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	 จากการด�าเนนิการศกึษาบทบาทของ	SMEs	ในพืน้ที	่13	จงัหวดัเป้าหมายหลกัใน	13	กลุม่จงัหวดั

ของภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	ภาคตะวนัออก	ภาคใต้	และกรงุเทพมหานคร	ระหว่าง

เดอืนพฤศจกิายน	2552-เมษายน	2553	โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึใน	SMEs	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องรวมประมาณ	

250	ราย	สมัมนากลุม่ย่อยรวม	16	ครัง้	และส�ารวจด้วยแบบสอบถามรวมประมาณ	5,000	ราย		สามารถสรปุ

ผลการศกึษาได้ดงันี้

7.1 ภาคเหนอื  

 7.1.1 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

	 พืน้ทีภ่าคเหนอืได้ถกูก�าหนดให้มบีทบาทส�าคญัตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของพืน้ที่	ดงันี้

	 1.	ภาคเหนอืเป็นฐานทรพัยากรป่าไม้และน�า้ทีส่�าคญัของประเทศ	เป็นภาคเดยีวทีม่สีดัส่วนพืน้ที่

ป่าไม้สงูกว่าระดบัรกัษาสมดลุระบบนเิวศน์	โดยมสีดัส่วนพืน้ทีป่่าไม้มากทีส่ดุร้อยละ	54	โดยเฉพาะภาคเหนอื

ตอนบน	 มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าไม้หนาแน่น	 เป็นต้นก�าเนิดของลุ่มเจ้าพระยา	 และมีเขื่อน 

กกัเกบ็น�า้ขนาดใหญ่	เขือ่นภมูพิล	และเขือ่นสริกิติิ	์ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่างกลุม่ที	่1	ทีห่ล่อเลีย้งทัง้

ภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลาง

	 2.	เป็นประตเูชือ่มโยงการค้าและบรกิารสูก่ลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่น�้าโขงตอนบนและเอเชยีใต้	มพีืน้ที่

เชือ่มโยงการพฒันาภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง	GMS	ทัง้ในแนว	North-

South	Economic	Corridor	และ	East-West	Economic	Corridor	ทีเ่ชือ่มโยงสูก่ลุม่ประเทศเอเชยีใต้ด้าน

อ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก

	 3.	เป็นฐานการผลติพชืผกั	ไม้ผล	ธญัพชื	และอตุสาหกรรมแปรรปูผลติผลเกษตร	โดยกลุม่จงัหวดั

ภาคเหนอืตอนบนเป็นฐานการผลติพชืผกัและไม้ผลทีส่�าคญั	ส่วนกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่างเป็นฐานการ

ผลติธญัพชื	และพชืไร่	ทีส่�าคญั

	 4.	เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม	ธรรมชาต	ิและศนูย์กลางหตัถอตุสาหกรรม	โดยเฉพาะกลุม่

จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	เชยีงใหม่เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศ	และนานาชาตส่ิวนกลุม่

จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง	1	มแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลกทัง้เชงิประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัของประเทศ	และ

กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง	2	มแีหล่งรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้งที่ได้รบัประกาศเป็นมรดกโลกเช่นกนั
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 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนอื

	 จากยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนอื	ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต	ิมีใน	6	ด้าน	คอื

 ยุทธศาสตร์ที่ 1:	 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตที่มีความหลากหลาย	 ค�านึงถึง 

ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เพือ่คงความเป็นฐานเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื

 ยทุธศาสตร์ที ่2:	 ยกระดบัการค้าและบรกิารให้ได้มาตรฐาน	 ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแส

ตลาด	เน้นการพฒันาบคุลากร	โครงสร้างพืน้ฐาน	และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ

 ยทุธศาสตร์ที ่  3: พฒันาเมอืงศนูย์กลางความเจรญิและเมอืงชายแดน	 เพือ่รองรบัการเชือ่มโยง 

ในระดบันานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4:	 พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 มีความมั่นคง	 และอยู่เย็น 

เป็นสขุร่วมกนั

 ยทุธศาสตร์ที ่  5:	พฒันาศกัยภาพของสถาบนัครอบครวัและชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ในการพฒันา 

ทีน่�าไปสูก่ารพึง่ตนเอง	มภีมูคิุม้กนัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 ยทุธศาสตร์ที ่ 6:	บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	เน้นการอนรุกัษ์ 

ฟ้ืนฟ	ูและใช้ประโยชน์อย่างสมดลุ	รวมทัง้เตรยีมการป้องกนัและรบัมอืกบัภยัธรรมชาติ

(ทีม่า	:	ส�านกัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคเหนอื)

 7.1.2 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคเหนอื

 ด้านเศรษฐกจิ	ผูป้ระกอบการธรุกจิในภาคเหนอืส่วนใหญ่เป็น	SMEs	ทีเ่ป็นตวัช่วยขบัเคลือ่นกลไก

ทางเศรษฐกจิ	โดยเป็นธรุกจิเกษตร	อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	ธรุกจิค้าส่งค้าปลกี	และธรุกจิการ

บรกิาร	ตามศกัยภาพของพืน้ที	่ซึง่เป็นฐานการผลติด้านเกษตร	และเป็นจดุหมายของการท่องเทีย่วทีส่�าคญั

ในหลายจงัหวดัท�าให้เอือ้ต่อธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง	และจากภมูศิาสตร์ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน	มี

จดุผ่านแดนทีส่�าคญัทัง้ด้านชายแดนกบัประเทศพม่าและสปป.ลาว	เชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงด้วย	ดงันัน้	

จึงมีธุรกิจค้าชายแดนอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 คือ	 ตาก	(แม่สอด)	 เชียงราย	

(แม่สาย	เชยีงแสน	เชยีงของ)	และอตุรดติถ์	(ด่านภดูู)่

 ในทางสงัคม	 หลายจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีก่ารเกษตรและพืน้ทีต่ดิกบัชายแดนนัน้	 มกีารจ้างแรงงาน

ต่างด้าวจ�านวนมาก	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศพม่า	โดยผ่านเข้ามาทางด่านชายแดนแม่สอด	แม่สาย	

ดงันัน้	ในพืน้ทีเ่หล่านัน้	โดยเฉพาะพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน	จงึมปีระชากรแฝงทีเ่ป็นแรงงานต่างด้าวอยูจ่�านวน

มาก	และมผีลกระทบในเชงิสงัคม	ในด้านการปกครอง	การสาธารณสขุ	การศกึษา	และอืน่ๆ		
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	 ในส่วนของการประกอบธุรกิจในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการ 

จ้างงานแรงงานต่างด้าวอยูม่ากด้วย	จากเหตผุลจากค่าจ้างแรงงานต�า่	และขาดแรงงานในพืน้ที่ในบางประเภท

ธรุกจินัน้	 จงึต้องมกีารบรหิารจดัการแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพและได้รบัผลกระทบทางตรงจากมาตรการหรอื

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานต่างด้าวด้วย

	 ในบางพื้นที่	 เช่น	 แม่สอด	 หรือ	 เชียงราย	 ซึ่งมีปัจจัยดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมจาก 

ที่ต่างๆ	 เข้าไปตั้งในพื้นที่จ�านวนมาก	 ก็ส่งผลท�าให้มีแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวอพยพเข้าไปท�างานอยู่ใน 

พืน้ที	่และเป็นส่วนส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสงัคมในพืน้ทีน่ัน้ๆ	ด้วย	หรอืในกรณี

ของจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งดึงดูดทั้งคนไทยและคนต่างชาติให้เข้าไปท่องเที่ยวและตั้งธุรกิจในพื้นที	่ มีผลให้

โครงสร้างประชากรและโครงสร้างทางสังคมปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน	 และท�าให้เกิดมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

ตามมา	เพือ่รองรบักบัความต้องการของสงัคมหรอืประชากรทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละพืน้ทีน่ัน้	

	 ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นมากมายในช่วงนับตั้งแต่เริ่มโครงการหนึ่งต�าบล 

หนึง่ผลติภณัฑ์	เป็นอกีหนึง่บทบาทของการเชือ่มโยงคนในชมุชน	ให้เกดิการจ้างงาน	การสร้างรายได้	สร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคม	 สร้างเศรษฐกิจของชุมชน	 และยังเป็นกลไกในการรักษารากวัฒนธรรมของชุมชน

แต่ละพืน้ทีอ่กี

 ในทางวัฒนธรรม	 ทุนทางด้านวัฒนธรรมที่ส�าคัญในพื้นที่ภาคเหนือ	 คือ	 วัฒนธรรมล้านนา	 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน	 และมีอยู่บ้างในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง	 

นอกจากนี้	 ยังมีวัฒนธรรมชนเผ่า	 ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน	 และจังหวัดชายแดน	 

ซึ่งมีประชากรที่เป็นชนเผ่าต่างๆ	 อยู่ด้วย	 จึงมีวัฒนธรรมในแบบผสมผสานหลายเชื้อชาต	ิ ส�าหรับในกลุ่ม 

ภาคเหนือตอนล่างนั้น	 มีวัฒนธรรมไทยจีนซึ่งมีอิทธิพลส�าคัญต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 เพราะเป็นวิถี 

ในการด�าเนนิชวีติ	และกระตอืรอืร้นการด�าเนนิธรุกจิของพืน้ที	่ในขณะทีป่ระชาชนอกีส่วนหนึง่	ด�ารงอยูด้่วย

วฒันธรรมพืน้บ้าน	ซึง่มแีนวทางในการท�าธรุกจิทีแ่ตกต่างกนัไป

	 ในพืน้ทีภ่าคเหนอืนัน้	หลายจงัหวดัทัง้ตอนบนและตอนล่าง	นอกจากด้านวฒันธรรมทางด้านศาสนา	

ประวตัศิาสตร์	และประเพณทีี่โดดเด่นแล้ว	ยงัอดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต	ิภเูขา	ป่าไม้	สายน�า้	ซึง่เอือ้

ต่อการใช้ประโยชน์ในเชงิท่องเทีย่วธรรมชาต	ิท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	และท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	ซึง่เป็นอกีหนึง่

ทศิทางทีส่�าคญัในการสร้างโอกาสทางธรุกจิในพืน้ทีส่�าหรบั	SMEs
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 7.1.3 กลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่บีทบาทโดดเด่นในพืน้ทีภ่าคเหนอื

 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 (เชยีงใหม่ ล�าพนู ล�าปาง แม่ฮ่องสอน) 

	 พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน	 นบัเป็นแหล่งการค้าและการผลติทีส่�าคญั	 เป็นฐานการผลติเกษตรของ

ประเทศทัง้พชืไร่	พชืสวน	ไม้ดอก	ผกัผลไม้ต่างๆ	มจีดุขายทัง้ด้านการเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิและ

เป็นแหล่งวฒันธรรมล้านนาทีเ่ข้มแขง็	ซึง่	SMEs	สามารถผสมผสานและสร้างสรรค์ศลิปะรุน่ใหม่บนอตัลกัษณ์

ของล้านนา	และเชือ่มโยงวฒันธรรมลุม่น�า้โขงตอนบนด้วย

 

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

	 -	ธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง	(เชยีงใหม่)	

	 -	ธรุกจิเกษตรและแปรรปูการเกษตร	ธรุกจิอาหาร	(เชยีงใหม่	ล�าพนู)	

	 -	ธรุกจิหตัถกรรม	หตัถอตุสาหกรรม	:	งานผ้าทอ	งานไม้	แกะสลกั	กระดาษสา	และอืน่ๆ	(เชยีงใหม่	 

	 	 ล�าปาง)

	 -	อตุสาหกรรมการผลติ	เซรามกิส์	เฟอร์นเิจอร์ไม้	และอืน่ๆ	(เชยีงใหม่	ล�าปาง	ล�าพนู)	

	 -	ธรุกจิท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง	(เชยีงใหม่	ล�าปาง	แม่ฮ่องสอน)	

	 -	ธรุกจิการศกึษา	(เชยีงใหม่)	 เช่น	 โรงเรยีนเอกชน	 โรงเรยีนนานาชาต	ิ โรงเรยีนกวดวชิาต่างๆ	 

	 	 เป็นต้น

	 -	ธรุกจิบรกิารในแบบ	Life	Style	(เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน)	เช่น	ร้านชากาแฟสมยัใหม่	โรงแรม 

	 	 ขนาดเลก็ในแบบโรงแรมบตูกิหรอืเกสต์เฮ้าส์	ธรุกจิด้านไอท	ีธรุกจิสถานบนัเทงิหรอืพกัผ่อน	ที่ 

	 	 ตอบสนองกระแสบรโิภคทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยแีละความนยิมวถิธีรรมชาตแิละตะวนัออก	เป็นต้น

 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 (เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน)

	 เป็นกลุม่จงัหวดัทีเ่ป็นฐานส�าคญัของวฒันธรรมล้านนาตะวนัออก	 แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ	

และเป็นประตกูารค้าชายแดนเชือ่มโยงเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วกบัอนภุมูภิาคลุม่น�้าโขง	และเอเชยีใต้	เป็น

แหล่งผลติพชืผลเกษตรทีส่�าคญั	และแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมทีห่ลากหลาย	 รวมทัง้การ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และสขุภาพ

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

	 -	ธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง	(เชยีงราย)

	 -	ธรุกจิค้าชายแดน	(เชยีงราย)	

	 -	ธรุกจิเกษตรและแปรรปูการเกษตร	ธรุกจิอาหาร	ผลไม้	ชา-กาแฟ	(เชยีงราย)	

	 -	ธรุกจิท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง	(เชยีงราย)	

	 -	หตัถอตุสาหกรรม	ผ้าทอ	เฟอร์นเิจอร์ไม้	และอืน่ๆ	(แพร่	เชยีงราย)	
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 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1 (ตาก พษิณโุลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดติถ์)

	 ด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพื้นที่	 กลุ่มจังหวัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทาง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 และตะวันออก-ตะวันตก	(North-South	/	East-West	Corridor)	 โดยมีพิษณุโลกเป็น

ศนูย์กลางด้านเศรษฐกจิ	และการผลติต่างๆ	และจงัหวดัตากเป็นจงัหวดัชายแดนเชือ่มโยงเส้นทางทีส่�าคญั	มี

โครงข่ายการคมนาคมทางบกทีส่นบัสนนุการขนส่งทัง้ผูโ้ดยสารและสนิค้า	เป็นแหล่งผลติทางการเกษตร	และ

อตุสาหกรรมแปรรปูผลติผลการเกษตรทีส่�าคญัของภาค	นอกจากนี	้กลุม่จงัหวดันีย้งัเป็นแหล่งท่องเทีย่วมรดก

โลกเชงิประวตัศิาสตร์	คอื	อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทยัและศรสีชันาลยั	จงัหวดัสโุขทยั	และแหล่งท่องเทีย่ว

เชงินเิวศน์ทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวัของจงัหวดัเพชรบรูณ์	 พษิณโุลก	 และตาก	 มภีมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่ป็น

เอกลักษณ์สามารถน�ามาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 และตลาดสินค้าที่ระลึก	 เช่น	 ผ้าทอจังหวัด

อตุรดติถ์	ทองลายโบราณจงัหวดัสโุขทยั	ศลิปะประดษิฐ์และอาหารแปรรปูของจงัหวดัพษิณโุลก	

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

	 -	ธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง	(พษิณโุลก)

	 -	ธรุกจิค้าชายแดน	(ตาก)	

	 -	ธรุกจิเกษตรและแปรรปูการเกษตร	ค้าพชืไร่	เครือ่งจกัรกลการเกษตร	(ตาก	พษิณโุลก	สโุขทยั)	

	 -	ธรุกจิท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง	(พษิณโุลก	ตาก	เพชรบรูณ์)	

	 	 	 •	การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	ธรรมชาต	ิ(พษิณโุลก	ตาก	เพชรบรูณ์)

	 	 	 •	การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม/ประวตัศิาสตร์/ศาสนา	(สโุขทยั	พษิณโุลก	อตุรดติถ์)

	 -	ธรุกจิการศกึษา	(พษิณโุลก)	เช่น	โรงเรยีนเอกชน	โรงเรยีนนานาชาต	ิโรงเรยีนกวดวชิาต่างๆ	เป็นต้น

 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พจิติร อทุยัธาน)ี

	 กลุม่จงัหวดันี	้เป็นแหล่งผลติและค้าข้าวทีส่�าคญั	และพชืผลทางการเกษตรอืน่ๆ	ด้วย	เช่น	อ้อย	

ข้าวโพด	มนัส�าปะหลงั	และผลไม้ต่างๆ		อตุสาหกรรมแปรรปูเกษตร	และเป็นศนูย์กลาง	Logistics	เชือ่มโยง

ภาคเหนอื-ภาคกลาง-ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยมจีงัหวดันครสวรรค์เป็นศนูย์กลางการค้า	การขนส่ง	และ

การผลติทีส่�าคญั	มศีกัยภาพด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และวฒันธรรม	มแีหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ทีส่�าคญั	

คือ	 เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ที่เป็นมรดกโลก	 และการท่องเที่ยววิถีชีวิตบนล�าน�้าสะแกกรังและ

เจ้าพระยา	สามารถพฒันาการท่องเทีย่วเชือ่มโยงภาคกลางสูภ่าคเหนอื

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

	 -	ธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง	(นครสวรรค์)

	 -	ธรุกจิเกษตร	และแปรรปูการเกษตร	(นครสวรรค์	ก�าแพงเพชร	พจิติร)	

	 -	ธรุกจิขนส่ง	Logistics	(นครสวรรค์)	

	 -	ธรุกจิท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	และวฒันธรรม	(ก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	อทุยัธาน)ี
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 7.1.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ของ SMEs ในพืน้ทีภ่าคเหนอื

	 •		การสร้างจดุขายให้ตวัเอง	ทัง้ในด้านรปูแบบสนิค้า	การออกแบบทีผ่สมผสานอตัลกัษณ์พืน้ทีก่บั 

	 	 รสนยิมหรอืความต้องการของผูบ้รโิภค	การสร้างความแตกต่าง

	 •		การสร้างจดุขายด้วยการบรกิารพเิศษ	ทัง้การจดัส่ง	รปูแบบการให้บรกิาร	การออกแบบพืน้ที่	

	 •		การสร้างอตัลกัษณ์ให้สนิค้าและบรกิารของตวัเอง	 มคีวามโดดเด่นทีช่ดัเจน	 เป็นทีจ่ดจ�า	 และ 

	 	 สนใจของลกูค้า

	 •		การใช้บรกิารจากหน่วยงานภาครฐั	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การวจิยัและพฒันา	การพฒันาผลติภณัฑ์ 

	 	 ต่างๆ		ด้านบรรจภุณัฑ์	ช่องทางการตลาด

	 •		การบรหิารจดัการทีด่ด้ีานทรพัยากร	และบคุลากร

	 •		การวาง	Position	ทางการตลาดทีช่ดัเจน	ส�าหรบัสนิค้าหรอืบรกิารของตน

 7.1.5 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ
 

	 •	 ปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 ทั้งภายในพื้นที่	 และจากภายนอกพื้นที่	 (ผู ้ค้ารายใหญ่	 

	 	 โมเดร์ินเทรด	รวมไปถงึ	จากต่างประเทศ)

	 •	 ปัจจยัทางการเมอืง	ทีท่�าให้กระแสการท่องเทีย่วในภาคเหนอืลดน้อยลง	มนีกัท่องเทีย่วเข้ามา 

	 	 ในพืน้ทีน้่อยลง	ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ

	 •		สภาพภมูอิากาศทีร้่อนขึน้	ส่งผลกระทบต่อพชืผลทางการเกษตร	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพชืผกัผลไม้ 

	 	 เมอืงหนาว	ท�าให้ต้องมกีารดแูลมากขึน้	ต้นทนุสงูขึน้	ในขณะทีอ่�านาจการก�าหนดราคาเป็นของ 

	 	 ตลาดในกรงุเทพฯ	เป็นส�าคญั

	 •	 สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว	 เช่น	 สภาพหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่	 

	 	 เป็นต้น

	 •	 การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต	 เป็น 

	 	 ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้	SMEs	 สามารถพัฒนาสินค้าได้ตามมาตรฐานและความต้องการของ 

	 	 ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป

	 •	 การได้รบัการสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิด้านการตลาด	ท�าให้	SMEs	และวสิาหกจิชมุชน	สามารถ 

	 	 ขยายพืน้ทีก่ารตลาดและน�าเสนอสนิค้าและบรกิารไปในผูบ้รโิภควงกว้างได้มากขึน้

 7.1.6 ภาพอนาคต และความคาดหวงั 
 

	 •		SMEs	 สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 มีทิศทางชัดเจนและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

	 	 สงัคมและมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่		

	 •	แต่เดิมนั้นจังหวัดทางภาคเหนือสามารถสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวได้โดยการผูกโยงกับ 



สรุปผลการศึกษา SMEs ประเทศไทย: บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

7-7

	 	 วัฒนธรรมล้านนา	 แต่ในระยะหลังที่มีการมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยละทิ้งการให้ความ 

	 	 ส�าคญักบัด้านวฒันธรรม	ท�าให้กระแสความนยิมลดลงไป	เพราะขาดเอกลกัษณ์หรอือตัลกัษณ์ 

	 	 ทีส่�าคญัทีแ่ตกต่างจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ	

	 •	การสบืทอดหรอืรกัษาเอกลกัษณ์ท้องถิน่	ความเป็นล้านนา	และได้น�าเสนอในรปูแบบสนิค้าหรอื 

	 	 บรกิาร	 ไปพร้อมกบัการพฒันาสนิค้าและบรกิารในรปูแบบต่างๆ	 ซึง่จะเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ 

	 	 ให้กบัผูป้ระกอบการต่างๆ	ของภาคเหนอื	และเป็นจดุขายทีส่�าคญัในสถานการณ์ทีต้่องแข่งขนั 

	 	 กบัสนิค้าและบรกิารจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ

	 •	ผูป้ระกอบการ	SMEs	คาดหวงัในการที	่SMEs	จะสามารถเข้าถงึช่องทางการตลาดได้มากขึน้	 

	 	 มพีืน้ทีก่ารค้ามากขึน้หรอืได้รบัโอกาสทางการตลาดเพิม่ขึน้	เพือ่จะสามารถน�าเสนอสนิค้าให้กบั 

	 	 ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้	 มีพันธมิตรในทางการค้าในต่างพื้นที่	 เพื่อจะสามารถขยายพื้นที่ 

	 	 การค้าออกไปในจงัหวดัอืน่ๆ	

	 •	การจดัระเบยีบในเรือ่งการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ	เพือ่รกัษาแหล่งท่องเทีย่ว	และสร้างประโยชน์ 

	 	 ให้คนในพืน้ทีน่ัน้ๆ	

	 •	การจดัระบบระเบยีบด้านแรงงานต่างด้าว	ทีแ่ก้ปัญหาทัง้ระบบ

 7.1.7 กรณศีกึษา SMEs ทีม่บีทบาทในพืน้ทีภ่าคเหนอื

 ปางช้างแม่สา  

	 (คณุพชียะ	กลัมาพจิติร	:	Assisstant	to	Managing	Director	ทีต่ัง้	101	หมูท่ี	่9	ต�าบลแม่แรม	

อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่		www.maesaeelephantcamp.com	,	www.gallerymaesa.com)

“ปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รบัมาตรฐาน ISO 9001 เป็นบ้านหลงัใหญ่ทีช้่างหลายเชอืกอยูร่่วมกนั

กบัควาญช้างด้วยความรกัและความกลมเกลยีว”

	 “ปางช้างแม่สา”	 ถือเป็นปางช้างที่มีจ�านวนช้างมากที่สุดในภาคเหนือด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดม

สมบรูณ์ในเขตพืน้ทีห่บุเขาแม่สา		มกีารแสดงของช้างทีส่ร้างความประทบัใจกบัความสามารถและพรสวรรค์

ของช้างไทยที่ได้รบัการฝึกมาอย่างด	ี เพือ่ให้ผูม้าเยีย่มชมได้รกัช้าง	 เข้าใจวถิแีห่งการเลีย้งช้าง	และร่วมกนั

อนรุกัษ์และสบืสายพนัธุช้์างต่อไป

 กว่าจะเป็นวนันีข้องปางช้างแม่สา

	 ในอดตีเชยีงใหม่ไม่มช้ีางทีเ่ป็นช้างป่า	แต่มช้ีางทีน่�ามาใช้งานในการลากซงุเนือ่งจากช่วงเวลานัน้

เชยีงใหม่ให้สมัปทานไม้	จงึมปีางช้างเกดิขึน้อยูห่ลายที	่แต่ต่อมาเมือ่การใช้ช้างในการลากซงุเริม่หายไป	และ

มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาในเชยีงใหม่มากขึน้	จงึได้เกดิมกีารท�าปางช้างเพือ่การท่องเทีย่ว	โดยคณุชชูาต	ิกลัมา

พจิติร	ได้ก่อตัง้ปางช้างแม่สาขึน้เมือ่วนัที	่8	เมษายน	2519		โดยเริม่จากการขอเช่าพืน้ทีจ่�านวน	30	ไร่เศษ	

บรเิวณหมูบ้่านแม่แมะ	จากกองพนัสตัว์ต่าง	ซึง่เคยเป็นปางช้างเก่าอยูแ่ล้ว	เป็นพืน้ทีป่่าอดุมสมบรูณ์ทีอ่ยูต่ดิ

กบัล�าน�า้แม่สา	และได้ขอเช่าช้างจากคนกะเหรีย่งทีอ่�าเภอสะเมงิจ�านวน	5-6	เชอืก	โดยการแสดงในช่วงแรก

1-7
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จะเป็นการแสดงเน้นทีก่ารลากซงุ	งดัซงุ	ต่อมาในระยะหลงัถงึได้มกีารเพิม่การแสดงอืน่ๆ	ที่ให้ความสนกุสนาน	

เช่น	การให้ช้างเตะฟตุบอล	วาดรปู	เต้นร�าตามจงัหวะดนตร	ีเป็นต้น		ในอดตีปางช้างอ�าเภอแม่รมิจะมเีพยีง

สองแห่ง	คอื	ปางช้างแม่สาและปางช้างโป่งแยง	ในช่วงแรกการเดนิทางค่อนข้างล�าบาก	เนือ่งจากถนนยงัคง

เป็นดนิลกูรงั	ต้องให้รถบสัจอดไว้ถนนด้านล่างแล้วจงึใช้รถเลก็พานกัท่องเทีย่วขึน้มาชม	

	 จนถงึปัจจบุนั	ปางช้างแม่สาได้ท�าการซือ้ช้างจากทีต่่างๆ	มาเพือ่ท�าการฝึกและพฒันาทกัษะต่างๆ	

และมีช้างอยู่ทั้งหมดถึง	71	 เชือก	 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถของช้างไทยเหล่านี้ให้แก่ 

นกัท่องเทีย่วผูท้ีห่ลงเสน่ห์ในความน่ารกัของช้างและหวงัว่านกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนจะเกดิความรกัและตระหนกั

ในคณุค่าของช้างไทย			มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าเสนอปางช้างยคุใหม่ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถสมัผสัได้ถงึการดแูล

เอาใจใส่ทีด่ต่ีอช้างทกุเชอืกและมคีวามมัน่ใจว่าช้างทกุเชอืกอยูอ่ย่างอิม่ท้องและมคีวามสขุ	

 จดุเด่นและปัจจยัความส�าเรจ็

	 นกัท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชมปางช้างจะมทีัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างประเทศ		โดยมลีกัษณะ

ทัง้แบบเดนิทางมาเองและมาเป็นหมูค่ณะ	โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิ	ภายในปางช้างจะจดับรกิาร

ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว		ออกเป็น	4	ส่วนใหญ่ๆ	ประกอบไปด้วย	การแสดงช้าง	นัง่ช้าง		เนร์ิสเซอรีช้่าง	และ 

หอนทิรรศการทีแ่สดงผลงานภาพวาดของช้าง	

	 นักท่องเที่ยวไทยมักจะมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว	 แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาตลอดทั้งปี	 โดย

เฉพาะชาวจนี	ฤดฝูนจะเป็นนกัท่องเทีย่วจากอาหรบั	ส่วนคนอเมรกินัจะมาในช่วง	High	Season	ประมาณ

เดอืนตลุาคม	ถงึ	กมุภาพนัธ์		

	 ปัจจบุนัมกีารท�าการตลาดต่างประเทศ	คอื	ไปร่วมในงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

งานทีท่างการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจดัขึน้ในต่างประเทศ	หรอืงานส่งเสรมิการขายต่างๆ	ทีม่กีารจดัประจ�า

ในแต่ละประเทศ	เช่น	งาน	International	Travel	Mart	ในเดอืนมนีาคมทีเ่บอร์ลนิ	และงาน	World	Travel	Mart		

ในราวเดอืนพฤศจกิายน	ของทกุปี	โดยจะมกีารวางแผนงานล่วงหน้า	ทัง้ก�าหนดการ	ค่าใช้จ่าย	และผลทีค่าด

ว่าจะได้รบั	 กลุม่ลกูค้าทีม่าท่องเทีย่วจะคละกนัไปแล้วแต่ฤดกูาล	 ถ้าเป็นโปรแกรมทวัร์ทีต้่องการดชู้าง	 หรอื	

Shopping	 จะมาที่ปางช้างแม่สา	 แต่ถ้าต้องการล่องแพจะไปที่แม่แตง	 ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า	 

ทีผ่่านมามนีกัท่องเทีย่วไทยมาช่วยเยอะในช่วงเทศกาลวนัหยดุต่างๆ	เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตลิดลงไป

มากจากผลกระทบทางเศรษฐกจิ	

 

 การบรหิารจดัการปางช้างแม่สา 

	 เนือ่งจากปางช้างแต่ละแห่งในเชยีงใหม่มจีดุขายทีม่คีวามแตกต่างกนั	 ปางช้างแม่สาไม่ได้ถงึขัน้

เป็นผูน้�า	 แต่คดิว่าจะท�าให้เป็นมาตรฐานให้เสมอต้นเสมอปลายไปตลอด	 จงึเป็นเหตผุลทีน่�าระบบมาตรฐาน

ต่างๆ	 เข้ามาใช้เพือ่ควบคมุคณุภาพของปางช้าง	 ให้มกีารพฒันาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	 ปัจจบุนัปางช้างแม่สาได้รบั

มาตรฐาน	ISO	9001	Version	2000	จากที่ใช้ระบบการจดัการแบบครอบครวัแต่เดมิ	ได้น�าระบบมาตรฐาน
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เข้ามาเพือ่ช่วยควบคมุระบบการจดัการอกีระดบัหนึง่	และเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการท�างานด้วย	โดยได้มี

การท�าความเข้าใจกบัพนกังาน		และในอนาคตจะท�าระบบ	ISO	18000	เป็นเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยักบั

นกัท่องเทีย่ว	ซึง่จะเป็นการก�าหนดขัน้ตอนต่างๆ	เกีย่วกบัความปลอดภยั	เช่น	การขึน้ช้างอย่างไรให้ปลอดภยั	

การให้อาหารช้าง	ควรจะมรีะยะห่างเท่าไหร่	และถ้าเกดิเหตฉุกุเฉนิจะมขีัน้ตอนจดัการอย่างไร	

	 การท�ามาตรฐาน	ISO	ยงัมส่ีวนช่วยในเรือ่งของการควบคณุภาพสิง่แวดล้อมโดยรอบ	 เช่น	การ

ควบคุมคุณภาพน�้า	 จะมีการตรวจสอบโดยการวัดค่าต้นน�้า	 และปลายน�้า	 เพราะคนที่อยู่ต้นน�้าจริงๆ	 คือ 

ชาวเขาที่ปลูกพืช	 ก่อนที่ช้างจะลงน�้าจะมีโรงอาบน�้าให้ก่อน	 ให้ขับถ่ายก่อนหนึ่งครั้งแล้วหากมีการขับถ่าย 

ลงในแม่น�า้จะมพีนกังานคอยตกัเอาออกไป	และมลูช้างที่ได้กม็มีลูค่าช่วยสร้างรายได้ให้กบัปาง	คอื	สามารถ 

น�ามาท�าเป็นกระดาษ	 หรือกรอบรูปได้	 นอกจากนี้	 ยังมีการควบคุมจัดการทรัพยากรป่าควบคู่กับการ 

ท�ามาตรฐาน	ISO	ด้วย

	 ธุรกิจที่ท�าอยู่ตอนนี้เป็นธุรกิจในครอบครัว	 การสืบทอดกิจการจะเป็นการสืบสานรุ่นต่อรุ่น	 โดย

ปัจจบุนัรุน่ลกูแต่ละคนจะดแูลในส่วนทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสม	

	 พนกังานของปางช้างมทีัง้หมด	220	 คน	 ควาญช้าง	85	 คน	 พนกังานทัว่ไปประมาณ	60	 คน	 

การจ้างงานส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ได้มีการจัดการแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ	 ฝ่ายบริหาร	 อาจารย์	 ควาญ	 

ฝ่ายบรกิาร	 ฝ่ายอาหาร	 ฝ่ายช่างซ่อมบ�ารงุ	 มช้ีางใหญ่	 ช้างเลก็	 ฯลฯ	 ทางปางช้างได้มกีารพฒันาเทคนคิ	

คดิค้นกจิกรรมใหม่ๆ	ร่วมกนั	มกีารตรวจสอบความเป็นมาตรฐานอยูเ่สมอ

 

 กจิกรรมต่างๆ ของปางช้าง ทีส่�าคญัได้แก่ 

 ศลิปินช้าง	จากอดตีทีเ่คยโชว์เพยีงแค่ช้างงดัไม้	ก็ได้มกีารแสดงถงึความสามารถของช้างเพิม่ขึน้	

เช่น	เล่นดนตร	ีวาดรปู	ในการฝึกช้างแต่ละเชอืกจะใช้เวลาค่อนข้างนานขึน้อยูก่บัช้าง	เช่น	ช้างวาดรปูใช้เวลา

ฝึกไม่ต�า่กว่า	2	ปี	ช้างแต่ละเชอืกจะวาดรปูได้แตกต่างกนัไป	ขึน้อยูก่บัอารมณ์และความรูส้กึ	โดยเริม่แรกจะ

สอนให้ภาพเดยีวก่อน	แต่กส็ามารถท�าได้หลายภาพ	ช้างทีว่าดรปูได้จะม	ี17	เชอืก	จะสบัเปลีย่นหมนุเวยีน

กันในการโชว์แต่ละครั้ง	 จุดเริ่มของกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้	 คือการสังเกตว่าช้างสามารถท�าอะไรได้บ้าง	 

จากการสงัเกตว่าช้างใช้งวงในการจบัเหมอืนมอื	 เพราะฉะนัน้การจบัพูก่นักน่็าจะสามารถท�าได้	 แต่ก่อนทีจ่ะ

เริ่มท�าก็ได้ออกไปดูงานแสดงของช้างที่ศูนยอ์นุรักษ์ช้างไทย	 จังหวัดล�าปาง	 ซึ่งทางศูนย์ก็ฝึกให้ช้างวาดรูป

เช่นกนั	แล้วจงึมาปรบัใช้	

	 การจดัแต่ละกจิกรรมต้องสอบถามควาญช้างว่าช้างสามารถท�าได้หรอืไม่	 ไม่ใช่การบงัคบั	 อย่าง

เช่น	การวาดรปูจะบงัคบัให้ช้างท�าไม่ได้จะต้องสงัเกตไปเรือ่ยๆ	จากทฤษฎทีีว่่าช้างไม่เหน็ส	ีดงันัน้ควาญช้าง

จะเป็นคนก�าหนดส	ีแต่ช้างจะเป็นผูก้�าหนดขัน้ตอนเองในแต่ละภาพ	เป็นการเรยีนรูร่้วมกนัและเข้าใจกนัระหว่าง

ควาญและช้าง	หากเปลีย่นควาญ	ภาพกจ็ะเปลีย่นไปเช่นกนั	
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 กิจกรรมบ้านควาญช้าง	 เนื่องจากข้อจ�ากัดของสถานที่	 ไม่สามารถท�ากิจกรรมประเภทล่องแพ

อย่างที่อื่นได้	 ทางทีมงานจึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมขึ้นมาใหม่คือ	 การเอานักท่องเที่ยวมาฝึกเป็นควาญช้าง	

เรยีนรูว้ธิกีารดแูลและเลีย้งช้าง	ว่ากนิอย่างไร	ขีอ่ย่างไร	และบงัคบัอย่างไร	เคลด็ลบัของการเป็นควาญช้างที่

ดี	 	 โดยการสอนให้สื่อสารกับช้างทั้งโดยภาษากายและภาษาพูด	 มีหลักสูตรคอร์สควาญช้างเบื้องต้นตั้งแต่		

1-	3	วนั	แต่จะไม่ให้เกนิ	3	วนั	เพราะลกูค้าจะรบัไม่ไหว	เป็นกจิกรรมใหม่ทีเ่ริม่ขึน้	ได้ประมาณ	5-6	ปี	ซึง่

นอกจากเป็นกจิกรรมใหม่ให้นกัท่องเทีย่วแล้ว	ยงัเป็นประโยชน์ในการท�าให้นกัท่องเทีย่วได้รกัช้างและรูจ้กัการ

ดแูลช้างมากขึน้ด้วย

 โครงการสืบสายพันธุ์ช้าง	 ปางช้างแม่สาได้ร่วมมือกับคณะสัตว์แพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	 จังหวัดล�าปาง	 จัดท�าโครงการสืบสายพันธุ์ช้าง	 เริ่ม

ประมาณปี	2537	วตัถปุระสงค์หลกัอยู	่2	อย่างคอื	การท�าให้ประชากรช้างทีม่อียู่ในปัจจบุนัคงสภาพจ�านวน

ให้ได้ยาวนานทีส่ดุ	และการเพิม่ประชากรของช้างในอนาคต	โครงการนีช่้วยในการแก้ไขปัญหาข้อจ�ากดัของ

การผสมพันธุ์ของช้างทั้งด้วยการผสมเทียมแบบเดิมคือ	 ใช้น�้าเชื้อสดและการใช้น�้าเชื้อแช่แข็ง	 ซึ่งทุกวันนี้	 

ทางปางช้างก็ได้พยายามทีจ่ะสือ่สารให้นกัท่องเทีย่วได้เข้าใจว่าการน�าช้างมาอยู่ในปางช้างนัน้	มกีารบรหิาร

จดัการ	และสภาพป่าธรรมชาติในปัจจบุนัไม่เอือ้อ�านวยให้ช้างเข้าไปใช้ชวีติอยูไ่ด้		

 การบรหิารจดัการช้าง 

	 ปัจจบุนัปางช้างแม่สามช้ีางจ�านวน	71	เชอืก	แต่ช้างทีส่ามารถจะผสมได้มเีพยีง	20	เชอืก	รวม

ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยี	ช้างเลก็ที่ใช้แสดงส่วนใหญ่เกดิในปาง	ในอนาคตจะมปัีญหาเรือ่งวยัทีห่่างกนัค่อนข้างมาก	

ปกติช้างที่สามารถพานักท่องเที่ยวไปเดินจะมีอายุประมาณ	20	 ปีขึ้นไป	 ขึ้นอยู่กับขนาดของช้าง	 เพราะ 

ช้างใหญ่โดยทัว่ไปจะรบัน�า้หนกับนหลงัได้ประมาณ	200	กโิล	ขณะทีช้่างเลก็ทีม่อียูอ่ายเุพยีง	10	ปี	จะใช้เป็น

ตัวแทนช้างที่จะแก่ไป	 ปัจจุบันช้างที่สามารถน�ามาใส่แหย่งจะมีจ�านวนน้อย	 และช้างที่ก�าลังจะเกษียณ 

มปีระมาณ	3	เชอืก	อายปุระมาณ	65	ปี	

	 ในการคัดเลือกช้างที่จะซื้อเพิ่มแต่ละครั้งจะน�าควาญช้างที่เก่าแก่ของปางและหมอช้างไปดูว่า

สขุภาพเป็นอย่างไร	ทีส่�าคญัต้องดทูีส่ภาวะจติใจด้วย	เนือ่งจากช้างแต่ละเชอืกจะมนีสิยัทีแ่ตกต่างกนัไปดงันัน้

การทีจ่ะเอาตวัใหม่เข้ามาแล้วนสิยัไม่ดี	 กจ็ะป่วนตวัทีด่ีๆ 	 กลายเป็นไม่ดไีด้	 และต้องให้ควาญช้างไปอยูด้่วย

เพือ่ศกึษาดพูฤตกิรรมก่อนเป็นระยะเวลาหนึง่	

	 อาหารช้างส่วนใหญ่จะหาได้ในจงัหวดั	 ทีป่ลกูเองจะมเีพยีงส่วนน้อย	 เพราะปลกูไม่ทนั	 ไม่เพยีง

พอต่อช้างทัง้ปาง	ซึง่ทางปางจะมคีนงานส�าหรบัตดัหญ้า	เนือ่งจากช้าง	1	เชอืกจะกนิอาหารประมาณ	10%	

ของน�า้หนกัตวั	ส่วนใหญ่หญ้าที่ใช้จะเป็นหญ้าใบแหลม	ใบไผ่	เนเปียร์	บาน่า	กล้วยกบัอ้อยจะใช้เป็นอาหาร

เสรมิเท่านัน้	กนิมากจะท�าให้ช้างอ้วน	และถ้าอ้วนมากเกนิไปกจ็ะตกมนัได้	หากช่วงไหนมปัีญหาเรือ่งความ

แห้งแล้ง	 ก็ต้องสลับกับหญ้าแห้ง	 คือใช้หญ้าม้าที่อัดเป็นฟ่อนๆ	 หญ้าที่ตัดมาเป็นอาหารคือหญ้าที่ขึ้นเอง

ธรรมชาต	ิเช่น	ตามข้างทาง	หรอืตามไร่นา	หญ้าที่ใช้ในปัจจบุนัถอืว่าเพยีงพอเนือ่งจากเชยีงใหม่ยงัคงมพีืน้ที่

ป่าเยอะและพื้นที่รอบเมืองยังมีพื้นที่นาว่างเปล่า	 แต่ไม่ได้จ้างปลูกเพราะไม่มั่นใจว่าหญ้าที่จ้างปลูกจะมี 

สารเคมหีรอืไม่		
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	 ปกตช้ิางจะกนิมากกว่าท�างานจงึท�าให้ทางปางปิดให้เข้าชมประมาณบ่าย	3	โมง	เนือ่งจากต้องการ

ให้ช้างได้พกัผ่อน	ทกุวนันีท้ีป่างมช้ีางมาก	ดงันัน้จงึสามารถน�าออกมาสบัเปลีย่นกนัได้	เช่น	วนันี้ใช้	30	เชอืก	

พรุง่นี้ใช้กลุม่ทีเ่หลอืสบัเปลีย่นกนัเพือ่จะไม่ให้ท�างานหนกัมากเกนิไป	จะได้ไม่มโีรคภยัไข้เจบ็	ดงันัน้กจิกรรม

ต่างๆ	จงึสามารถเพิม่ได้ตามก�าลงัของช้างทีม่	ีไม่ได้เป็นการเพิม่ภาระงานให้กบัช้างแต่อย่างใด		ในอนาคต

ได้มองหาท�าเลทีจ่ะเอาช้างทีท่�างานไม่ได้	และทางปางไม่ต้องการขายจะเกบ็ไว้และดแูลเขามชีวีติต่อไปจนกว่า

จะล้ม		

 

 การบรหิารความรู้

	 ที่ปางช้างแม่สาได้จัดตั้งหอความรู้ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับช้าง	 แต่ถือว่ายังไม่ทั้งหมดเนื่องจากผู้

บริหารเองปัจจุบันก็ยังคงต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา	 ความรู้หรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับช้างที่ส่งต่อกันมานั้นเดิม

เรยีกว่าครบูา	แต่ความรูเ้กีย่วกบัช้างแบบโบราณนีจ้ะเริม่ลดลงเนือ่งจากในปัจจบุนัไม่สามารถขึน้เป็นครบูาได้

เพราะไม่มช้ีางป่าให้คล้อง	ส�าหรบัความรูท้ีส่่งผ่านรุน่ต่อรุน่	ยงัคงมบ้ีางแต่จะไม่ทัง้หมด

	 ในปัจจบุนัจะมกีารใช้ภมูปัิญญาดัง้เดมิ	ไม่ว่าจะในการรกัษาหรอืดแูลช้าง	ควบคูไ่ปกบัความรูส้มยั

ใหม่	ซึง่ได้มนีกัศกึษาจากคณะสตัวแพทย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้เข้ามาฝึกงานทีป่างช้างและได้น�า

ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ในปางช้างไปใช้และท�างานในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	 หรือตามปางอื่นๆ	 ด้วย	 เพราะ

สตัวแพทย์ทีจ่บมาส่วนใหญ่จะเรยีนเน้นไปทางสตัว์เลก็	ไม่มหีลกัสตูรเฉพาะเรือ่งช้างเนือ่งมาจากองค์ประกอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับช้างยังน้อย	 ดังนั้น	 จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัและอาจารย์ในปางช้าง	

	 ทางปางช้างยงัคงสบืสานประเพณดีัง้เดมิ	พธิกีรรมเกีย่วกบัวนัช้างไทยซึง่ได้จดัมา	11	ปี	ซึง่ตรง

กบัวนัที	่13	มนีาคมของทกุปี	ทางปางช้างพยายามจะให้เดก็เยาวชนรุน่ใหม่ได้เข้าใจถงึการดแูลทีถ่กูต้อง	มี

ความเข้าใจทีถ่กูต้องว่าช้างมกีารดแูลอย่างไร	อยูอ่ย่างไร	และมนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มาช่วย

จดักจิกรรมให้กบัเดก็เยาวชนในพืน้ทีท่กุปี

 ความคาดหวงัในอนาคต

	 เรือ่งของกจิกรรม	ได้มกีารหารอืกบัสวนพฤกษศาสตร์ว่าน่าจะร่วมมอืกนัท�าเป็นเส้นทางท่องเทีย่ว

นัง่ช้างให้เดนิไปถงึสวนพฤกษ์	ใช้เวลาประมาณ	1	ชัว่โมง	แล้วนกัท่องเทีย่วไปท�ากจิกรรมต่อทีส่วนพฤกษ์

	 ในขณะเดียวกันทางปางช้างได้มีการสร้างสถานที่พักของช้างไม่ไกลจากที่ปาง	 เพราะปัจจุบันนี้

ทางปางได้น�าช้างไปไว้ในพืน้ทีป่่าบรเิวณด้านหลงั	ซึง่ใกล้กบัชมุชนแล้วมปัีญหาเพราะบางครัง้ช้างหลดุเข้าไป

ในหมูบ้่าน	ซึง่ตอนนีพ้ยายามจดัให้มบ้ีานส�าหรบัช้างอย่างน้อยประมาณ	40	หลงั	ทีม่หีลงัคาให้เขาสามารถ

เข้าไปนอนได้	อาจจะสลบัอยู่ในป่า	3	วนั	อยูท่ีพ่กั	4	วนั	เพือ่ลดปัญหาการอยูป่่าและเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่	ีและ

ได้รบัการดแูลทีท่ัว่ถงึด้วย



7-12

7.2 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 7.2.1 ศกัยภาพเชงิพืน้ทีแ่ละทศิทางในการพฒันา

	 จากกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค	โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต	ิ(สศช.)	ในปี	2551	ได้ก�าหนดให้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมบีทบาททีส่�าคญัดงันี้

 1. การเป็นฐานการผลติพชือาหารและพชืพลงังานทดแทนของประเทศ	พืน้ทีต่อนกลางและตอน

ล่างของภาคที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวหอมมะลิ	 ได้แก่	 พื้นที่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้	 และพื้นที่บริเวณ 

ทุง่สมัฤทธิ์	 ซึง่จะต้องเน้นการผลติทีเ่พิม่คณุภาพสนิคา้เพือ่การส่งออก	 และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอยา่ง 

ต่อเนือ่งจรงิจงั	ส่วนพชืพลงังานทดแทนควรเน้นในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งวตัถดุบิเดมิ	ได้แก่	กลุม่จงัหวดันครราชสมีา	

กลุม่จงัหวดัขอนแก่น	และกลุม่จงัหวดัอดุรธานี

 2. การเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมอาหารและเอทานอลของประเทศ	 พบว่าพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

ได้แก่	นครราชสมีา	ขอนแก่น	และกาฬสนิธุ	์โดยสนบัสนนุการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติวตัถดุบิให้เพยีง

พอกบัความต้องการของโรงงานเอทานอลทีเ่พิม่ขึน้	และความต้องการของตลาดอตุสาหกรรมเดมิ

 3. การเป็นประตกูารค้าการท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัอนิโดจนีโดยพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ	 ได้แก่	จงัหวดั

หนองคาย	จงัหวดันครพนม	จงัหวดัมกุดาหาร	และจงัหวดัอบุลราชธาน	ีโดยการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก

ในเมอืงชายแดนหลกั	(มกุดาหาร	นครพนม	หนองคาย	อบุลราชธาน)ี	 เพือ่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นฐานการบรกิาร

และอ�านวยความสะดวกทัง้ด้านการค้าการลงทนุและการท่องเทีย่วในกลุม่อนภุาคลุม่น�า้โขง

 4. การเป็นแหล่งท่องเทีย่วศกึษาทางโบราณคด ีอารยธรรมขอม และยคุก่อนประวตัศิาสตร์	โดย

พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ	 ได้แก่	 กลุม่อสีานตอนกลาง	 และกลุม่อสีานตอนลา่ง	 โดยการพฒันาคณุภาพของแหลง่ 

ท่องเทีย่ว	 สิง่อ�านวยความสะดวก	 และบรกิารทีเ่กีย่วข้องทีอ่ยูต่ามแนวเส้นทางจงัหวดันครราชสมีา	 บรุรีมัย์	

สรุนิทร์	และศรสีะเกษ	ทีม่ปีราสาทขอมตัง้อยู	่ได้แก่	ปราสาทหนิพมิาย	ปราสาทเขาพนมรุง้	ปราสาทเมอืงต�า่	

ปราสาทตาเมือนทม	 ตาเมือนโอด	 และปราสาทเขาพระวิหาร	 และพัฒนาใหจังหวัดบุรีรัมย์	 และจังหวัด

นครราชสมีา	เป็นเมอืงศนูย์กลางเช่นเดยีวกบัแหล่งท่องเทีย่วในยคุก่อนประวตัศิาสตร์	(ซากไดโนเสาร์	ชมุชน

โบราณอารยธรรม		บ้านเชยีง)	ในกลุม่จงัหวดัขอนแก่น	กาฬสนิธุ	์และอดุรธานี
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	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่ง

ถอืว่าเป็นภาคทีม่กีารพึง่พาการเกษตรสงู	เป็นแหล่งปลกูข้าวหอมมะลทิีส่�าคญั	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การมที�าเล

ที่ตั้งกลางกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงและมีบริการพื้นฐานดี	 จึงเอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือ 

ทางด้านการค้า	การลงทนุ	และการท่องเทีย่วกบัประเทศเพือ่นบ้าน	การก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจงึมกีารก�าหนดไว้	4	ยทุธศาสตร์	ตามรายงานฉบบัสมบรูณ์กรอบยทุธศาสตร์

การพฒันาภาค	โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ในปี	2551	ดงันี้

 ยทุธศาสตร์ที ่1 การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิ	โดยมเีป้าประสงค์เพือ่ให้การผลติทัง้

ภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	 และบริการของภาคมีมูลค่ามากขึ้นและขยายตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับประเทศ	 

สามารถสร้างงานและรายได้ให้เกิดขึ้นในภาคและบรรเทาปัญหาความแตกต่างด้านรายได้และการอพยพ

แรงงาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้มี 

สขุภาวะดทีัง้ในด้านร่างกาย	จติใจ	และสตปัิญญา	รวมทัง้ยงัสามารถรอบรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง	สามารถ 

ด�ารงชพีได้อย่างมคีณุภาพ	และเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าเป็นพลงัทางเศรษฐกจิของภาค

 ยทุธศาสตร์ที ่3  การสร้างสงัคมและเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแขง็	โดยมเีป้าประสงค์เพือ่สร้างความ

มัน่คงด้านอาหาร	แก้ปัญหาความยากจน	หนีส้นิ	และการออมของครวัเรอืน	มสีมัมาชพีทีม่ัน่คง	สามารถพึง่

ตนเองและดแูลครอบครวัได้อย่างอบอุน่

 ยทุธศาสตร์ที ่4  การฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้สมบรูณ์ โดยมเีป้าประประสงค์เพือ่

ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติให้กลบัมาชุม่ชืน้	ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ดนิ	น�า้	

และป่าไม้ทีม่กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ
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 7.2.2 บทบาทของ SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

 ด้านเศรษฐกจิ

 1. การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	และยงัส่งผลต่อการขยายตวัของอตัราการเจรญิเตบิโตของผูป้ระกอบการ	SMEs	ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยเฉพาะในพืน้ที	่3	กลุม่จงัหวดัทีด่�าเนนิการศกึษา	ได้แก่	กลุม่จงัหวดัขอนแก่น	กลุม่

จงัหวดัอดุรธาน	ีและกลุม่จงัหวดัสรุนิทร์	พบว่ายงัคงมกีารเตบิโตโดยเฉพาะในสาขาธรุกจิส�าคญัและโดดเด่น

รวม	8	กลุม่	ดงันี้

	 •	กลุม่ธรุกจิการท่องเทีย่วและการจดัประชมุสมัมนา	

	 •	กลุม่ธรุกจิการศกึษา	ธรุกจิการบรกิารด้านการแพทย์และสขุภาพ

	 •	กลุ่มธุรกิจด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 โดยเฉพาะในส่วนที่ 

	 	 ผูป้ระกอบการ	SMEs	 สามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในลกัษณะของการเป็น	Sub-contractor	 ใน 

	 	 โครงการขนาดใหญ่	และเป็นผูร้บัจ้างส�าหรบัโครงการขนาดเลก็

	 •	กลุม่ธรุกจิการค้าชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้าน	

	 •		กลุม่ธรุกจิการผลติ	การค้า	และบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	คอมพวิเตอร์	การสือ่สาร	และ 

	 	 สนิค้าประเภทอเิลก็ทรอนกิส์

	 •	กลุม่สนิค้าภมูปัิญญาดัง้เดมิและพืน้ถิน่ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยเฉาพะในรายผลติภณัฑ์ 

	 	 มกีารผนวกความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ	และการพฒันารปูแบบสนิค้าให้มคีวามทนัสมยั

	 •		กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 และการผลิตทางการเกษตร	 โดยเฉพาะธุรกิจด้านเกษตร 

	 	 ปลอดสารพษิและเกษตรอนิทรย์ี

	 •	กลุม่ธรุกจิการค้าปลกี	ค้าส่ง	ในสนิค้าประเภทอปุโภคและบรโิภค

	 โดยในการประกอบการธรุกจินัน้	มทีัง้การใช้แรงงานในพืน้ที	่ซึง่ค่าจ้างแรงงานยงัไม่สงูนกั	และมี 

บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาจ�านวนมากในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 และบางส่วนมี

การใช้แรงงานต่างด้าว

 2. ความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิทีด่กีบัประเทศเพือ่นบ้าน

	 ในด้านความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิกบักลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน	พบว่าผูป้ระกอบการ	SMEs	มคีวาม

เชือ่มโยงตัง้แต่ความสมัพนัธ์ในระดบัท้องถิน่	ชมุชน	เศรษฐกจิ	จนกระทัง่ขยายเครอืข่ายเชือ่มโยงกบัประเทศ

เพือ่นบ้านได้เป็นอย่างด	ีไม่ว่าจะประเทศลาว	ประเทศกมัพชูา	รวมไปถงึประเทศเวยีดนาม	เพราะความจ�าเป็น

ต้องพึง่พากนัและกนัในทางเศรษฐกจิ	ทัง้ยงัมคีวามสมัพนัธ์ในทางชาตพินัธุแ์ละความคล้ายคลงึทางวฒันธรรม

ผนวกรวมอยูด้่วย
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 ด้านสงัคมและวฒันธรรม

 1. ความเป็น “สงัคมเกษตรกรรมเดมิ” 

	 ความเป็นสังคมเกษตรเดิมท�าให้สังคมมีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกัน	 แม้ว่าในปัจจุบัน

โครงสร้างทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจะเปลีย่นแปลงจากฐานเกษตรกรรม	เข้าสูภ่าคการผลติ

อุตสาหกรรม	 และภาคการค้าและภาคบริการ	 แต่จุดแข็งและปัจจัยความส�าเร็จยังคงขึ้นอยู่กับ	 “ความเป็น 

เพื่อนฝูง	 พี่น้อง	 คนรู้จัก”	 ยังมีสายใยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการกับลูกจ้างที่เหนียวแน่นกว่า 

นายจ้าง-ลกูจ้าง	 ยงัคงมลีกัษณะทีเ่อือ้อาทรต่อกนั	 โดยเฉพาะการสร้าง	 รกัษาและขยายฐานลกูค้า	 รวมทัง้

อาศยัการพึง่พาทางสงัคมอยูม่าก	

 2. ลกัษณะเฉพาะของ “คนอสีาน” บคุลกิ ชาตพินัธุ ์ภาษาและอืน่ๆ

	 บคุลกิเฉพาะทีส่นกุสนานเฮฮา	รกัเพือ่นรกักลุม่	ซือ่สตัย์ต่อคนทีพ่ึง่พากนั	รวมทัง้มคีวามยดืหยุน่

และสามารถปรบัตวัได้ดขีองคนอสีาน	อกีทัง้กระแสความรกัและภาคภมูิใจในท้องถิน่เกดิขึน้และเตบิโตต่อเนือ่ง	

ลกัษณะเด่นเหล่านีท้�าให้คนอสีานสมยัปัจจบุนัทีเ่ตบิโตขึน้และได้รบัการศกึษาเพิม่เตมิจากภายนอก	 มคีวาม

เชือ่มัน่กล้าหาญมากยิง่ขึน้ในการท�าธรุกจิ	ทัง้การสบืทอดและขยายธรุกจิ	SMEs	ทีเ่ป็นมรดก	หรอืการสร้าง

ธรุกจิใหม่ขึน้มา	ทัง้นี	้ พืน้ทีบ่างพืน้ทีข่องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมลีกัษณะเฉพาะ	 เช่น	มหาสารคามเคย

เตบิโตจากการผลติและการค้าสนิค้าเกษตร	แต่ในปัจจบุนัคนต่างถิน่ได้เข้ามาประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการ

บรกิารด้านการศกึษาเป็นจ�านวนมาก	อกีทัง้ยงัได้อพยพเข้ามาเพือ่รบัราชการและตัง้รกรากท�ามาหากนิอยูไ่ด้	

เหล่านี้เป็นจุดแข็งที่สร้างปัจจัยส�าเร็จ	 ให้สอดคล้องกับภาพอนาคต	SMEs	 ที่คาดหวังว่าสินค้าและบริการ

ปัจจบุนั	จะสามารถคงอยูแ่ละสบืทอดต่อไปให้ลกูหลานได้

 3. ลกัษณะทางธรรมชาตภิมูปิระเทศ สภาพแวดล้อมและระบบนเิวศน์

	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืยงัคงมธีรรมชาตแิละภมูปิระเทศทัง้ภเูขาและแม่น�้า	 โดยเฉพาะในเขต

อสีานตอนบน	คอื	กลุม่จงัหวดัอดุรธาน	ีประกอบกบัแม่น�า้สายต่างๆ	ในลุม่แม่น�า้โขง-มลู-ช	ีท�าให้ภมูภิาคนี้

มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม	 มีเอกลักษณ์ที่ดี	 กระแสความตื่นตัวในปัจจุบันในการรักษาสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติให้คงอยู	่การฟ้ืนฟปู่า	การท�าเกษตรทีร่กัษาระบบนเิวศน์ให้ยัง่ยนื	ท�าให้	ธรุกจิ	SMEs	และวสิาหกจิ

ชุมชนอย่างน้อย	2	 กลุ่ม	 มีโอกาสเติบโต	 ได้แก่	 1) กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 และ	 

2) กลุม่การผลติ บรรจ ุค้าขายและส่งออก สนิค้าเกษตรปลอดสารพษิและเกษตรอนิทรย์ี ซึง่แม้ในระยะแรก

จะต้องลงทนุสงู	ทัง้ด้านฝีมอืแรงงาน	ทนุ	 ปัจจยัการสร้าง	ความรูแ้ละทกัษะในการผลติ	ฯลฯ	แต่กม็โีอกาส

อย่างสงูในการผลติ	ค้าขายและส่งออกด้วยตนเอง

 4. ลกัษณะเฉพาะทางประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี 

	 จงัหวดัต่างๆ	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืต่างมลีกัษณะทางประวตัศิาสตร์	วฒันธรรม	และประเพณี

ทีแ่ตกต่างหลากหลายไปแต่ละจงัหวดั	 รวมถงึภมูปัิญญาดัง้เดมิในการผลติสนิค้าใช้สอยในครวัเรอืนทีแ่ต่เดมิ

เป็นการผลติเพยีงเพือ่ใช้สอย	 แลกเปลีย่น	 มอบให้	 และท�าบญุ	 เป็นต้น	 แต่ปัจจบุนัมกีารปรบัตวัเป็นสนิค้า

เศรษฐกจิ	 เช่น	 กลุม่ปลกูหม่อน	 เลีย้งไหม	ทอผ้า	ซึง่หากมกีารพฒันาต่อยอดให้ดสีามารถเป็นสนิค้าระดบั
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ประเทศและระดบันานาชาตไิด้	เช่น	ผ้าไหมจมิ	ทอมสนัต์	(มาจาก	SMEs	แต่ปัจจบุนัเป็นธรุกจิขนาดใหญ่)	

ผ้าไหมปักธงชัยที่โคราช	 ผ้าไหมตุ้มทองที่บุรีรัมย	์ ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านท่าสว่างที่สุรินทร	์ ผ้าไหมชนบทที่

ขอนแก่น	และผ้าหมีข่ดิบ้านนาข่าทีอ่ดุรธาน	ีเป็นต้น

	 นอกจากนี	้ จดุแขง็ด้านวฒันธรรมยงัเป็นปัจจยัส�าเรจ็ทีก่่อให้เกดิกลุม่ธรุกจิด้านการท่องเทีย่วใน

ภาคอสีานอย่างกว้างขวาง	ก่อให้เกดิเครอืข่ายธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วทัง้หมด	เช่นเดยีวกบัทีก่ล่าว

มาแล้วในประเด็นจุดแข็งด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศน์	 อาทิ	 จังหวัดอุดรธานีมีแหล่ง 

ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ส�าคญั	เช่น	อารยธรรมบ้านเชยีง	จงัหวดัขอนแก่นมอีทุยานไดโนเสาร์	และแหล่ง

โบราณคดรีะดบัชาตต่ิางๆ	ส่วนจงัหวดัสรุนิทร์จะเป็นแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรม	ปราสาทหนิต่างๆ	ทีเ่ชือ่มโยง

กบั	นครวดั-นครธมในประเทศกมัพชูา

 7.2.3 ธรุกจิ SMEs ทีม่คีวามโดดเด่นตามกลุม่จงัหวดั

 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 (จงัหวดัอดุรธาน ีหนองคาย หนองบวัล�าภ ูและเลย) 

	 กลุม่จงัหวดัอดุรธาน	ีหนองคาย	หนองบวัล�าภ	ูและเลย	มศีกัยภาพการพฒันาด้านการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม	 สภาพอากาศ

หนาวเยน็ในฤดหูนาว	มอีทุยานแห่งชาตหิลายแห่ง	อาทเิช่น	ภหูลวง	ภเูรอื	ภกูระดงึ	นอกจากนีย้งัมแีหล่ง 

อารยธรรมบ้านเชยีงซึง่สามารถเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วกบัเมอืงมรดกโลกหลวงพระบางของประเทศลาวและ

เมืองเว้ของประเทศเวียดนามได้	 และยังมีศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งอ้อย	

ข้าว	มนัส�าปะหลงั	และยางพารา	เนือ่งจากมโีรงงานแปรรปูสนิค้าเกษตรขนาดใหญ่อยูจ่�านวนมาก	อาทเิช่น	

โรงสข้ีาว	โรงงานน�า้ตาล	แป้งมนั	และเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูยางพารามากทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

	 นอกจากนี้	 ในด้านการค้าและการลงทุนก็มีความโดดเด่น	 โดยกลุ่มจังหวัดอุดรธาน	ี หนองคาย	

หนองบวัล�าภ	ูและเลย	มศีกัยภาพการพฒันาด้านการค้าและการลงทนุร่วมกบัประเทศเพือ่นบ้าน	เนือ่งจากมี

จ�านวนด่านที่เป็นช่องทางการค้าหลายแห่ง	 โดยเฉพาะด่านท่าลี่เป็นจุดที่สามารถน�าสินค้าภายใต้โครงการ	

Contract	Farming	ทีร่่วมมอืกบั	สปป.ลาว	ได้โดยไม่เสยีภาษ	ีและด่านหนองคายยงัเป็นด่านทีม่มีลูค่าการค้า

มากทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เป็นต้น

 

 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางเศรษฐกจิทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	การท่องเทีย่ว	โรงแรม	และเกีย่วเนือ่ง	(อดุรธาน/ีหนองคาย/เลย)	โดยเป็นท่องเทีย่วระดบัชมุชน	

ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์-วฒันธรรม	เช่น	มรดกโลกบ้านเชยีง	และการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	เช่น	เชยีงคาน	

ภเูรอื	ภกูระดงึ	

	 2).	ธรุกจิด้านบรกิาร	(อดุรธาน/ีหนองคาย)

	 3).	การขนส่งและโลจสิตกิส์	(อดุรธาน/ีหนองคาย)

	 4).	การค้าปลกี	การค้าส่ง	และการค้าชายแดน	(อดุรธาน/ีหนองคาย/หนองบวัล�าภ/ูเลย)
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 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางสงัคมและวฒันธรรมทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	อตุสาหกรรมการผลติอาหาร	และอาหารแปรรปูเกษตร	(อดุรธาน/ีหนองคาย/หนองบวัล�าภ/ูเลย)	

	 2).	การทอผ้า	สิง่ทอ	และเครือ่งนุง่ห่ม	(อดุรธาน/ีหนองคาย/หนองบวัล�าภ/ูเลย)

	 3).	ผลติภณัฑ์วสิาหกจิชมุชน	(อดุรธาน/ีหนองคาย/หนองบวัล�าภ/ูเลย)

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  

และร้อยเอด็)

	 กลุ่มจังหวัดขอนแก่น	 มหาสารคาม	 กาฬสินธุ์	 และร้อยเอ็ด	 มีศักยภาพการพัฒนาทั้งในด้าน 

อตุสาหกรรม	การค้า	และบรกิาร	เนือ่งจากตัง้อยูก่ลางภาค	และมบีรกิารพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก

ครบ	โดยเฉพาะด้าน	Logistic	มถีนนสายส�าคญั	ได้แก่	East-West	Economic	Corridor	พาดผ่าน	มสีถาน

การศึกษาและศูนย์ราชการจ�านวนมาก	 และเป็น	ICT	City	 และมีศักยภาพการพัฒนาการผลิตเกษตรโดย 

เฉพาะข้าวหอมมะล	ินอกจากนี	้ยงัมศีกัยภาพในด้านการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน	เนือ่งจากเป็น

แหล่งผลติวตัถดุบิทีส่�าคญั	คอื	อ้อย	มนัส�าปะหลงั	และมศีกัยภาพการพฒันาด้านทรพัยากรมนษุย์	เนือ่งจาก

มีมหาวิทยาลัย	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 สถานประกอบการ	 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่เป็น 

จ�านวนมาก	สามารถส่งเสรมิให้เป็นศนูย์กลางการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของภาคได้	และมแีหล่งโบราณคดี

ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ	จงึควรมทีศิทางการพฒันา	ดงันี้

 

 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางเศรษฐกจิทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	ธรุกจิโรงแรมเชงิการประชมุและสมัมนา	(ขอนแก่น)

	 2).	ท่องเทีย่วและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง	และการคมนาคมขนส่ง	(ขอนแก่น)

	 3).	 โรงงานอุตสาหกรรม	 เครื่องจักรอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต	์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และวัสดุ

ก่อสร้าง	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

	 4).	การก่อสร้าง	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

	 5).	เครือ่งจกัรอปุกรณ์	ชิน้ส่วนยานยนต์	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

	 6).	การท่องเทีย่ว	โรงแรมและเกีย่วเนือ่ง	(กาฬสนิธุ/์ร้อยเอด็)

	 7).	การค้าปลกีและค้าส่ง	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

 

 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางสงัคมและวฒันธรรมทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	การเกษตรและการแปรรปูอาหาร	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

	 2).	การศกึษา	(ขอนแก่น/มหาสารคาม)

	 3).	สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	(ขอนแก่น/กาฬสนิธุ/์ร้อยเอด็)
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 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 (จงัหวดัสรุนิทร์ บรุรีมัย์ ชยัภมู ิและนครราชสมีา)

	 จงัหวดัสรุนิทร์	บรุรีมัย์	ชยัภมู	ิและนครราชสมีาเป็นกลุม่จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพการพฒันาด้านการ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และอารยธรรมขอม	เนือ่งจากมอีทุยานแห่งชาตทิีส่�าคญัหลายแห่ง	อาท	ิเขาใหญ่	ผาหนิ

งาม	ฯลฯ	และมแีหล่งท่องเทีย่วอารยธรรมขอมทีส่�าคญั	อาท	ิปราสาทหนิพมิาย	ปราสาทเขาพนมรุง้	ปราสาท

เมอืงต�า่	และปราสาทตาเมอืนทม	ทีส่ามารถเชือ่มโยงเรือ่งราวกบัแหล่งท่องเทีย่วนครวดัของประเทศกมัพชูา

ได้	และมศีกัยภาพการพฒันาด้านเกษตรอนิทรย์ีและเกษตรปลอดภยัโดยเฉพาะข้าวหอมมะล	ินอกจากนี	้ยงั

มศีกัยภาพการพฒันาอตุสาหกรรม	ทัง้อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูอาหารและพลงังานทดแทน	อตุสาหกรรม

ไหมและสิง่ทอ	อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์	และอเิลก็ทรอนกิส์	เนือ่งจากเป็นแหล่งผลติสนิค้าเกษตร	คอื	

ข้าว	อ้อย	มนัส�าปะหลงั	ไก่	ไหม	และเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือกีด้วย

 

 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางเศรษฐกจิทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	การค้าปลกี	การค้าส่ง	และการค้าชายแดน	(นครราชสมีา/สรุนิทร์	)

	 2).	ธรุกจิการท่องเทีย่ว	โรงแรมและเกีย่วเนือ่ง	(สรุนิทร์/บรุรีมัย์/นครราชสมีา/ชยัภมู)ิ

	 3).	การผลติอตุสาหกรรมการเกษตร	(สรุนิทร์/บรุรีมัย์/นครราชสมีา/ชยัภมู)ิ

 ธรุกจิ SMEs ในมติทิางสงัคมและวฒันธรรมทีม่คีวามโดดเด่นในกลุม่

	 1).	ผลติภณัฑ์แปรรปูอาหารและการเกษตร	(สรุนิทร์/บรุรีมัย์/นครราชสมีา/ชยัภมู)ิ	ได้แก่	ข้าวหอม

มะลอินิทรย์ี	พชืผกั	และเนือ้สตัว์ปลอดสารพษิ

	 2).	ผลติภณัฑ์สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	(สรุนิทร์/บรุรีมัย์/นครราชสมีา/ชยัภมู)ิ	ได้แก่	อตุสาหกรรม

ครวัเรอืนและชมุชน	ด้านการปลกูหม่อนเลีย้งไหม	ผลติผ้าไหม	และการต่อยอดภมูปัิญญาพืน้ถิน่

 

 7.2.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ในอดตี

	 1.	การด�าเนนิธรุกจิค้าขายแบบดัง้เดมิและลกัษณะความสมัพนัธ์แบบพี-่น้องของคนอสีาน	สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในอดตีได้อย่างเพยีงพอ	เนือ่งจากบคุลกิของคนอสีานดงักล่าวมลีกัษณะ	

“เปิด”	 และ	 “ยืดหยุ่น”	 ซึ่งต้อนรับให้คนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย-บริการ	 คนต่างถิ่น 

ทีเ่ข้ามาใหม่จงึสามารถปรบัตวัเข้ากบัสงัคมคนอสีานได้ไม่ยากนกั

	 2.	 การมีแรงงานและที่ดิน	 ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักในพื้นที่อย่างพอเพียงและมีจ�านวนมาก	 

ส่งผลให้เกดิการขยายตวัในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในภาคการเกษตรและภาคการผลติอย่างรวดเรว็

	 3.	ลกัษณะการค้าทีม่คีวามช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัทางธรุกจิในพืน้ที่	อาทเิช่น	กลุม่พ่อค้าไทยเชือ้สาย

จนีทีเ่ข้ามาตัง้รกรากในพืน้ทีภ่าคอสีานตัง้แต่อดตี	

	 4.	โครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ

	 5.	ผูบ้รโิภคยงัมช่ีองทางการซือ้และข้อมลูข่าวสารทีจ่�ากดั
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 7.2.5 ปัจจยัเอือ้และปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ SMEs

 ปัจจยัเอือ้ในการด�าเนนิธรุกจิ

 1). ทีด่นิ	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีวามได้เปรยีบในเรือ่งพืน้ทีท่ีย่งัมปีรมิาณมาก	ซึง่สามารถ

จดัสรรทีด่นิทัง้ในด้านการท�าเกษตรกรรม	การเพาะปลกู	หรอืแม้กระทัง่การใช้ทีด่นิส�าหรบัเป็นปัจจยัการผลติ

ส�าคญัในการขยายธรุกจิในภาคอตุสาหกรรม

 2). แรงงาน จากการมจี�านวนมากของแรงงานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ส่งผลให้ระดบัค่าจ้าง

งานของแรงงานในพืน้ทีน้่อยกว่าค่าจ้างแรงงานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	 นอกจากนี	้ ในส่วนของการผลติแรงงานมฝีีมอื	

พบว่าจากจ�านวนสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า	12	 แห่ง	 สามารถผลิตแรงงาน	 โดยเฉพาะ

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมได้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอ	และมคีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของแรงงาน

ในพืน้ที่

 3). โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) พบว่าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมโีครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบั

การด�าเนนิธรุกจิทีส่ามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตของประชากร	 การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม	 การค้า	

การลงทนุ	และการพฒันาในพืน้ทีไ่ด้อย่างเพยีงพอ	ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์	จ�านวน

สถานศกึษาในระดบัต่างๆ	การเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุพืน้ฐาน	รวมถงึการบรกิารด้านการเงนิและธนาคารที่

มีจ�านวนมาก	 อันเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของประชากรและการเติบโตของธุรกิจทั้งในภาคการผลิต	 

การค้า	และการบรกิารในพืน้ทีท่ีม่อีตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

 อปุสรรคในการด�าเนนิธรุกจิ

 1). เงนิทนุ	พบว่าอปุสรรคด้านเงนิทนุในการด�าเนนิธรุกจิเป็นอปุสรรคส�าคญัทีส่ดุของผูป้ระกอบการ	

SMEs	ใน	12	จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทัง้นี	้สามารถประมาณได้ว่ามผีูป้ระกอบการ	SMEs	มากกว่า

ร้อยละ	80-90	ไม่สามารถเข้าถงึเงนิทนุจากธนาคารและประสบปัญหาด้านหนีน้อกระบบ	ทัง้นี	้ควรส่งเสรมิ

การระดมทนุด้วยระบบสหกรณ์	กลุม่ออมทรพัย์	ซึง่เป็นพลงัทางสงัคมดัง้เดมิทีค่วรจะได้รบัการส่งเสรมิ

 2). ขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการท�าการเกษตรแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอืลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เป็นผลจากการขยายตวัของกจิการในภาคอตุสาหกรรม	และแรงจงูใจ

ในเรือ่งค่าตอบแทนทีส่งูกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนจากการขายแรงงานในภาคเกษตร	

 3). วธิกีารจดัการทีท่นัสมยั	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการจดัการการลงทนุให้เกดิความคุม้ค่าและ

ด้านการพัฒนาศักยภาพการขยายการลงทุน	 เนื่องจากผู้ประกอบการ	SMEs	 ในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้	

ทกัษะ	และประสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการทางการเงนิ	การบรหิารสนิค้าคงคลงั	อปุกรณ์	และก�าลงัคน

 4). Know-how’s ความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร	โดยเฉพาะการไม่สามารถพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ในการ

ผลติสนิค้าและการให้บรกิารซึง่เกดิจากภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ	ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีท่�าให้เกดิปัญหาด้านการ

พึง่ภายนอกและปัญหาด้านการขาดการออกแบบ	พฒันาสนิค้าและบรกิาร
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	 5).	ทายาททางธรุกจิ	ผลจากการเคลือ่นย้ายแรงงานเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก	ส่งผล

ให้แรงงานฝีมอืด้านงานศลิปหตัถกรรมมจี�านวนลดน้อยลง	และขาดทายาทในการสบืทอดภมูปัิญญาท้องถิน่	

เช่น	การทอผ้า	การจกัสาน	การท�าอาหารพืน้เมอืงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แสดงถงึวถิชีวีติของคนในชมุชน

 7.2.6 ภาพอนาคตทีอ่ยากให้เกดิ

 1. ภาคอุตสาหกรรม	 มีการสร้างนวัตกรรมการผลิตและผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง	

โดยส่งเสรมิและพฒันาในด้านการออกแบบ	พฒันา	 สนิค้าและบรกิาร	ทีมุ่ง่เน้นความคดิสร้างสรรค์	 รวมถงึ

สร้างความเข้าใจในการเพิม่ความแปลกใหม่ทีต่รงต่อรสนยิมของลกูค้าเพือ่สร้างมลูค่าสนิค้าและบรกิาร	

 2. ภาคการค้า	การค้าปลกีและการค้าส่งจะต้องมกีารปรบัตวัเพือ่ให้สอดคล้องกบัภาวะการแข่งขนั

ปัจจุบัน	 และมีการคิดค้นนวัตกรรมการบริการ	 รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อ

ปรบัปรงุการให้บรกิาร

 3. ภาคบรกิาร	 ส่งเสรมิและพฒันาด้านมาตรฐานการบรกิารทีม่คีวามเป็นสากล	 เพือ่สร้างความ 

น่าเชือ่ถอืในคณุภาพและประสทิธภิาพของสนิค้าบรกิาร	แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะของความเป็น

ท้องถิน่อสีานเพือ่ท�าให้การบรกิารมอีตัลกัษณ์ทีเ่ด่นชดั

 4. ภาคการเกษตร	เพิม่การสนบัสนนุภาคการเกษตรเพราะการเกษตรยงัคงเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม

ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืต่อไป	อาจมกีารสนบัสนนุให้ปลกูพชืเศรษฐกจิ	เช่น	พชืพลงังาน	อาทิ	

มนัส�าปะหลงั

 5. ภาคผลิตภัณฑ์ชุมชน	 การสร้างนวัตกรรมการผลิตที่น�าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความ 

โดดเด่นของแต่ละพืน้ที่

 7.2.7 กรณศีกึษา SMEs ทีม่บีทบาทในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (จงัหวดัสรุนิทร์)

 สหกรณ์เกษตรอนิทรย์ีกองทนุข้าวสรุนิทร์

	 ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์	 โดยพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ	

และได้ย้ายเข้ามาอยูท่ีส่รุนิทร์ในปี	พ.ศ.	2530	โดยเข้าเป็นอาสาสมคัร	มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม	ขององค์กร

พฒันาเอกชน	และได้ร่วมกนักบักลุม่ชาวบ้านในชมุชนจดัตัง้สหกรณ์เกษตรอนิทรย์ีข้าวสรุนิทร์	โดยมแีนวทาง

ส�าคญัคือ	 มุง่เนน้การลดต้นทนุการผลิตบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง	 ตลอดจนการพฒันารปูแบบกลไก 

ในการรองรับ	 จัดการ	 ผลผลิต	 ด้วยรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด	 ทั้งในด้าน 

การพัฒนาคุณภาพของสินค้า	 การก�าหนดราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่	 และ 

ยงัมส่ีวนช่วยในการบรรเทาปัญหาด้านพ่อค้าคนกลาง	โดยทัง้นีก้จิกรรมการผลติสนิค้าหลกัของสหกรณ์เกษตร

อนิทรย์ีกองทนุข้าวสรุนิทร์	 ได้แก่	การผลติข้าวอนิทรย์ี	การผลติพนัธุข้์าวอนิทรย์ีพืน้บ้าน	และสนิค้าเกษตร

อนิทรย์ีอย่างอืน่	อาทเิช่น	ไข่ไก่อนิทรย์ี	ผกัปลอดสารพษิ	และอืน่ๆ	
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 ความเป็นมา

	 ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2535	กลุม่ชาวบ้านในจงัหวดัสรุนิทร์ซึง่ประกอบด้วย	กลุม่สหธรรมเพือ่การพฒันา	

กลุ่มเกษตรธรรมชาติท่าตูม	 และกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์	 ได้ร่วมกันก่อตั้ง	 “กลุ่มชาวนาค้าข้าว”	 เพื่อ

ท�าการส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายยังตลาดในประเทศแถบยุโรป	 โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่เป็น 

ผูร้บัผดิชอบในด้านการให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	และสนบัสนนุกระบวนการท�างาน	ประกอบด้วย	โครงการเสรมิ

ประสทิธภิาพเกษตรกรสรุนิทร์	(คสป.)	คณะกรรมการศาสนาเพือ่การพฒันาสรุนิทร์	(ศพพ.)	และโครงการเสรมิ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน	(ครพ.)	 อย่างไรก็ตาม	 ภายหลังจากการด�าเนินงานร่วมกันในช่วง 

ระยะเวลาหนึง่เกดิการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ภายในกลุม่	จากเดมิทีท่�าการจ�าหน่ายข้าวร่วมกนัในนามกลุม่ชาวนา

ค้าข้าว	 ได้เปลีย่นมาให้แต่ละกลุม่แยกกนัจ�าหน่าย	 แต่กย็งัคงมตีลาดส่งออกในประเทศแถบยโุรปเป็นตลาด

ปลายทางเหมอืนเดมิ	

	 โดยในส่วนของกองทุนข้าวนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	2539	 กองทุนข้าวสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตร

อนิทรย์ีกบั	 ส�านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีประเทศไทย	 และได้เช่าโรงสขีองสมาชกิกลุม่ซึง่ตัง้อยูย่งับ้าน

นานวน	ต.คอโค	อ.เมอืง	สรุนิทร์	เป็นทีส่ข้ีาวสาร	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2542	ทางกลุม่ได้กลบัมาซ่อมบ�ารงุโรงสี

รวมที่บ้านโคกมะกะ	 เพื่อใช้เป็นที่สีข้าวของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง	 จนต่อมาในปี	 พ.ศ.	2544	 งานกองทุนข้าว 

ได้พฒันาขยายตวัมกีารเปิดรบัสมาชกิจากเครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกสรุนิทร์เพิม่เตมิ	ได้แก่	กลุม่เกษตร

ธรรมชาตท่ิาตมู	กลุม่อาชพีทางเลอืก-ทพัไทย-ถนน	กลุม่สข้ีาวกล้อง	กลุม่ฟ้ืนฟกูารเกษตรศขีรภมู	ิและกลุม่

ป่าชมุชนหนองเยาะ	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.	2546	 องค์กรกองทนุข้าวทีด่�าเนนิงานในรปูแบบการรวมตวัของ

กลุม่ชาวบ้านแบบไม่เป็นทางการ	ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบและพฒันาองค์กรเป็นนติบิคุคลทางกฎหมายโดยการ

จดทะเบยีนเป็น	สหกรณ์เกษตรอนิทรย์ีกองทนุข้าวสรุนิทร์	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่17	กนัยายน	2546	และในปี	2548	

กองทุนข้าวได้รับการพัฒนามาเป็นล�าดับ	 จนสามารถยกระดับขึ้นมาและได้รับการรับรองจากองค์กร	 

หน่วยงาน	 ทีด่�าเนนิงานในด้านมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีและระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมทัง้ในระดบัประเทศและ

สากล	อาทเิช่น	ส�านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี	และ	Fair-trade	Labeling	Organization	(FLO)	การรบัรอง

กลุม่ผูผ้ลติจาก	FLO	ซึง่เป็นองค์กรการค้าทีเ่ป็นธรรมระดบัสากลทีต่่างประเทศให้การยอมรบั	

(ทีม่า	:	ไกรศกัดิ	์ศรพีนม,	เวบ็ไซต์เสยีงคนอสีาน,	ศนูย์ข้อมลู	กป.อพช.	อสีาน	53/1	ซ.สระโบราณ	ต.ในเมอืง	

อ.เมอืง	จ.สรุนิทร์	3200)

 

 แนวทางการด�าเนนิทีส่�าคญั

	 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์	 มีแนวคิดหลักที่เป็นพื้นฐานการด�าเนินงานดังนี้	 

(ไกรศกัดิ	์ ศรพีนม,	 เวบ็ไซต์เสยีงคนอสีาน,	 ศนูย์ข้อมลู	 กป.อพช.	 อสีาน	53/1	 ซ.สระโบราณ	 ต.ในเมอืง	 

อ.เมอืง	จ.สรุนิทร์	3200)



7-22

	 1.	ด�าเนนิการพฒันาระบบตลาดเพือ่ส่งเสรมิกระบวนการผลติข้าวอนิทรย์ี	

	 2.	ด�าเนนิการประกนัราคารบัซือ้ข้าวเปลอืกให้สมาชกิ	โดยมรีาคาทีแ่ตกต่างกนัตามประเภทของ

ข้าวเปลอืก	(ราคาประกนัก�าหนดปีต่อปี)	 และในกรณทีีร่าคาตลาดสงูเท่ากบัราคาประกนั	 จะมกีารรบัซือ้ข้าว

เปลอืกโดยบวกเพิม่ตามอตัราทีก่�าหนด

	 3.	ด�าเนนิการสนบัสนนุงานพฒันาในส่วนขององค์กรชาวบ้านและองค์กรพฒันาเอกชน	โดยมกีาร

จดัสรรรายได้จากการขายข้าวอนิทรย์ี	กล่าวคอื	1	บาทต่อกโิลกรมัจากการขายข้าวสารเพือ่สนบัสนนุกจิกรรม

ของกลุม่เกษตรธรรมชาต	ิและอกี	1	บาทต่อกโิลกรมัจากการขายข้าวสารเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานส่งเสรมิ

ขององค์กรพฒันาเอกชน

	 4.	จดัสรรผลก�าไร	โดยในกรณทีีส่หกรณ์ฯ	มผีลก�าไร		

	 ในปัจจุบัน	 การด�าเนินงานของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์มีช่องทางการตลาด 

ทีส่�าคญั	2	ช่องทาง	กล่าวคอื	ตลาดในประเทศโดยร้านข้าวหอม	(จงัหวดัสรุนิทร์)	และตลาดต่างประเทศ	โดย

เครอืข่ายตลาดในยโุรปและอเมรกิา	ได้แก่	ฝรัง่เศส	อเมรกิา	องักฤษ	และออสเตรเลยี	เป็นต้น	โดยมสีดัส่วน

การขายในประเทศคดิเป็นร้อยละ	40	 และการส่งออกข้าวไปยงัต่างประเทศในนามของสหกรณ์การเกษตรฯ	

คิดเป็นร้อยละ	60	 ของก�าลังการผลิตในกลุ่มสมาชิกทั้งหมด	 ทั้งนี้	 เงินทุนส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมของ 

สหกรณ์ฯ	มาจาก	3	แหล่ง	คอื	เงนิทนุจากการรวมหุน้ของชาวบ้านทีเ่ป็นสมาชกิ	จากการกูย้มืเงนิธนาคาร

ของรฐับาลและธนาคารพาณชิย์ต่างๆ	และจากเงนิค่าสนิค้าล่วงหน้าทีล่กูค้าจ่ายค่าสนิค้าให้แก่สหกรณ์ฯ

 

 จดุเด่นของสนิค้าและผลติภณัฑ์

	 ส�าหรับจุดเด่นของสินค้าสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์นั้น	 มุ่งเน้นความเป็นอินทรีย์ 

ทีม่กีารรบัรองทัง้ด้านแหล่งผลติและมาตฐานการผลติสนิค้าทีช่ดัเจน	สอดคล้องกบัแนวโน้มในด้านรปูแบบการ

ใช้ชวีติของคนในยคุปัจจบุนัที่ให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั	ผลติภณัฑ์ข้าวอนิทรย์ีทีม่ี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในด้านรสชาติ	 คุณค่าทางโภชนาการ	 และความสะอาดปลอดภัย 

ทีถ่กูต้องตามหลกัอาชวีอนามยั	 ซึง่กล่าวได้ว่าสหกรณ์เกษตรอนิทรย์ีกองทนุข้าวสรุนิทร์เป็นกลุม่สหกรณ์ทีม่ี

การเริ่มท�าเกษตรอินทรีเป็นกลุ่มแรกๆ	 เป็นยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน	 และสามารถพัฒนาสู่ 

การส่งออกไปยงัต่างประเทศประเทศ

 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชมุชน

	 ผลกระทบในด้านมติทิางสงัคม	ทัง้ในด้านคณุภาพชวีติ	ความเป็นอยู	่ผลประโยชน์ส่วนรวมอนัจะ

เกดิขึน้ในกลุม่สมาชกิสหกรณ์	และความเชือ่มโยงในครอบครวัของกลุม่สมาชกิสหกรณ์ทีเ่ป็นหุน้ส่วนนัน้	พบ

ว่ามคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	มรีายได้จากการสนิค้าทีส่ามารถน�ามาด�ารงชวีติประจ�าวนัได้ดขีึน้กว่าแต่ก่อน	ส่งผล

ให้หนีส้นิลดลง	เริม่มกีารเกบ็ออมในกลุม่สมาชกิสหกรณ์	และยงัเป็นปัจจยัส�าคญัในการยกระดบัความเป็นอยู่

ในเศรษฐกจิท้องถิน่ให้ดยีิง่ขึน้
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 ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิกจิกรรม

	 ในด้านปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัและส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของสหกรณ์เกษตรอนิทรย์ี

กองทุนข้าวสุรินทร	์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 และปัญหาด้านการต้นทุน

ทางการเงินของสหกรณ์ในส่วนของดอกเบี้ย	 นอกจากนี้สหกรณ์ยังประสบปัญหาในด้านสาธารณูปโภค 

บางรายการ	เช่น	ระบบไฟฟ้า	ที่ไม่สามารถเข้าถงึสมาชกิในกลุม่สหกรณ์อกีด้วย	ในขณะเดยีวกนัปัญหาส�าคญั

ที่มักจะพบในการด�าเนินงานสหกรณ์กลุ่มอื่นๆ	 อาทิเช่น	 ปัญหาด้านภาษีการค้า	 ภาษีเทศบาลหรือภาษี 

ส่วนท้องถิน่	รวมไปถงึข้อบงัคบัหรอืข้อผกูมดักบัลกูค้าและการขนส่ง	ข้อกฎหมายข้อบงัคบัในการว่าจ้าง	หรอื 

แม้กระทัง่ปัญหาการศกึษาของลกูจ้าง/พนกังาน	กลบัไม่พบในการด�าเนนิงานของสหกรณ์เกษตรอนิทรย์ีกองทนุ

ข้าวสรุนิทร์

	 ในส่วนของการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนนั้น	 พบว่ากลุ่มสหกรณ์ยังคง

ต้องการได้รบัความช่วยเหลอืค่อนข้างมาก	ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเข้าถงึบรกิารข้อมลูและให้ค�าปรกึษาในการ

ท�าธรุกจิ	การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	สนบัสนนุ	หรอืเงนิทนุช่วยเหลอื	รวมทัง้บรกิารหรอืปรบัปรงุสาธารณปูโภค

ขัน้พืน้ฐาน	 อาท	ิ พลงังาน	 ประปา	 โทรศพัท์	 ถนน	 เป็นต้น	 และทีส่�าคญัการได้รบัการสนบัสนนุช่วยเหลอื 

ในด้านบริการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการก็นับเป็นสิ่งส�าคัญ	 เนื่องจากที่ผ่านมา	 แม้ว่า 

กลุม่สมาชกิจะได้รบัการสนบัสนนุด้านการพฒันาทกัษะความรู้ในเรือ่งเกษตรอนิทรย์ีมาพอสมควร	แต่ยงัขาด

องค์ความรูส้�าคญัในเรือ่งอืน่ๆ	ทีเ่ป็นปัจจยัเอือ้ต่อการผลติสนิค้าอนิทรย์ี

 

 ภาพอนาคต

	 การมองสถานการณ์ของสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีในอนาคต	มคีวามเหน็ว่าสถานการณ์ด้านประชากร	

ตลาด	 และรสนิยมของผู้บริโภคยังคงมีความส�าคัญ	 โดยเฉพาะการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจเรื่อง

อาหารสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้น	 เกษตรอินทรีย์จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความ 

เชือ่มัน่ในตวัผลติภณัฑ์	ในด้านแรงงานและวตัถดุบิ	พบว่าแรงงานค่อนข้างขาดแคลน	ส่วนหนึง่อาจเป็นสาเหตุ

มาจากการย้ายถิ่นฐานและการอพยพเข้ามาขายแรงงานในเมืองใหญ่	 ส่งผลให้แนวโน้มการใช้เครื่องจักร 

ในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคนสูงมากขึ้น	 ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบ

มลูค่าผลผลติกบัต้นทนุแล้วอาจเกดิการขาดทนุ	และส่งผลต่อการมหีนีส้นิเพิม่ขึน้	และท้ายทีส่ดุปัจจยัส�าคญั 

อกีประการทีเ่กษตรกรไม่สามารถหลกีเลีย่งได้	คอื	สถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อม	ดนิฟ้าอากาศ	และภยัธรรมชาติ	

โดยการผลติข้าวอนิทรย์ีต้องอาศยัสภาพสิง่แวดล้อม	จะต้องเป็นไปตามฤดกูารของการปลกูข้าว	หากเกดิการ

เปลีย่นแปลง	จะส่งผลกระทบทีเ่ป็นผลเสยีต่างๆ	เช่น	การวางแผนการผลติข้าวของสมาชกิ	เป็นต้น

	 ในส่วนของความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มสมาชิกในรูปสหกรณ์การเกษตร	 เงื่อนไขหรือ 

ข้อก�าหนดในด้านการค้าที่มีความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย	 

รวมถงึผูบ้รโิภค	มคีวามส�าคญัและเป็นตวัผลกัดนั	โดยเหน็ว่าควรให้ความส�าคญัในด้านการมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคมโดยรวม	 ในลักษณะของกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 และต้องคิดถึง 

อาชวีอนามยัผูบ้รโิภคเป็นหลกั
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7.3 ภาคกลาง และภาคตะวนัออก

 7.3.1 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

 พืน้ทีภ่าคกลาง และภาคตะวนัออก มบีทบาทการพฒันาพืน้ทีท่ีส่�าคญั คอื

	 1.	พืน้ทีก่ารเกษตรกรรม/ธรุกจิแปรรปูการเกษตร	(ภาคกลางตอนบน)

	 2.	แหล่งธรุกจิประมง/อาหารทะเลสดและแปรรปู	(สมทุรสาคร		สมทุรสงคราม)

	 3.	พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมหลกั	(ระยอง	อยธุยา	สระบรุ	ีสมทุรสาคร	สมทุรปราการ)

	 4.	แหล่งท่องเทีย่วทางทะเลและเกษตรเชงินเิวศน์	(ภาคตะวนัออก)

	 5.	โครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการขนส่งระหว่างประเทศ	ท่าเรอืน�า้ลกึ		(ชลบรุ	ีระยอง)

	 6.	ธรุกจิการค้าชายแดน	(ตราด	กาญจนบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์	)

 7.3.2 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคกลางและ 
ภาคตะวนัออก

 ทนุทางเศรษฐกจิ และสงัคม

	 •	 ในพืน้ทีภ่าคกลางทัง้ตอนบนและตอนล่าง	เป็นทีร่าบลุม่แม่น�า้หลายสาย	ท�าให้เป็นพืน้ฐานส�าคญั

ของสงัคมวถิเีกษตร	การท�าเกษตรแปรรปู	การประมงน�า้จดืตามแหล่งน�า้ต่างๆ	เป็นแหล่งผลติอาหาร-อาหาร

แปรรปู	และวถิชีวีติรมิแม่น�า้	จากการทีม่กีารตัง้บ้านเรอืนตามแนวล�าน�า้มาแต่เริม่แรก			และมกีารต่อยอด

ในปัจจบุนัในด้านการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	เชงินเิวศน์	และเชงิสขุภาพตามเส้นทางแม่น�า้ต่างๆ		

	 •	 มแีหล่งทรพัยากรและวตัถดุบิที่ใช้ในอตุสาหกรรมหนกั	เช่น	หนิ		ปนูซเิมนต์	ในจงัหวดัสระบรุี	

ท�าให้มีสระบุรีกลายเป็นพื้นที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ	 	 และจังหวัด

พระนครศรอียธุยาและลพบรุ	ีจากพืน้ทีก่ารเกษตร	ได้ปรบัสูพ่ืน้ทีเ่มอืงอตุสาหกรรม	จากการทีอ่ยู่ใกล้กรงุเทพฯ	

ท�าให้มข้ีอได้เปรยีบในการลงทนุอตุสาหกรรมประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	 	 ส่วน

ในภาคตะวนัออกซึง่มแีหล่งก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัเป็นวตัถดุบิในธรุกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ีท�าให้เกดิการ

ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตร	 เป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมหลักเช่นกัน	 จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ	และอืน่ๆ	ต่อเนือ่งตามมารวมทัง้นคิมอตุสาหกรรมผลติยานยนต์และชิน้ส่วนต่างๆ	ซึง่แม้การเตบิโต

ในภาคอตุสาหกรรมของพืน้ทีเ่หล่านีจ้ะน�าด้วยอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	 แต่ท�าให้เกดิอตุสาหกรรมและบรกิาร

ในระดบั	SMEs	ต่อเนือ่งตามมาจ�านวนมาก

	 •	มแีหล่งทรพัยากรทางทะเล	ท�าให้เกดิธรุกจิท่องเทีย่ว	และประมง	ทัง้ในส่วนภาคตะวนัออกทีม่ี

พืน้ทีต่ดิชายฝ่ังทะเลและประเทศเพือ่นบ้าน	ท�าให้มทีนุทางธรรมชาต	ิทัง้ในการเกษตร	การประมงทะเล	และ

การท่องเทีย่วด้วย	และกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง	คอื	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	สมทุรสาคร	สมทุรสงคราม	

และเพชรบรุ	ีซึง่เป็นศนูย์กลางของธรุกจิประมงทะเล	อาหารทะเลต่างๆ	และในด้านการท่องเทีย่วด้วย
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 ทนุทางวฒันธรรม

	 พืน้ทีส่�าคญัในภาคกลาง	ทีเ่ป็นแหล่งประวตัศิาสตร์ส�าคญั	 คอืจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ซึง่เป็น

ราชธานเีก่าเป็นระยะเวลายาวนาน	ท�าให้เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมทีส่�าคญัของประเทศ	มสีถานทีส่�าคญั

ทางประวตัศิาสตร์	แหล่งศลิปะ	หตัถกรรม	สถาปัตยกรรม	ซึง่น�าไปสูก่ารประกอบธรุกจิในปัจจบุนั	ทัง้ในด้าน

การท่องเทีย่ว	การบรกิารต่างๆ	ทีเ่กีย่วเนือ่ง	การท�าของฝากของทีร่ะลกึต่างๆ		นอกจากนี	้ยงัมจีงัหวดัเพชรบรุี	

ซึง่มเีขาวงัเป็นสถานทีส่�าคญัแห่งหนึง่ในสมยัรชักาลที	่4	และเป็นต้นแบบของแรงบนัดาลใจในสถาปัตยกรรม

หลายแห่งในจงัหวดั

	 แหล่งก�าเนดิศลิปะการแสดงพืน้บ้าน	ทีม่ต้ีนก�าเนดิจากวถิชีวีติชนบทไทย	เช่น	ล�าตดั	ลเิก	ดนตรี

พื้นบ้าน	 ฯลฯ	 เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ส�าคัญของคนภาคกลาง	 ที่ควรให้ความส�าคัญและสามารถน�ามา 

ต่อยอดในการสร้างมลูค่าหรอืการประกอบธรุกจิต่อไปได้

	 และในหลายพืน้ที	่ซึง่มคีวามหลากหลายของเชือ้ชาตทิีอ่พยพเข้ามาอาศยัในสมยัต่างๆ	เช่น	มอญ	

ท�าให้มทีนุทางวฒันธรรมในการต่อยอดภมูปัิญญาดัง้เดมิทีม่เีอกลกัษณ์	 เช่น	อาหาร	ศลิปะ	ประเพณ	ีและ

สถาปัตยกรรมต่างๆ

 7.3.3 กลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่บีทบาทโดดเด่นในพืน้ทีภ่าคกลาง และภาคตะวนัออก

 กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน 1 (อยธุยา สระบรุ ีปทมุธาน ีนนทบรุ)ี

 ด้านเศรษฐกจิ

 ธรุกจิด้านการผลติ : อาหาร	เกษตรแปรรปู	ชิน้ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	วสัดกุ่อสร้าง	

 ธรุกจิด้านการค้า : ร้านอาหาร	ของฝากของทีร่ะลกึ		ห้างสรรพสนิค้าท้องถิน่	

 ธรุกจิด้านบรกิาร :	โรงแรม/รสีอร์ทสขุภาพ	อสงัหารมิทรพัย์ขนาดเลก็		และการบรกิารทีร่องรบั 

	 	 	เชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมการผลติ	 เช่น	 ธรุกจิซ่อมบ�ารงุ	 จดัหาคนงาน	 

	 	 		บรกิารรบัส่งพนกังาน

 ด้านวฒันธรรม

	 ของฝากของทีร่ะลกึจากภมูปัิญญาท้องถิน่	 จากวฒันธรรมและศลิปโบราณทีอ่ยธุยา	 วฒันธรรม

มอญทีป่ากเกรด็

	 อาหารตามเชือ้ชาตดิัง้เดมิ

	 สถาปัตยกรรมดัง้เดมิทีป่ระยกุต์กบัศลิปะปัจจบุนั	
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 กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบรุ ีสพุรรณบรุ ีนครปฐม ราชบรุ)ี

 ด้านเศรษฐกจิ  

	 •	ธรุกจิการเกษตรและเกษตรแปรรปู	อาหาร	ผกัผลไม้สดและแปรรปู

	 •	การผลติเซรามกิ	เครือ่งป้ันดนิเผา	ทีร่าชบรุี

	 •	ด้านการค้าชายแดน	ทีก่าญจนบรุ	ีการค้าพชืไร่

	 •	ธรุกจิทีร่องรบัด้านการท่องเทีย่วธรรมชาต	ิโรงแรมรสีอร์ท	ทีก่าญจนบรุี

	 •	ธรุกจิอาหาร	การจดัโต๊ะจนีและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	

 ด้านวฒันธรรม

	 SMEs	 ทีม่ชีือ่เสยีงและโดดเด่นในช่วงหลงั	 ได้แก่	 ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์		

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ	์ ตลาดน�้า	 ตลาดโบราณ	 โฮมสเตย	์ เช่น	 ตลาดสามชุก-สุพรรณบุร	ี ตลาดเจ็ด

เสมยีน-ราชบรุ	ีตลาดน�า้ดอนหวายและคลองมหาสวสัดิ	์ในจงัหวดันครปฐม	

	 ในจงัหวดัสพุรรณบรุ	ียงัมบีคุคลส�าคญัทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งศลิปะการแสดงพืน้บ้าน	ซึง่เป็นเอกลกัษณ์

ที่โดดเด่น	และน่าจะได้น�ามาสร้างสรรค์และต่อยอดในการสร้างมลูค่าต่อไปได้

 กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 (สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์)

 ด้านเศรษฐกจิ  

	 •	 ธรุกจิการเกษตรและเกษตรแปรรปู	อาหาร	ผกัผลไม้	สดและแปรรปู

	 •	 ธุรกิจประมง	 อาหารทะเลสด	 แช่เย็นแช่แข็ง	 และแปรรูป	 การท�านาเกลือที่สมุทรสาคร	 

	 	 สมทุรสงคราม

	 •	 ธรุกจิทีร่องรบัด้านการท่องเทีย่วธรรมชาต	ิโรงแรม	รสีอร์ท	ทีเ่พชรบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์

 ด้านวฒันธรรม

	 •	ชมุชนท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	ตลาดน�า้	ตลาดโบราณ	โฮมสเตย์	(ตลาดน�า้อมัพวา)	

	 •	อาหารและขนมไทย	ทีเ่พชรบรุี

 

 กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด)

 ด้านเศรษฐกจิ  

	 •	อตุสาหกรรมการผลติ	ชิน้ส่วนยานยนต์	โลหะ

	 •	อตุสาหกรรมขนส่ง	

	 •	ธรุกจิการเกษตรและเกษตรแปรรปู	อาหาร	ผกัผลไม้	สดและแปรรปู		ธรุกจิอาหารทะเลสด	และ 

	 	 แปรรปู

	 •	 ธรุกจิการบรกิารทีร่องรบัเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมการผลติ	 เช่น	 ธรุกจิซ่อมบ�ารงุ	 จดัหา 

คนงาน	บรกิารรบัส่งพนกังาน	ฯลฯ	
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	 •	ธรุกจิทีร่องรบัด้านการท่องเทีย่วธรรมชาต	ิโรงแรมรสีอร์ท	ร้านอาหาร	ของฝากของทีร่ะลกึ

	 •	ด้านการค้าชายแดน	ทีต่ราด	

	 •	อญัมณแีละเครือ่งประดบั	ทีจ่นัทบรุ	ีตราด

 ด้านวฒันธรรม

	 -	การท่องเทีย่วเชงิเกษตรหรอืเชงินเิวศน์ทีเ่ชือ่มโยงกบัสวนผลไม้	สวนเกษตรต่างๆ

 7.3.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ในอดตี

	 •	 การรกัษามาตรฐานด้านคณุภาพในการผลติ	และคณุภาพการให้บรกิาร

	 •	 การประชาสมัพนัธ์ทีด่	ีและการเข้าถงึลกูค้าหรอืผูบ้รโิภค

	 •	 มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

	 	 ในการผลติ

	 •	 มกีารปรบัปรงุพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารอยูเ่สมอ

	 •	 มกีารบรหิารจดัการธรุกจิทีด่ี

 7.3.5 ปัจจยัเอือ้และปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ SMEs

 ปัจจยัเอือ้

 •	 มกีารคมนาคมทีส่ะดวก	ใกล้กรงุเทพฯ	ซึง่เป็นตลาดหลกัของผูบ้รโิภค

	 •	 มพีืน้ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศพืน้บ้าน	ท�าให้มแีหล่งวตัถดุบิ	แรงงานและตลาดเพิม่ขึน้

	 •		พืน้ทีม่อีงค์ประกอบค่อนข้างครบถ้วนในการสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิาร	เช่น	ทนุทางธรรมชาติ	 

	 	 ทนุทางประวตัศิาสตร์	และทนุทางสงัคม

 อปุสรรค

	 •	 วถิชีวีติของคนในพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกระแสนยิมเกดิความเสีย่งในการสบืสานวฒันธรรม

	 •		คนรุน่ใหม่ได้รบัการศกึษาสงูขึน้	จงึเลอืกทีจ่ะท�างานในกรงุเทพฯ	มากกว่าจะสบืทอดกจิการของ 

	 	 ครอบครวัทีต่่างจงัหวดั

	 •	 นโยบายการพฒันาพืน้ที่ไม่ต่อเนือ่งและยงัให้ความส�าคญักบั		ศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านน้อย

	 •		ปัญหาต้นทนุการผลติและการขนส่งทีส่งูขึน้

	 •	 มโีรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้เกดิมลภาวะทางน�า้	อากาศและเสยีง
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 7.3.6 ภาพอนาคตและความคาดหวงั

 ภาพอนาคตทีอ่ยากให้เกดิ 

	 •	 อยากให้คนรุน่ใหม่กลบัมาประกอบธรุกจิในพืน้ที่

	 •	 การอยูร่่วมกนัระหว่างชมุชนเมอืง	 และชมุชนอตุสาหกรรม	 โดยผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมมี 

	 	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	มคีวามสมัพนัธ์กบัชมุชน	และสร้างประโยชน์ให้กบั 

	 	 ชมุชนมากขึน้

	 •		มอีตุสาหกรรมการผลติทีเ่น้นเทคโนโลยสีะอาด	ส่งเสรมิภมูปัิญญาให้เป็นทีแ่พร่หลาย	

	 •	 ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของวสิาหกจิชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็

 

 ความคาดหวงั

	 •		ให้มพีืน้ทีจ่�าหน่ายสนิค้าในช่วงเทศกาล	หรอืมพีืน้ทีถ่าวรทีน่�าเสนอองค์ความรู	้ภมูปัิญญา	ทนุ 

	 	 ทางวฒันธรรม	และวถิชีวีติไทยของพืน้ที่

	 •		ให้มเีส้นทางท่องเทีย่วแบบ	package	เชือ่มโยงระหว่างท่องเทีย่วทางบกและทางน�า้	

	 •		ต้องการการสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างใกล้ชดิ	จรงิจงั	รวดเรว็	ไม่ยุง่ยาก	และเข้าถงึสะดวก

	 •		แผนงานทีร่องรบั	SMEs	รบัจ้างผลติ	(OEM)	ที่ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิของโลก

	 •		การสนบัสนนุเรือ่งข่าวสารข้อมลูต่างๆ	ให้แก่ผูป้ระกอบการทีส่นใจ

	 •		ต้องการให้มกีารอบรมพฒันาช่างฝีมอืแรงงานอย่างจรงิจงั

	 •		ต้องการข้อมลูสนบัสนนุด้านการตลาดส�าหรบัธรุกจิทางการเกษตร	

 7.3.7 กรณศีกึษา SMEs ทีม่บีทบาทในพืน้ทีภ่าคกลาง และภาคตะวนัออก

 ผู้ประกอบการกลุ่มเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีและโฮมสเตย์ ต�าบลดอนไก่ดี อ�าเภอกระทุ่มแบน   

จงัหวดัสมทุรสาคร

  

 1. กลุม่ผูผ้ลติเครือ่งเบญจรงค์   

	 เบญจรงค์เป็นของใช้ล�้าค่าที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ	 ปัจจุบัน 

ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่า	 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม	 ประเพณี 

อันดีงาม	 วิถีชีวิตของผู้คนแต่ละยุคสมัย	 โดยการอวดลวดลายอันวิจิตรบรรจงที่ช่างศิลป์ได้แต่งแต้มสีสัน 

อนัหลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็น	สแีดง	สเีหลอืง	สขีาว	สดี�า	และสเีขยีว	จงึเป็นทีม่าของค�าว่า	เบญจรงค์	5	สี		

ส่วนชือ่ทีเ่รยีกว่า	 เบญจรงค์	หมายถงึ	 เครือ่งเคลอืบทีม่กีารวาดสลีงไปทัง้	5	 ส	ี แต่ปัจจบุนัพบว่ามกีารใช้สี 

มากกว่า	30	ส	ีรวมถงึการออกแบบลวดลายต่างๆ	ด้วยการวาดสลีงไป	5	ส	ีซึง่ลวดลายทีรู่จ้กัมากทีส่ดุ	ได้แก่	

ลายกนก	ลายพุม่ข้าวบณิฑ์	ลายเทพพนม	ลายนรสงิห์	ตลอดถงึลวดลายดอกไม้	ลายสตัว์	และลวดลายจาก

เรือ่งรามเกยีรติ	์ เป็นต้น	ส�าหรบัลวดลายต่างๆ	ทีว่าดลงบนเครือ่งเบญจรงค์	นัน้	 เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึ

ภมูปัิญญาชาวบ้าน	วฒันธรรม	ความเชือ่แบบไทย	และวถิชีวีติของคนไทย
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 ความเป็นมา

	 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการกลุม่เบญจรงค์บ้านดอนไก่ดแีละโฮมสเตย์	ต�าบลดอนไก่ด	ีอ�าเภอ

กระทุม่แบน	 จงัหวดัสมทุรสาคร	 ประธานกลุม่เล่าว่าตนเริม่ต้นจากการเป็นผูผ้ลติหลกัเพยีงร้านเดยีวและได้

พฒันาการผลติอย่างต่อเนือ่ง	จนถงึทกุวนันีม้กีลุม่หลกั	5	ร้านค้า	คอื	อไุรเบญจรงค์	แดงเบญจรงค์	หนเูลก็

เบญจรงค์	ยนืยงเบญจรงค์	และสงัวาลย์เบญจรงค์	ซึง่เตบิโตอย่างต่อเนือ่งด้วยยอดขายทีด่	ีเนือ่งจากเครือ่ง

เบญจรงค์ของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั้งศิลปะ	 ความประณีตละเอียดอ่อนและความเอาใจใส่ของช่างฝีมือ	 

บวกกับความมานะอุตสาหะในการฝึกฝน	 ทุ่มเท	 ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงศิลปะอย่างแท้จริง 

ของคนในชมุชน	นบัเป็นงานศลิปะชัน้เยีย่มทีท่รงคณุค่าในด้านฝีมอืของคนไทย	ทีก่ลายเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก

ถงึความสวยงามล�า้ค่าของสนิค้าและวฒันธรรมอนัดงีามของชาตไิทยในสากล

 

 การให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต/บริการ/การค้า และการจัดสรร 

ค่าตอบแทน

	 กลุม่ผูผ้ลติเบญจรงค์มส่ีวนช่วยให้สงัคมในชมุชนมคีวามเข้มแขง็	 อกีทัง้เป็นงานทีเ่ปรยีบเสมอืน

หน้าทีข่องทกุคนในพืน้ทีจ่ะต้องช่วยกนัสบืสานเอกลกัษณ์ไทยให้สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื		

ชมุชนแห่งนีย้งัมกีารผนกึก�าลงัเป็นหนึง่เดยีวระหว่างชมุชนหลายชมุชน	 มกีารถ่ายทอดการเรยีนรูสู้เ่ยาวชน

รุน่ใหม่ๆ	ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบผลติภณัฑ์	มกีารหาตลาดใหม่ๆ	 รวมถงึการเพิม่มลูค่าของ

สนิค้า	โดยผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นทีน่ยิมและยอดจ�าหน่ายได้สงูสดุ		คอื	เครือ่งเคลอืบดนิเผาเบญจรงค์

 ความคาดหวงัในอนาคตต่อการประกอบการ SMEs ให้ยัง่ยนืและมศีกัยภาพมากทีส่ดุ

	 แนวโน้มในอนาคต	 ส�าหรับศักยภาพของกลุ่มผลิตเบญจรงค์ในพื้นที่ภาคกลาง	 ที่มีเอกลักษณ์ 

ที่โดดเด่นในเรือ่งของลวดลายและรปูแบบที่ไม่เหมอืนใคร	สามารถสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้าเป็นอย่างมาก	

รวมทั้งขั้นตอนการผลิตชิ้นงานที่มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกดินที่มีคุณภาพ	 การก�าหนด

อณุหภมูิในเตาเผา	ตลอดจนช่างลงสแีละเขยีนลายต้องได้รบัการฝึกฝนมาเป็นอย่างด	ี	รปูแบบและลวดลาย

จะมทีัง้แบบเก่าแบบใหม่			มกีารผลติสนิค้าในครวัเรอืน	ธรุกจิสปา	ของขวญัของช�าร่วย	ซึง่ได้รบัความนยิม

มาก		ในขณะนีว้ดัเป็นตลาดใหม่ทีน่่าสนใจเนือ่งจากมกีารน�าเบญจรงค์ตดิผนงัแทนกระจก	เป็นต้น

	 สมาชกิกลุม่ได้มกีารต่อยอดธรุกจิเบญจรงค์	ควบคูก่บัการให้บรกิารทีพ่กัรปูแบบ	โฮมสเตย์ในระดบั

มาตรฐานในบรเิวณเดยีวกนั	เนือ่งจากกลุม่เหน็ว่าภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อมธรรมชาตทิีร่่มรืน่	ซึง่นอกจาก

จะบรกิารทีพ่กัส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการสมัผสับรรยากาศธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบแล้ว	ยงัเป็นแหล่งเผยแพร่

ความรูด้้านการเขยีนลายเบญจรงค์แก่นกัท่องเทีย่วหรอืผูเ้ข้าพกัรวมถงึผูท้ีส่นใจทัว่ไปด้วย	ซึง่ได้รบัความสนใจ

เป็นอย่างมากทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ		รวมถงึมกีารให้บรกิารเช่าสถานทีส่�าหรบัจดังานมงคลสมรส	หรอื

เป็นสตดูโิอนอกสถานที่ในรปูแบบบ้านเรอืนไทย	ซึง่ใช้เรอืนรบัรองของโฮมสเตย์มาตกแต่ง			ท�าให้สามารถ

สร้างรายได้อกีทางหนึง่แก่กลุม่				
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 2. การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ /โฮมสเตย์

	 จงัหวดัสมทุรสงคราม	ถอืได้ว่าเป็นศนูย์กลางการพกัผ่อนและการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	พืน้ที่โดย

ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด	 นอกจากนี้ยังมีล�าคลองน้อยใหญ่จ�านวนมาก	 สภาพพื้นที่เช่นนี้ท�าให้ 

เกดิความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน�า้และการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ประกอบกบัสภาพพืน้ทีข่อง

จงัหวดัมทีัง้ชมุชนทีเ่ป็นตลาดและสวนผลไม้	จงึท�าให้เอือ้ต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศน์

	 การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ในจงัหวดัสมทุรสงครามจงึได้รบัความนยิมและทวเีพิม่มากขึน้ทัง้ชาวไทย

และชาวต่างชาต	ิเพือ่ท�าการศกึษา	เรยีนรูว้ถิชีวีติ	วฒันธรรมและหตัถกรรมท้องถิน่	การท่องเทีย่วในรปูแบบ

โฮมสเตย์	ส่งผลให้ชือ่เสยีงของหมูบ้่านให้เป็นทีรู่จ้กัทัง้ในและนอกประเทศ	ท�าให้คนรกัหวงแหนและภาคภมูิใจ

ในท้องถิน่ของตน	มกีารอนรุกัษ์วฒันธรรมของท้องถิน่	รวมถงึการรวมกลุม่	มพีลงัทีจ่ะสร้างชมุชนให้เข้มแขง็

พร้อมทัง้ท�าความเข้าใจระหว่างคนภายนอกกบัคนในชมุชน	 ส่งผลให้ชมุชนมคีวามร่วมมอืเป็นเครอืข่ายกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 บางชุมชนเริ่มปลูกผักสวนครัวท�าเกษตรอินทรีย์	 ลดการใช้สารพิษ	 สร้างรายได้	 

ลดรายจ่าย	 และสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น	 มีการพัฒนาความรู้ในการให้บริการการท่องเที่ยว 

เพิม่ขึน้	 มกีารพฒันาบ้านเรอืนและทีอ่ยูอ่าศยัให้มคีวามสะอาดและน่าอยูม่ากขึน้	 ซึง่ในปี	2552	 หอการค้า

จงัหวดัสมทุรสงครามได้ประมาณการว่า		ธรุกจิโฮมสเตย์ในจงัหวดัน่าจะมปีระมาณ		600		แห่ง

	 นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาพกัโฮมสเตย์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรอืคนต่างชาต	ิ ส่วนใหญ่อยู่ในวยัท�างาน	

รองลงมาคอื	วยัสงูอาย	ุโดยเป้าหมายในการเดนิทางเข้ามาเพือ่ศกึษาดงูาน	ท่องเทีย่วหรอืพกัผ่อน		ทัง้นีห้าก

เป็นนกัท่องเทีย่วชาวไทยมกัจะเข้าไปท่องเทีย่วในช่วงวนัหยดุราชการ	แต่หากเป็นนกัท่องเทีย่วต่างชาตนิยิม

เข้ามาในช่วงวนัปกต	ินกัท่องเทีย่วต่างชาตส่ิวนใหญ่ทีเ่ข้ามาพกัในรปูแบบโฮมสเตย์	จะมาจากสหรฐัอเมรกิา		

ญีปุ่น่	องักฤษ	ฝรัง่เศส	เยอรมน	ีและเนเธอร์แลนด์		

 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ทีน่กัท่องเทีย่วให้ความสนใจในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม คอื

กจิกรรมดงัต่อไปนี้

	 1)	การท่องเทีย่วตลาดน�้าอมัพวา	เพือ่ชมิอาหารพืน้บ้านทัง้คาวหวาน	อาหารพืน้บ้านทีแ่ม่ค้าและ

พ่อค้าพายเรอื	มาขายให้เลอืกซือ้เลอืกชมิ		รวมถงึอาหารทีข่ายอยูต่ามร้านอาหารบนฝ่ังกม็ใีห้เลอืกชมิมากมาย	

เมนเูดด็ที่ไม่ควรพลาด	 คอืปลาหมกึและกุง้	 ทีย่่างกนัสดๆ	 บนเตาพร้อมน�้าจิม้รสแซ่บ	 ก๋วยเตีย๋วเรอืเลศิรส	

รวมถึงขนมพื้นบ้านอย่างขนมไข่ที่มีวุ้นหลากสีสรรอยู่ข้างในน่ารับประทานยิ่งนัก	 ขนมหวานก็มีทองหยิบ	 

ทองหยอด	 ขนมสอดไส้	 อยากหาเครื่องดื่มแก้กระหายน�้าก็มีกาแฟโบราณ	 ไอสครีมผลไม้ตามฤดูกาล	 

น�า้ผลไม้สมนุไพรต่างๆ	ทีม่ขีายอยูท่ัว่ไปบนสองข้างทาง	

	 2)	 ชมร้านค้าขายของที่ระลึกและวิถีชีวิตชาวบ้าน	 ของที่ระลึกยอดฮิตที่ได้รับความนิยม	 คือ	

โปสการ์ด	หมวก	หรอืเสือ้ยดืเก๋ๆ	

	 3)	ล่องเรอืชมวถิชีวีติรมิน�า้			นกัท่องเทีย่วบางคนนยิมล่องเรอืชมทวิทศัน์ของแม่น�้าแม่กลองเพือ่

ชมวถิชีวีติและบ้านเรอืนรมิน�้าทีจ่ะได้เหน็ตลอดทางทีเ่รอืแล่นไป	หรอือาจจะแวะชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	ที่

น่าสนใจ	เช่น		วดับางแคน้อย	ค่ายบางกุง้	โบสต์ครสิต์			

	 4)	ล่องเรอืชมหิง่ห้อย			ถอืเป็นไฮไลต์เดด็ของการมาท่องเทีย่วทีอ่มัพวาเลยกว่็าได้		นกัท่องเทีย่ว

ทัง้ในและต่างประเทศ	ต่างประทบัใจเป็นอย่างมากกบักจิกรรมนัง่เรอืชมหิง่ห้อยทีส่่องแสงประกายความงาม

ยามค�า่คนื		ใต้ต้นล�าพสูองฝ่ังคลองของอมัพวา	
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	 ส�าหรับสื่อที่มีผลอย่างมากต่อการเดินทางเข้ามายังโฮมสเตย์	 จะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต	 

เพือ่นบอกต่อ	แผ่นพบั	วทิย	ุโทรทศัน์	และบรษิทัทวัร์

 

 3  ผลกระทบจากการท�าโฮมสเตย์

	 1.	 ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	 เมือ่ชมุชนมชีือ่เสยีงเริม่มนีายทนุภายนอกเข้ามาซือ้ทีด่นิจ�านวน

มาก	มกีารพงัทลายของดนิรมิตลิง่	เกดิของเสยี	ขยะมลูฝอย	น�า้เสยี	รวมถงึมลภาวะทางเสยีง	ส่งผลกระทบ

ต่อชมุชนใกล้เคยีง		เนือ่งจากมปีรมิาณนกัท่องเทีย่วมากเกนิขดีความสามารถในการรองรบั

	 2.	 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม	 ซึ่งชุมชนบางแห่งได้มีการประยุกต์และดัดแปลงสิ่งของ	 เช่น	 

งานปัก	งานทอผ้า	งานจกัสาน	ออกขายเพือ่เป็นทีร่ะลกึ	มกีารรือ้ฟ้ืน	ฟ้ืนฟกูารแสดง	และการละเล่นต่างๆ	

ซึง่จากเดมิเคยท�าเป็นพธิกีารใหญ่ต้องระดมคนและมกีารจดัเตรยีมล่วงหน้า	 แต่เมือ่นกัท่องเทีย่วมาบ่อยขึน้	

การท�าเป็นพธิกีารใหญ่กลายเป็นภาระจงึมกีารปรบัให้เรยีบง่ายขึน้

	 3.	 ผลกระทบด้านสังคม	 ผู้ได้รับประโยชน์หรือเข้าถึงทรัพยากรคือผู้น�าในชุมชน	 คือคนที่มี

ประสบการณ์	 มคีวามรูค้วามสามารถและจะเป็นผูก้�าหนดเกณฑ์เพือ่ให้เกดิมาตรฐาน	 ทีท่�าให้คนระดบักลาง

หรอืระดบัล่างในชมุชนขาดโอกาส

	 ทรพัยากรธรรมชาต	ิหากมกีารใช้ประโยชน์กต้็องมกีารดแูลรกัษาและสร้างกตกิาเพือ่การใช้อย่าง

ยั่งยืน	 ซึ่งการท่องเที่ยวได้สร้างโอกาสให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชาติ 

ท้องถิน่	 การจดัการทางวฒันธรรมมคีวามจ�าเป็นและต้องเกดิจากการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	 เพือ่เลอืก 

น�าเสนอในสิ่งที่เป็นสาระและสอดคล้องกับวิถีชุมชน	 โดยผลทางสังคมยังพบเห็นในลักษณะมือใครยาว 

สาวได้สาวเอา	จงึควรมข้ีอก�าหนดหรอืมาตรการด้านการบรหิารจดัการโฮมสเตย์ทีค่นในชมุชนมคีวามตระหนกั

และร่วมมอืกนัสร้างกฎ	 ระเบยีบ	 ทีม่กีารกระจายรายได้อย่างยตุธิรรม	 และการท่องเทีย่วยงัเป็นรายได้เสรมิ

และมส่ีวนร่วมกระตุน้เศรษฐกจิในชมุชนอกีด้วย	

 

 4  ความคาดหวงัจากภาครฐั 

	 1.	ต้องการให้ภาครฐัส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเทีย่วรูจ้กัหมูบ้่านฯ	ด้วยการสนบัสนนุ

การจดัท�าสือ่แผ่นพบั	วซีดี	ีแผนทีจ่งัหวดั	พฒันาแหล่งท่องเทีย่วด้วยการปรบัปรงุภมูทิศัน์	ถนน	ป้าย	ศาลา

ประชาคม	ห้องน�า้		รวมถงึสนบัสนนุงบประมาณเพือ่จดักจิกรรมท่องเทีย่ว	เช่น	อปุกรณ์ดนตร	ีศนูย์การเรยีน

รูช้มุชน	รวมทัง้การอบรมทกัษะเสรมิ	เช่น	การนวดแผนไทย	การบรหิารจดัการผลประโยชน์	การออกแบบ

ผลติภณัฑ์	การท�าสนิค้าทีร่ะลกึ	การบรกิาร	การพดูในทีช่มุชน	จติส�านกึในการอนรุกัษ์	การบรหิารจดัการกลุม่

และบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ	อกีทัง้ยงัต้องการให้มกีารจดัฝึกอบรมภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่น่ด้วย	

	 2.	 ต้องการที่จะให้ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	 ท�าหนังสือแนะน�าของดีประจ�าท้องถิ่น	 ร้าน

อาหาร	ทีพ่กัหรอืโฮมสเตย์	และออกประเมนิโฮมสเตย์ทีผ่่านมาตรฐานทกุเดอืน	รวมถงึการดแูล	ตดิตามอย่าง

ต่อเนือ่ง	สม�า่เสมอ	มกีารปรบัปรงุและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตต่ิางๆ

	 3.	 ต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการ	 เพื่อจักได้น�ามาใช้ในการด�าเนินกิจการของตน	 โดย 

มุง่เน้นขอให้มกีารจดัประชมุระดบัภาค	พร้อมท�าเวทกีารเรยีนรูแ้ละกระบวนการจดัการให้คณะกรรมการชมุชน		

พร้อมทัง้หาทางจดัตัง้กองทนุเพือ่พฒันากจิการและสร้างฐานเครอืข่ายธรุกจิ
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7.4 ภาคใต้

 7.4.1 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

	 ภาคใต้	เป็นพืน้ทีท่ี่โอบล้อมด้วยชายฝ่ังทะเลทัง้สองด้าน	มทีรพัยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์	มศีกัยภาพ

ทัง้ด้านการเกษตร	อตุสาหกรรม	และการท่องเทีย่ว	โดยบทบาทการพฒันาพืน้ทีท่ีส่�าคญั	ได้แก่	

	 1.	เป็นฐานการผลติยางพารา	และปาล์มน�า้มนัครบวงจร	โดยเฉพาะกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน

ทีเ่ป็นแหล่งยางพาราทีส่�าคญั	และภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยมสีรุาษฎร์ธานแีละชมุพรเป็นแหล่งอตุสาหกรรมแปรรปู

น�า้มนัปาล์ม

	 2.	เป็นฐานการผลติอาหารทะเลแปรรปู	โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคใต้ชายแดน

	 3.	เป็นฐานท่องเทีย่วทางทะเลชัน้น�าของโลก	โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคใต้ฝ่ังอนัดามนั	โดยมภีเูกต็	

กระบี	่พงังา	เป็นศนูย์กลาง

	 4.	เป็นประตกูารค้าและการขนส่งเชือ่มโยงประเทศเพือ่นบ้านด้านใต้และสูน่านาชาต	ิและมพีืน้ที่

เชือ่มโยงฝ่ังทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย	(Land	bridge)	บรเิวณสงขลา-สตลู

	 5.	 เป็นฐานอตุสาหกรรมเหล็ก	 และมศีกัยภาพในอตุสาหกรรมพลงังานจากก๊าซธรรมชาติในฝัง่

อ่าวไทย

 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใต้

	 จากยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใต้	ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต	ิมีใน	5	ด้าน	คอื

 ยทุธศาสตร์ที ่1		การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ภาคการผลติหลกัให้เตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	

โดยการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 ประมง	 และผลไม้	 	 และการ

พฒันาการท่องเทีย่วให้สร้างรายได้อย่างเตม็ศกัยภาพและยัง่ยนื

 ยทุธศาสตร์ที ่2		ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้และการจ้างงาน

ของภาค	โดยการพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน	สร้างโอกาสการพฒันารองรบัการขยายการลงทนุ	

โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ	รวมถงึการพฒันาการคมนาคมขนส่งทางทะเลเพือ่เชือ่มโยงสูน่านาชาติ

 ยทุธศาสตร์ที ่3		พัฒนาคน	 และสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

การพฒันาภาค	

 ยทุธศาสตร์ที ่4	 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน	 โดยการสร้าง

เศรษฐกจิชมุชน	และส่งเสรมิการใช้กระบวนการชมุชนเข้มแขง็เพือ่สร้างสนัตสิขุ	

	 4.	 ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างจริงจัง	 เพราะที่ผ่านมา 

ผลตอบรบัด	ีและเป็นการขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศได้อกีทาง
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 7.4.2 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคใต้

 ด้านเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจของภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดนอยู่บนพื้นฐานของ

การเกษตรเป็นหลกั	โดยเฉพาะการปลกูยางพาราและปาล์มน�า้มนั	รวมถงึการท�าประมง	ขณะทีอ่ตุสาหกรรม

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น	 ส่วนทางฝั่งอันดามันนั้น	 เศรษฐกิจหลักอยู่ที่ธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง	 ซึ่งการท่องเที่ยวของภาคใต้นั้น	 เป็นกิจกรรมส�าคัญที่สร้างรายได้ให้กับ

ภมูภิาคและของประเทศ	เพยีงแต่ยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงเช่น	ภเูกต็	กระบี	่สมยุ	เท่านัน้		

	 ด้านการค้าชายแดนระหว่างภาคใต้กับมาเลเซียมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้า

ชายแดนในช่องทางอื่นๆ	 โดยคิดเป็นร้อยละ	75	 ของมูลค่าการค้าผ่านแดนของประเทศ	 และมูลค่าการค้า 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	 ส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านด่านสะเดาและปาดงัเบซาร์	จงัหวดัสงขลา	โดยเป็นทัง้สนิค้าพชื

ผลการเกษตร	ผกัผลไม้	ยางพาราขัน้ปฐม	สนิค้าอตุสาหกรรม	และสนิค้าอปุโภคบรโิภคต่างๆ	

 

 ในทางสังคม จุดแข็งของภาคใต้	 คือชุมชนมีความเข้มแข็ง	 ซึ่งมาจากพื้นฐานความเข้มแข็ง 

ทางด้านศาสนา	 ชุมชนมีความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 จนกลายเป็นพื้นที่ที่มีข่ายใยการคุ้มครอง 

ทางสังคมที่แข็งแกร่ง	 และมีบทบาทในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	 ชุมชนไม้เรียง	 และ 

สมาพนัธ์ประมงพืน้บ้านและป่าชายเลนภาคใต้	เป็นต้น	

	 ส่วนเหตกุารณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัเป็นอปุสรรคส�าคญัในการลงทนุ	และ

การสร้างงานของผูป้ระกอบการในแต่ละระดบั

	 จากความเข้มแขง็ของชมุชน	การประกอบอาชพีหรอืการด�าเนนิธรุกจิในพืน้ทีจ่งึมกีารเกือ้กลูกนั

อย่างชดัเจน	ทัง้การรวมกลุม่ในแบบวสิาหกจิชมุชน	หรอืกลุม่ในรปูแบบต่างๆ	หรอืการเชือ่มโยงกนัของกลุม่

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ	เช่น	การเลีย้งนกเขาชวา	ซึง่ในห่วงโซ่มลูค่า	มทีัง้การท�าฟาร์มเลีย้งนก	การท�ากรงนก	

ส่วนประกอบหรือเครื่องประดับตกแต่งของกรงนก	 การค้าและการจัดงานแข่งขันต่างๆ	 ซึ่งเป็นการสร้าง

เศรษฐกจิให้ชมุชนโดยรวมด้วย		กลุม่ทอผ้าเกาะยอ	ซึง่มกีารสอนและสบืทอดงานฝีมอืในกลุม่สมาชกิ	เป็นการ

สร้างรายได้และสร้างความเข้มแขง็ในชมุชนด้วย		และในหลายพืน้ที	่มกีารรวมกลุม่กนัด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์	

ซึง่เป็นเหมอืนแหล่งทนุในการประกอบอาชพี	และเป็นสวสัดกิารชาวบ้านอกีด้วย

 

 ในทางวฒันธรรม		มรดกทางวฒันธรรมอนัเกดิจากการพฒันา	การปรบัตวั	ปรบัวถิชีวีติของคน 

ในภาคใต้ทีป่ระกอบด้วยคนไทยและอกีหลายชาตพินัธุท์ีอ่ยูร่่วมกนัในคาบสมทุร	มคีนมาเลย์	คนจนี	คนมสุลมิ	

และคนทีม่าจากอนิเดยีฝ่ายใต้	แต่กลุม่ชนทีม่จี�านวนมากทีส่ดุคอื	ไทยสยาม	แต่จากการทีช่นชาวใต้	มที�าเล

ถิ่นฐานค่อนข้างหลากหลาย	 ทั้งที่ราบตามแนวชายฝั่ง	 ปากอ่าว	 ท่าเรือ	 ที่ราบเชิงเขา	 ตามแนวสายน�้า 

น้อยใหญ่	ตามเกาะต่างๆ	ท�าให้วฒันธรรมของชาวใต้มคีวามแตกต่างกนัตามถิน่ทีอ่ยู	่ตามความเชือ่	เชือ้ชาติ	

 ยทุธศาสตร์ที ่5		ฟ้ืนฟแูละบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เพือ่รกัษาสมดลุเชงิ

นเิวศน์อย่างยัง่ยนื

(ทีม่า	:	ส�านกัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต้)
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และศาสนา	ซึง่ภมูปัิญญาชาวบ้านภาคใต้นัน้	มบีรบิทส�าคญัของสงัคมภาคใต้เป็นบ่อบ่มเพาะ	อนัได้แก่	สภาวะ

ธรรมชาติ	 ภาวะสร้างสรรค์	 คติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาล	 และคติความเชื่อและความศรัทธา 

อนัเนือ่งจากศาสนา	(อนัได้แก่	พทุธ	พราหมณ์	และอสิลาม)	และส่งผลต่อวถิกีารด�าเนนิธรุกจิหรอืการประกอบ

อาชพีทีแ่ตกต่างกนัของกลุม่คนในแต่ละพืน้ทีด้่วย

	 ในด้านศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน	ภาคใต้เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมเกษตรที่ได้มกีาร

สบืสานความรูแ้ละความช�านาญต่างๆ	สบืต่อมาถงึรุน่ปัจจบุนั	การใช้วสัดจุากธรรมชาตมิาดดัแปลงเป็นเครือ่ง

ใช้สอยในชวีติประจ�าวนัต่างๆ	

	 ด้านประเพณี	 ภาคใต้มีงานประเพณีหลักทั้งในทางพุทธศาสนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ

สรุาษฎร์ธาน	ีเช่น	งานประเพณชีกัพระและงานแห่ผ้าขึน้พระธาต	ุ	มงีานประเพณขีองคนไทยเชือ้สายจนี	เช่น	

งานสมโภชเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่วทีปั่ตตานี	 และงานเทศกาลกนิเจทีภ่เูกต็	 เป็นต้น	 และมวีฒันธรรมเฉพาะใน

ส่วนของชาวไทยมุสลิม	 มีศิลปะการแสดงเฉพาะถิ่น	 คือ	 การแสดงโนราห์	 หนังตะลุง	 มีวัฒนธรรม 

การแต่งกายทัง้ในแบบไทยมสุลมิ	วฒันธรรมการแต่งกายของเจ้าสาวไทยเชือ้สายจนีแบบบาบ๋าเพอรานากนั

ในจงัหวดัภเูกต็	 ซึง่วฒันธรรมประเพณต่ีางๆ	 เหล่านี	้ นอกจากเป็นวถิชีวีติของผูค้นในแต่ละกลุม่แล้วยงัเป็น

จดุสนใจของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ	และเป็นส่วนส�าคญัทีก่่อให้เกดิธรุกจิการผลติและบรกิาร

ทีเ่กีย่วเนือ่งในพืน้ที่

 7.4.3 กลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่บีทบาทโดดเด่นในพืน้ทีภ่าคใต้

 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช พทัลงุ) 

	 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	 เป็นแหล่งพืชผลเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป	 แหล่งผลิตข้าวและ

ปศสุตัว์	ประมง	โดยเฉพาะลุม่น�า้ปากพนงัและลุม่น�า้ทะเลสาปสงขลา	โดยบรเิวณเชือ่มต่อชมุพร-สรุาษฎร์ธานี	

เป็นแหล่งผลิตปาล์มน�้ามันและการแปรรูปขั้นต้น	 ส่วนบริเวณเชื่อมต่อสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช	 เป็น

แหล่งผลติยางพารา	แปรรปูยาง	และไม้ยางพารา	ส่วนพืน้ทีเ่กาะต่างๆ	ในทะเลอ่าวไทย	เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ในระดบันานาชาติ

 

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

 จงัหวดัชมุพร

	 -	ธรุกจิผลติอาหารจากสนิค้าเกษตร

	 -	ธรุกจิผลติสนิค้าหตัถกรรม

 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

	 -	ธรุกจิการท่องเทีย่ว

	 -	ธรุกจิผลติอาหารจากสนิค้าเกษตร

 จงัหวดันครศรธีรรมราช

	 -	ธรุกจิค้าปลกี	ค้าส่งพชืผลการเกษตร
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	 -	ธรุกจิผลติสนิค้าหตัถกรรม

	 -	ธรุกจิการท่องเทีย่ว	เช่น	โรงแรม	ร้านอาหาร

	 -	ธรุกจิผลติอาหารจากสนิค้าเกษตร

 จงัหวดัพทัลงุ

	 -		ธรุกจิผลติอาหาร	และเครือ่งดืม่จากสนิค้าเกษตร

 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั  (ระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่ตรงั)

	 เป็นกลุม่จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วในระดบันานาชาต	ิโดยมเีกาะภเูกต็

เป็นศนูย์กลางทีไ่ด้รบัสมญานามว่าเป็น	“ไข่มกุอนัดามนั”	และมแีหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ	ทีม่ชีือ่เสยีงระดบันานาชาติ	

เช่น	หมูเ่กาะพพี	ีหมูเ่กาะสมิลินั	หมูเ่กาะสรุนิทร์	เป็นต้น		

 

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

 จงัหวดัระนอง

	 -	ธรุกจิการท่องเทีย่ว	การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

	 -	ธรุกจิประมง	แพปลา	และทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมประมงทะเล

	 -	ธรุกจิหตัถกรรม	เช่น	กระเป๋าหนงัปลากระเบน

 จงัหวดักระบี่

	 -	 ธรุกจิการท่องเทีย่ว	และบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

	 -	 ธรุกจิผลติอาหารจากสนิค้าเกษตร

 จงัหวดัภเูกต็

	 -	 ธรุกจิการท่องเทีย่ว	เช่น	สปา	โรงแรม	บ้านพกั	บรกิารน�าเทีย่ว	เรอืน�าเทีย่วต่างๆ

	 -	 ธรุกจิทางการศกึษา

	 -	 ธุรกิจด้านไอซีที	 สารสนเทศที่รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในด้านการตลาดและการ 

	 	 ประชาสมัพนัธ์	การรองรบัลกูค้าและผูส้นใจ

	 -	 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

 จงัหวดัพงังา

	 -	 ธรุกจิการท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง

	 -	 ธรุกจิผลติสนิค้าหตัถกรรม

 จงัหวดัตรงั

	 -	 ธรุกจิแปรรปูไม้ยางพารา

	 -	 ธรุกจิสนิเชือ่และการเงนิ

	 -	 ธรุกจิอาหาร	ร้านอาหาร	โรงแรม

 กลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน  (สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส)

	 มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศมาเลเซยีและมพีืน้ทีเ่ปิดสูท่ะเลทัง้ด้านอนัดามนัและอ่าวไทยมบีทบาทเป็น
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แหล่งอตุสาหกรรมแปรรปูยางและไม้ยางพารา	และอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเลทีส่�าคญัของภาค	มแีหล่ง

ท่องเทีย่วเมอืงชายแดนรองรบันกัท่องเทีย่วจากประเทศเพือ่นบ้าน	และแหล่งท่องเทีย่วในทะเล	ได้แก่	บรเิวณ

เกาะตะรเุตา	-	อาดงั	-	ราว	ี-	หลเีป๊ะในจงัหวดัสตลู	และวฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัโลกมสุลมิทีส่ามารถใช้เป็น

สือ่กลางในการสร้างความร่วมมอืและการค้าระหว่างกนัได้	

 

 ธรุกจิ SMEs ทีโ่ดดเด่นในพืน้ที ่ได้แก่ 

 จงัหวดัสงขลา

	 -	 ธรุกจิการท่องเทีย่วและบรกิาร	เช่น	โรงแรม	รถรบัจ้าง	ร้านอาหาร

	 -	 ธรุกจิแปรรปูอาหารทะเลรายย่อย	เช่น	ลกูชิน้ปลา	ธรุกจิแพปลา

	 -	 ธรุกจิศลิปะหตัถกรรม	 เช่น	 การท�าผ้าทอเกาะยอ	 การท�ากรงนก	 และธรุกจิทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติ	 

	 	 เช่น	การเลีย้งนกเขาชวา

	 -	 ธรุกจิทางการศกึษา	โรงเรยีนนานาชาต	ิโรงเรยีนเอกชน	โรงเรยีนกวดวชิา

	 -	 ธรุกจิอพาร์ทเม้นท์ทีพ่กั	อสงัหารมิทรพัย์

 จงัหวดัสตลู

	 -	 ธรุกจิการท่องเทีย่วและบรกิาร

 จงัหวดัปัตตาน ีนราธวิาส ยะลา

	 -	ธรุกจิศลิปะหตัถกรรม	การท�าผ้าคลมุผมส�าหรบัสตรมีสุลมิ	

	 -	ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการประมงทะเล	อาหารทะเล

	 -	ธรุกจิแปรรปูอาหารพืน้บ้าน	

	 -	ธรุกจิยางพารา	การแปรรปูยางและไม้ยางพารา	การท�าเฟอร์นเิจอร์ไม้ยาง

 7.4.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ของ SMEs ในพืน้ทีภ่าคใต้
 

	 •	 การสร้างจุดขายให้ตัวเอง	 โดยน�าจุดเด่นด้านวัฒนธรรมวิถีไทยประเพณีที่ส�าคัญในท้องถิ่น	 

	 	 เพื่อมาต่อยอดเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของทั้งคนในท้องถิ่นและ 

	 	 นกัท่องเทีย่ว	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 •		การใช้ความได้เปรยีบจากปัจจยัการผลติ	คอื	วตัถดุบิและทรพัยากรทีม่อียู่ในพืน้ที	่รวมกบัการ 

	 	 ใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัสนิค้าและบรกิารต่างๆ

	 •		การใช้ฐานการบรโิภคจากประชากรในพืน้ที	่ซึง่มกี�าลงัซือ้สงู

 7.4.5 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ

	 •	 ศกัยภาพของพืน้ทีท่ีเ่อือ้ในการประกอบธรุกจิทัง้ด้านการเกษตร	การค้าชายแดน	การท่องเทีย่ว	 

	 	 การประมง	และอตุสาหกรรมการผลติต่างๆ

	 •	 มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 การคมนาคมขนส่งทางบก/ทางน�้า	 โลจิสติกส์	 และ 
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	 	 คลงัสนิค้า	ทีส่ามารถเชือ่มโยงการค้าและการลงทนุกบัภมูภิาคอืน่ๆ	และกบัมาเลเซยี	สงิคโปร์	

	 •	 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งทางบก	 และทางอากาศ	 รองรับการท�าธุรกิจและ 

	 	 นกัท่องเทีย่ว	อกีทัง้แหล่งท่องเทีย่วยงัเป็นทีน่ยิมทัง้ในและต่างประเทศ	(World	Destination)

	 •	 อุปสรรคส�าคัญ	 คือ	 ด้านภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น	 และมีความไม่แน่นอน	 และปัญหาทาง 

	 	 การเมอืงและความมัน่คง	 ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อความเชือ่มัน่ในการลงทนุในบางพืน้ที	่ โดยเฉพาะ 

	 	 พืน้ทีภ่าคใต้ชายแดน	

 7.4.6 ภาพอนาคต และความคาดหวงั

	 •	 องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการวางกฎ	 กติกา	 	 และมีการดูแลให้เกิดความสมดุล 

	 	 ระหว่างผู้ใช้ทรพัยากรและคนในท้องถิน่	เช่น	สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ

	 •	 การแก้ปัญหาการเมืองในประเทศและปัญหาความมั่นคง	 ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้ง 

	 	 นกัลงทนุและนกัท่องเทีย่ว

	 •	 การสนับสนุนจากภาครัฐ	 ที่มีการบูรณาการกันอย่างจริงจัง	 มีความชัดเจนด้านข้อมูล 

	 	 และนโยบาย	และเข้าถงึได้โดยง่าย

	 •	 มีการสืบทอด	 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้เด็กรุ ่นหลังได้รับความรู้และสามารถสร้าง 

	 	 มลูค่าเพิม่ให้กบัธรุกจิในชมุชนและผูป้ระกอบการ	SMEs	ต่างๆ	

 7.4.7 กรณศีกึษา SMEs ทีม่บีทบาทในพืน้ทีภ่าคใต้

 บรษิทัเครอืข่ายผลติภณัฑ์อาหาร จ�ากดั ต�าบลกะหรอ อ�าเภอนบพติ�า จงัหวดันครศรธีรรมราช

	 “บริษัทเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด”	 เป็นบริษัทของชุมชน	ที่จัดตั้งถือหุ้นด�าเนินการโดย

ชมุชนอย่างแท้จรงิ	ผลติแป้งขนมจนีซึง่เป็นอาหารพืน้บ้านอย่างหนึง่ของคนภาคใต้ออกส่งจ�าหน่ายไปหลาย

จงัหวดั	 เช่น	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	 สงขลา	 กระบี	่ และสรุาษฎร์ธาน	ี ภายใต้เครือ่งหมายกลุม่เครอืข่าย 

ยมนา	 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาชีพและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ถือเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายแป้งขนมจนีเส้นสดรายใหญ่ของภาคใต้	และน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ลดต้นทนุและปรบัปรงุกระบวนการ

ผลติให้มปีระสทิธภิาพ	

 

 ความเป็นมา

	 ความเป็นมาของบรษิทั	เกดิจากเวทปีระชมุของผูน้�าชมุชนในภาคใต้ทีจ่งัหวดัสงขลาประมาณปลาย

ปี	2535	 จากการประสานงานของสถาบนัพฒันาชมุชน	 มลูนธิหิมูบ้่าน	 โดยทีป่ระชมุได้เสนอแนวคดิค้นหา 

รปูแบบ	เพือ่การสร้างงานให้ชมุชนในรปูแบบธรุกจิชมุชน	เพือ่ให้เกดิแนวร่วมในการพฒันาเครอืข่ายร่วมกนั

ในอนาคต	หลงัจากนัน้ได้มกีารไปศกึษาดงูานเกีย่วกบัธรุกจิชมุชนในภาคอสีานหลายจงัหวดั	รวมทัง้โรงแป้ง

ขนมจนีของบรษิทั	พ.ศ.ช.	ผลติภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ	ซึง่เป็นบรษิทัทีผ่ลติแป้งส�าหรบัท�า

เส้นขนมจนีจ�าหน่ายให้แก่ผูผ้ลติเส้นขนมจนีในภาคอสีาน	 หลงัจากกลบัมาจากการศกึษาดงูานแล้วมาคดิว่า
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จะท�าอะไรทีส่ามารถต่อยอดอาชพีของคนในจงัหวดันครศรธีรรมราชซึง่มอีาชพีเป็นเกษตรกรได้	 เมือ่เหน็ว่า

ในจงัหวดันครศรธีรรมราชนยิมบรโิภคขนมจนีกนัมากและรวมทัง้ภาคใต้ในจงัหวดัอืน่ๆ	ด้วย	จงึเกดิความคดิ

ว่ามคีวามเป็นไปได้สงูในการทีจ่ะน�าธรุกจิตวันีม้าท�าในภาคใต้	 จนได้ข้อสรปุร่วมกนัในการทีจ่ะจดัตัง้โรงงาน

แป้งขนมจนีเป็นธรุกจิของชมุชน	อนัจะน�าไปสูก่ารเรยีนรู	้ภมูปัิญญา	และสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นชมุชน

อย่างเข้มแขง็ได้

 การให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต/บริการ/การค้า และการจัดสรร 

ค่าตอบแทน

	 โรงงานจดัตัง้ขึน้ด้วยการระดมทนุจากสมาชกิในชมุชน	การกูเ้งนิจากธนาคาร	และการร่วมหุน้จาก

องค์กรชมุชนอกี	5	 แห่ง	 ซึง่แต่ละองค์กรมสีมาชกิอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	 รวมแล้วสมาชกิที่ได้รบัผลประโยชน์ 

ทางอ้อมนี้ไม่ต�า่กว่า	70,000	คน

	 ในการท�าแป้งขนมจนีของโรงงานในช่วงแรกนัน้จะใช้สตูรแป้งหมกัตามสตูรของภาคอสีานตามที่

ได้ศกึษาดงูานมา	แต่กเ็กดิปัญหาขึน้	กล่าวคอื	แป้งขนมจนีมกีลิน่จากการหมกัส่งผลให้ตลาดท้องถิน่ไม่ยอมรบั	

จงึต้องไปศกึษาสตูรของท้องถิน่จากหลายแห่ง	เช่น	ในตวัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช	อ�าเภอปากพนงั	อ�าเภอ

ทุง่สง	อ�าเภอสชิล	และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีจนได้สตูรทีเ่หมาะกบัความต้องการของตลาดท้องถิน่	คอื	ใช้วธิี

การแช่แป้งแล้วบดในขณะทีภ่าคอสีานใช้วธิกีารหมกั	ภาคตะวนัออกและภาคกลางใช้วธิกีารบ่ม	ซึง่นบัเป็นการ

เรียนรู้วิธีการผลิตแป้งขนมจีนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	 แล้วน�ามา 

ดดัแปลงประยกุต์ให้เหมาะสมกบัการท�าแบบอตุสาหกรรมได้อย่างกลมกลนื

	 โรงงานผลิตแป้งขนมจีนแห่งนี้จะใช้ข้าวสารจากลุ่มน�้าปากพนังมาเป็นวัตถุดิบ	 ซึ่งเป็นการ 

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวปากพนังที่ขายข้าวสารได้ราคาถูก	 กระบวนการผลิตจะน�าข้าวสารที่ได้มาแช่น�้าไว้

ประมาณ	1	คนื	จากนัน้จะน�าไปเข้าเครือ่งบดและร่อน	ก่อนทีจ่ะน�าไปพกัไว้ในบ่อพกัอกี	1	คนื	โดยเตมิเกลอื

ลงไปช่วยท�าให้ยีสต์เพิ่มจ�านวนและช่วยไม่ให้แป้งบูด	 สามารถเก็บไว้ได้นาน	 จากนั้นจึงถ่ายน�้าออกน�าแป้ง 

เข้าเครือ่งอดัเพือ่บบีน�า้ออกอกีครัง้จนได้เป็นก้อนแป้ง	แล้วน�ามาชัง่น�า้หนกับรรจถุงุพร้อมทีจ่ะส่งจ�าหน่ายได้	

 

 การพฒันาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี

	 ปัจจบุนั	ถงึแม้ว่าบรษิทัเครอืข่ายผลติภณัฑ์อาหารจะเดนิไปได้อย่างน่าพอใจ	แต่ไม่หยดุนิง่เพยีง

แค่นี	้ ได้มกีารประสานกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ในการวจิยัและพฒันาต่อยอดจากโรงงานแป้งขนมจนีเพือ่

เพิม่มลูค่าและการขยายงาน	ในการน�าเอาแป้งมาพฒันาผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง	เช่น	เส้นหมี	่เนือ่งจากเป็นความ

ต้องการของตลาดประเทศสงิคโปร์และประเทศมาเลเซยี	 หรอืการน�าน�า้ทีเ่หลอืจากการผลติมาท�าน�า้ส้ม	 ซึง่

จะท�าให้โรงงานนีพ้ฒันาไปสูก่ารเป็นโรงงานต้นแบบทีส่ามารถท�าผลผลติให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	นอกจากนัน้

ได้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยูเ่สมอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	จนี	ญีปุ่น่	และฝรัง่เศสมาเรยีนรูแ้ละ

ท�าการศกึษาวจิยักระบวนการของชมุชน	เป็นการศกึษากระบวนการของชมุชนทีช่าวต่างชาติให้ความสนใจ	
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	 การผลิตแป้งขนมจีน	 แม้จะเป็นผลิตผลพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แต่จ�าเป็นต้องพึ่งพา

เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลติ	 โดยเฉพาะกบัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีต้่องการผลติ

แป้งขนมจนีให้ได้ปรมิาณมากๆ	ในแต่ละวนั	อกีทัง้ความทนัสมยัของเทคโนโลยนีอกจากจะท�าให้ผลติแป้งได้

ปรมิาณมากแล้ว	ยงัช่วยลดการใช้พลงังาน	ลดระยะเวลาลงแต่ผลติได้จ�านวนทีม่ากขึน้	และนอกจากจะท�าให้

การท�างานสะดวกรวดเรว็ขึน้แล้ว	ยงัสร้างงานให้คนในพืน้ทีอ่กีด้วยถอืเป็นการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ร่วมกบั

ภมูปัิญญาชาวบ้านได้เป็นอย่างดี	

	 บรษิทัฯ	ได้พฒันาไปสูก่ารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาต้นทนุการผลติ	และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการสูญเสียแป้งและลดการใช้

พลังงานแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย	 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนใน

กระบวนการผลติแป้งขนมจนี	ตัง้แต่กระบวนการจดัเกบ็วตัถดุบิ	การล้างข้าว	การแช่ข้าว	การโม่ข้าว	การนอน

น�า้แป้ง	การแยกแป้ง	และการบรรจแุป้งขนมจนีลงในถงุ	 เพือ่ลดการสญูเสยีแป้งในกระบวนการผลติให้น้อย

ทีส่ดุ	โดยได้คณุภาพของผลติภณัฑ์ทีด่ขีึน้	

 

 ความคาดหวงัในอนาคตต่อการประกอบการ SMEs ให้ยัง่ยนืและมศีกัยภาพมากทีส่ดุ

	 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัและผูน้�าชมุชน	ได้ฝากแนวคดิว่า	“ประเทศไทยมทีรพัยากรมหาศาล	แต่

เราขาดแว่นในการส่องด	ูขาดคนทีเ่ป็นปัญญาชนทีเ่ป็นหวัสมองเก่งๆ	ทีจ่ะมาคดิค้น	และทีส่�าคญัคอืขาดการ

ประสานกนัคอื	วชิาการเราม	ีเรามทีนุ	(เงนิ)	เรามภีมูปัิญญาคอืชมุชน	เรามกีฎหมาย	แต่	4	กลุม่นีอ้ยูค่นละ

แห่งกนั	ท�าอย่างไรให้คน	4	กลุม่นีม้าจบัมอืร่วมกนั	ประเทศไทยจงึจะไม่จน	ทีผ่่านมาเราไม่ได้มกีารประสาน

กนั	นกัวชิาการคดิไปทางหนึง่	ทนุกอ็ยูท่างหนึง่	ภมูปัิญญา	(ชมุชน)	กท็�ากนัไปทางหนึง่	กฎหมายก็ไม่เปิด

ช่องให้ชมุชน	 หรอืให้คนไทยได้ท�างานตามภมูปัิญญาของชมุชน	 ถ้าต่างฝ่ายต่างคดิรบัรองว่าไม่มวีนัส�าเรจ็	

ต้องท�าให้คนทัง้	4	กลุม่นีม้าประสานกนัให้ได้	ถ้าท�าได้	หมูบ้่านละล้านก็ไม่จ�าเป็นต้องทิง้ลงมา	เราเอาชมุชน

มาเป็นทนุโดยการผลกัดนัทลีะตวั	 แต่กฎหมายต้องเปิดช่องให้เรารวมได้	 ให้เราท�าภาคกีนัได้	 เช่นเดยีวกบั

บรษิทัฯ	 ความหวงัสงูสดุของการก่อตัง้บรษิทันีข้ึน้มาไม่ได้หวงัว่าชาวบ้านหรอืชมุชนจะร�่ารวยแต่ประการใด	

แต่มุง่หวงัเพือ่ให้ชาวบ้านสามารถเลีย้งตวัเองได้จากต้นทนุ	หรอืทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างมากมายในชมุชนและ

รูส้กึว่าตวัเองเป็นเจ้าของพร้อมทีจ่ะรกัษา	ดแูล	และใช้อย่างรูค้ณุค่า”	
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7.5 กรงุเทพมหานคร
 

	 ในภาพรวม	กรงุเทพมหานคร	เป็นศนูย์กลางของการบรหิารประเทศ	ศนูย์กลางธรุกจิการค้า	แหล่ง

ค้าขายสนิค้าอตุสาหกรรม/สนิค้าอปุโภคบรโิภค	แหล่งนกัท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างประเทศ	และเป็นภาพของ

แหล่งเมอืงใหม่/ความทนัสมยั	แม้ว่าเศรษฐกจิหลกัจะถกูน�าด้วยธรุกจิขนาดใหญ่	แต่ธรุกจิส่วนใหญ่ทัง้ในการ

ผลติ	การค้า	และการบรกิารทีม่อียูม่ากมายในกรงุเทพฯ	ล้วนแต่เป็น	SMEs	ทัง้สิน้	

 ทนุทางด้านสงัคมและวฒันธรรม

	 วฒันธรรมด้านอาหารการกนิ	:	 เมอืงแห่งร้านอาหารการกนิ	(Gastronomy)	 	 มทีัง้ร้านอาหาร

นานาชาต	ิ(อาหารญีปุ่น่		อาหารจนี	อาหารอนิเดยี)		ร้านอาหารแต่ละภมูภิาค			ร้านอาหารทีอ่งิวฒันธรรม

ด้านศาสนา	

 วฒันธรรมและวถิชีมุชนทางด้านเชือ้ชาต ิทีเ่หน็เด่นชดั	ได้แก่ 

	 -		ชมุชนชาวจนีทีเ่ยาวราช	ทีน่�าวฒันธรรมและความเชือ่แบบจนีมาประยกุต์ในด้านการค้า	และ 

	 	 สร้างเป็นเทศกาลและแหล่งท่องเทีย่ว		เช่น	เทศกาลกนิเจ	เทศกาลตรษุจนี	เป็นต้น

	 -		ชมุชนมอญ	ทีเ่ขตหนองจอก	(คลอง	14)	และบางขนุเทยีน	เป็นต้น	น�าวฒันธรรมด้านอาหาร	 

	 	 และฝีมอืหตัถกรรมพืน้บ้านมาสร้างเป็นศนูย์กลางการค้าและท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

 วฒันธรรมและวถิชีมุชนทีม่าจากอาชพีดัง้เดมิ

	 -		เปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิม	 เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	 	 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ 

	 	 ตะวนัออก	และพืน้ทีก่รงุธนฯ	ซึง่สอดคล้องกยัอตัลกัษณ์เชงินโยบาย

	 -		ชมุชนบ้านไหม	เขตราชเทว	ีพืน้ทีก่รงุเทพฯ	กลาง	ทีเ่คยผลติผ้าไหมป้อนให้จมิ	ทอมป์สนั

	 -		ชมุชนบ้านบ	ุเขตบางกอกน้อย	พืน้ทีก่รงุธนฯ	เหนอื		ทีผ่ลติขนัลงหนิอนัมชีือ่เสยีง

	 -		ชมุชนบ้านบาตร	เขตป้อมปราบฯ	พืน้ทีก่รงุเทพฯ	กลาง		ทีผ่ลติบาตรพระ

 7.5.1 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ
 

 ปัจจยัเอือ้

	 1.	ปัจจยัทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง	เช่น	อนิเตอร์เนต็	ท�าให้สามารถประชาสมัพนัธ์ในต้นทนุ	

	 	 ทีถ่กูได้ในทกุธรุกจิ

	 2.	การขึน้ทะเบยีนพืน้ทีอ่นรุกัษ์	ช่วยลดความกดดนัจากการรกุไล่พืน้ทีจ่ากนายทนุ

 อปุสรรค

	 1.	ผลกระทบจากชมุนมุทางการเมอืง		

	 2.	ค่าแรง	 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ	 กลาง	 ซึ่งแรงงาน	 ต้องเดินทางเข้ามาท�างานเป็น 

	 	 ระยะทางไกล	จงึมค่ีาแรงค่อนข้างสงู	

	 3.	การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิของคนในพืน้ที	่ท�าให้อาชพีหลกัเปลีย่นแปลงไป	เป็น 

	 	 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การมีอุตสาหกรรมจ�านวนมาก	 หรือ 
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	 	 อตุสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	รอบนอก	เป็นจ�านวนมาก	จนท�าให้เกดิปัญหา 

	 	 ด้านสภาพแวดล้อมและการจราจรขนส่ง

	 4.	การเปิดเสรทีางการค้า	 ท�าให้สนิค้าจากต่างประเทศเข้าได้ง่ายขึน้	 ซึง่กระทบต่อผูผ้ลติภายใน 

	 	 ประเทศ	

	 5.	ปัญหาน�า้ท่วมและการกดัเซาะของน�า้ทะเลในเขตชายทะเลบางขนุเทยีน	มผีลต่อการประกอบ 

	 	 ธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเล	 อาทิ	 ร้านอาหารชายทะเลบางขุนเทียน	 ป่าชายเลน	 

	 	 เป็นต้น

 7.5.2 ภาพอนาคต และความคาดหวงั

	 •	 จากการส�ารวจข้อมลู	SMEs	ในกรงุเทพฯ		พบว่า	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องการทีจ่ะรกัษา 

	 	 ระดบัยอดขาย/ลกูค้าทีม่อียู่ในปัจจบุนั

	 •	 ต้องการการสนบัสนนุจากภาครฐั	โดยเฉพาะด้านกฎระเบยีบด้านต่างๆ	ทีเ่อือ้ต่อการประกอบ 

	 	 ธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยกเลิกและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ 

	 	 ด�าเนนิงาน	ส�าหรบัในหน่วยงานภาคเอกชน	ผูป้ระกอบการอยากให้ช่วยเหลอืสนบัสนนุในด้าน 

	 	 การถ่ายทอดความรูด้้านบรหิารจดัการธรุกจิ	และรวมกลุม่ผูป้ระกอบการ

	 •		อยากให้มีกิจกรรมที่มีส่วนพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมโดยรอบ	 หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	 

	 	 ค�านงึถงึความสะอาด	 ทศันยีภาพของท้องถิน่	 รวมไปถงึให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามกฎ 

	 	 ระเบยีบด้านรกัษาสิง่แวดล้อม	อาท	ิไม่ปล่อยควนัเสยีจากการผลติ	

 7.5.3 กรณศีกึษา SMEs ทีม่บีทบาทในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
 

 ร้านยาหอมหมอหวาน

 ประวตัคิวามเป็นมา

	 เจ้าของกจิการซึง่เป็นผูส้บืทอดกจิการร้านยาหอมหมอหวาน	 รุน่ที	่4	 	 เล่าประวตัคิวามเป็นมา 

ของร้านว่า	หมอหวานเป็นชือ่ของคณุตาทวด		ซึง่เกดิในสมยัรชักาลที	่5	และเป็นหมอแผนโบราณในสมยันัน้

ด้วย	ได้น�าสมนุไพรมาปรงุเป็นยา	ซึง่แต่เดมิกม็ยีามากมายหลายชนดิ	ไม่ได้มแีต่ยาหอม	มทีัง้ยากวาดคอเดก็	

ยาแก้ไข้	ยาสตรต่ีางๆ		เชือ่ว่าในสมยันัน้	วงการยาของไทย	เริม่ทีจ่ะรบัเอาความทนัสมยัเข้ามา	สงัเกตจาก

เครือ่งมอืบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เฉพาะของแพทย์แผนโบราณเท่านัน้	ถดัจากรุน่คณุทวดกจ็ะมลีกูๆ	ทีท่�าต่อๆ	มา	

แต่กค่็อยๆ	ลดทอนลงเรือ่ยๆ	จนคณุยายเสยีชวีติ	กม็แีนวคดิว่าจะเลกิท�า	แต่ลกูค้าทีซ่ือ้ยามานานกย็งัต้องการ

อยู่	 จึงผลิตเพื่อเป็นการบริการลูกค้าดั้งเดิมซึ่งมีอยู่ประมาณ	20	 ราย	 ครอบครัว	 ระหว่างนั้นคุณภาสินี		 

เริม่มองเหน็เสน่ห์ของต�ารบัยาไทยโบราณหลายๆ	อย่าง	 เช่น	 ตวัชะมดเชด็	 	 คนโบราณคดิได้อย่างไรว่าจะ 

น�ามาเป็นยาได้	 ตัวเหม็นแต่กลับมองว่าเป็นยา	 น�ามาผสมแล้วท�าให้ตัวยามีกลิ่นหอม	 แสดงคนสมัยก่อน 

ฉลาดมาก	จงึเริม่คดิว่า	ถ้าลกูค้ากลุม่เดมิหมดไปแล้วยงัจะท�ายาต่อไหม		ตดัสนิใจท�าต่อโดยไม่ได้รบัแรงกดดนั

จากครอบครวัแต่มองว่าป็นสิง่ทีบ่รรพบรุษุท�ามาเสยีดาย	อยากทีจ่ะรกัษาไว้		
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 ยาหอมกบัสงัคมไทยยคุใหม่

	 มงีานวจิยัเล่มหนึง่ทีพ่ดูถงึวฒันธรรมการใช้ยาหอม		 ว่าอยู่ในสงัคมไทยมากว่า	300	 ปีแล้ว	แต่

สาเหตทุีถ่กูเบยีดออกไปไม่ใช่เพราะเรือ่งสรรพคณุ		แต่เป็นค่านยิมความเชือ่ทีค่นทัว่ไปมองว่าการใช้ยาหอม

มนัเชย		กเ็ลยมองหาจดุแขง็ของว่ามอีะไรทีจ่ะท�าให้คนไทยใช้ยาหอม		ในเรือ่งของสรรพคณุตวัยาคดิว่าต้อง

ดแีน่นอน		เพราะใช้กนัมายาวนานจนถงึทกุวนันี	้	ในเรือ่งของการผลติ	คงจะมคีนทีช่อบจดุเด่นของการท�า

ด้วยมอื		ประกอบกบัมบ้ีานหลงันี	้ทีส่ร้างขึน้เมือ่ปี	2467	ทีน่ีเ่ป็นทกุอย่าง		ทัง้ทีป่รงุยา		จ�าหน่าย		เป็นคลนีคิ		

เป็นจดุแขง็ได้เช่นกนั	มนีกัท่องเทีย่วแวะเข้ามาชมบ้าง		มแีนวคดิทีจ่ะให้พืน้ทีต่รงนีเ้ป็นแหล่งแวะเทีย่วด้าน

ภมูปัิญญาของคนสมยัก่อน		ถ้าคนปัจจบุนัได้รู้	กน่็าทีจ่ะภมูิใจในรากเง้าของตวัเอง		จงึเลอืกทีจ่ะน�าเสนอร้าน

ยาหมอหวานไปในแนวทางนี้

	 เป้าหมายคอืการสานต่อกจิการทีเ่ป็นมรดกจากบรรพบรุษุ	ไม่ได้หวงัผลตอบรบักลบัมาทีเ่ป็นเงนิ

หรอืผลก�าไรสงูสดุอย่างเดยีว	 แต่ต้องการสบืทอดให้คงอยูจ่ากรุน่สูรุ่น่	 ดงันัน้กลุม่เป้าหมายจงึไม่ใช่การผลติ

ขนาดใหญ่เพือ่ขยายตลาดให้กว้างมากๆ	แต่เป็นการเน้นกลุม่ที่ให้ความส�าคญัและประทบัใจในภมูปัิญญาไทย	

การผลิตแบบไทย	 หมอหวานพยายามน�าเสนอผลงานให้ออกมาแตกต่างจากที่อื่นในลักษณะของการเป็น

ผลผลิตทางวัฒนธรรม	 การน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ	 	 คือคนส่วนใหญ่ที่รู้จักจะฟังเรื่องราวก่อน	 	 แล้วสนใจ		 

ซึง่ในท้ายทีส่ดุจงึเข้ามาสูต่วัของผลติภณัฑ์				

 ลกัษณะพเิศษของธรุกจิ

	 เป็นการเล่าเรื่อง	 	 การสื่อสารความเป็นยาหมอหวานเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ๆ	 ได้รู้สึกว่ายาหอม 

แท้ทีจ่รงิแล้วไม่ได้เชย	 ให้เขารูส้กึว่ายาหอมเป็นส่วนหนึง่ทีอ่ยูคู่ส่งัคมไทยมานาน	 วธิกีารน�าเสนอทีแ่ตกต่าง		

และความน่าสนใจในประวตัทิีเ่กอืบจะเป็นต�านานการปรงุยาของบ้านนี้

 จดุเปลีย่นในการด�าเนนิธรุกจิ

	 การไปออกจ�าหน่ายทีเ่สถยีรธรรมสถาน		และการได้ไปแสดงในทีต่่างๆ		ตลอดจนการเริม่มกีาร

เข้ามาของสือ่เอง	ของคนรุน่ใหม่เป็นจดุเปลีย่นทีท่�าให้ร้านยาหมอหวานเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

 ความเชือ่มโยงกบั สงัคม และวฒันธรรม

	 เป็นเรือ่งของภมูปัิญญาไทย	ความฉลาดของคนโบราณทีค่ดิตวัยาขึน้มา		ต่อไปคอืน�าภมูปัิญญา

ตรงนีม้าประยกุต์กบังานวจิยัทีม่นัเป็นเชงิวทิยาศาสตร์		ส�าหรบักลุม่คนทีต้่องการผลทางวจิยัทางวทิยาศาสตร์

ยนืยนั	จรงิๆ	แล้วหนึง่ต�ารบัจะประกอบไปด้วยตวัยากว่า	40-50	ชนดิ	มกีระบวนการในการปรงุเป็นขัน้เป็น

ตอนซึง่เป็นภมูปัิญญาทีส่ะสมกนัมาหลายชัว่คน		

	 ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที	่ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ของกรงุรตันโกสนิทร์	อยูแ่ล้ว		เช่น	เสาชงิช้า		โบสถ์พราหมณ์		

ตวัอาคารเองกเ็ป็นแบบเก่าแต่เดมิ	ละแวกนีก้เ็ป็นแหล่งการท�าธรุกจิเก่าแก่หลายๆ	อย่าง	อาท	ิชมุชนบ้านหม้อ		

ชมุชนทีเ่ขาตทีอง	ถนนดนิสอ	เป็นต้น	เป็นบรรยากาศทีเ่ชือ่มโยงวถิแีบบไทยไปในตวั	
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 อนาคตของยาแผนโบราณ

	 ในภาพรวม	สมาคมผูผ้ลติยาสมนุไพร	มแีนวคดิร่วมกนัในเรือ่งกฎระเบยีบต่างๆ		หรอืการเสนอ

แนวคดิให้มโีรงงานกลาง	เป็นอกีแนวทางทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้		เพราะร้านยาแผนโบราณโดยตวัเอง	ค่อนข้าง

เลก็	 ไม่เหมาะทีจ่ะท�าโรงงานกนัเอง	 เนือ่งจากการท�าระดบัโรงงานจ�าเป็นต้องได้มาตรฐาน	GMP	ซึง่ต้องใช้

ทนุสงู		ดงันัน้จงึควรจะมหีลกัเกณฑ์มาตรฐานส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเลก็		เพือ่ไม่เป็นการปิดโอกาสของ

ผูป้ระกอบการรายเลก็		ซึง่บางรายเขาเลกิกจิการไปด้วยข้อจ�ากดัเหล่านี้

	 ในส่วนของร้านยาหมอหวานเองหลังจากที่ท�าความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริโภค	 พบว่ากลุ่มลูกค้า 

เริม่มอีายลุดลงมา		ดงันัน้		ถ้าท�าตรงนีส้�าเรจ็สามารถทีจ่ะเปลีย่นทศันคตขิองคนกลุม่ใหม่ได้มากขึน้	กน่็าจะ

ท�าให้ลกูค้าเพิม่ขึน้	หรอืแนวโน้มแพทย์แผนตะวนัออกเริม่ได้รบัความสนใจมากขึน้	การทีค่นเริม่ให้ความสนใจ	 

ในรากเหง้าความเป็นตวัตนของคนสมยัก่อน	น่าจะท�าให้ลกูค้าขยายเพิม่ขึน้

	 ในอนาคตต้องท�าเรื่องของการสร้างมาตรฐาน	 	 การปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว		 

โดยอยากให้ร้านเป็นต้นแบบของธรุกจิการผลติยาแผนโบราณไทย

 ปัญหาหรอือปุสรรค

	 การทีร่ฐับาลเปลีย่นบ่อย		การสานต่อนโยบายไม่ต่อเนือ่ง		การต้องเข้าไปน�าเสนอแนวทางต่างๆ

ในนามของสมาคมเพือ่ทีจ่ะท�างานร่วมกนั		มกัจะสะดดุบ่อยครัง้ด้วยการเปลีย่นแปลงระดบันโยบาย

	 กฎระเบยีบต่างๆ	ไม่เอือ้ต่อการพฒันาผูป้ระกอบการรายเลก็ๆ	น่าจะมข้ีอก�าหนดทีม่เีฉพาะส�าหรบั

รายเลก็เพือ่เอือ้ให้สามารถด�าเนนิการได้	ในขณะทีไ่ม่มกีระบวนการผลติในแบบเดยีวกบัผูป้ระกอบการขนาดใหญ่

วตัถดุบิทีห่ายากขึน้ทกุวนั		อยากให้ภาครฐัช่วยสนบัสนนุเข้ามาช่วยการปลกูพชืส�าหรบัปรงุยา	

 การวางต�าแหน่งธรุกจิในอนาคต

	 ให้ร้านยาหมอหวานเป็นผูป้ระกอบการไทยทีส่านต่อกจิการทีเ่ป็นมรดกตกทอดจากบรรพบรุษุมา

ต่อยอดให้เป็นกจิการสร้างสรรค์ทีเ่ป็นทีภ่มูิใจของสงัคมไทย	


