






ฉบับนี้นำดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ Modern Trade เปนรายงานพิเศษ พบวา ดัชนีความเชื่อมั่น 
ผูประกอบการ Modern Trade อยูที่ระดับ 51.1 ปรับตัวลดลงจากชวงไตรมาส 4 ของป 2561 ซึ่งอยูในระดับ 
52.1 และดัชนีในอนาคตคาดการณอยูที่ระดับ 50.1 ความเชื่อมั่นผูประกอบการนยังลดตอเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห 
ดัชนีนี้มาจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูประกอบการขนาดใหญทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ซึ่งปจจัยที่มีผลตอธุรกิจ 
ดานลบคือ สถานการณฝุนพีเอ็ม 2.5 สถานการณภัยแลงที่มาเร็วและรุนแรง ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาสินคาเกษตร และภาระหนี้สินของครัวเรือน สงผลใหดัชนีฯปรับตัว 
ลดลง อยางไรหากมีรัฐบาลใหมทุกอยางจะขับเคลื่อนไปไดดีขึ้น และกระตุนเศรษฐกิจและการบริโภคของภาคเอกชน 
และผูบริโภคตอไป 

และนอกเหนือจากรายงานพิเศษ เราไดจัดเนื้อหาและขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจมากมายมาใหผูอานทุกทาน 
ฉบับนี้ Economic Review เริ่มตนดวย “บทสัมภาษณวิเคราะหเศรษฐกิจ กับ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับหัวขอ “คาดการณเศรษฐกิจไทยลาสุดโตต่ำกวา 
3.5% จาก 3.8% เหตุสหรัฐฯออกหมัดขึ้นภาษีสินคาสินคาจีนกระทบสงออก ทองเที่ยวโลก ปวน”  

และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “กัมพูชาเปดรับ FinTech.. ตัวชวยลด 
ความเหลื่อมล้ำ การเขาถึงบริการทางการเงิน” และ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการพัฒนาธุรกิจและ 
กรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่มดวยคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ “คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย  กับ 
คำตอบของความสุขจากไรรื่นรมย”  และ คอลัมนธุรกิจครอบครัว โดย ผศ.ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล กับตอนจาก 
เถาแก สูธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ (ตอนที่ 1) ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ สมัชญ ยงศิริ ประธาน YEC 
หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา รุน 4 สงไมตอรุน 5 

ฉบับนี ้ ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความเชื่อมั่นฯ และการติดตามอัพเดตธุรกิจ 
ตางประเทศ อยางกัมพูชา การดำเนินธุรกิจดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับไรรื่นรมย และเรียนรูศาสตรธุรกิจ 
ครอบครัว และหลักการทำงานของนักธุรกิจรุนใหมกับ YEC Update ทั้งหมดนี้เราหวังวาเนื้อหาที่ทีมบรรณาธิการ 
ไดจัดหามานั้นจะสรางคุณประโยชนทางความคิดและการพัฒนาธุรกิจและองคกรใหกับผูอานทุกทาน และตอนนี้ 
ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Busines Review ทางสื่อออนไลนไดที่ Facebook: 
https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official: @ThailandEcoReview คะ

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ศิริวิมล กิตะพาณิชย

กับคำตอบของความสุข

จากไรรื่นรมย

สมัชญ ยงศิริ

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา

รุน 4 สงไมตอรุน 5

07

CONTENTS

April 2019



Family Business 
ตอน จากเถาแก สู 
ธุรกิจครอบครัวมืออาชีพ (ตอนที่ 1)

คาดการณเศรษฐกิจไทยลาสุด 
โตต่ำกวา 3.5% จาก 3.8% 
เหตุสหรัฐฯออกหมัดขึ้นภาษีสินคาจีน 
กระทบสงออก-ทองเที่ยวทั่วโลกปวน

กัมพูชาเปดรับ FinTech … 
ตัวชวยลดความเหลื่อมล้ำ
การเขาถึงบริการทางการเงิน

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย
ประจำเดือนเมษายน 2562

08

16

36

เรื่องการพัฒนาขีดความ
สามารถ ผูบริหารตองใหความ

สําคัญในเรื่องของการนําแนวทาง 
Competency based Development 

มาใช โดยการกําหนดความสามารถดังกลาว 
อาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตนจากตําแหนง 
งานที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจกอนเปนเบื้องตน 

กรณีที่สหรัฐฯเตรียมปรับขึ้นภาษีสินคาจากจีนเปน 25% 
ตั้งแตวันที่ 10 พ.ค.62 (ตามเวลาสหรัฐฯ) วา 

ถือเปนขาวช็อคโลกอยางมาก เพราะโลกคาดการณวา 
ทั้ง 2 ประเทศนาจะเจรจากันได และกอนหนานี้ สัญญาณตาง ๆ 

ดานเศรษฐกิจกําลังจะดีขึ้น แตการขึ้นภาษีหากเกิดขึ้นจริง 
จะทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอลง กระทบตอการสงออก 

การทองเที่ยว และเศรษฐกิจไทย 

ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอดัชนีความ 

เชื่อมั่นของหอการคาไทย
ปจจัยดานบวก

- นักทองเที่ยวจีนกลับเขามา 
ทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

อยางตอเนื่องหลังจากยกเลิก
คาธรรมเนียม VISA on Arrival 

- คาเงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็กนอยจากระดับ 
31.729 ฿/$ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 62 เปน 31.860 ฿/$ 
ณ สิ้นเดือน เม.ย. 62 ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีเงินทุน 

จากตางประเทศไหลเขามา

ความสะดวกและคลองตัวในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้น อาทิ การชําระเงินดวย 
QR Code ระหวางประเทศ โดยเฉพาะระหวางไทย 

และกัมพูชา จะมีสวนชวยเกื้อหนุนธุรกรรมการคาระหวาง 
กันใหขยายตัว รวมทั้งยังมีแนวโนมกระตุนการทําธุรกรรม 

ทางการคาผาน e-Commerce ใหเพิ่มมากขึ้นใน 
ระยะถัดไป ซึ่งจะเปนโอกาสเพิ่มชองทาง 

จําหนายสินคาของผูประกอบการ 
ไทยในตลาดกัมพูชา

ในอนาคต

21
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ Modern Trade

ประจำเดือนไตรมาสที่ 1 ปี 2562
(Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามผูใหขอมูล

ชวงที่สำรวจขอมูล:  20 มีนาคม 2561 – 18 เมษายน 2562   จำนวนตัวอยาง: 79 ตัวอยาง

ภาคกลาง
14.3%

ภาคตะวันออก
14.3%

ภาคเหนือ
14.3%

ภาคตะวันเฉียงเหนือ
14.3%

ภาคตะวันตก
14.3%

ภาคใต
14.3%
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+ การประกาศจัดการเลือกตั้งทำใหมีบรรยากาศคึกคัก
+ จำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามา
   อยางตอเนื่อง
+ เทศกาลปใหม ตรุษจีนสงผลตอการจับจายใชสอย
   ของประชาชน
+ นโยบายและมาตรการสวัสดิการของรัฐ เชน 
   บัตรคนจน ชอปชวยชาติ
+ นโยบายลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
+ ขยายระยะเวลามาตรการยกเวนการเก็บ
   คาธรรมเนียมวีซา Visa On Arrival (VOA)

- สถานการณฝุนพิษ PM 2.5 
- สถานการณภัยแลงที่มาเร็วและมีความรุนแรง
  ทำใหเกษตรกรมีตนทุนในการจัดหาน้ำเพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- ราคาสินคาเกษตรยังคงอยูในระดับไมสูง 
  สงผลตอระดับรายไดของครัวเรือน
- ภาระหนี้สินของครัวเรือน
- สถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
  ทำใหการบริโภคยังไมมีการขยายตัว

Supermarket
50.0%

Convenience Store
2.9%

Supercenter/Hyper mart
23.5%

Department store
23.5%

ประเภทธุรกิจ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ Modern Trade

ปจจัยบวก ปจจัยลบ
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ไตรมาสที ่1 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาสินคากึ่งคงทนเฉลี่ยตอหนวย

ราคาขายสินคาไมคงทนเฉลี่ยตอหนวย

การจางงาน (จำนวนคน)

ความสามารถในการแขงขันกับ

ธุรกิจเดียวกับทาน

ความสามารถในการแขงขันกับ

ธุรกิจออนไลน

การลงทุนดานเทคโนโลย ีอุปกรณ 

และนวัตกรรม

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

22.2

22.2

25.0

ต่ำลงรายการ เทาเดิม สูงขึ้น

51.1

50.6

51.5

26.7

27.2

23.5

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

0.0

61.5

0.0

ต่ำกวารายการ ตามเปา สูงกวา

61.5

30.8

92.3

38.5

7.7

7.7

แยลง/
ลดลง

18.6

19.1

18.6

25.3

23.8

20

6.6

0.0

0.0

0.0

ไมเปลี่ยน
แปลง

51.3

51.5

49.5

32.6

45.4

45.4

82

11.1

18.2

55.6

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

30.1

29.4

31.9

42.1

30.8

34.6

11.4

88.9

81.8

44.4

แยลง/
ลดลง

20.0

28.5

25.0

22.1

20.8

20.1

8.6

0.0

0.0

0.0

ไมเปลี่ยน
แปลง

52.9

37.0

40.9

52.6

55.4

45.3

81.8

55.6

18.2

94.4

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

27.1

34.5

34.1

25.3

23.8

34.6

9.6

44.4

81.8

5.6

แยลง/
ลดลง

29.5

28.2

29.7

22.1

30.8

29.2

28.2

0.0

0.0

0.0

ไมเปลี่ยน
แปลง

39.0

42.6

38.8

50.0

39.2

40.0

41.0

61.1

27.3

100.0

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

31.5

29.2

31.5

27.9

30.0

30.8

30.8

38.9

72.7

0.0

สถานการณของธุรกิจ Modern Trade

ทัศนะในดานตนทุนการดำเนินงาน

ทัศนะตอสินคาคงเหลือจากการขายเมื่อเทียบกับเปาหมายที่วางไว
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจ

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

29.7

30.9

25.5

ลดลงรายการ เทาเดิม เพิ่มขึ้น

17.9

28.5

33.1

52.4

40.6

41.4

เฉพาะกลุมธุรกิจที่มีการขายออนไลน ทัศนะในดานรายรับจากการขายออนไลน

ไตรมาสที ่1 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

แยลง/
ลดลง

18.6

19.1

18.6

23.0

6.6

26.7

ไมเปลี่ยน
แปลง

51.3

51.5

49.5

41.1

82.0

51.1

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

30.1

29.4

31.9

35.8

11.4

22.2

แยลง/
ลดลง

20.0

28.5

25.0

24.5

8.6

27.2

ไมเปลี่ยน
แปลง

52.9

37.0

40.9

43.6

81.8

50.6

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

27.1

34.5

34.1

31.9

9.6

22.2

แยลง/
ลดลง

29.5

28.2

29.7

27.4

28.2

23.5

ไมเปลี่ยน
แปลง

39.0

42.6

38.8

43.1

41.0

51.5

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

31.5

29.2

31.5

29.6

30.8

25.0

องคประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTSI

ไตรมาสที ่1 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 61

ไตรมาสที ่1 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่4 ป 61

ไตรมาสที ่2 ป 2562 
เทียบกับไตรมาสที ่1 ป 62

ยอดการสั่งซื้อสินคาของธุรกิจทาน

เพื่อการขาย

สินคาคงเหลือเพื่อรอการขาย

ยอดจองหรือยอดคำสั่งซื้อออนไลน

แยลง/
ลดลง

23.6

4.7

30.5

ไมเปลี่ยน
แปลง

20.8

30.6

18.6

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

55.6

64.7

50.9

แยลง/
ลดลง

28.9

35.8

35.9

ไมเปลี่ยน
แปลง

30.5

24.6

25.3

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

40.6

39.6

38.8

แยลง/
ลดลง

33.8

30.8

32.8

ไมเปลี่ยน
แปลง

27.7

57.7

19.8

ดีขึ้น/
เพิ่มขึ้น

38.5

11.5

47.4
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI

53.6

53.0

54.6

53.7

50.5

47.5

52.1

ปจจุบันรายการ อนาคต

51.0

50.5

50.9

51.1

51.3

50.8

50.9

ดัชน ีModern Trade Sentiment Index : MTSI

รายรับจากการขายหรือใหบริการ

กำไรจากการขายหรือใหบริการ

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

ราคาขายสินคาโดยรวมเฉลี่ย

การจางงาน (จำนวนคน)

ตนทุนการดำเนินงาน

ดัชนี

ดัชน ีModern Trade confidence Index 51.5

60
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40
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20
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ik Q3/61 Q4/61 Q1/62

51.1

54.1
52.1

Q3/61 Q4/61 Q1/62

52.3
50.1 50.9

Q3/61 Q4/61 Q1/62

51.7 52.1 51.5

ปจจุบัน อนาคต MTSI
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Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภูมิภาค

ปจจุบันธุรกิจของทานประสบปญหาในดานใด ขอเสนอแนะที่ทานตองการใหรัฐบาลเรงแกไขปญหา

ข้อมูลทั่วไป

มูลคาตลาดของคาสงและคาปลีก

ไตรมาส 3 ป 2561 ไตรมาสที ่4 ป 2561 ไตรมาสที ่1 ป 2562

กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

1. ปญหาดานเศรษฐกิจที่ยังไมเติบโตอยางทั่วถึง 
2. กำลังซื้อที่ยังกลับมาไมเปนปกต ิ
3. สถานการณตนทุนของสินคาอยูในระดับที่สูง
4. ปญหาในการประมาณการเนื่องจากมีผลกระทบ
    จากเรื่องการเมืองตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค
    ทั้งบวกและลบ

- กระตุนเศรษฐกิจ และการบริโภคของภาคเอกชน และผูบริโภค
- การควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานไมใหสูงเกินไป
  และไมเกิดการผันผวนดานราคาสินคา
- การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
- อยากใหรัฐบาลมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแกไขปญหา
  ความยากจน ทำใหมีกระแสเงินไหลเขามาในการจับจายใชสอย
  ภาคประชาชนมากขึ้น

ปจจุบัน

52.6

51.9

52.4

50.8

50.3

51.1

50.2

อนาคต

53.8

52.6

54.2

51.5

52.1

51.9

51.3

MTSI

53.2

52.3

53.3

51.2

51.2

51.5

50.8

ปจจุบัน

56.7

54.2

55.3

52.6

53.3

53.6

51.7

อนาคต

51.8

51.3

51.6

49.8

49.8

50.5

49.6

MTSI

54.3

52.8

53.5

51.2

51.6

52.1

50.7

ปจจุบัน

54.1

53.9

53.2

51.5

51.2

51.4

51.1

อนาคต

51.3

50.9

50.7

50.2

50.5

50.2

50.9

MTSI

52.7

52.4

51.9

50.8

50.8

50.8

51.0

1,568,570

1,628,794

1,776,739

1,799,168

1,889,014

2,040,433

2,264,779

2,480,121

2,690,901

มูลคาคาสงคาปลีก

10,808,151

11,306,894

12,357,338

12,915,162

13,230,302

13,743,464

14,554,569

15,451,960

16,316,417

GDP

14.51

14.41

14.38

13.93

14.28

14.85

15.56

16.05

16.49

สัดสวนตอ GDP

11.9

4.6

9.3

4.5

2.4

3.9

5.9

6.2

5.6

%yoy

2010

2011

2012

2013

2014

2015r

2016r

2017p

2018p1

ที่มา: สศช. 
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มูลคาตลาดมูลคา Modern Trade เทียบกับการคาสงและคาปลีกทั้งประเทศคาสงและคาปลีก

การขยายตัวของ Modern Trade

2015r

2016r

2017p

2018p1

2,040,433

2,264,779

2,480,121

2,690,901

มูลคาคาสงคาปลีกโดยรวม*

1,330,362

1,483,430

1,631,920

1,776,024

มูลคา Modern Trade **

65.2

65.5

65.8

66.3

สัดสวน (%)

ที่มา: *สศช.
        **ประเมินจากศูนยพยกรรเศราฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

5.79

6.55
7.45 7.58

7.12
8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
2015 2016 2017 2018 2019
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sig
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คาดการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุด 
โตต่ำกว่า 3.5% จาก 3.8% 
เหตุสหรัฐฯออกหมัดขึ้นภาษีสินค้าจีน
กระทบส่งออก-ท่องเที่ยวทั่วโลกป่วน

ผานมาถึงเดือน 5 ของป 
62 แตสถานการณทาง 
เศรษฐกจิยงัคงแกวงใหได 

ลุนกนัอยูตลอด ฉบบันี ้ผศ.ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผู อํานวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จะอัพเดทสถานการณ 
ทางเศรษฐกจิระหวางประเทศมหาอาํนาจ 
อยางสหรัฐฯ กับ คูกรณีมหาอํานาจคือ 
จนี ทีย่งัมใีหเห็นอยูตลอดเวลา จากกรณี 
ท่ีสหรัฐฯเตรียมปรับขึ้นภาษีสินคาจาก
จีนเปน 25% ตั้งแตวันที่ 10 พ.ค. 62 
(ตามเวลาสหรัฐฯ) วา ถือเปนขาวช็อค 
โลกอยางมาก เพราะโลกคาดการณวา 
ทั้ง 2 ประเทศนาจะเจรจากันได และ 
กอนหนาน้ี สัญญาณตาง ๆ  ดานเศรษฐกจิ 
กาํลงัจะดขีึน้ แตการขึน้ภาษีหากเกดิขึน้ 
จริง จะทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอลง 
กระทบตอการสงออก การทองเทีย่วและ 

เศรษฐกิจไทย โดยอาจทําใหเศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้ขยายตัวไดตํ่ากวา 3.5% 

จากเดิมที่คาดจะขยายตัว 3.8%
"เดิมใหนํ้าหนักเศรษฐกิจไทยในป

น้ีโต 3.5% แค 10% ซึง่ถือเปนกรอบลาง 
และจะใหนํ้าหนัก 3.8% ในเปอรเซ็นต 
ทีม่าก แตตอนนีใ้หนํา้หนกัตวัเลข 3.5% 

มีความเปนไปไดถึง 50% ถือเป น 
เหตกุารณทีร่นุแรงมาก เพราะเชือ่วาจนี 

จะตอบโตแนนอน ซึ่งผลที่ตามมาก็จะ 
ทําใหการคาท่ัวโลกมีความป นปวน 
นอกจากเหนือตลาดหุน ตลาดทุน และ 
จะลุกลามไปถึงการบริโภค และการ 
ทองเที่ยวดวย" 

ผ

โดมิโนสหรัฐฯ 
กระทบโลก – วอน 
รัฐบาลใหม่ไทย 
เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เหตุการณนี้จะสงผลกระทบตอ 
การทองเที่ยวของไทยดวย เพราะเมื่อ 
จีนสงออกไปสหรัฐฯไดลดลง เศรษฐกิจ 
จีนจะถดถอย ทําใหนักทองเท่ียวจีน 
ชะลอการทองเที่ยว ขณะเดียวกัน เมื่อ 
เศรษฐกิจโลกถดถอยจากสงครามการคา 
จะทาํใหเศรษฐกจิยโุรปถดถอยตาม และ 
นกัทองเทีย่วชะลอเทีย่ว ดงันัน้เปาหมาย 
นักทองเที่ยว 40 ลานคนที่จะมาเที่ยว 
ไทย จะอยูในความเสี่ยงเชนกัน

ท้ังนี้ ส่ิงท่ีท่ีรัฐบาลชุดใหมจะตอง 
เรงดาํเนนิการคอื เรงรดัโครงการลงทนุ, 
เรงเดินหนานโยบายตามที่หาเสียงเพื่อ
กระตุนกําลังซื้อ และกระตุนเศรษฐกิจ, 
เรงรดัการเบกิจายงบประมาณ, สงเสรมิ 
ใหคนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น เพื่อลด 
ปญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศ 
เรงรัดการสงออก เปนตน สวนคนไทย 
ตองชวยกันจับจายใชสอยเหมือนเดิม 
และเที่ยวไทยใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดเงิน 
หมนุเวียนในระบบเศรษฐกจิเหมอืนเดมิ

พาณิชย์ไทยสะท้อน
การค้าไทย - จีน 
ไม่กระทบ แต่ส่งออก
ไทยเจอผลทางอ้อม

ดานรฐัมนตรีชวยกระทรวงพาณชิย 
ไดใหความเห็นตอกรณีนี้วา การเตรียม 

ขึ้นภาษีสินคาครั้งนี้ เปนกลุมสินคาเดิม 
แมสหรัฐฯจะขึน้ภาษเีปน 25% กไ็มสง 
ผลกระทบตอรูปแบบการคาไทยกับจีน 
และกบัสหรฐัฯ ในภาพรวมมากนกั แต 
อาจจะสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง
ไปอีก และจะสงผลกระทบทางออม 
กบัไทย ซึง่พ่ึงพาการสงออก

สินคาที่เขาขายถูกขึ้นภาษีครั้งนี้ 

เปนรายการสินคาเดียวกับที่สหรัฐฯ 
เคยข้ึนภาษจีนีแลวที ่10% เมือ่ 24 ก.ย. 
61 ครอบคลมุสนิคาเกษตร ประมง สนิคา 
อปุโภคบรโิภค และสนิคาเทคโนโลยรีวม 
5,745 รายการ มูลคา 200,000 ลาน 
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืคิดเปน 40% ของ 
มลูคาท่ีสหรฐัฯ นาํเขาจากจนี

ในวิกฤตยังมีโอกาส 
สินค้าไทยหลายกลุ่มยัง
เร่งทำตลาดในจีนทัน  

ขณะเดยีวกนั แมการขึน้ภาษสีนิคา 
จนีเมือ่เดอืน ก.ย.61 ทาํใหการสงสนิคา 
ไทยทีเ่ปนหวงโซการผลติของจนีไปยงัจนี 
ลดลงมาก เชน ยานพาหนะและชิน้สวน 
อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาบาน เครื่อง 

จักรและสวนประกอบ แตไทยมีโอกาส 
สงออกสินคากลุมอืน่ๆ ไปจนีไดอกี เชน 
ผลิตภณัฑบาํรงุผวิเครือ่งสาํอาง อาหาร 
ปรุงแตง เนื้อสัตวแชแข็งและแปรรูป 
ผลไมสดและแปรรูป ยางสังเคราะห 
และอญัมณ ีซึง่เปนสนิคาทีข่ยายตวัดมีาก 
ในระยะ 5 ปทีผ่านมา จงึตองเรงขยาย 
การเขาไปทาํตลาดในจนีเพิม่เติม

กรณีที่สหรัฐฯเตรียมปรับขึ้นภาษีสินค้าจากจีนเป็น 
25% ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.62 (ตามเวลาสหรัฐฯ) 
ว่า ถือเป็นข่าวช็อคโลกอย่างมาก เพราะโลก 
คาดการณ์ว่า ทั้ง 2 ประเทศน่าจะเจรจากันได้ 
และก่อนหน้านี้ สัญญาณต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ 
กำลังจะดีขึ้น แต่การขึ้นภาษีหากเกิดขึ้นจริง 
จะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอลง กระทบต่อการ 
ส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทย 
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ผานมาถึงเดือน 5 ของป 
62 แตสถานการณทาง 
เศรษฐกจิยงัคงแกวงใหได 

ลุนกนัอยูตลอด ฉบบันี ้ผศ.ดร.ธนวรรธน 
พลวิชัย ผู อํานวยการศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จะอัพเดทสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมหาอาํนาจ 
อยางสหรัฐฯ กับ คูกรณีมหาอํานาจคือ 
จนี ท่ียงัมใีหเห็นอยูตลอดเวลา จากกรณี 
ท่ีสหรัฐฯเตรียมปรับขึ้นภาษีสินคาจาก
จีนเปน 25% ตั้งแตวันที่ 10 พ.ค. 62 
(ตามเวลาสหรัฐฯ) วา ถือเปนขาวช็อค 
โลกอยางมาก เพราะโลกคาดการณวา 
ท้ัง 2 ประเทศนาจะเจรจากันได และ 
กอนหนานี ้สญัญาณตาง ๆ  ดานเศรษฐกิจ 
กาํลงัจะดขีึน้ แตการขึน้ภาษหีากเกดิขึน้ 
จริง จะทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอลง 
กระทบตอการสงออก การทองเทีย่วและ 

เศรษฐกิจไทย โดยอาจทําใหเศรษฐกิจ 
ไทยในปนี้ขยายตัวไดตํ่ากวา 3.5% 

จากเดิมที่คาดจะขยายตัว 3.8%
"เดิมใหนํ้าหนักเศรษฐกิจไทยในป

นีโ้ต 3.5% แค 10% ซึง่ถือเปนกรอบลาง 
และจะใหนํ้าหนัก 3.8% ในเปอรเซ็นต 
ทีม่าก แตตอนนีใ้หนํา้หนกัตวัเลข 3.5% 

มีความเปนไปไดถึง 50% ถือเป น 
เหตกุารณทีร่นุแรงมาก เพราะเชือ่วาจีน 

จะตอบโตแนนอน ซ่ึงผลที่ตามมาก็จะ 
ทําใหการคาทั่วโลกมีความป นปวน 
นอกจากเหนือตลาดหุน ตลาดทุน และ 
จะลุกลามไปถึงการบริโภค และการ 
ทองเที่ยวดวย" 

โดมิโนสหรัฐฯ 
กระทบโลก – วอน 
รัฐบาลใหม่ไทย 
เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เหตุการณนี้จะสงผลกระทบตอ 
การทองเที่ยวของไทยดวย เพราะเมื่อ 
จีนสงออกไปสหรัฐฯไดลดลง เศรษฐกิจ 
จีนจะถดถอย ทําใหนักทองเท่ียวจีน 
ชะลอการทองเที่ยว ขณะเดียวกัน เมื่อ 
เศรษฐกิจโลกถดถอยจากสงครามการคา 
จะทาํใหเศรษฐกจิยโุรปถดถอยตาม และ 
นกัทองเทีย่วชะลอเทีย่ว ดงัน้ันเปาหมาย 
นักทองเที่ยว 40 ลานคนที่จะมาเที่ยว 
ไทย จะอยูในความเสี่ยงเชนกัน

ทั้งนี้ สิ่งที่ที่รัฐบาลชุดใหมจะตอง 
เรงดาํเนินการคอื เรงรดัโครงการลงทนุ, 
เรงเดินหนานโยบายตามที่หาเสียงเพื่อ
กระตุนกําลังซื้อ และกระตุนเศรษฐกิจ, 
เรงรดัการเบกิจายงบประมาณ, สงเสรมิ 
ใหคนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น เพื่อลด 
ปญหาเงินตราไหลออกนอกประเทศ 
เรงรัดการสงออก เปนตน สวนคนไทย 
ตองชวยกันจับจายใชสอยเหมือนเดิม 
และเที่ยวไทยใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดเงิน 
หมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิเหมอืนเดมิ

พาณิชย์ไทยสะท้อน
การค้าไทย - จีน 
ไม่กระทบ แต่ส่งออก
ไทยเจอผลทางอ้อม

ดานรฐัมนตรีชวยกระทรวงพาณชิย 
ไดใหความเห็นตอกรณีนี้วา การเตรียม 

ขึ้นภาษีสินคาครั้งนี้ เปนกลุมสินคาเดิม 
แมสหรฐัฯจะขึน้ภาษเีปน 25% กไ็มสง 
ผลกระทบตอรูปแบบการคาไทยกับจีน 
และกบัสหรฐัฯ ในภาพรวมมากนกั แต 
อาจจะสงผลใหเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง
ไปอีก และจะสงผลกระทบทางออม 
กบัไทย ซึง่พึง่พาการสงออก

สินคาที่เขาขายถูกข้ึนภาษีครั้งนี้ 

เปนรายการสินคาเดียวกับที่สหรัฐฯ 
เคยข้ึนภาษจีนีแลวท่ี 10% เมือ่ 24 ก.ย. 
61 ครอบคลมุสนิคาเกษตร ประมง สนิคา 
อปุโภคบรโิภค และสนิคาเทคโนโลยรีวม 
5,745 รายการ มูลคา 200,000 ลาน 
เหรยีญสหรฐัฯ หรอืคิดเปน 40% ของ 
มลูคาท่ีสหรัฐฯ นาํเขาจากจนี

ในวิกฤตยังมีโอกาส 
สินค้าไทยหลายกลุ่มยัง
เร่งทำตลาดในจีนทัน  

ขณะเดยีวกนั แมการข้ึนภาษสีนิคา 
จนีเมือ่เดอืน ก.ย.61 ทาํใหการสงสนิคา 
ไทยทีเ่ปนหวงโซการผลติของจนีไปยงัจนี 
ลดลงมาก เชน ยานพาหนะและชิน้สวน 
อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาบาน เคร่ือง 

จักรและสวนประกอบ แตไทยมีโอกาส 
สงออกสนิคากลุมอืน่ๆ ไปจนีไดอกี เชน 
ผลติภณัฑบาํรงุผวิเครือ่งสาํอาง อาหาร 
ปรุงแตง เนื้อสัตวแชแข็งและแปรรูป 
ผลไมสดและแปรรูป ยางสังเคราะห 
และอญัมณ ีซ่ึงเปนสนิคาท่ีขยายตัวดมีาก 
ในระยะ 5 ปทีผ่านมา จงึตองเรงขยาย 
การเขาไปทําตลาดในจนีเพิม่เติม

สินค้าที่เข้าข่ายถูกขึ้นภาษีครั้งนี้ เป็นรายการ 
สินค้าเดียวกับที่สหรัฐฯ เคยขึ้นภาษีจีนแล้วที่ 10% 
เมื่อ 24 ก.ย.61 ครอบคลุมสินค้าเกษตร ประมง 
สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเทคโนโลยีรวม 
5,745 รายการ มูลค่า 200,000 ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 40% ของมูลค่าที่สหรัฐฯ 
นำเข้าจากจีน
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ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
ประจำเดือนเมษายน 2562

(TCC CONFIDENCE INDEX)

+ เทศกาลสงกรานต ที่สงผลตอการทองเที่ยวและการบริโภค
+ คา SET Index ในเดือน เม.ย. 62 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.87 จุด
+ จำนวนผูโดยสารมาใชบริการทาอากาศยานชวงเทศกาล
สงกรานตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.18 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2561
+ นักทองเที่ยวจีนกลับเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
อยางตอเนื่องหลังจากยกเลิกคาธรรมเนียม VISA on Arrival 
+ คาเงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็กนอยจากระดับ 31.729 ฿/$ 
ณ สิ้นเดือน มี.ค. 62 เปน 31.860 ฿/$ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 62 
ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามา
+ ราคาสินคาเกษตรบางรายการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในบาง
รายการสินคา

ปจจัยดานบวกปจจัยดานลบ
- สศค. ปรับลดคาดการณอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2562 เหลือโต 
3% จากครั้งกอนที่คาดวาจะโต 4%
- ความกังวลของประชาชนตอการจัดตั้งรัฐบาล และความไมชัดเจนของทิศทาง
การเมืองภายในประเทศ
- การสงออกของไทยเดือน มี.ค. 62 ลดลงรอยละ 4.88 มูลคาอยูที ่21,440.20 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่นำเขาลดลงรอยละ 8.29 มีมูลคาอยูที ่
19,435.55 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทำใหดุลการคาเกินดุล 2,004.65 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ
- จำนวนนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตที่ไมไดมีจำนวนมากอยางที่
คาดการณ 
- ความกังวลตอปญหาสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโนม
รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

จำแนกตามภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจที่เดนของจังหวัด

ชวงที่สำรวจขอมูล: 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562   จำนวนตัวอยาง: 375 ตัวอยาง

ภาคเหนือ, 22.7%

กทม และ
ปริมณฑล, 6.7%

ภาคกลาง, 14.7%

ภาคตะวันออก, 10.7%

ภาคใต, 18.7%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 26.7% ภาคเกษตรกรรม

71.5%

ภาคอุตสาหกรรม
10.4%

ภาคการคา
13.1%

ภาคบริการ
5.1%

ประเด็น
ปจจุบัน

เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม
การบริโภคภายในจังหวัด
การลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัด
การทองเที่ยวภายในจังหวัด
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
ภาคการคาของจังหวัด
ภาคการคาชายแดนของจังหวัด
ภาคบริการของจังหวัดปจจุบัน
การจางงานในจังหวัดปจจุบัน

32.3
30.9
28.9
21.9
34.7
23.6
25.1
24.8
19.7
27.8

45.6
47.8
53.7
58.8
51.5
58.1
57.0
54.3
61.2
53.4

22.1
21.3
17.4
19.3
13.8
18.3
17.9
20.9
19.1
18.8

คาดการณ 6 เดือนขางหนา

28.4
27.2
27.5
22.6
30.4
20.6
20.9
20.3
25.5
20.6

43.4
46.1
46.1
52.8
47.5
56.8
57.8
59.3
46.7
64.2

28.2
26.7
26.4
24.6
22.1
22.6
21.3
20.4
27.8
15.2

สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2562

แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น แยลง ไมเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น
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สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบันและคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า 
ประจำเดือนเมษายน 2562

1. การเดินทางเขามาทองเที่ยว และซื้อสินคาในชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. การเรงกอสรางเสนทางคมนาคมเพื่อการเดินทางใหมีความตอเนื่อง
3. มาตรการการกระตุนใชจายของภาครัฐจากการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

ปจจัยบวกที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

ปจจัยลบที่สำคัญของ กทม. และปริมณฑล

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งที่ผานมา
2. จำนวนนักทองเที่ยวลดนอยลงกวาที่คาดการณไว
3. คาครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
4. การชะลอการกอสรางโครงการใหม

1. การพัฒนาและกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่
2. การจัดหาแหลงทุนที่เหมาะสมตาม
ความตองการของผูประกอบการ
3. แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กรุงเทพและปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (Thai Chamber of Commerce Confidence Index)

ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทย

ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62
เม.ย.-62
ผลตาง mom

47.8
48.5
48.1
47.4
-0.7

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

เม.ย. 61
พ.ค.61
มิ.ย.-61
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61
ต.ค.-61

45.6
45.2
45.6
46.0
47.8
46.3
45.8

ปจจุบัน

49.4
47.7
48.4
48.6
49.8
48.4
48.0

TCC-CI

53.2
50.1
51.2
51.3
51.9
50.5
50.2

อนาคต

พ.ย.-61
ธ.ค.-61
ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62
เม.ย.-62

46.1
46.3
46.0
46.6
46.5
46.0

ปจจุบัน

48.3
48.4
48.0
48.5
48.4
47.8

TCC-CI

50.5
50.6
49.9
50.4
50.3
49.6

อนาคต

47.7
48.3
48.2
48.1
-0.1

การบริโภค

47.1
47.7
47.5
46.9
-0.6

การลงทุน

50.2
50.5
51.0
50.1
-0.9

การ
ทองเที่ยว

43
43.6
43.2
42.7
-0.4

ภาคเกษตร

49.6
50.0
49.8
49.2
-0.7

ภาค
อุตสาหกรรม

48
48.6
48.7
48.6
-0.1

ภาค
การคา

49.6
49.8
49.5
49.1
-0.5

ภาคการคา
ชายแดน

50.5
50.9
51.4
50.8
-0.6

ภาคบริการ

46.6
47.2
46.9
46.4
-0.5

การจางงาน

ปจจุบัน อนาคต
โดยรวม

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน
ม.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.62

ม.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.62
การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน

เศรษฐกิจโดยรวม
การบริโภค

การลงทุน

การทองเที่ยว

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคา

ภาคการคาชายแดน

ภาคบริการ

การจางงาน 55.0

50.0

45.0

40.0

60.0

40.0

20.0

0.0
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ปจจุบัน

อนาคต

47.4

52.9

Feb-62

47.3

52.9

Mar-62

46.7

52.3

Apr-62

46.1

52.7

Apr-61

45.2

55.6

May-61

45.8

55.7

June-61

45.6

55.2

July-61

46.1

52.3

Aug-61

46.5

53.0

Sep-61

46.1

52.3

Oct-61

46.5

52.9

Nov-61

46.6

52.4

Dec-61

47.0

52.4

Jan-62

40.9 40.2

50.8 49.4 50.4 50.8 50.3 51.3 49.8 49.5 49.5

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

มี.ค.

เม.ย.

mom

49.0

48.4

-0.6

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

50.3

50.4

0.1

การบริโภค

47.5

46.9

-0.6

การลงทุน

51.9

51.0

-0.9

ทองเที่ยว

43.8

43.3

-0.5

เกษตรกรรม

52.7

52.0

-0.6

อุตสาหกรรม

52.7

52.8

0.1

การคา

51.1

50.5

-0.6

การคา
ชายแดน

52.5

51.9

-0.6

ภาคบริการ

48.5

47.9

-0.6

การจางงาน

มี.ค.

เม.ย.

mom

50.4

49.6

-0.7

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

48.7

48.6

-0.1

การบริโภค

47.8

47.3

-0.5

การลงทุน

49.9

49.0

-0.9

ทองเที่ยว

41.5

40.9

-0.6

เกษตรกรรม

51.4

50.6

-0.8

อุตสาหกรรม

48.7

48.6

-0.1

การคา

49.5

48.8

-0.7

การคา
ชายแดน

51.0

50.3

-0.7

ภาคบริการ

46.5

45.8

-0.7

การจางงาน

49.7 49.7 50.2 50.1 49.5

1. การจับจายสินคา และเดินทางทองเที่ยวในชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. การสนับสนุนการทองเที่ยวจากภาครัฐอยางตอเนื่อง 
3. รัฐบาลใหการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs สำหรับภาคการบริการ

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคกลาง

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคกลาง

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งที่ผานมา
2. ปญหาเศรษฐกิจ และปากทองของประชาชน
3. ปญหาหนี้สินในครัวเรือน
4. ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัว
5. จำนวนนักทองเที่ยวนอยกวาที่คาดการณ

1. จัดสรรทรัพยากรทางการคลังใหเหมาะสม
2. สงเสริมธุรกิจในประเทศใหมีการสงออกมากขึ้น
3. แผนรองรับกับสถานการณทางธรรมชาต ิ
อาท ิภัยแลง น้ำทวม เปนตน

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

กลาง
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ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

มี.ค.

เม.ย.

mom

53.5

53.2

-0.3

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

54.0

54.2

0.2

การบริโภค

53.6

53.4

-0.1

การลงทุน

54.7

54.6

-0.1

ทองเที่ยว

50.3

50.0

-0.3

เกษตรกรรม

53.3

53.0

-0.3

อุตสาหกรรม

53.3

53.5

0.2

การคา

52.2

51.7

-0.4

การคา
ชายแดน

53.6

53.3

-0.3

ภาคบริการ

50.4

50.1

-0.3

การจางงาน

ปจจุบัน

อนาคต

47.3

49.2

Feb-62

47.4

49.7

Mar-62

46.1

52.7

Apr-61

46.7

49.1

Apr-62

45.2

55.6

May-61

45.8

55.7

June-61

45.6

55.2

July-61

46.9

55.7

Aug-61

46.5

53.0

Sep-61

46.1

52.3

Oct-61

46.5

52.9

Nov-61

47.2

49.6

Dec-61

46.8

48.7

Jan-62

42.7
48.3 47.2 48.5 47.0 47.6 47.7 48.4 48.2 47.9 48.4

30.0
20.0
10.0

40.0
50.0
60.0
70.0

48.2 47.7 48.2 48.5 47.9

1. การเดินทางของนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. การดำเนินการตามนโยบายของภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
3. การลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคตะวันออก

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งที่ผานมา
2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ประชาชนจะไดประโยชนไมทั่วถึง
3. ปญหาการกระจายรายไดในชุมชน
4. การชะลอตัวของนักลงทุนตางชาติ

1. ลดคาครองชีพของประชาชน
2. แกไขปญหาหนี้สินทั้งใน และนอกระบบ

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออก

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.

0.0

52.8 54.1 52.1 53.9 51.5 52.7 52.8 53.4 52.8 52.4 52.652.3 52.0 52.6 52.8 52.7
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ปจจุบัน

อนาคต

51.1

54.1

Feb-62

51.2

54.4

Mar-62

51.0

54.3

Apr-62

49.5

57.3

Apr-61

49.0

54.0

May-61

50.5

54.8

June-61

51.1

54.6

July-61

51.4

55.5

Aug-61

51.1

54.5

Sep-61

51

53.8

Oct-61

51.1

53.8

Nov-61

51.3

53.8

Dec-61

50.8

53.2

Jan-62

1. การทองเที่ยวและการจับจายซื้อสินคาในชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. สินคาเกษตรที่สำคัญขยายตัวสงผลใหมีผลผลิตปอนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น ตามภาวะการลงทุนที่ฟนตัว

ปจจัยบวกที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปจจัยลบที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง
2. ผลกระทบจากพายุฤดูรอนพัดถลมในพื้นที่
3. ปญหาคาครองชีพ และราคาสินคายังทรงตัวอยูในระดับสูง
4. ราคาเกษตรโดยสวนใหญทรงตัวอยูในระดับต่ำ
5. จำนวนนักทองเที่ยวนอยกวาที่คาดการณ

1. สรางแรงงานที่มีคุณภาพออกสูตลาดมากขึ้น
2. สนับสนุนธุรกิจครัวเรือนที่มีขนาดเล็กให
เติบโต เพื่อลดปญหาการยายถิ่นฐานออกนอก
พื้นที่

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปจจุบัน

อนาคต

46.2

50.1

Feb-62

46.1

49.7

Mar-62

45.7

49.3

Apr-62

46.3

48.2

Apr-61

44.4

47.1

May-61

45.3

48.1

June-61

45.2

48.7

July-61

46.3

49.4

Aug-61

45.9

48.8

Sep-61

45.5

48.7

Oct-61

46.1

48.7

Nov-61

46.1

49.4

Dec-61

45.8

49.8

Jan-62

43.1 42.6 44.3 47.3 45.8 46.7 47.0 47.8 47.4 47.1 47.7

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

มี.ค.

เม.ย.

mom

47.6

47.2

-0.4

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

47.1

47.0

-0.1

การบริโภค

46.8

46.3

-0.5

การลงทุน

48.7

48.1

-0.6

ทองเที่ยว

48.1

47.7

-0.4

เกษตรกรรม

47.9

47.6

-0.3

อุตสาหกรรม

48.3

48.1

-0.2

การคา

49.1

48.7

-0.4

การคา
ชายแดน

48.6

48.1

-0.5

ภาคบริการ

46.6

46.2

-0.4

การจางงาน

47.4 47.8 48.2 47.9 47.5

ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.
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1. การทองเที่ยว และซื้อสินคาในพื้นที่ชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณดีสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. สถานการณไฟปา หมอกควัน และฝุนจิ๋วเริ่มคลี่คลายทำใหธุรกิจภาคบริการมีแนวโนมดีขึ้น 

ปจจัยบวกที่สำคัญของ ภาคเหนือ

ปจจัยลบที่สำคัญของ ภาคเหนือ

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง
2. ผลกระทบจากพายุฤดูรอนพัดถลมในพื้นที่
3. ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ
4. จำนวนนักทองเที่ยวที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

1. ปญหาเศรษฐกิจ และปากทอง
ของประชาชนในพื้นที่
2. มาตรการชวยเหลือใหกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

เหนือ

ปจจุบัน

อนาคต

47.5

50.5

Feb-62

47.3

50.4

Mar-62

46.6

49.9

Apr-62

46.7

47.3

Apr-61

44.2

46.9

May-61

45.3

48.3

June-61

45.4

49.2

July-61

46.6

50.0

Aug-61

46.2

49.8

Sep-61

46.4

50.0

Oct-61

46.7

50.4

Nov-61

47.4

50.7

Dec-61

47.0

50.1

Jan-62

43.1 42.6 44.3 46.9 45.5 46.8 47.3 48.3 48.0 48.2 49.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

มี.ค.

เม.ย.

mom

48.7

48.0

-0.6

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

49.2

49.0

-0.2

การบริโภค

46.2

45.6

-0.6

การลงทุน

51.9

51.4

-0.5

ทองเที่ยว

45.8

45.2

-0.6

เกษตรกรรม

50.0

49.3

-0.7

อุตสาหกรรม

48.9

48.7

-0.2

การคา

50.0

49.3

-0.7

การคา
ชายแดน

50.8

50.2

-0.5

ภาคบริการ

47.1

46.5

-0.6

การจางงาน

48.5 48.6 49.0 48.8 48.3

ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและแนวทางการดำเนินการของภาคเอกชน

ใต้

- กำหนดทิศทางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของประเทศใหมีเสถียรภาพ
- ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ และควรมีมาตรการใหมๆ ที่จะมาชวยเศรษฐกิจ โดยเปนการกระตุนอยาง
ยั่งยืนและเห็นผลไดชัดเจน
- ผลักดันใหเกิดการลงทุนอยางตอเนื่องโดยผูประกอบการคาดหวัดวารัฐบาลชุดใหมตองการใหเกิดการพัฒนา
ระบบคมนาคมเพื่อยกระดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
- สรางความเชื่อมั่นที่ดีของภาครัฐตอประชาชน และนักลงทุนตางประเทศ
- แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนและขจัดปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนใหเห็นความสำคัญและ
ประโยชนของการทำบัญชีครัวเรือน

ปจจัยบวกที่สำคัญของภาคใต ปจจัยลบที่สำคัญของภาคใต

1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังจาก
ประกาศผลการเลือกตั้ง
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเทาเทียมเมืองใหญ
3. สภาพคลองทางการเงินสวนทางกับราคาของสินคา
4. ปญหากอความไมสงบของชายแดนภาคใต
5. ราคาสินคาเกษตรยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ำ

1. การทองเที่ยว และซื้อสินคาในพื้นที่ชวงเทศกาลวันสงกรานต
2. ภาคเกษตรจะขยายตัวจากผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาลมน้ำมัน
3. ผลผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากตางประเทศมีความตองการเพิ่มขึ้น

1. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
2. ปญหาหนี้ครัวเรือนทั้งใน และนอกระบบ

สิ่งที่ตองการใหเรงแกไข

ปจจุบัน

อนาคต

44.1

47.7

Feb-62

43.8

47.4

Mar-62

43.5

47.2

Apr-62

47.5

54.9

Apr-61

46.2

52.7

May-61

47.3

52.5

June-61

46.7

51.8

July-61

45.8

51.3

Aug-61

44.6

50.0

Sep-61

44.1

49.3

Oct-61

43.7

49.2

Nov-61

44.0

48.9

Dec-61

43.7

47.5

Jan-62

54.8 51.9 56.0 51.2 49.4 49.9 49.1 48.6 47.3 46.7 46.5

20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

มี.ค
เม.ย.
mom

46.0
45.7
-0.3

เศรษฐกิจ
ของจังหวัด

46.6
46.6
0.0

การบริโภค

46.2
45.7
-0.4

การลงทุน

50.2
50.0
-0.2

ทองเที่ยว

31.9
31.6
-0.2

เกษตรกรรม

47.1
46.8
-0.3

อุตสาหกรรม

44.5
44.6
0.1

การคา

48.4
48.1
-0.3

การคา
ชายแดน

49.1
48.8
-0.3

ภาคบริการ

46.4
46.1
-0.3

การจางงาน

46.5 45.6 45.9 45.6 45.4

แนวทาง
การดำเนินการ
ในการ
แก้ไขปัญหา

ม.ค. ก.พ. ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

มี.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ย.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค.ก.ย. ต.ค.
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กัมพูชาเปิดรับ FinTech … 
ตัวช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
การเข้าถึงบริการทางการเงิน
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ป  จ จุ บั น ก า ร เ ป  ด รั บ 
เทคโนโลยีทางการเงิน 
สมัยใหม หรือ Financial 

Technology (FinTech) เปนกระแส 
ที่หลายประเทศทั่วโลกตางใหความ 
สําคัญ ไมเวนแมแตกัมพูชา ซึ่งเปนอีก 
หนึ่งประเทศในอาเซียนที่ภาคการเงิน 
การธนาคารเติบโตอยางแข็งแกรงและ 
เปดกวาง สวนหนึ่งเพื่อนํามาประยุกต 
ใช ในการให บริการทางการเงินแก  
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะบรกิารชาํระ 
เงินผานระบบ e-Payment เนื่องจาก 
ไมเพียงชวยใหการทําธุรกรรมทางการ 
เงินมีตนทุนที่ตํ่าลง มีความสะดวกและ 
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แตยังมีสวนชวย 
ลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ตลอดจนเปนอีกหนึ่งกลไก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหเติบโตไดอีกดวย  

กัมพูชาเปิดรับ
เทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 

เ มื่ อ เ ดื อน เมษายนที่ ผ  านมา 

ป
ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank 
of Cambodia : NBC) และธนาคารแหง 
ประเทศไทย (ธปท.) ไดลงนาม MOU 
ความร วมมือในการสนับสนุนการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการ 
ชําระเงิน เพื่อสงเสริมการชําระเงินใน 
รูปแบบ e-Payment ในประเทศกัมพูชา 
และเชือ่มโยงบรกิารทางการเงนิระหวาง 
ประเทศใหมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
มากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวารัฐบาล 
กัมพูชาใหความสําคัญและเปดรับการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินมากขึ้น 
เปนลาํดับ ทัง้นี ้ปจจบุนั NBC มโีครงการ 
ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยทีางการเงนิ 
ในหลายรูปแบบที่สําคัญ อาทิ  

• เทคโนโลยี Blockchain : ในป 
2560 NBC ลงนามความตกลงรวมกับ 
บริษัท Soramitsu (บริษัท Start-up 
ดาน FinTech ช้ันนําจากญี่ปุน) เพื่อ 
รวมพัฒนาระบบ Blockchain สําหรับ 
ใชในการดําเนินงานของ NBC โดยมีชื่อ 
วา Hyperledger Iroha ซึ่งเปนระบบ 
ปฏิบัติการที่ไมซับซอนและสามารถนํา 
ไปพัฒนาตอยอดทางการเงินได ถัดมา 

ในป 2561 NBC ไดเริ่มทดลองใชระบบ 
ดังกลาวสําหรับการใหกู ยืมระหวาง 
ธนาคาร (Interbank Lending) และ 
คาดวาจะใชศึกษาความเปนไปไดใน 
การสรางสกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชาใน
อนาคต

• Standardized QR Code : 
NBC อยู ระหว างศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐาน QR Code เพื่อให เป น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการชําระเงิ
นของกัมพูชาอันเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินภา
ยใต Financial Sector Development 
Strategy 2016-2025 ของกัมพูชา 

• Cross-Border e-Payment : 
NBC และ ธปท. มีความรวมมือใน 
การพัฒนาระบบ e-Payment เพ่ือ 
เช่ือมโยงการชําระเงินระหวางกัมพูชา 
และไทยในลักษณะ Cross-Border 
e-Payment อันจะมีสวนชวยใหการ 
สงเงินกลับของแรงงานชาวกัมพูชามี 
ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี ยังมีแนวโนมขยายความ 
รวมมือดังกลาวไปยังประเทศอื่นใน 

อาเซียน ล าสุดธนาคารกลางของ 
ประเทศในอาเซียนไดตั้งคณะกรรมการ 
เฉพาะกิจเพื่อเรงพัฒนามาตรฐานกลาง 
การชําระเงินดวย QR Code ของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหสําเร็จได 
ภายในป 2562 ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง 
ระบบการชําระเงินในอาเซียนเขาดวย 
กันและสงผลใหการทําธุรกรรมดาน 
การโอนเงิน/ชําระเงินระหวางประเทศ 
สมาชิกอาเซียนมีตนทุนที่ตํ่าลง

การที่ NBC ซ่ึงถือเปนหนวยงาน 
กํากับดูแลสูงสุดในภาคการเงินของ 
กัมพูชามีแนวนโยบายใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน 
ประกอบกับจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตใน 
กัมพูชาที่เพิ่มขึ้นมากจากราว 1.8 แสน 

คนในป 2553 เปน 12.5 ลานคนในป 
2561 สงผลใหสถาบนัการเงนิในกมัพชูา 
ส วนใหญหันมาให ความสําคัญกับ 
FinTech และปจจุบันมีสถาบันการ 
เงินตางชาติเริ่มนําเสนอบริการผาน 
แอพพลิเคช่ันและแพลตฟอรมดิจิทัล 
ใหมๆ อาทิ AEON Specialized Bank 
(Cambodia) ที่นําเสนอแอพพลิเคชั่น 
Riel Payment ซึ่งเน นให บริการ 
ชําระเงินออนไลนบนโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Payment) สําหรับลูกคา 
ที่ตองการชําระคาสินคาในหาง AEON 
Mall ในกัมพูชา รวมทั้งการชําระคา 
สินคาและบริการอื่นๆ ทั่วไป ทั้งในสกุล 
เงินดอลลารสหรัฐ และเงินเรียลของ 
กัมพูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก 

ลูกคาและสนับสนุนการใชเงินเรียลตาม 
นโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ขณะที่ 
ธนาคารไทยพาณิชยอยูระหวางพัฒนา 
และทดสอบการใหบริการชําระเงินใน 
รูปแบบ QR Payment ขามประเทศ 
รวมกับสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 
ในกัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับ 
ลูกคาของธนาคารที่มีการใชจายเพื่อ 
เลือกซื้อสินคาจากรานคาของทั้งสอง 
ประเทศ ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวไทย 
สามารถใชแอพพลิเคชั่นของธนาคารใน 
การสแกน QR Code เพื่อชําระเงินคา 
สนิคาและบรกิารใหกับรานคาในกมัพูชา 
ที่รวมโครงการได โดยจะเปดใหบริการ 
ไดจริงในระยะตอไป

FinTech … ช่วย 
เติมเต็มความต้องการ 
ใช้บริการทางการเงินใน 
กัมพูชา

แพลตฟอรมดิจิทัลทางการเงิน 
ใหมๆ ที่อยู ระหวางการพัฒนาและ 
ประยุกตใชจะมีสวนชวยเติมเต็มความ 
ตองการใชบริการทางการเงินทัง้การโอน 
เงนิภายในประเทศและระหวางประเทศ 
ผานทางออนไลนทีม่คีาธรรมเนยีมถกูลง 
ตลอดจนการระดมทุนรูปแบบใหมๆ ที่ 
ระบบสถาบนัการเงนิแบบเดมิไมสามารถ 
ตอบโจทยไดอยางการระดมทุนผาน 
Crowdfunding ซ่ึงทําใหผูประกอบการ 
รายยอยหนาใหมเขาถึงแหลงเงินทุนได 
งายขึ้น รวมถึงแพลตฟอรมสินเชื่อ P2P 
(Peer-to-peer Lending) ซึ่งเปนการ 
ใหสินเชื่อระหวางบุคคลที่ระบบจะทํา 
หนาที่ เป นตัวกลางในการจับคู ผู ขอ 
สินเชื่อและผูใหสินเชื่อผานการคํานวณ 
คะแนนเครดิต (Credit Score) ทั้งน้ี 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุวา 
การพัฒนาและประยุกตใช FinTech 
อาทิ การใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล 
ทางการเงิน จะมีสวนชวยลดความ 
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการทางการ 
เงิน (Financial Inclusion) ในกัมพูชา 
โดยจะทําใหชาวกัมพูชาสามารถเขาถึง 
ธุรกรรมการโอนเงิน/ชําระเงินเพ่ิมขึ้น 
มากกวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐ และ 

เขาถึงสินเช่ือไดเพิ่มข้ึนมากกวา 1 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ   

ทัง้นี ้การเปดรบักระแสการพฒันา 
FinTech ไมเพียงชวยเพิ่มการเขาถึง 
บริการทางการเงินมากข้ึนท้ังในมิติการ 
ชําระเงินและการเขาถึงสินเชื่อ ซ่ึงจะ 
ช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว 
กัมพูชา แตยังมีสวนเกื้อหนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา สอดคลอง 
กับที่ Mastercard ผู ใหบริการบัตร 
เครดิตรายใหญของโลก ประมาณการ 
วาการชาํระเงนิผานระบบ e-Payment 
ที่เพิ่มขึ้น 1% ของการชําระเงินโดยรวม 
ของประชาชน จะชวยให GDP ของ 

ประเทศน้ันขยายตัวขึ้น 0.3-0.5% 
นอกจากน้ี ความสะดวกและคลองตวัใน 
การทําธุรกรรมทางการเงินที่เพ่ิมข้ึน 
อาทิ การชําระเงินดวย QR Code 
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะระหวาง 
ไทยและกัมพูชา จะมีสวนชวยเกื้อหนุน 
ธุรกรรมการคาระหวางกันใหขยายตัว 
รวมทั้งยังมีแนวโนมกระตุ นการทํา 
ธรุกรรมทางการคาผาน e-Commerce 
ใหเพิ่มมากข้ึนในระยะถัดไป ซ่ึงจะเปน 
โอกาสเพิ่มชองทางจําหนายสินคาของ 
ผูประกอบการไทยในตลาดกัมพูชาใน 
อนาคต
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ป  จ จุ บั น ก า ร เ ป  ด รั บ 
เทคโนโลยีทางการเงิน 
สมัยใหม หรือ Financial 

Technology (FinTech) เปนกระแส 
ที่หลายประเทศทั่วโลกตางใหความ 
สําคัญ ไมเวนแมแตกัมพูชา ซึ่งเปนอีก 
หนึ่งประเทศในอาเซียนที่ภาคการเงิน 
การธนาคารเติบโตอยางแข็งแกรงและ 
เปดกวาง สวนหนึ่งเพ่ือนํามาประยุกต 
ใช ในการให บริการทางการเงินแก  
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะบรกิารชาํระ 
เงินผานระบบ e-Payment เนื่องจาก 
ไมเพียงชวยใหการทําธุรกรรมทางการ 
เงินมีตนทุนที่ตํ่าลง มีความสะดวกและ 
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แตยังมีสวนชวย 
ลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ตลอดจนเปนอีกหนึ่งกลไก 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหเติบโตไดอีกดวย  

กัมพูชาเปิดรับ
เทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 

เ มื่ อ เ ดื อน เมษายนที่ ผ  านมา 

ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank 
of Cambodia : NBC) และธนาคารแหง 
ประเทศไทย (ธปท.) ไดลงนาม MOU 
ความร วมมือในการสนับสนุนการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการ 
ชําระเงิน เพื่อสงเสริมการชําระเงินใน 
รูปแบบ e-Payment ในประเทศกัมพูชา 
และเช่ือมโยงบริการทางการเงนิระหวาง 
ประเทศใหมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
มากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวารัฐบาล 
กัมพูชาใหความสําคัญและเปดรับการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินมากขึ้น 
เปนลําดบั ทัง้นี ้ปจจบุนั NBC มโีครงการ 
ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยทีางการเงนิ 
ในหลายรูปแบบที่สําคัญ อาทิ  

• เทคโนโลยี Blockchain : ในป 
2560 NBC ลงนามความตกลงรวมกับ 
บริษัท Soramitsu (บริษัท Start-up 
ดาน FinTech ชั้นนําจากญี่ปุน) เพื่อ 
รวมพัฒนาระบบ Blockchain สําหรับ 
ใชในการดําเนินงานของ NBC โดยมีชื่อ 
วา Hyperledger Iroha ซึ่งเปนระบบ 
ปฏิบัติการที่ไมซับซอนและสามารถนํา 
ไปพัฒนาตอยอดทางการเงินได ถัดมา 

ในป 2561 NBC ไดเริ่มทดลองใชระบบ 
ดังกลาวสําหรับการใหกู ยืมระหวาง 
ธนาคาร (Interbank Lending) และ 
คาดวาจะใชศึกษาความเปนไปไดใน 
การสรางสกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชาใน
อนาคต

• Standardized QR Code : 
NBC อยู ระหว างศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐาน QR Code เพื่อให เป น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการชําระเงิ
นของกัมพูชาอันเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินภา
ยใต Financial Sector Development 
Strategy 2016-2025 ของกัมพูชา 

• Cross-Border e-Payment : 
NBC และ ธปท. มีความรวมมือใน 
การพัฒนาระบบ e-Payment เพื่อ 
เช่ือมโยงการชําระเงินระหวางกัมพูชา 
และไทยในลักษณะ Cross-Border 
e-Payment อันจะมีสวนชวยใหการ 
สงเงินกลับของแรงงานชาวกัมพูชามี 
ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมขยายความ 
รวมมือดังกลาวไปยังประเทศอ่ืนใน 

อาเซียน ล าสุดธนาคารกลางของ 
ประเทศในอาเซียนไดตั้งคณะกรรมการ 
เฉพาะกิจเพื่อเรงพัฒนามาตรฐานกลาง 
การชําระเงินดวย QR Code ของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหสําเร็จได 
ภายในป 2562 ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง 
ระบบการชําระเงินในอาเซียนเขาดวย 
กันและสงผลใหการทําธุรกรรมดาน 
การโอนเงิน/ชําระเงินระหวางประเทศ 
สมาชิกอาเซียนมีตนทุนที่ตํ่าลง

การที่ NBC ซ่ึงถือเปนหนวยงาน 
กํากับดูแลสูงสุดในภาคการเงินของ 
กัมพูชามีแนวนโยบายใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน 
ประกอบกับจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตใน 
กัมพูชาที่เพิ่มขึ้นมากจากราว 1.8 แสน 

คนในป 2553 เปน 12.5 ลานคนในป 
2561 สงผลใหสถาบนัการเงนิในกมัพชูา 
ส วนใหญหันมาให ความสําคัญกับ 
FinTech และปจจุบันมีสถาบันการ 
เงินตางชาติเริ่มนําเสนอบริการผาน 
แอพพลิเคช่ันและแพลตฟอรมดิจิทัล 
ใหมๆ อาทิ AEON Specialized Bank 
(Cambodia) ที่นําเสนอแอพพลิเคชั่น 
Riel Payment ซึ่งเน นให บริการ 
ชําระเงินออนไลนบนโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Payment) สําหรับลูกคา 
ที่ตองการชําระคาสินคาในหาง AEON 
Mall ในกัมพูชา รวมทั้งการชําระคา 
สินคาและบริการอื่นๆ ทั่วไป ทั้งในสกุล 
เงินดอลลารสหรัฐ และเงินเรียลของ 
กัมพูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก 

ลูกคาและสนับสนุนการใชเงินเรียลตาม 
นโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ขณะที่ 
ธนาคารไทยพาณิชยอยูระหวางพัฒนา 
และทดสอบการใหบริการชําระเงินใน 
รูปแบบ QR Payment ขามประเทศ 
รวมกับสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 
ในกัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับ 
ลูกคาของธนาคารท่ีมีการใชจายเพื่อ 
เลือกซื้อสินคาจากรานคาของทั้งสอง 
ประเทศ ซ่ึงจะทําใหนักทองเที่ยวไทย 
สามารถใชแอพพลิเคชั่นของธนาคารใน 
การสแกน QR Code เพื่อชําระเงินคา 
สนิคาและบรกิารใหกับรานคาในกมัพชูา 
ท่ีรวมโครงการได โดยจะเปดใหบริการ 
ไดจริงในระยะตอไป

FinTech … ช่วย 
เติมเต็มความต้องการ 
ใช้บริการทางการเงินใน 
กัมพูชา

แพลตฟอรมดิจิทัลทางการเงิน 
ใหมๆ ท่ีอยู ระหวางการพัฒนาและ 
ประยุกตใชจะมีสวนชวยเติมเต็มความ 
ตองการใชบริการทางการเงนิทัง้การโอน 
เงนิภายในประเทศและระหวางประเทศ 
ผานทางออนไลนทีม่คีาธรรมเนยีมถกูลง 
ตลอดจนการระดมทุนรูปแบบใหมๆ ที่ 
ระบบสถาบนัการเงนิแบบเดมิไมสามารถ 
ตอบโจทยไดอยางการระดมทุนผาน 
Crowdfunding ซึง่ทําใหผูประกอบการ 
รายยอยหนาใหมเขาถึงแหลงเงินทุนได 
งายขึ้น รวมถึงแพลตฟอรมสินเชื่อ P2P 
(Peer-to-peer Lending) ซ่ึงเปนการ 
ใหสินเช่ือระหวางบุคคลท่ีระบบจะทํา 
หนาที่ เป นตัวกลางในการจับคู ผู ขอ 
สินเชื่อและผูใหสินเชื่อผานการคํานวณ 
คะแนนเครดิต (Credit Score) ท้ังนี้ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุวา 
การพัฒนาและประยุกตใช FinTech 
อาทิ การใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล 
ทางการเงิน จะมีสวนชวยลดความ 
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการทางการ 
เงิน (Financial Inclusion) ในกัมพูชา 
โดยจะทําใหชาวกัมพูชาสามารถเขาถึง 
ธุรกรรมการโอนเงิน/ชําระเงินเพ่ิมขึ้น 
มากกวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐ และ 

เขาถึงสินเช่ือไดเพิ่มข้ึนมากกวา 1 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ   

ทัง้นี ้การเปดรบักระแสการพฒันา 
FinTech ไมเพียงชวยเพ่ิมการเขาถึง 
บริการทางการเงินมากขึ้นท้ังในมิติการ 
ชําระเงินและการเขาถึงสินเช่ือ ซ่ึงจะ 
ช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว 
กัมพูชา แตยังมีสวนเกื้อหนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา สอดคลอง 
กับท่ี Mastercard ผูใหบริการบัตร 
เครดิตรายใหญของโลก ประมาณการ 
วาการชาํระเงนิผานระบบ e-Payment 
ที่เพิ่มขึ้น 1% ของการชําระเงินโดยรวม 
ของประชาชน จะชวยให GDP ของ 

ประเทศน้ันขยายตัวขึ้น 0.3-0.5% 
นอกจากนี ้ความสะดวกและคลองตวัใน 
การทําธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มข้ึน 
อาทิ การชําระเงินดวย QR Code 
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะระหวาง 
ไทยและกัมพูชา จะมีสวนชวยเกื้อหนุน 
ธุรกรรมการคาระหวางกันใหขยายตัว 
รวมท้ังยังมีแนวโนมกระตุ นการทํา 
ธรุกรรมทางการคาผาน e-Commerce 
ใหเพิ่มมากข้ึนในระยะถัดไป ซึ่งจะเปน 
โอกาสเพิ่มชองทางจําหนายสินคาของ 
ผูประกอบการไทยในตลาดกัมพูชาใน 
อนาคต
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

ป  จ จุ บั น ก า ร เ ป  ด รั บ 
เทคโนโลยีทางการเงิน 
สมัยใหม หรือ Financial 

Technology (FinTech) เปนกระแส 
ที่หลายประเทศทั่วโลกตางใหความ 
สําคัญ ไมเวนแมแตกัมพูชา ซึ่งเปนอีก 
หนึ่งประเทศในอาเซียนที่ภาคการเงิน 
การธนาคารเติบโตอยางแข็งแกรงและ 
เปดกวาง สวนหนึ่งเพื่อนํามาประยุกต 
ใช ในการให บริการทางการเงินแก  
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะบรกิารชาํระ 
เงินผานระบบ e-Payment เนื่องจาก 
ไมเพียงชวยใหการทําธุรกรรมทางการ 
เงินมีตนทุนที่ตํ่าลง มีความสะดวกและ 
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แตยังมีสวนชวย 
ลดความเหล่ือมล้ําในการเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ตลอดจนเปนอีกหนึ่งกลไก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหเติบโตไดอีกดวย  

กัมพูชาเปิดรับ
เทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 

เ มื่ อ เ ดื อน เมษายนที่ ผ  านมา 

ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank 
of Cambodia : NBC) และธนาคารแหง 
ประเทศไทย (ธปท.) ไดลงนาม MOU 
ความร วมมือในการสนับสนุนการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการ 
ชําระเงิน เพื่อสงเสริมการชําระเงินใน 
รูปแบบ e-Payment ในประเทศกัมพูชา 
และเชือ่มโยงบรกิารทางการเงนิระหวาง 
ประเทศใหมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
มากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวารัฐบาล 
กัมพูชาใหความสําคัญและเปดรับการ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินมากขึ้น 
เปนลาํดับ ทัง้นี ้ปจจบุนั NBC มโีครงการ 
ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยทีางการเงนิ 
ในหลายรูปแบบที่สําคัญ อาทิ  

• เทคโนโลยี Blockchain : ในป 
2560 NBC ลงนามความตกลงรวมกับ 
บริษัท Soramitsu (บริษัท Start-up 
ดาน FinTech ช้ันนําจากญี่ปุน) เพื่อ 
รวมพัฒนาระบบ Blockchain สําหรับ 
ใชในการดําเนินงานของ NBC โดยมีชื่อ 
วา Hyperledger Iroha ซึ่งเปนระบบ 
ปฏิบัติการที่ไมซับซอนและสามารถนํา 
ไปพัฒนาตอยอดทางการเงินได ถัดมา 

ในป 2561 NBC ไดเริ่มทดลองใชระบบ 
ดังกลาวสําหรับการใหกู ยืมระหวาง 
ธนาคาร (Interbank Lending) และ 
คาดวาจะใชศึกษาความเปนไปไดใน 
การสรางสกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชาใน
อนาคต

• Standardized QR Code : 
NBC อยู ระหว างศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐาน QR Code เพื่อให เป น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบการชําระเงิ
นของกัมพูชาอันเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินภา
ยใต Financial Sector Development 
Strategy 2016-2025 ของกัมพูชา 

• Cross-Border e-Payment : 
NBC และ ธปท. มีความรวมมือใน 
การพัฒนาระบบ e-Payment เพ่ือ 
เช่ือมโยงการชําระเงินระหวางกัมพูชา 
และไทยในลักษณะ Cross-Border 
e-Payment อันจะมีสวนชวยใหการ 
สงเงินกลับของแรงงานชาวกัมพูชามี 
ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมขยายความ 
รวมมือดังกลาวไปยังประเทศอื่นใน 

อาเซียน ล าสุดธนาคารกลางของ 
ประเทศในอาเซียนไดตั้งคณะกรรมการ 
เฉพาะกิจเพื่อเรงพัฒนามาตรฐานกลาง 
การชําระเงินดวย QR Code ของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหสําเร็จได 
ภายในป 2562 ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง 
ระบบการชําระเงินในอาเซียนเขาดวย 
กันและสงผลใหการทําธุรกรรมดาน 
การโอนเงิน/ชําระเงินระหวางประเทศ 
สมาชิกอาเซียนมีตนทุนที่ตํ่าลง

การที่ NBC ซึ่งถือเปนหนวยงาน 
กํากับดูแลสูงสุดในภาคการเงินของ 
กัมพูชามีแนวนโยบายใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน 
ประกอบกับจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตใน 
กัมพูชาที่เพิ่มขึ้นมากจากราว 1.8 แสน 

คนในป 2553 เปน 12.5 ลานคนในป 
2561 สงผลใหสถาบนัการเงนิในกมัพชูา 
ส วนใหญหันมาให ความสําคัญกับ 
FinTech และปจจุบันมีสถาบันการ 
เงินตางชาติเริ่มนําเสนอบริการผาน 
แอพพลิเคช่ันและแพลตฟอรมดิจิทัล 
ใหมๆ อาทิ AEON Specialized Bank 
(Cambodia) ที่นําเสนอแอพพลิเคชั่น 
Riel Payment ซึ่งเน นให บริการ 
ชําระเงินออนไลนบนโทรศัพทมือถือ 
(Mobile Payment) สําหรับลูกคา 
ที่ตองการชําระคาสินคาในหาง AEON 
Mall ในกัมพูชา รวมทั้งการชําระคา 
สินคาและบริการอื่นๆ ทั่วไป ทั้งในสกุล 
เงินดอลลารสหรัฐ และเงินเรียลของ 
กัมพูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก 

ลูกคาและสนับสนุนการใชเงินเรียลตาม 
นโยบายของรัฐบาลกัมพูชา ขณะที่ 
ธนาคารไทยพาณิชยอยูระหวางพัฒนา 
และทดสอบการใหบริการชําระเงินใน 
รูปแบบ QR Payment ขามประเทศ 
รวมกับสาขาของธนาคารไทยพาณิชย 
ในกัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับ 
ลูกคาของธนาคารที่มีการใชจายเพื่อ 
เลือกซื้อสินคาจากรานคาของทั้งสอง 
ประเทศ ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวไทย 
สามารถใชแอพพลิเคชั่นของธนาคารใน 
การสแกน QR Code เพื่อชําระเงินคา 
สนิคาและบรกิารใหกับรานคาในกมัพูชา 
ที่รวมโครงการได โดยจะเปดใหบริการ 
ไดจริงในระยะตอไป

FinTech … ช่วย 
เติมเต็มความต้องการ 
ใช้บริการทางการเงินใน 
กัมพูชา

แพลตฟอรมดิจิทัลทางการเงิน 
ใหมๆ ที่อยู ระหวางการพัฒนาและ 
ประยุกตใชจะมีสวนชวยเติมเต็มความ 
ตองการใชบริการทางการเงินทัง้การโอน 
เงนิภายในประเทศและระหวางประเทศ 
ผานทางออนไลนทีม่คีาธรรมเนยีมถกูลง 
ตลอดจนการระดมทุนรูปแบบใหมๆ ที่ 
ระบบสถาบนัการเงนิแบบเดมิไมสามารถ 
ตอบโจทยไดอยางการระดมทุนผาน 
Crowdfunding ซ่ึงทําใหผูประกอบการ 
รายยอยหนาใหมเขาถึงแหลงเงินทุนได 
งายขึ้น รวมถึงแพลตฟอรมสินเชื่อ P2P 
(Peer-to-peer Lending) ซึ่งเปนการ 
ใหสินเชื่อระหวางบุคคลที่ระบบจะทํา 
หนาที่ เป นตัวกลางในการจับคู ผู ขอ 
สินเชื่อและผูใหสินเชื่อผานการคํานวณ 
คะแนนเครดิต (Credit Score) ทั้งน้ี 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุวา 
การพัฒนาและประยุกตใช FinTech 
อาทิ การใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล 
ทางการเงิน จะมีสวนชวยลดความ 
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการทางการ 
เงิน (Financial Inclusion) ในกัมพูชา 
โดยจะทําใหชาวกัมพูชาสามารถเขาถึง 
ธุรกรรมการโอนเงิน/ชําระเงินเพ่ิมขึ้น 
มากกวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐ และ 

เขาถึงสินเช่ือไดเพิ่มข้ึนมากกวา 1 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐ   

ทัง้นี ้การเปดรบักระแสการพฒันา 
FinTech ไมเพียงชวยเพิ่มการเขาถึง 
บริการทางการเงินมากข้ึนท้ังในมิติการ 
ชําระเงินและการเขาถึงสินเชื่อ ซ่ึงจะ 
ช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว 
กัมพูชา แตยังมีสวนเกื้อหนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา สอดคลอง 
กับที่ Mastercard ผู ใหบริการบัตร 
เครดิตรายใหญของโลก ประมาณการ 
วาการชาํระเงนิผานระบบ e-Payment 
ที่เพิ่มขึ้น 1% ของการชําระเงินโดยรวม 
ของประชาชน จะชวยให GDP ของ 

ประเทศน้ันขยายตัวขึ้น 0.3-0.5% 
นอกจากน้ี ความสะดวกและคลองตวัใน 
การทําธุรกรรมทางการเงินที่เพ่ิมข้ึน 
อาทิ การชําระเงินดวย QR Code 
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะระหวาง 
ไทยและกัมพูชา จะมีสวนชวยเกื้อหนุน 
ธุรกรรมการคาระหวางกันใหขยายตัว 
รวมทั้งยังมีแนวโนมกระตุ นการทํา 
ธรุกรรมทางการคาผาน e-Commerce 
ใหเพิ่มมากข้ึนในระยะถัดไป ซ่ึงจะเปน 
โอกาสเพิ่มชองทางจําหนายสินคาของ 
ผูประกอบการไทยในตลาดกัมพูชาใน 
อนาคต

ตัวอยาง Startup ดาน FinTech ในกัมพูชา

“TosFUND” 
แพลตฟอรม Crowdfunding

“Karprak.com” 
แพลตฟอรมสินเชื่อ P2P

27

Exim Bank



“เราว่ิงหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กติะพาณชิย’ อดตี 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรท่ีผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลงัพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
รื่นรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ทีจ่ะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
ส่ิงทีต่องการในชวิีต เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ทั้งท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรูสึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลือกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลือกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชมุชนตางๆ ทาํใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เห็นวาพืชตัวน้ีมนัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยที่ไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทาํให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซ่ึงเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ที่ถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ที่จริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากท่ียังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคุีณคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นโดยที่ไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันน้ันคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมง้ัน ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศักยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทาํไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลําบาก ดงันัน้การท่ีไปทํางานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทําให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ท่ีเคยคลุมเครือ กลับเริ่ม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงมัน่ทีจ่ะใชความรูไปพัฒนา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเนต็ 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พฒันาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดวีามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอท่ีอยากไปเรียนรูเกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง กโ็ทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากที่สุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดที่มันลําบากที่สุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตท่ีเราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพ่ืออะไร แลวความกลัวตางๆ ที่เราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ทัง้ทีไ่มมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกัน 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเชื่อคุณ แลวมัน 
กเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบน้ัน คุณไมรูหรอก 
ดังน้ันเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีนํ้า ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นําการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีทั้งแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนที่ไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนนี้มันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซ้ํา พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพึ่งพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เรื่อยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสึกวาพลังเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชมุชนไหนทีม่แีนวคิดอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางที่จะชวยขาย 
เพ่ือท่ีจะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหนือ่ยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทาํ จนถงึชวงสดุทาย ทานกย็งัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกับความสขุ 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดขึ้นใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยส่ิงเหลาน้ีกับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคณุ 
ขึน้อยูกบัคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพื้นที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นท่ีของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลกูผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเรื่อยๆ อันนี ้
เปนอีกจุดหนึ่งท่ีชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนันัน้กเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนท่ีละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทาํด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปลีย่น 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สุขภาพเขาดขีึน้ 
ทกุอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวิีตดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สุขภาพ 
เขาดขีึน้ จากท่ีเมือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ข้ึนกวาเดมิ 
เขาสามารถซื้อเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางน้ีคะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีข้ึนกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายที่ชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งที่เราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซึ่งที่จริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีขึ้น เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังน้ัน 
เมือ่เธอพดูถงึระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งที่อยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ท่ีจะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ที่ทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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Inspire



ศิริวิมล กิตะพาณิชย์
กับคำตอบของความสุข
จากไร่รื่นรมย์

“เราวิ่งหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กิตะพาณชิย’ อดีต 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรที่ผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลังพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
ร่ืนรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ท่ีจะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
สิง่ทีต่องการในชวีติ เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ท้ังท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรู สึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลอืกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลอืกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชุมชนตางๆ ทําใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เหน็วาพชืตวันีม้นัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยท่ีไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทาํให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซึ่งเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ท่ีถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ท่ีจริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากที่ยังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคีณุคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากข้ึนโดยท่ีไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันนั้นคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมงั้น ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศกัยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทําไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลําบาก ดังนัน้การท่ีไปทาํงานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทาํให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ที่เคยคลุมเครือ กลับเร่ิม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงม่ันทีจ่ะใชความรูไปพฒันา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเน็ต 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พัฒนาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดีวามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพื่อนคุณพอที่อยากไปเรียนรู เกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง ก็โทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดกูาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากท่ีสุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดท่ีมันลําบากท่ีสุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตที่เราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพื่ออะไร แลวความกลัวตางๆ ท่ีเราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ไดนะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ท้ังท่ีไมมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกนั 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเช่ือคุณ แลวมัน 
ก็เปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบนั้น คุณไมรูหรอก 
ดังนั้นเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีน้ํา ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นาํการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีท้ังแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนท่ีไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนน้ีมันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

ร

“ใครที่ เป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซํ้า พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 
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ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพึ่งพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เร่ือยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสกึวาพลงัเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชุมชนไหนทีม่แีนวคดิอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางท่ีจะชวยขาย 
เพื่อที่จะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหน่ือยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

เราจะใช้ความโชคดีของเราทำอะไรได้บ้าง ถ้าไม่ทำ 
อะไรเลย เราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่รู้จักคำว่า 
‘พอดี’ เพราะว่าเรา ‘มี’ แต่เราไม่เคย ‘ให้’ 
เรา ‘มี’ แต่เรา ‘เก็บไว้เอง’อันนั้นคือความพอเพียง 
ที่เปิ้ลคิดว่าเราต้องดึงศักยภาพของเราออกมาใช้
ให้ได้มากกว่านี้ ไม่งั้น ที่เราเกิดมามันก็เสียเปล่า

ทานยงัทํา จนถึงชวงสดุทาย ทานก็ยงัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมีความสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกบัความสุข 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัท่ีอบอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดข้ึนใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยสิ่งเหลานี้กับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคุณ 
ขึน้อยูกับคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพ้ืนที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นที่ของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลูกผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเร่ือยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนัน้ันกเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนที่ละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทําด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปล่ียน 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สขุภาพเขาดขีึน้ 
ทุกอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวีติดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สขุภาพ 
เขาดีขึน้ จากทีเ่มือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ขึน้กวาเดมิ 
เขาสามารถซ้ือเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางนี้คะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีขึ้นกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายท่ีชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งท่ีเราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซ่ึงท่ีจริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังนั้น 
เมือ่เธอพดูถึงระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งท่ีอยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ที่จะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ท่ีทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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Inspire



“เราว่ิงหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กติะพาณชิย’ อดตี 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรท่ีผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลงัพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
รื่นรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนท่ีที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ทีจ่ะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
ส่ิงทีต่องการในชวิีต เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ทั้งท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรูสึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลือกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลือกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชมุชนตางๆ ทาํใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เห็นวาพืชตัวน้ีมนัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยที่ไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทําให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซ่ึงเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ที่ถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ที่จริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากท่ียังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคุีณคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นโดยที่ไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันน้ันคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมง้ัน ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศักยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทาํไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลําบาก ดงันัน้การท่ีไปทํางานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ข้ึน ทําให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ท่ีเคยคลุมเครือ กลับเริ่ม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงมัน่ทีจ่ะใชความรูไปพัฒนา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเนต็ 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซึง่เปนกญุแจสาํคญัในการ 
พฒันาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดวีามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอท่ีอยากไปเรียนรูเกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง กโ็ทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากที่สุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดที่มันลําบากที่สุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตท่ีเราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพ่ืออะไร แลวความกลัวตางๆ ที่เราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ทัง้ทีไ่มมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกัน 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเชื่อคุณ แลวมัน 
กเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบน้ัน คุณไมรูหรอก 
ดังน้ันเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีน้ํา ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นําการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีทั้งแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนที่ไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนน้ีมันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซ้ํา พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพ่ึงพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เรื่อยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสึกวาพลังเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชมุชนไหนทีม่แีนวคิดอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางที่จะชวยขาย 
เพ่ือท่ีจะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหนือ่ยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทาํ จนถงึชวงสดุทาย ทานกย็งัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกับความสขุ 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดขึ้นใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยส่ิงเหลาน้ีกับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคณุ 
ขึน้อยูกับคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพื้นที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นท่ีของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลูกผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเรื่อยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งท่ีชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนันัน้กเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนท่ีละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทําด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปลีย่น 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สุขภาพเขาดขีึน้ 
ทกุอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวิีตดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สุขภาพ 
เขาดขีึน้ จากท่ีเมือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ข้ึนกวาเดมิ 
เขาสามารถซื้อเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางน้ีคะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีข้ึนกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายที่ชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งที่เราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซึ่งที่จริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีขึ้น เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังน้ัน 
เมือ่เธอพดูถงึระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งที่อยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ท่ีจะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ที่ทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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“เราวิ่งหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
ส่ิงท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กิตะพาณชิย’ อดีต 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรที่ผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลังพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
ร่ืนรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ท่ีจะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
สิง่ทีต่องการในชวีติ เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ท้ังท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรู สึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลอืกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลอืกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชุมชนตางๆ ทําใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เหน็วาพชืตวันีม้นัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยท่ีไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทาํให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซึ่งเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ท่ีถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ท่ีจริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากที่ยังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคีณุคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากข้ึนโดยท่ีไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันนั้นคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมงั้น ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศกัยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทําไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลาํบาก ดังนัน้การท่ีไปทาํงานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทาํให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ที่เคยคลุมเครือ กลับเร่ิม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงม่ันทีจ่ะใชความรูไปพฒันา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเน็ต 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พัฒนาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดวีามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอที่อยากไปเรียนรู เกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง ก็โทรกลับไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากท่ีสุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดท่ีมันลําบากท่ีสุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตที่เราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพื่ออะไร แลวความกลัวตางๆ ท่ีเราไม 
กลาที่จะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ไดนะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ท้ังท่ีไมมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกนั 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเช่ือคุณ แลวมัน 
ก็เปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบนั้น คุณไมรูหรอก 
ดังนั้นเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีน้ํา ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นาํการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีท้ังแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนท่ีไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนน้ีมันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซํ้า พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพึ่งพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เร่ือยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสกึวาพลงัเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชุมชนไหนทีม่แีนวคดิอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางท่ีจะชวยขาย 
เพื่อที่จะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหน่ือยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทํา จนถึงชวงสดุทาย ทานก็ยงัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกบัความสุข 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

ประสบการณ์จะทำให้พลิกแพลง ปรับใช้และ 
ประยุกต์ได้ และจะไม่กลัวความลำบาก ดังนั้นการ 
ที่ไปทำงานอาสาแบบนี้ มันทำให้เรารู้สึกไม่กลัว 
ความลำบาก ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ทำให้เรา 
แข็งแกร่งขึ้น 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดข้ึนใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยสิ่งเหลานี้กับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคุณ 
ขึน้อยูกบัคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพ้ืนที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นที่ของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลกูผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเร่ือยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนัน้ันกเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนที่ละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทาํด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปล่ียน 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สขุภาพเขาดขีึน้ 
ทุกอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวีติดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สขุภาพ 
เขาดีขึน้ จากทีเ่มือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ขึน้กวาเดมิ 
เขาสามารถซ้ือเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางนี้คะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีขึ้นกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายท่ีชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งท่ีเราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซ่ึงท่ีจริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังนั้น 
เมือ่เธอพดูถึงระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งท่ีอยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ที่จะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ท่ีทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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“เราว่ิงหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กติะพาณชิย’ อดตี 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรท่ีผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลงัพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
รื่นรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนท่ีที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ทีจ่ะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
ส่ิงทีต่องการในชวิีต เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ทั้งท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรูสึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลือกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลือกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชมุชนตางๆ ทาํใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เห็นวาพืชตัวน้ีมนัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยที่ไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทําให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซ่ึงเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ที่ถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ที่จริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากท่ียังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคุีณคามากขึน้
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นโดยที่ไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันน้ันคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมง้ัน ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศักยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทาํไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลาํบาก ดงันัน้การท่ีไปทํางานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ข้ึน ทําให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ท่ีเคยคลุมเครือ กลับเริ่ม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงมัน่ทีจ่ะใชความรูไปพัฒนา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเนต็ 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซึง่เปนกญุแจสาํคญัในการ 
พฒันาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดีวามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอท่ีอยากไปเรียนรูเกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง กโ็ทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากที่สุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดที่มันลําบากที่สุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตท่ีเราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพ่ืออะไร แลวความกลัวตางๆ ที่เราไม 
กลาที่จะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ทัง้ทีไ่มมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกัน 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเชื่อคุณ แลวมัน 
กเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบน้ัน คุณไมรูหรอก 
ดังนั้นเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีน้ํา ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นําการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีทั้งแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนที่ไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนนี้มันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซ้ํา พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพ่ึงพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เรื่อยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสึกวาพลังเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชมุชนไหนทีม่แีนวคิดอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางที่จะชวยขาย 
เพ่ือท่ีจะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหนือ่ยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทาํ จนถงึชวงสดุทาย ทานก็ยงัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกบัความสขุ 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดขึ้นใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยส่ิงเหลาน้ีกับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคณุ 
ขึน้อยูกับคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพื้นที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นท่ีของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลูกผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเรื่อยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งท่ีชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนันัน้กเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนท่ีละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทําด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปลีย่น 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สุขภาพเขาดขีึน้ 
ทกุอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวิีตดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สุขภาพ 
เขาดขีึน้ จากท่ีเมือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ข้ึนกวาเดมิ 
เขาสามารถซื้อเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางน้ีคะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีข้ึนกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายที่ชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งที่เราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซึ่งที่จริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีขึ้น เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังน้ัน 
เมือ่เธอพดูถงึระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งที่อยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ท่ีจะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ที่ทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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“เราวิ่งหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กิตะพาณชิย’ อดีต 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรที่ผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลังพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
ร่ืนรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ท่ีจะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
สิง่ทีต่องการในชวีติ เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ท้ังท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรู สึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลอืกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลอืกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชุมชนตางๆ ทําใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เหน็วาพชืตวันีม้นัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยท่ีไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทาํให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซึ่งเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ท่ีถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ท่ีจริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากที่ยังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคีณุคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากข้ึนโดยท่ีไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันนั้นคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมงั้น ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศกัยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทําไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลาํบาก ดังนัน้การท่ีไปทาํงานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทาํให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ที่เคยคลุมเครือ กลับเร่ิม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงม่ันทีจ่ะใชความรูไปพฒันา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเน็ต 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พัฒนาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดวีามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอที่อยากไปเรียนรู เกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง ก็โทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากท่ีสุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดท่ีมันลําบากท่ีสุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตที่เราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพื่ออะไร แลวความกลัวตางๆ ท่ีเราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ท้ังท่ีไมมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคุิมกนั 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเช่ือคุณ แลวมัน 
ก็เปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบนั้น คุณไมรูหรอก 
ดังน้ันเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีนํ้า ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นาํการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีท้ังแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนท่ีไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนน้ีมันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซํ้า พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพึ่งพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เร่ือยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสึกวาพลงัเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชุมชนไหนทีม่แีนวคดิอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางท่ีจะชวยขาย 
เพื่อที่จะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหน่ือยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเม่ือเรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทํา จนถึงชวงสดุทาย ทานก็ยงัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกบัความสุข 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดข้ึนใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยสิ่งเหลานี้กับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคุณ 
ขึน้อยูกบัคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพ้ืนที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นที่ของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลกูผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเร่ือยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนัน้ันกเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนที่ละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทาํด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปล่ียน 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สขุภาพเขาดขีึน้ 
ทุกอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวีติดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สขุภาพ 
เขาดีขึน้ จากทีเ่มือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ขึน้กวาเดมิ 
เขาสามารถซ้ือเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางนี้คะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีขึ้นกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายท่ีชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งท่ีเราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซ่ึงท่ีจริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังนั้น 
เมือ่เธอพดูถึงระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งท่ีอยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ที่จะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ท่ีทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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“เราว่ิงหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ทีเ่ราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาท่ีจะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กติะพาณชิย’ อดตี 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรท่ีผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลงัพูดถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
รื่นรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ทีจ่ะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
ส่ิงทีต่องการในชวิีต เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ทั้งท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรูสึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลือกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลอืกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชุมชนตางๆ ทาํใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เห็นวาพืชตัวนีม้นัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยที่ไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทาํให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซ่ึงเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ที่ถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ที่จริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากท่ียังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคุีณคามากขึน้
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากขึ้นโดยท่ีไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันน้ันคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมง้ัน ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศักยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทาํไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกําลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกนัเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลําบาก ดงันัน้การท่ีไปทํางานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทําให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ท่ีเคยคลุมเครือ กลับเริ่ม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงมัน่ทีจ่ะใชความรูไปพัฒนา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเนต็ 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พฒันาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดวีามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพ่ือนคุณพอท่ีอยากไปเรียนรูเกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง กโ็ทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดกูาลมนัไมเหมอืนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากที่สุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดที่มันลําบากที่สุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตท่ีเราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรชัญาชวีติวา เราอยู 
เพ่ืออะไร แลวความกลัวตางๆ ที่เราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ทัง้ทีไ่มมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคิุมกัน 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเชื่อคุณ แลวมัน 
กเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบน้ัน คุณไมรูหรอก 
ดังน้ันเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีนํ้า ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นําการเปล่ียนแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีทั้งแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนที่ไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนนี้มันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซ้ํา พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเช้ือจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพ่ึงพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เรื่อยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสึกวาพลังเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชมุชนไหนทีม่แีนวคิดอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางที่จะชวยขาย 
เพ่ือท่ีจะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหนือ่ยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทาํ จนถงึชวงสดุทาย ทานกย็งัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกับความสขุ 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัทีอ่บอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดขึ้นใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยสิ่งเหลาน้ีกับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางขึ้น ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากําลงัพฒันาชุมชนคณุ 
ขึน้อยูกับคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพื้นท่ี 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นท่ีของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลกูผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเร่ือยๆ อันนี ้
เปนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนันัน้กเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนท่ีละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทาํด ูแลวถาเห็นผล คอยเปลีย่น 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนที่กลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สุขภาพเขาดขีึน้ 
ทกุอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวิีตดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สขุภาพ 
เขาดขีึน้ จากท่ีเมือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ข้ึนกวาเดมิ 
เขาสามารถซื้อเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางน้ีคะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีขึ้นกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายท่ีชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งที่เราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซึ่งที่จริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตที่ดีขึ้น เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชวิีตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังนั้น 
เมือ่เธอพดูถงึระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงส่ิงที่อยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ท่ีจะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ที่ทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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“เราวิ่งหนีส่ิงที่เราเกลียด 
ไมได แตใหเราอยูรวมกับ 
สิง่ท่ีเราเกลยีด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง”

‘เปล - ศริวิมิล กิตะพาณชิย’ อดีต 
บัณฑิตสาวนิเทศศาสตรที่ผันตัวเองไป 
เปนเกษตรกร กาํลังพดูถงึประสบการณ 
และบทเรียนชีวิตของเธอ กวาที่จะมี 
ธุรกิจเกษตรอินทรีย ‘ไรรื่นรมย’ ใน     
จ.เชียงราย เปนของตัวเอง ซึ่งเธอบอก 
ดวยเสียงหัวเราะวาเปนท้ังผู บุกเบิก 
และผูบรหิารทีต่าํแหนงฟงดดีู ‘แตจริงๆ 
แลวทําทุกอยาง’

“ไรรื่นรมยเปนพื้นที่ที่อยากให 
แรงบันดาลใจกับคนไดกลับมาใชชีวิต 
อยางสมดุลกับธรรมชาติกับตัวเอง กับ 
ชุมชน กับทุกอยาง เราไมไดมองวาไร 
ร่ืนรมยเปนแคไรเกษตรอินทรีย แตเรา 
อยากใหเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถมา 
หาแรงบันดาลใจได ทุกคนมาดูขอมูล 
หรือเรียนรูในรูปแบบอีโคไลฟสไตลวา 
จะเอาไปปรับใชยังไงกับชีวิตประจําวัน 
กับธุรกิจ หรือกับอะไรก็ได เพราะเรา 
อยากจะทําใหทุกอยางมันเปนโมเดลที่ 
มันสามารถทําไดจริง

“โดยจดทะเบียนเปนกิจการเพื่อ
สังคมเพื่อแสดงเจตนารมณที่ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น เป ลมองวา การทําธุรกิจมันมี 

หลายอยาง บางคนทําเพือ่ท่ีจะไดเงนิ แต 
เมือ่ถงึจดุๆ นัน้ เรากจ็ะรูวานัน่ไมไดเปน 
สิง่ทีต่องการในชวีติ เพราะวาเปลเตบิโต 
มาในครอบครวัทีม่ฐีานะ แตกลบัรูสกึวา 
ขาดอะไรบางอยางในชีวิต -- ไมไดรูสึก 
วาขาดความอบอุนจากครอบครัว ท้ังท่ี 
เรามีครบทุกอยางแตทําไมเราจึงรู สึก 
ขาด 

“เมื่อกอนเป ลไมรู ว าใชชีวิตไป 
เพื่ออะไร ไมมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
เลอืกเรยีนนเิทศฯ กเ็ลอืกตามเพือ่น แลว 
พอตอนใกลจะเรียนจบ ก็เกิดคําถาม 
กับตัวเองวา จริงๆ แลวเราอยากจะทํา 

อะไร อยากจะเปนอะไร เลยออกไปคน 
หาตัวเองโดยการลงไปทํากิจกรรม 
อาสาตามชุมชนตางๆ ทําใหเราไดเรยีนรู 

ชีวิต ไดเห็นวาเขาทําอาหารกันยังไง ได 
เหน็วาพชืตวันีม้นัอยูแบบธรรมชาตยิงัไง 
ไดเห็นวาเด็กในชุมชนตัวเล็กๆ ทําอะไร 
ไดตั้งหลายอยางโดยท่ีไมตองมีใครมา 
บอก เพราะชวีติเขาตองดิน้รน มนัทําให 
เขาเกงขึ้นและทําใหเขาแกรง หลายๆ 
อยางมันเปดกวางใหเราซึ่งเติบโตมา 
จากชีวิตเมือง ไดเห็นอีกดานของชีวิต 
ท่ีถูกปูมาใหเรียบรอยแลวจนเกิดความ 
รูสึกออนแอ อะไรก็ทําไมเปน ตองมีคน 
มาชวย ท่ีจริงแลวตัวเรายังมีศักยภาพ 
อีกมากที่ยังคนหาไมพบ มันทําใหเกิด 
ความรูสึกวาชีวิตมีอะไรที่นาคนหาอีก 

เยอะมาก รูสกึวาชวีติมนัมคีณุคามากข้ึน
“เสนหของงานอาสาคือเราได 

เห็นความจริงในชีวิตมากข้ึนโดยท่ีไมมี 
การปรุงแตง ไดเห็นวาเราโชคดีแคไหน 
แลวเราจะใชความโชคดีของเราทํา 
อะไรไดบาง ถาไมทําอะไรเลย เราจะ 
เปนคนเห็นแกตัวที่ไมรูจักคําวา ‘พอดี’ 

เพราะวาเรา ‘มี’ แตเราไมเคย 
‘ให’ 

เรา ‘มี’ แตเรา ‘เก็บไวเอง’
“อันนั้นคือความพอเพียงที่เป ล 

คิดวาเราตองดึงศักยภาพของเราออก 
มาใชใหไดมากกวาน้ี ไมงั้น ที่เราเกิด 
มามันก็เสียเปลา

“ในสถานการณปกติ เราไมไดดึง 
ศักยภาพของเราออกมาจริงๆ ยก 

ตัวอยาง คนยกตูเย็นชวงนํ้าทวม นั่นคือ 
ศกัยภาพทีแ่ทจรงิของเขาในสถานการณ 
ที่ไมคุ นชิน ซึ่งทําใหเราไดรู จักตัวเอง 
มากขึ้นวาเราทําไดไหม อยูไดไหม แลว 
มันจะเกินขีดจํากัดจากท่ีเรามองไวใน 
หัวเรา จากที่คิดวาทําไดเทานี้ จริงๆ เรา 
ทําไดมากกวา โดยผานการลงมอืทาํ เปล 
เลยมองวาประสบการณเปนสิ่งที่เรา 
ซื้อไมได เปนสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเอง 
ไมไดบอกวามหาวทิยาลยัไมด ีแตกาํลงัจะ 
บอกวา ส่ิงที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัย 
เราตองไปปรับใชกับประสบการณจริง 
มนัตองควบคูกนัไป ดงันัน้เราเหน็เลยวา 
เด็กไทยขาดประสบการณ เปลมีโอกาส 
ไดไปเรียนที่เมลเบิรน เห็นเลยวาทฤษฎี 
กับประสบการณตองคูกันเสมอ ทีนู่นเขา 

เรยีนนดินงึแลวไปทาํงานเอาประสบการณ 
ไมใชเรียนอยางเดียว

ประสบการณจะทําใหพลิกแพลง 
ปรับใชและประยุกตได และจะไมกลัว 
ความลาํบาก ดังนัน้การท่ีไปทาํงานอาสา 
แบบนี้ มันทําใหเรารู สึกไมกลัวความ 
ลาํบาก ปญหาทําใหเราเขมแขง็ขึน้ ทาํให 
เราแข็งแกรงขึ้น ไมใชวาปญหามาอีก 
แลวเบื่อจัง ปญหาในชีวิตยังไงมันก็ตอง 
เขามา คุณทําอาชีพไหน มันก็ตองมี 
ปญหาทั้งนั้น ขึ้นอยูกับวาจะมองปญหา 
มันยังไงเทานั้นเอง”

จากภาพชีวิตหลังเรียนจบของ 
เด็กนิเทศฯ ที่เคยคลุมเครือ กลับเร่ิม 
แจมชัดและเต็มไปดวยความหมาย 
มากขึน้ เธอมุงม่ันทีจ่ะใชความรูไปพฒันา 

ชุมชน ไดอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
“พอตั้งหลักไดวาจะพัฒนาชุมชน 

กเ็ลยไปคนหาองคความรูในอนิเตอรเน็ต 
เจอวาในหลวงรัชกาลที่ 9 พูดถึงเรื่อง 
เกษตรอินทรีย   เกษตรผสมผสาน 
หลายๆ อยางซ่ึงเปนกญุแจสาํคญัในการ 
พัฒนาชมุชน แตเราไมมอีงคความรูอะไร 
เลย โชคดีวามโีอกาสไดไปเปนลามใหกบั 
เพื่อนคุณพอที่อยากไปเรียนรู เกษตร 
โครงการ 1 ไร 1 แสน ของหอการคา 
ไปทําอยู 3 วัน 2 คืน วันสุดทายไดเจอ 
กับ ‘อาจารยอดิศร พวงชมภู’ อาจารย 
ถามวา 

‘อยากมาลองอยูสัก 5 เดือนไหม? 
กลาไหมที่จะมาเรียนรู?’ 

เราเลยบอกวา ‘ขอกลับไปคิดดู 
กอนนะคะ ขอเวลาอาทิตยนึง’ 

กลับไปทบทวนตัวเองอยู 3 วัน 
วาเราจะทําไดไหม พอเคลียรตัวเองทุก 
อยาง ก็โทรกลบัไปหาอาจารยอกีทนีงึวา 

‘อาจารยคะ อยากจะลองคะ!’
“ไปอยูที่ 1 ไร 1 แสน ที่นนทบุรี  

1 ป คอรสเขา 5 เดือน แตเป ลขอ 

อนุญาตอาจารยอยูปนึง เพราะวาอยาก 
จะรูวาปนงึ สามฤดูกาลมนัไมเหมือนกนั 
เลย รอน-รอนขึ้น-รอนมากสุด นนทบุรี 
มันไมมีหนาว มีแตรอน อยูแบบไมมีนํ้า 
ไมมีไฟ หนารอนรูเลยวาความรอนมัน 

คือยังไง เพราะปกติเรามีแอร  เรา 
มีพัดลม เราไมเคยรูวามันคือรอนขนาด 
ไหน อันนี้คือลําบากท่ีสุดในชีวิตแลว 
แตไอจุดท่ีมันลําบากท่ีสุดในชีวิตมัน 
กลับไดพบ มันกลับไดมีประสบการณ 
ชีวิตที่เราไมเคยมี มันกลับไดเขาใจ 
สจัธรรมหรอืเขาใจปรัชญาชวีติวา เราอยู 
เพื่ออะไร แลวความกลัวตางๆ ท่ีเราไม 
กลาท่ีจะทํา เมื่อเราเผชิญหนากับมัน 
เราก็สามารถทํามันได อยางในเร่ือง 

ความกลัวแมลง ตัวอะไรตางๆ ท่ีโนน 
มันเจอหมดเลย จะใหทํายังไง ก็ตอง 
เผชิญหนากับมัน อยูกับมันใหได เรา 
วิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดไมไดเลย แตใหเรา 
อยูรวมกับสิ่งที่เราเกลียด แลวเราจะ 

เดินตอไปได เราตองกลาที่จะกาวออก 
จากคอมฟอรตโซนของตัวเอง 

“ตรงนั้นเปนตัวทดลองกอนปนึง 
ทําใหคุณพอคุณแมเห็นวาอยู ได นะ 
เอาจริงนะ ทําไดนะ กอนที่จะมาทําไร 
ที่เชียงราย ดังนั้นทุกอยางมันเปนขั้น 
เปนตอน ไมใชอยูดีๆ ขอวา ‘คุณพอคะ 
หนขูอไปทําเกษตร’ ท้ังท่ีไมมีองคความรู 
อะไรเลย แตจะไปทาํ ไปพฒันา แลวใคร 
จะเชื่อ 

“ดังนั้นเราตองไปหาองคความรู 
ใหกับตัวเอง มันก็กลับมาที่เราใช 3 หวง 
2 เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่  9 
ในการบริหารจัดการ ในการตัดสินใจ 
ทุกอยางวาทํายังไงใหมันมีเหตุมีผล เรา 
เขาใจตวัเองดพีอหรอืเปลา แลวภมูคุิมกนั 
ของเราคืออะไร กอนที่เราจะตัดสินใจ 
ไปทําที่เชียงราย

“ตอนแรกเป ลไมไดคิดวาจะทํา 
กับพื้นท่ีตัวเอง เราจะไปสอนคนอื่นทํา 
แตกลบัมเีสยีงบอกมาวา แลวใครจะเชือ่ 
ยังไมเคยทําเองเลย ยังไมมีโมเดลเลย 
แลวเราไปบอกเกษตรกร คณุเปนผูหญงิ 
ตัวเล็กๆ คนนึงใครจะเช่ือคุณ แลวมัน 
ก็เปนอยางนัน้จรงิๆ คุณเรยีนมาอยางนัน้ 

คุณไมเคยปลูกแบบนั้น คุณไมรูหรอก 
ดังน้ันเราก็เลยตองทําเปนตัวอยางที่ 
เชียงราย ไปเริ่มตนจากศูนยเหมือนกัน 
ไมมีนํ้า ไมมีไฟ แตคราวนี้สบายแลว 
เพราะวาเราผานมาแลว ไมมีนํ้า ไมมีไฟ 
ไมไดมีปญหาอะไรเลย

“เริ่มสํารวจพื้นที่ ทุกอยางมันตอง 
ปรับ ดินนนทบุรีไม เหมือนกับดินที ่
เชียงราย สภาพอากาศ ทุกอยางตอง 
เอาองคความรูมาปรับใช การปรับและ 
ประยุกตใชใหเปน เปนเรื่องที่สําคัญ”

แล้วใช้เวลานานไหมกว่า 
ชาวบ้านจะเร่ิมเช่ือม่ัน?

“ก็ยังใชเวลาอยูนะคะ เพราะทุก 
อยางมันใชเวลาหมด เพราะวาชาวบาน 
ไมไดดูแควาทําได เขาดูชีวิตของเรา 
เรามาเพื่ออะไร มาเพื่อชวยเขาจริงหรือ 
เปลา นาํการเปลีย่นแปลงทีด่มีาสูชมุชน 
ไหม ดังนั้นทุกอยางมันใชเวลาหมดเลย

“ตอนแรกไปสอนเกษตรอินทรีย 
สอนฟรีดวย ไมมีใครสนใจเลย เราตอง 
จางเรียน คือรับเปนพนักงานเขามาเพื่อ 
ใหเขาเรียนรู แลวออกไปทําของตัวเอง 
เพราะวาเราอยากใหไรของเราเปนพืน้ที่ 
ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน”

ศักยภาพท่ีว่าน่ันก็คือ 
อยากจะเปล่ียนเขาจะ 
เกษตรพ่ึงสารเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์?

“ทุกอยางคะ เพราะวาที่ไรเอง 
ตอนนี้มีท้ังแผนกเบเกอรี่ และอีกหลาย 
แผนกท่ีเขาสามารถฝกทักษะในชีวิต 
ของเขาได คนท่ีไมเคยทํากาแฟมากอน 
มาทีน่ีก่จ็ะไดเรยีนรูทาํกาแฟ คนทีไ่มเคย 
ทําเกษตรอินทรียมากอนก็จะไดเรียนรู
การทําเกษตรอินทรีย และไมวาคุณอยู 

แผนกไหน เราจะสอนในเรื่องของหลัก 
การใชชีวิต สอนในเรื่องของการบริหาร 
จัดการเงิน สอนในเรื่องของเกษตร 
อินทรีย วิถีชีวิตของคุณเปนยังไง ลด 
การใชจายแบบไหน เพราะเปาหมาย 
ของเปลคือพัฒนาชุมชน ไมใชทํายังไง 
ใหผักตนนี้มันใหญท่ีสุด เปาหมายคือ 
ทํายังไงใหชุมชนเขมแข็งไดดวยเกษตร
อินทรีย

“ใครท่ีเป นเกษตรกรสนใจทํา 
อินทรียเราสอนใหฟรีตลอด ไมมีรอบ 
เลยดวยซํ้า พยายามจะตัดขอจํากัด 
ทุกอยาง ขอใหมาเถอะ มีรถไปรับดวย 
แจกนํ้าหัวเชื้อจุลินทรียฟรี ไมสนใจ 
แตพอทําขายขวดละ 100 กลับสนใจ 
ชาวบานมองวาของฟรีมันไมมีคุณคา 
แตเราใหฟรีในรอบแรก เพราะวาตัว 
หวัเชือ้มนัขยายไดเรือ่ยๆ ถาคุณกลบัมา 

ขอซื้ออีกแสดงวาคุณไมไดเก็บรักษา 
เขายังบอกเลยวาคุณเปลทําปุยขายเลย 
แลวจะซือ้ เขาไมทาํเองเพราะมนัยุงยาก 
แตเปลไมเอา เพราะสุดทายแลวมันไม 
ยั่งยืน มันพึ่งพาตัวเองไมได ตองซื้ออยู 
เร่ือยๆ อยากใหรูวาการทําอินทรียมัน 
ไมไดมีคาใชจายเยอะ แตตองขยัน ตอง 
อดทน”

“เมื่อกอนเราเปดกวางมาก เลย 
รูสกึวาพลงัเราหมด เราตองทุมเทหลายๆ 
อยาง ตอนน้ีก็เลยโฟกัสวา ชุมชนไหน 
ที่พรอม เราจะเขาไปชวย ไปเปนโคชให 
ชุมชนไหนทีม่แีนวคดิอยูแลว อยูรวมกบั 
ธรรมชาติ แลวอยากจะเปลี่ยนอยากจะ 
พัฒนาตัวไหน สินคาอะไร เราก็ไปชวย 
เขาในการพัฒนาสินคาตอ วาจะสื่อสาร 

กับลูกคายังไง ชองทางการขายมีอะไร 
บาง เราเปนหนึ่งชองทางท่ีจะชวยขาย 
เพื่อที่จะไดชวยโปรโมทวาเขาเปนยังไง 
เรื่องของคอนเทนต เรื่องราว ดังนั้นมัน 
แลวแตหมูบานวา หมูบานไหนพรอม 
แบบไหนยังไง ถาคุณอยากทํา คุณเขา 
มาหาเรา ไมมีคาใชจาย”

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ทำส่ิงเหล่าน้ี?

“แรงบนัดาลใจแรกมาจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เราเห็นแลววาทานทํามา 
ทั้งชีวิต บางคร้ังบางคนก็ถามเป ลวา 
ไมเหน่ือยเหรอ เรากม็องวา เออก็เหนือ่ย 
นะ แตเมือ่เรามองกลบัไปในสิง่ท่ีทานทํา 
ทานเหน่ือยไหม ทานเหนื่อย แตทําไม 

ทานยงัทํา จนถึงชวงสดุทาย ทานก็ยงัทาํ 
เพราะวาสุดทายแลว ทานทําแลว ทาน 
มคีวามสขุ ทานเหนือ่ยแตทานมคีวามสุข 
เพราะวาทานไดทํา เปลมองวาหลายๆ 
ครั้งทานแอบยิ้มอยูวาทานไดทํา ไดชวย 
พัฒนาคนอีกหลายๆ คน ไดชวยเหลือ 
ชุมชนตางๆ มันเปนความสุขท่ีทานได 
มากกวาการที่ทานไดเงิน 

“ทําไมในหลวงบอกวา ขาดทุนคือ 
กําไร เพราะทานรูแลววา สิง่ท่ีทานลงเงนิ 
ไปมนัอาจจะขาดทนุจรงิ แตกาํไรทีท่าน 
ไดมามันคือความสุขที่บางทีเงินมันหา 
ไมได เงินมนัไมไดตอบโจทยกบัความสุข 
นั้น เพราะความสุขที่เราพูดมันความสุข 
คนละแบบ อยางที่เปลบอกวาความสุข 
ไมใชการทีไ่ปดหูนงัหรอือะไร เพราะนัน่ 

เปนสุขแลวมันก็หายไป แตความสุข 
เหลานี้ เราไดเห็นครอบครัวหนึ่งเปลี่ยน 
ชีวิต แมจะแคครอบครัวเดียว แตมัน 
ทําใหเห็นวาหนึ่งชีวิตของเรามันมีความ 
หมาย เพราะหนึ่งชีวิตมันไปกระทบกับ 
อีกกี่ชีวิต จากครอบครัวที่ไมเคยอบอุน 
ตอนนีก้ลายเปนครอบครวัท่ีอบอุน เพราะ 
เรื่องของการทําอินทรีย เรามาชวยกัน 
ทํา แคนองคนเดียวก็ทําใหเราอยากจะ 
กาวไปตอ บางทีเราไมตองหวังเยอะ แต 
เราหวังคุณภาพ ชวยใหเขาไปใหถึงฝง 
จริงๆ เป ลสรางตนแบบใหเกิดข้ึนใน 
ชมุชน วาถาเขาอยูได คนอืน่กจ็ะทาํตาม 
เขาได เพราะตนทุนคุณเหมือนกันเลย 
เราคุยสิ่งเหลานี้กับผูประกอบการ กับ 
ชาวบาน กับคนที่เราทํางานอยู ใหเขา 

รับรู  สรางอุดมการณเดียวกันวาใน 
อุดมการณที่เราสรางข้ึน ไมไดมีภาพ 
เปลคนเดียว มันคือภาพทุกคนอยูใน 
นั้นหมด เรากําลังวางรากฐานใหกับลูก 
หลานของคณุ เรากาํลงัพฒันาชมุชนคุณ 
ขึน้อยูกับคณุ อยากมสีวนรวมตรงนีไ้หม 
คุณไดเงินดวย แลวคุณไดพัฒนาพ้ืนที่ 
ของคุณดวย พัฒนาคนในพื้นที่ของ 
ตัวเองใหมีอาชีพ ใหอยูได ใหลูกหลาน 
คุณไมตองไปไหน

“เกษตรคอืสวนหนึง่ของธรรมชาติ 
เปลเปนคนชอบธรรมชาติ อยางที่บอก 
เปลไมไดมองวาจะปลูกผกัยงัไงใหมนัโต 
งามทีส่ดุ แตเปลมองวาทาํยงัไงใหระบบ 
นิเวศกลับมา เพราะวาเมื่อระบบนิเวศ 
กลับมา ในแปลงเราก็จะสมดุล มีนก 

มีแมลง แมลงตัวดีจะชวยแมลงตัวไมดี 
ทําใหแปลงของเราสมดุลได หลายๆ 
อยางเหลานี้ทุกอยางมันใชเวลา การทํา 
เกษตรอินทรียเราลงทุน ปแรกมันไม 
เห็นผล แตมันไมไดไปไหน มันตางจาก 
ปุยเคมี ที่วาปุยเคมีใชแลวหมดไป แต 
เกษตรอินทรียปแรกตองลงทุนเยอะ 
หนอยจากนั้นก็จะนอยลงเร่ือยๆ อันน้ี 
เปนอีกจุดหนึ่งที่ชาวบานไมกลาเปลี่ยน 
เพราะวาเขามีหนี้ ปแรกที่ปรับเปลี่ยน 
เขาจะไมไดผลผลิต มันก็จะ ‘โอโห ฉัน 
ตองเสยีทัง้ปเลย’ อนัน้ันกเ็ขาใจเขา เปล 
จึงแนะนําวาเปลี่ยนที่ละ 2 ตนหรือ 4 
ตน ลองทําด ูแลวถาเหน็ผล คอยเปล่ียน 
เปนแบบคอยๆ ขยบัไป ไมใชวาเราอยาก 
จะเปลี่ยนโดยไมดูองคประกอบ ไมใช 

วาชาวบานเขาอยากทําเคมีหรอกใครๆ 
ก็อยากทําอินทรีย”

เขาอยากได้
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

“ถูกคะ คนท่ีกลับมาทําอินทรีย 
เขาจะรูเองวา ผักอรอย สขุภาพเขาดขีึน้ 
ทุกอยางเขาจะเรยีนรูดวยตวัเขาเอง เรา 

ไมตองบอก ไมตองพูด เขาจะรูเลยวา 
ชวีติดขีึน้นะ เขามรีายไดอยางนี ้สขุภาพ 
เขาดีขึน้ จากทีเ่มือ่กอนเขาปวยบอย เขา 
ไปโรงพยาบาล เขาไมตองไปแลว มนัจะ 
มีขอดีอยางนี้เขามา แตถาเราพูด เขาก็ 
หาวาเราโม เราก็ตองใหเขาเจอเอง ให 
เขาสัมผัสเอง วาชีวิตเขาดีขึ้นจริง แมวา 
เขาอาจจะไมไดเปนมหาเศรษฐีแตชีวิต 

เขาดขีึน้ ซึง่จรงิๆ คนตางจงัหวดัเขาไมได 
มีเปาหมายวาจะตองเปนมหาเศรษฐีอยู
แลว เขาแคอยากใหมชีวีติทีดี่ขึน้กวาเดมิ 
เขาสามารถซ้ือเครื่องซักผาได คือเปน 
อะไรงายๆ อยางนี้คะ เราก็จะเห็นวา 
เออจริง เปาหมายเขาไมได หวังว า 
รอยลาน เขาขอแคดีขึ้นกวาเกานิดนึง 
ไดไหม ใหอยูได เทานั้นเอง

“เมื่อกอน เปลไมรู วาจะใชชีวิต 
ไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่ออะไร เพื่อมี 
ครอบครัว แตงงาน ทํางาน แคนั้นเหรอ 
แตพอมีเปาหมายท่ีชัดเจน มันทําให 
เราตั้งใจอยากจะกาว อยากจะทํางาน 
ทุกวัน เรารูวาสิ่งท่ีเราทํามันไมไดสงผล 
กับตัวเราใหรวยข้ึน แตมันทําใหเกิด 
อิมแพคกับพื้นที่ที่เราอยู มันเปนแรง 
ผลักดันใหเราอยากทําธุรกิจ”

ซ่ึงท่ีจริงแลว ความตองการที่จะ 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน เปนความตองการของ 
ทุกคน ไมเพียงเฉพาะคนตางจังหวัด 
เทานั้น และงานเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบ 
จนแทบจะกําหนดชีวิตเรากว็าได ขึน้อยู 
กับวาเมื่อไร เราจึงจะมีโอกาสไดพบกับ 
ความรูสึกวา ทีท่าํมาทัง้หมดนัน้เพือ่อะไร 
สําหรับคุณเปล เธอเปนผูหญิงที่ไมรอ 
โอกาสนั้น เธอสรางมันขึ้นมาดวยการ 
ทบทวนตัวเอง มองเชื่อมโยงระหวาง 
ชีวิตกับการทํางานเพื่อหาสมดุล ดังนั้น 
เมือ่เธอพดูถึงระบบนเิวศ ความหมายจงึ 
กินความไปถึงสิ่งท่ีอยู รอบตัวเธอ ท้ัง 
ครอบครัว ผูคน การงาน สิ่งแวดลอม 
ที่จะทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ทั้งหมดเร่ิมตน 
จากคําถามที่วา เรากําลังทําอะไร และ 
เราตองการอะไร คําตอบของความสุข 
เริ่มตนจากคําถามเหลานี้ ท่ีทําเปด 
โอกาสใหเราไดทําความรูจักตัวเองมาก
ที่สุด
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมที่สําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรที่จะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพฒันาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองตั้งเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดท่ีจะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

ส

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผูนําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชกัชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลานั้นเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเรือ่งหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการม ี3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอทีส่อง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงินทนุเทาไร มหีน้ีสิน 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพิจารณาเองวาบริษัทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หนีส้นิตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซ้ือหุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลทีม่ลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังน้ันผูที่มีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูท่ีสรางทีมงานที่เขมแข็งข้ึนมา

Family Business 
ตอน จากเถ้าแก่ สู่ ธุรกิจ
ครอบครัวมืออาชีพ (ตอนที่ 1)
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ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที่การงานไดน้ัน จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักที่จะเลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนท่ีมีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติท่ีแตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความร่ํารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรตปิระวตัเิปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาส่ิงใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้ก็ยงัมรีะดบัสูงตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ที่ใหญขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหน่ึง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผิดชอบ ปจจุบนัความรูและวทิยาการตางๆ ไดถกูคนคิด 

ขึน้ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกับคนอ่ืนในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทาํและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังน้ันจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจัดการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ท่ีเหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การส่ือสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบส่ือสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารท้ังหมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเล่ียงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพ่ิมสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพฒันาศักยภาพของพนกังาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเร่ืองของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากนั้นเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเช่ียวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังที่กลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ

 

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก       http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/-

bookonline36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource- 

management/promotion-salary/134-pay-per-   

performance

รุงฤด ีกิจควร.การพฒันาทรพัยากรมนุษยคืออะไร พฒันา 

ทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยทุธซพีแีทก็ทมีเซเวน-แมค็โคร "ธนนิท"โยกกาํไรจาย 

ดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก: http://www.prachachat 

.net/news_detail.php?newsid=1367207518 
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรท่ีจะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองต้ังเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดทีจ่ะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผู นําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชักชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลานั้นเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเร่ืองหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอท่ีสอง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงนิทนุเทาไร มหีนีสิ้น 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพจิารณาเองวาบรษัิทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หนีสิ้นตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซือ้หุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลทีม่ลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังนั้นผูท่ีมีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูที่สรางทีมงานที่เขมแข็งขึ้นมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที่การงานไดนั้น จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักท่ีจะเลือกคนท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวชี้วัดที่สะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะที่เกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยที่มีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนที่มีอยู จํานวนกําลัง ที่จัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสทิธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติทีแ่ตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรติประวติัเปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันก็ยังมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู  ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ท่ีใหญข้ึนเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหนึ่ง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผดิชอบ ปจจุบันความรูและวทิยาการตางๆ ไดถูกคนคิด 

ข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกบัการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลานีก้ลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทําและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรท่ีมีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การส่ือสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารทัง้หมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จูงใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนกังาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเรื่องของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากน้ันเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเชี่ยวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังท่ีกลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ
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&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/-

bookonline36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource- 

management/promotion-salary/134-pay-per-   

performance

รุงฤด ีกิจควร.การพฒันาทรพัยากรมนุษยคืออะไร พฒันา 

ทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยทุธซพีแีทก็ทมีเซเวน-แมค็โคร "ธนนิท"โยกกาํไรจาย 

ดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก: http://www.prachachat 

.net/news_detail.php?newsid=1367207518 
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมที่สําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรที่จะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพฒันาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองตั้งเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดท่ีจะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผูนําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชกัชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเรือ่งหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอทีส่อง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงินทนุเทาไร มหีน้ีสิน 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพิจารณาเองวาบริษัทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หนีส้นิตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซ้ือหุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังน้ันผูที่มีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูท่ีสรางทีมงานที่เขมแข็งข้ึนมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที่การงานไดน้ัน จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักที่จะเลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนท่ีมีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติท่ีแตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความร่ํารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรตปิระวตัเิปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาส่ิงใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้ก็ยงัมรีะดบัสูงตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ที่ใหญขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหน่ึง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผิดชอบ ปจจุบนัความรูและวทิยาการตางๆ ไดถกูคนคิด 

ขึน้ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกับคนอ่ืนในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทาํและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังน้ันจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจัดการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ท่ีเหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การส่ือสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบส่ือสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารท้ังหมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเล่ียงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพ่ิมสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเร่ืองของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากนั้นเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเช่ียวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังที่กลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ
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เปาหมายและการวางแผนขององคกร
(Goals and plan of organization)

สภาพทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน
(Current human resource situation)

การนําแผนไปปฏิบัติ
(Implementation program)

การตรวจสอบ และการปรับแผน
(Audit and adjustment)

การทํานายทรัพยากรมนุษยขององคกรในอนาคต
 (Human resource forecast)
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรท่ีจะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองต้ังเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดทีจ่ะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผู นําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชักชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเร่ืองหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอท่ีสอง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงนิทนุเทาไร มหีนีสิ้น 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพจิารณาเองวาบรษัิทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หน้ีสินตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซือ้หุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังนั้นผูท่ีมีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูที่สรางทีมงานที่เขมแข็งขึ้นมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาท่ีการงานไดนั้น จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักท่ีจะเลือกคนท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวชี้วัดที่สะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะที่เกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยที่มีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนที่มีอยู จํานวนกําลัง ที่จัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสทิธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติทีแ่ตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรติประวติัเปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันก็ยังมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู  ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ท่ีใหญข้ึนเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหนึ่ง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผดิชอบ ปจจุบันความรูและวทิยาการตางๆ ไดถูกคนคิด 

ข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกบัการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลานีก้ลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทําและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรท่ีมีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การสื่อสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารทัง้หมดมีจดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบริหารคาจางเพือ่จูงใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเรื่องของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากน้ันเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเชี่ยวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังท่ีกลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมที่สําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรที่จะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพฒันาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองตั้งเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดท่ีจะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผูนําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชกัชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเรือ่งหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอทีส่อง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงินทนุเทาไร มหีน้ีสิน 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพิจารณาเองวาบริษัทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หนีส้นิตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซ้ือหุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังน้ันผูที่มีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูท่ีสรางทีมงานที่เขมแข็งข้ึนมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที่การงานไดน้ัน จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักที่จะเลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนท่ีมีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติท่ีแตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความร่ํารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรตปิระวตัเิปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาส่ิงใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้ก็ยงัมรีะดบัสูงตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ที่ใหญขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหน่ึง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผิดชอบ ปจจุบนัความรูและวทิยาการตางๆ ไดถกูคนคิด 

ขึน้ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกับคนอ่ืนในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทาํและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังน้ันจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจัดการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ท่ีเหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การส่ือสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบส่ือสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารท้ังหมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเล่ียงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพ่ิมสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเร่ืองของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากนั้นเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเช่ียวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังที่กลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ
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ที่มา : ดัดแปลงจาก กรอบแนวคิดเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิลยุทธศาสตร.กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
        ศินารถ ศิริจันทพันธุ. 2546.

รูปภาพ 10.2  แสดงกรอบการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร

(Diagnostic Model of Strategic HRM) 

The “Match Processes”

การประสานทรัพยากรบุคคลเขากับองคกร
- การพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน
- การใหคาตอบแทนและคาจางที่เหมาะสม
- การเลื่อนขั้น เลื่อน ตําแหนง และการให 
การยอมรับ
- การใหขอมูลขาวสารและบริหารอื่นๆ 
เพื่อความจงรักภักดี เชน การจัดสวัสดิการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับงาน
- การบําบัดทุกขและวินัยในการทํางาน

The “Hatch Processes”

การเปดประตูรับบุคคลเขาสู
องคกร
- การสรรหา
- การเลือกสรร
- การบรรจุเขาทํางาน
- การอบรมปมนิเทศน
- การรับรูสิทธิ และประโยชน
ที่จะไดรับ

The
“Dispatch Processes”

การเปลี่ยนถายคน หรือ 
เกษียนอายุ
- การสรรหา
- การเลือกสรร
- การบรรจุเขาทํางาน
- การอบรมปมนิเทศน
- การรับรูสิทธิ และประโยชน 
ที่จะไดรับ

การกําหนด/พัฒนายุทธศาสตร และ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหเหมาะสม (HR Strategy)

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)

การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม

กฎหมายและธุรกิจ
ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร

ผลตางของการตอบสนอง
(Performance Gap)

การดําเนินการ/ติดตาม
ตรวจสอบ-ประเมินผล

การพัฒนาคานิยมรวม
ในองคกร(Shared Values)

การพัฒนา/กําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ขององคกร (Strategic) 

การปรับโครงสราง
และเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการตางๆ 

วิสัยทัศน
พันธกิจ

มิติเชิงยุทธศาสตร(Strategic Concern)

มิติเชิงกระบวนการ(Administrative Concern)
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรท่ีจะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองต้ังเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดทีจ่ะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผู นําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชักชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเร่ืองหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอท่ีสอง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงนิทนุเทาไร มหีนีสิ้น 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพจิารณาเองวาบรษัิทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หน้ีสินตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซือ้หุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังนั้นผูท่ีมีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูที่สรางทีมงานที่เขมแข็งขึ้นมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาท่ีการงานไดนั้น จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักท่ีจะเลือกคนท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวชี้วัดที่สะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะที่เกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยที่มีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนที่มีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสทิธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติทีแ่ตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรติประวติัเปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันก็ยังมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู  ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ท่ีใหญข้ึนเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหนึ่ง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผดิชอบ ปจจุบันความรูและวทิยาการตางๆ ไดถูกคนคิด 

ข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกบัการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลานีก้ลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทําและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรท่ีมีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหน่ียวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การสื่อสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารท้ังหมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จูงใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเรื่องของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากน้ันเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเชี่ยวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังท่ีกลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ

 

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก       http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/-

bookonline36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource- 

management/promotion-salary/134-pay-per-   

performance

รุงฤด ีกิจควร.การพฒันาทรพัยากรมนุษยคืออะไร พฒันา 

ทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยทุธซพีีแทก็ทมีเซเวน-แมค็โคร "ธนนิท"โยกกาํไรจาย 

ดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก: http://www.prachachat 

.net/news_detail.php?newsid=1367207518 

หากพนักงานเหล่านี้พบว่าสิ่งที่ 
องค์กรได้บริหารจัดการเป็นเส้นทาง 
เดียวกับสิ่งที่จะนำพาเขาไปสู่ความ 
ต้องการและเป้าหมายชีวิตนั้น ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ด้วย “ใจ” ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมที่สําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรที่จะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพฒันาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองตั้งเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดท่ีจะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผูนําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชกัชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเรือ่งหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอทีส่อง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงินทนุเทาไร มหีน้ีสิน 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพิจารณาเองวาบริษัทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หนีส้นิตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซ้ือหุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังน้ันผูที่มีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูท่ีสรางทีมงานที่เขมแข็งข้ึนมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาที่การงานไดน้ัน จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักที่จะเลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนท่ีมีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสิทธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติท่ีแตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความร่ํารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรตปิระวตัเิปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาส่ิงใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากนัน้ก็ยงัมรีะดบัสูงตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ท่ีจะทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ที่ใหญขึ้นเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหน่ึง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผิดชอบ ปจจุบนัความรูและวทิยาการตางๆ ไดถกูคนคิด 

ขึน้ใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกับการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชกีารเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญข้ึน รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลาน้ีกลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกับคนอ่ืนในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญขึ้น และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทาํและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังขึ้นอยางมาก ดังน้ันจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสริมการทาํงานเปนทมี ดวยการจัดการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ท่ีเหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรที่มีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การสื่อสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบส่ือสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารทัง้หมดมีจดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเร่ือง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จงูใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเล่ียงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพ่ิมสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพฒันาศักยภาพของพนกังาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเร่ืองของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากนั้นเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเช่ียวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังที่กลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ
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เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ 
ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในเรื่อง 
ของการนำแนวทาง Competency 
based Development มาใช้ โดย 
การกำหนดความสามารถดังกล่าว 
อาจเริ่มต้นในระดับ Core และ 
Function เริ่มต้นจากตำแหน่งงาน 
ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน 
ธุรกิจก่อนเป็นเบื้องต้น 
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สําหรับผูบริหารธุรกิจครอบครัวการสรางจูงใจ 

กับมืออาชีพที่ทํางานกับธุรกิจครอบครัวก็เปน 

อีกกลุมท่ีสําคัญนอกเหนือจากตองสรางใหกับ 

สมาชิกครอบครัว เนื่องจากมืออาชีพก็ตองการความกาวหนา 

การยอมรับจากผูที่เขาทํางานดวยเชนกัน 

การเข้าสู่องค์กรมืออาชีพ
(Professional Organization)

การบริหารจัดการองคกรโดยพนักงานที่เปนมืออาชีพ 

ในรูปแบบที่เรียกวา “Professional Organization” เปน 

แนวทางการบริหารธุรกิจท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัว 

เติบโตอยางรวดเร็ว โดยปจจัยสําคัญของการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงานจากระบบเถาแกมุงสูความเปนมือ 

อาชีพ คือ การใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเปนหัวใจท่ีสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ ผู บริหารควรท่ีจะพิจารณาการบริหาร 

ทรพัยากรมนษุยในมมุมองสาํคัญ (Human Resource Focus) 

5 ดาน ดังนี้

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ

4. การพัฒนาคนใหมคีวามสามารถเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง 

5. การรักษาและสรางความผูกพันใหกับคนในองคกร 

 

1. การเลือกคนท่ีมีความสามารถและเหมาะสมกับ 

องคกร 

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวตองต้ังเปาหมายการคัดเลือก 

พนักงานใหชัดเจนวาตองการพนักงานที่มีความสมรรถนะ 

ความสามารถ (Competency) แบบใดทีจ่ะสามารถขบัเคล่ือน 

ใหองคกรเติบโตตอไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดําเนินการ 

หาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปจจุบัน 

และงานทีท่าทายในอนาคต นอกจากนีท้ีส่าํคญัอกีประการคอื 

การวิเคราะหกลุมงานที่เปนกลยุทธ (Strategic Job) ผู  

บริหารตองใหความสําคัญในการประเมิน Competency 

ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน Strategic Job ดวย 

และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ มนี้ ไม เหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองนําพนักงานจากภายนอกที่เปน 

Mid-Career เขามาในองคกรดวย

ตัวอยางเชน เครือเจริญโภคภัณฑหรือ CP ที่ปจุบัน 

มีบริษัทในกลุมมากกวา 200 บริษัท คนในวงการธุรกิจการคา 

จะรูวา ธนินท เจียรวนนท ซึ่งเปนผู นําเครือซีพีนั้นชอบ 

ชักชวนคนเกง คนมคีวามสามารถเขามารวมงาน ทกุครัง้ทีเ่ครอื 

ซีพีจะขยายกิจการไปทางใด ธนินทจะเปนผูเตรียมการเรื่อง 

คนลวงหนาดวยตนเองเสมอ ไมวาจะทาบทาม ชักชวนและ 

เชิญเขามทํางานดวย ธนินทไดพูดถึงเคล็ดลับในการเลือก 

คนเกงและมีความสามารถไววา การที่จะจางคนเกงนั้น อาจ 

จะพูดงายแตกลับทําไดยาก เพราะตองมีจังหวะ มีโอกาส 

ไมใชมีเงินแลวจะจางไดยังตองขึ้นกับจังหวะเวลา แตเมื่อเชิญ 

คนเกงเหลาน้ันเขามาแลว หมายความวาตัวเขาเองก็ตอง 

มัน่ใจและเชือ่ในตวัคนทีเ่ขาจางมา โดยไมเคยไปเขาไปควบคมุ 

ในเร่ืองหนาทีก่ารบรหิารทีค่นเหลาน้ันไดรบั ธนนิทมองวาสิง่ที่ 

คนเกงตองการมี 3 อยางคือ ขอทีห่นึง่ตองการอาํนาจ ขอท่ีสอง 

ตองการเกียรติ ขอที่สามถึงจะเปนเงิน เพราะคนเกงตองการ 

อํานาจไปแสดงความเกง ถาไมมีอํานาจก็ไมรูจะแสดงความ 

เกงนั้นไดอยางไร ธนินทใหอํานาจในการบริหารแตละบริษัท 

ในเครือ ผูบริหารของซีพีตองดําเนินธุรกิจแบบอิสระตอกัน 

แมแตเรือ่งของการลงทุน บรษิทัตองการเงนิทนุเทาไร มหีนีสิ้น 

เทาไร ในการกูเงินมาดําเนินงานของแตละบริษัทผูบริหาร 

แตละบริษัทสามารถกูเงินไดอยางอิสระ และธนาคารผูใหกู 

ตองพจิารณาเองวาบรษัิทมเีงินจดทะเบยีนพอหรอืไม หน้ีสินตอ 

ผูถือหุนเปนอยางไร  ใหธนาคารเปนผูพิจารณาเองวาควร 

อนุมัติหรือไม โดยไมเกี่ยวของกับชื่อของเครือซีพี ดังที่เห็นวา 

กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทหนึ่งในเครือซีพี ได 

ตดัสินใจเขาซือ้หุน บมจ.สยามแมคโคร โดยเปนดีลท่ีมลูคาสูงถงึ 

1.89 แสนลานบาท

นอกจากนั้น ธนินท ยังมีเคล็ดลับในการเลือกผูบริหาร 

ที่นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง เขามีแนวคิดวาคนเกงคนเดียว แต 

หากขาดทีมสนับสนุนนั้นยอมทําอะไรไมได ดังนั้นผูท่ีมีความ 

สามารถอยางแทจริงจึงไดแกผูที่สรางทีมงานที่เขมแข็งขึ้นมา

ไดสําเร็จ ธนินทจึงใหความสําคัญกับการสรางทีม โดยมีหลัก 

ในการเลือกสรรผูที่จะเขามารวมงานดานบริหาร คือ ประการ 

แรก จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสูง ประการที่สอง ตอง 

เลือกผูที่มีความขยัน ประการที่สามจะตองเลือกผูที่มีความ 

อดทน ประการที่สี่จะตองเลือกผูที่มีความพยายามสูง และ 

ประการสุดทายจะตองเลือกผูบริหารที่ไมเห็นแกตัว ธนินท 

มองวาการที่บุคคลจะเจริญในหนาท่ีการงานไดนั้น จะตองมี 

องคประกอบคือ หนึ่งตองมีโอกาส สองตองมองจุดเดนของ 

ผูอื่น สาม ตองเปนคนมีจิตใจใหอภัยไมอาฆาต สี่ ตองหา 

ปมดอยของตนเอง หา ตองรูจักเปรียบเทียบ

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นวาผูนําในธุรกิจครอบครัว 

ตองรูจักท่ีจะเลือกคนท่ีมีความสามารถเขามารวมงาน และ 

ตองรูดวยวาคนเกงลักษณะไหนที่เหมาะสมกับองคกร เมื่อ 

ตัดสินใจเลือกแลวก็ควรใหอํานาจในการบริหารแกคนเกง 

เหลานั้นอยางเต็มที่

2. การบริหารคนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการ 

ดําเนินธุรกิจ

ผูบริหารควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ (Role  

and Responsibility) ของตําแหนงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

มีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ และ 

ความคาดหวังท่ีองคกรมีตอตัวพนักงาน รวมถึงตองประเมิน 

การทํางานโดยใชตัวชี้วัดที่สะทอนผลงาน เชน KPI, BSC 

เปนตน

กระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจ คือ 

การวางแผนกําลังคนและทักษะความชํานาญของพนักงาน 

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อการเติบโตในอนาคต 

เรียกไดวาเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติหมาะสม ในจํานวนที่ 

เหมาะสม ในเวลาและตําแหนงที่เหมาะสม โดย เดล บิช 

ไดนําเสนอกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้

จากรูปภาพ 10.1 เดลบีช(Beach 1985:112) อธิบาย 

ขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนทรัพยากรมนุษยของเดลบีช 

ดังนี้ 

1. ศึกษาเปาหมายและการวางแผนองคกร โดยการ 

ศึกษาถึงแผนกลยุทธขององคกร นโยบายสาธารณะที่เกี่ยว 

ของกับพนักงาน เชน นโยบายคาแรง สวัสดิการตามกฎหมาย 

แรงงาน เปนตน แนวโนมของสังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี โครงการตางๆที่ดําเนินไปตามชวงเวลาตางๆ

2. สํารวจกําลังทรัพยากรมนุษยที่มีอยู ในปจจุบัน  

องคกรตองสํารวจทักษะของคนที่มีอยู จํานวนกําลัง ท่ีจัด 

กลุมตามงาน ตามฝาย ระดับองคกร สถานที่ทํางาน อายุการ 

ศึกษา การฝกอบรม และผลการปฏิบัติงาน

3. ทํานายกําลังทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดย (1) 

พิจารณาจํานวนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (2) ทํานายความ 

ตองการกําลังคนในอนาคต (3)เปรียบเทียบความตองการ 

(Demand) กับ อุปทาน (Supply) โดยการเปรียบเทียบ ขอ 

1 กับ ขอ 2

4. นําแผนไปปฏิบัติ  โดยดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

บรรจุ ประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนเสนทางอาชีพ โดย 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง ปลดออก ฝกอบรม และพัฒนา สราง 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนในองคการ (How moti-

vate people?)

วิเศษ  วิศิษฏวิญู รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท 

ซีพีคาปลีกและการตลาด จํากัด ไดกลาวถึงหลักบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยแบบใชหลัก 4 ใจ ซึ่งหลักในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษยที่ถูกนํามาใชเปนหลักตามธรรมชาติ คือการ 

เรียนรูธรรมชาติของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานได 

เปนอยางดแีละมปีระสทิธิภาพ เนือ่งจากทุกคนมคีวามตองการ 

และมเีปาหมายชวีติทีแ่ตกตางกนั บางคนอาจมเีปาหมายชวิีต 

อยูที่ความรํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย บางคนอาจมีเปาหมาย 

ชวีติอยูท่ีการมชีือ่เสยีง มเีกยีรติประวติัเปนทีย่อมรบัของสังคม 

บางคนอาจตองการใชชีวิตที่มีโอกาสคนหาสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

หรือบางคนอาจตองการใชชีวิตอยางสมถะ เหลานี้ลวนเปน 

ความแตกตางของแตละปจเจกบุคคล

นอกจากน้ันก็ยังมรีะดบัสงูตํา่ทีม่ากนอยแตกตางกนัดวย 

แตจุดหมายปลายทางไมแตกตางกันมากนัก นั่นก็คือความสุข 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี หากพนักงานเหลานี้พบวาสิ่งที่ 

องคกรไดบริหารจัดการเปนเสนทางเดียวกับส่ิงที่จะนําพาเขา

ไปสูความตองการและเปาหมายชวีตินัน้ ทกุสิง่ทกุอยางกเ็กดิขึน้ 

เองตามธรรมชาติ ดวย “ใจ” ที่เต็มเปยมดวยพลัง

หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ของแบบใช้หลัก 4 ใจ คือ

เขาใจ มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งทางสรีระ 

สติปญญาและจิตใจ เราจึงจําเปนจะตองเขาใจเขา ไมวาจะ 

เปนจุดเดน จุดดอย ความรู ความสามารถ จริต อุดมการณ 

ความคิด พื้นฐานครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย การเขาใจ 

ความแตกตางของมนุษย ทําใหนายจางสามารถเลือกมอบ 

หมายหนาท่ีการงานใหถูกตองกับคนแตละประเภท เปนการ 

นําเอาความรู  ความสามารถ ความเกงกาจของพนักงาน 

แตละคนออกมาใชใหไดผลอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ 

หลีกเลี่ยงการมอบหมายงานใหกับคนที่ไมสามารถทํางานนั้น 

เพื่อจะไดไมเกิดผลลัพธอันไมพึงประสงคขึ้นได คนที่ไดมี 

โอกาสทํางานในสิ่งที่ตนรัก ตนถนัด ยอมจะทํางานนั้นอยาง 

มีความสุขและไดผลงานที่มีคุณภาพ

จูงใจ มนุษยทุกคนมีความสุขใจหรือความสะดวกใจ 

ที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนอยไมเทากัน เราเรียกขอบเขต 

ความสะดวกใจนั้นวา “Comfort Zone” เมื่อเราเขาใจเขา 

ดีแลว เราก็จะรูวา “Comfort Zone” ของเขาวามากนอย 

เพียงใด และจะดีขึ้นมากถาคนเรามี “Comfort Zone” 

ท่ีใหญข้ึนเร่ือยๆ เมื่อเวลาผานไป ศักยภาพในการทําส่ิงหนึ่ง 

สิ่งใดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ การจูงใจนี้จึงประกอบดวย 5 ความ 

กลา กลาวคือ กลาเรียนรู กลาคิด กลานําเสนอ กลาทํา และ 

กลารับผดิชอบ ปจจุบันความรูและวทิยาการตางๆ ไดถูกคนคิด 

ข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ประกอบกบัการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผ์ล 

มีความซับซอนยิ่งข้ึน จําเปนจะตองใชความรูท่ีผสมผสานกัน 

หลายแขนง (Multidisciplinary Knowledge) วศิวกรอาจจะ 

ตองใชความรูดานบญัชีการเงนิหรอืวทิยาศาสตรอาหารเพิม่เตมิ 

นักการตลาดอาจจะตองใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพิ่มเติม เปนตน การจูงใจใหกลาท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง 

ไมถนดั จะทาํใหวนัหนึง่สิง่นัน้กลายเปนสิง่ทีรู่และถนัดขึน้มาได 

ขอบเขตความสะดวกใจในความรูก็จะกวางใหญขึ้น รูมาก 

กม็วีตัถดุบิในการคดิมาก สามารถจงูใจใหคนเกงเหลานีก้ลาคิด 

และกลาทีจ่ะนาํความคดินัน้มาแลกเปลีย่นกบัคนอืน่ในองคกร 

ความคิดนั้นอาจเอื้อประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทํางานใหกับผูอื่นก็ได เมื่อความมั่นใจในสิ่งที่คิดมีมากขึ้น 

ขอบเขตความสะดวกใจในการนําเสนอก็ใหญข้ึน และก็จะ 

พฒันาจากความกลาเสนอไปสูความกลาทําและกลารบัผดิชอบ 

ในที่สุด องคกรจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหเขาเหลานี้ไดเกิด 

แรงจูงใจและจัดระบบคาตอบแทน

5. ตรวจสอบและปรับปรุงแผน โดยการวัดความ 

กาวหนาในการปฎิบัติแผน เปรียบเทียบแผนกับการปฎิบัติ 

ดําเนินการปรับปรุงแผนใหมีความสม 

จากภาพ 10.2 แสดงกรอบความคิดเพื่อวิเคราะห 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยทุธศาสตร วามคีวามเช่ือมโยง 

ระหวาง 2 มิติคือ 

1. มิติเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

2. มิติของกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปนการวิเคราะหสมรรถนะ และผลงานขององคกรตาม 

หลักการบริหารที่ยึด พันธกิจ วิสัยทัศน และ กลยุทธ

5 ความกลานี้ ผลลัพธอาจมีถูกมีผิดได ถูกเปนพลังใจ ผิดเปน 

ครู และจะถูกนําไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป แตจะตอง 

ไมถูกนํามาเปนอุปสรรคปดกั้นความกลานี้ไป

สานใจ ในองคกรประกอบดวยคนจํานวนมาก มีหนาที่ 

แตกตางกันไป หากไดนําเอาความรูความสามารถของแตละ 

คนมาเกื้อกูลกันจะเกิดพลังข้ึนอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนท่ี 

จะตองมกีารสงเสรมิการทาํงานเปนทมี ดวยการจดัการทมีงาน 

ขามสายงานที่มีเปาหมายรวมกัน นอกจากการทํางานเปนทีม 

โดยมี “งาน” เปนตัวสานใจแลว ยังสามารถใช “ความชอบ” 

ที่เหมือนกันของแตละคนมาเปนตัวสานใจโดยผานการทํา 

กิจกรรมรวมกัน อาทิ คนที่ชอบเลนดนตรี เมื่อองคกรจัดให 

มีชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรีครบครัน พวกเขาเหลานั้นก็จะ 

มารวมตวักันเลนดนตรใีนเวลาทีเ่วนวางจากการทาํงานได คน 

ใดคนหนึ่งอาจมีหลาย “ความชอบ” ก็อาจรวมกิจกรรม 

กับคนไดหลายกลุม จึงเปนการขยายขอบขายการสานใจ 

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น การทํางานเปนทีมและการทํากิจกรรม 

รวมกันยังชวยสงเสริมใหเกิดการ “เขาใจ” และการ “จูงใจ”  

ใน 2 ขอแรกเปนลูกโซตอเนื่องกันไปกับคนอื่นๆ อีกดวย

ไดใจ องคกรท่ีมีความยั่งยืนจะตองเปนองคกรท่ีมีชีวิต 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ 

เปล่ียนแปลงไป และแนนอนวาในทุกชวงเวลาที่ผานไปจะ 

มีอุปสรรคอยูบาง แตสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวใหทุกคนในองคกร 

รวมแรงรวมใจในการฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได มีทุกข 

รวมตาน มีสุขรวมเสพ ก็ดวยใจที่ “รักและผูกพัน” ตอองคกร 

เสมือนครอบครัวเดียวกัน ผูอาวุโสมากกวาจะตองมีความ 

เมตตา ผูอาวุโสนอยกวาจะตองมีความนับถือ โดยทุกๆคน 

เปนแบบอยางที่ดี(Role Model)  ตอกันและกัน

หลัก  4 ใจ  นี้ มีเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชวยใหบรรลุ 

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั่นก็คือ “การส่ือสารเพ่ือ 

ความเขาใจในองคกร” การสื่อสารภายในองคกรเราทําได 

หลายชองทาง และหลายสื่อ อาทิ การติดประกาศ วิทยุ 

เสียงตามสาย Digital Signage เว็ปไซต การประชุม การ 

สัมมนา เปนตน รวมถึงการใชหองสนทนาในระบบสื่อสาร 

บนสงัคมออนไลนตางๆ ทัง้นี ้การสือ่สารทัง้หมดมจีดุมุงหมาย 

เพื่อความเขาใจรวมกันในองคกร ตั้งแตปรัชญาในการดําเนิน 

ธุรกิจ คานิยมองคกร วิสัยทัศน เรื่อยมาจนถึงสวนที่ยอยที่สุด 

ในระดับบุคคลที่ทุกคนจะทราบถึงบทบาท หนาที่ และ KPI 

ของตนเอง

ผูบริหารธุรกิจครอบครัวยังตองใหความสําคัญในเรื่อง 

ของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย 

ปรับรูปแบบใหเปนไปตามแนวคิดของการจายคาตอบแทน 

ตาม Performance เปนหลัก (Performance Base Pay) 

ในอดีตที่ผานมาองคกรที่รูปแบบเปนครอบครัวจะเนนใน 

เรื่องการจายคาตอบแทนใหตามระยะเวลาการทํางาน ยิ่งอยู 

นานจายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานคาจาง

อยางไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไมกอใหเกิดแรงจูงใจกับ

พนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจายคาตอบแทน 

ตามผลการปฏิบัติงานจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยองคกรควรจะ 

ปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนด 

โครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจน เพื่อสามารถใชคากลาง 

(Midpoint) มาบรหิารคาจางเพือ่จูงใจใหพนกังานสรางผลงาน 

ที่โดดเดน

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเนื่อง 

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมายท่ีจะเติบโตมากขึ้นใน 

อนาคต หมายความวาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 

อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมีคนเกงถือไดวาเปนขอ 

ไดเปรยีบดานปจจยัทีจ่ะเตบิโต ความสามารถของพนกังานใน 

องคกรที่สูงขึ้นยอมทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและ 

ผลิตผลเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นผูบริหารธุรกิจครอบครัวตอง 

ใหความใสในในการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนกังาน 

อยูเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผูบริหารตองใหความ 

สําคัญในเรื่องของการนําแนวทาง Competency based 

Development มาใช โดยการกําหนดความสามารถ 

ดังกลาวอาจเริ่มตนในระดับ Core และ Function เริ่มตน 

จากตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจกอน 

เปนเบื้องตน อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากน้ันเปนเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่ง 

หลายองคกรจะใหความสําคัญกับรูปแบบของ Classroom 

training เปนหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาด 

กลางสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ 

การใชผูเชี่ยวชาญในองคกรเองมาเปนผูสอน On the job 

training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เปนตน 

และที่สําคัญตองสามารถประเมินความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนของ

พนักงานได ตองเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development 

Progress) โดยเฉพาะตําแหนงงานที่มีความสําคัญในการ 

ขับเคล่ือนธุรกิจดังท่ีกลาวมาในขางตน ในฉบับหนา ผมจะ 

มาตอถึงกระบวนการเรียนรู โปรดติดตามครับ

 

อางอิง

ทศ คณนาพร. 2553. สรางธุรกิจใหรํ่ารวยแบบยั่งยืน 

ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตลเจาสัวธนินท เจียรวนนท. 

แฮปปบุค.

อาภรณ ภูวิทยพันธ. 2550. HR for non-HR. เอช อาร 

เซนเตอร.

บวรนันท ทองกัลยา. HR Focus from Family to 

Professional Organization [ออนไลน]: ไดจาก       http:// 

hr.payap.ac.th/km/index.php?option=com_kunena 

&catid=14&id=49&Itemid=44&view=topic

เคลด็ลบั 4 ใจ บรหิารทรพัยากรมนษุย ดเียีย่ม [ออนไลน]: 

ไดจาก

http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid=1358781294&grpid=03&catid=03

การวางแผนทรัพยากมนุษย [ออนไลน]: ไดจาก

http://library.uru.ac.th/bookonline/books/-

bookonline36-4.pdf

การบริหารค  าจ  างและผลตอบแทนการทํางาน 

[ออนไลน]: ไดจาก  

http://www.na-vigator.com/human-resource- 

management/promotion-salary/134-pay-per-   

performance

รุงฤด ีกิจควร.การพฒันาทรพัยากรมนุษยคืออะไร พฒันา 

ทําไม ทําไมตองพัฒนา [ออนไลน]: -

กลยทุธซพีแีทก็ทมีเซเวน-แมค็โคร "ธนนิท"โยกกาํไรจาย 

ดบ.กู1.7แสนล. [ออนไลน] ไดจาก: http://www.prachachat 

.net/news_detail.php?newsid=1367207518 
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ทำความรู้จักที่มา 
การศึกษา 
และครอบครัว

คุณสมัชญ ยงศิริ หรือ ชื่อเลน นิค 
เปนชาวฉะเชิงเทราแตกําเนิด จึงศึกษา 
ภายในจังหวัดตั้งแตระดับประถม จาก 
โรงเรียนเซ็นหลุยส ฉะเชิงเทรา สูระดับ 
มัธยมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา จ.ชลบุรี กอนสอบเอ็นทรานสติด 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาเอกดาน 
การออกแบบ ขณะที่เรียนจบ คุณนิค 
อายุ 22 – 23 ปเชนเดียวกับหลายๆคน 
แตอาจแตกตางกันตรงท่ีสถานท่ีแหง 
แรกท่ีตองใชวิชาความรูทํางานจริงคือ 
ที่เมืองปะเต็ง เมียนมาร เพราะมีเหตุ 
ใหตองไปดูแลการกอสรางโรงสีขาว ที่ 
ครอบครัวรวมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร 
แทนพี่ชายที่ขณะนั้นประสบอุบัติเหตุ 
ตองเดนิทางกลบัไทย สวนคุณนคิคอื ผูที่ 

ครอบครัวสงไปคุมงานกอสรางแทน 
และตองทํางานตอเนื่องถึง 2 ป

“ผมยอมรับวา ชีวิตการทํางานที่ 
เมอืงปะเตง็ ซึง่หางจากเมอืงหลวงยางกุง 
5 ช่ัวโมงถาเดินทางทางรถยนตไมได 
สะดวกสบาย เพราะการใชชิวิตจะ 
ลาหลังไปประมาณ 30 ป แตท่ีนี่ให 
ประสบการณการทํางาน ใหความอดทน  
หลังวางระบบการทํางานสําเร็จจึง 
กลับมาชวยธุรกิจโรงสีของครอบครัว 
รับผิดชอบดูแลเคร่ืองจักรท้ังหมดได 
อยางไมมีปญหา”

แม้ความรับผิดชอบ 
ธุรกิจครอบครัวจะมาก 
แต่การมีเพื่อน มีสังคม 
ก็จำเป็น

หลังเดินทางกลับจากเมียนมาร 
คุณนิคไดรับผิดชอบดานเครื่องจักร 
และธุรกิจของโรงสีที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

และสวน จ.อุตรดิตถ เปนโรงสีที่รวมทุน 
ซึ่งที่นี่นอกจากโรงสีขาวแลว ยังมีโรง 
ไฟฟา Biomass เพื่อใชผลิตกระแส 
ไฟฟาจากแกลบของเหลอืจากการสขีาว 
นํากลับมาใช ประโยชนในการผลิต 
กระแสไฟฟาและภายในโรงสีขาว ใน 
ระบบ cogeneration สวนที่ผลิตเหลือ 
ไปขายใหแกการไฟฟาอีกดวย ซึ่งธุรกิจ 
ก็ไปไดในระดับหนึ่งท่ียังมีผลกระทบ 
จากดชันรีาคาขาว ทาํใหคณุนคิวางแผน 
เดินหนาหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหแก 
สินคาเกษตรตอไป

รับตำแหน่ง
ประธานใหม่ YEC 
เพราะความสามารถ 
เข้าตากรรมการ

เพราะหางหายจากบานเกิดไป 
ทํางานที่เมียนมาร 2 ป ทําใหเขาสนใจ 
หาเพือ่นนกัธรุกิจ ประกอบกบัไดมโีอกาส 

เขาอบรมกับ สสว.รวมกับ YEC หลาย 
จังหวัด ไดเห็นวา YEC ทุกคนตางรูจัก 
กันหมดทั้งที่อยูในจังหวัดตางกันจึงเปน 
แรงบนัดาลใจทีอ่ยากไดความรู และเพ่ือน 
ในเวลาเดียวกัน จึงสมัครเขารวม YEC 

“เพราะขณะน้ันประธาน YEC 
จั งหวัดฉะเชิ ง เทราไม สะดวกร วม 
กจิกรรม กบั สสว. ผมจงึอยากชวยเหลอื 

ในฐานะเจาบานตอนรับ และพาเที่ยว 
สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด อาจเขาตาพี่ๆ 
YEC จังหวัดตาง ๆ จึงชวนใหเขาสมัคร 
เปนประธาน YEC เปนเหตุที่มาของการ 
สมัคร และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 
4 เมื่ออายุ 27 ป ซ่ึงถือวานอยสุดเมื่อ 
เทียบกับประธานจังหวัดอื่น”

ผลงานไฮไลท์ในฐานะ 
ประธาน เพิ่มสมาชิก 
จาก 5 คน เป็น 30 คน

หลังรับตําแหนง สิ่งแรกท่ีคุณนิค 
ทําคือ ติดตอหาสมาชิกทั้งหมด 20 คน 
ขณะนั้น แตมีผูตอบรับเพียง 5 คน รวม 
ทานประธานคนเดมิ จงึเปนท่ีมาของการ 
แกปญหาเรื่องสมาชิก โดยทําการรับ 

สมคัรเพิม่จากจาํนวนสมาชกิเดิม ไดเพิม่ 
เปน 7 คน รวมกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด คือ งานหอการคาแฟร งาน 
เดนิว่ิงสมาธิวิสาขะพุทธบชูา งานบริจาค 
เลือด และรวมถึงเขารวมอบรมตางๆที่ 
จัดในจังหวัด หลังจากนั้นจึงไดขยาย 
จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน โดยวาง 
เกณฑวา ผูสมคัรตองมีธรุกจิ มคุีณสมบัติ 
เหมาะสม มีภาพลักษณดี ที่เชื่อไดวาจะ 
ทํางานจิตอาสาไดจริง และเปนคนดี 

ผลงานไฮไลทคอื การนําทีมสมาชกิ 
จัด 2 กิจกรรมใหญ ไดแก การจัด 
คอนเสิรตการกุศล หารายไดสมทบทุน 
โครงการฝายมีชีวิตตามนโยบายของ 

ทานผูวาราชการจังหวัดในชวงนั้น และ 
การจัดแขงขันฟุตบอลมหากุศล นํา 

รายไดจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหแก 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด

อายุน้อย เป็นอุปสรรค 
หรือ โอกาสในการ 
ทำงานในฐานะประธาน

คุณนิคยอมรับวา อุปสรรคก็มีบาง 

เพราะสวนตัวเปนคนขีเ้กรงใจ บางอยาง 
กล็งมอืทาํเอง แทนจะใหสมาชกิชวย แต 

ขอดก็ีคือ การเปนประธานอายนุอย เวลา 
เขาพบผูใหญหอการคาใหญ หอการคา 
จงัหวดั หรอื หนวยราชการ เมือ่นอบนอม 
เขาหา ก็จะไดรับความยินดีชวยเหลือ 
รวมมือเปนอยางดี 

“ผมถือวา อายุเปนจุดออน ที่ 
กลายเปนจุดแข็งของผม”

จากใจถึงประธาน YEC 
ฉะเชิงเทราคนใหม่

เน่ืองจากฉะเชิงเทราเปนจังหวัด 
หนึ่งในนโยบาย EEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก และอนาคตยังตอง 
เติบโตไปมากกวานี้ ดังนั้นคุณนิคจึง 
อยากฝากใหชาวฉะเชิงเทรารวมกลุม 
กันอย างจริงจัง เพื่อร วมกันพัฒนา 
จังหวัดใหกาวไปขางหนาตอไป

“สวนใหญผมเปนประธานท่ีหา 
โอกาสไปดงูานของประธาน YEC จังหวดั 
อื่นๆ จึงไดความรูมามากมาย เพ่ือมา 

ปรับใชในการพัฒนาตัวเรา 
“และสมาชิก YEC ของเรา ผม 

อยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่ๆ YEC 
ทุกคนที่ทําใหผมไดสัมผัสถึงคําวา YEC 
อยางแทจริง”

บทสัมภาษณของคุณนิค สมัชญ 
ยงศิริ สะทอนใหเห็นวา อายุไมใช  

ตัวแปรสําคัญในการรวมงานกับ YEC 
หรือแมแตการรับตําแหนง ประธาน 
ที่ตองเปนผู นําใหสมาชิกท่ีอาจมีอายุ 
มากกวากต็าม แตการเปนผูบรหิาร เปน 
คนรุนใหมที่มีความออนนอม ถอมตน 
ตางหากคือ Key success Factor 
สําหรับการดํารงอยูในสังคมไทย
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สมัชญ์ ยงศิริ
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
รุ่น 4 ส่งไม้ต่อรุ่น 5

ª‹Ç§¹Õé ¨Ðà»š¹ª‹Ç§àÇÅÒà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹µíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹ YEC ÊÙ‹¤¹ãËÁ‹ÃØ‹¹µ‹Íä» àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº ¤Ø³ÊÁÑªÞ� Â§ÈÔÃÔ 
·ÒÂÒ·à¨ŒÒ¢Í§âÃ§ÊÕ »ÃÐ¸Ò¹ YEC ËÍ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ÃØ‹¹ 4 ·ÕèàÃÒàÇÕÂ¹ÁÒ¾º¡Ñ¹àÁ×èÍà¢ÒËÁ´ÇÒÃÐ¾Í´Õ 
áµ‹ÂÑ§ÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ ¹‹ÒÍÑ¾à´·¢Í§»ÃÐ¸Ò¹¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô̈ Ë¹Ø‹Á¹ŒÍÂ áµ‹¼Å§Ò¹»̃§ à¾ÃÒÐ»ÃÐ¸Ò¹¹Ô¤ÊÒÁÒÃ¶ 

¾ÅÔ¡ Ǿ̈ Í‹Í¹ãËŒ¡ÅÒÂà»š¹ Ǿ̈ á¢ç§ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ä Œ́ÊíÒàÃç̈  ̈ Ò¡¡ÒÃà»š¹»ÃÐ¸Ò¹·ÕèÍÒÂØ¹ŒÍÂ ã¹¡ÅØ‹ÁºÃÃ´Ò»ÃÐ¸Ò¹ YEC ́ ŒÇÂ¡Ñ¹ 
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ทำความรู้จักที่มา 
การศึกษา 
และครอบครัว

คุณสมัชญ ยงศิริ หรือ ชื่อเลน นิค 
เปนชาวฉะเชิงเทราแตกําเนิด จึงศึกษา 
ภายในจังหวัดตั้งแตระดับประถม จาก 
โรงเรียนเซ็นหลุยส ฉะเชิงเทรา สูระดับ 
มัธยมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา จ.ชลบุรี กอนสอบเอ็นทรานสติด 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาเอกดาน 
การออกแบบ ขณะที่เรียนจบ คุณนิค 
อายุ 22 – 23 ปเชนเดียวกับหลายๆคน 
แตอาจแตกตางกันตรงที่สถานที่แหง 
แรกท่ีตองใชวิชาความรูทํางานจริงคือ 
ท่ีเมืองปะเต็ง เมียนมาร เพราะมีเหตุ 
ใหตองไปดูแลการกอสรางโรงสีขาว ที่ 
ครอบครัวรวมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร 
แทนพี่ชายที่ขณะนั้นประสบอุบัติเหตุ 
ตองเดนิทางกลบัไทย สวนคุณนคิคอื ผูที่ 

ครอบครัวสงไปคุมงานกอสรางแทน 
และตองทํางานตอเนื่องถึง 2 ป

“ผมยอมรับวา ชีวิตการทํางานท่ี 
เมอืงปะเตง็ ซึง่หางจากเมอืงหลวงยางกุง 
5 ชั่วโมงถาเดินทางทางรถยนตไมได 
สะดวกสบาย เพราะการใชชิวิตจะ 
ลาหลังไปประมาณ 30 ป แตที่นี่ให 
ประสบการณการทํางาน ใหความอดทน  
หลังวางระบบการทํางานสําเร็จจึง 
กลับมาชวยธุรกิจโรงสีของครอบครัว 
รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรทั้งหมดได 
อยางไมมีปญหา”

แม้ความรับผิดชอบ 
ธุรกิจครอบครัวจะมาก 
แต่การมีเพื่อน มีสังคม 
ก็จำเป็น

หลังเดินทางกลับจากเมียนมาร 
คุณนิคไดรับผิดชอบดานเครื่องจักร 
และธุรกิจของโรงสีที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

และสวน จ.อุตรดิตถ เปนโรงสีที่รวมทุน 
ซึ่งที่นี่นอกจากโรงสีขาวแลว ยังมีโรง 
ไฟฟา Biomass เพื่อใชผลิตกระแส 
ไฟฟาจากแกลบของเหลอืจากการสขีาว 
นํากลับมาใช ประโยชนในการผลิต 
กระแสไฟฟาและภายในโรงสีขาว ใน 
ระบบ cogeneration สวนที่ผลิตเหลือ 
ไปขายใหแกการไฟฟาอีกดวย ซึ่งธุรกิจ 
ก็ไปไดในระดับหนึ่งท่ียังมีผลกระทบ 
จากดชันรีาคาขาว ทาํใหคณุนคิวางแผน 
เดินหนาหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหแก 
สินคาเกษตรตอไป

รับตำแหน่ง
ประธานใหม่ YEC 
เพราะความสามารถ 
เข้าตากรรมการ

เพราะหางหายจากบานเกิดไป 
ทํางานที่เมียนมาร 2 ป ทําใหเขาสนใจ 
หาเพือ่นนกัธรุกจิ ประกอบกบัไดมีโอกาส 

เขาอบรมกับ สสว.รวมกับ YEC หลาย 
จังหวัด ไดเห็นวา YEC ทุกคนตางรูจัก 
กันหมดทั้งที่อยูในจังหวัดตางกันจึงเปน 
แรงบนัดาลใจท่ีอยากไดความรู และเพ่ือน 
ในเวลาเดียวกัน จึงสมัครเขารวม YEC 

“เพราะขณะนั้นประธาน YEC 
จั งหวัดฉะเชิ ง เทราไม สะดวกร วม 
กจิกรรม กบั สสว. ผมจงึอยากชวยเหลอื 

ในฐานะเจาบานตอนรับ และพาเที่ยว 
สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด อาจเขาตาพี่ๆ 
YEC จังหวัดตาง ๆ จึงชวนใหเขาสมัคร 
เปนประธาน YEC เปนเหตุที่มาของการ 
สมัคร และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 
4 เมื่ออายุ 27 ป ซ่ึงถือวานอยสุดเมื่อ 
เทียบกับประธานจังหวัดอื่น”

ผลงานไฮไลท์ในฐานะ 
ประธาน เพิ่มสมาชิก 
จาก 5 คน เป็น 30 คน

หลังรับตําแหนง ส่ิงแรกท่ีคุณนิค 
ทําคือ ติดตอหาสมาชิกทั้งหมด 20 คน 
ขณะนั้น แตมีผูตอบรับเพียง 5 คน รวม 
ทานประธานคนเดิม จงึเปนทีม่าของการ 
แกปญหาเรื่องสมาชิก โดยทําการรับ 

สมคัรเพ่ิมจากจาํนวนสมาชกิเดิม ไดเพิม่ 
เปน 7 คน รวมกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด คือ งานหอการคาแฟร งาน 
เดนิวิง่สมาธวิิสาขะพทุธบชูา งานบรจิาค 
เลือด และรวมถึงเขารวมอบรมตางๆที่ 
จัดในจังหวัด หลังจากนั้นจึงไดขยาย 
จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน โดยวาง 
เกณฑวา ผูสมคัรตองมีธรุกจิ มคุีณสมบัติ 
เหมาะสม มีภาพลักษณดี ที่เชื่อไดวาจะ 
ทํางานจิตอาสาไดจริง และเปนคนดี 

ผลงานไฮไลทคอื การนําทีมสมาชกิ 
จัด 2 กิจกรรมใหญ ไดแก การจัด 
คอนเสิรตการกุศล หารายไดสมทบทุน 
โครงการฝายมีชีวิตตามนโยบายของ 

ทานผูวาราชการจังหวัดในชวงนั้น และ 
การจัดแขงขันฟุตบอลมหากุศล นํา 

รายไดจัดซ้ืออุปกรณการแพทยใหแก 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด

อายุน้อย เป็นอุปสรรค 
หรือ โอกาสในการ 
ทำงานในฐานะประธาน

คุณนิคยอมรับวา อุปสรรคก็มีบาง 

เพราะสวนตัวเปนคนข้ีเกรงใจ บางอยาง 
กล็งมอืทาํเอง แทนจะใหสมาชกิชวย แต 

ขอดก็ีคือ การเปนประธานอายนุอย เวลา 
เขาพบผูใหญหอการคาใหญ หอการคา 
จงัหวดั หรอื หนวยราชการ เมือ่นอบนอม 
เขาหา ก็จะไดรับความยินดีชวยเหลือ 
รวมมือเปนอยางดี 

“ผมถือวา อายุเปนจุดออน ที่ 
กลายเปนจุดแข็งของผม”

จากใจถึงประธาน YEC 
ฉะเชิงเทราคนใหม่

เนื่องจากฉะเชิงเทราเปนจังหวัด 
หนึ่งในนโยบาย EEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก และอนาคตยังตอง 
เติบโตไปมากกวานี้ ดังนั้นคุณนิคจึง 
อยากฝากใหชาวฉะเชิงเทรารวมกลุม 
กันอย างจริงจัง เพื่อร วมกันพัฒนา 
จังหวัดใหกาวไปขางหนาตอไป

“สวนใหญผมเปนประธานที่หา 
โอกาสไปดงูานของประธาน YEC จงัหวดั 
อื่นๆ จึงไดความรูมามากมาย เพื่อมา 

ปรับใชในการพัฒนาตัวเรา 
“และสมาชิก YEC ของเรา ผม 

อยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพ่ีๆ YEC 
ทุกคนท่ีทําใหผมไดสัมผัสถึงคําวา YEC 
อยางแทจริง”

บทสัมภาษณของคุณนิค สมัชญ 
ยงศิริ สะทอนใหเห็นวา อายุไมใช  

ตัวแปรสําคัญในการรวมงานกับ YEC 
หรือแมแตการรับตําแหนง ประธาน 
ที่ตองเปนผู นําใหสมาชิกท่ีอาจมีอายุ 
มากกวากต็าม แตการเปนผูบรหิาร เปน 
คนรุนใหมที่มีความออนนอม ถอมตน 
ตางหากคือ Key success Factor 
สําหรับการดํารงอยูในสังคมไทย
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ทำความรู้จักที่มา 
การศึกษา 
และครอบครัว

คุณสมัชญ ยงศิริ หรือ ชื่อเลน นิค 
เปนชาวฉะเชิงเทราแตกําเนิด จึงศึกษา 
ภายในจังหวัดตั้งแตระดับประถม จาก 
โรงเรียนเซ็นหลุยส ฉะเชิงเทรา สูระดับ 
มัธยมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา จ.ชลบุรี กอนสอบเอ็นทรานสติด 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาเอกดาน 
การออกแบบ ขณะที่เรียนจบ คุณนิค 
อายุ 22 – 23 ปเชนเดียวกับหลายๆคน 
แตอาจแตกตางกันตรงท่ีสถานท่ีแหง 
แรกท่ีตองใชวิชาความรูทํางานจริงคือ 
ที่เมืองปะเต็ง เมียนมาร เพราะมีเหตุ 
ใหตองไปดูแลการกอสรางโรงสีขาว ที่ 
ครอบครัวรวมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร 
แทนพี่ชายที่ขณะนั้นประสบอุบัติเหตุ 
ตองเดนิทางกลบัไทย สวนคุณนคิคอื ผูที่ 

ครอบครัวสงไปคุมงานกอสรางแทน 
และตองทํางานตอเนื่องถึง 2 ป

“ผมยอมรับวา ชีวิตการทํางานที่ 
เมอืงปะเตง็ ซึง่หางจากเมอืงหลวงยางกุง 
5 ช่ัวโมงถาเดินทางทางรถยนตไมได 
สะดวกสบาย เพราะการใชชิวิตจะ 
ลาหลังไปประมาณ 30 ป แตท่ีนี่ให 
ประสบการณการทํางาน ใหความอดทน  
หลังวางระบบการทํางานสําเร็จจึง 
กลับมาชวยธุรกิจโรงสีของครอบครัว 
รับผิดชอบดูแลเคร่ืองจักรท้ังหมดได 
อยางไมมีปญหา”

แม้ความรับผิดชอบ 
ธุรกิจครอบครัวจะมาก 
แต่การมีเพื่อน มีสังคม 
ก็จำเป็น

หลังเดินทางกลับจากเมียนมาร 
คุณนิคไดรับผิดชอบดานเครื่องจักร 
และธุรกิจของโรงสีที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

และสวน จ.อุตรดิตถ เปนโรงสีที่รวมทุน 
ซึ่งที่นี่นอกจากโรงสีขาวแลว ยังมีโรง 
ไฟฟา Biomass เพื่อใชผลิตกระแส 
ไฟฟาจากแกลบของเหลอืจากการสขีาว 
นํากลับมาใช ประโยชนในการผลิต 
กระแสไฟฟาและภายในโรงสีขาว ใน 
ระบบ cogeneration สวนที่ผลิตเหลือ 
ไปขายใหแกการไฟฟาอีกดวย ซึ่งธุรกิจ 
ก็ไปไดในระดับหนึ่งท่ียังมีผลกระทบ 
จากดชันรีาคาขาว ทาํใหคณุนคิวางแผน 
เดินหนาหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหแก 
สินคาเกษตรตอไป

รับตำแหน่ง
ประธานใหม่ YEC 
เพราะความสามารถ 
เข้าตากรรมการ

เพราะหางหายจากบานเกิดไป 
ทํางานที่เมียนมาร 2 ป ทําใหเขาสนใจ 
หาเพือ่นนกัธรุกิจ ประกอบกบัไดมโีอกาส 

เขาอบรมกับ สสว.รวมกับ YEC หลาย 
จังหวัด ไดเห็นวา YEC ทุกคนตางรูจัก 
กันหมดทั้งที่อยูในจังหวัดตางกันจึงเปน 
แรงบนัดาลใจทีอ่ยากไดความรู และเพ่ือน 
ในเวลาเดียวกัน จึงสมัครเขารวม YEC 

“เพราะขณะน้ันประธาน YEC 
จั งหวัดฉะเชิ ง เทราไม สะดวกร วม 
กจิกรรม กบั สสว. ผมจงึอยากชวยเหลอื 

ในฐานะเจาบานตอนรับ และพาเที่ยว 
สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด อาจเขาตาพี่ๆ 
YEC จังหวัดตาง ๆ จึงชวนใหเขาสมัคร 
เปนประธาน YEC เปนเหตุที่มาของการ 
สมัคร และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 
4 เมื่ออายุ 27 ป ซ่ึงถือวานอยสุดเมื่อ 
เทียบกับประธานจังหวัดอื่น”

ผลงานไฮไลท์ในฐานะ 
ประธาน เพิ่มสมาชิก 
จาก 5 คน เป็น 30 คน

หลังรับตําแหนง สิ่งแรกท่ีคุณนิค 
ทําคือ ติดตอหาสมาชิกทั้งหมด 20 คน 
ขณะนั้น แตมีผูตอบรับเพียง 5 คน รวม 
ทานประธานคนเดมิ จงึเปนท่ีมาของการ 
แกปญหาเรื่องสมาชิก โดยทําการรับ 

สมคัรเพิม่จากจาํนวนสมาชกิเดิม ไดเพิม่ 
เปน 7 คน รวมกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด คือ งานหอการคาแฟร งาน 
เดนิว่ิงสมาธิวิสาขะพุทธบชูา งานบริจาค 
เลือด และรวมถึงเขารวมอบรมตางๆที่ 
จัดในจังหวัด หลังจากนั้นจึงไดขยาย 
จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน โดยวาง 
เกณฑวา ผูสมคัรตองมีธรุกจิ มคุีณสมบัติ 
เหมาะสม มีภาพลักษณดี ที่เชื่อไดวาจะ 
ทํางานจิตอาสาไดจริง และเปนคนดี 

ผลงานไฮไลทคอื การนําทีมสมาชกิ 
จัด 2 กิจกรรมใหญ ไดแก การจัด 
คอนเสิรตการกุศล หารายไดสมทบทุน 
โครงการฝายมีชีวิตตามนโยบายของ 

ทานผูวาราชการจังหวัดในชวงนั้น และ 
การจัดแขงขันฟุตบอลมหากุศล นํา 

รายไดจัดซ้ืออุปกรณการแพทยใหแก 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด

อายุน้อย เป็นอุปสรรค 
หรือ โอกาสในการ 
ทำงานในฐานะประธาน

คุณนิคยอมรับวา อุปสรรคก็มีบาง 

เพราะสวนตัวเปนคนขีเ้กรงใจ บางอยาง 
กล็งมอืทาํเอง แทนจะใหสมาชกิชวย แต 

ขอดก็ีคือ การเปนประธานอายนุอย เวลา 
เขาพบผูใหญหอการคาใหญ หอการคา 
จงัหวดั หรอื หนวยราชการ เมือ่นอบนอม 
เขาหา ก็จะไดรับความยินดีชวยเหลือ 
รวมมือเปนอยางดี 

“ผมถือวา อายุเปนจุดออน ที่ 
กลายเปนจุดแข็งของผม”

จากใจถึงประธาน YEC 
ฉะเชิงเทราคนใหม่

เน่ืองจากฉะเชิงเทราเปนจังหวัด 
หนึ่งในนโยบาย EEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก และอนาคตยังตอง 
เติบโตไปมากกวานี้ ดังนั้นคุณนิคจึง 
อยากฝากใหชาวฉะเชิงเทรารวมกลุม 
กันอย างจริงจัง เพื่อร วมกันพัฒนา 
จังหวัดใหกาวไปขางหนาตอไป

“สวนใหญผมเปนประธานท่ีหา 
โอกาสไปดงูานของประธาน YEC จังหวดั 
อื่นๆ จึงไดความรูมามากมาย เพ่ือมา 

ปรับใชในการพัฒนาตัวเรา 
“และสมาชิก YEC ของเรา ผม 

อยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่ๆ YEC 
ทุกคนที่ทําใหผมไดสัมผัสถึงคําวา YEC 
อยางแทจริง”

บทสัมภาษณของคุณนิค สมัชญ 
ยงศิริ สะทอนใหเห็นวา อายุไมใช  

ตัวแปรสําคัญในการรวมงานกับ YEC 
หรือแมแตการรับตําแหนง ประธาน 
ที่ตองเปนผู นําใหสมาชิกท่ีอาจมีอายุ 
มากกวากต็าม แตการเปนผูบรหิาร เปน 
คนรุนใหมที่มีความออนนอม ถอมตน 
ตางหากคือ Key success Factor 
สําหรับการดํารงอยูในสังคมไทย
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ทำความรู้จักที่มา 
การศึกษา 
และครอบครัว

คุณสมัชญ ยงศิริ หรือ ชื่อเลน นิค 
เปนชาวฉะเชิงเทราแตกําเนิด จึงศึกษา 
ภายในจังหวัดตั้งแตระดับประถม จาก 
โรงเรียนเซ็นหลุยส ฉะเชิงเทรา สูระดับ 
มัธยมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา จ.ชลบุรี กอนสอบเอ็นทรานสติด 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาเอกดาน 
การออกแบบ ขณะที่เรียนจบ คุณนิค 
อายุ 22 – 23 ปเชนเดียวกับหลายๆคน 
แตอาจแตกตางกันตรงที่สถานที่แหง 
แรกท่ีตองใชวิชาความรูทํางานจริงคือ 
ท่ีเมืองปะเต็ง เมียนมาร เพราะมีเหตุ 
ใหตองไปดูแลการกอสรางโรงสีขาว ที่ 
ครอบครัวรวมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร 
แทนพี่ชายที่ขณะนั้นประสบอุบัติเหตุ 
ตองเดนิทางกลบัไทย สวนคุณนคิคอื ผูที่ 

ครอบครัวสงไปคุมงานกอสรางแทน 
และตองทํางานตอเนื่องถึง 2 ป

“ผมยอมรับวา ชีวิตการทํางานท่ี 
เมอืงปะเตง็ ซึง่หางจากเมอืงหลวงยางกุง 
5 ชั่วโมงถาเดินทางทางรถยนตไมได 
สะดวกสบาย เพราะการใชชิวิตจะ 
ลาหลังไปประมาณ 30 ป แตที่นี่ให 
ประสบการณการทํางาน ใหความอดทน  
หลังวางระบบการทํางานสําเร็จจึง 
กลับมาชวยธุรกิจโรงสีของครอบครัว 
รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรทั้งหมดได 
อยางไมมีปญหา”

แม้ความรับผิดชอบ 
ธุรกิจครอบครัวจะมาก 
แต่การมีเพื่อน มีสังคม 
ก็จำเป็น

หลังเดินทางกลับจากเมียนมาร 
คุณนิคไดรับผิดชอบดานเครื่องจักร 
และธุรกิจของโรงสีที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

และสวน จ.อุตรดิตถ เปนโรงสีที่รวมทุน 
ซึ่งที่นี่นอกจากโรงสีขาวแลว ยังมีโรง 
ไฟฟา Biomass เพื่อใชผลิตกระแส 
ไฟฟาจากแกลบของเหลอืจากการสขีาว 
นํากลับมาใช ประโยชนในการผลิต 
กระแสไฟฟาและภายในโรงสีขาว ใน 
ระบบ cogeneration สวนที่ผลิตเหลือ 
ไปขายใหแกการไฟฟาอีกดวย ซึ่งธุรกิจ 
ก็ไปไดในระดับหนึ่งท่ียังมีผลกระทบ 
จากดชันรีาคาขาว ทาํใหคณุนคิวางแผน 
เดินหนาหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหแก 
สินคาเกษตรตอไป

รับตำแหน่ง
ประธานใหม่ YEC 
เพราะความสามารถ 
เข้าตากรรมการ

เพราะหางหายจากบานเกิดไป 
ทํางานที่เมียนมาร 2 ป ทําใหเขาสนใจ 
หาเพือ่นนกัธรุกจิ ประกอบกบัไดมีโอกาส 

เขาอบรมกับ สสว.รวมกับ YEC หลาย 
จังหวัด ไดเห็นวา YEC ทุกคนตางรูจัก 
กันหมดทั้งที่อยูในจังหวัดตางกันจึงเปน 
แรงบนัดาลใจท่ีอยากไดความรู และเพ่ือน 
ในเวลาเดียวกัน จึงสมัครเขารวม YEC 

“เพราะขณะนั้นประธาน YEC 
จั งหวัดฉะเชิ ง เทราไม สะดวกร วม 
กจิกรรม กบั สสว. ผมจงึอยากชวยเหลอื 

ในฐานะเจาบานตอนรับ และพาเที่ยว 
สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด อาจเขาตาพี่ๆ 
YEC จังหวัดตาง ๆ จึงชวนใหเขาสมัคร 
เปนประธาน YEC เปนเหตุที่มาของการ 
สมัคร และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 
4 เมื่ออายุ 27 ป ซ่ึงถือวานอยสุดเมื่อ 
เทียบกับประธานจังหวัดอื่น”

ผลงานไฮไลท์ในฐานะ 
ประธาน เพิ่มสมาชิก 
จาก 5 คน เป็น 30 คน

หลังรับตําแหนง ส่ิงแรกท่ีคุณนิค 
ทําคือ ติดตอหาสมาชิกทั้งหมด 20 คน 
ขณะนั้น แตมีผูตอบรับเพียง 5 คน รวม 
ทานประธานคนเดิม จงึเปนทีม่าของการ 
แกปญหาเรื่องสมาชิก โดยทําการรับ 

สมัครเพ่ิมจากจาํนวนสมาชกิเดิม ไดเพิม่ 
เปน 7 คน รวมกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด คือ งานหอการคาแฟร งาน 
เดนิวิง่สมาธวิิสาขะพทุธบชูา งานบรจิาค 
เลือด และรวมถึงเขารวมอบรมตางๆที่ 
จัดในจังหวัด หลังจากนั้นจึงไดขยาย 
จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน โดยวาง 
เกณฑวา ผูสมคัรตองมีธรุกจิ มคุีณสมบัติ 
เหมาะสม มีภาพลักษณดี ที่เชื่อไดวาจะ 
ทํางานจิตอาสาไดจริง และเปนคนดี 

ผลงานไฮไลทคอื การนําทีมสมาชกิ 
จัด 2 กิจกรรมใหญ ไดแก การจัด 
คอนเสิรตการกุศล หารายไดสมทบทุน 
โครงการฝายมีชีวิตตามนโยบายของ 

ทานผูวาราชการจังหวัดในชวงนั้น และ 
การจัดแขงขันฟุตบอลมหากุศล นํา 

รายไดจัดซ้ืออุปกรณการแพทยใหแก 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด

อายุน้อย เป็นอุปสรรค 
หรือ โอกาสในการ 
ทำงานในฐานะประธาน

คุณนิคยอมรับวา อุปสรรคก็มีบาง 

เพราะสวนตัวเปนคนข้ีเกรงใจ บางอยาง 
กล็งมอืทาํเอง แทนจะใหสมาชกิชวย แต 

ขอดก็ีคือ การเปนประธานอายนุอย เวลา 
เขาพบผูใหญหอการคาใหญ หอการคา 
จงัหวดั หรอื หนวยราชการ เมือ่นอบนอม 
เขาหา ก็จะไดรับความยินดีชวยเหลือ 
รวมมือเปนอยางดี 

“ผมถือวา อายุเปนจุดออน ที่ 
กลายเปนจุดแข็งของผม”

จากใจถึงประธาน YEC 
ฉะเชิงเทราคนใหม่

เนื่องจากฉะเชิงเทราเปนจังหวัด 
หนึ่งในนโยบาย EEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก และอนาคตยังตอง 
เติบโตไปมากกวานี้ ดังนั้นคุณนิคจึง 
อยากฝากใหชาวฉะเชิงเทรารวมกลุม 
กันอย างจริงจัง เพื่อร วมกันพัฒนา 
จังหวัดใหกาวไปขางหนาตอไป

“สวนใหญผมเปนประธานที่หา 
โอกาสไปดงูานของประธาน YEC จงัหวดั 
อื่นๆ จึงไดความรูมามากมาย เพื่อมา 

ปรับใชในการพัฒนาตัวเรา 
“และสมาชิก YEC ของเรา ผม 

อยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพ่ีๆ YEC 
ทุกคนท่ีทําใหผมไดสัมผัสถึงคําวา YEC 
อยางแทจริง”

บทสัมภาษณของคุณนิค สมัชญ 
ยงศิริ สะทอนใหเห็นวา อายุไมใช  

ตัวแปรสําคัญในการรวมงานกับ YEC 
หรือแมแตการรับตําแหนง ประธาน 
ที่ตองเปนผู นําใหสมาชิกท่ีอาจมีอายุ 
มากกวากต็าม แตการเปนผูบรหิาร เปน 
คนรุนใหมที่มีความออนนอม ถอมตน 
ตางหากคือ Key success Factor 
สําหรับการดํารงอยูในสังคมไทย

ผมถือว่า อายุเป็นจุดอ่อน ที่กลายเป็นจุดแข็ง 
ของผม
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ทำความรู้จักที่มา 
การศึกษา 
และครอบครัว

คุณสมัชญ ยงศิริ หรือ ชื่อเลน นิค 
เปนชาวฉะเชิงเทราแตกําเนิด จึงศึกษา 
ภายในจังหวัดตั้งแตระดับประถม จาก 
โรงเรียนเซ็นหลุยส ฉะเชิงเทรา สูระดับ 
มัธยมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา จ.ชลบุรี กอนสอบเอ็นทรานสติด 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาเอกดาน 
การออกแบบ ขณะที่เรียนจบ คุณนิค 
อายุ 22 – 23 ปเชนเดียวกับหลายๆคน 
แตอาจแตกตางกันตรงท่ีสถานท่ีแหง 
แรกท่ีตองใชวิชาความรูทํางานจริงคือ 
ที่เมืองปะเต็ง เมียนมาร เพราะมีเหตุ 
ใหตองไปดูแลการกอสรางโรงสีขาว ที่ 
ครอบครัวรวมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร 
แทนพี่ชายที่ขณะนั้นประสบอุบัติเหตุ 
ตองเดนิทางกลบัไทย สวนคุณนคิคอื ผูที่ 

ครอบครัวสงไปคุมงานกอสรางแทน 
และตองทํางานตอเนื่องถึง 2 ป

“ผมยอมรับวา ชีวิตการทํางานที่ 
เมอืงปะเตง็ ซึง่หางจากเมอืงหลวงยางกุง 
5 ช่ัวโมงถาเดินทางทางรถยนตไมได 
สะดวกสบาย เพราะการใชชิวิตจะ 
ลาหลังไปประมาณ 30 ป แตท่ีนี่ให 
ประสบการณการทํางาน ใหความอดทน  
หลังวางระบบการทํางานสําเร็จจึง 
กลับมาชวยธุรกิจโรงสีของครอบครัว 
รับผิดชอบดูแลเคร่ืองจักรท้ังหมดได 
อยางไมมีปญหา”

แม้ความรับผิดชอบ 
ธุรกิจครอบครัวจะมาก 
แต่การมีเพื่อน มีสังคม 
ก็จำเป็น

หลังเดินทางกลับจากเมียนมาร 
คุณนิคไดรับผิดชอบดานเครื่องจักร 
และธุรกิจของโรงสีที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

และสวน จ.อุตรดิตถ เปนโรงสีที่รวมทุน 
ซึ่งที่นี่นอกจากโรงสีขาวแลว ยังมีโรง 
ไฟฟา Biomass เพื่อใชผลิตกระแส 
ไฟฟาจากแกลบของเหลอืจากการสขีาว 
นํากลับมาใช ประโยชนในการผลิต 
กระแสไฟฟาและภายในโรงสีขาว ใน 
ระบบ cogeneration สวนที่ผลิตเหลือ 
ไปขายใหแกการไฟฟาอีกดวย ซึ่งธุรกิจ 
ก็ไปไดในระดับหนึ่งท่ียังมีผลกระทบ 
จากดชันรีาคาขาว ทาํใหคณุนคิวางแผน 
เดินหนาหาทางสรางมูลคาเพิ่มใหแก 
สินคาเกษตรตอไป

รับตำแหน่ง
ประธานใหม่ YEC 
เพราะความสามารถ 
เข้าตากรรมการ

เพราะหางหายจากบานเกิดไป 
ทํางานที่เมียนมาร 2 ป ทําใหเขาสนใจ 
หาเพือ่นนกัธรุกิจ ประกอบกบัไดมโีอกาส 

เขาอบรมกับ สสว.รวมกับ YEC หลาย 
จังหวัด ไดเห็นวา YEC ทุกคนตางรูจัก 
กันหมดทั้งที่อยูในจังหวัดตางกันจึงเปน 
แรงบนัดาลใจทีอ่ยากไดความรู และเพ่ือน 
ในเวลาเดียวกัน จึงสมัครเขารวม YEC 

“เพราะขณะน้ันประธาน YEC 
จั งหวัดฉะเชิ ง เทราไม สะดวกร วม 
กจิกรรม กบั สสว. ผมจงึอยากชวยเหลอื 

ในฐานะเจาบานตอนรับ และพาเที่ยว 
สถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด อาจเขาตาพี่ๆ 
YEC จังหวัดตาง ๆ จึงชวนใหเขาสมัคร 
เปนประธาน YEC เปนเหตุที่มาของการ 
สมัคร และไดรับเลือกใหเปนประธาน 
YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทราคนที่ 
4 เมื่ออายุ 27 ป ซ่ึงถือวานอยสุดเมื่อ 
เทียบกับประธานจังหวัดอื่น”

ผลงานไฮไลท์ในฐานะ 
ประธาน เพิ่มสมาชิก 
จาก 5 คน เป็น 30 คน

หลังรับตําแหนง สิ่งแรกท่ีคุณนิค 
ทําคือ ติดตอหาสมาชิกทั้งหมด 20 คน 
ขณะนั้น แตมีผูตอบรับเพียง 5 คน รวม 
ทานประธานคนเดมิ จงึเปนท่ีมาของการ 
แกปญหาเรื่องสมาชิก โดยทําการรับ 

สมคัรเพิม่จากจาํนวนสมาชกิเดิม ไดเพิม่ 
เปน 7 คน รวมกิจกรรมของหอการคา 
จังหวัด คือ งานหอการคาแฟร งาน 
เดนิว่ิงสมาธิวิสาขะพุทธบชูา งานบริจาค 
เลือด และรวมถึงเขารวมอบรมตางๆที่ 
จัดในจังหวัด หลังจากนั้นจึงไดขยาย 
จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 30 คน โดยวาง 
เกณฑวา ผูสมคัรตองมีธรุกจิ มคุีณสมบัติ 
เหมาะสม มีภาพลักษณดี ที่เชื่อไดวาจะ 
ทํางานจิตอาสาไดจริง และเปนคนดี 

ผลงานไฮไลทคอื การนําทีมสมาชกิ 
จัด 2 กิจกรรมใหญ ไดแก การจัด 
คอนเสิรตการกุศล หารายไดสมทบทุน 
โครงการฝายมีชีวิตตามนโยบายของ 

ทานผูวาราชการจังหวัดในชวงนั้น และ 
การจัดแขงขันฟุตบอลมหากุศล นํา 

รายไดจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหแก 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด

อายุน้อย เป็นอุปสรรค 
หรือ โอกาสในการ 
ทำงานในฐานะประธาน

คุณนิคยอมรับวา อุปสรรคก็มีบาง 

เพราะสวนตัวเปนคนขีเ้กรงใจ บางอยาง 
กล็งมอืทาํเอง แทนจะใหสมาชกิชวย แต 

ขอดก็ีคือ การเปนประธานอายนุอย เวลา 
เขาพบผูใหญหอการคาใหญ หอการคา 
จงัหวดั หรอื หนวยราชการ เมือ่นอบนอม 
เขาหา ก็จะไดรับความยินดีชวยเหลือ 
รวมมือเปนอยางดี 

“ผมถือวา อายุเปนจุดออน ที่ 
กลายเปนจุดแข็งของผม”

จากใจถึงประธาน YEC 
ฉะเชิงเทราคนใหม่

เน่ืองจากฉะเชิงเทราเปนจังหวัด 
หนึ่งในนโยบาย EEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก และอนาคตยังตอง 
เติบโตไปมากกวานี้ ดังนั้นคุณนิคจึง 
อยากฝากใหชาวฉะเชิงเทรารวมกลุม 
กันอย างจริงจัง เพื่อร วมกันพัฒนา 
จังหวัดใหกาวไปขางหนาตอไป

“สวนใหญผมเปนประธานท่ีหา 
โอกาสไปดงูานของประธาน YEC จังหวดั 
อื่นๆ จึงไดความรูมามากมาย เพ่ือมา 

ปรับใชในการพัฒนาตัวเรา 
“และสมาชิก YEC ของเรา ผม 

อยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่ๆ YEC 
ทุกคนที่ทําใหผมไดสัมผัสถึงคําวา YEC 
อยางแทจริง”

บทสัมภาษณของคุณนิค สมัชญ 
ยงศิริ สะทอนใหเห็นวา อายุไมใช  

ตัวแปรสําคัญในการรวมงานกับ YEC 
หรือแมแตการรับตําแหนง ประธาน 
ที่ตองเปนผู นําใหสมาชิกท่ีอาจมีอายุ 
มากกวากต็าม แตการเปนผูบรหิาร เปน 
คนรุนใหมที่มีความออนนอม ถอมตน 
ตางหากคือ Key success Factor 
สําหรับการดํารงอยูในสังคมไทย

ส่วนใหญ่ผมเป็นประธานที่หาโอกาสไปดูงานของ 
ประธาน YEC จังหวัดอื่นๆ จึงได้ความรู้มามากมาย 
เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเรา 
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