






ปนี้ประเทศไทยเปนเจาภาพอาเซียน และไดมีกำหนดจัดประชุมระหวางวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 

2562 ฉบับนี้จึงนำเรื่อง ไฮไลทประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 “อาเซียน 2025” ความคืบหนาขอตกลงหุนสวน 

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP) มาเปนรายงานพิเศษ ซึ่ง 

ครั้งนี้ถือเปนการประชุมที่มีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะทุกคนเฝารอผลการประชุม RCEP และการเดินหนาสูอาเซียน 

2025 โดยรายงานนี ้ไดรับเกียรติจาก ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ใหการวิเคราะหคาดการณการประชุมอาเซียนครั้งนี้ 

และฉบับนี้ยังไดนำโพลลเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวย Economic Review เริ่มตนดวย “โอกาสและการพัฒนาการคาในกลุม 

ประเทศ CLMVT (ตอนจบ)” โดยสำนักงานพัฒนาองคความรู สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

(ITD) และ Global Section ทาง Exim Bank รวมเสนอบทความเรื่อง “กฏระเบียบใหมเกี่ยวกับการจายคาจาง 

แรงงานในกัมพูชา” 

Strategy Section เริ่มดวยแนวคิดการทำธุรกิจ Circular Economy กับคอลัมน Inspire กับบทสัมภาษณ 

“ผูกอตั้ง Moreloop ผูสราง Treasure ใน Trash” และ คอลัมน Family Business กับตอน การตัดสินใจ โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล  ปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดนครปฐม

ฉบับนี ้ไดนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจตั้งแตดัชนีความเชื่อมั่นฯ และการติดตามอัพเดตเศรษฐกิจ 

ในอาเซียน และธุรกิจตางประเทศ อยาง CLMVT พรอมกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทยยุค Circular 

Economy 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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อมรพล หุวะนันทน, ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต
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กับ 2 ผูกอตั้ง Moreloop
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นักธุรกิจคิดตาง
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Family Business 
ตอน การตัดสินใจ

ไฮไลทประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
“อาเซียน 2025” ความคืบหนา
ขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค กฎระเบียบใหมเกี่ยวกับการ

จายคาจางแรงงานในกัมพูชา
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44

การตัดสินใจที่เปน 
เอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปน 

ความสําเร็จเบื้องตนของธุรกิจ 
ครอบครัวสวนใหญ อุปสรรคแรก 

คือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทํา 
การตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เนื่องจากการ 

ตัดสินใจเปนกระบวนการที่ชวยแกปญหา ลองผิด 
ลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัสในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ 
และสํารวจทางเลือกในแตละขั้นตอนของกระบวนการอยาง 
เพียงพอ ดังนั้น สมาชิกแตละคนไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น 

แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นดวย 

RCEP เปนความตกลงขนาดใหญครอบคลุม 33% 
ของมูลคาเศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากรโลก 

ซึ่งจะทําให RCEP กลายเปนตลาดใหญที่สุดของโลกในดาน 
เศรษฐกิจและขนาดตลาดตามจํานวนประชากร ซึ่งมีความ 

หลากหลายของผูซื้อในดานอายุและระดับรายได ดังนั้น RCEP 
จะกลาย เปนตลาดผูซื้อที่มีกําลังซื้อสูงและมีขนาดใหญ และ 

จะเปนฐานการผลิตสินคาทุกประเทศที่มี 
ขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่ง

ของโลก

เมียนมาไดเริ่ม
มีผูรวมพัฒนา เชน 

ธนาคารโลก ในการสราง 
ความรวมมือ และมีการ 

ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนา 
การอํานวยความสะดวก ทางการคา 
ในบางขอบเขตงาน ซึ่งเปนจุดเริ่มตน 
ที่ดีในการประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

ปจจุบันกฎหมายแรงงานของ
กัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเมื่อ 

เทียบกับกฎหมายดานอื่นๆ ของประเทศ สวนหนึ่ง 
เปนเพราะรัฐบาลกัมพูชาไมตองการใหแรงงานชาว 
กัมพูชาถูกเอาเปรียบจากนายจางกฎหมายแรงงาน
จึงใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิ์ของแรงงาน

กัมพูชาเปนอยางมาก ขณะที่นายจาง 
ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

แรงงานอยางเครงครัด

30
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ อายุ

อาชีพ ทานมีบุตรหรือไมรายได

ภูมิภาค

สำรวจระหวางวันที ่28 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562   จำนวน 1,207 ตัวอยางทั่วประเทศ

                                

รับราชการ

รับจางรายวัน

พนักงานเอกชน

รัฐวิสาหกิจ

ไมไดทำงาน

กำลังศึกษา

เจาของกิจการ

อื่นๆ

รวม

รอยละ

14.7

12.1

17.7

9.3

8.2

11.5

25.4

1.1

100.0

                                

ต่ำกวา 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

มากกวา 40,001 บาทขึ้นไป

รวม

รอยละ

11.2

17.9

34.5

15.6

12.2

8.6

100.0
          จำนวนบุตร

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

6 คน ขึ้นไป

รวม

รอยละ

46.0

31.3

14.0

5.4

2.0

1.3

100.0

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

เหนือ กลางใต

ตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ยังไมมีมีแลว

ทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่

หญิง
56.2%

ชาย
43.8%

51-60 ป
12.0%

20-30 ป
22.5%

ต่ำกวา 20 ป
13.4%

41-50 ป
20.2%

31-40 ป
23.6%

มากกวา 60 ป
11.4%

เฉลี่ยโดยรวม 2 คน

53.0% 47.0%

17.1%

18.6% 13.4% 21.7%

29.2%
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ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับแม่หรือไม่

ความเป็นห่วงและความกังวลในเรื่องเหล่านี้ต่อลูกของท่าน: จำแนกตามพื้นที่

ทัศนคติ
กรณีที่ท่านอยู่ในฐานะความเป็นแม่

สุขภาพรางกาย

การเรียน

การคบเพื่อน

การใชจายเงินฟุมเฟอย

การทองในวัยเรียน

ยาเสพติด

การยกพวกตีกันของวัยรุน

การถูกลอลวงจากสังคมออนไลน

การเลนโซเชียลเน็ตเวิรค

การเดินทางไปโรงเรียน/ทำงาน

7.0

10.5

4.7

8.3

17.4

12.8

11.8

5.9

3.6

5.9

12.8

12.8

12.9

14.3

20.9

14.0

24.7

17.6

20.2

5.9

23.3

19.8

17.6

20.2

18.6

27.9

16.5

24.7

26.2

15.3

57.0

57.0

64.7 (2)

57.1 (3)

43.0

45.3

47.1

51.8

50.0

72.9 (1)

28.0

24.8

22.5

27.9

34.4

28.4

27.3

25.6

24.9

26.8

19.9

27.8

29.9

24.6

18.8

27.8

30.6

30.2

28.8

26.2

26.9

19.9

22.5

21.5

18.5

18.7

20.1

20.5

21.6

22.1

25.2

27.5 (2)

25.2

26.0 (3)

28.3 (1)

25.1

22.0

23.7

24.7

24.9

             สาเหตุ

เปนครอบครัวเล็ก

ตองการดูแลทาน

อื่นๆ

รวม

รอยละ

51.1

48.2

2.1

100.0

          สาเหตุ

ทานเสียแลว

งานที่ทำอยูคนละพื้นที่

เขามาศึกษาอยูคนละพื้นที่

อื่นๆ

รวม

รอยละ

48.9

41.4

7.5

2.2

100.0

อาศัยอยู
กับแม
46.5

ไมไดอาศัย
อยูกับแม

53.5

กทม. และปริมณฑล

ไมกังวล กังวลนอย กังวล
ปานกลาง กังวลมาก

ตางจังหวัด

ไมกังวล กังวลนอย กังวล
ปานกลาง กังวลมาก

หนวย: รอยละ

10

TCC



ความอดทนในการเลี้ยงดูลูกของแม่ในปัจจุบัน

สิ่งที่ท่านต้องการได้จากลูก สิ่งที่ท่านต้องการได้จากลูก: จำแนกอายุ  

                                

อยากใหลูกเปนคนดี

อยากใหลูกฟง

เหตุผลของฉัน

อยากใหลูกมีเวลาให

อยากใหลูกรักมากๆ

อยากใหลูกกอด

อยากใหลูกเลี้ยงดู

อยากใหลูกไมทำราย

รางกายและจิตใจฉัน

อยากใหลูกเลิกเหลา

/บุหรี่/การพนัน

รวม

55

44.3

6.5

9.8

23.6

7.6

4.4

2.1

1.7

100.0

56

32.5

4.7

13.2

16.5

15.0

10.6

1.4

5.0

100.0

57

41.9

3.8

13.9

6.3

13.3

8.8

4.8

6.7

100.0

58

34.7

7.6

12.8

15.8

14.5

5.0

4.4

5.0

100.0

59

47.2

5.6

6.2

12.0

7.5

12.4

3.7

5.4

100.0

60

54.1

4.3

12.1

7.7

9.8

4.6

3.7

3.0

100.0

61

31.9

8.0

19.8

8.6

14.2

7.5

2.6

7.4

100.0

62

50.3

16.5

8.1

8.1

5.8

5.1

4.3

1.8

100.0

                                

อยากใหลูกเปนคนดี

อยากใหลูกฟง

เหตุผลของฉัน

อยากใหลูกมีเวลาให

อยากใหลูกรักมากๆ

อยากใหลูกกอด

อยากใหลูกเลี้ยงดู

อยากใหลูกไมทำราย

รางกายและจิตใจฉัน

อยากใหลูกเลิกเหลา

/บุหรี่/การพนัน

รวม

20-30 ป

51.7 (1)

25.0 (2)

5.0

6.7 (3)

3.3

5.0

1.7

1.7

100.0

31-40 ป

50.0 (1)

15.0 (2)

5.0

12.5 (3)

4.2

6.7

5.0

1.7

100.0

41-50 ป

57.4 (1)

11.7 (2)

8.5 (3)

8.5 (3)

6.4

2.1

5.3

0.0

100.0

51-60 ป

45.9 (1)

13.1 (2)

9.8 (3)

4.9

9.8 (3)

6.6

8.2

1.6

100.0

มากกวา 
60 ป

42.4 (1)

22.0 (2)

15.3 (3)

3.4

6.8

5.1

0.0

5.1

100.0

ไมเปลี่ยนแปลง
40.0%

อดทนอดกลั้นลดลง
8.0%

อดทนอดกลั้นมากขึ้น
25.4%

• มีผูใหญมาชวยเลี้ยง
• มีสื่อการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
• แมสมัยนี้มีความอดทนนอยกวาสมัยกอน
เพราะทำแตงาน ไมคอยมีเวลาใหลูก
• ความเขมแข็งภายในครอบครัวที่ชวย
ผานอุปสรรคปญหาตางๆ

• เด็กรุนใหมดื้อ และเปนตัวของตัวเองสูง
• สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปกวาสมัยกอน
• ปจจุบันมีโลกโซเซียลเขามาในชีวิต ทำให
แมตองอดทนในการเลี้ยงลูก
• ปญหาภายในครอบครัวที่ไมสมบูรณ 
หยาราง และเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น

หนวย: รอยละ หนวย: รอยละ

อดทนอดกลั้นลดลงมาก
7.2%

อดทนอดกลั้นมากขึ้นมาก
19.4%
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ค่าใช้จ่ายและจำนวนบุพการี
ที่อยู่ในความดูแลของท่าน: จำแนกรายได้

สิ่งที่อยากทำกับแม่แต่ไม่กล้า: จำแนกภูมิภาค

สิ่งที่ท่านจะทำในวันแม่

          

ต่ำกวา 5,000บาท

5,000-10,000บาท

10,001-20,000บาท

20,001-30,000บาท

30,001-40,000บาท

มากกวา 40,001 บาทขึ้นไป

โดยรวม

95.0

98.0

97.4

74.1

57.5

48.1

79.3

5.0

2.0

2.6

25.9

40.8

46.8

19.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

5.2

0.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2

1

1

1

1

2

1-2

ทัศนคติ
ในฐานะความเป็นลูก

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ

สิ่งที่ต้องการจากแม่

                                

อยากใหลูกเปนคนดี

อยากใหลูกฟงเหตุผลของฉัน

อยากใหลูกมีเวลาให

อยากใหลูกรักมากๆ

อยากใหลูกกอด

อยากใหลูกเลี้ยงดู

อยากใหลูกไมทำรายรางกายและจิตใจฉัน

อยากใหลูกเลิกเหลา/บุหรี่/การพนัน

รวม

16-20 ป

21.0

20.0

23.0

2.0

8.0

9.0

8.0

5.0

4.0

100.0

20-30 ป

26.6

22.2

18.4

3.4

5.3

7.7

7.7

4.3

4.3

100.0

31-40 ป

25.2

19.4

19.9

13.6

6.8

4.4

3.4

5.3

1.9

100.0

41-50 ป

24.9

24.3

19.2

12.4

7.9

1.7

4.5

4.0

1.1

100.0

51-60 ป

23.7

21.1

22.4

9.2

5.3

6.6

3.9

3.9

3.9

100.0

มากกวา 60 ป

25.7

2.9

25.7

17.1

8.6

8.6

2.9

2.9

5.7

100.0

โดยรวม

24.8

20.7

20.2

9.0

6.7

5.6

5.4

4.5

3.0

100.0

หนวย: รอยละ

ต่ำกวา
5,000บาท

          

การบอกรักแม

กราบเทาแม

มอบดอกไมใหแม

สวมกอดแม

อื่นๆ

รวม

30.2

23.4

20.0

22.9

3.4

100.0

กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

50.8

19.0

11.8

16.9

1.5

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

16.9

34.9

16.9

16.9

14.5

100.0

กลาง

30.2

17.9

26.9

21.2

3.8

100.0

เหนือ

27.0

27.7

28.4

10.8

6.1

100.0

ใต

30.3

24.9

20.3

18.1

6.3

100.0

โดยรวม

          

มอบดอกไม และกราบที่เทาแม

แสดงความกตัญู

สวมกอดแมและบอกรักแม

ทำตามสิ่งที่แมเคยขอไว

อื่นๆ

รวม

26.4

25.7

23.4

19.6

4.9

100.0

รอยละ

ถ้อยคำที่จะพูดกับแม่

          

รักและเปนหวงแมเสมอ

ขอใหสุขภาพแข็งแรง

ขอใหมีความสุข

ขอบคุณที่ไดเกิดเปนลูกแม

ขอโทษกับสิ่งที่ลูกทำผิด/ทำไมดี

ขอใหมีเงินทองใชไมขาดมือ

จะเปนคนดีของแมตลอดไป

ขอใหอายุยืนยาว

รวม

67.6

14.0

7.5

6.2

1.7

1.5

0.9

0.5

100.0

รอยละ

5,000-
10,000บาท

10,001-
20,000บาท

จำนวนบุพการี
ที่ตองดูแล (คน)

รวม
รายได

12

TCC



พฤติกรรมในวันแม่

หนวย: รอยละ

สิ่งใดที่ท่านภูมิใจในตัวคุณแม่

ท่านจะไปพบแม่ในช่วงวันแม่หรือไม่

การไปพบแม่ในช่วงวันแม่: 
แยกตามปีก่อนท่านไป
พบแม่ในช่วงวันแม่หรือไม่

ท่านจะปรับปรุงตัวในเรื่องใด 
เพื่อคุณแม่

          

ไป

ไมไป

สิ่งใดที่ทานภูมิใจในตัวคุณแม

1. แมเปนคนขยัน อดทน และเสียสละ
2. แมเปนคนที่เกง และฉลาด
3. แมเปนตนแบบที่ดีสำหรับลูก
4. ภูมิใจที่ไดเกิดเปนลูกแม
5. แมยิ้มแยม สดใสอยูตลอดเวลา
6. แมใหความรัก เอาใจใส หวงใยลูกเสมอ
7. แมคอยสั่งสอน อบรมใหทำแตสิ่งดีๆ
8. แมเปนคนมีเหตุผลเสมอ

• ตองขยันทำงาน และรับผิดชอบใหมากขึ้น
• ประหยัด อดออมใชสำหรับในอนาคต
• ใหเวลาดูแลแมมากขึ้นกวาเดิม
• เขมแข็งอดทนตออุปสรรคปญหา
• เชื่อฟงคำสอนของแม และไมโตเถียง
• เปนลูกที่ดีของแม และคนดีของสังคม
• ตั้งใจศึกษาเลาเรียน

สิ่งที่จะยึดเปนแบบอยางจากคุณแมของทาน

1. ความขยัน และอดทนตออุปสรรคปญหา
2. เปนคนเกง และฉลาด
3. ความเปนเหตุเปนผล และรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
4. มีความเสียสละ นึกถึงผูอื่นกอนเสมอ
5. แมแสดงความรักกับครอบครัว และลูก
6. ใหความเทาเทียมกับทุกคน ไมอิจฉาตอผูอื่น

กรณีที่ไม่ได้ไปพบแม่ในช่วงวันแม่

ไป

56.1

94.7

ไมไป

43.9

5.3

รวม

100.0

100.0

สาเหตุ

ทานเสียชีวิตแลว

ติดงาน

วันหยุดนอย

รอกลับชวงเทศกาลปใหม

พึ่งกลับมาในชวงหยุดยาวกอนหนา

คาเดินทางแพง

ระยะทางไกล ไมสามารถเดินทางไปได

รวม

รอยละ

39.4

30.0

10.0

6.3

5.6

5.5

3.2

100.0

รูปแบบการติดตอ/สื่อสาร

โทรศัพทไปพูดคุย

พูดคุยผานชองทางอินเตอรเน็ต

ทำบุญอุทิศสวนกุศล

รวม

รอยละ

45.0

36.9

18.1

100.0

ปนี้จะไปพบแม
หรือไมในปที่ผานมา

ไปพบแมหรือไม

ไป
85.5

57

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58 59 60 61 62

ไมไป
14.5

ไป
75.9

ไมไป
24.1

ไป
98.9

ไมไป
1.1

ไป
86.2

ไมไป
13.8

ไป
93.7

ไมไป
6.3

ไป
70.4

ไมไป
29.6
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แผนในการทำกิจกรรมในช่วงวันแม่

กิจกรรมที่ทำเรียงตามลำดับ 

พาลูก/ครอบครัวไปทานขาว

พาแมไปทำบุญ

พาแมไปทานขาว

ไมไดไปไหนอยูบานเฉยๆ

พาไปเที่ยวตางจังหวัด(ไมคางคืน)

พาแมไปเที่ยวตางจังหวัด(คางคืน)

ออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใชกิจกรรมกับแม

ทำกิจกรรมรวมกัน

พาแมไปทำกิจกรรมอื่นๆ นอกบาน

ไปหาแมที่บาน(ไมไดออกไปไหน)

พาแมไปตางประเทศ

พาแมไปสปา/นวด

อื่นๆ

รวม

รอยละ

23.2

16.5

16.4

15.7

6.4

6.1

4.2

4.1

4.0

2.8

0.2

0.2

0.1

100.0

การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายในการทำกิจกรรมในช่วงวันแม่เทียบกับปีก่อน

เลือก 

70.9

68.9

68.8

58.0

17.4

17.0

14.8

14.7

14.6

9.2

1.4

1.3

3.6

ไมเลือก 

29.1

31.1

31.2

42.0

82.6

83.0

85.2

85.3

85.4

90.8

98.6

98.7

96.4

รวม 

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รอยละของ
ผูที่ตอบ (59)

8.6

68.0

44.8

na.

34.4

13.6

0.1

5.5

6.6

0.3

1.6

6.7

na.

รอยละของ
ผูที่ตอบ (60)

20.7

63.1

45.4

0.4

21.2

11.7

0.6

8.5

10.0

4.6

2.2

8.5

na.

รอยละของ
ผูที่ตอบ (61)

9.6

87.8

75.1

4.6

44.1

16.2

1.8

18.4

19.8

4.9

4.7

16.2

na.

รอยละของ
ผูที่ตอบ (62)

70.9

68.9

68.8

58.0

17.4

17.0

14.8

14.7

14.6

9.2

1.4

1.3

3.6

กิจกรรม

พาลูก/ครอบครัวไปทานขาว

พาแมไปทำบุญ

พาแมไปทานขาว

ไมไดไปไหนอยูบานเฉยๆ

พาไปเที่ยวตางจังหวัด(ไมคางคืน)

พาแมไปเที่ยวตางจังหวัด(คางคืน)

ออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใชกิจกรรมกับแม

ทำกิจกรรมรวมกัน

พาแมไปทำกิจกรรมอื่นๆ นอกบาน

ไปหาแมที่บาน(ไมไดออกไปไหน)

พาแมไปตางประเทศ

พาแมไปสปา/นวด

อื่นๆ

เพิ่มขึ้น

39.9

35.6

31.1

11.0

36.0

43.5

19.0

29.8

38.2

25.7

5.9

20.0

16.7

ลดลง

14.5

15.1

8.7

45.9

12.8

12.9

17.2

15.8

14.5

11.4

52.9

20.0

11.9

ไมเปลี่ยนแปลง

45.6

49.3

60.3

43.1

51.2

43.5

63.8

54.4

47.3

62.9

41.2

60.0

71.4

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รอยละของ
ผูที่ตอบ

70.9

68.9

68.8

58.0

17.4

17.0

14.8

14.7

14.6

9.2

1.4

1.3

3.6

คำตอบของผูที่เลือกวาจะทำกิจกรรมนั้นๆ
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การใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงวันแม่

ของขวัญยอดนิยม
ในการซื้อของขวัญให้แม่

กิจกรรมที่ทำเรียงตามลำดับ 

พาแมไปทำบุญ

พาแมไปทานขาว

พาไปเที่ยวตางจังหวัด (ไมคางคืน)

พาแมไปทำกิจกรรมอื่นๆ นอกบาน

ทำกิจกรรมรวมกัน

พาแมไปเที่ยวตางจังหวัด (คางคืน)

พาแมไปสปา/นวด

พาลูก/ครอบครัวไปทานขาว

ไปหาแมที่บาน (ไมไดออกไปไหน)

พาแมไปตางประเทศ

ไมไดไปไหนอยูบานเฉยๆ

ออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใชกิจกรรมกับแม

อื่นๆ

จำนวนเงินเฉลี่ย
(บาท)

2,141.6

2,154.3

4,615.1

931.6

837.1

9,515.4

809.3

3,930.1

900.3

73,400.0

490.0

2,630.8

na

%การเปลี่ยนแปลง
(จากการตอบ)

1.6

6.0

11.7

0.7

0.0

8.1

-1.4

3.8

-11.5

20.7

-11.9

14.0

na

จำนวนเงินเฉลี่ย
(บาท)

2,141.6

2,154.3

4,615.1

931.6

837.1

9,515.4

809.3

3,930.1

900.3

73,400.0

490.0

2,630.8

na

%การเปลี่ยนแปลง
(จากการตอบ)

1.6

6.0

11.7

0.7

0.0

8.1

-1.4

3.8

-11.5

20.7

-11.9

14.0

na

ของขวัญใหแม

ใหเงินสด/ทอง

พวงมาลัย/ดอกไม

เครื่องนุงหม/รองเทา

เครื่องดื่มบำรุงรางกาย

ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เวชภัณฑ

กระเชาผลไม

เครื่องใชไฟฟา

ประกันชีวิต/สุขภาพ

ซื้อ/ให

26.0

21.2

6.7

5.0

3.0

2.9

2.7

2.2

1.6

ไมซื้อ/ไมให

74.0

78.8

93.3

95.0

97.0

97.1

97.3

97.8

98.4

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2561 2562

การใช้จ่ายในการซื้อของขวัญให้แม่

กิจกรรม

ใหเงินสด/ทอง

พวงมาลัย/ดอกไม

เครื่องนุงหม/รองเทา

เครื่องดื่มบำรุงรางกาย

ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เวชภัณฑ

กระเชาผลไม

เครื่องใชไฟฟา

ประกันชีวิต/สุขภาพ

จำนวนเงิน
(บาท)

4,778.9

325.6

2,180.4

1,612.7

4,275.1

797.4

872.9

4,379.4

4,109.1

%การเปลี่ยนแปลง
(จากการตอบ)

7.4

0.1

4.2

4.5

3.3

-0.5

1.7

12.4

8.6

จำนวนเงิน
(บาท)

4,778.9

325.6

2,180.4

1,612.7

4,275.1

797.4

872.9

4,379.4

4,109.1

%การเปลี่ยนแปลง
(จากการตอบ)

7.4

0.1

4.2

4.5

3.3

-0.5

1.7

12.4

8.6

2561 2562

* ไปเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและประเทศเพื่อนบานเปนสวนใหญ
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การวางแผนพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัด

ปริมาณเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจในช่วงวันแม่

การวางแผนพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ งบประมาณในการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เทียบกับปี 2561

ภูมิภาค

กทม. และปริมณฑล

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

เหนือ

ใต

(เฉพาะวันแม)

เงินสะพัด

อัตราการขยายตัว (%)

2552

9,143.5

-

2553

9,509.2

4.0

2554

10,717.1

12.7

2555

11,329.5

5.7

2556

11,677.9

3.1

2557

12,051.6

3.2

(เฉพาะวันแม)

เงินสะพัด

อัตราการขยายตัว (%)

2558

12,245.9

1.6

2559

12,711.7

3.8

2560

13,054.9

2.7

2561

13,746.8

5.3

2562

13,870.5

0.9

                     จังหวัดที่ไดรับความนิยม

ชลบุร ี อยุธยา 

ชลบุร ีระยอง หนองคาย เลย

กทม. สมุทรปราการ ชลบุร ีตราด กาญจนบุรี

พิษณุโลก เชียงราย ลำปาง

ตรัง กระบี ่สตูล

          

กทม. และปริมณฑล

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

เหนือ

ใต

รวม

18.4

5.3

65.8

10.5

0.0

100.0

กทม. และ
ปริมณฑล

11.1

33.3

44.4

11.1

0.0

100.0

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

44.4

3.7

44.4

7.4

0.0

100.0

กลาง

3.4

5.2

19.0

70.7

1.7

100.0

เหนือ

21.1

5.3

10.5

5.3

57.9

100.0

ใตภูมิภาค
ภูมิภาคที่ไปเที่ยว

คาดวาจะไป 2-3 วัน โดยออกเดินทางวันที ่10 ส.ค. 62 กลับวันที ่12 ส.ค. 62

ไมไป
72.8%

• เศรษฐกิจยังไมดี
• ไมอยากใชเงิน
• ประหยัดมากขึ้น
• รายไดลดลง
• มีหนี้สิน

• เปนวันพิเศษ
• คาดวาเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น
• รายไดเพิ่มขึ้น
• ราคาสินคาสูงขึ้น

• คาดวาจะไป 3-5 วัน โดยออกเดินทาง

• วันที ่10 ส.ค. 62 กลับวันที ่14 ส.ค. 62

• ประเทศที่จะไป ไดแก ญี่ปุน เกาหล ีสิงคโปร เวียดนาม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสตรีในสังคมไทย

 • เชื่อฟงคำแนะนำของผูใหญที่ผานประสบการณมากอน

 • สรางความรักความผูกพันของคนในครอบครัวใหเขมแข็ง

 • ตั้งใจทำงานสรางเนื้อ สรางตัว และเปนที่พึ่งพาของพอแม

 • ใหเห็นคุณคาของตัวเองกอนเสมอ

 • มีความกตัญูตอบิดา มารดา

ไป
27.2%

ลดลง เพิ่มขึ้นไมเปลี่ยนแปลง

22.2% 29.9%47.9%
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ความคิดเห็นต่อ
นโยบายเร่งด่วน 12 ประการ

ท่านทราบหรือไม่เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้

ท่านเห็นด้วยกับนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้หรือไม่

การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที ่21

การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจำ

การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต

การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

ไมเห็นดวย

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.3

เห็นดวย

99.8

99.7

99.8

99.8

99.8

99.8

99.8

99.7

99.7

99.8

99.8

99.7

คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 10)

6.08

5.98

5.97

5.97

5.96

5.93

5.91

5.84

5.70

5.67

5.63

5.58

การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที ่21

การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต

การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจำ

การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนิน

การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

37.3

46.1

47.0

47.8

48.0

48.8

49.4

49.7

50.5

50.6

52.3

53.1

ทราบ ไมทราบ

            62.7

     53.9

    53.0

    52.2

    52.0

   51.2

   50.6

   50.3

  49.5

  49.4

 47.7

46.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ท่านคิดว่านโยบายเร่งด่วนเหล่านี้จะดำเนินการสำเร็จหรือไม่

การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที ่21

การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจำ

การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต

ไมสำเร็จ

1.6

1.2

1.2

1.4

1.7

1.6

2.2

1.7

1.2

1.7

2.2

1.9

ข้อเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการ

การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

                                    แนวทางที่ควรดำเนินการ

• ปรับลดโครงสรางหนี้สินในภาคประชาชน

• เพิ่มสวัสดิภาพใหกับประชาชนอยางเทาเทียม

• ลดคาครองชีพในการใชชีวิตประจำวันลง

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสรี

• พัฒนาสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนใหดีกวาเดิม

• สรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชนมากยิ่งๆ ขึ้นไป

• กระตุนการใชจายเงินของประชาชนภายในประเทศ

• ลดการเก็บภาษีที่ซ้ำซอนและเปนภาระกับประชาชนระดับลาง-กลาง

• ควบคุมราคาสินคาที่จำเปนในการดำรงชีพของประชาชนใหอยูในระดับที่เหมาะสม

• ใหความรูกับเกษตรกรใหเทาทันตลาด และสถานการณการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน

• ยกระดับเทคโนโลยีทางดานการเกษตรเพื่อลดภาระการใชแรงงานคน

• สนับสนุนมาตรการชวยเหลือสำหรับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

• จัดอบรมใหทักษะ และความรูในการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน

• ชวยบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนกลุมแรงงานใหเหมาะสม

• ปรับขึ้นคาแรงใหเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน

สำเร็จ

98.4

98.8

98.8

98.6

98.3

98.4

97.8

98.3

98.8

98.3

97.8

98.1

ระดับความสำเร็จ
(เต็ม 10)

5.20

5.17

5.13

5.09

5.07

5.03

4.97

4.97

4.95

4.90

4.82

4.80
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แนวทางที่ควรดำเนินการ (ต่อ)

การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที ่21

การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจำ

การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่

ชายแดนภาคใต

การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย

การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และ

การดำเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

                                    แนวทางที่ควรดำเนินการ

• เพิ่มนวัตกรรมในการเขามาสูการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น

• จัดการปญหาคอรัปชั่นของประเทศ

• ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

• ใหความรูกับประชาชนถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคตอไปที่เทคโนโลยีจะเขามามี

บทบาทมากขึ้น

• สงเสริมโครงการตางๆ ในภาคธุรกิจถึงการจัดสรรการทำงานอยางมีระบบ

• สรางระบบการศึกษาใหกับเด็กยุคใหมใหสามารถเทาทันโลกการเปลี่ยนแปลง

• มีระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐไดอยางเปดเผย

• ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางจริงจัง

• ควรสนับสนุนการเลื่อนขั้น/ตำแหนงดวยผลงาน และความประพฤติของบุคคล

• มีมาตรการลงโทษอยางจริงจัง และเด็ดขาด

• ไมเลือกปฏิบัติตอผูที่กระทำความผิด

• ลงพื้นที่แกไขปญหากับประชาชน

• คุมครองสิทธิของประชาชนที่พึงไดรับอยางเต็มที่

• บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของประชาชนควรตองไดรับอยางเทาเทียม

• เรงแกไขปญหาของประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน เชน ปญหาจราจร 

คุณภาพชีวิตของประชาชน

• สำรองปริมาณน้ำฝนใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคการเกษตร

• รณรงคใหประชาชนใชน้ำอยางรูคุณคาในทุกๆ ครัวเรือน

• มีแผนการรองรับและพรอมปฏิบัติไดทันทีเมื่อมีฝนตกหนักในเขตที่มีความเสี่ยงตอ

น้ำทวมขัง

• สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอรัฐธรรมนูญที่ทุกคนตองมีสวนรวมใหม

• ไมบิดเบือนขาวสารของรัฐธรรมตามสื่อตางๆ กับประชาชน

• ใหความรูเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่เปนประโยชนตอประชาชนในการดำรงชีวิต
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ไฮไลท์ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 35
“อาเซียน 2025” ความคืบหน้า
ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค 

ประมวลขาวเศรษฐกิจ 

การเมืองใหญท่ีสุดแหงป 

2562 ที่ผ านมาคงหนี 

ไมพน ขาวการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ที่ประเทศ 

ไทยเปนเจาภาพจดัการประชมุในระหวาง 

วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 

2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประธานอาเซียน 

และเปนเจาภาพตอนรับผูนําอาเซียน 9 

ประเทศ และพันธมิตรอีก 6 ประเทศ 

ประกอบดวย จนี ญีปุ่น เกาหลใีต อนิเดีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ 

สหรัฐฯ โดยมี Highlight หรือวาระ 

การประชมุสาํคญัทีท่ัว่โลกจับตามอง คือ 

การเดินหนาสูอาเซียน 2025 และความ 

คืบหนาของขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ระดับภมูภิาค (Regional Comprehen-

sive Economic Partnership: RCEP) 

ซึ่งเจรจามายาวนานเกือบ 8 ป

ในฟากฝงของภาคเอกชนก็มีการ

จัดประชุมคู ขนานระหวางวันที่ 2-3 

พฤศจิกายน 2562 จัดเวที ASEAN 

BUSINESS INVESTMENT SUMMIT 

โดย ASEAN Business Advisory   

Council เนนการใหความสําคญักบัการ 

พัฒนาศักยภาพอาเซียนสูยุค 4.0 และ 

การปรับตัวสู การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development Growth: 

SDG)

ASEAN เข้าสู่การ 
เป็นตลาดนำเข้าเน้ือหอม 
ที่สุดในโลก

อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ มี 

ประชากร 650 ลานคน (ประมาณ 9% 

ของประชากรโลก) ซ่ึงมีขนาดใหญรวม 

กันใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และมี 

ขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ประมาณ 3 

ลานลานดอลลารสหรัฐ (3% ของ GDP 

โลก) ซึ่งมีขนาดใหญรวมกันใหญเปน 

อันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ เปนกลุม 

เศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจสูงกวา 5% ตอป ซึ่งเปนกลุม 

เศรษฐกจิทีม่ ีGDP Growth สงูท่ีสดุแหง 

หนึ่งของโลก จึงทําใหอาเซียนมีกลุม 

ป คนชั้นกลางสูงมากขึ้นและมีรายไดสูง 

ขึ้นอยางตอเนื่อง 

อีก ท้ังอาเซียนยั งมีการลงทุน 

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยาง 

ตอเนื่องโดยเฉพาะในกลุ ม CLMVT 

ดงัน้ัน อาเซียนจงึเปนตลาดนาํเขาสนิคา 

ที่ สําคัญมากที่สุดตลาดหนึ่งของโลก 

อยางไรก็ตาม บทบาทของอาเซียนที่ 

สําคัญท่ีสุดตอเศรษฐกจิโลกคือ การเปน 

กลุมเศรษฐกจิทีเ่ปนฐานการผลติอนัดบั 

ตนๆ ของโลก โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

เชน ขาว ยางพารา ออยและนํ้าตาล 

มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เปนตน 

สนิคาอตุสาหกรรมทีเ่นนการใชแรงงาน 

เชน สิ่งทอ รองเทา และเฟอรนิเจอร 

เปนตน และสินคาอุตสาหกรรมที่เนน 

การใชเทคโนโลยข้ัีนกลาง เชน ยานยนต 

อิ เล็กทรอนิกส และเครื่องใช ไฟฟา 

เปนตน

สยายปีกความร่วมมือสู่ 
ประเทศพันธมิตร
ทั่วโลก

นอกจากนั้น อาเซียนยังมีการ 

รวมมือทางเศรษฐกิจกับภายนอกกลุม 

มาอยางตอเน่ือง เพือ่ขยายการเช่ือมโยง 

กับประเทศหรือกลุ มประเทศนอก 

อาเซียน เชน ความรวมมืออาเซียน+3 

(ASEAN+3) คือ ความรวมมือระหวาง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

รวมกับ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งมี 

ประชากรรวมกันประมาณ 30% ของ 

ประชากรโลกและ 28% ของ GDP โลก 

และความรวมมืออาเซียน+6 (ASEAN 

+6 โดยเพ่ิมอีก 3 ประเทศ ไดแก 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) 

เปนประเทศที่มีศักยภาพในแงอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน 

RCEP

ไทยได้ประโยชน์อะไร 
จากการเป็นหนึ่งใน 
ASEAN

ไทยจะไดประโยชนหลายประการ

จาก ASEAN และ RCEP เพราะใน 

ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของ 

ไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันมาก 

กวา 1 แสนลานดอลลารตอป หรือคิด 

เปน 22% ของมูลคาการคาทั่วโลกของ 

ไทย ไทยสงออกไปอาเซยีน 25.2% ของ 

มูลคาการสงออกทั้งหมด ซึ่งไทยเปน 

ฝายไดดุลการคากับอาเซียนมาโดย 

ตลอด นอกจากน้ี RCEP จะสนับสนุน 

การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ของไทย เพราะในปจจบุนั การลงทนุโดย 

ตรงของสมาชิก RCEP ในไทยมีสัดสวน 

มากกวา 70% ความคบืหนาของ ASEAN 

และ RCEP จึงเปนประโยชนตอไทย 

ทั้งในระยะสั้นและยาว

  

ซึ่งจะสงผลใหมีขนาดผลิตภัณฑมวล 

รวมประชาชาติ (GDP) ใหญเปน 1 ใน 

3 ของโลก มีจํานวนประชากรมากเปน 

ครึ่งหนึ่งของโลก

จับตา RCEP 
ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ 
สูงที่สุดของโลก

สําหรับความตกลงพันธมิตรทาง 

การคาระดับภูมิภาค หรือ RCEP คือ 

กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง 

ASEAN 10 ประเทศกับคู ภาคีอีก 6 

ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยมีจุด 

มุ งหมายใหเกิดระบบการคาเสรีที่ใช 

กฎระเบยีบเดยีวกนัของภาคทีัง้หมด 16 

ประเทศ เพือ่เช่ือมโยงเศรษฐกจิอาเซยีน 

เขากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply 

Chain) โดย RCEP เปนความตกลง 

ขนาดใหญครอบคลุม 33% ของมูลคา 

เศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากร 

โลก ซึ่งจะทําให RCEP กลายเปนตลาด 

ใหญที่สุดของโลกในดานเศรษฐกิจและ 

ขนาดตลาดตามจํานวนประชากร ซึ่งมี 

ความหลากหลายของผูซื้อในดานอายุ 

และระดับรายได ดังนั้น RCEP จะกลาย 

เปนตลาดผู ซื้อที่มีกําลังซื้อสูงและมี 

ขนาดใหญ และจะเปนฐานการผลิต 

สินคาทุกประเทศที่มีขนาดใหญท่ีสุด 

แหงหนึ่งของโลก และจะทําใหเกิดการ 

คาขายระหวางประเทศสมาชิกมาก 

ยิ่งขึ้น

เนื่องจากกลุ มประเทศ ASEAN 

ไดบรรลุขอตกลงในการลดภาษีนําเขา 

สินคาระหวางกันเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

ความตกลง RCEP คอื การเปดเสรสีนิคา 

รวมกับอีก 6 ประเทศนอกกลุม ASEAN 

เพิ่มเติม ซึ่งหมายความวา ประเทศ 

ผูนําหลักอยางจีนที่ไมไดมีขอตกลงเขต 

การคาเสรี (FTA) กับญี่ปุนและอินเดีย 

จะไดรบัโอกาสเปดเสรีสนิคารวมกนั โดย 

การคาระหวางจีนและอินเดียเปนสิ่งที่ 

นาจบัตามองเปนพเิศษ เนือ่งจากอนิเดยี 
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ประมวลขาวเศรษฐกิจ 

การเมืองใหญท่ีสุดแหงป 

2562 ที่ผ านมาคงหนี 

ไมพน ขาวการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ที่ประเทศ 

ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมในระหวาง 

วันท่ี 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 

2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประธานอาเซียน 

และเปนเจาภาพตอนรับผูนําอาเซียน 9 

ประเทศ และพันธมิตรอีก 6 ประเทศ 

ประกอบดวย จนี ญีปุ่น เกาหลใีต อนิเดีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ 

สหรัฐฯ โดยมี Highlight หรือวาระ 

การประชุมสาํคญัท่ีท่ัวโลกจบัตามอง คอื 

การเดินหนาสูอาเซียน 2025 และความ 

คืบหนาของขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ระดับภมูภิาค (Regional Comprehen-

sive Economic Partnership: RCEP) 

ซึ่งเจรจามายาวนานเกือบ 8 ป

ในฟากฝงของภาคเอกชนก็มีการ

จัดประชุมคู ขนานระหวางวันที่ 2-3 

พฤศจิกายน 2562 จัดเวที ASEAN 

BUSINESS INVESTMENT SUMMIT 

โดย ASEAN Business Advisory   

Council เนนการใหความสําคญักบัการ 

พัฒนาศักยภาพอาเซียนสูยุค 4.0 และ 

การปรับตัวสู การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development Growth: 

SDG)

ASEAN เข้าสู่การ 
เป็นตลาดนำเข้าเน้ือหอม 
ที่สุดในโลก

อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ มี 

ประชากร 650 ลานคน (ประมาณ 9% 

ของประชากรโลก) ซ่ึงมีขนาดใหญรวม 

กันใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และมี 

ขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ประมาณ 3 

ลานลานดอลลารสหรัฐ (3% ของ GDP 

โลก) ซึ่งมีขนาดใหญรวมกันใหญเปน 

อันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ เปนกลุม 

เศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจสูงกวา 5% ตอป ซึ่งเปนกลุม 

เศรษฐกจิทีม่ ีGDP Growth สงูทีส่ดุแหง 

หนึ่งของโลก จึงทําใหอาเซียนมีกลุม 

คนชั้นกลางสูงมากขึ้นและมีรายไดสูง 

ขึ้นอยางตอเนื่อง 

อีก ท้ังอาเ ซียนยั งมีการลงทุน 

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยาง 

ตอเนื่องโดยเฉพาะในกลุ ม CLMVT 

ดงัน้ัน อาเซียนจงึเปนตลาดนาํเขาสนิคา 

ท่ีสําคัญมากที่สุดตลาดหน่ึงของโลก 

อยางไรก็ตาม บทบาทของอาเซียนที่ 

สําคญัท่ีสดุตอเศรษฐกจิโลกคอื การเปน 

กลุมเศรษฐกจิทีเ่ปนฐานการผลติอนัดบั 

ตนๆ ของโลก โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

เชน ขาว ยางพารา ออยและน้ําตาล 

มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เปนตน 

สนิคาอตุสาหกรรมทีเ่นนการใชแรงงาน 

เชน สิ่งทอ รองเทา และเฟอรนิเจอร 

เปนตน และสินคาอุตสาหกรรมที่เนน 

การใชเทคโนโลยข้ัีนกลาง เชน ยานยนต 

อิ เล็กทรอนิกส และเครื่องใช ไฟฟา 

RCEP เป็นความตกลงขนาดใหญ่ครอบคลุม 33% 
ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากร 
โลก ซึ่งจะทำให้ RCEP กลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุด 
ของโลกในด้านเศรษฐกิจและขนาดตลาดตาม 
จำนวนประชากร ซึ่งมีความหลากหลายของผู้ซื้อ 
ในด้านอายุและระดับรายได้ ดังนั้น RCEP จะกลาย 
เป็นตลาดผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงและมีขนาดใหญ่ และ 
จะเป็นฐานการผลิตสินค้าทุกประเทศที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เปนตน

สยายปีกความร่วมมือสู่ 
ประเทศพันธมิตร
ทั่วโลก

นอกจากนั้น อาเซียนยังมีการ 

รวมมือทางเศรษฐกิจกับภายนอกกลุม 

มาอยางตอเนือ่ง เพือ่ขยายการเช่ือมโยง 

กับประเทศหรือกลุ มประเทศนอก 

อาเซียน เชน ความรวมมืออาเซียน+3 

(ASEAN+3) คือ ความรวมมือระหวาง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

รวมกับ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งมี 

ประชากรรวมกันประมาณ 30% ของ 

ประชากรโลกและ 28% ของ GDP โลก 

และความรวมมืออาเซียน+6 (ASEAN 

+6 โดยเพิ่มอีก 3 ประเทศ ไดแก 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) 

เปนประเทศที่มีศักยภาพในแงอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดใน 

RCEP

ไทยได้ประโยชน์อะไร 
จากการเป็นหนึ่งใน 
ASEAN

ไทยจะไดประโยชนหลายประการ

จาก ASEAN และ RCEP เพราะใน 

ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของ 

ไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันมาก 

กวา 1 แสนลานดอลลารตอป หรือคิด 

เปน 22% ของมูลคาการคาทั่วโลกของ 

ไทย ไทยสงออกไปอาเซยีน 25.2% ของ 

มูลคาการสงออกทั้งหมด ซึ่งไทยเปน 

ฝายไดดุลการคากับอาเซียนมาโดย 

ตลอด นอกจากนี้ RCEP จะสนับสนุน 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ของไทย เพราะในปจจบัุน การลงทนุโดย 

ตรงของสมาชิก RCEP ในไทยมีสัดสวน 

มากกวา 70% ความคบืหนาของ ASEAN 

และ RCEP จึงเปนประโยชนตอไทย 

ทั้งในระยะสั้นและยาว

  

ซึ่งจะสงผลใหมีขนาดผลิตภัณฑมวล 

รวมประชาชาติ (GDP) ใหญเปน 1 ใน 

3 ของโลก มีจํานวนประชากรมากเปน 

ครึ่งหนึ่งของโลก

จับตา RCEP 
ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ 
สูงที่สุดของโลก

สําหรับความตกลงพันธมิตรทาง 

การคาระดับภูมิภาค หรือ RCEP คือ 

กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง 

ASEAN 10 ประเทศกับคู ภาคีอีก 6 

ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยมีจุด 

มุ งหมายใหเกิดระบบการคาเสรีที่ใช 

กฎระเบยีบเดยีวกนัของภาคทีัง้หมด 16 

ประเทศ เพือ่เชือ่มโยงเศรษฐกิจอาเซียน 

เขากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply 

Chain) โดย RCEP เปนความตกลง 

ขนาดใหญครอบคลุม 33% ของมูลคา 

เศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากร 

โลก ซึ่งจะทําให RCEP กลายเปนตลาด 

ใหญที่สุดของโลกในดานเศรษฐกิจและ 

ขนาดตลาดตามจํานวนประชากร ซ่ึงมี 

ความหลากหลายของผูซื้อในดานอายุ 

และระดับรายได ดังนั้น RCEP จะกลาย 

เปนตลาดผู ซื้อที่มีกําลังซ้ือสูงและมี 

ขนาดใหญ และจะเปนฐานการผลิต 

สินคาทุกประเทศที่มีขนาดใหญที่สุด 

แหงหนึ่งของโลก และจะทําใหเกิดการ 

คาขายระหวางประเทศสมาชิกมาก 

ยิ่งขึ้น

เนื่องจากกลุ มประเทศ ASEAN 

ไดบรรลุขอตกลงในการลดภาษีนําเขา 

สินคาระหวางกันเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

ความตกลง RCEP คอื การเปดเสรสีนิคา 

รวมกับอีก 6 ประเทศนอกกลุม ASEAN 

เพ่ิมเติม ซ่ึงหมายความวา ประเทศ 

ผูนําหลักอยางจีนที่ไมไดมีขอตกลงเขต 

การคาเสรี (FTA) กับญี่ปุนและอินเดีย 

จะไดรบัโอกาสเปดเสรีสนิคารวมกนั โดย 

การคาระหวางจีนและอินเดียเปนสิ่งที่ 

นาจบัตามองเปนพิเศษ เนือ่งจากอนิเดีย 
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ประมวลขาวเศรษฐกิจ 

การเมืองใหญท่ีสุดแหงป 

2562 ที่ผ านมาคงหนี 

ไมพน ขาวการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ที่ประเทศ 

ไทยเปนเจาภาพจดัการประชมุในระหวาง 

วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 

2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประธานอาเซียน 

และเปนเจาภาพตอนรับผูนําอาเซียน 9 

ประเทศ และพันธมิตรอีก 6 ประเทศ 

ประกอบดวย จนี ญีปุ่น เกาหลใีต อนิเดีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ 

สหรัฐฯ โดยมี Highlight หรือวาระ 

การประชมุสาํคญัทีท่ัว่โลกจับตามอง คือ 

การเดินหนาสูอาเซียน 2025 และความ 

คืบหนาของขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ระดับภมูภิาค (Regional Comprehen-

sive Economic Partnership: RCEP) 

ซึ่งเจรจามายาวนานเกือบ 8 ป

ในฟากฝงของภาคเอกชนก็มีการ

จัดประชุมคู ขนานระหวางวันที่ 2-3 

พฤศจิกายน 2562 จัดเวที ASEAN 

BUSINESS INVESTMENT SUMMIT 

โดย ASEAN Business Advisory   

Council เนนการใหความสําคญักบัการ 

พัฒนาศักยภาพอาเซียนสูยุค 4.0 และ 

การปรับตัวสู การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development Growth: 

SDG)

ASEAN เข้าสู่การ 
เป็นตลาดนำเข้าเน้ือหอม 
ที่สุดในโลก

อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ มี 

ประชากร 650 ลานคน (ประมาณ 9% 

ของประชากรโลก) ซ่ึงมีขนาดใหญรวม 

กันใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และมี 

ขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ประมาณ 3 

ลานลานดอลลารสหรัฐ (3% ของ GDP 

โลก) ซึ่งมีขนาดใหญรวมกันใหญเปน 

อันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ เปนกลุม 

เศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจสูงกวา 5% ตอป ซึ่งเปนกลุม 

เศรษฐกจิทีม่ ีGDP Growth สงูท่ีสดุแหง 

หนึ่งของโลก จึงทําใหอาเซียนมีกลุม 

คนชั้นกลางสูงมากขึ้นและมีรายไดสูง 

ขึ้นอยางตอเนื่อง 

อีก ท้ังอาเซียนยั งมีการลงทุน 

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยาง 

ตอเนื่องโดยเฉพาะในกลุ ม CLMVT 

ดงันัน้ อาเซียนจงึเปนตลาดนาํเขาสนิคา 

ที่สําคัญมากที่สุดตลาดหนึ่งของโลก 

อยางไรก็ตาม บทบาทของอาเซียนที่ 

สําคัญท่ีสุดตอเศรษฐกจิโลกคือ การเปน 

กลุมเศรษฐกจิทีเ่ปนฐานการผลติอนัดบั 

ตนๆ ของโลก โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

เชน ขาว ยางพารา ออยและนํ้าตาล 

มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เปนตน 

สนิคาอตุสาหกรรมทีเ่นนการใชแรงงาน 

เชน สิ่งทอ รองเทา และเฟอรนิเจอร 

เปนตน และสินคาอุตสาหกรรมที่เนน 

การใชเทคโนโลยข้ัีนกลาง เชน ยานยนต 

อิ เล็กทรอนิกส และเครื่องใช ไฟฟา 

เปนตน

สยายปีกความร่วมมือสู่ 
ประเทศพันธมิตร
ทั่วโลก

นอกจากนั้น อาเซียนยังมีการ 

รวมมือทางเศรษฐกิจกับภายนอกกลุม 

มาอยางตอเน่ือง เพือ่ขยายการเช่ือมโยง 

กับประเทศหรือกลุ มประเทศนอก 

อาเซียน เชน ความรวมมืออาเซียน+3 

(ASEAN+3) คือ ความรวมมือระหวาง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

รวมกับ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งมี 

ประชากรรวมกันประมาณ 30% ของ 

ประชากรโลกและ 28% ของ GDP โลก 

และความรวมมืออาเซียน+6 (ASEAN 

+6 โดยเพ่ิมอีก 3 ประเทศ ไดแก 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) 

เปนประเทศที่มีศักยภาพในแงอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน 

RCEP

ไทยได้ประโยชน์อะไร 
จากการเป็นหนึ่งใน 
ASEAN

ไทยจะไดประโยชนหลายประการ

จาก ASEAN และ RCEP เพราะใน 

ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของ 

ไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันมาก 

กวา 1 แสนลานดอลลารตอป หรือคิด 

เปน 22% ของมูลคาการคาทั่วโลกของ 

ไทย ไทยสงออกไปอาเซยีน 25.2% ของ 

มูลคาการสงออกทั้งหมด ซึ่งไทยเปน 

ฝายไดดุลการคากับอาเซียนมาโดย 

ตลอด นอกจากน้ี RCEP จะสนับสนุน 

การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ของไทย เพราะในปจจบุนั การลงทนุโดย 

ตรงของสมาชิก RCEP ในไทยมีสัดสวน 

มากกวา 70% ความคบืหนาของ ASEAN 

และ RCEP จึงเปนประโยชนตอไทย 

ทั้งในระยะสั้นและยาว

  

ซึ่งจะสงผลใหมีขนาดผลิตภัณฑมวล 

รวมประชาชาติ (GDP) ใหญเปน 1 ใน 

3 ของโลก มีจํานวนประชากรมากเปน 

ครึ่งหนึ่งของโลก

จับตา RCEP 
ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ 
สูงที่สุดของโลก

สําหรับความตกลงพันธมิตรทาง 

การคาระดับภูมิภาค หรือ RCEP คือ 

กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง 

ASEAN 10 ประเทศกับคู ภาคีอีก 6 

ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยมีจุด 

มุ งหมายใหเกิดระบบการคาเสรีที่ใช 

กฎระเบยีบเดยีวกนัของภาคทีัง้หมด 16 

ประเทศ เพือ่เช่ือมโยงเศรษฐกจิอาเซยีน 

เขากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply 

Chain) โดย RCEP เปนความตกลง 

ขนาดใหญครอบคลุม 33% ของมูลคา 

เศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากร 

โลก ซึ่งจะทําให RCEP กลายเปนตลาด 

ใหญที่สุดของโลกในดานเศรษฐกิจและ 

ขนาดตลาดตามจํานวนประชากร ซึ่งมี 

ความหลากหลายของผูซื้อในดานอายุ 

และระดับรายได ดังนั้น RCEP จะกลาย 

เปนตลาดผู ซื้อที่มีกําลังซื้อสูงและมี 

ขนาดใหญ และจะเปนฐานการผลิต 

สินคาทุกประเทศที่มีขนาดใหญท่ีสุด 

แหงหนึ่งของโลก และจะทําใหเกิดการ 

คาขายระหวางประเทศสมาชิกมาก 

ยิ่งขึ้น

เนื่องจากกลุ มประเทศ ASEAN 

ไดบรรลุขอตกลงในการลดภาษีนําเขา 

สินคาระหวางกันเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

ความตกลง RCEP คอื การเปดเสรสีนิคา 

รวมกับอีก 6 ประเทศนอกกลุม ASEAN 

เพิ่มเติม ซึ่งหมายความวา ประเทศ 

ผูนําหลักอยางจีนที่ไมไดมีขอตกลงเขต 

การคาเสรี (FTA) กับญี่ปุนและอินเดีย 

จะไดรบัโอกาสเปดเสรีสนิคารวมกนั โดย 

การคาระหวางจีนและอินเดียเปนสิ่งที่ 

นาจบัตามองเปนพเิศษ เนือ่งจากอนิเดยี 

ไทยจะได้ประโยชน์หลายประการจาก ASEAN และ 
RCEP เพราะในปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 
ของไทย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันมากกว่า     
1 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี หรือคิดเป็น 22% ของ 
มูลค่าการค้าทั่วโลกของไทย ไทยส่งออกไปอาเซียน 
25.2% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
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ประมวลขาวเศรษฐกิจ 

การเมืองใหญท่ีสุดแหงป 

2562 ที่ผ านมาคงหนี 

ไมพน ขาวการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 35 (ASEAN Summit) ที่ประเทศ 

ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมในระหวาง 

วันท่ี 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 

2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประธานอาเซียน 

และเปนเจาภาพตอนรับผูนําอาเซียน 9 

ประเทศ และพันธมิตรอีก 6 ประเทศ 

ประกอบดวย จนี ญีปุ่น เกาหลใีต อนิเดีย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ 

สหรัฐฯ โดยมี Highlight หรือวาระ 

การประชุมสาํคญัท่ีท่ัวโลกจบัตามอง คอื 

การเดินหนาสูอาเซียน 2025 และความ 

คืบหนาของขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ระดับภมูภิาค (Regional Comprehen-

sive Economic Partnership: RCEP) 

ซึ่งเจรจามายาวนานเกือบ 8 ป

ในฟากฝงของภาคเอกชนก็มีการ

จัดประชุมคู ขนานระหวางวันที่ 2-3 

พฤศจิกายน 2562 จัดเวที ASEAN 

BUSINESS INVESTMENT SUMMIT 

โดย ASEAN Business Advisory   

Council เนนการใหความสําคญักบัการ 

พัฒนาศักยภาพอาเซียนสูยุค 4.0 และ 

การปรับตัวสู การพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development Growth: 

SDG)

ASEAN เข้าสู่การ 
เป็นตลาดนำเข้าเน้ือหอม 
ที่สุดในโลก

อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ มี 

ประชากร 650 ลานคน (ประมาณ 9% 

ของประชากรโลก) ซ่ึงมีขนาดใหญรวม 

กันใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และมี 

ขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ประมาณ 3 

ลานลานดอลลารสหรัฐ (3% ของ GDP 

โลก) ซึ่งมีขนาดใหญรวมกันใหญเปน 

อันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ เปนกลุม 

เศรษฐกิจที่มีอัตราการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจสูงกวา 5% ตอป ซึ่งเปนกลุม 

เศรษฐกจิทีม่ ีGDP Growth สงูทีส่ดุแหง 

หนึ่งของโลก จึงทําใหอาเซียนมีกลุม 

คนชั้นกลางสูงมากขึ้นและมีรายไดสูง 

ขึ้นอยางตอเนื่อง 

อีก ท้ังอาเซียนยั งมีการลงทุน 

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยาง 

ตอเนื่องโดยเฉพาะในกลุ ม CLMVT 

ดงัน้ัน อาเซียนจงึเปนตลาดนาํเขาสนิคา 

ท่ีสําคัญมากที่สุดตลาดหน่ึงของโลก 

อยางไรก็ตาม บทบาทของอาเซียนที่ 

สําคญัท่ีสุดตอเศรษฐกจิโลกคอื การเปน 

กลุมเศรษฐกจิทีเ่ปนฐานการผลติอนัดบั 

ตนๆ ของโลก โดยเฉพาะสินคาเกษตร 

เชน ขาว ยางพารา ออยและน้ําตาล 

มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน เปนตน 

สนิคาอตุสาหกรรมทีเ่นนการใชแรงงาน 

เชน สิ่งทอ รองเทา และเฟอรนิเจอร 

เปนตน และสินคาอุตสาหกรรมที่เนน 

การใชเทคโนโลยข้ัีนกลาง เชน ยานยนต 

อิ เล็กทรอนิกส และเครื่องใช ไฟฟา 

เปนตน

สยายปีกความร่วมมือสู่ 
ประเทศพันธมิตร
ทั่วโลก

นอกจากนั้น อาเซียนยังมีการ 

รวมมือทางเศรษฐกิจกับภายนอกกลุม 

มาอยางตอเนือ่ง เพือ่ขยายการเช่ือมโยง 

กับประเทศหรือกลุ มประเทศนอก 

อาเซียน เชน ความรวมมืออาเซียน+3 

(ASEAN+3) คือ ความรวมมือระหวาง 

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

รวมกับ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งมี 

ประชากรรวมกันประมาณ 30% ของ 

ประชากรโลกและ 28% ของ GDP โลก 

และความรวมมืออาเซียน+6 (ASEAN 

+6 โดยเพิ่มอีก 3 ประเทศ ไดแก 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย) 

เปนประเทศที่มีศักยภาพในแงอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุดใน 

RCEP

ไทยได้ประโยชน์อะไร 
จากการเป็นหนึ่งใน 
ASEAN

ไทยจะไดประโยชนหลายประการ

จาก ASEAN และ RCEP เพราะใน 

ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ 1 ของ 

ไทย โดยมีมูลคาการคาระหวางกันมาก 

กวา 1 แสนลานดอลลารตอป หรือคิด 

เปน 22% ของมูลคาการคาทั่วโลกของ 

ไทย ไทยสงออกไปอาเซยีน 25.2% ของ 

มูลคาการสงออกทั้งหมด ซึ่งไทยเปน 

ฝายไดดุลการคากับอาเซียนมาโดย 

ตลอด นอกจากนี้ RCEP จะสนับสนุน 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ของไทย เพราะในปจจบัุน การลงทนุโดย 

ตรงของสมาชิก RCEP ในไทยมีสัดสวน 

มากกวา 70% ความคบืหนาของ ASEAN 

และ RCEP จึงเปนประโยชนตอไทย 

ทั้งในระยะสั้นและยาว

  

ซึ่งจะสงผลใหมีขนาดผลิตภัณฑมวล 

รวมประชาชาติ (GDP) ใหญเปน 1 ใน 

3 ของโลก มีจํานวนประชากรมากเปน 

ครึ่งหนึ่งของโลก

จับตา RCEP 
ตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ 
สูงที่สุดของโลก

สําหรับความตกลงพันธมิตรทาง 

การคาระดับภูมิภาค หรือ RCEP คือ 

กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง 

ASEAN 10 ประเทศกับคู ภาคีอีก 6 

ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด โดยมีจุด 

มุ งหมายใหเกิดระบบการคาเสรีที่ใช 

กฎระเบยีบเดยีวกนัของภาคทีัง้หมด 16 

ประเทศ เพือ่เชือ่มโยงเศรษฐกิจอาเซียน 

เขากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply 

Chain) โดย RCEP เปนความตกลง 

ขนาดใหญครอบคลุม 33% ของมูลคา 

เศรษฐกิจโลก และ 50% ของประชากร 

โลก ซึ่งจะทําให RCEP กลายเปนตลาด 

ใหญที่สุดของโลกในดานเศรษฐกิจและ 

ขนาดตลาดตามจํานวนประชากร ซ่ึงมี 

ความหลากหลายของผูซื้อในดานอายุ 

และระดับรายได ดังนั้น RCEP จะกลาย 

เปนตลาดผู ซื้อที่มีกําลังซ้ือสูงและมี 

ขนาดใหญ และจะเปนฐานการผลิต 

สินคาทุกประเทศที่มีขนาดใหญที่สุด 

แหงหนึ่งของโลก และจะทําใหเกิดการ 

คาขายระหวางประเทศสมาชิกมาก 

ยิ่งขึ้น

เนื่องจากกลุ มประเทศ ASEAN 

ไดบรรลุขอตกลงในการลดภาษีนําเขา 

สินคาระหวางกันเปนที่เรียบรอยแลว 

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจาก 

ความตกลง RCEP คอื การเปดเสรสีนิคา 

รวมกับอีก 6 ประเทศนอกกลุม ASEAN 

เพ่ิมเติม ซึ่งหมายความวา ประเทศ 

ผูนําหลักอยางจีนที่ไมไดมีขอตกลงเขต 

การคาเสรี (FTA) กับญี่ปุนและอินเดีย 

จะไดรบัโอกาสเปดเสรีสนิคารวมกนั โดย 

การคาระหวางจีนและอินเดียเปนสิ่งที่ 

นาจบัตามองเปนพิเศษ เนือ่งจากอนิเดีย 
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โอกาสและการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในกลุ่มประเทศ CLMVT (ตอนที่ 2)

ตามท่ีไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนุภมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเร่ิมมผีลบังคับใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนนิการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ที่ต องปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนาํเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนท่ีสู ง ท่ีสุด ถึงร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันท่ีแนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู 
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซ่ึงมีหนาที่ในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรึกษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อท่ีจะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดาํเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายส่ิงที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราท่ีตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ต

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวียดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซึ่งคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคล่ือนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุนีด้วย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานที่ มีบทบาทที่สําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมหีนาที ่1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวียดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ท่ี 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดําเนนิ 
การในการปฏบัิตติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพ่ือขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ทั้งในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรับปรุงใหทนัสมยั ความไมโปรงใสและ 
ความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริเวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพ้ืนฐานที่ยังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้ 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของให 

สามารถปฏบัิตงิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซ่ึงคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซ่ึงเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบัิตติามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นที่ 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เนื่องจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสิทธิภาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ทีเ่กีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกบัองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ที่เหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกันหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค
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ตามที่ไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท่ีเกดิข้ึนในปจจบัุนของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนภุมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเริม่มผีลบังคบัใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนินการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ท่ีตองปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนําเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนที่สู งที่สุดถึ งร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันที่แนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู  
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซึ่งมีหนาท่ีในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรกึษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อที่จะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายสิ่งที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจบัุน คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวยีดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซ่ึงคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคลื่อนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุน้ีดวย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมหีนาท่ี 1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวยีดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ที่ 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดาํเนนิ 
การในการปฏบัิตติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพ่ือขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ท้ังในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรบัปรงุใหทันสมยั ความไมโปรงใสและ 
ความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริ เวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพื้นฐานท่ียังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้ 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของให 

สามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพ่ือลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซึ่งคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซึ่งเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบิติัตามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นท่ี 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เนื่องจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเร่ืองนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

เมียนมาได้เริ่มมีผู้ร่วมพัฒนา เช่น ธนาคารโลก 
ในการสร้างความร่วมมือ และมีการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้าในบางขอบเขตงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีในการประสานงานกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ท่ีเกีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกับองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ท่ีเหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกนัหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค
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ตามท่ีไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนุภมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเร่ิมมผีลบังคับใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนนิการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ที่ต องปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนาํเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนท่ีสู ง ท่ีสุด ถึงร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันที่แนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู 
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซ่ึงมีหนาที่ในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรกึษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อท่ีจะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดาํเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายสิ่งที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราท่ีตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวียดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซึ่งคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคล่ือนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุนีด้วย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานที่ มีบทบาทที่สําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมหีนาที ่1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวียดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ท่ี 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดําเนนิ 
การในการปฏบัิตติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพ่ือขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ทั้งในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรับปรุงใหทนัสมยั ความไมโปรงใสและ 
ความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริเวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพ้ืนฐานที่ยังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้ 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีท่ี่เกีย่วของให 

สามารถปฏบัิตงิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซ่ึงคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซ่ึงเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบัิตติามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นที่ 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เนื่องจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสิทธิภาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ทีเ่กีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกบัองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ที่เหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเน่ืองจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกันหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค
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ตามที่ไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท่ีเกดิข้ึนในปจจบัุนของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนภุมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเริม่มผีลบังคบัใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนินการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ท่ีตองปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนําเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนที่สู งที่สุดถึ งร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันที่แนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู  
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซึ่งมีหนาท่ีในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรกึษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อที่จะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายสิ่งที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจบัุน คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวยีดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซ่ึงคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคลื่อนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุน้ีดวย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมหีนาท่ี 1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวยีดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ที่ 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดาํเนนิ 
การในการปฏบิตัติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพื่อขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ท้ังในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรบัปรงุใหทันสมยั ความไมโปรงใสและ 
ความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริ เวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพื้นฐานท่ียังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากน้ี 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีที่เ่กีย่วของให 

สามารถปฏบัิตงิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพ่ือลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซึ่งคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซึ่งเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบิติัตามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นท่ี 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เน่ืองจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

หน่วยงานที่มีบทบาทที่สำคัญ ด้านการอำนวย 
ความสะดวกทางการค้าของเวียดนาม ได้แก่ 
กระทรวงการเงิน (Ministry of Finance) มี 
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงด้านการดำเนินการ 
ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
ทางการค้า

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ท่ีเกีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกับองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ท่ีเหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกนัหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค
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ตามท่ีไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนุภมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเร่ิมมผีลบังคับใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนนิการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ที่ต องปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนาํเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนท่ีสู ง ท่ีสุด ถึงร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันที่แนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู 
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซ่ึงมีหนาที่ในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรกึษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อท่ีจะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดาํเนนิงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายสิ่งที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราท่ีตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวียดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซึ่งคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคล่ือนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุนีด้วย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานที่ มีบทบาทที่สําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมีหนาที ่1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวียดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ท่ี 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดําเนนิ 
การในการปฏบิตัติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบั ติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพื่อขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ทั้งในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรับปรุงใหทันสมัย ความไมโปรงใสและ 
ความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริเวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพ้ืนฐานที่ยังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากน้ี 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีที่เ่กีย่วของให 

สามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซ่ึงคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซ่ึงเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบัิตติามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นที่ 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เนื่องจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสิทธิภาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ทีเ่กีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกับองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ที่เหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกันหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค

เพื่อให้การดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทาง 
การค้าได้แต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อติดตามการ 
ปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า” 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดตามและ 
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐในด้านการปฏิบัติตาม 
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ทาง 
การค้าและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที 
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ตามที่ไดกลาวถึงในบท 
ความตอนทีแ่ลว การศกึษา 
โอกาสและการพัฒนา 

การอํานวยความสะดวกทางการคาใน 
กลุมประเทศ CLMVT ทําใหทราบถึง 
สถานการณดําเนินงาน ปญหาและ 
อุปสรรคดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท่ีเกดิข้ึนในปจจบัุนของแตละ 
ประเทศ และการทราบถึงแนวทางการ 
กําหนดแผนการพัฒนาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคารวมกันในกลุม 
ประเทศ CLMVT จะชวยกอใหเกิด 
ความรวมมือและพัฒนาไปพรอมกัน 
ภายในอนภุมูภิาค รวมถงึชวยเสรมิสราง 
ความเขมแข็งและเปนการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ 
กลุมประเทศ CLMVT

สําหรับการดําเนินการดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมา เวียดนาม และไทย ภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาภายใตองคการการ 
คาโลก ซ่ึงไดเริม่มผีลบังคบัใชเมือ่ป พ.ศ. 
2560 (พิจารณาจากความคืบหนาการ 
ดําเนินการโดยระบุเปนมาตราในแตละ 

Category ซึ่งแบงเปน Category A 
(หมายถึง สามารถดําเนินการไดบรรลุ 
เปาหมายแลว) Category B (หมายถึง 
สามารถดาํเนินการไดเองภายในประเทศ 
ภายในเวลา 2-3 ปนับจากวันลงนาม 
รับรองความตกลง) และ Category C 
(หมายถึง ตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานเทคนิคในการดําเนินการใหบรรลุ 
เปาหมาย) มีรายละเอียดดังนี้

เมียนมา
เมียนมาไดระบุมาตราในความ 

ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาใน Category A ไวเพียง 3 
มาตรา ซึง่คิดเปนรอยละ 5.5 ของมาตรา 
ท่ีตองปฏิบัติตามท้ังหมด ไดแก 1) 
มาตราที่ 4 วาดวยกระบวนการอุทธรณ 
2) มาตราที่ 6.2 วาดวยระเบียบเฉพาะ 
ดานคาธรรมเนียมและคาภาระที่เรียก 
เกบ็หรอืในสวนท่ีเกีย่วของกบัการนําเขา 
และการสงออก และ 3) มาตราที่ 10.5 
วาดวยการตรวจสอบสินคากอนสง ใน 
ขณะทีม่กีารระบมุาตราไวใน Category 
B อีก 6 มาตราซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.2 
โดยสวนที่เหลืออีก 27 มาตราซึ่งเปน 

สัดส วนที่สู งที่สุดถึ งร อยละ 85.3 
ของมาตราที่ตองปฏิบัติตามทั้งหมดโด
ยไดระบุไวใน Category C ซึ่งเปนสวน 
ที่ยังไมตองปฏิบัติตามโดยทันที และ 
เมียนมาเองยังมิไดระบุถึงวันที่แนชัด 
(Definitive date) ในการปฏิบัติตาม 
มาตราทั้งใน Category B และ C โดย 
สมบูรณ

คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการ
อํานวยความสะดวกทางการคาของ 
เมียนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะทํางานดานการสนับสนุนการคา 
และธุรกิจ (Trade and Business 
Promotion Taskforce) โดยไดมีการ 
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการ 
ดําเนินงานเชิงลึกดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา ซ่ึงประกอบไปดวย 
คณะทํางานหลัก 3 หนวยงาน ไดแก 1) 
คณะทํางานที่ปรึกษาดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา (TFAWG) 2) 
คณะอนุกรรมการ 3) คณะทํางานผู  
เชี่ยวชาญ (Expert working groups)  
ซึ่งมีหนาท่ีในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
ประสานงาน ปรกึษา รบัฟงความคดิเหน็ 
และข อเสนอแนะจากหนวยงานที่ 

เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
รายงานสถานะ ผลการปฏิบัติงานดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาตอ 
คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาของเมียนมา 
ตอไป

ปจจุบัน ธนาคารโลก (World 
Bank) ในฐานะผูรวมพัฒนา (Donor) 
ไดมีการทํางานรวมกับคณะกรรมการ 
แหงชาติเพื่อการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา ในการจัดลําดับความสําคัญ 
ของการดําเนินการ การกําหนดเวลา 
และจัดตั้ งคณะทํางาน (Working 
groups) ในการพัฒนาและดําเนินการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา โดยไดเริม่มกีาร 
ประเมินความสามารถและทรัพยากร 
ที่จําเปนของแตละกรม/กระทรวง และ 
หนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการอาํนวย 
ความสะดวกทางการคา เพื่อที่จะจัด 
ลําดับความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
และการกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ 
ตามมาตราใน Category B และ C 
รวมทั้งการระบุความชวยเหลือทาง 
เทคนิคจากผูรวมพัฒนา

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเมียนมาในปจจุบันอาจกลาว 
ไดวาอยูในระยะเริ่มตนในการพัฒนา 
ถึงแมวาเมียนมาไดมีความพยายามใน 
การจัดตั้งกลไก ระบบการควบคุมและ 
ติดตามการดําเนินงานตาง ๆ แตยังคง 
มีสิ่งที่ตองดําเนินการหลายประการใน 
การพฒันาดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาของประเทศ เมียนมาไมมี 
พิมพเขียวหรือแผนการดําเนินงานดาน 
การอาํนวยความสะดวกทางการคาของ 
ประเทศดังเชนกัมพูชา และ สปป.ลาว 

ซึง่อาจกอใหเกิดความยากลําบากในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกีย่วของและ 
อาจทําใหมองไมเห็นผลของการดําเนิน 
การในระยาวที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 
เมยีนมาไดเริม่มผีูรวมพฒันา เชน ธนาคาร 
โลก ในการสรางความรวมมอื และมกีาร 
ปฏิบัติงานรวมกันดานการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาในบาง 
ขอบเขตงาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนทีด่ใีนการ 
ประสานงานกับหนวยงานผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก

เมียนมายังคงมีหลายสิ่งที่ต อง 
ดาํเนนิการควบคูกนัไป ไมวาจะเปนการ 
จัดเตรียมและพัฒนาแผนแมบทดาน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา การ 
จัดทําแผนการดําเนินงานในแตละดาน 
การพัฒนากลไกเชิงสถาบัน การรางขอ 
เสนอสําหรับการขอรับความชวยเหลือ 
ทางเทคนคิและการพฒันาความสามารถ 
รวมทั้งเงินทุนสนับสนุนจากองคกรผู  
รวมพัฒนา นอกจากนี้ ยังตองมีการ 

ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบียบภายใน 
ประเทศใหทันสมัย การลงทุนในระบบ 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ในการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา และ 

การพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแต 
เปนความทาทายที่เมียนมาตองเผชิญ 
และตองมีการดําเนินการอยางเปน 
ขั้นตอนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและ 
ยกระดับประสิทธิภาพดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาแกเมียนมา 
ตอไป

เวียดนาม
เวียดนามไดระบุมาตราที่พรอม 

ปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 
ใชใน Category A โดยคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 22.7 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ตองการระยะเวลาปรับตัวใน 
Category B เพือ่ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย 
และสรางระบบรองรับการปฏิบัติและ 
มาตราทีต่องการไดรับความชวยเหลือทาง 
เทคนคิจากผูรวมพฒันาใน Category C 

ทางเวียดนามยังมิไดมีการแจงไปยัง 
องคการการคาโลกอยางเปนทางการ 
อยางไรก็ตาม ในปจจบัุน คณะกรรมการ 
แหงชาติดานการอํานวยความสะดวก 

ทางการคาไดจัดดําเนินการจัดหมวด 
หมูและระบุมาตราตาง ๆ ที่เหลืออยูลง 
ใน Category B และ C เรียบรอยแลว 
และอยู ในระหวางการพิจารณาและ 

การลงนามอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อที่ 
จะไดมีการดําเนินการแจงมาตราใน 
Category B และ C แกองคการการคา 
โลกตอไป

ในป พ.ศ. 2559 เวยีดนามไดมกีาร 
จัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติดานการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาภายใต 
ชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนแหงชาติ 

ดาน ASEAN Single Window (ASW) 
/ National Single Window (NSW) 
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา 
(NSCASNSWTF)”  ซ่ึงคณะกรรมการ 
ดังกลาวเปนการปรับโครงสรางเดิม 

จากจากคณะกรรมการขับเคลื่อนดาน 
National Single Window โดย 
มอบหมายบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมใน 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
นอกจากนี ้ในอนาคตจะมกีารนาํขอบเขต 
ดานโลจิสตกิสมาไวภายใตคณะกรรมการ 
ชดุน้ีดวย โครงสรางของคณะกรรมการฯ 
มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินเปน 
รองประธาน โดยมีสมาชิกในระดับ 
รัฐมนตรีชวยวาการจาก 19 กระทรวง 
และหนวยงาน

หนวยงานท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา 
ของเวียดนาม ไดแก กระทรวงการเงิน 
(Ministry of Finance) มีหนาที่ความ 
รับผิดชอบโดยตรงดานการดําเนินการ 
ตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคาโดยมีหนาท่ี 1) ปฏบัิติ 
ตามแผนงานแหงชาตใินการจดัหาขอมลู 

ที่เกี่ยวของกับความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคา 2) 
ดําเนินการดานระบบ Single Window 
3) การจัดหมวดหมูของมาตราลงใน 
Category A, B และ C 4) เสาะหา 

ความชวยเหลือและการสนับสนุนเชิง 
เทคนิคเพื่อการพัฒนาความสามารถ 5) 
การจัดทําแผนแมบทในการปฏิบัติตาม 
Category B และ C 6) ทบทวนกรอบ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ 
ทันสมัย โดยกระทรวงการเงินไดมอบ 
หมายให กรมศุลกากร (General 
Department of Vietnam Customs: 
GDVC) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ดานในการปฏิบัติตามมาตราตาง ๆ 
ภายใตความตกลงวาดวยการอํานวย 
ความสะดวกทางการคา

การเตรียมความพร อมในการ 
ปฏิบัติตามมาตราใน Category B และ 
C เวยีดนามไดออกคําวนิิจฉัย (Decision) 
ที่ 1969/QD-TTg ใหดําเนินการจัดทํา 
“แผนงานเตรียมความพรอมและการ 
ดําเนินการตามขอตกลงการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาขององคการ 

การคาโลก” ซึ่งไดมีการกําหนดถึงสิ่ง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามมาตราของความตกลงวาดวยการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาไดใน 
ระยะเวลาทีก่าํหนด แนวทางการดาํเนนิ 
การในการปฏบิตัติามมาตราใน Category 
B ของเวียดนามสวนใหญจะเปนการ 
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบ 
และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหมี 
ความทันสมัย สอดคลองกับบริบททาง 
การคาในปจจุบัน การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให การ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ 
กําหนดและจัดต้ังกลไกในการติดตาม 
การดําเนินงาน และการสรางความ 
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สวนแนวทางการปฏิบัติตาม Category 
C เวียดนามไดริเริ่มการจัดทําแผน 
รายละเอียดและขอเสนอรวมกับผูรวม 
พัฒนาเพื่อขอรับความชวยเหลือทาง 
เทคนิคและการพัฒนาความสามารถ 
จากจากองคกรระหวางประเทศ และ 
จากประเทศที่พัฒนาแลว

การอํานวยความสะดวกทางการ
คาของเวียดนามในปจจุบันยังคงเผชิญ 
กับความทาทายท่ีเปนอุปสรรคหลาย 
ประการ ท้ังในดานกฎหมายและกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ที่จะตองไดรับการแกไข 
ปรบัปรงุใหทันสมยั ความไมโปรงใสและ 
ความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานของ 
หน วยงานบริ เวณพรมแดน ระบบ 
โครงสรางพื้นฐานท่ียังตองไดรับการ 
ปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก นอกจากน้ี 
ยังจะตองมีการพัฒนาความสามารถ 
ของบคุลากรและเจาหนาทีที่เ่กีย่วของให 

สามารถปฏบัิตงิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเวียดนามไดตระหนักเปน 
อยางดีถึงปญหาและอุปสรรคดังกลาว 

ขางตน และไดมีความพยายามในการ 
ปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ เพ่ือลด 
ระดับและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นอันเปน 
การพัฒนาและยกระดับการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิ 
ภาพตอไปในอนาคต    

ประเทศไทย
ไทยไดแจงขอบทในมาตราที่ไทย

พรอมปฏิบัติไดทันทีที่ความตกลงมี 
ผลบังคับใช (Category A) ซึ่งคิดเปน 
รอยละ 91.6 ของมาตราทั้งหมดภายใต 
ความตกลงวาดวยการอํานวยความ 
สะดวกทางการคา โดยในสวนของ 
มาตราที่ต องการระยะเวลาปรับตัว 
(Category B) คิดเปนรอยละ 8.4 ใน 
ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2561) ไทยสามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดใหสัตยาบันไว 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.6 ซึ่งเปน 
มาตราใน Category A รอยละ 91.6 

และมาตราใน Category B ที่สามารถ 
ปฏิบัติไดแลวรอยละ 2.1 ของมาตรา 
ทั้งหมด โดยไทยไดกําหนดวันที่แนชัด 
ในการปฏบิติัตามมาตราใน Category B 
โดยสมบูรณภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ไทยไมมีประเด็นท่ี 
ตองการไดรับความชวยเหลือกอนจึง 
จะสามารถปฏิบัติตามได (Category C) 
เน่ืองจากไทยใหความสําคัญกับการ 
เปนผู กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ด วย 
ตนเองและหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการ 
ถูกชี้นําหรือกาวกายดานนโยบายจาก 
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

ในป พ.ศ. 2560 ไทยไดมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการแหงชาติดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการค าภายใต ชื่อ 
“คณะอนุกรรมการดานการอํานวย 

ความสะดวกทางการคา” ซึ่งอยูภายใต 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง 
ประเทศ (กนศ.) อยางไรก็ตาม เพื่อให 
การดําเนินการดานการอํานวยความ 
สะดวกทางการค า เป นไปอย างมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ คณะอนกุรรมการ 
ดานการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาไดแตงตั้ง “คณะทํางานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติดานการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา” เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
ในการตดิตามและประสานกบัหนวยงาน 
ภาครัฐในดานการปฏิบัติตามความ 
ตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาและสามารถตอบสนองตอ 
สถานการณปจจุบันไดอยางทันทวงที 
โดยองคประกอบของคณะทาํงานดังกลาว 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานคณะทาํงาน โดยกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย เปนหนวยงานประสานงานกลาง 
(Focal point) ทั้งระหวางหนวยงาน 
ท่ีเกีย่วของดานการอาํนวยความสะดวก 
ทางการคาในประเทศ รวมทั้งทําหนาที่ 
เปนผูแทนในการประสานงานกับองคการ 
การค าโลก และกรมศุลกากรเป น 
หนวยงานทีมี่บทบาทหลกัในการปฏบิตัิ 
ตามความตกลงวาดวยการอาํนวยความ 
สะดวกทางการคา กลไกการประสาน 
งานภายในคณะทํางานจะมีการปรึกษา 
หารือกันระหวางหนวยงานที่มีประเด็น 
ดานการปฏิบัติตามมาตรการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาเปนกรณี ๆ ซึ่ง 
มิไดมีการกําหนดประชุมอยางเปนทาง 
การเปนประจํา ซึ่งหากมีประเด็นตาง ๆ 
ที่ไมสามารถตกลงหรือหาแนวทางการ 

แกไขไดอยางเหมาะสม คณะทํางาน 
ดังกลาวจะนําเสนอประเด็นปญหา 
ดังกลาวขึ้นไปใหคณะอนุกรรมการดาน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา 
(NCTF) เปนผูตัดสินใจและดําเนินการ 
ในขั้นตอไป

การเตรยีมความพรอมสาํหรบัการ 
ดําเนินการใน Category B ของไทย 
พบวายังคงมีมาตรการที่ไทยขอระยะ 
เวลาการปรับตัว (Category B) จํานวน 
ทั้งหมด 10 มาตรการยอย ภายใต 6 
มาตราหลกั ซึง่สวนใหญจะเกีย่วของกบั 
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตาง ๆ  ใหมีความทันสมัยและสอดคลอง 
กับการสภาวะแวดลอมในปจจุบัน รวม 
ทั้งการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน 
ตาง ๆ ใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 
ใน Category B ท่ีเหลืออยู  ซ่ึงใน 
ปจจุบันมีบางมาตราที่ไทยสามารถ 
ดําเนินการไดแลวเนื่องจากมีการออก 
พระราชบัญญตัทิางศุลกากรฉบับใหม ป 
พ.ศ. 2560 เพื่อมารองรับการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่ 

ถึงแมวาไทยจะมีความพรอมมาก
ทีส่ดุในการดาํเนนิการดานความสะดวก 

ทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ ม 
ประเทศ CLMVT แตไทยยังคงเผชิญ 
กบัความทาทายและประเดน็ทางเทคนคิ 

ตาง ๆ อยูพอสมควรในการพัฒนาการ 
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ไมวาจะเปนประเดน็ 
ดานกระบวนการบางประเภทท่ียังมี 
ความซํ้าซอนและซับซอน การพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 
สมบรูณ และเชือ่มโยงกนัหนวยงานและ 
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับ 
บริบททางการคาในปจจุบัน การดําเนิน 
การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไทย 
สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดให 
สตัยาบนัแกองคการการคาโลกไดสาํเรจ็ 
ในอนาคต

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคดานการอํานวย 
ความสะดวกทางการคาในกลุมประเทศ 
CLMVT และข อเสนอแนะตอการ 
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการ 
คาสําหรับไทยและอนุภูมิภาค

ถึงแม้ว่าไทยจะมีความพร้อมมากที่สุดในการ 
ดำเนินการด้านความสะดวกทางการค้าเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMVT แต่ไทยยัง 
คงเผชิญกับความท้าทายและประเด็นทางเทคนิค 
ต่าง ๆ อยู่พอสมควรในการพัฒนาการอำนวย 
ความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการ
จ่ายค่าจ้างแรงงานในกัมพูชา
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กัมพูชาเปนประเทศที่ให

ความสาํคัญกบัการคุมครอง 

สิทธิ์และสวัสดิการของ 

แรงงานอยางจริงจัง ผูประกอบการที่ 

สนใจเขาไปขยายธุรกิจในกัมพูชาจึง 

ควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชาใหเปนอยางดี เพื่อ 

ที่จะสามารถบริหารจัดการแรงงานได 

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะ 

มีสวนชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจให 

ประสบความสําเร็จ ซ่ึงปจจบัุนกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง

อยู ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับกฎหมาย 

ดานอื่นๆ ของประเทศ สวนหน่ึงเปน 

เพราะรัฐบาลกัมพูชาไมต องการให 

แรงงานชาวกัมพูชาถูกเอาเปรียบจาก 

นายจาง กฎหมายแรงงานจึงใหความ 

สําคัญกับการคุมครองสิทธิ์ของแรงงาน

กัมพูชาเปนอยางมาก ขณะที่นายจาง 

ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

อยางเครงครัด ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมามี 

ประเดน็ท่ีเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 

ของกัมพูชาที่ถูกกลาวถึงเปนวงกวาง 

หลังจากกระทรวงแรงงานและการฝก 

ก
อบรม (Ministry of Labor and 

Vocational Training : MLVT) 

ของกัมพูชาไดออกกฎระเบียบใหมที่ 

เรียกวา Employment Seniority 

Payment ภายใต Prakas No.443 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเปน 

กฎระเบียบที่กําหนดใหมีการจายเงิน 

ชดเชยการเลิกจางไวลวงหนาสําหรับ 

ลูกจางที่มีสัญญาจางแบบไมระบุเวลา 

สิ้นสุดสัญญา (Unspecified Duration 

Contracts : UDC) ตั้งแตลูกจ าง 

ยงัทาํงานอยู ซึง่ผูประกอบการสวนใหญ 

มองวาจะสงผลกระทบใหตนทุนดาน 

คาจางแรงงานปรับเพิ่มขึ้น

กฎระเบียบเดิม : การจายเงิน 

ชดเชยจากการเลกิจาง (Indemnity of 

Dismissal)

การที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มี 

สญัญาจางแบบไมระบเุวลาสิน้สดุสญัญา 

(Unspecified Duration Contracts : 

UDC) นายจางตองจายเงินชดเชยจาก 

การเลิกจาง ซ่ึงเปนการจายใหลูกจาง 

เพียงงวดเดยีวในวนัสุดทายทีท่าํงาน โดย 

จายในอตัราคาจางแรงงาน 15 วนัตอป 

ตามอายกุารทํางานท่ีผานมา ยกตวัอยาง 

เชน ลกูจางทํางานมา 5 ป และถกูเลิกจาง 

นายจางตองจายเงินชดเชยจากการเลิก 

จางเทากบั 5 ป x 15 วนั = 75 วนัของ 

คาจางแรงงาน

กฎระเบยีบใหม : Employment 

Seniority Payment

ภายใตกฎระเบียบใหมท่ีเรียกวา 

Employment Seniority Payment 

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2562 เงนิชดเชยจากการเลกิจางซึง่เดิม 

ลกูจางจะไดเปนเงนิกอนหนึง่เมือ่ถกูเลิก

จางเทานัน้ จะถกูนาํมาทยอยจายใหกบั 

ลกูจางระหวางการทาํงานในปจจบุนัเลย 

ซึง่เงนิดงักลาวถูกเรียกใหมวา “Seniority 

Payment” แบงเปน 2 ประเภท คอื 1) 

Current Seniority Payment ซึ่งคิด 

จากเวลาการทาํงานในปจจบัุน และ 2) 

Back Pay Seniority Payment ซึง่คิด 

จากเวลาการทํางานท่ีผานมาในอดตี โดย 

มรีายละเอยีด ดงันี ้

• Current Seniority Payment 

สาํหรบัการทาํงานตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 

2562 เปนตนไป ลูกจางจะไดรับเงิน 

ชดเชยลวงหนาเทากับอัตราคาจาง 

แรงงานรวมสวสัดกิาร 15 วนัตอป โดย 

นายจางตองแบงจาย 2 รอบตอป รอบ 

แรกภายในเดือนมิถุนายนของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วนัของคาจางแรงงานรวม 

สวัสดิการเฉลี่ย 6 เดือนแรก และรอบ 

ที่สองภายในเดือนธันวาคมของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วนัของคาจางแรงงานรวม 

สวสัดกิารเฉลีย่ 6 เดอืนหลัง

• Back Pay Seniority Payment 

สําหรับลูกจางที่เขาทํางานกอนวันท่ี 1 

มกราคม 2562 (ตองมอีายงุานตัง้แต 1 

เดอืนขึน้ไป) และนบัอายงุานนานท่ีสดุถงึ 

ป 2551 จะไดจายเงินชดเชยยอนหลัง 

ตามอายงุานจรงิ โดยยอดเงนิรวม Back 

Pay Seniority Payment คดิในอตัรา 

คาจาง 15 วันตอปคูณดวยจาํนวนอายงุาน 

ตวัอยางเชนทาํงานมาแลว 5 ป ก็จะได 

Back Pay Seniority Payment เทากบั 

5 ป x 15 วนั = 75 วนั โดยแบงจาย  2 

รอบตอป แตมีการกําหนดรายละเอียด 

การแบงจายตางกนัระหวางอตุสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทากบัอตุสาหกรรม 

อืน่ๆ ดงันี้

•  อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมและ 

รองเทา นายจางตองแบงจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 30 วัน 

โดยแบงออกเปน 2 รอบ คอื รอบแรก 

ภายในเดือนมิถุนายนของแตละป ใน 

อตัรา 15 วนัของคาจางแรงงานเฉล่ียของ 

ปท่ีทํางาน และรอบที่ 2 ภายในเดือน 

ธนัวาคมของแตละป ในอัตรา 15 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทาํงาน 

• ธุรกิจอื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทา นายจางตองแบง 

จายเงนิ Back Pay Seniority Payment 

ปละ 15 วัน โดยแบงจาย 2 รอบเชนกนั 

ในอัตรารอบละ 7.5 วันของคาจาง 

แรงงานเฉล่ียของปทีท่าํงาน อยางไรก็ตาม 

ลาสดุเมือ่เดือนมนีาคม 2562 กระทรวง 

แรงงานและการฝกอบรมของกัมพูชา 

ไดเลื่อนการบังคับใชการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ในภาคธรุกิจ 

อื่นๆ ท่ีไมใชอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

และรองเทา ออกไปจนถงึเดอืนธนัวาคม 

2564 เพื่อใหนายจางมีเวลาปรับตัว 

ขณะเดยีวกนั ไดปรับลดการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 15 วัน 

เหลอืปละ 6 วนั โดยใหนายจางแบงจาย 

2 รอบตอป คือ รอบแรกภายในเดือน 

มถินุายนของแตละป ในอตัรา 3 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปทีท่าํงาน และ 

รอบที ่2 ภายในเดอืนธนัวาคมของแตละ 

ปในอัตรา 3 วันของคาจางแรงงานเฉลีย่ 

ของปทีท่าํงาน

ตัวอยางการจายเงิน Employ-

ment Seniority Payment

ตัวอยางที่ 1 นาย ก. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 10 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอัตราคาจาง 150 วนั 

(10 ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั 

แบงจาย 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วัน ดงันัน้ 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 10 งวด ใน 5 ป 

จนถงึป 2566

ตัวอยางที่ 2 นาย ข. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอตัราคาจาง 60 วนั (4 

ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั แบงจาย 

2 คร้ัง ครัง้ละ 15 วนั ดงันัน้ นายจางตอง 

จาย Back Pay Seniority Payment 

ท้ังหมด 4 งวด ใน 2 ป จนถึงป 2563

ตัวอยางที่ 3 นาย ค. ทํางานใน 

โรงงานผลิตสินคาอื่นๆ มา 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากับอัตราคาจาง 60 วัน 

(4 ป x 15 วัน) โดยจายปละ 6 วัน 

แบงจาย 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนั้น 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 20 งวด ใน 10 ป 

โดยเริ่มจายครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 

2565 ไปจนถึงป 2574

ทัง้น้ี กฎระเบยีบ Employment 

Seniority Payment นี้  ส งผลให 

ผูประกอบการในกัมพูชามีตนทุนดาน 

รายจายพนักงานเพิ่มขึ้นทันที โดยผู  

ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม 

และรองเทา ตองจายคาจางแรงงานให 

กับลูกจางเกาเพิ่มขึ้นอีก 45 วันตอป 

(Current Seniority Payment 15 วนั 

+ Back Pay Seniority Payment 30 

วัน) ขณะที่ผูประกอบการในภาคธุรกิจ 

อื่นๆ ตองจายคาจางแรงงานใหกับลูก 

จางเพิ่มข้ึนอีก 15 วันตอป (Current 

Seniority Payment 15 วัน) ไปจน 

ถงึชวงปลายป 2564 กอนทีจ่ะเริม่จาย 

Back Pay Seniority Pay งวดแรก 

ในเดือนมิถุนายน 2565 เทากับวาในป 

2565 ผูประกอบการในภาคธุรกิจอื่นๆ 

ตองจายคาจางแรงงานเพ่ิมขึน้อกี 21 วนั 

ตอป (Current Seniority Payment    

15 วนั + Back Pay Seniority Payment 

6 วัน) ซึ่งภาระดานรายจายพนักงานที่ 

เพ่ิมขึ้นน้ีจะสงผลกระทบตอตนทุนการ 

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยาง 

หลกีเลีย่งไมได โดยเฉพาะผูประกอบการ 

ทีอ่ยูในอุตสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขน 

จะไดรบัผลกระทบจากรายจายท่ีเพ่ิมขึน้ 

มาก ขณะทีผู่ประกอบการทีอ่ยูในธุรกจิ 

อืน่ๆ ทีไ่มใชเคร่ืองนุงหมและรองเทายงั 

มเีวลาปรับตวัและควรคํานวณรายจายที่ 

จะเกิดขึ้นลวงหนาเพื่อต้ังงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติมเพื่อไมใหกระทบกับ 

ผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ 

ผู ประกอบการยังควรติดตามความ 

เคล่ือนไหวของกระทรวงแรงงานและ 

การฝกอบรมของกัมพูชาอยางใกลชิด 

เนื่องจากกฎระเบียบดานแรงงานมีการ 

เปล่ียนแปลงอยู ตลอดเวลา ทําใหผู  

ประกอบการตองเตรียมพรอมรองรับ 

การเปลีย่นแปลงดงักลาว
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กัมพูชาเปนประเทศที่ให

ความสาํคญักบัการคุมครอง 

สิทธิ์และสวัสดิการของ 

แรงงานอยางจริงจัง ผูประกอบการที่ 

สนใจเขาไปขยายธุรกิจในกัมพูชาจึง 

ควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชาใหเปนอยางดี เพื่อ 

ท่ีจะสามารถบริหารจัดการแรงงานได 

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะ 

มีสวนชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจให 

ประสบความสําเรจ็ ซ่ึงปจจบัุนกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง

อยู ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับกฎหมาย 

ดานอื่นๆ ของประเทศ สวนหนึ่งเปน 

เพราะรัฐบาลกัมพูชาไมต องการให 

แรงงานชาวกัมพูชาถูกเอาเปรียบจาก 

นายจาง กฎหมายแรงงานจึงใหความ 

สําคัญกับการคุมครองสิทธิ์ของแรงงาน

กัมพูชาเปนอยางมาก ขณะท่ีนายจาง 

ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

อยางเครงครัด ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมามี 

ประเดน็ท่ีเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 

ของกัมพูชาที่ถูกกลาวถึงเปนวงกวาง 

หลังจากกระทรวงแรงงานและการฝก 

อบรม (Ministry of Labor and 

Vocational Training : MLVT) 

ของกัมพูชาไดออกกฎระเบียบใหมที่ 

เรียกวา Employment Seniority 

Payment ภายใต Prakas No.443 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเปน 

กฎระเบียบที่กําหนดใหมีการจายเงิน 

ชดเชยการเลิกจางไวลวงหนาสําหรับ 

ลูกจางที่มีสัญญาจางแบบไมระบุเวลา 

สิ้นสุดสัญญา (Unspecified Duration 

Contracts : UDC) ตั้งแตลูกจ าง 

ยงัทาํงานอยู ซึง่ผูประกอบการสวนใหญ 

มองวาจะสงผลกระทบใหตนทุนดาน 

คาจางแรงงานปรับเพิ่มขึ้น

กฎระเบียบเดิม : การจายเงิน 

ชดเชยจากการเลกิจาง (Indemnity of 

Dismissal)

การที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มี 

สญัญาจางแบบไมระบเุวลาสิน้สดุสญัญา 

(Unspecified Duration Contracts : 

UDC) นายจางตองจายเงินชดเชยจาก 

การเลิกจาง ซ่ึงเปนการจายใหลูกจาง 

เพียงงวดเดยีวในวนัสุดทายทีท่าํงาน โดย 

จายในอัตราคาจางแรงงาน 15 วันตอป 

ตามอายกุารทาํงานทีผ่านมา ยกตวัอยาง 

เชน ลกูจางทํางานมา 5 ป และถกูเลิกจาง 

นายจางตองจายเงินชดเชยจากการเลิก 

จางเทากบั 5 ป x 15 วนั = 75 วนัของ 

คาจางแรงงาน

กฎระเบียบใหม : Employment 

Seniority Payment

ภายใตกฎระเบียบใหมที่เรียกวา 

Employment Seniority Payment 

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2562 เงนิชดเชยจากการเลกิจางซ่ึงเดิม 

ลกูจางจะไดเปนเงนิกอนหน่ึงเมือ่ถกูเลิก

จางเทานัน้ จะถกูนาํมาทยอยจายใหกบั 

ลกูจางระหวางการทาํงานในปจจบุนัเลย 

ซึง่เงนิดงักลาวถูกเรียกใหมวา “Seniority 

Payment” แบงเปน 2 ประเภท คอื 1) 

Current Seniority Payment ซึ่งคิด 

จากเวลาการทาํงานในปจจบัุน และ 2) 

Back Pay Seniority Payment ซึง่คิด 

จากเวลาการทํางานท่ีผานมาในอดตี โดย 

มรีายละเอยีด ดังน้ี 

• Current Seniority Payment 

สาํหรบัการทาํงานตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 

2562 เปนตนไป ลูกจางจะไดรับเงิน 

ชดเชยลวงหนาเทากับอัตราคาจาง 

แรงงานรวมสวสัดกิาร 15 วนัตอป โดย 

นายจางตองแบงจาย 2 รอบตอป รอบ 

แรกภายในเดือนมิถุนายนของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วันของคาจางแรงงานรวม 

สวัสดิการเฉลี่ย 6 เดือนแรก และรอบ 

ที่สองภายในเดือนธันวาคมของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วันของคาจางแรงงานรวม 

สวสัดกิารเฉลีย่ 6 เดอืนหลัง

• Back Pay Seniority Payment 

สําหรับลูกจางที่เขาทํางานกอนวันท่ี 1 

มกราคม 2562 (ตองมอีายงุานตัง้แต 1 

เดอืนขึน้ไป) และนบัอายงุานนานท่ีสดุถงึ 

ป 2551 จะไดจายเงินชดเชยยอนหลัง 

ตามอายงุานจรงิ โดยยอดเงินรวม Back 

Pay Seniority Payment คดิในอตัรา 

คาจาง 15 วนัตอปคณูดวยจาํนวนอายงุาน 

ตวัอยางเชนทาํงานมาแลว 5 ป ก็จะได 

Back Pay Seniority Payment เทากบั 

5 ป x 15 วนั = 75 วนั โดยแบงจาย  2 

รอบตอป แตมีการกําหนดรายละเอียด 

การแบงจายตางกันระหวางอตุสาหกรรม 

เคร่ืองนุงหมและรองเทากับอตุสาหกรรม 

อืน่ๆ ดังนี้

•  อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและ 

รองเทา นายจางตองแบงจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 30 วัน 

โดยแบงออกเปน 2 รอบ คอื รอบแรก 

ภายในเดือนมิถุนายนของแตละป ใน 

อตัรา 15 วนัของคาจางแรงงานเฉลีย่ของ 

ปที่ทํางาน และรอบที่ 2 ภายในเดือน 

ธนัวาคมของแตละป ในอัตรา 15 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน 

• ธุรกิจอื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทา นายจางตองแบง 

จายเงิน Back Pay Seniority Payment 

ปละ 15 วนั โดยแบงจาย 2 รอบเชนกนั 

ในอัตรารอบละ 7.5 วันของคาจาง 

แรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน อยางไรก็ตาม 

ลาสดุเมือ่เดอืนมนีาคม 2562 กระทรวง 

แรงงานและการฝกอบรมของกัมพูชา 

ไดเลื่อนการบังคับใชการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ในภาคธรุกิจ 

อื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

และรองเทา ออกไปจนถึงเดอืนธนัวาคม 

2564 เพื่อใหนายจางมีเวลาปรับตัว 

ขณะเดยีวกัน ไดปรับลดการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 15 วัน 

เหลอืปละ 6 วนั โดยใหนายจางแบงจาย 

2 รอบตอป คือ รอบแรกภายในเดือน 

มถุินายนของแตละป ในอตัรา 3 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน และ 

รอบที ่2 ภายในเดอืนธนัวาคมของแตละ 

ปในอัตรา 3 วันของคาจางแรงงานเฉลีย่ 

ของปท่ีทํางาน

ตัวอยางการจายเงิน Employ-

ment Seniority Payment

ตัวอยางท่ี 1 นาย ก. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 10 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอัตราคาจาง 150 วนั 

(10 ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั 

แบงจาย 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วัน ดงันัน้ 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ท้ังหมด 10 งวด ใน 5 ป 

จนถึงป 2566

ตัวอยางท่ี 2 นาย ข. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอตัราคาจาง 60 วนั (4 

ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั แบงจาย 

2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วนั ดงันัน้ นายจางตอง 

จาย Back Pay Seniority Payment 

ทัง้หมด 4 งวด ใน 2 ป จนถงึป 2563

ตัวอยางท่ี 3 นาย ค. ทํางานใน 

โรงงานผลิตสินคาอื่นๆ มา 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากับอัตราคาจาง 60 วัน 

(4 ป x 15 วัน) โดยจายปละ 6 วัน 

แบงจาย 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนั้น 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 20 งวด ใน 10 ป 

โดยเริ่มจายครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 

2565 ไปจนถึงป 2574

ทัง้นี ้ กฎระเบยีบ Employment 

Seniority Payment นี้  ส งผลให 

ผูประกอบการในกัมพูชามีตนทุนดาน 

รายจายพนักงานเพิ่มขึ้นทันที โดยผู  

ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม 

และรองเทา ตองจายคาจางแรงงานให 

กับลูกจางเกาเพิ่มข้ึนอีก 45 วันตอป 

(Current Seniority Payment 15 วนั 

+ Back Pay Seniority Payment 30 

วัน) ขณะที่ผูประกอบการในภาคธุรกิจ 

อื่นๆ ตองจายคาจางแรงงานใหกับลูก 

จางเพิ่มข้ึนอีก 15 วันตอป (Current 

เงินเดือน

Current
Seniority
Payment

Back Pay
Seniority
Payment

จายอีก 4 งวด จนถึง
ธ.ค. 2566

มิ.ย. 2562
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

ธ.ค. 2562
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

มิ.ย. 2563
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

ธ.ค. 2563
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

มิ.ย. 2564
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

ธ.ค. 2564
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

150 วัน

Seniority Payment 15 วัน) ไปจน 

ถึงชวงปลายป 2564 กอนทีจ่ะเริม่จาย 

Back Pay Seniority Pay งวดแรก 

ในเดือนมิถุนายน 2565 เทากับวาในป 

2565 ผูประกอบการในภาคธุรกิจอื่นๆ 

ตองจายคาจางแรงงานเพิม่ขึน้อกี 21 วนั 

ตอป (Current Seniority Payment    

15 วนั + Back Pay Seniority Payment 

6 วัน) ซึ่งภาระดานรายจายพนักงานที่ 

เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลกระทบตอตนทุนการ 

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยาง 

หลกีเลีย่งไมได โดยเฉพาะผูประกอบการ 

ทีอ่ยูในอตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขน 

จะไดรบัผลกระทบจากรายจายทีเ่พิม่ขึน้ 

มาก ขณะทีผู่ประกอบการทีอ่ยูในธุรกจิ 

อืน่ๆ ทีไ่มใชเครือ่งนุงหมและรองเทายงั 

มเีวลาปรับตวัและควรคํานวณรายจายที่ 

จะเกิดขึ้นลวงหนาเพื่อต้ังงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติมเพื่อไมใหกระทบกับ 

ผลประกอบการของบริษัท นอกจากน้ี 

ผู ประกอบการยังควรติดตามความ 

เคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและ 

การฝกอบรมของกัมพูชาอยางใกลชิด 

เนื่องจากกฎระเบียบดานแรงงานมีการ 

เปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทําใหผู  

ประกอบการตองเตรียมพรอมรองรับ 

การเปลีย่นแปลงดงักลาว
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กัมพูชาเปนประเทศที่ให

ความสาํคัญกบัการคุมครอง 

สิทธิ์และสวัสดิการของ 

แรงงานอยางจริงจัง ผูประกอบการที่ 

สนใจเขาไปขยายธุรกิจในกัมพูชาจึง 

ควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชาใหเปนอยางดี เพื่อ 

ที่จะสามารถบริหารจัดการแรงงานได 

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะ 

มีสวนชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจให 

ประสบความสําเร็จ ซ่ึงปจจบัุนกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง

อยู ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับกฎหมาย 

ดานอื่นๆ ของประเทศ สวนหน่ึงเปน 

เพราะรัฐบาลกัมพูชาไมต องการให 

แรงงานชาวกัมพูชาถูกเอาเปรียบจาก 

นายจาง กฎหมายแรงงานจึงใหความ 

สําคัญกับการคุมครองสิทธิ์ของแรงงาน

กัมพูชาเปนอยางมาก ขณะที่นายจาง 

ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

อยางเครงครัด ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมามี 

ประเดน็ท่ีเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 

ของกัมพูชาที่ถูกกลาวถึงเปนวงกวาง 

หลังจากกระทรวงแรงงานและการฝก 

อบรม (Ministry of Labor and 

Vocational Training : MLVT) 

ของกัมพูชาไดออกกฎระเบียบใหมท่ี 

เรียกวา Employment Seniority 

Payment ภายใต Prakas No.443 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเปน 

กฎระเบียบที่กําหนดใหมีการจายเงิน 

ชดเชยการเลิกจางไวลวงหนาสําหรับ 

ลูกจางที่มีสัญญาจางแบบไมระบุเวลา 

สิ้นสุดสัญญา (Unspecified Duration 

Contracts : UDC) ตั้งแตลูกจ าง 

ยงัทาํงานอยู ซึง่ผูประกอบการสวนใหญ 

มองวาจะสงผลกระทบใหตนทุนดาน 

คาจางแรงงานปรับเพิ่มขึ้น

กฎระเบียบเดิม : การจายเงิน 

ชดเชยจากการเลกิจาง (Indemnity of 

Dismissal)

การที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มี 

สญัญาจางแบบไมระบเุวลาสิน้สดุสญัญา 

(Unspecified Duration Contracts : 

UDC) นายจางตองจายเงินชดเชยจาก 

การเลิกจาง ซ่ึงเปนการจายใหลูกจาง 

เพียงงวดเดยีวในวนัสุดทายทีท่าํงาน โดย 

จายในอัตราคาจางแรงงาน 15 วนัตอป 

ตามอายกุารทํางานท่ีผานมา ยกตวัอยาง 

เชน ลกูจางทํางานมา 5 ป และถกูเลิกจาง 

นายจางตองจายเงินชดเชยจากการเลิก 

จางเทากบั 5 ป x 15 วนั = 75 วนัของ 

คาจางแรงงาน

กฎระเบยีบใหม : Employment 

Seniority Payment

ภายใตกฎระเบียบใหมท่ีเรียกวา 

Employment Seniority Payment 

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2562 เงนิชดเชยจากการเลกิจางซึง่เดิม 

ลกูจางจะไดเปนเงนิกอนหนึง่เมือ่ถกูเลิก

จางเทานัน้ จะถกูนาํมาทยอยจายใหกบั 

ลกูจางระหวางการทาํงานในปจจบุนัเลย 

ซึง่เงนิดงักลาวถูกเรียกใหมวา “Seniority 

Payment” แบงเปน 2 ประเภท คอื 1) 

Current Seniority Payment ซึ่งคิด 

จากเวลาการทาํงานในปจจบัุน และ 2) 

Back Pay Seniority Payment ซึง่คิด 

จากเวลาการทํางานท่ีผานมาในอดตี โดย 

มรีายละเอยีด ดงันี ้

• Current Seniority Payment 

สาํหรบัการทาํงานตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 

2562 เปนตนไป ลูกจางจะไดรับเงิน 

ชดเชยลวงหนาเทากับอัตราคาจาง 

แรงงานรวมสวสัดกิาร 15 วนัตอป โดย 

นายจางตองแบงจาย 2 รอบตอป รอบ 

แรกภายในเดือนมิถุนายนของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วนัของคาจางแรงงานรวม 

สวัสดิการเฉลี่ย 6 เดือนแรก และรอบ 

ที่สองภายในเดือนธันวาคมของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วนัของคาจางแรงงานรวม 

สวสัดกิารเฉลีย่ 6 เดอืนหลัง

• Back Pay Seniority Payment 

สําหรับลูกจางที่เขาทํางานกอนวันท่ี 1 

มกราคม 2562 (ตองมอีายงุานตัง้แต 1 

เดอืนขึน้ไป) และนบัอายงุานนานท่ีสดุถึง 

ป 2551 จะไดจายเงินชดเชยยอนหลัง 

ตามอายงุานจรงิ โดยยอดเงนิรวม Back 

Pay Seniority Payment คดิในอตัรา 

คาจาง 15 วันตอปคูณดวยจาํนวนอายงุาน 

ตวัอยางเชนทาํงานมาแลว 5 ป ก็จะได 

Back Pay Seniority Payment เทากบั 

5 ป x 15 วนั = 75 วนั โดยแบงจาย  2 

รอบตอป แตมีการกําหนดรายละเอียด 

การแบงจายตางกนัระหวางอตุสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทากบัอตุสาหกรรม 

อืน่ๆ ดงันี้

•  อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมและ 

รองเทา นายจางตองแบงจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 30 วัน 

โดยแบงออกเปน 2 รอบ คอื รอบแรก 

ภายในเดือนมิถุนายนของแตละป ใน 

อตัรา 15 วันของคาจางแรงงานเฉล่ียของ 

ปที่ทํางาน และรอบที่ 2 ภายในเดือน 

ธนัวาคมของแตละป ในอัตรา 15 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทาํงาน 

• ธุรกิจอื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทา นายจางตองแบง 

จายเงนิ Back Pay Seniority Payment 

ปละ 15 วัน โดยแบงจาย 2 รอบเชนกนั 

ในอัตรารอบละ 7.5 วันของคาจาง 

แรงงานเฉล่ียของปทีท่าํงาน อยางไรก็ตาม 

ลาสดุเมือ่เดือนมนีาคม 2562 กระทรวง 

แรงงานและการฝกอบรมของกัมพูชา 

ไดเลื่อนการบังคับใชการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ในภาคธรุกิจ 

อื่นๆ ท่ีไมใชอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

และรองเทา ออกไปจนถงึเดอืนธนัวาคม 

2564 เพื่อใหนายจางมีเวลาปรับตัว 

ขณะเดยีวกนั ไดปรับลดการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 15 วัน 

เหลอืปละ 6 วนั โดยใหนายจางแบงจาย 

2 รอบตอป คือ รอบแรกภายในเดือน 

มถินุายนของแตละป ในอตัรา 3 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปทีท่าํงาน และ 

รอบที ่2 ภายในเดอืนธนัวาคมของแตละ 

ปในอัตรา 3 วันของคาจางแรงงานเฉลีย่ 

ของปทีท่าํงาน

ตัวอยางการจายเงิน Employ-

ment Seniority Payment

ตัวอยางที่ 1 นาย ก. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 10 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอัตราคาจาง 150 วนั 

(10 ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั 

แบงจาย 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วัน ดงันัน้ 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 10 งวด ใน 5 ป 

จนถงึป 2566

ตัวอยางที่ 2 นาย ข. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอตัราคาจาง 60 วนั (4 

ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั แบงจาย 

2 คร้ัง ครัง้ละ 15 วนั ดงันัน้ นายจางตอง 

จาย Back Pay Seniority Payment 

ท้ังหมด 4 งวด ใน 2 ป จนถึงป 2563

ตัวอยางที่ 3 นาย ค. ทํางานใน 

โรงงานผลิตสินคาอื่นๆ มา 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากับอัตราคาจาง 60 วัน 

(4 ป x 15 วัน) โดยจายปละ 6 วัน 

แบงจาย 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนั้น 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 20 งวด ใน 10 ป 

โดยเริ่มจายครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 

2565 ไปจนถึงป 2574

ทัง้น้ี กฎระเบยีบ Employment 

Seniority Payment นี้  ส งผลให 

ผูประกอบการในกัมพูชามีตนทุนดาน 

รายจายพนักงานเพิ่มขึ้นทันที โดยผู  

ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม 

และรองเทา ตองจายคาจางแรงงานให 

กับลูกจางเกาเพิ่มขึ้นอีก 45 วันตอป 

(Current Seniority Payment 15 วนั 

+ Back Pay Seniority Payment 30 

วัน) ขณะที่ผูประกอบการในภาคธุรกิจ 

อื่นๆ ตองจายคาจางแรงงานใหกับลูก 

จางเพิ่มข้ึนอีก 15 วันตอป (Current 

เงินเดือน

Current
Seniority
Payment

Back Pay
Seniority
Payment

มิ.ย. 2562
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

60 วัน

เงินเดือน

Current
Seniority
Payment

Back Pay
Seniority
Payment

มิ.ย. 2562
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง

ธ.ค. 2564
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง

ธ.ค. 2562
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

60 วัน

มิ.ย. 2563
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

60 วัน

ธ.ค. 2563
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

15 วัน
ของ

60 วัน

มิ.ย. 2565
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

3 วัน
ของ

60 วัน

ธ.ค. 2565
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

3 วัน
ของ

60 วัน

มิ.ย. 2566
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

3 วัน
ของ

60 วัน

มิ.ย. 2567
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

3 วัน
ของ

60 วัน

ธ.ค. 2566
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง
+

3 วัน
ของ

60 วัน

มิ.ย. 2564
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง

ธ.ค. 2564
+

7.5 วัน
ของอัตรา
คาจาง

ครบการจาย 4 งวดแลว 

เลื่อนการจายออกไป
จนถึง ธ.ค. 2564 เหลือการจาย

อีก 15 งวด
จนถึง

ธ.ค. 2574 

Seniority Payment 15 วัน) ไปจน 

ถงึชวงปลายป 2564 กอนทีจ่ะเริม่จาย 

Back Pay Seniority Pay งวดแรก 

ในเดือนมิถุนายน 2565 เทากับวาในป 

2565 ผูประกอบการในภาคธุรกิจอื่นๆ 

ตองจายคาจางแรงงานเพ่ิมขึน้อกี 21 วนั 

ตอป (Current Seniority Payment    

15 วนั + Back Pay Seniority Payment 

6 วัน) ซึ่งภาระดานรายจายพนักงานที่ 

เพ่ิมขึ้นนี้จะสงผลกระทบตอตนทุนการ 

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยาง 

หลกีเลีย่งไมได โดยเฉพาะผูประกอบการ 

ทีอ่ยูในอตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขน 

จะไดรับผลกระทบจากรายจายท่ีเพ่ิมขึน้ 

มาก ขณะทีผู่ประกอบการทีอ่ยูในธุรกจิ 

อืน่ๆ ทีไ่มใชเคร่ืองนุงหมและรองเทายงั 

มเีวลาปรับตวัและควรคํานวณรายจายที่ 

จะเกิดขึ้นลวงหนาเพื่อต้ังงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติมเพื่อไมใหกระทบกับ 

ผลประกอบการของบริษัท นอกจากน้ี 

ผู ประกอบการยังควรติดตามความ 

เคล่ือนไหวของกระทรวงแรงงานและ 

การฝกอบรมของกัมพูชาอยางใกลชิด 

เนื่องจากกฎระเบียบดานแรงงานมีการ 

เปล่ียนแปลงอยู ตลอดเวลา ทําใหผู  

ประกอบการตองเตรียมพรอมรองรับ 

การเปลีย่นแปลงดงักลาว
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Disclaimer : ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 
อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนําขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด

กัมพูชาเปนประเทศที่ให

ความสาํคญักบัการคุมครอง 

สิทธิ์และสวัสดิการของ 

แรงงานอยางจริงจัง ผูประกอบการที่ 

สนใจเขาไปขยายธุรกิจในกัมพูชาจึง 

ควรศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชาใหเปนอยางดี เพื่อ 

ท่ีจะสามารถบริหารจัดการแรงงานได 

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะ 

มีสวนชวยในการขับเคลื่อนธุรกิจให 

ประสบความสําเรจ็ ซ่ึงปจจบัุนกฎหมาย 

แรงงานของกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลง

อยู ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับกฎหมาย 

ดานอื่นๆ ของประเทศ สวนหนึ่งเปน 

เพราะรัฐบาลกัมพูชาไมต องการให 

แรงงานชาวกัมพูชาถูกเอาเปรียบจาก 

นายจาง กฎหมายแรงงานจึงใหความ 

สําคัญกับการคุมครองสิทธิ์ของแรงงาน

กัมพูชาเปนอยางมาก ขณะท่ีนายจาง 

ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

อยางเครงครัด ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมามี 

ประเดน็ท่ีเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 

ของกัมพูชาที่ถูกกลาวถึงเปนวงกวาง 

หลังจากกระทรวงแรงงานและการฝก 

อบรม (Ministry of Labor and 

Vocational Training : MLVT) 

ของกัมพูชาไดออกกฎระเบียบใหมที่ 

เรียกวา Employment Seniority 

Payment ภายใต Prakas No.443 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งเปน 

กฎระเบียบที่กําหนดใหมีการจายเงิน 

ชดเชยการเลิกจางไวลวงหนาสําหรับ 

ลูกจางที่มีสัญญาจางแบบไมระบุเวลา 

สิ้นสุดสัญญา (Unspecified Duration 

Contracts : UDC) ตั้งแตลูกจ าง 

ยงัทาํงานอยู ซึง่ผูประกอบการสวนใหญ 

มองวาจะสงผลกระทบใหตนทุนดาน 

คาจางแรงงานปรับเพิ่มขึ้น

กฎระเบียบเดิม : การจายเงิน 

ชดเชยจากการเลกิจาง (Indemnity of 

Dismissal)

การที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มี 

สญัญาจางแบบไมระบเุวลาสิน้สดุสญัญา 

(Unspecified Duration Contracts : 

UDC) นายจางตองจายเงินชดเชยจาก 

การเลิกจาง ซ่ึงเปนการจายใหลูกจาง 

เพียงงวดเดยีวในวนัสุดทายทีท่าํงาน โดย 

จายในอัตราคาจางแรงงาน 15 วันตอป 

ตามอายกุารทาํงานทีผ่านมา ยกตวัอยาง 

เชน ลกูจางทํางานมา 5 ป และถกูเลิกจาง 

นายจางตองจายเงินชดเชยจากการเลิก 

จางเทากบั 5 ป x 15 วนั = 75 วนัของ 

คาจางแรงงาน

กฎระเบียบใหม : Employment 

Seniority Payment

ภายใตกฎระเบียบใหมที่เรียกวา 

Employment Seniority Payment 

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2562 เงนิชดเชยจากการเลกิจางซ่ึงเดิม 

ลกูจางจะไดเปนเงนิกอนหน่ึงเมือ่ถกูเลิก

จางเทานัน้ จะถกูนาํมาทยอยจายใหกบั 

ลกูจางระหวางการทาํงานในปจจบุนัเลย 

ซึง่เงนิดงักลาวถูกเรียกใหมวา “Seniority 

Payment” แบงเปน 2 ประเภท คอื 1) 

Current Seniority Payment ซึ่งคิด 

จากเวลาการทาํงานในปจจบัุน และ 2) 

Back Pay Seniority Payment ซึง่คิด 

จากเวลาการทํางานท่ีผานมาในอดตี โดย 

มรีายละเอยีด ดังน้ี 

• Current Seniority Payment 

สาํหรบัการทาํงานตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 

2562 เปนตนไป ลูกจางจะไดรับเงิน 

ชดเชยลวงหนาเทากับอัตราคาจาง 

แรงงานรวมสวสัดกิาร 15 วนัตอป โดย 

นายจางตองแบงจาย 2 รอบตอป รอบ 

แรกภายในเดือนมิถุนายนของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วันของคาจางแรงงานรวม 

สวัสดิการเฉลี่ย 6 เดือนแรก และรอบ 

ที่สองภายในเดือนธันวาคมของแตละป 

ในอตัรา 7.5 วันของคาจางแรงงานรวม 

สวสัดกิารเฉลีย่ 6 เดอืนหลัง

• Back Pay Seniority Payment 

สําหรับลูกจางที่เขาทํางานกอนวันท่ี 1 

มกราคม 2562 (ตองมอีายงุานตัง้แต 1 

เดอืนขึน้ไป) และนบัอายงุานนานท่ีสดุถึง 

ป 2551 จะไดจายเงินชดเชยยอนหลัง 

ตามอายงุานจรงิ โดยยอดเงินรวม Back 

Pay Seniority Payment คดิในอตัรา 

คาจาง 15 วนัตอปคณูดวยจาํนวนอายงุาน 

ตวัอยางเชนทาํงานมาแลว 5 ป ก็จะได 

Back Pay Seniority Payment เทากบั 

5 ป x 15 วนั = 75 วนั โดยแบงจาย  2 

รอบตอป แตมีการกําหนดรายละเอียด 

การแบงจายตางกันระหวางอตุสาหกรรม 

เคร่ืองนุงหมและรองเทากับอตุสาหกรรม 

อืน่ๆ ดังนี้

•  อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและ 

รองเทา นายจางตองแบงจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 30 วัน 

โดยแบงออกเปน 2 รอบ คอื รอบแรก 

ภายในเดือนมิถุนายนของแตละป ใน 

อตัรา 15 วนัของคาจางแรงงานเฉลีย่ของ 

ปที่ทํางาน และรอบที่ 2 ภายในเดือน 

ธนัวาคมของแตละป ในอัตรา 15 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน 

• ธุรกิจอื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรม 

เครือ่งนุงหมและรองเทา นายจางตองแบง 

จายเงิน Back Pay Seniority Payment 

ปละ 15 วัน โดยแบงจาย 2 รอบเชนกนั 

ในอัตรารอบละ 7.5 วันของคาจาง 

แรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน อยางไรก็ตาม 

ลาสดุเมือ่เดือนมนีาคม 2562 กระทรวง 

แรงงานและการฝกอบรมของกัมพูชา 

ไดเลื่อนการบังคับใชการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ในภาคธรุกิจ 

อื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

และรองเทา ออกไปจนถึงเดอืนธนัวาคม 

2564 เพื่อใหนายจางมีเวลาปรับตัว 

ขณะเดยีวกัน ไดปรับลดการจายเงิน Back 

Pay Seniority Payment ปละ 15 วัน 

เหลอืปละ 6 วนั โดยใหนายจางแบงจาย 

2 รอบตอป คือ รอบแรกภายในเดือน 

มถุินายนของแตละป ในอตัรา 3 วนัของ 

คาจางแรงงานเฉลีย่ของปท่ีทํางาน และ 

รอบท่ี 2 ภายในเดอืนธนัวาคมของแตละ 

ปในอัตรา 3 วันของคาจางแรงงานเฉลีย่ 

ของปท่ีทํางาน

ตัวอยางการจายเงิน Employ-

ment Seniority Payment

ตัวอยางท่ี 1 นาย ก. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 10 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอัตราคาจาง 150 วนั 

(10 ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั 

แบงจาย 2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วัน ดงันัน้ 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ท้ังหมด 10 งวด ใน 5 ป 

จนถึงป 2566

ตัวอยางท่ี 2 นาย ข. ทํางานใน 

โรงงานเสื้อผาสําเร็จรูปมาแลว 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากบัอตัราคาจาง 60 วนั (4 

ป x 15 วนั) โดยจายปละ 30 วนั แบงจาย 

2 ครัง้ ครัง้ละ 15 วนั ดงันัน้ นายจางตอง 

จาย Back Pay Seniority Payment 

ทัง้หมด 4 งวด ใน 2 ป จนถงึป 2563

ตัวอยางท่ี 3 นาย ค. ทํางานใน 

โรงงานผลิตสินคาอื่นๆ มา 4 ป : 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment เทากับอัตราคาจาง 60 วัน 

(4 ป x 15 วัน) โดยจายปละ 6 วัน 

แบงจาย 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนั้น 

นายจางตองจาย Back Pay Seniority 

Payment ทั้งหมด 20 งวด ใน 10 ป 

โดยเริ่มจายครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 

2565 ไปจนถึงป 2574

ทัง้นี ้ กฎระเบยีบ Employment 

Seniority Payment นี้  ส งผลให 

ผูประกอบการในกัมพูชามีตนทุนดาน 

รายจายพนักงานเพิ่มขึ้นทันที โดยผู  

ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม 

และรองเทา ตองจายคาจางแรงงานให 

กับลูกจางเกาเพิ่มขึ้นอีก 45 วันตอป 

(Current Seniority Payment 15 วนั 

+ Back Pay Seniority Payment 30 

วัน) ขณะที่ผูประกอบการในภาคธุรกิจ 

อื่นๆ ตองจายคาจางแรงงานใหกับลูก 

จางเพิ่มข้ึนอีก 15 วันตอป (Current 
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Seniority Payment 15 วัน) ไปจน 

ถึงชวงปลายป 2564 กอนทีจ่ะเริม่จาย 

Back Pay Seniority Pay งวดแรก 

ในเดือนมิถุนายน 2565 เทากับวาในป 

2565 ผูประกอบการในภาคธุรกิจอื่นๆ 

ตองจายคาจางแรงงานเพิม่ขึน้อกี 21 วนั 

ตอป (Current Seniority Payment    

15 วนั + Back Pay Seniority Payment 

6 วัน) ซึ่งภาระดานรายจายพนักงานที่ 

เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลกระทบตอตนทุนการ 

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยาง 

หลกีเลีย่งไมได โดยเฉพาะผูประกอบการ 

ทีอ่ยูในอตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขน 

จะไดรบัผลกระทบจากรายจายทีเ่พิม่ขึน้ 

มาก ขณะทีผู่ประกอบการทีอ่ยูในธุรกจิ 

อืน่ๆ ทีไ่มใชเครือ่งนุงหมและรองเทายงั 

มเีวลาปรับตวัและควรคํานวณรายจายที่ 

จะเกิดขึ้นลวงหนาเพื่อต้ังงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติมเพื่อไมใหกระทบกับ 

ผลประกอบการของบริษัท นอกจากน้ี 

ผู ประกอบการยังควรติดตามความ 

เคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและ 

การฝกอบรมของกัมพูชาอยางใกลชิด 

เนื่องจากกฎระเบียบดานแรงงานมีการ 

เปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ทําใหผู  

ประกอบการตองเตรียมพรอมรองรับ 

การเปลีย่นแปลงดงักลาว
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอตัง้ ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเส้ือผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสึกประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเร่ิมตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน ส่ิงท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะท่ีเกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการที่จะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคิดตรงนี ้ไปเจอคําวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพ่ีพลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของที่บาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ที่นี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอีก แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ต้ังสมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเร่ืองการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบน้ี ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจงึเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีสุ่ดถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกที่ 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรับ 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจที่มี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองท่ีจะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ที่รวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดกัทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระท่ังเสื้อท่ีเราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันนี้เรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งท่ีทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพื่อใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตดั เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอส่ิง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สินคา 100% ใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ท่ีอยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรท่ีหา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวัตถดุบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อที่ถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ที่จะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคือ เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาตัง้แตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทาํความเขาใจกับลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันน้ันอันน้ีไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดขึ้นคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซํ้าใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ที่จะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทชิ้นนี้เกิดขึ้นจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทกุๆ งานทีเ่ราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรทีเ่ราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบน้ันได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ท่ีเปนธุรกิจที่คน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งน้ี 

มันเกิดขึ้นจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดขึ้น จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซื้อ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทําในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนท่ีเรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตท่ีเรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงนี้ 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ที่ทั้งเราทั้งลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และที่วาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากทีเ่ปนคนเอาเราไปพูดตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การท่ีเราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเร่ืองนึงของผม ท่ีสําคัญตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องน้ี แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลงั 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเรื่องชวง 

ตอนท่ีเขาโตแรกๆ หรือแมกระทั่งการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ที่รอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลทีม่นัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อันน้ีแหละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนัน้ีทีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเต็มไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนัน้ีทกุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ  เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซ่ึงก็ไมรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตวั 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดข้ึน -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จนิตนาการท่ีดพีรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจ ีเขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงท่ีชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การท่ีเราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอื่น ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสท่ีมันจะรูเร่ือง ท่ีมันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวัตถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซื้อขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัชัน่ เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดขึ้นไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทาํเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงน้ีเปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคอืนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทที่มี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนึงนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากข้ึน อนิเทอรเนต็เรว็ขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิข้ึนในซลิิคอนวลัเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาท่ีดีท่ีสุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหนึง่คือตนทุนทีต่ํา่ลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเร่ือง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ท่ีมกีารลงทุน 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาส่ิงนี้เกิดมากขึ้นเร่ือยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางท่ีผมบอก 91% คอืทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดีและคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาส่ิงท่ีเราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินงึทีเ่ราไดทาํธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนน้ีเราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคิดแบบน้ีเหมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาส่ิงที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเรจ็ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกัน หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Treasure ใน Trash 
กับ 2 ผู้ก่อตั้ง Moreloop

Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอต้ัง ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสกึประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเริ่มตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน สิ่งท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการท่ีจะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคดิตรงนี ้ไปเจอคาํวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพีพ่ลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของท่ีบาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ท่ีนี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอกี แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ตัง้สมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเรือ่งการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบนี ้ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจึงเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีส่ดุถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกท่ี 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรบั 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจท่ีมี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองที่จะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ท่ีรวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดักทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระทั่งเส้ือที่เราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันน้ีเรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งที่ทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพ่ือใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตัด เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สนิคา 100% ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ที่อยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรที่หา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวตัถุดบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อท่ีถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ท่ีจะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคอื เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาต้ังแตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทําความเขาใจกบัลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันนั้นอันนี้ไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดข้ึนคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซ้ําใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ท่ีจะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทช้ินนี้เกิดข้ึนจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทุกๆ งานท่ีเราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรท่ีเราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบนั้นได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจท่ีคน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งนี้ 

มันเกิดข้ึนจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดข้ึน จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ป

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซ้ือ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทาํในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนที่เรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 
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ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

ส่ิงที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตที่เรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงน้ี 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ท่ีทั้งเราท้ังลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และท่ีวาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากท่ีเปนคนเอาเราไปพดูตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การที่เราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเรือ่งนึงของผม ทีส่าํคญัตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่า ขยะที่เกิดจากการบริโภคใน 
เมืองไทยมีประมาณ 27 ล้านตันต่อปี แต่ขยะหรือ 
กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 ล้านตันต่อปี 
มากกว่ากันเท่านึง แต่คนไม่รู้ น้ำเสีย น้ำเน่า หรือ 
กาก เศษ นั่น เป็นเพียงแค่ 1% ที่เหลือคือ 
material ล้วนๆ

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องนี้ แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลงั 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเร่ืองชวง 

ตอนที่เขาโตแรกๆ หรือแมกระท่ังการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ท่ีรอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลท่ีมนัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อนันีแ้หละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนันีท้ีท่กุคนเห็น มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเตม็ไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนันีท้กุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซึง่กไ็มรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตัว 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดขึ้น -- ใชเวลา มากกวานั้นตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จินตนาการทีดี่พรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจี เขากม็กีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงที่ชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรท่ีเราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การที่เราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสที่มันจะรูเรื่อง ที่มันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซ้ือขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัช่ัน เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดข้ึนไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทําเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงนี้เปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคือนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทท่ีมี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนงึนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากขึน้ อนิเทอรเน็ตเร็วขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิขึน้ในซิลิคอนวัลเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหน่ึงคือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยูทปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเรื่อง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ทีม่กีารลงทนุ 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาสิ่งนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางทีผ่มบอก 91% คือทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาสิ่งที่เราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินึงทีเ่ราไดทําธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนนี้เราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคดิแบบนีเ้หมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเร็จ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกนั หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอตัง้ ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเส้ือผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสึกประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเร่ิมตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน ส่ิงท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะท่ีเกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการที่จะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคิดตรงนี ้ไปเจอคําวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพ่ีพลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของที่บาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ที่นี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอีก แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ต้ังสมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเร่ืองการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบน้ี ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจงึเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีสุ่ดถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกที่ 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรับ 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจที่มี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองท่ีจะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ที่รวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดกัทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระท่ังเสื้อท่ีเราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันนี้เรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งท่ีทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพื่อใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตดั เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอส่ิง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคิล 

สินคา 100% ใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ท่ีอยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรท่ีหา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวัตถดุบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อที่ถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ที่จะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคือ เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาตัง้แตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทาํความเขาใจกับลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันน้ันอันน้ีไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดขึ้นคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซํ้าใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ที่จะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทชิ้นนี้เกิดขึ้นจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทกุๆ งานทีเ่ราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรทีเ่ราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบน้ันได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ท่ีเปนธุรกิจที่คน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งน้ี 

มันเกิดขึ้นจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดขึ้น จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซื้อ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทําในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนท่ีเรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตท่ีเรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงนี้ 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ที่ทั้งเราทั้งลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และที่วาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากทีเ่ปนคนเอาเราไปพูดตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การท่ีเราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเร่ืองนึงของผม ท่ีสําคัญตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องน้ี แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลงั 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเรื่องชวง 

ตอนท่ีเขาโตแรกๆ หรือแมกระทั่งการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ที่รอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลทีม่นัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อันน้ีแหละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนัน้ีทีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเต็มไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนัน้ีทกุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซ่ึงก็ไมรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จุดนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตวั 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดข้ึน -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จนิตนาการท่ีดพีรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจ ีเขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงท่ีชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การท่ีเราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสท่ีมันจะรูเร่ือง ท่ีมันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวัตถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซื้อขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัชัน่ เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดขึ้นไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทาํเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงน้ีเปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคอืนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทที่มี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพ่ือทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนึงนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากข้ึน อนิเทอรเนต็เรว็ขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิข้ึนในซลิิคอนวลัเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาท่ีดีท่ีสุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหนึง่คือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเร่ือง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ท่ีมกีารลงทุน 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาส่ิงนี้เกิดมากขึ้นเร่ือยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางท่ีผมบอก 91% คอืทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาส่ิงท่ีเราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินงึทีเ่ราไดทาํธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนน้ีเราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคิดแบบน้ีเหมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาส่ิงที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเรจ็ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกัน หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอต้ัง ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสกึประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเริ่มตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน สิ่งท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการท่ีจะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคดิตรงนี ้ไปเจอคาํวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพีพ่ลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของท่ีบาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ท่ีนี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอกี แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ตัง้สมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเรือ่งการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรือการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบนี ้ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจึงเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีส่ดุถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกท่ี 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรบั 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจท่ีมี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองที่จะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ท่ีรวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดักทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระทั่งเส้ือที่เราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันน้ีเรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งที่ทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพ่ือใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตัด เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคิล 

สนิคา 100% ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ที่อยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรที่หา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวตัถุดบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อท่ีถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ท่ีจะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคอื เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาต้ังแตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทําความเขาใจกบัลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันนั้นอันนี้ไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดข้ึนคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซ้ําใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ท่ีจะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทช้ินนี้เกิดข้ึนจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทุกๆ งานท่ีเราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรท่ีเราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบนั้นได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจท่ีคน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งนี้ 

มันเกิดข้ึนจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดข้ึน จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปที่ 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซ้ือ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทาํในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนที่เรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตที่เรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงน้ี 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ท่ีทั้งเราท้ังลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และท่ีวาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากท่ีเปนคนเอาเราไปพดูตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การที่เราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเรือ่งนึงของผม ทีส่าํคญัตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องนี้ แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสนัง่อยูตรงจุดทีเ่รากาํลัง 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเร่ืองชวง 

ตอนที่เขาโตแรกๆ หรือแมกระท่ังการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ท่ีรอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลท่ีมนัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อนันีแ้หละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนันีท้ีท่กุคนเห็น มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเตม็ไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนันีท้กุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซึง่กไ็มรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตัว 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดขึ้น -- ใชเวลา มากกวานั้นตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จินตนาการทีดี่พรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจี เขากม็กีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงที่ชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรท่ีเราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การที่เราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสที่มันจะรูเรื่อง ที่มันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซ้ือขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัช่ัน เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดข้ึนไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทําเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงนี้เปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคือนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทท่ีมี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนงึนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากขึน้ อนิเทอรเน็ตเร็วขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิขึน้ในซิลิคอนวัลเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหน่ึงคือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเรื่อง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ทีม่กีารลงทนุ 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคน้ันเอง 

ถาสิ่งนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางทีผ่มบอก 91% คือทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาสิ่งที่เราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินึงทีเ่ราไดทําธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนนี้เราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคดิแบบนีเ้หมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเร็จ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกนั หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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ผูรวมกอตัง้ ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเส้ือผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสึกประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเร่ิมตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน ส่ิงท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะท่ีเกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการที่จะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคิดตรงนี ้ไปเจอคําวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพ่ีพลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของที่บาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ที่นี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอีก แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ต้ังสมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเร่ืองการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบน้ี ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจงึเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีสุ่ดถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกที่ 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรับ 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจที่มี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองท่ีจะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ที่รวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดกัทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระท่ังเสื้อท่ีเราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันนี้เรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งท่ีทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพื่อใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตดั เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอส่ิง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สินคา 100% ใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ท่ีอยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรท่ีหา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวัตถดุบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อที่ถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ที่จะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคือ เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาตัง้แตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทาํความเขาใจกับลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันน้ันอันน้ีไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดขึ้นคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซํ้าใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ที่จะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทชิ้นนี้เกิดขึ้นจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทกุๆ งานทีเ่ราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรทีเ่ราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบน้ันได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจที่คน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งน้ี 

มันเกิดขึ้นจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดขึ้น จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซื้อ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทําในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนท่ีเรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตท่ีเรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงนี้ 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ที่ทั้งเราทั้งลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และที่วาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากทีเ่ปนคนเอาเราไปพูดตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การท่ีเราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเร่ืองนึงของผม ท่ีสําคัญตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องน้ี แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสนัง่อยูตรงจดุทีเ่รากาํลัง 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเรื่องชวง 

ตอนท่ีเขาโตแรกๆ หรือแมกระทั่งการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ที่รอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลทีม่นัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อันน้ีแหละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนัน้ีทีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเต็มไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนัน้ีทกุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซ่ึงก็ไมรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จุดนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตวั 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดข้ึน -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จนิตนาการท่ีดพีรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจ ีเขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงท่ีชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การท่ีเราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสท่ีมันจะรูเร่ือง ท่ีมันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวัตถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซื้อขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัชัน่ เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดขึ้นไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทาํเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงน้ีเปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคอืนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทที่มี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนึงนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากข้ึน อนิเทอรเนต็เรว็ขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิข้ึนในซลิิคอนวลัเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาท่ีดีท่ีสุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหนึง่คือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเร่ือง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ท่ีมกีารลงทุน 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาส่ิงนี้เกิดมากขึ้นเร่ือยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางท่ีผมบอก 91% คอืทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาส่ิงท่ีเราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินงึทีเ่ราไดทาํธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนน้ีเราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคิดแบบน้ีเหมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาส่ิงที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเรจ็ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกัน หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอต้ัง ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสกึประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเริ่มตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน สิ่งท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการท่ีจะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคดิตรงนี ้ไปเจอคาํวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพีพ่ลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของท่ีบาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ท่ีนี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอกี แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ตัง้สมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเรือ่งการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรือการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบนี ้ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจึงเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีส่ดุถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกท่ี 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรบั 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจท่ีมี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองที่จะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ท่ีรวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดักทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระทั่งเส้ือที่เราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันน้ีเรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งที่ทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพ่ือใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตัด เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สนิคา 100% ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ที่อยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรที่หา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวตัถุดบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อท่ีถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ท่ีจะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคอื เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาต้ังแตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทําความเขาใจกบัลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันนั้นอันนี้ไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดข้ึนคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซ้ําใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ท่ีจะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทช้ินนี้เกิดข้ึนจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทุกๆ งานท่ีเราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรท่ีเราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบนั้นได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจท่ีคน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งนี้ 

มันเกิดข้ึนจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดข้ึน จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซ้ือ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทาํในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนที่เรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

ส่ิงที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตที่เรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงน้ี 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ท่ีทั้งเราท้ังลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และท่ีวาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากท่ีเปนคนเอาเราไปพดูตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การที่เราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเรือ่งนึงของผม ทีส่าํคญัตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องนี้ แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลัง 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเร่ืองชวง 

ตอนที่เขาโตแรกๆ หรือแมกระท่ังการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ท่ีรอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลท่ีมนัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อนันีแ้หละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนันีท้ีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเตม็ไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนันีท้กุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซึง่กไ็มรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตัว 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดขึ้น -- ใชเวลา มากกวานั้นตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จินตนาการทีดี่พรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจี เขากม็กีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงที่ชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรท่ีเราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การที่เราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสที่มันจะรูเรื่อง ที่มันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซ้ือขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัช่ัน เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดข้ึนไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทําเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงนี้เปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคือนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทท่ีมี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนงึนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากขึน้ อนิเทอรเน็ตเร็วขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิขึน้ในซิลิคอนวัลเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหน่ึงคือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเรื่อง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ทีม่กีารลงทนุ 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคน้ันเอง 

ถาสิ่งนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางทีผ่มบอก 91% คือทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาสิ่งที่เราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินึงทีเ่ราไดทําธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนนี้เราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคดิแบบนีเ้หมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเร็จ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกนั หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอตัง้ ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเส้ือผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสึกประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเร่ิมตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน ส่ิงท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะท่ีเกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการที่จะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคิดตรงนี ้ไปเจอคําวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพ่ีพลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของที่บาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ที่นี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอีก แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ต้ังสมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเร่ืองการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบน้ี ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจงึเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีสุ่ดถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกที่ 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรับ 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจที่มี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองท่ีจะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ที่รวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดกัทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระท่ังเสื้อท่ีเราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันนี้เรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งท่ีทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพื่อใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตดั เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอส่ิง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สินคา 100% ใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ท่ีอยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรท่ีหา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวัตถดุบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อที่ถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ที่จะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคือ เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาตัง้แตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทาํความเขาใจกับลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันน้ันอันน้ีไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดขึ้นคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซํ้าใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ที่จะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทชิ้นนี้เกิดขึ้นจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทกุๆ งานทีเ่ราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรทีเ่ราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบน้ันได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ท่ีเปนธุรกิจที่คน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งน้ี 

มันเกิดขึ้นจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดขึ้น จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซื้อ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทําในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนท่ีเรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตท่ีเรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงนี้ 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ที่ทั้งเราทั้งลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และที่วาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากทีเ่ปนคนเอาเราไปพูดตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การท่ีเราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเร่ืองนึงของผม ท่ีสําคัญตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องน้ี แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลงั 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเรื่องชวง 

ตอนท่ีเขาโตแรกๆ หรือแมกระทั่งการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ที่รอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลทีม่นัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อันน้ีแหละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนัน้ีทีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเต็มไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนัน้ีทกุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซ่ึงก็ไมรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จุดนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตวั 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดข้ึน -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จนิตนาการท่ีดพีรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจ ีเขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงท่ีชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การท่ีเราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสท่ีมันจะรูเร่ือง ท่ีมันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวัตถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซื้อขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัชัน่ เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดขึ้นไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทาํเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงน้ีเปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคอืนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทที่มี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนึงนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากข้ึน อนิเทอรเนต็เรว็ขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิข้ึนในซลิิคอนวลัเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาท่ีดีท่ีสุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหนึง่คือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเร่ือง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ท่ีมกีารลงทุน 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาส่ิงนี้เกิดมากขึ้นเร่ือยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางท่ีผมบอก 91% คอืทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาส่ิงท่ีเราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินงึทีเ่ราไดทาํธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนน้ีเราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคิดแบบน้ีเหมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาส่ิงที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเรจ็ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกัน หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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ผูรวมกอต้ัง ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสกึประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเริ่มตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน สิ่งท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการท่ีจะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคดิตรงนี ้ไปเจอคาํวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพีพ่ลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของท่ีบาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ท่ีนี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอกี แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ตัง้สมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเรือ่งการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรือการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบนี ้ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจึงเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีส่ดุถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกท่ี 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรบั 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจท่ีมี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองที่จะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ท่ีรวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดักทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระทั่งเส้ือที่เราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันน้ีเรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งที่ทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพ่ือใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตัด เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สนิคา 100% ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ที่อยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรที่หา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวตัถุดบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อท่ีถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ท่ีจะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคอื เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาต้ังแตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทําความเขาใจกบัลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันนั้นอันนี้ไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดข้ึนคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซ้ําใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ท่ีจะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทช้ินนี้เกิดข้ึนจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทุกๆ งานท่ีเราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรท่ีเราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบนั้นได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจท่ีคน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งนี้ 

มันเกิดข้ึนจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดข้ึน จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซ้ือ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทาํในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนที่เรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตที่เรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงน้ี 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ท่ีทั้งเราท้ังลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และท่ีวาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากท่ีเปนคนเอาเราไปพดูตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การที่เราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเรือ่งนึงของผม ทีส่าํคญัตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องนี้ แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสนัง่อยูตรงจุดทีเ่รากาํลัง 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเร่ืองชวง 

ตอนที่เขาโตแรกๆ หรือแมกระท่ังการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ท่ีรอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลท่ีมนัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อนันีแ้หละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนันีท้ีท่กุคนเห็น มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเตม็ไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนันีท้กุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซึง่กไ็มรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตัว 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดขึ้น -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จินตนาการทีดี่พรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจี เขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงที่ชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรท่ีเราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การที่เราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสที่มันจะรูเรื่อง ที่มันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรพัยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซ้ือขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัช่ัน เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดข้ึนไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทําเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงนี้เปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคือนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทท่ีมี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนงึนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากขึน้ อนิเทอรเน็ตเร็วขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิขึน้ในซิลิคอนวัลเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหน่ึงคือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเรื่อง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ทีม่กีารลงทนุ 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคน้ันเอง 

ถาสิ่งนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางทีผ่มบอก 91% คือทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาสิ่งที่เราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินึงทีเ่ราไดทําธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนนี้เราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคดิแบบนีเ้หมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเร็จ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกนั หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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Moreloop เปนธรุกจิที ่2 

ผูรวมกอตัง้ ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเส้ือผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสึกประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเร่ิมตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน ส่ิงท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะท่ีเกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการที่จะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคิดตรงนี ้ไปเจอคําวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพ่ีพลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของที่บาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ที่นี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอีก แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ต้ังสมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเร่ืองการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรอืการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบน้ี ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจงึเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีสุ่ดถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกที่ 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรับ 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจที่มี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองท่ีจะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ที่รวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดกัทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระท่ังเสื้อท่ีเราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันนี้เรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งท่ีทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพื่อใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตดั เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอส่ิง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สินคา 100% ใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ท่ีอยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรท่ีหา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวัตถดุบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อที่ถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ที่จะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคือ เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาตัง้แตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทาํความเขาใจกับลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันน้ันอันน้ีไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดขึ้นคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซํ้าใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ที่จะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทชิ้นนี้เกิดขึ้นจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทกุๆ งานทีเ่ราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรทีเ่ราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบน้ันได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ท่ีเปนธุรกิจที่คน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งน้ี 

มันเกิดขึ้นจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดขึ้น จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซื้อ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทําในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนท่ีเรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตท่ีเรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงนี้ 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ที่ทั้งเราทั้งลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และที่วาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากทีเ่ปนคนเอาเราไปพูดตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การท่ีเราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเร่ืองนึงของผม ท่ีสําคัญตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องน้ี แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสน่ังอยูตรงจุดทีเ่รากาํลงั 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเรื่องชวง 

ตอนท่ีเขาโตแรกๆ หรือแมกระทั่งการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ที่รอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลทีม่นัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อันน้ีแหละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนัน้ีทีท่กุคนเหน็ มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเต็มไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนัน้ีทกุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ  เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซ่ึงก็ไมรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตวั 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดข้ึน -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จนิตนาการท่ีดพีรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจ ีเขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงท่ีชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การท่ีเราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอื่น ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสท่ีมันจะรูเร่ือง ท่ีมันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวัตถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซื้อขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัชัน่ เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดขึ้นไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทาํเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงน้ีเปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคอืนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทที่มี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนึงนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากข้ึน อนิเทอรเนต็เรว็ขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิข้ึนในซลิิคอนวลัเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาท่ีดีท่ีสุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหนึง่คือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเร่ือง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ท่ีมกีารลงทุน 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคนัน้เอง 

ถาส่ิงนี้เกิดมากขึ้นเร่ือยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางท่ีผมบอก 91% คอืทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาส่ิงท่ีเราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินงึทีเ่ราไดทาํธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนน้ีเราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคิดแบบน้ีเหมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาส่ิงที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเรจ็ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกัน หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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ผูรวมกอต้ัง ‘พล - อมรพล 

หุวะนันทน’ อดีตนักการ 

เงินผูมีความรูเรื่องธุรกิจสตารทอัพและ  

‘แอม - ธมลวรรณ วิโรจนชัยยันต’ 

ทายาทรุนที่ 2 ของโรงงานผลิตเสื้อผา 

สําเร็จรูป เลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตน 

จากแนวคิด Circular Economy และ 

การเตบิโตทีทํ่าใหทัง้ 2 รูสกึประหลาดใจ

พล : ผมเปนนกัวเิคราะห อตุสาห- 

กรรม ที่เห็นตัวแวลู เชนการผลิต

อีกสวนนึง ผมเคยทําสตารทอัพ 

มากอน พอไดเริ่มตนใหม ก็ถามวา 

เราสนใจอะไร? -- ผมสนใจเรื่องขยะ 

ของเหลือ มันดูเปนปญหา 

เรารูมาตั้งแตเด็กแลววาพลาสติก

ใชเวลา 450 ปในการยอยสลาย ในความ 

ฝนของเรา จะมีฝนรายวาพลาสติกมัน 

ทวมโลก 

พอผนวกกัน สิ่งท่ีนาตกใจก็คือวา 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคในเมืองไทยมี 

ประมาณ 27 ลานตันตอป แตขยะหรือ 

กากอุตสาหกรรมในโรงงาน มีถึง 50 

ลานตันตอป มากกวากันเทานึง แตคน 

ไมรู

นํ้าเสีย น้ําเนาหรือกาก เศษ นั่น 

เปนเพียงแค 1%

ที่เหลือคือ material ลวนๆ แสดง 

วาผมมีโอกาสในการท่ีจะเอาของพวกน้ี

มารวมกันไดบนสเปซๆ นึง เปลี่ยนที่มัน 

เปนภาระ ใหกลายเปนตลาดไดไหม? 

เลิกใชคําวาขยะ มองส่ิงนี้เปนตนนํ้า 

ใหมใหกับการผลิตเริ่มตนไดหรือเปลา? 

พอคดิตรงนี ้ไปเจอคาํวา ‘ระบบนเิวศ 

อตุสาหกรรม’ หรอื Circular Economy 

นองแอมก็โทรมา เปนความประจวบ 

เหมาะที่พิลึกพิลั่นพอสมควร

แอม : แอมกบัพีพ่ลรูจกักนัมาเปน 

สิบปแลวละ แอมเปนทายาทรุนที่ 2 มา 

สืบทอดกิจการตอของท่ีบาน เรา(แอม) 

เห็น pain point ที่มีวัตถุดิบเหลือจาก 

กระบวนการผลิต ซึ่งคําวา ‘เหลือ’ ใน 

ท่ีนี้ มันเหลือจากการคํานวณทุกอยาง 

หมดแลว ไมใชสั่งมาแบบชุยๆ 

เวลาเราทําแบรนดสงออก ผาท่ี 

เราไดมา มันเปนผาคุณภาพดี พอเหลือ 

เราเสียดาย เพราะเราสั่งผาเองวาตอง 

ใชเสนใยอะไร ทอยังไง เรารอตั้ง 60 วัน 

กวาจะไดผา พองานจบ มนักลายเปนผา 

เหลือ บางคนมองวาเปนขยะ เปนภาระ 

มันไมแฟร 

เรามีความคิด วาอยากจะทําให 

มนักลบัมามมีลูคาอกี แตไมใชเฉพาะเรา 

เรามองถึงคนอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน 

โรงการเมนท โรงเท็กซไทล

พล : ผาตอบโจทยหลายอยางทีเ่รา 

ตัง้สมมตฐิานเอาไว ผมไมรูเรือ่งการเมนท 

อะไรเลย จนกระทั่งอยู (moreloop) 

ประมาณปกวา ถึงไดรู ว าการแพลน 

inventory หรือการแพลน raw material 

ใหมันเปะจริงๆ ไมมีทางเปนไปได 

ดวยแวลู เชน ณ ปจจุบันท่ีเปน 

แบบนี ้ทาํใหทกุกจิการตองมีเศษ เลยได 

คําตอบ วาทําไม 50 ลานตันตรงนั้นยัง 

กองอยูทุกๆ ป 

แอม : ผาจึงเปนส่ิงท่ีเรานาจะบริหาร 

ไดดีที่สุด เร็วที่สุด และทําใหมันเกิดขึ้น 

ไดจรงิมากทีส่ดุถาเทยีบกบัวตัถดุบิอืน่ๆ 

category ของวัตถุดิบแรกท่ี 

moreloop ทําจึงเปนผา เพราะฉะนั้น 

ชื่อแพลตฟอรม หรือช่ือบริษัท จึงไมมี 

คาํวาผา แตเปนคอนเซปตกวางๆ สําหรบั 

industrial waste

พล : เราอยากทําใหธุรกิจท่ีมี 

แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให 

เกิดข้ึนไดจริง ไมปดกั้นตัวเองที่จะไป 

industry ไหนก็ได

แอม : มันเหมือนเปน journey -- 

ตอนนี้เราอยูที่ดาน 1 กําลังจะตีบอสอยู

value?
แอม : moreloop เปนแพลตฟอรม 

ท่ีรวบรวมเอาผาสวนเกินจากระบบ 

อุตสาหกรรม ทั้งจากโรงการเมนท โรง 

เท็กซไทล (โรงผลติตดัเยบ็เสือ้ผา โรงทอ 

ตัด ทอ ฟอก ยอม) หรือแมกระทั่งกลุม 

พอคาคนกลาง ท่ีมีผาสวนเกินในระบบ 

รวบรวมมาทําดาตาเบส แลวอัพข้ึน 

ออนไลน เพื่อใหรายยอยสามารถเขาถึง 

แหลงวัตถุดิบใหมๆ

พล : จัดแบงการขายออกเปน 2 

รูปแบบหลักๆ 

อยางแรก ขายเปนวัตถุดิบ

อยางที่ 2 ขายเปน finished 

product เอาผามาทําเปนโปรดักทตางๆ 

อาจจะเคยเห็น วาเราทําใหกับองคกร 

ตางๆ หรือแมกระทั่งเส้ือที่เราใสอยู  

ตอนนี้ ก็คือเปนผาของ moreloop

แอม : จริงๆ แลวมันไมใชเศษ ผา 

ที่เหลือมันยังเปนมวน เปนพับใหญๆ 

อยูเลย พับนึงอาจจะ 20 โล 18 โล หรือ 

มากกวานัน้ ซึง่สามารถผลติเสือ้ไดอยาง 

นอยๆ ก็ 50-60 ตัว 

ปจจุบันน้ีเรามีโรงงานมาเขารวม 

อยูบนระบบมากกวา 40 โรงงาน เพราะ 

ฉะนั้นผาที่อยู ในระบบเราคอนขาง 

หลากหลาย และมี volume สูง 

สิ่งที่ทําให moreloop แตกตาง 

คือให value กับวัตถุดิบเหลานั้นเต็มที่ 

เราอพัขึน้แพลทฟอรม ใสขอมลูทีถ่กูตอง 

เชน มันเปนเสนใยอะไร ลักษณะการ 

ทอแบบไหน สีอะไร นํ้าหนักผาเทาไหร 

หนาผากวางเทาไหร หรือมีฟงกชันอื่นๆ 

ไหม กันยูวี กันนํ้า แอนตี้แบคทีเรีย หรือ 

อะไรก็ตาม เพ่ือใหลูกคาไดใชฟงกชัน 

ของผาเต็มที่ นําไปทําโปรดักทที่เหมาะ 

กับผาจริงๆ

พล : และเราก็บอกผลกระทบใน 

แงบวกกับการที่ใชผา moreloop ดวย 

วา เวลาคณุใช คณุชวยทาํใหความยัง่ยนื 

เกิดขึ้นไดยังไง 

ผาแตละสี แตละชนิดจะปลอย 

คารบอนตางกัน เพราะฉะนั้นการที่คุณ 

ใชของที่มีอยูแลว ลดการผลิตใหม จึง 

ชวยทําใหไมเกิดคารบอนไดออกไซด 

ชวยเรื่อง climate change

แอม : ในการผลิตผา 1 ผืน อยาง 

ฝาย เริ่มตั้งแต ปลูก ปน ทอ ฟอก ยอม 

บางทมี ีfinishing เพิม่ ตัด เยบ็ พบั แพค็ 

โลจิสติกส ในแตละขบวนการ ใชทั้ง 

สารเคมี นํ้า หรือมีการปลอยคารบอน- 

ไดออกไซดสูโลก สงผลกระทบตอสิ่ง 

แวดลอมทั้งนั้น

ในมมุของ moreloop ผาทกุพบัที่ 

เอาขึน้แพลทฟอรม มันคือการอพัไซเคลิ 

สนิคา 100% ใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

ใหมันไดอยู บนโลกใบนี้อยางมีคุณคา 

ของมันไดยาวนานที่สุด

ระบบนิเวศ?
พล : ถาเปนผา จะเปนแบรนดไอจี 

ที่อยากจะเริ่มทํา หรือดีไซเนอรที่หา 

วัตถุดิบใหมๆ

แอม : เราเปนอกีหนึง่แหลงวตัถุดบิ 

สําหรับกลุ มดีไซเนอรรุ นใหมๆ เขา 

สามารถมาลองชอ็ปดกูอน อยางนอยผา 

ที่เขาเอาจาก moreloop ไปใช เขาได 

composition ท่ีถูกตอง อนาคตถาหาก 

วาเขาจําเปนตองสั่งผลิตใหมมาใชจริงๆ 

เขาจะสั่งผาเนื้อท่ีถูกตอง เหมือนได 

ทดลองตลาดวาผาเนื้อนี้โอเค เขาก็จะมี 

confident ท่ีจะส่ังเพิ่มในรูปแบบของ 

เขา

พล : อกีกลุมนงึคอื เราทาํเปนของ 

สําเร็จรูป เสื้อ กระเปา เสื้อโปโล ซึ่งจะ 

มลีกูคาต้ังแตบรษิทัมหาชนมหาวทิยาลยั 

เพจทีรั่กษโลก กส็ัง่ของจาก moreloop 

แลวก็สั่งเพิ่ม สั่งซํ้า เพราะเขาคอนขาง 

ชอบ ที่ไดของเปน special limited 

edition

แอม : ตองทําความเขาใจกบัลกูคา 

ดวยวา รับไดไหม? มิกซผานั้น มิกซผานี้ 

ผสมสีอันนั้นอันนี้ไดไหม? ลูกคาตองให 

เวลากับเราเหมือนกัน 

ทุกๆ งานที่ลูกคาใหเราทํา เราจึง 

มีเขียนคอนเทนตเกี่ยวกับโปรดักทชิ้น 

นั้นใหดวย ไมใชวาขอบคุณลูกคาที่มา 

สั่งของเรานะ แตเปนการบอกลูกคา วา 

สิ่งนี้มันถึงเกิดข้ึนไดอยางไร อยางเชน 

ลูกคารายหนึ่ง ยอมใหเรามิกซผาถึง 15 

ชนิด 15 สี เพื่อทํากระเปา มันยากกับ 

โรงงานดวยนะ เพราะวา 15 หนาผา 

วางมารค 15 รอบ ตัด 15 รอบ แตสิ่งที่ 

เกิดข้ึนคือกระเปา 15 ลายนั้นก็ยูนีค 

และไมซ้ําใคร หมดแลวก็หมดเลยดวย 

เพราะผาหมดแลว

ลกูคายอมเปลีย่นดไีซนหรือไอเดยี 

ท่ีจะมาใชผาสวนเกินเหลานี้จากเรา 

เราก็รูสึกวามันเปนเรื่องที่ตองบอกตอ 

เพื่อใหโปรดักทช้ินนี้เกิดข้ึนจริงโดย 

ไมตองผลิตผาใหม

เราจงึมองวาทุกๆ งานท่ีเราทาํ เปน 

ความทาทาย

พวกเราเรยีกตัวเองวาเปน indus-

trial craft คือทํางานฝมือ งานคราฟท 

แหละ แตเปนงานคราฟทในเชงิอตุสาห- 

กรรม

ถาเทยีบกับระบบการผลติปกต ิมนั 

กเ็หนือ่ย แตทกุๆ ออเดอรท่ีเราแมตชได 

มนัเหมอืนเราเลนเกม ฝาดานไดแลว เย!!

บางทไีมใชแคเรา เย!! นะ สงลกูคา 

ลูกคาโอเค ก็เย!! พรอมกันกับลูกคา 

มันกลายเปนวาในการซื้อขายกับ

ลูกคามันเกิดไดนามิคบางอยาง ที่วิถี 

การซื้อและขายปกติไมเห็น

ความอะลุมอลวยกัน ความเอาใจ 

ชวย 

ลูกคาบางทีก็เอาใจชวยเรา วา 

‘แมตชใหไดนะคะ’

เวลาเราสงของไปใหเขา แลวได 

เห็นรีแอ็คชั่นเขาแบบ 

‘เฮย! อันนี้เจง’ เราก็จะ เย!! มัน 

ก็มีความดีตอใจ 

เราเปนลูกหลานการเมนท เห็นผา 

กองเหลืออยู คือคิดคนเดียววาอยากทํา 

อะไร อาจจะไปไดแคเลเวลนึง แตบาง 

ครั้งพอมีนองๆ ดีไซเนอรที่เขาซื้อผาเรา 

ไป แลวเขาไปทําสินคาใหมๆ เราแบบ 

‘เฮย! ผาเรามันไปทําแบบนั้นได 

ดวยเหรอ?’ 

มันเกินความคาดหมาย เพราะ 

การอัพไซเคิลวัตถุดิบจริงๆ แลวมันเกิด 

จากความคิดสรางสรรค

พล : ของผมนาจะเปนการไดทํา 

ภาพในหัวใหมันออกมาเปนจริงได เกิด 

ลูป เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรม เกิด 

circular economy ที่เปนธุรกิจท่ีคน 

ขายก็มีความสุข เพราะเราไมเคยกด 

ราคา แตเราก็ไมให over price จะเปน 

fair price ที่เรามองวาตลาดเขายอมรับ 

คนซือ้กแ็ฮปปทีไ่ดของทีต่อบโจทย 

และตัวเราก็สามารถอยูได มันมีความ 

สมดุลตรงนี้ที่ทําใหผมไดเห็น 

ผม ‘เย’ ตรงที่ผมไดเห็นวาสิ่งนี้ 

มันเกิดข้ึนจริงและกําลังขยายผลไป 

ดวยตัวของเขาเอง 

ผมเริม่ตน แตคนทีส่ราง moreloop 

ใหเกิดข้ึน จริงๆ แลวอาจจะเปนตัว 

moreloop เองท่ีดึงดูดหลายๆ อยาง 

เขามา บังคับใหผมตองเปลี่ยนแปลง 

ไปดวย 

moreloop เหมอืนเปนเครือ่งวิง่ที่ 

ผมตองขึน้ไปวิง่ ตวัผมพฒันา moreloop 

ก็พัฒนา เราพัฒนากันไป-มา ในลูปท่ี 

เปนเรื่องใหม ที่ win พรอมๆ กัน ทั้งคน 

ซือ้ คนขาย moreloop และสิง่แวดลอม 

พล : ภายใน 10 เดือนที่ผานมา 

เราสามารถเซฟการปลอยคารบอนได- 

ออกไซดไปไดกวาแสนกิโลกรัม หรือ 

เทียบเทาการขับรถ 1 ลานกิโลเมตร ซึ่ง 

เรารูสึกวาอันนี้เปนอะไรท่ีนาต่ืนตะลึง 

ทําไดจริง แลวเห็นจริง และเราก็ยังมี 

ความทาทายตอไปอีกเยอะมาก

แอม : หลายๆ คนมองวาเราเหมอืน 

เปน social enterprise แตจริงๆ แลว 

moreloop เปนสตารทอัพ 

เราไมใหใครซ้ือผาเราเพราะชอบ 

content เราไมไดอยากใหใครมาซื้อ 

ทรัพยากรเราเอาไปไวเฉยๆ สินคาทุก 

อยางทีเ่ราจะขายออกไป มนัตองตรงกบั 

ฟงกชันการใชงานของลูกคาดวย ไมวา 

จะขายเปนผา ขายเปนสินคาสําเร็จรูป 

มันตองตอบโจทยลูกคา ไมใชแคซ้ือ 

เพราะชอบแนวคิด เราไมอยากใหใคร 

ซื้อดวยความสงสารหรือซื้อดวยเหตุผล 

อะไรประมาณนี้ 

เพราะถาซื้อไป แลวไมไดใช มันก็ 

ไปเปนขยะอยูที่บานเขาอยูดี

Surprise?
พล : ก็เยอะนะ กอนหนาที่จะมา 

เปดเปนบริษัท ผมก็ไปเดินคุยตามงาน 

ทาํในแนวลนี สตารทอพัเลย ไปถามขอมลู 

ลูกคา ฝงคนขายมีอะไรเหลือบาง? คน 

ซือ้ตองการอะไรบาง? แมกระทัง่หนาตา 

ของ moreloop เองกผ็านการสมัภาษณ 

ผานการทําแบบสอบถาม จากคนที่เรา 

ไปรูจัก ซึ่งเราก็ยังไมเห็นเลยวาจะเปน 

ไปไดยังไง? จะเกิดอะไรขึ้นบาง? แลวก็ 

ไมรูวาการที่เราเปนตลาดตรงกลางเนี่ย

ลูกคาเราจะเปนยังไง? จะ repeat บอย 

ไหม? คําถามในหัวเปลีย่นไปตลอดเวลา 

สิ่งที่ผมวาปน้ีนาจะเปนไฮไลทมา

กที่สุดเลยก็คือการเจริญเติบโตที่เรา 

ระบายผาออกไปไดเยอะถึง 8 พันกิโล 

แลว มันเกินเปาไปไมรูกี่สิบเทา 

จากที่เคยคิดวา ปนี้ถาไดสักตันนึง 

ก็นาจะโอเคแลว แตนี่คือ 10 เดือนก็ 8 

แลว ยังไมรวมออรเดอร ที่ยัง pending 

อกี เราภมิูใจมากกบัการทีเ่ราไดทาํตรงน้ี 

แลวผลกระทบอันนี้ ก็ทําใหเราได 

ถูกสัมภาษณ ซ่ึงผมไมเคยคิดถึงภาพนี้ 

หรือแมกระทั่งการท่ีเราไดไปพูดในเวที

ใหญ ผลักดันเราสองคนใหมาอยูในสื่อ 

หรอืมคีนมองเขามา แลวบอกวานาสนใจ 

จังเลย คุณทําอะไรกันอยู 

แอม : สําหรับแอม มีความรูสึก 

เซอรไพรซกบัตลาดทีเ่รามอียูในมอืตอนนี้ 

มากกวา คือในการทาํธรุกจิรปูแบบปกติ 

มันตอสูกันเยอะมาก แตพอเรามาทํา 

ธุรกิจแบบ moreloop แลวเราเปด 

ทุกอยางโปรงใสหมดเลย คือถาลูกคา 

อยากจะมาดู เราก็เปดโรงงานใหเขา 

ตัวธุรกิจเอง มันทําใหเรามองเห็น 

วาถาเราทําธุรกิจ ท่ีทั้งเราท้ังลูกคา 

ชวยเหลือกัน งานมันจะดําเนินไปไดดี 

และท่ีวาวสําหรับเรา คือตัวลูกคา 

เราเองตางหากท่ีเปนคนเอาเราไปพดูตอ 

ไปเลาใหเพื่อนฟง บางครั้งลูกคาอื่นๆ ที่ 

เขามา กเ็ขามาจากการทีเ่ขาบอกๆ ตอๆ 

กัน เราก็เลยแบบดีจัง รูสึกวาคุมคากับ 

การที่เราเหนื่อย ทําแลวมันเห็นผล 

ตอบรับ

พล : อกีเรือ่งนึงของผม ทีส่าํคญัตอ 

ใจจริงๆ คือไดเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกิดขึ้นจริง เปนธุรกิจที่ใชแนวคิดแบบ 

หมุนเวียนเปนหลัก เกิดข้ึนเปนธุรกิจ 

หนาตาประมาณออแกนิคๆ โตไปแบบ 

ชวยเหลือกัน มีความอะลุมอะหลวย มี 

ความสนุก nice กับทุกคน เปนอะไรที่ 

นาตื่นเตนมากสําหรับผม 

เราไดรับการยอมรับจากหลาย 

วงการ ทัง้ภาครฐั เอกชน หรอืแมกระทัง่ 

ภาควิชาการ เรากําลังจะไดไปพูดที่ 

TDRI ในเรื่องนี้ แสดงวาเราก็กําลังรื้อ 

ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมา 

ไดมโีอกาสนัง่อยูตรงจุดทีเ่รากาํลัง 

สราง คอยๆ ปนไปเรื่อยๆ

เร่ืองยาก?  
แอม : ทํายังไงใหลูกคาเขาใจ 

คอนเซปตเรา

ทั้งองคกร ทั้งตัวลูกคาเอง หลายๆ 

คนยังมองวาผาสวนเกินตองถูก แต 

moreloop ไมไดขายถูก เรา fair price 

ปรับมายดเซทมา win win กันทุกฝาย 

เปนสเต็ปที่ยาก แตเมื่อเขาเขาใจแลว 

ลูกคาจะกลับมา repeat เกือบทุกเจา

พล : ของผมนาจะเปนเร่ืองชวง 

ตอนที่เขาโตแรกๆ หรือแมกระท่ังการ 

รดนํ้า พรวนดินไปเต็มที่ โดยที่เราไมมี 

อะไรรองรบั -- เราออกจากงานสักพกันงึ 

ใจเราเองนี่แหละ ท่ีรอวาเขาจะ 

โตหรือไมโต? จะมายังไง? ตอนนั้นยาก 

ครับ คือยากทุกๆ อัน

แอม : เหมือนเขาไดเมล็ดอะไร 

บางอยาง แลวปลกู โดยไมรูวามนัจะออก 

ผลไหม? มนัอาจจะโต แตผลท่ีมนัออกมา 

มันจะกินไดหรือเปลา?

การทํางานของ moreloop มัน 

ใหม ไมมีตัวตนแบบใหเราก็อปป ทุก 

อยางที่เราทํา คือ best practice ของ 

แตละ criteria ที่เรามี 

เวลาเราเดินแตละสเต็ป มันเปน 

อนัทีเ่ราคิดวา อนันีแ้หละนาจะด ีเหมาะ 

กับเรามากที่สุด -- เราก็ทํา 

ปจจบุนันีท้ีท่กุคนเห็น มนัผานทีเ่รา 

เดินคลําทางมาแลว 

พล : เดินไปแบบหมอกเตม็ไปหมด 

มองไมเห็นขางบนเลย แตครอบครัวผม 

ก็ซัพพอรตมาก ทั้งๆ ที่เปนครอบครัว 

ขาราชการ 

ขุมทรัพย์ในขยะ? 
แอม : อนัแรกกอน มนัใชประโยชน 

ได อนันีท้กุคนรู แมกระทัง่ผูประกอบการ 

เองก็รู 

ในมุมของเรา หลายๆ ธุรกิจ ผู 

ประกอบการมองตัวเองเยอะไป จะทํา 

ยังไงใหฉันสบาย บางทีมันอาจจะตอง 

ดูลูกคาดวยวา อะไรที่ทําใหลูกคาสบาย 

มากกวา 

อยาง moreloop การทีเ่รามบีรกิาร 

ในสวนของโปรดักชั่น ก็เพื่อทําใหลูกคา 

สบาย ไมใชเพื่อให moreloop สบาย 

เพราะวาตอนจบแลวราคาท่ีเราขาย มนั 

ก็ยังอิงราคาตลาด แมจะผลิตยาก แต 

เราก็ไมไดบวก 5 เทา 10 เทา 20 เทา 

margin มันก็เหมือนกับระบบปกติ 

สิ่งที่หลายๆ โรงงานไมสําเร็จ อาจ 

เปนเพราะเขาสื่อสารสิ่งท่ีเขาอยากได 

ไมไดสือ่สารสิง่ทีล่กูคาอยากไดหรอืเปลา

พล : สําหรับผม มีคนใชคําๆ นึง 

เรื่อง bandwidth ก็คือไมมีเวลา 

เขา(ผูประกอบการ) ตองดูแลเต็ม 

ไปหมดเลย เขาอยากไหม? เขาอยากนะ 

แตวาอันนี้จะไปอยูลางสุดใน to do list 

ของเขาเลย

แอม : เขาจะมี task work ที่ตอง 

ทาํอยูแลว เพราะฉะนัน้การท่ีอยูดีๆ เขา 

จะจางอกีคนมาขายของเหลอื ซึง่กไ็มรูวา 

จะขายไดไหม? ไมรูวาจะขายใคร? และ 

ไมรูวาจะขายไดเทาไหร? 

ไมมีโรงงานไหนอยากจะเสี่ยงใน 

จดุนี ้มนัไมใชธรุกจิหลกั เพราะฉะนัน้ตัว 

moreloop เอง เราไมไดอิงกับโรงงาน 

หมายความวาธุรกจิของโรงงานกบัธรุกจิ 

ของ moreloop เราแยกจากกันอยาง 

ชัดเจนเลย 

สิ่งที่ moreloop กําลังปนอยู เรา 

เปน bandwidth ใหกับทุกๆ โรงงาน 

ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมของเรา

พล : ของพวกนี้ไมไดมางายๆ กวา 

จะเกิดขึ้น -- ใชเวลา มากกวาน้ันตอง 

ใชจินตนาการ ไมใชจินตนาการจาก 

คนเดียวดวย ตองใชจินตนาการจาก 

หลายๆ คน 

ผมไมไดบอกวาพวกผม 2 คนมี 

จินตนาการทีดี่พรอม แตเปนจนิตนาการ 

ลูกคาดวย อยางเชน ลูกคาของเรา เขา 

ก็มีอินพุทโจทย เราชวยกันคิด มีคนอื่น 

มาชวย 

แมกระทั่งลูกคาเราที่เปนแบรนด 

ไอจี เขาก็มกีารมองผาตวัเดยีวกนัไปเปน 

อะไร การไปอยูบนออนไลน เปนอีก 

สวนนึงที่ชวยเพิ่มจินตนาการใหกับวัสดุ 

เหลานั้น

แอม : ถาเรามองของเราเองคน 

เดียว คือทําอะไรที่เราเคยทํา มันก็ได 

แคนั้น ทําออกมาจะไปขายใคร? 

ตองเขาใจกอนวาโรงงานอุตสาห-

กรรม เขาจะมีมายดเซทของคนผลิต 

ดีไซเนอรจะมีมายดเซทของดีไซเนอร 

เขาจะเห็นตลาดในมิติที่ผู ผลิตไมเห็น 

นักการตลาดเขาก็จะมีมุมมองต าง 

ออกไป

พล : มันไม 360

แอม : แตละคนจะมคีวามเกงเฉพาะ 

ดานของตัวเอง 

การที่เราจะไปสวมบทบาทเปน 

คนอ่ืน ที่เราไมไดมีความเชี่ยวชาญทาง 

ดานนั้น โอกาสที่มันจะรูเรื่อง ที่มันจะ 

สําเร็จ ก็นอยกวาคนเชี่ยวชาญ 

พล : เราชวยรวบรวมคนเขามา 

ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดดี นั่นก็อาจ 

จะเปนอีกสกิลนึงของเรา นอกจากจะ 

เปนทรัพยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ อาจจะเปน 

ทรัพยากรมนุษยดวยที่เรารวมใหทุกคน 

มามองในสิ่งเดียวกัน และมีเปาหมาย 

เดียวกัน และผลิตออกมาใหไดจริง

อนาคต?
แอม : ไมใชแค First in mind 

ของคนที่อยากอัพไซเคิลในประเทศนี้ 

แตตางชาติมองวาเปนอพัไซเคิลประเทศ 

ไทย

พล : เปนจุดขายใหม (ของไทย) 

ไดไหมครับ

แอม : เพราะฐานการผลิตไมไดมี 

แคในประเทศไทย เราเริ่มที่นี่เพราะ 

อยากอยูท่ีนี่ และเราสามารถจัดการ 

ไดงายกวา 

การซ้ือขายในปจจุบัน มันเปน 

globalization แลว เราแคเบสใน 

ประเทศไทย

ปจจุบันเรามีออเดอรจากเมือง 

นอกยิงเขามาแลว ตอนนี้อยู ในชวง 

develop รอทําโปรดกัช่ัน เรามองวามนั 

เปนไดนะ และดวยความที่คนไทยเอง 

แอมวานารัก มันมีความแบบพูดคุย มัน 

มีความออนนอม มีความออนโยน มี 

ความชวยเหลอืกนัเยอะ พอประเทศไทย 

spin off เกิดข้ึนไดแลว ตางชาติยังไง 

เขาก็ตองเขามา

พล : การสรางตนนํ้าใหม 

สรางอุตสาหกรรมในแนวคิดแบบ

นี้ วาคุณไมจําเปนที่จะตองมีเงินเปน 

หมื่นลานในการที่จะไปขุดนํ้ามัน นํ้ามัน 

อยูหลงับานคณุนีแ่หละ อยูในฟอรมของ 

ขวดเทานั้นเอง 

ผมรูจกัคนทีเ่ปนอพัไซเคลิหลายคน 

บางคนนาํเศษหนงัมาทําเปนวตัถุดบิใหม 

บางคนกําลังเล้ียงแมลงดวย food 

waste เหลานี้สามารถมาประกอบตอ 

กันจนเปนเนตเวิรคที่ใหญมากขึ้น 

ทําใหนองๆ รุนใหมที่อยากจะทํา 

อะไรเปนของตัวเองและสงผลกระทบ 

ในดานบวก สามารถเห็นตรงนี้เปนจุด 

เริ่มตนวา ทําไดจริง

แอม : ตั้งแต day 1 จนถึงปจจุบัน 

เราใชเงนิทนุนอยมาก ทีน่าตกใจคือนอย 

นอยมากจริงๆ มันลีนมาก 

สิ่งที่ทําใหเราฟน คือการที่เราเห็น 

มันเติบโตจากเงินแคนั้นได 

เราไมจําเปนตองเปนบริษัทท่ีมี 

เงินทุนหนา ใหญโต หรือลงทุนเยอะๆ 

เพือ่ทีจ่ะทาํธรุกจิแบบนี ้เราแคตองปรบั 

มายดเซท ลงมือทํา มันเกิดขึ้นไดจริง 

แลวกอ็ยางท่ีพีพ่ลพดูเลย คือไอเดยี 

ของแตละคนที่ทําอะไรออกมา มันไม 

เหมือนกัน พอมันไมเหมือนกัน มันเกิด 

ความตื่นเตนที่ไดรู ไดเห็นวาเราทําอันนี้ 

คุณทําอะไร มันสนุกนะ มันไมมีการ 

แขงขันลักษณะรูปแบบเดิมอีกแลว

พล : เปนการแขงขันในเชิงสราง- 

สรรค ที่แขงขันในความยูนีคมากกวา 

เปนภาพที่เราอยากเห็น 

เราเองก็อยากจะเปนองคกรที่ใคร

มารวมงานแลว ไดเจอสาเหตุที่จะต่ืน 

มาทํางานทุกๆ วัน

ส่ิงทำให้เราได้เห็น
คนรุ่นปัจจุบันคิดและ
ลงมือทำ? 

พล : สวนนงึนาจะเร่ืองอนิเทอรเนต็ 

การไหลของขอมูลสมัยใหม วิธีคิดใหมๆ 

ที่ตกมาถึงเรา 

อยางผมเอง ถอืวาเปนคนเจน เอก็ซ 

ตอนปลาย ไดผานมาตั้งแตยุคอนาลอ็ก 

ตองอานหนังสือเรื่อยมา จนกระทั่งมา 

เขาอินเตอรเน็ต เราอยูในยุคที่เปลี่ยน 

ผาน เหน็ความแตกตางในเรือ่งความฉลาด 

เราไมตองขวนขวายเยอะมาก (สะดวก) 

เราก็ฉลาดไดเร็วขึ้นมาก

วิธีการคิดใหมๆ ที่นาสนใจ อยาง 

เชน การคิดแบบโอเพน มายดเซทที่วา 

เราพัฒนาตัวเองไปไดเรื่อยๆ ไมมีวัน 

สิ้นสุด ไมจําเปนตองเกิดมาเปนคนนูน 

-คนนี-้คนนัน้ถงึจะทาํไดเทานัน้ -- นามสกลุ 

แบบ Jobs จูๆ ก็รวยขึ้นมา เปนเพราะ 

เขามพีลงั มพีาวเวอร มกีารเรยีนรูตลอด 

เวลาตั้งแตเด็กๆ และกลาที่จะลมเหลว 

ผมเกิดในยุคที่คุณลมเหลวไมได 

มันเปนความเชื่อ แตโลกยุคใหม คุณไม 

จําเปนตองเดินในเร่ืองราวที่คนอื่นเขา 

บอกคณุ เมือ่มคีวามเช่ือทีแ่ปลกไป และ 

คนความากขึน้ อนิเทอรเน็ตเร็วขึน้ มคีน 

ทําขอมูลใหมันเปดใหญขึ้น อยากจะรู 

อะไรก็สามารถรูได เพราะฉะน้ันเมื่อรู 

แลว ก็เกิดการลองแอ็คชั่นกับมันดู 

ความลมเหลวกลายเปนเร่ืองใหม

ในเมืองไทย ที่บอกวาลมเหลวสิเจง 

เรือ่งนีเ้คยเกดิขึน้ในซิลิคอนวัลเลย 

ตั้งแต Steve Jobs คือลมเหลวอะเจง 

คุณจะยิ่งฉลาดขึ้น 

ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่สุดที่ทุกคน 

สามารถออกมาสรางสรรคอะไรใหมๆ 

ไดเลย ไมจําเปนที่จะตองไปเชื่อวา ตอง 

เปนบริษัท ตองนูนนี่นั่น

อกีอยางหน่ึงคือตนทุนทีต่ํ่าลงมาก 

ทกุคนเปนยทูปูเบอรได ทกุคนเปน 

ผูประกาศขาวได สามารถสรางรายได 

ความแตกตางตรงนี้ ทําใหผมมอง 

วา barrier ของครีเอทิวิตี้มันตํ่าลงมาก 

แลว

ผม encourage ใหทุกคนคิด 

แลวหาความรูเยอะๆ รูใหจริง รูใหลึก 

แลวลงมือทําแบบลองผิดลองถูก 

ถาทําเรื่อง circular ดวย เรายิ่ง 

ยินดี ยินดีที่จะแลกเปลี่ยน ใหความรู 

ทักเราไดเลย เราเต็มท่ีกับการท่ีจะแชร 

ตรงนี้อยูแลว 

ผมอยากเห็นคนทําเยอะๆ จะ 

ทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเราอาจ 

จะมองไมเห็นวาเราก็มีศักยภาพ เพราะ 

เมอืงไทยเปนฐานการผลติ ทีม่กีารลงทนุ 

จากตางประเทศ มีทรัพยากรมากมาย 

พรอมที่จะผลิต แคเราอาจจะยังเปลี่ยน 

ผานจากมมุเกาไปมมุใหมไมไดแคน้ันเอง 

ถาสิ่งนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ มีฐาน 

พร อมในการผลิต สามารถสร  าง 

คอนเซปตนี้ใหขายไดในภาพที่ใหญขึ้น 

ทุกคนก็จะมีงานทําเหมือนเดิม 

แมแตตัวผมเอง ผมก็ไมเคยนึก 

ภาพวาจะมาเปนคนเริ่มขับเคลื่อนอะไร 

ตรงนี้ได มันไดแตอยูในหัว ไมไดเห็น 

ชัดเบอรนี้วาจะเปนยังไง ตองมาลองจึง 

จะไดเห็น 

อยากใหทุกคนมาลอง โอกาสมี 

เยอะไปหมด อยางทีผ่มบอก 91% คือทิง้ 

ในนั้นมีของดีๆ เต็มไปหมดเลย อยาก 

ใหเจอ treasure ที่อยูใน trash 

แอม : ถาเราคิดอะไรได และเรา 

จะทํามัน ใหกลับมาถามตัวเอง วาสิ่ง 

ทีเ่ราทาํ ดแีละคุมคาทีจ่ะทาํแลวหรือยงั? 

ถาสิ่งที่เราทํา มันไมไดเดือดรอน 

ใคร มันคุมคาแลวที่ในชีวิตคนๆ นึงจะ 

ไดทํา ก็ทําเลย 

ทํา ก็คือทําใหจริง ทุมมันไปใหสุด 

เราจะไดไมตองมานั่งเสียใจภายหลังวา 

ตอนนั้นเรา ‘นาจะ’ 

มันไมควรจะมีคําวา ‘นาจะ’

ถาวันนึงมีคนถามวา ‘ถาไมไดทํา 

moreloop แลว เรารูสึกยังไง?’ หรือ 

‘เราจะยังทํามันอยูไหม?’ คําตอบแอม 

คอื จริงๆ แลว moreloop มันคุมคากับ 

ในชวีตินึงทีเ่ราไดทําธรุกจิอะไรบางอยาง 

มันคุมคาที่จะทํา 

คําตอบของเราคือ ไมวาตอนจบมนั 

จะเปนอยางไร ณ ตอนนี้เราก็ยังทํา 

มันอยูดี 

เราอยากใหทุกคนคดิแบบนีเ้หมอืน 

กันกับธุรกิจของตัวเอง คือทําใหเต็มที่

ถาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ไมใช 

ขยะที่เหลือท้ิง เวลาที่เราลงแรงไปกับ 

การทาํอะไรสกัอยาง แมจะไมสาํเร็จ มนั 

ก็ไมใชขยะเชนเดยีวกนั หากเรามองเห็น 

คุณคาของมัน มันอาจจะกลายเปน 

ตนนํา้ในการผลติใหมของอะไรบางอยาง 

ที่เรายังมองไมเห็น 

ไมมีอะไรในโลกนี้ที่เปนขยะ?
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะที่การคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดขึ้นอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเน่ืองจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดังนัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเชื่อใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะที่การคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะขึ้นมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตัดสินใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยตุคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครวัทกุคน การตดัสนิใจมอียูหลายวิธีดงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตัดสนิใจแบบเผด็จการ (autocratic decision 

making) โดยคนหนึ่งคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

จ

ที่สุดและงายท่ีสุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรูสึกเปนเจาของการตัดสินใจที่ 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีที่ดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีที่ไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เช่ือท่ีวาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเมื่อพวกเขาไดรับขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเชื่อม่ันวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากท่ีสุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากที่ไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

Family Business 
ตอน การตัดสินใจ
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ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพื่อพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีน้ีใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจที่ตองการ 

การสนับสนุนจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมชี้วาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพ้ืนฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรีเมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรอืบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงที่นอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเร่ืองงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนทีส่าม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาท่ี พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกนั โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดน้ีมบีทบาทในการตดัสนิใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูที่ 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเม่ือธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปล่ียนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพื่อเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง 

บางคร้ังอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเกี่ยวของ 

เวลาที่มี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สําหรบัธุรกจิครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจที่เปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดังน้ันสมาชกิแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการน้ีมีการใชอารมณพอๆกับการ 

วิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธรุกจิครอบครวัทีซั่บซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการท่ีเปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

เหตุผลสำคัญท่ีสุดท่ีทำให้กระบวนการ 
ตัดสินใจไม่มีประสิทธิผลคือการคุม 
เชิงกันอยู่ระหว่างหุ้นส่วน การโต้แย้ง 
โดยใช้อารมณ์ และขาดความรวดเร็ว 
ในการตัดสินใจ ดังนั้นเพื่อช่วยให้ 
ธุรกิจประสบความสำเร็จควรยุติ 
ความขัดแย้งและทำการตัดสินใจใน 
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของบริษัท

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเช่ือมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีเสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเกี่ยวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซ่ึงแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเดน็สําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซ่ึงตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ท่ีชัดเจนถึงส่ิงท่ี CEO จะตองทําในท่ีสุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ทั้งครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธรุกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดข้ึนอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเนือ่งจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดงันัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเช่ือใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะข้ึนมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตดัสนิใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยุตคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครัวทกุคน การตัดสนิใจมอียูหลายวธิดีงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตดัสนิใจแบบเผดจ็การ (autocratic decision 

making) โดยคนหน่ึงคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

ที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรู สึกเปนเจาของการตัดสินใจท่ี 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุ มหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีท่ีไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เชื่อท่ีวาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเมื่อพวกเขาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเช่ือม่ันวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากท่ีสุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากท่ีไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพื่อพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจท่ีตองการ 

การสนบัสนนุจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมช้ีวาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพืน้ฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรเีมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรอืบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงท่ีนอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเร่ืองงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนท่ีสาม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาที่ พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกนั โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดน้ีมบีทบาทในการตดัสินใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูท่ี 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเม่ือธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพ่ือเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง 

บางครั้งอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ข้ันตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเก่ียวของ 

เวลาท่ีมี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สาํหรบัธรุกิจครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดงันัน้สมาชิกแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการนี้มีการใชอารมณพอๆกับการ 

วเิคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธรุกจิครอบครวัท่ีซบัซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการที่เปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเชื่อมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นที่เสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเก่ียวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซึ่งแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเด็นสําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซึ่งตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่ CEO จะตองทําในที่สุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ท้ังครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธุรกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะที่การคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดขึ้นอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเน่ืองจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดังนัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเชื่อใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะที่การคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะขึ้นมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตัดสินใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยตุคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครวัทกุคน การตดัสนิใจมอียูหลายวิธีดงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตัดสนิใจแบบเผด็จการ (autocratic decision 

making) โดยคนหนึ่งคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

ที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรู สึกเปนเจาของการตัดสินใจที่ 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุ มหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีที่ไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เช่ือท่ีวาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเม่ือพวกเขาไดรับขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเชื่อมั่นวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากที่สุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากที่ไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพื่อพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีน้ีใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจที่ตองการ 

การสนับสนุนจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมชี้วาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพ้ืนฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรีเมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรอืบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงที่นอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเร่ืองงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนทีส่าม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาท่ี พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกนั โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดน้ีมบีทบาทในการตดัสนิใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูที่ 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเมื่อธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปล่ียนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพื่อเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเล่ียง 

บางคร้ังอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเกี่ยวของ 

เวลาที่มี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สําหรบัธุรกจิครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจที่เปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดังน้ันสมาชกิแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการน้ีมีการใชอารมณพอๆกับการ 

วิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธรุกจิครอบครวัทีซั่บซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการท่ีเปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

การตัดสินใจโดยหาฉันทามติในธุรกิจ
ครอบครัวคือการตัดสินใจที่เป็น 
เอกฉันท์ เพื่อทำให้ผู้ที่คัดค้านในกลุ่ม 
ยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเป็น 
สิ่งขัดขวางที่สำคัญต่อกลยุทธ์ การ 
ตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวข้อง
กับความแข็งแรงและความอยู่รอดใน
อนาคตขององค์กร หากขาดการ 
ตัดสินใจและความโปร่งใสจะเป็นการ
ทำลายธุรกิจครอบครัวในระยะยาว 
และเมื่อธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญ 
กับการตัดสินใจระดับกลุ่มงานและ 
หามติเป็นเอกฉันท์ไม่ได้ ควรมี 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ      

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเช่ือมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีเสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเกี่ยวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซ่ึงแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเดน็สําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซ่ึงตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ท่ีชัดเจนถึงส่ิงท่ี CEO จะตองทําในท่ีสุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ทั้งครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธรุกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดข้ึนอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเนือ่งจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดงันัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเช่ือใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะข้ึนมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตดัสนิใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยุตคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครัวทกุคน การตัดสนิใจมอียูหลายวธิดีงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตดัสนิใจแบบเผดจ็การ (autocratic decision 

making) โดยคนหน่ึงคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

ที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรู สึกเปนเจาของการตัดสินใจท่ี 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุ มหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีท่ีไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เชื่อที่วาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเม่ือพวกเขาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเช่ือมั่นวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากท่ีสุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากท่ีไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพ่ือพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจท่ีตองการ 

การสนบัสนนุจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมช้ีวาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพืน้ฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรเีมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรือบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงท่ีนอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเรื่องงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนท่ีสาม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาที่ พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกนั โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดนีม้บีทบาทในการตดัสินใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูท่ี 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเมื่อธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพ่ือเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง 

บางครั้งอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ข้ันตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเก่ียวของ 

เวลาท่ีมี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สาํหรบัธรุกิจครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดงันัน้สมาชิกแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการนี้มีการใชอารมณพอๆกับการ 

วเิคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธรุกจิครอบครวัท่ีซับซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการที่เปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

การตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์เป็น 
กิจวัตรถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้น 
ของธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ 
อุปสรรคแรกคือต้องใช้เวลาและแรง
กำลังในการทำการตัดสินใจที่เป็น 
เอกฉันท์ เนื่องจากการตัดสินใจเป็น 
กระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหา ลองผิด 
ลองถูก ทุกคนในกลุ่มต้องโฟกัสใน 
ปัญหาเดียวกันนานเพียงพอ และ 
สำรวจทางเลือกในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการอย่างเพียงพอ  ดังนั้น 
สมาชิกแต่ละคนไม่ใช่เพียงแต่เห็น 
ด้วยเท่านั้น แต่ต้องสนับสนุน 
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย 

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเชื่อมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นที่เสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเก่ียวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซ่ึงแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเด็นสําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซึ่งตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่ CEO จะตองทําในที่สุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ท้ังครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธรุกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 

อางอิง:

1. Alderson, K.  2010. Generational Differences in 

Family Business Decision Making.  Ezine@rticles.  http:// 

ezinearticles.com.

2. Crum, C.  2010.  Family Can Put Strain on Business 

Decision-Making. Conflicts Regarding Roles May Arise.  http:// 

www.smallbusinessnewz.com/family-can-put-strain-on 

-business-decision-making-2010-04.

3. Frankenberg, E.  If Your Family Business Has Grown 

Your Decision-Making Style Needs to Grow Too.  http://www. 

frankenberggroup.com/published-articles/47-if-your-family 

-business-has -grown-your-decision-making-style-needs-to 

-grow -too.html

4. Hofstrand, D. 2007. Making Family Business 

Decisions.  Ag Decision Maker.  Iowa State University.  www. 

extension.iastate.edu/agdm.

5. Lively, D.  2009.  The Absurdity of Family Business 

Decision Making. http://furninfo.com/Furniture%20 

Industry%20News%20Archive/10336. 6 Dec 2009.

47

Family Business 



De
sig

ne
d 

by
 p

re
ss

fo
to

 /
 F

re
ep

ik

จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะที่การคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดขึ้นอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเน่ืองจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดังนัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเชื่อใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะที่การคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะขึ้นมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตัดสินใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยตุคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครวัทกุคน การตดัสนิใจมอียูหลายวิธีดงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตัดสนิใจแบบเผด็จการ (autocratic decision 

making) โดยคนหนึ่งคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

ที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรู สึกเปนเจาของการตัดสินใจที่ 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุ มหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีที่ไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เช่ือท่ีวาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเม่ือพวกเขาไดรับขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเชื่อมั่นวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากที่สุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากที่ไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพื่อพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจที่ตองการ 

การสนับสนุนจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมชี้วาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพ้ืนฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรีเมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรอืบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงที่นอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเร่ืองงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนทีส่าม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาท่ี พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกัน โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดนีม้บีทบาทในการตดัสนิใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูที่ 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเมื่อธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปล่ียนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพื่อเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเล่ียง 

บางคร้ังอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเกี่ยวของ 

เวลาที่มี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สําหรบัธุรกจิครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจที่เปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดังน้ันสมาชกิแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการน้ีมีการใชอารมณพอๆกับการ 

วิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธรุกจิครอบครวัท่ีซับซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการท่ีเปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซ้อน 
การตัดสินใจสำคัญจะเกี่ยวข้องกับ 
โครงสร้างบริหาร 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะ 
กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา (the 
board of directors/advisors) 
ทีมบริหาร (management team) 
และ ครอบครัว (family forum) 
ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจใช้วิธีที่แตกต่างกัน 
ในการตัดสินใจ (Frankenberg, E.)

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเช่ือมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีเสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเกี่ยวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซ่ึงแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเดน็สําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซ่ึงตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ท่ีชัดเจนถึงส่ิงท่ี CEO จะตองทําในท่ีสุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ทั้งครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธรุกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 
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จากงานวิจัยลาสุดมีขอคนพบวา สมาชิกใน 

ครอบครัวท่ีรวมบริหารธุรกิจไปดวยกัน กลาว 

วาการรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจ 

สู ความสําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณถือเปนวิกฤติ หาก 

บริษัทพูดโดยปราศจากการตกลงวาใครเปนหัวหนา การ 

ตัดสินใจก็อาจเกิดข้ึนอยางชาๆและธุรกิจอาจลมสลายได 

ประเด็นที่วาใครเปนคนจัดการมักแยกออกมาดวยตัวมันเอง

ตามธรรมชาติ โดยเจาของมักถูกดึงไปยังสวนที่พวกเขาทํา 

ไดดทีีส่ดุ แตเนือ่งจากไมไดเปนเชนนัน้เสมอไป ดงันัน้จงึเปนสิง่ 

สาํคญัมากทีจ่ะตองคยุกันอยางเปดเผยเพือ่บงชีส้วนทีเ่จาของ 

แตละคนจะเขาไปรับผิดชอบและตองเช่ือใจคนอื่นๆดวยเพื่อ

ทําการตัดสินใจที่ดี(Crum, C.  2010) 

การรับรูและการมีขอตกลงรวมกันเปนกุญแจสูความ 

สําเร็จ ขณะท่ีการคาดการณและการใชอํานาจในตําแหนง 

ยอมนําไปสูวิกฤติของธุรกิจได แตออยางไรก็ตามหากธุรกิจ 

ครอบครัวไมมีผูนํา ก็จะทําใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆเปน 

ไปดวยความลาชา จนบางครั้งไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของ 

ปจจัยภายนอกและนํามาซึ่งการลมสลายของธุรกิจครอบครัว

ในที่สุด แตการท่ีใครจะข้ึนมาเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวนั้น 

สวนใหญแลวผูที่มีภาวะผูนําที่ดีจะมีธรรมชาติท่ีทําใหรูวาเขา

สามารถเปนผูสืบทอดที่ดีได 

การสํารวจพบวา 56% ของผูตอบบอกวาไมเคยแชร 

บทบาทกับพนักงานคนอื่นๆเลย และประมาณ 1 ใน 3 (73%) 

ของผูตอบบอกวาการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจมักพูดคุยกัน 

อยางนอย 2 คนกอนที่จะทําการตัดสินใจ โดยรวมแลว 68%

ของผู ตอบบอกวากระบวนการตัดสินใจของพวกเขามี 

ประสิทธิผล และเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําใหกระบวนการ 

ตัดสินใจไมมีประสิทธิผลคือการคุมเชิงกันอยูระหวางหุนสวน 

การโตแยงโดยใชอารมณ และขาดความรวดเรว็ในการตดัสนิใจ 

ดงันัน้เพือ่ชวยใหธรุกจิประสบความสาํเรจ็ควรยุตคิวามขดัแยง 

และทาํการตัดสนิใจในสิง่ทีน่าสนใจทีส่ดุของบรษัิท(Crum, C.  

2010)

การตัดสินใจที่มีผลตออนาคตของธุรกิจเปนสิ่งสําคัญ 

สาํหรบัสมาชิกในครอบครัวทกุคน การตัดสนิใจมอียูหลายวธิดีงั 

ตอไปนี้ (Hofstrand, D. 2007)

1. การตดัสนิใจแบบเผดจ็การ (autocratic decision 

making) โดยคนหน่ึงคนซึ่งมักจะเปน”พอ” เปนวิธีที่เร็ว 

ที่สุดและงายที่สุดในการตัดสินใจ อยางไรก็ตามขอเสียคือ 

กลุมตางๆที่มีสวนเกี่ยวของจะรูสึกขาดความเปนเจาของใน 

การตัดสินใจ เพราะคนเรามีแนวโนมจะสนับสนุนและรูสึก 

เปนเจาของการตัดสินใจก็ตอเมื่อพวกเขาไดมีสิทธิมีเสียง 

ในทางกลับกันพวกเขาจะรู สึกเปนเจาของการตัดสินใจท่ี 

ทําโดยคนอื่นเพียงเล็กนอย แนวทางแบบเผด็จการนี้ไดผล 

ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจของกลุมใดกลุ มหนึ่งที่ไมรู สึก 

ตองการความชวยเหลือ หรือมีเวลาในการตัดสินใจสั้นมากๆ 

โดยสรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจที่ทําเปนประจําโดยไม 

รูสึกตองการความชวยเหลือจากผูอื่น

2. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย (democratic 

decision making) การโหวตเปนเครื่องหมายของแนวทาง 

ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เสียงขางมากชนะและเสียงขาง 

นอยแพ น่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญ การ 

ตัดสินใจดวยวิธีนี้มีแนวโนมที่จะแบงแยกคนในครอบครัว 

เสียงสวนนอยอาจไมสนับสนุนหรืออาจกอกวนการตัดสินใจ 

และเสียงสวนนอยนี้อาจวิพากษวิจารณการตัดสินใจถาทําได

ไมดี อยางไรก็ตามหากไมสามารถใชวิธีอื่นในการตัดสินใจได 

การโหวตก็อาจเปนทางเลือกเดียวที่แนะนํา โดยสรุปวิธีนี้ใช 

สําหรับการตัดสินใจในกลุมใหญหรือในกรณีท่ีไมเหมาะที่จะ 

รวมกันตัดสินใจหรือทําแลวลมเหลว 

3. การตัดสินใจโดยหาฉันทามติ (consensus 

decision making) การสรางฉันทามติทําโดยอยูบนความ 

เชื่อที่วาฝายตรงขามจะถูกดึงดูดเขาหาวิธีการแกปญหาของ 

คุณเม่ือพวกเขาไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ซึ่งเก่ียวของกับการให 

ความรูกับฝายตรงขามและเช่ือมั่นวาแตละคนจะพิจารณาจุด

ยืนของพวกเขาใหม การสรางฉันทามติไดผลมากท่ีสุดเม่ือมี 

การนําขอเท็จจริงมามาสรุปเปนขอดีขอเสียของการตัดสินใจ 

อยางไรก็ตามมีการตัดสินใจจํานวนมากท่ีไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของขอเท็จจริงแตขึ้นอยูกับทัศนคติ การรับรูและอารมณ 

ดงันัน้เมือ่จาํนวนประเดน็ทีใ่ชสาํหรบัใหสนบัสนนุหรอืคดัคาน 

การตัดสินใจเพิ่มขึ้น จะทําใหความสําเร็จในการหาฉันทามติ 

ยากข้ึนดวย โดยสรุปวิธีนี้ใชในการตัดสินใจที่สามารถนํา 

ขอเท็จจริงมาสรุปเปนขอดีขอเสียได

4. การตัดสินใจรวมกัน (  decision making)  

การรวมมอืกนัเปนกระบวนการ ดวยความรวมมอื ของทกุฝาย 

ในการสํารวจอยางสรางสรรคถึงความแตกตางในการคนหา 

วิธีแกปญหา ทุกฝายตระหนักถึงความซับซอนของปญหา 

และทางเลือกใหมๆถูกนํามาอภิปรายเพ่ือพิจารณาจุดยืนของ 

ทุกคน ทุกขอเสนอแนะถูกพิจารณากอนจัดลําดับทางเลือก 

แมวาการตัดสินใจรวมกันจะเปนวิธีท่ีตองใชเวลามากท่ีสุด 

แตมักเปนวิธีท่ีนํามาใชในการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจ โดย 

สรุปวิธีนี้ใชสําหรับการตัดสินใจสําคัญทางธุรกิจท่ีตองการ 

การสนบัสนนุจากทกุคนทีเ่กีย่วของเพือ่ใหประสบความสาํเรจ็

มีงานวิจัยใหมช้ีวาการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวอยู 

บนพืน้ฐานท่ีวาคนรุนไหนเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน รายละเอยีด 

ดังนี้ (Alderson, K.  2010)

รุนแรก (First generation) เปนผูกอตั้ง เปนเจาของ 

ธุรกิจครอบครัว เจาของมักมีลักษณะพิเศษเฉพาะแตละคน 

บางครั้งอาจดูแปลกๆไปบางและอาจดูคลายกับศิลปนหรือ 

นกัดนตรเีมือ่พวกเขาสรางสนิคาหรือบรษิทัใหม พวกเขามกีาร 

รับรูความเสี่ยงท่ีนอย จึงทําใหพวกเขาทําตามความพยายาม 

ที่สรางสรรคของตนเอง เจาของธุรกิจจํานวนมากสรางเนื้อ 

สรางตวัมาดวยตนเอง พวกเขาประสบความสาํเรจ็และเช่ือมัน่ 

ในการดําเนินธุรกิจที่พวกเขามีเสมอ โดยทําการตัดสินใจ 

เองเปนสวนใหญ (จากการวิจัยพบวามากถึง 75%) เจาของ 

ธุรกิจมักทําการตัดสินใจโดยใชสัญชาตญาณ หรือพวกเขาแค 

รูวาควรตัดสินใจอยางไร  พวกเขามีความเปนสวนตัวและ 

ไมพูดคุยเรื่องงานภายในองคกรกับคนนอกงายๆ พวกเขามัก 

ตองใชเวลานานในการอธิบายกระบวนการตัดสินใจออกมา 

เปนคําพูด

รุนท่ีสอง (Second generation) เปนรุนลกูของผูกอตัง้ 

(หุนสวนของพี่นอง-a sibling partnership) คนรุนที่สองมี 

ความรูสึกเคารพและชื่นชมสมาชิกในรุ นแรกมาก และไม 

ตองการจะทําใหกิจการเจง พวกเขารับรูความเสี่ยงสูง และไม 

ชอบทําการตัดสินใจโดยปราศจากขอมูลจํานวนมาก พวกเขา 

ไมสะดวกที่จะใชสัญชาตญาณของตนเอง  จึงทําการตัดสินใจ 

โดยใชกลยุทธการปรึกษาหารือ (Consultative approach) 

กับคนอื่นๆท้ังในหรือนอกองคกร หากการตัดสินใจเก่ียวของ 

กับความเสี่ยงสูงหรือเปนเร่ืองการเงินจํานวนมาก กระบวน 

การตัดสินใจจะถูกทําใหชาลงเมื่อพวกเขาหาขอมูลและความ

รูเพิ่มและพยายามที่จะใหมีความเสี่ยงตํ่าลง

รุนท่ีสาม (Third generation) มกัเปนรุนของลกูหลาน 

(ทายาทเขามาดําเนินการ- cousin consortium) ซึ่งอาจมี 

จํานวนมาก เนื่องจากธุรกิจครอบครัวเปนหนาที่ พวกเขาจึง 

ใชกลยุทธหาฉันทามติ (consensus approach) ในการ 

ตัดสินใจ โดยมักใชการโหวตหรือเสียงขางมาก บางองคกร 

ตองการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท จากการใชกระบวนการ 

โหวตแบบประชาธิปไตยมากกวา ธุรกิจครอบครัวในรุนที่สาม 

จึงมีเหตุมีผลในกระบวนการตัดสินใจมากกวาในสองรุนแรก 

และมีความเปนมืออาชีพมากกวา

ธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจแตกตางจาก 

องคกรทีไ่มใชธรุกจิครอบครวัทีม่ผีูนาํในรุนเดยีวกนั โดยทัว่ไป 

มีความแตกตางในเรื่องความจําเปน ความตองการ ความ 

ปรารถนาและเปาหมาย ซึง่ทัง้หมดนีม้บีทบาทในการตดัสินใจ 

ที่มีผลตอธุรกิจครอบครัว (Alderson, K.  2010)

ธุรกิจครอบครัวสวนใหญที่อยูในชวงปท่ีทํารายไดสูงสุด

ในรุนผูกอตั้งมีกลยุทธในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยวิธีการหา

ฉันทามติ (Consensus) การตัดสินใจโดยหาฉันทามติใน 

ธุรกิจครอบครัวคือการตัดสินใจที่เปนเอกฉันท เพื่อทําใหผูท่ี 

คัดคานในกลุมยอมรับผลนี้ หากการตัดสินใจเปนสิ่งขัดขวาง 

ที่สําคัญตอกลยุทธ การตัดสินใจในระยะยาวมีความเกี่ยวของ 

กับความแข็งแรงและความอยูรอดในอนาคตขององคกร หาก 

ขาดการตัดสินใจและความโปรงใสจะเปนการทําลายธุรกิจ 

ครอบครัวในระยะยาว และเมื่อธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ 

กับการตัดสินใจระดับกลุมงานและหามติเปนเอกฉันทไมได 

ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ (Lively, D. 2009)

1. คิดวาไมใชการตัดสินใจ ทั้งที่ความจริงคือการ 

ตัดสินใจ

2. รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

หามไมได คนเราตองยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนความ 

จริงงายๆของชีวิต และอาจจบลงที่การเปนอุปสรรคหรือ 

ปญหาก็ได

3. เริ่มทําความเขาใจตัวเองและสมาชิกคนอื่นๆ ใน 

ครอบครัว (และพนักงานคนสําคัญอื่นๆของธุรกิจครอบครัว) 

ใหมากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่จะชวยใหคุณประเมิน 

บุคลิกภาพของตัวเองและคนที่คุณทํางานดวยและอยูดวย 

ใช มันเพ่ือเรียนรู  เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเราเขาใจคนอื่นวาตองการใหปฏิบติตอเขาอยางไร เรา 

สามารถพูดกับพวกเขาดวยวิธีที่จะทําใหพวกเขาซาบซึ้งได

4. ตัดสินใจวาเมื่อคุณอยูในครอบครัวและธุรกิจ อะไร 

คือสิ่งที่จะตองทําในเหตุการณที่บีบคั้น หรือความลมเหลวใน 

การแกไขความขัดแยง หรือการหามติเปนเอกฉันทในการ 

ตัดสินใจไมได

5. แกไขความขัดแยงในการตัดสินใจ อยาหลีกเลี่ยง 

บางครั้งอาจไมจําเปนตองรีบตัดสินใจทันทีทันใดแตไมได 

หมายความวาควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไปดวย ส่ิงที่เปน 

อันตรายมากที่สุดสําหรับการตัดสินใจของธุรกิจครอบครัวคือ 

การปลอยใหไฟไหมนานเกินไป ธุรกิจครอบครัวที่ประสบ 

ความสําเร็จจะจริงจังกับการตัดสินใจอยางรอบคอบ

โมเดล 6 ข้ันตอนในการหาฉันทามติ (consensus) 

สําหรับธุรกิจครอบครัว

การเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดในการตัดสินใจแตละครั้งขึ้นอยูกับ

วาการตัดสินใจมีความสําคัญอยางไรตอผู มีสวนเก่ียวของ 

เวลาท่ีมี ความสามารถของผูตัดสินใจ ศักยภาพของประเด็น 

ในการสรางทีมที่แข็งแกรง และนัยสําคัญของการตัดสินใจ 

David Straus อธิบายถึงโมเดล 6 ขั้นตอนในการหาฉันทามติ 

(consensus) สาํหรบัธรุกิจครอบครวัไวดงันี ้(Frankenberg, E)

1. การรับรูปญหา (perception) มันคือปญหาใชไหม 

คุณรูสึกอยางไรกับมัน อะไรคือประโยชนที่จะไดจากการ 

อภิปรายปญหากันอยางเปดเผย จําเปนตองไดรับความ 

เห็นชอบรวมกันระดับใดสําหรับสถานการณนี้

2. นิยามปญหา (definition) อะไรคือปญหา-สั้นๆ 1 

ประโยค ทุกคนเห็นดวยกับนิยามปญหานั้นหรือไม

3. การวิเคราะหปญหา (analysis) ทําไมปญหาจึงมีอยู 

อะไรคือสาเหตุของปญหา

4. สรางทางเลือก (generation of alternatives) วิธี 

ไหนเปนไปได สรางสรรคหรือไม ไรสาระหรือไม

5. การประเมินทางเลือก (evaluation) ใชเกณฑอะไร 

วัดวาเปนวิธีที่ดี ทางเลือกไหนที่ดีกวาหรือไดรับการยอมรับ 

มากกวาอยางอื่น

6. ตัดสินใจ (decision-making) วิธีไหนที่เราเห็นดวย 

ทางเลือกไหนที่เราสามารถนําไปใชได

การตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันทเปนกิจวัตรถือเปนความ 

สําเร็จเบื้องตนของธุรกิจครอบครัวสวนใหญ 

อุปสรรคแรกคือตองใชเวลาและแรงกําลังในการทําการ

ตัดสินใจท่ีเปนเอกฉันท เนื่องจากการตัดสินใจเปนกระบวน 

การที่ชวยแกปญหา ลองผิดลองถูก ทุกคนในกลุมตองโฟกัส 

ในปญหาเดียวกันนานเพียงพอ และสํารวจทางเลือกในแตละ 

ขัน้ตอนของกระบวนการอยางเพยีงพอ  ดงันัน้สมาชิกแตละคน 

ไมใชเพียงแตเห็นดวยเทานั้น แตตองสนับสนุนผลลัพธที่จะ 

เกิดขึ้นดวย กระบวนการนี้มีการใชอารมณพอๆกับการ 

วเิคราะห โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบธุรกจิครอบครวัท่ีซับซอน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสมาชิกของกลุมจะตองทํางานและ 

อยู ด วยกันตอไปในอนาคต เปาหมายของกระบวนการ 

สรางฉันทามติ คือไมใช เพียงเพื่อแกไขประเด็นเฉพาะ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการ 

ทําความเขาใจกันใหมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่จะเกิดขึ้นใน 

อนาคตก็จะไดรับการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และลดความบาดหมางใหนอย ลงได (Frankenberg, E.)

สําหรับการตัดสินใจสําคัญที่ตองการฉันทามติ ควรมี 

ผูดําเนินการที่เปนมืออาชีพ หรือผูนํากระบวนการอยูในหอง 

เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น ทุกฝาย 

มีอิสระอยางชัดเจนในการแสดงความเชื่อมั่นของตนเอง 

แบงเวลาใหเทาๆกัน แนะนําใหเพิ่มเครื่องมือเพื่อบันทึกความ 

จําของกลุมเกี่ยวกับประเด็นที่เสนอ และควบคุมใหสมาชิก 

โฟกัสอยูกับวิธีแกปญหาที่เปนไปได (Frankenberg, E.)

ระบบธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจเก่ียวของกับ 

โครงสรางบริหาร 3 ฝาย

ในระบบธุรกิจครอบครัวที่ซับซอน การตัดสินใจสําคัญ 

จะเกี่ยวของกับโครงสรางบริหาร 3 ฝาย ไดแก คณะกรรมการ 

บริหาร/ท่ีปรึกษา (the board of directors/advisors) 

ทีมบริหาร (management team) และ ครอบครัว (family 

forum) ซ่ึงแตละกลุมอาจใชวิธีที่แตกตางกันในการตัดสินใจ 

(Frankenberg, E.)

คณะกรรมการบริหาร (Boards of directors) ซึ่ง 

รวมถึงตัวแทนครอบครัวและที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งอาจ 

ประสบความสาํเรจ็หากพวกเขาทาํงานกบัประเด็นสําคญัตางๆ 

อยางเปนระบบ โดยใชการมอบอํานาจไปยังทีมผูเชี่ยวชาญ 

หรือคณะกรรมการ ซึ่งตองมีการทบทวนเปนประจํา ตาม 

กฏระเบียบของบริษัทพวกเขาอาจตองมีการโหวตและบันทึก 

การตัดสินใจที่สําคัญ

ทีมบริหาร (Management team) อาจมีหนาที่ดี 

ที่สุดในการใชการปรึกษาแบบทีม รวมถึงการทําความเขาใจ 

ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่ CEO จะตองทําในที่สุด หากไมสามารถหา 

ฉันทามติไดหรือมีเวลาจํากัด

การตัดสินใจสําคัญบางอยาง เชน จะขายบริษัทหรือ 

จะทํากันภายในครอบครัว (Family forum) คือรวมกัน 

ท้ังครอบครัวเจาของและผูมีสวนเกี่ยวของ แมวาพวกเขา 

อาจจําเปนตองมีการประชุมกับผูบริหารและที่ปรึกษาจาก 

ภายนอก ในการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท 

วาสุดทายจะอยูในวงจรของเจาของ หากครอบครัวเจาของ 

พัฒนาความรูและทักษะอยูตลอดเวลาเพ่ือการแกไขปญหา 

ใหเหลือนอยลง การตัดสินใจโดยหาฉันทามติเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจสําคัญจะกลายมาเปนทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการ 

ตดัสนิใจอะไรกต็ามเกีย่วกบัธรุกจิ ครอบครวัยงัคงมสีวนรวมอยู 

(Frankenberg, E.)

การตัดสินใจโดยการหาฉันทามติภายในระบบธุรกิจ 

ครอบครัวไมไดตองการเพียงแคการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับ 

นิยามของปญหาและจะแกไขปญหาอยางไร แตที่สุดแลว 

ต องมีการเห็นชอบรวมกันเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) 

ของครอบครัวและแบงปนวิสัยทัศน (vision) ในอนาคต 

ของบริษัทดวย ครอบครัวที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลว 

เก่ียวกับคานิยมหลัก (core value) และจัดลําดับความ 

สําคัญตางๆแลว จะสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดในอนาคต 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขารูวาจะใชเครื่องมือ 

ทุกอยางที่มีอยูในการทํางานและรับผิดชอบแตละขั้นตอน 

ใหสําเร็จไดอยางไร (Frankenberg, E.) ทั้งหมดน้ีก็คือ 

เร่ืองการตัดสินใจของระบบธุรกิจครอบครัว หวังวาจะเปน 

ประโยชนนะครับ 
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เพราะต้นทุนน้อย ต้อง 
ดิ้นรนหนักกว่าคนอื่น 
หลายเท่า

คุณทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน หรือ 
คุณหมู แชรเบื้องหลังชีวิตวา ตนเอง 
มาจากครอบครัวที่ไมมีอะไร เลยคิด 
เสมอวา ถาดําเนินชีวิตแบบธรรมดาทั่ว 
ไป ชีวิตคงจะเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
จึงเกิดแนวคิด “ถาอยากมีชีวิตใหม 
อยากไดสิ่งใหม ตองลองทําสิ่งใหมท่ี 
เราไมเคยทํา” มันเกิดขึ้นตอน ตอน 
เรียนป 3 เทอม 2 ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดไปฝกงานที่ 
โรงงานยางรถยนตแหงหนึ่ง ไดคนพบ 
วาคนที่เรียนจบมาทํางานเปนวิศวกร 
ไดเงนิเดือนเดอืนละ หม่ืนกวาบาท ทาํให 
ยอนคดิถงึตัวเองวา ถาเรยีนจบมาแลวได 
เงินเดือนเทานี้ เขาจะดูแลครอบครัว 

และตัวเองพอไดยังไง?  ถาไมทําแบบนี้ 
แลวจะทําอะไรได นอกจากเปนเจาของ 
ธุรกิจ...

อยากเรียนรู้ว่า ชีวิตคือ 
อะไร ต้องทำทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า

เพราะทําธุรกิจตองใชเงินทุน คุณ 
หมูจึงคิดตอไปวา เขาตองเก็บเงินกอน 
ใหได ขณะท่ีในใจมีไอเดียแลววาจะ 
ทําธุรกิจอะไร งานแรกท่ีทําทันทีหลัง 
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย คือ 
พนกังานท่ัวไป ท่ีสนามฟุตบอลหญาเทียม 

Easy Club ตั้งใจทําทุกอยางที่ขวาง 
หนาไมวาจะงานอะไรมา เขาทําหมด 
เพื่อใหไดเงินมาลงทุนทําธุรกิจเปนของ 

ตัวเอง “ผมอยากใหที่บานเห็นวา ผม 
ทาํชวีติดขีึน้ไดมากกวาการเปนวศิวกร”

เพื่อให้พ่อภูมิใจ เก็บ 
เงินก้อนแรกก้าวสู่ 
การเป็นเจ้าของร้าน
ข้าวมันไก่

ธุรกิจแรกที่เริ่มตนจากเงินเก็บ 
80,000 บาท และเงนิกูอกี 60,000 บาท 

เพื่ อ เป ดร  านข  าวมันไก   อยู  หน  า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว จ. 
นครปฐม ซ่ึงรับชวงเซงตอจากเจาของ 
เดิม แรกๆก็ขายดีมาก แตมีปญหาคือ 
พอปดเทอม ไมมีนักศึกษา ของขายไมดี 
ทําใหคุณหมูคิดตอไปวา จะขายอะไรดี 
ที่ไมตองพึ่งแคนักศึกษา

“ตอนแรกคิดทําธุรกิจ นําเข า 
สงออก แกสรถยนต จึงเดินทางไป 
กรุงเทพ เพื่อเรียนรูเพ่ิมเติม ไดไปพัก 
กับเพื่อนท่ีบวชเปนพระท่ีวัด เพื่อนเอา 
เฉากวยใสนมมาใหชิม รู สึกแปลกดี 
เหมือนกินชานมไขมุก คูแขงยังไมเยอะ 
เจาตลาดมีเจาเดียวคือ ชากังราว ที่ขาย 

แบบดั้งเดิม จึงเกิดไอเดีย อยากสราง 
ความแตกตาง จึงลงมือทําเอง เรียนรู 

เอง”
ทําพรอมกัน หนารานขายขาว 

มันไก หลังรานฝกเคี่ยวเฉากวยจาก 
หญาหวาน ใชเวลาอยู 1 ป จนไดเฉากวย 
แบบที่ตองการ จึงเริ่มทดสอบตลาด ทั้ง 
แบบด้ังเดิมผสมนํ้าเชื่อม และแบบใหม 
ผสมนม ขายที่หนาราน ปรากฏผล 
ตอบรับดี จึงรุกตลาดเต็มท่ี โดยตั้งชื่อ 
สินคาวา เต็งหนึ่ง เพื่อเตือนตัวเองวา 
ยังไมใชผูชนะที่ 1 เปนแคตัวเต็ง เหมือน 

ชีวิตจริงที่ไมเคยหยุดขวนขวาย และจุด 
พลิกผันคือ การไดพบตัวแทนจําหนาย 
ที่ทําใหสินคาขยายไปทั่วประเทศ จน 
มีเงินทุนตั้งโรงงานผลิตมูลคา 40 ลาน 
บาท โดยสิ้นปนี้จะมียอดขาย 160 ลาน 
บาท และมีตัวแทนมากกวา 60 ราย

“การเดนิทางมาถงึวันนี ้ขบัเคล่ือน 
มาดวยความเช่ือ เชื่อวา เราทําได วัน 

ท่ีเรามีปญหา น่ันคือ โอกาส การที่คน 
ไมซื้อของเรา เปนสัญญานเตือนใหเรา 
ตองกลับมาดูวา ทําไม”

บทบาทใหม่ประธาน 
YEC จังหวัดนครปฐม 
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่

การเขาเปนสมาชิก YEC มาจาก 
การชักชวนของรุนพี่ เมื่อ 2 ปที่ผานมา 
ทําใหมีโอกาสเขาอบรม Seed ไดเห็น 
คุณคาของการเปนสวนหนึ่งของ YEC 
ที่รวมจิตอาสาที่ต องการทํางานเพื่อ 
สังคม กอนที่คุณหมูจะไดรับเลือกตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐม คนลาสุด เมื่อปที่ผานมา โดย 
เรียนรูการบริหารงานจากประธานที่ 
ผานมา และประธาน YEC จากจังหวัด 
รอบขาง อาทิ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เปนตน เพื่อเปนแบบอยาง ดวย 
จํานวนสมาชิกเพียง 20 คน จึงวาง 
นโยบายเพ่ิมสมาชิก โดยใหสมาชิกเดิม 
ชวยกันหาเพิ่มจากคนที่ชอบ และใช 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
Get Friend กับจังหวัดอื่นๆ มากข้ึน 
เพื่อสรางเครือขายระหวางกัน 

“การทาํงานกับหอการคาจงัหวดัฯ 
ไดสรางโอกาสใหผม การทํางานกับ 
หอการคาฯ ปรบัความคิดผมหลายอยาง 
ทําใหผมเรียนรู จาก ผูหลักผู ใหญใน 
หอการคาฯ และแตละทานไมไดนากลัว 
อยางที่ผมเคยคิด และหอการคาไมใช 
สมาคมคนมีเงิน แตหอการคาคือ สังคม 
ของคนดีที่พรอมจะใหสิ่งดีดีแกสังคม 
ผมยนิดีทีไ่ดเปนสมาชิกหอการคาจงัหวดั 
นครปฐม”

กิจกรรมแรก ของ 
ประธาน YEC คนใหม่ 
“วิ่งกุ้ง”

ในขณะทีจั่งหวดัอืน่ๆ ไดจดักจิกรรม 
วิ่งกัน ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงขอจัด 
บาง โดยงานแรกชื่อ งานวิ่งกุง เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 62 เพื่อสงเสริมเกษตร 
อินทรียผู เลี้ยงกุ ง ที่ ต.หวยมวง อ. 
กําแพงแสน ซ่ึงมีนากุงขนาดใหญกวา 
12,000 ไร เปนที่มาของไอเดียการ 
ประชาสัมพันธผานการวิ่งผานนากุ ง 
และนักวิ่งทุกคนตองไดกินกุง มีผูสนใจ 
เขารวมกิจกรรมมากกวา 1,000 คน

เชื่อว่า YEC นครปฐม 
ต้องเข้มแข็ง และต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพ 
ด้วย Mindset เดียวกัน

คุณหมู ทินพันธุ ยอมรับวา ชีวิตนี้ 

ไดทําอะไรหลายอยางท่ีไมเคยทํา ไมวา 
จะขาวมันไก หรือโรงงานปจจุบัน แต 
สดุทายกทํ็าได ดงัน้ันการขับเคลือ่น YEC 
นครปฐม เปนความทาทายที่เขาเชื่อวา 
จะตองทําให YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐมเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือน 
ไดอยางดีดวยมิตรภาพท่ีดี และความ 
ผูกพันที่มีระหวางกัน

“Warren Buffet นกัธรุกิจท่ีบรจิาค 
เงนิ 90% เพือ่การกศุล พีต่นู บอดี ้สแลม 
วิ่งเพื่อบริจาคเงินใหโรงพยาบาล ทําให 
ผมรูสึกวา ชีวิตมีคุณคามากกวาการหา 

เงนิเพยีงอยางเดยีว เชนเดยีวกบัสมาชิก 
YEC ทุกคนเขามาทํางานเพื่อสังคมดวย 
Mindset เดียวกันคือ คือ การสรางชีวิต 
ทีม่คีณุคาดวยการทาํประโยชนตอผูอืน่”

คนหนุ มสุดป งคนนี้  กับข อคิด 
คําคมโดนใจผูใหญหลายคน คุณหมู 
ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 
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ทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน
ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครปฐม
นักธุรกิจคิดต่าง

¤¹Ë¹Ø‹Á·Õè¹‹Ò Ñ̈ºµÒ¤¹¹Õé Ê×èÍµÑé§©ÒÂÒà¢ÒÇ‹Ò “à ḉ¡Ë¹Ø‹Áà¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ í́Ò·íÒà§Ô¹???” áÅÐ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ·Õè¾º 
¡çäÁ‹̧ ÃÃÁ´Ò¨ÃÔ§ æ ¡Ñº·ÑÈ¹¤µÔã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ªÕÇÔµ¨Ò¡µỐ Åº ̈ ¹ä Œ́¾º¢Í§ í́ÒÊǾ »̃§¾ÅÔ¡ªÕÇÔµ¨¹ä Œ́©ÒÂÒãËÁ‹¤×Í 
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เพราะต้นทุนน้อย ต้อง 
ดิ้นรนหนักกว่าคนอื่น 
หลายเท่า

คุณทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน หรือ 
คุณหมู แชรเบื้องหลังชีวิตวา ตนเอง 
มาจากครอบครัวท่ีไมมีอะไร เลยคิด 
เสมอวา ถาดําเนินชีวิตแบบธรรมดาทั่ว 
ไป ชีวิตคงจะเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
จึงเกิดแนวคิด “ถาอยากมีชีวิตใหม 
อยากไดสิ่งใหม ตองลองทําสิ่งใหมท่ี 
เราไมเคยทํา” มันเกิดขึ้นตอน ตอน 
เรียนป 3 เทอม 2 ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดไปฝกงานที่ 
โรงงานยางรถยนตแหงหนึ่ง ไดคนพบ 
วาคนที่เรียนจบมาทํางานเปนวิศวกร 
ไดเงนิเดือนเดอืนละ หม่ืนกวาบาท ทาํให 
ยอนคดิถงึตัวเองวา ถาเรยีนจบมาแลวได 
เงินเดือนเทาน้ี เขาจะดูแลครอบครัว 

และตัวเองพอไดยังไง?  ถาไมทําแบบนี้ 
แลวจะทําอะไรได นอกจากเปนเจาของ 
ธุรกิจ...

อยากเรียนรู้ว่า ชีวิตคือ 
อะไร ต้องทำทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า

เพราะทําธุรกิจตองใชเงินทุน คุณ 
หมูจึงคิดตอไปวา เขาตองเก็บเงินกอน 
ใหได ขณะท่ีในใจมีไอเดียแลววาจะ 
ทําธุรกิจอะไร งานแรกท่ีทําทันทีหลัง 
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย คือ 
พนกังานทัว่ไป ทีส่นามฟตุบอลหญาเทยีม 

Easy Club ตั้งใจทําทุกอยางที่ขวาง 
หนาไมวาจะงานอะไรมา เขาทําหมด 
เพื่อใหไดเงินมาลงทุนทําธุรกิจเปนของ 

ตัวเอง “ผมอยากใหท่ีบานเห็นวา ผม 
ทาํชวีติดขีึน้ไดมากกวาการเปนวศิวกร”

เพื่อให้พ่อภูมิใจ เก็บ 
เงินก้อนแรกก้าวสู่ 
การเป็นเจ้าของร้าน
ข้าวมันไก่

ธุรกิจแรกท่ีเริ่มตนจากเงินเก็บ 
80,000 บาท และเงนิกูอกี 60,000 บาท 

เพื่ อ เป ดร  านข  าวมันไก   อยู  หน  า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว จ. 
นครปฐม ซึ่งรับชวงเซงตอจากเจาของ 
เดิม แรกๆก็ขายดีมาก แตมีปญหาคือ 
พอปดเทอม ไมมีนักศึกษา ของขายไมดี 
ทําใหคุณหมูคิดตอไปวา จะขายอะไรดี 
ที่ไมตองพึ่งแคนักศึกษา

“ตอนแรกคิดทําธุรกิจ นําเข า 
สงออก แกสรถยนต จึงเดินทางไป 
กรุงเทพ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติม ไดไปพัก 
กับเพื่อนท่ีบวชเปนพระท่ีวัด เพื่อนเอา 
เฉากวยใสนมมาใหชิม รู สึกแปลกดี 
เหมือนกินชานมไขมุก คูแขงยังไมเยอะ 
เจาตลาดมีเจาเดียวคือ ชากังราว ที่ขาย 

แบบดั้งเดิม จึงเกิดไอเดีย อยากสราง 
ความแตกตาง จึงลงมือทําเอง เรียนรู 

เอง”
ทําพรอมกัน หนารานขายขาว 

มันไก หลังรานฝกเคี่ยวเฉากวยจาก 
หญาหวาน ใชเวลาอยู 1 ป จนไดเฉากวย 
แบบที่ตองการ จึงเริ่มทดสอบตลาด ทั้ง 
แบบดั้งเดิมผสมนํ้าเชื่อม และแบบใหม 
ผสมนม ขายที่หนาราน ปรากฏผล 
ตอบรับดี จึงรุกตลาดเต็มที่ โดยตั้งชื่อ 
สินคาวา เต็งหน่ึง เพ่ือเตือนตัวเองวา 
ยังไมใชผูชนะที่ 1 เปนแคตัวเต็ง เหมือน 

ชีวิตจริงที่ไมเคยหยุดขวนขวาย และจุด 
พลิกผันคือ การไดพบตัวแทนจําหนาย 
ที่ทําใหสินคาขยายไปทั่วประเทศ จน 
มีเงินทุนตั้งโรงงานผลิตมูลคา 40 ลาน 
บาท โดยสิ้นปนี้จะมียอดขาย 160 ลาน 
บาท และมีตัวแทนมากกวา 60 ราย

“การเดนิทางมาถงึวนันี ้ขบัเคลือ่น 
มาดวยความเช่ือ เชื่อวา เราทําได วัน 

ที่เรามีปญหา นั่นคือ โอกาส การท่ีคน 
ไมซื้อของเรา เปนสัญญานเตือนใหเรา 
ตองกลับมาดูวา ทําไม”

บทบาทใหม่ประธาน 
YEC จังหวัดนครปฐม 
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่

การเขาเปนสมาชิก YEC มาจาก 
การชักชวนของรุนพี่ เมื่อ 2 ปที่ผานมา 
ทําใหมีโอกาสเขาอบรม Seed ไดเห็น 
คุณคาของการเปนสวนหนึ่งของ YEC 
ท่ีรวมจิตอาสาท่ีตองการทํางานเพื่อ 
สังคม กอนที่คุณหมูจะไดรับเลือกตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐม คนลาสุด เมื่อปที่ผานมา โดย 
เรียนรูการบริหารงานจากประธานท่ี 
ผานมา และประธาน YEC จากจังหวัด 
รอบขาง อาทิ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เปนตน เพื่อเปนแบบอยาง ดวย 
จํานวนสมาชิกเพียง 20 คน จึงวาง 
นโยบายเพิ่มสมาชิก โดยใหสมาชิกเดิม 
ชวยกันหาเพิ่มจากคนท่ีชอบ และใช 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
Get Friend กับจังหวัดอื่นๆ มากขึ้น 
เพื่อสรางเครือขายระหวางกัน 

“การทํางานกับหอการคาจงัหวดัฯ 
ไดสรางโอกาสใหผม การทํางานกับ 
หอการคาฯ ปรบัความคิดผมหลายอยาง 
ทําใหผมเรียนรู จาก ผูหลักผู ใหญใน 
หอการคาฯ และแตละทานไมไดนากลัว 
อยางท่ีผมเคยคิด และหอการคาไมใช 
สมาคมคนมีเงิน แตหอการคาคือ สังคม 
ของคนดีที่พรอมจะใหสิ่งดีดีแกสังคม 
ผมยนิดีทีไ่ดเปนสมาชิกหอการคาจงัหวดั 
นครปฐม”

กิจกรรมแรก ของ 
ประธาน YEC คนใหม่ 
“วิ่งกุ้ง”

ในขณะทีจั่งหวดัอืน่ๆ ไดจดักจิกรรม 
ว่ิงกัน ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงขอจัด 
บาง โดยงานแรกชื่อ งานวิ่งกุง เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 62 เพื่อสงเสริมเกษตร 
อินทรียผู เลี้ยงกุ ง ท่ี ต.หวยมวง อ. 
กําแพงแสน ซ่ึงมีนากุงขนาดใหญกวา 
12,000 ไร เปนที่มาของไอเดียการ 
ประชาสัมพันธผานการวิ่งผานนากุง 
และนักวิ่งทุกคนตองไดกินกุง มีผูสนใจ 
เขารวมกิจกรรมมากกวา 1,000 คน

เชื่อว่า YEC นครปฐม 
ต้องเข้มแข็ง และต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพ 
ด้วย Mindset เดียวกัน

คุณหมู ทินพันธุ ยอมรับวา ชีวิตนี้ 

ไดทําอะไรหลายอยางท่ีไมเคยทํา ไมวา 
จะขาวมันไก หรือโรงงานปจจุบัน แต 
สดุทายกทํ็าได ดงัน้ันการขับเคลือ่น YEC 
นครปฐม เปนความทาทายที่เขาเชื่อวา 
จะตองทําให YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐมเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือน 
ไดอยางดีดวยมิตรภาพท่ีดี และความ 
ผูกพันที่มีระหวางกัน

“Warren Buffet นกัธรุกิจทีบ่รจิาค 
เงนิ 90% เพือ่การกศุล พีต่นู บอด้ี สแลม 
วิ่งเพื่อบริจาคเงินใหโรงพยาบาล ทําให 
ผมรูสึกวา ชีวิตมีคุณคามากกวาการหา 

เงนิเพยีงอยางเดยีว เชนเดยีวกบัสมาชิก 
YEC ทุกคนเขามาทํางานเพื่อสังคมดวย 
Mindset เดียวกันคือ การสรางชีวิตที่มี 
คุณคาดวยการทําประโยชนตอผูอื่น”

คนหนุ มสุดป งคนนี้  กับข อคิด 
คําคมโดนใจผูใหญหลายคน คุณหมู 
ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 

การเดินทางมาถึงวันนี้ ขับเคลื่อนมาด้วยความเชื่อ 
เชื่อว่า เราทำได้ วันที่เรามีปัญหา นั่นคือ โอกาส 
การที่คนไม่ซื้อของเรา เป็นสัญญานเตือนให้เรา 
ต้องกลับมาดูว่า ทำไม
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เพราะต้นทุนน้อย ต้อง 
ดิ้นรนหนักกว่าคนอื่น 
หลายเท่า

คุณทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน หรือ 
คุณหมู แชรเบื้องหลังชีวิตวา ตนเอง 
มาจากครอบครัวที่ไมมีอะไร เลยคิด 
เสมอวา ถาดําเนินชีวิตแบบธรรมดาทั่ว 
ไป ชีวิตคงจะเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
จึงเกิดแนวคิด “ถาอยากมีชีวิตใหม 
อยากไดสิ่งใหม ตองลองทําสิ่งใหมท่ี 
เราไมเคยทํา” มันเกิดขึ้นตอน ตอน 
เรียนป 3 เทอม 2 ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดไปฝกงานที่ 
โรงงานยางรถยนตแหงหนึ่ง ไดคนพบ 
วาคนที่เรียนจบมาทํางานเปนวิศวกร 
ไดเงนิเดือนเดอืนละ หม่ืนกวาบาท ทาํให 
ยอนคดิถงึตัวเองวา ถาเรยีนจบมาแลวได 
เงินเดือนเทานี้ เขาจะดูแลครอบครัว 

และตัวเองพอไดยังไง?  ถาไมทําแบบนี้ 
แลวจะทําอะไรได นอกจากเปนเจาของ 
ธุรกิจ...

อยากเรียนรู้ว่า ชีวิตคือ 
อะไร ต้องทำทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า

เพราะทําธุรกิจตองใชเงินทุน คุณ 
หมูจึงคิดตอไปวา เขาตองเก็บเงินกอน 
ใหได ขณะท่ีในใจมีไอเดียแลววาจะ 
ทําธุรกิจอะไร งานแรกท่ีทําทันทีหลัง 
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย คือ 
พนกังานท่ัวไป ท่ีสนามฟุตบอลหญาเทียม 

Easy Club ตั้งใจทําทุกอยางที่ขวาง 
หนาไมวาจะงานอะไรมา เขาทําหมด 
เพื่อใหไดเงินมาลงทุนทําธุรกิจเปนของ 

ตัวเอง “ผมอยากใหที่บานเห็นวา ผม 
ทาํชวีติดขีึน้ไดมากกวาการเปนวศิวกร”

เพื่อให้พ่อภูมิใจ เก็บ 
เงินก้อนแรกก้าวสู่ 
การเป็นเจ้าของร้าน
ข้าวมันไก่

ธุรกิจแรกที่เริ่มตนจากเงินเก็บ 
80,000 บาท และเงนิกูอกี 60,000 บาท 

เพื่ อ เป ดร  านข  าวมันไก   อยู  หน  า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว จ. 
นครปฐม ซ่ึงรับชวงเซงตอจากเจาของ 
เดิม แรกๆก็ขายดีมาก แตมีปญหาคือ 
พอปดเทอม ไมมีนักศึกษา ของขายไมดี 
ทําใหคุณหมูคิดตอไปวา จะขายอะไรดี 
ที่ไมตองพึ่งแคนักศึกษา

“ตอนแรกคิดทําธุรกิจ นําเข า 
สงออก แกสรถยนต จึงเดินทางไป 
กรุงเทพ เพื่อเรียนรูเพ่ิมเติม ไดไปพัก 
กับเพื่อนท่ีบวชเปนพระท่ีวัด เพื่อนเอา 
เฉากวยใสนมมาใหชิม รู สึกแปลกดี 
เหมือนกินชานมไขมุก คูแขงยังไมเยอะ 
เจาตลาดมีเจาเดียวคือ ชากังราว ที่ขาย 

แบบดั้งเดิม จึงเกิดไอเดีย อยากสราง 
ความแตกตาง จึงลงมือทําเอง เรียนรู 

เอง”
ทําพรอมกัน หนารานขายขาว 

มันไก หลังรานฝกเคี่ยวเฉากวยจาก 
หญาหวาน ใชเวลาอยู 1 ป จนไดเฉากวย 
แบบที่ตองการ จึงเริ่มทดสอบตลาด ทั้ง 
แบบด้ังเดิมผสมนํ้าเชื่อม และแบบใหม 
ผสมนม ขายที่หนาราน ปรากฏผล 
ตอบรับดี จึงรุกตลาดเต็มท่ี โดยตั้งชื่อ 
สินคาวา เต็งหนึ่ง เพื่อเตือนตัวเองวา 
ยังไมใชผูชนะที่ 1 เปนแคตัวเต็ง เหมือน 

ชีวิตจริงที่ไมเคยหยุดขวนขวาย และจุด 
พลิกผันคือ การไดพบตัวแทนจําหนาย 
ที่ทําใหสินคาขยายไปท่ัวประเทศ จน 
มีเงินทุนตั้งโรงงานผลิตมูลคา 40 ลาน 
บาท โดยสิ้นปนี้จะมียอดขาย 160 ลาน 
บาท และมีตัวแทนมากกวา 60 ราย

“การเดนิทางมาถงึวันนี ้ขบัเคล่ือน 
มาดวยความเช่ือ เชื่อวา เราทําได วัน 

ท่ีเรามีปญหา น่ันคือ โอกาส การที่คน 
ไมซื้อของเรา เปนสัญญานเตือนใหเรา 
ตองกลับมาดูวา ทําไม”

บทบาทใหม่ประธาน 
YEC จังหวัดนครปฐม 
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่

การเขาเปนสมาชิก YEC มาจาก 
การชักชวนของรุนพี่ เมื่อ 2 ปที่ผานมา 
ทําใหมีโอกาสเขาอบรม Seed ไดเห็น 
คุณคาของการเปนสวนหนึ่งของ YEC 
ที่รวมจิตอาสาที่ต องการทํางานเพื่อ 
สังคม กอนที่คุณหมูจะไดรับเลือกตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐม คนลาสุด เมื่อปที่ผานมา โดย 
เรียนรูการบริหารงานจากประธานที่ 
ผานมา และประธาน YEC จากจังหวัด 
รอบขาง อาทิ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เปนตน เพื่อเปนแบบอยาง ดวย 
จํานวนสมาชิกเพียง 20 คน จึงวาง 
นโยบายเพ่ิมสมาชิก โดยใหสมาชิกเดิม 
ชวยกันหาเพิ่มจากคนที่ชอบ และใช 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
Get Friend กับจังหวัดอื่นๆ มากข้ึน 
เพื่อสรางเครือขายระหวางกัน 

“การทาํงานกับหอการคาจงัหวดัฯ 
ไดสรางโอกาสใหผม การทํางานกับ 
หอการคาฯ ปรบัความคิดผมหลายอยาง 
ทําใหผมเรียนรู จาก ผูหลักผู ใหญใน 
หอการคาฯ และแตละทานไมไดนากลัว 
อยางที่ผมเคยคิด และหอการคาไมใช 
สมาคมคนมีเงิน แตหอการคาคือ สังคม 
ของคนดีที่พรอมจะใหสิ่งดีดีแกสังคม 
ผมยนิดีทีไ่ดเปนสมาชิกหอการคาจงัหวดั 
นครปฐม”

กิจกรรมแรก ของ 
ประธาน YEC คนใหม่ 
“วิ่งกุ้ง”

ในขณะทีจั่งหวดัอืน่ๆ ไดจดักจิกรรม 
วิ่งกัน ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงขอจัด 
บาง โดยงานแรกชื่อ งานวิ่งกุง เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 62 เพื่อสงเสริมเกษตร 
อินทรียผู เลี้ยงกุ ง ที่ ต.หวยมวง อ. 
กําแพงแสน ซ่ึงมีนากุงขนาดใหญกวา 
12,000 ไร เปนที่มาของไอเดียการ 
ประชาสัมพันธผานการวิ่งผานนากุ ง 
และนักวิ่งทุกคนตองไดกินกุง มีผูสนใจ 
เขารวมกิจกรรมมากกวา 1,000 คน

เชื่อว่า YEC นครปฐม 
ต้องเข้มแข็ง และต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพ 
ด้วย Mindset เดียวกัน

คุณหมู ทินพันธุ ยอมรับวา ชีวิตนี้ 

ไดทําอะไรหลายอยางท่ีไมเคยทํา ไมวา 
จะขาวมันไก หรือโรงงานปจจุบัน แต 
สดุทายกทํ็าได ดงัน้ันการขับเคลือ่น YEC 
นครปฐม เปนความทาทายที่เขาเชื่อวา 
จะตองทําให YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐมเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือน 
ไดอยางดีดวยมิตรภาพท่ีดี และความ 
ผูกพันที่มีระหวางกัน

“Warren Buffet นกัธรุกิจท่ีบรจิาค 
เงนิ 90% เพือ่การกศุล พีต่นู บอดี ้สแลม 
วิ่งเพื่อบริจาคเงินใหโรงพยาบาล ทําให 
ผมรูสึกวา ชีวิตมีคุณคามากกวาการหา 

เงนิเพยีงอยางเดยีว เชนเดยีวกบัสมาชิก 
YEC ทุกคนเขามาทํางานเพื่อสังคมดวย 
Mindset เดียวกันคือ คือ การสรางชีวิต 
ทีม่คีณุคาดวยการทาํประโยชนตอผูอืน่”

คนหนุ มสุดป งคนนี้  กับข อคิด 
คําคมโดนใจผูใหญหลายคน คุณหมู 
ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 

การทำงานกับหอการค้าจังหวัดฯได้สร้างโอกาสให้
ผม การทำงานกับหอการค้าฯ ปรับความคิดผม 
หลายอย่าง ทำให้ผมเรียนรู้จาก ผู้หลักผู้ใหญ่ใน 
หอการค้าฯ และแต่ละท่านไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผม 
เคยคิด และหอการค้าไม่ใช่สมาคมคนมีเงิน 
แต่หอการค้าคือ สังคมของคนดีที่พร้อมจะให้ 
สิ่งดีดีแก่สังคม ผมยินดีที่ได้เป็นสมาชิกหอการค้า 
จังหวัดนครปฐม
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เพราะต้นทุนน้อย ต้อง 
ดิ้นรนหนักกว่าคนอื่น 
หลายเท่า

คุณทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน หรือ 
คุณหมู แชรเบื้องหลังชีวิตวา ตนเอง 
มาจากครอบครัวท่ีไมมีอะไร เลยคิด 
เสมอวา ถาดําเนินชีวิตแบบธรรมดาทั่ว 
ไป ชีวิตคงจะเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
จึงเกิดแนวคิด “ถาอยากมีชีวิตใหม 
อยากไดสิ่งใหม ตองลองทําสิ่งใหมท่ี 
เราไมเคยทํา” มันเกิดขึ้นตอน ตอน 
เรียนป 3 เทอม 2 ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดไปฝกงานที่ 
โรงงานยางรถยนตแหงหนึ่ง ไดคนพบ 
วาคนที่เรียนจบมาทํางานเปนวิศวกร 
ไดเงนิเดือนเดอืนละ หม่ืนกวาบาท ทาํให 
ยอนคดิถงึตัวเองวา ถาเรยีนจบมาแลวได 
เงินเดือนเทาน้ี เขาจะดูแลครอบครัว 

และตัวเองพอไดยังไง?  ถาไมทําแบบนี้ 
แลวจะทําอะไรได นอกจากเปนเจาของ 
ธุรกิจ...

อยากเรียนรู้ว่า ชีวิตคือ 
อะไร ต้องทำทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า

เพราะทําธุรกิจตองใชเงินทุน คุณ 
หมูจึงคิดตอไปวา เขาตองเก็บเงินกอน 
ใหได ขณะท่ีในใจมีไอเดียแลววาจะ 
ทําธุรกิจอะไร งานแรกท่ีทําทันทีหลัง 
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย คือ 
พนกังานทัว่ไป ทีส่นามฟตุบอลหญาเทยีม 

Easy Club ตั้งใจทําทุกอยางที่ขวาง 
หนาไมวาจะงานอะไรมา เขาทําหมด 
เพื่อใหไดเงินมาลงทุนทําธุรกิจเปนของ 

ตัวเอง “ผมอยากใหท่ีบานเห็นวา ผม 
ทาํชวีติดขีึน้ไดมากกวาการเปนวศิวกร”

เพื่อให้พ่อภูมิใจ เก็บ 
เงินก้อนแรกก้าวสู่ 
การเป็นเจ้าของร้าน
ข้าวมันไก่

ธุรกิจแรกท่ีเริ่มตนจากเงินเก็บ 
80,000 บาท และเงนิกูอกี 60,000 บาท 

เพื่ อ เป ดร  านข  าวมันไก   อยู  หน  า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว จ. 
นครปฐม ซึ่งรับชวงเซงตอจากเจาของ 
เดิม แรกๆก็ขายดีมาก แตมีปญหาคือ 
พอปดเทอม ไมมีนักศึกษา ของขายไมดี 
ทําใหคุณหมูคิดตอไปวา จะขายอะไรดี 
ที่ไมตองพึ่งแคนักศึกษา

“ตอนแรกคิดทําธุรกิจ นําเข า 
สงออก แกสรถยนต จึงเดินทางไป 
กรุงเทพ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติม ไดไปพัก 
กับเพื่อนท่ีบวชเปนพระท่ีวัด เพื่อนเอา 
เฉากวยใสนมมาใหชิม รู สึกแปลกดี 
เหมือนกินชานมไขมุก คูแขงยังไมเยอะ 
เจาตลาดมีเจาเดียวคือ ชากังราว ที่ขาย 

แบบดั้งเดิม จึงเกิดไอเดีย อยากสราง 
ความแตกตาง จึงลงมือทําเอง เรียนรู 

เอง”
ทําพรอมกัน หนารานขายขาว 

มันไก หลังรานฝกเคี่ยวเฉากวยจาก 
หญาหวาน ใชเวลาอยู 1 ป จนไดเฉากวย 
แบบที่ตองการ จึงเริ่มทดสอบตลาด ทั้ง 
แบบดั้งเดิมผสมนํ้าเชื่อม และแบบใหม 
ผสมนม ขายที่หนาราน ปรากฏผล 
ตอบรับดี จึงรุกตลาดเต็มที่ โดยตั้งชื่อ 
สินคาวา เต็งหน่ึง เพ่ือเตือนตัวเองวา 
ยังไมใชผูชนะที่ 1 เปนแคตัวเต็ง เหมือน 

ชีวิตจริงที่ไมเคยหยุดขวนขวาย และจุด 
พลิกผันคือ การไดพบตัวแทนจําหนาย 
ที่ทําใหสินคาขยายไปทั่วประเทศ จน 
มีเงินทุนตั้งโรงงานผลิตมูลคา 40 ลาน 
บาท โดยสิ้นปนี้จะมียอดขาย 160 ลาน 
บาท และมีตัวแทนมากกวา 60 ราย

“การเดนิทางมาถงึวนันี ้ขบัเคลือ่น 
มาดวยความเช่ือ เชื่อวา เราทําได วัน 

ที่เรามีปญหา นั่นคือ โอกาส การท่ีคน 
ไมซื้อของเรา เปนสัญญานเตือนใหเรา 
ตองกลับมาดูวา ทําไม”

บทบาทใหม่ประธาน 
YEC จังหวัดนครปฐม 
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่

การเขาเปนสมาชิก YEC มาจาก 
การชักชวนของรุนพี่ เมื่อ 2 ปที่ผานมา 
ทําใหมีโอกาสเขาอบรม Seed ไดเห็น 
คุณคาของการเปนสวนหนึ่งของ YEC 
ท่ีรวมจิตอาสาท่ีตองการทํางานเพื่อ 
สังคม กอนที่คุณหมูจะไดรับเลือกตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐม คนลาสุด เมื่อปที่ผานมา โดย 
เรียนรูการบริหารงานจากประธานท่ี 
ผานมา และประธาน YEC จากจังหวัด 
รอบขาง อาทิ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เปนตน เพื่อเปนแบบอยาง ดวย 
จํานวนสมาชิกเพียง 20 คน จึงวาง 
นโยบายเพิ่มสมาชิก โดยใหสมาชิกเดิม 
ชวยกันหาเพิ่มจากคนท่ีชอบ และใช 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
Get Friend กับจังหวัดอื่นๆ มากขึ้น 
เพื่อสรางเครือขายระหวางกัน 

“การทํางานกับหอการคาจงัหวดัฯ 
ไดสรางโอกาสใหผม การทํางานกับ 
หอการคาฯ ปรบัความคิดผมหลายอยาง 
ทําใหผมเรียนรู จาก ผูหลักผู ใหญใน 
หอการคาฯ และแตละทานไมไดนากลัว 
อยางท่ีผมเคยคิด และหอการคาไมใช 
สมาคมคนมีเงิน แตหอการคาคือ สังคม 
ของคนดีที่พรอมจะใหสิ่งดีดีแกสังคม 
ผมยนิดีทีไ่ดเปนสมาชิกหอการคาจงัหวดั 
นครปฐม”

กิจกรรมแรก ของ 
ประธาน YEC คนใหม่ 
“วิ่งกุ้ง”

ในขณะทีจั่งหวดัอืน่ๆ ไดจดักจิกรรม 
ว่ิงกัน ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงขอจัด 
บาง โดยงานแรกชื่อ งานวิ่งกุง เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 62 เพื่อสงเสริมเกษตร 
อินทรียผู เลี้ยงกุ ง ท่ี ต.หวยมวง อ. 
กําแพงแสน ซ่ึงมีนากุงขนาดใหญกวา 
12,000 ไร เปนที่มาของไอเดียการ 
ประชาสัมพันธผานการวิ่งผานนากุง 
และนักวิ่งทุกคนตองไดกินกุง มีผูสนใจ 
เขารวมกิจกรรมมากกวา 1,000 คน

เชื่อว่า YEC นครปฐม 
ต้องเข้มแข็ง และต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพ 
ด้วย Mindset เดียวกัน

คุณหมู ทินพันธุ ยอมรับวา ชีวิตนี้ 

ไดทําอะไรหลายอยางท่ีไมเคยทํา ไมวา 
จะขาวมันไก หรือโรงงานปจจุบัน แต 
สดุทายกทํ็าได ดงัน้ันการขับเคลือ่น YEC 
นครปฐม เปนความทาทายที่เขาเชื่อวา 
จะตองทําให YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐมเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือน 
ไดอยางดีดวยมิตรภาพท่ีดี และความ 
ผูกพันที่มีระหวางกัน

“Warren Buffet นกัธรุกิจทีบ่รจิาค 
เงนิ 90% เพือ่การกศุล พีต่นู บอด้ี สแลม 
วิ่งเพื่อบริจาคเงินใหโรงพยาบาล ทําให 
ผมรูสึกวา ชีวิตมีคุณคามากกวาการหา 

เงนิเพยีงอยางเดยีว เชนเดยีวกบัสมาชิก 
YEC ทุกคนเขามาทํางานเพื่อสังคมดวย 
Mindset เดียวกันคือ คือ การสรางชีวิต 
ทีม่คุีณคาดวยการทาํประโยชนตอผูอืน่”

คนหนุ มสุดป งคนนี้  กับข อคิด 
คําคมโดนใจผูใหญหลายคน คุณหมู 
ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 
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เพราะต้นทุนน้อย ต้อง 
ดิ้นรนหนักกว่าคนอื่น 
หลายเท่า

คุณทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน หรือ 
คุณหมู แชรเบื้องหลังชีวิตวา ตนเอง 
มาจากครอบครัวที่ไมมีอะไร เลยคิด 
เสมอวา ถาดําเนินชีวิตแบบธรรมดาทั่ว 
ไป ชีวิตคงจะเหมือนเดิม ไมมีอะไรดีขึ้น 
จึงเกิดแนวคิด “ถาอยากมีชีวิตใหม 
อยากไดสิ่งใหม ตองลองทําสิ่งใหมท่ี 
เราไมเคยทํา” มันเกิดขึ้นตอน ตอน 
เรียนป 3 เทอม 2 ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดไปฝกงานที่ 
โรงงานยางรถยนตแหงหนึ่ง ไดคนพบ 
วาคนที่เรียนจบมาทํางานเปนวิศวกร 
ไดเงนิเดือนเดอืนละ หม่ืนกวาบาท ทาํให 
ยอนคดิถงึตัวเองวา ถาเรยีนจบมาแลวได 
เงินเดือนเทานี้ เขาจะดูแลครอบครัว 

และตัวเองพอไดยังไง?  ถาไมทําแบบนี้ 
แลวจะทําอะไรได นอกจากเปนเจาของ 
ธุรกิจ...

อยากเรียนรู้ว่า ชีวิตคือ 
อะไร ต้องทำทุกอย่างที่ 
ขวางหน้า

เพราะทําธุรกิจตองใชเงินทุน คุณ 
หมูจึงคิดตอไปวา เขาตองเก็บเงินกอน 
ใหได ขณะท่ีในใจมีไอเดียแลววาจะ 
ทําธุรกิจอะไร งานแรกท่ีทําทันทีหลัง 
ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัย คือ 
พนกังานท่ัวไป ท่ีสนามฟุตบอลหญาเทียม 

Easy Club ตั้งใจทําทุกอยางที่ขวาง 
หนาไมวาจะงานอะไรมา เขาทําหมด 
เพื่อใหไดเงินมาลงทุนทําธุรกิจเปนของ 

ตัวเอง “ผมอยากใหที่บานเห็นวา ผม 
ทาํชวีติดขีึน้ไดมากกวาการเปนวศิวกร”

เพื่อให้พ่อภูมิใจ เก็บ 
เงินก้อนแรกก้าวสู่ 
การเป็นเจ้าของร้าน
ข้าวมันไก่

ธุรกิจแรกที่เริ่มตนจากเงินเก็บ 
80,000 บาท และเงนิกูอกี 60,000 บาท 

เพื่ อ เป ดร  านข  าวมันไก   อยู  หน  า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแกว จ. 
นครปฐม ซ่ึงรับชวงเซงตอจากเจาของ 
เดิม แรกๆก็ขายดีมาก แตมีปญหาคือ 
พอปดเทอม ไมมีนักศึกษา ของขายไมดี 
ทําใหคุณหมูคิดตอไปวา จะขายอะไรดี 
ที่ไมตองพึ่งแคนักศึกษา

“ตอนแรกคิดทําธุรกิจ นําเข า 
สงออก แกสรถยนต จึงเดินทางไป 
กรุงเทพ เพื่อเรียนรูเพ่ิมเติม ไดไปพัก 
กับเพื่อนท่ีบวชเปนพระท่ีวัด เพื่อนเอา 
เฉากวยใสนมมาใหชิม รู สึกแปลกดี 
เหมือนกินชานมไขมุก คูแขงยังไมเยอะ 
เจาตลาดมีเจาเดียวคือ ชากังราว ที่ขาย 

แบบดั้งเดิม จึงเกิดไอเดีย อยากสราง 
ความแตกตาง จึงลงมือทําเอง เรียนรู 

เอง”
ทําพรอมกัน หนารานขายขาว 

มันไก หลังรานฝกเคี่ยวเฉากวยจาก 
หญาหวาน ใชเวลาอยู 1 ป จนไดเฉากวย 
แบบที่ตองการ จึงเริ่มทดสอบตลาด ทั้ง 
แบบด้ังเดิมผสมนํ้าเชื่อม และแบบใหม 
ผสมนม ขายที่หนาราน ปรากฏผล 
ตอบรับดี จึงรุกตลาดเต็มท่ี โดยตั้งชื่อ 
สินคาวา เต็งหนึ่ง เพื่อเตือนตัวเองวา 
ยังไมใชผูชนะที่ 1 เปนแคตัวเต็ง เหมือน 

ชีวิตจริงที่ไมเคยหยุดขวนขวาย และจุด 
พลิกผันคือ การไดพบตัวแทนจําหนาย 
ที่ทําใหสินคาขยายไปทั่วประเทศ จน 
มีเงินทุนตั้งโรงงานผลิตมูลคา 40 ลาน 
บาท โดยสิ้นปนี้จะมียอดขาย 160 ลาน 
บาท และมีตัวแทนมากกวา 60 ราย

“การเดนิทางมาถงึวันนี ้ขบัเคล่ือน 
มาดวยความเช่ือ เชื่อวา เราทําได วัน 

ท่ีเรามีปญหา น่ันคือ โอกาส การที่คน 
ไมซื้อของเรา เปนสัญญานเตือนใหเรา 
ตองกลับมาดูวา ทําไม”

บทบาทใหม่ประธาน 
YEC จังหวัดนครปฐม 
ผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่

การเขาเปนสมาชิก YEC มาจาก 
การชักชวนของรุนพี่ เมื่อ 2 ปที่ผานมา 
ทําใหมีโอกาสเขาอบรม Seed ไดเห็น 
คุณคาของการเปนสวนหนึ่งของ YEC 
ที่รวมจิตอาสาที่ต องการทํางานเพื่อ 
สังคม กอนที่คุณหมูจะไดรับเลือกตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐม คนลาสุด เมื่อปที่ผานมา โดย 
เรียนรูการบริหารงานจากประธานที่ 
ผานมา และประธาน YEC จากจังหวัด 
รอบขาง อาทิ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เปนตน เพื่อเปนแบบอยาง ดวย 
จํานวนสมาชิกเพียง 20 คน จึงวาง 
นโยบายเพ่ิมสมาชิก โดยใหสมาชิกเดิม 
ชวยกันหาเพิ่มจากคนที่ชอบ และใช 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก YEC 
Get Friend กับจังหวัดอื่นๆ มากข้ึน 
เพื่อสรางเครือขายระหวางกัน 

“การทาํงานกับหอการคาจงัหวดัฯ 
ไดสรางโอกาสใหผม การทํางานกับ 
หอการคาฯ ปรบัความคิดผมหลายอยาง 
ทําใหผมเรียนรู จาก ผูหลักผู ใหญใน 
หอการคาฯ และแตละทานไมไดนากลัว 
อยางที่ผมเคยคิด และหอการคาไมใช 
สมาคมคนมีเงิน แตหอการคาคือ สังคม 
ของคนดีที่พรอมจะใหสิ่งดีดีแกสังคม 
ผมยนิดีทีไ่ดเปนสมาชิกหอการคาจงัหวดั 
นครปฐม”

กิจกรรมแรก ของ 
ประธาน YEC คนใหม่ 
“วิ่งกุ้ง”

ในขณะทีจั่งหวดัอืน่ๆ ไดจดักจิกรรม 
วิ่งกัน ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงขอจัด 
บาง โดยงานแรกชื่อ งานวิ่งกุง เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 62 เพื่อสงเสริมเกษตร 
อินทรียผู เลี้ยงกุ ง ที่ ต.หวยมวง อ. 
กําแพงแสน ซ่ึงมีนากุงขนาดใหญกวา 
12,000 ไร เปนที่มาของไอเดียการ 
ประชาสัมพันธผานการวิ่งผานนากุ ง 
และนักวิ่งทุกคนตองไดกินกุง มีผูสนใจ 
เขารวมกิจกรรมมากกวา 1,000 คน

เชื่อว่า YEC นครปฐม 
ต้องเข้มแข็ง และต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพ 
ด้วย Mindset เดียวกัน

คุณหมู ทินพันธุ ยอมรับวา ชีวิตนี้ 

ไดทําอะไรหลายอยางท่ีไมเคยทํา ไมวา 
จะขาวมันไก หรือโรงงานปจจุบัน แต 
สดุทายกทํ็าได ดงัน้ันการขับเคลือ่น YEC 
นครปฐม เปนความทาทายที่เขาเชื่อวา 
จะตองทําให YEC หอการคาจังหวัด 
นครปฐมเขมแข็ง สามารถขับเคล่ือน 
ไดอยางดีดวยมิตรภาพท่ีดี และความ 
ผูกพันที่มีระหวางกัน

“Warren Buffet นกัธรุกิจท่ีบรจิาค 
เงนิ 90% เพือ่การกศุล พีต่นู บอดี ้สแลม 
วิ่งเพื่อบริจาคเงินใหโรงพยาบาล ทําให 
ผมรูสึกวา ชีวิตมีคุณคามากกวาการหา 

เงนิเพยีงอยางเดยีว เชนเดยีวกบัสมาชิก 
YEC ทุกคนเขามาทํางานเพื่อสังคมดวย 
Mindset เดียวกันคือ การสรางชีวิตที่มี 
คุณคาดวยการทําประโยชนตอผูอื่น”

คนหนุ มสุดป งคนนี้  กับข อคิด 
คําคมโดนใจผูใหญหลายคน คุณหมู 
ทินพันธุ วัฒนอัครโภคิน 

ผมรู้สึกว่า ชีวิตมีคุณค่ามากกว่าการหาเงินเพียง 
อย่างเดียว เช่นเดียวกับสมาชิก YEC ทุกคนเข้ามา 
ทำงานเพื่อสังคมด้วย Mindset เดียวกันคือ การ 
สร้างชีวิตท่ีมีคุณค่าด้วยการทำประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
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