










คุณรูสึกไหมวา คุณกำลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลง แลวคุณเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง คุณ 
พรอมหรือไมกับการเปลี่ยนแปลงนี ้ คำถามแนวนี้คุณอาจจะเคยไดยินและมีคนเคยถามคุณแลว แทจริงแลวคุณได 
ตอบหรือยัง...เพราะตอนนี้โลกไดเปลี่ยนไปแลว 

ฉบับนี้ขอนำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลย ีพฤติกรรม และการแขงขัน ที่เกิดขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา 
ถาเราสังเกตมัน เมื่อโลกลวงเขาสูศตวรรษที ่ 21 เราลองสังเกตพฤติกรรมรอบๆ ตัว จะเห็นไดวา ยุคอินเตอรเน็ตนี ้
กลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนทั่วไปจนแทบจินตนาการไมไดวาหากวันหนึ่งขาดกูเกิล เฟซบุก ฯลฯ ไปแลวนั้น 
ชีวิตจะเปนเชนใด ฉบับนี้จึงขอนำเรื่อง  “Digital Disruption and Transformation” มาเปนรายงานพิเศษ เพื่อให 
ผูอานไดเขาใจถึงเทคโนโลย ี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน AI, Big Data, E-Commerce, ฯลฯ และสิ่ง 
เหลานี้จะมาชวยธุรกิจไดอยางไร

นอกจากนี ้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมาย อาท ิ บทสัมภาษณดัชนีความเชื่อมันผูบริโภค โดย ผศ. ดร. 
ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง การพัฒนากลไก 
เชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการคาและการลงทุนระหวางประเทศ โดย สถาบัน 
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) นอกจากนี ้ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ได 
รวมนำเสนอเรื่อง “ระเบียงผลไมภาคตะวันออก แนวทางยกระดับสงออกผลไมไทย”  

นอกจากนี ้ ฉบับนี ้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
กับ บทสัมภาษณ “คุณณัทธร รักษชนะ” นักสรางสรรคผสมผสานความหอม ธรรมะ สูการขับเคลื่อนธุรกิจ ตอดวย 
ศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “การตัดสินใจเชิงธุรกิจครอบครัว” และ YEC 
Update กับ คุณชัยฤทธิ ์ เขาวงศทอง ประธาน YEC จังหวัดอุดรธาน ี จากนักกฎหมายสูนักธุรกิจเปนไปไดเพราะ 
YEC 

ฉบับพฤษภาคม กับบทวิเคราะห บทความ และบทสัมภาษณมากมาย มาใหผูอานไดเติมเต็มแนวคิด เพื่อ 
ตอยอด บวกดวย เนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ จากทีม 
คณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ชัยฤทธิ์ เขาวงศทอง
ประธาน YEC อุดรธานี 

จากนักกฎหมายสูนักธุรกิจ เปนไปไดเพราะ YEC
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ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัว 
ตอน การตัดสินใจเชิงธุรกิจครอบครัวตอน การตัดสินใจเชิงธุรกิจครอบครัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนเม.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนเม.ย. 
ปรับตัวดีขึ้นสูงสุดในรอบ 40 เดือนปรับตัวดีขึ้นสูงสุดในรอบ 40 เดือน
จับตาเศรษฐกิจไทย จับตาเศรษฐกิจไทย 
หลังปจจัยเศรษฐกิจโลกฟนตัวหลังปจจัยเศรษฐกิจโลกฟนตัว

ระเบียงผลไมภาคตะวันออก : ระเบียงผลไมภาคตะวันออก : 
แนวทางยกระดับสงออกผลไมไทยแนวทางยกระดับสงออกผลไมไทย
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แตในรอบเดือนที่ผานมา สถานการณตางๆ 
กลับพลิกผันเหมือนหนังคนละมวนครับ ความกังวลตางๆ 
เรื่องคลายตัวลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา 

ความตึงเครียดระหวาง 2 เกาหลีที่ลามไปถึงปญหาที่เกาหลีเหนือ 
ปนเกลียวกับสหรัฐไดจบลงอยางสันติวิธีและสวยงาม โดยในวันที่ 

27 เมษายนที่ผานมา ทั้งโลกตองบันทึกเหตุการณ 
ประวัติศาสตรของโลกที่เกิดการพบปะและประชุม

อยางเปนทางการระหวาง นายคิม จองอึน ผูนำเกาหลีเหนือ 
และประธานาธิบดีมุน แจอิน 

ของเกาหลีใต  

แนวโนมการเติบโตของ SMEs ไทย
ป 2564 หรือในอีก 4 ปขางหนา 

จะเติบโตจากหลายปจจัย หนึ่งในนั้น คือ 
การเติบโตของธุรกิจ SMEs ซึ่งมีเปน 

สัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ หรือ GDP 

ถึง 50% 

ในชวง 10 ปที่ผานมาพบวา ผลไมโดยเฉพาะผลไมสด 
กลายมาเปนหนึ่งในสินคาสงออกสำคัญของไทยที่เติบโต 
อยางกาวกระโดด สะทอนไดจากมูลคาสงออกที่เพิ่มขึ้น

จาก 240 ลานดอลลารสหรัฐในป 2550 
เปน 1,674 ลานดอลลารสหรัฐในป 2560 

หรือคิดเปนการขยายตัวเฉลี่ยกวา 
21% ตอป  

                     ปจจุบันประเทศไทยเปน
                  สมาชิกความตกลงการคา
           และการลงทุนระหวางประเทศ 
                   (FTAs) ทั้งหมด 11 ฉบับ 
             โดยขอบทในความตกลงการคา
  และการลงทุนระหวางประเทศหลายฉบับ
           กำหนดพันธกรณีใหประเทศสมาชิก
      จัดตั้งหนวยงาน หรือคณะกรรมการรวมกัน
           ในการแกไขปญหาและอำนวยความสะดวก
              ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงฯ  
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การพัฒนากลไกเชิงสถาบันการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน
ของประเทศไทยเพื่อรองรับของประเทศไทยเพื่อรองรับ
พันธกรณีตามความตกลงพันธกรณีตามความตกลง
การคาและการลงทุนการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ (ตอนที่ 1)ระหวางประเทศ (ตอนที่ 1)

SME SME 
Development Development 
Bank กับโมเดลBank กับโมเดล
สราง SMEs ไทยสราง SMEs ไทย
สูตลาดโลกสูตลาดโลก

ธุรกิจครอบครัวทำการตัดสินใจทางธุรกิจ
แตกตางจากองคกรที่ไมใชธุรกิจครอบครัว

ที่มีผูนำในรุนเดียวกัน โดยทั่วไปมี 
ความแตกตางในเรื่องความจำเปน ความตองการ 

ความปรารถนาและเปาหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาท
ในการตัดสินใจที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว  





เพศ การศึกษา สถานะภาพ

ประถมศึกษา 11.5%
มัธยมต้น 9.8%
มัธยมปลาย/ปวช 10.5%
ปวส./อนุปริญญา 10.5%
ปริญญาตรี 47.4%
สูงกว่าปริญญา 10.4%

อายุ อาชีพ

ประเมินผลกระทบ
ของผู้ปกครอง
ในช่วงเปิดเทอม

ตัวเอง
ต่ำกวา 10,000 บาท 
10,000 -20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท  
30,001 - 40,000 บาท  
40,001 - 50,000 บาท 
50,001 -90,000 บาท 
มากกวา 90,001 ขึ้นไป 

ต่ำกวา 1,000 บาท 
1,000 -2,000 บาท 
2,001 - 3,000 บาท  
3,001 - 4,000 บาท  
4,001 - 5,000 บาท 
มากกวา 5,000 บาทขึ้นไป
รวม 

25.2
25.2
14.0
11.7
10.4
13.5
100.0

9.7
39.2
23.7
12.4
9.2
4.4
1.4

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61
ซื้อบาน
ซื้อรถยนต
คาใชจายชีวิตประจำวัน
รักษาพยาบาล
บุตรหลาน
ชำระหนี้เกา
การลงทุน
ซอมแซมบาน
สินคาคงทน 
สินคาฟุมเฟอย
หนี้รวมเฉลี่ย
%YOY

7.2
34.0
35.6
1.6
21.6

-
-
-
-
-

141,187.88
17.44

7.6
27.7
42.2
3.2
18.8

-
-
-
-
-

182,156.31
29.02

13.1
37.4
36.2
1.2
12.0

-
-
-
-
-

168,154.24
-7.69

12.8
21.1
30.8
4.6
21.7
7.8
1.3
-
-
-

208,691.02
24.11

9.1
34.0
21.0
6.1
21.4
8.4
-

0.1
-
-

211,129.94
1.17

6.2
24.5
25.7
2.6
10.3
14.4
1.9
-

10.8
3.6

251,620.74
19.18

รายได้ หนี้ของผู้ปกครอง (บาทต่อครัวเรือน)

อาชีพเสริม (บาทต่อครัวเรือน)

รอยละ
กทม.และปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ใต

17.0
29.1
22.3
18.3
13.3

ภูมิภาค

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย

สำรวจจำนวน 1,226 ตัวอย่าง (ทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 61

ชาย
49.3%

หญิง
50.7%

มี
63.9%

วัตถุประสงค์
ในการก่อหนี้

ไม่มี
36.1%

21.6%
28.7%

23.1%
14.6%

12.0%

โสด
2.6%

มี
32%

รายได้จาก
อาชีพเสริม

ไม่มี
68%20-29 ปี

30-39 ปี
40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

รอยละ26.1%
19.6%
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จำนวนบุตรที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายโดยรวม
(มูลค่า) ในช่วงเปิดเทอมในปีนี้
เทียบกับปีที่แล้ว

ในปีนี้ท่านจะทำการซื้อสิ่งเหล่านี้ใหม่ หรือไม่
หนวย:รอยละ

หนวย:รอยละ

หนวย:รอยละ

ซื้อใหม ไมซื้อใหม/ใชของเดิม/
ใชของพี่/ของรุนพี่

ชุดนักเรียน
อุปกรณการเรียน เชน สมุด, 
ดินสอ ปากกา
รองเทา/ถุงเทานักเรียน
กระเปานักเรียน
หนังสือเรียน
คอมพิวเตอร/โนตบุค

91.3
78.9

69.8
53.0
35.9
1.3

8.7
21.1

30.2
47.0
64.1
98.7

สัดสวนมูลคาการใชจาย

งบคาเลาเรียน/คาหนวยกิต
งบคาบำรุงโรงเรียน (ตามปกติ)
งบคาบำรุงโรงเรียน (กรณีเปลี่ยนโรงเรียนใหม/แปะเจี๊ยะ)
งบคาหนังสือ
งบคาอุปกรณการเรียน
งบคาเสื้อผา 
งบคารองเทา/ถุงเทา
งบคาบริหารจัดการพิเศษ เชน คาประกันชีวิต ฯลฯ
คาใชจายอื่นๆ 
รวม

หนังสือ
อุปกรณ
การเรียน
ชุดนักเรียน
รองเทา/
ถุงเทา

27.4
21.4

30.4
28.0

35.1
40.4

28.9
40.3

37.4
38.2

40.7
31.7

ป 56
36.2
8.4
35.2
5.1
3.4
8.4

2.8
0.4

100.0

ป 57
26.5
8.8
30.3
5.2
3.3
9.3

1.7
14.9
100.0

ป 58
29.5
10.0
35.1
7.8
4.8
8.9

2.1
1.7

100.0

ป 59
40.1
6.7
29.1
5.5
6.5
4.0

5.4
2.6

100.0

ป 60
42.8
6.6
28.2
5.1
5.9
3.9
2.4
5.2
0.0

100.0

ป 61
16.3
6.4
1.2
8.1
17.8
21.1
16.2
11.6
1.2

100.0

แพงขึ้น ถูกลงไมเปลี่ยน
แปลง

โครงสร้างการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม ทัศนะต่อราคาสินค้า
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวม
16,407.11 บาท

หนวย:รอยละ

งบประมาณที่ใช วางแผนการใชจาย 
เทียบกับป 60

คาเลาเรียน/คาหนวยกิต
คาบำรุงโรงเรียน (ตามปกติ)
คาบำรุงโรงเรียน(กรณีเปลี่ยน
โรงเรียนใหม/แปะเจี๊ยะ)
คาหนังสือ
คาอุปกรณการเรียน
คาเสื้อผา 
คารองเทา/ถุงเทา
คาบริหารจัดการพิเศษ เชน
คาประกันชีวิต ฯลฯ

71.2
28.1
5.2

35.5
78.1
92.4
71.0
51.9

99.1
15.9
1.5

67.1
62.0
84.9
72.7
44.8

13,894.83
2,133.04
9,138.63

1,642.34
1,928.79
1,262.20
772.32

1,685.63

16,289.11
2,233.62
9,877.05

1,833.79
1,103.44
1,900.10
978.13

1,553.20

57.4
35.5
91.9

53.2
33.9
63.6
49.9
14.5

23.9
9.9
1.6

26.3
42.1
26.5
26.4
16.1

ไมเปลี่ยน
แปลงลดลงเพิ่มขึ้นรอยละของคนตอบ คาใชจาย(บาท)

ป 60 ป 61 ป 60 ป 61
18.7
54.7
6.5

20.5
24.0
9.9
23.7
69.4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่าเรียนของบุตร

เพิ่มขึ้น
47.9%

1 คน
43.2%

2 คน
52.6%

3 คน
3.9%

4 คนขึ้นไป
0.3%

เพิ่มขึ้น
มาก
7.6%

เท่าเดิม
17.0%

น้อยลง
15.0%

น้อยลง
มาก

12.5%

ประเมินการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
(ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาเข้าปี 1 ในระดับมหาวิทยาลัย)
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หนวย:รอยละ

หนวย:รอยละ

หนวย:รอยละ

จำนำทรัพยสิน 
กูเงินในระบบ 
กูเงินนอกระบบ 
ยืมญาติพี่นอง
เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต 
เสี่ยงโชค
ผอนชำระเปนงวดๆ
ใหพักการเรียนไปกอน

ป 57
23.5
16.3
29.0
18.3
12.3
0.6
0.0
0.0

ป 58
27.3
12.5
18.7
27.5
13.6
0.5
0.0
0.0

ป 59
32.8
9.4
21.3
21.5
10.0
0.2
4.8
0.0

ป 60
27.9
18.3
13.1
14.4
16.8
3.7
4.7
1.2

ป 61
23.1
18.1
8.3
17.8
14.7
5.0
9.3
3.6

เงินเดือน
เงินออม
โบนัส/รายไดพิเศษ
อื่นๆ

ป 57
32.5
51.7
15.6
0.3

ป 58
47.5
41.4
11.1
0.0

ป 59
50.5
42.0
7.5
0.0

ป 60
46.1
41.0
12.8
0.0

ป 61
26.9
68.5
4.6
0.0

มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมหรือไม่

ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านการศึกษา

เปรียบเทียบรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยช่วงเปิดเทอม

มูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม
(ล้านบาท)

เปรียบเทียบมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมหรือไม่

มีเพียงพอ 59.2 มีไม่เพียงพอ 40.8

แหลงที่มาของเงิน

ต่ำกวา 10000 บาท
10000-20000 บาท
20001-30000 บาท
30001-40000 บาท
40001-50000 บาท
50001-90000 บาท
มากกวา 90000 
บาทขึ้นไป

ต่ำกวา
10000
บาท
60.2
62.0
42.8
30.3
33.0
48.1
23.5

10000-
20000
บาท
23.7
16.7
19.7
23.0
18.8
20.4
29.4

20001-
30000
บาท
14.4
13.8
22.8
11.8
17.0
14.8
11.8

30001-
40000
บาท
0.8
3.5
6.6
10.5
10.7
7.4
5.9

40001-
50000
บาท
0.8
1.3
1.7
7.2
8.0
3.7
0.0

50001-
90000
บาท
0.0
2.7
5.9
11.2
10.7
5.6
11.8

มากกวา 
90000

บาทขึ้นไป
0.0
0.0
0.7
5.9
1.8
0.0
17.6

รวม

100
100
100
100
100
100
100

แหลงที่มาของเงิน

หนวย:รอยละ

หนวย:รอยละ

มีเพียงพอ
มีไมเพียงพอ

ป 57
40.8
59.2

ป 56
49.2
50.8

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเรงรัดในดานการเรียนมากไป
ขอสอบวัดมาตรฐานไมอิงกับหลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนครู/อาจารยมีนอยไมเพียงพอตอความตองการ
ตองมีการเรียนพิเศษ เพิ่มเติมเพื่อแขงขันเรียนตอ
สถานศึกษาอยูไกล เดินทางลำบาก
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู/อาจารยลดลง
หลักสูตรการศึกษาเนนศีลธรรมและจริยธรรมของนักเรียน/นักศึกษานอย
ไมมีโอกาสใหลูกหลานเรียนสถาบันการศึกษาที่ดี
ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพครู/อาจารย

ไมมีปญหา
13.1
13.5
9.2
6.2
7.9
9.9
10.5
2.9
9.8

นอย
29.3
31.4
35.2
35.9
39.4
36.3
42.5
41.7
43.9

ปานกลาง
15.5
17.3
20.0
25.0
22.4
24.7
18.6
28.0
30.8

มาก
42.1
38.8
35.6
32.9
30.3
29.1
28.4
27.4
15.5

ป 58
63.9
36.1

ป 59
48.7
51.3

ป 60
46.9
53.1

ป 61
59.2
40.8

เงินสะพัด
%YoY

2553
38,377.35

n.a.

2554
40,590.67

5.77

2555
43,562.78

7.32

2556
46,124.55

8.31

2557
47,145.50

2.21

เงินสะพัด
%YoY

2558
48,040.18

1.90

2559
49,145.10

2.30

2560
50,196.81

2.14

2561
52,254.88

4.10

คาใชจาย
รายได
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ท่านคิดว่าระบบการศึกษาของประเทศไทย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขมากน้อยเพียงใด

ท่านคิดว่าโรงเรียนของประเทศไทยมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกันหรือไม่

ทัศนะต่อระบบ
การศึกษาไทยในปัจจุบัน 
เทียบกับเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา

การเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลาน

มีวิธีแก้ไขอย่างไร
เมื่อบุตรหลานติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ /เกมส์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์/เกมส์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต

เทากัน
73.9
96.6
87.5
70.5
99.4

ไมเทากัน
26.1
3.4
12.5
29.5
0.6

ภูมิภาค

Smart phone
เครื่องเลนเกมสที่บาน
เกมสออนไลน
Tablet
เกมสพกพาขนาดเล็ก
เกมสตู

เลน (%)
87.8
36.7
35.3
27.7
12.2
10.2

เสีย (%)
31.9
45.9
33.1
32.3
13.6
29.1

ไมเสีย (%)
68.1
54.1
66.9
67.7
86.4
70.9

ไมเลน (%)
12.2
63.3
64.7
72.3
87.8
89.8

เปดเทอม
ชม./วัน
1.85
1.14
0.69
0.91
0.96
0.71

ปดเทอม
ชม./วัน
3.38
2.35
1.24
1.82
1.86
1.53

หนวย:รอยละ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานภาษาในกลุมอาเซียน
ดานจริยธรรม
ดานวิชาชีพ
ดานวัฒนธรรมในกลุมอาเซียน
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาอังกฤษ

ไมตองปรับ
10.9
11.3
19.1
11.6
8.3
10.1
28.0

นอย
16.9
23.5
25.2
26.2
24.2
31.7
28.4

ปานกลาง
33.7
31.7
31.5
38.7
44.3
37.8
26.0

มาก
38.5
33.5
24.2
23.5
23.2
20.4
17.6

สิ่งที่ตองการใหปรับปรุง

สงเสริมทักษะดานจริยธรรม มารยาทใหแกนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เสริมสรางกิจกรรมตางๆ ใหแกนักเรียน

เท่ากัน
86.4%

ไม่เท่ากัน
13.6%

ดีขึ้นมากที่สุด
15.5%

ดีขึ้น
37.8%

ไม่แตกต่าง
28.4%

ปานกลาง
34.8%มาก

25.8%

จำกัดเวลาในการเล่น
ให้คำแนะนำถึงข้อดีข้อเสีย

ให้เล่นในเฉพาะวันหยุด/ปิดเทอม
ไม่ให้ใช้เลย

เพิ่มกิจกรรมพิเศษให้ฝึกฝน

น้อย
25.2%

ไม่ต้อง
ปรับปรุงเลย

14.2%

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไมเทาเทียมกัน เพราะ
 นโยบายผูบริหาร                            32.5 %
 การเรียนการสอนไมเหมือนกัน             22.5 %
 การพัฒนาการศึกษาไมเหมือนกัน             20.0 %
 ความเอาใจใสในการสอนไมเทาเทียมกัน     15.0 %
 มาตรฐานตางกัน                             10.0 %

ระดับคะแนน 7.89 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10.0 คะแนน

ระดับความพึงพอใจในการปฏิรูป
ดานการศึกษาของรัฐบาล
ระดับคะแนน 7.98 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 10.0 คะแนน

การเลนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

เวลาเฉลี่ย เลนแลวทำให
เสียการเรียนหรือไม

30.6%
41.9%

19.1%
6.6%

1.7%

แย่ลง
8.5%

แย่ลงมาก
5.6%

ไม่มีความเห็น
4.3%
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การเรียนเสริมของบุตรหลาน การเรียนพิเศษเพิ่มเติม
มีความจำเป็นหรือไม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนเสริม

ความคิดเห็นประเด็นอื่นๆ เก่ียวกับการศึกษา

2.6

2.0 90.2 0.0 6.0

ยายไป
โรงเรียน
ที่ถูกกวา
96.6

ใหออกมา
หางานทำ
0.0

อื่นๆ

0.8

ใหหยุด
เรียน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
28.4

กลาง
39.9

เหนือ
4.5

ใต
30.634.1

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หนวย:รอยละ

ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษเพิ่มต่อปี 

ไมเพียงพอสำหรับการแขงขัน
เรียนไมรูเรื่อง/ไมเขาใจ
ตองการใหได
เกรดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น
เรียนตามเพื่อน/ตามแฟชั่น
เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เพื่อเปลี่ยนโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน
เพื่อเตรียมสอบเลื่อนชั้น

อนุบาล
8.7
12.5(2)
7.7

0.0
9.6
0.0
59.6(1)
1.9

ประถม
44.0(1)
13.2
26.8(2)

0.4
8.8
1.6
2.0
2.4

มัธยม
ตน
43.0(1)
10.6
22.5(2)

2.1
15.5
0.7
2.1
3.5

มัธยม
ปลาย
38.1(2)
4.0
44.6(1)

0.0
3.2
2.5
3.2
4.3

มหาวิทยาลัย
31.6(1)
7.9
28.9(2)

0.0
18.4
0.0
13.1
0.0

อนุบาล
ประถม
มัธยมตน
มัธยมปลาย
มหาวิทยาลัย

รอยละของ
ผูที่ตอบวา
เรียนในรร.

ไมพอ

ความเพียงพอในการเรียนในโรงเรียน

ผลต่อการศึกษา ผลที่ได้รับ

กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด

การเรียนพิเศษเพิ่มเติม

ส่งผลน้อย
35.7% ส่งผลปานกลาง

25.8%
ส่งผลมาก
25.5% ไม่ส่งผลเลย

13.0%

92.4 7.6
86.4 13.6
74.8 25.2
77.9 22.1
96.8 3.2

12.7 87.3
59.6 40.4
55.4 44.6
65.5 34.5
51.4 48.6

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

เพียงพอ ไมเพียงพอ เรียน ไมเรียน

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

13.6 86.4
60.1 39.9
56.4 43.6
64.9 35.1
50.2 49.8

จำเปน ไมจำเปน

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

ในปัจจุบันบุตรหลานของท่านเรียนหนักเกินไปหรือไม่

ผลต่อการศึกษา
จากประเด็นต่างๆ เหล่านี้

หลักสูตรการเรียนในปัจจุบันของบุตรหลานของท่าน
ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อตัวเด็กเอง

26.3
18.6
29.5
22.0
11.7

12.9
40.6
33.1
41.4

39.0

89.9 10.1

95.7 4.3

60.8
40.8
37.4
36.6
49.3

หนักเกินไป ไมหนักเลย กำลังดี

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

หนี้สิน

72.2
72.9
62.7
63.3
65.2

2.8
4.2

11.8
10
13

25
22.9
25.5
26.7
21.7

หนักเกินไป ไมหนักเลย กำลังดี หนักเกินไป ไมหนักเลย กำลังดี

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

14.1
12.5
21.2
14.3
5.5

15.6
44.7
38.4
47.2

42

70.4
42.8
40.4
38.5
52.5

มหาวิทยาลัย
มัธยมปลาย

มัธยมตน
ประถม
อนุบาล

60
37.0
53.8
70.8
79.7
55.4

61
3.2
22.1
25.2
13.6
7.6

เรียนในรร.
เพียงพอ
(เฉลี่ย
ตอป)
5,165.12
6,022.84
6,022.84
5,660.09
15,062.50

เรียนในรร.
ไมเพียงพอ
(เฉลี่ย
ตอป)
8,138.03
9,261.90
9,261.90
11,285.48
11,842.86

คาเรียน
พิเศษ

โดยรวม
(2)

8,071.03
7,439.93
8,439.93
11,905.71
14,484.62

คา
เลาเรียน
ตอป
(1)

15,118.20
16,991.46
19,008.33
29,944.70
48,779.34

(2)
คิดเปน
รอยละ
(1)
53.4
43.8
44.4
39.8
29.7

ภาวะ
เศรษฐกิจ
ปจจุบัน

รอยละของผูที่ตอบ
มากและมากที่สุด
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ผูกูไมทราบขอมูลโครงการ
ผูกูขาดคุณสมบัต ิเชน สถาน
ประกอบการไมไดเขารวมโครงการ
ผูกูหนี้สูงจนไมสามารถเขารวมโครงการได
อื่นๆ
รวม

รอยละ
36.7
31.7

31.3
0.3

100.0

เหตุผล
เปนการผอน
ทำใหหนี้ลดลง
เปนการหักจาก
เงินเดือน
รวม

รอยละ
51.9

48.1

100.0

เหตุผล

ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ

การใช้เงินกู้ยืมในโครงการให้
เงินกู้ของรัฐบาลในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา(กยศ.) 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
ในด้านการศึกษาในปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงด้าน
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน

โครงการให้เงินกู้ของรัฐบาลในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา (กยศ.) มีความสำคัญหรือไม่

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
จะช่วยลดปัญหาหนี้คงค้างได้

โครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติจะ
ช่วยลดปัญหาหนี้คงค้างได้หรือไม่

หนวย:รอยละ

ทุกภาคสวนควรรวมกันแกไขปญหาดานการศึกษา
การเรียนการสอนในปจจุบันไมสงเสริม/กระตุนใหเด็กแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเด็กเอง
ควรกำหนดเกณฑอัตราสวนระหวางครูกับเด็กที่เรียนในแตละหอง
ความรูที่เรียนมาไมเพียงพอสำหรับการสมัครงาน
การเรียนสูงทำใหมีโอกาสไดงานมากขึ้น
ควรเปลี่ยนแปลงการวัดผลการเรียนการสอนในหลายดาน
การเรียนการสอนของไทยในปจจุบันไมเนนการคิดแบบเปนเหตุเปนผล เนนการทองจำและนำไปตอบ
งบประมาณของภาครัฐในการพัฒนาเด็กมีนอย
งบในการบริหารจัดการในงานโรงเรียนมากกวางบในการพัฒนามาก
หลักเกณฑมาตรฐานเดียวกันในการวัดผลเด็กทุกคน
เยาวชนในปจจุบันขาดทักษะในการดำรงชีวิต
บุคลากรทางการศึกษาไมสามารถดึงความสามารถของเด็กแตละคนออกมาได
เยาวชนในปจจุบันไมรูความถนัดของตนเอง
คุณภาพการศึกษาไทยยังไมเทาเทียมกันในแตละพื้นที่

ไมมีปญหา
6.1
17.0
5.3
7.0
9.4
4.3
6.5
8.2
6.3
0.8
4.7
6.0
6.5
4.2

นอย
33.9
26.8
34.0
32.0
36.0
35.7
35.5
40.1
41.0
45.1
40.5
44.1
47.7
48.6

ปานกลาง
15.5
15.7
21.1
24.8
18.4
24.5
25.0
18.9
21.8
23.2
24.5
20.2
18.8
30.9

มาก
44.5
40.4
39.6
36.3
36.2
35.5
32.9
32.9
30.9
30.8
30.2
29.6
27.1
16.3

ไมชวยเลย
10.2%

นอยลงมาก
10.3%

นอยลง
13.7%

เทาเดิม
29.0%

มากขึ้น
16.3%

มากขึ้นมาก
20.5%

1. ดูแลคาใชจายสำหรับคาเลาเรียน/คาหนวยกิต ใหเหมาะสมกับคุณภาพ และจำนวนบุคลากร
2. ควรจัดงบประมาณเงินทุนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีการตรวจสอบการใช
ใหเกิดประสิทธิผล
3. พัฒนาหลักสูตร และครูผูสอนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศ
4. สนับสนุนงบประมาณทุนเรียนฟรี
5. อบรมและปลูกฝงใหบุคลากรทางการศึกษาตองมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในความเปนครู

1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศใหมีประสิทธิผล
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทางการศึกษาอยางจริงจัง
3. ปลูกฝงการมีจริยธรรม คุณธรรม ใหกับบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาเนื้อหาของการเรียน ใหสอดคลองกับการทำงานตอ เนนการใช
ความคิด การฝกปฏิบัต ิเพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
30.8

กลาง
22.7

เหนือ
22.8

ใต
28.276.7

กรุงเทพฯและปริมณฑลรอยละของผูที่ตอบ
มากและมากที่สุด

ช่วยได้น้อยมาก 10.3%
   ช่วยได้น้อย 13.7%
             เห็นด้วยปานกลาง 29%
   ช่วยได้มาก 16.3%
      ช่วยได้มากที่สุด 20.5%
ช่วยไม่ได้เลย 10.2%

ไม่สำคัญเลย
11.6%

ไม่มี
69.8%

มี 1-2 คน
30.2%

มากที่สุด
17.3%

มาก
17.6%

น้อย
10.7% น้อยมาก

8.4%
ปานกลาง
34.3%
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
ผูอำนวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหา- 

วิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา ดัชนี 
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคในเดือนเม.ย.
61 ที่ปรับตัวดีขึ้นมาอยูในระดับสูงสุด 
ในรอบ 40 เดือน นับตั้งแต ม.ค.58 
เปนตนมา ทั้งนี้ยังตองติดตามตอไปวา 
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคจะปรับตัวดี 
ขึ้นตอเนื่องหรือไมในอนาคต เนื่องจาก 
ปจจัยเสี ่ยงของเศรษฐกิจโลก และ 
เศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู

อยางไรก็ดี การท่ีดัชนีความเช่ือม่ัน 
ผู บริโภคที ่เร ิ ่มกลับมาปรับตัวดีข ึ ้น 
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 นับตั้งแตเดือน 
มี.ค.นั้น เปนเพราะผูบริโภคเริ่มมีความ 
เช่ือม่ันตอภาวะเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
มากขึ้น เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจ 
โลกที่เริ่มคลายตัว ทั้งจากกรณีเงินบาท 
ที่ไมแข็งคาลงไปแตะระดับ 30 บาท/ 
ดอลลาร, ปญหาการเมืองระหวางประเทศ 
เร่ิมคล่ีคลาย ไมวาจะเปนกรณีของสหรัฐ 

ผ
กับจีน, รัสเซียกับสหรัฐ และเกาหลีเหนือ 
กับเกาหลีใต

นอกจากน้ีการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ำ 
ทั่วประเทศตั้งแตตนเดือนเม.ย.61 ชวย 

ทำใหมีการจับจายใชสอยมากขึ ้นใน 
สวนของเศรษฐกิจฐานราก จากเดิมที่มี 
เพียงการชวยเหลือในเร่ืองบัตรสวัสดิการ 

แหงรัฐ ประกอบกับราคาสินคาเกษตร 
และปศุสัตวในบางรายการเริ่มปรับตัว 
ดีขึ้นบาง จึงทำใหเร่ิมมีเม็ดเงินกลับเขา 
มาในภาคเกษตร ขณะท่ีดานการสงออก 

ยังคงเปนปจจัยหนุนที่สำคัญ โดยผู 
ประกอบการ SME เร่ิมรับรูคำสั่งซื้อ 
และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจาก Supply Chain 

แต่ในรอบเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ต่างๆ กลับ 
พลิกผันเหมือนหนังคนละม้วนครับ ความกังวล 
ต่างๆ เรื่องคลายตัวลงอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความตึงเครียด   
ระหว่าง 2 เกาหลีที่ลามไปถึงปัญหาที่เกาหลีเหนือ 
ปีนเกลียวกับสหรัฐได้จบลงอย่างสันติวิธีและ 
สวยงาม โดยในวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งโลก 
ต้องบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกที่เกิด
การพบปะและประชุมอย่างเป็นทางการระหว่าง 
นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และ 
ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของเกาหลีใต้  
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.
ปรับตัวดีขึ้นสูงสุดในรอบ 40 เดือน
จับตาเศรษฐกิจไทย
หลังปัจจัยเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
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สวนภาคการทองเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยว 
ของ เชน โรงแรม มัคคุเทศก โลจิสติกส 
นั้น จะเห็นเม็ดเงินที่เริ่มกระจายตัวลง 
ไปยังภาคเศรษฐกิจตางๆ มากขึ้น

อาจารยธนวรรธน ยังกลาวอีกวา 
หากผูบริโภคกลับมามีความมั่นใจอยาง 
ตอเนื่อง ทั้งสถานการณเศรษฐกิจและ 
สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ 
และตางประเทศ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ 
ไทยเริ่มฟนตัวแบบกระจายตัวมากขึ้น 

ภายในไตรมาส 2 ของปนี้ จะสงผลให 
ผูบริโภคเริ่มกลับมามีความมั่นใจในการ 
บริโภคสินคาและบริการมากขึ้นในชวง 
ครึ่งหลังของปนี้ ซึ่งจะมีสวนสำคัญที่ 
ทำใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางเดนชัด 
ขึ้นไดในชวงปลายไตรมาส 2 และเปน 
ปจจัยที่ชวยหนุนใหเศรษฐกิจไทยในปนี้ 
มีโอกาสเติบโตไดที่ระดับ 4.2 - 4.4%

"เราคาดวาไตรมาส 1 GDP จะโต 
ได 4.0-4.2% หรือเฉลี่ยที่ 4.1% ขณะ 

ที่ไตรมาส 2 สถานการณจะดีขึ้นจาก 
ภาคสงออกและการทองเที่ยว ซึ่งจะ 
ทำใหชวงครึ่งปแรก GDP เติบโตไดราว 
4.1 - 4.2% จะเห็นวาความเชื่อมั่นใน 
อนาคตของประชาชนเริ่มดีขึ้น มีการ 
จับจายใชสอยมากขึ้นสะทอนจากดัชนี 
การซื้อที่อยูอาศัย, รถยนต และการ 
ทองเที่ยว สวนครึ่งปหลังคาดวา GDP 
จะโตไดราว 4.4 - 4.6% โดยเศรษฐกิจ 
มหภาคจะคอยๆ ฟนตัว และความ 

Photo : By Sohn JiAe (http://www.korea.net)
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เชื่อมั่นผูบริโภคจะฟนตัวอยางโดดเดน 
ในชวงไตรมาส 4" 

สถานการณ์การเมือง 
ต่างประเทศคลี่คลาย – 
สัญญานเศรษฐกิจโลก 
ฟื้นตัวกำลังมา

ปลายเด ือนเมษายนที ่ผ านมา 
ผูคนทั่วโลกหายใจไมทั่วทองเกี่ยวกับ 
ความผันผวนและความไมแนนอนของ 
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะ 
เศรษฐกิจโลกเผชิญกับขาวความวุนวาย 
ทางการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 
ปญหาขอพิพาทระหวางเกาหลีเหนือ 
กับเกาหลีใต และปญหาความตึงเครียด 
ระหวางสหรัฐกับรัสเซียผานเรื่องของ 
ซเีรีย อีกทั้ง ยังเหนื่อยลากับปญหา 
สงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน  
จนทำใหนักวิเคราะหดานเศรษฐกิจตาง 
พากันกังวลวาเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟน 
ตัวอยางตอเน่ือง อาจจะตองสะดุดหยุด 
ลงแลวกลับมาชะลอตัวลงอีกครั้ง

แตในรอบเดือนท่ีผานมา สถานการณ 
ตางๆ กลับพลิกผันเหมือนหนังคนละ 
มวนครับ ความกังวลตางๆ เร่ืองคลายตัว 
ลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ปญหาความตึงเครียดระหวาง 2 เกาหลี 
ท่ีลามไปถึงปญหาท่ีเกาหลีเหนือปนเกลียว 
กับสหรัฐไดจบลงอยางสันติวิธีและสวย 
งาม โดยในวันที่ 27 เมษายนที่ผานมา 
ท้ังโลกตองบันทึกเหตุการณประวัติศาสตร 
ของโลกท่ีเกิดการพบปะและประชุมอยาง 
เปนทางการระหวาง นายคิม จองอึน 
ผูนำเกาหลีเหนือ และประธานาธิบดี 

มุน แจอิน ของเกาหลีใต ที่หมูบาน 
ปนมุนจอม ในเขตปลอดทหารฝงเกาหลีใต 
ซึ่งหลังการประชุม สองผูนำเกาหลีได 
ลงนามและออกแถลงการณรวมกันวา 
จะขอยุติสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี 
เปนการถาวร ซ่ึงรวมถึง การยุติกิจกรรม 
ใดๆ ก็ตามที่จะสรางความเปนปรปกษ 
ระหวางสองชาติ ซึ่งหลังจากนี้ทั้งสอง 
ฝายจะตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรวมกัน 
ในรายละเอียดอีกครั้ง กอนจะรางสนธิ- 
สัญญาสันติภาพเพื่อใหผูนำทั้งสองฝาย 
ไดลงนามรวมกันอีกครั้ง ทำใหสงคราม 
เกาหลียุติลงอยางเปนทางการ หลังกิน 
เวลายาวนานมากวา 65 ป

ผูนำทั้งสองยังเห็นชอบที่จะทำให
คาบสมุทรเกาหลีเปนเขตปลอดจาก 
อาวุธนิวเคลียร ลดปริมาณอาวุธใน 
ภูมิภาคเพ่ือลดความตึงเครียดทางทหาร 
เปล ี ่ยนเขตปลอดทหารให เป นเขต 
สันติภาพดวยการหยุดเผยแพรการ 
โฆษณาชวนเชื่อ จัดงานรวมญาติสอง 
เกาหลี ผลักดันใหเกิดการเจรจา 4 ฝาย 

โดยมีจีนกับสหรัฐเขารวมดวย
และทั ้งโลกกำลังจับตามองการ 

ประชุมครั้งประวัติศาสตรอีกครั้งหนึ่ง 
ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ ้นในวันที่ 12 
มิถุนายนนี้ ที่ประธานาธิบดีโดนัลด 
ทรัมป ของสหรัฐจะพบกับประธานาธิบดี 
เกาหลีเหนือ จะประชุมพบปะกันอยาง 
เปนทางการที่ประเทศสิงคโปร โดย 
ทางการสหรัฐผ านร ัฐมนตร ีว าการ 
กระทรวงตางประเทศ เสนอวาหาก 
เกาหลีเหนือมีนโยบาย และทาทีมุงมั่น 
ในการปลดอาวุธนิวเคลียรเปนการ 
ถาวร รัฐบาลสหรัฐก็พรอมชวยเหลือ 
ในการพัฒนาเกาหลีเหนือใหกาวไปสู 
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และยก 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให 
ดีขึ้น ในระดับเทียบเทากับเกาหลีใต

แนนอนครับวา ขาวสันติภาพที่ 
เก ิดข ึ ้นอย างรวดเร ็วและงดงามใน 
คาบสมุทรเกาหลีในครั้งนี้ เปนสัญญาณ 
ที ่ด ีต อการฟ นตัวของเศรษฐกิจโลก 
เพราะโลกจะหมดความกังวลเกี่ยวกับ 
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สงคราม โดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร 
หรือการใชกำลังทหารในคาบสมุทร 
เกาหลี ซึ่งนอกจากจะเปนผลดีตอ 
เศรษฐกิจโลกแลว ยังเปนผลบวกอยาง 
มากตอเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะ 
เศรษฐกิจของเกาหลีใต เอเชียตะวันออก 
และอาเซียนอยางยิ ่ง  เพราะจะหมด 
ความวิตกกังวลเกี ่ยวกับการสงออก 
และการทองเที่ยวของภูมิภาคเหลานี้ 
ซึ่งเปนผลดีตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ไทยในท่ีสุด ท้ังน้ี กองทุนการเงินระหวาง 
ประเทศ (IMF) ไดแสดงความเห็นในตน 
เดือนนี้วา ภาพรวมของเศรษฐกิจใน 
เอเชียในปจจุบันคอนขางแข็งแกรง แต 
เอเชียยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีธนาคาร 
กลางทั่วโลกเริ่มดำเนินนโยบายคุมเขม 
ทางการเงิน รวมทั้งการที่ตลาดเขาสู 
ระยะพักฐาน และนโยบายกีดกันทาง 
การคา โดย IMF คาดการณวาเศรษฐกิจ 
ในเอเชียจะขยายตัวราว 5.6% ในปนี้ 
และปหนา

นอกจากนี้ ในรอบเดือนที่ผานมา 
ความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามการคา 
ระหวางสหรัฐกับจีนไดคลายตัวลงเชน 
กัน เนื่องจากไมมีประเด็นความขัดแยง 
ใหมทางการคา หรือภาษีการคาระหวาง 
ประเทศของสหรัฐกับจีน อีกทั้งทางการ 
ของทั้งสองประเทศก็ไมไดมีการออก 
ขาวตอบโตกันไปกันมาเหมือนชวง 2 
เดือนที่ผานมา ทำใหบรรยากาศการคา 
โลกเริ่มลดความตึงเครียดลง อยางไร 
ก็ตาม ทั่วโลกยังเชื่อวาการกีดกันทาง 
การคานาจะยังคงเกิดขึ้นบาง แตคงไม 
รุนแรงนัก ท้ังน้ี ลาสุดสำนักงานนโยบาย 

และยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 
เปดเผยวา ไทยนาจะไดประโยชนสงคราม 
การคา เนื่องจากสัดสวนการสงออก 
ของไทยสงออกไปยังสหรัฐมากกวาที่ 

สงไปจีน สงผลทางบวกที่สหรัฐอาจนำ 
เขาจากไทยทดแทนจีน ซึ่งมีผลมากกวา 
ทางลบจากการอยู ในหวงโซการผลิต 
ของจีน โดยภาพรวมการสงออกไทย 
จะไมไดรับผลกระทบ และยังคงไดรับ 
ประโยชนคิดเปนมูลคา 120-1,195 ลาน 
เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย 
ประเมินวาสถานการณสงครามการคา 
ระหวางสหรัฐและจีนมีแนวโนมคล่ีคลาย 
และคาดวาทั ้งสองประเทศจะเจรจา 
ตกลงกันในที่สุด

การที ่ปจจัยเสี ่ยงทางเศรษฐกิจ 
ของโลกลดลง ทำใหทุกฝายเชื่อวานับ 
จากวินาทีนี้เปนตนไป เศรษฐกิจโลกนา 
จะฟนตัวขึ้นเปนลำดับ และฟนตัวอยาง 
ตอเนื่อง ซึ่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตรา 
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศ 

ตางๆ คงจะเริ่มเกิดขึ้นในปนี้ ซึ่งเปน 
เคร่ืองยืนยันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนี้ ราคาสินคาโภคภัณฑ ราคา 
น้ำมัน ราคาทองคำ และดัชนีราคาหุน 

ของทั่วโลกจะปรับสูงขึ้น หรือทรงตัว 
ในระดับสูง ซึ่งนาจะสงผลตอความ 
มั่งคั่งของผูคนทั้งโลก ทำใหการคาขาย 
ระหวางประเทศนาจะเริ่มคึกคักมากขึ้น

บรรยากาศที่ดีขึ ้นของโลกจะสง 
ผลในเชิงบวกตอการฟนตัวของประเทศ 
ไทย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมฟนตัว 
ขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการที่ 
คาเงินบาทเริ่มออนคาลง นาจะทำให 
การสงออกและการทองเที่ยวของไทย 
ขยายตัวไดดีในปนี้ โดยการสงออกนา 
จะขยายตัวไดใกลเคียง 8% และนัก 
ทองเที่ยวตางชาตินาจะเขามาเที่ยวใน 
ประเทศไทยไดอยางนอย 38 ลานคน 
ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจไทยโตเกิน 4% ได 
คอนขางแนนอนครับ

แน่นอนครับว่า ข่าวสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่าง 
รวดเร็วและงดงามในคาบสมุทรเกาหลีในครั้งนี้ 
เป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
เพราะโลกจะหมดความกังวลเกี่ยวกับสงคราม 
โดยเฉพาะสงครามนิวเคลียร์หรือการใช้กำลังทหาร
ในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อ 
เศรษฐกิจโลกแล้ว ยังเป็นผลบวกอย่างมากต่อ 
เศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ 
เอเชียตะวันออก และอาเซียนอย่างยิ่ง  
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ปจจุบันประเทศไทยเปนสมาชิกความตกลง 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ (FTAs) 
ทั้งหมด 11 ฉบับ โดยขอบทในความตกลง 

การคาและการลงทุนระหวางประเทศหลายฉบับกำหนด 
พันธกรณีใหประเทศสมาชิกจัดตั้งหนวยงาน หรือคณะ 
กรรมการรวมกันในการแกไขปญหาและอำนวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงฯ เชน ความ 
ตกลงการคาเสรีไทย - นิวซีแลนด กำหนดใหประเทศ 
สมาชิกจัดตั้ง Joint SPS Committee ที่มาจากผูแทน 
ของประเทศสมาชิก ทำหนาที่ในการสรางความผสมผสาน 
กลมกล ืนของมาตรการส ุขอนาม ัยและส ุขอนาม ัยพ ืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) เปนตน

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลง 
การคาเสรีของประเทศไทยมีการทำงานอยางแยกสวน 
ขาดการบูรณาการ ซึ่งบางกรณี ขอบทของความตกลง 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ (FTAs) มีความ 
เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน อาทิ ขอบทดานสิ่งแวดลอม 
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเชื่อมโยงกับขอ 
บทดานทรัพยสินทางปญญา เรื่องสิทธิบัตรการคุมครอง 
พันธุพืช ซึ่งเกี่ยวของกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมและกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
ซึ ่งยังไมมีกระบวนการรองรับการทำงานรวมกันในเรื ่อง 

â´Â

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

สำนักพัฒนาองคความรู

ดังกลาว การทำงานอยางแยกสวนของหนวยงานภาครัฐ 
ของไทยอาจนำไปสู ประเด็นขอพิพาทระหวางประเทศ 
เรื่องการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงฯ และทำให 
เกิดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
เปนผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น การศึกษา 
โครงสรางเชิงสถาบันเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลง 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศจึงมีความจำเปน 
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงการคาเสรีที ่ 
ประเทศไทยเปนสมาชิกและเตรียมความพรอมในการเขา 
เปนสมาชิกความตกลงฯ ที่มีมาตรฐานสูงอื่น 

สภาพปญหาของการบูรณาการกลไกเชิงสถาบันของ
ประเทศไทยเพื ่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการคา 
และการลงทุนระหวางประเทศทั้งในภาพรวม และเฉพาะ 
ดานที่เลือกศึกษา มีดังนี้

สภาพปัญหาในภาพรวม
กรณีกอนและระหวางการเจรจาความตกลง
ประเทศไทยขาดยุทธศาสตร (Strategy) และแนว 

ทาง (Roadmap) ที่ชัดเจน อาทิ จะเจรจาความตกลง 
การคาเสรีกับประเทศใดกอนหรือหลัง ขาดเปาหมายที่ 
ชัดเจนวาจะทำความตกลงการคาเสรีอะไร กับประเทศใด 
บาง รวมทั้งมีเปาหมายอยางไรในความตกลงนั้นๆ ซึ่ง 

ป

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณี
ตามความตกลงการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ (ตอนที่ 1)
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ความตกลงการคาเสรีน ี ้ เป นเร ื ่องใหญที ่ม ีความสำคัญ 
ควรมีทั้งแผนยุทธศาสตรและแนวทางที่ชัดเจน 

โดยที ่ผ านมาการเจรจาความตกลงการคาและการ 
ลงทุนสวนใหญผูริเริ่ม คือ ขาราชการประจำจากกระทรวง 
พาณิชย (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) ยกเวนใน 
สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ฝายการเมือง 
เปนผูริเริ่มบาง และมีลักษณะนโยบายจากเบื้องบนสูเบื้อง 
ลาง (Top-Down) แตกตางจากประเทศอื่น โดยเฉพาะ 
สาธารณรัฐเกาหลีและสิงคโปรท ี ่ม ีย ุทธศาสตรรวมถึง 
แนวทางที ่ชัดเจนวาจะดำเนินการเจรจากับใครกอนหลัง 
เมื่อใด และตองการอะไรจากความตกลงแตละฉบับ

นอกจากนี้ หัวหนาคณะเจรจาเปนขาราชการประจำ 
โดยสวนใหญกระทรวงพาณิชยเปนผูรับผิดชอบ มีเพียงการ 
เจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดไทย - ญี่ปุน 
(JTEPA) และความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและสหรัฐ 
อเมริกา (Thailand - USA FTA ซึ่งการเจรจาไมประสบ 
ความสำเร็จ) เทานั้นที่หัวหนาคณะเจรจา ไดแก กระทรวง 
การตางประเทศ ทำใหหัวหนาและคณะเจรจาไมสามารถ 
จดจอกับการเจรจาไดอยางเต็มที่ เนื่องจากไมไดทำงาน 
ดานการเจรจาความตกลงแบบเต็มเวลา (Full-time) แต 
ตองทำงานประจำดานอื่นๆ ดวย ซึ่งตางจากกรณีของ 
สาธารณรัฐเกาหลีและสิงคโปรที ่ม ีคณะเจรจาหรือฝาย 
ความตกลงการคาเสรีโดยเฉพาะ แยกออกมาจากงานประจำ 
อื่นๆ

ในขั้นตอนระหวางการเจรจา ขาดความเชื่อมโยงและ 
ประสานงานอยางเปนระบบระหวางฝายเจรจา (ไดแก 
ขาราชการประจำ) ฝายบริหารและฝายการเมืองที่ตองเขา 
มามีสวนรับผิดชอบกับปญหาการเจรจาความตกลงตางๆ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงขาดระบบติดตามและประเมิน 
ผล (Monitoring and Evaluation) ของการเจรจาใน 
ความตกลงตางๆ และควรมีความเชื่อมโยงระหวางฝาย 
ขาราชการประจำและฝายการเมือง นอกจากนี้ ฝายการ 
เมืองไมมีระบบที่ชัดเจนในการนำเอาประเด็นจากการเจรจา 

ความตกลงการคาเสรีสงตอผูบริหารประเทศระดับสูง อาทิ 
รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบถึงสถานการณการ 
เจรจาที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจตอไป

ภาคเอกชนมีบทบาทไมชัดเจน มีความสับสนและ 
ปนเป โดยภาคเอกชนมีบทบาทเขามากดดันมากเกินไปใน 

การเจรจา เนื่องจากทุกวันหลังสิ้นสุดการเจรจาอยางเปน 
ทางการ จะมีการประชุมคณะเจรจาฝายประเทศไทยโดย 
ภาคเอกชนบางกลุ มจะเขาร วมดวยเพื ่อสรุปสาระการ 
ประชุมในแตละวัน ซึ่งทำใหหัวหนาคณะเจรจาและคณะ 
เจรจามีความกดดันและเพิ่มภาระโดยไมจำเปน ในสวนนี้ 
จึงควรมีการจัดองคกร/สถาบันใหเปนระบบอยางชัดเจน 
เชนในกรณีของสาธารณรัฐเกาหลี

กรณีหลังการเจรจาความตกลง
ประเทศไทยขาดกระบวนการตรวจสอบและประเมิน 

(Monitoring amd Evaluation) วาหนวยงานตางๆ ได 
ทำตามพันธกรณีตามที่ไดลงนามไวหรือไม ซึ่งกระบวนการ 
นี้มีทั้งในสาธารณรัฐเกาหลี (ซึ่งไดแก Auditing Office) 
และสิงคโปร รวมถึงขาดการใหขอมูลแกสาธารณะ หรือ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกความ 
ตกลงการค้าและการลงทุนระหว่าง 
ประเทศ (FTAs) ท้ังหมด 11 ฉบับ 
โดยข้อบทในความตกลงการค้าและ 
การลงทุนระหว่างประเทศหลายฉบับ 
กำหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิก 
จัดต้ังหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและ 
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม 
พันธกรณีในความตกลงฯ  
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การประชาสัมพันธเพื ่อใหประชาชนทราบภายหลังการ 
เจรจาวา ผลจากการเจรจาเปนอยางไร สิทธิประโยชนที่ 
ไดรับตามความตกลงนั้นมีอะไรบาง เพื่อใหประชาชนได 
เขาใจและใชประโยชนจากความตกลงอยางเต็มที่

นอกจากนี ้ ประเทศไทยขาดการทำโครงการเพื ่อ 
รณรงคและกระตุน หรือชี้แจงกับผูผลิตใหญนอยในประเทศ 
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากความตกลง เนื่องจากความ 
ตกลงและการปฏิบัติตามความตกลงเหลานี้ อาทิ เรื่อง 
แหลงกำเนิดสินคา (Rules of Origin) มีความซับซอน 
อีกทั้งปญหาทางภาษาที่แบบฟอรมตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 
ซึ ่งประเด็นเหลานี ้สำหรับบริษัทขนาดใหญอาจไมเปน 
ปญหามากนัก แตสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอม (SMEs) กลับเปนสิ่งที่เปนปญหาอยางมาก ซึ่งอาจ 
ทำให SMEs ใชสิทธิประโยชนจากความตกลงคอนขางนอย 
ทั้งนี้ ในกรณีของสาธารณรัฐเกาหลีเกิดปญหา SMEs ใช 
สิทธิประโยชนจากความตกลงในสัดสวนที ่น อยเชนกัน 
ซึ่งทางรัฐบาลไดพยายามตั้งองคกรและผลักดันโครงการ 
ตางๆ เพื่อใหเกิดการใชสิทธิประโยชนจากความตกลงเพิ่ม 
มากขึ้น เชน การสรางเว็บไซตและแอปพลิเคชันเปนภาษา 
เกาหลีเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดงายขึ้น เปนตน

สภาพปัญหาเฉพาะด้าน
1) ทรัพยสินทางปญญา
ประเทศไทยเปนประเทศผูตามที่มีพลวัตในการเปด 

เสรี มีการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางองคกรและการสราง 
สถาบันใหม เพื่อใหสอดคลองตามพันธกรณีความตกลง 
การคาเสรี ทั้งนี้ หนวยงานที่ดูแลทรัพยสินทางปญญาของ 
ประเทศไทยจะมีความแตกตางจากสหรัฐอเมริกาและ 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) โดยในสหรัฐอเมริกามี 
หนวยงานที่กำกับดูแลเกี ่ยวกับวทรัพยสินทางปญญา 2 
หนวยงานใหญ คือ United States Patent Office และ 
U.S. Copyright Office ในขณะที่เกาหลีใตจะมีลักษณะ 
คลายคลึงกับสหรัฐอเมริกา กลาวคือ มีหนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2 หนวยงาน ไดแก Korean Intellectual 
Property Office และ Korea Copyright Commission 
สำหรับประเทศไทย กรมทรัพยสินทางปญญาเปนหนวยงาน 
กำกับดูแลหลักโดยจะมีหนวยงาน และสำนักยอยๆ ดูแล 
เกี่ยวกับประเด็นทรัพยสินทางปญญาเฉพาะเรื่อง เชน กอง 
สิทธิบัตร กองสิทธิบัตรออกแบบ สำนักเครื่องหมายการคา 

สำนักลิขสิทธิ์ เปนตน ซึ่งมีความคลายคลึงกับสิงคโปรที่ 
การกำกับดูแลแบบรวมศูนยอยู ภายในองคกรเดียวกัน 
กลาวคือ มี Intellectual Property Office of Singapore 
เปนผูกำกับดูแลหลัก ซึ่งเห็นวา ประเทศไทยมีการบูรณาการ 
เชิงสถาบันที่มีความเหมาะสมอยูแลว เนื่องจากในอนาคต 
หากประเทศไทยมีการขยายความคุ มครองถึงทรัพยสิน 
ทางปญญาประเภทอื่นก็สามารถกระทำไดงายโดยการตั้ง 
กองขึ้นมาภายใตกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งสงผลใหเกิด 
ความมีประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแล

2) อุปสรรคทางการคาดานเทคนิค
ประเทศไทยมีดำเนินงานที ่เปนการสั ่งงานกันเปน 

ทอดๆ (Top-Down) ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอ 
การปฏิบัติตามพันธกรณีในระยะยาวเนื่องจากกฎเกณฑใน 
เรื่อง TBT ของความตกลง FTA ในปจจุบันไมไดเจรจากัน 
เฉพาะเรื ่องมาตรฐานสินคา แตไดมีการพัฒนาไปอยาง 
ตอเนื่อง อาทิ ในเรื่องของมาตรฐานของภาคบริการ หรือ 

ในกรณีของสาธารณรัฐเกาหลีเกิด 
ปัญหา SMEs ใช้สิทธิประโยชน์จาก 
ความตกลงในสัดส่วนท่ีน้อยเช่นกัน 
ซ่ึงทางรัฐบาลได้พยายามต้ังองค์กร 
และผลักดันโครงการต่างๆ เพ่ือให้ 
เกิดการใช้สิทธิประโยชน์จากความ 
ตกลงเพ่ิมมากข้ึน  
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แกนักลงทุน 

4) บริการทางการเงิน
ประเทศไทยไดนำหลักการของขอบท Prudential 

Measures ซึ่งถือเปนขอยกเวนในการปฏิบัติตามพันธกรณ ี
เพื่อเปดเสรีบริการทางการเงินภายใต GATS มาใชกับ 
ความตกลงการคาเสรีอื่นๆ โดยไมไดตีความใหชัดเจนวา 
มาตรการใดบางถือเปน Prudential Measure ซึ่งแนวทาง 
ดังกลาวก็คลายคลึงกับประเทศอื่น นอกจากนี้ประเทศไทย 
มีการกำกับดูแลตามหนาที ่(Functional Approach) ไมได 
กำกับดูแลเปนแบบรวมศูนย (Integrated Approach) 
ทำใหหนวยงานที ่ร ับผิดชอบตามความตกลงการคาเสรี 
ตองประสานงานกับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของทางการเง ิน 
หลายหนวยงาน กลาวคือ สศค. ซึ่งเปนหนวยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบทางดานบริการทางการเงิน ตองประสานงาน 
กับ ธปท. (กำกับดูแลของธุรกิจธนาคาร) คปภ. (กำกับดูแล 
ของธุรกิจประกันภัย) และ ก.ล.ต. (กำกับดูแลของธุรกิจ 
หลักทรัพย) ซึ่งอาจทำใหการบูรณาการกลไกเชิงสถาบัน 
ภายหลังความตกลงมีผลบังคับใชลาชากวาประเทศอื่นที่มี 
รูปแบบการกำกับดูแลแบบรวมศูนย

มาตรฐานของ Supply Chain ซึ่งมาตรฐานเหลานี้ไมใช 
เปนเรื่องหลักที ่สมอ. รับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียว ทำให 
ประเทศไทยยังไมมีการบูรณาการเชิงสถาบันที ่สามารถ 
รองรับพันธกรณีความตกลง FTA ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเทศไทยจึงมีสถานะเปนประเทศผูตามที่คอยๆ เปดเสร ี
(Follower) จึงมีความจำเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของหลาย 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองดำเนินงานรวมกัน 
แบบบูรณาการเพื่อกำหนดมาตรฐานทางธุรกิจใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานระหวางประเทศ และการเจรจาความตกลง 
FTA ในปจจุบัน 

3) การลงทุน
แมวาประเทศไทยมีการพัฒนาองคกรทั้งในเชิงสถาบัน 

และเชิงกฎหมายเพื ่อใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง 
ประเทศที่ตนเขาผูกพัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสิทธิ 
ประโยชน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดหนวยงาน 
ที ่ทำหนาที ่กำกับดูแลใหกฎหมายภายในสอดคลองกับ 
พันธกรณีของความตกลง FTA ในเรื่องการลงทุน เพื่อ 
ปองกันไมให ม ีมาตรการภายใตกฎหมายไทยที ่ข ัดก ับ 
พันธกรณีความตกลง FTA ในอนาคต รวมถึงยังขาด 
หนวยงานที่ทำหนาที่หลักในการเยียวยาความเสียหายให 
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เมื ่อเอยชื ่อของ “SME 
Development Bank” 
หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาห- 

ก ิจขนาดกลางและขนาดย อมแห ง 
ประเทศไทย (ธพว.) หนึ่งในสถาบันการ 
เงินเฉพาะกิจของรัฐภายใตการกำกับ 
ดูแลของกระทรวงการคลัง และกระทรวง 
อุตสาหกรรม มีหนาที่หรือพันธกิจชวย 
เหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือ ผูประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ี 
เปรียบไดกับฟนเฟองขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ไทยใหเติบโต

จากขอมูลประมาณการณทาง 
เศรษฐกิจ ศึกษาโดย ศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอ 
การคาไทย อยางไรก็ดี แนวโนมการ 
เติบโตของ SMEs ไทยป 2564 หรือ 
ในอีก 4 ปขางหนาจะเติบโตจากหลาย 
ปจจัย หนึ่งในน้ัน คือ การเติบโตของ 
ธุรกิจ SMEs ซ่ึงมีเปนสัดสวนตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ถึง 
50% เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีสัดสวน 
เพียง 42.4% ของ GDP ดังนั้นการที่ 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวตอเนื่องอยาง 

ม
เขมแข็งตามคาดการณได นั้น SMEs มี 
สวนผลักดันอยางมาก และตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตองการ 
เห็น SMEs ยืนหยัดอยูไดอยางเขมแข็ง 
ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงและเปล่ียน 
ผานสูยุค 4.0 ถือเปนหมัดเด็ดของ 
รัฐบาลท่ีตองการกระตุนใหผูประกอบการ 
SMEs ต่ืนตัว หันมาพัฒนาตนเองใหเปน 
SMEs 4.0 ใหได และสิ่งท่ีรัฐบาลนำ 
เคร่ืองมือมาชวยเหลือ คือ การใชสถาบัน 
การเงินเขามาเปนพี่เลี้ยง ตั้งแตการ 

บริหารจัดการภายใน ลดขอจำกัด-เพิ่ม 
โอกาสการเขาถึงบริการสินเช่ือบนพ้ืนฐาน 
ตนทุนที่ต่ำกวา สถาบันการเงินเอกชน 
ในอนาคตหากผูประกอบการเขมแข็ง 
แลวจะสามารถเขาสูระบบอำนวยสินเช่ือ 
ของสถาบันการเงินโดยอัตโนมัติและ 
นั่นคือ สิ่งท่ี SME Development 
Bank ตระหนัก พรอมเขาไปพัฒนาตาม 
พันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อผลักดัน 
ใหผูประกอบการใหเขมแข็ง กาวข้ึนเปน 
SMEs 4.0 ได อยางสมบูรณแบบ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
â´Â
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SME Development Bank กับ
โมเดลสร้าง SMEs ไทยสู่ตลาดโลก
จับมือบ๊ิก Event ฮ่องกง-รับกระแสกลุ่มทุน
ใช้ไทยเช่ือมการค้า-ลงทุนสู่ CLMV



SMEs ได้ประโยชน์
หลังฮ่องกงปักธงไทย
เป็นฐานการค้า-ลงทุน
เชื่อมสู่ CLMV

จากการสงเสริมและพัฒนา SMEs 
ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดใหความสำคัญกับผู 
ประกอบการอยางมาก เน่ืองจาก SMEs 
เปรียบไดกับนักรบเศรษฐกิจพันธุใหม 
ซึ่งลาสุด ทางคณะรัฐมนตรี นำโดย ดร. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี 
ผูดูแลงานดานเศรษฐกิจ นำทีมคณะ 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาทิ ดร.อุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
อุตสาหกรรม, นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และ 
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีชวย 

วาการกระทรวงการตางประเทศ เลี้ยง 
รับรองกับนางแคร่ี หล่ำ ผูบริหารสูงสุด 
เขตบริหารพิเศษฮองกง ที่รวมประชุม 
เวทีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและ 
แปซกิฟก (UNESCAP) ครั้งท่ี 74 ที่ 
ผานมา เพื่อหารือถึงแนวทางจัดตั้ง 
สำนักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกง 
ในประเทศไทย (อีทีโอ) ซ่ึงมีกำหนดเปด 
สำนักงานดังกลาวภายในตนป 2562 น้ัน 
เชื ่อมั่นวาจะสงผลดีตอเศรษฐกิจไทย 
ทำใหประเทศไทยกาวข้ึนเปนศูนยกลาง 
การคาของฮองกงในภูมิภาคอาเซียน 
ทันที และไทยจะกลายเปนฐานกิจกรรม 
ดานการคาการลงทุน เสมือนเปนเกตเวย 
เช่ือมประตูการคาจากกลุมเกรตเทอรเบย 
แอเรีย คือ ฮองกง มาเกาและกวางตุง 

สูกลุมประเทศ CLMV คือ กัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม 
ตอกย้ำใหไทยขึ ้นเปนศูนยกลางของ 
อาเซียนอยางแทจริง 

โดย SME Development Bank 
ในฐานะเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ของรัฐ หรือ SFI (สังกัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม) มีหนาท่ีใหความชวยเหลือ 
สงเสริมใหผูประกอบการเขาถึงแหลงทุน 
จึงมองเห็นโอกาสจากความรวมมือ 
ระดับบริหารในครั้งนี้ ทั้งนี้ “ฮองกง” 
ถือเปนตลาดที่มีศักยภาพและนาสนใจ 
ผูประกอบการไทยสามารถใชฮองกง 
เปนประตูการคาไปสูจีนและอีกหลาย 
ประเทศ อีกท้ังฮองกงมีชื่อเสียงดาน 
การจัดงานแสดงสินคา (event) เปน 
อันดับตนๆ ของโลกเฉล่ียตั้งแตตนป 
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2561 มานี้ ทาง HKTDC จัดงานแสดง 
สินคาแลวกวา 200 งาน 

 
จับมือ HKTDC นำ
SMEs โรดโชว์
งานแฟร์ฮ่องกง

เพื ่อใหความชวยเหลือผู ประ- 
กอบการไทยไดตรงจุด ลาสุด “SME 
Development Bank” ผนึกความ 
รวมมือ 2 พันธมิตรสำคัญ คือ สำนัก 
งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (สสว.), องคการสภาพัฒนา 
การคาฮองกง (HKTDC) เพื่อผลักดัน 
ใหสินคาไทยใหเปนท่ีรูจักในระดับนานา 
ชาติ ผานงานแสดงสินคา (โรดโชว) โดย 
ลาสุดทาง SME Development Bank 
จัดประชุมเพ ื ่อจ ัดทำแผนพัฒนาผู  
ประกอบการในการสรางชองทางการ 
ตลาดท้ังในและตางประเทศอยางใกลชิด 
โดยไดรับเกียรติจาก มร.เบญจามิน เชา 

รองผู อำนวยการองคการสภาพัฒนา 
การคาฮองกง หรือ HKTDC พรอมทีม 
ผูบริหาร คือมร.ซันน่ี เชาว ผูอำนวยการ 
ประจำประเทศไทยและเอเชียใต และ 
มร. ปเตอร หวอง ผูอำนวยการประจำ 
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ 
เอเชียใต เขาเยี ่ยมพรอมหารือแผน 
ปฎิบัติงานรวมกัน เพื่อใหเกิดความ 
รวมมือระหวางสองหนวยงานดานการ 
ตลาดและผู ประกอบการเอสเอ ็มอ ี 
เชิงลึก โดยโครงการจากนี้เนนตอยอด 
จากโครงการที่ไดดำเนินการพัฒนาผู 
ประกอบการที่เดินหนาไปกอนหนานี้ 
คือโครงการ “SME IDOL 2018” ซึ่ง 
ธนาคารไดคัดเลือกผู ประกอบการที ่ 
เปนลูกคาของธนาคารจำนวน 16 ราย 
(จากผูประกอบการรวมออกบูธจำนวน 
20 ราย) จากกลุมเครื่องใชในครัวเรือน 
งานสถาปตยกรรม ผลิตภัณฑสปาสินคา 
และเพ่ือสุขภาพ เขารวมงานแสดงสินคา 

“HKTDC Hong Kong Houseware 
Fair 2018” ณ ศูนยแสดงสินคา HKTDC 
ยังเขตบริหารพเิศษฮองกง เมื่อวันที่ 
20-23 เมษายน 2561 ที่ผานมาผูประ- 
กอบการไดรับเสียงตอบรับจากผู ซื ้อ 
สินคารายใหญ (Buyer) ทั้งจากเอเชีย 
และยุโรป อาทิ ฮองกง จีน อเมริกาใต 
สนใจส่ังซ้ือสินคาและเปนตัวแทนจำหนาย 
(Dealer) ตลอด 4 วัน มีผูซื้อรายใหญ 
จากนานาชาติ (Buyer) สนใจสอบถาม 
รายละเอียดและเขาชมบูธถึง 1,015 ราย 
มียอดส่ังซ้ือสินคาภายในงานจำนวน 91 
ราย ผูประกอบการไดรับการจับคูเจรจา 
ธุรกิจ (Business Matching) แลว 29 
ราย วงเงินสั่งซื้อสินคาเกิดขึ้นกวา 5.8 
ลานบาท คาดวาในระยะเวลาอันใกลจะ 
มีการตกลงซื้อขายเพิ่มเติมอีกประมาณ 
9.4 ลานบาท และในเร็วๆ นี้ ธนาคาร 
เตรียมคัดเลือกผูประกอบการในกลุม 
ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑตอเนื ่อง 

32



“ธพว. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) ท่ีเนนใหบริการทางการเงิน 
กับ SMEs ไทยรายเล็ก ครอบคลุมบริการดานสินเช่ือ ดานรวมลงทุน เพ่ือเพ่ิม 
โอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนแก SMEs ขนาดเล็กท่ีเขาไมถึงบริการจากระบบ 
สถาบันการเงินเชิงพาณิชย เพ่ือชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการเชิงรุก ท้ัง 
ดานการตลาด การจัดการ และการผลิตใหไดมาตรฐาน รวมถึงขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สรางความ 
พึงพอใจและความผูกพันแกลูกคา คูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียภายใต 
ระบบการบริการและกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพดวยระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีทันสมัย”

เพื ่อร วมงานแสดงสินคาอ ีกครั ้งใน 
สิงหาคม ซ่ึงจะแสดงศักยภาพของสินคา 
จากมือ SMEs ไทย น่ันถือเปนกาวสำคัญ 
ในการกาวสูการพัฒนาผูประกอบการสู 
การเปน Smart SMEs

 
คัดนักรบ 200 SMEs 
ไทยสู่ Platform ค้าส่ง
ออนไลน์ระดับโลก 

การทำงานรวมกับ HKTDC นอก 
เหนือจากการนำผู ประกอบการรวม 
ออกบูธแสดงสินคาแลว ยังมีการเสริม 
การตลาดรูปแบบใหม ผานระบบออนไลน 
(Online) ที่จะเขามาเติมเต็มชองทาง 
การคาระบบเกาสูตลาดใหม ดวย HKTDC 
Platform ซึ่งปฏิบัติการบนเว็บไซต 
www.hktdc.com/en-buyer ภายใน 
เว็บไซตนี้ระบุรายละเอียด พรอมภาพ 
ประกอบสินค าของผ ู ประกอบการ 
แตละรายที ่ไดอัพโหลดขึ ้นบนระบบ 
โดยธนาคารตั้งเปาคัดเลือกสุดยอดผู 
ประกอบการที่ไดรับการพัฒนาสินคา 
ใหไดมาตรฐาน เชน มีการใชนวัตกรรม 

เขามายกคุณภาพใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะ 
ชวยเพิ ่มระดับราคาสินคาใหส ูงขึ ้น 
เบื ้องตนคาดวาจะคัดผู ประกอบการ 
ไดราว 200 ราย จาก 10 กลุมสินคา 
เปาหมาย คือ 1. กลุมอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม, 2. กลุมสินคาแฟช่ันและเคร่ือง 
แตงกาย, 3. กลุมอัญมณีและเคร่ือง 
ประดับ, 4. กลุมผลิตภัณฑการพิมพ, 5. 
กลุมเฟอรนิเจอรและสินคาตกแตงบาน, 
6. กลุมธุรกิจคาสง, 7. ธุรกิจรานอาหาร, 
8. กลุมสินคาเพื่อสุขภาพ, 9. กลุมธุรกิจ 
เสริมสวยและผลิตภัณฑความสวยงาม 
และ 10. ธุรกิจดานการศึกษา เพื่อผลัก 

ดันขึ้นสูระบบการคาสงออนไลน ผาน 
ทางแพลทฟอรมของ HKTDC มีจัด 
หมวดหมูสินคาไดกวา 30 กลุม อาทิ 
หมวดผลิตภัณฑและชิ้นสวนรถยนต, 
สินคาสำหรับเด็ก, ชิ้นสวนและอุปกรณ 
ซอมแซมบาน, อาหารและเครื่องดื่ม, 
เครื่องแตงกาย, ของขวัญ-ของชำรวย, 
สินคาสุขภาพและความงาม, เคร่ืองประ- 
ดับ, เคร่ืองใชในครัวเรือน, ของเลน-เกม, 
อุปกรณกีฬา และหมวดบรรจุภัณฑ 
เปนตน และท้ังหมดตองผานการพัฒนา 
และสินคาตองมีคุณภาพ เพ่ือเขาสูระบบ 
คาสงออนไลนอยางมืออาชีพ
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เรากำลังพูดถึงความทาทาย 
และโอกาสในยุคของดิจิทัล 
หลายธุรกิจเผชิญความ 

ทาทายของเทคโนโลยีที่เขามาเปลี่ยน 
แปลงโลก ในขณะที่หลายธุรกิจไดรับ 
โอกาสเติบโตขึ้นมากมายเชนกัน 

เม่ือโลกลวงเขาสูศตวรรษท่ี 21 เรา 
ลองสังเกตพฤติกรรมรอบๆตัว จะเห็น 
ไดวา เด็กเล็กชอบเลนเกมออนไลน คน 
หนุมสาวติดอยูกับมือถือเพราะตองการ 
รับรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร พูด 
คุยกัน คนเฒาคนแกเองกลับมีความสุข 
อีกครั้งที่ไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนเกา 
อีกครั้งผานเฟซบุกและไลน โลกของ 
ออนไลน ยุคอินเตอรเน็ตนี้กลายเปน 
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนทั่วไปจนแทบ 
จินตนาการไมไดวาหากวันหนึ ่งขาด 
กูเกิล เฟซบุก ฯลฯ ไปแลวนั้นชีวิตจะ 
เปนเชนใด ฉบับน้ีจึงขอนำเร่ือง “Digital 
Disruption and Transformation” 

ดิจิทัลแทรกซึมในทุกภาคสวน 

ร
ของอุตสาหกรรมและบริการ และการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญเพื่อนำเอาดิจิทัล 
มาใชเปนหัวใจในองคกรของตน เพื่อ 
ใหเกิดการเติบโตตอไปไดในอนาคต 

(Digital Transformation) จึงมีความ 
สำคัญเปนอยางมาก

“ทำความเข้าใจ...

Digital Disruption” 

ทุกธุรกิจในแตละภาคสวนลวนแลว 
แตไดรับผลกระทบจาก Disruption ทั้ง 
นั้น การจะหลีกเลี่ยงคงเปนไปไมได แต 
คำถามท่ีควรขบคิดคือ “What are the 
opportunities? และเราจะควาโอกาส 

นี้ไดอยางไร?”  ในโลกของ Disruption  
ธุรกิจใดๆจะไดรับประโยชนจาก Disrup- 
tion นั้น ก็ตองเริ่มจากการที่ธุรกิจนั้น 
จะตองเปดรับตอแนวคิด Disruption 

& Transformation…แลว Disruption 
และ Transformation คืออะไร 

Disruption คือ สภาวะการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทำใหเกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม โดย 
การ สรางสินคาใหม สรางบริการใหม  
เพื่อสราง “ตลาดใหม” และ “กวาด 
ตลาดใหม สามารถสงผลกระทบตอ 
มูลคาของผลิตภัณฑและบริการที่มีอยู 
ในอุตสาหกรรมเดิม 

ยุคของ Digital Disruption เกิดอะไร

• เทคโนโลยี เปลี่ยน

• พฤติกรรมลูกค้า เปลี่ยน

• การแข่งขัน เปลี่ยน 
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Digital Disruption 
and Transformation
ทีมบรรณาธิการ

“It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent 

that survives. It is the one that is the most adaptable to change”

“คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด 

แต่คือคนที่ปรับตัวได้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีที่สุด”

Cherles Darwin



Transformation คือการสูตอ 
การเปลี่ยนแปลงดวยการปรับปรุงจาก 
ภายในองคกร โดยใชกลยุทธการเปล่ียน 
แปลง รวมถึง การปรับเปลี่ยนเรื่องคน 
กระบวนการ เทคโนโลยี เพื่อใหสอด 
คลองกับวิสัยทัศนใหมขององคกร 

“ยุคของ Digital 
Disruption เกิดอะไร”  

• เทคโนโลยี เปลี่ยน
• พฤติกรรมลูกคา เปลี่ยน
• การแขงขัน เปลี่ยน 
คำถามที่ตามมา
• เทคโนโลยี เปลี่ยน เราจะสราง 

ประโยชนจากเทคโนโลยีอยางไร 
• พฤติกรรมลูกคา เปลี่ยน เราจะ 

ดักพฤติกรรมลูกคาไดอยางไร 
• การแขงขัน เปล่ียน เราจะแขงขัน 

ดวยโมเดลแบบใด

ดังนั้น โอกาสของประเทศไทยกับ 
ยุคของดิจิทัล ที่เปนการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยอมสงผลตอ 
เศรษฐกิจของประเทศไทย อันดับแรก 

เราตองทำความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง 
และแสวงหาแนวทางที่สรางโอกาสให 
กับตนเองเพื่อนำสูการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมตอไป  

“Digital Disruption
…เทคโนโลยี เปลี่ยน” 

มองไปขางหนาอีก 2-3 ป ลอง 

ถามตัวเองดูวา เทคโนโลยีอะไรบางที่ 
เราตองรูและเขาใจ เพื่อมาปรับใชกับ 
องคกร หรือลองถามดูวา หากเราไมรู 
แลวตัวเราจะเปนเชนไร...  

ลองมาดูวาเทคโนโลยีอะไรบาง 
ที ่องค กรท ุกองค กรจะต องเข าไป 
เกี่ยวของแบบปฏิเสธไมได…คุณคิดวา 
E-commerce เกี ่ยวของกับธุรกิจ 
องคกรคุณไหม แลว E-wallet หรือ 
E-payment จะเกี่ยวดวยหรือไม แลว 
เทคโนโลยี Blockchain มีความเกี่ยว 
ของตอธุรกิจยังไง แลวจะไดมาซ่ึงขอมูล 

มองไปข้างหน้าอีก 2-3 ปี ลองถามตัวเองดูว่า 
เทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราต้องรู้และเข้าใจ เพื่อมา 
ปรับใช้กับองค์กร หรือลองถามดูว่า หากเราไม่รู้ 
แล้วตัวเราจะเป็นเช่นไร...  
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เพื่อมาวิเคราะหแบบ Big Data ได 
อยางไร แลว AI คืออะไร ลองตอบ 
คำถามวาส่ิงเหลาน้ีคืออะไรและส่ิงเหลา 
นี้เกี่ยวของกับคุณและองคกรอยางไร 
และคุณจะตองเตรียมตัวปรับกลยุทธ 
ในองคกรอยางไร 

E-commerce นั้นมาจากคำวา 
“Electronic Commerce” มีช่ือท่ีแปล 
เปนภาษาไทยวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” 
โดยความหมายของคำว าพาณิชย  
อิเล็กทรอนิกส มีผูใหคำนิยามไวเปน 
จำนวนมาก แตไมมีคำจำกัดความใด 
ที่ใชเปนคำอธิบายไวอยางเปนทางการ 
ซึ่งมีดังนี้

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การ 
ดำเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” 
(ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 

2542)”
“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การ 

ผลิต การกระจาย การตลาด การขาย 
หรือการขนสงผลิตภัณฑและบริการโดย 
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส” (WTO, 1998)

“พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ 
ธุรกรรมทุกประเภทที ่เก ี ่ยวของกับ 
กิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งในระดับองคกร 
และสวนบุคคล บนพื้นฐานของ การ 
ประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที ่มี 
ทั้งขอความ เสียง และภาพ” (OECD, 
1997)

ซ่ึง E-Commerce น้ันมีประโยชน 
กับธุรกิจของเราเปนอยางมาก สามารถ 
ทำการคาไดแบบอัตโนมัติ หรือสามารถ 
เปดขายสินคาไดทั่วโลก ไมวาจะอยูที่ 
ไหนก็สามารถเขาถึงสินคาของเราได 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำใหเขาถึงกลุมลูกคา 

ได ซึ่งตอนนี้ E-Commerce แบงออก 
เปน 2 สวน สวนแรกคือ e-Commerce 
for Service หลายคนคงคุนเคยกับสวน 
น้ีเปนธุรกิจจองโรงแรม จองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ผานออนไลน แตอีกสวนหนึ่งคือที่มีการ 
เติบโตสูงก็คือ E-Commerce สำหรับ 
ขายของ 

มาทำความรูจักกับ Alibaba
ในตลาด E-Commerce นั้น 

บริษัทขนาดใหญอยาง Alibaba เองให 
คำจัดความ Alibaba “A marketplace, 
a search engine and a bank, all in 
one.”  อาลีบาบา เปนทั้งแพลตฟอรม 
กลางเชื่อมผูซื้อผูขายทั้ง B2B, B2C, 
C2C ธุรกิจของ Alibaba สามารถแบง 
ใหเห็นตามภาพดานลางนี้ 
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(ขอมูลจาก https://revenuesandprofits.com/how-alibaba-makes-money/)

Alibaba

China Commerce International
Commerce

Cloud
Computing

and Internet
Infrastructure

Others

Taobao
TMall
Juhuasuan

AliExpress Alibaba.com1688.com

Wholesale
Marketplaces

Retail
Marketplaces

Wholesale
Marketplaces

Retail
Marketplaces

รูปภาพที่ 1 Alibaba Business Segment 



E-wallet หรือ E-payment  
หรือคำเต็มๆ Electronic Payment 
หมายถึง การจาย – รับ หรือทำธุรกรรม 
ทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งการโอนเงินเปนบริการชำระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกสข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสำคัญ 
ตอการเคล่ือนยายเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศและมีความเกี่ยวของกับ 
ทุกภาคสวน เชน การโอนเงินระหวาง 
บุคคลของประชาชน การโอนเงินเพื่อ 
ชำระคาสินคาและบริการของภาคธุรกิจ 
รวมถึงการโอนเงินสวัสดิการและคาใช 
จายตางๆ ของภาครัฐ การมีบริการโอน 
เงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจึง 

เปนเครื่องมือที่จะชวยใหกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจดำเนินไปไดอยางคลองตัว 
รวมถึงชวยเพิ ่มศักยภาพการแขงขัน 
ทางธุรกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ธนาคารแหงประเทศไทย แถลงขาวเปด 
ตัว พรอมเพย ( PromptPay ) ซึ่งเปน 
บริการที่ภาคธนาคารรวมมือพัฒนาขึ้น 
เพื่อสนับสนุนโครงการระบบชำระเงิน 
แบบ Any ID ภายใตแผนยุทธศาสตร 
National e-payment master plan 
หรือแผนแมบทในการพัฒนาโครงสราง 
ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
รัฐบาลไดพยายามผลักดันทุกทาง อาทิ 

การผุด PromptPay บริการรับ – โอน 
เงินระหวางกันแบบใหม โดยไมตองใช 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ใชเพียงแค 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือ เลข 
ประจำตัวประชาชน และเมื่อตองการ 
ชำระเงิน สามารถชำระเงินผานระบบ 
QR Code  (ขอมูลจาก http://www. 
epayment.go.th/home/app/)

จะเห็นไดวา ระบบ cashless 
payment กำลังขยายตัวในเอเชียโดย 
ที่ผู บริโภคไดรับแรงจูงใจจากบริการ 
ตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนแอพ- 
พลิเคชั่นชำระเงินบนสมารทโฟน หรือ 
อินเตอรเน็ตแบงกิ้ง ในสาธารณรัฐ 
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มาดูรายละเอียดของแตละบริษัทในเครือของอาลีบาบา 



ประชาชนจีนจากสังคมที่ใชเงินสดเปน 
หลักมานานและลาหลังกวาหลายประเทศ 
ในเร่ืองการใชบัตรเครดิต ปจจุบันระบบ 
การชำระคาสินคาแบบไรเงินสดเปนที่ 
นิยมอยางมาก ผลสำรวจพบวา 70% 
ของชาวจีนกาวเทาออกจากบานโดย 
ไมพกเงินสด และป 2016 ที่ผานมา 
ผูใชระบบ e-payment มีจำนวน 469 
ลานคน คิดเปน 2 ใน 3 ของผูใชสมารท 
โฟนทั้งหมด เหตุที่กระแส e-payment 
แพรหลายในจีนเนื่องจากรัฐบาลคลาย 
กฎเหล็กและสนับสนุนบริษัทในประเทศ 
จึงทำใหเกิดบริการ e-wallet จากคาย 
ตางๆ แตที่ไดรับความนิยมสุดก็ AliPay 
และ WeChat

Blockchain คือ เปนรูปแบบ 
การเก็บขอมูล (Data Structure) แบบ 
หนึ่ง ที่เสมือนหวงโซ (Chain) โดยมี 
Block ของขอมูลที่ทำหนาที่ลิ้งกตอไป 
ยังทุกๆคนที่อยูในเครือขาย สามารถ 
ทราบวาใครเปนเจาของและมีสิทธิใน 
ขอมูลนั้นจริงๆ เทคโนโลยีนี้จุดเดนคือ 
สรางความปลอดภัยและนาเชื่อถือของ 
ขอมูล โดยไมตองอาศัยคนกลาง และ 
สามารถตรวจสอบยอนกลับ (Trace- 
ability) ไดอีกดวย  ซึ่งในอุตสาหกรรม 
หลายๆสามารถประยุกตใช ไมเพียงแต 
อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรม 
อาหารเองก็ประยุกตใช ตัวอยาง ใน 
อุตสาหกรรมอาหารของจีน สามารถติด 
ตามและตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑ 
อาหารตลอดโซอุปทานตั้งแตตนน้ำจน
ถึงผูบริโภค ตัวอยาง บริษัท Cultivati 
ที่ประเทศจีน Alicia Noel  ผูซึ่งเปนผู 

กอต้ังบริษัทน้ี ไดบรรยายในเวที “Think 
Big, Act Small Symposium” ประจำ 
ป 2018 เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา 
ที่จัดโดย IDE Center มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย วาเราสามารถใช Block-
chain ใหเกิดประโยชนไดกับทุกธุรกิจ 
โดยเธอน้ันได ใชเทคโนโลยี Blockchain 
มาใชกับอุตสาหกรรมอาหาร  เพราะจุด 
เดนของเทคโนโลยีท่ีมาปรับใชคือ Trace- 
ability และเชื่อมตอกับ Marketplace 
และ Payments ได 

“Alicia Noel เชื่อวาทุกคนในโลก 
ควรสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย 
และมีคุณภาพ เธออาศัยอยูปกก่ิงระหวาง 
ป 2008-2014 และไดเห็นเรื่องราว 
อื้อฉาวมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
อาหารและผู คนที ่เจ ็บปวยจากการ 
บริโภคเหลานี้ เธอเริ่มศึกษาและพูดใน 
ที่สาธารณะเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน 
และปลอดภัย และเธอพบวาเทคโนโลยี 
Blockchain กระบวนการคือการบันทึก 
ขอมูลในทุกขั้นตอนที่สามารถ Trace-
ability และเชื่อมตอกับซัพพลายเชน 
ไดตั้งแตตนจนจบ เธอจึงกอตั้งบริษัทที่ 
ปรึกษา ชื่อ Cultivati Inc. เพื่อชวย 
เหลือใหองคกรตางๆ เขาใจถึงเทคโนโลยี 
Blockchain และนำเทคโนโลยี Block- 
chain ไปปรับใชได และเธอยังเปนโคช 
ใหกับ Food-X ซึ่งเปนโครงการเรงรัด 
ธุรกิจอาหารอีกดวย (ขอมูลจาก http:// 
cultivati.com/) ”

“อีกกรณีของ Kodak ที่กลับมา 
ในยุคดิจิทัลกับ “โกดักคอยน”

คนรุนอายุ 30 ปขึ้นไป คงรูจัก 

กับฟลมโกดัก ของ บริษัท อีสตแมน 
โกดัก จากสหรัฐอเมริกา ที่มีอายุกวา 
130 ป ซึ่งเมื่อมีกระแสและเทคโนโลยี 
การถายภาพดิจิทัลทำใหสถานการณ 
ย่ำแยมาตอเนื่อง และปรับโครงสราง 
จนพนจากสถานะลมละลายในป 2013 
ไดประกาศเตรียมเปดตัวสกุลเงินดิจิทัล 
ของบริษัท ช่ือ “โกดักคอยน” สำหรับให 
นักถายภาพใชในการทำธุรกรรมเพ่ือจัดการ 
กับคาลิขสิทธ์ิของภาพถายในแพลตฟอรม 
“โกดักวัน” โดยใชเทคโนโลยี บล็อกเชน 
ทำใหราคาหุนของโกดักพุงขึ้นอยางมี 
ความหวัง

กอนหนานี้ในเดือนธันวาคม หุน 
ของบริษัทเล็กๆ ในอเมริกาชื่อ Long 
Island Iced Tea เพิ่มขึ้นถึงสามเทา 
หลังจากเปล่ียนช่ือเปน Long Blockchain 
(ขอมูลจาก https://kodakone.com)”

Big Data หมายถึง ชุดขอมูล 
ขนาดใหญ หรือขอมูลทุกอยางที่มีใน 
บริษัท ไมวาจะเปนขอมูลบริษัท ขอมูล 
พนักงาน ไปจนถึงสถิติตางๆ ที่เก็บ 
เอาไว เปนทั้งขอมูลแบบมีโครงสราง 
(Structured) และแบบไมมีโครงสราง 
(Unstructured) โดยท่ีขอมูลน้ันสามารถ 
นำไปวิเคราะหได ซึ่ง Big Data นั้น 
ไมใชมีแคขนาดที ่ใหญมากๆเทานั ้น 
แตยังเปนขอมูลที่มีความซับซอนในการ 
วิเคราะห ทำใหตองมีเทคนิคที่จำเพาะ 
เจาะจงเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลเหลา 
นี้ดวย การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีงายๆ 
แบบเดิมๆ อยางเชน spreadsheets 
หรือเคร่ืองมือท่ัวๆไป จึงไมสามารถทำได

Big Data นั้นจะมีลักษณะพื้นฐาน 
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อยู 4 ลักษณะหลักๆ ไดแก ปริมาณ 
(Volume) ความเร็ว (Velocity) ความ 
หลากหลาย (Variety) และความแมนยำ 
(Veracity)  (ขอมูลจาก http://www. 
ibmbigdatahub.com/infographic/ 
four-vs-big-data)

ปริมาณ (Volume) คือปริมาณ 
ของขอมูลที่มีจำนวนมหาศาล ซึ่งใน 
อดีตการเก็บขอมูลที่มีขนาดใหญนั้นมัก 
จะเปนปญหา แตในปจจุบันเทคโนโลยี 
Big Data ทำใหการจัดการทำขอมูล 
ที่มีขนาดใหญนี้เปนเรื่องที่งายขึ้นกวา 
เดิมมาก ประโยชนเชน ปริมาณการ 
ที่คนพูดถึงสินคาหรือชื่อแบรนดตอวัน 
ผานโลกออนไลน

ความเร็ว (velocity) คือ การเขา 
ถึงขอมูลและจัดการขอมูลนั้นจะตอง 
ทำไดแบบทันทีทันใด ขอมูลที่เกิดขึ้น 
มาควรถูกเก็บและวิเคราะหใหตรงเวลา 
เชน ขอมูลการสงขอความผาน Social 
Media

ความหลากหลาย (Variety) คือ 
รูปแบบของขอมูลที่แตกตางกันออกไป 
ไมวาจะเปน ตัวอักษร วิดีโอ รูปภาพ 
และอื่นๆอีกมากมาย เชนขอความที่มา 
จาก Social Network ตาง ๆ อยาง 
Facebook, Twitter, Instagram, 
Webboard และ Website ตาง ๆ

ความแมนยำ (Veracity) คือ 
ความแมนยำของขอมูลที่มาจากตางที่ 
และความไมแนนอนของขอมูลนั้นๆ ซึ่ง 
ตองมาทำการจัดระเบียบและวิเคราะห 
วาขอมูลใดมีความถูกตองแมนยำมากท่ีสุด

Big Data และ Social Media 
สามารถมาใชประโยชนกับธุรกิจอยางไร 

ดวยขอมูลของ Big Data นั้นทำ 
ใหรานคา องคกร หรือนักการตลาดนั้น 
สามารถทำการตลาดที่อาศัยขอมูลใน 
การขับเคลื่อนได ทำใหการวิเคราะห 

ขอมูลออกมานั้น สามารถทำใหทำนาย 
ผูบริโภค และอัตราการขายสินคาหรือ 
การสรางแบรนดไดยังแมนยำ  ซึ่งจาก 
ขอมูล Big Data นี้ทำใหองคกรหรือนัก 
การตลาดสามารถสรางสรรคนวัตกรรม 
การตลาดใหม ๆ ไดจาก Big Data หรือ 
สรางศักยภาพการแขงขันที่ไดเปรียบ 
มากขึ้นจากการใชขอมูลมากวิเคราะห 
เชนการหาขอมูล insight จากเครื่องมือ 
Marketing หรือ Social Monitoring 
ตาง ๆ จะกลายเปนเครื่องมือสำคัญ

AI หรือ Artificial Intelligence 
คือ ปญญาประดิษฐ ซึ่งหมายถึง ความ 
ฉลาดเทียมท่ีสรางข้ึนใหกับส่ิงท่ีไมมีชีวิต 
หลายๆคนคงเคยไดยินคำๆนี้มากอน 
จากหนาขาวตางๆ ปญญาประดิษฐเปน 
สาขาหน่ึงในดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
ไมเพียงแตดานวิศวกรรมเปนหลัก แต 
ยังรวมถึงศาสตรในดานอื ่นๆอยาง 
จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่ง 
ปญญาประดิษฐเปนการเรียนรูเกี่ยวกับ

กระบวนการการคิด การกระทำการ 
ใหเหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน 
และการทำงานของสมอง หรือสามารถ 
สรุปไดงายๆวา ปญญาประดิษฐจะทำ 

หนาท่ีเหมือนกับสมองของมนุษยน่ันเอง 
(ขอมูลจาก https://mitibmwatsonailab 
.mit.edu)

ตัวอยางลาสุดคือ AI ของ Google 
(Deepmind’s AlphaGo) สามารถ 
ทำงานโดยการรับรูและแยกแยะภาพ 
และวิเคราะหคำตาง ๆ วาคือภาพหรือ 
คำนั้นหมายถึงอะไรได นอกจากความ 
สามารถในการแยกแยะและการรับรูแลว 
ยังมีความสามารถในการทำงานโดยการ 
เรียนรู ซึ่งแผนกวิจัยของ Google ได 
แสดงใหเห็นถึงการเรียนรูของหุนยนต 
ในการเลนเกมสที ่ไมเคยเลนมากอน 
และ AI ใชเวลาไมนานในการเรียนรูการ 
เลนเกมนั้น จนในที่สุด AI ก็มีกลยุทธ 
ในการเลนเกมตางๆ จนสามารถเอาชนะ 
ไดอยางรวดเร็ว

ด้วยข้อมูลของ Big Data นั้นทำให้ร้านค้า 
องค์กร หรือนักการตลาดนั้นสามารถทำการตลาด 
ที่อาศัยข้อมูลในการขับเคลื่อนได้ ทำให้การ 
วิเคราะห์ข้อมูลออกมานั้น สามารถทำให้ทำนาย 
ผู้บริโภค และอัตราการขายสินค้าหรือการสร้าง 
แบรนด์ได้ยังแม่นยำ  
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จากการประช ุ มคณะ 
รัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด
จันทบุรีเมื ่อเดือนกุมภา- 

พันธ 2561 ที่ผานมา ไดมีการเห็นชอบ 
ในหลักการโครงการจัดตั ้งระเบียง 
ผลไมภาคตะวันออก (Eastern Fruit 
Corridor : EFC) ที่จะตั้งอยูในนิคม 
อุตสาหกรรม Smart Park จังหวัด 
ระยองซึ ่งเปนสวนหนึ ่งของโครงการ 
EEC โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลัก 
ดันใหไทยเปน “มหานครผลไมโลก” 
ภายในป 2564 ผานการพัฒนาคุณภาพ 
และชองทางการจัดจำหนาย รวมทั้ง 
สนับสนุนดานการเงิน และทำประชา 
สัมพันธเพื่อใหผลไมไทยเปนที่รู จักใน 
ตลาดโลกมากขึ้น

ทั้งนี้ ในชวง 10 ปที่ผานมาพบ 
วา ผลไมโดยเฉพาะผลไมสดกลายมา 
เปนหนึ่งในสินคาสงออกสำคัญของไทย 
ที่เติบโตอยางกาวกระโดด สะทอนได 
จากมูลคาสงออกที่เพิ่มขึ้นจาก 240 
ลานดอลลารสหรัฐในป 2550 เปน 
1,674 ลานดอลลารสหรัฐในป 2560 
หรือคิดเปนการขยายตัวเฉลี ่ยกว า 
21% ตอป ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับการ 
สงออกรวมของประเทศท่ีขยายตัวเฉล่ีย 
ราว 5% ตอปในชวงเวลาเดียวกัน 
อยางไรก็ตาม แมการสงออกผลไมสด 

ของไทยจะขยายตัวไดสูงตอเนื่อง แต 
หากหันมาดูสวนแบงตลาดของผลไม 
ไทยในตลาดโลกพบวา  ยังไมสูงมาก 
นัก และยังเปนอันดับ 3 ในอาเซียน 

รองจากอินโดนีเซ ียและฟล ิปป นส  
สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากโครงสราง 
การสงออกผลไมของไทยที ่ยังเผชิญ 
กับ “สภาวะ 3 กระจุก” ดังนี้
  กระจุกสินคา การสงออก 

ผลไมสดของไทยกระจุกตัวอยู เพียง 
ผลไม 3 ชนิด ไดแก ทุเรียน ลำไย 
และมังคุด ซึ่งคิดเปนสัดสวนรวมกัน 
เกือบ 90% ของมูลคาสงออกผลไมสด 
ทั้งหมด อยางไรก็ตาม จากขอมูลของ 
องคการอาหารและเกษตรแหงสห- 

ประชาชาติ (FAO) พบวา ไทยยังเปน 
ผูผลิตผลไม Top 5 ของโลกอยูอีก 
หลายชนิด โดยเฉพาะสับปะรด มะมวง 
และมะละกอ ซึ่ง FAO ระบุวาเปน 

ผลไมเมืองรอนซึ่งเปนที่ตองการมาก 
ที่สุด 3 อันดับแรกของโลกและความ 
ตองการขยายตัวสูงอยางตอเน่ือง ปจจัย 
ดังกลาวทำใหหากไทยสามารถประชา- 
สัมพันธ และหาชองทางการตลาดให 
กับผลไมชนิดอื่นๆ ไดมากขึ้น ก็จะ 
ชวยลดความเสี ่ยงจากการพึ่งพาการ 
สงออกผลไมเพ ียงไมก ี ่ชน ิดไดเป น 
อยางดี
 กระจุกตลาด ตลาดสงออก 

ผลไมของไทยกระจุกตัวอยูเพียง 2 แหง 

จ
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ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก :
แนวทางยกระดับส่งออกผลไม้ไทย

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด 
จันทบุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่ีผ่านมา 
ได้มีการเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้ง 
ระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit  
Corridor : EFC) ท่ีจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park จังหวัดระยองซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
โครงการ EEC โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็น “มหานครผลไม้โลก” 
ภายในปี 2564  
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Designed by vectorpocket / Freepik
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คือ ตลาดจีนและตลาดเวียดนาม (สวน 
ใหญเปนทางผานไปสูตลาดจีน) คิด 
เปนสัดสวนกวา 80% ของมูลคา 
สงออกผลไมสดทั้งหมดของไทย ทั้งนี้ 
ที ่ผ านมาการสงออกผลไมไปจีนได 
อานิสงสคอนขางมากจากจำนวนนัก 
ทองเที่ยวจีนที่เขามาไทยเพิ่มขึ้นกวา 
10 เทาในชวง 10 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะ 
ป 2560 ที่จำนวนนักทองเที่ยวจีนทำ 
สถิติสูงสุดเปนประวัติการณถึง 9.8 
ลานคน ซึ่งมีสวนชวยใหชาวจีนรูจัก 
ผลไมไทยมากขึ้น โดย EFC จะเปน 
ชองทางหนึ่งในการขยายตลาดสงออก 
ผลไม  ไทยให กระจายต ั วมากข ึ ้ น 
โดยเฉพาะตลาดนักทองเท ี ่ยวชาติ 
อื่นๆ ที่เขามาประเทศไทยจำนวนมาก 

อาทิ รัสเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน 
และอาเซียน
 กระจุกปริมาณ เพื่อการ 

สงออกผลไมของไทยกระจุกหรือขยาย 
ตัวดานปริมาณเปนหลัก สังเกตไดจาก 
มูลคาสงออกผลไมสดสำคัญ 3 อันดับ 

อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของปริมาณ
และราคาส่งออกผลไม้สดของไทย

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557-2560) 

ที่มา : คำนวณจากมูลคาและปริมาณสงออกผลไมสดของกระทรวงพาณิชย
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มังคุด

ปริมาณ

10%

31%

5%

ราคา

8%

8%

13%
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แรกที่ขยายตัวเฉลี่ยกวา 26% ในชวง 
ป 2557 - 2560 เปนผลมาจากการ 
เพิ่มขึ้นดานปริมาณมากกวาดานราคา 
(ยกเวนมังคุด) ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปน 
เพราะการขาดอำนาจตอรองดานราคา 
เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรและ ผูสง 
ออกไทยมักมีการตกลงราคาซื ้อขาย 
ลวงหนากับผู ซื ้อรายใหญในรูปแบบ 
การตกลงซื้อขายแบบยกสวน ทำให 
อำนาจตอรองตกอยูที่ผูซื้อ ขณะเดียว 
กันเกษตรกรบางสวนอาจยอมขายผล 
ผลิตแมราคาจะต่ำ เนื่องจากกลัวสินคา 
เนาเสีย อีกทั้งการขาดตลาดกลางใน 
การซื ้อขายผลไมที ่จะชวยลดอำนาจ 
ผู ซ ื ้อและเพิ ่มอำนาจผู ขายผานการ 
แขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดตั้ง EFC 
โดยเฉพาะการสรางคลังสินคาหองเย็น 
(Cold Storage) ขนาดใหญ และการ 
จัดต้ังตลาดประมูลผลไมระหวางประเทศ 

ที่มีประสิทธิภาพก็จะชวยผลักดันราคา 
ผลไมไทยใหสูงขึ้นได นอกเหนือจาก 
การสงเสริมการแปรรูปหรือพัฒนา 
บรรจุภัณฑซึ่งจะชวยเพิ่มสวนตางกำไร 

ใหสูงขึ้น
ทั้งนี้ ลาสุดการที่ภาครัฐของไทย 

มีความรวมมือกับบริษัท E-Commerce 
ยักษใหญของจีนอยาง Alibaba ใน 

การเพิ่มชองทางการขายและประชา- 
สัมพันธใหผลไมไทยเปนที่รู จักในโลก 
ออนไลนมากขึ้น ก็ถือเปนจุดเริ่มตน 
ที่ดีที่จะชวยผลักดันใหโครงการ EFC 

สำเร็จเปนรูปธรรมในอนาคต ซึ่งหาก 
เกษตรกรไทยสามารถใชประโยชน 
จากโครงการหรือชองทางดังกลาวได 
อยางทั่วถึงและเทาเทียม จะเทากับ 
เปนการชวยเสริมจุดแข็งและปดจุด 
ออนการสงออกผลไมไทย รวมทั้งจะ 
ชวยใหการสงออกสินคาเกษตรซึ ่ง 
ปจจ ุบ ันพึ ่งพาการสงออกขาวและ 
ยางพารากวา 50% เติบโตอยางยั่งยืน 
มากขึ้น ผานการเพิ่มสัดสวนการสง 
ออกผลไมที่หลากหลาย ควบคูไปกับ 
อำนาจตอรองราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ 
ชวยใหเกษตรกร ซึ ่งเปนประชากร 
กวา 60% ของประเทศมีทางเลือกใน 
การผลิตสินคาเกษตร และมีชีวิตความ 
เปนอยูที่ดีขึ้น

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

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ผลไม้โดยเฉพาะ 
ผลไม้สดกลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญ 
ของไทยท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดด สะท้อนได้จาก 
มูลค่าส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐในปี 2550 เป็น 1,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2560 หรือคิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยกว่า 
21% ต่อปี  
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ศึกษาข้ันตนท่ีโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
ระดับปวช.จนมาคนพบความชอบความ 
ชอบทางดานศิลปะจากการเลือกเรียน 

ที่โรงเรียนเตรียมศิลปากร (ชางศิลป) 
และมหาวิทยาลัยรังสิต ดานตกแตง 
ภายใน ถาเปรียบเทียบการสั่งสมความ 
รู ดานศิลปะ ก็เรียกไดวา “อารตมา 
เต็ม”

ที่มาของ
แบรนด์ความหอม

การเริ่มตนธุรกิจเปนอีกไอเดียที่ 

นาสนใจจริงๆ เพราะนักธุรกิจหนุ ม 
ทานนี้ เริ่มตนธุรกิจแรกในชีวิตหลังจาก 
ผานการทำงานในชีวิตลูกจาง จนพบวา 
“ความเบื ่อหนาย” โครงสรางธุรกิจ 
สังคมไทยแบบทุนนิยมที ่มุ งแสวงหา 
ผลกำไรจนเกินไป จนไมใหความสำคัญ 

ทำความรู้จักแบคกราวน์ 
คุณณัทธร รักษ์ชนะ 
เจ้าของแบรนด์
เครื่องหอม 
“KARMAKAMET”

หนุ มไทย เช ื ้อชาติจ ีนคนนี ้ มี 
ครอบคร ัวฝ ายแม  เป นหมอยาจ ีน 
รกรากดั ้งเด ิมอยู ท ี ่มณฑลไหหนาน 
ประเทศจีน กอนจะยายมาตั้งรกราก 
ที่เมืองไทย อำแภอสุไหงโกลก จังหวัด 
นราธิวาส สวนครอบครัวฝายพอเปน 
คนไทยที่ใชชีวิตอยูในประเทศมาเลเซีย 
รัฐกลันตัน ชีวิตในวัยเด็กของคุณณัทธร 
จึงไดรับการเลี้ยงดูแบบวัฒนธรรมผสม 
ผสานทั ้งว ัฒธรรมในแบบมลายู จีน 
และไทย ในวัยเด็กไดเลาเรียนภายใน 
จังหวัดที่หาดใหญตั ้งแตชั ้นอนุบาลที่ 
โรงเร ียนบุญลาภนฤมิตร แตต อชั ้น 
ประถมท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 ช้ันประถม 
ที ่โรงเรียนแสงทองวิทยา ชั ้นมัธยม 

Karmakamet มีที่มาจากคำว่า "Karma" ซ่ึง 
หมายถึงโชคชะตา และคำว่า "Kamet" เป็นชื่อของ 
ภูเขาในแถบหิมาลัย การผสานกันระหว่าง 
คำสองคำน้ีนอกจากจะเป็นการเพิ่มกลิ่นอายความ 
น่าหลงใหลให้กับแบรนด์แล้ว ยังเป็นการเชิญชวน 
ให้ลูกค้าได้จินตนาการต่ออีกว่า "กลิ่นหอมกลิ่นไหน 
ที่จะพาเราย้อนกลับสู่ความทรงจำในวันเก่าๆ ที่ 
ไม่เคยลืมเลือนได้ลง" 

นักสร้างสรรค์การผสมผสาน 
ความหอม – ธรรมะ 
สู่การขับเคลื่อนธุรกิจ

ณัทธร รักษ์ชนะ
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กับความคิดสรางสรรค จึงเปนที่มาของ 
การเริ่มตนทำธุรกิจในแบบของตนเอง 
ธุรกิจแรกคือ เครื่องหอม จากรากฐาน 
ภูมิปญญาดั้งเดิมของตระกูล 

อะไรคือ inspiration ของการทำ 
สินคาเครื่องหอม…"จุดเริ่มตนและแรง 
บันดาลใจในการทำรานเครื่องหอมของ 
ผม เกิดจากความเบื ่อหนายโลกแหง 
ความวุนวาย ผมเคยทำงานที่ตองแขง 
กับเวลา งานที่ตองสนองความตองการ 
ของคนอื่นมากๆ และอะไรที่เกี่ยวของ 
กับโลกทุนนิยมเยอะๆ จากเคยทำงาน 
เปนสไตลลิสต และนักออกแบบตกแตง 
ภายใน พอวันหนึ่งไดเจอกับหุนสวนที่ 
เรียนพวกเครื่องหอมมา เขาทำใหผม 
รูสึกวาเร่ืองของกล่ินมีเสนหและนาสนใจ 
กลิ่นหอมเปนทั้งศาสตรและศิลป มัน 
มีรูปธรรมของมัน แตในขณะเดียวกัน 
ก็มีความเปนนามธรรมซอนอยูผสาน 

ที่ผสมผสานกับอยางลงตัว”

ทำไมต้องเป็นแบรนด์ 
“KARMAKAMET”

คุณณัทธรเลาใหเราฟงวา Karma- 
kamet มีที่มาจากคำวา "Karma" ซึ่ง 

หมายถึงโชคชะตา และคำวา "Kamet" 
เปนชื ่อของภูเขาในแถบหิมาลัย การ 
ผสานกันระหวางคำสองคำน้ีนอกจากจะ 
เปนการเพิ่มกลิ่นอายความนาหลงใหล 
ใหกับแบรนดแลว ยังเปนการเชิญชวน 
ใหลูกคาไดจินตนาการตออีกวา "กลิ่น 
หอมกลิ ่นไหนที ่จะพาเรายอนกลับสู  
ความทรงจำในวันเกาๆ ที ่ไมเคยลืม 
เลือนไดลง" 

"ผมเชื ่อวาพวกเราทุกคนตางมี 
"Secret World" หร ือโลกเร นล ับ 
เฉพาะของตัวเอง เปนชวงเวลาพิเศษที่ 
เราสามารถดื่มด่ำความสุขจากคืนวัน 
เกาๆ ไดอยางเต็มที่ โดยมีความหอม 
ของกลิ่นที่คุณชื่นชอบเปนสิ่งที่ชวยพา 
คุณกลับสูโลกใบน้ัน” 

นี ่ เป นที ่มาและคอนเซ็ปทของ 
Karmakamet แรกเริ่มเดิมที Karma- 
kamet เปนเพียงรานเครื่องหอมเล็กๆ 
ตั้งอยูในตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 

แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่มาจาก 
ชีวิตการกินอยูและมุมมอง ในวัยเด็กท้ัง 
2 วัฒนธรรมโดยเฉพาะทางวัฒนธรรม 
จีน ที่เต็มไปดวยการแทนคา ความเชื่อ 
และขั้นตอนประเพณีมีผลใหผลงานมี 
ความเปนประเพณีนิยม แบบดั้งเดิม 

คอนขางสูง ในชวงหลังไดศึกษาธรรมะ 
มากขึ้น จนเขาใจโลกในแบบที่เปนจริง 
มากขึ้น จึงเปนแรงบันดาลใจแบบใหม 

แรกเริ่มเดิมที Karmakamet เป็นเพียงร้าน 
เครื่องหอมเล็กๆ ตั้งอยู่ในตลาดนัดสวนจตุจักร 
โครงการ 2 ซอย 3 สินค้าได้รับความนิยมอย่างมาก 
ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนปัจจุบัน 
ได้ขยายสาขาร้านเครื่องหอมไปที่ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งแตกไลน์เป็นร้านน้ำชา 
ร่วมด้วย  
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2 ซอย 3 สินคาไดรับความนิยมอยาง 
มากท้ังจากชาวไทยและชาวตางประเทศ 
จนปจจุบันไดขยายสาขารานเคร่ืองหอม 
ไปที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด พรอม 
ทั้งแตกไลนเปนรานน้ำชารวมดวย  ที่ 
Karmakamet นอกจากมีน้ำมันหอม 
ระเหยเปนสินคาหลักแลว ยังมีผลิต- 
ภัณฑเครื่องหอมชนิดอื่นๆ อาทิ เทียน 
หอม, ถุงหอม,น้ำมันนวด, สบู และ 
เจลอาบน้ำ , โลชั ่น , แชมพูสระผม , 
ยาหมอง ฯลฯ โดยมีทั้งกลิ่นที่มาจาก 
ดอกไมธรรมชาติลวนๆ และกลิ่นพิเศษ 
ที่ผสม (Blend) ขึ ้นมาใหม แตที ่นา 
สนใจกวานั้นคือที่นี่ยังรับ “สรางกลิ่น” 
ใหกับสินคา บริษัท โรงแรม และผูที ่ 
สนใจสรางสรรคกลิ่นหอมใหมๆ เพื่อ 
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวดวย

คอนเซ็ปต์ “อยู่หอม 
กินหอม” กลายเป็น
Core Concept ของ
ธุรกิจ 

จากธุรกิจเล็กๆ ที ่เร ิ ่มตนดวย 
เงินทุน 3 แสนบาท คุณณัทธรไดใช 
ประสบการณและทุกสิ ่งทุกอยางใน 
ชีวิตสรางสรรคขึ ้น แมจะเคยลมลุก 
คลุกคลาน จนเรียกไดวาตองเริ ่มตน 
ใหมจากศูนย บวกกับการแขงขันอัน 
ดุเดือดในตลาดปจจุบัน จนไดเรียนรูวา 
การจะทำแบรนดเล็กๆ แบรนดหนึ่งให 
เปนที่รูจักนั้น ตองใชความพยายามสูง 
มาก กวาจะพาแบรนด “Karmakamet 
ใหเปนท่ียอมรับจนสามารถเปดสาขาท่ี 2 
ที่ TCDC ไดภายในเวลาเพียง 6 เดือน

จากกรุงเทพสูการขยายชองทาง 
การจำหนายออกไปในตางจังหวัดที ่ 

จ.เชียงใหม และอีกหลายจังหวัดใน 
ปจจุบัน รวมถึงการสงออกไปยังตาง 
ประเทศ นอกจากนี ้ย ังต อยอดแนว 
ความคิดไปสู ธ ุรก ิจใหม ในรูปแบบ 
บูต ิคโฮเต ็ลขนาดกะท ัดร ัด ช ื ่อว า 
Karmakamet Aromatic Hotel (ตั้ง 
อยู ที ่หาดบอผุด เกาะสมุย) โรงแรม 
เล็กๆ ที่มีหองพักเพียง 15 หอง ไดใช 

เรื่องของ "กลิ่นหอม" มาสรางเปนจุด 
ขาย โดยณัทธรเปนผูวางคอนเซ็ปตและ 
ออกแบบตกแตงเองท้ังหมด ไมวาจะเปน 
ในสวนของโรงแรม, สปา, รานอาหาร 
หรือรานเครื่องหอม

"Secret World" เปรียบเสมือน 
Brand Umbrella ที่ถูกนำมาใชเปน 
แกนหลักในการออกแบบตกแตง เพื่อ 
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ตองการใหโรงแรมแหงนี ้เปนเสมือน 
โลกสวนตัวของนักเดินทางที ่มองหา 
สถานที่เงียบสงบเพื่อพักผอนหยอนใจ 
บนเกาะสมุย พรอมกันนั้น เขายังไดนำ 
แนวคิดเรื่องการ “อยูหอม กินหอม” 
มาผสมผสานเขาไวดวยกัน เพื่อใหผูมา 
พักไดสัมผัสกับวิถีการกินอยูอันปราณีต 
เฉกเชนวันคืนเกาๆ ณัทธรหวังวา การ 
ออกแบบของเขาจะทำใหผู มาพักได 
ดื่มด่ำไปกับ “โลกเรนลับสวนบุคคล” 
ในทันทีที่กาวเขาสูดานในของโรงแรม

เพราะธุรกิจไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ 
อะไรคือการปลดล็อค
ความคิดให้ไปต่อ

กวาจะมีวันน้ีตองยอมรับวา ธุรกิจ 

ไมใชเรื่องงาย เพราะชีวิตมีรอยตอใน 
ชวงตางๆ เสมอ เชนเดียวกับรอยตอ 
ในชีวิตของคุณณัทธรที่ตองผานรอยตอ 

ชีวิตในหลายชวง แตก็สามารถขามผาน 
มาไดอยางสวยงาม เพราะการศึกษา 
ธรรมะท ี ่ทำให  เข าใจส ิ ่ งท ี ่ เร ียกว า 

“ชีวิต”มากขึ้น และคลายความสิ้นหวัง 
กับชีวิตลง เห็นชีวิตขึ้นลงเปนเรื่องปกติ 
ธรรมดา และสิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดแรง 

บันดาลใจใหฝาฟนตอในรูปแบบหนึ่ง

เป้าหมายของชีวิต 
คืออะไร 

เปาหมายที่แทจริงในทางธรรมะ 
คือ การเป นอ ิสระจากทุกส ิ ่ง สวน 
เปาหมายทางโลกคือ ความตองการ 
สรางชีวิตผู คนใหสมบูรณสุข ขอคิด 
ที่คุณณัฐธร ไดฝากไวสำหรับนักธุรกิจ 
SMEs ทุกคนที ่ไม สามารถไปจนถึง 
คำวา “สำเร็จ” ก็คือ 

จะทำศึก ตองเขาใจ 3 สิ ่งหลัก 
เปนพ้ืนฐาน คือ

1. เขาใจคน ความมุงหวัง ความ 
สามารถ ขอดี ขอดอยของคน

2. เขาใจสนามศึก (โลก – คูแขง)
3. เขาใจความสอดคลองเช่ือมโยง 

ระหวางระบบทางโลก และทางธรรม
นี่คือ การสะทอนมุมมองในการ 

ทำธุรกิจในอีกรูปแบบ ที่สามารถนำ 
SMEs ไปสูความกาวหนา และยั่งยืน 
ไดเชนกัน

คุณณัฐธร ได้ฝากไว้สำหรับนักธุรกิจ SMEs 
ทุกคนที่ไม่สามารถไปจนถึงคำว่า “สำเร็จ” ก็คือ 
จะทำศึก ต้องเข้าใจ 3 ส่ิงหลักเป็นพื้นฐาน คือ
1. เข้าใจคน ความมุ่งหวัง ความสามารถ ข้อดี 
ข้อด้อยของคน 
2. เข้าใจสนามศึก (โลก – คู่แข่ง)
3. เข้าใจความสอดคล้องเช่ือมโยง 
ระหว่างระบบทางโลก และทางธรรม
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การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 
สูความสำเร็จ ขณะที่การคาดการณและการ 
ใชอำนาจในตำแหนงยอมนำไปสู ว ิกฤติของ 

ธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจครอบครัวไมมีผูนำ ก็ 
จะทำใหการตัดสินใจในเรื ่องตางๆเปนไปดวยความลาชา 
จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก 
และนำมาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัวในที่สุด  แต 
การที่ใครจะขึ้นมาเปนผูนำในธุรกิจครอบครัวนั้น สวนใหญ 
แลวผูที่มีภาวะผูนำที่ดีจะมีธรรมชาติที่ทำใหรูวาเขาสามารถ 
เปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสำรวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 
บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 
(73%) ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจมัก 
พูดคุยกันอยางนอย 2 คนกอนที่จะทำการตัดสินใจ โดย 
รวมแลว 68% ของผูตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของ 
พวกเขามีประสิทธิผล และเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำใหกระ- 
บวนการตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยู  
ระหวางหุนสวน การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความ 
รวดเร็วในการตัดสินใจ ดังนั้นเพื่อชวยใหธุรกิจประสบความ 
สำเร็จควรยุติความขัดแยงและทำการตัดสินใจในสิ่งที ่นา 
สนใจที่สุดของบริษัท(Crum, C.  2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสำคัญ
สำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคน การตัดสินใจมีอยูหลาย 
วิธีดังตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตัดสินใจแบบเผด็จการ (autocratic deci-
sion making) โดยคนหนึ่งคนซึ่งมักจะเปน “พอ” เปน 
วิธีที่เร็วที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอ 
เสียคือกลุ มตางๆที่มีสวนเกี ่ยวของจะรู สึกขาดความเปน 
เจาของในการตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุน 
และรู ส ึกเปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื ่อพวกเขาไดมี 
สิทธิมีเสียง ในทางกลับกันพวกเขาจะรูสึกเปนเจาของการ 
ตัดสินใจที่ทำโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการ 
นี้ไดผลดีที ่สุดสำหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุมหนึ่งที ่ 
ไมรูสึกตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจ 
สั้นมากๆ โดยสรุปวิธีนี้ใชสำหรับการตัดสินใจที่ทำเปนประจำ 
โดยไมรูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 
decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียง 
ขางนอยแพ นี่เปนวิธีที่ดีสำหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ 
การตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 
เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 
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ตอน การตัดสินใจ
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และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทำได 
ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจ 
ได การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนำ โดยสรุป 
วิธีนี ้ใชสำหรับการตัดสินใจในกลุ มใหญหรือในกรณีที ่ไม 
เหมาะที่จะรวมกันตัดสินใจหรือทำแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus deci- 
sion making) การสรางฉันทามติทำโดยอยูบนความเชื่อ 
ที่วาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 
คุณเมื่อพวกเขาไดรับขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเกี่ยวของกับการให 
ความรูกับฝายตรงขามและเชื่อมั่นวาแตละคนจะพิจารณา 
จุดยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากที่สุด 
เมื่อมีการนำขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการ 
ตัดสินใจ อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจำนวนมากที่ไมไดอยู 
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคต ิการรับรูและ 
อารมณ ดังนั้นเมื่อจำนวนประเด็นที่ใชสำหรับใหสนับสนุน 
หรือคัดคานการตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทำใหความสำเร็จในการ 
หาฉันทามติยากขึ้นดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่ 
สามารถนำขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (collaborative decision 
making) การรวมมือกันเปนกระบวนการ ดวยความรวมมือ 
ของทุกฝายในการสำรวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตาง 
ในการคนหาวิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอน 
ของปญหาและทางเลือกใหมๆ ถูกนำมาอภิปรายเพ่ือพิจารณา 
จุดยืนของทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลำดับ 
ทางเลือก แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีที่ตองใชเวลา 
มากที่สุด แตมักเปนวิธีที่นำมาใชในการตัดสินใจสำคัญทาง 
ธุรกิจ โดยสรุปวิธีนี้ใชสำหรับการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ 
ที่ตองการการสนับสนุนจากทุกคนที่เกี่ยวของเพื่อใหประสบ 
ความสำเร็จ

มีงานวิจัยใหมชี ้วาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัว 
อยูบนพื้นฐานที่วาคนรุนไหนเปนผูนำในชวงเวลานั้น ราย 
ละเอียดดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจา 

ของธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละ 
คน บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปน 
หรือนักดนตรีเมื่อพวกเขาสรางสินคาหรือบริษัทใหม พวก 
เขามีการรับรูความเสี่ยงที่นอย จึงทำใหพวกเขาทำตามความ 
พยายามที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจำนวนมาก 

สรางเนื้อสรางตัวมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสำเร็จ 
และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทำการ 
ตัดสินใจเองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) 
เจาของธุรกิจมักทำการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือ 
พวกเขาแครูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปน 
สวนตัวและไมพูดคุยเรื่องงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ 
พวกเขามักตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการ 
ตัดสินใจออกมาเปนคำพูด

รุนที่สอง (Second generation) เปนรุนลูกของ 
ผูกอตั้ง (หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คน 
รุ นที ่สองมีความรู สึกเคารพและชื ่นชมสมาชิกในรุ นแรก 
มาก และไมตองการจะทำใหกิจการเจง พวกเขารับรูความ 
เสี ่ยงสูง และไมชอบทำการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูล 

การรับรู้และการมีข้อตกลงร่วมกัน 
เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ขณะท่ีการ 
คาดการณ์และการใช้อำนาจใน 
ตำแหน่งย่อมนำไปสู่วิกฤติของธุรกิจ 
ได้ แต่ออย่างไรก็ตามหากธุรกิจ 
ครอบครัวไม่มีผู้นำ ก็จะทำให้การ 
ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆเป็นไปด้วย 
ความล่าช้า จนบางคร้ังไม่ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอก
และนำมาซ่ึงการล่มสลายของธุรกิจ 
ครอบครัวในท่ีสุด  
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จำนวนมาก พวกเขาไมสะดวกที ่จะใชสัญชาตญาณของ 
ตนเอง  จึงทำการตัดสินใจโดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ 
(Consultative approach) กับคนอื่นๆทั้งในหรือนอก 
องคกร หากการตัดสินใจเกี่ยวของกับความเสี่ยงสูงหรือ 
เปนเรื่องการเงินจำนวนมาก กระบวนการตัดสินใจจะถูก 
ทำใหช าลงเม ื ่อพวกเขาหาขอมูลและความรู  เพ ิ ่มและ 
พยายามที่จะใหมีความเสี่ยงต่ำลง

รุนที่สาม (Third generation) มักเปนรุนของลูก 
หลาน (ทายาทเขามาดำเนินการ - cousin consortium) 
ซึ่งอาจมีจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาที่ 
พวกเขาจึงใชกลยุทธหาฉันทามต ิ (consensus approach) 
ในการตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บาง 
องคกรตองการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท จากการใชกระบวน 
การโหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวใน 
รุนที่สามจึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาใน 
สองรุนแรก และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทำการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตาง 
จากองคกรที่ไมใชธุรกิจครอบครัวที่มีผูนำในรุนเดียวกัน โดย 
ทั่วไปมีความแตกตางในเรื ่องความจำเปน ความตองการ 
ความปรารถนาและเปาหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทในการ 
ตัดสินใจที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว  (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที ่อยู ในชวงปที ่ทำรายได 
สูงสุดในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดย 
วิธีการหาฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหา 
ฉันทามติในธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท 
เพื่อทำใหผูที่คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ การตัดสินใจที่ 
เปนอันตรายมักเปนสิ่งขัดขวางที่สำคัญตอกลยุทธ การ 
ตัดสินใจในระยะยาวเกี่ยวของกับความแข็งแรงและความ 
อยูรอดในอนาคตขององคกร หากขาดการตัดสินใจและ 
ความโปรงใสจะเปนการทำลายธุรกิจครอบครัวในระยะยาว 
และเมื ่อธุรกิจครอบครัวตองเผชิญกับการตัดสินใจระดับ 
กลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได ควรมีขั้นตอนในการ 

ปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)
1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ
2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม 

ได หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปน 
ความจริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรค 

หรือปญหาก็ได
3. เริ ่มทำความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื ่นๆใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสำคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 
ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 
บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทำงานดวยและอยูดวย 
ใชม ันเพื ่อเร ียนรู เก ี ่ยวกับการสื ่อสารที ่ม ีประสิทธิภาพ 
เมื่อเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 
สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทำใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื ่อคุณอยู ในครอบครัวและธุรกิจ 
อะไรคือสิ่งที่จะตองทำในเหตุการณที่บีบคั้น หรือ ความลม 
เหลวในการแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันท 
ในการตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง 
บางครั้งอาจไมจำเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 
หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย สิ่งที่เปน 

ธุรกิจครอบครัวทำการตัดสินใจทาง 
ธุรกิจแตกต่างจากองค์กรท่ีไม่ใช่ 
ธุรกิจครอบครัวท่ีมีผู้นำในรุ่นเดียว 
กัน โดยท่ัวไปมีความแตกต่างในเร่ือง 
ความจำเป็น ความต้องการ ความ 
ปรารถนาและเป้าหมาย ซ่ึงท้ังหมดน้ี 
มีบทบาทในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อ 
ธุรกิจครอบครัว  
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อันตรายมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัว 
คือการปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 
ความสำเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยู 
กับวาการตัดสินใจมีความสำคัญอยางไรตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
เวลาที่ม ีความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 
ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสำคัญของการตัดสินใจ 
David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหา 
ฉันทามติ (consensus) สำหรับธุรกิจครอบครัวไวดังนี้ 
(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใช 
ไหม คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจาก 
การอภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จำเปนตองไดรับความ 
เห็นชอบรวมกันระดับใดสำหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 
ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทำไมปญหาจึง 
มีอยู อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) 
วิธีไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑ 
อะไรวัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการ 
ยอมรับมากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็น 
ดวย ทางเลือกไหนที่เราสามารถนำไปใชได

การตัดสินใจที่เปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 
สำเร็จเบื้องตนของธุรกิครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกำลังในการทำ 
การตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปน 
กระบวนการที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุม 
ตองโฟกัสในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสำรวจทาง 
เล ือกในแตละขั ้นตอนของกระบวนการอยางเพียงพอ   

ดังนั้นสมาชิกแตละคนไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แต 
ตองสนับสนุนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นดวย กระบวนการนี้มี 
การใชอารมณพอๆกับการวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ระบบธุรกิครอบครัวที่ซับซอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ 
สมาชิกของกลุ มจะตองทำงานและอยู ด วยกันตอไปใน 

อนาคต เปาหมายของกระบวนการสรางฉันทามติ คือไมใช 
เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แต 
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำความเขาใจกันใหมาก 
ขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะไดรับการแกไข 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความบาดหมางให 
นอยลงได (Frankenberg, E.)

สำหรับการตัดสินใจสำคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 
ผูดำเนินการที่เปนมืออาชีพ หรือผูนำกระบวนการอยูใน 
หองเพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 
ทุกฝายมีอ ิสระอยางช ัดเจนในการแสดงความเชื ่อม ั ่น 
ของตนเอง แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนำใหเพิ่มเครื่องมือ 
เพ ื ่อบ ันทึกความจำของกลุ มเก ี ่ยวก ับประเด ็นที ่ เสนอ 

การตัดสินใจท่ีเป็นเอกฉันท์เป็น 
กิจวัตรถือเป็นความสำเร็จเบ้ืองต้น 
ของธุรกิครอบครัวส่วนใหญ่ 
อุปสรรคแรกคือต้องใช้เวลาและ 
แรงกำลังในการทำการตัดสินใจท่ี 
เป็นเอกฉันท์ เน่ืองจากการตัดสินใจ 
เป็นกระบวนการท่ีช่วยแก้ปัญหา 
ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุ่มต้อง 
โฟกัสในปัญหาเดียวกันนานเพียงพอ 
และสำรวจทางเลือกในแต่ละข้ันตอน
ของกระบวนการอย่างเพียงพอ   
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และควบคุมใหสมาชิกโฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได 
(Frankenberg, E.)

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสำคัญ 
จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะ 
กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา (the board of directors/ 
advisors) ทีมบริหาร (management team) และ 
ครอบครัว (family forum) ซึ่งแตละกลุมอาจใชวิธีที่ 
แตกตางกันในการตัดสินใจ (Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 
รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่ง 
อาจประสบความสำเร็จหากพวกเขาทำงานกับประเด็น 
สำคัญตางๆอยางเปนระบบ โดยใชการมอบอำนาจไปยัง 
ทีมผูเชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการ ซึ่งตองมีการทบทวน 
เปนประจำ ตามกฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมี 
การโหวตและบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดีที่ 
สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทำความเขาใจ 
ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่ CEO จะตองทำในที่สุด หากไมสามารถหา 
ฉันทามติไดหรือมีเวลาจำกัด

การตัดสินใจสำคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 
จะทำกันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกันทั้ง 
ครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขาอาจ 
จำเปนตองมีการประชุมกับผู บริหารและที ่ปรึกษาจาก 
ภายนอก ในการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 
วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 
พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพื่อการแกไขปญหา 
ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 
ตัดสินใจสำคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 
ตัดสินใจอะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ ครอบครัวยังคงมีสวน 
รวมอยู (Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 
ครอบครัวไม ได ต องการเพียงแคการเห็นชอบรวมกัน 

เก ี ่ยวก ับนิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร 
แตที ่สุดแลวตองมีการเห็นชอบรวมกันเกี ่ยวกับพันธกิจ 
(Mission) ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ใน 
อนาคตของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอย 
แลวเกี่ยวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลำดับ 
ความสำคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดใน 
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใช 
เครื ่องมือทุกอยางที่มีอยู ในการทำงานและรับผิดชอบแต 
ละขั้นตอนใหสำเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.)
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ค

ประวัติส่วนตัว
คุณชัยฤทธิ์ เขาวงศทอง ชื่อ เลน 

“แมกซ” เปนชาวกรุงเทพโดยกำเนิด 
เติบโตในครอบครัวขาราชการ คุณพอ 
คุณแมตองยายมารับราชการที่จังหวัด 
อุดรธานี คุณพอชาญชัย เขาวงศทอง 
เปนอดีตนายอำเภอบานผือ จังหวัด 
อุดรธานี และคุณแม วราภรณ เขา- 
วงศทอง อดีตผูอำนวยการสำนักการ 
คลังเทศบาลนครอุดรธานี คุณแมกซ 
เปนลูกชายคนที่ 2 จากจำนวนพี่นอง 
2คน ท่ีจบการศึกษาข้ันสูงระดับปริญญา 
โท และปริญญาตรี คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และไดเขา 
อบรมจนไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร 
ผู นำยุคใหมในระบอบประชาธิปไตย 
รุนท่ี 6 แหงสถาบันพระปกเกลา (ปนป6) 
ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการบริหาร 
สภาทนายความจ ั งหว ัดอ ุดรธาน ี 
สมาช ิกสภาเทศบาลนครอ ุดรธาน ี  

และทำธุรกิจสวนตัวสำนักงานกฎหมาย 
วงศทองทนายความ

“ถึงผมจะเกิดที่กรุงเทพ แตผม 
เปนคนอุดร ชีวิตสวนใหญผูกพันเติบโต 
มากับเมืองอุดรกวา 30 ป ผมเปน 

เด็กเรียนกลางๆ  ผมชอบทำกิจกรรม 
ทำกิจกรรมเพลินจนเอ็นทรานซไมติด 
เลยตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยเปด ที่ 
รามคำแหง คณะมนุษยศาสตร-สื่อสาร 
มวลชนแตเรียนไดซักพักก็ยายไปเรียน 
กฎหมาย ท่ีคณะนิติฯจนจบสูงสุดระดับ 
ปริญญาโท หลังจบก็ทำงานทนายความ 
ตามที่เรียนมาตลอด”

เข้าสู่แวงดวง YEC 
“ผมมีธุรกิจได้ 
เพราะ YEC”

เพราะสนใจนำความร ู  ด  าน 
กฎหมายมาชวยเหลือ YEC คุณแมกซ 

จึงตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิก YEC 
อุดรธานี เมื่อ 3-4 ปที่ผานมา เขา 
ยอมรับวา เพราะความเปนครอบครัว 
ขาราชการที ่ไมม ีความรู เร ื ่องธุรกิจ 
เลย ชีวิตไมไดสุขสบาย เริ่มตนทำงาน 
ดวยตัวเองมาโดยตลอด พอเขามางาน 
ในแวดวง YEC ไดพบเพื่อนนักธุรกิจ 
จึงเกิดความสนใจ เริ่มกอตั้งธุรกิจแรก 

ประธาน YEC อุดรธานี 
“จากนักกฎหมายสู่นักธุรกิจเป็นไปได้เพราะ YEC” 

ชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง

คุณแม๊กซ์ยึดมั่นหลักปรัชญาคำสอนของพ่อ ใน 
การดำเนินชีวิต คือ สร้างชีวิตให้เป็นสุขสนุกกับ 
การทำงาน สมัครสมานสามัคคี สุขสวัสดีแด่ 
ทวยราษฎร  
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คือ บริษัท อุดรน้ำดี จำกัด ผลิต 
น้ำดื่มมีแบรนดของตนเองชื่อ Goods 
Water และรับผลิตแบบ OEM บริษัทฯ 
เปนโรงงานน้ำดื่ม ที่เกิดจากการหา 
เงินทุนเอง ซื้อเครื่องจักรบรรจุน้ำขวด 
และจัดสงเอง ทำเองเกือบทุกขั้นตอน 
ควบค ู ก ับงานสำน ักงานกฎหมาย 
วงศทองทนายความ หลังจากธุรกิจ 
น้ำดื ่มไปไดดี  จึงเริ ่มธุรกิจใหมใกล 
สำนักงานกฎหมายของเขาเอง เปด 
รานกาแฟ ชื่อ Café in Law รวมกับ 
เพื่อนๆ เปดรานอาหารCharge it Up 

รานจำหนายปริ้นเตอร-หมึก Smart 
Service และธุรกิจลาสุด กับน้ำสม 
สายน้ำผึ้ง องุน สตรอเบอรี่ แบรนด 
Drink’Se

“เดี๋ยวนี้ผมกลายเปนคนสนุกกับ
การเปดธุรกิจใหมๆ จากคนที่ไมมี 
ความรู เรื ่องธุรกิจเลยเพราะการเปน 
สมาชิก YEC เทากับโอกาส เราไดมี 
โอกาสทำประโยชนเพื่อสังคม พูดคุย 
แลกเปลี่ยน เปดโลกกวาง เราตั้งตน 
จากความไม ต องการผลประโยชน 
ตอบแทน ผมเชื่อวา ผลประโยชนจะ 
กลับมาเอง เราไดฝกความอดทน ฝก 
ทำงานเปนทีม ฝกฝนการบริหารคน 
ทำใหผมมีความร ู  เร ื ่องการบร ิหาร 
และโลกของธุรกิจมากขึ้น มีเครือขาย 

ตนมีธุรกิจได้ เพราะ YEC 
ด้วยความเช่ือว่า สิ่งที่ 
YEC ทำประโยชน์เพื่อ 
สังคมโดยไม่หวังผล 
เมื่อถึงเวลาผลดีที่ทำจะ
ตอบสนองกลับมาเอง  
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เพื่อนๆ นักธุรกิจ ที่ชวยเหลือเกื้อกูล 
กัน แบงปนความรูซึ่งกันและกัน เปน 
แรงบันดาลใจใหผมเปนนักธุรกิจได

YEC อุดรธานี ยุคสมาชิก
Walk in เมืองที่ใครใคร
ก็เป็นสมาชิก YEC 

นโยบายในการบริหาร YEC ใน 
ฐานะประธาน YEC อุดรธานี 1 ปกวา 
คุณแมกซอยากทำให YEC กลับมา 
รวมตัวกันใหมากที่สุด โดยวางกลยุทธ 
เน นจ ัดก ิจกรรมท ี ่ส วนใหญ สนใจ 
เปนกลางๆ ที่ใครก็สามารถเขารวมได 
เพราะมักจะพบวา สมาชิกเยอะ แต 
มารวมงานนอย ตองบอกเลยวา เมือง 

อุดรธานี เปนเมืองที่ YEC มีกระแส 
ดีจริงๆ นักธุรกิจรุนใหมที่นี่ใหความ 

สนใจสม ัครสมาช ิกก ัน เยอะมาก 
ปจจุบัน YEC อุดรธานีกาวมาจนถึง 
รุนที่ 4 แลว เปนยุคที่มีการ Walk in 
สมัครเปนสมาชิกกันทุกวัน เพราะ 
หลายคนเห็นประโยชนเห ็นโอกาส 

ทางธุรกิจจากการเปนสมาชิก YEC
ปจจุบัน YEC อุดรธานีมีจำนวน 

สมาชิก 775 คน และกำลังเปดรับ 
รุนที่ 4 มีคนมาสมัครแลว 109 คน 
สิ่งที่ดีก็มีคือ นักธุรกิจรุนใหมใหความ 
สนใจเปนสมาชิกกันมาก คนรูจัก YEC 
ดีแตปญหาที่พบก็มีเชนเดียวกับ YEC 
จังหวัดอื่นๆ คือ สมาชิกที่มีทั้ง Active 
และไม Active ซึ่งตองหาวิธีสื่อสาร 
เช ิญชวนให  เก ิดการม ีส วนร วมก ับ 
กิจกรรมตางๆอยางไร นั่นคือโจทยที่คิด 
กันตลอดในกลุม มีกิจกรรมที่ประสบ 
ความสำเร็จสามารถดึงจำนวนสมาชิก 
มารวมไดมากที่สุด รวมถึงประชาชน 
ทั่วไปนับพันคน คือ กิจกรรมเดิน-วิ่ง 
การกุศล ที ่มีผู เขารวมกิจกรรมถึง 
4,000 คน เปนความภูมิใจของชาว 
YEC ที่เราทำกันเองทุกขั้นตอน ไมจาง 
ออกาไนส ไดรับคำชื่นชมจากผูใหญ 
ในจังหวัดเปนอยางมาก โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งการนำเงินรายไดทั ้งหมดขึ้น 
ทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ นับ 
เป นความภาคภูม ิใจอย างมากของ 
YEC อุดรธานี

“การบริหารสมาชิกหมูมากก็จะ
มีปญหาเรื่อง ความชอบที่ไมเหมือน 
กัน บางคนชอบ บางคนไมชอบ มี 
เสียงบนไมพอใจบาง แตคุณแมกซ 
เลาวา คงเปนไปไมไดที่จะถูกใจทุกคน 

“ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่า YEC จะเป็น 
ผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับ 
บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและมีส่วนในการ 
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
สิ่งที่ผมได้รับจาก YEC คือ โอกาส คุณก็เช่นกัน 
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เสมอไป เราเพียงแตทำหนาที่ของเรา 
ใหดีที่สุด จึงมีการวางระบบการบริหาร 
งานในรูปคณะกรรมการ ใชเสียงสวน 
ใหญในการตัดสิน โดยกิจกรรมที่กำลัง 
จะเกิดขึ้นก็คือ การรับสมัคร recruit 
YEC รุนที่ 4 ที่จะมีการจัดอบรมให 
ความรู แนะนำการทำงานของ YEC 
แกผูสนใจสมัครรุนใหม”

ข้อคิดสำหรับ YEC 
ทุกท่าน

คุณแมกซยึดมั่นหลักปรัชญาคำ

สอนของพอ ในการดำเนินชีวิต คือ 
สรางชีวิตใหเปนสุขสนุกกับการทำงาน 
สมัครสมานสามัคคี สุขสวัสดีแดทวย 
ราษฎร  และไดฝากขอคิดสำหรับ YEC 
ทุกคนวา YEC เปนการรวมตัวของ 
กลุมคนรุนใหมที่มีศักยภาพสูง YEC 
ของแตละจังหวัดจะเขาใจบริบทเมือง
ของตนเอง จะรูปญหาและอุปสรรค 
ของทองถิ่นตนเองดีวาปญหาคืออะไร 
ควรแกไขอยางไร ถา YEC ไดผานการ 
เรียนรู และสรางสรรคประสบการณ 
ที่ดี ก็จะมีสวนชวยขับเคลื่อนในการ 
พัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ในจังหวัดนั้นๆ ไดเปนอยางดี  

“ผมมีความคาดหวังเปนอยางยิ่ง 
วา YEC จะเปนผูนำทางการเปลี่ยน 
แปลงสรางสรรคสิ ่งดีๆใหกับบานเกิด 
เมืองนอนของตนเองและมีสวนในการ 
พัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 

ส่ิงท่ีผมไดรับจาก YEC คือ โอกาส 
คุณก็เชนกัน 

สุดทายนี ้อยากจะขอเชิญชวน 
นักธุรกิจรุนใหมทุกๆ ทาน มาเปน 
ครอบครัว YEC  กับพวกเรานะ
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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 



สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
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(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

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

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
E-mail :
เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่
ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : asc.utcc@gmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   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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