






ไทยแลนด 4.0 จะขับเคลื่อนไปไดอยางไร... การที่ประเทศไทยตองการหลุดออกจากกับดักรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) อยางรวดเร็ว และเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว 
(Developed Country) ในป พ.ศ.2579 ตามวิสัยทัศนของรางแนวคิด "แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560-2579)" นั้น "ไทยแลนด 4.0" เปนแนวคิดของการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจที่นำ "วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม" เขามาเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น ฉบับนี้จึงนำเรื่องนี้มาใหผูอานได 
เห็นแนวคิดของ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยผูประกอบการดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เราเรียกกันตอนนี้วา 
IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) โดยไดรวบรวมเนื้อหาจาก IDE Thailand 2017 งานที่รวมตัวกัน 
ของการประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี และศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก มาเปนรายงานพิเศษ 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ บทสัมภาษณ Opportunity Thailand vs Thailand 
4.0 ประเทศไทยจะไปถึงประเทศที่พัฒนาแลวไดอยางไร โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณ 
เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิก 
อาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนจบ” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา 
และการพัฒนา (ITD) และ เรื่อง “ถึงไทยยังไมรวย ก็ควรชวยประเทศเพื่อนบาน” โดยสถาบันเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กับเรื่อง “ประเมิน 1 ป การสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยหลังเขาสู AEC” และฉบับนี้ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “กาวใหทันกับเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่อง 
นุงหมโลก” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับกรณีศึกษาการสรางสินคานวัตกรรม กับ สยามเนเชอรัลโปรดักซ โดย CEO ผูเต็มไปดวยไอเดียการพัฒนา 
นวัตกรรม “ดร. ธนธรรศ สนธีระ” ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจ 
ครอบครัว ตอนการทำงานรวมกับมืออาชีพ” และ YEC Update กับ คุณสหพันธ รุงโรจนพาณิชย (คุณหมู) 
ประธาน YEC จังหวัดกาญจนบุรี 

ฉบับกุมภาพันธ กับเรื่องนวัตกรรม มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อตอยอด บวกดวย เนื้อหาหลากหลาย 
มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรา 
หวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ประเทศไทยจะไปถึงประเทศไทยจะไปถึง
ประเทศที่พัฒนาแลวไดอยางไรประเทศที่พัฒนาแลวไดอยางไร

กาวใหทันกับเทคโนโลยีสิ่งทอกาวใหทันกับเทคโนโลยีสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมโลกและเครื่องนุงหมโลก

10

"ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจที่เนนคุณคา
(Value Based Economy) และเนนการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) 
โดยรัฐบาลไดดำเนินการ ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆ 

มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน 
แสดงใหเห็นอีกครั้งวารัฐบาลกำลังบอกคนไทย คนใน AEC 

และคนทั้งโลก วาไทยใหความสำคัญ
กับ แนวนโยบาย 
"ประเทศไทย 4.0

ทีดีอารไอไดขอสรุปวา ในอนาคต ไทย 
ควรใหการชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน 

โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม 
(CLMV) ทั้งความชวยเหลือดานการเงินและดาน 
เทคนิคมากขึ้น เพราะจะชวยสรางความสัมพันธ 
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานใหมั่นคงยั่งยืน 

ซึ่งเปนประโยชนแกทั้งสองฝาย
โดยประโยชนไมนอยจะตก

อยูกับประเทศไทยเอง

กระแสของ Disruptive Technology หรือเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เขามามีอิทธิพลใหธุรกิจเกิดการปรับเปลี่ยน 

หรือนำเสนอสินคา/บริการใหมๆ ออกสูตลาด จนกระทั่ง 
สินคา/บริการนั้นๆ มีสวนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของผูบริโภค และอาจทดแทน 
สินคาเดิมได เริ่มเปนที่สนใจ และหลายอุตสาหกรรม 

สำคัญของโลกตางเรงพัฒนาและคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ 
เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค

ตอบโจทยดานศักยภาพการผลิต 
และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

เมื่อพิจารณาการสงออก
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป

ที่สำคัญของไทยในอาเซียน
ในป 2559 พบวามีมูลคา 321,549

ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.4% จาก
ชวงกอนเขาสู AEC (คาเฉลี่ยชวงป 

2553-2558 ซึ่งอยูที่ 261,457 ลานบาท
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ถึงไทยยังไมรวย...
ก็ควรชวย
ประเทศเพื่อนบาน 

ประเมิน 1 ป การสงออกสินคาประเมิน 1 ป การสงออกสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยหลังเขาสู AECของไทยหลังเขาสู AEC

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหธุรกิจครอบครัว
ไมสามารถที่จะกาวขามสูการเติบโตใน

ระดับตอไปได เนื่องมาจากความลมเหลว 
ในการบริหารคนในองคกรนั่นเอง 

โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมองขามเรื่อง 
การพัฒนาคนและการสรางแรงจูงใจในการทำงาน 

อยางสิ้นเชิง จนไมสามารถรักษาพนักงานที่มี 
ความรูความสามารถไวได เปนสาเหตุของการลาออก 
หรือแมแตการทุจริตในองคกร ที่อยูก็ทำงานไปวันๆ 

อยางไมมีประสิทธิภาพ  









เปดปไกทอง เดือนที่ 2 
ของป 2560 ดวยความ 
รอนแรง จากการสะทอน 

เศรษฐกิจของ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจและรองอธิการบดีฝายอาวุโส 
วิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย กับโอกาสของประเทศ 
ไทย ที่กาวไปสู Thailand 4.0 จะเปน 
จริงไดหรือไม อยางไร โดยการวิเคราะห 
จากถอยคำในงานปาฐกถาของนายก
รัฐมนตรี ในงานสัมมนาและนิทรรศการ 
Opportunity Thailand

รัฐบาลไทยกับความมุ่งมั่น
ในนโยบาย Thailand 4.0

จากการท่ี พลเอกประยุทธ จันทร- 
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถา 
พิเศษในหัวขอ "โอกาสกับประเทศไทย 
4.0" ในงานสัมมนาและนิทรรศการ 
"Opportunity Thailand" ซึ่งจัดโดย 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) วา รัฐบาลกำลังปรับ 
เปล่ียนประเทศไทยใหกาวไปสู "ประเทศ 
ไทย 4.0" ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจที่เนน 
คุณคา (Value Based Economy) 
และเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
นวัตกรรม (Innovation Driven 
Economy) โดยรัฐบาลไดดำเนินการ 

Opportunity Thailand vs Thailand 4.0
ประเทศไทยจะไปถึง
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้อย่างไร

ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆ มา 
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถสงเสริม 
และสนับสนุนภาคเอกชน แสดงใหเห็น 
อีกครั้งวารัฐบาลกำลังบอกคนไทย คน 
ใน AEC และคนทั้งโลกวาไทยใหความ 
สำคัญกับแนวนโยบาย "ประเทศไทย 
4.0"

ย้ำความสำคัญ
การท่ีประเทศไทยตองการหลุดออก 

จากกับดักรายไดปานกลาง (Middle 
Income Trap) อยางรวดเร็ว และเพื่อ 
ใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการเปน 
ประเทศที่พัฒนาแลว (Developed 
Country) ในป พ.ศ.2579 ตามวิสัยทัศน 
ของรางแนวคิด "แผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)" โดยใช 
"แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12" ตามแนว 
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
"ประเทศไทย 4.0" เปนตัวขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจในชวงนี้

แนวคิดของประเทศไทย 4.0 เปน 
การปรับเปล่ียนโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ท่ีปจจุบันเนนการผลิตสินคาและบริการ 
ปรับเปลี่ยนจากการไดกำไรตอหนวย
ต่ำ (Low Value Added) หรือที่ผลิต 
มากแตไดกำไรนอย (More for Less) 
ไปสูการผลิตสินคาและบริการที่มีกำไร 
ตอหนวยสูง (High Value Added) 

หรือที่ผลิตนอยและไดกำไรมาก (Less 
for More) ผานการนำ "วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม" เขามาเปน 
ตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจและธุรกิจมากข้ึน

รัฐบาลพร้อมเดินหน้า
กระจายความเจริญ และ 
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

นายกรัฐมนตรียังบอกอีกดวยวา 
นอกจากรัฐบาลจะมุงพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดยมุงเนนอุตสาหกรรม 
เปาหมายและเทคโนโลยีแลว รัฐบาล 
ยังใหความสำคัญกับการพัฒนาเชิง 
พื้นที่เพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นที ่
ตางๆ ทั่วประเทศ ไดแก การพัฒนา 
พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน 
ในรูปของ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" 
ทั้ง 10 จังหวัด และการพัฒนาพื้นที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  ที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเรงการ 
พัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือรองรับ 
การลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ ทั้งดานสาธารณูปโภค ระบบ 
คมนาคมขนสงและโลจิสติกส การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย และการอำนวยความ 
สะดวกในรูปแบบ One Stop Service 
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจใหมี 
ความสะดวกรวดเร็วที่สุด โดยไดมีการ 

ป

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÍÒÇØâÊ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂáÅÐ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 

àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

14

Economic Review



สนามบินอูตะเภาอยูในพ้ืนท่ี EEC ย่ิงทำ 
ให EEC มีความโดดเดนในการคมนาคม 
ขนสงและโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น

สรุปความหวังไทย สู ่
Thailand 4.0 มีความ
เป็นไปได้สูง

ทั้งนี ้รัฐบาลไดเตรียมความพรอม 
ดานการเงินเพื่อการลงทุนไว 3 รูปแบบ 
ทั้งเรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรสำหรับ 
โครงการ EEC การลงทุนรวมกันระหวาง 
รัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP และ 
กองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐานหรือ 
Infrastructure Fund ที่จะเริ่มขาย 
หนวยลงทุนในชวงกลางปนี ้ใหกับนัก 
ลงทุนทั้งในและตางประเทศ นี่คือสิ่ง 
ที่รัฐบาลไดพูดกับสังคมไทยและสังคม 
โลกไว แนนอนวาผมไดนำเสนอเพียง 
คราวๆ เทานั้น แตถาเราทำไดตามที่ 

เราพูดและสามารถทำทุกอยางไดดวย 
ความโปรงใส ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม 
ไทย ตลอดจนขจัดปญหาคอรรัปชันให 
ลดลงอยางรวดเร็ว พรอมกับการสราง 
การเมืองที่มีเสถียรภาพ มีความม่ันคง 
และเขมแข็ง และท่ีสำคัญนโยบายของ 
รัฐบาลมีความตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลง 
โอกาสของประเทศไทยกับ Thailand 
4.0 มีแนนนอนครับ

ต้ังเปาหมายใหพ้ืนท่ี EEC เปนศูนยกลาง 
การคา การลงทุน การขนสงของภูมิภาค 
และเปนประตูสูเอเชียรวมท้ัง AEC อีกดวย

ถอดรหัสนายกตู่
ถาถอดรหัสคำพูดของนายกรัฐมนตรี 

ท่ีพูดในงาน "Opportunity Thailand" 
จะสังเกตไดวาเรื่องแรกที่รัฐบาลกำลัง 
บอกกับคนไทยและนักลงทุนตางชาติ 
วา "ประเทศไทยเปนประเทศท่ีนาลงทุน 
และเต็มไปดวยโอกาสมากมาย และ 
เวลาที่นาลงทุนในเมืองไทยที่ดีที่สุดคือ 
ชวงเวลาน้ี เพราะเปนชวงเวลาท่ีรัฐบาล 
ไทยจะผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 
ที่จะเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ 
ผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
ขึ้น มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เขามาในกระบวนการผลิตมากขึ้น โดย 
รัฐบาลจะใหการสงเสริมการลงทุนผาน 
บีโอไอมากขึ้น เพื่อดึงใหนักลงทุนไทย 
และเทศกลับมาลงทุนในประเทศไทยให 
มากขึ้นอีกครั้ง เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจ 
ไทยกลับมาฟนตัวข้ึนอยาง "ม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน"

สวนเรื่องที่สองนั้น รัฐบาลไดบอก 
ถึงพื ้นที ่เปาหมายและอุตสาหกรรม 
เปาหมายที่รัฐบาลไทยมุงเนนในการ 
สงเสริมและชักจูงใหขามาลงทุนขนาน 
ใหญน้ันคือพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงเปนการตอยอด 
โครงการพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อ Eastern 
Seaboard ที่ไดเริ่มกอรางสรางตัวขึ้น 
ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน 
นายกรัฐมนตรีในป 2525 ซึ่งเปนราก 
ฐานที่ยิ่งใหญที่ทำใหประเทศไทยเจริญ 
กาวหนามาถึงทุกวันนี้ เพราะพื้นที่ดัง 
กลาวสรางเศรษฐกิจไทยใหพัฒนาขาม 
ขั้นสูเศรษฐกิจไทยยุคที ่ 3 ที่มีการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันกลาง 
และขั้นสูง ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุต- 

สาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมยาน 
ยนตที่มีมากในนิคมอุตสาหกรรมภาค 
ตะวันออก ตลอดจนทาเรือแหลมฉบัง 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงทาเรือแหลมฉบัง 
ติด 1 ใน 3 ของทาเรือที่มีตูสินคาผาน 
มากที่สุดในอาเซียน และอยูในอันดับ 
ที่ 20 ของโลก

การเชื่อมต่อประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้น การตอยอดพื้นที่ EEC ซึ่ง 
ประกอบดวยพื้นที่ใน 3 จังหวัดที่สำคัญ 
ในภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง เพ่ือใหเปนเมืองอุตสาหกรรม 
สมัยใหม เมืองทองเที่ยวที่โดดเดน และ 
เมืองที่อยูอาศัยที่มีความเปนอัจฉริยะ 
เชื่อมตอกับประเทศใน CLMV ดวย 
เสนทางบกไมวาจะเปนถนนและทาง 

รถไฟ ตามการลงทุนขนาดใหญที่กำลัง 
จะเริ่มตนในกลางปนี้เปนตนไป ตลอด 
จนการเชื่อมดวยการขนสงทางเรือผาน 
ทาเรือแหลมฉบังท่ีเปนทาเรือท่ีติดอันดับ 
โลกและมีแผนการขยายพ้ืนท่ีของทาเรือ 
ในขั้นที่ 3 ในอนาคตอันใกลทำใหการ 
เชื ่อมการขนสงทางเรือกับตลาดโลก 
เปนไปอยางสะดวกงายดาย อีกทั้งการ 
ที่มีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและ 

"ประเทศไทย 4.0" ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีเน้น 
คุณค่า (Value Based Economy) และเน้นการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation 
Driven Economy) โดยรัฐบาลได้ดำเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน 
แสดงให้เห็นอีกคร้ังว่ารัฐบาลกำลังบอกคนไทย 
คนใน AEC และคนท้ังโลกว่าไทยให้ความสำคัญกับ 
แนวนโยบาย "ประเทศไทย 4.0
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการ 
ลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบ 
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” 

โดยสถาบันระหวางประเทศเพื ่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) ไดนำเสนอขั้นตอนของการนำนโยบายการ 
ลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสูการปฏิบัติในอาเซียนและ 
ประเทศไทย โดยไดวิเคราะหผูที่มีบทบาทสำคัญตอการนำ 
นโยบายไปสูการปฏิบัติและการประเมินผล คือ ผูนำประเทศ 
สมาชิก ประชาชนในประเทศสมาชิก และเจาหนาที่อาวุโส 
ที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิก โดยมีสถาบันวิชาการเปน 
ผูใหขอมูลในการตัดสินใจของฝายตางๆ มติของการประชุม 
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) สงผลเปนอยางมากตอ 
การกำหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสงผลตอแนวทาง 
การปรับปรุงเนื้อหาของความตกลง ACIA ดวย ซึ่งจะนำไป 
สูการเจรจาตอรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขตางๆ สำหรับการนำ 
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใชไดจริงตอไป 
ทั้งนี ้ขั้นตอนการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติและการประเมิน 
ผล มีรายละเอียดดังนี้

สรางเครือขายสถาบันวิชาการที่นาเชื ่อถือและไดรับ 
การยอมรับในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื ่อรวมกัน 
ศึกษาเกี่ยวกับความจำเปนและเปนประโยชนตอการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนสำหรับประเทศในภาพรวม โดยมาจากภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชน เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุน 
ที่สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนวาควรเปนอยางไร เนื่องจาก 
อาเซียนใชระบบฉันทามติจึงจำเปนตองไดรับการสนับสนุน 

การประเมินนโยบายการลงทุน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จบ)
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สำนักพัฒนาองคความรู

จากทุกประเทศ นอกจากนี้ ยังตองหาเงินทุนในการดำเนิน 
การศึกษาและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย

เครือขายสถาบันวิชาการในแตละประเทศเผยแพร 
ขอมูลการศึกษาวิจัยดังกลาวใหกับผู ที ่มีความสนใจและ 
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผูมีสวนไดสวน 
เสียตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง 
หากนโยบายหลักหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศกลาวถึงเนื้อหาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแลวก็สามารถ 
ดำเนินการไดงายขึ้น 

แตละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอความตองการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจในดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
ความตองการนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับการพัฒนาที ่
ยั่งยืนผานการดำเนินงานของตัวแทนภาคประชาชน เพื่อให 
ผูนำประเทศทราบถึงความตองการของประชาชน นอกจากน้ี 
ยังสามารถใชการกำหนดเงื ่อนไขในความตกลงระหวาง 
ประเทศเพ่ือบังคับใหเกิดการเปล่ียนแปลง และใชนโยบายของ 
อาเซียนที่มีอยูในปจจุบันสนับสนุนนโยบายการลงทุนใหมนี้

หลังจากดำเนินการตามกระบวนการนี้ หากมีผูนำที่ 
มีความสนใจในนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุเปนวาระที่ 
เกี ่ยวของกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน 
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ระดับอาเซียน หรือการเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA ก็ 
ควรใหเจาหนาที ่อาวุโสเริ ่มดำเนินการนำเสนอและหารือ 
ประเด็นนี้ในที่ประชุม ASEAN Senior Officer Meeting 
ซึ ่งผู นำที ่ใหความสนใจในดานนี ้เปนพิเศษควรจะเปนผู  
ผลักดันที่เขมแข็งในเรื่องนี้ตอไป

ในการประชุม ASEAN Senior Officer Meeting 
ควรใชผลการศึกษาของเครือขายสถาบันวิชาการตามกรอบ 
วิสัยทัศนอาเซียน 2568 (ASEAN Vision 2025) เพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) 
รวมถึงใชปจจัยดานความตองการของตลาดประเทศกลุม 
พัฒนาแลวที่สนใจสินคาและบริการจากการผลิตและการ 
ใหบริการที่ยั ่งยืนมากขึ้นเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการนี้ 
หากประเทศสมาชิกผูเขารวมประชุมอื่นๆ นำเสนอถึงความ 
ตองการจากภาคประชาชนเรื่องนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดวย ซึ่งเปนผลมาจากขอ (1) - (3) จะทำใหกระบวนการ 
หารือดังกลาวงายข้ึน ซ่ึงเปนกระบวนการตามปกติของอาเซียน 
ที ่ตองโนมนาวทุกฝายที ่เกี ่ยวของใหดำเนินการรวมกัน 
(Lobbying) 

เครือขายสถาบันวิชาการยังคงตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความจำเปนและประโยชนของการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนและ 
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหกับหนวยงาน 

ตางๆ ในอาเซียนที่เกี่ยวของกับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) เพื่อใหรับทราบในประเด็นที่จะตอง 
หารือและเห็นถึงความจำเปนในการใหการสนับสนุน

หลังจากที่มีการเห็นชอบใหมีการปรับแกความตกลง 
ACIA แลว ควรมีการเจรจาในเรื่องเนื้อหาที่ตองการปรับ 
แก และกำหนดเงื่อนไขดานเวลาในการปฏิบัติ หากการ 
เจรจาสำเร็จและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอด 
อาเซียน (ASEAN Summit) ขั้นตอนตอไปเปนหนาที ่
ของหนวยงานในอาเซียนที่จะดำเนินการประสานงานการ 
ติดตามความคืบหนาและประเมินผลการปฏิบัติ

นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนนโยบาย 
การลงทุนที่ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบ 
ตอสังคม การเติบโตอยางมีสวนรวม การลงทุนสีเขียว และ 
สังคมคารบอนต่ำ นโยบายการลงทุนแบบใหมนี้ควรเปน 
ทิศทางของนโยบายการลงทุนในอนาคตสำหรับอาเซียน 
อยางไรก็ตาม การนำนโยบายดังกลาวมาดำเนินการสำหรับ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ตองคำนึงถึงความแตกตาง 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งดานระดับการพัฒนาและ 
โครงสรางเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลระหวางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนกับการดึงดูดการลงทุน

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย 
สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
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หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย

1. การดำเนินนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตองคำนึงถึงพื้นฐานโครงสรางทาง 
เศรษฐกิจและความพรอมของแตละประเทศ

2. ความรวมมือในการยกระดับนโยบายการ 
ลงทุนเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะ เกิดขึ้นไดจริงก็ตอเมื่อมีประเทศสมาชิกที่จะ 
เขารวมไดเห็นผลประโยชนที่เกิดขึ้น และ 
ประเทศที่มีความพรอมดำเนินไปกอน

3. ควรมีเวทีใหประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู 
และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. ตองใหความสำคัญกับผูนำประเทศ ประชาชน 
และเจาหนาที่อาวุโส โดยประชาชนตองมีความ 
ตองการใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง 
เพื่อใหผูนำประเทศไดเห็นความสำคัญและ 
กำหนดเปนนโยบายใหเจาหนาที่อาวุโสนำเสนอ
ประเด็นนี้ใน ASEAN Senior Officer Meeting 
และเริ่มกระบวนการเจรจาหารือกับประเทศ 
สมาชิกอื่นๆ และควรมีการระบุรายละเอียด 
ขอสัญญาใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรใน 
ความตกลง ACIA

5. ตองมีความมุงมั่นที่จะทำใหเกิดขึ้นจริงไมวา 
จะเปนการกำหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบาย 
และกฎหมาย การใชความตกลงทางการคาและ 
การลงทุนกับประเทศพัฒนาแลวเปนแรงผลักดัน 
และการสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 
โดยเฉพาะภาคประชาชนไดมีสวนรวม

- สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI) 
- กระทรวงดานเศรษฐกิจของไทย
- ASEAN

- สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI)
- กระทรวงพาณิชย 
- กระทรวงการตางประเทศ 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI) 
- กระทรวงพาณิชย
- กระทรวงดานเศรษฐกิจอื่นๆ 
ของไทย

- สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI) 
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงพาณิชย 
- กระทรวงดานเศรษฐกิจอื่นๆ 
ของไทย
- สถาบันวิชาการ

- กระทรวงการตางประเทศ 
- กระทรวงพาณิชย 
- หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 

หนวยงานที่สอดคลอง 
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน

หนวยงานที่สอดคลอง 
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความสนใจ 
ตรงกัน

หนวยงานที่สอดคลอง 
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน

ประชาชน ผูนำประเทศ 
และเจาหนาที่อาวุโส

หนวยงานที่สอดคลอง 
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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บุคคลที่มีอำนาจใน 
การตัดสินใจ

ASEAN Summit และ 
ผูนำประเทศ หรือ 
คณะรัฐมนตรี

ผูนำประเทศ หรือ 
คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

คณะรัฐมนตร ีโดยในสวน 
ของการใหขอมูลสำหรับ 
การตัดสินใจอยางเปน 
กลางมาจากผูบริหารของ 
สถาบันวิชาการ

ผูนำประเทศ หรือ 
คณะรัฐมนตรี

จากตารางขางตน ขอเสนอแนะขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 
ไดแก

(1) สรางเครือขายสถาบันวิชาการที่นาเชื ่อถือและไดรับการยอมรับใน 
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรวมกันศึกษาเกี่ยวกับความจำเปนและประโยชน 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศในภาพรวม และหาเงินทุนในการดำเนิน 
การศึกษาและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย 

(2) สถาบันวิชาการในไทยเผยแพรขอมูลการศึกษาวิจัยใหกับผูที่มีความ 
สนใจและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียตางๆ

(3) จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจใน 
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและความตองการนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืนผานการดำเนินงานของตัวแทนภาคประชาชน เพ่ือใหนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีของไทยทราบถึงความตองการของประชาชน นอกจากนี้ ยัง 
สามารถใชการกำหนดเงื่อนไขใหความตกลงระหวางประเทศนำไปสูการเปลี่ยน 
แปลงดานนโยบาย และการใชนโยบายของอาเซียนที่มีอยูในปจจุบันสนับสนุน 
นโยบายการลงทุนใหมนี้

(4) หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุเปนวาระที่ 
เกี่ยวของกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอาเซียน หรือ 
การเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA ก็ควรใหเจาหนาที่อาวุโสของกระทรวง 
พาณิชยเริ่มดำเนินการนำเสนอและหารือประเด็นนี้ในที่ประชุม ASEAN Senior 
Officer Meeting ในระหวางนี้ หากมีประเทศใดใหความสนใจดานนี้เปนพิเศษ 
ก็ควรจะเปนผูผลักดันที่เขมแข็งในเรื่องนี้ตอไป

(5) ในการประชุม ASEAN Senior Officer Meeting ควรใชผลการ 
ศึกษาของเครือขายสถาบันวิชาการตามกรอบวิสัยทัศนอาเซียน 2568 (ASEAN 
Vision 2025) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 
รวมถึงใชปจจัยดานความตองการของตลาดประเทศกลุมพัฒนาแลวที ่สนใจ 
สินคาและบริการจากการผลิตและการใหบริการที่ยั่งยืนมากขึ้นเปนจุดเริ่มตน
ของกระบวนการนี้ ขั้นตอนตอไปก็จะเปนกระบวนการทำงานตามปกติของ 
อาเซียนที ่ฝ ายไทยตองโนมนาวทุกฝายที ่เก ี ่ยวของใหดำเนินการรวมกัน 
(Lobbying) 

(6) สถาบันวิชาการไทยและเครือขายในไทยและตางประเทศยังคงตอง 
ใหขอมูลเกี่ยวกับความจำเปนและประโยชนของการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบาย 
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหกับหนวยงานตางๆ ในอาเซียนที่เกี่ยวของ 
กับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพื่อใหรับทราบในประเด็น 
ที่จะตองหารือและเห็นถึงความจำเปนในการใหการสนับสนุน
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ไทยสามารถพัฒนาประเทศ 
จนหลุดพนจากการเปน 
ประเทศยากจนไดก อน 

หลายประเทศในอาเซียน แตตอจากนี้ 
ไปการพัฒนาที่มุงเติบโตอยางโดดเดี่ยว 
เพื ่อไปถึงเปาหมายการเปนประเทศ 
รายไดสูง จะไมใชแนวทางที่เหมาะสม  
ยุทธศาสตรที่ถูกตองคือ ไทยจะตอง 
เติบโตไปกับประเทศเพื่อนบาน โดย 
จะตองชวยเหลือใหประเทศเพ่ือนบาน 
สามารถพัฒนาไปพรอมกับประเทศ 
ไทย   

จากการเดินทางไปประเทศอาเซียน 
9 ประเทศ เพื่อจัดทำยุทธศาสตรการ 
สรางโอกาสทางการคาการลงทุนราย 
ประเทศ (AEC) รวมกับสำนักงานนโยบาย 
และยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย     
ทีมวิจัยของทีดีอารไอไดขอสรุปวา 
ในอนาคต ไทยควรใหการชวยเหลือ 
ประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะกัมพูชา 
ลาว เมียนมาและเวียดนาม (CLMV)  
ทั้งความชวยเหลือดานการเงินและ 
ดานเทคนิคมากข้ึน เพราะจะชวยสราง 
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศ 
เพื่อนบานใหมั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปนประ- 
โยชนแกทั้งสองฝาย โดยประโยชนไม 
นอยจะตกอยูกับประเทศไทยเอง 

การเสนอใหไทยใหความชวย 
เหลือประเทศเพื ่อนบานอาจทำให 

ท
บางทานเกิดขอสงสัยวา ประโยชนที่ 
ไทยไดรับจะคุมคากับการชวยเหลือ 
หรือไม ในเมื่อไทยเองก็เปนเพียง 
ประเทศรายไดปานกลางยังไมไดร่ำรวย 
อะไร?   ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางความ 
ชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลไทย 
แกรัฐบาลเมียนมาในการกอสรางถนน 
สายเชิงเขาตะนาวศรี–กอกะเร็ก ซึ่งได 
ทำพิธีสงมอบแกรัฐบาลเมียนมาอยาง 
เปนทางการไปแลว เมื่อเดือนสิงหาคม 
2558 

เสนทางเชิงเขาตะนาวศรี–กอกะเร็ก 
ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน 2 ชองจราจร เปน 
สวนหนึ่งของถนนสายเอเชียตัดใหมใน 
ประเทศเมียนมา ในโครงการนี้ รัฐบาล 
ไทยลงทุน 1,320 ลานบาทโดยเปน 
ความชวยเหลือแบบใหเปลาแกเมียนมา   
หากมองเผินๆ อาจเกิดคำถามวาเหตุใด 
ไทยจะตองไปตัดถนนใหประเทศเพื่อน 
บาน? 

เดิมเสนทางระหวางเมียวดีซึ่งอยู
ติดกับแมสอดไปกอกะเร็ก มีชองจราจร 
เดียว ทำใหขาขึ้นและขาลองตองสลับ 
กันใชเสนทางในวันคูและวันคี่  ซึ่งทำให 
ใชเวลาในการเดินทางมากและทำให 
การคาชายแดนผานดานแมสอดไมเติบ 
โตเทาที่ควร เมื่อโครงการถนน 2 ชอง 
จราจรแลวเสร็จ ก็สามารถยนระยะเวลา 
เดินทางจากเมียวดีไปกอกะเร็กเหลือ 

เพียง 1.5 ชั่วโมงเทานั้น 
ผลที่เกิดขึ้นคือ การสงสินคาจาก 

แมสอดไปยังเมียนมาท่ีตองผานกอกะเร็ก 
สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก  สามารถ 
รองรับการเติบโตของการสงออกสินคา 
จากไทยสงออกไปเมียนมาไดมากขึ้น 
ดังจะเห็นไดจากมูลคาการสงออกผาน 
ดานศุลกากรแมสอด ไปเมียนมาเพ่ิมข้ึน 
จาก 64,240 ลานบาทในป 2558 เปน 
79,241 ลานบาทในป 2559 ในขณะ 
ที่เมียนมาสงออกมาไทยเพิ ่มขึ ้นจาก 
4,073 ลานบาทในป 2558 เปน 3,841 
ลานบาทในป 2559 แมการเกินดุลการ 
คาของไทยเพิ่มขึ้นถึง 15,233 ลานบาท 
ในปเดียวจะไมใช “ผลกำไร” ทั้งหมด 
แตก็ทำใหเราเห็นไดวา มูลคาดังกลาว 
มากกวาความชวยเหลือในการสรางถนน 
ที่ไทยใหแกเมียนมา 1,320 ลานบาท 
มากมาย 

กรณีนี้เปนเพียงตัวอยางเดียวของ
การใหความชวยเหลือประเทศเพ่ือนบาน  
เพราะไทยยังมีศักยภาพในการใหความ 
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบานอีกหลาย 
ดาน โดยเฉพาะ กัมพูชา ลาว และ 
เมียนมา เพราะประเทศเหลานี้ยากจน 
กวาไทย นอกจากนี้ ประเทศเหลานี้ยัง 
เผชิญกับปญหาและความทาทายตางๆ 
ที่ไทยเผชิญมากอนเมื่อ 10-20 ปที่ 
แลว  บทเรียนของไทยจึงสามารถถาย 

ถึงไทยยังไม่รวย...
ก็ควรช่วยประเทศเพื่อนบ้าน
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ทอดใหแกประเทศเพื่อนบานได ซึ่ง 
จะเปนประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 
(win-win) และชวยสรางความสัมพันธ 
ในฐานะเพ่ือนบานท่ีดีตอกันอยางย่ังยืน 
ไดอีกดวย 

ที่ผานมา รัฐบาลไทยเริ่มใหความ 
ชวยเหลือประเทศเพื ่อนบานไปพอ 
สมควร โดยจากขอมูลของสำนักงาน 
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบาน (สพพ.) หรือที่มักเรียกกัน 
วา “เนดา”  (Neighboring Countries 
Economic Development Coop-
eration Agency: NEDA) ระบุวา 
ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ไทยไดให 
ความชวยเหลือทางการเงิน (Financial 
Assistance: FA) แกประเทศเพื่อนบาน 
ผาน เนดา ไปแลวทั้งสิ้น 26 โครงการ 
คิดเปนมูลคา 19,694 ลานบาท โดย 
แบงเปนเงินกู 17,286 ลานบาท และ 
เงินใหเปลา 2,408 ลานบาท ซึ่งรวมไป 
ถึงโครงการสำคัญๆ เชน การปรับปรุง 
สนามบินนานาชาติเวียงจันทน (วัดไต) 
และโครงการสรางเสนทางเชียงราย-คุนหมิง 
ใน สปป.ลาว, โครงการสรางทางเช่ือมโยง 
สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปล ประเทศ 
กัมพูชา เปนตน

ท่ีสำคัญไมนอยกวาความชวยเหลือ 
ทางการเงินคือ ความชวยเหลือทาง 
วิชาการ หรือความชวยเหลือทางเทคนิค 
(Technical Assistance: TA) ซึ่งไทย 
ใหแกประเทศเพื่อนบานรวมแลว 17 
โครงการ แบงเปน สปป.ลาว 10 โครงการ 
เมียนมา 3 โครงการ และ กัมพูชา 
เวียดนาม ประเทศละ 2 โครงการ  โดย 
สวนใหญเนนการศึกษา ความเปนไปได 
ของโครงการและการออกแบบสาธาร- 

ณูปโภคพื้นฐานทั้งถนน สะพาน และ 
ระบบประปา ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ  

อยางไรก็ตาม ไทยยังใหความชวย 
เหลือทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน
ในรูปแบบอื่นไมมาก เชน การชวย 
กำหนดมาตรฐาน การฝกอบรมบุคลากร 
และการวางระบบตางๆ ซึ่งจะเปน 
ประโยชนตอประเทศเพื ่อนบานและ 
ไทย โดยเฉพาะในดานการคาและการ 
ลงทุนระหวางกัน เชน การใหความ 
ชวยเหลือในการกำหนดมาตรฐานและ 
การตรวจสอบมาตรฐานสินคาทั้งสินคา 
เกษตร อุตสาหกรรม อาหารและยา 
รักษาโรค ซ่ึงจะทำใหผูบริโภคของประเทศ 
เพื่อนบานไดรับการคุมครองดีขึ้น ใน 
ขณะที่สินคาของไทยไมถูกกีดกันจาก 
ประเทศเพื่อนบาน เพราะมีมาตรฐาน 
ที่สอดคลองกัน เชน ผูประกอบการ 
ไทยสามารถขึ้นทะเบียนอาหารและยา 
ไดอยางรวดเร็วขึ้น เปนตน

นอกจากนี้ การใหความชวยเหลือ 
ดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
แกประเทศเพ่ือนบานก็เปนเร่ืองท่ีมีความ 
สำคัญตอไทยเอง เพราะในปจจุบันสินคา 
ไทยไมนอยถูกลอกเลียนและปลอมแปลง 
มากในประเทศเพื่อนบาน การขอความ 
รวมมือจากหนวยงานรัฐในประเทศ 
เพื่อนบานใหปราบปรามการลอกเลียน 
และปลอมแปลงสินคาไทยเพียงอยาง 
เดียว โดยไมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
มากอนจะทำไดยาก เพราะประเทศ 
เพื่อนบานไมเห็นประโยชนที่จะตกอยู 
กับตน

หนวยงานภาครัฐท้ังสำนักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา (อย.) สำนัก 
งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) และสำนักงานมาตรฐานสินคา 
เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
และกรมทรัพยสินทางปญญาจึงควรมี 
บทบาทในเชิงรุกมากขึ้นในการใหความ 
ชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศเพื่อน 
บาน 

นอกจากความชวยเหลือดานการ 
เงินและดานวิชาการระหวางหนวยงาน 
แลว รัฐบาลไทยควรเพิ่มทุนการศึกษา 
ที่ใหแกนักศึกษาของประเทศเพื่อนบาน 
ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศไทย ซึ่งจะใชเงินลงทุนจำนวน 
ไมมากเทากับการชวยเหลือลงทุนสราง 
โครงสรางพื้นฐาน แตจะไดประโยชนใน 
ระยะยาวตอทั้งสองฝายมาก โดยผูรับ 
ทุนจะไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับ 
สูง และมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศ 
ไทย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
คปก. ซึ่งเริ ่มจัดสรรงบประมาณในป 
2560 เพื่อใหทุนแกนักศึกษาอาเซียน 
เข ามาศ ึกษาระด ับปร ิญญาเอกใน 
มหาวิทยาลัยไทย จึงเปนโครงการที่มา 
ถูกทาง

หมดยุคแลว สำหรับการแสวงหา 
ประโยชนฝายเดียวในระยะสั้น เพราะ 
การพัฒนาจะย่ังยืนได ทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
จะตองไดประโยชน 

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ
ทีมจัดการความรูและสื่อสารสาธารณะ 
ทีดีอารไอ โทร. 081-582-3414 (ญาธินี 
ตันติวิวัฒน) 
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ต้ังแต 1 มกราคม 2559 ซ่ึงเปนวันท่ี 10 ประเทศ 
ในอาเซียนเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC อยางสมบูรณ นับถึงตอนนี้ก็เปนเวลา 

1 ป แลว ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จึงไดทำการประเมิน การสงออกสินคาเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตรของไทยหลังเขาสู AEC และวิเคราะห 

ต
การสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยใน 
สินคาที่สำคัญๆ 

เม่ือพิจารณาการสงออกสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
ท่ีสำคัญของไทยในอาเซียน ในป 2559 พบวามีมูลคา 321,549 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.4% จากชวงกอนเขาสู AEC (คาเฉลี่ย 
ชวงป 2553-2558) ซึ่งอยูที่ 261,457 ลานบาท

ประเมิน 1 ปี การส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยหลังเข้าสู่ AEC

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : กอนเขาสู AEC คือเฉลี่ยชวงป 2553- 2558 และหลังเขาสู AEC คือป 2559

ที่มา: รวบรวมโดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย

กอนเขาสู AEC
หลังเขาสู AEC
สวนตาง

261,457
321,549
60,092

10.5
10.4
-0.1

มูลคาสงออก (ลานบาท)รายการ อัตราการขยายตัว (รอยละ)
เปรียบเทียบมูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยไปตลาดอาเซียนกอนและหลังเขาสู AEC

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไปอาเซียน
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สำหรับสัดสวนการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 
เกษตรของไทยไปตลาดอาเซียน พบวา กอนเขาสู AEC 
ตลาดที่สำคัญของไทยเปนกลุมประเทศอาเซียนเกา ซึ่งไดแก 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน 70.7% 
และเมื่อเขาสู AEC สัดสวนการสงออกไปยังประเทศอาเซียน 
ใหม หรือ CLMV กลับเพิ่มขึ้นเปน 51% โดยประเทศท่ี 
ไทยสงออกเปนลำดับที่ 1 และ 2 ยังเหมือนเดิม คือ มาเลเซีย 
และอนิโดนีเซีย

ในสวนของการประเมินการสงออกสินคาเกษตรของไทย 
ในอาเซียนรายสินคาที่สำคัญ 11 รายการ นั้น พบวาสินคาที่ 
ทำการศึกษามีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,538 ลาน 
บาท โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนจากป 2558 ไดแก 
ขาวโพด ถ่ัวเหลือง กลวยสดและแหง เน้ือสัตวแปรรูป (แชเย็น 
แชแข็ง แชน้ำเกลือ ตากแหง รมควัน) และอาหารทะเลแปรรูป 
(แชเย็นแชแข็ง แชน้ำเกลือ ตากแหง รมควัน) สามารถสรุป 
ไดดังนี้

สัดสวนการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไปตลาดอาเซียนกอนเขาสู AEC

สัดสวนการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไปตลาดอาเซียนหลังเขาสู AEC

ที่มา: รวบรวมโดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย

กอน AEC

หลัง AEC

อาเซียนเกา 70.7%    อาเซียนใหม 29.3%

อาเซียนเกา 49%    อาเซียนใหม 51%

สิงคโปร 7.7%

บรูไน 0.6%

ฟลิปปนส 8.4%

อินโดนีเซีย 16.7%

เวียดนาม 12.5%

ฟลิปปนส 9.2%

บรูไน 0.3%

มาเลเซีย 17.4%

เวียดนาม 17.3%

ลาว 9.4%

มาเลเซีย 26.3%

ลาว 6.9%

กัมพูชา 10.4%

เมียนมาร 10.5%

อินโดนีเซีย 16.5%

สิงคโปร 5.7%

เมียนมาร 13.4% กัมพูชา 10.9%
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นอกจากนี้ศูนยฯ ยังไดทำการประเมินสวนแบงตลาด 
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในตลาด 
อาเซียน 5 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และ 
บรูไน) และ ตลาด CLMV  (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ 
เวียดนาม) ในรายสินคาที่สำคัญ 11 รายการ ผลการประเมิน 
พบวา ไทยไดผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสวนแบง 

ตลาดของไทยในตลาดตางๆ รวมกันทั้งสิ้น 9,015 ลานบาท 
ในสินคาประเภท ขาวสาร ยางพารา ขาวโพด ถั่วเหลือง 
มะมวงสดและแหง และเนื้อสัตวแปรรูป และเสียประโยชน 
ในสินคาประเภท กาแฟ มันสำปะหลัง มะพราว กลวยสด 
และแหง และอาหารทะเลแปรรูป คิดเปนมูลคา 1,599 
ลานบาท และคิดเปนมูลคาผลประโยชนสุทธิที่ไทยไดรับอยูที่ 

1. ขาวสาร
 - ขาวหอมมะลิ
 - ขาวขาว
 - ขาวเหนียว
 - ขาวอื่นๆ
2. ยางพารา
 (น้ำยางธรรมชาติ ยางแผน ยางแทง ยางแผนรมควัน ยางกอน)
3. ขาวโพด
 (ขาวโพดหวาน และเมล็ดขาวโพด)
4. ถั่วเหลือง
 (เม็ดถั่วเหลือสำหรับเพาะปลูกและบริโภค)
5. กาแฟ
 (ที่คั่วและไมไดคั่ว และบดหรือไมไดบด)
6. มันสำปะหลัง 
 (มันเสน มันอัดเม็ด หัวมัน แชแข็ง)
7. มะพราว
 (แหง ทั้งกะลา อื่นๆ)
8. มะมวงสด และแหง
9. กลวยสดและแหง
10. เนื้อสัตวแปรรูป
 (แชเย็นแชแข็ง แชน้ำเกลือ ตากแหง รมควัน)
11. อาหารทะเลแปรรูป
 (แชเย็นแชแข็ง แชน้ำเกลือ ตากแหง รมควัน)

รวม

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

-4,486
-605

-4,065
-19
203
-864

3,598

15

-2

-6

-32

-41
6

332

3,018

1,538

รายการสินคา สถานะ
การสงออก

มูลคาสงออกท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง
จากป 2558 (ลานบาท)
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7,416 ลานบาท เปนมูลคาผลประโยชนจากตลาดอาเซียน 5 
มูลคา 6,366 ลานบาท และ ตลาด CLMV 1,050 ลานบาท 
ทั้งนี้สินคาที่ไทยเสียเปรียบอาจจะปรับตัวโดยการยายฐาน 
การผลิตและแปรรูปไปในอาเซียน โดยเฉพาะกลุมประเทศ 
CLMV เปนตน

สำหรับขอมูลขางตนเปนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
นอกจากขอมูลดังกลาว ศูนยฯ ไดทำการประเมินความคิดเห็น 
ของผูสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมกรรมเกษตรไทย 
จำนวน 1,000 ราย ในสินคา 12 รายการไดแก ขาวสาร 
มันสำปะหลัง ขาวโพด มะมวง ยางพารา กาแฟ กลวย 
น้ำมันปาลม ถั่วเหลือง มะพราว เนื้อสัตวแปรรูปและ อาหาร 

ทะเลแปรรูป โดยไดทำการประเมินประโยชนของการเขาสู 
AEC  ซึ่งประเด็นในการพิจารณาประโยชนของการเขาสู AEC 
มีดังนี้  มูลคาการสงออกสินคาไปอาเซียน  มูลคาการนำเขา 
สินคาจากอาเซียน การขยายฐานการผลิตไปอาเซียน การใช 
แรงงานจากประเทศในอาเซียน การพ่ึงพาวัตถุดิบจากอาเซียน 
การรับการลงทุนจากอาเซียน การรวมทุนกับประเทศในกลุม 
อาเซียน  การอำนวยความสะดวกในการขนสงสินคา  และการ 
อำนวยความสะดวกในพิธีการศุลกากร

ผลจากการประเมินประโยชนของการเขาสู AEC  พบวา 
ผู สงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมกรรมเกษตรไทย 
59.2% เห็นวา ไดประโยชนจากการเขาสู AEC   

ท้ังนี้สามารถสรุปสาเหตุที่ทำใหไดประโยชนจาก AEC และสาเหตุที่ทำใหไมไดประโยชน/เสียประโยชนจาก AEC ไดดังนี้

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย

สาเหตุที่ทำใหไดประโยชนจาก AEC รอยละ (%)
1. มีความสะดวกทางการคามากขึ้น อุปสรรคการคาลดลง ข้ันตอนการสงออกงายสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
2. ตลาดอาเซียนมีขนาดใหญเปนโอกาสใหขยายการสงออกสินคาไดมากข้ึนตามไปดวย
3. การลดภาษีเปนประโยชนตอการนำเขาวัตถุดิบจากประเทศในอาเซียน
4. การพัฒนาระบบขนสงและโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในอาเซียน ทำใหสงออกไดงายข้ึน
5. เขาถึงและใชแรงงานตางดาวจากประเทศในกลุม AEC ไดงายและมากข้ึน
                                                          รวม

44.6
34.6
9.2
7.7
3.9

100.0

59.2%

ไดประโยชน

40.8%

ไมไดประโยชน / เสียประโยชน
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ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ ม.หอการคาไทย

สำหรับประเด็นที่ไดประโยชนจาก 1 ปที่เขาสู AEC นั้น  
(ประเด็นที่ไดประโยชนหมายถึงประเด็นที่ผูประกอบการมาก 
กวา 50% เห็นวาไดประโยชน) พบวาประเด็นที่ไดประโยชน 
ไดแก 1. การอำนวยความสะดวกในพิธีการศุลกากร  2. การ 
ใชแรงงานจากประเทศในอาเซียน 3. การอำนวยความสะดวก 
ในการขนสงสินคา และ 4. มูลคาการสงออกสินคาไปอาเซียน  
ในขณะท่ีประเด็นท่ีไมไดประโยชน/เสียประโยชน ไดแก 1. การ 
รับการลงทุนจากอาเซียน 2. มูลคาการนำเขาสินคาจากอาเซียน 
3. การรวมทุนกับประเทศในกลุมอาเซียน  4. การขยายฐาน 
การผลิตไปอาเซียน และ 5. การพึ่งพาวัตถุดิบจากอาเซียน

และสุดทายที่ศูนยฯ ไดทำการประเมินความคิดเห็นของ 

ผูสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมกรรมเกษตรไทย คือ การ 
ประเมินถึงประเด็นที่ผูสงออกตองการใหภาครัฐตองดำเนิน 
การเพ่ือใหภาคเอกชนไดประโยชนจาก AEC อยางเต็มท่ี พบวา 
ผูสงออกตองการใหสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาและ 
ศักยภาพของผูสงออกเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันเปน 
อันดับท่ี 1 รองลงมาเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมผูประกอบ 
การ SMES ในการเขาไปทำการตลาดใน AEC เชน การแสดง 
สินคา และปรับปรุงข้ันตอนหรือเอกสารการสงออกและการ 
อำนวยความสะดวกทางการคาใหสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ดัง 
รายละเอียดตอไปนี้

ประเด็นการชวยเหลือ รอยละ (%)
1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาและศักยภาพของผูสงออกเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
2. จัดกิจกรรมสงเสริมผูประกอบการ SMES ในการเขาไปทำการตลาดใน AEC เชน การแสดงสินคา
3. ปรับปรุงขั้นตอนหรือเอกสารการสงออกและการอำนวยความสะดวกทางการคาใหสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน
4. มีมาตรการหรือการจูงใจในการสงออกอยางชัดเจน เพราะมีการแขงขันจากประเทศในอาเซียนสูงข้ึน
5. เผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับ AEC ที่เปนปจจุบันอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
6. ดูแลใหความรูและลดมาตรการกีดกันทางการคาอื่นๆ จากประเทศในอาเซียนที่เปนอุปสรรคตอ 
 การสงออกสินคาเกษตร
7. สงเสริมผูประกอบการ SMES ในการเขาสูแหลงเงินทุน
8. ดูแลไมใหวัตถุดิบราคาถูก หรือไมมีคุณภาพเขามาทำใหสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย
9. สนับสนุนขอมูลและสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในอาเซียน
10. เชื่อมโยงโลจิสติกสและการขนสงใหครอบคลุมและทันสมัยมากข้ึน
                                                          รวม

24.0
19.5
13.5
11.0
8.5
8.5

4.5
4.5
3.5
2.5

100.0

สาเหตุที่ทำใหไมไดประโยชน/เสียประโยชนจาก AEC รอยละ (%)
1. มีเงื่อนไข มาตรการและรายละเอียดขอตกลงทางการคาอื่นๆ ที่ยังเปนอุปสรรค
2. มีการคาขายกับประเทศในอาเซียนกอนเปด AEC แลว  รูปแบบและเง่ือนไขการคายังเหมือนเดิม 
 จึงไมมีความแตกตางเมื่อเปด AEC 
3. ตนทุนของไทยสูงกวาประเทศอ่ืนในอาเซียน สงผลใหคูแขงที่มีตนทุนต่ำเกิดการไดเปรียบในการแขงขัน
 และมีคูแขงมากขึ้น
4. ประเทศคูคาหลักไมใชประเทศในอาเซียน
5. ภาครัฐไมไดสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจาก AEC
                                                          รวม

26.7
25.5

21.1

17.8
8.9

100.0
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กระแสของ Disruptive 
Technology หรือ เทค- 
โนโลยีใหมๆ ที่เขามามี 

อิทธิพลใหธุรกิจเกิดการปรับเปลี ่ยน 
หรือนำเสนอสินคา/บริการใหมๆ ออก 
สูตลาด จนกระทั่งสินคา/บริการนั้นๆ 
มีสวนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ 
รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู บริโภค 
และอาจทดแทนสินคาเดิมได เริ่มเปน 
ที่สนใจและหลายอุตสาหกรรมสำคัญ
ของโลกตางเรงพัฒนาและคิดคนเทค 
โนโลยีใหมๆ เพื่อรองรับความตองการ 
ของผูบริโภค ตอบโจทยดานศักยภาพ 
การผลิตและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก 
เทคโนโลยีรถยนตไฟฟาและรถยนตแบบ 
ไรคนขับ ที่อาจเขามาแทนที่รถยนต 

ที่ใชน้ำมันและแบบที่มีคนขับ ซึ่งชวย 
ใหการขับขี ่มีความสะดวกสบายและ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเทคโน 
โลยีหุนยนตขั้นสูงที่อาจเขามาทดแทน 
แรงงานและยกระดับประสิทธิภาพ 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหสูงขึ้น 
ในสวนของการผลิตในอุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหมก็เริ ่มปรับตัว 
และนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใน 
กระบวนการผลิตเชนกัน สำหรับเทรนด 
เทคโนโลยีแหงอนาคตที่นาสนใจและ
นาติดตามในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เครื่องนุงหมโลก ซึ่งจะเปนประโยชน 
สำหรับผูประกอบการสิ่งทอและเครื่อง 
นุงหมไทยในการเตรียมพรอมและปรับ 
ตัวรับมือกับเทคโนโลยีใหมๆ  มีดังนี้ 

• เทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ 

(3D printing) เปนเครื่องพิมพที่พิมพ 
วัสดุไดหลากหลายชนิด อาท ิ เสน 
พลาสติก เสนใยสังเคราะห ดายขนสัตว 
และโลหะ โดยใชเทคนิคการพิมพซอน 
ทับลงไปเรื่อยๆ จนเกิดเปนรูปทรง 3 
มิติ ที่จับตองได ทำใหไดรูปทรงหรือ 
สิ่งของที่เหมือนจริงและตรงกับความ
ตองการ โดยไมตองผานกระบวนการ 
ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยัง 
แตกตางจากการพิมพในรูปแบบเดิมๆ 
ที่ใชหมึกพิมพลงบนกระดาษหรือวัสดุ
อื่นที่ออกมาเปนภาพ 2 มิติเทานั้น 
เปนที่คาดวาเทคโนโลยี 3D printing 
จะพลิกโฉมหนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและ 
เครื่องนุงหม ทั้งในเรื่องกระบวนการ 
ออกแบบสิ่งทอและเสื้อผาที่สรางสรรค 
ไดมากขึ้นผานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และใชเวลาส้ันลงในกระบวนการผลิต อีก 
ทั้งการผลิตยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการ 
ผลิตมีนอยกวากระบวนการผลิตแบบ
ดั้งเดิม อยางไรก็ตาม ปจจุบัน 3D 
printing ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
เคร่ืองนุงหมยังอยูในชวงของการพัฒนา 
และมีการใชงานคอนขางจำกัด สวน 
ใหญเป นช ิ ้นงานสิ ่งทอหรือเส ื ้อผ า 
ตนแบบสำหรับการจัดแสดงแฟชั่นโชว 
เทานั้น เนื่องจากยังมีขอจำกัดของวัสด ุ
ที่ยังไมสามารถพัฒนาใหมีลักษณะนุม 
ยืดหยุน และใกลเคียงกับวัตถุดิบสิ่งทอ 
ตั้งตนอยางฝายหรือเสนใยสังเคราะห 

ก

ก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มโลก
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

+ หุนยนต Lowry สำหรับการตัดเย็บ โดย SoftWear Automation Inc.
ที่มา : www.google.com
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และรถยนตที ่เช ื ่อมตออินเทอรเน็ต 
(Connected Car) โดย Fabric of 
Things เปนเทคโนโลยีในการใชเซ็นเซอร 
กับเคร่ืองแตงกาย เพ่ือทำหนาท่ีติดตาม 
บันทึก และสงขอมูลผาน Bluetooth 
ไปยัง Smartphone, Smartwatch 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อ 
วิเคราะหขอมูลจากผูสวมใสและแสดง 
ผล ทั้งนี้ ในชวง 2-3 ปที่ผานมาบริษัท 
IT และผูผลิตเสื้อผาชั้นนำของโลกได 
มีการวิจัยและพัฒนาเสื้อผาใหมีความ 
เปนอัจฉริยะเทียบเทา Smartphone 

หรือ อุปกรณอัจฉริยะอื่นๆ ลาสุด IDC 
บริษัทวิจ ัยชั ้นนำคาดการณว ายอด 
จำหนายเสื ้อผ าอ ัจฉริยะทั ่วโลกจะ 
ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงกวารอยละ 60 ใน 
ชวงป 2559-2563  สำหรับตัวอยาง 
ของเสื้อผาอัจฉริยะที่ผลิตและจำหนาย 
ในตลาดโลก อาทิ MyZone และ 
Victoria’s Secret ผลิตชุดชั้นในกีฬา 
ที่สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจ 
Lumo Bodytech Inc. ผลิต Lumo 
Run หรือกางเกงสำหรับวิ่งที่สามารถ 
วัดระยะทางการวิ่ง และเก็บสถิติตางๆ 
ของการวิ่ง เชน อัตราการกาวเทาตอ 
นาที ความถี่ในการกาวเทา พรอม 
คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการวิ่งใหดีขึ้น 
ขณะที่ Ralph Lauren แบรนดชั้นนำ 
ผลิตเสื ้อกีฬาอัจฉริยะที ่สามารถวัด 
อัตราการหายใจและการเตนของหัวใจ 
ตลอดจนปริมาณการเผาผลาญพลังงาน 

• Robot and Automation 
จากตนทุนคาจางแรงงานที่สูงขึ้น รวม 
ทั้งปญหาขาดแคลนแรงงาน ทำใหเริ่ม 
มีการใชหุนยนตมากขึ้นในหลายๆ อุต- 
สาหกรรม รวมถึงส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
ในป 2558 SoftWear Automation 
Inc. บริษัทซอฟตแวรของสหรัฐฯ ได 
พัฒนาหุ นยนตสำหร ับการต ัดเย ็บ 
(Sewbot) “Lowry” และเริ่มเปนที่ 
สนใจของผูผลิตเครื่องนุงหมในเอเชีย 
เชน จีน อินเดีย และบังกลาเทศ 
ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาหุนยนต 
ใหสามารถทำงานที่ยากขึ้น และทำได 
ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมจำเปน 
ตองใชแรงงานคน อีกทั้งมีความแมนยำ 
ในการตัดเย็บ ทำใหการผลิตเกิดการ 
สูญเสียนอย นอกจากนี้ ในป 2559 
ผูประกอบการ Startup บางรายของ 
สหรัฐฯ ไดพัฒนาหุนยนตสำหรับการตัด 
เย็บ และอยูระหวางการพัฒนาหุนยนต 
ใหสามารถใชงานไดในเชิงพาณิชย 

Lycra อยางไรก็ตาม การใช 3D 
printing ในกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น 
เริ่มพบเห็นมากขึ้นในสินคาที่ใชรวมกับ 
เครื่องแตงกาย เชน เครื่องประดับ 
รองเทา และแวนตา

• Fabric of Things เปนอีก 
เทรนดของเทคโนโลยีดานสิ ่งทอซึ ่ง 
พัฒนามาจาก Internet of Things 
หรือการเช ื ่อมต อระหว างอ ุปกรณ 
ตางๆ กับระบบอินเทอรเน็ต นับตั้งแต 
เครื่อง ใชภายในบาน (Smart Home) 
อุปกรณท่ีสวมใส (Smart Wearables) 

+ Travis Fitch นักออกแบบชื่อดังในนิวยอรกทำงานรวมกับ Stratasys ผูพัฒนาเทคโนโลยี 
เครื่องพิมพ 3 มิติ ผลิต 3D printed dress ซึ่งผลิตจากวัสดุถึง 30 ชิ้น จัดแสดงในงาน 

New York Fashion Week 2016
ที่มา : www.3dprintingindustry.com

เสื้อผ้าที่ผลิตจาก
เครื่องพิมพ ์3 มิติ
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อยางไรก็ตาม ปจจุบันการใชหุนยนต 
ยังไมแพรหลายในโรงงานผลิตสิ ่งทอ 
และเครื่องนุงหม สวนหนึ่งเนื่องจาก 
ขอจำกัดของการทำงานของหุ นยนต 
กับงานที่ซับซอน หรือการทำงานกับ 
เน ื ้อผ าท ี ่ม ีความน ิ ่มและย ืดหย ุ น 
อยางไรก็ตาม ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา 
อยางรวดเร็วจะทำใหหุนยนตสามารถ 
ทำงานไดดีขึ ้นในทุกขั้นตอนการผลิต 
และสามารถทำงานรวมกับแรงงาน 
คนไดมากขึ้น ขณะที่ราคาจำหนายเริ่ม 
ถูกลง จึงมีการคาดการณวาในอีก 5-10 
ปขางหนาจะมีการใชหุนยนตอยางเต็ม 
รูปแบบในโรงงานผลิตเครื ่องนุ งหม 
สำหรับในสวนของแรงงานคาดวาจะ 
พัฒนาไปสูแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงซึ่ง 
จะดูแลโปรแกรมและการทำงานของ 
หุนยนตแทน 

• เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวด- 
ลอม เนื่องจากสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีเศษวัสดุ 

ส่ิงทอเหลือท้ิงจำนวนมาก เชน เศษดาย 
เศษผา รวมถึงปญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ 
จากกระบวนการฟอกยอม และมีการ 
ใชน้ำในปริมาณที่คอนขางสูง ในชวง 
ที่ผานมาผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุงหมไดตระหนักและ 
ใสใจตอการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวด-
ลอมมากข้ึน จึงหันมาใชเทคโนโลยีใหมๆ  
ที่จะชวยลดมลภาวะ อาทิ Zara ผูนำ 
ในอุตสาหกรรม Fast Fashion ไดใช 
Lean Technology ซึ่งชวยลดตนทุน 
ในกระบวนการผลิต เชน ลดการสูญเสีย 
ในการผลิต ลดการใชวัตถุดิบ ลดระยะ 
เวลาในการผลิต และลดปริมาณสินคา 
คงคลัง เปนตน Levi’s ผูผลิตเสื้อและ 
กางเกงยีนสรายสำคัญ พัฒนาผลิตภัณฑ 
ยีนสรุน “Waterless” (Water<less) 
ซ ึ ่ งมาจากกระบวนการผล ิตท ี ่ ลด 
ปริมาณการใชน้ำลงขณะที่ Nike และ 
Adidas นำเทคโนโลยีการใชผาถัก (Knit 
Technology) ซึ่งเปนการใชดายเสน 

เด ียวในการถักทอเปนรองเทาผาน 
ระบบคอมพิวเตอร ทำใหนอกจากจะ 
ไดรองเทากีฬาที่มีน้ำหนักเบาและนุม 
ราวกับสวมถุงเทาแลว ยังชวยลดการ 
สูญเสียวัตถุดิบในการผลิตลง โดย Nike 
รายงานวาเทคโนโลยีดังกลาวชวยลด 
การสูญเสียวัตถุดิบไดมากถึงรอยละ 80 

ดวยพัฒนาการทางเทคโนโลยีที ่ 
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่การแขงขัน 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
จะทวีความรุนแรงขึ้น จะเปนตัวเรงให 
เกิดผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ใหมๆ ที่กลาวมาขางตนในไมชา จึง 
จำเปนที่ผูประกอบการไทยตองเตรียม 
พร อมร ับม ือก ับการเปล ี ่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการรวมมือกับสถาบันวิจัย 
หรือสถาบันการศึกษาเพื ่อปรับโครง 
สรางการผลิตและรูปแบบการดำเนิน 
ธุรกิจใหสอดรับกับเทคโนโลยีใหมๆ 
รวมถึงพัฒนาแรงงานใหมีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญเพื่อใหสามารถทำงาน 
รวมกับความหลากหลายของเทคโนโลยี 
แหงอนาคตได

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

+ Knit Technology ของ Nike
ที่มา : www.google.com

+ สัญลักษณของผลิตภัณฑยีนส
Levi’s ที่ใชเทคโนโลยีประหยัดน้ำ

ที่มา : www.google.com
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ใหมีศักยภาพ และสามารถแขงขันได 
ในตลาดโลกอยางยั ่งยืน ในยุคของ 
ไทยแลนด 4.0 นั้น ประเทศตองขับ 
เคลื ่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม เพราะโลกในปจจุบันเปน 
ไปในรูปแบบ Mega Trends ที่สง 
ผลกระทบกันตอเนื่องในระดับโลก จะ 
เห็นไดวาสวนสำคัญที่เขามาเรงเครื่อง 
ใหธุรกิจเดินหนาและเติบโตไดอยาง 
รวดเร็ว คือ การนำเอา “นวัตกรรม” 
มาเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการ  และ 
การแสวงหาโอกาสในการสรางการคา
และการบริการ 4.0 นั้น สามารถโดย 
สราง IDE ecosystem เปนการเอื้อ 
ประโยชนใหเกิดการใชนวัตกรรมให 
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

ซึ่งการเพิ่มโอกาสและผลักดันให
ผูประกอบการ SMEs เปน IDE (Inno- 
vation Driven Entrepreneurship) 
น้ัน ตองเกิดจากความรวมมือหลายภาค 
สวนที่เขามาขับเคลื่อน ไมวาจะเปน 
ภาคการศึกษา ภาครัฐ กลุมผูประกอบ- 
การ กลุมบริษัทเอกชน กลุมนักลงทุน 
ที่ตองเขามารวมกันผลักดัน และขับ 
เคล่ือนกลยุทธไปพรอมๆ กัน ซ่ึงกลยุทธ 

ในการพัฒนาผูประกอบการนั้น  ตอง 
เริ่มตั้งแตแนวคิดเริ่มตน และทักษะ 
ที ่ต องบมเพาะใหกับผู ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยหอการไทย และองคกร 
เครือขาย จึงไดริเริ่มโครงการ IDE 
Accelerator ซึ่งประกอบไปดวยการ 
แขงขันระดับโลก 2 รายการ และ 
Symposium ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมเกิด 
ขึ้นในงาน IDE Thailand 2017 ที่ 
จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 21-25 กุมภาพันธ 
ประกอบดวยการแขงขันแผนพัฒนา 
ธุรกิจระดับโลก 2 รายการ ไดแก MIT 
Enterprise Forum Thailand ซึ่ง 
เปนการแขงขันแผนธุรกิจที ่ม ุ งเนน 
นวัตกรรม และ Global Social 
Venture Competition(GSVC) เปน 
รายการการแขงขันที่สงเสริมการสราง 
ธุรกิจเพื ่อสังคมแนวใหมเนนการแก 
ปญหาและสรางผลกระทบเชิงบวก การ 
แขงขันระดับอาเซียนโดยผูชนะเลิศไป 
แขงขันในรอบสุดทายระดับโลกที่สหรัฐ 
อเมริกาตอไป 

นอกจากน้ัน Symposium ประจำ 
ป เรายังไดจัดเวที Think Big, Act 
Small Symposium อันเปนเวทีจุด 
ประกายความคิดใหผูประกอบการโดย 

ผูประกอบการ และกูรูธุรกิจจากทั่ว 
โลก อาทิ Christopher Janney, 
Jimmy Jia, Randy Komisar และ 
Jiawei Gu ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 
กุมภาพันธนี้ เพื่อเปนการตอยอดให 
แกผู ประกอบการชาวไทยไดมีโอกาส 
เรียนรูจากผูประกอบการ IDE ระดับ 
โลกโดยตรง

การจัดงาน IDE Thailand 2017 
เปนงานเดียวที่เปนการรวมตัวกันของ 
การประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลย ี
และศิลปะจากทั่วทุกมุมโลกเขาไวดวย 
กัน โครงการนี้ ดำเนินการโดยศูนย 
สรางผู ประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย 
นวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทย หรือ IDE Center (Innovation-
Driven Entrepreneurship Center) 
รวมกับ บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น 
จำกัด สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
ตลาดหลักทร ัพย แห งประเทศไทย 
(SET) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME BANK) กลุมบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 
และพันธมิตรอีกมากมาย 

IDE ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สู่ ไทยแลนด์ 4.0 
â´Â

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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MIT Enterprise Forum 
Thailand การแขงขันแผนธุรกิจที่ 
มุงเนนนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ 
Massachusetts Institute of      
Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา 

Finalist Teams: 
• AIM Solutions, Thailand
• AMI, Vietnam 
• Brain Dynamic, Thailand 
• Dreamaker, Thailand
• Electronic Nose, Thailand 
• Juiceinnov8, Thailand
• Out-of-the-box-hys, Thailand
• Richy, Thailand
• Shift Space, Thailand
• The Fech, Thailand
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Global Social Venture 
Competition (GSVC) 
ระดับอาเซียน
การแขงขันที่สงเสริมการสรางธุรกิจเพื่อสังคม 
แนวใหมเนนการแกปญหาและสรางผลกระทบ
เชิงบวก
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ           
University of California, Berkley 
สหรัฐอเมริกา

Finalist Teams: 
• ACCESET, Singapore
• Aseries Edutech, the Philippines 
• Bakul Padi, Indonesia
• Blieye, Bangladesh
• Culture Share, Australia
• Glurr Talk, Thailand 
• MINO, Indonesia
• Panca Gemilang Perkasa, Indonesia
• Plant-D, Thailand 
• Ricult, Pakistan
• Wow Foundation, India
• Youth Accountant, Indonesia
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Think Big, Act Small 
Symposium เวทีจุดประกาย 
ความคิดใหผู ประกอบการโดยผูประ- 
กอบการ และกูรูธุรกิจจากทั่วโลก เพื่อ 
เปนการตอยอดใหแกผู ประกอบการ 
ไทยไดมีโอกาสเรียนรูจากผูประกอบการ 
IDE ระดับโลกโดยตรง

Think Big คือ การมองภาพที ่
เราตองการในอนาคต แลวไปใหถึงสิ่ง 
นั้นดวยหลัก 3i ที่ประกอบไปดวย 1) 
Innovation ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม ผูประกอบการตองมอง 
หาโอกาสในการทำธุรกิจในรูปแบบ 
ใหมๆ ไมวาจะเปนดานเทคโนโลย ีหรือ 
ดานใดๆ ก็ตาม สรางแนวความคิดใหม 
และเปลี่ยนแปลงวิธีทำธุรกิจแบบเดิม 
เน่ืองจากสภาพการแขงขันของโลกน้ันเปน 

ลักษณะของ Knowledge Economy 
ตองอาศัยความคิดสรางสรรค การ 
บริหารจัดการขอมูล และการสรางนวัต- 
กรรมเพื่อใหสามารถอยูรอดในตลาดได 

2) Impact โดยนำความคิด 
สรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีไดมาตอยอด 
สรางผลกระทบเชิงบวก โอกาสใหญๆ 
มักจะมากับ Solution ที่ตอบโจทย 
และมีผลกระทบตอผูคนในสังคมจำนวน 
มาก เพราะคนเหลานั้นคือ วาที่ลูกคา 
ของผูประกอบการ ดังนั้นการที่ผูประ- 
กอบการเล็กๆ จะคิดการใหญใหกับ 
ธุรกิจจึงไมใชเรื่องเพอฝน แตตองสราง 
คุณคาใหสังคม สิ่งแวดลอม และการ 
ดำเนินธุรกิจไปอยางยั่งยืน ไมใชแคการ 
สรางกำไร แตยังตองสรางผลเชิงบวก 
ใหทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ ทั้งลูกคา 

คูคา และพนักงานบริษัท
และ 3) International ยิ่ง 

ขยายโอกาสใหใหญ ก็จะยิ่งเขาถึงผูคน 
ไดมากขึ้น โลกของเราไรซึ่งพรมแดนไป 
แลว ความเปนสากลจะพาใหนวัตกรรม 
และผลกระทบของผู ประกอบการไป 
ถึงผูคนไดงาย ดังนั้นผูระกอบการตอง 
ปรับทัศนคติในการบริหารธุรกิจให 
มองเห็นทุกสิ่งเปนโอกาส และสราง 
ความเปนไปไดในการดำเนินธุรก ิจ 
เพื่อกาวสูการเปนผูนำในระดับภูมิภาค 
จนถึงระดับโลก หรืออยางนอยการกาว 
ออกจากประเทศไทย ไปสู ภูมิภาค 
อาเซียนก็สรางโอกาสที ่จะไดพบกับ 
ผูคนมากถึง 600 ลานคนทีเดียว
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Christopher Janney ผูนำศิลปะดานแสง เสียง  
มาผนวกกับสถาปตยกรรมโดยการสรางเทคโนโลยีที่ 
ทำใหผูคนไดมีความรูสึกรวมไปกับบรรยากาศ เขา 
สามารถสรางบรรยากาศแปลกใหมในหลายๆ พื้นที่ได 
อยางเกินคาด อาทิ Sound and Light scoreboard 
ที่ Miami Heat Arena งาน music festivals  ใน 
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ Bannaroo, Coachella 
และ Glastonbury  

Christopher Janney ไดจบการศึกษาสถาปตย- 
กรรมศาสตร จาก Princeton และ MIT และเขา 
เปนผูที่หลงใหลในดนตรีแจซ เขาจึงนำความสามารถ 
ของเขามาสรางนวัตกรรมมากมาย และเขายังไดรับ 
รางวัลจาก Gyorgy Kepes Prize from MIT, 
Thomas Edison Award from General Electric

สามารถดูผลงานของ Christopher Janney  
ไดที่ http://www.janneysound.com

Christopher Janney
ผู้สร้างพื้นที่ให้เกิดพลัง
อารมณ์ และความรู้สึก

กับนวัตกรรม แสง สี เสียง
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Brian Cotter
ผู้ใช้ชีวิต 10 ปีในเวียดนาม
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า
Change Agent

Brian Cotter ใชชีวิตที่ประเทศเวียดนามมา 
10 ป หลังจากเรียนจบปริญญาตรี เขาเริ่มตนจาก 
การสอนภาษาอังกฤษ และก็พบวาอาชีพครูคง 
ไมใชอาชีพของเขา เขาจึงเปลี่ยนมาสรางธุรกิจ 
ทั้งธุรกิจ hospitality, retail และทำ mobile 
apps จนกระทั่งมาทำ UPSHIFT Program เปน 
โปรแกรมที ่สรางคนรุ นใหมที ่จะมาขับเคลื ่อน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรียกวา Change 
Agent ซึ่งเขาจะสรางโอกาสใหกับชุมชนผาน 
การบมเพาะและพัฒนาโซลูชั ่นที ่แกปญหาใน 
พื้นที่นั้นๆ  

เขายังไดเผยแพร podcast รายสัปดาหเรื่อง 
การประกอบการในเวียดนาม ในชื่อวา “Growth 
Tiger” และไดจัดกิจกรรมที่เรียกวา TOM- Tikkun 
Olam Makers เพื่อสรางจุดเชื่อมโยงใหกับเด็กที่ 
ไมสมประกอบกับโลกภายนอก โดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลย ีทำให 
ชุมชนและชีวิตของเด็กและเยาวชนมีชีวิตชีวามากขึ้น 
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Jagdish Chaturvedi
นายแพทย์ชาวอินเดีย
ผู้สร้างนวัตกรรมทาง

เครื่องมือทางการแพทย์
นายแพทยอารมณด ีJagdish Chaturvedi    

ไดคิดคน“low-cost ear, nose, and throat  
–ENT- imaging devices” หรือจะเรียกวา 
คุณหมอ ENTrepreneur ก็คงได เขามี 
ทักษะเรื่องการสังเกตเปนเยี่ยม ในชวง 
ที่เขาเปนหมอฝกหัด เขาออกตรวจ 
คนไข เขาพบวาคนไขปวยเปนมะเร็ง 
ที่ลำคอมาก และเครื่องมือการ 
รักษามีราคาสูง และอยูในโรง 
พยาบาลในเมือง สิ่งที่อยูนอก 
เมืองสำหรับหมอฝกหัดมีแต 

ของที่ลาสมัย วันหนึ่งเขาจึงเดิน 
ไปถามหัวหนาวา เหตุใดถึงไมมีคน 

ที่จะพยายามคิดคนเครื ่องมือที่เปน 
กลองสองภายในที่เชื ่อมกับกลองถายรูป 

เพื่อตรวจคนไข หลังจากนั้นหัวหนาเขาตอบ 
กลับวา แลวทำไมคุณไมทำมันละ 

น่ีคือจุดเร่ิมตนของการคิดคนเคร่ืองมือใน 
การตรวจคนไข และปจจุบันไดคิดคนเคร่ืองมือ 
มากถึง 18 เครื่อง และยังไดทำ Med-Tech 
Incubator ที่เรียกวา “InnAccel” เพื่อ 
สรางผูคิดคนทางการแพทยหนาใหมข้ึนมา
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Jiawei Gu
ผู้สร้างหุ่นยนต์ โดย

Artificial Intelligence
Technology (AI)

Jiawei Gu เปนผูรวมคิดคนของ Ling 
Technology โดยเนนการสรางสินคาที่ 
เพิ ่มมูลคาสินคาและประสบการณของ 
ผูใชผาน Artificial Intelligence Tech- 
nology (AI) เขาคือวิศวกรดีไซนเนอร 
ท่ีพัฒนาโมเดล “human-computer 
interaction” ตัวอยาง DuLight  
คือ โซลูชั่นจาก AI ที่ชวยคน 

ตาบอดหรือตาฝาฟางได ใช  
ช ี ว ิ ต ได  เหม ื อนคนปกต ิ  
DuLight จะชวยวิเคราะห 

และแปลภาพ เสียง สิ่งของ 
ตางๆให ก ับคนตาบอดในทุกๆ 

ชวงที่เขาใชชีวิตในแตละวัน Jiawei Gu มี 
ความสามารถอยางยิ่งในการดีไซนหุนยนตเสมือน 
มนุษย เขาไดรับการยกยองเปนหนึ่งใน Top 
Innovators of the world under age 35 ของ 
MIT Technology Review 

42

Special Report



Jimmy Jia
CEO, 
Distributed Energy 
Management 

Jimmy Jia เปนคนที่มีความสุขกับการ 
ไดแกปญหาในเรื่องใหญๆ  เขาชอบคิดแก 
ปญหาตางๆ โดยเฉพาะในสิ่งที่เขาถนัด 
คือ “ปญหาพลังงาน” เขาคิดเสมอวา 
ทำอยางไรที่จะบาลานซ เทคโนโลยี 
ธุรกิจและสังคม เขาชวยลูกคาในการ 
หาโซลูช ั ่นในการใช พล ังงานอยางม ี 
คุณคา เขาเปน co-founder และ CEO 
ที่ Distributed Energy Management  
เขาไดพัฒนา Patented Financial 
Platform ที่จะชวยให CFO ในการ 
บริหารตนทุนการใชพลังงาน 
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Randy Komisar
Silicon Valley VC
& Startup Expert

VC อารมณดีคนนี้ เขามีสวนรวมสราง 
สตารทอัพมากมายใน Silicon Valley 
อาทิ Claris Corp. ผูผลิตตัว desktop 

publishing software ใหกับ Mac 
ซึ่งบริษัท Apple ไดซื้อ software 
ตัวนี้จาก Claris Corp. และเขา 
เคยดำรงตำแหนง CEO ใหกับ 
LucasArts Entertainment และ 

Crystal Dynamics และเคยเปน 
Senior Counsel ใหกับ Apple 

Computer เขาไดชวยสราง 
นวัตกรรม และ สตารทอัพ ใน 
Silicon Valley และ เขายัง 
เขียนหนังสือที ่ไดรับยกยองเปน 

The Best Selling Books สอง 
เลมดวยกัน คือ “The Monk and 

the Riddle” และ “Getting to 
Plan B” ตอนนี้เขายังเปนอาจารยสอน 

Entrepreneurship ที่ Stanford 
University 
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Edward Rubesch
อาจารย์ผู้มุ่งมั่นสร้าง

ผู้ประกอบการในประเทศไทย
และในประเทศอาเซียน

อาจารย ดร. Edward Rubesch ผูอำนวยการ IDE 
Program ที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เขาเปนผูมุงมั่นสราง 
ผูประกอบการในประเทศไทย เขานำการแขงขันแผนธุรกิจ 
Global Social Ventures Competition โดยขอความ 
รวมมือกับ University of California, Berkley เขามา 
ใหนักศึกษาปริญญาโทในอาเซียนไดมีโอกาสเขารวมแขงขัน
แผนธุรกิจ Social Enterprise ระดับโลก และ เปนผูแทน 
ของ MIT Enterprise Forum Thailand การแขงขัน 
แผนธุรกิจดานนวัตกรรม 

มากกวา 15 ป  อาจารย ดร. Edward 
Rubesch ไดสราง Mindset ของการเปนผู 
ประกอบการใหกับนักศึกษาไทยและอาเซียน 
ถึงการพัฒนาสินคาและบริการที่เปนนวัตกรรม 

และพัฒนาผูประกอบการหนาใหมที่ขับเคลื่อน 
ธุรกิจดวยนวัตกรรมโดยการจับคู น ักวิจ ัยกับผู  

ประกอบการพรอมกับบมเพาะแนวคิดทางสราง 
นวัตกรรมใหกับผูประกอบการหนาใหม และเขายังเปน 

ผูเชี่ยวชาญดานการสรางผูประกอบการใหกับหนวยงาน 
ตางๆ และเปนผูอยูเบื้องหลังของ Think Big, Act Small 

Symposium เวทีจุดประกายความคิดใหผูประกอบการโดยผู 
ประกอบการ 
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Vipavee
Kunavichayanont 
ผู้สร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อรับมือภัยพิบัติ

สถาปนิกสาวคนนี้ เธอรักการออกแบบ รักการใหความรู 
และรักที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ เธอคือ co-founder ของ Design 
for Disasters (D4D) เธอและเพื่อนๆ ไดรวมกลุมกัน โดยที่ 
แตละคนมาตางสาขาอาชีพ ทั้งนักออกแบบ ศิลปน นักวิชาการ 
และบุคคลทั่วไป โดยทุกคนมุงหวังที่จะแบงปน แลกเปลี่ยน 
ความรู ความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ เพื่อรวมกัน 
หาทางปองกันและเตรียมพรอม รับมือ แบบระยะยาว กับ 
ภัยพิบัติรุนแรงตางๆ รอบตัวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โครงการ 
นี้เกิดขึ้นจาก ความตั้งใจนิยม ไมใช ทุนนิยม เปน 
เครือขายทางการวิจัย ออกแบบและสรางสรรค ที่ไมได 
มุงแสวงหาผลกำไร พวกเรามุงหวังเปนสื่อกลางที่ทำ 
หนาที่ชวยสงเสริมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อชวยแกหรือ
บรรเทาปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ แบงปนแลกเปลี่ยน 
ความรูและทักษะในการรักษาชีวิตรอดจากภัยพิบัติตางๆ 
อยางสรางสรรค และปลูกจิตสำนักอันดีงามตอสวนรวม 
รวมกัน ดวยการมองอยางเปดใจ เพื่อที่จะทำความ 
เขาใจ โดยยึดเร่ืองของกระบวนการสรางสรรคเปนหลัก
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ผมเชื่อมั่นในการคิดค้นสินค้านวัตกรรม 
ซึ่งเป็นอาวุธลับทางธุรกิจ เป็นจุดแข็งที่คนอื่นไม่มี 

ค
¤ÍÅÑÁ¹�¹ÕéÀÙÁÔã¨¹ÓàÊ¹Í ¹Ñ¡μ‹ÍÊÙŒμÑÇÂ§·ÕèäÁ‹à¤ÂÂ‹Í·ŒÍμ‹Í¡ÒÃ¤Ô´¤Œ¹ÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹æ á¹Ç Beauty Innovation 

à¾×èÍÊ‹§»ÃÐ¡Ç´ÊÔ¹¤ŒÒ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ÊÓËÃÑºàÇ·Õã¹»ÃÐà·ÈÁÒâ´ÂμÅÍ´ áÅÐ¼Å§Ò¹¢Í§à¢Ò¡ç¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ 

ÁÒáÅŒÇà¡×Íº·Ø¡àÇ·Õ ¨¹ÁÕÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃÑ¹μ ÕÊÔ¹¤ŒÒ·Õèà¤ŒÒ¤Ô´¤Œ¹¢Öé¹ÁÒÍÂ‹Ò§¹ÑºäÁ‹¶ŒÇ¹ äμ ‹ÃÐ´Ñº¨Ò¡¡ÒÃà»š¹ 

OTOP 2 ´ÒÇ ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ OTOP 5 ´ÒÇ ¨¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÅ§·Ø¹¨Ö§à» �´ºÃÔÉÑ·¹ÓÊÔ¹¤ŒÒ·Õèª¹Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´´ŒÒ¹ 

¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¨Ò¡·Ø¡àÇ·ÕÁÒ·Ó¡ÒÃμÅÒ´ à¨ÒÐ¡ÅØ‹ÁÊÒÇÃØ‹¹áÅÐÊÒÇ·Ó§Ò¹ ·ÕèμŒÍ§ Ù́áÅÊÀÒ¾¼ÔÇË¹ŒÒà»š¹¾ÔàÈÉ »̃œ¹ÊÔ¹¤ŒÒ 

ºÓÃØ§¼ÔÇ 3 áºÃ¹´� ÂÖ´ËÑÇËÒ´ÃŒÒ¹ÊÐ´Ç¡«×éÍ«×èÍ´Ñ§ à«àÇ‹¹ ÍÕàÅ¿àÇ‹¹·ÑèÇ»ÃÐà·Èà»š¹ËÅÑ¡ ÀÒÂãμŒáºÃ¹´� Snow Girl 

Doctor.O áÅÐ Nature Rich â´ÂÁÕ¡ÅØ‹Á Snow Girls à»š¹ Flagship Brand Ö́§ License ÃÐ Ñ́ºâÅ¡ Disney áÅÐ Emma 

Watson ªÙ̈ Ǿ ¢ÒÂμÑé§à»‡ÒÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ Global Brand Í¹Ò¤μàμÃÕÂÁÊÃŒÒ§ Cosmetics Valley Thailand à·ÕÂºªÑé¹½ÃÑè§àÈÊ 

ควบคูกับการเปนอาจารยพิเศษ คณะ 
โภชนศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน 
เดน คือ CDA ของคลัสเตอรเครื่อง 

สำอางไทย ภายใต กสอ ผูจัดตั้งการ 
ประกวด Thailand cosmetic contest 

ทุนและรางวัลที่ได้รับ 
รางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑสมุน- 

ไพร เปนผูวิจัยหลักของกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา จำนวน 11 รางวัล ป 
2545-2548 รางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ 
สมุนไพร ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหง 
ชาติ 2 รางวัล ป 2548 รางวัลนวัตกรรม 
จากผลิตภัณฑ Body Butter มูลนิธ ิ
ขาวไทยและสำนักงานนวัตกรรมแหง 
ชาต ิป 2555 รางวัล สุดยอดนวัตกรรม 

เซเวนอินโนเวชั่น อะวอรด 2014-2015 
ทุนพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเครื ่อง 
สำอางจาก ขาว สำนักงานนวัตกรรม 

แหงชาต ิ2015 รวมปจจุบันนับไดกวา 
16 รางวัล จาก 11 รางวัล

 
เริ่มก่อตั้งบริษัท
ของตนเองครั้งแรก

จากการคิดคนสินคานวัตกรรม 
สงเขาประกวด ตั้งแตยังเปนพนักงาน 
ประจำฝายพัฒนาผลิตภัณฑในเครือ CP 
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จนเลื่อนขั้นเปน 
นักประดิษฐ จากผลงานรางวัลที่ไปควา 
มาหลากหลายเวที จนไดเงินรางวัลมา 
ทำตลาดสินคาของตนเอง โดยเริ่มจาก 
สบูน้ำมันรำขาว ที่เปนโอทอป อยุธยา 

ทำความรู้จัก ดร.หนุ่ม
ที่ชื่อ โอเล่ 

ดร.ธนธรรศ สนธีระ หรือ ดร.โอเล 
จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 
ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และระดับ 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จากนั้นไดไปเรียนตอสาขาวิทยาศาสตร 
เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อใหรูจริงเรื่อง 
ศาสตรการแตงหนาพ้ืนฐาน จึงไปเรียน 
การแตงหนาพื้นฐานและการแตงหนา
ชั้นสูง จากสถาบัน MTI และจบการ 
ศึกษาระดับปริญญาเอก คณะบริหาร 
ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร หลัง 
จบการศึกษา ไดเร่ิมทำงานดวยการเปน 
อาจารยสอนผลิตภัณฑสปา โครงการ 
ตนกลาอาชีพ รัฐบาล (ป 2550-2552) 
กอนจะเริ่มกอตั้งธุรกิจของตัวเอง ชื่อ 
บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ จำกัด 

นักล่ารางวัลนวัตกรรม 
สู่ เอ็มดี สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ 

ดร.ธนธรรศ สนธีระ
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ท่ีไตระดับจากโอทอป 2 ดาว ข้ึนไปเปน 
โอทอป 5 ดาว และเปนสินคา SME 
รายแรกท่ีไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท 
จากการประกวดที่จัดโดยกรมทรัพยสิน 
ทางปญญา ตั้งแตป 2547-2552 จาก 
น้ันไดสะสมเงินรางวัลเปนตนทุนเร่ือยมา 
ประกอบกับไดรับเงินรางวัลจากกรม 
เพิ่มผลผลิตแหงชาต ิ จากการประกวด 
สินคาประเภท Food Science และ 
Cosmetics Science จึงเปนที่มา 
ของการกอตั้ง บริษัท สยามเนเชอรัล 
โปรดักส จำกัด เมื่อป 2543 โดยมี 
Mission วาจะเปนบริษัทที่จะผลิต 
สินคาที่เปนแนวนวัตกรรมเทานั้น และ 
ตองเปนสินคา Beauty Innovation 
ครบไลนทั้ง Skin care อุปกรณเสริม 
ความงาม และอาหารเสริม

“ผมเชื ่อมั ่นในการคิดคนสินคา 
นวัตกรรม ซึ่งเปนอาวุธลับทางธุรกิจ 
เปนจุดแข็งที่คนอื่นไมมี เรามีสินคาที่ 
หลากหลายจากสินคาที่ไดรับรางวัลทุก 

care เจาะกลุมเปาหมาย เด็กวัยรุน 
First Jobbers

2. Dr.O เปนเวชสำอางท่ีเกิดแลว 
ตอนเรียนปริญญาเอก โดย ดร.โอเล 
เปนศิษยเอกคนโปรดของ ปรมาจารย 
การตลาด ดร.เสรี วงษมณฑา เปน 
สินคาแนวเวชสำอางคตามแนวโนม 
ตลาด ขณะนั้น เจาะกลุมเปาหมาย 
ผูใหญ เนนขายใน เซเวน อีเลฟเวน 
และวัทสัน ราคาสูงกวาแบรนดแรก 
เล็กนอย

3. Nature Rich เกิดมากอน 
Snow Girl เปนกลุมสินคาสมุนไพร 
ไทย แกปญหาสิว ฝา เนนตลาด AEC 
ราคาถูกกวา Snow Girl เจาะกลุม 
เปาหมาย สาวโรงงาน

แนวทางการทำตลาด
แบรนด์สินค้า

แบรนดแรกท่ีเปน Flagship Brand 
ดร.โอเล มองวา แมวา เทรนดเกาหลี 
จะมาแรง แตก็ไมสูเทรนดญี่ปุนที่จะอยู 
ยาวกวา จึงจับมือกับ Supplier ราย 
หนึ่งในญี่ปุน ตกลงเปนหุนสวนกัน จึง 
เปนที่มาของการเปลี่ยนชื่อใหม เปน 
Snow Girl Japan จุดขายคือ ความ 
ขาว ออนเยาว แบบสาวญี่ปุน เนน 
กลุมเปาหมายสาววัยรุน สินคาทั้งหมด 
รวมกันกวา 100 SKU บางเดือนมีการ 
นำสินคาใหมมาทดสอบตลาด 1-2 ตัว 
อยูตลอดเวลา ดร.โอเลบอกวา แบรนด 
ในตลาดน้ีมาไวไปไว จึงตองมีการคิดคน 
สินคาใหมๆ ออกมาทดสอบตลาดอยู 
ตลอดเวลา ภายใตแบรนดเดิม ที่ 
Function สินคาจะเปลี่ยนไป ในกลุม 
Face และ Body

ลาสุดไดเซ็นตสัญญาซื้อ ลิขสิทธิ์ 
จากดิสนีย เพื่อใชในการออกแบบ 

ป จนถึงปจจุบันไดมา 16-17 รางวัล 
สินคาตัวแรกคือ สบูจากน้ำมันรำขาวดิบ 
ทดลองนำสินคามาออกบูท ปรากฎได 
ผลดีเกินคาดที่ผู ซื ้อยอมจายแพงกวา 
ที่จะซื้อสินคาที่มีคุณภาพมากกวารูป 
ลักษณ ดวยความเชื่อวา สีที่ไมชวนใช 
แตมาจากธรรมชาติ จะใหประโยชน 
2 เทา ตอนนั้นใชขื่อสินคาวา Golden 
Leaf ตั้งแตยังไมรูจักเลยวา Brand คือ 
อะไร รูแตวาอยากทำใหสินคาแตกตาง”

หาความรู้เรื่องการ
สร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง

ดวยความที่เปนคนขยัน ชางคิด 
และรักการเรียน ทำใหดร.โอเลไขวควา 
หาคำตอบเรื่องการสรางแบรนดสินคา 
จากการเร ียนในระดับปร ิญญาเอก 
จนเปนที่มาของการสรางแบรนดหลัก 
3 แบรนด ไดแก 

1. Snow Girl สินคากลุม Skin 
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แม้ว่า เส้นทางของ SME ที่เดินทางมาไกลมากจาก 
จุดเริ่มต้น แต่เส้นทางแห่งความฝันของ ดร.โอเล่ 
ยังคงก้าวต่อไปพุ่งเป้าหมายเป็น CDA Cluster 
Development Agent การทำงานที่ต้องมีการ 
รวมกลุ่มกัน มีพันธมิตร ที่ต้องมี Co – Creation 
เช่นเดียวกับ Cosmetic Valley ในฝรั่งเศส หรือ 
Cosmetics Center ในญี่ปุ่น ประเทศไทยเราก็ 
ต้องมีเช่นกัน 

Packaging สินคา Snow Girl Japan 
โดยตกลงเลือก Elsa และ Frozen 
เปน Main Character โดยกำหนดให 
Frozen เปนลวดลายบน Packaging 
Brand Snow Girl Japan ซึ่งตอง 
ผานดานมาตรฐานในระดับโลก ที่มีการ 
ตรวจสอบละเอียดยิบ แมคาลิขสิทธิ์จะ 
ราคาสูงลิบลิ่ว แตดร.โอเลก็ยอมลงทุน 
เพื่อจะผลักดนใหแบรนด Snow Girl 
Japan เปน Global Brand ที่พรอม 
ขยายตลาดในตางประเทศใหได ที่ตั้ง 
เปาไววา ยอดขายตองเพ่ิมข้ึน 10-15% 
เปนอยางนอย

“ผมวา เราโชคดีที่ไดรับสิทธิ์ให 
ใช Character ระดับโลก ทั้งที่เราเปน 
แค SME Brand กวาจะมีวันนี้เราตอง 
ใชความพยายามในการติดตอกับดีสนีย 
มาไมต่ำกวา 2-3 ป ถือเปนกาวแรกของ 
SME ที่กำลังจะโตสู Global Brand”

ฝันให้ไกลไปให้ถึงสู่การ
เป็น CDA – Cluster
Development Agent

แมวาเสนทางของ SME ท่ีเดินทาง 
มาไกลมากจากจุดเริ่มตน แตเสนทาง 

แหงความฝนของ ดร.โอเลยังคงกาว 
ตอไปพุงเปาหมายเปน CDA Cluster 
Development Agent การทำงานที่ 
ตองมีการรวมกลุมกัน มีพันธมิตร ที่ 
ตองมี Co – Creation เชนเดียวกับ 
Cosmetic Valley ในฝรั่งเศส หรือ 
Cosmetics Center ในญี่ปุน ประเทศ 

ไทยเราก็ตองมีเชนกัน เพื่อประโยชน 
ในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน 
การแชรขอมูลแหลงวัตถุดิบกัน หรือการ 
นำแบรนดมารวมกัน เปน Cosmetics 
Valley Thailand ที่ผสานกับการ 

ทองเที่ยว ขณะนี้ไดเริ่มตนจากการจัด 
กิจกรรม Roadshow ไปในประเทศ 
และตางประเทศ ซึ่งคาดวา ในระยะ 
เวลาอีกไมไกลจะมีสถานที่ตั้งเปนแหลง 
ทองเที่ยวแหงใหมของไทยในอนาคต
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จากตอนที่แลว ไดเลาถึง 
เร่ืองของการวางแผนกลยุทธ 
ธุรกิจครอบครัว ซึ่งจะเห็น 

วาเมื่อธุรกิจจะมีการเติบโตและเขาสู 
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น จากสภาพ 
แวดลอมการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป 
เดิมตองการแคสวนแบงในประเทศก็ 
จำเปนตองขยายไปสูตลาดโลก หรือแม 
แตการขยายสายผลิตภัณฑออกไปเพื่อ 
รักษาการเติบโตใหไดอยางตอเนื ่อง 
ธุรกิจครอบครัวจึงมีความจำเปนอยางย่ิง 
ที่ตองมีการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ภายในองคกรเพื ่อความอยู รอดและ 
เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการสรรหาบุคลากร 
ท่ีมีความรูความสามารถเขามาทำงานใน 
ธุรกิจครอบครัวเพื่อรองรับการขยายตัว 
ของกิจการ จากที่เคยใหเฉพาะสมาชิก 
ครอบครัวที่จะดำรงตำแหนงผูบริหาร 
ระดับสูงขององคกร ก็มีความจำเปนตอง 
ใหผู บริหารจากภายนอกที ่ไมไดเปน 
สมาชิกครอบครัวเขามาทำงานในระดับ 
บริหารรวมกัน หรือบางครอบครัวตอง 
ปลอยหนาท่ีการบริหารใวใหกับผูบริหาร 
มืออาชีพจากภายนอกทั้งหมด เพราะ 
การขยายธุรกิจที ่ใหญขึ ้นจึงตองการ 
มืออาชีพเขามาดูแล และเนื่องจากคน 
ในครอบครัวไมสามารถบริหารจัดการ 

จ
ธุรกิจท้ังหมดได อยางไรก็ตามเม่ือครอบ- 
ครัวไดมีการวางแผนกลยุทธในการเติบ 
โต มี Road Map ที่ชัดเจน ดังนั้นการ 
สรรหาและพัฒนาคนเพื่อรองรับแผน 

การเติบโตนั้นจึงตองใหความสำคัญเปน 
อยางย่ิง รวมถึงผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
ตองมีความเปนมืออาชีพมากขึ้นเพื่อให 
สามารถทำงานรวมกันกับคนเกง โดย 
มุงที่ผลประโยชนในทางธุรกิจเปนหลัก  

สาเหตุหน่ึงท่ีทำใหธุรกิจครอบครัว 
ไมสามารถที่จะกาวขามสูการเติบโตใน 
ระดับตอไปได เน่ืองมาจากความลมเหลว 
ในการบริหารคนในองคกรนั่นเอง โดย 
ผูบริหารธุรกิจครอบครัวมักมองขาม 
เรื ่องการพัฒนาคนและการสรางแรง 
จูงใจในการทำงานอยางสิ้นเชิง จนไม 

สามารถรักษาพนักงานที่มีความรูความ 
สามารถไวได เปนสาเหตุของการลาออก 
หรือแมแตการทุจริตในองคกร ที่อยูก็ 
ทำงานไปวันๆ อยางไมมีประสิทธิภาพ  

โดยสาเหตุที่มักพบ คือ
1. เจาของธุรกิจ เขามาน่ังควบคุม 

ในหลายตำแหนงขององคกร ท้ังท่ีองคกร 
เติบโตในระดับที่ควรตองหาผูมารับผิด 
ชอบในตำแหนงนั้นๆโดยตรง ทำใหผู 
บริหารเหลานี้ไมมีเวลที่จะโฟกัสเรื่องที่ 
สำคัญกวา เชน การตัดสินใจในระดับ 
นโยบาย การมองหาโอกาสทางการตลาด 
ใหมๆ การเลือกการลงทุนที่เหมาะสม 
เปนตน ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหองคกร 
ไมสามารถกาวขามจุดเปลี่ยนที่สำคัญ 
และหากอยูในระยะนี้เปนเวลานานจะ 

ธุรกิจครอบครัว ตอน

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

การทำงานร่วมกับมืออาชีพ

สาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถท่ีจะ 
ก้าวข้ามสู่การเติบโตในระดับต่อไปได้ เน่ืองมาจาก 
ความล้มเหลวในการบริหารคนในองค์กรน่ันเอง 
โดยผู้บริหารธุรกิจครอบครัวมักมองข้ามเร่ืองการ 
พัฒนาคนและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
อย่างส้ินเชิง จนไม่สามารถรักษาพนักงานท่ีมี 
ความรู้ความสามารถไว้ได้ เป็นสาเหตุของการ 
ลาออก หรือแม้แต่การทุจริตในองค์กร ท่ีอยู่ก็ 
ทำงานไปวันๆ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
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ที่สุด
4. ธุรกิจครอบครัวไมมีการวาง 

แผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
ไมมีการสรางโอกาสการเติบโตในองคกร 
พนักงานทำงานโดยไมรูวา อีก 5 ป 
หรือ 10 ป ขางหนาตนเองจะเติบโตไป 
อยางไรในองคกร  

5. มุงการพัฒนาพนักงานเฉพาะ 
ในระดับหัวหนา หรือคนใกลชิด ไมได 
พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่จะ 
เติบโตข้ึนเปนระดับฝาย เม่ือองคกรขยาย 
มากข้ึนทำใหขาดบุคลากรระดับฝาย เกิด 
ความไมตอเนื่องของการบริหารงาน 

ปญหาตางๆขางตนเปนสาเหตุที่ 
ทำใหองคกรมีการบริหารแบบเดิมๆ 
เหมือนในชวงที่กอตั้ง คือ เถาแกสั่งงาน 
เองทุกอยาง ไมใหความสำคัญกับการ 

พัฒนาคน มองวาพนักงานเปนคาใชจาย 
มากกวาทรัพยสินที่สำคัญขององคกร 
จนถึงวันที่ธุรกิจพบกับทางตันจึงหันมา
เห็นความสำคัญแตก็มักเปนเรื่องที่สาย 
เกินไป เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยและการสรางความผูกพันของ 
พนักงานตอองคกรตองใชเวลาพอสมควร 
ซึ่งเถาแกหรือผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
ตองปรับแนวคิดและทัศนคติใหม หัน 
มาใหความสำคัญกับการดูแลคนอยาง 
จริงจัง

จากเถ้าแก่ สู่
ธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ   

สำหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัว 
การสรางจูงใจกับมืออาชีพที่ทำงานกับ 
ธุรกิจครอบครัวก็เปนอีกกลุมที่สำคัญ 

ทำใหธุรกิจเกิดความถดถอยในที่สุด 
2. ผู บริหารใชอารมณมากกวา 

เหตุผลหรือระบบที่เปนมาตรฐาน ไมได 
เรียนรูจะใชคนเกง มักติดการส่ังงานดวย 
ตนเอง ทำใหคนเกงไมสามารถแสดง 
ผลงานได สุดทายก็ตองลาออกไปที่อื่น

3. ผูบริหารของครอบครัวเขามา 
กาวกายการทำงานของพนักงานมาก 
เกินไป แมในเรื่องเล็กนอยก็ไมปลอย 
ใหพนักงานไดตัดสินใจโดยตรง ทำให 
พนักงานอึดอัด และรูสึกวาไมไดรับความ 
ไววางใจจากเจานาย  พนักงานจะขาด 
ทักษะของการคิดอยางสรางสรรค และ 
จะเลือกที่จะทำในสิ ่งที ่ถูกใจเจานาย 
มากกวาสิ่งที่เห็นวาถูกตอง พนักงาน 
เหลานี้ในระยะยาวจะขาดทักษะความ 
เปนผูนำและทักษะในการตัดสินใจใน 
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นอกเหนือจากตองสรางใหกับสมาชิก 
ครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการ 
ความกาวหนา การยอมรับจากผูที่เขา 
ทำงานดวยเชนกัน ตัวอยางเชนธุรกิจ 
โรงพยาบาลท่ีตองทำงานดานการแพทย 
และการรักษาพยาบาล ท่ีโดยปกติแพทย 
สวนใหญเมื่อทำงานมาระยะหนึ่งจะมี 
จุดที่จะเริ่มเบื่อกับงานของตัวเอง ใน 
ระหวางชวงเริ ่มตนเปนแพทยฝกหัด 
ตอนนั้นแพทยจบใหมยังตองการแสวง 
หาความชำนาญ และโอกาสในอาชีพ 
ทุกอยางดูเหมือนจะนาตื่นเตน ทาทาย 
จึงงายที่จะทำใหแพทยเหลานั้นรักษา 
ระด ับความนาสนใจในงานของตน 
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปความนาสนใจ 
เหลาน้ันจะเร่ิมจางหายไป หลังจากแพทย 
ไดรับทักษะความรูความชำนาญ ช่ือเสียง 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แพทย 
ตองการแลว การรักษาแรงจูงใจไมให 
แพทยซึ่งเปนบุคลากรที่สำคัญมากใน 
โรงพยาบาลเกิดอาการเบ่ือหนาย ซ่ึงทาย 
สุดก็อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ 
ในการทำงานไมมากก็นอย

สำหรับในสายอาชีพอื่น หลายๆ 
อาชีพก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เพียงแต 
ในบางอาชีพ คนเหลานั้นสามารถตัด 
สินใจเปลี ่ยนอาชีพและหยุดพักกอน 
เร่ิมตนอาชีพใหมไดงายๆ แตพวกแพทย 
หรืออาชีพที่เปนการชำนาญเฉพาะดาน 
เชน ทนายความ อาจารย สถาปนิก 
นักบัญชี เปนตน คงไมงายนักที่จะทิ้ง 
สิ่งที่เฝาพยายามมาหลายปกวาจะผาน 
เกณฑตางๆ ทางวิชาชีพ แมวาจะเกิด 
อาการเบ่ือหนายอยางมากก็ตาม ในขณะ 
ที่โลกแหงความเปนจริงกลับยังมีแรง 
กดดันจากบุคคลรอบตัวที ่ตางเชื ่อวา 

ทุกๆ วินาทีของการเปนแพทยคือ ชวง 
ชีวิตแหงความตื่นเตน ผจญภัย ตาม 
อิทธ ิพลของละครช ุดทางโทรทัศน  
เกี่ยวกับแพทยและการรักษาพยาบาล 
ดังนั้น ธุรกิจครอบครัวประเภทนี้จะทำ 
อะไรไดบาง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับตัว 
เองและทำงานในแตละวันใหประสบผล 
สำเร็จมากกวาที่เปนอยู ซึ่งการกำหนด 
มาตรการลงโทษ การใหลาภ ยศ สรรเสริญ 
อาจใชไมไดกับพวกมืออาชีพเหลานี้

ทฤษฎีแรงจูงใจ ที่หัวหนางาน 
ตลอดจนนายจางหลายตอหลายคนยัง 
คงใชกับลูกนองหรือพนักงานของพวก 
เขาอยูในปจจุบัน นักจิตวิทยาไดแสดง 
ใหเห็นมานานแลววาสวนใหญไมไดผล 
โดยเฉพาะทฤษฎีหลักๆท่ีเปนท่ีรูจักกันดี 
เชน วิธี  "Kick In The Ass" (KITA) หรือ 
ภาษาไทยเรียกวา วิธีการ “การลงโทษ 
(แบบเตะกน)” ซึ่งโดยทั่วไปหมายความ 
วา คุณจะถูกลงโทษ ถูกทำใหอาย ถูก 
รุมประนาม ตัดคาจาง หรือวิธีอื่นๆ เชน 
ในกรณีที่แพทยไมใหความรวมมือกับ 
ฝายบริหารของโรงพยาบาล การใชวิธีนี้ 
แทบจะไมชวยใหพวกแพทยหรือพนักงาน 
ที่ขาดแรงจูงใจเปนเวลานาน มีแรงจูงใจ 
ที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามพวกเขา 
สามารถแกลงทำเปนวาพวกเขากำลัง 
ทำงานหนักอยู หรือจะทำงานเพียงเพื่อ 
ใหอยูในระดับเทาท่ีจำเปนเพ่ือหลีกเล่ียง 
การถูกลงโทษจากกฎระเบียบดังกลาว 
โดยจะไมคิดทำไปมากกวานั้น แลวใน 
บางคร้ังเองพวกเขากลับใชเวลาสวนใหญ 
ของเวลาทำงานและความพยายามอยาง 
มากกับการคิดคนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยง 
การถูกจับไดเสียมากกวา 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบวา 

ส่ิงท่ีทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานมาก 
ที่สุดตามลำดับ ของสมาชิกครอบครัว 
และพวกมืออาชีพ คือ ความรูสึกประสบ 
ความสำเร็จและการไดรับการยกยอง 
ยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในผลงานของ 
ตน นอกจากน้ียังเปนเร่ืองของความสนุก 
ทาทายและชื่นชอบกับงานที่ทำอยูแลว 
ความรูสึกสำนึกในความรับผิดชอบใน 
งานที่ไดรับมอบหมาย (ซึ่งจะมีความ 
สำคัญข้ึนมาทันทีเม่ือคุณไมไดทำผลงาน 
ที่ดีอยางที่เคยทำเคยหวัง) และสุดทาย 
คือความรูสึกเรื่องความกาวหนาในสาย 
งานอาชีพของตัวเองสำหรับพวกมืออาชีพ 
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เม่ือผูบริหารธุรกิจครอบครัวทราบ 
ถึงสิ่งที่ทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
มากที่สุดแลวตอไปก็คงจะตองเอามา 
ปรับใชกับองคกร สิ่งแรกที่นาจะเริ่ม 
ดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ก็คือวาจะ 
ออกแบบและปรับเปล่ียนบรรยากาศการ 
ทำงานในหนวยงานอยางไรเพื่อจะให 
สอดรับกับสิ่งที่เปนแรงจูงใจสำคัญที่ได 
กลาวไวขางตน ตัวอยางเชน การประชุม 
รวมที่จัดโดยครอบครัวที่จะสามารถใช 
เปนโอกาสในการแสดงการยอมรับผล 
การทำงานที ่ดีของสมาชิกครอบครัว 
แทนที่จัดเปนแคงานปใหมรื ่นเริงเสีย 

เพียงอยางเดียว สมาชิกครอบครัวมี 
ความตองการในเรื่อง ความไววางใจ 
การมอบความอิสระในการทำงานดวย 
วิธีของตัวเองมากกวาที ่จะตองอยูใน 
กรอบของ “นโยบาย” ที่คุมเขมหรือ 
มาตรการหรือคำสั่งแตเพียงอยางเดียว 
ซึ ่งจะทำใหเกิดความรู สึกรับผิดชอบ 
สวนบุคคลและการมีสวนรวมเปนเจา 
ของในงานที่ไดรับมอบหมาย 

สำหรับในกรณีต ัวอยางแพทย 
ในธุรกิจโรงพยาบาล แพทยเหลานี้ยัง 
ตองการความรูสึกมีสวนรวมเม่ือมีความ 
สำเร็จในงานดีๆ ดวยกัน ซึ่งสงผลดี 

โดยตรงถึงตัวของแพทยเองดานแรงจูงใจ 
ของบรรดาแพทยจึงจะมีความภูมิใจใน 
ตัวเองจากผลงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ 
พวกแพทยยังตองการใหผูบังคับบัญชา 
มอบหมายงานชิ้นสำคัญๆ ที่ทำใหพวก 
เขามีโอกาสท่ีจะสรางช่ือเสียงในสายอาชีพ 
หรือรางวัลมากกวาหนาที่ปกติที ่ตอง 
ทำอยูแลว มีตัวอยางวิธีที่โรงพยาบาล 
Bethlem Royal and Maudsley 
Hospitals เขาไปชวยปรับเปลี่ยนดูแล 
การบริหารจัดการภายในเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
โดยหากมีคนไขเขามารักษามาก คนไข 
หน่ึงคนจะถูกแบงหนาท่ีภายในทีมแพทย 
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ผูมีความสามารถเฉพาะเพ่ือใหการรักษา 
ตามอาการ ดังนั้นจึงไมมีคนไขคนใด 
มีแพทยหรือพยาบาลที่จะรับผิดชอบ 
ทั้งหมดเพียงคนเดียว การที่คนไขไมใช 
คนไขประจำของแพทยหรือพยาบาล 
คนเดียวทำใหทุกคนรูสึกมีความรับผิด 
ชอบรวมกันตอคนไขนั้น และจะไมรูสึก 
วาเปนความสำเร็จของตนเพียงคนเดียว
มีการทำงานเปนทีมมากขึ้น

หากสมาชิกครอบครัวและมืออาชีพ 
ไมเห็นดวยหรือไมเขาใจกับเปาหมาย 
หลักขององคกร จะเปนผลใหมีมุมมอง 
ที่ตางกันตอเปาหมายงานของตน และ 
บอยครั้งมีการแกปญหาดวยการเพิ่มคา 
ตอบแทน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา 
การทำงานคงไมเหมาะสมในเปาหมาย 
ขององคกรนัก ผูเกี่ยวของจะตองหัน 
หนาเขาหากันและชวยกันคิดเกี่ยวกับ 
ลักษณะงานและการบวนการทำงานที่ 
เหมาะสมตอเปาหมายสวนตัวและองคกร 
โดยอาจจะตั้งเปนกลุมตัวแทนทานขาว 
กลางวันคุยกัน เปนตน เพราะเมื่อคำนึง 
ถึงตลาดแรงงานที่มีการแขงขันอยางสูง 
ในการแยงตัวบุคลากร จะเปนวิธีที่ดีที่ 
สุดในการรักษาผูบริหารผูซื่อสัตยหรือ 
มืออาชีพที่มีศักยภาพและปองกันไมให 
พวกเขาลาออกเม่ือพวกเขาจะไดรับการ 
เสนองานที่ดีกวาจากคูแขง นอกจากนี้ 
การพัฒนาโอกาสในสายอาชีพที่ทำงาน 
เปนสิ่งสำคัญในการสรางความรูสึกดาน 
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรับมือ 
กับความทาทายที่ยากและซับซอนมาก 
ขึ้น เชน การใหทุนไปเรียน MBA เพื่อ 
ใหเพิ ่มขีดความสามารถในดานการ 
บริหารจัดการและสามารถเขาใจบทบาท 
ของผู บริหารที ่ต องทำเพื ่อผู ถ ือหุ น 

เปนตน
กลยุทธตางๆ มุงเนนไปท่ีการสราง 

ขวัญกำลังใจในการทำงานมีชื่อเรียกที่ 
เปนสากลวา “การเพ่ิมคุณคางาน” หรือ 
Job Enrichment (The Vertical 

Expansion of Job) หัวใจสำคัญก็ 
คือความเขาใจวาสมาชิกครอบครัวและ 
มืออาชีพที่มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแนวโนม 
ที่จะทำงานหนักมากแตไมใชเพื่อเงิน 
บอยครั้งพวกเขาเปนคนจริงจังแมวาผล 
ตอบแทนจะต่ำ (แตตองหลังจากนั้นได 
สรางแรงจูงใจจนพวกเขากลายเปน 
พนักงานท่ีมีแรงจูงใจสูง) เราจะพบเสมอ 
วาพนักงานที่มีแรงจูงใจในระดับสูงยัง 
เปนพวกชอบทำงานหนักเสมอ โดยไม 
สนใจวาจะมีใครมาคอยตรวจสอบหรือ 
คอยติดตามดูหรือไม นั่นเปนสัญญาณ 
ใหเราทราบวาพวกเขาเปนพวกมีขวัญ 
กำลังใจที่ดี การเพิ่มคุณคางานยังทำให 
สมาชิกครอบครัวและมืออาชีพเขาใจ 

ตัวเองไดดีขึ้นและยังสรางความผูกพัน 
อยางลึกซึ้งกับงานของตน

อยางไรก็ตาม ปญหาที่มากับการ 
เพ่ิมคุณคางาน ก็คือ การเพิ่มคุณคางาน 
เองนั ้นตองการใหเราอุทิศเวลาตาม 

จำเปนเพ่ือคิดใหลึกมากกวาเดิม วาทำไม 
เราถึงตองทำงานและตองการอะไรจาก 
การทำงาน บอยครั้งมืออาชีพมักถูกผูก 
ติดอยูกับวงจรธุรกิจแบบเดิมและระบบ 
การประเมินผลงาน พวกเขาเหลานั้นจึง 
ไมเต็มใจนักที่จะอุทิศเวลาเพื่อทำงาน 
แบบนี้ และยังคงสนใจที่จะทำแตในสิ่ง 
ที่ใหผลดีตองานของตนในระยะสั้น

การรวมกันกำหนดขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบ (Job Description) ของ 
ตำแหนงงานแตแรกเริ่ม ไมใชเปนขอบ 
เขตหนาที่แบบเดิมๆ ที่ใชตามๆ กันมา 
หรือกำหนดจากผูบริหารฝายเดียว จะ 
กอใหเกิดประโยชนที่ก็คือ การมีสวน 
รวม การยอมรับ และเขาใจงานของตน 

ผลจากการวิจัยทางวิชาการพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิด
แรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดตามลำดับของ 
สมาชิกครอบครัวและพวกมืออาชีพ คือ ความ 
รู้สึกประสบความสำเร็จและการได้รับการยกย่อง
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในผลงานของตน 
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความสนุก ท้าทาย 
และชื่นชอบกับงานที่ทำอยู่แล้ว ความรู้สึกสำนึก 
ในความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(ซึ่งจะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีเมื่อคุณไม่ได้ทำ 
ผลงานที่ดีอย่างที่เคยทำเคยหวัง) และสุดท้าย 
คือความรู้สึกเรื่องความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
ของตัวเองสำหรับพวกมืออาชีพ 
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จึงจะสามารถทำงานนั ้นดวยจุดแข็ง 
ของตนเอง ชวยใหสนุกกับการไปทำงาน 
ในระยะยาวก็จะสงผลที่ดีขึ้น ทั้งในแง 
คุณภาพ การทุมเท และความผูกพัน 
ในงาน

การเพิ ่มคุณคางานผลักดันให 
บุคลากรไมตองตั้งคำถามมากมายวา 
งานนั้นงานนี้ที่มอบหมายใหนั้นจริงๆ 
แลว อยูในขอบเขตงานที่เขียนไวใน 
สัญญาจางและแผนการพัฒนาผูสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัวหรือไม และไมตองการ 
ฝนทนตอความเบื่อหนาย ซ้ำซาก ตาม 
ความรูสึกของบุคลากรที่เปนเพียงเพื่อ 
ชวยใหวงจรมาตรฐานการผลิตหรือ 
บริการดานตางๆ ของบริษัทนั้นดำเนิน 
ไดเทานั้น 

การเพิ่มคุณคางานชวยทุกคนใน 
องคกรมุงความสนใจไปที่แงมุมดีๆ ใน 
งาน เพ่ือคิดเก่ียวกับคุณภาพเชิงบวกของ 
เรา และเพื่อจัดการงานของตนตามจุด 
แข็งท่ีมีมากกวาท่ีจะไปมัวกังวลกับปญหา 
และทุมเทกำลังทั้งหมดเพื่อแกไขปญหา 
นั้น หัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณคางาน 
ก็คือแนวคิดพื ้นฐานที ่วาบุคลากรใน 
องคกรสวนมากตองการทำงานใหดีท่ีสุด 
แตคุณในฐานะผูนำการเปลี่ยนแปลง 
หรือผูบริหารยุคใหมตองทำใหสมาชิก 
ครอบครัวและมืออาชีพรูวาจริงๆ แลว 
การมาทำงานทุกวันนาสนุก และมีคุณคา 
มากเพียงไร

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหาร 
สูงสุดในองคกรเปนตัวแปรที่สำคัญใน 
การสรางแรงจูงใจในสมาชิกครอบครัว 
คนอื่นๆ ที่ทำงานรวมกัน และมืออาชีพ 
ผูบริหารจะตองวางระบบการทำงาน การ 
ประเมินผลงานที่ถูกตองชัดเจน และตัว 

ผูบริหารที่บางครั้งเปนเจาของดวย ก็ 
ตองเช่ือและอยูในระบบขององคกร การ 
สรางบรรยากาศการทำงานท่ีเปนมืออาชีพ 
อยางแทจริง นอกจากนี้ ทัศนคติในการ 
จายคาตอบแทนกับสมาชิกครอบครัวก็ 

ตองถูกตองคือควรจะจายคาตอบแทน 
ไมนอยกวาตลาดและเปนไปตามระบบ 
ของบริษัท หากระบบคาตอบแทนของ 
บริษัทไมสามารถจายได ครอบครัวตอง 
รับภาระคาใชสวนเกินท่ีจะจายใหสมาชิก 
ครอบครัวที่เขาทำงานเพื่อรักษาระบบ 
ของบริษัทไว สิ่งพื้นฐานเหลานี้หากไม 
ดำเนินการอยางเหมาะสมจะบอนทำลาย 
แรงจูงใจการทำงานในธุรกิจครอบครัว 
อยางมาก

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional 
Organization) 

การบริหารจ ัดการองคกรโดย 
พนักงานที่เปนมืออาชีพในรูปแบบที่ 
เรียกวา “Professional Organization” 
เปนแนวทางการบริหารธุรกิจที่สำคัญที่ 

จะทำใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยาง 
รวดเร็ว โดยปจจัยสำคัญของการปรับ 
เปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานจาก 
ระบบเถาแกมุ งสู ความเปนมืออาชีพ 
คือ การใหความสำคัญในเรื่องของการ 

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร  
ซึ่งเปนหัวใจที่สำคัญในการขับเคลื่อน 
กลยุทธ ผูบริหารควรที่จะพิจารณาการ 
บริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองสำคัญ 
(Human Resource Focus) 5 ดาน 
ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถ 
และเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช่ือมโยงและ 
สงผลตอการดำเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนใน 
องคกร

4. การพัฒนาคนใหมีความสามารถ 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. การรักษาและสรางความผูกพัน 
ใหกับคนในองคกร 

การบริหารจัดการองค์กรโดยพนักงานที่เป็น 
มืออาชีพในรูปแบบที่เรียกว่า “Professional 
Organization” เป็นแนวทางการบริหารธุรกิจ 
ที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตอย่าง 
รวดเร็ว โดยปัจจัยสำคัญของการปรับเปลี่ยน 
แนวทางการดำเนินงานจากระบบเถ้าแก่มุ่งสู่ 
ความเป็นมืออาชีพ คือ การให้ความสำคัญใน 
เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ในองค์กร  
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»‚ãËÁ‹ ¡ÑºÁØÁÁÍ§ãËÁ‹ 360 Í§ÈÒ áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹à´‹¹ á¹Ç¤Ô´´Õ ¢Í§»ÃÐ¸Ò¹ YEC àºÍÃ�ãËÁ‹ ·Õè 

à¾Ôè§ÃÑºäÁŒμ‹Í¨Ò¡¤¹à´ÔÁ μŒÍ§ÂÍÁÃÑºÇ‹Ò à¢Ò¤¹¹ÕéÁÒáÃ§¨ÃÔ§ ¡Ñº»ÃÐ¸Ò¹ YEC ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ »‡ÒÂá´§ ¤Ø³ 

ÊË¾Ñ¹¸ � ÃØ‹§âÃ¨¹¾Ò³ÔªÂ� ËÃ×Í ¤Ø³ËÁÙ  ¼ÙŒ·ÓË¹ŒÒ·Õè¤Çº 2 μÓáË¹‹§ ÃÑé§μÓáË¹‹§ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ 

¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕÍÕ¡´ŒÇÂ Ö̈§äÁ‹μŒÍ§Ê§ÊÑÂ¡Ñº¼Å§Ò¹â´´à´‹¹¨Ò¡¡ÒÃ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ YEC Pitching ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ 

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹ YEC 77 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¼Å§Ò¹ “¡Å‹Í§äÁŒ¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹” ·ÕèäÁ‹àº ÁÕäÍà´ÕÂμÍº 

â¨·Â�â´¹ã¨Í§¤�¡Ã´Ñ§ ¸¡Ê ¨¹¡ÅÒÂà»š¹¼Å§Ò¹ÊØ´»˜§!!...·ÕèÂÑ§μ‹ÍÂÍ´ä»ä Œ́ÍÕ¡ä¡Å ·Ñé§ã¹á§‹¡ÒÃ¼ÅÔμ áÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ 

ÊÔ¹¤ŒÒä»ÂÑ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕ·Õ·‹ÒÇ‹ÒáÃ§¨Ðμ¡«Ð´ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé·‹Ò¹»ÃÐ¸Ò¹ËÁÙÂÑ§à»š¹¼ÙŒºØ¡àºÔ¡ GreenKan 

Farm Outlet 1 ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ 1 ÃŒÒ¹¤ŒÒà¡ÉμÃªØÁª¹ áÅÐ¾Ø‹§à»‡ÒÍ¹Ò¤μ¨Ð¾Òà¡ÉμÃ¡Ã¡ÒÞ¨¹ºØÃÕà¢ŒÒÊÙ‹μÅÒ´ Modern 

Trade ã¤Ãá¹Ð¹ÓÇ‹ÒÍÐäÃ´Õ ̈ Ð·ÓËÁ´ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁà¢×èÍÇ‹Ò “·Ò§à¢ŒÒ ¤×Í ·Ò§ÍÍ¡ ¶ŒÒàª×èÍÇ‹Ò´Õ ¡çÅØÂä»àÅÂ äÁ‹ãª‹¡çá¤‹à´Ô¹¡ÅÑº 

ÍÍ¡ÁÒ·Ò§à ỐÁ”

ป

สหพันธ์ รุ่งโรจนพาณิชย์

คุณสหพันธ์ เป็นใคร
คุณสหพันธ รุงโรจนพณิชย หรือ 

คุณหม ูเปนศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอกาคาไทย ปจจุบัน 
ทำหนาที ่สานตอธุรกิจครอบครัวใน 
จังหวัดกาญจนบุรี จำหนายรถสิบลอ 
กอนขยายธุรกิจจำหนายรถบานมือสอง 
ชื่อ ปอฮวดเสง และตลาดรถบาน PHS 
และยังไดนำธุรกิจกอสรางทาวนเฮาส 

ธุรกิจเดิมของครอบครัวกลับมาทำใหม 
แบบไปไดสวยทีเดียว กอนจะไดรับ 
เลือกตั้งใหดำรงตำแหนงประธาน YEC 
กาญจนบุรี และตอมาไดรับเลือกต้ังเปน 
รองประธานหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
ร้ัง 2 ตำแหนงไปพรอมกัน ซึ่งตองใช 
ความมุ งม ั ่นเพราะตองจัดสรรเวลา 
ในการบริหารทั้งธุรกิจ สวนตัว และ 
กิจกรรมเพื่อสวนรวมในเวลาเดียวกัน

ผลงานเด่น ในฐานะ
ประธาน YEC@KAN

ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจให
แกตัวคุณหมู ชาวสมาชิก YEC@KAN 
และทุกฝายที่เกี่ยวของ คุณหมูบอกวา 
ผลงานนี้มาจากหลายมันสมอง กับ 
หลายสิบมือของสมาชิก YEC@KAN 
อยางแทจริง เปนการรวมมือกันทำงาน 
เพื่อ Pitching โครงการของขวัญปใหม 
ที่ตอบโจทยความเปนธนาคารเพื่อการ 
เกษตร หรือ ธกส. ที่จะนำไปมอบใหแก 
ผูบริหารทุกกระทรวง และหนวยงานตาง  ๆ
โดยทีม YEC@KAN ไดตกผลึกแนวคิด 
งานฝมือจากเกษตรกรในลักษณะกลอง 
ไมที่มี Story ภายในบรรจุผลิตภัณฑ 
ของดีจากเกษตรกรกาญจนบุรี ไมวา 
จะเปนขาวสายพันธุดีเพื่อสุขภาพ น้ำ 
แกงสม และชารสชาติดี เปนตน  ดวย 
ความคิดสรางสรรคที ่แปลกแตกตาง 
เพราะเปนช้ินของขวัญท่ีเต็มไปดวยพลัง 
ความหวังความรวมมือของเกษตรกร 
ไทย โดยมีชาว YEC@KAN ทุกคนลงมือ 
ทำเอง 100% จึงเปนความภูมิใจอยาง 

Think YEC@KAN Think of “BOX’
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มากที่ผลงานชิ ้นนี ้ไดควารางวัลชนะ 
เลิศ เปนออเดอรผลิตถึง 2,000 กลอง 

“ตองยอมรับวา ตอนไปพรีเซนต 
แนวคิด และแบบ งานของเรายังไมพรอม 
100% เราคิดวา เรายังทำไดดีมากกวา 
น้ีอีก ผมภูมิใจมากท่ีคณะกรรมการ ธกส. 
มองเห็น และชอบคอนเซ็ปตของเรา 
ใหโอกาสเราไดปรับปรุงใหดีขึ้น และ 
ไดรับคัดเลือกใหเปนผู ผลิตกลองไม 
ของขวัญอยางเปนทางการ”

จากการจุดประกาย 
สู่การต่อยอด

เมื่อผลงานแรก ไดแสดงใหเห็น 
ความรวมมือกันอยางเขมแข็งของทีม 
YEC เพื่อขับเคลื่อนผลงานใหแกชุมชน 
ชาวกาญจนบุรีอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน 
ผลงานนี้จึงไดรับการตอยอดจากของ 
ขวัญปใหมของธกส.สู การเปนกลอง 

ของขวัญของดีกาญจนบุรี โดยการขยาย 
การผลิตไปสูสวนตางๆของกาญจนบุรี 
อาท ิสรางงานใหแกผูตองขังในเรือนจำ 
ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุร ีไดมีงานทำ ใช 
เวลาในการผลิตกลองไม และนำสินคา 
จากกรีนกาญจน ฟารม เอาทเลท 
ซุปเปอรมารเก็ตของชุมชนชาวกาญจนบุรี 
มาบรรจุในกลองไมของดีกาญจนบุรี 
กลายเปนสินคาขายดีชวงปใหม และ 
เทศกาล

“ตอนนี้เรากำลังคุยกับ K Bank 
ธนาคารกสิกรไทย เพื่อจะนำกลองไม 
ของดีเมืองกาญจน เปนสวนหนึ่งในการ 
แลก point บัครเครดิตของธนาคารฯ 
เพราะปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 3-4 ลาน 
คน มีการนำ point แลกขาวชวยชาวนา 
ยังทำได ดังนั้นถาโครงการนี้สำเร็จจะ 
ทำใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดตลอด 
ทั้งป และขาวในจังหวัดก็จะมีที่ระบาย 

เราคาดหวังวาเราจะไดต้ังเคานเตอรแลก 
Point ที่สำนักงานใหญของธนาคาร 
และสาขา 3 แหงในกรุงเทพกอนจะ 
ขยายไปยังสาขาตางจังหวัด ขณะนี้เรา 
ขึ ้นแบบสงใหธนาคารพิจารณาแลว 
คิดวาความเปนไปไดคอนขางสูง”

กล่องไม้ใบเล็กๆ ที่ 
จุดประกายความคิดแก่ YEC

เพราะผลงานชิ ้นนี ้จ ุดประกาย 
ทำใหทั้งสมาชิก YEC และผูที่เกี่ยวของ 
เกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ 
เพื ่อจะกาวสู การเปนผู ผลิตเต็มตัว 
การที ่ผลงานชิ ้นนี ้มาไดไกลขนาดนี ้ 
หอการคากาญจนบุรีภูมิใจที่ผลงานเปน 
ที่ยอมรับ กับแนวคิด 1 รานคาเกษตร 
ชุมชน 1 หอการคา ที่จะสามารถสราง 
งานที ่เช ื ่อมโยงกันกับหอการคาทุก 
จังหวัด เชนเดียวกับ Green Shop 
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หรือ กรีนกาญจน ฟารม เอาทเลท 
ที่เปรียบเสมือน รานสะดวกซื้อ เซเวน 
อีเลฟเวน ซึ่งเปนจุดที่ YEC ทุกจังหวัด 
สามารถนำสินคามาวางจำหนายได 
เปนสิ่งที่หอการไทยตองการจะเห็น

อีกหนึ่งช่องทางการ
กระจายสินค้าด้วยแนวคิด
คนรุ่นใหม่

คุณหมูเสริมวา นอกจากชองทาง 
การจำหนายสินคาเกษตรชุมชนผาน 
ทางหนาราน ที่เปนจุดแวะพักของนัก 
ทองเที่ยว และชาวชุมชนกาญจนบุรี 
แลว YEC@KAN ไดพัฒนาชองทาง 
การขายสินคาออนไลน ตามยุคสมัย 
ผานทาง Facebook Green Kan 
Farm Outlet ซึ่งไดพัฒนาไปเปน 
Healthy Fan page เปนแหลงรวม 
สินคาเพื่อสุขภาพ มีการแนะนำสินคา 

ใหมๆ ตอเนื่อง ผูซื้อสามารถออรเดอร 
สินคาผานชองทางนี้ได

“อนาคตเราวางแผนวา จะนำ 
โมเดล กรีนกาญจน ฟารม เอาทเลท 
เขาสู Modern Trade ในจังหวัดที่มี 
หางสรรสินคาโรบินสัน เราคาดหวังวา 
จะไดเห็นโมเดลนี้กระจายออกไปทั่ว 
ประเทศ”

กรีนกาญจน ฟารม เอาทเลท 
เปนตลาดขนาด 2 คูหา 1 คูหาขาย 
สินคาขาว อีก 1 คูหาขายสินคาเกษตร 
ชุมชนเนนความทันสมัย ตั้งอยูตรงขาม 
สภ.เมืองกาญจนบุร ีที่มาเกิดจากความ 
รวมมือของ 5 หนวยงานหลักไดแก 
หอการคากาญจนบุรี พาณิชยจังหวัด 
กาญจนบุรี กรมการคาภายใน ธกส. 
วิสาหกิจชุมชน เพื่อตองการพัฒนาให 
เปนชองทางจำหนายสินคาเกษตรชุมชน 
และสินคาเกษตรจาก YEC

เคล็ดลับความสำเร็จของ 
YEC@KAN

ในฐานะประธาน YEC กาญจนบุร ี
ไดเปดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ ทำให 
สมาชิก YEC 100 คน มารวมกลุมกัน 
อยางเหนียวแนน และทำงานรวมแรง 
รวมใจกันขนาดนี้ สิ่งสำคัญเริ่มตนมา 
จากการที่ผูใหญใหโอกาส เราพรอมทำ 
ทุกอยางที่ผูใหญแนะนำ เพราะเชื่อวา 
ความออนนอมถอมตน การใหเกียรติ 
ผูใหญเปนสิ่งที่ดีที่สมาชิก YEC ควรมี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรฝนทำในสิ่ง 
ที่ผูใหญไมเห็นดวย และสุดทายสมาชิก 
YEC จะตองทำงานประสานกันเปนทีม 
มีการปรึกษากันตลอด จึงจะนำไปสู 
ความสามัคคีและเปนอันหนึ่งอันเดียว 
กัน และผลงานที่ดีที่รับประโยชนกัน 
ทุกฝายในที่สุด 
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