






ธุรกิจในประเทศไทย 80% ของธุรกิจเปน “ธุรกิจครอบครัว” และปญหาของธุรกิจครอบครัวไทย มีหลาย 
ประเด็น ไมวาจะเปนการพูดคุยสื่อสาร การจัดสรรความเปนเจาของ หรือ ความขัดแยง ซึ่งอาจจะแฝงอยูใน 
เครือญาติ บางครั้งความขัดแยงนำไปสูผลเชิงบวก บางครั้งก็นำไปสูผลเชิงลบ และทายสุดจะนำไปสูความเสี่ยงและ 
อันตรายตอการประกอบธุรกิจครอบครัวและอาจจะไปถึงการลมสลายในที่สุด ดังนั้น ธุรกิจครอบครัวจะอยูรอด 
หรือไม อยูที่การแนวทางการแกปญหา ...ฉบับนี้รายงานพิเศษ จึงขอนำเรื่องของธุรกิจครอบครัว ตอน ความขัดแยง 
และแนวทางการแกไขปญหา ที่จะชวยทำใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดี 

ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมาย อาท ิบทสัมภาษณ เรื่อง “ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคกระเตื้องจีดีพีโต การเมือง 
ไมรอน ลุนเวิลดแบงกยกอันดับขึ้น” โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และ เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากนโยบายการคาการลงทุนของกลุมประเทศ BRICSs ตอ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอนจบ)” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ 
บทความจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “อุตสาหกรรมยางพาราไทย 
กาวขามความทายทายสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กับเรื่อง “สำรวจการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา” และตอดวยเรื่องของกัมพูชา กับเทรนผูสูงอายุ กับ 
เรื่อง “กัมพูชา : สวรรคของผูสูงอายุชาวตางชาติกับโอกาสทางธุรกิจ” โดย ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section พบกับบทสัมภาษณธุรกิจแนวนวัตกรรม กับ “SKYVIV: SKY VISUAL 
IMAGING VENTURE” โดยคุณวิวัฒนวงศ วิจิตรวาทการ และ อีกหนึ่งบทสัมภาษณ จากผูหญิงเกง คุณวิริยา 
พรทวีวัฒน  เจาของนวัตกรรม “BIO VEGGIE” ผักโครงการหลวงอัดเม็ด YEC Update กับ คุณสธน เหลารุงโรจน 
ประธาน YEC เชียงราย 

ฉบับนี้  กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็ม ทั้งรีวิวเศรษฐกิจ เทรนดธุรกิจใหมๆ และ และความรู 
ดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวา Thailand Economic and Business 
Review จะเปนคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ  

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
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ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ 
อำนวยการศิลปกรรม: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล 
คอลัมนิสต: รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ, 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง, ดร.จิตรัตน ชางหลอ ฯลฯ 
พสิูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ  ฝายโฆษณาและการตลาด: ศรายุทธ เวสารัชวิทย, วีณา สุขใจ, เสาวนีย เทียมเมือง, สุดาวรรณ เข็มทอง 
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

การประเมินผลกระทบจากนโยบาย
การคาการลงทุนของกลุมประเทศ BRICS 
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตอนจบ)
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน ความขัดแยง ตอน ความขัดแยง 

ดัชนีเชื่อมั่นบริโภคกระเตื้อง ดัชนีเชื่อมั่นบริโภคกระเตื้อง 
จีดีพีโต-การเมืองไมรอนจีดีพีโต-การเมืองไมรอน
ลุนเวิลดแบงกยกอันดับขึ้นลุนเวิลดแบงกยกอันดับขึ้น

กัมพูชา : สวรรคของกัมพูชา : สวรรคของ
ผูสูงอายุชาวตางชาติผูสูงอายุชาวตางชาติ
กับโอกาสทางธุรกิจกับโอกาสทางธุรกิจ

10

เรามองวาไตรมาส 3 GDP มีโอกาสโตได 4% สวนไตรมาส 4 
นาจะโตไดมากกวา 4% ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดสูงที่ในปนี้ GDP 
จะโตไดถึง 3.8-4% หากการสงออกสามารถทำไดไมต่ำกวา 5% 
แตตองขึ้นกับวาจะไมมีปญหาการเมืองระหวางประเทศ เชน 

ในเกาหลีเหนือ เพราะถือเปนปจจัยที่ควบคุมไมได 
และการทองเที่ยวตองไมสะดุด

ปจจุบัน (2017) การลงทุนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาที่ดำเนินการแลว 
มีจำนวน 16 เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีมูลคา 
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,413,722,087 

ดอลลารสหรัฐ ใน 301 โครงการ 
และมีการจางงาน 93,931 คน  

The New York Times ยกใหกัมพูชาเปน
Retirement Haven ที่นาจับตามอง 

ขณะที่ The Global Retirement Index ป 2560 
จัดทำโดยนิตยสาร International Living 
จัดใหกัมพูชาอยูในอันดับที่ 17 จาก 24 

ประเทศที่ติดอันดับประเทศที่
นาไปใชชีวิตหลังเกษียณอายุ

มากที่สุดในโลก  

                 ในการเจรจาควรกำหนด
             กลุมสินคาไดรับผลกระทบ
            ทางลบหากเปดการคาเสรี
          ใหเปนสินคาออนไหวที่สำคัญ            
      ไทยควรมีมาตรการเพื่อขยายการคา
       และการลงทุนกับกลุมประเทศ BRICS   
             ตามเจตนาของการทำ FTA ดวย 
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การประเมินผลกระทบจากการประเมินผลกระทบจาก
นโยบายการคาการลงทุนนโยบายการคาการลงทุน
ของกลุมประเทศ BRICS ของกลุมประเทศ BRICS 
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ตอนจบ)(ตอนจบ)

สำรวจการลงทุนในสำรวจการลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของกัมพูชาของกัมพูชา

หากเกิดความขัดแยงขึ้น
ในครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว 

หลักการในการแกไขปญหา คือ การสื่อสาร 
ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา 
และการรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทำให 
ไดขอยุติและขอตกลงที่ดีและไดผลระยาว 









ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขยาย 
การคาและการลงทุนกับกลุมประเทศ 
BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 

และ แอฟริกาใต) สาระสำคัญ คือ ไทยควรทำ 
FTA กับกลุมประเทศ BRICS ทั้งกับ อินเดีย 
ที่คั่งคางอยู และกับ รัสเซีย บราซิล และ 
แอฟริกาใต ที่ยังไมมีการเจรจา นอกจากนั้น ใน 
การเจรจาควรกำหนดกลุมสินคาไดรับผลกระทบ 
ทางลบ หากเปดการคาเสรีใหเปนสินคาออนไหว 
ที่สำคัญไทยควรมีมาตรการเพื่อขยายการคาและ 
การลงทุนกับกลุมประเทศ BRICS ตามเจตนา 
ของการทำ FTA ดวย โดย แนวทางที่สำคัญสรุป 
เปนขอเสนอแนะ รายประเทศ และตอผูมีสวน 
เกี่ยวของ ทั้ง หนวยงานวิชาการ ภาครัฐ เอกชน 
รายใหญ และเอกชนรายเล็ก ดังนี้

การประเมินผลกระทบจาก
นโยบายการค้าการลงทุน
ของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ตอนจบ)
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บราซิล
(การคา)

• ใชวิธีการทางการตลาด แนะนำสินคาไทยใหเปน 
ที่รูจักในบราซิล

• สรางความรู และความคุ นเคยแกผู ประกอบการ 
ไทยในตลาดบราซิล

• จัดหาคูธุรกิจชาวบราซิลผูตองการซื้อสินคาไทย
• จับกลุ มนักธุรกิจไทยที ่ตองการสงออกสินคาไป 

บราซิล ซึ่งจะสรางอำนาจตอรอง และชวยในการประหยัด 
ตอขนาดในกรณีตนทุนคาขนสง

• กำหนดพื้นที่เปาหมายเริ่มตนในบราซิล เนื่องจาก 
เปนประเทศใหญและระบบโลจิสติกสในประเทศยังไม 
ดีนัก

(การลงทุน)
• ในการลงทุนนั้น ควรเริ่มจากการระบุสาขาที่มี 

ศักยภาพระหวางกัน ไดแก ผลิตภัณฑทางการเกษตร 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากพืช และอาหารแปรรูป และ 
ผลิตภัณฑจากไม

• ในแตละสาขาควรพิจารณากิจกรรมยอยที่สามารถ 
ลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบการประสานจุดแข็ง - จุดออน 

ในหวงโซมูลคาระหวางกัน โดยการศึกษาวิจัยไดหยิบยก 2 
ประเภท คือ น้ำตาล และขาว มาศึกษาเปนตัวอยาง 
ซึ่งพบวา กิจกรรมที่นาสนใจสำหรับไทยในบราซิล ไดแก 
เอทานอล/มอลลาส ในอุตสาหกรรมน้ำตาล และโรงสีขาว 
ในอุตสาหกรรมขาว

• ควรกำหนดรัฐเปาหมาย โดยพิจารณาจากประเภท 
กิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพ

• รัฐเปนผู นำเอกชนเขาไปติดตอทั ้งผานรัฐบาล 
กลาง และกับรัฐบาลทองถิ่นโดยตรง

• เอกชนที่เขาไปควรมีทั้งรายเล็ก และรายใหญ โดย 
ตองจับกลุมอยางเขมแข็ง

• นโยบายหนึ่งในการสงเสริมการจับกลุมอยางเปน 
รูปธรรมอาจ ไดแก การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ หรือรัฐรวม 
ลงทุนกับเอกชนในการ “กอสรางนิคม/เขตอุตสาหกรรม”

• อาจมีการใหการยกเวนภาษีซอนยามสงเงินกลับ 
ไทยในชวงเวลาหนึ่ง (เชน 3 ถึง 8 ป) โดยมีขอแมวาตอง 
ใชวัตถุดิบจากบริษัทไทย เปนตน (อยางไรก็ตาม นโยบาย 
สงเสร ิมใช ว ัตถ ุด ิบจากไทยนี ้อาจตองระวังเร ื ่องความ 
เหมาะสม)

รัสเซีย
(การคา)

• ใชวิธีการทางการตลาดสงเสริมสินคาไทย ทั้งใน 
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รัสเซีย และผานนักทองเที่ยวรัสเซียในไทย
• ใหความรูทางการตลาด วัฒนธรรม และภาษา 

รัสเซียเบื้องตนแกคนไทย
• จัดหาคูธุรกิจชาวรัสเซียผูตองการซื้อสินคาไทย
• จับกลุ มนักธุรกิจไทยที ่ตองการสงออกสินคาไป 

รัสเซีย ซึ่งจะสรางอำนาจตอรอง และชวยในการประหยัด 
ตอขนาดในกรณีตนทุนคาขนสง

• คนหา/สงเสริมเสนทางขนสงจากไทยไปรัสเซีย 
เสนใหม (เชน ทางรถไฟจากไทยผานจีน คาซัคสถาน และ 
เขาสูมอสโคว โดยตรง ซึ่งปจจุบันมีเสนทางระหวางจีน 
ตะวันตกผานคาซัคสถานไปมอสโควแลว แตยังขาดระหวาง 
ไทยไปจีนตะวันตก)

(การลงทุน)
• เริ ่มจากการระบุสาขาที ่ม ีศ ักยภาพระหวางกัน 

ไดแก อัญมณี และ ผลิตภัณฑจากไม และเฟอรนิเจอร

• ในแตละสาขาควรพิจารณากิจกรรมยอยที่สามารถ 
ลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบการประสานจุดแข็ง - จุดออน 
ในหวงโซมูลคาระหวางกัน ซึ่งพบวา กิจกรรมที่นาสนใจ 
สำหรับไทยในรัสเซีย ไดแก เจียระไน และทำเครื่องประดับ 
ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเฟอรนิเจอร ในอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑจากไม

• รัฐเปนผู นำเอกชนเขาไปติดตอทั ้งผานรัฐบาล 
กลางและกับรัฐบาลทองถิ่นโดยตรง โดยระยะแรก รัฐอาจ 
ชวยเหลือในการจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาผูจัดการ 
เรื่องเอกสารราชการ

• เอกชนที่เขาไปควรมีทั้งรายเล็กและรายใหญ โดย 
ตองจับกลุมอยางเขมแข็ง

• นโยบายหนึ ่งที ่สำคัญอาจเปนการยกเวนภาษี 
ซอนยามสงเงินกลับไทยในชวงเวลาหนึ่ง (เชน 3 ถึง 8 ป) 
โดยมีขอแมวาตองใชวัตถุดิบจากบริษัทไทย เปนตน (อยางไร 
ก็ตาม นโยบายนี้อาจตองระวังเรื่องความเหมาะสม)

อินเดีย
(การคา)

• การใหขอมูลเบื้องตน ชี้แนะโอกาส และกระตุนผู 
ประกอบการไทยเกี่ยวกับตลาดอินเดีย

• สรางเวที เชน การพากลุมนักธุรกิจไทยไปสำรวจ 
ตลาด และ/หรือ จัดหาคูธุรกิจชาวอินเดีย ทั้งนี้นอกจาก 
การหวังผลเลิศแลว อีกเปาหมายคือใหนักธุรกิจไทยไดเรียนรู 
ตลาดอินเดียดวย

• ตองกำหนดพื้นที่เปาหมาย เนื่องจากเปนประเทศ 
ใหญ ระบบโลจิสติกสในประเทศยังไมดีนัก และที่สำคัญใน 
แตละรัฐก็มีกฎระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี และรสนิยม 
แตกตางกัน

• เนนประชาสัมพันธสินคาไทยในพื้นที ่เปาหมาย 
เปนหลัก

• รัฐตองชวยเจรจาเพื่อลดกฎระเบียบและอุปสรรค 
ตาง ๆ กับรัฐบาลทองถิ่นในอินเดีย

(การลงทุน)
• ในการลงทุนนั ้นควรเริ ่มจากการระบุสาขาที ่ม ี 

ศักยภาพระหวางกัน ไดแก ผลิตภัณฑทางการเกษตร 
โดยเฉพาะขาว และอัญมณี

• ในแตละสาขาควรพิจารณากิจกรรมยอยที่สามารถ 
ลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบการประสานจุดแข็ง - จุดออน 
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ในหวงโซมูลคาระหวางกัน ซึ่งพบวา กิจกรรมที่นาสนใจ 
สำหรับไทยในอินเดีย ไดแก โรงสี และการผลิตขาวกลอง 
ในอุตสาหกรรมขาว และการรวมทุนระหวางกัน แลกเปลี่ยน 
เทคโนโลยี และแยกกันบริหารจัดการ ออกแบบ และผลิต 
ตามตลาดที่ชำนาญตางกัน ในอุตสาหกรรมอัญมณี

• ควรกำหนดรัฐเปาหมาย โดยพิจารณาจากประเภท 
กิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพ

• รัฐเปนผู นำเอกชนเขาไปติดตอทั ้งผานรัฐบาล 
กลาง และกับรัฐบาลทองถิ่นโดยตรง

• เอกชนที่เขาไปควรมีทั้งรายเล็ก และรายใหญ โดย 
ตองจับกลุมอยางเขมแข็ง

• นโยบายหนึ่งในการสงเสริมการจับกลุมอยางเปน 
รูปธรรม อาจไดแก การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ หรือรัฐรวม 
ลงทุนกับเอกชนในการ “กอสรางนิคม/เขตอุตสาหกรรม”

• ควรมีเจาหนาที ่ร ัฐดานเศรษฐกิจอยู ประจำใน 
พื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนตัวแทนของรัฐ และผูแทนของภาค 
เอกชนในการรองเรียน อำนวยความสะดวก และเจรจา ลด 
ปญหาอุปสรรคในการคาและการลงทุนกับรัฐบาลทองถิ่น

จีน
(การคา)

• กำหนดพื้นที่เปาหมาย

• รัฐตองชวยเจรจาเพื่อลดกฎระเบียบและอุปสรรค 
ตาง ๆ กับรัฐบาลทองถิ่น

• เนนประชาสัมพันธสินคาไทยในพื้นที ่เปาหมาย 
เปนหลัก

• พัฒนาระบบโลจิสติกสระหวางกัน อาทิ ทางรถไฟ 
และถนนเชื่อมไทย - จีน รวมถึงระบบพิธีการศุลกากรรวม 
เพื่อลดระยะเวลา ตนทุน และความสูญเสียในการขนสง

• ควรมีเจ าหนาที ่ร ัฐของไทยอยู ประจำในพื ้นที ่ 
เปาหมาย

(การลงทุน)
• ในการลงทุนนั ้นควรเริ ่มจากการระบุสาขาที ่ม ี 

ศักยภาพระหวางกัน ไดแก เครื่องจักรเครื่องใชไฟฟา ไม 
และผลิตภัณฑจากไม ยางและพลาสติก

• ในแตละสาขาควรพิจารณากิจกรรมยอยที่สามารถ 
ลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบการประสานจุดแข็ง - จุดออน 
ในหวงโซมูลคาระหวางกัน อาทิ เครื่องจักรเครื่องใชไฟฟา 
ไมและผลิตภัณฑจากไม ซึ่งพบวา กิจกรรมที่นาสนใจ 
สำหรับไทยในจีน ไดแก ความรวมมือในอุตสาหกรรม 

เครื่องจักรกลการเกษตร ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่อง 
ใชไฟฟา

• ควรกำหนดรัฐเปาหมาย โดยพิจารณาจากประเภท 
กิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ทั้งนี้ เครื่องจักรเครื่องใชไฟฟา 
นั้นจะอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

• รัฐเปนผู นำเอกชนเขาไปติดตอทั ้งผานรัฐบาล 
กลาง และกับรัฐบาลทองถิ่นโดยตรง

• เอกชนที่เขาไปควรมีทั้งรายเล็ก และรายใหญ โดย 
ตองจับกลุมอยางเขมแข็ง

• ควรมีเจาหนาที ่ร ัฐดานเศรษฐกิจอยู ประจำใน 
พื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนตัวแทนของรัฐ และผูแทนของภาค 
เอกชนในการรองเรียน อำนวยความสะดวก และเจรจา ลด 
ปญหาอุปสรรคในการคาและการลงทุนกับรัฐบาลทองถิ่น

• อาจสงเสริมใหจีนมาลงทุนยังไทย
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แอฟริกาใต้
(การคา)

• การใหขอมูลเบื้องตน ชี้แนะโอกาสและกระตุนผู 
ประกอบการไทยเกี่ยวกับตลาดแอฟริกาใต

• กำหนดพื ้นที ่ เป าหมายของไทยในแอฟริกาใต 
เนื่องจากทั้งรสนิยมตลาด กฎระเบียบ และมาตรการ 
สงเสริมการคาและการลงทุนในแตละรัฐก็ตางกันไปดวย

• รัฐเปนผู นำพากลุ มนักธุรกิจไทยไปศึกษาตลาด 
ในพื้นที่เปาหมาย รวมถึงการจัดหาคูคาทางธุรกิจใหนัก 
ธุรกิจไทย

• นำนักธุรกิจแอฟริกาใตในพื้นที่เปาหมายมาไทย
• เนนประชาสัมพันธสินคาไทยในพื้นที ่เปาหมาย 

เปนหลัก
• รัฐตองชวยเจรจาติดตอในการสงออกครั้งแรก ๆ 

แกนักธุรกิจไทย

(การลงทุน)
• ในการลงทุนนั ้นควรเริ ่มจากการระบุสาขาที ่ม ี 

ศักยภาพระหวางกัน ซึ่งในการศึกษานี้ วิเคราะหวา ไดแก 
ผลิตภัณฑจากพืช และอาหารแปรรูป ยานยนต และ 
อัญมณี

• ในแตละสาขาควรพิจารณากิจกรรมยอยที่สามารถ 
ลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบการประสานจุดแข็ง - จุดออน 

ในหวงโซมูลคาระหวางกัน ซึ่งในการศึกษานี้ไดหยิบยก 
อุตสาหกรรมประมง และอัญมณีมาทำการศึกษา และ 
เสนอแนะกิจกรรมที่นาสนใจระหวางกัน ไดแก การแปรรูป 
สัตวน้ำ โดยเฉพาะปลากระปองในอุตสาหกรรมประมง และ 
เครื่องประดับในอุตสาหกรรมอัญมณี

• ควรกำหนดรัฐเปาหมาย โดยพิจารณาจากประเภท 
กิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพ

• รัฐเปนผู นำเอกชนเขาไปติดตอทั ้งผานรัฐบาล 
กลางและกับรัฐบาลทองถิ่นโดยตรง

• เอกชนที ่ เข าไปควรมีท ั ้งรายเล็กและรายใหญ 
โดยตองจับกลุมอยางเขมแข็ง

• นโยบายหนึ่งในการสงเสริมการจับกลุมอยางเปน 
รูปธรรม อาจไดแก การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ หรือรัฐรวม 
ลงทุนกับเอกชนในการ “กอสรางนิคม/เขตอุตสาหกรรม 
หรือโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู 
แลว”

• ควรมีเจาหนาที ่ร ัฐดานเศรษฐกิจอยู ประจำใน 
พื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนตัวแทนของรัฐและผูแทนของภาค 
เอกชนในการรองเรียน อำนวยความสะดวก และเจรจา ลด 
ปญหาอุปสรรคในการคาและการลงทุนกับรัฐบาลทองถิ่น

หน่วยงานวิชาการ
• ศึกษารายละเอียดเชิงลึกแงมุมตาง ๆ  ใน 5 ประเทศ 

และเผยแพรขอมูลทั้งในรูปแบบงานวิชาการ การจัดสัมมนา 
และรูปแบบอื ่นที ่ง ายตอการทำความเขาใจและนาสนใจ 
เชน ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก คลิปวิดีโอ ฯลฯ

• ระบุและศึกษาพื้นที่เปาหมายในบราซิล อินเดีย 
จีน และแอฟริกาใต

ภาครัฐ
• ตระเตรียมมาตรการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม 

ที ่ไดร ับผลกระทบทางลบจากการเปดเสรีทางการคาใน 
ประเทศ

• นำผลการศึกษาของหนวยงานวิชาการมาขยายผล 
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กับผูประกอบการตางชาติ พิจารณาแผนยกระดับขีดความ 
สามารถในการแขงขัน

• อาจขอความชวยเหลือจากรัฐ อาทิ งบประมาณ 
ในการทำกิจกรรมตาง ๆ ผานกองทุน FTA ในประเทศได 
แตเพื่อใหไดรับการอนุมัติตามเงื่อนไขของกองทุนฯ เอกชน 
รายใหญที ่ขอความชวยเหลือควรมีวัตถุประสงคเพื ่อชวย 
เหลือเอกชนรายเล็กดวย

• นอกจากรูปแบบการลงทุนตางประเทศที่เอกชน 
รายใหญในไทยชำนาญอยูแลว (อาทิ การจางบริษัทที่ 
ปรึกษารายใหญ และการติดตอกับรัฐบาลตางประเทศเอง) 
เอกชนรายใหญอาจใชประโยชนจากรัฐตามที่กลาวมาได 
อยางเต็มที่ ทั้งในรูปของการเจรจาผานภาครัฐ และการกู 
ดอกเบี้ยต่ำ หรือรับการยกเวนภาษีซอนจากรัฐ 

• ทั้งนี้ เมื่อเอกชนรายใหญไดรับการชวยเหลือจาก 
รัฐ ก็ควรชวยเหลือเอกชนรายเล็กกลับคืน อาทิเปนผูนำ 
เอกชนรายเล็กในประเทศในการลงทุน

• อาจเปนผูนำโดยการรวมสรางนิคมอุตสาหกรรม 
เขตอุสาหกรรม หรือโครงสรางพื้นฐานในเขตอุตสาหกรรม

• ร ับซ ื ้อหร ือขายส ินค าก ับเอกชนไทยรายเล ็ก 
โดยเฉพาะในชวงตั้งตน

• ผูนำและรวมกับเอกชนรายเล็กทำ CSR ในพื้นที่

เอกชนรายเล็ก
• ติดตามขาวสารขอมูลการคาและการลงทุนกับ 

หนวยงานรัฐและหนวยงานวิชาการ เพื่อเตรียมรองรับ หรือ 
มองหาลูทางการคาและการลงทุน และปรับปรุงใหม ๆ

• ขอความชวยเหลือเพื่อยกระดับความสามารถใน 
การแขงขันของตน หรือกลุมตน ผานกองทุน FTA ตาง ๆ

• รวมกลุม และประสานประโยชน กับทั้งในกลุม 
และกับเอกชนรายใหญ

• รวมใหขอคิดเห็นที ่เปนประโยชนกับรัฐในการ 
ปรับปรุงกลยุทธและยุทธศาสตร

โดยเฉพาะอยางยิ่งการยืนยันการระบุพื้นที่ และ การชวย 
ประชาสัมพันธผลการศึกษา

• พัฒนา/สงเสริม/บูรณาการ กองทุนรองรับผลกระทบ 
FTA ตาง ๆ ในประเทศ ทั้งกองทุนของกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

• รวบรวมเอกชนที่เหมาะสมกับพื้นที่เปาหมาย โดย 
ควรจัดหาใหครอบคลุมกิจการหลัก กิจการสนับสนุน ทั้ง 
ขนาดเล็กและขนาดใหญ

• จัดหาคูคาที่เหมาะสม และดำเนินการนำพาเอกชน 
เดินทางเขาไปยังพื้นที่เปาหมาย

• ดำเนินการเจรจากับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน 
โดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน

• เปนพี ่เลี ้ยงในชวงแรกของการคาและการลงทุน 
(รัฐอาจผอนผันใหเจาหนาและรัฐเองรับเปนรายไดของรัฐ 
รับคาดำเนินการเพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกเจา 
หนาที่ ซึ่งอาจเปนสวนแบงหลังธุรกรรมเสร็จสิ้น อยางไร 
ก็ตาม แนวทางนี้ควรตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 
ดวย)

• เนนประชาสัมพันธสินคาไทย (Thainess) ใน 
พื้นที่เปนหลักกอน

• ชวยเหลือทางการเงิน อาทิ เงินกูดอกเบี้ยต่ำ 
(soft loan) ประกันการลงทุน (insurance) รวมหุนกับ 
กิจการที่นาสนใจ (Venture Capital) หรือระดมทุน 
(Crowd Fund)

• อาจพิจารณาการร วมลงทุนก ับเอกชนในการ 
“กอสรางนิคม/เขตอุตสาหกรรม” หรือโครงสรางพื้นฐาน 
เพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยูแลว

• พิจารณาการยกเวนภาษีซอนเปนกรณีพิเศษแก 
บางกิจกรรม

• มีเจาหนาที ่ร ัฐดานเศรษฐกิจอยู ประจำในพื ้นที ่ 
นั้น ๆ

เอกชนรายใหญ่
• พิจารณาจุดแข็ง - จุดออนของตน เปรียบเทียบ 
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และแลวเศรษฐกิจไทย ไดเดินทางมาถึงไตรมาส 
สุดทายของป 60 กอนจะเดินทางเขาสูป 61
ในอีกไมนานท่ีจะถึงน้ี เกิดอะไรข้ึนกับเศรษฐกิจ 

ไทยในชวงที่ผานมา พบวา ดัชนีเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ส.ค. 
กระเตื้อง อานิสงสสงออกโต สภาพัฒนปรับเพิ่มจีดีพี การ 
เมืองไมวุนวาย คลังหวังเวิลดแบงกจัดอันดับ Doing Business 
ของไทยดีขึ้น "สมคิด" อยากใหติดหนึ่งใน 39

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยถึง 
ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค เดือน ส.ค.2560 โดย 
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเทากับ 62.4 
เพิ่มจาก 62.2 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำ 
69.7 เพิ่มจาก 69.1 และดัชนีความเชื่อมั่นรายไดในอนาคต 
91.5 เพิ่มจาก 90.4 จากเดือน ก.ค.ที่ผานมา

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือน ส.ค. ปรับตัวดีขึ้น 
เปนคร้ังแรกในรอบ 4 เดือนจากการสงออกที่ฟนตัวดีขึ้น 
โดยมีปจจัยบวก ไดแก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน แถลง 
ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 2/60 
ที่ 3.7% สูงสุดในรอบ 17 

ไตรมาส อีกทั้งไดปรับคาดการณ GDP ป 60 เปนโต 
3.5-4.0% จากเดิมที่คาดเติบโต 3.3-3.8%, การสงออกใน 
เดือน ก.ค.เพิ่มขึ้นถึง 10.48%, คณะกรรมการนโยบายการ 

ล
เงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%, ที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายเวลาการใชภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
ที่อัตรา 7% ออกไปอีก 1 ป, เงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้น 

เล็กนอย รวมทั้งคลายความกังวลสถานการณการเมืองใน 
ประเทศ

อีกหนึ่งปจจัยบวกที่สงผลใหดัชนีปรับตัวดีขึ้น เปนผล 
จากการสงออกที่ขยายตัวสูงขึ้นตอเนื่อง โดยเดือน ก.ค. 
เพิ่มขึ้น 10.48% สงผลให 7 เดือน โต 8.2%, สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคกระเตื้อง
จีดีพีโต-การเมืองไม่ร้อน
ลุ้นเวิลด์แบงก์ยกอันดับขึ้น

º·ÊÑÁÀÒÉ³�
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

เรามองว่าไตรมาส 3 GDP มีโอกาส 
โตได้ 4% ส่วนไตรมาส 4 น่าจะโตได้ 
มากกว่า 4% ดังนั้นจึงมีความ 
เป็นไปได้สูงที่ในปีนี้ GDP จะโตได้ถึง 
3.8-4% หากการส่งออกสามารถ 
ทำได้ไม่ต่ำกว่า 5% แต่ต้องขึ้นกับว่า 
จะไม่มีปัญหาการเมืองระหว่าง 
ประเทศ เช่น ในเกาหลีเหนือ เพราะ 
ถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ 
การท่องเที่ยวต้องไม่สะดุด
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ปรับเพิ่มประมาณการจีดีพีปนี้จากเดิม 3.5% เปน 3.7% 
โดยอยูในกรอบ 3.5-4.0% และสถานการณทางการเมือง 
ไมรุนแรงตามที่มีการกังวลเกี่ยวกับการตัดสินคดีขายขาว 
จีทูจีและโครงการรับจำนำขาวเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560

ขณะที่ปจจัยลบ ประกอบดวย สถานการณน้ำทวมใน 
พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ราคาน้ำมัน 
ขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น, ราคาพืชผลทางเกษตร 
ยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ, ผูบริโภคกังวลปญหาคาครองชีพ 
และยังกังวลความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลด ทรัมป 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น
ผศ.ดร.ธนวรรธนกลาววา จุดที่ตั้งขอสังเกตคือ ดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนเพียงรายการเดียวที่ปรับลดลง 
เนื่องจากคนยังไมมั่นใจเศรษฐกิจปจจุบัน เพราะราคาพืช 
ผลเกษตรลดลง แตเชื่อวาในเดือนหนาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันจะปรับตัวดีขึ้น เพราะมีสัญญาณที่ดีจากภาคการ 
สงออกที่คาดการณวาปนี้จะขยายตัวระดับ 5% สวนการ 
ทองเที่ยวจะเขาสูชวงไฮซีซั่น ทำใหเกิดการจางงาน โดย 
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หอการคาไทยคาดการณเศรษฐกิจปนี้เติบโตที่ 3.6%
"ในเดือนหนาจะมีการปรับคาดการณเศรษฐกิจไทย 

ใหม ภายใตปจจัยคือ การสงออกดีขึ้น เติบโตใกลเคียง 5% 
ภาคการทองเที่ยวขยายตัว และการเรงมาตรการลงทุนของ 
ภาครัฐและออกบัตรคนจน ซึ่งจะชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใน 
ชวงขาขึ้น และทำใหจีดีพีประเทศมีโอกาสขยายตัว 3.8-4% 
ได แตยังตองจับตาปจจัยลบระหวางสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ 
หากไมมีสงคราม หรือเหตุการณอะไรมากระทบ คาดวา 
จีดีพีปนี้จะขยายตัวไดดีขึ้น" ผศ.ดร.ธนวรรธน กลาว

"เรามองวาไตรมาส 3 GDP มีโอกาสโตได 4% สวน 

ไตรมาส 4 นาจะโตไดมากกวา 4% ดังนั้นจึงมีความเปน 
ไปไดสูงที่ในปนี้ GDP จะโตไดถึง 3.8-4% หากการสงออก 
สามารถทำไดไมต่ำกวา 5% แตตองขึ้นกับวาจะไมมีปญหา 
การเมืองระหวางประเทศ เชน ในเกาหลีเหนือ เพราะถือ 
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได และการทองเที่ยวตองไมสะดุด"  
นายธนวรรธน กลาว กอนหนานี้ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ คาดวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/60 จะเติบโต 
3.3% ไตรมาส 2/60 เติบโต 3.6% สวนไตรมาส 3/60 
เติบโต 3.8% และไตรมาส 4/60 เติบโตได 4% เฉลี่ย 
ทั้งปที่ระดับ 3.6%
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ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ 
ของประเทศไทย เนื่องจากเปนพืชที่มีบทบาท 
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยปจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 22 
ลานไร (ครอบคลุมกวา 60 จังหวัด) และสามารถผลิตยาง 
ธรรมชาติได 4.4 ลานตัน โดยผลผลิตดังกลาวไดสราง 
รายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยูจำนวน 1.6 ลาน 
ครัวเรือน (หรือ 6 ลานคน) ประมาณ 3 แสนลานบาท 
กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมยางพาราประมาณ 
200,000 ตำแหนง และในแตละป “ยางธรรมชาติ และ 
ผลิตภัณฑยาง” สามารถสรางรายไดจากการสงออกใหกับ 
ประเทศไมนอยกวา 400,000 ลานบาท

แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด 
จะเห็นวาอุตสาหกรรมยางพารามีปญหามากมายหลาย 
ประการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ยางพาราที่ประเทศ 
ไทยผลิตไดถ ูกนำไปใชเปนวัตถุด ิบในการผลิตใหเปน 
ผลิตภัณฑยางโดยโรงงานที่ตั้งอยูในประเทศไทยเพียงแค 
14% เทานั้น สวนผลผลิตสวนที่เหลืออีก 86% ถูกสงออก 
ในรูปของยางวัตถุดิบ ทำใหยางพาราเปนสินคาที่ตองพึ่งพา 
ตลาดสงออกเปนหลัก เชนเดียวกับสินคาเกษตรประเภทอ่ืนๆ 
และดวยเหตุที่โครงสรางตลาดยางพาราเปนแบบตลาดผูซื้อ 
นอยราย ในขณะที่มีผูขายจำนวนมาก สงผลทำใหผูซื้อมี 
อำนาจในการตอรองเหนือกวาผูขาย ในขณะเดียวกันราคา 

ย
ยางพาราที่ซื้อขายกันในตลาดโลกยังถูกกำหนดจากราคาใน 
ตลาดซื้อขายลวงหนา โดยที่ 90% เปนการเก็งกำไร สงผล 
ทำใหราคายางพารามีความผันผวนคอนขางมาก นอกจากน้ัน 

ราคายางพาราก็ยังไดรับผลกระทบจากราคายางสังเคราะห 
ซึ่งเปนสินคาที่ใชทดแทนยางธรรมชาติ โดยเมื่อราคาน้ำมัน 
ดิบซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตนของยางสังเคราะหทรงตัวอยูใน 
ระดับต่ำดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน จึงไดสงผลทำใหราคา 
ยางสังเคราะหปรับตัวลดลงตามไปดวย ผลที่ตามมาก็คือ 
ทำใหผูผลิตหันไปใชยางสังเคราะหแทนยางธรรมชาติเพื่อ 

อุตสาหกรรมยางพาราไทย: 
ก้าวข้ามความท้าทาย
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมยางพารามีปัญหามาก
มายหลายประการ โดยมีสาเหตุหลัก 
มาจากการที่ยางพาราที่ประเทศไทย
ผลิตได้ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางโดย 
โรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพียง
แค่ 14% เท่านั้น ส่วนผลผลิตส่วน 
ที่เหลืออีก 86% ถูกส่งออกในรูป 
ของยางวัตถุดิบ ทำให้ยางพารา 
เป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพาตลาดส่งออก 
เป็นหลัก 

â´Â ÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 
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เปนการลดตนทุน และในทายที่สุดก็มีผลทำใหราคายาง 
ธรรมชาติประสบกับภาวะตกต่ำ จนทำใหเกษตรกรเดือดรอน 
และออกมาเรียกรองขอความชวยเหลือจากรัฐบาล

นอกเหนือจากปญหาในเรื่องของราคาแลว การผลิต 
ยางพาราของประเทศไทยยังมีตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง 
สงผลทำใหผูสงออกจำเปนที่จะตองตั้งราคาขายสินคาสูง 
กวาคูแขงขัน ทำใหประเทศไทยสูญเสียขดีความสามารถใน 
การแขงขัน ขณะเดียวกันก็ตองยอมรับวาประเทศไทยมี 
พื้นที่สวนยางสวนหนึ่งที่อยูในเขตปาสงวน ทำใหประเทศผู 
นำเขาโดยเฉพาะ ประเทศที่อยูในกลุมสหภาพยุโรป และ 
ประเทศญี ่ปุ นทำการกำหนดมาตรการกีดกันการคาใน 
รูปแบบของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน 
การจัดการปาไมอยางยั่งยืน (FSC) โดยประเทศเหลานั้นได 
กำหนดเงื่อนไขวาจะซื้อผลิตภัณฑไมยางพาราจากสวนยาง 
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน FSC เทานั้น ซึ่งในปจจุบันนั้น 
สวนท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการน้ีจำกัดอยูแคไมยางพารา 
แตถาหากเมื่อใดที่มาตรการกีดกันดังกลาวลุกลามไปถึงยาง 
แปรรูปขั้นตน (หรือยางวัตถุดิบ) ก็จะสงทำใหอุตสาหกรรม 

ยางพาราของประเทศไทยน้ันไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียง 
ไมได เชนเดียวกันกับกรณีของอุตสาหกรรมประมงที่ไดรับ 
ผลกระทบจากการที่กลุมสหภาพยุโรป (EU) ไดใหใบเหลือง 
เพื่อเปนการเตือนอยางเปนทางการตอกรณีที่ประเทศไทย 
นั้นไมมีการแกไขปญหาในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย 

ปัญหาและความท้าทาย

โครงสราง
การใชและ
การสงออก

• ใชในประเทศ 14% VS 
สงออกยางที่เปนวัตถุดิบ 86%
• ราคายางถูกกำหนดมาจากภายนอก
• เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรไดรับ
ผลกระทบสูงเมื่อราคายางตกต่ำ
• ยางสังเคราะหมีความสามารถใช
ทดแทนยางธรรมชาติไดมากขึ้น

• มีสวนยางบางสวนที่รุกล้ำพื้นที่
ปาสงวนและอุทยานแหงชาติ
• ประเทศผูซื้อจึงมีการกำหนด
มาตรการกีดกันทางการคาในรูปของ
มาตรฐานสิ่งแวดลอม เชน FSC,
PEPC, CoC

• แรงงานในสวนยางมีแนวโนม
ขาดแคลนทั้งในปจจุบันและอนาคต
• การจัดระเบียบแรงงานตางดาว
ทำใหปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

• ตนทุนในการผลิตสูง ทำใหราคาสินคา
ที่ขายแพงกวาคูแขง และสินคาบางชนิด
ถูกเลือกซื้อเปนลำดับทายๆ (ยางแทง)
• Note: ถึงแมวาราคาจะสูงกวาคูแขง
แตยังไดเปรียบเรื่องคุณภาพของสินคา
สิ่งที่ทาทายคือจะรักษาความเปนผูนำ
ตอไปไดอยางไร

ตนทุนใน
การผลิตสูง

การกีดกัน
ทางการคา

ขาดแคลน
แรงงานใน
สวนยาง

อก

ขขขขาาดแ
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(IUU Fishing) ใหเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม และยิ่งไป 
กวานั้น ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน 
กรีดยาง ซึ่งสวนใหญยังตองพึ่งพาแรงงานตางชาติก็ถือวา 
เปนความทาทายที่จำเปนตองหาทางแกไขอยางเรงดวน

หากปญหาและความทาทายที่กลาวมาขางตนไมไดรับ
การแกไขก็จะทำใหอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย 
ตองย่ำอยูกับที่ เมื่อใดที่ราคายางตกต่ำเกษตรกรก็จะออก 
มาเรียกรองขอความชวยเหลือ และในทายที่สุดรัฐบาก็จะ 
ตองทำมาตรการตางๆ ออกมาชวยเหลือเยียวยา แตดวย 
เหตุที่มาตรการที่ทำออกมานั้นไมสามารถแกไขปญหาในเชิง 
โครงสรางได ทำใหงบประมาณที่รัฐบาลใชในการชวยเหลือ 
เยียวยาปญหาเก่ียวกับยางพาราจึงไมเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาที่จะตองมีการจัดทำ “ยุทธศาสตรยาง 
พารา 20 ป (พ.ศ.2560-2579)” เพื่อที่จะแกไขปญหายาง 
พาราในระดับโครงสราง โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ 
ใชและการสงออกดวยการเพิ่มปริมาณการใชยางภายใน 
ประเทศ และมุงเนนการสงออกสินคาในรูปของผลิตภัณฑ 
ยาง ซึ่งก็จะมีผลทำใหปริมาณการสงออกยางวัตถุดิบลดลง 

โดยที่มีเปาหมายเพื่อที่จะลดผลกระทบจากสถานการณ 
ราคายางพาราตกต่ำ สรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตให 
กับเกษตรกรชาวสวนยาง และวางรากฐานการพัฒนา 
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน

เพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ปเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ 
ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ไดมีคำสั่ง 

แนวทางในการแก้ปัญหา

ปรับเปลี่ยน
โครงสรางการใช
และการสงออก

ลดผลกระทบจาก
สถานการณราคา
ยางพาราตกต่ำ

&
สรางความมั่นคงใน
การดำรงชีวิตใหกับ

เกษตรกรฯ

เพิ่มปริมาณ
การใชยาง

ภายในประเทศ

พัฒนา/จัดหา
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม

ดึงดูดเงินลงทุน
ทางตรงจาก
ตางประเทศ

เพิ่มผลผลิต
& ลดตนทุน
การผลิต

สรางความ
เขมแข็งใหกับ
ภาคการผลิต

ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
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แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรยางพารา โดยมี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน 
และมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หัวหนากลุม 
ภารกิจดานบริหารทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตเปน 
เลขานุการ ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไดลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรยาง 
พาราแตงตั้งคณะทำงานยกรางยุทธศาสตรยางพารา โดยมี 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานบริหารทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตเปนประธาน 
และมีผูวาการการยางแหงประเทศไทยเปนคณะทำงานและ 
เลขานุการ

เมื ่อคณะทำงานยกรางยุทธศาสตรยางพาราไดรับ 
คำสั่งแตงตั้ง การยางแหงประเทศไทยจึงไดทำการจัดจางให 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาทำหนาที่เปนที่ปรึกษา และ 
ไดรวมกันจัดทำ (ราง) ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ปขึ้น 

โดยในการดำเนินการที่ผานมาเริ่มตนจากการจัดประชุม 
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจำนวน 8 ครั้ง 
แบงเปนสวนภูมิภาคจำนวน 7 ครั้ง และสวนกลางจำนวน 1 
ครั้ง ตอจากนั้นจึงนำเอาความคิดเห็นที่ไดมาจัดทำ (ราง) 
ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป แลวนำกลับไปจัดประชุม 
รับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 
ปในสวนภูมิภาคอีกจำนวน 5 ครั้ง หลังจากนั้นจึงนำขอ 
คิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดจากทั้ง 5 เวทีมาปรับปรุง (ราง) 
ยุทธศาสตรฯ ใหมีความสมบูรณมากขึ้นกอนที่จะนำ (ราง) 
ยุทธศาสตรฯ ไปทำการประชาพิจารณเมื่อวันอังคารที่ 12 
กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ การยางแหง 
ประเทศไทย (สำนักงานใหญ)

หลังจากการประชาพิจารณ (ราง) ยุทธศาสตรยางพารา 
ระยะ 20 ปแลว ขั้นตอนตอไป คณะทำงานยกราง 
ยุทธศาสตรยางพาราไดนำขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ไดไป 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน

พัฒนา

“เปนผูนำของโลกในดานการผลิตและการสงออกยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑยาง /
ไมยางพารา และทำใหเกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดที่ยั่งยืน”

พัฒนา
เกษตรกรฯ/

สถาบัน
เกษตรกรฯ
ใหมีความ

เขมแข็ง และ
มีรายไดที่
มั่นคง

พัฒนาระบบ
ตลาด และ
ชองทางการ
จัดจำหนาย
ยาง และ
ผลิตภัณฑ
ยาง/ไม
ยางพารา

สงเสริมการ
ผลิตยาง และ
ผลิตภัณฑ
ยาง/ไม

ยางพาราใหมี
คุณภาพได
มาตรฐาน
ระดับสากล

สงเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนา

เทคโนโลยี
และ

นวัตกรรม
เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา

สงเสริม
การใช

ยางภายใน
ประเทศ

ปรับปรุง
ขอมูล

สารสนเทศที่
เกี่ยวของกับ
ยางพาราทั้ง
ระบบใหมี
ความเปน
เอกภาพ

ปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบ/
กฎหมาย และ

พัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานใหเอื้อ
ตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ยางพารา

สงเสริมการ
ดำเนินธุรกิจ
แปรรูปยาง/
ไมยางพารา
และเพิ่มขีด

ความสามารถ
ในการแขงขัน

ของ
ผูประกอบการ
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ปรับปรุง “(ราง) ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป” ใหเปน 
“ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป” ที่สมบูรณแลวนำไป 
เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรยางพารา และ 

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กอนที่จะประกาศใช 
ตอไป โดยในขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป 
ใหเปนไปตามแนวทางท่ีไดกำหนดไว คณะกรรมการนโยบาย 
ยางธรรมชาติจำเปนท่ีจะตองมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ขึ้นมาเพื่อทำ 
หนาที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 
20 ปใหเปนไปตามเปาหมาย

อนึ่งยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ที่จะนำเอาไป 
เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรยางพาราได 
กำหนดวิสัยทัศนวา “เปนผูนำของโลกในดานการผลิตและ 
การสงออกยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑยาง/ไมยางพารา 
และทำใหเกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดที่ยั่งยืน” โดยการที่ 
จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนจำเปนตอง 
ดำเนินการตามพันธกิจจำนวน 8 ขอ ประกอบดวย (1) 
พัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง และมี 
รายไดที่มั่นคง (2) สงเสริมการผลิตยาง และผลิตภัณฑ 

ยาง/ไมยางพาราใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล (3) 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา (4) สงเสริมการดำเนินธุรกิจ 

แปรรูปยาง/ไมยางพารา และเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันของผูประกอบการ (5) พัฒนาระบบตลาด และ 
ชองทางการจัดจำหนายยาง และผลิตภัณฑยาง/ไมยางพารา 
(6) สงเสริมการใชยางภายในประเทศ (7) ปรับปรุงขอมูล 
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับยางพาราทั้งระบบใหมีความเปน 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสราง
ความเขมแข็งให

กับเกษตรกรฯ และ
สถาบัน

เกษตรกรฯ

4. การพัฒนา
ตลาด และ
ชองทางการ
จัดจำหนาย

4. การพัฒนา
ปจจัยสนับสนุน

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และการยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน

3. การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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เอกภาพ และ (8) ปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎหมาย และ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยางพารา

ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ประกอบดวย 5 
ประเด็นยุทธศาสตร โดยทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตรนั้น 
ประกอบดวย (1) การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรฯ 
และสถาบันเกษตรกรฯ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพ และ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน (3) การวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) การพัฒนาตลาด และชองทาง 
การจัดจำหนาย และ (5) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน

ภายในระยะ 20 ปขางหนา คณะทำงานยกราง 
ยุทธศาสตรยางพาราไดกำหนดเปาหมายในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป เอาไววา จะตองทำให 
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ ...

• ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยของทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 
เปน 360 กิโลกรัมตอไรตอป

• เกษตรกรฯ และสถาบันเกษตรกรฯ มีความเขมแข็ง 
และสามารถพึ่งพาตัวเองได

• ปริมาณการซื้อขายยางในตลาดยาง กยท. เพิ่มขึ้น 
เปน 2,500,000 ตันตอป 

• สัดสวนการใชยางภายในประเทศเพ่ิมข้ึนเปน 35%
• การใชยางในหนวยงานภาครัฐคิดเปนสัดสวน 10% 

ของการใชยางภายในประเทศ
• เงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ในอุต- 

สาหกรรมยางพารามีมูลคาไมต่ำกวา 2,000 ลานดอลลาร 
สรอ. ตอป

• มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาง/ไมยางพาราเพิ่ม 
ขึ้นเปน 800,000 ลานบาทตอป
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ในระยะหลายปที่ผานมา
เศรษฐก ิจของก ัมพ ูชา 
ขยายตัวอยางตอเนื่องใน 

ชวง 10 ปที่ผานมา กัมพูชามีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยกวา 
รอย 7 ตอป ทำใหเนื่องดวย รัฐบาล 
กัมพูชาดำเนินนโยบายสงเสริมการ 
ลงทุนจากตางประเทศ โดยไดมีการ 
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone) เปนกลไกหนึ่ง 
ที ่ร ัฐใชในการสงเสริมการลงทุนจาก 
ตางประเทศเพื ่อดึงดูดนักลงทุนตาง 
ชาติ ใหเขามาตั้งฐานการผลิต เพื่อ 
สรางงานสรางรายได จากการผลิต 
และสงออกใหแกประเทศ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ 
พิเศษที ่ไดร ับการพัฒนาเพื ่อดำเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเปนการ 
รวมอุตสาหกรรม และโรงงานการ 
ผลิตตางๆ เขาไวดวยกัน ครอบคลุม 
ทั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคม 
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export 
Processing Zone: EPZ) เขต 
เศรษฐกิจพิเศษแตละแหงตองมีเขต 

การผลิตซึ่งอาจมีเขตการคาเสรี เขต 
บริการ เขตที่อยูอาศัย และเขต 
ทองเที่ยว 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา 
มี Cambodian Special Economic 
Zone Board ทำหนาที่ในการกำกับ 
ดูแลโครงการการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษโดยเฉพาะ เปนผูมีอำนาจกำหนด 
สิทธิประโยชนตางๆ แกโครงการที่มี 
คุณสมบัติตามที่กำหนด (Qualified 
Investment Project: QIP) ในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone: SEZ) ทั้งนี้จะอยูภายใตการ 
ดูแลของ สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา 
(The Council for the Develop-
ment of Cambodia: CDC) โดย 

มีนโยบายสงเสร ิมการลงทุนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา ดังนี้

• การปรับปรุงกฎระเบียบ ให 

มีความโปรงใสและลดขั้นตอนการขอ 
ใบอนุญาตประกอบการลงทุนมากขึ้น
เพื ่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขามา 
ลงทุน

• ปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติ 
เชนเดียวกับนักลงทุนทองถ่ินโดยเฉพาะ 
การอำนวยความสะดวกและการให 
สิทธิประโยชนตางๆ แกโครงการที่ได 
รับการสงเสริมการลงทุน 

• อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ 
สามารถลงทุนและถือหุนรอยละ 100 
ในกิจการตางๆ รวมทั้งใหนักลงทุน 
ตางชาติสามารถถือครองทรัพยส ิน 

น

สำรวจการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของกัมพูชา
â´Â
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ปัจจุบัน (2017) การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของกัมพูชาที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 16 เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
2,413,722,087 ดอลลาร์สหรัฐ ใน 301 โครงการ 
และมีการจ้างงาน 93,931 คน  
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การยกเวนภาษีเงินไดทางธุรกิจ (Tax 
Holidays) เปนเวลา 6 หรือ 9 ป 
นับจากปที่เริ่มดำเนินการผลิต หรือ 3 
ถึง 6 ป นับตั้งแตวันสุดทายของปที่ 
บริษัทเริ่มทำกำไรไดครั้งแรก หรือหาก 
ไมรับการยกเวนจะไดรับการลดภาษี 
เงินไดทางธุรกิจรอยละ 40 ตลอดไป 

นอกจากนี ้ย ังไดร ับการยกเวน 
ภาษีนำเขาวัตถุดิบ (Raw Material 
Import Duty Exemption) การ 
ยกเวนภาษีนำเขาเครื ่องจักร และ 
วัสดุกอสรางที ่ใชในการลงทุนพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการยกเวน 
ภาษีนำเขาเครื่องจักร และวัสดุกอสราง 
ที่ใชในการกอสรางถนนที่เชื่อมระหวาง 

ตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 
ทั้งอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่รอยละ 0 ใน 
การนำเขาวัตถุดิบที ่ผลิตเพื ่อการสง 
ออก และการยกยอดของผลขาดทุน 
ไดเปนเวลา 5 ป

ปจจุบัน (2017) การลงทุนใน 
เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษของก ัมพ ูชาท ี ่ 
ดำเนินการแลว มีจำนวน 16 เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ มีมูลคาเงินลงทุนรวม 
ทั้งสิ้น 2,413,722,087 ดอลลารสหรัฐ 
ใน 301 โครงการ และมีการจางงาน 
93,931 คน  โดยจังหวัดสวายเรียง 
(Svay Rieng Province) เปนจังหวัด 
ที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุดถึง 6 
แหง (ตารางที่ 1)

ตางๆ ไดโดยเสรี ยกเวนที่ดินและ 
อสังหาริมทรัพยซ ึ ่งสงวนไวสำหรับ 
บุคคลในชาติ

• การรับประกันนักลงทุนใน 
การกำหนดราคาสินคาที่ผลิตขึ้น 

• การให ส ิทธ ิในการส งออก 
เงินทุน ผลกำไรของกิจการ และยัง 
สามารถลงทุนดวยเงินทุนของนักลงทุน 
ตางประเทศเองทั ้งหมด โดยที ่ไม 
จำเปนตองร วมลงทุนกับนักลงทุน 
ทองถิ่นก็ได 

สำหรับสิทธิประโยชน (Incentives) 
สำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นั้น ดานสิทธิพิเศษทางภาษี จะไดรับ 

Credit : http://w
w

w
.w

ikiw
and.com

31

Driving towards ASEAN+



ตารางที ่1 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา

Svay Rieng Province

Phnom Penh

Sihanoukville Province

Koh Kong Province

Kandal Province
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No. Name

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Manhattan Svay Rieng SEZ

Tai Seng Bavet SEZ

Shandong Sunshell SEZ

Dragon King Bavet SEZ

Hi-Park SEZ

Qi Lu (Jian Pu ZhaiX SEZ

157

99

96

106.5

263.13

179.72

31

27

5

4

2

1

70

 128,409,995 

 153,595,727 

 15,467,360 

 18,723,637 

 8,000,000 

 1,000,000 

325,196,719

 27,200 

 9,085 

 6,727 

 1,168 

 199 

 16 

 44,395 

7.

8.

Phnom Penh SEZ

Kerry Worldbridge SEZ

350

63

92

1

93

 562,689,666 

 21,000,000 

 583,689,666 

 16,945 

 25 

 16,970 

9.

10.

11.

Sihanoukville 2 SEZ

Sihanoukville Port SEZ

Sihanoukville 1 SEZ

1,113

70

178

109

3

3

115

 312,738,972 

 22,943,107 

 998,300,000 

 1,333,982,079 

 14,874 

 857 

 652 

 16,383 

12. Neang Kok Koh Kong SEZ 335 5

5

 66,917,153 

 66,917,153 

 8,257 

 8,257 

13.

14.

Goldfame Paksun SEZ

Suvannaphum SEZ

80

200

2

1

3

 25,594,625 

 1,500,000 

 27,094,625 

 4,606 

 39 

 4,645 

Land size
(ha)

Projects
in SEZ

Total Investment
Capital 
(USD)

Number
of workers

Total

Total

Total

Total

Total



เมื่อพิจารณาการลงทุนในกัมพูชา 
ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะพบวาในป 2016 มี 
การลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ลดลง ในขณะท่ีมีการลงทุนโครงการใหม 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นจาก 27 
โครงการในป 2015 เปน 42 โครงการ 
ในป 2016 และมีจำนวนเงินลงทุน 

เพิ่มขึ้นจาก 114,635,585  ดอลลาร 
สหรัฐ เปน 283,250,019 ดอลลาร 
สหรัฐ (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2 จำนวนโครงการในการลงทุนและจำนวนเงินลงทุนในกัมพูชา
ในและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Banteay Meanchey Province
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ที่มา: www.cambodiainvestment.gov.kh (2017)

ที่มา: www.cambodiainvestment.gov.kh (2017)

No. Name

15.

16.

Poi Pet O Neang SEZ

Sanco Poi Pet SEZ

467

66.5

5

10

 15 

301

 7,693,299 

 69,148,546 

 76,841,845 

 2,413,722,087 

 1,927 

 1,354 

 3,281 

 93,931 

Land size
(ha)

Projects
in SEZ

Total Investment
Capital 
(USD)

Number
of workers

Total

Grand Total

Projects

Outside
SEZs

In SEZS

New Project

Expansion Project

Total

New Project

124

30

154

27

181

116

13

129

42

171

3,920,030,157

608,888,198

4,528,918,355

114,635,585

4,643,553,940

3,152,636,048

173,759,742

3,326,395,790

283,250,019

3,609,645,809

No.
Projects

2015 2016
Inv. Capital

(USD)
No.

Projects
Inv. Capital

(USD)

Total



การลงทุนในกัมพูชาสวนใหญ 
เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมเสื้อผา 
รองเทาและกระเปา ผลิตภัณฑพลาสติก 
และบรรจุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส ชิ้น 
สวนยานยนต และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เชน อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่อง 
ใชไฟฟา เปนตน และหากพิจารณา 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญๆ เชน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ หางจาก 
สนามบินนานาชาติ 8 กิโลเมตร หาง 
จากกรุงพนมเปญ 18 กิโลเมตร หาง 
จากตัวเมืองพนมเปญ 48 กิโลเมตร 
และหางจากทาเรือสีหนุวิลล (ใชเสน 
ทางหมายเลข 4) 210 กิโลเมตร มี 
การลงทุนในอุตสาหกรรม ผลิตเสื้อผา 
เครื่องนุงหม รองเทา พื้นรองเทา 
กระเปา กลอง และบรรจุภัณฑ ปาย 
สินคา ผลิตภัณฑพลาสติก ฉนวนกัน 
ความรอน อาหารแปรรูป อาหารสัตว 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หูฟงและอะไหล 
โทรศัพท ตะขอ หมอแปลงไฟฟา โดย 
มีนักลงทุนจาก ญี่ปุน มาเลเซีย ตุรกี 
ไตหวัน สิงคโปร เกาหลีใต จีน 
ฟลิปปนส เวียดนาม ไทย และ 
สหรัฐอเมริกา

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง มีความ 
สนใจคือ ตั้งอยูหางจากชายแดนไทย 
(จังหวัดตราด) เพียง 5 กิโลเมตร และ 
มีการใชเสนทางขนสงสินคาที ่ทาเรือ 
แหลมฉบังเพื่อสงออก มีการลงทุนใน 
โรงงานประกอบรถยนต บริษัทผลิต 
สายไฟ โรงงานผลิตเสื้อผา โรงงานผลิต 
เครื่องกีฬา ของนักลงทุนชาวเกาหลีใต 
ไทย ญี่ปุน  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ถือ 
เปนเขตเศรษฐกิจหนึ ่งที ่ม ีศ ักยภาพ 
และไทยสามารถเชื่อมโยงการดำเนิน
ธุรกิจได เนื่องดวยทำเลที่ตั้งของเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเกาะกงอยูในจุดศูนย
กลางที่จะเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทั้ง
ของไทยและกัมพูชา  โดยตั้งอยูหาง 
จากทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุร ี เพียง 
330 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ 400 
กิโลเมตร หางจากพนมเปญเพียง 297 
กิโลเมตร และหางจากทาเรือสีหนุวิลล 
233 กิโลเมตร ปจจุบันเสนทางการ 
ขนสงทางบกจากตราดเขาไปยังเกาะกง 
มีความสะดวกสบายมากขึ้น จากการ 
เปดเสนทางชายฝงทะเลไทย-กัมพูชา

-เวียดนาม (ถนนสาย R10) ที่เชื่อม 
เขาถนนสาย 48 ในจังหวัดเกาะกง 
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใตแหง
นี้ถูกใชเปนเสนทางขนสงวัตถุดิบและ
สินคาที่ผลิตเสร็จแลวจากฐานรากการ 
ผลิตในกัมพูชาไปสู ทาเรือแหลมฉบัง 
เพื่อสงออก เชื่อมโยงการผลิตระหวาง 
ประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม รวม 
ถึงการกระจายสินคาจากฐานการผลิต 
ในเวียดนาม หรือบางสวนที่เปนสินคา 
ขาเขาจากการยายฐานการผลิตของ 
ไทยไปยังกัมพูชา อีกทั้งดวยแรงงาน 
ที่มีจำนวนมากและมีอัตราคาจางที่ต่ำ
กวาไทย ประกอบกับการไดสิทธิพิเศษ 
ในการลงทุน และยังมีสำนักงานศุลกากร 
บริการสงออก-นำเขาแบบวันสต็อป 
เซอรวิส ในบริเวณดานหนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษเกาะกง สามารถทำธุรกรรม 
สงออก-นำเขาไดโดยไมตองไปผาน 
พิธีการศุลกากรที่พนมเปญ รวมทั้ง 
ยังไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) 
ในการสงออกจากกลุมประเทศพัฒนา
แลว จึงถือเปนเขตเศรษฐกิจหนึ่งที่นา 
สนใจและมีศักยภาพเปนอยางยิ่ง
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เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล 2 
หางจากสนามบินนานาชาติ (จังหวัด 
สีหนุ) 3 กิโลเมตร และหางจากทาเรือ 
น้ำลึกสีหนุวิลล 12 กิโลเมตร มีการ 
ลงทุนในโรงงานผลิตเส ื ้อผ าเคร ื ่อง 
นุงหม กระเปาเดินทาง กระเปาใส 
ธนบัตร รองเทา จักรยาน พื้นลามิเนท 
สายไฟ จอโทรทัศน เครื่องเขียน 
ผลิตภัณฑตกแตงบาน จากนักลงทุน 
ชาติตางๆ เชน จีน ไอรแลนด 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศล อิตาลี 
สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล 1 มี 
โรงไฟฟา 2 โรง ของนักลงทุนจีน และ 
มาเลเซีย เขตเศรษฐกิจพิเศษทาเรือ 
สีหนุวิลล เชื่อมตอกับทาเรือน้ำลึก 
สีหนุวิลล อยูติดกับสถานีรถไฟสีหนุวิลล 
(ปลายทางรถไฟฟาสายใต) และหาง 
จากสนามบินสีหนุวิลล 20 กิโลเมตร 
มีการลงทุนโรงงานผลิตกลองกระดาษ 
จากประเทศญี่ปุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน 
หางจากชายแดนเวียดนาม (เมือง 
โฮจิมินห) 6 กิโลเมตรและหางจาก 
ทาเรือของเวียดนาม 80 กิโลเมตร มี 
การลงทุนในการผลิตเสื้อผาเครื่องนุง 
หม กระเปา รม รองเทา ถุงพลาสติก 
ชิ้นสวนไฟฟา ตะปูควง จักรยาน 
สปริงที่นอน งานหัตถกรรม และของ 
ตกแตงบาน จากนักลงทุนชาวไตหวัน 
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน สิงคโปร 
ฮองกง ญี่ปุน รัสเซีย และมาเลเซีย

เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอ- 
เนียง เปนอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งอยูใกลกับชายแดนไทยโดยหางจาก 

ชายแดนไทย 20 กิโลเมตร (ตรงขาม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว) หางจาก 
เสียมราฐ 155 กิโลเมตร และหางจาก 
ทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 250 กิโลเมตร 
มีโรงงานผลิตถุง กลองสำหรับอัญมณี 
โรงงานผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหม โรงงาน 

พลาสติก โรงงานผลิตเครื่องประดับ 
ของนักลงทุนชาวไทยและกัมพูชา

แมจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 
มากในกัมพูชา ประกอบกับการมีสิทธิ 
ประโยชนที่นาสนใจทั้งการยกเวนภาษี 
ตางๆ ก็ยังมีประเด็นที่ตองพิจารณา 
สำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในกัมพูชา ไมวาจะเปนการเก็งกำไร 
ที่ดิน การขาดเงินทุนในการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจ ความเชี่ยวชาญในดาน 
การบริหาร ความพรอมของโครงสราง 
พื้นฐาน และความพรอมของแรงงาน 
ที่มีทักษะฝมือ 

อยางไรก็ตามกัมพูชาก็ยังมีโอกาส 
สำหรับนักลงทุนชาวไทยในอุตสาหกรรม 
ตางๆ ที่ไทยมีศักยภาพ เชน อุตสาห- 
กรรมเกษตรแปรรูปและเครื่องจักรใน 
การเกษตร การขนสงและโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟา อุต- 
สาหกรรมทองเที่ยว และอุตสาหกรรม 

ที่เนนการใชแรงาน ซึ่งในการลงทุนนั้น 
ตองพิจารณาถึงศักยภาพของพื ้นที ่ 
ดวย เชน พื้นที่ศรีโสภณ-ปอยเปต อยู 
ใกล ชายแดนไทย มีความพรอมดาน 
เกษตรกรรม การลงทุนที่มีโอกาส 
ไดแก ชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจการ 

เกษตร ธุรกิจคาขายชายแดน ธุรกิจ 
โกดัง โรงงานผลิตกลอง ในขณะที่ 
พระตะบองมีความพรอมของสินคา 
เกษตร ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีโอกาส 
คือ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ 
Food Processing Park Integrated 
Agro-Market Complex สวนพื้นที่ 
สวายเรียง-บาเวต หางจากโฮจิมินห 
120 กิโลเมตร อุตสาหกรรมที่มีโอกาส 
จะเปนอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช 
ไฟฟา เสื้อผาและรองเทา พนมเปญ 
เป นเม ืองหลวงและศูนย กลางทาง 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที ่ม ีโอกาส 
ไดแก เสื้อผา รองเทา และอาหาร 
แปรรูป และสีหนุวิลลมีทาเรือน้ำลึก 
มีความพรอมในการขนสง การลงทุน 
จะเนนไปท่ีอุตสาหกรรม เส้ือผา อุปกรณ 
เครื่องจักร วัสดุกอสราง สินคาบริโภค 
และการทองเที่ยว เปนตน

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ถือเป็นเขตเศรษฐกิจ 
หนึ่งที่มีศักยภาพและไทยสามารถเชื่อมโยงการ 
ดำเนินธุรกิจได้ เนื่องด้วยทำเลที่ตั้งของเขต 
เศรษฐกิจพิเศษเกาะกงอยู่ในจุดศูนย์กลางที่
จะเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทั้งของไทยและกัมพูชา  
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กัมพูชาเปนหนึ่งในตลาด
เกิดใหมที่เศรษฐกิจเติบโต 
อยางโดดเดน ในชวง 5 ป 

ที่ผานมาเศรษฐกิจกัมพูชาขยายตัวถึง
ปละกวา 7% โดยหนึ่งในเครื่องยนต 
ขับเคลื่อนสำคัญ คือ อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยวที่สรางรายไดเขาประเทศ 
คิดเปนสัดสวนสูงถึง 12% ของ GDP 
สอดคลองกับจำนวนนักทองเที่ยวตาง
ชาติที่เดินทางมากัมพูชาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปละ 15% ในชวง 10 ป ที่ผานมา 
จนแตะระดับ 5 ลานคนในป 2559 
ภาคทองเที ่ยวของกัมพูชามีจ ุดเดน 
จากแหลงท องเท ี ่ยวท ี ่หลากหลาย 
ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย 
เปดรับและเปนมิตรกับชาวตางชาติ 
ซึ ่งปจจัยดังกลาวไมเพียงเกื ้อหนุน 
ธุรกิจทองเที่ยวของกัมพูชา แตกำลัง 
ตอยอดไปสู การเปนจุดหมายใหมที ่ 
นาไปใชชีวิตหลังเกษียณ (The New 
Retirement Haven) ของกลุมผูสูง 
อายุชาวตางชาติที ่เริ ่มหลั ่งไหลมาใช 
ชีวิตหลังเกษียณในกัมพูชา นับเปน 
กลุมผูบริโภคใหมที่นาจับตามอง ซึ่ง 
ผู ประกอบการกัมพูชาเริ ่มตื ่นตัวรับ 
โอกาสใหมที่เกิดขึ้นแลว อาทิ ภาค 
อสังหาร ิมทร ัพย ท ี ่พ ัฒนาโครงการ 

คอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญเพื ่อ 
รองรับตลาดผูเกษียณชาวตางชาติ 

“กัมพูชากำลังจะก้าว

ขึ้นสู่ The New

Retirement Haven

ของโลก”

ปจจ ุบ ันก ัมพ ูชากำล ังเป นจ ุด 
หมายใหมที่ผูสูงอายุตางชาติมาลงหลัก 
ปกฐานชีวิตวัยเกษียณ ทั้งชาวเอเชีย 
โดยเฉพาะญี่ปุน เกาหลีใต และจีน 
ตลอดจนชาวยุโรปและชาวอเมริกัน 
จน The New York Times ยกให 
กัมพูชาเปน Retirement Haven ที่ 
นาจับตามอง ขณะที่ The Global 
Retirement Index ป 2560 จัดทำ 
โดยนิตยสาร International Living 
จัดใหกัมพูชาอยูในอันดับที่ 17 จาก 

24 ประเทศที่ติดอันดับประเทศที่นา 
ไปใชชีวิตหลังเกษียณอายุมากที่สุดใน

โลก  เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 24 ในป 
2557 โดยชาวตางชาติสวนใหญเลือก 
พำนักในเมืองหลวงอยางกรุงพนมเปญ 
หรือเมืองเสียมราฐ ซึ่งเปนเมืองทอง 
เที่ยวสำคัญ รวมถึงเมืองพระสีหนุเมือง 
ชายทะเลที ่ชาวตางชาตินิยมมาพัก 
ตากอากาศ ทั้งนี้ ปจจัยสนับสนุนให 
กัมพูชาเปน The New Retirement 
Haven มี 3 ประการ คือ 

1) ความคุมคาของคาใชจาย โดย 
The Global Retirement Index 
2017 ระบุวาคาครองชีพของกัมพูชา 
อยูในระดับต่ำสุดในบรรดา 24 ประเทศ 
ที่ติดอันดับ 

2) ความโดดเดนของกัมพูชาใน 

ก

กัมพูชา : สวรรค์ของผู้สูงอายุ

ชาวต่างชาติกับโอกาสทางธุรกิจ
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The New York Times ยกให้กัมพูชา

เป็น Retirement Haven ที่น่าจับตามอง 

ขณะที่ The Global Retirement Index ปี 2560 

จัดทำโดยนิตยสาร International Living 

จัดให้กัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 24 ประเทศ 

ที่ติดอันดับประเทศที่น่าไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ

มากที่สุดในโลก  
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อาศัยในกัมพูชา โดยไมตองขอใบอนุญาต 
ทำงาน แตตองตออายุวีซาทุก 1 ป เพื่อ 
ดึงดูดกลุมผูสูงอายุชาวตางชาติใหมา 
ใชชีวิตหลังเกษียณในกัมพูชามากขึ้น 

3) กัมพูชาเปนประเทศท่ีคอนขาง 
ปลอดภัยจากภัยกอการรายและภัย 
ธรรมชาติ ท่ีผานมาสถิติเหตุกอการราย 
ในกัมพูชาเกิดขึ้นนอยครั้ง สอดคลอง 
กับ The Global Terrorism Index 

2016 จัดใหกัมพูชาอยูในอันดับคอน 
ขางต่ำคือ 122 จาก 163 ประเทศ 
ทั่วโลก (อันดับตน หมายถึง เปน 
ประเทศที ่ เก ิดหรือมีโอกาสเกิดภัย 
กอการรายบอยครั้ง) ขณะเดียวกัน 
กัมพูชาเปนประเทศที่ไมคอยเกิดภัย 
ธรรมชาติรุนแรงอยางเหตุแผนดินไหว 
อุทกภัย สึนามิ รวมทั้งไมมีภูเขาไฟที่ 
ยังคุกรุนรอการปะท ุ

การเปนประเทศที่มีนโยบายเปดรับ
และเปนมิตรกับชาวตางชาติ อาทิ 
การอนุญาตใหชาวตางชาติสามารถ 
เปนเจาของหองชุดตั ้งแตชั ้นที ่ไมอยู  
ติดพื้นดินได นอกจากนี้ ลาสุดเมื่อ 
เดือนกันยายน 2559 รัฐบาลกัมพูชา 
ประกาศใช “ER visa” วีซาประเภท 
ใหมสำหรับผูเกษียณอายุชาวตางชาติ 
โดยผู ถือวีซาดังกลาวสามารถพำนัก 
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“ธุรกิจไทยมีโอกาส

ต่อยอดทั้งในด้าน

สินค้าและบริการ

ที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุ

วัยเกษียณ”

ปจจุบันแมยังไมมีการเก็บสถิติ 
อยางเปนทางการ แตตลาดผูสูงอายุ 
ตางชาติในกัมพูชานับเปนผู บริโภค 
กลุมใหมที่นาสนใจ เนื่องจากสวนใหญ 
มีฐานะคอนขางดี มีกำลังซื้อ เปนกลุม 
ที่เตรียมความพรอมและวางแผนทาง 
การเงินในวัยหลังเกษียณมาเปนอยาง 
ดี จึงนับเปนโอกาสของสินคาแลธุรกิจ 
บร ิการของไทยท ี ่ ม ี ค ุณภาพและ 
มาตรฐานสูงในการเขาไปเจาะตลาด 
ศักยภาพนี้ในกัมพูชา

กลุมสินคาที่มีโอกาสเจาะตลาด 
อาท ิ

• อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจาก 
ชาวตางชาติว ัยเกษียณเปนกลุ มผ ู  
บริโภคที่มีความคาดหวังดานคุณภาพ 
และมาตรฐานสินคาในระดับคอนขาง 
สูง ซึ่งสินคาที่ผลิตในกัมพูชาอาจยัง 
ไมสามารถตอบสนองความตองการ 
ดังกลาวไดทั้งหมด ผูบริโภคกลุมนี้จึง 
นิยมสินคานำเขา ขณะที่สินคาไทยเปน 
ที่ยอมรับดานคุณภาพและไดมาตรฐาน 
โดยเฉพาะสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ 
ผลิตภัณฑที ่มีการลดปริมาณน้ำตาล 
โซเดียม และไขมัน ผลิตภัณฑออรแก- 
นิกส รวมถึงอาหารที่เคี้ยวงาย ยอย 
งาย รางกายสามารถดูดซึมไดด ีเปนตน

• เฟอร น ิ เจอร เพ ื ่อผ ู ส ูงอาย ุ 
เชน เตียงนอนที่สามารถปรับระดับได 
และไมสูงเกินไป ที่นอนยางพาราที่มี 
ความแข็งตัวทำใหไมปวดหลัง ซึ่งผู 
ประกอบการไทยสามารถพัฒนาเพื ่อ 
ตอบโจทยความตองการของลูกคา 
กลุมดังกลาวไดเปนอยางดี 

• วัสดุอุปกรณสำหรับใชภายใน 
ที่พักอาศัย ที่ตอบโจทยความตองการ 
ใชงานของผูสูงอายุ อาทิ สวิตชไฟที่มี 
ขนาดใหญและเรืองแสงไดในที่มืด พื้น 
กระเบื้องหรือพื้นไมที ่มีความฝดของ 
ผิวสัมผัส เปนตน

ธุรกิจบริการที่มีโอกาสเจาะตลาด 
อาทิ 

• ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทอง 
เที่ยว เชน รานอาหาร Modern Café 
และสปา สอดรับกับพฤติกรรมของกลุม 
ผู สูงอายุตางชาติที ่นิยมรับประทาน 

อาหารนอกบานมากขึ้น เพราะเปน 
ชวงเวลาผอนคลาย ทำใหไดพบปะพูด 
คุยและมีกิจกรรมสังสรรคกับผูอื่น 

- ธุรกิจดูแลผูสูงอายุและธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของ อาทิ บานพักที่ใหบริการ 
ดูแลผูสูงอายุ และบริการรักษาพยาบาล 
ซ่ึงปจจุบันกัมพูชายังไมมีสถานพยาบาล 
ที่ผานการรับรองมาตรฐานสากล อาทิ 
Joint Commission International 
(JCI) เทียบกับไทยที่มีถึงกวา 50 แหง 
จึงเปนโอกาสใหผู ประกอบการไทย 
เขาไปลงทุนจัดตั้งสถานพยาบาลดูแล 
ผูสูงอายุ

- ธุรกิจออกแบบและตกแตง 
ภายใน โดยเฉพาะการออกแบบเพื่อ 
การใชงานของผูสูงอาย ุ อาท ิ การออก 
แบบพื้นที่ที่ปองกันการลื่นลม ซึ่งตอง 
ใชวัสดุกันลื่น ฝดเทา ไมโคง ไมลาด 
ชันเกินไป และการติดตั้งอุปกรณ เชน 
ราวจับในหองน้ำ เปนตน  

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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ËÅÒÂ¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹Ç§¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾¤§ÃÙŒ¨Ñ¡ Drone à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ à¾ÃÒÐÃÙ»·Ã§à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ºÑ§¤Ñº 

·Õèμ Ô´ÍØ»¡Ã³ �¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÀÒ¾ ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾ÁØÁÊÙ§ áμ ‹ÊÓËÃÑº¤Ø³ÇÔÇÑ²¹ �Ç§È � ÇÔ¨ÔμÃÇÒ·¡ÒÃ 

¼ÙŒà¤Â¼‹Ò¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �¡ÒÃÃ‹ÇÁ§Ò¹¡ÑºËŒÍ§»®ÔºÑμ Ô¡ÒÃÂÒ¹ÍÇ¡ÒÈ NASA ·Õ èÊ¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ 

á¤ÅÔ¿ÍÃ�à¹ÕÂ ¡ÅÑºÁÍ§àËç¹Ç‹Ò ÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§ Drone ÊÒÁÒÃ¶·ÓË¹ŒÒ·Õèä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ñé¹ ¨Ö§à»š¹·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÒ 

¢ŒÍÁÙÅ Drone ¨Ò¡áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇâÅ¡ ¨¹¾ºÇ‹Ò ·Õè Innovation Park EPFL University ÊÇÔÊà«ÍÃ�áÅ¹´� à»š¹áËÅ‹§ 

Startup Ø̧Ã¡Ô̈ ãËÁ‹æ ·Õèà»š¹ Innovation ÁÒ¡·ÕèÊǾ áË‹§Ë¹Öè§ã¹âÅ¡ ·Õè¹Õè·ÓãËŒ¤Ø³ÇÔÇÑ²¹�Ç§È�ä Œ́¾º Innovation Drone «Öè§ 

ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¡Ç‹Òá¤‹¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾ áμ ‹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¼¹Ç¡¡ÑºÇÔªÒ¡ÒÃ à¾×èÍÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹ �ãËŒá¡‹ÊÔè§·ÕèÁÍ§ 

àËç¹ä´Œ¨Ò¡ÁØÁÊÙ§ ËÃ×Í ã¹ÁØÁ·ÕèäÁ‹ÁÕã¤Ã¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒàËç¹ ¹Õè¤×Í ºÃÔº·¢Í§¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃ Startup ¸ØÃ¡Ô¨ DRONE 

IMAGERIES SERVICES ¨Ò¡ºÃÔ¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾à¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉμÃ ¢ÂÒÂÊÙ‹¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾·ÕèÃÍ§ÃÑºÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

¢¹Ò´ãËÞ‹

INTERNET SERVICE PROVIDER เปน 
ครั ้งแรกในประเทศไทย ภายใตช ื ่อ 
แบรนด LOXINFO โดยดำรงตำแหนง 
CEO ในนามบริษัท ล็อกซเลย อินฟอร 
เมชั ่น เซอรวิสเซ็ส จำกัด (LOXLEY 
INFORMATION SERVICES CO.,LTD.) 
จากน้ัน LOXINFO ไดรวมธุรกิจกับ CS 
และเปลี่ยนชื่อเปน CSLOXINFO กอน 
นำธุรกิจเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
ไทย และลาสุดไดก อตั ้ง และดำรง 
ตำแหนง CEO บริษัท สกายวีไอวี จำกัด 
(SKYVIV Co.,Ltd.) บริษัทที่ใหบริการ 
ภาพถายทางอากาศพรอมระบบวิเคราะห 
ทางวิชาการ ดวยโดรนอัจฉริยะ โดย 
เนนกลุมเปาหมายแรกคือ กลุมเกษตร 
กาวหนา

ที่มาของการ 
STARTUP SKYVIV
SKY VISUAL 
IMAGING VENTURE

“ผมเปนคนสนใจเรื่องความรูทาง 
ดานเทคโนโลยี เริ่มแรกจึงสนใจศึกษา 
เรื่องโดรนเปนงานอดิเรก จนกระทั่ง 
เกิดเปน PASSION ความหลงไหล และ 
เล็งเห็นโอกาส และแนวโนมทางธุรกิจ 
อันยิ ่งใหญจากโดรน ผมสนใจเรื ่อง 
จะนำความรูจากหลากหลายศาสตรมา 
ประยุกตใชไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร 
และวิศวกรรมศาสตร จนเกิดเปน 
นวัตกรรมของ “การเกษตรแมนยำสูง” 
(PRECISION AGRICULTURE) เพื่อ 
พัฒนาการเกษตรไทยไปสูการเกษตร 
ล้ำย ุคที ่ส ุดในภูม ิภาคหนึ ่งของโลก  

ประวัติส่วนตัว
โดยสังเขป

คุณวิว ัฒนวงศ วิจ ิตรวาทการ 
จบการศึกษาดานวิศวกรรมไฟฟา จาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโทดาน 
COMPUTOR SCIENCE ที ่ SANTA 
CLARA UNIVERSITY รัฐแคลิฟอรเนียร 
สหร ัฐอเมร ิกา และได ทำงานว ิจ ัย 
COMPUTOR SCIENCE DEPARTMENT 
ของ UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
LOS ANGELES กอนเขารวมงานเปน 
หน่ึงในสมาชิกทีมเทคนิคของหองปฎิบัติ 
การยานอวกาศนาซาท่ีสถาบันเทคโนโลยี 
แคลิฟอรเนียร สหรัฐอเมริกา (NASA-JPL) 
เกือบ 10 ป จึงตัดสินใจเดินทางกลับ 
ประเทศไทย และเขารวมเปนผูกอตั้ง 

จาก NASA สู่การพัฒนา DRONE 
เพื่อเกษตร และอุตสาหกรรมไทย

วิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ
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โดยไดขยายวงความรู ทางดานการ 
เกษตรโดยรวมมือกับทีมผู เชี ่ยวชาญ 
ไทยหนึ่งในทีมบริหาร สกายวีไอวี ที่ 
จบการศึกษาจากตางประเทศดานการ 
วิเคราะหว ิจ ัยแหลงการเกษตรและ 
แหลงน้ำ ตลอดจนการเชื่อมโยงเรื่อง 
สิ ่งแวดลอมที ่มีผลตอพืชผลทางดาน 
การเกษตร 

การบริการโดรน และ 
ความแตกต่างของ 
SKYVIV

การดำเนินธุรกิจของ SKYVIV คือ 
การใหบริการบินโดรนท่ีบรรจุกลองพรอม 
เลนสชนิดพิเศษ (MULTISPECTRAL 

ผมเป็นคนสนใจเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
เริ่มแรกจึงสนใจศึกษาเรื่องโดรนเป็นงานอดิเรก 
จนกระทั่งเกิดเป็น PASSION ความหลงไหล 
และเล็งเห็นโอกาส และแนวโน้มทางธุรกิจ 
อันยิ่งใหญ่จากโดรนที่คุณวิวัฒน์วงศ์จะนำความรู้
จากหลากหลายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จนเกิด 
เป็นนวัตกรรมของ “การเกษตรแม่นยำสูง” 
(PRECISION AGRICULTURE) เพื่อพัฒนา 
การเกษตรไทยไปสู่การเกษตรล้ำยุคที่สุดใน 
ภูมิภาคหนึ่งของโลก  
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SENSOR) เพ่ือบินถายภาพมุมสูง ประ- 
กอบดวยการทำสำรวจพื ้นที ่ทางการ 
เกษตรบนอากาศ 3 ขั้นตอน ไดแก 
การจัดทำแผนท่ีการบินสำรวจดวยความ 
แมนยำสูง (PRECISION MAPPING) 
การบินเพ่ือตรวจสอบความเสียหายของ 
ส่ิงปลูกสราง แมนยำสูง (PRECISION 
INSPECTION) และการเกษตรแมนยำ 
สูง (PRECISION AGRICULTURE) เพื่อ 
ตรวจเช็คสภาพความสมบูรณของพืช 
สวนการบริการ ประกอบดวยการบริการ 
ภาพถายทางอากาศ (AERIAL IMAGE 
ACQUISITION) การนำภาพมาประมวล 
ผลที่ตองการ (IMAGE DATA PRO-

CESSING) การบริการตามความตอง 
การของลูกคา และการจำหนายพรอม 
การอบรมการใชงานโดรนสำหรับผู  
ตองการซื ้อไวใชงานเองมากกวาการ 
ใชบริการเปนครั้งๆ

หลักการทำงาน
ของโดรน ในแบบ
ความแม่นยำสูง

ปจจุบัน SKYVIV มีสมาชิกโดรน 
ประจำการฝูงบินจำนวน 6 ลำ โดย 
ทั้งหมดสั่งซื้อมาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ 
ในการผลิตโดรนเพื ่อการสำรวจทาง 
อากาศดวยเลนสคุณภาพสูง เพื่อความ 
แมนยำสูง ซึ่งคุณวิวัฒนวงศเลาวา 
เขาไมไดหาซื้อจากที่ไหนก็ได แตตอง 
ทำการศึกษาหาขอมูลจนกระทั่งพบวา 
แบรนด SENSEFLY คือ ผลผลิต 
สุดยอดจากการวิจัยพัฒนาของกลุ ม 

STARTUP ที่ INNOVATION PARK 
มหาวิทยาลัย EPFL จากสวิสเซอรแลนด 
ท่ีนอกจากจะไดโดรนคุณภาพสูง เหมาะ 
กับการใชงานแลวยังไดรับขอมูลทาง 
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการ 

อีกดวย รุนที่สั่งซื้อมาประจำการบิน 
โดรนเพื่อการเกษตร ไดแก รุน eBee+ 
และ eBee SQ สำหรับใหบริการวาง 
แผนท่ีทางอากาศ (MAPPING DRONE) 
บรรจุกลองพรอมเลนสละเอ ียดสูง 
SENSOR TYPE RGB 20 MEGAPIXEL 
ภาพ ที่ไดเปนภาพ 2 D 

สำหรับการถายภาพบนอากาศ 
เพื่อเช็คสุขภาพพืช หรือ การเกษตร 
แมนยำสูง เปนการบินโดรนพรอมดวย 
กลองบรรจุเลนส Multispectral 4 
เลนส รวมอีกหนึ่งเลนสที่ใหสี RGB 
ขนาด 16 megapixel ภาพท่ีไดจะเปน 

SKYVIV คือ การให้บริการบินโดรนที่บรรจุกล้อง 
พร้อมเลนส์ชนิดพิเศษ (MULTISPECTRAL 
SENSOR) เพื่อบินถ่ายภาพมุมสูง ประกอบด้วย 
การทำสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรบนอากาศ 
3 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำแผนที่การบินสำรวจ 
ด้วยความแม่นยำสูง (PRECISION MAPPING)  
การบินเพื่อตรวจสอบความเสียหายของสิ่งปลูก
สร้างแม่นยำสูง (PRECISION INSPECTION) 
และการเกษตร แม่นยำสูง (PRECISION 
AGRICULTURE) เพื่อตรวจเช็คสภาพความ 
สมบูรณ์ของพืช ส่วนการบริการประกอบด้วย 
การบริการภาพถ่ายทางอากาศ (AERIAL IMAGE 
ACQUISITION) การนำภาพมาประมวลผลที่ 
ต้องการ (IMAGE DATA PROCESSING)  
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ภาพสีนับเปนพันภาพ ผานโปรแกรม 
การเรียงภาพเปนภาพเดียวของพื้นที่
ที่ตองการตรวจเช็ค โดยจะปรากฎสี 
ตามสภาพสีของพืชที่สะทอนผานเลนส 
เพื่อนำมาใชวิเคราะหสุขภาพพืช โดย 
การคำนวณหาคาดัชนีความสมบูรณ 
ของพืช (Vegetable Index) ตางๆ 
เปนตน โดยผลจากภาพที่ได เกษตรกร 
สามารถนำไปใชวางแผนการบำรุงแบบ 
ถูกจุด ลดความส้ินเปลืองจากการหวาน 

ไปทั้งหมด
“การใชโดรนบิน เหมาะสำหรับ 

พ้ืนท่ีการเกษตรขนาดใหญ ต้ังแต 1,000 
ไรข้ึนไป ท่ีเกษตรกรไมสามารถเดินสำรวจ 
ไดอยางท่ัวถึง หรือ ทำไดก็เสียเวลานาน 
แตถาใชโดรนบิน จะใช เวลา 1 วันบิน 
และอีก 2 วันสำหรับการวิเคราะห และ 
การจัดเรียงภาพดวยซอฟทแวรที่บริษัท 
สกายวีไอวี จำกัด จัดเตรียมไวใช ผล 
ที่ไดทำใหเกษตรกรรู วาจะแกไขหรือ 

บำรุงรักษาตอไปอยางไร”

กลุ่มเป้าหมาย 
และเป้าหมายของ 
สกายวีไอวี

คุณวิวัฒนวงศ ใหขอมูลเพิ่มเติม 
วา สำหรับอัตราคาบริการตอการบิน 
1 ครั้ง โดรนจะขึ้นบินตอพื้นที่เพาะ 
ปลูกขนาด 1,000 ไร อัตราคาบริการ 
150 บาท ตอ ไร แตกรณีพื้นที่ขนาด 
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ใหญ แมวาบริษัทจะปลอยฝูงบินมาก 
กวา 1 ลำตอครั้ง แตอัตราบริการตอ 
ไรจะถูกลง โดยเรากำหนดกลุมพืช 
เกษตรเปาหมาย กลุมพืชเศรษฐกิจที่ 
ตองการความแมนยำสูง ไดแก ไรออย 
มันสำปะหลัง และสัปปะรด รวมถึง 
พืชชนิดตางๆ ที่ตองการพัฒนาไปสู 
เกษตรแมนยำสูง ปจจุบันก็มีธุรกิจทาง 
การเกษตรรายใหญใหความสนใจใช 
บริการ และพึงพอใจจนถึงการติดตอ 

ขอซื้อโดรนจากเราพรอมซอฟทแวร
เป าหมายในอนาคตอันใกล น ี ้ 

สกายวีไอวี จะนำโดรนตัวใหม ชื่อรุน 
ALBRIS และ ELIOS มาใหบริการ 

สำหรับกลุมอุตสาหกรรมกอสราง ที่มี 
ขนาดพื้นที่สูง หรือ มีพื้นที่แคบ ที่ 
คนไมสามารถเขาถึง อาทิ ทอ หรือ 
ปลอง ของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 
เขื่อนพื้นที่ขนาดใหญ ที่ตองการสำรวจ 
หารอยแตกราว เพื่อปองกันความ 
เสียหายที่จะขยายวง โดยจะใชหลัก 
การเดียวกัน คือ การถายภาพแบบ   

2 D และ 3 D พรอมซอฟทแวรการเรียง 
ภาพนับพันเปนภาพเดียว พรอมทำ 
การวิเคราะหสภาพพื ้นผิวที ่ทำการ 
สำรวจ

นับเปนการบริการโดรนครั้งแรก 
ในประเทศไทย เพื่อการเกษตร และ 
อุตสาหกรรม  โดยเปนการผสาน 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร เพื่อ 
ตอบสนองความตองการของเกษตรกร 
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

เป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้ สกายวีไอวี จะนำ 
โดรนตัวใหม่ ชื่อ รุ่น ALBRIS และ ELIOS มาให้ 
บริการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มีขนาด 
พื้นที่สูง หรือ มีพื้นที่แคบ ที่คนไม่สามารถเข้าถึง 
อาทิ ท่อ หรือ ปล่อง ของโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือ เขื่อนพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ต้องการสำรวจหา 
รอยแตกร้าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ 
ขยายวง โดยจะใช้หลักการเดียวกัน คือ การ 
ถ่ายภาพแบบ 2 D และ 3 D พร้อมซอฟท์แวร์ 
การเรียงภาพนับพันเป็นภาพเดียว พร้อมทำการ 
วิเคราะห์สภาพพื้นผิวที่ทำการสำรวจ นับเป็น 
การบริการโดรนครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อการ 
เกษตร และอุตสาหกรรม  
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“GUMMY V” และแตกไลนแบรนด 
“ไบโอเวกเกี้” เปนเครื่องดื่มสมุนไพร 
ชนิดแหง ผลิตจากผล ตรีผลา เชียงตา 
และมะขามปอม จากผลผลิตจากโครงการ 
สรางปาสรางอาชีพ

“ผลิตภัณฑของเราจะเนนอาหาร 
เพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย โดยผัก 
ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักตองปลอดภัย งาน 
ท่ีเราทำมาจากการทำงานภายในครอบ- 
ครัว พี่สาวจบวิศวกรรมอาหาร ชวยกับ 
สามีในการพัฒนาเคร่ืองจักรโดยใชพื้นที่ 
โรงรถที่บาน เราคิดยอนศรวา จะอบ 
ผักอยางไรใหสารอาหารอยู ครบ เรา 
เริ่มทดสอบมาเรื่อยจากผักพื้นบาน เชน 
ตนหอม มะละกอ เห็ด โดยผลที ่เรา 
ตองการคือ หลังจากอบแหงแลว สาร 
อาหารในพืชตองไมถูกทำลาย เมื่อนำ 

มาแชน้ำ ตองกลับมาสดเหมือนเดิม 
ทดลองครั้ง แลวครั้งเลา กวา 5 ปจน 
พอใจวา ผลที่ไดสารอาหารยังคงอยู  
80-90% เราถือวาสารอาหารอยูครบ” 

จากผักอบแห้ง 
สู่ผักอัดเม็ด ผลงาน
สุดยอดนวัตกรรม

คุณวิริยา เลาตอวา เม่ือผลทดสอบ 
เปนที่นาพอใจ ขั้นตอนตอไปคือ ปรับ 
สเกลใหมใหเปนโรงงานผลิต โดยเริ่ม 
ลงทุนเปนจริงเปนจังแบบเทงบหมดตัว 
ดวยความมั่นใจเต็มรอย และมั่นใจวา 
ธุรกิจนี้ตองยั่งยืน ในป 2553  จึงเปน 
ที่มาของการกอตั้งบริษัท เชียงใหม 
ไบโอเวกกี้ จำกัด แตก็มีปญหาใหคิด 
อีกวา ผักที่จะผลิตจะมาจากไหน หรือ 

ทำความรู้จัก นักธุรกิจ 
หญิงเก่ง SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP

คุณวิริยา พรทวีวัฒน ปจจุบัน 
ดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท 
เชียงใหม ไปโอเวกกี ้ จำกัด ดำเนิน 
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตอาหาร 
เพื่อสุขภาพ โดยใชวัตถุดิบจากผัก และ 
สมุนไพรสดจากโครงการหลวง และ 
โครงการสรางปา สรางอาชีพ พื้นที ่ 
อำเภออมกอย จ.เชียงใหม ในโครงการ 
ของสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ปจจุบันผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ประกอบ 
ดวย วิตามินรวมจากธรรมชาติ ใน 
รูปผักอัดเม็ด แบรนด “ไบโอเวกกี ้” 
(BIOVEGGIE VEGETABLE TABLETS)  
วิตามินซี เจลลีกัมมี ่ผสมผัก แบรนด 

นักพัฒนาหญิงเก่ง เจ้าของนวัตกรรม
ผักโครงการหลวงอัดเม็ด “BIO VEGGIE” 

วิริยา พรทวีวัฒน์
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ผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร 
ปลอดภัย โดยผักซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักต้องปลอดภัย 
งานที่เราทำมาจากการทำงานภายในครอบครัว 
พี่สาวจบวิศวกรรมอาหาร ช่วยกับสามีในการ 
พัฒนาเครื่องจักรโดยใช้พื้นที่โรงรถที่บ้าน เราคิด 
ย้อนศรว่า จะอบผักอย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบ 
เราเริ่มทดสอบมาเรื่อยจากผักพื้นบ้าน เช่น 
ต้นหอม มะละกอ เห็ด โดยผลที่เราต้องการคือ 
หลังจากอบแห้งแล้ว พืชต้องไม่ถูกทำลาย เมื่อนำ 
มาแช่น้ำต้องกลับมาสดเหมือนเดิม ทดลองคร้ังแล้ว 
ครั้งเล่า กว่า 5 ปีจนพอใจว่า ผลที่ได้สารอาหาร 
ยังคงอยู่ 80-90% เราถือว่า สารอาหารอยู่ครบ

เปนผักอะไรที่จะปลอดสารพิษ แลวสง 
เขาโรงงานไดตอเน่ือง ชวงน้ันไดติดตอ 
กับโครงการหลวง จึงคัดเลือกเฉพาะ 
ผักเมืองหนาวตางๆ ไดมา 12 ชนิด 
จากการนำผักมาอบ เธอคิดตอวาตอน 
ตนจะทำอยางไรใหผู บริโภคทานผัก 
ไดงาย จึงเปนที่มาของการนำผักอัด 
เม็ด ประกอบกับพอไดพูดคุยกับทาง 
มูลนิธิโครงการหลวง ทางโครงการเอง 
ตองการระบายวัตถุดิบ พืชผักท่ีจำหนาย 
สดไมหมดเชนกัน การสงตอไปโรงงาน 
แปรรูป จึงเปนคำตอบที่ดีที่สุด

จากโครงการหลวง 
สู่โครงการภูฟ้า 
ของสมเด็จพระเทพฯ

หลังจากการคิดคน “ผักโครงการ 
หลวงอัดเม็ด” ในชื่อแบรนด “BIO-
VEGGIE” โดยใชรานสินคาเพื่อสุขภาพ 
เปนชองทางหลัก โดยสินคาไดรับผล 
ตอบรับดีจากกระแสรักสุขภาพ หลัง 
จากนั้น 3 ปจึงไดเขารวมโครงการ 
สรางปา สรางอาชีพ ในสมเด็จพระ- 
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

ผักได ผลิตเปนสินคา OEM ใหลูกคา 
รายหนึ ่งโดยมีวางจำหนายตามราน 
ขายยาทั่วไป

“ตอนตนยอมรับวา ชองทางวาง 
จำหนายยังนอย เพราะจะเขาโมเดิรน 
เทรด ก็ตองจายคาเขาสูงมาก จึงตัดสินใจ 
ขายตามรานสินคาเพื่อสุขภาพ เชน 
รานสบายใจ เลมอนฟารม รานใบเม่ียง, 
วัตสัน เปนตน ตองใชเวลาพอสมควร 
จึงไดเขาโมเดิรนเทรด ของ เซเวน 
อีเลฟเวน จากการที่สินคาไดรับรางวัล 
รองอันดับ 1 ธุรกิจนวัตกรรมที่มีสวน 
ชวยเหลือภาคสังคม จึงเปนที่มาของ 
ชองทางกระจายสินคาที่กวางขึ้น โดย 
ไดรับคำปรึกษา และสนับสนุนจากผู 

บริหารศูนยนวัตกรรม ซีพีออลล”

การขยายช่องทาง
การจัดจำหน่ายจาก
ในประเทศ สู่ต่างประเทศ

ดวยกลยุทธทางดานการตลาด 
หลัก คือ เผยแพรสินคาผาน Social 

พัฒนาสินคาจากสมุนไพรไทย ไดแก 
มะขามปอมอัดเม็ด เม็ดอมมะขามปอม 
ผสมบวย และอื่นอีกหลายชนิด มีวาง 
จำหนายที่รานภูฟา ปจจุบันสินคาผลิต 
จากเครื่องจักรที่คิดขึ้นเอง ไดแก ผัก 
อัดเม็ด ซุปใส ใสผักอบแหง เจลลี่ 
กัมมี่ ผัก สำหรับเด็กที่ไมสามารถกิน 
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ตอนต้นคิดขึ้นมาว่า จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภค 
ทานผักได้ง่าย จึงเป็นที่มาของการนำผักอัดเม็ด 
ประกอบกับพอได้พูดคุยกับทางมูลนิธิโครงการหลวง 
ทางโครงการเองต้องการระบายวัตถุดิบ พืชผักที่ 
จำหน่ายสดไม่หมดเช่นกัน การส่งต่อไปโรงงาน 
แปรรูป จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด    
media ควบคูกับการเปดตลาดในตาง 
ประเทศ เนื่องจากปจจุบันประสิทธิ- 
ภาพกำลังการผลิตของเครื ่องจักรยัง 
ผลิตไดอีก จึงคิดวา ตองขยายตลาด 
ไปตางประเทศ ประเทศที่สงออกแลว 
ไดแก โปแลนด ซึ่งเปนลูกคาที่ติดตอ 
มาเองจากการออกงานแฟร เมียนมาร 
ก็เปนตลาดที่มีแนวโนมที่ดี รานเพื่อ 
สุขภาพเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งเธอคาดการณ 
วา เทรนดอาหารเพื่อสุขภาพจะเติบโต 
มากขึ้นใน 2 ปนี้      

ขณะนี้กำลังเล็งเปาหมายตลาด 
ใหญที่ประเทศดูไบ และประเทศตางๆ 
โดยผ านช องทางการจ ัดก ิจกรรม 
Business Matching ที่ภาครัฐจัดให 

และมั่นใจวา ปนี้ตลาดในประเทศจะ 
เติบโตขึ้น 50% จากเดิม ในขณะที่ 
ตลาดตางประเทศยังเติบโตไดอีกมาก 
อนาคตตั้งเปาจะออกสินคาใหมสำหรับ 
ผูสูงอายุ ประเภทสินคาชงดื่ม จาก 
ขาว และผัก ที่เปนจุดยืนของบริษัท

 
ความมุ่งม่ัน พยายาม 
นำมาสู่รางวัล
ที่น่าภาคภูมิใจ

จากผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ  ทำใหคุณวิริยาไดรับการ 
คัดเลือกใหรับรางวัล สตรีผูประกอบ 
การอาเซียน ผูมีผลงานโดดเดนประจำ 
ป 2560  (OUTSTANDING ASEAN 

WOMEN ENTREPRENEUR FORUM 
– AWEF) ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 28 
สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ที่กรุง 
มะนิลา ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเธอเปน 
ผูประกอบการสตรีจากภาคธุรกิจตางๆ 
10 ทาน ที่ไดรับการยอมรับวา เปน 
ผูนำที่มีความโดดเดน และอุทิศตนให 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
นับเปนกำลังใจช้ินเอก ท่ีทำใหเธอมุงม่ัน 
ทำงานตามความฝนเพื่อสรางสุขภาพด ี
ใหแกผุบริโภค และไดชวยเหลือสังคม 
ในเวลาเดียวกัน
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จากการที่ธุรกิจครอบครัว
ประกอบดวยสวนที ่เปน 
ครอบครัวและสวนที่เปน 

ธุรกิจ ซึ่งพบวาทั้งสองสวนนี้มีความ 
ขัดแยงกันในตัวเอง ทั้งนี้เพราะระบบ 
ครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 
เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณ 
และความรูสึก มีความรัก ความเกื้อกูล 
และการรักษาความสัมพันธระหวางกัน 
เปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสูระบบ 

นี้ไดโดยการเกิดในครอบครัวหรือการ 
แตงงานเทานั้น การเปนสมาชิกใน 
ครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาด 
หวัง รวมทั้งหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอ 
คนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 
เปนสามี พอของลูก และความเปนพี่ 
หรือนอง และหากมีความขัดแยงเกิดข้ึน 
ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 
ตนเอง แต ระบบธุรกิจ (Business) 
เปนระบบที่ตองการความแมนยำ ไมมี 
อารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 
ใชความสำเร็จทางธุรกิจมาเปนเครื่อง 
ชี้วัดความสำเร็จ ทั้งสองระบบนี้มีความ 
ขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 
การทำงานของธุรกิจครอบครัวท่ีมีเจาของ 
กิจการเปนผูบริหาร จึงมีรูปแบบการ 

จ
ทำงานงานคอนขางลำบาก เจาของ 
กิจการมีอิทธิพลตอการจัดการซ่ึงมีความ 
เปนวัฒนธรรมแฝงอยู สงผลใหเกิดเปน 
ปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงค 
ทางการเงินและวัตถุประสงที่ไมใชการ 
เงิน (ประเด็นครอบครัว) จนไมสามารถ 
แยกแยะปญหาการดำเนินธุรกิจออก 
จากปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน 
ทำใหธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโต 
ได ธุรกิจครอบครัวจึงจำเปนตองมีวิธี 

ในการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
ระหวางระบบทั้งสองระบบที่กลาวมา 
ขางตน[1]

ความขัดแยงที ่แฝงอยู ระหวาง 
เครือญาติในครอบครัว ถือเปนอันตราย 
ตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 
การอยูรอดของธุรกิจครอบครัวที่ไปได 
ไมไกลเกิน 3 รุนนั้น สวนใหญไมไดมา 
จากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขา 
มากระทบ หากเกิดจากภายในมากกวา  
ประเด็นการสื่อสารภายในครอบครัวที่ 
มีนอย ทำใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ถือเปน 
ความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผลให 
เกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว 
ครอบครัวจึงจำเปนตองมีวิธ ีการจัด 

ระบบการสื่อสารขอมูลระหวางสมาชิก 
ครอบครัว เพื่อชวยจัดการกับความ 
ขัดแยงและปองกันอันตรายที่อาจจะสง 
ผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ[2] 

ความขัดแย้ง
(Conflict)  

การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจ
ครอบครัว ซึ่งมีความซับซอนมากและมี 
ความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลัง 
ทางวัฒนธรรมของครอบครัว หาก 
ครอบครัวที ่มีลักษณะใกลชิดกันมาก 
เกินไป (Enmeshed Family) สมาชิก 
ในครอบครัวมีความผูกพันกันทางอารมณ 
และจิตใจสูง ดวยความสัมพันธระหวาง 
สมาชิกในครอบครัวอาจจะทำใหความ
ขัดแยงมีลักษณะที่แอบแฝงอยู แตเมื่อ 
มีเหตุการณหรือส่ิงแวดงลอมท่ีทำใหเกิด 
ความขัดแยง รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุน 
เรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 
Events) ใหความขัดแยงปรากฏออก 
มาใหเห็นในชวงเวลาหนึ่งและจะสงบ 
ลงไปชั่วระยะหนึ่ง หมุนวนเวียนเปน 
วงจรหรือว ัฎจ ักรของความขัดแยง 
(Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

ธุรกิจครอบครัว ตอน
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ความขัดแย้ง
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และเปดเผยความขัดแยง ซึ่งจะทำให 
สามารถพิจารณาหาขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับความขัดแยงและหาแนวทางการ 
จัดการกับความขัดแยงนั ้นไดอยาง 
เหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหา
ความขัดแย้ง

ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี 
ใหผลในเชิงบวกและเชิงลบ ความขัด 
แยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 
หรือทำลาย (Creative or Destruc-
tive) แตเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะ 
กำหนดวาความขัดแยงขนาดไหนถึง 
จะเร ียกวาเปนจุดที ่ เหมาะสมที ่ส ุด 
แนวทางที่จะชวยตัดสินใจไดดีที่สุดก็คือ 
การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยง 
ทั้งสองประการนั่นเอง กลาวคือ ถาผล 
ของความขัดแยงออกมาในเชิงบวกก็ 
เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดท่ีเหมาะสม 
ที่สุด แตถาผลออกมาในเชิงลบก็ถือได 
วาเปนจุดที ่ความขัดแยงนำไปสู การ 
ทำลายมากกวาการสรางสรรค ดังน้ัน ผล 
ของความขัดแยงจึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิก 
เฉยกับปญหาความขัดแยงตางๆ สงผล 
ใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที ่ 
เปนอันตรายและทำลายความสัมพันธ 
ของสมาชิกในครอบครัวได ดังนั ้น 
สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหา 

Designed by Katem
angostar / Freepik
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สาเหตุของ
การเกิดความขัดแย้ง

การทำความเขาใจเกี่ยวกับความ 
ขัดแยง ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรม- 
ชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยัง 
สรางผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอ 
ใหเกิดความขัดแยงทางความคิด การ 
ขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดัน 
ทางดานจิตใจ เปนตน โดยทั่วไปสาเหตุ 
ที่จะนำไปสู ความขัดแยงอาจแบงได 
เปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมาย 
และวิธีการ[5] ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยง 
อันเนื่องมาจากเปาหมายที่แตกตางกัน 
หากแตละคนมีความคิดเห็น ความ 
ตองการ และความคาดหวังไมเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ทำใหเกิดการขัดขวาง 

การกระทำของอีกฝายเพื่อใหเปาหมาย 
ของตนบรรลุผล จนนำไปสูความขัดแยง 

หรือหากแตละคนมีความสนใจและความ 
ตองการในเรื่องเดียวกัน มีโอกาสที่ตาง 
ฝายจะแขงขันกันเองคอนขางสูงและไม 
สามารถทำใหทุกฝายบรรลุเปาหมาย 

รวมกันได  ท่ีอาจจะนำไปสูความขัดแยง 
ไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอัน 
เนื่องมาจากมีเปาหมายเดียวกันแตอาจ 
ใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน 
ซึ่งหากคนที่มีความตองการและความ 

หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ครอบครัวจะมีหนทาง 
ในการแก้ไขของตนเอง แต่ ระบบธุรกิจ 
(Business) เป็นระบบที่ต้องการความแม่นยำ 
ไม่มีอารมณ์และความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง และใช้ 
ความสำเร็จทางธุรกิจมาเป็นเครื่องชี้วัด
ความสำเร็จ ทั้งสองระบบนี้มีความขัดแย้งกัน 
อย่างเห็นได้ชัดเจน  

ความขัดแย้ง
ที่ส่งผลในเชิงบวก

ความขัดแย้ง
ที่ส่งผลในเชิงลบ

เกิดความคิดสรางสรรค

เกิดความสามัคคี 
ใกลชิดสนิทสนม 

สรางแรงจูงใจและ
ความรวมมือกัน

สามารถจัดการและคนหา
วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได

เกิดความขุนเคืองกัน

ทะเลาะเบาะแวงจนเปน
ปรปกษกันอยางรุนแรง

มุงที่ผลประโยชนสวนตน
มากกวาผลประโยชนสวนรวม

เกิดการแบงพรรคแบงพวก 
วาเปนผูชนะ (Winner) 
หรือเปนผูแพ (Loser)

52

Special Report



คาดหวังในทิศทางเดียวกัน ยอมจะรวม 
งานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ 
น้ันยอมจะแตกตางกัน เพราะการทำงาน 
ใหสำเร็จตามเปาหมายของแตละคน 
ยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิด 
วาเหมาะสม ฝายหนึ่งอาจมีความคิด 
เห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แตอีก 
ฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาว 
ก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจจะนำไปสูความ 
ขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลาย 

ประเด็นซึ ่งเปนสาเหตุนำไปสู ความ 
ขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยง 
ภายในครอบครัว อาทิ ความสัมพันธ 
ระหวางรุนของสมาชิกครอบครัว หรือ 
ระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความ 
ขัดแยงทางธุรกิจประกอบกันดวย ซึ่ง 
ธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 
ความสำคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือ 
สมาชิกครอบครัวมากกวาผลประกอบ 
การของธุรกิจ ทำใหเกิดการทับซอน 
ระหวางหลักการของครอบครัวและ 

หลักการในการดำเนินธุรกิจ 
จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัด 

แยงคือ การมีจุดมุงหมายหรือเปาหมาย 
แตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไมตรง 
กัน ซึ่งทำใหเกิดการไมเห็นดวย เกิด 
ความเขาใจผิดกับจุดมุ งหมายหรือ 
เปาหมายนั้นๆ ประเด็นที่นาสนใจและ 
เห็นไดชัดเจนวาจะนำไปสูความขัดแยง 
ในที่สุด ไดแกเรื่อง วิธีการจายคาตอบ 
แทน เง่ือนไขการเขาทำงานและสงเสริม 
ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร 
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ความรักของพอแม รุนลูกรุนหลานควร 
ไดรับการปฏิบัติอยางไร การแบงพรรค 
แบงพวกทั ้งในครอบครัวและธุรกิจ 
ความรูสึกวาไมไดรับการยอมรับ ขาด 
ความไววางใจและไมไดรับความเปน 
ธรรม เปนตน จากประเด็นดังกลาว 
ความขัดแยงทางครอบครัวหรือธุรกิจ 
ครอบครัวเปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง 
และละเอียดออน หากจะคนหาสาเหตุ 
ของความขัดแยงที ่เปนตัวรวมสำคัญ 
(Common Factor) ก็จะพบวา สวน 
ใหญความขัดแยงมีที ่มาจากการขาด 
การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of 
Communication) การสื่อสารที่ไม 
ชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ 
ไมตรงกัน ที่อาจเปนสาเหตุของความ 
ขัดแยงได และยังจะเปนผลใหเกิดความ 
ขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิด 
ขึ ้นแลวนั ้นมีความรุนแรงเพิ ่มขึ ้นได 

(Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็นซึ่ง 
นำไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถ 
ยุติลงไดดวยการเจรจาและไดขอตกลง 
รวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนื่องจากครอบครัวประกอบดวย

กลุมคนที่มีความสัมพันธกันทางสาย 
เลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และ 
ยังประกอบดวยคนหลายรุนที่ใชชีวิต 
รวมกัน มีความผูกพัน และมีการพึ่งพิง 
ซึ่งกันและกัน ทำใหการอยูรวมกันของ 

สมาชิกในครอบครัวมักมีความขัดแยง 
ตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น 
เสมอ แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายใน 
ครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัวขึ ้น 

ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหา 
โดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ไม 
แสดงอารมณหรือความรู สึกไมพอใจ 
โกรธ ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อ 
รักษาน้ำใจของสมาชิกในครอบครัว 
การหลีกเลี ่ยงมิไดทำใหความขัดแยง 
นั้นหมดไป แตเปนเพียงการหลบหลีก 
หรือหนีปญหาไปโดยที ่ไมไดเกิดการ 
แกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอม 

ความขัดแย้งที่แฝงอยู่ระหว่างเครือญาติใน
ครอบครัว ถือเป็นอันตรายต่อการประกอบการ 
ของธุรกิจครอบครัว การอยู่รอดของธุรกิจ 
ครอบครัวที่ไปได้ไม่ไกลเกิน 3 รุ่นนั้น ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกหรือวิกฤติต่างๆ 
เข้ามากระทบ หากเกิดจากภายในมากกว่า  
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ที่จะกลับมาเจอไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น 
เม่ือเกิดปญหาในครอบครัวหรือในธุรกิจ 
ครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับ 
ปญหา ไมรอใหปญหานั้นหายไปเอง 
และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 
ครอบครัวทุกคนไดรับรู ซึ่งแนวทาง 
สำหรับการยุติปญหาขอขัดแยงท่ีสามารถ 
ทำความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 
ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อ 
สาร) : การพูดคุยเกี่ยวกับความกังวล 
หรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันให 
กับสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มี 
สวนเกี่ยวของในธุรกิจครอบครัวไดรับรู 
เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 
ความคิดเห็นที ่ ไม ตรงกันนั ้นทิ ้งไป 
เพราะการเผชิญหนา พูดคุยหารือกัน 
ชวยปองกันความเขาใจผิดหรือการส่ือสาร 
ท่ีผิดพลาดกอนท่ีจะนำไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอก 
เห็นใจ) : การเอาใจเขามาใสใจเรา ทำให 

เขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 
มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสำคัญ 
และสนใจพรอมที่จะรับฟงปญหาของ 
ผูอื่น 

3. Compromise (การประนี- 
ประนอม) : เปนการตกลงกันโดยพบ 

ประเด็นท่ีน่าสนใจและเห็นได้ชัดเจนว่าจะนำไปสู่ 
ความขัดแย้งในที่สุด ได้แก่เรื่อง วิธีการจ่าย 
ค่าตอบแทน เงื่อนไขการเข้าทำงานและส่งเสริม 
ในธุรกิจ นโยบายการถือหุ้น การสื่อสาร ความรัก 
ของพ่อแม่ รุ่นลูกรุ่นหลานควรได้รับการปฏิบัติ 
อย่างไร การแบ่งพรรคแบ่งพวกทั้งในครอบครัว 
และธุรกิจ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับ ขาด 
ความไว้วางใจและไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น  
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กันครึ่งทาง คือ ตางฝายตางยอมลด 
ความตองการของตนหรือเสียสละบาง 
สวน เพื่อใหสามารถยุติปญหาความ 

ขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ 
ตองการ ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงเสมือน 
เปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) 
: เปนกุญแจสำคัญในการแกไขความขัด 
แยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนำ 
ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไข 
ปญหาเพื ่อหาแนวทางแกไขและขอ 

ตกลงท่ีตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับ 
กันได รวมทั้งยอมปฏิบัติตามขอตกลง 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน การรวม 

มือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทำให 
บรรลุขอตกลงดวยดีมีผลระยะยาว และ 
ชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟนขึ้น 

บทสรุป
การแกป ญหาความขัดแยงใน 

ครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว จะตอง 
กระทำอยางสุขุมรอบคอบ เนื่องจาก 

ประเด็นครอบครัวเปนเร่ืองละเอียดออน 
ที่หากแกไขไมดี อาจทำใหครอบครัว 
แตกแยก และสงผลใหธุรกิจครอบครัว 
ลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความ 
ขัดแยงของครอบครัวตองคำนึงถึงเวลา 
สถานการณ และการตัดสินใจในขณะ 
นั้น ซึ่งการตัดสินใจของครอบครัวจะ 
ไมเหมือนกับการตัดสินใจในทางธุรกิจ 
เนื ่องจากสถานการณอาจจะนำไปสู  
เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยู 
กับบุคคลที่เกี่ยวของในแตละชวงเวลา 
ดวย หากเกิดความขัดแยงข้ึนในครอบครัว 
หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการ 
แกไขปญหา คือ การสื่อสาร ความ 
ประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจ 
เรา และการรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ 
ชวยทำใหไดขอยุติและขอตกลงที่ดีและ 
ไดผลระยาว 

หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวหรือธุรกิจ
ครอบครัว หลักการในการแก้ไขปัญหา คือ การ 
สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามา 
ใส่ใจเรา และการร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วย 
ทำให้ได้ข้อยุติและข้อตกลงที่ดีและได้ผลระยาว 
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สธน เหล่ารุ่งโรจน์

ทำความรู้จักประธาน YEC 
เชียงราย คนใหม่ล่าสุด

คุณสธน เหลารุงโรจน จบการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี ดานบริหาร 
ธุรกิจ BBA จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลังเรียนจบไดเดินทางกลับบานเกิด 
ที่ จ.เชียงราย เพื่อชวยดูแลธุรกิจของ 
ครอบครัว คือ บริษัท ทวียนต จำกัด 
ผูจัดจำหนายเครื่องใชไฟฟา เครื่อง 
จักรกลการเกษตร จักรยานยนต และ 
เฟอรนิเจอร ซึ่งเดิมธุรกิจอยูในจังหวัด 
เชียงราย และพะเยา รวมกัน 8 สาขา 
แตปจจุบันไดขยายสาขาครอบคลุม 

จังหวัดเชียงใหม และลำปาง รวม 33 
สาขา โดยปจจุบันรูปแบบธุรกิจเริ่ม 
ขยายออกไปสู ธ ุรกิจสินคาเครื ่องใช 
ไฟฟา สินคา IT และการกาวไปสูการ 
เปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑคอม 
พิวเตอรโนตบุค และโทรศัพทมือถือ 
เพื่อรองรับกลุมลูกคาทุกกลุม ตั้งแต 
เกษตรกร จนถึงสังคมรุนใหม 

“ผมเกิดมาโชคดีดวยสวนหนึ ่ง 
ครับ ธุรกิจของครอบครัวไปไดดวยดี 
บริษัทเรามียอดขายสูงสุดในจังหวัด 
เชียงราย ในหลายๆ หมวดสินคาไดรับ 
รางวัลยอดขายสูงสุดในภาคเหนือ โดย 

กลยุทธหลักมาจากการขายสินคาแบบ 
รีเทล โดยมีบริการสินเช่ือ การจัดไฟแนนซ 
สำหรับลูกคาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต 
และปจจัยแหงความสำเร็จมาจากความ 
มุงมั่นที่จะทำใหสำเร็จ การพัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง และการมี teamwork ที่ดี 
แมวาปจจุบันเราจะมีจำนวนทีมงาน 
ถึง 600 คนก็ตาม และสิ่งที่สำคัญของ 
ปจจัยในการบริหารงานคือ Put the 
right man to the right job 
การบริหารงานใหถูกสัดสวน ทำให 
เราสามารถจัดสรรเวลามาชวยงาน 
หอการคาฯ ไดดวย”

การร่วมงานกับ
หอการค้าไทย

คุณสธน เลาวา ไดมีโอกาสออก 
งานสังคมกับคุณแม จนไดรูจักผูหลัก 
ผูใหญหลายคน โดยไดมีโอกาสพบทาน 
เสริมชัย ประธานหอการคาจังหวัด 
เชียงราย เมื่อ 13-14 ปที่แลว จนไดรับ 
การชักชวนใหเขาสมัครเปนกรรมการ 
หอการคาฯ ผานมา 7-8 สมัย จึงได 
เขารวมการเลือกต้ังในตำแหนงประธาน 
YEC เชียงราย ตอเนื่องจากประธาน 

ประธาน YEC เชียงรายคนใหม่
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คนแรก ซึ่งเปนเพื่อนสนิท จึงไดใกลชิด 
ชวยเหลืองานอยางตอเน่ือง จนมีความรู 
เร่ืองงานในความรับผิดชอบของประธาน 
YEC และงานในหอการคาฯเปนอยางดี

นโยบายการขับเคลื่อน 
YEC ยุคประธานสธน

เบื้องตน YEC เชียงราย ตอง 
ทำใหนักธุรกิจรุ นใหมรู จ ักการสราง 
ศักยภาพของตนเอง มีการเรียนรู การ 
รวมกลุมธุรกิจที่ใกลเคียงกัน มีการ 
แบงปนประสบการณระหวางกัน ใน 
กลุม YEC เองสมาชิกก็มาจากนัก 
ธุรกิจ 3 เจน มีทั้งรุน 2 ที่รับชวงตอ 
จากพอ - แม  หรือ บางคนเปนเจน 
แรก ที่กอตั้งธุรกิจเอง และรันธุรกิจ 
มาแลวหลายป หรือบางคน Startup 
ธุรกิจใหมยังตองการ Connection 
อยางมาก และตองการความชวยเหลือ 
จึงเปนที่มาของนโยบายกับขับเคลื่อน 
YEC เชียงราย 3 ดานหลัก คือ 1. 
การสราง Connection ระหวางกัน 
2. การชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ 
เพิ่มขีดความสามารถ การดูแลธุรกิจ 
ใหเติบโต มั่นคง 3. การชวยเหลือ 
สังคม และประเทศไทย  ซึ่งหมายถึง 
จังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน ที่ไม 
ไดเปนสมาชิกหอการคา รวมถึงชาวไร 
ชาวนา ชาวสวน และแรงงานภาค 
เกษตรกรรม

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยการสร้าง 
Connection ระหว่างกัน

จึงเปนที ่มาของการจัดกิจกรรม 
เพื่อสังคม เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ภาย 
ในจังหวัด เพื่อทำใหกลุมรากหญามี 
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รายไดเพิ่มขึ้น อีกสวนคือ ทำใหคน 
ภายในจ ั งหว ัดเช ียงรายม ีความร ู  
ทักษะ สามารถทำงานธุรกิจที่พัฒนา 
และตอยอดไดดีกวาเดิม อาท ิจัดอบรม 
ในกลุม YEC โดยแบงเปนกลุมธุรกิจ 
อาทิ กลุมภาคเกษตร รวมตัวกันเพื่อ 
พัฒนากลุมใหมีนวัตกรรม มีผลผลิต 
และรายไดที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงแรม 
ทำอยางไรใหธุรกิจโรงแรมชวยเหลือ 
Supply Chain อาทิ กลุมโรงแรม 
กลุมรานอาหาร หรือ การรวมกลุม 
เชียงรายประชารัฐ เพื่อสนับสนุนภาค 
เกษตร ทำอยางไรจะปลูกพืชแบบ 
ออแกนิกได ทำใหเกษตรกรมีรายได 
เพิ่มขึ้น หากทุกอยางเดินหนาไปพรอม 
กันก็จะทำใหเศรษฐกิจเชียงรายดีขึ้น

นอกจากนี ้ยังไดจัดโครงการจัด 
อบรมใหความรู ในแตละภาคธุรกิจ 
เชน ภาคเกษตร จัดอบรมความรูภาย 
ในกลุม เรื่องเกษตรสมัยใหม ยุค 4.0  
จะใชเทคโนโลยีอยางไรในการพัฒนา 
ผลิตผลสินคา จะจัดชองทางจัดจำหนาย 
สินคาอยางไร ธุรกิจทองเที่ยวจะมี 

การสนับสนุนสถานที่ทองเที่ยวอยางไร 
โดยใช online platform เปนสื่อ 
ประชาสัมพันฑใหม เพื่อดึงดูดนักทอง 

เที่ยวใหมาเที่ยวเชียงรายมากขึ้น ภาค 
สงออก - การคา จะจัดอบรมเพื่อสราง 
Connection ในการทำธุรกิจ จากการ 
Business Matching กับประเทศ 
เพื่อนบาน อาทิ เมียนมาร ลาว ซึ่ง 
ประเทศเหลานี้ก็มี YEC เชนกัน ทำให 
เกิดแนวโนมการสงออก – นำเขา 
ระหวางกันซึ ่งถือเปนการขับเคลื ่อน 

เศรษฐกิจในอีกมิติของจังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในหลาก 

หมายมิติที่ ประธาน YEC เชียงราย 

คนใหมไดขับเคลื่อนแลว และนับเปน 
การทำงานอยางรุดหนา ตอเนื่องได 
อยางนาสนใจ และเราจะจับตาดูความ 
กาวหนาตอไปของ YEC เชียงราย 
ไปพรอมๆกับการใหกำลังใจกับการ 
ทำงานหนักภายใตการขับเคลื ่อน 
ของประธาน YEC เชียงราย ที่ชื่อ 
“สธน”

นโยบายกับขับเคลื่อน YEC เชียงราย 3 ด้านหลัก 
คือ 1. การสร้าง Connection ระหว่างกัน 2. การ 
ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือเพิ่มขีดความ 
สามารถ การดูแลธุรกิจให้เติบโต มั่นคง 3. การ 
ช่วยเหลือสังคม และประเทศไทย  ซ่ึงหมายถึง 
จังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน ท่ีไม่ได้เป็น 
สมาชิกหอการค้า รวมถึงชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน 
และแรงงานภาคเกษตรกรรม  
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