






เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายนที่ผานมา หอการคาไทยไดจัดงานประชุมหอการคาไทยทั่วประเทศ ที่จังหวัด 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยชูธีมการจัดสัมมนาในปนี้ “Executing Trade & Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบ 
ไทยเท (ThaiTay with Inclusive Growth)” หอการคาไทย มุงขับเคลื่อน Trade & Services 4.0 ดวยการ 
ใชนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสรางสรรค (Creativity) โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นจริง 
(Execution) ดวยการพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะใน 3 Value Chains หลัก คือ การคาและการลงทุน เกษตรและอาหาร ทองเที่ยวและบริการ การ 
สัมมนาครั้งนี้ไดนำเรื่อง ไทยเท มาเปนแนวทางหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเขาสู Thailand 4.0 โดย 
ไทยเทนั้นไมไดจำกัดอยูเฉพาะดานการทองเที่ยว รวมทุกๆ ดานในการเพิ่มมูลคาใหกับทองถิ่น ไมวาจะเปนดาน 
การคา การเกษตร หรือการบริการ ก็สามารถเทได ซึ่งเปนที่มาของหัวขอในการสัมมนาครั้งนี้ ฉบับนี้จึงไดสรุป 
เนื้อหาของงานสัมมนามาเปนรายงานพิเศษ

และฉบับธันวาคมนี้ ฉบับสุดทายของป 2560 จึงนำบทสัมภาษณการวิเคราะหเศรษฐกิจ ปดปเกา 60 กับ 
มาตราการรีเทิรน “ช็อปชวยชาติ” ช็อปเพื่อใคร ช็อปเพื่ออะไร ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจไทย จาก 3.4 เปน 
3.6% โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอ 
ดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษตากควรพัฒนาอยางไรในอนาคต” และฉบับนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวม 
นำเสนอเรื่อง “พลิกโฉมสูระบบภาษี GST… หนุนอินเดียกาวขึ้นเปนศูนยกลางการผลิตชั้นนำของโลก ” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย 
นวัตกรรม (IDE Center) กับเรื่อง “ไอ ดี อี (IDE) ภาค “นวัตกรรมทำอยางไร” และกรณีศึกษานวัตกรรมสราง 
โอกาสทางธุรกิจ โดยสตารทอัพไทยรุนใหม DRIVEMATE - คุณศิลปรัฐ สุขวัฒนศิริ  และ RICULT- คุณอุกฤษ 
อุณหเลขกะ  ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนการ 
สื่อสารของคนสองรุน” และYEC Update กับ ประธาน YEC จังหวัดตาก คุณเฉลิมวัฒน ตรีรัตนวัฒนา 

ฉบับธันวาคมนี้กับหลายหลากเนื้อหาที่มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวา 
เนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ สวัสดีปใหมลวงหนาคะ 
ขอบคุณคะ
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน การสื่อสารของคนสองรุนตอน การสื่อสารของคนสองรุน

ปดปเกา 60 ปดปเกา 60 
กับมาตราการรีเทิรน “ช็อปชวยชาติ” กับมาตราการรีเทิรน “ช็อปชวยชาติ” 
ช็อปเพื่อใคร ช็อปเพื่ออะไร ช็อปเพื่อใคร ช็อปเพื่ออะไร 
ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจไทย ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจไทย 
จาก 3.4 เปน 3.6%จาก 3.4 เปน 3.6%

พลิกโฉมสูระบบภาษี GST… พลิกโฉมสูระบบภาษี GST… 
หนุนอินเดียกาวขึ้นเปนหนุนอินเดียกาวขึ้นเปน
ศูนยกลางการผลิตชั้นนำของโลก  ศูนยกลางการผลิตชั้นนำของโลก  

10

มาตรการ "ช็อปชวยชาติ" ควรนำออกมาใชหรือไม 
ผมขอตอบวา "ไมจำเปนครับ เพราะเศรษฐกิจไทย 

กำลังอยูในชวงของการฟนตัวแบบคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง 
จึงไมจำเปนตองมีมาตราการอะไรออกมากระตุนเศรษฐกิจ 

ในระยะสั้นก็ได" แตเมื่อมาตรการนี้ รัฐบาลตัดสินใจออกมาแลว 
ถาจะถามวามาตรการนี้ จะสงผลดีตอเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ 
ประชาชนหรือไม ผมก็ตองตอบวา "ดีครับ" เพราะการมี 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟนตัว
             จะมีผลดีกวาไมมีมาตรการ เพราะจะมี 
                       เม็ดเงินเขามาหมุนเวียน
                          ในระบบเศรษฐกิจ
                                    มากขึ้น

การทดลองและพัฒนา
อยางตอเนื่องแมเพียงเล็กนอย ก็ 

สามารถสรางโอกาสในการสรางนวัตกรรม  
ทายสุดนี้ สิ่งที่สำคัญคือ “ตองเปดใจ 

ยอมรับความลมเหลวขึ้นจากการทดลอง
เพราะวาถามันไมลมเหลว แสดงวา 

คุณยังไมไดสรางนวัตกรรม
ที่เพียงพอ”  

รัฐบาลอินเดียจึงมีแผนนำระบบภาษี GST 
(Goods and Services Tax) มาใชอยางเปนทางการในวันที่ 
1 กรกฎาคม 2560 เพื่อชวยลดความซ้ำซอนของการจัดเก็บ

ภาษี ซึ่งกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวา
ระบบดังกลาวจะมีสวนผลักดันใหเศรษฐกิจอินเดีย

เติบโตตอเนื่องจนแตะระดับ 8% 
ภายในป 2564

                       ผูตอบรอยละ 42.95%   
               มองวาอนาคตของเขตพัฒนา
             เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควร
     พัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทางการคา        
  และศูนยกระจายสินคาของไทยในฝงตะวันตก
      โดยทำหนาที่เปนเหมือนพื้นที่สำหรับติดตอ
                คาขาย ของทั้งนักธุรกิจไทย เมียนมา 
                        และประเทศที่ 3 ไดอยางเสรี 

26

52

36

48

30
เขตพัฒนาเขตพัฒนา
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ไอ ดี อี (IDE) ไอ ดี อี (IDE) 
ภาค “นวัตกรรมภาค “นวัตกรรม
ทำอยางไร” ทำอยางไร” 

การสนทนากลุมรุนพอแมแนะนำวา
รุนลูกตองรอบคอบในการทำงาน
มองปญหาใหรอบดานและปรึกษา

ผูมีประสบการณมากกวา ขณะที่รุนลูก
ขอใหเปดใจรับฟงกันและกัน และใหโอกาส
รุนลูกไดแสดงความสามารถในการทำงาน 









เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิ- 
กายน 2560 ณ จังหวัด 
สุราษฎรธานี หอการคา 

ไทยและหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ 
ไดจ ัดสัมมนาหอการคาทั ่วประเทศ 
ครั้งที่ 35 โดยในปนี้ มุงการพัฒนาและ 
ยกระดับประเทศไปสู Thailand 4.0 
พรอมกับสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป โดยการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด จึงจำเปน 
ตองใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวม 

ห
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโต 
ไปพรอมๆ กัน (Inclusive Growth) 
โดยกำหนด Theme การจัดสัมมนาใน 
ปนี้ “Executing Trade & Services 
4.0 : เติบโต ท่ัวถึง แบบไทยเท (ThaiTay 
with Inclusive Growth)” ซึ่งการ 
สัมมนาหอการคาท่ัวประเทศเปนโอกาส 
สำคัญ ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
และกำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน 
ของหอการคาไทยและหอการคาจังหวัด 
ที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป 

หอการค้าไทย 

มุ่งขับเคลื่อน Trade &

Services 4.0

หอการคาไทย มีจุดแข็งที่สำคัญ 
คือ เปนองคกรที่มีเครือขายรอบดาน 
จึงมีความเขาใจ ในความตองการและ 
ปญหาของสมาชิกอยางแทจริง และ 
เปนศูนยกลางของคลังขอมูลดานตางๆ 
ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอสมาชิก 
และผูเกี่ยวของ อาทิ ขอมูลโดยตรง 
จากสมาคมการคาตาง ๆ ซ่ึงถือเปนกลุม 

14

Special Report

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 35 

Executing Trade & Services 4.0 :

เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่ 

(ThaiTay with Inclusive Growth)
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ที่ใกลชิดและรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในแตละธุรกิจไดรวดเร็ว ขอมูลเชิงลึก 
ในแตละพื้นที่จากหอการคาจังหวัด 
ทั่วประเทศ ขอมูลและความตองการ 
ของหอการคาตางประเทศ และขอมูล 
ความตองการจากผูประกอบการรุนใหม 
ของหอการคา (Young Entrepreneur 
Chamber of Commerce: YEC) รวม 
ท้ัง ขอมูลดานวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยและสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่

หอการคาไทย มุงขับเคล่ือน Trade 
& Services 4.0 ดวยการใชนวัตกรรม 
(Innovation) และความคิดสรางสรรค 
(Creativity) โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
ขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นจริง (Execution) 

ดวยการพัฒนา และยกระดับความ 
สามารถทางการแขงขันใหแกสมาชิก 
100,000 รายทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 
3 Value Chains หลัก คือ การคา 
และการลงทุน เกษตรและอาหาร ทอง 
เที่ยวและบริการ

หอการค้าไทย เติบโต

ทั่วถึง แบบ “ไทยเท่”

“ไทยเท” คือความภูมิใจและกลา 
ที่จะนำวัฒนธรรมทองถิ่นของไทยที่ดี
งาม มาผนวกกับนวัตกรรมและความ 
คิดสรางสรรค สรางเปนสินคาและ 
บริการที่แตกตาง มีมูลคาเพิ่ม ใหกับ 
เศรษฐกิจในพื้นที่ แนวคิดไทยเท เปน 
การสรางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม หรือ 

ที่เรียกวา Cultural Economy ซึ่ง 
ประเทศญี่ปุนและเกาหลีเอง ก็ไดมีแนว 
คิดในการสรางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม
เชนเดียวกัน โดยที่ญี่ปุนเรียกวา Cool 
Japan Strategy สวนที่เกาหลีเรียกวา 
The Korean Wave

ดังนั้น การสรางไทยใหเท ตาม 
แนวคิดไทยเท จึงเปนของทุกคน ไมใช 
เฉพาะหอการคาไทย ไทยจะเทได ตอง 
อาศัยทั้ง รัฐ เอกชน ประชาชน ใน 
การรวมมือรวมใจ ผลักดันใหเกิดขึ้น 
จริง โดยในขณะนี้ หลายหนวยงานก็ 
ไดรวมขับเคลื่อนแนวคิดไทยเทแลว 

การสัมมนาคร้ังน้ีได นำเร่ือง ไทยเท 
มาเปนแนวทางหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ใหเขาสู Thailand 4.0 
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โดยไทยเทนั้น ไมไดจำกัดอยูเฉพาะ 
ดานการทองเที่ยว รวมทุกๆ ดานใน 
การเพิ่มมูลคาใหกับทองถิ่น ไมวาจะ 
เปนดานการคา การเกษตร หรือการ 
บริการ ก็สามารถเท ได  ซึ่งเปนที่มา 
ของ หัวขอในการสัมมนา ครั้งนี้ โดยเรา 
เล็งเห็นวา การจะขับเคลื่อนธุรกิจให 
เติบโตไดอยางย่ังยืนน้ัน ตองมีการ “สราง 
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณคา 
ในทางสังคม โดยเชื่อมโยงตลอดทั้ง 
หวงโซคุณคา (Value Chain)”

ปนี้ เรากำหนดใหมีการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ ในหัวขอตางๆ ที่มีความ 
สำคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถของ
แตละกลุมธุรกิจ พรอมดวยกรณีศึกษา 
จากประสบการณจริงของผูประกอบการ 
โดยมุงเนน 3 กลุม 

กลุม 1  เร่ือง “Executing Trade 
and Investment with Inclusive 
Growth”

แนวโนมวิธีทำการคาเปล่ียนไปมาก 
ผูประกอบการตองมีการปรับตัวเขาสู 
E-Business อีกท้ังทางกระทรวงดิจิทัลฯ 
ไดกำลังดำเนินการทำโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบดิจิทัล (Net ประชารัฐ) ใหทุก 
หมูบานเขาถึง Internet ดังนั้น หอการ 
คาไทยจะดำเนินการเพื่อสงเสริมใหผู 
ประกอบการนำ E-Business มาใช 
เปนเคร่ืองมือในการทำธุรกิจใหประสบ 
ความสำเร็จอยางยั่งยืน ดังนี้

1) E-Digital Platform : โครงการ 
1 หอการคา 1 Digital Transforma-
tion Platform สนับสนุนใหแตละ 
หอการคาแตละจังหวัดนำ Digital ไป 

พัฒนา Platform รวมกับแผนการ 
พัฒนาของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งอาจจะเปน 
Platform ที่เปนทั้ง Platform เพื่อ 
เปนแหลงรวบรวมขอมูลการคา การ 
ทองเที่ยว event ตางๆ และ Platform 

ที่ทำการคาไดดวย ซึ่งหอการคาฯ จะได 
มีการจัดเก็บขอมูลที่มีอยูมากมาย (Big 
Data) และนำมาใชวิเคราะหคาดการณ 
ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลง
ไป ยกตัวอยางเชน โครงการ Town 

portal ของ YEC จังหวัดภาคใต
2) E-Trading : โครงการ Thai 

Chamber Digital Platform เปน 
การจัดทำระบบ QR Code ใหราย 
ละเอียดเกี่ยวกับสินคา เพื่อสรางความ 
เชื ่อมั ่นในตัวสินคาและสรางแบรนด, 
โครงการพัฒนาโชหวย 4.0 เปนการ 
จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับราน  
โชหวยใหสามารถปรับตัวไดทันกับยุค 
สมัย โดยนำ Technology เขามาใชใน 
การจัดการ เพ่ือใหยกระดับใหรานโชหวย 
ที่พัฒนาแลวเปนจุดกระจายสินคาของ 
สินคาที่ทำธุรกรรมผาน E-Commerce 

3) E-Payment : ทำโครงการ 
รวมกับธนาคารพาณิชยโดยสงเสริม 
ใหสมาชิกใช QR Code ในการรับ 

ชำระคาสินคาและบริการ โดยเริ่มตน 
ที่รานคาที่ไดรับปายของดีจังหวัด

4) E-Logistics: สนับสนุนและ 
สงเสริมใหมีการนำระบบการบริหาร 
จัดการทาง Electronic เขามาชวย 

ในการบริหารจัดการดานการขนสง 
ทั้งในเรื่องการกระจายสินคา สินคาคง 
คลัง รวมถึงการออกแบบ Packing ของ 
สินคาอีกดวย

5) Human Resource Develop- 
ment : โครงการอบรม E-Business 
สำหรับผูประกอบการ : รวมกับมหา 
วิทยาลัยหอการคาไทยจัดหลักสูตร 
พัฒนาผูประกอบการใหเห็นความสำคัญ 
และสามารถใชงาน Platform เขามา 
ชวยบริหารจัดการ เพ่ือลดคาใชจายและ 
เปนเครื่องมือทางการตลาด เชน การ 
อบรมหลักสูตร E-Commerce ระหวาง 
ประเทศ เชน โครงการความรวมมือ 
ระหวาง  มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
Alibaba.com / Lazada นอกจากนี้ 
ยังมีบริการใหคำปรึกษาในการทำธุรกิจ 
ดาน E-Commerce อยางครบวงจร

กลุม 2  เร่ือง “Executing Agri- 
culture and Food Processing 

การสัมมนาครั้งนี้ได้ นำเรื่อง ไทยเท่ มาเป็น 
แนวทางหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เข้าสู่ 
Thailand 4.0 โดยไทยเท่นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ 
ด้านการท่องเที่ยว รวมทุกๆ ด้านในการเพิ่มมูลค่า 
ให้กับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การเกษตร 
หรือการบริการ ก็สามารถเท่ ได้  
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with Inclusive Growth” 
หอการคาไทย จะสงเสริมธุรกิจ 

เกษตรและอาหารของไทยใหมีความพรอม 
ในการแขงขันภายใตปจจัยแวดลอมที่มี
ความเสี่ยงและสงผลตออุตสาหกรรม 
เกษตรและอาหารของไทย โดยมีแนว 

ทางและโครงการที่เสนอดังนี้
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ โดย 

การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง 
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคอาศัยเครือขายหอการคาไทย
ที่มีศักยภาพทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคำ
แนะนำ ตลอดจนการขยายตลาดในตาง 
ประเทศรวมกัน เชน โครงการสงเสริม 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ (Packaging) 
เพื่อเพิ่มมูลคาการตลาด

2) การเพิ ่มผลิตภาพการผลิต 
โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ 
เกษตรกร/สหกรณ ดวยการใหความรู 
ดานการผลิต ดานการเงิน ดานการ 
บริหารจัดการ และดานการนำและการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยี ซึ่งหอการคาไทย 

ไดสรางตนแบบการเพิ่มผลิตภาพการ 
ผลิตไวแลว อาทิ โครงการ 1 ไร 1 แสน 
และ โครงการ 1 หอการคา 1 สหกรณ 
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง ป 
2561 จะขยายผลใหคลอบคลุมทั่ว 
ประเทศ

3) กา รส ร  า ง แล ะขยายผล 
มาตรฐานสินคา โดยใหความสำคัญกับ 
การเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทาง 
อาหาร เพื่อใหสามารถขายสินคาใน 
ปริมาณนอยๆ ใหไดมูลคามากๆ การขยาย 
ผลและสงเสริมมาตรฐาน THAI GAP 
(Good Agriculture Practice) ของ 
หอการคาไทย และมาตรฐานอื่นๆ เชน 
Q-GAP, GMP (Good Manufacturing 
Practice) เปนตน

4) การสร างม ูลค าเพ ิ ่มด วย 
นวัตกรรม (Value Added) จากวัตถุดิบ 
ทางการเกษตรที ่มีความหลากหลาย 
ผานการวิจัยและพัฒนาใหมีนวัตกรรม 
โดยการถายทอดองคความรูของเครือขาย 
ภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และ 

การทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตร 
ดานนวัตกรรม อาทิ 

• โครงการพัฒนาผลไมไทย 
เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนมหา 
อำนาจดานผลไมเมืองรอนของโลก 

• โครงการเล ี ้ยงก ุ งแบบอิง 
ธรรมชาติ (RAS-Aquamimicry)

• โครงการนวัตกรรมแบบเปด 
(Open Innovation) โดยการแปรรูป 
วัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือ 
ทิ้งจากการเกษตร ดวยการสนับสนุน 
งบประมาณของสำนักงานวัตกรรมแหง 
ชาติ (NIA)

5) การตลาดนำการผลิต โดย 
ศึกษาความตองการของตลาดแลวเริ่ม 
กระบวนการผลิต สรางความแตกตาง 
ใหกับสินคา  และเนนเจาะกลุม Niche 
Market รวมทั้ง การสราง Market 
Place ผานระบบ E-commerce เพื่อ 
รองรับสินคาและบริการ

• โครงการ IBM Impact Grant 
ซึ่งพัฒนาซอฟตแวร เพื่อเปนตนแบบ 
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การเก็บขอมูล/การคาดการณตางๆ ดาน 
การตลาด ดวยระบบเทคโนโลยีในสินคา 
เกษตร เพ่ืองายตอการสืบคนความตองการ 
สินคาเกษตรในแตละประเทศสำหรับ 
ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

และท่ีสำคัญคือการสงเสริมความ 
เช่ือมโยงการผลิตระหวาง ตนน้ำ (การ 
รวมตัวสหกรณ) กลางน้ำ (การผลิต 
และแปรรูป) และปลายน้ำ (การตลาด) 
รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู 
ความยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ

กลุม 3 เรื่อง “Executing Tour-
ism and Services with Inclusive 
Growth” 

ทางกลุมนี ้มีสรุปขอเสนอในเชิง 
นโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การกระจายรายได และเพ ิ ่มม ูลค า 
สำหรับการทองเที่ยวและบริการ เปน 3 
ประเด็นสำคัญ คือ

1. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 
สำหรับขับเคลื่อนการทองเที่ยวชุมชน 
และยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เพื่อทำงานรวมกันโดยอาศัยจุดแข็งของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ หอ 
การคาไทย องคการบริหารการพัฒนา 
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
(อพท.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทย (พช.) กระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา และขับเคลื่อนผานเวที กรอ. 
จังหวัด เพ่ือชวยสรางรายไดและกระจาย 
รายไดใหกับชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั่ว 
ประเทศไทยไดอยางทั่วถึงครอบคลุม

ทั้งนี้ หอการคาไทยไดเร่ิมดำเนิน 
โครงการ 1 หอการคา ดูแลอยางนอย 1 

ทองเที่ยวชุมชน โดยอาศัยเครือขาย 
ของหอการคาจังหวัด ในการสงเสริม 
พัฒนา และตอยอด ชุมชนที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตรวมกัน  โดยเฉพาะการ 
สงเสริมการตลาด การสนับสนุนการ 
จับคูธุรกิจ รวมถึงการใหคำปรึกษาดาน 
การบริหารจัดการเชิงธุรกจิ 

ภายในป 2561 จะมีชุมชนที่จะ 
ไดการสงเสริม พัฒนา และตอยอด การ 
ทองเที่ยวชุมชนโดยหอการคาไทย อีก 
ไมต่ำกวา 76 แหง ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ชวยกระจายรายไดไปยังชุมชนไดราว 
1,000 ลานบาท

2. สนับสนุน “ไทยเท” เปนวาระ 
แหงชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด จากการสนับสนุน 
การพัฒนาผูประกอบการใหนำวัฒนธรรม 
และอัตลักษณของทองถ่ิน มาตอยอด 
ดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
เพ่ือสรางเปนสินคาและบริการท่ีแตกตาง 
และมีมูลคาเพิ่ม ชวยสรางรายไดใหกับ 
เศรษฐกิจในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หอการคาไทยไดเริ่มดำเนิน 
โครงการ ไทยเททั่วไทย โดยจัดใหมีการ 
ประกวดรางวัลไทยเททั่วไทย ใน 4 
หมวด คือ ชม ชิม ชอป ชวย ซึ่งในป 
2560 มีผูสมัครเขารวมโครงการกวา 200 
รายจากทั ่วประเทศและไดรับรางวัล 
ชนะเลิศจำนวน 5 ราย รวมถึงหอการคา 
ไทยโดย Thailand Smart Center (TSC) 
ไดจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาผูประกอบ 
การ เพ่ือสงเสริมการสรางผูประกอบการ 
ไทยเท ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ตั้ง 
เปาหมายพัฒนาผูประกอบการ 50,000 
ราย ใหมีรายไดเพิ่ม 20% ซึ่งหากทำ 

สำเร็จ จะสามารถเพิ่มมูลคา GDP ของ 
ประเทศไทยได 20,000-30,000 ลานบาท

3. สงเสริม Thailand Digital 
Platform ในยุค 4.0 ดิจิทัลเทคโนโลยี 
โดย หอการคาไทย ไดสงเสริมการนำ 
เทคโนโลยีมาใชเพื ่อสรางประโยชน 
โดยรวมสนับสนุนการพัฒนา Digital 
Tourism Platform ของประชารัฐ 
ซึ่งจะเปน Platform เปด รองรับการ 
ซื้อขายสินคาและบริการแบบออนไลน 
สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
สมัยใหม รวมถึงการนำ QR Code มา 
ใชงาน เพื่อประโยชนในการสรางความ 
เชื่อมั่น สำหรับสมาชิกในเครือขายของ 
หอการคาไทยกวา 100,000 ราย

นอกจากที่ไดกลาวไวขางตนแลว 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ 
ภาคทั้ง 5 ภาค ของหอการคาไทย ที่ 
ไดมีการจัดทำและขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
เศรษฐกิจภาค ไดมีการสรุป Winning 
Projects ที่จัดลำดับความสำคัญของ 
แตละแผนงานเชื่อม Area Base และ 
Function Base เขาดวยกัน ซึ่งมี 
โครงการตางๆ ท่ีจะทำงานรวมกันหลาย 
งานไมวาจะเปนเร่ือง 1 หอการคา ดูแล 
อยางนอย 1 ทองเที่ยวชุมชน //1 
หอการคา ดูแล อยางนอย 1 สหกรณ 
การเกษตร // 1 บริษัท ดูแล อยาง 
นอย 1 ชุมชน // 1 ไร ไดเงิน 1แสน 
เปนตน โดยจะไดมีการทำงานเชื่อมโยง 
กัน จากความรวมมือที่เหนียวแนน 
ระหวางหอการคาไทย, หอการคาจังหวัด, 
สมาคมการคา, หอการคาตางประเทศ 
และภาครัฐตามแนวทางประชารัฐ ตอไป
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ขับเคล่ือนผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่หอการค้าไทย กับ

กิจกรรม YEC Pitching

หอการคาไทยยังใหความสำคัญ 
กับการขับเคลื่อนผูประกอบการรุนใหม 
หอการคาไทย YOUNG ENTREPRENEUR 
CHAMBER OF COMMERCE (YEC)  
เพื่อใหนักธุรกิจรุนใหมทั่วประเทศ มี 
โอกาสเขารวมทำกิจกรรมกับหอการคา 
ไทย รวมกันเสนอแนวคิดใหมๆ สาน 
พลังรวมกับหอการคาจังหวัดและรวม 
สรางคุณประโยชนตอเศรษฐกิจทองถิ่น 
และประเทศ ซ่ึงพลังคนรุนใหมท่ีจะมารับ 
ชวงตอในการพัฒนาธุรกิจและขับเคล่ือน 

เศรษฐกิจไทยรวมกับภาครัฐและเอกชน 
ในอนาคต โดยในปนี้ไดมี การให YEC 
มานำเสนอโครงการ YEC Pitching เปน 
กิจกรรมรวมกันกับหอการคาฯท่ัวประเทศ

ทั้งหมดนี้คือ ผลสรุปการประชุม 
การสัมมนาหอการคาทั ่วประเทศ 
ครั้งที่ 35 หอการคาไทยคาดหวังวา ผล 

ที่ไดจากการสัมมนานี้ จะเปนตัวชวย 
ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 
และเปนตัวจุดประกายใหกับทุกภาค 
สวนไดมามีสวนรวมในการสรางใหเกิด 
มูลคาเพิ่ม เกิดการกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจรวมกันอยางทั่วถึง โดยไม 
ทิ้งใครไวขางหลัง
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การปรับปรุงรูปแบบและกฎหมายการจัดเก็บ
ภาษีใหสอดคลองกับสภาพการเติบโตทาง 
ธุรกิจของเศรษฐกิจดิจิทัล เปนปจจัยสำคัญใน 

การสรางสภาพการแขงขันที่เปนธรรมสำหรับผูประกอบการ 
ในเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากบริษัทขามชาติที่มีทุนทรัพย 
ในการวางแผนภาษีที่เขมขนจะสามารถหลบเลี่ยงภาษีหรือ 

ชำระภาษีในอัตราที่ต่ำ ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) ไมมีทรัพยากรเพียงพอที่จะจางสำนักงานบัญชี 
หรือสำนักงานกฎหมายเพื่อวางแผนภาษี วิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMEs) จึงมีหนาที่ชำระภาษีแกรัฐ 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกตนทุนในการดำเนินธุรกิจ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นอกจากนี้ 
การที ่ร ัฐไมสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ 
ผลการศึกษาของสำนักพัฒนาองคความรู มีขอเสนอแนะ 
แนวทางการจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล แบงตามประเภทของภาษีดังตอไปนี้

(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax) 

• การทบทวนนิยามสถานประกอบการถาวร (Per- 
manent Establishment)

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู

แนวทางของ OECD และนานาประเทศเห็นพองกัน 
วา การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลควรอาศัยหลักแหลง 
เงินได (Source Rule) ซึ่งมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถานประกอบ 
การถาวร (Permanent Establishment)  อยางไรก็ดี 
นิยามของสถานประกอบการถาวรดั้งเดิมที่ใหความสำคัญ 
กับลักษณะประจำ (Permanence) และลักษณะทางกาย- 

ภาพ (Physical Presence) ของสถานประกอบการถาวร 
อาท ิ การมีสำนักงานที่ประกอบการจริง ไมสอดคลองกับ 
สภาพการประกอบธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่สัญญา 
อิเล็กทรอนิกสสามารถเกิดข้ึนไดทุกสถานท่ี วิสาหกิจไมจำเปน 
ตองตั้งสถานประกอบการถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพื่อขยายตลาด นอกจากนี้ กิจกรรมที่มีลักษณะเปนการ 
ตระเตรียมการ (Preparatory and Auxiliary Activities) 
ที่ไมถือเปนการประกอบกิจการตามนิยามของสถานประ-
กอบการถาวรนั้น กลับมีความสำคัญเปนกิจกรรมหลักอัน 
เปนปจจัยที่กอใหเกิดสัญญาอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูประกอบ 
การในเศรษฐกิจดิจิทัล 

ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการทบทวนนิยามของคำวา 
สถานประกอบการถาวรตามมาตรา 76 ทวิ ประมวลรัษฎากร 
(จากการพิจารณามาตรา 76 ทว ิประมวลรัษฎากร ประกอบ 
กับประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินไดและภาษีการ 
คา สำหรับสำนักงานผูแทน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ป

แนวทางการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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ของตางประเทศ ที่ทำกิจการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2529 และประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงิน 
ไดและภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสำนักงานภูมิภาคของบริษัท 
ขามชาติที่กระทำกิจการในประเทศไทย เมื่อวันทื่ 25 
สิงหาคม 2535 โดยไทยตีความหลักสถานประกอบการ 
ถาวรตามหลักในอนุสัญญาภาษีซอนของ OECD) โดยให 
ความสำคัญกับเจตนาของวิสาหกิจในการเสนอขายสินคา 
ใหกับผูซื้อในประเทศไทย และหากวิสาหกิจดังกลาวมีสำนัก 
งานในประเทศไทยที่มีกิจกรรมสำคัญอันเปนปจจัยที ่กอ 
ใหเกิดสัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ยกตัวอยาง กรณี Physical 
E-commerce หากวิสาหกิจขามชาติมีคลังสินคาในประเทศ 
ไทยเพื่อกระจายสินคาแกผูซื้อในประเทศ คลังสินคาดังกลาว 
แมจะเขาขอยกเวนของนิยามสถานประกอบการถาวร 
แตเปนสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจรูปแบบ Physical 
E-commerce

• นิยามสถานประกอบการถาวรควรสอดคลอง 
กับแนวทางของตางประเทศ

การทบทวนนิยามสถานประกอบการถาวรเปนแนว 
ทางหนึ่งที่จะทำใหกรมสรรพากรของประเทศไทยมีฐานใน 

การเรียกเก็บภาษีสำหรับผูประกอบการขามชาติในเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล อยางไรก็ดี การจัดเก็บภาษีในเศรษฐกิจดิจิทัลมี 
บริบทระหวางประเทศ ดังนั้น การบังคับใชนิยามสถาน 
ประกอบการถาวรใหมควรสอดคลองกับแนวทางของตาง 
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับ 
ประเทศไทย เพื่อใหนิยามสถานประกอบการถาวรที่ทบทวน 
ใหมสามารถบังคับใชไดจริงในเชิงระหวางประเทศ เพราะ 
หากมีการตีความนิยามสถานประกอบการถาวรที ่ไมตรง 
กันระหวางประเทศสมาชิกอนุสัญญาภาษีซอน อาจเกิดขอ 
ติดขัดในการบังคับใชอนุสัญญาภาษีซอน และสงผลกระทบ 
ตอการลงทุนของบริษัทตางชาติในประเทศไทย

(2) ภาษีบริโภค (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
การใชหลักแหลงปลายทางหรือสถานที่ที่มีการบริโภค 

สินคาในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่มีบริบทระหวางประเทศ 
ของประเทศไทยนั้น สอดคลองกับแนวทางการจัดเก็บภาษี 
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บริโภคระหวางประเทศของนานาประเทศ เพราะทำใหเกิด 
ความเปนธรรมดานราคาแกผูประกอบการในประเทศและ 
ตางประเทศที ่ตองมีภาระในการชำระภาษีมูลคาเพิ ่มใน 
อัตราเดียวกัน 

อยางไรก็ดี กระบวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในธุรกรรม 

Digital E-commerce Model และ Multi-dimensional 
E-commerce Model ที่มีบริบทระหวางประเทศนั้นทำ 
ไดยาก แมวาจะมีการบริโภคเกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับ 
ธุรกรรม B2B ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/2 และมาตรา 
83/6 กำหนดใหผูประกอบการหักภาษีเงินได ในสวนที่เปน 
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ใหเจาหนาที่สรรพากรของทั้งสองประเทศตรวจสอบธุรกรรม 
ที่เกิดขึ้นได และขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงการขอมูล 
เกี่ยวกับภาษีบริโภค (ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอนุสัญญาภาษีซอนควร 
กำหนดมาตรฐานที่เกี ่ยวของกับการปองกันการหลีกเลี่ยง 
ภาษีรวมกัน อาทิ การคนหา Arm’s Length Price ใน 
เรื่องการโอนราคา (Transfer Pricing) และหลักเกณฑการ 
ควบคุมบริษัทตางชาติ (Controlled Foreign Company 
Rule) เพื่อใหเกิดแนวทางรวมกันในการปองกันการหลีก 
เลี่ยงภาษี และทำใหขอมูลที่แลกเปลี่ยนระหวางกันมีความ 
เปนเอกภาพ เจาหนาท่ีสรรพากรในประเทศสมาชิกอนุสัญญา 
ภาษีซอนจะสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นและลงโทษ 
ผูหลีกเลี่ยงภาษีได

(4) การสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคในการ
เสียภาษี

ดวยสภาพการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัลที ่ม ี 
พลวัตสูง รูปแบบการจัดเก็บภาษีและกฎหมายภาษีจึงไม 
สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพการดำเนินธุรกิจ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และดวยเหตุท่ีวิสาหกิจตางชาติมีทรัพยากร 
สูง จึงสามารถดำเนินการวางแผนภาษีอยางเขมขนเพื่อ 
หลีกเลี่ยงหรือเสียภาษีในอัตราต่ำที่สุด ตางจากภาครัฐซึ่ง 
มีจำนวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการตรวจสอบและปองกัน 
การหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้นประสิทธิภาพของการจัดเก็บ 
ภาษีจึงตองอาศัยความสมัครใจและความรวมมือของผู มี 
หนาที่เสียภาษีอยางผูประกอบการและผูบริโภค ภาครัฐ 
จึงควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจในการเสียภาษี อาทิ การ 
แจกแจงวาภาษีที่ผู ประกอบการหรือผูบริโภคชำระนั้นนำ 
ไปใชในกิจการใดบาง ซึ่งเปนการแสดงถึงความโปรงใสของ 
การบริหารประเทศดวยเชนกัน

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชำระ สงใหแกสรรพากร กรณีเชนนี้ 
ถือวาสอดคลองกับหลักแหลงปลายทางแลว เพราะภาระ 
ทางภาษีจะถูกถายทอดตอไปยังผูประกอบการในประเทศ 
ไทย ซึ่งผูประกอบการเหลานี้ เมื่อหักภาษี ณ ที่จายแลว 
(ตามแบบ ภพ.36) ผูประกอบการสามารถนำจำนวนภาษี 
ที่เสียไปเครดิตภาษี เพื่อสงตอภาระในการชำระภาษีมูลคา 
เพิ่มแกผูบริโภคขั้นสุดทายได 

แตสำหรับธุรกรรม B2C การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
ใน Digital E-commerce Model ทำไดยาก ตางจาก 
Physical E-commerce Model ที่มีการสงสินคาในเชิง 
กายภาพ ทำใหเจาหนาที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได 
งาย ดังนั้น จึงควรอาศัยตัวกลางที่ทราบถึงธุรกรรมของ 
ผูบริโภค อาทิ ธนาคารพาณิชย ในการรวบรวมขอมูลของ 
ธุรกรรม สงตอใหเจาหนาที่สรรพากรในการจัดเก็บปลายป 
รวมกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ผู บริโภคที่มีรายไดถึง 
เกณฑเสียภาษีตองชำระภาษี ทั้งนี้ กระบวนการจัดเก็บ 
ภาษีที่ปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
ในเศรษฐกิจดิจิทัลจะตองมีตนทุนในการดำเนินการที่ต่ำ 
และมีกระบวนการที่เขาใจงายและสะดวก ตลอดจนไมเปน 
การเพิ่มภาระแกผูมีหนาที่เสียภาษีจนเกินไป

(3) การใช้ประโยชน์จากอนุสัญญา
ภาษีซ้อนในการสร้างความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บ
ภาษ ี

เหตุผลดั้งเดิมในการจัดทำอนุสัญญาภาษีซอน คือ 
การรวมมือกันขจัดปญหาการจัดเก็บภาษีซ้ำซอนและสราง 
ความเปนธรรมแกผูเสียภาษีที่ดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
แตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ธุรกรรมเกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต 
และมีบริบทระหวางประเทศมากขึ้น การแลกเปลี่ยนขอมูล 
การจัดเก็บภาษีระหวางประเทศเปนปจจัยสำคัญในการสง 
เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยเฉพาะประเทศที่มีการจัดทำอนุสัญญาภาษีซอนรวมกัน 
ควรแลกเปลี่ยนขอมูลการเสียภาษีของผูประกอบการที่มี 
จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอนุสัญญาภาษีซอน เพื่อ 
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ร ี เท ิร นอ ีกคร ั ้ งสำหร ับ 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ปลายป 60 ของรัฐบาล 

คือ มหกรรมช็อปชวยชาติ ที่กลับมา 
เปนปที่สาม ภายใตมาตรการที่เหมือน 
เดิม โดยใหการยกเวนภาษีเงินไดบุคคล 
ธรรมดากับผ ู ม ี เง ินได ท ี ่ เป นบ ุคคล 
ธรรมดาเทากับจำนวนที่ไดจายเปนคา 
ซื้อสินคาหรือคาบริการในระหวางวันที่ 
11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 
ใหกับผูประกอบการจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม ตามจำนวนที่จายจริง แตไม 
เกิน 15,000 บาท
 
องค์ประกอบมาตรการ
ช้อป ช่วย ชาติ ปี 60

มาตรการนี้จะครอบคลุมเฉพาะ 
การซ้ือสินคาและบริการเพ่ือใชในประเทศ 
เทานั้น ซึ่งไมรวมถึงการซื้อสุรา เบียร 
ไวน ยาสูบ รถยนต รถจักรยานยนต เรือ 

ศ
น้ำมัน กาซสำหรับเติมยานพาหนะ และ 
การบริการนั ้นไมรวมถึงการจายคา 
บริการใหกับผู ประกอบการธุรกิจนำ 
เที่ยว มัคคุเทศก แพ็กเกจทัวร และ 

การจายคาที่พักในโรงแรม อีกทั้งไม 
รวมคาใชจายในการรักษาพยาบาลใน 
โรงพยาบาล ขณะที่การซื้อตั๋วเครื่องบิน 
ในประเทศที่ลดหยอนไดตองเปนสาย 
การบินท่ีจดทะเบียนมูลคาเพ่ิม ซ่ึงปจจุบัน 
มีเพียง 2 สายการบิน คือ นกแอร และ 
แอรเอเชีย ท่ีสามารถนำมาลดหยอนภาษี 
ไดเทานั้น

"ช็อปชวยชาติ" เปนมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจที ่ถ ูกรัฐบาลชุดนี ้นำมาใช 
ตอเนื่องในชวงปลายปมาตั้งแตป 2528 
โดยในป 2558 ไดใชมาตรการนี้ในการ 
ลดหยอนภาษีไดสูงสุดไมเกิน 15,000 
บาท จากการใชจายของประชาชน 
ระหวางวันที่ 25 ถึง 31 ธันวาคม 2558 
ขณะที่ป 2559 ไดใชมาตรการนี้ในการ 

ลดหยอนภาษีไดสูงสุดไมเกิน 15,000 
บาท จากการใชจายของประชาชน 
ระหวางวันที่ 14 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ฮิตต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 
มาตรการช็อปชวยชาติในปที่สาม 

ไดรับเสียงตอบรับและสนับสนุนอยาง 
กวางขวางวา "จะเปนการสงเสริมใหมี 
การจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนผล 
ดีตอเศรษฐกิจและธุรกิจทั ่วประเทศ 
และจะสงผลดีต อภาคประชาชนใน 
ที่สุด" อยางไรก็ตาม ทามกลางเสียง 
ตอบรับ ก็มีเสียงวิพากษวิจารณในเชิง 
ลบและตั้งคำถามตอมาตรการช็อปชวย 
ชาตินี้มากพอสมควรวา "รัฐบาลจะออก 
มาตรการนี้มาทำไม เมื่อรัฐบาลบอก 
วาเศรษฐกิจฟนตัวแลว อีกทั้งมาตรการ 
นี้จะเปนการชวยเหลือธุรกิจขนาดใหญ 
มากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาด 
เล็ก และมาตรการนี้เปนการใชภาษี 
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ปิดปีเก่า 60 กับ
มาตราการรีเทิร์น “ช็อปช่วยชาติ”
ช็อปเพื่อใคร ช็อปเพื่ออะไร 
ปรับเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจไทย
จาก 3.4 เป็น 3.6%
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ของประชาชนแลวจะใหผลคุมคาจริง 
หรือไม"

พิเศษปีน้ี เพ่ือปลอบใจ
คลายทุกข์ประชาชน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ 
นี้วา "มาตรการนี้ที่ไมไดไปใชปลายป 
(เดือนธันวาคม) เหมือนในปที่ผานมา 
เนื่องจากไมตองการใหประชาชนรูสึก 
วา ทุกสิ้นปจะตองมีมาตรการนี้ และ 
ชะลอใชจายชวงนี้เพื่อรอไปใชชวงสิ้นป 

ดังนั ้นในปนี ้จ ึงทำเปนพิเศษออกมา 
หลังจากที่ประชาชนผานชวงไวทุกขไป 
แลว เพื่อใหประชาชนตื่นตัว มีการจับ 
จายใชสอยมากข้ึน ท้ังน้ี แมวามาตรการ 
ดังกลาวจะสงผลใหรัฐตองสูญเสียราย 
ไดไป 2,000 ลานบาท แตจากที่ผานมา 
2 ป ที่มีการใชมาตรการนี้ พบวารานคา 
ตางๆ ท่ีอยูนอกระบบก็เขามาอยูในระบบ 
เสียภาษีมูลคาเพิ่มมากขึ้น รานอาหาร 
ตางๆ มีการออกใบเสร็จ เพราะทำให 
เห็นวาการเขามาอยูในระบบจะไดสิทธิ 
ประโยชนจากมาตรการของรัฐบาล" 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังคาด 
วาจะมีการใชสิทธิลดหยอนภาษีจาก 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจประมาณ 
22,500 ลานบาท คิดเปนเงินรายได 
จากภาษีที่จะสูญเสีย 2,000 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีการใชสิทธิ 
15,000 ลานบาท สูญเสียรายไดภาษี 
1,800 ลานบาท

“ถาถามผมวามาตรการ "ช็อปชวย 
ชาติ" ควรนำออกมาใชหรือไม ผมขอ 
ตอบวา "ไมจำเปนครับ เพราะเศรษฐกิจ 
ไทยกำลังอยูในชวงของการฟนตัวแบบ 
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คอยเปนคอยไปอยางตอเนื ่อง จึงไม 
จำเปนตองมีมาตราการอะไรออกมา 
กระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้นก็ได"  แต 
เมื่อมาตรการนี้ รัฐบาลตัดสินใจออกมา 
แลว ถาจะถามวามาตรการนี้จะสงผลดี 
ตอเศรษฐกิจ ธุรกิจ และประชาชน 
หรือไม ผมก็ตองตอบวา "ดีครับ" เพราะ 

การมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวง 
ที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟนตัวจะมีผลดีกวา 
ไมมีมาตรการ เพราะจะมีเม็ดเงินเขามา 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น” 

เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัว
แบบไหน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อสังคมตั้ง 
คำถามกับรัฐบาลวา "ทำไมเศรษฐกิจ 
ไทยที่ฟนตัวในขณะนี้ เปนการฟนตัว 
แบบกระจุกตัวเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ 
แตประชาชนและ SMEs กลับไมไดรับ 
ผลประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
และยังไมรูสึกวาเศรษฐกิจในระดับภาค 
ประชาชนดีขึ้น" ทำใหรัฐบาลมีความ 
จำเปนที่จะตองกระตุนเศรษฐกิจใหมี 

ความคึกคักขึ้นทั่วประเทศอยางรวดเร็ว 
ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจและเหตุผล 
ทางการเมือง

แมวาจะเปนการยากที่จะประเมิน
วานโยบายช็อปชวยชาติจะมีเงินเขา 
ระบบ 20,000 ลานบาท ตามที่รัฐบาล 
คาดหวังไดจริงหรือไม เพราะรัฐเลือกทำ 
ชวงเดือนพฤศจิกายน ทำใหไมมีขอมูล 

เปรียบเทียบ ซึ่งจากครั้งกอนมาตรการ 
ช็อปชวยชาติจะมีเงินหมุนเวียนเขาระบบ 
ประมาณ 15,000 ลานบาท โดยสวน 
ตัวผมมองวาการกระตุ นการจับจาย 
ชวงเดือนพฤศจิกายนจะชวยเรื่องการ 
ใชจายของผูบริโภคใหเร็วขึ้น จากปกติ 
ชวงเดือนธันวาคมที่เปนชวงของการ 
จับจายเดิมอยูแลว เม่ือกำหนดมาตรการ 
เร็วขึ้น ก็จะทำใหเกิดเม็ดเงินใหมเขามา 
ในระบบ ทั้งจากแรงจูงใจดานการลด 
ภาษี และการที่ผูผลิตตองสต็อกวัตถุดิบ 
เร็วขึ้น

“ผมคาดวาจะมีเง ินสะพัดจาก 
มาตรการนี้ประมาณ 1.5-2 หมื่นลาน 
บาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินจากโครงการ 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐในชวง 2 เดือน 
อีกประมาณ 0.5-1 หมื่นลานบาท จะ 
ทำใหมีเม็ดเงินใหมเขามาหมุนเวียน 
ปลายปประมาณ 2-3 หมื่นลานบาท 
ชวยกระตุนจีดีพีเพ่ิมข้ึนอีก 0.1% ทำให 

มาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" ควรนำออกมาใช้หรือไม่ 
ผมขอตอบว่า "ไม่จำเป็นครับ เพราะเศรษฐกิจไทย 
กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
อย่างต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตราการอะไร 
ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นก็ได้" แต่เมื่อ 
มาตรการนี้ รัฐบาลตัดสินใจออกมาแล้ว ถ้าจะถาม 
ว่ามาตรการนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ 
ประชาชนหรือไม่ ผมก็ต้องตอบว่า "ดีครับ" เพราะ 
การมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจ
เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจะมีผลดีกว่าไม่มีมาตรการ เพราะจะ 
มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
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เศรษฐกิจไทยในปนี้คาดวาจะขยายตัว 
ไดสูงถึง 3.9%”. 

ปรับประมาณการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจไทยปี 60 
เป็นร้อยละ 3.6 จากเดิม
ร้อยละ 3.4

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี ได 
ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของ 
เศรษฐกิจไทยในป 2560 เปนรอยละ 
3.6 จากเดิมรอยละ 3.4 จากการสง 
ออกสินคาที่เติบโตดีกวาคาด เศรษฐกิจ 
ขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกา สหภาพ 
ยุโรป และญี่ปุน ฟนตัวไดพรอมกันเปน 
ครั้งแรกในรอบหลายป สงผลใหการ 
สงออกของไทยเติบโตไดถึงรอยละ 8.9 
ในชวง 8 เดือนแรกของป นำโดยสินคา 

เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และชิ้น 
สวนอิเล็กทรอนิกส และการสงออกจะ 
สามารถขยายตัวไดตอเนื่อง โดยคาด 

วามูลคาการสงออกทั้งปจะเติบโตไดถึง 
รอยละ 7 ซึ่งดีที่สุดในรอบ 6 ป

สำหรับตลาดผูบริโภคยุคดิจิทัล 
กำลังเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศไทย 
รวมถึงในกลุมประเทศอาเซียน อินเดีย 

และจีน ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแลวจะมี 
ฐานผูบริโภคกวา 3,000 ลานคน จึงมี 
ศักยภาพที่จะสรางโอกาสและมูลคาให 

แกธุรกิจไดอยางมหาศาล อีไอซีมองวา 
ธุรกิจอีคอมเมิรซจะมีแนวโนมขยายตัว 
เดนชัดทั้งในฝงของผูใหบริการและฐาน 
ผูบริโภคในป 2561

ผมคาดว่าจะมีเงินสะพัดจากมาตรการนี้ประมาณ 
1.5-2 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินจาก 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วง 2 เดือน 
อีกประมาณ 0.5-1 หมื่นล้านบาท จะทำให้มีเม็ดเงิน 
ใหม่เข้ามาหมุนเวียนปลายปีประมาณ 2-3 หมื่น 
ล้านบาท ช่วยกระตุ้นจีดีพีเพิ่มขึ้นอีก 0.1% ทำให้ 
เศรษฐกิจไทยในปีน้ีคาดว่าจะขยายตัวได้สูงถึง 3.9%
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จังหวัดตากสำคัญอย่างไร
จังหวัดตากเปนพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญอยาง 
มากตอเศรษฐกิจของประเทศไทย  เนื่องจาก 

เปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่สำคัญของประเทศ ทั้งในเชิงความ 
มั่นคง เศรษฐกิจ แหลงทรัพยากร และจุดเชื่อมโยงไปยัง 
ภูมิภาคอื่นๆ โดยทางดานตำแหนงภูมิศาสตรจังหวัดตากตั้ง 
อยูบนจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก–ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) และระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวเหนือใต (North-South Economic Corridor) รวม 
ทั้งตั้งอยูบนทางหลวงสายเอเชีย 2 สายหลัก ซึ่งจุดตัดของ 
AH11และ AH22 อยูที่อำเภอเมืองตาก หางจากแมสอด 90 
กิโลเมตร ซึ่งจากตำแหนงที่ตั้งของจังหวัดตากสงผลให 

ประเทศไทยสามารถใชจังหวัดตากเปนจุดเชื่อมโยงทางถนน 
และการคากับประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ 
เมียนมา อินเดีย และจีน ที่มีปริมาณประชากรรวมกัน 
2.74 พันลานคน และมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
รวมกัน 13.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้พื้นที่ 
จังหวัดตากยังเปนพื้นที่ชายแดน ทำใหสามารถเขาถึงแหลง 
วัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของสหภาพ 
เมียนมาไดงาย และตั้งอยูใกลกรุงยางกุง ซึ่งเปนศูนยกลาง 
การคา และการกระจายสินคาของเมียนมา รวมถึงเมือง 
ใหญ เชน ผาอัน เมาะละแหมง มัณฑะเลย และเนปดอว 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ควรพัฒนาอย่างไรในอนาคต

โดยระยะทางจากแมสอดซึ่งเปนอำเภอชายแดนของจังหวัด 
ตากไปยางกุง มีระยะทาง 428/กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 12 ชั่งโมง จากแมสอด ไปผาอัน ระยะทาง 158 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง จากแมสอด 
ไปเมาะละแหมง ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง จากแมสอด ไปมัณฑะเลย 
ระยะทาง 886.6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 14 
ชั่วโมง และจากแมสอด ไปเนปดอว ระยะทาง 627.6 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง โดยสาเหตุ 
หลักที ่ทำใหใชเวลาเดินทางคอนขางมากเนื ่องจากถนน 
หลายๆ ชวงในเมียนมายังคงมีขนาดแคบ แตยังพอใหรถ 
กระบะ 2 คันวิ่งสวนกันได แตสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ 
ไมสามารถวิ่งสวนกันได รวมทั้งสภาพพื้นผิวถนนในบาง 
พื้นที่มีความเสียหาย และการปรับปรุงและซอมแซมถนน 
ของเมียนมายังไมไดมาตรฐานเหมือนกับของไทยแตเปน 
เพียงการเอากอนหินมาอุดรูบนถนนเทานั้น สงผลแมจะ 
สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ตางๆในเมียนมาแตก็ยังมีอุปสรรค 
ในเรื่องการขนสง อยางไรก็ตามรัฐบาลไทยกับรัฐบาล 
เมียนมาก็มีแผนในการพัฒนาถนนในเมียนมารวมกัน เชน 
การกอสรางถนนทางเมียวดีสานเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก 
ระยะทาง 45 กิโลเมตร งบประมาณ 1,320 ลานบาท 
ซี่งไดดำเนินการกอสรางเรียบรอย และไทยมีแผนปรับปรุง 
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1 ทางหลวงเอเซีย AH1 เปนถนนที่ยาวที่สุดในเครือขายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทาง 20,557 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตนทาง 
ตะวันออก ณ ประเทศญี่ปุน ผานเกาหลี จีน เวียดนาม กัมพูชา ไทย (เสนทางในไทย ผานปราจีนบุรี อยุธยา ตาก) เมียนมา 
อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหราน สิ้นสุดที่ตุรกี
2 ทางหลวงเอเซีย AH2 เปนถนนที่มีระยะทาง 13,177 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากอินโดนีเซีย ผานสิงคโปร มาเลเซีย ไทย 
(เสนทางในไทย ผานสงขลา กรุงเทพมหานคร เชียงราย) มัณฑะเลย บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน อิหราน ไปสิ้นสุดที่อิรัก
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ถนน ขยายผิวจราจรและสรางไหลทาง ชวงเอ็นดู-ทาตอน 
ระยะทางทั้งสิ้น 68 กิโลเมตร วงเงิน 1,800 ลานบาทให 
แกเมียนมา โดยการสรางถนนใหเมียนมาอาจเปนคำถามให 
หลายๆ คนสงสัยวาทำไมไทยจึงตองไปสรางถนนในเมียนมา 
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำใหไทยเขาไปสรางถนนคือ เพื่อใหสามารถ 
ขนสงสินคาไดสะดวก โดยถาพิจารณามูลคาการคาชายแดน 
ของจังหวัดตาก เห็นไดวาตากเปนจังหวัดที่มีมูลคาการคา 
ชายแดนกับเมียนมามากที่สุด โดยในป 2559 มีมูลคา 
การคาชายแดนไทย-เมียนมาเทากับ 84,607 ลานบาท 
โดยขยายตัว 17.1% จากป 2558 และถาพิจารณามูลคา 
การสงออกและนำเขากับเมียนมาจะเห็นไทยวามูลคาการ 
คาเกือบทั้งหมดเปนมูลคาการสงออกของไทยไปเมียนมา 
ที่มีมูลคาสงออก 80,629 ลานบาท ขณะที่ไทยมีมูลคาการ 
นำเขาจากเมียนมาเพียง 3,977 ลานบาท ดังนั้นเมียนมา 
จึงอยูในสถานะลูกคารายสำคัญของไทย จึงไมใชเรื่องแปลก 
ที ่ไทยจะไปสรางถนนในเมียนมาเพื ่อใหขนสงสินคาได 
สะดวกขึ้น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
มีเป้าหมายพัฒนาอย่างไร  

จากความสำคัญของพื้นที่จังหวัดตากในขางตนสงผล
ใหรัฐบาลประกาศให พื้นที่อำเภอแมสอด อำเภอแมละมาด 
และอำเภอพบพระ ของจังหวัดตากเปน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษตาก3 และมีเปาหมายใหพื้นที่นี้เปนศูนยเปลี่ยนถาย 
สินคาระหวางประเทศ และเครือขายอุตสาหกรรมที่ใช 
แรงงานเขมขน โดยกำหนดใหอำเภอแมสอดเปนศูนยเปลี่ยน 
ถายสินคาระหวางประเทศ และเครือขายอุตสาหกรรมที่ใช 
แรงงานเขมขน และจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยกำหนด 
ใหเปนพื้นที่อำเภอแมสอดที่เปนศูนยกลางการคาชายแดน 
เนื่องจากมีพื้นที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา สงผล 
ใหเหมาะแกการเปนศูนยขนถายสินคาระหวางไทยและ 

เมียนมา และจากการที่พื้นที่ติดตอกันทำใหแรงงานเมียนมา 
สามารถเดินทางเขาออกไดสะดวก ทำใหเหมาะกับการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน และจัดตั้งนิคม 
อุตสาหกรรม สวนอำเภอแมละมาด สภาพพื้นที่สวนใหญ 

เปนปาเขา มีลักษณะเปนพื้นที่ราบกวางเหมาะแกการเพาะ 
ปลูก ทำใหเหมาะแกการทำอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาทาง 
การเกษตร และอำเภอพบพระ เปนอำเภอที่มีผลผลิตทาง 
การเกษตรมากที่สุด จึงไดกำหนดแนวทางการพัฒนาจาก 
พื้นที่แหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรแบบเคมีใหเปนเกษตร 
อินทรีย มุงสูการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

หลังจากที่รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษจังหวัดตาก สงผลใหมีสิทธิประโยชนตางๆสำหรับ 

ผู้ตอบร้อยละ 42.95% มองว่า 
อนาคตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษจังหวัดตากควรพัฒนาไปสู่ 
การเป็นศูนย์กลางทางการค้า และ 
ศูนย์กระจายสินค้าของไทยในฝั่ง 
ตะวันตกโดยทำหน้าที่เป็นเหมือน 
พื้นที่สำหรับติดต่อค้าขาย ของทั้ง 
นักธุรกิจไทย เมียนมา และประเทศ  
ที่ 3 ได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด 
เกี่ยวกับกฎระบบต่างๆ ของทั้งทาง 
ฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา แต่อยู่ภายใต้ 
การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด 
ตากซึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแล 
พื้นที่  

3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ไดกำหนดใหทองที่ 
จำนวน 14 ตำบล 886,875 ไร (1,419 ตารางกิโลเมตร) ในอำเภอแมสอด อำเภอพบพระ และอำเภอแมระมาด เปนเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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นักลงทุน เชน สิทธิประโยชนเกี่ยวกับการไดรับยกเวนภาษี 
นิติบุคคล การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
การยกเวนภาษีรมูลคาเพิ่ม การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ สิทธิ 
ประโยชนในการใชแรงงานตางดาว สิทธิประโยชนในการ 
ถือครองที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม การอนุญาตใหนำคน 
ตางดาวซึ่งเปนชางฝมือผูชำนาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่ง 
อยูในอุปการะเขามาและอยูในราชอาณาจักร และการอนุญาต 
ใหสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ 
ได เปนตน รวมทั้งมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใน 
จังหวัด เชน การเตรียมพื้นที่ราชพัสดุในตำบลทาสายลวด 

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 
ประมาณ 2,182-3-64 ไร ใหตกเปนที่ราชพัสดุเพื่อใช 
ประโยชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยแปลง 
ที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,346-0-77 ไร ใหกรมธนารักษจะ 
เปดใหเอกชนประมูล เพื่อพัฒนาพื้นที่ตอไป และแปลงที่ 2 
เนื้อที่ประมาณ 836-2-87 ไร ใหการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทยเชาเพื่อพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรม มี 
การกอสรางทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก–แมสอด รวม 
ระยะทาง 76 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 
มีการกอสรางทางหลวงหมายเลข 130 และกอสรางสะพาน 

32

Driving towards ASEAN+



ขามแมน้ำเมย แหงที่ 2 พรอมโครงขาย เชน ดานชายแดน  
มีแผนพัฒนาดานศุลกากรแหงที่ 2 ปรับปรุงขยายทาอา- 
กาศยานแมสอด มีแผนพัฒนาไฟฟาและประปาเพื่อรองรับ 
การเติบโตของพื้นที่ในอนาคต

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ควรเป็นอะไรในอนาคต  

รายละเอียดในขางตนจะเห็นไดวารัฐบาลวางเปาหมาย 
การพัฒนาเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากสูการพัฒนา 
เปนเครือขายอุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงาน แตเมื่อพิจารณา 

สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันของจังหวัดตากผานผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในจังหวัด เห็นไดวาจังหวัดตากมีผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในจังหวัดในสวนภาคบริการ 54.68% ขณะที่ 
ภาคอุตสาหกรรมีสัดสวน 18.40% และเกษตรกรรมมี 
สัดสวน 26.92% ทำใหอาจกลาวไดวาเศรษฐกิจของจังหวัด 
ตากในปจจุบันพึ่งพาภาคบริการเปนหลัก ดังนั้นการผลัก 
ดันใหจังหวัดตากไปเปนจังหวัดที่เนนอุตสาหกรรมที่เนน 
ใชแรงงานเข็มขน ผูประกอบการในจังหวัดจะไดประโยชน 
มากนอยเพียงใด เมื่อปจจุบันรายไดของจังหวัดมาจากภาค 
บริการ  ประกอบกับเมื่อพิจารณาขอมูลธุรกิจที่มีจำนวน 
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ผูประกอบการสูงเปน 5 อันดับแรกของจังหวัดตากจะเห็น 
ไดวา ธุรกิจที่มีจำนวนผูประกอบการมากที่สุดคือ ธุรกิจ 
กอสรางที่มีจำนวนผูประกอบการ 125 ราย การขายสง 
สินคาทั่วไป 97 ราย อสังหาริมทรัพย 52 ราย ขายสง 
สินคาเกษตร 46 ราย และผลิตเสื้อผา 40 ราย ซึ่งเห็น 
ไดวาธรุกิจใน 4 อันดับแรกของจังหวัดตากเปนธุรกิจใน 
ภาคบริการ

จากประเด็นคำถามในขางตนทำใหเก ิดคำถามวา 
อนาคตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากควรพัฒนาใน 
ทิศทางใด และเพื่อตอบคำถามดังกลาวผูศึกษาจึงไดทำ 
การสำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการและหนวยงาน 
ราชการในพื้นที่ที ่เกี ่ยวของกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก ซึ่งผลจากกรสำรวจพบวา 

• ผูตอบรอยละ 42.95% มองวาอนาคตของเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควรพัฒนาไปสูการเปน 
ศูนยกลางทางการคา และศูนยกระจายสินคาของไทยในฝง 

ตะวันตกโดยทำหนาที่เปนเหมือนพื้นที่สำหรับติดตอคาขาย 
ของทั้งนักธุรกิจไทย เมียนมา และประเทศที่ 3 ไดอยางเสรี 
โดยไมมีขอจำกัดเกี่ยวกับกฎระบบตางๆ ของทั้งทางฝง 
ไทยและฝงเมียนมา แตอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะ 
กรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากซึ่งมีอำนาจ
ในการกำกับดูแลพื้นที่  

• ผูตอบรอยละ 19.05% ตอบวาควรพัฒนาเปน 
ศูนยกลางการทองเที่ยวระหวางไทยและเมียนมา โดยใช 
การทองเที่ยวนำการคา เนื่องจากการทองเที่ยวจะสงผล 
ใหเกินการเดินทางไปมาระหวางพื ้นที ่ของทั ้งทางฝ งไทย 
และเมียนมา และนักทองเที่ยวจะมีโอกาสเขามาใชสินคา 
และบริการของไทย ซึ่งจะทำใหเกิดโอกาสทางการคาใน 
อนาคต ประกอบกับธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียวเปนกิจกรรม 
ที่ลงทุนไมมาก ทำใหผูประกอบการในพื้นที่มีโอกาสเขามา 
ลงทุนมากกวาการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชเงิน 
ลงทุนจำนวนมากในการซื้อเครื่องจักร และกอสรางโรงงาน 
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• ผูตอบรอยละ 16.67% มองวาควรพัฒนาสูศูนย 
กลางการขนสง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงทาง 
ถนนกับภูมิภาคตางๆ ของไทย และประเทศตางในเอเชีย 
ผานทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต ระเบียงเศรษฐกิจตะวัน 
ออกตะวันตก และทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 และ 2 

• ผูตอบ 11.90% มองวา ควรพัฒนาเปนศูนยกลาง 
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขน เนื่องจากมี 
พื้นที่ติดชายแดนเมียนมาสงผลใหสามารถหาแรงงานเมียนม
า เพื่อเขามาทำในโรงงานไดงาย

• ผูตอบ 4.67% มองวาควรพัฒนาเปนศูนยกลาง 
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมเนนเทคโนโลยีและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมองวาควรใหทางเมียนดีเปนศูนยกลาง 
การผลิตที่ใชแรงงานเข็มขน โดยผลิตในสวนตนน้ำ และ 
กลางน้ำ หลังจากนั้นสงสินคากลางน้ำมาใหไทยเพื่อผลิต 
สินคาปลายน้ำหรือสินคาที่ใชเทคโนโลยีมากขึ้น

• ผูตอบ 2.38% มองวาควรพัฒนาเปนศูนยแสดง 
สินคา และ ผูตอบ 2.38% มองวาควรเปนเขตการคาปลอด 
ภาษี เนื่องจากเปนการเสริมศักยภาพของจังหวัดในการ 
เปนศูนยกลางทางการคาและการกระจายสินคา

สรุปและข้อเสนอแนะ  
จากผลการสำรวจในขางตนเปนไดวาผู ประกอบการ 

และหนวยงานราชการในพื้นที่สวนใหญมองวาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควรพัฒนาไปสูธุรกิจดานบริการ 
มากกวาอุตสาหกรรม  ดังเห็นไดวามีผูตอบวาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควรพัฒนาเปนศูนยกลางการ 
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพียง 16.57% ซึ่งผลการสำรวจ 
แสดงใหวาความเห็นของผูประกอบการและหนวยงานใน 
พื้นที่นั้นมองอนาคตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตากแตกตางจากนโยบายจากสวนกลาง ดังนั้นเพื่อใหเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากสามารถพัฒนาไดอยาง 
ประสิทธิภาพ ทางผูประกอบการและหนวยงานราชการ 
ในพื้นที่มีขอเสอนแนะดังตอไปนี้

• ภาครัฐและเอกชนควรรวมมือกันมากขึ ้นในการ 
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาดานการคมนาคม การขนสง ใหสามารถ 
เชื่อมตอเสนทางอื่นๆ ไดอยางสะดวกมากขึ้น

• ควรมีระบบชวยในการจัดการพื้นที่สำหรับลงทุน 
เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหมีความพรอมในการลงทุนมาก
กวานี้

• ควรมีแนวทางในการปองกันแรงงาน ที่ลักลอบ 
เขามาทำงานในพื้นที่อยางไมถูกตองตามกฎหมาย

• ควรมีนโยบายเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนที่มาก 
ขึ้น สรางแรงจูงใจใหกับนักลงทุน

• ควรออกกฎหมาย และพรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แมสอดที ่ชัดเจนและสามารถดำเนินการบริหารงานตาม 
ยุทธศาสตรที่วางไวของรัฐบาล

• ควรออกแบบการใชพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก เพื่อใหรัฐบาลมีแผนการสนับสนุนงบประมาณ 
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่ชัดเจนในบริเวณพื้นที ่ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

• ควรเรงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
• การจัดตั้งคณะกรรมการรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน จังหวัดตาก ประเทศไทย-จังหวัดเมียวดี ประเทศ 
สหภาพเมียนมา เพื่อทำขอตกลงรวมกันหรือแกไขขอพิพาท 
ตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนในระยะยาว  ใน 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

• ควรม ีการให ส ิทธ ิพ ิ เศษแกน ักลงท ุนในพื ้นท ี ่ 
มากกวานักลงทุนนอกพื้นที่

จากผลการสำรวจในข้างต้นเป็นได้ว่า
ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มองว่าเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากควร 
พัฒนาไปสู่ธุรกิจด้านบริการมากกว่า
อุตสาหกรรม  
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นับตั ้งแตนายกรัฐมนตรี 
Narendra Modi เขา 
ดำรงตำแหน งในเด ือน 

พฤษภาคม 2557 อินเดียมีการปฏิรูป 
เศรษฐกิจครั้งใหญดวยการชูนโยบาย 
Make in India ที่มุงดึงดูดการลงทุน 
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ใหเขา 
ไปตั ้งฐานการผลิตในอินเดียเพื ่อยก 
ระดับภาคการผลิตและเพิ ่มสัดสวน 
GDP ของภาคอุตสาหกรรมเปน 25% 
ของ GDP รวมภายในป 2565 จาก 
17% ของ GDP รวมในปจจุบัน สง 
ผลใหในป 2558 FDI หลั่งไหลเขามา 
ในอินเดียเพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากป 
2557 อยางไรก็ตาม อินเดียยังมีปญหา 
ดานการจัดเก็บภาษีที่มีความซ้ำซอน
ระหวางรัฐ ซึ่งเปนขอจำกัดสำคัญที่ 
เปนอุปสรรคในการเขามาทำการคาการ 
ลงทุนของนักลงทุนตางชาติ สะทอน 
ไดจากอันดับดานการจายภาษี (Paying 
Taxes) ในรายงาน Ease of Doing 
Business 2017 ของ World Bank 
อินเดียอยูอันดับ 172 คอนขางรั้งทาย 
จากการจัดอันดับท้ังหมด 190 ประเทศ 
รัฐบาลอินเดียจึงมีแผนนำระบบภาษี 

GST (Goods and Services Tax) มาใช 
อยางเปนทางการในวันที ่ 1 กรกฎาคม 
2560 เพื่อชวยลดความซ้ำซอนของ 
การจัดเก็บภาษี ซึ่งกองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (IMF) คาดวาระบบ 
ดังกลาวจะมีสวนผลักดันใหเศรษฐกิจ
อินเดียเติบโตตอเนื ่องจนแตะระดับ 
8% ภายในป 2564 

ในชวงกอนที่จะมีการปฏิรูประบบ 
ภาษี การซื้อขายระหวางรัฐทั้ง 29 รัฐ 
ในอินเดียมีการเรียกเก็บภาษีหลาก 
หลายประเภท อาทิ ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ภาษีเขารัฐ (Entry 
Tax) ภาษีขายระหวางรัฐ (Central Sale 
Tax) และภาษีผานแดน (Octroi Tax) 
ซึ่งสรางความสับสนใหกับนักลงทุนใน
อินเดียเปนอยางมาก อีกทั้งยังทำให 
มีภาระคาขนสงในระดับสูงจากการที่
นักลงทุนจำเปนตองเลือกใชเสนทาง 
ขนสงบางเสนทางที่ไมมีประสิทธิภาพ
เพื่อหลีกเล่ียงการเรียกเก็บภาษีระหวาง 
รัฐในอัตราสูง การปฏิรูประบบภาษี 
ครั ้งนี ้จึงมีความสำคัญเปนอยางมาก 
เนื่องจากเปนการปฏิรูประบบการจัด 
เก็บภาษีทั้งประเทศใหเปนอัตราเดียว

น

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

พลิกโฉมสู่ระบบภาษี GST… 
หนุนอินเดียก้าวขึ้นเป็น
ศูนย์กลางการผลิตช้ันนำของโลก
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อาท ิเม็ดพลาสติก สวนประกอบเครื่อง 
จักรกล และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ที่ 
จะไดอานิสงสจากภาษีนำเขาที่ลดลง 
สงผลใหการสงออกสินคาวัตถุดิบของ
ไทยไปอินเดียซึ่งมีสัดสวนกวา 40% 
ของมูลคาสงออกทั ้งหมดของไทยไป 
อินเดียมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น สินคา 
อุปโภคบริโภค อาทิ ธัญพืช นม และ 
เครื่องปรุงรส ที่จะไดรับการยกเวนหรือ 

เรียกเก็บภาษีในอัตราที่ไมสูงนัก ลาสุด 
TCI บริษัทวิจัยดานการขนสงของอินเดีย 
คาดวา ระบบ GST จะทำใหราคา 
สินคาและบริการในอินเดียลดลงเฉลี่ย 
ราว 10% ซึ่งจะกระตุนใหผูบริโภคใน 
อินเดียซึ่งกวา 30% เปนผูบริโภค 
ระดับกลางที่มีกำลังซื้อตัดสินใจบริโภค 
สินคาเพิ่มขึ้น จึงนับเปนโอกาสที่ไทย 
จะขยายตลาดสินคาอุปโภคบริโภคใน

กัน (One Nation, One Tax) ใน 
สินคากวา 500 รายการและยังเรียก 
เก็บภาษีในอัตราที่ลดลงในหลายกลุม
สินคา ซึ ่งรวมถึงสินคานำเขาบาง 
ประเภทดวย

การปฏิรูประบบภาษีของอินเดีย
จะสงผลดีต อการสงออกสินคาของ 
ไทยไปอินเดียในหลายกลุมสินคา ที่ 
ชัดเจนไดแก สินคาประเภทวัตถุดิบ 
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อินเดียไดมากขึ้น 
นอกจากนี้ การปฏิรูประบบภาษี 

ของอินเดียยังชวยสรางความเชื่อมั่นให 
กับนักลงทุนตางชาติ รวมถึงนักลงทุน 
ไทยในการเขาไปลงทุนในอินเดีย ทาม 
กลางนโยบาย Make in India ที่มี 
เปาหมายชัดเจนในการดึงดูดเม็ดเงิน 
ลงทุนจากทั ่วทุกมุมโลกใหหลั ่งไหล 
เขาไปในอินเดียมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุน 
ใหอินเดียกาวขึ ้นเปนศูนยกลางการ 
ผลิตสินคาที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่ง 
ของโลก (Global Manufacturing 
Hub) ในอีกไมชา 

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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               สินคา
สินคาอุปโภคบริโภค
ธัญพืช และนม

ซอสและเครื่องปรุงรส

สินคาวัตถุดิบ
เม็ดพลาสติก

สวนประกอบเครื่องจักรกล

Electrical Transformer

Optic Fiber

เดิม

5%

18%

28%

28%

28%

28%

GST

0%

12%

12%

18%

18%

18%

ที่มา : The Economic Times
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°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§à¡ÉμÃ¡Ã â´Â¾ºÇ‹Òà¡ÉμÃ¡Ãà»š¹ÍÒªÕ¾Ë¹Öè§·ÕèÁÕË¹ÕéÁÒ¡·ÕèÊØ´ »˜ÞËÒ¹Õé¨Ðá¡Œä¢ 

ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ RICULT ¡ÅØ‹Á Start up Ë¹ŒÒãËÁ‹¨Ò¡ MIT ¾Ç¡à¢Ò¨Ðà¢ŒÒÁÒá¡Œ»˜ÞËÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§à¡ÉμÃ¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ºŒÒ§ ¤Ø³àÍÔÃ�¹ ÍØ¡ÄÉ ÍØ³ËàÅ¢¡Ð Co-Founder áÅÐ Chief Product Officer ¢Í§ RICULT ¤Ø³àÍÔ¹ ÍØ¡ÄÉ ÍØ³ËàÅ¢¡Ð 

¨Ðà»�´à¼Â·ÕèÁÒ áÅÐàËμØ¼Å¢Í§¡ÒÃàÅ×Í¡·Õè¨Ð Start up àÃ×èÍ§¹Õé 

RICULT คืออะไร
RICULT เปน Startup ที่มีเปา 

หมายมุงเนนเรื ่องการสนับสนุนกลุ ม 
เกษตรกรโดยเฉพาะ ชื่อของ RICULT 
มาจากคำวา Ag(ricult)ture ดูจาก 
ชื่อก็คงเห็นแลววาเปนเทคโนโลยีสาย 
การเกษตรจริงๆ โดยเนนปญหาดาน 
การเงินเปนปญหาพื้นฐานสำคัญ คุณ 
เอิน อุกฤษ ไดเลาใหฟงวา

“ส่ิงท่ี RICULT ทำคือ การพิจารณา 
ใหสินเชื่อเกษตรกรรายยอย ธุรกิจนี้มี 
การใชเทคโนโลยีขั้นสูงอยาง Machine 
Learning และภาพถายจากดาวเทียม 
มาใชในโมเดลธุรกิจน้ีดวย ซ่ึงในประเทศ 
ไทยยังไมคอยมีใครทำดานน้ี และปญหา 
ที่เกษตรกรขาดปจจัยดานเงินทุน เปน 
ปญหาใหญสำหร ับสถานการณใน 
ปจจุบัน แตก็ยังไมมีใครลงมือทำอยาง 
จริงจัง ผมจึงสนใจทำตรงนี้ คิดวาเรา 
นาจะพัฒนางานใหสามารถชวยแกไข
ปญหาเหลานี้ไดบาง” 

RICULT มีการเกณฑ์
การพิจารณาให้สินเชื่อ
เกษตรกรรายย่อย
ได้อย่างไร? 

คุณเอินเลาวา สิ่งที่ RICULT ทำ 
คือ Credit Scoring “RICULT ถือ 
เปน ‘Alternative credit score’ 
คือเราไมไดใหเงินกูเปนเงินสดโดยตรง 
แตจะใหสินเชื่อกับเกษตรกรรายยอย 
ในรูปของเกษตรภัณฑตางๆ เชน เมล็ด 
พันธุ ปุย เปนตน เราจะทำหนาที่เปน 
สื ่อกลางระหวางเกษตรกรและผู ให 
สินเช่ือ เชน ธนาคาร บริษัท หรือ รานคา 
เกษตรภัณฑที่เปน Partner กับเรา

ปญหาในปจจุบัน คือ ผูใหสินเชื่อ 
จะไมคอยใหสินเชื ่อกับเกษตรกรราย
ยอย เนื่องจากไมสามารถวัดความเสี่ยง 
ได อาจเกิดหนี้สูญ ซึ่ง RICULT จะทำ 
หนาที่เปนตัวกลางเพื่อวัดความเสี่ยง 
ดานสินเชื ่อของเกษตรกรรายยอยให 
ดวยการใชเทคโนโลยี Machine Learn- 

ทำความรู้จัก อุกฤษ 
และ RICULT

“คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ” หรือ 
เอิรน จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรม 
และบริหารจัดการจากเอ็มไอที (Mas- 
sachusetts Institute of Technology) 
เคยทำงานเปนท่ีปรึกษาอยูท่ีแอ็คเซ็นเจอร  
ที่สำนักงาน บอสตัน และ เปนวิศวกร 
ดานซอฟแวร ที่ Cisco Silicon Valley 
เขากับเพื่อนๆรวมสถาบัน MIT ซึ่งมี 
ทั ้งอเมริกัน ,จีน และปากีสถาน ได 
สรางทีม Start up ภายใตชื่อ RICULT 
ไปควารางวัลใหญมากมาย อาทิ The 
Global Social Venture Competition 
หรือ GSVC ที่มหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทยเปนผูจัด ไดรับรางวัลชนะเลิศ The 
FinTech Disrupt Challenge ที่จัด 
ขึ้นโดย Bill Gates Foundation รวม 
ถึงไดรับการยกยองวาเปนนวัตกรรม 
ยอดเยี่ยมทางดานธุรกิจเพื่อการเกษตร 
จากองคการสหประชาชาติอีกดวย

Co-founder และ CPO RICULT  
ที่พึ่งของเกษตรกรไทยยุดดิจิทัล

อุกฤษ อุณหเลขกะ 
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ing ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ของ 
เกษตรกรเกือบทุกดาน และนำมาสราง 
เปน Credit Score โดยยึด 2 หัวขอ 
นี้เปนหลักประกันความเสี่ยง ไดแก 
เขามีความตั้งใจจริงที่จะชำระเงินคืน 
ไหม? (Willingness to pay back) 
หรือ เขามีความสามารถที่จะชำระเงิน 
คืนไหม? (Ability to pay back)

ตัวอยางเชน ขอมูลที่นำมาใชใน 
การวิเคราะหดาน Willingness to pay 
back นั้น ไดมาจากแบบสอบถามที่คิด 
ข้ึนโดยผูเช่ียวชาญดาน Psychometrics 
(สาขาหน่ึงในคณะเศรษฐศาสตร), เพ่ือน, 
ผูนำชุมชน เปนตน สวนขอมูลที่ใชใน 
การวิเคราะหดาน Ability to pay 
back จะมาจากภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกของ 
เกษตรกรจากดาวเทียม โดยเรามีการ 
ใชขอมูลยอนหลังไปถึง 5 ปในการ 
วิเคราะห เพื่อทำนายผลผลิตและคาด 
การณรายไดของเกษตรกรรายนั้น แลว 
จึงนำมาคิดเปน Credit Score

ข้อมูลการเพาะปลูก 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้เกษตรกร 

นอกจากกา ร ใช  เ ทค โน โ ลย ี 
Machine Learning และภาพถาย 
จากดาวเทียมจะนำมาใชในการชวย 
พิจารณารายไดในอนาคตแลว ยัง 
สามารถชวยในการเปนที่ปรึกษาดาน
การเพาะปลูกใหกับเกษตรกร เพื่อเพิ่ม 
ปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพใน 
การเพาะปลูกใหกับเกษตรกรไดอีก 
ดวย เชน ใชในการวิเคราะหแรธาตุ 
และสารอาหารในดิน ทำใหเกษตรกร 
ทราบวาตองเติมแรธาตุ สารอาหาร 
หรือปุยอยางไร รวมทั้งยังสามารถ 

ขางมาก จึงเปนความใฝฝนตั้งแตเด็ก 
วาอยากชวยเหลือพวกเขา แลวพอมี 
โอกาสไดไปศึกษาตอดานวิศวกรรม 
คอมพิวเตอรที่สหรัฐอเมริกา มีโอกาส 
เห็นการนำเอาซอฟแวร หรือเทคโนโลยี 

ตางๆมาใชในอุตสาหกรรมเกษตรทั้งใน 
ดานของการผลิต การควบคุมมาตรฐาน 
รวมทั ้งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 
อยางหลากหลายในหลายๆ ประเทศ 
แตยังไมคอยมีการนำ Agri-Tech มา  
ใชในประเทศไทย ประกอบกับผมเปน 
คนที่ชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว 
จึงเกิดความสนใจในการทำ Agriculture 
Technology นี้ขึ้นมา”

ทำไมถึงเลือกแก้ปัญหา
ด้านสินเชื่อก่อน 

“ตองบอกกอนวาจริงๆแลวไอเดีย 
ของผมคือทำยังไงก็ไดใหเกษตรกรราย 
ยอยมีรายไดมากข้ึน ผมเลยไปสัมภาษณ 

คาดการณสภาพอากาศในระหวางการ 
เพาะปลูก ทำใหเกษตรกรสามารถ 
วางแผนและเตรียมรับมือในระหวาง 
การเพาะปลูกไดอีกดวย ซึ่งขอมูลตางๆ 
ที่เปนประโยชนเหลานี้ App.RICULT 

จะสื ่อสารไปย ังเกษตรกรเพ ื ่อเป น 
ประโยชนแกพวกเขาในการพัฒนา 
ปรับปรุงตอไป ดังนั้น RICULT จะไมใช 
เพียงทำนายรายไดในอนาคต แตจะ 
ชวยสนับสนุนใหเขามีโอกาสทำรายได 
มากขึ้น ผานการวิเคราะหขอมูล และ 
การใหคำแนะนำดานการเพาะปลูก

แรงบันดาลใจ ในการ 
Start Up RICULT

คุณเอินเปดเผยวา “แรงบันดาลใจ 
เน่ืองจากครอบครัวของผมเปนเกษตรกร 
จึงทำใหมีโอกาสพบเห็นปญหาและ 
วิถีชีวิตของเกษตรกรรายยอยซึ่งเปน 
ประชากรสวนใหญของประเทศคอน 

แรงบันดาลใจ เนื่องจากครอบครัวของผมเป็น 

เกษตรกร จึงทำให้มีโอกาสพบเห็นปัญหาและ 

วิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นประชากร 

ส่วนใหญ่ของประเทศค่อนข้างมาก จึงเป็นความ 

ใฝ่ฝันต้ังแต่เด็กว่าอยากช่วยเหลือพวกเขา แล้วพอ 

มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่สหรัฐอเมริกา มีโอกาสเห็นการนำเอาซอฟแวร์ 

หรือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร 

ทั้งในด้านของการผลิต การควบคุมมาตรฐาน 

รวมทั้งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง 

หลากหลายในหลายๆ ประเทศ แต่ยังไม่ค่อยมี 

การนำ Agri-Tech มาใช้ในประเทศไทย 
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เกษตรกรในประเทศไทย ปากีสถาน 
หรือเอเชียเพื่อใหเขาใจถึงปญหาที่แท 
จริงของพวกเขา พบวามีปญหาหลาย 
อยางมากในการทำการเกษตร ตั้งแต 
ปญหาเงินลงทุนที ่ต องใชในการซื ้อ 
เมล็ดพันธุ ซื้อปุย และอุปกรณอื่นๆ 
พอมาถึงชวงเพาะปลูก เกษตรกรสวน 
ใหญไมทราบถึงวิธีการปลูกที่ทำใหได 
ผลผลิตที่ดีที่สุด พวกเขามีความเชื่อวา 
ตองใสปุย ใสยาฆาแมลงใหเยอะที่สุด 
ซึ่งไมใชการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร 
ท่ีถูกตอง จึงทำใหผลผลิตทางการเกษตร 
ของประเทศไทยไมสามารถแขงขัน 
กับประเทศอื่นได ทั้งๆที่ประชากรสวน 
ใหญของประเทศทำการเกษตร และ 
ปญหาสุดทายคือเกษตรกรรายยอย 
ไมรูวาจะขายใหใคร ทำใหถูกพอคาคน 
กลางเอาเปรียบ ซึ่งเปนปญหาที่ใหญ 
มาก ทีมเราจึงคิดวาการแกปญหาตรง 
จุดที่สามารถเริ่มไดงายที่สุด ก็คือ ดาน 
ของ Agriculture finance หรือดาน 
การเงินในการทำเกษตรกรรมกับการ 
เพิ่มปริมาณผลผลิตใหเกษตรกรกอน 
เพราะถือวาเปนจุดเริ่มตนในสวนของ 
ตนน้ำ แตเราตั้งใจจะแกปญหาให 
เกษตรกรรายยอยใหครอบคลุมท้ังหมด”

ความน่าเชื่อถือของ 
‘Alternative credit 
score’ 

ความนาเชื ่อถือตอสถาบันทาง 
การเงิน – พิสูจนความแมนยำของ 
โมเดล

“ความนาเช่ือถือของ Agriculture 
Finance ถือเปนความทาทายหลักของ 
บริษัท วาจะทำอยางไรถึงจะสามารถ 
สรางความนาเชื่อถือได แตโชคดีที่เรา 

ไดนักลงทุน (Investors) ที่ยอมเอา 
เงินทุนมาใหเราใชทดสอบโมเดลกอน 
และเนื่องจากบริษัทเราเปน Social 
Enterprise ทำใหสามารถขอเงินทุน 

จากองคกรไดคอนขางมาก ทำใหเรา 
สามารถทดสอบโมเดลกับเกษตรกรและ 
วิเคราะหผลความแมนยำของโมเดล 
ออกมาใหธนาคาร หรือบริษัท ตางๆได 
ซึ่งตอนนี้เราให credit เกษตรกรผาน 
credit score มากกวาแสนเหรียญ 
แลวในประเทศปากีสถาน”

ปจจุบัน RICULT ใชงานจริงแลว 
ในประเทศปากีสถาน โดยปลอยสินเชื่อ 
ใหเกษตรกรไปแลวกวา 170 ราย คิด 
เปนมูลคาถึง 1 แสนเหรียญดอลลาร 
สหรัฐ

การนำมาใช้กับ
ประเทศไทย 

“Model ท่ีใชในประเทศปากีสถาน 
ตอนน้ีใชไดกับพืชบางชนิด เชน ขาวโพด 
มัน ซึ่งการนำมาใชกับพืชชนิดอื่นหรือ 
ในประเทศไทยอาจตองมีการปรับให 
เหมาะสมกับพื้นที่ วัฒนธรรม และ 

สภาพแวดลอมอีกทีหนึ่ง แตโดยสวน 
มาก Model ยังคงเหมือนกันประมาณ 
80% ซ่ึงตอนน้ียังอยูในข้ัน exploration 
stage สำหรับประเทศไทย”

แรงบันดาลใจ 
คน Social Enterprise 

“ผมรูสึกวาถาเรารูจัก และเขาใจ 
ความตองการและปญหาของลูกคา 
อยางแทจริง ประกอบกับการมีทีม 
งานที่ครอบคลุมในทุกดานของบริษัท 
เชน ผมมีความเชี่ยวชาญดานธุรกิจ มี 
Co-founder ท่ีเช่ียวชาญดาน Machine 
Learning และ Predictive Analytics 
ซึ่งชวยใหบริษัทมีความยั่งยืน การทำ 
Social Enterprise สามารถทำได 
จริง และสามารถหากำไรได ในขณะ 
เดียวกันก็สามารถตอบแทนประโยชน 
สูสังคมไดดวย เพียงแตเราตองหาจุด 
นั้นใหเจอ และอาจตองใชเวลามาก 
กวาธุรกิจทั่วไปหนอย แตผมคิดวา 
มันสามารถทำไดจริงๆ และอยากให 
ธุรกิจ Social Enterprise เกิดใน 
ประเทศไทยและชวยพัฒนาประเทศ 
ไทยเยอะๆ ครับ”

สิ่งที่ RICULT ทำคือ การพิจารณาให้สินเชื่อ 

เกษตรกรรายย่อย ธุรกิจนี้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

อย่าง Machine Learning และภาพถ่ายจาก 

ดาวเทียมมาใช้ในโมเดลธุรกิจนี้ด้วย ซึ่งในประเทศ 

ไทยยังไม่ค่อยมีใครทำด้านนี้ และปัญหาที่เกษตรกร 

ขาดปัจจัยด้านเงินทุน เป็นปัญหาใหญ่สำหรับ 

สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่มีใครลงมือทำ 

อย่างจริงจัง ผมจึงสนใจทำตรงนี้ คิดว่าเราน่าจะ 

พัฒนางานให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้บ้าง
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ด
ä´Ã¿ŠàÁ· (Drivemate) ÊμÒÃ�μÍÑ¾¹ŒÍ§ãËÁ‹ Car sharing áË‹§áÃ¡¢Í§ä·Â ËÃ×Íá¾Åμ¿ÍÃ�ÁãËŒºÃÔ¡ÒÃ 

Ã¶àª‹Ò ©Õ¡¡®¡ÒÃ»Å‹ÍÂàª‹ÒáÅÐàª‹ÒÃ¶áººà´ÔÁæ â´Âà» �´âÍ¡ÒÊãËŒà¨ŒÒ¢Í§Ã¶ÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́¼‹Ò¹Ã¶μ¹àÍ§ 

â´Â Drivemate à»š¹àËÁ×Í¹μ ÑÇ¡ÅÒ§ãËŒ¼ÙŒ»Å‹ÍÂàª‹ÒÃ¶Â¹μ� ¡Ñº¼ÙŒ·Õèμ ŒÍ§¡ÒÃàª‹ÒÃ¶Â¹μ�ÁÒ¾º¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ 

¶Ù¡μ ŒÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ â´Â¡ÒÃ¹ÓÁÒ»Å‹ÍÂãËŒàª‹Òº¹á¾Åμ¿ÍÃ �Á¢Í§ Drivemate ·ÕèãËŒà¨ŒÒ¢Í§Ã¶ÊÒÁÒÃ¶¡ÓË¹´ 

ÃÒ¤Ò»Å‹ÍÂàª‹Òä´Œ´ŒÇÂμ ÑÇàÍ§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒàª‹Ò Drivemate ÊÃŒÒ§ÁÔμ ÔãËÁ‹ã¹¡ÒÃàª‹ÒÃ¶ã¹ÃÒ¤Ò·ÕèàÍ×éÍÁ¶Ö§ μÍºâ¨·Â � 

¼ÙŒàª‹Ò·Õèμ ŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂº·ºÒ· ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃàª‹ÒÃ¶·Õèáμ¡μ ‹Ò§ã¹áμ ‹ÅÐª‹Ç§àÇÅÒ 

áÅÐâÍ¡ÒÊ â´ÂÁÕÃ¶ãËŒàÅ×Í¡àª‹ÒËÅÒ¡ËÅÒÂÃØ‹¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ Eco cars, SUV cars ,Luxury cars ÃÇÁä»¶Ö§ Sport 

cars ¨Ò¡¡ÒÃàª‹ÒÃ¶§‹ÒÂæ áºº on demand ¼‹Ò¹ Drivemate Application áÅÐ Website â´ÂÁÕ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ ºÃÔÉÑ· 

áÍÅàÍçÁ¨Õ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) Ë¹Öè§ã¹ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ãËŒ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à¨ŒÒ¢Í§Ã¶ 

áÅÐ¼ÙŒàª‹ÒÃ¶ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊºÒÂã¨ äÃŒ¡Ñ§ÇÅ ¡Ñº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãËŒ/ãªŒºÃÔ¡ÒÃàª‹ÒÃ¶ ¨Ò¡ä´Ã�¿àÁ·   

ทำไมไมนำเวลาเหลานั้นมาเพิ่มมูลคา 
ประกอบปจจุบัน ไลฟสไตลของคนเมือง 
ก็เปลี่ยนไป ตองการเที่ยวดวยตัวเอง 

มากขึ ้น ไมอยากไปรวมกับกรุ ปทัวร 
หรือไปรถโดยสาร อยากจะขับรถไป 
เที่ยวเองเพื่อความสะดวกสบายในการ 
เดินทางในสวนของมูลคาตลาดรถเชา 

นั้นอยูที่ประมาณ 3 หมื่นลานบาท จึง 
มองเห็นโอกาสทางการตลาด เริ่มเปด 
เว็บไซตครั้งแรกของ Drivemate โดย 

โปรโมทผานทางโซเซียลมีเดียตางๆ 
ทำโปรโมชั่นไมเก็บคาคอมมิชชั่นใน 6 
เดือนแรก ซึ่งไดผลตอบรับดีมาก มีคน 
มาปลอยเชาเพิ่มขึ้นทุกวัน”

คุณศิลปรัฐ สุขวัฒนศิริ หรือ คุณ 
ออง CEO & FOUNDER ผูรวมกอตั้ง 
“Drivemate” กลาววา “ไดเห็นโมเดล 
ธุรกิจนี ้จากตางประเทศในลักษณะ 
คลายๆ กัน เชน AirBnB ที่นำบานมา 
ปลอยเชา หรือ Uber ที่นำรถยนตสวน 
ตัวมารับสงผูโดยสาร ซ่ึงในหลายประเทศ 
มีผลตอบรับที่ดี จึงอยากจะนำมาปรับ 
ใชในเมืองไทย ซึ่งไดเห็นถึงปญหาของ 
การเชารถในเมืองไทยที่มีราคาคอนขาง 
สูง แบรนดรถยนตไมหลากหลายพอ 
จะตอบสนองความตองการของผูเชาที่ 
มีความหลากหลาย จากการสำรวจผูมี 
รถยนตพบวา จะใชรถเฉลี ่ยวันละ 5 
ชั่วโมง อีก 19 ชั่วโมงถูกจอดทิ้งไวไม 
ไดใชใหประโยชน จึงเกิดความคิดที่วา 

จากข้อมูลวิจัยหรือการสอบถามจากคนส่วนใหญ่ 
พบว่า ปัจจุบันคนที่มีรถจะใช้รถเฉลี่ยประมาณ 
5 ชั่วโมงต่อวัน อีก 19 ชั่วโมงถูกจอดทิ้งไว้ 
ไม่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ เลยเกิดความคิดที่ว่า 
ทำไมไม่นำเวลาเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่า โดยหลักการ 
จะคล้ายกับ AirBnB ที่นำบ้านมาปล่อยเช่า  

Startup ขับได้แชร์ได้ 
DRIVEMATE

ศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ
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“จากขอมูลวิจัยหรือการสอบถาม
จากคนสวนใหญ พบวา ปจจุบันคน 
ที่มีรถจะใชรถเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมง 
ตอวัน อีก 19 ชั่วโมงถูกจอดทิ้งไวไมถูก 
ใชใหเปนประโยชน เลยเกิดความคิดที่ 
วา ทำไมไมนำเวลาเหลาน้ันมาเพ่ิมมูลคา 
โดยหลักการจะคลายกับ  AirBnB ที่ 
นำบานมาปลอยเชา  ปญหาอีกขอที่เรา 
พบเจอคือ เรื ่องของราคาคาเชารถที่ 
ทุกวันคอนขางสูง บวกกับที่รถเดิมๆ 
ไมมียี่หอที่หลากหลาย

“แพลตฟอรม ท่ีรองรับในประเทศ 
ไทย คนมีรถแตผอนไมไหว ถาอยากหา 
รายไดเสริมจากรถ ก็ไมรู จะปลอยที่ 
ไหน สวนคนที่จะเชาออนไลนบางคน 
อาจจะไมอยากใชบัตรเครดิตแตอยาก 
โอนเงินมากกวา เนื่องจากสวนใหญรถ 
เชาจะใชบัตรเครดิต แตของเรามีทั ้ง 
โอนเงินและบัตรเครดิต ซึ ่งเปนทาง 
เลือกใหเขามากข้ึน เราคิดวาน่ีเปนปญหา 
ที่เราสามารถชวยแกไขได และยังเปน 
Business Model ที่มีในหลายประเทศ 
และไดรับ Feedback ที่ดี”

กลุ่มเป้าหมาย 
และข้อจำกัด
ของการใช้บริการ

กลุมเปาหมายท่ีใชบริการ แบงเปน 
หลายประเภท สวนใหญอายุประมาณ 
30 ป เปนคนที่มีรถหลายคันหรือมีรถ 
หรู แตจอดทิ้งไวไมไดใชบาง หรือบาง 
คนไมไดทำงานแตอยากนำรถมาปลอย 
เชาก็มี เนนกลุมเปาหมายคนไทย 100% 
ดวยเหตุผลท่ีตองการทดสอบ Behavior 
คนที่มาใช เพื่อจะนำไปพัฒนาการ 

ทั้งหมดอยูที่ 30,000 ลานบาท ถา 
เปนภูมิภาค South East Asia อยูที่ 
300,000 ลานบาท ซึ่งมองวาโมเดลนี้ 

สามารถทำซ้ำได สามารถเติบโตที่ไหน 
ก็ได มองวาตลาดคอนขางใหญ โดย 
การลงทุนครั้งแรกอยูที่ 10 ลานบาท 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก DTAC

บริการใหดียิ่งขึ้น และเจาของรถที่จะ 
ใชบริการ Drivemate อายุรถจะตอง 
ไมเกิน 7 ป และตองมีระยะวิ่งไมเกิน 

100,000 กม. เพื่อเปนการรับรอง 
เบื้องตนวา รถคนนั้นยังใชการไดดี 
รวมถึงรถทุกคันจะตองมีการเช็คประวัติ 
อาชญากรรม อีกดวย

การศึกษามูลคาทางการตลาด 

คนส่วนใหญ่จะพูดว่า สตาร์ทอัพ Fail 95% 
จะบอกว่า SMEs ก็ไม่ต่างกัน มันคือชีวิตการเป็น 
ผู้ประกอบการเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะลง 
สนามไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือสตาร์ทอัพ ใจต้องสู้ 
ต้องเชื่อในสิ่งที่คิดว่าสักวันหนึ่งต้องสำเร็จ   
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ธุรกิจไปได้สวย
ด้วยบริการที่แตกต่าง

อยางตอนนี้เรามี 35 จังหวัด  ถา 
สมมติวาลงเครื่องแลวตองการเชาแบบ 
Last minute เราคงไมสามารถสูได 
เราอยากไดคนที่วางแผนการเดินทาง 
จริงๆ Last minute คอนขางเสี่ยงกับ 
เรื ่องรถหายซึ ่งคนที ่ไมวางแผนอะไร 
เลยคอนขางเสี่ยงอยูแลว คนที่เรงรีบ 
เอกสารก็จะไมคอยครบ ซึ่งถาเอกสาร 
ไมครบเราจะไมปลอยเลย  นอกจากนี้ 
เรายังดึงคนขับรถตูเขามา อยูในแพลต- 
ฟอรมเราเชนกัน ซึ่งไมได มีแครถเชา 
แตรถจะมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ เชา 
รถขับเอง, เชารถพรอมคนขับ, เชารถ 
ออกงานอีเวนท และเชารถหรู  สวน 
มากคนจะเชารถไปออกงานหรือถาย 
ละคร โดยสิ่งที่บริการ Drivemate 
ตางจากรถเชาทั่วไปคือ การสงรถให 
ถึงที่โดยคนขับรถไปสงใหถึงบาน หรือ 
จุดนัดพบ เชาจังหวัดไหน ผูเชาตอง 
คืนจังหวัดนั้น

ไดรฟเมทในฐานะคนกลาง จะ 
ทำหนาที ่ชวยอำนวยความสะดวกให 
กับคนทั้งสองฝาย และแทนที่ผูเชาจะ 
ตองเดินทางไปรับรถเอง ขณะที่รถใน 
ระบบของไดรฟเมทซึ่งเปนรถบานซึ่ง 

เปนบานมีอยูทุกหนทุกแหงยากตอการ 
เดินทาง ทางไดรฟเมทจึงชวยจัดการ 
ดวยการมองหารถบานที่อยูในละแวก 
เดียวกันกับผูเชาไวใหบริการ

"ขณะที ่ เราจะช วยเจ าของรถ 
สกรีนผูเชาวาเปนใคร มีประวัติเปน 
อยางไร เขาจะใชเดินทางไปที่ไหน เรา 
จะชวยสกรีนใหทุกอยาง ถาวันไหนที่ 
มีคิวลูกคาตองการใชรถ เราจะติดตอ 
เจาของรถ ใหขอมูลผูเชาพรอมกับถาม 
เขาวาอยากปลอยไหม เขาโอเคไหม 
สุดทายเจาของรถจะเปนคนตัดสินใจ"

โมเดลธุรกิจ 
Drivemate 

สำหรับรายไดของไดรฟเมทจะมา 
จากสองทาง หนึ่ง เปนคาคอมมิชชั่น 
จากฝงเจาของรถ 25% สอง จะเก็บ 
คาฟ 300 บาทจากฝงผูเชาตอ 1 
transaction ปจจุบันมีจำนวนรถที่ 
เขารวมกับ Drivemate จำนวน 6,000 
คัน มีจำนวนผูใชบริการกวา 20,000 
ราย ณ เดือนตุลาคม 60 และมีจำนวน 
40,000 ราย .ในเดือนพฤศจิกายน 60 
และใหบริการครอบคลุมจังหวัดหลัก 
จำนวน 35 จังหวัด ซึ่งเปนจังหวัด 
หัวเมือง และเมืองทองเที่ยว สวน 

ประเภทรถที่ใหบริการปจจุบัน ไดแก 
ประเภทรถ Eco Car, Suv, Luxury 
Car จุดเดนคือ การสงรถถึงที่ ผูใช 
บริการจะจายดวยการโอนหรือเงินสด 
หรือ บัตรเครดิต ไดหมด มี Strategic 
Partner คือ LMG Insurance คุมครอง 
รถ และผูขับขี่

ชองทางการบริการ ใชชองทาง 
หลักเริ่มดวยเวบไซด กอนจะพัฒนาตอ 
ดวยการใชบริการผาน Application 
นอกจากนี ้ยังไดเชื ่อมโยงการบริการ 
ผานออนไลน อื่นๆ เชน pantip.com 
และ kaidee.com เปนตน

ข้อคิดฝากไปถึง 
Startup รุ่นใหม่

จริงๆ ไมรูดวยซ้ำวาคือสตารทอัพ 
เราก็ทำ SMEs มา เห็นวามีโมเดลนี้ที่ 
ตางประเทศเลยศึกษาดูและอยากให 
มีในเมืองไทย เทานั้นเองจริงๆ ครับ 
แตพอเขามาสัมผัสสตารทอัพก็ไดรูวา 
ตางจาก SMEs มากโดยสามารถโต 
แบบกาวกระโดดเปน 1000% ตอป 
เรามองวาสตารทอัพก็เหมือน SMEs 
แหละ คนสวนใหญจะพูดวา สตารทอัพ 
Fail 95% จะบอกวา SMEs ก็ไมตาง 
กัน มันคือชีวิตการเปนผูประกอบการ 
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถาคุณจะลง 
สนามไมวาจะเปน SMEs หรือสตารทอัพ 
ใจตองสู ตองเชื่อในสิ่งที่คิดวาสักวัน 
หนึ่งตองสำเร็จ   อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ 
คือเรื่องของการลงทุน ซึ่งถาวันหนึ่ง 
มันหมดเราอาจจะทอ  จริงๆไอเดียที่ 
เราคิดอาจเปนไปไดก็ได แตอาจจะไม 
ถูกจังหวะ ไมถูกปญหามากกวา
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ฉบับที่แลวไดกลาวถึง 4 
ดานของการทำนวัตกรรม 
ฉบับไอดีอี (IDE) ในฉบับ 

นี้เราจะพูดคุยกันตอ วา นวัตกรรม ทำ 
อยางไร ซ่ึงการทำนวัตกรรมฉบับไอดีอี 
(IDE) มี 4 ดานดวยกัน โดยแบงออก 
เปนการทำนวัตกรรมในดาน 1) คุณคา 
(Value) 2) สำหรับใคร (Whom) 3) 
ทำอยางไร (How) และ 4) ทรัพยากร 
และขีดความสามารถ (Resource and 
Capability)  กอนจะเขาไปสูแตละดาน 
ทราบไหมครับวา อะไรคือแกนหลักสำคัญ 
ในการสรางนวัตกรรม คิดวาอะไรกัน 
บางครับ ฉบับนี้เรามาดูแตละดานกัน 
ครับ และตอนจบลองตอบกันดูวา อะไร 
คือแกนหลักสำคัญในการสรางนวัตกรรม

1. คุณค่า 
“Value”

เร่ิมตนดวยคุณคา (Value) “คุณคา” 
คืออะไร แลวคุณคาสรางนวัตกรรมได 
อยางไร สวนใหญแลวผูประกอบการมัก 
เขาใจผิดวาหากจะสรางนวัตกรรมใหม 
จะตองผลิตและหาสินคาและบริการใหม 
แตแทจริงแลว หนาที่ของผูประกอบ 
การคือ “การสรางและสงมอบคุณคา 

ฉ
ผานสินคาและบริการ” ดังน้ันผูประกอบ 
การจะตองเขาใจวา “คุณคา” ท่ีตองการ 
สงมอบคืออะไร ถาเขาใจแลวถึงจะ 
สามารถคนหากระบวนการบริการ ตัว 

ผานที่จับตองได (สินคาหรือผลิตภัณฑ) 
ซึ่ง “คุณคาใหม เปรียบเสมือน ความ 
ตองการใหม” เม่ือเราหาและเขาใจคุณคา 
ใหมแลวไมจำเปนวาจะตองใชกระบวน 
การใหมหรือเทคโนโลยีใหม ก็ถือไดวาเรา 
ไดสรางนวัตกรรมใหมแลว ยกตัวอยาง 
เชน รานสะดวกซ้ือท่ีเรารูจักกันในตลาด  
หากถามวา คุณคาของรานสะดวกซ้ือ 
คืออะไร แนนอนสวนใหญมักตอบวา 
“สะดวก” แตเม่ือพิจารณาถึงผูประกอบ 
การที่คิดโมเดลทางธุรกิจนี้จะตองเขาใจ 
คำวา “สะดวก” ในมุมมองท่ีหลากหลาย 
ไมวาจะเปนสะดวกท่ีจะซ้ือ เลยตั้งราคา 

ที่จายไดงาย สะดวกท่ีจะไปเม่ือไรก็ได 
เลยเปด 24 ชั่วโมง สะดวกในการหา 
ราน เลยมีสาขามากมาย ดวยเหตุนี้เอง 
การเกิดของรานสะดวกซ้ือจึงตอบสนอง 

ความตองการของลูกคา ดวยเหตุที่วา 
“ลูกคาจะซ้ือสินคาหรือบริการก็ตอเม่ือ 
คุณคาที่ไดรับมากกวามูลคาราคาที่ 
จายไป”

ดังนั้นการสรางคุณคาใหม จึงเปน 
แนวทางในการสรางนวัตกรรมใหม เมื่อ 
หาคุณคาใหมยอมทำใหมีโอกาสท่ีในการ 
หาลูกคาที่ตองการคุณคาใหมนั้นเอง 

2. สำหรับใคร 
“For Whom”

กระบวนการสรางนวัตกรรมใน 
ดานที่ 2 …สำหรับใคร (For Whom) 

หน้าท่ีของผู้ประกอบการคือ “การสร้างและส่งมอบ 
คุณค่าผ่านสินค้าและบริการ” ดังนั้นผู้ประกอบการ 
จะต้องเข้าใจว่า “คุณค่า” ท่ีต้องการส่งมอบคือ 
อะไร ถ้าเข้าใจแล้วถึงจะสามารถค้นหากระบวนการ 
บริการ ตัวผ่านที่จับต้องได้ (สินค้าหรือผลิตภัณฑ์) 
ซึ่ง “คุณค่าใหม่ เปรียบเสมือน ความต้องการใหม่”
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ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

ไอ ดี อี (IDE) ภาค
“นวัตกรรมทำอย่างไร”



ดานนี้เปนสิ่งที่ผู ประกอบการหลายๆ 
คนมักจะคิดวาไมเกี ่ยวกับการสราง 
นวัตกรรม ซึ่งในความจริงสามารถทำได 
และผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ 
ตางเขาใจในสวนน้ีอยางชัดเจน

สำหรับใคร ในที่นี้หมายถึงคนที่ 
ไดรับคุณคาน้ัน และ “คนในท่ีน้ีหมายถึง 
ลูกคา” ส่ิงท่ีผูประกอบการจะตองเขาใจ 
ตลอดคือ ธุรกิจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมี 
ลูกคาซ้ือสินคาและบริการคุณ หากคุณ 
คิดวาการทำธุรกิจคือการผลิตสินคาและ 
สรางบริการแตไมมีใครมาใชบริการหรือ 
ซื้อสินคาคุณ สิ่งนั้นไมใชธุรกิจ ดังนั้น 
การสรางนวัตกรรมผานมิติดาน “สำหรับ 
ใคร” นั้นก็คือการหาลูกคาใหม ลูกคาที่ 
ไมเคยใชบริการ ไมเคยใชสินคาที่ทานมี 
มากอน ผูประกอบการไมควรจะยึดติด 
กับการจับปลาในนานน้ำที่มีเรือจับปลา 
เยอะ เนื่องจากวามีการแขงขันกันสูง 
จนกลายเปนทะเลแดง (Red Ocean) 
การหาปลาที่นานน้ำใหมซึ่งเปนทะเลที่ 

ภาพประกอบ : https://www.uber.com/th/
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สวยงาม (Blue Ocean) จึงเปนสิ่งที่ผู 
ประกอบการจะตองออกไป เพราะท่ีน้ัน 
จะมีเรือจับปลานอยกวา และมีลูกคาที่ 
ไมเคยไดรับสินคาหรือบริการทานเลย 
อยาลืม!!! คำวานวัตกรรม จะตองมา 
จากคำวาใหมและขายได ดังนั้นการหา 
ลูกคาใหมและขายไดจึงเปนนวัตกรรม 
ดวยเหตุนี้เองการเสาะแสวงหานานน้ำ 
ใหมจึงถือวาเปนการสรางนวัตกรรม 
นอกจากนี้สิ ่งที่ผู ประกอบการจะตอง 
คำนึงถึงตลอดคือคุณคาที่สงมอบนั้น 
สำหรับคนๆ นั้นจะตองจับคูกันไดอยาง 
พอดี หาไมแลวเคาก็จะไมยอมที่จะจาย 
สินคาหรือบริการนั้นเพื่อใหไดคุณคา 

นั้นไป 
ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับการสรางนวัตกรรม 

ในดานนี้คือ “คุณตองหาคน (สำหรับ 
ใคร) ที่ตองการคุณมากท่ีสุด” กลาว 
คือ ลูกคาคนแรกท่ีตองการคุณมากท่ีสุด 
กอนแลวลูกคาคนอื่นจะตามมาแลว 

3. ทำอย่างไร  
“How”

การสรางนวัตกรรมในดานที่ 3 ซึ่ง 
ไดแก “ทำอยางไร: How?” ซึ่งคนสวน 
ใหญคิดถึงวิธีการน้ีเปนวิธีแรกแตมักไมได 
มองในทุกมิติ ทำใหกลายเปนขอจำกัด 
ของผูประกอบการ การสรางนวัตกรรม 

ในดานนี้มักจะมีการเริ่มตนดวยการทำ 
วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อหาวิธีการ 
ใหม กระบวนการใหม ซ่ึงผูประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญมักคิด 
วาจะตองลงทุนมากและไมมีงบประมาณ 
ดำเนินการ และคิดอีกวามีความเสี่ยง 
และจะไมไดคืนทุน แทจริงแลวคำวา 
“การวิจัยและพัฒนา” สามารถทำไดใน 
ทุกระดับและทุกมิติ อาจจะไมจำเปน 
ตองเปนการสรางหองทดลอง ซื้อเคร่ือง 
มือทดลอง หรือลงทุนจางนักวิจัย เพื่อ 
คิดคนและพัฒนาสินคาใหม แตความ 
จริงแลวการวิจัยและพัฒนาสามารถริเร่ิม 
ไดจากตนเอง สิ่งเล็กๆ รอบตัว เชน การ 

ภาพประกอบ : https://www.okusnofood.com/
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สังเกต และการทดลองขนาดเล็ก จาก 
กระบวนการเดิมเปนกระบวนการใหม 
แมแตคำพูดของพนักงานตอนรับในการ 
ใหบริการเมื่อเจอลูกคา การลองสูตร 
อาหารใหม หรือเปลี่ยนวิธีการจัดวาง 
อาหาร ตางเปนนวัตกรรมที่สามารถ 
สรางใหมไดในดานนี้ 

สิ่งที่ผู ประกอบการตองคำนึงถึง 
คือการติดตามผลลัพธจากการทดลอง 
เพื่อทราบไดวาจะตองปรับปรุง พัฒนา 
ในดานใดตอไป การทดลองและพัฒนา 
อยางตอเน่ืองแมเพียงเล็กนอย ก็สามารถ 
สรางโอกาสในการสรางนวัตกรรม ทาย 
สุดน้ี สิ่งที่สำคัญคือ “ตองเปดใจยอม 
รับความลมเหลวขึ้นจากการทดลอง 
เพราะวาถามันไมลมเหลวแสดงวาคุณ 
ยังไมไดสรางนวัตกรรมท่ีเพียงพอ”  

4. ทรัพยากรและ
ขีดความสามารถ 
“Resource and 
Capability”

ดานที่ 4 ซึ่งเปนดานสุดทายของ 
การสรางนวัตกรรม ไดแก “ทรัพยากร 
และขีดความสามารถ (Resource and 
Capability)” กันครับ ที่มาในการสราง 
นวัตกรรมในดานนี้มาจากคำนิยามของ 
กูรูดานนวัตกรรมและการประกอบการ 
“ศาสตราจารย ชุมปเตอร (Schumpeter)” 
ท่ีไดกลาวในสวนหน่ึงของนิยามของคำวา 
“นวัตกรรม”  วาวัตถุดิบใหมเปนสวน 
หนึ่งของนวัตกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน 
ทรัพยากรใหมนั้นเอง 

ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก Uber 
หรือ Airbnb ไดมีการสรางนวัตกรรม 

ในดานน้ี โดยตนกำเนิดของ Uber เกิด 
ขึ้นในเมืองซานฟรานซิสโก แคลิฟอเนีย 
สหรัฐอเมริกา ผูกอตั้ง Uber ไมไดขับ 
รถและจำเปนจะตองใชบริการ Taxi แต 

วา Taxi  มีระบบสหภาพหรือสหกรณที่ 
ควบคุมกันเองในแงของจำนวนรถเพื่อ 
รักษารายไดของกลุม จึงกอใหเกิดปญหา 
ไมสามารถหารถไดหรือเรียกแลวไมไป 

ซึ่งคลายคลึงกับบานเรา เมื่อผูกอตั้ง 
Uber ไดไปเห็นรถรับสงลีมูซีนท่ีสนามบิน 
ที่จอดอยูเฉยๆ แตสามารถรับสงไดถูก 
ตองตามกฎหมาย จึงลองถามคนขับรถ 
วาหากโทรมาใหไปรับสงจะใหบริการ 
หรือเปลา ปรากฏวาคนขับรถตอบตกลง 
เพราะดีกวาอยูเฉยๆ เหตุนี้เองการหา 
ทรัพยากรใหมที่กลาวมา จึงเปนที่มา 
ของการสรางนวัตกรรมใหมในการให 
บริการรถแทกซ่ี ในขณะท่ี Uber ไมมี 
รถแมแตคันเดียว ในสวนของ Airbnb 
ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโรงแรม  
ผูกอตั้งประสบปญหาในการหาโรงแรม 
โดยเฉพาะในวันที่มีการประชุมสัมมนา 
หรือวันหยุดยาว แตเห็นหองของบาน 
คนในพ้ืนท่ีถูกท้ิงไวและไมไดใชประโยชน 

ซ่ึงก็คือทรัพยากรใหม จึงไดสรางรูปแบบ 
ธุรกิจออกมา ดวยเหตุน้ีหากเราสามารถ 
คนหาทรัพยากรและขีดความสามารถ 
ใหมๆ ที่คนอ่ืนๆ มองขามไปยอมสราง 

นวัตกรรมขึ้นมาได สำหรับคนไทยก็มี 
เหมือนกันหากเคยทานขนมอบกรอบที่ 
ทำจาก “คางกุง” ก็เปนอีกแบบหน่ึงที่ 
หาทรัพยากรใหมเชนเดียวกันครับ  

พอเห็นภาพไหมครับวา นวัตกรรม 
ทำอยางไร และ แกนหลักสำคัญในการ 
สรางนวัตกรรมโดยเฉพาะผูประกอบการ 
ที่เริ่มตนธุรกิจใหม ก็คือ “คุณคา”  นั่น 
เอง ซึ่ง “คุณคาแตกตางจากมูลคา” 
นะครับ อธิบายใหเห็นภาพก็คือ “คุณคา 
คือส่ิงท่ีคุณไดรับ มูลคาคือส่ิงท่ีคุณจาย 
ไป” จุดสำคัญก็คือ หาคุณคา ที่ตอบ 
โจทยตอวาสำหรับใคร ดวยวิธีการใด 
และตองใชทรัพยากรอะไร ที่คือการ 
ทำนวัตกรรมแบบปฐมบทครับ ฉบับ 
หนามาเปดภาคใหมกันตอสำหรับไอดีอี 
กันตอครับ

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงคือการติดตาม 
ผลลัพธ์จากการทดลองเพ่ือทราบได้ว่าจะต้อง 
ปรับปรุง พัฒนาในด้านใดต่อไป การทดลองและ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถ 
สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  ท้ายสุดนี้ สิ่งที่ 
สำคัญคือ “ต้องเปิดใจยอมรับความล้มเหลวขึ้น 
จากการทดลองเพราะว่าถ้ามันไม่ล้มเหลวแสดงว่า 
คุณยังไม่ได้สร้างนวัตกรรมที่เพียงพอ”  
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จากฉบับท่ีแลว ผมไดเสนอ 
เรื่องวิวัฒนาการของธุรกิจ 
ครอบครัว ฉบับนี้ขอนำ 

เสนอเรื่อง การสื่อสารของคนสองรุน 
ธุรกิจครอบครัวนั ้นมีความแข็งแกรง 
และไดเปรียบธุรกิจอื่นเพราะผูบริหารมี 
ความผูกพันรักใครสามัคคีกันมาก แต 
ก็มีความซับซอนกวาธุรกิจประเภท 
อื ่นตรงที ่ม ีประกอบไปดวยความรัก 
ความผูกพันและสัมพันธภาพของคน 
ในครอบครัวเปนสำคัญ ซึ่งจำเปนตอง 
มีการสรางดุลยภาพและการบริหาร 
จัดการระหวางครอบครัวและธุรกิจใหดี 
โดยในครอบครัวนั ้นประกอบไปดวย 
คนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งเมื่อทำงาน 
รวมกันจึงกอใหเกิดปญหาหลายอยาง 
โดยเฉพาะในเรื ่องของความคิดตาง 
ระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่ง 
อาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งในเรื่องของ 
ลักษณะวัฒนธรรมไทยที่มีการสื่อสาร 
กันนอย การอบรมเลี้ยงดูลูกในแตละ 
ครอบครัว (Parenting) และชองวาง 
ระหวางวัย (Generation Gap) เปนตน 
โดยเฉพาะปญหาเรื่องชองวางระหวาง 
วัยเกิดจากแตละรุนลวนมีความแตกตาง 
ทั้งในเรื่องวัย ความคิด ประสบการณ 

จ
สไตลการทำงานของแตละคน จนทำให 
เกิดปญหาขึ้น ชองวางระหวางวัย จึง 
เปนประเด็นที่แผขยายเปนวงกวางใน 
สังคมของการทำงาน โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งในธุรกิจครอบครัวที่ประกอบไปดวย 
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 
โลกครั้งที่ 2 อายุตั้งแต 66 ปขึ้นไป 
และคนเหลานี้ถือเปนรุนกอตั้งบริษัท 
สวน Generation B (Baby Boomers) 
เปนรุนลูกของ Builders และคนรุนนี้ 

จะมีลูกมาก อายุเฉลี่ยตั้งแต 46-65 ป 
และตอนนี้คนรุนนี้เปนผูบริหารระดับ 
สูง Generation X คนรุนนี้เปนรุนลูก 
ของ Generation B อายุประมาณ 
31-45 ป ขณะที่ Generation Y เปน 
คนรุนใหม มีวิถีชีวิตที่ทันสมัย ชอบ 
เทคโนโลยี และสิ่งอำนายควาสะดวก 
ตางๆ อายุประมาณ 17-30 ป ดังนั้น 
การทำความเขาใจในชองวางระหวาง 
วัย จะชวยบรรเทาปญหาการทำงาน 
ตลอดจนเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง 
วัยใหเขาถึงกัน ทั้งนี้เนื่องจากคนแต 
ละรุนมีจุดออน จุดแข็ง ความเชื่อและ 
ทัศนคติที่แตกตางกัน การที่จะสลาย 
ชองวางระหวางวัยนั้นจึงเปนเรื่องที่ตอง 
เรียนรูการเคารพสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพ 
ทางความคิด และมองใหเห็นเปนปกติ 
ในความแตกตางที่ทุกคนสามารถที่จะ 
รักษาจุดยืนของตนเอง เพราะแมวาจะ 
มีความสัมพันธเปนพอแมลูกกัน ก็ไม 
สามารถเขาใจกันไดทุกเรื่อง  ดังนั้นการ 
ศึกษาเบื้องลึกของการเกิดและแนวทาง 
ในการเชื่อมโยงชองวางระหวางวัยจึงมี 
ความสำคัญตอการดำรงอยูและความ 
ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวอยางไมอาจ 
ปฏิเสธได
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ธุรกิจครอบครัว ตอน 
การสื่อสารของคนสองรุ่น
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การสื่อสาร คน 2 รุ่น
การสื่อสาร ทั้งสองรุนมีความตาง 

กันในเรื่องการที่รุนพอแมตักเตือน ติชม 
หรือการแสดงความเห็น หรือการส่ังสอน 
ซึ่งอาจใชถอยคำที่ทำรายจิตใจหรือพูด 
ตรงเกินไปโดยไมรูตัว แตก็ยืนยันวาทำ 
ดวยความรักและหวังดี ขณะที่รุนลูก 
เห็นวาบางคำพูดทำรายจิตใจมาก เกิด 
ความนอยใจวาไมเชื่อมั่นและไมศรัทธา 
ในตัวลูก ประกอบกับการที่รุนพอแมมี 
อาการหงุดหงิดอารมณคางจากท่ีทำงาน 
มาที่บาน การที่มักจะตอกย้ำความผิด 
พลาดของลูกซ้ำแลวซ้ำอีกหรือการตำหนิ 
ตอหนาคนอ่ืน แมบางคร้ังทำดีก็ไมชมเชย 
ใหกำลังใจ และในการทำงานอยากใหรุน 
พอแมพูดและอธิบายใหเขาใจมากกวา 
นี้ ขณะที่รุนพอแมเองก็เห็นวารุนลูกพูด 
กับพอแมดวยถอยคำท่ีกาวราวไมสุภาพ 
เชนกัน พบวาความแตกตางระหวางวัย 
เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการส่ือสาร 
ในครอบครัว เพราะในครอบครัวยอม 
ประกอบดวยคนหลายรุน แตละคนเกิด 
มาในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ทำใหมี 
แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่แตก 
ตางกันออกไป อันสงผลตอการสื่อสาร 
ที่ไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนำไปสู 
ลักษณะการทำงานที่แตกตางกันของ 
คนตางรุน จนอาจนำไปสูความขัดแยง 
จากการทำงานรวมกันระหวางคนตาง 
รุนขึ้นได 

รุ่นพ่อแม่
มีอายุ 50-66 ปี

กลุ มต ัวอย างร ุ นพ อแมม ีอาย ุ 
50-66 ป สวนใหญนั้นจึงอยูในรุน
Generation B พวกเขาทำงานดวย 

ความเพียรพยายามกับภาระหนาที่การ 
งานเพื ่อเลี ้ยงดูครอบครัวใหอยู รอด 
และมักภาคภูมิใจกับผลงานในอดีตและ 
ความสำเร็จที่ผานมาจึงชื่นชอบที่จะได 
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 

รุ่นลูกมีอายุ 25-49 ปี
ขณะที่รุนลูกมีอายุ 25-49 ป จึง 

มีทั้งที่อยูในชวง 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 
จะรับฟ ังคำติชม สั่งสอนและตักเตือน 
ของพอแมอยูแลว ขอเพียงใหคำพูดที่ดี 
รับฟงและใหกำลังพวกเขาบาง ซึ่งจาก 
การเปดในในการสนทนากลุมพวกเขาก็
เสนอทางแกปญหาวาคนทั้งสองรุนควร
มีการสื่อสารกันอยางเพียงพอ รับฟง 
กันและกัน หาเวลาคุยกันใหเขาใจดวย 
เหตุผล และมีความเห็นตรงกันวาตองการ 

เนื่องจากคนแต่ละรุ่นมีจุดอ่อน จุดแข็ง ความเชื่อ 
และทัศนคติที่แตกต่างกัน การที่จะสลายช่องว่าง 
ระหว่างวัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้การเคารพ
สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพทางความคิด และมอง 
ให้เห็นเป็นปกติในความแตกต่างที่ทุกคนสามารถ
ที่จะรักษาจุดยืนของตนเอง เพราะแม้ว่าจะมีความ 
สัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกกัน ก็ไม่สามารถเข้าใจกัน 
ได้ทุกเรื่อง  
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ใหทุกฝายส่ือสารกันดวยคำพูดท่ีดี ไมใช 
อารมณในการพูดคุยกัน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ 
ดานธุรกิจครอบครัว Wayne River 
เสนอแนะวาควรตั้งกฎในการประชุม 
ขึ้นและเครงครัดในการปฏิบัติโดยให 
ทุกคนมีสวนรวมในการสนทนาใหทุกคน 
ตองฟง จากนั้นจึงพูดและรับฟง

แตกต่าง.... 
มุมมองของคนสองรุ่น

รูปแบบการปรึกษาหารือกันของ 
คนสองรุนที่แตกตางกัน ทั้งสองรุนมี 
ความแตกตางกันในเรื ่องที ่รุ นพอแม 

เห็นวารุนลูกไมยอมปรึกษาเพราะคิดวา 
คิดวารุนพอแมลาหลังไมรูอะไร จึงมีการ 
เขาไปลวงลูกกันทำใหลูกก็ไมพอใจแต 
เปนเพราะลูกไมปรึกษาทำใหพอแมไม 
เขาใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรุนพอแม 
Generation B มีความภาคภูมิใจกับ 
ผลงานในอดีตและความสำเร็จที่ผานมา 
จึงชื ่นชอบการที ่ไดรับเกียรติและได 
รับความเคารพจากบุคคลอื่น จากการ 
สนทนากลุมพวกเขารูสึกเสียใจที่ลูกไม 
เห็นความสำคัญจากประสบการณอันมี 
คาของพวกเขา ไมปรึกษาทั้งที่เปนพวก 
เขาที่ถือวามีประสบการณสูง มีคุณคา 

สำหรับองคกร เพราะการเปลี่ยนแปลง 
มาหลายยุค ควรจะดึงประโยชนออกมา 
ใช บางครั้งจึงทำใหไมเขาใจลูกและเกิด 
การเขาไปลวงลูกกันซึ ่งนอกจากจะ 
ทำใหลูกไมพอใจแลว ยังไมเปนผลดีตอ 
ลูกเพราะการเขาไปแทรกแซงของพอแม 
จะทำใหเปนการยากที่ลูกจะดูมีความ 
สามารถและความนาเชื่อถือในสายตา 
ของคนอื่น 

ขณะท่ีรุนลูกก็เห็นวาบางคร้ังสงสัย 
วาเปาหมายของรุนพอแมกับรุนลูกเปน 
อันเดียวกันหรือไม บางทีความคาดหวัง 
ของทั้งสองฝายอาจไมตรงกัน เพราะ 
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รุนพอแมไมบอกเปาหมายที่ชัดเจนและ 
ใหลูกรับคำสั่งอยางเดียว ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจาก รุนลูก Generation X ตองการ 
ความชัดเจนและไมออมคอม ชอบความ 
ตรงไปตรงมา และชอบใหสื่อสารแบบ 
ไดใจความและตรงเปาหมาย และ 
Generation Y จะตองมีคนที่คอยให 
ความชวยเหลือเกื้อกูลการทำงานหรือ 
จัดใหมีพี่เลี้ยงใหคนกลุมนี้ และตองการ 
ความชัดเจนในการทำงาน วาสิ่งที่ทำ มี 
ผลตอตนเอง ตอหนวยงานอยางไร และ 
พวกเขาตองทำอะไรบาง  และเมื่องาน 
สำเร็จ พวกเขาก็พรอมที่จะเผชิญหนา 
กับสิ่งทาทายในระดับตอไป ซึ่งจากการ 
สนทนากลุมสองรุนเห็นตรงกันวาอยาก 
ใหมีการปรึกษากันและขอมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจดวย 

การเปิดใจรับฟัง
และให้โอกาส

การเปดใจรับฟงและใหโอกาส 
แสดงความสามารถ ทั้งสองรุนมีความ 
แตกตางกันในเรื่องที่รุ นพอแมเห็นวา 
เมื่อรุนลูกเสนอโครงการอะไรมาใหแลว 
รุนพอแมไมเช่ือฟง ทั้งนี้เปนเพราะรุน 
ลูกไมไดนึกถึงความเสี่ยงที่ตามมา นึก 
ถึงเพียงแตดานดีและความสำเร็จ ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะรุนพอแม Generation 
B มักเชื่อมั่นในตัวเองสูง แตมักจะไม 
คอยทันตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่ 
รวดเร็วและฉับพลัน คุนเคยกับการพินิจ 
พิเคราะหเจาะลึกลงในรายละเอียดอยาง 
รอบคอบและถี่ถวน โอกาสของความ 
ทาทายที่จะทำสิ่งแปลกใหมจึงคอนขาง 
ยาก สิ่งท่ีพวกเขาตองการคืองานสำเร็จ 

ดังนั้นแผนงานที่จะนำเสนอจึงควรตอง 
ลำดับเหตุการณ ความสำคัญ และ 
เหตุผลสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จ 
ของงาน เน่ืองจากพวกเขายึดติดกับความ 
จริง การนำเสนอสิ่งใหมๆที่ไกลตัวหรือ 

ตองใชจินตนาการ มักจะไดรับการปฏิเสธ 
ดังนั ้นเมื ่อรุ นลูกนำเสนอโครงการที ่ 
พวกเขาคิดวาขาดความรอบคอบหรือ 
เปนไปไมไดก็มักจะถูกปฏิเสธเชนกัน

ขณะท่ีรุนลูกเห็นวาการท่ีโครงการ 
ที่เสนอไปถูกปฏิเสธและยกเลิก หรือสั่ง 
งานไปแลวพอแมมาสั่งยกเลิกภายหลัง 
ทำใหรุ นลูกเสียใจและหมดไปในการ 
ทำงาน ขอใหไวใจรุนลูกเมื่อมอบหมาย 
งานใหแลวก็อยาแทรกแซงการทำงาน 
ขณะที่รุ นพอแมไมอยากใหรุ นลูกผิด 
พลาดแตรุ นลูกตองการเรียนรู ความ 
ผิดพลาดดวยตัวเอง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก รุนลูก Generation 
X เปนกลุมที่มีความพรอมในการลอง 
ผิดลองถูกและทาทายกับการเปลี่ยน 
แปลง เพื่อนำไปสูหนทางที่ดีและงาย 
ดายขึ้น ไมหยุดนิ่งในการนำเสนอความ 
คิดเห็นของตัวเอง ขณะที่ Generation 
Y ปรารถนาที่จะใหผูใหญที่เขาถือเปน 
ผูนำ พรอมรับฟงปญหาและเคารพใน 

ความคิดเห็นของพวกเขาดวยเชนกัน 
และชอบท่ีจะไดรับมอบงานหลายๆ อยาง 
ในหลายลักษณะ โดยคิดวาจะสามารถ 
ทำไดสำเร็จในทุกชิ้นที่ไดรับมอบหมาย 
มีความทะเยอทะยาน ชอบการเปลี่ยน 

แปลง กลาคิด กลาทำ กระตือรือรน มี 
ไอเดียใหมตลอดเวลา ซึ่งไมวาจะเปน 
รุนใดตางก็ตองการการยอมรับและความ 
ตระหนักในคุณคาของแตละคน ดังจะ 
เห็นไดจาก Generation B ตองการให 
ความคิดเห็นของพวกเขามีน้ำหนักและ 
ทุกคนตองทำตาม เพราะจากประสบ- 
การณที่ผานมาเขาเห็นวานี่คือสิ่งที่ดีที่ 
สุดที่พึงกระทำ ขณะที่ Generation X
และ Y ตางตองการใหมีใครสักคนรับฟง 
พวกเขา ทั้งนี้จากการสนทนากลุมรุน 
พอแมแนะนำวารุนลูกตองรอบคอบใน 
การทำงานมองปญหาใหรอบดานและ 
ปรึกษาผูมีประสบการณมากกวา ขณะ 
ที่รุ นลูกขอใหเปดใจรับฟงกันและกัน 
และใหโอกาสรุนลูกไดแสดงความสามารถ 
ในการทำงาน 

การสนทนากลุ่มรุ่นพ่อแม่แนะนำว่ารุ่นลูกต้อง 
รอบคอบในการทำงานมองปัญหาให้รอบด้านและ
ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากกว่า ขณะที่รุ่นลูก 
ขอให้เปิดใจรับฟังกันและกัน และให้โอกาสรุ่นลูก 
ได้แสดงความสามารถในการทำงาน 
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ทำความรู้จักประธาน 
YEC ตากให้มากขึ้น

คุณเฉลิมวัฒน ตรีรัตนวัฒนา หรือ 
เหมา เกิดและเติบโตท่ี อ.แมสอด จังหวัด 
ตาก จนเรียกเต็มปากวา เปนคนแมสอด 
แมพื ้นเพครอบครัวจริงๆแลวเปนคน 
กรุงเทพ แตไดฝงรากทำธุรกิจอยูที่ อ. 
แมสอด จ.ตากมาเปนเวลานาน เรียน 
ระดับประถมที่ โรงเรียนภัทรวิทยาคม 
ไปตอระดับมัธยมที่โรงเรียนมงฟอรต  
จ.เชียงใหม และเขาเรียนระดับมหา- 
วิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จน 
จบปริญญาตรี ดาน BBA Double 
Major Marketing และ International 
Business Management  ปจจุบันรับ 
หนาที ่เปน กรรมการผูจัดการ บริษัท 
สยามนิสสัน แมสอด จำกัด และอีก 
นับสิบบริษัทสาขา และเครือขายภาย 
ในประเทศไทย และเมียนมาร

“หลังจากเรียนจบพอแมถามวา 
อยากจะทำงาน หรือ อยากเที่ยว ถา 
ไมทำงานก็จะปดบางธุรกิจไปเพราะคุณ 

พอคุณแมทำไมไหว ผมไมอยากเปน 
หนึ่งในเหตุผลที่ทำใหครอบครัวตองปด 
กิจการ เลยไมไดเรียนตอที่ไหน แต 
ตัดสินใจเขาบริหารงานเลย แตเรื่อง 
การหาความรูเพิ่มเติมผมก็ทำมาตลอด 
ครอบครัวผมเปนดีลเลอรรถยนตนิสสัน 

ดีลเลอรคูโบตา และอีกหลายยี่หอซึ่ง 
มักพาผมไปเขาอบรมดวยตลอดตั้งแต
เด็ก จนปจจุบันครอบครัวก็ยังเปนดีลเลอร 
รถยนตนิสสันและไดขยายธุรกิจไปดาน 
เครื ่องจักรการเกษตรทั ้งในประเทศ 
ไทย และเมียนมาร หลายเมืองที่มีเขต 
ติดตอกับแมสอด ถึงผมจะไดไมไดเรียน 
ตอ แตผมก็สงตัวเองไปอบรมทุกที่เพื่อ 

จะเรียนรูงานใหมากที่สุด”

เริ่มบริหารธุรกิจที่อำเภอ
บ้านเกิดแบบขาดเพื่อน

เพราะครอบครัวสวนใหญนิยม 
สงลูกหลานไปเรียนตางเมือง หรือ สง 

ไปเรียนกรุงเทพ แลวก็มักจะไมอยาก 
กลับมาทำงานที ่แมสอดในขณะนั ้น 
ดังนั ้นเมื ่อคุณเหมาเขาบริหารธุรกิจ 
เริ่มแรก ที่บริษัท สยามนิสสันแมสอด 
จำกัด จึงไมมีเพื่อนรุนราวคราวเดียว 
กัน แตใชวิธีเปลี่ยนจุดออนใหกลาย 
เปนจุดแข็ง โดยการรวมงานชวยเหลือ 
กับผู ใหญที ่เกี ่ยวของกับธุรกิจโดยใช 

ถ้าคิดว่า ต้องการทำเพ่ือสังคม ก็ทำเลย อย่ารอให้ 
เรามีเวลาว่าง เราทำเท่าท่ีทำได้เพราะเป็นงาน 
จิตอาสา ไม่ต้องทำอะไรให้เร่ิด แค่ช่วยกันจุดประกาย 
ทำให้เกิดการแก้ไขก็พอ เท่าน้ีสังคมก็จะค่อยๆ 
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน

ประธาน YEC ตาก นักธุรกิจสายแข็ง แกร่งจริง
เฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา
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จุดแข็งความเปนคนหนุ มอายุน อย 
ไปอยูตรงไหนก็จะเปนคนอายุนอยสุด
ที่ผู ใหญก็จะใหออกความเห็นชวยคิด 
ชวยทำ อาทิ ไดทำงานกับชมรมผูแทน 
จำหนายรถยนตนิสสันภาคเหนือ การ 
ไดเปนประธานภาคเหนือ หรือเปน 
คณะกรรมการดีลเลอรแหงประเทศไทย

“การตัดสินใจกลับมาทำงานให
ครอบครัว ที่แมสอด เหตุผลสำคัญ 
อันหนึ่งคือ ไมอยากรูสึกวา ตัวเองไม 
ไดเรื่อง ทำใหครอบครัวตองปดบริษัท 
กับอีกความคิดหนึ่งคือ อยากกลับมา 
ตอบแทนที่พอแมเสียสละใหลูกไดไป 
เรียนดีๆในตางจังหวัด ถึงเวลาแลวที่ 
ตองกลับมาดูแลทานบาง คุณพอคุณ 
แมมีลูก 4 คน ผมเปนคนที่สาม มี 
นองสาว 1 คน นอกนั้นผูชาย หลังจาก 
ผมกลับมาผมก็ดึงพี ่นองกลับมาชวย 
งานที่บาน เพราะ”บาน”สำคัญ คน 
ใกลตัวมีความสำคัญ ทำใหรูสึกใหเห็น 
วา บานเรานาอยู ทำใหพี่นองอยาก 
กลับมา” 

ธุรกิจขยายอย่างรวดเร็ว 
เพราะพลังครอบครัว 

คุณเหมาเลาตอวา กอนขยายธุรกิจ 
เปน Dealer จำหนายรถแทรกเตอร 

คูโบตา ในป 2550 ในนาม บริษัท 
คูโบตาแมสอด จำกัด  ไดเปดธุรกิจที่ 
สนใจเปนรานกาแฟชื่อ Hazel Taste 
สาขา 1 ซึ่งตอมาก็มีการขยายสาขา  
ที่ 2 กอนจะขยายธุรกิจจำหนายรถ 
แทรกเตอร ที่เมียนมาร และอีกหลาย 
เมือง ใกลชายแดนไทย ในเขตที่ม ี
กำลังซ้ือนาสนใจ ตามเสนทางเศรษฐกิจ 
Logistics เชื่อมตอกับแมสอด ปจจุบัน 

มีสาขาหลัก 3 แหง และ Outlet 2-3 
แหง และยังมีแผนที่จะขยายสาขาจริง 
จังตอไป โดยรายไดสวนใหญของธุรกิจ 
มาจากการคาในเมียนมารมากกวา 50%

ในอนาคตวางแผนจะขยายธุรกิจ
แบบเชื ่อมโยงระหวางไทย กับตาง 
ประเทศเขาดวยกัน ไมว าจะเปน 
ไทย-เมียนมาร ไทย-จีน หรือ เกาหลี 
เพราะนองสาวเรียนจบจากประเทศ 
จีน และเคยทำงานในเกาหลีจึงไมมี 
ปญหาเรื่องภาษา กับการขยายธุรกิจ 
ไปตางประเทศ  ปจจุบันเริ่มมี Trend 
ธุรกิจแบบผสมผสานในหลายประเทศ 

ผมเน้นส่งเสริมคนรุ่นใหม่ไฟแรงไปในทางท่ีควร 
ต้องโยนความคิด เพ่ือทำให้เกิดการจุดประกาย 
ความคิด และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ระหว่างกันแบบตรงไป ตรงมา คุณเหมายอมรับว่า 
การท่ีได้มีโอกาสเข้ามาเป็นประธาน YEC ตาก 
ทำให้ได้ความรู้สึกดีดี ท่ีได้มีส่วนร่วมทำเพ่ือสังคม  
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เกิดการเคลื ่อนยายของคนเมียนมาร 
ไปในสวนตางๆของอาเซียน สินคา 1 
อยางแตประกอบกันในหลายประเทศ 
การทำธุรกิจไมจบในท่ีเดียว ดวยเหตุผล 
Minimize cost  Maximize profit

การเข้าสู่วงการหอการค้า
จังหวัดตาก

การเขาสูวงการหอการคาจังหวัด 
ตาก ของคุณเหมาคลายกับประธาน 
YEC หลายๆทานท่ีเร่ิมมาจากรุนคุณพอ 
เขามาเปนรองประธาน หรือกรรมการ 
หอการคาจังหวัด เชนเดียวกัน สวน 
ตัวคุณเหมาแรกๆ ยังไมสามารถแบง 

เวลาจากภารกิจมากมายได แตการ 
ตัดสินใจเริ่มเขามาชวยงานสังคม เกิด 
จุดประกายความคิดวา “ถาคิดวาตองการ 
ทำเพื่อสังคม ก็ทำเลย อยารอใหเรา 
มีเวลาวาง  เราทำเทาที่ทำได เพราะ 
เปนงานจิตอาสา ไมตองทำอะไรให 
เริ่ด แคชวยกันจุดประกายทำใหเกิด 
การแกไขก็พอ เทานี้สังคมก็จะคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น”   

จากการเร่ิมเปนกรรมการ จนตอมา 
ไดกาวขึ ้นเปนรองประธานหอการคา 
จังหวัดตาก และไดทาบทามใหขึ้นเปน 
ประธาน YEC ตาก คนที่ 2 เนื่องจาก 
แมสอดเปนเมืองการคา ทำใหนักธุรกิจ 
รุนอายุ 20-30 ป กำลัง Active และ 
หลายคนก็เขาไปขยายธุรกิจ คาขาย 
เองในเมียนมาร เขตติดตอกับแมสอด 
ถาไมเขาไปธุรกิจแมสอดก็จะลำบาก 
พอรวมตัวกันได คุณเหมาจึงไดรับการ 
ทาบทามใหขึ้นเปนประธาน จากเคย 
ทำงานชวยผูใหญมากกวา เขาชวยเหลือ 
งานเปนฝายสนับสนุนใหชมรมตางๆ 
ชวยทำหนาที่วิเคราะหขอมูล กลาย 
เปนฝายตองทำงาน ทำกิจกรรมเอง 
มากขึ้น ในลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม 

ชวยเหลือผูดอยโอกาส ในระดับนโยบาย 
ไดนำ YEC เขามีสวนรวมกับเวทีตางๆ 
เพื่อทำให YEC เปนที่รูจัก ผลตอบรับ 
ดีเพราะมีหลายหนวยงานเขามาพูดคุย 
หารือกับ YEC มากขึ้น  

นโยบาย
การบริหารงาน YEC

ดานนโยบายบริหารงาน คุณเหมา 
ชี้แจงวา แบงออกเปน 2 มุม คือ มุม 
อายุเยอะ และอายุนอย ตองสงเสริม 
คนรุนใหมไฟแรงไปในทางที่ควร ตอง 
โยนความคิด เพื่อทำใหเกิดการจุด 
ประกายความคิด และการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหวางกันแบบตรงไป 
ตรงมา คุณเหมายอมรับวา การที่ได 
มีโอกาสเขามาเปนประธาน YEC ตาก 
ทำใหไดความรูสึกดีดี ที่ไดมีสวนรวม 
ทำเพื่อสังคม เมื่อเราแกตัวไปเราไม 
อยากมีแคเงิน แตไมมีแรง ก็ไมมี 
ประโยชน หรือ ทำธุรกิจประสบความ 
สำเร็จ แตไมรูจักแบงปนใหกับสังคม 
“ผมไมอยากเห็นแบบนั้นเลย การรูจัก 
ให มีพื้นฐานมาจากการรับที่ดี”

“หากจะชวยกันสรางบาน  1 หลัง 
ใหลุงที่ยากไร การบริจาคเงินจางเขา 
มาสรางแลวจบไปมันก็ไมยาก แตผม 
อยากใหสมาชิก YEC ไดชวยกันคิดวา 
จะชวยยังไรมากกวา กระบวนการชวน 
หรือแบงใหชวยกันแบงปนออกแรง 
มากกวาเงิน การชวนคนรวมกันทำบุญ 
เปนสิ่งที่ มีเงินก็ซื้อไมได”

การชวยเหลือสังคม ชวยเหลือ 
เทาที่ทำได ดีกวาไมทำอะไรเลย เปน 
ขอคิด คำคม ที่ไดจากการพูดคุยกับ 
ประธาน YEC ตาก ที่ประสบความ 
สำเร็จทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็มีจิต 
สำนึกที่ดีอีกดวย
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