สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
**************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
๑. การลงพื้นที่ตรวจ
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลได้เดินทางตรวจราชการและ ทุกสานัก/
ราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี อย่ างเป็ นทางการนอกสถานที่ ณ จั งหวั ดบึ งกาฬและจั งหวั ด
กอง
และจังหวัดหนองคาย
หนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ คือ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และ
ยางพารา รวมทั้ง ยังมีความหลากหลายและโดดเด่น ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
พร้อมได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์
หรือแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกได้ รวมทั้งเป็นดินแดนของนักแสวงบุญด้วย นอกจากนี้
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชายแดนสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก ดังนั้น
จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้เป็น
“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนา การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดย
มีจุดเน้นการพัฒนา ได้แก่ ๑) การเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒) แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง และ ๓) การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
ปัจจุบัน จังหวัดบึงกาฬ มีโครงการตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่
๑. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน อาทิ หน่วยทันตกรรม
หน่วยวัดสายตา หน่วยสุขภาพจิต หน่วยแนะนาและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตาม
บริบทของพื้นที่มีการกาหนดเปิดตัวโครงการที่จังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่แรกของประเทศ
และเริ่มต้นดาเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ ๒-๓ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อ
เป็นการอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ถวายสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙ และสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย
๒. การพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ์ ยางพารา จั งหวั ดบึ งกาฬมี พื้ นที่ ปลู กยางพารา
ประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ ไร่ มากเป็นอันดับ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยางพาราจึ ง
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อขับเคลื่อน
ให้เป็นศูนย์กลางยางพาราด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาการยางพาราครบ
วงจร ตั้งแต่คุณภาพยางพารา การจัดการวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง
ศูนย์กลางการซื้อขายและแปรรูปยางพารา โดยมีตลาดกลางประมูลยางพารากระจายอยู่
ทุกอาเภอ กว่า ๑๐๐ แห่ง และมีโรงงานรับซื้อและแปรรูปยางพารา รวมทั้งมีศูนย์กลาง
การส่งออกยางพารา โดยผลผลิตยางพาราจะส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ทางท่าเรือแหลมฉบังและประเทศจีนตอนใต้
สาหรับจังหวัดหนองคาย มีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้
น้าของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายในอนาคต ทาให้
ต้องมีการวางแผนการพั ฒนาระยะยาว ทั้งนี้ ความต้ องการใช้น้ าในพื้ นที่ มี แนวโน้ ม
เพิ่ มขึ้ นตามล าดั บ ซึ่ งปั จจุ บั นมี ก าลั งการผลิ ตยั งไม่ เพี ยงพอ จึ งได้ ก าหนดแผนงาน
ปรับปรุงระบบน้าดิบ ระบบการผลิต และระบบส่ง-จ่ายน้า ภายใต้โครงการปรับปรุงขยาย
หัวข้อ

รายละเอียด

~๒~
หัวข้อ

รายละเอียด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ในพื้นที่อาเภอเมืองหนองคายและอาเภอสระใคร
สถานีผลิตน้าปะโค อาเภอเมืองหนองคายเพื่อขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีก ๑,๐๐๐ ลบ.ม./
ชั่วโมง สามารถรองรับความต้องการในพื้นที่ในอีก ๑๐ ปี
๒. การพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น หรื อ OTOP โดยในปี ๒๕๖๑ จั งหวั ด
หนองคาย สามารถพัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าพื้นเมือง
เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวนมากกว่า
๑,๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ สามารถยกระดับให้เป็นสินค้าที่เป็นดาวเด่นสู่สากล (เกรด A) จานวน
๒๓ ผลิตภัณฑ์ โดยมีสินค้าที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่ สุดยอด ๓ ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าทอมัดหมี่
ลายพญานาค แหนมเนือง และข้าวฮางงอก ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือก
มีไฟเบอร์ วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ จากเปลือกมาเคลือบในเมล็ดข้าว จึงทาให้มีสารอาหาร
มากกว่าข้าวกล้องงอกจึงเหมาะสาหรับผู้รักสุขภาพหรือผู้ป่วย
๓. การส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วชุม ชนริม ฝั่ง แม่น้าโขง หมู่บ้านท่อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเมืองหนองคาย เป็น ๑ ใน ๔๐ ชุมชนของ
จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาตาม “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เนื่องด้วยการ
มี ทาเลที่ตั้งริ มแม่น้ าโขงมีอัตลั กษณ์โดดเด่น อาทิ วิถีริมโขง การเลี้ ยงปลานิลกระชัง
แปลงผักแบบขั้นบันไดริมโขง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปะและ
การละเล่นพื้นบ้ าน รวมถึงการจัดกิจกรรมสาหรั บนั กท่องเที่ยว อาทิ ล่องเรือยนต์ชม
ฝั่งโขง การทากระทงดอกไม้บูชาพระพังโคน การทานกใบลาน การแปรรูปอาหาร และที่
พักในชุมชนแบบโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ทุกครั้งของรัฐบาล ไม่ใช่เพียงการติดตามการดาเนินงานของ
ข้าราชการและกลไกประชารัฐในพื้ นที่เท่ านั้ น แต่ ยังเป็นการเชื่ อมความสั มพั นธ์ กั บ
ประชาชน เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าแล้ว รัฐบาลจะต้องลงไปช่วยประชาชน
รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อดูแลให้ “ต้นไม้” เติบโต งดงาม และผลิดอกออกผลที่สมบูรณ์
ต่อไป จึงขอให้ทุกท่านในฐานะเจ้าของประเทศช่วยกันดูแลชุมชนและพื้นที่ของตนให้ไปสู่
จุดหมาย “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
๒. การพัฒนาพื้นที่จังหวัด
นอกจากการเดิ นทางไปเยือ น ๒ จั ง หวั ด ข้ า งต้น แล้ ว รั ฐ บาลยั ง ได้รั บฟัง
เลย
เรื่องราวที่น่าชื่นชมและควรให้การสนับสนุนเพื่อการนาไปขยายผล คือโครงการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ชาวบ้านอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้มีการรวมกลุ่ม
โดยการริ เริ่ มของ นั กพัฒ นาชุมชนที่ ไปศึ กษากรณีข องประเทศอิ นเดี ยที่ เ กื อ บทั้ ง
ประเทศไม่ใช้จานโฟม แต่ใช้ภาชนะที่ผลิตมาจาก “กาบหมาก” ทดแทน โดยได้นามา
ทดลองโครงการที่บ้านท่าดีหมี อาเภอเชียงคาน มีการทาผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารด้วย
วัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ กาบหมากและกาบกล้วย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ
วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งนามาผลิตและแปรรูปเป็นจาน ถาดรองอาหาร กล่อง
ใส่อาหาร ทดแทนการใช้กล่องโฟม สามารถใช้แล้วล้างนากลับมาใช้ซ้าได้ ๙ -๑๐ ครั้ง
เมื่อทิ้งไปจะไม่เป็น การทาลายธรรมชาติ ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมีการระดมทุนจากนักธุรกิจใน
จังหวัดเลยในการซื้อเครื่องปั๊มจากประเทศอินเดีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

ทุกสานัก/
กอง

~๓~
หัวข้อ

รายละเอียด

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

ให้ชุมชน รวมทั้งช่วยลดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้ วย ถือเป็น “พลังงาน
ประชารั ฐที่สร้ า งสรรค์ ” โดยรัฐ บาลขอชื่นชมยินดีที่ทุกฝ่ ายมีความตระหนักและ
ตื้นตัวมากขึ้น
คุณจิตรา ผดุงศักดิ์ ผู้ริเริ่มโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผลิตภาชนะ
กาบหมากที่บ้านท่าดีหมี ได้ กล่าวว่า “เมื่อโครงการเปิดตัวออกไป ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก จากทั้งโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้า รวมถึงธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์จากโฟมเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ ยังอยู่ในช่วงทดลองผลิต
และเตรียมความพร้อมในการนาออกขายในปริมาณที่มากขึ้นต่อไป” ที่ได้กล่าวมาเป็น
หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการที่ จ ะสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ ดี ใ ห้ กั บ
สิ่งแวดล้อม และจะสามารถขยายผลที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปได้เป็นอย่างมาก
รัฐบาลขอแสดงความชื่นชมต่อทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ และพร้อมเดินหน้า
อย่างต่อเนื่องในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก
และภาชนะโฟมต่อไป
๓. การพัฒนาร้านค้า
โชห่วย

ในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้
เกิดการขยายตัวและการพัฒนาของธุรกิจการค้าต่าง ๆ มีร้านค้าสมัยใหม่และห้างร้าน
ขนาดใหญ่ขึ้นมาก ส่งผลต่อการค้าขายของร้านค้าเล็ ก ๆ หรือ “โชห่วย” ซึ่งเคยเป็ น
ศูนย์กลางของชุมชน ทั้งด้านการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ช่วยขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานรากและรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และยังเป็นแหล่ง
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสาร ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างความผูกพัน
ทางสังคมของชุมชน จากการสารวจประเทศไทยมีร้านค้าโชห่วยอยู่ประมาณ ๓๗๐,๐๐๐
ร้านค้า ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ เช่น
การเพิ่มขึ้นของร้านค้าสมัยใหม่ การมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งความสามารถทางการแข่งขันก็
น้อยกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าและมีสินค้าที่ครบครันกว่า ทาให้
ร้านค้าโชห่วยหลายแห่งต้องประสบปัญหารายได้ที่ลดลงหรือภาวะขาดทุน ซึ่งภาครัฐ
รับทราบปัญหาดังกล่าวและได้หาทางในการดาเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้ร้ าน
โชห่วยเหล่านี้สามารถปรับตัว และแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้ อย่างยั่งยืน โดยมีการ
ดาเนินการผ่านหลายช่องทางและหลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่
๑. โครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้ร่ วมกับผู้ ผลิ ตสิ นค้ารายใหญ่ ลงพื้นที่ทั่วประเทศไปยั งชุมชนต่ าง ๆ เพื่อช่วยปรั บ
ภาพลักษณ์ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” และ “ร้านโชห่วย” ให้มีการจัดร้านในรูปแบบ
“๕ ส” คือ สวย – สว่าง – สะอาด – สะดวก – สบาย และยังได้แนะนาให้ความรู้พื้นฐาน
ในการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อให้สามารถปรับตัว และแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น มีต้นทุนต่าลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบกิจการได้
อย่างเข้มแข็งขึ้นในระยะยาว ทั้งหมดนี้ ผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการใด
ๆ ทั้งสิ้ น ปั จ จุ บั น ได้ดาเนินการไปแล้ ว ๔,๕๐๐ ร้านค้า จากเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐
ร้านค้า ทั่วประเทศ หากโครงการนี้ยังไปไม่ถึงพื้นที่ของท่านในระหว่างนี้ ขอแนะนาให้
ปรับปรุงร้านค้าในรูปแบบ “๕ ส” ในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน
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๒. การนาโมเดล “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ในการพัฒนาร้านค้า
เป็ นการช่วยเพิ่ มช่ องทางการจ าหน่ายให้ กั บร้ านค้ าเล็ ก ๆ ในชนบท โดยร่วมมื อกั บ
ไปรษณีย์ของจีนเปิดเป็นแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ร้านค้าในชนบททั่วประเทศ
เข้าไปจาหน่ายสินค้าขายแบบออนไลน์ นอกจากมีสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปแล้ว ยังมี
สินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ หรือของดีของชุมชน เช่น สินค้าหัตถกรรมของพื้นที่อื่น โดย
ร้านโชห่วยที่เข้าร่วมจะต้องสแกนรหัสสินค้าทุกชนิดเข้าไปในระบบ ทาให้ในแพลตฟอร์ม
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผู้ซื้อในทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที ซึ่ง
ร้านค้าที่อยู่ในชุมชนสามารถนาไปส่งให้ถึงที่หรือหากอยู่ไกลจากแหล่งสินค้า ก็สามารถให้
ไปรษณีย์จัดส่งสินค้าได้ ทาให้ร้านโชห่วยกลายสภาพเป็นห้างใหญ่ในโลกดิจิทัลหรือเป็น
“โชห่วย ๔.๐” ที่สามารถขายสินค้าทุกชนิดที่ต้องการขายได้ โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้าไว้
จานวนมาก ซึ่งโมเดลนี้จะลองนามาปรับใช้กับร้านโชห่วยของไทย เพื่อให้ดาเนินธุรกิจได้
เข้ มแข็ งยิ่ งขึ้ น ตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าได้ มากขึ้ น โดยบริ ษั ท ผู้ ให้ บริ การ
“แพลตฟอร์มโย๋ เล่อ” จะมาให้คาแนะนากับไทยในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ นี้
๓. โครงการโชห่วยออนไลน์ เป็นแนวคิดในการพัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ ระหว่ างธุ รกิ จด้ วยกั นเอง (Business to Business) ผ่ านแอปพลิ เคชั่ นหรื อ
เว็บไซต์ ทาให้ เป็ นแพลตฟอร์ มในการสั่ งซื้ อสิ นค้ าจากร้ านโชห่ วยไปยั งผู้ ผลิ ตสิ นค้ า
โดยตรง เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย
จากัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.
และภาคเอกชนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยในการดาเนินงาน บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ
จะพัฒนาช่องทางในการรับคาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การบริหารสินค้า และคาสั่งซื้อสินค้า
รวมถึงการบริหารจัดการด้านการขนส่ง โดยกระทรวงพาณิชย์จะเจรจากับผู้ผลิตสินค้า
ด้านราคาและคัดเลือกร้านค้าโชห่วยที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ รวมถึ งการเชื่อมโยง
สินค้าชุมชน เพื่อกระจายสินค้าผ่านร้านโชห่วยในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะที่ธนาคารออมสินและ
ธ.ก.ส. จะสนับสนุนด้ านสินเชื่อให้กับร้ านค้าโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดาเนิ น
โครงการนี้ จะทาให้ร้ านค้าโชห่วยสามารถซื้อสิ นค้าจากผู้ ผลิตได้ในราคาที่ถูกลง และ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเริ่มนาร่องใน
๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี คาดว่าสามารถเริ่มดาเนินโครงการ
ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
โครงการของภาครัฐทั้งหมดเป็นความพยายามที่นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาปรับใช้ภายใต้รูปแบบการดาเนินงานแบบ “ประชารัฐ” กล่าวคือ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อช่วยให้ร้านค้าโชห่วยสามารถปรับตัวในการทาธุรกิจและใช้จุดแข็งที่มีอยู่
ในการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่ได้ดีขึ้น ซึ่งการปรับตัวนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เจ้าของร้านค้าจะต้องเร่งปรับตัวด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนามาใช้ประโยชน์ ในการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า สร้างความพิเศษจาก
จุดแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจุดแข็งของโชห่วย คือ สามารถแบ่งขายสินค้าได้
และยังมีลูกค้าประจาที่แวะเวียนมาสม่าเสมอ เป็นต้น
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ตัวอย่างร้านโชห่วยที่ปรับตัวทาธุรกิจได้ต่อเนื่อง เช่น “ร้านบิ๊กเต้” ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่พยายามหาข้อมูลว่าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาชอบ
สินค้าอะไร ปัจจุบันมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจ แล้วหามาขายในร้าน นอกจากนี้ ยังรับฝาก
สินค้าฝีมือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ทาให้สามารถ
ดึงดูดลูกค้าและสร้างลูกค้าประจาได้ หรือ “ร้านจีฉ่อย” ย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึง่ มีเอกลักษณ์ว่ามีสินค้าทุกชนิด หากที่ร้านไม่มีแต่ลูกค้ามาถามหาก็จะวิ่งไปซื้อหามาให้
ทันที ก็มีส่วนดึงดูดให้ลูกค้ามาหาของที่ร้านนี้ก่อน หรืออีกตัวอย่างคือ “ร้าน ล.เยาวราช”
ที่ปรับปรุงใหม่จากร้านที่มีสินค้าแน่นร้าน ไม่มีทางเดินให้เป็นร้านโชห่วยที่สว่าง และมี
ผนังสีทึบเพื่อให้สินค้าโดดเด่นออกมา มีเวลาเปิดปิดที่แน่นอน รวมถึงความสะอาดของ
ร้านด้วย
ตัวอย่างเหล่านี้ ขอฝากเป็นข้อคิดในการการปรับตัวของร้านโชห่วย ซึ่งภาครัฐ
พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการประสานงาน การรวมกลุ่ม การให้ความรู้ และการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ต่อไป

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

