก 
จะรู สึกเหมือนถูกจับวางและตอตาน 
มากขึ้น หากเริ่มสรางธุรกิจจงทำเพื่อ 
ตัวคุณเองไมใชเพื่อลูก สรางหลายทาง 
เลือกใหธุรกิจเมื่อคุณตัดสินใจวางมือ 
เชน สงตอใหทายาท หรือปลอยใหคน 
อื่นบริหารตอไป

2. พูดถึงธุรกิจ ปลอยใหลูกเขามา 
ดูการทำงานในแตละวันในดานปฏิบัติ 
การ การเงินและดานธุรกิจในบริษัท หาก 
พวกเขาเขาใจมากข้ึนวาจะบริหารบริษัท 
อยางไร พวกเขาจะตัดสินใจไดวานี่คือ 
สิ่งที่ตองการทำทั้งชีวิตหรือไม 

3. ใชจุดแข็ง  เมื่อลูกอายุมากขึ้น 
และพัฒนาความสนใจและจุดแข็งของ 

ความเสี่ยงอย่างหนึ่งของธุรกิจครอบครัวคือ
ไม่มีครอบครัวใดที่จะผลิตทายาทผู้มีพรสวรรค์ 
ออกมาได้ตลอด แต่ทายาทเหล่านั้นส่วนใหญ่ 
ก็ต้องเป็นผู้สืบทอดธุรกิจอย่างไม่มีทางเลือกนัก  
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ตนเอง นำมาใชใหดี มอบหมายงานที่ 
พวกเขาจะไดแสดงจุดแข็งน้ันซ่ึงจะทำให 
พวกเขาสนใจในธุรกิจมากขึ้น

4. สนับสนุนดานการศึกษา สนับ- 
สนุนใหลูกมีการศึกษาที่ดีและปลอยให 
พวกเขาเลือกเสนทางของตัวเอง อยา 
คิดเอาเองวาลูกอยากเรียนดานบริหาร 
เพ่ือรับชวงธุรกิจครอบครัว จงสนับสนุน 
สิ่งที่พวกเขาสนใจและบอกใหพวกเขารู
วาไมเปนไรเลยหากพวกเขาจะทำตาม 
ความฝนของตนเอง ไมวาเสนทางนั้น 
จะมีประโยชนตอธุรกิจครอบครัวหรือ 
ไมก็ตาม

5. ปลอยใหมีประสบการณ ลูก 
ของคุณอาจสนใจในธุรกิจครอบครัวแต 
ไมใชในตำแหนงที่คุณวางไวให เมื่อพวก 
เขาโตพอ จงปลอยใหพวกเขาไดทำหนาท่ี 
ความรับผิดชอบอ่ืนๆภายในบริษัท และ 
คุณอาจเซอรไพรสที่พบวาลูกของคุณ 
ไม ได สนใจจะเข ามาส ืบทอดธ ุรก ิจ 
ครอบครัว เมื่อพวกเขาพบเสนทางของ 
ตนเอง 

ในกรณีที ่เมื ่อลูกเขามาในธุรกิจ 
แลวไมสามารถทำไดตามความคาดหวัง 
ของพอแม อยางนอยก็ในชวงเวลาหนึ่ง 
พวกเขาอาจทำใหผูมีสวนไดเสียคิดวา 
ลูกๆไดร ับสิทธิประโยชนพิเศษจาก 
ความสัมพันธพิเศษกับพอแม การคาด 
หวังวาพอแมจะสามารถแบงปนความ 
กระตือรือรน ความพยายามและความ 
ภาคภูมิใจในกิจการใหกับพวกเขาได 
อาจทำใหผิดหวัง โดยเฉพาะหากพวก 
เขาหันไปทำอาชีพอื่นที่ตนเองชื่นชอบ 
แทนและเมื่อลูกเลือกที่จะใชชีวติโดยไม 
เขามายุงเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โปรด 

จำไววาพวกเขาตางก็มีความสนใจและ 
เปาหมายของตนเอง ซึ่งพวกเขามีสิทธิ 
ที่จะเลือกทางเดินหรือความผิดพลาด 
ของตนเอง และพวกเขามีสิทธิเชนกันที่ 
จะเขามาในธุรกิจครอบครัว แตหากพวก 
เขาทำสิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจมีผล 
กระทบตอธุรกิจ พอแมตองตอบสนอง 
กลับไปในฐานะผูนำองคกรไมใชครอบครัว  
(Adams, 2012)

การปฏิบัติต่อการเลือก 
เส้นทางของทายาท

อยางไรก็ตามอยาคิดวาการตัดสิน
ใจคร้ังแรกในการเขามาสูธุรกิจครอบครัว 
จะเปนครั้งสุดทายของพวกเขา เพราะ 
พวกเขาอาจอยูในชวงหลบเลี ่ยงหรือ 
ตองการทำงานอื่นหรืออาชีพอื่นหรือ 
ประสบการณอื ่นเปนอยางแรกกอน 
หากเปนเชนนั ้นจงสนับสนุนพวกเขา 
เพราะพวกเขาอาจไดเรียนรูบทเรียนที่ 
มีคาเกี ่ยวกับการทำงานเพื่อเลี ้ยงชีพ 
โดยทำงานใหใครสักคน และที่จริงแลว 
กลยุทธท่ีผูเช่ียวชาญดานธุรกิจครอบครัว 
สวนใหญเห็นดวยคือ สนับสนุนใหลูกๆ 
ของเจาของธุรกิจครอบครัวออกไปทำงาน 
ภายนอก 3-5 ป กอนที่จะเขามาทำงาน 
ในธุรกิจครอบครัว (Adams, 2012) 

แนวทางในการเตรียม
ความพร้อมให้ทายาท

สำหรับพอแมที ่ตองการเตรียม 
ความพรอม อนุรัตน กองธรนินทร 
กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหกรรม 
เหล็กกลาไทย (สวลี  ตันกุลรัตน, 2553) 
ในฐานะผู ที ่มีประสบการณตรงไดให 

คำแนะนำเอาเปนแนวทางดังนี้
1. ทุกอยางเริ่มที่ "บาน" ตองเริ่ม 

ตั้งแตพวกเขายังเปนเด็กเล็กๆ เพราะ 
ทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขาเรียนรูในวัย 
เด็กจะกลายมาเปนพ้ืนฐานในการดำเนิน 
ธุรกิจเมื่อพวกเขาโตขึ้น และตองจำไว 
วา เด็กๆ เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวโดย 
การเลียนแบบ ในความเปนจริงแลว 
หลักการในธุรกิจและครอบครัวมีความ 
คลายกันมาก พอแมสามารถสอนดวย 
วิธีการตางๆ เพ่ือสรางทักษะท่ีจำเปนใน 
การชีวิตการทำงาน เชน การสอนใหเขา 
เปนนักบริหารเงินที่ดี สอนใหรูจักการ 
ยุติปญหาดวยวิธีการแบบประชาธิปไตย 
และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นในชีวิตและในการทำงาน แตที่ 
สำคัญ คือ พอแมตองเขาไปมีสวนรวม 
หรือใกลชิดกับกิจกรรมที่ลูกๆ ทำเปน 
ประจำ

นอกจากนี้กิจกรรมในครอบครัว 
การเชื่อมความสัมพันธของสมาชิกใน 
ครอบครัวบนโตะอาหารเย็นเปนกลยุทธ 
การจัดการธุรกิจครอบครัวท่ีมีประสิทธิ- 
ผลมากที่สุด (ธีรวัฒน  พิพัฒนดิฐกุล 
อางถึงใน อำพล  นววงศเสถียร, 2552)  
รวมถึงการมีกิจกรรมสรางความสัมพันธ 
ก ันภายในสมาช ิกครอบคร ัวอย าง 
สม่ำเสมอทุกเทศกาลวันหยุดที่สำคัญ 
ประจำป ถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ควร 
ยึดถือเปนกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของ 
ธุรกิจครอบครัว (สมพร  จึงรุงเรืองกิจ 
อางถึงใน อำพล  นววงศเสถียร, 2552)

อยางไรก็ตาม “หากผูปกครอง 
พลาดที่จะสื่อสารอยางชัดเจนถึงความ 
ปรารถนาท่ีจะใหลูกๆ เขามารวมธุรกิจจะ 
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ทำใหเด็กๆ หันหลังใหกับธุรกิจครอบครัว 
ไดงายๆ เพราะพวกเขาจะคิดเอาเองวา 
เขาไมเปนท่ีตองการของธุรกิจครอบครัว” 

2. จูงใจไมใชบังคับ “การสื่อสาร 
ที่ชัดเจนวาตองการใหลูกๆ เขามารวม 
ธุรกิจ” ไมใชการออกคำส่ัง เหมือนท่ีพอ 
แมทำกับเด็กตัวเล็กๆ มีอยู 4 ขั้นตอน 
สำหรับการเชิญชวนใหลูกๆ อยากเขา 
รวมเปนสวนหนึ่งของธุรกิจครอบครัว 
ดังนี้

1)  แสดงเจตนา คือ ตองบอกกับ 
เด็กๆ วา พวกเขาเปนที่ตอนรับในการ 
เขารวมบริษัท แตไมใชการบังคับ หรือ 
บอกพวกเขาวา เปนหนาที่ที่พวกเขา 
ตองรับผิดชอบ ดังนั้นกระบวนการนี้ 
ตองทำดวยวิธีการที ่คอยเปนคอยไป 
และบอกกับพวกเขาวา พวกเขามีสิทธิที่ 
จะทำหรือไมทำก็ได และไมวาพวกเขา 
จะตัดสินใจอยางไรพอกับแมก็พรอมที่ 
จะสนับสนุน

2) การรอคำตอบ เพราะพอแม 
ตองปลอยใหลูกๆ ตัดสินใจดวยตัวเอง 
โดยไมมีแรงกดดัน เพราะหากพวกเขา 
มีอิสระในการตัดสินใจและตัดสินใจเขา 
มาทำงานในธุรกิจครอบครัว เขาจะทำ 
งานอยางกระตือรือรนมากกวาการถูก 
บังคับ

3) เทคนิคที่สำคัญที่สุดอยูที ่ตัว 
พอแมเอง เพราะหากจะหนุนหลังให 
เด็กๆ สนใจสานตอธุรกิจครอบครัวก็ 
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ตองทำใหพวกเขาเห็นภาพของธุรกิจวา 
เปนเรื ่องนาตื่นเตนและมีความพิเศษ 
เพราะฉะนั ้นเวลาที ่พอแมจะพูดคุย 
ถึงตัวธุรกิจใหลูกๆ ฟงก็ควรจะเลือกพูด 
ถึงในมุมที่สนุกสนานและประสบความ 
สำเร็จ 

4) การทำขอตกลงกันเกี ่ยวกับ 
โอกาสในการทำงานในธุรกิจครอบครัว 
ใหชัดเจน (โดยเฉพาะครอบครัวใหญ) 
และควรทำใหเสร็จกอนที่ที ่รุ นตอไป 
พรอมที่จะเขามาเริ่มทำงาน

3. ออกไปเรียนถูกเรียนผิด ตอง 
ใหเขาไปหาประสบการณทำงานกับ 
บริษัทภายนอกหลังจากจบการศึกษา 
กอน เพราะประสบการณที่ไดจากการ 
ทำงานกับบริษัทอื่น จะเปนโอกาสให 
พวกเขาได “ลองวิชา” พัฒนาทักษะที่ 
จำเปนตอการทำงาน ไมจำเปนวาจะ 
ตองเปนงาน หรือตำแหนงที่สำคัญอะไร 
เพราะนั่นไมใชหัวใจสำคัญ และไมวาจะ 
ทำงานในหนาที ่อะไรตางชวยใหเกิด 
ทักษะที ่จำเปนตอการทำงานทั ้งสิ ้น 
และไมจำเปนวาตองทำงานในบริษัทที่ 
อยูในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพราะถา 
ทำงานธุรกิจอื่นจะชวยใหมีมุมมองที่ 
กวางขึ้น แตถาทำงานในธุรกิจเดียวกัน 
ก็จะทำเขาใจและตอยอดธุรกิจของ 
ครอบครัวไดเร็วขึ้น แตสิ่งที่สำคัญ คือ 
พวกเขาตองทำงานใหนานพอที่จะได 
เลื่อนตำแหนงอยางนอย 1 ขั้น ทำงาน 
กับเจานายอยางนอย 2 คน และตอง 
มีหนาที่รับผิดชอบโครงการใดโครงการ 
หน่ึง ต้ังแตการคิดและนำไปสูการปฏิบัติ 
ซึ่งอาจจะใชเวลาประมาณ 2-5 ป แม 
วาวัฒนธรรมไทยจะดูแลลูกแบบกลัว 

เขาผิดพลาด ทำใหเขาไมโต แตความ 
ผิดพลาดเปนบทเรียนที่ดี

ซ่ึงสอดคลองกับสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน 
(อางถึงใน อำพล  นววงศเสถียร, 2552)  
ที่แนะนำวา ภายหลังจบการศึกษาแลว 

เจาของธุรกิจครอบครัวควรใหลูกได 
มีโอกาสปฏิบ ัต ิงานภายนอกธุรก ิจ 
ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหมีโอกาสไดเรียน 
รูรูปแบบการดำเนินธุรกิจและเรียนรู 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและเรียนรูการ 
ทำงานและปฏิสัมพันธระหวางผู รวม 
งานกับผู บังคับบัญชากอนกลับเขาสู  
ธุรกิจครอบครัว และควรใชเวลาเรียนรู 
งานจากภายนอกธุรกิจครอบครัวอยาง 
นอย 5 ป 

4. เร ิ ่ มด  วยงานท ี ่ เหมาะสม 
ตำแหนงในสายงานที ่ปร ึกษาหร ือ 
ตำแหนงผ ู ช วยกรรมการผ ู จ ัดการ 
นาจะเปนประโยชนนอยกวาตำแหนง 
อ่ืนๆ เพราะตำแหนงงานพวกน้ีไมสามารถ 
เอื้อใหโอกาสความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ได การเริ่มตนงานในธุรกิจครอบครัว 
ไมใชแควาจะเปนงานอะไรก็ได แตตอง 
เปนงานที่มีความสำคัญในหนวยงานที่ 

บริษัทจำเปนตองมี ดังนั้นตำแหนงงาน 
ท่ีเหมาะสม คือตำแหนงในสายงานหลัก 
หรือตำแหนงในการปฏิบัติงานที่จะนำ 
ไปสูตำแหนงผูบริหารจัดการ นอกจาก 
นี้พวกเขาควรไดรับอิสระในการดูแล 

หนวยงานที่รับผิดชอบดวยตัวเอง โดย 
การเปดพื้นที่ความรับผิดชอบใหม เชน 
เปดรานใหม เปดสาขาใหมใหเขาได 
บริหารงาน หลายๆ ครอบครัวใหลูก 
ทำหนาที่ผูชวย ที่ปรึกษา แตไมไดสราง 
ผลงานอะไร เพราะฉะนั้นใหเริ่มทำงาน 
พื้นๆ ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเขาได 
แสดงฝมือและวัดผลงานอยางมีนัยสำคัญ 
จะดีที่สุด และในที่สุดตองเปดโอกาส 
ใหสรางแผนธุรกิจใน Line Function 
ของตัวเอง และสราง Profit Unit

5. พี่เลี้ยงที่ดีชวยได ควรมีพี่เลี้ยง 
ไวคอยสอนทั้งเรื่องการบริหารงาน การ 
บริหารเวลา รวมถึงหลักการตางๆ ที่มี 
คุณคาสำหรับการทำธุรกิจ และยิ่งมีพี่ 
เลี้ยงมากกวา 1 คนยิ่งดี พี่เลี้ยงที่ดี 
ควรจะเปนคนที่ไมไดทำงานในธุรกิจ 
ครอบครัว มีประสบการณทางธุรกิจที่ 
หลากหลาย ซึ่ง “กรรมการอิสระ” ของ 

โปรดจำไว้ว่าพวกเขาต่างก็มีความสนใจและ
เป้าหมายของตนเอง ซึ่งพวกเขามีสิทธิที่จะเลือก 
ทางเดินหรือความผิดพลาดของตนเอง และ 
พวกเขามีสิทธิเช่นกันท่ีจะเข้ามาในธุรกิจครอบครัว 
แต่หากพวกเขาทำสิ่งใดผิดพลาดไป จนอาจมี 
ผลกระทบต่อธุรกิจ พ่อแม่ต้องตอบสนองกลับไป 
ในฐานะผู้นำองค์กรไม่ใช่ครอบครัว
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บริษัทก็นาจะเปนที่ปรึกษาที่ดีได การ 
สอนงานจากพ่ีเล้ียงมักจะใชเวลาประมาณ 
2-3 ป หลังจากนั้นความสำคัญของพี่ 
เลี้ยงอาจจะลดลง เพราะลูกศิษยที่อยู 
ในการดูแลมีการพัฒนาและมีภาระ 
รับผิดชอบมากขึ้นแลว สิ่งตอไปที่ตอง 
ทำ คือ การพัฒนาขึ้นมาเปนกลุมที่ 
ปรึกษาสวนตัว และเมื่อผานขั้นตอน 
เหลานี้แลวสุดทายจะฉายแววออกมา 
เองวา ทายาทคนไหนจะเหมาะสมกับ 
การกาวขึ้นเปนผูบริหารคนตอไป

อยางไรก็ตามการวางแผนใหลูก 
สืบทอดธุรกิจตองวางแผนกันเปนสิบป 
ไมใชวางกันหาปหกป ตองปูพ้ืนฐานการ 
ศึกษา ฝกฝนใหมีใจรัก ไดเห็นไดวิ่งเลน 
ในบริษัท ใหเขาไดเขาใจวาน่ีคือสวนหน่ึง 
ของชีวิตเขาและเขาตองอยูกับมันไปจน 
วันตาย (วิชัย พูลวรลักษณ อางถึงใน 
อำพล นววงศเสถียร, 2552) สำหรับ 
เวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการสงมอบธุรกิจ 
ใหกับลูก ถาลูกยังเยาววัยและยังขาด 
ประสบการณ พอแมควรใหการบมเพาะ 
ใหเกิดประสบการณที่มากพอ กอนการ 
สงมอบธุรกิจครอบครัว และเมื่อเวลา 
นั้นมาถึงพอแมอาจเปนผูใหคำปรึกษา 
และคำแนะนำ ชวยเหลือในการแกไข 
ปญหาอยูหางๆ ซึ่งนาจะเปนการวาง 
แผนในการเตรียมเขาสูธุรกิจไดดีที่สุด 
(วิชัย พูลวรลักษณ อางถึงใน อำพล  
นววงศเสถียร, 2552)

คำกลาวที่อาจถือเปนบทสรุปใน 
เรื่องการพัฒนาทายาทเพื่อเตรียมความ 
พรอมเขาสูธุรกิจครอบครัวโดย อแลง 
เดอ บัตตัน (Alian de Botton)  นัก 
ปรัชญาและนักเขียน (อางถึงใน พลอย  

มัลลิกามาศ, 2554) ไดกลาววา ความ 
ฝนของพอแมสวนใหญก็คือการที่ ลูกๆ 
จะไมตองฟนฝาอุปสรรคอยางที่พวก 
เขาเคยผจญ ดังนั้นแรงจูงใจที่จะสงตอ 
หรือขยับขยายธุรกิจจากรุนสูรุนจึงเปน 
เร่ือง ที่ “ควรคา” และ “เขาใจได” 
อยางไรก็ดี การพยายามปกปองไมให 
ลูกๆ ตองเสี่ยงกับอันตรายนี้ก็อาจทำให 
หลายคนสงตออันตรายไปสูผูอื ่นแทน 
ซึ่งนี่ถือเปนประเด็นที่นาคิดอันหนึ่งวา 
สำหรับลูกหลานเจเนอเรชั่นใหมๆ แลว 
บางทีอาจจะเปนการดีกวาถาจะลอง 
เริ่มตนจากศูนย และกาวผานบทเรียน 
ที่ยากที่สุดดวยตัวเอง  

อางอิง :
กอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ อางถึงใน 

อำพล  นววงศเสถียร.  2553.  ปจจัยที่ 
มีผลตอการเติบโตที ่ยั ่งยืนของธุรกิจ 
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพย.  วารสาร 
พัฒนบริหารศาสตร; 50 (1) ม.ค. – มี.ค. 
2553

ชาตรี  โสภณพนิช อางถึงใน อำพล  
นววงศเสถียร.  2552.  การสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว : ประเด็นสำคัญของ 
ความทาทายเพื่อการอยูรอดและยั่งยืน.  
วารสารบริหารธุรกิจ; 32 (124) ต.ค. – ธ.ค. 
2552

พลอย  มัลลิกะมาส.  2554.  In 
The Family Way: “เครือญาติ อำนาจ 
โอกาส ความเสี่ยง” หลากมุมคิดตอ 
ธุรกิจกงสีในศตวรรษที่ 21. ที่มา: http: 
//article.tcdcconnect.com/articles 
/in-the-family-way#ixzz24p3OlBNE

สมพร  จึงรุงเรืองกิจ  อางถึงใน 

อำพล  นววงศเสถียร.  2552.  การสืบ 
ทอดธุรกิจครอบครัว : ประเด็นสำคัญ 
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ปจจุบันของที ่เราใชกันอยู ในชีวิตประจำวัน 
เชื่อวาตองมีของที่เปนงานออกแบบของญี่ปุน 
ไมวาจะเปนสินคาเครื่องใชไฟฟา รถยนต หรือ 

ขนมโตเกียวบานานาที่หลายคนชื่นชอบ  แลวเคยคิดไหม 
วาประเทศญี่ปุนไดพัฒนางานออกแบบไวอยางไรบาง ครั้ง 
นี้ขอพาทุกทานไปเรียนรู Tokyo Midtown Design Hub: 
A Meeting Point for design ที่ตั้งอยูในยานรปปงอิ กรุง 
โตเกียว  ยานแหงการสรางสรรคและรวมผลงานดีไซน เพื่อ 
สงเสริมและเปดมุมมองการดีไซนแกผูคน ซึ่งมี 4 องคกร 
ที่รวมอยูในการสรางสรรคนี้ ไดแก The International 
Design Liaison Center, Japan Graphic Designers 
Association Inc. (JAGDA),  Japan Institute of Design 

เปิดไอเดีย
@Tokyo Midtown
Design Hub 

Promotion (JDP) และ Musashino Art University 
Design Lounge (D-LOUNGE)

เมื่อตนเดือนที่ผานมา Innovation Driven Entre-
preneurship Academy-IDEA รุนที่ 3 ไดไปดูงานที่ญี่ปุน 
และครั ้งน ี ้การศ ึกษาดูงานมุ งเร ียนร ู สร างและพัฒนา 
นวัตกรรมที่มุงเนนความยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่เราได 
ไปเยี่ยมชมและศึกษา คือ “Japan Institute of  Design 
Promotion (JDP)” หนึ่งในองคกรที่รวมสรางสรรค Tokyo 
Midtown Design Hub  และองคกร “Japan Institute 
of  Design Promotion (JDP)” มีความนาสนใจอยางไร 
ติดตามกันตอเลยคะ  
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Japan Institute of  Design 
Promotion (JDP)

Japan Institute of  Design Promotion (JDP) 
พูดงายๆ แบบไทย "สถาบันสงเสริมการออกแบบแหง 
ประเทศญี่ปุน" ถาเคยไดยินหรือคุนๆ กับคำวา รางวัล “G 
Mark”  (G Mark มาจาก "Good Design Award”)  ที่นี่คือ 
ผูจัดในการใหรางวัลนี ้ความนาสนใจของรางวัล “G Mark”  
คือ รางวัลนี้ไมใชการแขงขันเพื่อหางานออกแบบที่ดีที่สุด 

แตเปนการใหรางวัลกับงานดีไซนที่สรางคุณคาใหแก คน 
อุตสาหกรรม และสังคม หรือตอบโจทยในการแกปญหา 
ในชีวิตประจำวัน (enrich people’s lives) การมาครั้งนี้ 
IDEA 3 ไดมาชมผลิตภัณฑหลากหลายตั้งแตไฮเทคไปจนถึง 
ของใชในชีวิตประจำวันที่ไดรับรางวัล และมาเรียนรูขั้นตอน 
ของการสงผลงานเขาประกวด และแนวคิดของนักออกแบบ 
กับสินคาที่สรางคุณคาทางการออกแบบ 

ภาพจาก https://matcha-jp.com/en/1251
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ประวัติ รางวัล “G Mark”  
รางวัล “G Mark”  เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1957 มา 

ถึงวันนี้ 60 ปพอดี  ซึ่งใน 60 ป ไดใหรางวัลไปทั้งหมด 
44,000 รางวัล และเปดโอกาสใหทุกประเทศไดเขาสงผลงาน 
ขณะนี้มีประเทศที่สงเขาประกวดทั่วโลกอยู 44 ประเทศ  
สวนป ค.ศ. 2017 นี้ มีสงเขาประกวด 4,495 และรับรางวัล 
ไป 1,403 ซึ่งจากการไดดูผลงานของนักออกแบบเห็นไดวา 
นักออกแบบไดมีความคิดลึกซึ ้งที ่ไดตอบโจทยการใชงาน 
ของผูคนในชีวิตประจำวัน พรอมกับบรรจุความปรารถนา 
ดีลงไปในชิ้นงานดีไซน เพื่อสรางคุณคา และแตละผลงานนั้น 
เกิดจากแรงบันดาลใจของตนเอง อีกยังใหวัตถุดิบคุณภาพสูง 
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

ตัวอยางผลงานที่ไดรับรางวัล

Personal Mobility [WHILL Model A]
โดย WHILL Co., Ltd  
รถเข็นไฟฟากับการออกแบบทันสมัยที่สรางความสนุกใหกับ 

ผูใช 
ภาพจาก http://www.g-mark.org/award/describe/ 

42566 และขอมูลเพิ่มเติม  http://whill.us

Ontenna, a device that allows users to feel 
sounds through their hair   โดย fujitsu  

คลิปหนีบผมสำหรับผูมีปญหาทางการฟง  โดยแปลงเสียง 
เปนการสั่นสะเทือนผานเสนผม

ภาพจาก http://blog.global.fujitsu.com/ontenna-a- 
device-that-allows-users-to-feel-sounds -through-
their-hair/

Morioka Shoten Bookshop stocks only one book at 
a time 

รานหนังสือ Morioka Shoten หนังสือเพียงเลมเดียวใน 
ราน 

ภาพจาก https://www.wallpaper.com/lifestyle/ 
essential-reading-the-single-book-morioka-shoten-
bookstore-opens-in-ginza-tokyo
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ขั้นตอนของการส่งผลงานเข้าประกวด
GMARK

จากการนำเสนอของทาง Japan Institute of Design 
Promotion (JDP)

ซึ่งดูจาก "Screening Criteria” ของทาง JDP คำถาม 
หลักคือ 

Does this design serve as a role model for the 

future society?
Does it give an idea of “what serve as a good 

design now”? โดย Criteria ดูการตอบโจทย 4 เรื่องนี้ 
1. HUMAN
2. INDUSTRIAL 
3. SOCIAL 
4. TIME
ซึ่งการใหรางวัล G Mark เปาหมายของโครงการคือ 
การสรางวงจรตอยอดของการออกแบบผลงาน 
วงจรนี้ คือ
DISCOVER —> SHARE —> INNOVATION — and 

then to DISCOVER again 
DISCOVER - คนหาไอเดียดีไซนที่ตอบโจทยสังคม 

ยุคหนา
SHARE - ผลงาน G MARK ตอสังคม เพื่อสรางตน 

แบบการเรียนรูตอยอด

INNOVATION เกิดนวัตกรรมใหม เกิด awareness 
และกลับไปสูการคนหาสิ่งใหม ตอยอดสรางวงจรการ 

เรียนรูตอไปเรื่อยๆ ดังภาพ

และขณะนี้ มีการรวมมือกับประเทศไทย 
ขณะนี ้ทางกรมส งเสร ิมการค าระหว างประเทศ 

(DITP) กระทรวงพาณิชย ไดจัดทำรางวัล DEMark ขึ้น 
เปนรางวัลระดับประเทศ และผูผานการแขงขันนี้ สามารถ 
สงเขาแขงขัน G-Mark ตอได 

ทั้งหมดนี้ ไดเห็นมุมมองของการพัฒนางานออกแบบ 
ที่มีนวัตกรรมและแนวคิดมากมาย ไปพรอมกับแนวคิดการ 
พัฒนาการออกแบบของประเทศญี่ปุนที่เปดโอกาสใหทุกๆ 
ประเทศเขามามีสวนรวมในการแสดงผลงาน และหากสรุป 
เนื้อหาการพัฒนางานออกแบบนั้นแนนอนวา การคิดคน 
เริ่มจากผูใช หรือ คน นั้นเองและหาความตองการภายใน 
ของเขา ผานการศึกษาประสบการณของผูใช และสรางสรรค 
ออกมาเปนงานออกแบบที่ตอบโจทย  ติดตามไอเดียใหมๆ 
ในฉบับตอไป

AQUA CERAMIC makes bathroom stains a thing of 
the past โดย LIXIL หมดปญหากับการลางทำความสะอาด 
คราบโถสุขภัณฑ เพียงน้ำเปลาคราบตางๆ ก็ลางออกหมด

http://www.lixil.com/en/stories/stories_06/
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บัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา

ประวัติส่วนตัว
คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา ชื่อ 

เลน “ยู” จบการศึกษาระดับมัธยม: 
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ระดับ 
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร วิชาเอกการตลาด คณะ 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี ระดับ 
ปริญญาโท (MSc), International 
Marketing  Management, University 
of Leeds, UK หลังจบน้ันไดเขาทำงาน 
ตำแหนง Business Development 
Executive ท่ี Shopping.co.th, Sabuy 
.com, Dealfish.co.th ในปพ.ศ. 2556 
และไดรับการเล่ือนตำแหนงเปน Project 
Manager ท่ี Dealfish.co.th, OLX.com 
ในป 2557 จนออกมาขยายและแตก 
ไลนทำธุรกิจของครอบครัว ในฐานะ 
กรรมการผูจัดการ  ที่ บริษัท โอเมกา  
3.6.9 แอนด ไลโคปน จำกัด ผลิตและ 
จำหนายอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพแบรนด 
“ORGANOID”

“บริษัท โอเมกา 3.6.9 เเอนด 
ไลโคปน จำกัด  เชี่ยวชาญในการจัดหา 
ผลิตผลทางการเกษตรสงทั ้งภายใน 

ประเทศ เเละสงออกตางประเทศ ซึ่ง  
ไดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ 
จากถั่วดาวอินคา คือน้ำมันโอเมกา 
โดยวิธีสกัดเย็น ไมใชสารเคมีในการผลิต 
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งเเตการ 
ปลูก การคัดเมล็ดที่มีคุณภาพ ไปสู 
ขั้นตอนการผลิต เพื่อคงคุณคาของสาร 
อาหารจากถั่วดาวอินคา คือ โอเมกา 

3, 6, 9 ใหไดประโยชนสูงสุด เพื่อตอบ 
สนองความตองการของผู บริโภคทั ้ง 
ในประเทศเเละตางประเทศ อีกทั้งยัง 
เปนโรงงานเดียวในประเทศไทยที่ผลิต 
ผลิตภัณฑจากถั ่วดาวอินคาที ่ไดร ับ 
มาตรฐานสากลครบถวน คือ ISO 9001: 

2015, HALAL, FDA, Codex GMP,  
HACCP,  Green Industry”

แนวความคิด
การบริหารงาน

คุณยูเชื่อวา ทุกวันนี้โลกมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยางรวดเร็ว  
ดังนั้นเราตองพรอมเสมอ ศึกษาแนว 

โนมของตลาดโลก หมั่นอัพเดตความรู 
เมื่อโอกาสมาถึงทำใหเราไมเสียโอกาส 
ในเชิงธุรกิจ และที่สำคัญเราไมเคย 
หยุดนิ่ง ตองพัฒนาตัวเอง พัฒนาธุรกิจ 
ตลอดเวลา  ทำงานแบบองครวมมอง 
ทุกอยางใหเชื่อมโยงกัน มองใหเปน 

กิจกรรมในอนาคตวางแผนไว้ชัดเจน คือ จะ 
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดกำแพงเพชร 
มากยิ่งขึ้น หลายๆ คนไม่รู้จักกำแพงเพชร เพราะ 
กำแพงเพชรคือเมืองผ่าน คือต้องตั้งใจมาถึงจะ 
ได้สัมผัสกับความสวยงามความน่ารักอบอุ่นของ 
จังหวัดเรา ดังนั้นเราจึงมีแผนที่ต้องการจะดึง 
อัตลักษณ์ความเป็นกำแพงเพชร  

ประธาน YEC กำแพงเพชร สาวแกร่ง
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ระบบและครบวงจร

การเข้าสู่การทำงาน
ร่วมกับหอการค้า 

คุณยู รวมงานกับหอการคาจังหวัด 
กำแพงเพชร จากการชักชวน ของนอง 
หญิง กุลภัทร วัฒนศิริ (ปจจุบันดำรง 
ตำแหนงเลขาธิการ  YEC กำแพงเพชร) 
รุนนองท่ีโรงเรียนสมัยมัธยม และป พ.ศ. 
2559 ไดรับความไววางใจจากประธาน 
คนกอนคือ ดร.ณพณัฐ เสาวยงค (พี่ 
จา) ใหดำรงตำแหนง รองประธานฝาย 
พัฒนาความรู และหลังจากน้ันก็ทำงาน 
ตอเนื ่องเรื ่อยมาจนไดรับเลือกตั ้งให 
รับตำแหนงประธานกลุ มผู ประกอบ 
การรุนใหมหอการคา YEC จังหวัด 
กำแพงเพชร  

แนวความคิด และ 
กิจกรรม YEC 
กำแพงเพชรยุคใหม่

กิจกรรมของ YEC กำแพงเพชร 
แบงเปน 3 สวน ไดแก 1 สรางความ 
เขมแข็งภายใน YEC กำแพงเพชร 2. 
สรางการรับรูจากภายนอก 3. สราง 
กิจกรรมเพื่อสังคมตอเนื่อง ในสวนของ 
กิจกรรมตางๆ นั้น ทาง YEC เรามี 
กิจกรรมที่ตองพบปะอยางนอยเดือน 
ละ 2 ครั้ง เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ภายในองคกร สวนกิจกรรมประจำป 
ซ่ึงเปนกิจกรรมภายนอก ไดแก กิจกรรม  
“Young รักเด็ก” ที่เขาไปรวมทำ 
กิจกรรมกับเด็กๆ ในพื้นที่หางไกล ใน 
ชวงวันเด็ก “การบริจาคโลหิต” ในชวง 
วันพอ และวันแม ของทุกป กิจกรรม 
“การสงเสริมงานวัฒนธรรมประเพณี 
ไทย” วันอนุรักษมรดกไทย งานประจำ 

จังหวัด เชน งานนบพระเลนเพลง,  
งานสารทไทยกลวยไขเมืองกำแพงเพชร 
และเป นส วนหนึ ่งของโปรเจคการ 
ทองเที่ยว “เลาเรื่องผานผาผนวกกับ 
สถานที่ทองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร” 
เพื่อลงนิตยสารกุลสตรี 

สวนกิจกรรมที่จัดรวมกับจังหวัด 
ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

ที่ผานมาทาง YEC กำแพงเพชรได 
รับมอบหมายจากหอการคาจังหวัด 
กำแพงเพชร และจังหวัดกำแพงเพชร 
ใหเปนกำลังหลักในการดูแลสวนของ 
โรงทาน ในวันงานพระราชพิธีพระราช- 
ทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ซึ่งเปนอีกครั้งที่นับวาเปนเกียรติอยาง 
สูงของทีมงานท่ีมีโอกาสไดทำงานถวาย 
ในหลวงรัชกาลที่  ๙  

สวนการบริหาร นับเปนความ 
โชคดีของ YEC กำแพงเพชร ที่เราได 
ถูกวางรากฐานจากประธานคนแรก 
ดร.ณภณัฐ เสาวยงค และรุนพี่ๆ ที่ 
ใหแนวทางในการบริหารที่ชัดเจน คือ 
ใชหลักของการบริหารแบบ “ครอบครัว” 
ด ังน ั ้นการส งผ านจากการทำงาน 
รุนกอนจนมาถึงรุนปจจุบัน จึงเรียก 
ไดวา ไมมีปญหาอะไรเลย พี่ๆ รุนกอน 

ก็คอยใหคำแนะนำ และเปนที่ปรึกษา 
อยูเสมอ”

YEC กำแพงเพชร 
รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว

YEC กำแพงเพชร จะคอนขาง 
อบอุนและเอื้ออาทรดังพี่นอง หากมี 
กิจกรรมที่ตองใชพลัง เราจะสามารถ 

รวมตัวกันไดคอนขางรวดเร็ว และมี 
จำนวนมาก  ทุกคนมีมุมเกงกันคนละ 
ดานที่แตกตางกัน ซึ่งบนพื้นฐานของ 
ความตางนี้เอง สงผลใหการทำงาน 
รวมกันเปนไปอยางลงตัว พวกเราอยู 
กันแบบพี่แบบนองที่ตางคอยเติมเต็ม
ใหกัน ซ่ึงหลายๆคร้ังท่ีเราทำงานรวมกัน 
เราแทบไมตองบอกวาใครตองทำอะไร 
ทุกคนสามารถตัดสินใจและรับผิดชอบ 
ไดดีในสวนที่ตัวเองทำอยู  เรียกไดวา 
เปนสเนหการทำงานอีกอยางหนึ่งของ 
YEC กำแพงเพชร 

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การมีสวน 
รวม” เราเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความ 
คิดเห็น หากมีขอสงสัยหรือตองการ 
ลงความเห็นก็จะตองลงมติในที่ประชุม 
เพื ่อเปนการระดมความคิดจากประ- 
สบการณอันหลากหลายของแตละคน
ใหหลอมรวมกัน เพื่อนำไปเจอหนทาง 

เพราะพวกเรามักจะพูดกันในกลุ่มเสมอว่า “บ้านเรา 
หากเราไม่ดูแล แล้วใครจะแลดู” จากความมุ่งมั่น 
และความตั้งใจที่ถูกส่งผ่านจากประธานรุ่นก่อน 
จนถึงรุ่นปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก 
ท่านประธานหอการค้าในทุกสมัย ทำให้ YEC 
กำแพงเพชร ได้มีโอกาสทำงานเพื่อตอบแทน 
สังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กร 
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ที่ทำใหงานออกมาอยางสมบูรณแบบ

กิจกรรมในอนาคต 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดกำแพงเพชร

คุณยูเลาตอวา กิจกรรมในอนาคต 
ที่วางแผนไวชัดเจน คือ จะชวยสงเสริม 
การทองเท่ียวจังหวัดกำแพงเพชรใหมาก
ย่ิงข้ึน หลายๆ คนไมรูจักกำแพงเพชร 

เพราะคิดวาเปนเมืองผาน คือ ตองตั้งใจ 
มาถึงจะไดสัมผัสกับความงามความ 
นารักอบอุนของจังหวัดเรา ดังนั้นเรา 
จึงมีแผน ที่ตองการจะดึงอัตลักษณ 
ความเปนกำแพงเพชร  โดยขอความ 
รวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเรา 
สามารถตอยอดและสรรสรางจากส่ิงที ่
เรามี ทำใหเกิดมูลคาเพิ่ม สรางคุณคา 
และรายไดใหกับจังหวัดกำแพงเพชร 

ไดมากยิ่งขึ้น 
ที่สำคัญในชวงปลายป วันที่ 1-5 

ธันวาคม ทางหอการคาจะจัดงาน 
“มหกรรมอาหารพื้นบาน กินกวยเตี๋ยว 
เที ่ยวเมืองกำแพง”  ซึ ่งตรงกับงาน 
แขงขันกีฬาชาวไทยภูเขาแหงประเทศ 
ไทย ครั้งที่ 30 และในปหนาชวงปลาย 
กุมภาพันธ เราก็ไดเปนเจาภาพจัดงาน 
สานสัมพันธ YEC ภาคเหนือ ซึ่งงานที ่
กำลังจะจัดขึ้นทั้งสองงานนี ้ นับเปน 
โอกาสอันดีที่จะไดประชาสัมพันธการ 
ทองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรไดอีกทาง 
หนึ่งดวย  

เพราะพวกเรามักจะพูดกันในกลุม 
เสมอวา “บานเรา หากเราไมดูแล 
แลวใครจะแลดู” จากความมุงมั่น และ 
ความตั ้งใจที ่ถูกสงผานจากประธาน 
รุนกอน จนถึงรุนปจจุบัน อีกทั้งยัง 
ไดรับการสนับสนุนจากทานประธาน 
หอการคาในทุกสมัย ทำให YEC 
กำแพงเพชร ไดมีโอกาสทำงานเพื่อ 
ตอบแทนสังคม และเพื่อสรางความ 
เขมแข็งในองคกร  บูรณาการในหลาก 
หลายมิติ จึงทำให YEC เปนที่รูจักใน 
จังหวัดกำแพงเพชรมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี ้
เราไมมีคำถามแลวคะวาเปน YEC แลว 
ไดอะไร เพราะบทพิสูจนจากความต้ังใจ 
ของพวกเรา YEC กำแพงเพชรมากวา 
3 ป ที่พวกเราตางมีความมุงมั่นในการ 
ทำงาน เพราะเราตางมีจุดมุงหมาย 
เดียวกัน คือการตอบแทนบานเกิดเมือง 
นอน สังคมและประเทศชาติคะ” 

ไมวาจะอยางไร พวกเราจะรอ 
ติดตามผลงานของ YEC กำแพงเพชร 
ภายใตการนำที ่เขมแข็ง ของสาว 
แกรง  คุณบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา 
กันตอไปคะ
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