






ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งภาค 
การเกษตร และอุตสาหกรรม ยางพาราเปนพืชที่มีความเกี่ยวของกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบกิจ 
การยาง โดยยางพาราสามารถสรางรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง ไมนอยกวา 1 ลาน 
ครัวเรือน และกอใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรม 200,000 คน ประเทศไทยเปนผูสงออกยางพาราและ 
ผลิตภัณฑยางอันดับหนึ่งของโลก แตประเทศไทยมีปญหาราคายางตกต่ำตั้งแตป 2557 เปนตนมา สงผลกระทบ 
อยางรุนแรงแกครัวเรือนชาวสวนยาง และปญหายางพาราของไทย ไมไดมีเฉพาะปญหาราคายางพาราตกต่ำ แตยัง 
มีปญหาเรื่องการจัดการสวนยาง ความหลงผิดและกับดักทางสถาบันที่นำไปสูนโยบายที่ผิดพลาด และการจัดการ 
ผลผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑยาง ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเปนตองมีแผนยุทธศาสตรยางพารา 
ซึ่งในอดีตประเทศไทยไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรยางพารามาแลว 3 ฉบับ คือ ยุทธศาสตรพัฒนายางพารา 
ครบวงจร (2542-2546) แผนการปรับโครงสรางยาง และผลิตภัณฑยาง พ.ศ.2549-2551 และยุทธศาสตรพัฒนา 
ยางพารา พ.ศ.2552-2556 สำหรับยุทธศาสตรยางพารา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จะเปนแผนยุทธศาสตรฉบับที ่
4 ของไทย ฉบับนี้จึงขอนำเรื่อง ยุทธศาสตรยางพารา ระยะ 20 ป มาเปนรายงานพิเศษฉบับนี ้

และฉบับนี้ Economic Review พบกับบทสัมภาษณ จาก ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณ 
เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับการพยากรณ “เศรษฐกิจประเทศไทยจะไปทางไหน สรุปวา ดีขึ้น 
หรือแยลง?” และ สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) เสนอเรื่อง “การประเมินผลกระทบ 
จากนโยบายการคาการลงทุนของกลุมประเทศ BRICs ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และตอดวยบทความจาก 
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “ผาสงออกไทยครึ่งปแรก มองอนาคต 
สงออกไทยครึ่งปหลัง” และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “เมียนมา... 
Super Highway สูพี่ใหญแหงเอเชีย” และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กับเรื่อง “อุตสาหกรร 
มสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย:  การแสวงหาอัตลักษณในความหลากหลาย”  โดย เชษฐา อินทรวิทักษ

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section กับเรื่องของ Innovation-Driven Entrepreneurship เรื่อง “MIT 
Venture Café” โดย ผศ.ดร. วัชรวี จันทรประกายกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตอดวย ศาสตรธุรกิจครอบครัว โดย ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนการสื่อสารของคน 
สองรุน” ปดทายกับคอลัมนสัมภาษณ Inspire SMEs กับการสัมภาษณนักธุรกิจสาว คุณธีรภัทร พบครุฑ CEO 
มาแรง Startup บริษัท จมูกอิเล็กโทรนิกส จำกัด และ YEC Update กับ คุณวิษณุ ตราชูวณิช (คุณโอ) ประธาน 
YEC จังหวัดเพชรบุรี 

ฉบับนี้ กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็มและตอยอดแนวคิด ทั้งเนื้อหาวิเคราะหเศรษฐกิจใน 
ประเทศ และ ตางประเทศ แบบ inside-out และ outside-in และความรูดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and Business Review จะเปนคุณประโยชนในการ 
ตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การสื่อสารของคนสองรุนตอน การสื่อสารของคนสองรุน

เศรษฐกิจประเทศไทยจะไปทางไหนเศรษฐกิจประเทศไทยจะไปทางไหน
สรุปวา ดีขึ้น หรือ แยลง?สรุปวา ดีขึ้น หรือ แยลง?

เมียนมา… เมียนมา… 
Super Highway Super Highway 
สูพี่ใหญแหงเอเชียสูพี่ใหญแหงเอเชีย

10

"เศรษฐกิจไทยฟนแลว ดีขึ้นแลว และจะดีขึ้นตอไป 
แบบคอยเปนคอยไปในครึ่งหลังของปนี้ แลวจะโดดเดนมากขึ้น

ในปหนา"  เพราะการสงออกฟนตัวดีขึ้น การทองเที่ยว 
ที่ขยายตัวอยางโดดเดน ตัวเลขการบริโภคสินคาคงทน

โดยรถยนต รถจักรยานยนต รถยนตเชิงพาณิชยเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ และการลงทุนของภาครัฐ 

ที่จะเริ่มเขามาอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบ 
เศรษฐกิจไทยในครึ่งปหลัง  

MIT Venture Café นี้บริหารงาน
โดย Venture Café Foundation 

โดยเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไร และ 
ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีตามกฎหมาย 

โดย Venture Café Foundation นี้
จัดตั้งโดย Tim Rowe และ 

Horst von Wendorff  

อินเดียและจีนที่มีประชากรรวมกันราว 2,600 ลานคน
หรือเกือบ 40% ของประชากรทั้งโลก ขณะเดียวกัน

ทั้งสองประเทศพี่ใหญแหงเอเชียก็ใหความสำคัญในการสราง 
ความรวมมือกับภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม และไทย) มากขึ้น โดยเฉพาะการใชเมียนมาเปน 
หนึ่งในประตูสู CLMVT และอาเซียน ดังนั้น ในทางกลับกัน 

ไทยยอมสามารถใชเมียนมาเปน Super Highway สู 
อินเดียและจีนไดเชนกัน ซึ่งจะเปนประโยชน

อยางมากในการขยายตลาด
การคาการลงทุนของ
ไทยในระยะถัดไป

                   ในกลุมประเทศ BRICS นั้น
                  “ไทยมี FTA รวมดวยเพียง
                2 ประเทศเทานั้น คือ จีน กับ
      อินเดีย โดยมีเฉพาะจีนเทานั้นที่เจรจา
     เสร็จสิ้น ครบถวนทุกรายการสินคาแลว      
   ขณะที่อินเดียมีความตกลงบังคับ ใชจริงกับ
    สินคาเพียง 82 รายการ เทานั้น” ดังนั้น “ไทย
    จึงจำเปนตอง พิจารณาการทำ FTA กับทั้งอินเดีย  
     และกับชาติสมาชิกของกลุมประเทศ BRICS ที่เหลือ”    
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การประเมินผลกระทบจากการประเมินผลกระทบจาก
นโยบายการคาการลงทุนนโยบายการคาการลงทุน
ของกลุมประเทศ BRICS ของกลุมประเทศ BRICS 
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)

ในครอบครัวนั้นประกอบไปดวย
คนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งเมื่อทำงาน
รวมกันจึงกอใหเกิดปญหาหลายอยาง

โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดตางระหวาง
คนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุทั้งในเรื่องของลักษณะวัฒนธรรมไทย
ที่มีการสื่อสารกันนอย การอบรมเลี้ยงดูลูก 

ในแตละครอบครัว (Parenting) และชองวาง 
ระหวางวัย (Generation Gap) เปนตน MIT

Venture Cafe
MIT
Venture Cafe









"เด ินไปทางไหนก็ม ีแต  
คนพูดว าเศรษฐก ิจแย  
แตทำไมรัฐบาลจึงบอกวา 

เศรษฐกิจดีขึ้น" เปนคำพูดที่ผมไดยิน 
แทบทุกวันในระยะหลัง พรอมกับคำ 
ถามตัวโตที่โยนใสผมรัวเปนปนกล วา 
"ทำไมอาจารยจ ึงบอกวาเศรษฐกิจ 
ไทยดีขึ้นและกำลังจะดีขึ้นในชวงครึ่ง 
ปหลัง ยอดขายของพวกผมยังไมดีขึ้น 
เลย ทุกคนทุกจังหวัดก็บอกวาเศรษฐกิจ 
แยทั้งนั้น" เราลองมาวิเคราะหกันดี 
กวามั้ยครับวา "เกิดอะไรขึ้นกับภาวะ 
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน?"

ทำไมเศรษฐกิจไทยจึงเหมือน 
ทวิภพอยางนี้ เหมือนกับการพูดถึง 
เศรษฐกิจของคนละประเทศ ฝงหนึ่ง 
ก็ออกมาพูดวาเศรษฐกิจไทยดีขึ้นและ 
กำลังดีขึ้นตอไป พรอมปรับขึ้นตัวเลข 
การคาดการณ อัตราการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจไทยกันเปนทิวแถว หลาย 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจทั ้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ขณะที่อีกฝงซึ่งสวนใหญ 
คือพอคาแมขาย และประชาชนแทบ 
ทุกหยอมหญา ยังรูสึกวาเศรษฐกิจ 
ไทยยังไมคอยดี เงินทองยังหาไดไม 

เศรษฐกิจประเทศไทย
จะไปทางไหน
สรุปว่า ดีข้ึน หรือ แย่ลง?

คลองตัว ยอดขายสินคายังดูนิ่งๆ และ 
ตัวชี้วัดที่สำคัญคือเงินทองในกระเปา 
ยังหายาก และมีไมมาก

ลองมาวิเคราะห์เหตุผล
ที่บอกว่า เศรษฐกิจดีขึ้น

มาดูกันดีกวาครับวา นอกจาก 
รัฐบาลแลว มีใครบอกอีกวา เศรษฐกิจ 
ไทยปรับตัวดีข้ึนจากปท่ีแลวท่ีเศรษฐกิจ 
ขยายตัวไดเพียง 3.2% หนวยงานแรกๆ 
ที่สงสัญญาณนี้หนวยงานของภาครัฐ
นั่นเอง คือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ที่ออกมาบอกวา สศค. กำลัง 
พิจารณาปรับประมาณการเศรษฐกิจ 
ป 2560 เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ตั้งไว 3.6% 
หลังจากมีปจจัยท่ีสงผลบวกตอเศรษฐกิจ 
มากขึ้น โดยเฉพาะการสงออกที่ขยาย 
ตัวสูง โดย 5 เดือนแรกของป 2560 
ขยายตัวถึง 7.2% ตามมาดวยสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่บอกวา 
สศช.จะประเมินตัวเลข GDP ของปนี้ 
ใหมอีกครั้ง โดยมีแนวโนมจะขยายตัว 
เกินกวากรอบท่ีคาดการณไวท่ี 3.3-3.8% 
โดยคาดวา จะขยายตัวมากกวา 3.5% 

รวมถึงการสงออกที่มีโอกาสทบทวน 
ใหสูงกวากรอบเดิมที่คาดวา ปนี้จะ 
ขยายตัว 3.6% ซึ่งการสงออกของปนี้ 
จะขยายตัวไดสูงถึง 5% นอกจากนี้ 
ยังมีปจจัยบวกอื่นๆ เสริมเพิ่มเติมจาก 
ภาครัฐ เดินหนาโครงการลงทุนโครง 
สรางพื้นฐานและการลงทุนภาคเอกชน 
คาดวาจะเริ่มฟนตัวขึ้น

แจงหลายปัจจัย ชี้นำไปใน 
แดนบวก

หนวยงานท่ีปรับตัวเลข GDP อยาง 
เปนทางการแลวคือ ธนาคารแหงประเทศ 
ไทย (ธปท.) ไดปรับประมาณการตัวเลข 
GDP ในปนี้ใหมมาอยูที่ 3.5% จาก 
เดิมที่คาดวา GDP จะขยายตัวเพียง 
3.4% เพราะการสงออกขยายตัวดีขึ้น 
เปน 5.0% จากเดิมคาดขยายตัวเพียง 
2.2% นอกจากนี้ภาคเอกชนเริ่มปรับ 
GDP ตามมาเปนระยะๆ โดยคณะ 
กรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) เห็นวาแนวโนมการสงออกทั้ง 
ป 2560 นาจะขยายตัวสูงกวาที่คาด 
ไว โดยจะอยูที่ 3.5-4.5% จากเดิม 
คาดการณไวที่ 2.0-3.5% แตยังคง 

ด
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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รัฐบาลลงทุนไมมาก และเอกชนชะลอ 
การลงทุน แลวยังถูกซ้ำเติมดวยราคา 
พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำใหกำลัง 
ซ้ือท้ังภาคประชาชนและภาคเอกชนซึม 

ลงท้ังประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ประกอบกับรัฐบาลปราบปรามธุรกิจ 
นอกระบบผิดกฎหมายและธุรกิจสีเทา 
ทำใหเงินทองหมุนเวียนในระบบนอยลง

ทุกฝ่ายยังคงต้องเผ้าดู
ทิศทางต่อไปอย่างมีความ
หวังว่า จะไม่มีปัจจัยเสี่ยง
ขัดขวางสัญญานดีขึ้น
ของไทย

การที่เศรษฐกิจมหภาคของไทย
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ซึ่งใครก็ตามที่ 
ใชหลักวิชาการดานเศรษฐศาสตรและ 
ประสบการณดานธุรกิจมาวิเคราะห 
ตองพูดเปนเสียงเดียวกันวาเศรษฐกิจ 
ไทยฟนแลว และจะปรับตัวดีขึ้นอยาง 
ตอเนื่องถาไมมีความเสี่ยงเพิ่มเติม แต 
อาจเปนการฟนตัวแบบชาๆ คอยเปน 
คอยไปตามความเสี ่ยงที ่มีอยู ในไทย 
และในระดับโลก แตการที่เศรษฐกิจ 
จุลภาคหรือภาคประชาชนยังไมฟนนั้น 
รัฐบาลตองเรงมาตรการกระจายเม็ดเงิน 
ลงสูทองถิ่นใหมากในชวงที่ราคาพืชผล 
ทางการเกษตรตกต่ำแบบนี้ครับ

ติดตามราคาน้ำมันโลก ความผันผวน 
ของคาเงิน และมาตรการทางการคา 
ของประเทศคูคาสหรัฐในระยะตอไป 
ดวย โดย กกร..ยังเห็นวา อัตราการ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2560 จะ 
อยูในระดับ 3.5-4% ขณะที่ศูนยวิจัย 
กสิกรไทยไดปรับตัวเลข GDP ในปนี้ 
จะเติบโตดีขึ้นจากที่คาดไวเดิมที ่ 3.3% 
เปน 3.4%

ศูนย์พยากรณ์ยืนยัน 
ขณะนี้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น
แล้ว และจะดีขึ้นเรื่อยๆ ใน
ครึ่งปีหลัง

สำหรับศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ยังยืนยันความเห็นเดิมวา "เศรษฐกิจ 
ไทยฟนแลว ดีขึ้นแลว และจะดีขึ้น 
ตอไปแบบคอยเปนคอยไปในครึ่งหลัง 
ของปนี้ แลวจะโดดเดนมากขึ้นในป 
หนา"  เพราะการสงออกฟนตัวดีข้ึน การ 
ทองเที่ยวที่ขยายตัวอยางโดดเดน ตัว 
เลขการบริโภคสินคาคงทนโดยรถยนต 
รถจักรยานยนต รถยนตเชิงพาณิชย 
เริ่มปรับตัวดีขึ้นในชวง 5 เดือนแรกของ 
ปนี ้ และการลงทุนของภาครัฐที่จะเริ่ม 
เขามาอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
ไทยในครึ่งปหลัง  โดยศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ ยังยืนตัวเลขอัตรา 
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 
2560 ไวที่เดิมที่เคยแถลงขาวไวเมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน 2559 วา จะขยายตัว 
3.6% ในปนี้ โดยยังไมไดมีการปรับ 
ตัวเลขการคาดการณ GDP แตอยางใด

อดทนใจรอสักนิด การ
เติบโตจะดำเนินไปแบบช้าๆ

“หลายครั้งหลายคราที่ผมแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย 
ในระยะหลังๆ ผมยังคงย้ำคำพูดเดิมๆ 

วา "เศรษฐกิจไทยยังฟนตัวแบบชาๆ และ 
เปราะบาง" น่ันหมายความวา เศรษฐกิจ 
เพิ่งเริ่มฟนตัว โดยยังกระจุกตัวอยูใน 
บางสาขาเศรษฐกิจและบางพื้นที่ อีก 

ทั้งยังเปนการฟนตัวแบบคอยเปนคอย 
ไปชาๆ และเต็มไปดวยความเสี่ยง ทั้ง 
ความเสี ่ยงจากในประเทศและตาง 
ประเทศ โดยเฉพาะราคาพืชผลทาง 
การเกษตรหลัก เชน ขาว ยางพารา 
ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสำปะหลัง เปนตน 
ที่ทรงตัวในระดับต่ำ และปรับตัวลดลง 
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา”

การเติบโตยังมีความเสี่ยง
ที่จะทำให้เศรษฐกิจอาจโต
ในระดับต่ำ

และนี ่ค ือเหตุสำคัญที ่ทำใหคน 
ไทยสวนใหญยังรู สึกวาเศรษฐกิจไทย 
ยังไมฟน และสะทอนออกมาผานดัชนี 
ความเช่ือม่ันของผูบริโภค (CCI) ท่ีสำรวจ 
โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที ่ยัง 
อยูในระดับต่ำกวาปกติ และปรับตัว 
ลดลงตอเนื่อง 2 เดือนติดตอกัน โดย 
ลาสุดอยูในระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน 
ท่ีผานมา เน่ืองจากเคร่ืองจักรขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจไทยทั้ง 4 เครื่องดับหมด หรือ 
เดินเอื่อยๆ ในชวง 1-2 ปที่ผานมา นั่น 
คือคนไทยไมกลาใชจาย สงออกสะดุด 

"เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้ว ดีขึ้นแล้ว และจะดีขึ้นต่อไป 
แบบค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งหลังของปีนี้ แล้วจะ 
โดดเด่นมากขึ้นในปีหน้า"  เพราะการส่งออกฟื้นตัว 
ดีขึ้น การท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างโดดเด่น ตัวเลข 
การบริโภคสินค้าคงทนโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์เชิงพาณิชย์เร่ิมปรับตัวดีข้ึนในช่วง 5 เดือน 
แรกของปีน้ี และการลงทุนของภาครัฐท่ีจะเร่ิมเข้ามา 
อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยในคร่ึงปีหลัง  
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ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ 
แอฟริกาใต หรือที่เรียกวา กลุมประเทศ BRICS  
เป นกลุ มประเทศที ่ม ีการเจร ิญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจที่รวดเร็ว สวนทางกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 
เดิมอยาง สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่มีสวนแบง 
ในตลาดโลกลดลง  แมไทยไดขยายการคากับกลุมประเทศ 
BRICS มากขึ้น แตสวนแบงตลาดของไทยในกลุมประเทศ 
BRICS กลับไมเพิ่มขึ้นตาม แสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้น 
ของไทยนั้น มาจากตลาดโลกที่ขยายตัวเปนหลัก และไมได 
มาจากความสามารถในการรุกตลาดกลุมประเทศ BRICS

เหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ ไทยขาดความรูความ 
เขาใจในตลาดกลุมประเทศ BRICS ทั้งหมดหรือหากรูก็มี 
อยูเพียงกับบางประเทศเทานั้น  และอีกประการ คือ ขาด 
เครื่องมือ โดยเฉพาะมาตรการสงเสริมจากภาครัฐที่เพียงพอ 
ในการขยายการคาและการลงทุนในกลุมประเทศ BRICS

เครื ่องมือสำคัญในการขยายการคาและการลงทุน 
ระหวางประเทศ คือ การทำความตกลงการคาเสร ี (Free 
Trade Agreement: FTA) ซึ่งนอกจากจะชวยลดอุปสรรค 
ทางการคา อันเปนการสงเสริมการคาระหวางกันแลว ยัง 

การประเมินผลกระทบ
จากนโยบายการค้าการลงทุน
ของกลุ่มประเทศ BRICS 
ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ตอนที่ 1)

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

เปนประตูไปสูความตกลงและมาตรการอ่ืนๆ นอกจากน้ี  FTA 
ยังเปนการกระตุนใหภาคเอกชน ทั้งผูคา ผูลงทุน ตลอดจน 
ตลาดโดยรวม ตระหนักถึงความสำคัญของคูเจรจา FTA 
ดวย ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวทางการคาระหวางอาเซียน 
กับ ไทย แมจะมีการขอใชสิทธิประโยชนจาก FTA ดังกลาว 
ต่ำก็ตาม

ในกลุมประเทศ BRICS นั้น “ไทยมี FTA รวมดวย 
เพียง 2 ประเทศเทานั้น คือ จีน กับ อินเดีย โดยมีเฉพาะ 
จีนเทานั้นที่เจรจาเสร็จสิ้นครบถวนทุกรายการสินคาแลว  
ขณะที่อินเดียมีความตกลงบังคับใชจริงกับสินคาเพียง 82 
รายการเทานั้น” ดังนั้น “ไทยจึงจำเปนตองพิจารณาการ 
ทำ FTA กับทั้งอินเดีย และกับชาติสมาชิกของกลุมประเทศ 
BRICS ที่เหลือ”  ในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ FTA 
ระหวางไทย กับกลุมประเทศ BRICS เพียงกลุมเดียวเทานั้น 
จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว

ITD ไดดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา 
วิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการคาการลงทุน 
ของกลุมประเทศ BRICS ตอประชาคมอาเซียน” โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนพิจารณานโยบายการคาและการ 

ป
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ภาพที่ 1 : ส่วนแบ่งตลาดโลกของสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศ BRICS

ที่มา : วิเคราะหโดยคณะผูดำเนินงานวิจัย, ขอมูลจาก Trade Map, UNCTAD
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ลงทุนของกลุมประเทศ BRICS ในปจจุบัน และวิเคราะห 
คาดการณผลกระทบของการทำ FTA ระหวาง ไทย และ/หรือ 
อาเซียน กับกลุมประเทศ BRICS ทั้งในภาพรวมและราย 
อุตสาหกรรม อันนำไปสูขอเสนอแนะตอไทยในการขยาย 
การคาและการลงทุนกับกลุมประเทศ BRICS 

ผลการวิเคราะหผลกระทบของการจัดทำ FTA ของ 
ไทยกับกลุมประเทศ BRICS ทั้งกลุม พบวา ในภาพรวม 
จะทำใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ้น โดยจะสงผลให GDP 
ของไทยเติบโตสูงขึ้น รอยละ 1.87 เทียบกับ GDP ในป 
2558 คือ 2.6 แสนลานบาท มากกวาคาเฉลี่ยของอาเซียน 

ที่สงผลให GDP เติบโตสูงขึ้นเพียงรอยละ 0.55 ทั้งนี้ จะ 
เห็นไดวา ทั้งการบริโภค การลงทุน และการใชจายภาครัฐ 
จะเพิ่มสูงขึ้น ตามตารางที่ 1

ดานสังคมและส่ิงแวดลอมน้ัน พบวา รายไดตอประชากร 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.28 แตอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นตามเพียง 
รอยละ 1.36 และสิ่งแวดลอมเสียหายมากขึ้นเพียงรอยละ 
0.04 เทานั้น อรรถประโยชนในภาพรวมจึงเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.33 จึงสรุปไดวา “โดยภาพรวม การทำ FTA ระหวาง 
ไทยกับกลุมประเทศ BRICS จะกอใหเกิดประโยชนทาง 
เศรษฐกิจกับไทย” ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการจัดทำ FTA ของไทยกับ BRICS ด้านเศรษฐกิจมหภาค

ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดทำ
FTA ของไทย กับกลุ่มประเทศ BRICS ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย

การบริโภค
การลงทุน
การใชจายภาครัฐ
การสงออก
การนำเขา
GDP (expenditure)

0.59%
1.35%
0.60%
1.28%
1.67%
0.55%

2.23%
11.09%
2.41%
0.51%
4.27%
1.87%

155,552.18
362,350.73
56,281.69
47,429.29

-333,206.82
264,409.60

ASEAN ไทย ไทย (ลานบาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ)

1.36 1.33 2.28

อัตราเงินเฟอ อรรถประโยชน รายไดตอประชากร

-0.04

สิ่งแวดลอม
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ไทยไมสามารถเจรจา FTA กับกลุมประเทศ BRICS 
ทางตรงได จึงตองเลือกเจรจากับกลุมประเทศ BRICS เปน 
รายประเทศแทน ซึ่งพบวา การเจรจาตอกับอินเดียใหผลดี 
ตอเศรษฐกิจมากที่สุด กลาวคือ สงผลให GDP ขยายตัว 
มากที่สุด รองลงมา คือ รัสเซีย บราซิลกับแอฟริกาใต ตาม 

ลำดับ นอกจากนี้ ยังเห็นไดวา ไมมี FTA ใดที่จะสงผลเสีย 
ในภาพรวมตอไทย ไทยจึงควรเจรจา FTA กับประเทศเหลานี ้
เรียงลำดับตามความสำคัญ คือ (1) อินเดีย (2) รัสเซีย และ 
(3) บราซิล/แอฟริกาใต1

ตารางที่ 4 : กลุ่มสินค้าที่ควรระบุเป็นสินค้าอ่อนไหวของไทย
ในกรณีเจรจา FTA กับบราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้

ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของ FTA
ระหว่างไทย/อาเซียน กับบราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ 

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth)

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย

1 อาจตองเจรจาผานกลุมการคาที่ทั้ง 3 ประเทศมีความตกลงดวย ไดแก บราซิล ภายใต MERCOSUR  รัสเซีย ภายใต EurAsian 
Economic Community (EurAsEC) และ แอฟริกาใต ภายใต Southern African Development Community (SADC) 

บราซิล
เครื่องหนัง
เนื้อสัตว
น้ำมัน

กระดาษ

รัสเซีย
เบ็ดเตล็ด 

(อาทิ นาิกา
อุปกรณการแพทย 

เครื่องดนตรี 
กลองถายรูป)

อินเดีย
เคมีภัณฑ 
(อาทิ ยา)

เครื่องหนัง 
สิ่งทอและเครื่องนุงหม

หมวกและรองเทา

จีน
ผลิตภัณฑจากโลหะ

เครื่องหนัง
สิ่งทอและเครื่องนุงหม

หมวก รองเทา 
หิน กระจก 
เซรามิก

แอฟริกาใต
เบ็ดเตล็ด 

(อาทิ นาิกา
อุปกรณการแพทย

เครื่องดนตรี 
กลองถายรูป)

บราซิล
รัสเซีย
อินเดีย
แอฟริกาใต

0.10
0.13
0.27
0.10

0.09
0.12
0.23
0.09

FTA กับ ไทย FTA กับ อาเซียนคูเจรจา
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ทั้งนี้ จากการศึกษาระดับอุตสาหกรรม พบวา กลุม 
สินคาที่ไดรับผลกระทบทางลบ คือ เปนสินคาที่คูเจรจามี 
ศักยภาพในการแขงขัน แตไทยไมมีศักยภาพในการแขงขัน 
แตกตางกันไปตามประเภทอุตสาหกรรม ไดแก 

• บราซิล สำหรับ เครื่องหนัง เนื้อสัตว น้ำมัน 
กระดาษ

• รัสเซีย สำหรับ เบ็ดเตล็ด (อาทิ นาิกา อุปกรณก 
ารแพทย เครื่องดนตรี กลองถายรูป) 

• อินเดีย สำหรับ เคมีภัณฑ (อาทิ ยา) เครื่องหนัง 
สิ่งทอและเครื่องนุงหม หมวกและรองเทา

• จีน สำหรับ ผลิตภัณฑจากโลหะ เครื่องหนัง สิ่งทอ 
และเครื่องนุงหม หมวก รองเทา หิน กระจก เซรามิก

• แอฟริกาใต สำหรับ เบ็ดเตล็ด (อาทิ นาิกา 

อุปกรณการแพทย เครื่องดนตรี กลองถายรูป) 
อุตสาหกรรมท่ีประเทศคูเจรจามีศักยภาพในการแขงขัน 

เหลานี้ควรระบุใหเปนสินคาออนไหวในการเจรจา และจัด 
มาตรการสงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหลานี้ 
สามารถยกระดับเพื่อรองรับปรับตัวไดตอไป

นอกจากดานสินคาออนไหวที่ตองรองรับผลกระทบ 
แลว ยังมีสินคาในกลุมอื่นที่มีศักยภาพดานการสงออก (ไทย 
มีศักยภาพในการแขงขัน แตคูเจรจาไมมี) สินคาที่นาจับตา 
หรือ มีศักยภาพการลงทุนระหวางกัน (มีศักยภาพในการ 
แขงขัน ทั้งไทยและคูเจรจา) และสินคาที่ไมนาจะไดรับผล 
กระทบใดๆ (ไมมีศักยภาพในการแขงขันทั้งคู) ซึ่งสินคาแต 
ละกลุมนั้นแตกตางกันออกไปตามแตคูเจรจา ดังแสดงใน 
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : กลุ่มสินค้าต่าง ๆ แบ่งตามผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ FTA 

ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ BRICS

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย
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ในอุตสาหกรรมนี้ คือ ไขมุก อีกดวย ดังนั้นหากไทยรวมมือ 
กับอินโดนีเซียและแอฟริกาใต ภายใตการทำ FTA ระหวาง 
อาเซียนและแอฟริกาใตแลว จะสามารถครอบคลุมท้ังวัตถุดิบ 

และกิจกรรมสำคัญตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรม 
อัญมณีเครื่องประดับไดดวย เปนตน

สำหรับบทความตอนตอไป จะนำเสนอขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายตอทุกภาคสวนเพื่อขยายการคาและการลงทุน 
กับกลุมประเทศ BRICS

การศึกษาวิจัยนี ้ไดเลือกอุตสาหกรรมที ่นาสนใจ 2 
อุตสาหกรรม ในแตละประเทศออกมาศึกษาเชิงลึกระดับ 
อุตสาหกรรม โดยใชหวงโซมูลคารวมกับการพิจารณาคา 
ดัชนีความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศในการ 
ศึกษารายอุตสาหกรรม พบวา แตละอุตสาหกรรมมีโอกาส 
ขยายการคา การลงทุน และความรวมมือกันตอไปดวย

ยกตัวอยาง อุตสาหกรรมอัญมณีในแอฟริกาใต หาก 
พิจารณาความสามารถการแขงขันตามหวงโซมูลคา พบวา 
แอฟริกาใตมีศักยภาพถึงระดับตัดแบงและเจียระไนเทานั้น 
โดยมีแรอัญมณีและโลหะมีคาสำคัญ ไดแก เพชร ทองคำ 
และทองคำขาว ในขณะที่ไทยมีศักยภาพในการเจียระไน 
อยูในระดับโลกจนมีบริษัทตางชาติจำนวนมากมาดำเนิน 
กิจการเจียระไนในประเทศไทย และการทำเครื่องประดับ 
ทั้งจากอัญมณีแทและเทียมในระดับโลกดวยเชนกัน โดยใน 
สวนของอุตสาหกรรมตนน้ำก็มีศักยภาพในการหาพลอย 
และรัตนชาติอื่นๆ กิจกรรมที่มีศักยภาพในแอฟริกาใตของ 
ไทย จึงเปนการลงทุนในกิจการเจียระไน และทำเคร่ืองประดับ 
ในแอฟริกาใต โดยนำความชำนาญและเทคนิคตางๆ เขาไป 
เปนจุดเดนในการลงทุน

นอกจากนั้น หากพิจารณาระดับอาเซียนเพิ่มเติม พบ 
วา อินโดนีเซีย ซึ่งภูมิประเทศเปนเกาะ นอกจากมีศักยภาพ 
ในการเจียระไนและทำตัวเรือนแลว ยังมีทรัพยากรสำคัญ 

ในกลุ่มประเทศ BRICS นั้น “ไทย
มี FTA ร่วมด้วยเพียง  2 ประเทศ 
เท่านั้น คือ จีน กับ อินเดีย โดย 
มีเฉพาะจีนเท่านั้นที่เจรจาเสร็จสิ้น 
ครบถ้วนทุกรายการสินค้าแล้ว  
ขณะที่อินเดียมีความตกลงบังคับ 
ใช้จริงกับสินค้าเพียง 82 รายการ 
เท่านั้น” ดังนั้น “ไทยจึงจำเป็นต้อง 
พิจารณาการทำ FTA กับทั้งอินเดีย 
และกับชาติสมาชิกของกลุ่มประเทศ 
BRICS ที่เหลือ”    

ภาพที่ 3 : ห่วงโซ่มูลค่าอัญมณีของไทย และแอฟริกาใต้

ที่มา : คณะผูดำเนินงานวิจัย
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ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของ 
ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 
ประเทศ ทั้งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม 

ยางพาราเปนพืชที่มีความเกี่ยวของกับเกษตรกร สถาบัน 
เกษตรกร และผูประกอบกิจการยาง โดยยางพาราสามารถ 
สรางรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง 
ไมนอยกวา 1 ลานครัวเรือน และกอใหเกิดการจางงานใน 
ภาคอุตสาหกรรม 200,000 คน  

ประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถผลิตยางธรรมชาติ
ไดมากท่ีสุดในโลกโดยในป 2559 สามารถผลิตยางธรรมชาติ 
ได 4.4 ลานตัน โดยมีเนื้อที่กรีดยางไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
ตั้งแตป 2554 ที่มีพื้นที่ 12.77 ลานไร เพิ่มขึ้นเปน 19.61 
ลานไร ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 53.56 ซึ่ง 
พื้นที่ในภาคใตจะมีเนื้อที่กรีดยางไดมากคิดเปนรอยละ 68 
เมื่อเทียบกับเนื้อที่กรีดยางไดทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 17 ภาคกลางและภาค 
ตะวันออก คิดเปนรอยละ 12 สวนภาคเหนือมีพื้นที่กรีดยาง 
นอยที่สุดเพียงรอยละ 3 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลผลิต 
ตอไรแลวจะพบวา การปลูกยางพาราของไทยใหผลผลิตตอ 
ไรคอนขางต่ำ และมีแนวโนมลดลงจาก 251 กิโลกรัม/เนื้อที่ 
กรีดยาง 1 ไร ในป 2557 ลดลงเหลือ 237 และ 227 
กิโลกรัม/เนื้อที่กรีดยาง1ไร ในป 2558 และ 2559 ตาม 
ลำดับ นอกจากนี้ในสวนของราคายางตนน้ำ ทั้งน้ำยางดิบ 
ยางแผนดิบ ยังคอนขางมีปญหาคือ ราคาไมมีเสถียรภาพ 
เชน ในป 2554 ราคายางดิบสูงมากแตหลังจากนั้นราคาเริ่ม 

ย
ปรับตัวลดลง ซ่ึงทำใหเกษตรกรชาวสวนยางไดรับผลกระทบ 
อยางมาก

เนื่องจากประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยางพาราได 
เปนจำนวนมาก ทำใหสามารถปอนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรม 

กลางน้ำโดยเฉพาะการผลิตยางแผนรมควัน ยางแทง และ 
น้ำยางขนไดอยางสม่ำเสมอ และในปริมาณที่เพียงพอ โดย 
ในป 2558 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำยางขนไดเปนปริมาณ 
มากถึง 964,403 ตันยางแทง 1,887,984 ตันยางแผน 
รมควัน 884,081 ตัน ซึ่งอุตสาหกรรมกลางน้ำเหลานี้ก็เปน 
วัตถุดิบสำคัญที่ใชกับอุตสาหกรรมปลายน้ำภายในประเทศ 
ไดแก อุตสาหกรรมยางลอ ถุงมือยางและผลิตภัณฑยาง 
อื่นๆ ไดอยางเพียงพอ ดังนั้นวัตถุดิบในระดับตนน้ำและ 
กลางน้ำจึงถือวาเปนปจจัยที่สนับสนุนที่ดีมากทั้งในดาน 
ปริมาณและคุณภาพสำหรับการผลิตสินคาในอุตสาหกรรม 

โครงการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ในการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีการ 
กำหนดวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทย 
เป็นผู้นำในตลาดซื้อขาย 
ยางธรรมชาติ และเป็นผู้ส่งออก 
ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง 
อันดับ 1 ของโลก”  
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ยางพาราของไทย
ประเทศไทยเปนผูสงออกยางพาราและผลิตภัณฑยาง 

อันดับหน่ึงของโลก แตมีปญหาราคายางตกต่ำต้ังแตป 2557 
เปนตนมา สงผลกระทบอยางรุนแรงแกครัวเรือนชาวสวนยาง 
รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา มีมาตรการชวยเหลือ 
เกษตรกรชาวสวนยาง หลายมาตรการ รวมทั้งการเปลี่ยน 
แปลงโครงสรางหนวยงาน โดยมีการควบรวมหนวยงานเดิม 
มาเปน การยางแหงประเทศไทย นโยบาย “ไรละพันหา” 
นโยบายรับซื้อผลผลิตหนึ่งแสนตันภายใตโครงการสงเสริม 
การใชยางในหนวยงานภาครัฐ เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหา 
ยางพาราของไทย ไมไดมีเฉพาะปญหาราคายางพาราตกต่ำ 

แตยังมีปญหาเรื่อง การจัดการสวนยาง ความหลงผิดและ 
กับดักทางสถาบันที่นำไปสูนโยบายที่ผิดพลาด และการ 
จัดการผลผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑยาง 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเปนตองมีแผนยุทธศาสตร 
ยางพารา ซ่ึงในอดีตประเทศไทยไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
ยางพารามาแลว 3 ฉบับ คือ ยุทธศาสตรพัฒนายางพารา 
ครบวงจร (2542-2546) แผนการปรับโครงสรางยาง และ 
ผลิตภัณฑยาง พ.ศ.2549-2551 และ ยุทธศาสตรพัฒนา 
ยางพารา พ.ศ.2552-2556 สำหรับยุทธศาสตรยางพารา 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จะเปนแผนยุทธศาสตร 
ฉบับท่ี 4 ของไทย ซ่ึงรัฐบาลมุงหวังใหมีการจัดทำยุทธศาสตร 
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พัฒนายางทั้งระบบ ระยะกลางและระยะยาวที่ครอบคลุม 
ยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
ทั้งดานการผลิต การแปรรูป และ การตลาด ตลอดหวงโซ 
อุปทานและหวงโซคุณคา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนมีแนวทาง 
การแกไขปญหาในระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติและแกไขปญหาได การยาง 
แหงประเทศไทย จึงมอบหมายใหศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนคณะผูวิจัยดำเนิน 
การจัดทำรางยุทธศาสตรยางพารา 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

(1) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) โดยแบงเปนชวงๆ ละ 5 ป ที่มีกรอบ 
ทิศทางการดำเนินงาน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงสรางการบริหารจัดการ 
และการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน และมีความสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป

(2) เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตรยางพาราชวงละ   
5 ป ที่ผานการพิจารณาใหขอเสนอแนะและปรับปรุงตาม 
ความเห็นของคณะทำงานยกรางยุทธศาสตรยางพารา และ 
คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรยางพารา

(3) เพื่อประชุมรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง 
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ 
ผูประกอบกิจการยาง

(4) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับยางพาราของประเทศ 
ไทยมีกรอบทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของสามารถนำไปขับเคลื่อนใหเห็นผลเปนรูปธรรม 
ยิ่งขึ้น 

ในการจัดทำยุทธศาสตรยางพารา 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
มีการกำหนดวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยเปนผูนำในตลาด 
ซื้อขายยางธรรมชาติ และเปนผูสงออกยางธรรมชาติ 
และผลิตภัณฑยางอันดับ 1 ของโลก” โดยปจจัยแหงความ 
สำเร็จ (CSF) ที่จะทำใหประเทศไทยกาวไปเปนผูนำไดนั้น 

ประกอบดวย
1. นโยบายของรัฐตองชัดเจน มียุทธศาสตรที่สามารถ 

นำไปปฏิบัติ (Implement) ได และจะตองมีการปฏิบัติ 
อยางจริงจัง

2. จะตองมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
ยางพารา 20 ป คือ การยางแหงประเทศไทย ตองเปน 
Intelligent Unit ที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการ และการ 
ปฏิบัติ

4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื ่อสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยางพาราอยางเปนระบบ

5. มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑดวย 
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงอยาง 
ตอเนื่อง

6. มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยาง และมีการ 
ผลักดันและพัฒนาผูประกอบการและสถานประกอบการให 

ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผน 
ยุทธศาสตร์ยางพารา ซึ่งในอดีต 
ประเทศไทยได้มีการจัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ยางพารามาแล้ว 3 ฉบับ 
คือ ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา 
ครบวงจร (2542-2546) แผนการ 
ปรับโครงสร้างยาง และผลิตภัณฑ์ 
ยาง พ.ศ.2549-2551 และ 
ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา 
พ.ศ.2552-2556 สำหรับ 
ยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) จะเป็นแผน 
ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 ของไทย  
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ไดมาตรฐาน
7. สนับสนุนใหเกษตรกร และ ผูประกอบการทั้งใน 

ระดับตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถเขาถึงเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยไดอยางทั่วถึง

8. ตองมีหองปฏิบัติการ หรือศูนยทดสอบผลิตภัณฑ 
ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล

9. มีการพัฒนาผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ระดับปลายน้ำ โดยมีศูนยบมเพาะผูประกอบการ มีสถาบัน 
ฝกอบรม ท้ังดานการผลิต การตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 
การพัฒนาและสรางแบรนดสินคา และการบริหารความเส่ียง 
อยางมืออาชีพในระดับสากล

10. มีการสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึง 
แหลงทุนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ

ทั้งนี้มีสิ่งที่ตองดำเนินการเรงดวนในระยะสั้น ดังนี้
1. ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ใหใหเกษตรกร และ 

ผูประกอบการ สามารถนำไปใชในการตัดสินใจไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ

2. สงเสริมใหเกษตรกร และผูประกอบการ ปองกัน 
ความเสี ่ยงของราคาโดยใชประโยชนจากตลาดซื ้อขาย 

ลวงหนา
3. สนับสนุนและสงเสริมสถาบันเกษตรกรใหมีความ 

เขมแข็ง
4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชยางในประเทศเพ่ิมข้ึน
5. ปรับปรุงแกไขใหกลไกตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยการสงเสริมใหมีการแขงขัน ไมใหเกิดปญหาการผูกขาด 
ในระบบการตลาดยาง

ขณะนี้ คณะผูวิจัยกำลังดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร 
ตามกระบวนการที่กำหนดไว เพื่อนำเสนอรางยุทธศาสตร 
ตอการยางแหงประเทศไทย เมื่อไดรางยุทธศาสตรที่เปนที่ 
ยอมรับแลว จะไดนำเสนอรายละเอียดของยุทธศาสตร ใน 
วารสารนี้ตอไป

เชิญชวนผูที่สนใจ 
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียเขารวมประชาพิจารณ 

ในชวงเดือนกันยายน
ผูที่สนใจติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

โทร 02-697-6346
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การสงออกของไทยกลับ
มาเฟองฟูอีกครั้ง โดยใน  
ชวงครึ่งแรกของป 2017 

การสงออกของไทยขยายตัว 8% เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่ง 
เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลก และประเทศคูคาที่สำคัญของไทย 
เปนหลัก ซึ่งผลของการฟนตัวทาง 
เศรษฐกิจในครั้งนี ้ ไมไดสงผลดีตอการ 
สงออกของไทยเพียงประเทศเดียว แต 
ประเทศสงออกสวนใหญก็มีการขยาย 
ตัวของมูลคาการสงออกดวยเชนกัน และ 
ดูเหมือนวาหลายประเทศในอาเซียน 
จะมีอัตราการขยายตัวของการสงออก 
สูงกวาไทยดวย เชน อินโดนีเซีย มูลคา 
การสงออก 3 เดือนแรกขยายตัว 21% 
ฟลิปปนสในชวง 4 เดือนแรก การ 
สงออกขยายตัว 19% สวนดานสิงคโปร 
การสงออกขยายตัว 14% ในชวง 5 
เดือนแรก และมาเลเซียการสงออก 4 
เดือนแรกขยายตัว 12% ทั้งนี้หากมอง 
เจาะลงไปในตลาดหลักๆ ของไทย เชน 
สหรัฐอเมริกา และจีน จะพบวาสวน 
แบงตลาดของไทยลดลง ในขณะท่ีหลาย 
ประเทศในอาเซียนกลับมีสวนแบงตลาด 

เพิ่มขึ้น ซึ่งนี่เปนสัญญาณที่กำลังบอก 
ไทยวาไมสามารถนิ่งนอนใจกับตัวเลข 
การสงออกที่ขยายตัวในระดับสูงเพียง 
เพราะไทยไดรับอานิสงสจากการฟน 
ตัวทางเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ แตไทย 
ตองเรงปรับตัวดานการสงออกเพื่อเพิ่ม 
หรืออยางนอยก็เพื ่อรักษาสวนแบง 
ตลาดสงออกของไทยไวใหได   

ดานอนาคตการสงออกไทยในครึ่ง 
ปหลัง โดยความเห็นสวนตัวดิฉันมอง 
วาถาหากพิจาณาภายใตสถานการณ 
ปจจุบัน ท่ีไมไดเกิดเหตุวิกฤตอะไรอยาง 
รายแรงกะทันหัน เชน เกิดน้ำทวมใหญ 
จนไมสามารถผลิตและขนสงสินคาได 
หรือเหตุกอการรายที่สงผลกระทบตอ 
การบริโภคอยางฉับพลัน เปนตน มูลคา 
การสงออกไทยยังสามารถเติบโตได 
ตอเนื่อง เพราะยังไดรับอานิสงสจาก 
การฟนตัวทางเศรษฐกิจโลกตอไปใน 
ชวงปลายป ประกอบกับโดยปกติการ 
สงออกในชวงครึ่งปหลังจะสูงกวาครึ่งป 
แรก โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 3 เนื่อง 
จากเปนชวงใกลเทศกาล ประเทศตางๆ 
จะมีการนำเขาสินคามากขึ้น อยางไร 
ก็ตามยังมีปจจัยที่ตองระวังที ่อาจสง 

ผลตอการสงออกไทยได เชน อัตรา 
แลกเปลี่ยน เนื่องจากไทยมีคาเงินที่ 
แข็งคาขึ ้นกวาประเทศอื่นในภูมิภาค 
โดยคาเงินตอดอลลารสหรัฐฯ ของไทย 
ในเดือนกรกฎาคม 2017 เมื่อเทียบ 
กับเดือนมกราคม 2017 แข็งคาขึ้น 
4.9% รองลงไปคือ สิงคโปร และ 
มาเลเซีย ในขณะที่คาเงินของประเทศ 
CLMV และ ฟลิปปนส ออนคาลง ซึ่ง 
การแข็งคาขึ้นของคาเงินบาทจะทำให 
ความไดเปรียบในดานราคาสงออก 
ของไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศใน 
ภูมิภาค เพราะตางก็มีกลุมสินคาสงออก 
ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังตองติดตาม 
นโยบายดานการคาระหวางประเทศ 
ของสหรัฐฯ และประเทศคูคาที่สำคัญ 
วาจะมีทิศทางหรือออกมาตรการอะไร 
ในอนาคต โดยภาพรวมในชวงครึ่งป 
หลัง ดิฉันคิดวาไทยมีโอกาสสงออกได 
เฉลี่ย 18,707-19,652 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ/เดือน จากที่สงออกไดเฉลี่ย 
18,896 ลานดอลลารสหรัฐฯ/เดือน ใน 
ชวงครึ่งปแรก ทั้งนี้คาดวาการสงออก 
ท้ังป 2017 จะอยูท่ี 225,618-231,287 
หรือขยายตัว 5.6-8.2%

ก

ผ่าส่งออกไทยครึ่งปีแรก 
มองอนาคตส่งออกไทย
ครึ่งปีหลัง

â´Â
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จีราวดี พุมเจริญ
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การสงออกของโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 
3.4% จาก 2.2% ในปที่ผานมา 

การส่งออกของประเทศ 
ต่างๆ ขยายตัวใน 
ครึ่งแรกของปี 2017

ในชวงคร่ึงแรกของป 2017 ประเทศ 
สงออกสวนใหญตางมีการขยายตัวของ 
มูลคาการสงออกกันอยางคึกคัก จาก 

ที่เคยหดตัวในปที่แลวก็กลับเปนบวก 
หรือบางประเทศท่ีเปนบวกอยูแลวก็เปน 
บวกมากขึ้น ยกตัวอยางเชน จีน จาก 
ที่การสงออกหดตัว -6% ในปที่แลว 
ในชวงครึ่งปแรกของปนี้การสงออกจีน 
กลับมาขยายตัว 5% ในขณะที่ญี่ปุน 
จากที่ขยายตัว 3% ในป 2016 ก็ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 9% ในชวงครึ่งป 
แรกของป 2017

เศรษฐกิจโลกขยายตัว
ในปี 2017

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกเปน
ปจจ ัยสำคัญที ่ทำใหประเทศตางๆ 
สามารถสงออกไดเพิ่มขึ้น โดย IMF 
ไดคาดการณใน World Economic 
Outlook ฉบับปรับปรุงเดือนกรกฎาคม 
2017 วาเศรษฐกิจโลกในปนี้จะขยาย 
ตัว 3.5% จาก 3.2% ในป 2016 และ 
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ท่ีมา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017 และ 
World Economic Outlook, July 2017
หมายเหตุ: * หมายถึงตัวเลขคาดการณ
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การส่งออกไทยสดใสใน
ครึ่งปีแรก

การสงออกของไทยมีการขยาย 
ตัวสูง โดยในไตรมาสที่ 2 ของป ไทย 
สงออก 56,951 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือขยายตัว 12.1% (ขยายตัวสูงสุด 
ในรอบ 18 ไตรมาส นับจากไตรามาส 
1/56) ทั้งนี้การสงออกในชวงครึ่งป 
แรกขยายตัว 8% โดยไทยมีการขยาย 
ตัวของการสงออกในเกือบทุกตลาด 
เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
รวมถึงตลาดอาเซียน โดยขยายตัวใน 
ชวง 7-8% แตที่โดดเดนนาจับตามอง 
คือ ตลาดจีนที่ในชวงครึ่งปแรกการ 
สงออกของไทยไปจีนขยายตัวสูงถึง 
32.3% สงผลใหไทยมีสัดสวนการสงออก 

ไปจีนเพิ่มสูงขึ้นเปน 12.20% โดยสูง 
เปนอันดับสองรองจากตลาดอาเซียน 
การสงออกของไทยไปจีนเปนการขยาย 
ตัวของการสงออกในเกือบทุกกลุ ม 
สินคา โดยเฉพาะยางและผลิตภัณฑยาง 
(จีนมีการนำเขายางและผลิตภัณฑยาง 
จากโลกเพิ่มขึ้น 54.4% ในชวงครึ่ง 
แรกของป 2017 (ป 2016 จีนนำเขา 
ลดลง -2.0%) ทั้งนี้จีนนำเขาจากไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปนมูลคา 
3,021 1,013 และ 749 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือ ขยายตัว 70.0% 89.7% 
และ 268.%9 ตามลำดับ)

ตลาดอาเซียนในครึ่งปแรก ไทยม ี
การขยายตัวของการสงออกทั้งอาเซียน 
เดิม และ CLMV โดยเฉพาะในตลาด 

CLMV ที่การสงออกขยายตัว 14.0% 
โดยการสงออกขยายตัวไดดีในเวียดนาม 
และกัมพูชา โดยขยายตัว 25.1% และ 
19.0% ตามลำดับ อยางไรก็ตามตอง 
จับตามองตลาดลาวที่มูลคาการสงออก 
ของไทยหดตัวตอเนื่อง โดยเปนการ 
หดตัวของการสงออกในกลุมยานยนต 
เปนสำคัญ

อยางไรก็ตามในครึ่งปแรกไทยมี
การสงออกลดลงในตลาด ออสเตรเลีย 
(ลดลงในกลุมไขมุก เครื่องจักรไฟฟา 
และเหล็ก เปนหลัก) และ ตลาดตะวัน- 
ออกกลาง (ลดลงในกลุม ยานยนต 
และเครื่องจักร เปนสำคัญ)
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ประเทศสงออก

จีน

ญี่ปุน

เกาหลีใต

ฮองกง

ไทย

บราซิล

สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร

2,135,310

645,052

495,426

516,734

213,661

185,236

1,451,010

329,911

997,621

309,915

241,212

238,138

104,663

90,252

585,026

130,833

1,050,181

336,645

279,300

261,586

113,376

107,710

624,4461

148,9051

-6

3

-6

1

1

-3

-4

-5

5

9

16

10

8

19

71

141

มูลคาการสงออกของประเทศตางๆ
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว YoY 
(%)

ท่ีมา: คำนวณจากขอมูล Global Trade Atlas
หมายเหตุ: 1 ขอมูล 5 เดือนแรกของป 2017

2016 2016ครึ่งปแรก
ของป 16

ครึ่งปแรก
ของป 17

ครึ่งปแรก
ของป 17
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ตลาดสงออก
ของไทย

มูลคาการสงออกของไทย
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

2016

อัตราการขยายตัว 
YoY (%)

สัดสวน
(%)

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน
อาเซียน (เดิม)
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
อาเซียน (ใหม)
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร
เวียดนาม
จีน
อินเดีย
ฮองกง
ออสเตรเลีย
แคนาดา
ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดแอฟริกา
ตลาดอเมริกาใต
อื่นๆ
รวมสินคาออก

24,335
20,422
19,887
54,109
32,045

79
8,031
9,544
6,353
8,038
22,064
4,608
3,968
4,146
9,342
23,581
5,119
11,396
10,239
1,333
9,094
6,186
3,899
24,061

213,661

12,608
10,872
10,557
28,745
16,894

45
4,419
4,902
3,261
4,267
11,851
2,477
1,947
2,208
5,219
13,835
3,052
6,022
4,922
668

4,436
3,132
1,932
12,596

113,376

2.8
3.4
1.9
-0.2
-0.8
-23.3
4.2
-4.7
7.7
-6.4
0.7
-5.6
-4.8
0.9
6.6
1.2
-1.7
-2.1
6.5
-0.8
-12.3
-8.6
-0.3
11.9

1

7.5
7.5
7.6
8.2
4.5
21.6
7.9
2.2
4.2
3.8
14.0
19.0
-3.5
4.0
25.1
32.3
16.1
9.6
-3.5
2.0
-8.5
1.3
2.2
2.5
8

11.4
9.6
9.3
25.3
15.0
0.0
3.8
4.5
3.0
3.8
10.3
2.2
1.9
1.9
4.4
11.0
2.4
5.3
4.8
0.6
4.3
2.9
1.8
11.3
100

11.1
9.6
9.3
25.4
14.9
0.0
3.9
4.3
2.9
3.8
10.5
2.2
1.7
2.0
4.6
12.2
2.7
5.3
4.3
0.6
3.9
2.8
1.7
11.1
100

ท่ีมา: คำนวณจากขอมูล Global Trade Atlas 

ครึ่งปแรก
2017 2016 ครึ่งปแรก

2017 2016 ครึ่งปแรก
2017



การนำเข้าของสหรัฐฯ จากประเทศในอาเซียน

การส่งออกของประเทศในอาเซียนในครึ่งปีแรกสูงรุ่งพุ่งกระฉุดเช่นกัน

ในขณะที่การสงออกไทยในครึ่งปแรกขยายตัวใน
ระดับสูง ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนก็มีมูลคาการสงออก 
ที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกันและมีหลายประเทศที่มีอัตราการ 
ขยายตัวของมูลคาการสงออกสูงกวาไทย เชน ในตลาด 
สหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลักสำคัญของไทยและประเทศ 
อาเซียน พบวาในชวง 5 เดือนแรกของป 2017 สหรัฐฯ 
มีการนำเขาจากไทยเพิ่มขึ้น 5.37% ในขณะที่นำเขา 
จากเวียดนาม และ อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 13.89 และ 
9.60 ตามลำดับ เปนตน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสวนแบง 
ตลาดสินคาของประเทศในอาเซียนในตลาดสหรัฐฯ 
พบวาแมวามูลคาการสงออกของไทยจะขยายตัวเพิ่ม 
ขึ้นในตลาดสหรัฐฯ แตสวนแบงตลาดของไทยกับลด 
นอยลง โดยในป 2016 ไทยมีสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ 
1.35% แตในชวง 5 เดือนแรกของป 2017 ไทยกับ 
มีสวนแบงตลาดลงลงเหลือเพียง 1.29 ในขณะหลาย 
ประเทศในอาเซียนมีสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน

จีนมีการนำเขาเพิ ่มขึ ้นในชวงครึ ่งแรกของป 
2017 จากไทยและทุกประเทศในอาเซียน โดยมี 
หลายประเทศในอาเซียนที่จีนมีการนำเขาในอัตราที่ 
เพิ่มขึ้นสูงกวาไทย เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม และ 
สิงคโปร แตทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสวนแบงตลาดใน 
จีน พบวาไทยมีสวนแบงตลาดลดลงจาก 2.54% ใน 
ป 2016 เหลือ 2.37% ในชวงครึ่งปแรกของป 2017 
ในขณะที่ เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย และ 
กัมพูชา มีสวนแบงตลาดในจีนเพิ่มมากขึ้น

จากการที่สวนแบงตลาดของไทยลดลงในตลาด 
สำคัญ อยาง สหรัฐฯ และจีน ในขณะที่ประเทศใน 
อาเซียนอื่นๆ เชน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ตางมี 
สวนแบงตลาดเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นวาการที่ไทย 
สงออกไดมากขึ้นเปนเพียงเพราะไทยไดรับอานิสงส 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำใหความตองการ 
สินคาของประเทศตางๆ มีมากขึ้น แตหากมองใน 
ดานของสวนแบงตลาดจะพบวาไทยไดเสียสวนแบง 
ตลาดใหกับหลายประเทศในอาเซียน 

การนำเข้าของจีนจากประเทศในอาเซียน
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ที่มา: คำนวณจากขอมูล Global Trade Atlas
หมายเหตุ: มูลคาการสงออกของไทยไปสหรัฐฯ อาจไมเทากับมูลคาการนำเขาของ
สหรัฐฯ จากไทยเพราะการใชราคาที่คำนวณตางกัน เชน ราคา FOB CIF เปนตน 

สหรัฐฯ 
นำเขา
จาก

ประเทศ

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว
YoY (%)

สวนแบงตลาด 
(%)

เวียดนาม
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร
ฟลิปปนส
กัมพูชา
เมียนมาร
ลาว
บรูไน

2016

42,099
36,632
29,476
19,195
17,834
10,044
2,814

244
57
13

5 เดือน
แรก
2017

18,420
14,824
12,089
8,577
7,572
4,664
1,145

133
40
7

2016

10.75
7.83
2.99

-2.07
-2.37
-1.85
-6.98
69.44
26.67

-35.00

5 เดือน
แรก
2017
13.89
2.28
5.37
9.60
0.07

17.22
1.24

56.47
60.00

-12.50

2016

1.92
1.67
1.35
0.88
0.82
0.46
0.13
0.01

0.003
0.001

5 เดือน
แรก
2017
1.97
1.58
1.29
0.92
0.81
0.50
0.12
0.01

0.004
0.001

ที่มา: คำนวณจากขอมูล Global Trade Atlas 
หมายเหตุ: มูลคาการสงออกของไทยไปจีนอาจไมเทากับมูลคาการนำเขาของจีน
จากไทยเพราะการใชราคาที่คำนวณตางกัน เชน ราคา FOB CIF เปนตน

จีน 
นำเขา
จาก

ประเทศ

มูลคาการสงออก
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว
YoY (%)

สวนแบงตลาด 
(%)

มาเลเซีย
ไทย
เวียดนาม
สิงคโปร
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
เมียนมาร
ลาว
กัมพูชา
บรูไน

2016

49035
38666
27251
23719
21255
17350
3484
1045
831
207

ครึ่งป
แรก
2017
25478
19755
15055
13441
13068
8560
1649
526
461
189

2016

-7.88
3.91

14.51
-8.85
7.27

-8.79
-33.51
-19.49
24.59

111.22

ครึ่งป
แรก
2017
15.33
21.96
28.68
24.45
39.85
11.07
12.02
1.15

19.43
28.57

2016

3.22
2.54
1.79
1.56
1.39
1.14
0.23
0.07
0.05
0.01

ครึ่งป
แรก
2017
3.05
2.37
1.80
1.61
1.57
1.03
0.20
0.06
0.06
0.02



แนวโน้มการส่งออก
ไทยในครึ่งปีหลัง

การส งออกในคร ึ ่ งป หล ังหาก 
พิจารณาภายใตสถานการณปจจุบัน 
ที ่ไมไดเกิดเหตุวิกฤตอะไรอยางราย 
แรงกะทันหัน เชน เกิดน้ำทวมใหญ 
จนไมสามารถผลิตและขนสงสินคาได 
หรือเหตุกอการรายที่สงผลกระทบตอ 
การบริโภคอยางฉับพลัน เปนตน ตาม 
ความเห็นสวนตัวดิฉันคาดวาการสงออก 
นาจะไปไดตอ เพราะโดยปกติการสง 
ออกในชวงครึ่งปหลังจะสูงกวาครึ่งป 
แรก โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 3 เนื่อง 
จากเปนชวงใกลเทศกาล ประเทศตางๆ 
จะมีการนำเขาสินคามากขึ้น ประกอบ 

กับคาดวาเศรษฐกิจโลก และประเทศ 
คูคาที่สำคัญของไทยจะมีการขยายตัว 
อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่ตองระวังที่ 
อาจสงผลตอการสงออกไทยได เชน 
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากไทยมีคาเงิน 
ที่แข็งคาขึ้นกวาประเทศอื่นในภูมิภาค 
โดยคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ใน 
เดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับเดือน 
มกราคม 2017 แข็งคาขึ้น 4.9% รอง 
ลงไปคือ สิงคโปร และ มาเลเซีย ใน 
ขณะที่คาเงินของประเทศ CLMV และ 
ฟลิปปนส ออนคาลง ซึ่งการแข็งคา 
ขึ ้นของคาเงินบาทจะทำใหความได 
เปรียบในดานราคาสงออกของไทยลด 
ลงเมื ่อเทียบกับประเทศในภูม ิภาค 

เพราะตางก็มีกลุ มสินคาสงออกใกล 
เคียงกัน นอกจากนี้ยังตองติดตาม 
นโยบายดานการคาระหวางประเทศ 
ของสหรัฐฯ และประเทศคูคาที่สำคัญ 
วาจะมีทิศทางหรือออกมาตรการอะไร 
ในอนาคต โดยภาพรวมในชวงครึ่งป 
หลัง ดิฉันคิดวาไทยมีโอกาสสงออก 
ไดเฉล่ีย 18,707-19,652 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ/เดือน จากที่สงออกไดเฉลี่ย 
18,896 ลานดอลลารสหรัฐฯ/เดือน ใน 
ชวงครึ่งปแรก ทั้งนี้คาดวาการสงออก 
ท้ังป 2017 จะอยูท่ี 225,618-231,287 
หรือขยายตัว 5.6-8.2%
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ประเทศ หนวย
อัตราแลกเปลี่ยน ป 2017

อัตราแลกเปลี่ยน
เทียบกับ

เดือน ม.ค. 17

ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
บรูไน
กัมพูชา
ลาว
เมียนมาร 
เวียดนาม

THB/USD
MYR/USD
IDR/USD
PHP/USD
SGD/USD
BND/USD
KHR/USD
LAK/USD
MMK/USD
VND/USD

ม.ค.
35.43
4.46

13,357
49.74
1.43
1.43
4,037
8,185
1,351
22,171

ก.พ.
35.00
4.44

13,341
49.96
1.41
1.41
4,015
8,195
1,357
22,222

มี.ค.
34.88
4.44

13,346
50.28
1.40
1.41
3,996
8,203
1,361
22,254

เม.ย.
34.45
4.40

13,307
49.86
1.40
1.40
4,012
8,206
1,357
22,321

พ.ค.
34.46
4.32

13,323
49.86
1.40
1.40
4,050
8,200
1,363
22,373

มิ.ย.
33.99
4.28

13,298
49.85
1.38
1.38
4,083
8,233
1,360
22,416

ก.ค.
33.71
4.29

13,342
50.64
1.37

-
4,091

-
1,364
22,438

มิ.ย.
-4.1
-4.0
-0.4
0.2
-3.1
-3.2
1.1
0.6
0.7
1.1

ก.ค.
-4.9
-3.8
-0.1
1.8
-4.0

-
1.4
-

0.9
1.2

ท่ีมา: คำนวณจากขอมูล CEIC



เมียนมาเปนประเทศเพื่อ
นบานของไทยประเทศ 
เดียวที่มีพรมแดนติดกับ

สองตลาดยักษใหญของโลก คือ อินเดีย 
และจีนที่มีประชากรรวมกันราว 2,600 
ลานคน หรือเกือบ 40% ของประชากร 
ทั้งโลก ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศ 
พี่ใหญแหงเอเชียก็ใหความสำคัญใน 
การสรางความรวมมือกับภูมิภาค CLMVT 
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และไทย) มากขึ้น โดยเฉพาะการใช 
เมียนมาเปนหนึ่งในประตูสู CLMVT 
และอาเซียน ดังนั้น ในทางกลับกัน ไทย 
ยอมสามารถใชเมียนมาเปน Super 

Highway สูอินเดียและจีนไดเชนกัน 
ซึ ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการ 
ขยายตลาดการคาการลงทุนของไทย 
ในระยะถัดไป 

อินเดีย Act East สู่ 

IMT Trilateral 

Highway ปักหมุด

เมียนมาเช่ือมโยงอาเซียน

นายกรัฐมนตรี Narendra Modi 
ของอินเดียประกาศยุทธศาสตรร ุก 
ตะวันออก (Act East) ที่มุงใหความ 
สำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 
อาเซียนผานความรวมมือท่ีเปนรูปธรรม 

โดยมีทางหลวง India-Myanmar-Thailand 
(IMT) Trilateral Highway เปน 
โครงการสำคัญหนึ ่งที ่ร ัฐบาลอินเดีย 
เรงผลักดันเพื ่อปกหมุดเมียนมาเปน 
ประตูเชื ่อมโยงอินเดียสู ไทยและอา- 
เซียน เพ่ือขยายโอกาสการคาการลงทุน 
ระหวางกัน โดยอินเดียตั้งเปาเพิ่ม 
มูลคาการคากับเมียนมาเปน 10,000 
ลานดอลลารสหรัฐภายในป 2563 จาก 
ราว 3,000 ลานดอลลารสหรัฐในป 
2558 ขณะที่อินเดียตั้งเปาเพิ่มมูลคา 
การคากับอาเซียนเปน 200,000 ลาน 
ดอลลารสหรัฐในป 2565 จากราว 
100,000 ลานดอลลารสหรัฐในป 2558 

ม

เมียนมา… Super Highway 

สู่พี่ใหญ่แห่งเอเชีย

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

• IMT Trilateral Highway เปนโครงการถนน 4 ชองทางเชื่อมโยงระหวาง 
3 ประเทศ คือ อินเดีย เมียนมา และไทย ระยะทางประมาณ 1,360 กิโลเมตร 
ภายใตการผลักดันอยางจริงจังของรัฐบาลอินเดียที่ใหการสนับสนุนการกอสราง 
เสนทางเชื่อมโยงระหวางเมือง Moreh เมืองชายแดนในรัฐมณีปุระของอินเดีย 
เชื่อมไปยังเมือง Tamu เมืองชายแดนในเขตมัณฑะเลยของเมียนมา สวนรัฐบาล 
เมียนมารับผิดชอบการกอสรางและปรับปรุงถนนภายในประเทศเชื่อมจากเมือง 
Tamu ลงมาทางใตผานเมืองมัณฑะเลยมายังกรุงเนปดอว และเมืองยางกุง กอน 
เขาสูไทยที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนการกอสราง 
เสนทางชวงผาอัน-เมียวดี-แมสอด 

• เสนทาง IMT Trilateral Highway คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในป 
2563 ซึ่งจะสามารถเชื่อมตอไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชาผานเครือขาย 
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ภายในอนุภูมิภาค

IMT Trilateral Highway

ที่มารูปภาพ : Google Maps
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แยกที่เชื่อมไปยังอินเดียและจีนที่เมือง 
มัณฑะเลย ทำใหเมืองมัณฑะเลยเปน 
เมืองศูนยกลาง (Hub) การคาและการ 
ลงทุนสำคัญในการเชื ่อมตอกับตลาด 

อินเดียและจีน รวมถึงการขยายตลาด 
เมียนมาตอนบน เนื่องจากมัณฑะเลย 
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจสำคัญทาง 
ตอนบนของเมียนมา 

One Belt, One Road

ของจีน… ใช้เมียนมา 

เป็นประตูเปิดสู่

มหาสมุทรอินเดีย

จีนวางยุทธศาสตรใหเมียนมาเปน 
ประตูออกสู มหาสมุทรอินเดียใหแก 
มณฑลตอนในของจีนผานทางยูนนาน 
ภายใตนโยบาย One Belt, One 
Road (OBOR)* รัฐบาลจีนมุงสนับสนุน 
การพัฒนาโครงการเชื่อมโยงเสนทาง
จากนครค ุนหม ิ ง เม ื อ งหลวงของ 
มณฑลยูนนานไปยังทาเรือน้ำลึกเจาผิว 
(Kyaukpyu) ในเมียนมา ระยะทาง 
รวม 1,922 กิโลเมตร โดยเสนทางดัง 
กลาวจะผาน Ruili เมืองชายแดนของ 
จีนเชื่อมไปยัง Muse เมืองชายแดน 
ในรัฐฉานของเมียนมาลงมายังเมือง 
มัณฑะเลยออกสูมหาสมุทรอินเดียที ่ 
รัฐยะไขบริเวณทาเรือน้ำลึกเจาผิว ซึ่ง 
เป นส วนหน ึ ่ งของโครงการพ ัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเจาผิว (Kyaukpyu 
Special Economic Zone) ภายใต 
การดำเนินการของกิจการรวมคาของ
จีนที ่ชนะการประมูลในการกอสราง 
ทาเร ือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรม 
ภายใตโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษเจาผิว 

เปนท่ีนาสังเกตวา เสนทาง OBOR 
มีการเชื ่อมโยงกับโครงการทางหลวง 
IMT Trilateral Highway โดยมีทาง 

*One Belt, One Road เปนยุทธศาสตรที่ประธานาธิบดี Xi Jinping ประกาศเมื่อป 2556 โดย One Belt หมายถึง 
Silk Road Economic Belt เปนเสนทางทางบกที่เชื่อมโยงจีนกับยุโรปผานเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก ขณะที่ One 
Road หมายถึง Maritime Silk Road เปนเสนทางทางทะเลที่เชื่อมโยงระหวางจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
แอฟริกา และยุโรป ผานทะเลจีนใต มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟกใต

ที่มารูปภาพ : http://thediplomat.com/wp-content/ uploads/2016/
11/thediplomat_2016-11-03_15-59-30.jpg
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โอกาสทางธุรกิจของ

ผู้ประกอบการไทย 

• เสนทางการคาใหม ผูประ 
กอบการไทยสามารถใช ประโยชน  
จากโครงการเชื่อมโยงทางหลวง IMT 
Trilateral Highway เพื่อกระจาย 
สินคาจากไทยผานเมียนมาตอไปยัง 
ร ัฐมณีป ุระเพ ื ่อเจาะตลาดอ ินเด ีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู จักกันใน
ชื่อ “The Seven Sisters of India” 
ซึ ่งเปนพื ้นที ่ตลาดใหมที ่ยังไมคอยมี 
คูแขง แตมีประชากรรวมกันถึงกวา 40 
ลานคน และผูบริโภคสวนใหญชื่นชอบ 
และเชื่อมั่นวาสินคาไทยเปนสินคาที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะชาวไทอาหม (Tai 
Ahom) ซึ่งมีความนิยมสินคาไทยคอน 
ขางมาก และมีวัฒนธรรมหลายอยาง 
คลายคลึงกับคนไทย (สันนิษฐานวา 
ชาวไทอาหมสืบชาติพันธุ มาจากตน 
ตระกูลเดียวกันกับคนไทย) นอกจาก 
นี้ เสนทางดังกลาวยังแยกไปสูตลาด 
จีนตอนในผานทางนครคุนหมิงที ่ม ี 
เครือขายคมนาคมพรอมรองรับการ 
กระจายสินคาไปเทศบาลนครฉงชิ ่ง 
และเมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวน ซึ่งผู 
บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นตอเนื่อง

• การขยายฐานการผลิตสินคา 
เม ียนมานับเปนประเทศยุทธศาตร 
สำคัญที ่สองยักษใหญอยางอินเดีย 
และจีนเรงปกหมุดพัฒนาความสัมพันธ 
ทางการคาและการเชื ่อมโยงเสนทาง 
คมนาคม ทำใหเมียนมาเปนฐานการ 
ผลิตที่นาสนใจสำหรับผูประกอบการ 

ไทยในการขยายการลงทุน โดยเฉพาะ 
ในเมืองยางกุงและมัณฑะเลยที่มีความ 
พรอมดานสาธารณูปโภคมากกวาพื้นที ่
อื่น และยังสามารถเชื่อมตอไปยังตลาด 
อินเดียและจีน ซึ่งเปนแตมตอของ 
เมียนมา นอกเหนือจากที่ไดสิทธิประ 
โยชนทางภาษ ี GSP จากตลาดหลัก 
อยางสหรัฐฯ EU และญี่ปุน 

• ธุรกิจทองเที ่ยวและบริการ 
ที่เกี่ยวเนื่อง เสนทาง IMT Trilateral 

Highway และ One Belt, One 
Road จะชวยอำนวยความสะดวกใน 
การเดินทางและกระตุนธุรกิจทองเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจ 
โรงแรม บริการนำเที่ยว และราน 
อาหาร เปนตน ตามเสนทางที่เชื่อม 
ตอถึงกัน อาทิ เมืองมะละแหมง และ 
เมืองมัณฑะเลย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว 
สำคัญและยังขาดแคลนสาธารณูปโภค 
ดานการทองเที่ยว

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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สิ ่งทอและเครื ่องนุ งหม 
ไทย ถือเปนอุตสาหกรรม 
ท่ีมีจุดแข็งดานความหลาก 

หลายสูง แตยังขาดการวางยุทธศาสตร 
สงเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงจุดออน 
ดงัน้ันเพ่ือใหเห็นภาพใหญวาอนาคตเรา 
ควรจะกาวไปในทิศทางใด และเครื่อง 
นุงหมไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
ไดอยางไร จึงขอหยิบสาระสำคัญจาก 
งานศึกษาวิจัยของ ทีมงานสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
กระทรวงพาณิชยมากลาวถึง   

จากการทำงานวิจัยเพ่ือจัดทำยุทธ- 
ศาสตรชาติการคา พบวาอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยมีความหลาก 
หลายสูง แตยังขาดการวางยุทธศาสตร 
เพ่ือกำหนดทิศทางท่ีชัดเจนของอุตสาห- 
กรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทำใหประเทศ 
ไทยดูเหมือนจะไมมีอัตลักษณของตน 
เองอยางแทจริงในวงการสิ่งทอโลก ใน 

ส
ขณะที่ประเทศที่ประสบความสำเร็จใน
ตลาดนี้มักจะมี position ของตนเองที่ 
โดดเดนในบางประเด็น บางสินคา หรือ 
บางตลาด ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และเครื่องนุงหมของประเทศเหลานี้ก็มี
ความหลากหลายไมนอยไปกวาประเทศ 
ไทย

ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยในท่ีน้ีตีความ 
วามี 2 นัย คือ ประเด็นแรก ผูประกอบ 
การในอุตสาหกรรมน้ีมีความหลากหลาย 
แตละกลุ มมีปญหาที ่ต างกันออกไป 
จำเปนตองมีโมเดลธุรกิจเพื่อแกปญหา
และแนวทางการยกระดับที่แตกตางกัน 

แตในภาพรวม เม่ือแกปญหาระดับ 
ผูประกอบการเหลานี้แลว ตองสามารถ 
สราง synergy ระหวางกันเพื่อใหเกิด 
อัตลักษณของประเทศ 

ประเด็นท่ีสอเก่ียวของกับแนวทาง 
หรือยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในภาพรวมท่ียังขาดความชัดเจน ดูเผินๆ 

เหมือนประเทศไทยพยายามที่เกงใน 
ทุกเรื่อง ซึ่งในสภาพความเปนจริงที่มี 
ขอจำกัดเรื ่องทรัพยากรและบุคลากร 
เราจำเปนตองมี position ที่ชัดเจน 
และเปนท่ียอมรับของชาวโลกวาไทยเรา 
เกงเรื่องอะไร ผลิตภัณฑตัวไหน และ 
สามารถตอบสนองความตองการของ 
ตลาดใด   

โดยขอยกตัวอยางความหลากหลาย 
ของผู ประกอบการเครื ่องนุ งหมไทย 
จาก landscape ของผูประกอบการ 
เคร่ืองนุงหมไทย หากเราแบงผูประกอบ 
การออกเปน 3 กลุมคราว ๆ คือ OEM 
(Original Equipment Manufacturer: 
กลุมผูผลิต) ODM (Original Design 
Manufacturer: กลุมที่มีความสามารถ 
ในการออกแบบ) และ OBM (Original 
Brand Manufacturer: กลุมที่เปน 
เจาของ brand) ภายในกลุม OEM จะ 
มีกลุมผูผลิตเสื้อกีฬา และเสื้อ casual 
wear ซึ่งมีลักษณะธุรกิจแตกตางกัน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย: 
การแสวงหาอัตลักษณ์
ในความหลากหลาย

â´Â: àªÉ°Ò ÍÔ¹·ÃÇÔ·Ñ¡É� 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·Â (·Õ´ÕÍÒÃ�äÍ)

36

TDRI



ออกไป นอกจากนี้ภายในกลุมเสื้อกีฬา 
ก็ยังมีผูประกอบการรายใหญและราย 
กลางที่มีสภาพปญหาแตกตางกัน 

สวนผูประกอบการ OEM รายเล็ก 
จะหมายถึงผูผลิตตามหองแถว ในชุมชน 
ตางๆ หรือที่เขตเศรษฐกิจแมสอด ซึ่ง 
มักจะเปนผูผลิตใหกับตลาด medium 
-to-low end fashion เชน ที่โบเบ 
สำเพ็ง จตุจักร ประตูน้ำ เปนตน 

สำหรับผูประกอบการ ODM ผู 

เขียนจัดกลุม brand licensee อยูใน 
กลุมน้ี เน่ืองจากผูผลิตกลุมน้ีตองมีความ 
สามารถในการรวมออกแบบกับเจาของ 
brand ดวย สวนกลุมผูประกอบการที่ 
อยูโบเบ สำเพ็ง จตุจักร ประตูน้ำ ก็อาจ 
จัดอยูในกลุมนี้เนื่องจากจะเปนผูประ- 
กอบการท่ีมีลักษณะเปน fast copycat 
คือสามารถปรับเปล่ียนแบบตาม fashion 
และกระแสตางๆ ไดเร็ว 

สำหรับผูประกอบการสวน OBM จะ 

มีกิจกรรม branding และ marketing 
ของตนเองซึ ่งก ็จะมีประเด็นปญหา 
ลักษณะเฉพาะของตนเอง

ในบทความนี้ยกตัวอยาง sector 
sports wear เพราะเปน sector ที่ 
คอนขางใหญของไทย ซึ่งภายในsector 
นี้ก็มีผูประกอบการที่หลากหลายและ 
จำเปนตองมีแนวทางในการยกระดับที่ 
แตกตางกัน 

ในสภาพปจจุบัน ประเด็นปญหา 
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และแนวทางการยกระดับของผูประกอบ 
การ OEM sports wear ในกลุมผู 
ประกอบการขนาดใหญและกลาง ผู 
ประกอบการใน segment นี้ ใน 
ปจจุบันตองปรับตัวเปน full-package 
manufacturer ใหได 

กลาวคือไมใชมีความสามารถเพียง 
การตัดเย็บ แตตองสามารถใหบริการ 
เสริมกับเจาของ brand ไดครบถวนเชน 
สามารถทำ costing, prototyping, 
testing, on-time-performance (OTP) 
ในบางกรณีตองสามารถรวมออกแบบ 
เพื่อตอบโจทยของเจาของ brand ได 
รวมไปถึงการทำเรื่อง CSR ตางๆ ที่มี 
ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การจะทำสิ่ง 
เหลานี้ได หัวใจสำคัญคือตองสามารถ 
ทำ lean manufacturing ได ซึ่ง 
ปจจุบันมีเพียงผูประกอบการรายใหญ 
ไมกี่รายที่สามารถทำได 

ผูประกอบการขนาดกลางยังไม 
สามารถทำเรื่องนี้ไดอยางตอเนื่อง จึง 
ยังไมสามารถสรางความสัมพันธระยะ 
ยาวกับเจาของ brand เพื่อใหได order 
ท่ีสม่ำเสมอตอเน่ืองได สวนผูประกอบการ 
รายใหญที่ทำเรื่องเหลานี้ไดแลว ปญหา 
จะเปนเรื่องของ ease of doing 
business เปนหลัก เชน ระบบการเก็บ 
ภาษีเงินที ่สงกลับจากการลงทุนตาง 
ประเทศ โดยเฉพาะใน CLMV, กระบวน 
การศุลกากร, capital protection 
สำหรับการลงทุนในตางประเทศ, ฯลฯ 
แนวทางการแกปญหาและยกระดับของ 
ผูประกอบการ OEM: sports wear 
รายใหญของไทยจึงเปนเรื ่องของการ 
ปรับปรุงระบบเก็บภาษีซอน การอำนวย 
ความสะดวกในการคาการลงทุนระหวาง 
ประเทศเปนหลัก และควรจะมีการศึกษา 
โอกาสในการพัฒนาตนเองไปสูการออก 

แบบและเปนเจาของ brand เองดวย 
สำหรับผูประกอบการขนาดกลาง 

ควรเนนการถายทอดองคความรูเรื ่อง 
lean manufacturing จากผูประกอบ 
การรายใหญอยางเชน โครงการ best 
practice ท่ีเคยทำในอดีต ผูประกอบการ 
กลุมนี้ตองหาโอกาสเจาะผูซื้อที่ตองการ 
small lot per style เนื่องจากกำลัง 
การผลิตของตนเองมีจำกัด โดยตองหา 
partner ท่ีเปนผูนำในกีฬาประเภทตางๆ 
เพ่ือสรางความสัมพันธระยะยาว อยางไร 
ก็ตามมีผูประกอบการบางรายในกลุมนี้
ที่พยายามหา niche market ตลอด 
จนทำ branding และ marketing รวม 
ถึงหาชองทางคาปลีกเองและประสบ 
ความสำเร็จพอสมควรจึงอาจจะเปนทาง 
ออกอีกทางหนึ่งใหกับผูประกอบการ 
กลุมนี้

ในภาพรวมผูประกอบการ OEM: 
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sports wear ท้ังขนาดกลางและใหญ ควร 
จะหาทางเช่ือมกับผูผลิตส่ิงทอ (textiles) 
ในไทยใหมากขึ ้นเพื ่อใหสามารถรวม 
กันพัฒนาสินคาและลด lead time ได 
แนวโนมน้ีจะมีความสำคัญมากข้ึนเร่ือยๆ 
เน่ืองจากเจาของ brand ใหความสำคัญ 
กับเร่ืองน้ีมาก ท้ังน้ีผูประกอบการกลางน้ำ 
(สิ่งทอ) และปลายน้ำ (เครื่องนุงหม) 
จะตองตอบโจทยของแตละฝายไดใน 5 
ประเด็นหลักคือ ราคา คุณภาพ ประเภท 
lot size และ delivery    

ตัวอยางที่ยกไปสะทอนใหเห็นวา
ปญหาและแนวทางการยกระดับผูประ-
กอบการท่ีอยูใน sector sportswear น้ัน 
มีความหลากหลาย ในขณะท่ีผูประกอบ 
การใน sector อื่นๆ เชน casual wear 
หรือ ผูประกอบการที่เปน ODM และ 
OBM ก็มีปญหาเฉพาะตัวที่ยิ่งแตกตาง 
ออกไป การวางแนวทางในการยกระดับ 
ของแตละกลุมตองคำนึงถึงความหลาก 
หลายเหลานี้ 

แตในที่สุดแลว ไทยเราควรสราง 
synergy อยางนอยในสองประการ คือ 
ประการท่ีหน่ึง หากไทยสามารถแกปญหา 

และยกระดับผูประกอบการท่ีเปน OBM 
ไดสำเร็จ และทำใหการสราง brand 
และธุรกิจ fashion ไทยมีความเขมแข็ง  
จะทำใหผูประกอบการ OEM ไทย 
สามารถเขาสูธุรกิจการเปน ODM และ 
OBM ไดงายขึ้น ตลอดจนจะเปนการ 
สรางงานใหกับผู ตัดเย็บรายเล็กและ 
ขนาดกลางไดดวย synergy 

ประการท่ีสองคือ หากไทยสามารถ 
แกปญหาและยกระดับผูประกอบการที่ 
เปน OEM ไดสำเร็จ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และเคร่ืองนุงหมไทยจะมีเสนหในสายตา 
ของชาวโลกในแงของการมี OEM ที่มี 
ความหลากหลายสูง สามารถตอบสนอง 
ความตองการของ buyer ไดทุกรูปแบบ 
เชนการเปน Full service manufac-
turer, flexibility เรื่อง lot size, มี 
การลงทุนในภูมิภาค, มี supply chain 
ตนน้ำ กลางน้ำที่เชื่อมกับปลายน้ำได 
อยางดี ประเทศไทยสามารถวางตำแหนง 
ตนเองเปน gateway เขาสูตลาดอาเซียน 

โดยสรุป แนวทางหรือยุทธศาสตร 
การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีสำหรับประเทศ 
ไทย จำเปนตองมีความชัดเจน ดวย 

ทรัพยากรที่จำกัด ประเทศไทยจำเปน 
หรือยังท่ีจะตองเลือกวาเราจะมี position 
ในฐานะเปนผูผลิต ส่ิงทอ fashion ท่ีเนน 
การสราง brand และการออกแบบ หรือ 
จะเปนผูผลิตสิ่งทอเทคนิค (technical/ 
functional textiles) ที่ตองมีความ 
สามารถทางวิศวกรรมในการผลิตสิ่งทอ 
ที ่ม ีค ุณสมบัต ิพ ิเศษเพื ่อนำไปใชใน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน สิ่งทอที่ใชใน 
โรงพยาบาล กอสราง โรงงาน ยานยนต 
ฯลฯ หรือเราจะเนน creative textiles 
ที่เปนการประยุกตและตอยอดสิ่งทอ 
พื้นบานใหรวมสมัย ซึ่งสามารถพัฒนา 
เปน package รวมกับการทองเที่ยวที่ 
ไทยเรามีช่ือเสียงดีอยูแลว หรือแมกระท่ัง 
การหา product champion ที่เปน 
ความโดดเดนของไทย เชน eco textiles 
ซึ่งไทยเรามีวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ เชน 
ผาไหม ขาดแตเพียง knowhow ที่จะ 
นำวัตถุดิบเหลานั้นมาแปรสภาพใหตรง 
กับความตองการของผูบริโภค 

การแสวงหาอัตลักษณในความ 
หลากหลายนั ้นมีความสำคัญสำหรับ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทย 
อยางยิ่ง เราจำเปนตองสราง synergy 
ทามกลางปญหาที ่หลากหลายของผู  
ประกอบการเพื่อใหอุตสาหกรรมนี้ของ 
ไทยมีเสนหในสายตาของชาวโลก ใน 
ขณะเดียวกันเราก็ตองมีความโดดเดน 
ชัดเจนวา เมื่อเขานึกถึงสิ่งทอไทย เขา 
นึกถึงอะไร เมื่อหาอัตลักษณของตัวเอง 
เจอ และสามารถสรางการยอมรับใน 
ตลาดโลกได ผูเขียนเชื่อวาอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยจะสามารถ 
แขงขันไดและไมใชอุตสาหกรรม sunset 
อยางที่หลายๆ คนกลาวถึง
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MIT Venture Café
â´Â 

¤³º´Õ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

จากตอนที ่ผ านมาผู เข ียนไดแนะนำไดร ู จ ัก 
ศูนยวิจัย CSAIL ของ MIT ไปแลวนั้น ใน 
ตอนนี้ผูเขียนจะพาไปรูจัก Venture Café ที่ 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ที่ 
เปนแหลงรวมตัวของผูเริ่มทำธุรกิจ ผูที่ตองการหาโอกาสใน 
การธุรกิจ ที่ปรึกษา ผูลงทุน และอื่นๆ Venture Café นี้ 
อยูในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บอสตันเปนเมืองที่ไดรับการจัดอันดับวามีการลงทุนใน
บริษัททางดานเทคโนโลยีมากเปนอันดับที่สามของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เกิดธุรกิจสตารทอัพทางดานเทคโนโลยีมากมาย 
ในเมืองแหงน้ี ธุรกิจสตารทอัพหรือธุรกิจท่ีเนนทางดานนวัตกรรม 
เปนธุรกิจที่สรางผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตอบโจทยในการ 
แกไขปญหาตางๆ ในชีวิตใหสะดวกสบายขึ้น เปนวิธีสราง 
รายไดและผลกำไรแบบเติบโตกาวกระโดด สามารถทำซ้ำและ 
ขยายธุรกิจไดงาย สาเหตุหน่ึงท่ีทำใหบอสตันเกิดผูประกอบการ 
ใหมมากมายเนื่องจากความไดเปรียบของเมืองแหงนี้ ในการ 
เปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ 
MIT, Harvard University, Boston University เปนตน 
เปนแหลงเชื่อมตอกับภาคธุรกิจที่ทำการคนควา พัฒนา วิจัย 
เพ่ือตอบโจทยใหกับภาคธุรกิจ เฉกเชน มหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทยที่กำลังขับเคลื่อนแนวคิดผูประกอบการเชิงนวัตกรรม 
เพื่อปลูกฝงแนวคิดการเปนผูประกอบการในเชิงนวัตกรรมให 
กับนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีในทุกคณะและทุกสาขา 
และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเพื่อเปนแหลงสนับสนุนการพัฒนา 
และวิจัยในดานตางๆ 

Venture Café น้ันคืออะไร เก่ียวของกับสภาพแวดลอม 
ในการสรางผูประกอบการไดอยางไร Venture Café เปน 
คาเฟท่ีเปนสถานท่ีในการสรางเครือขายสำหรับผูประกอบการ 
โดยกิจกรรมการสรางเครือขายน้ันจะจัดข้ึนในทุกวันพฤหัสบดี 
หรือที่เรียกวา Café Nights โดยคาเฟดังกลาวตั้งอยูในอาคาร 
Cambridge Innovation Center (CIC) กลางใจ Kendall 
Square 

จ
Café Nights จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 15.00 

ถึง 20.00 น. กิจกรรมที่ Café Nights นี้ออกแบบมาเพื่อใหผู 
ประกอบการรายยอย นักลงทุน สตารทอัพ หรือบุคคลที่มี 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมาพบปะกัน โดยในงานจะประกอบ 
ดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 การสรางเครือขาย – เปนจุดประสงคหลักของ Café 
Nights โดยเปนโอกาสใหบุคคลที่มีความริเริ่มสรางสรรคแนว 
เดียวกันมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด และกอใหเกิดความ 
รวมมือซึ่งกันและกัน

 การจัดโปรแกรม - ในรูปแบบ workshop การ 
พูดคุย การทำ Forum ตางๆ การนำเสนอไอเดียทางธุรกิจ 
หรือ hackathon เปนตน โดยที่นี่เปดโอกาสใหองคกรตางๆ 
สามารถที่จะเปนเจาภาพของในการทำกิจกรรมเหลานี้ได

 Theme Nights – จัดเดือนละครั้ง โดยจะจัดใหมี 

ด้วยโมเดลที่ประสบความสำเร็จที่ 

บอสตัน แนวคิด Venture Café 

ได้ขยายสาขาไปสู่เมืองอื่นๆ เช่น    

St. Louis โดยจัด Café Nights 

ทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันตั้งแต่เวลา 

15.00-20.00 น. ที่ Cortex         

Innovation District และขยายไป 

ยังเมืองไมอามี Miami Venture 

Café จัด Café Nights ทุกวัน 

พฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา 16.00-21.00 น. 

และขยายไปต่างประเทศ ที่เมือง   

Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

และกำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ที่โตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงการ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของเหมาะสมสำหรับบุคคล 
ที่เขามาใชบริการ Venture Café 

 การนำเสนอเรื่องราวใน Venture Cafe – เปน 
วิดีโอออนไลนท่ีถายในระหวาง Café Nights โดยจะประกอบ 
ไปดวยการสัมภาษณผูเขารวมงานท่ีอยากจะแชรความคิดเห็น 
ของตนเอง หรือเรื่องราวตางๆ ดานผูประกอบการ การคิดคน 
นวัตกรรมตางๆ เปดแสดงใน Venture Café 

ผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญที่มาใชเวลามา 
นั่งใหคำปรึกษาซึ่งเปนงานอาสาสมัคร วาทำไมถึงอาสาสมัคร 
มาใหคำปรึกษาทั้งๆ ที่ไมไดผลตอบแทน ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ 
มองวาเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
สรางโอกาสใหมๆ ใหกับตนเองและสรางประโยชนตอสังคม 
สามารถสรางเครือขายของตนเองขยายออกไดมากยิ่งขึ้น  

หัวขอเฉพาะเพียงหัวขอเดียว มีโตะในการจัดขอมูล รายละเอียด 
เกี่ยวกับหัวขอนั้นโดยเฉพาะ รวมทั้ง ผูเชี่ยวชาญ สตารทอัพ 
สามารถเขารวมออกงานไดสามารถนำสินคาตนแบบ หรือ 
สินคามาแสดงในงานนี้ได 

 การใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ – โดยผูที่สนใจ 
สามารถจองเวลาได 30 นาทีในลักษณะการพูดคุยแบบตัวตอ 
ตัวกับผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาที่เปนอาสาสมัคร โดยทั้งผู 
เชี่ยวชาญอาสาสมัครเหลานี้ตองทำการสมัครผานออนไลน 
เพื่อไดรับ office hour ในการใหคำปรึกษา และผูสนใจ 
เขารวมรับคำปรึกษาสามารถจองผานออนไลน หรือเขาไปใน 
คาเฟตามเวลา office hour เหลานั้นได 

 โตะท่ีใหขอมูล (Info tables) – สำหรับองคกรใดๆ 
ที่ตองการมาประชาสัมพันธเผยแพรผลิตภัณฑ การบริการ 

ภาพที่ 1 บรรยากาศใน Venture Café
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MIT Venture Café นี้บริหารงานโดย Venture Café 
Foundation โดยเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไรและไดรับ 

การยกเวนไมตองเสียภาษีตามกฎหมาย โดย Venture Café 
Foundation นี้จัดตั้งโดย Tim Rowe และ Horst von 
Wendorff  โดย Tim Rowe เปนหนึ่งในผูกอตั้ง Cambridge 
Innovation Center (CIC) ซึ่งเปนพื้นที่ออฟฟศใหเชาใหกับ 
บริษัทสตารทอัพที่ประสบความสำเร็จ เชน Google สาขา 

MIT Venture Café นี้บริหารงาน 
โดย Venture Café Foundation 
โดยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 
และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
ตามกฎหมาย โดย Venture Café 
Foundation น้ีจัดต้ังโดย Tim Rowe 
และ Horst von Wendorff  

ภาพที่ 2 บรรยากาศการใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ 

ภาพที่ 3 หองและตารางเวลาในการใหคำปรึกษาดานตางๆ 
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นิวอิงแลนด Maven Technologies ซึ่งเปนบริษัทลูกของ 
Yahoo เปนตน จากการทำ CIC ที่ประสบความสำเร็จเปน 
ทั้งออฟฟศใหเชาในขนาดที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 
บริษัทสตารทอัพ จึงไดจัดตั้ง Foundation แยกออกมาจัดตั้ง 
Venture ขึ้นมาเพื่อเปนแหลงพบปะของบุคคลที่หลากหลาย 

โดยสรุป Venture Café มีจุดมุงหมายในการสรางผู 
ประกอบการดานนวัตกรรมใหกับเมืองบอสตัน โดยเปนสถานท่ี 
ที่ทำใหผูประกอบการรายยอย นักลงทุน สตารทอัพ หรือ 
บุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมาพบปะกัน โดยที่แหงนี้ 
มีทั้งหองประชุม โครงการตางๆ หรือแมกระทั้งกิจกรรมที่ 
ทำใหบุคคลหรือบริษัทตางๆ มาเจอกันเพื่อมาแชรไอเดียการ 
ทำธุรกิจ Venture Café นี้มีภารกิจในการขยายการเชื่อมโยง 
และสนับสนุนชุมชนนวัตกรรม ผานสถานท่ีและโครงการตางๆ 
ของเครือขายสาธารณะเพื่อที่จะชวยใหทุกคนที่มีไอเดียที่ 

สามารถทำไดจริงและประสบความสำเร็จ และมีวิสัยทัศน ใน 
การเชื่อมโยง บุคคล, ชุมชน, และองคกร ในนิวอิงแลนดเขา 
ดวยกันเปนเครือขายนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ 

Venture Café ที่บอสตันเปนแหงแรกที่จัดตั้งขึ้น โดย 
จัดกิจกรรม Café Nights ทุกอาทิตย ทุกเดือนที่ Roxbury 
Innovation Center และรายไตรมาสที่ District Hall ดวย 
โมเดลท่ีประสบความสำเร็จท่ีบอสตัน แนวคิด Venture Café 
ไดขยายสาขาไปสูเมืองอื่นๆ เชน St. Louis โดยจัด Café 
Nights ทุกวันพฤหัสบดีเชนกันตั้งแตเวลา 15.00-20.00 น. ที่ 
Cortex Innovation District และขยายไปยังเมืองไมอามี 
Miami Venture Café จัด Café Nights ทุกวันพฤหัสบดี 
ตั้งแตเวลา 16.00-21.00 น. และขยายไปตางประเทศ ที่เมือง 
Rotterdam ประเทศเนเธอรแลนด และกำลังจะเปดเร็วๆ นี้ 
ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน 

ภาพที่ 4 เครื่องดื่มและอาหารบริการในคาเฟ 
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ฉ
©ºÑº¹Õé¢Íá¹Ð¹Ó Startup ÃÒÂãËÁ‹ ¼ÙŒ·Õè¼‹Ò¹àÇ·Õ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ MIT Enterprise Forum ¼‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹ 1 ã¹ 4 

ÊμÒÃ�·ÍÑ¾·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡à¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ MIT Enterprise Forum ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Ââ´Â 

ÈÙ¹Â� Innovation-Driven Entrepreneurship - IDE) ¨Ñ´Ã‹ÇÁ¡Ñº Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¨Ñ´ «Öè§¸ØÃ¡Ô¨ Electronic Nose (E-Nose) ËÃ×Í 

¨ÁÙ¡ÍÔàÅç¡â·Ã¹Ô¡Ê � à»š¹à·¤â¹âÅÂÕ¹Õéä´Œ¼‹Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÁÒ¨Ò¡ËŒÍ§áÅ �º ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ·Õèà¡Ô´ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´ 

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐ¼‹Ò¹¡ÒÃ¡ÒÃÑ¹μÕ¼Å§Ò¹ ´ŒÇÂ¨Ó¹Ç¹ÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂÊÓ¹Ñ¡ ¨¹ÇÑ¹¹Õé¼Å§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ¡ÅÒÂà»š¹ 

¸ØÃ¡Ô¨·Õè¡ÓÅÑ§ÁÒáÃ§ ã¤Ã¨Ð¤Ô´Ç‹Ò ¨ÁÙ¡´Á¡ÅÔè¹ ¨ÃÔ§æáÅŒÇÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹ËÅÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨ÐäÇŒÇŒÒ§ã¨ãªŒ 

áμ‹ “¨ÁÙ¡Á¹ØÉÂ�” ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇäÁ‹ä´ŒáÅŒÇ μŒÍ§ãªŒμÑÇª‹ÇÂ “e-nose” ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ� áÅÐ¹Ñ¡¤Ô´à¨ŒÒ¢Í§¼Å§Ò¹ ¤×Í 

¤Ø³¸ÕÃÀÑ·Ã� ¾º¤ÃØ± ·Õè¨ÑºÁ×ÍÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¼È.´Ã. Õ̧Ã¡ÕÂÃμÔ à¡Ô´à¨ÃÔÞ ÍÍ¡ÁÒ Startup Ø̧Ã¡Ô¨¡Ñ¹ã¹âÅ¡ 

¡ÇŒÒ§´Õ¡Ç‹Ò á·¹Ç§á¤º·Õè·Ó§Ò¹¡Ñ¹¨¹à¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨¾ÃŒÍÁÅØÂμÅÒ´¨ÃÔ§

ทางปญญา ผานศูนยนาโนเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือทำธุรกิจดานการจำหนายผลิตภัณฑ 
ที่คิดคนขึ้นมา 

ธุรกิจเบื้องตนประกอบดวย การ 
ใหคำปรึกษาและแกปญหา การถาย 
ทอดเทคโนโลยี และการรับจางวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยี Digital Smell เทคโนโลยี 
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งที่เกี่ยวของกับ 
การตรวจวัดโมเลกุลกลิ ่นในดานการ 
เกษตร อาหาร สิ่งแวดลอม รวมไปถึง 
การประยุกตใชทางดานสุขภาพและการ 
แพทย ทั้งนี้ผูรวมกอตั้งมีประสบการณ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดกล่ิน 
อยางยาวนาน ในการใหคำปรึกษาเพื่อ 

แกปญหาดานกล่ิน รวมท้ังรับผลิตเคร่ือง 
จมูกอิเล็กทรอนิกสเพื่อการนำไปใชงาน 
ในดานตางๆ ในวงจำกัด กอนจะมีการจัด 
ตั้งสตารทอัพ เพื่อขยายผลเทคโนโลยี 
ใหไปสูการใชงานที่กวางขวางขึ้น

เทคโนโลยี e-nose 
คืออะไร

ท ี ่มามาจากการทำแล ็บว ิจ ัย 
เกี่ยวกับการดักจับสารเคมีแปลกปลอม 
ในอากาศ อาทิ กาซพิษ พวกคารบอน 
มอน็อกไซด เนื่องจากความสามารถ 
ในการบงชนิดของกลิ่นในมนุษยนั้นไม 
คงที ่และมีขอจำกัด จากปจจัยกระตุน 
ภายนอก ท้ังความออนลาอารมณ สภาพ 
อากาศหรืออุณหภูมิชื้น เซ็นเซอรอัจ- 
ฉริยะ อาศัยหลักการเดียวกับการรับรู 

ประวัติการศึกษา และ
ที่มาของการ Startup

คุณธีรภ ัทร  พบครุฑ เป นชาว 
ราชบุรี ที่จบการศึกษาปริญญาตรีจาก 
คณะวิทยาศาสตร  สาขาฟสิกส จาก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโท 
คณะวิทยาศาสตร ดานฟสิกส จาก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันกำลังศึกษา 
ตอระดับปริญญาเอกดานเดียวกันนี ้ 
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล คุณธีรภัทรเริ ่ม 
Startup ธุรกิจ บริษัท จมูกอิเล็กโทรนิกส  
จำกัด หลังเรียนจบปริญญาโท โดย 
บริษ ัทนี ้ก อต ั ้งจากนักศ ึกษาระดับ 
ปริญญาโท-เอก และอาจารยที่ปรึกษา 
คือ ผศ .ดร .ธีรเก ียรติ ์ เก ิดเจร ิญ ผู  
รวมทำงานวิจัย จนสามารถนำผลงาน 
จดทะเบียนผลงานกับกรมทรัพยสิน 

CEO มาแรง Startup 
บริษัท จมูกอิเล็กโทรนิกส์ จำกัด

ธีรภัทร์ พบครุฑ
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e-nose เป็นการเปลี่ยนจากเซลส์ เป็นเครืองมือ 
อิเล็กโทรนิกส์ ที่ทำงานร่วมกับสมองกล คือ 
คอมพิวเตอร์ที่ถูกป้อนข้อมูลให้ไปดมกลิ่นสิ่งต่างๆ 
ที่ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นในแต่ละ 
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นเรื่อง 
การดมกลิ่น ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำหอม 
ที่ใช้คนเป็น QC Tester หรืออุตสาหกรรมที่ต้อง 
มีคนชิม และดม อย่างเช่น การบ่มไวน์ ปัญหาของ 
การใช้คนคือ 1 คนต้องใช้เวลาฝึกนาน 5-10 ปี  

กลิ่นของมนุษย เรียกวา Electronic 
Nose หรือ ระบบตรวจวัดกลิ่นดวย 
อารเรเซ็นเซอร จะชวยลดขอจำกัด 
ของการจำแนกกลิ่นของผูเชี่ยวชาญที่ 
อาศัยประสาทสัมผัส โดยใชการสง 
สัญญานที่แตกตางกันของพอลิเมอร 
แตละชนิดในจมูกเทียม เพื่อใชจดจำ 
และจำแนกสารเคมีตางๆ สามารถนำ 
ไปประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 

“e-nose เปนการเปลี่ยนจาก 
เซลส เปนเครืองมืออิเล็กโทรนิกส ที่ 
ทำงานรวมกับสมองกล คือ คอมพิวเตอร 
ที่ถูกปอนขอมูลใหไปดมกลิ่นสิ่งตางๆ 
ที่ตองการใหชวยแกปญหาเรื ่องกลิ่น 
ในแตละอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ 
มีความจำเปนเรื่องการดมกลิ่น ไดแก 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำหอม ที่ใช 
คนเปน QC Tester หรืออุตสาหกรรม 
ที่ตองมีคนชิม และดม อยางเชน การ 
บมไวน ปญหาของการใชคนคือ 1 คน 
ตองใชเวลาฝกนาน 5-10 ป ซ่ึงคนเหลา 
นี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในธุรกิจ 
ไวน และน้ำหอม ถึงขนาดเวลาเดินทาง 
ผูเชี่ยวชาญแตละคน ตองเดินทางแยก 
ลำเครื่องบินกันเลยทีเดียว”

ช่องว่างแห่งโอกาสที่
ประเทศไทย มุ่งมั่น
ทำวิจัยจนสำเร็จ

คุณธีรภัทร เลาใหฟงวา จริงๆ 
แลวเทคโนโลยีนี้ ในตางประเทศมี 
ความพยายามคิดคนกันมา 20-30 ป 
แลว แตไมประสบความสำเร็จ ความ 
สามารถการพัฒนาดานวิจัยพัฒนาดาน 
นี้ลดลง เพราะนักวิจัยตางชาติหันไป 
ทำดานอื่นกัน สวนประเทศไทยเริ่มตน 
เมื่อ 10 ปที่ผานมา ซึ่งผลการวิจัยที่ 
ไดจากการทำงานของกลุม Center of 
Intelligent Mahidol and system) 

ธีรภัทร พบครุฑ ยังไดรับรางวัลตางๆ 
ที ่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีจมูกอิเล็ก 
ทรอนิกส ในหลายเวทีดวยกัน เชน 

พ.ศ. 2551 ไดรับรางวัลจากสำนัก 

งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ใหผลงานวิจัย “จมูกอิเล็กทรอนิกส 
สำหรับเกษตรและอาหาร” ไดรับรางวัล 
ผลงานเดนของ สกว.

มีความแมนยำมากขึ้น ทำให e-nose 
ตอบโจทยความตองการของหลาย 
อุตสาหกรรม และมีความโดดเดนจาก 
หลายๆกลุม และเปนที่มาของการสง 

ผลงานเขาประกวด และ Startup 
ธุรกิจจริงจัง

นอกจากนี ้บริษัท จมูกอิเล็กทรอ- 
นิกส จำกัด โดยผูรวมกอตั้ง และคุณ 
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พ.ศ. 2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวด ประกวดนวัตกรรมเพื่อ 
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
(Innovation for Crime Combating 
Contest 2014 : I4C-2014) ที่จัด 
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในหัวขอ 
หุนยนตบินไดนักสืบกลิ่นเหม็น

พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานประดิษฐ 
คิดคน ประจำป พ.ศ. 2558 รางวัล 
ระดับดี เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส 
แบบกระเปาหิ ้วที ่ใชการตรวจจับเชิง 
แสง” จากคณะกรรมการสภาวิจัยแหง 
ชาติ (วช.)

พ.ศ. 2558 ผลงานวิจัยจมูกอิเล็ก- 

ทรอนิกส ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัย 
มหิดล สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม

พ.ศ. 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ 
คิดคน ประจำป พ.ศ. 2560 รางวัล 
ระดับดี เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส 
แบบสวมใสที่ใชเซนเซอรเคมีบนผาเพื่อ 
การตรวจวัดกลิ่น” จากคณะกรรมการ 
สภาวิจัยแหงชาติ (วช.)

พ.ศ. 2560 รางวัล 1 ใน 10 ผู 
เขารอบสุดทาย การแขงขันแผนธุรกิจ 
ท่ีมุงเนนนวัตกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย รวมกัน Massachusetts 
Institute Of Technology หรือ MIT 
สหรัฐอเมริกา 

ผานเขารอบ 3 ทีมสุดทาย (อยู 
ระหวางการตัดสิน) การแขงขันโครงการ 
ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV ซึ่งจัด 
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
และสำนักงานวัตกรรมแหงชาติ

สู่ธุรกิจต้นแบบ
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับเงิน 

สนับสนุนดานการวิจัยจากกระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ 1.65 ลานบาท เพื่อ 
พัฒนา Final Product ออกสูตลาด 
จนเปนที ่มาของตนแบบเทคโนโลยี 
e-nose ที่สามารถนำไปทำการตลาด 
ในหลากหลายอุตสาหกรรม รูปแบบ 
ตางๆ เชน จมูกอิเล็กทรอนิกสแบบ 
ตั้งโตะ แบบกระเปาหิ้ว (สำหรับตรวจ 
วัดอาหารและสินคาการเกษตร จมูก 
อิเล็กทรอนิกสแบบสวมใสได เชน เสื้อ 
ตรวจวัดกลิ่นตัว รองเทาตรวจวัดการ 
เดิน หมอนตรวจวัดคุณภาพการนอน 
รวมไปถึง โดรนสำหรับตรวจวัดกลิ่น 
สิ่งแวดลอม (บินดมกลิ่นเพื่อสราง 
แผนที่ของกลิ่น) สถานีตรวจวัดกลิ่น 
(สำหรับตรวจวัดกล่ินเหม็นท่ีปลดปลอย 
จากโรงงาน) เครื่องตรวจวัดกลิ่นไอ 
ระเหยอินทรียจากดินเพื ่อระบุความ 
อุดมสมบูรณของดินเปนตน ซึ่งเทคโน 
โลยีดังกลาวยังสามารถที ่จะทำการ 
ตลาดในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน 
และรวมถึงในตลาดโลกไดอีกดวย ชอง 
ทางการตลาดประกอบดวย 2 ชองทาง 
ไดแก

1. การขายสินคาแบบ B2C จาก 
การผลิตและจัดจำหนายสินคาเทคโน 
โลยีการตรวจวัดเร่ืองกล่ิน เชน Smelling 
shirt ที่วัดกลิ่นตัว Smelling Shoes 
ที่วัดกลิ่นเทา และลักษณะการเดินของ 
ผูใช และ Smart Pillow ใหกับผู 
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อนาคตบริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จะพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ 
ข้อมูลกลิ่นออกมาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล 
(Digitizing the sense of smell) ชั้นนำของ 
ประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้าทาง 
อุตสาหกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ  

ปวยที่มีปญหาในดานการนอนหลับ 
2. การขายสินคาแบบ B2B โดย 

รวมทำโครงการกับบริษัทหรือกลุ ม 
เกษตรกรที่ตองการตรวจสอบคุณภาพ 
สินคา พัฒนาผลิตภัณฑ เพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ แกไขปญหาเรื่องกลิ่น 
ตางๆ ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับ 
บริษัทและกลุมเกษตรกร รวมไปถึง 
ลดรายจายอันเนื ่องมาจากการผลิต 
สินคาที่ไมไดคุณภาพดวย

 
การพัฒนาเทคโนโลยี
ในอนาคต

คุณธีรภัทร ไดเลาวา กลุมเปาหมาย 
ของธุรกิจ ประกอบดวย กลุมอาหาร 
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑการเกษตร 
พวกขาว และผลไม และอุตสาหกรรม 
เก ี ่ยวก ับส ิ ่ งแวดล อมที ่ย ังขาดการ 
สนับสนุนจากภาครัฐ และประเทศ 
ไทยยังมีปญหาเรื ่องกลิ ่นอยู อ ีกมาก 
ซ ึ ่ ง เป นช องทางในการทำตลาดใน 

อนาคต ไมวาจะเปนการใหบริการ 
ดวยการขายเครื่องมือ หรือ การให 
บริการก็ตาม อนาคตบริษัท จมูก 
อิเล็กทรอนิกส จำกัด จะพัฒนา 

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของ 
กับการทำใหขอมูลกลิ่นออกมาอยูใน 
รูปแบบของขอมูลดิจิตอล (Digitizing 
the sense of smell) ชั้นนำของ 
ประเทศไทย เพื่อแกปญหาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิต 

และพัฒนาสินคาทางอุสาหกรรมของ 
ประเทศไทยและตางประเทศ  และ 
ม ุ  งม ั ่นช วยเหล ือเกษตรกรพ ัฒนา 
ผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตสินคา 

ตางๆ ดวยการสงมอบเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยและขอมูลดิจิตอลของกลิ่นที่ 
เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองความตองการ 
และแกไขปญหาของผู ประกอบการ  
รวมถึงผูบริโภคตอไป
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ธุรกิจครอบครัวน้ันมีความ 
แข็งแกรงและไดเปรียบ 
ธุรกิจอื่นเพราะผูบริหารมี 

ความผูกพันรักใครสามัคคีกันมาก แตก็ 
มีความซับซอนกวาธุรกิจประเภทอ่ืนตรง 
ท่ีมีประกอบไปดวยความรักความผูกพัน 
และสัมพันธภาพของคนในครอบครัว 
เปนสำคัญ ซึ่งจำเปนตองมีการสราง 
ดุลยภาพและการบริหารจัดการระหวาง 
ครอบครัวและธุรกิจใหดี โดยในครอบครัว 
นั้นประกอบไปดวยคนรุนเกาและคน 
รุนใหม ซึ่งเมื่อทำงานรวมกันจึงกอให 
เกิดปญหาหลายอยางโดยเฉพาะในเร่ือง 
ของความคิดตางระหวางคนรุนเกาและ
คนรุนใหม ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ 
ทั้งในเรื่องของลักษณะวัฒนธรรมไทยที่ 
มีการสื่อสารกันนอย การอบรมเลี้ยงดู 
ลูกในแตละครอบครัว (Parenting) และ 
ชองวางระหวางวัย (Generation Gap) 
เปนตน โดยเฉพาะปญหาเรื่องชองวาง 
ระหวางวัยเกิดจากแตละรุนลวนมีความ 
แตกตางทั้งในเรื่องวัย ความคิด ประสบ 
การณ สไตลการทำงานของแตละคน 
จนทำใหเกิดปญหาขึ้น ชองวางระหวาง 
วัย จึงเปนประเด็นท่ีแผขยายเปนวงกวาง 

ธ
ในสังคมของการทำงาน โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่ง ในธุรกิจครอบครัวที่ประกอบไปดวย 
คนหลายรุ นที ่ล วนมีความสำคัญตอ 
เอกภาพของสมาชิกในครอบครัวและ 
การดำรงอยู ของธุรกิจเปนอยางมาก 
เพราะความเปนเอกภาพของสมาชิก 
ครอบครัวเจาของธุรกิจเปนทรัพยสิน 
ที่สำคัญของธุรกิจครอบครัว เนื่องจาก 
ความเปนเอกภาพและความปรารถนา
ที่มุ งมั่นเพื่อบรรลุผลสาเร็จของธุรกิจ 
ครอบครัวในฐานะของความเปนเจาของ 
และสมาชิกในครอบครัว ความเปนอัน 
หนึ ่งอันเดียวกันของครอบครัวเปน 
ลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่มีตอผล 
สำเร็จและสรางความไดเปรียบในการ 
แขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว 

ในธ ุรก ิจครอบคร ัวหนึ ่งๆอาจ 
ประกอบคนหลายร ุ นอาจเร ิ ่มจาก 
Builders คนรุนนี้เกิดในชวงสงคราม 
โลกคร้ังท่ี 2 อายุตั้งแต 66 ปขึ้นไปและ 
คนเหลานี้ถือเปนรุนกอตั้งบริษัท สวน 
Generation B (Baby Boomers) เปน 
รุนลูกของ Builders และคนรุนนี้จะมี 
ลูกมาก อายุเฉลี่ยตั้งแต 46-65 ป และ 
ตอนนี้คนรุ นนี ้เปนผู บริหารระดับสูง 

Generation X คนรุนนี้เปนรุนลูกของ 
Generation B อายุประมาณ 31-45 ป 
ขณะท่ี Generation Y เปนคนรุนใหม 
มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชอบเทคโนโลยี และ 
ส่ิงอำนายควาสะดวกตางๆ อายุประมาณ 
17-30 ป ดังนั้นการทำความเขาใจใน 
ชองวางระหวางวัย จะชวยบรรเทาปญหา 
การทำงานตลอดจนเชื ่อมโยงความ 
สัมพันธระหวางวัยใหเขาถึงกัน ทั้งนี้ 
เนื่องจากคนแตละรุนมีจุดออน จุดแข็ง 
ความเชื ่อและทัศนคติที ่แตกตางกัน 
การที่จะสลายชองวางระหวางวัยนั้นจึง
เปนเรื ่องที่ตองเรียนรูการเคารพสิทธิ 
สวนบุคคล เสรีภาพทางความคิด และ 
มองใหเห็นเปนปกติในความแตกตางที่
ทุกคนสามารถท่ีจะรักษาจุดยืนของตนเอง 
เพราะแมวาจะมีความสัมพันธเปนพอ 
แมลูกกัน ก็ไมสามารถเขาใจกันไดทุก 
เรื่อง ดังนั้นการศึกษาเบ้ืองลึกของการ 
เกิดและแนวทางในการเช่ือมโยงชองวาง 
ระหวางวัยจึงมีความสำคัญตอการดำรง
อยูและความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
อยางไมอาจปฏิเสธได

การสื่อสาร ทั้งสองรุนมีความตาง 
กันในเรื่องการที่รุนพอแมตักเตือน ติชม 

ธุรกิจครอบครัว ตอน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

การสื่อสารของคนสองรุ่น
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ใหกำลังใจ และในการทำงานอยากให 
รุนพอแมพูดและอธิบายใหเขาใจมาก 
กวาน้ี ขณะท่ีรุนพอแมเองก็เห็นวารุน 
ลูกพูดกับพอแมดวยถอยคำที่กาวราว 
ไมสุภาพเชนกัน พบวาความแตกตาง 
ระหวางวัยเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล 
ตอการสื่อสารในครอบครัว เพราะใน 
ครอบครัวยอมประกอบดวยคนหลาย 
รุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมที่ 
ตางกัน ทำใหมีแนวคิด ความเช่ือ และ 
ทัศนคติที่แตกตางกันออกไป อันสงผล 

ตอการสื่อสารที่ไมเขาใจหรือไมตรงกัน 
และนำไปสูลักษณะการทำงานท่ีแตกตาง 
กันของคนตางรุน จนอาจนำไปสูความ 
ขัดแยงจากการทำงานรวมกันระหวาง 
คนตางรุนขึ้นได กลุมตัวอยางรุนพอแม 
มีอายุ 50-66 ป สวนใหญนั้นจึงอยูใน 
รุน Generation B พวกเขาทำงานดวย 
ความเพียรพยายามกับภาระหนาที่การ
งานเพื ่อเลี ้ยงดูครอบครัวใหอยู รอด 
และมักภาคภูมิใจกับผลงานในอดีตและ
ความสำเร็จที่ผานมาจึงชื่นชอบที่จะได

หรือการแสดงความเห็น หรือการส่ังสอน 
ซึ่งอาจใชถอยคำที่ทำรายจิตใจหรือพูด
ตรงเกินไปโดยไมรูตัว แตก็ยืนยันวาทำ 
ดวยความรักและหวังดี ขณะท่ีรุนลูก 
เห็นวาบางคำพูดทำรายจิตใจมาก เกิด 
ความนอยใจวาไมเชื่อมั่นและไมศรัทธา
ในตัวลูก ประกอบกับการที่รุนพอแมมี 
อาการหงุดหงิดอารมณคางจากท่ีทำงาน 
มาที่บาน การที่มักจะตอกย้ำความผิด 
พลาดของลูกซ้ำแลวซ้ำอีกหรือการตำหนิ 
ตอหนาคนอ่ืน แมบางคร้ังทำดีก็ไมชมเชย 
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Builders
อายุตั ้งแต 66 ปขึ ้นไป

Generation B
(Baby Boomers)

อายุเฉลี ่ยตั ้งแต 46-65 ป 

Generation X
อายุประมาณ 31-45 ป

Generation Y
อายุประมาณ 17-30 ป
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รับเกียรติและไดรับความเคารพจาก 
บุคคลอื่น จึงทำใหมีความจริงจังในการ 
ตักเตือน สั่งสอน หรือติเตียนรุนลูกซึ่ง 
บางครั้งอาจมีความตรงไปตรงมาหรือมี
ถอยคำที่รุนแรง แตพวกเขาก็ยืนยันวา 
ทำไปดวยความรักและหวงใยและหวัง
ดีอยางแทจริง ซึ่งจากการเปดใจในการ 
สนทนากลุม เมื่อพวกเขาไดทราบวา 
คำพูดเหลานั้นทำใหรุนลูกเสียใจ ก็รูสึก 
สะเทือนใจมากเพราะไมร ู ต ัวเลยวา 
ตัวเองเปนแบบนั้นและบอกวาพวกเขา
พรอมจะปรับปรุงการพูดใหดีหากรุน 
ลูกเขามาพูดดีดวยรวมถึงการชมเชยรุน
ลูกจากที่ไมคอยทำเพราะคิดวาคนใน 
ครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจำเปนตอง 
พูดคุยกันมาก ซึ่งพวกเขาก็ตองการ 
คำพูดที่ดีจากรุนลูกดวยเชนกัน  เพราะ 
Generation B ตองการใหคนอื่นแสดง 
ความนับถือ รับฟง และเรียนรูจาก 
ประสบการณของพวกเขา 

ขณะที่รุนลูกมีอายุ 25-49 ป จึงมี 
ทั้งที่อยูในชวง Generation X และ 
Generation Y คนรุน Generation X 
ชอบอิสระ ชอบอะไรแบบงายๆ ไมตอง 
เปนทางการ ชอบพูดคุยสนทนาแบบ 
เปนผูใหญ มีความคิดเปดกวาง พรอม 
รับฟงขอติติงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตน 
เอง ชอบใหพูดกระชับ ชัดเจนและไม 
ออมคอมกับพวกเขา และ Generation 
Y คิดวา “ใหทำอะไร ทำไดทั้งนั้น” ขอ 
ใหมีผูนำท่ีดี มีคนชวยแนะ ชวยสอน ชวย 
วิจารณการทำงานในทางที่ดีปรารถนา  
ท่ีจะใหผูใหญท่ีเขาถือเปนผูนำ พรอมรับ  
ฟงปญหาและเคารพในความคิดเห็นของ 
พวกเขาดวยเชนกัน ดังนั้นรุนลูกพรอม 

จะรับฟงคำติชม สั่งสอนและตักเตือน 
ของพอแมอยูแลว ขอเพียงใหคำพูดที่ดี 
รับฟงและใหกำลังพวกเขาบาง ซึ่งจาก 
การเปดใจในการสนทนากลุมพวกเขาก็
เสนอทางแกปญหาวาคนทั้งสองรุนควร 

มีการสื่อสารกันอยางเพียงพอ รับฟงกัน 
และกัน หาเวลาคุยกันใหเขาใจดวยเหตุ 
ผล และมีความเห็นตรงกันวาตองการ 
ใหทุกฝายส่ือสารกันดวยคำพูดท่ีดี ไมใช 
อารมณในการพูดคุยกัน ซึ่งผูเช่ียวชาญ 
ดานธุรกิจครอบครัว Wayne River 
เสนอแนะวาควรต้ังกฎในการประชุมข้ึน 
และเครงครัดในการปฏิบัติโดยใหทุกคน 
มีสวนรวมในการสนทนาใหทุกคนตอง 
ฟง จากน้ันจึงพูดและรับฟง

รูปแบบการปรึกษาหารือกันของคน 
สองรุนที่แตกตางกัน ทั้งสองรุนมีความ 
แตกตางกันในเรื่องที่รุ นพอแมเห็นวา 
รุนลูกไมยอมปรึกษาเพราะคิดวาคิดวา 
รุนพอแมลาหลังไมรูอะไร จึงมีการเขาไป 
ลวงลูกกันทำใหลูกก็ไมพอใจแตเปนเพราะ 
ลูกไมปรึกษาทำใหพอแมไมเขาใจ ทั้งนี้ 
อาจเน่ืองมาจากรุนพอแม Generation 

B มีความภาคภูมิใจกับผลงานในอดีต 
และความสำเร็จท่ีผานมา จึงช่ืนชอบการ 
ที่ไดรับเกียรติและไดรับความเคารพ 
จากบุคคลอ่ืน จากการสนทนากลุมพวก 
เขารูสึกเสียใจที่ลูกไมเห็นความสำคัญ 

จากประสบการณอันมีคาของพวกเขา 
ไมปรึกษาทั้งที ่เปนพวกเขาที่ถือวามี 
ประสบการณสูง มีคุณคาสำหรับองคกร 
เพราะการเปล่ียนแปลงมาหลายยุค ควร 
จะดึงประโยชนออกมาใช บางคร้ังจึง 
ทำใหไมเขาใจลูกและเกิดการเขาไปลวง 
ลูกกันซึ่งนอกจากจะทำใหลูกไมพอใจ 
แลว ยังไมเปนผลดีตอลูกเพราะการเขา 
ไปแทรกแซงของพอแมจะทำใหเปน 
การยากที่ลูกจะดูมีความสามารถและ 
ความนาเชื่อถือในสายตาของคนอ่ืน 

ขณะท่ีรุนลูกก็เห็นวาบางคร้ังสงสัย 
วาเปาหมายของรุนพอแมกับรุนลูกเปน 
อันเดียวกันหรอืไม บางทีความคาดหวัง 
ของท้ังสองฝายอาจไมตรงกัน เพราะรุน 
พอแมไมบอกเปาหมายที่ชัดเจนและให 
ลูกรับคำสั่งอยางเดียว ทั้งนี้อาจเน่ืองมา 
จากรุนลูก Generation X ตองการความ 

ในครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยคนรุ่นเก่าและคน
รุ่นใหม่ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันจึงก่อให้เกิดปัญหา 
หลายอย่างโดยเฉพาะในเร่ืองของความคิดต่าง 
ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจเกิดจาก 
หลายสาเหตุทั้งในเร่ืองของลักษณะวัฒนธรรม 
ไทยที่มีการสื่อสารกันน้อย การอบรมเล้ียงดูลูก 
ในแต่ละครอบครัว (Parenting) และช่องว่าง 
ระหว่างวัย (Generation Gap) เป็นต้น 
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ชัดเจนและไมออมคอม ชอบความตรงไป 
ตรงมา และชอบใหส่ือสารแบบไดใจความ 
และตรงเปาหมาย และ Generation Y 
จะตองมีคนที่คอยใหความชวยเหลือ 
เกื้อกูลการทำงานหรือจัดใหมีพี่เลี้ยงให 
คนกลุมนี้ และตองการความชัดเจนใน 
การทำงาน วาสิ่งที่ทำ มีผลตอตนเอง 
ตอหนวยงานอยางไร และพวกเขาตอง 
ทำอะไรบาง และเม่ืองานสำเร็จ พวก 
เขาก็พรอมที่จะเผชิญหนากับสิ่งทาทาย 
ในระดับตอไป ซึ่งจากการสนทนากลุม 
สองรุ นเห็นตรงกันวาอยากใหมีการ 
ปรึกษากันและขอมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจดวย 

การเปดใจรับฟงและใหโอกาส 
แสดงความสามารถ ทั้งสองรุนมีความ 
แตกตางกันในเรื่องที่รุ นพอแมเห็นวา 
เมื่อรุนลูกเสนอโครงการอะไรมาใหแลว 
รุนพอแมไมเช่ือฟง ท้ังน้ีเปนเพราะรุนลูก 
ไมไดนึกถึงความเส่ียงที่ตามมา นึกถึง 
เพียงแตดานดีและความสำเร็จ ท้ังน้ีอาจ 
เปนเพราะรุนพอแม Generation B มัก 
เช่ือมั่นในตัวเองสูง แตมักจะไมคอยทัน 
ตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
และฉับพลัน คุนเคยกับการพินิจพิเคราะห 
เจาะลึกลงในรายละเอียดอยางรอบคอบ 
และถ่ีถวน โอกาสของความทาทายท่ีจะ 
ทำส่ิงแปลกใหมจึงคอนขางยาก ส่ิงท่ีพวก 
เขาตองการคืองานสำเร็จ ดังน้ันแผนงาน 
ท่ีจะนำเสนอจึงควรตองลำดับเหตุการณ 
ความสำคัญ และเหตุผลสำคัญที่จะนำ 
ไปสูความสำเร็จของงาน เนื่องจากพวก 
เขายึดติดกับความจริง การนำเสนอสิ่ง 
ใหมๆที่ไกลตัวหรือตองใชจินตนาการ 
มักจะไดรับการปฏิเสธ ดังนั้นเมื่อรุนลูก 

นำเสนอโครงการที่พวกเขาคิดวาขาด 
ความรอบคอบหรือเปนไปไมไดก็มักจะ 
ถูกปฏิเสธเชนกัน

ขณะท่ีรุนลูกเห็นวาการท่ีโครงการ  
ที่เสนอไปถูกปฏิเสธและยกเลิก หรือสั่ง 
งานไปแลวพอแมมาสั่งยกเลิกภายหลัง 
ทำใหรุนลูกเสียใจและหมดไปในการทำ 

งาน ขอใหไวใจรุนลูกเม่ือมอบหมายงาน 
ใหแลวก็อยาแทรกแซงการทำงาน ขณะ 
ที่รุ นพอแมไมอยากใหรุนลูกผิดพลาด 
แตรุนลูกตองการเรียนรูความผิดพลาด
ดวยตัวเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งนี้อาจ 
เน่ืองมาจาก รุนลูก Generation X เปน 
กลุมที่มีความพรอมในการลองผิดลอง 
ถูกและทาทายกับการเปล่ียนแปลง เพ่ือ 
นำไปสูหนทางที่ดีและงายดายขึ้น ไม 
หยุดน่ิงในการนำเสนอความคิดเห็นของ 
ตัวเอง ขณะท่ี Generation Y ปรารถนา 
ท่ีจะใหผูใหญท่ีเขาถือเปนผูนำ พรอมรับ 
ฟงปญหาและเคารพในความคิดเห็น 
ของพวกเขาดวยเชนกัน และชอบท่ีจะ 
ไดรับมอบงานหลายๆ อยาง ในหลาย 

ลักษณะ โดยคิดวาจะสามารถทำไดสำเร็จ 
ในทุกช้ินที่ไดรับมอบหมาย มีความทะ- 
เยอทะยาน ชอบการเปล่ียนแปลง กลา 
คิด กลาทำ กระตือรือรน มีไอเดียใหม 
ตลอดเวลา ซึ่งไมวาจะเปนรุนใด ตางก็ 
ตองการการยอมรับและความตระหนัก 
ในคุณคาของแตละคน ดังจะเห็นไดจาก 

Generation B ตองการใหความคิดเห็น 
ของพวกเขามีน้ำหนักและทุกคนตอง 
ทำตาม เพราะจากประสบการณที่ผาน 
มาเขาเห็นวาน่ีคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีพึงกระทำ 
ขณะท่ี Generation X และ Y ตาง 
ตองการใหมีใครสักคนรับฟงพวกเขา 
ทั้งนี้จากการสนทนากลุมรุนพอแมแนะ 
นำวารุนลูกตองรอบคอบในการทำงาน 
มองปญหาใหรอบดานและปรึกษาผู  
มีประสบการณมากกวา ขณะท่ีรุนลูก 
ขอใหเปดใจรับฟงกันและกัน และให 
โอกาสรุนลูกไดแสดงความสามารถใน 
การทำงาน

ความเป็นเอกภาพของสมาชิกครอบครัวเจ้าของ 
ธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีสำคัญของธุรกิจครอบครัว 
เน่ืองจากความเป็นเอกภาพและความปรารถนา 
ที่มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลสาเร็จของธุรกิจครอบครัว 
ในฐานะของความเป็นเจ้าของและสมาชิกใน 
ครอบครัว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
ครอบครัวเป็นลักษณะสำคัญประการหน่ึงที่มีต่อ
ผลสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ให้กับธุรกิจครอบครัว 
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“คาถาของลีเบียงซอล แห่งซัมซุง”
บริษัทซัมซุงซึ่งมีความหมายวา “ดาวสามดวง” กอตั้ง 

ขึ้นโดยนาย ลีเบียงซอล(Lee Byung Chull) ซึ่งเปนลูกชาย 
ของเศรษฐีที่ดิน เขากาวเขาสูการเปนผูประกอบการใหมเมื่อ 
อายุเพียง 26 ป เนื่องจากไดรับมรดกจากครอบครัว แตการ 
ดำเนินธุรกิจในระยะแรกไมประสบความสำเร็จเทาใดนัก  

หลังสงครามเกาหลีสงบลงในป 2496 กลุมซัมซุงได 
ขยายขอบขายธุรกิจมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ เชน โรงงาน 
น้ำตาล ธุรกิจสิ่งทอ ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ฯลฯ และได 
เริ่มเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่ำมาสูงอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสูง เมื่อประมาณป 2510 เริ่มแรกไดเนนวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑในรูปวิศวกรรมยอนรอบ(Reverse 
Engineering) เปนตนวา ไปซื้อโทรทัศนสีจากญี่ปุนเพื่อนำ 
มารื้อดูวาประกอบชิ้นสวนอะไรบาง จากน้ันศึกษาเกี่ยวกับ 
กระบวนการผลิต โดยใชเวลาเพียง 3 ป ก็สามารถผลิต 
โทรทัศนสีแขงกับญี่ปุนได

เมื่อนาย ลีเบียงซอล(Lee Byung Chull) เสียชีวิต 
ลงเมื่อป 2530 บริษัทซัมซุงไดเปลี่ยนผูนำจากรุนที่ 1 มาสู 
รุนที่ 2 โดยผูนำคนตอมาคือ นาย ลีกวนฮี(Lee Kun Hee) 
แมจะเปนลูกชายคนสุดทอง โดยมีพี่ชาย 2 คน แตกลับไดรับ 
ความไววางใจจากบิดาตั้งแตกอนเสียชีวิตใหเปนผูสืบทอด 
กิจการ เนื่องจากเปนบุตรชายที่มีความสามารถมากที่สุด 

คาถา ซัมซุง
วันที่ ลีเบียงซอล ประกาศวาผูสืบทอดกิจการ “ซัมซุง” 

คือ “ลี กวน ฮี” บุตรชายคนท่ี 3 เขาไดเรียกลูกชายมาที่ 
หองทำงาน แลวหยิบพูกันจุมหมึกเขียนขอความส้ันๆ “จง 
รับ ฟง” นี่คือ คาถาขอแรกของการเปนผูบริหารสูงสุดของ 
องคกรที่พอมอบใหลูก 

ลี เบียง ซอล ผูรูซึ้งถึงสัจธรรมของ อำนาจ วายิ่งมี 
อำนาจมาก จะย่ิงรับฟงนอยลง และเม่ือ พูด มากกวา ฟง 
ความรูใหม ยอมไมเกิด เขาจึงเตือน ลีกวนฮี 
ตั้งแตเริ่มตนการเรียนรูงานในตำแหนง ประธานบริษัท 
และในวันที่เขามีอำนาจเต็มในซัมซุง เขาจึงเปนคนที่ไดรับ 
คำชมอยางมากวาเปน “ผูฟงท่ีดี” ทั้งท่ี ลีกวนฮี เปนคนพูด 
เกงเขาสามารถบรรยายติดตอกันสามถึงสี่ชั ่วโมงไดอยาง 
สบาย แตจุดเดนของเขากลับอยูที่การรับฟง ฟงนักธุรกิจ ฟง 
นักวิชาการ ฟงผูบริหาร ฟงพนักงาน นอกจากนั้นจึงเริ่ม 
ตั้งคำถาม “ทำไม ทำไม ทำไม ฯลฯ” วากันวาในการพูดคุย 
ลีกวนฮี จะตั้งคำถามวา “ทำไม” อยางนอย 6 ครั้ง 

คาถาขอที่สอง ที่ ลีเบียงชอล มอบใหกับลูกชายผูสืบ 
ทอดกิจการก็คือ “ไกไม”(ไมที่แกะสลักเปนตัวไก) ซึ่งเขาจะ 
แขวนมันไวในหองนอน ลีเบียงซอล บอกลูกเขาวา

ไกไม น่ันมาจากนิทานเร่ืองหน่ึงในคำสอนของ “จวงจ่ือ” 
(ปราชญคนหน่ึงของจีน) คนเล้ียงไกช่ือดังคนหน่ึงช่ือ จ้ีเซิงจ่ือ 
เปนคนเล้ียงไกชนใหกับ โจวซวนออง วันหนึ่งโจวซวนออง 
ไดนำไกชนตัวหนึ่งมาใหเลี้ยง ผานไปสิบวัน โจวซวนออง ก็ 
ถามเขาวา “ไกชนใชไดหรือยัง?” จี้เซิงจื่อตอบวา “ยังไมได 
เพราะมันเดินกรางอยู ทะนงตน ทาทายไปทั่ว”

ผานไปอีกสิบวัน โจวซวนอองก็ถามดวยคำถามเดิม 
“ไกชนใชไดหรือยัง” คำตอบของจี้เซิงจื่อ เหมือนเดิมคือ ยัง 
แตเหตุผลเปล่ียนไป “ยังไมได ตอนนี้มันไมทาทายไกตัวอ่ืน 
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แลว แตมักจะโดดตีถาไกตัวอ่ืนเขาใกล”
อีกสิบวัน โจวซวนออง ถามอีก “ไกชนใชไดหรือยัง” 

“ยังไมได ตอนน้ีไมโดดตีแลว และลดความทะนงตนลงแต 
สายตายังดุรายเหมือนพรอมที่จะตีไกตัวอื่น”

อีกสิบวันผานไป โจวซวนออง ถามดวยคำถามเดิม 
ครั้งนี้คำตอบมีพัฒนาการ จีเซิงจ่ือ ตอบวา พอใชไดแลว 
เพราะเมื่อไกตัวอื่นขันก็ไมแสดงอาการตอบ เปนราว“ไกไม” 
ท่ีเห็นไกตัวอ่ืนก็ไมมีปฏิกิริยาตอบโต แตไกตัวอ่ืนเห็นก็ไมกลา 
เขาใกลเดินหนีหมด”

ไกชนท่ีดีนั้น จึงไมใชไกที่ตีเกงฮึกเหิมหาวหาญทาตีทา 
ตอยไปทั่ว แตไกชนที่ดี ตอง นิ่งเปน สงบสยบเคล่ือนไหว 
รูจักเก็บความรูสึกของตนเอง แตสามารถเปลงประกายจน 
ไกชนตัวอื่นยำเกรง ชนะโดยไมตองชน ผูบริหารที่ดี คือ 
ตองใจเย็น สงบน่ิงในสถานการณท่ีกดดันใหได “น่ิง” เหมือน 
“ไกไม” จากน้ัน ลีเบียงซอล จึงมอบไกไมของตนใหกับลูก 
ชาย เพ่ือเปนสิ่งเตือนใจใหรูจักนิ่ง 

ซึ่งคาถาทั้งสองขอดังกลาวลูกชาย ลีกวนฮี ไดนำมาใช 
เปนหลักในการบริหารงานมาตลอด จนนำซัมซุงกาวขึ้นเปน 
บริษัทที่ยิ่งใหญระดับโลกดังเชนทุกวันนี้

หลังจากผานวิกฤติการณทางการเงินทั่วโลก ไดพิสูจน 
คุณคาของรูปแบบการจัดการองคกร คือ การบริหารจัดการ 
ที่ใหความสำคัญระหวางครอบครัวที่เปนผูสรางธุรกิจและ 
ผูบริหารท่ีเปนมืออาชีพ ลีกวนฮี มักสื่อสารถืงวิสัยทัศน าง 
ธุรกิจอยูเสมอวา “องคกรมุงท่ีจะทำกำไรธุรกิจระยะยาวซึ่ง 
จะเปนพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน”  

“ผูจัดการที่เปนมืออาชีพจะสามารถใชทักษะความ 
ชำนาญตางๆ และการจัดการแบบวันตอวัน”(เปรียบการใช 
คนที่มีความสามารถใหแสดงสิ่งท่ีมีออกมาอยางเต็มที่)

“การบริหารจัดการของซัมซุงจะข้ึนอยูกับความสัมพันธ 
ประกอบระหวางครอบครัวผูกอตั้งและผูจัดการมืออาชีพ” 
(สื่อถึงผูบริหารระดับตางๆ แมเปนคนนอกตระกูลแตจะอยู 
เหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน) 

การสื่อสารเหลานี ้ถูกถายทอดออกมาตามสื่อตางๆ 
เปนการตอกย้ำไปยังผูคนที่ทำงานใหกับซัมซุงกวาหมื่นราย 
รวมถึงลูกคาของซัมซุง วาบริษัทไดมุงเนนสูความเปนมืออาชีพ 
และความย่ังยืน เพ่ือสรางความไววางใจตอลูกคาในผลิตภัณฑ 
ของซัมซุง
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ม

วิษณุ ตราชูวณิช

ทำความรู้จักหนุ่มคนนี้ 
โดยสังเขป

คุณวิษณุ ตราชูวณิช ชื่อเลน 
“โอ” เปนคนเมืองเพชรโดยกำเนิด จบ 
การศึกษาระดับมัธยมจากโรงเร ียน 
พรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี ระดับ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรติ- 
นิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เพชรบุรี และปริญญาโท วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร (นิดา NIDA) สำหรับหนาที่ 
ความรับผิดชอบปจจุบัน คุณโอ ดูแล 
ธุรกิจมากมาย อาท ิกรรมการผูจัดการ 
บริษัท ศ.เจริญแมนชั่น จำกัด ธุรกิจ 
อพารทเมนทใหเชา/ กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ศ.เจริญเทรดดิ้ง 2001 จำกัด 
ธุรกิจตัวแทนจำหนายน้ำมันหลอลื ่น 
BP & CASTROL/ กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามวรดา59 จำกัด จำหนาย 
ผลิตภัณฑที ่สกัดจากน้ำหอมระเหย 
และเครื่องสำอางทุกชนิด / กรรมการ 
บริหาร บริษัท เฟรนดเทคกรุป จำกัด 
จำหนายปลีกและสงภาชนะบรรจุ สื่อ 
สิ่งพิมพทุกชนิด ทางอินเตอรเน็ต / 
ผูจัดการ หางอะไหลมอเตอรไซค ศ. 
เจริญยนต ธุรกิจตัวแทนจำหนายอะไหล 

รถจักยานยนต / ผูจัดการ ศูนยบริการ 
CASTROL BIKEPOINT ธุรกิจศูนย 
บริการซอมบำรุงรถจักรยานยนต เพราะ 
เกงขนาดนี้ ปจจุบันจึงสมรสแลว มี 
บุตรชายหญิง รวม 3 คน

แม้งานหลวงจะมาก แต่
งานราษฎร์ก็ยังทำได้ด้วย

ดวยเปาหมายเดียวของการเกิด 
เปนคนเพชรบุรี ไดมีโอกาสเติบโตมี 
ธุรกิจมากมายที่นี ่ทำใหคุณวิษณุอยาก 
ตอบแทนสังคมที่ทำใหเขามีทุกอยาง 
ในวันนี้ ดูจากภารกิจมากมายที่ไมนา 
จะเวลา แตความมุงมั่นทำใหเกิดการ 
บริหารจัดการที่ดี คนพบเวลาที่จะมี 
สวนทำประโยชนใหกับสังคมจึงเขารวม 
กลุมดังนี้ อาทิ คณะกรรมการสมาคม 
ผู ปกครองและครูโรงเรียนวัดดอนไก 
เตี้ย / คณะกรรมการบริหาร สโมสร 
ไลออนสเพชรบุรี / ปฏิคมหอการคา 
จังหวัดเพชรบุรี / คณะกรรมการพัฒนา 
การทองเที ่ยวจังหวัดเพชรบุรี/คณะ 
กรรมการประสานและขับเคล่ือนนโยบาย 
สานพลังประชารัฐ (คสป) จังหวัด 
เพชรบุร ีและบทบาทลาสุดกับตำแหนง 
ประธานกลุมนักธุรกิจรุ นใหมหอการ 
คาจังหวัดเพชรบุรี (YEC : Young 

Entrepreneur chamber of com-
merce)

“จุดเริ่มตนในการเขามาเปนสวน 
หนึ่งในการขับเคลื่อน YEC รวมกับ 
หอการคาจังหวัดเพชรบุรีนั ้นมาจาก 
ความรูสึกงายๆดวยคำวา อยากพัฒนา 
บานเกิด อยากเห็นบานที่เรารัก มี 
การเจริญเติบโตพัฒนาไปในทิศทางที่ 
ทำใหทุกคนอยูบนพื้นฐานของความสุข 
และแบงปน  และหลังจากที่ไดสมัคร 
เขามาเปนทีม YEC หอการคาเพชรบุรี 
ก็ไดพบวานี่แหละคือ เปาหมายที่เรา 
ตองการ เพราะทำใหไดพบกับเพื่อน 
ที่มีวิธีคิดเดียวกัน มีความสุขในการ 
เปน “ผูให” เหมือนๆกัน ทุกคนพรอม 
ที่จะเสียสละในการ “กอการดี” ไป 
พรอมกันดวยจิตสำนึกที ่ร ักบานเกิด 
เชนกัน มิตรภาพในการเปนครอบครัว
YECเพชรบุรี จึงไดกอรางสรางตัวและ 
ผูกผันกันอยางเหนียวแนน”

ภารกิจประธาน YEC 
เพชรบุรี ก่อการแบ่งปัน 
ประสบการณ์ความรู้เพื่อ 
การศึกษา

คุณวิษณุ ไดเลาใหฟงวา ภารกิจ 
เปาหมายที่ผมและทีมสมาชิก YEC ได 

ประธานหนุ่มงานดี แห่ง YEC เพชรบุรี
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ดำเนินการทำเพื ่อบานเกิดในชวงป 
2559 จนถึงกลางป 2560 อาท ิภารกิจ 
กิจกรรมดานการศึกษา  มุงเนนการ 
พัฒนา สงเสริม ยกระดับ เพิ่มศักยภาพ 
ในตัวทีมงาน YEC ทุกคนใหเปลง 
ประกายความสามารถออกมาดวยการ 
จัดงาน “YEC COACHING Season.1 
/2559” เพื่อใหทุกคนไดฝกการเปน 
นักสรางแรงบันดาลใจทางธุรกิจ  ดวย 
การที่ใหทีม YEC ทุกคน ไดแบงปน 
ถายทอดเทคนิคการสราง และบริหาร 
ธุรกิจของแตละคน ใหแก นักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี กวา 200 คน พรอม 
ทำ workshop รวมกันเปนเวลา 10 
ครั้ง งานนี้ไดชวยจุดประกายใหเกิด 
นักธุรกิจ SMEs หนาใหม ขึ้นมาเปน 
เพชรเม็ดงามของเพชรบุรี และในปนี้ 
2560 YEC coaching season.2 กำลัง 
จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี ้ รับรองวา 
จะเขมขนข้ึน หลากหลายข้ึน สรางสรรค 
มากขึ้น และสรางประโยชนตอการ 
ขับเคล่ือนธุรกิจจังหวัดเพชรบุรีแนนอน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจก็มาเต็ม

ภารกิจดานการสงเสริมธุรกิจ 
ทีม YEC เพชรบุรี นำโดยคุณนวรรณ  
พวงมาลัย  ไดเขียนโครงการของบ 
ประมาณพิเศษเพิ่มเติม ประจำป 2560 
จากภาครัฐ เปนจำนวน 2 โครงการ 
ไดแก โครงการ INNOCREATIVE การ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความ 
ตระหนัก และปลูกจิตสำนึกใหผูประ- 
กอบการ SMEs ไดใหความสำคัญกับ 
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจดวยทุนทาง 
วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค และ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการธ ุรก ิจ 
สรางเครือขาย และสงเสริมใหเกิด 

การรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ใน 
กลุมเพชรสมุทรคีร ี เพื่อรวมกันกำหนด 
ทิศทาง เปาหมาย กลยุทธ และแผน 
ปฏิบัติการในการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันระดับภูมิภาค ระดับชาต ิ

และนานาชาติ รวมทั้งชวยพัฒนาผู 
ประกอบการ ดานการออกแบบ พัฒนา 
ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ การสรางแบรนด 
และการพัฒนาชองทางจำหนายที ่ 
เขาถึงกลุ มลูกคาเปาหมายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ไดรับ 
งบประมาณดำเนินงาน จำนวนเงิน 5 
ลานบาท 

โครงการ POSKAR Applica-
tion การสรางเวบไซตและแอปพลิเคช่ัน 
ในการเผยแพรขอมูล กระตุนเศรษฐกิจ  
การทองเท่ียวในเขตเศรษฐกิจภาคกลาง 
ตอนลาง 2 (เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ) ทำให 
สามารถจัดเก็บขอมูลการทองเที ่ยว 
และบันทึกขอมูลจากนักทองเที่ยว ที่ 
เขามาใชบริการผานแอปพลิเคชัน ทั้ง 
ยังชวยสงเสริมและสรางโอกาสทาง 
การตลาดใหกับผูประกอบการดานที่ 
พัก แหลงทองเที่ยว รานอาหาร สินคา 
OTOP ของไทยในกลุมจังหวัด เพชร 
สมุทร คีรี สามารถขายสินคาผาน 
website และ Application นี้ และ 
ยังเปนการสรางบุคลากรในองคกรภาค 
ธุรกิจทองเที่ยวใหมีความรูความเขาใจ 

สามารถนำความรูดังกลาวไปประยุกต 
ใช เพื่อทำการตลาดและการประชา 
สัมพันธได และยังเปนการชวยสงเสริม 
ใหผูประกอบการรายใหม Startup มี 
การพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของ รองรับ 

การใหบริการนักทองเท่ียว โดยโครงการ 
นี้ไดรับงบประมาณดำเนินงานจำนวน 
เงิน 19 ลานบาท

ภารกิจด านชุมชนและสังคม 
ทางทีม YEC ไดดำเนินการจัดงานวัน 
ตอตานคอรรัปชั่น โดยทาง YEC ได 
จัดทำเพจเครือขายตอตานคอรัปชั ่น 
จังหวัดเพชรบุรีข้ึน พรอมท้ังจัดประกวด 
ภาพถายพรอมแคปชั่น รณรงคตอตาน 
การคอรรัปชั่น งานนี้ไดรับความสนใจ 
จากประชาชนทั่วไป และนักศึกษา สง 
ภาพเขาประกวดเปนจำนวนมาก โดย 
ผู ชนะเล ิศในการประกวดภาพถาย 
ครั้งนี้ไดรับใบประกาศพรอมเงินรางวัล 
จากทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
นอกจากนั้น ทาง YEC ยังไดมีการจัด 
กิจกรรมพิเศษ  โดยการจัดทำเสื้อรุน 
พิเศษ “เพชรบุรีเฟสติวัล” โดยการ 
นำของ คุณศิรดา  โกศัยภัทร แนวคิด 
การออกแบบคือ นำเสนอภาพเมือง 
เพชรบุรี ผานเขาวังอันเปนสัญลักษณ 
ของเมือง เสื้อตัวนี้เปนหนึ่งความภาค 
ภูมิใจของผูสวมใสที่จะบอกใครตอใคร 
วา “เราคนเพชร” โดยผลิตจำนวน 
จำกัดเพียง 1,000 ตัว ซึ่งไดกระแส 

จุดเริ่มต้นในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ขับเคลื่อน YEC ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 
นั้นมาจากความรู้สึกง่ายๆด้วยคำว่า อยากพัฒนา 
บ้านเกิด อยากเห็นบ้านที่เรารัก มีการเจริญเติบโต 
พัฒนาไปในทิศทางที่ทำให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐาน 
ของความสุขและแบ่งปัน  
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ตอบรับดีเกินคาด จำหนายหมดภายใน 
2 สัปดาห รายไดหลังหักคาใชจายได 
นำมาเปนกองทุนในการทำกิจกรรม 
เพื่อชวยเหลือสังคมตางๆ อาทิ YEC
ชวยเหลือผูประภัยชาวใต ทำดีเพื่อพอ 
แบงปนเพื่อนอง งานเทศกาลอรอย 
เพชรสมุทรคีร ีและงานเทศกาลอาหาร 
พื้นบานมืองเพชร เปนตน

อีกหนึ่งภารกิจดี๊ดี 
ของ YEC เพชรบุรี 
ที่ร่วมกับภาครัฐ

ภารกิจดีดียังมีอีก กับกิจกรรม 
รวมกับภาครัฐ ไดแก โครงการ “เพชร 
เพลินดิน” โครงการสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในกลุม 
จังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีลักษณะของความเชื่อมโยง ตน 
น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทั้งภายในกลุม 
จังหวัด และขามกลุมจังหวัด เพื่อ 
สรางเปนเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร 
Local Economy โดยพัฒนาชุมชน 
ใหเปนแหลงทองเที่ยว และพักผอนที่ 
เชื ่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลายสาขา 
ไดแก 1. ชุมชนทางการเกษตร ไดแก 
การเพาะปลูกเดนของชุมชน เชน สมุน- 
ไพร พืชสวน หรือผักสวนครัว พัฒนา 
สงเสริมใหเกิดความพอเพียงทางการ 
เกษตร เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นดวยการ 
ผสมผสานใหเกิดรายไดทั้งป แมนอก 
ฤดูเก็บเกี่ยว เปนตัน 2. ชุมชนทาง 
สุขภาพ ไดแก สถานพยาบาล คลินิก 
หนวยแปรรูปทางสุขภาพ บานพัก 
โฮมสเตย รีสอรท สงเสริมใหมีกิจกรรม 
การดูแลผูสูงวัย หรือผูรักสุขภาพที่ 
ตองการพื้นที่พักผอน ทำใหเกิดความ 
พอเพียงทางสุขภาพ และสงเสริมให 
ใชสมุนไพรเพื่อรักษา / ดูแลสุขภาพ  
หรือใชเปนเครื ่องสำอางในครัวเรือน 

เพื ่อลดการพึ่งพิงยาจากตางประเทศ 
3. ชุมชนทางอาหาร ไดแก กลุมแมครัว 
พื้นถิ่น รานอาหาร แผงลอย ผูผลิต 
อาหารในชุมชน  มุงเนนคุณภาพควบคู 
ความอรอย ทั้งแบบตนตำรับดั้งเดิม  

และแบบที่มีนวัตกรรม 4. ชุมชนทาง 
สังคมและวัฒนธรรม ไดแก วัด มัสยิด 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธุรกิจสัญจร 
ในชุมชน สงเสริมการประสานชุมชน 
สรางความเขมแข็งทั้งจิตใจ และองค 
ความรู ความรวมมือกัน ท้ัง 4 ภาคสวน 
จะถูกประสานรวมเปนเมืองเศรษฐกิจ 
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว ที่ยังคงวิถี 
ชีวิตเดิมแตสอดแทรกเพิ่มเติมใหเกิด 
รายได สรางความเปนอยูที่ดีขึ้นใหแก 
ทุกภาคสวน

บทสงท้าย YEC เพชรบุรี 
เข้มแข็ง เพราะความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน

โครงการเหลานี้เกิดขึ้นจากแนว
คิด “ภาคเอกชนสรางแนวคิด ภาครัฐ 
รวมทำ ภาคการศึกษารวมดำเนินการ” 
จึงเกิดการรวมมือสามประสาน ระหวาง 
ภาคเอกชน นำโดย YEC หอการคา 

เพชรบุรี ภาครัฐบาลนำโดยพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานจังหวัด 
เพชรบุรี, คลังจังหวัดเพชรบุรี และ 
ภาคการศึกษานำโดยมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ในการรวมกันกำหนดทิศทาง 

แผนการดำเนินงานและแผนการนำ 
ไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดวย 
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 
สูงถึง 52 ลานบาท 

“โครงการที่พวกเรา YEC ไดรวม 
คิดรวมทำกันมาทั้งหมด  คือ บทเรียน 
และประสบการณที่มีคุณคาจริงๆ พวก 
เราไดเรียนรู ไดเสียสละ ไดทุมเท ไดทำ 
ในสิ่งตางๆ ที่เรียกวา ความดี โดยมิได 
หวังผลตอบแทนใดใด  พวกเราหวังเพียง 
เพื่อสิ่งดีดีที่พวกเราทำนั้นจะสรางเปน 
บรรทัดฐานใหกับนักธุรกิจ SMEs รุน 
ใหมไดเห็นความสำคัญ ในการเดินตาม 
รอยเทาพอ ทำความด ี คือ ความสุขที่ 
ย่ังยืน อันจะเปนภูมิคุมกันใหกับทุกธุรกิจ 
สามารถที่เจริญเติบโตและกาวหนาใน
เมืองเพชร ไดอยางเต็มภาคภูมิ”  

ขอเชียรทีมแข็งแกรงอยาง YEC 
เพชรบุรีดวยคนคะ พวกคุณสุดยอด 
มาก

โครงการที่พวกเรา YEC ได้ร่วมคิดร่วมทำกันมา 
ทั้งหมด  คือ บทเรียน และประสบการณ์ ที่มีคุณค่า 
จริงๆ พวกเราได้เรียนรู้ ได้เสียสละ ได้ทุ่มเท ได้ทำใน 
ส่ิงต่างๆท่ีเรียกว่า ความดี โดยมิได้หวังผลตอบแทน 
ใดใด พวกเราหวังเพียงเพื่อสิ่งดีดีที่พวกเราทำนั้น 
จะสร้างเป็นบรรทัดฐานให้กับ นักธุรกิจ SMEs 
รุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญในการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
ทำความดี คือ ความสุขท่ีย่ังยืน อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน 
ให้กับทุกธุรกิจสามารถที่เจริญเติบโตและก้าวหน้า 
ในเมืองเพชร ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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