






“ความขัดแยงที่แฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

การอยูรอดของธุรกิจครอบครัวที่ไปไดไมไกลเกิน 3 รุนนั้น”  

ฉบับนี้จึงไดหยิบยกเรื่อง ธุรกิจครอบครัว ตอนความขัดแยง มาเปนรายงานพิเศษ ธุรกิจครอบครัวนั้นปญหา 

สวนใหญไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายในครอบครัว 

ที่มีนอย ทำใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ที่สงผล 

ใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว และธุรกิจครอบครัวจะจัดการกับความขัดแยงและปองกันอันตรายที่ 

อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร รายงานพิเศษฉบับนี้มีคำตอบใหกับคุณ 

และฉบับนี้ตอดวย Economic Review กับดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs และดัชนีความสามารถในการ 

แขงขันของธุรกิจ SMEs โดย SME Bank และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 

Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “เปดประตูสูตลาดใหมสำรวจ SEZs แดนอิเหนา... 

หนึ่งในทำเลทองของธุรกิจไทย” Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนอ 

อีกเชนเคย เริ่มดวยคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณสุดเขต นราธิปภัทร ผูสรางแบรนด Orga Coco ให 

ยั่งยืนดวย Circular Economy” ซึ่งเปนชนะในรายการแขงขัน YEC Pitching ในงานสัมมนาหอการคาไทย 

ประจำป 2562 และ ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ วงศกร ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคาจังหวัด 

กระบี่

ฉบับนี ้ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความเชื่อมั่นฯ  และการติดตามอัพเดตธุรกิจ 

ตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมดนี้ 

เราหวังวาเนื ้อหาที ่ทีมบรรณาธิการไดจัดหามานั ้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและ 

องคกรใหกับผูอานทุกทาน และตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines Review 

ทางสื่อออนไลนไดที่ Facebook: https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official:   

@ThailandEcoReview  คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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สุดเขต นราธิปภัทร

สรางแบรนด ‘Orga Coco’ ใหยั่งยืน

ดวย Circular Economy

วงศกร ลิ่มตระกูล

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดกระบี่เจน 4 

“คุณคา YEC” สรางได
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ในธุรกิจครอบครัวมี 
หลากหลายประเด็นซึ่งเปน 

สาเหตุนําไปสูความขัดแยง 
นอกจากประเด็นความขัดแยง 

ภายในครอบครัว อาทิ ความสัมพันธ 
ระหวางรุนของสมาชิกครอบครัว หรือ 

ระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทาง 
ธุรกิจประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 
ความสําคัญโดยเนนที่ครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมากกวา 
ผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

ผูมีรายไดนอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
1. เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน

2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน
3. เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ 300 บาท/เดือน

กองทุนหมูบาน
1. พักหนี้กองทุนหมูบานของ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน

แพคเกจสินเชื่อ 
นิติบุคคล 555 คือ การ 

นําสินเชื่อของธนาคารที่มี 
อยูแลว มาจัดเปนแพคเกจ 

เพื่อใหบริการไดครอบคลุม และ 
เหมาะสมตอความตองการของผู 
ประกอบการแตละรายมีจุดเดน 
ผูประกอบการสามารถไดวงเงินกูสูงสุดถึง 15 
ลานบาทตอราย ในขณะเดียวกัน ไดรับอัตรา 
ดอกเบี้ยถูกลง 

อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญและ
ประกอบดวยเกาะจํานวนมาก แตละพื้นที่มีความ 
หลากหลายและความแตกตางทั้งในดานทรัพยากร 

ธรรมชาติ โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงสิทธิประโยชนสําหรับ 
นักลงทุนตางชาติ ดังนั้น การเลือกพื้นที่ลงทุนจึงเปนหัวใจ 

สําคัญในการดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งหนึ่ง
ในพื้นที่ลงทุนที่นาสนใจสําหรับ

ผูประกอบการไทย
คือ SEZs 
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กระตุนธุรกิจโตสงทายป



ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (1)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (2)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (3)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (4)

จำแนกตามภูมิภาค

จำแนกตามขนาดของธุรกิจ

จำแนกตามระดับตลาดการแขงขัน

จำแนกระยะเวลาที่เปดดำเนินการ

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ

ชวงที่สำรวจขอมูล: 17 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 1,239 ตัวอยาง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกับศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs

ประจำไตรมาสที่ 2/2562

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคา ธุรกิจการบริการ

ตลาดระดับทองถิ่น

ตลาดระดับระหวางประเทศ

ตลาดระดับภาค/ประเทศ

ตลาดระดับอำเภอ/จังหวัด

7-10 ป
24.8%

4-6 ป
14.7%

1-3 ป
24.1%

11-15 ป
17.2%

16-20 ป
10.6%

20ปขึ้นไป
8.6%

ธุรกิจ SMEs ทั่วไปแบบที่ไมไดจด
ทะเบียนการคา หรือบุคคลธรรมดา26.1%

41.9%

18.1%

0.8%

1.7%

10.6%

บริษัทจำกัด

หางหุนสวนจำกัด

ไมใชลูกคา SME Bank ลูกคา SME Bank

หางหุนสวนสามัญ

กลุมวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจ SMEs ทั่วไป
แบบที่จดทะเบียนการคา

ธุรกิจ
ขนาดกลาง (M)

26.4%

รอยละ
25.3

รอยละ
40.4

รอยละ
34.4

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

15.6%
9.6%
16.9%
17.8%
25.9%
14.2%

51.7% 48.3%

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (S)

73.6%

           23.1%

2.0%

     13.9%

                               61.0%
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ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2562

องคประกอบของดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ 

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่9/2562

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

คาดัชนีฯ จะมีคาสูงสุดเทากับ 100 และมีคาต่ำสุดเทากับ 0 
โดยถาหาก ....

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs
(SMEs Situation Index)

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 อยูที่ระดับ 42.7 ปรับตัวลดลง 1.0 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

Q3/2561

Q4/2561

Q1/2562

Q2/2562

การเปลี่ยนแปลง
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-1.0

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจฯ
(SMEs Competency Index)

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ
(SMEs Competitiveness Index)

ดัชนีฯ มีคา
สูงกวาระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
เทากับระดับ 50

ดัชนีฯ มีคา
ต่ำกวาระดับ 50

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑที่ด ี
หรือมีแนวโนมที่จะดีขึ้น

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑปานกลาง 
หรือมีแนวโนมทรงตัว

แสดงวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวา
สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑที่แย 
หรือมีแนวโนมที่จะแยลงดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs

(SMEs Sustainability Index)
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q1/2562

Q2/2562

การ

เปลี่ยนแปลง
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ธุร

กิจ

H1: สภาพคลอง
H2: สตอกของ
วัตถุดิบ

H3: หนี้สินรวม

H4: สัดสวน
หนี้สินตอทุน

H5: ยอดขายรวม

H6: กำไรสุทธิ

H7: กำไรสะสม

H8: สินทรัพย
รวม

H9: ส/ท ที่กอ
ใหเกิดรายได

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0

48.0
42.7

36.2
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม
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ดัช
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ธุร

กิจ

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม
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40.5
47.3
43.9

ดัช
นีส
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ธุร

กิจ

H1: สภาพคลอง

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

H2: สตอกของ
วัตถุดิบ

H3: หนี้สินรวม

H4: สัดสวน
หนี้สินตอทุน

H5: ยอดขายรวม

H6: กำไรสุทธิ

H7: กำไรสะสม

H8: สินทรัพย
รวม

H9: ส/ท ที่กอ
ใหเกิดรายได

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

43.4 41.7

41.1

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจการบริการ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 อยูที่ระดับ 48.8 ปรับตัวลดลง 1.1 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
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Q4/2561
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C1: ตนทุนตอหนวย

C2: ตนทุนฯ 
เปรียบเทียบ
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C4: ความ
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C5: การตั้งราคา
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C8: ความ
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C9: ความ
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กับลูกคา

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

45.2
36.7

35.4
35.2
33.4
22.3
32.2
35.7
34.5
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45.5
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ทุน

58.4
40.4
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49.2
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ขา
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38.5
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43.6
42.5
41.4
42.8

H9
: ส

ินท
รัพ

ยท
ี่

กอ
ให

เก
ิดร

าย
ได



43.9
43.2

44.0
45.2
47.5
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ดัช
นีส

ถา
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ณ


ธุร

กิจ

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q1/2562

Q2/2562

การ

เปลี่ยนแปลง

32.5

40.9

31.5

40.3

-1.0

-0.6

33.7

43.9

33.0

43.0

-0.7

-0.9

38.9

73.7

37.8

73.4

-1.1

-0.3

50.2

56.5

50.1

56.4

-0.1

-0.1

43.2

59.0

41.3

57.8

-1.9

-1.2

41.3

57.0

39.3

55.5

-2.0

-1.5

43.3

63.2

42.1

62.2

-1.2

-1.0

44.8

62

43.2

61.2

-1.6

-0.8

51.6

63.9

48.8

61.9

-2.8

-2.0

42.2

57.8

40.8

56.8

-1.4

-1.0ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

56.8
48.8

40.8
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คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1: ตนทุนตอหนวย

C2: ตนทุนฯ 
เปรียบเทียบ

C3: คุณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตั้งราคา

C6: กำไรจากการขาย

C7: การเขาถึง
แหลงเงินทุน

C8: ความสามารถ
ของพนักงาน

C9: ความสัมพันธ
กับลูกคา

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

33.8
39.3
20.0
29.0
33.1
39.9
45.0
28.5
33.6

32.8
37.4
36.6
45.9
46.1
48.9
29.7
33.5
38.9

60.9
48.7
40.6
45.5
48.7
32.9
33.6
52.4
45.4

49.7
48.3
44.9
57.6
49.2
69.5
64.2
48.0
53.9

48.4
48.5
40.9
55.4
54.7
61.1
44.6
46.6
50.0

48.6
44.5
24.6
64.1
51.5
72.7
79.5
50.8
54.5

39.6
46.5
20.6
39.1
44.1
40.5
66.1
31.7
41.0

45.1
67.2
32.5
49.4
59.6
58.6
49.5
48.0
51.2

60.3
71.5
57.7
78.9
65.1
83.6
59.2
69.0
68.2

46.6
50.2
35.4
51.7
50.2
56.4
52.4
45.4
48.5

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

33.7
45.5
39.6

40.4
40.6
40.5

53.0
50.1
51.5

50.3
60.1
55.2

47.1
61.8
54.5

46.2
55.9
51.1

34.4
41.0
37.7

49.3
50.4
49.8

66.8
82.6
74.7

46.8
54.2
50.5

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

49.5
47.8

44.9

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 อยูที่ระดับ 51.8 ปรับตัวลดลง 0.7 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

Q3/2561

Q4/2561

Q1/2562

Q2/2562

การ
เปล่ียนแปลง

53.1

53.5

53.2

51.7

-1.5

45.8

49.1

48.9

47.9

-1.0

50.3

50.5

50.1

49.1

-1.0

40.2

40.4

40.3

39.9

-0.4

53.4

52.9

52.5

52.3

-0.2

56.7

56.3

56

55.1

-0.9

55.9

56.1

55.7

54.6

-1.1

58.2

58.5

58.6

57.4

-1.2

62.8

63.4

63

62.8

-0.2

61.9

62.2

62.4

62.3

-0.1
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ยุท
ธ
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ม
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S8
: ก

าร
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ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
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ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี
S1

0:
 ก

าร
กำ

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ี

37.4

38.0

37.2

37.0

-0.2

S1
1:
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ย
ดา
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R

50.3

50.4

49.9

48.8

-1.1

ดัช
นีค

วา
มย
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ืน

ขอ
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ุรก
ิจ
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ธ
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isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน
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ด
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D
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S8
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ล

S9
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ภูม
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กัน
ที่ด

ี
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0:
 ก
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ดูแ
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ิจก

าร
ที่ด

ี
S1

1:
 ก

าร
ใช

จา
ย

ดา
น 

CS
R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก
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ตั้ง

รา
คา

C6
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าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
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C8
: ค
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มส

าม
าร

ถ
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งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

Q
3/

25
57

Q
1/

25
58

Q
3/

25
58

Q
1/

25
59

Q
3/

25
59

Q
1/

25
60

Q
3/

25
60

Q
1/

25
61

Q
3/

25
61

Q
1/

25
62

Q
3/

25
62

F

51.5 52.5
50.8 50.5 50.7 51.651.7 51.6 51.8 51.8 51.8 51.7 51.2 51.5 52.0 52.3 52.8 52.551.851.1 50.8

68
64
60
56
52
48
44
40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

36.5
32.9

38.8
33.8
42.2
29.8
43.0
39.8
37.1

38.5
41.1

44.5
37.9
49.3
26.7
42.7
41.1
40.2

59.0
41.6

51.6
51.9
48.0
45.8
52.5
50.7
50.1

50.4
44.0

38.8
48.0
62.4
30.1
51.9
40.2
45.7

55.2
43.1

44.9
55.1
57.5
32.5
43.7
36.0
46.0

48.7
46.1

45.1
49.8
40.8
38.4
51.3
51.7
46.5

49.2
53.5

33.2
38.0
48.8
41.8
53.9
50.5
46.1

48.0
51.3

37.6
52.0
55.3
51.5
39.8
50.2
48.2

67.1
51.0

59.5
56.7
55.8
46.1
44.5
45.8
53.3

50.3
45.0

43.8
47.0
51.1
38.1
47.0
45.1
45.9

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q1/2562

Q2/2562

การ

เปล่ียนแปลง

49.2

56.5

47.3

55.5

-1.9

-1.0

43.3

48.2

42.2

47.4

-1.1

-0.8

47.0

53.3

46.9

53.2

-0.1

-0.1

37.7

42.1

37.1

41.9

-0.6

-0.2

40.7

65.4

40.4

65.3

-0.3

-0.1

55.6

57.1

54.5

56.5

-1.1

-0.6

40.1

73.0

38.7

72.2

-1.4

-0.8

41.7

76.8

40.2

76.0

-1.5

-0.8

52.6

73.7

52.2

73.6

-0.4

-0.1

49.2

75.7

49.1

75.7

-0.1

0.0

40.9

33.4

40.7

33.2

-0.2

-0.2

45.3

59.6

44.5

59.1

-0.8

-0.4
ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

59.1

51.8
44.5

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
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กัน
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ี

S1
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ดูแ
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ิจก
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ที่ด
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S1
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ย
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น 
CS

R

ดัช
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ืน

ขอ
งธ
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ิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

51.9
61.0
62.3
60.0
49.7
84.4
50.7
46.6
58.3

41.1
45.6
35.5
50.8
28.1
49.0
49.3
53.3
44.1

48.4
43.3
53.8
49.8
49.9
59.7
44.6
52.7
50.3

31.6
40.0
26.1
58.4
39.0
59.7
59.8
34.6
43.7

45.8
47.4
44.8
60.2
44.1
72.2
72.6
54.8
55.2

56.5
56.1
44.3
66.9
61.8
83.6
67.3
48.5
60.6

46.3
55.1
57.9
58.4
47.6
66.4
60.0
58.4
56.3

54.8
43.3
45.6
52.2
64.3
54.6
41.6
50.8
50.9

57.3
50.0
70.0
65.3
55.5
77.4
44.0
49.9
58.7

65.3
49.9
78.0
65.0
68.6
38.3
58.9
53.5
59.7

35.8
37.9
40.0
39.0
24.2
17.7
59.6
29.9
35.5

48.6
48.1
50.8
56.9
48.5
60.3
55.3
48.4
52.1

S1
: ว

ิสัย
ทัศ
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กล
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ธ
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ตัว
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S3
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S8
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ล

S9
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ิคุม

กัน
ที่ด

ี
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 ก
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ที่ด
ี
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น 
CS

R

ดัช
นีค
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ืน

ขอ
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ิจ

46.7
61.1
53.9

40.0
53.9
46.9

43.0
52.0
47.5

33.5
47.0
40.3

48.3
59.9
54.1

49.9
52.6
51.2

52.8
63.4
58.1

56.2
56.9
56.5

56.3
65.1
60.7

56.3
61.1
58.7

31.6
45.2
38.4

46.8
56.2
51.5

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

51.9
51.1

49.2

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ
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ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจบริการ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 อยูที่ระดับ 47.8 ปรับตัวลดลง 0.9 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560
Q1/2561
Q2/2561
Q3/2561
Q4/2561
Q1/2562
Q2/2562
การ
เปล่ียนแปลง

41.7
41.3
41.1
42.3
42.8
43.3
43.2
44.0
43.7
42.7
-1.0

50.9
50.5
50.3
50.2
50.3
50.2
50.3
50.4
49.9
48.8
-1.1

51.8
51.8
51.7
51.2
51.5
52.0
52.3
52.8
52.5
51.8
-0.7

48.1
47.9
47.7
47.9
48.2
48.5
48.6
49.0
48.7
47.8
-0.9

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความ
สามารถ

ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

37.4

49.0

36.2

48.0

-1.2

-1.0

42.2

57.8

40.8

56.8

-1.4

-1.0

45.3

59.6

44.5

59.1

-0.8

-0.5

41.6

55.5

40.5

54.7

-1.1

-0.8

ดัชนี
สถานการณ

ธุรกิจ

ดัชนีความ
สามารถ

ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความ
ยั่งยืน

ของธุรกิจ

ดัชนีความ
สามารถ

ในการแขงขัน
ของธุรกิจ

49.8
50.5

49.8 49.3 49.4 48.448.4 48.2 48.4 48.1 47.9 47.7 47.9 48.2 48.5 48.6 49.0 48.7
47.8

50.0
46.9

68
64
60
56
52
48
44
40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q1/2562

Q2/2562

การ

เปล่ียนแปลง

ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

ดัชนีความ
สามารถ

ในการแขงขัน
40.5

47.8
54.7

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0
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42.1
39.0
37.2
42.3
39.9
49.3
47.9
36.5
42.7

46.6
50.2
35.4
51.7
50.2
56.4
52.4
45.4
48.5

48.6
48.1
50.8
56.9
48.5
60.3
55.3
48.4
52.1

45.8
45.8
41.1
50.3
46.2
55.3
51.9
43.4
47.5

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

43.9
43.2

44.0
45.2
47.5
30.8
39.9
43.7
42.3

50.3
45.0

43.8
47.0
51.1
38.1
47.0
45.1
45.9

52.2
50.2

50.1
49.7
52.0
41.2
48.4
50.9
49.4

48.8
46.1

46.0
47.3
50.2
36.7
45.1
46.6
45.8

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

40.5
47.3
43.9

46.8
54.2
50.5

46.8
56.2
51.5

44.7
52.6
48.6

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่2/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขัน 45.3

48.0
46.9

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

17

TCC



ประเมินผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล�

ความตองการความชวยเหลือ สนับสนุนหรือพัฒนากิจการจากภาครัฐ

กลุมตัวอยาง

ทานเห็นดวยกับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาในครั้งนี้หรือไมระดับใด

ทานเห็นดวยหรือไมกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 3 แสนลานบาท

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เชน การกระตุนเศรษฐกิจ 
สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน สรางความเชื่อมั่นใหนักธุรกิจ

- สำรวจประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ
จำนวน 428 ตัวอยาง 
- สำรวจนักธุรกิจหอการคาไทยทั่วประเทศ
จำนวน 83 ตัวอยาง

เหตุผลที่เห็นดวยนอย นอยที่สุดและไมเห็นดวย
- รัฐบาลไมควรใหเงินโดยตรง
- กำลังกลับไปสูวังวนเดิม/มาตรการเดิม
- มาตรการไมทั่วถึงไดเฉพาะบางกลุมเทานั้น
- กลัวปญหาคอรัปชั่น
- ทำใหราคาสินคาสูงขึ้นกวาเดิม
- ไมยั่งยืน เปนระยะสั้นเทานั้น

บางมาตรการก็ชวยไมเยอะ 
แตเปนสวัสดิการที่ควรจะไดรับ

ประชาชนไมไดใชเงินตามตองการของตนเอง
แตใชเงินความความตองการของรัฐ

เหตุผลที่เห็นดวยมาก และมากที่สุด
- เศรษฐกิจไมดีรัฐบาลตอง
กระตุนเศรษฐกิจ
- ชวยใหคนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
- ชวยเหลือคนจน
- ชวยเกษตรกร
- ทำใหคนใชจายมากขึ้น 

- สรางสภาพคลองใหธุรกิจ 
- เพิ่มอำนาจซื้อใหประชาชน/
กระตุนการใชจายชุมชน 
- ทำเศรษฐกิจฟนตัวเร็ว
- เปนการอัดฉีดเมดเงินเขาสูระบบ

ปานกลาง 26.7%
มาก 32.8%
มากที่สุด 14.7%
ไมเห็นดวยเลย 3.4%
นอยมาก 8.9%
นอย 13.5%

ดานการทองเที่ยว เชน สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ 
กระตุนการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว อนุรักษธรรมชาต ิ

ดานสินเชื่อ เชน การปรับโครงสรางหนี ้การลดอัตราดอกเบี้ย 
และการสนับสนุนเงินกู สงเสริมความสามารถในการลงทุนการทำธุรกิจ

ดานสินคาและบริการ เชน สนับสนุนสินคาไทย เพิ่มการพัฒนาการผลิตสินคา
ในชุมชน สนับสนุนเงินลงทุน และขยายแหลงสงออกสินคา

21 สิงหาคม 2562

ไมเห็นดวยเลย 7.7%
นอย 15.4%

ปานกลาง 33.5%
มาก 43.5%
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ประเมินผลกระทบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ SMEs

ประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ

ขอสรุปของหอการคาไทย เกี่ยวกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล

คาดการณการใชเงินตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยป 2562 
โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- เศรษฐกิจของประเทศไทยมีปจจัยลบมากมาย ทั้ง Trade war เศรษฐกิจจีนชะลอ การสงออกติดลบ ภัยแลง ความเชื่อมั่นลด
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงเปนปจจัยบวกที่สำคัญ
- ผลสำรวจของประชาชนและผูประกอบการหอการคาไทย พบวา สวนใหญตอบรับกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และมีความพอใจอยูในระดับมาก 
- คาดวาจะมีผลกระตุนใหเศรษฐกิจโตอยางนอย 0.4% ในปนี ้โดยคาดวาจะทำใหเศรษฐกิจขยายตัวไดถึงรอยละ 3.0%-3.4% 
- สิ่งที่อยากใหรัฐทำ คือ เรงดำเนินการ และประชาสัมพันธใหทั่วถึง โดยที่หอการคาไทยและหอการคาจังหวัดจะรวมประชาสัมพันธ
- หอการคาจะชวยกระตุนโดยการจัดประชุมและสัมมนาในพื้นที่แหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งตองการใหรัฐบาลชวยสนับสนุนเชนเดียวกัน

ผูมีรายไดนอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
1. เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท/เดือน
2. เพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ
500 บาท/เดือน
3. เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ
300 บาท/เดือน
กองทุนหมูบาน
1. พักหนี้กองทุนหมูบานของ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน

กระตุนการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
ภาคการทองเที่ยว
1. ชิมชอปใช
ภาคเอกชน
2. หักรายจายลงทุน 1.5 เทา
SMEs
3. เพิ่มเงินผานกองทุน สสว. (ธพว.บริหารกองทุน)
วงเงิน 10,000 ลานบาท
4. ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8)
วงเงิน 150,000 ลานบาท
5. สินเชื่อผานสถาบันการเงินของรัฐ
(กรุงไทยและออมสิน) วงเงินรวม 100,000 ลบ.
ที่อยูอาศัย
6. สินเชื่อที่อยูอาศัยดอกเบี้ยต่ำ
(ออมสินและ ธอส.) วงเงินรวม 52,000 ลบ.

เกษตรกรรายยอยและเกษตรกรประสบภัยแลง
1. ลดดอกเบี้ยกูภัยแลงลูกคา ธ.ก.ส. 
2. พักหนี้ภัยแลงลูกคา ธ.ก.ส.
3. สินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยของ ธ.ก.ส. 
4. สนับสนุนตนทุนคาปลูกขาวนาป
ปการผลิต 2562/63

ไตรมาสที ่3 ป 62

47,657.3 - 61,020.0 ลานบาท

ไตรมาสที ่4 ป 62

102,639.9 - 122,381.8 ลานบาท

150,297.2 -183,401.8 ลานบาท

จำนวนเงินที่ใชตามมาตรการ

ทั้งปใชเงินทั้งสิ้น

อัตราการขยายตัว กรณีไมมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

2.8%

2.3%

2.2%

3.0%

2.6%

กรณีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

2.8%

2.3%

2.6%-3.0% (2.8%*)

3.5%-4.5% (4.0%*)

2.8%-3.4% (3.0%*)

ไตรมาสที ่1/62

ไตรมาสที ่2/62

ไตรมาสที ่3/62

ไตรมาสที ่4/62

ทั้งป 2562

* คาดวามีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง

ชุดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

คาดวาเม็ดเงินจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจ
ประมาณ 316,813 ลานบาท

คาครองชีพ
ไมพอ

เศรษฐกิจ
ชะลอตัว

ภัยแลง

บรรเทาแกไขปญหา
และผลกระทบ
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กลุมตัวอยางผูประกอบการ SMEs 

ทานคิดวามาตรการเหลานี้ทานไดประโยชนหรือไม

ทานคิดวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวสามารถทำใหเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นไดมากนอยเพียงใด 

ทานเห็นดวยหรือไมกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 3 แสนลานบาท

ผูประกอบการ จำนวน 198 ตัวอยาง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 27.4%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22.5%
ภาคกลาง 21.1%
ภาคเหนือ 16.8%
ภาคใต 12.2%

มาก 28.6%
นอยมาก 10.7%

เหตุผลที่เห็นดวยนอย นอยที่สุด
และไมเห็นดวย
- กำลังกลับไปสูวังวนเดิม/
มาตรการเดิม
- กลัวปญหาคอรัปชั่น
- ไมยั่งยืน เปนระยะสั้นเทานั้น
- ผูประกอบการไดประโยชนนอย

เหตุผลที่ตอบวา มาก หรือ มากที่สุด 
- ทำใหคนมีรายไดและเพิ่มการใชจายมากขึ้น
- นักทองเที่ยวมากขึ้น จากมาตรการทำให
ธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้น
- ธุรกิจมีสภาพคลองมากขึ้น 
- ตนทุนธุรกิจลดลงจากภาระอัตราดอกเบี้ย
ที่ลดลง

เหตุผลที่ตอบวาไมไดเลย นอย และนอยมาก
- มาตรการชวยเฉพาะบางกลุม ไมครอบคลุมทุกกลุม
- ขั้นตอนการใชงบประมาณอาจไมถึงมือกลุมเปาหมาย
- เศรษฐกิจแย รัฐบาลควรแกไขใหทุกจุดกวานี้
- รายไดยังคงอยูในระดับต่ำ หรือไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม
- ไมแนใจสถานการณในอนาคตวาจะเปนอยางไร
- การใชจายของประชาชนไมนาจะเพิ่มขึ้นมาก 

เหตุผลที่เห็นดวยมาก และมากที่สุด
- เศรษฐกิจไมดีรัฐบาลตองกระตุน
เศรษฐกิจ
- ทำใหคนใชจายมากขึ้น
- ผูมีรายไดนอยมีกำลังซื้อมากขึ้น  

มากที่สุด 10.4%
นอย 11.8%

ไมเห็นดวยเลย 8.9%
ปานกลาง 29.6%

นอยมาก 11.5%
มาก 30.8%

นอย 12.4%
มากที่สุด 11.9%

ปานกลาง 27.9%
ไมไดเลย 5.5%

ไมไดประโยชน
30.5

39.2
79.5
45.8

78.4
21.5
77.4
79.7
69.4
77.2

ไดประโยชน
69.5

60.8
20.5
54.2

21.6
78.5
22.6
20.3
30.6
22.8

รายการ
• ผูมีรายไดนอยรับเพิ่ม 300 บาท/เดือน (รายไดต่ำกวา 30,000 บาทตอป)
• ผูมีรายไดนอยรับเพิ่ม 200 บาท/เดือน (รายไดต่ำกวา 100,000 บาทตอป)
• ผูสูงอาย ุ500 บาท/เดือน
• เลี้ยงดูบุตร 300 บาท/เดือน
• สงเสริมทองเที่ยวจังหวัดนอกภูมิลำเนา แจกเงิน 1,000 บาท/คน ไมเกิน 10 ลานคน + สิทธิ์ขอเงินคืน 
(Cash Rebate) อีก 10% จากคาใชจายทองเที่ยวไมเกิน 30,000 บาท ผาน g-wallet (ชดเชยไมเกิน 3,000 บาท)
• สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
• ปลอยกูดอกเบี้ยอัตราพิเศษใหกับธุรกิจ SME
• สินเชื่อใหม ไดแก สินเชื่อฉุกเฉิน รายละไมเกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยปแรก ปตอป MRR รอยละ 7
• สินเชื่อฟนฟูและซอมแซมความเสียหาย รายละไมเกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR-2 (เทากับรอยละ 5 ตอป)
• สนับสนุนตนทุนการผลิตเพื่อปลูกขาวนาป 500 บาท/ไร ไมเกิน 20 ไร
• พักหนี้เงินตนกองทุนหมูบานของ ธ.ก.ส. และออมสินระยะเวลา 1 ป (ต.ค.62 – ก.ย. 63)

หนวย: รอยละ
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ทานคิดวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะสงผลตอเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด

ขอเสนอแนะตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

สมมติฐานของการประเมินผลกระทบ กรณีวงเงินถูกใชไมเต็มที่

• รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องของหลักประกัน และนโยบายการผอนปรน
เรื่องวงเงินเต็มเพดาน
• ลดอัตราดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการ เพื่อลดตนทุนทางดานการเงิน
• รัฐบาลควรมีมาตรการลดตนทุนการขนสง 

• ควรดูแลคาเงินบาทใหไมแข็งคาเชนปจจุบัน
• รัฐบาลควรเรงดำเนินการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
• รัฐบาลควรมีแนวทางที่ชัดเจนและประชาสัมพันธใหกับผูที่เกี่ยวของทราบอยางละเอียด
• ควรระมัดระวังเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงบประมาณดังกลาว

ไตรมาสที ่3 ป 62

26,000 - 65,000 ลานบาท

ไตรมาสที ่4 ป 62

39,000 – 91,000 ลานบาท

91,000 -130,000 ลานบาท

จำนวนเงินที่ใชตามมาตรการ

ทั้งปใชเงินทั้งสิ้น

ไมแนใจ
5.9
20.6
5.9
8.6
8.9
9.6
7.7

ลดลง
9.6
13.5
7.3
15.4
12.6
7.2
8.2

เพิ่มขึ้น
47.8
16.2
41.5
28.9
49.6
43.3
35.3

%การเปลี่ยนแปลง
4.1
1.7
3,2
0.9
5.6
2.2

เทาเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง
36.7
49.7
45.3
47.1
28.9
39.9
48.8

การจับจายใชสอย
การลงทุนของภาคธุรกิจ
การทองเที่ยวของคนในประเทศไทย
การจางงาน
การขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลอง (เฉพาะผูประกอบการ)
รายได
ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ

งบประมาณที่คาดวาจะใช
10,000.0
150,000.0
100,000.0

ไตรมาสที ่3
1,000.0 (10%) 
15,000.0 (10%) 
10,000.0 (10%) 

26,000.0

ไตรมาสที ่4
2,500 (25%)

37,500.0  (25%)
25,000.0 (25%) 

65,000.0

มาตรการ
เพิ่มวงเงินผานกองทุน สสว. (ธวพ.บริหารกองทุน)
ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8)
ปลอยกูดอกเบี้ยอัตราพิเศษใหกับธุรกิจ  SME
             รวมงบประมาณที่คาดวาจะใช

หนวย: รอยละ

งบประมาณที่คาดวาจะใชในแตละชวง

สมมติฐานของการประเมินผลกระทบ กรณีวงเงินถูกใชเต็มที่

งบประมาณที่คาดวาจะใช
10,000.0
150,000.0
100,000.0

ไตรมาสที ่3
1,500.0 (15%) 
22,500.0 (15%) 
15,000.0 (15%) 

39,000.0

ไตรมาสที ่4
3,500 (35%)

52,500.0 (35%)
35,000.0 (35%) 

91,000.0

มาตรการ
เพิ่มวงเงินผานกองทุน สสว. (ธวพ.บริหารกองทุน)
ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ของ บสย. (PGS8)
ปลอยกูดอกเบี้ยอัตราพิเศษใหกับธุรกิจ  SME
             รวมงบประมาณที่คาดวาจะใช

งบประมาณที่คาดวาจะใชในแตละชวง

ประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 

อัตราการขยายตัว
กรณีไมมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 62

2.6%
2.4%
3.0%
3.6%
2.1%
1.1%

อัตราการขยายตัว 
กรณีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 62

2.8%-3.4% (3.0%*)
2.6%-3.1% (2.9%*)
3.2%-3.9% (3.5%*)
3.9%-4.7% (4.3%*)
2.3%-2.8% (2.6%*)
1.2%-1.5% (1.3%*)

GDP ประเทศ
วิสาหกิจขนาดใหญ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
  - วิสาหกิจขนาดยอม
  - วิสาหกิจขนาดกลาง 
วิสาหกิจอื่นๆ
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บิ๊กแพคเกจ “สินเชื่อนิติบุคคล 555”
จัดเต็มเพื่อ SMEsไทย 
กระตุ้นธุรกิจโตส่งท้ายปี

เมื่อก าวเข าสู  ไตรมาส 
สุดทายของป สําหรับผู  
ประกอบธุรกิจ ทั้งเล็ก 

กลาง ใหญ ชวงเวลานี้ รูกันดีวา จะเปน 
นาทีทองของการดําเนินธุรกิจ เพราะ 
มกัจะมคีาํส่ังซ้ือจากลกูคาเขามาจาํนวน 
มาก ดังนั้น ผูประกอบการ โดยเฉพาะ 
กลุมเอสเอม็อ ีจาํเปนตองมเีงินทนุสํารอง 
ไวมากเพียงพอที่จะใชผลิตสินคาหรือ 
บริการ ตลอดจนเปนทุนหมุนเวียนและ 
เสริมสภาพคลองธุรกิจ เพื่อตอบสนอง 
ใหทันตอความตองการของลูกคา

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใตสังกัดของ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงอตุสาห- 
กรรม ซึง่มภีารกจิสาํคญัเพือ่การพฒันา 
เอสเอม็อีไทยใหเตบิโตและยัง่ยนื เขามา 
เตมิเตม็ความตองการของผูประกอบการ 
ไทยในชวงเวลาน้ี ดวยการออกแพคเกจ 
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่พเิศษ ในชือ่ “สนิเชือ่ 
นติบิคุคล 555” 

ทัง้น้ี แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 555 
คอื การนาํสนิเช่ือของธนาคารทีม่อียูแลว 
มาจัดเปนแพคเกจ เพื่อใหบริการได 

ครอบคลุม และเหมาะสมตอความ 
ตองการของผูประกอบการแตละรายมี 
จดุเดน ผูประกอบการสามารถไดวงเงนิกู 

ม

สูงสุดถึง 15 ลานบาทตอราย ในขณะ 
เดยีวกนั ไดรับอตัราดอกเบีย้ถกูลง โดย 
มีเงื่อนไขสําคัญ ผูประกอบการท่ีจะใช 
บริการแพคเกจสินเชื่อดังกลาวตองเปน 
กลุมนิติบุคคล สอดคลองกับนโยบาย 
รฐับาลทีต่องการพาเอสเอม็อเีขาสูระบบ

สําหรับท่ีมีของตวัเลข 555 ธนาคาร 
ตองการสื่อถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ของผูประกอบการ ขณะเดยีวกันยังเปน 
การส่ือถึงทางเลือกในการขอสินเช่ือท่ี 
แบงออกเปน 5 แคมเปญ ไดแก 

แคมเปญ 1 สําหรับ SMEs กลุม 
เกษตรแปรรูป ทองเทีย่ว นวัตกรรม คาสง 
คาปลีก และขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
ประกอบดวย โครงการสินเชื่อเพื่อยก 
ระดบัเศรษฐกจิชมุชน (Local Economy 
Loan) วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.21% 

รวมกบั โครงการสนิเชือ่สงเสรมิการจาง 
งาน วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 
3%ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป  
และรวมกับ โครงการสินเชื่อ Smart 

SME วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 3 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป 
เพียง 5.75% ตอป หรือเฉลี่ย 0.479% 
ตอเดือน

แคมเปญ 2 สําหรับ SMEs เกษตร 
แปรรูป ทองเที่ยว นวัตกรรม และคาสง 
คาปลีก ประกอบดวย โครงการสินเชื่อ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูก 
สราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 
7 ป = 5.21%ตอป รวมกับ สินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 
ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉล่ีย 7 ป = 6.55%ตอป เม่ือรวม 2 
โครงการ วงเงินรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.10% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.508% ตอเดือน

แคมเปญ 3 สําหรับ SMEs ขึ้น 
ทะเบียนประกันสังคม ประกอบดวย 
โครงการสินเช่ือสงเสริมการจางงาน 
วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน ที่ดิน/ 
สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้ 3 ปแรก 3%ตอป 
เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป รวมกับสินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 

ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55% ตอป เมื่อรวม 2 
โครงการ วงเงิน รวม 15 ลานบาท ดอกเบีย้ 
เฉลี่ย 7 ป = 6.20% ตอป หรือเฉลี่ย 
0.516% ตอเดือน

แคมเปญ 4 สําหรับ SMEs กลุม 
10 S Curve และ Supply Chain 
ตองการเปลีย่นเทคโนโลย ีประกอบดวย 
โครงการ Transformation Loan เสรมิ 
แกรง วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย./ทีด่นิ+สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 
7 ป = 4.0%ตอป รวมกบั สนิเช่ือ Smart 
SME วงเงิน 10 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 2 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 
5.70% ตอป หรือเฉลี่ย 0.475% ตอ 
เดือน

และแคมเปญ 5 สําหรับ SMEs 
กลุม Start Up ผลิต-บริการ นวัตกรรม 
และคาสงคาปลีก ประกอบดวย สินเชื่อ 
เสริมแกรง SME วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย./ท่ีดิน+สิ่งปลูกสราง 
ดอกเบ้ียเฉลี่ย 7 ป = 7.87%ตอป 
รวมกับ สินเชื่อ Smart SME วงเงิน 10 
ลานบาท หลกัประกัน ท่ีดนิ/สิง่ปลกูสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เมื่อ 

รวม 2 โครงการ วงเงนิรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.99% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.582% ตอเดือน

เหน็ไดวา แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 
555 ออกแบบใหครอบคลุมและครบ 
ถวนสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทุก 
กลุมไมเทานั้น ธนาคารยังทํางานเชิงรุก 
สงเจาหนาที่สาขาทั่วประเทศลงพื้นที่ 
ยานธุรกิจการคาและชุมชนตางๆ เพ่ือไป 
แนะนําบริการ ชวยใหผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงทุนจากแพคเกจดังกลาวได 
สะดวกยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ผูประกอบการ 
ยังสามารถติดตอขอสินเชื่อผานสาขา 
ตางๆ ของธนาคารไดโดยตรง หรือยืน่ขอ 
สนิเชือ่ผานระบบออนไลนแอปพลเิคชนั 
SME D Bank ไดตลอดเวลาเชนกัน 

จากแพคเกจดังกลาว รวมกับ 
บริการจดัเตม็ของธนาคาร เชือ่มัน่วา จะ 
ชวยเติมทุนสนับสนุนใหธุรกิจของผู  
ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถ 
ขบัเคลือ่นและเตบิโต รบัความสขุในชวง 
ทายปเกาตอนรับปใหมที่จะถึงนี้
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เมื่อก าวเข าสู  ไตรมาส 
สุดทายของป สําหรับผู  
ประกอบธุรกิจ ทั้งเล็ก 

กลาง ใหญ ชวงเวลานี้ รูกันดีวา จะเปน 
นาทีทองของการดําเนินธุรกิจ เพราะ 
มกัจะมคีาํสัง่ซือ้จากลกูคาเขามาจาํนวน 
มาก ดังนั้น ผูประกอบการ โดยเฉพาะ 
กลุมเอสเอม็อ ีจาํเปนตองมเีงินทนุสํารอง 
ไวมากเพียงพอที่จะใชผลิตสินคาหรือ 
บริการ ตลอดจนเปนทุนหมุนเวียนและ 
เสริมสภาพคลองธุรกิจ เพื่อตอบสนอง 
ใหทันตอความตองการของลูกคา

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใตสังกัดของ 
กระทรวงการคลงั และกระทรวงอตุสาห- 
กรรม ซึง่มภีารกจิสาํคญัเพือ่การพฒันา 
เอสเอม็อีไทยใหเตบิโตและยัง่ยนื เขามา 
เตมิเตม็ความตองการของผูประกอบการ 
ไทยในชวงเวลานี ้ ดวยการออกแพคเกจ 
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่พเิศษ ในชือ่ “สนิเชือ่ 
นติบิคุคล 555” 

ทัง้น้ี แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 555 
คอื การนาํสนิเช่ือของธนาคารทีม่อียูแลว 
มาจัดเปนแพคเกจ เพื่อใหบริการได 

ครอบคลุม และเหมาะสมตอความ 
ตองการของผูประกอบการแตละรายมี 
จดุเดน ผูประกอบการสามารถไดวงเงินกู 

สูงสุดถึง 15 ลานบาทตอราย ในขณะ 
เดยีวกนั ไดรบัอตัราดอกเบีย้ถกูลง โดย 
มีเง่ือนไขสําคัญ ผูประกอบการที่จะใช 
บริการแพคเกจสินเชื่อดังกลาวตองเปน 
กลุมนิติบุคคล สอดคลองกับนโยบาย 
รฐับาลทีต่องการพาเอสเอม็อเีขาสูระบบ

สาํหรบัทีมี่ของตวัเลข 555 ธนาคาร 
ตองการสื่อถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ของผูประกอบการ ขณะเดยีวกันยังเปน 
การสื่อถึงทางเลือกในการขอสินเช่ือที่ 
แบงออกเปน 5 แคมเปญ ไดแก 

แคมเปญ 1 สําหรับ SMEs กลุม 
เกษตรแปรรูป ทองเทีย่ว นวตักรรม คาสง 
คาปลีก และขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
ประกอบดวย โครงการสินเชื่อเพ่ือยก 
ระดบัเศรษฐกจิชมุชน (Local Economy 
Loan) วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.21% 

รวมกบั โครงการสนิเชือ่สงเสรมิการจาง 
งาน วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 
3%ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป  
และรวมกับ โครงการสินเชื่อ Smart 

SME วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 3 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป 
เพียง 5.75% ตอป หรือเฉลี่ย 0.479% 
ตอเดือน

แคมเปญ 2 สําหรับ SMEs เกษตร 
แปรรูป ทองเที่ยว นวัตกรรม และคาสง 
คาปลีก ประกอบดวย โครงการสินเชื่อ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย. หรือ ท่ีดิน/ส่ิงปลูก 
สราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 
7 ป = 5.21%ตอป รวมกับ สินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 
ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เม่ือรวม 2 
โครงการ วงเงินรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.10% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.508% ตอเดือน

แคมเปญ 3 สําหรับ SMEs ข้ึน 
ทะเบียนประกันสังคม ประกอบดวย 
โครงการสินเช่ือสงเสริมการจางงาน 
วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน ที่ดิน/ 
สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้ 3 ปแรก 3%ตอป 
เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป รวมกับสินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 

ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55% ตอป เมื่อรวม 2 
โครงการ วงเงิน รวม 15 ลานบาท ดอกเบีย้ 
เฉลี่ย 7 ป = 6.20% ตอป หรือเฉลี่ย 
0.516% ตอเดือน

แคมเปญ 4 สําหรับ SMEs กลุม 
10 S Curve และ Supply Chain 
ตองการเปลีย่นเทคโนโลย ีประกอบดวย 
โครงการ Transformation Loan เสรมิ 
แกรง วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย./ทีดิ่น+สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 
7 ป = 4.0%ตอป รวมกับ สินเชือ่ Smart 
SME วงเงิน 10 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉล่ีย 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 2 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 
5.70% ตอป หรือเฉล่ีย 0.475% ตอ 
เดือน

และแคมเปญ 5 สําหรับ SMEs 
กลุม Start Up ผลิต-บริการ นวัตกรรม 
และคาสงคาปลีก ประกอบดวย สินเชื่อ 
เสริมแกรง SME วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย./ที่ดิน+สิ่งปลูกสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 7.87%ตอป 
รวมกับ สินเชื่อ Smart SME วงเงิน 10 
ลานบาท หลกัประกนั ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เมื่อ 

รวม 2 โครงการ วงเงนิรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.99% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.582% ตอเดือน

เหน็ไดวา แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 
555 ออกแบบใหครอบคลุมและครบ 
ถวนสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทุก 
กลุมไมเทานั้น ธนาคารยังทํางานเชิงรุก 
สงเจาหนาที่สาขาทั่วประเทศลงพื้นที่ 
ยานธุรกิจการคาและชุมชนตางๆ เพ่ือไป 
แนะนําบริการ ชวยใหผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงทุนจากแพคเกจดังกลาวได 
สะดวกยิง่ข้ึน นอกจากนัน้ ผูประกอบการ 
ยังสามารถติดตอขอสินเชื่อผานสาขา 
ตางๆ ของธนาคารไดโดยตรง หรือยืน่ขอ 
สนิเชือ่ผานระบบออนไลนแอปพลเิคชนั 
SME D Bank ไดตลอดเวลาเชนกัน 

จากแพคเกจดังกลาว รวมกับ 
บริการจดัเตม็ของธนาคาร เช่ือมัน่วา จะ 
ชวยเติมทุนสนับสนุนใหธุรกิจของผู  
ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถ 
ขับเคลือ่นและเตบิโต รบัความสขุในชวง 
ทายปเกาตอนรับปใหมที่จะถึงนี้
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สุดทายของป สําหรับผู  
ประกอบธุรกิจ ทั้งเล็ก 

กลาง ใหญ ชวงเวลานี้ รูกันดีวา จะเปน 
นาทีทองของการดําเนินธุรกิจ เพราะ 
มกัจะมคีาํส่ังซ้ือจากลกูคาเขามาจาํนวน 
มาก ดังนั้น ผูประกอบการ โดยเฉพาะ 
กลุมเอสเอม็อ ีจาํเปนตองมเีงินทนุสํารอง 
ไวมากเพียงพอที่จะใชผลิตสินคาหรือ 
บริการ ตลอดจนเปนทุนหมุนเวียนและ 
เสริมสภาพคลองธุรกิจ เพื่อตอบสนอง 
ใหทันตอความตองการของลูกคา

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใตสังกัดของ 
กระทรวงการคลัง และกระทรวงอตุสาห- 
กรรม ซึง่มภีารกจิสาํคญัเพือ่การพฒันา 
เอสเอม็อีไทยใหเตบิโตและยัง่ยนื เขามา 
เตมิเตม็ความตองการของผูประกอบการ 
ไทยในชวงเวลาน้ี ดวยการออกแพคเกจ 
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่พเิศษ ในชือ่ “สนิเชือ่ 
นติบิคุคล 555” 

ทัง้น้ี แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 555 
คอื การนาํสนิเช่ือของธนาคารทีม่อียูแลว 
มาจัดเปนแพคเกจ เพื่อใหบริการได 

ครอบคลุม และเหมาะสมตอความ 
ตองการของผูประกอบการแตละรายมี 
จดุเดน ผูประกอบการสามารถไดวงเงนิกู 

สูงสุดถึง 15 ลานบาทตอราย ในขณะ 
เดยีวกนั ไดรับอตัราดอกเบีย้ถกูลง โดย 
มีเงื่อนไขสําคัญ ผูประกอบการที่จะใช 
บริการแพคเกจสินเชื่อดังกลาวตองเปน 
กลุมนิติบุคคล สอดคลองกับนโยบาย 
รฐับาลทีต่องการพาเอสเอม็อเีขาสูระบบ

สําหรับท่ีมีของตวัเลข 555 ธนาคาร 
ตองการสื่อถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ของผูประกอบการ ขณะเดยีวกันยังเปน 
การส่ือถึงทางเลือกในการขอสินเช่ือท่ี 
แบงออกเปน 5 แคมเปญ ไดแก 

แคมเปญ 1 สําหรับ SMEs กลุม 
เกษตรแปรรูป ทองเทีย่ว นวัตกรรม คาสง 
คาปลีก และขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
ประกอบดวย โครงการสินเชื่อเพื่อยก 
ระดบัเศรษฐกจิชมุชน (Local Economy 
Loan) วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.21% 

รวมกบั โครงการสนิเชือ่สงเสรมิการจาง 
งาน วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 
3%ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป  
และรวมกับ โครงการสินเชื่อ Smart 

SME วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 3 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป 
เพียง 5.75% ตอป หรือเฉลี่ย 0.479% 
ตอเดือน

แคมเปญ 2 สําหรับ SMEs เกษตร 
แปรรูป ทองเที่ยว นวัตกรรม และคาสง 
คาปลีก ประกอบดวย โครงการสินเชื่อ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูก 
สราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 
7 ป = 5.21%ตอป รวมกับ สินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 
ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉล่ีย 7 ป = 6.55%ตอป เมื่อรวม 2 
โครงการ วงเงินรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.10% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.508% ตอเดือน

แคมเปญ 3 สําหรับ SMEs ขึ้น 
ทะเบียนประกันสังคม ประกอบดวย 
โครงการสินเช่ือสงเสริมการจางงาน 
วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน ที่ดิน/ 
สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้ 3 ปแรก 3%ตอป 
เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป รวมกับสินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 

ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55% ตอป เมื่อรวม 2 
โครงการ วงเงิน รวม 15 ลานบาท ดอกเบีย้ 
เฉลี่ย 7 ป = 6.20% ตอป หรือเฉลี่ย 
0.516% ตอเดือน

แคมเปญ 4 สําหรับ SMEs กลุม 
10 S Curve และ Supply Chain 
ตองการเปลีย่นเทคโนโลย ีประกอบดวย 
โครงการ Transformation Loan เสรมิ 
แกรง วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย./ทีด่นิ+สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 
7 ป = 4.0%ตอป รวมกบั สนิเช่ือ Smart 
SME วงเงิน 10 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 2 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 
5.70% ตอป หรือเฉลี่ย 0.475% ตอ 
เดือน

และแคมเปญ 5 สําหรับ SMEs 
กลุม Start Up ผลิต-บริการ นวัตกรรม 
และคาสงคาปลีก ประกอบดวย สินเชื่อ 
เสริมแกรง SME วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย./ท่ีดิน+สิ่งปลูกสราง 
ดอกเบ้ียเฉลี่ย 7 ป = 7.87%ตอป 
รวมกับ สินเชื่อ Smart SME วงเงิน 10 
ลานบาท หลกัประกัน ท่ีดนิ/สิง่ปลกูสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เมื่อ 

รวม 2 โครงการ วงเงนิรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.99% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.582% ตอเดือน

เหน็ไดวา แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 
555 ออกแบบใหครอบคลุมและครบ 
ถวนสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทุก 
กลุมไมเทานั้น ธนาคารยังทํางานเชิงรุก 
สงเจาหนาที่สาขาทั่วประเทศลงพื้นที่ 
ยานธุรกิจการคาและชุมชนตางๆ เพ่ือไป 
แนะนําบริการ ชวยใหผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงทุนจากแพคเกจดังกลาวได 
สะดวกยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ผูประกอบการ 
ยังสามารถติดตอขอสินเชื่อผานสาขา 
ตางๆ ของธนาคารไดโดยตรง หรือยืน่ขอ 
สนิเชือ่ผานระบบออนไลนแอปพลเิคชนั 
SME D Bank ไดตลอดเวลาเชนกัน 

จากแพคเกจดังกลาว รวมกับ 
บริการจดัเตม็ของธนาคาร เชือ่มัน่วา จะ 
ชวยเติมทุนสนับสนุนใหธุรกิจของผู  
ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถ 
ขบัเคลือ่นและเตบิโต รบัความสขุในชวง 
ทายปเกาตอนรับปใหมที่จะถึงนี้
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เมื่อก าวเข าสู  ไตรมาส 
สุดทายของป สําหรับผู  
ประกอบธุรกิจ ทั้งเล็ก 

กลาง ใหญ ชวงเวลานี้ รูกันดีวา จะเปน 
นาทีทองของการดําเนินธุรกิจ เพราะ 
มกัจะมคีาํสัง่ซือ้จากลกูคาเขามาจาํนวน 
มาก ดังนั้น ผูประกอบการ โดยเฉพาะ 
กลุมเอสเอม็อ ีจาํเปนตองมเีงินทนุสํารอง 
ไวมากเพียงพอที่จะใชผลิตสินคาหรือ 
บริการ ตลอดจนเปนทุนหมุนเวียนและ 
เสริมสภาพคลองธุรกิจ เพื่อตอบสนอง 
ใหทันตอความตองการของลูกคา

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME D Bank สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใตสังกัดของ 
กระทรวงการคลงั และกระทรวงอตุสาห- 
กรรม ซึง่มภีารกจิสาํคญัเพือ่การพฒันา 
เอสเอม็อีไทยใหเตบิโตและยัง่ยนื เขามา 
เตมิเตม็ความตองการของผูประกอบการ 
ไทยในชวงเวลานี ้ ดวยการออกแพคเกจ 
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํา่พเิศษ ในชือ่ “สนิเชือ่ 
นติบิคุคล 555” 

ทัง้น้ี แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 555 
คอื การนาํสนิเช่ือของธนาคารทีม่อียูแลว 
มาจัดเปนแพคเกจ เพื่อใหบริการได 

ครอบคลุม และเหมาะสมตอความ 
ตองการของผูประกอบการแตละรายมี 
จดุเดน ผูประกอบการสามารถไดวงเงินกู 

สูงสุดถึง 15 ลานบาทตอราย ในขณะ 
เดยีวกนั ไดรบัอตัราดอกเบีย้ถกูลง โดย 
มีเง่ือนไขสําคัญ ผูประกอบการที่จะใช 
บริการแพคเกจสินเชื่อดังกลาวตองเปน 
กลุมนิติบุคคล สอดคลองกับนโยบาย 
รฐับาลทีต่องการพาเอสเอม็อเีขาสูระบบ

สาํหรบัทีมี่ของตวัเลข 555 ธนาคาร 
ตองการสื่อถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ของผูประกอบการ ขณะเดยีวกันยังเปน 
การสื่อถึงทางเลือกในการขอสินเช่ือที่ 
แบงออกเปน 5 แคมเปญ ไดแก 

แคมเปญ 1 สําหรับ SMEs กลุม 
เกษตรแปรรูป ทองเทีย่ว นวตักรรม คาสง 
คาปลีก และขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
ประกอบดวย โครงการสินเชื่อเพ่ือยก 
ระดบัเศรษฐกจิชมุชน (Local Economy 
Loan) วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย. หรือ ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.21% 

รวมกบั โครงการสนิเชือ่สงเสรมิการจาง 
งาน วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ที่ดิน/ สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 
3%ตอป เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป  
และรวมกับ โครงการสินเชื่อ Smart 

SME วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 3 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป 
เพียง 5.75% ตอป หรือเฉลี่ย 0.479% 
ตอเดือน

แคมเปญ 2 สําหรับ SMEs เกษตร 
แปรรูป ทองเที่ยว นวัตกรรม และคาสง 
คาปลีก ประกอบดวย โครงการสินเชื่อ 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย. หรือ ท่ีดิน/ส่ิงปลูก 
สราง ดอกเบี้ย 3 ปแรก 3% ตอป เฉลี่ย 
7 ป = 5.21%ตอป รวมกับ สินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 
ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เม่ือรวม 2 
โครงการ วงเงินรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.10% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.508% ตอเดือน

แคมเปญ 3 สําหรับ SMEs ข้ึน 
ทะเบียนประกันสังคม ประกอบดวย 
โครงการสินเช่ือสงเสริมการจางงาน 
วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน ที่ดิน/ 
สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้ 3 ปแรก 3%ตอป 
เฉลี่ย 7 ป = 5.50%ตอป รวมกับสินเชื่อ 
Smart SME วงเงิน 10 ลานบาท หลัก 

ประกัน ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ดอกเบี้ย 
เฉลี่ย 7 ป = 6.55% ตอป เมื่อรวม 2 
โครงการ วงเงิน รวม 15 ลานบาท ดอกเบีย้ 
เฉลี่ย 7 ป = 6.20% ตอป หรือเฉลี่ย 
0.516% ตอเดือน

แคมเปญ 4 สําหรับ SMEs กลุม 
10 S Curve และ Supply Chain 
ตองการเปลีย่นเทคโนโลย ีประกอบดวย 
โครงการ Transformation Loan เสรมิ 
แกรง วงเงิน 5 ลานบาท หลักประกัน 
บสย./ทีดิ่น+สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉลีย่ 
7 ป = 4.0%ตอป รวมกับ สินเชือ่ Smart 
SME วงเงิน 10 ลานบาท หลักประกัน 
ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง ดอกเบีย้เฉล่ีย 7 ป = 
6.55%ตอป เมื่อรวม 2 โครงการ วงเงิน 
รวม 15 ลานบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 
5.70% ตอป หรือเฉล่ีย 0.475% ตอ 
เดือน

และแคมเปญ 5 สําหรับ SMEs 
กลุม Start Up ผลิต-บริการ นวัตกรรม 
และคาสงคาปลีก ประกอบดวย สินเชื่อ 
เสริมแกรง SME วงเงิน 5 ลานบาท 
หลักประกัน บสย./ที่ดิน+สิ่งปลูกสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 7.87%ตอป 
รวมกับ สินเชื่อ Smart SME วงเงิน 10 
ลานบาท หลกัประกนั ทีด่นิ/สิง่ปลกูสราง 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.55%ตอป เมื่อ 

รวม 2 โครงการ วงเงนิรวม 15 ลานบาท 
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ป = 6.99% ตอป หรือ 
เฉลี่ย 0.582% ตอเดือน

เหน็ไดวา แพคเกจสนิเชือ่นติบิคุคล 
555 ออกแบบใหครอบคลุมและครบ 
ถวนสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอีทุก 
กลุมไมเทานั้น ธนาคารยังทํางานเชิงรุก 
สงเจาหนาที่สาขาทั่วประเทศลงพื้นที่ 
ยานธุรกิจการคาและชุมชนตางๆ เพ่ือไป 
แนะนําบริการ ชวยใหผูประกอบการ 
เขาถึงแหลงทุนจากแพคเกจดังกลาวได 
สะดวกยิง่ข้ึน นอกจากนัน้ ผูประกอบการ 
ยังสามารถติดตอขอสินเชื่อผานสาขา 
ตางๆ ของธนาคารไดโดยตรง หรือยืน่ขอ 
สนิเชือ่ผานระบบออนไลนแอปพลเิคชนั 
SME D Bank ไดตลอดเวลาเชนกัน 

จากแพคเกจดังกลาว รวมกับ 
บริการจดัเตม็ของธนาคาร เช่ือมัน่วา จะ 
ชวยเติมทุนสนับสนุนใหธุรกิจของผู  
ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถ 
ขับเคลือ่นและเตบิโต รบัความสขุในชวง 
ทายปเกาตอนรับปใหมที่จะถึงนี้
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เปิดประตู สู่ตลาดใหม่
สำรวจ SEZs แดนอิเหนา ... 
หนึ่งในทำเลทองของธุรกิจไทย
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

HIGHLIGHTS
- อนิโดนีเซยีเปนหนึง่ในประเทศทีม่ี 
ศกัยภาพสงู ทัง้ในมติิของขนาดตลาด 
ที่มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของ 
โลก และมิติของความสมบูรณทาง 
ทรพัยากรธรรมชาต ิเมือ่ผนวกกับทาํเล 
ที่ตั้งอยูไมไกลจากไทย อินโดนีเซีย 
จงึนับเปนหน่ึงในตวัเลอืกอันดบัตนๆ 
ที่ผู ประกอบการไทยใหความสนใจ 
เขาไปลงทุน
- การเลือกพ้ืนที่ลงทุนเปนหัวใจ 
สาํคญัของการทาํธรุกจิในอนิโดนเีซยี 
เน่ืองจากอนิโดนีเซยีมพีืน้ทีข่นาดใหญ 
ประกอบดวยเกาะ จํานวนมากกวา 
17,000 เกาะ อีกทั้งแตละพื้นที่มี 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร าง 
พื้นฐานและสิทธิประโยชนแตกตาง 
กัน
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) นับ 
เปนหน่ึงในพื้นท่ีลงทุนที่นาสนใจ 
โดยรฐับาลใหสทิธปิระโยชนดานการ 
ลงทนุและผอนปรนกฎระเบยีบตางๆ 
มากกวาการลงทุนนอกพ้ืนที่ SEZs 
นอกจากน้ี ยงัเหมาะกบัอตุสาหกรรม 
เกษตรแปรรูป เนื่องจาก SEZs สวน 
ใหญตั้งอยูในแหลงทรัพยากรสําคัญ

อินโดนีเซีย (INDONESIA)

ที่ตั้ง : เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เมืองสำคัญ : กรุงจาการตา (เมืองหลวง*) สุราบายา(เมืองทา/เมืองเศรษฐกิจ) 
*มีแผนยายเมืองหลวงไปจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอรเนียวในป 2567

พื้นที่ทั้งหมด : 1,904,569 ตร.กม. 
ประชากร : 267 ลานคน (ป 2562)
ภาษาราชการ : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย, อังกฤษ 
สกุลเงิน : รูเปยห (IDR)     1 USD = 14,060 IDR (ณ 11 พ.ย. 2562) 
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา 
ฝายบริหาร

ขอมูลเศรษฐกิจสำคัญ ป 2561
- GDP : 1,022.5 Bil.USD
- มูลคานำเขารวมของอินโดนีเซีย : 188,711 Mil.USD
- มูลคาสงออกของไทยไปอินโดนีเซีย : 10,248 Mil.USD
- สินคาสงออกสำคัญของไทยไปอินโดนีเซีย : รถยนตและสวนประกอบ 
น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
- สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศของไทย : 
ตั้งอยู ณ กรุงจาการตา
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ตลาดใหญ เศรษฐกิจโต
+เสถียรภาพ

ทําธุรกิจ
งายขึ้น

ทรัพยากร
สมบูรณ

ประชากร 267 ลานคน
(อันดับ 4 ของโลก) GDP มีแนวโนมโต

เฉลี่ยปละ 5% 
Ease of Doing Business

ดีขึ้น 56 อันดับ
ภายใน 7 ป

นํ้ามันปาลม #1 ของโลก
ยางพารา โกโก #2 ของโลก

ถานหิน สินแร อันดับตนๆของโลก

ความน่าสนใจของอินโดนีเซีย

Trigger Points

Potential SEZs 

พื้นที่เปนเกาะ :
มีเกาะมากกวา 17,000 เกาะ

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) เปนหนึ่งในพื้นที่ลงทุนที่นาสนใจ
เนื่องจากไดรับสิทธิประโยชนมาก โครงสรางพื้นฐานดี และอยูในแหลงทรัพยากร”

สิทธิประโยชน : แตกตางกัน
ตามรูปแบบของพื้นที่ลงทุน

SEZs สําคัญใน 4 เกาะหลักของอินโดนีเซีย 
(จาก 12 SEZs ทั้งประเทศ)

Sei Mangkei SEZs

Tanjung Lesung SEZs MBTK* SEZs

Palu SEZs

กรุงจาการตา

* Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
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เปรียบเทียบ SEZs 4 แห่ง

ที่ตั้ง

ขนาดพื้นที่

อุตสาหกรรม
เปาหมาย

ระบบ
ขนสงหลัก

จุดเดน

Sei Mangkei

จังหวัดสุมาตราเหนือ
(เกาะสุมาตรา)

จังหวัดบันเตน
(เกาะชวา)

20 ตร.กม.

ใกลทาเรือ 
Kuala Tanjung 

(1 ใน 5 ทาเรือหลัก
ของประเทศ)*

- เกษตรแปรรูป 
(นํ้ามันปาลม ยางพารา)
- เคมีภัณฑ
- โลจิสติกส
- ทองเที่ยว (MICE 
สนามกอลฟ โรงแรม)

- คลัสเตอรของปโตรเคมี 
นํ้ามันปาลม ผลิตภัณฑยาง 
(แหลงเพาะปลูกยางพารา
อันดับ 1)
- ใกลกับ Medan (เมืองใหญ
อันดับ 3 ของประเทศ) และ
เชื่อมโยงกับกรุงจาการตา 
ทั้งทางเรือและถนน (หากมี
สะพาน Sundra Strait)

15 ตร.กม.

เชื่อมกับสนามบิน 
Soekarno - Hatta
(สนามบินอันดับ 1) 

และมีแผนสราง
สนามบินของตนเอง

- ทองเที่ยว

- หางจากกรุง
จาการตา 170 กม. 
- 1 ในโครงการ 10 
New Bali (โครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ระดับโลกใหเหมือน 
Bali)

จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก 

(เกาะบอรเนียว)

5 ตร.กม.

- นํ้ามันปาลม
- ถานหิน
- เหมืองแร
- กาซธรรมชาติ
- ผลิตภัณฑไม

จังหวัดสุราเวสีกลาง
(เกาะสุลาเวสี)

15 ตร.กม.

ใกลทาเรือ 
Palaran Samarinda

(1 ใน 19 Feeder Port)*

*อินโดนีเซียมีทาเรือหลัก 24 แหง แบงเปน 
5 Hub Ports และ 24 Feeder Ports)

ใกลทาเรือ
Pantoloan

(1 ใน 19 Feeder Port)*

- เกษตรแปรรูป (โกโก 
ยางพารา สาหรายทะเล 
หวาย)
- เหมืองแร
- โลจิสติกส

**1 ใน 3 เสนทางขนสงหลักทางทะเลของประเทศ 
และเชื่อมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย 

มีเรือขนสงที่ใชเสนทางนี้กวา 6,400 ลํา/ป

- อยูในเสนทาง ALK II**
- ใกลกับเมืองหลวงใหม
- แหลงถานหินใหญที่สุด
ของอินโดนีเซีย

- อยูในเสนทาง ALK II**
- จุดยุทธศาสตรสําคัญ
เชื่อมกับมาเลเซียตะวันตก
ฟลิปปนส ออสเตรเลีย

Tanjung
Lesung MBTK Palu
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ

สรุป

ภาษี
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

อากรขาเขา

ภาษีมูลคาเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

ที่ดิน

สัดสวน
การถือหุน

ธุรกิจที่หาม
ตางชาติลงทุน

(Negative
Investment List)

ลงทุนใน SEZs ลงทุนนอก SEZs

มูลคาเงินลงทุน
มากกวา 1 Tri.IDR  

มากกวา 500 Bil.IDR 
นอยกวา 500 Bil.IDR

ยกเวนอากรขาเขา (สําหรับสินคาทุนและอุปกรณ)

ไมเก็บ (สําหรับการนําเขา)

ไมเก็บ 
(สําหรับวัตถุดิบและสวนประกอบที่ใชในภาคการผลิต)

สามารถเปนเจาของที่ดินได

ไมจํากัด (ยกเวนธุรกิจที่สํารองไวสําหรับ SMEs)

นักลงทุนตางชาติสามารถถือครองหุนได 100% ใน
ทุกธุรกิจ (ยกเวนธุรกิจที่สํารองไวสําหรับสหกรณ/SMEs)

ยกเวนอากรขาเขา 2 ป 
(สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ)

10%

เรียกเก็บตามประเภทสินคา

ถือครองที่ดินไมได
สิทธิการเชาที่ดินสําหรับทําการเกษตร
สูงสุด 35 ป (ตออายุได 25 ป)
สิทธิการสรางและเปนเจาของสิ่งปลูกสราง
สูงสุด 30 ป (ตออายุได 20 ป)

มีขอจํากัด ตามประเภทธุรกิจที่กฎหมาย
ระบุไว

นักลงทุนตางชาติถือหุนไดตั้งแต 
49-100% ขึ้นอยูกับประเภทอุตสาหกรรม

สวนลดภาษี
20-100%
20-100%

กระทรวงการคลัง
พิจารณา

ระยะเวลา 25%
10-25 ป
5-15 ป
5-15 ป

รัฐบาลเตรียมปรับโครงสราง
ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหม 
ป 2564-2565 : ลดเปน 22%
ป 2566 เปนตนไป : ลดเปน 20%

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธสน. จากขอมูลของ Indonesia Investment Coordinating Board,  
        National Council For Special Economic Zone, Ernst & Young, PwC, BOI

อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญและประกอบดวยเกาะจํานวนมาก แตละพื้นท่ีมีความหลากหลายและความแตกตางทั้งใน 
ดานทรพัยากรธรรมชาต ิโครงสรางพืน้ฐาน รวมถงึสทิธปิระโยชนสําหรบันกัลงทุนตางชาต ิดงันัน้ การเลอืกพ้ืนทีล่งทนุจงึเปนหวัใจ 
สําคัญในการดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งหน่ึงในพื้นท่ีลงทุนท่ีนาสนใจสําหรับผูประกอบการไทย คือ SEZs เนื่องจากมี 
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนชวยลดปญหาและขอพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ซึ่งเปนหนึ่งในอุปสรรคสําคัญ 
ของการลงทุนในอินโดนีเซียในมุมมองของนักลงทุนตางชาติ นอกจากนี้ SEZs สวนใหญยังตั้งอยูในแหลงทรัพยากร จึงเหมาะแก 
การเขาไปขยายธุรกิจดานเกษตรแปรรูป เหมืองแร และถานหิน ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เชน ยานยนต เครื่องใชไฟฟา 
ผูประกอบการไทยอาจเลือกพื้นที่ลงทุนบนเกาะชวาที่มีความพรอมของคลัสเตอรในอุตสาหกรรมนั้นๆ

29

Exim Bank



ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กนั ตรงทีเ่ปนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรือบริโภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรับเชิญ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ท่ีผลิตนํ้ามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซึ่ง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงนํ้ามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจท่ีทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลูกมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอทีไ่หน พอซือ้ทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบทีม่พีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซื้อทั่วไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายน้ํามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ที่ตาง 

จากคนอื่น คือ 

หน่ึงเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

นํา้ตาล เขาจะใหลิงขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพ่ือดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลึกจนเขาใจ ทําใหเขา 

เกิดความมั่นใจที่จะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปทิ้ง ซึ่งมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอ่ืนมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อีก 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ที่ชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเร่ิมตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางนี้เหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน น่ันคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควัน เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทาํเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรับประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจุีลนิทรียดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตัดเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก กเ็ปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวนี้จะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซ่ึงท้ังหมดเปนออแกนคิอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวานี่ยังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปล่ียน 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเร่ิมมาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทาํ -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางน้ีไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชุมชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคิดของชมุชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมที่จะเดินไป 

ดวยกันกบัชมุชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางย่ังยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ที่ 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนก็สะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงัน้ันทศิทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทําอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคดิวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทาํจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นาํกลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนนี ้ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรบัปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพือ่ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวานี้ เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรท่ีเมดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนบัสนนุในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไปนึกถึ ง คํ า พูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในท่ีนี้จึงเปนไปไดท้ัง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดเูหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คอืการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิเคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจนีกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูทิ้งประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเชื่อในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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สุดเขต นราธิปภัทร 
สร้างแบรนด์ ‘Orga Coco’
ให้ยั่งยืนด้วย 
Circular Economy

ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กัน ตรงทีเ่ปนเรือ่งการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรอืบรโิภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรบัเชญิ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ที่ผลิตน้ํามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซ่ึง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงน้ํามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจที่ทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลกูมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอท่ีไหน พอซ้ือทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบท่ีมพีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซ้ือท่ัวไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายน้ํามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ท่ีตาง 

จากคนอื่น คือ 

หนึ่งเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซึ่งตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

น้ําตาล เขาจะใหลิงขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพื่อดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลกึจนเขาใจ ทาํใหเขา 

เกิดความมั่นใจท่ีจะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปท้ิง ซ่ึงมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอื่นมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อกี 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน 

เทาน้ัน หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ท่ีชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเริ่มตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางนี้เหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน นั่นคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควัน เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทําเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิก็จะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจุีลนิทรียดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตดัเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก กเ็ปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

ป

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวน้ีจะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซึง่ทัง้หมดเปนออแกนิคอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวาน่ียังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปลี่ยน 

â´Â

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเริม่มาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทํา -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางนี้ไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชมุชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคดิของชมุชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมท่ีจะเดินไป 

ดวยกันกบัชุมชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางย่ังยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ท่ี 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนกส็ะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทศิทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทําอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหันกลบัไปมองและหนักลบัไปคิดวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทําจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นํากลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนน้ี ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรับปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพ่ือ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวาน้ี เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรทีเ่มดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนับสนุนในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไป นึกถึ ง คํ าพูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในที่นี้จึงเปนไปไดทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดูเหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คอืการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิเคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจีนกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครช่ือจีนในฮาวทูท้ิงประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเช่ือในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กนั ตรงทีเ่ปนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรือบริโภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรับเชิญ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ท่ีผลิตนํ้ามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซึ่ง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงนํ้ามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจท่ีทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลูกมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอทีไ่หน พอซือ้ทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบทีม่พีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซื้อทั่วไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายน้ํามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ที่ตาง 

จากคนอื่น คือ 

หน่ึงเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

นํา้ตาล เขาจะใหลิงขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพ่ือดื่ม คือนํ้ามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลึกจนเขาใจ ทําใหเขา 

เกิดความมั่นใจที่จะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปทิ้ง ซึ่งมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอ่ืนมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อกี 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน 

เทาน้ัน หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ที่ชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเร่ิมตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางนี้เหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน น่ันคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควนั เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทาํเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจีลุนิทรยีดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตัดเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก ก็เปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวนี้จะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซ่ึงท้ังหมดเปนออแกนคิอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวานี่ยังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปล่ียน 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเร่ิมมาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทาํ -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางน้ีไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปลี่ยนทัศนคติของ 

ชุมชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคิดของชุมชนจาก 

Waste ทีไ่มมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมที่จะเดินไป 

ดวยกันกบัชมุชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางยั่งยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ที่ 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนก็สะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงัน้ันทิศทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทาํอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคดิวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทาํจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นาํกลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนน้ี ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรบัปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพือ่ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวานี้ เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรท่ีเมดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนบัสนนุในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไปนึกถึ ง คํ า พูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในท่ีนี้จึงเปนไปไดท้ัง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดเูหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คือการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิ เคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจนีกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูทิ้งประสบความ 

สําเร็จ

ถาคุณยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเชื่อในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กัน ตรงทีเ่ปนเรือ่งการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรอืบรโิภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรบัเชญิ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ที่ผลิตน้ํามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซ่ึง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงน้ํามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจที่ทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลกูมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอท่ีไหน พอซ้ือทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบท่ีมพีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซ้ือท่ัวไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายนํ้ามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ท่ีตาง 

จากคนอื่น คือ 

หนึ่งเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

น้ําตาล เขาจะใหลงิขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพื่อดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลกึจนเขาใจ ทาํใหเขา 

เกิดความมั่นใจท่ีจะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปท้ิง ซ่ึงมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอื่นมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อกี 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ท่ีชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเริ่มตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางน้ีเหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน นั่นคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงท่ี ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควนั เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชุมชนนาํ ‘กะลา’ ทาํเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจุีลนิทรยีดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตดัเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก กเ็ปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวน้ีจะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซึง่ท้ังหมดเปนออแกนิคอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวาน่ียังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปลี่ยน 

การเปลี่ยนแนวคิดของชุมชนจาก Waste ที่ไม่มี 
มูลค่าและก่อให้เกิดมลพิษ กลับกลายมาเป็น 
สิ่งต่างๆ ที่ต่อยอดให้กับตัวเองหรือสังคมได้อีก 
คือสิ่งที่ผมอยากเห็น และเราพร้อมที่จะเดินไป 
ด้วยกันกับชุมชน เราอยากพัฒนาองค์กรของเรา 
และชุมชนไปด้วยกันในด้านของ Circular      
Economy อย่างยั่งยืนและตลอดไป 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเริม่มาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทํา -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางนี้ไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชมุชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคดิของชมุชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมท่ีจะเดินไป 

ดวยกันกบัชุมชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางย่ังยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ท่ี 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนกส็ะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทศิทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทําอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหันกลบัไปมองและหนักลบัไปคิดวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทําจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นํากลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนน้ี ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรับปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพ่ือ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวาน้ี เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรทีเ่มดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนับสนุนในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไป นึกถึ ง คํ าพูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในที่นี้จึงเปนไปไดทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดูเหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คอืการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิเคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจีนกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครช่ือจีนในฮาวทูท้ิงประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเช่ือในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กนั ตรงทีเ่ปนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรือบริโภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรับเชิญ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ท่ีผลิตนํ้ามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซึ่ง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงนํ้ามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจท่ีทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลูกมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอทีไ่หน พอซือ้ทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบทีม่พีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซื้อทั่วไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายน้ํามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ที่ตาง 

จากคนอื่น คือ 

หน่ึงเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

นํา้ตาล เขาจะใหลิงขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพ่ือดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลึกจนเขาใจ ทําใหเขา 

เกิดความมั่นใจที่จะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปทิ้ง ซึ่งมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอ่ืนมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อีก 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ที่ชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเร่ิมตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางน้ีเหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน น่ันคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควนั เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทาํเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิก็จะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจุีลนิทรียดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตัดเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก กเ็ปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวนี้จะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซ่ึงท้ังหมดเปนออแกนคิอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวานี่ยังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปล่ียน 

ทำอะไรทุกอย่างมันต้องมี Waste แต่คิดไหมว่า 
Waste นั้นทำอะไรได้บ้าง ลองหันกลับไปมองและ 
หันกลับไปคิดว่า นอกจากเป็น Waste และเกิด 
มลพิษทำลายโลก จริงๆ แล้วมันทำได้หลายอย่าง 
แค่มองกลับไป คิดว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง 
มันช่วยชุมชนได้ไหม มันช่วยโลกหรือประเทศได้ไหม 
เมื่อคิดได้ ประเทศไทยเจริญกว่านี้แน่นอน

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเร่ิมมาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทาํ -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางน้ีไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชุมชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคิดของชมุชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมที่จะเดินไป 

ดวยกันกบัชมุชน เราอยากพัฒนาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางย่ังยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ที่ 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนก็สะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทิศทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทาํอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคดิวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทาํจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นาํกลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนนี ้ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรบัปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพือ่ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวานี้ เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรท่ีเมดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนบัสนนุในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไปนึกถึ ง คํ า พูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในท่ีนี้จึงเปนไปไดท้ัง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดเูหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คอืการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิเคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจนีกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูทิ้งประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเชื่อในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กัน ตรงทีเ่ปนเรือ่งการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรอืบรโิภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรบัเชญิ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ที่ผลิตน้ํามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซ่ึง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงน้ํามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจที่ทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลกูมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอท่ีไหน พอซ้ือทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบท่ีมพีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซ้ือท่ัวไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายนํ้ามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ท่ีตาง 

จากคนอื่น คือ 

หนึ่งเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

น้ําตาล เขาจะใหลงิขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ท่ีมนัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพื่อดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลกึจนเขาใจ ทาํใหเขา 

เกิดความมั่นใจท่ีจะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปท้ิง ซ่ึงมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอื่นมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อีก 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ท่ีชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเริ่มตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางน้ีเหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน นั่นคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควนั เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทําเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจีลุนิทรยีดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตดัเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก ก็เปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวน้ีจะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซึง่ทัง้หมดเปนออแกนิคอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวาน่ียังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปลี่ยน 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเริม่มาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทํา -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางนี้ไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชมุชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคดิของชุมชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมท่ีจะเดินไป 

ดวยกันกบัชุมชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางยั่งยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ท่ี 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนกส็ะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทศิทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทําอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคิดวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทําจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นํากลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนน้ี ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดังนัน้เราพรอมทีจ่ะปรับปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพ่ือ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวาน้ี เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรทีเ่มดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนับสนุนในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไป นึกถึ ง คํ าพูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในที่นี้จึงเปนไปไดทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดูเหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คือการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิ เคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจีนกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูท้ิงประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเช่ือในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กนั ตรงทีเ่ปนเร่ืองการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรือบริโภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรับเชิญ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ท่ีผลิตนํ้ามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซึ่ง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงนํ้ามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจท่ีทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลูกมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอทีไ่หน พอซือ้ทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบทีม่พีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซื้อทั่วไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายน้ํามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ที่ตาง 

จากคนอื่น คือ 

หน่ึงเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

นํา้ตาล เขาจะใหลิงขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ทีม่นัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพ่ือดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลึกจนเขาใจ ทําใหเขา 

เกิดความมั่นใจที่จะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปทิ้ง ซึ่งมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอ่ืนมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อีก 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ที่ชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเร่ิมตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางนี้เหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน น่ันคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควัน เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทาํเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรับประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจุีลนิทรียดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตัดเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก กเ็ปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวนี้จะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซ่ึงท้ังหมดเปนออแกนคิอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวานี่ยังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปล่ียน 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเร่ิมมาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทาํ -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางน้ีไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชุมชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคิดของชมุชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมที่จะเดินไป 

ดวยกันกบัชมุชน เราอยากพัฒนาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางย่ังยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ที่ 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนก็สะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทิศทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทาํอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคดิวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทาํจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นาํกลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนนี ้ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดงันัน้เราพรอมทีจ่ะปรบัปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพือ่ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวานี้ เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรท่ีเมดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนบัสนนุในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไปนึกถึ ง คํ า พูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในท่ีนี้จึงเปนไปไดท้ัง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดเูหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คือการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิเคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจนีกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูทิ้งประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเชื่อในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน

เราต้องไม่หยุดนิ่ง เราต้องพัฒนา ตอนที่ผมคิด 
ไม่ออก ผมก็ไปเข้าค่ายหลายค่ายนะ เป็นค่าย 
เกษตรอินทรีย์ เรียน 5 วัน เกษตรอินทรีย์ล้วนๆ 
เลย ลงมือทำจริงๆ พอไปตรงนั้นแล้ว นำกลับมา 
ประยุกต์ใช้สำหรับตัวเอง แล้วต่อยอดให้คนอื่น 
ค่อยๆ คิดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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ในขณะทีก่าํลงัผลติตนฉบบั 

นี้ มี 3 เหตุการณที่กําลัง 

ไดรับความสนใจและถูก

พูดถึงอยางกวางขวาง 

กรณพีพิาทระหวางสหรฐักบัอหิราน 

ไฟไหมที่ออสเตรเลีย และ หนังฮาวทูทิ้ง 

กําลังลงโปรแกรม

ทั้ง 3 เรือ่งนี้มปีระเดน็ทีส่อดคลอง 

กัน ตรงทีเ่ปนเรือ่งการจัดสรรทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัด ไมวาจะเปน นํ้ามัน 

ปาไม และ พื้นที่ในบาน

เม่ือทรัพยากรมีจํากัด จึงตองใช 

ใหคุม เปน 1 ในหลายที่มาของแนวคิด 

Circular Economy (เศรษฐกิจ 

หมุนเวียน จัดการของเสียจากการผลิต 

หรอืบรโิภค ดวยการนาํมาเขาสูกระบวน 

การผลิตใหมหรือใชซํ้า)

‘สดุเขต นราธปิภทัร’ แขกรบัเชญิ 

ประจําคอลัมนฉบับนี้ เปนผู บริหาร 

‘Organ Thai’ บริษัทเอสเอ็มอีเล็กๆ 

ที่ผลิตน้ํามะพราวนํ้าหอมออแกนิคแท 

100% บรรจุขวด สงออกไปจําหนาย 

ยังตางประเทศภายใตแบรนด ‘Orga 

Coco’ 

ธุรกิจซ่ึง ทําใหเขาไดพบวา ไมใช 

เพียงน้ํามะพราวในขวดเทานั้นท่ีสราง 

มูลคา แตมันคือมะพราวทั้งลูก!

สุดเขต เปนเด็กตางจังหวัด เขา 

เติบโตที่ภาคใต สมัยยังเล็กเขาไดรับ 

มอบหมายภารกิจที่ทําใหเขากลายเปน

คนชอบดื่มนํ้ามะพราว

“ที่หลังบานผมตอนเด็กๆ มีตน 

มะพราว พอชอบใหผมไปตดัลกูมะพราว 

เอามาทานหลังอาหารทุกวัน เลยเปน 

จ็อบที่ทําใหผมชอบทานมะพราวมา 

ตั้งแตนั้น 

“พอเขามาเรยีนกรงุเทพฯ ผมกห็า 

ทานนํ้ามะพราวแทไมไดเลย 

“เจอท่ีไหน พอซ้ือทานแลว กไ็มแท

“หลังจากนั้น ผมไปเรียนตอเมือง 

นอก ไดเห็นโอกาสวาฝรั่งก็ชอบนํ้า 

มะพราว นักทองเที่ยวก็ชอบ จนไปเจอ 

แบรนดนึง ที่ผมไปซื้อมาทาน พลิกมาดู 

อาว.. เปนเมดอินไทยแลนด 

“แตก็ยังไมไดฟลเหมือนผมทาน 

ตอนเด็กๆ ผมสงสัยวา เมืองไทยทําไม 

ไมมี?”

ความชอบท่ีมพีืน้จากสมยัเดก็ บวก 

กับความเปนคนชางสังเกต ที่ไมหยุด 

อยู เพียงการตั้งคําถาม ทําใหเขาเริ่ม 

คนควาหาความรูแบบลงลกึในสิง่ทีส่งสยั 

จนกลายเปนจุดเริ่มตนธุรกิจ

“ผมกลับมาเมืองไทย find des- 

tination วา key ของมันคืออะไร? 

“วัตถุดิบคือนํ้ามะพราวนํ้าหอม 

ซึ่งอรอยที่สุด

“นํ้ามะพราว... คุณจะตองแบง 

เกรดกอน ถาคุณไปหยิบท่ีวางขายตาม 

รานสะดวกซ้ือท่ัวไป ราคาไมแพงมาก 

จะเปนอีกเกรดนึง

“สวนของผม ขายนํ้ามะพราว 

นํ้าหอม เปน Organic แท 100% 

“จุดเดนของเรา 3 อยาง ท่ีตาง 

จากคนอื่น คือ 

หนึ่งเปนมะพราวนํ้าหอม มันโต 

มาเพื่อกินนํ้าโดยเฉพาะ 

สอง มันเปนเพียว 100% ไมผสม 

นํ้าตาล ไมมีสารตกคาง ไมมีสารกันบูด 

สุดทาย มันเปนออแกนิค ซ่ึงตาม 

เทรนดสุขภาพ มันเปน Healthy Drink

“ตางประเทศเขายงัไมรูวามะพราว 

นํ้าหอมคืออะไร เขาไดกินแตมะพราว 

ฟลิปปนส มะพราวอินโด มะพราว 

ศรลีงักา ทัง้ทีม่ะพราวนํา้หอมคอืมะพราว 

ที่อรอยที่สุด

“สวนทําไมตองเปนมะพราวนํ้า 

หอม มันจะแบงแบบนี้ 

“นกึถงึเวลาไปทะเล คณุจะเจอตน 

มะพราวสูงๆ เขาเรียกวา ‘มะพราวลิง’ 

หรือ ‘มะพราวแกง’ ตัวนั้นมันโตมาเพื่อ 

ทํานํ้ามะพราวกะทิ

“ตอนที่ทํากะทิ มันจะเปนลูก 

น้ําตาล เขาจะใหลงิขึน้ไปหยิบ เพือ่มาทํา 

เปนกะทิ แตกลายเปนวาเขาไปตดั ตอน 

ที่มันยังเขียวอยู แลวเคลมวาเปนนํ้า 

มะพราว 100% ทัง้ท่ีมนัไมไดเกดิมาเพือ่ 

ดื่ม 

“ที่เกิดมาเพื่อดื่ม คือน้ํามะพราว 

นํ้าหอม ตนจะเตี้ย มันจะมีรองสวนของ 

มัน และโตมาเพื่อตัดลูกเอามาทําเปน 

นํ้าโดยเฉพาะ นี่คือมะพราวนํ้าหอมกับ 

มะพราวลิง มันจะแบง Level กันกอน”

การศึกษาลงลกึจนเขาใจ ทาํใหเขา 

เกิดความมั่นใจท่ีจะเลือกนําจุดเดนของ

วัตถุดิบมาแปรเปนผลิตภัณฑ ผสานกับ 

วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนา

“มะพราวนํา้หอมมใีนประเทศไทย 

ที่เดียวนะ เลยเปนจุดเดน ตางประเทศ 

ใหความเชื่อใจ ความมั่นใจและใหความ 

สนใจเยอะที่สุด 

“นอกจากมันเปน Juice หรือเปน 

Coconut Water สาํหรบัด่ืมแลว ยังเปน 

Healthy Drink 

“ผม Follow up เทรนดโลก มอง 

ตลาดตางประเทศ เพราะเปนมารเก็ต 

แคปที่ World Wide มี Demand เยอะ 

ออแกนิคก็เปนเทรนดโลก

“Orga Coco เปนออแกนิค No 

Chemical ไมมีสารตกคาง ไมมีสาร 

กันบูด No preservative No additive 

ไมมีสารเจือปน ไมใสนํ้าตาล ไมใสนํ้า 

เปนเพียว 100% 

“อะไรที่เพียว เวลาดื่ม คุณจะนึก 

ถึงเหมือนคุณดื่มจากลูกเลย และจาก 

ลูกที่อรอยดวย ไมใชลูกธรรมดา เปน 

จุดเดนของเรา

“นํ้ามะพราว 1 ขวดของ Orga 

Coco ใชมะพราวนํ้าหอมจํานวน 2 ลูก 

“ใน 1 รอบการผลิต 30,000 ขวด 

ถาไมมีการจัดการ จะทําใหเกิด Waste 

ตอ 1 รอบ เทากับ 60,000 ลูก 

“ปกติกับขยะเหลานี้ เขาทําอยู 2 

อยาง 

“หน่ึงคือเอาไปท้ิง ซ่ึงมีตนทุนคา 

นํ้ามันรถขนไปทิ้งแลวก็กลับ  

“สองคือจางบริษัทอื่นมากําจัด ก็ 

ตองจายใหบริษัทนั้นนํารถมาขนไปทิ้ง 

สุดทายแลว 2 ชองทางคือการทิ้ง 

“การทิ้งทําใหเกิดมลพิษ มลภาวะ 

“Zero Waste เปนเทรนดของ 

ประเทศเราอยูแลว แตผมคิดวามันยัง 

ไมไดเจาะจงเขาไปลกึมากเพยีงพอ อยาง 

ถุงพลาสติก เขาอยากใหใชถุงนั้นตลอด 

ไป เขาใหคณุมา ตองการใหคณุใชซํา้อีก 

ในรอบหนา 

“ใชซํ้า นั่นคืองายๆของ Circular 

Economy”

ไมเพยีงแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน 

เทานั้น หากแตเขายังไดไปพบกับภาพ 

ท่ีชวนตะลึงดวยตาตนเอง และนั่นเปน 

จุดเริ่มตนใหสุดเขตเพียรพยายามพลิก

วิกฤตใหกลายเปนโอกาส

“ผมไปพบสถานที่ที่เขานําขยะ 

มะพราวไปทิ้ง โอโห! กองเปนภูเขาเลย 

“แลวแคนี้เองเหรอ เอาไปทิ้งแลว 

มันเปนมลพิษอยางน้ีเหรอ นี่คือการ 

กําจัดขยะที่ถูกตองเหรอ -- มันก็ไมใช 

“ผมเลยคิดวา ‘เออจริงๆ แลวมัน 

สามารถทาํอะไรไดเยอะมากกวานัน้อกี’

“ผมคิดถึง Zero Waste วาจะนํา 

ขยะเหลานี้ไปทําอะไรตอ ใหเกิดรายได 

และพัฒนาอยางยั่งยืน นั่นคือจุดหลัก 

ของ circular economy ที่ผมกําลังทํา

“‘นํ้า’ นํามาใสขวดขาย 

“‘เนื้อ’ เราสงรานเบเกอรี่ 

“สวน ‘กะลา’ เราทําเปนถาน 

กะลา เปนถานอัด ประโยชนของมัน 

คือยีลดจะสูง อายุการใชงานจะนาน 

ความรอนคงที่ ควันไมมี แรงปะทุไมม ี

ถานธรรมดาจะมีแรงปะทุ มีเปลวไฟ 

มีควัน และใชไดไมนาน แตถานกะลา 

ไมมีควนั เปลวไฟไมมี แรงปะทุไมม ีและ 

ทนความรอนไดสูง ใชไดนาน ตัวนี้จะได 

40-50 บาทตอกิโล 

“เราก็ตอยอดไปอีก โดยการให 

ความรูชมุชนนาํ ‘กะลา’ ทําเปนงาน DIY 

ขึน้มา ขายในราน Souvenir Shop เพิม่ 

มูลคาไดถึง 2-3 เทา เชน ถวย โคมไฟ 

จาน ชาม แกว หรือกระปุกออมสิน 

ทําไดหมด

“หลังจากกะลา จะเปน  ‘เปลือก’ 

ของมะพราว เราไปสับเปนปุย เรียกวา 

เปน ‘ปุยกาบมะพราว’ กโิลละประมาณ 

15 บาท 

“เราอยากใหชุมชนไดรบัประโยชน 

สูงที่สุด เราก็เอาไปสับละเอียด เปนปุย 

Coconut Powder หรือ ‘ปุ ยขุย 

มะพราว’ พอสบัละเอยีดแลว การใชงาน 

จะงายกวา ประสิทธิภาพจะดีกวา ยอย 

สลายสูดนิกจ็ะงายกวา กโิลละประมาณ 

25-30 บาท ก็จะไดมูลคาเพิ่มขึ้นมาอีก

“ยังไมหยุด สวนหนึ่งของกาบ 

มะพราว เราใหไสเดือนยอยออกมาเปน 

‘ปุยมูลไสเดือน’ ตัวนี้มันมีขอดีคือ ชวย 

ทัง้พชืและทัง้ดนิ มนัมจีลุนิทรยีดวยและ 

ยอยสลายในดิน ทําใหดินดี ดินสมบูรณ 

“เรายังไมสุด เราเอากาบมะพราว 

มาอัด เปน ‘กระถางกาบมะพราวอัด’ 

โดยปกตทิัว่ไปเกษตรกรจะใชถงุพลาสตกิ 

ในการเพาะชํา ใสตนกลาไป พอตนกลา 

โตก็ตัดถุง ทิ้งเปน Waste ลองนึกถึง 

เกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ 10 ไร ขยะ 

เปนพันถุง 

“ตดัเสร็จเปน Waste ไมพอ ยงัเอา 

ไปใสกระถางพลาสติกสีดํา ที่พอเอาไป 

ใส 3-5 ปโดนแดด แตก ก็เปน Waste อกี 

“ในขณะท่ีกระถางของเราตอบ 

โจทยลดขยะได โดยเพาะชาํกใ็สตนกลา 

หลังจากตนกลาโต มันก็จะแทงราก 

ออกมา แลวสามารถเอาไป transfer สู 

bigger pot หรือกระถางใหญได หรือ 

ลงสูดินเลยก็ได โดยที่ 6 เดือนหรือ 1 ป 

กระถางตัวน้ีจะยอยสลายและเปนปุย 

ตอไป

“เปน Circular Economy กลับสู 

ชุมชนลูกสวนเมมเบอรฟารมของเรา 

ซึง่ทัง้หมดเปนออแกนิคอยูแลว เกษตรกร 

ออแกนิคจะชอบปุยพวกน้ีมาก แลวยิ่ง 

ยอยสลายไดอีกยิ่งชอบเลย”

ความเพียรพยายามของสุดเขต 

ไมเพียงสามารถแปรวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การผลติใหเปนผลติภณัฑไดอยางหลาก 

หลายเทานั้น แตเขายังสามารถเปลี่ยน 

ของเหลือทิ้งใหเปนความสุขของชุมชน 

ดวย ทวาเขาคิดวาน่ียังเปนเพียงจุด 

เริ่มตนเล็กๆ ที่จะนําไปสูความยั่งยืน

“จํานวน 60,000 ลูก ตอ 1 รอบ 

การผลิต นี่คือของผมเจาเดียวนะ คุณ 

ลองคดิด ูวาประเทศเราสงออกนํา้มะพราว 

2,300 ลานบาท ขยะมะพราวมันจะ 

เยอะมากขนาดไหน 

“แลวถาเขาไมรูจะกําจัดยังไง ก็ 

ตองเผา เปนที่มาของ PM2.5 อีก ทั้งที่ 

มันมีวิธีการจัดการท่ีดีกวานั้น เปลี่ยน 

มลพิษใหเปนมูลคา ไมใหเกิดมลพิษได

“ผมเริม่มาจากศนูย ผมเริม่มาจาก 

ชาวบาน เริม่มาจากใหเขาทํา -- ลองทําดู 

อยางนี้ไหม เราเปลี่ยนแปลงไดมากกวา 

ลองทําดูอยางนี้ไหม มันเกิดรายได 

มากกวา มันตองเปล่ียนทัศนคติของ 

ชมุชน วาจรงิๆ แลว work อกีนดินึง มนั 

สามารถกอใหเกิดรายได จากขยะ 0 

บาทกลายเปนมลูคาสูชมุชน ถาทาํ มจีติ 

สํานึก มันจะกลับคืน และเกิดประโยชน

“การเปลีย่นแนวคดิของชุมชนจาก 

Waste ท่ีไมมมีลูคาและกอใหเกดิมลพษิ 

กลับกลายมาเปนสิ่งตางๆ ที่ตอยอดให 

กับตัวเองหรือสังคมไดอีก คือสิ่งที่ผม 

อยากเห็น และเราพรอมท่ีจะเดินไป 

ดวยกันกบัชุมชน เราอยากพฒันาองคกร 

ของเราและชมุชนไปดวยกนัในดานของ 

Circular Economy อยางยั่งยืนและ 

ตลอดไป นี่คือสิ่งที่ผมอยากใหเปน

“การไดเห็นชุมชนมีสิ่งตางๆ ท่ี 

เหมือนกับวาใหเขามีความสุข เมื่อเขามี 

ความสุข เรามีความสุข ชุมชนกับสังคม 

มันตองไปดวยกัน ถาเราไปดวยกันจะ 

ยั่งยืน 

“เมื่อเขาชวยเรา เราชวยเขา ทุก 

อยางแฮปป ไปกันดวยดี มันเหนือกวา 

Circular Economy 

“การเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เกิดขึ้น 

เปนความสุขของเราวา เออ เขาไดตังค 

นะ ไดรูแลวนะ วาจริงๆ แลวไมใชเอาไป 

ทิ้งใหเปนมลพิษ แตสามารถทําอะไร 

ไดมากกวานั้นอีก ทําแลวมันไดเงิน 

งด(ทิ้ง) มาชวยกัน พองดทิ้ง มลพิษไมมี 

ชมุชนกส็ะอาด PM ไมม ีขยะลดลง อนันี้ 

คือสิ่งที่.. มีความสุข 

“พอไป(ชุมชน)แลว เออ มันสูด 

ไดเต็มปอด แลวก็ภูมิใจดวยวาสวนหนึ่ง 

นั้นคือเราที่ชวยชุมชน”

ดงันัน้ทศิทางการเตบิโตของแบรนด 

จึงไมเพียงมุ งเนนไปท่ียอดขาย หาก 

หมายรวมถึงการพฒันาใหชมุชนมคีวาม 

เปนอยูที่ดีขึ้นไปพรอมกัน

“ทําอะไรทุกอยางมนัตองม ีWaste 

แตคิดไหมวา Waste นั้นทําอะไรไดบาง 

ลองหนักลบัไปมองและหนักลบัไปคิดวา 

นอกจากเปน Waste และเกิดมลพิษ 

ทําลายโลก จริงๆ แลวมันทําไดหลาย 

อยาง แคมองกลับไป คิดวามันสามารถ 

ทาํอะไรไดบาง มันชวยชุมชนไดไหม มนั 

ชวยโลกหรือประเทศไดไหม เมื่อคิดได 

ประเทศไทยเจริญกวานี้แนนอน

“เราตองไมหยดุนิง่ เราตองพฒันา 

ตอนที่ผมคิดไมออก ผมก็ไปเขาคาย 

หลายคายนะ เปนคายเกษตรอินทรีย 

เรียน 5 วัน เกษตรอินทรียลวนๆ เลย 

ลงมอืทําจรงิๆ พอไปตรงนัน้แลว นํากลบั 

มาประยกุตใชสาํหรบัตวัเอง แลวตอยอด 

ใหคนอืน่คอยๆ คดิพฒันาเปนผลติภณัฑ 

ตางๆ”

ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงแสวง

หาความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนา 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

“ความสาํเรจ็ตอนน้ี ถา 100% ผม 

คิดวาประมาณ 70% 

“เราคือ เอสเอ็มอีเล็กๆ ในสังคม 

แบรนดิ้งหรือมารเก็ตติ้งเรายังนอย ยัง 

ดอยอยู ชองทางเรายังนอย เพราะเรา 

เปนเจเนอเรชั่นใหม คลายๆ กับเปน 

สตารทอพั ดังนัน้เราพรอมทีจ่ะปรับปรงุ 

ปรบัเปลีย่น หรอืเขาสูชองทางตางๆ เพ่ือ 

ใหกระจายไดมากกวานี้ 

“เราอยากให ภาครัฐหรือภาค 

เอกชนเขามามีสวนในการใช Circular 

Economy และสนับสนุนเรา 

“ถาเรามาชวยกัน พัฒนาโปรดักส 

ใหดีกวานี้ ใหมันสวยกวาน้ี เพื่อนําไป 

ตอยอดได เชน กระถาง อันนี้มันก็แค 

กระถางอัดธรรมดา จริงๆ มันก็เปลี่ยน 

เปนอยางอื่นได แพคเกจจิ้งและแวลลู 

มันอาจเพิ่มขึ้นได เรายังขาดตรงนั้น 

“การพัฒนาสินคาดวยกัน มันอาจ 

จะเปนอะไรทีเ่มดอนิไทยแลนด ขายตาง 

ชาตก็ิได ผมไมไดมองแคชวยแคประเทศ 

ผมมองวามันอาจจะเปนผลิตภัณฑ ซ่ึง 

มาจาก zero waste ซึ่งมาจากประเทศ 

เราก็ไดนะ มันตอยอดได

“ถาไดรบัการสนับสนุนในดานของ 

การตลาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เม่ือไหรมันเปนงานแมส 

price มันจะลง ชองทางการขายก็จะ 

มากขึ้น”

การพูดคุยชวงทายทําใหเรายอน

กลับ ไป นึกถึ ง คํ าพูดช  ว งหนึ่ งของ 

‘สุดเขต’ ที่วา “เมื่อเขาชวยเรา เราชวย 

เขา มันจะแฮปปและยั่งยืน”

เขาและเราในที่นี้จึงเปนไปไดทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอีเล็กๆ ชุมชน 

เกษตรกร ที่ตองรวมมือกัน ความสําเร็จ 

จึงเกิดขึ้นได

ดูเหมือนวาสิง่ทีเ่หนอืกวา Circular 

Economy คือการรวมมอืกนั จะเรยีกวา 

ความรวมมือชวยเหลือกันเปนรากฐาน 

ก็นาจะวาได

นักวิ เคราะหกล าวว าสงคราม 

อหิราน-สหรฐัจะไมลกุลามใหญโตหรอก 

ถาจีนกบัรสัเซยีไมโดดเขามารวมวง หลงั 

ไฟปาสงบ หลายฝายชวยกันฟนฟู มีคน 

จากท่ัวโลกลงทะเบียนรับเปนพอแม 

บุญธรรมดูแลหมีโคอาลาท่ีประสบภัย 

และพี่-เพื่อนทําใหการจัดบานในตัว 

ละครชื่อจีนในฮาวทูท้ิงประสบความ 

สําเร็จ

ถาคณุยงักงัขาเรือ่งความยัง่ยนื เรา 

อยากชวนใหคุณเช่ือในพลังของตัวคุณ 

เอง พลังในองคกรของคุณเอง วาเพียง 

เริม่ตนลงมอืทาํเหมอืนกบัที ่Orga Coco 

และอีกหลายๆ แบรนดที่กําลังพยายาม 

โลกใบนีต้องดีขึน้แน เพราะคณุคา 

ของพลังจิตสํานึก มันเปลี่ยนแปลงโลก 

ใบนี้ไดแนนอน
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนทีใ่ชชวีติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพ่ือรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยที่ไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมที่จะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหาน้ันใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาทั้งสองสวนน้ีมีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนส่ิงถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ที่จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพ่ีหรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบน้ีมีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงที่ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครวัทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกนั 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

ธ

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดงลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหน่ึง หมนุวนเวียนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพธุรกิจครอบครัว 
ตอน ความขัดแย้ง
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อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพ่ือใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสทีต่างฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ีไม 

ตรงกัน ซ่ึงทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นท่ีนาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเร่ือง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิตัอิยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครัวหรือธุรกจิครอบครัว 

เปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การส่ือสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังน้ัน ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารอืกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมที่จะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสียสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามท่ีตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนท่ีใชชีวติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยท่ีไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมท่ีจะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นท่ีมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาท้ังสองสวนนี้มีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ท้ังนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ท่ีจะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบนี้มีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซ่ึงมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงท่ีไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกัน 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชิก 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดงลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสท่ีตางฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไม 

ตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายน้ันๆ ประเด็นที่นาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิติัอยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครวัหรอืธรุกจิครอบครวั 

เปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารือกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมท่ีจะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซ่ึงเปนวิธีงายๆ ท่ีชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนทีใ่ชชวีติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพ่ือรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยที่ไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมที่จะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหาน้ันใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาทั้งสองสวนน้ีมีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนส่ิงถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ที่จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพ่ีหรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบน้ีมีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงที่ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครวัทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกนั 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดงลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหน่ึง หมนุวนเวียนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพ่ือใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสทีต่างฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ีไม 

ตรงกัน ซ่ึงทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นท่ีนาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเร่ือง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิตัอิยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครัวหรือธุรกจิครอบครัว 

เปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การส่ือสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังน้ัน ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งคือ การ 
มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแตกต่าง
กัน หรือมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่ง 
ทำให้เกิดการไม่เห็นด้วย เกิดความ 
เข้าใจผิดกับจุดมุ่งหมายหรือ 
เป้าหมายนั้นๆ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารอืกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมที่จะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสียสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามท่ีตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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ความขัดแยงที่สงผลในเชิงบวก

    เกิดความคิดสรางสรรค

    เกิดความสามัคคี ใกลชิดสนิทสนม 

    สรางแรงจูงใจและความรวมมือกัน

    สามารถจัดการและคนหาวิธีการแกไขปญหาที่ 

    เกิดขึ้นได

ความขัดแยงที่สงผลในเชิงลบ

    เกิดความขุนเคืองกัน

    ทะเลาะเบาะแวงจนเปนปรปกษกันอยางรุนแรง

    มุงที่ผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน

    สวนรวม

    เกิดการแบงพรรคแบงพวก วาเปนผูชนะ (Winner) 

    หรือเปนผูแพ (Loser)
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนท่ีใชชีวติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยท่ีไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมท่ีจะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นท่ีมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาท้ังสองสวนนี้มีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ท้ังนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ท่ีจะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบนี้มีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซ่ึงมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงท่ีไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกัน 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชิก 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดงลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสท่ีตางฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไม 

ตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายน้ันๆ ประเด็นที่นาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลูกรุนหลานควรไดรบัการปฏบิติัอยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครวัหรอืธรุกจิครอบครวั 

เปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารือกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมท่ีจะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซ่ึงเปนวิธีงายๆ ท่ีชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว

เอกสารอางอิง

[1] สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล. 2550. ธุรกิจครอบครัว 

ไมใชเรื่องเลนๆ. [ออนไลน]. ไดจาก http://www.brandage 

.com/Modules/DesktopModules/Article/Article 

Detail.aspx?tabID=2&ArticleAr=550&ModuleID=21& 

GroupID=296

[2] ฐิติเมธ โภคชัย. 2544. Owner-managed Old 

Business. [ออนไลน]. ไดจาก http://www.gotomanager 

.com/news/details.aspx?id=1590

[3] Astrachan, J. H., and McMillan, K. S. 2003. 

Conflict and Communication in the Family Business. 

Marietta, GA: Family Enterprise Publishers.

[4] มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2547. ความขัดแยง. 

[ออนไลน]. ไดจาก http://www.swu.ac.th/hu/psych/ 

teerachondoc/%A4%C7%D2%C1%A2%D1%B4% 

E1%C2%E9%A7.doc

 [5] Gordon, G., and Nicholson, N. 2008. Family 

Wars: Classic Conflicts in Family Business and How 

to Deal with Them. London; Philadelphia: Kogan 

Page.

[6] Ciuffo, A., F. 2007. Family Business Research 

Journal. USA: Trafford Publishing.

Designed by Jcomp / Freepik

41

Family Business 



เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนทีใ่ชชวีติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพ่ือรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยที่ไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมที่จะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหาน้ันใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาทั้งสองสวนน้ีมีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนส่ิงถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ที่จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพ่ีหรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบน้ีมีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงที่ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครวัทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกนั 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดงลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหน่ึง หมนุวนเวียนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพ่ือใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสทีต่างฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ีไม 

ตรงกัน ซ่ึงทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นท่ีนาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเร่ือง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิตัอิยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครัวหรือธุรกจิครอบครัว 

เปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การส่ือสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังน้ัน ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารอืกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมที่จะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสียสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามท่ีตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนท่ีใชชีวติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยท่ีไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมท่ีจะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นท่ีมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาท้ังสองสวนนี้มีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ท้ังนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ท่ีจะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพ่ีหรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบนี้มีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงท่ีไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกัน 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชิก 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดงลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสท่ีตางฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไม 

ตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายน้ันๆ ประเด็นที่นาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิติัอยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครวัหรอืธรุกจิครอบครวั 

เปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

เม่ือเกิดความขัดแย้งภายครอบครัว 
หรือในธุรกิจครอบครัวข้ึน ครอบครัว 
ส่วนใหญ่มักใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการ 
หลีกเล่ียง (Avoidance) ไม่แสดง 
อารมณ์หรือความรู้สึกไม่พอใจ โกรธ 
ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพ่ือรักษา 
น้ำใจของสมาชิกในครอบครัว การ 
หลีกเล่ียงมิได้ทำให้ความขัดแย้งน้ัน 
หมดไป แต่เป็นเพียงการหลบหลีก 
หรือหนีปัญหาไปโดยท่ีไม่ได้เกิดการ 
แก้ไข ซ่ึงปัญหาน้ันยังคงอยู่และพร้อม 
ท่ีจะกลับมาเจอได้อีกตลอดเวลา 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารือกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมท่ีจะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซ่ึงเปนวิธีงายๆ ท่ีชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนทีใ่ชชวีติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพ่ือรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยที่ไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมที่จะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหาน้ันใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาทั้งสองสวนน้ีมีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนส่ิงถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ที่จะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพ่ีหรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบน้ีมีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซึ่งมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงที่ไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครวัทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกนั 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชกิ 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขัดแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือส่ิงแวดงลอมท่ีทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหน่ึง หมนุวนเวียนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงที่เปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซึง่จะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดที่ความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุที่จะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพ่ือใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสทีต่างฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจท่ีไม 

ตรงกัน ซ่ึงทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายนั้นๆ ประเด็นท่ีนาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ไดแกเร่ือง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิตัอิยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครัวหรือธุรกจิครอบครัว 

เปนปญหาท่ีซับซอน ลึกซ้ึง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงที่เปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การส่ือสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดขึ้นแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังน้ัน ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารอืกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมที่จะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามท่ีตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพ่ือหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนที่หาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

ส่ือสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซึ่งเปนวิธีงายๆ ที่ชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เจรจาและไดขอตกลงรวมกัน

การแก้ไขความขัดแย้ง
เนือ่งจากครอบครัวประกอบดวยกลุมคนทีม่คีวามสัมพนัธ 

กันทางสายเลือด การสมรส หรือการรับเลี้ยง และยังประกอบ 

ดวยคนหลายรุนท่ีใชชีวติรวมกนั มคีวามผกูพนั และมกีารพึง่พงิ 

ซึ่งกันและกัน ทําใหการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

มักมีความขัดแยงตอกันซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ 

แตเมื่อเกิดความขัดแยงภายครอบครัวหรือในธุรกิจครอบครัว 

ขึ้น ครอบครัวสวนใหญมักใชวิธีแกปญหาโดยการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance) ไมแสดงอารมณหรือความรูสึกไมพอใจ โกรธ 

ฉุนเฉียว หรือพูดออกมา เพื่อรักษานํ้าใจของสมาชิกใน 

ครอบครัว การหลีกเลี่ยงมิไดทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป 

แตเปนเพียงการหลบหลีกหรือหนีปญหาไปโดยท่ีไมไดเกิด 

การแกไข ซึ่งปญหานั้นยังคงอยูและพรอมท่ีจะกลับมาเจอ 

ไดอีกตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อเกิดปญหาในครอบครัวหรือใน 

ธุรกิจครอบครัว ควรตองกลาเผชิญหนากับปญหา ไมรอให 

ปญหานั้นหายไปเอง และควรเปดเผยปญหานั้นใหสมาชิก 

ครอบครัวทุกคนไดรับรู  ซึ่งแนวทางสําหรับการยุติปญหา 

ขอขัดแยงที่สามารถทําความตกลงกันไดดวยดีและมีผลระยะ 

ยาว มีวิธีงายๆ หรือ 4Cs[6] ดังนี้ 

1. Communication (การสื่อสาร) : การพูดคุย 

เกี่ยวกับความกังวลหรือปญหาความคิดเห็นท่ีไมตรงกันใหกับ 

สมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นท่ีมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ 

จากการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสวน 

ที่เปนครอบครัวและสวนที่เปนธุรกิจ ซึ่งพบ 

วาท้ังสองสวนนี้มีความขัดแยงกันในตัวเอง 

ท้ังนี้เพราะระบบครอบครัว (Family) เปนสิ่งที่มีความ 

เปราะบางและออนไหวทางดานอารมณและความรูสึก มี 

ความรัก ความเกื้อกูล และการรักษาความสัมพันธระหวาง 

กันเปนหลัก และสมาชิกใหมจะเขาสู ระบบนี้ไดโดยการ 

เกิดในครอบครัวหรือการแตงงานเทานั้น การเปนสมาชิก 

ในครอบครัวเปนสิ่งถาวรและมีความคาดหวัง รวมทั้งหนาที่ 

ท่ีจะตองปฏิบัติตอคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน เชน ความ 

เปนสามี พอของลูก และความเปนพี่หรือนอง และหากมี 

ความขัดแยงเกิดข้ึน ครอบครัวจะมีหนทางในการแกไขของ 

ตนอง แต ระบบธุรกิจ (Business) เปนระบบที่ตองการ 

ความแมนยํา ไมมีอารมณและความรูสึกมาเกี่ยวของ และ 

ใชความสําเร็จทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จ ท้ัง 

สองระบบนี้มีความขัดแยงกันอยางเห็นไดชัดเจน ธรรมชาติ 

การทาํงานของธรุกจิครอบครวัทีม่เีจาของกจิการเปนผูบรหิาร 

จึงมีรูปแบบการทํางานงานคอนขางลําบาก เจาของกิจการ 

มีอิทธิพลตอการจัดการซ่ึงมีความเปนวัฒนธรรมแฝงอยู  

สงผลใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางวัตถุประสงคทาง 

การเงินและวัตถุประสงท่ีไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) 

จนไมสามารถแยกแยะปญหาการดําเนินธุรกิจออกจาก 

ปญหาครอบครัวไดอยางชัดเจน ทําใหธุรกิจครอบครัวไม 

สามารถเติบโตได ธุรกิจครอบครัวจึงจําเปนตองมีวิธีในการ 

จัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางระบบทั้งสองระบบ 

ที่กลาวมาขางตน[1]

ความขัดแยงท่ีแฝงอยูระหวางเครือญาติในครอบครัว 

ถือเปนอันตรายตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว การ 

อยูรอดของธรุกิจครอบครัวทีไ่ปไดไมไกลเกนิ 3 รุนนัน้ สวนใหญ 

ไมไดมาจากปจจัยภายนอกหรือวิกฤติตางๆ เขามากระทบ 

หากเกิดจากภายในมากกวา ประเด็นการสื่อสารภายใน 

ครอบครัวที่มีนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง 

สมาชิกในครอบครัว ถือเปนความลมเหลวในการสื่อสาร ท่ี 

สงผลใหเกิดความขัดแยงสะสมในธุรกิจครอบครัว ครอบครัว 

จึงจําเปนตองมีวิธีการจัดระบบการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สมาชกิครอบครัว เพือ่ชวยจดัการกบัความขดัแยงและปองกัน 

อันตรายที่อาจจะสงผลตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพบ[2] 

ความขัดแย้ง (Conflict)
การศึกษาถึงความขัดแยงในธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีความ 

ซับซอนมากและมีความแตกตางกันตามวงจรชีวิตครอบครัว 

หรือรูปแบบของครอบครัว หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ 

ครอบครัว หากครอบครัวที่มีลักษณะใกลชิดกันมากเกินไป 

(Enmeshed Family) สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน 

กนัทางอารมณและจติใจสงู ดวยความสัมพนัธระหวางสมาชิก 

ในครอบครัวอาจจะทาํใหความขดัแยงมีลกัษณะทีแ่อบแฝงอยู 

แตเมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งแวดงลอมที่ทําใหเกิดความขัดแยง 

รวมถึงอาจจะมีสิ่งกระตุนเรงเราเปนตัวจุดระเบิด (Triggering 

Events) ใหความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็นในชวงเวลา 

หนึง่และจะสงบลงไปชัว่ระยะหนึง่ หมนุวนเวยีนเปนวงจรหรอื 

วัฎจักรของความขัดแยง (Conflict Cycles) [3] ดังภาพ

อยางไรก็ตาม การปฏิเสธหรือเพิกเฉยกับปญหาความ 

ขัดแยงตางๆ สงผลใหเกิดภาวะความขัดแยงแอบแฝงท่ีเปน 

อันตรายและทําลายความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวได 

ดังนั้น สมาชิกครอบครัวควรกลาเผชิญปญหาและเปดเผย 

ความขดัแยง ซ่ึงจะทําใหสามารถพจิารณาหาขอมลูทีเ่กีย่วของ 

กับความขัดแยงและหาแนวทางการจัดการกับความขัดแยง 

นั้นไดอยางเหมาะสม

ทัศนะต่อปัญหาความขัดแย้ง
ความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ใหผลในเชิงบวก 

และเชิบลบ ความขัดแยงอาจเปนลักษณะในทางสรางสรรค 

หรือทําลาย (Creative or Destructive) แตเปนเรื่องที่ 

คอนขางยากที่จะกําหนดวาความ ขัดแยงขนาดไหนถึงจะ 

เรียกวาเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด แนวทางที่จะชวยตัดสินใจ 

ไดดีที่สุดก็คือ การสังเกตผลที่ตามมาของความขัดแยงทั้งสอง 

ประการนัน่เอง กลาวคอื ถาผลของความขดัแยงออกมาในเชงิ 

บวกก็เรียกวา ความขัดแยงอยูในจุดที่เหมาะสมที่สุด แตถา 

ผลออกมาในเชิงลบก็ถือไดวาเปนจุดท่ีความขัดแยงนําไปสู 

การทาํลายมากกวาการสรางสรรค ดงันัน้ ผลของความขดัแยง 

จึงมี 2 ลักษณะ[4] คือ

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
การทําความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยง ซึ่งถือเปนสิ่งที่ 

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไมใชมีผลกระทบทางกายแตยังสราง 

ผลกระทบทางจิตใจ เชน การกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ความคิด การขัดแยงทางอารมณ และเกิดความกดดันทาง 

ดานจิตใจ เปนตน โดยท่ัวไปสาเหตุท่ีจะนําไปสูความขัดแยง 

อาจแบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ คือ เปาหมายและวิธีการ[5] 

ดังนี้

1. เปาหมาย : ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเปาหมาย 

ที่แตกตางกัน หากแตละคนมีความคิดเห็น ความตองการ 

และความคาดหวังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิด 

การขัดขวางการกระทําของอีกฝายเพื่อใหเปาหมายของตน 

บรรลุผล จนนําไปสูความขัดแยง หรือหากแตละคนมีความ 

สนใจและความตองการในเรือ่งเดยีวกนั มโีอกาสท่ีตางฝายจะ 

แขงขันกันเองคอนขางสูงและไมสามารถทําใหทุกฝายบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได  ที่อาจจะนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน

2. วิธีการ : ความขัดแยงอันเน่ืองมาจากมีเปาหมาย 

เดียวกันแตอาจใชวิธีการที่จะใหบรรลุเปาหมายตางกัน ซ่ึง 

หากคนทีม่คีวามตองการและความคาดหวงัในทศิทางเดยีวกนั 

ยอมจะรวมงานกันได แตแนวทางหรือวิธีการปฏิบัตินั้นยอม 

จะแตกตางกัน เพราะการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ของ 

แตละคนยอมจะแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดวาเหมาะสม 

ฝายหน่ึงอาจมีความคิดเห็นตรงกันในวิธีการปฏิบัตินั้น แต 

อีกฝายอาจไมเห็นดวยกับวิธีการดังกลาวก็ได ซึ่งสาเหตุนี้อาจ 

จะนําไปสูความขัดแยงไดทางหนึ่ง

ในธุรกิจครอบครัวมีหลากหลายประเด็นซึ่งเปนสาเหตุ

นําไปสูความขัดแยง นอกจากประเด็นความขัดแยงภายใน 

ครอบครวั อาท ิความสมัพนัธระหวางรุนของสมาชกิครอบครวั 

หรือระหวางพี่นองแลว ยังมีประเด็นความขัดแยงทางธุรกิจ 

ประกอบกันดวย ซึ่งธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคและให 

ความสําคัญโดยเนนท่ีครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวมาก 

กวาผลประกอบการของธุรกิจ ทําใหเกิดการทับซอนระหวาง 

หลักการของครอบครัวและหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

จะเห็นวา จุดเริ่มตนของความขัดแยงคือ การมีจุด 

มุงหมายหรือเปาหมายแตกตางกัน หรือมีความเขาใจที่ไม 

ตรงกัน ซึ่งทําใหเกิดการไมเห็นดวย เกิดความเขาใจผิด 

กับจุดมุงหมายหรือเปาหมายน้ันๆ ประเด็นที่นาสนใจและ 

เห็นไดชัดเจนวาจะนําไปสูความขัดแยงในที่สุด ไดแกเรื่อง 

วิธีการจายคาตอบแทน เงื่อนไขการเขาทํางานและสงเสริม 

ในธุรกิจ นโยบายการถือหุน การสื่อสาร ความรักของพอแม 

รุนลกูรุนหลานควรไดรบัการปฏบิติัอยางไร การแบงพรรคแบง 

พวกทัง้ในครอบครวัและธรุกิจ ความรูสกึวาไมไดรับการยอมรบั 

ขาดความไววางใจและไมไดรับความเปนธรรม เปนตน จาก 

ประเดน็ดงักลาว ความขดัแยงทางครอบครวัหรอืธรุกจิครอบครวั 

เปนปญหาที่ซับซอน ลึกซึ้ง และละเอียดออน หากจะคนหา 

สาเหตุของความขัดแยงท่ีเปนตัวรวมสําคัญ (Common 

Factor) ก็จะพบวา สวนใหญความขัดแยงมีที่มาจากการขาด 

การสื่อสารที่ดีระหวางกัน (Lack of Communication) 

การสื่อสารที่ไมชัดเจน คลุมเครือ หรือความเขาใจที่ไมตรงกัน 

ที่อาจเปนสาเหตุของความขัดแยงได และยังจะเปนผลให 

เกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัวเกิดข้ึนแลวนั้น

มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได (Spiral Conflict) ดังนั้น ประเด็น 

ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทุกเรื่องจะสามารถยุติลงไดดวยการ 

ครอบครัวไดรับรู  เปนการดีกวาปลอยใหความกังวลหรือ 

ความคดิเห็นท่ีไมตรงกันนัน้ทิง้ไป เพราะการเผชญิหนา พูดคุย 

หารือกนัชวยปองกนัความเขาใจผิดหรอืการส่ือสารทีผิ่ดพลาด 

กอนที่จะนําไปสูความขัดแยง

2. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) : การเอา 

ใจเขามาใสใจเรา ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น เมื่อ 

มีปญหาเกิดขึ้น จึงควรใหความสําคัญและสนใจพรอมท่ีจะ 

รับฟงปญหาของผูอื่น 

3. Compromise (การประนีประนอม) : เปนการ 

ตกลงกันโดยพบกันคร่ึงทาง คือ ตางฝายตางยอมลดความ 

ตองการของตนหรือเสยีสละบางสวน เพือ่ใหสามารถยติุปญหา 

ความขัดแยงและบรรลุวัตถุประสงคไดตามที่ตองการ ดังนั้น 

ทั้งสองฝายจึงเสมือนเปนผูชนะ (Win-Win Methods)

4. Collaboration (การรวมมือ) : เปนกุญแจสําคัญ 

ในการแกไขความขัดแยง เพราะการรวมมือกัน เปนการนํา 

ปญหาขอขัดแยงเขามารวมกันแกไขปญหาเพื่อหาแนวทาง 

แกไขและขอตกลงที่ตางฝายตางพึงพอใจและยอมรับกันได 

รวมท้ังยอมปฏิบัติตามขอตกลงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

การรวมมือกันจึงเปนการยุติขอขัดแยงที่ทําใหบรรลุขอตกลง 

ดวยดีมีผลระยะยาว และชวยสรางความสัมพันธใหแนนแฟน 

ขึ้น 

บทสรุป
การแกปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือธุรกิจ 

ครอบครัว จะตองกระทําอยางสุขุมรอบคอบ ครอบครัว 

เนื่องจากประเด็นครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออนท่ีหาก 

แกไขไมดี อาจทําใหครอบครัวแตกแยก และสงผลใหธุรกิจ 

ครอบครัวลมสลายดวย ฉะนั้น ในการแกไขความขัดแยงของ 

ครอบครัวตองคํานึงถึงเวลา สถานการณ และการตัดสินใจ 

ในขณะนัน้ ซึง่การตดัสนิใจของครอบครวัจะไมเหมือนกับการ 

ตัดสินใจในทางธุรกิจ เนื่องจากสถานการณอาจจะนําไปสู 

เหตุผลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังขึ้นอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในแตละชวงเวลาดวย หากเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว 

หรือธุรกิจครอบครัว หลักการในการแกไขปญหา คือ การ 

สื่อสาร ความประนีประนอม การเอาใจเขามาใสใจเรา และ 

การรวมมือ ซ่ึงเปนวิธีงายๆ ท่ีชวยทําใหไดขอยุติและขอ 

ตกลงที่ดีและไดผลระยะยาว
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เปิดที่มาท่านประธานฯ
คุณวงศกร ลิ่มตระกูล หรือ ”เอก” 

เปนเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกระบี่ เปนบุตร 
ชายคนสุดทอง จากพี่นอง 3 คนของ 
คุณพอสุรพล-คุณแมปราณี ลิ่มตระกูล 
จบการศึกษาปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อดตีเคยทาํงาน 
เปนวิศวกรจนถึงระดับวิศวกรอาวุโสที่ 
โรงงานของญีปุ่น ผลิตแมพิมพ สรางแผง 
วงจรอีเล็กทรอนิกสของระบบสื่อสาร 
เปนเวลา 4 ป กอนลาออกเพื่อกลับมา 
ภูมิลําเนา ดวยความตั้งใจจะทําธุรกิจ 
สวนตัว เพราะชอบเรื่องรถยนตมาก จึง 
ผันตัวเปนผูซ้ือและจัดจําหนายรถยนต 
มือสอง ชือ่ บานรกัรถ ทีจ่.กระบี ่และขยาย 
สาขาสองที ่ถ.เลียบทางดวนรามอนิทรา 
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันไดตอยอดธุรกิจ 

ครอบครวัดานอสงัหารมิทรพัย เพือ่การ 
ลงทนุ พฒันาและสรางความเจรญิภายใน 

จังหวัด คูขนานกับการดูแลธุรกิจสวน 
ปาลมนํ้ามันอีกดวย

งานเยอะไม่ใช่อุปสรรค 
ของการทำงานเพื่อ 
ส่วนรวม

ถึงจะมีธุรกิจท่ีรับผิดชอบมากมาย 
แตคุณเอกยังจัดสรรเวลาเพ่ือทํางาน 

เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2556 และประธานสภา 

ผู นํารุนใหมที่แตงตั้งโดยผูวาราชการ 
จังหวัดกระบี่ ปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุ มพลังรุ นใหมจากทุก 
ภาคสวนทั้งจากหอการคา(YEC) การ 
ทองเที่ยว โรงแรม เกษตร และสื่อ- 
มวลชน เพื่อชวยกล่ันกรองแนวทางใน 
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี แมปจจุบัน 
สภาผูนํารุนใหมจะไมไดดําเนินการแลว 

แตคุณเอก ยังสานตอเจตนารมณกับ 
การทาํงาน YEC อยางตอเนือ่ง เชนเดียว 
กับการรับผิดชอบงานผู  เชี่ยวชาญ 
ประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2563 และเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการแกไขปญหาราคา 
ผลิตผลเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาล 
ปจจบุนั เพือ่ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
ในระดับรากหญา แกไขปญหาเรือ่งราคา 
พืชผลตกต่ํา กลไกการตลาดทีไ่มเปนธรรม 

หรอืปญหาการลกัลอบนาํเขาพชืผลทาง 
การเกษตร เพ่ือตองการยกระดับคา 
ครองชีพใหเกษตรกรไทยใหมีความ 
มั่นคงทั้งดานรายไดและความเปนอยูที่ 
ดีขึ้น 

YEC กระบี่อัพเดท
“ผมเขาเปนสมาชกิ YEC ตัง้แตยคุ 

กอตั้ง ทั้งที่ยังไมรูเลยวา YEC คืออะไร? 
นบัจากวนันัน้เปนตนมาถึงวันนีค้รบ 7 ป 

ทีท่าํใหผมรูจกัคาํวา YEC มากขึน้เร่ือยๆ 
จากที่เคยเปนแคการรวมกลุมกันเพ่ือ 
สรางคอนเนคชั่นระหวางสมาชิก เพ่ือ 
พบปะสังสรรคกันในชวงแรก จนมี 
พัฒนาการท่ีดีข้ึนจากรุนสูรุน” ในสมัย 
คณุเอกทีไ่ดรบัเลอืกใหเปนประธาน YEC 
เจน 4 จึงมีการปรับโครงสรางองคกร 
YEC กระบ่ีใหมีตําแหนงรองประธาน 
YEC 7 ฝาย ไดแก ฝายการทองเท่ียว 
ฝายเกษตรกรรม ฝายอุตสาหกรรม 
ฝายพาณชิยกรรม ฝายการเงนิการลงทนุ 
ฝายงานสังคม และฝายประสานงาน 
ภาครฐั และเอกชน โดยลอกบัโครงสราง 
องคกรของหอการคาจังหวัดฯ

 “เราผลักดันใหสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถที่ตรงกับฝาย 7 ฝายที่เรา 
ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรูขาวสาร ความ 
เคลื่อนไหวท่ีเทาทันตอเหตุการณ เชน 
เดียวกับรองประธานคณะกรรมการ 
หอการคาจงัหวดัฯ เพือ่เตรยีมตวักาวขึน้ 
เปนผูนํา YEC ที่ดีคนตอไปในอนาคต”

ยุค YEC รู้เท่าทันทุก 
ความเคลื่อนไหว 
ของเมือง

ปจจุบันสมาชิก YEC หอการคา 
จังหวัดกระบี่เริ่มเขาใจบทบาทตัวเอง 
ขณะที่หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน ใหการยอมรับ และใหความ 
สําคัญกับ YEC มากขึ้น เนื่องจากสมัย 
แรกที่คุณเอกรับตําแหนงประธานฯได 
ผลกัดนัให YEC มีสวนรวมในการประชุม 
รวมกบัหวัหนาสวนราชการ และในหลาย 
วาระ เพือ่รูเทาทันขาวสาร เขาถึงทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด และรวมแสดงความ 
คิดเห็นจากมุมมองของกลุ มนักธุรกิจ 
รุนใหม “ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี ท่ีทําให 

YEC มพ้ืีนท่ีท่ีจะรวมสรรคสรางบานเมอืง 
ของเราดวยตัวเราเอง” และเนื่องจาก 
ปจจุบนักลุมธุรกจิท่ีไดขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
ภายในจังหวัดกระบี่นั้น มีอยู 2 กลุม 
ธุรกิจหลัก คือ 1 กลุมการเกษตร 2 กลุม 
การทองเที่ยว ซึ่งเราเองก็ตองการท่ีจะ 
ยกระดับ และชวยเหลือ 2 กลุมธุรกิจ 
นีใ้หสามารถเตบิโตและยัง่ยนืตอไป เชน  

1. กลุมการเกษตร พื้นที่เกษตร 
สวนใหญจะเปนการปลกูปาลมนํา้มนัและ 
ยางพาราเปนหลัก ในภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันราคาพืชผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ราคา 
ตกตํ่า พวกเรา YEC จึงเล็งเห็นวา ควร 
ผลกัดนัและสงเสรมิใหมเีกษตรทางเลอืก 
หรือเกษตรทดแทนเพ่ือชวยยกระดับ 
รายไดและชวิีตความเปนอยูใหเกษตรกร 
ดีขึ้น ไดแก การสงเสริมปลูกโกโก และ 
การเลี้ยงแพะในสวนปาลมนํ้ามัน โดย 
เชิญวิทยากรชํานาญการ เกษตรจังหวัด 
มาบรรยายใหความรูแกกลุมเกษตรกรที่ 
สนใจเพือ่นาํไปตอยอด และสรางรายได 
เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย 

2. กลุมการทองเที่ยว เนื่องจาก 
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสามารถสราง 

รายไดจากการทองเท่ียวสูงสุดเปนอนัดบั 
4 ของประเทศไทย แตปญหาคือ จะเกบ็ 
รักษาธรรมชาติที่เปน Magnet ตอไปสู 
รุนลูก รุนหลานไดอยางไร จึงเปนที่มา 

ของการสนับสนุนให จ.กระบี่ เปนพื้นที่ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากนโยบาย 
Krabi go green การรณรงคพ้ืนทีท่องเทีย่ว 
บนบก ดวยการลดขยะในพื้นที่ถนนคน 
เดิน ยกระดับสูนโยบาย Andaman go 
green การรณรงคพื้นท่ีทองเที่ยวบน 
ทองทะเล ดวยการงดใชโฟม งดใชถุง 
พลาสติก  งดทิ้งขยะในทะเล ภายใต 
โครงการ ”เก็บดวยรัก ตักดวยใจ” โดย 

รวมกับหอการคาจังหวัดฯ มอบสวิงให 
กับชาวบานผูขับเรือหางยาวที่รับสงนัก 
ทองเที่ยว ในการเก็บขยะในทะเล เปน 
การลดปรมิาณขยะ และคืนความสวยงาม 

ใหทองทะเล อีกทัง้เปนการสรางจติสาํนึก 
ใหกับตัวนักทองเที่ยว และผูพบเห็นได 
ตระหนักถึงความสําคัญของการงดทิ้ง 
ขยะลงในแมนํ้าลําคลองอีกดวย

รุกคืบพัฒนาเมือง
กระบี่ สู่เมืองทันสมัย

นอกจากนั้น YEC ยังไดมีสวนรวม 
กับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนบริษัท 
พัฒนาเมืองกระบี่ เนื่องในปจจุบันตอง 
ยอมรับวา การพัฒนาเมืองแตละเมือง 
นั้น ตองใชเงินทุนสูงในการพัฒนาใน 
แตละเร่ือง แตละพื้นท่ี แตหากจะรอ 
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
คงไมเพียงพอ และทันทวงทีตอการ 
พัฒนาในปจจุบัน ดังน้ันจึงเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมนักธุรกิจในพื้นท่ี เพื่อรวม 
ลงขันกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด 
กระบี่ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัด 
อื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยเบื้องตนไดลงขัน 
แลว เปนเงิน 20 ลานบาท คาดวา 
โครงการรองรับการทองเที่ยวจะเริ่มใน 

ปหนาที่จะถึงนี้
“ผมเชือ่วา การสนับสนุนและสราง 

คุณคาของ YEC ใหเปนที่ยอมรับนั้น จะ 
เปนการเพิม่พนูศักยภาพใหกบันกัธุรกจิ 
รุนใหมในภายภาคหนา วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรอืวนัทีผ่ม 
จะตองสงไมตอใหกบัประธานทานตอไป 
จะเปนวันที่ผมภาคภูมิใจวาวันหนึ่ง ผม 
ไดมีสวนรวมสรางเวทีดีๆ แบบนี้ให 
สมาชิกรุ นหลังได สร างสรรค สิ่งดีๆ 
ตอไป”

ขอบคุณ
“สดุทายผมตองขอบคุณหอการคา 

ไทย ที่ได สร างเวทีสําหรับนักธุรกิจ 
รุ นใหมอยางพวกเราYEC ใหไดรู จัก 
คิดและกลาท่ีจะแสดงออกจนนําไปสู 
การปลูกฝงใหรูจักการชวยเหลือสังคม 
ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดกระบี่ที่ 
ใหโอกาส “เดก็รุนใหมหวัใจภธูร” อยาง 
พวกเราไดเขามารวมทํางาน กับคณะ 
หอการคาจังหวัดฯ และผลักดันพวกเรา 
สูภาคสวนงานตางๆ ในจงัหวดั และเปน 
ไปไมไดเลยทีผ่มจะรบัหนาทีน่ีโ้ดยลาํพัง 
ตองขอขอบคุณสมาชิก YEC กระบี่ทุก 
ทานที่ใหความรวมมือรวมใจกันในการ 
พัฒนาบานเกิดของเราดวยความสมัคร 
สมานสามัคคี จนหลอหลอมใหพวกเรา 
เปนทีมที่แข็งแกรงขึ้นจนถึงปจจุบัน ทุก 
ประสบการณทีไ่ดเรยีนรู ถอืเปนบทพสิจูน 
ตัวเราเองท้ังสิ้น จนมาเปน ”พวกเรา 
YEC กระบี่” ในทุกวันนี้”

ขอเสียงปรบมือใหนักบริหารรุ น 
ใหม วิสัยทัศนไกล อยางคุณเอก วงศกร 

ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดกระบ่ี ใหสามารถขับเคลื่อน 
จงัหวดับานเกดิใหเปนไปตามเปาหมายทกุ 

ประการนะคะ พวกเราจะคอยติดตาม 
ตอไป...
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วงศกร ลิ่มตระกูล
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่เจน 4 
“คุณค่า YEC” สร้างได้

“¼Áàª×èÍÇ‹Ò ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Ò¢Í§ YEC ãËŒà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºã¹ÇÑ¹¹Õé ¨Ðà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ãËŒ¡Ñº 
¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÃØ‹¹ãËÁ‹ã¹ÀÒÂÀÒ¤Ë¹ŒÒ ÇÑ¹Ë¹Öè§ÇÑ¹ã´·Õè¼ÁËÁ´ÇÒÃÐ»ÃÐ¸Ò¹ YEC ̈ Ðà»š¹ÇÑ¹·Õè¼ÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨Ç‹Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§ 
¼Áä´ŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÊÃŒÒ§àÇ·Õ´Õ´Õ áºº¹ÕéãËŒÊÁÒªÔ¡ÃØ‹¹ËÅÑ§ä´ŒÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÔè§·Õè Ṍµ‹Íä»” ¶ŒÍÂ¤íÒ¹Õé¶Ù¡ÂíéÒËÅÒÂ¤ÃÑé§ 

ÃÐËÇ‹Ò§ÍÑ¾à´·Ê¶Ò¹Ð¡Ñº·‹Ò¹»ÃÐ¸Ò¹ YEC ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè¤¹ãËÁ‹ à¨¹ 4 ¤Ø³àÍ¡ Ç§È¡Ã ÅÔèÁµÃÐ¡ÙÅ ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ 
Ë¹Ø‹Á·ÕèÁØ‹§ÁÑè¹à¡Ô¹ÃŒÍÂ áÅÐÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�ä¡Å Ã‹ÇÁ 7 ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ï à¾×èÍ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ YEC ¡ÃÐºÕè ãËŒÁÕ¤Ø³¤‹Òà»š¹·ÕèÂÍÁÃÑº¨Ò¡·Ø¡ 
ÀÒ¤Ê‹Ç¹ ¾ÃŒÍÁª‹ÇÂàËÅ×Í ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ à¾×èÍªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹·Õè´Õ¢Öé¹¢Í§ªÒÇ¡ÃÐºÕè
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เปิดที่มาท่านประธานฯ
คุณวงศกร ลิ่มตระกูล หรือ ”เอก” 

เปนเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกระบี่ เปนบุตร 
ชายคนสุดทอง จากพ่ีนอง 3 คนของ 
คุณพอสุรพล-คุณแมปราณี ลิ่มตระกูล 
จบการศึกษาปรญิญาตรี คณะวศิวกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และปริญญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อดีตเคยทาํงาน 
เปนวิศวกรจนถึงระดับวิศวกรอาวุโสที่ 
โรงงานของญีปุ่น ผลติแมพมิพ สรางแผง 
วงจรอีเล็กทรอนิกสของระบบสื่อสาร 
เปนเวลา 4 ป กอนลาออกเพื่อกลับมา 
ภูมิลําเนา ดวยความต้ังใจจะทําธุรกิจ 
สวนตัว เพราะชอบเรื่องรถยนตมาก จึง 
ผันตัวเปนผูซ้ือและจัดจําหนายรถยนต 
มือสอง ชือ่ บานรกัรถ ทีจ่.กระบี ่และขยาย 
สาขาสองที ่ถ.เลียบทางดวนรามอนิทรา 
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันไดตอยอดธุรกิจ 

ครอบครวัดานอสงัหารมิทรพัย เพือ่การ 
ลงทนุ พฒันาและสรางความเจรญิภายใน 

จังหวัด คูขนานกับการดูแลธุรกิจสวน 
ปาลมนํ้ามันอีกดวย

งานเยอะไม่ใช่อุปสรรค 
ของการทำงานเพื่อ 
ส่วนรวม

ถึงจะมีธุรกิจที่รับผิดชอบมากมาย 
แตคุณเอกยังจัดสรรเวลาเพื่อทํางาน 

เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2556 และประธานสภา 

ผู นํารุ นใหมท่ีแตงตั้งโดยผูวาราชการ 
จังหวัดกระบี่ ปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุ มพลังรุ นใหมจากทุก 
ภาคสวนท้ังจากหอการคา(YEC) การ 
ทองเที่ยว โรงแรม เกษตร และสื่อ- 
มวลชน เพื่อชวยกล่ันกรองแนวทางใน 
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี แมปจจุบัน 
สภาผูนํารุนใหมจะไมไดดําเนินการแลว 

แตคุณเอก ยังสานตอเจตนารมณกับ 
การทาํงาน YEC อยางตอเนือ่ง เชนเดยีว 
กับการรับผิดชอบงานผู  เชี่ยวชาญ 
ประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2563 และเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการแกไขปญหาราคา 
ผลิตผลเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาล 
ปจจบุนั เพือ่ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
ในระดับรากหญา แกไขปญหาเรือ่งราคา 
พชืผลตกต่ํา กลไกการตลาดทีไ่มเปนธรรม 

หรอืปญหาการลกัลอบนาํเขาพชืผลทาง 
การเกษตร เพ่ือตองการยกระดับคา 
ครองชีพใหเกษตรกรไทยใหมีความ 
มั่นคงทั้งดานรายไดและความเปนอยูที่ 
ดีขึ้น 

YEC กระบี่อัพเดท
“ผมเขาเปนสมาชกิ YEC ตัง้แตยคุ 

กอตั้ง ทั้งที่ยังไมรูเลยวา YEC คืออะไร? 
นบัจากวนันัน้เปนตนมาถึงวันนีค้รบ 7 ป 

ทีท่าํใหผมรูจกัคาํวา YEC มากขึน้เร่ือยๆ 
จากที่เคยเปนแคการรวมกลุมกันเพ่ือ 
สรางคอนเนคชั่นระหวางสมาชิก เพื่อ 
พบปะสังสรรคกันในชวงแรก จนมี 
พัฒนาการที่ดีขึ้นจากรุนสูรุน” ในสมัย 
คุณเอกทีไ่ดรับเลอืกใหเปนประธาน YEC 
เจน 4 จึงมีการปรับโครงสรางองคกร 
YEC กระบี่ใหมีตําแหนงรองประธาน 
YEC 7 ฝาย ไดแก ฝายการทองเที่ยว 
ฝายเกษตรกรรม ฝายอุตสาหกรรม 
ฝายพาณิชยกรรม ฝายการเงนิการลงทุน 
ฝายงานสังคม และฝายประสานงาน 
ภาครฐั และเอกชน โดยลอกบัโครงสราง 
องคกรของหอการคาจังหวัดฯ

 “เราผลักดันใหสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถที่ตรงกับฝาย 7 ฝายที่เรา 
ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรูขาวสาร ความ 
เคลื่อนไหวที่เทาทันตอเหตุการณ เชน 
เดียวกับรองประธานคณะกรรมการ 
หอการคาจังหวดัฯ เพือ่เตรยีมตวักาวขึน้ 
เปนผูนํา YEC ที่ดีคนตอไปในอนาคต”

ยุค YEC รู้เท่าทันทุก 
ความเคลื่อนไหว 
ของเมือง

ปจจุบันสมาชิก YEC หอการคา 
จังหวัดกระบี่เริ่มเขาใจบทบาทตัวเอง 
ขณะที่หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน ใหการยอมรับ และใหความ 
สําคัญกับ YEC มากขึ้น เนื่องจากสมัย 
แรกที่คุณเอกรับตําแหนงประธานฯได 
ผลกัดันให YEC มีสวนรวมในการประชมุ 
รวมกบัหวัหนาสวนราชการ และในหลาย 
วาระ เพือ่รูเทาทนัขาวสาร เขาถงึทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด และรวมแสดงความ 
คิดเห็นจากมุมมองของกลุ มนักธุรกิจ 
รุนใหม “ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี ที่ทําให 

YEC มพีืน้ทีท่ีจ่ะรวมสรรคสรางบานเมอืง 
ของเราดวยตัวเราเอง” และเนื่องจาก 
ปจจบุนักลุมธรุกจิทีไ่ดขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ภายในจังหวัดกระบี่น้ัน มีอยู 2 กลุม 
ธุรกิจหลัก คือ 1 กลุมการเกษตร 2 กลุม 
การทองเที่ยว ซึ่งเราเองก็ตองการท่ีจะ 
ยกระดับ และชวยเหลือ 2 กลุมธุรกิจ 
นีใ้หสามารถเตบิโตและยัง่ยนืตอไป เชน  

1. กลุมการเกษตร พ้ืนที่เกษตร 
สวนใหญจะเปนการปลกูปาลมนํา้มนัและ 
ยางพาราเปนหลัก ในภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันราคาพืชผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ราคา 
ตกตํ่า พวกเรา YEC จึงเล็งเห็นวา ควร 
ผลกัดนัและสงเสรมิใหมเีกษตรทางเลอืก 
หรือเกษตรทดแทนเพื่อชวยยกระดับ 
รายไดและชวิีตความเปนอยูใหเกษตรกร 
ดีขึ้น ไดแก การสงเสริมปลูกโกโก และ 
การเล้ียงแพะในสวนปาลมนํ้ามัน โดย 
เชิญวิทยากรชํานาญการ เกษตรจังหวัด 
มาบรรยายใหความรูแกกลุมเกษตรกรที่ 
สนใจเพือ่นาํไปตอยอด และสรางรายได 
เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย 

2. กลุมการทองเท่ียว เนื่องจาก 
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสามารถสราง 

รายไดจากการทองเทีย่วสงูสุดเปนอนัดบั 
4 ของประเทศไทย แตปญหาคือ จะเกบ็ 
รักษาธรรมชาติที่เปน Magnet ตอไปสู 
รุนลูก รุนหลานไดอยางไร จึงเปนที่มา 

ของการสนับสนุนให จ.กระบี่ เปนพื้นที่ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากนโยบาย 
Krabi go green การรณรงคพืน้ทีท่องเทีย่ว 
บนบก ดวยการลดขยะในพื้นที่ถนนคน 
เดิน ยกระดับสูนโยบาย Andaman go 
green การรณรงคพื้นท่ีทองเท่ียวบน 
ทองทะเล ดวยการงดใชโฟม งดใชถุง 
พลาสติก  งดท้ิงขยะในทะเล ภายใต 
โครงการ ”เก็บดวยรัก ตักดวยใจ” โดย 

รวมกับหอการคาจังหวัดฯ มอบสวิงให 
กับชาวบานผูขับเรือหางยาวที่รับสงนัก 
ทองเที่ยว ในการเก็บขยะในทะเล เปน 
การลดปรมิาณขยะ และคืนความสวยงาม 

ใหทองทะเล อกีท้ังเปนการสรางจติสาํนกึ 
ใหกับตัวนักทองเท่ียว และผูพบเห็นได 
ตระหนักถึงความสําคัญของการงดทิ้ง 
ขยะลงในแมนํ้าลําคลองอีกดวย

รุกคืบพัฒนาเมือง
กระบี่ สู่เมืองทันสมัย

นอกจากนั้น YEC ยังไดมีสวนรวม 
กับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนบริษัท 
พัฒนาเมืองกระบ่ี เนื่องในปจจุบันตอง 
ยอมรับวา การพัฒนาเมืองแตละเมือง 
นั้น ตองใชเงินทุนสูงในการพัฒนาใน 
แตละเรื่อง แตละพื้นท่ี แตหากจะรอ 
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
คงไมเพียงพอ และทันทวงทีตอการ 
พัฒนาในปจจุบัน ดังนั้นจึงเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมนักธุรกิจในพื้นท่ี เพื่อรวม 
ลงขันกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด 
กระบี่ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัด 
อื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยเบื้องตนไดลงขัน 
แลว เปนเงิน 20 ลานบาท คาดวา 
โครงการรองรับการทองเที่ยวจะเร่ิมใน 

ปหนาที่จะถึงนี้
“ผมเชือ่วา การสนบัสนนุและสราง 

คุณคาของ YEC ใหเปนที่ยอมรับนั้น จะ 
เปนการเพิม่พนูศักยภาพใหกบันกัธุรกจิ 
รุนใหมในภายภาคหนา วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรอืวนัทีผ่ม 
จะตองสงไมตอใหกบัประธานทานตอไป 
จะเปนวันท่ีผมภาคภูมิใจวาวันหนึ่ง ผม 
ไดมีสวนรวมสรางเวทีดีๆ แบบนี้ให 
สมาชิกรุ นหลังได สร างสรรค สิ่งดีๆ 
ตอไป”

ขอบคุณ
“สดุทายผมตองขอบคุณหอการคา 

ไทย ที่ได สร างเวทีสําหรับนักธุรกิจ 
รุ นใหมอยางพวกเราYEC ใหไดรู จัก 
คิดและกลาท่ีจะแสดงออกจนนําไปสู 
การปลูกฝงใหรูจักการชวยเหลือสังคม 
ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดกระบ่ีที่ 
ใหโอกาส “เดก็รุนใหมหวัใจภธูร” อยาง 
พวกเราไดเขามารวมทํางาน กับคณะ 
หอการคาจังหวัดฯ และผลักดันพวกเรา 
สูภาคสวนงานตางๆ ในจงัหวดั และเปน 
ไปไมไดเลยทีผ่มจะรบัหนาทีน่ีโ้ดยลาํพัง 
ตองขอขอบคุณสมาชิก YEC กระบ่ีทุก 
ทานที่ใหความรวมมือรวมใจกันในการ 
พัฒนาบานเกิดของเราดวยความสมัคร 
สมานสามัคคี จนหลอหลอมใหพวกเรา 
เปนทีมที่แข็งแกรงขึ้นจนถึงปจจุบัน ทุก 
ประสบการณท่ีไดเรยีนรู ถือเปนบทพสิจูน 
ตัวเราเองท้ังสิ้น จนมาเปน ”พวกเรา 
YEC กระบี่” ในทุกวันนี้”

ขอเสียงปรบมือใหนักบริหารรุ น 
ใหม วิสัยทัศนไกล อยางคุณเอก วงศกร 

ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดกระบ่ี ใหสามารถขับเคลื่อน 
จงัหวดับานเกดิใหเปนไปตามเปาหมายทกุ 

ประการนะคะ พวกเราจะคอยติดตาม 
ตอไป...

เราผลักดันให้สมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่ 
ตรงกับฝ่าย 7 ฝ่ายที่เราได้จัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรู้ 
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
เช่นเดียวกับรองประธานคณะกรรมการหอการค้า 
จังหวัดฯ เพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นเป็นผู้นำ YEC 
ที่ดีคนต่อไปในอนาคต

47

YEC UPDATE



เปิดที่มาท่านประธานฯ
คุณวงศกร ลิ่มตระกูล หรือ ”เอก” 

เปนเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกระบี่ เปนบุตร 
ชายคนสุดทอง จากพี่นอง 3 คนของ 
คุณพอสุรพล-คุณแมปราณี ลิ่มตระกูล 
จบการศึกษาปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อดตีเคยทาํงาน 
เปนวิศวกรจนถึงระดับวิศวกรอาวุโสที่ 
โรงงานของญีปุ่น ผลิตแมพิมพ สรางแผง 
วงจรอีเล็กทรอนิกสของระบบสื่อสาร 
เปนเวลา 4 ป กอนลาออกเพื่อกลับมา 
ภูมิลําเนา ดวยความตั้งใจจะทําธุรกิจ 
สวนตัว เพราะชอบเรื่องรถยนตมาก จึง 
ผันตัวเปนผูซ้ือและจัดจําหนายรถยนต 
มือสอง ชือ่ บานรกัรถ ทีจ่.กระบี ่และขยาย 
สาขาสองที ่ถ.เลียบทางดวนรามอนิทรา 
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันไดตอยอดธุรกิจ 

ครอบครวัดานอสงัหารมิทรพัย เพือ่การ 
ลงทนุ พฒันาและสรางความเจรญิภายใน 

จังหวัด คูขนานกับการดูแลธุรกิจสวน 
ปาลมนํ้ามันอีกดวย

งานเยอะไม่ใช่อุปสรรค 
ของการทำงานเพื่อ 
ส่วนรวม

ถึงจะมีธุรกิจท่ีรับผิดชอบมากมาย 
แตคุณเอกยังจัดสรรเวลาเพ่ือทํางาน 

เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2556 และประธานสภา 

ผู นํารุนใหมที่แตงตั้งโดยผูวาราชการ 
จังหวัดกระบี่ ปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุ มพลังรุ นใหมจากทุก 
ภาคสวนทั้งจากหอการคา(YEC) การ 
ทองเที่ยว โรงแรม เกษตร และสื่อ- 
มวลชน เพื่อชวยกล่ันกรองแนวทางใน 
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี แมปจจุบัน 
สภาผูนํารุนใหมจะไมไดดําเนินการแลว 

แตคุณเอก ยังสานตอเจตนารมณกับ 
การทาํงาน YEC อยางตอเนือ่ง เชนเดียว 
กับการรับผิดชอบงานผู  เชี่ยวชาญ 
ประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2563 และเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการแกไขปญหาราคา 
ผลิตผลเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาล 
ปจจบุนั เพือ่ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
ในระดับรากหญา แกไขปญหาเรือ่งราคา 
พืชผลตกต่ํา กลไกการตลาดทีไ่มเปนธรรม 

หรอืปญหาการลกัลอบนาํเขาพชืผลทาง 
การเกษตร เพ่ือตองการยกระดับคา 
ครองชีพใหเกษตรกรไทยใหมีความ 
มั่นคงทั้งดานรายไดและความเปนอยูที่ 
ดีขึ้น 

YEC กระบี่อัพเดท
“ผมเขาเปนสมาชกิ YEC ตัง้แตยคุ 

กอตั้ง ทั้งที่ยังไมรูเลยวา YEC คืออะไร? 
นบัจากวนันัน้เปนตนมาถึงวันนีค้รบ 7 ป 

ทีท่าํใหผมรูจกัคาํวา YEC มากขึน้เร่ือยๆ 
จากที่เคยเปนแคการรวมกลุมกันเพ่ือ 
สรางคอนเนคชั่นระหวางสมาชิก เพ่ือ 
พบปะสังสรรคกันในชวงแรก จนมี 
พัฒนาการท่ีดีข้ึนจากรุนสูรุน” ในสมัย 
คณุเอกทีไ่ดรบัเลอืกใหเปนประธาน YEC 
เจน 4 จึงมีการปรับโครงสรางองคกร 
YEC กระบ่ีใหมีตําแหนงรองประธาน 
YEC 7 ฝาย ไดแก ฝายการทองเท่ียว 
ฝายเกษตรกรรม ฝายอุตสาหกรรม 
ฝายพาณชิยกรรม ฝายการเงนิการลงทนุ 
ฝายงานสังคม และฝายประสานงาน 
ภาครฐั และเอกชน โดยลอกบัโครงสราง 
องคกรของหอการคาจังหวัดฯ

 “เราผลักดันใหสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถที่ตรงกับฝาย 7 ฝายที่เรา 
ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรูขาวสาร ความ 
เคลื่อนไหวท่ีเทาทันตอเหตุการณ เชน 
เดียวกับรองประธานคณะกรรมการ 
หอการคาจงัหวดัฯ เพือ่เตรยีมตวักาวขึน้ 
เปนผูนํา YEC ที่ดีคนตอไปในอนาคต”

ยุค YEC รู้เท่าทันทุก 
ความเคลื่อนไหว 
ของเมือง

ปจจุบันสมาชิก YEC หอการคา 
จังหวัดกระบี่เริ่มเขาใจบทบาทตัวเอง 
ขณะที่หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน ใหการยอมรับ และใหความ 
สําคัญกับ YEC มากขึ้น เนื่องจากสมัย 
แรกที่คุณเอกรับตําแหนงประธานฯได 
ผลกัดนัให YEC มีสวนรวมในการประชุม 
รวมกบัหวัหนาสวนราชการ และในหลาย 
วาระ เพือ่รูเทาทันขาวสาร เขาถึงทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด และรวมแสดงความ 
คิดเห็นจากมุมมองของกลุ มนักธุรกิจ 
รุนใหม “ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี ท่ีทําให 

YEC มพ้ืีนท่ีท่ีจะรวมสรรคสรางบานเมอืง 
ของเราดวยตัวเราเอง” และเนื่องจาก 
ปจจุบนักลุมธุรกจิท่ีไดขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
ภายในจังหวัดกระบี่นั้น มีอยู 2 กลุม 
ธุรกิจหลัก คือ 1 กลุมการเกษตร 2 กลุม 
การทองเที่ยว ซึ่งเราเองก็ตองการท่ีจะ 
ยกระดับ และชวยเหลือ 2 กลุมธุรกิจ 
นีใ้หสามารถเตบิโตและยัง่ยนืตอไป เชน  

1. กลุมการเกษตร พื้นที่เกษตร 
สวนใหญจะเปนการปลกูปาลมนํา้มนัและ 
ยางพาราเปนหลัก ในภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันราคาพืชผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ราคา 
ตกตํ่า พวกเรา YEC จึงเล็งเห็นวา ควร 
ผลกัดนัและสงเสรมิใหมเีกษตรทางเลอืก 
หรือเกษตรทดแทนเพ่ือชวยยกระดับ 
รายไดและชวิีตความเปนอยูใหเกษตรกร 
ดีขึ้น ไดแก การสงเสริมปลูกโกโก และ 
การเลี้ยงแพะในสวนปาลมนํ้ามัน โดย 
เชิญวิทยากรชํานาญการ เกษตรจังหวัด 
มาบรรยายใหความรูแกกลุมเกษตรกรที่ 
สนใจเพือ่นาํไปตอยอด และสรางรายได 
เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย 

2. กลุมการทองเที่ยว เนื่องจาก 
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสามารถสราง 

รายไดจากการทองเท่ียวสูงสุดเปนอนัดบั 
4 ของประเทศไทย แตปญหาคอื จะเกบ็ 
รักษาธรรมชาติที่เปน Magnet ตอไปสู 
รุนลูก รุนหลานไดอยางไร จึงเปนที่มา 

ของการสนับสนุนให จ.กระบี่ เปนพื้นที่ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากนโยบาย 
Krabi go green การรณรงคพ้ืนทีท่องเทีย่ว 
บนบก ดวยการลดขยะในพื้นที่ถนนคน 
เดิน ยกระดับสูนโยบาย Andaman go 
green การรณรงคพื้นที่ทองเที่ยวบน 
ทองทะเล ดวยการงดใชโฟม งดใชถุง 
พลาสติก  งดทิ้งขยะในทะเล ภายใต 
โครงการ ”เก็บดวยรัก ตักดวยใจ” โดย 

รวมกับหอการคาจังหวัดฯ มอบสวิงให 
กับชาวบานผูขับเรือหางยาวที่รับสงนัก 
ทองเที่ยว ในการเก็บขยะในทะเล เปน 
การลดปรมิาณขยะ และคืนความสวยงาม 

ใหทองทะเล อีกทัง้เปนการสรางจติสาํนึก 
ใหกับตัวนักทองเที่ยว และผูพบเห็นได 
ตระหนักถึงความสําคัญของการงดทิ้ง 
ขยะลงในแมนํ้าลําคลองอีกดวย

รุกคืบพัฒนาเมือง
กระบี่ สู่เมืองทันสมัย

นอกจากนั้น YEC ยังไดมีสวนรวม 
กับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนบริษัท 
พัฒนาเมืองกระบี่ เนื่องในปจจุบันตอง 
ยอมรับวา การพัฒนาเมืองแตละเมือง 
นั้น ตองใชเงินทุนสูงในการพัฒนาใน 
แตละเร่ือง แตละพื้นท่ี แตหากจะรอ 
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
คงไมเพียงพอ และทันทวงทีตอการ 
พัฒนาในปจจุบัน ดังน้ันจึงเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมนักธุรกิจในพื้นท่ี เพื่อรวม 
ลงขันกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด 
กระบี่ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัด 
อื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยเบื้องตนไดลงขัน 
แลว เปนเงิน 20 ลานบาท คาดวา 
โครงการรองรับการทองเที่ยวจะเริ่มใน 

ปหนาที่จะถึงนี้
“ผมเชือ่วา การสนับสนุนและสราง 

คุณคาของ YEC ใหเปนที่ยอมรับนั้น จะ 
เปนการเพิม่พนูศักยภาพใหกบันกัธุรกจิ 
รุนใหมในภายภาคหนา วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรอืวนัทีผ่ม 
จะตองสงไมตอใหกบัประธานทานตอไป 
จะเปนวันที่ผมภาคภูมิใจวาวันหนึ่ง ผม 
ไดมีสวนรวมสรางเวทีดีๆ แบบนี้ให 
สมาชิกรุ นหลังได สร างสรรค สิ่งดีๆ 
ตอไป”

ขอบคุณ
“สดุทายผมตองขอบคุณหอการคา 

ไทย ที่ได สร างเวทีสําหรับนักธุรกิจ 
รุ นใหมอยางพวกเราYEC ใหไดรู จัก 
คิดและกลาท่ีจะแสดงออกจนนําไปสู 
การปลูกฝงใหรูจักการชวยเหลือสังคม 
ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดกระบี่ที่ 
ใหโอกาส “เดก็รุนใหมหวัใจภธูร” อยาง 
พวกเราไดเขามารวมทํางาน กับคณะ 
หอการคาจังหวัดฯ และผลักดันพวกเรา 
สูภาคสวนงานตางๆ ในจงัหวดั และเปน 
ไปไมไดเลยทีผ่มจะรบัหนาทีน่ีโ้ดยลาํพัง 
ตองขอขอบคุณสมาชิก YEC กระบี่ทุก 
ทานที่ใหความรวมมือรวมใจกันในการ 
พัฒนาบานเกิดของเราดวยความสมัคร 
สมานสามัคคี จนหลอหลอมใหพวกเรา 
เปนทีมที่แข็งแกรงขึ้นจนถึงปจจุบัน ทุก 
ประสบการณทีไ่ดเรยีนรู ถอืเปนบทพสิจูน 
ตัวเราเองท้ังสิ้น จนมาเปน ”พวกเรา 
YEC กระบี่” ในทุกวันนี้”

ขอเสียงปรบมือใหนักบริหารรุ น 
ใหม วิสัยทัศนไกล อยางคุณเอก วงศกร 

ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดกระบ่ี ใหสามารถขับเคลื่อน 
จงัหวดับานเกดิใหเปนไปตามเปาหมายทกุ 

ประการนะคะ พวกเราจะคอยติดตาม 
ตอไป...
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เปิดที่มาท่านประธานฯ
คุณวงศกร ลิ่มตระกูล หรือ ”เอก” 

เปนเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกระบี่ เปนบุตร 
ชายคนสุดทอง จากพ่ีนอง 3 คนของ 
คุณพอสุรพล-คุณแมปราณี ลิ่มตระกูล 
จบการศึกษาปรญิญาตรี คณะวศิวกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และปริญญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อดีตเคยทาํงาน 
เปนวิศวกรจนถึงระดับวิศวกรอาวุโสที่ 
โรงงานของญีปุ่น ผลติแมพมิพ สรางแผง 
วงจรอีเล็กทรอนิกสของระบบสื่อสาร 
เปนเวลา 4 ป กอนลาออกเพื่อกลับมา 
ภูมิลําเนา ดวยความต้ังใจจะทําธุรกิจ 
สวนตัว เพราะชอบเรื่องรถยนตมาก จึง 
ผันตัวเปนผูซ้ือและจัดจําหนายรถยนต 
มือสอง ชือ่ บานรกัรถ ทีจ่.กระบี ่และขยาย 
สาขาสองที ่ถ.เลียบทางดวนรามอนิทรา 
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันไดตอยอดธุรกิจ 

ครอบครวัดานอสงัหารมิทรพัย เพือ่การ 
ลงทนุ พฒันาและสรางความเจรญิภายใน 

จังหวัด คูขนานกับการดูแลธุรกิจสวน 
ปาลมนํ้ามันอีกดวย

งานเยอะไม่ใช่อุปสรรค 
ของการทำงานเพื่อ 
ส่วนรวม

ถึงจะมีธุรกิจที่รับผิดชอบมากมาย 
แตคุณเอกยังจัดสรรเวลาเพื่อทํางาน 

เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2556 และประธานสภา 

ผู นํารุ นใหมท่ีแตงตั้งโดยผูวาราชการ 
จังหวัดกระบี่ ปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุ มพลังรุ นใหมจากทุก 
ภาคสวนท้ังจากหอการคา(YEC) การ 
ทองเที่ยว โรงแรม เกษตร และสื่อ- 
มวลชน เพื่อชวยกล่ันกรองแนวทางใน 
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี แมปจจุบัน 
สภาผูนํารุนใหมจะไมไดดําเนินการแลว 

แตคุณเอก ยังสานตอเจตนารมณกับ 
การทาํงาน YEC อยางตอเนือ่ง เชนเดยีว 
กับการรับผิดชอบงานผู  เชี่ยวชาญ 
ประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2563 และเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการแกไขปญหาราคา 
ผลิตผลเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาล 
ปจจบุนั เพือ่ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
ในระดับรากหญา แกไขปญหาเรือ่งราคา 
พชืผลตกต่ํา กลไกการตลาดทีไ่มเปนธรรม 

หรอืปญหาการลกัลอบนาํเขาพชืผลทาง 
การเกษตร เพ่ือตองการยกระดับคา 
ครองชีพใหเกษตรกรไทยใหมีความ 
มั่นคงทั้งดานรายไดและความเปนอยูที่ 
ดีขึ้น 

YEC กระบี่อัพเดท
“ผมเขาเปนสมาชกิ YEC ตัง้แตยคุ 

กอตั้ง ทั้งที่ยังไมรูเลยวา YEC คืออะไร? 
นบัจากวนันัน้เปนตนมาถึงวันนีค้รบ 7 ป 

ทีท่าํใหผมรูจกัคาํวา YEC มากขึน้เร่ือยๆ 
จากที่เคยเปนแคการรวมกลุมกันเพ่ือ 
สรางคอนเนคชั่นระหวางสมาชิก เพื่อ 
พบปะสังสรรคกันในชวงแรก จนมี 
พัฒนาการที่ดีขึ้นจากรุนสูรุน” ในสมัย 
คุณเอกทีไ่ดรับเลอืกใหเปนประธาน YEC 
เจน 4 จึงมีการปรับโครงสรางองคกร 
YEC กระบี่ใหมีตําแหนงรองประธาน 
YEC 7 ฝาย ไดแก ฝายการทองเที่ยว 
ฝายเกษตรกรรม ฝายอุตสาหกรรม 
ฝายพาณิชยกรรม ฝายการเงนิการลงทุน 
ฝายงานสังคม และฝายประสานงาน 
ภาครฐั และเอกชน โดยลอกบัโครงสราง 
องคกรของหอการคาจังหวัดฯ

 “เราผลักดันใหสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถที่ตรงกับฝาย 7 ฝายที่เรา 
ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรูขาวสาร ความ 
เคลื่อนไหวที่เทาทันตอเหตุการณ เชน 
เดียวกับรองประธานคณะกรรมการ 
หอการคาจังหวดัฯ เพือ่เตรยีมตวักาวขึน้ 
เปนผูนํา YEC ที่ดีคนตอไปในอนาคต”

ยุค YEC รู้เท่าทันทุก 
ความเคลื่อนไหว 
ของเมือง

ปจจุบันสมาชิก YEC หอการคา 
จังหวัดกระบี่เริ่มเขาใจบทบาทตัวเอง 
ขณะที่หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน ใหการยอมรับ และใหความ 
สําคัญกับ YEC มากขึ้น เนื่องจากสมัย 
แรกที่คุณเอกรับตําแหนงประธานฯได 
ผลกัดันให YEC มีสวนรวมในการประชมุ 
รวมกบัหวัหนาสวนราชการ และในหลาย 
วาระ เพือ่รูเทาทนัขาวสาร เขาถงึทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด และรวมแสดงความ 
คิดเห็นจากมุมมองของกลุ มนักธุรกิจ 
รุนใหม “ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี ที่ทําให 

YEC มพีืน้ทีท่ีจ่ะรวมสรรคสรางบานเมอืง 
ของเราดวยตัวเราเอง” และเนื่องจาก 
ปจจบุนักลุมธรุกจิทีไ่ดขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ภายในจังหวัดกระบี่น้ัน มีอยู 2 กลุม 
ธุรกิจหลัก คือ 1 กลุมการเกษตร 2 กลุม 
การทองเที่ยว ซึ่งเราเองก็ตองการท่ีจะ 
ยกระดับ และชวยเหลือ 2 กลุมธุรกิจ 
นีใ้หสามารถเตบิโตและยัง่ยนืตอไป เชน  

1. กลุมการเกษตร พ้ืนที่เกษตร 
สวนใหญจะเปนการปลกูปาลมนํา้มนัและ 
ยางพาราเปนหลัก ในภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันราคาพืชผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ราคา 
ตกตํ่า พวกเรา YEC จึงเล็งเห็นวา ควร 
ผลกัดนัและสงเสรมิใหมเีกษตรทางเลอืก 
หรือเกษตรทดแทนเพื่อชวยยกระดับ 
รายไดและชวิีตความเปนอยูใหเกษตรกร 
ดีขึ้น ไดแก การสงเสริมปลูกโกโก และ 
การเล้ียงแพะในสวนปาลมนํ้ามัน โดย 
เชิญวิทยากรชํานาญการ เกษตรจังหวัด 
มาบรรยายใหความรูแกกลุมเกษตรกรที่ 
สนใจเพือ่นาํไปตอยอด และสรางรายได 
เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย 

2. กลุมการทองเท่ียว เนื่องจาก 
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสามารถสราง 

รายไดจากการทองเทีย่วสงูสุดเปนอนัดบั 
4 ของประเทศไทย แตปญหาคือ จะเกบ็ 
รักษาธรรมชาติที่เปน Magnet ตอไปสู 
รุนลูก รุนหลานไดอยางไร จึงเปนที่มา 

ของการสนับสนุนให จ.กระบี่ เปนพื้นที่ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากนโยบาย 
Krabi go green การรณรงคพืน้ทีท่องเทีย่ว 
บนบก ดวยการลดขยะในพื้นที่ถนนคน 
เดิน ยกระดับสูนโยบาย Andaman go 
green การรณรงคพื้นท่ีทองเท่ียวบน 
ทองทะเล ดวยการงดใชโฟม งดใชถุง 
พลาสติก  งดท้ิงขยะในทะเล ภายใต 
โครงการ ”เก็บดวยรัก ตักดวยใจ” โดย 

รวมกับหอการคาจังหวัดฯ มอบสวิงให 
กับชาวบานผูขับเรือหางยาวที่รับสงนัก 
ทองเที่ยว ในการเก็บขยะในทะเล เปน 
การลดปรมิาณขยะ และคืนความสวยงาม 

ใหทองทะเล อกีท้ังเปนการสรางจติสาํนกึ 
ใหกับตัวนักทองเท่ียว และผูพบเห็นได 
ตระหนักถึงความสําคัญของการงดทิ้ง 
ขยะลงในแมนํ้าลําคลองอีกดวย

รุกคืบพัฒนาเมือง
กระบี่ สู่เมืองทันสมัย

นอกจากนั้น YEC ยังไดมีสวนรวม 
กับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนบริษัท 
พัฒนาเมืองกระบ่ี เนื่องในปจจุบันตอง 
ยอมรับวา การพัฒนาเมืองแตละเมือง 
นั้น ตองใชเงินทุนสูงในการพัฒนาใน 
แตละเรื่อง แตละพื้นท่ี แตหากจะรอ 
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
คงไมเพียงพอ และทันทวงทีตอการ 
พัฒนาในปจจุบัน ดังนั้นจึงเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมนักธุรกิจในพื้นท่ี เพื่อรวม 
ลงขันกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด 
กระบี่ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัด 
อื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยเบื้องตนไดลงขัน 
แลว เปนเงิน 20 ลานบาท คาดวา 
โครงการรองรับการทองเที่ยวจะเร่ิมใน 

ปหนาที่จะถึงนี้
“ผมเชือ่วา การสนบัสนนุและสราง 

คุณคาของ YEC ใหเปนที่ยอมรับนั้น จะ 
เปนการเพิม่พนูศักยภาพใหกบันกัธุรกจิ 
รุนใหมในภายภาคหนา วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรอืวนัทีผ่ม 
จะตองสงไมตอใหกบัประธานทานตอไป 
จะเปนวันท่ีผมภาคภูมิใจวาวันหนึ่ง ผม 
ไดมีสวนรวมสรางเวทีดีๆ แบบนี้ให 
สมาชิกรุ นหลังได สร างสรรค สิ่งดีๆ 
ตอไป”

ขอบคุณ
“สดุทายผมตองขอบคุณหอการคา 

ไทย ที่ได สร างเวทีสําหรับนักธุรกิจ 
รุ นใหมอยางพวกเราYEC ใหไดรู จัก 
คิดและกลาท่ีจะแสดงออกจนนําไปสู 
การปลูกฝงใหรูจักการชวยเหลือสังคม 
ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดกระบ่ีที่ 
ใหโอกาส “เดก็รุนใหมหวัใจภธูร” อยาง 
พวกเราไดเขามารวมทํางาน กับคณะ 
หอการคาจังหวัดฯ และผลักดันพวกเรา 
สูภาคสวนงานตางๆ ในจงัหวดั และเปน 
ไปไมไดเลยทีผ่มจะรบัหนาทีน่ีโ้ดยลาํพัง 
ตองขอขอบคุณสมาชิก YEC กระบ่ีทุก 
ทานที่ใหความรวมมือรวมใจกันในการ 
พัฒนาบานเกิดของเราดวยความสมัคร 
สมานสามัคคี จนหลอหลอมใหพวกเรา 
เปนทีมที่แข็งแกรงขึ้นจนถึงปจจุบัน ทุก 
ประสบการณท่ีไดเรยีนรู ถือเปนบทพสิจูน 
ตัวเราเองท้ังสิ้น จนมาเปน ”พวกเรา 
YEC กระบี่” ในทุกวันนี้”

ขอเสียงปรบมือใหนักบริหารรุ น 
ใหม วิสัยทัศนไกล อยางคุณเอก วงศกร 

ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดกระบ่ี ใหสามารถขับเคลื่อน 
จงัหวดับานเกดิใหเปนไปตามเปาหมายทกุ 

ประการนะคะ พวกเราจะคอยติดตาม 
ตอไป...

ผมเชื่อว่า การสนับสนุนและสร้างคุณค่าของ YEC 
ให้เป็นที่ยอมรับนั้น จะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้ 
กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภายภาคหน้า วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรือวันที่ผมจะต้อง 
ส่งไม้ต่อให้กับประธานท่านต่อไป จะเป็นวันที่ผม 
ภาคภูมิใจว่าวันหนึ่ง ผมได้มีส่วนร่วมสร้างเวทีดี ๆ 
แบบนี้ให้สมาชิกรุ่นหลังได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป

49

YEC UPDATE



เปิดที่มาท่านประธานฯ
คุณวงศกร ลิ่มตระกูล หรือ ”เอก” 

เปนเลือดเนื้อเชื้อไขชาวกระบี่ เปนบุตร 
ชายคนสุดทอง จากพี่นอง 3 คนของ 
คุณพอสุรพล-คุณแมปราณี ลิ่มตระกูล 
จบการศึกษาปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรม- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อดตีเคยทาํงาน 
เปนวิศวกรจนถึงระดับวิศวกรอาวุโสที่ 
โรงงานของญีปุ่น ผลิตแมพิมพ สรางแผง 
วงจรอีเล็กทรอนิกสของระบบสื่อสาร 
เปนเวลา 4 ป กอนลาออกเพื่อกลับมา 
ภูมิลําเนา ดวยความตั้งใจจะทําธุรกิจ 
สวนตัว เพราะชอบเรื่องรถยนตมาก จึง 
ผันตัวเปนผูซ้ือและจัดจําหนายรถยนต 
มือสอง ชือ่ บานรกัรถ ทีจ่.กระบี ่และขยาย 
สาขาสองที ่ถ.เลียบทางดวนรามอนิทรา 
กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันไดตอยอดธุรกิจ 

ครอบครวัดานอสงัหารมิทรพัย เพือ่การ 
ลงทนุ พฒันาและสรางความเจรญิภายใน 

จังหวัด คูขนานกับการดูแลธุรกิจสวน 
ปาลมนํ้ามันอีกดวย

งานเยอะไม่ใช่อุปสรรค 
ของการทำงานเพื่อ 
ส่วนรวม

ถึงจะมีธุรกิจท่ีรับผิดชอบมากมาย 
แตคุณเอกยังจัดสรรเวลาเพ่ือทํางาน 

เปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2556 และประธานสภา 

ผู นํารุนใหมที่แตงตั้งโดยผูวาราชการ 
จังหวัดกระบี่ ปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการ 
รวมตัวของกลุ มพลังรุ นใหมจากทุก 
ภาคสวนทั้งจากหอการคา(YEC) การ 
ทองเที่ยว โรงแรม เกษตร และสื่อ- 
มวลชน เพื่อชวยกล่ันกรองแนวทางใน 
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี แมปจจุบัน 
สภาผูนํารุนใหมจะไมไดดําเนินการแลว 

แตคุณเอก ยังสานตอเจตนารมณกับ 
การทาํงาน YEC อยางตอเนือ่ง เชนเดียว 
กับการรับผิดชอบงานผู  เชี่ยวชาญ 
ประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
ปงบประมาณ 2563 และเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการแกไขปญหาราคา 
ผลิตผลเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาล 
ปจจบุนั เพือ่ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
ในระดับรากหญา แกไขปญหาเรือ่งราคา 
พืชผลตกต่ํา กลไกการตลาดทีไ่มเปนธรรม 

หรอืปญหาการลกัลอบนาํเขาพชืผลทาง 
การเกษตร เพ่ือตองการยกระดับคา 
ครองชีพใหเกษตรกรไทยใหมีความ 
มั่นคงทั้งดานรายไดและความเปนอยูที่ 
ดีขึ้น 

YEC กระบี่อัพเดท
“ผมเขาเปนสมาชกิ YEC ตัง้แตยคุ 

กอตั้ง ทั้งที่ยังไมรูเลยวา YEC คืออะไร? 
นบัจากวนันัน้เปนตนมาถึงวันนีค้รบ 7 ป 

ทีท่าํใหผมรูจกัคาํวา YEC มากขึน้เร่ือยๆ 
จากที่เคยเปนแคการรวมกลุมกันเพ่ือ 
สรางคอนเนคชั่นระหวางสมาชิก เพ่ือ 
พบปะสังสรรคกันในชวงแรก จนมี 
พัฒนาการท่ีดีข้ึนจากรุนสูรุน” ในสมัย 
คณุเอกทีไ่ดรบัเลอืกใหเปนประธาน YEC 
เจน 4 จึงมีการปรับโครงสรางองคกร 
YEC กระบ่ีใหมีตําแหนงรองประธาน 
YEC 7 ฝาย ไดแก ฝายการทองเท่ียว 
ฝายเกษตรกรรม ฝายอุตสาหกรรม 
ฝายพาณชิยกรรม ฝายการเงนิการลงทนุ 
ฝายงานสังคม และฝายประสานงาน 
ภาครฐั และเอกชน โดยลอกบัโครงสราง 
องคกรของหอการคาจังหวัดฯ

 “เราผลักดันใหสมาชิกที่มีความรู 
ความสามารถที่ตรงกับฝาย 7 ฝายที่เรา 
ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อไปรับรูขาวสาร ความ 
เคลื่อนไหวท่ีเทาทันตอเหตุการณ เชน 
เดียวกับรองประธานคณะกรรมการ 
หอการคาจงัหวดัฯ เพือ่เตรยีมตวักาวขึน้ 
เปนผูนํา YEC ที่ดีคนตอไปในอนาคต”

ยุค YEC รู้เท่าทันทุก 
ความเคลื่อนไหว 
ของเมือง

ปจจุบันสมาชิก YEC หอการคา 
จังหวัดกระบี่เริ่มเขาใจบทบาทตัวเอง 
ขณะที่หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน ใหการยอมรับ และใหความ 
สําคัญกับ YEC มากขึ้น เนื่องจากสมัย 
แรกที่คุณเอกรับตําแหนงประธานฯได 
ผลกัดนัให YEC มีสวนรวมในการประชุม 
รวมกบัหวัหนาสวนราชการ และในหลาย 
วาระ เพือ่รูเทาทันขาวสาร เขาถึงทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด และรวมแสดงความ 
คิดเห็นจากมุมมองของกลุ มนักธุรกิจ 
รุนใหม “ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี ท่ีทําให 

YEC มพ้ืีนท่ีท่ีจะรวมสรรคสรางบานเมอืง 
ของเราดวยตัวเราเอง” และเนื่องจาก 
ปจจุบนักลุมธุรกจิท่ีไดขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
ภายในจังหวัดกระบี่นั้น มีอยู 2 กลุม 
ธุรกิจหลัก คือ 1 กลุมการเกษตร 2 กลุม 
การทองเที่ยว ซึ่งเราเองก็ตองการท่ีจะ 
ยกระดับ และชวยเหลือ 2 กลุมธุรกิจ 
นีใ้หสามารถเตบิโตและยัง่ยนืตอไป เชน  

1. กลุมการเกษตร พื้นที่เกษตร 
สวนใหญจะเปนการปลกูปาลมนํา้มนัและ 
ยางพาราเปนหลัก ในภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันราคาพืชผลทั้ง 2 ชนิดนี้ ราคา 
ตกตํ่า พวกเรา YEC จึงเล็งเห็นวา ควร 
ผลกัดนัและสงเสรมิใหมเีกษตรทางเลอืก 
หรือเกษตรทดแทนเพ่ือชวยยกระดับ 
รายไดและชวิีตความเปนอยูใหเกษตรกร 
ดีขึ้น ไดแก การสงเสริมปลูกโกโก และ 
การเลี้ยงแพะในสวนปาลมนํ้ามัน โดย 
เชิญวิทยากรชํานาญการ เกษตรจังหวัด 
มาบรรยายใหความรูแกกลุมเกษตรกรที่ 
สนใจเพือ่นาํไปตอยอด และสรางรายได 
เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งดวย 

2. กลุมการทองเที่ยว เนื่องจาก 
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพสามารถสราง 

รายไดจากการทองเท่ียวสูงสุดเปนอนัดบั 
4 ของประเทศไทย แตปญหาคือ จะเกบ็ 
รักษาธรรมชาติที่เปน Magnet ตอไปสู 
รุนลูก รุนหลานไดอยางไร จึงเปนที่มา 

ของการสนับสนุนให จ.กระบี่ เปนพื้นที่ 
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากนโยบาย 
Krabi go green การรณรงคพ้ืนทีท่องเทีย่ว 
บนบก ดวยการลดขยะในพื้นที่ถนนคน 
เดิน ยกระดับสูนโยบาย Andaman go 
green การรณรงคพื้นท่ีทองเที่ยวบน 
ทองทะเล ดวยการงดใชโฟม งดใชถุง 
พลาสติก  งดทิ้งขยะในทะเล ภายใต 
โครงการ ”เก็บดวยรัก ตักดวยใจ” โดย 

รวมกับหอการคาจังหวัดฯ มอบสวิงให 
กับชาวบานผูขับเรือหางยาวที่รับสงนัก 
ทองเที่ยว ในการเก็บขยะในทะเล เปน 
การลดปรมิาณขยะ และคืนความสวยงาม 

ใหทองทะเล อีกทัง้เปนการสรางจติสาํนึก 
ใหกับตัวนักทองเที่ยว และผูพบเห็นได 
ตระหนักถึงความสําคัญของการงดทิ้ง 
ขยะลงในแมนํ้าลําคลองอีกดวย

รุกคืบพัฒนาเมือง
กระบี่ สู่เมืองทันสมัย

นอกจากนั้น YEC ยังไดมีสวนรวม 
กับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนบริษัท 
พัฒนาเมืองกระบี่ เนื่องในปจจุบันตอง 
ยอมรับวา การพัฒนาเมืองแตละเมือง 
นั้น ตองใชเงินทุนสูงในการพัฒนาใน 
แตละเร่ือง แตละพื้นท่ี แตหากจะรอ 
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
คงไมเพียงพอ และทันทวงทีตอการ 
พัฒนาในปจจุบัน ดังน้ันจึงเกิดการรวม 
ตัวกันในกลุมนักธุรกิจในพื้นท่ี เพื่อรวม 
ลงขันกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัด 
กระบี่ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัด 
อื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยเบื้องตนไดลงขัน 
แลว เปนเงิน 20 ลานบาท คาดวา 
โครงการรองรับการทองเที่ยวจะเริ่มใน 

ปหนาที่จะถึงนี้
“ผมเชือ่วา การสนับสนุนและสราง 

คุณคาของ YEC ใหเปนที่ยอมรับนั้น จะ 
เปนการเพิม่พนูศักยภาพใหกบันกัธุรกจิ 
รุนใหมในภายภาคหนา วันหนึ่งวันใดที่ 
ผมหมดวาระประธาน YEC  หรอืวนัทีผ่ม 
จะตองสงไมตอใหกับประธานทานตอไป 
จะเปนวันที่ผมภาคภูมิใจวาวันหนึ่ง ผม 
ไดมีสวนรวมสรางเวทีดีๆ แบบนี้ให 
สมาชิกรุ นหลังได สร างสรรค สิ่งดีๆ 
ตอไป”

ขอบคุณ
“สดุทายผมตองขอบคุณหอการคา 

ไทย ที่ได สร างเวทีสําหรับนักธุรกิจ 
รุ นใหมอยางพวกเราYEC ใหไดรู จัก 
คิดและกลาท่ีจะแสดงออกจนนําไปสู 
การปลูกฝงใหรูจักการชวยเหลือสังคม 
ขอขอบคุณหอการคาจังหวัดกระบี่ที่ 
ใหโอกาส “เดก็รุนใหมหวัใจภธูร” อยาง 
พวกเราไดเขามารวมทํางาน กับคณะ 
หอการคาจังหวัดฯ และผลักดันพวกเรา 
สูภาคสวนงานตางๆ ในจงัหวดั และเปน 
ไปไมไดเลยทีผ่มจะรบัหนาทีน่ีโ้ดยลาํพัง 
ตองขอขอบคุณสมาชิก YEC กระบี่ทุก 
ทานที่ใหความรวมมือรวมใจกันในการ 
พัฒนาบานเกิดของเราดวยความสมัคร 
สมานสามัคคี จนหลอหลอมใหพวกเรา 
เปนทีมที่แข็งแกรงขึ้นจนถึงปจจุบัน ทุก 
ประสบการณทีไ่ดเรยีนรู ถอืเปนบทพสิจูน 
ตัวเราเองท้ังสิ้น จนมาเปน ”พวกเรา 
YEC กระบี่” ในทุกวันนี้”

ขอเสียงปรบมือใหนักบริหารรุ น 
ใหม วิสัยทัศนไกล อยางคุณเอก วงศกร 

ลิ่มตระกูล ประธาน YEC หอการคา 
จังหวัดกระบ่ี ใหสามารถขับเคลื่อน 
จงัหวดับานเกดิใหเปนไปตามเปาหมายทกุ 

ประการนะคะ พวกเราจะคอยติดตาม 
ตอไป...

ผมต้องขอบคุณหอการค้าไทย ท่ีได้สร้างเวทีสำหรับ 
นักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างพวกเรา YEC ให้ได้รู้จักคิด 
และกล้าท่ีจะแสดงออกจนนำไปสู่การปลูกฝังให้รู้จัก 
การช่วยเหลือสังคม ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัด 
กระบี่ที่ให้โอกาส “เด็กรุ่นใหม่หัวใจภูธร” อย่างพวก 
เราได้เข้ามาร่วมทำงานกับคณะหอการค้าจังหวัดฯ
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