










‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยดวยนวัตกรรม การที่ประเทศไทยตองการหลุดออกจากกับดักรายได 
ปานกลาง (Middle Income Trap) อยางรวดเร็ว และเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนา 
แลว (Developed Country)ในป พ.ศ.2579 ตามวิสัยทัศนของรางแนวคิด "แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560-2579)" นั้น "ไทยแลนด 4.0" เปนแนวคิดของการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจที่นำ "วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ นวัตกรรม" เขามาเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น ฉบับนี้จึงนำเรื่องนี้มาใหผูอานได 
เห็นแนวคิดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยผูประกอบการดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เราเรียกกันตอนนี้วา 
IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) โดยไดรวบรวมเนื้อหาจาก IDE Thailand 2018 งานที่รวมตัวกัน 
ของการประกอบการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก มาเปนรายงานพิเศษ 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ บทสัมภาษณ เรื่อง รอนแรงกอนสงกรานต / ปรับ 
ประมาณการ GDP สอแววดี EEC เดน โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจ จาก 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม 2561” มาอัพเดตสถานการณ 
เศรษฐกิจใหทราบกัน โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ “กรอบนโยบาย 
ความเปนผูประกอบการและแนวทางการปฎิบัต ิ(ตอนที ่2)” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(ITD) และตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับเรื่อง “บัวบก 
และผลิตภัณฑแปรรูป: แนวทางพัฒนาและยกระดับสูสากล” และฉบับนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง 
ประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “จับกระแสตลาดสินคาสำหรับสัตวเลี้ยงของโลก” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับกรณีศึกษาการสานตอธุรกิจครอบครัว กับ นายอวนเย็นตาโฟ เสาชิงชา โดย “คุณเพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ”  
ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “คานิยมธุรกิจครอบครัว” และ YEC 
Update กับ คุณปฐมพงศ วรเจริญ (คุณเอก) YEC จังหวัดสงขลา ผูชนะเวที YEC Pitching กับโครงการ Town 
Portal 

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

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ทีมบรรณาธิการ
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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
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คานิยมธุรกิจครอบครัว คานิยมธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Values)(Family Business Values)

รอนแรงกอนสงกรานต / รอนแรงกอนสงกรานต / 
ปรับประมาณการ GDP สอแววดี EEC เดนปรับประมาณการ GDP สอแววดี EEC เดน

จับกระแสตลาดสินคาจับกระแสตลาดสินคา
สำหรับสัตวเลี้ยงของโลกสำหรับสัตวเลี้ยงของโลก

12

หอการคาปรับตัวเลขประมาณการณจีดีพี
ขึ้นเปน 4.4% จากเดิม 4.2% มองปจจัยบวกจากการ

ลงทุนภาครัฐ-สงออก-การทองเที่ยว - การขึ้นคาจางขั้นต่ำ 
และบัตรคนจนเฟส 2 กระตุนใหขยายตัว  

การเติบโตทางธุรกิจของผูประกอบการ 
จำเปนตองอาศัยสภาพแวดลอมดาน 

กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมที่มี 
ตนทุนในการดำเนินธุรกิจไมสูง แตมี 
นวัตกรรมและรูปแบบในการดำเนิน

ธุรกิจที่แตกตางจากบริษัท
ขนาดใหญ  

รายงานของ Euromonitor หนวยงานวิจัยตลาดชั้นนำ 
ของโลกที่ประเมินวาในป 2560 ตลาดสินคาสำหรับสัตวเลี้ยง

(Pet Care) ทั่วโลกมีมูลคา 109.8 พันลานดอลลารสหรัฐ 
โดยอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) มีมูลคาตลาดมากที่สุดถึง
80.2 พันลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่สินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

             (Pet Products) อาทิ ทรายแมว อาหารเสริมและ          
                ยาสำหรับสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑทำความสะอาด 
                      สัตวเลี้ยง และอุปกรณสัตวเลี้ยงตางๆ
                          (กรง เบาะ ที่นอน ฯลฯ) มีมูลคา
                            29.6 พันลานดอลลารสหรัฐ 

                     เพื่อพัฒนาและยกระดับ
              การใชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะ
         บัวบก ซึ่งมีสรรพคุณหลายประเภท 
       รวมถึงการเพิ่มชองทางการตลาดและ
  ขยายตลาดผลิตภัณฑไพลของไทยทั้งภายใน
และตางประเทศ จึงจำเปนที่ตองกำหนดแนวทาง
      การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ เพื่อสราง
             โอกาสทางการตลาดบัวบกและผลิตภัณฑ
                          แปรรูปจากบัวบกของไทย 
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บัวบกและผลิตภัณฑแปรรูป : บัวบกและผลิตภัณฑแปรรูป : 
แนวทางพัฒนาแนวทางพัฒนา
และยกระดับสูสากลและยกระดับสูสากล

กรอบนโยบายกรอบนโยบาย
ความเปนความเปน
ผูประกอบการผูประกอบการ
และแนวทางและแนวทาง
การปฏิบัติ การปฏิบัติ 

คานิยมหลักของครอบครัวเกี่ยวของ
โดยตรงตอธุรกิจครอบครัว นอกจากเจาของ

ธุรกิจจะถายทอดคานิยมในรูปแบบที่ตนตองการ
ใหกับทายาทธุรกิจและสมาชิกครอบครัวแลว 

ยังถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิกครอบครัว
ที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของ

ครอบครัวจึงสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร  





หอการค าปร ับต ัว เลข 
ประมาณการณจีดีพีขึ ้น 
เปน 4.4% จากเดิม 4.2% 

มองปจจัยบวกจากการลงทุนภาครัฐ-สง 
ออก-การทองเที่ยว - การขึ้นคาจางขั้น 
ต่ำ และบัตรคนจนเฟส 2 กระตุนให 
ขยายตัว

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย ผูอำนวย 
การศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ชี้แจงการ 
ปรับประมาณการณภาวะเศรษฐกิจไทย 
ในป 2561 คาดวา จะมีการขยายตัว 
เพิ่มขึ้นเปน 4.4% จากเดิมคาดวา จะ 
ขยายตัว 4.2% ซึ่งการปรับขึ้นดังกลาว 
มีปจจัยบวกดวยกันหลายประการ เชน 
การสงออกจะเติบโต 6% และเงินเฟอ 
อยูที่ประมาณ 1.3% ภายใตอัตรา 
ดอกเบี้ยนโยบายไทยเคลื่อนไหวคงที่ใน
ระดับ 1.50% ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 
60 ลานเหรียญสหรัฐตอบารเรล คาเงิน 
บาทเฉลี่ยที่ 31 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ 
และจำนวนนักทองเท่ียวอยูท่ี 38.6 ลาน 
คน

นอกจากน้ียังมีผลมาจากการลงทุน 

ห
ของภาครัฐท่ีมีมากข้ึน ในโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) และการท่ีรัฐมีมาตรการชวยเหลือ 
ผูมีรายไดนอย ตลอดจนระดับราคา 

สินคาเกษตรในปนี้นาจะปรับตัวสูงขึ้น 
ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

สัญญาณในประเทศดี 
แต่ยังต้องระวัง
ปัจจัยลบจากสหรัฐฯ 

อยางไรก็ตาม แมจะมีปจจัยบวก 
แตก็มีปจจัยลบท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจ 
ไทยป 2561 เชนกัน ท้ังนโยบายเศรษฐกิจ 
สหรัฐฯ ที่สรางความไมแนนอนใหกับ 
เศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยของโลกมี 
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจ 
จีนอาจโตไมเกิน 7% นับวาต่ำกวา 

ศักยภาพที่ควรจะเปนดานเงินบาทแข็ง 
คาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคูคาสำคัญ 
หน้ีครัวเรือนยังอยูในเกณฑสูง ทางสถาบัน 
การเงินมีความระมัดระวังในการปลอยกู 

และกำลังการผลิตสวนเกินยังอยูในระดับ 
สูง หรือใชกันอยู 60% ซึ่งตามทฤษฎี 
หากมีการใชกำลังการผลิต 70% จะมี 
การลงทุนเพิ่ม แตตอนนี้ยังไมถึงระดับ 
ดังกลาว

สำหรับปจจัยบวกที่มีผลตอการ 
ประมาณการ GDP ในป 61 ประกอบ 
ดวย การสงออกที่ปรับตัวดีขึ้น คาดวา 
สงออกปนี้ขยายตัวที่ 6% มูลคาสงออก 
อยูที่ประมาณ 100,800 ลานบาท เพิ่ม 
ขึ้นจากประมาณการครั้งกอน 3,200 
ลานดอลลารสหรัฐ, จำนวนนักทองเท่ียว 
ที่เพิ่มขึ้นเปน 38 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก 

หอการค้าปรับตัวเลขประมาณการณ์จีดีพีขึ้นเป็น 
4.4% จากเดิม 4.2% มองปัจจัยบวกจากการลงทุน 
ภาครัฐ-ส่งออก-การท่องเท่ียว - การข้ึนค่าจ้างข้ันต่ำ 
และบัตรคนจนเฟส 2 กระตุ้นให้ขยายตัว  
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ประมาณการครั้งกอน 37 ลานคน 
สรางรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 
ลานบาท, การปรับข้ึนอัตราคาจางข้ันต่ำ 
ท่ัวประเทศ สงผลตอกำลังซ้ือในประเทศ 
มูลคาประมาณ 60,000 ลานบาท 
และจากปจจัยบัตรสวัสดิการคนจน 
เฟส 2 มูลคาประมาณ 36,000 ลาน 
บาท สงผลใหเกิดเม็ดเงินโดยรวมประมาณ 
2.76-3 แสนลานบาท

นอกจากนี้ ประเมินวาเศรษฐกิจ 
โลกในปนี้มีแนวโนมฟนตัว โดยคาดวา 
จะขยายตัวได 3.9% จากป 60 ที่ 
ขยายตัว 3.7% สงผลใหเศรษฐกิจใน 
ภูมิภาคเอเชียปรับตัวดีขึ้น และยังสงผล 
ใหการสงออกในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมาก 
ขึ้นดวย

ปัจจัยบวกภายใน 
โครงการ EEC โดดเด่น 
และการผลักดันไทยเป็น
มหาอำนาจด้านผลไม้
เมืองร้อนของโลก

ผศ.ดร.ธนวรรธน คาดวา ราคา 
พืชผลทางการเกษตรจะปรับตัวดีขึ ้น 
ซึ่งจากการประชุมของหอการคาไทย 
ลาสุด ผูประกอบการ และหอการคา 
ตางจังหวัด สงสัญญาณวา ราคาพืชผล 
เกษตรในตางจังหวัดราคาปรับตัวดีขึ้น 
ไมวาจะเปนขาวเปลือก ขาวโพด มัน 
สำปะหลัง และยางพารา โดยมีปจจัย 
เสริมจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูง 
ขึ้น จาก 53 เหรียญสหรัฐฯ / บารเรล 
เปน 60 เหรียญ สหรัฐฯ / บารเรล

อีกทั้ง ยังมีปจจัยจากการลงทุน 

ในโครงการเมกะโปรเจ็คต โดยเฉพาะ 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) และการผลักดันใหประเทศไทย 
เปนชาติมหาอำนาจดานการคาผลไม 
เมืองรอนของโลก ซึ่งคาดวา จะมีเม็ด 
เงินลงทุน 2-3 แสนลานบาท

รวมถึงปจจัยดานการเมือง ซึ่ง 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ยังมั่นใจวา 
ในป 61 การเมืองจะยังคงมีเสถียรภาพ 
และสามารถจัดการเลือกตั ้งไดในตน   
ป 62

ค่าเงินบาทยังราคาดี 
31 บาท ต่อ USD 
ปี 61 ไทยยังส่อแววรุ่ง

สำหรับคาเงินบาทป 61 คาดวา 
คาเงินบาทจะเฉล่ียอยูท่ี 31 บาท/ดอลลาร 
สหรัฐ โดยเคล่ือนไหวอยูในกรอบ 30-32 
บาท/ดอลลารสหรัฐ เชื่อวาทางสหรัฐฯ 
จะปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้น และอยูในกรอบ 
2.25% และเช่ือวา ธนาคารแหงประเทศ 

ไทย (ธปท.) จะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว 
ตลอดทั้งป เพื่อหวังผลใหเศรษฐกิจ 
ขยายตัวและไมใหเงินบาทแข็งเกินไป

นายธนวรรธน ยังกลาวถึงการ 
ประมาณการณภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค 
ในป 61 ซึ่งภาคตะวันออกจะขยายตัว 
ไดดีที่สุด อยูที่ 5.9% เนื่องจากมีการ 
ลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) สงผลใหธุรกิจโรงแรม อสังหา- 
ริมทรัพย และการทองเที่ยวมีความ 
โดดเดนมากขึ้นในปนี้

สำหรับภาวะเศรษฐกิจในป 61 ยัง 
คงประมาณการณที่ 3.9% เปนผลจาก 
การลงทุน และการใชจายภาครัฐติดลบ 
ทำใหเศรษฐกิจไมเคลื่อนตัว และภาค 
เอกชนยังระมัดระวังไมเพิ่มการลงทุน 
ประกอบกับมาตราการ ช็อปชวยชาติ 
ที่กระตุนกำลังซื้อปลายป 60 ไมไดสง 
ผลใหประชาชนจับจายใชสอยเพิ ่ม 
มากขึ้น...ตองติดตามตอนตอไปวาจะ 
มีปจจัยใดที่นอกเหนือการควบคุมเขา 
มาแทรกแซงหรือไม...
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กระทรวงการคลัง เปด 
เผยวา ฐานะการคลัง 
ของร ัฐบาลตามระบบ 

กระแสเงินสดในชวง 5 เดือนแรก 
ของปงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 
2560 - กุมภาพันธ 2561) วา รัฐบาล 
มีรายไดนำสงคลังทั้งสิ้น จำนวน 
894,012 ลานบาท  สูงกวาชวงเดียว 
กันปกอน จำนวน 37,796 ลานบาท 
(คิดเปน 4.4%) สำหรับการเบิกจาย 
เงินงบประมาณของรัฐบาลมีจำนวนทั้ง
สิ้น 1,378,010 ลานบาท ต่ำกวาชวง 
เดียวกันปที่แลว จำนวน 4,070 ลาน 
บาท (คิดเปน 0.3%) สงผลใหดุลเงิน 

ก
งบประมาณในเดือนกุมภาพันธ 2561 
ขาดดุลจำนวน 10,647 ลานบาท เมื่อ 
รวมกับดุลเงินนอกงบประมาณท่ีขาดดุล 
จำนวน 12,310 ลานบาท 

ท่ีประชุมอนุมัติการปรับปรุงแผน 
บริหารหนี้สาธารณะ โดยมีการปรับ 
วงเงินเพิ่ม 85,906 ลานบาทเปน 
วงเงินรวม 1.58 ลานลานบาท ทำให 
สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี มาอยูที่ 
ระดับรอยละ 42.8 ตอจีดีพี ซึ่งปรับ 
ขึ้นเล็กนอยเทานั้น จากเดิมที่ระดับ 
รอยละ 42.7 นอกจากนี้ การการปรับ 
ปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะดังกลาว 
ยังทำใหภาระหนี้ตองบประมาณปรับ 

ลดลงจากรอยละ 9 เหลือรอยละ 8.6
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยผลการ 
สำรวจความเช่ือม่ันของภาคอุตสาหกรรม 
ไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 
อยูที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจาก 
ระดับ 91.0 ในเดือนมกราคม และ 
เปนการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 
4 เดือน ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู 
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอม 
และขนาดกลางปรับตัวลดลงจากเดือน 
กอนหนา สาเหตุจากความกังวลตอ 
ตนทุนการผลิต คาจางขั้นต่ำ ตลาดมี 
การแขงขันสูง อยางไรก็ตาม ความ 

• ฐานะการคลัง 5 เดือนแรกปงบ 61 รัฐนำสงรายได 8.94 แสนลบ. เบิกจายต่ำกวาชวงเดียวกันปกอน
• ครม.ปรับแผนหนี้สาธารณะเพิ่มเงิน8.5หมื่นลาน
• ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561 อยูที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากเดือน
  มกราคม
• สงออก 2 เดือนแรก ม.ค.-ก.พ.61 โต 13.8% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ป
• นักทองเที่ยว ก.พ. ขยายตัวตอเนื่องทั้งจำนวนและรายได
• สศก. เผย จีดีพีเกษตรไตรมาสแรก ขยายตัว รอยละ 3.8 ระบุ
• คาเงินบาท ณ วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 ปรับตัวออนคาจากสัปดาหกอนเล็กนอยอยูที่ 31.25 บาท ตอ
  ดอลลารสหรัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจไทย
เดือนมีนาคม 2561
â´Â

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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เชื่อมั่นของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดใหญยังอยูในระดับดี สะทอนจาก 
ดัชนีฯ ยอดรับคำสั่งซื้อ และยอดขายใน 
ตางประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการ 
ขยายตัวอยางตอเนื ่องของเศรษฐกิจ 
ประเทศคูคาเปนสำคัญ 

สำนักงานนโยบายและยุทธ- 
ศาสตรการคา (สนค.) เปดเผยวา 
มูลคาการสงออกในเดือนก.พ. มีมูลคา 
20,365.2 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 
10.3% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 
12 ทำใหดุลการคาเกินดุล 807.6 ลาน 
เหรียญสหรัฐ สงผลใหในชวง 2 เดือน 
ของป 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การสงออก 
มีมูลคา 40,466.6 ลานเหรียญฯ เพิ่ม 
ข้ึน 13.8% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ป 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
เผยตัวเลขเบื้องตนในเดือน ก.พ. มี 
จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง 
เขามา 3.57 ลานคน (ขยายตัวรอยละ 
19.33 จากปกอน) จากนักทองเที่ยว 
เอเชียตะวันออกเปนสวนใหญ จากชวง 
เทศกาลตรุษจีน สงผลใหเกิดการสราง 
รายได 19.5 หมื่นลานบาท (ขยายตัว 
รอยละ 23.78 จากปกอน) โดยจีนยัง 
คงเปนนักทองเที่ยวอันดับ 1 ที่เดินทาง 
เขามาในประเทศไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
ไตรมาส 1 ป 2561 พบวา ขยายตัว 
รอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของป 2560 โดยทุกสาขาการผลิต 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งปจจัยสนับสนุน 
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวไดดี 
คือ ปริมาณน้ำที่ใชการไดในอางเก็บน้ำ 
สำคัญ มีเพียงพอตอการเพาะปลูกพืช 
มีการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำ 
อยางเหมาะสม ประกอบกับสภาพ 
อากาศในพื้นที่สวนใหญของประเทศ 
เอ้ืออำนวยตอการผลิต ทำใหพืชเศรษฐกิจ 
หลักหลายชนิดมีทิศทางเพิ่มขึ้น

คาเงินบาท ณ วันศุกรที่ 23 
มีนาคม 2561 ปรับตัวออนคามาอยูที่ 
31.25 บาท ตอดอลลาร สรอ. จาก 

สัปดาหที่แลวอยูที่ 31.21 บาทตอ 
ดอลลาร สรอ. โดยมีปจจัยธนาคาร 
กลางสหรัฐฯ มีมติปรับอัตราดอกเบี้ย 
ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 0.25% สูระดับ  
1.50 – 1.75% และนักลงทุนมีความ 
กังวลตอการประกาศนโยบายภาษี 
ของสหรัฐฯ และจีน จึงลดการถือ 
สินทรัพยเสี่ยงลง โดยจะตองจับตา 
มองการประชุม กนง. ในสัปดาหหนา 
วาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ
หรือไม

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และ 
  ภาคบริการเบื้องตนของสหรัฐ ชะลอตัวลงสูระดับ 54.3 ในเดือนมี.ค., 
  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 
  0.25% สูระดับ 1.50-1.75%
• ประเทศจีน: รายไดดานการคลังในชวง 2 เดือนแรกปนี้ พุงขึ้น 15.8% 
  เมื่อเทียบเปนรายป, ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้น 0.25% สูระดับ 
  1.50-1.75%
• สหภาพยุโรป: ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและ 
  บริการข้ันตนของยูโรโซนปรับลดลงมาอยูท่ี 55.3 ในเดือนมี.ค.
• ประเทศญ่ีปุน: ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พ้ืนฐานปรับตัวข้ึน 1% ในเดือน 
  ก.พ. เม่ือเทียบเปนรายป, ยอดเกินดุลการคา เดือนก.พ.อยูที่ระดับ 3.4 
  พันลานเยน , จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเยือนญ่ีปุนในเดือน
  ก.พ. พุงขึ้น 23.3% เมื่อเทียบเปนรายป
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.54% 
  เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน

ภาวะเศรษฐกิจโลก
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
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• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.พ. จากเฟดชิคาโก, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค. 
จากเฟดดัลลัส, ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2560, ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนมี.ค. 
จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
• สหภาพยุโรป: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนมี.ค., ความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนมี.ค.
• ประเทศญี่ปุน: ยอดคาปลีกเดือนก.พ.
• ประเทศไทย: ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2561

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 มีนาคม 2561) 

ประเทศสหรัฐฯ: มารกิตเปดเผย 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวม 
ภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องตน 
ของสหรัฐ ชะลอตัวลงสูระดับ 54.3 
ในเดือนมี.ค., คณะกรรมการกำหนด 
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) มีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
ระยะส้ัน 0.25% สูระดับ 1.50-1.75%

สหภาพยุโรป: มารกิตเปดเผย 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) รวม 
ภาคการผลิตและบริการขั ้นตนของ 
ยูโรโซน อยูท่ี 55.3 ในเดือนมี.ค. ลดลง 
จากตัวเลขเดือนก.พ.ที่ระดับ 57.1

ประเทศจีน: กระทรวงการคลัง 
จีนเปดเผยรายไดดานการคลังในชวง 
2 เดือนแรกปนี้ พุงขึ้น 15.8% เมื่อ 
เทียบเปนรายป, ธนาคารกลางจีน (PBOC) 

ไดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 
0.25% สูระดับ 1.50-1.75% หลัง 
จากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ประเทศญี่ปุน: กระทรวงสื่อสาร 
และกิจการภายในประเทศของญี่ปุ น 
เปดเผยดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พื้น 
ฐานปรับตัวขึ้น 1% ในเดือนก.พ. 
เมื่อเทียบเปนรายปี, รัฐบาลญี่ปุนเปด 
เผยยอดเกินดุลการคาเดือนก.พ.อยูที่ 
ระดับ 3.4 พันลานเยน หรือประมาณ 
32.1 ลานดอลลารสหรัฐ สวนยอดสง 
ออกในเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 1.8% ขณะที่ 
ยอดนำเขาเพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบ 
เปนรายป, สำนักงานการทองเที่ยวของ 
ญี ่ปุ นเปดเผยจำนวนนักทองเที ่ยว 
ตางชาติเดินทางเยือนญี่ปุนในเดือน 
ก.พ. พุงขึ้น 23.3% เมื่อเทียบเปน 

รายป อยูที่ 2,509,300 คน
ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหที่ผาน

มาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.54% 
เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน โดยสัญญา 
น้ำมันดิบเวสตเท็กซัส (WTI) งวดสง 
มอบเดือน พ.ค. 61 ปดตลาดเมื่อวัน 
ศุกรที่ 23 มี.ค. ที่ระดับ 65.88 ดอลลาร 
สรอ./บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.54 
ดอลลาร/บารเรล หรือคิดเปน 5.6% 
เมื่อเทียบกับราคาปดเมื่อวันศุกรที่ 16 
มี.ค. ซึ่งเปนสัปดาหที่สัญญาน้ำมันปรับ 
ตัวขึ้นแข็งแกรงที่สุดนับตั้งแตเดือนก.ค. 
ปที่แลว เนื่องจากไดแรงหนุนจากกลุม 
ประเทศผูสงออกน้ำมัน (โอเปก) และ 
ประเทศนอกกลุมโอเปกในการปรับลด
กำลังการผลิตตอไปในป 2562 เพื่อลด 
ปริมาณน้ำมันในตลาดโลก
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บทความตอนที่ 1 ไดนำเสนอกรอบนโยบาย 
ความเปนผู ประกอบการและแนวทางการ 
ปฏิบัติของที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการ

คาและการพัฒนา ดานการกำหนดยุทธศาสตรชาติดาน 
ความเปนผูประกอบการ ในตอนที่ 2 จะนำเสนอดานการ 
สรางสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบที่เหมาะสมและการ 
ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและทักษะความเปนผูประ- 
กอบการ

การสร้างสภาพแวดล้อม
ด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม

การเติบโตทางธุรกิจของผู ประกอบการจำเปนตอง 
อาศัยสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบที่เอื ้ออำนวยตอการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมที่มีตนทุน 
ในการดำเนินธุรกิจไมสูง แตมีนวัตกรรมและรูปแบบใน 
การดำเนินธุรกิจที่แตกตางจากบริษัทขนาดใหญ  กลุมผู 
ประกอบการใหมจ ึงตองมีความคลองตัวในการดำเนิน 
ธุรกิจคอนขางสูง กฎระเบียบที่บังคับใชกับผูประกอบการ 
รายใหมจึงจำเปนตองมีความยืดหยุน แตยังคงหลักการ 
สำคัญ อาทิ มาตรฐานแรงงานและการคุมครองสิ่งแวดลอม 
เพื ่อควบคุมใหธุรกิจที ่เกิดใหมเปนสวนหนึ่งในการทำให 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลสำเร็จ

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

แนวทางการปรับสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบให 
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการประกอบ
ดวย 4 ประการ คือ

1. สำรวจขอกำหนดดานกฎระเบ ียบสำหร ับผ ู  
ประกอบการรายใหม

การสำรวจขอกำหนดดานกฎระเบียบในการดำเนิน 
ธุรกิจชวยใหผูกำหนดนโยบายสามารถทราบวากฎระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติใดกอใหเกิดตนทุนทางธุรกิจโดยไมจำเปน 
โดยผู กำหนดนโยบายควรทราบวามาตรฐานการดำเนิน 
ธุรกิจของตนเมื ่อเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวอยู ใน 
ลำดับที่เทาไร โดยศึกษาจากมาตรฐานกลางที่กำหนดโดย 
หนวยงานระหวางประเทศ อาทิ Doing Business Report 
ที่จัดทำโดยธนาคารโลก หรือ World Competitiveness 
Report ที่จัดทำโดย World Economic Forum เพื่อให 
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจวาเกิด 
จากฎระเบียบใด และสามารถกำหนดนโยบายใหมที่ลด 
ทอนกระบวนการดานกฎระเบียบที่ไมจำเปน 

นอกจากนี ้ ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณากฎระเบียบ 
และนโยบายในการดำเนินธุรกิจรายสาขา เพื่อเปรียบเทียบ 
และคนหาตนแบบของกฎระเบียบและนโยบายที่เอื้ออำนวย 
ตอการเติบโตทางธุรกิจของผูประกอบการ ทั้งนี้ ผูกำหนด 
นโยบายตองคำนึงถึงความแตกตางของการดำเนินธุรกิจ 

บ

กรอบนโยบายความเป็น
ผู้ประกอบการและแนวทาง
การปฏิบัติ (ตอนที่ 2)
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แตละประเภทและสรางเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูประ-
กอบการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการกำหนดกฎระเบียบ 
และนโยบายที่เหมาะสม 

2. ลดอุปสรรคดานกฎระเบียบสำหรับผูประกอบการ 
รายใหม

การขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา
บางประเทศมีความยุงยากซับซอน ซึ่งผลักดันใหผูประกอบ 
การขนาดเล็กที่มีตนทุนในการดำเนินธุรกิจไมสูงหลีกเลี่ยง 
การจดทะเบียนการดำเนินธุรกิจ ภาครัฐจึงไมมีขอมูลใน 
การประกอบธุรกิจของผู ประกอบการรายยอยอันนำไปสู 
ปญหาการหลบเลี่ยงภาษีของผูประกอบการ

ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศจึงเริ่มลดอุปสรรค
ดานกฎระเบียบของผูประกอบการ โดยการจัดตั้งศูนย 
บริการเบ็ดเสร็จ ที่ผูประกอบการสามารถติดตอกับหนวย 
งานที่เกี่ยวของทั้งหมดโดยยื่นเอกสาร ณ จุดบริการเดียว 
หรือการใหบริการผานเว็บไซตที่ผูประกอบการสามารถยื่น 
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจผานเว็บไซตของหนวยงาน 
อันเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและลดตนทุนในการดำเนิน 
การของทั้งหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ

3. สรางความเชื ่อมั ่นแกผู ประกอบการในสภาพ 
แวดลอมดานกฎระเบียบที่เหมาะสม

กฎระเบียบที่ถูกบัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของความโปรงใส 
คาดหมายได และมีกลไกในการบังคับใชอยางมีประสิทธิ- 
ภาพยอมสรางความมั่นใจใหกับผู ประกอบการในฐานะผู 
ปฏิบัต ิ การสรางสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบที่เหมาะสม 
มีมุมมองในการพิจารณา 2 ดาน ไดแก

(1) ภาครัฐ : เจาหนาที่ภาครัฐทำหนาที่ควบคุมการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะตองไดรับการอบรมใหทราบวิธี 
การบังคับใชกฎระเบียบใหมีความโปรงใสและเปนเอกภาพ 

(2) ภาคเอกชน : ผูประกอบการควรหาขอมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยสามารถ 
ประสานงานกับสมาคม หอการคา ที่ทำหนาที่รวบรวม 
และปรับปรุงขอมูลดานกฎระเบียบใหทันสมัยอยูเสมอ 

นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาททาง 

เลือก (alternative dispute settlement mechanism) 
ที่มีกระบวนการพิจารณาขอพิพาทที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และมีกระบวนการบังคับคดีแบบคู ขนานในระบบศาล 
ยุติธรรม และแกไขกฎหมายลมละลายใหเอื้ออำนวยตอ 
การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ (ผูประกอบการ) ที่สามารถ 
ปรับโครงสรางหนี้ได

4. ใหคำแนะนำแกผู ประกอบการในการปฏิบัต ิ 
ตามกฎระเบียบ

โดยสวนใหญผู ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะกลุมผู ประ- 
กอบการรายใหม ไมมีความเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบ การ 
แนะนำหรืออบรมผู ประกอบการใหทราบถึงกฎระเบียบ 
เปนสิ่งจำเปน หลายประเทศจึงริเริ่มนำเสนอขอมูลดานกฎ 
ระเบียบใหเขาใจงาย โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาทิ สื่อมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอสาธิต และเผยแพรสื่อ 
เหลานี้แกผูประกอบการ

การยกระดับการพัฒนาการศึกษา
และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

ทักษะดานความเปนผูประกอบการตั้งอยูบนหลักการ
ของทัศนคติ อาทิ ความบากบั่นพากเพียร การสราง 
เครือขาย และความมั่นใจในตัวเอง และทักษะที่เสริมสราง 
ศักยภาพ อาทิ องคความรูพื้นฐานดานการจัดตั้งธุรกิจใหม 
การวางแผนธุรกิจ การมีความรูความเขาใจทางการเงิน 
และทักษะการบริหารจัดการ นโยบายและแผนงานดาน 
การศึกษาดานความเปนผูประกอบการที่มีประสิทธิผลจะ 
ตองมุงเนนไปที่การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานความ 
เปนผูประกอบการ การสอนทักษะความเปนผูประกอบการ 
ลวนเปนสวนหนึ ่งของวิชาพื ้นฐานหรือแนวทางการสอน 
การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและทักษะความเปนผู  
ประกอบการมีเปาหมายเพื ่อพัฒนาวัฒนธรรมการเปนผู  
ประกอบการ

นโยบายของรัฐบาลดานความเปนผู ประกอบการจะ 
ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นวา ความเปนผูประกอบการ 
จะแฝงอยูในระบบการศึกษาที่เปนทางการและไดรับการ 
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นำเสนอใหเปนวิชาที่เปนทางการผานชุมชน และแผนงาน 
ทั้งในชนบทและในดานการฝกอบรมนักศึกษาฝกงาน การ 
บรรจุวิชาความเปนผูประกอบการเขาในหลักสูตรการศึกษา 
ของชาติ ควรดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการเปน 
หนวยงานประสานงานหลัก พรอมดวยความเกี่ยวพันไป 
ถึงกระทรวงดานอื่น ขณะเดียวกันการมีสวนเกี่ยวของของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ก็มีนัยสำคัญดวย ทั้งภาคธุรกิจ 
องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรระหวางประเทศ 
หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ลวนมี 
บทบาทสำคัญภายในกระบวนการพัฒนาและดำเนินนโยบาย 
การศึกษาดานความเปนผูประกอบการ เจาหนาที่รัฐที่มี 
อำนาจทั้งในระดับภูมิภาคและทองถิ ่นก็มีบทบาทสำคัญ 
ในการสงเสริมการศึกษาดานความเปนผู ประกอบการใน 
ชุมชนทองถิ่น และในการดำเนินการเชิงนโยบายในระยะ 
ยาว การพัฒนาขอมูลเชิงปริมาณที่ชัดเจนอยูบนขอเท็จจริง 
และครอบคลุมในวงกวาง ยอมเปนปจจัยสำคัญในการ 
กำกับดูแลความกาวหนาของการดำเนินการดังกลาว

แนวทางปฏิบัติทีแ่นะนำในการ
ยกระดับการพัฒนาการศึกษาและ
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

1. แฝงแนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการไว 
ในระบบการศึกษาทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ

มุมมองและทาทีเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการมัก 
เริ่มตนในกลุมคนรุนใหม ดังนั้น การศึกษาดานความเปน 
ผูประกอบการจึงถือวามีความสำคัญเปนลำดับแรกในการ 
ศึกษาชวงเร่ิมตน โดยการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 
ในระดับประถมศึกษาควรมุงเนนไปที่ทักษะแบบเบาเปน 
หลัก อันรวมถึงความตระหนักดานความเปนผูประกอบการ 
และการพัฒนาพฤติกรรมดานความเปนผู ประกอบการ 
อาทิ การเผชิญความเสี่ยง ทักษะการทำงานเปนทีม และ 
การแสวงหาโอกาส หากมีการใชเครื่องมือออนไลนมาปรับ 
ประยุกตเขากับการเรียนการสอนดวยก็จะเปนประโยชน 
อยางมาก ดังที่ปรากฏมาแลวในหลายประเทศ 

ในการศึกษาระดับมัธยม นักเรียนจำเปนตองไดรับ 
การบอกกลาวเกี่ยวกับการจางงานของตนเองวาเปนสวน 
หนึ่งของการพัฒนาเสนทางวิชาชีพ และไดรับคำปรึกษา 
เกี่ยวกับทางเลือกที่มีอยู นอกจากนี้ นักเรียนยังจะตอง 

เรียนรูทักษะพื้นฐานทางธุรกิจที่เกี่ยวของ อาทิ เศรษฐ- 
ศาสตร การตลาด กฎหมายพาณิชยทองถิ่นเบื้องตน การ 
ดำเนินกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการเดินทาง 
ไปดูงานของธุรกิจตาง ๆ เพื่อสงเสริมความเขาใจในโลก 
ของการทำงานใหไดผลลัพธที่ดีในบางประเทศ และขอ 
ริเริ ่มที ่มาจากนักเรียนก็มีประโยชนในการริเริ ่มโครงการ 
พิเศษดานการสรางจุดเชื่อมตอกับชุมชนทองถิ่น ในอันที่ 
จะมุงตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การเขารวมใน 
วิชาบังคับหรือวิชาเลือกที่เกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ 
และการมีสวนรวมกับกิจกรรมและโครงการที่เฉพาะเจาะจง 
ลวนเปนแนวทางที่มีประสิทธิผลทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม หาก 
พิจารณาถึงอาชีวศึกษาก็จะพบวา เปนระดับการศึกษาที่มี 
ศักยภาพในการสรางความหลากหลายของแผนงานพิเศษ 
ไดสูงที่สุด ดวยการเสนอใหมีการสอนวิชาความเปนผู 
ประกอบการในสถาบันอาชีวศึกษา คนรุนใหมสามารถ 
เรียนรูถึงวิธีการเขาถึงการทำงานดวยตนเอง การรับชวง 
งาน (Subcontracting) และธุรกิจขนาดเล็กที่เชื่อมโยง 
กับสาขาวิชาชีพตาง ๆ ได

การเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 
จำเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมด้าน 
กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
รายใหม่ที่มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ 
ไม่สูง แต่มีนวัตกรรมและรูปแบบใน 
การดำเนินธุรกิจท่ีแตกต่างจากบริษัท
ขนาดใหญ่  
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ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนผู 
ประกอบการตาง ๆ สามารถมีบทบาทในการสงเสริม 
ความเปนผูประกอบการทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร 
โดยจัดหาพื้นที ่สำหรับการบมเพาะแนวคิดและการสนับ 
สนุนธุรกิจที่จัดตั้งใหมโดยผูเชี่ยวชาญที่พรอมใหคำปรึกษา 
ผานเครือขายที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน 
การสงเสริมการศึกษาดานความเปนผู ประกอบการควร 
ดำเนินการตลอดในสาขาตาง ๆ อยางทั่วถึง 

2. พัฒนาหลักสูตรความเปนผู ประกอบการที ่ม ี 
ประสิทธิผล

การเรียนการสอนวิชาความเปนผู ประกอบการอาจ 
ดำเนินการอยางเปนอิสระเฉพาะในตัวเองได แตประสิทธิ 
ผลของการเรียนรูจะสูงขึ้นหากมุมมองเชิงลึกและสมรรถนะ 
ของผูเรียนไดรับการพัฒนาตลอดหลักสูตร ในกลุมประเทศ 
กำลังพัฒนา เนื้อหาที่ไดรับความสำคัญลำดับแรกในการ 
บรรจุเขาในหลักสูตร ประกอบดวย ทักษะการเงินพื้นฐาน 
การรูถึงโอกาส การวางแผนธุรกิจ การจัดการวิสาหกิจ 
ขนาดเล็ก และกฎหมายพาณิชยเบื้องตน อยางไรก็ตาม 
หากผูเรียนยังอยูในวัยเริ่มตนเรียนรู หลักสูตรจะตองมุง 
เนนไปที่การพัฒนาทักษะแบบเบา อาทิ พฤติกรรมความ 
เปนผูประกอบการ โดยในภาพรวม การศึกษาความเปนผู 
ประกอบการควรมีองคประกอบสำคัญ ไดแก การพัฒนา 
สมรรถนะสวนบุคคล การสรางทักษะแกนหลักในการ 
ปฏิบัติ อาทิ การคำนวณ บัญชี การสื่อสาร เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร และองคความรูเบื้องตนดาน 
กฎหมายพาณิชยและหลักการดานธรรมาภิบาล เนื่องจาก 
ทักษะเหลานี ้เปนพื ้นฐานสำหรับการดำเนินงานอยางมี 
ประสิทธิผลในสภาพแวดลอมของการทำงาน รวมถึงชวย 
ปรับปรุงความสามารถดานการจัดการและการบริหารงบ 
ประมาณทั้งสวนบุคคลและครอบครัว และทักษะทางธุรกิจ 
และการจัดการ ประกอบดวย การวิเคราะหความไดเปรียบ 
เชิงแขงขัน การวิจัยตลาด การพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด 
การจัดการการเงิน การขาย และทรัพยากรมนุษย 
หลักสูตรควรครอบคลุมถึงกรณีศึกษาและแบบฝกหัดใน 

การจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัท และควรพัฒนาความ 
ชำนาญที่จะบงบอกและใชประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจ 
ในการจัดการกับประเด็นทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดลอม 
ขณะที่ทักษะดานการเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ที่จำเปนตอการสรางและความอยูรอดของวิสาหกิจใหม ก็ 
ควรมีขอแนะนำไวเชนกัน

3. ฝกอบรมครูอาจารย
ครูอาจารยเปนกุญแจสูการใสทักษะพื้นฐานดานความ 

เปนผูประกอบการและพัฒนาความกระตือรือรนและความ 
เขาใจที่ถูกตองใหแกนักเรียน ครูอาจารยที่สอนวิชาความ 
เปนผูประกอบการควรแสดงถึงทักษะและคุณลักษณะของ
ความเปนผูประกอบการที่เปนกุญแจสำคัญ รวมถึงเปน 
บุคคลตนแบบและที่ปรึกษาของนักเรียนได ในชวงเวลา 
ของการเรียนการสอน ครูอาจารยสามารถเชื้อเชิญผูประ- 
กอบการและผูปฏิบัติงานจริงใหมีสวนสนับสนุนชวยเหลือ 
ในชั้นเรียนและในการดำเนินกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร 
รวมถึงมีสวนรวมเปนบุคคลตนแบบ ที่ปรึกษา หรือผูฝก 
สอน

ความเปนผูประกอบการมักมีจุดเริ่มตนมาจากบุคคล
คนเดียวซึ่งเปน “ผูสนับสนุนความเปนผูประกอบการ” 
(entrepreneurship champion) ที่พัฒนาแนวทางการ 
เรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของ หากการดำเนินงาน 
ประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถดึงดูดผูอื่นและสรางกระแส 
ได บุคคลเหลานี้สามารถไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 
ผานทางปจจัยจูงใจและรางวัลตาง ๆ เชน ตำแหนงประธาน 
ดานความเปนผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 
สิ่งเหลานี้ถือเปนแนวทางที่มีประสิทธิผลมากตอการรับรู 
และจัดหาทรัพยากรใหแกบุคคลที ่เปนผู สนับสนุนความ 
เปนผูประกอบการ

ในปจจุบัน ขอริเริ่มและเครือขายดานการฝกอบรม 
ของครูอาจารยมีสถานะอยูในระบบการศึกษาขั้นสูง ทั้งที่ 
อาจขยายไปถึงระดับมัธยมและอาชีวศึกษาไดดวยการจัด 
ใหมีการฝกอบรมครูอาจารยดานความเปนผูประกอบการ 
ผานทางการสัมมนาและเวทีของการเรียนรูและแลกเปลี่ยน 
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จะสรางศักยภาพแกคนยากจนในการยกระดับโอกาสที่จะ 
สามารถทำงานดวยตนเองได (Self-employment) นอก 
จากนี้ กลไกดังกลาวยังอาจสนับสนุนผูประกอบการสังคม 
ในการดำเนินบทบาทของการพัฒนาอยางยั ่งยืนในชุมชน 
อีกดวย 

ธุรกิจระหวางประเทศสามารถแสดงบทบาทของการ
ขยายการเขาถึงการศึกษาดานความเปนผู ประกอบการ 
โดยทางเทคโนโลยีและสื่อ กลาวคือ กลไกทั้งสองไมเพียง 
แตจะอำนวยความสะดวกดานการพัฒนาแผนงานและ 
เนื้อหาแนวใหมในเชิงปฏิสัมพันธเทานั้น แตยังสามารถชวย 
ใหเกิดการเขาถึงกลุมคนที่มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศ 
กำลังพัฒนาหรือภูมิภาคที่ยังไมสามารถเขาถึงการศึกษา 
ดานความเปนผูประกอบการได 

ระหวางผูประกอบการดวยกัน ทั้งนี้ ความเชี่ยวชาญและ 
โครงการในสวนของการศึกษาดานความเปนผูประกอบการ 
อาจไดรับการเผยแพรผานทางเครือขายของครูอาจารยทั้ง 
ในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวางประเทศไดอีกดวย

4. เขาเปนหุนสวนกับภาคเอกชน
หนึ่งในกุญแจของความสำเร็จของการศึกษาดานความ 

เปนผูประกอบการก็คือ การเขามามีสวนเกี่ยวของของ 
ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิผล บริษัทที่มีสถานะอยูแลว 
และโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ มีความสนใจเชิงกลยุทธ 
ในการพัฒนาสมรรถนะของผูจัดจำหนายทองถิ่นและมักมี
สวนสำคัญในการพัฒนาทักษะและยกระดับแผนงานใหมี 
ความกาวหนายิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญจำนวน 
มากยังมีสวนสนับสนุนเศรษฐกิจทองถิ่น โดยอาศัยขอ 
ร ิเร ิ ่มด านความรับผิดชอบตอสังคมของบริษ ัทเอกชน 
(corporate social responsibility: CSR) เปนพื้นฐานใน 
การทำงานรวมกับผูจัดจำหนายทองถิ่น เพื่อสรางความ 
เขมแข็งใหแกธุรกิจ หรือจัดตั้งธุรกิจใหมที่มุงผลิตสินคา 
และบริการใหแกทองถิ่นนั้น ประเทศกำลังพัฒนายังสามารถ 
เขาถึงเครือขายท่ีปรึกษาท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ 
โดยที่ลักษณะของการมีสวนสนับสนุนของการเปนที่ปรึกษา 
เปนไดตั ้งแตการใหแนวทางและการสนับสนุนดานการ 
ลงทุนในบริษัทที่ขอรับคำปรึกษา จนถึงการถายทอดองค 
ความรูที่ไมปรากฏชัดแจง (tacit knowledge)

วิสาหกิจและผู ประกอบการเอกชนจำนวนมากให 
เงินทุนแกสถาบันและศูนยดานความเปนผู ประกอบการ 
เอกชน และโครงการพิเศษภายในมหาวิทยาลัย การเขามา 
มีสวนเกี ่ยวของในรูปแบบนี้กอใหเกิดการผนึกกำลังและ 
การทำงานรวมกันระหวางบริษัทที่จัดตั ้งแลวกับบริษัทที่ 
จัดตั้งใหม ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางที่จะ 
สงเสริมและอำนวยความสะดวกดานการใหทุนและปจจัย 
จูงใจตาง ๆ ขณะที่ขอริเริ่มของภาคเอกชนและบทบาท 
ขององคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร ก็ควรเขามารวมดำเนิน 
การในสวนของการศึกษาดานความเปนผู ประกอบการ 
และการพัฒนาทักษะใหแกกลุมเปาหมายในชุมชนในอันที่ 

ธุรกิจระหว่างประเทศสามารถแสดง 
บทบาทของการขยายการเข้าถึงการ
ศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
โดยทางเทคโนโลยีและส่ือ กล่าวคือ 
กลไกท้ังสองไม่เพียงแต่จะอำนวย 
ความสะดวกด้านการพัฒนา 
แผนงานและเน้ือหาแนวใหม่ในเชิง 
ปฏิสัมพันธ์เท่าน้ัน แต่ยังสามารถ 
ช่วยให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มคนท่ี 
มากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศกำลัง 
พัฒนาหรือภูมิภาคท่ียังไม่สามารถ 
เข้าถึงการศึกษาด้านความเป็น 
ผู้ประกอบการได้ 
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บัวบกหรือใบบัวบก (Gotu Kola) เปน 
สมุนไพรที่ไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน 
และจัดเปนพืชสมุนไพรที ่นิยมใชประโยชน 

อยางกวางขวาง ทั้งการรับประทานสด ใชประกอบอาหาร  
แปรรูปเปนเครื ่องดื ่มใชสารสกัดเปนสวนผสมของเครื ่อง 
สำอางหลายชนิด และใชเปนสมุนไพรรักษาโรค โดยใบ มี 
สาร Asiatic side ทำยาทาแกแผลโรคเรื้อน ตนสด เปน 
ยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แกออนเพลีย เมื่อยลา รักษา 
แผลไฟไหม น้ำรอนลวก หรือมีการฟกช้ำจากการกระแทก 
แกพิษงูกัด ปวดศีรษะขางเดียว ขับปสสาวะ แกเจ็บคอ 
เปนยาหามเลือด สาแผลสด แกโรคผิวหนัง ลดความดัน 
แกช้ำใน และเมล็ด แกบิด แกไข และปวดศีรษะ

บัวบกมีถิ่นกำเนิดเดิมในทวีปแอฟริกาใต ตอมาจึงถูก 
นำเขามาปลูกในอินเดีย ประเทศอเมริกาใต  อเมริกากลาง 
รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย 
เหนือ ปจจุบันแพรกระจายทั่วโลก ทั้งในประเทศเขตรอน 
และเขตอบอุน เชน ในประเทศแถบอเมริกา ยุโรป แอฟริกา 
และเรื่อยมาจนถึงทุกประเทศในเอเชีย สวนประเทศไทย 
พบบัวบกขึ้นในทุกภาค โดยจังหวัดที่มีการปลูกเปนจำนวน 
มากไดแก จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช 
เปนตน

เพื่อพัฒนาและยกระดับการใชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะ 
บัวบก ซึ่งมีสรรพคุณหลายประเภท รวมถึงการเพิ่มชองทาง 
การตลาดและขยายตลาดผลิตภัณฑไพลของไทยทั้งภายใน 
และตางประเทศ จึงจำเปนที่ตองกำหนดแนวทางการพัฒนา 

บัวบกและผลิตภัณฑ์แปรรูป : 
แนวทางพัฒนา
และยกระดับสู่สากล

และยกระดับผลิตภัณฑ เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดบัวบก 
และผลิตภัณฑแปรรูปจากบัวบกของไทย 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวบก  
1) อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมยาหรืออุตสาหกรรมทางเภสัชกรรมที่ได

จากบัวบก สามารถจำแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก ยาใช 

ภายใน และยาใชภายนอก บัวบก เปนสมุนไพรที่มีการ 
นำมาใชเปนยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
เนื่องจากสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ไดแก ฤทธิ์ใน 
การสมานแผลชวยลดการเกิดคีลอยด และฤทธิ์ตานจุลชีพ 

บ

เพื่อพัฒนาและยกระดับการใช้ 
สมุนไพรไทย โดยเฉพาะบัวบก ซึ่งมี 
สรรพคุณหลายประเภท รวมถึง 
การเพิ่มช่องทางการตลาดและ 
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไพลของไทย 
ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงจำเป็น 
ที่ต้องกำหนดแนวทางการพัฒนา 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง 
โอกาสทางการตลาดบัวบกและ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวบกของไทย 

â´Â
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เปนตนจากการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบก 
ของหนวยงานตางๆ อาทิ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรม 
วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
มหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเจาพระยา 
อภัยภูเบศร พบวา บัวบกสามารถสกัดสารออกมาเพื่อใช 
เปนสวนประกอบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 
ในรูปตางๆ ทั้งยาที่ใชภายใน และยาที่ใชภายนอกรางกาย 
ดังนี้

• ยาใชภายใน
ผลิตภัณฑบัวบกที่ใชเปนยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

สำหรับรับประทานเขาไปในรางกาย พบวา มีดวยกันหลาย 
ประเภททั้งบัวบกชนิดผงสำหรับชงน้ำดื่มหรือชนิดแคปซูล 
โดยจากการทดลองของหนวยงานตางๆ ช้ีชัดวาการรับประทาน 
บัวบกแบบผงสำหรับชงกับน้ำดื ่มหรือแบบบรรจุแคปซูล 
สามารถลดอาการอักเสบ ชวยสมานแผลภายในไดดี อีกทั้ง 
ชวยการหมุนเวียนของโลหิตภายรางกายไดดี จึงเหมาะสม 
กับผู ป วยที ่ม ีอาการอักเสบหรือเกิดแผลตามสวนตางๆ 
ของรางกาย อีกทั้งชวยเพิ่มพลังใหกับเซลลสมองจึงทำให 
มีความจำที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จากการสืบคนผลิตภัณฑที่ใช 
รับประทานหรือใชภายในรางกายที่ไดจากบัวบก สามารถ 

จำแนกประเภทตามลักษณะการใชงานไดดังนี้
- ยาสำหรับรักษาหรือลดอาการของโรค (รูปแบบผง 

และแคปซูล)
- อาหารเสริมสำหรับบำรุงรางกายหรือปองกันโรค 

(รูปแบบแคปซูล)
- เจลบัวบกสำหรับใชเปนยาปายเพื ่อรักษาแผล 

รอนในภายในชองปาก 
นอกจากนี้ ในการทดลองทางเภสัชวิทยาของคณะ 

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำการทดลองใหผูปวย 
เบาหวานรับประทานสารสกัดบัวบกในรูปแคปซูลวันละ 6 
แคปซูล ติดตอกันเปนเวลา 21 วัน พบวา กลุมผูปวย 
ดังกลาวที่ไดรับสารสกัดจากบัวบกมีการสมานแผลและรอย 
แผลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูปวยที่มิไดรับประทาน 
และไมพบอาการขางเคียงใดๆ อีกทั้งสมุนไพรอภัยภูเบศร 
โดยโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ยังมีการคิดคนผลิตภัณฑอาหาร 
เสริมจากบัวบก เพื่อรับประทานในรูปแบบแคปซูล โดยมี 
สรรพคุณชวยบำรุงสมอง ชวยใหเลือดหมุนเวียนไดดีขึ้น 
แกกระหายน้ำ บำรุงกำลัง ชวยฟนฟูสภาพรางกาย บำรุง 
เสียงและทำใหมีความจำดีขึ้น ออกจำหนายในทองตลาด 
และไดรับความนิยมจากกลุมคนรักสุขภาพอีกดวย

ภาพประกอบ : https://zdrowie.tvn.pl/
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2) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ปจจุบันตลาดเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมนับ

เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง มีนวัต- 
กรรมใหมๆ ออกสูตลาดตลอดเวลา ซึ่งในตลาดเครื่องสำอาง 
มีทั ้งที ่ผลิตจากผลิตภัณฑทางเคมีและผลิตจากสารสกัด 
ทางธรรมชาต ิ โดยเฉพาะสมุนไพรที่ไดรับความนิยมสำหรับ 
นำมาเปนสวนประกอบที่สำคัญในการผลิตเครื ่องสำอาง 
และเครื่องประทินโฉม จึงทำใหมีผลิตภัณฑประเภทนี้อยาง 
หลากหลายที ่นำสารสกัดจากสมุนไพรอยางใบบัวบกมา 
เปนสวนประกอบสำคัญ ไดแก

- เครื่องอาบน้ำ เชน สบูกอน ครีมอาบน้ำ ยา 
สระผม และครีมนวด

- ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาและผิวกาย (ลดจุดดางดำ 
และรอยคล้ำ)

- ผลิตภัณฑครีมกันแดด
ผลิตภัณฑตางๆ ขางตน เปนผลิตภัณฑที่มีแนวโนม 

สดใส เพราะปจจุบันผูคนหันมาใหความสำคัญกับสุขภาพ 
ผิวพรรณของตนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวโนมของตลาด 
เครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมจะหันไปนิยมสารสกัด 
จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ถึงแมจะมีผลิตภัณฑมากมายที่มา 
จากตางประเทศ แตผลิตภัณฑเหลานั้นยังคงเนนการใช 
สารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรเกือบทั ้งหมด 
เพื่อตอบสนองตอตลาดในปจจุบัน ทั้งนี้ จากการสืบคน 
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมประเภทนี้ของประเทศไทย พบ 
วา หลายหนวยงานทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษา ตาง 
นิยมคิดคนและวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรพื้นถิ ่นของไทย 
อยูหลายชนิด และที่นิยมมากเปนลำดับตนๆ คือการวิจัย 
ผลิตภัณฑจากบัวบก ซึ่งมีสรรพคุณชวยในการสมานแผล 
และลดเลือนริ้วรอยตางๆ บนผิวหนังไดดี จึงเปนที่มาของ 
ผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาดปจจุบัน 

3) อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารนับเปนจุดแข็งของประเทศไทย 
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เนื่องจากมีความหลากหลายของรสชาติและวัตถุดิบ และ 
แนวโนมการรับประทานอาหารในปจจุบันทั้งตลาดภายใน 
และตลาดตางประเทศตางนิยมรับประทานอาหารเพื ่อ 
สุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงและการ 
ศึกษาสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมา 
จากบัวบกมีอยูอยางหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการนำบัวบก 
ไปรับประทานสดเปนเครื่องเคียงของอาหารประเภทตางๆ 
เชน ผัดไทย ลาบ สมตำ น้ำพริก เปนตน การนำไป 
คั้นหรือปนเพื่อดื่มเปนเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ การนำไป 
แปรรูปเปนขนมขบเคี้ยวซึ่งมีดวยการหลายรสชาติ อีกทั้งมี 
ความแปลกใหม นอกจากนี้ บัวบกที่นำไปตากแหงแลวยัง 
สามารถนำไปทำเปนชาเพื่อชงดื่มได ซึ่งชาบัวบกเริ่มเปนที่ 
รูจักของคนจีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี Supplier เขาไป 
ติดตอยังแหลงวัตถุดิบเพื ่อขอซื ้อบัวบกที ่มีการตากแหง 
เรียบรอยแลวไปสงขายยังประเทศจีนและมาเลเซีย โดยที่ 
มีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับการขายเปนตนสด จะเห็น 

ไดวา บัวบกสามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารและ 
เครื่องดื่มไดอยางหลากหลาย โดยสามารถจำแนกประเภท 
ไดดังนี้

- ผลิตภัณฑอาหาร (เครื่องเคียง/สวนผสมน้ำพริก)
- ผลิตภัณฑเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
- ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว
- ผลิตภัณฑชา

สถานการณ์ด้านการค้าบัวบก
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
บัวบกของไทย   

ประเทศไทยสงออกบัวบกในรูปวัตถุดิบเพ่ือนำไปแปรรูป 
เปนสารสกัดเปนสารตั้งตนที่เปนองคประกอบเวชสำอาง 
รวมทั้งสงออกในรูปของผลิตภัณฑบำรุงสุขภาพและเครื่อง 
สำอาง ประเทศคูคาของไทย เชน ญี่ปุน ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เมียนมา อินเดีย จีน แตดวย 
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การสงออกบัวบกนั้น มิไดถูกแยกประเภทเพื่อจัดเก็บขอมูล 
ที่แนชัด อยางไรก็ตาม บัวบกที่ปลูกในประเทศไทยสวน 
ใหญจะจำหนายเพื่อการบริโภคเปนหลัก รองลงมาคือการ 
แปรรูปขั้นตน เชน การอบแหง ตากแหง บด หรือทำเปนผง 
เพื่อสงออกหรือจำหนายภายในประเทศ เพื่อนำไปเปน 
วัตถุดิบในการสกัดสารสกัดหรือสวนประกอบของยา โดย 
ปจจุบันยังมีขอจำกัดในดานการระบุและจดบันทึกขอมูล 
ทางดานการคาของบัวบกและผลิตภัณฑ เนื่องจากถูกนำ 
ไปรวมกับผลิตภัณฑสมุนไพรอื่นๆ

ศักยภาพของบัวบกและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวบก  

• ดานปจจัยการผลิต 
ดานปจจัยการผลิตบัวบก ไทยมีความไดเปรียบประเทศ 

อื่นๆ ที่เปนผูผลิตบัวบก อยางประเทศฟลิปปนส และ 
เวียดนาม ซึ่งไทยมีความไดเปรียบในดานทักษะและความ 
ชำนาญในการปลูกพืชสมุนไพร แตจะมีคาแรงที่สูงกวาเมื่อ 
เทียบกับประเทศตลาดเปาหมายมีความอุดมสมบูรณและ 
มีความหลากหลายของสายพันธุบัวบก และยังสามารถเพาะ 
ปลูกไดในหลายพื้นที่ ทำใหประเทศไทยไดเปรียบในดาน 
กายภาพในการเพาะปลูก ตลอดจนที่ตั้งของประเทศก็อยู 
ตรงกลางภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรที่สำคัญทาง 
การคาในภูมิภาค ทั้งยังมีความรูในดานภูมิปญญาทองถิ่น 
และมีทักษะดีในการพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบก รวมถึงมี 
ผลงานจากการวิจัยและพัฒนาบัวบกใหกลายเปนผลิตภัณฑ 
ที่สรางมูลคาเพิ่มได

• อุตสาหกรรมเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบัวบก ทั้ง อุตสาหกรรม 

อาหารและเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง 
และอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริม ที่ใชบัวบกเปนวัตถุดิบ 
สำคัญ ยังขาดการเชื่อมโยงระหวางแหลงวัตถุดิบในตนน้ำ 
แหลงแปรรูปในขั้นกลางน้ำ และผูผลิตในขั้นปลายน้ำ แต 
ไทยมีโรงงานที่รับจางผลิตสินคาที่เปนมาตรฐาน และมีให 
เลือกเปนจำนวนมาก มีจำนวนหางคาปลีก รานคา ราน 

สะดวกซื้อ และอื่นๆ ที่เอื้อในดานชองทางการจัดจำหนาย 
เปนจำนวนมาก แตยังคงมีขอเสียเปรียบในดานการเขาวาง 
จำหนายสินคาในหางรานเหลานี้ เนื่องจากตองเสียคาแลก 
เขาเพื่อวางจำหนายสินคาคอนขางสูง

 
• ดานอุปสงคที่เปนการตอบสนองความตองการ 

ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศในดานตางๆ 
ความตองการผลิตภัณฑที ่มาจากบัวบกยังคงเปน 

ความตองการเฉพาะกลุม แตดวยกลุมผูที่นิยมบริโภคสินคา 
ประเภทมักเปนกลุมผูมีรายไดระดับกลางถึงบน ที่มีกำลัง 
ซื้อคอนขางมาก ความนิยมยังกระจุกอยูในกลุมผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง และลูกคาตางชาติมีความ 
นิยมในผลิตภัณฑท ี ่มาจากบัวบกยังอย ู  ในวงจำกัดไม  
แพรหลาย

• ดานการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context 
for Firm Strategy and Rivalry)  

บัวบกยังเปนสมุนไพรที ่ม ีการผลิตภายในประเทศ 
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นอยทั้งในระดับวัตถุดิบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ ผูผลิต 
คอนขางหลากหลาย ทั้งระดับกลุมผูผลิตทองถิ่น กลุม 
วิสาหกิจชุมชน กลุม OTOP จนถึงผูผลิตเชิงพาณิชย 
อยางไรก็ตามไทยยังมีความไดเปรียบในการสรางและนำ 
เสนอภาพลักษณของตราสินคาและผลิตภัณฑจึงตองนำมา 
ใชเปนโอกาสในการพัฒนาตอไป

• บทบาทของรัฐบาล 
ภาครัฐของไทยในปจจุบัน มีสวนในการผลักดันและ 

สนับสนุนสินคาสมุนไพร สนับสนุนใหบัวบกเปนหนึ่งใน 
สมุนไพรนำรอง ประกอบกับมีนโยบายพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) สนับสนุนตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อ 
เพิ่มมูลคาใหมากขึ้น สรางรายไดใหแกผูที่เกี่ยวของตาม 
นโยบายไทยแลนด 4.0 รวมถึงจัดทำแผนแมบทแหงชาติวา 
ดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 
และมีการจัดทำยุทธศาสตรสมุนไพรและสนับสนุนธุรกิจใน 
ทุกระดับของประเทศ 

แนวทางพัฒนา
และยกระดับบัวบกสู่สากล  

1) สงเสริมการผลิตใหบัวบกใหเปนวัตถุดิบมีคุณภาพ 
สูง ตั้งแตการการเลือกเฟนสายพันธุและขั้นตอนการเพาะ 
ปลูก ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ 
ผลิตใหไดมาตรฐาน GAP 

2) พัฒนาฐานขอมูลเพื ่อสรางความเชื ่อมโยงตลอด 
หวงโซอุปทาน โดยมุงเนนดานการรวบรวมขอมูลเกษตรกร 
ผูปลูกบัวบก พื้นที่ที่มีการเพาะปลูก รวบรวมขอมูลผูคาสง 
และสหกรณที่จำหนายบัวบก สถานที่จำหนายและแหลง 
รวมวัตถุดิบ รวบรวมขอมูลผูแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ 
จากบัวบก เพื่อจัดทำระบบฐานขอมูลของบัวบกเปนระบบ 
สืบคน ใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางกัน

3) พัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบก และนำผลงานวิจัยที่ 
มีมาประยุกตใช การวิจัยเพื่อพัฒนาบัวบกเปนผลิตภัณฑ 
ตางๆ มีอยูเปนจำนวนมาก จำเปนอยางยิ่งที่ตองกระตุน 
และสนับสนุน การพัฒนาและนำผลงานวิจัยที่มีอยูมา 

ประยุกตใชในเชิงพาณิชย 
4) สรางการรับรูถึงสรรพคุณของบัวบกทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ
5) การสรางอัตลักษณและนำเสนอความแตกตาง 

ของผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความนาสนใจ

6) การแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ และขยายโอกาส 
ทางการคาในตลาดตางประเทศ ผานการ จัด Business 
Matching หรือจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ

7) สงเสร ิมการนำเทคโนโลยีมาใชในงานแปรรูป 
ผลิตภัณฑ เพ่ือใหการผลิตไดมาตรฐาน Process Innovation

8) การปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบให 
เอื้อตอการประกอบการธุรกิจการคาสมุนไพร

ภาครัฐของไทยในปัจจุบัน มีส่วนใน 
การผลักดันและสนับสนุนสินค้า 
สมุนไพร สนับสนุนให้บัวบกเป็นหนึ่ง 
ในสมุนไพรนำร่อง ประกอบกับมี 
นโยบายพัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) สนับสนุนตั้งแต่ 
ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
รวมถึงจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 
และมีการจัดทำยุทธศาสตร์สมุนไพร
และสนับสนุนธุรกิจในทุกระดับของ 
ประเทศ 

33

Driving towards ASEAN+



กระแสความนิยมใส ใจ 
ด ูแลส ัตว  เล ี ้ ยงราวก ับ 
สมาช ิ ก ใ นครอบคร ั ว 

สงผลใหตลาดสินคาสำหรับสัตวเลี้ยง 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว สอด 
คลองกับรายงานของ Euromonitor 
หนวยงานวิจัยตลาดชั้นนำของโลกที่ 
ประเมินวาในป 2560 ตลาดสินคา 
สำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Care) ทั่วโลก 
มีมูลคา 109.8 พันลานดอลลารสหรัฐ 
โดยอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) มี 
มูลคาตลาดมากที่สุดถึง 80.2 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ขณะที่สินคาเกี่ยวกับ 
สัตวเลี้ยง (Pet Products) อาทิ ทราย 
แมว อาหารเสริมและยาสำหรับสัตว 
เลี้ยง ผลิตภัณฑทำความสะอาดสัตว 
เลี้ยง และอุปกรณสัตวเลี้ยงตางๆ (กรง 
เบาะ ที่นอน ฯลฯ) มีมูลคา 29.6 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ 

ดวยพฤติกรรมการใสใจดูแลสัตว
เลี้ยงเพิ่มขึ้น กอปรกับผูบริโภคมีชอง 
ทางการเลือกซื้อสินคาที่หลากหลายขึ้น 
และการมีนวัตกรรมใหมๆ  ในการพัฒนา 
สินคาใหตรงกับความตองการเฉพาะ 
กลุมไดมากขึ้น ลวนสงผลใหตลาด 
สินคาเกี ่ยวกับสัตวเลี ้ยงปรับโฉมไป 

ตลอดหลายปที่ผานมา สองเทรนด 
โลกฉบ ับน ี ้จ ึ งได รวบรวมแนวโน ม 
ตลาดสินคาสำหรับสัตวเลี ้ยงของโลก 
ที่นาสนใจในปจจุบัน ดังนี้

 อาหารสำหรับสัตวเลี้ยงสูง 
อายุและสัตวเลี ้ยงที ่ม ีน้ำหนักเกิน 
กำลังเปนที่ตองการ  เชนเดียวกับ 
มนุษยในยุคปจจุบันที่มีอายุขัยเฉลี ่ย 

สูงขึ้น สัตวเลี้ยงก็มีชีวิตยืนยาวขึ้น 
และจำนวนสัตวเลี้ยงสูงอายุก็เพิ่มขึ้น 
เชนกัน มีการประมาณวาในป 2560 
อาหารสุนัขและแมวที่จำหนายในญี่ปุน 
ถึงรอยละ 42-50 เปนอาหารสำหรับ 
สุนัขและแมวสูงอายุ ซึ่งสัตวเลี้ยงที่มี 
อายุมากเหลานี้มีความตองการอาหาร 
ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Food) 
เพื่อเสริมการทำงานที่สำคัญในรางกาย 

ก
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จับกระแสตลาดสินค้า
สำหรับสัตว์เลี้ยงของโลก

มูลค่าตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของโลกปี 2560
หนวย : พันลานดอลลารสหรัฐ

ที่มา : Euromonitor

สินคาสำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Care)
109.8

อาหารสัตวเลี้ยง
(Pet Food)

80.2

สุนัข 
(Dog)
47.9

แมว
(Cat)
28.3

อื่นๆ 
(Other)

4.0

สินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง 
(Pet Products)

29.6
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ขยายตัวไมมากนัก แตมูลคาตลาด 
สินคาสำหรับสัตวเลี ้ยงกลับขยายตัว 
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการที่เจา 
ของสัตว เล ี ้ยงย ินด ีเล ือกซ ื ้อส ินค า 
คุณภาพดีแมมีราคาสูงใหแกสัตวเลี้ยง 
ของตน สวนหนึ่งเนื่องจากเจาของ 
สัตวเลี ้ยงรักและปฏิบัติตอสัตวเลี ้ยง 
เสมือนเปนสมาชิกของครอบครัว จึง 
ไมไดมองหาแคเพียง “สินคาสำหรับ 
สัตวเล ี ้ยงที ่ม ีค ุณภาพสูงกวาสินคา 
ทั่วไป” แตมองหา “สินคาสำหรับสัตว 
เลี้ยงที่มีคุณภาพดีในระดับเดียวกับที่ 
มนุษยใช” แนวคิดดังกลาวปรากฏชัด 
ในอาหารสัตวเลี้ยงที่มีการพัฒนาสูตร 

ตางๆ และเลือกใชวัตถุดิบท่ีหลากหลาย 
และมีคุณภาพสูง อาทิ อาหารที่ใช 
สวนผสมจากธรรมชาติ (Natural) 
อาหารที ่ผานกระบวนการทำใหแหง 
แบบแชเยือกแข็ง (Freeze-dried) ซึ่ง 
จะชวยคงคุณคาทางอาหาร ทำใหอาหาร 
แหงที่ไดมีคุณภาพสูง มีการคืนตัว 
(Rehydration) ที่ดี รักษาสี กลิ่น 
รสชาติ และเนื้อสัมผัสของอาหารไดดี 
เมื่อเทียบกับการทำใหแหงโดยวิธีอื ่น 
รวมทั ้งหลีกเลี ่ยงการใชส วนผสมที ่ 
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือกอให 
เกิดอาการแพในสัตวเลี้ยง ยกตัวอยาง 
เชน ไมมีสวนผสมของสีหรือกลิ่นที่ 
เปนสารสังเคราะห (No artificial 
colors or flavors) ไมมีสวนผสม 
ของธัญพืช (Grain-free) ซึ่งอาจกอให 
เกิดการแพ ไมใชวัตถุดิบที่ผานการ 
ตัดตอพันธุกรรม (Non-GMOs) ซึ่งใน 
ระยะหลัง “ความพรีเมียม” เหลานี้ 
ไมไดจำกัดอยูแตเฉพาะในอาหารมื้อ 
หลักเทานั้น แตยังสงผานไปถึงอาหาร 
กินเลนสำหรับสัตวเลี้ยง (Treats) ที่ 
เลือกใชวัตถุดิบคุณภาพสูงและมีการ 

อาทิ การยอยอาหาร การเคลื่อนไหว 
รวมถึงการรับรูและความจำ นอกจาก 
นี ้ ปญหาน้ำหนักเกินในสัตวเลี้ยงก็เปน 
อีกปญหาหนึ่งที ่เจาของสัตวเลี ้ยงให 
ความสำคัญ อาหารสัตวเลี ้ยงที ่ม ี 
แคลอร ี ่ต ่ำสำหร ับควบค ุมน ้ำหน ัก 
หรืออาหารสัตวเลี ้ยงในบรรจุภัณฑ 
ขนาดเล็กที ่ม ีขนาดเหมาะกับแตละ 
มื้อเพื่อควบคุมปริมาณอาหาร จึงเปน 
ที่ตองการของตลาดดวยเชนกัน

 สินคาสำหรับสัตวเลี้ยงเกรด 
พรีเมียมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น แม 
จำนวนการเลี ้ยงสัตวเลี ้ยงทั ่วโลกจะ 

อาหารสุนัขแบบ Freeze-dried
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นำสารอาหารตางๆ เขามาเพ่ิมคุณสมบัติ 
เชน การเสริม Omega 3 และ 6 
หรือการเพิ่มสาร DHA ทั้งนี้ นอกจาก 
คุณสมบัติตางๆ ขางตนแลว อาหาร 
พรีเมียมของแมวยังมักจะเนนที่ความ 
หลากหลายของรสชาติ เนื้อสัมผัส 
และความอรอยเปนหลักอีกดวย

นอกเหนือจากอาหารสัตวเลี ้ยง 
แลว แนวคิดการปฏิบัติตอสัตวเลี้ยง 
เสมือนเปนมนุษยยังครอบคลุมไปถึง 
การดูแลสัตวเลี้ยงในดานตางๆ ทั้ง 
การทำความสะอาด ตัดแตงขน การ 
แตงกาย การดูแลดานความงาม และ 
ของเลน ที่เจาของสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะ 
คนรุนใหม ยินดีและเต็มใจจะจายเพื่อ 
สัตวเลี้ยงอันเปนที่รักของตน

 การคาออนไลนกลายเปน 
ชองทางจำหนายสินคาสำหรับสัตว 
เลี้ยงที่สำคัญมากขึ้น การที่ผูบริโภค 

ทั่วโลกเขาถึงอินเทอรเน็ตมากขึ ้นใน 
ปจจุบัน สงผลใหพฤติกรรมในการซื้อ 
สินคาและบริการตางๆ เปลี่ยนไป ไม 
เว นแม กระท ั ่ งการเล ือกซ ื ้อส ินค า 
สำหรับสัตวเลี้ยง จากเดิมที่การซื้อ 
สินคาสำหรับสัตวเลี ้ยงผานชองทาง 
ออนไลนไม เป นที ่น ิยมนักในหลาย 
ประเทศ ยกตัวอยางเชน ในสหรัฐฯ 
ที่ยอดจำหนายสินคาสำหรับสัตวเลี้ยง 
ผานทางอินเทอรเน็ตมีสัดสวนเพียง 
รอยละ 2.8 ในป 2555 แตความนิยม 
สั ่งซื ้ออาหารสัตวเลี ้ยงผานชองทาง 
ออนไลนที่เพิ่มขึ้น จนกลายเปนชอง 
ทางที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดถึงเฉลี่ย 
รอยละ 20 ตอป ทำใหสัดสวนยอด 
จำหนายสินคาสำหรับสัตวเลี ้ยงผาน 
ทางอินเทอรเน็ตในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
เปนรอยละ 6.2 ในป 2560 

ทั้งนี้ ความนิยมในการซื้อขาย 
สินคาสำหรับสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะ 

อาหารแมว
Natural     Grain-free

สัดส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม
ต่อมูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงรวมในปี 2560

ที่มา : Euromonitor
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อาหารสัตวเลี้ยง ทางอินเทอรเน็ตที่ 
เพิ่มขึ้น ทำใหสมรภูมิการคาอาหาร 
สัตวเลี้ยงในสหรัฐฯ เปลี่ยนไปอยาง 
สิ้นเชิง จากชวง 10 ปที่ผานมา ที่เจา 
ของสัตวเลี้ยงมักไปซื้ออาหารสัตวเลี้ยง 
แบรนดทั่วไป (Mass) จากซูเปอร 
มารเก็ต และซ้ืออาหารสัตวเล้ียงแบรนด 
พรีเมียมจากรานจำหนายสินคาเฉพาะ 
สำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Speciality  
Retailer) อยางหางจำหนายสินคา 
สำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Superstore) 
หรือรานจำหนายสัตวเล้ียง (Pet Store) 
ซึ่งมักมีผู เชี ่ยวชาญคอยใหคำแนะนำ 
หรือมีบริการอื่นๆ เชน บริการอาบน้ำ 
และตัดแตงขน ซึ่งเปนการสรางประ- 
สบการณท ี ่แตกตางจากการไปซื ้อ 
สินคาในซูเปอรมารเก็ตทั่วไปใหแกทั้ง 
เจาของและสัตวเลี้ยง แตปจจุบัน 
เว็บไซต E-commerce สำหรับสินคา 
สัตวเลี ้ยงไดเขามามีบทบาทเพิ ่มขึ ้น 
อาทิ Chewy.com ซึ่งมีบริการที่ 
สะดวกสบายอยางยิ ่งสำหรับลูกคาที ่ 

เปนสมาชิก โดยจะตัดบัญชีและจัด 
สงอาหารสัตวเลี้ยงตามปริมาณที่ลูกคา 
กำหนดไวมาใหเปนประจำทุกเดือน 
นอกจากนี้ เว็บไซต Chewy.com ยัง 
สรางความประทับใจแกลูกคาที ่เปน 
สมาชิก โดยการสงการดในวันสำคัญ 
ตางๆ การดแสดงความเสียใจเมื่อสัตว 
เลี้ยงที่ลงทะเบียนไวเสียชีวิต หรือแม 
กระทั่งสงภาพวาดสีน้ำของสัตวเลี ้ยง 
ที่ลงทะเบียนไว จึงยิ่งเปนการสราง 
ความผูกพันกับลูกคา 

สำหรับในประเทศอื่น พบวาชอง 
ทางการคาออนไลนมีความสำคัญเพิ่ม 
ขึ้นมากเชนกัน อาทิ จีน ที่ยอด 

จำหนายสินคาเกี่ยวกับสัตวเลี ้ยงทาง 
อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.8 ใน 
ป 2555 เปนรอยละ 38 ในป 2560 โดย 
แบรนดอาหารสัตวเล้ียงช้ันนำท่ีจำหนาย 
ในจีนตางมีรานคาของตนในเว็บ Tmall 
ซึ่งเปนเว็บไซต E-commerce ที่ 
สำคัญเว็บไซตหนึ่งของจีน 

สำหรับประเทศไทย ในฐานะผู 
สงออกอาหารสัตวเลี ้ยงรายใหญติด 
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ดวยมูลคา 
สงออกกวา 1,400 ลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2560 แมผูผลิตอาหารสัตวเลี้ยง 
ของไทยจะไมไดผลิตสินคาในแบรนด 
ของตนเองทั้งหมด แตการเขาใจทิศ 
ทางตลาดอาหารสัตวเลี้ยงของโลก ก็ 
ชวยใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนและ 
พัฒนาส ินค าของตนให สอดร ับก ับ 
ความตองการของแบรนดผูซื้อ ซึ่งจะ 
ช วยเพ ิ ่มความเข มแข ็งในการเป น 
OEM รวมทั้งเปดทางใหสามารถพัฒนา 
แบรนดของตนเองใหเปนที่ยอมรับใน 
ระดับโลกไดในที่สุด

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

เดิมเจาของสัตวเลี้ยงในสหรัฐฯ ไมนิยมซื้ออาหารสัตวเลี้ยงผานทาง 
อินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนสินคาที่มีน้ำหนักมาก จึงมีคาขนสงคอนขาง 
สูง ประกอบกับประชากรในสหรัฐฯ มีอัตราครอบครองรถยนตสูง อีกทั้ง 
สหรัฐฯ มีเครือขายคาปลีกที่แข็งแกรง เจาของสัตวเลี้ยงสวนใหญจึง 
นิยมไปซื้ออาหารสัตวเลี้ยงดวยตนเองจากซูเปอรมารเก็ตและหางจำหนาย 
สินคาสำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Superstore)

การทวีความสำคัญขึ้นของชองทางจำหนายสินคาออนไลน ทำใหใน 
ที่สุด เครือขายรานจำหนายสินคาสำหรับสัตวเลี้ยงที่ใหญที่สุดในโลก 
อยาง Pet Smart ไดเขาซื้อกิจการของ Chewy.com เพื่อเพิ่ม 
ชองทางในการการจำหนายสินคาสำหรับสัตวเลี ้ยงผานอินเทอรเน็ต 
ของตนเอง
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หลายคนถามวา นวัตกรรม 
สร างโอกาสได อย างไร 
เราจะเดินไปสู ไทยแลนด 

4.0 ไดอยางไร และทำอยางไรที่จะเพิ่ม 
โอกาสและผลักดันใหผู ประกอบการ 
SME เปน IDE (Innovation Driven 
Entrepreneurship) ได  

ในชวง 10-20 ปที่ผานมา เกิด 
ผู ประกอบการขนาดกลางและเล ็ก 
(SME) จำนวนมาก ซึ่งเปนฟนเฟองที่ 
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
แตในโลกปจจุบันและในอนาคตนี้ รูป 
แบบการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นมีความหลาก
หลายในการสรางรายไดผนวกกับเทค- 
โนโลยีและนวัตกรรมเขามาสรางความ
สามารถทางการแขงขัน แบบที่เรียกวา 
ไมซ้ำใคร และ ยากที่จะทำซ้ำ ดังนั้น 
การสรางผูประกอบการแบบ IDE นี้ จึง 
เปนหนทางที่จะสรางบุคลากรนักรบ 
เศรษฐกิจในยุคนี้ 

IDE พัฒนาได้อย่างไร 
การพัฒนาผู ประกอบการแบบ 

IDE สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตองมีความคิด 
(Idea) วาธุรกิจนี้จะบรรเทาความเจ็บ 
ปวดของผูบริโภค (Customers’ Pain) 

ห
อยางไร และไอเดียจะเปล่ียนแปลงใหคน 
ในโลกนี้ดีขึ้นอยางไร ซึ่งกระบวนการ 
พัฒนานั้นจากไอเดียสูธุรกิจนั้น ตอง 
ศึกษาสิ่งที ่ผู บริโภคใฝหาและทดลอง 
ตลาด และสิ่งที่จะสรางโอกาสใหกับ 
ผูประกอบการเหลานี้คือ เวที Pitching 
ท่ีใหเขาไดเสนอไอเดียและไดรับฟดแบค 
จากกรรมการตัดสิน และความเห็น 
อื่นๆ จากผูฟงในงาน ที่จะใหเขาได 
พัฒนาแผนธุรกิจใหชัดเจนขึ้นเรื ่อยๆ  
ดังนั้นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย คือ การสรางเวทีการนำ 
เสนอใหกับผูประกอบการและนักศึกษา 
โดยไดทำความรวมมือกับ Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
สหรัฐอเมริกา ในการจัดการแขงขัน 
MIT Enterprise Forum มุงเนนแผน 
ธุรกิจนวัตกรรม และรวมกับ 

University of California, Berkley 
สหรัฐอเมริกา ในการจัดการแขงขัน 
Global Social Venture Competition 
(GSVC) ระดับอาเซียน ซึ่งการแขงขันนี้ 
เนนสงเสริมการสรางธุรกิจเพื่อสังคม 
แนวใหมเนนการแกปญหาและสรางผล 
กระทบเชิงบวก 

อีกท้ังยังจัด Symposium ประจำป 

ชื่อวา “Think Big, Act Small      
Symposium” อันเปนเวทีจุดประกาย 
ความคิดใหผู ประกอบการโดยผูประ- 
กอบการอาทิ Alexander Rendell, 
Alicia Noel, Mattie Do, Chef    
Mai-Thitiwat Tantragarn, Solveiga 
Pakstaite, Panu Sukitpaneenit, 
Vahakn Matossian-Gehlhaar, Yun 
-Phannapast Taychamaythakool

MIT EF
MIT Enterprise Forum Thailand 

การแขงขันแผนธุรกิจท่ีมุงเนนนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวม 

กับ Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา

GSVC
Global Social Venture Compe- 

tition(GSVC) ระดับอาเซียน
การแขงขันที ่ส งเสริมการสราง 

ธุรกิจเพื ่อสังคมแนวใหมเนนการแก 
ปญหาและสรางผลกระทบเชิงบวก

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวม 
กับ University of California, Berkley 
สหรัฐอเมริกา
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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สร้างนวัตกรรม
ด้วยผู้ประกอบการแบบ IDE 



MITEF
รางวัลชนะเลิศ 

-
CMIT

Robotics

MITEF
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1
-

Fresh and
Green

MITEF
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2
-

Algaeba
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Think Big, Act Small 

Symposium 
Think Big, Act Small Sympo-

sium เวทีจุดประกายความคิดใหผูประ- 
กอบการโดยผูประกอบการ และกูรู 
ธุรกิจจากทั่วโลก เพื่อเปนการตอยอด 
ใหแกผู ประกอบการไทยไดมีโอกาส 
เรียนรูจากผูประกอบการ IDE ระดับ 
โลกโดยตรง

Think Big คือ การมองภาพที่ 
เราตองการในอนาคต แลวไปใหถึงสิ่ง 
นั้นดวยหลัก 3i ที่ประกอบไปดวย 1) 
Innovation ความคิดสรางสรรคและ 
นวัตกรรม ผูประกอบการตองมองหา 
โอกาสในการทำธุรกิจในรูปแบบใหมๆ 
ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี หรือดาน 
ใดๆ ก็ตาม สรางแนวความคิดใหม  และ 

เปลี่ยนแปลงวิธีทำธุรกิจแบบเดิม เนื่อง 
จากสภาพการแขงขันของโลกนั้นเปน 
ลักษณะของ Knowledge Economy 
ตองอาศัยความคิดสรางสรรค การบริหาร 
จัดการขอมูล และการสรางนวัตกรรม 
เพื่อใหสามารถอยูรอดในตลาดได

2) Impact โดยนำความคิดสราง 
สรรคหรือนวัตกรรมท่ีไดมาตอยอดสราง 
ผลกระทบเชิงบวก โอกาสใหญๆ มักจะ 
มากับ Solution ที่ตอบโจทย และมีผล 
กระทบตอผู คนในสังคมจำนวนมาก 
เพราะคนเหลานั้นคือ วาที่ลูกคาของผู 
ประกอบการ ดังน้ันการท่ีผูประกอบการ 
เล็กๆ จะคิดการใหญใหกับธุรกิจจึงไมใช 
เร่ืองเพอฝน แตตองสรางคุณคาใหสังคม 
สิ่งแวดลอม และการดำเนินธุรกิจไป 
อยางยั่งยืน ไมใชแคการสรางกำไร แต 

ยังตองสรางผลเชิงบวกใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ทั้งลูกคา คูคา และพนักงาน 
บริษัท

และ 3) International ยิ่งขยาย 
โอกาสใหใหญ ก็จะยิ่งเขาถึงผูคนไดมาก 
ขึ้น โลกของเราไรซึ่งพรมแดนไปแลว 
ความเปนสากลจะพาใหนวัตกรรมและ
ผลกระทบของผู ประกอบการไปถึงผู  
คนไดงาย ดังนั้นผูระกอบการตองปรับ 
ทัศนคติในการบริหารธุรกิจใหมองเห็น
ทุกส่ิงเปนโอกาส และสรางความเปน 
ไปไดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกาวสูการ 
เปนผูนำในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก 
หรืออยางนอยการกาวออกจากประเทศ 
ไทย ไปสูภูมิภาคอาเซียนก็สรางโอกาส 
ที่จะไดพบกับผูคนมากถึง 600 ลานคน 
ทีเดียว

GSVC
รางวัลชนะเลิศ

-
Fresh Shrimp

Farm

GSVC
รางวัลชนะเลิศ

-
Land Title
Solutions
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กะเทาะเปลือก
รางวัลชนะเลิศ

-
Differsheet

กะเทาะเปลือก
รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1
-

Rynya

กะเทาะเปลือก
รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 2
-

CleanTaste
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Alex นักแสดงผูมากความสามารถ แตงานนี้เขาไมไดมา 
เลาวา ความสามารถทางการแสดง แตเขามาเลาเรื่องความ 
หลงรักเรื่อง สิ่งแวดลอมของเขา ที่ทำใหเขาสรางศูนยสิ่ง 
แวดลอมศึกษาประเทศไทย ในนามบริษัท อีอีซี ประเทศ 
ไทยจำกัด  ดำเนินการโครงการคายเรียนรูสิ่งแวดลอมสำหรับ 
เยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดเปดโอกาสสัมผัสธรรมชาติและ 
เรียนรูแบบสัมผัส เขาเชื่อ การสรางใหผูคนรูเรียนรูในสิ่งนั้น 
ไดสัมผัส เขาถึง และ แลกเปลี่ยนความรู จะทำใหเกิด         
inspiration และ motivation และนำไปสูการเรียนรู ดวย 
ใจและพยายามแสวงหาเรียนรูตอไป และตอไป 

Alex เชื่อวาสิ่งที่เด็กๆ ไดเขาไปเรียนรู สัมผัสจริงกับ 
สิ่งแวดลอม เมื่อโตขึ้น เมื่อเด็กๆตองตัดสินใจทำอะไร สิ่ง 
หนึ่งเขา จะไมทำรายสิ่งมีชีวิต ชาวบาน และชุมชน 
และนอกเหนือจากนี้ สิ่งที่เด็กๆ เรียนรู คือ ความ 
แตกตางของคน เขาไดสัมผัสมุมมองจากคนที่แตกตาง ใหเคา 
เขาใจ ใจ ความคิด มุมมองที่ตางกัน และสุดทาย Alex ได 
ทิ้งทายวา Social enterprise คือ ธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม และ 
โมเดล EEC จะเปลี่ยนวิธีการของ csr ที่สังคมกำลังทำอยูได 

ทิ้งทาย จริงๆ จาก Alex
สิ่งที่สำคัญท่ีสุด คือ “mentality ของตัวเรา”
เมื่อมี vision เห็นสิ่งขางหนาแลว  Go for it! 
สามารถติดตามเรื่องราวของ EEC ไดที่ http://www. 

eecthailand.com

Alexander Rendell

SPEAKER
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มารูจัก Blockchain ใหมากขึ้น และเราสามารถใช 
Blockchain ใหเกิดประโยชนไดกับทุกธุรกิจ

Alicia Noel เธอทำใหเราเขาใจกับคำวา “Blockchain” 
มากขึ้น เขาไดนำเทคโนโลยี Blockchain มาใชกับอุตสาห- 
กรรมอาหาร เพราะจุดเดนของเทคโนโลยี ที่มาปรับใชคือ 
Traceability และเชื่อมตอกับ Marketplace และ 
Payments ได 

Alicia Noel เชื่อวาทุกคนในโลกควรสามารถเขาถึง 
อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เธออาศัยอยูปกกิ่งระหวาง 
ป 2008-2014 และไดเห็นเรื่องราวอื้อฉาวมากมายเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมอาหารและผูคนท่ีเจ็บปวยจากการบริโภคเหลานี้ 
เธอเริ่มศึกษาและพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยื
นและปลอดภัย และเธอพบวาเทคโนโลยี Blockchain 
กระบวนการคือการบันทึกขอมูลในทุกขั ้นตอนที่สามารถ 
Traceability และเชื่อมตอกับซัพพลายเชน ไดตั้งแตตน 
จนจบ เธอจึงกอตั้งบริษัทที่ปรึกษา ชื่อ Cultivati Inc. เพื่อ 
ชวยเหลือใหองคกรตางๆ เขาใจถึงเทคโนโลยี Blockchain 
และนำ เทคโนโลยี Blockchain ไปปรับใชได และเธอยัง 
เปนโคชใหกับ Food-X ซึ่งเปนโครงการเรงรัดธุรกิจอาหาร 
อีกดวย 

สามารถติดตามเรื่องราวของ Cultivati ไดที่ http:// 
www.cultivati.com

Alicia Noel

SPEAKER
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Chef Mai ผูสรางสรรคเมนูแมลงแสนอรอย ที่ Insect 
in the Backyard รานอาหารที่เสริฟอาหารจากแมลงแหง 
แรกของประเทศไทย เขาเชื่อวา แมลงคืออาหารแหงอนาคต 
และเปนอาหารชั้นดีที่มาจากธรรมชาติ  แมลงนั้นจะเปนตัว 
แทนอาหารแหงอนาคตและวัฒนธรรมการกินอาหารใหม 
และอาหารเลิศรส หลากหลายเมนูนี้ สรางสรรคโดย Chef 
Mai ผูมีประสบการณเปนเชฟรานซิร็อคโค เลอบัว ราน 
เดซองส และรานท็อต อิงลิชส โมหแกน ในสหรัฐฯ 

สามารถติดตามเรื่องราวของ Chef Mai ไดที่ http:// 
www.insectsinthebackyard.com

Mattie Do เธอคือผูกำกบัหญิงคนแรกและคนเดียวของ 
สปป.สาว พอแมของเธอเปนผูลี้ภัยจากลาวในชวงการปฎิวัติ 
คอมมิวนิสตป 1975 เธอจึงเติบโตและไดร่ำเรียนเร่ืองภาพยนตร 
จาก Cannes’ Fabrique des Cinemas du Monde, 
Toronto International Film Festival Talent Lab และ 
Bucheon International Film Festival’s Fantastic Film 
School  

ผลงานการกำกับของเธอเร่ือง จันทะลี และ นองฮัก เปน 
ที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับการฉายที่เทศกาลภาพยนตร 
ตางๆ ทั่วโลก รวมถึงเปนภาพยนตรจาก สปป.ลาว เรื่องแรก 
ที่ถูกสงเขาชิงรางวัลออสการในสาขาภาพยนตรตางประเทศ 
ยอดเยี่ยม 

SPEAKER

Chef Mai Thitiwat Tantragarn
อาหารแหงอนาคต กับเมนูแมลงแสนอรอย 

@ Insect in the Backyard

Mattie Do
Film Director  แหงเมืองลาว

ที่สรางสรรคงานภาพยนตรสูระดับโลก
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ดร. ภาณุ สุกิจปาณีนิจ เปนนักวิทยาศาสตรดาน mem-
brane ที่ Koch Membrane Systems, Inc ที่บอสตัน งาน 
วิจัยของดอกเตอรภาณุ เนนเรื่องการออกแบบการแยกวัสดุ 
เยื ่อหุมเซลลแบบใหมและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวกับน้ำสะอาด 
พลังงาน อาหารและเคร่ืองด่ืม เขาจบการศึกษาระดับปริญญา 
เอกในสาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 
ในขณะที่เรียนเขาเห็นปญหาวาสิงคโปรขาดแคลนน้ำตองซื้อ
น้ำจากมาเลเซีย ประกอบกับน้ำในโลก แมมีมากถึง 70% 
ของพื้นที่โลก แตมีเพียง 1% ที่นำมาใชอุปโภคบริโภคได 
ขณะที่ในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจจะ 
ขาดแคลนน้ำ เขาจึงคิดคนทำ Membrane จากพลาสติก 
(โพลิเมอร) มีความคงทน รูปรางเหมือนหลอดดูดน้ำ ขนาด 
เล็กกวาเสนผมมนุษยถึง 50 เทา และดวยผลงานวิจัยของเขา 
ทำใหเขาไดเขามาทำงานที่ Koch Membrane Systems, 
Inc และเขาไดรับการเลือกเขาไป MIT Top Innovator 
under 35 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

เธอคนนี ้ เป นนักประดิษฐ และผู ประกอบการที ่ม ี 
ประสบการณจากการออกแบบอุตสาหกรรมที่เนนการสราง 
ส่ิงเล็กๆ ท่ีสามารถแกปญหาท่ีใหญกวาได เธอมีความเช่ียวชาญ 
ในการออกแบบที่มีผูใชเปนศูนยกลางและเนนความยั่งยืน 
เธอมีความหลงใหลในการสรางผลิตภัณฑที่มีความสรางสรรค 
และ งดงาม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน 

เธอจึงไดประดิษฐ Mimica Touch เครื่องวัดระดับ 
ความเสียของอาหารที่มีความแมนยำในการชีวภาพที่ชวยลด 
อาหารที่เหลือทิ้งและเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร Mimica 
Touch ไดรับการจดลิขสิทธ์ิและไดรับรางวัลเปนมากมาย ลาสุด 
รับตำแหนงนักประดิษฐยอดเย่ียมแหงปจาก MIT Technology 
Review 

SPEAKER

Panu Sukitpaneenit 
หนุมด็อกเตอรดานวิศวะเคมี ผูพัฒนาเทคโนโลยี 

เปลี่ยนน้ำเสีย น้ำเค็ม สู น้ำสะอาด ผาน membrane หรือ 
เยื่อหุมเซลลแบบใหม และผลงานของเขาทำใหไดรับคัดเลือก

เปน MIT Top Innovator under 35

Solveiga Pakstaite
ผูประดิษฐ Mimica Touch

เครื่องวัดระดับความเสียของอาหาร
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Human Instruments กอตั้งโดยทีมงานพอลูกใน 
ลอนดอนซึ่งประกอบดวย Rolf Gehlhaar นักประพันธ 
เพลงและนักประดิษฐกับ Vahakn Matossian-Gehlhaar 
นักออกแบบและนักดนตรีโดยมีเปาหมายคือ มอบโอกาสให 
กับคนที่มีความพิการทางรางกาย เขาเชื่อวา คนพิการไมเพียง 
แครูสึกถึงการเปนที่ยอมรับในสังคม แตสิ่งที่เขาสรางใหนัก 
ดนตรีผูพิการนั้น ทำใหเขามีชีวิต มีพลัง ที่จะสรางสรรค 
ผลงานดนตรี พวกเขาจึงออกแบบและสรางอุปกรณที่ใหเสียง 
เหมือนกับเครื่องดนตรีออเคสตราดั้งเดิม โดยเขาเชื่อวา พลัง 
ของดนตรีนี้จะกลายเปนเวทีใหกับคนพิการ เสมือนการแขง 
กีฬาพาราลิมปกส 

สามารถติดตามเรื่องราวของ Human Instruments ได 
ที่ http://www.humaninstruments.co.uk

ดีไซนเนอร ผูไดออกแบบงานศิลปะให Gucci, Jim 
Thomson , และ Instagram “คุณยูน ปณพัท เตชเมธากุล” 
จากดีไซนเนอร ผูหลงใหลศิลปะ ถนัดการวาด animal 
portrait แบบที่มีเรื่องราวในผลงาน ศิลปะทุกชิ้นที่เขาสราง 
มีเรื่องราวบอกถึงอารมณ ความรูสึก ที่เปรียบเปรยพฤติกรรม 
ของคนกับศิลปะที่เขาวาดออกมา เชน ผลงาน instagram 
backdrop เขาวาดออกมาในเรื่องราว  คนแปลกหนาในสวน 
หลังบาน การคิดเรื่องราว การตีความ การเปรียบเปรย ที่สื่อ 
ถึงอารมณความรูสึก เธอบอกวา “เมื่อวางศิลปะบนงานออก 
แบบเสื้อผา เหมือนเรามี Gallery เคลื่อนที่”

SPEAKER

Yun Phannapast Taychamaythakool
ดีไซนเนอรคนไทย

ผูสรางสรรคงานใหกับแบรนดระดับโลก

Vahakn Matossian-Gehlhaar
หนุมมาดเซอรใจหลอ

ผูสรางอุปกรณเครื่องดนตรีใหแกคนพิการ
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ผลิตภัณฑ นองสาวเรียน Chef และ 
นองเล็กคนสุดทองกำลังเรียนตอปริญญา 
โทการจัดการรานอาหารจากมหาวิทยาลัย 

มหิดล นับเปนพลังคนรุนใหมที่รวมตัว 
กันสรางโมเดลใหมทางธุรกิจ โดยตอ 
ยอดจากธุรกิจของครอบครัว

“ถามวา ทำไมถึงอยากกลับมา 
ทำงานท่ีบาน ท้ังท่ีเราก็เรียนจบปริญญา 

มันมีจุดเปลี่ยนมาจากการฝกงานตอน 
เร ียนป 3 สิ ่งที ่ได พบคือ เง ินเดือน 
ประจำคงไมพอใช ถาอยากสรางเนื้อ 

สรางตัว เรียนจบมาก็ตองเริ ่มทำงาน 
เลย พวกเรา 4 พี่นองคิดเหมือนๆกัน 
จึงเริ่มกลับมาทำงานของครอบครัวโดย 
ลงมือทำทุกตำแหนงที่ลูกนองทำ เพื่อ 
หาขอมูลเริ่มตนเรื่อง จุดแข็ง จุดออน 

เมื่อครอบครัว
“นายอ้วน เย็นตาโฟ 
บะเต็ง เสาชิงช้า” 
ผนึกกำลังกันผลักดัน
ธุรกิจครบด้าน 

คุณเพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ 
เปนลูกสาวคนรองของครอบครัวตระกูล 
ชัยเจร ิญ จบการศึกษาดาน Food 
Science จากมหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร หลังเรียนจบเมื่อป 2550 ได 
เขาผึกงานที่บริษัท พรานทะเล จำกัด 
และท่ีน่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีสรางแรงบันดาล 
ใจใหคุณนุน มองไกลไปถึงการแปรรูป 
ผลิตภัณฑเปนเย็นตาโฟแชแข็งพรอม 
ทาน และมุงม่ันท่ีจะกลับมาตอยอดธุรกิจ 
ของครอบครัว รวมกับพี่นองอีก 3 คน 
ที่แบงกันรับผิดชอบ โดยพี่ชายคนโต 
จบดานบริหารธุรกิจ คุณนุ นจบดาน 
Food Science ดูแลดานการพัฒนา 

“ร้านนายอ้วนเย็นตาโฟ บะเต็ง เสาชิงช้า” เป็น 
หนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ที่อยู่คู่เสาชิงช้ามากว่า 
50 ปีตั้งแต่ยุคอากง จนมาถึงรุ่นพ่อที่สืบทอด 
รุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนานจากร้านก๋วยเตี๋ยว 
ห้องแถวห้องเดียว เริ่มก้าวสู่การเป็นรูปแบบ
ธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท นายอ้วน เย็นตาโฟ 
เสาชิงช้า จูเนียร์ จำกัด บริหารงานโดย 4 พี่น้อง 
ตระกูลชัยเจริญ  

กับแนวคิดขับเคลื่อน “นายอ้วน 
เย็นตาโฟ เสาชิงช้า” ที่มิชลินไกด์ยังแนะนำ

เพ็ญประภา ตระกูลกิจเจริญ
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เราตองไดยินเสียงจากลูกคากอน เสียง 
แรกที ่ได ย ินคือ เร ื ่องเสาชิงช า กับ 
ปญหาเรื ่องที ่จอดรถ ทำใหเราคิดถึง 
การเปดสาขา ที ่ม ีท ี ่จอดรถสะดวก 
สบายขึ้น”

จุดเริ่มต้น สู่การเติบโต 
ของธุรกิจนายอ้วน 
ในมือคนรุ่นใหม่

คุณนุนเลาใหฟงวา “รานนาย 
อวนเย็นตาโฟ บะเต็ง เสาชิงชา” เปน 
หนึ ่งในรานกวยเตี ๋ยวเกาแกที ่อยู ค ู  
เสาชิงชามากวา 50 ปตั้งแตยุคอากง 

จากปญหา จนเจอการตอยอดธุรกิจ 
ใหเขากับยุคสมัย ขยายกลุมลูกคาสู 

วัยทำงานในเมืองมากขึ้น
“เราเริ่มจากการเนนเรื่องคนปรุง 

กวยเตี๋ยว ตองสม่ำเสมอ เราแกปญหา 
น้ำซอสเย็นตาโฟกอน จะทำอยางไร 
เพื่อใหรสชาติเหมือนตนตำรับ เรา 

จนมาถึงรุ นพอที่สืบทอดรุนตอรุ นมา
อยางยาวนานจากรานกวยเตี๋ยว หอง 

แถวหองเดียว เริ่มกาวสูการเปนรูป 
แบบธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท นายอวน 
เย็นตาโฟ เสาชิงชา จูเนียร จำกัด 
บริหารงานโดย 4 พ่ีนองตระกูลกิจเจริญ 
เราเริ่มตนไอเดียจากการตอยอดธุรกิจ

จากจุดแข็งความอร่อย ด้วยวัตถุดิบที่ทำเอง 
ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาแท้ ลูกชิ้นกุ้ง และปลาเส้น 
“ฮื่อก้วย” มาถึงน้ำซ๊อสเย็นตาโฟที่รสชาติคงที่ 
สถานีต่อไปคือ การพานายอ้วนฯขึ้นห้าง
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อยากสงตอความอรอยไปยังร ุ นลูก 
รุนหลาน สานตอความตั้งใจของอากง 
และปาปา จึงตัดสินใจเซงหองแถว 
ยานใกลเคียงรานเดิม เปดโรงงาน 
ผลิตน้ำซ อสเย ็นตาโฟที ่ม ีส วนผสม 
และรสชาติคงที่”

ก้าวต่อไปใน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 
กลางกรุงฯ

จากจุดแข็งความอรอย ดวย 
วัตถุดิบที่ทำเอง ไมวาจะเปนลูกชิ้น 
ปลาแท ลูกชิ้นกุง และปลาเสน 
“ฮื่อกวย” มาถึงน้ำซอสเย็นตาโฟที่ 
รสชาติคงที่ สถานีตอไปคือ การพา 
นายอวนฯขึ้นหาง  คุณนุนเลาใหฟง 
วาเพราะมีโอกาสไดไปออกบูธที่บริเวณ 
ศ ูนย อาหารของศ ูนย สรรพส ินค า 
สยามพารากอน และไดรับผลตอบรับ 
ที่ดีมาก เริ่มมีหางอื่นๆ สนใจติดตอ 
เขามาหลายแหง ทำใหอดไมไดที่จะ 
ตองควาโอกาสทองนี้ไว แมวาขณะ 

นั้นรานยังไมพรอมดี สาขาแรกของ 
นายอวน เย็นตาโฟบะเต็ง เสาชิงชา 
ที่ศูนยอาหาร Eat Thai ศูนยการคา 
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ สุขุมวิท ที่นี่พรอม 

ทั้งที่จอดรถ การเดินทางที่สะดวก จน 
ไดรับการตอบรับดีมาก จนขยายตอ 
ไปในหางตางๆ อีก 3 แหง ไดแก 
เอ็มควาเทียร อมรินทรพลาซา และ 
แพลตติน่ัม โดยมีสาขาด้ังเดิมท่ีเสาชิงชา 
และมีราน Standalone ที่สุขุมวิท 79 

“เคล ็ดล ับของการสร างความ 

เติบโตใหธุรกิจ สำหรับรานอาหาร 
เคล็ดลับคือ เริ่มจากกาวเล็กๆ กาว 
ทีละกาว แตเรากาวไมหยุด และการ 
ใสใจทุกขั้นตอนการทำงาน จนทำให 

เราเติบโตจากรานเล็กๆ ที่มีการตอยอด 
มาจนถึงปจจุบัน ที่ผานมาเราก็นำเงิน 
รายไดจากการทำรานอาหารไปลงทุน
พัฒนาการผลิต และควบคุมคุณภาพ 
อาหาร และการสรางแบรนดใหดียิ่ง 
ขึ้น ที่ผานมาเราก็นำเงินรายไดจาก 
การทำรานอาหารใน Food court ไป 
ลงทุนปรับปรุงสาขาดั้งเดิมที่เสาชิงชา 
renovate ใหมใหดูสดใส สะอาด มี 
แบรนดที่ชัดเจนขึ้น และเร็วๆ นี้จะ 
ขยายพื้นที่รานเปน 4 คูหา”

การสร้างแบรนด์คือ 
ความยั่งยืนทางธุรกิจ

คุณนุนไดไปลงเรียนคอรส IDEA 
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ได 
รูจักกับ Startup ชื่อดังหลายคนจาก 
การเรียนที่นี่ และพบวา แบรนดมี 
ความสำคัญตอธุรกิจ จึงไดขออนุญาต 
คุณพอเพื่อทำแบรนด โดยใชเงินรายได 

สาขาแรกของนายอ้วน เย็นตาโฟบะเต็ง เสาชิงช้า 
ที่ศูนย์อาหาร Eat Thai ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เอ็มบาสซี่ สุขุมวิท ที่นี่พร้อมทั้งที่จอดรถ การ 
เดินทางที่สะดวก จนได้รับการตอบรับดีมาก 
จนขยายต่อไปในห้างต่างๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ 
เอ็มควาเทียร์ อมรินทร์พลาซ่า และแพลตตินั่ม 
โดยมีสาขาดั้งเดิมที่เสาชิงช้า และมีร้าน 
Standalone ที่สุขุมวิท 79 
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จากสาขามาสรางแบรนด สรางโลโก 
ใหกับรานนายอวนฯ กวาจะมีแบรนด 
และโลโกปจจุบัน คุณนุนยอมรับวา 
เธอกับพี่ๆนองๆ แกไข Rebrand กัน 
มา 3 รอบแลว กวาจะมีแบรนดที่มี 
จุดขายชัดเจน คือ นายอวน เย็นตาโฟ 
บะเต็ง และเสาชิงชา มีเบื้องหลังเรื่อง 
จุดขาย เย็นตาโฟ และเสาชิงชา 
ทำใหเกิดรานกวยเตี๋ยวอื่นๆ ในยาน 
เดียวกันก็ใชชื ่อนี ้ตามๆกันมากมาย 
ตองหาจุดขายใหม จนพบวา การเปน 
กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟบะเต็ง ซึ่งมีมานาน 
แลว แตไมคอยมีใครพูดถึง จึงเปนที่ 
มาของแบรนด และโลโกปจจุบัน ที่ 
สรางความจดจำชัดเจนใหแกลูกคา 
ตั้งแตวัยรุน ไปจนถึงลูกคาดั้งเดิม

“เคล ็ดล ับของการเต ิบโตทาง 
ธุรกิจ ชวงแรกเราจะไมนำเงินรายได 
จากธุรกิจ มาใชจายสวนตัว แตจะใช 
เพื่อการขยายธุรกิจ เพราะเรารูวา เรา 
กำลังเดินทางไกล”

การขยายธุรกิจ และ
เป้าหมายในอนาคต

จากแบรนดที่เปนที่รู จักมากขึ้น 
และความสามารถของคุณนุ นด าน 
Food Science ทำใหเธอแตกธุรกิจ 
ตอ ดวยการพัฒนาสินคาที่เดนสุดคือ 
ลูกชิ้นกุง นำมาขยายแบรนดใหมชื่อ 
Chuppy Ball นายอวนฯ โดยลงทุน 
เปดโรงงานใหมในทำเลใกลเคียงราน 
ดั้งเดิมผลิตลูกชิ้นกุง เกี้ยวไสชีส และ 
พัฒนา Packaging ใหทันสมัย  ตอบ 
โจทยคนรุนใหม ขณะน้ีอยูในชวงพัฒนา 
การผลิต และทดลองวางตลาดจาก 

การออกบูธ และรับผลิต OEM รวม 
ดวย และกำลังขยายผลิตภัณฑ ลูกชิ้น 
ปลา และลูกชิ้นหมู เพิ่มเติมอีกดวย 

แผนงานในอนาคตนอกจากการ
ขยายสาขาในกรุงเทพ แลวยังมีสาขา 
ในตางจังหวัด ที่จะเปดเร็วๆ นี้ที่ จ. 
นครราชสีมา เปนสาขาแหงที่ 7 และ 
โครงการในจังหวัดใหญ อาท ิ เชียงใหม 
รวมถึงหัวเมืองใหญทั่วประเทศ สวน 

ตลาดตางประเทศก็มีแผนจะสงออก 
ในประเทศแถบอาเซียน  ที่รับประทาน 
อาหารรสชาติใกลเคียงคนไทย สวน 
อเมริกา และยุโรป ก็มีแผนที่จะไป 
เปดตลาด แตตองปรับปรุงรสชาติให 
เหมาะกับชาตินั้นๆ สำหรับไลนที่จะ 
สงออกจะเปนอาหารกลุม Yentafo 
Frozen และ Snack Chuppy Ball

“ที่ผานมานักทองเที่ยวตางชาติ 
มักจะนึกถึงแต กวยเตี๋ยวตมยำกุง แต 
วันนี ้เราอยากใหเคานึกถึงกวยเตี ๋ยว 
เย็นตาโฟ ของนายอวน เย็นตาโฟบะเต็ง 
เสาชิงชา ตอนนี้เรากำลังเปดตลาดใน 
ประเทศจีน เนื่องจากการที่รานไดรับ 
การแนะนำจาก Michelin Guide 
ทำให กล ุ  มน ั กท อง เท ี ่ ยวชาวจ ีน 
สิงคโปร สนใจเขามาหาเรามากขึ ้น 
โดยหาขอมูลมาจาก Trip Advisor 

จ ึงเป นท ี ่มาท ี ่ เราเห ็นช องทางการ 
ขยายตลาดตอ” 

ข้อคิดดีดี สำหรับ
การต่อยอดธุรกิจ 
จากธุรกิจครอบครัว

ตุณนุน เพ็ญประภา ตระกูลกิจ- 
เจริญ กรรมการ บริษัท นายอวน 
เย็นตาโฟบะเต็ง เสาชิงชา จูเนียร 

จำกัด ทิ้งทายกับทำธุรกิจรานอาหาร 
ของครอบครัววา เราเปนคนรุนใหมที่ 
เพิ่งมาทำธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจ 
ของบรรพบุรุษที่สืบทอกันมายาวนาน 
การรับฟงคนรุนเกาเปนสิ่งสำคัญ เธอ 
ทิ้งทายไวนาคิดวา

“ถาเปรียบเทียบการทำธุรกิจ 
กับรถยนต คนรุนใหมเปรียบเสมือน 
คันเรง พรอมพุงไปขางหนาอยูตลอด 
เวลา แตคนรุนเกา รุนพอแมของเรา 
เปรียบเสมือน ครัช และเบรค ทึ่จะ 
คอยประคับประคองใหรถยนตเดิน 
หนาไปใหถูกทิศถูกทาง” 

หวังวา ผูอานที่มีบรรพบุรุษเปน 
เจาของรานอยูในขณะนี้คงจะไดขอคิด 
ในการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวตอไป 
ใหยั่งยืน และเปนอาชีพที่สามารถเลี้ยง 
ตนเองไดเปนอยางดีอีกดวย

ถ้าเปรียบเทียบการทำธุรกิจกับรถยนต์ คนรุ่นใหม่ 
เปรียบเสมือนคันเร่ง พร้อมพุ่งไปข้างหน้าอยู่ 
ตลอดเวลา แต่คนรุ่นเก่า รุ่นพ่อแม่ของเรา 
เปรียบเสมือน ครัช และเบรค ทึ่จะคอยประคับ 
ประคองให้รถยนต์เดินหน้าไปให้ถูกทิศถูกทาง
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คานิยม (Values) เปนเจตคติและความเชื่อ 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทำของ
คนหรือกลุมคนที่สะทอนใหเห็นเปนแบบแผน

ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพฤติกรรมไดรับการยอมรับก็จะ 
ถายทอดท้ังในคนรุนเดียวกันและตางรุนตอๆ ไป ซ่ึงจะปฏิบัติ 
อยางสม่ำเสมอและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือยาว 
นาน จนกอเกิดเปนวัฒนธรรม (Cultures)

คานิยมครอบครัว (Family Values) มีลักษณะที่ให 
ความสำคัญกับสิ่งที่ครอบครัวตองการ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจาก 
ความคิด มุมมอง ความเชื่อรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัวให 
สามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สำหรับคานิยม 
ธุรกิจ (Business Values) มีลักษณะที่ใหความสำคัญกับ 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเปนความตองการที่เปน 
เปาหมายรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ โดยเปา 
หมายจะเนนแนวทางการดำเนินงานเพื่อสรางผลตอบแทน 
การเติบโต และความสำเร็จใหกับธุรกิจ ทั้งคานิยมของ 
ธุรกิจและครอบครัวนั้น จะแตกตางกันและมีลักษณะเฉพาะ 
ตามแตละครอบครัวและธุรกิจ 

จากนิยามคานิยมครอบครัวและคานิยมธุรกิจ ลักษณะ 
ของคานิยมธุรกิจครอบครัว (Family Business Values) 
จึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวและธุรกิจ ที่จะ 
สงผลตอความสำเร็จของครอบครัวและธุรกิจครอบครัว 
โดยคานิยมของธุรกิจครอบครัวควรจะมีการกำหนดรวมกัน 
และมีเปาหมายสอดคลองกัน เพื่อจะไดสรางรากฐานใน 
การกำหนดพฤติกรรมของคนในครอบครัว กอเกิดเปนระบบ 
คานิยม (Value Systems) ท่ีใหผลประโยชนตอท้ังครอบครัว 

และธุรกิจครอบครัว และถายทอดระบบคานิยมจากคนรุน 
หนึ่งไปสูคนรุนตอไป

อิทธิพลของค่านิยมต่อธุรกิจ
ครอบครัว (The Powers of Values 
in the Family Business)

คานิยมมีบทบาทตอความคิด ความรูสึก และการ 
แสดงออกทางพฤติกรรมของคน โดยกระบวนการเกิดคา 
นิยมตางๆ มาจากความเชื่อและการมีศรัทธาในสิ่งที่ตน 
พิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา จึงยึดมั่นไวและแสดง 
ออกโดยการกระทำออกมาตามสถานการณตางๆ กัน คา 
นิยมในทางธุรกิจ เปนเสมือนพื้นฐานของการประพฤติ 
ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง การวางแนวทางของระบบคานิยม 
ระหวางตัวบุคคลและธุรกิจ ควรเชื่อมโยงลักษณะคานิยม 
เฉพาะบุคคล คานิยมครอบครัว และคานิยมธุรกิจ เพื่อ 
ใหเกิดความสอดคลองกัน การวางแผนการธุรกิจที่ดีจึง 
จำเปนตองมีนโยบายกำหนดคานิยม เพื่อสรางแนวทาง 
การประพฤติปฏิบัติทั้งตัวบุคคลและธุรกิจไปสูความสำเร็จ
ทั้งในครอบครัวและธุรกิจครอบครัว โดยคานิยมจะสงผล 
ตอธุรกิจครอบครัวดังนี้

1. สรางแกนของวัฒนธรรมองคกร Laying the 
bedrock for corporate culture): ธุรกิจจะเติบโตได 
ผูนำธุรกิจควรสรางคานิยมของธุรกิจครอบครัว ซึ่งเปนตัว 
ขับเคลื่อนในมิติดานตางๆ ในธุรกิจ ทั้งการกำหนดเปา 
หมายและวัตถุประสงค แผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
แผนการสืบทอดธุรกิจ รวมถึงเกณฑการตัดสินใจ การจัด 
การนโยบายกำหนดคานิยม จึงเปนหนึ่งในกลยุทธที่สำคัญ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ค่านิยมธุรกิจครอบครัว
(Family Business Values)
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ตอการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ
2. แบบแผนเพ่ือการตัดสินใจ (Providing a template 

for decision-making): คานิยมทำหนาที่เปนแบบแผน 
การจัดการสำหรับการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ เจา 
ของธุรกิจจะตัดสินใจผานกรอบของคานิยม และพิจารณา 
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

3. แรงจูงใจไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 
(Inspiring top performance): คานิยมเปนแรงผลัก 
ดันใหคนเกิดแรงจูงใจที่จะทำงาน บางองคกรที่กำหนด 
เปาหมายเพื่อหวังผลลัพธในระยะสั้นมักจะขาดวิสัยทัศน 
หรือเปาหมายที่ตองการในอนาคต สวนใหญองคกรที่ 
ประสบความสำเร็จและมีความไดเปรียบในการแขงขัน มัก 
จะมีคานิยมที่เนนการสรางแรงจูงใจโดยการพัฒนาความ 
สามารถและสนับสนุนพนักงานใหมีสวนรวมในการวางแผน 
ตัดสินใจ ซึ่งสามารถสรางความกระตือรือรนในการทำงาน 
ทำใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจตองานที ่ร ับผิดชอบ 
และมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร รวมถึงการ 
ผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

4. ยอมรับแรงกดดันและมีม ุมมองในระยะยาว 
(Supporting a patient, long-term view): ธุรกิจ 
ครอบครัวที่มีมุมมองระยะยาวมากกวาระยะสั้น จะมีความ 

มั่นคงมากกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว เพราะผูกอตั้งตองการ 
รักษาความเปนเจาของธุรกิจเอาไวใหกับรุนลูกหรือรุนหลาน 
จึงเปนสิ่งที่ทำใหผูกอตั้งตองวางแผนการลงทุน เปาหมาย 
การเติบโต และกลยุทธการจัดการในระยะยาวอยางมี 

ประสิทธิภาพมากกวาจะนำธุรกิจเขาสู ตลาดหลักทรัพย 
หรือละทิ้งธุรกิจ โดยธรรมชาติธุรกิจครอบครัวมีความ 
ระมัดระวังในการดำเนินงานอยูแลว ถึงแมจะเผชิญกับ 
วิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองแตธุรกิจครอบครัวจะไดรับ 
ผลกระทบเพียงเล็กนอย การสรางคานิยมพื้นฐานที่ดี 
เหมาะสมกับธุรกิจ จึงเปนการวางแนวทางปฏิบัติงานให 

ค่านิยมครอบครัว (Family Values) 
มีลักษณะท่ีให้ความสำคัญกับส่ิงท่ี 
ครอบครัวต้องการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิด 
จากความคิด มุมมอง ความเช่ือ 
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือ 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก 
ในครอบครัวให้สามารถอาศัยอยู่ 
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

53

Family Business 



ทุกคนในองคกรดำเนินงานไปสูความสำเร็จ 
5. สรางความไววางใจในธุรกิจ (Contract trust): 

คานิยมครอบครัวไดแบงปนสูผูถือหุนภายนอก และผูมี 
สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ ซึ่งรับรูไดจากความเปนน้ำหนึ่งใจ 
เดียวกันในครอบครัว ความมุงมั่น และความซื่อสัตยที่มี 
ตอธุรกิจ ทำใหธุรกิจครอบครัวมีชื่อเสียง เปนที่นาเชื่อถือ 
และไดรับความไววางใจ ทำใหผูถือหุนภายนอก และผูมี 
สวนไดสวนเสียคนอื่นๆ มีแนวโนมที่จะยอมรับกับความ 
เสี่ยง ยอมเสียสภาพคลองระยะสั้นเพื่อเปาหมายของธุรกิจ 
ในระยะยาว คานิยมจึงเปนเครื่องมือชวยสรางความสัมพันธ 
ความไววางใจและพันธะสัญญาระหวางเจาของธุรกิจที ่มี 
ตอผูถือหุนและลูกคา

6. สรางการคิดที่ทาทายและแปลกใหม (Challen- 
ging conventional thinking): คานิยมไมไดถูกกำหนด 
จากเพียงความเชื่อเดียว แตจะเกิดจากหลายๆ ความเชื่อ 
และเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนสิ่งที่สรางความรูสึก 
ทาทายกระตุนใหจาของเกิดความกระตือรือรนและพัฒนา 
ตนเองเพื่อจะหาวิธีการดำเนิน ธุรกิจใหไดผลดีที่สุด

7. ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง (Adapting to 
change): เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปและคานิยม วัฒนธรรม 
เดิมไมเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวจะมีกลไกขับเคลื่อนจาก 
รูปแบบหนึ่งสูคานิยม วัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให 
เจาของธุรกิจตองกลาตัดสินใจที่จะเดินหนาไปในทิศทาง 

ใหมที่ยังไมเคยไป ซึ่งจะนำไปสูการสรางนวัตกรรมและ 
โอกาสความกาวหนาของธุรกิจ 

8. แผนกลยุทธดีขึ้น (Improving strategic 
planning): คานิยมหลักเปนแนวทางที่ชวยหลีกเลี่ยง 
เหตุการณหรืออุปสรรคที ่ข ัดขวางความสำเร็จที ่ผ านมา 
ทำใหมีการเรียนรูใหมๆ มีมุมมองที่กวางขึ้น และนำไปสู 
การพัฒนากลยุทธในการตัดสินใจที่รอบคอบและเหมาะสม 
อยางสมดุล

9. การบริหารเชิงกลยุทธ (Executing strategy): 
การกำหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมของเจาของ 
ธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในองคกร ชวยนำกลยุทธ 
ไปสูการปฎิบัติดวยความมุงมั่น กระตือรือรน และเขาใจ 
ใชกลยุทธนั้นไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งคานิยมเปนตัวชวยทำให 
พนักงานเกิดความรักและแรงจูงใจในการทำงาน

10.  กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Forging strategic 
alliances): จุดแข็งของธุรกิจครอบครัวคือมีคานิยมที่เนน 
เรื่องความเชื่อถือได ความซื่อสัตย และความจงรักภักดีตอ 
ครอบครัวและธุรกิจ การรักษาชื่อเสียงของครอบครัวและ 
ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียคนอื่นๆ การดำเนินธุรกิจ 
ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ทำใหผูมีสวนไดเสียภายนอก 
ธุรกิจครอบครัวมีความไววางใจ ซึ่งกลายเปนเทคนิคในการ 
สรางมิตรทางการคา  และความเชื่อถือดังกลาวไดรับการ 
ถายทอดจากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหนึ่งสูทายาทธุรกิจ 
อีกรุนหนึ่งตอไป

11.  การสรรหาและการธำรงรักษาพนักงาน (Recruiting 
and retaining employees): ครอบครัวที่มีคานิยมการ 
ใหความเคารพ และใหเกียรติ ซึ่งกันและ จะมองเห็นคุณคา 
ของพนักงานและยอมรับความแตกตางของแตละคนใน 
องคกร ซึ่งเปนกลยุทกหนึ่งของการผูกใจพนักงานใหมีความ 
จงรักภักดีและอยูกับองคกรนานๆ คนที่กำลังหางานทำมัก 
จะมองหาองคกรที่มีวัฒนธรรมนาสนใจและเหมาะสมกับ 
ตนเอง ซึ่งคนเหลานี้มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนั้นไดนาน  

12.  ทำใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Lending 
meaning to work): ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบคานิยม 
เขมแข็ง จะมีรูปแบบที่เนนการใหบริการทั้งแกลูกคารวม 
ถึงพนักงานในองคกร โดยการสรางคานิยมรวมที่มุงเนน 
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หลักการมีสวนรวมและพนักงานเปนศูนยกลาง อาทิเชน 
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน หรือสนับสนุนการศึกษาและ 
การพัฒนาแกพนักงาน คานิยมรวมจึงเปนตัวชวยใหพนักงาน 
ตระหนักถึงเปาหมายขององคกรและมีการทำงานตาม 
กรอบเดียวกัน เพื่อใหงานและองคกรบรรลุผลสำเร็จตาม 
เปาหมาย 

การสร้างค่านิยมหลัก (Establishing 
Core Values) 

คานิยมครอบครัว เปนสิ่งที่คิดและกำหนดโดยผูกอตั้ง 
และปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในตัว 
ทายาทและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ รวมถึงมีการถายทอด 
คานิยมจากรุ นหนึ ่งไปสู คนอีกรุ นหนึ ่งตอไปโดยอาศัย 
สภาพแวดลอมและการเรียนรูในครอบครัว การยึดถือปฏิบัต ิ
ตามคานิยมอยางสม่ำเสมอ ตอเนื่องยาวนานตลอดหลายป 
จนกลายเปนคานิยมหลัก (Core Values) ที่มีคุณคาฝงลึก 
ในจิตวิญญาณของทุกคนในครอบครัว 

คานิยมหลักของครอบครัวเกี่ยวของโดยตรงตอธุรกิจ
ครอบครัว นอกจากเจาของธุรกิจจะถายทอดคานิยมใน 
ร ูปแบบที ่ตนต องการให ก ับทายาทธ ุรก ิจและสมาช ิก 
ครอบครัวแลว ยังถายทอดใหกับพนักงานที่ไมใชสมาชิก 
ครอบครัวที่ทำงานในธุรกิจครอบครัว คานิยมหลักของ 
ครอบครัวจึงสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขององคกร  และ 
สะทอนใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตอผู ขายปจจัยการ 
ผลิต (Suppliers) ลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวน 
เสียคนอื่นๆ อีกดวย การสรางคานิยมหลักถือเปนตัวตั้งตน 
ในการกำหนดพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) แผน 
เชิงกลยุทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตัวสนับสนุน 
หรือชี้นำการตัดสินใจที่จะชวยใหธุรกิจบรรลุตามเปาหมาย 
ขององคกร หากขาดการกำหนดคานิยมหลัก องคกรอาจ 
มีโอกาสที ่จะเกิดความขัดแยงภายในและการตัดสินใจที ่ 
ผิดพลาดได นอกจากนี้ การสรางและกำหนดคานิยมหลัก 
ในองคกรจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทำงานที่ประสาน 
กันเปนทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี 
แนวโนมของผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้นอีกดวย โดย 
ไดแนะนำขั้นตอนการสรางคานิยมในธุรกิจครอบครัว ดังนี้

1. ใหสมาชิกครอบครัวทุกคนมีส วนในธุรกิจโดย 
การกำหนดคานิยมรวมกัน

2. พิจารณาความเหมาะสมวาควรใหผู บริหารมือ 
อาชีพภายนอกมีสวนรวมในการกำหนดคานิยมดวยหรือไม

3. จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมเพื ่อกำหนดคา 
นิยมในแตละสัปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานิยมนั้น 
มีอิสระในการคิด ไมตกลงไปในขอผูกมัดหรือขอกำหนด 
ใดๆ

4. ใชเทคนิคการแกปญหาและการระดมพลังสมอง 
โดยใหทุกคนไดเสนอวิธีการแกไขปญหาและเสนอความคิด 
เห็นตางๆ และเปดอภิปรายเพื่อหาคานิยมหลักที่เปนไปได

5. หลังจากการอภิปราย ใหเรียบเรียงเขียนเปนคำ 
หรือขอความที่สั้น กะทัดรัด ไดใจความสำคัญ อานแลว 
เขาใจ จูงใจ และสละสสวย เพื่อทำใหจดจำไดงาย ประมาณ 
4 ถึง 5 ขอ

6. ต ัดส ินใจโดยอาศ ัยหล ักการความเหมาะสม 
ถูกตอง มุงที่คานิยมที่สำคัญตามสถานภาพความเปนไปได 
และองคกรตองการจะเปน

7. เปดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนและ 

ค่านิยมครอบครัว เป็นส่ิงท่ีคิดและ 
กำหนดโดยผู้ก่อต้ัง และปลูกฝังแนว 
ประพฤติปฏิบัติท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
ในตัวทายาทและสมาชิกครอบครัว 
คนอ่ืนๆ รวมถึงมีการถ่ายทอดค่านิยม 
จากรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงต่อไป 
โดยอาศัยสภาพแวดล้อมและการ 
เรียนรู้ในครอบครัว การยึดถือปฏิบัติ 
ตามค่านิยมอย่างสม่ำเสมอ ต่อเน่ือง 
ยาวนานตลอดหลายปี จนกลายเป็น 
ค่านิยมหลัก (Core Values) ท่ีมี 
คุณค่าฝังลึกในจิตวิญญาณของ 
ทุกคนในครอบครัว 
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ปรึกษาหารือ เพื่อหาคานิยมที่ถูกตอง เหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมในที่ทำงาน

8. การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวาง 
คานิยมหลักใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและระบบการ 
ทำงาน 

แนวทางการกำหนดคานิยมควรใหนิยามโดยระบุ 
พฤติกรรมที ่ควรทำและอาจจะอธิบายความสำคัญของ 
แตละคำหรือขอความนั้น การกำหนดคานิยมเพื่อทำให 
จดจำงายมี 3 วิธี คือ

1. สื่อดวยภาพ (Visual Technique)
2. สื่อดวยสัญลักษณ (Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจำ (Memorizing Technique)

ตัวอย่างค่านิยมที่พบในธุรกิจครอบ
ครัวที่ประสบความสำเร็จ 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จสวนใหญพบวา 
นำคานิยมครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาใชใน
การดำเนินธุรกิจและเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตัวอยางคา 
นิยมในครอบครัวที่สำคัญ มีดังนี้

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility) และ 
สำนึกในความรับผิดชอบ (Accountability): การเขาใจถึง 
หนาท ี ่และดำเน ินงานอยางเต ็มความสามารถให เก ิด 
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งการเอาใจใสในการดำเนินงานดวย 
ความรอบคอบและยอมรับผลจากการกระทำตางๆ 

2. กลาพูดกลาทำในสิ่งที่ถูกตอง (Courage): การ 
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น และ 
ปฏิบัติอยางอิสระ 

3. เปดใจกวางรับฟงความเห็นของผูอ่ืน (Open-Mind- 
edness): การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นไดอยางดี ไมมี 
อารมณและอคติเขามาเกี่ยวของ

4. ใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง (Curiosity): การมี 
พฤติกรรมที่ตองการจะคนควา กระตือรือรนที่จะเรียนรู 
เพื่อพัฒนาความคิดและความสามารถใหมๆ 

5. การทุมเททำงาน (Hard working): การยินดี 
ทำงานหนัก ดวยความมุงมั่น จริงจัง ขยันหมั่นเพียรให 
กับงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่

6. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา (Discipline): 
การเคารพและปฏิบัติตนตามระเบียบกฎกติกาของครอบครัว 
ธุรกิจ และสังคม เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม

7. ความยุติธรรม (Fairness): การมีความเที่ยงธรรม 
เหตุผล และเปนกลางทั้งกับตนเองและผูอื่น

8. ความซื่อสัตย (Integrity): การมีความสุจริต ซื่อตรง 
ทั้งกับตนเองและผูอื่น 

9. ความสุภาพออนนอมถอมตน (Humility): การมี 
มารยาท ไมทำตัวเหนอผูอื่น 

10.  ความจริงใจ (Sincerity): การมีจิตใจที่ซื่อตรง 
บริสุทธิ์ และแสดงออกตอผูอื่นดวยความจริงใจอยูเสมอ

11.  การใหเกียรติกัน (Respect): การปฏิบัติอยาง 
เคารพและเห็นคุณคาของผูอื่น

12.  ประหยัด มัธยัสถ (Prudence): การรูจักคุณคา 
ของเงินและทรัพยากร รวมถึงวิธีการเก็บออมไวในภายหนา

13.  การชวยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน (Stewardship): 
การดูแลเอาใจใส ชวยเหลือ และสนับสนุนผูอื่น

14.  ความจงรักภักดีตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
(Loyalty): ความรูสึกผูกพัน มีความยินดีในการเปนสมาชิก 
ครอบครัวและสังคม 

15.  ความเห็นใจความรูสึกผูอื่น (Empathy): ความ 
สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึกของผูอื่น และมีความ 
เห็นอกเห็นใจผูอื่น

16.  ความไววางใจกัน (Dependability): การเชื่อถือ 
และยอมรับซึ่งกันและ

17.  การรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศร ี (Reputation and 
Dignity): การเชิดชูและดำรงไวในคุณงามความดีที่สั่งสม 
มาดวยความภาคภูมิใจ

18.  ความกตัญู รูคุณ (Grateful): การสำนึกใน 
บุญคุณและตอบแทนผูมีพระคุณที่ทำใหกับตน

19.  ความสามัคค ี(Harmony): ความรักใครปรองดอง 
กลมเกลียว การรวมแรงรวมใจเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

20.  ความอดทน (Patience): ความทนสูตอความ 
ยากลำบาก ตรากตรำ และทนเจ็บใจ สามารถสงบสติ กาย 
และใจได 

56

Family Business 





©ºÑº¹Õé¢Íá¹Ð¹Ó YEC Ê§¢ÅÒ ¼ÙŒ·ÕèÁÕäÍà´ÕÂÅéÓã¹ÂØ´´Ô¨ÔμÍÅ ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§ Town Portal à¾×èÍÊÃŒÒ§âÁà´Å 

¢Í§¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§àÁ×Í§áμ‹ÅÐàÁ×Í§ä Œ́

“»ÃÐμÙºÒ¹ãËÁ‹·Õè¨Ðà»�´μŒÍ¹ÃÑº·Ø¡¤¹ ä»ÊÙ‹¢ŒÍÁÙÅ·Õèà´ÕÂÇ·ÕèÃÇºÃÇÁàÁ×Í§·Ñé§àÁ×Í§ ́ ŒÇÂ lifestyle ·ÕèÃÇºÃÇÁ 

äÇŒã¹áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹à´ÕÂÇ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ ·Õè¡Ô¹, ·Õèà·ÕèÂÇ, ·Õè¾Ñ¡ áÅÐ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õè¤Ø³äÁ‹¤ÇÃ¾ÅÒ´ âËÅ´«Ð¨Ðä´ŒäÁ‹àÍŒÒ·� !!!” 

¾º·ÕèÁÒá¹Ç¤Ô´¢Í§à¨ŒÒ¢Í§äÍà´ÕÂ¡ÒÃ»ÃÑºãªŒà·¤â¹âÅÂÕ Application Town Portal ÁÒ»ÃÑºãªŒ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �  

àÁ×Í§ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶Å§ÅÖ¡ä»ÀÖ§¾×é¹·Õè¢¹Ò´ãËÞ‹ ̈ Ñ§ËÇÑ´ μÓºÅ áÅÐÍÓàÀÍ ¼ÙŒ·ÕèÃÔàÃÔèÁá¹Ç¤Ô´¹ÕéÁÔãª‹ã¤Ã à¢Ò¤×Í ¤Ø³»°Á¾§È� 

ÇÃà¨ÃÔÞ ËÃ×Í àÍ¡ YEC Ê§¢ÅÒ ·ÕèäÁ‹àÃÕÂ¹¨ºÁÒâ´ÂμÃ§ áμ‹à»š¹¹Ñ¡¤Ô´ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒμÅÍ´àÇÅÒ â´Â¹ÓäÍà´ÕÂãËÁ‹ÁÒ 

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒãËŒ¡ÑºÀÒ¤ãμŒ áÅÐäÍà´ÕÂ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃÑ¹μÕÁÒ¡ÁÒÂ â´Âà©¾ÒÐÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ YEC Pitching 

¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 ·Õè ¨.ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ à¨ŒÒμÑÇà¼Â¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ “¼Á¢Í·Óà¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ 

¡‹Í¹·Óà¾×èÍμÑÇàÍ§” »ÃÐâÂ¤à´ç´ÇÑ¹¹Õé ¢Í§¤Ø³»°Á¾§È� ÇÃà¨ÃÔÞ YEC Ê§ªÅÒ

ฉ

แนะนำที่มาของ 
คุณปฐมพงศ์ วรเจริญ 
นักศึกษาที่เรียนรู้
มหาวิทยาลัยชีวิต
ไม่มีวันจบ

คุณปฐมพงศ วรเจริญ หรือ คุณ 
เอก เปนชาวหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
จบการศึกษาสาขาว ิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร เคยเปนครูสอนพิเศษวิชา 
คณิตศาสตร ตั้งแตสมัยเรียนไดเก็บ 
สถิติวา มีเด็กนักเรียนมาผานการติวถึง 
200 คน จนไดเปดเปนธุรกิจติวเตอร 
หลังจากนั้นเขาสนใจเรื่องราวของกาแฟ 
จึงไดขึ้นดอย ที่เชียงใหม เพื่อศึกษา 
การปลูกกาแฟกับกลุมอาขา โดยมี 
กาแฟดอยชางเปนครูที่ยิ่งใหญ จนเปด 
ธุรกิจกาแฟดอยชาง ตอจากนั้นคุณ 

เอกเบนเข็มไปทำธุรกิจเบเกอรี กอน 
จะเดินทางไปเรียนตอที่สถาบัน เลอ 
กอรดอง เบลอ ดาน Wine และผาน 
Bordeaux Wine Master Class 
ของฝรั่งเศส ยังไมพอคุณเอกยังเรียน 

ดาน Brewing ถือเปนนักเรียนรูตัวยง 
ตัวจริง จนเดินทางมาถึงบทบาทของ 
นัก Startup  

“การที่สนใจเรื่อง Startup อยาก 
รูใหแนวา มันคืออะไรกันแน ทำไม 
Facebook ที่มีอิทธิพลอยางสูงในวันนี้ 
จึงไดอานหนังสือคนควาเรื่อง Startup 
มากมาย และพบวา Startup จะ 
ทำใหโฉมหนาธุรกิจเปลี่ยนไป ผมได 
พบ อาจารยสุธน แซหวอง เปนโคช 

รวมพัฒนาความรู”

จากประสบการณ์
หลากหลาย สู่ผลงานเด่น

นับเปนผูที่มีประสบการณหลาก

หลายทั้งรานอาหาร รานกาแฟ ไวน 
บาร ขณะที่คุณเอกกำลังศึกษาเรื่อง 
Supply Chain ไดคนพบวา ตนเอง 
ทำอะไรจะไมคอย Focus เชื่อเสมอวา 
กิจการอะไรที่ทำก็ตาม จะไมปดกิจการ 
ตอนเจงเปนอันขาด ถาปดจะปดเมื่อ 
กิจการดำเนินไปได ดวยเหตุผลที่อยาก 
ทำกิจการใหม อยางตอนนี้ก็อยากจะ 
เปดรานอาหารใหเปน Co – Working 
Space เปนการเรียนรูในสิ่งใหมๆ รอบ 

ผมขอทำเพื่อส่วนรวม ก่อนทำเพื่อตัวเอง

YEC สงขลา 
นักคิด TOWN PORTAL แห่งภาคใต้ 

ปฐมพงศ์ วรเจริญ
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ตัวอยางไมสิ้นสุด ที่ตองนิยาม “คุณ 
เอก” วา ผูรักการเรียนรู แตตนเองก็ 
ยอมรับวา ยอมรับวา ที่ผานมา ทำ 
อะไรไมคอยได Focus คิดอยากทำ 
อะไรก็จะเปนคนคิดเร็ว ทำเร็ว โดย 
สวนตัวเปนคนชอบ และสนุกกับการ 
ทำงาน

สู่การขับเคลื่อนภาคใต้
ให้ยังคงอยู่ ด้วย 
Town Portal

คุณเอกเลาถึง ชีวิตการทำงาน 
ตอวา การเขามาเปน YEC สงขลา มี 
ความคิดวา อยากขับเคลื่อนภาคใต 
ใหคงอยู ไมหายไปไหน โดยไมเนน 
เรื่องความเจริญเติบโตเทานั้น จึงได 
ทำงานรวมกับทีมพัฒนา Developer 
ชาวหาดใหญ โดยไมมีคนบอกพื้นที่ 

เลย เพราะอยากแสดงใหเห็นวา จังหวัด 
เล็กๆ ก็สามารถทำได อันที่จริง 
หาดใหญก็มีคนที่จบปริญญาตรี ปละ 
ไมต่ำกวา 70,000 – 80,000 คนแต 
สวนใหญไมคอยอยูบาน ไมไปเรียนตอ 
ตางประเทศ ก็ไปทำงานตางประเทศ 
หรือ ไปทำงานที่กรุงเทพ เพราะจังหวัด 
ไมมีที่ใหเด็กที่มีความสามารถ ไดทำ 
งาน อยากใหการจางงานในจังหวัด 
ตองจางคนในทองถิ่นกอน ใครที่มี 
บทบาท พูดก็ควรพูด ทำใหคนเกงๆ 
ไดกลับทำงานที่บานของตัวเอง

โอกาสพร้อมเปิดให้
ลูกหลานภาคใต้
กลับไปทำงานที่บ้าน

เราจึงสรางเวทีสำหรับคนรุนใหม 
ใหมีพื้นที่แสดงความสามารถ โดย 

ไอเดียที่นำแนวคิด Town Portal 
มาใชเปน Platform สรางการเขาถึง 
บริการเมืองครบวงจร ที่ประกอบได 
ดวยแนวคิดประชารัฐ เพื่อรองรับการ 
พัฒนาเชื่อมตอโครงขายอินเตอรเน็ต
ชุมชน ในการแปลงขอมูลใหอยูใน 
รูปแบบดิจิตอลของ สินคา บริการ 
หนวยงาน และสถานที่ทองเที่ยวของ 
เมือง โดยคนในทองถิ่น เพื่อบริการ 
คนในทองถิ่น และนักทองเที่ยว ทั้ง 
ยังเปนจุดเชื่อมโยงถึงการบริการตางๆ 
ของ smart city และหนวยงานทอง 
ถิ่น โดยบริการพื้นฐานของ platform 
ประกอบดวย การนำเสนอขอมูลสินคา  
บริการ ขอมูลโปรโมชั่น e-Coupon 
อีเวนท กิจกรรม 

การแจงเหตุเตือนภัย และสามารถ 
Integrated Services จากภาครัฐ 
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และเอกชน ไดอีกดวย โดยแยกหมวด 
หมู จัดลำดับการนำเสนอตามความ 
ตองการของพื้นที่ และ สามารถเปน 
เครื่องมือสำหรับภาครัฐรวบรวมขอมูล 
ใหสื่อสารกับภายนอกไดโดยงาย ซึ่ง 
เปนจุดเดนของ Platform นี้

พลิกผันสู่อาชีพใหม่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
Town Portal จากรางวัล 
YEC pitching ปี 2

จากแนวความคิดใหม ที่ทำงาน 
ไดจริง กลายเปนจุดเริ่มตนโปรเจคดัง 
โปรเจคปง จนไดควารางวัลแรกจาก 
โครงการ YEC Pitching โดยความ 
รวมมือของ YEC 14 จังหวัด ภาคใต 
ในงานประชุมหอการคาภาคใตที ่จัด 
ขึ้นที่ สุราษฎรธานี และกลายเปน 
แนวคิดที่คุณเอก นำไปกรุยทางหา 
รายไดมาลงทุนใหโครงการ Town 
Portal เพิ่มเติมจากหนวยงานตางๆ 
และกลายเปนผู ท ี ่ม ีค ิวบรรยายยาว 
เปนหางวาว ทั้งในจังหวัดสงขลา และ 
จังหวัดใกลเคียง เพราะเปนแนวความ 

คิดที่ทำไดจริง และเปนประโยชนกับ 
ทองถิ่นในวงกวาง

เป้าหมายในอนาคต
นอกจากการคิดคนนวัตกรรมใน

การพัฒนาทองถิ่นที่บานเกิด จ.สงขลา 

แลว คุณเอกยังมีเปาหมายที่อยากจะ 
ทำให 3 จังหวัดภาคใต ที่หลายคน 
อาจจะยังหวาดระแวง ไดรับรูถึงความ 
นาสนใจ และ Lifestyle ของคนใน 
พื้นที่ ที่หลายคนยังไมรู จะไดรูผาน 
ทาง Application Town Portal  ซึ่ง 

หัวใจของแนวความคิดนี้คือ เรื่องของ 
การรวบรวม การจัดทำ Content 
ภาพ และขอมูล ที่ตองครอบครัวพื้นที่ 
และเรื ่องราวทุกสวนของชุมชนนั ้นๆ 
และการทำงานนี ้จะสำเร็จไมไดเลย 
หากขาดความรวมมือ รวมใจของคน 
รุนใหมที่ตองทำหนาที่ขับเคลื่อนความ 
คิดใหมนี้ใหประสบความสำเร็จ การ 
บริหารจัดการขอมูลโดยคนในชุมชน
นั้นๆ เอง เพราะไมมีใครที่จะรูขอมูล 
คนในชุมชนนั้นๆ ไดดีเทาคนในชุมชน 
เอง 

ถึงวันนี ้ความคิดนี ้จะเปนความ 
คิดใหมที่ชวยจุดประกายใหเกิดความ 
ตื ่นตัวในการสรางการเขาถ ึงใหแก 
หลายๆ คน แตคุณเอกก็คงยังเปน 
หนึ่งที่ไมยอมหยุดคิด หยุดกาวไปขาง 
หนา เชนเดียวกับไอเดีย รานกาแฟ ที่ 
จะกลายเปน Co-working space ใน 
เร็ววัน

“เราจะรอติดตามผลงานใหมๆ 
จากคุณปฐมพงศ วรเจริญ YEC สงขลา 
คนนี้ ตอไปวา จะมีผลงานอะไรใหมๆ 
ที ่ เป นประโยชน ก ับส ังคมโดยรวม 
อยางไร...”

ไอเดียที่นำแนวคิด Town Portal มาใช้เป็น 
Platform สร้างการเข้าถึงบริการเมืองครบวงจร 
ที่ประกอบได้ด้วยแนวคิดประชารัฐ เพื่อรองรับ 
การพัฒนาเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ในการ แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ของ 
สินค้า บริการ หน่วยงาน และสถานที่ท่องเที่ยว 
ของเมือง โดยคนในท้องถิ่น เพื่อบริการคนใน 
ท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียว ท้ังยังเป็นจุดเช่ือมโยงถึง 
การบริการต่างๆ ของ smart city  
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ALIBABA.COM
E-commerce
อบรมโดยตรง จาก Certified Trainers
หลักสูตร 3 วัน (ศุกร-อาทิตย) และ 2 วัน (เสาร-อาทิตย)

      ศึกษาภาพรวมและแนวโนมในธุรกิจ E-commerce สรางเครื่อขาย Business 

Networking เขาใจ Alibaba Platform ผานมุมมองผูซื้อ เรียนรูการใชงานจริง

บน E-commerce platform ของ Alibaba พรอมรับคำปรึกษาจาก Alibaba 

E-commerce Talent Trainers โดยตรง รวมถึงวิธีการทำอยางไรใหสินคา 

ขายดีบนตลาดออนไลน อบรม ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

9,900-คาอบรม

เทานั้น

“Global E-Commerce Talent”

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง www.etouch.co.th
โทร. 02-697-6141 
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พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
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เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :
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สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
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   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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