










ฉบับนี้ กับรายงานพิเศษ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ ผลการสำรวจปรากฏวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนสิงหาคม 2561 ปรับตัวดีขึ้นอยูที่ 
83.2 เนื่องจากการจางงานปรับตัวดีขึ้น แตคาดัชนีหลายตัวยังอยูในระดับต่ำกวาระดับปกติที่ 100 สะทอนให 
เห็นวาผูบริโภคยังมีความกังวลถึงสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมวา เศรษฐกิจในปจจุบันยังฟนตัวขึ้นไมมากนักหรือ 
มีลักษณะฟนตัวแบบกระจุกตัว ยังไมกระจายตัวไปสูจังหวัดตางๆ หรือสูผูคนหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยังรูสึก 
วาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตอาจมีความเสี่ยงหรืออุปสรรคมากยิ่งขึ้น   

ตอดวย โพลลการสำรวจพฤติกรรมกการใชจายในชวงเทศกาลกินเจ และบทสัมภาษณ การพยากรณเศรษฐกิจ 
จาก ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง  
การใชประโยชนความตกลงดานเศรษฐกิจและการคาภายใตประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 1) โดย สถาบันระหวาง 
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวม 
นำเสนอเรื่อง “7 สิ่งมหัสจรรยในรัฐ 7 สาวนอย”  

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “ศานนท หวังสรางบุญ ธุรกิจฟนชีวิต” นักธุรกิจวัย 29 ป พลิกโฉมตึกเกา สู 
Once Again Hostel และ Trawell ที่สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเกายานสำเพ็ง  และบทความกับเรื่อง Business 
Model Canvas” โดยคุณอมรเทพ ทวีพานิชย และ Family Business การสื่อสารของคนสองรุน โดย 
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ YEC Update ฉบับนี้ กับการบทสัมภาษณประธาน YEC หอการคาเพชรบุรี 
“คุณสาโรจน กนกรัตนนุกูล”

ฉบับนี ้กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อตอยอดบวกดวย 
เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทานนะคะ 

 
อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: อิสระ วองกุศลกิจ, วิชัย อัศรัสกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร รองบรรณาธิการบริหาร: ทิติภา ตั้งใจในธรรม, ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส 
กองบรรณาธิการ: กาญจนา ไทยชน, ปยะ นนทรักษ, คมกริช  นาคะลักษณ, ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, 
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

www.facebook.com/ThailandEcoReview Line : @ThailandEcoReview

พฤติกรรมการใชจาย
ในชวงเทศกาลกินเจ
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การสื่อสารของคนสองรุนการสื่อสารของคนสองรุน
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7 สิ่งมหัศจรรย7 สิ่งมหัศจรรย
ในรัฐ 7 สาวนอยในรัฐ 7 สาวนอย

12

ผูคนมักจะถามผมคำถามซ้ำๆ และบอยๆ วา 
"เศรษฐกิจไทยจะเปนอยางไรในอนาคต" ผมก็มักจะถามตอ 
กอนที่จะตอบคำถามวา "รูสึกอะไรหรือ ทำไมถึงถามแบบนี้ 

มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือ" ผมก็จะไดรับคำตอบคลายๆ กันวา
"รูสึกวาเศรษฐกิจไทยและยอดขายทั่วประเทศดูเงียบๆ และ

ยังดูซึมๆ ขณะเดียวกันก็รูสึกวาความเสี่ยงเต็มไปหมด 
และเสี่ยงมากขึ้นเปนลำดับ

การใช Business Plan 
หรือ การ Forecast แบบปกติ 

ที่เราใชบริหารกันจะไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควรสำหรับชวง EXPLORE ดังนั้น

การใช Business Model Canvas 
ที่เปน Visual tool จะสามารถ

เขามาชวยได

Seven Sister States คือชื่อเรียกรัฐทั้ง 7 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งเปนพื้นที่ 

ยุทธศาสตรสำคัญ หลังรัฐบาลอินเดียหันมาดำเนินนโยบาย 
ขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไปทาง

ตะวันออก (Act East) ซึ่ง 7 รัฐนี้
จะเปนประตูสำคัญสู CLMVT

                     การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
                  ของอาเซียนในระยะ 10 ป
      ขางหนา (พ.ศ. 2559 - 2568) มุงเนน     
    การยกระดับประสิทธิภาพของมาตรการ
   รวมกลุมเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวทาง
     การรับมือตอประเด็น ความทาทายใหมที่
   อาเซียนอาจเผชิญในอนาคต อันเปนผลจากการ         
       เปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจทั้งระดับ       
                            ภูมิภาคและระดับโลก
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การใชประโยชนความตกลงการใชประโยชนความตกลง
ดานเศรษฐกิจและการคาดานเศรษฐกิจและการคา
ภายใตประชาคมอาเซียนภายใตประชาคมอาเซียน
(ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)

Business Business 
Model Model 
CanvasCanvas

ครอบครัวนั้นประกอบไปดวยคน
รุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งเมื่อทำงานรวมกัน

จึงกอใหเกิดปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของความคิดตางระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม
ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งในเรื่องของลักษณะ 
วัฒนธรรมไทยที่มีการสื่อสารกันนอย การอบรม 
เลี้ยงดูลูกในแตละครอบครัว (Parenting) และ 
ชองวางระหวางวัย (Generation Gap) เปนตน 





รายได
ต่ำกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 40,001 บาทขึ้นไป

รอยละ
8.0
13.4
51.8
19.0
6.4
1.4

ภูมิภาค
กทม.และปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ใต

รอยละ
16.7
29.7
21.5
18.6
13.5

เพศ

ข้อมูลทั่วไป

หญิง
52.2%

ต่ำกวา 20 ป
11.1%

20-29 ป
22.4%

30-39 ป
24.6% 40-49 ป

22.0%

ประถมศึกษา 2.2%
มัธยมตน 12.5%

มัธยมปลาย/ปวช 28.9%
อนุปริญญา/ปวส. 27.0%
ปริญญาตร ี27.5%

สูงกวาปริญญาตร ี2.0%

50-59 ป
11.5% 60 ปขึ้นไป

8.4%

ชาย
47.8%

สำรวจระหว่างวันท่ี 24-30 กันยายน 2561   จำนวนท้ังสิ้น 1,207 ตัวอย่างทั่วประเทศ

พฤติกรรมการใช้จ่าย
     ในช่วงเทศกาลกินเจ
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การศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ

อายุ

พนักงานเอกชน
44.0%

เจาของกิจการ
10.1%

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
14.6%

เกษียณ
1.8%

กำลังศึกษา
0.3%

ไมไดทำงาน
2.6%

รับจางรายวัน
21.1%

เปนเกษตรกร/
รับจางภาคการเกษตร
5.4%
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ภูมิภาค
กินตลอด
เทศกาล
กินบางมื้อ
รวม

53
68.0

32.0
100.0

52
62.1

37.9
100.0

54
76.7

23.3
100.0

55
77.3

22.7
100.0

56
80.0

20.0
100.0

57
79.1

20.9
100.0

58
81.6

18.4
100.0

59
88.0

12.0
100.0

60
88.2

11.8
100.0

61
89.4

10.6
100.0

สาเหตุ
ตั้งใจทำบุญ
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแกรัชกาลที ่9
กินเฉพาะเทศกาล
ลดการกินเนื้อสัตว
สืบทอดวัฒนธรรม
มีคุณคาทางอาหาร
กินตามคนที่บาน,หรือคนรอบขาง
ชอบอาหารเจ
ราคาถูกกวาอาหารปกติ
กินเจทุกวันอยูแลว

รอยละ
26.9
21.7
18.3
11.7
8.8
5.0
3.6
2.0
1.0
0.9

สาเหตุ
ไมตั้งใจจะกิน
ที่บานไมมีใครกิน
อาหารเจแพง
ไมมีเชื้อสายจีน
เศรษฐกิจไมดี
หาซื้อลำบาก

รอยละ
29.9
18.5
16.8
14.1
10.9
9.8

เชื้อสาย
มีเชื้อสายจีน
ไมมีเชื้อสายจีน
โดยรวม

รวม
100.0
100.0
100.0

กิน
90.2
13.0
33.8

ไมกิน
9.8
87.0
66.2

กิน 33.8%

กินบางมื้อ
10.6%

เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แกรัชกาลที ่9

59.5%

เพื่อสรางบุญกุศล
32.4%

ตามแฟชั่น
5.4%

ประมาณ
14 มื้อ

วันที่เริ่มกิน 9 ต.ค. 61
จนกระทั่งวันที ่ 17 ต.ค. 61

กินตลอดเทศกาล
89.4%

ไมกิน 66.2%

พฤติกรรมการกินเจ

พฤติกรรมการกินเจ

พฤติกรรมการกินเจ

เทียบพฤติกรรมการกินเจปี 2552-2561

ในปี 2561 ท่านจะกินเจในช่วงเทศกาลกินเจหรือไม่

พฤติกรรมการกินเจของคนรอบข้าง

พฤติกรรมการกินเจของคนรอบข้าง

การกินเจใน
ป 61

แกบน
2.7%

9.2

48.7

42.0

2557 2558 2559 2560 2561

10.2

44.0

45.9

12.2

38.9

48.9

3.8

39.7

56.5

6.6

58.3

35.1

ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น
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สิ่งที่คำนึงถึง
ความสะอาด
รสชาติ
ราคา
ปลอดภัยตอสุขภาพ
ความสะดวก
ชื่อเสียง

57
30.1 (1)

22.8
28.6 (2)

Na.
16.0
2.5

58
33.8 (1)
25.4 (2)

19.9
Na.
14.2
6.7

59
29.0 (1)
21.9 (2)

16.6
15.8
13.9
2.9

60
28.4 (1)
24.1 (2)

13.9
11.6
14.8
7.2

61
31.0 (1)
20.0 

26.2 (2)
10.1
9.5
3.1

ซื้อของมาทำกินเอง
ซื้ออาหารสำเร็จรูป (มามา โจกซอง)
ไปบริโภคที่โรงเจ
ซื้ออาหารปรุงสำเร็จ
อาหารแชแข็ง
ทานอาหารที่บานทำ
รวม

ต่ำกวา 20 ป
19.1
21.4
9.9
27.8
3.8
18.0
100.0

20-29 ป
24.7
19.5
5.0
30.7
5.7
14.6
100.0

30-39 ป
25.8
20.8
7.4
28.3
4.5
13.2
100.0

40-49 ป
24.4
21.5
8.0
28.3
4.3
13.5
100.0

50-59 ป
26.1
20.8
5.6
29.8
4.3
13.4
100.0

60 ปขึ้นไป
28.6
17.7
6.9
28.1
3.9
14.7
100.0

รวม
24.7
20.5
7.1
28.9
4.5
14.3
100.0

ชองทาง
ตลาดสด
รานสะดวกซื้อ
รานคาทั่วไป
ซุปเปอรมารเก็ต
หางคาสง-คาปลีกขนาดใหญ

รอยละ
29.2
24.6
22.3
21.8
2.1

ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กทม.และปริมณฑล
เหนือ
ใต

รอยละ
49.3
30.6
9.0
8.3
2.8

จังหวัด
ชลบุร ีอยุธยา จันทบุรี
ขอนแกน อุดรธาน ีเลย
กทม. นครปฐม ปทุมธานี

นครสวรรค เชียงใหม เชียงราย
ภูเก็ต ตรัง ระนอง

ไปซื้อดวยตนเอง
99.5%

ไมม ี85.9%
เทาเดิม
56.0% เพิ่มขึ้น

41.3%

ลดลง
2.7%

ไมไดไปซื้อดวยตนเอง
0.5%

ม ี14.1%
ประมาณ
1-3 วัน

ลักษณะการบริโภคอาหารเจของท่าน

ช่องทางในการเลือกซื้ออาหารเจ

คาดว่าราคาอาหาร/วัตถุดิบในการปรุงอาหารเจ 
ปี 2561 เทียบกับปี 2560 จะเป็นอย่างไร

การเดินทางไปทำบุญตามสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารเจ

ชองทาง
ผานตัวกลางขนสง 
(ไลนแมน วินมอเตอรไซด )

รอยละ
100.0

Cr
ea

te
d b

y M
ac

ro
ve

cto
r -

 Fr
ee

pik
.co

m

หนวย : รอยละ
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คาอาหาร/กับขาว
ทำบุญ
คาเดินทางไปทำบุญ
ตางจังหวัด
คาที่พัก (ขณะทำบุญ
ตางจังหวัด)
คาใชจายรวมเฉลี่ย

ลดลง
1.6
1.8
2.6

13.1

5.8

เทาเดิม
55.9
57.3
64.5

34.0

48.1

เพิ่มขึ้น
42.5
40.9
32.9

52.9

46.1

จำนวน
เงินเฉลี่ย
791.62

2,786.36
3,700.88

4,656.67

10,963.46

ผัก
ผลไม
อาหารเจสำเร็จรูปแชเย็นแชแข็ง
อาหารเจสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
วัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจ
น้ำเตาหูหรือนมถั่วเหลือง
โปรตีนเกษตร
น้ำมันพืชและซอสปรุงรส
อุปกรณในการรับประทาน (จาน ชอน)
อาหารกระปอง
ชุดขาว

ไมซื้อเลย
5.2
2.1
18.9
13.7
6.4
4.4
10.4
7.8
46.1
20.3
46.5

นอยกวาเดิม
4.9
8.3
21.8
21.0
10.4
23.8
24.3
24.5
24.0
22.9
23.0

เทาเดิม
67.4
67.6
39.1
46.3
64.3
53.8
47.7
51.0
14.3
41.4
15.1

มากกวาเดิม
22.5
22.0
20.2
19.0
18.9
18.0
17.6
16.7
15.6
15.4
15.4

ผลไม
ผัก
วัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจ
น้ำมันพืชและซอสปรุงรส
โปรตีนเกษตร
น้ำเตาหูหรือนมถั่วเหลือง
อาหารเจสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
อาหารเจสำเร็จรูปแชเย็นแชแข็ง
อาหารกระปอง
ทำบุญ
อุปกรณในการรับประทาน (จาน ชอน)
ชุดขาว

ไมซื้อเลย
2.1
5.1
6.3
7.8
10.1
4.3
13.2
19.0
20.7
24.5
45.9
46.2

ลดลงมากกวา 10%
0.7
0.2
0.8
11.5
9.3
8.5
3.1
8.0
5.1
0.9
17.3
13.6

ลดลง 1%-10%
3.0
2.5
6.7
9.3
13.4
11.9
15.7
11.1
14.2
1.8
4.4
7.1

เทาเดิม
53.9
53.1
50.7
36.6
33.3
42.6
38.4
33.3
32.9
49.1
14.3
14.8

เพิ่มขึ้น 1%-10%
30.2
29.3
28.4
26.3
25.8
24.8
23.3
21.8
21.0
11.7
10.1
9.3

เพิ่มขึ้นมากกวา 10%
10.1
9.8
7.1
8.5
8.1
7.9
6.3
6.8
6.1
12.0
8.0
9.0

สาเหตุ
การทำบุญสรางกุศล
รวมเทศกาลบุญ
คนใหความสนใจและมีการกินเจเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายแดในหลวง
รักษาสุขภาพ 

รอยละ
27.1
23.5
18.8
12.9
10.6

7.1

ปริมาณของกินของใช
ที่ใชสำหรับกินเจ

มูลคาโดยรวม
ที่ใชในการกินเจ เพิ่มขึ้น 10.2%

มากกวา
24.6%

นอยกวา
3.4%

เทาเดิม
56.2%

นอยกวา
1.9%

มากกวา
41.9%

เทาเดิม
72.0%

ลดลง 5.8%
ไมเปลี่ยนแปลง 84.0%

ค่าใช้จ่ายโดยรวมเปรียบเทียบปี 2561 กับ 2560

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่ซื้อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เปรียบเทียบจำนวนสินค้าที่ซื้อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจ

ความคึกคักของเทศกาลกินเจปี 2561 เทียบกับ
ปี 2560

สาเหตุ
เศรษฐกิจไมคลองตัว
ราคาของแพงขึ้น

รอยละ
62.5
37.5

หนวย : รอยละ

หนวย : รอยละหนวย : รอยละ
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ในชวงกินเจมีคาอาหารสูงกวา
ไมแตกตางกัน
ในชวงกินเจมีคาอาหารต่ำกวา
รวม

กทม.และ
ปริมณฑล

51.5
48.5
0.0

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

46.9
45.6
7.5

100.0

กลาง
49.1
49.1
1.7

100.0

เหนือ
27.8
70.6
1.6

100.0

ใต
7.1
92.9
0.0

100.0

มูลคาการใชจาย(ลานบาท)
อัตราการขยายตัว(%)

2551
25,000
 n.a.

2552
26,550

6.2

2553
33,500
26.2

2554
35,100

4.8

2555
37,768

7.6

2556
40,155

6.3

2557
41,012

2.1

2558
42,209

2.9

2559
43,981

4.2

2560
45,081

2.5

2561
45,937.54

1.9

ในชวงกินเจมีคาอาหาร
ต่ำกวา 2.9%

ในชวงกินเจ
มีคาอาหารสูงกวา

39.0%

ไมแตกตางกัน
58.1%

เงินชวยเหลือจาก
ภาครัฐ 0.5%

รายไดพิเศษ 4.3%

เงินออม 9.7%

รายไดประจำ
85.5%

หนวย : รอยละ

คาอาหาร/กับขาว
ทำบุญ
คาเดินทางไปทำบุญตางจังหวัด
คาที่พัก (ขณะทำบุญตางจังหวัด)
คาใชจายรวมเฉลี่ย

51
213.68
933.56

2,419.35
2,863.11
6,115.59

52
212.83

1,014.78
2,733.86
2,965.42
6,506.98

53
263.68

1,383.58
2,765.80
3,043.84
7,199.46

54
289.71

1,659.79
2,766.00
3,155.26
7,443.82

55
433.28

1,948.99 
2,833.67 
3,757.48 
8,154.99 

56
628.38

2,077.62
2,979.04
3,996.46
8,799.23

57
663.12

2,136.01
3,101.11
3,807.36
8,943.98

58
715.57

1,880.79
3,423.62
3,118.01
9,669.13

59
739.82

1,895.46
3,429.95
3,530.71
9,700.30

60
756.16

2,697.25
3,533.06
4,369.08
10,245.47

61
791.62

2,786.36
3,700.88
4,656.67
10,963.46

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ

เปรียบเทียบค่าอาหาร
ระหว่างในช่วงกินเจกับช่วงไม่กินเจ

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่ายในช่วงกินเจ พรท่ีท่านจะขอให้กับประเทศไทย

เปรียบเทียบค่าอาหารระหว่าง
ในช่วงกินเจกับช่วงไม่กินเจ แยกภูมิภาค

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจปี 2551-2561

หนวย : บาท/คน
จำนวนเงินเฉลี่ย(บาท)

ขอใหพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 และพระราชินีในรัชกาลที่ 9 
ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
ขอใหมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง
ขอใหมีความเจริญในหนาที่การงาน ทำมาคาขายดี 
ร่ำรวยเงินทอง 
ขอใหบานเมืองประเทศไทยสงบสุข
ขอใหเศรษฐกิจดี รายไดเพิ่มขึ้น ปราศจากหนี้สิน 
ขอใหคนในประเทศชาติรักกัน มีความเอื้อเฟอสามัคคีกัน 
และมีความสุข
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การขยายตัว
ต่ำกวา 3.5%
3.51%-4.00
4.01%-4.50%
4.51%-5.00%
มากกวา 5.00%
ไมทราบ/ไมแนใจ

รอยละ
21.7
19.7
19.4
8.5
0.5
30.1

สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 61
สิ้นไตรมาสที่ 4 ป 61
สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 62
สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 62
ครึ่งปหลังป 2562

รอยละ
4.8
14.2
30.4
29.6
21.0

ระดับการใชจาย
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ซื้อสินคาคงทน
ซื้อรถยนตคันใหม
ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม
จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

ลดลง
2.4
8.6
12.8
11.1
5.6

เทาเดิม
64.2
69.7
68.6
73.2
76.4

เพิ่มขึ้น
33.4
21.7
18.6
15.7
18.0

ชวงเวลาที่เหมาะสม (อีกกี่เดือน)
(เฉพาะผูที่ตอบวาไมเหมาะสมถึงเหมาะสมปานกลาง)
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ซื้อสินคาคงทน
ซื้อรถยนตคันใหม
ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม
จับจายใชเพื่อการทองเที่ยว

จำนวน
เดือน

4
7
10
8
5

การขยายตัว
ต่ำกวา 3.5%
3.51%-4.00
4.01%-4.50%
4.51%-5.00%
มากกวา 5.00%
ไมทราบ/ไมแนใจ

รอยละ
3.9
19.1
19.6
22.1
3.4
31.8

ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมือง
ดานสังคม
การเตรียมความพรอมรับมือภัยธรรมชาติ

กทม.และ
ปริมณฑล
32.5 (1)
29.2 (2)
20.7 (3)
17.5 (4)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
20.6 (4)
23.7 (3)
30.5 (1)
25.3 (2)

กลาง
30.7 (1)
25.0 (3)
27.0 (2)
17.4 (4)

เหนือ
25.5 (2)
30.2 (1)
24.6 (3)
19.8 (4)

ใต
26.3 (2)
21.8 (4)
26.8 (1)
25.0 (3)

ฟนตัวแลวแลว
กำลังจะปกต ิ45.1%

ฟนตัวแลวและ
กำลังขยายตัว 5.8%

กำลังถดถอย 2.0%

กำลังถึงจุดต่ำสุด 5.4%กำลังฟนตัว
อยางชาๆ
41.7%

ดานเศรษฐกิจ
27.9%

การเตรียมพรอม
รับมือภัยธรรมชาติ
20.3%

ปญหาสังคม
25.1%

จับจายใชสอยเพื่อการทองเที่ยว
ซื้อรถจักรยานยนตคันใหม
ซื้อรถยนตคันใหม
ซื้อสินคาคงทน โทรทัศน เฟอรนิเจอร
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

ดานการเมือง
26.7%

ไมเหมาะสมเลย
นอย
ปานกลาง
มาก

สถานการณ์ในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงสำหรับท่าน

ความเหมาะสมในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี 2561 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ในปี 2561 และปี 2562 

ทัศนะท่ัวไปเก่ียวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันและอนาคต

หนวย : รอยละ

หนวย : รอยละ

ป 2561การฟนตัว (กรณีที่ยังเห็นวา
ยังไมฟนตัวหรือฟนตัวชา)

ป 2562

20.80.2
36.24.9

5.8
0.8

3.90.1 96.0
24.3 18.8 56.1

34.8 26.8 32.6
22.8 36.1

21.5 57.5
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
อัพเดทความเปนไปของ 
เศรษฐกิจไทยไตรมาสสุด 

ทายของป 2561 วา คนไทยยังมีความ 
กังวล และไมแนใจตอสภาวเศรษฐกิจ 
ไทยวา ยังคงตกอยูในความเส่ียง เพราะ 
อะไรจึงคิดเชนน้ัน

ในระยะหลังชวง 1-2 เดือนที่ผาน 
มา ผูคนมักจะถามผมคำถามซ้ำๆ และ 
บอยๆ วา "เศรษฐกิจไทยจะเปนอยางไร 
ในอนาคต" ผมก็มักจะถามตอกอนที่จะ 
ตอบคำถามวา "รูสึกอะไรหรอืทำไมถึง 
ถามแบบนี้ มีอะไรเปล่ียนแปลงไปหรือ" 
ผมก็จะไดรับคำตอบคลายๆ กันวา "รูสึก 
วาเศรษฐกิจไทยและยอดขายท่ัวประเทศ 
ดูเงียบๆ และยังดูซึมๆ ขณะเดียวกันก็ 
รูสึกวาความเส่ียงเต็มไปหมด และเสี่ยง 
มากขึ้นเปนลำดับ"

ความเสี่ยงที่มากขึ้นเปนลำดับจน

น
ทำใหหลายคนรูสึกไมมั ่นใจวาจะเกิด 
อะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต เริ่มมีน้ำหนักหรือความ 

รุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวง 
1-2 เดือนที่ผานมา และถาพูดงายๆ ก็ 
คงจะตองสรุปวา ความเส่ียงตางๆ เกิด 
ขึ้นอยางมากในเดือนกันยายนนี่เอง

ตัวเลขที่อาจใชในการวัดอุณหภูมิ

ความรูสึกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย 
ของผูคนตางๆ น้ัน ตัวเลขหน่ึงท่ีสามารถ 
ใชเปนตัวแทนในการชี้วัดไดตัวหนึ่งก็ 

คือ ดัชนีความเช่ือมั่น ลาสุด ดัชนีความ 
เชื่อมั่นของผูบริโภคในเดือนกันยายน 
2561 ที่ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทำ 
การสำรวจลาสุด 

ผู้คนมักจะถามผมคำถามซ้ำๆ และบ่อยๆ ว่า 
"เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต" ผมก็มัก 
จะถามต่อก่อนที่จะตอบคำถามว่า "รู้สึกอะไรหรือ 
ทำไมถึงถามแบบนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือ" 
ผมก็จะได้รับคำตอบคล้ายๆ กันว่า "รู้สึกว่า 
เศรษฐกิจไทยและยอดขายท่ัวประเทศดูเงียบๆ 
และยังดูซึมๆ ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความเสี่ยง 
เต็มไปหมด และเสี่ยงมากข้ึนเป็นลำดับ

คนไทยกังวล
เศรษฐกิจซึม - เสี่ยง ชี้สาเหตุ
ราคาสินค้าเกษตร - น้ำมัน 
ยังแกว่ง

º·ÊÑÁÀÒÉ³�
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ปรากฏวา ดัชนีความเชื่อม่ันผู 
บริโภคเดือนกันยายน 2561 ปรับตัว 
ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือนนับ 
ตั้งแตมิถุนายน 2561 มาอยูที่ระดับ 
82.3 

เนื ่องจากผู บริโภครู สึกวาราคา 
น้ำมันท้ังในตลาดโลกและในประเทศไทย 
ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับจิตวิทยา 
ที่ 30 บาทตอลิตร รวมถึงราคาสินคา 
เกษตรหลายรายการยังทรงตัวในระดับ 
ต่ำโดยเฉพาะขาวและยางพารา  ตลอด 
จนสถานการณที่นักทองเที่ยวจีนเขามา 
ทองเที ่ยวในไทยลดนอยลงหลังจาก 
กรณีเรือลมที่ภูเก็ต และปญหาสงคราม 
การคาระหวางสหรัฐและจีนท่ีเร่ิมรุนแรง 
ขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
ลดนอยลง ซ่ึงคาดัชนียังอยูในระดับต่ำ 
กวาระดับปกติที่ 100 สะทอนใหเห็นวา 

ผูบริโภคยังมีความกังวลถึงสถานการณ 
เศรษฐกิจโดยรวมวา เศรษฐกิจในปจจุบัน 
ยังฟนตัวขึ้นไมมากนักหรือมีลักษณะ 
ฟนตัวแบบกระจุกตัว ยังไมกระจายตัว 
ไปสูจังหวัดตางๆ หรือสูผูคนหลากหลาย 

อาชีพ  นอกจากน้ันยังรูสึกวาการฟนตัว 
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคตอาจมีความ 
เสี่ยงหรืออุปสรรคมากยิ่งข้ึน

หากชำแหละความเส ี ่ ยงของ 
เศรษฐกิจไทย 2 เรื่องหลักออกเปน 
สวนๆ จะเห็นไดวาเรื่องท่ีมีความสำคัญ 
ตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคไทยที่สุด 

ไดแก ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีทรง 
ตัวอยูในระดับต่ำโดยเฉพาะราคาขาวเจา 
และยางพาราที่เกี่ยวของกับเกษตรกร 
ทั่วประเทศมากท่ีสุดประมาณ 3.7 และ 
1.5 ลานครัวเรือน ตามลำดับ หรือคิด 

เปนครัวเรือนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช 
2 ชนิดนี้ประมาณ 15-20 ลานคน โดย 
ที่ราคาขาวเปลือกเจาที่มีราคาต่ำอยาง 
ตอเนื่องมาตลอด 5 ปนับตั้งแตป 2557 
เปนตนมา และลาสุดในปนี้ ราคาขาว 
เปลือกเจามีราคาต่ำกวา 8 พันบาทตอ 
ตันมาโดยตลอด และปรับตัวลดลงเหลือ 
ประมาณ 7,500 ถึง 7,600 บาทตอตัน 
ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน หลัง 
จากท่ีครึ่งปแรก ของปนี้มีราคาเฉล่ียที่ 
7,700-7,900 บาทตอตัน (จากขอมูล 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 
ราคา ณ ความชื้น 14-15%) และราคา 
ยางพาราในปจจุบันที่อยูในระดับ 42 
-43 บาทตอกิโลกรัมในชวงไตรมาสท่ี 3 
เทียบกับราคาที่ 55 บาทตอกิโลกรัมใน 
ปที่แลว สงผลใหกำลังซื้อในตางจังหวัด 
ท่ัวประเทศจึงมีอาการซึมๆ แผวๆ เพราะ 
เกษตรกรซึ่งเปนกำลังซื้อหลักมีเงินอยู 
ในมือนอยกวาท่ีควรจะเปนสงผลใหธุรกิจ 
SMEs ในทุกพื้นที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นไม 

ตัวเลขท่ีอาจใช้ในการวัดอุณหภูมิความรู้สึก 
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยของผู้คนต่างๆ นั้น 
ตัวเลขหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทนในการชี้วัดได้ 
ตัวหนึ่งก็คือ ดัชนีความเช่ือมั่น 
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มากนัก
สำหรับเรื่องที่สองที่มีผลอยางมาก

ตอความเช่ือมั่นของผูบริโภคคือ เรื่อง 
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงเกินกวาระดับ 
จิตวิทยาที่ 30 บาทตอลิตร เนื่องจาก 
สหรัฐคว่ำบาตรการสงออกน้ำมันของ 
อิหราน ทำใหราคาน้ำมันดิบในตลาด 
โลกถูกคาดการณวาจะมีราคาสูงขึ้นถึง 
90-100 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ใน 
ชวงไตรมาสที่ 4 ของปนี้ หรือแพงขึ้น 
อีก 10-20 ดอลลาร จากที่คาดไวเดิม 
วาราคาน้ำมันโลกจะอยูในระดับ 80 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในชวงนั้น ซึ่ง 
คาดวาทำใหราคาน้ำมันขายปลีกใน 
ประเทศแพงขึ้นอีกอยางนอย 3-5 บาท 
ตอลิตร โชคดีท่ีรัฐบาลตัดสินใจตรึงราคา 
น้ำมันดีเซลที่ 30 บาทตอลิตร ออกไป 
จนถึงสิ้นปนี้ ทำใหประชาชนเติมน้ำมัน 
เบนซินในราคาที่สูงขึ้นตามราคาตลาด 
โลกเทานั้น ซึ่งเม็ดเงินที่ออกจากมือ 
ประชาชนในการเติมน้ำมันเบนซินใน 
ราคาที่แพงขึ้นประมาณ 600-1,000 
ลานบาทตอเดือน แทนที่จะเปน 2,100 
-3,500 บาทตอเดือน หากขึ้นราคา 

น้ำมันดีเซลดวย อยางไรก็ตาม การที่ 
ราคาน้ำมันมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง สงผลใหผูบริโภคระมัดระวัง 
การจับจายใชสอยมากขึ้น ซึ่งจะเปน 
การซ้ำเติมใหเศรษฐกิจไทยมีขอจำกัด 

ในการฟนตัวมากขึ้น และทำใหการฟน 
ตัวที่กระจายตัวไปสูภูมิภาคตางๆ ยิ่งมี 
ขอจำกัดมากข้ึนไปอีก

นอกจากน้ี ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ยังไดทำการสำรวจพฤติกรรมการจับจาย 
ใชสอยของประชาชนในชวงเทศกาลกิน 
เจ ระหวางวันที่ 9 ถึง 17 ตุลาคม ศกนี้ 
ผลการสำรวจออกมาในลักษณะเดียว 
กันกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับ 
ตัวลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
โดยคาดวาในชวงเทศกาลดังกลาวจะมี 
มูลคาการใชจายของประชาชนตลอด 
ชวงเทศกาลกิจเจรวมทั้งสิ้นประมาณ 
45,938 ลานบาท โดยขยายตัวประมาณ 
1.9% เมื่อเทียบกับปที่แลว การใชจาย 
ในระดับ 4.6 หมื่นลานบาทดังกลาว แม 
วาจะเปนมูลคาการใชจายที่อยูในระดับ 
สูงสุดในรอบ 11 ปนับตั้งแตมีการ 

สำรวจในป 2551 เปนตนมา แตอัตรา 
การขยายตัวในระดับ 1.9% ถือวาเปน 
อัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดนับตั้งแตมี 
การสำรวจมาเชนกัน สะทอนใหเห็นวา 
ผูบริโภคระมัดระวังการจับจายใชสอย 

ในชวงเทศกาลกินเจตามความเชื่อมั่น 
ของผูบริโภคที่ปรับตัวลดลงตามปจจัย 
เสี่ยงที่มีมากขึ้นอยางตอเนื่อง

การที่มูลคาการใชจายในชวงเทศ
กาลกินเจอยูในระดับท่ีสูงสุดในรอบ 11 
ป เนื่องจากคาครองชีพปรับตัวสูงขึ้นใน 
มุมมองของผูบริโภค ไมวาจะเปนอาหาร 
เจ ผัก และผลไมที่ใชในการบริโภคใน 
แตละวัน ตลอดจนคาเดินทาง คาที่พัก 
และราคาน้ำมัน ก็ปรับตัวสูงข้ึน ทำให 
คาใชจายในการเดินทางไปทำบุญตาม 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะปรับตัวสูงขึ้นตาม 
ไปดวย ทำใหกลุมตัวอยางตอบวาจะ 
บริโภคสินคาเปนจำนวนใกลเคียงกับ 
ปที่แลว แตการที่ราคาสินคาคาดวาจะ 
ปรับตัวสูงข้ึนในชวงเทศกาล จึงเตรียม 
เงินไวจับจายใชสอยดวยความระมัดระวัง

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 
2561 ท่ีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการสำรวจล่าสุด 
ปรากฏว่า ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน 
กันยายน 2561 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 
เดือนนับตั้งแต่มิถุนายน 2561 มาอยู่ที่ระดับ 82.3 
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การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 
10 ปขางหนา (พ.ศ. 2559 - 2568) มุงเนน 
การยกระดับประสิทธิภาพของมาตรการรวม

กลุมเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวทางการรับมือตอประเด็น 
ความทาทายใหมที่อาเซียนอาจเผชิญในอนาคต อันเปนผล 
จากการเปลี ่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจทั ้งระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลก  ครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อให 
บรรลุเปาหมายใน 5 ดาน ไดแก (1) เศรษฐกิจที่บูรณาการ 
และเชื่อมโยงในระดับสูง (2) มีความสามารถในการแขงขัน 
มีนวัตกรรม และมีพลวัต (3) สงเสริมการเชื่อมโยงดาน 
เศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา (4) ความสามารถใน 
การปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคสวน และมีประชาชนเปน 
ศูนยกลาง (5) การเปนสวนสำคัญของประชาคมโลก ทั้งหมด 
จึงถือเปนความทาทายของอาเซียนในการสงเสริมการ 
ขยายตัวดานอุตสาหกรรม การเกษตร การคา การลงทุน 
และบริการ เพื่อใหเกิดการจางงาน การยกระดับการ 
ครองชีพ การถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน 
การใชทรัพยากรธรรมชาติที ่สนับสนุนระหวางกันอยางมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาส 
ในการแขงขันบนเวทีการคาโลก (Competitiveness) บน 
พื ้นฐานของการสนับสนุนใหมีการเชื ่อมโยงระหวางกัน 
(Connectivity) และการขยายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
ตอไปอีกในอนาคต

อาเซียนตองเผชิญและเตรียมพรอมรับมือกับภาวะ 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายบริบทดวยเชนกัน อัน 
เปนผลมาจากการบังคับใชความตกลงและกรอบความ 
รวมมือตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ 
ของภูมิภาคที่จะสงผลใหประเทศสมาชิกอาเซียนตองดำเนิน 
กิจกรรมภายในประเทศของตนเองใหสอดคลองตามความ 
ตกลงและกรอบความรวมมือเหลานั้นอยางจริงจัง ซึ่งแม 
ในดานหนึ่งจะตองมีการปรับโครงสรางของประเทศสมาชิก 
อาเซียนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และกลไกเชิง 
สถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แตอีกดานหนึ่ง ก็ถือเปนโอกาส 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการใชประโยชนจากความ 
ตกลงและกรอบความรวมมือดังกลาวในอันที่จะกอใหเกิด 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นใหแกภูมิภาค 
อยางเขมแข็งและยั่งยืน

ITD ไดศึกษาวิเคราะหการใชประโยชนความตกลง 
และกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจและการคาระหวาง 
ประเทศภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน มีวัตถุประสงคที่ 
สำคัญ คือ เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อน 
การดำเนินการตามวัตถุประสงค ยกเลิกขอจำกัดที่เปน 
อุปสรรคตอการคาและการลงทุนในอาเซียน และเสริมสราง 
ความเชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ 
ในอาเซียน โดยมีหลักการพื้นฐานรวมกันของแนวความคิด 
ทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายระหวางประเทศวาดวย 
การอำนวยความสะดวกทางการคา ซึ่งประกอบดวย หลัก 

ก

การใช้ประโยชน์ความตกลง
ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ภายใต้ประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 1)
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ความโปรงใส (Transparency) หลักการทำใหงาย 
(Simplification) หลักการทำใหทันสมัย (Modernization) 
หลักการประสานกัน (Harmonization) และหลักการให 
ความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) ทั้งนี้ 
ผลการศึกษามีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการ 
ใชประโยชนความตกลงของอาเซียนตามประเด็นสำคัญ 
ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง เปนประเด็นดานการใชประโยชน 
ความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกดานศุลกากร 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน มุงเนน 
การศึกษาการใชประโยชนจากความตกลงดังกลาว เพื่อ 
อำนวยความสะดวกในทางการคาระหวางประเทศในการ 
นำเขาและการสงออก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทำใหการ 
เคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศในอาเซียนมีความสะดวก 
รวดเร็ว ลดตนทุนการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร 
ตาง ๆ มีการยกเลิก/ลดมาตรการที่มิใชภาษี ปรับปรุง 
กระบวนการพิธีการศุลกากร ปรับมาตรฐานใหสอดคลอง 
กัน ทั้งนี้ ขอเสนอแนะจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
การศึกษา ประกอบดวย

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบอิเล็กทรอนิกส ณ 
จุดเดียวของประเทศ ใหมีความเชื่อมโยงของหนวยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น พัฒนามาตรฐานของรูปแบบ 
เอกสารที่ตองใชในการทำธุรกรรม เพื่อลดตนทุนในการทำ 
ธุรกรรมดานเอกสารใหนอยที่สุด พรอมทั้งพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของระบบ 
ดังกลาว

• การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ 
อาเซียน ถือเปนประเด็นเชิงนโยบายในระยะปานกลางถึง 
ระยะยาว เนื่องจากระบบการดำเนินการและความพรอม 
ของแตละประเทศยังคงมีความแตกตางกัน ขณะที่ในระยะ 
สั้น ภาครัฐควรกำหนดเปาหมายใหเกิดการพัฒนาระบบฯ 
กับกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
กัมพูชา) ใหมีความชัดเจนวาจะดำเนินการใหลุลวงตาม 
วัตถุประสงคเมื่อใด 

• แผนการดำเนินงานการจัดระบบศุลกากรดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของประเทศไทย ควรมี 
ความชัดเจนมากขึ้น แมวาปจจุบันขอมูลของหนวยงาน 
ภาครัฐตาง ๆ  ไดรับการนำมาบรรจุในฐานขอมูลของศุลกากร 
เรียบรอยแลว แตยังไมสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 
ภาครัฐไดทุกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน กรมศุลกากร 
กับกระทรวงอุตสาหกรรม (อาทิ สมอ.) กรมศุลกากรกับ 
กระทรวงเกษตรฯ (เชน กรมวิชาการเกษตรฯ กรมประมง) 
เปนตน สงผลใหภาคเอกชนยังไมไดรับประโยชนอยางเต็มที ่
เพราะเอกชนยังคงตองไปขอใบอนุญาตจากหนวยงานอื่น ๆ 
กอนนำมายื่นตอศุลกากรตามระบบเดิม ดังนั้น รัฐควร 
พัฒนาใหเกิดการใชแบบฟอรมเดียวกันใหสามารถใชไดกับ 
ทุกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและใหหนวยงานตาง ๆ สง 
เอกสารรับรองที่เกี่ยวของกลับมาที่กรมศุลกากร และใหกรม 
ศุลกากรสามารถอนุมัติใบขนสินคาให โดยที่ผูประกอบการ 
ไมตองเดินทางไปติดตอกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
ถือเปนการชวยลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกรรมของผู 
ประกอบการ ดังนั้น รัฐบาลควรเรงรัดใหเกิดการจัดระบบ 
ศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวอยางเต็ม 
รูปแบบ และการใชแบบฟอรมเดียวกันอยางจริงจัง โดย 
เสนอผานคณะกรรมการโลจิสติกสท ี ่ม ีสำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเป น 
เลขานุการ นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเรื่องการ 
จัดระบบศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ 
ประเทศไทยตองมาพิจารณาวาจะทำ Single Form กับ 
ธุรกิจประเภทใดบางและมีหนวยงานใดที ่เกี ่ยวของเพื ่อ 
อำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ สวนคาธรรมเนียม 
นั้นตองมาตกลงกันวาจะเก็บอยางไร ผานการศุลกากรหรือ 
ไม ซึ่งตองมีการพิจารณาตอไปภายหลัง เมื่อไดขอสรุป 
ในเบื้องตนแลว จะตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ 
บริหาร การวางแผน การประสานงาน การพัฒนาระบบ 
และการบำรุงรักษาระบบใหเชื ่อมโยงถึงภาคเอกชนและ 
เพื่อทันตอเทคโนโลยีอุบัติใหมในอนาคต 

• การประสานงานของกรมศุลกากรกับภาคเอกชน 
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ในเรื ่องกฎวาดวยถิ ่นกำเนิดสินคาและการเตรียมพรอม 
สำหรับศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ 
ประเทศไทย ปจจุบันกำลังพัฒนาโครงการพันธมิตรศุลกากร 
(Customs Alliance) เพื่อทำงานรวมกับภาคเอกชนให 
มากขึ้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวก มีการประสาน 
กับหนวยงานตาง ๆ  เชน สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม 
สมาคมเหล็ก หอการคาไทยอเมริกัน หอการคาไทย - ญี่ปุน 
หอการคาไทย - เกาหลี หอการคาออสเตรเลีย และสหภาพ 
ยุโรป เพื่อเชิญเขามารวมเปนสมาชิก ใหสิทธิในการลง 
ทะเบียนฟรีสำหรับ Account Officer เพื่อใหเจาหนาที่ 
ศุลกากรใชตรวจประวัติและเช็คพิกัดสินคาลวงหนา เพื่อ 
คำนวณอากรที่ตองจาย 

ประเด็นที่สอง คือ การอำนวยความสะดวกการขนสง 
ขามพรมแดน โดยมุงเนนการสงเสริมและบูรณาการดาน 
การขนสงในอาเซียน โดยขอเสนอแนะจากภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคการศึกษา ประกอบดวย

• การจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนระหวางประเทศ 
ในอาเซียนที่มีพรมแดนติดกัน อาท ิคณะกรรมการชายแดน 
ไทย - เมียนมา เนื่องจากทุกประเทศมีคณะทำงานเรื่อง 
การอำนวยความสะดวกทางการคาในสวนของความตกลง 
วาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA)   
ทั้งนี้การมี CBTA ไมไดหมายความวาทุกประเทศไดปฏิบัติ 
ตาม CBTA แตตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลอง 
กับกฎหมายที่ไดตกลงกันไว ยกตัวอยาง กฎหมายภายใน 
ตองเอามาเปรียบเทียบกับสาระของ CBTA และคณะ 
ทำงานก็ตองมาจัดลำดับวากฎหมายที ่หนวยงานตัวเอง 
กำกับอยู วามีขอกฎหมายใดที่มีความขัดแยงกับ CBTA  
เนื่องจากใน CBTA กำหนดไวเฉพาะเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
เสนทางที่มี ไดแก North-South Economic Corridor, 
East-West Economic Corridor, Southern Economic 
Corridor บางดานไมไดอยูที่ Corridor ดังนั้นควรรวมกัน 
กำหนดใหมีการบปฎิบัติตาม CBTA  ครอบคลุมทุกดานใน 

อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ไมใชเฉพาะเพียงบางดาน ซึ่งจะ 
ทำใหเกิดความสับสนของผูนำเขาและสงออกดวย 

• การมีจุดตรวจคนจุดเดียว (Single Stop Inspection: 
SSI) ของการคาชายแดนและการคาขามแดน หนึ่งใน 
มาตรการอำนวยความสะดวกทางการคาก็คือ การใช SSI 
ที ่ม ีการตรวจสอบสินคาของทั ้งสองฝายรวมกันในเวลา 
เดียวกัน ปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องการขนสงสินคา คือ 
ความแออัดบริเวณชายแดน ความลาชาของการตรวจสอบ 
สินคา การนำรถบรรทุกเขา - ออกระหวางดานพรมแดน 
ปญหาเรื่องขอกำหนดเรื่องน้ำหนักสินคารวมตูคอนเทนเนอร 
ที่ตางกันของสองประเทศ และการเปลี่ยนรถบรรทุกสินคา 
เมื่อเขามาถึงดานชายแดน 

• การอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจร 
เนื่องจากการจราจรติดขัด จึงตองมีแผนการจัดการตาง ๆ 
เชน พื้นที่ควบคุมรวม (Common Control Area: CCA) 
ยกตัวอยาง การเสนอการจัดตั้ง CCA ใน สปป.ลาว โดย 
มีเงื่อนไขวาการจัดตั้ง CCA นั้น ไมควรตั้งหางจากสะพาน 
มิตรภาพไทย - ลาว ทั้ง 4 สะพาน เชน ไมเกิน 4 กิโลเมตร 
โดยจัดตั้ง CCA เพื่อเปนจุดพักสินคาระหวางประเทศ 
ไมวาสินคานั้นจะเปนสินคาที่สงเขามาจากจีน เวียดนาม 
ก็จะนำมาพักไวที่ สปป.ลาว หรือสงเขามาจากมาเลเซีย 
สิงคโปร ไทย ก็จะนำมาพักที่ สปป.ลาว เปนตน เพื่อเปน 
การอำนวยความสะดวกดานการขนสงสินคาที ่จะขามไป 
มาระหวางกัน โดยตองอาศัย สปป.ลาว เปนจุดเชื่อมตอ 
ตามนโยบายสปป.ลาว ที่มีแนวคิดเปลี่ยน สปป.ลาว จาก 
ประเทศที่มีสภาพ Landlock ใหกลายเปน Landlink

• การกำหนดเขตพื้นที่ปลอดการควบคุมหรือฟรีโซน 
(Free Zone) ใหกับผูประกอบการไทยที่ตองการสงออก 
สินคามาขายใน สปป.ลาว สามารถนำสินคาไปพักไวที่ 
ฟรีโซนได ซึ่งจะทำใหการขนสงสินคาสามารถดำเนินการ 
ไดเสมือนหนึ่งเปนแผนดินไทยหรือแผนดิน สปป.ลาว จะ 
จางรถไทยหรือรถของ สปป.ลาว เขาไปดำเนินการก็ได 
ซึ่งถือเปนการอำนวยความสะดวกสำหรับผู ประกอบการ 
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ของทั้งฝงไทยและ สปป.ลาว ในเรื่องโลจิสติกสได
• การออกกฎระเบียบหรือขอบังคับใด ๆ ควรตองมี 

การหารือ หรือมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาค 
เอกชน หรือขอความเห็นในมุมมองของผูผลิตกอน วาประเด็น 
เหลานั้นจะสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอภาคเอกชนอยางไร 
และควรมีแนวทางการแกไขอยางไร

• การส งเสร ิมความรวดเร ็วในการปร ับต ัวของ 
ภาคเอกชน โดยมีขอเสนอใหภาครัฐสื่อสารกับภาคเอกชน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการนำเขาหรือสงออก 
สินคา และพิธีการทางเอกสารที่ตองใชในกลุมประเทศ 
อาเซียน เพ่ือใหเอกชนมีความรูและความเขาใจในกฎระเบียบ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

• ภาครัฐควรมีศูนยกลางที่ทำหนาที่รวบรวมขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับเรื่องโลจิสติกสของประเทศตาง ๆ  และสงเสริม 
ใหมีการเผยแพรใหผูประกอบการทราบ รวมถึงมีหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบเรื่องความตกลงระดับชาติ (National Agree-
ment) และกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งหนวยงานเหลานี้จำเปน 
ตองมีเว็บไซตไวใหขอมูล

• การเชื่อมโยงเสนทางการขนสงที่จะทำใหประเทศ 
เปน Logistics Hub ได ซึ่งเงื่อนไขประการสำคัญประการ 
หนึ่ง คือ จะตองมีการผลักดันใหประเทศเพื่อนบานปรับปรุง 
เสนทางดวยเชนกัน

• ตนทุนหลักของสินคา คือ ตนทุนทางการขนสง หาก 
ผูนำเขาหรือผูสงออกสามารถบริหารจัดการดานโลจิสติกส 
ได ผูนำเขาหรือผูสงออกก็จะสามารถลดตนทุนได 

• มาตรฐานของดานศุลกากรตองเหมือนหรือสอด- 
คลองกัน การใชระบบ Electronic Data Interchange 
(EDI) ที่ลูกคาสามารถกรอกขอมูลไดเอง จะทำใหกระบวน 
การทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นที่สาม คือ กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา ซึ่ง 
เปนหลักเกณฑจำกัดสิทธิประโยชนตามความตกลงเปดเสร ี
การคาไวใหเฉพาะสินคาที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิก 
ที่อยูในความตกลง  จากการศึกษากฎวาดวยถิ่นกำเนิด 

สินคาตามความตกลงการเปดเสรีการคาสินคาของอาเซียน 
และความตกลงการเปดเสรีการคาระหวางอาเซียนกับ 
ประเทศคูเจรจาในชวงที่ผานมา มีขอเสนอแนะทางนโยบาย 
เพ่ือลดอุปสรรคจากกฎวาดวยถ่ินกำเนิดสินคาในการแสวงหา 
ประโยชนตามความตกลงเปดเสรีการคา ดังนี้

• สงเสริมใหผูประกอบการของไทย โดยเฉพาะราย 
ยอยและรายเล็ก ทราบและเขาใจถึงสิทธิประโยชนตาม 
กรอบความตกลงการคา กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา และ 
ระเบียบวิธีการยื่นขอรับใบรับรองถิ่นกำเนิดสินคา 

• จัดตั ้งชองทางใหภาคเอกชนไทยนำเสนอปญหา 
จากการปฏิบัติตามเรื่องกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา และ 
การใชใบรับรองถิ่นกำเนิดสินคา ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
และในตางประเทศ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน 
เผยแพรปญหาและความคืบหนาในการติดตามแกไขปญหา 
ดังกลาวตอสาธารณชนอยางเขาถึงไดงาย อาท ิ การเผยแพร 
ผานเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ

• จัดทำรายงานศึกษาอัตราการใชสิทธิประโยชน 
ตามความตกลงการคา เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น และ 
เสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวตอผูกำหนดนโยบาย 
เปนครั้งคราว อาทิ ทุกรอบ 3 ป 

• ผลักดันการดำเนินการของคณะอนุกรรมการวา 
ดวยถิ่นกำเนิดสินคาตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
และใหดำเนินการติดตามการบังคับใชและดำเนินการเรื่อง 
กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคาอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งเผย 
แพรผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกลาว

• ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกหนวยงานที ่ 
เกี่ยวของและภาคเอกชนในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม เพื่อลดอุปสรรคจากกฎวาดวยถิ่น 
กำเนิดสินคา ภายในกระบวนการใชประโยชนจากกรอบ 
ความตกลงการคา

สำหรับประเด็นอื่นจะนำเสนอในบทความครั้งตอไป
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รู้หรือไม่ ?
• Seven Sister States คือชื่อเรียกรัฐทั้ง 7 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสำคัญ 
หลังรัฐบาลอินเดียหันมาดำเนินนโยบายขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจไปทางตะวันออก (Act East) ซึ่ง 7 รัฐนี้จะ 

เปนประตูสำคัญสู CLMVT
• 7 รัฐนี้มีหลายสิ่งที่นาสนใจและหลายคนยังไมเคยทราบ เชน ใชเวลาขนสงทางถนนจากไทยไมเกิน 2 วัน มีกลุมชาติพันธุที่สืบ 
เชื้อสายมาจากคนไทยอาศัยอยูถึง 2 ลานคน และมีประชากรมากกวาหลายประเทศในอาเซียน
• รัฐอัสสัม เปนหนึ่งในพื้นที่ศักยภาพในการลงทุนของผูประกอบการไทย ทั้งธุรกิจศูนยกระจายสินคาและเกษตรแปรรูป

อินเดีย (INDIA)
• ที่ตั้ง : เอเชียใต 
• เมืองสำคัญ : กรุงนิวเดลี (เมืองหลวง) 
กัลกัตตา (เมืองหลวงเกา)  เจนไน (เมืองยานยนต) 
บังคาลอร (เมือง IT) มุมไบ (เมืองการเงิน)
• พื้นที่ : 3,287,263 ตร.กม.  
• ประชากร : 1,316 ลานคน (ป 2560)
• ภาษาราชการ : ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ
• สกุลเงิน : รูปอินเดีย (INR)
1 USD = 72.10 INR (ณ ก.ย. 2561) 
• ระบอบการปกครอง : ระบอบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดี 
เปนประมุข
• ขอมูลเศรษฐกิจสำคัญ ป 2560
 - GDP : 2,611,010 Mil.USD
 - มูลคานำเขารวมของอินเดีย : 444,053 Mil.USD
 - มูลคาสงออกของไทยไปอินเดีย : 6,477 Mil.USD
 - สินคาสงออกสำคัญของไทยไปอินเดีย :
 เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ รถยนตและสวนประกอบ
• สถานเอกอัครราชทูต : กรุงนิวเดลี
• สถานกงสุลใหญ : กัลกัตตา มุมไบ และเจนไน
• สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ : กรุงนิวเดลี มุมไบ 
และเจนไน

• ที่มาของชื่อ Seven Sister States เกิดจากลักษณะ 
ภูมิประเทศที่ถูกลอมรอบดวยเทือกเขาทำใหเขาถึงไดยาก 
เปรียบเสมือน 7 สาวนอยที่มี ความบริสุทธิ์
• ประกอบดวย รัฐอรุณาจัลประเทศ อัสสัม เมฆาลัย มณีปุระ 
มิโซรัม นาคาแลนด และตริปุระ
• ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
• มีพื้นที่ราว 255,041 ตร.กม.

ร
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7 สิ่งมหัศจรรย์ในรัฐ 7 สาวน้อย

Seven Sister States คืออะไร?

7 สิ่งมหัศจรรย์ ในรัฐ 7 สาวน้อย
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อรุณาจัลประเทศ

อัสสัม
เมฆาลัย

ภูฎาน

จีน

เมียนมา
บังคลาเทศ

มณีปุระ

นาคาแลนด

มิโซรัม
ตริปุระ

ใกลไทยมาก ใชเวลาขนสงทางถนนเพียง 1-2 วัน
จากรัฐมณีปุระถึงอำเภอแมสอด จังหวัดตาก

บน เสนทาง IMT Trilateral Highway มีระยะทาง
1,360 กิโลเมตร ใชเวลาขนสงสินคาไมเกิน 2 วัน (ปจจุบัน
เสนทางอยูระหวางกอสราง จึงใชเวลาขนสง 3-4 วัน)

พื้นที่ยุทธศาสตรสำคัญ 
ติดกับ 4 ประเทศเพื่อนบาน

ทิศเหนือติดจีน (พรมแดนยาว 1,395 กม.) และภูฏาน 
(455 กม.) ทิศตะวันออกติดเมียนมา (1,640 กม.) และ 
ทิศตะวันตกติดบังกลาเทศ (1,596 กม.) 
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ปจจัยสนับสนุน
   ที่ตั้งเปน Land Lock รายลอมดวยเทือกเขา ทำใหการ 
ขนสงสินคามีตนทุนสูง จึงจำเปนตองมีการสต็อกสินคา

พื้นที่ศักยภาพ
• รัฐอัสสัม เนื่องจากเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ 7 รัฐ มี 
ประชากรมากถึง 34 ลานคน ราว 70% ของประชากรรวม 
7 รัฐ
• รัฐมณีปุระ เนื่องจากเปนปลายทางของเสนทาง IMT ที่ 
สามารถขนสงสินคามาจากไทยผานเมียนมาได ปจจุบัน 
สินคาไทยที่นำเขามาใน 7 รัฐ ใชเสนทางนี้

ปจจัยสนับสนุน
     ขาดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสินคา
เกษตร ละมีของเสียจากการแปรรูปเปนจำนวน
มาก (คาเฉล่ียของเสียทั้งประเทศราว 50%)
    พื้นที่อุดมสมบูรณและประชากรสวนใหญ
อยูในภาคเกษตรกรรม

โอกาสของธุรกิจไทย
• การลงทุน : โรงงานแปรรูปทางการเกษตร หองเย็นและระบบเก็บเกี่ยว
• การสงออก : เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณการเกษตร ปุยและผลิตภัณฑดูแลพืช

พื้นที่ศักยภาพ
• รัฐอัสสัม           ชา (กำลังการผลิต 653 ลานกิโลกรัมตอป) 
• รัฐตริปุระ          ยางพารา (กำลังการผลิต 4.8 หมื่นตันตอป)

โอกาสของสินคาไทย
• อาหารและเครื่องดื่ม
• เครื่องแตงกาย/เครื่องประดับ
• เครื่องสังฆภัณฑ

ตัวอยางการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาของ Amazon India

โดยเฉพาะการเจาะตลาด
กลุมชาติพันธุไท

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

โอกาสของผู้ประกอบไทยในรัฐ 7 สาวน้อย

เปนประตูสู CLMVT ภายใตนโยบาย Act East ของอินเดีย
รัฐบาลอินเดียทุมงบประมาณราว 7,300 ลานดอลลาร

สหรัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน 7 รัฐนี้ เพื่อใหเปนประตูเชื่อม
โยงกับ CLMVT และอาเซียน โดยตั้งเปาขยายการคาระหวางกัน
เปน 2 แสนลานดอลลารสหรัฐ จาก 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในปจจุบัน

ดินแดนทองของเศรษฐกิจการเกษตร
• แหลงปลูกชา 55% ของประเทศ

• แหลงปลูกยางพาราอันดับ 2 ของประเทศ
• แหลงปลูกไผ 40% ของประเทศ
• แหลงเลี้ยงไหม 10% ของประเทศ

แหลงพลังงานสำคัญ
• สำรวจพบน้ำมันดิบเปนแหงแรกของประเทศ                   • มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 15% ของประเทศ
• มีปริมาณกาซธรรมชาติ (Onshore) 50% ของประเทศ

ตลาดใหญกวาหลายประเทศในอาเซียน

ประชากรบางสวนสืบเชื้อสายจากคนไทยและพูดภาษาไทยได 
กลุมชาติพันธุไทที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมใกลเคียงคนไทย เชน ไทอาหม ไทคำตี่ ไทอายตอน ไทกะเบาหรือฉานกะเบา 

ไทคำยัง ไทพาเก และไทตุรุง สวนใหญอาศัยอยูในรัฐอรุณาจัลประเทศ อัสสัม และมณีปุระ จำนวนราว 2 ลานคน

49
ลานคน

จำนวนประชากร
ใน 7 รัฐ

กัมพูชา 16 ลานคนมาเลเซีย 32 ลานคน สปป.ลาว 7 ลานคน

(ขอมูล
ป 2560)

ธุรกิจเกษตรแปรรูปCr
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Amazon Fulfillment Center
(ศูนยกระจายสินคาใน
รัฐเวสตเบงกอล สำหรับ
เก็บและกระจายสินคา)

Amazon Sorting Center
ที่เมืองกูวาฮาติในรัฐอัสสัม

(รับของจาก Fulfillment Center
และกระจายสินคาไปยังพื้นที่ 7 รัฐ)

Service
Partners

(จัดสงสินคา)

}
ธุรกิจศูนยกระจายสินคา
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ศ
ก็เริ่มแตกธุรกิจออกไปอีก 2 ธุรกิจซึ่ง 
เกี่ยวของกับประเด็น เมือง ชุมชนและ 
ระบบขนสงมวลชน

LIFE 
“ผมโตมาในครอบครัวที ่คุณพอ 

เปนคนเชื้อสายจีน ทำธุรกิจเกี ่ยวกับ 
กอสราง คุณแมเปนแมบาน ตอนวิกฤต 
ตมยำกุ ง ธุรกิจคุณพอลม คุณแมก็ 
พยายามคาขายตั้งตัวขึ้นมา เลยเห็นวิธี 
การของคนที ่ เป นผ ู ประกอบการที ่ 
พยายามด้ินรนเพ่ือเล้ียงชีพ เห็นโมเมนต 
แบบนั ้นเลยสนุกก ับการชวยเหลือ 
ครอบครัว แมขายอาหาร ผมไปท่ีโรงเรียน 
ผมก็หาออเดอรให 

“ไปเรียนร.ด. นอกสถานที่ทุกครั้ง 
300 กวาคนในชั้น ตองกินอาหารของ 
บานผมหมด

“ตอน ม.3 ผมเคยเปดรานเกมส 
ตอนนั้นชอบเลนเกมสมาก คุณปาทำ 

โรงหนังแถวนนทบุรี มีพื้นที่ดานลางที่ 
เขามาเชาทำรานเกมส ผมก็เลนอยู  
รานนั้นแหละ พอเจาของรานเซง ผม 

เลยขอดูเอง สุดทายเจง ไดเรียนรูวา 
ธุรกิจมันเจ็บ เจ็บยังไง ไดเห็นวาจริงๆ 
bottom line มันนอยมาก คือเสียเงิน

“แตสิ่งที่สำคัญ คือการไดทำอะไร 
ใหมๆ ซึ่งถามันไปได มันไปไกล ถาผิด 
ก็สั่งสมประสบการณไป

“ผมเรียนคณะวิศวะฯ อุตสาหการ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงาน ที่ 
ผานมาคุณแมทำอาหารขายแตเจงหมด 
ผมสงสัย อาหารอรอย ทุกอยางดี ทำไม 
เจง จริงๆ คือแมไมรู ว ิธีการคำนวณ 
ตนทุน ไมรู วิธีการบริหารจัดการเงิน 
เราเลยเขาไปทำใหมันเปนระบบ ตั้ง 
ชื่อรานวา Home Restaurant

“มองรานเหมือนเปนโรงงาน Opti- 
mization ดูเรื่อง Work Time Study 

‘ศานนท หวังสรางบุญ’ 
ผู บริหารหนุ มวัย 29 ป 
กำลังพลิกโฉมตึกเกาถูก 

ปลอยรางยานสำเพ็งใหกลับมามีชีวิต 
อีกครั้ง เขาไมเพียงตั้งใจฟนชีวิตสิ่งปลูก 
สรางใหกลายเปนที ่พักนักทองเที ่ยว 
ทวากลับมองไกลไปถึงประเด็นสังคม

Once Again Hostel ซึ่งตั้งอยู 
ในซอยหลังวัดราชนัดดา ตัวอาคารปูน 
เปลือย หนากวาง 4 คูหานี้ตกแตงดวย 
โครงเหล็กทาสีขาวบริเวณชั้นบนดานห
นาตัวอาคาร หากมองต่ำลงมาดานลาง 
คุณจะเห็นระเบียงสำหรับนักเดินทาง 
ไดพักพนควันหยอนใจ กอนเดินเขาสู 
ล็อบบี้ ซึ่งถูกตกแตงไวอยาง ‘สะดุดตา’ 
ชนิดที่คุณอาจลืมไปเลยก็ไดวา ตึกนี้ 
เคยเปนโรงพิมพมากอน กลาวไดวา 
สถานที ่แหงนี ้เปนหนึ ่งในหลักหมุด 
สำคัญของชีวิต ‘ศานนท’ เพราะมัน 
ทำใหเขา ‘คิดหนัก’ กอนโบกมือลา 
ชีวิตมนุษยเงินเดือน

แนนอนวาเขาเองยอมไมรูวาจาก
จุดน้ันชีวิตเขาจะเปล่ียนไปอยางไร และ 
นี่ไมใชเพียงการมาฟนชีวิตสิ่งปลูกสราง

เขาเคยทำรานเกมส เรียนจบทำ 
รานอาหาร ทำงานประจำอยู 5 ปกอน 
ตัดสินใจลาออกมาทำธุรกิจโฮสเทล 
Once Again หลังจากนั้นเพียง 1 ป 

ธุรกิจเพื่อสังคมมัน Sexy มันเป็นธุรกิจที่มี 
ความหมาย ทุกธุรกิจที่ดีต้องเป็นธุรกิจที่คนใส่ 
Spirit ลงไป เหมือนธุรกิจของญี่ปุ่น ที่ทำคุณภาพ 
ให้ดี ธุรกิจเพื่อสังคมมี Sense นั้นอยู่และมีอยู่มาก 
มากกว่าผลกระทบเชิงบวกที่ไปสร้างต่อสังคมอีก

ศานนท์ หวังสร้างบุญ 
ธุรกิจฟื้นชีวิต
â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
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มาน่ังจับเวลา จากท่ีแมทำอาหารตามส่ัง 
ผมเสนอใหทำขาวหอไข ใหมี Gimmick 
มี Concept แลวจับเวลา ใหใชนอยที่ 
สุด วัตถุดิบทั้งหลายใหซื้อแลวใชไดกับ 
ทุกเมนู ไมตองเหลือทิ้ง ซื้อของถูกลง 
ไดเงินมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น

“ชวงเปนนิสิต ผมไมคอยไดเรียน 
ชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนมากกวา ทำ 
เยอะจนไดเปนนายกสโมฯ ของจุฬาฯ 
กิจกรรมทำใหผมไดเรียนรูนอกหองเรียน 
สอนเรื่องการทำงานกับคน ผสมกับที่ 
อยากหาโอกาสทางธุรกิจ มันเลยเปน 
สองดาน ท่ีดานหน่ึงแสวงหาโอกาสสราง 
ธุรกิจ อีกดานหนึ่งไดทำงานเพื่อผูอื่น 

“พอเรียนจบ มีความคิดวาอยาก 
ทำเพื่อผูอื ่น แตทำเปนธุรกิจที่ไดเงิน 
เลี้ยงตัวไดดวย”

WORK    
“ผมไดเขาทำงานในบริษัทที่ดี ให 

คุณคากับคน ผมเขาไปแค 8 วัน ถูกสง 
ไปทำงานตางประเทศ ทั้ง จีน สิงคโปร 
และเวียดนาม Learning Curve มัน 
ถลมทลาย ฉีกทุกอยางที่ผมเชื่อหมด 
เลย ทำใหโตแบบ Professional ดีล 

ผมมองไมเห ็นตัวเองทำงานประจำ 
ตั้งแตตอนไปสมัคร แตที่นั ่นทำใหผม 
รูวาการทำงานในบริษัทที่ดี มีหัวหนา 
ที่เกง เมื ่อเริ ่มโตมีบทบาท มีลูกนอง 

เหลานี้เปนพื้นฐานที่สำคัญ ไมงั ้นทุก 
วันนี้ผมจะไมสามารถมีลูกนองไดถาผม 
ไมเคยเจอมากอน

INTEGRATION  
“ผมอาจไมเหมือนคนทำโฮสเทล 

อ่ืน ท่ีชอบการทองเท่ียวแลวอินการนอน 
โฮสเทลจนมาเปด มันเกิดจากที่ตึกนี้ 
เปนของเพื่อนสนิท ที่นี่เปนเหมือนบาน 
อีกหลังหนึ ่งที ่ผมมาตั ้งแตเด็ก ตอน 
เอ็นฯ เพื่อนไปเรียนสถาปตยฯ ผมเรียน 
วิศวะฯ แลววันหนึ่งมันก็บอกวาที่บาน 
อยากทำโรงแรม 

“ผมบอกวา ‘ไมไดอยากทำวะ – 
เฉยๆ อยากทำธุรกิจที่มันเอื้อตอสังคม’

“ดวยความเปนสถาปนิก มันตอง 
หา Concept ในการออกแบบ ก็ไดคุย 
กับมันลึกขึ้นๆ มันบอกวาอยูตรงขาม 
วัด อยูใกลวัดภูเขาทอง ชุมชนเยอะ ก็ 
เอาความเปนชุมชนเขามาตีความเปน 
ไทยจากพื้นเพคนธรรมดา 

“ผมก็ ‘เหย..มีชุมชนเยอะเหรอวะ 
มีอะไรบาง’ 

“ตรงนี ้เหมือนเปนแหลงชุมชน 
โบราณ มียานทำดินสอพอง ทำใบลาน 

สุดทายกอนผมลาออก คือไดอนุมัติ 
สรางโรงงานที่เวียดนามมูลคา 30 ลาน 
เหรียญซึ่งตอนนั้นผมดูแลอาเซียน

“ผมรับผิดชอบ Purchasing ทำ 

งานกับ Supplier ขางนอก เพื ่อมา 
Work กับ Internal เหมือนเปนคนรับ 
แรงปะทะตรงกลาง ซึ่งเปน Role ที่ผม 
ชอบ งานสนุก ทาทายทุกวัน และสิ่งที่ 
บริษัทใหผมเรียนคือ Negotiation 
Skill เรียน Communication เรียน 
ในสิ ่งที ่ทุกวันนี ้ผมยังไดใชอยู  เรียน 
เยอะจนรู ส ึกวาเยอะกวาทำงานอีก 
ทำใหคิดหนักตอนจะลาออก เพราะ 
มันโคตรดีเลย พูดในฐานะที่ผมตอตาน 
การทำงานประจำมาตั้งแตเด็ก  ทั้งที่ 

สไตล์ของผมไม่ใช่การเอาสิ่งที่คิดไปครอบ เป้าผมมี 
แต่หลวมมาก ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ทำอะไรขนาดนี้ 
-- ที่มันเกิดเยอะ เพราะว่าผมไม่ได้ควบคุม พอถูก 
ถามว่ามองอนาคตยังไง ผมตอบไม่ได้ เพราะผม 
ไม่รู้ว่าคนที่มาช่วยจะสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก 
ผมไม่เคยรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกัน 
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ยานทำบาตร 
‘เหย..พวกนี้เจง’ นาจะอนุรักษไว
“Research แลวพบวา ถาสามารถ 

ทำธุรกิจที่มันเชื่อมโยงกับชุมชนหรือคน 
ที่เปนรากเหงาของพื้นที่เมืองเกา นาจะ 
ดี เลยคุยกันวา ถาทำ ผมอยากทำแนวน้ี 

“ลงตัวกันเปน Once Again Hostel 
โฮสเทลเปน Platform ท่ีสามารถทำให 
นักทองเท่ียวกับชุมชนหรือคนท่ีเปนราก 
ของเมืองเกาทำงานดวยกันไดขึ้นมา

“ตอน (Once Again Hostel) 
เปด ‘กรุงเทพฯ’ กำลังจัด One Young 
World เขาอยากจะเอา Delegate ไทย 
100 คนท่ีอายุต่ำกวา 30 มาเจอกัน พอ 
มารวมกัน ก็มีคนท่ีชอบคลายๆ กัน เร่ือง 
การทองเที่ยว สนใจเรื่องความยากจน 
เลย Matching ไดเพื่อนมาอีก 4 รวม 
เปน 5 คน ที่สนใจเรื ่องการอนุรักษ 
ชุมชนเกา ใชการทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือ 
ในการพัฒนา ชวยเหลือไมใหคนจน

“พอคุยกัน ก็ตองหาพื้นที่ทดลอง 
ไอเดีย เลยขยายจากโฮสเทลเปนอีก 
ธุรกิจชื่อ Trawell ที่มุงทำงานกับชาว 
บาน ใหเขารวมกันสรางชุมชนเปนแหลง 

ทองเที่ยว บางยานอาจจะมีวัด มีราน 
อาหารอรอยๆ เราไปชวยยกระดับขึ้น 
มาใหเปนแหลงทองเที่ยวทองถิ่น

“Trawell รับจางผลิตสื่อที่เนน 
เก่ียวกับชาวบาน ชุมชน ทองถ่ิน สมมติ 
วาโจทยการทองเที่ยวในยาน แทนที่จะ 
พูดยาน เรา Expert เรื่องชาวบาน ก็ 
จะเลาเรื่องอีกแบบนึง และขายขอมูล 
ตาม Format ที่ลูกคาอยากได ซึ่งเรามี 
เปนพันจุด

“ธุรกิจเพ่ือสังคมมัน Sexy มันเปน 
ธุรกิจที่มีความหมาย ทุกธุรกิจที่ดีตอง 
เปนธุรกิจที่คนใส Spirit ลงไป เหมือน 
ธุรกิจของญ่ีปุน ท่ีทำคุณภาพใหดี ธุรกิจ 
เพื ่อสังคมมี Sense นั้นอยูและมีอยู  
มาก มากกวาผลกระทบเชิงบวกที่ไป 
สรางตอสังคมอีก

“ผมมองในมิติธุรกิจ คือเราแขงขัน 
กันแบบธุรกิจ ที่ตองทำใหมันดีที ่สุด 
เทากับตอนที่คิด ที่นี่ถาไมเปนธุรกิจทำ 
เพ่ือสังคม มันก็เปนธุรกิจท่ีดีมากๆ เพราะ 
มันเกิดจากความคิดแรกเริ่ม วาตองทำ 
ใหดี หองมันตองเจงแบบนี้ รูปมันตอง 
สวยแบบนี้ Message ตองสื่อไปใหได 

แบบนี้ ลูกคาที่เราอยากไดเปนแบบนี้ 
แลว Address Message ทุกอยาง 
ใหถึงใหได 

“ทุก Moment ท่ีเกิดข้ึนท่ีน่ี เราจะ 
Reach ลูกคาอยางไร จึงมีการทำ Service 
Design แลวมาประเมินกัน ธุรกิจโรงแรม 
ดีตรงท่ีวา มันเห็นรีวิวทันที มี Complain 
แกไดทันที บางทีนองในทีมจะมาเขาพัก 
เพื่อ Internal Inspect แตละ Touch 
Point วาตองปรับตรงไหน ถาเราไม 
รูสึกดีกอน แขกก็จะไมโอเค 

“หลายครั้งกอนกลับบานหลังไป 
เที่ยว นองๆ จะแวะมาที่นี่กันกอน ที่นี่ 
เปนเหมือน Community ที ่คนให 
คุณคาแบบเดียวกันมาอยูดวยกัน

“ทีมเรามีกันประมาณ 40 คน ทุกคน 
จะมี Function หลัก สวน Organization 
เราให Authorize ในการทำงานแบบ 
เบ็ดเสร็จ อยาง Dinner กินขาวรวมกับ 
แขกทุกวัน ก็เกิดจาก Front คุยกันใน 
ทีมแลวคิดงานน้ีข้ึนมาโดยไมตองผานผม  
มีแค Budget ที่ตองมาคุย

“ทุกคนท่ีเขามา ‘ตอง’ อยากทำงาน 
จริงๆ ทำใหเราตองมี Room สำหรับ 
พัฒนาการของนองๆ ไมอยางนั้นธุรกิจ 
มันโตไมได คนท่ีดีมากๆ ของเราก็อยาก 
ใหเขาโตไปกับองคกรดวย ผมมองอนาคต 
วา นองทุกคนตองโตขึ้น -- เงินเดือน 
ทุกอยางตองโตไปดวย

“สไตลของผมไมใชการเอาสิ่งที ่
คิดไปครอบ เปาผมมีแตหลวมมาก ผม 
ไมเคยคิดวาจะไดทำอะไรขนาดนี้ -- ที่ 
มันเกิดเยอะ เพราะวาผมไมไดควบคุม 
พอถูกถามวามองอนาคตยังไง ผมตอบ 
ไมได เพราะผมไมรูวาคนที่มาชวยจะ 
สรางอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก ผมไมเคยรูวา 
มันจะเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกัน 

“อยางไปเจอคนที่ปอมมหากาฬมี 
หลายคนที่ยังมาชวยกันเพราะอยากทำ 
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ตอ มันก็เกิดกลุมชื่อ ‘สาธารณะ’ ที่มี 
Once Again, Mayday, Trawell อยู 
ภายใต เรากำลัง Set Up Organization 
กัน มีทีมทำ Business Development 
มีทีมทำเรื่องงาน Operation ทั่วไป มี 
ทีมทำ Research ทำ Database ทำ 
กระบวนการมีสวนรวม เอาขอมูลเรื่อง 
เมืองท่ีเรามี มาจัดระบบ เอา Knowledge 
เอา Tools ตางๆ มาใช ซ่ึงกำลัง Recruit 
คนเพิ่ม

“ท้ังหมดมันเกิดจากการเห็นโอกาส 
แลวชวนคนที่เกี ่ยวของมาชวยกันคิด 
แลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ -- เราอยูใน 
โลกที่มันกดทับความสามารถคน หลาย 
คนเกง แตกลับตองไปอยูในที่ๆ มันไม 
Reach Potential มันนาเสียดาย พอ 
มาทำที่นี ่ ผมไดดึงความสามารถของ 
นองๆ ที่นี่เรามีการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดมความคิด สงไปเมืองนอก หาอะไร 
ใหพนักงานได Learning อยูเสมอ ให 
ทีมงานไดเติบโต ได Skill ไดทำในสิ่งที่ 
อยากทำ ไดทำงานที่มันใหญขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะงานเมืองมันกวาง คนเปนกราฟฟก 
ดีไซนเนอร ทำส่ือก็จะไดทำงานกระบวน 
การ ไดไปเจอคน ไดทำงานกับภาครัฐ 
งานของเขาไดเกิดขึ้นจริงบนทองถนน 
สรางแรงกระเพ่ือม ก็จะทำใหเขาไดเรียนรู

“ทุกเดือนเราจะเชิญ Guest มาพูด 
อยางเชิญเพื่อนที่ทำโฮสเทลญี่ปุ นมา 
เลา วาเริ่มตนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบ 
กับที่เราทำ ทมีก็จะไดฟงวามีขอดีแตก- 
ตางกันอยางไร จะประยุกตอะไรจาก 
เขาไดบาง

“ถึงผมจะเปนนาย แตทีมงานจะ 
ไมรู สึกวาผมเปนนาย เลนไดเหมือน 
เปน เพื่อน ผมสั่งใครไมไดเลย

“จะเปนแบบ ‘อยากทำอันน้ีไหม? 
– พี่วาอันนี้นาจะดี คิดวาไง?’

“แตถาเมื่อไรที่ผมเห็นวาใครรูสึก 

เนือยๆ ผิดแปลกไปก็จะเรียกมาคุยกัน
‘มันยังเปนความสนุกที่ยังอยาก 

ทำกับที่นี่อยูหรือเปลา? ถามันไมใชแลว 
ที่นี ่จะชวยอะไรไดบางไหม พี่จะชวย 
อะไรไดบางไหม’ ถามันไมโอเคจริงก็ 
ไมเปนไร 

“ผมเชื่อวา สิ่งที ่เขาฝน-ผมฝน- 
บริษัทเปน มันตองไปดวยกัน ถานอง 
บอกวา มาทำงานที ่นี ่อยากไดภาษา 
อังกฤษเพื่อไปเรียนตอ เราใหได แตใน 
ระหวางทางอยากไดความเต็มที่ ถามัน 
Match ก็โอเค

“จะมี Philosophy หนึ่งพูดวา 
‘Work Life Balance’ รักษาสมดุล 
ที่นี่จะเปน ‘Work Life Integration’

“Integrate ชีวิตกับงานใหมันไม 
เปนงาน 

“ทุกวันเปนการสรางอะไรใหมๆ  ท่ี 
ทุกคนอยากทำ ทุกคนเปน Entrepreneur 
ที่สามารถคิดอะไรใหมๆ ไดดวยตัวเอง

“เราจะทำอยางไรใหชาวบานอยูได 
แบบยั่งยืน มีบานที่มั่นคง ไดสัญญาเชา 
ระยะยาว ใหชาวบานรวมตัวกันชูของดี 
ที่มีอยูในชุมชน ตอสูกับนโยบายที่ไมได 

ชวยเหลือ เปนงานที่ยาก สิ่งที่ยากเกิน 
ไป ทำแลวทีมไมคอยเห็นผลก็ไมดี คน 
มันตองการความสำเร็จ เราไมไดเปน 
Policy Maker กำหนดกรอบ เราทำ 
Bottom up ความสำเร็จมันไมเห็นสักที 
คอนขางเหนื่อย ตองหา Quick Win 
เสมอ แตความยากก็เปนเหตุผลใหทำ 
ตอ เพราะอยากใหมีเคสที่สำเร็จจริงๆ 

“Once Again, Quick Win คือ 
แขกเยอะ -- ผมเพิ่งไดเปนตัวแทนของ 
ประเทศขึ ้นไปพูดบนเวทีที ่ Hostel 
World ไดกลับมาบอกนองๆ วา 

‘เรื่องสังคม มันอาจจะยาก แตไอ 
เนี่ยมันเวิรคใน Level ที่เปนที่รูจักใน 
ระดับโลก วาเปนธุรกิจที่ดียังไง กำลัง 
พยายามทำอะไร’

INTEGRITY
“ปลายปนี้ Once Again Hostel 

กำลังจะมีที่เยาวราชอีกที่หนึ่ง เราไดตึก 
เกา เดิมเปนสำเพ็งพลาซา เคยเปน 
อะไรมาหลายอยาง คนสำเพ็งจะรูวา 
ตึกนี้เปลี่ยนบอยและมักเปลี่ยนเปนคน
แรกๆ เสมอ คนที่นั่นก็จะรูวาเดี๋ยวตึกนี้ 
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ตองมีทำอะไรสักอยางแน เราก็หุนกับ 
ทางเจาของตึกปรับปรุงเปนโฮสเทล 
ผสมโรงแรม มีบาร มีคาเฟ ซึ ่งเปน 
Challenge ยิ่งใหญเหมือนกัน

“ที่เยาวราชเราสนใจประเด็นเรื่อง 
การบริหารจัดการพื้นที่ระหวางทางเทา 
ฟุตปาธ กับส่ิงท่ีเปนเสนห อยางแผงลอย 
รานอาหาร มันจะอยูดวยกันไดยังไง

“ฝรั ่งมาประเทศไทย เขาไมได 
ตองการ Formality ความสวยงามทาง 
ฟุตปาธ เขามาเพราะอยากเห็นสิ่งที่มัน 
คาดเดาไมไดตามทองถนน อยางเราไป 
ทำเมืองเกา ฝรั่งจะแฮปปมากเวลาเดิน 
เขาไปในชุมชนแลวเห็นตากผา เห็นวา 
ชุมชนอยูยังไงกัน รานอาหารท่ีดูไมแนใจ 
วากินไดหรือเปลาแตทำไมคน Local 
เยอะจัง อยากกินบาง

“ในมุมผม ผมเห็นโอกาส เห็น 
เอกลักษณของโฮสเทลที่ไมเหมือนใคร 
ในขณะเดียวกัน ชาวบานก็ไดประโยชน 
นักทองเที่ยวแวะผาน อาจจะซื้อของ 
มันเปน Ecosystem ที่พอไปเยาวราช 
ก็เหมือนกัน เราจะไปชวนคนที่นั่นชวย 
กันคิดหา Solution วามันจะเปนยังไง

“ทีมของ Once Again Hostel 
กับ Trawell ตองทำงานผสมผสานกัน 

ถาไมเขาใจนักทองเที ่ยวเลย การไป 
สนับสนุนชุมชน จะทำไมเปน ตอง 
เขาใจวานักทองเที ่ยวอยากไดอะไร 
เปนเหตุผลวา บางคนของ Trawell จะ 

มาทำงาน Front ที ่โฮสเทลบาง มา 
Research กับแขกที่เปน Guest บาง

“Once Again มี Activity เยอะ 
พาไปเที่ยวชุมชนทองถิ่น โดยเอาขอมูล 
จาก Trawell สมมุติวาพาไปภูเขาทอง 
ก็ไมเคยไปแคภูเขาทอง เราพาไปเดิน 
ชุมชนวังกรมที่ชาวบานเย็บจีวร พาไป 
บานบาตร พาไปชุมชนขายไมขางหลัง 
เดินวนเขาภูเขาทอง มันได Touch 
กับคนที่ Trawell ทำงานดวยอยูเสมอ 
มัน Blend เขาหากัน

“ครอบครัวผมดิ้นรนมาตั้งแตเด็ก 

จึงชอบแกปญหา อยากใหมันดีขึ้น เห็น 
Gap ท่ีจะทำใหดีข้ึนอยูเสมอ ก็จะ Jump 
ไปท่ี Gap น้ัน แลวพยายามหาอะไรใหมๆ  

“ขอดีของการที่มาทำที่นี่คือ พอ 
มันเปนเรื ่องของสวนรวม เปนเรื ่อง 
ของเมืองที ่มันเปน Pain ของทุกคน 
ผมไมเคยทำคนเดียวมาตั้งแตตน พอ 
เราขยับงานใหมันมากกวาตัวเราเอง 
มันกลายเปนงานที่เปดใหทุกคนเขามา 
ชวยกันหาทางออก ทำใหเราไดความรู 
ชวยกันคนละกอน ใครเกงอะไรมาทำ 
โซนนั ้น ผมถนัดเร ื ่องการหาโอกาส 
เชื่อมคนเพื่อใหเกิดงานชิ้นใหมๆ

“การทำธุรกิจมันดีตรงที่ไดทำสิ่ง
ที่อยากทำ ทำใหผมรูสึกขอบคุณ สิ่งที่ 
เราใหคุณคากับมัน เมื่อทำแลวก็ไดเห็น 
ผลลัพธ ลูกคาชอบ นั่นคือสิ่งที่ผมรูสึก 

วามันดีมาก พอเราไดทำสิ ่งที ่เรารัก 
มากๆ มันก็ดีมาก

‘ศานนท’ ดำเนินธุรกิจ ‘ฟนชีวิต’ 
ตามความเชื่อและความถนัด เต็มไป 
ดวยพลังและเสนหอันนาดึงดูด กระตุน 
เราความฝนใหหลายคนกระตือรือรน 
อยาก มารวมคิดรวมทำ ธุรกิจของเขา 
ไมเพียง ฟนชีวิตส่ิงปลูกสราง กลับฟน 
ชีวิตคนดวยการปลุกศักยภาพภายใน 
ใหลงมือทำ เขากลาววา ‘ทุกวันที่ผม 
ตื่น ก็อยากมาที่นี่’ ซึ่งมันหมายถึงตัว 
เขาเองดวย

เราอยู่ในโลกที่มันกดทับความสามารถคน หลายคน 
เก่ง แต่กลับต้องไปอยู่ในที่ๆ มันไม่ Reach 
Potential มันน่าเสียดาย พอมาทำที่นี่ ผมได้ดึง 
ความสามารถของน้องๆ ที่นี่เรามีการสอนภาษา 
อังกฤษ ระดมความคิด ส่งไปเมืองนอก หาอะไรให้ 
พนักงานได้ Learning อยู่เสมอ ให้ทีมงานได้เติบโต 
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จากการที่วันกอนผมไดฟง คุณAlex อธิบาย 
เรื่อง Business Model Canvas ผมไดมีอีก 
ประเด็นหนึ่งที่ Alex ไดหยิบยกขึ้นมาแชรใน 

วันที่ได Workshop ดวยกันคือการบริหารจัดการธุรกิจ 
เพื่อสรางคุณคาและมูลคาแบบ Business Model Canvas  

นั้น สามารถทำได 2 แนวทางดวยกันคือ “การใชทรัพยากร 
ที่มีอยูใหเกิดมูลคาสูงสุด (EXPLOIT)” หรือ การแสวงหา 
โอกาสใหม (EXPLORE)” ซึ่งตางก็มีบทบาทสำคัญดวยกัน 
ทั้งคู ขึ้นกับลักษณะของธุรกิจและองคกรวาจะเหมาะสม 
กับแบบใด

จ

Business Model Canvas
â´Â

¼ÙŒª‹ÇÂ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â áÅÐ IDEA Coach ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

อมรเทพ ทวีพานิชย

รูปที่ 1
โดยบริษัทใหญสวนใหญจะสราง Innovation หรือ Business Model ใหมๆ จากการ EXPLOIT ในขณะที่ Startup จะ 
ใชการ EXPLORE ในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ซึ่งแนวทางในการทำนั้นก็ม ีความแตกตางกัน การ EXPLOIT นั้น จะเนนการ 
ทำกับ Existing Business โดยจะเปนการ Execute หรือการดำเนินงาน Business model ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ในขณะที่การ EXPLORE นั้นจะเนนการเสาะหา Search ธุรกิจใหม ซึ่งตองมีการทดลอง เรียนรู และปรับเปลี่ยน 
ใหเกิด Business Model ใหมๆ
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รูปที่ 2

รูปที่ 3
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Photo: https://www.amazon.com

ทั้งรูปที่ 2 และรูปที่ 3 จะย้ำถึงการบริหารจัดการธุรกิจแตละชวงนั้นจะตองใช Skill ที่ตางกัน การใช Business Plan 
หรือการ Forecast แบบปกติที่เราใชบริหารกันจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรสำหรับชวง EXPLORE ดังนั้นการใช Business 
Model Canvas ที่เปน Visual tool จะสามารถเขามาชวยได

การใช้ Business Plan หรือ การ 
Forecast แบบปกติท่ีเราใช้บริหารกัน 
จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรสำหรับ 
ช่วง EXPLORE ดังน้ันการใช้ 
Business Model Canvas ท่ีเป็น 
Visual tool จะสามารถเข้ามาช่วยได้
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สรุป คุณ Alex ย้ำวาไมวา บริษัทแตละบริษัทตองมี 
การใชกลยุทธ EXPLOIT และ EXPLORE ดวยกันทั้งนั้น 
โดยตองมีการจัดการทรัพยากรบริษัทใหสามารถสราง 
Business Model ใหมๆ ที่ยั่งยืนใหกับบริษัทได โดย 
ตัวอยางที่ คุณ Alex ยกตัวอยางบอยๆ ก็คือ Nestle ซึ่ง 
เปนบริษัทที่ทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายใหญของโลก 
มีธุรกิจกาแฟอยูแลวโดยตองมีการบริหารจัดการธุรกิจเดิม 
ดวยการ Exploit และมีการสรางธุรกิจใหมดวยการ Explore  
นั้นคิดเครื่องชงกาแฟแบบใชแคปซูลคือ Nespresso ออก 
มาแลวการทำกลยุทธทางธุรกิจครั้งแรกที่เปน B2B ไม 
ประสบความสำเร็จแตเมื่อปรับ Business Model ใหม 
เปน B2C ที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและแตกตางจาก B2C 
ทั่วๆไปที่เรามักจะเขาใจกันนั้น ก็ทำใหประสบความสำเร็จ 

อยางมากและสรางรายไดใหกับ Nestle หลายพันลาน 
เหรียญตอป แลวก็เขาสูการบริหารจัดการแบบ Exploit 
ตอไปครับ 

บริษัทแต่ละบริษัทต้องมีการใช้ 
กลยุทธ์ EXPLOIT และ EXPLORE 
ด้วยกันท้ังน้ัน โดยต้องมีการจัดการ 
ทรัพยากรบริษัทให้สามารถสร้าง 
Business Model ใหม่ๆ ท่ีย่ังยืน 
ให้กับบริษัทได้
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ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

(TCC CONFIDENCE INDEX)
หอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

40

Special Report

De
sig

ne
d b

y r
aw

pix
el.

co
m 

/ F
ree

pik



สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

ภาคตะวันออก,
10.2%

ตะวันออกเฉียงเหนือ,
24.7%

ภาคใต้,
17.0%

กรุงเทพและ
ปริมณฑล,

11.8%

ภาคกลาง,
14.3%

ภาคเหนือ,
21.0%

จำแนกตามภูมิภาค

ช่วงที่สำรวจข้อมูล: 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561
จำนวนตัวอย่าง: 378 ตัวอย่าง

ภาคเศรษฐกิจที่เด่นของจังหวัด

ภาคบริการ
5.1%

ภาคการค้า
7.0%

ภาคเกษตรกรรม
69.7%

ภาคอุตสาหกรรม
18.2%
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- ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติน้ำทวม ในภาคอีสาน 
และภาคกลางของประเทศ 
- การขยายตัวเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในเขตเมือง
- เกษตรกรขาดแคลนปจจัยการผลิต
ในการบำรุงพืชผลทางการเกษตร
- ปญหาสิ่งแวดลอม ความสะอาด และสุขอนามัย 
สงผลกระทบตอการทองเที่ยวของประเทศ
- ความไมเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
- การเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ

เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม

การบริโภคภายในจังหวัด

การลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัด

การทองเที่ยวภายในจังหวัด

ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด

ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด

ภาคการคาของจังหวัด

ภาคการคาชายแดนของจังหวัด

ภาคบริการของจังหวัดปจจุบัน

การจางงานในจังหวัดปจจุบัน

ดีขึ้น

23.6

17.5

18.9

30.1

20.3

17.6

19.9

25.7

25.1

22.6

ไมเปลี่ยนแปลง

46.5

54.2

51.5

45.0

44.1

63.3

53.6

47.7

52.6

52.5

แยลง

29.9

28.3

29.6

24.9

35.6

19.1

26.5

26.6

22.3

24.9

ดีขึ้น

38.6

24.5

21.3

35.8

21.4

19

25.9

19.9

28.4

19.9

ไมเปลี่ยนแปลง

50.13

49.53

49.2

55.43

44.38

49.85

48.4

50.45

53.08

48.13

แยลง

31.8

15.6

13.8

19.3

28.6

18.1

25.7

17.2

18.9

25.1

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ปัจจัยด้านลบ

+ สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 4.6%  
ครึ่งปขยายตัว 4.8% และคาดการณทั้งปขยายตัว 4.6 %
+ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
+ ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวขึ้นในบางพื้นที่ 
+ การทองเที่ยวยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
+ การขยายตัวของการสงออก
+ การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาล
+ การสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑของภาครัฐและเอกชน

ปัจจัยด้านบวก

ปจจุบัน คาดการณ 6 เดือนขางหนา
ประเด็น
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51.1

46.4
47.1
47.6

49.4
47.7

48.4
48.6

53.2
50.1
51.2
51.3

51.9
50.9

45.6
44.3

42.2
41.7

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ผลตาง

เศรษฐกิจ
โดยรวม การบริโภค การลงทุน การทองเที่ยว ภาคเกษตร ภาค

อุตสาหกรรม ภาคการคา ภาคการคา
ชายแดน ภาคบริการ การจางงาน

48.3
49.1
48.9
50.1
1.2

47.0
48.1
48.8
49.5
0.7

46.0
46.9
47.4
49.2
1.8

58.7
57.6
55.2
55.4
0.2

39.7
42.2
42.8
44.4
1.6

46.8
46.7
48
49.9
1.9

45.5
46.6
48.6
48.4
-0.2

45.3
46.8
47.3
50.5
3.2

52.3
53.4
54.1
53.1
-1.0

45.9
46.7
45.6
48.1
2.5

ดัชนีความเชื่อม่ันของหอการค้าไทย

ดัชนีความเชื่อม่ันหอการค้าไทย 
(Thai Chamber of Commerce Confidence Index)

0
20
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0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

 

เศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน

พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61

พ.ค.61

ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61

มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61

การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา 

ภาคบริการ

การจางงาน

ภาคการคา
ชายแดน

การบริโภค

การลงทุน

การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา 

ภาคบริการ

การจางงาน

ภาคการคา
ชายแดน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน อนาคต TCC-CI

โดยรวม

อนาคต

47.846.0
45.6

45.2
51.9 49.8

โดยรวม
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สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบัน
และคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า ประจำเดือนสิงหาคม 2561

กรุงเทพและปริมณฑล

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

48.0
49.8
1.8

การ
บริโภค

51.8
52.1
0.3

การ
ลงทุน

45.7
48.0
2.3

ทองเที่ยว

51.7
52.6
0.9

เกษตรกรรม

45.0
46.5
1.5

อุตสาหกรรม

50.0
51.8
1.8

การคา

53.0
53.7
0.6

การคา
ชายแดน

53.2
53.6
0.4

ภาค
บริการ

55.0
54.6
-0.5

การ
จางงาน

48.3
49.3
1.0

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
41.9
40.0

Feb-61
40.1
40.3

Mar-61
46.9
54.6

Apr-61
46.1
52.7

May-61
45.2
55.6

June-61
45.8
55.7

July-61
45.6
55.2

Aug-61
46.9
55.7

ปัจจัยลบท่ีสำคัญของ กทม.

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกท่ีสำคัญของ กทม. 
และปริมณฑล

1. การบริโภคของประชาชนยังคงขยายตัวได 
อยางตอเนื่อง 
2. สถานการณทางดานการทองเที่ยวที่ยังคง
ขยายตัวอยางตอเนื่อง

1. ปญหาแรงงานตางดาว และกฎหมายที่เขมงวด
2. ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบตอตนทุน
การขนสง
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูธุรกิจ อยูในระดับที่ไมจูงใจ
ตอการลงทุน และความเขมงวดของสถาบันการเงิน

1. สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนของ 
SMEs ที่ไมมีหลักทรัพย
2. สนับสนุนการขยายตลาดอาหารทะเลจากภาคใต
และตะวันออกมายังกรุงเทพฯและปริมณฑล

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

ม.ค. ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.

40.9 40.2
50.8 50.8 50.3 51.350.449.4

กลาง

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

48.1
49.0
0.9

การ
บริโภค

48.1
49.0
0.9

การ
ลงทุน

47.3
47.7
0.4

ทองเที่ยว

51
51.2
0.1

เกษตรกรรม

40.2
40.8
0.5

อุตสาหกรรม

49.9
51.1
1.2

การคา

47.5
48.5
1.0

การคา
ชายแดน

48.3
49.3
1.0

การ
จางงาน

46.4
46.9
0.5

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
42.5
43.0

Feb-61
45.6
51.0

Mar-61
45.4
49.1

Apr-61
46.1
50.9

May-61
46.2
47.9

June-61
46.3
48.9

July-61
45.7
49.7

Aug-61
46.9
50.0

ปัจจัยลบท่ีสำคัญของภาคกลาง

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกท่ีสำคัญของภาคกลาง
1. การสงออกสินคาบริเวณดานผานแดนเพิ่มขึ้น
2. การทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาล
3. ราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น

1. ปญหาตนทุนปจจัยการผลิตสินคาเกษตร
มีราคาแพง
2. ปญหาคาครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น
3. อุทกภัยในพื้นที่การทองเที่ยว 

1. จัดระเบียบแรงงานตางดาว
2. สงเสริมการเกษตรแปรรูปและการสงออก
สินคาแปรรูป
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

ม.ค. ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.

42.7
48.3 47.2 47.6 47.7 48.447.048.5

ภาค
บริการ

50.9
51.3
0.4
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ตะวันออก

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

52.9
54.7
1.9

การ
บริโภค

52.9
54.1
1.3

การ
ลงทุน

52.7
53.7
0.9

ทองเที่ยว

56.1
56.8
0.7

เกษตรกรรม

52.6
53.3
0.7

อุตสาหกรรม

52.8
53.6
0.8

การคา

51.9
53.3
1.4

การคา
ชายแดน

52.0
52.3
0.3

ภาค
บริการ

50.1
53.2
3.1

การ
จางงาน

52.8
50.7
-2.1

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
44.7
60.9

Feb-61
48.1
60.0

Mar-61
47.0
57.2

Apr-61
49.5
57.3

May-61
49.0
54.0

June-61
50.5
54.8

July-61
51.1
54.6

Aug-61
51.4
55.5

ปัจจัยลบท่ีสำคัญ

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกท่ีสำคัญ
1. การกระตุนการทองเที่ยวในภูมิภาค
2. กิจกรรมการสงออกสินคาทั้งแนวชายแดน และ
ทาเรือขนสงสินคา
3. ความตองการสินคาเกษตรประเภทผลไม
ที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

1. ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวดานความปลอดภัย
ลดลง
2. ประชาชนมีการใชจายลดลง
3. ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

1. กระตุนการคาบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบาน
2. สงเสริมการคาอัญมณี 
3. ผอนปรนกฎหมายแรงงานตางดาวในพื้นที่
ภาคตะวันออก

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

ม.ค. ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.

52.8 54.1 52.1 52.7 52.8 53.451.553.9

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

46.7
47.7
1.0

การ
บริโภค

46.2
47.5
1.3

การ
ลงทุน

46.5
47.9
1.5

ทองเที่ยว

49.1
50.0
0.9

เกษตรกรรม

48.9
49.1
0.2

อุตสาหกรรม

46.7
46.4
-0.3

การคา

47.2
47.8
0.6

การคา
ชายแดน

45.3
47.7
2.4

การ
จางงาน

46.5
46.2
-0.3

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
39.0
47.2

Feb-61
38.6
46.6

Mar-61
43.2
45.5

Apr-61
46.3
48.2

May-61
44.4
47.1

June-61
45.3
48.1

July-61
45.2
48.7

Aug-61
46.3
49.4

ปัจจัยลบท่ีสำคัญ

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกท่ีสำคัญ
1. ราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น
2. การสงเสริมและจัดหาตลาดสินคาเกษตรเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร
3. การพัฒนาเมือง และการสงเสริมเศรษฐกิจเมือง
ในจังหวัดสำคัญของภาคอีสาน

1. สถานการณอุทกภัยบริเวณริมฝงแมน้ำโขง
2. น้ำมันราคาสูงขึ้น
3. ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับที่สูง

1. แกไขปญหาการกระจายรายไดของประชาชน
2. การกระตุนการบริโภคสินคาและบริการ
3. สรางระบบหรือกลไกในการลดตนทุนสินคา
เกษตร

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

ม.ค. ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.

43.1 42.6 44.3 46.7 47.0 47.845.847.3

ภาค
บริการ

47.6
48.0
0.4
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เหนือ

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

47.5
48.3
0.8

การ
บริโภค

47.2
48.7
1.6

การ
ลงทุน

45.7
46.6
0.9

ทองเที่ยว

49.4
50.2
0.8

เกษตรกรรม

44.7
46.0
1.3

อุตสาหกรรม

48.2
49.1
0.9

การคา

47.8
48.5
0.7

การคา
ชายแดน

48.4
49.6
1.2

ภาค
บริการ

48.2
49.5
1.3

การ
จางงาน

46.0
46.5
0.6

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
39.0
47.2

Feb-61
38.6
46.6

Mar-61
43.2
45.5

Apr-61
46.7
47.3

May-61
44.2
46.9

June-61
45.3
48.3

July-61
45.4
49.2

Aug-61
46.6
50.0

ปัจจัยลบท่ีสำคัญของภาคเหนือ

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกท่ีสำคัญของภาคเหนือ
1. การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น
2. การทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาลเพิ่มขึ้น
3. การลงทุนในโครงสรางโลจิสติกส เพื่อสรางการ
เชื่อมโยงกับประเทศในกลุมลุมน้ำโขง

1. ขาดแคลนแรงงาน และอุปสรรคในการ
จดทะเบียนแรงงาน
2. ราคาปจจัยการผลิตสินคาเกษตรที่สูงขึ้น
3. ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ มรสุม และ
น้ำทวม

1. กระจายสินคาเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆ
2. เงินทุนใหกูฉุกเฉินสำหรับ เกษตรกร และ SMEs
3. สงเสริมรายไดของเกษตรกร
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50.0
40.0
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43.1 42.6 44.3 46.8 47.3 48.345.546.9

ใต้

ก.ค.
ส.ค.

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

47.8
48.5
0.7

การ
บริโภค

48.5
48.4
-0.1

การ
ลงทุน

47.4
47.6
0.2

ทองเที่ยว

57.5
57.5
0.0

เกษตรกรรม

32.7
34.9
2.2

อุตสาหกรรม

47.9
47.7
-0.2

การคา

48.6
49.0
0.4

การคา
ชายแดน

53.8
50.9
-3.0

การ
จางงาน

49.1
48.7
-0.4

ปจจุบัน
อนาคต

Jan-61
49.8
59.7

Feb-61
47.8
55.9

Mar-61
52.5
59.4

Apr-61
47.5
54.9

May-61
46.2
52.7

June-61
47.3
52.5

July-61
46.7
51.8

Aug-61
45.8
51.3

ปัจจัยลบท่ีสำคัญ

สิ่งที่ต้องการให้เร่งแก้ไข

ปัจจัยบวกที่สำคัญ
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการ
คมนาคมในพื้นที่ภาคใต
2. การทองเที่ยวยังคงขยายตัวตอเนื่อง
3. ราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น

1. ความเชื่อมมั่นเรื่องความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
2. ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมทางทะเล
3. การจางงานลดลง โดยเฉพาะแรงงานในภาคประมง

1. สรางคามเชื่อมั่นดานความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว
2. การพัฒนาแหลงน้ำจืดใหเพียงพอตอความ
ตองการใช
3. กำหนดมาตรการสงเสริมการจางงานที่ชัดเจน 
และเอกชนสามารถดำเนินการไดในทันที
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54.8 51.9 56.0
49.9 49.1 48.649.451.2

ภาค
บริการ

57.7
52.8
-5.0
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
และแนวทางการดำเนินการของภาคเอกชน

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาประเทศไทย

ทัศนะต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค

แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย
การขาดแรงงาน และทักษะแรงงานที่สถานประกอบการตองการ 

- เรงสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เนื่องจากไตรมาสที่ 4 เปนไตรมาสของการทองเที่ยว (High Season) 
- หาแนวทางการประชาสัมพันธความเชื่อมั่นใหเกิดกับนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ 
- ทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมกันใหความสำคัญ มีมาตรการและสรางกิจกรรมในการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน
- ดำเนินการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมทางดานการทองเที่ยว เชน หาดสะอาด ไรถุงพลาสติก เปนตน 
- รวมมือกับภาครัฐในการปรับปรุงสรางสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

การขาดแรงงาน และทักษะแรงงานท่ีสถานประกอบการต้องการ 

- สงเสริมทักษะทางดานอาชีวศึกษาใหกับแรงงาน ที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
- สรางโอกาสของการฝกงานหรือการทำงานของนักเรียนและนักศึกษา เปนลักษณะของงาน part time ทวิภาคี และสหกิจศึกษา
- จัดหาแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายและมีความเพียงพอกับความตองการของสถานประกอบการ
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ธุรกิจครอบครัวนั ้นมีความแข็งแกรงและได 
เปรียบธุรกิจอื่นเพราะผูบริหารมีความผูกพัน
รักใครสามัคคีกันมาก แตก็มีความซับซอนกวา 

ธุรกิจประเภทอื ่นตรงที ่มีประกอบไปดวยความรักความ 
ผูกพันและสัมพันธภาพของคนในครอบครัวเปนสำคัญ ซึ่ง 
จำเปนตองมีการสรางดุลยภาพและการบริหารจัดการระหวาง 
ครอบครัวและธุรกิจใหดี โดยในครอบครัวนั้นประกอบไป 
ดวยคนรุนเกาและคนรุนใหม ซึ่งเมื่อทำงานรวมกันจึงกอ 
ใหเกิดปญหาหลายอยางโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดตาง 
ระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ 
ทั้งในเรื่องของลักษณะวัฒนธรรมไทยที่มีการสื่อสารกันนอย 
การอบรมเลี้ยงดูลูกในแตละครอบครัว (Parenting) และ 
ชองวางระหวางวัย (Generation Gap) เปนตน โดยเฉพาะ 
ปญหาเรื่องชองวางระหวางวัยเกิดจากแตละรุนลวนมีความ 
แตกตางทั้งในเรื่องวัย ความคิด ประสบการณ สไตลการ 
ทำงานของแตละคน จนทำใหเกิดปญหาขึ้น ชองวางระหวาง 
วัย จึงเปนประเด็นที่แผขยายเปนวงกวางในสังคมของการ 
ทำงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจครอบครัวที่ประกอบไป 
ดวยคนหลายรุนที่ลวนมีความสำคัญตอเอกภาพของสมาชิก 
ในครอบครัวและการดำรงอยู ของธุรกิจเปนอยางมาก 
เพราะความเปนเอกภาพของสมาชิกครอบครัวเจาของธุรกิจ 
เปนทรัพยสินที่สำคัญของธุรกิจครอบครัว เนื่องจากความ 
เปนเอกภาพและความปรารถนาที่มุงมั่นเพื่อบรรลุผลสำเร็จ 
ของธุรกิจครอบครัวในฐานะของความเปนเจาของและ 
สมาชิกในครอบครัว ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
ครอบครัวเปนลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่มีตอผลสำเร็จ 
และสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว 

ในธุรกิจครอบครัวหนึ่งๆอาจประกอบคนหลายรุนอาจ 
เริ่มจาก Builders คนรุนนี้เกิดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
อายุตั้งแต 66 ปขึ้นไปและคนเหลานี้ถือเปนรุนกอตั้งบริษัท 
สวน Generation B (Baby Boomers) เปนรุนลูกของ 
Builders และคนรุนนี้จะมีลูกมาก อายุเฉลี่ยตั้งแต 46-65 
ป และตอนนี้คนรุนนี้เปนผูบริหารระดับสูง Generation X 
คนรุนนี้เปนรุนลูกของ Generation B อายุประมาณ 
31-45 ป ขณะที่ Generation Y เปนคนรุนใหม มีวิถีชีวิต 
ที่ทันสมัย ชอบเทคโนโลยี และสิ่งอำนายควาสะดวกตางๆ 
อายุประมาณ 17-30 ป ดังนั้นการทำความเขาใจในชองวาง 
ระหวางวัย จะชวยบรรเทาปญหาการทำงานตลอดจนเชื่อม 
โยงความสัมพันธระหวางวัยใหเขาถึงกัน ทั้งนี้เนื่องจากคน 
แตละรุนมีจุดออน จุดแข็ง ความเชื่อและทัศนคติที่แตกตาง 
กัน การที่จะสลายชองวางระหวางวัยนั้นจึงเปนเรื่องที่ตอง 
เรียนรูการเคารพสิทธิสวนบุคคล เสรีภาพทางความคิด 
และมองใหเห็นเปนปกติในความแตกตางที่ทุกคนสามารถ 
ที่จะรักษาจุดยืนของตนเอง เพราะแมวาจะมีความสัมพันธ 
เปนพอแมลูกกัน ก็ไมสามารถเขาใจกันไดทุกเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาเบื้องลึกของการเกิดและแนวทางในการเชื่อมโยง 
ชองวางระหวางวัยจึงมีความสำคัญตอการดำรงอยู และ 
ความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวอยางไมอาจปฏิเสธได

การสื่อสาร ทั้งสองรุนมีความตางกันในเรื่องการที่รุน 
พอแมตักเตือน ติชมหรือการแสดงความเห็น หรือการ 
สั่งสอน ซึ่งอาจใชถอยคำที่ทำรายจิตใจหรือพูดตรงเกินไป 
โดยไมรูตัว แตก็ยืนยันวาทำดวยความรักและหวังดี ขณะที่ 
รุนลูกเห็นวาบางคำพูดทำรายจิตใจมาก เกิดความนอยใจ 
วาไมเชื่อมั่นและไมศรัทธาในตัวลูก ประกอบกับการที่รุน 

ธ

Family Business 
การสื่อสารของคนสองรุ่น
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
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พอแมมีอาการหงุดหงิดอารมณคางจากที่ทำงานมาที่บาน 
การที่มักจะตอกย้ำความผิดพลาดของลูกซ้ำแลวซ้ำอีกหรือ 
การตำหนิตอหนาคนอื่น แมบางครั้งทำดีก็ไมชมเชยให 
กำลังใจ และในการทำงานอยากใหรุนพอแมพูดและอธิบาย 
ใหเขาใจมากกวานี้ ขณะที่รุนพอแมเองก็เห็นวารุนลูกพูด 
กับพอแมดวยถอยคำที่กาวราวไมสุภาพเชนกัน พบวาความ 
แตกตางระหวางวัยเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
ในครอบครัว เพราะในครอบครัวยอมประกอบดวยคนหลาย 
รุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ทำใหมี 
แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกตางกันออกไป อันสง 
ผลตอการสื่อสารที่ไมเขาใจหรือไมตรงกัน และนำไปสู 
ลักษณะการทำงานที่แตกตางกันของคนตางรุน จนอาจนำ 
ไปสูความขัดแยงจากการทำงานรวมกันระหวางคนตางรุน 
ขึ้นได กลุมตัวอยางรุนพอแมมีอายุ 50-66 ป สวนใหญ 
นั้นจึงอยูในรุน Generation B พวกเขาทำงานดวย 
ความเพียรพยายามกับภาระหนาที ่การงานเพื่อเลี ้ยงดู 
ครอบครัวใหอยูรอด และมักภาคภูมิใจกับผลงานในอดีต 
และความสำเร็จที่ผานมาจึงชื่นชอบที่จะไดรับเกียรติและ 
ไดรับความเคารพจากบุคคลอื่น จึงทำใหมีความจริงจัง 
ในการตักเตือน สั่งสอน หรือติเตียนรุนลูกซึ่งบางครั้ง 
อาจมีความตรงไปตรงมาหรือมีถอยคำที่รุนแรง แตพวก 
เขาก็ยืนยันวาทำไปดวยความรักและหวงใยและหวังดี 
อยางแทจริง ซึ่งจากการเปดใจในการสนทนากลุม เมื่อ 
พวกเขาไดทราบวาคำพูดเหลานั้นทำใหรุนลูกเสียใจ ก็รูสึก 
สะเทือนใจมากเพราะไมรูตัวเลยวาตัวเองเปนแบบนั้นและ 
บอกวาพวกเขาพรอมจะปรับปรุงการพูดใหดีหากรุ นลูก 
เขามาพูดดีดวยรวมถึงการชมเชยรุ นลูกจากที ่ไมคอยทำ 
เพราะคิดวาคนในครอบครัวรักกัน รูใจกัน ไมจำเปนตอง 
พูดคุยกันมาก ซึ่งพวกเขาก็ตองการคำพูดที่ดีจากรุนลูกดวย 
เชนกัน เพราะ Generation B ตองการใหคนอื่นแสดงความ 
นับถือ รับฟง และเรียนรูจากประสบการณของพวกเขา 

ขณะที่รุนลูกมีอายุ 25-49 ป จึงมีทั้งที่อยูในชวง 
Generation X และ Generation Y คนรุน Genera-
tion X ชอบอิสระ ชอบอะไรแบบงายๆ ไมตองเปน 
ทางการ ชอบพูดคุยสนทนาแบบเปนผูใหญ มีความคิด 
เปดกวาง พรอมรับฟงขอติติงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
ตนเอง ชอบใหพูดกระชับ ชัดเจนและไมออมคอมกับ 

พวกเขา และ Generation Y คิดวา “ใหทำอะไร ทำได 
ทั้งนั้น” ขอใหมีผูนำที่ดี มีคนชวยแนะ ชวยสอน ชวย 
วิจารณการทำงานในทางที่ดีปรารถนาที่จะใหผู ใหญที ่ 
เขาถือเปนผูนำ พรอมรับฟงปญหาและเคารพในความคิด 
เห็นของพวกเขาดวยเชนกัน ดังนั้นรุนลูกพรอมจะรับฟงคำ 

ติชม สั่งสอนและตักเตือนของพอแมอยูแลว ขอเพียงให 
คำพูดที่ดี รับฟงและใหกำลังพวกเขาบาง ซึ่งจากการเปดใจ 
ในการสนทนากลุมพวกเขาก็เสนอทางแกปญหาวาคนทั้ง 
สองรุนควรมีการสื่อสารกันอยางเพียงพอ รับฟงกันและกัน 
หาเวลาคุยกันใหเขาใจดวยเหตุผล และมีความเห็นตรงกัน 
วาตองการใหทุกฝายสื่อสารกันดวยคำพูดที่ดี ไมใชอารมณ 
ในการพูดคุยกัน ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัว Wayne 
River เสนอแนะวาควรตั้งกฎในการประชุมขึ้นและเครงครัด 
ในการปฏิบัติโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการสนทนาใหทุกคน 
ตองฟง จากนั้นจึงพูดและรับฟง

รูปแบบการปรึกษาหารือกันของคนสองรุนที่แตกตาง
กัน ทั้งสองรุนมีความแตกตางกันในเรื่องที่รุนพอแมเห็น 
วารุนลูกไมยอมปรึกษาเพราะคิดวาคิดวารุนพอแมลาหลัง 
ไมรูอะไร จึงมีการเขาไปลวงลูกกันทำใหลูกก็ไมพอใจแต 
เปนเพราะลูกไมปรึกษาทำใหพอแมไมเขาใจ ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากรุนพอแม Generation B มีความภาคภูมิใจกับ 

ครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยคน 
รุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ซึ่งเมื่อทำงาน 
ร่วมกันจึงก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง 
โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดต่าง 
ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ซึ่ง 
อาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งในเรื่อง 
ของลักษณะวัฒนธรรมไทยที่มีการ 
สื่อสารกันน้อย การอบรมเลี้ยงดูลูก 
ในแต่ละครอบครัว (Parenting) 
และช่องว่างระหว่างวัย 
(Generation Gap) เป็นต้น 
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ผลงานในอดีตและความสำเร็จที่ผานมา จึงชื่นชอบการที่ 
ไดรับเกียรติและไดรับความเคารพจากบุคคลอื่น จากการ 
สนทนากลุ มพวกเขารู ส ึกเสียใจที ่ลูกไมเห็นความสำคัญ 
จากประสบการณอันมีคาของพวกเขา ไมปรึกษาทั้งที่เปน 
พวกเขาที่ถือวามีประสบการณสูง มีคุณคาสำหรับองคกร 
เพราะการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุค ควรจะดึงประโยชน 
ออกมาใช บางครั้งจึงทำใหไมเขาใจลูกและเกิดการเขาไป 
ลวงลูกกันซึ่งนอกจากจะทำใหลูกไมพอใจแลว ยังไมเปน 
ผลดีตอลูกเพราะการเขาไปแทรกแซงของพอแมจะทำให 
เปนการยากที่ลูกจะดูมีความสามารถและความนาเชื่อถือ 
ในสายตาของคนอื่น 

ขณะที่รุ นลูกก็เห็นวาบางครั้งสงสัยวาเปาหมายของ 
รุนพอแมกับรุนลูกเปนอันเดียวกันหรือไม บางทีความคาด 
หวังของทั้งสองฝายอาจไมตรงกัน เพราะรุนพอแมไมบอก 
เปาหมายที่ชัดเจนและใหลูกรับคำสั่งอยางเดียว ทั้งนี้อาจ 
เนื่องมาจาก รุนลูก Generation X ตองการความ ชัดเจน 
และไมออมคอม ชอบความตรงไปตรงมา และชอบใหสื่อสาร 
แบบไดใจความและตรงเปาหมาย และ Generation Y จะ 
ตองมีคนที่คอยใหความชวยเหลือเกื ้อกูลการทำงานหรือ 
จัดใหมีพี่เลี้ยงใหคนกลุมนี ้ และตองการความชัดเจนในการ 
ทำงาน วาสิ่งที่ทำ มีผลตอตนเอง ตอหนวยงานอยางไร 
และพวกเขาตองทำอะไรบาง  และเมื่องานสำเร็จ พวกเขา 
ก็พรอมที่จะเผชิญหนากับสิ่งทาทายในระดับตอไป ซึ่งจาก 
การสนทนากลุมสองรุนเห็นตรงกันวาอยากใหมีการปรึกษา 
กันและขอมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

การเปดใจรับฟงและใหโอกาสแสดงความสามารถ 
ทั้งสองรุนมีความแตกตางกันในเรื ่องที่รุ นพอแมเห็นวา 
เมื่อรุนลูกเสนอโครงการอะไรมาใหแลวรุนพอแมไมเชื่อฟง 
ทั้งนี้เปนเพราะรุนลูกไมไดนึกถึงความเสี่ยงที่ตามมา นึก 
ถึงเพียงแตดานดีและความสำเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
รุนพอแม Generation B มักเชื่อมั่นในตัวเองสูง แตมัก 
จะไมคอยทันตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ 
ฉับพลัน คุนเคยกับการพินิจพิเคราะหเจาะลึกลงในราย 
ละเอียดอยางรอบคอบและถี่ถวน โอกาสของความทาทาย 
ที่จะทำสิ่งแปลกใหมจึงคอนขางยาก สิ่งที่พวกเขาตองการ 
คืองานสำเร็จ ดังนั้นแผนงานที่จะนำเสนอจึงควรตองลำดับ 
เหตุการณ ความสำคัญ และเหตุผลสำคัญที่จะนำไปสูความ 

สำเร็จของงาน เนื่องจากพวกเขายึดติดกับความจริง การ 
นำเสนอสิ่งใหมๆที่ไกลตัวหรือตองใชจินตนาการ มักจะได 
รับการปฏิเสธ ดังนั้นเมื่อรุนลูกนำเสนอโครงการที่พวกเขา 
คิดวาขาดความรอบคอบหรือเปนไปไมไดก็มักจะถูกปฏิเสธ 
เชนกัน

ขณะที ่ร ุ นลูกเห็นวาการที ่โครงการที ่เสนอไปถูก 
ปฏิเสธและยกเลิก หรือสั่งงานไปแลวพอแมมาสั่งยกเลิก 
ภายหลัง ทำใหรุนลูกเสียใจและหมดไปในการทำงาน ขอ 
ใหไวใจรุนลูกเมื่อมอบหมายงานใหแลวก็อยาแทรกแซง 
การทำงาน ขณะที่รุนพอแมไมอยากใหรุนลูกผิดพลาดแต 
รุนลูกตองการเรียนรูความผิดพลาดดวยตัวเอง ทั้งนี้อาจ 
เปนเพราะทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รุนลูก Generation X 
เปนกลุมที่มีความพรอมในการลองผิดลองถูกและทาทาย 
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสูหนทางที่ดีและงายดายขึ้น 
ไมหยุดนิ่งในการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเอง ขณะที่ 
Generation Y ปรารถนาที่จะใหผูใหญที่เขาถือเปนผูนำ 
พรอมรับฟงปญหาและเคารพในความคิดเห็นของพวกเขา 
ดวยเชนกัน และชอบที่จะไดรับมอบงานหลายๆ อยาง ใน 
หลายลักษณะ โดยคิดวาจะสามารถทำไดสำเร็จในทุกชิ้น 
ที่ไดรับมอบหมาย มีความทะเยอทะยาน ชอบการเปลี่ยน 
แปลง กลาคิด กลาทำ กระตือรือรน มีไอเดียใหมตลอด 
เวลา ซ่ึงไมวาจะเปนรุนใดตางก็ตองการการยอมรับและความ 
ตระหนักในคุณคาของแตละคน ดังจะเห็นไดจาก Genera-
tion B ตองการใหความคิดเห็นของพวกเขามีน้ำหนักและ 
ทุกคนตองทำตาม เพราะจากประสบการณที่ผานมาเขา 
เห็นวานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พึงกระทำ ขณะที่ Generation X 
และ Y ตางตองการใหมีใครสักคนรับฟงพวกเขา ทั้งนี้จาก 
การสนทนากลุมรุนพอแมแนะนำวารุนลูกตองรอบคอบใน 
การทำงานมองปญหาใหรอบดานและปรึกษาผูมีประสบ- 

การสื่อสาร ทั้งสองรุ่นมีความต่างกัน 
ในเรื่องการที่รุ่นพ่อแม่ตักเตือน ติชม 
หรือการแสดงความเห็น หรือการ 
สั่งสอน ซึ่งอาจใช้ถ้อยคำที่ทำร้าย 
จิตใจหรือพูดตรงเกินไปโดยไม่รู้ตัว 
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แบบอยางที่ดีในการสื่อสารกับลูกหลาน เด็กไดเลียนแบบ 
และซึมซับพัฒนาการทางภาษาตามความเหมาะสมของวัย
ไดเปนอยางดี การแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่น ดวยการ 
ประนีประนอมและมีสัมมาคารวะ แมจะมีขอขัดแยงไมลง 
รอยกัน หรือมีความคิดเห็นไมตรงกัน

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัว
การสื่อสารในครอบครัว เปนกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญ 

ตอการทำหนาที ่ของระบบครอบครัวใหดำเนินตอไปใน 
การสรางความรูสึกผูกพันกัน การหันหนาเขาหากัน ความ 
เหินหางความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
เขากับสิ่งแวดลอม ครอบครัวจำเปนตองอาศัยกระบวน 
การสื่อสารเปนตัวชวยสนับสนุนใหครอบครัวสามารถทำ 
หนาที่ตางๆ ไดอยางเต็มที่ บทบาทของการสื่อสารใน 
ครอบครัวจำแนกได ดังนี้

1. การสื่อความหมาย ครอบครัวใชการสื่อสารในการ 
อบรมส่ังสอนและถายทอดคานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และกฎเกณฑตาง ๆ ใหกับลูกหลาน ตลอดจน 
การปลูกฝงลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และแบบ 
แผนการดำเนินชีวิตในสังคม

2. การแสดงออก ครอบครัวใชการสื่อสารในการ 
แสดงความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความตองการ และ 
พฤติกรรมในลักษณะตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัวไดรับรู 
และทำความเขาใจระหวางกัน มีทั้งดานบวกและดานลบ 
เปนโอกาสใหสมาชิกไดมีการพูดคุยเพื่อปรับตัวหรือเปลี่ยน 
แปลงใหเปนไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น

3. การแสดงความสัมพันธ ครอบครัวใชการสื่อสาร 
ในการสรางสายใยความรักความผูกพันทางอารมณระหวา
งสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะโดยคำพูด การบอกรัก การ 
ชื่นชมกัน หรือใชภาษาทาทาง เชน การสัมผัส จับมือ 
โอบกอด เพื่อแสดงความหวงใยซึ่งกันและกัน

4. การแกปญหา ครอบครัวใชการสื่อสารในการ 
สะทอนสถานการณความเปนไปในครอบครัว ทำใหครอบครัว 
สามารถรวมกันตัดสินใจในเรื่องตางๆ หากเกิดปญหาหรือ 
ความขัดแยงการสื่อสารพูดคุยจะชวยเหลือและรวมมือกัน
แกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได

การณมากกวา ขณะที่รุนลูกขอใหเปดใจรับฟงกันและกัน 
และใหโอกาสรุนลูกไดแสดงความสามารถในการทำงาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการสื่อสารในครอบครัว

การสื่อสารในครอบครัวของแตละครอบครัวมีความ 
แตกตางกันไปตามปจจัยของสิ่งแวดลอมตางๆ ดังนี้

 ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขยายที่มีปูยา/ตา 
ยาย และญาติพี่นอง อาศัยอยูรวมกัน ลูกหลานจะมีความ 
ใกลชิดผูกพันกับผูใหญหลายชวงอายุ ทำใหเด็กมีโอกาสได 
เรียนรูภาษา วิธีการสื่อสาร การพูด การแสดงกิริยามารยาท 
ตางๆ จากการเลียนแบบ การเรียนรูวัฒนธรรมครอบครัว 
เพื ่อการดำรงชีว ิตที ่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ ่นของตน 
ทำใหเขาใจผู อื ่นและสิ่งแวดลอมไดมากกวาเด็กที่มาจาก 
ครอบครัวเดี่ยว

 ประเด็นระหวางรุน ในครอบครัวยอมประกอบ 
ดวยคนหลายรุน แตละคนเกิดมาในสภาพแวดลอมที่ตาง 
กัน ทำใหแตละคนมีแนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่ 
แตกตางกันออกไป อันสงผลตอการสื่อสารที่ไมเขาใจหรือ 
ไมตรงกัน และนำไปสูลักษณะการทำงานที่แตกตางกัน 
ของคนตางรุน จนอาจนำไปสูความขัดแยงจากการทำงาน 
รวมกันระหวางคนตางรุนขึ้นได

 ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ความแตกตาง 
เรื่องภูมิหลังของคูสามีภรรยา สงผลตอการแสดงออกทั้ง 
โดยคำพูดและทาทาง หากตางฝายตางยอมรับธรรมชาติ 
ของคูสมรส รูจักปรับตัวเขาหากัน จะชวยทำใหการสื่อสาร 
พูดคุยเขาใจกัน เรียนรูที่จะใชเหตุผลมากกวาอารมณ 

 โอกาสของการสื่อสารในครอบครัว ครอบครัวที่ม ี
ลักษณะเปด คือ สมาชิกแตละคนมีโอกาสที่จะแสดงออก 
ถึงความตองการ แสดงความเห็น ความรูสึกนึกคิดไดอยาง 
อิสระ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ภายใน 
ครอบครัวดวย เด็กจะมีเหตุผลมากกวาครอบครัวปดที่เด็ก 
ถูกบังคับและครอบครัวแบบปลอยที่เด็กไมมีกฎเกณฑให 
ยึดเหนี่ยว

 ความสามารถในการสื่อสาร ครอบครัวที่มีทักษะ 
การใชภาษาที ่ดีจะสามารถใหการอบรมเลี ้ยงดูและเปน 
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สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว

1. สมาชิกในครอบครัวเขาใจวา ตนรูความตองการ 
หรือรูความรูสึกของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นดี แมความ 
จริงอาจมีความเขาใจผิดในสิ่งที่ตนเองเขาใจ การไมพูดคุย 
หรือสารสารกันอยางใกลชิดยอมไมรูวาสมาชิกในครอบครัว 
จะมี่ความรูสึกอยางไร  หรือบางครั้งก็เลี่ยงที่จะรับรู อาจ 
ทำเปนเพิกเฉยเหมือนไมรับรูก็เปนได ทั้งนี้ยอมนำไปสูความ 
ไมเขาใจกันและขัดแยงกันในที่สุด

2. ล ูกชายคนโตของครอบคร ัวเป นท ี ่ เข าใจโดย 
อัตโนมัติวาจะไดเปนผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะ 
วัฒนธรรมตะวันออกที ่จะมีความเปนบุตรชายนิยม(son 
preference) คือจะยึดควาสำคัญของบุตรชาย ซึ่งเปน 
อิทธิพลความคิดของลัทธิขงจื้อ ที่เนนความกตัญูตอ 
บุพการีผูใหกำเนิดไดทำหนาที่เลี้ยงดูบิดามารดา ในสังคม 
ที่ไดรับอิทธิพลความคิด ความเชื่อ ตามลัทธิขงจื๊อ เชน จีน 
ไตหวัน เวียดนาม สิงคโปร หรือในกลุมคนเชื้อชาติจีนที่ 
อพยพยายถิ่นไปอยูในดินแดนอื่น จึงมักยึดมั่นในความเชื่อ 
ดังกลาวและใหความสำคัญกับการมีลูกชายสูงมาก เพราะ 
หวังพึ่งใหบุตรชายเปนผูเลี้ยงดูยามแกเฒา ซึ่งเปนวิถีปฏิบัต ิ
ที่เปนกลไกการสรางความมั่นคงในยามสูงอายุในสังคมที่รัฐ 
ไมมีบทบาท หรือมีบทบาทไมมากนักในการดูแลรับผิดชอบ 
การดูแลผูสูงอายุ อิทธิพลของหลักคิดดังกลาว ยังใหความ 
สำคัญกับบุตรชายคนโตของครอบครัว ที่จะเปนผูที่สืบทอด 
เชื้อสายของตระกูลและกิจการของครอบครัว แตอยางไร 
ก็ตามเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นและกาวเขาสูการแขงขันอยางใน
ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ทำใหธุรกิจตองการความเปน 
มืออาชีพมากขึ้นเพื่อใหสรางความสามารถในการแขงขัน 
ดังนั้นผูที ่สืบทอดธุรกิจตองเปนผูที ่มีความสามารถในการ
บริหารกิจการของครอบครัว ซึ่งในบางครั้งผูที่เหมาะสมที่ 
สุดอาจไมใชลูกชายคนโต หรือไมมีผูที่เหมาะสมตองใหมือ 
อาชีพเขามาบริหารจัดการเปนตน หากสมาชิกในครอบครัว 
อาจไมเขาใจหรือเมื่อยึดในความเชื่อเดิมก็จะยอมรับไมได 
จึงทำใหเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น

3. การไดครอบครองธุรกิจของครอบครัวโดยสมาชิก 
คนใดคนหนึ่งโดยไมมีการชี้แจงเหตุผล ทำใหสมาชิกคน 
อื่นๆ เกิดความไมเขาใจ นำมาซึ่งความขัดแยงและการให 

การยอมรับในบทบาทของทายาทในฐานะผูนำครอบครัว 
4. สมาชิกของครอบครัวไมกลาแสดงความคิดเห็น 

ที่ตรงไปตรงมา การไมเขาใจความแตกตางระหวางความ 
เคารพนับถือกับการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ทำให 

ไมกลาที่จะสื่อสารอยางตรงไปตรงมา และไมสามารถบอก 
วัตถุประสงคที่แทจริงของตนเองได สมาชิกของครอบครัว 
จะเก็บความรูสึกในดานลบเก็บไวในใจเพื่อหลีกเลี ่ยงการ 
เผชิญหนา การพูดออมคอมไมตรงประเด็น ตางๆเหลานี้ 
ยอมนำมาซึ่งความไมเขาใจอยางชัดเจนของขอความที่ตอง
การสื่อ 

5. สมาชิกของครอบครัวบางคนแสดงความเฉื่อยชา 
ไมกระตือรือรนในการประกอบธุรกิจของครอบครัว หรือ 
ไมสนใจในกิจการของครอบครัว ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไมได 
รับมอบหมายใหปฏิบัติงานในดานที่ชอบ หรือ การไมสนใจ 
ในธุรกิจครอบครัว มีความคิดอยากออกไปทำธุรกิจของ 
ตนเอง หรือทำงานที่อื่น เปนตน ทำใหสมาชิกคนอื่นๆ ที่ 
ทุมเท หมดกำลังใจในการทำงาน รวมถึงกังวลถึงอนาคต 
ของกิจการหากบุคคลนั้นเปนทายาทหรือไดรับมอบหมาย 
ในตำแหนงที่สำคัญของบริษัท

6. ความขุนเคืองสวนตัวระหวางสมาชิกของครอบครัว 
และลุกลามไปสูธุรกิจของครอบครัว ความคิดเห็นที่แตกตาง 
กัน หรือความขัดแยงที่เกิดในประเด็นสวนตัว เชน การ 
จัดการเรื ่องของสวัสดิการระหวางสมาชิกของครอบครัว 
การถูกบังคับหรือกดดัน เปนตน ซึ่งหากสมาชิกในครอบครัว 

ขณะท่ี Generation X และ Y ต่าง 
ต้องการให้มีใครสักคนรับฟังพวกเขา 
ท้ังน้ีจากการสนทนากลุ่มรุ่นพ่อแม่ 
แนะนำว่ารุ่นลูกต้องรอบคอบในการ 
ทำงานมองปัญหาให้รอบด้านและ 
ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 
ขณะท่ีรุ่นลูกขอให้เปิดใจรับฟังกัน 
และกัน และให้โอกาสรุ่นลูกได้แสดง 
ความสามารถในการทำงาน
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ไมสามารถแยกแยะเรื่องสวนตัว ครอบครัว และ ธุรกิจ 
ออกจากกันไดแลว ยอมกอใหเกิดปญหาในทุกดาน 

7. บุคคลภายนอกที่ไมใชสมาชิกของครอบครัวเขา 
มามีอิทธิพลตอการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว หรือมี 
อิทธิพลตอสมาขิกของครอบครัวสองคน ทำใหเกิดปญหา 
ความขัดแยง 

8. ความไมยุติธรรม ความเฉยชา ความเย็นชา การ 
ไมแสดงความรูสึก  หากสมาชิกของครอบครัวรูไมไดรับ 
ความเปนธรรมในเรื่องตางๆอยางเทาเทียมกัน ยอมทำให 
เกิดความรูสึกดานลบ นำมาซึ่งขอขัดแยง รวมถึงการเย็นชา 
ของสมาชิกในครอบครัว ทำใหสภาพของบานไมอบอุน 
ตางคนตางอยู ไมปรึกษาหารือ และเกิดความหางเหินใน 
ที่สุด

วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงคของการสื่อสาร ที่ชัดเจน
2. เขาใจเรื่องที่ตองการจะสื่อสารเปนอยางดี
3. ใชการสื่อสสารสองทาง
4. วิธีการสื่อสาร สื่อสารดวยความจริงใจ ซื่อสัตย 

นาเชื่อถือ มีความเปนกัลยณมิตร มีเมตตาตอกัน
5. มีทักษะในการพูดและใชศิลปะในการรับฟง
6. สนับสนุนพูดดวยการกระทำ
7. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อควรปฏิบัติ
สำหรับสมาชิกในครอบครัว

1. แยกเรื่องสวนตัวออกจากเรื่องธุรกิจ เชน การ 
ประชุมเรื่องงานในที่ทำงาน ไมใชที่บาน

2. กำหนดวันเวลาสำหรับการพูดคุยปรึกษาเรื่องงาน
3. สรางธรรมนูญครอบครัวเพื ่อส ื ่อสารเง ื ่อนไข/ 

นโยบาย/ ความสัมพันธของครอบครัวที่มีตอธุรกิจครอบครัว 
4. แตงตั้งบุคคลภายนอกหรือที่ปรึกษาเพื่อใหความ 

คิดเห็นหรือใหคำปรึกษา ชวยปองกันไมใหมีการใชอารมณ 
ในที่ทำงาน

5. สรางระบบการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคคลที่เกี่ยว 
ของ ทั้งที่เปนสมาชิกในครอบครัวและไมไดเปนสมาชิกใน 
ครอบครัวไดรับทราบดวย

การสื่อสารในครอบครัว ควรมุงเนนเพื่อใหสมาชิก 
ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันครอบครัว 
และธุรกิจของครอบครัว โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธภายในระบบครอบครัว โดยพิจารณารอบ 
ดานแบบองครวม กลาวคือเปนการประสานกันระหวาง 
รางกาย จิตใจ และความรูสึก ของสมาชิกครอบครัว เชน 
เดียวกับการพิจารณามนุษยกับสังคม ที่ไมสามารถแบง 
แยกออกจากกันได 

Designed by Freepik
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ข

เข้าร่วม YEC เพราะ 
เพื่อนชวน เช่นเดียวกับ 
อีกหลายคน

เริ่มตนตั้งแตป 2557 โดยเพื่อนๆ 
ในจังหวัดเพชรบุรีชักชวนคุณสาโรจน 
กนกรัตนนุกูล “เพง” ใหเขารวมเปน 
สมาชิก YEC ตั้งแตชวงกอตั้ง สมัยรวม 
ตัวกันในชื่อกลุม “นักธุรกิจเพชรบุรี” 
จนป 2558 จึงเขารวมกิจกรรมกับ 
YEC จนเปล่ียนช่ือเปน “YEC เพชรบุรี” 
กอนยุคปจจุบันใชชื่อ “YEC หอการคา 
จังหวัดเพชรบุรี” และไดรวมงานกับ 
YEC มาโดยตลอด ยุคของทานประธาน 
YEC เจน 2 ไดรับตำแหนงรองประธาน 
ฝายการตลาด ชวยงานดานการประ- 
ชาสัมพันธ โครงการตางๆ ของ YEC 
ใหเปนที่รูจัก ในยุคทานประธาน YEC 
คนแรก คุณอิทธิกร ไดมีการเดินสาย 
เขารวมประชุม YEC ทั่วประเทศ จน 

ทานประธานคนที่ 2 คุณวิษณุ ก็เขา 
มาสานตอนโยบาย ประธานแตละยุค 
ก็สานงานตอกันมาเรื่อยๆ จนถึงยุคของ 

“คุณเพง” ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดเพชรบุรีคนลาสุดที ่ยังคงสาน 
ตอภารกิจ YEC ใหยั่งยืนตอมา และ 
ไดริเริ่มนโยบายใหมๆ เพิ่มเติม

“ผลงานที่ผมไดมีโอกาสรวมริเริ่ม 
คือ งานสานสัมพันธ YEC ภาคกลาง 
ครั้งที่ 1 การรวมตัวของ YEC ภาค 

กลางสิบกวาจังหวัด เราทำกิจกรรม มี 
การละลายพฤติกรรมรวมกัน กอนจะ 
แบงเปนทีมแตละจังหวัด ผลที่ไดคือ 

YEC ภาคกลางทุกคนมีความสนิทสนม 
กัน ที่สำคัญคือ YEC หอการคาจังหวัด 
เพชรบุรีเราเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น จนมี 
การจัดกิจกรรมตอมาในครั้งที่ 2 ที่ 
จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ที่ จ.นนทบุรี 
และครั้งที่ 4 เร็วๆ นี้จะจัดที่จ.ลพบุรี 
เพื ่อเปนการกระชับความสัมพันธใน 

ประธาน YEC
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เจน 3 

สาโรจน์ กนกรัตนนุกูล

คุณเพ้ง ประธาน YEC เพชรบุรี เจน 3 วาง 
เป้าหมายอย่างชัดเจนว่า เขาต้องการสร้างองค์กร 
YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ และแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และ 
แบ่งปันความรู้ความคิดในระหว่างสมาชิก กับ 
หอการค้า หรือการขยายไปสู่สังคมภายนอก 
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หมูสมาชิก YEC ใหเพิ่มมากขึ้น โดย 
แตละปจะมีสมาชิกใหมๆ  ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เขารวมกิจกรรม เราตองการตอกย้ำ 
วา YEC คือกลุมวัยรุน คนรุนใหม ที่ 
สามารถทำงานรวมกันได จากรูจักกัน 
แบบ “ผิวเผิน” ตองเพิ่มดีกรีจนกลาย 
เปน “เพื่อน” กันตอไป”

ไฮไลท์ โปรเจ็ค
เนื่องจาก YEC หอการคาจังหวัด 

เพชรบุรี เปนหัวหนากลุมของจังหวัด 
กลุมภาคกลางลาง 2 จึงไดรับเชิญ 
ใหเขารวมกิจกรรมการเขียนแผนเพื่อ 
ของบประมาณ รวมกับ YEC กลุม 
จังหวัดเพชรสมุทรคีรี ไดแก เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบ- 
คีรีขันธ จำนวน 3 โครงการ คือ 1. 

โครงการบานเพชรเพลินดิน 2. โครงการ 
แอปพลิเคชั่นทองเที่ยว POSKAR 3. 
โครงการ INNOCREATIVE และผลคือ 
ทั้ง 3 โครงการไดรับการพิจารณาผาน 
งบประมาณกวา 60 ลานบาท จึงมี 
การแบงความรับผิดชอบกันในกลุม 4
จังหวัด โดยจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบ 
โครงการ 1 ใน 3 คือ โครงการบาน 
เพชรเพลินดิน การพัฒนาผูประกอบการ 
จากตนน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะอยาง 
ย่ิงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP รวม 
กับทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
เพชรบุร ีเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ รสชาต ิ
หนาตาผลิตภัณฑอาหาร สินคาของใช 
ตางๆที่แปรรูปมาจากธรรมชาติ หลัง 
จากผานกระบวนการพัฒนาแลว ทาง 
YEC จะทำหนาที่จัดหาตลาด ซึ่งเปน 

ตลาดแบบ Offline และ Online โดย 
พาไปออกบูธทดลองตลาดวา สินคา 
ไดรับการตอบรับดีหรือไม ไมวาจะ 
เปนที่มาบุญครอง ตลาดน้ำอัมพวา 
ปอโตชิโน และกลับมาจัดงานที่หัวหิน 
ผลที่ได ถึงแมสินคาไดรับการตอบรับ 
ดี แตก็ตองกลับมาเวิรคตออีก  เพื่อ 
จะสรางเครื่องมือ สราง “แนวคิด” วา 
จะทำอยางไรใหผูประกอบการสามารถ 
นำไปตอยอดตอได

“แมโครงการจะจบไปแลว แต 
YEC ยังคงชวยผูประกอบการตอไป 
อนาคตเราจะนำผู ประกอบการเหลา 
นี้มารวมโครงการ TCC Fair ตอไป 
ถามวานโยบายของผมในฐานะประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดเพชรบุรีคนใหม 
คืออะไร สวนหนึ่งผมสานตองานของ 
ประธานทานกอนหนานี้ และไดเชิญ 
อดีตประธานท้ังสองทานมาเปนประธาน 
กิตติมศักดิ์ ทำหนาที่ใหคำปรึกษา 
สำหรับผมจะใหความสำคัญกับการ 
รวมกลุมสมาชิก ใหทุกคนชวยกันคิด 
ชวยกันทำ Think Together Do It 
Together เรากระจายบทบาทใหสมาชิก 
ทุกคนชวยกันคิด ชวยกันทำ เราเชื่อ 
เรื ่องการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
และแบงปนซึ่งกันและกัน”

เพราะสมาชิก YEC
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ทุกคนผ่านการคัดกรอง
มาแล้ว ทุกคนจึง 
Active หมด

คุณเพง ประธาน YEC เพชรบุรี 
เจน 3 วางเปาหมายอยางชัดเจนวา เขา 
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ตองการสรางองคกร YEC หอการคา 
จังหวัดเพชรบุรี ใหเปนสังคมแหงการ 
เรียนรู และแบงปน ไมวาจะเปนการ 
เรียนรูและแบงปนความรูความคิดใน 
ระหวางสมาชิก กับหอการคา หรือ 
การขยายไปสูสังคมภายนอก อาทิ 
โครงการ YEC Coaching เพื่อแบงปน 
ความรูความคิดจาก สมาชิก YEC ไป 
ยังนักศึกษาป 4  ที่กำลังจะจบออกมา 
เปนผูประกอบการรุนใหม โดยเริ่มตน 
ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุร ีซึ่งมีการจัด Coaching 
มาจนถึง Season 3 แลว ผลตอบรับ 
ดีมาก ทั้งสมาชิก YEC ทุกคนที่ให 
ความรวมมือเปนอยางดี ทุกคนเต็มใจ 
เปน Volunteer เต็มใจชวยกันทำหนาท่ี 

โคชดานการตลาดใหกับนองๆ สมาชิก 
เองก็ไดรับประโยชนจากโครงการนี ้ 
เพราะเปนการสร างเวทีให สมาชิก 

กลาพูด กลาแสดงออกดวยความมั่นใจ 
ตอสาธารณะ สวนตัวนักศึกษาเองก็ 
ไดร ับประโยชนจากความรู ทางดาน 
การตลาดที่ใชประโยชนไดจริงจนไดรับ 
เสียงตอบรับที่ดีจากทางมหาวิทยาลัย 

ตองการใหขยายกิจกรรมนี้ไปยังคณะ 
อื่นๆเพิ่มขึ้น

“ผมเชื่อวา สมาชิก YEC หอ 

การคาจังหวัดเพชรบุรีทุกคนเกงและ 
มีศักยภาพมาก เพราะตั้งแตการเปด 
รับสมาชิก YEC ไมใชใครก็เขามาได 
แตผู สมัครตองมีสมาชิกเดิมรับรอง 
และมีคุณสมบัติตรงตามที่หอการคา 
กำหนดเทานั้น โดยเราแจงคุณสมบัติ 
ของ YEC ไวลวงหนา ทำใหเราได 
สมาชิกที่ตองการทำงานจริง เราเองก็ 
ไมอยากไดสมาชิกเยอะๆ เพราะยิ่ง 
เยอะ จะตรงกันขามกับคนทำจริง มัก 
จะเหลือนอย สังเกตไดวาสมาชิก YEC 
หอการคาจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มปละ 
10-15 คนเทานั้น เราไมเนนปริมาณ 
เราตองการสรางอารมณในการทำงาน 
ที ่ท ุกคนร วมแรงร วมใจก ันทำงาน 
มากกวา”

การทำงาน ปัญหา 
และอุปสรรค 
มีไว้ให้พุ่งชนเสมอ

คุณเพงเลาใหฟงตอวา กอนจะ 
มีนโยบาย คิดดวยกัน ทำดวยกัน 
“Think Together Do It Together” 
การทำงานที่ผานมาจะมีปญหาอยูบาง 

ผมเชื่อว่า สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 
ทุกคนเก่ง และมีศักยภาพมาก เพราะตั้งแต่การ 
เปิดรับสมาชิก YEC ไม่ใช่ใครก็เข้ามาได้ แต่ผู้สมัคร 
ต้องมีสมาชิกเดิมรับรอง และมีคุณสมบัติตรงตาม 
ที่หอการค้ากำหนดเท่านั้น 
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เพราะงานรวมศูนยอยู ที ่ประธานทุก 
อยาง ประธานจะเหน่ือยมากทั้งประชุม 
ท้ังบริหารงาน แตยุคปจจุบัน ถาประธาน 
ทำงานหนักคนเดียว สมาชิกคนอื่นๆ 
จะไมไดพัฒนา ประกอบกับคุณเพง 
เองก็ไมมีเวลาจะลงมือลุยเองไปซะ 
ทั้งหมด จึงเปนที่มาของแนวคิดการ 
กระจายงานกันตามความสามารถของ 
สมาชิกแตละคน ทุกคนจะมีบทบาท 
มีงานที่ตองรับผิดชอบ โดยจะมีการ 
ประชุมสรุปงานเปนประจำทุกเดือน 
ชวยกันคิด ชวยกันแกปญหา ขณะ 
เดียวกันทำใหเห็นภาพความคืบหนา 
ของงานแตละดานชัดเจนขึ้นมาก

“สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เนื่องจาก 
หอการคาจะสงขอมูลสมาชิกอยาง 
ครบถวนมาให ทุกคนเปนเจาของกิจการ 
เปนผูบริหาร ทุกคนเกงหมด ดังนั้น 
เทคนิคในการจะทำใหสมาชิกทุกคน 
ทำงาน คือ ประธานตองมีศิลปะใน 
การพูด มีศาสตร และศิลปในการพูด 
โนมนาว การใหเกียรติสมาชิกทุกคน 

ที่จะไมทำใหรูสึกวา เปนการใชงาน 
ผมวาความสำเร็จในการทำงานที่ทุกคน 
พรอมใจกันชวยงาน สวนหนึ่งมาจาก 
การใชคำพูดที่เหมาะสม”

เปนอีกหนึ่งบทสัมภาษณของนัก
บริหารรุนใหม ที่นาสนใจไมนอย และ 

สามารถนำไปใชงานไดจริงทั ้งในเชิง 
การทำงาน และการบริหาร อยาลืม 
ต ิดตามอ านเร ื ่ องราวแนวค ิดของ 
ประธาน YEC เจนใหมคนตอไป ที่จะ 
ยิ่งเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
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