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 ผมไดมีโอกาสไปตางประเทศบอยๆ ไมวาจะไปดูงานหรือไปทองเที่ยวก็ตาม  แต
เนื่องจากวาผมเปนที่ปรึกษาดานการเพิ่มผลผลิต ดังนั้นไมวาจะไปประเทศไหนก็ตามก็มักจะชาง
สังเกตวาเขามีดีตรงไหน เขาแยตรงไหน เขาทําอยางไร และเราจะนําสิ่งดีดีเหลานั้นมาประยุกตใช
ในบานเราไดอยางไร  

เมื่อ 2 ป กอนผมไปประเทศจีน สัมผัสแรกที่พบผมรูสึกวาจีนเจริญกวาที่ผมคาดไวเยอะ
มาก ผูคนขยันขันแข็ง ผมลองถามคาแรงของคนงานทั่วๆ ไป เขาบอกวาเมืองใหญๆ อยางปกกิ่ง
และเซี่ยงไฮ จะมีคาแรงที่สูงกวาที่อ่ืนๆ และจะลดลงหากอยูในเขตที่ยังไมเจริญ เมืองใหญอยาง
เซี่ยงไฮนั้น คาแรงโดยประมาณ 80 บาทตอวัน แตถาเปนแถวๆ เฉิงตูก็ประมาณ 40 บาทตอวัน 
โดยเฉลี่ยแลวผมก็กะไววาคงอยูที่ประมาณ 60 บาทตอวัน เขายังบอกอีกวา คนจีนโดยสวนใหญ 
ทํางานตั้งแต 7 โมงเชา เลิกงาน 2 ทุม โนน แถมยังทํางานในวันเสารดวย หันกลับมามองในบาน
เรา เทียบกันแลว โอย! ของเราดูสบายกวาเยอะเลย ทํางาน 8 โมงเชา เลิก 5 โมงเย็น วันเสารสวน
ใหญก็ไมตองทํา คาแรงขั้นต่ําของกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เราวานอยๆ นั้นหากเปรียบเทียบกบัจนี
แลว เรามากกวาโขเลยครับ เพราะคาแรงขั้นต่ํา ของเรา ประมาณ 169 บาทตอวัน แลวอยางนี้หาก
ไมปรับปรุงพัฒนาแลวเราจะสูเขาไดอยางไร หากเราไมทําอะไรเลย อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปน
หลัก (Labor Intensive) คงจะตายจากบานเราไปหมดในไมชา (นึกแลวนากลัวครับ !!!)  

ผมลองแวะเขาไปในตลาดเพื่อสอบถามราคา เนื่องจากผมชอบเนคไท เปนสวนตัวจึงลอง
ไปชอปปงในตลาดเมืองจีนบาง ราคาทําใหผมตาคางครับ คือ เขาขายผมเสนละ 4 หยวน 
(ประมาณ 20 บาท) หากซื้อในเมืองไทยถูกที่สุดที่ขายตามขางถนนคงประมาณเสนละ 100 บาท 
ผมลองดูคุณภาพก็คือๆ กันครับ เนื่องจากคนที่ผมไปดวยคอนขางสนิทกับคนขาย ผมเลยลองถาม
ราคาตนทุนจากโรงงาน ปรากฎวาตนทุน เสนละ ประมาณ 7-10 บาท (ยิ่งตกตะลึงกันไปใหญ) 
อยางนี้ เราคงตองมาทบทวนอุตสาหกรรมบานเราอยางขนานใหญครับ หากจะตองสูกับจีน 

เมื่อ 2 ปที่แลวก็ไดมีโอกาสไปสัมมนาที่เกาหลีใตเชนกัน ชวงกอนที่เขาเปนเจาภาพบอล
โลกนิดหนอยครับ กระแสที่นี่ฮือฮามาก เวลาไปเชียรบอลทีมชาติที่เขาลงซอม คนที่นี่จะใสเสื้อสี
แดงกันหมด กอนมาที่นี่ไดยินขาววาที่เกาหลี เจริญไมแพญ่ีปุน  ใกลเคียงครับ มาที่นี่แลวรูสึกวาไม
แตกตางกันนัก ยกเวนเรื่องความสะอาดซึ่งที่ญ่ีปุนจะสะอาดกวา ผมไดมีโอกาสไปเยี่ยมโรงงาน
ของเขา ในระหวางที่ผมดูเครื่องจักรและการวาง Line การผลิตผมสังเกตและนึกยอนกลับไปวา 



ทุกๆ ประเทศที่เจริญนั้น เมื่อเห็นเครื่องจักรของเขา เรามักจะเห็น กราฟ หรือขอมูลตางๆ ไมวาจะ
เปนประวัติเครื่องในการซอมบํารุง ขอมูลการผลิตติดอยูใกล ๆ บริเวณนั้น หันกลับมาดูในบานเรา
ไมวาจะเปนบริษัทเล็กกลางใหญที่เคยเขาไป ผมแอบยิ้มในใจวา ผมมักไมพบ กราฟหรือขอมูล
ตางๆ เหมือนกับเขา แตผมกลับพบ พวงมาลัย เครื่องเซนไหว แผนยันต ที่เครื่องจักรเสมอ เห็น
อยางนี้แลวคงตองขุดรากทางความคิดที่ฝงลึกกันมานาน คงตองออกแรงเอาการอยูถึงจะ
สามารถปรัปเปล่ียนทัศนะคติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ได แตถาไมทํา ก็คงเปนอยางนี้ไปอีกรอยปแนนอน 
แลวจะเอาอะไรไปสูเขาละประเทศไทย อีกอยางหนึ่งที่ผมเห็นความแตกตางของเกาหลีใตกับ
ประเทศอื่นๆ คือ การใหอิสระโดยการใหโอกาสในการเขาสูแหลงขอมูลทั่วโลก โดยติดตอทาง 
internet นั่นเอง ผมเดินไปตามทองถนนในกรุงโซล ผมพบวา มีหลายจุดที่มี คอมพิวเตอรที่ใหเรา
สามารถเขาไปใชได Free  แมกระทั่งหองพักในโรงแรม เขาก็มีคอมพิวเตอร และใหบริการ Internet 
ฟรี อันนี้ผมวาดีมากเลยครับ หากหันกลับมามองในบานเรา เงินจะซื้อคอมพิวเตอรยังไมคอยจะมี
กันเลย อันนี้รัฐบาลตองเอาจริง การสรางคนของเราตองมากอน นั่นคือตองมีการปฏิรูปการศึกษา
อยางเปนรูปธรรม ใหสามารถแขงขันกับสากลได ยกตัวอยางอยาง เกาหลีใต และ มาเลเซีย ซึ่งให
การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการเรียนผานคอมพิวเตอรคอนขางมาก นั่นเปนการบังคับไปในตัว
ใหเด็กสามารถอานและใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไปดวย ที่เกาหลีใตนี่ระบบโครงขายของ
รถไฟฟาใตดินที่เพิ่งทํามาซัก 30 ปนี่เองแตเขาทํากันอยางจริงจังครับ จึงมีเครือขายใหญโตมากแต
ถึงอยางไรรถยนตก็ยังติดอยูดี หากกลับมามองบานเรา กวาจะมีรถไฟใตดิน ทะเลาะกันเปน 20 ป 
กวาจะสรางสนามบินได ทะเลาะกัน 20 ป ที่เกาหลีนี่ก็มีสนามบินใหมครับ ชื่อสนามบิน อินชอน 
ของเดิมนั้นรูสึกวาชื่อคิมโป ใหญและทันสมัยกวาเดิมมากทีเดียว เขาสรางเพื่อรองรับการเปน
เจาภาพบอลโลกครับ  

หันมองที่เพื่อนบานไมใกลไมไกล อยางที่เวียดนามบางนะครับ  คนงานที่นี่โดยสวนใหญ
หลังจากเลิกงานเขาจะไปเรียนหนังสือกันตอ โดยเรียนกันฟรีๆ ครับ เพราะรัฐบาลสงเสริม หรือก็
จายเพียงไมกี่สตางค คนเวียดนามหลังจากเลิกงานก็แหกันไปเรียน โดยที่นิยมเรียนกันก็คือ 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร อันนี้จะเห็นไดวาคนเวียดนามฉลาดครับ รูจักเลือกเรียนในสิ่งที่จะ
เปนประโยชนและชวยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของตนเอง เด็กไทยสวนใหญ
ไมกลาพูดครับ ไดแค Yes, No, O.K. อยางนี้สูเขาไมไดหรอกครับ อันนี้คงตองเรงและวางพื้นฐาน
กันโดยเร็ว ไอที่จะบอกวาตองชาตินิยมตองใชภาษาไทย อยางนี้เขาเรียกวาไดโนเสารครับ จริงอยูที่
บางอยางตองอนุรักษ รักษาไว แตอะไรที่ทําใหเราทันโลกก็ตองรูไวดวยเชนกัน  

คราวนี้ลองมาที่สิงคโปรบางครับ ประเทศนี้ผมบอกไดเลยครับวา เขาวางแผนกันมาดีมาก 
เปนเพียงเกาะเล็กๆ แตมีขีดความสามารถสูง สิงคโปรมุงเนนที่การพัฒนาอุตสากรรมบริการ



มากกวาการผลิตครับ ดังนั้นจึงมีทิศทางที่ชัดเจนสําหรับเขา ไมวาจะเปนการวางโครงสรางทาง
ราชการ  การศึกษา ตลอดจน แผนการพัฒนา ที่สอดคลองกัน  

หันมามองดูเราบางครับ ประเทศเรานี่เนนที่อุตสาหกรรมการผลิตมากกวาบริการเปนแน
แท แตเนนที่อุตสาหกรรมใดคงตองดูกันครับ เรามีอยูหลายกลุมอุตสาหกรรม โดยมุงเนนที่จะให
ตางชาติเขามาลงทุน ลองคิดดูเถอะครับวาตางชาติเขามาลงทุน เขาคงตองคิดอยางรอบคอบแลว
วาเขามาที่นี่แลวตองไดผลประโยชนกลับไปอยางคุมคา มากกวาที่อ่ืนๆ หากไมคุมก็คงเปลี่ยนไปที่
อ่ืนอยางแนนอน ดังนั้นการจะหวังพึ่งพวกนี้คงยากสครับ   

อยางที่ผมเขาใจวารัฐบาลของเราไมวาจะมาจากพรรคไหนหรือยุคใดนาจะใชยุทธศาสตร
เดียวกันคือใชตามที่สภาพัฒฯ เสนอมา (ไมรูวาผมเขาใจถูกหรือไม เพราะไมใชรัฐบาล) หากไมใช
แลวยุทธศาสตรที่เราใชคงจะตีกันยุงไปหมด  เทาที่ผมยืนดูอยูขางนอกนี้ ผมเห็นวารัฐบาลกําลัง
มุงเนนไปที่ กลุมอุตสาหกรรมและการบริการหลักๆ ไดแก กลุมยานยนต กลุมอาหาร กลุมการ
ทองเที่ยว กลุมส่ิงทอที่วาจะติด Brand โกอินเตอรกับเขาบาง และกลุม Graphic Design ในกลุม
ยานยนตนี่ผมเห็นวารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหเกิดการใชวัตถุดิบในประเทศใหเพิ่มข้ึน อันนี้ดี
ครับ แตตองสนับสนุนพวกรากหญาที่เปน Suppliers ใหมีความสามารถสูงขึ้นดวย ไมวาจะเปน
เร่ืองคุณภาพ และการสงมอบ รวมทั้งการปรับตัวดานเทคโนโลยี แตสวนใหญกลุมยานยนตนี้เรา
คงหนีไมพนการเปนมือปนรับจางเขาครับ เพราะเราไมมี Brand เอง (รถยนตแหงชาติเราไมมี 
เพราะเราบาเหอของนอก) อันนี้ความยั่งยืนคงอยูที่การพัฒนาขีดความสามารถของ Suppliers ใน
ประเทศครับ ยกตัวอยางเชน การจะเปน Suppliers ของกลุมอุตสาหกรรมนี้ได ตองมีระบบ
คุณภาพ ไมวาจะเปน ISO 9000 หรือ QS 9000 ก็ตาม ขอถามหนอยวารัฐบาลชวยอะไรพวกนีบ้าง
ครับ สวนใหญปลอยตามมีตามเกิด ใหไปด้ินรนกันเอง หรือตัวอยางอุตสาหกรรมอาหาร โรงงาน
อาหารมีต้ังมากมายหลายหมื่นโรง โรงที่ผานมาตรฐาน GMP หรือ HACCP มีไมถึง 500 โรง แลว
อยางนี้จะไปสู หรือโกอินเตอรไดอยางไร อยาวาอยางนูนอยางนี้เลยครับ การขอพวกมาตรฐาน
เหลานี้ คาใชจายก็แพงหรูหรา จะขอมาตรฐานของคนไทย ก็เอาไปใชรับรองในตางประเทศไมได 
อันนี้ กระทรวงที่เกี่ยวของไมรูทําอะไร ทําไมไมทําใหมาตรฐานของเราแข็งแกรงใหตางชาติยอมรับ
ได บริษัทฯ คนไทยจะไดใชของดีราคาถูกไมตองเสียสตางคใหตางชาติ  

ตัวอยางอีกอันหนึ่งที่ดีครับ คือ อุตสาหกรรมออยน้ําตาล ไทยสงออกน้ําตาลเปนอันดับ 3 
ของโลกแตไทยไมมีเทคโนโลยีของตนเอง เครื่องจักรและเทคโนโลยีตางๆ ตองพึ่งพาตางประเทศ
ทั้งหมดนาอายจริงๆ ไมรูวามหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษาและวิจัยดานออยน้ําตาลไปอยูที่ไหน คณะ
วิศวกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องหีบออยและผลิตน้ําตาลมีไหม? ผมไมเคยเห็นเลยครับ พันธุออย
เองก็วิจัยพัฒนาชา การปลูกออย การตัดออยก็ไมเปนระบบ สงผลให Yield ตํ่าสุดๆ นาอายเขา
ครับ จะไปดูงานตางประเทศอยางไรหากไมกลับมาพัฒนาก็ไมมีวันเจริญหรอกครับ ดังนั้นหากวัด



ผลิตภาพ (Productivity) เทียบกันแลวจะเห็นไดวาเราอยูที่โหลๆ ครับ ถามวาเรารูปญหาไม!!! 
ตอบไมยากเลยครับ ขนาดคนโงอยางผมยังรูเลย แลวบรรดาเกจิอาจารยที่ฉลาดๆ นั่งบริหารอยูนั้น
จะไมรูไดอยางไร  

พื้นฐานของเราที่เปนรากหญาคือ เกษตรกรรม ซึ่งเปนตัวค้ําจุนอุตสาหกรรมอาหารอยู แต
ไมรูวาทําไมปุยของเราแพงเหลือเกิน ผลิตเองก็โกงกัน ไมมีคุณภาพ สวนใหญตองซื้อจาก
ตางประเทศทั้งสิ้น ไมวาจะเปน ปุยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช การจัดการน้ําก็เปนเรื่องที่สําคัญอีก
เร่ืองหนึ่ง เพราะน้ําชวยใหผลิตภาพใหการผลิตเพิ่มข้ึนเปนเทาตัวเลยครับ หากจะมองกันดีๆ แลว 
การแขงขันทั่วโลกนี้มีอยู 2 อยางครับ คือ ผลิตภาพ (Productivity) และ (Innovation) นวัตกรรม 
ซึ่งผมเห็นวาประเทศตางๆ ที่เจริญแลวไดพัฒนาผลิตภาพของตนเองอยางตอเนื่อง และไดหันไป
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ มาหลอกขายเราอยูเสมอ สวนเรานั้นมีหนาที่เก็บสตางคไปซื้อเขาครับ  

คราวนี้ถึงคราวที่เราจะตองสรางชาติกับเขาบางแลวครับ ยืนดูคนอื่นเขาแซงเราไปไมรู
เทาไหรแลว ไมวาจะเปนญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร เกาหลีใต มาเลเซีย ในไมชาคงโดน เวียดนามแซง
หากยังรํ่าไรอยูอยางนี้ การทําใหอุตสาหกรรมเราแข็งแกรงทําอยางไรครับ ผมขอแนะนําเปน 3 สวน
ดวยกันกลาวคือ  

1. การปรับพื้นฐานของโครงสรางการบริหารและสาธารณูปโภคตางๆ รวมทั้งการศึกษาและ
วิจัยพัฒนาใหเหมาะสม หนวยงานของรัฐที่ซ้ําซอนตองปรับใหหมด(ไมรูวาการปฏิรูประบบราชการ
ชวยหรือไม) และการมีแผนงานที่ชัดเจน อีกสวนหนึ่งคือการบริหารสาธารณูปโภคตางๆ ไมวาจะ
เปน ไฟฟา ประปา โทรศัพท การขนสง ไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ หรือระบบราง และ
ที่สําคัญคือ พลังงาน เพราะพวกนี้ลวนเปนตนทุนทั้งสิ้น หากจัดการสาธารณูปโภคไมดีแลว ตนทุน
ของการผลิตและบริการก็สูงตามไปดวยครับ ระบบการศึกษาของเราก็ไมสอดรับกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เด็กจบมาแลวทําอะไรไมเปน เราเนนแตทฤษฎี ไมเนนปฏิบัติครับ บริษัทฯที่เขา
เชี่ยวชาญตางๆ ก็ไมเชิญใหเขาไปสอน ใหเขาถายทอดเทคโนโลยี จะใหอาจารยที่อานแตตําราไป
สอนนั้น โบราณเต็มทนครับ เพราะปจจุบันวิทยาการกาวหนาไปเร็วมาก อาจารยที่จบดอกเตอร 
เมื่อ 20 ปที่แลว อาจสูพวกที่อยูในบริษัทและทํางานเฉพาะทางไมไดครับ อันนี้ตองปฏิรูปโดยเร็ว
ครับ (ผมก็นั่งรอวาเมื่อไหรจะมีแผนงานดานการปฏิรูปศึกษาเสียที) ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย
ดานการโรงแรม การผลิตยาง การทําอาหารไทย การผลิตปุย การออกแบบและสิ่งทอ การผลิต
น้ําตาลและแอลกอฮอล ควรจะมีซะที และตองทําอยางครบวงจรดวยครับ  

2. การเนนพัฒนากลุมอุตสาหกรรมและบริการที่สําคัญ  อันนี้ตองพิจารณาจุดแข็งที่เรามี
ครับ จุดแข็งเรามาจากเกษตรกรรมและบริการ ตองพัฒนากอนครับ Labor Productivity, Land 
Productivity Capital Productivity นี่ตองเพิ่มทั้งหมด จากนั้นการนําเทคโนโลยีมาใชใหถูกตอง 
คนควาและวิจัยเทคโนโลยีของตนเอง การใชทรัพยากรของเราตองทําอยางคุมคา หนวยงานที่



รับผิดชอบเรื่องเหลานี้ รัฐไมไดใหเงินไปอุดหนุนเลยครับ หรือใหก็นอยมากๆ การสรางคนก็เปนงาน
หลักที่สําคัญ ชางฝมือมีนอยครับ  รัฐควรเนนพัฒนาการเปนเลิศในเฉพาะเรื่องโดยเนนเรื่องที่เรามี
จุดแข็งมากๆ ตัวอยางอีกอันหนึ่งมีผมคิดวาดีแตจะประสบผลสําเร็จไมมากคือ โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ เพราะเราใหเขาทําแตไมไดไปชวยเขาใหเขาพัฒนาหรือคิดเปน สักแตวาทําเปน
อยางเดียวไมได เชน เร่ืองคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบ ยังตองพัฒนาอีกมากครับ ความรูเร่ือง
การจัดการและการบริหารการผลิต รวมทั้งการตลาดพวกนี้ยังตองเรียนรูเพิ่มครับ อันนี้ตองลงไป
ชวยตอครับ เพราะไมเชนนั้นเงินที่ลงไปก็จะไดผลกลับมานิดเดียว 

3. การสรางพันธมิตรและแนวรวมทางยุทธศาสตรระหวางประเทศ อยางวาครับ ยกพวก
ไปสูเปนกลุม ดีกวาไปสูคนเดียว (เพราะถาไปคนเดียวคงโดนอันนวมแนๆ) เชนเดียวกันครับการ
สรางพันธมิตรอยางยั่งยืนเปนยุทธศาสตรอีกอันหนึ่งทีจําเปนที่ตองวางไวในอนาคตและตองรีบทํา
เชนกัน เพราะหากมีพันธมิตรมารวมดวยมาก เสียงเราก็จะดังมากขึ้น การตอรองก็ไมเสียเปรียบ
ครับ ยกตัวอยางที่ผมเห็นวารัฐทําไดเขาทามากคือเร่ืองยางพาราครับ อันนี้ตองขอชม แตขอให
ขยายผลไปยังเรื่องอื่นๆ ดวยเชนการทองเที่ยว เปนตน ใหตางชาติมาเที่ยวทีเดียวไดครบเลยครับ 5 
ประเทศ ไมวาจะเปน ไทย มาเลเซีย พมา ลาว เขมร โดยใหไทยเปนศูนยกลางผานไปยังประเทศ
ตางๆ อันนี้เขาเรียกวาทําอยาง Win Win ครับ  
 ดังนั้นหากทานใดมีโอกาสไปตางประเทศ ขอใหลองเหลียวหลังมาแลบานเรา ก็คงจะ
ไดอะไรดีดีกลับมาบาง หากไปแลว มุงแตชอปปง เที่ยว กิน ก็คงจะไมไดอะไรที่เกิดประโยชนครับ 
อันนี้เปนสวนหนึ่งจากประสบการณเทาหางอึ่งของผม หวังเพียงแตใหคนไทยมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาวา “วันนี้ตองดีกวาเมื่อวานนี้ และ พรุงนี้ตองดีกวาวันนี้” เพราะไมมีอะไรที่คนไทยทําไมได
ครับ  
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